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1) สรุปภาพรวมผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.) 

   สรุปผลคะแนนของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
 

 

หมายเหตุ: ระดับคะแนนของผลการประเมิน แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังน้ี ระดับ 5 คือ ผลการด าเนินงานดีกว่าเป้าหมายมาก, ระดับ 4 คือ ผลการด าเนินงานดีกว่า
เป้าหมาย, ระดับ 3 ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย, ระดับ 2 ผลการด าเนินงานอ่อนกว่าเป้าหมาย และระดับ 1 ผลการด าเนินงาน          
อ่อนกว่าเป้าหมายมาก 

ผลการประเมินในภาพรวมของ สสวท. ทั้ง 4 มิติ อยู่ที่ระดับคะแนน 4.5044 ผ่านเกณฑ์การประเมินผล หรือมีผลการด าเนินงาน
ดีกว่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงานที่ดีที่สุด คือ มิติด้านประสิทธิภาพ อยู่ที่ระดับคะแนน 4.9591 ส่วนมิติอื่นๆ มีผลคะแนน         
อยู่ในระดับดีกว่าเป้าหมายเช่นกัน คือ เกิน 4.0000 คะแนนในทุกมิติ 
 สรุปการประเมินผลการด าเนินงานแยกรายมิติ 

 
 

สสวท. มีผลการประเมินผลการด าเนินงาน ในมิติที่ 1 อยู่ที่ระดับคะแนน 4.7960 ผ่านเกณฑ์การประเมินผล โดยในส่วนของตัวชี้วัด 
จ านวน 5 ตัวชี้วัดหลัก มีผลการด าเนินงานดีกว่าเป้าหมายมาก 2 ตัวชี้วัด และดีกว่าเป้าหมาย 3 ตัวชี้วัด ส าหรับมิติด้าน
ผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจมีคะแนนการประเมินผลอยูร่ะหว่าง 4.4168 ถึง 5.0000 คะแนน โดยสรุปผลส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามกรอบการประเมินผลที่ส าคัญ ดังนี้ 

- คะแนนเฉลี่ยของการสอบ O-NET ด้านวิทยาศาสตร์และด้านคณิตศาสตร์ ในโรงเรียนที่ครูผ่านการพัฒนา และได้
ด าเนินการตามผลผลิตและกระบวนการของ สสวท. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ก าหนดให้มีการประเมินผลความส าเร็จของ
การพัฒนาครู 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1: โรงเรียนศูนย์สะเต็มศึกษาภาค และโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กลุ่มที่ 2: โรงเรียนที่เป็นศูนย์การพัฒนาผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) และกลุ่มที่ 3: โรงเรียนในเครือข่ายของสาขา พสวท. และ สควค. (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ และ

สถาบันส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 

มิติที่ 1 ผลสัมฤทธิท์างพันธกจิ   
น  าหนัก 25% 

คะแนน 4.7960 

มิติที่ 2 ผู้มีส่วนได้เสีย 
น  าหนัก 25% 

คะแนน 4.2267 

มิติที่ 3 ประสิทธิภาพ 
น  าหนัก 20% 

คะแนน 4.9591 

มิติที่ 4 ก ากับดูแลกจิการ
และพัฒนาองค์กร 
น  าหนัก 30% 

คะแนน 4.1898 

คะแนนรวม 
4.5044 
(100%) 

1.0000 
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3.0000 

4.0000 

5.0000 

มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4 รวม 

4.7960 
4.2267 

4.9591 
4.1898 

4.5044 

• คะแนนที่ได้ คือ 4.7960 มิติที่ 1 ด้านผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจ  
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ปีงบประมาณ พ.ศ.

คะแนนเ ล่ียของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายของ สสวท. เทียบกับทั้งประเทศ (ร้อยละ)

โครงการครูผู้น าการเปลี่ยนแปลง)  ซึ่งครูทั้ง 3 กลุ่มได้ผ่านการพัฒนาและสามารถด าเนินการ ตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ของ สสวท.           
มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 การประเมินผลพิจารณาจากคะแนนเ ลี่ยของการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) 
หรือ Ordinary National Educational Test: O-NET ซึ่งเป็นการวัดผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน 2 วิชา คือ วิชาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนที่ครูผ่านการพัฒนา และได้ด าเนินการตามผลผลิตและกระบวนการ
ของ สสวท. ในปีการศึกษา 2557 (ซึ่งประกาศผลสอบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) เทียบกับคะแนนเ ลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ทั้งประเทศ  

โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายของ สสวท. 
จ านวนโรงเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบ (แห่ง) 

วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ 
1. โรงเรียนศูนย์สะเต็มศึกษาภาค และโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
49 49 

2. โรงเรียนท่ีเป็นศูนย์การพัฒนาผู้สอนและบุคลากรทาง            
การศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) 

95 95 

3. โรงเรียนในเครือข่ายของสาขา พสวท. และ สควค. (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
และโครงการครูผู้น าการเปล่ียนแปลง)   

380 380 

รวม 524 524 
 

วิชา น  าหนัก ผลการด าเนินงาน (ร้อยละ) ค่าคะแนนที่ได้รับ 
1. วิทยาศาสตร์ 0.50 14.74 4.1337 
2. คณิตศาสตร์ 0.50 20.40 4.7000 

คะแนนเฉลี่ยของการสอบ O-NET ในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายของ 
สสวท. เทียบกับคะแนนเฉลี่ยของการสอบ O-NET ทั งประเทศ 

4.4168 

  
จากตารางผลการด าเนินงาน (ร้อยละ) แสดงให้ทราบว่าคะแนนเ ลี่ย
ของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาของ สสวท.  มีคะแนน
เ ลี่ยของการสอบ O-NET สูงกว่าคะแนนเ ลี่ยทั้งประเทศทั้งวิชา
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ หรือ คิดเป็นร้อยละ 14.74 และ 
ร้อยละ 20.40 ตามล าดับและเมื่อพิจารณาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ของคะแนนเ ลี่ยของการสอบ O-NET ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา คือ ตั้งแต่ 
ปีการศึกษาพ.ศ. 2554-2557 มีผลการด าเนินงานที่ สู งกว่ า
ระดับประเทศมาโดยตลอด เนื่องด้วยตัวชี้วัดนี้ เป็นผลลัพธ์จาก             

การพัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ตลอดจนมีทักษะในการเป็น
ครูที่มีคุณภาพ โดยครูในกลุ่มโรงเรียนเป้าหมายของ สสวท. ต้องผ่านการอบรมในหลักสูตรของ สสวท. รูปแบบใดรูปแบบ
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แผนภูมิแสดงข้อมูลหน่วยงานท่ีผู้ส าเร จการศ ก าทุน พสวท.ป ิบัติงาน

หนึ่งใน 3 รูปแบบทั้งการอบรมครูโดยตรง อบรมครูด้วยระบบทางไกล และอบรมผ่านเครือข่าย โดยในช่วงปีที่ผ่านมา 
สสวท. ได้ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตามแนวทางสะเต็มศึกษาให้กับครูผู้สอน
ในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย สังกัด สพฐ. และ สช.  นอกจากนี้ สสวท. ได้ให้การสนับสนุน สื่อ อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 
และงบประมาณที่จ าเป็นให้โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเพื่อเอื้อให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ตามหลักสูตร 
และเพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามมาตรฐาน สสวท. ได้นิเทศ ติดตามและประเมินผลการอบรมกับครูทุกคนที่ผ่าน           
การอบรมด้วย 

- นักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญที่ท างานในประเทศไทย ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สะสมเพิ่มข  น
จากการสร้างนักเรียน นักศ ก าที่มีความสามารถพิเศ  พิจารณาจากจ านวนนักวิทยาศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ 
ในการท าวิจัยและเขียนต ารา และปัจจุบันยังมีสถานะการท างานในประเทศไทยในด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี            
โดยใช้วิธีนับสะสมจากฐานข้อมูลของ สสวท. เ พาะกลุ่มนักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษ ผลการด าเนินงานในปีนี้คือ 1,086 
คน ซึ่งดีกว่าเป้าหมายมาก โดยมีจ านวนที่เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 106 คน สสวท. น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศออนไลน์มาใช้สนับสนุน
ระบบติดตาม ทั้งผู้ส าเร็จการศึกษา และนักเรียนทุนที่ก าลังศึกษาระดับปริญญาเอกที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาของแต่ละปีการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง โดยให้ทั้งผู้ส าเร็จการศึกษา และผู้รับทุนสามารถรายงานสถานภาพ เพิ่มรายการผลงานวิชาการ รางวัลดีเด่น การเข้าร่วม
กิจกรรมต่าง  ๆผ่านระบบสารสนเทศออนไลน์ได้ด้วยตนเอง จากฐานข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาทุน พสวท. ที่จัดเก็บในระบบสารสนเทศ 
พบว่าจากทั้งหมด 1,086 คน มีสัดส่วนหน่วยงานที่ผู้ส าเร็จการศึกษาทุน พสวท. ไปปฏิบัติงานมากที่สุด คือหน่วยงานสังกัด
กระทรวงศึ กษาธิ การ คิ ดเป็ นร้ อยละ 79, 
กระทรวงวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 14, สถาบันวิจัย     
จุฬาภรณ์ ร้อยละ 1, หน่วยงานอื่น เช่น กระทรวง 
กลาโหม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ  และ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ ร้อยละ 3           
และอยู่ระหว่างบรรจุเข้าปฏิบัติงาน ร้อยละ 3 

- ความพ งพอใจของผู้ ใช้สื่ อและกระบวนการ            
จัดการเรียนรู้ของ สสวท. กลุ่มเป้าหมายที่
สอบถามความพึงพอใจ ได้แก่  ผู้บริหารสถาน             
ศึกษา ครูผู้สอนสาระวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี และนักเรียน ในปีนี้ภาพรวมผู้ใช้สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ มีความคิดเห็นอยู่ที่ระดับ 4.2657 เมื่อเทียบกับ
เกณฑ์การประเมินผลในปีนี้ จึงมีค่าคะแนนที่ได้อยู่ที่ระดับคะแนน 4.6571 ตัวอย่างประเด็นส ารวจหนังสือเรียน หลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ได้แก่ เนื้อหามีความถูกต้อง ครอบคลุมตามหลักสูตร มีความทันสมัย การน าเสนอเนื้อหา                
มีความน่าสนใจ เนื้อหา/กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการคิดวิเคราะห์การจัดท ารูปเล่ม (ขนาดตัวอักษร รูปภาพ
ประกอบ ชนิดกระดาษ ความหนาของเล่ม) ตัวอย่างประเด็นส ารวจคู่มือครู หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ได้แก่ เนื้อหาและ
เ ลยมีความถูกต้องตรงกัน วิธีการสอนและวิธีใช้หนังสือเรียนมีความหลากหลาย กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการคิด
วิเคราะห์ ส าหรับรายละเอียดประเด็นการส ารวจความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์รายการอื่น ได้แก่ เอกสารเสริมความรู้ ซึ่งปีนี้ สสวท.  เสนอ
หนังสือชุด “หนังสือเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อเสริมศักยภาพคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูง 30% บน” และผลการประเมิน
สามารถพิจารณาเพิ่มเติมจากรายงานสรุปผลการส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียของ สสวท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ส าหรับข้อค้นพบที่ได้จากการส ารวจ พบว่าส่วนใหญ่ใช้สื่อการเรียนการสอนของ สสวท. ประเภทหนังสือเรียนสาระวิชาวิทยาศาสตร์
มากกว่าวิชาอื่น  ๆล าดับถัดมาคือ ใช้สื่อฯ ประเภทแบบฝึกหัด/แบบฝึกทักษะคณิต-ประถมฯ/แบบบันทึกกิจกรรมวิทย์-ประถมฯ   โดยใช้
ในลักษณะเป็นสื่อประกอบการเรียนเป็นอันดับแรก ล าดับถัดมาคือใช้เป็นหนังสือหลัก ส าหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้สื่อของ สสวท. ส่วนใหญ่ระบุ
เหตุผลที่ไม่ได้ใช้สื่อของ สสวท. ว่า ไม่ทราบว่า สสวท. จัดท า รองลงมาคือ หาซื้อไม่ได้ และใช้ประโยชน์ได้น้อยตามล าดับ  
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สื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่เสนอประเมินในปี 2558 น  าหนัก 
ผลการด าเนินงาน 

(ระดับ) 
คะแนนถ่วง

น  าหนัก 
1. หนังสือเรียน (หลักสูตร พ.ศ. 2551) 0.55 4.2536 2.3395 
2. คู่มือครู (หลักสูตร พ.ศ. 2551) 0.30 4.2781 1.2834 
3. เอกสารเสริมความรู้ 0.15 4.2853 0.6428 

ภาพรวม ระดับความพ งพอใจของผู้ใช้สื่อฯ 1.00  4.2657 
 

- ความพ งพอใจของผู้เข้าใช้ผลผลิตของ สสวท. ในรูปแบบดิจิทัล และศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติ กลุ่มเป้าหมาย           
ที่สอบถามความพึงพอใจ ได้แก่ ผู้ใช้สื่อดิจิทัลของ สสวท. ที่เข้าถึงผ่านศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สสวท. (http://learningspace.ipst.ac.th/) โดยการสอบถามออนไลน์ผ่านหน้าเว็บไซต์ของ 
สสวท. ส าหรับสื่อดิจิทัลที่ สสวท. เสนอประเมินผลในปีนี้แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ 1) การอบรมครูออนไลน์ (Teacher Training 
Module) 2) ระบบโรงเรียน (School Module) 3) คลังสื่อดิจิทัล (Digital Media System) และ 4) ระบบการเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative 
Learning) ภาพรวมผู้ใช้สื่อดิจิทัล  มีความคิดเห็นอยู่ที่ระดับ 4.3438 เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินผลในปีนี้ จึงมีค่าคะแนนที่ได้อยู่ที่
ระดับคะแนน 4.9063 ตัวอย่างประเด็นส ารวจคลังสื่อดิจิทัล (Digital Media System) เช่น เนื้อหาถูกต้องครอบคลุมตามหลักสูตร ง่ายต่อ
การใช้งานได้เอง ภาษาที่ใช้เข้าใจง่าย สื่อเคลื่อนไหวช่วยให้เข้าใจบทเรียนได้ง่าย ถ่ายทอดเนื้อหาได้ชัดเจน ให้ประโยชน์คุ้มค่าเมื่อเทียบ
กับการอ่านหนังสือวิชาคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ทั่วไป เป็นต้น ส าหรับรายละเอียดประเด็นการส ารวจความพึงพอใจของสื่อดิจิทัล
รายการอื่น และผลการประเมินสามารถพิจารณาเพิ่มเติมจากรายงานสรุปผลการส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียของ สสวท. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส าหรับข้อค้นพบที่ได้จากการส ารวจพฤติกรรมการใช้สื่อดิจิทัลของกลุ่มเป้าหมาย พบว่าจากจ านวน            
ผู้ที่ตอบแบบสอบถามออนไลน์มีเพียง 29 ราย ที่เคยใช้สื่อดิจิทัลของ สสวท. ส าหรับผู้ที่ไม่เข้าใช้ให้เหตุผลว่าเป็นเพราะไม่ทราบว่า สสวท. 
มีสื่อดิจิทัล มีเพียงส่วนน้อยที่ระบุว่าทราบแต่ไม่เข้าใช้เพราะเนื้อหาไม่น่าสนใจ ทั้งนี้ สื่อดิจิทัลที่ผู้ตอบแบบสอบถามเคยใช้สูงสุด คือ 
การอบรมครูออนไลน์ รองลงไปคือ คลังสื่อดิจิทัล ระบบโรงเรียน และระบบการเรียนรู้ร่วมกัน ตามล าดับ 

ผลผลิตในรูปแบบดิจิทัลที่เสนอประเมินในปี 2558 น  าหนัก 
ผลการด าเนินงาน 

(ระดับ) 
คะแนนถ่วง

น  าหนัก 
1. การอบรมครูออนไลน์ (Teacher Training Module) 0.30 4.3806 1.3142 
2. ระบบโรงเรียน (School Module) 0.05 4.4500 0.2225 
3. คลังสื่อดิจิทัล (Digital Media System) 0.60 4.3095 2.5857 
4. ระบบการเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative Learning) 0.05 4.4286 0.2214 

ภาพรวม ระดับความพ งพอใจของผู้เข้าใช้ผลผลิตฯ 1.00  4.3438 
 
- จ านวนโรงเรียนที่จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีเชิงบูรณาการกลไกการเรียนรู้ที่เป็น

นวัตกรรม รวมทั งสะเต มศ ก า พิจารณาจากจ านวนโรงเรียนที่สามารถจัดการเรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี ในรูปแบบเชิงบูรณาการกลไกการเรียนรู้ที่เป็นนวัตกรรม รวมทั้งสะเต็มศึกษาและปัจจุบันยังมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ สสวท. 
ก าหนด กล่าวคือ โรงเรียนต้องสามารถพัฒนาองค์ประกอบของโรงเรียนเพื่อสนับสนุนแนวทางการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะทางคณิตศาสตร์ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนในรูปของกิจกรรมที่มีการบูรณาการ 
องค์ความรู้ระหว่างกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์  (Science) คณิตศาสตร์ (Mathematics) ออกแบบและเทคโนโลยี (Engineering) และเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Computer) ได้ เช่น ครูผู้น าที่ผ่านการอบรมจาก สสวท. แล้วต้องสามารถขยายผลให้กับครูด้วยกันได้ นอกจากนี้ สสวท. ได้
สุ่มติดตามผลว่าครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาชาติหรือไม่ เช่น มีแผนการสอน รูปแบบกิจกรรมสะเต็มที่ใช้
ในชั้นเรียน เป็นต้น ผลการด าเนินงานนับสะสมจากฐานข้อมูลของ สสวท. ในปีนี้โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ สสวท. ก าหนดสามารถ
ด าเนินการได้ครบถ้วน คือ 209 แห่ง เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินผลในปีนี้ จึงมีค่าคะแนนที่ได้อยู่ที่ระดับคะแนน 5.0000 สสวท. 
สามารถด าเนินการได้ดีกว่าเป้าหมายมาก เนื่องด้วย สสวท. ได้รับการสนับสนุนทั้งงบประมาณในการบริหารจัดการ และบุคลากร               

http://learningspace.ipst.ac.th/
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ทางวิชาการที่ท าหน้าที่เป็นวิทยากรเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสะเต็มศึกษา นอกจากนี้ปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาคือ 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา และครูในโรงเรียนต้องมีความเข้าใจ และมีความเชื่อมั่นในประโยชน์ที่โรงเรียนจะได้รับจากการ
ยกระดับการพัฒนาครู และนักเรียนตามแนวทางของสะเต็มศึกษาชาติ 
 

โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายของ สสวท. จ านวนโรงเรียน (แห่ง) 
1. โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 91 
2. โรงเรียนในสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 118 

รวม 209 
 

- ข้อสังเกต /ข้อควรปรับปรุง ในการวัด และวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

1. ตัวชี้วัดที่ 1 คะแนนเ ลี่ยของการสอบโอเน็ต (O-NET) ด้านวิทยาศาสตร์และด้านคณิตศาสตร์ ในโรงเรียนที่ครูผ่านการพัฒนาและ
ได้ด าเนินการตามผลผลิตและกระบวนการของ สสวท. เป็นตัวชี้วัดต่อเนื่อง โดยการค านวณคะแนนเ ลี่ย สสวท. 
ประยุกต์ใช้ระบบ GIS ในการค้นหาโรงเรียนเป้าหมาย ด้วยการจับคู่รหัสโรงเรียน และชื่อโรงเรียนกับชุดข้อมูลคะแนน
การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ตที่ได้รับจากส านักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)  ในระหว่าง
รวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานของปีนี้  สสวท. ยังพบปัญหาชื่อของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรมจาก สสวท.  บางแห่ง
แตกต่างกับชุดข้อมูลของ สทศ.  จึงต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อค้นหาคะแนนผลทดสอบของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายให้ได้จ านวน
มากที่สุด  ในระยะต่อไป สสวท. ควรพัฒนาร้อยละความครอบคลุมของพิกัด GIS ให้เพิ่มสูงขึ้น และต้องเพิ่มการปรับแก้ไขฐานข้อมูล
ของโรงเรียนเป้าหมายให้มีความทันสมัย ทั้งชื่อโรงเรียน และประเภทของโรงเรียน เช่น  ปรับประเภทเป็นโรงเรียนขยายโอกาส 
นอกจากนี้ ยังมีประเด็นเรื่องความแตกต่างระหว่างตัวชี้วัดที่ 1 ของกรอบการประเมินผลในปีนี้  กับตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่ 1                         
ในยุทธศาสตร์ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561) เพราะค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ ต้องการให้คะแนนเ ลี่ยทั้งประเทศ
ของทั้งสองวิชาสูงกว่ารอบปีที่ผ่านมา และต้องสูงอย่างต่อเนื่องจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ตั้งค่าเป้าหมายว่าต้อง          
สูงกว่า 50 คะแนน  

2. ตัวชี้วัดที่ 2 จ านวนนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญที่ท างานในประเทศไทย ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี สะสมเพิ่มขึ้นจากการสร้างนักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษ ก าหนดเป็นตัวชี้วัดต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่ 2 ในยุทธศาสตร์ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561) แต่มีความแตกต่างในการก าหนดค่าเป้าหมาย เนื่องจากใช้
ฐานข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา พสวท. เท่านั้นไม่นับรวมผู้ส าเร็จการศึกษาจากโครงการ สควค. จึงมีค่าเป้าหมายแตกต่างจากที่ปรากฏ              
ในยุทธศาสตร์ 5 ปี นอกจากนี้ เพื่อให้สามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์ สสวท. ควรสื่อสารท าความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์                
ในการติดตามสถานภาพ ผลงานทางวิชาการผ่านระบบสารสนเทศออนไลน์ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบอย่างครบถ้วน โดยเ พาะ                 
ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว จะติดตามผลงาน และสถานะการท างานได้ยากขึ้น  ดังนั้น สสวท. ควรอ านวยความสะดวกจัดท าคู่มือ
ค าอธิบาย ค านิยาม วิธีการกรอกข้อมูลที่ สสวท. ต้องการให้กลุ่มเป้าหมายกรอกข้อมูลผลงานวิชาการเพิ่มเติมเข้าสู่ระบบ เช่น รายงาน 
และ/หรือบทความวิชาการ ผลงานตีพิมพ์ที่ได้รับการอ้างอิงจากวารสารวิชาการ สิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร เพื่อช่วยให้ข้อมูลบนระบบ
สารสนเทศมีความถูกต้อง ใช้งานง่ายและทันสมัยตลอดเวลา 

3. ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าใช้ผลผลิตของ สสวท. ในรูปแบบดิจิทัล ก าหนดเป็นตัวชี้วัดต่อเนื่อง ผลจาก
การส ารวจพบว่า จ านวนผู้ที่เข้าตอบแบบสอบถามและเคยใช้บริการยังอยู่ในระดับต่ า ทั้งที่ สสวท. ได้ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่เกี่ยวกับสื่อดิจิทัลที่ สสวท. จัดท าไปบ้างแล้ว แต่อาจจะยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย สสวท. ควรศึกษา
พฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้งานจริงเพิ่มเติม เพื่อตรวจสอบวิธีการใช้งาน ความต้องการเพิ่มเติม และวิธีการบอกต่อแก่
ผู้อื่น ซึ่งจะท าให้ได้ข้อมูลความต้องการของผู้ใช้เชิงลึก เพื่อใช้ปรับปรุงพัฒนาสื่อจนสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้สื่อ
ดิจิทัลได้มากขึ้น นอกจากนี้ สสวท. ควรประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบอย่างต่อเนื่องว่า สสวท. มีผลิตภัณฑ์สื่อในรูปแบบ



รายงานสรปุการประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   
รอบ 12 เดือน (1 ตลุาคม 2557 – 30 กันยายน 2558) ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

 

 
-6- 

 

ดิจิทัล หรืออาจเชิญชวนกลุ่มเป้าหมายให้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กับ สสวท. เพื่อกระตุ้นให้มีการใช้สื่อดิจิทัลของ สสวท. อย่าง
แพร่หลายมากขึ้น 

 

 
 

สสวท. มีผลการประเมินผลการด าเนินงาน ในมิติที่ 2 อยู่ที่ระดับคะแนน 4.2267 ผ่านเกณฑ์การประเมินผลจากจ านวน
ตัวชี้วัดที่ใช้วัดผลทั้งหมด 3 ตัวชี้วัดหลัก มีผลการด าเนินงานดีกว่าเป้าหมายมาก 2 ตัวชี้วัด และเป็นไปตามเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด ส าหรับ
มิติด้านผู้มีส่วนได้เสีย มีคะแนนการประเมินผลอยูร่ะหว่าง 3.0667 ถึง 5.0000 คะแนน โดยสรุปผลส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามกรอบการประเมินผลที่ส าคัญ ดังนี้ 

- ความส าเร จของการพัฒนาก าลังคนและเครือข่ายสนับสนุนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
ก าหนดให้มีการประเมินผลตัวชี้วัดย่อยจ านวน 2 ตัวชี้วัด  สสวท. ด าเนินงานร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายในการพัฒนาครู
นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ประสานงานเครือข่ายทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ 
และผู้ประกอบการภาคเอกชน สสวท. สามารถแสดงรายงานผลการด าเนินงานและผลผลิตที่เกี่ยวข้องของแต่ละเครือข่าย          
ได้อย่างชัดเจน ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นดังนี้ 
 

ตัวชี วัดย่อย น  าหนัก ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ 

1. จ านวนเครือข่ายท่ีสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่มีความสามารถ                           
ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
(เครือข่าย) 

0.50 14 5.0000 

2. จ านวนก าลังคนท่ีสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ท่ีมีความสามารถใน
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (คน) 

0.50 10,706 5.0000 

ภาพรวม ระดับความส าเร จของการพัฒนาก าลังคนและเครือข่ายฯ 1.00  5.0000 
 
รายละเอียดผลการด าเนินงานแต่ละตัวชี้วัดย่อย แสดงได้ดังนี้ 

เครือข่ายที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
ก าลังคนที่สนับสนุน          

การจัดการเรียนรู้ (คน) 
1. ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในเครือข่ายสะเต็มศึกษา ท้ังสังกัด สช. และ สพฐ. 209 
2. วิทยากรหลัก (Core Trainer) ท่ีผ่านการพัฒนาสะเต็มศึกษา 154 
3. วิทยากรท้องถิ่น (local Trainer) ท่ีผ่านการพัฒนาสะเต็มศึกษา 169 
4. ครูพี่เลี้ยงวิชาการ เครือข่ายเขตพื้นท่ีสะเต็มศึกษา 12 เขตพื้นท่ีการศึกษา 74 
5. ศึกษานิเทศก์ เครือข่ายเขตพื้นท่ีสะเต็มศึกษา 12 เขตพื้นท่ีการศึกษา 47 
6. ศึกษานิเทศก์ เครือข่ายเขตพื้นท่ีการศึกษา 225 เขตพื้นท่ีการศึกษาผ่าน            

การพัฒนาเรื่องการประเมินผล 
435 

7. ครูผู้สอนในโรงเรียนต้นแบบสะเต็มศึกษาท่ีผ่านการพัฒนาจาก สสวท. 669 
8. ครูผู้สอน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้นของโรงเรียนในโครงการพระราชด าริฯ ท่ีผ่านการพัฒนา             
572 

9. ครูผู้น าการเปลี่ยนแปลงท่ีผ่านการพัฒนาจาก สสวท. 1,589 

• คะแนนที่ได้ คือ 4.2267 มิติที่ 2 ด้านผู้มีส่วนได้เสีย 
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เครือข่ายที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
ก าลังคนที่สนับสนุน          

การจัดการเรียนรู้ (คน) 
10. ครูผู้สอนนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
388 

11. ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีปฐมวัย 

1,206 

12. ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในสังกัด สช. ท่ีผ่านการอบรม
จาก สสวท. 

1,081 

13. ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในสังกัด อบท. ท่ีผ่าน             
การอบรมจาก สสวท. 

1,636 

14. ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ท่ีผ่านการอบรมด้วยระบบออนไลน์ 2,477 

ภาพรวม ความส าเร จในการพัฒนาก าลังคน และเครือข่ายที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  และเทคโนโลยี 

10,706 

 
- การยอมรับในข้อมูลข่าวสาร และผลงานของ สสวท. กลุ่มเป้าหมายที่ส ารวจความคิดเห็น  จ านวน 8 กลุ่ม ได้แก่คณะกรรมการ 

สสวท. หน่วยงานภาครัฐที่ท างานร่วมกับ สสวท. ครูผู้สอน หน่วยงานภาคเอกชนที่ท างานร่วมกับ สสวท. นักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้ปกครอง และประชาชน ในปีนี้ภาพรวมกลุ่มเป้าหมาย มีความคิดเห็นอยู่ที่ระดับ 4.1100  เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินผล  มีค่าคะแนนที่
ได้อยู่ที่ระดับคะแนน 3.0667 ประเด็นส ารวจแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ 1) การยอมรับในข้อมูลข่าวสาร เช่น ความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์
ของ สสวท. ความพึงพอใจที่มีต่อการติดต่อสื่อสาร/ประสานงานกับ สสวท.  2) การยอมรับในผลงานของ สสวท.  ประเด็นหลักคือ บทบาทของ 
สสวท. ตามกฎหมาย หรือ พระราชบัญญัติที่จัดตั้ง โดยมีข้อค าถาม จ านวน 16 ประเด็นย่อย เช่น เป็นองค์กรด้านการศึกษาชั้นน า
ระดับประเทศ เป็นองค์กรที่มีผลงานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นที่ยอมรับ เป็นองค์กรที่มีผลงานด้านสื่อดิจิทัลประกอบ
หลักสูตรและสื่อพัฒนาครูเป็นที่ยอมรับ องค์กรมีบุคลากรที่มีคุณภาพเป็นที่น่าเชื่อถือ เป็นต้น รายละเอียดประเด็นย่อยข้ออื่น  ๆ ผล            
การประเมิน และความคิดเห็นในประเด็นที่ สสวท. ควรปรับปรุง สามารถพิจารณาเพิ่มเติมจากรายงานสรุปผลการส ารวจความคิดเห็นของ            
ผู้มีส่วนได้เสียของ สสวท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส าหรับข้อค้นพบที่ได้จากการส ารวจกลุ่มเป้าหมายทั้ง 8 กลุ่ม พบว่ากลุ่มที่มี
คะแนนการยอมรับในข้อมูลข่าวสารเ ลี่ยสูงสุด คือ กลุ่มหน่วยงานภาคเอกชนที่ท างานร่วมกับ สสวท. รองลงไปคือ กลุ่มผู้ปกครอง และกลุ่ม
หน่วยงานภาครัฐที่ท างานร่วมกับ สสวท. กลุ่มที่มีคะแนนการยอมรับเ ลี่ยน้อยที่สุด คือกลุ่มประชาชนทั่วไป ซึ่งมีระดับความเกี่ยวข้องกับ 
สสวท. น้อยมากเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่น  ๆส าหรับคะแนนการยอมรับในผลงานของ สสวท. เ ลี่ยสูงสุด คือ กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา รองลงไป
คือ กลุ่มครูผู้สอน และกลุ่มนักเรียน ตามล าดับ กลุ่มที่มีคะแนนการยอมรับเ ลี่ยน้อยที่สุด คือกลุ่มประชาชนทั่วไป ซึ่งมีระดับ
ความเก่ียวข้องกับ สสวท. น้อยมากเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นๆ สามารถแสดงรายละเอียดน้ าหนัก และผลการประเมินแยกตาม
กลุ่มเป้าหมาย ได้ดังนี้ 

 

กลุ่มเป้าหมายผู้มีส่วนได้เสีย น  าหนัก 
การยอมรับในข้อมูลข่าวสารของ สสวท. การยอมรับในผลงานของ สสวท. 

คะแนนเฉลี่ย คะแนนถ่วงน  าหนัก คะแนนเฉลี่ย คะแนนถ่วงน  าหนัก 
1. กรรมการ สสวท.  0.10 4.0284 0.4000 3.7911 0.3800 
2. หน่วยงานภาครัฐท่ีท างาน

ร่วมกับ สสวท. 0.10 4.3384 0.4300 
3.8889 0.3900 

3. หน่วยงานภาคเอกชนท่ี
ท างานร่วมกับ สสวท. 0.05 4.3426 0.2200 

3.8906 0.1900 

4. ประชาชน 0.05 3.6864 0.1800 3.5746 0.1800 
5. ผู้บริหารสถานศึกษา 0.20 4.1145 0.8200 4.3149 0.8600 



รายงานสรปุการประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   
รอบ 12 เดือน (1 ตลุาคม 2557 – 30 กันยายน 2558) ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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กลุ่มเป้าหมายผู้มีส่วนได้เสีย น  าหนัก 
การยอมรับในข้อมูลข่าวสารของ สสวท. การยอมรับในผลงานของ สสวท. 

คะแนนเฉลี่ย คะแนนถ่วงน  าหนัก คะแนนเฉลี่ย คะแนนถ่วงน  าหนัก 
6. ครูผู้สอน 0.20 4.2258 0.8500 4.2870 0.8600 
7. นักเรียน 0.20 3.7855 0.7600 4.1879 0.8400 
8. ผู้ปกครอง 0.10 4.3412 0.4300 4.1382 0.4100 

ภาพรวม 1.00  4.0900  4.1100 
 

การยอมรับในข้อมูลข่าวสาร และผลงานของ สสวท. น  าหนัก 
ผลการด าเนินงาน 

(ระดับ) 
คะแนนถ่วง

น  าหนัก 
1. การยอมรับในข้อมูลข่าวสารของ สสวท. 0.20 4.0900 0.8200 
2. การยอมรับในผลงานของ สสวท. 0.80 4.1100 3.2900 

ภาพรวม ระดับการยอมรับในข้อมูลข่าวสาร                 
และผลงานของ สสวท. 

1.00  4.1100 

ส าหรับรายละเอียดความเห็นของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อการเปิดรับสื่อ ช่องทางการสื่อสารผลงานและบริการของ สสวท.
สามารถพิจารณาเพิ่มเติมจากรายงานสรุปผลการส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียของ สสวท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

- ความตระหนักและเห นความส าคัญของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นตัวชี้วัดต่อเนื่องจากปีที่
แล้ว กลุ่มเป้าหมายจ านวน 2 กลุ่ม ที่ส ารวจความคิดเห็น ได้แก่ เยาวชน อายุ 10-18 ปี และประชาชน หรือ กลุ่มนักเรียน 
กลุ่มนักศึกษา และกลุ่มวัยท างาน ประเด็นการส ารวจคือ 1) ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(Scientific Literacy) เบื้องต้น โดยพิจารณาความถูกต้องในการตอบค าถามด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
20 ข้อ 2) ความตระหนักในความส าคัญของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โดยพิจารณาความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประเด็นทัศนคติและการรับรู้ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 10 ข้อ ภาพรวมของผลการประเมินอยู่ที่
ระดับคะแนน 5.0000 มีผลการด าเนินงานดีกว่าเป้าหมายมาก แสดงรายละเอียดผลการประเมิน ได้ดังนี้ 
 

ตัวชี วัดย่อย น  าหนัก 
ผลการด าเนินงาน 

(ร้อยละ) 
ค่าคะแนนที่ได้ 

1. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายท่ีมีความรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Scientific 
Literacy) เบื้องต้น 

0.40 71.61 5.0000 

2. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายท่ีมีความตระหนักในความส าคัญ
ของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลย ี

0.60 84.44 5.0000 

ภาพรวม ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน  าหนักของกลุ่มเป้าหมายที่มีความตระหนักและเห นความส าคัญฯ 5.0000 

ส าหรับรายละเอียดความเห็นของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อความตระหนักและเห็นความส าคัญของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลยี และผลการประเมินสามารถพิจารณาเพิ่มเติมจากรายงานสรุปผลการส ารวจความคิดเห็นของ
ผู้มีส่วนได้เสียของ สสวท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 
 
 
 



รายงานสรปุการประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   
รอบ 12 เดือน (1 ตลุาคม 2557 – 30 กันยายน 2558) ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

 

 
-9- 

 

- ข้อสังเกต/ข้อควรปรับปรุงในการวัด และวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
1. ตัวชี้วัดที่ 6 เรื่องจ านวนก าลังคนที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สสวท. ควรเพิ่มเติมแนวทางการจัดเก็บข้อมูลของทุกเครือข่ายฯ ให้สามารถแสดงผลการด าเนินงานได้
อย่างละเอียดมากข้ึน ทั้งก าลังคนที่เป็นผู้น า/ต้นทาง ครูผู้สอนที่ได้รับการขยายผล และนักเรียนในชั้นเรียนของครูผู้สอน
เพื่อให้สอดรับกับตัวชี้วัดด้านก าลังคนที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ 5 ปี ของ สสวท. และที่ส าคัญควรให้ความส าคัญกับ
การตรวจสอบย้อนกลับได้ของแหล่งที่มาของข้อมูลด้วย เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของการรายงานสถิติผลการด าเนินงาน 

2. ตัวชี้วัดที่ 7 เร่ืองการยอมรับในข้อมูลข่าวสาร และผลงานของ สสวท. จากยุทธศาสตร์ปี 2557 - 2561 สสวท. ได้ก าหนดตัวชี้วัด
ระดับการยอมรับในข้อมูลข่าวสารและผลงานของ สสวท. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 เรื่องการสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ดังนั้นการประเมินผลในปีนี้ เป็นปีแรกที่เริ่มน าผลการส ารวจจากทั้ง 2 ประเด็นคือ 
การยอมรับในข้อมูลข่าวสารของ สสวท. และการยอมรับในผลงานของ สสวท. มาค านวณเป็นผลการด าเนินงานแบบ
ถ่วงน้ าหนักเพื่อน ามาแสดงเป็นผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดดังกล่าว 

 

 

สสวท. มีผลการประเมินผลการด าเนินงานในมิติที่ 3 อยู่ที่ระดับคะแนน 4.9591 ผ่านเกณฑ์การประเมินผล จากจ านวน
ตัวชี้วัดที่ใช้วัดผลทั้งหมด 2 ตัวชี้วัดหลัก มีผลการด าเนินงานดีกว่าเป้าหมายมาก 1 ตัวชี้วัด และดีกว่าเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด ส าหรับมิติ
ด้านประสิทธิภาพ มีคะแนนการประเมินผลอยูร่ะหว่าง 4.9454 ถึง 5.0000 คะแนน โดยสรุปผลส าเร็จของการด าเนินงานตาม
กรอบการประเมินผลที่ส าคัญ ดังนี้ 

- ร้อยละความส าเร จของการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี  
วงเงินที่ได้รับตามแผนงาน 

(ล้านบาท) 
ผลการเบิกจ่าย 

(ล้านบาท) 
อัตราการเบิกจ่าย 

(ร้อยละ) 
966.53 937.71 97.02 

 
เงินงบประมาณที่ได้รับตามแผนงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 พิจารณาเ พาะงบด าเนินการ และงบบุคลากรที่ได้รับ             
การจัดสรรตามแผนงาน และค่าใช้จ่ายของมูลนิธิ สอวน. เท่านั้น ไม่รวมงบลงทุน และงบทุนการศึกษา  

  หน่วย: ล้านบาท หน่วย: ร้อยละ 
 วงเงินที่ได้รับตามแผนงาน ผลการเบิกจ่าย ผลการเบิกจ่าย 
งบบุคลากร  217.96  215.35 98.80 
งบด าเนินงาน 514.44 487.90 94.84 
มูลนิธิ สอวน. 234.46 234.46 100.00 
รวม 966.53 937.71 97.02 

อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณของ สสวท. คือร้อยละ 97.0182 หรือมีระดับคะแนน 5.0000 ผลการด าเนินงานดีกว่า
เป้าหมายมาก โดยในปีนี้ สสวท. ใช้มาตรการหลากหลายรูปแบบเพื่อติดตามการใช้เงินงบประมาณประจ าปีอย่างต่อเนื่อง
ได้แก่  1) คณะอนุกรรมการตรวจสอบการด าเนินงาน และผู้บริหารให้ความส าคัญก าหนดติดตามการใช้เงินงบประมาณเป็น
ประจ าทุกเดือนผ่านช่องทางการประชุมหัวหน้าสาขา เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และพิจารณาแนว
ทางแก้ไขปรับปรุง 2) จัดท ารายงานงบการเงินเสนอคณะกรรมการ สสวท. พิจารณาทุกไตรมาส 3) จากผลการด าเนินงาน
ปรับปรุงขั้นตอนตั้งแต่ปีที่แล้ว โดยการมอบอ านาจให้สาขา/ฝ่าย/ส านักของ สสวท. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธี          
ตกลงราคา วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ให้เบ็ดเสร็จด้วยอ านาจของสาขา/ฝ่าย/ส านักเอง ช่วยเสริมให้เกิดความคล่องตัว 

• คะแนนที่ได้ คือ 4.9591 มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพ 



รายงานสรปุการประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   
รอบ 12 เดือน (1 ตลุาคม 2557 – 30 กันยายน 2558) ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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ประหยัดเวลาในการปฏิบัติงาน 4) ให้สาขาจัดท ารายงานการประเมินผลการด าเนินงานด้วยตนเอง (SAR) รอบ 9 เดือน เพื่อเสนอผู้บริหาร 
เป็นการกระตุ้นให้เร่งรัดการเบิกจ่ายในไตรมาสสุดท้าย 5) ใช้ระบบข้อมูลช่วยในการวิเคราะห์และตัดสินใจของผู้บริหาร (BI) ในหัวข้อ 
Project-Based Management แบบ S- curve เพื่อติดตามความก้าวหน้าของผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินในระดับโครงการ 

- การปรับปรุงขั นตอนและระยะเวลาการให้บริการของกระบวนการภายใน ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา สสวท. ได้รับความคิดเห็น
จากพนักงาน สสวท. ที่ต้องการให้มีการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการงานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ในปีนี้ สสวท . 
จึงเสนอประเมินผลการด าเนินงานต่อเนื่องจากปีที่แล้ว แต่เน้นให้ความส าคัญที่ระยะเวลาการให้บริการ ได้แก่ 1) การจัดซื้อ
จัดจ้างพัสดุ โดยวิธีตกลงราคา วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 15 วัน และ 2)  การจัดหาผู้ขาย/
ผู้รับจ้างในการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างพัสดุวงเงินเกิน 100,000 บาท โดยวิธีสอบราคา วิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) วิธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ผลการด าเนินงานในภาพรวม
อยู่ที่ระดับคะแนน 4.9454 สสวท. สามารถด าเนินการได้ดีกว่าเป้าหมาย เนื่องด้วยในปีนี้ สสวท. ได้เพิ่มเติมการจัดท า
ขั้นตอน พร้อมก าหนดระยะเวลาด าเนินการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างพัสดุวงเงินเกิน 100,000 บาท ใน 4 วิธี และได้จัด
ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางดังกล่าวให้บุคลากรของ สสวท. รับทราบ เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถวางแผนการขอ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้าให้เหมาะสมกับโครงการหรืองานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
 

กระบวนการจัดซื อจัดจ้างพัสดุ 
ระยเวลาด าเนินการ 
ขออนุมัติจัดซื อ           
จัดจ้าง (วัน) 

น  าหนัก 
จ านวนรายการที่
แล้วเสร จภายใน
เวลาที่ก าหนด 

จ านวน 
รายการ
ทั งหมด 

ผลการด าเนินงาน 
(ร้อยละ) 

ค่าคะแนน       
ที่ได้ 

คะแนนถ่วง
น  าหนัก 

1. จัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีตกลง
ราคาวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท 
แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา 15 วัน 

- 0.60 825 832 99.16 5.0000 3.0000 

2. จัดหาผู้ขาย/ผู้รับจ้างในการขอ
อนุมัติจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุวงเงิน
เกิน 100,000 บาท 

 
0.40    4.8635 1.9454 

 2.1 วิธีสอบราคา  34 (0.10) 25 29 86.20 5.0000 0.5000 
 2.2 วิธีประกวดราคาด้วยวิธีการ                

     ทางอิเล็กทรอนิกส์                      
    (e-Auction) 

72 
(0.10) 6 6 100.00 5.0000 0.5000 

 2.3 วิธีพิเศษ                24 (0.10) 34 44 77.27 4.4540 0.4454 
 2.4 วิธีกรณีพิเศษ 11 (0.10) 5 6 83.33 5.0000 0.5000 

ภาพรวม   1.00     4.9454 
 
- ข้อสังเกต/ข้อควรปรับปรุงในการวัด และวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

1. ตัวชี้วัดที่ 10 เป็นตัวชี้วัดเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานให้สอดคล้องตรงตามสภาพปัญหาที่พบจากกระบวนการภายใน
ของ สสวท. เอง ผลการด าเนินงานในกรณีการด าเนินการจัดหาผู้ขาย/ผู้รับจ้างในการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ วงเงิน
เกิน 100,000 บาท จากทั้ง 4 วิธี นั้น ปัญหาร่วมของทุกหน่วยงานที่ส่งผลให้เรื่องที่ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างใช้ระยะเวลา
เกินกว่าที่ก าหนด คือ การก าหนดข้อมูลรายละเอียดคุณลักษณะของรายการที่ต้องการจะจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน 
สสวท. ควรจัดเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในเรื่องนี้ โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญ/วิทยากรจากภายในของ สสวท. เองที่มี
ประสบการณ์ตรงในการก าหนดข้อมูลรายละเอียดคุณลักษณะของรายการที่ต้องการจะจัดซื้อจัดจ้าง จ าแนกความยากง่าย หรือ 
ความซับซ้อน/ใช้ความรู้ด้านเทคนิคตามประเภทของพัสดุต่าง  ๆที่ สสวท. เคยด าเนินการผ่านมา เพื่อช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจ            
กับบุคลากรของ สสวท. ให้สามารถด าเนินการได้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้ระยะเวลาได้รวดเร็วมากขึ้น 
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สสวท. มีผลการประเมินผลการด าเนินงานในมิติที่ 4 อยู่ที่ระดับคะแนน 4.1898 ผ่านเกณฑ์การประเมินผล จากจ านวน
ตัวชี้วัดที่ใช้วัดผลทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด แบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก คือ 

มิติที่ 4  น  าหนัก ค่าคะแนนที่ได้ 
1. การพัฒนาด้านการก ากับดูแลกิจการ  15 4.1750 
2. การบริหารงาน 15 4.2046 
 1)  ความผูกพันของบุคลากร สสวท. ท่ีมีต่อองค์กร (4) 4.0278 
 2) ความพึงพอใจของบุคลากร สสวท. ท่ีมีต่อการใช้งานระบบ   

   ข้อมูลช่วยในการวิเคราะห์และตัดสินใจของผู้บริหาร (BI) 
(4) 4.7143 

 3) ผลการประเมินสมรรถนะของบุคลากร สสวท. ท่ีมีสมรรถนะ
พื้นฐาน สมรรถนะหลัก และสมรรถนะด้านบริหาร                     
ตามมาตรฐานท่ีก าหนด 

(4) 4.1752 

 4) การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการรวบรวมองค์ความรู้ที่ได้
จากการศึกษาดูงานและเข้าร่วมโครงการความร่วมมือทาง
วิชาการในต่างประเทศ 

(3) 3.8000 

มีผลการด าเนินงานดีกว่าเป้าหมาย 4 ตัวชี้วัด และเป็นไปตามเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด ส าหรับมิติด้านการก ากับดูแลกิจการและ
พัฒนาองค์กร มีคะแนนการประเมินผลอยู่ระหว่าง 3.8000 ถึง 4.7143 คะแนน โดยสรุปผลส าเร็จของการด าเนินงานตาม
กรอบการประเมินผลที่ส าคัญ ดังนี้  

- การพัฒนาด้านการก ากับดูแลกิจการ สสวท. มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับคะแนน 4.1750 โดยมีประเด็นหลักที่ใช้               
ในการประเมินผล 2 ประเด็น ได้แก่ 1) บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 2) การพัฒนาตนเองของ
คณะกรรมการ ซึ่งสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
 คณะกรรมการ สสวท. มีบทบาทในการก าหนดแผนปฏิบัติงาน และแผนรายจ่าย ประจ าปี 2558 ที่ครบถ้วนและแล้วเสร็จก่อน

ขึ้นปีงบประมาณใหม่ โดยคณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการเรียน           
การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีพิจารณาเบื้องต้น หลังจากนั้นคณะกรรมการมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณา
เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงาน และกรอบวงเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 พร้อมทั้งมอบ
ข้อสังเกตต่อแผนการด าเนินงานโดยได้พิจารณาและแสดงความคิดเห็นด้วย แต่ในปีนี้ สสวท. ยังไม่ได้จัดให้มีการทบทวน
วิสัยทัศน์ ภารกิจ นโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และเป้าหมายที่ส าคัญขององค์การ ซึ่งตามเกณฑ์การประเมินผล หากองค์กร
ใช้ยุทธศาสตร์ บับเดิม จะต้องจัดให้มีการทบทวนยุทธศาสตร์เดิมให้แล้วเสร็จในเวลาที่ก าหนดด้วย  

 คณะกรรมการ สสวท. มีการติดตามผลการด าเนินงาน และมีการทบทวนถึงความเพียงพอของระบบการบริหารจัดการ
องค์กรที่ส าคัญโดยได้ติดตามผลการด าเนินงานที่ส าคัญตามภารกิจหลักของ สสวท. อย่างน้อยเป็นรายไตรมาส ได้แก่
ระบบการตรวจสอบการด าเนินงาน ระบบตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศ และระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ส าหรับระบบควบคุมภายใน สสวท. มีการน าเสนอแผนงานการควบคุมภายใน พร้อมทั้งรายงานผล
การด าเนินงานตามรูปแบบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่อคณะกรรมการ 1 ครั้ง ด้านระบบบริหารความเสี่ยง 
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยงในเสนอแผนบริหารความเสี่ยงระดับโครงการ จ านวน 18 โครงการ พร้อมทั้งรายงานผล
การด าเนินงาน 1 คร้ัง  

• คะแนนที่ได้ คือ 4.1898 มิติที่ 4 ด้านการก ากับดูแลกิจการและ 
พัฒนาองค์กร 
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 คณะกรรมการ สสวท. มีบทบาทในการดูแลติดตามผลการด าเนินงานทั้งด้านการเงิน และพันธกิจ โดย สสวท. ได้จัดท า
รายงานการเงิน และรายงานตรวจสอบการด าเนินงานน าเสนอต่อคณะกรรมการ มีความถี่ของการน าเสนอเป็น          
รายไตรมาส  

 คณะกรรมการมีบทบาทในการประเมินผลงานผู้บริหารสูงสุดและมีการก ากับให้มีการประเมินผลงานผู้บริหารระดับสูง  
โดยมอบหมายให้คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อ านวยการ สสวท. จัดท าบันทึกข้อตกลงกับผู้อ านวยการ 
และจัดท าหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานในรูปแบบของตัวชี้วัด น้ าหนัก และมีการก าหนดหลักเกณฑ์
ค่าตอบแทนผู้อ านวยการที่ชัดเจนและน าไปใช้ประโยชน์ ส าหรับผู้บริหารในต าแหน่งรองจากผู้บริหารสูงสุด 2 ระดับนั้น 
สสวท. พิจารณาว่ายังมีสถานะเป็นพนักงานของ สสวท. จึงใช้หลักเกณฑ์กลางของคณะอนุกรรมการบริหารบุคคล ซึ่งมี
แบบประเมินให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลตามล าดับชั้น หรือหัวหน้างานประเมินผู้ใต้บังคับบัญชา และเสนอผลผ่าน
อนุกรรมการบุคคล ประมวลผลคะแนนเป็นภาพรวมขององค์กร  

 ส าหรับการประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ สสวท. ก าหนดปฏิทินการประชุมเป็นประจ าทุกเดือน โดยในปีนี้ 
สสวท. จัดเตรียมวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม ตลอดจนเนื้อหาของวาระการประชุมส่งให้
คณะกรรมการล่วงหน้า วิธีการน าส่งมีทั้งผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ควบคู่กับการน าส่งด้วยพนักงานถึงผู้รับ
โดยตรง (by hand) ส าหรับระดับการมีส่วนร่วมของกรรมการในการเข้าประชุมคณะกรรมการ สสวท. ในภาพรวมการประชุมในปีนี้
มีทั้งหมดจ านวน 10 ครั้ง มีจ านวนกรรมการเข้าร่วมการประชุมคิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไปจากจ านวนกรรมการทั้งสิ้น 23-24 คน             
โดยมีผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 90 ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่ก าหนดไว้ 

 ในด้านการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสผ่านรายงานประจ าปี พ.ศ. 2557 หรือเว็บไซต์ของ สสวท. ทั้งข้อมูลในด้านการเงิน 
ความเสี่ยง และภารกิจหลักขององค์กร พบว่า สสวท. สามารถแสดงรายงานทางการเงินได้ครบถ้วน ด้านภารกิจหลัก 
สามารถแสดงผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาในรูปแบบเชิงปริมาณที่ชัดเจน มีข้อมูลประวัติของคณะกรรมการเป็น
รายบุคคลที่ครบถ้วนถูกต้อง ด้านความเสี่ยงมีการเปิดเผยการบริหารความเสี่ยงของโครงการ 3 โครงการที่มีความเสี่ยง
สูงสุด โดยอธิบายถึงมาตรการลดความเสี่ยงในแต่ละโครงการ มีการเปิดเผยโครงสร้างของคณะกรรมการ และ
อนุกรรมการที่ส าคัญ 9 คณะครบถ้วน และมีขอ้มูลการเข้าประชุมของคณะกรรมการด้วย  

 ด้านการจัดท าข้อมูลและสารสนเทศที่ส าคัญของ สสวท. เปิดเผยในเว็บไซต์ เช่น การแถลงทิศทางนโนบายขององค์กรโดยผู้บริหาร 
การปฏิบ้ติงานตามนโยบายรัฐ ข้อบังคับและ/หรือระเบียบขององค์กร รายงานประจ าปี นโยบายการกับดูแลกิจการที่ดี ฯลฯ 
พบว่าในปีนี้ สสวท. สามารถด าเนินการได้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันแล้ว  

 การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการในปีนี้ สสวท. จัดกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมความรู้ความสามารถของคณะกรรมการ 
ในรูปแบบของการศึกษาดูงานในหัวข้อที่มีความสอดคล้องกับภารกิจหลักของ สสวท. จ านวน 1 รายการ ดังนี้ 
 

ประเทศที่ไปศ ก าดูงาน หัวข้อศ ก าดูงาน 
สาธารณรัฐฟินแลนด์ ระบบการศึกษาของสาธารณรัฐฟินแลนด์ และการเยี่ยมชมโรงเรียน

ระหว่างวันท่ี 13 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2557 
สสวท. จัดท าเป็นโครงการ และระบุวัตถุประสงค์การศึกษาดูงานอย่างชัดเจน มีหลักเกณฑ์ใช้คัดเลือกกรรมการเพื่อ 
เข้าร่วมศึกษาดูงานในแต่ละประเทศ โดยแต่ละหัวข้อศึกษาดูงาน ได้ผ่านการพิจารณาด้านที่เชี่ยวชาญและ/หรือ              
มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องของกรรมการเป็นรายบุคคล นอกจากนี้ สสวท . ได้จัดให้มีการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการ (Self-assessment) ในวันที่ 12 มิถุนายน 2558 โดยพิจารณากลุ่มเป้าหมายหลัก คือ คณะกรรมการจ านวน 23 ท่าน 
ซึ่ง สสวท. ได้รับแบบประเมินตอบกลับจ านวน 20 ท่าน หรือคิดเป็นร้อยละ 86.96 และน าเสนอผลคะแนนในภาพรวม คือ 4.3462           
โดยรายงานอย่างเป็นทางการในการประชุมคณะกรรมการ วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ซึ่งในปีนี้คณะกรรมการไม่มีข้อคิดเห็น หรือ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลประเมินแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ในปีต่อไป สสวท. ควรน าข้อเสนอแนะ หรือความคิดเห็น
เพิ่มเติมที่ได้รับจากแบบประเมินของกรรมการไปใช้ประโยชน์ หรือปรับปรุงแก้ไข หรือชี้แจงความคืบหน้าต่อคณะกรรมการหาก สสวท. 
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ได้ด าเนินการปรับปรุงแล้ว ส าหรับในปีนี้ สสวท. ได้รับความคิดเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการ ได้แก่ ด้านที่ 1 โครงสร้าง                    
และคุณสมบัติของคณะกรรมการ  ซึ่งมีความเห็นว่าจ านวนคณะกรรมการมีมากเกินไป ควรปรับลดจ านวนให้มีความเหมาะสม 

- การบริหารงาน  สสวท. มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับคะแนน 4.2046 ประเด็นหลักที่ใช้ในการประเมินผลมี 4 ประเด็น 
ซึ่งสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

- ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อ สสวท. กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการส ารวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อ สสวท . ครั้งนี้ ได้แก่ 
บุคลากร สสวท. ที่ยังคงท างานอยู่ในช่วงที่มีการส ารวจ ระหว่างวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 
จ านวน 300 คน โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 274 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 91.33 แต่การประมวลผลระดับ           
ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อ สสวท. นั้น จะใช้เ พาะบุคลากร สสวท. ที่มีอายุงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป จ านวน 264 คน 
เท่านั้น ภาพรวมของผลการประเมินอยู่ที่ร้อยละ 81.03 หรือที่ระดับคะแนน 4.0278 แสดงประเด็นหลักของระดับความคิดเห็น
ด้านความผูกพันของบุคลากร สสวท. ที่มีต่อองค์กรจ าแนกตามกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ได้ดังนี้ 
 

ประเด นหลัก องค์กร 
ค่าเฉลี่ยแยกผู้ป ิบัติงาน 

กลุ่มบริหาร กลุ่มวิชาการ กลุ่มอ านวยการ 
1. องค์กร 4.2134 4.5179 4.0814 4.2027 
2. ลักษณะงาน 4.2396 4.5179 4.0988 4.1982 
3. บุคคล 3.9760 4.1071 3.9225 3.9550 
4. โอกาสท่ีได้รับ 3.8763 4.2381 3.8527 3.8529 
5. ผลตอบแทนและผลประโยชน์ 3.9028 4.3929 3.8140 3.9520 
6. คุณภาพชีวิต 3.6437 3.8929 3.3023 3.8468 
7. สภาพแวดล้อมในการท างาน 3.8826 4.2262 3.6047 3.9399 

ความคิดเห นในภาพรวม 4.0278 4.2704 3.8109 3.9925 

หากน าระดับความคิดเห็นด้านความผูกพันของบุคลากร สสวท. ที่มีต่อองค์กรข้างต้น เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 พบว่า ภาพรวมผลคะแนนเ ลี่ยของผู้ปฏิบัติงานทุกกลุ่มในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สูงกว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นของแต่ละกลุ่ม มีจ านวน 2 กลุ่มที่บางประเด็นผลคะแนนเ ลี่ยลดลง ดังนี้ 

1) ผู้ปฏิบัติงานกลุ่มบริหาร ประเด็นที่มีผลคะแนนเ ลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้แก่ องค์กร 
ลักษณะงาน และบุคคล 

2) ผู้ปฏิบัติงานกลุ่มวิชาการ ประเด็นที่มีผลคะแนนเ ลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ .ศ. 2557 ได้แก่ 
ลักษณะงาน คุณภาพชีวิต และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

ประเด นหลัก 
กลุ่มบริหาร กลุ่มวิชาการ กลุ่มอ านวยการ 

ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557 
1. องค์กร 4.5179 4.5571 4.0814 4.0354 4.2027 4.1557 
2. ลักษณะงาน 4.5179 4.5357 4.0988 4.1713 4.1982 4.1934 
3. บุคคล 4.1071 4.2429 3.9225 3.9016 3.9550 3.9072 
4. โอกาสท่ีได้รับ 4.2381 4.1333 3.8527 3.6614 3.8529 3.7547 
5. ผลตอบแทนและผลประโยชน์ 4.3929 4.3524 3.8140 3.6772 3.9520 3.8774 
6. คุณภาพชีวิต 3.8929 3.8571 3.3023 3.4567 3.8468 3.7170 
7. สภาพแวดล้อมในการท างาน 4.2262 4.1333 3.6047 3.6693 3.9399 3.8239 

รวม 4.2704 4.2588 3.8109 3.7961 3.9925 3.9185 
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 หากพิจารณาจ าแนกตามอายุการท างานรายประเด็น แสดงได้ดังนี้ 

ประเด น องค์กร 
ค่าเฉลี่ยแยกอายุการท างาน 

1-5 ปี 6-10 ปี 11-15 ปี 16-20 ปี 21-25 ปี 26-30 ปี 
มากกว่า 
30 ปี 

1. องค์กร 4.2134 4.0498 4.1468 4.2361 4.3824 4.4474 4.4375 4.2778 
2. ลักษณะงาน 4.2396 4.0746 4.1726 4.2833 4.4559 4.3816 4.5938 4.2794 
3. บุคคล 3.9760 3.9080 3.9246 4.1139 3.8627 4.1754 4.1250 3.8856 
4. โอกาสท่ีได้รับ 3.8763 3.7861 3.7143 4.0500 3.9608 4.0526 4.0417 3.8039 
5. ผลตอบแทนและผลประโยชน์ 3.9028 3.7910 3.7143 3.9833 4.0000 4.2281 3.8750 3.9608 
6. คุณภาพชีวิต 3.6437 3.4328 3.4286 3.5833 3.7059 4.1579 4.2500 3.8627 
7. สภาพแวดล้อมในการท างาน 3.8826 3.6368 3.8016 3.9278 4.1961 4.2456 4.2500 3.9216 

รวม 4.0278 3.8113 3.8433 4.0254 4.0805 4.2412 4.2247 3.9988 
 
เมื่อพิจารณาค่าเ ลี่ยความคิดเห็นแยกตามช่วงอายุการท างานใน 5 ช่วงที่ต่อเนื่องกัน ได้แก่ อายุการท างานตั้งแต่ 1-5 ปี 
6-10 ปี 11-15 ปี 16-20 ปี และ 21-25 ปี พบว่าพนักงานมีระดับความคิดเห็นในประเด็นความผูกพันของพนักงานที่มีต่อ 
สสวท. มีค่าเ ลี่ยเพิ่มข้ึนตามอายุงานที่เพิ่มข้ึนด้วย ในภาพรวมและรายประเด็น พบว่า ภาพรวมมี 3 กลุ่มอายุงาน ได้แก่ 
กลุ่มอายุงาน 16-20 ปี กลุ่มอายุงาน 21-25 ปี และกลุ่มอายุงาน 26-30 ปี ที่มีระดับความคิดเห็นด้านความผูกพันสูงกว่า
ภาพรวมขององค์กร ส่วนรายประเด็น บุคลากรทุกกลุ่มอายุงาน ยกเว้นกลุ่มอายุงาน 26-30 ปี เห็นด้วยกับประเด็น
ลักษณะงานมากที่สุดเหมือนกัน ซึ่งสอดคล้องกับภาพรวมของระดับความคิดเห็นด้านความผูกพันของบุคลากร สสวท. ที่มี
ต่อองค์กร โดยประเด็นคุณภาพชีวิตที่ภาพรวมขององค์กรมีผลคะแนนเ ลี่ยน้อยที่สุดนั้นมี 4 กลุ่มอายุงานเห็นด้วย ได้แก่ 
กลุ่มอายุงาน 1-5 ปี กลุ่มอายุงาน 6-10 ปี กลุ่มอายุงาน 11-15 ปี และกลุ่มอายุงาน 16-20 ปีส่วนกลุ่มอายุงาน 21-25 ปี 
และกลุ่มอายุงาน 30 ปีขึ้นไป เห็นด้วยกับประเด็นโอกาสที่ได้รับน้อยที่สุด และกลุ่มอายุงาน 26-30 ปี เห็นด้วยกับ
ประเด็นผลตอบแทนและประโยชน์น้อยที่สุด 
ในปีนี้ พนักงาน สสวท. มีความเห็นในหัวข้อสิ่งที่ประทับใจเกี่ยวกับองค์กรมากที่สุด 5 อันดับแรก ดังนี้ 
 ประเด็นบุคคล คือ การมีเพื่อนร่วมงานที่ดี และช่วยเหลือซึ่งกันและกันมากที่สุด  
 ประเด็นผลตอบแทนและผลประโยชน์ คือ องค์กรมีสวัสดิการที่ดี 
 ประเด็นองค์กร คือ องค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ท างานเพื่อประโยชน์แก่สังคม ส่งเสริมการศึกษาให้กับเด็ก 

เยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของประเทศชาติ  
 ประเด็นโอกาสที่ได้รับ คือ การเปิดโอกาสให้บุคลากรได้พัฒนาตนเอง และมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
 ประเด็นสภาพแวดล้อมในการท างาน คือ สถานที่ท างานมีสภาพแวดล้อมการท างานที่ดี (เช่น บรรยากาศ                

การคมนาคม) 
สิ่งที่บุคลากรประทับใจเกี่ยวกับองค์กรในปีนี้มีความสอดคล้องกับปีที่ผ่านมา โดยสิ่งที่บุคลากรประทับใจเกี่ยวกับ

องค์กรเพิ่มเติม ได้แก่ ผู้บริหารมีความเอาใจใส่ และมีความยุติธรรม ผู้บริหารมีความเป็นกันเองกับผู้ใต้บังคับบัญชา และ
สิ่งตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน เช่น การสัมมนา การเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ และการดูงานต่างประเทศ เป็นต้น 
และพนักงาน สสวท. มีข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นเพิ่มเติมที่ต้องการให้พิจารณาแก้ไขปรับปรุง 5 อันดับแรก ดังนี้ 
 ประเด็นองค์กร คือ การปรับปรุง/จัดท าระเบียบข้อบังคับต่างๆ ให้มีความทันสมัย และขั้นตอนการท างานให้มี

ความยืดหยุ่น 
 ประเด็นบุคคล คือ ผู้บริหารควรรับฟังความคิดเห็น และให้ความส าคัญกับบุคลากรทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าบุคคลนั้น

จะอยู่ในต าแหน่งใด 
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 ประเด็นสภาพแวดล้อมในการท างาน คือ การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานให้ดีขึ้น เช่น พื้นที่ในการท างาน
ของแต่ละบุคคล ห้องปฏิบัติการ ห้องส าหรับเก็บอุปกรณ์ ห้องประชุม ห้องอาหาร และที่จอดรถ เป็นต้น  

 ประเด็นลักษณะงาน คือ การมอบหมายงานให้สอดคล้องกับความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคล และปริมาณงาน
ที่รับผิดชอบอยู่ 

 ประเด็นคุณภาพชีวิต คือ การจัดให้มีการท ากิจกรรมรว่มกันอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้เกดิความรัก ความสามัคคีในองค์กร 
ส าหรับผลส ารวจความคิดเห็นของบุคลากร สสวท. รายประเด็นย่อย และข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นเพิ่มจากพนักงาน
ทั้งหมด สามารถพิจารณาเพิ่มเติมจากรายงานสรุปผลการส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียของ สสวท. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 

 ความพ งพอใจของบุคลากร สสวท. ที่มีต่อการใช้งานระบบข้อมูลช่วยในการวิเคราะห์และตัดสินใจของผู้บริหาร (BI) 
สสวท. เสนอประเมินต้นแบบในการติดตามโครงการ Project - Based Management แบบ S - curve กลุ่มเป้าหมายที่ส ารวจ คือ 
ผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการสาขา/ฝ่าย ที่ใช้งานระบบข้อมูลช่วยในการวิเคราะห์
และตัดสินใจของผู้บริหาร ประเด็นที่ส ารวจความพึงพอใจ ประกอบด้วย 1) ความง่ายต่อการใช้งาน 2)  ข้อมูลมีความถูกต้อง 3) รูปแบบ
การแสดงผลลัพธ์มีความน่าสนใจ 4) ข้อมูลมีการอัพเดทให้ทันสมัย 5) การน าไปใช้ประโยชน์ ผลการส ารวจความพึงพอใจภาพรวม   
ที่ได้ คือร้อยละ 78.57 ผลคะแนนเมื่อเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนอยู่ที่ระดับ 4.7143 โดยแต่ละประเด็นที่ส ารวจมี
น้ าหนัก และร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ใช้งานระบบ เป็นดังนี้ 

ประเด นที่ส ารวจ น  าหนัก 
ผลการด าเนินงาน

(ร้อยละ) 
คะแนนถ่วงน  าหนัก 

1. ความง่ายต่อการใช้งาน 0.10 71.4286 7.1429 
2. ข้อมูลมีความถูกต้อง 0.10 68.5714 6.8571 
3. รูปแบบการแสดงผลลัพธ์ท่ีมีความน่าสนใจ 0.10 65.7143 6.5714 
4. ข้อมูลมีการอัพเดทให้ทันสมัย 0.30 82.8571 24.8571 
5. การน าไปใช้ประโยชน์ 0.40 82.8571 33.1428 

ภาพรวม ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน  าหนักของความพ งพอใจของบุคลากร สสวท.  
ที่มีต่อการใช้งานระบบข้อมูลช่วยในการวิเคราะห์และตัดสินใจของผู้บริหาร (BI) 

78.5714 

 
 การประเมินสมรรถนะของบุคลากร สสวท. ตามมาตรฐานที่ก าหนด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นระยะเริ่มต้น

ของการทดลองใช้ระบบสมรรถนะ สสวท. จึงก าหนดให้มีการประเมินสมรรถนะเพียง 3 ด้าน จากทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ สมรรถนะ
พื้นฐาน สมรรถนะหลัก และสมรรถนะด้านบริหาร ส าหรับด้านที่ 4 สมรรถนะตามกลุ่มงาน หรือความสามารถในงาน
เ พาะด้านนั้น คณะท างานฯ ที่รับผิดชอบระบบสมรรถนะของ สสวท. อยู่ระหว่างการสื่อสาร สร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้บุคลากรทราบถึงความสามารถในงานเ พาะด้านที่แบ่งตามขอบเขตงานที่แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบ จ านวน 11 
กลุ่มงาน และจะสามารถประเมินได้ในปีถัดไป ส าหรับผลการด าเนินงานในปีนี้ สสวท. มีผลการด าเนินงานภาพรวมอยู่
ที่ระดับคะแนน 4.1752 ซึ่งผลการประเมินสมรรถนะในปีนี้ พบว่าพนักงานมีสมรรถนะสอดคล้องตามระดับต าแหน่ง 
(ผ่าน) ดังนี้ สมรรถนะพื้นฐาน ร้อยละ 58.78 สมรรถนะหลัก ร้อยละ 73.12 และสมรรถนะด้านบริหาร ร้อยละ 78.85 
ซึ่งเมื่อเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนแล้วสมรรถนะด้านบริหาร มีผลการด าเนินงานที่ดีกว่าเป้าหมายมาก 
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สมรรถนะ น  าหนัก 
ผลการด าเนินงาน 

(ร้อยละ) 
ค่าคะแนนที่ได้ 

คะแนนถ่วง
น  าหนัก 

1. สมรรถนะพื้นฐาน 0.20 58.78 2.7560 0.5512 
2. สมรรถนะหลัก 0.50 73.12 4.2480 2.1240 
3. สมรรถนะด้านบริหาร 0.30 78.85 5.0000 1.5000 

ภาพรวม ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน  าหนักของผลการประเมิน
สมรรถนะของบุคลากร สสวท.ฯ 

1.00   4.1752 

 
 การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการรวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากการศ ก าดูงาน และเข้าร่วมโครงการความร่วมมือ ทางวิชาการ

ในต่างประเทศ สสวท. มีผลการด าเนินงานที่ระดับคะแนน 3.8000 โดยสามารถด าเนินงานตามเกณฑ์การให้คะแนนได้เพียงบางส่วน 
เช่น สสวท. ได้ทบทวนและจัดท าทะเบียนรายการความรู้ที่บุคลากรผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับจากการศึกษาดูงาน และ/หรือ เข้าร่วม
โครงการความร่วมมือทางวิชาการในต่างประเทศตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ถึงปีปัจจุบัน (2558) แต่ทะเบียนรายการความรู้นั้นยัง
ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากขาดการระบุรายการความรู/้เนื้อหา หน่วยนับที่แสดงควรเป็นจ านวนเรื่อง ซึ่งปัจจุบันแสดงเป็นจ านวนหัวข้อของ
การเข้ารว่มกิจกรรมเท่านั้น จึงไม่สามารถสรุปฐานจ านวนรายการความรู้ทั้งหมดใน 2 ปีที่เสนอประเมินได้ นอกจากนี้ สสวท. ได้รวบรวม
เอกสาร/รายงานการศึกษาดูงานจากบุคลากรผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามหัวข้อของการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 2 ปี จ านวนรวม 87 ครั้ง 
เป็นเอกสาร โดยได้ก าหนดแบบฟอร์มเอกสารที่มีหัวข้อส าคัญ ได้แก่ ชื่อเรื่อง ประโยชน์ที่ตนเองได้รับเพื่อพัฒนาตนเอง และประโยชน์
ที่ สสวท. ได้รับและการน าไปใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้ สสวท. บรรลุพันธกิจ ซึ่งหัวข้อหลักดังกล่าว สามารถน าไปใช้ในการจัดกลุ่ม
ความรู้จากการศึกษาดูงาน และเข้าร่วมโครงการความร่วมมือทางวิชาการในต่างประเทศให้เป็นหมวดหมู่ที่สอดคล้องกับกลุ่ม                      
องค์ความรู้ที่ สสวท. จ าเป็นต้องมีการรวบรวมเก็บรักษาไว้ในองค์กร เพื่อให้สะดวกต่อการค้นหาได้ง่าย แต่ในทางปฏิบัติผู้เข้าร่วม
กิจกรรมศึกษาดูงานฯ ถ่ายทอด/สกดัความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมที่เข้าร่วมให้อยู่ในรูปแบบของเอกสารได้มีคุณภาพที่แตกต่างกัน และ 
สสวท. ยังไม่มีผู้รับผิดชอบ ในการพิจารณากลั่นกรองเนื้อหาให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเหมาะสมเพียงพอต่อการเผยแพร่
ในช่องทางเว็บ KM Intranet  
 

- ข้อสังเกต/ข้อควรปรับปรุงในการวัด และวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
 สสวท. ควรเพิ่มเติมความรู้ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินการตามแนวทางการประเมินผลด้านการก ากับ

ดูแลกิจการให้ทั่วถึงทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงทบทวนนโยบายการก ากับดูแลที่ดีของ สสวท. ตั้งแต่ที่มา              
ความจ าเป็น และวัตถุประสงค์ของการเป็นองค์กรที่มีการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้พนักงาน สสวท . มีความรู้           
ความเข้าใจจนสามารถให้การสนับสนุนต่างๆ ตามบทบาทหน้าที่ที่เก่ียวข้องได้ ในปีต่อไป สสวท. ควรสร้างระบบ หรือ
กลไกรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่มีความเหมาะสมกับบริบทของ สสวท. เพื่อให้สามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่า สสวท.            
มีการกลั่นกรองข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ สสวท. และ/หรือ รายงานประจ าปี โดยควรพิจารณาทั้งการปรับปรุง
เนื้อหาให้ทันสมัย ความถูกต้องของเนื้อหา การเข้าถึงข้อมูลที่เปิดเผยได้ง่าย และรูปแบบการน าเสนอที่น่าสนใจ 

 ส าหรับความคิดเห็นของพนักงาน สสวท. ในประเด็นความผูกพันที่มีต่อ สสวท. ในปีนี้ สสวท. ได้น าข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
จากพนักงานที่ได้รับการส ารวจปี 2555-2557 ที่มีความเห็นว่า สสวท. ควรเร่งปรับปรุง/จัดท าระเบียบข้อบังคับ และ
ทบทวนขั้นตอนการท างานให้เกิดความคล่องตัวในการท างาน มาด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม โดยในปีนี้ได้ก าหนดเป็น
ตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลในมิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพ คือ ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการจัดซื้อ           
จัดจ้าง ในปีต่อไป สสวท. ยังจ าเป็นต้องส ารวจ และทบทวนขั้นตอน กระบวนงานภายในที่ยังต้องการปรับปรุงแก้ไขมาด าเนินการ
เพิ่มเติม โดยควรจัดล าดับความส าคัญของเรื่องที่ต้องการปรับปรุงตามความเร่งด่วน หรือเรื่องที่มีผลกระทบมากมาด าเนินการก่อน  
โดยหากเริ่มด าเนินการตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จะท าให้ สสวท. มีระยะเวลาเพื่อเตรียมการ ทั้งการสื่อสารให้บุคลากร สสวท. 
รับทราบถึงขั้นตอน กระบวนการที่ปรับปรุงใหม่ และสามารถวางแผนจัดเก็บข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของทีป่ร ก า  

ด้านที่ 1 ข้อเสนอแนะดา้นนโยบายเพื่อปรับปรุงการด าเนนิงานตามภารกิจของ สสวท.  

การเตรียมความพร้อมขององค์กรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งสามารถแบ่งเป็นประเด็นย่อย ดังต่อไปนี้ 
1.1 จากสภาพบริบทของการปฏิรูประบบราชการ (อ้างอิงถึง Government 2.0) สสวท. ควรเตรียมความพร้อมของ

องค์กรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของระบบการศึกษาในอนาคต เนื่องจากในทุกองค์กรจ าเป็นต้องผ่านช่วง
ระยะเวลาของการปรับองค์กรใหม่ (Organizational Renewal) ดังนั้น  สสวท. ควรทบทวนองค์ประกอบส าคัญ 
ที่มีผลต่อระบบการศึกษา โดยระบุถึงความสัมพันธ์ของแต่ละองค์ประกอบทั้งปัจจุบันและอนาคตให้รอบด้าน 
องค์ประกอบส าคัญ อาทิเช่น ครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียน วิธีที่ใช้ในกระบวนการเรียนการสอน สื่อเครื่องมือ          
ที่สนับสนุน สภาพแวดล้อมของการเรียนการสอน บทบาทของภาครัฐทั้งหน่วยงานส่วนกลาง หน่วยงานส่วนภูมิภาค และ
หน่วยงานระดับท้องถิ่น บทบาทของหน่วยงานภาคเอกชน ภาคประชาชน (เช่น สมัชชา และองค์กรอิสระ) 
คุณภาพชีวิตภายในสถานศึกษา ครอบครัว และชุมชน เป็นต้น เพราะหาก สสวท. ได้ศึกษาท าความเข้าใจระบบ
การศึกษาในอนาคตอย่างรอบด้านแล้ว ผลจากการศึกษาจะช่วยสนับสนุน และผลักดันให้ สสวท. สามารถก าหนด
บทบาท นโยบาย และโครงการหลักที่สอดรับกับพันธกิจ/ภารกิจของ สสวท. รวมไปถึงสามารถบริหารจัดการองค์กร  เช่น 
วางแผนการพัฒนาบุคลากร ซึ่งรวมถึงการคัดเลือกบุคลากรใหม่  และการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นเพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง          
ในอนาคตได้ 

1.2 การสร้างบุคลากรเพื่อรองรับกับบริบทการเปลี่ยนแปลงในงานด้านการส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยี  สสวท. ควรศึกษา พยากรณ์ลักษณะงานที่บุคลากรของ สสวท. ต้องรับผิดชอบ (Work 
Requirement) ซึ่งลักษณะงานดังกล่าวอาจมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทใหม่ของงานด้านการส่งเสริม             
การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี อาทิเช่น การท างานในรูปแบบเครือข่าย งบประมาณที่จัดสรรส าหรับ
ด้านการศึกษา การสอนในรูปแบบ Flipped Classroom การเปลี่ยนแปลง Generation ของผู้เรียน เป็นต้น และ
เมื่อได้ลักษณะงานที่ต้องรับผิดชอบ และสอดรับกับบริบทการเปลี่ยนแปลงแล้ว ควรพิจารณาเปรียบเทียบลักษณะ
งานกับสมรรถนะที่บุคลากร สสวท. มีอยู่เดิม เพื่อใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศก าหนดนโยบาย วางแผนแนวทาง                   
การปฏิบัติงานให้กับบุคลากรต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์หลักต้องการให้ สสวท. สามารถรักษาความสมดุลระหว่าง
งานที่รับผิดชอบและคุณภาพชีวิตของบุคลากรไว้ให้ได้ 
 

ด้านที่ 2 ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการพัฒนาองค์กร 
 ในฐานะที่ สสวท. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ท างานเพื่อประโยชน์แก่สังคม ส่งเสริมการศึกษาให้กับเด็ก เยาวชน             
ซึ่งเป็นอนาคตของประเทศชาติ สสวท. จ าเป็นจะต้องทบทวน และวิเคราะห์ถึงกระบวนการพัฒนาองค์กรที่เคยได้
ด าเนินการผ่านมา ว่าปัจจุบันยังมีโอกาสในการปรับปรุงในส่วนใดบ้าง เพื่อให้ สสวท. มีระดับการก ากับดูแลกิจการ 
และการพัฒนาองค์กรที่ดีอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่นในปีนี้มีการก าหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลด้านการรวบรวมองค์
ความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงาน และเข้าร่วมโครงการความร่วมมือทางวิชาการในต่างประเทศ ซึ่งมีวัตถุประสงค์
ต้องการให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ถ่ายทอดเนื้อหาความรู้ที่ส าคัญ ตลอดจนน าความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในงานด้าน
ต่างๆ ของ สสวท. ทั้งภารกิจหลักและงานสนับสนุนต่างๆ  โดยรวบรวม บันทึกจัดเก็บไว้กับ สสวท. ซึ่งผลการด าเนินงานสะท้อนให้
ทราบว่า สสวท. ควรปรับปรุงกระบวนการจัดการความรู้ ดังนี้ 
2.1 สสวท. ควรน ากระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) กลับมาทบทวนวัตถุประสงค์ของการน า             

การจัดการความรู้มาใช้ใน สสวท. ว่าต้องการน ามาใช้เพื่ออะไร ควรก าหนดจุดมุ่งเน้น (KM Focus Area) และเป้าหมายของ              
การด าเนินงานในแต่ละปี เพื่อให้คณะท างานที่รับผิดชอบด้านการจัดการความรู้ รวมไปถึงบุคลากรของ สสวท. ได้มี
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ความเข้าใจในทิศทางและเป้าหมายที่ตรงกัน โดยเ พาะคณะท างานฯ จะสามารถน าเสนอแนวทางการด าเนินงาน
ให้สอดรับกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย รวมถึงสามารถออกแบบรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และ
สามารถติดตามประเมินผลการด าเนินงานได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลให้การน าการจัดการ
ความรู้มาใช้ในองค์กรให้ประสบผลส าเร็จ คือบทบาทของผู้บริหารที่นอกเหนือจากการแสดงออกว่ามุ่งมั่นที่จะน า
การจัดการความรู้มาใช้ในการพัฒนาองค์กร และสนับสนุนงบประมาณแล้ว ผู้บริหารควรเป็นแบบอย่างที่ดีของการ
ถ่ายทอดความรู้ (Role Model) เช่นกัน ซึ่ง สสวท. เป็นองค์กรที่มีนักวิชาการจ านวนมาก และยังมีนักวิชาการ            
ที่ก้าวเข้ามารับบทบาทเป็นผู้บริหารอีกด้วย ถือเป็นข้อได้เปรียบของการมีทรัพยากรบุคคลที่มีประสบการณ์ และ
ความช านาญ ในปีที่ผ่านมา สสวท. ได้จัดกิจกรรมผ่านเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ภายใต้ชื่อกิจกรรม Food for 
Thought เพื่อให้บุคลากรของ สสวท. ได้มีโอกาสพบเจอกัน และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน แต่อย่างไรก็ตาม 
สสวท. ต้องเพิ่มวิธีการสกัดความรู้ที่มีอยู่ในตัวคนออกมาเป็นเนื้อหา หรือบทเรียนที่ส าคัญ และเก็บบักทึกไว้กับ
องค์กร เพื่อให้บุคลากรของ สสวท. ที่มีความสนใจ สามารถเรียนรู้จากบทเรียนดังกล่าว และน าไปประยุกต์ใช้กับ
การปฏิบัติงาน หรือเป็นข้อคิดส าคัญในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในระหว่างท างานได้ และที่ส าคัญที่สุด สสวท. ต้อง
ท าให้กระบวนการจัดการความรู้ (ตัวอย่าง เช่น 7 ขั้นตอนของส านักงาน ก.พ.ร.) มีการขับเคลื่อนหรือหมุนเป็น
วงรอบ ไม่ใช่จ ากัดเพียงการจัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนความรู้เพียงอย่างเดียว 
 

ด้านที่ 3 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการบริหารจัดการและการจัดท าตัวชี้วัดผลการด าเนินงานในปีต่อไป 

3.1 ควรน ายุทธศาสตร์ 5 ปี ที่ได้ผ่านการทบทวน และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ สสวท. แล้ว มาเป็นปัจจัย
น าเข้า (Input) ที่ส าคัญในการก าหนดตัวชี้วัดผลการด าเนินงานระดับองค์กร และ/หรือน ามาปรับค่าเป้าหมายใหม่ 
ให้สอดคล้องกับทิศทางการด าเนินงานของ สสวท. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 

3.2 หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลผลการด าเนินงานระดับองค์กร ควรเริ่มจัดเก็บข้อมูลเพื่อ
สะท้อนความส าเร็จตามยุทธศาสตร์ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561) อย่างเป็นระบบ เนื่องจาก 2 ปี ที่ผ่าน
มาของยุทธศาสตร์ บับนี้ ยังพบว่าบางหน่วยงานรายงานผลการด าเนินงาน หรือรายงานข้อมูลสถิติผลการด าเนินงานต่างๆ 
ด้วยข้อมูลสถิติที่ไม่ทันสมัย กล่าวคือ หน่วยงานจะท าการตรวจสอบชุดข้อมูลว่ามีความถูกต้องตรงกับค านิยาม  
การประเมินผล ทันสมัยกับรอบการประเมิน ก็ต่อเมื่อมีการตรวจประเมินผลการด าเนินงานประจ าปี หรือมีวาระ
การประชุมที่ต้องรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานที่ผ่านมา หรือมีความจ าเป็นต้องรายงานความส าเร็จของ
โครงการใดโครงการหนึ่ง ในปีต่อไป สสวท. ควรให้ความส าคัญต่อการแสดงผลข้อมูลสถิติต่างๆ เพื่อใช้แสดงผล
การด าเนินงานตามตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ 5 ปี ให้มีความพร้อมใช้งาน กล่าวคือ สถิติผลการด าเนินงาน            
ที่จัดเก็บต้องเน้นความถูกต้อง มีความทันสมัย และระบุแหล่งที่มาได้ เมื่อ สสวท. จัดท ารายงานประเมินผล
ความส าเร็จตามรอบระยะเวลาต่างๆ ต้องสามารถประมวลผลได้ทันที 
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3) ตารางสรุปผลคะแนนของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

 

 

 

น ำ้หนัก เกณฑ์กำรใหค้ะแนน ผลกำรด้ำเนินงำน
ตัวชี วดัผลกำรด้ำเนินงำน หน่วยวดั (รอ้ยละ) 1 2 3 4 5 ผลกำร ค่ำคะแนน คะแนน

ด้ำเนินงำน ทีไ่ด้ ถ่วงน ำ้หนัก
มิติที ่1 ด้ำนผลสัมฤทธิ์ตำมพันธกิจ 25 4.7960

1 คะแนนเฉล่ียของการสอบ O-NET
ด้านวิทยาศาสตร์และด้านคณิตศาสตร์ ในโรงเรียน
ท่ีครูผ่านการพฒันา และได้ด าเนินการตามผลผลิต
และกระบวนการของ สสวท.

5 4.4168

1.1 วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 2.50 ต่ ากว่า 0 - 0 13 26 14.74 4.1337 0.1033
1.2 คณิตศาสตร์ ร้อยละ 2.50 ต่ ากว่า 0 - 0 12 24 20.40 4.7000 0.1175

2 จ านวนนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญท่ีท างาน
ในประเทศไทยด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี สะสมเพิม่ขึ้นจากการสร้างนักเรียน
นักศึกษาท่ีมีความสามารถพเิศษ

คน 5 940 960 980 1,010  1,040  1,086     5.0000 0.2500

3 ระดับความพงึพอใจของผู้ใชส่ื้อและกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ของ สสวท.

ระดับ 5 3.10 3.60 4.10 4.20 4.30 4.27 4.6571 0.2329

4 ระดับความพงึพอใจของผู้เขา้ใชผ้ลผลิต
ของ สสวท. ในรูปแบบส่ือดิจิทัลและศูนย์เรียนรู้
ดิจิทัลระดับชาติ

ระดับ 5 3.00 3.10 3.20 3.80 4.40 4.34 4.9063 0.2453

5 จ านวนโรงเรียนท่ีจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีเชงิบรูณาการกลไก
การเรียนรู้ท่ีเปน็นวัตกรรม รวมท้ังสะเต็มศึกษา

แหง่ 5 71 81 91 141 191 209 5.0000 0.2500

มิติที ่2 ด้ำนผู้มีส่วนได้เสีย 25 4.2267
6 ระดับความส าเร็จของการพฒันาก าลังคนและ

เครือขา่ยสนับสนุนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

5 5.0000

6.1 จ านวนเครือขา่ยท่ีสนับสนุนการจัดการเรียนรู้
      ท่ีมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้
      วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

เครือขา่ย 2.50 9 10 11 12 13 14 5.0000 0.1250

6.2 จ านวนก าลังคนท่ีสนับสนุนการจัดการเรียนรู้
     ท่ีมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้
     วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

คน 2.50 6,000  7,000  8,000  8,500  9,000  10,706   5.0000 0.1250

7 ระดับการยอมรับในขอ้มูลขา่วสารและผลงาน
ของ สสวท.

ระดับ 10 3.70 3.90 4.10 4.25 4.40 4.11 3.0667 0.3067
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น ำ้หนัก เกณฑ์กำรใหค้ะแนน ผลกำรด้ำเนินงำน
ตัวชี วดัผลกำรด้ำเนินงำน หน่วยวดั (รอ้ยละ) 1 2 3 4 5 ผลกำร ค่ำคะแนน คะแนน

ด้ำเนินงำน ทีไ่ด้ ถ่วงน ำ้หนัก
8 ร้อยละเฉล่ียถว่งน้ าหนักของกลุ่มเปา้หมายท่ีมี

ความตระหนักและเหน็ความส าคัญของการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

10 5.0000

8.1 ร้อยละของกลุ่มเปา้หมายท่ีมีความรู้และเขา้ใจ
     เกีย่วกบัวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
     (Scientific Literacy) เบื้องต้น

ร้อยละ 4 50.00 55.00 60.00 65.00 70.00 71.61 5.0000 0.2000

8.2 ร้อยละของกลุ่มเปา้หมายท่ีมีความตระหนัก
     ในความส าคัญของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
     และเทคโนโลยี

ร้อยละ 6 50.00 55.00 60.00 65.00 70.00 84.44 5.0000 0.3000

มิติที ่3 ด้ำนประสิทธิภำพ 20 4.9591
9 ร้อยละความส าเร็จของการเบกิจ่ายงบประมาณ

ประจ าปี
ร้อยละ 5 87.00 89.00 91.00 93.00 95.00 97.02 5.0000 0.2500

10 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง 15 4.9454

10.1 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการจัดซ้ือ
       จัดจ้างพสัดุโดยวิธีตกลงราคา วงเงินไม่เกนิ
       100,000 บาท แล้วเสร็จ ภายในก าหนดเวลา
       15 วัน

ร้อยละ 9 70.00 75.00 80.00 85.00 90.00 99.16 5.0000 0.4500

10.2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการจัดหา
       ผู้ขาย/ผู้รับจ้างในการขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง
       พสัดุวงเงินเกนิ 100,000 บาท โดย
       วิธีสอบราคา วิธีประกวดราคาด้วยวิธีการ
       ทางอเิล็กทรอนิกส์ (e-Auction) วิธีพเิศษ
       และวิธีกรณีพเิศษแล้วเสร็จภายในระยะเวลา
       ท่ีก าหนด

ระดับ 6 4.8635

       10.2.1 วิธีสอบราคา (34 วัน) ร้อยละ 1.50 60.00 65.00 70.00 75.00 80.00 86.20 5.0000 0.0750
       10.2.2 วิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทาง
                อเิล็กทรอนิกส์ (e-Auction) (72 วัน)

ร้อยละ 1.50 60.00 65.00 70.00 75.00 80.00 100.00 5.0000 0.0750

       10.2.3 วิธีพเิศษ (24 วัน) ร้อยละ 1.50 60.00 65.00 70.00 75.00 80.00 77.27 4.4540 0.0668
       10.2.4 วิธีกรณีพเิศษ (11 วัน) ร้อยละ 1.50 60.00 65.00 70.00 75.00 80.00 83.33 5.0000 0.0750

มิติที ่4 ด้ำนกำรก้ำกับดูแลกิจกำรและพัฒนำองค์กร 30 4.1898
11 ระดับการพฒันาด้านการก ากบัดูแลกจิการ ระดับ 15 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 4.18 4.1750 0.6263

12 ระดับความส าเร็จในการบริหารงาน 15 4.2046

12.1 ระดับความผูกพนัของพนักงานท่ีมีต่อ สสวท. ร้อยละ 4 78.00 79.00 80.00 81.00 82.00 81.03 4.0278 0.1611
12.2 ร้อยละเฉล่ียถว่งน้ าหนักของความพงึพอใจ
       ของบคุลากร สสวท.ท่ีมีต่อการใชง้านระบบ
       ขอ้มูลชว่ยในการวิเคราะหแ์ละตัดสินใจ
       ของผู้บริหาร (BI)

ร้อยละ 4 60.00 65.00 70.00 75.00 80.00 78.57 4.7143 0.1886



รายงานสรปุการประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   
รอบ 12 เดือน (1 ตลุาคม 2557 – 30 กันยายน 2558) ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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น ำ้หนัก เกณฑ์กำรใหค้ะแนน ผลกำรด้ำเนินงำน
ตัวชี วดัผลกำรด้ำเนินงำน หน่วยวดั (รอ้ยละ) 1 2 3 4 5 ผลกำร ค่ำคะแนน คะแนน

ด้ำเนินงำน ทีไ่ด้ ถ่วงน ำ้หนัก
12.3 ร้อยละเฉล่ียถว่งน้ าหนักของผลการประเมิน
       สมรรถนะของบคุลากร สสวท. ท่ีมีสมรรถนะ
       พืน้ฐาน สมรรถนะหลัก และสมรรถนะ
       ด้านบริหารตามมาตรฐานท่ีก าหนด

4 4.1752

       12.3.1 สมรรถนะพืน้ฐาน ร้อยละ 0.80 50.00 55.00 60.00 62.50 65.00 58.78 2.7560 0.0220
       12.3.2 สมรรถนะหลัก ร้อยละ 2.00 60.00 65.00 70.00 72.50 75.00 73.12 4.2480 0.0850

         12.3.3 สมรรถนะด้านบริหาร ร้อยละ 1.20 60.00 65.00 70.00 72.50 75.00 78.85 5.0000 0.0600
12.4 ระดับการพฒันาและปรับปรุงกระบวนการ
       รวบรวมองค์ความรู้ท่ีได้จากการศึกษาดูงาน
       และเขา้ร่วมโครงการความร่วมมือ
       ทางวิชาการในต่างประเทศ

ระดับ 3 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 3.80 3.8000 0.1140

น ำ้หนักรวม 100    ค่ำคะแนนทีไ่ด้ 4.5044

ผลคะแนน ณ วนัที ่10 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2558



บริษัท ทริส คอรปอเรชั่น จํากัด 
อาคารสีลมคอมเพล็กซ ช้ัน 24 เลขที่ 191 ถนนสีลม แขวงสีลม 

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

โทรศัพท 0 2231 3011 โทรสาร 0 2231 3680 
www.tris.co.th 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)  
The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology (IPST) 
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