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ค าน า 
 

ตามท่ีสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้มีนโยบายให้หน่วยงาน
ภายในวิเคราะห์ภารกิจเพ่ือจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของ สสวท. เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งผู้ปฏิบัติต้องทราบ เข้าใจ และถือปฏิบัติตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือดังกล่าว เพ่ือให้การด าเนินงานของ สสวท. มีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

สาขาการวัดและประเมินผลระดับนานาชาติ ได้วิเคราะห์ภารกิจตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ของ 
สสวท. แล้ว พบว่า ภารกิจหลักของสาขา คือ การท าวิจัยร่วมกับนานาชาติ จึงได้เรียบเรียงและจัดท า
คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจข้างต้น 

คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา
ในการด าเนินงานของแต่ละขั้นตอน ผู้ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน และผลผลิตที่ได้จากแต่ละขั้นตอน 
รวมทั้งการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน และการก ากับดูแลและประเมินผลการปฏิบัติงาน   
โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บุคลากรของสาขาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะสามารถน าคู่มือการปฏิบัติงานนี้
ไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งช่วยสนับสนุนและขับเคลื่อนงาน 
เพ่ือตอบสนองพันธกิจและบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  ทั้งนี้ หากมีข้อเสนอแนะใด เพ่ือการแก้ไขเพ่ิมเติมให้คู่มือการปฏิบัติงานนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
โปรดแจ้งมายังสาขาการวัดและประเมินผลระดับนานาชาติด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
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บทน า 
 

ตามพระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2551 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ได้ก าหนดพันธกิจและภารกิจของสถาบันไว้ 6 ข้อ โดยส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรง
กับของสาขาการวัดและประเมินผลระดับนานาชาติ คือ ริเริ่ม ด าเนินการ ส่งเสริม ประสาน และจัดให้มี
การศึกษาค้นคว้า วิจัย และพัฒนาหลักสูตร วิธีการเรียนรู้ วิธีสอนและการประเมินผลการเรียนการสอน 
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีทุกระดับการศึกษา โดยเน้นการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็น
หลัก  และตามที่ สสวท. มีการปรับปรุงการจัดแบ่งส่วนงานตามประกาศสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การจัดแบ่งส่วนงานในระดับสาขา ฝ่าย และส่วน พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 
20 กุมภาพันธ์ 2562 ให้มีส านักวิชาการวัดและประเมินผล ซึ่งมีสาขาวิชาภายใต้ส านักฯ ประกอบด้วย  
1) สาขาวิจัยการศึกษาและพัฒนาการวัดและประเมินผล 2) สาขาการวัดและประเมินผลระดับชาติ 
และ 3) สาขาการวัดและประเมินผลระดับนานาชาติ   

สาขาการวัดและประเมินผลระดับนานาชาติ ได้ด าเนินโครงการ “การประเมินผลการจัดการเรียนรู้
ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีร่วมกับนานาชาติ” ตามพันธกิจและภารกิจของ สสวท. 
ในส่วนของการวิจัยร่วมกับนานาชาติ ในที่นี้หมายถึง โปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล 
(Programme for International Student Assessment หรือ PISA)  โดยสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ท าหน้าที่เป็นศูนย์แห่งชาติ (National Center) ซึ่งด าเนินงาน
ร่วมกับองค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic  
Co-operation and Development หรือ OECD) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินคุณภาพของ 
ระบบการศึกษาในการเตรียมความพร้อมให้ประชาชนมีศักยภาพหรือความสามารถพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อ
การด ารงชีวิตในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง PISA เน้นการประเมินสมรรถนะของนักเรียนเกี่ยวกับ 
การใช้ความรู้และทักษะในชีวิตจริงมากกว่าการเรียนรู้ตามหลักสูตรในโรงเรียน  PISA ประเมินนักเรียน
อายุ 15 ปี ซึ่งเป็นวัยที่จบการศึกษาภาคบังคับ โดยท าการประเมินในทุก ๆ 3 ปี เกี่ยวกับความฉลาดรู้
ด้านการอ่าน (Reading literacy) ความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์ (Mathematical literacy)  และ
ความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์ (Scientific literacy) การประเมินนักเรียนจะวัดความรู้ทั้ง 3 ด้าน 
ดังกล่าวไปพร้อมกัน แต่จะเน้นหนักด้านใดด้านหนึ่งในแต่ละรอบการประเมิน  

PISA ได้ให้ค านิยามของการประเมินความฉลาดรู้ทั้ง 3 ด้าน ดังนี้ 

 ความฉลาดรู้ด้านการอ่าน (Reading literacy) คือ ความสามารถที่จะท าความเข้าใจกับ 
สิ่งที่ได้อ่าน สามารถน าไปใช้ ประเมิน สะท้อนออกมาเป็นความคิดเห็นของตนเอง และ 
มีความรักและผูกพันกับการอ่าน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย พัฒนาความรู้และศักยภาพ และการมี
ส่วนร่วมในสังคม 
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 ความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์ (Mathematical literacy) คือ ความสามารถของแต่ละ
บุคคลในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ และสามารถแปลงปัญหา ใช้คณิตศาสตร์ และตีความ
ผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาในบริบทของโลกชีวิตจริง รวมถึงการใช้แนวคิด 
กระบวนการ ข้อเท็จจริง และเครื่องมือทางคณิตศาสตร์เพ่ือบรรยาย อธิบาย และคาดการณ์
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ โดยสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้แต่ละบุคคลทราบถึงบทบาทของคณิตศาสตร์ที่มี
ต่อโลกนี้และสร้างพ้ืนฐานที่ดีในการลงข้อสรุปและการตัดสินใจซึ่งเป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับ
พลเมืองในศตวรรษที่ 21 ที่ต้องมีความสร้างสรรค์ มีการไตร่ตรองสะท้อนคิด และมีส่วนร่วม
ต่อสังคมส่วนรวม  

 ความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์ (Scientific literacy) คือ ความสามารถในการเชื่อมโยง 
สิ่งต่าง ๆ เข้ากับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ และแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างมี
วิจารณญาณ  โดยบุคคลที่ได้ชื่อว่ามีความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์ (Scientifically literate  
person) คือผู้ที่สามารถสื่อสารหรือโต้แย้งในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อย่างเป็นเหตุเป็นผล  ซึ่งบุคคลนั้นจ าเป็นต้องมีความสามารถในการอธิบายปรากฏการณ์ใน
เชิงวิทยาศาสตร์ การประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์  
และการแปลความหมายข้อมูลและใช้ประจักษ์พยานเชิงวิทยาศาสตร์ 

จุดเด่นของการประเมิน  

PISA ไม่เพียงแต่วัดความรู้ของนักเรียนแต่ยังวัดความสามารถในการขยายความรู้จากที่ได้
เรียนมาและสามารถน าความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ ๆ ที่ไม่คุ้นเคย โดยเน้นความสามารถ 
เชิงกระบวนการ ความเข้าใจในกรอบแนวคิด และความสามารถในการท างานในสถานการณ์ต่าง ๆ    

เนื้อหา 
 การประเมิน PISA ในแต่ละรอบจะมีเนื้อหาที่ใช้ในการประเมิน โดยด้านที่เป็นการประเมินหลัก 

(น้ าหนักข้อสอบ 60%) จะมีการทดสอบในรายละเอียดที่มากกว่าด้านที่เป็นการประเมินรอง 
(น้ าหนักข้อสอบด้านละ 20%)  ซึ่งนักเรียนจะใช้เวลาในการท าข้อสอบด้านหลักประมาณ
ครึ่งหนึ่งของเวลาสอบทั้งหมด ส่วนเวลาที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งจะเป็นการสอบในด้านรองทั้งสอง
ด้าน  โดยการอ่านเป็นด้านหลักใน PISA 2000 PISA 2009 และ PISA 2018  ส่วนคณิตศาสตร์
เป็นด้านหลักใน PISA 2003  PISA 2012 และ PISA 2022  และวิทยาศาสตร์เป็นด้านหลักใน 
PISA 2006  PISA 2015 และ PISA 2025  ทั้งนี้ จากการสลับการประเมินหลักในแต่ละรอบ 
การประเมินนี้จะท าให้สามารถท าการวิเคราะห์ผลการประเมินอย่างละเอียดในแต่ละด้านได้ 
และการประเมินแต่ละด้านจะถูกน าเสนออย่างละเอียดในทุกเก้าปีและมีการวิเคราะห์แนวโน้ม 
การเปลี่ยนแปลงทุก ๆ สามปี 
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 PISA มีการประเมินด้านที่เป็นนวัตกรรมใหม่ในแต่ละรอบการประเมินด้วย เช่น PISA 2015 
มีการประเมินนวัตกรรมใหม่ คือ “การแก้ปัญหาแบบร่วมมือ”  PISA 2018 มีการประเมิน
นวัตกรรมใหม่ คือ “สมรรถนะการอยู่ในสังคมโลก” และ PISA 2022 มีการประเมินนวัตกรรม
ใหม่ คือ “ความคิดสร้างสรรค์”  นอกจากนี้ ยังมีการประเมิน “ความฉลาดรู้เกี่ยวกับการเงิน” 
ซึ่งประเทศ/เขตเศรษฐกิจที่เข้าร่วมการประเมินสามารถเลือกสอบได้   

นักเรียน 
 นักเรียนกลุ่มตัวอย่างประมาณ 600,000 คน เป็นตัวแทนของนักเรียนวัยอายุ 15 ปี ที่มีประมาณ 

32 ล้านคน ในโรงเรียนจากกว่า 80 ประเทศ/เขตเศรษฐกจิ  

การประเมิน 
 เกือบทุกประเทศ/เขตเศรษฐกิจใช้การทดสอบบนคอมพิวเตอร์ ซึ่งนักเรียนแต่ละคนใช้เวลาสอบ 

2 ชั่วโมง  ข้อสอบประกอบด้วยแบบคลิกเลือกตอบ และแบบพิมพ์ค าตอบ โดยข้อสอบ 
ถูกจัดเป็นกลุ่มตามเรื่องราวที่มีเนื้อหาเชื่อมโยงกับชีวิตจริง  ซึ่งข้อสอบทั้งหมดต้องใช้เวลาตอบ
มากกว่า 15 ชั่วโมง แต่นักเรียนไม่ต้องตอบข้อสอบทุกข้อ ดังนั้น จึงมีการจัดข้อสอบเป็น  
หลายฉบับ ซึ่งนักเรียนจะได้ท าแบบทดสอบคนละหนึ่งฉบับเท่านั้น 

 นอกจากการท าแบบทดสอบแล้ว นักเรียนจะใช้เวลาอีก 35 นาที ในการตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับตัวนักเรียน เจตคติ อุปนิสัยและความเชื่อ บ้าน โรงเรียน และประสบการณ์การเรียน  
นอกจากนี้ ยังมีแบบสอบถามส าหรับผู้บริหารโรงเรียนที่ถามเกี่ยวกับระบบโรงเรียนและ
สิ่งแวดล้อมทางการเรียนด้วย 

 

ทั้งนี้ ผลจากการประเมินของ PISA ท าให้ได้ทราบข้อมูลคุณภาพการศึกษาของประเทศเมื่อ
เทียบกับนานาชาติ ท าให้ทราบถึงแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงคุณภาพการศึกษา และน าผลที่ได้ 
มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนและยกระดับคุณภาพการศึกษา  

ผลผลิตของการด าเนินงานที่ผ่านมาของสาขาการวัดและประเมินผลระดับนานาชาติ มีดังนี้ 

ภารกิจ ผลผลิต 
การท าวิจัยร่วมกับ
นานาชาติ  

1. รายงานผลการประเมนิ PISA 2000 – PISA 2018 บทสรปุส าหรับผู้บรหิาร 
2. รายงานผลการประเมิน PISA 2000 – PISA 2018 ฉบับสมบูรณ ์

 

คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ครอบคลุมภารกิจของสาขาฯ และมีรายละเอียดครอบคลุม 
ใน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) ขั้นตอนการด าเนินงาน รวมถึงระยะเวลาในการด าเนินงานแต่ละข้ันตอน 
ผู้ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน และผลผลิตที่ได้จากแต่ละขั้นตอน  (2) การควบคุมคุณภาพของ 
การด าเนินงาน  และ (3) การก ากับดูแลและประเมินผลการปฏิบัติงาน  
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การท าวิจัยร่วมกับนานาชาติ 
 
ตั้งแต่ PISA 2015 เป็นต้นมา PISA ได้ปรับเปลี่ยนวิธีในการประเมินโดยเป็นการจัดการสอบ

ด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer-based assessment)  ส าหรับบางประเทศที่ไม่สามารถจัดการสอบ
บนคอมพิวเตอร์ได้จะมีการจัดสอบด้วยกระดาษ (Paper-based assessment) แต่การสอบด้วยกระดาษ
จะมีจ ากัดโดยข้อสอบที่ใช้ประเมินจะมีเฉพาะข้อสอบชุดที่ใช้วัดติดตามแนวโน้ม (Trend items)  
ในด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เท่านั้น  และเป็นข้อสอบที่สร้างขึ้นก่อนการประเมินใน 
PISA 2015  เพราะตั้งแต่ปี 2015 เป็นต้นมา ข้อสอบที่สร้างขึ้นใหม่นั้นจะเป็นข้อสอบที่ใช้ส าหรับ 
การสอบด้วยคอมพิวเตอร์เท่านั้น 

การประเมิน PISA ซึ่งเป็นการสอบด้วยคอมพิวเตอร์นั้นถูกออกแบบให้ใช้เวลาในการสอบ  
2 ชั่วโมง โดยข้อสอบมีหลายฉบับซึ่งแต่ละฉบับที่ให้นักเรียนท านั้นประกอบด้วยข้อสอบในแต่ละด้าน  
ที่แตกต่างกัน  ส าหรับ PISA 2018 เป็นต้นมา  ข้อสอบที่เป็นด้านหลัก จะมีออกแบบให้เป็นการสอบ
แบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์หลายขั้นตอน (Multi-stage adaptive test)  นั่นคือ ชุดข้อสอบ 
ที่นักเรียนจะได้ท าในล าดับถัดไปจะขึ้นอยู่กับผลการตอบข้อสอบในชุดที่นักเรียนท าก่อนหน้า   
ยกตัวอย่างเช่น การประเมินการอ่านใน PISA 2018 ใช้การสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์
หลายขั้นตอน  ในการประเมินการอ่านประกอบด้วยขั้นตอนหลัก (Core stage) และต่อมาจะเป็น
ขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 ตามล าดับ  โดยในขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 นักเรียนได้รับชุดข้อสอบ
ที่อาจจะมีความยากมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับผลการตอบข้อสอบในขั้นตอนก่อนหน้า โดยใช้เวลา  
ในการท าข้อสอบ 1 ชั่วโมง  และอีกหนึ่งชั่วโมงนักเรียนจะใช้เวลาในการท าข้อสอบอีกหนึ่งหรือสองด้าน 
ที่เหลือ (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสมรรถนะการอยู่ในสังคมโลก) 

นอกจากนี้ PISA ได้เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนและโรงเรียนด้วย โดยให้นักเรียน 
และผู้บริหารโรงเรียนตอบแบบสอบถาม ซึ่งแบบสอบถามส าหรับนักเรียนใช้เวลาตอบ 35 นาที และ
แบบสอบถามส าหรับโรงเรียนใช้เวลาประมาณ 45 นาที  ทั้งนี้ ค าตอบที่ได้จากแบบสอบถามจะถูกน ามา
วิเคราะห์ร่วมกับผลการประเมินของนักเรียนเพ่ือให้ภาพที่กว้างและชัดเจนยิ่งขึ้น 

แบบสอบถามได้เก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้ 

 ภูมิหลังของนักเรียนและครอบครัว รวมถึงสถานะทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

 ด้านชีวิตของนักเรียน เช่น เจตคติทางด้านการเรียน อุปนิสัยและการใช้ชีวิตทั้งในและนอก
โรงเรียน ตลอดจนสภาพแวดล้อมของครอบครัว 
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 ด้านโรงเรียน เช่น คุณภาพของบุคลากรและทรัพยากรในโรงเรียน การจัดการและงบประมาณ
ของโรงเรียนรัฐและเอกชน กระบวนการตัดสินใจ แนวปฏิบัติด้านบุคลากร จุดเน้นของ
หลักสูตร และการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรของโรงเรียน 

 บริบทของการเรียนการสอน รวมถึงด้านโครงสร้างและประเภทของโรงเรียน ขนาดชั้นเรียน 
บรรยากาศในชั้นเรียนและในโรงเรียน และกิจกรรมการอ่านในชั้นเรียน  

 ด้านการเรียน รวมถึงความสนใจ แรงจูงใจ และการมีส่วนร่วมในการเรียนของนักเรียน 

ใน PISA มีแบบสอบถามเพ่ิมเติมให้ระบบการศึกษาเลือกใช้อีก 5 ฉบับ ได้แก่ 

 แบบสอบถามความคุ้นเคยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของนักเรียน ซึ่งเน้น
สอบถามเกี่ยวกับการมีและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร (ICT) และความสามารถ
ของนักเรียนในการท างานด้วยคอมพิวเตอร์ และเจตคติต่อการใช้คอมพิวเตอร์   

 แบบสอบถามเกี่ยวกับความเป็นอยู่ที่ดีของนักเรียน ซึ่งสอบถามเกี่ยวกับสวัสดิภาพ 
และความปลอดภัยของนักเรียน การรับรู้ถึงสุขภาพของตนเอง ความพึงพอใจในชีวิต 
ความสัมพนัธ์ทางสังคม และกิจกรรมทั้งในและนอกโรงเรียน 

 แบบสอบถามความคาดหวังของนักเรียนเกี่ยวกับอาชีพและการศึกษาต่อ ซึ่งรวบรวมข้อมูล
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับสิ่งขัดขวางทางการเรียน การเตรียมตัวเพ่ือการประกอบอาชีพในอนาคต 
และการสนับสนุนการเรียน 

 แบบสอบถามส าหรับพ่อแม่ผู้ปกครอง ซึ่งเน้นสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ของพ่อแม่และ
การเข้าไปมีส่วนร่วมในโรงเรียน การสนับสนุนด้านการเรียนเมื่อนักเรียนอยู่ที่บ้าน  
การเลือกโรงเรียน ความคาดหวังในอาชีพของบุตรหลาน และภูมิหลังของพ่อแม่  

)การเป็นผู้อพยพ/ไม่ใช่ผู้อพยพ(  

 แบบสอบถามส าหรับครู ซึ่งสอบถามเกี่ยวกับการเข้ารับการฝึกอบรมเบื้องต้นและ 
การพัฒนาวิชาชีพของครู ความเชื่อและทัศนคติของครู และแนวการสอน  นอกจากนี้  
ยังมีแบบสอบถามที่สร้างขึ้นส าหรับครูผู้สอนภาษาที่ใช้ในการทดสอบ และส าหรับครู 
คนอ่ืน ๆ ในโรงเรียนด้วย 

ส าหรับประเทศไทยได้จัดสอบด้วยคอมพิวเตอร์ และมีการสอบถามนักเรียนและผู้บริหาร
โรงเรียนโดยใช้แบบสอบถามส าหรับนักเรียนและแบบสอบถามส าหรับโรงเรียน  นอกจากนี้  
ในแต่ละรอบการประเมินยังมีการสอบถามนักเรียนจากแบบสอบถามเพิ่มเติมด้วย เช่น แบบสอบถาม
ความคุ้นเคยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของนักเรียน แบบสอบถามความคาดหวังของ
นักเรียนเกี่ยวกับอาชีพและการศึกษาต่อ 
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ข้อมูลที่เก็บรวบรวมผ่านแบบสอบถามส าหรับนักเรียน โรงเรียน และอ่ืน ๆ ที่ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ
เลือกใช้นั้นเป็นการช่วยเสริมข้อมูลในระดับระบบการศึกษา ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่อธิบายถึงโครงสร้างทั่วไป
ของระบบการศึกษาแต่ละระบบ เช่น ค่าใช้จ่ายทางการศึกษา การแยกชั้นเรียน การประเมินผลและ
การทดสอบ การประเมินครูและผู้บริหารโรงเรียน เวลาที่ใช้ในการเรียนการสอน เงินเดือนของครู 
เวลาในการสอนและการฝึกอบรมของครู โดยข้อมูลเหล่านี้ได้รับการพัฒนาและวิเคราะห์โดย OECD 
ซึ่งด าเนินการผ่านเครือข่าย OECD Indicators of Education Systems (INES) ของประเทศท่ีเข้าร่วม
ในการเก็บข้อมูลประจ าปีของ OECD จึงสามารถดึงข้อมูลเหล่านี้มาจากเอกสารของ OECD ที่ออกเป็น
รายปี (Education at a Glance: OECD Indicators)  ส าหรับประเทศ/เขตเศรษฐกิจอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้
เข้าร่วมในการเก็บข้อมูลประจ าปีก็มีการเก็บข้อมูลระดับระบบเป็นพิเศษ ซึ่งด าเนินการโดยความร่วมมือ
ของคณะกรรมการบริหาร (PISA Governing Board) และผู้จัดการประเทศ (National Project Manager) 

นักเรียนที่ร่วมการประเมิน PISA  

เนื่องจากทุกประเทศมีความแตกต่างกันในเรื่องลักษณะและขอบเขตของการศึกษาและ 
การดูแลก่อนระดับประถมศึกษา อายุที่เด็กเข้าสู่การศึกษาตามระบบโครงสร้างของระบบการศึกษา 
และความถี่ของการเรียนซ้ าชั้น ซึ่งความแตกต่างเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า การเรียนอยู่ในระดับชั้นใดใน
โรงเรียนมักไม่ใช่ตัวชี้วัดที่ดีว่านักเรียนมีพัฒนาการทางสติปัญญาความคิดในระดับใด  ด้วยเหตุนี้ 
เพ่ือให้เปรียบเทียบความสามารถของนักเรียนในระดับนานาชาติได้ดีขึ้น  PISA จึงมีประชากรเป้าหมาย
เป็นนักเรียนวัยหนึ่งโดยเฉพาะ โดยนักเรียนเป้าหมายของ PISA จะมีอายุอยู่ระหว่าง 15 ปี 3 เดือน ถึง
อายุ 16 ปี 2 เดือน ในช่วงเวลาของการสอบ และนักเรียนต้องส าเร็จการศึกษาอย่างน้อยในระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 6 ของระบบการศึกษาอย่างเป็นทางการ และสามารถลงทะเบียนเป็นนักเรียนใน
สถาบันประเภทใดก็ได้ โดยเป็นการศึกษาแบบเต็มเวลาหรือนอกเวลาในโปรแกรมการเรียนด้านวิชา
สามัญหรืออาชีวศึกษาก็ได้ และเป็นสถานศึกษาของรัฐ ของเอกชน หรือเป็นโรงเรียนของต่างประเทศ
ที่ตั้งอยู่ในประเทศก็ได้  ทั้งนี้ ในการใช้อายุนี้ระหว่างประเทศและตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาท าให้ PISA 
มีความสม่ าเสมอในการเปรียบเทียบความรู้และทักษะของบุคคลที่เกิดในปีเดียวกันและยังอยู่ในโรงเรียน
เมื่ออายุ 15 ปี แม้จะมีประวัติการศึกษาที่แตกต่างกันไปทั้งในและนอกโรงเรียนก็ตาม 

ประชากรนักเรียนที่ร่วมการประเมิน PISA ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานทางเทคนิคการวิจัย
อย่างเคร่งครัดเช่นเดียวกันกับนักเรียนที่ถูกตัดออกจากการเข้าร่วมการประเมิน โดย PISA ก าหนดว่า 
อัตราการตัดนักเรียนออกจากการประเมินภายในประเทศหนึ่ง ๆ ต้องต่ ากว่า 5%  เพื่อประกันภายใต้
ข้อตกลงเบื้องต้นที่สมเหตุสมผลว่า การบิดเบือนใด ๆ ที่ส่งผลต่อคะแนนเฉลี่ยของประเทศให้ยังคงอยู่
ในช่วงคะแนนบวกหรือลบ 5 คะแนน นั่นคือ โดยทั่วไปจะอยู่ในขนาดเท่ากับ 2 เท่าของค่าความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานของการสุ่มตัวอย่าง ซึ่งการตัดนักเรียนออกอาจเกิดขึ้นจากการตัดโรงเรียนที่เข้าร่วมหรือ
นักเรียนที่เข้าร่วมภายในโรงเรียนนั้นก็ได้ 



คู่มือการปฏิบตัิงานสาขาการวัดและประเมินผลระดับนานาชาต ิ 7 

 

1. ขั้นตอนการด าเนินงานของ PISA 
 

การด าเนินการวิจัยของโปรแกรม PISA ในทุกขั้นตอนอยู่ภายใต้มาตรฐานทางเทคนิค (Technical 
standard) และปฏิบัติตามกระบวนการที่ OECD ก าหนด เช่น การสุ่มตัวอย่าง การแปลเครื่องมือ และ
การเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือให้การวิจัยของทุกประเทศมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน และสามารถ
น าผลมาวิเคราะห์ร่วมกันได้  โดยในแต่ละรอบการประเมินของ PISA มีระยะเวลาในการด าเนินงาน 5 ปี 
ซ่ึงการท าวิจัยของ PISA มีข้ันตอนการด าเนินงาน 7 ขั้นตอน ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

1 . ก าหนดกรอบและวางแผนการวิจัย 

2. จัดท าเครื่องมือ 

3. ทดลองใชเ้ครื่องมือ 

4. สุ่มกลุ่มตัวอย่าง 

5. เก็บรวบรวมข้อมูล 

6. วิเคราะห์ข้อมูลและจัดท ารายงาน 

7. น าผลการวิจัยไปใช้ 
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ในแต่ละข้ันตอนมีรายละเอียด ระยะเวลา ผู้ที่เก่ียวข้อง และผลผลิตที่ได้จากการด าเนินงานแสดงดังตาราง 

ขั้นตอน รายละเอียด ระยะเวลา ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผลผลิตท่ีได้ 

1. ก าหนดกรอบและ
วางแผนการวิจัย 

ศึกษาและพิจารณากรอบการด าเนินงานวิจัยของ PISA  ในรอบการประเมินที่ผ่านมา 
จากนั้นก าหนดกรอบการด าเนินงานของประเทศและแผนการด าเนินงานของประเทศ 
แล้วส่งให้ศูนย์ PISA ต่างประเทศ 

3 เดือน ผู้รับผิดชอบโครงการ กรอบการวิจัยของประเทศ 

2. จัดท าเคร่ืองมือ  2.1 พิจารณาความเหมาะสมของเครื่องมือ โดยทุกประเทศ/เขตเศรษฐกิจท่ีเข้าร่วม
การประเมิน จะต้องพิจารณาตรวจสอบข้อสอบฉบับร่างทั้งหมดเพื่อยืนยันว่า 
ข้อสอบมีความสอดคล้องกับหลักสูตร มีความเหมาะสมและมีความน่าสนใจ
ส าหรับนักเรียนอายุ 15 ปี 

2.2 จัดท าเครื่องมือการสอบจากต้นฉบับภาษาอังกฤษให้เป็นภาษาไทย  

8 เดือน ผู้รับผิดชอบโครงการ - ข้อสอบ 
- แบบสอบถาม 
- คู่มือการตรวจใหร้หัสคะแนน 
- คู่มือท่ีใช้ในการจัดสอบ 

3. ทดลองใช้เคร่ืองมือ ด าเนินการทดลองใช้เครื่องมือเพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่  
ความเที่ยงตรง ค่าอ านาจจ าแนก และค่าความเช่ือมั่น รวมถึงตรวจสอบ 
ความถูกต้องชัดเจนของการใช้ภาษา 

5 เดือน ผู้รับผิดชอบโครงการ ข้อมูลจากการทดลองใช้
เครื่องมือ 

4. สุ่มกลุ่มตัวอย่าง ศึกษาและพิจารณากรอบการสุ่มตัวอย่างของ PISA  และก าหนดกรอบการสุ่ม
ตัวอย่างของประเทศ โดยการสุ่มของ PISA จะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ 
(Stratified sampling) กล่าวคือ ในหน่วยประชากรแต่ละช้ันภูมิจะมีลักษณะ
เหมือนกัน โดยหลักการสุ่มตัวอย่างของ PISA ต้องการให้ได้ตัวแทนที่ครอบคลุม
นักเรียนอายุ 15 ปีของประเทศ เพื่อสะท้อนถึงระบบการศึกษาของประเทศได้
อย่างแท้จริง  

9 เดือน ผู้รับผิดชอบโครงการ โรงเรียนกลุ่มตัวอย่างทีจ่ะต้อง
เข้าสอบ PISA 
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ขั้นตอน รายละเอียด ระยะเวลา ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผลผลิตท่ีได้ 

5. เก็บรวบรวมข้อมูล ด าเนินการเก็บข้อมูลจากการท าแบบทดสอบและการตอบแบบสอบถามของ
นักเรียน รวมทั้งการตอบแบบสอบถามของผู้บริหารโรงเรียน โดยประสานงานกับ
ต้นสังกัดของโรงเรียนและโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างเพื่อขอความร่วมมือในการเข้าร่วม 
การประเมิน รวมถึงการตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบตามมาตรฐานที่ OECD ก าหนด 

5 เดือน 

 

(1 ปี หลังจาก
ทดลองใช้ครื่องมือ) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ ข้อมูลจากการวจิัยหลัก 

6. วิเคราะห์ข้อมูลและ
จัดท ารายงาน 

วิเคราะห์ข้อมูลทั้งในระดับนานาชาติและระดับประเทศ พร้อมจัดท ารายงาน
ผลการวิจัย โดยมีประเด็นการวิเคราะห์ เช่น การวิเคราะห์แนวโน้มผลการประเมิน
เทียบกับรอบการประเมินที่ผ่านมา การเปรียบเทียบระหว่างสังกัด เพศ การวิเคราะห์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการประเมิน เป็นต้น 

12 เดือน ผู้รับผิดชอบโครงการ ต้นฉบับรายงาน 

7. น าผลการวิจัยไปใช้ น ารายงานและผลการวิจัยเผยแพร่เพื่อให้ข้อมูลแก่ระดับนโยบายและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทางการศึกษาไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป โดยเผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ 
เช่น เอกสารเผยแพร่ ดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ อีเมล เป็นต้น 

12 เดือน ผู้รับผิดชอบโครงการ - รายงานบทสรุปส าหรบัผู้บริหาร 
- รายงานผลการวิจัย PISA  
ฉบับสมบรูณ ์

- Focus ประเด็นจาก PISA 
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ตัวอย่างกรอบระยะเวลาในการด าเนินงานวิจัยโครงการ 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 

จัดท า 
เครื่องมือ 

ทดลองใช้ 
และก าหนด
กรอบการสุม่ 

เก็บข้อมูล 
การวิจัยหลัก 

วิเคราะห์และ
จัดท ารายงาน 

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 

การวิจัย 

จัดท า 
เครื่องมือ 

ทดลองใช้ 
และก าหนด
กรอบการสุ่ม 

เก็บข้อมูล 
การวิจัยหลัก 

วิเคราะห์และ 
จัดท ารายงาน 

PISA 2022* 

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 

ปีที่ 6 
พ.ศ.2566 

ก าหนดกรอบ 
และวางแผน 

การวิจัย 

จัดท า 
เครื่องมือ 

เตรียมการ
ทดลองใช้ 

ทดลองใช้ 
และก าหนด
กรอบการสุม่ 

เก็บข้อมูล 
การวจิัยหลัก 

วิเคราะห์และ 
จัดท ารายงาน 

 
หมายเหตุ: เนื่องจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานส าหรับการประเมิน PISA 2021 รอบทดลองใช้เครื่องมือ  

ทาง OECD จึงการเลื่อนการด าเนินงาน PISA 2021 ออกไปเป็นระยะเวลา 1 ปี  ท าให้มีก าหนดในการจัดสอบรอบทดลองใช้เครื่องมือในปี ค.ศ. 2021  การจัดสอบรอบการวิจัยหลัก  

ในปี ค.ศ. 2022 และประกาศผลการประเมินในปี ค.ศ. 2023  ซึ่งต่อไปรอบการประเมินดังกล่าว จะเรียกว่า PISA 2022 
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ทั้งนี้ ขั้นตอนการจัดท าเครื่องมือ การทดลองใช้เครื่องมือ การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง และการเก็บ
รวบรวมข้อมูลการวิจัยของ PISA มีรายละเอียดการด าเนินงานดังนี้ 

1.1 การจัดท าเครื่องมือการวิจัย 

การพัฒนาเครื่องมือการสอบทาง OECD เป็นผู้พัฒนาเครื่องมือการสอบ ได้แก่ ข้อสอบ และ
แบบสอบถาม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ก) การพัฒนาข้อสอบ 

ขั้นแรกของการพัฒนาข้อสอบ เริ่มจากการพัฒนากรอบการประเมินของแต่ละด้าน ซึ่งกรอบ
การประเมินนี้จะเป็นการนิยามความหมายของความสามารถในแต่ละด้าน โดยมีการก าหนดขอบเขตและ
องค์ประกอบของแต่ละด้านให้สอดคล้องกับมิติต่าง ๆ (เช่น ทักษะทางสติปัญญาที่ช่วยในการส่งเสริม
ขีดความสามารถ ลักษณะของสถานการณ์ที่ท าให้ความสามารถนั้นปรากฏออกมา เป็นต้น)  และมี
การระบุปัจจัยที่พบในการศึกษาที่ผ่านมาเพ่ือเชื่อมโยงกับความสามารถในด้านนั้น ๆ  นอกจากนี้ 
กรอบการประเมินยังบอกถึงประเภทของข้อสอบ (ภาระงานหรือปัญหา) ที่สามารถใช้ภายใต้ข้อจ ากัด
ในการออกแบบของ PISA (เช่น ความยาวของการประเมิน ประชากรกลุ่มเป้าหมาย) เพ่ือวัดว่า 
ในแต่ละด้านนั้น นักเรียนสามารถท าอะไรได้ในแต่ละระดับความสามารถท่ีต่างกัน 

กรอบการประเมินในแต่ละด้านนี้พัฒนาขึ้นโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญจากนานาชาติส าหรับแต่ละด้าน
และได้รับการตกลงร่วมกันโดยประเทศที่เข้าร่วมการประเมิน  ส าหรับกรอบการประเมินความฉลาดรู้
ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ นั้น จะมีการปรับปรุงในทุกสามปี โดยขึ้นอยู่กับว่า 
รอบการประเมินนั้นเน้นการสอบด้านใด   

เมื่อทุกประเทศ/เขตเศรษฐกิจที่เข้าร่วมการประเมินได้ท าความตกลงร่วมกันแล้ว  ข้อสอบ  
(หรือภาระงานที่นักเรียนต้องท า) ที่ใช้ส าหรับวัดความสามารถในแต่ละด้านนั้นจะมีองค์กรที่ปรึกษา
ด้านการพัฒนาข้อสอบเป็นผู้น าเสนอข้อสอบ ซึ่งองค์กรนี้อยู่ภายใต้การท าสัญญากับ OECD และ
ท างานในนามรัฐบาลของประเทศที่เข้าร่วมการประเมิน  โดยเป็นผู้พัฒนาข้อสอบใหม่และเลือก
ข้อสอบที่มีอยู่แล้วจากการประเมิน PISA ที่ผ่านมา  ทั้งนี้ คณะผู้เชี่ยวชาญที่พัฒนากรอบการประเมิน
จะท าหน้าที่พิจารณาทบทวนเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ เช่น ข้อสอบที่เป็นข้อเดียว หรือเป็นภาระงาน
ที่นักเรียนต้องปฏิบัติ  โดยข้อสอบจะเป็นทั้งแบบอิเล็กทรอนิกส์และแบบกระดาษ เพ่ือยืนยันว่าข้อสอบ
เหล่านี้ตรงตามความต้องการและลักษณะเฉพาะของกรอบการประเมิน  นอกจากนี้ ทุกประเทศ/เขต
เศรษฐกิจที่เข้าร่วมการประเมินจะต้องพิจารณาข้อสอบฉบับร่างทุกข้อเพ่ือยืนยันว่า เนื้อหา ความรู้ที่ใช้ 
และบริบทในข้อสอบนั้นเหมาะสมส าหรับการน ามาสอบกับนักเรียนอายุ 15 ปี 

สิ่งส าคัญในการพัฒนาข้อสอบ คือ ข้อสอบทุกข้อที่ใช้ในการประเมิน PISA จะต้องมี 
ความเท่าเทียมกันโดยต้องเหมาะกับบริบทของทุกวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับบริบท
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ของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่แตกต่างกัน  PISA จึงให้ผู้เชี่ยวชาญจากทุกประเทศ /เขต
เศรษฐกิจที่เข้าร่วมการประเมินช่วยพิจารณาให้ข้อคิดเห็นและประเมินให้คะแนนว่า ข้อสอบฉบับร่าง
ข้อใดที่เหมาะสมส าหรับการสอบในระดับนานาชาติมากท่ีสุด และได้น าคะแนนและข้อคิดเห็นที่ได้จาก
การพิจารณาดังกล่าวมาใช้ในการเลือกข้อสอบส าหรับการสอบของ PISA 

เมื่อข้อสอบผ่านการพิจารณาตรวจสอบเชิงคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศและระดับ
นานาชาติแล้ว ข้อสอบเหล่านี้จะถูกน ามาแปล โดยการแปลนั้นจะต้องได้รับการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วน
โดยองค์กรที่ปรึกษาของ PISA  หลังจากนั้น ข้อสอบเหล่านี้จะถูกน าไปทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
ที่มีอายุ 15 ปี ในทุกประเทศ/เขตเศรษฐกิจที่เข้าร่วมการประเมิน  ทั้งนี้ เพ่ือให้แน่ใจว่าเครื่องมือที่ใช้
ในการประเมิน PISA เป็นไปตามมาตรฐานเชิงปริมาณ (Quantitative standard) ที่เข้มงวดของเทคนิค
การควบคุมคุณภาพและสามารถเปรียบเทียบกันได้ระดับนานาชาติ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การทดลองใช้
เครื่องมือจะเป็นการตรวจสอบคุณภาพเพ่ือหาความเท่าเทียมในเชิงจิตมิติ (Psychometric equivalence) 
ของข้อสอบและการสอบระหว่างประเทศ ซึ่งการตรวจสอบนี้จะต้องท าก่อนที่จะสร้างมาตรวัดของ  
ผลการประเมินในรอบวิจัยหลัก 

ทุกประเทศ/เขตเศรษฐกิจที่เข้าร่วมการประเมิน จะต้องพิจารณาตรวจสอบข้อสอบฉบับร่าง
ทั้งหมดเพ่ือยืนยันว่า ข้อสอบมีความสอดคล้องกับหลักสูตร มีความเหมาะสมและมีความน่าสนใจส าหรับ
นักเรียนอายุ 15 ปี  โดยที่ทุกประเทศ/เขตเศรษฐกิจต้องด าเนินการจัดสอบเพ่ือทดลองใช้เครื่องมือ  
หลังจากพิจารณาตรวจสอบคุณภาพและทดลองใช้เครื่องมือแล้วจะมีการพิจารณาคัดเลือกข้อสอบ 
ทบทวนแก้ไข หรือเก็บไว้ในกลุ่มของข้อสอบที่ควรจะใช้ในการสอบ  จากนั้น คณะผู้เชี่ยวชาญระดับ
นานาชาติในแต่ละกลุ่มจะให้ข้อเสนอแนะว่าข้อสอบข้อใดที่ควรจะใช้สอบในรอบการวิจัยหลัก  ซึ่งข้อสอบ
ที่ถูกคัดเลือกชุดสุดท้ายนี้ยังจะต้องพิจารณาตรวจสอบอีกครั้งจากทุกประเทศ/เขตเศรษฐกิจที่เข้าร่วม
การประเมิน   ซึ่งในช่วงการพิจารณาตรวจสอบนี้ แต่ละประเทศ/เขตเศรษฐกิจจะให้ข้อเสนอแนะ  
ในด้านความเหมาะสมของข้อสอบที่จะใช้ในการประเมินความสามารถตามที่ระบุไว้ในกรอบการประเมิน  
นอกจากนี้ ข้อสอบจะต้องเป็นที่ยอมรับว่ามีความเหมาะสมในบริบทของประเทศนั้น ๆ รวมถึงการยอมรับ
คุณภาพโดยรวมของข้อสอบเพ่ือยืนยันว่า ข้อสอบเหล่านี้มีมาตรฐานสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 

ข) การพัฒนาแบบสอบถาม 

โปรแกรม PISA ได้เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนและโรงเรียน โดยให้นักเรียนและผู้บริหาร
โรงเรียนตอบแบบสอบถาม ซึ่งค าตอบจากแบบสอบถามจะถูกน ามาวิเคราะห์ร่วมกับผลการประเมิน
ของนักเรียนเพ่ือให้ภาพที่กว้างและชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การพัฒนาแบบสอบถามส าหรับนักเรียนและ
แบบสอบถามส าหรับโรงเรียนมีขั้นตอนการพัฒนาในท านองเดียวกับการพัฒนาข้อสอบดังรายละเอียด
ข้างต้น 
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ขั้นตอนการแปลข้อสอบและแบบสอบถามให้เป็นฉบับภาษาไทย 

เมื่อเครื่องมือการสอบผ่านการพิจารณาตรวจสอบเชิงคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ
และระดับนานาชาติแล้ว  ประเทศไทยก็จะน าเครื่องมือดังกล่าวมาแปล โดยมีขั้นตอนการแปลเป็น
ภาษาไทยจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

รูป 1  ขั้นตอนการแปลแบบทดสอบและแบบสอบถามให้เป็นฉบับภาษาไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: “ศูนย์ต่างประเทศ” เป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับมอบหมายจาก OECD ใหด้ าเนินงาน
ด้านต่าง ๆ 

คณะท างานพิจารณาการแปล 
เพื่อจัดท าต้นร่าง 1 

ต้นฉบบัเครื่องมือภาษาอังกฤษ 
(ข้อสอบและแบบสอบถาม) 

ฉบบัแปลภาษาไทย (1) ฉบบัแปลภาษาไทย (2) 
ประเด็นพิจารณา 

• มีความถูกต้องตรงตามข้อก าหนดของ
การแปล 

• มีการใช้ภาษาที่ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ ชัดเจน เข้าใจง่าย ไม่ก ากวม 

• มีความเหมาะสมกับวัยของผูส้อบ 
• มีความยุติธรรมต่อผู้สอบทุกคน 
• ไม่มีการบอกใบห้รือช้ีน าค าตอบ 

ต้นร่าง 2 

ผู้เชี่ยวชาญทางภาษา (อังกฤษและไทย) 
ของศูนย์ต่างประเทศพิจารณาการแปล 

ต้นร่าง 3 
คณะท างานประชุมพิจารณา 
และ/หรือปรับแก้ในประเด็น 
ที่ได้จากการบรรณาธิการกิจ 

คณะท างานแปล (1) คณะท างานแปล (2) 

ต้นฉบบัเครื่องมือภาษาไทย 

บรรณาธิการกิจโดยผู้เชี่ยวชาญ 
ทางดา้นเนื้อหาและภาษา 

ต้นร่าง 1 

คณะท างานพิจารณาปรับแก้ต้นร่าง 1 

คณะท างานพิจารณาข้อคิดเห็น 
จากศูนย์ต่างประเทศ และปรบัแก้ 

เพื่อจัดท าต้นฉบับ 
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จากรูป 1 แสดงขั้นตอนการแปลแบบทดสอบและแบบสอบถามให้เป็นฉบับภาษาไทย โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

1. แบ่งคณะท างานแปลเป็น 2 คณะ เพ่ือแปลเครื่องมือการสอบ ซึ่งจะได้ต้นร่าง 1 จ านวน 2 ชุด 

2. คณะท างานประชุมพิจารณาต้นร่าง 1 ทั้ง 2 ชุด  เพ่ือจัดท าต้นร่าง 2  ในประเด็นต่อไปนี้ 
มีความถูกต้องตรงตามข้อก าหนดของการแปล มีการใช้ภาษาที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เข้าใจง่าย ชัดเจน 
ไม่ก ากวม มีความเหมาะสมกับวัยของผู้สอบ มีความยุติธรรมต่อผู้สอบทุกคน และไม่มีการบอกใบ้หรือ
ชี้น าค าตอบ 

3. บรรณาธิการกิจต้นร่าง 2 โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านเนื้อหาวิชาและภาษา  

4. คณะท างานประชุมพิจารณาและ/หรือปรับแก้ในประเด็นที่ได้จากการบรรณาธิการกิจ 
เพ่ือจัดท าต้นร่าง 3 

5. ส่งต้นร่าง 3 ให้ศูนย์ต่างประเทศพิจารณาการแปลโดยผู้เชี่ยวชาญทางภาษา (อังกฤษและไทย) 

6. คณะท างานพิจารณาข้อคิดเห็นจากศูนย์ต่างประเทศ และปรับแก้เพ่ือจัดท าต้นฉบับ 

1.2 การทดลองใช้เครื่องมือ  

เมื่อจัดท าเครื่องมือการสอบ ได้แก่ ข้อสอบ และแบบสอบถาม เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอน
ต่อไปคือ ด าเนินการทดลองใช้เครื่องมือเพ่ือตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ ความเที่ยงตรง  
ค่าอ านาจจ าแนก และค่าความเชื่อมั่น รวมถึงตรวจสอบความชัดเจนของข้อความและภาษา โดย 
มีข้ันตอนการทดลองใช้เครื่องมือดังนี้ 

1. ประสานงานกับต้นสังกัดของโรงเรียนเพื่อขออนุญาตให้โรงเรียนเข้าร่วมเป็นกลุ่มตัวอย่าง 

2. ประสานงานกับโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างเพ่ือขอความร่วมมือในการเข้าร่วมการประเมิน
นอกจากนี้ PISA ยังมีการแต่งตั้งผู้ประสานงานโรงเรียนเพ่ือท าหน้าที่ติดต่อประสานงานในการให้
ข้อมูลนักเรียนและประสานงานกับ สสวท. และผู้คุมสอบเพ่ือท าหน้าที่ด าเนินการจัดสอบในวันสอบ 

3. จัดประชุมชี้แจงให้กับผู้ประสานงานโรงเรียนและผู้คุมสอบ เพ่ือรับทราบขั้นตอนรายละเอียด
วิธีการจัดสอบ 

4. จัดท าแบบติดตามนักเรียน ส าหรับให้ผู้ประสานงานโรงเรียนและผู้คุมสอบใช้ใน 
การตรวจสอบความถูกต้องของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างและบันทึกการเข้าสอบหรือขาดสอบของนักเรียน   
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5. ด าเนินการสอบ โดยโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างด าเนินการจัดสอบในเดือนสิงหาคม โดยเลือก
วันสอบวันใดวันหนึ่งในช่วงวันที่ 1-31 สิงหาคมของปีที่ประเมิน ซึ่งประเทศไทยก าหนดการเก็บข้อมูล
ในเดือนสิงหาคม ทั้งนี้เพราะเกณฑ์ของ PISA ก าหนดว่าให้เก็บข้อมูลหลังเปิดภาคเรียนไปแล้ว 
อย่างน้อย 6 สัปดาห์  

 ก่อนวันสอบ ผู้บริหารโรงเรียนต้องตอบแบบสอบถามส าหรับโรงเรียนผ่านระบบออนไลน์ 
และผู้คุมสอบเตรียมความพร้อมของห้องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับการสอบ โดย
ต้องตรวจสอบคุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะใช้สอบว่าสามารถเปิดใช้โปรแกรมการสอบของ PISA 
ได้หรือไม ่

 ในวันสอบ นักเรียนแต่ละคนจะท าแบบทดสอบด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านแฟลชไดรฟ์
ข้อสอบ  ผู้คุมสอบเป็นผู้ด าเนินการจัดสอบ  และบันทึกข้อมูลในระหว่างการสอบจนการสอบเสร็จสิ้น  
โดยระหว่างการจัดสอบจะมีผู้ประสานงานโรงเรียนและเจ้าหน้าที่เทคนิคทางด้านคอมพิวเตอร์เป็น
ผู้ช่วยผู้คุมสอบ   

 นักเรียนใช้เวลาท าแบบทดสอบ 2 ชั่วโมง เมื่อหมดชั่วโมงแรกจะให้นักเรียนพักได้ไม่เกิน 
5 นาที แล้วเริ่มท าแบบทดสอบต่อในชั่วโมงท่ี 2    

 เมื่อท าข้อสอบเสร็จแล้วนักเรียนใช้เวลาอีกประมาณ 1 ชั่วโมง เพ่ือตอบแบบสอบถาม
ส าหรับนักเรียน และแบบสอบถามเพ่ิมเติม )ถ้ามี(  

6. ด าเนินการสอบซ่อม (ถ้าจ าเป็น) เนื่องจาก PISA ต้องการให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างของ
โรงเรียนที่เข้าร่วมการประเมินมีอัตราการเข้าสอบที่สูง  ถ้าในการสอบมีจ านวนนักเรียนขาดสอบมาก
จนมีนัยส าคัญจะต้องจัดสอบซ่อมให้แก่นักเรียนที่ขาดสอบ 

7. ส่งคืนเอกสารการสอบให้กับศูนย์ด าเนินงาน PISA แห่งชาติ สสวท. โรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง
ควรด าเนินการให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และควรจะส่งภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากการสอบเสร็จ
หรือการสอบซ่อมเสร็จสิ้นแล้ว 

8. บันทึกข้อมูลและน าไฟล์ข้อมูลที่ได้จากการสอบเข้าระบบ  

9. ด าเนินการตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบ 

10. ส่งข้อมูลที่ได้จากการทดลองใช้ให้ศูนย์ต่างประเทศวิเคราะห์ข้อมูล 

11. พิจารณาประเด็นจากผลการวิเคราะห์การทดลองใช้เครื่องมือและปรับแก้เครื่องมือ
ส าหรับใช้ในการวิจัยหลัก (Main Survey) 
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1.3 การสุ่มตัวอย่าง 

ส าหรับการสุ่มตัวอย่างของโปรแกรม PISA มีการด าเนินการเป็นสองระดับ คือ การสุ่มตัวอย่าง
ระดับโรงเรียน และการสุ่มตัวอย่างระดับนักเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ก) การสุ่มตัวอย่างระดับโรงเรียน  

การสุ่มตัวอย่างระดับโรงเรียนใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified sampling) ซึง่เป็น
การสุ่มตัวอย่างที่แบ่งประชากรออกเป็นกลุ่มประชากรย่อยหรือเป็นชั้นภูมิก่อน โดยประชากรในแต่ละ
ชั้นภูมิจะต้องมีลักษณะเหมือนกัน โดยหลักการสุ่มตัวอย่างของ PISA ต้องการให้ได้ตัวแทนที่
ครอบคลุมนักเรียนอายุ 15 ปีของประเทศ เพ่ือสะท้อนถึงระบบการศึกษาของประเทศได้อย่างแท้จริง  
มีข้ันตอนดังนี ้

1. ตัวแปรหลัก (Explicit Variable) เพ่ือบอกความแตกต่างของโรงเรียน ได้แก ่ 

1.1 กลุ่มโรงเรียน แบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม ได้แก ่ 

- โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

- โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  

- โรงเรียนในสังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 

- โรงเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  

- โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม 

- สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

- โรงเรียนที่เน้นการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

1.2 ระดับชั้นที่เปิดสอน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 

- โรงเรียนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นอย่างเดียว   

- โรงเรียนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
อย่างเดียว  

- โรงเรียนที่เปิดสอนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

 



คู่มือการปฏิบตัิงานสาขาการวัดและประเมินผลระดับนานาชาต ิ 17 

2. ตัวแปรแฝง (Implicit Variable) เพ่ือให้โรงเรยีนกลุ่มตวัอย่างกระจายและมีความครอบคลุม 
ได้แก่  

2.1 อนุภูมิภาค แบ่งออกเป็น 9 ภูมิภาค ได้แก่  

- กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

- ภาคกลาง 

- ภาคเหนือตอนบน 

- ภาคเหนือตอนล่าง 

- ภาคอีสานตอนบน 

- ภาคอีสานตอน 

- ภาคใต้ 

- ภาคตะวันออก 

- ภาคตะวันตก 

2.2 ต าแหน่งที่ตั้ง แบ่งออกเป็น 2 ต าแหน่งที่ตั้ง ได้แก ่ 

- โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเมือง   

- โรงเรียนที่ตั้งอยู่นอกเมือง  

2.3 ประเภทของโรงเรียนตามเพศของนักเรียน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท  

- โรงเรียนที่เปิดสอนเฉพาะนักเรียนชายหรือมีนักเรียนชายเป็นส่วนใหญ่   

- โรงเรียนที่เปิดสอนเฉพาะนักเรียนหญิงหรือมีนักเรียนหญิงเป็นส่วนใหญ่   

- โรงเรียนสหศึกษา 

ข) การสุ่มตัวอย่างระดับนักเรียน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ โดยใช้โปรแกรม 
ที่ OECD ก าหนด ในการสุ่มนักเรียนกลุ่มตัวอย่างจากโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง  
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ขั้นตอนการสุ่มตัวอย่างของโปรแกรม PISA 

การสุ่มกลุ่มตัวอย่างของโปรแกรม PISA ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified sampling) 
แบ่งประชากรออกเป็นกลุ่มย่อย หรือ ชั้นภูมิ นั่นคือ ในแต่ละชั้นภูมิ ประชากรจะมีลักษณะเหมือนกัน แต่
แตกต่างกันระหว่างชั้นภูมิ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

รูป 2  ขั้นตอนการสุ่มตัวอย่างของโปรแกรม PISA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: “ศูนย์ต่างประเทศ” เป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับมอบหมายจาก OECD ใหด้ าเนินงาน
ด้านต่าง ๆ  

การแบ่งช้ันภูมิ 

กลุ่มโรงเรียน 

7 กลุ่ม 

ระดับชั้นที่เปิดสอน 

3 กลุ่ม 

แบ่งตามสังกัด/ประเภทของโรงเรียน 

1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
2. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 
3. ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (กทม.) 
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
5. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 
6. โรงเรียนสาธิตในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วจิัยและนวัตกรรม 
7. โรงเรียนท่ีเน้นทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

1. ม.ต้น เท่านั้น 
2. ม.ต้น และ ม.ปลาย/ปวช. 
3. ม.ปลาย เทา่นั้น/ปวช. 

ศูนย์ต่างประเทศสุ่มโรงเรียนกลุม่ตัวอย่าง 

ข้อมูลนักเรียนอายุ 15 ปี 
ในโรงเรียนจากสังกัดการศกึษาต่าง ๆ 

จากส านักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ 

จัดท าข้อมูลประชากรนักเรียนอาย ุ15 ปี  
ของแต่ละโรงเรียนส่งให้ศูนยต์่างประเทศ 

สสวท. สุ่มนักเรียนกลุม่ตัวอย่าง  
โรงเรียนละไม่เกิน 42 คน ด้วยโปรแกรมที่ OECD ก าหนด 

กลุ่มตัวอย่างเป็นตัวแทนที่ครอบคลุมนกัเรียนอายุ 15 ปี 
ซ่ึงสะท้อนถึงระบบการศึกษาของประเทศ 

ข้อมูลประชากรอายุ 15 ปี 
จากกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย 

 



คู่มือการปฏิบตัิงานสาขาการวัดและประเมินผลระดับนานาชาต ิ 19 

จากรูป 2 แสดงขั้นตอนการสุ่มตัวอย่างมีรายละเอียดดังนี้ 

1. พิจารณาและก าหนดกรอบการสุ่มตัวอย่างของประเทศ 

2. การสุ่มตัวอย่างแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ  
2.1 สุ่มตัวอย่างโรงเรียน มีขั้นตอนย่อยดังนี้ 
- รวบรวมข้อมูลประชากรอายุ 15 ปี (ข้อมูลประชากรอายุ 15 ปีของทั้งประเทศ 

จากส านักบริหารการทะเบียน ส่วนการทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย และข้อมูลประชากรนักเรียนอายุ 15 ปี ที่อยู่ในระบบการศึกษา 
จากสถิติการศึกษา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และจากฐานข้อมูลของสังกัดการศึกษาต่าง ๆ)  

- จัดท าข้อมูลจ านวนประชากรนักเรียนอายุ 15 ปีของแต่ละโรงเรียนและส่งข้อมูล
ให้กับศูนย์ต่างประเทศท่ีได้รับมอบหมายจาก OECD 

- ศูนยต์่างประเทศสุ่มเลือกโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง 

2.2 สุ่มตัวอย่างนักเรียน มีข้ันตอนย่อยดังนี้ 
- รวบรวมและบันทึกข้อมูลของนักเรียนที่มีอายุตามเกณฑ์ที่ก าหนดในแต่ละโรงเรียน 

(รายชื่อและข้อมูลพื้นฐานของนักเรียน) 
- สุ่มนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง (โรงเรียนละไม่เกิน 42 คน  โดยใช้โปรแกรมที่ OECD 

ก าหนด) 
 
1.4 การเก็บรวบรวมข้อมูลรอบการวิจัยหลัก 

PISA ด าเนินการเก็บข้อมูลจากการท าแบบทดสอบและการตอบแบบสอบถามของนักเรียน 
รวมทั้งการตอบแบบสอบถามของผู้บริหารโรงเรียน โดยมีขั้นตอนการเก็บข้อมูลดังนี้ 

1. ประสานงานกับต้นสังกัดของโรงเรียนเพื่อขออนุญาตให้โรงเรียนเข้าร่วมเป็นกลุ่มตัวอย่าง 

2. ประสานงานกับโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างเพ่ือขอความร่วมมือในการเข้าร่วมการประเมิน
นอกจากนี้ PISA ยังมีการแต่งตั้งผู้ประสานงานโรงเรียนเพ่ือท าหน้าที่ติดต่อประสานงานในการให้
ข้อมูลนักเรียนและประสานงานกับ สสวท.  และผู้คุมสอบเพ่ือท าหน้าที่ด าเนินการจัดสอบในวันสอบ  

3. จัดประชุมชี้แจงให้กับผู้ประสานงานโรงเรียนและผู้คุมสอบ เพ่ือรับทราบขั้นตอนรายละเอียด
วิธีการจัดสอบ 

4. จัดท าแบบติดตามนักเรียน ส าหรับให้ผู้ประสานงานโรงเรียนและผู้คุมสอบใช้ใน 
การตรวจสอบความถูกต้องของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างและบันทึกการเข้าสอบหรือขาดสอบของนักเรียน   
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5. ด าเนินการสอบ โดยโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างด าเนินการจัดสอบในเดือนสิงหาคม โดยเลือก
วันสอบวันใดวันหนึ่งในช่วงวันที่ 1-31 สิงหาคมของปีที่ประเมิน ซึ่งประเทศไทยก าหนดการเก็บข้อมูล
ในเดือนสิงหาคม ทั้งนี้เพราะเกณฑ์ของ PISA ก าหนดว่าให้เก็บข้อมูลหลังเปิดภาคเรียนไปแล้วอย่างน้อย 
6 สัปดาห์  

 ก่อนวันสอบ ผู้บริหารโรงเรียนต้องตอบแบบสอบถามส าหรับโรงเรียนผ่านระบบออนไลน์ 
และผู้คุมสอบเตรียมความพร้อมของห้องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับการสอบ โดย
ต้องตรวจสอบคุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะใช้สอบว่าสามารถเปิดใช้โปรแกรมการสอบของ PISA 
ได้หรือไม ่

 ในวันสอบ นักเรียนแต่ละคนจะท าแบบทดสอบด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านแฟลชไดรฟ์ข้อสอบ  
ผู้คุมสอบเป็นผู้ด าเนินการจัดสอบ  และบันทึกข้อมูลในระหว่างการสอบจนการสอบเสร็จสิ้น  โดย
ระหว่างการจัดสอบจะมีผู้ประสานงานโรงเรียนและเจ้าหน้าที่เทคนิคทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นผู้ช่วย  
ผู้คุมสอบ   

 นักเรียนใช้เวลาท าแบบทดสอบ 2 ชั่วโมง เมื่อหมดชั่วโมงแรกจะให้นักเรียนพักได้ไม่เกิน 
5 นาที แล้วเริ่มท าแบบทดสอบต่อในชั่วโมงท่ี 2    

 เมื่อท าข้อสอบเสร็จแล้วนักเรียนใช้เวลาอีกประมาณ 1 ชั่วโมง เพ่ือตอบแบบสอบถาม
ส าหรับนักเรียน และแบบสอบถามเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 

6. ด าเนินการสอบซ่อม (ถ้าจ าเป็น) เนื่องจาก PISA ต้องการให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างของ
โรงเรียนที่เข้าร่วมการประเมินมีอัตราการเข้าสอบที่สูง  ถ้าในการสอบมีจ านวนนักเรียนขาดสอบมาก
จนมีนัยส าคัญจะต้องจัดสอบซ่อมให้แก่นักเรียนที่ขาดสอบ 

7. ส่งคืนเอกสารการสอบให้กับศูนย์ด าเนินงาน PISA แห่งชาติ สสวท. โรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง
ควรด าเนินการให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และควรจะส่งภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากการสอบเสร็จ
หรือการสอบซ่อมเสร็จสิ้นแล้ว  
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ขั้นตอนการตรวจข้อสอบและการควบคุมคุณภาพของการตรวจ 

ข้อสอบของ PISA มีหลายรูปแบบ ได้แก่ เลือกตอบ เขียนตอบแบบสั้น และเขียนตอบ 
แบบยาว โดยข้อสอบเลือกตอบและเขียนตอบแบบสั้นจะตรวจให้คะแนนอัตโนมัติด้วยคอมพิวเตอร์  
ส่วนข้อสอบเขียนตอบแบบยาวจะต้องตรวจให้คะแนนด้วยผู้ตรวจตามขั้นตอน ดังนี้ 

รูป 3  ขั้นตอนการตรวจข้อสอบและการควบคุมคุณภาพของการตรวจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

หมายเหตุ: “ศูนย์ต่างประเทศ” เป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับมอบหมายจาก OECD ใหด้ าเนินงาน
ด้านต่าง ๆ 

จากรูป 3  แสดงขั้นตอนการตรวจข้อสอบและการควบคุมคุณภาพของการตรวจ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

1. การฝึกอบรมผู้ตรวจ มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้  

- เพ่ือความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของการให้รหัสซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญ 
ของการควบคุมคุณภาพและมีความจ าเป็นส าหรับผลการประเมินที่ต้องประกัน 
ความเที่ยงตรง 

- เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งในกระบวนการให้รหัสของข้อสอบแต่ละข้อ 

- เพ่ือให้การให้รหัสมีความสอดคล้องกันทั้งภายในและระหว่างประเทศ และในแต่ละ
รอบการประเมิน 
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2. การตรวจข้อสอบ เพ่ือให้การตรวจข้อสอบมีความเชื่อถือได้ จึงมีการประเมินความเชื่อถือได้
ของการให้รหัส โดยมีการควบคุมคุณภาพของการตรวจทั้งภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศดังนี้ 

- การควบคุมคุณภาพภายในประเทศจะมีการตรวจแบบ Multiple คือ ค าตอบบางส่วน
จะถูกตรวจด้วยผู้ตรวจทุกคน (จ านวนผู้ตรวจตามที่ OECD ก าหนด) ค าถามละประมาณ 
100 ค าตอบ 

- การควบคุมคุณภาพระหว่างประเทศจะมีการตรวจแบบ Bilingual คือ ตัวแทนผู้ตรวจ
จากทุกประเทศจะต้องตรวจค าตอบเดียวกัน (ภาษาอังกฤษ) ค าถามละประมาณ  
30 ค าตอบ 

3. ตรวจสอบคุณภาพของการตรวจข้อสอบ โดยการตรวจทั้งภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศจะต้องมีค่า Reliability ไม่ต่ ากว่า 0.85 

4. ส่งข้อมูลการตรวจข้อสอบให้กับศูนย์ต่างประเทศ 

5. ศูนย์ต่างประเทศวิเคราะห์ผลการตรวจข้อสอบ 

ทั้งนี้ กระบวนการตรวจตามข้อ 1 – 3 จะเป็นการตรวจทีละข้อจนครบทุกข้อ 

 

2. การควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน 
 
การด าเนินงานโครงการ PISA มีการควบคุมคุณภาพในแต่ละขั้นตอนโดยคณะท างานที่

ประกอบด้วยคณะท างานโครงการ PISA ภายในประเทศ และคณะท างานจากศูนย์ PISA ต่างประเทศ  
รวมทั้งมีกระบวนการท างานส าหรับตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานโครงการ เช่น 
การตรวจพิจารณาความถูกต้องของการแปลเครื่องมือจากผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและศูนย์  PISA 
ต่างประเทศ การรับรองคุณภาพของเครื่องมือที่จะใช้เก็บข้อมูลโดยศูนย์ต่างประเทศ การสังเกต 
การด าเนินการจัดสอบของโรงเรียนเพ่ือให้ตรงตามมาตรฐานจากคณะท างานภายในประเทศและ  
ผู้สังเกตการสอบภายนอกที่ได้รับมอบหมายจากศูนย์ต่างประเทศโดยตรง  โดยมีประเด็นในการพิจารณา
ด้านความถูกต้องและความครบถ้วนของการด าเนินงานทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เช่น  
ความถูกต้อง ครบถ้วนของเครื่องมือที่จะน าไปใช้ จ านวนโรงเรียนและนักเรียนที่เข้าร่วมการสอบได้
ตรงตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ (อัตราการเข้าร่วมวิจัย หรือ participation rate ไม่ต่ ากว่า 85% และ 
ค่า reliability ของการตรวจข้อสอบเขียนตอบไม่ต่ ากว่า 0.85) ความรู้ความเข้าใจของผู้คุมสอบ 
ในการด าเนินการจัดสอบให้ตรงตามมาตรฐานของ PISA  
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3. การก ากับดูแลและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

สาขาการวัดและประเมินผลระดับนานาชาติ สสวท. ได้เห็นถึงความจ าเป็นและความส าคัญของ
การก ากับติดตามงานที่สาขารับผิดชอบซึ่งเป็นงานที่สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของ สสวท.  โดย
จัดท าเป็นโครงการเสนอต่อผู้ก ากับเพ่ืออนุมัติแผนและงบประมาณในการด าเนินโครงการ และมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบในการด าเนินโครงการที่ประกอบด้วยหัวหน้าและเลขานุการโครงการ  ทั้งนี้ แต่ละโครงการมี
การรายงานผลการด าเนินงานเป็นรายเดือน และรายไตรมาสและรายปี เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาสามารถ
ติดตามผลการด าเนินงานของโครงการได้  

การรายงานผลการด าเนินงานรายเดือน หัวหน้าหรือเลขานุการโครงการรายงานผล 
การด าเนินงานเปรียบเทียบแผนกับผลการด าเนินงานในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และการใช้จ่าย
งบประมาณ รวมถึงรายงานปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนพร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข 
ในระบบ MIS-Plus ซึ่งผู้อ านวยการสาขา/ฝ่าย ผู้บริหารที่ก ากับดูแล สามารถใช้ระบบ MIS-Plus ใน 
การตรวจสอบผลการด าเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ หากไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  
จะมีการหารือร่วมกันระหว่างหัวหน้าและเลขานุการโครงการ  ผู้อ านวยการสาขา/ฝ่าย และผู้บริหาร 
ที่ก ากับดูแล ว่าจะปรับแผนการด าเนินงานอย่างไร  ซึ่งผู้บริหารที่ก ากับดูแลจะรายงานผลการด าเนิน
โครงการของสาขา/ฝ่าย ต่อคณะกรรมการผู้บริหาร สสวท. เป็นประจ าทุกเดือน โดยมีล าดับขั้นของ 
การติดตามผลการด าเนินงานรายเดือน ดังรูป 4 

รูป 4  แสดงล าดับขั้นของการติดตามผลการด าเนินงานรายเดือน 

 
 

การรายงานผลการด าเนินงานรายไตรมาสและรายปี มีรายละเอียดของการรายงานผล
การด าเนินงานคล้ายคลึงกับการรายงานเป็นรายเดือน แต่จะรายงานเปรียบเทียบแผนกับผลการด าเนินงาน
เป็นรายสามเดือนและรายปี โดยมีล าดับขั้นของการติดตามผลการด าเนินงานรายไตรมาสและรายปี 
ดังรูป 5 

 

 

  

หัวหน้า/เลขานุการ
โครงการ

ผู้อ านวยการสาขา
ผู้บริหาร

ที่ก ากับดูแล
คณะกรรมการ

ผู้บริหาร
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รูป 5  แสดงล าดับขั้นของการติดตามผลการด าเนินงานรายไตรมาสและรายปี 

 
 

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

 

  

หัวหน้า/เลขานุการ
โครงการ

ผู้อ านวยการสาขา
ผู้บริหาร

ที่ก ากับดูแล
คณะกรรมการ

ประสานงานบริหาร

คณะกรรมการ
ผู้บริหาร

คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ

คณะกรรมการ 
สสวท.



คู่มือการปฏิบตัิงานสาขาการวัดและประเมินผลระดับนานาชาต ิ 25 

เอกสารอ้างอิง 
 

OECD (2019),  PISA 2018 Assessment and Analytical Framework,  PISA,  OECD 
Publishing,  Paris,  https://dx.doi.org/10.1787/b25efab8-en. 

OECD  (2020),  PISA 2022 TECHNICAL STANDARDS,  (Online),  Available: https://www.oecd.org/ 
pisa/pisaproducts/PISA-2022-Technical-Standards.pdf,  Retrieved February 23, 
2022. 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,  (2561),  คู่มือการปฏิบัติงานสาขาวิจัยและ
ประเมินมาตรฐาน,  กรุงเทพมหานคร. 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,  (มิถุนายน 2562),  สาขาการวัดและประเมินผล
ระดับนานาชาติ,  กรุงเทพมหานคร. 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,  (2563),  แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 
(ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563),  กรุงเทพมหานคร. 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ,  (2552),  การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน Work Manual,  
กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา.  



คู่มือการปฏิบตัิงานสาขาการวัดและประเมินผลระดับนานาชาต ิ 26 

คณะผู้จัดท า 

คณะผู้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานสาขาการวัดและประเมินผลระดับนานาชาติ เดือนเมษายน 2565 
ประกอบด้วย 

ที่ปรึกษา 

นางนันทวัน  สมสุข ผู้อ านวยการส านักวิชาการวัดและประเมินผล  
 

คณะท างานสาขาการวัดและประเมินผลระดับนานาชาติ 
นายเอกรินทร์  อัชชะกุลวิสุทธิ์ ผู้อ านวยการสาขาการวัดและประเมินผลระดับนานาชาติ 
นางสุชาดา  ปัทมวิภาต ผู้ช านาญ 
นางพัชรินทร์  อารมณ์สาวะ ผู้ช านาญ 
นางสาวพุดเตย  ตาฬวัฒน์ นักวิชาการอาวุโส 
นางสาวแพรไพลิน  จารุจินดา นักวิชาการ 
นางสาวณัฐธิดา  ฉายเงา เจ้าหน้าที่ 
 

บรรณาธิการกิจ 
นายเอกรินทร์  อัชชะกุลวิสุทธิ์ ผู้อ านวยการสาขาการวัดและประเมินผลระดับนานาชาติ 
 

 


