รายงาน
บทสรุ ป ผู บ ริ ห าร (EXECUTIVE SUMMARY)
การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน
ของสถาบั น ส ง เสริ ม การสอนวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี (สสวท.)
ประจํา ป ง บประมาณ พ.ศ. 2563

จัดทําโดย
ฝายวิจัย
สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ
17 ธันวาคม 2563
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สารบัญ
หนา
บทสรุปผูบริหารการประเมินผลการปฏิบัติงานของ สสวท. ประจําปงบประมาณ 2563
- บทสรุปผูบริหารการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)
- ผลลัพธ/
- ผลการดําเนินงานภาพรวมทุกมิติ
- ผลการดําเนินงานในแต(ละมิติ
มิติที่ 1 ประสิทธิผลของแผนการปฏิบัติงาน
มิติที่ 2 การตอบสนองต6อประชาชน (Customer)
มิติที่ 3 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
มิติที่ 4 การกํากับดูแลกิจการและพัฒนาองค/กร
- การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจของ สสวท.
- ขอเสนอแนะเบื้องตน

1
3
5
6
12
25
27
33
34
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สารบัญภาพ
หนา
ภาพที่ 1 : น้ําหนัก (รอยละ) ของแต6ละมิติการประเมินผลการดําเนินงาน
2
ภาพที่ 2 : ความแตกต6างคะแนน O-NET วิชาคณิตศาสตร/กลุ6มโรงเรียนคุณภาพ/สควค.
กับคะแนนเฉลี่ยประเทศ
3
ภาพที่ 3 : ความแตกต6างคะแนน O-NET วิชาวิทยาศาสตร/กลุ6มโรงเรียนคุณภาพ/สควค.
กับคะแนนเฉลี่ยประเทศ
4
ภาพที่ 4 : คะแนน PISA คณิตศาสตร/ วิทยาศาสตร/ และการอ6าน ในช6วง 2543 - 2561
5
ภาพที่ 5 : ผลคะแนนในแต6ละมิติ และ ผลคะแนนในภาพรวม
6
ภาพที่ 6 : ผลคะแนนในแต6ละตัวชี้วัด และ ผลคะแนนในมิติที่ 1
7
ภาพที่ 7 : รอยละของหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู วิทยาศาสตร/
คณิตศาสตร/และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
8
ภาพที่ 8 : จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับการพัฒนาความรูความสามารถดานวิทยาศาสตร/
คณิตศาสตร/ และเทคโนโลยี ตามแนวทางของ สสวท.
9
ภาพที่ 9 : จํานวนครั้งที่ผูใชเขาใชงานหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู
ในรูปแบบดิจิทัลและ e-learning
10
ภาพที่ 10 : นักวิทยาศาสตร/ นักวิจัย นักเทคโนโลยี นักนวัตกรรมและผูเชี่ยวชาญ ดานวิทยาศาสตร/
คณิตศาสตร/และเทคโนโลยี ซึ่งไดจากการสรางนักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษ
ที่พัฒนาโดย
11
ภาพที่ 11 : รอยละของนักเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีและเขาถึงแหล6งเรียนรู
ทางวิทยาศาสตร/ คณิตศาสตร/และเทคโนโลยีไดอย6างรวดเร็ว
12
ภาพที่ 12 : ผลคะแนนในแต6ละตัวชี้วัด และผลคะแนนในมิติที่ 2
13
ภาพที่ 13 : ความพึงพอใจของผูใชหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู
14
ภาพที่ 14 : ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ6านการอบรม
16
ภาพที่ 15 : ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โครงการครูศตวรรษที่ 21
17
ภาพที่ 16 : ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จําแนกตามกลุ6มบุคลากร
18
ภาพที่ 17 : ความพึงพอใจของผูเขาร6วมโครงการที่ สสวท. จัดขึ้น
19
ภาพที่ 18 : ความพึงพอใจผูใชบริการศูนย/เรียนรูดิจิทัลระดับชาติ (IPST Learning Space)
20
ภาพที่ 19 : ความพึงพอใจของหน6วยงานที่ทํางานร6วมกับ สสวท.
21
ภาพที่ 20 : การยอมรับในขอมูลข6าวสารหรือความรูผ6านช6องทางที่ สสวท. เลือกใช
22
ภาพที่ 21 : การยอมรับในผลงานและบทบาทของ สสวท.
23
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สารบัญภาพ
หนา
ภาพที่ 22 :
ภาพที่ 23 :
ภาพที่ 24 :
ภาพที่ 25 :
ภาพที่ 26 :
ภาพที่ 27 :
ภาพที่ 28 :
ภาพที่ 29 :
ภาพที่ 30 :
ภาพที่ 31 :
ภาพที่ 32 :
ภาพที่ 33 :
ภาพที่ 34 :

ระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยี (Scientific Literacy)
ความตระหนักในความสําคัญของวิทยาศาสตร/ คณิตศาสตร/ และเทคโนโลยี
ผลคะแนนในแต6ละตัวชี้วัด และผลคะแนนในมิติที่ 3
รอยละของโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผลการเบิกจ6ายงบประมาณทั้งหมด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณรายจ6ายบุคลากรเทียบกับงบประมาณค6าใชจ6ายรายการอื่น
ผลคะแนนในแต6ละตัวชี้วัด และผลคะแนนในมิติที่ 4
คะแนนความผูกพันของบุคลากรต6อองค/กร
ประเด็นที่มีคะแนนความพึงพอใจสูงที่สุด 5 ลําดับแรก
ประเด็นที่มีคะแนนความพึงพอใจต่ําที่สุด 5 ลําดับแรก
จํานวนบุคลากร สสวท. ในแต6ละกลุ6มงานมีสมรรถนะผ6านตามเกณฑ/ที่กําหนด
รอยละของนวัตกรรม ผลงานทางวิชาการ หรือทรัพย/สินทางปfญญา (IP)
ที่สรางจากบุคลากร สสวท. เทียบกับแผน
ระดับธรรมาภิบาลในองค/กร

24
24
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26
26
27
28
28
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30
30
31
32
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สารบัญตาราง
หนา
ตารางที่ 1 : คะแนน PISA คณิตศาสตร/ วิทยาศาสตร/ และการอ6าน จําแนกตามกลุ6มโรงเรียน
ตารางที่ 2 : เหตุผลสําคัญที่สุดที่โรงเรียนไม6ใชสื่อการเรียนการสอนของ สสวท. เปgนสื่อหลักในการเรียน
ตารางที่ 3 : เหตุผลที่โรงเรียนไม6ใชสื่อการเรียนการสอนของ สสวท.
ตารางที่ 4 : รอยละของบุคลากร สสวท. ในแต6ละกลุ6มงานมีสมรรถนะผ6านตามเกณฑ/ที่กําหนด

5
14
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31
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บทสรุปผูบริหารการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ได"จัดจ"างสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ
ซึ่งเป,นผู"ประเมินจากภายนอกในการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อนําผลจากการประเมินไปปรับปรุงการ
ดําเนินงานให"บรรลุตามวัตถุประสงคและเป4าหมายของการดําเนินงานของ สสวท. รวมถึงใช"เป,นแนวทางในการ
พัฒนาองคกรให"มีความเข"มแข็ง และมีสมรรถนะสูงขึ้น โดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติทําหน"าที่กําหนดกรอบ
การประเมินผลการดําเนินงาน ตัวชี้วัด เกณฑการให"คะแนนผลการดําเนินงานที่มีการตกลงรวมกันกั บคณะ
ผู"บริหารของ สสวท. หลังจากนั้น สถาบันเพิ่มผลผลิตฯ จึงได"จัดทําคูมือการประเมินผลการดําเนินงานของ
สสวท. ประจําป<งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให"บุคลากรของ สสวท. ที่เกี่ยวข"องได"ทราบแนวทางและวิธีการ
ประเมินผลการดําเนินงาน ซึ่งจะชวยเตรียมความพร"อมในการจัดเก็บข"อมูล และรายงานผลการดําเนินงานได"
ถูกต"องครบถ"วน
ระบบและตั ว ชี้ วั ด (KPI) ผลการดํ า เนิ น งานของ สสวท. ครอบคลุ ม มิ ติ 4 ด" า นได" แ ก 1) ด" า น
ประสิทธิผลหรือการผลักดันยุทธศาสตรของประเทศ 2) ด"านการตอบสนองตอประชาชน 3) ด"านประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน และ 4) ด"านการควบคุมดูแลกิจการและพัฒนาองคกร ซึ่งทั้ง 4 มิติ เป,นกรอบการประเมินผล
ตามมาตรฐานที่ ก.พ.ร.กํ า หนด และสอดคล" อ งกั บ ระบบการบริ ห ารงานและประเมิ น ผลทั่ ว ทั้ ง องคกร
(Balanced Scorecard : BSC) 1 4 ด"าน (ภาพที่ 1) ประกอบด"วย
1) ด"านพันธกิจ (Mission) โดยพิจารณาการบรรลุพันธกิจขององคกร เน"นที่ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ เชน
ผลกําไร หรือการบรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินโครงการในชวงเวลาที่ผานมา
2) ด"านลูกค"า หรือ ผู"รับบริการ (Customers) สะท"อนในเชิงของคุณภาพของผลผลิตหรือการบริการ
ขององคกร ในขณะเดียวกันยังสะท"อนให"เห็นมิติของความยั่งยืนขององคกรไปพร"อม ๆ กัน หากลูกค"ามีความ
พึงพอใจในผลผลิตและบริการตาง ๆ ก็จะกลับมาใช"บริการ แนะนําและบอกตอ แตหากลูกค"าไมพึงพอใจตอ
ผลผลิตหรือบริการ ก็สงผลตอการดําเนินงานหรือโครงการตาง ๆ ในอนาคตได"
3) ด" า นกระบวนการภายใน (Internal Process) สะท" อ นเรื่ อ งประสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ ง หากองคกรมี
กระบวนการบริหารจัดการงานหรือโครงการที่มีประสิทธิภาพ เชน การติดตามงาน การควบคุมต"นทุนและการ
บริหารคาใช"จายหรือทรัพยากรอื่น ๆ จะสงผลตอการบรรลุเป4าหมายทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
4) ด"านการเรียนรู"และพัฒนา (Learning and Growth) สะท"อนการเติบโตขององคกร ครอบคลุม
บุคลากร ระบบงาน ระบบการกํากับดูแล ซึ่งจะเป,นป_จจัยสําคัญที่ทําให"องคกรสามารถเติบโตได"อยางแข็งแกรง
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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โดยตั วชี้ วัด ผลการดํ า เนิ นงานดั ง กลาวเป, น การประเมิ นความก" า วหน" าของการปฏิ บั ติ งาน หรื อ
ความก"าวหน"าในการดําเนินโครงการวามีการใช"ทรัพยากร หรือ ป_จจัยตาง ๆ เป,นไปตามแผน เวลาที่กําหนด
ตลอดจนการบรรลุ วัต ถุ ประสงค และเป4 าหมายหรื อไม อยางไร อี กทั้ งยั งเป, นการประเมิ นผลสัม ฤทธิ์ ก าร
ดําเนินงาน หรือความสําเร็จของการดําเนินโครงการ ซึ่งครอบคลุมการให"ประโยชนแกกลุมเป4าหมาย หรือผู"ที่
ได"รับผลประโยชนจากโครงการ เชน ความพึงพอใจของผู"รับบริการ นอกจากการวัดผลการดําเนินงานแล"ว ยัง
ต"องพิจารณาอีกด"วยวา ผลการดําเนินงานของ สสวท. นั้น สงผลตอผลลัพธที่กําหนดไว"ในยุทธศาสตรมากน"อย
เพียงใดอีกด"วย ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข"อง เชน คะแนนการทดสอบทางการศึกษาชาติขั้นพื้นฐาน (ภาพที่ 1)
ภาพที่ 1 : น้ําหนัก (รอยละ) ของแต4ละมิติการประเมินผลการดําเนินงาน
ผลลัพธ์
คะแนนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขนพื
ั นฐาน

มิติที่ 1 ดานประสิทธิผล หรือ การ
ผลักดันยุทธศาสตร6ประเทศ
(Mission)

มิติที่ 2 ดานการตอบสนองต4อ
ประชาชน
(Customer)

รอยละ 20.0

รอยละ 30.0

มิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
(Internal Process)

มิติที่ 4 ดานการกํากับดูแลกิจการ
และพัฒนาองค6กร
(Learning and Growth)

รอยละ 20.0

รอยละ 30.0
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ผลลัพธ6
ตัวชี้วัดที่ 1 ร"อยละความแตกตางคะแนนเฉลี่ยของการสอบ O-NET ด"านวิทยาศาสตร และด"านคณิตศาสตร
เมื่อเทียบกับคะแนนเฉลี่ยประเทศ
เป,นการพิจารณาระหวางคะแนนเฉลี่ยของการสอบ O-NET ด"านวิทยาศาสตร และด"านคณิตศาสตร
ในโรงเรี ย นที่ ค รู ผ านการพั ฒ นาและได" ดํ า เนิ น การตามกระบวนการและผลผลิ ต ของ สสวท. (โรงเรี ย น
กลุมเป4าหมาย สสวท.) ในป<การศึกษา 2563 เทียบกับคะแนนเฉลี่ย จากการทดสอบทางการศึ กษาชาติ ขั้ น
พื้นฐาน ของโรงเรียนทั่วประเทศ โดยโรงเรียนกลุมเป4าหมาย สสวท. เป,นกลุมโรงเรียนที่ได"รับการ Treatment
จาก สสวท.2 ในป<การศึกษา 2563 ประกอบด"วย 2 กลุม ได"แก
1. โรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพ จํานวน 1,512 แหง
2. โรงเรียนในเครือขายของ โครงการสงเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร (สควค.) จํานวน 221 แหง
เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยของการสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร และวิชาคณิตศาสตรในโรงเรียนที่
ครูผานการพัฒนาและได"ดําเนินการตามกระบวนการและผลผลิตของ สสวท. 2 กลุมดังกลาว ไมวาจะเป,น
โรงเรียนคุณภาพ สสวท. โรงเรียนในเครือขายของ สควค. พบวา สําหรับวิชาคณิตศาสตร ของกลุมโรงเรียนที่
ได"รับการ Treatment จาก สสวท. ในชวง 3 ป<ที่ผานมามีคะแนน O-NET สูงกวาคะแนนเฉลี่ยประเทศ อยูที่
ร"อยละ 15.8-17.5 ของนักเรียนมัธยมศึกษาป<ที่ 3 และอยูที่ร"อยละ 10.0-11.1 ของนักเรียนมัธยมศึกษาป<ที่ 6
(ภาพที่ 2) สวนคะแนนวิทยาศาสตรมีคะแนนเฉลี่ยการสอบ O-NET สูงกวาคะแนนเฉลี่ยประเทศเชนกันโดย
ในชวง 3 ป< ที่ ผ านมามี ค ะแนน O-NET สู ง กวาคะแนนเฉลี่ ย ประเทศ อยู ที่ ร" อยละ 5.7-8.5 ของนั ก เรี ย น
มัธยมศึกษาป<ที่ 3 และอยูที่ร"อยละ 5.1-5.5 ของนักเรียนมัธยมศึกษาป<ที่ 6 (ภาพที่ 3)
ภาพที่ 2 : ความแตกต4างคะแนน O-NET วิชาคณิตศาสตร6กลุ4มโรงเรียนคุณภาพ/สควค.
กับคะแนนเฉลี่ยประเทศ
30.0%
25.0%
20.0%

ม.3, 17.5%

ม.3, 17.2%

ม.3, 15.8%

15.0%

ม.6, 11.1%

ม.6, 10.0%

ม.6, 11.1%

10.0%
5.0%
0.0%
2560

2561

2562

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

2

หมายถึง สสวท. ได"ดําเนินการอบรมครูเพื่ อยกระดั บคุ ณภาพการเรี ยนรู" วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีใ ห" กับครูผู"ส อนในโรงเรี ย น
กลุมเป4าหมาย รวมถึงการสนับสนุน สื่อ อุปกรณ ประกอบการเรียนการสอนให"กับโรงเรียนในกลุมเป4าหมาย
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ภาพที่ 3 : ความแตกต4างคะแนน O-NET วิชาวิทยาศาสตร6กลุ4มโรงเรียนคุณภาพ/สควค. กับคะแนนเฉลี่ย
ประเทศ
15.0%

10.0%

ม.3, 8.5%

ม.3, 7.4%
ม.6, 5.5%

ม.6, 5.2%

ม.3, 5.7%

ม.6, 5.1%

5.0%

0.0%
2560

2561

2562

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

ตัวชี้วัดที่ 2 รอยละการเปลี่ยนแปลงคะแนน PISA
สําหรับตัวชี้วัด PISA ที่เป,นการประเมินสมรรถนะของนักเรียนในการใช"ความรู"และทักษะในชีวิตจริง
โดยเป,นการประเมินความฉลาดรู" (Literacy) ด"านการอาน คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ของนักเรียนอายุ 15
ป<จากประเทศตาง ๆ ทั่วโลก พบวาผลลัพธทางการศึกษาของเด็กไทยยังอยูในระดับต่ํากวาหลายประเทศที่มี
ระดับการพัฒนาใกล"เคียงกับประเทศไทย จากผลคะแนน PISA 2018 ประเทศไทยอยูในอันดับที่ 66 จาก 79
ประเทศ ซึ่งทําให"เห็นวาผลการประเมินป< 2561 การอานมีคะแนนลดลง ในขณะที่คะแนนความฉลาดรู"ด"าน
วิทยาศาสตรและด"านคณิตศาสตรสูงกวารอบที่ผานมาเล็กน"อย อยางไรก็ดี ถ"าพิจารณาในชวง 12 ป<ที่ผานมา
ความฉลาดรู"ด"านคณิตศาสตรและด"านวิทยาศาสตรก็ยังไมถือวาเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ (ภาพที่ 4)
เมื่อพิจารณาคะแนนตามกลุมโรงเรียนพบวาโรงเรียนที่มีคาคะแนน PISA ต่ํากวาคาเฉลี่ย จะเป,น
กลุมโรงเรียน สพฐ. ขยายโอกาส กลุมโรงเรียน กทม. กลุมโรงเรียนองคกรปกครองสวนท"องถิ่น กลุมโรงเรียน
อาชีวศึกษา สวนกลุมโรงเรียน ที่มีคาคะแนน PISA สูงกวาคาเฉลี่ยเป,นกลุมโรงเรียน สพฐ. มัธยมศึกษา กลุม
โรงเรียนเอกชน กลุมโรงเรียนสาธิต และกลุมโรงเรียนเน"นวิทยาศาสตร (ตารางที่ 1)
ในเรื่ องผลคะแนน PISA มี ค วามคิ ดเห็ นของนัก วิช าการสถาบั นวิ จัย เพื่ อการพัฒ นาประเทศไทย
(TDRI) ที่เกี่ยวกับคะแนนการอานที่ลดลงมาก มาจากสาเหตุหลัก 3 เรื่อง ได"แก ครอบครัว โอกาสของเด็ก และ
โรงเรียน ในสวนครอบครัว พอแมผู"ปกครองมีสวนสําคัญอยางยิ่งในการปลูกฝ_งนิสัยรักการอานตั้งแตวัยเด็ก
นอกจากนี้ งานวิจัยยังชี้วาเยาวชนไทยมีโอกาสในการเข"าถึงหนังสือน"อย ในสวนของโรงเรียน ระบบการเรียน
การสอนเน"นการทําข"อสอบแบบทองจํา จึงทําให"เยาวชนไมได"แสดงความเห็นซึ่งเป,นสิ่งสําคัญตอการสะท"อน
กระบวนการคิดของเยาวชน นอกจากนี้ ป_จจุบันเยาวชนเติบโตมาพร"อมกับเทคโนโลยี สงผลให"สวนใหญอาน
สื่อตาง ๆ ที่อยูบนระบบออนไลน ซึ่งมีข"อเสียเพราะสื่อออนไลนเป,นสื่อที่มีลักษณะเนื้อหาสั้น ทําให"พฤติกรรม
การอานของเยาวชนเปลี่ยนไป เมื่ออานหนังสือจึงทําความเข"าใจหนังสือเรียนได"ไมดีนัก
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ภาพที่ 4 : คะแนน PISA คณิตศาสตร6 วิทยาศาสตร6 และการอ4าน ในช4วง 2543 - 2561
450

วิทยาศาสตร์, 444

440
การอ่าน, 441
วิทยาศาสตร์, 429

430

วิทยาศาสตร์, 425

วิทยาศาสตร์, 421
การอ่าน, 420

420

คณิตศาสตร์, 417
410

การอ่าน, 421
คณิตศาสตร์, 417
การอ่าน, 417

คณิตศาสตร์, 419

วิทยาศาสตร์, 421
คณิตศาสตร์, 427

วิทยาศาสตร์, 426

คณิตศาสตร์, 419
คณิตศาสตร์, 415
การอ่าน, 409

400
การอ่าน, 393
390
2546

2549

2552

2555

2558

2561

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

ตารางที่ 1 : คะแนน PISA คณิตศาสตร6 วิทยาศาสตร6 และการอ4าน จําแนกตามกลุ4มโรงเรียน
กลุ ่มโรงเรียน
สพฐ. (ขยายโอกาส)
สพฐ. (มัธยมศึกษา)
สช.
กทม.
อปท.
สาธิต
สอศ.
เน ้นวิทยาศาสตร์
เฉลี(ยประเทศ

การอ่าน
359
409
412
370
373
491
354
544
393

คะแนนเฉลี(ย 2561
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
396
405
435
444
436
443
398
414
393
406
534
528
376
379
608
586
419
426

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

ผลการดําเนินงานภาพรวมทุกมิติ
ในการคํานวณระดับคะแนนจากผลการดําเนินงานในป<นี้ เป,นการเทียบผลการดําเนินงานกั บคา
เกณฑ หรือระดับคะแนนที่กําหนดไว" โดยหากผลการดําเนินงานอยูในรูป “ร"อยละ” เชน ผลการดําเนินงาน
น"อยกวาร"อยละ 60 เทากับระดับคะแนน 1 ผลการดําเนินงานร"อยละ 60-69 เทากับระดับคะแนน 2 ผลการ
ดําเนินงานร"อยละ 70-79 เทากับระดับคะแนน 3 ผลการดําเนินงานร"อยละ 80-89 เทากับระดับคะแนน 4
และผลการดําเนินงานตั้งแตร"อยละ 90 ขึ้นไปเทากับระดับคะแนน 5 สําหรับผลการดําเนินงานที่เป,นคะแนน
ความพึงพอใจก็จะมีการนํามาเทียบกับเกณฑหรื อระดับคะแนนที่กําหนดไว"เชนกัน เชน หากผู"รับบริการให"
คะแนนความพึงพอใจน"อยกวา 1.90 คะแนน เทากับระดับคะแนน 1 ผู"รับบริการให"คะแนนความพึงพอใจ
1.90 – 2.60 คะแนน เทากั บ ระดั บ คะแนน 2 ผู" รั บ บริ ก ารให" ค ะแนนความพึ ง พอใจ 2.70 - 3.40 คะแนน
เทากับระดับคะแนน 3 ผู"รับบริการให"คะแนนความพึงพอใจ 3.50 - 4.20 คะแนน เทากับระดับคะแนน 4 หรือ
ผู"รับบริการให"คะแนนความพึงพอใจมากกวา 4.30 คะแนน เทากับระดับคะแนน 5
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ผลการดําเนินงานประจําป<งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ สสวท. ในภาพรวมทุกมิติ สสวท. ได"รับ
คะแนนรวม 4.70 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งถือวาผลการดําเนินงานในภาพรวมอยูในระดับดีมาก
เมื่ อ จํ า แนกเป, น มิ ติ ก ารดํ า เนิ น งาน ประกอบด" ว ย 4 มิ ติ มิ ติ ที่ ไ ด" รั บ ผลประเมิ น สู ง ที่ สุ ด คื อ มิ ติ ที่ 1 ด" า น
ประสิทธิผลของแผนการปฏิบัติงาน หรือ ด"านพันธกิจ (Mission) มิติที่ 3 ด"านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
หรือ ด"านกระบวนการภายใน (Internal Process) และมิติที่ 4 ด"านการกํากับดูแลกิจการและพัฒนาองคกร
หรือ ด"านการเรียนรู"และพัฒนา (Learning and Growth) ได"รับคะแนน 5 คะแนนซึ่งถือวามีผลการดําเนินงาน
อยูในระดับดีมาก สวนมิติที่ 2 ด"านคุณภาพการให"บริการ หรือ ด"านลูกค"า (Customer) ได"รับคะแนน 4.00
คะแนน ซึ่งถือวามีผลการดําเนินงานอยูในระดับดี (ภาพที่ 5)
ภาพที่ 5 : ผลคะแนนในแต4ละมิติ และ ผลคะแนนในภาพรวม

ผลการดําเนินงานในแต4ละมิติ
มิติที่ 1 ประสิทธิผลของแผนการปฏิบัติงาน
ในภาพรวมของผลการดําเนินงานในมิติที่ 1 ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติงาน (Mission) ได"รับคะแนน
5.0 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งถือวามีผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก (อยูในชวงเกณฑ 4.3 –
5.0 คะแนน) ในมิตินี้ประกอบด"วยตัวชี้วัดจํานวน 5 ตัว ได"แก 1) ร"อยละของหลักสูตร สื่อ และกระบวนการ
จัดการเรียนรู" วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล (น้ําหนักร"อยละ 4)
2) ร" อ ยละของครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่ ได" รั บ การพั ฒ นาความรู" ค วามสามารถด" า นวิ ท ยาศาสตร
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 คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งได"จาก
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การสร"างนักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษที่พัฒนาโดย สสวท. (น้ําหนักร"อยละ 4) และ 5) ร"อยละของ
นั ก เรี ย นมี ค วามสามารถในการใช" เทคโนโลยี แ ละเข" า ถึ ง แหลงเรี ย นรู" ท างวิ ท ยาศาสตร คณิ ต ศาสตรและ
เทคโนโลยีได"อยางรวดเร็ว (น้ําหนักร"อยละ 4) ซึ่งตัวชี้วัดทั้ง 5 ตัวในมิติที่ 1 ตางก็มีผลคะแนนเทากับ 5.0
คะแนน ซึ่งถือวาเมื่อเทียบกับแผนดําเนินการแล"ว สสวท. สามารถดําเนินการได"ในระดับดีมากในด"านการ
พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู"ที่มีมาตรฐาน การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให"
ได"รับการพัฒนาความรู"ความสามารถ รวมถึงการจัดการเรียนรู"ในรูปแบบดิจิทัลและ e-learning และมีจํานวน
ผู"ใช"งานได"ตรงตามเป4าหมายที่วางแผนไว" ในด"านการสร"างนักวิทยาศาสตร นักวิจัย นักเทคโนโลยี นักนวัตกรรม
และผู"เชี่ย วชาญ ด" านวิท ยาศาสตร คณิต ศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่ งได" จากการสร" างนั กเรี ย น นัก ศึ กษาที่มี
ความสามารถพิเศษ ที่พัฒนาโดย สสวท. ก็สามารถดําเนินกิจกรรมได"ตรงตามเป4าหมายที่วางแผนไว" อยางไรก็
ดี ในป< นี้ เป, นป< แรกที่ สสวท. เริ่ ม มีก ารวั ด ความสามารถในการใช" เทคโนโลยี แ ละเข" าถึ งแหลงเรี ย นรู" ท าง
วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีของนักเรียนได"อยางรวดเร็ว ซึ่งในป<นี้พบวาผลการประเมินในด"านนี้
อยูในระดับสูงเชนกัน ซึ่งคะแนนประเมินในมิตินี้ที่คอนข"างสูงอาจเกิดจากผลการดําเนินงานที่ดี หรือเป4าหมาย
ที่ตั้งไว"ยังไมสามารถวัดผลการดํ าเนิ นงานได" เหมาะสมเทาที่ ค วร จากผลการดําเนินงานด"านประสิ ท ธิผ ลที่
สามารถบรรลุเป4าหมายในระดับมากเกือบทุกตัว จึงมีความเป,นไปได"ที่การตั้งเป4าหมายอาจจะยังต่ําเกินไปทําให"
หนวยงานสามารถดําเนินการได"บรรลุเป4าหมายโดยไมได"ใช"ความพยายามนัก ดังนั้น ในป<ถัด ๆ ไป สสวท. อาจ
พิ จารณาปรั บ เปลี่ ย นเกณฑวั ดผลการดํ าเนินงานด" านประสิทธิ ผ ลให" มี ความท" าทายมากขึ้ นกวาเดิ ม เพื่ อให"
สะท"อนผลการดําเนินงานด"านประสิทธิผลได"ดียิ่งขึ้น (ภาพที่ 6)
ภาพที่ 6 : ผลคะแนนในแต4ละตัวชี้วัด และ ผลคะแนนในมิติที่ 1
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ตัวชี้วัดที่ 1 : รอยละของหลักสู ตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรี ย นรู วิทยาศาสตร6 คณิตศาสตร6 และ
เทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ในป< 2563 สสวท. สามารถพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู" ทั้งผลผลิตที่เป,น
ต"นฉบับ และรางหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู"ฯ จํานวน 493 รายการ สูงกวาเป4าหมายที่วางไว"
จํานวน 440 รายการ ประกอบด"วยต"นฉบับหนังสือเรียน 11 เลม คูมือครู 21 เลม แบบฝ~กหัด 8 เลม ข"อสอบ
4 ฉบั บ สื่ อประกอบการเรี ย นการสอนในรู ป แบบดิ จิทัล 417 ชิ้ น สื่ ออุ ปกรณ 32 ชิ้น ทั้ ง นี้ ในชวงป< 2563
หนวยงานมี ภ ารกิ จ เพิ่ ม เติ ม ที่ ต" อ งปรั บ เปลี่ ย นแนวทางการดํ า เนิ น งานในการสอนออนไลนในโครงการ
Project 14 เพื่อให"นักเรียนสามารถเรียนรู"ในชวงที่โรงเรียนยังไมเป€ดสอน รวมถึงครูผู"สอนสามารถนําไปใช"
รวมกับการจัดการเรียนรู"ตามปกติในห"องเรียน ในป<นี้ จึงทําให" สสวท. มีผลการดําเนินงานในด"านการพัฒนา
หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู"ฯ เทียบกับแผนคิดเป,นร"อยละ 112.05 (ภาพที่ 7) เมื่อเทียบกับ
เกณฑที่กําหนดไว"ร"อยละ 90 – 100 อยูในเกณฑการให"คะแนนระดับ 5 คือสามารถดําเนินการได"ดีมาก
ภาพที่ 7 : รอยละของหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู วิทยาศาสตร6 คณิตศาสตร6และเทคโนโลยี
ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

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

ตั วชี้ วั ด ที่ 2 : รอยละของครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่ ไ ดรั บ การพั ฒ นาความรู ความสามารถดาน
วิทยาศาสตร6 คณิตศาสตร6 และเทคโนโลยี ตามแนวทางของ สสวท.
สสวท. มี จํ า นวนครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่ ไ ด" รั บ การพั ฒ นาความรู" ในป< 2563 จํ า นวน
201,646 คน ซึ่งประกอบด"วยครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผานการพัฒนาตามเกณฑในโครงการตาง ๆ เชน
1) โครงการอบรมการจัดการเรียนรู"วิทยาการคํานวณสําหรับครู Coding for Teacher (โครงการครู Coding)
จํานวน 89,762 คน 2) โครงการพัฒนานักเรียนอยางมีคุณภาพด"วยการจัดประสบการณเรียนรู" SMT จํานวน
66,649 คน 3) โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอําเภอด"านวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
(โครงการโรงเรียนคุณภาพ) จํานวน 27,231 คน 4) โครงการอบรมครูให"มีสมรรถนะของครูยุคใหม สําหรับการ
เรียนรู"ศตวรรษที่ 21 (โครงการครูศตวรรษที่ 21) จํานวน 16,806 คน และโครงการอื่น ๆ รวมเป,นครูและ
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บุคลากรทางการศึกษาที่ได"รับการพัฒนาความรู" จํานวนทั้งสิ้น 201,646 คน ในป< 2563 ซึ่งเทียบกับจํานวนครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่จะได"รับการพัฒนาความรู"ที่กําหนดไว"ตามแผนในป< 2563 จํานวน 111,724 คน
คิ ด เป, น ร" อยละ 180.49 (ภาพที่ 8) เมื่ อเทีย บกั บ เกณฑที่กํ าหนดไว" อยูในเกณฑการให" คะแนนระดั บ 5 คือ
สามารถดําเนินการได"ดีมาก ในป<นี้ เนื่องจากสถานการณโรคระบาดโควิด 19 ทําให" สสวท. มีการปรับรูปแบบ
การดําเนินการในเรื่องการพัฒนาความรู"ความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งสวนใหญเป,นการ
ปรับรูปแบบการอบรมแบบ face to face เป,นแบบออนไลน มีผลทําให"สามารถขยายจํ านวนผู" เข"ารั บ การ
อบรมได"มากยิ่งขึ้นกวาที่กําหนดไว"
ภาพที่ 8 : จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับการพัฒนาความรูความสามารถดานวิทยาศาสตร6
คณิตศาสตร6 และเทคโนโลยี ตามแนวทางของ สสวท.

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

ตัวชี้วัดที่ 3 : จํานวนครั้งที่ผูใชเขาใชงานหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู ในรูปแบบดิจิทัล
และ e-learning
สสวท. มี จํ า นวนผู" ใ ช" ง านหลั ก สู ต ร สื่ อ และกระบวนการจั ด การเรี ย นรู" ในรู ป แบบดิ จิ ทั ล และ
e-learning ที่เผยแพรทางศูนยเรียนรู"ดิจิทัล เว็บไซตอื่น ๆ ของ สสวท. แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทมือถือและ
แท็บเล็ต ซึ่งเป,นการใช"งานที่นับจากจํานวนครั้งในการใช"งาน (session) โดยเป,นการนับจํานวนการใช"งาน
(Sessions) ซึ่งจะเริ่มนั บ ใหมทุก 30 นาที ที่ไมมีการใช"ง าน ในป< 2563 สสวท. มีผลการดําเนินงานในด"า น
จํ านวนผู" ใช" งานหลั ก สู ต ร สื่ อ และกระบวนการจั ด การเรีย นรู" ใ นรู ป แบบดิ จิทั ล และ e-learning รวมเป, น
17,110,328 ครั้ง (Sessions) สูงกวาป<ที่ผานมาที่มีการใช"งาน 14,791,477 ครั้ง (Sessions) ถึงร"อยละ 15.7
(ภาพที่ 9) เมื่อเทียบกับเกณฑที่กําหนดไว" อยูในเกณฑการให"คะแนนระดับ 5 คือสามารถดําเนินการได"ดีมาก
อยางไรก็ดี ในป<นี้ สสวท. มีป_จจัยสนับสนุนให"เกิดการใช"งานผานทางออนไลนสูงขึ้นจากสถานการณการแพร
ระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งทําให"กลุมผู"ใช"เกือบทั้งหมดต"องมีการใช"งานผานสื่อรูปแบบดิจิทัล ซึ่งทาง สสวท.
ก็ได"มีการเตรียมความพร"อมรับกับสถานการณฉุก เฉิน ไมวาจะเป,นการดูแลบํารุงรักษาและปรับปรุง ระบบ
บทสรุปผูบริหารการประเมินผลการปฏิบัติงานของ สสวท. ประจําปงบประมาณ 2563
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ตาง ๆ ให"ตรงตามความต"องการของผู"ใช"งานอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการบริหารจัดการโครงสร"างพื้นฐาน
เพื่อรองรับการใช"งานระบบตาง ๆ เป,นอยางดี
ภาพที่ 9 : จํานวนครั้งที่ผูใชเขาใชงานหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู ในรูปแบบดิจิทัลและ
e-learning

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

ตั วชี้ วัดที่ 4 : รอยละของนั กวิ ทยาศาสตร6 นัก วิ จั ย นั กเทคโนโลยี นั กนวัต กรรมและผู เชี่ ย วชาญ ดาน
วิทยาศาสตร6 คณิตศาสตร6และเทคโนโลยี ซึ่งไดจากการสรางนักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถพิ เศษ
ที่พัฒนาโดย สสวท.
ในป< 2563 สสวท. มีจํานวนนักวิทยาศาสตร นักวิจัย นักเทคโนโลยี นักนวัตกรรมและผู"เชี่ยวชาญ ด"าน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ที่สําเร็จการศึกษาจากโครงการ พสวท. สควค. และโอลิมป€กวิชาการ
ซึ่งประกอบด"วยกลุม พสวท. จํานวน 1,794 คน กลุม สควค. จํานวน 5,397 คน และกลุมโอลิมป€กวิชาการ
จํานวน 88 คน รวมสะสมทั้งสิ้น จํานวน 7,279 คน เทียบกับจํานวนนักวิทยาศาสตร นักวิจัย นักเทคโนโลยี
นักนวัตกรรมและผู"เชี่ยวชาญ ด"านวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ที่สําเร็จการศึกษาจากโครงการ
พสวท. สควค. และโอลิมป€กวิชาการรวมสะสมทั้งสิ้นตามแผน ในป< 2563 จํานวน 7,200 คน คิดเป,นร"อยละ
101.10 (ภาพที่ 10) เมื่อเทียบกับเกณฑที่กําหนดไว" อยูในเกณฑการให"คะแนนระดับ 5 คือสามารถดําเนินการ
ได"ดีมาก
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ภาพที่ 10 : จํานวนนักวิทยาศาสตร6 นักวิจัย นักเทคโนโลยี นักนวัตกรรมและผูเชี่ยวชาญ
ดานวิทยาศาสตร6 คณิตศาสตร6และเทคโนโลยี ซึ่งไดจากการสรางนักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษ
ที่พัฒนาโดย สสวท.

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

ตั ว ชี้ วั ด ที่ 5 : รอยละของนั ก เรี ย นมี ค วามสามารถในการใชเทคโนโลยี แ ละเขาถึ ง แหล4 ง เรี ย นรู ทาง
วิทยาศาสตร6 คณิตศาสตร6และเทคโนโลยีไดอย4างรวดเร็ว
ในการวัดความสามารถในการใช"เทคโนโลยีและเข"าถึงแหลงเรียนรู"ทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ
เทคโนโลยีได"อยางรวดเร็วของนักเรียนซึ่งเป,นกลุมเป4าหมายที่ตอบแบบสํารวจ จํานวน 2,904 คน พบวา จาก
นักเรียนทั้งหมด มีนักเรียนที่มีความสามารถในการใช"เทคโนโลยีเพื่อเข"าถึงแหลงเรียนรู"อยางรวดเร็ว คิดเป,น
ร"อยละ 70.25 ในกลุมนี้เป,นนักเรียนที่ค"นคว"าหาความรู"เพิ่มเติมผานอินเทอรเน็ต คิดเป,นร"อยละ 69.66 และ
เป,นนักเรียนที่เรียนรู"ผานระบบออนไลน คิดเป,นร"อยละ 30.34 ซึ่งจํานวนดังกลาวทําให"ผลการดําเนินงานของ
ตัวชี้วัดนี้มีคาเทากับ ร"อยละ 70.25 (ภาพที่ 11) สงผลให"ตัวชี้วัดนี้ผานเกณฑประเมินในระดับดีมาก (อยูในชวง
เกณฑ ร"อยละ 60 ขึ้นไป) ซึ่งการเข"าถึงเทคโนโลยีของนักเรียนอาจมีป_จจัยเกื้อหนุนจากภายนอก เชน ราคา
ของอุปกรณสมารทโฟนในป_จจุบันที่มีราคาถูกลงทําให"กลุมประชาชนรวมถึงเยาวชนสามารถเข"าถึงสมารทโฟน
หรืออุปกรณไอทีตาง ๆ ได"มากขึ้น อยางไรก็ตาม สําหรับนักเรียนอีกร"อยละ 29.75 ที่ไมมีความสามารถในการ
ใช"เทคโนโลยีเพื่อเข"าถึงแหลงเรียนรู"นั้น สสวท. อาจต"องพิจารณาเยาวชนกลุมนี้ในรายละเอียดและหาแนวทาง
สงเสริมหรือกระตุ"นให"เกิดการใช"งานผานชองทางอื่น ๆ เพื่อสงเสริมการเรียนรู"ของนักเรียนกลุมนี้ตอไปใน
อนาคต
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ภาพที่ 11 : รอยละของนักเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีและเขาถึงแหล4งเรียนรู
ทางวิทยาศาสตร6 คณิตศาสตร6และเทคโนโลยีไดอย4างรวดเร็ว

ที่มา : จากการสํารวจ

มิติที่ 2 การตอบสนองต4อประชาชน (Customer)
ในมิตินี้เน"นด"านผลผลิตในเชิงคุณภาพของ สสวท. ที่สามารถสร"างความพึงพอใจให"แกผู"รับบริการ
ได"แก กลุมผู"บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน ผู"ปกครอง ซึ่งเป,นผู"รับบริการหลักของ สสวท. รวมถึงกลุมอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข"อง เชน ผู"ได"รับการอบรมในโครงการตาง ๆ ได"แก โครงการเพิ่มศักยภาพครูให"มีสมรรถนะของครูยุคใหม
สําหรับการเรียนรู"ศตวรรษที่ 21 (โครงการครูศตวรรษที่ 21) และโครงการอบรมการจัดการเรียนรู"วิทยาการ
คํานวณสําหรับครู Coding for Teacher (โครงการครู Coding) เป,นต"น ทั้งนี้เพื่อให"ได"ผลการประเมินสะท"อน
ความเป,นจริงจากผู"ที่ได"รับบริการจาก สสวท. ในภาพรวม จะเห็นวาผู"รับบริการมีความพึงพอใจตอบริการของ
สสวท. อยูในระดับพึงพอใจ มีคะแนนเทากับ 4.0 คะแนน โดยการประเมินในป<นี้ เน"นวัดความพึงพอใจของ
ผู"ใช"บริการมากขึ้น จึงมีตัวชี้วัดภายใต"มิตินี้เพิ่มขึ้นทั้งสิ้น 7 ตัวชี้วัดได"แก 1) ความพึงพอใจของผู"ใช"หลักสูตร สื่อ
และกระบวนการจัดการเรียนรู"ของ สสวท. (น้ําหนักร"อยละ 4) 2) ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผานการ
อบรมสามารถปฏิบัติหน"าที่ได"อยางมีประสิทธิภาพ(น้ําหนักร"อยละ 5) และ 3) ความพึงพอใจของผู"ที่ได"รับการ
พัฒนา/ฝ~กอบรม/ให"ความรู" ตามโครงการที่ สสวท. จัดขึ้น (น้ําหนักร"อยละ 6) 4) ความพึงพอใจของผู"ใช"บริการ
ศูนยเรียนรู"ดิจิทัลระดับชาติ (IPST Learning Space) (น้ําหนักร"อยละ 6) 5) ความพึงพอใจของสวนราชการ
หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวข"องในการทํางานรวมกับ สสวท. (น้ําหนักร"อยละ 3) 6) การยอมรับของประชาชนใน
การเป,นผู"นําด"านการเรียนรู"ด"านวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีของประเทศของ สสวท. (น้ําหนัก
ร"อยละ 3) 7) ความตระหนักและเห็นความสําคัญของการเรียนรู"วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีของ
เยาวชน (น้ําหนักร"อยละ 3)
ซึ่งทุกตัวชี้วัดมีคะแนนประเมินอยูในระดับ 4.0 คะแนน ถือวาผู"รับบริการมีความพึงพอใจในบริการ
ของ สสวท. (ภาพที่ 12) อยางไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบในทุกมิติจะเห็นวามิตินี้ เป,นมิติที่ได"ผลคะแนนคอนข"าง
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น"อยกวามิติอื่น ๆ ซึ่งผลคะแนนเป,นการสะท"อนจากความคิดเห็นของลูกค"า หรือผู"รับบริการของ สสวท. ดังนั้น
หาก สสวท. ต"องการปรับปรุงคุณภาพการให"บริ การให"ดียิ่งขึ้น จําเป,นต"องศึกษาในรายละเอียดของแตละ
ตัวชี้วัดวาจะสามารถปรับปรุงการให"บริการให"ตรงกับความต"องการ และทําให"ผู"รับบริการเกิดความพึงพอใจใน
บริการของ สสวท. ได"มากขึ้นอยางไร สําหรับตัวชี้วัด 6) ระดับการยอมรับของประชาชนในการเป,นผู"นําด"าน
การเรียนรู"ด"านวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีของประเทศของ สสวท. (น้ําหนักร"อยละ 3.0) และ
7) ระดับความตระหนั ก และเห็ นความสํ าคัญของการเรี ยนรู" วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ข อง
เยาวชน (น้ําหนักร"อยละ 3.0) ซึ่งตัวชี้วัดทั้ง 2 ตัว ตางก็มีผลคะแนนเทากับ 4.0 คะแนน ถือวา สสวท. สามารถ
ดําเนินการได"ในระดับดี ในด"านการสร"างการยอมรับของประชาชนในการเป,นผู"นําการเรียนรู"ด"านวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และเทคโนโลยี รวมถึงการสร"างความตระหนักและเห็นความสําคัญของการเรียนรู"วิทยาศาสตร
คณิตศาสตรและเทคโนโลยีของเยาวชน อยูในระดับดีเชนกัน
ภาพที่ 12 : ผลคะแนนในแต4ละตัวชี้วัด และผลคะแนนในมิติที่ 2

ตัวชี้วัดที่ 6 : ระดับความพึงพอใจของผูใชหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูของ สสวท.
สําหรับการวัดความพึงพอใจของผู"ใช"หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู" สื่อการเรียนการ
สอนแบงออกเป,น 2 ประเภท ได" แ ก หนั ง สือเรี ยน และ สื่ อประกอบการเรีย นรู" / เอกสารเสริ ม ความรู" /
แบบฝ~กหัด / อื่น ๆ จากการสํารวจผู"ใช"บริการที่เป,นผู"บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน และผู"ปกครอง รวมเป,น
กลุมเป4าหมายที่ตอบแบบสํารวจ จํานวน 6,199 คน พบวาผู"ใช"บริการรู"สึกพึงพอใจในการใช"สื่อการเรียนการ
สอนทุกประเภท โดยให"คะแนนหนังสือเรียน และ สื่อประกอบการเรียนรู" / เอกสารเสริมความรู" / แบบฝ~กหัด
/ อื่ น ๆ เทากับ 4.00 และ 4.03 คะแนน ทํา ให" ผ ลการดํ าเนิ นงานภาพรวมของตั วชี้ วัด นี้ มี คาเทากั บ 4.01
คะแนน (อยูในชวงเกณฑ 3.5 – 4.2 คะแนน) (ภาพที่ 13) ซึ่งถือวาผู"ใช"บริการมีความพึงพอใจระดับมาก และ
ตัวชี้วัดนี้ผานเกณฑประเมินในระดับดี อยางไรก็ตาม หาก สสวท. ต"องการปรับปรุงให"ผู"รับบริการเกิดความ
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พึ งพอใจมากขึ้ น ก็ อาจพิ จารณารายละเอี ย ดเพื่ อปรั บ ปรุ ง ในประเด็น ยอยของสื่ อการเรี ย นการสอนแตละ
ประเภทตอไป
ภาพที่ 13 : ความพึงพอใจของผูใชหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู

ที่มา : จากการสํารวจ

หากพิจารณาเหตุผลสําคัญที่โรงเรียนไมใช"สื่อการเรียนการสอนของ สสวท. เป,นสื่อหลักในการเรียน พบวา
เหตุผลสําคัญที่สุดของผู"บริหารโรงเรียนและครู จํานวน 261 คน ที่ไมเลือกใช"สื่อการเรียนการสอนของ สสวท. เป,นสื่อ
หลัก 3 ลําดับแรก ได"แก ครูมีการออกแบบการเรียนการสอนเอง เชน การใช"สื่อที่จัดทําขึ้นเอง และการใช"สื่อการเรียน
การสอนอื่น คิดเป,นร"อยละ 22.99 อันดับตอมาคือ เนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู"ของสื่อการเรียนการสอนยากเกินไป
คิดเป,นร"อยละ 18.39 และลําดับที่ 3 คือ เนื้อหาไมสอดคล"องตอบริบทและพื้นฐานนักเรียน รวมถึงความต"องการและ
หลักสูตรของโรงเรียน คิดเป,นร"อยละ 14.18 (ตารางที่ 2) ซึ่งถ"าหาก สสวท. ต"องการปรับปรุงให"สื่อการเรียนการสอน
ของ สสวท. เป,นสื่อหลักสําหรับกระบวนการเรียนการสอนอยางแพรหลายมากขึ้น ก็อาจพิจารณาแนวทางที่ตอบสนอง
ตอประเด็นข"างต"น เชน การจัดทําสื่อที่สามารถเข"าใจได"งายขึ้น สื่อที่สอดคล"องกับนักเรียนหลายกลุม สื่อที่สอดคล"อง
กับกลุมโรงเรียน เป,นต"น ซึ่งจะสงผลให"โรงเรียนตาง ๆ หันมาเลือกใช"สื่อการเรียนการสอนของ สสวท. เป,นสื่อหลัก
มากยิ่งขึ้น
ตารางที่ 2 : เหตุผลสําคัญที่สุดที่โรงเรียนไม4ใชสื่อการเรียนการสอนของ สสวท. เปgนสื่อหลักในการเรียน
ประเด็น

สัดส4วนความคิดเห็น

ครูออกแบบการเรียนการสอนเอง ได"แก การใช"สื่อที่จัดทําขึ้นเอง การใช"สื่อ
การเรียนการสอนอื่น เป,นต"น

22.99%

เนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู"ยากเกินไป

18.39%

เนื้อหาไมสอดคล"องตอบริบทและพื้นฐานนักเรียน รวมถึงความต"องการและ
หลักสูตรของโรงเรียน

14.18%
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ประเด็น

สัดส4วนความคิดเห็น

ต"องการความหลากหลายของเนื้อหา

11.11%

งบประมาณไมเพียงพอ/สื่อการเรียนรู"มีราคาสูงเกินไป

7.41%

เนื้อหาไมครบถ"วน ไมครอบคลุม ไมละเอียด แบบฝ~กหัดน"อย

7.41%

ความนาสนใจของสื่อ เชน กิจกรรมเรียนรู"ไมมีความหลากหลาย
ภาพประกอบน"อย

4.12%

ประเด็นด"านตัวชี้วัดของโรงเรียน

3.70%

เนื้อหาเยอะเกินไป มีความซ้ําซ"อน และไมชัดเจน

2.88%

ขาดอุปกรณที่จําเป,นในการเรียนตามหลักสูตร สสวท.

2.47%

เนื้อหาไมทันสมัย

2.47%

ที่มา : จากการสํารวจ

นอกจากนี้ เมื่ อ พิ จ ารณาเหตุ ผ ลที่ โ รงเรี ย นไมใช" สื่ อ การเรี ย นการสอนของ สสวท. พบวา เหตุ ผ ลที่ มี
ความสําคัญที่สุดที่สงผลให"ผู"บริหารโรงเรียนและครู จํานวน 74 คน ไมเลือกใช"สื่อ สสวท. สําหรับการเรียนการสอน
ประกอบไปด"วย ร"อยละ 25.68 ไมทราบวา สสวท. จัดทําสื่อแตละชนิด ลําดับตอมาคือ ร"อยละ 20.27 ต"องการใช"สื่อ
สสวท. แตไมมีสวนในการเลือกซื้อ และลําดับที่สุดท"ายคือ ร"อยละ 17.57 ใช"ประโยชนจากสื่อ สสวท. ได"น"อย (ตารางที่
3) ดังนั้น สสวท. อาจพิจารณาปรับปรุงด"านการประชาสัมพันธให"สื่อเป,นที่รู"จักในวงกว"าง เพื่อให"กลุมผู"ที่เกี่ยวข"องรู"จัก
สามารถตอบสนองตอกลุมผู"บริหารโรงเรียนและครูที่เป,นกลุมผู"ตัดสินใจในการเลือกซื้อสื่อการเรียนการสอนเหลานี้
ซึ่งจะสงผลให"สื่อการเรียนการสอนของ สสวท. ถูกใช"อยางแพรหลายมากยิ่งขึ้น
ตารางที่ 3 : เหตุผลที่โรงเรียนไม4ใชสื่อการเรียนการสอนของ สสวท.
ประเด็น

สัดส4วนความคิดเห็น

ไมทราบวา สสวท. จัดทําสื่อแตละชนิด

25.68%

ต"องการใช"สื่อ สสวท. แตไมมีสวนในการเลือกซื้อ

20.27%

ใช"ประโยชนได"น"อย

17.57%

เนื้อหายากและเยอะเกินไป

13.51%

ราคาสูง งบประมาณไมเพียงพอ

8.11%

ต"องการใช"สื่อ สสวท. แตหาซื้อไมได"

6.76%

ใช"สื่อการเรียนการสอนอื่น

5.41%
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ความครบถ"วนของสื่อ เชน มีเนื้อหาและแบบฝ~กหัดในเลมเดียวกัน การ
ดาวนโหลดสื่อและคูมือตาง ๆ

2.70%

ที่มา : จากการสํารวจ

ตัวชี้วัดที่ 7 : รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ4านการอบรมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอย4 างมี
ประสิทธิภาพ
จากการสอบถามครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผานการอบรม ที่เป,นกลุมครูและบุคลากรทางการ
ศึ ก ษาซึ่ ง เป, น กลุ มเป4 า หมายที่ ต อบแบบสํ า รวจ จํ า นวน 1,600 คน ในกลุ มนี้ เป, น กลุ มที่ ผ านการอบรมใน
3 โครงการ ได"แก โครงการโรงเรียนคุณภาพ โครงการเพิ่มศักยภาพครูให"มีสมรรถนะของครูยุคใหมสําหรับการ
เรียนรู"ศตวรรษที่ 21 (โครงการครู ศตวรรษที่ 21) และโครงการอบรมการจั ดการเรีย นรู"วิทยาการคํ า นวณ
สําหรับครู Coding for Teacher (โครงการครู Coding) เป,นการสํารวจเรื่องความสามารถในการปฏิบัติหน"าที่
ได"อยางมีประสิท ธิ ภาพหลังจากการอบรม ได"แก ผู"อบรมมีความเข"าใจในเนื้ อหาลึ กซึ้ งมากขึ้น สามารถให"
คําแนะนําเกี่ยวกับการสอนแกครูผู"สอนทานอื่น สามารถออกแบบวิธีการเรียนรู" ที่นาสนใจ สามารถตอบข"อ
ซักถามของนักเรียนได"อยางชัดเจน หรือนักเรียนสามารถเข"าใจเนื้อหาบทเรียนได"ดีขึ้น ผลการสํารวจ พบวา ครู
และบุคลากรที่ผานการอบรมมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน"าที่ โดยมีคะแนนอยูในชวงระหวาง 3.99 ถึง 4.12
คะแนน ผลการดําเนินงานภาพรวมของตัวชี้วัดนี้มีคาเทากับ 4.05 คะแนน (ภาพที่ 14) (อยูในชวงเกณฑ 3.5 –
4.2 คะแนน) ซึ่งถือวาครูและบุคลากรมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน"าที่ระดับมาก และตัวชี้วัดนี้ผานเกณฑ
ประเมินในระดับดี กลาวคือ ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผานการอบรมของ สสวท. สามารถปฏิบัติหน"าที่
ได"อยางมีประสิทธิภาพที่มาจากกลุมเป4าหมายหลักในการดําเนินโครงการของ สสวท. ได"แก กลุมที่ผานการ
อบรมในโครงการโรงเรียนคุณภาพ โครงการครูศตวรรษที่ 21 และโครงการครู Coding โดยกลุมที่ให"คะแนน
คอนข"างสูงกวากลุมอื่น ได"แก โครงการครู Coding ดังนั้น สสวท. อาจพิจารณาขยายผลโครงการอบรมไปสู
โรงเรียนที่ยังไมเคยเข"ารวมโครงการมากขึ้น เพื่อชวยสงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพครูอยางทั่วถึงตอไป
ภาพที่ 14 : ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ4านการอบรม

ที่มา : จากการสํารวจ
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สําหรับโครงการครูศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีคะแนนผลการดําเนินงานต่ํากวาโครงการอื่น ๆ นั้น การสํารวจ
ครูจากโครงการครูศตวรรษที่ 21 ทั้งหมด 518 คน พบวา ประเด็นที่ครูและบุคลากรนําไปปฏิบัติได"อยางมี
ประสิทธิภาพน"อยที่สุด 2 ประเด็น ได"แก นักเรียนมีความเข"าใจในเนื้อหาที่ครูสอนได"ดีขึ้น เชน ตอบคําถามได"
ทํางานที่มอบหมายได"ถูกต"อง มีคะแนนที่ 3.96 คะแนน และความสามารถในการให"คําแนะนําเกี่ยวกับการ
สอนแกครูทานอื่น โดยมีคะแนนที่ 3.88 คะแนน (ภาพที่ 15) ซึ่งทั้งสองประเด็นดังกลาว เป,นประเด็นที่แสดง
ถึ ง ความสามารถในการปฏิ บั ติ ห น" า ที่ ได" อ ยางมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพอยางแท" จ ริ ง ซึ่ ง สสวท. ควรมุ งเน" น ในทุ ก
องคประกอบของการเรียนการสอนในโครงการนี้ ไมวาจะเป,นครูผู"สอน เนื้อหาหลักสูตร ครูผู"เรียน ทั้งนี้เพื่อให"
เกิ ด การพั ฒ นาการสอนไมวาจะเป, น วิ ธี ก ารสอน รู ป แบบการสอน สื่ อ และอุ ป กรณตาง ๆ เพื่ อ ยกระดั บ
ประสิทธิภาพการสอนที่ทําให"นักเรียนเกิดความเข"าใจให"สูงขึ้นได"
ภาพที่ 15 : ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โครงการครูศตวรรษที่ 21

ที่มา : จากการสํารวจ

หากพิจารณาถึงประเด็นที่ครูและบุคลากรสามารถนําไปปฏิบัติได"อยางมีประสิทธิภาพที่จําแนกตาม
กลุมบุคลากรนอกเหนือจากที่ระบุข"างต"น ซึ่งได"แก ผู"ที่ใช"ระบบ IPST Learning Space ครูโรงเรียนที่ใช"สื่อ
สสวท. และผู"บริหารโรงเรียนที่ใช"สื่อ สสวท. ซึ่งเป,นกลุมเป4าหมายที่ตอบแบบสํารวจ จํานวน 1,792 คน พบวา
แตละกลุมให"ความเห็นแตกตางกันดังนี้ คะแนนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงที่สุดในประเด็น การอบรม
ของ สสวท. ชวยให"สามารถออกแบบวิธีการเรียนรู"ที่นาสนใจ เชน กิจกรรมตาง ๆ สําหรับนักเรียนได" อยูที่
4.29 คะแนน ครูโรงเรียนที่ใช"สื่อ ให"คะแนนการตอบข"อซักถามของนักเรียนได"อยางชัดเจน อยูที่ 4.07 คะแนน
และผู"บริหารโรงเรียนที่ใช"สื่อให"คะแนนความสามารถตอบข"อซักถามของนักเรียนได"อยางชัดเจน อยูที่ 4.13
คะแนน และในขณะเดียวกันยังพบวา ผู"บริหารโรงเรียนที่ใช"สื่อและครูโรงเรียนที่ใช"สื่อ ให"คะแนนประสิทธิภาพ
น"อยที่สุดในประเด็นความสามารถในการให"คําแนะนําเกี่ยวกับการสอนแกครูทานอื่น โดยมีคะแนนที่ 4.08
และ 3.97 คะแนน ตามลําดับ (ภาพที่ 16) แตผู"ที่ใช"ระบบ IPST Learning Space ให"คะแนนประสิทธิภาพ
น"อยที่สุดในประเด็นการตอบข"อซักถามของนักเรียนได"อยางชัดเจน ซึ่งมีคะแนนที่ 4.12 คะแนน ซึ่งทั้งสอง
ประเด็นดังกลาว เป,นประเด็นที่ สสวท. ควรมุงเน"นเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการสอนให"แกผู"ที่เข"ารับการอบรม
ให"ดียิ่งขึ้นได"
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ภาพที่ 16 : ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จําแนกตามกลุ4มบุคลากร

ที่มา : จากการสํารวจ

ตัวชี้วัดที่ 8 : ระดับความพึงพอใจของผูที่ไดรับการพัฒนา/ฝiกอบรม/ใหความรู ตามโครงการที่ สสวท.
จัดขึ้น
การวัดความพึงพอใจผู" เข"ารวมโครงการที่ สสวท. จัดขึ้น เป,นการวัดผลในโครงการหลัก ที่ สสวท.
ให"ความสําคัญ ประกอบด"วย โครงการโรงเรียนคุณภาพ โครงการเพิ่มศักยภาพครูให"มีสมรรถนะของครูยุคใหม
สําหรับการเรียนรู"ศตวรรษที่ 21 (โครงการครูศตวรรษที่ 21) และโครงการอบรมการจัดการเรียนรู"วิทยาการ
คํานวณสําหรับครู Coding for Teacher (โครงการครู Coding) โดยมีกลุมเป4าหมายที่ตอบแบบสํารวจจํานวน
1,600 คน ซึ่งเป,นกลุมผู"บริหารโรงเรียน และครูที่เข"ารวมโครงการ
สําหรับผลการสํารวจความพึงพอใจพบวา ผู"เข"ารวมโครงการที่ สสวท. จัดขึ้น มีความรู"สึกพึงพอใจ
โดยกลุมผู"เข"ารวมโครงการครู Coding มีระดับความพึงพอใจมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการอื่นที่ 4.18
คะแนน ในขณะที่กลุมผู"เข"ารวมโครงการครูศตวรรษที่ 21 มีระดับความพึงพอใจน"อยกวาโครงการอื่นที่ 3.98
คะแนน (ภาพที่ 17) อยางไรก็ดี ระดับคะแนนความพึงพอใจของผู"เข"ารวมโครงการทุกกลุมอยูในชวงเกณฑ 3.5
- 4.2 คะแนน ถือวาผู"เข"ารวมโครงการมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก และตัวชี้วัดนี้ผานเกณฑประเมิน ใน
ระดับดี แตหาก สสวท. ต"องการยกระดับความพึงพอใจของผู"เข"ารวมโครงการให"สูงขึ้น ก็จําเป,นต"องพิจารณา
ในรายละเอียดของแตละโครงการวามีประเด็นใดบ"างที่ควรปรับปรุง เพื่อให"การพัฒนาทักษะและเพิ่มศักยภาพ
แกกลุมผู"เข"ารวมโครงการสามารถนําความรู"ไปประยุกตใช"ในการเรียนการสอนให"ดียิ่งขึ้น
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ภาพที่ 17 : ความพึงพอใจของผูเขาร4วมโครงการที่ สสวท. จัดขึ้น

ที่มา : จากการสํารวจ

ตัวชี้วัดที่ 9 : ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการศูนย6เรียนรูดิจิทัลระดับชาติ (IPST Learning Space)
ด"านบริการ IPST Learning Space ซึ่งเป,นแหลงรวมระบบการเรียนรู"ทางออนไลนของ สสวท. ที่ได"
พัฒนาขึ้นให"กับครู อาจารย บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และประชาชนผู"ที่สนใจเรียนรู"ในด"านวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ไมวาจะเป,นการอบรมให"ความรู"แกครูผู"สอน การทดสอบระดับความรู"ของนักเรียน
และสื่อการเรียนรู" ตาง ๆ โดยระบบการเรียนรู"ที่ สสวท. พัฒนาขึ้นมีทั้งหมด 4 ระบบ ได"แก 1) ระบบคลั ง
ความรู" 2) ระบบการสอบออนไลน 3) ระบบอบรมครูออนไลน นอกจากนี้ในป<นี้ สสวท. ได"เป€ดระบบใหมที่
เรี ย กวา 4) โครงการ Project 14 ที่ เ ป, น บทเรี ย นออนไลนเพื่ อ การเรี ย นรู" วิ ถี ใ หม เพื่ อ ให" ค รู ส ามารถใช"
ประกอบการจัดการเรียนรู"ตามปกติในห"องเรียน และนักเรียนสามารถใช"ค"นคว"า ทบทวนการเรียนรู"ด"วยตนเอง
ตามความสนใจ สําหรับกลุมเป4าหมายที่ตอบแบบสํารวจมีจํานวนทั้งสิ้น 7,631 คน ประกอบด"วย ผู"บริหาร
โรงเรียน ครู นักเรียน ผู"ปกครอง และกลุมผู"สนใจด"านวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีผานการเรียนรู"
ออนไลน
ผลการสํารวจในแตละระบบการเรียนรู"พบวา ผู"ใช"บริการมีความพึงพอใจทุกระบบอยูในระดับพึงพอใจ
มาก โดยผู" ใช" งานระบบคลั งความรู"มี ระดั บความพึ งพอใจมากที่ สุ ด เมื่ อ เที ย บกั บ ระบบอื่ นที่ 4.20 คะแนน
ในขณะที่โครงการ Project 14 มีระดับความพึงพอใจน"อยที่สุดเมื่อเทียบกับระบบอื่นที่ 4.03 คะแนน อยางไรก็
ดี สําหรับตัวชี้วัดนี้ถือวาผานเกณฑประเมินอยูในระดับดี (ภาพที่ 18) โดยมีคะแนนประเมินอยูในชวง 3.5 - 4.2
คะแนน
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ภาพที่ 18 : ความพึงพอใจผูใชบริการศูนย6เรียนรูดิจิทัลระดับชาติ (IPST Learning Space)

ที่มา : จากการสํารวจ

ตัวชี้วัดที่ 10 : ระดับความพึงพอใจของส4วนราชการ หน4วยงานต4าง ๆ ที่เกี่ยวของในการทํางานร4วมกับ
สสวท.
การวัดระดับความพึงพอใจของหนวยงานที่ทํางานรวมกับ สสวท. มีความสําคัญอยางมากเพราะเป,น
กําลังสําคัญในการชวยขับ เคลื่อนภารกิจของ สสวท. ให"ประสบความสําเร็ จ กลุมนี้ประกอบด"วย อาจารย
มหาวิทยาลัย อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครูพี่เลี้ยง ครูโรงเรียนคุณภาพ บริษัทเอกชนที่รวมดําเนินโครงการ
กับ สสวท. เป,นต"น เนื่องจากหนวยงานเหลานี้เป,นผู"รวมสร"างความเข"มแข็งทางด"านวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยี รวมถึ งสนับ สนุ น ให" ก ารดํ า เนิ น งานของ สสวท. ในการเอื้ อ ให" เกิ ด การขยายขอบเขตการ
ดําเนินงาน และเสริมประสิทธิภาพการทํางานให"เข"มแข็งยิ่งขึ้น ในการสํารวจครั้งนี้มีกลุมเป4าหมายที่ตอบแบบ
สํารวจ จํานวน 333 คน
ผลการสํ ารวจพบวา หนวยงานที่ ทํา งานรวมกับ สสวท. มีค วามพึง พอใจอยู ในระดั บ มากที่ 4.02
คะแนน (ภาพที่ 19) ซึ่งถือวาตัวชี้วัดนี้ผานเกณฑประเมินในระดับดี เมื่อพิจารณาในแตละประเด็นจะเห็นวา
ระดับคะแนนความพึงพอใจในด"านการสนับสนุนสื่อและวัสดุอุปกรณที่ใช"ในการดําเนินโครงการมีคะแนนน"อย
ที่สุดที่ 3.74 คะแนน อีกทั้งการให"ความชวยเหลือในการแก"ป_ญหา และการติดตามและให"ความชวยเหลือใน
การดําเนินโครงการอยางสม่ําเสมอ มีคะแนนน"อยรองลงมาที่ 3.92 คะแนน และ 3.96 คะแนน ตามลําดับ
อยางไรก็ดี เครือขายที่ทํางานรวมกับ สสวท. ตางเห็นวา สสวท. เป,นหนวยงานที่มีองคความรู"และมีบุคลากรที่มี
ความรู"ความสามารถสูง ซึ่งเครือขายได"ให"คะแนนในเรื่องบุคลากร สสวท. ให"ข"อมูลที่เป,นประโยชนในการ
ดําเนินโครงการ รวมถึงเป,นผู"มีความรู"ความสามารถ โดยให"คะแนนในระดับที่พึงพอใจมาก ดังนั้น หาก สสวท.
ต"องการเสริมสร"างการดําเนินงานรวมกับ สสวท. ให"มีความเข"มแข็งยิ่งขึ้น อาจต"องเข"าใจถึงความต"องการของ
เครือขายเพิ่มเติม เชน ในเรื่องการสนับสนุนสื่อและวัสดุอุปกรณที่มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ รวมถึงให"
ความชวยเหลือและแก"ป_ญหาในการดําเนินโครงการได"ตรงจุดและรวดเร็วขึ้นก็อาจสงผลให"หนวยงานเครือขาย
ที่ทํางานรวมกับ สสวท. มีความพึงพอใจในการดําเนินงานสูงขึ้นได"
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ภาพที่ 19 : ความพึงพอใจของหน4วยงานที่ทํางานร4วมกับ สสวท.

ที่มา : จากการสํารวจ

ตั ว ชี้ วั ด ที่ 11 : ระดั บ การยอมรั บ ของประชาชนในการเปg น ผู นํ า ดานการเรี ย นรู ดานวิ ท ยาศาสตร6
คณิตศาสตร6 และเทคโนโลยีของประเทศของ สสวท.
ระดั บการยอมรั บของประชาชนในการเป, นผู" นําด" านการเรี ย นรู" วิทยาศาสตร คณิต ศาสตร และ
เทคโนโลยีของประเทศของ สสวท. วัดจาก 2 สวน ได"แก 1) การยอมรับในข"อมูลขาวสารหรือความรู" ผาน
ชองทางที่ สสวท. เลือกใช" และ 2) การยอมรับในผลงานและบทบาทของ สสวท. ซึ่งได"ทําการสํารวจจากกลุมที่
มี ส วนเกี่ ย วข" อ งโดยตรงจํ า นวน 8 กลุ ม ได" แ ก 1) ผู" บ ริ ห ารโรงเรี ย น 2) ครู 3) นั ก เรี ย น 4) ผู" ป กครอง
5) คณะกรรมการ สสวท. 6) เครือขาย 7) ประชาชน รวมถึง 8) ผู"ที่เกี่ยวข"องอื่น ๆ เชน ผู"ใช"งานระบบ IPST
รวมเป,นกลุมเป4าหมายที่ตอบแบบสํารวจ จํานวน 9,127 คน
1) การยอมรับในขอมูลข4าวสารหรือความรูผ4านช4องทางที่ สสวท. เลือกใช
การประเมินระดับการยอมรับในข"อมูลขาวสารหรือความรู"ผานชองทางตาง ๆ ที่ สสวท. เลือกใช"
เป,นการสํารวจการสงข"อมูลขาวสารของ สสวท. ผานชองทางตาง ๆ เชน สื่อโทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ สื่อ
ออนไลน เป,นต"น ในการสํารวจความพึงพอใจแบงการสํารวจออกเป,น 2 ชองทาง คือ ด"านข"อมูลขาวสารหรือ
ความรู"ผานเว็บไซตของ สสวท. และด"านข"อมูลขาวสารหรือความรู"ผานกิจกรรมที่ สสวท. จัดขึ้น ซึ่งระดับการ
ยอมรับในภาพรวมได"ผลคะแนนเฉลี่ยอยูที่ 3.86 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมกับเกณฑที่
กําหนดไว" พบวาการดําเนินการของ สสวท. อยูในระดับเกณฑ 4 นั่นคือ สามารถดําเนินการได"ดี โดยกลุม
ผู"บริหารโรงเรียนเป,นกลุมที่ให"การยอมรับในภาพรวมข"อมูลขาวสารหรือความรู"ของ สสวท. สูงที่สุด รองลงมา
เป,นกลุมเครือขายที่รวมดําเนินโครงการกับ สสวท. และกลุมที่มีสวนเกี่ยวข"องทุกกลุมให"การยอมรับในข"อมูล
ขาวสารหรือความรู"ผานเว็บไซตของ สสวท. สูงกวากิจกรรมที่ สสวท. จัดขึ้น (ภาพที่ 20)
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ภาพที่ 20 : การยอมรับในขอมูลข4าวสารหรือความรูผ4านช4องทางที่ สสวท. เลือกใช

ที่มา : จากการสํารวจ

2) การยอมรับในผลงานและบทบาทของ สสวท.
การยอมรับในผลงานและบทบาทของ สสวท. เป,นการสํารวจเกี่ยวกับ 9 ประเด็น ได"แก 1) เป,น
องคกรชั้นนําด"านการศึกษาในระดับประเทศ 2) การขับเคลื่อนการพัฒนาความรู"ด"านวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยี ข องประเทศ 3) ผลงานด" า นการผลิ ต หลั ก สู ต ร สื่ อ และกระบวนการจั ด การเรี ย นรู" ด" า น
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพ 4) ผลงานด"านการผลิตหลักสูตร สื่อ และกระบวนการ
จั ด การเรีย นรู" ในรูป แบบดิ จิทัล และ e-learning ด"า นวิ ทยาศาสตร คณิ ต ศาสตร และเทคโนโลยี มีคุ ณภาพ
5) ผลงานด"านการศึกษาค"นคว"าวิจัยด"านวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 6) ผลงานด"านการพัฒนา
ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา 7) ผลงานด" านการพั ฒ นาผู" มี ค วามสามารถพิ เศษ ด" านวิ ทยาศาสตร และ
คณิตศาสตร 8) มีผลงานด"านการประเมินผลความรู"ด"านวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีได"ตามมาตรฐานในระดับ
นานาชาติ และ 9) มีความสามารถด"านการให"คําปรึกษาแนะนําจนเป,นที่ยอมรับของหนวยงานที่เกี่ยวข"อง
ในภาพรวม ผู"ตอบแบบสํารวจได"ให"การยอมรับในผลงานและบทบาทของ สสวท. อยูที่ 4.02 คะแนน
โดยกลุมเครื อขายเป,นกลุมที่ใ ห"คะแนนการยอมรับในผลงานและบทบาทของ สสวท. สูงที่สุด ขณะที่ก ลุม
ผู"ปกครองเป,นกลุมที่ให"การยอมรับในผลงานและบทบาทของ สสวท. น"อยกวากลุมอื่น เมื่อเปรียบเทียบคะแนน
เฉลี่ยในภาพรวมกับเกณฑที่กําหนดไว"พบวาการดําเนินการของ สสวท. ยังคงอยูในระดับ 4 ซึ่งแสดงให"เห็นวา
สสวท. สามารถดําเนินการในระดับดีเชนกัน (ภาพที่ 21)
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ภาพที่ 21 : การยอมรับในผลงานและบทบาทของ สสวท.

ที่มา : จากการสํารวจ

ตัวชี้วัดที่ 12 : ระดับความตระหนักและเห็นความสํ าคัญของการเรียนรู วิทยาศาสตร6 คณิตศาสตร6 และ
เทคโนโลยี ของเยาวชน
ระดับความตระหนักและเห็นความสําคัญของการเรียนรู"วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
ของเยาวชน วัดโดยกลุมเป4าหมายที่ตอบแบบสํารวจเป,นนักเรียนรวมถึงกลุมเยาวชนทั่วไปที่ยังอยูในวัยเรียน
เชน นักเรียน นักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท จํานวน 3,178 คน การสํารวจเกี่ยวข"องกับ 2 สวน
ได" แ ก 1) ความรู"ค วามเข" า ใจเกี่ ย วกั บ วิ ทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Scientific Literacy) 3 และ 2) ความ
ตระหนักในความสําคัญของวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 4
1) ความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร6 และเทคโนโลยี (Scientific Literacy)
เป,นการประเมินระดับความรู"ความเข"าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ประกอบด"วยคําถาม
11 ข"อ ในการคิดคะแนนจะนับรวมเฉพาะกลุมที่ตอบวา “ทราบ” เกี่ยวกับคําถามเกินครึ่งหนึ่งของจํ านวน
คําถามทั้งหมด โดยภาพรวมระดับความรู"ความเข"าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี มีคาเฉลี่ยเทากับ
3.73 คะแนน โดยกลุมเยาวชนทั่วไปที่เป,นกลุมนักเรียนนักศึกษาเป,นกลุมที่มีระดับความรู"ความเข"าใจมากที่สุด
รองลงมาคือ กลุมมั ธยมศึ กษาตอนปลาย กลุมมัธ ยมศึ กษาตอนต"น และประถมศึ กษา ตามลํ าดั บ ซึ่ ง เมื่ อ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมกับเกณฑที่กําหนดไว"ในชวง 3.5 – 4.2 คะแนน พบวาระดับความรู"ความ
เข"าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของกลุมนักเรียน และเยาวชนทั่วไป อยูในระดับเกณฑ 4 (ภาพที่
22) ซึ่งในกลุมเยาวชนทั่วไปจะประกอบด"วยทั้งกลุมนักเรียนและนักศึกษาที่ได"รับการเรียนรู"ด"านคณิตศาสตร
วิท ยาศาสตรและเทคโนโลยี มามากกวา ซึ่ งทํ าให"เป, นกลุ มที่ มีค วามรู" ค วามเข" าใจในเรื่ องวิ ทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีมากกวากลุมอื่น 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 : ระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี (Scientific Literacy)

ที่มา : จากการสํารวจ

2) ความตระหนักในความสําคัญของวิทยาศาสตร6 คณิตศาสตร6และเทคโนโลยี
จากผลการสํารวจระดับความตระหนักในความสําคัญของวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
ของนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รวมถึงกลุมเยาวชนที่เป,นนักเรียนนักศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 3.88 คะแนน โดยกลุมเยาวชนที่เป,นนักเรียนนักศึกษามีความตระหนักถึงความสําคัญของวิทยาศาสตร
คณิตศาสตรและเทคโนโลยีสูงกวากลุมอื่น ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมกับเกณฑที่กําหนดไว"
ในชวง 3.5 – 4.2 คะแนน พบวาระดับ ความตระหนั ก ในความสํา คั ญ ของวิ ทยาศาสตร คณิต ศาสตรและ
เทคโนโลยีของกลุมนักเรียน และเยาวชนทั่วไปอยูในระดับเกณฑ 4 (ภาพที่ 23)
ภาพที่ 23 : ความตระหนักในความสําคัญของวิทยาศาสตร6 คณิตศาสตร6 และเทคโนโลยี

ที่มา : จากการสํารวจ
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มิติที่ 3 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
สําหรับมิติที่ 3 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เป,นการวัดกระบวนการภายในที่เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการโครงการ การบริหารงบประมาณและคาใช"จายบุคลากร สสวท. ในมิตินี้ประกอบด"วยตัวชี้วัดจํ านวน
3 ตัว ได"แก 1) ร"อยละของโครงการที่ดําเนินการแล"วเสร็ จตามแผนปฏิบัติการประจําป< (น้ําหนักร"อยละ 7)
2) ร"อยละความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณ (น้ําหนักร"อยละ 7) และ 3) ร"อยละคาใช"จายด"านบุคลากร
(น้ําหนักร"อยละ 6) ในภาพรวมผลคะแนนเทากับ 5.0 คะแนน (อยูในชวงเกณฑ 4.3 – 5.0 คะแนน) (ภาพที่
24)
ภาพที่ 24 : ผลคะแนนในแต4ละตัวชี้วัด และผลคะแนนในมิติที่ 3

ตัวชี้วัดที่ 13 : รอยละของโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จตามแผนปฏิบัติการประจําป
สําหรับความสําเร็จของการดําเนินโครงการพิจารณาตามความสามารถในการดําเนินงานที่แล"วเสร็จ
ตามกําหนดระยะเวลาตามแผนปฏิบัติการที่ตั้งไว"ในป<งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยจะพิจารณาจํานวนโครงการ
ที่ ส ามารถดํ า เนิ น งานได" แ ล" ว เสร็ จ ตามแผนที่ กํ า หนดไว" เที ย บกั บ จํ า นวนโครงการตามแผนปฏิ บั ติ ก าร
ป<งบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีผลการดําเนินงานร"อยละ 100.00 หรือมีระดับเกณฑ 5 หรือดําเนินการได"ดีมาก
ในป< 2563 สสวท. มี ก ารติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานโครงการ/กิ จ กรรมตามแผนปฏิ บั ติ ก ารที่
ดํ าเนิ นการสํ า เร็ จเสร็ จ สิ้ นตามระยะเวลาที่ กํ า หนดไว" ใ นแผนปฏิ บัติ ก ารประจํ า ป< งบประมาณ พ.ศ. 2563
ครอบคลุมทั้ง 5 ยุทธศาสตรสามารถดําเนินการได"ครบจํานวน 19 โครงการ (68 โครงการยอย) (ภาพที่ 25)
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ภาพที่ 25 : รอยละของโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

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

ตัวชี้วัดที่ 14 : รอยละความสําเร็จของการเบิกจ4ายงบประมาณ
ในการพิจารณาความสําเร็จในการเบิกจายงบประมาณ ป< 2563 พบวาจากวงเงินงบประมาณของ
สสวท. ที่ได"รับอนุมัติจากคณะกรรมการ สสวท. ให"ใช"เพื่อดําเนินการในป<งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อนําไป
เบิกจาย โดยไมรวมงบสํารองและเงินกองทุน ประกอบด"วย คาใช"จายบุคลากร คาใช"จายดําเนินงาน คาใช"จาย
โครงการ / เงินอุดหนุน คาใช"จายอื่น ๆ คาที่ดินสิ่งกอสร"าง และคาครุภัณฑ คิดเป,นร"อยละ 97.40 (ภาพที่ 26)
ซึ่งอยูในชวงร"อยละ 91 - 95 อยูในเกณฑการให"คะแนน ระดับ 5 คือสามารถดําเนินการได"ดีมาก อยางไรก็ดี
เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด 19 ทําให"ต"องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงาน เชน การ
จั ด ประชุ ม แบบออนไลน การปรั บ เลื่ อ นระยะเวลาการจั ด กิ จ กรรม งดกิ จ กรรมการลงพื้ น ที่ ติ ด ตามและ
ประเมินผล การปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมรวมกับนักเรียนเพื่อลดความเสี่ยง
ภาพที่ 26 : ผลการเบิกจ4ายงบประมาณทั้งหมด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่มา : จากรายงานการประเมินตนเอง สสวท. ป< พ.ศ. 2563
บทสรุปผูบริหารการประเมินผลการปฏิบัติงานของ สสวท. ประจําปงบประมาณ 2563
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ตัวชี้วัดที่ 15 : รอยละค4าใชจ4ายดานบุคลากร
ตัวชี้วัดนี้เป,นสวนหนึ่งของกรอบด"านประสิทธิภาพในเรื่องการควบคุมคาใช"จายด"านบุคลากรไมเกิน
ร" อ ยละ 30 ของแผนการใช" จ ายเงิ น ประจํ า ป< สํ า หรั บ องคการมหาชนที่ จัด ตั้ งตามพระราชบั ญ ญั ติ เฉพาะ
งบประมาณรายจายบุคลากรครอบคลุม เงินเดือนของบุคลากร ลูกจ"างชั่วคราว กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เงินเพิ่ม
พิเศษประจําตําแหนง คาตอบแทนสําหรับผู"มีเงินเดือนเต็มขั้น คาชดเชยเกษียณอายุและสิ้นสุดสัญญาจ"าง ใน
ป< งบประมาณ พ.ศ. 2563 สสวท. มีง บประมาณคาใช" จายด" านบุ คลากร 271,643,930.54 บาท เที ย บกั บ
งบประมาณคาใช"จายตามแผนการใช"จายเงิน 1,859,376,902.92 บาท หรือคิดเป,นร"อยละ 14.61 อยูในชวงต่ํา
กวาร"อยละ 16 อยูในเกณฑการให"คะแนน ระดับ 5 คือสามารถดําเนินการได"ดีมาก (ภาพที่ 27)
ภาพที่ 27 : งบประมาณรายจ4ายบุคลากรเทียบกับงบประมาณค4าใชจ4ายรายการอื่น

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

มิติที่ 4 การกํากับดูแลกิจการและพัฒนาองค6กร
ในภาพรวมของผลการดําเนินงานในมิติที่ 4 การกํากับดูแลกิจการและพัฒนาองคกร ประกอบด"วย
ตัวชี้วัดจํานวน 5 ตัว ได"แก 1) ระดับความผูกพันของบุคลากรตอองคกร (น้ําหนักร"อยละ 7) 2) ร"อยละของ
บุคลากร สสวท. ในแตละกลุมงานมีสมรรถนะผานตามเกณฑที่กําหนด (น้ําหนักร"อยละ 7) 3) จํานวนนวัตกรรม
ผลงานทางวิชาการ หรือทรัพยสินทางป_ญญา (IP) ที่สร"างจากบุคลากร สสวท. (น้ําหนักร"อยละ 6) 4) ระดับ
ธรรมาภิบาลในองคกร (ไมมีการคิดคะแนนน) และ 5) การควบคุมดูแลกิ จการของคณะกรรมการองคการ
มหาชน (น้ําหนักร"อยละ 10) โดยในภาพรวมมีผลคะแนนประเมินอยูที่ 5.0 คะแนน (อยูในชวงเกณฑ 4.3 –
5.0 คะแนน) (ภาพที่ 28)
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ภาพที่ 28 : ผลคะแนนในแต4ละตัวชี้วัด และผลคะแนนในมิติที่ 4

ตัวชี้วัดที่ 16 : ระดับความผูกพันของบุคลากรต4อองค6กร
จากการสํ า รวจระดั บ ความผู ก พัน ของบุ คลากรตอองคกร มีบุ คลากรที่ ตอบแบบสํา รวจกลั บ มา
จํานวน 216 คน จากบุคลากรของ สสวท. ทั้งสิ้น 332 คน พบวา บุคลากรของ สสวท. มีความผูกพันตอองคกร
อยูที่ 4.68 คะแนน (จากคะแนนเต็ ม 6 คะแนน) ถือวาบุคลากรมี ค วามผูก พัน ตอองคกร เมื่อเปรีย บเที ย บ
คะแนนเฉลี่ยในภาพรวมกับเกณฑที่กําหนดไว" พบวาการดําเนินการของ สสวท. อยูในระดับ 5 นั่นคือ สามารถ
ดําเนินการได"ดีมาก โดยหากแบงประเด็นพฤติกรรมที่สะท"อนความผูกพันออกเป,น 3 ประเด็น ได"แก การพูดถึง
องคกร (Say) การอยูกับองคกร (Stay) และการทําสิ่งดี ๆ ให"กับองคกร (Strive) พบวา ประเด็นที่มีคะแนนสูง
ที่สุด คือ การพูดถึงองคกรในทางที่ดี รองลงมาคือ การอยูกับองคกร และการทุมเททํางานให"ดี ที่สุด ให" กั บ
องคกร ตามลําดับ (ภาพที่ 29)
ภาพที่ 29 : คะแนนความผูกพันของบุคลากรต4อองค6กร

ที่มา : จากการสํารวจ
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เมื่อพิจารณาเรื่องที่บุคลากรของ สสวท. พึงพอใจมากที่สุด 5 ลําดับแรก โดยให"บุคลากรให"คะแนน
ความพึงพอใจในเรื่องตาง ๆ ในระดับ 1 ถึง 5 พบวา ประเด็นที่บุคลากรพึงพอใจทั้ง 5 ลําดับแรกอยูในระดับพึง
พอใจมาก ประเด็นที่บุคลากรพึงพอใจมากที่สุด ได"แก ความภูมิใจที่ได"ทํางานที่ สสวท. 4.44 คะแนน รองลงมา
คือ สสวท. เป,นองคกรแหงการเรียนรู"ที่ทํางานเพื่อประโยชนแกสังคม 4.40 คะแนน คาจ"าง ผลตอบแทนและ
สวั ส ดิก าร ของ สสวท. อยู ในระดั บที่เหมาะสมเมื่ อเที ย บกั บหนวยงานที่มี ลั กษณะเดี ย วกัน 4.38 คะแนน
รูปแบบสวัสดิการของ สสวท. มีความเหมาะสม 4.33 คะแนน และความมั่นคงในการทํางานที่ สสวท. 4.27
คะแนน (ภาพที่ 30)
ภาพที่ 30 : ประเด็นที่มีคะแนนความพึงพอใจสูงที่สุด 5 ลําดับแรก

ที่มา : จากการสํารวจ

ในขณะเดียวกัน ประเด็นที่บุคลากรของ สสวท. พึงพอใจน"อยที่สุด 5 ลําดับ เมื่อเทียบกับประเด็น
อื่นๆ ซึ่งถือวามีความพึงพอใจระดับปานกลางถึงพึงพอใจ ได"แก ปริมาณงานที่ได"รับมอบหมายมีความเหมาะสม
3.62 คะแนน สสวท. มีการชื่นชมหรือกลาวถึงผลงานที่ดีของทาน 3.61 คะแนน สสวท. ตอบสนองตอข"อเสนอ
หรื อ ข" อ คิ ด เห็ น ของพนั ก งานอยางเหมาะสม 3.59 คะแนน สสวท. มี ก ารบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลที่ มี
ประสิทธิภาพ 3.58 คะแนน และ แผนการสืบทอด / การทดแทนตําแหนง ที่เป,นระบบและมีประสิทธิผล 3.33
คะแนน ซึ่งเป,นประเด็นที่พึงพอใจน"อยที่สุดเมื่อเทียบกับทุกประเด็นที่สํารวจ (ภาพที่ 31)
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ภาพที่ 31 : ประเด็นที่มีคะแนนความพึงพอใจต่ําที่สุด 5 ลําดับแรก

ที่มา : จากการสํารวจ

ตัวชี้วัดที่ 17 : รอยละของบุคลากร สสวท. ในแต4ละกลุ4มงานมีสมรรถนะผ4านตามเกณฑ6ที่กําหนด
ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามสมรรถนะของ สสวท. ได"แบงสมรรถะของบุคลากรเป,น 3 ด"าน
ประกอบด"วย สมรรถนะหลัก (Core Competency : CC) สมรรถนะด"านบริหาร (Managerial Competency
: MC) และสมรรถนะตามกลุมงาน (Functional Competency : FC) ในสวนสมรรถนะตามกลุมงานเพิ่ง ได"
เริ่มดําเนินการประเมินในป< 2560 มาจนถึงป_จจุบัน ในป< 2563 พบวา โดยในการประเมินครั้งนี้ประเมินจาก
พนักงานทั้งหมด 326 คน พบวาบุคลากร สสวท. มีสมรรถนะที่สอดคล"องตามระดับตําแหนงและผานตาม
เกณฑที่กําหนด จํานวน 303 คน คิดเป,นร"อยละ 92.94 (ภาพที่ 32) เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนดไว"
พบวา การดําเนินการของ สสวท. อยูในระดับ 5 โดยกลุมบริหารมีบุคลากรที่มีสมรรถนะเป,นสัดสวนน"อยที่สุด
เมื่อเทียบกับกลุมอื่นอยูที่ร"อยละ 63.33 หรือ 2 ใน 3 ของบุคลากรกลุมนี้ที่มีสมรรถนะผานตามเกณฑที่กําหนด
สวนกลุ มวิ ช าการและกลุ มอํ า นวยการมี สั ด สวนที่ ใกล" เคี ย งกั น อยู ที่ร" อ ยละ 95.57 และ 96.38 ตามลํ าดั บ
(ตารางที่ 4)
ภาพที่ 32 : จํานวนบุคลากร สสวท. ในแต4ละกลุ4มงานมีสมรรถนะผ4านตามเกณฑ6ที่กําหนด

ที่มา : จากรายงานการประเมินตนเอง สสวท. ป< พ.ศ. 2563
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ตารางที่ 4 : รอยละของบุคลากร สสวท. ในแต4ละกลุ4มงานมีสมรรถนะผ4านตามเกณฑ6ที่กําหนด
บุคลากรที่มีสมรรถนะ
ผ4านเกณฑ6
บริหาร
19
วิชาการ
151
อํานวยการ
133
รวม
303
กลุ4ม

บุคลากรทั้งหมด

รอยละ

30
158
138
326

63.33%
95.57%
96.38%
92.94%

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

ตัวชี้วัดที่ 18 : จํานวนนวัตกรรม ผลงานทางวิชาการ หรือทรัพย6สินทางปpญญา (IP) ที่สรางจากบุคลากร
สสวท.
จํานวนนวัตกรรม ผลงานทางวิชาการ หรือ ทรัพยสินทางป_ญญา (IP) ที่สร"างจากบุคลากร สสวท.
ในป< 2563 มีจํานวน 74 รายการ ประกอบด"วย ผลงานทางวิชาการ 26 รายการ ผลงานการนําเสนอผลงาน
2 รายการ บทความ 45 รายการ การพัฒนานวัตกรรมในการทํางาน 1 รายการ และมีอีกจํานวน 15 รายการที่
จดทะเบียนทรัพยสินทางป_ญญา รวมเป,น 89 รายการ เมื่อเทียบกับจํานวนนวัตกรรม ผลงานทางวิชาการ หรือ
ทรัพยสินทางป_ญญา (IP) ที่สร"างจากบุคลากร สสวท. ที่กําหนดตามแผนในป< 2563 อยูที่ 40 รายการ (ภาพที่
33) คิดเป,นผลการดําเนินงานเมื่อเทียบกับแผน ร"อยละ 222.5 ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนดไว"
พบวา การดําเนินการของ สสวท. อยูในระดับ 5 ทั้งนี้การพัฒนานวัตกรรมหรือทรัพยสินทางป_ญญา สสวท.
ควรสร"างความเข"าใจให"เห็นความสําคัญในการสร"างผลงานเพื่อให"เกิดจํานวนนวัตกรรม ผลงานทางวิชาการ
หรือทรัพยสินทางป_ญญาในวงกว"างทั่วทุกตําแหนงงาน เพื่อให"เกิดการพัฒนาในกระบวนการทํางาน หรืองานที่
นําไปพัฒนาตอยอดเป,นองคความรู"ภายในและตอยอดไปสูภายนอกให"มากขึ้น
ภาพที่ 33 : รอยละของนวัตกรรม ผลงานทางวิชาการ หรือทรัพย6สินทางปpญญา (IP)
ที่สรางจากบุคลากร สสวท. เทียบกับแผน

ที่มา : จากรายงานการประเมินตนเอง สสวท. ป< พ.ศ. 2563
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ตัวชี้วัดที่ 19 : ระดับธรรมาภิบาลในองค6กร
ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานจากคณะกรรมการป4องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ในป< 2563 ได"คะแนนระดับ A อยูที่ 90.73 คะแนน (ภาพที่ 34) เป,นอันดับที่ 3
ของกระทรวงศึกษาธิการ อยูในระดับใกล"เคียงกับป<กอนหน"า เมื่อดูแนวโน"มที่ผานมาตั้งแตป< 2558 ก็ถือวามี
แนวโน" มที่ มีค ะแนนดี ขึ้ นเป, นลํ าดั บ สํา หรั บ หลั กเกณฑที่ ค ณะกรรมการป4 องกัน และปราบปรามการทุ จ ริ ต
แหงชาติ ใช"ในการประเมิ น ประกอบด"ว ยเรื่ องการปฏิ บัติ หน" าที่ การใช" ง บประมาณ การใช" อํา นาจ การใช"
ทรัพยสินของราชการ การแก"ป_ญหาการทุจริต คุณภาพการดําเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร การปรับปรุง
การทํ า งาน การเป€ ด เผยข" อ มู ล การป4 อ งกั น การทุ จริ ต เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ เกณฑที่ กํ า หนดไว" พบวาการ
ดําเนินการของ สสวท. อยูในระดับ 5 ถือวามีการดําเนินการได"ดีมาก
ภาพที่ 34 : ระดับธรรมาภิบาลในองค6กร

ที่มา : ผลคะแนนประเมินจาก ITA

ตัวชี้วัดที่ 20 : ระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการ
ผลสําเร็จในด"านการกํากับดูแลกิจการ พิจารณาจากความสามารถของ สสวท. ในการสงเสริมให"มีการ
กํากับดูแลที่ดี และสนับสนุนให"คณะกรรมการปฏิบัติงานตามหน"าที่ความรับผิดชอบให"ครบถ"วนและมีประสิทธิผล
ในป<นี้ความสําเร็จของการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองคการมหาชนตามประเด็นที่ ก.พ.ร. กําหนด
ประกอบด"วย 8 ประเด็น ได"แก
1. ทบทวนผลการดําเนินงานเพื่อกําหนดทิศทางและนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาแผนปฏิบัติการ
2. พิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การ
บริหารงานบุคคลและการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช"ปฏิบัติงานทุกไตรมาส (อยางน"อยสามไตรมาส)
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3. พิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานด"านการเงินและรายงานด"านภารกิจหลักทุกไตรมาส (อยางน"อย
สามไตรมาส)
4. ควบคุ ม ให" องคการมหาชนมี การเบิ กจายงบประมาณตามแผนการใช" จายเงิน ที่ ได" รับอนุมั ติ จาก
คณะกรรมการ ณ ต"นป<งบประมาณ ได"ไมน"อยกวาร"อยละ 96
5. กํากับให"มีการรายงานผลการดําเนินงานแกรั ฐมนตรีที่กํากับดูแลองคการมหาชน อยางน"อยป<ละ
2 ครั้ง
6. ในการเข"ารวมประชุมของคณะกรรมการ ร"อยละ 90 ของจํานวนการประชุมมีกรรมการเข"าประชุม
ร"อยละ 80 ขึ้นไป
7. เว็บไซตของ สสวท. มีข"อมูลสําคัญครบถ"วนและเป,นป_จจุบัน
8. คณะกรรมการมีการประเมินตนเอง ทั้งแบบรายบุคคลและแบบทั้งคณะ และมีการเป€ดเผยผลการ
ประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุม และกําหนดแนวปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน"าที่
จากประเด็นข"างต"น สสวท. มีการเดินงานครบถ"วนใน 8 ประเด็น ซึ่งทําให"ระดับการพัฒนาด"านการ
กํ ากั บดู แ ลกิ จการอยู ที่ 100 คะแนน เมื่ อเที ย บกั บเกณฑที่ กํ า หนดไว" 4.3 – 5.0 คะแนน อยูในเกณฑการให"
คะแนน ระดับ 5 คือสามารถดําเนินการได"ดีมาก
การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจของ สสวท.
การประเมินผลกระทบและความคุ"มคาทางเศรษฐกิจ ภายใต"กรอบการประเมินผลตอบแทนทาง
สังคม (Social Return on Investment , SROI) เนื่องจากภารกิจของ สสวท. อยูในรูปผลผลิตของโครงการที่
เป,นหนังสือเรียน สื่อวิชาการ หลักสูตรอบรมตาง ๆ ที่ไมได"อยูในรูปตัวเงิน แนวทางการตัดสินใจใช"วิธีก าร
วิเคราะหต"นทุนและผลประโยชน (Benefit Cost Analysis , BCA) เป,นเครื่องมือหลักในการประเมิน ในการ
วัดมูลคาทางเศรษฐกิจ เป,นการนําผลตอบแทนในด"านตาง ๆ ซึ่งเป,นตัวแปรเชิงคุณภาพมาแปลงคาเป,นตัวเงิน
(monetized value) โดยการวัดคาตัวเงินแบบคิดลด (discounted monetized measurement) เพื่อให"ได"
มูลคาป_จจุบันของผลประโยชนที่จะได"รับในอนาคตแล"วคํานวณเปรียบเทียบระหวางมูลคาทางการเงินของ
ต"นทุนที่ใช"ไป (cost)
ในบริ บ ทของ สสวท. การวิ เ คราะหผลความคุ" ม คาทางเศรษฐกิ จ ภายใต" ก รอบการประเมิ น
ผลตอบแทนทางสังคม (SROI) ของงานวิจัยนี้ ได"มุงเน"นไปที่การลงทุนในโครงการฝ~กอบรมครูผู"สอนจํ านวน
2 โครงการเป, น ขอบเขตการศึ ก ษาหลั ก อั น ได" แ ก 1. โครงการอบรมครู วิ ท ยาการคํ า นวณ (Coding for
Teacher) (โครงการครู Coding) และ 2. โครงการอบรมครูให"มีสมรรถนะของครูยุคใหม สําหรับการเรียนรู"
ศตวรรษที่ 21 (โครงการครูศตวรรษที่ 21) ตามแนวสมรรถนะของ PISA โดยมีครูที่เข"ารวมโครงการและผาน
การฝ~กอบรม กับนักเรียน เป,นผู"มีสวนได"สวนเสียเป4าหมาย ในสวนต"นทุนของโครงการ (cost) คือ มูลคาการ
ลงทุ น หรื อคาใช" จ ายที่ สสวท. ใช" ใ นการจั ด การดํ า เนิ น งานโครงการฝ~ ก อบรมครู ผู" ส อน ในทางด" า นของ
ผลประโยชน (benefit) สามารถแบงออกได"เป,น 2 สวนได"แก ผลประโยชนทางตรง (direct benefit) หรือ
ผลลัพธของโครงการที่สามารถวัดเป,นมูลคาทางการเงิน (financial proxy) ซึ่งในการศึกษานี้ คืออัตรารายได"ที่
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เพิ่มขึ้นในอนาคตของนักเรียนตลอดอายุการทํางาน อันเกิดจากการที่นักเรียนมีผลการเรียนที่ดีขึ้น เนื่องจาก
ได"รับการเรียนการสอนจากอาจารยที่ผานการฝ~กอบรมจากโครงการของ สสวท. รวมถึงครูที่ได"รับผลประโยชน
จากการปรับวิทยฐานะสงผลตออัตราเงินเดือนที่สูงขึ้นในชวงอายุการทํางานของครูเชนกัน
ผลการศึกษาพบวาไมวาในกรณีใด ๆ การลงทุนในโครงการฝ~กอบรมครูผู"สอนของ สสวท. โดยใช"ตัว
แปรทั้งที่เป,นข"อมูลปฐมภูมิของโครงการ สสวท. และข"อมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวข"องตาง ๆ พบวา ในการดําเนินงาน
ของ สสวท. มีความคุ"มคาอยูทางเศรษฐกิจ โดยสามารถสร"างผลกระทบที่คิดเป,นตัวเงิน ได"มากกวาต"นทุนที่
2.7 ถึ ง 4.5 เทา จึ ง อาจกลาวได" ว า โครงการอบรมครู ผู" ส อนของ สสวท. ทั้ ง 2 โครงการที่ เป, น ขอบเขต
การศึกษาในงานชิ้นนี้ สามารถสร"างผลประโยชนให"กับเศรษฐกิจของประเทศ และมีความคุ"มคาทางเศรษฐกิจ
ในการลงทุน การพิจารณาลงทุนในการดําเนินงานโครงการดังกลาวตอไปในอนาคตของ สสวท. นั้นมีความ
สมเหตุสมผล โดยกลไกการสร"างผลประโยชน เกิดจากการที่ โครงการอบรมครูผู"ส อนของ สสวท. นั้นชวย
ยกระดับศักยภาพและประสิทธิภาพในการสอนของครู ซึ่งสงผลให"นักเรียนมีผลการทดสอบที่ดีขึ้น ทําให"มี
แนวโน"มในการได"รับอัตราผลตอบแทนในอนาคตสูงขึ้น และในสวนของครูผู"สอนเอง การเข"ารับการอบรมยัง
ชวยในการเพิ่มโอกาสในการปรับวิทยฐานะ ทําให"ได"รับอัตรารายได"เพิ่มเติมในอนาคต นอกจากผลประโยชนที่
อยูในรูปของอัตรารายได"ในอนาคตที่เพิ่มขึ้นแล"ว ในภาพรวมโครงการอบรมครูผู"สอนของ สสวท. ยังถือวาเป,น
อีกหนึ่งป_จจัยที่ชวยยกระดับคุณภาพทรัพยากรมนุษย (human resource) อันเป,นสวนหนึ่งของป_จจัยการผลิต
แรงงาน ทําให"ประเทศไทยสามารถเพิ่มผลผลิต (productivity) และยกระดับขีดความสามารถในการแขงขัน
(competitiveness) อันจะทําให"เศรษฐกิจของประเทศสามารถเติบโตได"อยางยั่งยืน
ขอเสนอแนะเบื้องตน
1. กรอบการประเมินผล ตัวชี้วัด และเกณฑ6ในการวัด
1.1 การตั้งคาเป4าหมายตัวชี้วัดโดยเฉพาะตัวชี้วัดผลผลิตควรมีความท"าทายมากขึ้น โดยการตั้งเป4า
อาจใช"ผลการดําเนินงานที่สามารถทําได"เกินแผนเป,นฐานสําหรับเป4าหมายป<ถัด ๆ ไป และอาจเพิ่มความท"า
ทายในการดําเนินงาน เชน มีการเพิ่มร"อยละเป4าหมายผลการดําเนินงานในแตละป< ทั้งนี้เพื่อให"เกิดการขยาย
ขอบเขตการดําเนินงานของ สสวท. อยางเต็มความสามารถที่จะสามารถดําเนินการได"
1.2 สํ าหรั บเกณฑในการวั ด ควรมี ก ารกํ า หนดเกณฑในการวั ด ที่ มี ม าตรฐาน เป, นเกณฑกลางที่
สามารถอ"างอิงกับหนวยงานอื่น ๆ หรือมีหลักเกณฑ เนื่องจากบางตัวชี้วัด เชน คะแนนความพึงพอใจ คะแนน
ความผู ก พั น ของบุ ค ลากรตอองคกร โดยเกณฑเหลานี้ มี ช วงที่ เ ป, น มาตรฐาน ซึ่ ง จะทํ า ให" ส ามารถนํ า ไป
เปรียบเทียบหรืออ"างอิงกับหนวยงานอื่น ๆ ที่มีอยูทั้งในประเทศและตางประเทศได" ทั้งนี้เนื่องจากที่ผานมา
สสวท. มีการประเมินผลที่ใช"เกณฑที่มีการเปลี่ยนแปลงไประหวางป< ไมสามารถเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน
ในแตละป<เพื่อนําไปปรับปรุง รวมถึงไมสามารถนําไปเปรียบเทียบกับหนวยงานอื่น ๆ อีกด"วย
1.3 ความเข"าใจที่ตรงกันของหนวยงานตอตัวชี้วัดองคกร เชน การให"คําจํากัดความ ขอบเขตของ
ตัวชี้วัด เชน ผลผลิตนับเป,นชิ้น ฉบับ ชุด เรื่อง ควรมีคําจํากัดความให"กับผู"ดํา เนินการที่ เกี่ยวข"องเข"า ใจได"
ตรงกัน หรือ การอบรมครูผู"สอนนับเป,นครูที่ผานหลักสูตรนั้น ๆ หรือสอบผานในแตละวิชา ในการกําหนด
บทสรุปผูบริหารการประเมินผลการปฏิบัติงานของ สสวท. ประจําปงบประมาณ 2563

34

Thailand Productivity Institute

คําจํากัดความ และหนวยวัดที่ตรงกันจําเป,นต"องมีการกําหนดไว"ตั้งแตกอนเริ่มประเมินในชวงต"น ทั้งนี้เพื่อให"
เกิดความโปรงใสและเที่ยงตรงเมื่อดําเนินการประเมินจริง
1.4 การเชื่อมโยงผลการดําเนินงานระดับบุคคลกับเป4าหมายองคกร โดยให"ตัวชี้วัดองคกรเป,นสวน
หนึ่งของการประเมินผลการทํางานทั้งระดับหนวยงานและระดับบุคคล เชน ในเรื่องการปรับปรุงกระบวนการ
ทํางาน การสร"างนวัตกรรม หรือ การเพิ่มความพึงพอใจผู"รับบริการ ทั้งนี้เพื่อสร"างการมีสวนรวมแกบุคลากรใน
การดํ า เนิ น งานให" บ รรลุ เป4 า หมายในเชิ ง คุ ณ ภาพ ในทางปฏิ บั ติ อ าจนํ า มาพิ จ ารณารวมในการพิ จ ารณา
ผลตอบแทน เงินเพิ่มพิเศษ รางวัล หรือสวัสดิการตาง ๆ เพื่อเป,นการสร"างแรงจูงใจในการทํางาน
1.5 ตัวชี้ วัด ที่ส ะท" อนการดํ า เนิ นงานจริ ง เชน งบประมาณดํ า เนิ น งานโครงการ ไมควรนํ า มา
พิจารณารวมกับงบประมาณอื่น ๆ ที่ไมเกี่ยวข"องโดยตรงกับการดําเนินงาน เชน งบลงทุนกอสร"าง ครุภัณฑ
ตาง ๆ ทั้งนี้เพื่อให"ทราบถึงประสิทธิภาพในการดําเนินงานจากต"นทุนผันแปรตาง ๆ ที่เกี่ยวข"องโดยตรง และ
สามารถนําไปกําหนดต"นทุนและคาใช"จายการดําเนินโครงการได"อยางมีประสิทธิภาพตอไป
1.6 ระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพในการติดตามข"อมูลตัวชี้วัดตาง ๆ ควรเป,นระบบสารสนเทศ
ที่มีการใช"งานรวมกันทุกฝ‡ายทั้งในองคกรและภายนอก เพื่อให"ใช"ข"อมูลเดียวกัน สามารถป4อนข"อมูลและนํามา
สรุปผลได"อยางถูกต"อง ทันเวลา ตามความต"องการของผู"ใช" (customized) ซึ่งควรเป,นระบบที่อยูบน web
based ที่สามารถอํานวยความสะดวกให"กับหนวยงานภายนอกที่ ร วมดําเนินโครงการที่ เป,นเครื อขายและ
หนวยงานตาง ๆ เข"ามาใช"ฐานข"อมูลได"เชนกัน อยางไรก็ดี สสวท. มีระบบข"อมูลชวยในการวิ เคราะหและ
ตัดสินใจของผู"บริหาร (Business Intelligence : BI) อยูแล"ว หากสามารถผนวก หรือ ปรับปรุงข"อมูลตัวชี้วัด
ตาง ๆ ตั้งแตตัวชี้วัดระดับผลกระทบ ผลลัพธ โครงการ รวมถึงการประเมินผลการดํา เนินงานเข"าไว" ใ นจุด
เดียวกัน ก็จะชวยให"ผู"บริหาร และผู"ที่เกี่ยวข"องสามารถนําข"อมูลไปใช"ได"อยางมีประสิทธิภาพ ถูกต"องและนํา
ข"อมูลไปใช"งานได"อยางรวดเร็วยิ่งขึ้น
2. การปรับปรุงแนวทางการดําเนินงาน
2.1 บุคลากรของ สสวท. มีศักยภาพและภาคภูมิใจในองคกรของตนที่เป,นองคกรแหงการเรียนรู"เพื่อ
ทําประโยชนให"แกสังคม นอกจากนี้ยังมีความผูกพันตอองคกรอยูในระดับสูงมาก อยางไรก็ดี ความผูกพัน
ดังกลาวยังเป,นเรื่องการพูดถึงองคกรในทางที่ดี และการอยูกับองคกรมากกวาการมุงมั่นทุมเท (strive) ซึ่ง
สสวท. ควรเสริมสร"างความผูกพันของบุคลากรโดยเฉพาะในเรื่องความมุงมั่นทุมเท จะเป,นป_จจัยที่สนับสนุน
การเติ บ โตขององคกรได" ใ นระยะยาว นอกจากนี้ สสวท. ควรมี ก ารทบทวน engagement factor ที่ มี
ความสําคัญเพื่อเพิ่มระดับความผูกพันตอองคกรโดยเฉพาะในเรื่องความมุงมั่นทุมเท ซึ่งต"องมีการวิเคราะหใน
รายละเอียดถึงป_จจัยที่สงผลตอความผูกพันในแตละกลุมพนักงาน หรือตามกลุมอายุงาน (generation) แล"ว
ดําเนินการปรับปรุงในป_จจัยสําคัญที่สงผลตอกลุมเหลานี้ได"ตรงจุดยิ่งขึ้น
2.2 การสื่ อ สารภาพลั ก ษณองคกรไปยั ง ผู" มี ส วนได" ส วนเสี ย และบุ ค คลภายนอกมากขึ้ น สสวท.
ในฐานะหนวยงานที่มีสวนสําคัญในการขับเคลื่อนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีให"กับประเทศ จาก
การสํารวจผลการดําเนินงานในกลุมประชาชน จํานวนมากกวา 1,000 คน ยังมีประชาชนมากกวาร"อยละ 10
ที่ยังไมรู"จัก สสวท. และการดําเนินงานของ สสวท. ซึ่งถือวามีกลุมประชาชนที่ไมใชเป4าหมายโดยตรงยังรู"จัก
บทสรุปผูบริหารการประเมินผลการปฏิบัติงานของ สสวท. ประจําปงบประมาณ 2563

35

Thailand Productivity Institute

และเข"าใจการดําเนินงานของ สสวท. น"อยเกินไป หาก สสวท. ยังไมได"เป,นที่รู"จักแกประชาชนอยางแพรหลาย
แล"ว จะมีผลตอการขับเคลื่อนงานด"านวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีในระดับชาติและนานาชาติ
ก็ไมสามารถทําได"อยางมีประสิทธิผลนัก
2.3 การสนับสนุนและตอบสนองความต"องการของลูกค"าแตละกลุม เพื่อการพัฒนาคุณภาพของ
ผลผลิตให"ตรงกับความต"องการของผู"รับบริการมากขึ้น ไมวาจะเป,นหนังสือเรียน สื่อ สื่อดิจิทัล การอบรมครู
และอื่น ๆ ทั้งนี้เพื่อยกระดับคะแนนความพึงพอใจของผู"ใช"บริการแตละกลุมที่แตกตางกัน เชน การจัดทําสื่อ
การเรี ย นการสอนตามกลุ มขนาดของโรงเรี ยน หรือการนํ าเสนอหลั ก สูต รให" เหมาะกั บความสามารถของ
นักเรียนที่ตางกัน ทั้งนี้ในการดําเนินการ สสวท. อาจใช"เนื้อหาหลักสูตรที่ออกแบบมาสําหรับแตละชวงชั้นเรียน
ที่มีมาตรฐาน แตปรับปรุงการนําเสนอรูปแบบเนื้อหาให"นาสนใจและเข"าถึงได"งายขึ้น
2.4 การเข"า ใจความต" องการของผู" มี สวนได"ส วนเสีย ที่ สํา คั ญ เชน กลุ มเครื อขายและหนวยงาน
ภายนอก ซึ่งเป,นกลุมสําคัญในการขยายภารกิจของ สสวท. ให"สําเร็จ ดังนั้น การสร"างความสัมพันธที่ดีและการ
ให"ความรวมมืออยางเต็มความสามารถจึงเป,นเรื่องที่สําคัญ ซึ่ง สสวท. ควรเข"าไปมีสวนชวยให"บุคลากรเหลานี้
ไมรู"สึกวาการดําเนินภารกิจของ สสวท. เป,นการเพิ่มภาระแตเป,นการชวยสนับสนุนซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ก็เพื่อให"
การสนับสนุนที่เหมาะสมและตรงกับความต"องการให"มากขึ้น ไมวาจะเป,นเรื่องสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ
หรือการให"ความชวยเหลือจาก สสวท. ในการแก"ไขป_ญหาตาง ๆ
2.5 ในการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ ควรหาแนวทางวิเคราะหเพื่อเพิ่มระดับความแมนยํา
ของผลประโยชนของโครงการ ที่จะสงผลถึงการวิเคราะหความคุ"มคาของโครงการลงทุนที่ทําการศึกษามากขึ้น
เพื่อให"ผู"มีสวนได"สวนเสียสามารถทราบข"อมูลในสวนนี้ได"อยางชัดเจนขึ้น สสวท. ควรจัดทําการสํารวจระดับ
ปฐมภูมิ เพื่อติดตามผลลัพธที่ได"จากโครงการฝ~กอบรมครูของ สสวท. ซึ่งอาจต"องมีการใช"ทรัพยากรทุน และ
ระยะเวลาในการศึกษา พร"อมการติดตามผลลัพธในระยะยาว นอกจากนั้น สสวท. ควรที่จะประเมินผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจในระดับองคกร โดยพิจารณาให"ครอบคลุมภารกิจอื่น ๆ ที่ สสวท. ดําเนินงานอีก เชน การผลิต
หนังสือเรียน สื่อการเรียนรู" โครงการอบรมอื่น ๆ เพื่อให" เห็นความคุ"มคาของการลงทุนในภาพรวมของการ
ขับเคลื่อนคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี อยางแท"จริง
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