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ค ำน ำ 

 
 ตามท่ีสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้มีนโยบายให้หน่วยงาน

ภายในวิเคราะห์ภารกิจเพ่ือจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การปฏิบัติงานตามภารกิจ

ของ สสวท. ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งผู้ปฏิบัติต้องทราบ เข้าใจ และถือปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในคู่มือ

ดังกล่าว เพื่อให้การด าเนินงานของ สสวท. มีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

 สาขาการวัดและประเมินผลระดับชาติได้วิเคราะห์ภารกิจตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ของ สสวท. 

แล้ว พบว่า ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับสาขามี 3 ด้าน ได้แก่ (1) การจัดท าเกณฑ์หรือมาตรฐาน  (2) การ

จัดท าเครื่องมือวัดผลประเมินผล  และ (3) การจัดท าหลักสูตรอบรม  จึงได้เรียบเรียงและจัดท าคู่มือ

การปฏิบัติงานตามภารกิจข้างต้น 

 คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา

ในการด าเนินงานของแต่ละขั้นตอน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน รวมทั้งผลผลิตที่ได้จากแต่ละ

ขั้นตอน การควบคุมคุณภาพของผลผลิต และการก ากับควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติงาน   

โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บุคลากรของสาขาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้เป็นแนวทางในการ

ปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งช่วยสนับสนุนและขับเคลื่อนงานเพ่ือตอบสนองพันธกิจและบรรลุ

เป้าหมายตามวัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้หากมีข้อเสนอแนะใด  

เพ่ือการแก้ไขเพ่ิมเติมคู่มือการปฏิบัติงานนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โปรดแจ้งมายังสาขาการวัดและ

ประเมินผลระดับชาติด้วย จักขอบคุณยิ่ง 

 

                                                             สาขาการวัดและประเมินผลระดับชาติ 
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บทน ำ 

 

ตามพระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2551 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ได้ก าหนดพันธกิจและภารกิจของสถาบันไว้ 6 ข้อ โดยส่วนที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับของสาขาการวัดและประเมินผลระดับชาติ ได้แก่ (1) ริเริ่ม ด าเนินการ ส่งเสริม ประสาน 
และจัดให้มีการศึกษาค้นคว้า วิจัย และพัฒนาหลักสูตร วิธีการเรียนรู้ วิธีสอนและการประเมินผลการ
เรียนการสอน เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีทุกระดับการศึกษา โดยเน้นการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานเป็นหลัก  และ (2) ส่งเสริม ประสาน และจัดให้มีการพัฒนาบุคลากร การฝึกอบรมครู 
อาจารย์ นักเรียน นิสิตและนักศึกษา เกี่ยวกับการเรียนการสอนและการค้นคว้าวิจัยทางด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  ทั้งนี้ สาขาการวัดและประเมินผลระดับชาติได้ด าเนิน
โครงการตามพันธกิจและภารกิจ สสวท. โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 

1. กำรจัดท ำมำตรฐำนและเกณฑ์กำรประเมิน  เป็นการริเริ่มจัดท าเกณฑ์หรือมาตรฐานต่าง ๆ 
เพ่ือให้หน่วยงานและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน
วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เช่น เกณฑ์ประเมินหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ เกณฑ์
ประเมินหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ มาตรฐานสื่อสิ่งพิมพ์ มาตรฐานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  
นอกจากนี้ได้มีการจัดท าเกณฑ์เพ่ือใช้ในการตัดสินหรือคัดเลือกหน่วยงานหรือบุคลากรทางการศึกษา
ที่มีผลงานดีเด่นเข้ารับรางวัล  เช่น  เกณฑ์การตัดสินสถานศึกษาดีเด่น  เกณฑ์การตัดสิน IPST 
Teacher Award    

2. กำรจัดท ำเครื่องมือวัดผลประเมินผล  เป็นการพัฒนาเครื่องมือวัดผลประเมินผลรูปแบบ
ต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ใช้ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ เช่น ข้อสอบ (O-NET) 
วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ข้อสอบวัดความรู้ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   
และ (2) เผยแพร่ให้กับบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน 
หรือ เพ่ือให้นักเรียนใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง เช่น ข้อสอบวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ในระบบการสอบออนไลน์  ข้อสอบ PISA และ PISA-Like ในระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA  

3. กำรจัดท ำหลักสูตรอบรม  เป็นการพัฒนาหลักสูตรอบรมที่เกี่ยวข้องกับการวัดผล
ประเมินผลด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพ่ือใช้ในการอบรมครูผู้สอนให้สามารถสร้างเครื่องมือ
วัดผลประเมินผลนักเรียนได้อย่างมีคุณภาพ เช่น หลักสูตรการวัดผลประเมินผลวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์  หลักสูตรอบรมการสร้างและพัฒนาข้อสอบที่เน้นการคิดวิเคราะห์ตามแนวทาง PISA 
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ผลผลิตของการด าเนินงานที่ผ่านมาของสาขาการวัดและประเมินผลระดับชาติทั้ง 3 ด้าน มีดังนี้ 
 

ภำรกิจ ผลผลิต 
1. กำรจัดท ำเกณฑ์ 

หรือมำตรฐำน   
3.1   มาตรฐานสื่อสิ่งพิมพ์วิชาวิทยาศาสตร์ 
3.2   มาตรฐานสื่อสิ่งพิมพ์วิชาคณิตศาสตร์ 
3.3   มาตรฐานครูวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3.4   มาตรฐานครูคณิตศาสตร์ 
3.5   คู่มือการจัดห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
3.6   เกณฑก์ารคัดเลือกครูดีเด่นเข้ารับรางวัล IPST Teacher Award 
       วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
3.7   เกณฑ์การประเมินหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ 
3.8   เกณฑ์การประเมินหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ 
3.9   มาตรฐานสะเต็มศึกษา 
3.10 การวัดผลประเมินผลวิทยาศาสตร์ 
3.11 การวัดผลประเมินผลคณิตศาสตร์ 

2. กำรจัดท ำเครื่องมือ
วัดผลประเมินผล   

2.1  ข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา   
2560 จ านวน 12 ฉบับ และ ปีการศึกษา 2561 จ านวน 12 ฉบับ 

2.2 ข้อสอบที่เผยแพร่ในระบบการสอบออนไลน์ วิชาวิทยาศาสตร์และ  
คณิตศาสตร์ จ านวน 5,938 ข้อ  

2.3 ข้อสอบที่เผยแพร่ในระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA แบ่งเป็น ข้อสอบ 
PISA ที่ OECD อนุญาตให้เผยแพร่ วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และการอ่าน จ านวน 105 เรื่อง (ค าถาม 303 ข้อ) และ ข้อสอบ 
PISA-Like วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จ านวน 53 เรื่อง 
(ค าถาม 129 ข้อ) 

2.4 หนังสือข้อสอบชวนคิด วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
2.5 หนังสือข้อสอบชวนคิด คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

3. กำรจัดท ำหลักสูตร
อบรม   

5.1 หลักสูตรการอบรมแบบ Face to Face ประกอบด้วย  
 5.1.1  การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการวัดผลประเมินผล  
                  เรื่องการสร้างและพัฒนาข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 
                  ตามแนว PISA ระดับมัธยมศึกษา 
 5.1.2  การอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ระบบออนไลน์ข้อสอบ  
  PISA สู่การประเมินในชั้นเรียน 
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ภำรกิจ ผลผลิต 

5.2 หลักสูตรการอบรมแบบออนไลน์ ประกอบด้วย  
 5.2.1  การสร้างและพัฒนาข้อสอบตามแนว PISA  
                   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
          5.2.2 การวัดผลประเมินผลตามแนวทาง PISA 

 

คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ครอบคลุมภารกิจของสาขาทั้ง 3 ด้าน และมีรายละเอียดครอบคลุม 
(1) ขั้นตอนการด าเนินงาน (2) ระยะเวลาในการด าเนินงานแต่ละขั้นตอน (3) ผู้ที่เกี่ยวข้องในการ
ด าเนินงาน (4) ผลผลิตที่ได้จากแต่ละขั้นตอน (5) การควบคุมคุณภาพของผลผลิต และ (6) การก ากับ
ดูแลและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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กำรจัดท ำมำตรฐำนและเกณฑ์กำรประเมิน 
 

1. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนจัดท ำมำตรฐำนและเกณฑ์กำรประเมิน 
 
การพัฒนามาตรฐาน หรือเกณฑ์การประเมิน มีข้ันตอนการด าเนินงาน 7 ขั้นตอน ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

  
 ในแต่ละข้ันตอนมีรายละเอียด ระยะเวลา ผู้ที่เก่ียวข้อง และผลผลิตที่ได้จากการด าเนินงาน  
แสดงดังตาราง  
 
 
 
   
 

 1.ศึกษำและวิเครำะห์เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

2.ก ำหนดกรอบแนวคิดในกำรพัฒนำมำตรฐำนและเกณฑ์ 

3.ยกร่ำงมำตรฐำนและเกณฑ์ 

4.พิจำรณำ ปรับปรุง และแก้ไขมำตรฐำนและเกณฑ์ 

5.บรรณำธิกำรกิจมำตรฐำนและเกณฑ์ 

6.จัดท ำต้นฉบับมำตรฐำนและเกณฑ์ 

7.เผยแพร่มำตรฐำนและเกณฑ์ 
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ขั้นตอน รำยละเอียด ระยะเวลำ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผลผลิตท่ีได้ 
1. ศึกษำและ

วิเครำะห์
เอกสำรที่
เกี่ยวข้อง 

ศึกษาและวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานอื่น 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ได้กรอบแนวคิดในการ
พัฒนามาตรฐานและเกณฑ์การประเมิน 

2 เดือน ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ข้อมูลเกี่ยวกับการ
พัฒนามาตรฐาน 
หรือเกณฑ ์
การประเมิน 

2. ก ำหนดกรอบ
แนวคิดในกำร
พัฒนำมำตรฐำน 
และเกณฑ ์

ก าหนดโครงสร้างหรือองค์ประกอบของมาตรฐานและเกณฑ์
การประเมินให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลัก
ของการพัฒนามาตรฐานและเกณฑ์การประเมิน เช่น ตัวช้ีวัด 
แนวทางการน ามาตรฐานไปใช้ หรอืแนวทางการประเมิน 

1 เดือน ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

กรอบแนวคิดใน
การพัฒนา
มาตรฐานและ
เกณฑ์การประเมิน 

3. ยกร่ำงมำตรฐำน 
และเกณฑ ์

ยกร่างมาตรฐานและเกณฑ์การประเมินตามโครงสรา้ง หรือ
องค์ประกอบท่ีก าหนดไว้ โดยค านงึถึงวัตถุประสงค์หลักของ
การพัฒนามาตรฐานและเกณฑ์การประเมิน  

3 เดือน - ผู้รับผดิชอบ
โครงการ 

- ผู้เชี่ยวชาญ 

มาตรฐานและ
เกณฑ์การประเมิน 
ต้นร่างที่ 1 

4. พิจำรณำ 
ปรับปรุง และ
แก้ไขมำตรฐำน 
และเกณฑ ์

ประชุมพิจารณาร่างมาตรฐานและเกณฑ์การประเมินร่วมกับ
ผู้เช่ียวชาญภายนอก ครู บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ เช่น ความสอดคล้องกับ
โครงสร้าง เนื้อหา และวัตถุประสงค์หลักของการพัฒนา
มาตรฐานและเกณฑ์การประเมิน ตลอดจนการระดมความ
คิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการน ามาตรฐานและเกณฑ์การ
ประเมินไปใช้ และน าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขมาตรฐาน 
และเกณฑ์การประเมินให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น            

3 เดือน - ผู้รับผดิชอบ
โครงการ 

- ผู้เช่ียวชาญ
ภายนอก  

- ครู บุคลากร
ทางการศึกษา 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

- บุคลากร สสวท.  
ที่เกี่ยวข้อง 

มาตรฐานและ
เกณฑ์การประเมิน 
ต้นร่างที่ 2 

5. บรรณำธกิำรกจิ
มำตรฐำนและ
เกณฑ ์

ประชุมบรรณาธิการกิจมาตรฐานและเกณฑ์การประเมินร่วมกับ
ผู้ เช่ียวชาญภายนอก เพื่อพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ  เช่น ความ
สอดคล้องของโครงสร้าง เนื้อหา และวัตถุประสงค์หลักของการพัฒนา 
การใช้ภาษา การอ้างอิงอย่างถูกต้องตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 
และน าข้อเสนอแนะที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขมาตรฐาน หรือเกณฑ์การ
ประเมินให้มีรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

1 เดือน - ผู้รับผดิชอบ
โครงการ 

- ผู้เชี่ยวชาญ
ภายนอก  

มาตรฐานและ
เกณฑ์การประเมิน 
ต้นร่างที่ 3 

6. จัดท ำต้นฉบับ
มำตรฐำนและ
เกณฑ ์

จัดท าต้นฉบับมาตรฐานและเกณฑก์ารประเมิน โดยพิจารณา
ถึงการจัดท ารูปเล่ม การออกแบบปก รวมทั้งข้อก าหนดต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการพิมพ์  

1 เดือน ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ต้นฉบับมาตรฐานและ
เกณฑ์การประเมิน 

7. เผยแพร่
มำตรฐำน 
และเกณฑ ์

เผยแพร่ใหผู้้ที่เกี่ยวข้องน าไปใช้เปน็แนวทางในการจัดการ
เรียนรูห้รือการประเมินที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
มาตรฐานและเกณฑ์การประเมินที่พัฒนาขึ้น  รวมทั้งเก็บ
รวบรวมข้อคิดเห็นจากการเผยแพร่มาใช้ทบทวนและปรับปรุง
มาตรฐานและเกณฑ์การประเมินให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  

1 เดือน - ผู้รบัผดิชอบ
โครงการ 

- ผู้ที่เกีย่วข้องใน
การน ามาตรฐาน 
และเกณฑ์การ
ประเมินไปใช้ 

ข้อคิดเห็นจาก 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ส าหรับน ามา
ปรับปรุงมาตรฐาน
และเกณฑ์การ
ประเมินต่อไป 
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2. กำรควบคุมคุณภำพของมำตรฐำนและเกณฑ์กำรประเมิน 
 
  การจัดท ามาตรฐานและเกณฑ์การประเมินมีกระบวนการท างานส าหรับตรวจสอบและ
ควบคุมคุณภาพของมาตรฐานและเกณฑ์การประเมินในแต่ละขั้นตอน เช่น การประชุมพิจารณาร่าง
มาตรฐานและเกณฑ์การประเมินร่วมกับผู้เชี่ยวชาญภายนอก ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่
เกี่ยวข้อง  การระดมความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการน ามาตรฐานและเกณฑ์การประเมินไปใช้ 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานและเกณฑ์การประเมินให้มีความสอดคล้องกับโครงสร้าง 
เนื้อหา และวัตถุประสงค์หลักของการพัฒนามาตรฐานและเกณฑ์การประเมิน  ตลอดจนการรวบรวม
ข้อคิดเห็นจากการเผยแพร่มาใช้ทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานและเกณฑ์การประเมินให้มีความ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
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กำรจัดท ำเครื่องมือวัดผลประเมินผล 
 

1. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนจัดท ำเครื่องมือวัดผลประเมินผล 
 
การพัฒนาเครื่องมือวัดผลประเมินผลมีข้ันตอนการด าเนินงาน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 ในแต่ละข้ันตอนมีรายละเอียด ระยะเวลา ผู้ที่เก่ียวข้อง และผลผลิตที่ได้จากการด าเนินงาน                    
แสดงดังตาราง 

 
 
 
 
 
 
 

1.ก ำหนดกรอบกำรสร้ำงเครื่องมือ 

2.สร้ำงข้อสอบ 

3.พิจำรณำและปรับปรุงแก้ไขข้อสอบ 

ไม่ผ่ำน 

4.ทดลองใช้ข้อสอบ 

และวิเครำะห์ค่ำสถิติ 
 

ผ่ำน 

5.จัดท ำต้นฉบับแบบทดสอบ 
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ขั้นตอน รำยละเอียด ระยะเวลำ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผลผลิตท่ีได้ 
1. ก ำหนดกรอบ

กำรสร้ำง
เคร่ืองมือ 

2.1 ศึกษาเอกสารและสืบค้นข้อมูล เกี่ยวกับการวัดผล
ประเมินผล หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน หรือ
รายละเอียดที่ต้องการวัดผลประเมินผล 

2.2 ยกร่างกรอบการสร้างเครื่องมือที่ประกอบด้วยน้ าหนัก
ความส าคัญของเนื้อหาและพฤติกรรมที่ต้องการวัด ระดับ
ความยากง่าย รูปแบบของข้อสอบ จ านวนข้อสอบ และ
เวลาที่ใช้สอบ 

2.3 ประชุมพิจารณาร่างกรอบการสร้างเครื่องมือร่วมกับ
ผู้เชี่ยวชาญภายในและภายนอก สสวท. และน าข้อมูลที่ได้
จากการประชุมมาปรับปรุงแก้ไขกรอบการสร้างเครื่องมือ
ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ต้องการประเมิน โดยการ
ประชุมพิจารณาอาจมีการประชุมมากกว่า 1 รอบ ขึ้นอยู่
กับประเด็นของการพิจารณา 

1 เดือน - ผู้รับผดิชอบ
โครงการ 

- ผู้เชี่ยวชาญ
ภายในและ
ภายนอก สสวท. 

กรอบการสร้าง
เครื่องมือ 

2. สร้ำงข้อสอบ สร้างข้อสอบตามกรอบการสร้างเครื่องมือ โดยค านึงถึงหลัก 
ในการสร้างข้อสอบแต่ละรูปแบบ ความถูกต้องของเนื้อหา 
และภาษาที่ใช้ 

3 เดือน - ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

- ผู้เช่ียวชาญ
ภายนอก สสวท. 

ข้อสอบต้นร่างที่ 1 

3. พิจำรณำและ
ปรับปรุงแก้ไข
ข้อสอบ 

ประชุมพิจารณาข้อสอบ โดยพิจารณาความถูกต้องของเนื้อหา 
ความสอดคล้องกับกรอบการสรา้งเครื่องมือ ความเหมาะสม
ความชัดเจนและภาษาท่ีใช้ในข้อสอบ เพื่อน าข้อเสนอแนะ 
จากท่ีประชุมมาด าเนินการปรับแก้ไขข้อสอบ ซึ่งประชุม 
อย่างน้อย 2 รอบ ดังนี้   
4.1 รอบที่ 1 ผู้รับผิดชอบโครงการประชุมพิจารณาข้อสอบ 

ต้นร่างที่ 1 และด าเนินการปรับแก้ไขข้อสอบให้ดียิ่งขึ้น 
ท าให้ได้ข้อสอบต้นร่างท่ี 2 

4.2 รอบที่ 2 ผู้เช่ียวชาญภายนอก สสวท. ประชุมพิจารณา
ข้อสอบต้นร่างที่ 2 และผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินการ
ปรับแก้ไขข้อสอบตามข้อเสนอแนะจากท่ีประชุม ท าให้ได้
ข้อสอบต้นร่างที่ 3 
 

    ทั้งนี้ ข้อสอบส่วนที่ไม่สามารถเผยแพร่ได้ อาจไม่มีการ
ทดลองใช้ข้อสอบ แต่จะให้ผู้ เ ช่ียวชาญพิจารณาข้อสอบ
มากกว่า 2 รอบ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อสอบท่ีได้มีความถูกต้องและ
มีคุณภาพ 

4 เดือน - ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

- ผู้เช่ียวชาญ
ภายนอก สสวท. 

ข้อสอบต้นร่างที่ 
2 และ 3 
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2. กำรควบคุมคุณภำพของเครื่องมือวัดผลประเมินผล 
 
  การสร้างเครื่องมือวัดผลประเมินผลมีการควบคุมคุณภาพในแต่ละขั้นตอนโดยนักวิชาการ 
สสวท. รวมทั้งมีกระบวนการท างานส าหรับตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของข้อสอบ ดังนี้ 
 1. ประชุมพิจารณาข้อสอบร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก โดยพิจารณาถึงความถูกต้องของ
เนื้อหา ความสอดคล้องกับกรอบการสร้างเครื่องมือ รูปแบบของข้อสอบ ความเหมาะสม ความชัดเจน
และภาษาที่ใช้ในข้อสอบ และน าข้อเสนอแนะจากที่ประชุมมาปรับแก้ไขข้อสอบให้ดียิ่งขึ้น 
 2. ทดลองใช้ข้อสอบกับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง แล้วน าผลการตอบของนักเรียนมา
วิเคราะห์ค่าสถิติของข้อสอบ เช่น ความยากง่าย อ านาจจ าแนก ประสิทธิภาพของตัวลวง เป็นต้น 
 3. ผลสะท้อนกลับจากผู้ใช้ที่มีข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงแก้ไขหลังจากมีการเผยแพร่
ข้อสอบ หรือมีการใช้จริง 

ขั้นตอน รำยละเอียด ระยะเวลำ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผลผลิตท่ีได้ 

4. ทดลองใช้
ข้อสอบ 

   และวิเครำะห์
ค่ำสถิติ 

4.1 ทดลองใช้ข้อสอบที่ผ่านการปรับแก้ไขเรียบร้อยแล้ว  
เพื่อตรวจสอบคุณภาพของข้อสอบก่อนน าไปใช้จริง  
โดยทดลองใช้กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งต้องเป็น
ตัวแทนท่ีดีของประชากร 

4.2 วิเคราะห์ผลการตอบของนักเรียน ท าให้ได้ค่าสถิติของ
ข้อสอบ ได้แก่ ความยากง่าย อ านาจจ าแนกประสิทธิภาพ
ของตัวลวง เป็นต้น  
 

      ทั้ งนี้  การทดลองใช้ข้อสอบอาจมีมากกว่า 1 รอบ  
โดยในรอบแรกเป็นการทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มเล็ก 
ประมาณ 100 – 200 คน แล้ววิเคราะห์ค่าสถิติและปรับปรุง
แก้ไขข้อสอบ จากนั้นน าข้อสอบที่ปรับแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ 
รอบสอง โดยทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มใหญ่ ประมาณ  
800 – 1,000 คน 
   ในกรณีที่ค่าสถิติของข้อสอบไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
จะต้องน าข้อสอบไปพิจารณาและปรับปรุงแก้ไขข้อสอบใน
ขั้นตอนท่ี 3 อีกครั้งหนึ่ง 

2 เดือน ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ข้อสอบต้นร่างที่ 4 

5. จัดท ำต้นฉบับ
แบบทดสอบ 

จัดท าต้นฉบับแบบทดสอบ โดยน าข้อสอบที่มีค่ าสถิติ 
ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด มาจัดล าดับข้อสอบ โดยอาจเรียง
ข้อสอบตามเนื้อหา หรือเรียงข้อสอบจากข้อง่ายไปข้อยาก 

1 เดือน ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ต้นฉบับ
แบบทดสอบ 
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กำรจัดท ำหลักสูตรอบรม 
 
1. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนจัดท ำหลักสูตรอบรม 

 
การจัดท าหลักสูตรอบรมมีขั้นตอนการด าเนินงาน 7 ขั้นตอน ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

  
 ในแต่ละข้ันตอนมีรายละเอียด ระยะเวลา ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผลผลิตที่ได้จากการด าเนินงาน                    
แสดงดังตาราง 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.ศึกษำและวิเครำะห์เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

2.ก ำหนดกรอบหลักสูตรอบรม 

3.ยกร่ำงหลักสูตรอบรม 

4.ประชุมพิจำรณำและแก้ไขร่ำงหลักสูตรอบรม 

5.ทดลองใช้และปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอบรม 

6.จัดท ำต้นฉบับหลักสูตรอบรม 

7.น ำหลักสูตรอบรมไปใช้ 
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ขั้นตอน รำยละเอียด ระยะเวลำ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผลผลิตท่ีได้ 
1. ศึกษำและ

วิเครำะห์
เอกสำร 
ที่เกี่ยวข้อง 

ศึกษาการจัดท าหลักสูตรอบรมจากหน่วยงานทางการศึกษา    
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาหลักสูตรอบรม 

2 เดือน ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ข้อมูลเกี่ยวกับ
การจัดท า
หลักสตูรอบรม 

2. ก ำหนดกรอบ
หลักสูตรอบรม 

ก าหนดโครงสร้างหรือองค์ประกอบของหลักสูตรอบรมให้
ครอบคลุมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของการอบรม
และความต้องการของผู้เข้ารับการอบรม เช่น เนื้อหาใน        
การอบรม คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม จ านวนผู้เข้ารับ
การอบรมต่อครั้ง ระยะเวลาในการอบรม และจ านวนช่ัวโมง 
ก าหนดการอบรม คุณสมบัติของวิทยากร การเตรียมตัว                           
ของวิทยากร แนวทางหรือวิธีการวัดผลประเมินผลผู้เข้ารับ   
การอบรม เง่ือนไขการจบหลักสูตร 

1 เดือน ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

กรอบหลักสูตร
อบรม 

3. ยกร่ำง
หลักสูตรอบรม 

เขียนรายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตรอบรมตามโครงสร้าง 
หรือองค์ประกอบของหลักสูตรอบรมที่ก าหนดไว้ โดยค านึงถึง
งบประมาณและวิธีการจัดการอบรม ซึ่งลักษณะการจัดอบรม     
มี 2 รูปแบบ ดังนี ้

3.1 การอบรมแบบ Face to Face มีเอกสารดังนี้  
        1) คู่มือการด าเนินการอบรมส าหรบัวิทยากร  
 2) เอกสารส าหรับผู้เข้ารับการอบรม  
 3) ใบกิจกรรมหรือแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบ  

   4) แบบสอบถามหลังการอบรม 
3.2 การอบรมแบบออนไลน ์มีเอกสารและสื่อ ดังนี้ 

        1) คู่มือการด าเนินการอบรมส าหรบัวิทยากร  
 2) เอกสารส าหรับผู้เข้ารับการอบรม 
 3) วีดิทัศน์ 
 4) แบบสอบถามหลังการอบรมครแูบบออนไลน ์

3 เดือน ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

หลักสตูรอบรม
ต้นร่างที่ 1 
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ขั้นตอน รายละเอียด ระยะเวลา ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผลผลติที่ได ้
4. ประชุม

พิจำรณำและ
แก้ไขร่ำง
หลักสูตรอบรม 

ประชุมพิจารณาร่างหลักสูตรอบรมร่วมกับผู้เช่ียวชาญภายใน
และภายนอก สสวท. และน าข้อมูลที่ได้จากการประชุมมา
ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอบรมให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น             
โดยการประชุมพิจารณาอาจมีการประชุมมากกว่า 1 รอบ 
ขึ้นอยู่กับประเด็นของการพิจารณา 

1 เดือน - ผู้รับผดิชอบ
โครงการ 

- ผู้เชี่ยวชาญ
ภายในและ
ภายนอก สสวท. 

หลักสตูรอบรม
ต้นร่างที่ 2 

5. ทดลองใช้และ
ปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรอบรม 

ทดลองใช้หลักสูตรอบรม โดยการน าไปอบรมเสมือนจริง             
เพื่อน าข้อมูลที่ได้จากการทดลองใช้มาปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
อบรมให้มีความสมบรูณม์ากขึ้น  

2 เดือน - ผู้รับผดิชอบ
โครงการ 

- ผู้เชี่ยวชาญ
ภายในและ
ภายนอก สสวท. 

หลักสตูรอบรม
ต้นร่างที่ 3 

6. จัดท ำต้นฉบับ
หลักสูตรอบรม 

จัดท าต้นฉบับหลักสูตรอบรม โดยน าข้อมูลจากการทดลองใช้
หลักสูตรอบรมมาปรับปรุงแก้ไข และผ่านการพิจารณาจากคณะ
บรรณาธิการ ซึ่งมีการพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ เช่น ความ
สอดคล้องของโครงสร้างและเนื้อหาหลกัสตูรอบรม การใช้ภาษา การ
อ้างอิงอย่างถูกต้องตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา  

2 เดือน ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ต้นฉบับ
หลักสตูรอบรม 

7. น ำหลักสูตร
อบรมไปใช้ 

น าหลักสตูรอบรมไปใช้ตามลกัษณะการจัดอบรม 2 รปูแบบ ดังนี ้
7.1 การอบรมแบบ Face to Face มีลักษณะดังนี้  

 1) รับสมัครผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรม 
 2) ผู้เข้ารับการอบรมเข้าร่วมการอบรมตามระยะเวลา 

ที่จัดการอบรม 
3) วิทยากรให้ความรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับ รวมทั้งให้           

ผลตรวจการท ากิจกรรมแก่ผู้เข้ารับการอบรมตลอด
การอบรม 

 4) หลังจบการอบรม วิทยากรจะมอบวุฒิบัตรให้ผู้เข้ารับ 
          การอบรมที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนด 

7.2 การอบรมแบบออนไลน์ มีลักษณะดังนี้ 
1) รับสมัครผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรม 
2) ผู้ เข้ารับการอบรมสามารถเข้ามาศึกษาหลักสูตรอบรม  

โดยจัดเวลาได้ด้วยตนเอง ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
3) วิทยากรจะให้ความรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับ รวมทั้งให้           

ผลตรวจการท ากิจกรรมแก่ผู้เข้ารับการอบรมผ่านทาง
ระบบออนไลน์  

4) หลังจบการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านเกณฑ์
ตามที่ก าหนดสามารถพิมพ์วุฒิบัตรได้ด้วยตนเอง     

1 เดือน ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

- หลักสูตรการ
อบรมแบบ 
Face to Face 

- หลักสูตรการ
อบรมแบบ
ออนไลน ์
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2. กำรควบคุมคุณภำพของหลักสูตรอบรม 
 
  การจัดท าหลักสูตรอบรมมีการควบคุมคุณภาพในแต่ละขั้นตอนโดยคณะท างาน 
ทีป่ระกอบด้วยนักวิชาการ สสวท. และผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอก  รวมทั้งมีกระบวนการท างาน
ส าหรับตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของหลักสูตรอบรม เช่น การทดลองใช้หลักสูตรเพ่ือให้ได้ข้อมูล
มาปรับปรุงแก้ไข การประชุมพิจารณากับผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอก โดยมีประเด็นในการพิจารณาความครบถ้วนและสมบูรณ์ของหลักสูตรทั้งในเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ เช่น ความครบถ้วนขององค์ประกอบที่จ าเป็นต้องมีในหลักสูตรอบรม คุณภาพด้านเนื้อหา 
กิจกรรม และการวัดผลประเมินผลของหลักสูตรอบรม  นอกจากนี้มีการรับข้อเสนอแนะจากผู้เข้ารับ
การอบรมเพ่ือปรับปรุงคุณภาพของหลักสูตรในอนาคตด้วย 
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กำรก ำกับดูแลและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
 

สาขาการวัดและประเมินผลระดับชาติ สสวท. ได้เห็นถึงความจ าเป็นและความส าคัญของการ
ก ากับติดตามงานที่สาขารับผิดชอบซึ่งเป็นงานที่สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของ สสวท.  โดย
จัดท าเป็นโครงการเสนอต่อผู้ก ากับเพ่ืออนุมัติแผนและงบประมาณในการด าเนินโครงการ และมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบในการด าเนินโครงการที่ประกอบด้วยหัวหน้าและเลขานุการโครงการ  ทั้งนี้ แต่ละโครงการมี
การรายงานผลการด าเนินงานเป็นรายเดือน รายไตรมาสและรายปี เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาสามารถติดตาม
ผลการด าเนินงานของโครงการได้  

กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนรำยเดือน หัวหน้าหรือเลขานุการโครงการรายงานผลการ
ด าเนินงานเปรียบเทียบแผนกับผลการด าเนินงานในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และการใช้จ่าย
งบประมาณ รวมถึงรายงานปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนพร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไขใน
ระบบ Oracle ซึ่งผู้อ านวยการสาขา/ฝ่าย ผู้บริหารที่ก ากับดูแล สามารถใช้ระบบ Oracle ในการ
ตรวจสอบผลการด าเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ หากไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  
จะมีการหารือร่วมกันระหว่างหัวหน้าและเลขานุการโครงการ  ผู้อ านวยการสาขา/ฝ่าย และผู้บริหาร 
ที่ก ากับดูแล ว่าจะปรับแผนการด าเนินงานอย่างไร  ซึ่งผู้บริหารที่ก ากับดูแลจะรายงานผลการด าเนิน
โครงการของสาขา/ฝ่าย ต่อคณะกรรมการผู้บริหาร สสวท. เป็นประจ าทุกสัปดาห์ โดยมีล าดับขั้นของการ
การติดตามผลการด าเนินงานรายเดือน ดังภาพ 1 

 

 
ภาพ 1 แสดงล าดับขั้นของการติดตามผลการด าเนินงานรายเดือน 

 

กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนรำยไตรมำสและรำยปี มีรายละเอียดของการรายงานผล
การด าเนินงานคล้ายคลึงกับการรายงานเป็นรายเดือน แต่จะรายงานเปรียบเทียบแผนกับผลการ
ด าเนินงานเป็นรายสามเดือนและรายปี โดยมีล าดับขั้นของการการติดตามผลการด าเนินงานรายไตร
มาสและรายปี ดังภาพ 2 

 

 

หัวหน้ำ/
เลขำนุกำร
โครงกำร

ผู้อ ำนวยกำรสำขำ
ผู้บริหำร

ที่ก ำกับดูแล
คณะกรรมกำร

ผู้บริหำร
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ภาพ 2 แสดงล าดับขั้นของการติดตามผลการด าเนินงานรายไตรมาสและรายปี 

 

นอกจากนี้ ส าหรับโครงการริเริ่มต่าง ๆ ที่มีปัจจัยภายในหรือภายนอกที่อาจส่งผลกระทบ  
ต่อความส าเร็จของงาน จะมีการรายงานความเสี่ยงพร้อมทั้งการควบคุมความเสี่ยงของโครงการนั้นด้วย 
เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบโครงการเตรียมแผนการท างานส าหรับแก้ปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น  
ท าให้งานนั้นส าเร็จลุล่วงอย่างราบลื่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวหน้ำ/
เลขำนุกำร
โครงกำร

ผู้อ ำนวยกำรสำขำ
ผู้บริหำร

ที่ก ำกับดูแล
คณะกรรมกำร

ที่ปรึกษำ

คณะกรรมกำร
ผู้บริหำร

คณะอนุกรรมกำร
ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ฯ

คณะกรรมกำร 
สสวท.
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คณะผู้จัดท ำ 
 

ที่ปรึกษำ 

นางสาวสุพัตรา ผาติวิสันต์   ผู้เชี่ยวชาญพิเศษอาวุโส  
 

คณะท ำงำน 

สำขำกำรวัดและประเมินผลระดับชำติ 
นางธันยากานต์ กุลศุภกร    ผู้อ านวยการสาขา 
นายเตชทัต เรืองธรรม    ผู้ช านาญ 
นางสาวสมฤทัย  ชัยโพธิ์    ผู้ช านาญ 
นายศราวุฒิ  รัตนประยูร    นักวิชาการอาวุโส 
นางสาวยศวดี ฐิติวร     นักวิชาการ 
นายสุภทัต สุขเอ่ียม    นักวิชาการ 
นางสาวอังคณา หล้าแก้ว    นักวิชาการ 
นางสาวสมิตา สกุลไพศาล    นักวิชาการ 
นางสาวสายฝน จิตประเสริฐไชย   เจ้าหน้าทีบ่ริหารทั่วไปอาวุโส 
 

สำขำวิจัยกำรศึกษำและพัฒนำกำรวัดและประเมินผล 
นางสาวนันทฉัตร  วงษ์ปัญญา   ผู้ช านาญ 
นายจตุพล  งามแม้น    นักวิชาการ 
นางสาวกนกนันทน์ ไสไทย   นักวิชาการ 
 

สำขำคณิตศำสตร์มัธยมศึกษำ 
ว่าที่ร้อยเอก ภณัฐ ก้วยเจริญพานิชก์  ผู้เชี่ยวชาญ  
 

คณะบรรณำธิกำรกิจ 
นางสาวสุพัตรา ผาติวิสันติ์   ผู้เชี่ยวชาญพิเศษอาวุโส  
นางธันยากานต์ กุลศุภกร    ผู้อ านวยการสาขา  
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