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คํานํา 
 
 ตามท่ีสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้มนีโยบายให้หน่วยงาน
ภายในวิเคราะห์ภารกิจเพ่ือจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของ สสวท. ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งผู้ปฏิบัติต้องทราบ เข้าใจ และถือปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในคู่มอื
ดังกล่าว เพ่ือให้การดําเนินงานของ สสวท. มีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 สาขาวิจยัการศกึษาและพัฒนาการวัดและประเมินผลได้วิเคราะห์ภารกิจตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ 
ของ สสวท. แล้ว พบว่า ภารกิจที่เก่ียวข้องกับสาขา ได้แก่ (1) การทําวิจยัทางการศึกษาตามนโยบาย
ของ สสวท. และ (2) การจัดทําเคร่ืองมือวัดผลประเมินผล ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี ตามแนวทาง สสวท. จึงได้เรียบเรียงและจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจข้างต้น 
 คู่มือการปฏิบัติงานฉบับน้ี แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา
ในการดําเนินงานของแต่ละขั้นตอน และผู้ทีเ่ก่ียวข้องในการดําเนินงาน รวมทั้งผลผลิตทีไ่ด้จากแต่ละ
ขั้นตอน การควบคุมคุณภาพของผลผลิต และการกํากับควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติงาน   
โดยหวังเป็นอย่างย่ิงว่า บุคลากรของสาขาหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องสามารถใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งช่วยสนับสนุนและขับเคล่ือนงานเพ่ือตอบสนองพันธกิจและบรรลุ
เป้าหมายตามวัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งน้ีหากมีขอ้เสนอแนะใด  
เพ่ือการแก้ไขเพ่ิมเติมคู่มือการปฏิบัติงานน้ีให้สมบูรณ์ย่ิงขึน้ โปรดแจ้งมายังสาขาวิจัยการศึกษา                      
และพัฒนาการวัดและประเมินผลด้วย จักขอบคุณย่ิง 
 
                                                        สาขาวิจัยการศึกษาและพัฒนาการวัดและประเมินผล 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มิถุนายน 2562 
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1. บทนํา 

 
ตามพระราชบัญญัติสถาบันสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2541 แก้ไข

เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ได้กําหนดพันธกิจและภารกิจของสถาบันไว้ 6 ข้อ โดยส่วนที่เก่ียวข้อง
โดยตรงกับของสาขาวิจัยการศึกษาและพัฒนาการวัดและประเมินผล  ได้แก่ (1) ริเริม่ ดําเนินการ 
ส่งเสริม ประสาน และจัดใหม้ีการศึกษาค้นคว้า วิจัย และพัฒนาหลักสูตร วิธีการเรียนรู้ วิธีสอนและ
การประเมินผลการเรียนการสอน เก่ียวกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีทุกระดับ
การศึกษา โดยเน้นการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นหลัก  และ (2) ส่งเสริม ประสาน และจัดให้มีการพัฒนา
บุคลากร การฝึกอบรมครู อาจารย์ นักเรียน นิสิตและนักศึกษา เก่ียวกับการเรียนการสอนและการ
ค้นคว้าวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  และตามที่ สสวท. มีการปรับปรุงการ
จัดแบ่งส่วนงาน ตามประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การจัดแบ่ง
ส่วนงานในระดับสาขา ฝ่าย และส่วน พ.ศ. 2562 ลงวันที ่20 กุมภาพันธ์ 2562 ให้มสีาํนักวิชาการวัด
และประเมิน ซึ่งมีสาขาวิชาภายใต้สํานักฯ ประกอบด้วย 1) สาขาวิจัยการศึกษาและพัฒนาการวัดและ
ประเมินผล 2) สาขาการวัดและประเมินผลระดับชาติ และ 3) สาขาการวัดและประเมินผลระดับ
นานาชาติ  

สาขาวิจัยการศึกษาและพัฒนาการวัดและประเมินผลดําเนินงานหลักใน 2 ส่วน ดังน้ี 
1. การทําวิจัยทางการศึกษา  เป็นการวิจัยเก่ียวกับการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ของประเทศไทย โดยทั่วไปแล้วมีการดําเนินงาน 2 รูปแบบ คือ                
(1) การวิจัยติดตามผลกระทบจากโครงการต่าง ๆ ที่ สสวท. เป็นผู้ริเริ่มดําเนินการ เพ่ือนําข้อมูลที่
ได้มาพัฒนาแนวทางการดําเนินการโครงการให้มีประสทิธิภาพเพ่ิมขึ้น เช่น สะเต็มศึกษา โรงเรียน
คุณภาพ  และ (2) การวิจัยติดตามเพ่ือประเมินผลคุณภาพผลผลิตของ สสวท. ที่โรงเรยีนต่าง ๆ ได้
นําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้ได้ข้อมูลมาปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาผลผลติ สสวท. ให้มี
คุณภาพเพ่ิมขึ้น  เช่น การติดตามผลการคดิวิเคราะห์ของนักเรียนที่ใช้สือ่การเรียนการสอนของ 
สสวท. การติดตามการใช้หลักสูตร วิชาวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และเทคโนโลยี 

2. การจัดทําเครื่องมือวัดผลประเมินผล  เป็นการพัฒนาเคร่ืองมือวัดผลประเมินผลใน 
รูปแบบข้อสอบวัดสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้
วัดสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
รวมถึงพัฒนาเคร่ืองมือวัดผลและประเมินผลทางวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี อ่ืนๆ 
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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คู่มือการปฏิบัติงานฉบับน้ีครอบคลุมภารกิจของสาขาฯ และมีรายละเอียดครอบคลุมใน 6 
องค์ประกอบ ได้แก่ (1) ขั้นตอนการดําเนินงาน (2) ระยะเวลาในการดําเนินงานแต่ละขั้นตอน              
(3) ผู้ที่เก่ียวข้องในการดําเนินงาน (4) ผลผลติที่ได้จากแต่ละขั้นตอน (5) การควบคุมคุณภาพของ
ผลผลิต และ (6) การกํากับดูแลและประเมนิผลการปฏิบัติงาน 
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2. การทําวิจยัทางการศึกษา 
 

2.1 ขั้นตอนการดําเนนิงานวิจัยทางการศกึษา 
 

การทําวิจัยทางการศึกษามีขั้นตอนการดําเนินงาน 7 ขั้นตอน ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

  ในแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียด ระยะเวลา ผู้ที่เก่ียวข้อง และผลผลิตที่ได้จากการดําเนินงาน                    
แสดงดังตาราง 

1.ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา 

2.กําหนดกรอบและออกแบบแผนการวิจัย

3.สรา้งเครื่องมือ 

4.ทดลองใช้

5.เก็บรวบรวมข้อมูล

6.วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทาํรายงาน

7.เผยแพรห่รอืนําไปใช้
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ขั้นตอน รายละเอียด ระยะเวลา* ผู้ท่ีเก่ียวข้อง ผลผลิตท่ีได้ 
1.ศึกษาและ
วิเคราะห์
ปัญหา 

ศึกษายุทธศาสตร์และโครงการต่าง ๆ ของ สสวท. และ
วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน เพ่ือหาคําตอบหรือ
แนวทางในการแก้ไข โดยกําหนดข้อความท่ีเป็นปัญหาและ
วัตถุประสงค์ในการทําวิจัยให้ชัดเจน 

1 เดือน ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ข้อมูลเกี่ยวกับ
ปัญหาและ
วัตถุประสงค์ 
ในการทําวิจัย 

2.กําหนดกรอบ
และออกแบบ
แผนการวิจัย 

2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องหรืองานวิจัยท่ี
ศึกษาลักษณะปัญหาเดียวกันเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎี 
และผลการวิจัย แล้วนําข้อมูลเหล่านั้นมาสังเคราะห์
เพ่ือทราบข้อดีและข้อบกพร่อง เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา
และนํามาใช้ เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาสร้าง
ความคิดและวิธีการใหม่ ๆ ในการทําวิจัย และนํามา
กําหนดกรอบแนวคิดและต้ังสมมติฐานงานของงานวิจัย 

2.2 ออกแบบแผนการวิจัย  โดยกําหนดรูปแบบ ขอบเขต และ
แนวทางการวิจัย เพ่ือให้ได้มาซ่ึงคําตอบหรือแนวทางใน
การแก้ปัญหาทางการวิจัยอย่างถูกต้องและเชื่อถือได้  
โดยออกแบบการสุ่ม ตัวอย่าง  ออกแบบวัดตัวแปร 
และออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูล 

2.3 ประชุมพิจารณากรอบการวิจัย เพ่ือนํามาใช้ในการ
ดําเนินการวิจัย 

2 เดือน - ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

- ผู้เชี่ยวชาญ
ภายในและ
ภายนอก สสวท. 

กรอบและ
แผนการวิจัย 

3.สร้างเครื่องมือ 3.1 สร้างและจัดทําร่างเคร่ืองมือและเกณฑ์การประเมิน 
3.2 ประชุมพิจารณาร่างเคร่ืองมือและเกณฑ์การประเมิน 
3.3 ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือและเกณฑ์การประเมิน
3.4 นําข้อมูลท่ีได้จากการทดลองใช้มาปรับแก้เคร่ืองมือและ

เกณฑ์การประเมิน 
3.5 ประชุมพิจารณาเครื่องมือและเกณฑ์การประเมิน 

เพ่ือจัดทําต้นฉบับสําหรับใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจริง 

2 เดือน - ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

- ผู้เชี่ยวชาญ
ภายในและ
ภายนอก สสวท. 

เคร่ืองมือเก็บ
รวบรวมข้อมูล 

4.ทดลองใช้ 4.1 สุ่มโรงเรียนสาํหรับทดลองใช้เคร่ืองมือและเกณฑ์การประเมิน 
4.2 ติดต่อประสานงานกับโรงเรียนเพ่ือขออนุญาตไปทดลอง

ใช้เคร่ืองมือและเกณฑ์การประเมิน 
4.3 ทดลองใช้เคร่ืองมือและเกณฑ์การประเมินกับโรงเรียน 
4.4 วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการทดลองใช้ เพ่ือตรวจสอบ

คุณภาพเคร่ืองมือและเกณฑ์การประเมิน และใช้เป็น
แนวทางในการพิจารณาปรับแก ้

2 เดือน - ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

- ผู้เชี่ยวชาญ
ภายในและ
ภายนอก สสวท.

ข้อมูลและ
แนวทางในการ
พิจารณาปรับแก้
เคร่ืองมือ 
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* ทั้งน้ีระยะเวลาดําเนินการในแต่ละขั้นตอนอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมกับแต่ละภารกิจที่
ได้รับมอบหมาย 

 

 

 

ขั้นตอน รายละเอียด ระยะเวลา* ผู้ท่ีเก่ียวข้อง ผลผลิตท่ีได้ 
5.เก็บรวบรวม
ข้อมูล 

5.1 สุ่มโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างตามกรอบการวิจัย 
5.2 ติดต่อประสานงานกับโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือขอความ

ร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
5.3 ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง  
5.4 ลงรหัสข้อมูลเชิงปริมาณลงในโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
5.5 ลงรหัสข้อมูลเชิงคุณภาพท่ีได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล

ลงในโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

4 เดือน - ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

- ผู้เชี่ยวชาญ
ภายในและ
ภายนอก 
สสวท. 

ผลการวิเคราะห์
ข้อมูล 

6.วิเคราะห์
ข้อมูลและ
จัดทํารายงาน 

6.1 วิ เคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเพ่ือสรุปข้อมูลเชิงสถิติ
และหาความสัมพันธ์กับตัวแปรอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
กรอบการวิจัย 

6.2 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเพื่อจําแนกกลุ่มข้อมูลเชิงคุณภาพ
และเปรียบเทียบลักษณะของข้อมูลและหาความสัมพันธ์กับ
ตัวแปรอ่ืน ๆ  ท่ีเกี่ยวข้องกับกรอบการวิจัย 

6.3 จัดทําร่างรายงานการวิจัย โดยการนําผลท่ีได้จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลมาเขียนสรุปผลการดําเนินการวิจัยตาม
วัตถุประสงค์การวิจัย และนําผลการวิจัยมาเขียนอภิปราย
ผลโดยใช้หลักการ ทฤษฎี แนวคิด เอกสารและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องท่ีได้ศึกษามา และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือนําไปใช้
เป็นแนวทางปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของ สสวท. 

6.4 ประชุมพิจารณาและปรับแก้ร่างรายงานการวิจัย 
6.5 จัดทําต้นฉบับรายงานการวิจัย 

2 เดือน - ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

- ผู้เชี่ยวชาญ
ภายในและ
ภายนอก 
สสวท. 

ต้นฉบับรายงาน
การวิจัย 

7.เผยแพร่ หรือ
นําไปใช้ 

7.1 เผยแพร่ผลงานวิจัยทาง http://research.ipst.ac.th/ 
(เฉพาะฉบับท่ีสามารถเผยแพร่ต่อสาธารณะได้) 

7.2 ส่งรายงานให้กับสาขาท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือนําผลการวิจัยไปใช้ต่อไป 
7.3 วิเคราะห์และเขียนรายงานเพิ่มเติมสําหรับผู้ท่ีต้องการ

ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง 

- ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

รายงานการวิจัย 
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2.2 การควบคุมคุณภาพการดําเนินงานวิจัยทางการศึกษา 
   

  การควบคุมคุณภาพของการดําเนินงาน ดําเนินการโดยคณะทํางานที่ประกอบด้วยนักวิชาการ 
สสวท. และผู้เช่ียวชาญจากหน่วยงานภายนอก  รวมทั้งมีกระบวนการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ
ของงานวิจัย เช่น การประชุมร่วมกับผู้เช่ียวชาญ เพ่ือออกแบบวางแผนการวิจัยให้มีประสิทธิภาพและ
ได้ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และน่าเช่ือถือมากที่สุด  มีผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ มีการ
ทดลองใช้เครื่องมือเพ่ือนํามาปรับปรุงแก้ไขให้เครื่องมือมีคุณภาพและสามารถเก็บข้อมูลได้อย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน  มีการอบรมผู้วิจัยภาคสนามเพ่ือให้สามารถเก็บข้อมูลได้อย่างเที่ยงตรง ถูกต้อง 
ครบถ้วน และเช่ือถือได้ และมีผู้เช่ียวชาญบรรณาธิการร่างรายงาน โดยมีประเด็นในการพิจารณา ได้แก่ 
ความถูกต้อง ครบถ้วนของการดําเนินงานทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เช่น ความถูกต้องและ
ครบถ้วนของเครื่องมือ ความเที่ยงตรงของเกณฑ์การประเมิน  ความรู้ความเข้าใจของผู้วิจัยภาคสนาม
เพ่ือเก็บข้อมูลให้ได้มาตรฐานเดียวกัน 
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3. การจัดทําเคร่ืองมือวัดผลประเมินผล 
 

3.1ขั้นตอนการดําเนินงานจัดทําเคร่ืองมือวัดผลประเมินผล 
 
การพัฒนาเคร่ืองมือวัดผลประเมินผลมีขั้นตอนการดําเนินงาน 5 ขั้นตอน ดังน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 ในแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียด ระยะเวลา ผู้ที่เก่ียวข้อง และผลผลิตที่ได้จากการดําเนินงาน                    
แสดงดังตาราง 

 
 
 
 
 
 
 

1.กําหนดกรอบการสร้างเครือ่งมือ

2.สรา้งข้อสอบ

3.พิจารณาและปรับปรุงแก้ไขข้อสอบ

ไม่ผ่าน

4.ทดลองใช้ขอ้สอบ 

และวิเคราะห์ค่าสถิติ

ผ่าน

5.จัดทําต้นฉบบัแบบทดสอบ
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ขั้นตอน รายละเอียด ระยะเวลา* ผู้ท่ีเก่ียวข้อง ผลผลิตท่ีได้ 
1. กําหนดกรอบ

การสร้าง
เครื่องมือ 

2.1 ศึกษาเอกสารและสืบค้นข้อมูลเกี่ ยวกับการวัดผล
ประเมินผล ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง 

2.2 ยกร่างกรอบการสร้างเคร่ืองมือท่ีประกอบด้วยน้ําหนัก
ความสําคัญของเนื้อหาและพฤติกรรมท่ีต้องการวัด ระดับ
ความยากง่าย รูปแบบของข้อสอบ จํานวนข้อสอบ และ
เวลาท่ีใช้สอบ 

2.3 ประชุมพิจารณาร่างกรอบการสร้างเคร่ืองมือร่วมกับ
ผู้เชี่ยวชาญภายในและภายนอก สสวท. และนําข้อมูลท่ีได้
จากการประชุมมาปรับปรุงแก้ไขกรอบการสร้างเคร่ืองมือ
ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ท่ีต้องการประเมิน โดยการ
ประชุมพิจารณาอาจมีการประชุมมากกว่า 1 รอบ ข้ึนอยู่
กับประเด็นของการพิจารณา 

1 เดือน - ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

- ผู้เชี่ยวชาญ
ภายในและ
ภายนอก สสวท. 

กรอบการสร้าง
เคร่ืองมือ 

2. สร้างข้อสอบ สร้างข้อสอบตามกรอบการสร้างเคร่ืองมือ โดยคํานึงถึงหลัก 
ในการสร้างข้อสอบแต่ละรูปแบบ ความถูกต้องของเนื้อหา 
และภาษาท่ีใช้ 

3 เดือน - ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

- ผู้เชี่ยวชาญ
ภายนอก สสวท. 

ข้อสอบต้นร่างท่ี 1

3. พิจารณาและ
ปรับปรุงแก้ไข
ข้อสอบ 

ประชุมพิจารณาข้อสอบ โดยพิจารณาความถูกต้องของเนื้อหา 
ความสอดคล้องกับกรอบการสร้างเคร่ืองมือ ความเหมาะสม
ความชัดเจนและภาษาท่ีใช้ในข้อสอบ เพ่ือนําข้อเสนอแนะ 
จากท่ีประชุมมาดําเนินการปรับแก้ไขข้อสอบ ซ่ึงประชุม 
อย่างน้อย 2 รอบ ดังนี้   
3.1 รอบท่ี 1 ผู้รับผิดชอบโครงการประชุมพิจารณาข้อสอบ

ต้นร่างท่ี 1 และดําเนินการปรับแก้ไขข้อสอบให้ดีย่ิงข้ึน 
ทําให้ได้ข้อสอบต้นร่างท่ี 2 

3.2 รอบท่ี 2 ผู้รับผิดชอบโครงการประชุมพิจารณาข้อสอบ
ต้นร่างท่ี 2 ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญภายนอก สสวท. และ
ผู้รับผิดชอบโครงการดําเนินการปรับแก้ไขข้อสอบตาม
ข้อเสนอแนะจากท่ีประชุม ทําให้ได้ข้อสอบต้นร่างท่ี 3 

 

4 เดือน - ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

- ผู้เชี่ยวชาญ
ภายนอก สสวท. 

ข้อสอบต้นร่างท่ี 
2 และ 3 
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* ทั้งน้ีระยะเวลาดําเนินการในแต่ละขั้นตอนอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมกับแต่ละภารกิจที่

ได้รับมอบหมาย 

  

ขั้นตอน รายละเอียด ระยะเวลา* ผู้ท่ีเก่ียวข้อง ผลผลิตท่ีได้ 
4. ทดลองใช้

ข้อสอบ 
   และวิเคราะห์

ค่าสถิติ 

4.1 ทดลองใช้ข้อสอบท่ีผ่านการปรับแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 
เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของข้อสอบก่อนนําไปใช้จริง 
โดยทดลองใช้กับนักเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง  

4.2 วิเคราะห์ผลการตอบของนักเรียน ทําให้ได้ค่าสถิติของ
ข้อสอบ เช่น ความยากง่าย อํานาจจําแนกประสิทธิภาพ
ของตัวลวง เป็นต้น  
 

      ท้ั งนี้  การทดลองใช้ ข้อสอบอาจมีมากกว่า  1 รอบ 
โดยในรอบแรกเป็นการทดลองใช้กับนักเ รียนกลุ่ม เล็ก 
ประมาณ 100 – 200 คน แล้ววิเคราะห์ค่าสถิติและปรับปรุง
แก้ไขข้อสอบ จากนั้นนําข้อสอบท่ีปรับแก้ไขแล้วไปทดลองใช้
รอบสอง โดยทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มใหญ่ ประมาณ 
800 – 1,000 คน 
   ในกรณี ท่ีค่าสถิติของข้อสอบไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีกําหนด 
จะต้องนําข้อสอบไปพิจารณาและปรับปรุงแก้ไขข้อสอบ  
อีกคร้ังหนึ่ง 
หมายเหตุ 

    ข้อสอบท่ีไม่สามารถเผยแพร่ได้ อาจไม่มีการทดลองใช้
ข้อสอบ แต่จะให้ผู้ เชี่ยวชาญพิจารณาข้อสอบ ซ่ึงอาจมี  
การพิจารณามากกว่า 2 รอบ โดยอาจให้มีผู้เชี่ยวชาญด้าน
วัดผลพิจารณาความเท่ียงตรงของข้อสอบ เพ่ือให้ม่ันใจว่า
ข้อสอบท่ีได้มีความถูกต้องและมีคุณภาพ 

2 เดือน ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ข้อสอบต้นร่างท่ี 4 

5. จัดทําต้นฉบับ
แบบทดสอบ 

จัดทําต้นฉบับแบบทดสอบ  1 เดือน ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ต้นฉบับ
แบบทดสอบ 



12 
 

 
3.2 การควบคุมคุณภาพของเคร่ืองมือวัดผลประเมินผล 
 
  การสร้างเครื่องมือวัดผลประเมินผลมีการควบคุมคุณภาพในแต่ละขั้นตอนโดยนักวิชาการ 
สสวท. รวมทั้งมีกระบวนการทํางานสําหรับตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของข้อสอบ ดังน้ี 
 1. ประชุมพิจารณาข้อสอบร่วมกับผู้เช่ียวชาญจากภายนอก โดยพิจารณาถึงความถูกต้องของ
เน้ือหา ความสอดคล้องกับกรอบการสร้างเครื่องมือ รูปแบบของข้อสอบ ความเหมาะสม ความชัดเจน
และภาษาที่ใช้ในข้อสอบ และนําข้อเสนอแนะจากที่ประชุมมาปรับแก้ไขข้อสอบให้ดีย่ิงขึ้น 
 2. ทดลองใช้ข้อสอบกับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง แล้วนําผลการตอบของนักเรียนมา
วิเคราะห์ค่าสถิติของข้อสอบ เช่น ความยากง่าย อํานาจจําแนก ประสิทธิภาพของตัวลวง เป็นต้น 
 3. ผลสะท้อนกลับจากผู้ใช้ที่มีข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงแก้ไขหลังจากมีการเผยแพร่
ข้อสอบ หรือมีการใช้จริง 
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4. การกํากับดูแลและประเมินผลการปฏบิัติงาน 
 

สาขาวิจัยการศึกษาและพัฒนาการวัดและประเมินผล ได้เห็นถึงความจําเป็นและความสําคัญของ
การกํากับติดตามงานที่สาขาฯ รับผิดชอบซึ่งเป็นงานที่สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของ สสวท.  
โดยจัดทําเป็นโครงการเสนอต่อผู้กํากับเพ่ืออนุมัติแผนและงบประมาณในการดําเนินโครงการ และ
มอบหมายผู้รับผิดชอบในการดําเนินโครงการที่ประกอบด้วยหัวหน้าและเลขานุการโครงการ  ทั้งน้ี แต่ละ
โครงการมีการรายงานผลการดําเนินงานเป็นรายเดือน รายไตรมาส และรายปี เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชา
สามารถติดตามผลการดําเนินงานของโครงการได้  

การรายงานผลการดําเนินงานรายเดือน หัวหน้าหรือเลขานุการโครงการรายงานผล                    
การดําเนินงานเปรียบเทียบแผนกับผลการดําเนินงานในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และการใช้จ่าย
งบประมาณ รวมถึงรายงานปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนพร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไขใน
ระบบ MIS-Plus  ซึ่งผู้อํานวยการสาขา ผู้บริหารที่กํากับดูแล สามารถใช้ระบบ MIS-Plus  ในการ
ตรวจสอบผลการดําเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้หรือไม่ หากไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  
จะมีการหารือร่วมกันระหว่างหัวหน้าและเลขานุการโครงการ  ผู้อํานวยการสาขา และผู้บริหาร 
ที่กํากับดูแล ว่าจะปรับแผนการดําเนินงานอย่างไร  ซึ่งผู้บริหารที่กํากับดูแลจะรายงานผลการดําเนิน
โครงการของสาขา ต่อคณะกรรมการผู้บริหาร สสวท. โดยมีลําดับขั้นของการติดตามผลการดําเนินงาน
รายเดือน ดังภาพ 1 

 

 
 

ภาพ 1 แสดงลาํดับขั้นของการติดตามผลการดําเนินงานรายเดือน 
 

  

หัวหน้า/
เลขานุการ
โครงการ

ผู้อํานวยการสาขา ผู้บริหาร
ท่ีกํากับดูแล

คณะกรรมการ
ผู้บริหาร
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การรายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาสและรายปี มีรายละเอียดของการรายงานผล
การดําเนินงานคล้ายคลึงกับการรายงานเป็นรายเดือน แต่จะรายงานเปรียบเทียบแผนกับผลการ
ดําเนินงานเป็นรายสามเดือนและรายปี โดยมีลําดับขั้นของการการติดตามผลการดําเนินงาน                
รายไตรมาสและรายปี ดังภาพ 2 

 
 

 
 

ภาพ 2 แสดงลาํดับขั้นของการติดตามผลการดําเนินงานรายไตรมาสและรายปี 
 

นอกจากน้ี สําหรับโครงการต่าง ๆ ที่มีปัจจัยภายในหรือภายนอกที่อาจส่งผลกระทบ 
ต่อความสําเร็จของงาน จะมีการรายงานความเสี่ยงพร้อมทั้งการควบคุมความเสี่ยงของโครงการน้ันด้วย 
เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบโครงการเตรียมแผนการทํางานสําหรับแก้ปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น  
ทําให้งานน้ันสําเร็จลุล่วงอย่างราบรื่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้า/
เลขานุการ
โครงการ

ผู้อํานวยการสาขา ผู้บริหาร
ท่ีกํากับดูแล

คณะกรรมการ
ประสานงาน

บริหาร

คณะกรรมการ
ผู้บริหาร

คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ

คณะกรรมการ 
สสวท.
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5. ภาคผนวก 
 
ผลผลิตของการดําเนินงานที่ผ่านมาในส่วนของการวิจัยทางการศึกษาตามนโยบาย สสวท. มีดังน้ี 
 

ภารกิจ ผลผลิต 
การทําวิจัย 
ทางการศึกษา   

1. รายงานผลการติดตามการใช้หนังสือเรียนและคู่มือครู สสวท. รายวิชาพื้นฐาน
และรายวิชาเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

2. รายงานเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 1 

3. รายงานการติดตามการใช้ส่ือประกอบการเรียนรู้ของ สสวท. (Learning 
Object) วิชาวทิยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4- 6 

4. รายงานการวิ จั ยเรื่ องการติ ดตามผลการจั ดการเรี ยนการสอน
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีของครู ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

5. รายงานการใช้ผลผลิตของ สสวท. เพื่อพัฒนาคุณภาพ 
6. รายงานผลศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาของ

นักเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา 

7. รายงานผลการศึกษาผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
สะเต็มศึกษา 

8. รายงานผลกระทบที่เกิดขึ้นในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสะเต็มศึกษา 
9. เครื่องมอืในการเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น แบบวัดพฤตกิรรมการสอนของ

ครูวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์ แบบวัดพฤติกรรมการสอนทีส่่งเสริม
ทักษะที่จําเป็นในคริสต์ศตวรรษที่ 21  แบบสัมภาษณ์พฤตกิรรมการสอน
ของครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  แบบทดสอบวัดการคิดวเิคราะห์
และแก้ปัญหาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์ แบบสังเกตการสอน
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา แบบจําลองสถานการณ์หรือปัญหาตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา แบบประเมินโครงงานสะเต็มศึกษา เป็นต้น 
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6. คณะผู้จัดทํา 
 

คู่มือการปฏิบัติงานฉบับน้ี พัฒนาและปรับจาก “คู่มือการปฏิบัติงานสาขาวิจัยและประเมิน
มาตรฐาน” ซึ่งจัดทําขึ้นเมื่อ เดือนกรกฎาคม 2561 โดยมีคณะผู้จัดทํา ดังน้ี 

ที่ปรึกษา 
นางสาวสุพัตรา ผาติวิสันต์   ผู้เช่ียวชาญพิเศษอาวุโส  
 

คณะทาํงานสาขาวิจัยและประเมินมาตรฐาน 
นางธันยากานต์ กุลศุภกร    ผู้อํานวยการสาขา 
ว่าที่ร้อยเอก ภณัฐ ก้วยเจรญิพานิชก์  ผู้เช่ียวชาญ  
นางสาวจุฑามาส  สรุปราษฎร์   ผู้ชํานาญ 
นายเตชทัต เรืองธรรม    ผู้ชํานาญ 
นางสาวนันทฉัตร  วงษ์ปัญญา   ผู้ชํานาญ 
นางสาวสมฤทัย  ชัยโพธ์ิ    ผู้ชํานาญ 
นางพัชรินทร์  อารมณ์สาวะ   ผู้ชํานาญ 
นายเอกรินทร์  อัชชะกุลวิสุทธ์ิ   ผู้ชํานาญ 
นางสุชาดา  ปัทมวิภาต    ผู้ชํานาญ 
นางเกตุวดี จังวัฒนกุล    ผู้ชํานาญ 
นายศราวุฒิ  รตันประยูร    นักวิชาการอาวุโส 
นายจตุพล  งามแม้น    นักวิชาการ 
นางสาวพุดเตย ตาฬวัฒน์    นักวิชาการ 
นางนํ้าทิพย์  จรรยาธรรม    นักวิชาการ 
นางสาวกนกนันทน์ ไสไทย   นักวิชาการ 
นางสาวยศวดี ฐิติวร     นักวิชาการ 
นายสุภทัต สุขเอ่ียม    นักวิชาการ 
นางสาวอังคณา หล้าแก้ว    นักวิชาการ 
นางสาวแพรไพลิน จารุจินดา   นักวิชาการ 
นางสาวสมิตา สกุลไพศาล    นักวิชาการ 
นางจันทนา ช่ืนรุ่ง    เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปอาวุโส 
นางสาวสายฝน จิตประเสริฐไชย   เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปอาวุโส 
 

คณะบรรณาธกิารกิจ 
นางสาวสุพัตรา ผาติวิสันต์ิ   ผู้เช่ียวชาญพิเศษอาวุโส  
นางธันยากานต์ กุลศุภกร    ผู้อํานวยการสาขา  
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คณะผู้จัดทํา 

คณะผู้จัดทําคูม่ือการปฏิบัติงานสาขาวิจัยการศึกษาและพัฒนาการวัดและประเมินผล เดือน
มิถุนายน 2562 ประกอบด้วย 

 

คณะทาํงานสาขาวิจัยการศกึษาและพัฒนาการวัดและประเมินผล  
นางนันทวัน  สมสุข    รักษาการผู้อํานวยการสํานักการวัดและประเมินผล  

และรักษาการผู้อํานวยการสาขา 
นางสาวจุฑามาส  สรุปราษฎร์   ผู้ชํานาญ 
นางสาวนันทฉัตร  วงษ์ปัญญา   ผู้ชํานาญ 
นางเกตุวดี จังวัฒนกุล    ผู้ชํานาญ 
นางนํ้าทิพย์  จรรยาธรรม    นักวิชาการอาวุโส 
นายจตุพล  งามแม้น    นักวิชาการ 
นางสาวกนกนันทน์ ไสไทย   นักวิชาการ 

 


