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ค ำน ำ 
 
 ตามทีส่ถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(สสวท.) ไดม้นีโยบายใหห้น่วยงานภายใน
วเิคราะหภ์ารกจิเพือ่จดัท าคู่มอืการปฏบิตังิาน โดยมวีตัถุประสงคใ์หก้ารปฏบิตังิานตามภารกจิของ 
สสวท. ใหเ้ป็นมาตรฐานเดยีวกนั ซึง่ผูป้ฏบิตัติอ้งทราบ เขา้ใจ และถอืปฏบิตัติามทีร่ะบุไวใ้นคู่มอื
ดงักล่าว เพือ่ใหก้ารด าเนินงานของ สสวท. มปีระสทิธภิาพและบรรลุตามวตัถุประสงค ์
 สาขาวจิยัการศกึษาและพฒันาการวดัและประเมนิผลไดว้เิคราะหภ์ารกจิตามยุทธศาสตรต์่าง ๆ 
ของ สสวท. แลว้ พบว่า ภารกจิทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสาขา ไดแ้ก่ (1) การท าวจิยัทางการศกึษาตามนโยบาย
ของ สสวท. และ (2) การจดัท าเครื่องมอืวดัผลประเมนิผล ทางวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ีตามแนวทาง สสวท. จงึไดเ้รยีบเรยีงและจดัท าคู่มอืการปฏบิตังิานตามภารกจิขา้งตน้ 
 คู่มอืการปฏบิตังิานฉบบันี้ แสดงใหเ้หน็ถงึรายละเอยีดของขัน้ตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา
ในการด าเนินงานของแต่ละขัน้ตอน และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในการด าเนินงาน รวมทัง้ผลผลติทีไ่ดจ้ากแต่ละ
ขัน้ตอน การควบคุมคุณภาพของผลผลติ และการก ากบัควบคุมและประเมนิผลการปฏบิตังิาน   
โดยหวงัเป็นอย่างยิง่ว่า บุคลากรของสาขาหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการ
ปฏบิตังิานไดอ้ย่างมคีุณภาพ รวมทัง้ช่วยสนบัสนุนและขบัเคลื่อนงานเพือ่ตอบสนองพนัธกจิและบรรลุ
เป้าหมายตามวตัถุประสงคข์ององคก์รไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล ทัง้น้ีหากมขีอ้เสนอแนะใด  
เพือ่การแกไ้ขเพิม่เตมิคู่มอืการปฏบิตังิานนี้ใหส้มบูรณ์ยิง่ขึน้ โปรดแจง้มายงัสาขาวจิยัการศกึษา                      
และพฒันาการวดัและประเมนิผลดว้ย จกัขอบคุณยิง่ 
 
                                                           สาขาวจิยัการศกึษาและพฒันาการวดัและประเมนิผล 

สถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
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1. บทน ำ 

 
ตามพระราชบญัญตัสิถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีพ.ศ. 2541 แกไ้ข

เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2548 ไดก้ าหนดพนัธกจิและภารกจิของสถาบนัไว ้6 ขอ้ โดยสว่นที่
เกีย่วขอ้งโดยตรงกบัของสาขาวจิยัการศกึษาและพฒันาการวดัและประเมนิผล  ไดแ้ก่ (1) รเิริม่ 
ด าเนินการ สง่เสรมิ ประสาน และจดัใหม้กีารศกึษาคน้ควา้ วจิยั และพฒันาหลกัสูตร วธิกีารเรยีนรู ้ 
วธิสีอนและการประเมนิผลการเรยีนการสอน เกี่ยวกบัวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีุกระดบั
การศกึษา โดยเน้นการศกึษาขัน้พืน้ฐานเป็นหลกั  และ (2) สง่เสรมิ ประสาน และจดัใหม้กีารพฒันา
บุคลากร การฝึกอบรมคร ูอาจารย ์นกัเรยีน นิสติและนักศกึษา เกีย่วกบัการเรยีนการสอนและ           
การคน้ควา้วจิยัทางดา้นวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย ี และตามที ่สสวท. มกีารปรบัปรุง
การจดัแบ่งสว่นงาน ตามประกาศสถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีเรื่อง การจดัแบ่ง
สว่นงานในระดบัสาขา ฝา่ย และสว่น พ.ศ. 2562 ลงวนัที ่20 กุมภาพนัธ ์2562 ใหม้สี านกัวชิาการวดั
และประเมนิ ซึง่มสีาขาวชิาภายใตส้ านกัฯ ประกอบดว้ย 1) สาขาวจิยัการศกึษาและพฒันาการวดัและ
ประเมนิผล 2) สาขาการวดัและประเมนิผลระดบัชาต ิและ 3) สาขาการวดัและประเมนิผลระดบันานาชาต ิ 

สาขาวจิยัการศกึษาและพฒันาการวดัและประเมนิผลด าเนินงานหลกัใน 2 สว่น ดงันี้ 
1. กำรท ำวิจยัทำงกำรศึกษำ  เป็นการวจิยัเกี่ยวกบัการจดัการศกึษาดา้นวทิยาศาสตร ์

คณิตศาสตร ์และเทคโนโลย ีของประเทศไทย โดยทัว่ไปแลว้มกีารด าเนินงาน 2 รปูแบบ คอื                
(1) การวจิยัตดิตามผลกระทบจากโครงการต่าง ๆ ที ่สสวท. เป็นผูร้เิริม่ด าเนินการ เพือ่น าขอ้มลูทีไ่ด ้
มาพฒันาแนวทางการด าเนินการโครงการใหม้ปีระสทิธภิาพเพิม่ขึน้ เช่น สะเตม็ศกึษา โรงเรยีน
คุณภาพ  และ (2) การวจิยัตดิตามเพือ่ประเมนิผลคุณภาพผลผลติของ สสวท. ทีโ่รงเรยีนต่าง ๆ              
ไดน้ าไปใชใ้นการจดัการเรยีนการสอน เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูมาปรบัปรุง แกไ้ข และพฒันาผลผลติ สสวท. 
ใหม้คีุณภาพเพิม่ขึน้  เช่น การตดิตามผลการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีนทีใ่ชส้ือ่การเรยีนการสอนของ 
สสวท. การตดิตามการใชห้ลกัสตูร วชิาวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย ี

2. กำรจดัท ำเคร่ืองมือวดัผลประเมินผล  เป็นการพฒันาเครื่องมอืวดัผลประเมนิผล                  
ในรปูแบบขอ้สอบวดัสมรรถนะทางวทิยาศาสตร ์ คณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีโดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อ
ใชว้ดัสมรรถนะทางวทิยาศาสตร ์ คณิตศาสตร ์และเทคโนโลย ีของผูเ้รยีนระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
รวมถงึพฒันาเครื่องมอืวดัผลและประเมนิผลทางวทิยาศาสตร ์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลย ีอื่นๆ 
ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
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คู่มอืการปฏบิตังิานฉบบัน้ีครอบคลุมภารกจิของสาขาฯ และมรีายละเอยีดครอบคลุมใน              
6 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ (1) ขัน้ตอนการด าเนินงาน (2) ระยะเวลาในการด าเนินงานแต่ละขัน้ตอน              
(3) ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในการด าเนินงาน (4) ผลผลติทีไ่ดจ้ากแต่ละขัน้ตอน (5) การควบคุมคุณภาพของ
ผลผลติ และ (6) การก ากบัดแูลและประเมนิผลการปฏบิตังิาน 

  



5 

 

2. กำรท ำวิจยัทำงกำรศึกษำ 
 

2.1 ขัน้ตอนกำรด ำเนินงำนวิจยัทำงกำรศึกษำ 
 

การท าวจิยัทางการศกึษามขีัน้ตอนการด าเนินงาน 7 ขัน้ตอน ดงันี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

  ในแต่ละขัน้ตอนมรีายละเอยีด ระยะเวลา ผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง และผลผลติทีไ่ดจ้ากการด าเนินงาน                    
แสดงดงัตาราง 

1.ศึกษำและวิเครำะห์ปัญหำ 

2.ก ำหนดกรอบและออกแบบแผนกำรวิจยั 

3.สร้ำงเครื่องมือ 

4.ทดลองใช้ 

5.เกบ็รวบรวมข้อมูล 

6.วิเครำะห์ข้อมูลและจดัท ำรำยงำน 

7.เผยแพร่หรือน ำไปใช้ 
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ขัน้ตอน รำยละเอียด ระยะเวลำ* ผู้ท่ีเก่ียวขอ้ง ผลผลิตท่ีได้ 
1.ศึกษำและ
วิเครำะห์
ปัญหำ 

ศกึษายุทธศาสตรแ์ละโครงการตา่ง ๆ ของ สสวท. และ
วเิคราะหป์ญัหาและอุปสรรคทีเ่กดิขึน้ เพื่อหาค าตอบหรอื
แนวทางในการแกไ้ข โดยก าหนดขอ้ความทีเ่ป็นปญัหาและ
วตัถุประสงคใ์นการท าวจิยัใหช้ดัเจน 

1 เดอืน ผูร้บัผดิชอบ
โครงการ 

ขอ้มลูเกีย่วกบั
ปญัหาและ
วตัถุประสงค ์
ในการท าวจิยั 

2.ก ำหนด
กรอบและ
ออกแบบ
แผนกำร
วิจยั 

2.1 ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งหรอืงานวจิยัที่
ศกึษาลกัษณะปญัหาเดยีวกนัเกีย่วกบัแนวคดิและ
ทฤษฎ ีและผลการวจิยั แลว้น าขอ้มลูเหล่านัน้มา
สงัเคราะห ์ เพื่อทราบขอ้ดแีละขอ้บกพร่อง เรยีนรู้
วธิกีารแกป้ญัหาและน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการแกไ้ข
ปญัหาสรา้งความคดิและวธิกีารใหม่ ๆ ในการท าวจิยั 
และน ามาก าหนดกรอบแนวคดิและตัง้สมมตฐิานงาน
ของงานวจิยั 

2.2 ออกแบบแผนการวจิยั  โดยก าหนดรปูแบบ ขอบเขต 
และแนวทางการวจิยั เพื่อใหไ้ดม้าซึง่ค าตอบหรอื
แนวทางในการแกป้ญัหาทางการวจิยัอย่างถูกตอ้งและ
เชื่อถอืได ้ โดยออกแบบการสุ่มตวัอย่าง ออกแบบวดั
ตวัแปร และออกแบบการวเิคราะหข์อ้มลู 

2.3 ประชุมพิจารณากรอบการวิจยั เพื่อน ามาใช้ในการ
ด าเนินการวจิยั 

2 เดอืน - ผูร้บัผดิชอบ
โครงการ 

- ผูเ้ชีย่วชาญ
ภายในและ
ภายนอก 
สสวท. 

กรอบและ
แผนการวจิยั 

3.สร้ำงเคร่ืองมือ 3.1 สรา้งและจดัท าร่างเครื่องมอืและเกณฑก์ารประเมนิ 
3.2 ประชุมพจิารณาร่างเครื่องมอืและเกณฑก์ารประเมนิ 
3.3 ผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบคุณภาพเครือ่งมอืและเกณฑ ์                 

การประเมนิ 
3.4 น าข้อมูลที่ได้จากการทดลองใช้มาปรบัแก้เครื่องมอื

และเกณฑก์ารประเมนิ 
3.5 ประชุมพิจารณาเครื่องมือและเกณฑ์การประเมิน  

เพื่อจดัท าตน้ฉบบัส าหรบัใชเ้กบ็รวบรวมขอ้มลูจรงิ 

2 เดอืน - ผูร้บัผดิชอบ
โครงการ 

- ผูเ้ชีย่วชาญ
ภายในและ
ภายนอก 
สสวท. 

เครื่องมอืเกบ็
รวบรวมขอ้มลู 

4.ทดลองใช้ 4.1 สุ่มโรงเรยีนส าหรบัทดลองใชเ้ครื่องมอืและเกณฑ์                   
การประเมนิ 

4.2 ตดิต่อประสานงานกบัโรงเรยีนเพื่อขออนุญาตไป
ทดลองใชเ้ครื่องมอืและเกณฑก์ารประเมนิ 

4.3 ทดลองใชเ้ครื่องมอืและเกณฑก์ารประเมนิกบัโรงเรยีน 
4.4 วเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ดจ้ากการทดลองใช ้เพื่อตรวจสอบ

คุณภาพเครื่องมอืและเกณฑก์ารประเมนิ และใชเ้ป็น
แนวทางในการพจิารณาปรบัแก ้

2 เดอืน - ผูร้บัผดิชอบ
โครงการ 

- ผูเ้ชีย่วชาญ
ภายในและ
ภายนอก 
สสวท. 

ขอ้มลูและ
แนวทางในการ
พจิารณา
ปรบัแก้
เครื่องมอื 
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* ทัง้นี้ระยะเวลาด าเนินการในแต่ละขัน้ตอนอาจปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสมกบัแต่ละภารกจิที่
ไดร้บัมอบหมาย 

 

  

ขัน้ตอน รำยละเอียด ระยะเวลำ* ผู้ท่ีเก่ียวขอ้ง ผลผลิตท่ีได้ 
5.เกบ็
รวบรวม
ข้อมูล 

5.1 สุ่มโรงเรยีนกลุ่มตวัอย่างตามกรอบการวจิยั 
5.2 ตดิต่อประสานงานกบัโรงเรยีนกลุ่มตวัอย่าง                 

เพื่อขอความร่วมมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
5.3 ด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูกบัโรงเรยีนกลุ่มตวัอย่าง  
5.4 ลงรหสัขอ้มลูเชงิปรมิาณลงในโปรแกรมส าเรจ็รปู              

ทางสถติ ิ
5.5 ลงรหัสข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการเก็บรวบรวม

ขอ้มลูลงในโปรแกรมวเิคราะหข์อ้มลูเชงิคุณภาพ 

4 เดอืน - ผูร้บัผดิชอบ
โครงการ 

- ผูเ้ชีย่วชาญ
ภายในและ
ภายนอก 
สสวท. 

ผลการ
วเิคราะหข์อ้มลู 

6.วิเครำะห์
ข้อมูลและ
จดัท ำ
รำยงำน 

6.1 วเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณเพื่อสรุปขอ้มลูเชงิสถติ ิ
และหาความสมัพนัธก์บัตวัแปรอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
กรอบการวจิยั 

6.2 วเิคราะหข์อ้มลูเชงิคุณภาพเพื่อจ าแนกกลุ่มขอ้มลู                    
เชงิคุณภาพและเปรยีบเทยีบลกัษณะของขอ้มลูและหา
ความสมัพนัธก์บัตวัแปรอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักรอบ
การวจิยั 

6.3 จดัท าร่างรายงานการวจิยั โดยการน าผลทีไ่ดจ้ากการ
วเิคราะหข์อ้มลูมาเขยีนสรุปผลการด าเนินการวจิยั
ตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั และน าผลการวจิยัมาเขยีน
อภปิรายผลโดยใชห้ลกัการ ทฤษฎ ีแนวคดิ เอกสาร
และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งทีไ่ดศ้กึษามา และให้
ขอ้เสนอแนะเพื่อน าไปใชเ้ป็นแนวทางปฏบิตัติาม
บทบาทหน้าทีข่อง สสวท . 

6.4 ประชุมพจิารณาและปรบัแกร้่างรายงานการวจิยั 
6.5 จดัท าตน้ฉบบัรายงานการวจิยั 

2 เดอืน - ผูร้บัผดิชอบ
โครงการ 

- ผูเ้ชีย่วชาญ
ภายในและ
ภายนอก 
สสวท. 

ตน้ฉบบั
รายงานการ
วจิยั 

7.เผยแพร่ หรือ
น ำไปใช้ 

7.1 เผยแพร่ผลงานวจิยัทาง “https://www.ipst.ac.th/”  
(เฉพาะฉบบัทีส่ามารถเผยแพรต่่อสาธารณะได)้ 

7.2 ส่งรายงานให้กับสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อน าผลการวจิยัไปใช้
ต่อไป 

7.3 วเิคราะหแ์ละเขยีนรายงานเพิม่เตมิส าหรบัผูท้ีต่อ้งการ
ขอ้มลูแบบเฉพาะเจาะจง 

- ผูร้บัผดิชอบ
โครงการ 

รายงานการ
วจิยั 
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2.2 กำรควบคมุคณุภำพกำรด ำเนินงำนวิจยัทำงกำรศึกษำ 

   

  การควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน ด าเนินการโดยคณะท างานทีป่ระกอบดว้ยนกัวชิาการ 
สสวท. และผูเ้ชีย่วชาญจากหน่วยงานภายนอก  รวมทัง้มกีระบวนการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ
ของงานวจิยั เช่น การประชุมร่วมกบัผูเ้ชีย่วชาญ เพือ่ออกแบบวางแผนการวจิยัใหม้ปีระสทิธภิาพและ
ไดข้อ้มลูถูกตอ้ง ครบถว้น และน่าเชื่อถอืมากทีสุ่ด  มผีูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอื           
มกีารทดลองใชเ้ครื่องมอืเพื่อน ามาปรบัปรุงแกไ้ขใหเ้ครื่องมอืมคีุณภาพและสามารถเกบ็ขอ้มลูไดอ้ย่าง
ถูกตอ้งและครบถว้น  มกีารอบรมผูว้จิยัภาคสนามเพือ่ใหส้ามารถเกบ็ขอ้มลูไดอ้ย่างเทีย่งตรง ถูกตอ้ง 
ครบถว้น และเชื่อถอืได ้และมผีูเ้ชีย่วชาญบรรณาธกิารร่างรายงาน โดยมปีระเดน็ในการพจิารณา ไดแ้ก่ 
ความถูกตอ้ง ครบถว้นของการด าเนินงานทัง้ในเชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ เช่น ความถูกตอ้งและ
ครบถว้นของเครื่องมอื ความเทีย่งตรงของเกณฑก์ารประเมนิ  ความรูค้วามเขา้ใจของผูว้จิยัภาคสนาม
เพือ่เกบ็ขอ้มลูใหไ้ดม้าตรฐานเดยีวกนั 
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3. กำรจดัท ำเครื่องมือวดัผลประเมินผล 
 

3.1ขัน้ตอนกำรด ำเนินงำนจดัท ำเคร่ืองมือวดัผลประเมินผล 
 
การพฒันาเครื่องมอืวดัผลประเมนิผลมขีัน้ตอนการด าเนินงาน 5 ขัน้ตอน ดงันี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 ในแต่ละขัน้ตอนมรีายละเอยีด ระยะเวลา ผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง และผลผลติทีไ่ดจ้ากการด าเนินงาน                    
แสดงดงัตาราง 

 
 
 
 
 
 
 

1.ก ำหนดกรอบกำรสร้ำงเครื่องมือ 

2.สร้ำงข้อสอบ 

3.พิจำรณำและปรบัปรงุแก้ไขข้อสอบ 

ไมผ่่ำน 

4.ทดลองใช้ข้อสอบ 

และวิเครำะห์ค่ำสถิติ 
 

ผ่ำน 

5.จดัท ำต้นฉบบัแบบทดสอบ 
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ขัน้ตอน รำยละเอียด ระยะเวลำ* ผู้ท่ีเก่ียวขอ้ง ผลผลิตท่ีได้ 
1. ก ำหนด
กรอบกำร
สร้ำง
เคร่ืองมือ 

1.1 ศกึษาเอกสารและสบืคน้ขอ้มลูเกีย่วกบัการวดัผล
ประเมนิผล ในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้ง 

1.2 ยกร่างกรอบการสรา้งเครื่องมอืทีป่ระกอบดว้ยน ้าหนัก
ความส าคญัของเน้ือหาและพฤตกิรรมทีต่อ้งการวดั 
ระดบัความยากงา่ย รปูแบบของขอ้สอบ จ านวน
ขอ้สอบ และเวลาทีใ่ชส้อบ 

1.3 ประชุมพจิารณาร่างกรอบการสรา้งเครื่องมอืร่วมกบั
ผูเ้ชีย่วชาญภายในและภายนอก สสวท. และน าขอ้มลู
ทีไ่ดจ้ากการประชุมมาปรบัปรงุแกไ้ขกรอบการสรา้ง
เครื่องมอืใหส้อดคลอ้งกบัจุดประสงคท์ีต่อ้งการ
ประเมนิ โดยการประชมุพจิารณาอาจมกีารประชุม
มากกว่า 1 รอบ ขึน้อยู่กบัประเดน็ของการพจิารณา 

1 เดอืน - ผูร้บัผดิชอบ
โครงการ 

- ผูเ้ชีย่วชาญ
ภายในและ
ภายนอก 
สสวท. 

กรอบการสรา้ง
เครื่องมอื 

2. สร้ำง
ข้อสอบ 

สรา้งขอ้สอบตามกรอบการสรา้งเครื่องมอื โดยค านึงถงึ
หลกัในการสรา้งขอ้สอบแต่ละรปูแบบ ความถูกตอ้งของ
เน้ือหา และภาษาทีใ่ช ้

3 เดอืน - ผูร้บัผดิชอบ
โครงการ 

- ผูเ้ชีย่วชาญ
ภายนอก 
สสวท. 

ขอ้สอบตน้รา่งที ่1 

3. พิจำรณำ
และปรบัปรงุ
แก้ไข
ข้อสอบ 

ประชุมพจิารณาขอ้สอบ โดยพจิารณาความถูกตอ้งของ
เน้ือหา ความสอดคลอ้งกบักรอบการสรา้งเครื่องมอื              
ความเหมาะสมความชดัเจนและภาษาทีใ่ชใ้นขอ้สอบ             
เพื่อน าขอ้เสนอแนะจากทีป่ระชมุมาด าเนินการปรบัแกไ้ข
ขอ้สอบ ซึง่ประชมุอย่างน้อย 2 รอบ ดงันี้   
3.1 รอบที ่1 ผูร้บัผดิชอบโครงการประชุมพจิารณาขอ้สอบ 

ตน้ร่างที ่1 และด าเนินการปรบัแกไ้ขขอ้สอบใหด้ี
ยิง่ขึน้ ท าใหไ้ดข้อ้สอบตน้ร่างที ่2 

3.2 รอบที ่2 ผูร้บัผดิชอบโครงการประชุมพจิารณาขอ้สอบ
ตน้ร่างที ่2 ร่วมกบัผูเ้ชีย่วชาญภายนอก สสวท. และ
ผูร้บัผดิชอบโครงการด าเนินการปรบัแกไ้ขขอ้สอบ
ตามขอ้เสนอแนะจากทีป่ระชุม ท าใหไ้ดข้อ้สอบตน้ร่าง
ที ่3 

 

4 เดอืน - ผูร้บัผดิชอบ
โครงการ 

- ผูเ้ชีย่วชาญ
ภายนอก 
สสวท. 

ขอ้สอบตน้ร่าง
ที ่2 และ 3 
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* ทัง้นี้ระยะเวลาด าเนินการในแต่ละขัน้ตอนอาจปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสมกบัแต่ละภารกจิที่

ไดร้บัมอบหมาย 

  

ขัน้ตอน รำยละเอียด ระยะเวลำ* ผู้ท่ีเก่ียวขอ้ง ผลผลิตท่ีได้ 
4. ทดลองใช้

ข้อสอบ 
   และวิเคราะห์

ค่าสถิติ 

4.1 ทดลองใช้ข้อสอบที ่ผ ่านการปรับแก้ไขเรียบร้อยแล้ว  
เพื ่อตรวจสอบคุณภาพของข้อสอบก่อนนำไปใช้จริง  
โดยทดลองใช้กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง  

4.2 วิเคราะห์ผลการตอบของนักเรียน ทำให้ได้ค่าสถิติของ
ข้อสอบ เช่น ความยากง่าย อำนาจจำแนกประสิทธิภาพ
ของตัวลวง เป็นต้น  
 

      ทั้งนี้ การทดลองใช้ข้อสอบอาจมีมากกว่า 1 รอบ  
โดยในรอบแรกเป็นการทดลองใช้กับนักเรียนกลุม่เล็ก 
ประมาณ 100 – 200 คน แล้ววิเคราะห์คา่สถิติและปรับปรุง
แก้ไขข้อสอบ จากน้ันนำข้อสอบท่ีปรับแก้ไขแล้วไปทดลองใช้
รอบสอง โดยทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มใหญ่ ประมาณ 800 – 
1,000 คน 
   ในกรณีที ่ค ่าสถิต ิของข้อสอบไม่ผ ่านเกณฑ์ที ่กำหนด 
จะต้องนำข้อสอบไปพิจารณาและปรับปรุงแก้ไขข้อสอบ             
อีกครั้งหนึ่ง 
หมายเหตุ 

    ข้อสอบที่ไม่สามารถเผยแพรไ่ด้ อาจไม่มีการทดลองใช้
ข้อสอบ แต่จะให้ผูเ้ชี่ยวชาญพิจารณาข้อสอบ ซึ่งอาจมี           
การพิจารณามากกว่า 2 รอบ โดยอาจให้มีผู้เชี่ยวชาญด้าน
วัดผลพิจารณาความเที่ยงตรงของข้อสอบ เพื่อให้มั่นใจว่า
ข้อสอบที่ได้มีความถูกต้องและมีคณุภาพ 

2 เดอืน ผูร้บัผดิชอบ
โครงการ 

ขอ้สอบตน้ร่าง
ที ่4 

5. จดัท ำ
ต้นฉบบั
แบบทดสอบ 

จดัท าตน้ฉบบัแบบทดสอบ  1 เดอืน ผูร้บัผดิชอบ
โครงการ 

ตน้ฉบบั
แบบทดสอบ 
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3.2 กำรควบคมุคณุภำพของเคร่ืองมือวดัผลประเมินผล 
 
  การสร้างเครื่องมอืวดัผลประเมินผลมกีารควบคุมคุณภาพในแต่ละขัน้ตอนโดยนักวชิาการ 
สสวท. รวมทัง้มกีระบวนการท างานส าหรบัตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของขอ้สอบ ดงันี้ 

1. ประชุมพจิารณาขอ้สอบร่วมกบัผูเ้ชีย่วชาญจากภายนอก โดยพจิารณาถงึความถูกต้องของ
เนื้อหา ความสอดคลอ้งกบักรอบการสรา้งเครื่องมอื รปูแบบของขอ้สอบ ความเหมาะสม ความชดัเจน
และภาษาทีใ่ชใ้นขอ้สอบ และน าขอ้เสนอแนะจากทีป่ระชุมมาปรบัแกไ้ขขอ้สอบใหด้ยีิง่ขึน้ 

2. ทดลองใชข้อ้สอบกบันกัเรยีนทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่าง แลว้น าผลการตอบของนกัเรยีนมา
วเิคราะหค์่าสถติขิองขอ้สอบ เช่น ความยากงา่ย อ านาจจ าแนก ประสทิธภิาพของตวัลวง เป็นตน้                

3. ผลสะทอ้นกลบัจากผูใ้ชท้ีม่ขีอ้เสนอแนะต่อการปรบัปรุงแกไ้ขหลงัจากมกีารเผยแพร่
ขอ้สอบ หรอืมกีารใชจ้รงิ 
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4. กำรก ำกบัดแูลและประเมินผลกำรปฏิบติังำน 
 

สาขาวจิยัการศกึษาและพฒันาการวดัและประเมนิผล ไดเ้หน็ถงึความจ าเป็นและความส าคญัของ
การก ากบัตดิตามงานทีส่าขาฯ รบัผดิชอบซึ่งเป็นงานทีส่อดคลอ้งกบัพนัธกจิและยุทธศาสตรข์อง สสวท.  
โดยจดัท าเป็นโครงการเสนอต่อผูก้ ากบัเพือ่อนุมตัแิผนและงบประมาณในการด าเนินโครงการ และ
มอบหมายผูร้บัผดิชอบในการด าเนินโครงการทีป่ระกอบดว้ยหวัหน้าและเลขานุการโครงการ  ทัง้นี้ แต่ละ
โครงการมกีารรายงานผลการด าเนินงานเป็นรายเดอืน รายไตรมาส และรายปี เพือ่ใหผู้บ้งัคบับญัชา
สามารถตดิตามผลการด าเนินงานของโครงการได ้ 

กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนรำยเดือน หวัหน้าหรอืเลขานุการโครงการรายงานผล                    
การด าเนินงานเปรยีบเทยีบแผนกบัผลการด าเนินงานในเชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ และการใชจ่้าย
งบประมาณ รวมถงึรายงานปญัหาอุปสรรคทีเ่กดิขึน้ในแต่ละเดอืนพรอ้มขอ้เสนอแนะในการแก้ไขในระบบ 
MIS-Plus  ซึ่งผูอ้ านวยการสาขา ผูบ้รหิารทีก่ ากบัดูแล สามารถใชร้ะบบ MIS-Plus  ในการตรวจสอบผล
การด าเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายทีก่ าหนดไวห้รอืไม่ หากไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จะมกีารหารอื
ร่วมกนัระหว่างหวัหน้าและเลขานุการโครงการ  ผูอ้ านวยการสาขา และผูบ้รหิารทีก่ ากบัดแูล ว่าจะปรบั
แผนการด าเนินงานอย่างไร  ซึง่ผูบ้รหิารทีก่ ากบัดแูลจะรายงานผลการด าเนินโครงการของสาขา        
ต่อคณะกรรมการผูบ้รหิาร สสวท. โดยมลี าดบัขัน้ของการตดิตามผลการด าเนินงานรายเดอืน ดงัภาพ 1 

 

 
 

ภาพ 1 แสดงล าดบัขัน้ของการตดิตามผลการด าเนินงานรายเดอืน 
 

  

หวัหน้ำ/
เลขำนุกำร
โครงกำร

ผูอ้ ำนวยกำร
สำขำ

ผูบ้ริหำร
ท่ีก ำกบัดแูล

คณะกรรมกำร
ผูบ้ริหำร
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กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนรำยไตรมำสและรำยปี มรีายละเอยีดของการรายงาน
ผลการด าเนินงานคลา้ยคลงึกบัการรายงานเป็นรายเดอืน แต่จะรายงานเปรยีบเทยีบแผนกบัผลการ
ด าเนินงานเป็นรายสามเดอืนและรายปี โดยมลี าดบัขัน้ของการการตดิตามผลการด าเนินงาน                
รายไตรมาสและรายปี ดงัภาพ 2 

 
 

 
 

ภาพ 2 แสดงล าดบัขัน้ของการตดิตามผลการด าเนินงานรายไตรมาสและรายปี 
 

นอกจากนี้ ส าหรบัโครงการต่าง ๆ ทีม่ปีจัจยัภายในหรอืภายนอกทีอ่าจสง่ผลกระทบ 
ต่อความส าเรจ็ของงาน จะมกีารรายงานความเสีย่งพรอ้มทัง้การควบคุมความเสีย่งของโครงการนัน้ดว้ย 
เพือ่ใหผู้ร้บัผดิชอบโครงการเตรยีมแผนการท างานส าหรบัแกป้ญัหาหรอือุปสรรคทีอ่าจเกดิขึน้  
ท าใหง้านนัน้ส าเรจ็ลุล่วงอย่างราบรื่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

หวัหน้ำ/
เลขำนุกำร
โครงกำร

ผูอ้ ำนวยกำร
สำขำ

ผูบ้ริหำร
ท่ีก ำกบัดแูล

คณะกรรมกำร
ประสำนงำน

บริหำร

คณะกรรมกำร
ผูบ้ริหำร

คณะอนุกรรมกำร
ขบัเคล่ือน
ยทุธศำสตรฯ์

คณะกรรมกำร 
สสวท.
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5. ภำคผนวก 
 
ผลผลติของการด าเนินงานทีผ่่านมาในสว่นของการวจิยัทางการศกึษาตามนโยบาย สสวท. มดีงันี้ 
 

ภำรกิจ ผลผลิต 
กำรท ำวิจยั 
ทำงกำรศึกษำ   

1. รายงานผลการตดิตามการใชห้นังสอืเรยีนและคู่มอืคร ูสสวท. รายวชิา
พืน้ฐานและรายวชิาเพิม่เตมิกลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์กลุ่มสาระการ
เรยีนรูค้ณิตศาสตร ์และกลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ี
ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 

2. รายงานเรื่องปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการเปลีย่นแปลงของผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตรข์องนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ตอนตน้ในโรงเรยีนสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา 
ฉะเชงิเทรา เขต 1 

3. รายงานการตดิตามการใชส้ือ่ประกอบการเรยีนรูข้อง สสวท. 
(Learning Object) วชิาวทิยาศาสตร ์และคณิตศาสตร ์ 
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่1- 3 และชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4- 6 

4. รายงานการวจิยัเรื่องการตดิตามผลการจดัการเรยีนการสอน 
ดา้นวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยขีองคร ูชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 

5. รายงานการใชผ้ลผลติของ สสวท. เพื่อพฒันาคุณภาพ 
6. รายงานผลศกึษาความสามารถในการคดิวเิคราะหแ์ละการแกป้ญัหา

ของนักเรยีนวชิาวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตรร์ะดบัประถมศกึษา
และมธัยมศกึษา 

7. รายงานผลการศกึษาผลการด าเนินงานทีเ่กดิขึน้โรงเรยีนทีเ่ขา้ร่วม
โครงการสะเตม็ศกึษา 

8. รายงานผลกระทบทีเ่กดิขึน้ในโรงเรยีนทีเ่ขา้รว่มโครงการสะเตม็ศกึษา 
9. เครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู เช่น แบบวดัพฤตกิรรมการสอน

ของครวูทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์แบบวดัพฤตกิรรมการสอนที่
สง่เสรมิทกัษะทีจ่ าเป็นในครสิต์ศตวรรษที ่21  แบบสมัภาษณ์
พฤตกิรรมการสอนของครวูทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์ 
แบบทดสอบวดัการคดิวเิคราะหแ์ละแกป้ญัหาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละ
คณิตศาสตร ์แบบสงัเกตการสอนตามแนวทางสะเตม็ศกึษา 
แบบจ าลองสถานการณ์หรอืปญัหาตามแนวทางสะเตม็ศกึษา แบบ
ประเมนิโครงงานสะเตม็ศกึษา เป็นตน้ 
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6. คณะผู้จดัท ำ 
 

คู่มอืการปฏบิตังิานฉบบัน้ี พฒันาและปรบัจาก “คู่มอืการปฏบิตังิานสาขาวจิยัและประเมนิ
มาตรฐาน” ซึง่จดัท าขึน้เมื่อ เดอืนกรกฎาคม 2561 โดยมคีณะผูจ้ดัท า ดงันี้ 

ท่ีปรึกษำ 

นางสาวสุพตัรา ผาตวิสินัต์     ผูเ้ชีย่วชาญพเิศษอาวุโส  
 

คณะท ำงำนสำขำวิจยัและประเมินมำตรฐำน 
นางธนัยากานต ์กุลศุภกร     ผูอ้ านวยการสาขา 
ว่าทีร่อ้ยเอก ภณฐั กว้ยเจรญิพานิชก์  ผูเ้ชีย่วชาญ  
นางสาวจุฑามาส  สรุปราษฎร์  ผูช้ านาญ 
นายเตชทตั เรอืงธรรม  ผูช้ านาญ 
นางสาวนนัทฉตัร  วงษ์ปญัญา  ผูช้ านาญ 
นางสาวสมฤทยั  ชยัโพธิ ์  ผูช้ านาญ 
นางพชัรนิทร ์ อารมณ์สาวะ  ผูช้ านาญ 
นายเอกรนิทร ์ อชัชะกุลวสิุทธิ ์  ผูช้ านาญ 
นางสุชาดา  ปทัมวภิาต  ผูช้ านาญ 
นางเกตุวด ีจงัวฒันกุล  ผูช้ านาญ 
นายศราวุฒ ิ รตันประยูร  นกัวชิาการอาวุโส 
นายจตุพล  งามแมน้  นกัวชิาการ 
นางสาวพุดเตย ตาฬวฒัน์  นกัวชิาการ 
นางน ้าทพิย ์ จรรยาธรรม  นกัวชิาการ 
นางสาวกนกนันทน์ ไสไทย  นกัวชิาการ 
นางสาวยศวด ีฐติวิร   นกัวชิาการ 
นายสุภทตั สุขเอีย่ม  นกัวชิาการ 
นางสาวองัคณา หลา้แกว้  นกัวชิาการ 
นางสาวแพรไพลนิ จารุจนิดา  นกัวชิาการ 
นางสาวสมติา สกุลไพศาล  นกัวชิาการ 
นางจนัทนา ชื่นรุ่ง  เจา้หน้าทีบ่รหิารทัว่ไปอาวุโส 
นางสาวสายฝน จติประเสรฐิไชย  เจา้หน้าทีบ่รหิารทัว่ไปอาวุโส 
 

คณะบรรณำธิกำรกิจ 
นางสาวสุพตัรา ผาตวิสินัต ิ ผูเ้ชีย่วชาญพเิศษอาวุโส  
นางธนัยากานต ์กุลศุภกร ผูอ้ านวยการสาขา  
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คณะผู้จดัท ำ 

คณะผูจ้ดัท าคู่มอืการปฏบิตังิานสาขาวจิยัการศกึษาและพฒันาการวดัและประเมนิผล เดอืน
เมษายน  2565 ประกอบดว้ย 

 

คณะท ำงำนสำขำวิจยักำรศึกษำและพฒันำกำรวดัและประเมินผล  

นางนนัทวนั  สมสุข    ผูอ้ านวยการส านกัการวดัและประเมนิผล  
และรกัษาการผูอ้ านวยการสาขา 

นางสาวจุฑามาส  สรุปราษฎร์   ผูช้ านาญ 
นางสาวนนัทฉตัร  วงษ์ปญัญา   ผูช้ านาญ 
นางเกตุวด ีจงัวฒันกุล    ผูช้ านาญ 
นางน ้าทพิย ์ จรรยาธรรม   นกัวชิาการอาวุโส 
นายจตุพล  งามแมน้    นกัวชิาการ 
นางสาวกนกนันทน์ ไสไทย   นกัวชิาการ 

นางจนัทนา ชื่นรุ่ง    เจา้หน้าทีบ่รหิารทัว่ไปอาวุโส 
 

 


