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บทสรุปผู
บริหารการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
 

 
สถาบันส	งเสริมการสอนวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี (สสวท.) ได"จัดจ"างสถาบันเพิ่มผลผลิตแห	งชาติ 

ซ่ึงเป,นผู"ประเมินจากภายนอกในการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือนําผลจากการประเมินไปปรับปรุงการ
ดําเนินงานให"บรรลุตามวัตถุประสงค�และเป4าหมายของการดําเนินงานของ สสวท. รวมถึงใช"เป,นแนวทางในการ
พัฒนาองค�กรให"มีความเข"มแข็ง และมีสมรรถนะสูงข้ึน โดยสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห	งชาติทําหน"าที่กําหนดกรอบ
การประเมินผลการดําเนินงาน ตัวชี้วัด เกณฑ�การให"คะแนนผลการดําเนินงานท่ีมีการตกลงร	วมกันกับคณะ
ผู"บริหารของ สสวท. หลังจากนั้น สถาบันเพิ่มผลผลิตฯ จึงได"จัดทําคู	มือการประเมินผลการดําเนินงานของ 
สสวท. ประจําป<งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให"บุคลากรของ สสวท. ที่เก่ียวข"องได"ทราบแนวทางและวิธีการ
ประเมินผลการดําเนินงาน ซ่ึงจะช	วยเตรียมความพร"อมในการจัดเก็บข"อมูล และรายงานผลการดําเนินงานได"
ถูกต"องครบถ"วน 

ระบบและตัวชี้ วัด  (KPI) ผลการดําเนินงานของ สสวท. ครอบคลุมมิติ 4 ด"านได"แก	 1) ด"าน
ประสิทธิผลหรือการผลักดันยุทธศาสตร�ของประเทศ 2) ด"านการตอบสนองต	อประชาชน 3) ด"านประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน และ 4) ด"านการควบคุมดูแลกิจการและพัฒนาองค�กร ซ่ึงทั้ง 4 มิติ เป,นกรอบการประเมินผล
ตามมาตรฐานที่ ก.พ.ร.กําหนด และสอดคล"องกับระบบการบริหารงานและประเมินผลท่ัวทั้งองค�กร 
(Balanced Scorecard : BSC) 1 4 ด"าน (ภาพท่ี 1) ประกอบด"วย 

1) ด"านพันธกิจ (Mission) โดยพิจารณาการบรรลุพันธกิจขององค�กร เน"นท่ีตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ เช	น 
ผลกําไร หรือการบรรลุวัตถุประสงค�ของการดําเนินโครงการในช	วงเวลาที่ผ	านมา 

2) ด"านลูกค"า หรือ ผู"รับบริการ (Customers) สะท"อนในเชิงของคุณภาพของผลผลิตหรือการบริการ
ขององค�กร ในขณะเดียวกันยังสะท"อนให"เห็นมิติของความยั่งยืนขององค�กรไปพร"อม ๆ กัน หากลูกค"ามีความ
พึงพอใจในผลผลิตและบริการต	าง ๆ ก็จะกลับมาใช"บริการ แนะนําและบอกต	อ แต	หากลูกค"าไม	พึงพอใจต	อ
ผลผลิตหรือบริการ ก็ส	งผลต	อการดําเนินงานหรือโครงการต	าง ๆ ในอนาคตได" 

3) ด"านกระบวนการภายใน (Internal Process) สะท"อนเร่ืองประสิทธิภาพ ซ่ึงหากองค�กรมี
กระบวนการบริหารจัดการงานหรือโครงการที่มีประสิทธิภาพ เช	น การติดตามงาน การควบคุมต"นทุนและการ
บริหารค	าใช"จ	ายหรือทรัพยากรอ่ืน ๆ จะส	งผลต	อการบรรลุเป4าหมายท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ 

4) ด"านการเรียนรู"และพัฒนา (Learning and Growth)  สะท"อนการเติบโตขององค�กร ครอบคลุม
บุคลากร ระบบงาน ระบบการกํากับดูแล ซ่ึงจะเป,นป_จจัยสําคัญที่ทําให"องค�กรสามารถเติบโตได"อย	างแข็งแกร	ง
ในระยะยาว 

                                                             

1 Kaplan, R. S. and D.P. Norton (1992) The Balanced Scorecard: Measures that Drive Performance, Harvard Business Review, 
(January-February): 71-79 
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โดยตัวชี้วัดผลการดําเนินงานดังกล	าวเป,นการประเมินความก"าวหน"าของการปฏิบัติงาน หรือ
ความก"าวหน"าในการดําเนินโครงการว	ามีการใช"ทรัพยากร หรือ ป_จจัยต	าง ๆ เป,นไปตามแผน เวลาท่ีกําหนด 
ตลอดจนการบรรลุวัตถุประสงค� และเป4าหมายหรือไม	 อย	างไร อีกทั้งยังเป,นการประเมินผลสัมฤทธ์ิการ
ดําเนินงาน หรือความสําเร็จของการดําเนินโครงการ ซ่ึงครอบคลุมการให"ประโยชน�แก	กลุ	มเป4าหมาย หรือผู"ท่ี
ได"รับผลประโยชน�จากโครงการ เช	น ความพึงพอใจของผู"รับบริการ นอกจากการวัดผลการดําเนินงานแล"ว ยัง
ต"องพิจารณาอีกด"วยว	า ผลการดําเนินงานของ สสวท. นั้น ส	งผลต	อผลลัพธ�ที่กําหนดไว"ในยุทธศาสตร�มากน"อย
เพียงใดอีกด"วย ตัวชี้วัดท่ีเก่ียวข"อง เช	น  คะแนนการทดสอบทางการศึกษาชาติข้ันพ้ืนฐาน (ภาพที่ 1) 

 
ภาพที่ 1 : นํ้าหนัก (ร
อยละ) ของแต4ละมิติการประเมินผลการดําเนินงาน 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มิติท่ี 1 ด
านประสิทธิผล หรือ การ
ผลักดันยุทธศาสตร6ประเทศ 

(Mission) 
 

ร
อยละ 20.0  

มิติท่ี 2 ด
านการตอบสนองต4อ
ประชาชน  

(Customer) 
 

ร
อยละ 30.0  

มิติท่ี 3 ด
านประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน 

(Internal Process) 
 

ร
อยละ 20.0 

มิติท่ี 4 ด
านการกํากับดูแลกิจการ
และพัฒนาองค6กร 

(Learning and Growth) 
 

ร
อยละ 30.0 

ผลลพัธ ์ 

คะแนนการทดสอบทางการศกึษาแหง่ชาตขิ ั �นพื�นฐาน 
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ผลลัพธ6  
ตัวชี้วัดที่ 1 ร"อยละความแตกต	างคะแนนเฉลี่ยของการสอบ O-NET ด"านวิทยาศาสตร� และด"านคณิตศาสตร�
เม่ือเทียบกับคะแนนเฉลี่ยประเทศ 

เป,นการพิจารณาระหว	างคะแนนเฉลี่ยของการสอบ O-NET ด"านวิทยาศาสตร� และด"านคณิตศาสตร� 
ในโรงเรียนที่ครูผ	านการพัฒนาและได"ดําเนินการตามกระบวนการและผลผลิตของ สสวท. (โรงเรียน
กลุ	มเป4าหมาย สสวท.) ในป<การศึกษา 2563 เทียบกับคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาชาติข้ัน
พื้นฐาน ของโรงเรียนทั่วประเทศ โดยโรงเรียนกลุ	มเป4าหมาย สสวท. เป,นกลุ	มโรงเรียนที่ได"รับการ Treatment 
จาก สสวท.2 ในป<การศึกษา 2563 ประกอบด"วย 2 กลุ	ม ได"แก	 

1. โรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพ จํานวน 1,512 แห	ง 
2. โรงเรียนในเครือข	ายของ โครงการส	งเสริมการผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร�

และคณิตศาสตร� (สควค.) จํานวน 221 แห	ง 
เม่ือพิจารณาคะแนนเฉลี่ยของการสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร� และวิชาคณิตศาสตร�ในโรงเรียนท่ี

ครูผ	านการพัฒนาและได"ดําเนินการตามกระบวนการและผลผลิตของ สสวท. 2 กลุ	มดังกล	าว ไม	ว	าจะเป,น
โรงเรียนคุณภาพ สสวท. โรงเรียนในเครือข	ายของ สควค. พบว	า สําหรับวิชาคณิตศาสตร� ของกลุ	มโรงเรียนท่ี
ได"รับการ Treatment จาก สสวท. ในช	วง 3 ป<ท่ีผ	านมามีคะแนน O-NET สูงกว	าคะแนนเฉลี่ยประเทศ อยู	ท่ี
ร"อยละ 15.8-17.5 ของนักเรียนมัธยมศึกษาป<ที่ 3 และอยู	ที่ร"อยละ 10.0-11.1 ของนักเรียนมัธยมศึกษาป<ท่ี 6 
(ภาพท่ี 2) ส	วนคะแนนวิทยาศาสตร�มีคะแนนเฉลี่ยการสอบ O-NET สูงกว	าคะแนนเฉลี่ยประเทศเช	นกันโดย
ในช	วง 3 ป<ที่ผ	านมามีคะแนน O-NET สูงกว	าคะแนนเฉลี่ยประเทศ อยู	ที่ร"อยละ 5.7-8.5 ของนักเรียน
มัธยมศึกษาป<ท่ี 3 และอยู	ที่ร"อยละ 5.1-5.5 ของนักเรียนมัธยมศึกษาป<ที่ 6 (ภาพที่ 3) 

 
ภาพท่ี 2 : ความแตกต4างคะแนน O-NET วิชาคณิตศาสตร6กลุ4มโรงเรียนคุณภาพ/สควค.        

กับคะแนนเฉลี่ยประเทศ 

 
ท่ีมา : จากรายงานการประเมินตนเอง สสวท. ป< พ.ศ. 2563 
 

                                                             

2 หมายถึง สสวท. ได"ดําเนินการอบรมครูเพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนรู"วิทยาศาสตร� คณิตศาสตร�และเทคโนโลยีให"กับครูผู"สอนในโรงเรียน
กลุ	มเป4าหมาย รวมถึงการสนับสนุน สื่อ อุปกรณ� ประกอบการเรียนการสอนให"กับโรงเรียนในกลุ	มเป4าหมาย 

ม.3, 17.5%
ม.3, 15.8%

ม.3, 17.2%
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ภาพท่ี 3 : ความแตกต4างคะแนน O-NET วิชาวิทยาศาสตร6กลุ4มโรงเรียนคุณภาพ/สควค. กับคะแนนเฉลี่ย
ประเทศ 

 
ท่ีมา : จากรายงานการประเมินตนเอง สสวท. ป< พ.ศ. 2563 

 
ตัวชี้วัดท่ี 2 ร
อยละการเปลี่ยนแปลงคะแนน PISA 

สําหรับตัวช้ีวัด PISA ท่ีเป,นการประเมินสมรรถนะของนักเรียนในการใช"ความรู"และทักษะในชีวิตจริง
โดยเป,นการประเมินความฉลาดรู" (Literacy) ด"านการอ	าน คณิตศาสตร�และวิทยาศาสตร� ของนักเรียนอายุ 15 
ป<จากประเทศต	าง ๆ ทั่วโลก พบว	าผลลัพธ�ทางการศึกษาของเด็กไทยยังอยู	ในระดับต่ํากว	าหลายประเทศท่ีมี
ระดับการพัฒนาใกล"เคียงกับประเทศไทย จากผลคะแนน PISA 2018 ประเทศไทยอยู	ในอันดับท่ี 66 จาก 79 
ประเทศ ซ่ึงทําให"เห็นว	าผลการประเมินป< 2561 การอ	านมีคะแนนลดลง ในขณะที่คะแนนความฉลาดรู"ด"าน
วิทยาศาสตร�และด"านคณิตศาสตร�สูงกว	ารอบท่ีผ	านมาเล็กน"อย อย	างไรก็ดี ถ"าพิจารณาในช	วง 12 ป<ท่ีผ	านมา 
ความฉลาดรู"ด"านคณิตศาสตร�และด"านวิทยาศาสตร�ก็ยังไม	ถือว	าเปลี่ยนแปลงอย	างมีนัยสําคัญ (ภาพที่ 4) 

เม่ือพิจารณาคะแนนตามกลุ	มโรงเรียนพบว	าโรงเรียนท่ีมีค	าคะแนน PISA ตํ่ากว	าค	าเฉลี่ย จะเป,น
กลุ	มโรงเรียน สพฐ. ขยายโอกาส กลุ	มโรงเรียน กทม. กลุ	มโรงเรียนองค�กรปกครองส	วนท"องถ่ิน กลุ	มโรงเรียน
อาชีวศึกษา ส	วนกลุ	มโรงเรียน ท่ีมีค	าคะแนน PISA สูงกว	าค	าเฉลี่ยเป,นกลุ	มโรงเรียน สพฐ. มัธยมศึกษา กลุ	ม
โรงเรียนเอกชน กลุ	มโรงเรียนสาธิต และกลุ	มโรงเรียนเน"นวิทยาศาสตร� (ตารางที่ 1) 

ในเร่ืองผลคะแนน PISA มีความคิดเห็นของนักวิชาการสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 
(TDRI) ท่ีเก่ียวกับคะแนนการอ	านที่ลดลงมาก มาจากสาเหตุหลัก 3 เร่ือง ได"แก	 ครอบครัว โอกาสของเด็ก และ
โรงเรียน ในส	วนครอบครัว พ	อแม	ผู"ปกครองมีส	วนสําคัญอย	างยิ่งในการปลูกฝ_งนิสัยรักการอ	านต้ังแต	วัยเด็ก 
นอกจากนี้ งานวิจัยยังชี้ว	าเยาวชนไทยมีโอกาสในการเข"าถึงหนังสือน"อย ในส	วนของโรงเรียน ระบบการเรียน
การสอนเน"นการทําข"อสอบแบบท	องจํา จึงทําให"เยาวชนไม	ได"แสดงความเห็นซ่ึงเป,นสิ่งสําคัญต	อการสะท"อน
กระบวนการคิดของเยาวชน นอกจากน้ี ป_จจุบันเยาวชนเติบโตมาพร"อมกับเทคโนโลยี ส	งผลให"ส	วนใหญ	อ	าน
สื่อต	าง ๆ ที่อยู	บนระบบออนไลน� ซ่ึงมีข"อเสียเพราะสื่อออนไลน�เป,นสื่อท่ีมีลักษณะเนื้อหาสั้น ทําให"พฤติกรรม
การอ	านของเยาวชนเปลี่ยนไป เม่ืออ	านหนังสือจึงทําความเข"าใจหนังสือเรียนได"ไม	ดีนัก 
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ภาพที่ 4 : คะแนน PISA คณิตศาสตร6 วิทยาศาสตร6 และการอ4าน ในช4วง 2543 - 2561 
 

 
ท่ีมา : จากรายงานการประเมินตนเอง สสวท. ป< พ.ศ. 2563 

 
ตารางท่ี 1 : คะแนน PISA คณิตศาสตร6 วิทยาศาสตร6 และการอ4าน จําแนกตามกลุ4มโรงเรียน 

 
ท่ีมา : จากรายงานการประเมินตนเอง สสวท. ป< พ.ศ. 2563 

 
ผลการดําเนินงานภาพรวมทุกมิติ 

ในการคํานวณระดับคะแนนจากผลการดําเนินงานในป<นี้ เป,นการเทียบผลการดําเนินงานกับค	า
เกณฑ� หรือระดับคะแนนที่กําหนดไว" โดยหากผลการดําเนินงานอยู	ในรูป “ร"อยละ” เช	น ผลการดําเนินงาน
น"อยกว	าร"อยละ 60 เท	ากับระดับคะแนน 1 ผลการดําเนินงานร"อยละ 60-69 เท	ากับระดับคะแนน 2 ผลการ
ดําเนินงานร"อยละ 70-79 เท	ากับระดับคะแนน 3 ผลการดําเนินงานร"อยละ 80-89 เท	ากับระดับคะแนน 4 
และผลการดําเนินงานตั้งแต	ร"อยละ 90 ข้ึนไปเท	ากับระดับคะแนน 5 สําหรับผลการดําเนินงานท่ีเป,นคะแนน
ความพึงพอใจก็จะมีการนํามาเทียบกับเกณฑ�หรือระดับคะแนนท่ีกําหนดไว"เช	นกัน เช	น หากผู"รับบริการให"
คะแนนความพึงพอใจน"อยกว	า 1.90 คะแนน เท	ากับระดับคะแนน 1 ผู"รับบริการให"คะแนนความพึงพอใจ 
1.90 – 2.60 คะแนน เท	ากับระดับคะแนน 2 ผู" รับบริการให"คะแนนความพึงพอใจ 2.70 - 3.40 คะแนน 
เท	ากับระดับคะแนน 3 ผู"รับบริการให"คะแนนความพึงพอใจ 3.50 - 4.20 คะแนน เท	ากับระดับคะแนน 4 หรือ
ผู"รับบริการให"คะแนนความพึงพอใจมากกว	า 4.30 คะแนน เท	ากับระดับคะแนน 5 

วทิยาศาสตร,์ 429

วทิยาศาสตร,์ 421
วทิยาศาสตร,์ 425

วทิยาศาสตร,์ 444

วทิยาศาสตร,์ 421
วทิยาศาสตร,์ 426

คณติศาสตร,์ 417
คณิตศาสตร,์ 417 คณติศาสตร,์ 419

คณติศาสตร,์ 427

คณติศาสตร,์ 415
คณิตศาสตร,์ 419

การอา่น, 420

การอา่น, 417

การอา่น, 421

การอ่าน, 441

การอ่าน, 409

การอ่าน, 393
390

400

410

420

430

440

450

2546 2549 2552 2555 2558 2561

การอ่าน คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์
สพฐ. (ขยายโอกาส) 359 396 405
สพฐ. (มัธยมศกึษา) 409 435 444
สช. 412 436 443
กทม. 370 398 414
อปท. 373 393 406
สาธติ 491 534 528
สอศ. 354 376 379
เนน้วทิยาศาสตร์ 544 608 586

เฉลี(ยประเทศ 393 419 426

กลุ่มโรงเรยีน
คะแนนเฉลี(ย 2561
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ผลการดําเนินงานประจําป<งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ สสวท. ในภาพรวมทุกมิติ สสวท. ได"รับ
คะแนนรวม 4.70 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซ่ึงถือว	าผลการดําเนินงานในภาพรวมอยู	ในระดับดีมาก 
เม่ือจําแนกเป,นมิติการดําเนินงาน ประกอบด"วย 4 มิติ มิติที่ได"รับผลประเมินสูงท่ีสุด คือ มิติที่ 1 ด"าน
ประสิทธิผลของแผนการปฏิบัติงาน หรือ ด"านพันธกิจ (Mission) มิติที่ 3 ด"านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
หรือ ด"านกระบวนการภายใน (Internal Process) และมิติที่ 4 ด"านการกํากับดูแลกิจการและพัฒนาองค�กร 
หรือ ด"านการเรียนรู"และพัฒนา (Learning and Growth) ได"รับคะแนน 5 คะแนนซ่ึงถือว	ามีผลการดําเนินงาน
อยู	ในระดับดีมาก ส	วนมิติท่ี 2 ด"านคุณภาพการให"บริการ หรือ ด"านลูกค"า (Customer) ได"รับคะแนน 4.00 
คะแนน ซ่ึงถือว	ามีผลการดําเนินงานอยู	ในระดับดี (ภาพท่ี 5) 

 
ภาพท่ี 5 : ผลคะแนนในแต4ละมิติ และ ผลคะแนนในภาพรวม 

 

 
ผลการดําเนินงานในแต4ละมิติ 
 
 
 

ในภาพรวมของผลการดําเนินงานในมิติท่ี 1 ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติงาน (Mission) ได"รับคะแนน 
5.0 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซ่ึงถือว	ามีผลการดําเนินงานอยู	ในระดับดีมาก (อยู	ในช	วงเกณฑ� 4.3 – 
5.0 คะแนน) ในมิตินี้ประกอบด"วยตัวชี้วัดจํานวน 5 ตัว ได"แก	 1) ร"อยละของหลักสูตร ส่ือ และกระบวนการ
จัดการเรียนรู" วิทยาศาสตร� คณิตศาสตร�และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล (น้ําหนักร"อยละ 4)     
2) ร"อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได" รับการพัฒนาความรู"ความสามารถด"านวิทยาศาสตร�
คณิตศาสตร� และเทคโนโลยี ตามแนวทางของ สสวท. (น้ําหนักร"อยละ 4) 3) จํานวนผู"ใช"หลักสูตร สื่อ และ
กระบวนการจัดการเรียนรู"ในรูปแบบดิจิทัลและ e-learning (น้ําหนักร"อยละ 4)  4) ร"อยละของนักวิทยาศาสตร� 
นักวิจัย   นักเทคโนโลยี นักนวัตกรรมและผู"เชี่ยวชาญ ด"านวิทยาศาสตร� คณิตศาสตร�และเทคโนโลยี ซ่ึงได"จาก

มิติท่ี 1 ประสิทธิผลของแผนการปฏิบัติงาน 
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การสร"างนักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษที่พัฒนาโดย สสวท. (น้ําหนักร"อยละ 4) และ 5) ร"อยละของ
นักเรียนมีความสามารถในการใช"เทคโนโลยีและเข"าถึงแหล	งเรียนรู"ทางวิทยาศาสตร� คณิตศาสตร�และ
เทคโนโลยีได"อย	างรวดเร็ว (น้ําหนักร"อยละ 4)  ซ่ึงตัวชี้วัดทั้ง 5 ตัวในมิติที่ 1 ต	างก็มีผลคะแนนเท	ากับ 5.0 
คะแนน ซ่ึงถือว	าเม่ือเทียบกับแผนดําเนินการแล"ว สสวท. สามารถดําเนินการได"ในระดับดีมากในด"านการ
พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู"ที่มีมาตรฐาน การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให"
ได"รับการพัฒนาความรู"ความสามารถ รวมถึงการจัดการเรียนรู"ในรูปแบบดิจิทัลและ e-learning และมีจํานวน
ผู"ใช"งานได"ตรงตามเป4าหมายท่ีวางแผนไว" ในด"านการสร"างนักวิทยาศาสตร� นักวิจัย นักเทคโนโลยี นักนวัตกรรม
และผู"เชี่ยวชาญ ด"านวิทยาศาสตร� คณิตศาสตร�และเทคโนโลยี ซ่ึงได"จากการสร"างนักเรียน นักศึกษาที่มี
ความสามารถพิเศษ ท่ีพัฒนาโดย สสวท. ก็สามารถดําเนินกิจกรรมได"ตรงตามเป4าหมายที่วางแผนไว" อย	างไรก็
ดี ในป<น้ี เป,นป<แรกที่ สสวท. เร่ิมมีการวัดความสามารถในการใช"เทคโนโลยีและเข"าถึงแหล	งเรียนรู"ทาง
วิทยาศาสตร� คณิตศาสตร�และเทคโนโลยีของนักเรียนได"อย	างรวดเร็ว ซ่ึงในป<นี้พบว	าผลการประเมินในด"านน้ี
อยู	ในระดับสูงเช	นกัน ซ่ึงคะแนนประเมินในมิติน้ีที่ค	อนข"างสูงอาจเกิดจากผลการดําเนินงานที่ดี หรือเป4าหมาย
ที่ตั้งไว"ยังไม	สามารถวัดผลการดําเนินงานได"เหมาะสมเท	าท่ีควร จากผลการดําเนินงานด"านประสิทธิผลท่ี
สามารถบรรลุเป4าหมายในระดับมากเกือบทุกตัว จึงมีความเป,นไปได"ที่การตั้งเป4าหมายอาจจะยังต่ําเกินไปทําให"
หน	วยงานสามารถดําเนินการได"บรรลุเป4าหมายโดยไม	ได"ใช"ความพยายามนัก ดังนั้น ในป<ถัด ๆ ไป สสวท. อาจ
พิจารณาปรับเปลี่ยนเกณฑ�วัดผลการดําเนินงานด"านประสิทธิผลให"มีความท"าทายมากข้ึนกว	าเดิมเพ่ือให"
สะท"อนผลการดําเนินงานด"านประสิทธิผลได"ดียิ่งข้ึน (ภาพท่ี 6) 

 
ภาพที่ 6 : ผลคะแนนในแต4ละตัวชี้วัด และ ผลคะแนนในมิติท่ี 1 
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ตัวช้ีวัดท่ี 1 : ร
อยละของหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู
 วิทยาศาสตร6 คณิตศาสตร6และ
เทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

ในป< 2563 สสวท. สามารถพัฒนาหลักสูตร ส่ือ และกระบวนการจัดการเรียนรู" ท้ังผลผลิตที่เป,น
ต"นฉบับ และร	างหลักสูตร ส่ือ และกระบวนการจัดการเรียนรู"ฯ จํานวน 493 รายการ สูงกว	าเป4าหมายที่วางไว" 
จํานวน 440 รายการ ประกอบด"วยต"นฉบับหนังสือเรียน 11 เล	ม คู	มือครู 21 เล	ม แบบฝ~กหัด 8 เล	ม ข"อสอบ 
4 ฉบับ สื่อประกอบการเรียนการสอนในรูปแบบดิจิทัล 417 ชิ้น สื่ออุปกรณ� 32 ชิ้น ท้ังน้ีในช	วงป< 2563 
หน	วยงานมีภารกิจเพิ่มเติมท่ีต"องปรับเปลี่ยนแนวทางการดําเนินงานในการสอนออนไลน�ในโครงการ     
Project 14 เพ่ือให"นักเรียนสามารถเรียนรู"ในช	วงที่โรงเรียนยังไม	เป�ดสอน รวมถึงครูผู"สอนสามารถนําไปใช"
ร	วมกับการจัดการเรียนรู"ตามปกติในห"องเรียน ในป<นี้ จึงทําให" สสวท. มีผลการดําเนินงานในด"านการพัฒนา
หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู"ฯ เทียบกับแผนคิดเป,นร"อยละ 112.05 (ภาพที่ 7) เม่ือเทียบกับ
เกณฑ�ท่ีกําหนดไว"ร"อยละ 90 – 100 อยู	ในเกณฑ�การให"คะแนนระดับ 5 คือสามารถดําเนินการได"ดีมาก 

 
ภาพที่ 7 : ร
อยละของหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู
 วิทยาศาสตร6 คณิตศาสตร6และเทคโนโลยี 

ท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

 
ท่ีมา : จากรายงานการประเมินตนเอง สสวท. ป< พ.ศ. 2563  

 
ตัวชี้วัดที่ 2 : ร
อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได
รับการพัฒนาความรู
ความสามารถด
าน
วิทยาศาสตร6 คณิตศาสตร6 และเทคโนโลยี ตามแนวทางของ สสวท.  

สสวท. มีจํานวนครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได"รับการพัฒนาความรู" ในป< 2563 จํานวน 
201,646 คน ซ่ึงประกอบด"วยครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีผ	านการพัฒนาตามเกณฑ�ในโครงการต	าง ๆ เช	น 
1) โครงการอบรมการจัดการเรียนรู"วิทยาการคํานวณสําหรับครู Coding for Teacher (โครงการครู Coding)
จํานวน 89,762 คน 2) โครงการพัฒนานักเรียนอย	างมีคุณภาพด"วยการจัดประสบการณ�เรียนรู" SMT จํานวน 
66,649 คน 3) โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอําเภอด"านวิทยาศาสตร� คณิตศาสตร�และเทคโนโลยี
(โครงการโรงเรียนคุณภาพ) จํานวน 27,231 คน 4) โครงการอบรมครูให"มีสมรรถนะของครูยุคใหม	 สําหรับการ
เรียนรู"ศตวรรษที่ 21 (โครงการครูศตวรรษที่ 21) จํานวน 16,806 คน และโครงการอ่ืน ๆ รวมเป,นครูและ
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บุคลากรทางการศึกษาท่ีได"รับการพัฒนาความรู" จํานวนทั้งสิ้น 201,646 คน ในป< 2563 ซ่ึงเทียบกับจํานวนครู 
และบุคลากรทางการศึกษาท่ีจะได"รับการพัฒนาความรู"ที่กําหนดไว"ตามแผนในป< 2563 จํานวน 111,724 คน 
คิดเป,นร"อยละ 180.49 (ภาพที่ 8) เม่ือเทียบกับเกณฑ�ที่กําหนดไว" อยู	ในเกณฑ�การให"คะแนนระดับ 5 คือ
สามารถดําเนินการได"ดีมาก ในป<นี้ เนื่องจากสถานการณ�โรคระบาดโควิด 19 ทําให" สสวท. มีการปรับรูปแบบ
การดําเนินการในเร่ืองการพัฒนาความรู"ความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษาซ่ึงส	วนใหญ	เป,นการ
ปรับรูปแบบการอบรมแบบ face to face เป,นแบบออนไลน� มีผลทําให"สามารถขยายจํานวนผู"เข"ารับการ
อบรมได"มากยิ่งข้ึนกว	าที่กําหนดไว" 

 
ภาพที่ 8 : จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได
รับการพัฒนาความรู
ความสามารถด
านวิทยาศาสตร6

คณิตศาสตร6 และเทคโนโลยี ตามแนวทางของ สสวท. 

 
ท่ีมา : จากรายงานการประเมินตนเอง สสวท. ป< พ.ศ. 2563 
 

ตัวชี้วัดท่ี 3 : จํานวนคร้ังท่ีผู
ใช
เข
าใช
งานหลักสูตร ส่ือ และกระบวนการจัดการเรียนรู
 ในรูปแบบดิจิทัล
และ e-learning 

สสวท. มีจํานวนผู"ใช"งานหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู" ในรูปแบบดิจิทัล และ          
e-learning ที่เผยแพร	ทางศูนย�เรียนรู"ดิจิทัล เว็บไซต�อ่ืน ๆ ของ สสวท. แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท�มือถือและ
แท็บเล็ต ซ่ึงเป,นการใช"งานท่ีนับจากจํานวนคร้ังในการใช"งาน (session) โดยเป,นการนับจํานวนการใช"งาน 
(Sessions) ซ่ึงจะเร่ิมนับใหม	ทุก 30 นาที ท่ีไม	มีการใช"งาน ในป< 2563 สสวท. มีผลการดําเนินงานในด"าน
จํานวนผู"ใช"งานหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู"ในรูปแบบดิจิทัล และ e-learning รวมเป,น 
17,110,328 คร้ัง (Sessions) สูงกว	าป<ที่ผ	านมาที่มีการใช"งาน 14,791,477 คร้ัง (Sessions) ถึงร"อยละ 15.7 
(ภาพที่ 9) เม่ือเทียบกับเกณฑ�ที่กําหนดไว" อยู	ในเกณฑ�การให"คะแนนระดับ 5 คือสามารถดําเนินการได"ดีมาก 
อย	างไรก็ดี ในป<นี้ สสวท. มีป_จจัยสนับสนุนให"เกิดการใช"งานผ	านทางออนไลน�สูงข้ึนจากสถานการณ�การแพร	
ระบาดของโรคโควิด 19 ซ่ึงทําให"กลุ	มผู"ใช"เกือบทั้งหมดต"องมีการใช"งานผ	านสื่อรูปแบบดิจิทัล ซ่ึงทาง สสวท.   
ก็ได"มีการเตรียมความพร"อมรับกับสถานการณ�ฉุกเฉิน ไม	ว	าจะเป,นการดูแลบํารุงรักษาและปรับปรุงระบบ    
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ต	าง ๆ ให"ตรงตามความต"องการของผู"ใช"งานอย	างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการบริหารจัดการโครงสร"างพ้ืนฐาน
เพ่ือรองรับการใช"งานระบบต	าง ๆ เป,นอย	างดี 

 
ภาพท่ี 9 : จํานวนคร้ังท่ีผู
ใช
เข
าใช
งานหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู
 ในรูปแบบดิจิทัลและ 

e-learning 

 
ท่ีมา : จากรายงานการประเมินตนเอง สสวท. ป< พ.ศ. 2563  

 
ตัวช้ีวัดที่ 4 : ร
อยละของนักวิทยาศาสตร6 นักวิจัย นักเทคโนโลยี นักนวัตกรรมและผู
เชี่ยวชาญ ด
าน
วิทยาศาสตร6 คณิตศาสตร6และเทคโนโลยี ซึ่งได
จากการสร
างนักเรียน นักศึกษาท่ีมีความสามารถพิเศษ    
ที่พัฒนาโดย สสวท. 

ในป< 2563 สสวท. มีจํานวนนักวิทยาศาสตร� นักวิจัย นักเทคโนโลยี นักนวัตกรรมและผู"เชี่ยวชาญ ด"าน
วิทยาศาสตร� คณิตศาสตร�และเทคโนโลยี ที่สําเร็จการศึกษาจากโครงการ พสวท. สควค. และโอลิมป�กวิชาการ 
ซ่ึงประกอบด"วยกลุ	ม พสวท. จํานวน 1,794 คน กลุ	ม สควค. จํานวน 5,397 คน และกลุ	มโอลิมป�กวิชาการ 
จํานวน 88 คน รวมสะสมท้ังสิ้น จํานวน 7,279 คน เทียบกับจํานวนนักวิทยาศาสตร� นักวิจัย นักเทคโนโลยี 
นักนวัตกรรมและผู"เชี่ยวชาญ ด"านวิทยาศาสตร� คณิตศาสตร�และเทคโนโลยี ท่ีสําเร็จการศึกษาจากโครงการ 
พสวท. สควค. และโอลิมป�กวิชาการรวมสะสมท้ังสิ้นตามแผน ในป< 2563 จํานวน 7,200 คน คิดเป,นร"อยละ 
101.10 (ภาพท่ี 10) เม่ือเทียบกับเกณฑ�ที่กําหนดไว" อยู	ในเกณฑ�การให"คะแนนระดับ 5 คือสามารถดําเนินการ
ได"ดีมาก 
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ภาพท่ี 10 : จํานวนนักวิทยาศาสตร6 นักวิจัย นักเทคโนโลยี นักนวัตกรรมและผู
เชี่ยวชาญ                 
ด
านวิทยาศาสตร6 คณิตศาสตร6และเทคโนโลยี ซ่ึงได
จากการสร
างนักเรียน นักศึกษาท่ีมีความสามารถพิเศษ     

ท่ีพัฒนาโดย สสวท. 

 
 

ท่ีมา : จากรายงานการประเมินตนเอง สสวท. ป< พ.ศ. 2563  

 
ตัวชี้ วัดท่ี 5 : ร
อยละของนักเรียนมีความสามารถในการใช
เทคโนโลยีและเข
าถึงแหล4งเรียนรู
ทาง
วิทยาศาสตร6 คณิตศาสตร6และเทคโนโลยีได
อย4างรวดเร็ว 

ในการวัดความสามารถในการใช"เทคโนโลยีและเข"าถึงแหล	งเรียนรู"ทางวิทยาศาสตร� คณิตศาสตร�และ
เทคโนโลยีได"อย	างรวดเร็วของนักเรียนซ่ึงเป,นกลุ	มเป4าหมายที่ตอบแบบสํารวจ จํานวน 2,904 คน พบว	า จาก
นักเรียนท้ังหมด มีนักเรียนที่มีความสามารถในการใช"เทคโนโลยีเพื่อเข"าถึงแหล	งเรียนรู"อย	างรวดเร็ว คิดเป,น
ร"อยละ 70.25 ในกลุ	มนี้เป,นนักเรียนที่ค"นคว"าหาความรู"เพ่ิมเติมผ	านอินเทอร�เน็ต คิดเป,นร"อยละ 69.66 และ
เป,นนักเรียนท่ีเรียนรู"ผ	านระบบออนไลน� คิดเป,นร"อยละ 30.34 ซ่ึงจํานวนดังกล	าวทําให"ผลการดําเนินงานของ
ตัวช้ีวัดน้ีมีค	าเท	ากับ ร"อยละ 70.25 (ภาพท่ี 11) ส	งผลให"ตัวชี้วัดน้ีผ	านเกณฑ�ประเมินในระดับดีมาก (อยู	ในช	วง
เกณฑ� ร"อยละ 60 ข้ึนไป) ซ่ึงการเข"าถึงเทคโนโลยีของนักเรียนอาจมีป_จจัยเก้ือหนุนจากภายนอก เช	น ราคา
ของอุปกรณ�สมาร�ทโฟนในป_จจุบันท่ีมีราคาถูกลงทําให"กลุ	มประชาชนรวมถึงเยาวชนสามารถเข"าถึงสมาร�ทโฟน 
หรืออุปกรณ�ไอทีต	าง ๆ ได"มากข้ึน อย	างไรก็ตาม สําหรับนักเรียนอีกร"อยละ 29.75 ท่ีไม	มีความสามารถในการ
ใช"เทคโนโลยีเพ่ือเข"าถึงแหล	งเรียนรู"นั้น สสวท. อาจต"องพิจารณาเยาวชนกลุ	มน้ีในรายละเอียดและหาแนวทาง
ส	งเสริมหรือกระตุ"นให"เกิดการใช"งานผ	านช	องทางอ่ืน ๆ เพื่อส	งเสริมการเรียนรู"ของนักเรียนกลุ	มนี้ต	อไปใน
อนาคต  
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ภาพท่ี 11 : ร
อยละของนักเรียนมีความสามารถในการใช
เทคโนโลยีและเข
าถึงแหล4งเรียนรู
                
ทางวิทยาศาสตร6 คณิตศาสตร6และเทคโนโลยีได
อย4างรวดเร็ว 

 
ท่ีมา : จากการสํารวจ  

 
 
 

ในมิตินี้เน"นด"านผลผลิตในเชิงคุณภาพของ สสวท. ที่สามารถสร"างความพึงพอใจให"แก	ผู"รับบริการ 
ได"แก	 กลุ	มผู"บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน ผู"ปกครอง ซ่ึงเป,นผู"รับบริการหลักของ สสวท. รวมถึงกลุ	มอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวข"อง เช	น ผู"ได"รับการอบรมในโครงการต	าง ๆ ได"แก	 โครงการเพ่ิมศักยภาพครูให"มีสมรรถนะของครูยุคใหม	
สําหรับการเรียนรู"ศตวรรษท่ี 21 (โครงการครูศตวรรษที่ 21) และโครงการอบรมการจัดการเรียนรู"วิทยาการ
คํานวณสําหรับครู Coding for Teacher (โครงการครู Coding) เป,นต"น ท้ังนี้เพื่อให"ได"ผลการประเมินสะท"อน
ความเป,นจริงจากผู"ที่ได"รับบริการจาก สสวท. ในภาพรวม จะเห็นว	าผู"รับบริการมีความพึงพอใจต	อบริการของ 
สสวท. อยู	ในระดับพึงพอใจ มีคะแนนเท	ากับ 4.0 คะแนน โดยการประเมินในป<นี้ เน"นวัดความพึงพอใจของ
ผู"ใช"บริการมากข้ึน จึงมีตัวชี้วัดภายใต"มิติน้ีเพ่ิมข้ึนท้ังสิ้น 7 ตัวชี้วัดได"แก	 1) ความพึงพอใจของผู"ใช"หลักสูตร สื่อ 
และกระบวนการจัดการเรียนรู"ของ สสวท. (นํ้าหนักร"อยละ 4) 2) ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีผ	านการ
อบรมสามารถปฏิบัติหน"าท่ีได"อย	างมีประสิทธิภาพ(น้ําหนักร"อยละ 5) และ 3) ความพึงพอใจของผู"ท่ีได"รับการ
พัฒนา/ฝ~กอบรม/ให"ความรู" ตามโครงการท่ี สสวท. จัดข้ึน (น้ําหนักร"อยละ 6) 4) ความพึงพอใจของผู"ใช"บริการ
ศูนย�เรียนรู"ดิจิทัลระดับชาติ (IPST Learning Space) (น้ําหนักร"อยละ 6) 5) ความพึงพอใจของส	วนราชการ 
หน	วยงานต	าง ๆ ที่เก่ียวข"องในการทํางานร	วมกับ สสวท. (น้ําหนักร"อยละ 3) 6) การยอมรับของประชาชนใน
การเป,นผู"นําด"านการเรียนรู"ด"านวิทยาศาสตร� คณิตศาสตร� และเทคโนโลยีของประเทศของ สสวท. (น้ําหนัก
ร"อยละ 3)  7) ความตระหนักและเห็นความสําคัญของการเรียนรู"วิทยาศาสตร� คณิตศาสตร�และเทคโนโลยีของ
เยาวชน (น้ําหนักร"อยละ 3)  

ซ่ึงทุกตัวชี้วัดมีคะแนนประเมินอยู	ในระดับ 4.0 คะแนน ถือว	าผู"รับบริการมีความพึงพอใจในบริการ
ของ สสวท. (ภาพที่ 12) อย	างไรก็ตาม เม่ือเปรียบเทียบในทุกมิติจะเห็นว	ามิตินี้ เป,นมิติที่ได"ผลคะแนนค	อนข"าง

มิติที่ 2 การตอบสนองต4อประชาชน (Customer) 
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น"อยกว	ามิติอ่ืน ๆ ซ่ึงผลคะแนนเป,นการสะท"อนจากความคิดเห็นของลูกค"า หรือผู"รับบริการของ สสวท. ดังนั้น
หาก สสวท. ต"องการปรับปรุงคุณภาพการให"บริการให"ดียิ่งข้ึน จําเป,นต"องศึกษาในรายละเอียดของแต	ละ
ตัวช้ีวัดว	าจะสามารถปรับปรุงการให"บริการให"ตรงกับความต"องการ และทําให"ผู"รับบริการเกิดความพึงพอใจใน
บริการของ สสวท. ได"มากข้ึนอย	างไร สําหรับตัวช้ีวัด 6) ระดับการยอมรับของประชาชนในการเป,นผู"นําด"าน
การเรียนรู"ด"านวิทยาศาสตร� คณิตศาสตร� และเทคโนโลยีของประเทศของ สสวท. (น้ําหนักร"อยละ 3.0)  และ 
7) ระดับความตระหนักและเห็นความสําคัญของการเรียนรู"วิทยาศาสตร� คณิตศาสตร�และเทคโนโลยีของ
เยาวชน (น้ําหนักร"อยละ 3.0)  ซ่ึงตัวชี้วัดทั้ง 2 ตัว ต	างก็มีผลคะแนนเท	ากับ 4.0 คะแนน ถือว	า สสวท. สามารถ
ดําเนินการได"ในระดับดี ในด"านการสร"างการยอมรับของประชาชนในการเป,นผู"นําการเรียนรู"ด"านวิทยาศาสตร� 
คณิตศาสตร� และเทคโนโลยี รวมถึงการสร"างความตระหนักและเห็นความสําคัญของการเรียนรู"วิทยาศาสตร� 
คณิตศาสตร�และเทคโนโลยีของเยาวชน อยู	ในระดับดีเช	นกัน 

 
ภาพท่ี 12 : ผลคะแนนในแต4ละตัวชี้วัด และผลคะแนนในมิติที่ 2 

 
 

ตัวชี้วัดท่ี 6 : ระดับความพึงพอใจของผู
ใช
หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู
ของ สสวท. 
สําหรับการวัดความพึงพอใจของผู"ใช"หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู" ส่ือการเรียนการ

สอนแบ	งออกเป,น 2 ประเภท ได"แก	 หนังสือเรียน และ สื่อประกอบการเรียนรู" / เอกสารเสริมความรู" / 
แบบฝ~กหัด / อ่ืน ๆ จากการสํารวจผู"ใช"บริการที่เป,นผู"บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน และผู"ปกครอง รวมเป,น
กลุ	มเป4าหมายที่ตอบแบบสํารวจ จํานวน 6,199 คน พบว	าผู"ใช"บริการรู"สึกพึงพอใจในการใช"สื่อการเรียนการ
สอนทุกประเภท โดยให"คะแนนหนังสือเรียน และ สื่อประกอบการเรียนรู" / เอกสารเสริมความรู" / แบบฝ~กหัด 
/ อ่ืน ๆ เท	ากับ 4.00 และ 4.03 คะแนน ทําให"ผลการดําเนินงานภาพรวมของตัวชี้วัดน้ีมีค	าเท	ากับ 4.01 
คะแนน (อยู	ในช	วงเกณฑ� 3.5 – 4.2 คะแนน) (ภาพท่ี 13) ซ่ึงถือว	าผู"ใช"บริการมีความพึงพอใจระดับมาก และ
ตัวชี้วัดนี้ผ	านเกณฑ�ประเมินในระดับดี อย	างไรก็ตาม หาก สสวท. ต"องการปรับปรุงให"ผู"รับบริการเกิดความ   
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พึงพอใจมากข้ึน ก็อาจพิจารณารายละเอียดเพ่ือปรับปรุงในประเด็นย	อยของสื่อการเรียนการสอนแต	ละ
ประเภทต	อไป 

 
ภาพท่ี 13 : ความพึงพอใจของผู
ใช
หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู
 

 
ท่ีมา : จากการสํารวจ  
 

หากพิจารณาเหตุผลสําคัญท่ีโรงเรียนไม	ใช"สื่อการเรียนการสอนของ สสวท. เป,นส่ือหลักในการเรียน พบว	า 
เหตุผลสําคัญท่ีสุดของผู"บริหารโรงเรียนและครู จํานวน 261 คน ท่ีไม	เลือกใช"สื่อการเรียนการสอนของ สสวท. เป,นส่ือ
หลัก 3 ลําดับแรก ได"แก	 ครูมีการออกแบบการเรียนการสอนเอง เช	น การใช"ส่ือท่ีจัดทําข้ึนเอง และการใช"ส่ือการเรียน
การสอนอ่ืน คิดเป,นร"อยละ 22.99 อันดับต	อมาคือ เน้ือหาและกิจกรรมการเรียนรู"ของสื่อการเรียนการสอนยากเกินไป 
คิดเป,นร"อยละ 18.39 และลําดับท่ี 3 คือ เน้ือหาไม	สอดคล"องต	อบริบทและพ้ืนฐานนักเรียน รวมถึงความต"องการและ
หลักสูตรของโรงเรียน คิดเป,นร"อยละ 14.18 (ตารางท่ี 2) ซ่ึงถ"าหาก สสวท. ต"องการปรับปรุงให"ส่ือการเรียนการสอน
ของ สสวท. เป,นส่ือหลักสําหรับกระบวนการเรียนการสอนอย	างแพร	หลายมากข้ึน ก็อาจพิจารณาแนวทางท่ีตอบสนอง
ต	อประเด็นข"างต"น เช	น การจัดทําสื่อท่ีสามารถเข"าใจได"ง	ายข้ึน ส่ือท่ีสอดคล"องกับนักเรียนหลายกลุ	ม ส่ือท่ีสอดคล"อง
กับกลุ	มโรงเรียน เป,นต"น ซ่ึงจะส	งผลให"โรงเรียนต	าง ๆ หันมาเลือกใช"ส่ือการเรียนการสอนของ สสวท. เป,นสื่อหลัก
มากย่ิงข้ึน 

 
ตารางท่ี 2 : เหตุผลสําคัญท่ีสุดท่ีโรงเรียนไม4ใช
สื่อการเรียนการสอนของ สสวท. เปgนสื่อหลักในการเรียน 

 
ประเด็น สัดส4วนความคิดเห็น  

ครูออกแบบการเรียนการสอนเอง ได"แก	 การใช"ส่ือท่ีจัดทําข้ึนเอง การใช"สื่อ
การเรียนการสอนอ่ืน เป,นต"น 

22.99% 

เน้ือหาและกิจกรรมการเรียนรู"ยากเกินไป 18.39% 

เน้ือหาไม	สอดคล"องต	อบริบทและพ้ืนฐานนักเรียน รวมถึงความต"องการและ
หลักสูตรของโรงเรียน 

14.18% 
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ประเด็น สัดส4วนความคิดเห็น  

ต"องการความหลากหลายของเน้ือหา 11.11% 

งบประมาณไม	เพียงพอ/ส่ือการเรียนรู"มีราคาสูงเกินไป 7.41% 

เน้ือหาไม	ครบถ"วน ไม	ครอบคลุม ไม	ละเอียด แบบฝ~กหัดน"อย 7.41% 

ความน	าสนใจของสื่อ เช	น กิจกรรมเรียนรู"ไม	มีความหลากหลาย 
ภาพประกอบน"อย 

4.12% 

ประเด็นด"านตัวช้ีวัดของโรงเรียน 3.70% 

เน้ือหาเยอะเกินไป มีความซํ้าซ"อน และไม	ชัดเจน 2.88% 

ขาดอุปกรณ�ท่ีจําเป,นในการเรียนตามหลักสูตร สสวท. 2.47% 

เน้ือหาไม	ทันสมัย 2.47% 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

นอกจากน้ี เม่ือพิจารณาเหตุผลท่ีโรงเรียนไม	ใช" ส่ือการเรียนการสอนของ สสวท. พบว	า เหตุผลท่ีมี
ความสําคัญท่ีสุดท่ีส	งผลให"ผู"บริหารโรงเรียนและครู จํานวน 74 คน ไม	เลือกใช"สื่อ สสวท. สําหรับการเรียนการสอน 
ประกอบไปด"วย ร"อยละ 25.68 ไม	ทราบว	า สสวท. จัดทําส่ือแต	ละชนิด ลําดับต	อมาคือ ร"อยละ 20.27 ต"องการใช"ส่ือ 
สสวท. แต	ไม	มีส	วนในการเลือกซ้ือ และลําดับท่ีสุดท"ายคือ ร"อยละ 17.57 ใช"ประโยชน�จากส่ือ สสวท. ได"น"อย (ตารางท่ี 
3) ดังน้ัน สสวท. อาจพิจารณาปรับปรุงด"านการประชาสัมพันธ�ให"สื่อเป,นท่ีรู"จักในวงกว"าง เพ่ือให"กลุ	มผู"ท่ีเก่ียวข"องรู"จัก
สามารถตอบสนองต	อกลุ	มผู"บริหารโรงเรียนและครูท่ีเป,นกลุ	มผู"ตัดสินใจในการเลือกซ้ือสื่อการเรียนการสอนเหล	าน้ี   
ซ่ึงจะส	งผลให"สื่อการเรียนการสอนของ สสวท. ถูกใช"อย	างแพร	หลายมากย่ิงข้ึน 

 
ตารางท่ี 3 : เหตุผลท่ีโรงเรียนไม4ใช
สื่อการเรียนการสอนของ สสวท. 

 
ประเด็น สัดส4วนความคิดเห็น  

ไม	ทราบว	า สสวท. จัดทําส่ือแต	ละชนิด 25.68% 

ต"องการใช"สื่อ สสวท. แต	ไม	มีส	วนในการเลือกซ้ือ 20.27% 

ใช"ประโยชน�ได"น"อย 17.57% 

เน้ือหายากและเยอะเกินไป 13.51% 

ราคาสูง งบประมาณไม	เพียงพอ 8.11% 

ต"องการใช"สื่อ สสวท. แต	หาซ้ือไม	ได" 6.76% 

ใช"ส่ือการเรียนการสอนอ่ืน  5.41% 



  Thailand Productivity Institute 

 

                                                      บทสรุปผู	บริหารการประเมินผลการปฏิบัติงานของ สสวท. ประจําป�งบประมาณ 2563            16 
 

ความครบถ"วนของส่ือ เช	น มีเน้ือหาและแบบฝ~กหัดในเล	มเดียวกัน การ
ดาวน�โหลดส่ือและคู	มือต	าง ๆ 

2.70% 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 

 
ตัวช้ีวัดท่ี 7 : ร
อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีผ4านการอบรมสามารถปฏิบัติหน
าที่ได
อย4างมี
ประสิทธิภาพ  

จากการสอบถามครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ	านการอบรม ที่เป,นกลุ	มครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาซ่ึงเป,นกลุ	มเป4าหมายที่ตอบแบบสํารวจ จํานวน 1,600 คน ในกลุ	มนี้เป,นกลุ	มท่ีผ	านการอบรมใน            
3 โครงการ ได"แก	 โครงการโรงเรียนคุณภาพ โครงการเพิ่มศักยภาพครูให"มีสมรรถนะของครูยุคใหม	สําหรับการ
เรียนรู"ศตวรรษท่ี 21 (โครงการครูศตวรรษที่ 21) และโครงการอบรมการจัดการเรียนรู"วิทยาการคํานวณ
สําหรับครู Coding for Teacher (โครงการครู Coding) เป,นการสํารวจเร่ืองความสามารถในการปฏิบัติหน"าท่ี
ได"อย	างมีประสิทธิภาพหลังจากการอบรม ได"แก	 ผู"อบรมมีความเข"าใจในเนื้อหาลึกซ้ึงมากข้ึน สามารถให"
คําแนะนําเก่ียวกับการสอนแก	ครูผู"สอนท	านอ่ืน สามารถออกแบบวิธีการเรียนรู"ที่น	าสนใจ สามารถตอบข"อ
ซักถามของนักเรียนได"อย	างชัดเจน หรือนักเรียนสามารถเข"าใจเนื้อหาบทเรียนได"ดีข้ึน ผลการสํารวจ พบว	า ครู
และบุคลากรท่ีผ	านการอบรมมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน"าที่ โดยมีคะแนนอยู	ในช	วงระหว	าง 3.99 ถึง 4.12 
คะแนน ผลการดําเนินงานภาพรวมของตัวชี้วัดนี้มีค	าเท	ากับ 4.05 คะแนน (ภาพท่ี 14) (อยู	ในช	วงเกณฑ� 3.5 – 
4.2 คะแนน) ซ่ึงถือว	าครูและบุคลากรมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน"าที่ระดับมาก และตัวชี้วัดนี้ผ	านเกณฑ�
ประเมินในระดับดี กล	าวคือ ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีผ	านการอบรมของ สสวท. สามารถปฏิบัติหน"าท่ี
ได"อย	างมีประสิทธิภาพที่มาจากกลุ	มเป4าหมายหลักในการดําเนินโครงการของ สสวท. ได"แก	 กลุ	มที่ผ	านการ
อบรมในโครงการโรงเรียนคุณภาพ โครงการครูศตวรรษท่ี 21 และโครงการครู Coding โดยกลุ	มที่ให"คะแนน
ค	อนข"างสูงกว	ากลุ	มอ่ืน ได"แก	 โครงการครู Coding ดังนั้น สสวท. อาจพิจารณาขยายผลโครงการอบรมไปสู	
โรงเรียนที่ยังไม	เคยเข"าร	วมโครงการมากข้ึน เพื่อช	วยส	งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพครูอย	างท่ัวถึงต	อไป  

 
ภาพท่ี 14 : ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน
าท่ีของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ4านการอบรม 

 
ท่ีมา : จากการสํารวจ  
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สําหรับโครงการครูศตวรรษที่ 21 ซ่ึงมีคะแนนผลการดําเนินงานต่ํากว	าโครงการอ่ืน ๆ น้ัน การสํารวจ
ครูจากโครงการครูศตวรรษท่ี 21 ท้ังหมด 518 คน พบว	า ประเด็นท่ีครูและบุคลากรนําไปปฏิบัติได"อย	างมี
ประสิทธิภาพน"อยที่สุด 2 ประเด็น ได"แก	 นักเรียนมีความเข"าใจในเนื้อหาท่ีครูสอนได"ดีข้ึน เช	น ตอบคําถามได" 
ทํางานท่ีมอบหมายได"ถูกต"อง มีคะแนนท่ี  3.96 คะแนน และความสามารถในการให"คําแนะนําเก่ียวกับการ
สอนแก	ครูท	านอ่ืน โดยมีคะแนนที่ 3.88 คะแนน (ภาพที่ 15) ซ่ึงทั้งสองประเด็นดังกล	าว เป,นประเด็นท่ีแสดง
ถึงความสามารถในการปฏิบัติหน"าที่ได"อย	างมีประสิทธิภาพอย	างแท"จริง ซ่ึง สสวท. ควรมุ	งเน"นในทุก
องค�ประกอบของการเรียนการสอนในโครงการนี้ ไม	ว	าจะเป,นครูผู"สอน เนื้อหาหลักสูตร ครูผู"เรียน ทั้งนี้เพื่อให"
เกิดการพัฒนาการสอนไม	ว	าจะเป,นวิธีการสอน รูปแบบการสอน สื่อและอุปกรณ�ต	าง ๆ เพื่อยกระดับ
ประสิทธิภาพการสอนท่ีทําให"นักเรียนเกิดความเข"าใจให"สูงข้ึนได" 

 
ภาพที่ 15 : ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โครงการครูศตวรรษท่ี 21 

 
ท่ีมา : จากการสํารวจ 

หากพิจารณาถึงประเด็นที่ครูและบุคลากรสามารถนําไปปฏิบัติได"อย	างมีประสิทธิภาพที่จําแนกตาม
กลุ	มบุคลากรนอกเหนือจากท่ีระบุข"างต"น ซ่ึงได"แก	 ผู"ที่ใช"ระบบ IPST Learning Space ครูโรงเรียนที่ใช"สื่อ 
สสวท. และผู"บริหารโรงเรียนท่ีใช"สื่อ สสวท. ซ่ึงเป,นกลุ	มเป4าหมายท่ีตอบแบบสํารวจ จํานวน 1,792 คน พบว	า 
แต	ละกลุ	มให"ความเห็นแตกต	างกันดังนี้ คะแนนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงท่ีสุดในประเด็น การอบรม
ของ สสวท. ช	วยให"สามารถออกแบบวิธีการเรียนรู"ที่น	าสนใจ เช	น กิจกรรมต	าง ๆ สําหรับนักเรียนได" อยู	ท่ี 
4.29 คะแนน ครูโรงเรียนที่ใช"สื่อ ให"คะแนนการตอบข"อซักถามของนักเรียนได"อย	างชัดเจน อยู	ท่ี 4.07 คะแนน 
และผู"บริหารโรงเรียนที่ใช"สื่อให"คะแนนความสามารถตอบข"อซักถามของนักเรียนได"อย	างชัดเจน อยู	ท่ี 4.13 
คะแนน และในขณะเดียวกันยังพบว	า ผู"บริหารโรงเรียนที่ใช"สื่อและครูโรงเรียนท่ีใช"สื่อ ให"คะแนนประสิทธิภาพ
น"อยท่ีสุดในประเด็นความสามารถในการให"คําแนะนําเก่ียวกับการสอนแก	ครูท	านอ่ืน โดยมีคะแนนท่ี 4.08 
และ 3.97 คะแนน ตามลําดับ (ภาพท่ี 16) แต	ผู"ที่ใช"ระบบ IPST Learning Space ให"คะแนนประสิทธิภาพ
น"อยท่ีสุดในประเด็นการตอบข"อซักถามของนักเรียนได"อย	างชัดเจน ซ่ึงมีคะแนนที่ 4.12 คะแนน ซ่ึงทั้งสอง
ประเด็นดังกล	าว เป,นประเด็นท่ี สสวท. ควรมุ	งเน"นเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการสอนให"แก	ผู"ที่เข"ารับการอบรม
ให"ดียิ่งข้ึนได"  
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ภาพท่ี 16 : ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จําแนกตามกลุ4มบุคลากร 

 
ท่ีมา : จากการสํารวจ  

 
ตัวชี้วัดท่ี 8 : ระดับความพึงพอใจของผู
ที่ได
รับการพัฒนา/ฝiกอบรม/ให
ความรู
 ตามโครงการท่ี สสวท.  
จัดขึ้น 
 การวัดความพึงพอใจผู"เข"าร	วมโครงการท่ี สสวท. จัดข้ึน เป,นการวัดผลในโครงการหลักที่ สสวท.      
ให"ความสําคัญ ประกอบด"วย โครงการโรงเรียนคุณภาพ โครงการเพิ่มศักยภาพครูให"มีสมรรถนะของครูยุคใหม	
สําหรับการเรียนรู"ศตวรรษท่ี 21 (โครงการครูศตวรรษที่ 21) และโครงการอบรมการจัดการเรียนรู"วิทยาการ
คํานวณสําหรับครู Coding for Teacher (โครงการครู Coding) โดยมีกลุ	มเป4าหมายที่ตอบแบบสํารวจจํานวน 
1,600 คน ซ่ึงเป,นกลุ	มผู"บริหารโรงเรียน และครูท่ีเข"าร	วมโครงการ 

 สําหรับผลการสํารวจความพึงพอใจพบว	า ผู"เข"าร	วมโครงการที่ สสวท. จัดข้ึน มีความรู"สึกพึงพอใจ 
โดยกลุ	มผู"เข"าร	วมโครงการครู Coding มีระดับความพึงพอใจมากที่สุดเม่ือเปรียบเทียบกับโครงการอ่ืนท่ี 4.18 
คะแนน ในขณะท่ีกลุ	มผู"เข"าร	วมโครงการครูศตวรรษที่ 21 มีระดับความพึงพอใจน"อยกว	าโครงการอ่ืนที่ 3.98 
คะแนน (ภาพที่ 17) อย	างไรก็ดี ระดับคะแนนความพึงพอใจของผู"เข"าร	วมโครงการทุกกลุ	มอยู	ในช	วงเกณฑ� 3.5 
- 4.2 คะแนน ถือว	าผู"เข"าร	วมโครงการมีความพึงพอใจอยู	ในระดับมาก และตัวชี้วัดนี้ผ	านเกณฑ�ประเมินใน
ระดับดี แต	หาก สสวท. ต"องการยกระดับความพึงพอใจของผู"เข"าร	วมโครงการให"สูงข้ึน ก็จําเป,นต"องพิจารณา
ในรายละเอียดของแต	ละโครงการว	ามีประเด็นใดบ"างท่ีควรปรับปรุง เพ่ือให"การพัฒนาทักษะและเพ่ิมศักยภาพ
แก	กลุ	มผู"เข"าร	วมโครงการสามารถนําความรู"ไปประยุกต�ใช"ในการเรียนการสอนให"ดียิ่งข้ึน 
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ภาพที่ 17 : ความพึงพอใจของผู
เข
าร4วมโครงการท่ี สสวท. จัดขึ้น 

 
ท่ีมา : จากการสํารวจ 

 
ตัวชี้วัดท่ี 9 : ระดับความพึงพอใจของผู
ใช
บริการศูนย6เรียนรู
ดิจิทัลระดับชาติ (IPST Learning Space) 

ด"านบริการ IPST Learning Space ซ่ึงเป,นแหล	งรวมระบบการเรียนรู"ทางออนไลน�ของ สสวท. ท่ีได"
พัฒนาข้ึนให"กับครู อาจารย� บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และประชาชนผู"ที่สนใจเรียนรู"ในด"านวิทยาศาสตร� 
คณิตศาสตร� และเทคโนโลยี ไม	ว	าจะเป,นการอบรมให"ความรู"แก	ครูผู"สอน การทดสอบระดับความรู"ของนักเรียน 
และสื่อการเรียนรู"ต	าง ๆ โดยระบบการเรียนรู"ที่ สสวท. พัฒนาข้ึนมีท้ังหมด 4 ระบบ ได"แก	 1) ระบบคลัง
ความรู" 2) ระบบการสอบออนไลน� 3) ระบบอบรมครูออนไลน� นอกจากนี้ในป<น้ี สสวท. ได"เป�ดระบบใหม	ท่ี
เรียกว	า 4) โครงการ Project 14 ที่เป,นบทเรียนออนไลน�เพื่อการเรียนรู" วิถีใหม	 เพ่ือให"ครูสามารถใช"
ประกอบการจัดการเรียนรู"ตามปกติในห"องเรียน และนักเรียนสามารถใช"ค"นคว"า ทบทวนการเรียนรู"ด"วยตนเอง
ตามความสนใจ สําหรับกลุ	มเป4าหมายท่ีตอบแบบสํารวจมีจํานวนท้ังส้ิน 7,631 คน ประกอบด"วย ผู"บริหาร
โรงเรียน ครู นักเรียน ผู"ปกครอง และกลุ	มผู"สนใจด"านวิทยาศาสตร� คณิตศาสตร� และเทคโนโลยีผ	านการเรียนรู"
ออนไลน� 

ผลการสํารวจในแต	ละระบบการเรียนรู"พบว	า ผู"ใช"บริการมีความพึงพอใจทุกระบบอยู	ในระดับพึงพอใจ
มาก โดยผู"ใช"งานระบบคลังความรู"มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดเม่ือเทียบกับระบบอ่ืนที่ 4.20 คะแนน 
ในขณะที่โครงการ Project 14 มีระดับความพึงพอใจน"อยที่สุดเม่ือเทียบกับระบบอ่ืนที่ 4.03 คะแนน อย	างไรก็
ดี สําหรับตัวชี้วัดนี้ถือว	าผ	านเกณฑ�ประเมินอยู	ในระดับดี (ภาพท่ี 18) โดยมีคะแนนประเมินอยู	ในช	วง 3.5 - 4.2 
คะแนน 
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ภาพที่ 18 : ความพึงพอใจผู
ใช
บริการศูนย6เรียนรู
ดิจิทัลระดับชาติ (IPST Learning Space) 

 
ท่ีมา : จากการสํารวจ 

 
ตัวชี้วัดท่ี 10 : ระดับความพึงพอใจของส4วนราชการ หน4วยงานต4าง ๆ ที่เกี่ยวข
องในการทํางานร4วมกับ 
สสวท. 

การวัดระดับความพึงพอใจของหน	วยงานท่ีทํางานร	วมกับ สสวท. มีความสําคัญอย	างมากเพราะเป,น
กําลังสําคัญในการช	วยขับเคลื่อนภารกิจของ สสวท. ให"ประสบความสําเร็จ กลุ	มนี้ประกอบด"วย อาจารย�
มหาวิทยาลัย อาจารย�มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครูพ่ีเลี้ยง ครูโรงเรียนคุณภาพ บริษัทเอกชนท่ีร	วมดําเนินโครงการ
กับ สสวท. เป,นต"น เนื่องจากหน	วยงานเหล	าน้ีเป,นผู"ร	วมสร"างความเข"มแข็งทางด"านวิทยาศาสตร� คณิตศาสตร� 
และเทคโนโลยี รวมถึงสนับสนุนให"การดําเนินงานของ สสวท. ในการเอ้ือให"เกิดการขยายขอบเขตการ
ดําเนินงาน และเสริมประสิทธิภาพการทํางานให"เข"มแข็งยิ่งข้ึน ในการสํารวจคร้ังน้ีมีกลุ	มเป4าหมายท่ีตอบแบบ
สํารวจ จํานวน 333 คน  

ผลการสํารวจพบว	า หน	วยงานท่ีทํางานร	วมกับ สสวท. มีความพึงพอใจอยู	ในระดับมากท่ี 4.02 
คะแนน (ภาพท่ี 19) ซ่ึงถือว	าตัวชี้วัดนี้ผ	านเกณฑ�ประเมินในระดับดี เม่ือพิจารณาในแต	ละประเด็นจะเห็นว	า
ระดับคะแนนความพึงพอใจในด"านการสนับสนุนสื่อและวัสดุอุปกรณ�ที่ใช"ในการดําเนินโครงการมีคะแนนน"อย
ที่สุดที่ 3.74 คะแนน อีกท้ังการให"ความช	วยเหลือในการแก"ป_ญหา และการติดตามและให"ความช	วยเหลือใน
การดําเนินโครงการอย	างสมํ่าเสมอ มีคะแนนน"อยรองลงมาที่ 3.92 คะแนน และ 3.96 คะแนน ตามลําดับ 
อย	างไรก็ดี เครือข	ายที่ทํางานร	วมกับ สสวท. ต	างเห็นว	า สสวท. เป,นหน	วยงานที่มีองค�ความรู"และมีบุคลากรที่มี
ความรู"ความสามารถสูง ซ่ึงเครือข	ายได"ให"คะแนนในเร่ืองบุคลากร สสวท. ให"ข"อมูลที่เป,นประโยชน�ในการ
ดําเนินโครงการ รวมถึงเป,นผู"มีความรู"ความสามารถ โดยให"คะแนนในระดับท่ีพึงพอใจมาก ดังนั้น หาก สสวท. 
ต"องการเสริมสร"างการดําเนินงานร	วมกับ สสวท. ให"มีความเข"มแข็งยิ่งข้ึน อาจต"องเข"าใจถึงความต"องการของ
เครือข	ายเพิ่มเติม เช	น ในเร่ืองการสนับสนุนสื่อและวัสดุอุปกรณ�ที่มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ รวมถึงให"
ความช	วยเหลือและแก"ป_ญหาในการดําเนินโครงการได"ตรงจุดและรวดเร็วข้ึนก็อาจส	งผลให"หน	วยงานเครือข	าย
ที่ทํางานร	วมกับ สสวท. มีความพึงพอใจในการดําเนินงานสูงข้ึนได" 
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ภาพท่ี 19 : ความพึงพอใจของหน4วยงานท่ีทํางานร4วมกับ สสวท. 

 
ท่ีมา : จากการสํารวจ 

 
ตัวชี้ วัดที่  11 : ระดับการยอมรับของประชาชนในการเปgนผู
 นําด
านการเรียนรู
ด
านวิทยาศาสตร6 
คณิตศาสตร6 และเทคโนโลยีของประเทศของ สสวท. 

ระดับการยอมรับของประชาชนในการเป,นผู"นําด"านการเรียนรู"วิทยาศาสตร� คณิตศาสตร� และ
เทคโนโลยีของประเทศของ สสวท. วัดจาก 2 ส	วน ได"แก	 1) การยอมรับในข"อมูลข	าวสารหรือความรู"ผ	าน
ช	องทางท่ี สสวท. เลือกใช" และ 2) การยอมรับในผลงานและบทบาทของ สสวท. ซ่ึงได"ทําการสํารวจจากกลุ	มท่ี
มีส	วนเก่ียวข"องโดยตรงจํานวน 8 กลุ	ม ได"แก	  1) ผู"บริหารโรงเรียน 2) ครู 3) นักเรียน 4) ผู"ปกครอง               
5) คณะกรรมการ สสวท. 6) เครือข	าย 7) ประชาชน รวมถึง 8) ผู"ที่เก่ียวข"องอ่ืน ๆ เช	น ผู"ใช"งานระบบ IPST 
รวมเป,นกลุ	มเป4าหมายท่ีตอบแบบสํารวจ จํานวน 9,127 คน 

 
1) การยอมรับในข
อมูลข4าวสารหรือความรู
ผ4านช4องทางที่ สสวท. เลือกใช
 
การประเมินระดับการยอมรับในข"อมูลข	าวสารหรือความรู"ผ	านช	องทางต	าง ๆ ที่ สสวท. เลือกใช" 

เป,นการสํารวจการส	งข"อมูลข	าวสารของ สสวท. ผ	านช	องทางต	าง ๆ เช	น สื่อโทรทัศน� วิทยุ หนังสือพิมพ� สื่อ
ออนไลน� เป,นต"น ในการสํารวจความพึงพอใจแบ	งการสํารวจออกเป,น 2 ช	องทาง คือ ด"านข"อมูลข	าวสารหรือ
ความรู"ผ	านเว็บไซต�ของ สสวท. และด"านข"อมูลข	าวสารหรือความรู"ผ	านกิจกรรมท่ี สสวท. จัดข้ึน ซ่ึงระดับการ
ยอมรับในภาพรวมได"ผลคะแนนเฉล่ียอยู	ที่ 3.86 คะแนน เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมกับเกณฑ�ท่ี
กําหนดไว" พบว	าการดําเนินการของ สสวท. อยู	ในระดับเกณฑ� 4 น่ันคือ สามารถดําเนินการได"ดี โดยกลุ	ม
ผู"บริหารโรงเรียนเป,นกลุ	มที่ให"การยอมรับในภาพรวมข"อมูลข	าวสารหรือความรู"ของ สสวท. สูงที่สุด รองลงมา
เป,นกลุ	มเครือข	ายท่ีร	วมดําเนินโครงการกับ สสวท. และกลุ	มท่ีมีส	วนเก่ียวข"องทุกกลุ	มให"การยอมรับในข"อมูล
ข	าวสารหรือความรู"ผ	านเว็บไซต�ของ สสวท. สูงกว	ากิจกรรมที่ สสวท. จัดข้ึน (ภาพที่ 20)    
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ภาพท่ี 20 : การยอมรับในข
อมูลข4าวสารหรือความรู
ผ4านช4องทางท่ี สสวท. เลือกใช
 

 
 

ท่ีมา : จากการสํารวจ  

 
2) การยอมรับในผลงานและบทบาทของ สสวท. 
การยอมรับในผลงานและบทบาทของ สสวท. เป,นการสํารวจเก่ียวกับ 9 ประเด็น ได"แก	 1) เป,น

องค�กรชั้นนําด"านการศึกษาในระดับประเทศ 2) การขับเคลื่อนการพัฒนาความรู"ด"านวิทยาศาสตร� คณิตศาสตร� 
และเทคโนโลยีของประเทศ 3) ผลงานด"านการผลิตหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู"ด"าน
วิทยาศาสตร� คณิตศาสตร� และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพ 4) ผลงานด"านการผลิตหลักสูตร สื่อ และกระบวนการ
จัดการเรียนรู"ในรูปแบบดิจิทัลและ e-learning ด"านวิทยาศาสตร� คณิตศาสตร� และเทคโนโลยีมีคุณภาพ       
5) ผลงานด"านการศึกษาค"นคว"าวิจัยด"านวิทยาศาสตร� คณิตศาสตร� และเทคโนโลยี 6) ผลงานด"านการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 7) ผลงานด"านการพัฒนาผู"มีความสามารถพิเศษ ด"านวิทยาศาสตร� และ 
คณิตศาสตร� 8) มีผลงานด"านการประเมินผลความรู"ด"านวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีได"ตามมาตรฐานในระดับ
นานาชาติ และ 9) มีความสามารถด"านการให"คําปรึกษาแนะนําจนเป,นที่ยอมรับของหน	วยงานท่ีเก่ียวข"อง  

ในภาพรวม ผู"ตอบแบบสํารวจได"ให"การยอมรับในผลงานและบทบาทของ สสวท. อยู	ท่ี 4.02 คะแนน 
โดยกลุ	มเครือข	ายเป,นกลุ	มที่ให"คะแนนการยอมรับในผลงานและบทบาทของ สสวท. สูงที่สุด ขณะท่ีกลุ	ม
ผู"ปกครองเป,นกลุ	มที่ให"การยอมรับในผลงานและบทบาทของ สสวท. น"อยกว	ากลุ	มอ่ืน เม่ือเปรียบเทียบคะแนน
เฉลี่ยในภาพรวมกับเกณฑ�ท่ีกําหนดไว"พบว	าการดําเนินการของ สสวท. ยังคงอยู	ในระดับ 4 ซ่ึงแสดงให"เห็นว	า 
สสวท. สามารถดําเนินการในระดับดีเช	นกัน (ภาพท่ี 21) 
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ภาพท่ี 21 : การยอมรับในผลงานและบทบาทของ สสวท. 

 
ท่ีมา : จากการสํารวจ 
  

ตัวช้ีวัดท่ี 12 : ระดับความตระหนักและเห็นความสําคัญของการเรียนรู
วิทยาศาสตร6 คณิตศาสตร6และ
เทคโนโลยี ของเยาวชน 

ระดับความตระหนักและเห็นความสําคัญของการเรียนรู"วิทยาศาสตร� คณิตศาสตร� และเทคโนโลยี
ของเยาวชน วัดโดยกลุ	มเป4าหมายท่ีตอบแบบสํารวจเป,นนักเรียนรวมถึงกลุ	มเยาวชนทั่วไปที่ยังอยู	ในวัยเรียน
เช	น นักเรียน นักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท จํานวน 3,178 คน การสํารวจเก่ียวข"องกับ 2 ส	วน 
ได"แก	 1) ความรู"ความเข"าใจเก่ียวกับวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี (Scientific Literacy) 3 และ 2) ความ
ตระหนักในความสําคัญของวิทยาศาสตร� คณิตศาสตร�และเทคโนโลยี 4  

 
1) ความรู
ความเข
าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร6 และเทคโนโลยี (Scientific Literacy)  
เป,นการประเมินระดับความรู"ความเข"าใจเก่ียวกับวิทยาศาสตร� และเทคโนโลยี ประกอบด"วยคําถาม 

11 ข"อ ในการคิดคะแนนจะนับรวมเฉพาะกลุ	มที่ตอบว	า “ทราบ” เก่ียวกับคําถามเกินคร่ึงหนึ่งของจํานวน
คําถามทั้งหมด โดยภาพรวมระดับความรู"ความเข"าใจเก่ียวกับวิทยาศาสตร� และเทคโนโลยี มีค	าเฉลี่ยเท	ากับ 
3.73 คะแนน โดยกลุ	มเยาวชนทั่วไปที่เป,นกลุ	มนักเรียนนักศึกษาเป,นกลุ	มที่มีระดับความรู"ความเข"าใจมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ กลุ	มมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ	มมัธยมศึกษาตอนต"น และประถมศึกษา ตามลําดับ ซ่ึงเม่ือ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมกับเกณฑ�ที่กําหนดไว"ในช	วง 3.5 – 4.2 คะแนน พบว	าระดับความรู"ความ
เข"าใจเก่ียวกับวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีของกลุ	มนักเรียน และเยาวชนท่ัวไป อยู	ในระดับเกณฑ� 4 (ภาพท่ี 
22) ซ่ึงในกลุ	มเยาวชนทั่วไปจะประกอบด"วยท้ังกลุ	มนักเรียนและนักศึกษาที่ได"รับการเรียนรู"ด"านคณิตศาสตร� 
วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีมามากกว	า ซ่ึงทําให"เป,นกลุ	มที่มีความรู"ความเข"าใจในเร่ืองวิทยาศาสตร�และ
เทคโนโลยีมากกว	ากลุ	มอ่ืน ๆ 

                                                             

3 พัฒนาคําถามจากแบบสอบถามของ National Science Foundation (NSF), USA และ International Center for the Advancement of  
Scientific Literacy, University of Michigan. 
4 พัฒนาคําถามจากแบบสอบถามของ Faculty of  Education, University of Cambridge.  
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ภาพที่ 22 : ระดับความรู
ความเข
าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี (Scientific Literacy) 

 
 

ท่ีมา : จากการสํารวจ  

 
2) ความตระหนักในความสําคัญของวิทยาศาสตร6 คณิตศาสตร6และเทคโนโลยี 
จากผลการสํารวจระดับความตระหนักในความสําคัญของวิทยาศาสตร� คณิตศาสตร�และเทคโนโลยี 

ของนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รวมถึงกลุ	มเยาวชนท่ีเป,นนักเรียนนักศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย
เท	ากับ 3.88 คะแนน โดยกลุ	มเยาวชนที่เป,นนักเรียนนักศึกษามีความตระหนักถึงความสําคัญของวิทยาศาสตร� 
คณิตศาสตร�และเทคโนโลยีสูงกว	ากลุ	มอ่ืน ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมกับเกณฑ�ท่ีกําหนดไว"
ในช	วง 3.5 – 4.2 คะแนน พบว	าระดับความตระหนักในความสําคัญของวิทยาศาสตร� คณิตศาสตร�และ
เทคโนโลยีของกลุ	มนักเรียน และเยาวชนท่ัวไปอยู	ในระดับเกณฑ� 4 (ภาพท่ี 23) 

 
ภาพท่ี 23 : ความตระหนักในความสําคัญของวิทยาศาสตร6 คณิตศาสตร6 และเทคโนโลยี 

 
ท่ีมา : จากการสํารวจ  



  Thailand Productivity Institute 

 

                                                      บทสรุปผู	บริหารการประเมินผลการปฏิบัติงานของ สสวท. ประจําป�งบประมาณ 2563            25 
 

 
 

สําหรับมิติท่ี 3 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เป,นการวัดกระบวนการภายในที่เก่ียวกับการบริหาร
จัดการโครงการ การบริหารงบประมาณและค	าใช"จ	ายบุคลากร สสวท. ในมิตินี้ประกอบด"วยตัวชี้วัดจํานวน      
3 ตัว ได"แก	 1) ร"อยละของโครงการที่ดําเนินการแล"วเสร็จตามแผนปฏิบัติการประจําป< (น้ําหนักร"อยละ 7)      
2) ร"อยละความสําเร็จของการเบิกจ	ายงบประมาณ (น้ําหนักร"อยละ 7) และ 3) ร"อยละค	าใช"จ	ายด"านบุคลากร 
(นํ้าหนักร"อยละ 6) ในภาพรวมผลคะแนนเท	ากับ 5.0 คะแนน (อยู	ในช	วงเกณฑ� 4.3 – 5.0 คะแนน) (ภาพท่ี 
24) 

 
ภาพท่ี 24 : ผลคะแนนในแต4ละตัวชี้วัด และผลคะแนนในมิติที่ 3 

 
 
ตัวชี้วัดท่ี 13 : ร
อยละของโครงการที่ดําเนินการแล
วเสร็จตามแผนปฏิบัติการประจําป� 

สําหรับความสําเร็จของการดําเนินโครงการพิจารณาตามความสามารถในการดําเนินงานท่ีแล"วเสร็จ
ตามกําหนดระยะเวลาตามแผนปฏิบัติการท่ีตั้งไว"ในป<งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยจะพิจารณาจํานวนโครงการ
ที่สามารถดําเนินงานได"แล"วเสร็จตามแผนที่กําหนดไว" เทียบกับจํานวนโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ป<งบประมาณ พ.ศ. 2563 ซ่ึงมีผลการดําเนินงานร"อยละ 100.00 หรือมีระดับเกณฑ� 5 หรือดําเนินการได"ดีมาก 

ในป< 2563 สสวท. มีการติดตามผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการท่ี
ดําเนินการสําเร็จเสร็จสิ้นตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว"ในแผนปฏิบัติการประจําป<งบประมาณ พ.ศ. 2563 
ครอบคลุมท้ัง 5 ยุทธศาสตร�สามารถดําเนินการได"ครบจํานวน 19 โครงการ (68 โครงการย	อย) (ภาพที่ 25) 

 
 
 
 
 
 

มิติที่ 3 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
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ภาพที่ 25 : ร
อยละของโครงการที่ดําเนินการแล
วเสร็จตามแผนปฏิบัติการ 
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
ท่ีมา : จากรายงานการประเมินตนเอง สสวท. ป< พ.ศ. 2563  

 
ตัวชี้วัดท่ี 14 : ร
อยละความสําเร็จของการเบิกจ4ายงบประมาณ 

ในการพิจารณาความสําเร็จในการเบิกจ	ายงบประมาณ ป< 2563 พบว	าจากวงเงินงบประมาณของ 
สสวท. ที่ได"รับอนุมัติจากคณะกรรมการ สสวท. ให"ใช"เพ่ือดําเนินการในป<งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือนําไป
เบิกจ	าย โดยไม	รวมงบสํารองและเงินกองทุน ประกอบด"วย ค	าใช"จ	ายบุคลากร ค	าใช"จ	ายดําเนินงาน ค	าใช"จ	าย
โครงการ / เงินอุดหนุน ค	าใช"จ	ายอ่ืน ๆ ค	าที่ดินสิ่งก	อสร"าง และค	าครุภัณฑ� คิดเป,นร"อยละ 97.40 (ภาพท่ี 26) 
ซ่ึงอยู	ในช	วงร"อยละ 91 - 95 อยู	ในเกณฑ�การให"คะแนน ระดับ 5 คือสามารถดําเนินการได"ดีมาก อย	างไรก็ดี 
เน่ืองจากสถานการณ�การแพร	ระบาดของโรคโควิด 19 ทําให"ต"องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงาน เช	น การ
จัดประชุมแบบออนไลน� การปรับเลื่อนระยะเวลาการจัดกิจกรรม งดกิจกรรมการลงพ้ืนที่ติดตามและ
ประเมินผล การปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมร	วมกับนักเรียนเพื่อลดความเสี่ยง  

 
ภาพที่ 26 : ผลการเบิกจ4ายงบประมาณทั้งหมด ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
ท่ีมา : จากรายงานการประเมินตนเอง สสวท. ป< พ.ศ. 2563  
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ตัวชี้วัดท่ี 15 : ร
อยละค4าใช
จ4ายด
านบุคลากร 
ตัวชี้วัดนี้เป,นส	วนหน่ึงของกรอบด"านประสิทธิภาพในเร่ืองการควบคุมค	าใช"จ	ายด"านบุคลากรไม	เกิน

ร"อยละ 30 ของแผนการใช"จ	ายเงินประจําป< สําหรับองค�การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ 
งบประมาณรายจ	ายบุคลากรครอบคลุม เงินเดือนของบุคลากร ลูกจ"างชั่วคราว กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เงินเพ่ิม
พิเศษประจําตําแหน	ง ค	าตอบแทนสําหรับผู"มีเงินเดือนเต็มข้ัน ค	าชดเชยเกษียณอายุและส้ินสุดสัญญาจ"าง ใน
ป<งบประมาณ พ.ศ. 2563 สสวท. มีงบประมาณค	าใช"จ	ายด"านบุคลากร 271,643,930.54 บาท เทียบกับ
งบประมาณค	าใช"จ	ายตามแผนการใช"จ	ายเงิน 1,859,376,902.92 บาท หรือคิดเป,นร"อยละ 14.61 อยู	ในช	วงต่ํา
กว	าร"อยละ 16 อยู	ในเกณฑ�การให"คะแนน ระดับ 5 คือสามารถดําเนินการได"ดีมาก (ภาพที่ 27) 

 
ภาพที่ 27 : งบประมาณรายจ4ายบุคลากรเทียบกับงบประมาณค4าใช
จ4ายรายการอ่ืน 

 
ท่ีมา : จากรายงานการประเมินตนเอง สสวท. ป< พ.ศ. 2563  
 

 
 

ในภาพรวมของผลการดําเนินงานในมิติท่ี 4 การกํากับดูแลกิจการและพัฒนาองค�กร ประกอบด"วย
ตัวชี้วัดจํานวน 5 ตัว ได"แก	 1) ระดับความผูกพันของบุคลากรต	อองค�กร (น้ําหนักร"อยละ 7) 2) ร"อยละของ
บุคลากร สสวท. ในแต	ละกลุ	มงานมีสมรรถนะผ	านตามเกณฑ�ที่กําหนด (นํ้าหนักร"อยละ 7) 3) จํานวนนวัตกรรม 
ผลงานทางวิชาการ หรือทรัพย�สินทางป_ญญา (IP) ที่สร"างจากบุคลากร สสวท. (น้ําหนักร"อยละ 6) 4) ระดับ  
ธรรมาภิบาลในองค�กร (ไม	มีการคิดคะแนนน) และ 5) การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค�การ
มหาชน (น้ําหนักร"อยละ 10)  โดยในภาพรวมมีผลคะแนนประเมินอยู	ที่ 5.0 คะแนน (อยู	ในช	วงเกณฑ� 4.3 – 
5.0 คะแนน) (ภาพท่ี 28) 

 
 
 

 

มิติที่ 4 การกํากับดูแลกิจการและพัฒนาองค6กร 
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ภาพท่ี 28 : ผลคะแนนในแต4ละตัวชี้วัด และผลคะแนนในมิติที่ 4 

 
 
ตัวชี้วัดท่ี 16 : ระดับความผูกพันของบุคลากรต4อองค6กร 

จากการสํารวจระดับความผูกพันของบุคลากรต	อองค�กร มีบุคลากรที่ตอบแบบสํารวจกลับมา 
จํานวน 216 คน จากบุคลากรของ สสวท. ทั้งสิ้น 332 คน พบว	า บุคลากรของ สสวท. มีความผูกพันต	อองค�กร
อยู	ท่ี 4.68 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 6 คะแนน) ถือว	าบุคลากรมีความผูกพันต	อองค�กร เม่ือเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยในภาพรวมกับเกณฑ�ท่ีกําหนดไว" พบว	าการดําเนินการของ สสวท. อยู	ในระดับ 5 นั่นคือ สามารถ
ดําเนินการได"ดีมาก โดยหากแบ	งประเด็นพฤติกรรมที่สะท"อนความผูกพันออกเป,น 3 ประเด็น ได"แก	 การพูดถึง
องค�กร (Say) การอยู	กับองค�กร (Stay) และการทําสิ่งดี ๆ ให"กับองค�กร (Strive) พบว	า ประเด็นที่มีคะแนนสูง
ที่สุด คือ การพูดถึงองค�กรในทางที่ดี รองลงมาคือ การอยู	กับองค�กร และการทุ	มเททํางานให"ดีที่สุดให"กับ
องค�กร ตามลําดับ (ภาพท่ี 29) 

 
ภาพที่ 29 : คะแนนความผูกพันของบุคลากรต4อองค6กร 

 

   
ท่ีมา : จากการสํารวจ 
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เม่ือพิจารณาเร่ืองท่ีบุคลากรของ สสวท. พึงพอใจมากที่สุด 5 ลําดับแรก โดยให"บุคลากรให"คะแนน
ความพึงพอใจในเร่ืองต	าง ๆ ในระดับ 1 ถึง 5 พบว	า ประเด็นที่บุคลากรพึงพอใจท้ัง 5 ลําดับแรกอยู	ในระดับพึง
พอใจมาก ประเด็นที่บุคลากรพึงพอใจมากที่สุด ได"แก	 ความภูมิใจท่ีได"ทํางานที่ สสวท. 4.44 คะแนน รองลงมา
คือ สสวท. เป,นองค�กรแห	งการเรียนรู"ท่ีทํางานเพื่อประโยชน�แก	สังคม 4.40 คะแนน ค	าจ"าง ผลตอบแทนและ
สวัสดิการ ของ สสวท. อยู	ในระดับที่เหมาะสมเม่ือเทียบกับหน	วยงานที่มีลักษณะเดียวกัน 4.38 คะแนน 
รูปแบบสวัสดิการของ สสวท. มีความเหมาะสม 4.33 คะแนน และความม่ันคงในการทํางานท่ี สสวท. 4.27 
คะแนน (ภาพที่ 30) 

 
ภาพที่ 30 : ประเด็นท่ีมีคะแนนความพึงพอใจสูงที่สุด 5 ลําดับแรก 

 
 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 

 
ในขณะเดียวกัน ประเด็นที่บุคลากรของ สสวท. พึงพอใจน"อยที่สุด 5 ลําดับ เม่ือเทียบกับประเด็น

อ่ืนๆ ซ่ึงถือว	ามีความพึงพอใจระดับปานกลางถึงพึงพอใจ ได"แก	 ปริมาณงานที่ได"รับมอบหมายมีความเหมาะสม 
3.62 คะแนน สสวท. มีการชื่นชมหรือกล	าวถึงผลงานที่ดีของท	าน 3.61 คะแนน สสวท. ตอบสนองต	อข"อเสนอ 
หรือ ข"อคิดเห็นของพนักงานอย	างเหมาะสม 3.59 คะแนน สสวท. มีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ มี
ประสิทธิภาพ 3.58 คะแนน และ แผนการสืบทอด / การทดแทนตําแหน	ง ที่เป,นระบบและมีประสิทธิผล 3.33 
คะแนน ซ่ึงเป,นประเด็นที่พึงพอใจน"อยที่สุดเม่ือเทียบกับทุกประเด็นที่สํารวจ (ภาพที่ 31) 
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ภาพที่ 31 : ประเด็นท่ีมีคะแนนความพึงพอใจต่ําที่สุด 5 ลําดับแรก  

 
ท่ีมา : จากการสํารวจ  
 

ตัวชี้วัดท่ี 17 : ร
อยละของบุคลากร สสวท. ในแต4ละกลุ4มงานมีสมรรถนะผ4านตามเกณฑ6ที่กําหนด 
ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามสมรรถนะของ สสวท. ได"แบ	งสมรรถะของบุคลากรเป,น 3 ด"าน 

ประกอบด"วย สมรรถนะหลัก (Core Competency : CC) สมรรถนะด"านบริหาร (Managerial Competency 
: MC) และสมรรถนะตามกลุ	มงาน (Functional Competency : FC) ในส	วนสมรรถนะตามกลุ	มงานเพ่ิงได"
เร่ิมดําเนินการประเมินในป< 2560 มาจนถึงป_จจุบัน ในป< 2563 พบว	า โดยในการประเมินคร้ังนี้ประเมินจาก
พนักงานทั้งหมด 326 คน  พบว	าบุคลากร สสวท. มีสมรรถนะท่ีสอดคล"องตามระดับตําแหน	งและผ	านตาม
เกณฑ�ที่กําหนด จํานวน 303 คน คิดเป,นร"อยละ 92.94 (ภาพที่ 32) เม่ือเปรียบเทียบกับเกณฑ�ที่กําหนดไว" 
พบว	า การดําเนินการของ สสวท. อยู	ในระดับ 5 โดยกลุ	มบริหารมีบุคลากรที่มีสมรรถนะเป,นสัดส	วนน"อยที่สุด
เม่ือเทียบกับกลุ	มอ่ืนอยู	ท่ีร"อยละ 63.33 หรือ 2 ใน 3 ของบุคลากรกลุ	มน้ีที่มีสมรรถนะผ	านตามเกณฑ�ที่กําหนด 
ส	วนกลุ	มวิชาการและกลุ	มอํานวยการมีสัดส	วนที่ใกล"เคียงกันอยู	ที่ร"อยละ 95.57 และ 96.38 ตามลําดับ    
(ตารางท่ี 4) 

ภาพท่ี 32 : จํานวนบุคลากร สสวท. ในแต4ละกลุ4มงานมีสมรรถนะผ4านตามเกณฑ6ที่กําหนด 

 

ท่ีมา : จากรายงานการประเมินตนเอง สสวท. ป< พ.ศ. 2563  
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ตารางที่ 4 : ร
อยละของบุคลากร สสวท. ในแต4ละกลุ4มงานมีสมรรถนะผ4านตามเกณฑ6ท่ีกําหนด 
 

กลุ4ม 
บุคลากรท่ีมีสมรรถนะ

ผ4านเกณฑ6 
บุคลากรท้ังหมด ร
อยละ 

บริหาร 19 30 63.33% 
วิชาการ 151 158 95.57% 
อํานวยการ 133 138 96.38% 

รวม 303 326 92.94% 
ท่ีมา : จากรายงานการประเมินตนเอง สสวท. ป< พ.ศ. 2563 

 
ตัวชี้วัดที่ 18 : จํานวนนวัตกรรม ผลงานทางวิชาการ หรือทรัพย6สินทางปpญญา (IP) ท่ีสร
างจากบุคลากร
สสวท. 

จํานวนนวัตกรรม ผลงานทางวิชาการ หรือ ทรัพย�สินทางป_ญญา (IP) ท่ีสร"างจากบุคลากร สสวท.   
ในป< 2563 มีจํานวน 74 รายการ ประกอบด"วย ผลงานทางวิชาการ 26 รายการ ผลงานการนําเสนอผลงาน   
2 รายการ บทความ 45 รายการ การพัฒนานวัตกรรมในการทํางาน 1 รายการ และมีอีกจํานวน 15 รายการท่ี
จดทะเบียนทรัพย�สินทางป_ญญา รวมเป,น 89 รายการ เม่ือเทียบกับจํานวนนวัตกรรม ผลงานทางวิชาการ หรือ 
ทรัพย�สินทางป_ญญา (IP) ที่สร"างจากบุคลากร สสวท. ที่กําหนดตามแผนในป< 2563 อยู	ที่ 40 รายการ (ภาพท่ี 
33) คิดเป,นผลการดําเนินงานเม่ือเทียบกับแผน ร"อยละ 222.5 ดังน้ัน เม่ือเปรียบเทียบกับเกณฑ�ท่ีกําหนดไว" 
พบว	า การดําเนินการของ สสวท. อยู	ในระดับ 5 ทั้งนี้การพัฒนานวัตกรรมหรือทรัพย�สินทางป_ญญา สสวท. 
ควรสร"างความเข"าใจให"เห็นความสําคัญในการสร"างผลงานเพื่อให"เกิดจํานวนนวัตกรรม ผลงานทางวิชาการ 
หรือทรัพย�สินทางป_ญญาในวงกว"างทั่วทุกตําแหน	งงาน เพ่ือให"เกิดการพัฒนาในกระบวนการทํางาน หรืองานท่ี
นําไปพัฒนาต	อยอดเป,นองค�ความรู"ภายในและต	อยอดไปสู	ภายนอกให"มากข้ึน  

 
ภาพที่ 33 : ร
อยละของนวัตกรรม ผลงานทางวิชาการ หรือทรัพย6สินทางปpญญา (IP)                               

ท่ีสร
างจากบุคลากร สสวท. เทียบกับแผน 

 
ท่ีมา : จากรายงานการประเมินตนเอง สสวท. ป< พ.ศ. 2563  
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ตัวชี้วัดท่ี 19 : ระดับธรรมาภิบาลในองค6กร  
ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร	งใสในการดําเนินงานจากคณะกรรมการป4องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห	งชาติ ในป< 2563 ได"คะแนนระดับ A อยู	ที่ 90.73 คะแนน (ภาพที่ 34) เป,นอันดับท่ี 3 
ของกระทรวงศึกษาธิการ อยู	ในระดับใกล"เคียงกับป<ก	อนหน"า เม่ือดูแนวโน"มท่ีผ	านมาตั้งแต	ป< 2558 ก็ถือว	ามี
แนวโน"มที่มีคะแนนดีข้ึนเป,นลําดับ สําหรับหลักเกณฑ�ท่ีคณะกรรมการป4องกันและปราบปรามการทุจริต
แห	งชาติ ใช"ในการประเมินประกอบด"วยเร่ืองการปฏิบัติหน"าที่ การใช"งบประมาณ การใช"อํานาจ การใช"
ทรัพย�สินของราชการ การแก"ป_ญหาการทุจริต คุณภาพการดําเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร การปรับปรุง
การทํางาน การเป�ดเผยข"อมูล การป4องกันการทุจริต เม่ือเปรียบเทียบกับเกณฑ�ท่ีกําหนดไว" พบว	าการ
ดําเนินการของ สสวท. อยู	ในระดับ 5 ถือว	ามีการดําเนินการได"ดีมาก 

 
ภาพท่ี 34 : ระดับธรรมาภิบาลในองค6กร 

 
 ท่ีมา : ผลคะแนนประเมินจาก ITA 
 
ตัวชี้วัดท่ี 20 : ระดับการพัฒนาด
านการกํากับดูแลกิจการ 

ผลสําเร็จในด"านการกํากับดูแลกิจการ พิจารณาจากความสามารถของ สสวท. ในการส	งเสริมให"มีการ
กํากับดูแลที่ดี และสนับสนุนให"คณะกรรมการปฏิบัติงานตามหน"าที่ความรับผิดชอบให"ครบถ"วนและมีประสิทธิผล 
ในป<นี้ความสําเร็จของการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค�การมหาชนตามประเด็นที่ ก.พ.ร. กําหนด 
ประกอบด"วย 8 ประเด็น ได"แก	 

1. ทบทวนผลการดําเนินงานเพื่อกําหนดทิศทางและนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาแผนปฏิบัติการ 
2. พิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเส่ียง การ

บริหารงานบุคคลและการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช"ปฏิบัติงานทุกไตรมาส (อย	างน"อยสามไตรมาส)  
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3. พิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานด"านการเงินและรายงานด"านภารกิจหลักทุกไตรมาส (อย	างน"อย
สามไตรมาส) 

4. ควบคุมให"องค�การมหาชนมีการเบิกจ	ายงบประมาณตามแผนการใช"จ	ายเงินท่ีได"รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการ ณ ต"นป<งบประมาณ ได"ไม	น"อยกว	าร"อยละ 96 

5. กํากับให"มีการรายงานผลการดําเนินงานแก	รัฐมนตรีที่กํากับดูแลองค�การมหาชน อย	างน"อยป<ละ    
2 คร้ัง 

6. ในการเข"าร	วมประชุมของคณะกรรมการ ร"อยละ 90 ของจํานวนการประชุมมีกรรมการเข"าประชุม
ร"อยละ 80 ข้ึนไป 

7. เว็บไซต�ของ สสวท. มีข"อมูลสําคัญครบถ"วนและเป,นป_จจุบัน 
8. คณะกรรมการมีการประเมินตนเอง ทั้งแบบรายบุคคลและแบบทั้งคณะ และมีการเป�ดเผยผลการ

ประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุม และกําหนดแนวปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน"าท่ี 

จากประเด็นข"างต"น สสวท. มีการเดินงานครบถ"วนใน 8 ประเด็น ซ่ึงทําให"ระดับการพัฒนาด"านการ
กํากับดูแลกิจการอยู	ท่ี 100 คะแนน เม่ือเทียบกับเกณฑ�ท่ีกําหนดไว" 4.3 – 5.0 คะแนน อยู	ในเกณฑ�การให"
คะแนน ระดับ 5 คือสามารถดําเนินการได"ดีมาก  

 
การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจของ สสวท. 

การประเมินผลกระทบและความคุ"มค	าทางเศรษฐกิจ ภายใต"กรอบการประเมินผลตอบแทนทาง
สังคม (Social Return on Investment , SROI) เนื่องจากภารกิจของ สสวท. อยู	ในรูปผลผลิตของโครงการท่ี
เป,นหนังสือเรียน สื่อวิชาการ หลักสูตรอบรมต	าง ๆ ท่ีไม	ได"อยู	ในรูปตัวเงิน แนวทางการตัดสินใจใช"วิธีการ
วิเคราะห�ต"นทุนและผลประโยชน� (Benefit Cost Analysis , BCA) เป,นเคร่ืองมือหลักในการประเมิน ในการ
วัดมูลค	าทางเศรษฐกิจ เป,นการนําผลตอบแทนในด"านต	าง ๆ ซ่ึงเป,นตัวแปรเชิงคุณภาพมาแปลงค	าเป,นตัวเงิน 
(monetized value) โดยการวัดค	าตัวเงินแบบคิดลด (discounted monetized measurement) เพ่ือให"ได"
มูลค	าป_จจุบันของผลประโยชน�ที่จะได"รับในอนาคตแล"วคํานวณเปรียบเทียบระหว	างมูลค	าทางการเงินของ
ต"นทุนที่ใช"ไป (cost)  

ในบริบทของ สสวท. การวิเคราะห�ผลความคุ"มค	าทางเศรษฐกิจภายใต"กรอบการประเมิน
ผลตอบแทนทางสังคม (SROI) ของงานวิจัยนี้ ได"มุ	งเน"นไปที่การลงทุนในโครงการฝ~กอบรมครูผู"สอนจํานวน    
2 โครงการเป,นขอบเขตการศึกษาหลัก อันได"แก	 1. โครงการอบรมครูวิทยาการคํานวณ (Coding for 
Teacher) (โครงการครู Coding) และ 2. โครงการอบรมครูให"มีสมรรถนะของครูยุคใหม	 สําหรับการเรียนรู"
ศตวรรษท่ี 21 (โครงการครูศตวรรษท่ี 21) ตามแนวสมรรถนะของ PISA โดยมีครูที่เข"าร	วมโครงการและผ	าน
การฝ~กอบรม กับนักเรียน เป,นผู"มีส	วนได"ส	วนเสียเป4าหมาย ในส	วนต"นทุนของโครงการ (cost) คือ มูลค	าการ
ลงทุน หรือค	าใช"จ	ายที่ สสวท. ใช"ในการจัดการดําเนินงานโครงการฝ~กอบรมครูผู"สอน ในทางด"านของ
ผลประโยชน� (benefit) สามารถแบ	งออกได"เป,น 2 ส	วนได"แก	 ผลประโยชน�ทางตรง (direct benefit) หรือ
ผลลัพธ�ของโครงการที่สามารถวัดเป,นมูลค	าทางการเงิน (financial proxy) ซ่ึงในการศึกษานี้ คืออัตรารายได"ท่ี
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เพ่ิมข้ึนในอนาคตของนักเรียนตลอดอายุการทํางาน อันเกิดจากการท่ีนักเรียนมีผลการเรียนที่ดีข้ึน เนื่องจาก
ได"รับการเรียนการสอนจากอาจารย�ที่ผ	านการฝ~กอบรมจากโครงการของ สสวท. รวมถึงครูที่ได"รับผลประโยชน�
จากการปรับวิทยฐานะส	งผลต	ออัตราเงินเดือนท่ีสูงข้ึนในช	วงอายุการทํางานของครูเช	นกัน 

ผลการศึกษาพบว	าไม	ว	าในกรณีใด ๆ การลงทุนในโครงการฝ~กอบรมครูผู"สอนของ สสวท. โดยใช"ตัว
แปรทั้งที่เป,นข"อมูลปฐมภูมิของโครงการ สสวท. และข"อมูลทุติยภูมิท่ีเก่ียวข"องต	าง ๆ พบว	า ในการดําเนินงาน
ของ สสวท. มีความคุ"มค	าอยู	ทางเศรษฐกิจ โดยสามารถสร"างผลกระทบที่คิดเป,นตัวเงิน ได"มากกว	าต"นทุนท่ี    
2.7 ถึง 4.5 เท	า จึงอาจกล	าวได"ว	า โครงการอบรมครูผู"สอนของ สสวท. ทั้ง 2  โครงการท่ีเป,นขอบเขต
การศึกษาในงานชิ้นนี้ สามารถสร"างผลประโยชน�ให"กับเศรษฐกิจของประเทศ และมีความคุ"มค	าทางเศรษฐกิจ
ในการลงทุน การพิจารณาลงทุนในการดําเนินงานโครงการดังกล	าวต	อไปในอนาคตของ สสวท. นั้นมีความ
สมเหตุสมผล โดยกลไกการสร"างผลประโยชน� เกิดจากการที่โครงการอบรมครูผู"สอนของ สสวท. นั้นช	วย
ยกระดับศักยภาพและประสิทธิภาพในการสอนของครู ซ่ึงส	งผลให"นักเรียนมีผลการทดสอบท่ีดีข้ึน ทําให"มี
แนวโน"มในการได"รับอัตราผลตอบแทนในอนาคตสูงข้ึน และในส	วนของครูผู"สอนเอง การเข"ารับการอบรมยัง
ช	วยในการเพิ่มโอกาสในการปรับวิทยฐานะ ทําให"ได"รับอัตรารายได"เพ่ิมเติมในอนาคต นอกจากผลประโยชน�ท่ี
อยู	ในรูปของอัตรารายได"ในอนาคตท่ีเพิ่มข้ึนแล"ว ในภาพรวมโครงการอบรมครูผู"สอนของ สสวท. ยังถือว	าเป,น
อีกหน่ึงป_จจัยที่ช	วยยกระดับคุณภาพทรัพยากรมนุษย� (human resource) อันเป,นส	วนหนึ่งของป_จจัยการผลิต
แรงงาน ทําให"ประเทศไทยสามารถเพิ่มผลผลิต (productivity) และยกระดับขีดความสามารถในการแข	งขัน 
(competitiveness) อันจะทําให"เศรษฐกิจของประเทศสามารถเติบโตได"อย	างยั่งยืน 
 
ข
อเสนอแนะเบ้ืองต
น 

1. กรอบการประเมินผล ตัวชี้วัด และเกณฑ6ในการวัด 
1.1 การตั้งค	าเป4าหมายตัวชี้วัดโดยเฉพาะตัวชี้วัดผลผลิตควรมีความท"าทายมากข้ึน โดยการต้ังเป4า

อาจใช"ผลการดําเนินงานท่ีสามารถทําได"เกินแผนเป,นฐานสําหรับเป4าหมายป<ถัด ๆ ไป และอาจเพิ่มความท"า
ทายในการดําเนินงาน เช	น มีการเพิ่มร"อยละเป4าหมายผลการดําเนินงานในแต	ละป< ท้ังนี้เพ่ือให"เกิดการขยาย
ขอบเขตการดําเนินงานของ สสวท. อย	างเต็มความสามารถที่จะสามารถดําเนินการได" 

1.2 สําหรับเกณฑ�ในการวัด ควรมีการกําหนดเกณฑ�ในการวัดท่ีมีมาตรฐาน เป,นเกณฑ�กลางท่ี
สามารถอ"างอิงกับหน	วยงานอ่ืน ๆ หรือมีหลักเกณฑ� เน่ืองจากบางตัวชี้วัด เช	น คะแนนความพึงพอใจ คะแนน
ความผูกพันของบุคลากรต	อองค�กร โดยเกณฑ�เหล	านี้มีช	วงท่ีเป,นมาตรฐาน ซ่ึงจะทําให"สามารถนําไป
เปรียบเทียบหรืออ"างอิงกับหน	วยงานอ่ืน ๆ ที่มีอยู	ทั้งในประเทศและต	างประเทศได" ทั้งนี้เนื่องจากที่ผ	านมา 
สสวท. มีการประเมินผลที่ใช"เกณฑ�ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไประหว	างป< ไม	สามารถเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน
ในแต	ละป<เพื่อนําไปปรับปรุง รวมถึงไม	สามารถนําไปเปรียบเทียบกับหน	วยงานอ่ืน ๆ อีกด"วย 

1.3 ความเข"าใจที่ตรงกันของหน	วยงานต	อตัวชี้วัดองค�กร เช	น การให"คําจํากัดความ ขอบเขตของ
ตัวชี้วัด เช	น ผลผลิตนับเป,นชิ้น ฉบับ ชุด เร่ือง ควรมีคําจํากัดความให"กับผู"ดําเนินการที่เก่ียวข"องเข"าใจได"
ตรงกัน หรือ การอบรมครูผู"สอนนับเป,นครูที่ผ	านหลักสูตรนั้น ๆ หรือสอบผ	านในแต	ละวิชา ในการกําหนด    
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คําจํากัดความ และหน	วยวัดที่ตรงกันจําเป,นต"องมีการกําหนดไว"ตั้งแต	ก	อนเร่ิมประเมินในช	วงต"น ทั้งน้ีเพ่ือให"
เกิดความโปร	งใสและเท่ียงตรงเม่ือดําเนินการประเมินจริง 

1.4 การเชื่อมโยงผลการดําเนินงานระดับบุคคลกับเป4าหมายองค�กร โดยให"ตัวชี้วัดองค�กรเป,นส	วน
หนึ่งของการประเมินผลการทํางานทั้งระดับหน	วยงานและระดับบุคคล เช	น ในเร่ืองการปรับปรุงกระบวนการ
ทํางาน การสร"างนวัตกรรม หรือ การเพ่ิมความพึงพอใจผู"รับบริการ ท้ังน้ีเพ่ือสร"างการมีส	วนร	วมแก	บุคลากรใน
การดําเนินงานให"บรรลุเป4าหมายในเชิงคุณภาพ ในทางปฏิบัติอาจนํามาพิจารณาร	วมในการพิจารณา
ผลตอบแทน เงินเพิ่มพิเศษ รางวัล หรือสวัสดิการต	าง ๆ เพ่ือเป,นการสร"างแรงจูงใจในการทํางาน 

1.5 ตัวชี้วัดที่สะท"อนการดําเนินงานจริง เช	น งบประมาณดําเนินงานโครงการ ไม	ควรนํามา
พิจารณาร	วมกับงบประมาณอ่ืน ๆ ที่ไม	เก่ียวข"องโดยตรงกับการดําเนินงาน เช	น งบลงทุนก	อสร"าง ครุภัณฑ�   
ต	าง ๆ ทั้งนี้เพ่ือให"ทราบถึงประสิทธิภาพในการดําเนินงานจากต"นทุนผันแปรต	าง ๆ ท่ีเก่ียวข"องโดยตรง และ
สามารถนําไปกําหนดต"นทุนและค	าใช"จ	ายการดําเนินโครงการได"อย	างมีประสิทธิภาพต	อไป 

1.6 ระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพในการติดตามข"อมูลตัวชี้วัดต	าง ๆ ควรเป,นระบบสารสนเทศ
ที่มีการใช"งานร	วมกันทุกฝ�ายท้ังในองค�กรและภายนอก เพื่อให"ใช"ข"อมูลเดียวกัน สามารถป4อนข"อมูลและนํามา
สรุปผลได"อย	างถูกต"อง ทันเวลา ตามความต"องการของผู"ใช" (customized) ซ่ึงควรเป,นระบบท่ีอยู	บน web 
based ที่สามารถอํานวยความสะดวกให"กับหน	วยงานภายนอกท่ีร	วมดําเนินโครงการท่ีเป,นเครือข	ายและ
หน	วยงานต	าง ๆ เข"ามาใช"ฐานข"อมูลได"เช	นกัน อย	างไรก็ดี สสวท. มีระบบข"อมูลช	วยในการวิเคราะห�และ
ตัดสินใจของผู"บริหาร (Business Intelligence : BI) อยู	แล"ว หากสามารถผนวก หรือ ปรับปรุงข"อมูลตัวชี้วัด
ต	าง ๆ ต้ังแต	ตัวชี้วัดระดับผลกระทบ ผลลัพธ� โครงการ รวมถึงการประเมินผลการดําเนินงานเข"าไว"ในจุด
เดียวกัน ก็จะช	วยให"ผู"บริหาร และผู"ที่เก่ียวข"องสามารถนําข"อมูลไปใช"ได"อย	างมีประสิทธิภาพ ถูกต"องและนํา
ข"อมูลไปใช"งานได"อย	างรวดเร็วยิ่งข้ึน 

 
2. การปรับปรุงแนวทางการดําเนินงาน 

2.1 บุคลากรของ สสวท. มีศักยภาพและภาคภูมิใจในองค�กรของตนที่เป,นองค�กรแห	งการเรียนรู"เพ่ือ
ทําประโยชน�ให"แก	สังคม นอกจากนี้ยังมีความผูกพันต	อองค�กรอยู	ในระดับสูงมาก อย	างไรก็ดี ความผูกพัน
ดังกล	าวยังเป,นเร่ืองการพูดถึงองค�กรในทางที่ดี และการอยู	กับองค�กรมากกว	าการมุ	งม่ันทุ	มเท (strive) ซ่ึง 
สสวท. ควรเสริมสร"างความผูกพันของบุคลากรโดยเฉพาะในเร่ืองความมุ	งม่ันทุ	มเท จะเป,นป_จจัยท่ีสนับสนุน
การเติบโตขององค�กรได"ในระยะยาว นอกจากน้ี สสวท. ควรมีการทบทวน engagement factor ที่มี
ความสําคัญเพ่ือเพ่ิมระดับความผูกพันต	อองค�กรโดยเฉพาะในเร่ืองความมุ	งม่ันทุ	มเท ซ่ึงต"องมีการวิเคราะห�ใน
รายละเอียดถึงป_จจัยที่ส	งผลต	อความผูกพันในแต	ละกลุ	มพนักงาน หรือตามกลุ	มอายุงาน (generation) แล"ว
ดําเนินการปรับปรุงในป_จจัยสําคัญที่ส	งผลต	อกลุ	มเหล	านี้ได"ตรงจุดยิ่งข้ึน 

2.2 การสื่อสารภาพลักษณ�องค�กรไปยังผู"มีส	วนได"ส	วนเสียและบุคคลภายนอกมากข้ึน สสวท.        
ในฐานะหน	วยงานที่มีส	วนสําคัญในการขับเคลื่อนวิทยาศาสตร� คณิตศาสตร� และเทคโนโลยีให"กับประเทศ จาก
การสํารวจผลการดําเนินงานในกลุ	มประชาชน จํานวนมากกว	า 1,000 คน ยังมีประชาชนมากกว	าร"อยละ 10 
ที่ยังไม	รู"จัก สสวท. และการดําเนินงานของ สสวท. ซ่ึงถือว	ามีกลุ	มประชาชนท่ีไม	ใช	เป4าหมายโดยตรงยังรู"จัก



  Thailand Productivity Institute 

 

                                                      บทสรุปผู	บริหารการประเมินผลการปฏิบัติงานของ สสวท. ประจําป�งบประมาณ 2563            36 
 

และเข"าใจการดําเนินงานของ สสวท. น"อยเกินไป หาก สสวท. ยังไม	ได"เป,นที่รู"จักแก	ประชาชนอย	างแพร	หลาย
แล"ว จะมีผลต	อการขับเคล่ือนงานด"านวิทยาศาสตร� คณิตศาสตร� และเทคโนโลยีในระดับชาติและนานาชาติ    
ก็ไม	สามารถทําได"อย	างมีประสิทธิผลนัก  

2.3 การสนับสนุนและตอบสนองความต"องการของลูกค"าแต	ละกลุ	ม เพ่ือการพัฒนาคุณภาพของ
ผลผลิตให"ตรงกับความต"องการของผู"รับบริการมากข้ึน ไม	ว	าจะเป,นหนังสือเรียน สื่อ สื่อดิจิทัล การอบรมครู 
และอ่ืน ๆ ท้ังนี้เพ่ือยกระดับคะแนนความพึงพอใจของผู"ใช"บริการแต	ละกลุ	มที่แตกต	างกัน เช	น การจัดทําสื่อ
การเรียนการสอนตามกลุ	มขนาดของโรงเรียน หรือการนําเสนอหลักสูตรให"เหมาะกับความสามารถของ
นักเรียนที่ต	างกัน ท้ังน้ีในการดําเนินการ สสวท. อาจใช"เน้ือหาหลักสูตรที่ออกแบบมาสําหรับแต	ละช	วงช้ันเรียน
ที่มีมาตรฐาน แต	ปรับปรุงการนําเสนอรูปแบบเนื้อหาให"น	าสนใจและเข"าถึงได"ง	ายข้ึน  

2.4 การเข"าใจความต"องการของผู"มีส	วนได"ส	วนเสียที่สําคัญ เช	น กลุ	มเครือข	ายและหน	วยงาน
ภายนอก ซ่ึงเป,นกลุ	มสําคัญในการขยายภารกิจของ สสวท. ให"สําเร็จ ดังน้ัน การสร"างความสัมพันธ�ที่ดีและการ
ให"ความร	วมมืออย	างเต็มความสามารถจึงเป,นเร่ืองท่ีสําคัญ ซ่ึง สสวท. ควรเข"าไปมีส	วนช	วยให"บุคลากรเหล	าน้ี
ไม	รู"สึกว	าการดําเนินภารกิจของ สสวท. เป,นการเพิ่มภาระแต	เป,นการช	วยสนับสนุนซ่ึงกันและกัน ทั้งนี้ก็เพื่อให"
การสนับสนุนที่เหมาะสมและตรงกับความต"องการให"มากข้ึน ไม	ว	าจะเป,นเร่ืองสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ� 
หรือการให"ความช	วยเหลือจาก สสวท. ในการแก"ไขป_ญหาต	าง ๆ  

2.5 ในการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ ควรหาแนวทางวิเคราะห�เพื่อเพิ่มระดับความแม	นยํา
ของผลประโยชน�ของโครงการ ท่ีจะส	งผลถึงการวิเคราะห�ความคุ"มค	าของโครงการลงทุนที่ทําการศึกษามากข้ึน 
เพ่ือให"ผู"มีส	วนได"ส	วนเสียสามารถทราบข"อมูลในส	วนนี้ได"อย	างชัดเจนข้ึน สสวท. ควรจัดทําการสํารวจระดับ
ปฐมภูมิ เพื่อติดตามผลลัพธ�ที่ได"จากโครงการฝ~กอบรมครูของ สสวท. ซ่ึงอาจต"องมีการใช"ทรัพยากรทุน และ
ระยะเวลาในการศึกษา พร"อมการติดตามผลลัพธ�ในระยะยาว นอกจากน้ัน สสวท. ควรที่จะประเมินผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจในระดับองค�กร โดยพิจารณาให"ครอบคลุมภารกิจอ่ืน ๆ ท่ี สสวท. ดําเนินงานอีก เช	น การผลิต
หนังสือเรียน สื่อการเรียนรู" โครงการอบรมอ่ืน ๆ เพื่อให"เห็นความคุ"มค	าของการลงทุนในภาพรวมของการ
ขับเคลื่อนคณิตศาสตร� วิทยาศาสตร� และเทคโนโลยี อย	างแท"จริง 

 
 


