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คำนำ
ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้มีนโยบายให้หน่วยงาน
ภายในวิเคราะห์ภารกิจเพื่อจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของ สสวท. ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งผู้ปฏิบัติต้องทราบ เข้าใจ และถือปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ดังกล่าว เพื่อให้การดาเนินงานของ สสวท. มีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์
สาขาวิจัยและประเมินมาตรฐานได้วิเคราะห์ภารกิจ ตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ของ สสวท. แล้ว
พบว่า ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับสาขามี 5 ด้าน ได้แก่ (1) การทาวิจัยในประเทศ (2) การทาวิจัยร่วมกับ
นานาชาติ (3) การจั ดทาเกณฑ์ห รื อมาตรฐาน (4) การจัดทาเครื่องมือวัดผลประเมินผล และ
(5) การจัดทาหลักสูตรอบรม จึงได้เรียบเรียงและจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจข้างต้น
คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของขั้นตอนการดาเนินงาน ระยะเวลา
ในการดาเนินงานของแต่ละขั้นตอน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงาน รวมทั้งผลผลิตที่ได้จากแต่ละ
ขั้น ตอน การควบคุ ม คุ ณ ภาพของผลผลิ ต และการก ากั บ ควบคุม และประเมิ น ผลการปฏิ บั ติง าน
โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บุคลากรของสาขาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งช่วยสนับสนุนและขับเคลื่อนงานเพื่อตอบสนองพันธกิจและบรรลุ
เป้าหมายตามวัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้ หากมีข้อเสนอแนะใด
เพื่อการแก้ไขเพิ่มเติมคู่มือการปฏิบัติงานนี้ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โปรดแจ้งมายังสาขาวิจัยและประเมิน
มาตรฐานด้วย จักขอบคุณยิ่ง
สาขาวิจัยและประเมินมาตรฐาน
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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บทนำ
ตามพระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2551 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ได้กาหนดพันธกิจและภารกิจของสถาบันไว้ 6 ข้อ โดยส่วนที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับของสาขาวิจัยและประเมินมาตรฐาน ได้แก่ (1) ริเริ่ม ดาเนินการ ส่งเสริม ประสาน และจัด
ให้มีการศึกษาค้นคว้า วิจัย และพัฒนาหลักสูตร วิธีการเรียนรู้ วิธีสอนและการประเมินผลการเรียน
การสอน เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีทุกระดับการศึกษา โดยเน้นการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเป็นหลัก และ (2) ส่งเสริม ประสาน และจัดให้มีการพัฒนาบุคลากร การฝึกอบรมครู
อาจารย์ นั ก เรี ย น นิ สิ ต และนั ก ศึ ก ษา เกี่ ย วกั บ การเรี ย นการสอนและการค้ น คว้ า วิ จั ย ทางด้ า น
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ทั้งนี้ สาขาการวัดและประเมินผลระดับนานาชาติ ได้
ดาเนินโครงการตามพันธกิจและภารกิจ สสวท. ในส่วนของการวิจัยด้านวัดผลประเมินผลที่เข้าร่วม
โครงการกับนานาชาติ ในที่นี้หมายถึง โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme
for International Student Assessment: PISA) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความรู้และทักษะ
ของนักเรียนไทยเปรียบเทียบกับประเทศต่าง ๆ ทาให้ทราบถึงแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ
การศึกษา และนาผลที่ได้มาเป็นแนวทางในการพัฒนาด้านการเรียนการสอน และยกระดับคุณภาพ
การศึกษา
ผลผลิตของการดาเนินงานที่ผ่านมาของสาขาการวัดและประเมินผลระดับนานาชาติ มีดังนี้
ภำรกิจ
กำรทำวิจัย
ร่วมกับนำนำชำติ

ผลผลิต
1. รายงานผลการประเมิน PISA 2000 – PISA 2015
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
2. รายงานผลการประเมิน PISA 2000 – PISA 2015 ฉบับสมบูรณ์

คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ ครอบคลุมภารกิจของสาขาฯ และมีรายละเอียดครอบคลุมใน 6
องค์ประกอบ ได้แก่ (1) ขั้นตอนการดาเนินงาน (2) ระยะเวลาในการดาเนินงานแต่ละขั้นตอน (3) ผู้ที่
เกี่ยวข้องในการดาเนินงาน (4) ผลผลิตที่ได้จากแต่ละขั้นตอน (5) การควบคุมคุณภาพของผลผลิต
และ (6) การกากับดูแลและประเมินผลการปฏิบัติงาน

กำรทำวิจัยร่วมกับนำนำชำติ
1. ขั้นตอนกำรดำเนินงำนโครงกำร PISA
การทาวิจัยโครงการ PISA มีขั้นตอนการดาเนินงาน 7 ขั้นตอน ดังนี้
1.กำหนดกรอบและวำงแผนกำรวิจัย

2.สุ่มกลุ่มตัวอย่ำง
3.จัดทำเครื่องมือ
4.ทดลองใช้
5.เก็บรวบรวมข้อมูล
6.วิเครำะห์ข้อมูลและจัดทำรำยงำน
7.นำผลกำรวิจัยไปใช้

ในแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียด ระยะเวลา ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผลผลิตที่ได้จากการดาเนินงาน
แสดงดังตาราง

ขั้นตอน
รำยละเอียด
ระยะเวลำ ผู้ที่เกี่ยวข้อง
1.กำหนดกรอบ ศึกษาและพิจารณากรอบโครงสร้างการวิจัยของ PISA และ 3 เดือน
ผู้รับผิดชอบ
และวำง
กรอบการวิจัย PISA ของประเทศในรอบการประเมินทีผ่ ่านมา
โครงการ
แผนกำรวิจัย จากนั้นกาหนดกรอบการวิจัยของประเทศและแผนการวิจัย
ของประเทศ แล้วส่งให้ศูนย์ PISA ต่างประเทศ
ตามกาหนดเวลา
2.สุ่มกลุม่
ศึกษาและพิจารณากรอบการสุ่มตัวอย่างของ PISA และ 9 เดือน
ผูร้ ับผิดชอบ
ตัวอย่ำง
กาหนดกรอบการสุ่มตัวอย่างของประเทศ จากนั้นดาเนินการ
โครงการ
สุ่มตัวอย่าง โดยมี 2 ขั้นตอน ดังนี้
2.1 การสุ่มตัวอย่างโรงเรียน มีขั้นตอนดังนี้
1) รวบรวมข้อมูลประชากรอายุ 15 ปีของประเทศจาก
สานั กบริ หารการทะเบี ย น ส่ว นการทะเบีย นราษฎร์
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และข้อมู ล
ประชากรนักเรียนอายุ 15 ปีที่อยู่ในระบบการศึกษา
จ า ก ส ถิ ติ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ จ า ปี ข อ ง ส า นั ก ง า น
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2) รวบรวมข้อมูลจานวนประชากรในระบบการศึกษาของ
ประเทศในแต่ละสังกัด เพื่อนามาประมาณการจานวน
ประชากรนักเรียนอายุ 15 ปีของแต่ละโรงเรียน
3) จ าแนกกลุ่ ม ตั ว อย่ า งตาม (1) ตั ว แปรหลั ก (Explicit
Variable) ได้แก่ กลุ่มโรงเรียน และระดับชั้นที่เปิดสอน
เพื่อบอกความแตกต่างของโรงเรียน (2) ตัวแปรแฝง
(Implicit Variable) คือ อนุภูมิภาค ตาแหน่งที่ตั้ง
ประเภทของโรงเรียนตามเพศของนักเรียน เพื่อให้
โรงเรียนกลุ่มตัวอย่างกระจายและมีความครอบคลุม
4) ส่งข้อมูลที่รวบรวมให้กับศูนย์ต่างประเทศเป็นผูส้ ุ่ม
เลือกโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างของประเทศ
2.2 การสุ่มตัวอย่างนักเรียน มีขั้นตอนดังนี้
1) รวบรวมข้อมูลรายชื่อและข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนที่มี
อายุตามเกณฑ์ที่กาหนดในแต่ละโรงเรียน
2) บั น ทึ ก ข้ อ มู ล นั ก เรี ย นทั้ ง หมดและสุ่ ม นั ก เรี ย นกลุ่ ม
ตัวอย่าง โรงเรียนละไม่เกิน 42 คน โดยใช้โปรแกรม
KeyQuest

ผลผลิตที่ได้
กรอบการวิจัย
ของประเทศ

โรงเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างที่
จะต้องเข้า
สอบ PISA

ขั้นตอน
3. จัดทำ
เครื่องมือ

4.ทดลองใช้

รำยละเอียด
ระยะเวลำ ผู้ที่เกี่ยวข้อง
จัดทาเครื่องมือการสอบจากต้นฉบับภาษาอังกฤษให้เป็น
8 เดือน ผู้รับผิดชอบ
ภาษาไทย มีขั้นตอนการทางานดังนี้
โครงการ
3.1 การจัดทาต้นฉบับข้อสอบเป็นภาษาไทย
1) แบ่ ง คณะท างานแปลเป็ น 2 คณะ เพื่ อ แปลข้ อ สอบ
ทั้งหมดในชุดเดียวกัน ซึ่งจะได้ต้นร่าง 1 จานวน 2 ชุด
2) คณะทางานจัดทาต้นร่าง 2 โดยการพิจารณาความเหมาะสม
และความถูกต้องของการแปลจากต้นร่าง 1 ทั้ง 2 ชุด
3) คณะทางานประชุมพิจารณาปรับแก้ เพื่อจัดทาต้นร่าง 3
4) ส่งข้อสอบต้นร่าง 3 ให้ศูนย์ต่างประเทศพิจารณาความ
ถูกต้องของการแปล
5) คณะทางานพิจารณาและ/หรือปรับแก้ตามข้อสรุปความ
คิดเห็นจากศูนย์ต่างประเทศ เพื่อจัดทาต้นฉบับข้อสอบ
3.2 การจัดทาแบบสอบถาม และคู่มือการตรวจให้รหัสคะแนน
และเอกสารคู่มืออื่น ๆ
1) คณะทางานแปลดาเนินการแปล เพื่อจัดทาต้นร่าง 1
2) คณะทางานประชุมพิจารณาปรับแก้ เพื่อจัดทาต้นร่าง 2
3) ส่งข้อสอบต้นร่าง 2 ให้ศูนย์ต่างประเทศพิจารณาความ
ถูกต้องของการแปล
4) คณะทางานพิจารณาและ/หรือปรับแก้ตามข้อสรุปความ
คิดเห็นจากศูนย์ต่างประเทศ เพื่อจัดทาต้นฉบับ
ดาเนินงานทดลองใช้เครื่องมือ มีขนั้ ตอนดังนี้
5 เดือน ผูร้ ับผิดชอบ
4.1 ประสานงานกับต้นสังกัดของโรงเรียนเพื่อขออนุญาตให้
โครงการ
โรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมเป็นกลุ่มตัวอย่างของโครงการ
4.2 ประสานงานกับโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างเพื่อขอความร่วมมือ
ในการเข้าร่วมโครงการ
4.3 จั ด ประชุ ม ชี้ แ จงให้ กั บ ผู้ ป ระสานงานโรงเรี ย นและ
ผู้คุมสอบ เพื่อรับทราบขั้นตอนรายละเอียดวิธีการจัดสอบ
4.4 โรงเรียนกลุ่มตัวอย่างดาเนินการจัดสอบในเดือนสิงหาคม
4.5 บันทึกข้อมูลและนาไฟล์ข้อมูลที่ได้จากการสอบเข้าระบบ
โปรแกรม Data Management Expert
4.6 ดาเนินการตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบ
4.7 ส่งข้อมูลที่ได้จากการทดลองใช้ให้ศูนย์ต่างประเทศวิเคราะห์ข้อมูล
4.8 พิ จ ารณาประเด็ น จากผลการวิ เ คราะห์ ก ารทดลองใช้
เครื่องมือและปรับแก้เครื่องมือสาหรับใช้ในการวิจัยหลัก

ผลผลิตที่ได้
- ข้อสอบ
- แบบสอบถาม
- คู่มือการตรวจ
ให้รหัส
คะแนน
- คู่มือที่ใช้ใน
การจัดสอบ

ข้อมูลจากการ
ทดลองใช้
เครื่องมือ

ขั้นตอน
5.เก็บรวบรวม
ข้อมูล

รำยละเอียด
นาเครื่องมือที่ปรับแก้จากการทดลองใช้มาดาเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลการวิจยั หลัก มีขั้นตอนดังนี้
5.1 ประสานงานกับต้นสังกัดของโรงเรียนเพื่อขออนุญาตให้
โรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมเป็นกลุ่มตัวอย่างของโครงการ
5.2 ประสานงานกับโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างเพื่อขอความร่วมมือ
ในการเข้าร่วมโครงการ
5.3 จั ด ประชุ ม ชี้ แ จงให้ กั บ ผู้ ป ระสานงานโรงเรี ย นและ
ผู้คุมสอบ เพื่อรับทราบขั้นตอนรายละเอียดวิธีการจัดสอบ
5.4 โรงเรียนกลุ่มตัวอย่างดาเนินการจัดสอบในเดือนสิงหาคม
(participation rate ต้องไม่ต่ากว่า 85%)
5.5 บันทึกข้อมูลและนาไฟล์ข้อมูลที่ได้จากการสอบเข้าระบบ
โปรแกรม Data Management Expert
5.6 ดาเนินการตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบตามมาตรฐานที่
OECD กาหนด และมี reliability ไม่ต่ากว่า 0.85
5.7 ส่ ง ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการทดลองใช้ ใ ห้ ศู น ย์ ต่ า งประเทศ
วิเคราะห์ข้อมูล
6.วิเครำะห์
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ทั้ ง ในระดั บ นานาชาติ แ ละระดั บ ประเทศ
ข้อมูลและ
พร้อมจัดทารายงานผลการวิจัย โดยมีประเด็นการวิเคราะห์
จัดทำรำยงำน เช่น การวิเคราะห์แนวโน้มผลการประเมินเทียบกับรอบการ
ประเมิ น ที่ ผ่ า นมา การเปรี ย บเที ย บระหว่ า งสั ง กั ด เพศ
การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการประเมิน เป็นต้น
7.นำผลกำร
น ารายงานและผลการวิ จั ย เผยแพร่ เ พื่ อ ให้ ข้ อ มู ล แก่ ร ะดั บ
วิจัยไปใช้
นโยบายและผู้ที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาไปใช้ประโยชน์ทาง
การศึกษาต่อไป โดยเผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ เช่น เอกสาร
เผยแพร่ ดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ อีเมล เป็นต้น

ระยะเวลำ ผู้ที่เกี่ยวข้อง
5 เดือน ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
(1 ปี
หลังจาก
ทดลองใช้
เครื่องมือ)

ผลผลิตที่ได้
ข้อมูลจากการ
วิจัยหลัก

12 เดือน ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

ต้นฉบับ
รายงาน

12 เดือน ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

- รายงานบทสรุป
สาหรับ
ผู้บริหาร
- รายงานผล
การวิจัย
PISA ฉบับ
สมบูรณ์
- Focus ประเด็น
จาก PISA

ตัวอย่ำงกรอบระยะเวลำในกำรดำเนินงำนวิจัยโครงกำร PISA ในแต่ละรอบ
ปีที่ 1
พ.ศ.2555

PISA 2015
ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4
พ.ศ.2556

พ.ศ.2557

พ.ศ.2558

ปีที่ 5
พ.ศ.2559

กาหนดกรอบ สุ่มกลุ่มตัวอย่าง ทดลองใช้ เก็บข้อมูล วิเคราะห์
และวางแผน และจัดทา
การวิจัยหลัก และจัดทา
การวิจัย
เครื่องมือ
รายงาน

ปีที่ 1
พ.ศ.2558

PISA 2018
ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4
พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

พ.ศ.2561

ปีที่ 5
พ.ศ.2562

กาหนดกรอบ สุ่มกลุ่มตัวอย่าง ทดลองใช้ เก็บข้อมูล วิเคราะห์และ
และวางแผน และจัดทา
การวิจัยหลัก จัดทารายงาน
การวิจัย
เครื่องมือ

ปีที่ 1
พ.ศ.2561

PISA 2021
ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4
พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

พ.ศ.2564

ปีที่ 5
พ.ศ.2565

กาหนดกรอบ สุ่มกลุ่มตัวอย่าง ทดลองใช้ เก็บข้อมูล วิเคราะห์และ
และวางแผน และจัดทา
การวิจัยหลัก จัดทารายงาน
การวิจัย
เครื่องมือ

2. กำรควบคุมคุณภำพของกำรดำเนินงำนโครงกำร PISA
การดาเนินงานโครงการ PISA มีการควบคุมคุณภาพในแต่ละขั้นตอนโดยคณะทางานที่
ประกอบด้วยคณะทางานโครงการ PISA ภายในประเทศ และคณะทางานจากศูนย์ PISA ต่างประเทศ
รวมทั้งมีกระบวนการทางานสาหรับตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของการดาเนินงานโครงการ เช่น
การตรวจพิจารณาความถูกต้องของการแปลเครื่องมือจากผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและศูนย์ PISA
ต่างประเทศ การรับรองคุณภาพของเครื่องมือที่จะใช้เก็บข้อมูลโดยศูนย์ต่างประเทศ การสังเกตการ
ดาเนินการจัดสอบของโรงเรียนเพื่อให้ ได้ตรงตามมาตรฐานจากคณะทางานภายในประเทศและผู้
สั ง เกตการสอบภายนอกที่ไ ด้รั บ มอบหมายจากศู นย์ ต่า งประเทศโดยตรง โดยมีป ระเด็ นในการ
พิจารณาด้านความถูกต้องและความครบถ้วนของการดาเนินงานทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
เช่น ความถูกต้อง ครบถ้วนของเครื่องมือที่จะนาไปใช้ จานวนโรงเรียนและนักเรียนที่เข้าร่วมการสอบ
ได้ตรงตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ (อัตราการเข้าร่วมวิจัย หรือ participation rate ไม่ต่ากว่า 85% และ
ค่า reliability ของการตรวจข้อสอบเขียนตอบไม่ต่ากว่า 0.85) ความรู้ความเข้าใจของผู้คุมสอบใน
การดาเนินการจัดสอบได้ตรงตามมาตรฐานของ PISA

กำรกำกับดูแลและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
สาขาการวัดและประเมินผลระดับนานาชาติ สสวท. ได้เห็นถึงความจาเป็นและความสาคัญของ
การกากับติดตามงานที่สาขารับผิดชอบซึ่งเป็นงานที่สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของ สสวท. โดย
จัดทาเป็นโครงการเสนอต่อผู้กากับเพื่ออนุมัติแผนและงบประมาณในการดาเนินโครงการ และมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบในการดาเนินโครงการที่ประกอบด้วยหัวหน้าและเลขานุการโครงการ ทั้งนี้ แต่ละโครงการมี
การรายงานผลการดาเนินงานเป็นรายเดือน รายไตรมาสและรายปี เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาสามารถติดตาม
ผลการดาเนินงานของโครงการได้
กำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนรำยเดือน หัวหน้าหรือเลขานุการโครงการรายงานผลการ
ด าเนิ นงานเปรี ย บเที ยบแผนกั บผลการด าเนิ นงานในเชิ งปริ มาณและเชิ งคุ ณภาพ และการใช้ จ่ าย
งบประมาณ รวมถึงรายงานปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนพร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไขใน
ระบบ Oracle ซึ่งผู้อานวยการสาขา/ฝ่าย ผู้บริหารที่กากับดูแล สามารถใช้ระบบ Oracle ในการ
ตรวจสอบผลการดาเนินงานว่าเป็ นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ หากไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
จะมีการหารือร่วมกันระหว่างหัวหน้าและเลขานุการโครงการ ผู้อานวยการสาขา/ฝ่าย และผู้บริหาร
ที่กากับดูแล ว่าจะปรับแผนการดาเนินงานอย่างไร ซึ่งผู้บริหารที่กากับดูแลจะรายงานผลการดาเนิน
โครงการของสาขา/ฝ่าย ต่อคณะกรรมการผู้บริหาร สสวท. เป็นประจาทุกสัปดาห์ โดยมีลาดับขั้นของการ
การติดตามผลการดาเนินงานรายเดือน ดังภาพ 1
หัวหน้ำ/
เลขำนุกำร
โครงกำร

ผู้อำนวยกำรสำขำ

ผู้บริหำร
ที่กำกับดูแล

คณะกรรมกำร
ผู้บริหำร

ภาพ 1 แสดงลาดับขั้นของการติดตามผลการดาเนินงานรายเดือน
กำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนรำยไตรมำสและรำยปี มีรายละเอียดของการรายงานผล
การดาเนิ นงานคล้ายคลึงกับการรายงานเป็นรายเดือน แต่จะรายงานเปรียบเทียบแผนกับผลการ
ดาเนินงานเป็นรายสามเดือนและรายปี โดยมีลาดับขั้นของการการติดตามผลการดาเนินงานรายไตร
มาสและรายปี ดังภาพ 2

หัวหน้ำ/
เลขำนุกำร
โครงกำร

ผู้อำนวยกำรสำขำ

ผู้บริหำร
ที่กำกับดูแล

คณะกรรมกำร
ที่ปรึกษำ

คณะกรรมกำร
สสวท.

คณะอนุกรรมกำร
ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ฯ

คณะกรรมกำร
ผู้บริหำร

ภาพ 2 แสดงลาดับขั้นของการติดตามผลการดาเนินงานรายไตรมาสและรายปี
นอกจากนี้ สาหรับโครงการริเริ่มต่าง ๆ ที่มีปัจจัยภายในหรือภายนอกที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อความสาเร็จของงาน จะมีการรายงานความเสี่ยงพร้อมทั้งการควบคุมความเสี่ยงของโครงการนั้นด้วย
เพื่ อ ให้ ผู้ รั บ ผิ ดชอบโครงการเตรี ย มแผนการท างานส าหรับ แก้ ปั ญหาหรื ออุ ป สรรคที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น
ทาให้งานนั้นสาเร็จลุล่วงอย่างราบลื่น
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