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หลักการและที่มา 
 
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ( สสวท.) เปนนิติบุคคลตามกฎหมาย ในอดีตมี

สถานะเปนรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดต้ังข้ึนตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 42 ลงวันท่ี  
16  มกราคม  2515 เพ่ือทําหนาท่ีสงเสริมการจัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ
เทคโนโลยี ตอมาไดมีการปรับปรุงกฎหมายจัดต้ังตามพระราชบัญญัติสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี พ.ศ. 2541 ใหเปนหนวยงานของรัฐในกํากับกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงคหลักในการ
ริเร่ิม ดําเนินการและสงเสริมการคนควาและวิจัยหลักสูตร วิธีสอน และการประเมินผลการเรียนการสอน 
วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีทุกระดับการศึกษา การพัฒนาบุคลากร การฝกอบรมครู อาจารย 
นักเรียน นิสิต และนักศึกษาเก่ียวกับการเรียนการสอนและการคนควาวิจัยทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
และเทคโนโลยี ตลอดท้ังคนควา วิจัย ปรับปรุง และจัดทําแบบเรียนและส่ือการเรียนการสอนทุกประเภท 
รวมถึงการจัดใหมีทุนเพ่ือการศึกษา การคนควา การวิจัยและพัฒนา  ท้ังน้ี สสวท. ถือเปนหนวยงานของรัฐใน
กํากับของฝายบริหาร ในฐานะหนวยงานของรัฐท่ีจัดต้ังตามพระราชบัญญัติเฉพาะและจัดเปนหนวยงานของรัฐ
ประเภทองคการมหาชน ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 7 กันยายน 2547 ดวย 

ซ่ึงเม่ือคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมวันท่ี 6 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ไดมีมติเห็นชอบในหลักการกําหนด
แนวทางการปฏิบัติงานใหหนวยงานของรัฐท่ีจัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติเฉพาะดําเนินการจัดใหมี                 
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐท่ีจัดต้ังข้ึนตาม
พระราชบัญญัติเฉพาะตามท่ี สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ  ทําให สสวท. จะตองมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามกรอบการประเมินผลฯ ซ่ึงเปนแนวทางในการประเมินผลหนวยงานของรัฐท่ีจัดต้ังตามพระราชบัญญัติ
เฉพาะ เพ่ือใหหนวยงานมีขอมูลท่ีครบถวนท้ังดานประ สิทธิภาพ ประ สิทธิผลและความคุมคาของ                   
ผลการปฏิบัติงาน เปนประโยชนตอการปรับปรุงการปฏิบัติงานในอนาคต  

สําหรับในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไดมีการปรับปรงุแนวทางการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการขององคการมหาชนท่ีจัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติเฉพาะ ตามคําส่ังหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ
ท่ี 5/2559 ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2559 และรายงานผลการประเมินใหรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติ
จัดต้ังพิจารณากอนสงสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ภายใน 60 วัน นับจากส้ิน
ปงบประมาณ หรือภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายน ของทุกป สสวท. ในฐานะองคกรท่ีจัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติ
เฉพาะมีความประสงคจะประเมินผลองคกรตามระบบประเมินผลของ สสวท. ซ่ึงครอบคลุมแนวทางการประเมิน
องคการมหาชนท่ีจัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติเฉพาะตามคําส่ังหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 5/2559 
เร่ือง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
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ดังน้ัน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) จึงไดจัดจางท่ีปรึกษาคือ บริษัท 
ทริส คอรปอเรช่ัน จํากัด เปนผูประเมินอิสระ โดยกระบวนการประเมินผลเร่ิมดวยการกําหนดกรอบการ
ประเมินผลการดําเนินงาน หลังจากน้ันเปนการหารือพิจารณาความเหมาะสมของตัวช้ีวัด คาเปาหมาย และ
เกณฑการใหคะแนนผลการดําเนินงานระหวางผูบริหาร สสวท. และท่ีปรึกษา ตลอดจนการประเมินผลสําเร็จ
ของการดําเนินงาน เม่ือส้ินปงบประมาณ โดยมีขอบเขตการดําเนินงานต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันท่ี  
30 กันยายน 2562 เพ่ือนําผลการประเมินไปใชประกอบการพิจารณาปรับปรุงคุณภาพ ในการบริหารงาน และ
การดําเนินงานของ สสวท. ในระดับภาพรวม เพ่ือติดตามความกาวหนาของแผนงาน และเพ่ือนําขอมูลท่ีได
จากการประ เ มินผลไปพิจารณากําหนดแนวทางปรับปรุงการ ดํา เ นินงานของ สสวท. ตอไป
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กรอบการประเมินผล น้ําหนัก และประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) กําหนดเกณฑการประเมินผล 
การดําเนินงานซ่ึงมีนํ้าหนักรวม รอยละ 100 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
   

เกณฑการประเมินผลของ สสวท. น้ําหนัก (รอยละ) 
มิติท่ี 1 ดานผลสัมฤทธ์ิตามพันธกิจ 30 
มิติท่ี 2 ดานผูมีสวนไดเสีย 25 
มิติท่ี 3 ดานประสิทธิภาพ 15 
มิติท่ี 4 ดานการกํากับดูแลกิจการและพัฒนาองคกร 30 

  

 สําหรับรายละเอียดของกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี (สสวท.) แยกตามมิติ มีดังน้ี 
 
ตารางที่ 1  กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ สสวท. ประจําป พ.ศ. 2562 

ตัวช้ีวัด น้ําหนัก 
มิติที่ 1 ดานผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจ  30 
1. จํานวนหลักสูตร ส่ือ และกระบวนการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร  
และเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

5 

2. จํานวนครั้งของผูเขาใชหลักสูตร ส่ือ และกระบวนการจัดการเรียนรู ในรูปแบบดิจิทัล 
และ e-learning ท่ีเผยแพร 

5 

3. จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับการพัฒนาความรูความสามารถ 
ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ตามแนวทางของ สสวท. 

5 

4. จํานวนเคร่ืองมือทดสอบคัดเลือกนักเรียนระดับอุดมศึกษาวิชาวิทยาศาสตร 
และคณิตศาสตรท่ีเปนไปตามหลักสูตรและเนนกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ตามแนวทาง สสวท.  

5 

5. รอยละของผูรับทุนการศึกษาท่ีมีผลการเรียนผานเกณฑท่ีกําหนด 5 
6. รอยละของเยาวชนผูไดรับรางวัลการแขงขันความสามารถพิเศษและอัจฉริยภาพระดับ
นานาชาติ  

5 
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ตัวช้ีวัด น้ําหนัก 
มิติที่ 2 ดานผูมีสวนไดเสีย  25 
7. ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ  
    7.1 ระดับความพึงพอใจของผูใชหลักสูตร ส่ือ และกระบวนการจัดการเรียนรู 

 ของ สสวท.  
    7.2 ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการสะเต็มศึกษา 
    7.3 ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการศูนยเรียนรูดิจิทัลระดับชาติ (IPST Learning     

Space) 

10 
(4) 
 

(3) 
(3) 

8. รอยละการดําเนินการตามแผนการสรางความรูความเขาใจแกประชาชน  7 
9. ระดับการยอมรับของประชาชนในการเปนผูนําดานการเรียนรูดานวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร และเทคโนโลยีของประเทศของ สสวท.  
    9.1 ระดับการยอมรับในขอมูลขาวสารหรือความรูท่ี สสวท. เผยแพร  
    9.2 ระดับการยอมรับในผลงานและบทบาทของ สสวท. 

8 
 

(4) 
(4) 

มิติที่ 3 ดานประสทิธิภาพ  15 
10. รอยละความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณ 8 
11. รอยละของโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จตามแผน  7 
มิติที่ 4 ดานการกํากับดูแลและพัฒนาองคกร  30 
12. ระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการ  10 
13. ระดับความสําเร็จในการบริหารงานดานทรัพยากรบุคคล  
     13.1 ระดับความผูกพันของพนักงานท่ีมีตอ สสวท.  
     13.2 รอยละของบุคลากร สสวท. ท่ีมีสมรรถนะผานตามเกณฑท่ีกําหนด 
     13.3 การจัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาองคกร และบุคลากร ระยะ 5 ป 

(ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)  

10 
(4) 
(3) 
 

(3) 
14. จํานวนนวัตกรรม ผลงานทางวิชาการ หรือทรัพยสินทางปญญา (IP) ท่ีสรางจาก
บุคลากร สสวท.  

10 

 

โดยมีผลการประเมินผลการดําเนินงานเบ้ืองตนแตละตัวช้ีวัดดังตอไปน้ี 
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สรุปภาพรวมผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 

1) สรุปผลคะแนนของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 

 
 

ผลการประเมินในภาพรวมของ สสวท. ท้ัง 4 มิติ อยูท่ีระดับคะแนน 4.6355 ผานเกณฑการประเมินผล หรือ                            
มีผลการดําเนินงานดีกวาเปาหมาย โดยมีมิติ ท่ีมีผลการประ เมินในระ ดับคะแนน 5.0000 หรือ                            
มีผลการดําเนินงานดีกวาเปาหมายมาก ซ่ึงเปนผลการประเมินในระดับสูงสุดจํานวน 2 มิติ  คือ มิติท่ี 1 ดาน
ผลสัมฤทธ์ิตามพันธกิจ ผลการดําเนินงานของตัวช้ีวัดมิติน้ีเปนผลผลิตท้ังหมดจํานวน 6 ตัวช้ีวัด ไดแก จํานวน
หลักสูตร ส่ือฯ, จํานวนผูเขาใชหลักสูตร ส่ือ และกระบวนการจัดการเรียนรูในระบบดิจิทัลฯ, จํานวนครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับการพัฒนาความรูความสามารถ, จํานวนเครื่องมือทดสอบคัดเลือกนักเรียน
ระดับอุดมศึกษาวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ,รอยละของผูรับทุนการศึกษาท่ีมีผลการเรียนผานเกณฑท่ี
กําหนดและรอยละของเยาวชนผูไดรับรางวัลการแขงขันความสามารถพิเศษและอัจฉริยภาพระดับนานาชาติ 
ทุกตัวช้ีวัดมีผลการดําเนินงานดีกวาเปาหมายท้ังหมด ผลการประเมินอยูท่ีระดับคะแนน  5.0000  และมิติท่ี 3 ดาน
ประสิทธิภาพ มีจํานวน 2 ตัวช้ีวัด คือ รอยละความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณประจําป และรอยละของ
โครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จตามแผน ผลการดําเนินงานดีกวาเปาหมาย ทุกตัวช้ีวัดมีผลการดําเนินงานดีกวา
เปาหมายท้ังหมด ผลการประเมินอยูท่ีระดับคะแนน  5.0000  

ดานมิติท่ี 4 ดานการกํากับดูแลกิจการและพัฒนาองคกร ผลการประเมินโดยรวมอยูท่ีระดับคะแนน 
4.6579 โดยมิติท่ี 4 ดานการกํากับดูแลกิจการและพัฒนาองคกร ประกอบดวยตัวช้ีวัดจํานวน 3 ตัวช้ีวัด ไดแก 
ระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการมีผลการประเมินท่ีระดับคะแนน 4.2500 ระดับความสําเร็จในการ
บริหารงานดานทรัพยากรบุคคล ท่ีมี 3 ตัวช้ีวัดยอยไดแก มีระดับความผูกพันของพนักงานท่ีมีตอ สสวท. มีผล
การประเมินท่ีระดับคะแนน 4.3094 รอยละของบุคลากร สสวท. ท่ีมีสมรรถนะผานตามเกณฑท่ีกําหนดและ 
การจัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาองคกร และบุคลากร ระยะ 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)
ท่ีมีผลการประเมินท่ีระดับคะแนน 5.0000 ท้ัง 2 ตัวช้ีวัดยอยทําใหตัวช้ีวัดระดับความสําเร็จในการบริหารงาน
ดานทรัพยากรบุคคลมีผลการประเมินโดยรวมอยูท่ีระดับคะแนน 4.7238 และตัวช้ีวัดสุดทายของมิติท่ี 4 คือ
จํานวนนวัตกรรม ผลงานทางวิชาการ หรือทรัพยสินทางปญญา (IP) ท่ีสรางจากบุคลากร สสวท. ผลการประเมิน
อยูท่ีระดับคะแนน 4.6579 และมิติท่ี 2 ดานผูมีสวนไดเสีย มีผลการประเมินอยูท่ีระดับคะแนน 3.9526 โดยมี
ตัวช้ีวัดท่ีมีผลการดําเนินงานดีกวาเปาหมายจํานวน 1 ตัวช้ีวัด ไดแกตัวช้ีวัดท่ี 8 รอยละการดําเนินการตามแผนการ

ภาพรวม
4.6355

มิติท่ี 1
5.0000

มิติที่ 2
3.9526

มิติท่ี 3
5.0000

มิติท่ี 4
4.6579
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2.0000

3.0000
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สรางความรูความเขาใจแกประชาชน มีผลการประเมินในระดับคะแนน 5.0000 ตัวช้ีวัดท่ี 7 ระดับความพึง
พอใจของผูใชบริการ มีผลการประเมินในระดับคะแนน 4.4312 และตัวช้ีวัดท่ี 9 ระดับการยอมรับของ
ประชาชนในการเปนผูนําดานการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีของประเทศของ สสวท. 
ผลการประเมินในระดับคะแนน 2.4380 ดังแสดงในตารางท่ี 2 
 
ตารางที่ 2 ตารางแสดงผลประเมินการปฏิบัติงานของ สสวท. ประจําป พ.ศ. 2562 ในภาพรวม 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการ
ปฏบิัติงาน 

ผลการ
ประเมิน 

มิติที่ 1 ดานผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจ     
1. จํานวนหลักสูตร ส่ือ และกระบวนการจัดการเรียนรู
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 

440 ช้ินงาน 458 ช้ินงาน 5.0000 

2. จํานวนครั้งของผูเขาใชหลักสูตร ส่ือ และกระบวนการจัดการ
เรียนรู ในรูปแบบดิจิทัลและ e-learning ท่ีเผยแพร 

12,330,000 
ครั้ง 

14,791,477 
ครั้ง 

5.0000 

3. จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับการพัฒนาความรู
ความสามารถดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ตาม
แนวทางของ สสวท. 

115,895 
คน 

140,357 
คน 

5.0000 

4. จํานวนเคร่ืองมือทดสอบคัดเลือกนักเรียนระดับอุดมศึกษาวิชา
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรท่ีเปนไปตามหลักสูตรและเนนกระ
บวนการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง สสวท.  

6 ฉบับ 7 ฉบับ  5.0000 

5. รอยละของผูรับทุนการศึกษาท่ีมีผลการเรียนผานเกณฑท่ี
กําหนด 

รอยละ  
95.00 

รอยละ 
99.43 

5.0000 

6. รอยละของเยาวชนผูไดรับรางวัลการแขงขันความสามารถ
พิเศษและอัจฉริยภาพระดับนานาชาติ  

รอยละ 
90.00 

รอยละ 
95.35 

5.0000 

มิติที่ 2 ดานผูมีสวนไดเสีย     
7. ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ  
    7.1 ระดับความพึงพอใจของผูใชหลักสูตร ส่ือ และ

กระบวนการจัดการเรียนรูของ สสวท.  
    7.2 ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการสะเต็มศึกษา 
    7.3 ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการศูนยเรียนรูดิจิทัล

ระดับชาติ (IPST Learning Space) 

 
4.37 

 
4.30 
4.04 

 
4.40 

 
4.15 
4.00 

4.4312 
5.0000 

 
3.5040 
4.6000 

8. รอยละการดําเนินการตามแผนการสรางความรูความเขาใจแก
ประชาชน  
 

รอยละ  
100.00 

รอยละ 
127.11 

5.0000 
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ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการ
ปฏบิัติงาน 

ผลการ
ประเมิน 

9. ระดับการยอมรับของประชาชนในการเปนผูนําดานการเรียนรู
ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีของประเทศของ 
สสวท.  
    9.1 ระดับการยอมรับในขอมูลขาวสารหรือความรูท่ี สสวท. 
เผยแพร  
    9.2 ระดับการยอมรับในผลงานและบทบาทของ สสวท. 

 
 
 

4.50 
 

4.50 

 
 
 

3.83 
 

3.88 

2.4380 
 
 

2.3376 
 

2.5384 
มิติที่ 3 ดานประสทิธิภาพ     
10. รอยละความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณ รอยละ 

96.00 
รอยละ 
98.15 

5.0000 

11. รอยละของโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จตามแผน  รอยละ 
100.00 

รอยละ 
100.00 

5.0000 

มิติที่ 4 ดานการกํากับดูแลและพัฒนาองคกร     
12. ระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการ  5.0000 4.2500 4.2500 
13. ระดับความสําเร็จในการบริหารงานดานทรัพยากรบุคคล  
     13.1 ระดับความผูกพันของพนักงานท่ีมีตอ สสวท.  
     13.2 รอยละของบุคลากร สสวท. ท่ีมีสมรรถนะ         
ผานตามเกณฑท่ีกําหนด 
     13.3 การจัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาองคกร และ
บุคลากร ระยะ 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)  

 
- 

รอยละ 
90.00 

-  

 
4.3094 
รอยละ 
92.99 
5.0000 

 
4.3094 
5.0000 

 
5.0000 

14. จํานวนนวัตกรรม ผลงานทางวิชาการ หรือทรัพยสินทาง
ปญญา (IP) ท่ีสรางจากบุคลากร สสวท.  

20 รายการ 59 รายการ 5.0000 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประเมินผลการปฏบิัติงานของสถาบนัสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับบทสรุปผูบริหาร (Executive Summary) 
 
 

6     

ผลการประเมินผลการปฏิบัตงิานในแตละมิต ิ

 
 

สสวท. มีผลการประเมินผลการดําเนินงาน ในมิติท่ี 1 ดานผลสัมฤทธ์ิตามพันธกิจอยูท่ีระดับคะแนน 5.0000       
ผานเกณฑการประเมินผล โดยในสวนของตัวช้ีวัด จํานวน 6 ตัวช้ีวัดหลัก มีผลการดําเนินงานดีกวาเปาหมายมากทุก
ตัวช้ีวัดโดยสรุปผลสําเร็จของการดําเนินงานตามกรอบการประเมินผลท่ีสําคัญดังน้ี 
ตารางที่ 3 ตารางแสดงผลประเมินการปฏิบัติงานของ สสวท. ประจําป พ.ศ. 2562 ในมิติท่ี 1 

ตัวช้ีวัดที่ เปาหมาย ผลการ
ปฏบิัติงาน 

ผลการ
ประเมิน 

1.จํานวนหลักสูตร ส่ือ และกระบวนการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร และเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

440  
ช้ินงาน 

458  
ช้ินงาน 

5.0000 

2. จํานวนครั้งของผูเขาใชหลักสูตร ส่ือ และกระบวนการจัดการ
เรียนรู ในรูปแบบดิจิทัลและ e-learning ท่ีเผยแพร 

12,330,000 
คร้ัง 

14,791,477 
ครั้ง 

5.0000 

3. จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับการพัฒนา
ความรูความสามารถดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
เทคโนโลยี ตามแนวทางของ สสวท. 

115,895 
คน 

140,357 
คน 

5.0000 

4. จํานวนเคร่ืองมือทดสอบคัดเลือกนักเรียนระดับอุดมศึกษา
วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรท่ีเปนไปตามหลักสูตรและ 
เนนกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง สสวท.  

6 ฉบับ 7 ฉบับ  5.0000 

5. รอยละของผูรับทุนการศึกษาท่ีมีผลการเรียนผานเกณฑท่ี
กําหนด 

รอยละ  
95.00 

รอยละ 
99.43 

5.0000 

6. รอยละของเยาวชนผูไดรับรางวัลการแขงขันความสามารถ
พิเศษและอัจฉริยภาพระดับนานาชาติ  

รอยละ 
90.00 

รอยละ 
95.35 

5.0000 

 
- ตัวชี้วัดที่ 1 จํานวนหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเนนการวิเคราะห แกปญหา และการนําไปใช พิจารณาจากจํานวนผลผลิต 
ซ่ึงประกอบไปดวย หลักสูตร ส่ือ อุปกรณ และกระบวนการเรียนรูของ สสวท. ท้ังผลผลิตท่ีเปนตนฉบับ และ
รางหลักสูตร ท่ีทําไดสําเร็จตามเปาหมายของแผนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีผลการ
ดําเนินงานอยูในระดับคะแนน 5.0000 ซ่ึงสามารถสรุปผลไดดังน้ี  

 หลักสูตร ส่ือ และกระบวนการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ท่ี สสวท. ผลิต
ตองมีมาตรฐานในระดับสากล เนนการคิดวิเคราะห แกปญหา และการนําไปใช สสวท. ต้ังเปาหมาย
จํานวนผลผลิตในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ท้ังหมด 440 ช้ินงาน ซ่ึง สสวท. มีหลักสูตร ส่ือ และ
กระบวนการจัดการเรียนรูท่ีดําเนินการแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ท้ังส้ิน 458 ช้ินงาน    
เปนหลักสูตร ส่ือและกระบวนการจัดการเรียนรู ท่ีอยูในรูปแบบของตนราง ตนฉบับ ตนแบบ           
ชุดกิจกรรม และอุปกรณ ดังน้ี 

 

• คะแนนที่ได คือ 5.0000มิติที่ 1 ดานผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจ 
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ประเภทหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู จํานวน (ชิ้นงาน) 
1. หลักสูตร - 
2. หนังสือเรียน 49 
3. คูมือคร ู 44 
4. เครื่องมือวัดผลประเมินผล 2 
5. กระบวนการจัดการเรียนรูประเภทส่ือส่ิงพิมพ 34 
6. กระบวนการจัดการเรียนรูประเภทส่ือดิจิทัล 290 
7. กระบวนการจัดการเรียนรูประเภทส่ืออุปกรณ 29 
8. หลักสูตรอบรม 6 
9. เอกสารทางวิชาการ 4 

รวม 458 
 
สสวท. สามารถดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานของโครงการหรือกิจกรรมท่ีกําหนดไวไดเปนอยางดี รวมท้ังจัดใหมี
การติดตามผลการดําเนินงานอยางตอเน่ือง สมํ่าเสมอเปนรายเดือน และรายไตรมาส โดยใชระบบวิเคราะหขอมูล
สําหรับผูบริหาร นอกจากน้ีคณะกรรมการท่ีปรึกษาของ สสวท. ยังประชุมติดตามผลการดําเนินงานอยางตอเน่ือง
เปนประจําทุกเดือน จึงสงผลให สสวท. มีผลการดําเนินงานท่ีดีกวาเปาหมายมาก 
 

- ตัวชี้วัดที่ 2 จํานวนครั้งของผูเขาใชหลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรูในระบบดิจิทัล และ  
e-learning ที่เผยแพร พิจารณาจากจํานวนผูเขาใชหลักสูตร ส่ือ และกระบวนการจัดการเรียนรูในระบบ
ดิจิทัล และ e-learning ท่ีเผยแพรทางศูนยเรียนรูดิจิทัล, เว็บไซตอ่ืนๆ ของ สสวท. และแอพพลิเคช่ันบน
โทรศัพทมือถือ และแท็บเล็ต ผูเขาใชจะถูกนับจากจํานวนคร้ังในการใชงาน (session) ซ่ึงการนับ session จะ
เร่ิมนับใหม ทุก 30 นาทีท่ีไมมีการใชงาน โดยไมนับรวมขอมูลการใชงานผานแอพพลิเคช่ันบนโทรศัพทมือถือ
และแท็บเล็ต โดยผลจํานวนผูเขาใช หลักสูตร ส่ือ และกระบวนการจัดการเรียนรูในรูปแบบดิจิทัล และ             
e-learning ท่ีเผยแพรทางศูนยเรียนรูดิจิทัล, เว็บไซตอ่ืนๆ ของ สสวท., ตั้งแต  1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 
สิงหาคม 2562 มีจํานวนท้ังส้ิน 14,791,477 คร้ัง สูงกวาเปาหมายท่ีต้ังไวท่ี 12,330,000 ครั้ง ผลการ
ดําเนินงานอยูท่ีระดับคะแนน 5.0000 โดยแสดงรายละเอียดจํานวนผูเขาใชหลักสูตร ส่ือ และกระบวนการ
จัดการเรียนรูในระบบดิจิทัลจากแตละระบบ หรือชองทางไดดังน้ี  

หลกัสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูในระบบดิจิทลั จํานวนผูเขาใช (ครั้ง) 
1. ระบบอบรมคร ู 534,519 
2. ระบบการสอบออนไลน 211,167 
3. ระบบคลังความรู 10,899,266 
4. ระบบการเรียนรูรวมกัน 9,218 
5. ระบบสํานักพิมพอิเล็กทรอนิกส 3,553 
6. หนาหลักของศูนยเรียนรูดิจิทัลฯ 714,148 
7. เว็บไซตอ่ืนๆ ของ สสวท. 2,419,606 
 รวมทั้งสิ้น 14,791,477 
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- ตัว ช้ี วัดที่  3 จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ได รับการพัฒนาความรูความสามารถ 
ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ตามแนวทางของ สสวท. พิจารณาจากจํานวนครูและ
บุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาความรูความสามารถดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 
ตามแนวทางของ สสวท. ในป 2562 ในโครงการดังตอไปน้ี  

1) โครงการพัฒนาหลักสูตร ส่ือ และกระบวนการจัดการเรียนรู ท่ีเนนการวิเคราะห การแกปญหา และ
กระตุนและใชความคิดสรางสรรค และสามารถนําไปใชไดจริง  

2) การพัฒนาศักยภาพครูแกนนําและ บุคลากรทางการศึกษา เ พ่ือขยายผลการใหบริการ
วิชาการดานหลักสูตร ส่ือและกระบวนการจัดการเรียนรูของ สสวท.  

3) การพัฒนาครู ผูสอนวิทยาศาสตร  คณิตศาสตรและ เทคโนโลยี  และ บุคลากรทางศึกษา 
ในโรงเรียนโครงการพระราชดําริ  

4) การปรับการเรียนเปล่ียนการสอนของครูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ตามแนวทาง สสวท. และ
สะเต็มศึกษา  

5) การยกระดับคุณภาพโรงเรียนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี  
6) การพัฒนาและจัดการเรียนการสอนนอกช้ันเรียนท่ีเหมาะสมตามแนวทาง สสวท. (Science and 

Mathematics Literacy)  
7) โอลิมปกวิชาการ  
8) การพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี  
9) การขยายฐานการพัฒนาผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสูแผนการพัฒนา

กําลังคนตามนโยบายประเทศไทย 4.0  
10) โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา และ  
11) โครงการบูรณาการปฐมวัย  
โดยพบวา ท้ังน้ี มีครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาความรูความสามารถดานวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ท้ังหมด 140,357 คน ซ่ึงสูงกวาเปาหมายท่ีกําหนดไว 115,895 คน ผลการดําเนินงาน
อยูท่ีระดับคะแนน 5.0000 โดยเม่ือพิจารณาโครงการท่ีสําคัญ พบวา 

 การพัฒนาครูผูสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี และบุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียน
โครงการพระราชดําริ: มีผูไดรับการพัฒนาความรู ความสามารถ 14,516 คน จากเปาหมาย 481 คน 
เน่ืองจากมีการอบรมครูทางไกลเพ่ิมเติม โดยเร่ิมดําเนินการชวงกลางป 2562 

 การพัฒนาและจัดการเรียนการสอนนอกช้ันเรียนท่ีเหมาะสมตามแนวทาง สสวท. (Science and 
Mathematics Literacy): มีผูไดรับการพัฒนาความรู ความสามารถ 1,106 คน จากเปาหมาย 165 
คน ในดานการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรและส่ิงแวดลอม 

 การขยายฐานการพัฒนาผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสูแผนการพัฒนา
กําลังคนตามนโยบายประเทศไทย 4.0: มีผูไดรับการพัฒนาความรู ความสามารถ 1,109 คน จาก
เปาหมาย 200 คน เน่ืองจากมีการขยายพ้ืนท่ีดําเนินการเพ่ิมเติม ไดแก จังหวัดขอนแกน จังหวัด
เชียงใหม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และมหาวิทยาลัยทักษิณ 

 โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา: มีผูไดรับการพัฒนาความรู ความสามารถ 68,044 คน จาก
เปาหมาย 82,500 คน เน่ืองจากมีการเล่ือนกําหนดการอบรม ทําใหระยะเวลาตรงกับชวงเลือกต้ัง 
และการจัดอบรมโครงการอ่ืน  ๆ 
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 โครงการบูรณาการปฐมวัย: มีผูไดรับการพัฒนาความรู ความสามารถ 23,412 คน จากเปาหมาย 
22,365 คน โดยมีผู เขารวมมากกวากลุมเปาหมายท่ีกําหนดไว ท้ังการอบรมกลุมครูพ่ีเ ล้ียง 
(ศึกษานิเทศกปฐมวัย ผูบริหาร และครู) และการอบรมทางไกลผูบริหารและครูปฐมวัยในโรงเรียน 
สพฐ. และ สช. 

 
โครงการ ผล (คน) 

1. โครงการพัฒนาหลักสูตร ส่ือ และกระบวนการจัดการเรียนรู ท่ีเนนการวิเคราะห การแกปญหา 
และกระตุนและใชความคิดสรางสรรค และสามารถนําไปใชไดจริง 

214 

2. การพัฒนาศักยภาพครูแกนนําและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือขยายผลการใหบริการวิชาการดาน
หลักสูตร ส่ือและกระบวนการจัดการเรียนรูของ สสวท. 

1,860 

3. การพัฒนาครูผูสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี และบุคลากรทางการศึกษา             
ในโรงเรียนโครงการพระราชดําร ิ

14,516 

4. การปรับการเรียนเปล่ียนการสอนของครูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ตามแนวทาง 
สสวท. และสะเต็มศึกษา 

28,341 

5. การยกระดับคุณภาพโรงเรียนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 1,361 
6. การพัฒนาและจัดการเรียนการสอนนอกช้ันเรียนท่ีเหมาะสมตามแนวทาง สสวท. (Science and 

Mathematics Literacy) 
1,106 

7. โอลิมปกวิชาการ 274 
8. การพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 120 
9. การขยายฐานการพัฒนาผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสูแผนการพัฒนา

กําลังคนตามนโยบายประเทศไทย 4.0 
1,109 

10. โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา 68,044 
11.  โครงการบูรณาการปฐมวัย 23,412 

รวมทั้งสิ้น 140,357 
 

- ตัวชี้วัดที่ 4 จํานวนเครื่องมือทดสอบคัดเลือกนักเรียนระดับอุดมศึกษาวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ที่เปนไปตามหลักสูตรและเนนกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง สสวท. พิจารณาจํานวน
เครื่องมือท่ีใชในการสอบคัดเลือกเขามหาวิทยาลัยท่ีสอดคลองกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงเนน 
การคิดวิเคราะห การแกปญหา กระตุนใหเกิดและใชความคิดสรางสรรคตามแนวทาง สสวท. ใน 6 วิชา ไดแก 
เคมี ชีววิทยา ฟสิกส คณิตศาสตร ธรณีวิทยา และวิชารวม (Science math and literacy) ท้ังน้ี สสวท. 
จัดทําขอสอบเพ่ือคัดเลือกนักเรียนระดับอุดมศึกษาวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ซ่ึงเปนขอสอบท่ีแสดงถึง
สมรรถนะตาง ๆ ดาน Science & Mathematic Literacy ไดแก 1) การเช่ือมโยงความรู (Integration)  
2) การคิดอยางมีวิจารณญาณ (Critical thinking) 3) การส่ือสาร (Communication) รวม 7 ฉบับ จาก
เปาหมายท่ีกําหนดไว 6 ฉบับ ประกอบดวย วิชา Science mathematics literacy 2 ฉบับ (ฉบับสมบูรณ
สําหรับปการศึกษา 2562 จํานวน 1 ฉบับ และ ฉบับรางสําหรับปการศึกษา 2563 จํานวน 1 ฉบับ) และวิชา
คณิตศาสตร ชีววิทยา เคมี ฟสิกส และธรณีวิทยา อยางละ 1 ฉบับ  (ฉบับสมบูรณสําหรับปการศึกษา 2562) 
โดยมีผลการดําเนินงานอยูท่ีระดับคะแนน 5.0000 
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วิชา ผล (ฉบับ) 
1. เคมี 1 
2. ชีววิทยา 1 
3. ฟสิกส 1 
4. คณิตศาสตร 1 
5. ธรณีวิทยา 1 
6. วิชารวม (Science math and literacy) 2 

รวมทั้งสิ้น 7 
 
- ตัวชี้วัดที่ 5 รอยละของผูรับทุนการศึกษาที่มีผลการเรียนผานเกณฑที่กําหนด พิจารณาจากจํานวนผูรับ
ทุนการศึกษาท่ีมีผลการเรียนผานเกณฑท่ีกําหนด เทียบกับจํานวนผูรับทุนการศึกษาท้ังหมด ในทุน 1) สงเสริม
การผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (สควค.) 2) ทุนพัฒนาและสงเสริมผูมี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (พสวท.) และ 3) ทุนโอลิมปกวิชาการสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ 
เจาฟากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร (ทุนโอลิมปกฯ) โดยพบวา ผูท่ีมีคะแนนผลการเรียนผาน
เกณฑและคงสภาพเปนผูรับทุนในปตอไป มีจํานวนท้ังส้ิน 1,933 คน จากจํานวนผูรับทุนในป 2561 ท้ังหมด 
1,944 คน คิดเปนรอยละ 99.43 ซ่ึงเม่ือพิจารณาจําแนกตามทุนแตละโครงการ พบวา เปนทุนโครงการ สควค. 
จํานวน 166 คน ทุน พสวท. จํานวน 1,659 คน และทุนโอลิมปก จํานวน 108 คน สําหรับผูรับทุนท่ีมีผล 
การเรียนไมผานเกณฑฯ มีจํานวน 11 คน เปนผูรับทุน พสวท. ท้ังหมด โดยมีผลการดําเนินงานอยูท่ีระดับ
คะแนน 5.0000 

 

ทุน 
จํานวนผูรับทุนการศกึษา

ทั้งหมด 
 (คน) 

จํานวนผูรับทุนการศกึษาทีม่ ี
ผลการเรียนผานเกณฑที่กําหนด 

(คน) 
1. ทุนโครงการ สควค. 166 166 
2. ทุน พสวท. 1,670 1,659 
3. ทุนโอลิมปกวิชาการ 108 108 

รวมทั้งสิ้น 1,944 1,933 (รอยละ 99.43) 
 

- ตัวชี้วัดที่ 6 รอยละของเยาวชนผู ไดรับรางวัลการแขงขันความสามารถพิเศษและอัจฉริยภาพระดับ
นานาชาติ พิจารณาจากจํานวนเยาวชนผูไดรับรางวัลการแขงขันความสามารถพิเศษและอัจฉริยภาพระดับนานาชาติ เทียบกับ
จํานวนเยาวชนท้ังหมดท่ีสงเขารวมแขงขัน โดยรางวัลการแขงขันความสามารถพิเศษและอัจฉริยภาพ หมายถึง เหรียญรางวัล 
รางวัลชมเชย เกียรติบัตร เกียรติคุณประกาศ รางวัลพิเศษตางๆ  ซ่ึงประกอบดวย 3 กิจกรรมการแขงขัน ไดแก (1) กิจกรรมการ
พัฒนานักเรียนและจัดสงผูแทนประเทศไทยไปแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ (2) กิจกรรมการ
แขงขันฟสิกสสัประยุทธระดับนานาชาติ (The International Young Physicists’ Tournament : IYPT) และ (3) กิจกรรมการ
ประชุมนานาชาตินักวิทยาศาสตรรุนเยาว (International Conference of Young Scientists: ICYS) โดยมีจํานวนเยาวชน
ท่ีไดรับรางวัลรวม 41 คน จากจํานวนเยาวชนท้ังหมดที่สงเขารวมแขงขัน 43 คน คิดเปนรอยละ  95.35 
ผลการ ดํา เนิน งานอ ยู ที่ ร ะ ดับคะ แนน 5.0000 โดยมีก ารรายงานผลแยกตามกิจกรรมการ
แขงขันความสามารถพิเศษและอัจฉริยภาพระดับนานาชาติของ สสวท. ประจําป 2562 ดังน้ี 
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กิจกรรมการแขงขัน จํานวนเยาวชนทั้งหมด 
ที่สงเขารวมแขงขัน 

จํานวนเยาวชน 
ที่ไดรับรางวัล 

1. กิจกรรมการพัฒนานักเรียนและจัดสงผูแทนประเทศไทย
ไปแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวาง
ประเทศ 

32 30 

2. กิจกรรมการแขงขันฟสิกสสัประยุทธระดับนานาชาติ (The 
International Young Physicists’ Tournament : 
IYPT) 

5 5 

3. กิจกรรมการประชุมนานาชาตินักวิทยาศาสตรรุนเยาว 
(International Conference of Young Scientists: 
ICYS) 

6 6 

รวมทั้งสิ้น 43 41 
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สสวท. มีผลการประเมินผลการดําเนินงาน ในมิติท่ี 2 อยูท่ีระดับคะแนน 3.9526 โดยมีตัวช้ีวัดท่ี 8 รอยละ
การดําเนินการตามแผนการสรางความรูความเขาใจแกประชาชนท่ีมีผลการดําเนินงานดีกวาเปาหมายมาก    
ผลการประเมินอยูท่ีระดับคะแนน 5.0000 โดยตัวช้ีวัดท่ี 7 ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ มีผลการ
ประเมินท่ีระดับ 4.4312 คะแนน และตัวช้ีวัดท่ี 9 ระดับการยอมรับของประชาชนในการเปนผูนําดานการ
เรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีของประเทศของ สสวท. มีผลการประเมินท่ีระดับ 2.4380
คะแนน โดยสรุปผลสําเร็จของการดําเนินงานตามกรอบการประเมินผลท่ีสําคัญ ดังน้ี 

 
ตัวช้ีวัดที่ เปาหมาย ผลการ

ปฏิบัติงาน 
ผลการ
ประเมิน 

7. ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ   4.4312 
7.1 ระดับความพึงพอใจของผูใชหลักสูตร ส่ือ และกระบวนการ
จัดการเรียนรูของ สสวท. 

4.37 4.40 5.0000 

  7.2 ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการสะเต็มศึกษา 4.30 4.15 3.5040 
  7.3 ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการศูนยเรียนรูดิจิทัลระดับชาติ 
(IPST Learning Space) 

4.04 4.00 4.6000 

8. รอยละการดําเนินการตามแผนการสรางความรูความเขาใจแก
ประชาชน 

รอยละ 
100.00 

รอยละ 
127.11 

5.0000 

9. ระดับการยอมรับของประชาชนในการเปนผูนําดานการเรียนรู
ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีของประเทศของ 
สสวท. 

  2.4380 

  9.1 ระดับการยอมรับในขอมูลขาวสารหรือความรูท่ี สสวท. 
เผยแพร 

4.50 3.8344 2.3376 

  9.2 ระดับการยอมรับในผลงานและบทบาทของ สสวท. 4.50 3.8846 2.5384 
 

- ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ พิจารณาจากระดับคะแนนความพึงพอใจของผูใชบริการของ 
สสวท. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใน 3 ตัวช้ีวัดยอย โดยกําหนดนํ้าหนักและผลการดําเนินงานของแตละ
ตัวช้ีวัดท่ีสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ ดังน้ี 
 

ตวัชีว้ดั น้ําหนัก ผลการ
ดําเนินงาน คะแนนที่ได คะแนนถวง

นํ้าหนัก 
7.1 ระดับความพึงพอใจของผูใชหลักสูตร ส่ือ และ

กระบวนการจัดการเรียนรูของ สสวท. 0.40 4.4033 5.0000 2.0000 

7.2 ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการสะเต็มศึกษา 0.30 4.1504 3.5040 1.0512 
7.3 ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการศูนยเรียนรูดิจิทัล

ระดับชาติ (IPST Learning Space) 0.30 4.0000 4.6000 1.3800 

ภาพรวม ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ 1.00 4.2064  4.4312 

• คะแนนที่ได คือ 3.9526มิติท่ี 2 ดานผูมีสวนไดเสีย
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โดยมีรายละเอียดของผลการดําเนินงานในแตละตัวช้ีวัดดังน้ี 
 

7.1 ระดับความพึงพอใจของผูใชหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูของ สสวท. 
กลุมเปาหมายท่ีสอบถามความพึงพอใจไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอนสาระวิชาวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตรและเทคโนโลยี และนักเรียน จํานวนรวม  400 คน ในการวัดความพึงพอใจของผูใช
หลักสูตร ส่ือ และกระบวนการจัดการเรียนรู จะวัดความพึงพอใจส่ือการเรียนการสอนออกเปน 2 
ประเภท ไดแก 1) หนังสือเรียน และ 2) คูมือครู ในปน้ีภาพรวมผูใชส่ือและกระบวนการจัดการเรียนรู 
มีความพึงพอใจอยูท่ีระดับ 4.4033 เม่ือเทียบกับเกณฑการประเมินผลจึงมีคาคะแนนท่ีไดอยูท่ีระดับ
คะแนน 5.0000 ตามรายละเอียดดังน้ี 
 

ผลผลิต น้ําหนัก ผลการดําเนินงาน 
(ระดับ) คะแนนถวงน้ําหนัก 

1. หนังสือเรียน  0.80 4.4207 3.5366 
2. คูมือครู  0.20 4.3339 0.8668 
ภาพรวม ระดับความพึงพอใจของผูใชสื่อฯ 1.00  4.4033 

 
- ระดับความพึงพอใจในส่ือการเรียนการสอนของ สสวท. ประเภทหนังสือเรียน มีระดับความพึงพอใจรวม                         
ในทุกกลุมเปาหมายท่ี 4.4207 เม่ือพิจารณาตามกลุมเปาหมายพบวาในกลุมนักเรียนมีระดับความพึงพอใจในส่ือ
การเรียนการสอนของ สสวท. ประเภทหนังสือเรียนรวมท่ีระดับคะแนน 4.4176 โดยประเด็นท่ีนักเรียนมีระดับความ
พึงพอใจสูงสุดคือ เน้ือหาสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรูท่ีระดับคะแนน 4.5294  ในกลุม
ครูมีระดับความพึงพอใจในส่ือการเรียนการสอนของ สสวท. ประเภทหนังสือเรียนรวมท่ีระดับคะแนน 4.3986 โดย
ประเด็นท่ีครูมีระดับความพึงพอใจสูงสุดคือ หนังสือใชกระดาษคุณภาพดี เหมาะสมกับราคาท่ีระดับคะแนน 
4.5211 และกลุมผูบริหารโรงเรียนมีระดับความพึงพอใจในส่ือการเรียนการสอนของ สสวท. ประเภทหนังสือเรียน
รวมท่ีระดับคะแนน 4.4458 โดยประเด็นท่ีผูบริหารโรงเรียนมีระดับความพึงพอใจสูงสุดคือ เน้ือหาถูกตอง 
ครบถวน และเหมาะสมกับระดับช้ันของผูเรียนท่ีระดับคะแนน 4.6458 ตามรายละเอียดดังน้ี 
 
ความพึงพอใจสื่อการเรียนการสอนของ สสวท.  

ประเภทหนังสือเรียน รวม นักเรียน ครู ผูบริหาร
โรงเรียน 

1. เน้ือหาสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู 4.5375 4.5294 4.4789 4.6042 
2. เน้ือหาถูกตอง ครบถวน และเหมาะสมกับระดับช้ันของผูเรียน 4.5195 4.5042 4.4085 4.6458 
3. เน้ือหามีความทันสมัย และทันตอเหตุการณปจจุบัน 4.5300 4.5210 4.4648 4.6042 
4. การจัดลําดับเน้ือหาเหมาะสมมีการเรียงลําดับความคิดตอเน่ือง (idea 

flow) 4.3283 4.3277 4.3239 4.3333 

5. คําถามและแบบฝกหัดกระตุนใหนักเรียนมีการคิดวิเคราะห และสราง
ความเขาใจบทเรียนเพ่ิมข้ึน 4.3231 4.3193 4.2958 4.3542 

6. กิจกรรมและการทดลองสงเสริมใหผูเรียนไดใชทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร และทักษะในศตวรรษท่ี 21 4.4828 4.4706 4.3944 4.5833 

7. ส่ือประกอบเน้ือหาในบทเรียนมีประโยชนในการชวยใหผูเรียนเขาใจ
เน้ือหาดีย่ิงข้ึน 4.3231 4.3193 4.2958 4.3542 



รายงานผลการประเมินผลการปฏบิัติงานของสถาบนัสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับบทสรุปผูบริหาร (Executive Summary) 
 
 

14     

ความพึงพอใจสื่อการเรียนการสอนของ สสวท.  
ประเภทหนังสือเรียน รวม นักเรียน ครู ผูบริหาร

โรงเรียน 
8. ภาพประกอบบทเรียนมีความชัดเจน ส่ือความหมายและชวย

ใหเขาใจเน้ือหา 4.3996 4.3950 4.3662 4.4375 

9. การออกแบบรูปเลมสวยงามและการจัดวางองคประกอบ
ภายในเลมเหมาะสม 4.2908 4.3109 4.4366 4.1250 

10. หนังสือใชกระดาษคุณภาพดี เหมาะสมกับราคา 4.4723 4.4790 4.5211 4.4167 
ภาพรวม ระดับความพึงพอใจของผูใชสื่อฯ 4.4207 4.4176 4.3986 4.4458 

 
- ระดับความพึงพอใจในส่ือการเรียนการสอนของ สสวท. ประเภทคูมือครู มีระดับความพึงพอใจรวม                         
ในทุกกลุมเปาหมายท่ี 4.3339 เม่ือพิจารณาตามกลุมเปาหมายพบวาในกลุมครูมีระดับความพึงพอใจในส่ือการ
เรียนการสอนของ สสวท. ประเภทคูมือครรูวมท่ีระดับคะแนน 4.2365 โดยประเด็นท่ีครูมีระดับความพึงพอใจสูงสุด
คือ การออกแบบรูปเลมสวยงาม เหมาะสมกับการใชงานท่ีระดับคะแนน 4.4366 และกลุมผูบริหารโรงเรียนมีระดับ
ความพึงพอใจในส่ือการเรียนการสอนของ สสวท. ประเภทคูมือครูรวมท่ีระดับคะแนน 4.4313 โดยประเด็นท่ี
ผูบริหารโรงเรียนมีระดับความพึงพอใจสูงสุดคือ ในภาพรวมของคูมือครูมีประโยชนสําหรับใหครูผูสอนนําไปใชใน
การจัดการเรียนการสอน ท่ีระดับคะแนน 4.6458 ตามรายละเอียดดังน้ี 
 

ความพึงพอใจสื่อการเรียนการสอนของ สสวท. ประเภทคูมือคร ู รวม ครู ผูบริหาร
โรงเรียน 

1. เน้ือหาสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู 4.3832 4.1831 4.5833 
2. เน้ือหาถูกตอง ครบถวน และเหมาะสมกับระดับช้ันของผูเรียน 4.3207 4.1831 4.4583 
3. เน้ือหามีความทันสมัย และทันตอเหตุการณปจจุบัน 4.1813 4.1127 4.2500 
4. การจัดลําดับเน้ือหาเหมาะสมมีการเรียงลําดับความคิดตอเน่ือง (idea flow) 4.3131 4.0845 4.5417 
5. คําถามและแบบฝกหัดกระตุนใหนักเรียนมีการคิดวิเคราะห และสรางความ

เขาใจบทเรียนเพ่ิมข้ึน 4.4500 4.2958 4.6042 

6. กิจกรรมและการทดลองสงเสริมใหผูเรียนไดใชทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร และทักษะในศตวรรษท่ี 21 4.3554 4.2941 4.4167 

7. ส่ือประกอบเน้ือหาในบทเรียนมีประโยชนในการชวยใหผูเรียนเขาใจเน้ือหาดี
ย่ิงข้ึน 4.1219 4.0563 4.1875 

8. ภาพประกอบบทเรียนมีความชัดเจน ส่ือความหมายและชวยใหเขาใจเน้ือหา 4.5342 4.4225 4.6458 
9. การออกแบบรูปเลมสวยงามและการจัดวางองคประกอบภายในเลม

เหมาะสม 4.4371 4.4366 4.4375 

10. หนังสือใชกระดาษคุณภาพดี เหมาะสมกับราคา 4.2416 4.2958 4.1875 
ภาพรวม ระดับความพึงพอใจของผูใชสื่อฯ 4.3339 4.2365 4.4313 

 
สําหรับรายละเอียดความพึงพอใจของผูใชท่ีมีตอผลผลิตหลักสูตร ส่ือและกระบวนการจัดการเรียนรูของ สสวท. 
สามารถพิจารณาเพ่ิมเติมจากรายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) การประเมินผลการดําเนินงาน สสวท. 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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 7.2 ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการสะเต็มศึกษา สํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการสะเต็ม
ศึกษาจากวิธีการเรียนรูใน 2 ชองทาง ไดแก (1) การอบรมครูดวยระบบทางไกล โครงการบูรณาการ
สะเต็มศึกษา (2) การอบรมครูสะเต็มศึกษาปฐมวัยดวยระบบทางไกล โดยภาพรวมผูใชบริการสะเต็ม
ศึกษาท่ีตอบแบบสํารวจจํานวน 400 คน มีระดับความพึงพอใจอยูท่ีระดับ 4.1504 เม่ือเทียบกับเกณฑ
การประเมินผลจึงมีคาคะแนนท่ีไดอยูท่ีระดับคะแนน 3.5040 ตามรายละเอียดดังน้ี 

 
ผลผลติ น้ําหนัก ผลการดําเนินงาน 

(ระดับ) คะแนนถวงน้ําหนัก 

1. การอบรมครูดวยระบบทางไกล โครงการบูรณา
การสะเต็มศึกษา 0.60 4.2066 2.5240 

2. การอบรมครูสะเต็มศึกษาปฐมวัยดวยระบบ
ทางไกล 0.40 4.0662 1.6265 

ภาพรวม ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ 
สะเต็มศึกษา 1.00  4.1504 

 

- ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการสะเต็มศึกษา เม่ือพิจารณาตามกลุมเปาหมายพบวาในกลุมครูท่ีไดรับการ
อบรมในโครงการการอบรมครูดวยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาจํานวน 212 คน มีระดับความพึง
พอใจรวมท่ีระดับคะแนน 4.2066 โดยประเด็นท่ีมีระดับความพึงพอใจสูงสุดคือ วิทยากรมีความรู ความเช่ียวชาญ
เก่ียวกับสะเต็มศึกษา สามารถตอบขอสงสัยไดชัดเจน ถูกตองครบถวน ท่ีระดับคะแนน 4.4444 และกลุมครูท่ีไดรับ
การอบรมในโครงการการอบรมครูสะเต็มศึกษาปฐมวัยจํานวน 188 คน ดวยระบบทางไกล มีระดับความพึงพอใจ
รวมท่ีระดับคะแนน 4.0662 โดยประเด็นท่ีมีระดับความพึงพอใจสูงสุดคือ เอกสารคูมือ  ส่ือ และอุปกรณ
ประกอบการอบรมสะเต็มศึกษามีประโยชนในการนําไปใช ท่ีระดับคะแนน 4.2941 ตามรายละเอียดดังน้ี 
 

ความพึงพอใจของผูใชบริการสะเต็มศึกษา โครงการบูรณาการ
สะเต็มศึกษา 

สะเต็มศึกษา
ปฐมวัย 

1. หลักสูตรการฝกอบรมตรงกับความตองการ 4.1944 4.1176 
2. เน้ือหาในการฝกอบรมถูกตองครบถวนและตรงกับวัตถุประสงคของการฝกอบรม 4.1806 4.1765 
3. สัญญาณระบบทางไกลมีภาพและเสียงชัดเจนไมติดขัดในชวงระยะเวลาอบรม 4.1806 3.8824 
4. วิทยากรมีความรู ความเช่ียวชาญเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา สามารถตอบขอสงสัยไดชัดเจน 

ถูกตองครบถวน 
4.4444 4.1176 

5. วิทยากรมีเทคนิคการถายทอดความรูท่ีนาสนใจ เขาใจไดงาย และสรางการมีสวนรวมให 
ผูเขาอบรม 

4.1944 4.1765 

6. เอกสารคูมือ  ส่ือ และอุปกรณประกอบการอบรมสะเต็มศึกษามีประโยชนในการนําไปใช 4.3333 4.2941 
7. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 3.8611 3.7059 
8. ครูผูรับการอบรมสามารถนําความรูท่ีไดไปใชสอดแทรกการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน

ปกติได 
4.2639 4.0588 

ภาพรวม ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการสะเต็มศึกษา 4.2066 4.0662 
 

สําหรับรายละเอียดระดับความพึงพอใจของผูใชบริการสะเต็มศึกษา สามารถพิจารณาเพ่ิมเติมจากรายงานฉบับ
สมบูรณ (Final Report) การประเมินผลการดําเนินงาน สสวท. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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 7.3 ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการผลผลิตของ สสวท. ในรูปแบบสื่อดิจิทัล และศูนยเรียนรู
ดิจิทัลระดับชาติ (IPST Learning Space) ผูเขาใชบริการส่ือดิจิทัลของ สสวท. ทางอินเตอรเน็ต 
(เฉพาะท่ีผานศูนยการเรียนรูดิจิทัลระดับชาติดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี สสวท. 
(http://learningspace.ipst.ac.th/) ในชวงป พ.ศ. 2562 จํานวนท้ังส้ิน 393 ราย ในทุกส่ือเขาใช
บริการใน 3 ระบบ  ดังตอไปน้ี  
1) ระบบอบรมครูออนไลน (Teacher PD System) ผานศูนยเรียนรูดิจิทัลระดับชาติฯ   
2) ระบบการสอบออนไลน (Online Testing System)  
3) ระบบคลังความรู (Scimath.org) ผานศูนยเรียนรูดิจิทัลระดับชาติฯ  
ภาพรวมระดับความพึงพอใจของผูใชบริการผลผลิตของ สสวท. ในรูปแบบส่ือดิจิทัล และศูนยเรียนรู
ดิจิทัลระดับชาติ (IPST Learning Space) มีความพึงพอใจอยูท่ีระดับ 4.0000 เม่ือเทียบกับเกณฑการ
ประเมินผลจึงมีคาคะแนนท่ีไดอยูท่ีระดับคะแนน 4.6000 ตามรายละเอียดดังน้ี 
 

ผลผลติ น้ําหนัก ผลการดําเนินงาน 
(ระดับ) 

คะแนนถวง
นํ้าหนัก 

1. ระบบการอบรมครูออนไลน (Teacher PD System) 0.30 4.0622 1.2187 
2. ระบบการสอบออนไลน (Online Testing System) 0.20 3.6200 0.7240 
3. ระบบคลังความรู (Scimath.org) 0.50 4.1185 2.0593 

ภาพรวม ระดับความพึงพอใจของผูเขาใชผลผลติฯ 1.00  4.0000 
 
- การใชบริการในระบบการอบรมครูออนไลน (Teacher PD System) มีความพึงพอใจโดยรวมอยูท่ี
ระดับ 4.0622 โดยมีระดับความพึงพอใจสูงท่ีสุดในประเด็น ระบบการอบรมครูออนไลน (Teacher 
PD System) มีประโยชนและตองการกลับมาใชซํ้า ท่ีระดับคะแนน 4.2424   
- ในดานระบบการสอบออนไลน (Online Testing System)  ) มีความพึงพอใจโดยรวมอยูท่ีระดับ 
3.6200 โดยมีความพึงพอใจมากท่ีสุด ในประเด็น ขอสอบ/เน้ือหาท่ีเก่ียวของมีความถูกตอง ท่ีระดับ
คะแนน 3.7692 
- ในสวนของระบบคลังความรู (SciMath.org)  มีความพึงพอใจโดยรวมอยูท่ีระดับ 4.1185 โดยมี
ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดในประเด็น ระบบคลังความรู (SciMath) มีประโยชนและตองการ
กลับมาใชซํ้าท่ีระดับคะแนน 4.2778 
สําหรับรายละเอียดระดับความพึงพอใจของผูใชบริการสะเต็มศึกษา สามารถพิจารณาเพ่ิมเติมจากรายงาน
ฉบับสมบูรณ (Final Report) การประเมินผลการดําเนินงาน สสวท. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
- ตัวช้ีวัดที่ 8 รอยละการดําเนินงานตามแผนการสรางความรูความเขาใจแกประชาชน พิจารณาจาก
ปริมาณ/จํานวนคร้ังของการใชส่ือประชาสัมพันธท่ีเกิดข้ึนจริงเทียบกับจํานวนคร้ังของการใชส่ือประชาสัมพันธ
ตามแผนการสรางความรูความเขาใจแกประชาชนท่ีกําหนดไว นับถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 โดย สสวท. 
มีจํานวนคร้ังของการใชส่ือประชาสัมพันธตามแผนการสรางความรูความเขาใจแกประชาชนท่ีกําหนดไว ภายใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ท้ังหมด 1,745 คร้ัง จํานวนครั้งของการใชส่ือประชาสัมพันธท่ีเกิดข้ึนจริง ภายใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 2,218 คร้ัง คิดเปนรอยละ 127.11 เม่ือเทียบกับเกณฑการประเมินผล 
ท่ีกําหนด จึงมีผลการดําเนินงานท่ีระดับคะแนน 5.0000 หรือมีผลการดําเนินงานดีกวาเปาหมายมาก 

สสวท. ดําเนินงานโครงการประชาสัมพันธเชิงรุกเพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจในการทํางานของ 



รายงานผลการประเมินผลการปฏบิัติงานของสถาบนัสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
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สสวท. และสรางความตระหนักรูทางดานวิทยาศาสตร โดยดําเนินงาน 3 กิจกรรม ไดแก 1) การส่ือสาร
วิทยาศาสตรเพ่ือสงเสริมภาพลักษณการเปนผูนําการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 
ของ สสวท. 2) การประชาสัมพันธเชิงรุกเพ่ือสรางภาพลักษณเชิงบวก และ 3) การส่ือสารประชาสัมพันธเชิงรุก
ใหสาธารณชน ซ่ึงมีตัวอยางการประชาสัมพันธในกิจกรรมท่ี 1 การส่ือสารวิทยาศาสตรเพ่ือสงเสริมภาพลักษณ
องคกร เชน การประชาสัมพันธการแขงขันการพูดส่ือสารวิทยาศาสตร (นักส่ือสารวิทยาศาสตรรุนเยาวชน 
เครือขายความรวมมือ) กิจกรรมท่ี 2 การประชาสัมพันธเชิงรุกเพ่ือสรางภาพลักษณองคกร เชน งานแถลงขาว/
กิจกรรมส่ือมวลชนในเดือนกันยายน 2562 งาน Coding และ GLOBE รวมท้ังกิจกรรมท่ี 3 การส่ือสาร
ประชาสัมพันธเชิงรุกใหสาธารณชน เชน การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารทาง Facebook และขอมูลขาวสาร
ทางเว็บไซตเปนตน โดยแสดงรายละเอียดจํานวนคร้ังของการใชส่ือประชาสัมพันธท่ีเกิดข้ึนจริงไดดังน้ี   

 
 

หัวขอ  โทรทัศน วิทยุ ส่ิงพิมพ สารสนเทศ
ออนไลน ส่ืออื่น  ๆ กิจกรรม รวม 

1) กิจกรรมการส่ือสาร
วิทยาศาสตรเพ่ือสงเสริม
ภาพลักษณองคกร 

เปาหมาย - - - 30 152 1,062 1,244 

ผลงาน - - - 130 302 1,168 1,600 

รอยละ - - - 433.33 198.68 109.98 128.62 
2) การประชาสัมพันธเชิงรุก
เพ่ือสรางภาพลักษณองคกร 

เปาหมาย 12 46 180 180 - 21 439 

ผลงาน 26 57 208 232 - 33 556 

รอยละ 216.67 123.91 115.56 128.89 - 157.14 126.65 
3) การส่ือสารประชาสัมพันธ
เชิงรุกใหสาธารณชน 

เปาหมาย - - - 56 - 6 62 

ผลงาน - - - 56 - 6 62 

รอยละ - - - 100.00 - 100.00 100.00 
รอยละการดําเนินงานตามแผนการสรางความรูความเขาใจแกประชาชน รวมทั้งสิน้ 127.11 

 
- ตัวชี้วัดที่ 9 ระดับการยอมรับของประชาชนในการเปนผูนําดานการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

และเทคโนโลยีของประเทศของ สสวท.  มีระดับคะแนนรวมถวงนํ้าหนักตัวช้ีวัด เทากับ 2.4380 คะแนน 
ประกอบดวย 2 ตัวช้ีวัดยอย ไดแก 1) ระดับการยอมรับในขอมูลขาวสารหรือความรูท่ี สสวท. เผยแพร และ 
2) ระดับการยอมรับในผลงานและบทบาทของ สสวท. โดยกําหนดนํ้าหนักของแตละตัวช้ีวัด ดังน้ี 

ตวัชีว้ดั น้ําหนัก ผลการดําเนินงาน 
(ระดับ) คะแนนที่ได คะแนนถวง

น้ําหนัก 
1. ระดับการยอมรับในขอมูลขาวสารหรือความรูท่ี สสวท. เผยแพร 0.50 3.8344 2.3376 1.1688 
2. ระดับการยอมรับในผลงานและบทบาทของ สสวท. 0.50 3.8846 2.5384 1.2692 
ภาพรวม ระดับการยอมรับของประชาชนในการเปนผูนํา                       
ดานการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลย ี                        
ของประเทศของ สสวท. 

1.00  2.4380 
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 ตัวชี้วัดที่ 9.1 ระดับการยอมรับในขอมูลขาวสารหรือความรูที่ สสวท. เผยแพร จากการสํารวจระดับการ
ยอมรับในขอมูลขาวสารหรือความรูท่ี สสวท. เผยแพร ของประชาชน ผูมีสวนไดเสียและผูเก่ียวของกับ สสวท. 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยสํารวจจากกลุมผูท่ีมีสวนเก่ียวของ  8 กลุม จํานวนท้ังส้ิน 1,050  ราย ไดแก  
1) กลุมผูมีสวนเก่ียวของโดยตรง (Direct Stakeholders) 525 ตัวอยาง ประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน 
ครูผูสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี นักเรียน และผูปกครอง 
2) กลุมผูมีสวนเก่ียวของโดยออม (Indirect Stakeholders) 525 ตัวอยาง ประกอบดวย คณะกรรมการ 
สสวท. เจาหนาท่ีของหนวยงานภาครัฐและเอกชนท่ีทํางานรวมกับ สสวท. และประชาชนท่ัวไป 

พบวา มีระดับการยอมรับในขอมูลขาวสารหรือความรู และกิจกรรมท่ี สสวท. เผยแพรภาพรวม      
ท่ีระดับคะแนนเฉล่ีย 3.8344 หรือเทียบเทากับมีความเห็นดวยกับคุณภาพของขอมูลขาวสารและกิจกรรมท่ี 
สสวท. จัดข้ึน ดังน้ัน เม่ือเทียบกับเกณฑการประเมินผลท่ีกําหนดจะมีผลการประเมินเทากับ ระดับคะแนน 
2.3376 โดยเม่ือจําแนกตามกลุมตัวอยาง พบวา กลุมท่ีใหคะแนนระดับการยอมรับในขอมูลขาวสารหรือ
ความรูท่ี สสวท. เผยแพรสูงท่ีสุด คือ เจาหนาท่ีของหนวยงานภาคเอกชน  มีระดับคะแนนเฉล่ียเทากับ 
4.2209 สวนกลุมท่ีใหการยอมรับในขอมูลขาวสารหรือความรูท่ี สสวท. เผยแพรนอยกวากลุมอ่ืน คือ 
ประชาชนท่ัวไป  มีระดับคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.5042 

ระดับการยอมรับในขอมูลขาวสารหรือความรูท่ี สสวท. เผยแพร ดังแสดงในตาราง 
 

กลุมตวัอยาง ระดับคะแนน แปลผล 
ผูมีสวนเกี่ยวของโดยตรง   

1) ผูบริหารโรงเรียน 4.1122 เห็นดวย 
2) ครูผูสอนสาระวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 4.1599 เห็นดวย 
3) นักเรียน 4.0748 เห็นดวย 
4) ผูปกครอง 3.8557 เห็นดวย 

ผูมีสวนเกี่ยวของโดยออม   
1) คณะกรรมการ สสวท. 3.8622 เห็นดวย 
2) เจาหนาท่ีของหนวยงานภาครัฐ  4.1631 เห็นดวย 
3) เจาหนาท่ีของหนวยงานภาคเอกชน 4.2209 เห็นดวยอยางย่ิง 
4) ประชาชนท่ัวไป 3.5042 เห็นดวย 

รวม 3.8344 เห็นดวย 
 

หากพิจารณารายละเอียดของระดับคะแนนการยอมรับในขอมูลขาวสารหรือความรูท่ี สสวท. เผยแพร 
สามารถแบงออกเปน 2 สวน คือ ดานขอมูล ขาวสาร หรือความรูจากเว็บไซตของ สสวท. และขอมูลขาวสารหรือ
ความรู จากกิจกรรมท่ี สสวท. จัดข้ึน  

ในสวนของขอมูลขาวสารหรือความรูท่ี สสวท. เผยแพรในชองทางตางๆ และในเว็บไซตของ สสวท.        
ในภาพรวมจําแนกตามรายละเอียดขอยอยพบวา กลุมตัวอยางมีการยอมรับในขอมูลขาวสารหรือความรูท่ี 
สสวท. เผยแพรฯ ในประเด็นของขอมูลขาวสารหรือความรู นาสนใจ นําเสนอเผยแพรผานส่ือโซเชียลมีเดีย
มากท่ีสุด มีคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.9103  และนอยท่ีสุดในประเด็นของ กระตุนใหอยากคิดคน ประดิษฐส่ิงของ
หรือมีแนวคิด หรือไอเดียใหม  ๆมีคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.6936 
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ในสวนของการยอมรับในกิจกรรมตาง  ๆท่ี สสวท. จัดข้ึน ในภาพรวมจําแนกตามรายละเอียดขอยอยพบวา                
กลุมตัวอยางท่ีเคยเขารวมกิจกรรม มีความเห็นวากิจกรรมของ สสวท. ทําใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูความรู
ใหม  ๆกับครู และเพ่ือนนักเรียน คนอ่ืน  ๆมากท่ีสุด มีคะแนนเฉล่ียเทากับ 4.1565 และนอยท่ีสุดในประเด็นของ
การเปดโอกาสใหนักเรียน ผูปกครอง มีสวนรวมท่ีระดับคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.8715 

 

ระดับคะแนนการยอมรับในขอมูลขาวสารหรือความรูท่ี สสวท. เผยแพร จําแนกตามกลุมผูมีสวนเก่ียวของ 8 กลุม 
 

ประเด็น 
ผูมีสวนเกี่ยวของโดยตรง ผูมีสวนเกี่ยวของโดยออม  

ผูบริหาร
โรงเรียน นักเรียน ครู ผูปกครอง คณะ 

กรรมการ ภาครัฐ ภาค 
เอกชน ประชาชน รวม 

ขอมูลขาวสารหรือความรูท่ี สสวท. เผยแพรในชองทางตางๆ และในเว็บไซต 
1. ขอมูลขาวสารหรือ

ความรูตรงกับ 
ความตองการ 

4.0500 4.0976 4.0000 3.8223 3.6429 4.1404 4.3256 3.4318 3.7887 

2. ขอมูลขาวสารหรือ
ความรูงายในการทํา
ความเขาใจ  

4.0500 4.0244 3.9189 3.8596 4.0714 4.1754 4.2093 3.4955 3.8195 

3. ขอมูลขาวสารหรือ
ความรูนาสนใจนําเสนอ
เผยแพรผานส่ือโซเชียล
มีเดียท่ีทันสมัย 

4.3000 4.2195 3.9730 3.8797 4.0000 4.3509 4.4419 3.6301 3.9103 

4. กระตุนใหอยากคิดคน 
ประดิษฐส่ิงของหรือมี
แนวคิด หรือไอเดีย
ใหม  ๆ  

4.0000 4.0244 3.6757 3.7221 4.0000 3.8947 4.1628 3.3973 3.6936 

5. ขอมูลขาวสารหรือ
ความรูมีเน้ือหา
สาระท่ีอธิบายถึง
หลักการหรือ
ปรากฏการณ           
ทางวิทยาศาสตรกับ
สภาพแวดลอมและ
ชีวิตความเปนอยู 

4.0000 4.1463 4.0270 3.7966 4.2857 4.0702 4.1395 3.5364 3.8054 

6. สามารถนําความรูท่ีได  
มาประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน 

4.0000 4.1707 3.7838 3.7192 3.8571 4.0351 4.2093 3.4318 3.7247 

7. สามารถนําความรู
วิทยาศาสตร 
คณิตศาสตรและ
เทคโนโลยีท่ีไดมา
ประยุกตใชกับกลุม
สาระวิชาอื่นได 

4.1500 4.1951 3.9730 3.8567 3.6429 4.0877 4.1860 3.4636 3.8079 
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ประเด็น 
ผูมีสวนเกี่ยวของโดยตรง ผูมีสวนเกี่ยวของโดยออม  

ผูบริหาร
โรงเรียน นักเรียน ครู ผูปกครอง คณะ 

กรรมการ ภาครัฐ ภาค 
เอกชน ประชาชน รวม 

ประเด็น 
ผูมีสวนเกี่ยวของโดยตรง ผูมีสวนเกี่ยวของโดยออม 

รวม ผูบริหาร
โรงเรียน นักเรียน ครู ผูปกครอง คณะ 

กรรมการ ภาครัฐ ภาค 
เอกชน ประชาชน 

กิจกรรมตางๆ ที่ สสวท. จดัขึน้ 
1. กิจกรรมของ สสวท. 

สนุก และแฝงความรู
ตางๆ  เกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร 
คณิตศาสตรและ
เทคโนโลยี 

4.4444 4.4595 4.1944 3.9125 3.7692 4.3654 4.4118 3.7308 4.0631 

2. กิจกรรมของ สสวท. 
กระตุนและปลูกฝง
นิสัยอยากรู อยากเรียน
วิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร และ
เทคโนโลยี 

4.2778 4.5135 4.4722 4.0500 4.0769 4.3654 4.5000 3.7179 4.1495 

3. กิจกรรมของ สสวท.    
ทําใหเกิดการ
แลกเปล่ียน เรียนรู
ความรูใหม  ๆกับครู 
และเพ่ือนนักเรียน คน
อื่น  ๆ

4.3333 4.4054 4.3889 4.0875 4.1538 4.4615 4.3824 3.7308 4.1565 

4. กิจกรรมของ สสวท. 
มีความนาสนใจ ทํา
ใหอยากเขารวม 

4.2778 4.4054 4.2222 4.1625 3.3846 4.3462 4.5000 3.7821 4.1495 

5. กิจกรรมของ สสวท.   
เปดโอกาสให
นักเรียน จากทุก
โรงเรียนเขารวม
กิจกรรม 

3.7778 4.1622 4.5000 4.1938 3.4615 4.1154 3.9412 3.9872 4.1098 

6. กิจกรรมของ สสวท.   
เปดโอกาสให
นักเรียน ผูปกครอง 
มีสวนรวม 

3.6111 3.9459 3.8333 4.0250 3.5385 3.8654 3.7059 3.7308 3.8715 

7. กิจกรรมของ สสวท. 
สามารถนําไป
ประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันได 

4.1667 4.3514 3.9722 4.0125 3.7692 4.1346 4.3824 3.9872 4.0771 

 รวม 4.1122 4.1599 4.0748 3.8557 3.8622 4.1631 4.2209 3.5042 3.8344 
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 ตัวชี้วัดที่ 9.2 ระดับการยอมรับในผลงานและบทบาทของ สสวท. จากการสํารวจระดับการยอมรับใน
ผลงานและบทบาท ของ สสวท. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยสํารวจจากกลุมผูท่ีมีสวน
เก่ียวของ  8 กลุม จํานวนท้ังส้ิน 1,050  ราย ไดแก  
 
1) กลุมผูมีสวนเก่ียวของโดยตรง (Direct Stakeholders) 525 ตัวอยาง ประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน 

ครูผูสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี นักเรียน และผูปกครอง 
2) กลุมผูมีสวนเก่ียวของโดยออม (Indirect Stakeholders) 525 ตัวอยาง ประกอบดวย คณะกรรมการ 

สสวท. เจาหนาท่ีของหนวยงานภาครัฐและเอกชนท่ีทํางานรวมกับ สสวท. และประชาชนท่ัวไป 
พบวามีระดับการยอมรับในผลงานและบทบาทของ สสวท. ภาพรวมท่ีระดับคะแนนเฉล่ีย 3.8846 

หรือเทียบเทากับมีความเห็นดวยกับผลงานและบทบาทของ สสวท. ดังน้ันเม่ือเทียบกับเกณฑการ
ประเมินผลท่ีกําหนดจะมีผลการประเมินเทากับ ระดับคะแนน 2.5396 เม่ือจําแนกตามกลุมตัวอยาง 
พบวา กลุมท่ีใหคะแนนระดับการยอมรับในผลงานและบทบาทของ สสวท. สูงท่ีสุด คือ เจาหนาท่ีของ
หนวยงานภาครัฐ มีระดับคะแนนเฉล่ียเทากับ 4.2403 สวนกลุมท่ีใหการยอมรับในผลงานและบทบาท
ของ สสวท. นอยกวากลุมอ่ืน คือ ประชาชนท่ัวไป ระดับคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.5979 

 
  ระดับการยอมรับในขอมูลขาวสารหรือความรูท่ี สสวท. เผยแพร ดังแสดงในตาราง 

กลุมตวัอยาง ระดับคะแนน แปลผล 
ผูมีสวนเก่ียวของโดยตรง   

1) ผูบริหารโรงเรียน 4.2000 เห็นดวย 
2) ครูผูสอนสาระวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 4.2133 เห็นดวยอยางย่ิง 
3) นักเรียน 4.0500 เห็นดวย 
4) ผูปกครอง 3.9949 เห็นดวย 

ผูมีสวนเก่ียวของโดยออม   
1) คณะกรรมการ สสวท. 4.0952 เห็นดวย 
2) เจาหนาท่ีของหนวยงานภาครัฐ  4.2403 เห็นดวยอยางย่ิง 
3) เจาหนาท่ีของหนวยงานภาคเอกชน 4.2192 เห็นดวยอยางย่ิง 
4) ประชาชนท่ัวไป 3.5979 เห็นดวย 

รวม 3.8846 เห็นดวย 
 

 ระดับการยอมรับในผลงานและบทบาทของ สสวท.  ในภาพรวมเม่ือจําแนกตามประเด็นยอย พบวา 
ประเด็นท่ีไดคะแนนมากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ  

1) มีภาพลักษณท่ีดีในดานการศึกษาในระดับประเทศ มีระดับคะแนนเฉล่ีย 4.0565 
2) เปนองคกรท่ีพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ

เทคโนโลยีใหเปนท่ียอมรับ มีระดับคะแนนเฉล่ีย 4.0410  
3) มีเครือขายความรวมมือท้ังในระดับชาติและนานาชาติ ท่ีชวยสนับสนุนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร และเทคโนโลยี มีระดับคะแนนเฉล่ีย 3.9179 
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ระดับคะแนนการยอมรับในผลงานและบทบาทของ สสวท. จําแนกตามกลุมผูมีสวนเก่ียวของ 8 กลุม 

ประเด็น 
ผูมีสวนเกี่ยวของโดยตรง ผูมีสวนเกี่ยวของโดยออม รวม 

ผูบริหาร
โรงเรียน ครู นักเรียน ผูปกครอง คณะ 

กรรมการ ภาครัฐ ภาค 
เอกชน ประชาชน  

1. มีภาพลักษณท่ีดีในดาน
การศึกษาในระดับประเทศ 

4.2400 4.2000 4.2889 4.2494 4.0714 4.3333 4.4348 3.7200 4.0565 

2. พัฒนาครูใหมีความรู 
ทักษะและวิธีการสอน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยีท่ีเขาใจงาย 

4.1600 4.2000 3.8889 3.8494 4.0714 4.2167 4.3043 3.5806 3.8158 

3. พัฒนานักเรียนใหมีความรู
ดานวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
สามารถนําไปประยุกตใชใน
ชีวิตได 

4.2800 4.2400 4.2000 3.8420 3.9286 4.3000 4.2391 3.6114 3.8427 

4. วิจัยและพัฒนาหนังสือ
เรียนวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตรและ
เทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพ 
เปนท่ียอมรับ 

4.2000 4.3000 3.9111 3.9506 4.2857 4.2833 4.1304 3.6840 3.9000 

5. วิจัยพัฒนาหลักสูตร 
และกระบวนการ
จัดการเรียนรูดาน
วิทยาศาสตร 
คณิตศาสตรและ
เทคโนโลยี 

4.3200 4.2600 3.7778 3.9111 4.1429 4.3333 4.2609 3.5827 3.8476 

6. วิจัยประดิษฐอุปกรณ
ประกอบการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตรและ
เทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพ
เปนท่ียอมรับ 

4.1200 4.1200 4.0222 3.8642 4.1429 4.1667 4.1087 3.6222 3.8276 

7. จัดทําส่ือและเอกสาร
เสริมวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตรและ
เทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพ 
เปนท่ียอมรับ  

4.0800 4.1600 3.9333 3.9679 4.2857 4.2500 4.1522 3.5259 3.8362 

8. จัดทําส่ือดิจิทัลดาน
วิทยาศาสตร 
คณิตศาสตรและ
เทคโนโลยีท่ีนาสนใจ 
อยากติดตามความรู
อยางตอเน่ือง 

4.2400 4.2800 4.0667 3.8765 3.9286 4.1500 4.2609 3.4876 3.7960 
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ประเด็น 
ผูมีสวนเกี่ยวของโดยตรง ผูมีสวนเกี่ยวของโดยออม รวม 

ผูบริหาร
โรงเรียน ครู นักเรียน ผูปกครอง คณะ 

กรรมการ ภาครัฐ ภาค 
เอกชน ประชาชน  

9. สงเสริมใหนําสะเต็ม
ศึกษา มาใชขับเคล่ือน
การเรียนการสอน
วิทยาศาสตร 
คณิตศาสตรและ
เทคโนโลยี 

4.3200 4.3200 3.7556 3.9926 4.0000 4.2833 4.1957 3.4667 3.8286 

10
. 

มีเครือขายความรวมมือท้ัง
ในระดับชาติและนานาชาติ
ท่ีชวยสนับสนุนการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตรและ
เทคโนโลยี 

3.9600 4.1400 4.1556 4.1111 4.2143 4.1167 4.1304 3.6030 3.9179 

11
. 

พัฒนาและสงเสริมผูมี
ความสามารถพิเศษ
ดานวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตรและ
เทคโนโลยี ท้ังครูและ
นักเรียนใหมีศักยภาพ
ทัดเทียมนานาชาติ 

4.4000 4.2600 4.5111 4.2148 4.0714 4.3167 4.2174 3.7037 4.0410 

12
. 

ใหคําปรึกษาแนะนํา
ดานการศึกษา
วิทยาศาสตร 
คณิตศาสตรและ
เทคโนโลยีจนเปนท่ี
ยอมรับของหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ  

4.0800 4.0800 4.0889 4.1086 4.0000 4.1333 4.1957 3.5881 3.9094 

 รวม 4.2000 4.2133 4.0500 3.9949 4.0952 4.2403 4.2192 3.5979 3.8846 

 
สําหรับขอคิดเห็น และขอเสนอแนะเก่ียวกับบทบาทท่ี สสวท. ควรมุงเนนหรือดําเนินงานเพ่ิมเติม

พบวาส่ิงท่ีผูมีสวนเก่ียวของตองการให สสวท. มุงเนน ไดแก การพัฒนาการประชาสัมพันธโดยนําส่ือดิจิทัลมาใช  
ใหขอมูล ขาวสาร ความรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีนาสนใจมากย่ิงข้ึน นอกจากน้ัน สสวท. 
ควรเปดโอกาสใหนักเรียนและผูปกครองเขามามีสวนรวมกับกิจกรรม ท่ี สสวท. จัดข้ึน สวนของขอมูล ความรู 
ขาวสารของ สสวท. ควรมีการใหความรูท่ีกระตุนใหอยากคิดคน ประดิษฐส่ิงของหรือมีแนวคิด หรือไอเดีย
ใหม  ๆรวมถึง สามารถนําความรูท่ีได มาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน และควรใหขอมูลขาวสารหรือความรูท่ีมี
เน้ือหาสาระอธิบายถึงหลักการหรือปรากฏการณทางวิทยาศาสตรใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมและชีวิต
ความเปนอยูหรือบริบทของแตละพ้ืนท่ีท่ีนักเรียนอาศัยอยู ซ่ึงจะชวยใหนักเรียนสามารถนําความรูดาน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีมาประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดงายและเขาใจ 
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สสวท. มีผลการประเมินผลการดําเนินงานในมิติท่ี 3 อยูท่ีระดับคะแนน 5.0000 ผานเกณฑการประเมินผล 
จากจํานวนตัวช้ีวัดท่ีใชวัดผลท้ังหมด 2 ตัวช้ีวัดหลัก มีผลการดําเนินงานดีกวาเปาหมายท้ัง 2 ตัวช้ีวัด โดยสรุป
ผลสําเร็จของการดําเนินงานตามกรอบการประเมินผลท่ีสําคัญ ดังน้ี 

 
ตัวชี้วัดที่ เปาหมาย ผลการ

ปฏิบัติงาน 
ผลการประเมิน 

10. รอยละความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณ รอยละ 
96.00 

รอยละ 
98.15 

5.0000 

11. รอยละของโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จตามแผน รอยละ 
100.00 

รอยละ 
100.00 

5.0000 

 
- ตัวช้ีวัดที่ 10 รอยละความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณประจําป พิจารณาความสามารถ 

ในการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวมของ สสวท. เทียบกับวงเงินงบประมาณรายจายภาพรวมท่ี 
สสวท. ไดรับ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซ่ึง สสวท. มีผลการดําเนินงานดานการเบิกจายงบประมาณ
ประจําป คือรอยละ 98.15 หรือมีระดับคะแนน 5.0000 โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

วงเงินที่ไดรับตามแผนงาน 
(ลานบาท) 

ผลการเบิกจาย* 
(ลานบาท) 

อัตราการเบิกจาย 
(รอยละ) 

2,045,965,700.00 2,008,216,240.79 98.15 
 

เงินงบประมาณท่ีไดรับตามแผนงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบดวย งบประมาณท้ัง 8 รายการ 
ดังแสดงในตาราง  

 
 หนวย: บาท หนวย: บาท หนวย: รอยละ 
 วงเงินที่ไดรับตามแผนงาน ผลการเบิกจาย* รอยละการเบิกจาย* 
งบบุคลากร          264,100,000.00  263,964,174.23       99.95  
งบยุทธศาสตร          342,879,300.00  332,567,475.31       96.99  
งบบริหาร          111,865,700.00  108,089,345.81       96.62  
งบทุนการศึกษา          905,288,000.00  902,579,938.76       99.70  
งบบูรณาการ 145,772,400.00 145,733,228.40       99.97  
งบมูลนิธิ สอวน. 229,570,700.00 229,570,700.00     100.00  
งบลงทุน 27,113,300.00 25,711,378.28       94.83  
งบสํารอง 19,376,300.00                        -             -    

รวม 2,045,965,700.00 2,008,216,240.79      98.15  
ท่ีมา: * ผลเงินอนุมัติผูกพัน ณ วันท่ี 2 ตุลาคม 2562 จากระบบวิเคราะหขอมูลสําหรับผูบริหาร (BI Interactive Dashboard) 

 
 

• คะแนนที่ได คือ 5.0000มิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพ
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- ตัวช้ีวัดที่ 11 รอยละของโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จตามแผน พิจารณาตามความสามารถใน 
การดําเนินงานในภาพรวมของ สสวท. ท่ีแลวเสร็จตามกําหนดระยะเวลาตามแผนปฏิบัติการท่ีต้ังไวใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยจะพิจารณาจํานวนโครงการท่ีสามารถดําเนินงานไดแลวเสร็จตามแผนท่ี
กําหนดไว เทียบกับจํานวนโครงการตามแผนปฏิบัติการปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซ่ึงมีผลการดําเนินงาน
รอยละ 100.00 หรือมีระดับคะแนน 5.0000 รายละเอียดแยกตามยุทธศาสตร ดังน้ี 
 

ยุทธศาสตร โครงการหลกั โครงการยอย 
โครงการ 
ที่เสรจ็ 

ตามแผน 
ยุทธศาสตร 1 พัฒนาหลักสูตร ส่ือ และกระบวนการจัดการเรียนรู ท่ีเนน
ปฏิบัติการ และการสรางความเขาใจ ในระดบัท่ีเหมาะสมกับนักเรียนแตละกลุม 
โดยใชเทคโนโลยีตาง  ๆ

5 28 28 

ยุทธศาสตรที่ 2 ขับเคล่ือนการพัฒนาและยกระดับการเรียนการสอน 
ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี และสถานศึกษาผานเครือขาย 
สสวท. ใหมีคุณภาพท่ัวประเทศอยางเปนระบบ 

6 21 21 

ยุทธศาสตรที่ 3 ขับเคล่ือนกระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตรและเทคโนโลยีใหเนนความเขาใจ ลงมือปฏิบัติการ และสามารถ
นําไปใชจริง ท้ังในและนอกระบบ ตามแนวทาง สสวท. 

2 3 3 

ยุทธศาสตรที่ 4 เรงรัด พัฒนา และสงเสริม ผูมีความสามารถพิเศษ 
ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี เพ่ือเปนกําลังในการพัฒนา
ประเทศดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 

6 8 8 

ยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริมภาพลักษณองคกรและประสานความรวมมือกับ
หนวยงานที่เก่ียวของ เพ่ิมการยอมรับ สสวท. ในฐานะผูนําการเปล่ียนแปลง
การเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ของเยาวชนใหทันสมัย  

4 6 6 

รวม 23 66 66 
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สสวท. มีผลการประเมินผลการดําเนินงานในมิติท่ี 4 อยูท่ีระดับคะแนน 4.6579 ผานเกณฑการประเมินผล 

จากจํานวนตัวช้ีวัดหลักท่ีใชวัดผลมีท้ังหมด 3 ตัวช้ีวัดหลัก มีผลการดําเนินงานดีกวาเปาหมายท้ัง 2 ตัวช้ีวัดและ
ดีกวาเปาหมายมาก 1 ตัวช้ีวัด ไดแก ตัวช้ีวัดท่ี 14 จํานวนนวัตกรรม ผลงานทางวิชาการ หรือทรัพยสินทาง
ปญญา (IP) ท่ีสรางจากบุคลากร สสวท. สําหรับตัวช้ีวัดท่ี 13 ระดับความสําเร็จในการบริหารงานทรัพยากร
บุคคล ท่ีประกอบดวย 3 ตัวช้ีวัดยอย มีคะแนนการประเมินผลอยูระหวาง 4.3094 ถึง 5.0000 คะแนน       
โดยสรุปผลสําเร็จของการดําเนินงานตามกรอบการประเมินผลท่ีสําคัญ ดังน้ี  
 

ตัวชี้วัดที่ เปาหมาย ผลการ
ปฏิบัติงาน 

ผลการ
ประเมิน 

12. ระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการ 5.0000 4.2500 4.2500 
13. ระดับความสําเร็จในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล   4.7238 
  13.1 ระดับความผูกพันของพนักงานท่ีมีตอ สสวท. - 4.3094 4.3094 
  13.2 รอยละบุคลากรของ สสวท. ในแตละกลุมงานมี
สมรรถนะผานตามเกณฑท่ีกําหนด 

รอยละ  
90.00 

รอยละ  
92.99 

5.0000 

  13.3 การจัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาองคกรและ
บุคลากร ระยะ 5 ป (ปงบประมาณ      พ.ศ. 2561 – 2565) 

- 5.0000 5.0000 

14. จํานวนนวัตกรรม ผลงานทางวิชาการ หรือทรัพยสินทาง
ปญญา (IP) ท่ีสรางจากบุคลากร สสวท. 

20 
รายการ 

59 
รายการ 

5.0000 

 
ตัวช้ีวัดที่ 12 การพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการ ผลการดําเนินงานอยูในระดับคะแนน 4.2500 โดยมี
ประเด็นหลักท่ีใชในการประเมินผล 2 ประเด็น ไดแก 1) บทบาทและการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการ       
2) การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ ซ่ึงสามารถสรุปผลไดดังน้ี 

 คณะกรรมการ สสวท. มีบทบาทในการกําหนดแนวทางในการจัดทําแผนยุทธศาสตร สสวท. พ.ศ. 
2562 – 2564 ซ่ึงมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 – 2564 แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ยุทธศาสตร
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2560 – 2564 รวมถึงรายงานสรุปผลการประเมินยุทธศาสตร 5 ป  
ของ สสวท. พ.ศ. 2557 – 2561 และกลยุทธการบริหารงานของผูอํานวยการ สสวท. โดยไดใหความ
เห็นชอบในการประชุมคร้ังท่ี 519/7/2561 เม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม 2561 และใหความเห็นชอบ
แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในการประชุมครั้งท่ี 520/8/2561 เม่ือวันท่ี 14 
กันยายน 2561 

 คณะกรรมการ สสวท. มีการติดตามผลการดําเนินงาน และมีการทบทวนถึงความเพียงพอของระบบ    
การบริหารจัดการองคกรท่ีสําคัญโดยไดติดตามผลการดําเนินงานท่ีสําคัญตามภารกิจหลักของ สสวท. 
อยางนอยเปนรายไตรมาส โดยมีเร่ืองท่ีมีการรายงานการดําเนินงานตามแผนงานประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ไดครบถวนท้ัง 4 ไตรมาส และคณะกรรมการไดใหความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะใหกับ 

• คะแนนที่ได คือ 4.6579มิติที่ 4 ดานการกํากับดูแลกิจการและ 
พัฒนาองคกร
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สสวท. นําไปใชเปนแนวทาง หรือปรับปรุงการดําเนินงานในปตอไป จํานวน 5 เร่ือง ไดแก  
การรายงานผลการตรวจสอบภายใน, การบริหารจัดการสารสนเทศ, การบริหารทรัพยากรบุคคล,  
การพิจารณารายงานดานการเงิน และการพิจารณารายงานดานภารกิจหลัก สําหรับการรายงานผลการควบคุม
ภายใน และการบริหารความเส่ียงน้ัน ไมพบการจัดทําแผนควบคุมภายใน และบริหารความเส่ียง  

 สําหรับการประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ สสวท. กําหนดปฏิทินการประชุมเปนประจํา         
ทุกเดือน โดยในปน้ี สสวท. จัดเตรียมวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม ตลอดจน
เน้ือหาของวาระการประชุมสงใหคณะกรรมการลวงหนา วิธีการนําสงมีท้ังผานจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
(E-mail) ควบคูกับการนําสงดวยพนักงานถึงผูรับโดยตรง (by hand) สําหรับระดับการมีสวนรวมของ
กรรมการในการเขาประชุมคณะกรรมการ สสวท. ในภาพรวม พบวา จากการประชุมท้ังหมดจํานวน 
12 คร้ัง มีจํานวนกรรมการท่ีเขารวมการประชุมคิดเปนรอยละ 80 ข้ึนไป จากจํานวนกรรมการ
ท้ังหมด 11 ครั้ง  ผานเกณฑการประเมินผลท่ีกําหนดไว  

 ในดานการเปดเผยขอมูลและความโปรงใสผานรายงานประจําป พ.ศ. 2561 หรือเว็บไซตของ สสวท.  
มีขอมูลภารกิจหลักขององคกร ครบถวน โดยมีรายงานดานภารกิจหลัก สามารถแสดงผลการ
ดําเนินงานในปท่ีผานมาในรูปแบบเชิงปริมาณท่ีชัดเจน มีขอมูลประวัติของคณะกรรมการ 
เปนรายบุคคลท่ีครบถวนถูกตอง อยางไรก็ตาม พบวายังไมมีการเปดเผยรายงานการวิเคราะหดาน
ความเส่ียง ท่ีมีขอมูลคําอธิบายและการวิเคราะหถึงสาเหตุของการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญ พรอมท้ังระบุ
ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน ตลอดจนแนวทางการแกไข 

 ดานการจัดทําขอมูลและสารสนเทศท่ีสําคัญของ สสวท. ไดมีการเปดเผยในเว็บไซต เชน การแถลง
ทิศทางนโยบายขององคกรโดยผูบริหาร การปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐ ขอบังคับและ/หรือระเบียบ
ขององคกร รายงานประจําป นโยบายการกับดูแลกิจการท่ีดี ฯลฯ โดยไดมีการปรับปรุงใหเปนปจจุบันแลว  

 สสวท. ไดจัดใหมีการประเมินตนเองของคณะกรรมการ (Self-assessment) และไดแจงผลการ
ประเมินตนเองในการประชุมคร้ังท่ี 531/5/2562 เม่ือวันท่ี 9 สิงหาคม 2562 สําหรับการจัดกิจกรรม
ท่ีเปนการสงเสริมความรูความสามารถของคณะกรรมการ พบวาในปน้ีไมไดจัดกิจกรรมการเย่ียมชม
การปฏบัิติงาน ในเร่ืองท่ีสอดคลองกับภารกิจหลักขององคการมหาชน 

 
-   ตัวช้ีวัดที่ 13 ระดับความสําเร็จในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
 ตัวช้ีวัดท่ี 13.1 ระดับความผูกพันของพนักงานท่ีมีตอ สสวท. กลุมเปาหมายท่ีใชในการสํารวจความ

ผูกพันของพนักงานท่ีมีตอ สสวท . คร้ังน้ี ไดแก บุคลากร สสวท. ท่ียังคงทํางานอยูในชวงท่ีมีการสํารวจ
ระหวางวันท่ี 16 กันยายน 2562 ถึงวันท่ี 23 กันยายน 2562 จํานวนท้ังส้ิน 346 คน โดยมีผูตอบ
แบบสอบถามท้ังส้ิน 327 คน หรือคิดเปนรอยละ 94.51 ประเด็นท่ีใชในการสํารวจความผูกพันท่ีมีตอ 
สสวท. แบงประเด็นยอยออกเปน 3 ประเด็น ไดแก  
1) การพูดถึงองคกร (say)  
2) การอยูกับองคกร (stay)  
3) การทําส่ิงดี  ๆใหกับองคกร (strive)   

การกําหนดนํ้าหนักของแตละขอคําถามท่ีสํารวจความคิดเห็นของบุคลากร สสวท. ในประเด็น     
ความผูกพันท่ีมีตอ สสวท. จะเฉล่ียนํ้าหนักใหเทากันในแตละขอคําถาม โดยผลการสํารวจผลคะแนน
ความผูกพันตอองคกร ในภาพรวมมีระดับความผูกพันอยูท่ีระดับคะแนน 4.3094 เทียบกับเกณฑ      
การประเมินผล มีระดับคะแนน 4.3094 หรือมีผลดําเนินการดีกวาเปาหมาย 
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ระดับความผูกพันของบุคลากรของ สสวท. ตามพฤติกรรม 3 ดาน ไดแก การพูดถึงองคกร (Say)  
การอยูกับองคกร (Stay) การทําส่ิงดี ๆ ใหกับองคกร (strive) เม่ือพิจารณาในแตละหัวขอพบวา
บุคลากรของ สสวท. มีความคิดเห็นดานการพูดถึงองคกร (Say) มากท่ีสุด มีคะแนนเฉล่ีย 4.3517 
รองลงมาคือ การทําส่ิงดี ๆ ใหกับองคกร (strive) มีคะแนนเฉล่ีย 4.3349 และนอยท่ีสุดคือ การอยูกับ
องคกร (Stay) มีคะแนนเฉล่ีย 4.2416 

หากจําแนกตามกลุมของผูปฏิบัติงาน กลุมบริหาร มีคะแนนความผูกพันเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 4.6190 
รองลงมา คือกลุมอํานวยการ มีคะแนนความผูกพันเฉล่ีย 4.4284 นอยท่ีสุดคือ กลุมวิชาการ มีคะแนน
ความผูกพันเฉล่ีย 4.1585  

 

ประเด็น องคกร 
ผูปฏิบตัิงาน 

กลุมบริหาร กลุมวชิาการ กลุม
อํานวยการ 

การพูดถึงองคกร (Say)     
ทานยินดีท่ีจะแนะนําใหบุคคลภายนอกเขามารวมงาน/กิจกรรม
กับ สสวท. 

4.2966 4.6429 4.2073 4.3333 

ทุกคร้ังท่ีมีโอกาส ทานจะบอกบุคคลภายนอกใหทราบถึงเร่ืองท่ีดี
ในการทํางานกับ สสวท. 

4.4067 4.6429 4.2744 4.5185 

รวม 4.3517 4.6429 4.2409 4.4259 
การอยูกับองคกร (Stay)     
ทานตองใชเวลาในการตัดสินใจอยางมาก หากจะตองลาออกจาก 
สสวท. 4.2783 4.5000 4.1951 4.3333 

ทานมีความคิดท่ีจะลาออกจาก สสวท. เพ่ือไปทํางานกับองคกร
อื่นหรือไม 4.2049 4.6071 3.9390 4.4444 

รวม 4.2416 4.5536 4.0671 4.3889 
การทําสิ่งดี ๆ ใหกับองคกร (strive)     
ทานมีความรูสึกอยากทํางานใหดีท่ีสุดในทุกวันเพ่ือ สสวท. 4.4893 4.7857 4.3293 4.6222 
สสวท. สรางแรงบันดาลใจใหทานมุงม่ันทํางานอยางเต็มท่ี เพ่ือ
ความสําเร็จมากกวาการทํางานเปนไปตามหนาท่ีท่ีไดรับ
มอบหมาย 

4.1804 4.5357 4.0061 4.3185 

รวม 4.3349 4.6607 4.1677 4.4704 
คะแนนความผูกพันรวม 4.3094 4.6190 4.1585 4.4284 

 
ระดับความผูกพันของบุคลากรของ สสวท. ตามพฤติกรรม 3 ดาน ไดแก การพูดถึงองคกร (Say)  

การอยูกับองคกร (Stay)  และการทําส่ิงดี  ๆใหกับองคกร (strive)  โดยจําแนกตามระยะเวลาปฏิบัติงาน 
พบวาระดับความผูกพันในภาพรวมของบุคลากร สสวท. ท่ีปฏิบัติงานต้ังแต 10 ปแตไมถึง 20 ป มีระดับ
ความผูกพันมากท่ีสุดคือ 4.4350  รองลงมาคือ บุคลากร สสวท.ท่ีปฏิบัติต้ังแต 30 ปข้ึนไป ท่ีมีระดับความ
ผูกพันท่ีคะแนน 4.4028 และกลุมท่ีมีระดับความผูกพันนอยท่ีสุดคือบุคลากร สสวท. ท่ีปฏิบัติงานต้ังแต  
3 ปแตไมถึง 5 ป ท่ีมีระดับความผูกพันเฉล่ีย 4.0871 โดยเม่ือพิจารณาในแตละหัวขอพบวา พฤติกรรม
ดานการอยูกับองคกร (Stay) พบวาบุคลากร สสวท.ท่ีปฏิบัติต้ังแต 30 ปข้ึนไป มีระดับความผูกพันสูงสุดท่ี
คะแนน 4.6250 โดยบุคลากร สสวท. ท่ีปฏิบัติงานต้ังแต 1 ปแตไมถึง 3 ป มีระดับความผูกพันนอยท่ีสุดคือ 4.0000 
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พฤติกรรมดานการทําส่ิงดี ๆ ใหกับองคกร (strive) พบวาบุคลากร สสวท. ท่ีปฏิบัติงานต้ังแต 20 ปแตไม
ถึง 30 ป มีระดับความผูกพันมากท่ีสุดท่ีคะแนน 4.5114  และกลุมท่ีมีระดับความผูกพันนอยท่ีสุดคือ 
บุคลากร สสวท. ท่ีปฏิบัติงานต้ังแต 3 ปแตไมถึง 5 ปท่ีคะแนน 4.1477 ในขณะท่ีพฤติกรรมดานการพูดถึง
องคกร (Say) บุคลากร สสวท. ท่ีปฏิบัติงานต้ังแต 10 ปแตไมถึง 20 ป มีคะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุดท่ีคะแนน 
4.5163  และนอยท่ีสุดคือ บุคลากร สสวท. ท่ีปฏิบัติงานต้ังแต 3 ปแตไมถึง 5 ป ท่ีคะแนน 4.1023 

 

ประเด็น องคกร 
อายุงาน 

1 ปแตไม
ถึง 3 ป 

3 ปแตไม
ถึง  5 ป 

5 ปแตไม
ถึง 10 ป 

10 ปแตไม
ถึง 20 ป 

20 ปแตไม
ถึง 30 ป 

ต้ังแต 30 ป
ขึ้นไป 

การพูดถึงองคกร (Say)        
เม่ือมีโอกาส ทานบอกกับผูอ่ืนถึงส่ิงดี  ๆท่ีทานไดทํางานท่ี 
สสวท.  4.2966 4.2609 4.0455 4.1481 4.4878 4.2955 4.3333 
ทานไมลังเลใจ ท่ีจะแนะนําใหเพ่ือนๆ ที่กําลังมองหางาน                 
มาสมัครงานท่ี สสวท.  4.4067 4.3478 4.1591 4.2716 4.5447 4.5455 4.4167 

รวม 4.3517 4.3043 4.1023 4.2099 4.5163 4.4205 4.3750 
การอยูกับองคกร (Stay)              
แมมีโอกาสทํางานในองคกรอ่ืน แตทานยังเลือกท่ีจะอยูกับ 
สสวท.  4.2783 3.9130 4.0227 4.2963 4.3984 4.2727 4.5833 

ทานตองคิดหนักหากจะตองลาออกจากการทํางานท่ี สสวท.  4.2049 4.0870 4.0000 4.0617 4.3415 4.2273 4.6667 
รวม 4.2416 4.0000 4.0114 4.1790 4.3699 4.2500 4.6250 

        
การทําสิ่งดี ๆ ใหกับองคกร (strive)              
สสวท. สรางแรงบันดาลใจใหทานทํางานใหดีท่ีสุดในทุกๆ วัน  4.4893 4.4348 4.2500 4.4321 4.5610 4.6818 4.4167 
สสวท. สรางแรงจูงใจใหทานมุงม่ันทํางานอยางเต็มที ่                      
เพ่ือความสําเร็จ มากกวาการทํางานไปตามหนาที ่                                      
ที่ไดรับมอบหมายปกติ  

4.1804 4.1304 4.0455 4.0617 4.2764 4.3409 4.0000 

รวม 4.3349 4.2826 4.1477 4.2469 4.4187 4.5114 4.2083 
คะแนนความผูกพนัรวม 4.3094 4.1957 4.0871 4.2119 4.4350 4.3939 4.4028 

 
ผลการสํารวจความคิดเห็นตอองคกรของบุคลากร สสวท. พบประเด็นท่ีบุคลากรของ สสวท. ใหคะแนนความพึง

พอใจสูงท่ีสุด 5 ประเด็น ไดแก 
1) บุคคลากรของ สสวท. มีความพึงพอใจท่ีไดเปนสวนหน่ึงของความสําเร็จของ สสวท. มี

คะแนนเฉล่ีย 4.3976 
2) สสวท. เปนองคกรช้ันนําของประเทศในดานวิชาการ มีคะแนนเฉล่ีย 4.3211 
3) สสวท. มีการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะ และความโปรงใสในการปฏิบัติงาน มีคะแนนเฉล่ีย 

4.2936 
4) สวัสดิการของ สสวท. มีความเหมาะสม มีคะแนนเฉล่ีย 4.2844 
5) สสวท. สนับสนุนใหบุคลากรไดรับการพัฒนาทักษะ ความรู ในการทํางาน มีคะแนนเฉล่ีย 

4.2294 
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และประเด็นท่ีบุคลากรของ สสวท. ใหคะแนนความพึงพอใจนอยท่ีสุด 5 ประเด็น ไดแก 
1) ไดรับมอบหมายงานอ่ืน นอกเหนือจากขอบเขตงานปกติไมมากจนเกินไป มีคะแนนเฉล่ีย 

3.4771 
2) บุคคลากรของ สสวท. เช่ือม่ันในหลักเกณฑการประเมินบุคลากรของ สสวท. วามีความ

ชัดเจน และมาตรฐาน มีคะแนนเฉล่ีย 3.6208 
3) สสวท. มีระบบการประเมินผลงานกระตุนใหพนักงานทํางานเต็มความสามารถ มีคะแนน

เฉล่ีย 3.6422 
4) การพิจารณาความดีความชอบ ผลตอบแทน และการเล่ือนตําแหนงมีความเหมาะสม 

ยุติธรรม มีคะแนนเฉล่ีย 3.6667 
5) การทํางานใน สสวท. มีความยืดหยุน ทําใหทานสามารถบริหาร (Work-Life Balance) 

มีคะแนนเฉล่ีย 3.6972 
 

และในการสํารวจในปน้ี พนักงาน สสวท. มีขอเสนอแนะหรือความคิดเห็นเพ่ิมเติมท่ีตองการใหพิจารณา
แกไขปรับปรุง 5 อันดับแรก ดังน้ี 

1) การพัฒนาบุคคลากรภายในองคกร เชน การพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีใหสอดคลองและ
เตรียมความพรอมในแกบุคคลากรในกาวเขาสูยุคดิจิทัล ควรสํารวจความตองการพัฒนาจาก
พนักงานโดยตรง ไมควรจัดแบบเหมารวม/เนน on the job training/coaching/ เนนอบรม
ใหเกิดทักษะทางวิชาการ ไมใชการอบรมท่ัวไปท่ีไมตอบโจทยตามยุทธศาสตรขององคกร 

2) ควรนําการใชประโยชนจากเทคโยโลยีสารสนเทศใหมากข้ึน การรับ-สงขอมูลขาวสารให
รวดเร็วโดยลดการใชกระดาษใหมากข้ึน ลดข้ันตอนและเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน 
เช่ือมโยงขอมูลตาง  ๆในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขาดวยกัน เพ่ือใหมีความเช่ือมโยง ทําให
สามารถประมวลผลตามความตองการไดอยางรวดเร็ว  

3) ระบบการบริหารจัดการ เชน การจัดโครงสรางองคกรใหเหมาะสมเพ่ือการบริหารงานท่ี
รวดเร็ว สะดวก  การทําผังสายงานของผูบริหารวาตองรับผิดชอบหนวยงานใดบางใหชัดเจน 
เพ่ือลดการสับสน ของผูใตบังคับบัญชา  

4) ผูบริหาร/ผูบังคับบัญชา เชน ตองเขาใจผูรวมงาน รับฟงความคิดเห็น ใชเหตุผล มีความเปนธรรม 
ประเด็นสภาพแวดลอมในการทํางาน คือ การปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางานใหดีข้ึน 
เชน พ้ืนท่ีในการทํางานของแตละบุคคล หองปฏิบัติการ หองสําหรับเก็บอุปกรณ หองประชุม 
หองอาหาร และท่ีจอดรถ 
 

 ตัวช้ีวัดท่ี 13.2 รอยละบุคลากรของ สสวท. ในแตละกลุมงานมีสมรรถนะผานตามเกณฑท่ีกําหนด เปน
การประเมินสมรรถนะของบุคลากรท่ีมีสมรรถนะสอดคลองตามระดับตําแหนงในเกณฑผาน โดย
ครอบคลุมสมรรถนะใน 3 ดาน ตามกลุมงาน ไดแก กลุมบริหาร ประเมิน สมรรถนะหลัก (Core 
Competency : CC) และสมรรถนะดานบริหาร (Managerial Competency : MC) และกลุมวิชาการ 
และกลุมอํานวยการ ประเมิน สมรรถนะหลัก (Core Competency : CC) และสมรรถนะตามกลุมงาน 
(Functional Competency : FC) โดยมีบุคลากรท่ีผานเกณฑท่ีกําหนดจํานวน 305 คน จากท่ีประเมิน
ท้ังหมด 328 คน คิดเปนรอยละ 92.99 มีผลประเมินอยูท่ีระดับคะแนน 5.0000 
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 ตัวช้ีวัดท่ี 13.3 การจัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาองคกรและบุคลากร ระยะ 5 ป (ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 – 2565)  สสวท. ไดดําเนินการแลวเสร็จครบถวน มีผลการประเมินอยูท่ีระดับ 5.0000 
คะแนน โดยมีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ ดังน้ี  
- มีแผนความตองการอัตรากําลังคนครบทุกหนวยงาน โดยฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกรได

รวบรวมขอมูลการวิเคราะหอัตรากําลังของแตละสาขา ฝาย โดยขอความรวมมือทุกหนวยงานจัดทํา
การวิเคราะหอัตรากําลังของแตละหนวยงาน โดยใหทําการวิเคราะหรายละเอียดของงาน ระบุปริมาณ
งาน ระบุจํานวนนาที ช่ัวโมง และวัน และใชสูตรอัตรากําลังท่ีพึงมี ตามหลักเกณฑของ ก.พ. คือ หาร
ดวยจํานวน 240 วัน/ป ซ่ึงไดรวบรวมครบทุกหนวยงาน 

- สรรหาบุคลากรไดตามคุณลักษณะท่ีตองการ รอยละ 100 โดยในปงบประมาณ 2562 สสวท. มีความ
ตองการพนักงานรวม 11 ตําแหนง ไดแก กลุมบริหาร 1 ตําแหนง กลุมวิชาการ 7 ตําแหนง  กลุมอํานวยการ 1 
ตําแหนง และพนักงานพิการ 2 ตําแหนง ซ่ึงไดดําเนินการสรรหาคัดเลือกตามคุณลักษณะและความ
ตองการของ สสวท. ครบถวนตามท่ีตองการ 

- บุคลากร สสวท. รอยละ 86.71 ไดรับการฝกอบรม เพ่ือเพ่ิมทักษะและพัฒนาสมรรถนะสําหรับการ
เปน สสวท. 4.0 ประกอบดวย ทักษะการเรียนรูของคนศตวรรษท่ี 21  ทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือการปฏิบัติงาน ทักษะการส่ือสารสากล และสมรรถนะหลัก 4 ประการ คือ Innovation 
Professionalism Standard Reference และ Team Synergy รวมจํานวน ท้ังหมด 81 หลักสูตร/
กิจกรรม 

- บุคลากร สสวท. (กลุมบริหาร) รอยละ 91 มีทักษะความเปนผูนําการเปล่ียนแปลง โดยไดรับการ
พัฒนาในหลักสูตรสมรรถนะและทักษะดานบริหารจํานวน 8 หลักสูตร 

- บุคลากร สสวท. รอยละ  96.67 มีความพึงพอใจตอคุณภาพชีวิตในการทํางาน โดยฝายทรัพยากร
บุคคลและพัฒนาองคกรใชเครื่องมือ Happinometer ในการวัดความพึงพอใจและความสุขตอ
คุณภาพชีวิตในการทํางาน ผลการเก็บขอมูลจากบุคลากรจํานวน 180 คน ซ่ึงเปนรอยละ 50 ของ
พนักงานท้ังหมด พบวาบุคลากรท่ีตอบแบบสํารวจรอยละ  96.67 มีคาคะแนนเฉล่ียระดับความสุข ใน
ภาพรวม อยูทีรอยละภ 74.44 ซ่ึงแปลผลไดวา มีความสุข  

- มีนวัตกรรม/องคความรู เพ่ือการพัฒนาระบบใหบริการประชาชน ใหเกิดความสะดวกสบาย และ
เขาถึงขอมูลไดโดยงาย ไดแก โครงการพัฒนาครูผูสอนดวยระบบทางไกลผานทางสถานีโทรทัศนเพ่ือ
การศึกษา ETV  DLTV และ OBEC Channel เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู
ความเขาใจและสามารถจัดประสบการณเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี ไดอยางมี
คุณภาพ และมีนวัตกรรม/องคความรู เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ ไดแก การพัฒนาส่ือการเรียนรูดิจิทัลแสดงผลเสมือนจริง 
(Augmented Reality: AR) ประกอบหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร  

- สสวท. เปนสมารตออฟฟศ (Smart Office) และดิจิทัลออฟฟศ (Digital Office)  ไดแก การอนุมัติ
กิจกรรมการปฏิบัติงานผานระบบออนไลนดวยสมารทโฟน การใชลายเซ็นอิเล็กทรอนิกสเพ่ือการ
อนุมัติผานเร่ือง การขออนุมัติ/การอนุมัติวันลาตาง  ๆผานระบบ e-hr  

- สสวท. ไดดําเนินการตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ในการสรางคุณธรรม และความโปรงใสในการทํางาน โดยไดรับการ
คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) จากสํานักงาน ป.ป.ช. อยูท่ีระดับคะแนน 91.07 หรือระดับ A  
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- ตัวชี้วัดที่ 14 จํานวนนวัตกรรม ผลงานทางวิชาการ หรือทรัพยสินทางปญญา (IP) ที่สรางจากบุคลากร 
สสวท. พิจารณาจากจํานวนนวัตกรรม ผลงานทางวิชาการ หรือทรัพยสินทางปญญา (IP) ท่ีสรางจาก
บุคลากร สสวท. โดยมีผลงานรวมท้ังหมด 59 รายการ จากเปาหมายป 2562 จํานวน 20 รายการ หรือมี
ระดับคะแนน 5.0000 โดยแยกประเภทผลงาน ดังน้ี 

 
ประเภทผลงาน จํานวน 

ผลงานทางวิชาการ 42 
 ผลงานเพ่ือใชในการขอเล่ือนตําแหนง   37 
 ผลงานท่ีสงเขารวมการนําเสนอในและตางประเทศ 5 

ทรัพยสินทางปญญา 14 
 สิทธิบัตร   2 
 อนุสิทธิบัตร 4 
 สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ   7 
 จดแจงขอมูลลิขสิทธ์ิ 1 

นวัตกรรม 3 
รวม 59 

 
 ตัวอยางผลงานทางวิชาการ แบงเปน ผลงานท่ีใชในการขอเล่ือนตําแหนง เชน คูมือการปฏิบัติงาน 6 

รายการ ผลงานเชิงวิเคราะห 12 รายการ ผลงานวิจัย 3 รายการ และบทความทางวิชาการ 16 
รายการ สวนผลงานท่ีสงเขารวมการนําเสนอในและตางประเทศ เชน เร่ือง Building up of online 
professional learning community for STEM teachers The World Association of Lesson 
Studies (WALS), การใชแบบฝกหัดในหนังสือเรียนผานระบบออนไลนเพ่ือพัฒนา การเรียนการสอน
วิทยาศาสตร ระดับการศึกษาภาคบังคับ (Using Exercises in the Textbooks through the 
Online System for Developing Science Teaching and Learning in the Primary and 
Lower Secondary School Levels)  

 ตัวอยางทรัพยสินทางปญญา แบงเปน สิทธิบัตร เชน เร่ืองส่ือการสอนคณิตศาสตรเกมนักสรางเมือง 
อนุสิทธิบัตร เชน เรื่องส่ือการสอนแบบจําลองหัวใจมนุษย สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ เชน เร่ือง
แบบพับกลอง และจดแจงขอมูลลิขสิทธ์ิ เชน เร่ือง Food Web (สายใยอาหาร) 

 ตัวอยางนวัตกรรม เชน ระบบการเบิกคารักษาพยาบาลสําหรับพนักงานเกษียณอายุ ระบบลายมือช่ือ
อิเล็กทรอนิกสสําหรับการเขารวมกิจกรรมอบรมและพัฒนา และ การส่ือสารขอมูลดานทรัพยากร
บุคคลผานทาง Application Line และเว็บไซด HROD 

 

สวนที่ 2 ขอเสนอแนะ 
  

 มิติที่ 1 ดานผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจ 
ขอเสนอแนะ 
-   ตัวช้ีวัดท่ี 2 จํานวนครั้งของผูเขาใชหลักสูตร ส่ือ และกระบวนการจัดการเรียนรู ในรูปแบบดิจิทัล 

และ e-learning ท่ีเผยแพร สสวท. ควรนําเขาของเน้ือหา และส่ือการเรียนรูใหม ๆ ศูนยการ
เรียนรูดิจิทัลระดับชาติ อยางตอเน่ืองหลังจากพัฒนาหนังสือเรียน คูมือครู ส่ือการเรียนการสอน
ครบทุกชวงช้ันแลว  
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- ตัวช้ีวัดท่ี 3 จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับการพัฒนาความรูความสามารถดานวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ตามแนวทางของ สสวท. เม่ือพิจารณาภาพรวม ทุกโครงการ จํานวนครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไดรับการพัฒนาความรูความสามารถเกินเปาหมายท่ีกําหนด ในขณะท่ีเม่ือพิจารณารายโครงการ 
มีบางโครงการท่ีครูและบุคลากรทางการศึกษาเขารวมไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว ควรพิจารณา
ปรับเกณฑประเมินในคร้ังตอไปโดยกําหนดวัดเปนรายโครงการ 

- ตัวช้ีวัดท่ี 4 จํานวนเคร่ืองมือทดสอบคัดเลือกนักเรียนระดับอุดมศึกษาวิชาวิทยาศาสตร และ
คณิตศาสตรท่ีเปนไปตามหลักสูตรและเนนกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง สสวท.
ขอสอบวิชารวม (Science math and literacy) เปนเร่ืองใหม กลุมเปาหมายยังมีความเขาใจไม
ตรงกัน สสวท.ควรตองจัดวางกรอบการประเมินใหชัดเจน และจัดประชุมเพ่ือสรางความเขาใจ
เก่ียวกับ science mathematics literacy ใหตรงกัน 
 

 มิติที่ 2 ดานผูมีสวนไดเสีย 
ขอเสนอแนะ 

-   ตัวช้ีวัดท่ี 7 ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ จากผลการสํารวจความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสีย 
สสวท. ควรปรับปรุงผลผลิตและบริการทางวิชาการตางๆ ซ่ึงสามารถแบงเปนประเด็นยอย 
ดังตอไปน้ี 
1) การปรับปรุงส่ือและกระบวนการจัดการเรียนรูของ สสวท.  

• ควรปรับปรุงวิธีการนําเสนอเน้ือหาใหมีความนาสนใจกระตุนใหเกิดการเรียนรู  โดยควรลดความซับซอน
ของเน้ือหาทางวิชาการปรับปรุงเน้ือหาใหมีความเขาใจไดงายข้ึน ควรจัดเน้ือหาใหอยูในเลมเดียว ไมควร
กระจายไปหลายเลม และควรจัดทําขนาดรูปเลมและนํ้าหนักใหสอดคลองกับระดับของนักเรียน  

• ควรพิจารณาปรับปรุงเน้ือหาของส่ือตางๆ  ใหสอดคลองกับบริบทหรือสภาพแวดลอมในแตละพ้ืนท่ีของ
โรงเรียน 

• การจัดทําหนังสือเรียนควรดําเนินการใหแลวเสร็จกอนการเปดภาคเรียนเพ่ือใหครูผูสอนสามารถมีเวลา
ในการศึกษาเน้ือหาและเตรียมตัวกอนการเปดภาคเรียน 

2) การปรับปรุงผลผลิตของ สสวท. ในรูปแบบดิจิทัล และศูนยเรียนรูดิจิทัลระดับชาติ (IPST Learning Space) 
• ปรับปรุงความเสถียรของระบบผึกอบรมครู ในกรณีท่ีมีผูเขารวมอบรมพรอมกันเปนจํานวนมากบางคร้ัง

พบวาผูสมัครเขารับการอบรมไมสามารถเขาถึงเว็บไซตระบบผึกอบรมครูได 
• ควรพัฒนาเปน Application  เก่ียวกับคลังขอสอบ แบบทดสอบ ใหผูเรียนฝกทําแบบทดสอบออนไลนได

ทุกท่ีทุกเวลา 
• ควรมีการสํารวจเพ่ือหาความตองการของผูใชบริการศูนยเรียนรูดิจิทัลระดับชาติ (IPST Learning 

Space) ท้ังดานเน้ือหา รูปแบบการนําเสนอ และประเภทส่ือท่ีกลุมผูใชบริการตองการ โดยใหครอบคลุม
และเหมาะสมตามกลุมผูใชบริการประเภทตางๆ  

- ตัวช้ีวัดท่ี 8 รอยละการดําเนินการตามแผนการสรางความรูความเขาใจแกประชาชน ดานการ
ประชาสัมพันธควรมีการกําหนดตัวช้ีวัดและเปาหมายเพ่ือประเมินผลความสําเร็จท่ีสะทอนใหเห็น
ถึงผลลัพธ และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการประชาสัมพันธเชิงรุกเพ่ือใหเกิดความรู
ความเขาใจในการทํางานของ สสวท. และสรางความตระหนักรูทางดานวิทยาศาสตร เชน อัตรา
การรับรู /รู จักเ ก่ียวกับ สสวท.  จํานวนผู เขารวมกิจกรรมกับ สสวท. ท่ีเพ่ิมข้ึนจากการ
ประชาสัมพันธ เปนตน 
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 มิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพ 
ขอเสนอแนะ 
- ตัวช้ีวัดท่ี 11 รอยละของโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จตามแผน ในปตอไปควรนําผลผลิตและ

ผลลัพธของแตละโครงการมาพิจารณาประเมินผลดวย 
 

 มิติที่ 4 ดานการกํากับดูแลกิจการและพัฒนาองคกร 
ขอเสนอแนะ 
- ตัวช้ีวัดท่ี 12 ระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการ สสวท. ควรจัดทําแผนการควบคุมภายใน 

และบริหารความเส่ียง และนําเสนอใหกรรมการใหความเห็นชอบภายในไตรมาสแรกของ
ปงบประมาณ เพ่ือใหมีเวลาสําหรับการดําเนินการตามมาตรการบริหารความเส่ียงและควบคุม
ภายใน และควรจัดกิจกรรมใหคณะกรรมการเชน การเย่ียมชมการปฏิบัติงานของหนวยงานหรือ
องคกรภายนอกในประเด็นท่ีคณะกรรมการสนใจ 

 
 สรุปผลการประเมินการปฏิบตัิงานของ สสวท. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 ผลการประเมินในภาพรวมของ สสวท. ประจําป  พ.ศ. 2562 อยู ท่ี ระดับคะแนน 4.6355  
ผานเกณฑการประเมินผล หรือมีผลการดําเนินงานดีกวาเปาหมาย สามารถสะทอนไดวา สสวท.สามารถดําเนินงานไดเปนไป
ตามแผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ. 2562 ของ สสวท. โดยหากพิจารณาตามความสามารถในการดําเนินงานในภาพรวมของ สสวท. 
ท่ีแลวเสร็จตามกําหนดระยะเวลาตามแผนปฏิบัติการท่ีต้ังไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบวาสามารถดําเนินงานไดแลวเสร็จ
ตามแผนท่ีกําหนดไวไดตามแผนท้ังหมดหรือเทียบเปนผลการดําเนินงานรอยละ 100.00 และในสวนการเบิกจายเงิน
งบประมาณรายจายภาพรวมของ สสวท. สามารถเบิกจายไดเปนไปเปาหมายท่ีรอยละ 98.15 หากพิจารณาการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตรสามารถสรุปไดดังน้ี 

1) ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาหลักสูตร ส่ือ และกระบวนการจัดการเรียนรู ท่ีเนนปฏิบัติการ และการสรางความเข
าใจ ในระดับท่ีเหมาะสมกับนักเรียนแตละกลุม โดยใชเทคโนโลยีตางๆ  มีจํานวนโครงการท้ังหมด 28 โครงการ สามารถดําเนิน
โครงการไดแลวตามแผนรอยละ 100.00 โดยงบประมาณท่ีไดรับท้ังส้ินจํานวน 71,541,300.00 บาท ผลการ
เบิกจาย ณ 30 กันยายน 2562 จํานวน 69,385,350.72 หรือคิดเปนรอยละ 96.99 โดยท่ีผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดท่ี
สามารถสะทอนความสําเร็จของการดําเนินงานตามยุทธศาสตรท่ี 1 ประกอบดวย  

- ตัวช้ีวัดท่ี 1 จํานวนหลักสูตร ส่ือ และกระบวนการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
และเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ท่ีมีผลการดําเนินงานท้ังส้ินจํานวน 458 
ช้ินงาน สูงกวาเปาหมายท่ีกําหนดไวท่ีจํานวน 440 ช้ินงาน 

- ตัวช้ีวัดท่ี 7 ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ ท่ีมีผลการดําเนินงานท่ีระดับ 4.4312  
สูงกวาเปาหมายท่ีกําหนดไวท่ีระดับ 3.8000 

2) ยุทธศาสตรท่ี 2 ขับเคล่ือนการพัฒนาและยกระดับการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตร  
คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ผานเครือขาย สสวท. ใหมีคุณภาพท่ัวประเทศอยางเปนระบบ มีจํานวนโครงการ
ท้ังหมด 21 โครงการ สามารถดําเนินโครงการไดแลวตามแผนรอยละ 100.00 โดยงบประมาณท่ีไดรับท้ังส้ิน
จํานวน 74,085,600.00 บาท ผลการเบิกจาย ณ 30 กันยายน 2562 จํานวน 68,438,508.73 หรือคิดเปน 
รอยละ 92.38 โดยท่ีผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดท่ีสามารถสะทอนความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตรท่ี 2 ประกอบดวย  
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- ตัวช้ีวัดท่ี 2 จํานวนคร้ังของผูเขาใชหลักสูตร ส่ือ และกระบวนการจัดการเรียนรู   
ในรูปแบบดิจิทัลและ e-learning ท่ีเผยแพร ท่ีมีผลการดําเนินงานท้ังส้ินจํานวน 
14,791,477 คร้ัง สูงกวาเปาหมายท่ีกําหนดไวท่ีจํานวน 12,330,000 ครั้ง 

- ตัวช้ีวัดท่ี 3 จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับการพัฒนาความรูความสามารถ
ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ตามแนวทางของ สสวท. ท่ีมีผลการ
ดําเนินงานท้ังส้ินจํานวน 140,357 คน สูงกวาเปาหมายท่ีกําหนดไวท่ีจํานวน 115,895 คน 
 

3) ยุทธศาสตรท่ี 3 ขับเคล่ือนกระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
ใหเนนความเขาใจลงมือปฏิบัติการ และสามารถนําไปใชจริงท้ังในและนอกระบบ ตามแนวทาง สสวท. มี
จํานวนโครงการท้ังหมด 3 โครงการ สามารถดําเนินโครงการไดแลวตามแผนรอยละ 100.00 โดยงบประมาณ
ท่ีไดรับท้ังส้ินจํานวน 7,072,000.00 บาท ผลการเบิกจาย ณ 30 กันยายน 2562 จํานวน 7,067,451.57 หรือ
คิดเปนรอยละ 99.94 โดยท่ีผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดท่ีสามารถสะทอนความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตรท่ี 3 ประกอบดวย  

- ตัวช้ีวัดท่ี 4 จํานวนเคร่ืองมือทดสอบคัดเลือกนักเรียนระดับอุดมศึกษาวิชาวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตรท่ีเปนไปตามหลักสูตรและเนนกระบวนการจัดการเรียนการสอนตาม
แนวทาง สสวท. ท่ีมีผลการดําเนินงานท้ังส้ินจํานวน 7 ฉบับ สูงกวาเปาหมายท่ีกําหนดไว
ท่ีจํานวน 6 ฉบับ 

4)  ยุทธศาสตรท่ี 4 เรงรัด พัฒนา และสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร  
คณิตศาสตร และเทคโนโลยีเพ่ือเปนกําลังในการพัฒนาประเทศดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 มีจํานวนโครงการท้ังหมด 8 โครงการ สามารถดําเนินโครงการไดแลวตามแผน
รอยละ 100.00 โดยงบประมาณท่ีไดรับท้ังส้ินจํานวน 146,057,000.00 บาท ผลการเบิกจาย ณ 30 กันยายน 
2562 จํานวน 130,954,593.24 หรือคิดเปนรอยละ 98.54 โดยท่ีผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดท่ีสามารถ
สะทอนความสําเร็จของการดําเนินงานตามยุทธศาสตรท่ี 4 ประกอบดวย  

- ตัวช้ีวัดท่ี 5 รอยละของผูรับทุนการศึกษาท่ีมีผลการเรียนผานเกณฑท่ีกําหนด ท่ีมีผลการ
ดําเนินงานท้ังส้ินรอยละ 99.43 สูงกวาเปาหมายท่ีกําหนดไวท่ีรอยละ 95.00 

- ตัวช้ีวัดท่ี 6 รอยละของเยาวชนผูไดรับรางวัลการแขงขันความสามารถพิเศษและ
อัจฉริยภาพระดับนานาชาติ ท่ีมีผลการดําเนินงานท้ังส้ินรอยละ 95.35 สูงกวาเปาหมายท่ี
กําหนดไวท่ีรอยละ 90.00 

5) ยุทธศาสตรท่ี 5 สงเสริมภาพลักษณองคกรและประสานความรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ
เพ่ิมการยอมรับ สสวท. ในฐานะผูนําการเปล่ียนแปลงการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 
ของเยาวชนใหทันสมัยมีจํานวนโครงการท้ังหมด 6 โครงการ สามารถดําเนินโครงการไดแลวตามแผนรอยละ 
100.00 โดยงบประมาณท่ีไดรับท้ังส้ินจํานวน 44,123,400.00 บาท ผลการเบิกจาย ณ 30 กันยายน 2562 
จํานวน 43,753,498.72 หรือคิดเปนรอยละ 99.16 โดยท่ีผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดท่ีสําคัญๆท่ีสามารถ
สะทอนความสําเร็จของการดําเนินงานตามยุทธศาสตรท่ี 5 ประกอบดวย  

- ตัวช้ีวัดท่ี 8 รอยละการดําเนินการตามแผนการสรางความรูความเขาใจแกประชาชน  
ท่ีมีผลการดําเนินงานท้ังส้ินรอยละ 127.11 สูงกวาเปาหมายท่ีกําหนดไวท่ีรอยละ 100.00 

- ตัวช้ีวัดท่ี 13 ระดับความสําเร็จในการบริหารงานดานทรัพยากรบุคคล ประกอบดวย 3 
ตัวช้ีวัดยอยไดแก ตัวช้ีวัดท่ี 13.1 ระดับความผูกพันของพนักงานท่ีมีตอ สสวท. ท่ีมีผล



รายงานผลการประเมินผลการปฏบิัติงานของสถาบนัสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับบทสรุปผูบริหาร (Executive Summary) 
 
 

36     

ความผูกพันท่ีระดับ 4.3094 หมายถึงบุคคลากรของสสวท.มีระดับความผูกผันมาก 
ตัวช้ีวัดท่ี 13.2 รอยละของบุคลากร สสวท. ท่ีมีสมรรถนะผานตามเกณฑท่ีกําหนด ท่ีมีผล
การดําเนินงานท่ีรอยละ 92.99 สูงกวาเปาหมายท่ีกําหนดไวท่ีรอยละ 90.00 และตัวช้ีวัด
ท่ี 13.3 การจัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาองคกร และบุคลากร ระยะ 5 ป 
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) ท่ีสามารถดําเนินการแลวเสร็จครบถวนตตามแผน
รอยละ 100.00 

 
 ขอเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติ และแนวทางการปรบัปรงุการดําเนินงานของ สสวท. 

 
1)  สสวท. ควรผลักดันนโยบาย และเปนผูนําในการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนวิทยาศาสตรเชิงรุก

ใหสอดคลองกับนโยบายยุคไทยแลนด 4.0 ตามหลัก 4 I ท่ีประกอบดวย 1.1) Inspiration สรางแรงดลใจแก
ผูเรียน  1.2) Insight เห็นขอมูล เห็นขอเท็จจริง เห็นปรากฏการณตาง  ๆแลวสามารถวิเคราะหวาอะไรทําให
เกิดอยางน้ันข้ึนมา 1.3) Intuition ผูเรียนสามารถคิดข้ึนมาไดดวยตนเอง และ 1.4) Imagination สรางความ
อยากรูอยากเห็น นักเรียนจะเริ่มหาคนควา  ซ่ึงในยุคปจจุบันมีส่ือออนไลนตางๆท่ีสามารถคนควาไดเองได
มหาศาล ถามีความสนใจ ดังน้ันหนังสือเรียนควรปรับเปล่ียนใหทันสมัย นาสนใจ เห็นภาพใหชัดเจนมาก  
โดยตองสามารถขมวดความรู หนังสือเรียน 6 หนาถูกรวมคอนเทนตใหเหลืออินโฟกราฟกหนาเดียว เชน 
เร่ืองสึนามิ ตองมีมีเดียท่ีประกอบใหครูจัดการหองเรียนใหนาต่ืนเตน เพราะเกิดสึนามิข้ึนในภาคใตของไทยเปน
เร่ืองใกลตัว จากน้ันก็อภิปรายกันวาจะปองกันเหตุภัยพิบัติอยางไร เราจะรูไดอยางไรวาโลกเสนผานศูนยกลาง
เทาไร ก็ตองใชตรีโกณมิติ (Trigonometry) มาวัด คํานวณเสนผานศูนยกลางรอบดาน เปนเร่ืองของ 
Curiosity (ความอยากรูอยากเห็น) เปนตน เม่ือผูเรียนเกิดความกระหายอยากจะคนควาหาความรูจะเกิด 
การปฏิสัมพันธกับเพ่ือนในหองเรียน รวมกันหาองคความรูน้ันๆ ซ่ึงอนาคตของหองเรียน คือตองเปนแบบ 
Active Learning คือทุกคนภายในหองเรียนตองมีปฏิสัมพันธกันมาก  ๆ

2) มุงเนนการพัฒนาครูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี โดยมุงเนนใหครูและผูบริหาร
สถานศึกษามีสวนรวมสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรูในรูปแบบสะเต็ม (STEM Education) ดวยการ
นําเอาองคความรูท้ัง วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร มาตอยอดเปนนวัตกรรม
ใหม  ๆตลอดจนการสรางความเขาใจในกระบวนการสรางชุมชนแหงการเรียนรู (PLC) เพ่ือกระตุนใหผูเรียนมี
เจตคติท่ีดีตอการเรียนรูและไดฝกฝนทักษะอันจะสงผลสัมฤทธ์ิสูงสุดตอผูเรียน ตอบสนองโลกการศึกษาในยุค 
Thailand 4.0 ไดอยางแทจริง 

3) ควรติดตามผลการดําเนินงานดานผูมีสวนไดเสียท่ีเปนขอมูลเชิงปริมาณในมุมมองอ่ืนเพ่ิมเติมนอกเหนือจาก
ความพึงพอใจของผูใชบริการในผลผลิตส่ือรูปแบบตางๆ  กระบวนการจัดการเรียนรู และสะเต็มศึกษา จากกลุมเปาหมายตางๆ  
โดยอาจพิจารณามุมมองอ่ืน เชน การกําหนดกลุมเปาหมายหลักของงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของ สสวท. และ
ติดตามการขยายผลของครูท่ีทําหนาท่ีเปน Trainer เชน รอยละความครอบคลุมของสถานศึกษาทุกภูมิภาคท่ัวประเทศ 
(Coverage) ท่ีใชกระบวนการจัดการเรียนรูของ สสวท. หรือ สถิติการเขาใชบริการ ส่ือรูปแบบดิจิทัลผานอินเทอรเน็ต และ
ผานแอพลิเคช่ันบนสมารทโฟน หรือแท็บเล็ต แบบราย Username จําแนกเปนสถานศึกษา ครูกลุมเปาหมาย ผูปกครอง 
นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือติดตามรอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผูเขาใชบริการส่ือรูปแบบดิจิทัล ไมใชเฉพาะ
ยอดการดาวนโหลดครั้งแรกเทาน้ัน แตตองเปนผูใชบริการท่ียังคง Active อยูจริง 
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4) ควรเพ่ิมเติมตัวช้ีวัดในดานการประเมินคุณภาพของผลผลิต หรือส่ือท่ี สสวท. จัดทํา ดวยวิธีการ
สอบถามความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก หรือผูเช่ียวชาญท่ีมีความรู ความสามารถ และ/หรือมี
ประสบการณในการสอนในหองเรียน มีประสบการณของการใชส่ือการเรียนการสอนท่ีมีมาตรฐานในระดับ
นานาชาติ เพ่ือสะทอนมุมมองจากภายนอก (Outside-in) ซ่ึง สสวท. สามารถนําความคิดเห็นท่ีไดมาเปน
ปจจัยนําเขา เพ่ือใชในการปรับปรุงยกระดับคุณภาพของส่ือหรือ In-house Standard 

5) ควรพัฒนาแนวทางการคิดผลกระทบ (Impact) ท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานของ สสวท. ท้ังในแง
ของผลกระทบทางเศรษฐกิจ (Economic Impact) ผลกระทบทางสังคม (Social Imapct) เพ่ือใชแสดงเปน
ผลงาน หรือความสําเร็จขององคกร ท่ีแสดงถึงความมีคุณคา มีประโยชนขององคกรของสังคมและประเทศ 
และท่ีสําคัญ คือเพ่ือนําขอมูลไปประกอบการของบประมาณในแตละป โดยผูบริหารตองคัดเลือกผลผลิตตางๆ
ท่ี สสวท. สามารถสรางผลผลิตไดและคัดเลือกผลผลิตท่ีเปนผลงานสําคัญๆ ตามภารกิจของ สสวท. เพ่ือ
นํามาใชเปนฐานในการคิดมูลคาผลกระทบทางเศรษฐกิจ (Economic Impact) ผลกระทบทางสังคม (Social 
Imapct) ขององคกร โดยในเบ้ืองตนอาจจะศึกษาแนวทางจากองคกรท่ีมีบทบาทและภารกิจเหมือนหรือ
ใกลเคียงกับ สสวท. เพ่ือนํามาประยุกตใชใหเขากับบริบทของ สสวท. เอง 

6) สสวท. ควรมีการพัฒนาการใชเทคโนโลยีการวิเคราะหขอมูลจากฐานขอมูลขนาดใหญ (Big Data 
Analytics) เพ่ือคนหาความตองการของผูมีสวนไดเสีย และขอมูลอ่ืนๆ ท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินงานของ 
สสวท. ผลการวิเคราะหขอมูลน้ีสามารถนําไปสูการทําแผนการดําเนินงาน และ/หรือแผนการตลาดท่ีมี
ประสิทธิภาพ เพ่ิมโอกาสในการสรางผลการดําเนินงานและการใหบริการท่ีดีมากข้ึนแกผูมีสวนไดเสีย การ
ปรับปรุงการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพ และสรางความไดเปรียบเหนือคูแขงในการแขงขันทางการตลาด  

7) ควรพัฒนากรอบการประเมินผลการดําเนินงานของ สสวท. อยางเปนระบบ และนํามาใช 
เพ่ือขับเคล่ือนงานยุทธศาสตร และพัฒนาองคกรไปดวยกัน โดยผสมผสานการประเมินผลไปพรอมกับการ
ปฏิ บั ติ งานประจําวัน บุคลากรทุกระดับต องมีส วนร วมรับผิดชอบกับเป าหมายผลการดําเนินงาน 
ในระดับองคกร เปนประจําทุกป โดยดําเนินการดังน้ี  

7.1) ออกแบบกรอบการประเมินผลองคกรท่ีสอดคลองเปนแนวเดียวกับหนวยงานภาครัฐท่ีทํา
หนาท่ีกํากับดูแล สสวท. เชนกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงบประมาณ และสํานักงาน ก.พ.ร.  

7.2) ออกแบบ และพัฒนาตัวช้ีวัดท่ีสอดคลองกับเปาหมายระดับชาติ (เฉพาะท่ีเก่ียวของ) 
เปาหมายยุทธศาสตรของ สสวท. (ฉบับใหม) และเปาหมายอ่ืน  ๆตามท่ีคณะกรรมการ สสวท. มีความคาดหวัง 
หรือตองการมุงเนนท่ีจะยกระดับการพัฒนางานดานตาง  ๆภายใน สสวท.  

7.3) จัดให มีคณะกรรมการเจรจาขอตกลง การประเมินผลประจําป (Performance 
Agreement Committee: PAC) โดยมีตัวแทนจากคณะกรรมการ สสวท. รวมกับผูบริหารระดับสูงของ 
สสวท. เจรจาขอตกลงฯ กับผูรับผิดชอบหลักหรือผูท่ีไดรับมอบหมายใหกํากับดูแลแตละยุทธศาสตร หรือผูท่ีทํา
หนาท่ีบริหารจัดการโครงการ/แผนงาน และจัดสรรทรัพยากรเพ่ือการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายตาม
ยุทธศาสตรท่ีกําหนดไว โดยคณะกรรมการเจรจาฯ รับผิดชอบการพิจารณาความเหมาะสมของตัวช้ีวัดหลัก 
(จํานวนประมาณ12-15 ตัวช้ีวัด) ท้ังความยาก งาย ความตอเน่ือง วางหลักการกําหนดนํ้าหนักของตัวช้ีวัด 
เจรจาตัดสินเกณฑการใหคะแนนระดับคะแนน 1-5 เพ่ือใหเปนมาตรฐาน และผลักดันความสําเร็จตามท่ี 
สสวท. กําหนดทิศทาง กลยุทธ ตัวช้ีวัด และเปาหมายไวในยุทธศาสตร เพ่ือไมใหคาเปาหมายตํ่า/สูงเกินไป   

7.4) จัดทําฐานขอมูล สารสนเทศสําหรับการติดตามประเมินผล ผนวกไปกับระบบ BI ท่ี สสวท. 
ใชในการติดตามผลการดําเนินงานและการใชจายเงิน แบบรายเดือน เพ่ือใหสามารถทราบรายงานผลการ
ดําเนินงานตามตัวช้ีวัดไดอยางรวดเร็ว  
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7.5) จัดทําระบบการรายงานผลการดําเนินงานประจําปรอบ 6 เดือน และ12 เดือนท่ีผูกํากับ
ดูแลตัวช้ีวัดตองใหความสําคัญ แสดงบทบาท และรายงานผลการดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค หรือปจจัยสนับสนุนใน
การปฏิบัติงาน ใหแกผูบริหาร สสวท. รับทราบ  

7.6) กําหนดปฏิทินกิจกรรม และระยะเวลาเพ่ือเจรจาตัวช้ีวัดระดับองคกรใหแลวเสร็จภายใน
เดือนแรกของไตรมาสท่ี 1 ของปงบประมาณ และจากน้ันภายใน 2 เดือนถัดมา ฝายทรัพยากรบุคคล ควร
ดําเนินการถายทอดตัวช้ีวัดระดับองคกรลงสูระดับสาขา/สํานัก/ฝาย และถายทอดลงสูบุคคล ในกรณีเปน
บุคลากรกลุมบริหาร และกลุมปฏิบัติการตองลงถึงระดับผูบริหาร/ผูรับผิดชอบหลักของโครงการ และ
หนวยงานท่ีเปนผูสนับสนุนโครงการดวย สําหรับบุคลากรกลุมอํานวยการ ฝายทรัพยากรบุคคลตองทําหนาท่ี
จัดทําตัวช้ีวัด และคาเปาหมายของแตละตําแหนง/รายบุคคลตามลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ หรือ Individual KPI  

7.7)  ดําเนินการประเมินผลการดําเนินงาน รอบ 12 เดือนใหแลวเสร็จภายในเดือนตุลาคม และฝาย
ทรัพยากรบุคลลนําผลประเมินองคกรท่ีไดกระจายลงไปยัง Scorecard เพ่ือใชผลประเมินระดับบุคคลดวย โดย
ตองสามารถแสดง Scorecard ผลการดําเนินงานประจําป ของบุคลากรประเภทประจํา ไดทุกระดับ ทุกคน  

7.8) นําผล Scorecard ผลการดําเนินงานประจําป รายบุคคล ไปเช่ือมโยงกับส่ิงจูงใจ โดยแสดง
ความเช่ือมโยงไดวา ผลการดําเนินงานของแตละตําแหนง แตละระดับ เก่ียวของสัมพันธกับความสําเร็จ ใน
เปาหมายขององคกรในเร่ืองใดบาง ตามหนาท่ีและบทบาทและขอบเขตงานท่ีรับผิดชอบหรือไดรับมอบหมาย
ใหดําเนินการ 
 

 ขอเสนอแนะการพัฒนาและปรับปรงุกระบวนการดําเนินงานของ สสวท. ที่สอดคลองกับ 
พันธกิจและแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ สสวท. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 ของ 
สสวท. 

 
1) จากผลการสํารวจระดับคะแนนการยอมรับในขอมูลขาวสารหรือความรูท่ี สสวท. เผยแพร พบวา กลุมท่ีมีระดับ

คะแนนตํ่าสุดและมีระดับคะแนนตํ่ากวา 4.0000 ซ่ึงเปนคาเปาหมายท่ีกําหนดในตัวช้ีวัดของ สสวท. คือ กลุมผูปกครอง (ท่ี
ระดับคะแนน 3.8557 ) และกลุมประชาชน (ท่ีระดับคะแนน 3.5042 ) ดังน้ัน กลุมผูปกครองและกลุมประชาชนจึงเปน
กลุมเปาหมายท่ี สสวท. ควรใหความสําคัญในการส่ือสารขอมูล ประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ  ท่ีเก่ียวกับ
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีใหครอบคลุมและเขาถึงกลุมเปาหมาย 

2) จากผลการสํารวจระดับคะแนนการยอมรับในผลงานและบทบาทของ สสวท. พบวา กลุมท่ีมีระดับคะแนนตํ่าสุด
และมีระดับคะแนนตํ่ากวา 4.0000 ซ่ึงเปนคาเปาหมายท่ีกําหนดในตัวช้ีวัดของ สสวท. คือ กลุมผูปกครอง (ระดับคะแนน 
3.9949) และกลุมประชาชนท่ัวไป (ระดับคะแนน 3.5979) ดังน้ัน กลุมผูปกครองและกลุมประชาชนจึง เ ป น
กลุมเปาหมายท่ี สสวท. ควรใหความสําคัญในการปรับปรุงการดําเนินงานตามพันธกิจของ สสวท. ท้ังในเร่ืองของการศึกษา 
คนควา วิจัยและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การพัฒนาพัฒนาบุคลากร การฝกอบรมครู อาจารย นักเรียน นิสิต และ
นักศึกษา รวมถึงการคนควา วิจัย ปรับปรุง และจัดทําแบบเรียน แบบฝกหัด  เอกสารทางวิชาการและส่ือการเรียน
การสอนทุกประเภท การพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
เทคโนโลยี 

3) ควรปรับปรุงการส่ือสารขอมูลประชาสัมพันธตางๆ  โดยเฉพาะกลุมผูปกครองซ่ึงเปนผูมีสวนเก่ียวของกับ 
สสวท. โดยตรง  ในเร่ืองของการเปดโอกาสใหนักเรียน ผูปกครอง และประชาชนมีสวนรวมกับกิจกรรมตางๆ  ท่ี สสวท. จัดข้ึน 
(ระดับคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.8715) โดยเปดโอกาสใหผูปกครองไดรวมแสดงความคิดเห็น หรือระดมสมองรวมกับ สสวท. 
ในการปรับปรุงเพ่ือจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีตาง  ๆ 



รายงานผลการประเมินผลการปฏบิัติงานของสถาบนัสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับบทสรุปผูบริหาร (Executive Summary) 

 

                                                                                                                         39    

4) ควรเปดโอกาสใหนักเรียนในพ้ืนท่ีหางไกล หรือโรงเรียนขนาดเล็กท่ีหางไกล หรือโรงเรียนท่ีไมได
เปนเครือขายของ สสวท. ไดมีโอกาสไดเขารวมกิจกรรมท่ี สสวท. จัดข้ึน โดยกําหนดโควตาในการกระจายให
นักเรียนในแตละภูมิภาคของไทยมีโอกาสไดเขารวมกิจกรรมอยางเทาเทียม 

5) ควรมีการปรับปรุงการส่ือสารขอมูลและประสานงานโดยตรงกับผูปกครอง เน่ืองจากท่ีผานมาสวน
ใหญ สสวท. จะติดตอกับผูปกครองผานนักเรียนเปนหลัก โดยจัดกิจกรรมพบปะกับผูปกครองหรือจัดกิจกรรม
สัญจรเพ่ือพูดคุย ระดมความคิดเห็นของผูปกครองในแตละภูมิภาคเก่ียวกับการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของ สสวท. 
ท่ีสอดคลองกับบริบทหรือชีวิตประจําวันของคนในพ้ืนท่ี 

6) ถึงแมวา สสวท. จะมีระดับคะแนนดานภาพลักษณท่ีดีในดานการศึกษาในระดับประเทศ  
(ท่ีระดับคะแนน 4.0565) แตกลุมผูมีสวนเก่ียวของสวนใหญยังอยากให สสวท. ปรับปรุงผลงานในการจัดทําส่ือ
การเรียนการสอนโดยนําเทคโนโลยีและดิจิทัลดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีใหนาสนใจ อยาก
ติดตามความรูอยางตอเน่ือง (ท่ีระดับคะแนนเทากับ 3.7960) โดย สสวท. สามารถนําเทคนิคการอธิบายดวย 
Infographic หรือการจัดทําคลิปวีดีโอส้ัน ๆ มาใชเพ่ือดึงดูดความสนใจของนักเรียน และประชาชน เพ่ือกระตุน
ใหอยากคิดคน ประดิษฐส่ิงของ ทดลอง หรือมีแนวคิด/ ไอเดียใหม  ๆ  

7) สสวท. ควรวิเคราะหและจําแนกความตองการท่ีแตกตางกันในแตละกลุมผูมีสวนเก่ียวของ และ
นํามาปรับปรุงการดําเนินงานและจัดกิจกรรมหรือสนับสนุนขอมูลความรูใหตรงกับความตองการน้ัน โดยอาจ
แบงกลุมเปาหมายตามระยะเวลา เชน กลุมเปาหมายเรงดวน กลุมเปาหมายระยะกลาง กลุมเปาหมายระยะ
ยาว ใหสอดคลองตามความจําเปนและแผนการดําเนินงานของ สสวท. ซ่ึงจะชวยให สสวท. เรียงลําดับและ
จัดลําดับความสําคัญของกลุมผูมีสวนเก่ียวของใหเกิดการยอมรับในบทบาทของ สสวท. อยางแทจริง 

8)  ในขณะท่ีเยาวชนตัวอยางระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตนสามารถตอบคําถามเก่ียวกับวิทยาศาสตรชีววิทยาได
ถูกตอง (รอยละ 56.63) มากกวาระดับช้ันประถมศึกษา (รอยละ 46.64) แสดงใหเห็นวา เยาวชนตัวอยางระดับช้ันประถมศึกษา 
100 คน มีความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับวิทยาศาสตรสาขาชีววิทยาคิดเปน 47 คน หรือนอยกวาครึ่งหน่ึง จึงเปนประเด็น
ขอสังเกตท่ี สสวท. ควรปรับปรุงการออกแบบการเรียนรูเก่ียวกับวิชาชีววิทยาของระดับช้ันประถมศึกษา เ พ่ือเปนการ
ปูพ้ืนความรู ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับส่ิงมีชีวิตใหเยาวชนไดรับการศึกษาและเขาใจมาต้ังแตช้ันประถมศึกษาหรือต้ังแตเด็ก เชน 
ความรูเก่ียวกับท่ีมาหรือพัฒนาการของมนุษย และ ดีเอ็นเอคือหนวยท่ีเล็กท่ีสุดของสสารไมใชโมเลกุล เปนตน  

9) เม่ือเปรียบเทียบผลสํารวจรอยละของความตระหนักในความสําคัญของวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
เทคโนโลยี (Scientific Awareness) ของเยาวชน จําแนกตามเพศ พบวา เยาวชนตัวอยางเพศหญิง (รอยละ 69.55) มีความรูความ
เขาใจเก่ียวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมากกวาเพศชาย (รอยละ 65.19) ซ่ึงสอดคลองกับผลคะแนน PISA ป 2018 
(Programme for International Student Assessment) ท่ีเม่ือพิจารณาความแตกตางระหวางเพศ พบวา นักเรียนหญิง
มีคะแนน PISA สูงกวานักเรียนชายในทุกดาน (คะแนน 3 ดาน ประกอบดวย ความฉลาดรูด านการอาน ความฉลาด
รูดานวิทยาศาสตร และความฉลาดรูดานคณิตศาสตร) ดังน้ัน สสวท. ควรจัดทําส่ือการเรียนการสอนโดยคํานึงถึงความชอบ
และการสนใจเรียนรูท่ีแตกตางระหวางเพศชาย-หญิง เพ่ือใหส่ือการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
และเทคโนโลยีของ สสวท. มีความนาสนใจและจูงใจใหอยากเรียนรู  

10)  สสวท. ควรคนหาวิธีการประเมินความรูความเขาใจวิชาชีววิทยา และวิชาฟสิกสของเด็ก
นักเรียนในแตละระดับช้ันการศึกษา และนําผลท่ีไดมาเปรียบเทียบกับการสํารวจ “รอยละความรูความเขาใจ
เก่ียวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Scientific Literacy) ของเยาวชน” จากน้ันจึงหาสาเหตุและหาแนวทาง
ปรับปรุงหลักสูตร หรือส่ือการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศหรือดิจิทัลท่ีนาสนใจ เขาใจงาย และ
กระตุนใหเยาวชนอยากเรียนรู เพ่ือใหเยาวชนนําความรูท่ีไดไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 
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11)  ผูบริหารระดับสูงควรกําหนดจํานวนพนักงานท่ีเหมาะสมกับปริมาณงาน มีการจัดทําสายงาน
อาชีพ กําหนดสมรรถนะของตําแหนงท่ีชัดเจน วางแผนการพัฒนาบุคลากรเขาสูสายงาน สนับสนุนใหโอกาสใน
การศึกษาเพ่ิมเต่ิม การอบรมสัมมนาท่ีเปนประโยชนตอการทํางาน ตลอดจนมีระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพ่ือเล่ือนตําแหนงอยางยุติธรรม โดยกําหนดเกณฑการประเมินและการเล่ือนตําแหนงไวอยาง
ชัดเจน ส่ือสารใหบุคลากรเขาใจ และสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม และเปนธรรม เพ่ือสราง 
ความม่ันใจตอพนักงานในดานความม่ันคงในงาน และความกาวหนาในอาชีพการงาน (Career Path)  
เพ่ือสราง/เพ่ิมแรงจูงใจ ในการทํางานของผูมีศักยภาพ (Talent/Successor) ใหเกิดการส่ังสมผลการ
ปฏิบัติงานสูง (High Performance) 

12)  หนวยงานทรัพยากรบุคคล ควรเปนผูริเร่ิมดําเนินกลยุทธการบริหารการเปล่ียนแปลง (Change 
Management) กับผูบริหาร ในการใหโอกาสบุคลากรใหมๆ เชน พนักงานกลุมเจเนอเรช่ันใหม  ๆในการใหมี
สวนรวมในการเขาประชุม และเปดใจยอมรับฟงความคิดเห็นของบุคลากร ถึงแมอายุหรือ ประสบการณจะ
นอยกวาก็ตาม และผูบริหารระดับสูงตองรวมกันในการวางโครงการ หรือ แผนงานท่ีสําคัญ นอกเหนือจากงาน
ประ จํา  ให พนักงานกลุ ม เ จเนอ เร ช่ัน ใหม  ไ ด เข ามา มีส วนร วมมาก ข้ึน เ น่ื องจากพนักงาน 
กลุมน้ีจะรูสึกภูมิใจ ถาไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงาน ท่ีสําคัญๆ ขององคกร และจะรูสึกดี ถาผูบริหาร 
ใหความสําคัญกับตน 

13)  ผูบริหารระดับสูงควรจัดใหมีการพบปะสังสรรคกันภายในองคกรเพ่ือสรางความรักความสามัคคี
อันจะกอใหเกิดความผูกพันกันในหมูพนักงาน นอกจากน้ันผูบังคับบัญชาควรใหความช่ืนชมและยอมรับใน
ความสามารถของพนักงานท่ีมีผลการปฏิบัติงานท่ีดีซ่ึงจะสงผลใหพนักงานเกิดความรูสึกวาตนทรงคุณคาและมี
ประโยชนตอองคกร ตลอดจน สนับสนุนการจัดกิจกรรมใหพนักงานไดมีโอกาสพบปะสังสรรคกับเพ่ือนรวมงาน
นอกเวลาทํางาน 

14)  บุคลากรสายวิชาการ และสายปฏิบัติการระดับหัวหนางาน ควรพิจารณาลักษณะการจัดงาน 
หรือขอบขายความรับผิดชอบของพนักงานแตละคน ใหเหมาะสม ไมใหหนักจนเกินไป เน่ืองจากพนักงานกลุม
อายุงานไมมากนัก จะใหความสําคัญในดานความสมดุลระหวางการทํางานกับชีวิตสวนตัว หากมอบหมาย
ความรับผิดชอบหรือภาระงานท่ีนอกเหนือจากงานประจํามากจนเกินไป อาจจะทําใหพนักงานกลุมน้ีไมพอใจ 
จะสงผลใหระดับความผูกพันของพนักงานอาจจะลดลง จนกระท่ังพนักงานตัดสินใจลาออกได 

15)  ผูบริหารระดับสูงควรกําหนดกฎระเบียบสรางความยืดหยุนในการทํางาน ดวยวิธีการเชน 
เร่ิมงานและเลิกงานแบบยืดหยุน มีการเลือกเวลาการเขางาน เขาสายเลิกชา หรืออาจจะมีการริเริ่มใหสิทธ์ิไม
ตองเขาบริษัทสัปดาหละ 1 วัน สามารถทํางานท่ีบานหรือท่ีไหนก็ได ใหวันหยุดพักรอนเพ่ิมหรือสะสมวันหยุด
พักรอนเน่ืองจากในยุคปจจุบันเทคโนโลยีมีความกาวหนา การติดตอส่ือสาร การเช่ือมตอถึงกันและกัน 
การทํางานสามารถทําไดตลอด 24 ช่ัวโมง การตามงานทําไดตลอดเวลา  ท้ังน้ีผลการวิจัยเร่ืองความยืดหยุนใน
การทํางานปรากฎชัดวามีผลทําใหพนักงานลดอัตราการขาดงานลงไปไดมากกวาเดิม ทําใหพนักงานรูสึกวา
องคการใหความสําคัญกับพนักงานในฐานะมนุษยไมใชหุนยนต พนักงานจะใสใจและใหความสําคัญกับการ
ทํางานใหองคการมากข้ึน 
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