ครงการประมินผลการดานินงาน
สถาบันส่งสริมการสอนวิทยาศาสตร์ละทคนลยี
ิสสวท.ี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. โ557

รายงานฉบับสมบูรณ์ ิFinal Reportี
โ8 พฤศจิกายน โ557

สารบัญ

สวนทีไ แ
รายงานสรุปการประมินผลการดานินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
รอบ แโ ดือน ิแ ตุลาคม โ556 - 3เ กันยายน โ557ี
ของสถาบันสงสริมการสอนวิทยาศาสตร์ละทคนลยี
สวนทีไ โ
รายงานสรุปผลการสารวจความคิดหในของผูຌมีสวนไดຌสียของสถาบันสงสริม
การสอนวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. โ557
1. บทนา
2. ระบียบวิธีวิจัยในการสารวจ
3. ผลสารวจ
4. บทสรุปละข้อสนอนะ
ภาคผนวก ก. บบประมินผลงาน
ภาคผนวก ข. คาชี้จงบบประมินผลงาน

ลขหน้า
แ - 20

ลขหน้า
แ–6
7 - 12
แ3 – แ50
แ51 – แ64
แ - 42
แ–6

ส่วนที่ 1
รายงานสรุป
การประเมินผลการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557

รำยงำนสรุปกำรประมินผลกำรด้ำนินงำน ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ. โ55็
รอบ แโ ดือน ิแ ตุลำคม โ556 – ใเ กันยำยน โ55็ี ของสถำบันสงสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์ละทคนลยี

รำยงำนสรุปกำรประมินผลกำรด้ำนินงำน ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ. โ55็
รอบ แโ ดือน ิแ ตุลำคม โ556 – ใเ กันยำยน โ55็ี

สถำบันสงสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์ละทคนลยี
1) สรุปภำพรวมผลกำรด้ำนินงำน ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ. โ55็ ของสถำบันสงสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์ละ
ทคนลยี ิสสวท.ี
 สรุปผลคะนนของสถำบันสงสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์ละทคนลยี ิสสวท.ี
ผลประมินยกตำมมิติ

ร ดบค นน

น้ำหนัก

ผลคะนน

5.0000

มิติที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ตำมพันธกิจ

20%

4.5435

4.0000

มิติที่ 2 ผูຌมีสวนเดຌสีย

30%

4.7244

มิติที่ 3 ประสิทธิภำพ

20%

4.5338

กำรก้ำกับดูลกิจกำร
มิติที่ 4
ละพัฒนำองค์กร

30%

4.3555

รวมทุกมิติ

100%

4.5394

4.5435 4.7244

4.5338

4.3555

มตท

มตท ใ

มตท ไ รวมทกมต

4.5394

3.0000
2.0000
1.0000
มตท โ

หมายเหต: ร ดบค นนของผลการปร เมน บงเป็น 5 ร ดบ ดงน้ ร ดบ 5 คือ ผลการดาเนนงานดกวาเป้าหมายมาก, ร ดบ ไ คือ ผลการดาเนนงานดกวา
เป้าหมาย, ร ดบ ใ ผลการดาเนนงานเป็นเปตามเป้าหมาย, ร ดบ โ ผลการดาเนนงานออนกวาเป้าหมาย ล ร ดบ ผลการดาเนนงาน
ออนกวาเป้าหมายมาก

 ผลการปร เมน฿นภาพรวมของสถาบนสงเสรมการสอนวทยาศาสตร์ ล เทคนลย (สสวท.) ท้ง ไ มต อยูทร ดบค นน
ไ.5ใ9ไ ผานเกณฑ์การปร เมนผล หรือมผลการดาเนนงานดกวาเป้าหมาย ผลการดาเนนงานทดทสด คือ มตดຌานผูຌมสวน
เดຌเสย อยูทร ดบค นน ไ.7244 สวนมตอืนโ มผลค นนอยู฿นร ดบดกวาเป้าหมายเชนกน คือ เกน ไ.0000 ค นน
฿นทกมต
 สรุปกำรประมินผลกำรด้ำนินงำนยกรำยมิติ
มิติที่ แ

ดຌำนผลสัมฤทธิ์ตำมพันธกิจ

สถาบนสงเสรมการสอนวทยาศาสตร์ ล เทคนลย (สสวท.) มผลการปร เมนผลการดาเนนงาน ฿นมตท อยูทร ดบ
ค นน 4.5435 ผานเกณฑ์การปร เมนผล ดย฿นสวนของตวช้วด จานวน 5 ตวช้วดหลก มผลการดาเนนงานดกวาเป้าหมาย
มาก โ ตวช้วด ดกวาเป้าหมาย โ ตวช้วด ล มเพยง ตวช้วด คือ ร ดบความพึงพอ฿จของผูຌ฿ชຌสือ ล กร บวนการจดการเรยนรูຌ
ของ สสวท. มผลการด าเน นงานเป็ น เปตามเป้ า หมาย สาหรบม ต ดຌ า นผลส มฤทธ์ ต ามพนธกจม ค นนการปร เม นผล
อยูร หวาง ใ.9ๆๆไ ถึง 5.0000 ค นน ดยสรปผลสาเรใจของการดาเนนงานตามกรอบการปร เมนผลทสาคญ ดงน้
- คะนนฉลี่ยของกำรสอบ O-NET ดຌำนวิทยำศำสตร์ละดຌำนคณิตศำสตร์ ฿นรงรียนที่ครูผำนกำรพัฒนำ ละเดຌ
ด้ำนินกำรตำมผลผลิตละกระบวนกำรของ สสวท. ฿นปีงบปร มาณ พ.ศ. โ55็ กาหนด฿หຌมการปร เมนผลความสาเรใจของ
การพฒนาครู 3 กลม ปร กอบดຌวย กลมท 1: รงเรยนสงกดสานกงานเขตพื้นทการศึกษามธยมศึกษา (สพม.) ทเป็นศูนย์
การอบรมครูดຌวยร บบทางเกลปีท -ใ กลมท 2: รงเรยนสงกดสานกงานคณ กรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) ทเป็นศูนย์
การพฒนาผูຌสอน ล บคลากรทางการศึกษา ล กลมท 3: รงเรยน฿นเครือขายของครงการหຌองเรยนพเศษ ล ครงการครูผูຌนา
การเปลยน ปลงของ พสวท. ล สควค. ซึงครูท้ง ใ กลมเดຌผานการพฒนา ล สามารถดาเนนการตามกร บวนการจดการเรยนรูຌ
ของ สสวท. ฿นปีการศึกษา โ55ๆ การปร เมนผลพจารณาจากค นนเฉลยของการทดสอบทางการศึกษา หงชาตข้นพื้นฐาน
(อเนใต) หรือ Ordinary National Educational Test: O-NET ซึงเป็นการวดผลการจดการศึกษาข้นพื้นฐาน ฿น 2 วชา
คือ วชาวทยาศาสตร์ ล คณตศาสตร์ ของนกเรยนช้นมธยมศึกษาปีท 3 ฿นรงเรยนทครูผานการพฒนา ล เดຌดาเนนการตาม
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รำยงำนสรุปกำรประมินผลกำรด้ำนินงำน ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ. โ55็
รอบ แโ ดือน ิแ ตุลำคม โ556 – ใเ กันยำยน โ55็ี ของสถำบันสงสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์ละทคนลยี

ผลผลต ล กร บวนการของ สสวท. ฿นปีการศึกษา 2556 (ซึงปร กาศผลสอบ฿นปีงบปร มาณ พ.ศ. 2557) เทยบกบค นน
เฉลยจากการทดสอบทางการศึกษา หงชาตข้นพื้นฐาน (อเนใต) ท้งปร เทศ
จ้ำนวนรงรียนที่มีคะนนผลกำรทดสอบ ิหงี
วิชำวิทยำศำสตร์
วิชำคณิตศำสตร์
158**
160

รงรียนกลุมป้ำหมำยของ สสวท.

1) รงเรยนสงกดสานกงานเขตพื้นทการศึกษามธยมศึกษา
(สพม.) ทเป็นศูนย์การอบรมครูดຌวยร บบทางเกลปีท -ใ
2) รงเรยนสงกดสานกงานคณ กรรมการการศึกษาเอกชน (สช.)
30
30
ทเป็นศูนย์การพฒนาผูຌสอน ล บคลากรทางการศึกษา
3) รงเรยน฿นเครือขายของครงการหຌองเรยนพเศษ ล ครงการ
344
344
ครูผูຌนาการเปลยน ปลงของ พสวท. ล สควค.
รวม
5ใโ
5ใไ
**
หมายเหต: รงเรยนกลมเป้าหมายกลมท มรงเรยนทเมเดຌจดสงครูเขຌารวมอบรม฿นวชาวทยาศาสตร์กบ สสวท. จานวน โ หง
วิชำ
น้ำหนัก ผลกำรด้ำนินงำน ิรຌอยละี
1. วทยาศาสตร์
0.50
13.40
2. คณตศาสตร์
0.50
17.32
คะนนฉลี่ยของกำรสอบ O-NET ฿นรงรียนกลุมป้ำหมำยของ
สสวท. ทียบกับคะนนฉลี่ยของกำรสอบ O-NET ทังประทศ
คะนนฉลี่ย O-NET วิชำวิทยำศำสตร์

คะนนฉลี่ย O-NET วิชำคณิตศำสตร์

100

100

รงเรยนกลมเป้าหมายของ สสวท.

90

ร ดบปร เทศ

80

70

70

60

60

50
40
30
20

40.64
33.01

29.16

33.08

36.05

29.17

32.19

35.37

40

37.95

30
20
ปีการศึกษา

โ55โ

โ55ใ

โ55ไ

โ555

10
5

0

28.02
24.18

32.08

30.48

29.86

26.95

25.45
ปีการศึกษา

0

โ55ๆ

โ55โ

โ55ใ

โ55ไ

โ555

โ55ๆ

จากตารางผลการดาเนนงาน (รຌอยล ) สดง฿หຌทราบวา
ค นนเฉลยของรงเรยนกลมเป้าหมายทผานการพฒนา
วทยาศาสตร์
คณตศาสตร์
ของ สสวท. มค นนเฉลยของการสอบ O-NET สูงกวา
17.32
15.87
ค นนเฉลยท้งปร เทศท้งวชาวทยาศาสตร์ ล คณ ตศาสตร์
14.91
13.41
13.40
หรือ คดเป็นรຌอยล ใ.ไ0 ล รຌอยล ็.ใโ ตามลาด บ
11.97
13.09
ล เมือพจารณา นวนຌมการเปลยน ปลง฿นชวง ไ ปีทผานมา
9.36
คือต้ง ตปีงบปร มาณ พ.ศ. โ55ไ-โ55็ ค นนเฉลยของ
การสอบ O-NET ม ผลการด าเน นงานท สู ง กว า ร ด บปร เทศ
ปีงบปร มาณ พ.ศ.
มาดยตลอด เนืองดຌวยตวช้วดน้เป็นผลลพธ์จากการพฒนา
โ55ไ
โ555
โ55ๆ
โ55็
ครู฿หຌสามารถจดการเรยนการสอนตามหลกสูตร กนกลาง
การศึกษาข้น พื้นฐาน พ.ศ. 2551 ตลอดจนมทกษ ฿นการเป็นครูทมคณภาพ ดยครู฿นกลมรงเรยนเป้าหมายตຌองผาน
การอบรม฿นหลกสูตรของ สสวท. รูป บบ฿ดรูป บบหนึง฿น ใ รูป บบท้งการอบรมครูดยตรง อบรมครูดຌวยร บบ
ทางเกล ล อบรมผานเครือขาย นอกจากน้ สสวท. ยงจด฿หຌมการปร เมนผลการอบรมทกข้นตอนเพือ฿หຌเดຌคณภาพ
ตามทตຌองการ พรຌอมท้งสนบสนนสืออปกรณ์ ล งบปร มาณทจาเป็น฿หຌรงเรยน฿นกลมเป้าหมายเพือเอื้อ฿หຌครูสามารถ
จดกจกรรมการเรยนการสอนเดຌตามหลกสูตรดຌวย สาหรบตวเลขทพบวา มการปรบขึ้น ล ลงบຌาง เชน วชาวทยาศาสตร์
จากผลงานปีงบปร มาณ พ.ศ. โ55ๆ รຌอยล ไ.9 ลดลงเป็นรຌอยล ใ.ไ0 ฿นผลงานปีปัจจบน มหลายปัจจยทอาจสงผล
เชน ครูผูຌสอนทเคยผานการพฒนาจาก สสวท. ลຌว ตตอมามการยกยຌายสถานศึกษา หรือมสถาน เป็นครูสอนชวคราว

ค นนเฉลยของรงเรยนกลมเป้าหมายของ สสวท. เทยบกบท้งปร เทศ (รຌอยล )

15

35.08

29.12
26.05

10

0

20

ร ดบปร เทศ

50

43.04

10

25

ไ.โใ็ไ

รงเรยนกลมเป้าหมายของ สสวท.

90

80

คำคะนนที่เดຌรับ
ไ.0ใ
ไ.ไไใๆ
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เพือรอการบรรจราชการ หรือเป็นครูผูຌสอนทมวฒการศึกษาเมตรง จึงทา฿หຌเดຌรบการพฒนาเมตอเนือง นกเรยนทเมต้ง฿จ
ทาขຌอสอบ ล ความยากงายของขຌอสอบ
- นักวิทยำศำสตร์ละผูຌชี่ยวชำญที่ท้ำงำน฿นประทศเทย ดຌำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ละทคนลยี สะสมพิ่มขึน
จำกกำรสรຌ ำ งนั ก รี ย น นั ก ศึ ก ษำที่ มี ค วำมสำมำรถพิ  ศษ พ จารณาจากจ านวนน กว ทยาศาสตร์ ล ผูຌ เช ยวชาญท ม
ปร สบการณ์ ฿นการทาวจย ล เขยนตารา ล ปัจจบนยงมสถาน การทางาน฿นปร เทศเทย฿นดຌานวทยาศาสตร์
คณตศาสตร์ ล เทคนลย ดย฿ชຌวธนบส สมจากฐานขຌอมูลของ สสวท. เฉพา กลมนกเรยน นกศึกษาทมความสามารถพเศษ
ผลการดาเนนงาน ฿นปีน้ คือ 980 คน ซึงดกวาเป้าหมายมาก ดย สสวท. นาร บบเทคนลยสารสนเทศออนเลน์มา฿ชຌ
สนบสนนร บบตดตาม ท้งผูຌสาเรใจการศึกษา ล นกเรยนทนทกาลงศึกษาร ดบปรญญาเอกทคาดวาจ สาเรใจการศึกษา
ของ ตล ปีการศึกษาอยางตอเนือง ดย฿หຌ ท้งผูຌสาเรใจการศึกษา ล ผูຌรบทนสามารถรายงานสถานภาพ เพมรายการ
ผลงานวชาการ รางวลดเดน การเขຌารวมกจกรรมตางโ ผานร บบสารสนเทศออนเลน์เดຌดຌวยตนเองจากฐานขຌอมูลผูຌสาเรใจ
การศึ กษาท น พสวท. ท จ ดเกใบ ฿นร บบสารสนเทศ พบว า จากท้ งหมด 980 คน เมือนามาจ ดล าด บหน วยงานดຌ า น
วทยาศาสตร์ คณตศาสตร์ ล เทคนลยทมกาลงคนจากการสรຌางนกเรยน นกศึกษาทมความสามารถพเศษของ สสวท.
เปปฏบตงานมากทสด฿น โ หนวยงาน จากหนวยงานท้งหมดทมผูຌสาเรใจการศึกษาเปปฏบตงานจานวนมากกวา 90 หง
ดงน้
140
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- ควำมพึงพอ฿จของผูຌ฿ชຌสื่อละกระบวนกำรจัดกำรรียนรูຌของ สสวท. กลมเป้าหมายทสอบถามความพึงพอ฿จ เดຌ ก
ผูຌบรหารสถานศึกษา ครูผูຌสอนสาร วชาวทยาศาสตร์ คณตศาสตร์ ล เทคนลย ล นกเรยน ฿นปีน้ภาพรวมผูຌ฿ชຌสือ ล
กร บวนการจ ดการเรยนรูຌ ม ความค ดเหใน อยู ท ร ด บ 4.1933 เมื อเท ยบกบเกณฑ์ ก ารปร เม นผล฿นปี น้ ท สสวท.
กาหนดคาเป้าหมายททຌาทายมากขึ้น จึงมคาค นนทเดຌอยูทร ดบค นน ใ.9ๆๆไ ตวอยางปร เดในสารวจหนงสือเรยน
เดຌ ก เนื้อหามความถูกตຌอง ครอบคลมตามหลกสูตร มความทนสมย การนาเสนอเนื้อหามความนาสน฿จ เนื้อหา/กจกรรม
การเรยนรูຌสงเสรม฿หຌนกเรยนเกดการคดวเครา ห์ การจ ดทารูปเลม (ขนาดตวอกษร รูปภาพปร กอบ ชนดกร ดาษ
ความหนาของเลม) สาหรบรายล เอยดปร เดในการสารวจความพึงพอ฿จของผลตภณฑ์รายการอืนโ เชน เอกสารเสรม
ความรูຌ สือปร กอบการเรยนรูຌ บบฝຄกหด/ บบฝຄกทกษ / บบบนทึกกจกรรม ล ผลการปร เมนสามารถพจารณา
เพมเตมจากรายงานสรปผลการสารวจความคดเหใน ของผูຌมสวนเดຌเสยของ สสวท. ปร จาปีงบปร มาณ พ.ศ. โ55็
สาหรบขຌอคຌนพบทเดຌจากการสารวจ พบวาสวน฿หญ฿ชຌหนงสือเรยนวชาวทยาศาสตร์เป็นอนดบ รก จากท้งหมด ใ
รายวชา ดย฿ชຌ฿นลกษณ เป็นสือปร กอบการสอน/การเรยน เมเดຌ฿ชຌเป็นหนงสือหลก ล ผูຌทเมเดຌ฿ชຌสือของ สสวท.
ร บวา฿ชຌของสานกพมพ์ มใคสูงทสด สาหรบเหตผลทเมเดຌ฿ชຌสือของ สสวท. สวน฿หญร บวา เมทราบวา สสวท. จดทา
ลาดบทสองคือ เมมสวนรวม฿นการเลือก/จดซื้อ ลาดบทสาม ทราบวา สสวท. จดทา ตหาซื้อเมเดຌ
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- ควำมพึงพอ฿จของผูຌขຌำ฿ชຌผลผลิตของ สสวท. ฿นรูปบบดิจิทัล กลมเป้าหมายทสอบถามความพึงพอ฿จ เดຌ ก ผูຌ฿ชຌสือ
ดจทลของ สสวท. ดยการสอบถามออนเลน์ผานหนຌาเวใบเซต์ของ สสวท. สาหรบสือดจทลท สสวท. เสนอปร เมนผล฿นปี
น้ บงเป็น โ กลม คือ ) เวใบเซต์คลงความรูຌสูความเป็นเลศ เดຌ ก หนงสือเรยนอเลใกทรอนกส์วชาวทยาศาสตร์ ล วชา
คณตศาสตร์ (E-book) ฐานขຌอมูลครงงานวทยาศาสตร์ ล บทเรยนตางโ ของ สสวท. (Digital math) ล โ) เวใบเซต์
Fieldtrip.ipst.ac.th ภาพรวมผูຌ฿ชຌสือดจทล มความคดเหในอยูทร ดบ 4.3647 เมือเทยบกบเกณฑ์การปร เมนผล฿นปีน้
ท สสวท. กาหนดเป็นตวช้วดผลการดาเนนงานเป็นปี รก จึงมคาค นนทเดຌอยูทร ดบค นน 5.0000 ตวอยางปร เดใน
สารวจเวใบเซต์ Fieldtrip.ipst.ac.th เดຌ ก เนื้อหาสอดคลຌองกบหลกสูตร ขຌอมูลทนสมย ล เป็นปัจจบน งายตอการทา
ความเขຌา฿จดຌวยตนเอง งายตอการ฿ชຌสอน/อธบาย฿หຌคนอืนเขຌา฿จตามเดຌ ภาษาท฿ชຌ วธการอธบาย฿หຌเขຌา฿จงาย ชดเจน
ภาพปร กอบ (ภาพน ง/ภาพเคลือนเหว) ช ดเจน ภาพปร กอบสอดคลຌ องกบคาอธบาย การจ ดเรยงเนื้ อหาเป็น เป
ตามลาดบเมสบสน ชวย฿หຌเรยนรูຌเดຌเรใว ฿หຌปร ยชน์คຌมคาเมือเทยบกบการเดนทางเปเอง ล ฿หຌปร ยชน์คຌมคาเมือ
เทยบกบการ฿ชຌสืออืนโ สาหรบรายล เอยดปร เดในการสารวจความพึงพอ฿จของสือดจทลรายการอืน ล ผลการปร เมน
สามารถพจารณาเพมเตมจากรายงานสรปผลการสารวจความคดเหในของผูຌมสวนเดຌเสยของ สสวท. ปร จาปีงบปร มาณ
พ.ศ. โ55็ สาหรบขຌอคຌนพบทเดຌจากการสารวจพฤตกรรมการ฿ชຌสือดจทลของกลมเป้าหมาย พบวาจากจานวนผูຌทตอบ
บบสอบถามออนเลน์ ไ คน รຌอยล 5 .โโ เมเคย฿ชຌสือดจทลของ สสวท. ดย฿หຌเหตผลวา เมทราบวา สสวท. มสือ
ปร เภทดงกลาว ลาดบทสองคือ ทราบวา สสวท. มสือปร เภทดงกลาว ตเนื้อหาเมตรงกบความสน฿จ ลาดบทสาม
ทราบวา สสวท. มสือปร เภทดงกลาวเนื้อหาตรงกบความสน฿จ ตการนาเสนอเมนาสน฿จ
- ควำมส้ำรใจ฿นกำรด้ำนินงำนของครงกำรที่ริริ่มพื่อน้ำเปสูกำรสรຌำงนวัตกรรม สสวท. สามารถดาเนนการ฿น
ครงการทรเรมเพือนาเปสูการสรຌางนวตกรรมเดຌ ลຌวเสรใจ ครบถຌวนคดเป็นรຌอยล 99.5 หรือมร ดบค นน ไ.950ๆ
ดย สสวท. เดຌจด฿หຌมการช้ จงยทธศาสตร์ ล กาหนดเป้าหมายการดาเนนงาน฿หຌหนวยงานทรบผดชอบทราบกอนท
ตล หนวยงานจ จดทา ผนการปฏบตงานของ ตล กจกรรม นอกจากน้ สสวท. ยงมการปร ชมปร สาน ตดตาม ดู ล
กากบ ผนร หว า งหน ว ยงานท ตຌ องท างานรว มกนอย า งต อเนื อง จึ ง ส ง ผล฿หຌส ามารถดาเน นงานเดຌ ด กว า เป้ า หมาย
รายล เอยดน้าหนกความสาคญของ ตล ครงการ ยกตามยทธศาสตร์ของ สสวท. ล รຌอยล ความสาเรใจของครงการ
ทเสนอปร เมนผล จานวน ใโ ครงการ สดงเดຌดงน้
ครงกำรที่ริริ่มพื่อน้ำเปสูกำรสรຌำงนวัตกรรม
1. กำรยกระดับกำรพัฒนำหลักสูตร สื่อละครื่องมือจัดกำรรียนรูຌดຌำนวิทยำศำสตร์
คณิตศำสตร์ละทคนลยี ที่฿ชຌงำยละมีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล
1.1 การทบทวน ล พฒนาหลกสูตร ล ชดการเรยนรูຌปร กอบหลกสูตรวชาวทยาศาสตร์ ชน้
มธยมศึกษาปีท 1 ทมคณภาพ ตามมาตรฐานสากล เนຌนการคดวเครา ห์ ล การ กຌปัญหา :
บบฝຄกหด
1.2 การทบทวน ล พฒนาหลกสูตร ล ชดการเรยนรูຌปร กอบหลกสูตรวชาฟຂสกส์ทมคณภาพ
ตามมาตรฐานสากล เนຌนการคดวเครา ห์ ล การ กຌปัญหา : บบฝຄกหด
.ใ การทบทวน ล พฒนาหลกสูตร ล ชดการเรยนรูຌปร กอบหลกสูตรวชาเคมทมคณภาพ
ตามมาตรฐานสากล เนຌนการคดวเครา ห์ ล การ กຌปัญหา : การจดทา บบฝຄกหด
.ไ การทบทวน ล พฒนาหลกสูตร ล ชดการเรยนรูຌปร กอบหลกสูตรวชาชววทยาทมคณภาพ
ตามมาตรฐานสากล เนຌนการคดวเครา ห์ ล การ กຌปัญหา : จดทาชด บบฝຄกหด
.5 การทบทวน ล พฒนาหลกสูตร ล ชดการเรยนรูຌปร กอบหลกสูตรวชาฟຂสกส์ทมคณภาพ
ตามมาตรฐานสากล เนຌนการคดวเครา ห์ ล การ กຌปัญหา : บบทดสอบ
.ๆ การทบทวน ล พฒนาหลกสูตร ล ชดการเรยนรูຌปร กอบหลกสูตรวชาเคมทมคณภาพ
ตามมาตรฐานสากล เนຌนการคดวเครา ห์ ล การ กຌปัญหา : การจดทา บบทดสอบ
1.7 การทบทวน ล พฒนาหลกสูตร ล ชดการเรยนรูຌปร กอบหลกสูตรวชาชววทยา
ทมคณภาพตามมาตรฐานสากล เนຌนการคดวเครา ห์ ล การ กຌปัญหา : จดทาชด
บบทดสอบ
.8 การทบทวน ล พฒนาหลกสูตร ล ชดการเรยนรูຌปร กอบหลกสูตรวชาชววทยาทมคณภาพ
ตามมาตรฐานสากล เนຌนการคดวเครา ห์ ล การ กຌปัญหา : จดทาสือเสรมจลชววทยา
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ครงกำรที่ริริ่มพื่อน้ำเปสูกำรสรຌำงนวัตกรรม
1. กำรยกระดับกำรพัฒนำหลักสูตร สื่อละครื่องมือจัดกำรรียนรูຌดຌำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์
ละทคนลยี ที่฿ชຌงำยละมีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล
.9 การทบทวน ล พฒนาหลกสูตร ล ชดการเรยนรูຌปร กอบหลกสูตรลก ดาราศาสตร์ ล
อวกาศ ทมคณภาพตามมาตรฐานสากล เนຌนการคดวเครา ห์ ล การ กຌปัญหา : บบฝຄกหด
. 0 การทบทวน ล พฒนาหลกสูตร ล ชดการเรยนรูຌปร กอบหลกสูตรลก ดาราศาสตร์ ล
อวกาศทมคณภาพตามมาตรฐานสากล เนຌนการคดวเครา ห์ ล การ กຌปัญหา : บบทดสอบ
. การทบทวน ล พฒนาหลกสูตร ล ชดการเรยนรูຌปร กอบหลกสูตรวชาวทยาศาสตร์
ช้นมธยมศึกษาปีท 1 ทมคณภาพตามมาตรฐานสากล เนຌนการคดวเครา ห์ ล การ กຌปัญหา:
บบทดสอบ
. โ การทบทวน ล พฒนาหลกสูตร ล ชดการเรยนรูຌปร กอบหลกสูตรวชาคณตศาสตร์ ร ดบ
มธยมศึกษาตอนตຌน ทมคณภาพตามมาตรฐานสากล เนຌนการคดวเครา ห์ ล การ กຌปัญหา:
การจดทา บบฝຄกทกษ ทางคณตศาสตร์ ล เฉลย บบฝຄกทกษ ทางคณตศาสตร์
. ใ การทบทวน ล พฒนาหลกสูตร ล ชดการเรยนรูຌปร กอบหลกสูตรวชาคณตศาสตร์ ร ดบ
มธยมศึกษาตอนตຌนทมคณภาพมาตรฐานสากล เนຌนการคดวเครา ห์ ล การ กຌปัญหา:
จดทา บบทดสอบสาหรบหนงสือคณตศาสตร์ ร ดบมธยมศึกษาตอนตຌน
. ไ การทบทวน ล พฒนาหลกสูตร ล ชดการเรยนรูຌปร กอบหลกสูตรวชาคณตศาสตร์
ทมคณภาพมาตรฐานสากล เนຌนการคดวเครา ห์ ล การ กຌปัญหา : บบฝຄกหด ล
บบทดสอบสาหรบรายวชาคณตศาสตร์ ช้นมธยมศึกษาปีท 4-6
. 5 การพฒนาร บบตรวจสอบ ล ปร เมนคณภาพเครืองมือการจดการเรยนการสอน ล
การเรยนรูຌวทยาศาสตร์ คณตศาสตร์ ล เทคนลย
. ๆ การพฒนา ล เผย พรคูมือการวดผลปร เมนผลวชาวทยาศาสตร์ ล คณตศาสตร์
สาหรบสถานศึกษา
. ็ การตดตามผลการจดการเรยนการสอนดຌานวทยาศาสตร์ คณตศาสตร์ ล เทคนลยของครู
. 8 การปร เมนการรูຌคอมพวเตอร์ ล สารสนเทศ (Computer and Information Literacy)
ของนกเรยนเทยเทยบกบนานาชาต (ICILS)
2. กำรขับคลื่อนกำรรียนรูຌวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ละทคนลยีชิงบูรณำกำร ละพัฒนำ
ทักษะกำรคิดวิครำะห์ละกຌปัญหำ฿นชีวิตละอำชีพ ดย฿ชຌกลเกกำรรียนรูຌที่ป็นนวัตกรรม
ตำมนวทำงของ สสวท. รวมทังสะตใมศึกษำละศูนย์รียนรูຌดิจิทัล
โ. การพฒนาชดกจกรรม ล คูมือกจกรรมการเรยนรูຌ บบบูรณาการวทยาศาสตร์ คณตศาสตร์
ล เทคนลยตามร บบส เตใมศึกษา
โ.โ การเชดชูเกยรตครูผูຌสอน วทยาศาสตร์ คณตศาสตร์ ล เทคนลย ดย฿หຌรางวลครูดเดน
ปร เทศเทยดຌานส เตใม (Thailand STEM Teacher Awards)
โ.ใ การพฒนา ล สนบสนนการดาเนนงานศูนย์ส เตใมศึกษา หงชาต ศูนย์ส เตใมศึกษาภาค
ล รงเรยนเครือขายส เตใมศึกษา
2.4 การพฒนา หลงเรยนรูຌออนเลน์พรຌอมเนื้อหา/กจกรรมปร กอบหลกสูตร
2.5 คลงความรูຌสูความเป็นเลศทางวทยาศาสตร์ คณตศาสตร์ ล เทคนลย
2.6 การพฒนาสือดจทลเพือการพฒนาครูวทยาศาสตร์ คณตศาสตร์ ล เทคนลย ร ดบ
ปร ถมศึกษา ล มธยมศึกษาตอนตຌน (ปรบปรงจากหลกสูตร ETV)
3. กำรพัฒนำก้ำลังคนละครือขำยสนับสนุนกำรจัดกำรรียนรูຌอยำงมีประสิทธิภำพละ
ประสิทธิผล รวมทังผูຌมีควำมสำมำรถพิศษทำงดຌำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ละทคนลยี
3.1 การสงเสรมการจดกจกรรมการเรยนรูຌรายวชาเพมเตมวทยาศาสตร์ ร ดบมธยมศึกษาตอนตຌน
ตามหนงสือเรยน ล คูมือครูของ สสวท. เพือการขยายผล฿หຌครูวทยาศาสตร์มความรูຌ
ความสามารถ฿นการสอนรายวชาเพมเตมวทยาศาสตร์ ร ดบมธยมศึกษาตอนตຌน
อยางมคณภาพเดຌมาตรฐานตามเกณฑ์ทกาหนด
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ครงกำรที่ริริ่มพื่อน้ำเปสูกำรสรຌำงนวัตกรรม
3. กำรพัฒนำก้ำลังคนละครือขำยสนับสนุนกำรจัดกำรรียนรูຌอยำงมีประสิทธิภำพละ
ประสิทธิผล รวมทังผูຌมีควำมสำมำรถพิศษทำงดຌำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ละทคนลยี
3.2 การพฒนาชดการอบรมครูผูຌชวยหรือครูบรรจ฿หม กลมสาร วทยาศาสตร์ คณตศาสตร์ ล
เทคนลย ร ดบปร ถมศึกษาถึงร ดบมธยมศึกษาตอนปลายทเนຌนกร บวนการคดวเครา ห์
กຌปัญหา ล การนาเป฿ชຌตามร บบส เตใมศึกษา
ใ.ใ การขบเคลือน ล ยกร ดบผลงานวจยบณฑต พสวท. สูสาธารณชน
ใ.ไ นกเรยนทน พสวท. สอนนຌองเกงวทย์-คณต
4. กำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์ชิงรุก พื่อสงสริมกำรรียนรูຌวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ละ
ทคนลยี
4.1 การจดทา ผนกลยทธ์ ปร ชาสมพนธ์ 57-59
4.2 การจดทาขาวสาร ล เผย พรผลงาน สสวท.
4.3 การสือสาร ล ปร ชาสมพนธ์ภาย฿นองค์กร
5. กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรละระบบทคนลยีสำรสนทศขององค์กร฿หຌป็นองค์กร
หงคุณภำพละยกระดับคุณภำพบุคลำกรดย฿ชຌระบบสมรรถนะ
5.1 การพฒนาผูຌนา สสวท.
ภำพรวม รຌอยละฉลี่ยถวงน้ำหนักของควำมส้ำรใจ฿นกำรด้ำนินครงกำรฯ

น้ำหนัก
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ครงการสวน฿หญมผลการดาเนนงานดกวาเป้าหมายมาก หรือมผลการดาเนนงานรຌอยล 00 ยกเวຌนเพยง ใ ครงการ
ทมผลการดาเนนงาน฿นบางกจกรรมทยงเมสามารถดาเนนการเดຌครบถຌวนสมบูรณ์เมือเทยบกบ ผนงาน/กจกรรมทกาหนดเวຌ
เดຌ ก
 ครงการท .8 การทบทวน ล พ ฒนาหล กสู ตร ล ช ดการเร ยนรูຌ ปร กอบหล กสู ตรว ชาช วว ทยาท ม ค ณภาพตาม
มาตรฐานสากล เนຌนการคดวเครา ห์ ล การ กຌปัญหา: จดทาสือเสรมจลชววทยา รูป บบการดาเนนงานคือการจຌางผูຌรบจຌาง
จากหนวยงานภายนอกดาเนนการ ตเนืองจากกร บวนการจดซื้อจดจຌางลาชຌากวา ผน สงผล฿หຌผูຌรบจຌางเมสามารถ
ดาเนนการสงตຌนฉบบเดຌทนตามกาหนดร ย เวลาดาเนนงาน กจกรรมยอยทคงเหลือ คือการตรวจรบผลงานของผูຌรบจຌาง
 ครงการท โ.ใ การพฒนา ล สนบสนนการดาเนนงานศูนย์ส เตใมศึกษา หงชาต ศูนย์ส เตใมศึกษาภาค ล
รงเรยนเครือขายส เตใมศึกษา กจกรรมทคงเหลือกจกรรม รก คือการคดเลือกทูตส เตใม ขณ น้อยูร หวางพฒนา
ล ยกรางเกณฑ์การคดเลือกทูตส เตใม กจกรรมทสอง คือ การตดตามปร เมนสภาพบรบท (Context) ของ ตล
ศู น ย์ ส เตใ ม เช น ความพรຌอ มของสถานท บ คลากร ซึ งคณ ท างานเดຌ ล งพื้ น ท จ ดเกใ บ ขຌ อมู ล ดยการส มภาษณ์
กลมเป้าหมายท้งผูຌบรหารสถานศึกษา ครู นกเรยน ล ผูຌปกครองเรยบรຌอย ลຌวเมือเดือนกนยายน โ55็ ล ขณ น้
อยูร หวางการจดทารายงานสรปผลการตดตาม
 ครงการท ใ.ไ นกเรยนทน พสวท. สอนนຌองเกงวทย์-คณต กจกรรมทคงเหลือ คือ การจดทากรอบการวจย ล ปรบ
ขຌอเสนอครงการ฿หม เพือ฿หຌ สามารถคดเลือกกจกรรมทมความนาสน฿จ ล เหมา สมกบกลมเป้าหมายท้งกลม
เครือขายศูนย์ พสวท. ล กลมเครือขายส เตใมดຌวย
- ขຌอสังกตขຌอควรปรับปรุง/฿นกำรวัด ละวิครำะห์ผลกำรด้ำนินงำน
1. ตวช้วดท ค นนเฉลยของการสอบอเนใต (O-NET) ดຌานวทยาศาสตร์ ล ดຌานคณตศาสตร์ ฿นรงเรยนทครูผานการพฒนา ล
เดຌ ด าเน นการตามผลผล ต ล กร บวนการของ สสวท. เป็ น ต วช้ ว ดต อเนื อง ต ฿นปี น้ สสวท. เดຌ เปล ยน ปลงสู ตร
การคานวณจากเดม ดยปรบเป็นคานวณรຌอยล ทเปลยน ปลงร หวางค นนเฉลยของการสอบอเนใตของรงเรยน
กลมเป้าหมายของ สสวท. กบค นนเฉลยของท้งปร เทศ ดย สสวท. ปร ยกต์฿ชຌร บบ GIS ฿นการคຌนหารงเรยน
เป้าหมาย ดຌวยการจบคูรหสรงเรยน ล ชือรงเรยนกบชดขຌอมูลค นนการทดสอบทางการศึกษา หงชาตข้นพื้นฐาน
หรืออเนใตทเดຌรบจากสานกทดสอบการศึกษา หงชาต (สทศ.) ดยปัจจบนพกด GIS ท สสวท. ดาเนนการอยูครอบคลมคดเป็น
รຌอยล ็0 ของท้งปร เทศ ฿นร ย ตอเป สสวท. ควรพฒนารຌอยล ความครอบคลม฿หຌเพมสูงขึ้น นอกจากน้ ยงมปร เดในเรือง
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ความ ตกต า งร หว า งต วช้ ว ดท ของกรอบการปร เม นผล฿นปี น้ ก บต วช้ ว ดผลล พธ์ ท ฿นย ทธศาสตร์ 5 ปี
(ปีงบปร มาณ พ.ศ. โ55็-โ5ๆ ) เพรา คาเป้าหมายของตวช้วด฿นยทธศาสตร์ ตຌองการ฿หຌค นนเฉลยท้งปร เทศของ
ท้งสองวชาสูงกวารอบปีทผานมา ล ตຌองสูงอยางตอเนืองจนถึงปีงบปร มาณ พ.ศ. โ5ๆ ทต้งคาเป้าหมายวาตຌองสูง
กวา 50 ค นน
2. ตวช้วดท โ จานวนนกวทยาศาสตร์ ล ผูຌเชยวชาญททางาน฿นปร เทศเทย ดຌานวทยาศาสตร์ คณตศาสตร์ ล
เทคนลย ส สมเพมขึ้นจากการสรຌางนกเรยน นกศึกษาทมความสามารถพเศษ กาหนดเป็นตวช้วด฿นปี รก เพือ฿หຌ
สอดคลຌองกบตวช้วดผลลพธ์ท โ ฿นยทธศาสตร์ 5 ปี (ปีงบปร มาณ พ.ศ. โ55็-โ5ๆ ) ตมความ ตกตาง฿นการ
กาหนดคาเป้าหมาย เนืองจาก฿ชຌฐานขຌอมูลผูຌสาเรใจการศึกษา พสวท. เทาน้นเมนบรวมผูຌสาเรใจการศึกษาจากครงการ
สควค. จึงมคาเป้าหมาย ตกตางจากทปรากฏ฿นยทธศาสตร์ 5 ปี นอกจากน้ เพือ฿หຌสามารถจดเกใบขຌอมู ลเดຌอยาง
สมบูรณ์ สสวท. ควรสือสารทาความเขຌ า฿จวตถปร สงค์฿นการต ดตามสถานภาพ ผลงานทางวชาการผ านร บบ
สารสนเทศออนเลน์฿หຌกลมเป้าหมายเดຌรบทราบอยางครบถຌวน รวมท้งอานวยความส ดวกจดทาคูมือคาอธบาย คานยาม
วธการกรอกขຌอมูลท สสวท. ตຌองการ฿หຌกลมเป้าหมายกรอกเพมเตมเขຌาสูร บบ การอพหลดเอกสารผลงาน฿หຌเป็น
รูป บบมาตรฐานเดยวกน เพือชวย฿หຌขຌอมูลบนร บบสารสนเทศมความถูกตຌอง ฿ชຌงานงาย ล ทนสมยตลอดเวลา
3. ตวช้วดท ไ ร ดบความพึงพอ฿จของผูຌเขຌา฿ชຌ ผลผลตของ สสวท. ฿นรูป บบดจทล กาหนดเป็นตวช้วด฿นปี รก สสวท.
ควรเพมเตมการปร ชาสมพนธ์฿หຌกลมเป้าหมายเดຌรบทราบวา สสวท. มผลตภณฑ์สือ฿นรูป บบดจทล หรืออาจเชญ
ชวนกลมเป้าหมาย฿หຌเขຌารวมกจกรรมตางโ กบ สสวท. เพือกร ตຌน฿หຌมการ฿ชຌสือดจทลของ สสวท. อยาง พรหลาย
มากขึ้น ล เมือมผูຌ฿ชຌเพมมากขึ้น จ สงผล฿หຌ สสวท. เดຌรบขຌอมูลความตຌองการของผูຌ฿ชຌ ล สามารถตอบสนองความพึงพอ฿จ
ของผูຌ฿ชຌสือดจทลเดຌมากขึ้น
มิติที่ โ

ดຌำนผูຌมีสวนเดຌสีย

สสวท. มผลการปร เมนผลการดาเนนงาน ฿นมตท โ อยูทร ดบค นน ไ.็โไไ ผานเกณฑ์การปร เมนผลจากจานวน
ตวช้วดท฿ชຌวดผลท้งหมด ใ ตวช้วดหลก มผลการดาเนนงานดกวาเป้าหมายมาก โ ตวช้วด ล ดกวาเป้าหมาย ตวช้วด สาหรบมต
ดຌานผูຌมสวนเดຌเสย มค นนการปร เมนผลอยูร หวาง ไ. ็ใโ ถึง 5.0000 ค นน ดยสรปผลสาเรใจของการดาเนนงานตาม
กรอบการปร เมนผลทสาคญ ดงน้
- ควำมส้ำรใจของกำรพัฒนำก้ำลังคนละครือขำยสนับสนุนกำรจั ดกำรรียนรูຌวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ ละทคนลยี
กาหนด฿หຌมการปร เมนผลตวช้วดยอยจานวน ไ ตวช้วด สสวท. ดาเนนงานรวมมือกบหนวยงานเครือขาย฿นการพฒนาครู
ล บคลากรทางการศึกษา ดยเดຌรบความรวมมือเป็นอยางดจากผูຌปร สานงานเครือขาย ทกข้นตอนของการดาเนนงาน
สามารถ สดงรายงานผลการดาเนนงาน ล ผลผลตทเกยวขຌองเดຌอยางชดเจน ผลการดาเนนงาน฿นปีงบปร มาณ พ.ศ.
โ55็ เป็นดงน้
ตัวชีวัดยอย

น้ำหนัก

. จานวนเครือขายทสนบสนนการจดการเรยนรูຌทมความสามารถ฿น
การจดการเรยนรูຌวทยาศาสตร์ คณตศาสตร์ ล เทคนลย
(เครือขาย)
โ. จานวนกาลงคนทสนบสนนการจดการเรยนรูຌทมความสามารถ฿น
การจดการเรยนรูຌวทยาศาสตร์ คณตศาสตร์ ล เทคนลย (คน)
ใ. รຌอยล ของครูทเดຌรบการสนบสนนการจดการเรยนรูຌจากกาลงคน
ล เครือขายของ สสวท. (รຌอยล )
ไ. รຌอยล ของนกเรยนทเดຌรบการสนบสนนการจดการเรยนรูຌจาก
กาลงคน ล เครือขายของ สสวท. (รຌอยล )
ภำพรวม ระดับควำมส้ำรใจของกำรพัฒนำก้ำลังคนละครือขำยฯ
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ผลกำรด้ำนินงำน

0.ใ0

คำคะนนที่เดຌ
5.0000

0.ใ0

ๆ,โใ0

5.0000

0.ใ0

็.ๆ9

5.0000

0. 0

.ใใ

5.0000

.00

5.0000
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รายล เอยดผลการดาเนนงาน ตล ตวช้วดยอย สดงเดຌดงน้
เครือขายทสนบสนนการจดการเรยนรูຌวทยาศาสตร์
คณตศาสตร์ ล เทคนลย
. ครงการพฒนาผูຌบรหารสถานศึกษา
รงเรยน฿นเครือขายส เตใมศึกษา
โ. ครงการพฒนาครูพเล้ยงวชาการ เครือขายเขตพื้นทส เตใม
ศึกษา 12 เขตพื้นทการศึกษา
ใ. ครงการพฒนาศึกษานเทศก์ เครือขายเขตพื้นทส เตใม
ศึกษา 12 เขตพื้นทการศึกษา
ไ. ครงการพฒนาศึกษานเทศก์ เครือขายเขตพื้นทการศึกษา
225 เขตพื้นทการศึกษา
5. ครงการอบรมครูดຌวยร บบทางเกล ปีท ใ (ฉบบปรบปรง)
฿นรงเรยนสงกด สช.
ๆ. ครงการอบรมเชงปฏบตการเพือพฒนาครูผูຌสอน
วทยาศาสตร์ คณตศาสตร์ ร ดบปร ถมศึกษา ล ร ดบ
มธยมศึกษาตอนตຌนของรงเรยน฿นครงการพร ราชดาร
็. ครงการพฒนาครูผูຌนาการเปลยน ปลง
8. ครงการยกร ดบการพฒนา ล สงเสรมนกเรยน
ทมความสามารถพเศษดຌานวทยาศาสตร์ คณตศาสตร์ ล
เทคนลย
9. ครงการพฒนาครู ล บคลากรทางการศึกษาจดการเรยนรูຌ
บบบูรณาการวทยาศาสตร์ คณตศาสตร์ ล เทคนลย
ปฐมวย
10. ครงการพฒนาชดการอบรมครูผูຌชวยหรือครูบรรจ฿หม
กลมสาร การเรยนรูຌวทยาศาสตร์ คณตศาสตร์ ล
เทคนลย ร ดบปร ถมศึกษาถึงร ดบมธยมศึกษาตอนปลาย
11. ครงการจดกจกรรมการเรยนรูຌรายวชาวทยาศาสตร์ร ดบ
มธยมศึกษาตอนตຌนเพือการขยายผล฿หຌครูวทยาศาสตร์
มความรูຌความสามารถ฿นการสอนรายวชาเพมเตม
วทยาศาสตร์

กาลงคนทสนบสนน
การจดการเรยนรูຌ
(คน)
ๆ

ครูทเดຌรบ
การสนบสนน
(คน)
-

นกเรยนทเดຌรบ
การสนบสนน
(คน)
ใ ,ใโ0

8็

-

โ,ๆ 0

50

-

-

ไไ8

-

-

โ็ใ

ไ,8 0

5โ,ไ90

ใโ

ไๆๆ

9,9ๆ0

,็ใ8
โ,ไ ไ

โ,0็ๆ
,00ๆ

0ใ,800
ไ9,ใไ0

99ไ

-

โ9,8โ0

-

โ99

8,9็0

็8

5ไโ

8,ๆ00

9, 99
ไ0ๆ,9 0
ภำพรวม ควำมส้ำรใจ฿นกำรพัฒนำก้ำลังคน ละครือขำย
เทยบกบคา
เทยบกบคา
ที่สนับสนุนกำรจัดกำรรียนรูຌวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์
ๆ,โใ0
เป้าหมายึึ
เป้าหมายึึ
ละทคนลยี
คดเป็นรຌอยล
คดเป็นรຌอยล
็.ๆ9
.ใใ
หมายเหต: ึึ คาเป้าหมายจานวนครูวทยาศาสตร์ คณตศาสตร์ทมฐานขຌอมูลอยูท สสวท. ล เดຌรบบรการจากกาลงคนคือ 9,ๆ90 คน
คาเป้าหมายจานวนนกเรยนทเดຌรบการสอนจากครู คือ ใ,590,็00 คน

- กำรยอมรั บ ฿นขຌ อมูล ข ำ วสำร ละผลงำนของ สสวท. กล ม เป้ า หมายท ส ารวจความคดเหใ น จ านวน 8 กล ม เดຌ ก
คณ กรรมการ สสวท. หนวยงานภาครฐททางานรวมกบ สสวท. ครูผูຌสอน หนวยงานภาคเอกชนททางานรวมกบ สสวท.
นกเรยน ผูຌบรหารสถานศึกษา ผูຌปกครอง ล ปร ชาชน ฿นปีน้ภาพรวมกลมเป้าหมาย มความคดเหในอยูทร ดบ ไ. ็ใโ
เมือเทยบกบเกณฑ์การปร เมนผล มคาค นนทเดຌอยูทร ดบค นน ไ. ็ใโ เชนกน ปร เดในสารวจการยอมรบ฿นผลงาน
ของ สสวท. ปร เดในหลกคือ บทบาทของ สสวท. ตามกฎหมาย หรือ พร ราชบญญตทจดต้ง ดยมขຌอคาถาม จานวน ๆ
ปร เดในยอย เชน เป็นองค์กรทมผลงานดຌานการสงเสรมผูຌมความรูຌความสามารถทางดຌานคณตศาสตร์ ล วทยาศาสตร์เป็น
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ทยอมรบ เป็นองค์กรทมผลงานดຌานหนงสือเรยน เป็นทยอมรบ บคลากรมคณภาพ เป็นตຌน รายล เอยดปร เดในยอยขຌออืนโ
ผลการปร เมน ล ความคดเหใน฿นปร เดใน ท สสวท. ควรปรบปรง สามารถพจารณาเพ มเตมจากรายงานสรปผลการสารวจ
ความค ดเหใน ของผูຌ ม ส ว นเดຌ เส ยของ สสวท. ปร จ าปี ง บปร มาณ พ.ศ. โ55็ ส าหร บขຌอคຌน พบท เดຌ จ ากการส ารวจ
กลมเป้าหมายท้ง 8 กลม พบวากลมทมค นนการยอมรบเฉลยสูงสดคือ กลมผูຌบรหารสถานศึกษา รองลงเปคือ กลมนกเรยน ล
หนวยงานภาครฐ ตามลาดบ กลมทมค นนการยอมรบเฉลยนຌอยทสด คือกลมปร ชาชนทวเป ซึงมร ดบความเกยวขຌองกบ
สสวท. นຌอยมากเมือเทยบกบกลมอืนโ สามารถ สดงรายล เอยดน้าหนก ล ผลการปร เมน ยกตามกลมเป้าหมาย เดຌดงน้
.
โ.
ใ.
ไ.
5.
ๆ.
็.
8.

กลุมป้ำหมำยผูຌมีสวนเดຌสีย
น้ำหนัก
กรรมการ สสวท.
0. 0
หนวยงานภาครฐททางานรวมกบ สสวท.
0. 0
หนวยงานภาคเอกชนททางานรวมกบ สสวท. 0.05
ปร ชาชน
0.05
ผูຌบรหารสถานศึกษา
0.โ0
ครูผูຌสอน
0.โ0
นกเรยน
0.โ0
ผูຌปกครอง
0. 0
ภาพรวม การยอมรบ฿นผลงานของ สสวท.

คะนนฉลี่ย
3.7964
4.2724
4.0691
3.3792
4.3845
4.2142
4.3046
4.1329

คะนนถวงน้ำหนัก
0.3796
0.4272
0.2035
0.1690
0.8769
0.8428
0.8609
0.4133
ไ. ็ใโ

สาหรบรายล เอยดความเหในของผูຌมสวนเดຌเสยทม ตอการเปຂดรบสือ ชองทางการสือสารผลงาน ล บรการของ สสวท.
สามารถพจารณาเพมเตมจากรายงานสรปผลการสารวจความคดเหในของผูຌมสวนเดຌเสยของ สสวท. ปร จาปีงบปร มาณ
พ.ศ. โ55็ เชนกน
- ควำมตระหนักละหในควำมส้ำคัญของกำรรียนรูຌวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ละทคนลยี เป็นตวช้วดตอเนืองจากปีท
ลຌว กลมเป้าหมายจานวน โ กลม ทสารวจความคดเหใน เดຌ ก เยาวชน อาย 0-โ5 ปี ล ปร ชาชนทวเป อาย โ5-ไ5 ปี
หรื อ กล ม น กเรยน, กล ม น กศึก ษา ล กล ม ว ยท างาน ปร เดใ น การส ารวจคือ ) ความรูຌ ล ความเขຌา ฿จเก ยวก บ
วทยาศาสตร์ ล เทคนลย (Scientific Literacy) เบื้องตຌน ดยพจารณาความถูกตຌอง฿นการตอบคาถามดຌานวทยาศาสตร์
คณตศาสตร์ ล เทคนลย โ0 ขຌอ โ) ความตร หนก฿นความสาคญของวทยาศาสตร์ คณตศาสตร์ ล เทคนลย ดย
พจารณาความคดเหในเกยวกบปร เดในทศนคต ล การรบรูຌ ขຌอมูลดຌานวทยาศาสตร์ คณตศาสตร์ ล เทคนลย ภาพรวม
ของผลการปร เมนอยูทร ดบค นน 5.0000 มผลการดาเนนงานดกวาเป้าหมายมาก สดงรายล เอยดผลการปร เมน
เดຌดงน้
ตัวชีวัดยอย
น้ำหนัก ผลกำรด้ำนินงำน
. รຌอยล ของกลมเป้าหมายทมความรูຌ ล เขຌา฿จ
0.ๆ0
ๆ5.ใใ
เกยวกบวทยาศาสตร์ ล เทคนลย (Scientific
Literacy) เบื้องตຌน
โ. รຌอยล ของกลมเป้าหมายทมความตร หนก฿นความสาคญ
0.40
็ไ.8โ
ของวทยาศาสตร์ คณตศาสตร์ ล เทคนลย
ภำพรวม รຌอยละฉลี่ยถวงน้ำหนักของกลุมป้ำหมำยที่มีควำมตระหนักละหในควำมส้ำคัญฯ

คำคะนนที่เดຌ
5.0000
5.0000
5.เเเเ

สาหรบรายล เอยดความเหในของกลมเป้าหมายทมตอความตร หนก ล เหในความสาคญของการเรยนรูຌ วทยาศาสตร์
คณตศาสตร์ ล เทคนลย ล ผลการปร เมนสามารถพจารณาเพมเตมจากรายงานสรปผลการสารวจความคดเหในของ
ผูຌมสวนเดຌเสยของ สสวท. ปร จาปีงบปร มาณ พ.ศ. โ55็
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- ขຌอสังกต/ขຌอควรปรับปรุง฿นกำรวัด ละวิครำะห์ผลกำรด้ำนินงำน
1. ตวช้ว ดท ๆ เรืองจานวนกาลงคนท สนบสนนการจดการเรยนรูຌทม ความสามารถ฿นการจดการเรยนรูຌวทยาศาสตร์
คณตศาสตร์ ล เทคนลย สสวท. ควรเพมเตม นวทางการจดเกใบขຌอมูลของทกเครือขาย ฿หຌสามารถ สดงผลการดาเนนงานเดຌ
อยางล เอยดมากขึ้น ท้งกาลงคนทเป็นผูຌนา/ตຌนทาง ครูผูຌสอนทเดຌรบการขยายผล ล นกเรยน฿นช้นเรยนของครูผูຌสอน
ล ทสาคญควร฿หຌความสาคญกบการตรวจสอบยຌอนกลบเดຌของ หลงทมาของขຌอมูลดຌวย เพือเพมความนาเชือถือของ
การรายงานสถตผลการดาเนนงาน
2. ตวช้ วดท ็ เรืองการยอมรบ฿นขຌอมู ลขาวสาร ล ผลงานของ สสวท. จากย ทธศาสตร์ปี โ55็ - โ5ๆ สสวท. เดຌกาหนด
ยทธศาสตร์ท ไ เรืองการสือสารปร ชาสมพนธ์เชงรก เพือสงเสรมการเรยนรูຌวทยาศาสตร์ ดงน้นการปร เมนผล฿นปีน้
จึงมการปรบปร เดใน฿นการสารวจจากเดมสอบถามเฉพา ปร เดในการยอมรบ฿นบทบาทของ สสวท. ตามพนธกจ ๆ ขຌอ
ล สอบถามจาก ใ กลมเป้าหมาย คือคณ กรรมการ สสวท. หนวยงานภาครฐททางานรวมกบ สสวท. ล ครูผูຌสอน
ปรบเพมเตมปร เดในสารวจเรืองการเปຂดรบสือ หรือชองทางการสือสารผลงาน ล บรการของ สสวท. ล ชองทางการตดตอสือสาร
ปร สานงานกบ สสวท. พรຌอมท้งปรบเพมกลมเป้าหมายทสารวจอก 5 กลม เดຌ ก หนวยงานภาคเอกชนททางานรวมกบ สสวท.
นกเรยน ผูຌบรหารสถานศึกษา ผูຌปกครอง ล ปร ชาชน ต ปร เดในสารวจเพมเตมดงกลาว ปีน้จ สารวจเพือนามา฿ชຌ
เป็นขຌอมูล฿นการพฒนาการดาเนนงานของยทธศาสตร์น้฿นปีตอเป ล จ เมนามาคานวณรวมเป็นค นนการปร เมนผล฿นปีน้
3. ต วช้ ว ดท 8 เรื องความตร หน ก ล เหในความส าค ญของการเร ยนรูຌว ทยาศาสตร์ คณ ตศาสตร์ ล เทคนลย ฿นปี น้
ผลการดาเนนงานสูงกวาคาเป้าหมายมาก ฿นปีตอเป สสวท. ควรพฒนา นวทางการปร ชาสมพนธ์เชงรก฿หຌสามารถ
บรรล ผลตามเป้ า ปร สงค์ เช งย ทธศาสตร์ข องย ทธศาสตร์ 5 ปี ซึ งกาหนดคา เป้ า หมายร ย ยาว หรื อเป้ า หมาย
ปีงบปร มาณ พ.ศ. โ5ๆ เวຌสูงมาก หาก สสวท. สามารถเตรยม ผนงาน/กจกรรมภาย฿ตຌ ผนยทธศาสตร์ ดຌานน้
ลวงหนຌาเดຌด จ มอกาสทผลการดาเนนงานจ บรรลคาเป้าหมายทรຌอยล 85
มิติที่ ใ

ดຌำนประสิทธิภำพ

สสวท. มผลการปร เมนผลการดาเนนงาน฿นมตท ใ อยูทร ดบค นน ไ.5ใใ8 ผานเกณฑ์การปร เมนผล จากจานวน
ตวช้วดท฿ชຌวดผลท้งหมด ใ ตวช้วดหลก มผลการดาเนนงานดกวาเป้าหมายมาก ตวช้วด ล ดกวาเป้าหมาย โ ตวช้วด สาหรบมต
ดຌานปร สทธภาพ มค นนการปร เมนผลอยูร หวาง ไ. ใ5 ถึง 5.0000 ค นน ดยสรปผลสาเรใจของการดาเนนงานตาม
กรอบการปร เมนผลทสาคญ ดงน้
- รຌอยละควำมส้ำรใจของกำรบิกจำยงบประมำณประจ้ำปี
วงงินที่เดຌรับตำมผนงำน
ิลຌำนบำที
9ไ9.ๆๆ

ผลกำรบิกจำย
ิลຌำนบำที
885.็5

อัตรำกำรบิกจำย
ิรຌอยละี
9ใ.โ็

เงนงบปร มาณทเดຌรบตาม ผนงาน฿นปีงบปร มาณ พ.ศ. โ55็ พจารณาเฉพา งบดาเนนการ ล งบบคลากรทเดຌรบ
การจดสรรตาม ผนงาน ล คา฿ชຌจายของมูลนธ สอวน. เทาน้น เมรวมงบลงทน ล งบทนการศึกษา
งบบคลากร
งบดาเนนงาน
มูลนธ สอวน.
รวม

วงงินที่เดຌรับตำมผนงำน
โ05.็็
5ไ5.โไ
98.ๆ5
9ไ9.66
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หนวย: ลຌานบาท
ผลกำรบิกจำย
โ0โ.ไๆ
ไ8ไ.ๆไ
98.ๆ5
่่5.็5
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อตราการเบกจายงบปร มาณของ สสวท. คือรຌอยล 9ใ.โ็0โ หรือมร ดบค นน ไ. ใ5 ผลการดาเนนงานดกวา
เป้าหมาย ดย สสวท. เดຌวางร บบตดตามการ฿ชຌเงนงบปร มาณปร จาปีอยางตอเนือง รวมท้งคณ อนกรรมการตรวจสอบ
การดาเนนงาน ล ผูຌบรหาร฿หຌความสาคญกาหนดตดตามการ฿ชຌเงนงบปร มาณเป็นปร จาทกเดือน พรຌอมท้ง฿หຌ สสวท.
จดทารายงานงบการเงนเสนอคณ กรรมการ สสวท. พจารณาทกเตรมาส สาหรบผลการดาเนนงาน฿นปีน้ พบวา฿นสวนของ
งบดาเนนการ ซึงปร กอบดຌวยงบดาเนนการตามยทธศาสตร์ ล งบบรหาร มการ฿ชຌจายจรงลดลงเมือเทยบกบวงเงนทเดຌรบจดสรร
ดยงบบรหารมการ฿ชຌจายจรงจานวน 0 .โ ลຌานบาท จากวงเงนทเดຌรบจดสรร ไ8.9ไ ลຌานบาท หรือคดเป็นรຌอยล
ๆ็.95 เนืองจาก฿นปีน้ สสวท. นามาตรการปร หยดมา฿ชຌ฿นการบรหารจดการอยางเครงครด เชน การปรบรูป บบการจด
ปร ชม ดย฿ชຌวธการสือสารผาน E-Mail ทนการจดการปร ชม บบเป็นทางการ (฿ชຌเฉพา ฿นบางเรืองทพจารณา ลຌวเหในวา
เหมา สม) การปรบรูป บบวธการจดเกใบรวบรวมเอกสาร ดย฿ชຌวธจดเกใบเฟล์ ทนการเกใบเลมรายงาน การบรหารจดการ
คาเล้ยงรบรองบคคลภาย฿น สสวท. พรຌอมกบงานปร ชมของหนวยงาน เป็นตຌน
- กำรประหยัดพลังงำน สสวท. มการตดตามผลการ฿ชຌ พลงงาน ท้งเฟฟ้า ล น้ามนเชื้อเพลง฿นชวงปีงบปร มาณก อนหนຌา
ล พบความผดปกตของปรมาณการ฿ชຌ พลงงาน จึงเสนอตวช้วดเพือปร เมนผลการดาเนนงานความสาเรใจ฿นการสรຌาง
จตสานึกของการปร หยด ดย฿นปีน้ สสวท. เสนอปร เมนเฉพา พลงงานเฟฟ้า นวทางการปร เมนผลพจารณาจาก
ข้นตอนการดาเนนงาน 5 ร ดบมผลการดาเนนงานทร ดบค นน ไ.0000 ดยสามารถดาเนนงานตามเกณฑ์การ฿หຌค นนเดຌ
เกือบจ สมบูรณ์ ต้ง ต 1) จดทาขຌอมูลสถตเปรยบเทยบหนวยการ฿ชຌเฟฟ้ารายเดือนต้ง ตปีงบปร มาณ พ.ศ. โ555 – โ55็ ดย
เปรยบเทยบการ฿ชຌเป็นหนวย ล เป็นจานวนเงน เพือเป็นขຌอมูลยຌอนหลง ฿หຌสามารถทาการศึกษาว เครา ห์ นวนຌมเดຌ โ)
จดทาเอกสารการปร ชาสมพนธ์ ล รณรงค์การปร หยดพลงงาน ดยตดปร ชาสมพนธ์ตามจดตางโ ของอาคารทมผูຌ
สญจร ล พบเหในเดຌงาย เชน ภาย฿นลฟต์ดยสาร หนຌา หຌองทางาน จดบนทึกเวลาเขຌา -ออกของพนกงาน 3) ตงต้ง
คณ กรรมการเพือดาเนนการเกยวกบมาตรการปร หยด คาสงท ็็/โ55็ ลงวนท ๆ มนาคม โ55็ พรຌอมท้งจดฝຄกอบรม
฿หຌความรูຌ ล สรຌางจตสานึก฿หຌ กพนกงาน สสวท. ฿นหลกสูตร “อนรกษ์พลงงาน...ทาเดຌงายนดเดยว ดยวทยากรจาก
การเฟฟ้านครหลวง ฿นวนท โใ กนยายน โ55็ มพนกงานเขຌารวมกจกรรม ใๆ คน 4) จຌงเวยน฿หຌทกหนวยงานตดตาม
เรืองการปร หยดพลงงานภาย฿นหนวยงานตนเอง ดย฿ชຌ บบสารวจเครือง฿ชຌเฟฟ้าภาย฿น ตล หนวยงาน เมือวนท 21
ตลาคม โ55็ ซึงตอมา ตล หนวยงานเดຌจดสง บบสารวจ ล รายงานผลการดาเนนงานตามมาตรการปร หยดพลงงาน
฿นชวงวนท โโ-โ็ ตลาคม โ55็ สาหรบเกณฑ์การ฿หຌค นน฿นร ดบท 5 ยงดาเนนการเดຌเมสมบูรณ์ เนืองดຌวย สสวท.
ตຌอง฿ชຌร ย เวลา฿นการวเครา ห์ขຌอมูลทเดຌรบจาก ตล หนวยงาน ล สรปผลการดาเนนงานตามมาตรการปร หยด
พลงงาน เพือคຌนหาปัจจยทสงผลตอปร มาณการ฿ชຌเฟฟ้าท ทຌจรงตามสภาพบรบทของ สสวท. เชน อาคารทมอายการ฿ชຌ
งานมาเป็นเวลานาน เครือง฿ชຌสานกงาน/เครือง฿ชຌเฟฟ้า/อปกรณ์฿หຌ สงสวางตางโ เป็นรนเกา พฤตกรรมหรือความ฿ส฿จของพนกงาน
ความรวมมือ฿นการปร หยดพลงงานจากท้งจากบคคลภาย฿น ล บคคลภายนอกท฿ชຌสถานท ท้งน้หากขຌอมูลทนามา
ปร กอบการพจารณามความครบถຌวนหลายดຌาน จ ชวย฿หຌ สสวท. สามารถกาหนดมาตรการปร หยดพลงงานเฟฟ้าท
เหมา สมกบ สสวท. มากยงขึ้น฿นปีตอเป
- กำรปรับปรุงขันตอนละระยะวลำกำร฿หຌบริกำรของกระบวนกำรภำย฿น ฿นชวงหลายปีทผานมา สสวท. เดຌรบความคดเหใน
จากพนกงาน สสวท. ทตຌองการ฿หຌมการปรบปรงข้นตอน ล ร ย เวลาการ฿หຌบรการงานจดซื้อ จดจຌางพสด ฿นปีน้ สสวท.
จึงเสนอเรือง การมอบอานาจ฿หຌสาขา/ฝຆาย/สานกของ สสวท. ดาเนนการจดซื้อจดจຌางพสด ดยวธตกลงราคา วงเงนเมเกน
00,000 บาท ฿หຌเบใดเสรใจดຌวยอานาจของสาขา/ฝຆาย/สานกเอง เพือ฿หຌเกดความคลองตว ปร หยดเวลา นวทางการปร เมนผล
พจารณาจากข้น ตอนการดาเนนงานเพื อมอบอานาจ฿นการจ ดซื้ อจดจຌ าง ล การตดตามผลการด าเน นงานจรงเป็ น
ร ย เวลา 8 เดือน ต้ง ตกมภาพนธ์ – กนยายน โ55็ ผลการดาเนนงาน฿นภาพรวมอยูทร ดบค นน 5.0000 ดยสามารถ
ดาเนนงานตามเกณฑ์การ฿หຌค นนเดຌอยางครบถຌวนสมบูรณ์ ดงน้ ) จดทาคาสง ตงต้งหวหนຌา พสด ล เจຌาหนຌาทพสดของ
สาขา/ฝຆาย/สานก ฿หຌผูຌทเกยวขຌองเสนอผูຌมอานาจลงนาม ล ปร กาศ฿ชຌ 2) จดฝຄกอบรม฿หຌความรูຌเกยวกบ นวทางการจดซื้อจดจຌาง
พสดดยวธตกลงราคา วงเงนเมเกน 00,000 บาท ล จดทาคูมือปร กอบการฝຄกอบรม ใ) จดทา บบฟอร์มการจดซื้อ
จดจຌางดยวธตกลงราคาลง฿นเวใบเซต์ของ สสวท. พรຌอมท้งจดทาคูมือ นวทางการจดซื้อจดจຌางพสดดยวธตกลงราคาวงเงน
เมเกน 00,000 บาท 4) ตดตามปร เมนผลการจดซื้อจดจຌางดยวธตกลงราคาของสาขา/ฝຆาย/สานก ทครบถຌวนทกข้นตอน
ผลการดาเนนงาน฿นดຌานเอกสารทสาขา/ฝຆาย/สานกดาเนนการ รຌอยล 00 มความถูกตຌอง ล ครบถຌวน฿นการดาเนนการจดซื้อจดจຌาง
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พสดดยวธตกลงราคา เป็นเปตามร เบยบพสด 5) รຌอยล 8็. ๆ ของจานวนเอกสารทสาขา/ฝຆาย/สานก ดาเนนการขออนมต
จดซื้อจดจຌางพสด ดยวธตกลงราคา ลຌวเสรใจภาย฿นกาหนดเวลา 5 วน
- ขຌอสังกต/ขຌอควรปรับปรุง฿นกำรวัด ละวิครำะห์ผลกำรด้ำนินงำน
1. ตวช้วดท 0 ล
เป็นตวช้วดเพือปรบปรงปร สทธภาพการดาเนนงาน฿หຌสอดคลຌองตรงตามสภาพปัญหาทพบจาก
การดาเนนงานภาย฿นของ สสวท. เอง ซึง฿นปีน้ถือวา สสวท. มการบูรณาการร หวางหนวยงานภาย฿นเพือชวยกน
ปรบปรงปร สทธภาพการดาเนนงาน฿นเรืองดงกลาวเดຌด ฿นปีตอเปท้งสองตวช้วดน้ เมจาเป็นตຌองเสนอเป็นตวช้วด
฿นการปร เมนผลร ดบองค์กร ลຌว ต สสวท. ยงคงสามารถตดตามผลเป็นการภาย฿นเพือรกษาผลการดาเนนงาน฿หຌ
อยู฿นร ดบดอยางสมาเสมอ
ดຌำนกำรก้ำกับดูลกิจกำรละพัฒนำองค์กร

มิติที่ ไ

สสวท. มผลการปร เมนผลการดาเนนงาน฿นมตท ไ อยูทร ดบค นน ไ.ใ555 ผานเกณฑ์การปร เมนผล จากจานวน
ตวช้วดท฿ชຌวดผลท้งหมด ไ ตวช้วด บงเป็น โ สวนหลก คือ
1.
2.

มิติที่ ไ
การพฒนาดຌานการกากบดู ลกจการ
การบรหารงาน
) ความผูกพนของบคลากร สสวท. ทมตอองค์กร
โ) ความพึงพอ฿จของบคลากร สสวท. ทมตอการ฿หຌบรการ หรือ
การ฿ชຌงานร บบเทคนลยสารสนเทศ
ใ) การพฒนาตาม ผนพฒนาทรพยากรบคคล

น้ำหนัก
5
5

คำคะนนที่เดຌ
ไ. โ50
ไ.58ๆ0

5

ใ.9็ใใ

5

ไ.็8ไๆ

5

5.0000

มผลการดาเนนงานดกวาเป้าหมายมาก ตวช้วด ดกวาเป้าหมาย โ ตวช้วด ล เป็นเปตามเป้าหมาย ตวช้วด สาหรบมตดຌาน
การกากบดู ลกจการ ล พฒนาองค์กร มค นนการปร เมนผลอยูร หวาง ใ.9็ใใ ถึง 5.0000 ค นน ดยสรปผลสาเรใจ
ของการดาเนนงานตามกรอบการปร เมนผลทสาคญ ดงน้
- กำรพัฒนำดຌำนกำรก้ำกับดูลกิจกำร สสวท. มผลการดาเนนงานอยู฿นร ดบค นน ไ. โ50 ดยมปร เดในหลกท฿ชຌ
฿นการปร เม นผล 2 ปร เดใ น เดຌ ก ) บทบาท ล การปฏบ ต หนຌ า ท ของคณ กรรมการ โ) การพ ฒนาตนเองของ
คณ กรรมการ ซึงสามารถสรปผลเดຌดงน้
 คณ กรรมการ สสวท. มบทบาท฿นการกาหนด฿หຌ สสวท. ม ผน ทศทาง กลยทธ์ นยบาย ล เป้าหมายทสาคญของ
องค์การ ดย สสวท. เดຌจดทารายล เอยดของยทธศาสตร์ 5 ปี (ปร จาปีงบปร มาณ พ.ศ. โ55็-โ5ๆ ) ล ผน
ปฏบตงาน ล ผนรายจาย ปร จาปี โ55็ ทครบถຌวน ล ชดเจน พรຌอมท้ง฿หຌขຌอมูลสนบสนนการปร ชมตอคณ กรรมการเดຌ
อยางเพยงพอตอการพจารณากาหนด ผน ดยคณ กรรมการเดຌมอบหมาย฿หຌคณ อนกรรมการขบเคลือนยทธศาสตร์
การส งเสรมการเร ยนการสอนว ทยาศาสตร์ คณ ตศาสตร์ ล เทคนลย พ จารณาเบื้ องตຌ นมากอน หล งจากน้ น คณ กรรมการ
มสวนรวม฿นกร บวนการพจารณากาหนดยทธศาสตร์ ล ผนปฏบตงาน ล กรอบวงเงนงบปร มาณปร จาปี
งบปร มาณ พ.ศ. 2557 พรຌอมท้งมอบขຌอสงเกตตอ ผนการดาเนนงานดยเดຌพจารณา ล สดงความคดเหในดຌวย
 คณ กรรมการ สสวท. มการตดตามผลการดาเนนงาน ล มการทบทวนถึงความเพยงพอของร บบการบรหารจดการ
องค์กรทสาคญดยเดຌตดตามผลการดาเนนงานทสาคญตามภารกจหลกของ สสวท. อยางนຌอยเป็นรายเตรมาส เดຌ ก
ร บบการตรวจสอบการดาเนนงาน การตรวจสอบภาย฿น ล ร บบบรหารทรพยากรบคคล สาหรบร บบควบคม
ภาย฿น สสวท. ม การน าเสนอ ผนงานการควบค มภาย฿นตามรู ป บบของส าน กงานการตรวจเง น ผ น ด นต อ
คณ กรรมการบรหาร คร้ง ตยงเมเดຌมการรายงานผลการดาเนนงานตาม ผน฿หຌพจารณา ดຌานร บบเทคนลย
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สารสนเทศ ฿นปี โ55็ สสวท. ม การน าเสนอรายงานความกຌ า วหนຌ า ของผลการปฏ บ ต งาน ตามปร เดใ น ท
คณ กรรมการ฿หຌความสน฿จตดตาม โ คร้ง คือ รายงานความกຌาวหนຌา ล อธบายตวอยางปร กอบการ฿ชຌงานของ
ร บบ IPST Learning Space ล รายงานความคืบหนຌาของการนาร บบ Business Intelligence (BI) มา฿ชຌ฿นการตรวจสอบ
การดาเนนงานครงการตางโ ของ สสวท. ดຌานร บบบรหารความเสยง฿นร ดบองค์กร ฿นปีน้ สสวท. เดຌ ตงต้ ง
คณ อนกรรมการบรหารความเสยง ล เดຌนาเสนอ ผนบรหารความเสยงของ สสวท. ปีงบปร มาณ พ.ศ. โ55็-โ5ๆ
฿นวนท 0 กนยายน โ55็ ซึงคณ อนกรรมการบรหารความเสยงมขຌอค ดเหใน฿หຌปรบปรง ผนบรหารความเสยง ดย
คดเลือกความเสยง฿น ใ ดຌานหลก คือ ดຌานการปฏบตงาน ดຌานกลยทธ์ ล ดຌานการเงนมาดาเนนการ สาหรบการรายงานผล
การดาเนนงานตาม ผน เฉพา กจกรรมทดาเนนการ฿นปีน้ สสวท. คาดวาจ สามารถนาเสนอตอคณ อนกรรมการ เดຌ
฿นเดือนพฤศจกายน โ55็
คณ กรรมการ สสวท. มบทบาท฿นการดู ลตดตามผลการดาเนนงานท้งดຌานการเงน ล พนธกจ ดย สสวท. เดຌจดทา
รายงานการเงน ล รายงานตรวจสอบการดาเนนงานน าเสนอตอคณ กรรมการ ม ความถของการนาเสนอเป็ น
รายเตรมาส
คณ กรรมการมบทบาท฿นการปร เมนผลงานผูຌบ รหารสูงสด ล มการกากบ฿หຌมการปร เมนผลงานผูຌบรหารร ดบสูง
ดยมอบหมาย฿หຌคณ อนกรรมการปร เมนผลการปฏบตงานผูຌอานวยการ สสวท. จดทาบนทึกขຌอตกลงกบผูຌอานวยการ
ล จดทาหลกเกณฑ์฿นการปร เมนผลการปฏบตงาน฿นรูป บบของตวช้วด น้าหนก ล มการกาหนดหลกเกณฑ์
คาตอบ ทนผูຌอานวยการทชดเจน ล นาเป฿ชຌปร ยชน์ สาหรบผูຌบรหาร฿นตา หนงรองจากผูຌบรหารสูงสด โ ร ดบน้น
สสวท. พจารณาวายงมสถาน เป็นพนกงานของ สสวท. จึง฿ชຌหลกเกณฑ์กลางของคณ อนกรรมการบรหารบคคล ซึงม
บบปร เมน฿หຌผูຌบงคบบญชาปร เมนผลตามลาดบช้น หรือหวหนຌางานปร เมนผูຌ฿ตຌบงคบบญชา ล เสนอผลผาน
อนกรรมการบคคล ปร มวลผลค นนเป็นภาพรวมขององค์กร
สาหรบการปร ชมคณ กรรมการ/คณ อนกรรมการ สสวท. กาหนดปฏทนการปร ชมเป็นปร จาทกเดือน ดย฿นปีน้
สสวท. จ ดเตรยมวาร การปร ช ม ล เอกสารปร กอบการปร ชม ตลอดจนเนื้อหาของวาร การปร ช มส ง ฿หຌ
คณ กรรมการลวงหนຌา วธการนาสงมท้งผานจดหมายอเลใกทรอนกส์ (E-mail) ควบคูกบการนาสงดຌวยพนกงานถึงผูຌรบ
ดยตรง (by hand) สาหรบร ดบการมสวนรวมของกรรมการ฿นการเขຌาปร ชมคณ กรรมการ สสวท. ฿นภาพรวมการปร ชม฿นปีน้
ม ท้ ง หมดจ านวน โ คร้ง ม จ านวนกรรมการเขຌารวมการปร ช มคดเป็ นรຌอยล 80 ขึ้นเปจากจ านวนกรรมการท้ ง ส้ น โไ คน
ดยมผลการดาเนนงานครบถຌวน
฿นดຌานการเปຂดเผยขຌอมูล ล ความปรง฿สผานรายงานปร จาปี พ.ศ. โ55ๆ หรือเวใบเซต์ของ สสวท. ท้งขຌอมูล฿นดຌานการเงน
ความเสยง ล ภารกจหลกขององค์กร พบวา สสวท. สามารถ สดงรายงานทางการเงนเดຌครบถຌวน ดຌานภารกจหลก
สามารถ สดงผลการดาเนนงาน฿นปีทผานมา฿นรูป บบเชงปรมาณทชดเจน ต฿นดຌานความเสยงมการนา ผนบรหาร
ความเส ยงเปຂ ด เผยบนเวใ บ เซต์ ต เป็ น ผนบรหารความเส ยงท เสนอต อ คณ อน กรรมการบรหารความเส ยง ล
มขຌอคดเหใน฿หຌปรบปรง ขຌอมูลทเปຂดเผยจึงถือวาเป็นสารสนเทศทเมทนสมย มการเปຂดเผยครงสรຌางของคณ กรรมการ
ล อนกรรมการทสาคญ 0 คณ ครบถຌวน มขຌอมูลการเขຌาปร ชมของคณ กรรมการ ตอยางเรกใตามยงสามารถ
ปรบปรงเพมเตมการเปຂดเผยขຌอมูลทสาคญเดຌอก เชน ขຌอมูลปร วตของคณ กรรมการเป็นรายบคคลทครบถຌวนถูกตຌอง
ดຌานการจดทาขຌอมูลทสาคญของ สสวท. ฿นเวใบเซต์ พบวา สสวท. ควรเพมเตมการเปຂดเผยขຌอมูลทสาคญ เชน ขຌอมูล
การปฏบตงานตามนยบายรฐ ล ขຌอบงคบ ล /หรือร เบยบของสถาบนทสาคญ
การพฒนาตนเองของคณ กรรมการ฿นปีน้ สสวท. จดกจกรรมทเป็นการสงเสรมความรูຌความสามารถของคณ กรรมการ
฿นรูป บบของการศึกษาดูงาน฿นหวขຌอทมความสอดคลຌองกบภารกจหลกของ สสวท. จานวน ใ รายการ฿นปร เทศ
ตางโ ดงตอเปน้
1.

ประทศที่เปศึกษำดูงำน
อสราเอล

หัวขຌอศึกษำดูงำน
- การ฿ชຌสือเทคนลย฿นการเรยนการสอน ล การพฒนาครู
ดຌานวทยาศาสตร์ คณตศาสตร์ ล เทคนลย ร หวางวนท 15- 23
ธนวาคม โ556
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2.

ประทศที่เปศึกษำดูงำน
สหรฐอเมรกา

ใ.

ญปຆน

หัวขຌอศึกษำดูงำน
- การปร ชมสมมนาทางวชาการนานาชาต The 76th International
Technology and Engineering Educators Association Annual
Conference ร หวางวนท 27-29 มนาคม โ557
- Math Wonderland Tokyo Universtity of Sciencee ล รวมปร ชม
วชาการ คร้งท 17 Japan Conferemce on Discrete and
Computational Geometry and Graphs ร หวางวนท 14 - 19
กนยายน โ557

สสวท. จดทาเป็นครงการ ล ร บวตถปร สงค์การศึกษาดูงานอยางชดเจน มหลกเกณฑ์฿ชຌคดเลือกกรรมการเพือเขຌารวม
ศึกษาดูงาน฿น ตล ปร เทศ ดย ตล หวขຌอศึกษาดูงาน เดຌผานการพจารณาดຌานทเชยวชาญ ล /หรือ มปร สบการณ์
ทเกยวขຌองของกรรมการเป็นรายบคคล ล กร จายอยางทวถึง฿หຌกรรมการทกทานเดຌมสวนรวมมากทสด นอกจากน้
สสวท. เดຌจด฿หຌมการปร เมนตนเองของคณ กรรมการ (Self-assessment) ฿นวนท 8 กรกฎาคม โ55็ ดยพจารณา
กลมเป้าหมายหลก คือ คณ กรรมการจานวน โไ ทาน ซึง สสวท. เดຌรบ บบปร เมนตอบกลบจานวน โ ทาน หรือคดเป็น
รຌอยล 8็.50 ล นาเสนอผลค นน฿นภาพรวม คือ ไ.ใ็ใ8 ดยรายงานอยางเป็นทางการ฿นการปร ชมคณ กรรมการ
วนท 5 สงหาคม โ55็ ซึง฿นปีน้คณ กรรมการเมมขຌอคดเหใน หรือขຌอเสนอ น เพมเตมเกยวกบผลปร เมน ล นวทาง
ปฏบตเพือเพมปร สทธภาพ฿นการปฏบตหนຌาท ตอยาง฿ด อยางเรกใตาม ฿นปีตอเป สสวท. ควรนาขຌอเสนอ น หรือความคดเหใน
เพมเตมทเดຌรบจาก บบปร เมนของกรรมการเป฿ชຌปร ยชน์ หรือปรบปรง กຌเข หรือช้ จงความคืบหนຌาตอคณ กรรมการ
หาก สสวท. เดຌดาเนนการปรบปรง ลຌว ฿นปีน้ ความคดเหในเพมเตมจากคณ กรรมการ เดຌ ก ดຌานท ครงสรຌาง ล
คณสมบตของคณ กรรมการ มความเหใน฿หຌเพมจานวนกรรมการทเป็นผูຌ ทนจากหนวยงานภาคเอกชน฿หຌมากขึ้น ดຌานท ใ
การปร ชมของคณ กรรมการ มความเหใน฿หຌจดทาวาร การปร ชมคณ กรรมการ ฿หຌมลกษณ ยทธศาสตร์มากขึ้น ขຌอมูล
เอกสารปร กอบการปร ชมควรมปร เดในเรืองยทธศาสตร์มากขึ้น
- กำรบริหำรงำน สสวท. มผลการดาเนนงานอยู฿นร ดบค นน ไ.58ๆ0 ปร เดในหลกท฿ชຌ฿นการปร เมนผลม 3 ปร เดใน
ซึงสามารถสรปผลเดຌดงน้
- ควำมผูกพันของพนักงำนที่มีตอ สสวท. กลมเป้าหมายท฿ชຌ฿นการสารวจความผูกพนของพนกงานทมตอ สสวท. คร้งน้
เดຌ ก บคลากร สสวท. ทยงคงทางานอยู฿นชวงทมการสารวจ ร หวางวนท โ กรกฎาคม โ55็ ถึงวนท 8 สงหาคม
โ55็ จานวน ใ08 คน ดยมผูຌตอบ บบสอบถามท้งส้น โ8โ คน หรือคดเป็นรຌอยล 9 .5ๆ ตการปร มวลผลร ดบ
ความผูกพนของพนกงานทมตอ สสวท. น้น จ ฿ชຌเฉพา บคลากร สสวท. ทมอายงานต้ง ต ปีขึ้นเป ภาพรวมของ
ผลการปร เมนอยูทรຌอยล 80.9็ หรือทร ดบค นน ใ.9็ใใ สดงปร เดในหลกของร ดบความคดเหในดຌานความผูกพนของ
บคลากร สสวท. ทมตอองค์กรจา นกตามกลมผูຌปฏบตงาน เดຌดงน้
ประดในหลัก
1.
โ.
ใ.
ไ.
5.
ๆ.
7.

ดຌานองค์กร
ดຌานลกษณ งาน
ดຌานบคคล
ดຌานอกาสทเดຌรบ
ดຌานผลตอบ ทนดยรวม
ดຌานคณภาพชวต
ดຌานสภาพ วดลຌอม฿นการทางาน
ควำมคิดหใน฿นภำพรวม

องค์กร
ไ. 5
ไ.โโ็ๆ
ใ.9ไ8ไ
ใ.็ๆ00
ใ.8ไไ5
ใ.ๆ 9
ใ.็9 0
ใ.9็ใใ

คำฉลี่ยยกผูຌปฏิบัติงำน
กลุมผูຌบริหำร กลุมวิชำกำร
กลุมอ้ำนวยกำร
ไ.55็
ไ.0ใ5ไ
ไ. 55็
ไ.5ใ5็
ไ. ็ ใ
ไ. 9ใไ
ไ.โไโ9
ใ.90 ๆ
ใ.90็โ
ไ. ใใใ
ใ.ๆๆ ไ
ใ.็5ไ็
ไ.ใ5โไ
ใ.ๆ็็โ
ใ.8็็ไ
ใ.85็
ใ.ไ5ๆ็
ใ.็ ็0
ไ. ใใใ
ใ.ๆๆ9ใ
ใ.8โใ9
ไ.โ5่่
ใ.็96แ
ใ.9แ่5

ตเมือพจารณาคาเฉลยความคดเหใน ยกตามกลมผูຌปฏบตงานท้ง ใ กลม พนกงานมร ดบความคดเหใน ฿นปร เดใน
ความผูกพนของพนกงานทมตอ สสวท. ท้ง฿นภาพรวม ล รายปร เดใน พบวา กลมวชาการมคาเฉลยนຌอยทสด คือ
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ใ.็9ๆ ฿นขณ ทกลมผูຌบรหารมความผูกพนกบ สสวท. มากทสดคือ ไ.โ588 ส ทຌอน฿หຌเหในวายงคงมชองวางร หวาง
กลมผูຌปฏบตงาน ดยมเฉพา กลมผูຌบรหารเทาน้นทมร ดบความคดเหใน ดຌานความผูกพนสูงกวาภาพรวมขององค์กร
เมือพจารณารายปร เดในน้น ผูຌปฏบตงานท้ง ใ กลม เหในดຌวยกบดຌานคณภาพชวตนຌอยทสดเหมือนกน ซึงสอดคลຌองกบ
ภาพรวมของร ดบความคดเหในดຌานความผูกพนของบคลากร สสวท. ทมตอองค์กร ขຌอคຌนพบทสาคญ คือ ผูຌปฏบตการ
กลมวชาการซึงจากผลสารวจมคาเฉลยความผูกพนนຌอยทสดเหมือนกบผลสารวจปีกอนน้น เป็นกลมผูຌปฏบตงานทม
จานวนบคลากรมากทสดจากท้ง ใ กลม หรือ คดเป็นรຌอยล ไ็.ใ9 ล เป็นกลมทมบทบาท฿นการสรຌางผลผลตหลกของ
สสวท. ล ยงเดຌรบการคาดหมายสายงานอาชพ฿นอนาคต฿หຌเป็นผูຌบรหารของสถาบน ดຌวย หากพจารณาจา นกตาม
อายการทางานรายปร เดใน สดงเดຌดงน้

1.
โ.
ใ.
ไ.
5.
ๆ.
7.

ประดในหลัก

องค์กร

ดຌานองค์กร
ดຌานลกษณ งาน
ดຌานบคคล
ดຌานอกาสทเดຌรบ
ดຌานผลตอบ ทน ล ผลปร ยชน์
ดຌานคณภาพชวต
ดຌานสภาพ วดลຌอม฿นการทางาน
ควำมคิดหใน฿นภำพรวม

ไ. 5
ไ.โโ็ๆ
ใ.9ไ8ไ
ใ.็ๆ00
ใ.8ไไ5
ใ.ๆ 9
ใ.็9 0
3.9733

แ- 5 ปี
ไ.0ไ ็
ไ. โ
ใ.9โไ5
ใ.็0ใ
ใ.็55โ
ใ.ไ5ใ
ใ.5็8
3.7967

คำฉลี่ยยกชวงอำยุกำรท้ำงำน
5-แเ ปี แเ-โเ ปี โเ-ใเ ปี มำกกวำ ใเ ปี
ใ.9ใ็0 ไ.โ500 ไ.ใไ90
ไ.โ059
ไ.0โ็8 ไ.ใโ89 ไ.ไ9โโ
ไ.โโ0ๆ
ใ.85 9 ใ.99็8 ไ.0โ08
ใ.9ไไไ
ใ.ๆ8 5 ใ.9 ๆ็ ใ.8 โ5
ใ.ๆใไ0
ใ.็ใใใ ไ.0ใ5
ใ.85ไโ
ใ.็ๆไ็
ใ.ไไไไ ใ.ๆ05ใ ไ.0ๆโ5
ใ.ๆ8ๆใ
ใ.ๆโ9ๆ ใ.98โ5 ใ.9 ๆ็
ใ.8ใๆๆ
3.7579 4.0166 4.0725
3.8989

เมือพจารณาคาเฉลยความคดเหใน ยกตามชวงอายการทางาน฿น ใ ชวง เดຌ ก อายการทางานต้ง ต 5- 0 ปี 0-โ0 ปี
ล โ0-ใ0 ปี พบวาพนกงานมร ดบความคดเหใน฿นปร เดในความผูกพนของพนกงานทมตอ สสวท. มคาเฉลยเพมขึ้น
ตามอายงานทเพมขึ้นดຌวย
฿นปีน้ พนกงาน สสวท. มความเหใน฿นหวขຌอสงทปร ทบ฿จเกยวกบองค์กรมากทสด 5 อนดบ รก ดงน้
 ปร เดในบคคล คือความคดเหในวาการมเพือนรวมงานทด ล ชวยเหลือซึงกน ล กนมากทสด
 ปร เดในองค์กร คือความคดเหในวาเป็นองค์กร หงการเรยนรูຌททางานเพือปร ยชน์ กสงคม สงเสรมการศึกษา
฿หຌกบเดใก เยาวชน ซึงเป็นอนาคตของปร เทศชาต
 ปร เดในผลตอบ ทน ล ผลปร ยชน์ คือความคดเหในวาองค์กรมสวสดการทด
 ปร เดใ นอกาสทเดຌรบ คือความคดเหในวา การเปຂ ดอกาส฿หຌบคลากรเดຌพฒนาตนเอง ล ม ความกຌาวหนຌ า
฿นหนຌาทการงาน
 ปร เดในสภาพ วดลຌอม฿นการทางาน คือความคดเหในวาสถานททางานมสภาพ วดลຌอมการทางานทด (เชน
บรรยากาศ การคมนาคม)
ล พนกงาน สสวท. มขຌอเสนอ น หรือความคดเหในเพมเตมทตຌองการ฿หຌพจารณา กຌเขปรบปรง 5 อนดบ รก ดงน้
 ปร เดในองค์กร คือความคดเหในเรืองการปรบปรง/จดทาร เบยบขຌอบงคบ (เชน การเงน การคลง พสด ) ล
ข้นตอนการทางาน฿หຌสามารถปฏบตเดຌจรง พรຌอมท้งสือสาร฿หຌบคลากรทราบทวท้งองค์กร
 ปร เดใน บคคล คือความคดเหในเรืองผูຌบรหารควรมการจดลาดบความสาคญของงานทตຌองดาเนนการ ล
วาง ผนงาน ว ตถปร สงค์ของงาน฿หຌ ช ดเจน เพื อ฿หຌบ คลากรม ความเขຌา ฿จท ตรงกน ล ท างานเดຌ อย า ง
มปร สทธผล
 ปร เดในสภาพ วดลຌอม฿นการทางาน คือความคดเหในเรืองการปรบปรงสภาพ วดลຌอม฿นการทางาน฿หຌดมากขึ้น
เชน พื้นท฿นการทางานของ ตล บคคล การบารงรกษาอาคารสถานท ล อปกรณ์สานกงาน เชน ตຍ เกຌาอ้
฿หຌอยู฿นสภาพพรຌอม฿ชຌงาน หຌองอาหาร ทจอดรถ เป็นตຌน
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 ปร เดในคณภาพชวต คือความคดเหในเรืองการจด฿หຌมการทากจกรรมรวมกนอยางสมาเสมอ เพือ฿หຌเกดความรก
ความสามคค฿นองค์กร
 ปร เดในลกษณ งาน คือความคดเหในเรืองการมอบหมายงาน฿หຌสอดคลຌองกบความรูຌความสามารถของ ตล
บคคล ล ปรมาณงานทรบผดชอบอยู
สาหรบผลสารวจความคดเหในของบคลากร สสวท. รายปร เดในยอย ล ขຌอเสนอ น หรือความคดเหในเพมจากพนกงาน
ท้งหมด สามารถพจารณาเพมเตมจากรายงานสรปผลการสารวจความคดเหใน ของผูຌมสวนเดຌเสยของ สสวท. ปร จาปี
งบปร มาณ พ.ศ. โ55็
 ควำมพึงพอ฿จของบุคลำกร สสวท. ที่มีตอกำร฿หຌบริกำรหรือกำร฿ชຌงำนระบบทคนลยีสำรสนทศ สสวท. เสนอ
งานบรการเพือปร เมนผลการ฿หຌบรการ/การ฿ชຌงานร บบเทคนลยสารสนเทศ จานวน ไ งานบรการ กลมเป้าหมาย
ทสารวจ คือ ผูຌ฿ชຌบรการทเกยวขຌองกบงานบรการน้นโ เทาน้น รຌอยล เฉลยถวงน้าหนกของความพึงพอ฿จของบคลากร
สสวท. ทมตอการ฿หຌบรการหรือการ฿ชຌงานร บบเทคนลย สารสนเทศ คือรຌอยล ็8.9โ ผลค นนเมือเทยบกบ
เกณฑ์การ฿หຌค นนอยูทร ดบ ไ.็8ไๆ ดย ตล งานบรการมน้าหนก ล รຌอยล ความพึงพอ฿จของบคลากรท฿ชຌ
บรการ เป็นดงน้
งำนบริกำร
น้ำหนัก
. การ฿หຌบรการอนเทอร์เนใตผานร บบเครือขาย
0.ใ0
2. การ฿หຌบรการเครืองคอมพวเตอร์สานกงาน การ฿หຌบรการ
0.ใ0
ตอบคาถามหรือ กຌปัญหาทเกดขึ้นกบผูຌ฿ชຌคอมพวเตอร์
ล ร บบสารสนเทศ Helpdesk
3. ร บบสารสนเทศสนบสนนการปฏบตงาน
0.โ0
ไ. การ฿หຌคาปรึกษา การ฿หຌความรูຌดຌานเทคนลยสารสนเทศ
0.โ0
ภำพรวม รຌอยละฉลี่ยถวงน้ำหนักของควำมพึงพอ฿จของบุคลำกร สสวท.
ที่มีตอกำร฿หຌบริกำรหรือกำร฿ชຌงำนระบบทคนลยีสำรสนทศ

ผลกำรด้ำนินงำน
71.95
89.97
72.38
79.35
็8.9โ

 กำรพัฒนำตำมผนพัฒ นำทรัพยำกรบุคคล สสวท. มผลการดาเนนงานทร ด บค นน 5.0000 ดยสามารถ
ดาเนนงานตามเกณฑ์การ฿หຌค นนเดຌ ครบถຌวนทกร ดบค นน ต้ง ต 1) จดทาเอกสารหลกเกณฑ์ ล นวทาง
การปร เมนผลการปฏบตงานตามสมรรถน ทจาเป็น฿นการปฏบตงานของพนกงาน คูมือการปร เมนสมรรถน
บบปร เมนสมรรถน ทรพยากรบคคล เพือ฿ชຌ ฿นการปร เมนสมรรถน พื้นฐาน สมรรถน หลก ล สมรรถน ดຌาน
บรหารของพนกงาน โ) สือสารเพือทาความเขຌา฿จกบพนกงานกลมเป้าหมายเพือรบทราบ นวทาง ล กร บวนการ
ปร เมนสมรรถน ท้ง ใ ดຌาน ดยจดปร ชมช้ จงคูมือการปร เมนสมรรถน ล นวทางพฒนาทรพยากรบคคล
จานวน โ คร้ง คือวนท ไ ล ๆ ตลาคม โ55็ 3) เรมดาเนนการปร เมนสมรรถน ท้ง ใ ดຌานกบพนกงาน
กลมเป้าหมาย ต้ง ตวนท ็ ตลาคม โ55็ เป็นตຌนเป สาหรบร ดบค นนท 4) ล 5) สสวท. สามารถสรปผล
การปร เมนสมรรถน ของบคลากร ล รายงานการวเครา ห์ผลการปร เมนเดຌ ลຌวเสรใจ ซึงผลการปร เมนสมรรถน
฿นปี น้ พบว า พน กงานม สมรรถน สอดคลຌ องตามร ด บต า หน ง (ผ า น) ด งน้ สมรรถน พื้ น ฐาน รຌอยล ๆ0.็ไ
สมรรถน หลก รຌอยล ๆ9.โๆ ล สมรรถน ดຌานบรหาร รຌอยล ็โ.9ๆ ซึงเมือเทยบกบเกณฑ์การ฿หຌค นน ลຌวจึงม
ผลการดาเนนงานทสูงกวาเป้าหมายมาก
- ขຌอสังกต/ขຌอควรปรับปรุง฿นกำรวัด ละวิครำะห์ผลกำรด้ำนินงำน
 สสวท. ควรสือสาร ล ทาความเขຌา฿จเกยวกบการดาเนนการตาม นวทางการปร เมนผลดຌานการกากบดู ลกจการ฿หຌ
ทวถึงท้งองค์กร ต้ง ตทมา ความจาเป็น ล วตถปร สงค์ของการเป็นองค์กรทมการกากบดู ลกจการทด เพือ฿หຌ
พนกงาน สสวท. มความรูຌ ความเขຌา฿จจนสามารถ฿หຌการสนบสนนตางโ ตามบทบาทหนຌาททเกยวขຌองเดຌ ฿นปีตอเป
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สสวท. ควรเพมเตม฿นเรืองการมอบหมาย฿หຌมบคลากรททาหนຌาทกลนกรองขຌอมูลทเผย พรบนเวใบเซต์ของ สสวท.
ดยพจารณาท้งความถูกตຌองของเนื้อหา การปรบปรงเนื้อหา฿หຌทนสมย การเขຌาถึงเดຌงาย ล การนาเสนอทนาสน฿จ
 สาหรบความคดเหในของพนกงาน สสวท. ฿นปร เดในความผูกพนทมตอ สสวท. ฿นปีน้ สสวท. เดຌรเรมนาขຌอคดเหใน
เพมเตมจากพนกงานทเดຌรบการสารวจปี โ555-โ55ๆ ทมความเหในวา สสวท. ควรเรงปรบปรง/จดทาร เบยบขຌอบงคบ
ล ทบทวนข้นตอนการทางาน฿หຌเกดความคลองตว฿นการทางาน มาดาเนนการอยางเป็นรูปธรรม ดยกาหนดเป็น
ตวช้วดเพือปร เมนผล฿นมตท ใ ดຌานปร สทธภาพ คือ ตวช้วดท ร ดบความสาเรใจ฿นการปรบปรงข้น ตอน ล
ร ย เวลาการ฿หຌบรการของกร บวนการภาย฿น ดยคดเลือก งาน คือ งานจดซื้อจดจຌางพสด ดยวธตกลงราคา
วงเงนเมเกน 00, 000 บาท ฿นปีตอเป สสวท. ควรเรงสารวจกร บวนงานภาย฿นทยงตຌองการปรบปรง กຌเขมาดาเนนการเพมเตม
ดยพ จารณาล าด บความส าคญ฿หຌเหมา สม ดยหากเร มด าเน นการต้ ง ต ตຌ นปี งบปร มาณ จ ท า฿หຌ สสวท. ม ร ย เวลา฿น
การเตรยมการ วาง ผนจดเกใบขຌอมูลเดຌอยางมปร สทธภาพ
โี ขຌอสังกต/ขຌอสนอนะของที่ปรึกษำ

ดຌานท ขຌอเสนอ น ดຌานนยบายเพือปรบปรงการดาเนนงานตามภารกจของ สสวท.
การสรຌางเครือขายความรวมมือกบตางปร เทศ เพือศึกษา ล เรยนรูຌนวตกรรมทจ ปร ยกต์฿ชຌเพือผลกดนยทธศาสตร์
ทเกยวขຌองกบส เตใมศึกษา (STEM Education) ซึงสามารถ บงเป็นปร เดในยอย ดงตอเปน้
1.1 การศึกษารูป บบการบรหารศูนย์ ส เตใม (STEM) ตวอยางเชน รูป บบ ล ครงสรຌางการบรหารกจกรรม ล
การดาเนนงานจาก LUMA Centre ของปร เทศฟຂน ลนด์ (คณตศาสตร์ วทยาศาสตร์ ล เทคนลย ) LUMA
Centre Finland เป็นองค์กรททาหนຌาทปร สานงาน ล สงเสรม฿นรูป บบ ““mbrella Organization จดต้ง
ขึ้น฿นเดือนพฤศจกายน โ55ๆ ล เดຌทาหนຌาทปร สานงาน ล สนบสนน฿หຌกบ LUMA Centre ทมการดาเนนงานกบ 0
มหาวทยาลยหลก มาต้ง ตชวงปลายปี 990s ตามครงการ Science Education Development Project จดทาดย
Finnish National Board of Education ดย LUMA Centre ทอยู฿นมหาวทยาลยจ เนຌนสาขาฟຂสกส์ เคม
ชววทยา ภูมศาสตร์ คณตศาสตร์ เทคนลย ล กร บวนการการเรยนรูຌ (Pedagogy) ดยจ มการทางานภาย฿น
หนวยงานของมหาวทยาลย (เชน คณ วทยาศาสตร์ คณ ศึกษาศาสตร์ ล คณ วศวกรรมศาสตร์ ) ล รวมกบ
หนวยงานภายนอก เชน รงเรยน องค์กรภาคเอกชน ล องค์กรร หวางปร เทศ ดยกจกรรม ล ผลผลตม
ความหลากหลาย เชน Youth Camp, วารสาร ล สือสงพมพ์ อบรมพฒนาทกษ ฿หຌกบครูวทยาศาสตร์ ล
คณตศาสตร์ การนาปัญหาจากภาคอตสาหกรรมมาจดทารางวลการ ขงขน การจดกจกรรมวทยาศาสตร์นอก
รงเรยน เป็นตຌน
1.2 การจดเตรยม ล การสรຌางบคลากรเพือรองรบ ผนงาน กจกรรม ล การขยายตวของศูนย์ ส เตใมอยางตอเนือง
ดยการเปรยบเทยบ ล วเครา ห์ขຌอเดຌเปรยบ ล เสยเปรยบร หวางการมศูนย์ส เตใม฿นร ดบรงเรยนกบศูนย์
ส เตใม฿นร ดบมหาวทยาลย ซึงศูนย์ ส เตใม฿นร ดบรงเรยนเมือเทยบกบมหาวทยาลยจ พบวา ยงจาเป็นตຌองม
นกวทยาศาสตร์ผูຌเชยวชาญดຌานการบรหารครงการ ผูຌปร สานงานกบภาคเอกชน ล หนวยงานภาครฐ เป็นตຌน
1.3 การพ ฒนาท กษ บคลากรเพื อรองรบกบกจกรรม฿นการสรຌา งเครือขายร หว างปร เทศ อนเป็น ส วนหนึง฿น
การสงเสรมการเรยนการสอนดຌานวทยาศาสตร์ คณตศาสตร์ ล เทคนลย เชน Dream School Project
ทปร เทศฟຂน ลนด์ เนຌน฿นนวตกรรมการเรยนการสอน฿นหຌองเรยน ล นอกหຌองเรยน ดยผสมผสานรูป บบ
Experimental Learning การ฿ชຌ ICT การปรบหຌองเรยน ล การนาหลกจตวทยามาปร ยกต์฿ชຌ หรือ หนวยงาน
SAVI (Service Across Virtual Institute) มการ ลกเปลยนผลงานวจย ล กจกรรมตางโ เชน Assessment
and Effective Teaching of Calculus ล Improving Understanding of Student Engagement in
STEM ซึง สสวท. ตຌองเตรยมดຌานกร บวนการวจย ดยบคลากรของ สสวท. เอง การเขยนบทความทางวชาการ
การจดทาฐานขຌอมูล ล การเขຌารวมสมมนาทางวชาการ เป็นตຌน
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ดຌานท โ ขຌอเสนอ น เพือปรบปรงการบรหารจดการ
สืบเนืองจากขຌอเสนอ น ฿นดຌานท สสวท. จาเป็นจ ตຌองวเครา ห์ร ดบปร สทธภาพของกร บวนการจดการภาย฿น
ทสาคญ เนืองจากตຌองคานึงถึงความคลองตว ล การบรรลผลสาเรใจของครงการ ล สงทรเรม฿หมโ เดຌ ก
1.1 กร บวนการจดซื้อจดจຌาง ทมความพรຌอมเพือสนบสนนการจดทาครงการทางวชาการตางโ รวมกบหนวยงาน
ร หวางปร เทศ เชน ข้นตอนการตดสน฿จ ร เบยบวธปฏบตทเกยวขຌอง รวมถึงการพฒนาทกษ ล ฝຄกอบรม฿หຌ
เจຌาหนຌาทพสดมความคຌนเคยกบการดาเนนงานจดจຌาง ล การทาขຌอตกลงสญญา฿นร ดบนานาชาตทอาจจ
เป็นเปเดຌ฿นอนาคต
1.2 กร บวนการพฒนาทกษ บคลากร ซึงจ ตຌองมทกษ ความรูຌดຌานกร บวนการการเรยนรูຌ การปร ยกต์฿ชຌร บบ
เทคนลยสารสนเทศ การ฿ชຌภาษาองกฤษ เพือชวยเสรม฿หຌกจกรรมของ สสวท. มความเขຌม ขใง เชน การพฒนา
ปร กรมอบรมครู เป็นตຌน
ดຌานท ใ ขຌอเสนอ น ฿นเรืองการยกร ดบคณภาพชวตการทางาน
จากการสารวจความคดเหในของพนกงานปร จา฿นปร เดในความผูกพนของพนกงานทมตอ สสวท. ผานร บบออนเลน์
ตดตอกน ใ ปี ต้ง ตปี โ555-โ55็ พบวาพนกงาน สสวท. สดงความคดเหในเพือการ กຌเขปรบปร งสูงทสด฿น ใ
ปร เดในทสงผลตอคณภาพชวตการทางาน ล ยงเป็นปร เดในทพนกงาน มความคดเหในวายงเมเดຌรบการ กຌเข หรือยง
เมเกดการเปลยน ปลง คือ ) ดຌานกร บวนการทางานภาย฿น โ) ดຌานการบรหารจดการองค์กร ใ) ดຌานสภาพ วดลຌอม
ล บรรยากาศ฿นการทางาน
ใ. ดຌานกร บวนการทางานภาย฿น สสวท. ควรจดทาคูมือ สดงข้นตอนการทางาน (งานสนบสนน เชน การเงน การคลง
พสด ล บคคล) ทชดเจน ปฏบตเดຌจรง ล ทนตอการเปลยน ปลงของสถานการณ์ ล สือสาร฿หຌพนกงาน
สสวท. ทราบทวท้งองค์กร เพือ฿หຌการปร สานงานร หวางหนวยงานอืนโ ทเกยวขຌองมความคลองตว
ใ.โ ดຌานการบรหารจดการองค์กร สสวท. ควรปรบปรงร บบการสือสารภาย฿น เพือ฿หຌบคลากรทกร ดบเขຌา฿จทศทาง
ล เป้าหมาย฿นการทางานขององค์กร฿หຌเป็นทศทางเดยวกนผานชองทางสือสารตางโ ฿นรูป บบทสามารถกร ตຌน฿หຌ
เกดการมสวนรวมของพนกงาน
3.3 ดຌานสภาพ วดลຌอม ล บรรยากาศ฿นการทางาน สสวท. ควรพจารณาปรบปรงสภาพ วดลຌอม฿นการทางาน฿หຌ
ด ขึ้น เช น พื้ น ท ฿นการท างานของ ต ล บ คคล การบ าร งรกษาอาคารสถานท ล อปกรณ์ ส าน กงาน฿หຌอ ยู
฿นสภาพพรຌอม฿ชຌงาน หຌองอาหาร ทจอดรถ เป็นตຌน
ดຌานท ไ ขຌอเสนอ น เพือการปรบปรงการบรหารจดการ ล การจดทาตวช้วดผลการดาเนนงาน฿นปีตอเป
1) ควรเตรยมการวาง ผนจดเกใบขຌอมูลทส ทຌอนความสาเรใจตามยทธศาสตร์ 5 ปี (ปีงบปร มาณ พ.ศ. โ55็-โ5ๆ )
อยางเป็นร บบ คือ ตวช้วด ล คาเป้าหมาย ตຌองกาหนดนยาม หรือคาอธบายทเขຌา฿จตรงกนร หวางผูຌจดเกใบขຌอมูล
ดยตรง ล ผูຌบรหารทกากบดู ลครงการ กาหนดผูຌรบผดชอบทาหนຌาทจดเกใบขຌอมูลเป็นรายตวช้วด รอบความถ
฿นการปรบปรงขຌอมูล฿หຌทนสมย เชน ทก ๆ เดือน หรือ ทกปี ล ฿หຌความสาคญกบขຌอมูลสถตผลการดาเนนงานตางโ
ทจดเกใบ ดยตຌองเนຌนความถูกตຌอง พรຌอม฿ชຌงาน หรือมความทนสมย ล ร บ หลงทมาเดຌ เพือ฿หຌ สสวท. สามารถ
ปร เมนความสาเรใจตามรอบร ย เวลาตางโ เดຌทนท เมือตຌองจดทารายงานปร เมนผลรอบตางโ
2) ควรเตรยมการวาง ผนการปร เมนผลการดาเนนงานร ดบองค์กรปร จาปี ฿หຌสามารถเรมดาเนนการเดຌกอนขึ้น
ปีงบปร มาณตอเป หรืออยางนຌอยเมควรเกนเตรมาส รกของปีงบปร มาณ สสวท. ควรตຌองมกรอบการปร เมนผล
ตวช้วด น้าหนก คาเป้าหมาย ล เกณฑ์การ฿หຌค นนทพรຌอม฿ชຌสือสารภาย฿น฿หຌพนกงาน สสวท. เดຌรบทราบดยทว
กน เพรา ผูຌมสวนเดຌเสยทเกยวขຌองกบการปร เมนผล จ เดຌนาเป฿ชຌวาง ผนการตดตามผล หรือ สามารถรวบรวม
ผลงานส สมเวຌลวงหนຌา
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3) ตำรำงสรุปผลคะนนของสถำบันสงสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์ละทคนลยี ปีงบประมำณ พ.ศ. โ55็
ตัวชีวัดผลกำรด้ำนินงำน

หนวยวัด นำ้ หนัก
(รຌอยละ)

มิติที่ 1 ดຌำนผลสัมฤทธิ์ตำมพันธกิจ
20
1 ค นนเฉลยของการสอบ O-NET
5
ดຌานวทยาศาสตร์ ล ดຌานคณตศาสตร์ ฿นรงเรยน
ทครูผา นการพฒนา ล เดຌดาเนนการตามผลผลต
ล กร บวนการของ สสวท.
1.1 วทยาศาสตร์
รຌอยล
2.50
1.2 คณตศาสตร์
รຌอยล
2.50
2 จานวนนกวทยาศาสตร์ ล ผูຌเชยวชาญททางาน
คน
3
฿นปร เทศเทยดຌานวทยาศาสตร์ คณตศาสตร์
ล เทคนลย ส สมเพมขึ้นจากการสรຌางนกเรยน
นกศึกษาทมความสามารถพเศษ
3 ร ดบความพึงพอ฿จของผูຌ฿ชຌสือ ล กร บวนการ
ร ดบ
5
จดการเรยนรูຌของ สสวท.
4 ร ดบความพึงพอ฿จของผูຌเขຌา฿ชຌผลผลตของ สสวท. ร ดบ
4
฿นรูป บบดจทล
5 รຌอยล เฉลยถวงน้าหนกของความสาเรใจ
รຌอยล
3
฿นการดาเนนงานครงการทรเรมเพือนาเปสู
การสรຌางนวตกรรม
มิติที่ 2 ดຌำนผูຌมีสวนเดຌสีย
30
6 ร ดบความสาเรใจของการพฒนากาลงคน ล
10
เครือขายสนบสนนการจดการเรยนรูຌวทยาศาสตร์
คณตศาสตร์ ล เทคนลย
6.1 จานวนเครือขายทสนบสนนการจดการเรยนรูຌ เครือขาย 3
ทมความสามารถ฿นการจดการเรยนรูຌ
วทยาศาสตร์ คณตศาสตร์ ล เทคนลย
6.2 จานวนกาลงคนทสนบสนนการจดการเรยนรูຌ
คน
3
ทมความสามารถ฿นการจดการเรยนรูຌ
วทยาศาสตร์ คณตศาสตร์ ล เทคนลย
รຌอยล
3
6.3 รຌอยล ของครูทเดຌรบการสนบสนน
การจดการเรยนรูຌจากกาลงคน ล เครือขาย
ของ สสวท.
6.4 รຌอยล ของนกเรยนทเดຌรบการสนบสนน
รຌอยล
1
การจดการเรยนรูຌจากกาลงคน ล เครือขาย
ของ สสวท.
7 ร ดบการยอมรบ฿นขຌอมูลขาวสาร ล ผลงาน
ร ดบ
10
ของ สสวท.
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1

กณฑ์กำร฿หຌคะนน
2
3
4

ผลกำรด้ำนินงำน
5 ผลกำร คำคะนน คะนน
ด้ำนินงำน ทีเ่ ดຌ ถวงนำ้ หนัก
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5.0000

0.1500

6,230

5.0000

0.1500

3
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6

7

7.69

5.0000

0.1500

3
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5

6
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11.33

5.0000

0.0500

1
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5

4.17

4.1732

0.4173

รำยงำนสรุปกำรประมินผลกำรด้ำนินงำน ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ. โ55็
รอบ แโ ดือน ิแ ตุลำคม โ556 – ใเ กันยำยน โ55็ี ของสถำบันสงสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์ละทคนลยี
ตัวชีวัดผลกำรด้ำนินงำน

8 รຌอยล เฉลยถวงน้าหนกของกลมเป้าหมายทม
ความตร หนก ล เหในความสาคญของการเรยนรูຌ
วทยาศาสตร์ คณตศาสตร์ ล เทคนลย
8.1 รຌอยล ของกลมเป้าหมายทมความรูຌ ล เขຌา฿จ
เกยวกบวทยาศาสตร์ ล เทคนลย
(Scientific Literacy) เบื้องตຌน
8.2 รຌอยล ของกลมเป้าหมายทมความตร หนก
฿นความสาคญของวทยาศาสตร์ คณตศาสตร์
ล เทคนลย
มิติที่ 3 ดຌำนประสิทธิภำพ
9 รຌอยล ความสาเรใจของการเบกจายงบปร มาณ
ปร จาปี
10 ร ดบความสาเรใจ฿นการปร หยดพลงงาน
11 ร ดบความสาเรใจ฿นการปรบปรงข้นตอน ล
ร ย เวลาการ฿หຌบรการของกร บวนการภาย฿น
มิติที่ 4 ดຌำนกำรก้ำกับดูลกิจกำรละพัฒนำองค์กร
12 ร ดบการพฒนาดຌานการกากบดู ลกจการ

หนวยวัด นำ้ หนัก
(รຌอยละ)

กณฑ์กำร฿หຌคะนน
2
3
4

5

10

ผลกำรด้ำนินงำน
ผลกำร คำคะนน คะนน
ด้ำนินงำน ทีเ่ ดຌ ถวงนำ้ หนัก
5.0000

รຌอยล

6

40

45

50

55

60

65.33

5.0000

0.3000

รຌอยล

4

40

45

50

55

60

74.82

5.0000

0.2000

รຌอยล

20
5

87

89

91

93

95

93.27

4.5338
4.1351

0.2068

ร ดบ
ร ดบ

5
10

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

4.00
5.00

4.0000
5.0000

0.2000
0.5000

ร ดบ

30
15

4.13

4.3555
4.1250

0.6188

13 ร ดบความสาเรใจ฿นการบรหารงาน
13.1 ร ดบความผูกพนของพนกงานทมตอ สสวท.
13.2 รຌอยล เฉลยถวงน้าหนกของความพึงพอ฿จ
ของบคลากร สสวท.ทมตอการ฿หຌบรการหรือ
การ฿ชຌงานร บบเทคนลยสารสนเทศ
13.3 ร ดบการพฒนาตาม ผนพฒนาทรพยากร
บคคล

1

1

2

3

4

5

15

4.5860

รຌอยล
รຌอยล

5
5

78
60

79
65

80
70

81
75

82
80

80.97
78.92

3.9733
4.7846

0.1987
0.2392

ร ดบ

5

1

2

3

4

5

5.00

5.0000

0.2500

คำคะนนทีเ่ ดຌ

4.5394

นำ้ หนักรวม 100

ผลคะนน ณ วันที่ 7 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2557
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