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บทสรุปผู้บริหาร 
 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 ได้บัญญัติว่า 
การปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึง  
ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง 
ที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9 ได้บัญญัติให้ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการก าหนดขึ้น และมาตรา 45 บัญญัติให้ส่วนราชการจัดให้มี
คณะผู้ประเมินอิสระ ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ 
คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ และความคุ้มค่าในภารกิจ เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานของหน่วยงาน ทั้งนี้ ส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวนี้ หมายรวมถึง
หน่วยงานของรัฐอื่นที่อยู่ในก ากับของราชการฝ่ายบริหาร ซึ่งรวมถึงหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติ
เฉพาะด้วย 

 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการและ

รัฐวิสาหกิจ มีภารกิจและหน้าที่ตามกฎหมายครอบคลุมเกือบทุ กบริบทของการจัดการเรียนการสอน 
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ในการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร 
ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียนไทยมีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีทัดเทียมกับนานาชาติ โดยมุ่งให้เกิดการเสริมสร้างความรู้ตามความเหมาะสมของคนทุกกลุ่มทุกวัย 
เพื่อให้สามารถรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ก้าวสู่สังคมฐานความรู้ได้อย่างมั่นคง จ าเป็นต้องมีการบริหารและ  
การปฏิบัติงานภายใต้การก ากับดูแลกิจการที่ดีจากผู้ปฏิบัติงาน อันได้แก่ คณะกรรมการ สสวท. ผู้บริ หาร 
พนักงานและลูกจ้าง เพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารจัดการและมีมาตรฐานการปฏิบัติอันเป็นสากล 
ตลอดจนเพิ่มความน่าเชื่อถือและความมั่นใจแก่สาธารณชน 

 
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของ สสวท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับบทสรุป

ผู้บริหาร ประกอบด้วย 5 ส่วนหลัก ได้แก่ 1) ผลการประเมินภาพรวมการด าเนินงานของสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2) ผลการวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis)  
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 3) การประเมินผล 
การด าเนินโครงการภายใต้พันธกิจของ สสวท. 4) ผลการประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม และ  
5) ผลการวิเคราะห์การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน และกลไกในการขับเคลื่อนตามพันธกิจของ 
สสวท. โดยมีรายละเอียดผลการประเมินในแต่ละส่วนดังนี้  
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รายงานบทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) การประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

1. ผลการประเมินภาพรวมการด าเนินงานของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

 
การประเมินผลภาพรวมการด าเนินงานของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(สสวท.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดเกณฑ์วัดผลการด าเนินงานตามหลักการ Balanced 
Scorecard (BSC) ของ Kaplan และ Norton ซึ่งเป็นเครื่องมือที่น ามาใช้วัดและประเมินผลแผนงานและ
องค์กร ซึ่ งมีมุมมองความสมดุลในการวัดและประเมินผล 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านประสิทธิผล 
(Effectiveness) ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ด้านการบริหารจัดการ (Management) และ 
ด้านการเรียนรู้และพัฒนา (Learning and Growth) ส าหรับการประเมินผลการด าเนินงานของ สสวท.  
ในแต่ละด้านโดยหลักแล้ว มีเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของตัวชี้วัดที่มุ่งเน้นการครอบคลุมการด าเนินงานของ 
สสวท. ซึ่งแสดงถึงความส าคัญของการแปรผันไปตามบริบทการด าเนินงานในแต่ละช่วงเวลา เนื่องจาก
หลักเกณฑ์การประเมินตาม Balanced Scorecard (BSC) เป็นการประเมินผลผ่านตัวชี้วัดเชิงปฏิบัติการ 
(Performance Indicators) อันสอดคล้องและเป็นไปตามบริบทของการด าเนินงานของ สสวท.  

 
ผลการประเมินการด าเนินงานของ สสวท. ในภาพรวมทุกมิติ 
 

เมื่อพิจารณาผลการด าเนินงานของ สสวท. ทั้ง 4 มิติ จะพบว่าผลคะแนนการด าเนินงานของ สสวท.  
มีคะแนนประเมินในภาพรวมเท่ากับ 4.76 คะแนน โดยเมื่อน าไปถ่วงน้ าหนักตามเกณฑ์การประเมินจะมีผล 
การประเมินเทียบเท่าร้อยละ 95.16 ดังแสดงในแผนภาพที่ 1 และตารางที่ 1 
 

แผนภาพที ่1 : ภาพรวมผลการประเมนิการด าเนินงานของ สสวท. ทัง้ 4 มิติ 

 
ที่มา: มูลนิธิ สวค. 

  

1
2
3
4
5

มิติที่ 1. ด้านประสิทธิผล 
(Effectiveness Perspective) 

(30%)

มิติที่ 2.  ด้านความพึงพอใจของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder 

Perspective) (25%)

มิติที่ 3.  ด้านประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ (Management 

Perspective) (25%)

มิติที่ 4.  ด้านการก ากับดูแลกิจการ
และพัฒนาองค์กร 

(Learning and Growth 
Perspective) (20%)

5 

4.30 

5 

4.67 
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รายงานบทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) การประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ตารางที่ 1 : ตารางแสดงผลการประเมินการด าเนินงานของ สสวท. ในภาพรวมทกุมิติ 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน น้ าหนัก 

คะแนนที่ได้ 
(เต็ม 5.0) 

คะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

มิติท่ี 1. ด้านประสิทธิผล (Effectiveness Perspective) 30 5.00 30 
1.1 ความส าเร็จของการพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ

เทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เน้นการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและการน าไปใช้ 
6 5.00 6.00 

1.2 จ านวนนักเรียนและนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีผ่านสื่อ อุปกรณ์ และหลักสูตรที่ถูกพัฒนาโดย สสวท. 

6 5.00 6.00 

1.3 จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และ เทคโนโลยี ตามแนวทางของ สสวท. 

6 5.00 6.00 

1.4 จ านวนหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีและ
สะเต็มศึกษาร่วมกับ สสวท. 

6 5.00 6.00 

1.5 จ านวนผู้เข้าใช้งานหลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ในระบบดิจิทัลและ E-Learning ที่เผยแพร่
ทางศูนย์เรียนรู้ดิจิทัล เว็บไซต์อื่นๆ ของ สสวท. 

6 5.00 6.00 

มิติท่ี 2. ด้านความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Perspective) 25 4.30 21.48 

2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  12 4.12 9.88 
2.1.1 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้หลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ 4 4.25 3.40 
2.1.2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสะเต็มศึกษา 4 4.02 3.22 
2.1.3 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการผลผลิตของ สสวท. ในรูปแบบสื่อดิจิทัลและศูนย์เรียนรู้ดิจิทัล 4 4.08 3.26 

2.2 การด าเนินการตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน  5 5.00 5.00 
2.3 ระดับการยอมรับในการเป็นผู้น าด้านการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศ 

ของ สสวท. 
8 4.13 6.60 

2.3.1 ระดับการยอมรับในข้อมูลข่าวสารหรือความรู้ที่ สสวท. เผยแพร่ 4 4.17 3.34 
2.3.2 ระดับการยอมรับในผลงานและบทบาทของ สสวท. 4 4.08 3.26 

มิติท่ี 3. ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (Management Perspective)  25 5.00 25.00 

3.1 ความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี   8 5.00 8.00 
3.2 การด าเนินงานให้แล้วเสร็จได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ทั้งหมด 8 5.00 8.00 
3.3 ความส าเร็จของการด าเนินงานด้านการพัฒนานวัตกรรมของ สสวท.   9 5.00 9.00 

มิติท่ี 4. ด้านการก ากับดูแลกิจการและพัฒนาองค์กร (Learning and Growth Perspective)  20 4.67 18.68 
4.1 ระดับการพัฒนาด้านการก ากับดูแลกิจการ    10 4.80 9.60 
4.2 ระดับความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร 5 4.08 4.08 
4.3 การจัดท าแผนและด าเนินการตามแผนพัฒนาองค์กรและบุคลากรของหน่วยงานแบบก้าวกระโดด 

(Potential Growth) ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561–2565)    
5 5.00 5.00 

รวมทั้ง 4 มิติ 100 4.76 95.16 

ที่มา: มูลนิธิ สวค. 
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รายงานบทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) การประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ผลการประเมินการด าเนินงานของ สสวท. ในแต่ละมิติ 
 

 
 

การประเมินด้านประสิทธิผลศึกษาถึงความส าเร็จในการด าเนินโครงการของ สสวท. เพื่อให้ทราบถึง
อัตราความส าเร็จและคุณภาพที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงจากการด าเนินงาน  

ผลการด าเนินงานของ สสวท. โดยภาพรวมมิติด้านประสิทธิผล (Effectiveness Perspective) อยู่ที่
ระดับคะแนน 5.00 ผ่านเกณฑ์การประเมินผล จ านวน 5 ตัวชี้วัด ซึ่งแต่ละตัวชี้วัดมีผลการด าเนินงานโดยสรุป
สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การด าเนินงานของ สสวท. ตามพันธกิจหลัก อาทิ การพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อไปสู่เป้าหมายการพัฒนานักเรียน นิสิตและนักศึกษา เกี่ยวกับการเรียนกา รสอน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งแต่ละตัวชี้วัดมีผลการประเมินการด าเนินงานโดยสรุปดังตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 : สรุปผลการประเมินการด าเนนิงานด้านประสิทธผิล (Effectiveness Perspective) 

ตัวชี้วัด น้ าหนัก เป้าหมาย 
ผลการ 

ด าเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 

คะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

1.1 ความส าเร็จของการพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล เน้นการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและการน าไปใช้ 

6 
330

รายการ 
349 

รายการ 
5.00 6.00 

1.2 จ านวนนัก เ รี ยนและนักศึ กษาที่ ไ ด้ รั บการพัฒนาความรู้
ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  
ผ่านส่ือ อุปกรณ์ และหลักสูตรท่ีถูกพัฒนาโดย สสวท. 

6 
339,133 

คน 
715,126 

คน 
5.00 6.00 

1.3 จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  
ตามแนวทางของ สสวท. 

6 
82,850 

คน 
122,560 

คน 
5.00 6.00 

1.4 จ านวนหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีและสะเต็มศึกษาร่วมกับ 
สสวท. 

6 
119 
แห่ง 

135  
แห่ง 

5.00 6.00 

1.5 จ านวนผู้เข้าใช้งานหลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ในระบบดิจิทัลและ E-Learning ที่เผยแพร่ทางศูนย์เรียนรู้ดิจิทัล 
เว็บไซต์อื่นๆ ของ สสวท. 

6 
9.02 

ล้านราย 
10.33  

ล้านราย 
5.00 6.00 

สรุปผลการประเมนิการด าเนินงานดา้นประสิทธผิล  30   5.00 30.00 
ที่มา: มูลนิธิ สวค. (2561) 
 
  

มิติที่ 1: ด้านประสิทธิผล (Effectiveness Perspective) 
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รายงานบทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) การประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ตัวชี้วัดที่ 1.1: ความส าเร็จของการพัฒนาหลักสูตร สื่ อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  
เน้นการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและการน าไปใช้ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สสวท. พัฒนาหลักสูตรสื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ซึ่งเน้นการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและการน าไปใช้ 
จ านวน 349 รายการ หรือคิดเป็นร้อยละ 105.76 สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ตามแผนปฏิบัติการฯ ซึ่งเป็นไปใน
รูปแบบต้นฉบับ ต้นร่าง ต้นแบบ ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นสื่อฉบับสมบูรณ์และขยายผลต่อไป  

 
ตัวชี้วัดที่ 1.2: จ านวนนักเรี ยนและนักศึกษาที่ ได้ รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ 

ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านสื่อ อุปกรณ์ และหลักสูตรที่ถูก
พัฒนาโดย สสวท. 

นักเรียนและนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี ผ่านสื่อ อุปกรณ์ และหลักสูตร จ านวน 715,126 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 210.87 ซึ่งสูงกว่า
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ตามแผนปฏิบัติการฯ และเป็นตัวชี้วัดที่บรรลุผลสัมฤทธิ์มากที่สุด เมื่อเทียบกับตัวชี้วัดอื่น 
อย่างไรก็ตาม กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่จะเป็นเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการด้านวิทยาศาส ตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ขณะที่กลุ่มนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีการใช้หลักสูตร สื่อ และอุปกรณ์ที่จัดท าโดย สสวท. โดยตรง แม้จะมีเป็นจ านวน  
ไม่สูงนัก แต่เป็นกลุ่มที่มีคุณภาพต่อการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในระยะยาว 

 
ตัวชี้วัดที่ 1.3: จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถด้าน

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามแนวทางของ สสวท. 
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 

122,560 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 147.93 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ตามแผนปฏิบัติการฯ ซึ่งมีความ
ร่วมมือกับเครือข่ายต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ ศูนย์โรงเรียน มหาวิทยาลัยเครือข่าย และครูแกนน า เป็นต้น  
โดยด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอน ตั้งแต่การวางแผนการด าเนินงาน การสร้า งโครงการ และการติดตาม
ประเมินผลโครงการ รวมถึงการสรุปรายงานผลการด าเนินงานเป็นรูปเล่ม อย่างไรก็ตาม ยังมีปัญหาและ
อุปสรรคด้านการส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด  

 
ตัวชี้วัดที่ 1.4: จ านวนหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีและสะเต็มศึกษาร่วมกับ สสวท. 
ภายใต้ ยุทธศาสตร์ 5 ปี สสวท. (ปี พ.ศ. 2557–2561) ในยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาก าลังคนและ

เครือข่ายสนับสนุนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล นับสะสมจากหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ที่มีความร่วมมือกับ สสวท. กล่าวคือ หน่วยงาน/องค์กร
ต่างๆ ทั้งที่มีการลงนาม MOU ร่วมกันอย่างเป็นทางการกับ สสวท. หรือมีการจัดกิจกรรมร่วมกันอย่างไม่เป็น
ทางการ ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ เช่น สพฐ. อบท. อาชีวศึกษา และ กศน. เป็นต้น หน่วยงานภาคเอกชน
ที่เป็นบริษัท รวมไปถึงสมาคมต่างๆ ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจ านวนหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ที่มี
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รายงานบทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) การประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ความร่วมมือกับ สสวท. เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 26 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 23.85 ส่งผลให้
มีจ านวนหน่วยงานเครือข่ายสะสม ทั้งสิ้น 135 แห่ง โดยแบ่งเป็นเครือข่ายภาครั ฐสะสม 71 แห่ง และ
หน่วยงานเครือข่ายภาคเอกชนสะสม 64 แห่ง 

 
ตัวชี้วัดที่ 1.5: จ านวนผู้เข้าใช้งานหลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ในระบบดิจิทัลและ 

e-learning ที่เผยแพร่ทางศูนย์เรียนรู้ดิจิทัล เว็บไซต์อื่นๆ ของ สสวท. 
การประเมินผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 2 การขับเคลื่อนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

และเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ และพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้กลไกการเรียนรู้ที่เป็นนวัตกรรม ภายใต้
ยุทธศาสตร์ 5 ปี สสวท. (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557–2561) พิจารณาจากจ านวนผู้เข้าใช้งานหลักสูตร สื่อและ
กระบวนการเรียนรู้ในระบบดิจิทัลและ E-Learning ที่เผยแพร่ทางศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลฯ และเว็บไซต์อื่นๆ ของ 
สสวท. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2561 ซึ่งมีจ านวน 
10.325 ล้านราย เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 1.703 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 19.75 ส าหรับ
จ านวนผู้เข้าใช้ที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดตามระบบ 3 อันดับแรก ได้แก่ ระบบคลังความรู้มีจ านวนผู้เข้าใช้เพิ่มขึ้น 1.464 
ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 25.04 หน้าหลักของศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลฯ จ านวนผู้เข้าใช้เพิ่มขึ้นประมาณ 3 แสนราย  
คิดเป็นร้อยละ 138.25 และระบบการสอบออนไลน์ มีจ านวนผู้เข้าใช้เพิ่มขึ้นประมาณ 1 แสนราย คิดเป็น 
ร้อยละ 112.66 
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รายงานบทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) การประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

 
 

ผลการด าเนินงานของ สสวท. โดยภาพรวมในมิติด้านความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholders Perspective)  อยู่ที่ระดับคะแนน 4.30 กล่าวคือ ผู้ที่ เกี่ ยวข้องมีความพึงพอใจต่อ 
การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในระดับมากที่สุด ซึ่งสะท้อนจาก 3 
ตัวชี้วัดหลัก (6 ตัวชี้วัดย่อย)  

 
การประเมินผลด้านความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นการพิจารณาผลการประเมินจากการเก็บ

ข้อมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) หรือแบบส ารวจความคิดเห็น ใน 2 ตัวชี้วัดหลัก ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 2.1 
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และตัวชี้วัดที่ 2.3 ระดับการยอมรับในการเป็นผู้น าด้านการเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ของ สสวท. ส่วนตัวชี้วัดที่ 2.2 การด าเนินการตาม
แผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เป็นการพิจารณาจากข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ทั้งนี้
แต่ละตัวชี้วัดมีผลการประเมินการด าเนินงานด้านความพึงพอใจโดยสรุปดังตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 3 : สรุปผลการประเมินการด าเนนิงานด้านความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(Stakeholders Perspective) 
ตัวชี้วัด น้ าหนัก 

คะแนนที่ได้ 
(เต็ม 5.0) 

คะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  12 4.12 9.88 
2.1.1 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้หลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ 4 4.25 3.40 
2.1.2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสะเต็มศึกษา 4 4.02 3.22 
2.1.3 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการผลผลิตของ สสวท. ในรูปแบบสื่อดิจิทัลและ 

ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัล 
4 4.08 3.26 

2.2 การด าเนินการตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน  5 5.00 5.00 
2.3 ระดับการยอมรับในการเป็นผู้น าด้านการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ

เทคโนโลยีของประเทศ ของ สสวท. 
8 4.13 6.60 

2.3.1 ระดับการยอมรับในข้อมูลข่าวสารหรือความรู้ที่ สสวท. เผยแพร่ 4 4.17 3.34 
2.3.2 ระดับการยอมรับในผลงานและบทบาทของ สสวท. 4 4.08 3.26 

สรุปผลการประเมนิการด าเนินงานดา้นความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  25 4.30 21.48 
ที่มา: มูลนิธิ สวค. (2561) 

 
ทั้งนี้ เพื่อให้ผลการประเมินการส ารวจความคิดเห็นดังกล่าว สะท้อนภาพรวมด้านความพึงพอใจของ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของ สสวท. มากที่สุด การศึกษานี้ได้แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น  
8 กลุ่ม ซึ่งครอบคลุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานดังกล่าวของ สสวท. ได้แก่ กลุ่มคณะกรรมการ สสวท. 
กลุ่มเจ้าหน้าที่ภาครัฐ กลุ่มเจ้าหน้าที่ภาคเอกชน กลุ่มครูผู้สอน กลุ่มนักเรียน กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา  
กลุ่มผู้ปกครอง และกลุ่มประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ จากการเก็บตัวอย่าง มีผู้ตอบแบบส ารวจจ านวน 2,581  
กลุ่มตัวอย่าง หรือคิดเป็นร้อยละ 132.49 ของกลุ่มตัวอย่างเป้าหมายทั้งหมด ดังตารางที่ 4 
  

มิติที่ 2: ด้านความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders Perspective) 
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ตารางที่ 4 : กลุ่มตัวอย่างการเก็บแบบส ารวจความคิดเห็นด้านความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กลุ่มตัวอย่าง ประชากร 
กลุ่ม

ตัวอย่าง 
เป้าหมาย 

กลุ่ม
ตัวอย่างที่
เก็บได้จริง 

ร้อยละ 
ตัวชี้วัดที่ 2.1  ตัวชี้วัดที่ 2.3 

2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.3.1 2.3.2 

คณะกรรมการ สสวท. 24 24 12 50.00 - - -  

เจ้าหน้าที่ภาครัฐ 28 26 21 80.77 - - -  

เจ้าหน้าที่ภาคเอกชน 33 30 9 30.00 - - -  

ครูผู้สอน 117,848 400 723 180.75     

นักเรียน 5,940 400 860 215.00     

ผู้บริหารสถานศึกษา 799 268 78 29.10     

ผู้ปกครอง - 400 546 136.50     

ประชาชนทั่วไป 6,643 400 332 83.00 -    

รวม 131,315 1,948 2,581 132.49           

ที่มา: มูลนิธิ สวค. (2561) 
หมายเหต:ุ กลุ่มตัวอย่างเป้าหมาย ค านวณโดยใช้หลักการของ Taro Yamane 

 
ตัวชี้วัดที ่2.1: ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ ตัวชี้วัด 2.1.1 ระดับ 

ความพึงพอใจของผู้ใช้หลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ ตัวชี้ วัด 2.1.2 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการสะเต็มศึกษา และตัวชี้วัด 2.1.3 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการผลผลิตของ สสวท. ในรูปแบบ
สื่อดิจิทัลและศูนย์เรียนรู้ดิจิทัล รายละเอียดดังต่อไปน้ี 

 
ตารางที่ 5 : ภาพรวมระดับความพงึพอใจของผูใ้ช้บรกิาร 

ตัวชี้วัด น้ าหนัก (ตัวชี้วัดที ่2.1) ระดับคะแนน (เต็ม 5.0) 
2.1.1 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้หลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ 4.0 4.25 
2.1.2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสะเต็มศึกษา 4.0 4.02 
2.1.3 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการผลผลิตของ สสวท. ในรูปแบบสื่อดิจิทัล
และศูนย์เรียนรูด้ิจิทัล 

4.0 4.08 

ภาพรวมระดับความพึงพอใจของผู้ใชบ้ริการของ สสวท. 12.0 4.12 
ที่มา: มูลนิธิ สวค. (2561) 

 
ตัวชี้วัดที ่2.1.1: ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้หลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้หลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ของ สสวท.  

ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560  
โดยจ าแนกออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ (1) หนังสือเรียน และแบบฝึกหัด/แบบบันทึกกิจกรรม (2) คู่มือครู  
โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจโดยภาพรวมเท่ากับ 4.25 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน อยู่ในระดับ
พึงพอใจมากที่สุด และเมื่อเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน คิดเป็นระดับคะแนนถ่วงน้ าหนัก 3.40 คะแนน  
สรุปดังตารางที่ 6 
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ตารางที่ 6 : สรุปผลระดับความพึงพอใจของผู้ใช้หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้  

ประเด็น 
กลุ่ม 

ครูผู้สอน 
กลุ่ม

นักเรียน 
กลุ่ม 

ผู้ปกครอง 

กลุ่ม
ผู้บริหาร

สถานศึกษา 

คะแนน 
ความพึงพอใจ 

น้ าหนัก  
(ร้อยละ) 

คะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

1) หนังสือเรียนและแบบฝึกหัด/ 
แบบบันทึกกิจกรรม 

4.35 4.05 4.06 4.29 4.19 65 54.44 

2) คู่มือครู 4.38 - - 4.34 4.36 35 30.52 
รวม 100 84.96 

ภาพรวมระดับความพึงพอใจของผู้ใช้หลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู ้ 5 4.25 
น้ าหนัก (ตัวชี้วัดที ่2.1.1) 4 3.40 

ที่มา: มูลนิธิ สวค. (2561) 
 

ทั้งนี้ การประเมินตัวชี้วัดนี้มีการพิจารณาจากคะแนนความพึงพอใจจ านวน 4 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  
1) กลุ่มครูผู้สอน จ านวน 723 คน 2) กลุ่มนักเรียน จ านวน 860 คน 3) กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 78 คน 
และ 4) กลุ่มผู้ปกครอง จ านวน 546 คน รวมทั้งสิ้น 2,207 คน ซึ่งมีรายละเอียดผลการประเมินความพึงพอใจ 
โดยส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ใน 2 ด้านหลัก คือ หนังสือเรียน
และแบบฝึกหัด/แบบบันทึกกิจกรรม และคู่มือครู ดังแสดงในตารางที่ 7 

 
ตารางที่ 7 : ความพึงพอใจของผู้ใช้หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้  

จ าแนกตามกลุ่มตัวอย่าง 

ประเด็น 
กลุ่ม

ครูผู้สอน 

ผู้กลุ่ม
บริหาร

สถานศึกษา 

กลุ่ม
นักเรียน 

กลุ่ม
ผู้ปกครอง 

คะแนน 
ความพึงพอใจ 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

หนังสือเรียน 4.35 4.33 4.06 4.03 4.19 พึงพอใจมาก 
1) เนื้อหาสอดคล้องกบัหลักสูตร 4.41 4.43 4.11 4.06 4.25 พึงพอใจมากที่สุด 
2) เนื้อหาถูกต้อง ครบถ้วน 4.26 4.35 4.03 3.99 4.16 พึงพอใจมาก 
3) เนื้อหามีความทันสมัย และทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน 4.38 4.32 4.09 4.04 4.21 พึงพอใจมากที่สุด 
4) ตัวอย่างแบบฝึกหัดกระตุ้นให้นักเรียนมีการคิด
วิเคราะห์ และสร้างความเข้าใจบทเรียนเพิ่มขึ้น 

4.21 4.17 3.83 3.91 4.03 พึงพอใจมาก 

5) กิจกรรมและการทดลองกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการ
วิเคราะห์และการเรียนรู้ 

4.19 4.21 3.88 3.93 4.05 พึงพอใจมาก 

6) การออกแบบรูปเล่มสวยงามเหมาะสมกับการใช้งาน 4.45 4.38 4.18 4.07 4.27 พึงพอใจมากที่สุด 
7) หนังสือใช้กระดาษคุณภาพดี 4.55 4.43 4.27 4.21 4.36 พึงพอใจมากที่สุด 
แบบฝึกหัด/แบบบันทึกกิจกรรม 4.36 4.24 4.04 4.09 4.18 พึงพอใจมาก 
1) สอดคล้องกับหนังสือเรียน 4.31 4.29 4.03 4.09 4.18 พึงพอใจมาก 
2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา 4.30 4.28 3.95 4.05 4.14 พึงพอใจมาก 
3) มีความน่าสนใจและมีรูปแบบที่หลากหลาย 4.31 4.21 3.96 4.02 4.12 พึงพอใจมาก 
4) การออกแบบรูปเล่มสวยงามเหมาะสมกับการใช้งาน 4.39 4.31 4.09 4.11 4.22 พึงพอใจมากที่สุด 
5) หนังสือใช้กระดาษคุณภาพดี 4.48 4.08 4.18 4.20 4.24 พึงพอใจมากที่สุด 
คู่มือครู 4.38 4.34  - - 4.36 พึงพอใจมากที่สุด 
1) เนื้อหาสอดคล้องกบัหนังสือเรียน 4.42 4.39  - - 4.40 พึงพอใจมากที่สุด 
2) เนื้อหาถูกต้อง ครบถว้น 4.35 4.31  - - 4.33 พึงพอใจมากที่สุด 
3) มีการอธิบายกระบวนการวิธีการสอนที่ชัดเจน 4.31 4.29  - - 4.30 พึงพอใจมากที่สุด 
4) การออกแบบรูปเล่มสวยงามเหมาะสมกับ 
การใช้งาน 

4.43 4.36  - - 4.40 พึงพอใจมากที่สุด 

ที่มา: มูลนิธิ สวค. (2561)  
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ผลการประเมินการใช้หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ มีข้อสังเกตว่า โดยภาพรวมได้รับ
ความพึงพอใจระดับดีมากจากกลุ่มผู้รับบริการส่วนใหญ่ แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีช่องว่างของการพัฒนาและ
ปรับปรุงให้ดีขึ้น อาทิ ระยะเวลาการจัดท าสื่อการเรียนการสอนและกระบวนการจัดส่งถึงผู้รับบริการ  
ควรด าเนินการให้รวดเร็วขึ้นเพื่อให้สามารถเตรียมและวางแผนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และการเพิ่ม  
การอบรมแก่ครูผู้สอนให้มากขึ้นและผ่านกระบวนการที่หลากหลายมากขึ้น เป็นต้น 

 
ตัวชี้วัดที ่2.1.2: ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสะเต็มศึกษา  
ภาพรวมผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสะเต็มศึกษา โดยจ าแนกออกเป็น 3 แนวทาง 

ได้แก่ (1) การอบรมครูสะเต็มศึกษา (2) กิจกรรมสะเต็มศึกษา และ (3) เว็บไซต์สะเต็ม มีผลการประเมิน 
ความพึงพอใจเท่ากับ 4.02 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน อยู่ในระดับพึงพอใจมาก และเมื่อเทียบ
กับเกณฑ์การให้คะแนน คิดเป็นระดับคะแนนถ่วงน้ าหนัก 3.22 คะแนน สรุปดังตารางที่ 8 
 

ตารางที่ 8 : สรุประดับความพึงพอใจของผู้ใชบ้ริการสะเต็มศึกษา จ าแนกตามกลุม่ตัวอย่าง  

ประเด็น 
กลุ่ม

ครูผู้สอน 
กลุ่ม

นักเรียน 

กลุ่ม 
ผู้บริหาร

สถานศึกษา 

กลุ่ม
ผู้ปกครอง 

คะแนน 
ความพึงพอใจ 

น้ าหนัก
(ร้อยละ) 

คะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

1) การอบรมครูสะเต็มศึกษา 4.13 - 4.04 - 4.08 50 40.85 
2) กิจกรรมสะเต็มศึกษา 4.11 3.85 4.12 3.79 3.97 30 23.80 
3) เว็บไซต์สะเต็ม 3.95 3.90 4.09 3.78 3.93 20 15.72 

รวม 100 80.37 
ภาพรวมระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสะเต็มศึกษา 5 4.02 

น้ าหนัก (ตัวชี้วัดที ่2.1.2) 4 3.22 
ที่มา: มูลนิธิ สวค. (2561) 
 

ทั้งนี้ การประเมินตัวชี้วัดนี้มีการพิจารณาจากคะแนนความพึงพอใจจ านวน 4 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  
1) กลุ่มครูผู้สอน จ านวน 723 คน 2) กลุ่มนักเรียน จ านวน 860 คน 3) กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 78 คน 
และ 4) กลุ่มผู้ปกครอง จ านวน 546 คน รวมทั้งสิ้น 2,207 คน ซึ่งมีรายละเอียดผลการประเมินความพึงพอใจ 
โดยส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสะเต็มศึกษา ใน 3 ด้านหลัก คือ การอบรมครูสะเต็มศึกษา กิจกรรมสะ
เต็มศึกษา และเว็บไซต์สะเต็ม ดังแสดงในตารางที่ 9 
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รายงานบทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) การประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ตารางที่ 9 : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสะเต็มศึกษา จ าแนกตามกลุ่มตัวอย่าง 
ประเด็น 

กลุ่ม
ครูผู้สอน 

กลุ่ม
ผู้บริหาร 

กลุ่ม
นักเรียน 

กลุ่ม
ผู้ปกครอง 

คะแนน 
ความพึงพอใจ 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

การอบรมครูสะเต็มศึกษา 4.13 4.04  - -  4.08 พึงพอใจมาก 
1) เนื้อหาในการฝึกอบรมตรงกับวัตถุประสงค์ของการ
ฝึกอบรม 

4.20 4.11  - -  4.16 พึงพอใจมาก 

2) เอกสารคู่มือ เอกสารการจัดกิจกรรม สือ่ และอุปกรณ์
ประกอบการอบรมสะเต็มศึกษามีความชัดเจน 

4.19 4.10 -  -  4.14 พึงพอใจมาก 

3) รูปแบบ วิธีการและระยะเวลาในการอบรมมีความ
เหมาะสม 

4.06 3.94 -  - 4.00 พึงพอใจมาก 

4) ครูผู้รับการอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้สอดแทรก
การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติของการเรียน 
การสอนได้ 

4.08 3.99 - -  4.03 พึงพอใจมาก 

กิจกรรมสะเต็มศึกษา 4.11 4.12 3.85 3.79 3.97 พึงพอใจมาก 
1) ช่วยให้ตระหนักถึงความส าคัญ ได้รับแรงบันดาลใจ 
และมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 

4.21 4.19 3.90 3.79 4.02 พึงพอใจมาก 

2) ช่วยให้สามารถน าความรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาไป
วิเคราะห์และแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้ 

4.18 4.23 3.88 3.81 4.02 พึงพอใจมาก 

3) มีกระบวนการน าเสนอที่น่าสนใจ กระตุ้นให้เกิดความ
ต้องการเรียนรู้อย่างมเีหตุผล 

4.25 4.19 3.89 3.87 4.05 พึงพอใจมาก 

4) กิจกรรมสะเต็มศึกษามีการใช้สื่อและวัสดุอุปกรณ์ที่
เหมาะสมและเพียงพอ 

4.08 4.09 3.89 3.80 3.96 พึงพอใจมาก 

5) สสวท. มีการตดิตามและให้ค าปรึกษาในการด าเนิน
กิจกรรมอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

3.84 3.90 3.68 3.70 3.78 พึงพอใจมาก 

เวบ็ไซต์สะเต็ม 3.95 4.09 3.90 3.78 3.93 พึงพอใจมาก 
1) ข่าวและบทความในเว็บไซต์มีความถูกต้อง 3.98 4.18 3.93 3.82 3.98 พึงพอใจมาก 
2) ข่าวและบทความในเว็บไซต์ทันต่อเหตุการณ์ 3.98 4.12 3.91 3.84 3.96 พึงพอใจมาก 
3) ข่าวและบทความ มีแหล่งอ้างอิงเพื่อน าไปสืบค้นข้อมูล
ต่อในเชิงลึกได้ 

3.97 4.09 3.93 3.84 3.96 พึงพอใจมาก 

4) เว็บไซต์ใช้งานง่าย 3.96 4.10 3.88 3.79 3.93 พึงพอใจมาก 
5) เว็บไซต์เสถียร ใช้งานได้สะดวกไม่ติดขัด 3.84 3.99 3.80 3.70 3.83 พึงพอใจมาก 
6) เว็บไซต์มีกราฟิกสวยงาม 3.99 4.07 3.92 3.70 3.92 พึงพอใจมาก 

ที่มา: มูลนิธิ สวค. (2561) 
 

ผลการประเมินการใช้บริการสะเต็มศึกษาในภาพรวม มีข้อสังเกตว่า ผู้ใช้บริการมีระดับความพึงพอใจมาก 
แต่ยังคงมีประเด็นที่ยังต้องพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ช่องว่างการอบรมครูผู้สอนในระดับพื้นที่  
โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก ความช านาญของวิทยากรภายในศูนย์สะเต็มต่อการถ่ายทอด
ความรู้ต่อและความหลากหลายของเนื้อหาที่สอน การประยุกต์แนวทางสะเต็มในแต่ละสาระวิชา  
การประชาสัมพันธ์ถึงแนวทางสะเต็มและปลูกฝังเพื่อปรับใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์และเข้าใจง่าย 
และความช านาญและความเอาใจใส่ของครูผู้สอน 
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ตัวชี้วัดที ่2.1.3: ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการผลผลิตของ สสวท. ในรูปแบบสื่อดิจิทัล
และศูนย์เรียนรู้ดิจิทัล 

ภาพรวมผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการผลผลิตของ สสวท. ในรูปแบบสื่อดิจิทัลและ
ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัล โดยจ าแนกออกเป็น 3 ระบบ ได้แก่ (1) ระบบอบรมครูออนไลน์ (Teacher PD System)  
(2) ระบบการสอบออนไลน์ (Online Testing System) และ (3) ระบบคลังความรู้ (Scimath.org) มีผลการ
ประเมินความพึงพอใจเท่ากับ 4.08 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน อยู่ในระดับพึงพอใจมาก และเมื่อ
เทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนถ่วงน้ าหนัก คิดเป็นระดับคะแนนถ่วงน้ าหนัก 3.26 คะแนน สรุปดังตารางที่ 10 
 

ตารางที่ 10 : สรุประดับความพึงพอใจของผู้ใชบ้ริการผลผลิตของ สสวท.  
ในรูปแบบสื่อดิจิทัลและศนูย์เรียนรู้ดิจิทลัจ าแนกตามกลุ่มตัวอย่าง 

ประเด็น กลุ่ม
ครูผู้สอน 

กลุ่ม
นักเรียน 

กลุ่ม
ผู้บริหาร

สถานศึกษา 

กลุ่ม
ผู้ปกครอง 

กลุ่ม
ประชาชน

ทั่วไป 

คะแนน
ความพึง
พอใจ 

น้ าหนัก
(ร้อยละ) 

คะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

1) ระบบอบรมครูออนไลน์ 
(Teacher PD System)   

4.10 -  - -   - 4.10 30 24.60 

2) ระบบการสอบออนไลน์  
(Online Testing System) 

4.04 3.96 4.02 3.85  - 3.97 20 15.88 

3) ระบบคลังความรู้ 
(Scimath.org) 

4.22 4.02 4.16 3.92 4.24 4.11 50 41.10 

รวม 100 81.58 
ภาพรวมระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการผลผลิตของ สสวท. ในรูปแบบสื่อดิจิทัลและศูนย์เรียนรู้ดิจิทัล 5 4.08 

น้ าหนัก (ตัวชี้วัดที ่2.1.3) 4 3.26 
ที่มา: มูลนิธิ สวค. (2561) 

 
ทั้งนี้ การประเมินตัวชี้วัดนี้มีการพิจารณาจากคะแนนความพึงพอใจจ านวน 5 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  

(1) กลุ่มครูผู้สอน จ านวน 723 คน (2) กลุ่มนักเรียน จ านวน 860 คน (3) กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 78 คน 
(4) กลุ่มผู้ปกครอง จ านวน 546 คน และ (5) กลุ่มประชาชนทั่วไป จ านวน 332 คน รวมทั้งสิ้น 2 ,539 คน  
ซึ่งมีรายละเอียดผลการประเมินความพึงพอใจ ดังแสดงในตารางที่ 11 
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ตารางที่ 11 : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการผลผลิตของ สสวท. ในรูปแบบสื่อดิจิทลัและศนูย์เรียนรู้ดิจิทัล
จ าแนกตามกลุ่มตัวอย่าง 

ประเด็น 
กลุ่ม

ครูผู้สอน 

กลุ่ม
ผู้บริหาร

สถานศึกษา 

กลุ่ม
นักเรียน 

กลุ่ม
ผู้ปกครอง 

กลุ่ม
ประชาชน

ท่ัวไป 

คะแนน 
ความ
พึง

พอใจ 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ระบบอบรมครู (Teacher PD System) 4.10 4.01 -   -  - 4.05 พึงพอใจมาก 
1) ค าแนะน าการใช้งานระบบเข้าใจง่าย 4.09 4.00 - - - 4.04 พึงพอใจมาก 
2) เนื้อหา/ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง 4.16 3.98 - - - 4.07 พึงพอใจมาก 
3) เนื้อหา/ข้อมูลมีการปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ 4.06 4.04  -  -  - 4.05 พึงพอใจมาก 
4) ขนาดตัวอักษร กราฟิกสวยงามและเหมาะสม 4.11 3.96  -  -  - 4.03 พึงพอใจมาก 
5) เว็บไซต์เสถียร ใช้งานได้สะดวกไม่ติดขัด 3.92 3.94  -  -  - 3.93 พึงพอใจมาก 
6) ช่วยพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนให้ดีขึ้น 4.18 4.00  -  -  - 4.09 พึงพอใจมาก 
7) มีประโยชน์และต้องการกลับมาใช้ซ้ า 4.18 4.13  -  -  - 4.15 พึงพอใจมาก 
ระบบการสอบออนไลน์ (Online Testing System) 4.04 4.02 3.96 3.85  - 3.97 พึงพอใจมาก 
1) ค าแนะน าการใช้งานระบบเข้าใจง่าย 4.04 4.00 3.94 3.78 - 3.94 พึงพอใจมาก 
2) เนื้อหา/ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง 4.09 4.07 4.04 3.86 - 4.02 พึงพอใจมาก 
3) เนื้อหา/ข้อมูลมีการปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ 4.00 4.05 3.90 3.83  - 3.94 พึงพอใจมาก 
4) ขนาดตัวอักษร กราฟิกสวยงามและเหมาะสม 4.07 3.95 4.01 3.93  - 3.99 พึงพอใจมาก 
5) เว็บไซต์เสถียร ใช้งานได้สะดวกไม่ติดขัด 3.92 3.93 3.76 3.77  - 3.84 พึงพอใจมาก 
6) ช่วยพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนให้ดีขึ้น 4.10 4.02 4.03 3.89  - 4.01 พึงพอใจมาก 
7) มีประโยชน์และต้องการกลับมาใช้ซ้ า 4.08 4.10 4.03 3.88  - 4.02 พึงพอใจมาก 
ระบบคลังความรู้ (SciMath.org) 4.22 4.16 4.02 3.92 4.24 4.11 พึงพอใจมาก 
1) เนื้อหา/ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง 4.25 4.18 4.11 3.93 4.31 4.15 พึงพอใจมาก 
2) เนื้อหา/ข้อมูลมีการปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ 4.13 4.14 3.92 3.87 4.12 4.04 พึงพอใจมาก 
3) ขนาดตัวอักษร กราฟิกสวยงามและเหมาะสม 4.25 4.18 4.00 3.96 4.23 4.12 พึงพอใจมาก 
4) เว็บไซต์เสถียร ใช้งานได้สะดวกไม่ติดขัด 4.14 3.96 3.91 3.84 4.04 3.98 พึงพอใจมาก 
5) ช่วยพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนให้ดีขึ้น 4.26 4.22 4.11 3.92 4.31 4.16 พึงพอใจมาก 
6) มีประโยชน์และต้องการกลับมาใช้ซ้ า 4.31 4.30 4.06 4.00 4.45 4.23 พึงพอใจมากที่สุด 

ที่มา: มูลนิธิ สวค. (2561) 
 

ผลการประเมินการใช้บริการของศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี สสวท. มีข้อสังเกตว่า คะแนนส าหรับข้อเว็บไซต์เสถียร ใช้งานได้สะดวกไม่ติดขัดได้คะแนนต่ าที่สุด
ในทุกระบบ ส าหรับด้านปัญหาอุปสรรค พบว่า เนื้อหาข้อมูลในเว็บไซต์ยังไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระ และ 
ทุกช่วงชั้น การประชาสัมพันธ์ระบบยังไม่ทั่วถึงกลุ่มผู้ใช้บริการ รวมทั้งเกิดความเหลื่อมล้ าในกลุ่มที่ขาดทักษะ
การใช้งานอินเทอร์เน็ต หรือโรงเรียนที่เข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ต  

 
ดังนั้น ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สสวท. ควรมีเนื้อหา

ครบทุกสาระ และทุกช่วงชั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง E-books หนังสือเรียน ตลอดจนการเพิ่มการประชาสัมพันธ์
ให้ทั่วถึงกลุ่มผู้ใช้ รวมทั้งจัดท าคู่มือการใช้งานแก่กลุ่มที่ขาดทักษะในการใ ช้อินเทอร์เน็ต และจัดท าระบบ 
ในรูปแบบออฟไลน์ส าหรับโรงเรียนที่เข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ตเพื่อเป็นการลดความเหลื่อมล้ า 
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ตัวชี้วัดที ่2.2: การด าเนินงานตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน  
ภาพรวมการด าเนินงานตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน พิจารณาจากจ านวนครั้ง

ของการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจริง ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทียบกับจ านวนครั้งของการใช้สื่อ
ประชาสัมพันธ์ตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนที่ก าหนดไว้ โดยพบว่า ทั้งสองกิจกรรม คือ 
การสื่อสารประชาสัมพันธ์ข่าวสารยกระดับการเรียนการสอน สื่อ ครู นักเรียน ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
สนับสนุน เป้าหมายหลักและภารกิจหลักขององค์กร และการสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสารมวลชน  
สื่อออนไลน์ และ Social Media สามารถด าเนินงานได้มากกว่าเป้าหมายที่ก าหนด คิดเป็นร้อยละ 170.39  
ซึ่งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการด าเนินงาน
ในด้านดังกล่าวที่ดีขึ้นจากปีก่อนหน้า ซึ่งมีผลการด าเนินงานที่สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด คิดเป็นร้อยละ 
164.83 ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนส าหรับตัวชี้วัดที่ 2.2 คิดเป็นระดับคะแนน 5.0 ดังแสดงใน
ตารางที่ 12 
 

ตารางที่ 12 : ตารางแสดงผลการด าเนินงานตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
จ าแนกตามชอ่งทางการเผยแพร่ 

โครงการ  
ช่องทางการเผยแพร่ 

รวม 
โทรทัศน ์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ 

สารสนเทศ 
ออนไลน ์

สื่ออื่นๆ กิจกรรม 

การสื่อสารประชาสัมพันธ์
ข่าวสารยกระดับการเรียน 
การสอน สื่อ ครู นักเรียน  
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
สนับสนุน เป้าหมายหลักและ
ภารกิจหลักขององค์กร 

เป้าหมาย 38 - 240 60 - 3 341 
ผลการ

ด าเนินงาน 
103 64 531 60 - 40 798 

ร้อยละ 271.10 - 221.25 100 - 1,333.33 234.01 

การสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ 
และ Social Media  
(เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก) 

เป้าหมาย - - - 608 - - 608 
ผลการ

ด าเนินงาน 
- - - 819 - - 819 

ร้อยละ - - - 134.70 - - 134.70 
รวม 170.39 

ที่มา: มูลนิธิ สวค. (2561) 
 

การเผยแพร่ผลงานของ สสวท. มีการสื่อสารผ่านหลายช่องทาง ทั้งสื่อแบบดั้งเดิม และสื่อ Social 
Media ซึ่งสามารถศึกษาปฏิสัมพันธ์กับผู้รับสื่อได้ โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากความสนใจของภาคประชาชน
เกี่ยวกับการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ผนวกกับความเข้มแข็งของ
เครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ  

 
อย่างไรก็ตาม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีอุปสรรคที่ส าคัญ ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอกอันควบคุม 

ได้ยาก ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้รับสื่อที่ปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วตามกระแสของสังคมยุค 
Disruptive Technology การเปลี่ยนสายงานของผู้สื่อข่าว ตลอดจนการลดลงของสื่อมวลชน ซึ่งอาจเป็น
เพราะการเลิกกิจการหรือการเปลี่ยนช่องทางเผยแพร่ นอกจากนี้ มีอุปสรรคอันเกิดจากปัจจัยภายในที่สามารถ
แก้ไขได้ อาทิ 1) ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่ ซึ่งต้องให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งศึกษาท าความเข้าใจ  
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2) ความเร่งด่วนของงาน ซึ่งต้องถอดบทเรียนการด าเนินงานที่ผ่านมา เพื่อน าไปสู่การวางแผนระยะเวลา
ด าเนินงาน และ 3) บุคลากรที่มีสมรรถนะด้านงานสื่อสารมวลชนไม่เพียงพอ ซึ่งจ าเป็นต้องประสานการท างาน
ร่วมกันระหว่างฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร และฝ่ายสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ เป็นต้น 

 
ตัวชี้วัดที ่2.3: ระดับการยอมรับในการเป็นผู้น าด้านการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

และเทคโนโลยีของประเทศ ของ สสวท. 
ภาพรวมผลการประเมินความพึงพอใจต่อการยอมรับในการเป็นผู้น าด้านการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ของ สสวท. มีผลการประเมินความพึงพอใจเท่ากับ 4.13 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก โดยมาจากผลการส ารวจกลุ่มผู้มีเกี่ยวข้อง 
จ านวน 8 กลุ่ม ได้แก่ 1) คณะกรรมการ สสวท. 2) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐที่ท างานร่วมกับ สสวท.  
3) เจ้าหน้าที่ของภาคเอกชนที่ท างานร่วมกับ สสวท. 4) ครูผู้สอนที่ใช้สื่อการเรี ยนการสอนของ สสวท.  
5) นักเรียนที่ใช้สื่อการเรียนการสอนของ สสวท. 6) ผู้บริหารสถานศึกษา 7) ผู้ปกครอง และ 8) ประชาชน
ทั่วไป โดยมีจ านวนกลุ่มตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 2,581 คน ดังแสดงในตารางที่ 13 
 
ตารางที่ 13 : ภาพรวมระดบัการยอมรับในการเป็นผูน้ าด้านการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยีของประเทศ ของ สสวท. 
ตัวชี้วัด น้ าหนัก (ตัวชี้วัดที ่2.3) ระดับคะแนน (เต็ม 5.0) 

2.3.1 ระดับการยอมรับในข้อมูลข่าวสารหรือความรู้ที่ สสวท. เผยแพร่ 0.50 4.17 
2.3.2 ระดับการยอมรับในผลงานและบทบาทของ สสวท. 0.50 4.08 

ภาพรวมระดับการยอมรับในการเป็นผู้น าด้านการเรียนรู ้
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ของ สสวท. 

1.00 4.13 

ที่มา: มูลนิธิ สวค. (2561) 
 

ตัวชี้วัดที ่2.3.1: ระดับการยอมรับในข้อมูลข่าวสารหรือความรู้ที่ สสวท. เผยแพร่ 
ระดับการยอมรับในข้อมูลข่าวสารหรือความรู้ที่ สสวท. เผยแพร่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

พิจารณาจากระดับคะแนนถ่วงน้ าหนักของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องกับ สสวท. โดยจ าแนกผู้มี 
ส่วนเกี่ยวข้องกับ สสวท. ออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) กลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ สสวท. ด้านการเรียนการสอน
โดยตรง (Direct Stakeholders) ได้แก่ กลุ่มครูผู้สอน กลุ่มนักเรียน กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา และ 
กลุ่มผู้ปกครอง ซึ่งจะให้ค่าน้ าหนักส าหรับการค านวณตัวชี้วัดที่ 2.3.1 เท่ากับ 0.15 ในขณะที่ 2) กลุ่มผู้มี 
ส่วนเกี่ยวข้องกับ สสวท. ด้านการเรียนการสอนโดยอ้อม (Indirect Stakeholders) ได้แก่ คณะกรรมการ สสวท. 
ซึ่งพิจารณาในระดับนโยบายอันเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ สสวท. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐที่
ท างานร่วมกับ สสวท. เจ้าหน้าที่ของภาคเอกชนที่ท างานร่วมกับ สสวท. และประชาชนทั่วไป ซึ่งจะให้ 
ค่าน้ าหนักส าหรับการค านวณตัวชี้วัดที่ 2.3.1 เท่ากับ 0.10 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจ ส าหรับระดับการยอมรับในข้อมูลข่าวสารหรือความรู้ที่ สสวท. 

เผยแพร่ เท่ากับ 4.17 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ทั้งนี้  
กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับคะแนนความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ คณะกรรมการของ สสวท. โดยมีระดับคะแนน 4.66 
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รองลงมา ได้แก่ ครูผู้สอน โดยมีระดับคะแนนความพึงพอใจ 4.31 ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับความพึงพอใจ 
น้อยที่สุด ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างของเจ้าหน้าที่ภาคเอกชน ซึ่งมีระดับคะแนน 3.83 ดังแสดงในตารางที่ 14 

 
ตารางที่ 14 : คะแนนเฉลี่ยของระดับการยอมรับในข้อมูลข่าวสารหรือความรู้ที่ สสวท. เผยแพร ่

กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 

กลุ่มตัวอย่าง 
น้ าหนัก  

(ตัวชี้วัดที่ 2.3.1) 
ระดับ 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

1) คณะกรรมการ สสวท. 12 0.10 4.66 0.47 มากที่สุด 
2) เจ้าหน้าที่ภาครัฐ 21 0.10 3.95 0.40 มาก 
3) เจ้าหน้าที่ภาคเอกชน 9 0.10 3.83 0.38 ปานกลาง 
4) ครูผู้สอน 723 0.15 4.31 0.65 มากที่สุด 
5) นักเรียน 860 0.15 4.08 0.61 มาก 
6) ผู้บริหารสถานศึกษา 78 0.15 4.22 0.63 มากที่สุด 
7) ผู้ปกครอง 546 0.15 4.03 0.60 มาก 
8) ประชาชนทั่วไป 332 0.10 4.27 0.43 มากที่สุด 

รวม 2,581 1.00 4.17 4.17 มาก 
ที่มา: มูลนิธิ สวค. (2561)  
 

เมื่อพิจารณาประเด็นย่อยของระดับการยอมรับข้อมูลข่าวสารหรือความรู้ที่ สสวท. เผยแพร่ สามารถ
แบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ ด้านข้อมูลจากเว็ปไซต์ของ สสวท. และข้อมูลจากกิจกรรมที่ สสวท. จัดขึ้น   
รายละเอียดแสดงในตารางที่ 15 

 
ตารางที่ 15 : ระดับคะแนนการยอมรับในข้อมูลข่าวสารหรือความรู้ที่ สสวท. เผยแพร่  

จ าแนกตามกลุ่มผู้มีส่วนเกีย่วข้อง 

ประเด็น รวม 

กลุ่มผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
คณะ 

กรรมการ 
สสวท. 

ภาครัฐ 
ภาค 

เอกชน 
คร ู นักเรียน 

ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา 

ผู้ปกครอง ประชาชน 

ข้อมูลข่าวสารหรือความรู้ที่ สสวท. เผยแพร่ในช่องทางตา่งๆ และในเว็ปไซต์ 
1) ข้อมูลมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ 4.38 4.88 4.36 4.25 4.43 4.28 4.32 4.09 4.47 
2) ข้อมูลมีแหล่งอ้างอิงเพื่อน าไปใช้

สืบข้อมูลในเชิงลึกได้ 
4.26 4.63 4.00 4.25 4.37 4.11 4.25 4.01 4.43 

3) ข้อมูลมีความทันสมยัและทันต่อ
เหตุการณ์ 

4.22 4.88 3.91 3.75 4.38 4.12 4.25 4.05 4.46 

4) ข้อมูลทีเ่ผยแพร่ในช่องทางต่างๆ  
มีความสะดวกต่อการใช้งาน 

4.08 4.75 3.73 3.50 4.22 4.03 4.21 4.03 4.19 

5) ข้อมูลน าเสนอได้น่าสนใจ กระตุน้ 
ให้ผู้อ่านเกิดกระบวนการคิดตาม
อย่างเปน็ระบบ 

4.15 4.88 3.73 3.75 4.27 4.07 4.20 4.01 4.31 

กิจกรรมต่างๆ ที่ สสวท. จัดขึ้น 
1) กิจกรรมมีความน่าสนใจ 4.09 4.36 3.75 3.75 4.33 4.09 4.19 4.05 4.22 
2) คุณภาพการจัดกิจกรรม 4.12 4.46 3.94 3.88 4.27 4.08 4.14 4.01 4.21 
3) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้พัฒนาทักษะ 

ความรู้ ความสามารถ 
4.15 4.64 4.06 3.75 4.30 4.04 4.24 4.00 4.19 

4) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสร้าง
เครือข่าย เกิดกระบวนการ
แลกเปลี่ยนร่วมกนั 

4.09 4.73 3.94 3.63 4.21 3.96 4.16 4.02 4.12 
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ประเด็น รวม 

กลุ่มผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
คณะ 

กรรมการ 
สสวท. 

ภาครัฐ 
ภาค 

เอกชน 
คร ู นักเรียน 

ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา 

ผู้ปกครอง ประชาชน 

5) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความต้องการ
เข้าร่วมในครั้งต่อไป 

4.17 4.55 4.06 4.00 4.32 4.03 4.22 3.98 4.17 

6) ผู้เข้าร่วมมีความต้องการแนะน าให้
บุคคลอืน่ๆ เข้าร่วมกิจกรรมด้วย 

4.12 4.55 4.00 3.63 4.27 4.04 4.23 4.09 4.19 

สรุปภาพรวม 4.17 4.66 3.95 3.83 4.31 4.08 4.22 4.03 4.27 

ที่มา: มูลนิธิ สวค. (2561) 
 

ตัวชี้วัดที ่2.3.2: ระดับการยอมรับในผลงานและบทบาทของ สสวท. 
ระดับการยอมรับในผลงานและบทบาทของ สสวท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พิจารณาจาก

ระดับคะแนนความพึงพอใจถ่วงน้ าหนัก ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องกับ สสวท. โดยจ าแนกผู้มี 
ส่วนเกี่ยวข้องกับ สสวท. ออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) กลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ สสวท. ด้านการเรียนการสอน
โดยตรง (Direct Stakeholders) ได้แก่ กลุ่มครูผู้สอน กลุ่มนักเรียน กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา และ 
กลุ่มผู้ปกครอง ซึ่งจะให้ค่าน้ าหนักส าหรับการค านวณตัวชี้วัดที่ 2.3.2 เท่ากับ 0.15 ในขณะที่ 2) กลุ่มผู้มี 
ส่วนเกี่ยวข้องกับ สสวท. ด้านการเรียนการสอนโดยอ้อม (Indirect Stakeholders) ได้แก่ คณะกรรมการ สสวท. 
ซึ่งพิจารณาในระดับนโยบายอันเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ สสวท. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐที่
ท างานร่วมกับ สสวท. เจ้าหน้าที่ของภาคเอกชนที่ท างานร่วมกับ สสวท. และประชาชนทั่วไป ซึ่งจะให้ค่าน้ าหนัก
ส าหรับการค านวณตัวชี้วัดที่ 2.3.2 เท่ากบั 0.10 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจ ส าหรับระดับการยอมรับในผลงานและบทบาทของ สสวท. เท่ากับ 

4.08 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ทั้งนี้ กลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ยอมรับในผลงานและบทบาทของ สสวท. ที่มีระดับคะแนนมากที่สุด ได้แก่ คณะกรรมการ สสวท. โดยมีระดับ
คะแนน 4.33 รองลงมา ได้แก่ ครูผู้สอน และผู้บริหารสถานศึกษา โดยมีระดับคะแนน 4.32 และ 4.31 
ตามล าดับ และกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งให้คะแนนน้อยที่สุด คือ กลุ่มตัวอย่างของเจ้าหน้าที่ภาคเอกชน ซึ่งมี
ระดับคะแนน 3.67 รายละเอียดแสดงในตารางที่ 16 

 
ตารางที่ 16 : คะแนนเฉลี่ยของระดับการยอมรับในผลงานและบทบาทของ สสวท. 

กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 

กลุ่มตัวอย่าง 
น้ าหนัก  

(ตัวชี้วัดที่ 2.3.2) 
ระดับ 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

1) คณะกรรมการ สสวท. 12 0.10 4.33 0.43 มากที่สุด 
2) เจ้าหน้าที่ภาครัฐ 21 0.10 3.96 0.40 มาก  
3) เจ้าหน้าที่ภาคเอกชน 9 0.10 3.90 0.39 มาก 
4) ครูผู้สอน 723 0.15 4.32 0.65 มากที่สุด 
5) นักเรียน 860 0.15 3.67 0.55 มาก 
6) ผู้บริหารสถานศึกษา 78 0.15 4.31 0.65 มากที่สุด 
7) ผู้ปกครอง 546 0.15 4.02 0.60 มาก 
8) ประชาชนทั่วไป 332 0.10 4.15 0.42 มาก 

รวม 2,581 1.00 4.08 4.08 มาก 
ที่มา: มูลนิธิ สวค. (2561)  
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

เมื่อพิจารณาประเด็นย่อยของระดับการยอมรับในผลงานและบทบาทของ สสวท. โดยแบ่งออกเป็น 
10 ประเด็นย่อย รายละเอียดแสดงในตารางที่ 17 
 

ตารางที่ 17 : ระดับการยอมรับในผลงานและบทบาทของ สสวท. จ าแนกตามกลุ่มผูม้ีส่วนเกี่ยวข้อง 

ประเด็น รวม 

กลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
คณะ 

กรรมการ 
สสวท. 

ภาครัฐ 
ภาค 

เอกชน 
ครู 

ผู้สอน 
นักเรียน 

ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา 

ผู้ปกครอง ประชาชน 

ข้อมูลข่าวสารหรือความรู้ที่ สสวท. เผยแพร่ในช่องทางต่างๆ และในเว็ปไซต์ 
1.) สสวท. มีบทบาทหลักในการพัฒนาให้นักเรียนมี

ความรู้ ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 

4.24 4.50 4.05 4.22 4.34 4.14 4.36 4.06 4.25 

2.) สสวท. มีบทบาทในการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจน
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน 

3.69 4.42 4.10 4.22 4.32 0.05 4.32 3.98 4.14 

3.) สสวท. เป็นองค์กรที่มีภาพลักษณ์ที่ดี มีธรรมาภิบาล 4.09 4.33 3.67 4.00 4.28 4.04 4.30 3.98 4.09 
4.) สสวท. เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ และมีศักยภาพต่อ

การปฏิบัติงานด้านวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

4.16 4.25 3.91 4.11 4.34 4.11 4.32 4.05 4.20 

5.) สสวท. เป็นองค์กรที่มีคณะกรรมการและ
ผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถในวงการศึกษา 

4.15 4.33 4.00 4.00 4.33 4.05 4.29 4.06 4.17 

6.) สสวท. เป็นองค์กรที่มีบุคลากรมีคุณภาพ 4.13 4.25 4.00 3.78 4.34 4.05 4.37 4.03 4.19 
7.) สสวท. เป็นองค์กรที่มีการสร้างและพัฒนา

เครือข่ายในระดับประเทศ 
4.16 4.42 4.10 3.78 4.35 4.08 4.32 4.04 4.17 

8.) สสวท. เป็นองค์กรที่มีการสร้างและพัฒนา
เครือข่ายในระดับนานาชาติ 

4.05 4.25 3.95 3.44 4.32 4.05 4.27 4.03 4.05 

9.) สสวท. เป็นองค์กรที่มีเป็นเลิศในด้านการค้นคว้า 
วิจัย และพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

4.09 4.17 3.95 3.67 4.31 4.10 4.32 4.00 4.17 

10.) สสวท. เป็นองค์กรที่มีบทบาทในการขับเคลื่อน
การเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยีในด้านต่างๆ 

4.05 4.50 4.05 4.22 4.34 4.14 4.36 4.06 4.25 

10.1) การวิจัยพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และ
หนังสือเรียนที่มีคุณภาพ 

4.10 4.58 3.81 3.67 4.30 4.04 4.26 3.94 4.19 

10.2) การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนอย่างมี
มาตรฐาน ทั้งในระดบัประเทศ และระดับนานาชาต ิ

4.00 4.42 3.76 3.44 4.22 3.99 4.19 3.91 4.09 

10.3) การพัฒนานักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 

4.18 4.50 4.05 3.89 4.34 4.09 4.31 4.07 4.23 

10.4) การพัฒนาครูผู้มีความสามารถพิเศษด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 

4.12 4.42 4.14 3.78 4.31 4.02 4.19 3.97 4.16 

10.5) การพัฒนาครูและบุคลากรทั่วไปที่เกี่ยวข้องด้าน
การศึกษา 

4.01 4.00 3.95 3.78 4.23 3.95 4.19 3.92 4.05 

10.6) การพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสมตามระดับการศึกษา 

4.14 4.33 3.91 4.11 4.29 4.03 4.34 4.01 4.08 

10.7) การขับเคลื่อนการเรียนการสอนด้านสะเต็มศึกษา 4.10 4.42 3.91 4.00 4.24 3.93 4.28 3.94 4.05 
10.8) การออกแบบและผลิตสื่อ เอกสารเสริม และ

อุปกรณ์ปฏิบัติการ ประกอบการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพและสอดคล้องกับหลักสูตร 

4.10 4.42 3.86 4.00 4.25 4.00 4.22 3.99 4.05 

10.9) การออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพและ
สอดคล้องกับหลักสูตร อาทิ การผลิตงานศิลป์ 
ภาพกราฟิก และอินโฟกราฟิก 

4.02 4.50 3.62 3.67 4.22 4.01 4.14 3.97 4.07 

10.10) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ พัฒนาวิชาชีพครู 
สถานศึกษา และโรงเรียนในพระราชด าริ 

4.01 4.17 3.76 3.78 4.20 4.03 4.18 3.95 4.02 

10.11) การให้ค าปรึกษาและแนะน าบุคลากรทั่วไป 3.92 4.42 3.71 3.56 4.08 3.91 4.05 3.81 3.79 
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ประเด็น รวม 

กลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
คณะ 

กรรมการ 
สสวท. 

ภาครัฐ 
ภาค 

เอกชน 
ครู 

ผู้สอน 
นักเรียน 

ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา 

ผู้ปกครอง ประชาชน 

10.12) การประชาสัมพันธ์และสรา้งความตระหนักต่อ
ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง
และบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้ตระหนักถึงความส าคัญ
ในด้านวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

3.95 4.25 3.67 3.78 4.12 3.94 4.14 3.87 3.85 

สรุปภาพรวม 4.08 4.33 3.96 3.90 4.32 3.67 4.31 4.02 4.15 

ที่มา: มูลนิธิ สวค. (2561)  
 

ภาพรวมระดับการยอมรับด้านความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders Perspective) 
สะท้อนมุมมองผู้ใช้บริการซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากการด าเนินงานของ สสวท. และความพึง
พอใจต่อการด าเนินงานของ สสวท. นั้น มีผลการด าเนินงานในระดับที่ดีมาก ซึ่งเป็นผลมาจากการด าเนินงาน
อย่างมีกลยุทธ์ รวมถึงมีปัจจัยสนับสนุนในด้านความสนใจจากภาคประชาชน และความเข้มแข็ง ของทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แม้ว่าการด าเนินโครงการต่างๆ ของ สสวท. ที่เกี่ยวเนื่องกับตัวชี้วัดในมิติที่ 2 อาจมี
ปัญหาและอุปสรรค อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมผู้ด าเนินโครงการสามารถหามาตรการด าเนินการแก้ไขปัญหาได้
อย่างเหมาะสม ท าให้อุปสรรคที่เกิดขึ้นไม่ส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์การด าเนินงานอย่างมีนัยส าคัญ  

 
อย่างไรก็ตาม จากการรวบรวมและวิเคราะห์ผลการส ารวจระดับการยอมรับในการเป็นผู้น าด้านการ

เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ของ สสวท. พบว่า สสวท. ควรมุ่งเน้นบทบาท
หรือด าเนินการให้มากขึ้น ได้แก่ 1) การพัฒนา ผลิต สื่อการเรียนรู้ หนังสือเรียน คู่มือ วีดีโอช่วยสอน เอกสาร
เสริม และอุปกรณ์ต่างๆ 2) การส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
และ 3) การลดความเหลื่อมล้ าด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี อาทิ โรงเรียนขนาดใหญ่และ
โรงเรียนขนาดเล็ก นักเรียน ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา 4) การสนับสนุนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตระหนักถึง
ความส าคัญด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน  และ  
5) การเพิ่มการบูรณาการกับเครือข่ายในประเทศ อาทิ การส่งต่อความรู้ในแต่ละระดับชั้นเรียน การท างาน
ร่วมกับมหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดการส่งต่อความรู้ของผู้เรียน เป็นต้น 
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ผลการด าเนินงานของ สสวท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในมิติด้านประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ (Management Perspective) โดยภาพรวมได้รับระดับคะแนนสูงสุด กล่าวคือ มีผลระดับคะแนน 
5.00 จากการวัดผลจาก 3 ตัวชี้วัดหลัก ได้แก่ ความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี  
การด าเนินงานให้แล้วเสร็จได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ทั้งหมด และความส าเร็จของการด าเนินงานด้านการพัฒนา
นวัตกรรมของ สสวท. ซึ่งในแต่ละตัวชี้วัดมีผลการประเมินโดยสรุปดังตารางที่ 18 
 
ตารางที่ 18 : สรุปผลการประเมินด้านประสิทธิภาพการบริหารจดัการ (Management Perspective) 

ตัวชี้วัด น้ าหนัก 
คะแนนที่ได้ 
(เต็ม 5.0) 

คะแนนถ่วง 
น้ าหนัก 

3.1 ความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี   8 5.00 8.00 
3.2 การด าเนินงานให้แล้วเสร็จได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ทั้งหมด 8 5.00 8.00 
3.3 ความส าเร็จของการด าเนินงานด้านการพัฒนานวัตกรรมของ สสวท.   9 5.00 9.00 

สรุปผลการประเมนิด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 25 5.00 25.00 
ที่มา: มูลนิธิ สวค. (2561) 

 
ตัวชี้วัดที ่3.1: ความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี 
ตัวชี้วัดที่ 3.1 พิจารณาจากการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของ สสวท. เปรียบเทียบกับ

วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ สสวท. ได้รับอนุมัติ ที่ก าหนดไว้ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 โดยมีเงื่อนไขว่าหากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี จะน ายอดงบประมาณหลังโอน
เปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการค านวณตามแนวทางของ สสวท.  

 
การเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2561 ของ สสวท. โดยภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 96.77 ของ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีเดียวกัน เมื่อน าร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี  
พ.ศ. 2561 เทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนของตัวชี้วัดที่ 3.1 คิดเป็นระดับคะแนน 5.0 ซึ่งก าหนดระดับคะแนน
สูงสุดส าหรับตัวช้ีวัดนี้เมื่อการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีมากกว่าร้อยละ 96.00 

 
  

มิติที่ 3: ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (Management Perspective) 
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ตารางที่ 19 : วงเงินงบประมาณจัดสรรและผลการเบิกจ่ายของ สสวท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ประเภทงบประมาณ 

งบประมาณจัดสรร (บาท) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ผลการเบิกจ่ายจริง (บาท) 
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 

ร้อยละ 

1. งบบุคลากร 227,174,000 223,695,059 98.47 
2. งบยุทธศาสตร์ 349,471,885 323,695,704 92.62 
3. งบบริหาร 102,631,685 97,514,090 95.01 
4. งบทุนการศึกษา 978,385,020 978,378,884 99.99 
5. งบบูรณาการ 168,781,030 159,777,876 94.67 
6. มูลนิธิ สอวน. 215,789,100 215,789,100 100.00 
7. งบลงทุน 18,371,746 13,932,665 75.84 
8. งบส ารอง 19,444,354 - - 

รวม 2,080,048,820 2,012,783,378 96.77 
ที่มา: มูลนิธิ สวค. (2561) 
 

การเบิกจ่ายงบประมาณของ สสวท. มีมาตรการในการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นประจ าทุกเดือน และมีกระบวนการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณด้วย
ระบบวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับผู้บริหาร (BI) และการบริหารจัดการโครงการ (Project Based Management 
หรือ S-Curve) รวมถึงการจัดท ารายงานการใช้จ่ายงบประมาณพร้อมบทวิเคราะห์ เสนอคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และคณะกรรมการ สสวท. 
ทุกไตรมาส โดยมีปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน ได้แก่ การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ และการคืนเงิน
ยืมอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอทุกเดือน การให้ค าแนะน าและการให้ค าปรึกษาด้านกฎระเบียบ และข้อบังคับ
แก่ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนการมีระบบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นปัจจุบัน อย่างไรก็ดี อุปสรรคต่อ 
การด าเนินงาน ได้แก่ การใช้เครื่องมือติดตามผลการด าเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณยังไม่เต็มที่ จึงท าให้
การแก้ไขปัญหาต่างๆ ยังไม่ทันท่วงทีในบางโอกาส แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานในภาพรวมอย่างมี
นัยส าคัญ 

 
ตัวชี้วัดที ่3.2: การด าเนินงานให้แล้วเสร็จได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ทั้งหมด 
ตัวชี้วัดที่ 3.2 พิจารณาจากความสามารถการด าเนินงานในภาพรวมของ สสวท. ให้แล้วเสร็จตาม

ก าหนดระยะเวลาตามแผนปฏิบัติการที่ตั้งไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยสอดคล้องกับการประเมินด้าน
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากร
บุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation base) 

 
ความสามารถการด าเนินงานในภาพรวมของ สสวท. ให้แล้วเสร็จตามก าหนดระยะเวลาตาม

แผนปฏิบัติการที่ตั้งไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อพิจารณากิจกรรมภายใต้โครงการหลักที่  1 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ด าเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พบว่า 
มีกิจกรรมที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 44 กิจกรรม ตามเป้าหมายที่ต้ังไว้จ านวน 44 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 
100 ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการของ สสวท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และเมื่อเทียบกับเกณฑ์
การให้คะแนน คิดเป็นระดับคะแนน 5.0 
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แผนภาพที ่2 : จ านวนผลผลติการพัฒนาหลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรูด้้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยทีี่ใช้ง่ายและมคีุณภาพตามมาตรฐานสากล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
ที่มา: มูลนิธิ สวค. (2561) 
 

ส าหรับการติดตามการด าเนินงานให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ สสวท. มีมาตรการในการจัดเก็บ
ข้อมูลจากฝ่ายยุทธศาสตร์ แผนและประกันคุณภาพ รวมถึงการติดตามผลการด าเนินงานของโครงการหรือ
กิจกรรมที่ต่อเนื่อง และสม่ าเสมอทุกเดือน ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีจากระบบข้อมูลที่ช่วยในการวิเคราะห์
และตัดสินของผู้บริหาร (BI) ตลอดจนระบบการวางแผนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรมที่ชัดเจน ท าให้
สามารถปฏิบัติงานได้เป็นไปตามแผนที่วางไว ้ 
 

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าโดยภาพรวมของผลผลิตหลักที่ได้จากกิจกรรมที่ด าเนินการแล้วเสร็จ ภายใต้
โครงการหลักที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 น้ีเป็นไปตามเป้าหมาย แต่พบว่ามีเพียง 1 กิจกรรมท่ีได้ผลผลิตต่ า
กว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ได้แก่ กิจกรรมเพิ่มพูนศักยภาพแก่ศึกษานิเทศก์ผู้น าการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการ
ค านวณ ภายใต้โครงการย่อย การอบรมเพื่อพัฒนาครูผู้น าการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการค านวณ  
ที่มีจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 221 คน ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้จ านวน 225 คน เพียงเล็กน้อย 

 
ตัวชี้วัดที ่3.3: ความส าเร็จของการด าเนินงานด้านการพัฒนานวัตกรรมของ สสวท. 
การประเมินความส าเร็จของการด าเนินงานด้านการพัฒนานวัตกรรมเป็นหนึ่งในองค์ประกอบเพื่อการ

ประเมินผลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ  ส าหรับการประเมินผลความส าเร็จของ
การด าเนินงานด้านการพัฒนานวัตกรรมของ สสวท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พิจารณาจาก 2 
โครงการ โดยให้น้ าหนักการคิดคะแนนเท่ากันคือ ร้อยละ 50 ทั้ง 2 โครงการ อันได้แก่ 1) โครงการพัฒนาสื่อ
การเรียนรู้ดิจิทัลแสดงผลเสมือนจริง (Augmented Reality: AR) ประกอบหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์ และ 2) โครงการอบรมครูด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
โดยระบบการอบรมทางไกล  
  

349
330

0 200 400

ผลผลิตจากกิจกรรม
การยกระดับการ
พัฒนาหลักสูตร

เป้าหมาย ผลผลิตจริง
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โครงการ/กิจกรรม 
น้ าหนัก  
(ร้อยละ) 

ระดับคะแนน 
(เต็ม 100) 

คะแนนตัวชีว้ัด 
(เต็ม 5.00) 

1. การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลแสดงผลเสมือนจริง (Augmented 
Reality: AR) ประกอบหนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ์

50 100 5.00 

2. การอบรมครูด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี  
ตามแนวทางสะเต็มศึกษาโดยระบบการอบรมทางไกล 

50 100 5.00 

รวม 100 100 5.00 

 
ภาพรวมการประเมินพบว่าทั้ง 2 โครงการ ตรงตามเงื่อนไขทั้ง 3 ประเด็นการประเมิน ได้แก่  

(1) การแสดงให้เห็นถึงความเป็นนวัตกรรม ในรูปแบบนวัตกรรมด้านการให้บริการ (Service Innovation)  
ซึ่งเป็นน ามาใช้เพื่อการพัฒนาและสร้างคุณค่าในงานบริการ การปรับปรุงบริการและสร้างบริการใหม่ตาม  
พันธกิจหลักของ สสวท. และ (2) คุณภาพของนวัตกรรม โดยมีผลรวมการประเมนิทั้ง 2 โครงการ เมื่อเทียบกับ
เกณฑ์การให้คะแนน คิดเป็นระดับคะแนน 5.0 ทั้งนี้ ประเด็นการประเมินรายละเอียดเพ่ิมเติม ดังตารางที่ 20  
 

ตารางที่ 20 : การประเมินความส าเร็จของการด าเนินงานด้านการพฒันานวัตกรรมของ สสวท. 

ประเด็นการประเมนิ 
ตรงตาม
เงื่อนไข 

คะแนนเต็ม 
คะแนนที่ได้รับ 

โครงการ 1* โครงการ2** 
1. การแสดงให้เหน็ถึงความเป็นนวัตกรรม     
1.1 ต้องเป็นข้อเสนอท่ีมีลักษณะเป็นนวัตกรรม     
1.2 ต้องเป็นเรื่องที่หน่วยงานยังไม่เคยเสนอขอรับการประเมินมาก่อน     
1.3 ต้องเป็นนวัตกรรมที่ด าเนินการได้แล้วเสร็จในรอบการประเมินนั้น     
2. คุณภาพของนวตักรรม     
2.1 ความครบถ้วนของเนื้อหา   20 20 20 

1) หลักการ เหตุผล และความจ าเป็น  4 4 4 
2) วัตถุประสงค์   4 4 4 
3) การด าเนินงาน   4 4 4 
4) ผลลัพธ์ที่คาดหวัง   4 4 4 
5) ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธรรม  4 3 4 

2.2 คุณภาพ   80 80 80 
1) การแสดงถึงการพัฒนานวัตกรรมอย่างน้อยหน่ึงด้าน   10 10 10 
2) มีความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่เป็นประเด็นปัญหา และ 

ความต้องการที่จะปรับปรุงเพื่อแก้ไขปญัหาที่สอดรับต่อ 
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  

 
20 20 20 

3) แสดงให้เห็นความแตกต่างจากกิจกรรม/งานปกติอย่างชัดเจน   20 20 20 
4) มีผลลัพธ์ที่แสดงถึงประโยชน์ได้อย่างชัดเจน   20 20 20 
5) มีข้อมูลอ้างอิงที่ชัดเจน  10 10 10 

รวม  100 100 100 
ที่มา: มูลนิธิ สวค. (2561) 
หมายเหตุ: (*) โครงการ 1 หมายถึง โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลแสดงผลเสมือนจริง (Augmented Reality: AR) 

ประกอบหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์  
 (**) โครงการ 2 หมายถึง โครงการอบรมครูด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 

โดยระบบการอบรมทางไกล 
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สรุปการประเมินผลการด าเนินงานด้านการพัฒนานวัตกรรมของ สสวท. 
 โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลแสดงผลเสมือนจริง (Augmented Reality: AR) ประกอบ

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์  
ภาพรวมประสบผลสัมฤทธิ์อย่างสูง โดยมีปัจจัยที่สนับสนุนต่อการด าเนินงาน ได้แก่ บุคลากรและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพัฒนาสื่อ AR อย่างใกล้ชิดเพื่อให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพ และการจัดหาผู้รับจ้าง
ในรูปของบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานที่โดดเด่นในการจัดท าสื่อดิจิทัล AR อย่างไรก็ตามการด าเนิน
โครงการฯ ยังมีข้อจ ากัด เช่น กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นนักเรียนยังมีความเหลื่อมล้ าในการใช้ AR เนื่องจากจะต้องมี
อุปกรณ์ อาทิ สมาร์ทโฟน แท็บเลต รองรับการใช้งาน นอกจากนี้ พบว่ามีปัญหาอุปสรรคต่อการด าเนิน
โครงการฯ อาทิ 1) บุคลากร สสวท. ยังขาดทักษะความรู้ ความช านาญด้านการท าสื่อดิจิทัล จึงต้องใช้เวลา
ศึกษาและท าความเข้าใจในกระบวนการจัดท าสื่อ 2) บริษัทผู้รับจ้างผลิตสื่อ AR ยังไม่เคยร่วมงานกับหน่วยงาน
ภาครัฐจึงท าให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในการติดต่อสื่อสาร ทั้งนี ้ไดม้ีการแก้ไขโดยมีการติดตามประสาน
กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง  

 
 โครงการอบรมครูด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ตามแนวทางสะเต็มศึกษา โดยระบบ

การอบรมทางไกล  
ภาพรวมประสบผลสัมฤทธิ์อย่างสูง โดยมีปัจจัยที่สนับสนุนต่อการด าเนินงาน ได้แก่ การร่วมมือกับ 

ทุกภาคส่วนในเชิงบูรณาการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยมี สสวท. เป็นแกนหลักของการพัฒนาครูตาม
หลักสูตรการอบรมครูสะเต็มศึกษาของ สสวท. รวมถึงมีการจัดท าชุดการอบรมสะเต็มศึกษา อันประกอบด้วย 
เอกสารคู่มือ เอกสารการจัดกิจกรรม สื่อ อุปกรณ์ ประกอบการอบรมแก่ศูนย์การอบรม รวมถึงมีระบบ 
การลงทะเบียนแบบออนไลน์ ซึ่งช่วยอ านวยความสะดวกให้กับครูในระบบการรับสมัคร อย่างไรก็ตาม อุปสรรค
ของการด าเนินงาน ได้แก่ ปัญหาในส่วนของระบบและผู้ใช้งานในการลงทะเบียนอบรม ทั้งนี้ มีการเสนอ 
แนวทางแก้ไขปัญหาโดยการจัดท าคู่มือการใช้ระบบและอบรมวิธีใช ้
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ผลการด าเนินงานของ สสวท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในมิติด้านการก ากับดูแลกิจการและ

พัฒนาองค์กร (Learning and Growth Perspective) โดยภาพรวมได้รับระดับคะแนน 4.67 จากคะแนนเต็ม 
5.00 กล่าวคือ มีผลการประเมินในระดับดีมาก จากการวัดผลจาก 3 ตัวชี้วัดหลัก ได้แก่ ระดับการพัฒนา 
ด้านการก ากับดูแลกิจการ ระดับความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร และการจัดท าแผนและด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนาองค์กรและบุคลากรของหน่วยงานแบบก้าวกระโดด (Potential Growth) ระยะ 5 ปี  
(พ.ศ. 2561–2565) ซึ่งรายละเอียดในแต่ละตัวชี้วัดมีผลการประเมินการด าเนินงานโดยสรุป ดังแสดงใน 
ตารางที่ 21 
 

ตารางที่ 21 : สรุปผลการประเมินการด าเนนิงานด้านการก ากับดูแลกิจการและพัฒนาองค์กร  
(Learning and Growth Perspective) 

ตัวชี้วัด น้ าหนัก 
คะแนนที่ได้ 
(เต็ม 5.0) 

คะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

4.1 ระดับการพัฒนาด้านการก ากับดูแลกิจการ    10 4.80 9.60 
4.2 ระดับความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร 5 4.08 4.08 
4.3 การจัดท าแผนและด าเนินการตามแผนพัฒนาองค์กรและบุคลากรของหน่วยงาน

แบบก้าวกระโดด (Potential Growth) ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561–2565)    
5 5.00 5.00 

สรุปผลการประเมนิด้านการก ากับดูแลกิจการและพัฒนาองค์กร 20 4.67 18.68 
ที่มา: มูลนิธิ สวค. (2561) 
 

ตัวชี้วัดที่ 4.1: ระดับการพัฒนาด้านการก ากับดูแลกิจการ 
ตัวชี้วัดด้านการก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการ สสวท. พิจารณาจาก 2 ส่วนหลัก คือ บทบาท 

และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และการพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ รายละเอียดปรากฏใน
ตารางที่ 22  

 
ตารางที่ 22 : การประเมินระดับการพัฒนาด้านการก ากบัดูแลกิจการของ สสวท. 

ประเด็นการประเมิน น้ าหนัก 
คะแนนที่ได้ 
(เต็ม 5.0) 

คะแนนถ่วง 
น้ าหนัก 

1. บทบาทและการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการองค์การมหาชน 7.00 4.71 6.60 
1.1 คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนยทุธศาสตร ์และแผนปฏิบัตงิานประจ าปี ภายในเวลาที่ก าหนด 2.00 5.00 2.00 
1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรรายไตรมาส 1.75 3.86 1.35 

1.2.1 การพิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภายใน 0.25 1.00 0.05 
1.2.2 การพิจารณาแผนและรายงานผลการตรวจสอบภายใน 0.25 5.00 0.25 
1.2.3 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง 0.25 1.00 0.05 
1.2.4 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศ 0.25 5.00 0.25 
1.2.5 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล 0.25 5.00 0.25 
1.2.6 การพิจารณารายงานด้านการเงิน 0.25 5.00 0.25 
1.2.7 การพิจารณารายงานด้านภารกิจหลกั 0.25 5.00 0.25 

1.3 การรายงานผลการด าเนินงานต่อรัฐมนตรีทีก่ ากับดูแล 0.50 5.00 0.50 
1.4 การเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการ/อนุกรรมการ 1.00 5.00 1.00 

มิติที่ 4: ด้านการก ากับดูแลกจิการและพัฒนาองค์กร (Learning and Growth Perspective) 
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ประเด็นการประเมิน น้ าหนัก 
คะแนนที่ได้ 
(เต็ม 5.0) 

คะแนนถ่วง 
น้ าหนัก 

1.5 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 1.75 5.00 1.75 
1.5.1 มีรายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยง และภารกิจหลักขององค์กร 0.25 5.00 0.25 
1.5.2 มีข้อมูลงบการเงิน 0.25 5.00 0.25 
1.5.3 มีข้อมูลประวัติของคณะกรรมการองค์การมหาชนเป็นรายบุคคล 0.25 5.00 0.25 
1.5.4 มีข้อมูลการเข้าประชุมของคณะกรรมการ 0.25 5.00 0.25 
1.5.5 มีข้อมูลโครงสร้างคณะกรรมการ และอนุกรรมการ 0.25 5.00 0.25 
1.5.6 มีข้อมูลภารกิจแผนยุทธศาสตร ์ 0.25 5.00 0.25 
1.5.7 มีข้อมูลที่ส าคัญในเว็บไซต์ขององค์กร 0.25 5.00 0.25 

2. การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการองค์การมหาชน 3.00 5.00 3.00 
2.1 มีการเปิดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการ

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลประเมินและก าหนดแนวทางปฏิบัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าที่แบบประเมินตนเองควรมีหัวข้อเกี่ยวกับการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ (ในการก าหนด
นโยบาย) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารการจัดประชุม และผลการน านโยบาย/ยุทธศาสตร์/
แนวคิดของคณะกรรมการองค์การมหาชนไปปฏิบัติ 

2.00 5.00 2.00 

2.2 มีการจัดให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของคณะกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่
กรรมการ 

1.00 5.00 1.00 

ผลรวมระดับการพัฒนาด้านการก ากับดูแลกิจการ 10.00 4.80 9.60 

ที่มา: มูลนิธิ สวค. (2561) 

 
1. บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การมหาชน (น้ าหนักร้อยละ 7) 

 
1.1 คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจ าปีภายในเวลา 

ที่ก าหนด (น้ าหนักร้อยละ 2) 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 

508/7/2560 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ได้มีการพิจารณาแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ของ สสวท. โดยคณะกรรมการฯ มีมติให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว พร้อมด้วย  
กรอบงบประมาณทั้งจากรัฐบาลจัดสรร และวงเงินนอกงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมฯ ทั้งนี้ เนื้อหาของ
แผนปฏิบัติการฯ ประกอบด้วยประเด็นส าคัญ อาทิ วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนิน
โครงการหลักและโครงการย่อยภายใต้ยุทธศาสตร์ งบประมาณค่าใช้จ่าย ตลอดจนผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
ดังนั้น จากการพิจารณาเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล ประเด็นการประเมินนี้ได้ระดับ

คะแนน 5.0 เนื่องจากคณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์หรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติงานประจ าปี ภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 
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รายงานบทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) การประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการด าเนินงานขององค์การมหาชนรายไตรมาส 
(น้ าหนักร้อยละ 1.75) 
1.2.1 การพิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภายใน1 (น้ าหนักร้อยละ 0.25) 
ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ สสวท. ได้มีการก าหนดผลลัพธ์ 

(Outcome) ของโครงการหลักที่ 8 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสื่อสารองค์กร โดยก าหนดไว้ว่า สสวท.  
เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการองค์กร รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในที่เป็นไปตามระบบ
คุณภาพองค์กรและธรรมาภิบาล โดยการใช้ผลการประเมินองค์กรมาพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

การติดตามผลการด าเนินงานของ สสวท. มีคณะอนุกรรมการเพื่อด าเนินงานของ สสวท.  
ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน ได้แก่ คณะอนุกรรมการตรวจสอบ โดยมีการน าเสนอแผนและการรายงาน
ผลการควบคุมภายในขององค์กรประจ าไตรมาส เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ ให้ที่ประชุมรับทราบผล 
การควบคุมภายในดังกล่าว เพื่อเกิดการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบ 
และสามารถด าเนินการหรือแก้ไขได้ทันหากเกิดปัญหาหรืออุปสรรค 

อย่างไรก็ตาม จากการพิจารณาเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล ประเด็นการประเมิน
นี้ได้ระดับคะแนน 1.0 เนื่องจากฝ่ายยุทธศาสตร์ แผนและประกันคุณภาพ ของ สสวท. ได้รายงานผลการ
บริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการฯ ได้รับทราบ ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 เท่านั้น  
 

1.2.2 การพิจารณาแผนและรายงานผลการตรวจสอบภายใน (น้ าหนักร้อยละ 0.25) 
คณะอนุกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งโดยคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี ได้รายงานความคืบหน้าจากการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ให้กับคณะกรรมการฯ ทุกไตรมาส  
โดยได้รายงานแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 
511/10/2560 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 และมีการรายงานผลการตรวจสอบภายในประจ า  
ไตรมาส ได้แก่ การประชุมครั้งที่ 514/2/2561 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 การประชุมครั้งที่ 
517/5/2561 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และการประชุมครั้งที่ 519/7/2561 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 
พ.ศ. 2561 โดยมีเนื้อหาครอบคลุมถึง ผลการปฏิบัติงานโดยเปรียบเทียบกับแผนการตรวจสอบที่วางไว้ 
ข้อคิดเห็นส าหรับการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง รวมถึงการตรวจสอบ
รายการต่างๆ ได้แก่ ตรวจสอบทางการเงิน ตรวจสอบติดตามการด าเนินงานกิจกรรมโครงการวิชาการ 
ตรวจสอบติดตามการด าเนินงานโครงการงบบูรณาการ และตรวจสอบติดตามผลการด าเนินการแก้ไขปรับปรุง
ตามข้อเสนอแนะและข้อทักท้วงตามรายงานตรวจสอบภายใน และข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบและส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

ดังนั้น จากการพิจารณาเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล ประเด็นการประเมินนี้ได้
ระดับคะแนน 5.0 เนื่องจากมีการรายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส 
 
  

                                                            
1 รายงานผลการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) 
ประกอบด้วย รายงานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุมสารสนเทศและการสื่อสาร และ  
การติดตามผลและการประเมินผล 
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

1.2.3 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง (น้ าหนักร้อยละ 0.25) 
ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ สสวท. ได้มีการก าหนดผลลัพธ์ 

(Outcome) ของโครงการหลักที่ 8 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสื่อสารองค์กร โดยก าหนดไว้ว่า สสวท.  
เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการองค์กร รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในที่เป็นไปตามระบบ
คุณภาพองค์กรและธรรมาภิบาล โดยการใช้ผลการประเมินองค์กรมาพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

การติดตามผลการด าเนินงานของ สสวท. ด้านการบริหารความเสี่ยง มีคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบภายในน าเสนอแผนและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงขององค์กร เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการฯ ให้ที่ประชุมรับทราบผลการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว เพื่อเกิดการการติดตามประเมินผล 
การบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบ และสามารถด าเนินการหรือแก้ไขได้ทันหากเกิดปัญหาหรือ
อุปสรรค 

อย่างไรก็ตาม จากการพิจารณาเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล ประเด็นการประเมิน
นี้ได้ระดับคะแนน 1.0 เนื่องจากฝ่ายยุทธศาสตร์ แผนและประกันคุณภาพ ของ สสวท. ได้รายงานผล 
การบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการฯ ได้รับทราบ ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 เท่านั้น2  

 
1.2.4 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศ (น้ าหนักร้อยละ 0.25) 
สสวท. ได้มีการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สสวท. พ.ศ. 2559-

2561 เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ว่า “สสวท. เป็นองค์กรหลักของประเทศที่พัฒนา
ให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีทัดเทียมนานาชาติ” 

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี มีการรายงานความคืบหน้าจากการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ต่อคณะกรรมการฯ  
รายไตรมาส โดยมีการขออนุมัติแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2559 -2561  
ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 590/9/2558 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 และมีการรายงาน
ผลการด าเนินงานตามแผนฯ ประจ าไตรมาส ได้แก่ การประชุมครั้งที่ 514/2/2561 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2561 การประชุมครั้งที่ 517/5/2561 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และการประชุมครั้งที่ 
519/7/2561 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

ทั้งนี้  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2559-2561 เพื่อสนับสนุน 
การด าเนินงานของ สสวท. อาทิ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี ร่วมกับหน่วยงานภาคี การพัฒนาระบบการสอบออนไลน์ การวิเคราะห์จัดท าฐานข้อมูลทาง
การศึกษา การวิเคราะห์จัดท าข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) การวิเคราะห์ ออกแบบ การปรับปรุง
กระบวนการท างานของข้อมูลกลุ่มงานพัสดุ เพื่อเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ การสนับสนุนการพัฒนาสานักงาน
ดิจิทัล และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ สสวท. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

                                                            
2 พิจารณาจากเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผลเบื้องต้น ดังนั้น ผลการประเมินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากมีหลักฐานประกอบเพิ่มเติม 
ทั้งนี้ จ าเป็นต้องพิจารณาเนื้อหาให้ครอบคลุมถึงการก าหนดปัจจัยเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง (ระบุโอกาสและผลกระทบความเสี่ยง และจัดระดับ
ความเสี่ยงในแต่ละด้าน เช่น ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ ธรรมาภิบาล กระบวนการท างาน และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) และการจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยง 
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ดังนั้น จากการพิจารณาเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล ประเด็นการประเมินนี้ได้
ระดับคะแนน 5.0 เนื่องจากคณะอนุกรรมการฯ ได้รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศต่อคณะกรรมการฯ  
เป็นประจ าทุกไตรมาส และมีผลการด าเนินการส าเรจ็ตามแผนการบริหารจัดการสารสนเทศ 

 
1.2.5 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล (น้ าหนักร้อยละ 0.25) 
สสวท. มีคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล พิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) โดยมีระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับด้านการบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคล อาทิ ข้อบังคับ สสวท. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542 ระเบียบ สสวท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการเลื่อนต าแหน่งพนักงานกลุ่มวิชาการให้ด ารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2557 ระเบียบ สสวท. ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนต าแหน่งพนักงานกลุ่มอ านวยการให้สูงขึ้น พ.ศ. 2557 และระเบียบ สสวท. ว่าด้วย
การพัฒนาพนักงาน พ.ศ. 2545 เป็นต้น 

นอกจากนี้ สสวท. มีการรายงานความคืบหน้าจากการประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่อรายงาน
ผลการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อคณะกรรมการฯ ตลอดจนการรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงาน ทั้งนี้  
มีประเด็นรวมถึงการประเมินผลงานผู้บริหารระดับสูง และการก าหนดค าบรรยายลักษณะงาน (Job Description: 
JD) ตัวชี้วัด (Performance Indicator: PI) ข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement: PA) และ
การวางแผนการสืบทอดต าแหน่งงานหลัก (Succession Plan) เพื่อให้งานขององค์กรเกิดความต่อเนือ่ง  

ดังนั้น จากการพิจารณาเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล ประเด็นการประเมินนี้ได้
ระดับคะแนน 5.0 เนื่องจากคณะอนุกรรมการฯ ได้รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อคณะกรรมการฯ 
เป็นประจ าทุกไตรมาส  

 
1.2.6 การพิจารณารายงานด้านการเงิน (น้ าหนักร้อยละ 0.25) 
คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ของ สสวท. มีหน้าที่ในการรายงานความคืบหน้าจากการประชุม

คณะอนุกรรมการฯ ซึ่งรวมถึงการรายงานทางด้านการเงิน ประจ าไตรมาส เพื่อให้คณะกรรมการฯ รับทราบ 
และให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ รายงานด้านการเงินมีการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานด้านการเงิน
เทียบกับเป้าหมาย ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข อาทิเช่น การศึกษาถึงผลกระทบของพระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ที่ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2561 ต่อการบริหารจัดการทาง
การเงินของ สสวท. ทั้งในด้านบริหารจัดการและด้านการเงิน เป็นต้น 

ดังนั้น จากการพิจารณาเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล ประเด็นการประเมินนี้ได้
ระดับคะแนน 5.0 เนื่องจากคณะอนุกรรมการฯ ได้รายงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการฯ เป็นประจ า  
ทุกไตรมาส  
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1.2.7 การพิจารณารายงานด้านภารกิจหลัก (น้ าหนักร้อยละ 0.25) 
คณะอนุกรรมการเพื่อด าเนินงานของ สสวท. โดยคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

การส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี รายงานความคืบหน้าการด าเนินการ
ด้านภารกิจหลักต่อที่ประชุมคณะกรรมการ สสวท. รายไตรมาส รวมทั้งข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงาน  
ในอนาคตของ สสวท. โดยวิเคราะห์จากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก บทบาทหน้าที่ของ สสวท. และ
สภาพแวดล้อม 

ดังนั้น จากการพิจารณาเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล ประเด็นการประเมินนี้ได้
ระดับคะแนน 5.0 เนื่องจากคณะอนุกรรมการฯ ได้รายงานด้านภารกิจหลักต่อคณะกรรมการฯ เป็นประจ า 
ทุกไตรมาส  

 
1.3 การรายงานผลการด าเนินงานแก่รัฐมนตรีที่ก ากับดูแลองค์การมหาชน (น้ าหนักร้อยละ 0.5) 
สสวท. ได้รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส าหรับ

โครงการหลัก อาทิ โครงการการพัฒนาหลักสูตร สื่อและกระบวนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี โครงการการวิจัย วัดผล ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
และโครงการการพัฒนาศักยภาพด้านสะเต็มศึกษาเพื่อการขยายผล เป็นต้น ให้กับกระทรวงศึกษาธิการ  
เป็นรายไตรมาส เพื่อรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ตลอดจนปัญหา
อุปสรรคในการด าเนินงาน นอกจากนี้ สสวท. ได้รายงานผลการด าเนินงานส าคัญของกระทรวงศึกษาธิการ  
ที่เกี่ยวข้องกับ สสวท. และรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

 
ดังนั้น จากการพิจารณาเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล ประเด็นการประเมินนี้ได้ระดับ

คะแนน 5.0 เนื่องจากการรายงานผลการด าเนินงานดังกล่าว สอดคล้องกับมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติ
องค์การมหาชน พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2559  
ซึ่งก าหนดให้รายงานที่น าเสนอรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชนต้องกล่าวถึง
ผลงานในปีที่ผา่นมา และค าชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของคณะกรรมการ โครงการ และแผนงานที่จะด าเนินการต่อไป 

 
1.4 การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ (น้ าหนักร้อยละ 1) 
จากข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ สสวท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตุลาคม 2560-

กันยายน 2561) ซึ่งมีจ านวนกรรมการทั้งสิ้น 25 คน พบว่า จากการประชุมของคณะกรรมการทั้งสิ้น 11 ครั้ง 
มีเพียง 1 ครั้งเท่านั้น คือการประชุมครั้งที่ 512/11/2560 วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งมีจ านวนกรรมการ
เข้าประชุมต่ ากว่าร้อยละ 80 โดยในการประชุมครั้งดังกล่าว มีจ านวนกรรมการเข้าร่วมประชุม 18 คน คิดเป็น
ร้อยละ 72 ทั้งนี้ การประชุมที่เหลือทั้ง 10 ครั้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจ านวนกรรมการเข้าร่วม
ประชุมมากกว่าร้อยละ 80 โดยมีร้อยละค่าเฉลี่ยของกรรมการเข้าร่วมประชุมแต่ละครั้ง เท่ากับร้อยละ 88 

 
ดังนั้น จากการพิจารณาเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล ประเด็นการประเมินนี้ ได้ระดับ

คะแนน 5.0 เนื่องจากมกีารประชุมมากกว่าร้อยละ 90 ของจ านวนการประชุม ที่มีกรรมการเข้าประชุมร้อยละ 
80 ขึ้นไปของจ านวนกรรมการทั้งหมด  
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1.5 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (น้ าหนักร้อยละ 1.75) 
1.5.1 มีรายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยง และภารกิจหลักขององค์กร  

(น้ าหนักร้อยละ 0.25) 
ประเด็นการประเมินนี้ได้ระดับคะแนน 5.0 เนื่องจาก สสวท. มีการรายงานการวิเคราะห์ 

ด้านการเงิน ด้านความเสี่ยง และด้านภารกิจหลักขององค์กร มีข้อมูลประกอบการรายงานและการวิเคราะห์ถึง
สาเหตกุารเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ พร้อมทั้งระบุปัญหาอุปสรรค ตลอดจนแนวทางการแก้ไข 

 
1.5.2 มีข้อมูลงบการเงิน (น้ าหนักร้อยละ 0.25) 
ประเด็นการประเมินนี้ได้ระดับคะแนน 5.0 เนื่องจาก สสวท. มีการรายงานงบการเงินต่างๆ 

หรือรายงานทางการเงิน อาทิ งบดุล งบก าไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ครบถ้วน และเปิดเผยในเว็บไซต์ และตีพิมพ์ในรายงานประจ าป ี

 
1.5.3 มีข้อมูลประวัติของคณะกรรมการองค์การมหาชนเป็นรายบุคคล  

(น้ าหนักร้อยละ 0.25) 
ประเด็นการประเมินนี้ได้ระดับคะแนน 5.0 เนื่องจาก สสวท. มีการเผยแพร่ประวัติของ

คณะกรรมการ เป็นรายบุคคลอย่างครบถ้วน ประกอบด้วย อายุ วุฒิการศึกษา ประวัติการท างาน และต าแหน่ง
หน้าที่ปัจจุบันนอกเหนือจากต าแหน่งหน้าที่ใน สสวท. ลงบนหน้าเว็บไซต์ของสสวท. “รายชื่อคณะกรรมการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”3  

 
1.5.4 มีข้อมูลการเข้าประชุมของคณะกรรมการองค์การมหาชน (น้ าหนักร้อยละ 0.25) 
ประเด็นการประเมินนี้ได้ระดับคะแนน 5.0 เนื่องจาก สสวท. มีการบันทึกหลักฐานการเข้า

ประชุมของคณะกรรมการ โดยมีการจัดท าเอกสาร สรุปการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2561 (ข้อมูลละเอียดรายบุคคล) 
 

1.5.5 มีข้อมูลโครงสร้างคณะกรรมการองค์การมหาชนและอนุกรรมการ  
(น้ าหนักร้อยละ 0.25) 

ประเด็นการประเมินนี้ได้ระดับคะแนน 5.0 เนื่องจาก สสวท. มีการเผยแพร่โครงสร้างของ
คณะกรรมการและอนุกรรมการที่ส าคัญได้ครบถ้วนทุกคณะอนุกรรมการที่ส าคัญ ลงบนหน้าเว็บไซต์ของ 
สสวท. “รายช่ือคณะอนุกรรมการเพ่ือด าเนินงาน”4 
 
  

                                                            
3 http://www.ipst.ac.th/index.php/ipst/executives-recommended/board 
4 http://www.ipst.ac.th/index.php/ipst/executives-recommended/subcommittee 
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1.5.6 มีข้อมูลภารกิจหลัก และแผนยุทธศาสตร์ (น้ าหนักร้อยละ 0.25) 
ประเด็นการประเมินนี้ได้ระดับคะแนน 5.0 เนื่องจาก สสวท. มีการเผยแพร่ข้อมูลภารกิจหลัก 

และแผนยุทธศาสตร์ ลงบนหน้าเว็บไซต์ของ สสวท. ได้แก่ 1) ประวัติความเป็นมาขององค์การมหาชน  
2) การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ ความเสี่ยงส าคัญขององค์กร และผลการปฏิบัติงานตามภารกิจ
หลักที่ผ่านมา 3) ค าอธิบายภาพรวมการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักในปัจจุบัน และ 4) ข้อมูลเชิงสถิติและ
ค าอธิบายภาพรวมแผนยุทธศาสตร์และเป้าหมายการปฏิบัติงานขององค์กรในระยะเวลา 3-5 ปีข้างหน้า 
 

1.5.7 มีข้อมูลที่ส าคัญในเว็บไซต์ขององค์การมหาชน (น้ าหนักร้อยละ 0.25) 
ประเด็นการประเมินนี้ได้ระดับคะแนน 5.0 เนื่องจาก สสวท. มีการเผยแพร่ข้อมูลและ

สารสนเทศที่ส าคัญครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ทั้งสิ้น 9 จาก 10 ประเด็น คือ 1) รายงานประจ าปี 2) โครงการ
ลงทุนที่ส าคัญ (ถ้ามี )  3) การจัดซื้อจัดจ้าง 4) การแถลงทิศทางนโยบายขององค์การโดยผู้บริหาร  
5) การปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐ (ถ้ามี)  6) แผนงานที่ส าคัญ 7) นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี   
8) ผลการปฏิบัติงานทั้งด้านการเงินและภารกิจหลัก 9) ข้อบังคับและ/หรือระเบียบขององค์การมหาชน 
ส าหรับประเด็นที่ไม่ได้เผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศ คือ 1) รายงานผลการประเมินความคุ้มค่าการด าเนินงาน
ขององค์การมหาชน (หากมี)  
 
2. การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการองค์การมหาชน (น้ าหนักร้อยละ 3) 

 
2.1 มีการเปิดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการ 

โดยคณะกรรมการร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลประเมินและก าหนดแนวทางปฏิบัติ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ (น้ าหนักร้อยละ 2) 

สสวท. ได้จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการเป็นประจ าทุกปีงบประมาณ ตามแนวทาง 
การประเมินของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยมีการเปิดเผยรายงานการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการ สสวท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อน าผลการประเมินมาศึกษา
ข้อมูลเพื่อปรับปรุงแผนการปฏิบัติงาน และการท าหน้าที่ก ากับดูแลองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
ประเด็นการประเมินนี้ได้ระดับคะแนน 5.0 เนื่องจากคณะกรรมการร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ผลประเมินและก าหนดแนวปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ในด้านต่างๆ ได้แก่ 1) โครงสร้าง
และคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 3) การประชุมของ
คณะกรรมการ 4) การท าหน้าที่ของคณะกรรมการ 5) ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายบริหาร และ
6) การบริหารการจัดประชุมของฝ่ายเลขานุการ 
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2.2 มีการจัดให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของคณะกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่
กรรมการ (น้ าหนักร้อยละ 1) 

ประเด็นการประเมินนี้ได้ระดับคะแนน 5.0 เนื่องจาก สสวท. มีการจัดให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถของคณะกรรมการ ได้แก่ การเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก 
ที่ เกี่ยวข้องกับกิจการของ สสวท. อาทิ การศึกษาดูงานด้านวิศวกรรมศึกษา (Engineering Education)  
ณ สหรัฐอเมริกา และมีการจัดท ารายงานสรุปเสนอผลของการจัดกิจกรรม และการน าความรู้ที่ได้รับไปใช้
ประโยชน์กับงานของ สสวท. 

 
ตัวชี้วัดที่ 4.2: ระดับความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร  
ความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กรในส่วนนี้ มีการส ารวจจากบุคลากร สสวท. ที่ยังคงท างานอยู่

ในช่วงที่มีการส ารวจ จ านวน 264 คน คิดเป็นร้อยละ 78.11 จากจ านวนบุคลากร สสวท. ทั้งหมด 338 คน 
โดยผลคะแนนรวมที่ได้จากการค านวณตัวชี้วัดนี้ มาจาก 3 ส่วนหลัก ได้แก่ ระดับความรู้ความเข้าใจข้อมูล
พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ สสวท. (Awareness) ระดับผลลัพธ์อันเกิดจากความผูกพันต่อองค์กร และระดับ 
ความคิดเห็นและความพึงพอใจของบุคลากร ซึ่งผลการประเมินพบว่ามีคะแนนเฉลี่ย 4.08 ซึ่งหมายถึง
บุคลากรมีระดับความผูกพันมาก ดังตารางที่ 23 

 
ตารางที่ 23 : ภาพรวมระดบัความผูกพันของบุคลากรของ สสวท. 

ประเด็น 
น้ าหนัก  

(ตัวชี้วัด 4.2) 
ระดับคะแนน  
(เต็ม 5.0) 

คะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

1) ระดับความรู้ความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ สสวท. 0.10 3.94 0.39 
2) ผลลัพธ์อันเกิดจากความผูกพันต่อองค์กร 0.45 4.33 1.95 
3) ความคิดเห็นและความพึงพอใจของบุคลากร 0.45 3.87 1.74 

รวม 1.00 4.08 4.08 
ที่มา: มูลนิธิ สวค. (2561) 

 
ส่วนที่ 1: ระดับความรู้ความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ สสวท. 

ผลการสอบถามเรื่องความรู้ความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ สสวท. พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยจาก
แบบสอบถามเท่ากับ 3.94 คะแนน โดยมีคะแนนดีมากในหัวข้อ วิสัยทัศน์ตามยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2557-
2561) ของ สสวท. โดยมีผู้ตอบถูกคิดเป็นร้อยละ 96.97 รองลงมา คือ การก ากับดูแลกิจการของ สสวท.  
มีผู้ตอบถูกคิดเป็นร้อยละ 96.97 และพันธกิจของ สสวท. โดยมีผู้ตอบถูกคิดเป็นร้อยละ 96.21 และมีผู้ตอบ
ค าถามถูกน้อยที่สุดในหัวข้อประเภทหน่วยงานของ สสวท. โดยมผีู้ตอบถูกคิดเป็นร้อยละ 40.91 ดังตารางที่ 24 
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ตารางที่ 24 : ระดับความรู้ความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานทีเ่ก่ียวข้องกับ สสวท. 
ประเด็น สัดส่วนผู้ตอบค าถามถูกต้อง (ร้อยละ) คะแนนเฉลี่ยที่ได้จากแบบสอบถาม 

1. วิสัยทัศน์ตามยุทธศาสตร์ 5 ปี 96.97 4.85 
2. การก ากับดูแลกิจการของ สสวท. 96.97 4.85 
3. พันธกิจของ สสวท. 96.21 4.81 
4. การด าเนินงานของ สสวท. ที่ผ่านมา 62.50 3.13 
5. ประเภทหน่วยงานของ สสวท. 40.91 2.05 

รวม 78.71 3.94 
ที่มา: มูลนิธิ สวค. (2561) 
 
ส่วนที่ 2: ระดับผลลัพธ์อันเกิดจากความผูกพันต่อองค์กร 

ผลคะแนนความผูกพันต่อองค์กรในภาพรวม มีระดับความผูกพันอยู่ที่ระดับคะแนน 4.33 อยู่ใน
ระดับความผูกพันมากที่สุด โดยพิจารณาความผูกพันของบุคลากรของ สสวท. ตามพฤติกรรม 3 ด้าน ได้แก่ 
การพูดถึงองค์กร (Say) การอยู่กับองค์กร (Stay) การมุ่งมั่นพยายามทุ่มเทให้กับองค์กร (Strive) เมื่อพิจารณา
ในแต่ละหัวข้อพบว่า บุคลากรของ สสวท. มีความเห็นด้านการพูดถึงองค์กรมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย 4.49  
อยู่ในระดับความผูกพันมากที่สุด รองลงมาคือ การอยู่กับองค์กร มีคะแนนเฉลี่ย 4.37 อยู่ในระดับความผูกพัน
มากที่สุด และการท าสิ่งดีๆ ให้กับองค์กร มีคะแนนเฉลี่ย 4.13 อยู่ในระดับความผูกพันมาก ดังตารางที่ 25 

 
ตารางที่ 25 : ระดับความคิดเห็นดา้นความผูกพันของบคุลากร สสวท. ที่มีต่อองค์กร  

ประเด็น 

ระดับความเห็น 

คะแนน 
เฉล่ีย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปลผล เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ปาน
กลาง 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 

การพูดถึงองค์กรต่อบุคคลภายนอก (Say) 
1. ท่านยินดีที่จะแนะน าให้
บุคคลภายนอกเข้ามาร่วมงาน/
กิจกรรมกับสสวท. 

จ านวน 139 89 31 2 3 
4.3598 0.8059 ผูกพันมากที่สุด 

ร้อยละ 52.65 33.71 11.74 0.76 1.14 

2. หากมีบุคคลภายนอกพูดถึง สสวท. 
ในทางที่เสียหาย ท่านยินดีจะอธิบาย
ให้บุคคลดังกล่าวเข้าใจในทางที่ถูกต้อง 

จ านวน 181 70 11 2 0 
4.6288 0.6030 ผูกพันมากที่สุด 

ร้อยละ 68.56 26.52 4.17 0.76 0.00 

รวม 4.4943 0.7044 ผูกพันมากที่สุด 

การด ารงอยู่เป็นส่วนหนึ่งกับองค์กร (Stay) 
3. ท่านมีความสุขและภูมิใจกับงานที่ท า จ านวน 140 97 24 3 0 

4.4167 0.7035 ผูกพันมากที่สุด 
ร้อยละ 53.03 36.74 9.09 1.14 0.00 

4. ท่านต้องใช้เวลาในการตัดสินใจ
อย่างมาก หากจะต้องลาออกจาก 
สสวท. 

จ านวน 135 93 26 7 3 
4.3258 0.8454 ผูกพันมากที่สุด 

ร้อยละ 51.14 35.23 9.85 2.65 1.14 

รวม 4.3712 0.7745 ผูกพันมากที่สุด 
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ประเด็น 

ระดับความเห็น 

คะแนน 
เฉล่ีย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปลผล เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ปาน
กลาง 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 

การมุ่งมั่นพยายามทุ่มเทให้กับองค์กร (Strive) 
5. สสวท. สร้างแรงบนัดาลใจให้ท่าน
มุ่งมั่นท างานอย่างเต็มที่ เพื่อ
ความส าเร็จมากกว่าการท างานเป็นไป
ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

จ านวน 104 117 29 11 3 

4.1667 0.8647 ผูกพันมาก 
ร้อยละ 39.39 44.32 10.98 4.17 1.14 

6. แม้จะพบเจออุปสรรคแต่ สสวท. 
สร้างแรงจูงใจให้ท่านปฏิบัติงานอย่าง
เต็มที่ เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย 

จ านวน 91 127 32 9 5 
4.0985 0.8752 ผูกพันมาก 

ร้อยละ 34.47 48.11 12.12 3.41 1.89 

รวม 4.1326 0.8700 ผูกพันมาก 

คะแนนความผูกพันรวม 4.3327 0.7830 ผูกพันมากที่สุด 

ที่มา: มูลนิธิ สวค. (2561) 
 
ส่วนที่ 3: ระดับความคิดเห็นและความพึงพอใจของบุคลากร 

ผลการส ารวจระดับความคิดเห็นของบุคลากร สสวท. ที่มีต่อองค์กร หัวหน้างาน สภาพแวดล้อม และ
ระบบสารสนเทศ พบว่า บุคลากร สสวท. มีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับคะแนน 3.87 อยู่ในระดับ 
เห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณาแต่ละประเด็น พบว่า ระดับความคิดเห็นของบุคลากร สสวท. ที่มีต่อหัวหน้างาน  
มีระดับความเห็นด้วยมากที่สุด อยู่ในระดับคะแนน 4.13 รองลงมาคือ ระดับความคิดเห็นของบุคลากร สสวท.  
ที่มีต่อองค์กร อยู่ในระดับคะแนน 3.97 อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ระดับความคิดเห็นของบุคลากร สสวท. ที่มีต่อ
ระบบสารสนเทศ อยู่ในระดับคะแนน 3.87 อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก และระดับความคิดเห็นของบุคลากร สสวท. 
ที่มีต่อสภาพแวดล้อม อยู่ในระดับคะแนน 3.51 อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก รายละเอียดแสดงในตารางที่ 26 
 

ตารางที่ 26 : ระดับความคิดเห็นของบุคลากร สสวท. ที่มีต่อองค์กร หัวหน้างาน  
สภาพแวดล้อม และระบบสารสนเทศ 

ประเด็น คะแนนเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
การแปลผล 

ความคิดเห็นของบุคลากร สสวท. ที่มีต่อองค์กร 3.9719 0.8491 เห็นด้วยมาก 
1. ค่าจ้าง ผลตอบแทนของ สสวท. อยู่ในระดับที่เหมาะสม 4.0947 0.7155 เห็นด้วยมาก 
2. สวัสดิการของ สสวท. มีความเหมาะสม 4.2689 0.7082 เห็นด้วยมากที่สุด 
3. ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมายมีความเหมาะสมกับต าแหน่งและความรู้

ความสามารถ 
4.1553 0.7912 เห็นด้วยมาก 

4. ปริมาณงานที่ได้รับมอบหมายมีความเหมาะสม 3.7765 0.9266 เห็นด้วยมาก 
5. การได้รับมอบหมายงานอื่น นอกเหนือจากขอบเขตงานปกติไม่มากจนเกินไป 3.6098 0.9204 เห็นด้วยมาก 
6. งานที่ท าอยู่มีความท้าทาย 4.1023 0.7608 เห็นด้วยมาก 
7. การได้รับการอบรมอย่างเพียงพอ และเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 3.8068 0.8745 เห็นด้วยมาก 
8. การได้รับการอบรมให้เกิดการพัฒนาความรู้ ทักษะและความช านาญอย่างสม่ าเสมอ 3.8068 0.9170 เห็นด้วยมาก 
9. สสวท. สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ ในการท างาน 4.2159 0.8425 เห็นด้วยมากที่สุด 
10. เพื่อนร่วมงานให้ความช่วยเหลือ แนะน า และสนับสนุนในการท างาน 4.3068 0.7352 เห็นด้วยมากที่สุด 
11. การมีความไว้วางใจต่อเพื่อนร่วมงาน 4.2235 0.7446 เห็นด้วยมากที่สุด 
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12. การได้รับการยอมรับในด้านความรู้ ผลงานและความสามารถจากบุคลากรภายใน
หน่วยงาน 

4.0682 0.6832 เห็นด้วยมาก 

13. การมีอิสระในการตัดสินใจตามขอบเขตของงานที่รับผิดชอบ 3.9091 0.7548 เห็นด้วยมาก 
14. สสวท. มีการท างานเป็นทีม เพื่อให้เกิดความร่วมมือและการท างานที่มีคุณภาพ  4.1894 0.7464 เห็นด้วยมาก 
15. สสวท. มีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 3.7462 0.9392 เห็นด้วยมาก 
16. สสวท. เปิดโอกาสให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในการท างาน 4.0000 0.9063 เห็นด้วยมาก 
17. ความพึงพอใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความส าเร็จของ สสวท. 4.4356 0.6780 เห็นด้วยมากที่สุด 
18. การท างานใน สสวท. มีความยืดหยุ่น ท าให้สามารถบริหารความสมดุลระหว่างการ

ท างานและ 
การด าเนินชีวิต (Work-Life Balance) 

3.6326 1.0083 เห็นด้วยมาก 

19. สสวท. มีระบบการประเมินผลงานของบุคลากรอย่างเหมาะสม และกระตุ้นให้
พนักงานท างาน 
เต็มความสามารถ 

3.7273 0.9400 เห็นด้วยมาก 

20. ความเชื่อมั่นในหลักเกณฑ์การประเมินบุคลากรของ สสวท. ว่ามีความชัดเจน และ
มาตรฐาน  

3.6591 0.9499 เห็นด้วยมาก 

21. การพิจารณาความดีความชอบ ผลตอบแทน และการเลื่อนต าแหน่งมีความ
เหมาะสม ยุติธรรม 

3.7348 0.9299 เห็นด้วยมาก 

22. ผู้บริหารสามารถขับเคลื่อน สสวท. ให้บรรลุเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ 3.9811 0.8697 เห็นด้วยมาก 
23. สสวท. มีทิศทาง นโยบาย เป้าหมาย และแผนด าเนินงานที่มีความชัดเจน  4.0682 0.8737 เห็นด้วยมาก 
24. สสวท. เป็นองค์กรวิชาการที่มีความทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์ 4.0265 0.8292 เห็นด้วยมาก 
25. สสวท. มีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 3.6856 0.9165 เห็นด้วยมาก 
26. สสวท. รับฟังความคิดเห็นของบุคลากรภายในองค์กร และน าไปด าเนินการอย่าง

จริงจัง 
3.5114 0.9187 เห็นด้วยมาก 

27. สสวท. เป็นองค์กรชั้นน าของประเทศในด้านวิชาการ 4.2235 0.8083 เห็นด้วยมากที่สุด 
28. สสวท. มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 4.2386 0.8632 เห็นด้วยมากที่สุด 
29. สสวท. ใช้หลักธรรมาภิบาลและหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในการด าเนินงาน

อย่างเคร่งครัด 
4.0947 0.9201 เห็นด้วยมาก 

30. การบริหารงานของ สสวท. มีความเหมาะสมแล้วในปัจจุบัน 3.8447 0.8992 เห็นด้วยมาก 
31. การเห็นด้วยและยอมรับกับวัฒนธรรมของ สสวท. โดยภาพรวมในปัจจุบัน 3.8220 0.9445 เห็นด้วยมาก 
32. ความรู้สึกเชื่อมั่นต่ออนาคตองค์กรของ สสวท. 4.1364 0.8568 เห็นด้วยมาก 

ความคิดเห็นของบุคลากร สสวท. ที่มีต่อหัวหน้างาน 4.1297 0.8992 เห็นด้วยมาก 
1. หัวหน้างานมีการปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างยุติธรรม 4.1174 0.8793 เห็นด้วยมาก 
2. หัวหน้างานชี้แจงให้เข้าใจถึงแนวทางและการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 4.0871 0.8742 เห็นด้วยมาก 
3. หัวหน้างานเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงาน 4.1061 0.9332 เห็นด้วยมาก 
4. หัวหน้าให้ค าแนะน า ส่งเสริม และสนับสนุนการท างานให้บรรลุเป้าหมาย 4.1818 0.9047 เห็นด้วยมาก 
5. หัวหน้างานรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการท างาน 4.1970 0.8404 เห็นด้วยมาก 
6. หัวหน้างานสนับสนุนให้พัฒนาตนเอง และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 4.2197 0.8660 เห็นด้วยมากที่สุด 
7. ความพึงพอใจต่อกระบวนการบริหารงานของหัวหน้างาน 4.0152 0.9512 เห็นด้วยมาก 
8. ความไว้วางใจต่อการปฏิบัติงานกับหัวหน้างาน 4.1136 0.9444 เห็นด้วยมาก 

ความคิดเห็นของบุคลากร สสวท. ที่มีต่อสภาพแวดล้อม 3.5114 1.0314 เห็นด้วยมาก 
1. สภาพแวดล้อมและบรรยากาศทั่วไปในที่ท างานมีความเหมาะสม และส่งเสริมให้

ท างานได้อย่างสะดวก เช่น เสียง แสงสว่าง การถ่ายเทอากาศ เป็นต้น 
3.5492 1.0489 เห็นด้วยมาก 

2. สสวท. มีการจัดบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกที่เพียงพอกับความต้องการ เช่น 
น้ าดื่ม ห้องพัก ห้องสุขา เป็นต้น 

3.5568 1.0558 เห็นด้วยมาก 

3. พื้นที่ในการท างานไม่คับแคบหรือแออัด มีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 3.4924 1.0716 เห็นด้วยมาก 
4. อุปกรณ์ส านักงานมีปริมาณที่เพียงพอต่อการใช้งาน 3.8939 0.9962 เห็นด้วยมาก 
5. อุปกรณ์ส านักงานมีคุณภาพและเหมาะสมต่อการใช้งาน 3.8712 1.0087 เห็นด้วยมาก 
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6. เมื่ออุปกรณ์ส านักงานช ารุดสูญหาย สสวท.สามารถจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อทดแทน
หรือซ่อมแซมได้อย่างรวดเร็ว 

3.4811 1.0499 เห็นด้วยมาก 

7. ห้องประชุมมีเพียงพอและพร้อมใช้งาน 3.1250 1.0480 เห็นด้วยปานกลาง 
8. ห้องอาหารมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการ 3.1136 1.0797 เห็นด้วยปานกลาง 
9. ลานจอดรถมีเพียงพอ และสะดวกสบาย 2.7235 1.1181 เห็นด้วยปานกลาง 
10. สภาพแวดล้อมช่วยส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน 3.9053 1.0256 เห็นด้วยมาก 
11. ความรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเมื่อปฏิบัติงานที่ สสวท.  3.9129 0.8432 เห็นด้วยมาก 

ความคิดเห็นของบุคลากร สสวท. ที่มีต่อระบบสารสนเทศ 3.8659 0.8676 เห็นด้วยมาก 
1. ระบบสารสนเทศมีความเสถียร ใช้งานได้อย่างราบรื่นไม่ติดขัด 3.8144 0.8408 เห็นด้วยมาก 
2. ระบบสารสนเทศสามารถเชื่อมโยงข้อมูลภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 3.8864 0.8602 เห็นด้วยมาก 
3. ระบบสารสนเทศช่วยให้การท างานรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 4.0265 0.8199 เห็นด้วยมาก 
4. เมื่อระบบสารสนเทศติดขัดหรือมีปัญหา เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหาได้อย่าง

รวดเร็ว 
3.8598 0.8974 เห็นด้วยมาก 

5. เจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศให้ความรู้ ค าปรึกษา และแนะน า อย่างเหมาะสม
เพียงพอ  

3.7424 0.9198 เห็นด้วยมาก 

คะแนนระดับความคิดเห็นของบุคลากร สสวท. โดยภาพรวม 3.8697 0.9118 เห็นด้วยมาก 

ที่มา: มูลนิธิ สวค. (2561) 
 
ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร 

ผลการส ารวจความเห็นของบุคลากร สสวท. ต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อ
องค์กร โดยจ าแนกตามกลุ่มสายงาน พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ เงินเดือนและสวัสดิการ 
(Pay and Benefits) เพื่อนร่วมงาน (Coworkers) และภาพลักษณ์องค์กร (Organization image) ตามล าดับ 
ส่วนปัจจัยที่มีผลน้อยที่สุด คือ สภาพแวดล้อมการท างาน (Work environment) 
 

ตัวชี้วัดที่ 4.3: การจัดท าแผนและด าเนินการตามแผนพัฒนาองค์กรและบุคลากรของหน่วยงาน
แบบก้าวกระโดด (Potential Growth) ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561–2565) 

ตัวชี้วัดนี้สอดคล้องกับองค์ประกอบศักยภาพในการด าเนินการของ สสวท. ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี (Potential Base) ที่สอดรบักับทิศทางการพัฒนาประเทศไทย 4.0  

 
ผลการประเมินตัวชี้วัดนี้ ได้ระดับคะแนน 5.0 เนื่องจาก ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร ของ 

สสวท. ได้มีการจัดท า แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สสวท. ปีงบประมาณ 2561-2565 และ แผนพัฒนาองค์กร
และบุคลากรของ สสวท. แบบก้าวกระโดด  (Exponential Growth) เพื่อไปสู่การเป็นองค์การมหาชน 4.0 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565) ซึ่งมีการก าหนดเป้าหมายรายปี (ระยะเวลา 5 ปี) และรายไตรมาส ส าหรับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยได้ก าหนดแผนการด าเนินงาน และผลผลิตเปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังแสดงในตารางที่ 27 
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ตารางที่ 27 : สรุปการจัดท าแผนและด าเนนิการตามแผนพัฒนาองค์กรและบคุลากรของหน่วยงาน 
แบบก้าวกระโดด ของ สสวท. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561–2565) 

รายการ เป้าหมาย หน่วยนับ รวม 
1. ด้านกระบวนงาน       

1.1 มีระบบบริการเทคโนโลยีสารสนเทศมีสมรรถนะรองรับการท างานได้อย่างตอ่เนื่อง 
แผน ระบบ 16 
ผล ระบบ 16 

1.2 ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ ในศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลฯ (Digital Learning Space) 
แผน ระบบ 5 
ผล ระบบ 5 

1.3 จัดอบรมครูและผู้บริหารสถานศึกษาด้วยระบบทางไกล 
แผน คน 21,745 
ผล คน 23,068 

2. ด้านกฎหมาย       
2.1 มีการปรับปรุงกฎระเบียบด้านการบริหารงานบุคคลให้สอดคล้องกับแนวทางและการปรับตัวของ

องค์กร 
แผน ฉบับ 3 
ผล ฉบับ 10 

3. ด้านบุคลากร       

3.1 บุคลากร สสวท. ได้รบัการอบรม และพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี พ.ศ. 2561 
แผน ราย 1,760 
ผล ราย 2,847 

3.2 บุคลากร สสวท. ได้รบัการเสริมสร้างความผูกพันด้วยกลยุทธ์ที่หลากหลาย 
แผน ราย 580 
ผล ราย 1,394 

3.3 สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุม สัมมนา ดูงาน เจรจาความร่วมมือทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

แผน ราย 60 
ผล ราย 77 

4. ด้านธรรมาภิบาล       
4.1 สสวท. ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  

ปี พ.ศ. 2560 
แผน ระดับ ดีมาก 
ผล ระดับ ดีมาก 

4.2 บุคลากร สสวท. ได้รบัความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต 
แผน คน 90 
ผล คน 111 

4.3 บุคลากร สสวท. ได้ประโยชน์ต่อส่วนรวมผ่านกิจกรรมการพัฒนาจิตอาสา 
แผน กิจกรรม 1 
ผล กิจกรรม 1 

5. ด้านประสิทธิภาพการใช้งบประมาณ       

5.1 สสวท. มีประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณตามเกณฑ์ที่ ก.พ.ร. ก าหนด 
แผน ร้อยละ 96 
ผล ร้อยละ 96.77 

ที่มา: มูลนิธิ สวค. (2561) 
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2. ผลการวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 5 ปี และแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) เป็นการวิเคราะห์การขับเคลื่อนแผนการด าเนินงานของ 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ส าหรับโครงการภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นการพิจารณาความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายของยุทธศาสตร์ 
5 ปี สสวท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557–2561 ทั้งในเรื่องเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการหลัก 
ตัวชี้วัดโครงการ   

 
ผลการวิเคราะห์ พบว่า สสวท. มีการด าเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2561 ครบตามยุทธศาสตร์ 5 ปี ของ สสวท. ไม่เกิดช่องว่างในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กล่าวได้ว่า 
สสวท. ได้ด าเนินโครงการตามกรอบยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปตามแผนการ
ด าเนินงานของ สสวท. ดังนั้น สสวท. ควรมีการด าเนินการโครงการตามกรอบยุทธศาสตร์ดังเช่นปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 นี้ อย่างต่อเนื่องในปีต่อๆ ไป โดยมีโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ดังนี้  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 มีโครงการหลัก 2 โครงการ คือ โครงการหลัก 1 โครงการการพัฒนา

หลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี  และโครงการหลัก 2 โครงการวิจัย วัดผล ประเมินผล 
การจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 มีโครงการหลัก 2 โครงการ คือ โครงการหลัก 3 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ด้านสะเต็มศึกษาเพื่อการขยายผล และโครงการหลัก 4 โครงการพัฒนา
และขยายบริการของศูนย์เรียนรู้ดิจิทัล และสื่อดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 มีโครงการหลัก 3 โครงการ คือ โครงการหลัก 5 โครงการพัฒนาครูผู้สอน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และบุคลากรทางการศึกษา  
ในโรงเรียนโครงการพระราชด าริ โครงการหลัก 6 โครงการยกระดับ
คุณภาพโรงเรียนระดับอ าเภอ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
และโครงการหลัก 7 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตครูและนักเรียน 
ที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 และ 5 มีโครงการหลักเพียง 1 โครงการเท่านั้น คือ โครงการหลัก 8 โครงการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการและสื่อสารองค์กร  
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อย่างไรก็ตาม แม้ว่า สสวท. ได้ด าเนินการโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ แต่ยังไม่
สามารถด าเนินโครงการได้ตามกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ทั้งหมด อาทิ กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาระบบการเรียนรู้และ
นวัตกรรมร่วมกับต่างประเทศรวมทั้งอาเซียน ภายใตยุ้ทธศาสตร์ที่ 1 ยังเกิดช่องว่างของโครงการ เนื่องจากไม่มี
โครงการหลักและโครงการย่อยตอบสนองกลยุทธ์ดังกล่าวถูกก าหนดในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 จึงท าให้ขาดความต่อเนื่องในการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปีของ สสวท. ในแต่ละกลยุทธ์ได้ 
ดังนั้น สสวท. ควรมีการปรับแผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องตามกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งผลจาก 
การพิจารณาตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในรายโครงการหลักและโครงการย่อย  
จะเห็นได้ว่า โครงการหลักของ สสวท. ที่ด าเนินการในปี พ.ศ. 2561 มีจ านวน 8 โครงการ แต่ยังไม่สามารถ
ตอบกลยุทธ์ของแผนยุทธศาสตร์ได้ทั้งหมด 

 
ดังนั้น ในการด าเนินงานในแต่ละปีของ สสวท. ควรมีการวางแผนปฏิบัติการด าเนินงานให้มีความ

ต่อเนื่องของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ซึ่งสามารถด าเนินการโดยลดจ านวนโครงการย่อยในโครงการ
หลักที่มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์นั้น และปรับโครงการย่อยให้สอดคล้องกับ 
กลยุทธ์ที่ยังไม่ได้ด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เช่นเดียวกับแผนการปฏิบัติการในยุทธศาสตร์ที่ 4 
และ 5 ที่มีเพียง 1 โครงการหลัก ที่มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี แต่ไม่ได้มีโครงการหลักเฉพาะ 
ที่เชื่อมโยงกับแต่ละกลยุทธ์และยุทธศาสตร์อย่างชัดเจน ดังนั้น สสวท. ควรมีแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณในแต่ละปีให้มีความต่อเนื่องในการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี เพื่อให้โครงการมีความ
ต่อเนื่องและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
3. การประเมินผลการด าเนนิโครงการภายใต้พันธกิจของ สสวท. 

 
การประเมินโครงการหลักภายใต้ยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของ สสวท. ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 จ านวน 8 โครงการ จะใช้กรอบหลักเกณฑ์การประเมินของคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือเพื่อ
การพัฒนา (Development Assistance Committee: DAC) อันประกอบไปด้วย 5 หลักเกณฑ์  ได้แก่   
ความสอดคล้อง (Relevance) ประสิทธิผล (Efficiency) ประสิทธิภาพ (Effectiveness) ผลกระทบ (Impact) 
และความยั่งยืน (Sustainability) เพื่อประเมินผลการด าเนินงานโครงการหลักในภาพรวม มีผลการประเมิน
โดยสรุป ดังนี ้
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ตารางที่ 28 : สรุปผลการประเมินผลการด าเนินโครงการภายใต้พันธกจิของ สสวท. 

เกณฑ์การประเมิน 
โครงการหลัก 

โครงการหลัก 1 โครงการหลัก 2 โครงการหลัก 3 โครการหลัก 4 โครงการหลัก 5 โครงการหลัก 6 โครงการหลัก 7 โครงการหลัก 8 
1. ความสอดคล้อง (Relevance) 
1.1.วัตถุประสงค์ของ
โครงการสอดคล้อง
ตามยุทธศาสตร์ของ 
สสวท. 

- สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ของ สสวท.  

- สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ของ สสวท. 

- สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ของ สสวท. 

- สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ของ สสวท. 

- สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ของ สสวท. 

- สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ของ สสวท. 

- สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ของ สสวท. 

- สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 
และ 5 ของ สสวท. 

1.2 ผลลัพธ์การ
ด าเนินงานสอดคล้อง
ตามพันธกิจหลักของ 
สสวท. 

- สอดคล้องกับ
พันธะกิจที่ 1 2 
และ 3 ของ สสวท. 

- สอดคล้องกับ
พันธะกิจที่ 1 3
และ 4 ของ สสวท. 

- สอดคล้องกับ
พันธะกิจที่ 1 2 
และ 3 ของ สสวท. 

- สอดคล้องกับ
พันธะกิจที่ 2 และ 
3 ของ สสวท. 

- สอดคล้องกับ
พันธะกิจที่ 1 2 3
และ 4 ของ สสวท. 

- สอดคล้องกับ
พันธะกิจที่ 2 และ 
3 ของ สสวท. 

- สอดคล้องกับ
พันธะกิจที่ 5 ของ 
สสวท.  

- สอดคล้องกับ
พันธะกิจที่ 1 และ 
2 ของ สสวท.  

2. ประสิทธิผล (Effectiveness) 
2.1 ความส าเร็จของ
ผลผลิตจากเป้าหมาย
ของโครงการ 

- โครงการส่วน
ใหญ่มีผลผลิต
มากกว่าเป้าหมาย 
- จาก 21 โครงการ
ย่อย มี 3 โครงการ
ที่ได้ผลผลิต 
น้อยกว่าเป้าหมาย 
- ผลลัพธ์ต้องมี 
การติดตาม 
ในระยะยาว 

- ผลผลิตเป็นไป
ตามเป้าหมายใน
โครงการย่อย 1 2 
- ได้ผลผลิต
มากกว่าเป้าหมาย
ในโครงการย่อย 3 

- ในโครงการย่อย
ส่วนใหญ่ ผลผลิต
เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
- ในโครงการย่อย 
9 และ 11 ได้
ผลผลิตน้อยกว่า
เป้าหมาย 

- ได้ผลผลิตทั้ง
มากกว่าและ 
น้อยกว่าเป้าหมาย
ย่อยที่ตั้งไว้ใน
โครงการย่อย 1 2 
และ 3 

- โครงการย่อย 1 
ได้ผลผลิตน้อยกว่า
เป้าหมายใน 1 
กิจกรรมย่อย 
- โครงการย่อย 2 
มีผลผลิตมากกว่า
เป้าหมายที่วางไว้ 
- โครงการย่อย 3 
มีผลผลิตตาม
เป้าหมายที่วางไว้ 

- โครงการย่อย 1 
มีผลด าเนินการได้
ต่ ากว่าเป้าหมาย 
ใน 1 กิจกรรมย่อย 
ในส่วนของจ านวน
โรงเรียนที่เข้าร่วม 
แต่จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการมีมากกว่า
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

- โครงการส่วน
ใหญ่มีผลผลิต
มากกว่าเป้าหมาย
ที่วางไว้ 
- โครงการย่อย 1 
และ 2 มีผลผลิต 
ต่ ากว่าเป้าหมายที่
วางไว้ 
 

- โครงการส่วน
ใหญ่มีผลผลิต
เท่ากับเป้าหมาย 
ที่วางไว้ 
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เกณฑ์การประเมิน 
โครงการหลัก 

โครงการหลัก 1 โครงการหลัก 2 โครงการหลัก 3 โครการหลัก 4 โครงการหลัก 5 โครงการหลัก 6 โครงการหลัก 7 โครงการหลัก 8 
2.2 ทัศนคติของผู้ที่
เกี่ยวข้องที่เห็นว่า
โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

- จากการส ารวจ
ข้อมูล พบว่าผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องมี
ความพอใจในสื่อที่
ถูกพัฒนาขึ้นเมื่อ
เปรียบเทียบกับสื่อ
ที่ยังไม่รับรับการ
ปรับปรุง 

- จากการเข้า
สัมภาษณ์
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ และจาก
การส ารวจความ
คิดเห็นของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมีความ
คิดเห็นว่าโครงการ
ได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ใน
ภาพรวม 

- จากการเข้า
สัมภาษณ์
ผู้รับผิดชอบ
โครงการได้ให้
ความเห็นว่า
โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ โดยมี
ศักยภาพในการ
พัฒนาเพิ่มเติม 

- จากการเข้า
สัมภาษณ์
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ และจาก
การส ารวจความ
คิดเห็นของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมีความ
คิดเห็นว่าโครงการ
ได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ใน
ภาพรวม 

- จากการเข้า
สัมภาษณ์
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ และจาก
การส ารวจความ
คิดเห็นของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมีความ
คิดเห็นว่าโครงการ
ได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ใน
ภาพรวม 

- โครงการที่
ด าเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
ผู้บริหาร ครูและ
นักเรียนให้การ
ตอบรับเป็นอย่างดี 

- จากการเข้า
สัมภาษณ์
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ และจาก
การส ารวจความ
คิดเห็นของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมีความ
คิดเห็นว่าโครงการ
ได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ใน
ภาพรวม 

-กลุ่ม เป้าหมายมี
ทัศนคติที่ดีต่อตัว
องค์กร และมีความ
สนใจ ในการ เข้ า
ร่วมกิจกรรมที่ถูก
จัดโดย สสวท.  
- บุคลากรของ 
สสวท. มีระดับ
ความผูกพันต่อ
องค์กรอยู่ในเกณฑ์
ที่ดี 

3. ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
3.1 ระยะเวลาที่
ด าเนินการจริงเทียบ
กับแผนงานที่ก าหนด 

- ในโครงการย่อย
ส่วนใหญ่สามารถ
ด าเนินการได้ตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

- สามารถ
ด าเนินงานได้ตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ ใน
โครงการย่อย 1 
และ 2 
- ในโครงการย่อย 
3 มีความล่าช้าใน
ระยะการจัดพิมพ์ 

- ด าเนินการได้ใน
ระยะเวลาที่
ก าหนดในภาพรวม 
- ล่าช้าในโครงการ
ย่อยที่ 2 

- ระยะการด าเนิน
โครงการย่อยไม่
เป็นไปตาม
แผนงานที่ก าหนด
ไว้ในบางกิจกรรม 

- ระยะเวลาการ
ด าเนินโครงการ
ส่วนใหญ่สามารถ
ด าเนินการ 
ตามแผนงาน 
ที่ก าหนดไว้ 
 

- ระยะเวลาการ
ด าเนินโครงการ
ส่วนใหญ่สามารถ
ด าเนินการตาม
แผนงานที่ก าหนด
ไว้ และมีการชะลอ
การด าเนินงานใน
บางโรงเรียน 

- ระยะการด าเนิน
โครงการย่อย
เป็นไปตาม
แผนงานที่ก าหนด  
 

- ด้านระยะการ
ด าเนินโครงการ
โดยรวม สามารถ
ด าเนินงานได้ตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ 
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เกณฑ์การประเมิน 
โครงการหลัก 

โครงการหลัก 1 โครงการหลัก 2 โครงการหลัก 3 โครการหลัก 4 โครงการหลัก 5 โครงการหลัก 6 โครงการหลัก 7 โครงการหลัก 8 
3.2 งบประมาณที่
เบิกจ่ายจาก
งบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติ 

- งบประมาณที่
ได้รับการอนุมัติ 
80,080,015 บาท 
ผลการใช้จ่าย 
76,261,035.56 
บาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 95.23 

- งบประมาณที่
ได้รับการอนุมัติ 
14,610,000 บาท 
ผลการใช้จ่าย 
14,296,289บาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 
97.85 

-งบประมาณที่
ได้รับการอนุมัติ 
29,938,605 บาท 
ผลการใช้จ่าย 
26,992,755.69 
บาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 98.85 

- งบประมาณที่
ได้รับการอนุมัติ 
17,107,850 บาท 
ผลการใช้จ่าย 
16,942,341.53 
บาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 99.03 

- งบประมาณที่
ได้รับการอนุมัติ 
9,402,785 บาท 
ผลการใช้จ่าย 
8,989,072.41 
บาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 95.60 

- งบประมาณที่
ได้รับการอนุมัติ 
30,049,900 บาท 
ผลการใช้จ่าย 
18,396,227.76 
บาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 61.22 

- ด้านงบประมาณ
ที่ได้รบัการอนุมัติ 
129,828,200 บาท 
ผลการใช้จ่าย 
124,014,546.48 
บาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 95.52 

- ด้านงบประมาณ
ที่ได้รับการอนุมัติ 
38,401,630 บาท 
ผลการใช้จ่าย 
37,658,363.17 
บาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 98.06 

3.3 การด าเนินงาน
เป็นไปตามขั้นตอนที่มี
การวางไว้ตามแผน 

- โครงการย่อยส่วน
ใหญ่สามารถ
ด าเนินงานได้ตาม
ขั้นตอนที่วางแผน
ไว้ 
- โครงการย่อย 21 
มีการชะลอ
โครงการ 
- โครงการย่อย 22 
ไม่มีการด าเนิน
โครงการ 

- โครงการย่อย 1
สามารถด าเนินงาน
ได้ตามขั้นตอนที่
วางแผนไว ้
- โครงการย่อย 2 
มีอุปสรรคในด้าน
ความพร้อมทาง
อุปกรณ์ 
- โครงการย่อย 3 
มีอุปสรรคในการ
ด าเนินงาน ท าให้มี
การปรับแก้
แผนการด าเนินงาน 

- โครงการย่อยส่วน
ใหญ่สามารถ
ด าเนินงานไปตาม
ขั้นตอนที่วางแผน
ไว้ โดยมีอุปสรรค
เล็กน้อย 
 

- การด าเนิน
โครงการใน
ภาพรวมไม่เป็นไป
ตามขั้นตอนที่ได้มี
การวางแผนไว้ 
เนื่องจากปัญหา
ความล่าช้าของการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

- การด าเนิน
โครงการส่วนใหญ่
มีความล่าช้า
ระหว่างการด าเนิน
โครงการบ้าง แต่
สามารถด าเนินการ
ตามแผนงานที่
ก าหนดไว้ 

- การด าเนิน
โครงการมีการ
เปลี่ยนแปลง
ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน ซึ่ง
บางส่วนไม่ได้
เป็นไปตามแผนที่
ก าหนดไว้ 

- มีโครงการที่ล่าช้า
ระหว่างการด าเนิน
โครงการบ้างแต่
ส่วนใหญ่
ด าเนินงานได้ตาม
แผนงานที่วางไว ้
 

- ด้านขั้นตอนการ
ด าเนินงานโดยรวม 
เป็นไปตามแผนที่
วางไว้ 
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เกณฑ์การประเมิน 
โครงการหลัก 

โครงการหลัก 1 โครงการหลัก 2 โครงการหลัก 3 โครการหลัก 4 โครงการหลัก 5 โครงการหลัก 6 โครงการหลัก 7 โครงการหลัก 8 
4. ผลกระทบ (Impact) 
 - จากผลการ

ส ารวจแบบ
ความคิดเห็นของ
กลุ่มเป้าหมาย มี
ความพึงพอใจต่อ
ผลผลิตในระดับ
ความพึงพอใจมาก
ที่สุด 
- ผลกระทบที่เกิด
กับผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องที่เป็น
รูปธรรมต้องใช้
เวลาในการติดตาม 

- ได้ข้อมูลเพื่อใช้
เป็นแนวทางในการ
พัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ 
- เป็นการยกระดับ
และพัฒนา
หลักสูตร 
- ท าให้เกิดการ
ยกระดับคุณภาพ 

- จากการส ารวจ
ความคิดเห็น ความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการสะเต็ม
ศึกษา พบว่า มี
ระดับความพึง
พอใจมาก 

- จากผลการ
ส ารวจแบบ
ความคิดเห็นของ
กลุ่มเป้าหมาย มี
ความพึงพอใจต่อ
สื่อดิจิทัลและ 
ศูนย์การเรียนรู้
ดิจิทัลฯ ในระดับ
ความพึงพอใจมาก 

- ครูที่ เข้ารับการ
อบรมมีศักยภาพใน
การจัดการเรี ยน
การสอน และจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริม
ผู้เรียน 

- โรงเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมของ 
สสวท. เกิดการ
เรียนรู้ตามแนวทาง
ของ สสวท. โดย
เน้นทักษะ 
การคิด แก้ปัญหา 
ความคิดสร้างสรรค์ 

- จากผลการ
ส ารวจผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง มีความ
คิดเห็นว่าบุคลากร
ที่เข้าร่วมโครงการ
มีศักยภาพในการ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

- สสวท. มีขีด
ความสามารถ
เพิ่มข้ึนในการ
บริหารจัดการของ
องคกรและการ
บริการในรูปแบบ
ดิจิทัล 
- เยาวชนมีความ
ตระหนักและเห็น
ความส าคัญของ
การเรียนรู
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี 

5.ความยั่งยืน (Sustainability) 
5.1 การต่อยอดของ
การพัฒนาโครงการใน
อนาคต 

- มีการวาง
แผนการต่อยอด
และการด าเนินงาน
ในอนาคตที่ชัดเจน 

- ข้อค้นพบจากการ
วิจัยสามารถน าไป
ต่อยอดในการ
พัฒนาได้ในอนาคต 
การศึกษาใน
ภาพรวม 

- มีการขยายผล
จากผลผลิตที่ได้
จากโครงการ 

- มีการวาง
แผนการต่อยอด
และการด าเนินงาน
ในอนาคตที่ชัดเจน 

- การด าเนิน
โครงการท าให้เกิด
ความร่วมมือและ
เครือข่ายทาง
วิชาการของ
สถานศึกษาใน
พื้นที่ 

- มีการวาง
แผนการต่อยอด
และการด าเนินงาน
ในอนาคตที่ชัดเจน 

- มีการวาง
แผนการต่อยอด
และการด าเนินงาน
ในอนาคตที่ชัดเจน 

- ผลผลิตจาก
โครงการก่อให้เกิด
การพัฒนาและ
ยกระดับการ
ท างานในระดับ 
องค์กร 
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4. การประเมินผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
 

4.1 ผลการประเมนิผลกระทบตอ่ศักยภาพในระยะยาว (Supply Side) 
จากการประเมินผลกระทบต่อศักยภาพเศรษฐกิจในระยะยาวของ สสวท. ด้วยการใช้แบบจ าลอง 

การเติบโตทางเศรษฐกิจ (Solow Growth Model) โดยอาศัยฟังก์ชัน Cobb-Douglas Production Function 
เพื่อวัดผลต่อผลิตภาพแรงงานและทุน ซึ่งเป็นการประเมินมูลค่าเพิ่ม (Value added) ด้วยการพิจารณาปัจจัย
การผลิตทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ปัจจัยทุนหรือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และปัจจัยแรงงาน ที่มีความ
สอดคล้องกับพันธกิจและหน้าที่ของ สสวท. คือ 1) คุณภาพของทุน (Quality of Capital: K) ซึ่งก็คือคุณภาพ
ของหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และ  2) คุณภาพของ
แรงงาน (Quality of Labor: L) ซึ่งก็คือคุณภาพของแรงงาน จากการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรครูและ
นักเรียนของ สสวท.  

 
ผลการประเมินพบว่า เมื่อ สสวท. มีการใช้ปัจจัยทุนในการด าเนินกิจกรรม (โครงการ) ภายใต้แผน 

การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ สสวท. หรือคุณภาพของปัจจัยทุนมาใช้เพิ่มขึ้น (คุณภาพของหลักสูตรและ
สื่อการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น) จากเดิมร้อยละ 1 กล่าวได้ว่า “หากไม่มีการเพ่ิมจ านวนแรงงานจะท าให้ผลิตภาพ
ของแรงงานหรือคุณภาพของแรงงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5949 ซึ่งสูงกว่า ผลิตภาพรวมของประเทศ (0.5649) 
และ ผลิตภาพรวมของสาขาการศึกษา (0.3708)” แสดงวา่ภารกิจและหน้าทีข่อง สสวท. ในการพัฒนาคุณภาพ
ของสื่อการเรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพของบุคลากร ครู และนักเรียน ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี มีผลต่อการสร้างผลิตภาพแรงงาน (Productivity) สูงกว่า ผลิตภาพรวมของประเทศ และ 
ผลิตภาพรวมของสาขาการศึกษาในระยะยาวโดยเปรียบเทียบนั่นเอง  
 

4.2 ผลการประเมนิผลกระทบตอ่เศรษฐกิจมหภาค (Demand Side) 
จากการประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจมหภาค อันเกิดจากการจัดสรรงบประมาณเพื่อด าเนิน

กิจกรรมและโครงการทั้งหมดของ สสวท. ผ่านกลไกการส่งผ่านผลกระทบด้านต่างๆ ตามยุทธศาสตร์ต่างๆ ของ 
สสวท. ซึ่งมีการเปรียบเทียบเป็น 2 กรณี ได้แก่ 1) Base Case คือ กรณีที่ไม่มีการใช้จ่ายงบประมาณ ของ 
สสวท. และ 2) Actual Case คือ กรณีที่มีการใช้จ่ายงบประมาณของ สสวท. (เบิกจ่ายจริง) มีผลการประเมิน 
ดังนี้ 

1) ผลกระทบต่อรายได้ประชาชาติ (GDP)  
กรณีที่มีการด าเนินงานของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Actual case) ทั้งใน

ส่วนโครงการภายใต้การด าเนินงานของ สสวท. และส่วนของทุนการศึกษา ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยเติบโต (GDP 
growth) ใน 4 ไตรมาสของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีอัตราเฉลี่ยร้อยละ 4.22 (สูงกว่ากรณี Base Case ที่มี
อัตราเฉลี่ยร้อยละ 4.21) หรือคิดเป็นมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) รวมในช่วงเวลาเดียวกัน 
มูลค่า 16,139,430 ล้านบาท (สูงกว่ากรณี Base Case มีมูลค่า 16,136,913 ล้านบาท) 
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2) อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ (GDP growth rate)  
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ (GDP growth rate) ใน 4 ไตรมาสของปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2561 (ตุลาคม 2560–ธันวาคม 2561) เป็นผลมาจากการด าเนินงานของ สสวท. เฉลี่ยร้อยละ 4.22 
(Actual case) หากไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณของ สสวท. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ในช่วงเวลา
ดังกล่าวจะขยายร้อยละ 4.21 (Base case) ทั้งนี้ จ านวนงบประมาณที่มีการเบิกจ่ายจะส่งผลให้เกิดตัวทวีคูณ
ทางเศรษฐกิจผ่านการใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการ ทั้งในรูปของเงินเดือนและผลตอบแทนอื่นๆ ที่สร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

3) จ านวนการจ้างงาน 
กรณีที่มีการด าเนินงานของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Actual case) พบว่า 

ใน 4 ไตรมาสของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตุลาคม 2560–ธันวาคม 2561) มีการจ้างงานของประเทศเฉลี่ยอยู่ที่ 
37,687,883 คน เป็นผลมาจากกิจกรรมการด าเนินงานต่างๆ ของ สสวท. 161 คน เท่านั้น ที่ก่อให้เกิดผลต่อ
ระบบเศรษฐกิจ หาก สสวท. ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณตามตัวเลขจริงที่ปรากฏการจ้างงานของประเทศ
โดยรวม ในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีการจ้างงานเฉลี่ยอยู่ที่ 37,687,842 คน (Base Case)  
 

ด้านระบบบัญชีประชาชาติด้านรายได้และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
เมื่อพิจารณาบัญชีประชาชาติด้านรายได้ พบว่า งบประมาณประจ าและงบลงทุน จะส่งผลให้รายได้

ภาคครัวเรือนของประเทศใน 4 ไตรมาสของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อยู่ที่ 9,032,292 ล้านบาท หรือ
ประมาณร้อยละ 56 ของ GDP ประเทศ ทั้งนี้ งบประมาณประจ า และงบลงทุน เป็นผลจากการด าเนินงานของ 
สสวท. ในช่วงเวลาดังกล่าว ก่อให้เกิดรายได้ภาคครัวเรือนมูลค่า 1,409.5 ล้านบาท   

ขณะที่ด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ (อัตราเงินเฟ้อ) และการกระจายรายได้ด้านอื่นๆ ได้แก่  
รายได้ภาคธุรกิจ (Business Income) รายได้ภาครัฐ (Government Income) และรายได้จากต่างประเทศ 
(Foreign Income) พบว่า “การด าเนินงานของ สสวท. ใน 4 ไตรมาสของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตุลาคม 
2560–ธันวาคม 2561) ไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
ในภาคเศรษฐกิจดังกล่าวอย่างมีนัยส าคัญ” กล่าวคือ มีการส่งผลกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อที่น้อย เนื่องจากวงเงิน
งบประมาณที่ใช้ในระบบเศรษฐกิจมีสัดส่วนเพียงเล็กน้อย เมื่อเทียบกับอุปสงค์รวมทั้งระบบเศรษฐกิจ 
 

สรุปผลการประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม  
แม้ว่า สสวท. เป็นหน่วยงานวิชาการ ที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก แต่มีความส าคัญกับการวางรากฐาน 

ที่ส าคัญให้กับระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (Labor productivity) ซึ่งจากการประเมิน
พบว่า สสวท. สามารถท าค่าเฉลี่ยของผลิตภาพแรงงานต่อไปได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ และสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ของภาคการศึกษาทั้งหมด ซึ่งส่งผลต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับระบบเศรษฐกิจในอนาคต อีกทั้ง การมีส่วน
ร่วมของ สสวท. ในการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้น จากการเบิกจ่ายงบประมาณที่มียังสามารถด าเนินการ 
ได้ตามวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพเศรษฐกิจและดุลการคลัง 
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5. ผลการวิเคราะห์การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน และกลไกในการขับเคลื่อน
ตามพันธกิจของ สสวท. 

 
ผลการวิเคราะห์การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน และกลไกในการขับเคลื่อนตาม 

พันธกิจของ สสวท. แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 1) บทบาทของ สสวท. ในระดับเศรษฐกิจมหภาค  
2) ข้อเสนอแนะและการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนระดับนโยบาย และ 3) ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติและ  
แนวทางการปรับปรุงการด าเนินงานของ สสวท. มีผลการศึกษา ดังนี ้ 
 

5.1 บทบาทของ สสวท. ในระดบัเศรษฐกิจมหภาค 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (สสวท.) มีภารกิจและหน้าที่ตามกฎหมาย 

ที่ครอบคลุมเกือบทุกบริบทของการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของ
ประเทศ ในการด าเนินงานให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียนไทย 
มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทัดเทียมกับนานาชาติ ภายใต้พันธกิจ
และหน้าที่ดังกล่าวมีจุดเน้นที่ส าคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือแรงงานที่ส าคัญ 2 ด้าน คือ  
1) การพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และ  
2) การพัฒนาคุณภาพของบุคลากรครูและนักเรียน 

ผลกระทบต่อศักยภาพเศรษฐกิจในระยะยาวของ สสวท. ที่มีผลของผลิตภาพรวมของ สสวท. ที่สูงกว่า
ผลิตภาพรวมของประเทศ และผลิตภาพรวมของสาขาการศึกษา ได้สะท้อนให้เห็นถึงความส าคัญของ 
การท างานร่วมกันระหว่างปัจจัยทุนและปัจจัยแรงงานซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตของประเทศ ตลอดจน
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ที่มีผลต่อการสร้างผลิตภาพของแรงงาน ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจและหน้าที่ของ 
สสวท.ข้างต้น ดังนั้น การส่งเสริมการพัฒนาความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี จึงมี
ส่วนช่วยให้ผลิตภาพรวมของประเทศเพิ่มขึ้น อันเกิดจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งช่วยเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว และยังมีส่วนช่วยในการลดความเหลื่อมล้ าหรือช่องว่าง
ของรายได้ผ่านการพัฒนาคุณภาพของแรงงาน และความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีที่น ามาซึ่งการเพิ่มขึ้นของ
ผลิตภาพของปัจจัยการผลิต ท าให้แรงงานได้ผลตอบแทนจากการท างานสูงขึ้นด้วย (ค่าจ้าง เงินเดือน)  
 

5.2 ข้อเสนอแนะและการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนระดับนโยบาย 
5.2.1 ความท้าทายและโอกาสต่อการศึกษาในอนาคต 
การพัฒนาขององค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ พร้อมที่จะมี Disruptor รายใหม่เกิดขึ้น

ตลอดเวลา การเกิดขึ้นของ Disruptor เป็นได้ทั้งโอกาสและอุปสรรค กล่าวคือเป็นโอกาสในการช่วยให้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมพัฒนารวดเร็วยิ่งขึ้น เพราะการมี Disruptor จ าเป็นต้องมีพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่แข็งแกร่งถึงเข้ามาแข่งขันได้ ขณะเดียวก็เป็นอุปสรรคต่อบริษัทเดิมที่ต้องปรับตัวอยู่
ตลอดเวลาเช่นเดียวกัน  

การสร้างโอกาสในยุค Disruptive Technology และสังคมดิจิทัล คือการสร้างสังคมแห่ง 
การตื่นรู้และเรียนรู้กระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ มีผลต่อวิถีชีวิต การด าเนินงาน  
การท าธุรกิจ ซึ่งสื่อการเรียนรู้และเครื่องมือที่ใช้ในการฝึกทักษะและเตรียมความพร้อมทางด้านวิทยาศาสตร์ 
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คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่เด็กให้เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอน เหมาะสมกับช่วงวัย และเกิดการ
พัฒนาความคิดอย่างเป็นระบบ จนกระทั่งเกิดเป็นทักษะ จะมีผลต่อการสร้างผลิตภาพแรงงานของประเทศได้ 
เมื่อประเทศไทยมีทุนมนุษย์ที่มีผลิตภาพสูงและมีความพร้อมแล้ว ย่อมเกิดการดึงดูดภาคการผลิตสมัยใหม่จาก
ทั้งในและต่างประเทศ ส่งผลให้เกิดกระบวนการถ่ายทอดความรู้เพื่อการพัฒนา (Knowledge Transfer) บน
พืน้ฐานความคิดที่มีจากการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยเช่นกัน 

นอกจากนี้ แนวโน้มโรงเรียนนานาชาติที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน ส่งผลให้มีการแข่งขันในธุรกิจ
การศึกษา จากการที่สถาบันการศึกษาของไทย และ/หรือ สถาบันการศึกษาของต่างชาติในประเทศไทย  
น าหลักสูตรจากต่างประเทศที่มีความทันสมัยมากกว่าเข้ามาใช้ โดยมีข้อดี คือ สื่อการเรียนการสอนจาก
ต่างประเทศเหล่านี้สามารถตอบโจทย์ต่อกระบวนการคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์ เพราะสื่อเหล่านี้มาจากประเทศ 
ที่พัฒนาแล้ว ส่วนข้อเสีย คือ อาจท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าของนักเรียนที่มีการใช้หลักสูตรที่แตกต่างกันมากขึ้น 
โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาที่ไม่ได้มีการปรับปรุงหลักสูตร สื่อการเรียนการสอนให้มีคุณภาพที่ดีพอ จึงเป็น
ความท้าทายต่อภารกิจและหน้าที่ของ สสวท. ต่อการเร่งพัฒนาคุณภาพของสื่อการเรียนการสอนให้ทันสมัย  
มีความครอบคลุมและเข้าถึงในพื้นที่ต่างๆ  
 

5.2.2 กระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
พลวัตรการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในโลกยุค

ปัจจุบันท าให้เกิดความจ าเป็นในการพัฒนาเนื้อหาสาระตามหลักสูตรควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะใหม่ๆ  
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่  21 โดยเฉพาะการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ( Information and 
Communication Technology: ICT) มาใช้เป็นสื่อกลางการเรียนรู้ ดังนั้น นอกจากการเรียนรู้ตามสาระวิชา 
ซึ่งมีความส าคัญแล้ว ยังควรเป็นการเรียนรู้จากการค้นคว้าของนักเรียนนอกเหนือจากหลักสูตร บทบาทของครู
จากที่เคยเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนจึงต้องเปลี่ยนไปเป็นผู้สร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้ หรือ 
ให้ค าแนะน าและแนวทางแทน จะเห็นได้ว่าในกระแสของการปฏิวัติการเรียนรู้ รูปแบบของการเรียนรู้ถูก
ปรับเปลี่ยนไปอย่างมาก นักเรียนมิได้ถูกตีกรอบให้เรียนรู้เฉพาะบทเรียนตามหลักสูตร ในทางตรงข้าม หลักคิด
และเทคนิคการเรียนรู้ใหม่ๆ ได้ถูกแนะน าผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น  

นอกจากนี้ ในปัจจุบันสถานการณ์สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ส่งผลกระทบให้ทุกประเทศ
ทั่วโลก ก าหนดทิศทางการพัฒนาก าลังคนให้มีทักษะและสมรรถนะระดับสูง โดยจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น
ให้แรงงานยุคใหม่มีความเป็นมาตรฐานสากล มีทักษะที่หลากหลาย (Multi-Skilled) และมีการเติมทักษะใหม่ 
(re-skill) อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน รวมถึงการเติมทักษะ STEM เพื่อ
พัฒนาแรงงานให้สามารถแก้ไขปัญหาในชีวิตประจ าวันที่เกิดขึ้น ตลอดจนเตรียมพร้อมให้กับแรงงานในการ
ปฏิบัติงานที่ใช้ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี น าไปสู่การรังสรรค์
นวัตกรรมใหม่ๆ ในอนาคต  

ดังนั้น สสวท. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานซึ่งมีบทบาทด้านส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี จึงควรมุ่งเน้นบทบาทการช่วยลดความเหลื่อมล้ าด้านการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ 
สื่อการเรียนรู้ออนไลน์แก่นักเรียน ซึ่งช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถออกแบบการคิดที่เหมาะกับตนเองได้ 
รวมถึงการฝึกให้มีการตั้งค าถามและหาค าตอบได้ด้วยตนเอง และช่วยครูผู้สอนให้ปรับรูปแบบการเรียนการ
สอนให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในศตวรรษที่ 21 อาทิ การใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 
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รูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–based Learning: 
PBL) การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning: PBL) และการเรียนรู้ผ่านเกม 
(Games-Based Learning: GBL) เป็นต้น เพื่อให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวเองมากขึ้น น าไปสู่การเพิ่ม
ความรู้ที่ได้จากการลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะการฟังและการสังเกตุ  โดยผู้เรียนมีการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
ท างานเป็นกลุ่ม ที่จะน ามาสู่การสรุปความรู้ใหม่อย่างมีศักยภาพ นอกจากนี้ สสวท. มีศักยภาพที่จะเพิ่ม
บทบาทในการเป็นที่ปรึกษาด้านหลักสูตร หรือสื่อการเรียนการสอนแบบ Tailor Made ให้กับภาคเอกชนที่
ต้องการผลิตบุคลากรเองตั้งแต่วัยเรียน เพื่อเป็นการผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยีอีกทางหนึ่ง รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างความยอมรับบทบาทของ สสวท. ให้เป็นที่รู้จัก
มากขึ้นด้วย 
 

5.2.3 การมีส่วนร่วมในการจัดท านโยบายและแผน 
การมีส่วนร่วมในการจัดท านโยบายและแผนควรให้ผู้รับประโยชน์ในอนาคตและผู้เกี่ยวข้อง 

อาทิ บริษัทเอกชน ผู้ปกครอง ครู ตัวแทนหรือผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างๆ ทุกภาคส่วน ทุกพื้นที่เข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดท านโยบายและแผน เพื่อสะท้อนความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค โอกาส ตลอดจนแนวทางในการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคต เพื่อให้สังคมรับรู้ เข้าใจ และยอมรับ
บทบาทของ สสวท. รวมทั้งแผนการท างานในเชิงรุกโดยน าองค์ความรู้ที่มีเผยแพร่ให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุด  
ผ่านช่องทางต่างๆ ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะครู นักเรียน และผู้ปกครอง  
 

5.2.4 พันธกิจและภารกิจของ สสวท. 
การก าหนดเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ของโครงการต้องมีความจ าเพาะเจาะจง ครอบคลุม 

การพัฒนาทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก และมุ่งเน้นลงไปในระดับพื้นที่ตัวอย่าง หรือพื้นที่เป้าหมายมากขึ้น ทั้งนี้  
ด้วยงบประมาณที่จ ากัด สสวท. อาจน าร่องด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ไปยังท้องถิ่นที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะ
โรงเรียนที่มีงบประมาณสนับสนุนแต่ขาดองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
เพื่อเป็นต้นแบบ (Project based) หรือเป็นโครงการริเริ่มพิเศษ และก าหนดตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรมที่สังคม
ยอมรับ เช่น คะแนนสอบ PISA ของนักเรียนในโรงเรียนเพิ่มขึ้นแล้วจึงค่อยๆ ขยายผลความส าเร็จไปยัง
โรงเรียนอื่นๆ ซึ่งเริ่มต้นด้วยการพัฒนาบุคลากรภายในโรงเรียน ตั้งแต่ทัศนคติ ความเชื่อ กระบวนการคิด 
กระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตลอดจนทักษะจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 เพิ่มเติมจากการใช้สื่อการเรียน 
การสอน และการอบรมครูในรูปแบบปกต ิ
 

5.2.5 โครงสร้างพื้นฐาน 
สสวท. สามารถส่งเสริมบทบาทการด าเนินงานในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน สื่อการเรียนรู้ 

และอินเทอร์เน็ต ซึ่งเปน็โครงสร้างพื้นฐานที่ส าคัญ เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ด้วยการจัดท า
สื่อการเรียนรู้ที่มีมาตรฐาน เช่น นิทานวิทยาศาสตร์ ชุดกิจกรรม ชุดค่ายเยาวชน ส าหรับกระจายไปยังโรงเรียน
ต่างๆ การพัฒนาสื่อออฟไลน์ การวางระบบแพลตฟอร์มของการใช้แอปพลิเคชัน หนังสือที่มีการปฏิสัมพันธ์ได้ 
การเปิดช่องทางที่หลากหลายให้มีการส่งเสริมการเรียนรู้ เช่น Line TV เป็นต้น 
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5.2.6 การด าเนินงานในระยะที่ผา่นมา และช่องว่างของการพฒันา  
ข้อจ ากัดหรือช่องว่างของการพัฒนา (Missing Link) ที่ส าคัญ คือ ระบบการสอบเข้า

มหาวิทยาลัยของประเทศไทย ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียน ให้เน้นการฝึกท าข้อสอบมากกว่า
การพัฒนาทักษะที่ควรเรียนรู้ อาทิ ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการท างานเป็นทีม ทักษะ
การสร้างสรรค์ เป็นต้น ขัดแย้งกับกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางของ สสวท. ที่ได้วิจัยและพัฒนามาอย่างดี 
ช่องว่างที่เกิดขึ้นส่งผลให้กระบวนการเรียนรู้ต้นน้ า กล่าวคือ แนวทางการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยีผ่านหนังสือ และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ของ สสวท. เมื่อส่งไปยังกลางน้ าคือครูผู้สอนแล้ว กลับส่งต่อไม่
ถึงนักเรียนผู้อยู่ปลายน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากครูผู้สอนส่วนใหญ่ยังไม่ให้ความส าคัญกับการเรียนด้วย
ความเข้าใจ มากกว่าการท่องจ าเนื้อหา สูตรคณิตศาสตร์ และการฝึกท าข้อสอบ ดังนั้น หากไม่เร่งผลักดันให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยแล้ว การพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยจีะด าเนินการได้ยากยิ่งขึ้นในระยะต่อไป 
 

5.3 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติและแนวทางการปรับปรุงการด าเนนิงานของ สสวท. 
5.3.1 การพัฒนาบทบาทด้านการศึกษา 

1) การพัฒนากระบวนทัศน์ (Paradigm) ทางการศึกษา 
ปัจจุบันเด็กนักเรียนไทยไม่ตระหนักถึงความส าคัญของการเรียนด้วยกระบวนการเรียนรู้

ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องจากระบบการเรียนด้วยการติวข้อสอบเอื้อต่อการสอบเข้า
มหาวิทยาลัยที่ประหยัดเวลามากกว่า ดังนั้น หากต้องการให้เด็กนักเรียนไทยหันมาสนใจและพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ตามแนวทางของ สสวท. ซึ่งเป็นพื้นฐานกระบวนการเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนา
บุคลากรในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศแล้ว มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง
สร้างความเข้าใจ และสะท้อนปัญหาดังกล่าวให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา ตระหนักถึงความจ าเป็นใน
การปรับเปลี่ยนระบบการสอบเข้าให้มีความสัมพันธ์กับระบบการเรียนขั้นพื้นฐานที่จ าเป็น 

 
2) การพัฒนาระบบนิ เวศน์  (Ecosystem)  รองรับการเรียนการสอนด้ าน

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคต 
การส่งเสริมให้ความส าคัญโครงการน าร่องด้านการสร้าง Ecosystem อันเป็นระบบการ

เรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นต้นแบบในพื้นที่ที่มีความพร้อมและมีความ
เหมาะสมที่จะน ามาเป็นต้นแบบ ส าหรับการด าเนินงานในพื้นที่อื่นๆ ในอนาคต ซึ่งองค์ประกอบของ 
Ecosystem นอกเหนือจากสื่อการเรียนการสอนด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีแล้ว ควรจะ
ประกอบไปด้วย Co-Learning Space และ Mentor รวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ เป็นต้น 
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5.3.2 การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน 
1) การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานให้ตอบสนองยุทธศาสตร์ระดับประเทศ 
โครงสร้างการบริหารของ สสวท. ควรเพิ่มผู้บริหารที่ท างานในโครงการเชิงพื้นที่ โดยขึ้น

ตรงต่อผู้อ านวยการ สสวท. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารที่ตอบสนองต่อการ
ท างานในเชิงพื้นที่ (Area Based) เช่น การบูรณาการการท างานร่วมกับพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ (EEC) ซึ่งเป็น
พื้นที่น าร่องอุตสาหกรรมเป้าหมายอันเป็นยุทธศาสตร์หลักของประเทศ หรือโครงการน าร่องในการผลิตครูด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น รวมไปถึง กิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่มุ่งเน้นกิจกรรมเชิงประสบการณ์ประยุกต์ (Experience Activities) ซึ่งต้องอาศัย 
มืออาชีพหรือผู้เชี่ยวชาญมาท างานร่วมกัน 

2) การปรับเปลี่ยนโครงสร้างและรูปแบบที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพทัดเทียม
นานาชาติ 

การศึกษา วิเคราะห์ หรือน ารูปแบบการบริหารที่เหมาะสมกับรูปแบบและภารกิจของ 
สสวท. ทั้งในและต่างประเทศ (Best Practice) มาปรับใช้กับโครงสร้างของคณะกรรมการ สสวท. เป็น
กระบวนการที่จ าเป็นต่อการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและรูปแบบที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพทัดเทียม
นานาชาต ิเพื่อศึกษาในด้านของจ านวนและสมรรถนะของบุคลากรที่เหมาะสมกับภารกิจหลัก เพื่อให้เกิดความ
คล่องตัวในด้านการบริหารงาน นอกจากนี้ ในด้านของคุณภาพ องค์ประกอบของคณะกรรมการควรจะ
ประกอบไปด้วยผู้เช่ียวชาญที่มาจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา เป็นต้น อีกทั้งใน
การขับเคลื่อนภารกิจของ สสวท. อย่างมีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องสร้างการมีส่วนร่วมที่เกิดจากบทบาทของ
คณะกรรมการ สสวท. กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

5.3.3 การปรับปรงุการให้บริการตามพันธกิจ 
1) การพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
การส่งเสริมการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง สามารถแบ่งเป็นมิติต่างๆ อาท ิ
 การพัฒนาทักษะ Soft Skill เพื่อยกระดับครูซึ่งประกอบไปด้วยทักษะที่จ าเป็นและ

ทัศนคติต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเฉพาะอนาคตศาสตร์ ซึ่งรวมทั้งแนวโน้มเศรษฐกิจ
สมัยใหม่ การเงินสมัยใหม่ การใช้งานสื่อดิจิทัล การรับข่าวสารจากช่องทางออนไลน์ 
เป็นต้น 

 การสร้างสังคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในระดับพื้นที่ ผ่านทาง 
Social Media เพื่อแลกเปลี่ยนปัญหา แลกเปลี่ยนความรู้ และด าเนินกิจกรรม
ร่วมกัน ผ่านช่องทางการอบรมร่วมกัน 

 การปรับปรุงการส่งต่อครู สควค. ไปยังโรงเรียนที่เหมาะสมกับศักยภาพ รวมถึงปรับ
เพิ่มผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของบุคลากร 

 การสร้างระบบการติดตามผลของการอบรมและพัฒนาครูที่มีมาตรฐาน เพื่อน ามาใช้ 
ในการปรับปรุงการท างานในการอบรมครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี เช่น การอบรมพัฒนาครูเป็นล าดับขั้น เพื่อลดความซ้ าซ้อนของเนื้อหาที่
ได้รับการอบรม และได้รับการต่อยอดจากความรู้เดิม เป็นต้น 
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2) การเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายสื่อ 
ผลจากการลงพ้ืนที่สัมภาษณ์ครูผู้สอน และผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่ ให้ความเห็นว่า

สื่อการเรียนการสอนและการอบรมครูของ สสวท. อยู่ในระดับดีเลิศเมื่อเทียบกับหน่วยงานอื่น หรือ
บริษัทเอกชน แต่ในด้านการจัดจ าหน่ายสื่อพบข้อบกพร่องหลายประการ อาทิ หนังสือเรียนล่าช้า ไม่มีตัวอย่าง
หนังสือ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนสั่งซื้อ ไม่มีพนักงานขายบริการถึงโรงเรียน สสวท. 
จึงควรเร่งแก้ปัญหาดังกล่าว รวมทั้งเพิ่มการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านสื่อเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
โรงเรียนให้มากขึ้น  

3) การด าเนินงานในลักษณะโครงงานเป็นฐาน (Project-based mission) 
การด าเนินงานเพื่อให้บรรลุภารกิจของ สสวท. ที่มีลักษณะเป็น Project based ซึ่งควร

สร้างทีมการขับเคลื่อนจากหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องและสร้างเครือข่ายความร่วมมือผู้เชี่ยวชาญภายนอกเข้า
มาร่วมด าเนินการด้วย 

4) การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ต่อกลุ่มเป้าหมาย 
การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของ สสวท. ต่อกลุ่มเป้าหมาย ในการมีส่วนช่วย 

ในกระบวนการคิด การท างาน การแก้ไขปัญหา และสร้างความรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมายทั้งครู นักเรียน และ
ประชาชนทั่วไป  

 

5.3.4 การน าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนนิงาน 
1) การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
สสวท. ควรสนับสนุนการจัดท าฐานข้อมูลพฤติกรรมการใช้สื่อของนักเรียน เพื่อน ามา

วิเคราะห์รูปแบบการพัฒนาสื่อ และตอบสนองต่อความต้องการและการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมให้มากที่สุด 
อาทิ พฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชัน สื่อกลางที่กลุ่มเป้าหมายของ สสวท. เข้าถึง และรูปแบบการน าเสนอ
ข้อมูลที่กลุ่มเป้าหมายสนใจ รวมทั้ง การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี (Technology Landscape)  
ที่ตามมา และเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้น เพื่อวางแผนการด าเนินงานเชิงรุกรวมไปถึงเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

 
2) การใช้เทคโนโลยีในการบริหารการผลิตสื่อการเรียนการสอนและการฝึกอบรม 
เนื่องจากผลจากการส ารวจเก็บข้อมูลจากโรงเรียนส่วนใหญ่ พบว่า กระบวนการจัดท า

และจัดส่งสื่อการเรียนการสอนของ สสวท. ไม่สามารถจัดหาสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให้เพียงพอต่อ
จ านวนนักเรียนได้ โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดกลาง และขนาดเล็ก ดังนั้น สื่อการเรียนการสอนที่จะพัฒนา 
ในอนาคต ควรพิจารณาถึงต้นทุนของโรงเรียนในการจัดหา หรือใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยแก้ไขและ
ท าให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ผ่านแอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ า
ระหว่างโรงเรียน 
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3) การปรับปรุงฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้มีความทันสมัยและการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล 

สสวท. ควรปรับปรุงฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้มีความทันสมัย เพื่อการด าเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพ และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของ สสวท. ในมิติต่างๆ อาทิ ฐานข้อมูลการใช้สื่อการเรียน  
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฐานข้อมูลผู้ใช้บริการ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานต่างๆ ของ 
สสวท. เช่น การวิเคราะห์พฤติกรรมการตอบสนองต่อช่องทางต่างๆ ของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อหลักสูตรและ  
สื่อของ สสวท. การคาดการณ์แนวโน้มของจ านวนผู้ใช้สื่อการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนการน า
เทคโนโลยี QR code มาใส่ในสื่อต่างๆ ของ สสวท. เพื่อเผยแพร่ความรู้และรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมิน
ความพึงพอใจต่อผู้ใช้ผลผลิตและ/หรือบริการของ สสวท. ด้วย 
 

5.3.5 การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
1) การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับการเรียนรู้ของ

บุคลากร  
สสวท. ควรส่งเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและ

ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชน อาทิ การสร้างระบบการพัฒนาบุคลากรใน สสวท. ให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ในการท างานเชิงประสบการณ์ เช่น การยืมตัวผู้เชี่ยวชาญ การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง
หน่วยงานไม่ว่าจะเป็นสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย. (วว.) ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อยกระดับคุณภาพของพนักงานด้วยการให้พนักงานมี
ส่วนร่วมในการท ากิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน เป็นต้น นอกจากนี้ 
อาจมีการด าเนินงานร่วมกับภาคเอกชนในทักษะต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การเรียนรู้เรื่องการตลาดและ  
การประชาสัมพันธ์ การเรียนรู้เรื่องการเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยเกี่ยวข้องกับด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี แต่ไม่จ ากัดเฉพาะภาคการศึกษา 

 
2) การขยายองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับเครือข่าย 
การแสวงหาความร่วมมือเพิ่มเติมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเป็นการ

ตอบโจทย์ในการขยายองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับเครือข่ายที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะ
ภาคเอกชนที่ เป็นผู้น าด้านเทคโนโลยี เช่น AIS, True, Dtac, Line, E-Wallet, และ Google Thailand  
เป็นต้น ซึ่งอาจเป็นความร่วมมือกึ่งโครงการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (CSR) ซึ่งอาจจะ
ด าเนินงานในลักษณะ Project Base เช่น www.coding.org ของ Microsoft เป็นต้น 
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5.3.6 การติดตามและประเมินผล  
1) การพัฒนาการติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ 
การด าเนินการติดตามและประเมินผลที่แสดงผลเชิงประจักษ์ต่อผลงานของ สสวท.  

อันมีบทบาทส าคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศมากขึ้น อาทิ การศึกษาวิจัย 
ความแตกต่างระหว่างนักเรียนที่ใช้สื่อการเรียนการสอนของ สสวท. และนักเรียนที่ไม่ได้ใช้สื่อการเรียนการสอน
ของ สสวท. เพื่อน าผลดังกล่าวไปใช้ในการสร้างความยอมรับต่อ สสวท. ทั้งระดับโรงเรียน ได้แก่ ผู้บริหาร ครู 
นักเรียน ผู้ปกครอง และหน่วยงานด้านการศึกษาในประเทศ รวมทั้งใช้ในการชี้แจงเพื่อการจัดสรรงบประมาณใน
อนาคต รวมถึงการให้ความส าคัญต่อการติดตามและประเมินผลกระทบของการด าเนินงาน ทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว ครอบคลุมทั้งประเด็นผลลัพธ์ ผลกระทบและความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง 

 
2) การจัดท าฐานข้อมูลเพื่อน ามาใช้ในการติดตามและประเมินผล 
การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลจากแหล่งต่างๆ โดยเฉพาะระบบศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลมา

วิเคราะห์และประมวลผลในเชิงสถิติ เพื่อน ามาใช้ในการวางแผนการท างานและการก าหนดตัวชี้วัดอย่างเหมาะสม 
เช่น การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย ช่องทางการเผยแพร่ และเป้าหมายของโครงการทั้งในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ เช่น การวิเคราะห์การเติบโตของการใช้งานศูนย์ดิจิทัลของกลุ่มเป้าหมายในระยะเวลา  5 ปี  
การวิเคราะห์แนวโน้มของการใช้งานศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลและมิติอื่นๆ ของสื่อดิจิทัล เป็นต้น การก าหนด
กลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถวางแผนและด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึง 
การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้ผลผลิต และ/หรือ บริการของ สสวท. เป็นต้น  

 
5.3.7 การพัฒนาด้านบุคลากร  

1) การปรับปรุงเชิงคุณภาพ 
การมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะของบุคลากร อาทิ การแลกเปลี่ยนบุคลากรกับหน่วยงาน

ต่างๆ ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รวมไปถึงการอบรมบุคลากร โดยใช้การอบรมในงาน (On the job 
training) ซึ่งเป็นการเรียนรู้งานโดยสังเกตการณ์การท างานของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และลงมือปฏิบัติ
จริง เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาทักษะที่ใช้ในการท างานจริงในระยะเวลาอันสั้น โดยผู้ที่จะเป็นวิทยากร หรือผู้ที่
จะมาเป็นผู้ฝึกสอนนั้น ต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการสอนที่หลากหลาย และค านึงถึงความเหมาะสมต่อ
พัฒนาการด้านการเรียนการสอนของผู้เรียน ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าว ควรต้องมีการวางแผนและประเมินผล
อย่างเป็นระบบ 

 
บุคลากรของ สสวท. จ าเป็นต้องตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ในมิติของการน าการเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
สร้างเป็นค่านิยมร่วมขององค์กร เพื่อน าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป เช่น บุคลากร
ของ สสวท. ต้องมีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงเรื่องการพัฒนาระบบการรับช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์  
(E-wallet) ระบบการช าระเงินพร้อมเพย์ (PromptPay) การซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-commerce) การใชบ้ริการรถสาธารณะผ่านแอปพลิเคชั่น เช่น Grab, Line, Taxi เป็นต้น 
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รายงานบทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) การประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

2) การปรับปรุงเชิงปริมาณ 
การค านึงถึงความเพียงพอของจ านวนบุคลากรทั้งฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายปฏิบัติการหลัก

จากภารกิจที่ต้องเพิ่มในอนาคต โดยพิจารณาความจ าเป็นในการเพิ่มบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการจัด
กิจกรรม เช่น ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านสารสนเทศ ผู้เชี่ยวชาญในการสื่อสารต่อสาธารณะ และ/หรือ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดภายในและภายนอกองค์กร เพื่อพัฒนากระบวนการท างานของบุคลากร เช่น  
ลดกระบวนการท างาน เพิ่มประสิทธิภาพ รวมไปถึงสร้างการรับรู้ให้แก่กลุ่มป้าหมายของ สสวท. นอกจากนี้  
รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมและวิธีคิดแบบ สสวท. ที่เป็นอัตลักษณ์ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ให้เกิดกับบุคลากรของ สสวท. ทุกระดับซึ่งจะช่วยให้การขับเคลื่อนองค์กรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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