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ค ำน ำ 

 
 ตามท่ีสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้มีนโยบายให้หน่วยงาน

ภายในวิเคราะห์ภารกิจเพ่ือจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การปฏิบัติงานตามภารกิจ

ของ สสวท. ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งผู้ปฏิบัติต้องทราบ เข้าใจ และถือปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในคู่มือ

ดังกล่าว เพื่อให้การด าเนินงานของ สสวท. มีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

 สาขาวิจัยและประเมินมาตรฐานได้วิเคราะห์ภารกิจตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ของ สสวท. แล้ว 

พบว่า ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับสาขามี 5 ด้าน ได้แก่ (1) การท าวิจัยในประเทศ  (2) การท าวิจัยร่วมกับ

นานาชาติ  (3) การจัดท าเกณฑ์หรือมาตรฐาน  (4) การจัดท าเครื่องมือวัดผลประเมินผล  และ  

(5) การจัดท าหลักสูตรอบรม  จึงได้เรียบเรียงและจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจข้างต้น 

 คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา

ในการด าเนินงานของแต่ละขั้นตอน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน รวมทั้งผลผลิตที่ได้จากแต่ละ

ขั้นตอน การควบคุมคุณภาพของผลผลิต และการก ากับควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติงาน   

โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บุคลากรของสาขาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้เป็นแนวทางในการ

ปฏิบัติงานไดอ้ย่างมีคุณภาพ รวมทั้งช่วยสนับสนุนและขับเคลื่อนงานเพ่ือตอบสนองพันธกิจและบรรลุ

เป้าหมายตามวัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้หากมีข้อเสนอแนะใด  

เพ่ือการแก้ไขเพ่ิมเติมคู่มือการปฏิบัติงานนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โปรดแจ้งมายังสาขาวิจัยและประเมิน

มาตรฐานด้วย จักขอบคุณยิ่ง 

 

                                                             สาขาวจิัยและประเมินมาตรฐาน 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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บทน ำ 

 

ตามพระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2551 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ได้ก าหนดพันธกิจและภารกิจของสถาบันไว้ 6 ข้อ โดยส่วนที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับของสาขาวิจัยและประเมินมาตรฐาน ได้แก่ (1) ริเริ่ม ด าเนินการ ส่งเสริม ประสาน และจัด
ให้มีการศึกษาค้นคว้า วิจัย และพัฒนาหลักสูตร วิธีการเรียนรู้ วิธีสอนและการประเมินผลการเรียน
การสอน เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีทุกระดับการศึกษา โดยเน้นการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานเป็นหลัก  และ (2) ส่งเสริม ประสาน และจัดให้มีการพัฒนาบุคลากร การฝึกอบรมครู 
อาจารย์ นักเรียน นิสิตและนักศึกษา เกี่ยวกับการเรียนการสอนและการค้นคว้าวิจัยทางด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  ทั้งนี้ สาขาการวัดและประเมินผลระดับนานาชาติได้
ด าเนินโครงการตามพันธกิจและภารกิจ สสวท. ในส่วนของการวิจัยด้านวัดผลประเมินผลที่เข้าร่วม
โครงการกับนานาชาติ ในที่นี้หมายถึง โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme 
for International Student Assessment: PISA)  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความรู้และทักษะ
ของนักเรียนไทยเปรียบเทียบกับประเทศต่าง ๆ ท าให้ทราบถึงแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ
การศึกษา และน าผลที่ได้มาเป็นแนวทางในการพัฒนาด้านการเรียนการสอน และยกระดับคุณภาพ
การศึกษา  

 

ผลผลิตของการด าเนินงานที่ผ่านมาของสาขาการวัดและประเมินผลระดับนานาชาติ มีดังนี ้
 

ภำรกิจ ผลผลิต 

กำรท ำวิจัย 
ร่วมกับนำนำชำติ   

1.  รายงานผลการประเมิน PISA 2000 – PISA 2015  
      บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
2.  รายงานผลการประเมิน PISA 2000 – PISA 2015 ฉบับสมบูรณ์ 

 

คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ครอบคลุมภารกิจของสาขาฯ และมีรายละเอียดครอบคลุมใน 6 
องค์ประกอบ ได้แก่ (1) ขั้นตอนการด าเนินงาน (2) ระยะเวลาในการด าเนินงานแต่ละขั้นตอน (3) ผู้ที่
เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน (4) ผลผลิตที่ได้จากแต่ละขั้นตอน (5) การควบคุมคุณภาพของผลผลิต 
และ (6) การก ากับดูแลและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

  



กำรท ำวิจัยร่วมกับนำนำชำติ 
 

1. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนโครงกำร PISA 
 
การท าวิจัยโครงการ PISA มีข้ันตอนการด าเนินงาน 7 ขั้นตอน ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

  
 ในแต่ละข้ันตอนมีรายละเอียด ระยะเวลา ผู้ที่เก่ียวข้อง และผลผลิตที่ได้จากการด าเนินงาน                    
แสดงดังตาราง 
 

 

 

 

 

 

1 .ก ำหนดกรอบและวำงแผนกำรวิจัย 

2.สุ่มกลุ่มตัวอย่ำง 

3.จัดท ำเครื่องมือ 

4.ทดลองใช้ 

5.เก็บรวบรวมข้อมูล 

6.วิเครำะห์ข้อมูลและจัดท ำรำยงำน 

7.น ำผลกำรวิจัยไปใช้ 



ขั้นตอน รำยละเอียด ระยะเวลำ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผลผลิตท่ีได้ 

1.ก ำหนดกรอบ
และวำง
แผนกำรวิจัย 

ศึกษาและพิจารณากรอบโครงสร้างการวิจัยของ PISA  และ
กรอบการวิจัย PISA ของประเทศในรอบการประเมินทีผ่่านมา 
จากนั้นก าหนดกรอบการวิจัยของประเทศและแผนการวิจัย
ของประเทศ แล้วส่งให้ศูนย์ PISA ต่างประเทศ  
ตามก าหนดเวลา 

3 เดือน ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

กรอบการวิจัย
ของประเทศ 

2.สุ่มกลุม่
ตัวอย่ำง 

ศึกษาและพิจารณากรอบการสุ่มตัวอย่างของ PISA  และ
ก าหนดกรอบการสุ่มตัวอย่างของประเทศ  จากนั้นด าเนินการ
สุ่มตัวอย่าง โดยมี 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
2.1 การสุ่มตัวอย่างโรงเรยีน มีขั้นตอนดังน้ี 
1) รวบรวมข้อมูลประชากรอายุ 15 ปีของประเทศจาก

ส านักบริหารการทะเบียน ส่วนการทะเบียนราษฎร์ 
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และข้อมูล
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) รวบรวมข้อมูลจ านวนประชากรในระบบการศึกษาของ
ประเทศในแต่ละสังกัด เพื่อน ามาประมาณการจ านวน
ประชากรนักเรียนอายุ 15 ปีของแต่ละโรงเรียน 

3) จ าแนกกลุ่มตัวอย่างตาม (1) ตัวแปรหลัก (Explicit 
Variable) ได้แก่ กลุ่มโรงเรียน และระดับช้ันท่ีเปิดสอน  
เพื่อบอกความแตกต่างของโรงเรียน  (2) ตัวแปรแฝง 
(Implicit Variable)  คือ อนุภูมิภาค ต าแหน่งที่ตั้ง 
ประเภทของโรงเรียนตามเพศของนักเรียน เพื่อให้
โรงเรียนกลุ่มตัวอย่างกระจายและมีความครอบคลุม 

4) ส่งข้อมูลที่รวบรวมใหก้ับศูนยต์่างประเทศเป็นผูสุ้่ม
เลือกโรงเรียนกลุ่มตัวอยา่งของประเทศ 

2.2 การสุ่มตัวอย่างนักเรียน มีขั้นตอนดังน้ี 
1) รวบรวมข้อมลูรายชื่อและข้อมลูพื้นฐานของนักเรียนที่มี

อายุตามเกณฑ์ที่ก าหนดในแต่ละโรงเรียน 
2) บันทึกข้อมูลนักเรียนทั้งหมดและสุ่มนักเรียนกลุ่ม

ตัวอย่าง โรงเรียนละไม่เกิน 42 คน  โดยใช้โปรแกรม 
KeyQuest   

9 เดือน ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

โรงเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างที่
จะต้องเข้า
สอบ PISA 



ขั้นตอน รำยละเอียด ระยะเวลำ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผลผลิตท่ีได้ 

3. จัดท ำ
เคร่ืองมือ 

จัดท าเครื่องมือการสอบจากต้นฉบับภาษาอังกฤษให้เป็น
ภาษาไทย มีขั้นตอนการท างานดังนี้ 
3.1 การจัดท าต้นฉบับข้อสอบเป็นภาษาไทย 

1) แบ่งคณะท างานแปลเป็น 2 คณะ เพื่อแปลข้อสอบ
ทั้งหมดในชุดเดียวกัน ซึ่งจะได้ต้นร่าง 1 จ านวน 2 ชุด 

2) คณะท างานจัดท าต้นร่าง 2 โดยการพิจารณาความเหมาะสม
และความถูกต้องของการแปลจากต้นร่าง 1 ทั้ง 2 ชุด 

3) คณะท างานประชุมพิจารณาปรบัแก้ เพื่อจัดท าต้นร่าง 3 
4) ส่งข้อสอบต้นร่าง 3 ให้ศูนย์ต่างประเทศพิจารณาความ

ถูกต้องของการแปล 
5) คณะท างานพิจารณาและ/หรือปรบัแก้ตามข้อสรุปความ

คิดเห็นจากศูนย์ต่างประเทศ เพ่ือจัดท าต้นฉบับข้อสอบ 
3.2 การจัดท าแบบสอบถาม และคู่มือการตรวจให้รหสัคะแนน  
      และเอกสารคู่มืออื่น ๆ 

1) คณะท างานแปลด าเนินการแปล เพื่อจัดท าต้นร่าง 1 
2) คณะท างานประชุมพิจารณาปรบัแก้ เพื่อจัดท าต้นร่าง 2 
3) ส่งข้อสอบต้นร่าง 2 ให้ศูนย์ต่างประเทศพิจารณาความ

ถูกต้องของการแปล 
4) คณะท างานพิจารณาและ/หรือปรบัแก้ตามข้อสรุปความ

คิดเห็นจากศูนย์ต่างประเทศ เพ่ือจัดท าต้นฉบับ 

8 เดือน ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

- ข้อสอบ 
- แบบสอบถาม 
- คู่มือการตรวจ

ให้รหสั
คะแนน 

- คู่มือท่ีใช้ใน
การจัดสอบ 

4.ทดลองใช้ ด าเนินงานทดลองใช้เครื่องมือ มีขัน้ตอนดังนี้ 
4.1 ประสานงานกับต้นสังกัดของโรงเรียนเพื่อขออนุญาตให้

โรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมเป็นกลุ่มตัวอย่างของโครงการ  
4.2 ประสานงานกับโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างเพื่อขอความร่วมมือ

ในการเข้าร่วมโครงการ 
4.3 จัดประชุมช้ีแจงให้กับผู้ประสานงานโรงเรียนและ 

ผู้คุมสอบ เพื่อรับทราบขั้นตอนรายละเอียดวิธีการจัดสอบ 
4.4 โรงเรียนกลุ่มตัวอย่างด าเนินการจัดสอบในเดือนสิงหาคม 
4.5 บันทึกข้อมูลและน าไฟล์ข้อมูลที่ได้จากการสอบเข้าระบบ

โปรแกรม Data Management Expert 
4.6 ด าเนินการตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบ 
4.7 ส่งข้อมูลที่ได้จากการทดลองใช้ให้ศูนย์ต่างประเทศวิเคราะห์ข้อมูล 
4.8 พิจารณาประเด็นจากผลการวิเคราะห์การทดลองใช้

เครื่องมือและปรับแก้เครื่องมือส าหรับใช้ในการวิจัยหลัก 

5 เดือน ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ข้อมูลจากการ
ทดลองใช้
เครื่องมือ 



ขั้นตอน รำยละเอียด ระยะเวลำ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผลผลิตท่ีได้ 

5.เก็บรวบรวม
ข้อมูล 

น าเครื่องมือท่ีปรับแก้จากการทดลองใช้มาด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมลูการวิจยัหลัก มีขั้นตอนดังน้ี 
5.1 ประสานงานกับต้นสังกัดของโรงเรียนเพื่อขออนุญาตให้

โรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมเป็นกลุ่มตัวอย่างของโครงการ  
5.2 ประสานงานกับโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างเพื่อขอความร่วมมือ

ในการเข้าร่วมโครงการ 
5.3 จัดประชุมช้ีแจงให้กับผู้ประสานงานโรงเรียนและ 

ผู้คุมสอบ เพื่อรับทราบขั้นตอนรายละเอียดวิธีการจัดสอบ 
5.4 โรงเรียนกลุ่มตัวอย่างด าเนินการจัดสอบในเดือนสิงหาคม 

(participation rate ต้องไม่ต่ ากว่า 85%) 
5.5 บันทึกข้อมูลและน าไฟล์ข้อมูลที่ได้จากการสอบเข้าระบบ

โปรแกรม Data Management Expert 
5.6 ด าเนินการตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบตามมาตรฐานที่ 

OECD ก าหนด และมี reliability ไม่ต่ ากว่า 0.85 
5.7 ส่งข้อมูลที่ ได้จากการทดลองใช้ให้ศูนย์ต่างประเทศ

วิเคราะห์ข้อมูล 

5 เดือน 

(1 ปี 
หลังจาก
ทดลองใช้
เครื่องมือ) 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ข้อมูลจากการ
วิจัยหลัก 

6.วิเครำะห์
ข้อมูลและ
จัดท ำรำยงำน 

วิเคราะห์ข้อมูลทั้งในระดับนานาชาติและระดับประเทศ  
พร้อมจัดท ารายงานผลการวิจัย โดยมีประเด็นการวิเคราะห์ 
เช่น การวิเคราะห์แนวโน้มผลการประเมินเทียบกับรอบการ
ประเมินที่ผ่านมา การเปรียบเทียบระหว่างสังกัด เพศ  
การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการประเมิน เป็นต้น 

12 เดือน ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ต้นฉบับ
รายงาน 

7.น ำผลกำร 
วิจัยไปใช้ 

น ารายงานและผลการวิจัยเผยแพร่เพื่อให้ข้อมูลแก่ระดับ
นโยบายและผู้ที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาไปใช้ประโยชน์ทาง
การศึกษาต่อไป โดยเผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ เช่น เอกสาร
เผยแพร่  ดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ อีเมล เป็นต้น 

12 เดือน ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

- รายงานบทสรุป
ส าหรับ
ผู้บรหิาร 

- รายงานผล 
การวิจัย 
PISA ฉบับ
สมบูรณ ์

- Focus ประเด็น
จาก PISA 

 

 

 

 



ตัวอย่ำงกรอบระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนวิจัยโครงกำร PISA ในแต่ละรอบ 

PISA 2015 
ปีที่ 1 

พ.ศ.2555 
ปีที่ 2 

พ.ศ.2556 
ปีที่ 3 

พ.ศ.2557 
ปีที่ 4 

พ.ศ.2558 
ปีที่ 5 

พ.ศ.2559 
ก าหนดกรอบ
และวางแผน 

การวิจัย 

สุ่มกลุ่มตัวอย่าง
และจดัท า 
เครื่องมอื 

ทดลองใช ้ เก็บขอ้มูล
การวจิัยหลัก 

วิเคราะห์
และจัดท า
รายงาน 

PISA 2018 
ปีที่ 1 

พ.ศ.2558 
ปีที่ 2 

พ.ศ.2559 
ปีที่ 3 

พ.ศ.2560 
ปีที่ 4 

พ.ศ.2561 
ปีที่ 5 

พ.ศ.2562 
ก าหนดกรอบ 
และวางแผน 
การวจิัย 

สุ่มกลุ่มตัวอย่าง
และจดัท า 
เครื่องมอื 

ทดลองใช ้ เก็บขอ้มูล
การวจิัยหลัก 

วิเคราะห์และ
จัดท ารายงาน 

PISA 2021 
ปีที่ 1 

พ.ศ.2561 
ปีที่ 2 

พ.ศ.2562 
ปีที่ 3 

พ.ศ.2563 
ปีที่ 4 

พ.ศ.2564 
ปีที่ 5 

พ.ศ.2565 
ก าหนดกรอบ 
และวางแผน 
การวจิัย 

สุ่มกลุ่มตัวอย่าง
และจดัท า
เครื่องมอื 

ทดลองใช ้ เก็บขอ้มูล
การวจิัยหลัก 

วิเคราะห์และ 
จัดท ารายงาน 

 
 
2. กำรควบคุมคุณภำพของกำรด ำเนินงำนโครงกำร PISA 
 
  การด าเนินงานโครงการ PISA มีการควบคุมคุณภาพในแต่ละขั้นตอนโดยคณะท างานที่
ประกอบด้วยคณะท างานโครงการ PISA ภายในประเทศ และคณะท างานจากศูนย์ PISA ต่างประเทศ  
รวมทั้งมีกระบวนการท างานส าหรับตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานโครงการ เช่น 
การตรวจพิจารณาความถูกต้องของการแปลเครื่องมือจากผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและศูนย์  PISA 
ต่างประเทศ การรับรองคุณภาพของเครื่องมือที่จะใช้เก็บข้อมูลโดยศูนย์ต่างประเทศ การสังเกตการ
ด าเนินการจัดสอบของโรงเรียนเพ่ือให้ได้ตรงตามมาตรฐานจากคณะท างานภายในประเทศและผู้
สังเกตการสอบภายนอกที่ได้รับมอบหมายจากศูนย์ต่างประเทศโดยตรง  โดยมีประเด็นในการ
พิจารณาด้านความถูกต้องและความครบถ้วนของการด าเนินงานทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
เช่น ความถูกต้อง ครบถ้วนของเครื่องมือที่จะน าไปใช้ จ านวนโรงเรียนและนักเรียนที่เข้าร่วมการสอบ
ได้ตรงตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ (อัตราการเข้าร่วมวิจัย หรือ participation rate ไม่ต่ ากว่า 85% และ
ค่า reliability ของการตรวจข้อสอบเขียนตอบไม่ต่ ากว่า 0.85) ความรู้ความเข้าใจของผู้คุมสอบใน
การด าเนินการจัดสอบได้ตรงตามมาตรฐานของ PISA  



กำรก ำกับดูแลและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
 

สาขาการวัดและประเมินผลระดับนานาชาติ สสวท. ได้เห็นถึงความจ าเป็นและความส าคัญของ
การก 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 



 
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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