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รายงานสรุปการประเมินผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
1) สรุปภาพรวมผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.)
 สรุปผลคะแนนของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
มิติที่ 1ผลสัมฤทธิท์ างพันธกิจ
นาหนัก 25%
คะแนน 4.7960

มิติที่ 2 ผู้มีส่วนได้เสีย
นาหนัก 25%
คะแนน 4.2267

5.0000

4.9591
4.5044
4.2267
4.1898

4.0000

คะแนนรวม
4.5044
(100%)
มิติที่ 3 ประสิทธิภาพ
นาหนัก 20%
คะแนน 4.9591

4.7960

3.0000

มิติที่ 4 กากับดูแลกิจการ
และพัฒนาองค์กร
นาหนัก 30%
คะแนน 4.1898

2.0000
1.0000
มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4

รวม

หมายเหตุ: ระดับคะแนนของผลการประเมิน แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ ระดับ 5 คือ ผลการดาเนินงานดีกว่าเป้าหมายมาก, ระดับ 4 คือ ผลการดาเนินงานดีกว่า
เป้าหมาย, ระดับ 3 ผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย, ระดับ 2 ผลการดาเนินงานอ่อนกว่าเป้าหมาย และระดับ 1 ผลการดาเนินงาน
อ่อนกว่าเป้าหมายมาก

ผลการประเมินในภาพรวมของ สสวท. ทั้ง 4 มิติ อยู่ที่ระดับคะแนน 4.5044 ผ่านเกณฑ์การประเมินผล หรือมีผลการดาเนินงาน
ดีกว่าเป้าหมาย ผลการดาเนินงานที่ดีที่สุด คือ มิติด้านประสิทธิภาพ อยู่ที่ระดับคะแนน 4.9591 ส่วนมิติอื่นๆ มีผลคะแนน
อยู่ในระดับดีกว่าเป้าหมายเช่นกัน คือ เกิน 4.0000 คะแนนในทุกมิติ
 สรุปการประเมินผลการดาเนินงานแยกรายมิติ

• คะแนนที่ได้ คือ 4.7960

มิติที่ 1 ด้านผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจ

สสวท. มีผลการประเมินผลการดาเนินงาน ในมิติที่ 1 อยู่ที่ระดับคะแนน 4.7960 ผ่านเกณฑ์การประเมินผล โดยในส่วนของตัวชี้วัด
จานวน 5 ตัวชี้วัดหลัก มีผลการดาเนินงานดีกว่า เป้าหมายมาก 2 ตัวชี้วัด และดีกว่าเป้าหมาย 3 ตัวชี้วัด สาหรับมิติด้าน
ผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจมีคะแนนการประเมินผลอยูร่ ะหว่าง 4.4168 ถึง 5.0000 คะแนน โดยสรุปผลสาเร็จของการดาเนินงาน
ตามกรอบการประเมินผลที่สาคัญ ดังนี้
- คะแนนเฉลี่ยของการสอบ O-NET ด้านวิทยาศาสตร์และด้านคณิตศาสตร์ ในโรงเรียนที่ครูผ่านการพัฒนา และได้
ดาเนินการตามผลผลิตและกระบวนการของ สสวท. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กาหนดให้มีการประเมินผลความสาเร็จของ
การพัฒนาครู 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1: โรงเรียนศูนย์สะเต็มศึกษาภาค และโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษาสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กลุ่มที่ 2: โรงเรียนที่เป็นศูนย์การพัฒนาผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) และกลุ่มที่ 3: โรงเรียนในเครือข่ายของสาขา พสวท. และ สควค. (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ และ
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โครงการครูผู้นาการเปลี่ยนแปลง) ซึ่งครูทั้ง 3 กลุ่มได้ผ่านการพัฒนาและสามารถดาเนินการ ตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ของ สสวท.
มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 การประเมินผลพิจารณาจากคะแนนเ ลี่ยของการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต)
หรือ Ordinary National Educational Test: O-NET ซึ่งเป็นการวัดผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน 2 วิชา คือ วิชาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนที่ครูผ่านการพัฒนา และได้ดาเนินการตามผลผลิตและกระบวนการ
ของ สสวท. ในปีการศึกษา 2557 (ซึ่งประกาศผลสอบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) เทียบกับคะแนนเ ลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ทั้งประเทศ
จานวนโรงเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบ (แห่ง)
วิชาวิทยาศาสตร์
วิชาคณิตศาสตร์
49
49

โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายของ สสวท.
1. โรงเรียนศูนย์สะเต็มศึกษาภาค และโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
2. โรงเรียนที่เป็นศูนย์การพัฒนาผู้สอนและบุคลากรทาง
การศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.)
3. โรงเรียนในเครือข่ายของสาขา พสวท. และ สควค. (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
และโครงการครูผู้นาการเปลี่ยนแปลง)
รวม

95

95

380

380

524

524

วิชา
นาหนัก ผลการดาเนินงาน (ร้อยละ)
1. วิทยาศาสตร์
0.50
14.74
2. คณิตศาสตร์
0.50
20.40
คะแนนเฉลี่ยของการสอบ O-NET ในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายของ
สสวท. เทียบกับคะแนนเฉลี่ยของการสอบ O-NET ทังประเทศ
คะแนนเฉลี่ย O-NET วิชาวิทยาศาสตร์
100

100

ระดับประเทศ

70

60

60

50
40

35.92

30

32.19

40.40
35.37

42.92

44.31

50

37.95

38.62

40
30

20
ปีการศึกษา

0
2554

2555

2556

2557

5

0

30.52

26.95

30.07

25.45

10

35.70
29.65
ปีการศึกษา

0
2554

2555

2556

2557

จากตารางผลการดาเนินงาน (ร้อยละ) แสดงให้ทราบว่าคะแนนเ ลี่ย
ของโรงเรียนกลุ่ มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาของ สสวท. มีคะแนน
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
20.40
เ ลี่ ยของการสอบ O-NET สู ง กว่ า คะแนนเ ลี่ยทั้ งประเทศทั้ งวิ ชา
18.15
14.21
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ หรือ คิดเป็นร้อยละ 14.74 และ
13.09
14.74
13.24
11.57
ร้อยละ 20.40 ตามลาดับและเมื่อพิจารณาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
9.42
ของคะแนนเ ลี่ยของการสอบ O-NET ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา คือ ตั้งแต่
ปี การศึ กษาพ.ศ. 2554-2557 มี ผลการด าเนิ นงานที่ สู งกว่ า
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2555
2556
2557
2558
ระดั บประเทศมาโดยตลอด เนื่ องด้ วยตั วชี้ วั ดนี้ เป็ นผลลั พธ์ จาก
การพัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ตลอดจนมีทักษะในการเป็น
ครูที่มีคุณภาพ โดยครูในกลุ่มโรงเรียนเป้าหมายของ สสวท. ต้องผ่านการอบรมในหลักสูตรของ สสวท. รูปแบบใดรูปแบบ

คะแนนเ ลี่ยของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายของ สสวท. เทียบกับทั้งประเทศ (ร้อยละ)

10

35.10
32.08

20

10

15

ระดับประเทศ

80

70

20

โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายของ สสวท.

90

80

25

4.4168

คะแนนเฉลี่ย O-NET วิชาคณิตศาสตร์

โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายของ สสวท.

90

ค่าคะแนนที่ได้รับ
4.1337
4.7000
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หนึ่งใน 3 รูปแบบทั้งการอบรมครูโดยตรง อบรมครูด้วยระบบทางไกล และอบรมผ่านเครือข่าย โดยในช่วงปีที่ผ่านมา
สสวท. ได้ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตามแนวทางสะเต็มศึกษาให้กับครูผู้สอน
ในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย สังกัด สพฐ. และ สช. นอกจากนี้ สสวท. ได้ให้การสนับสนุน สื่อ อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน
และงบประมาณที่จาเป็นให้โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเพื่อเอื้อให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ตามหลักสูตร
และเพื่อให้การดาเนินการเป็น ไปตามมาตรฐาน สสวท. ได้นิเทศ ติดตามและประเมินผลการอบรมกับครูทุกคนที่ผ่าน
การอบรมด้วย
- นักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญที่ทางานในประเทศไทย ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สะสมเพิ่มขน
จากการสร้างนักเรียน นักศก าที่มีความสามารถพิเศ พิจารณาจากจานวนนักวิทยาศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์
ในการทาวิจัยและเขียนตารา และปัจจุบันยังมีสถานะการทางานในประเทศไทยในด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยใช้วิธีนับสะสมจากฐานข้อมูลของ สสวท. เ พาะกลุ่มนักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษ ผลการดาเนินงานในปีนี้คือ 1,086
คน ซึ่งดีกว่าเป้าหมายมาก โดยมีจานวนที่เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 106 คน สสวท. นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศออนไลน์มาใช้สนับสนุน
ระบบติดตาม ทั้งผู้สาเร็จการศึกษา และนักเรียนทุนที่กาลังศึกษาระดับปริญญาเอกที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษาของแต่ละปีการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง โดยให้ทั้งผู้สาเร็จการศึกษา และผู้รับทุนสามารถรายงานสถานภาพ เพิ่มรายการผลงานวิชาการ รางวัลดีเด่น การเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ ผ่านระบบสารสนเทศออนไลน์ได้ด้วยตนเอง จากฐานข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษาทุน พสวท. ที่จัดเก็บในระบบสารสนเทศ
พบว่ าจากทั้ งหมด 1,086 คน มี สั ดส่ วนหน่ วยงานที่ ผู้ ส าเร็ จการศึ กษาทุ น พสวท. ไปปฏิ บั ติ งานมากที่ สุ ด คือหน่ วยงานสั งกั ด
กระทรวงศึ กษาธิ การ คิ ดเป็ นร้ อยละ 79,
กระทรวงวิ ทยาศาสตร์ ร้อยละ 14, สถาบั นวิ จั ย
จุ ฬาภรณ์ ร้ อยละ 1, หน่ วยงานอื่ น เช่ น กระทรวง
กลาโหม กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ และ
สิ่ งแวดล้ อม กระทรวงสาธารณสุ ข ฯลฯ ร้ อยละ 3
และอยู่ระหว่างบรรจุเข้าปฏิบัติงาน ร้อยละ 3
- ความพ งพอใจของผู้ ใช้ สื่ อและกระบวนการ
จั ดการเรี ยนรู้ ของ สสวท. กลุ่ ม เป้ า หมายที่
สอบถามความพึ งพอใจ ได้ แก่ ผู้ บริ หารสถาน
แผนภูมิแสดงข้อมูลหน่วยงานที่ผู้สาเรจการศก าทุน พสวท.ป ิบัติงาน
ศึกษา ครูผู้สอนสาระวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี และนักเรียน ในปีนี้ภาพรวมผู้ใช้สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ มีความคิดเห็นอยู่ที่ระดับ 4.2657 เมื่อเทียบกับ
เกณฑ์การประเมินผลในปีนี้ จึงมีค่าคะแนนที่ได้อยู่ที่ระดับคะแนน 4.6571 ตัวอย่างประเด็นสารวจหนังสือเรียน หลักสูตร
การศึ กษาขั้น พื้ น ฐาน พ.ศ. 2551 ได้ แก่ เนื้ อหามี ความถูกต้ อง ครอบคลุ มตามหลั กสู ตร มี ความทั นสมั ย การน าเสนอเนื้ อหา
มีความน่าสนใจ เนื้อหา/กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการคิดวิเคราะห์การจัดทารูปเล่ม (ขนาดตัวอักษร รูปภาพ
ประกอบ ชนิดกระดาษ ความหนาของเล่ม) ตัวอย่างประเด็นสารวจคู่มือครู หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ได้แก่ เนื้อหาและ
เ ลยมีความถูกต้องตรงกัน วิธีการสอนและวิธีใช้หนังสือเรียนมีความหลากหลาย กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการคิด
วิเคราะห์ สาหรับรายละเอียดประเด็นการสารวจความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์รายการอื่น ได้แก่ เอกสารเสริมความรู้ ซึ่งปีนี้ สสวท. เสนอ
หนังสือชุด “หนังสือเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อเสริมศักยภาพคณิตศาสตร์ สาหรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูง 30% บน” และผลการประเมิน
สามารถพิจารณาเพิ่มเติมจากรายงานสรุปผลการสารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียของ สสวท. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
สาหรับข้อค้นพบที่ได้จากการสารวจ พบว่าส่วนใหญ่ใช้สื่อการเรียนการสอนของ สสวท. ประเภทหนังสือเรียนสาระวิชาวิทยาศาสตร์
มากกว่าวิชาอื่นๆ ลาดับถัดมาคือ ใช้สื่อฯ ประเภทแบบฝึกหัด/แบบฝึกทักษะคณิต-ประถมฯ/แบบบันทึกกิจกรรมวิทย์-ประถมฯ โดยใช้
ในลักษณะเป็นสื่อประกอบการเรียนเป็นอันดับแรก ลาดับถัดมาคือใช้เป็นหนังสือหลัก สาหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้สื่อของ สสวท. ส่วนใหญ่ระบุ
เหตุผลที่ไม่ได้ใช้สื่อของ สสวท. ว่า ไม่ทราบว่า สสวท. จัดทา รองลงมาคือ หาซื้อไม่ได้ และใช้ประโยชน์ได้น้อยตามลาดับ
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สื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่เสนอประเมินในปี 2558
1. หนังสือเรียน (หลักสูตร พ.ศ. 2551)
2. คู่มือครู (หลักสูตร พ.ศ. 2551)
3. เอกสารเสริมความรู้
ภาพรวม ระดับความพงพอใจของผู้ใช้สื่อฯ

นาหนัก
0.55
0.30
0.15
1.00

ผลการดาเนินงาน
(ระดับ)
4.2536
4.2781
4.2853

คะแนนถ่วง
นาหนัก
2.3395
1.2834
0.6428
4.2657

- ความพงพอใจของผู้เข้าใช้ผลผลิตของ สสวท. ในรูปแบบดิจิทัล และศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติ กลุ่มเป้าหมาย
ที่สอบถามความพึงพอใจ ได้แก่ ผู้ใช้สื่อดิจิทัลของ สสวท. ที่เข้าถึงผ่านศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สสวท. (http://learningspace.ipst.ac.th/) โดยการสอบถามออนไลน์ผ่านหน้าเว็บไซต์ของ
สสวท. สาหรับสื่อดิจิทัลที่ สสวท. เสนอประเมินผลในปี นี้แบ่งเป็น 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 ตัวอย่างประเด็นสารวจคลังสื่อดิจิทัล (Digital Media System) เช่น เนื้อหาถูกต้องครอบคลุมตามหลักสูตร ง่ายต่อ
การใช้งานได้เอง ภาษาที่ใช้เข้าใจง่าย สื่อเคลื่อนไหวช่วยให้เข้าใจบทเรียนได้ง่าย ถ่ายทอดเนื้อหาได้ชัดเจน ให้ประโยชน์คุ้มค่าเมื่อเทียบ
กับการอ่านหนังสือวิชาคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ทั่วไป เป็นต้น สาหรับรายละเอียดประเด็นการสารวจความพึงพอใจของสื่อดิจิทัล
รายการอื่น และผลการประเมินสามารถพิจารณาเพิ่มเติมจากรายงานสรุปผลการสารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียของ สสวท.
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สาหรับข้อค้นพบที่ได้จากการสารวจพฤติกรรมการใช้สื่อดิจิทัลของกลุ่มเป้าหมาย พบว่าจากจานวน
ผู้ที่ตอบแบบสอบถามออนไลน์มีเพียง 29 ราย ที่เคยใช้สื่อดิจิทัลของ สสวท. สาหรับผู้ที่ไม่เข้าใช้ให้เหตุผลว่าเป็นเพราะไม่ทราบว่า สสวท.
มีสื่อดิจิทัล มีเพียงส่วนน้อยที่ระบุว่าทราบแต่ไม่เข้าใช้เพราะเนื้อหาไม่น่าสนใจ ทั้งนี้ สื่อดิจิทัลที่ผู้ตอบแบบสอบถามเคยใช้สูงสุด คือ
การอบรมครูออนไลน์ รองลงไปคือ คลังสื่อดิจิทัล ระบบโรงเรียน และระบบการเรียนรู้ร่วมกัน ตามลาดับ
1.
2.
3.
4.

ผลผลิตในรูปแบบดิจิทัลที่เสนอประเมินในปี 2558

นาหนัก

การอบรมครูออนไลน์ (Teacher Training Module)
ระบบโรงเรียน (School Module)
คลังสื่อดิจิทัล (Digital Media System)
ระบบการเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative Learning)
ภาพรวม ระดับความพงพอใจของผู้เข้าใช้ผลผลิตฯ

0.30
0.05
0.60
0.05
1.00

ผลการดาเนินงาน
(ระดับ)

คะแนนถ่วง
นาหนัก

4.3806
4.4500
4.3095
4.4286

1.3142
0.2225
2.5857
0.2214
4.3438

- จานวนโรงเรียนที่จั ดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิต ศาสตร์ และเทคโนโลยีเชิ ง บูรณาการกลไกการเรียนรู้ ที่เ ป็ น
นวัตกรรม รวมทังสะเตมศก า พิจารณาจากจานวนโรงเรียนที่สามารถจัดการเรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี ในรูปแบบเชิงบูรณาการกลไกการเรียนรู้ที่เป็นนวัตกรรม รวมทั้งสะเต็มศึกษาและปัจจุบันยังมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ สสวท.
กาหนด กล่าวคือ โรงเรียนต้องสามารถพัฒนาองค์ประกอบของโรงเรียนเพื่อสนับสนุนแนวทางการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะทางคณิตศาสตร์ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนในรูปของกิจกรรมที่มีการบูรณาการ
องค์ความรู้ระหว่างกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (Science) คณิตศาสตร์ (Mathematics) ออกแบบและเทคโนโลยี (Engineering) และเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Computer) ได้ เช่น ครูผู้นาที่ผ่านการอบรมจาก สสวท. แล้วต้องสามารถขยายผลให้กับครูด้วยกันได้ นอกจากนี้ สสวท. ได้
สุ่มติดตามผลว่าครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาชาติหรือไม่ เช่น มีแผนการสอน รูปแบบกิจกรรมสะเต็มที่ใช้
ในชั้นเรียน เป็นต้น ผลการดาเนินงานนับสะสมจากฐานข้อมูลของ สสวท. ในปีนี้โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ สสวท. กาหนดสามารถ
ดาเนินการได้ครบถ้วน คือ 209 แห่ง เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินผลในปีนี้ จึงมีค่าคะแนนที่ได้อยู่ที่ระดับคะแนน 5.0000 สสวท.
สามารถดาเนินการได้ดีกว่าเป้าหมายมาก เนื่องด้วย สสวท. ได้รับการสนับสนุนทั้งงบประมาณในการบริหารจัดการ และบุคลากร
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ทางวิชาการที่ทาหน้าที่เป็นวิทยากรเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสะเต็มศึกษา นอกจากนี้ปัจจัยสาคัญในการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาคือ
ผู้อานวยการสถานศึกษา และครูในโรงเรียนต้องมีความเข้าใจ และมีความเชื่อมั่นในประโยชน์ที่โรงเรียนจะได้รับจากการ
ยกระดับการพัฒนาครู และนักเรียนตามแนวทางของสะเต็มศึกษาชาติ
โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายของ สสวท.
1. โรงเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
2. โรงเรียนในสังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
รวม

จานวนโรงเรียน (แห่ง)
91
118
209

- ข้อสังเกตข้อควรปรับปรุง/ในการวัด และวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดที่ 1 คะแนนเ ลี่ยของการสอบโอเน็ต (O-NET) ด้านวิทยาศาสตร์และด้านคณิตศาสตร์ ในโรงเรียนที่ครูผ่านการพัฒนาและ
ได้ดาเนินการตามผลผลิตและกระบวนการของ สสวท. เป็นตัวชี้วัดต่อเนื่อง โดยการคานวณคะแนนเ ลี่ย สสวท.
ประยุกต์ใช้ระบบ GIS ในการค้นหาโรงเรียนเป้าหมาย ด้วยการจับคู่รหัสโรงเรียน และชื่อโรงเรียนกับ ชุดข้อมูลคะแนน
การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ตที่ได้รับจากสานักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ในระหว่าง
รวบรวมข้อมูลผลการดาเนินงานของปีนี้ สสวท. ยังพบปัญหาชื่อของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรมจาก สสวท. บางแห่ง
แตกต่างกับชุดข้อมูลของ สทศ. จึงต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อค้นหาคะแนนผลทดสอบของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายให้ได้จานวน
มากที่สุด ในระยะต่อไป สสวท. ควรพัฒนาร้อยละความครอบคลุมของพิกัด GIS ให้เพิ่มสูงขึ้น และต้องเพิ่มการปรับแก้ไขฐานข้อมูล
ของโรงเรียนเป้าหมายให้มีความทันสมั ย ทั้ งชื่อโรงเรียน และประเภทของโรงเรียน เช่ น ปรับประเภทเป็นโรงเรียนขยายโอกาส
นอกจากนี้ ยั งมี ประเด็ นเรื่ อ งความแตกต่ างระหว่ างตั วชี้ วั ดที่ 1 ของกรอบการประเมิ นผลในปี นี้ กั บตั วชี้ วั ดผลลั พธ์ ที่ 1
ในยุทธศาสตร์ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561) เพราะค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ ต้องการให้คะแนนเ ลี่ยทั้งประเทศ
ของทั้งสองวิชาสูงกว่ารอบปีที่ผ่านมา และต้องสูงอย่างต่อเนื่องจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ตั้งค่าเป้าหมายว่าต้อง
สูงกว่า 50 คะแนน
2. ตัวชี้วัดที่ 2 จานวนนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ย วชาญที่ทางานในประเทศไทย ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี สะสมเพิ่มขึ้นจากการสร้างนักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษ กาหนดเป็นตัวชี้วัดต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่ 2 ในยุทธศาสตร์ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561) แต่มีความแตกต่างในการกาหนดค่าเป้าหมาย เนื่องจากใช้
ฐานข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษา พสวท. เท่านั้นไม่นับรวมผู้สาเร็จการศึกษาจากโครงการ สควค. จึงมีค่าเป้าหมายแตกต่างจากที่ปรากฏ
ในยุทธศาสตร์ 5 ปี นอกจากนี้ เพื่อให้สามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์ สสวท. ควรสื่อสารทาความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์
ในการติดตามสถานภาพ ผลงานทางวิชาการผ่านระบบสารสนเทศออนไลน์ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบอย่างครบถ้วน โดยเ พาะ
ผู้ที่สาเร็จการศึกษาแล้ว จะติดตามผลงาน และสถานะการทางานได้ยากขึ้น ดังนั้น สสวท. ควรอานวยความสะดวกจัดทาคู่มื อ
คาอธิบาย คานิยาม วิธีการกรอกข้อมูลที่ สสวท. ต้องการให้กลุ่มเป้าหมายกรอกข้อมูลผลงานวิชาการเพิ่มเติมเข้าสู่ระบบ เช่น รายงาน
และ/หรือบทความวิชาการ ผลงานตีพิมพ์ที่ได้รับการอ้างอิงจากวารสารวิชาการ สิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร เพื่อช่วยให้ข้อมูลบนระบบ
สารสนเทศมีความถูกต้อง ใช้งานง่ายและทันสมัยตลอดเวลา
3. ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าใช้ผลผลิตของ สสวท. ในรูปแบบดิจิทัล กาหนดเป็นตัวชี้วัดต่อเนื่อง ผลจาก
การสารวจพบว่า จานวนผู้ที่เข้าตอบแบบสอบถามและเคยใช้บริการยังอยู่ในระดับต่า ทั้งที่ สสวท. ได้ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่เกี่ยวกับสื่อดิจิทัลที่ สสวท. จัดทาไปบ้างแล้ว แต่อาจจะยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย สสวท. ควรศึกษา
พฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้งานจริงเพิ่มเติม เพื่อตรวจสอบวิธีการใช้งาน ความต้องการเพิ่มเติม และวิธีการบอกต่อแก่
ผู้อื่น ซึ่งจะทาให้ได้ข้อมูล ความต้องการของผู้ใช้เชิงลึก เพื่อใช้ปรับปรุงพัฒนาสื่อจนสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้สื่อ
ดิจิทัลได้มากขึ้น นอกจากนี้ สสวท. ควรประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบอย่างต่อเนื่องว่า สสวท. มีผลิตภัณฑ์สื่อในรูปแบบ
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รายงานสรุปการประเมินผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558) ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดิจิทัล หรืออาจเชิญชวนกลุ่ มเป้าหมายให้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กับ สสวท. เพื่ อกระตุ้ นให้มีการใช้สื่ อดิจิทั ลของ สสวท. อย่าง
แพร่หลายมากขึ้น

• คะแนนที่ได้ คือ 4.2267

มิติที่ 2 ด้านผู้มีส่วนได้เสีย

สสวท. มีผลการประเมินผลการดาเนินงาน ในมิติที่ 2 อยู่ที่ระดับคะแนน 4.2267 ผ่านเกณฑ์การประเมินผลจากจานวน
ตัวชี้วัดที่ใช้วัดผลทั้งหมด 3 ตัวชี้วัดหลัก มีผลการดาเนินงานดีกว่าเป้าหมายมาก 2 ตัวชี้วัด และเป็นไปตามเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด สาหรับ
มิติด้านผู้มีส่วนได้เสีย มีคะแนนการประเมินผลอยูร่ ะหว่าง 3.0667 ถึง 5.0000 คะแนน โดยสรุปผลสาเร็จของการดาเนินงาน
ตามกรอบการประเมินผลที่สาคัญ ดังนี้
- ความสาเรจของการพัฒนากาลังคนและเครือข่ายสนับสนุนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
กาหนดให้มีการประเมินผลตัวชี้วัดย่อยจานวน 2 ตัวชี้วัด สสวท. ดาเนินงานร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายในการพัฒนาครู
นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ประสานงานเครือข่ายทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ
และผู้ประกอบการภาคเอกชน สสวท. สามารถแสดงรายงานผลการดาเนินงานและผลผลิตที่เกี่ยวข้องของแต่ละเครือข่าย
ได้อย่างชัดเจน ผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นดังนี้
ตัวชีวัดย่อย
1. จานวนเครือข่ายที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่มีความสามารถ
ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
(เครือข่าย)
2. จานวนกาลังคนที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่มีความสามารถใน
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (คน)
ภาพรวม ระดับความสาเรจของการพัฒนากาลังคนและเครือข่ายฯ

นาหนัก

ผลการดาเนินงาน

ค่าคะแนนที่ได้

0.50

14

5.0000

0.50

10,706

5.0000

1.00

5.0000

รายละเอียดผลการดาเนินงานแต่ละตัวชี้วัดย่อย แสดงได้ดังนี้
เครือข่ายที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในเครือข่ายสะเต็มศึกษา ทั้งสังกัด สช. และ สพฐ.
วิทยากรหลัก (Core Trainer) ที่ผ่านการพัฒนาสะเต็มศึกษา
วิทยากรท้องถิ่น (local Trainer) ที่ผ่านการพัฒนาสะเต็มศึกษา
ครูพี่เลี้ยงวิชาการ เครือข่ายเขตพื้นที่สะเต็มศึกษา 12 เขตพื้นที่การศึกษา
ศึกษานิเทศก์ เครือข่ายเขตพื้นที่สะเต็มศึกษา 12 เขตพื้นที่การศึกษา
ศึกษานิเทศก์ เครือข่ายเขตพื้นที่การศึกษา 225 เขตพื้นที่การศึกษาผ่าน
การพัฒนาเรื่องการประเมินผล
ครูผู้สอนในโรงเรียนต้นแบบสะเต็มศึกษาที่ผ่านการพัฒนาจาก สสวท.
ครูผู้สอน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นของโรงเรียนในโครงการพระราชดาริฯ ที่ผ่านการพัฒนา
ครูผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านการพัฒนาจาก สสวท.
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กาลังคนที่สนับสนุน
การจัดการเรียนรู้ (คน)
209
154
169
74
47
435
669
572
1,589

รายงานสรุปการประเมินผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558) ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เครือข่ายที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
10.
11.
12.
13.
14.

ครูผู้สอนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีปฐมวัย
ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในสังกัด สช. ที่ผ่านการอบรม
จาก สสวท.
ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในสังกัด อบท. ที่ผ่าน
การอบรมจาก สสวท.
ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ที่ผ่านการอบรมด้วยระบบออนไลน์

กาลังคนที่สนับสนุน
การจัดการเรียนรู้ (คน)
388
1,206
1,081
1,636
2,477

ภาพรวม ความสาเรจในการพัฒนากาลังคน และเครือข่ายที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

10,706

- การยอมรับในข้อมูลข่าวสาร และผลงานของ สสวท. กลุ่มเป้าหมายที่สารวจความคิดเห็น จานวน 8 กลุ่ม ได้แก่คณะกรรมการ
สสวท. หน่วยงานภาครัฐที่ทางานร่วมกับ สสวท. ครูผู้สอน หน่วยงานภาคเอกชนที่ทางานร่วมกับ สสวท. นักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้ปกครอง และประชาชน ในปีนี้ภาพรวมกลุ่มเป้าหมาย มีความคิดเห็นอยู่ที่ระดับ 4.1100 เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินผล มีค่าคะแนนที่
ได้อยู่ที่ระดับคะแนน 3.0667 ประเด็นสารวจแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ 1) การยอมรับในข้อมูลข่าวสาร เช่น ความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์
ของ สสวท. ความพึงพอใจที่มีต่อการติดต่อสื่อสาร/ประสานงานกับ สสวท. 2) การยอมรับในผลงานของ สสวท. ประเด็นหลักคือ บทบาทของ
สสวท. ตามกฎหมาย หรือ พระราชบัญญัติที่จัดตั้ง โดยมีข้อคาถาม จานวน 16 ประเด็นย่อย เช่น เป็นองค์กรด้านการศึกษาชั้นนา
ระดับประเทศ เป็นองค์กรที่มีผลงานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นที่ยอมรับ เป็นองค์กรที่มีผลงานด้านสื่อดิจิทัลประกอบ
หลักสูตรและสื่อพัฒนาครูเป็นที่ยอมรับ องค์กรมีบุคลากรที่มีคุณภาพเป็นที่น่าเชื่อถือ เป็นต้น รายละเอียดประเด็นย่อยข้ออื่นๆ ผล
การประเมิน และความคิดเห็นในประเด็นที่ สสวท. ควรปรับปรุง สามารถพิจารณาเพิ่มเติมจากรายงานสรุปผลการสารวจความคิดเห็นของ
ผู้มีส่วนได้เสียของ สสวท. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สาหรับข้อค้นพบที่ได้จากการสารวจกลุ่มเป้าหมายทั้ง 8 กลุ่ม พบว่ากลุ่มที่มี
คะแนนการยอมรับในข้อมูลข่าวสารเ ลี่ยสูงสุด คือ กลุ่มหน่วยงานภาคเอกชนที่ทางานร่วมกับ สสวท. รองลงไปคือ กลุ่มผู้ปกครอง และกลุ่ม
หน่วยงานภาครัฐที่ทางานร่วมกับ สสวท. กลุ่มที่มีคะแนนการยอมรับเ ลี่ยน้อยที่สุด คือกลุ่มประชาชนทั่วไป ซึ่งมีระดับความเกี่ยวข้องกับ
สสวท. น้อยมากเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นๆ สาหรับคะแนนการยอมรับในผลงานของ สสวท. เ ลี่ยสูงสุด คือ กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา รองลงไป
คือ กลุ่มครูผู้สอน และกลุ่มนักเรียน ตามลาดับ กลุ่มที่มีคะแนนการยอมรับเ ลี่ยน้อยที่สุด คือกลุ่มประชาชนทั่วไป ซึ่งมีระดับ
ความเกี่ยวข้องกับ สสวท. น้อยมากเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นๆ สามารถแสดงรายละเอียดน้าหนัก และผลการประเมินแยกตาม
กลุ่มเป้าหมาย ได้ดังนี้
กลุ่มเป้าหมายผู้มีส่วนได้เสีย

นาหนัก

1. กรรมการ สสวท.
2. หน่วยงานภาครัฐที่ทางาน
ร่วมกับ สสวท.
3. หน่วยงานภาคเอกชนที่
ทางานร่วมกับ สสวท.
4. ประชาชน
5. ผู้บริหารสถานศึกษา

0.10

การยอมรับในข้อมูลข่าวสารของ สสวท.
คะแนนเฉลี่ย คะแนนถ่วงนาหนัก
4.0284
0.4000

0.10

4.3384

0.4300

0.05
0.05
0.20

4.3426
3.6864
4.1145

0.2200
0.1800
0.8200
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การยอมรับในผลงานของ สสวท.
คะแนนเฉลี่ย คะแนนถ่วงนาหนัก
3.7911
0.3800
3.8889
0.3900
3.8906

0.1900

3.5746
4.3149

0.1800
0.8600

รายงานสรุปการประเมินผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558) ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มเป้าหมายผู้มีส่วนได้เสีย
6. ครูผู้สอน
7. นักเรียน
8. ผู้ปกครอง
ภาพรวม

นาหนัก
0.20
0.20
0.10
1.00

การยอมรับในข้อมูลข่าวสารของ สสวท.
คะแนนเฉลี่ย คะแนนถ่วงนาหนัก
4.2258
0.8500
3.7855
0.7600
4.3412
0.4300
4.0900

การยอมรับในข้อมูลข่าวสาร และผลงานของ สสวท.
1. การยอมรับในข้อมูลข่าวสารของ สสวท.
2. การยอมรับในผลงานของ สสวท.
ภาพรวม ระดับการยอมรับในข้อมูลข่าวสาร
และผลงานของ สสวท.

นาหนัก
0.20
0.80
1.00

การยอมรับในผลงานของ สสวท.
คะแนนเฉลี่ย คะแนนถ่วงนาหนัก
4.2870
0.8600
4.1879
0.8400
4.1382
0.4100
4.1100

ผลการดาเนินงาน
(ระดับ)
4.0900
4.1100

คะแนนถ่วง
นาหนัก
0.8200
3.2900
4.1100

สาหรับรายละเอียดความเห็นของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อการเปิดรับสื่อ ช่องทางการสื่อสารผลงานและบริการของ สสวท.
สามารถพิจารณาเพิ่มเติมจากรายงานสรุปผลการสารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียของ สสวท. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
- ความตระหนักและเหนความสาคัญของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นตัวชี้วัดต่อเนื่องจากปีที่
แล้ว กลุ่มเป้าหมายจานวน 2 กลุ่ม ที่สารวจความคิดเห็น ได้แก่ เยาวชน อายุ 10-18 ปี และประชาชน หรือ กลุ่มนักเรียน
กลุ่มนักศึกษา และกลุ่มวัยทางาน ประเด็น การสารวจคือ 1) ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(Scientific Literacy) เบื้องต้น โดยพิจารณาความถูกต้องในการตอบคาถามด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
20 ข้อ 2) ความตระหนักในความสาคัญของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โดยพิจารณาความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประเด็นทัศนคติและการรับรู้ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 10 ข้อ ภาพรวมของผลการประเมินอยู่ที่
ระดับคะแนน 5.0000 มีผลการดาเนินงานดีกว่าเป้าหมายมาก แสดงรายละเอียดผลการประเมิน ได้ดังนี้
ตัวชีวัดย่อย

นาหนัก

ผลการดาเนินงาน
(ร้อยละ)
71.61

1. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มีความรู้และเข้าใจ
0.40
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Scientific
Literacy) เบื้องต้น
2. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มีความตระหนักในความสาคัญ
0.60
84.44
ของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาพรวม ร้อยละเฉลี่ยถ่วงนาหนักของกลุ่มเป้าหมายที่มีความตระหนักและเหนความสาคัญฯ

ค่าคะแนนที่ได้
5.0000
5.0000
5.0000

สาหรับรายละเอียดความเห็นของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อความตระหนักและเห็นความสาคัญของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และผลการประเมินสามารถพิจารณาเพิ่มเติมจากรายงานสรุปผลการสารวจความคิดเห็นของ
ผู้มีส่วนได้เสียของ สสวท. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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รายงานสรุปการประเมินผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558) ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- ข้อสังเกต/ข้อควรปรับปรุงในการวัด และวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัด ที่ 6 เรื่องจ านวนกาลังคนที่สนับ สนุนการจัดการเรีย นรู้ที่มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สสวท. ควรเพิ่มเติมแนวทางการจัดเก็บข้อมูลของทุกเครือข่ายฯ ให้สามารถแสดงผลการดาเนินงานได้
อย่างละเอียดมากขึ้น ทั้งกาลังคนที่เป็นผู้นา/ต้นทาง ครูผู้สอนที่ได้รับการขยายผล และนักเรียนในชั้นเรียนของครูผู้สอน
เพื่อให้สอดรับกับตัวชี้วัดด้านกาลังคนที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ 5 ปี ของ สสวท. และที่สาคัญควรให้ความสาคัญกับ
การตรวจสอบย้อนกลับได้ของแหล่งที่มาของข้อมูลด้วย เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของการรายงานสถิติผลการดาเนินงาน
2. ตัวชี้วัดที่ 7 เรื่องการยอมรับในข้อมูลข่าวสาร และผลงานของ สสวท. จากยุทธศาสตร์ปี 2557 - 2561 สสวท. ได้กาหนดตัวชี้วัด
ระดับการยอมรับในข้อมูลข่าวสารและผลงานของ สสวท. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 เรื่องการสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุก
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ดังนั้นการประเมินผลในปีนี้ เป็นปีแรกที่เริ่มนาผลการสารวจจากทั้ง 2 ประเด็นคือ
การยอมรับในข้อมูลข่าวสารของ สสวท. และการยอมรับในผลงานของ สสวท. มาคานวณเป็นผลการดาเนินงานแบบ
ถ่วงน้าหนักเพื่อนามาแสดงเป็นผลการดาเนินงานของตัวชี้วัดดังกล่าว
• คะแนนที่ได้ คือ 4.9591

มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพ

สสวท. มีผลการประเมินผลการดาเนินงานในมิติที่ 3 อยู่ที่ระดับคะแนน 4.9591 ผ่านเกณฑ์การประเมินผล จากจานวน
ตัวชี้วัดที่ใช้วัดผลทั้งหมด 2 ตัวชี้วัดหลัก มีผลการดาเนินงานดีกว่าเป้าหมายมาก 1 ตัวชี้วัด และดีกว่าเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด สาหรับมิติ
ด้านประสิทธิภาพ มีคะแนนการประเมินผลอยูร่ ะหว่าง 4.9454 ถึง 5.0000 คะแนน โดยสรุปผลสาเร็จของการดาเนินงานตาม
กรอบการประเมินผลที่สาคัญ ดังนี้
- ร้อยละความสาเรจของการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปี
วงเงินที่ได้รับตามแผนงาน
(ล้านบาท)
966.53

ผลการเบิกจ่าย
(ล้านบาท)
937.71

อัตราการเบิกจ่าย
(ร้อยละ)
97.02

เงินงบประมาณที่ได้รับตามแผนงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 พิจารณาเ พาะงบดาเนินการ และงบบุคลากรที่ได้รับ
การจัดสรรตามแผนงาน และค่าใช้จ่ายของมูลนิธิ สอวน. เท่านั้น ไม่รวมงบลงทุน และงบทุนการศึกษา
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
มูลนิธิ สอวน.
รวม

วงเงินที่ได้รับตามแผนงาน
217.96
514.44
234.46
966.53

หน่วย: ล้านบาท
ผลการเบิกจ่าย
215.35
487.90
234.46
937.71

หน่วย: ร้อยละ
ผลการเบิกจ่าย
98.80
94.84
100.00
97.02

อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณของ สสวท. คือร้อยละ 97.0182 หรือมีระดับคะแนน 5.0000 ผลการดาเนินงานดีกว่า
เป้าหมายมาก โดยในปีนี้ สสวท. ใช้มาตรการหลากหลายรูปแบบเพื่อ ติดตามการใช้เงินงบประมาณประจาปีอย่างต่อเนื่อง
ได้แก่ 1) คณะอนุกรรมการตรวจสอบการดาเนินงาน และผู้บริหารให้ความสาคัญกาหนดติดตามการใช้เงินงบประมาณเป็น
ประจาทุกเดือนผ่านช่องทางการประชุมหัวหน้าสาขา เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และพิจารณาแนว
ทางแก้ไขปรับปรุง 2) จัดทารายงานงบการเงินเสนอคณะกรรมการ สสวท. พิจารณาทุกไตรมาส 3) จากผลการดาเนินงาน
ปรับปรุงขั้นตอนตั้งแต่ปีที่แล้ว โดยการมอบอานาจให้สาขา/ฝ่าย/สานักของ สสวท. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธี
ตกลงราคา วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ให้เบ็ดเสร็จด้วยอานาจของสาขา/ฝ่าย/สานักเอง ช่วยเสริมให้เกิดความคล่องตั ว
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รายงานสรุปการประเมินผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558) ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประหยัดเวลาในการปฏิบัติงาน 4) ให้สาขาจัดทารายงานการประเมินผลการดาเนินงานด้วยตนเอง (SAR) รอบ 9 เดือน เพื่อเสนอผู้บริหาร
เป็นการกระตุ้นให้เร่งรัดการเบิกจ่ายในไตรมาสสุดท้าย 5) ใช้ระบบข้อมูลช่วยในการวิเคราะห์และตัดสินใจของผู้บริหาร (BI) ในหัวข้อ
Project-Based Management แบบ S- curve เพื่อติดตามความก้าวหน้าของผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินในระดับโครงการ
- การปรับปรุงขันตอนและระยะเวลาการให้บริการของกระบวนการภายใน ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา สสวท. ได้รับความคิดเห็น
จากพนักงาน สสวท. ที่ต้องการให้มีการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการงานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ในปีนี้ สสวท.
จึงเสนอประเมินผลการดาเนินงานต่อเนื่องจากปีที่แล้ว แต่เน้นให้ความสาคัญที่ระยะเวลาการให้บริการ 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 แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด ผลการดาเนินงานในภาพรวม
อยู่ที่ระดับคะแนน 4.9454 สสวท. สามารถดาเนินการได้ดีกว่าเป้าหมาย เนื่องด้วยในปีนี้ สสวท. ได้เพิ่มเติมการจัดทา
ขั้นตอน พร้อมกาหนดระยะเวลาดาเนินการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างพัสดุวงเงินเกิน 100,000 บาท ใน 4 วิธี และได้จัด
ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางดังกล่าวให้บุคลากรของ สสวท. รับทราบ เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถวางแผนการขอ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้าให้เหมาะสมกับโครงการหรืองานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
กระบวนการจัดซือจัดจ้างพัสดุ
1. จัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีตกลง
ราคาวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท
แล้วเสร็จภายในกาหนดเวลา 15 วัน
2. จั ด หาผู้ ข าย/ผู้ รั บ จ้ า งในการขอ
อนุ มั ติ จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งพั ส ดุ ว งเงิ น
เกิน 100,000 บาท
2.1 วิธีสอบราคา
2.2 วิธีประกวดราคาด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์
(e-Auction)
2.3 วิธีพิเศษ
2.4 วิธีกรณีพิเศษ
ภาพรวม

ระยเวลาดาเนินการ
จานวนรายการที่
ขออนุมัติจัดซือ นาหนัก แล้วเสรจภายใน
จัดจ้าง (วัน)
เวลาทีก่ าหนด
-

0.60

825

จานวน
ผลการดาเนินงาน ค่าคะแนน คะแนนถ่วง
รายการ
(ร้อยละ)
ที่ได้
นาหนัก
ทังหมด
832

99.16

0.40
34
72
24
11

5.0000

3.0000

4.8635

1.9454

(0.10)

25

29

86.20

5.0000

0.5000

(0.10)

6

6

100.00

5.0000

0.5000

(0.10)
(0.10)
1.00

34
5

44
6

77.27
83.33

4.4540
5.0000

0.4454
0.5000
4.9454

- ข้อสังเกต/ข้อควรปรับปรุงในการวัด และวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดที่ 10 เป็นตัวชี้วัดเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดาเนินงานให้สอดคล้องตรงตามสภาพปัญหาที่พบจากกระบวนการภายใน
ของ สสวท. เอง ผลการดาเนินงานในกรณีการดาเนินการจัดหาผู้ขาย/ผู้รับจ้างในการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ วงเงิน
เกิน 100,000 บาท จากทั้ง 4 วิธี นั้น ปัญหาร่วมของทุกหน่วยงานที่ส่งผลให้เรื่องที่ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างใช้ระยะเวลา
เกินกว่าที่กาหนด คือ การกาหนดข้อมูลรายละเอียดคุณลักษณะของรายการที่ต้องการจะจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน
สสวท. ควรจั ด เวที แลกเปลี่ ย นองค์ความรู้ในเรื่องนี้ โดยใช้ ผู้ เชี่ ย วชาญ/วิ ทยากรจากภายในของ สสวท. เองที่ มี
ประสบการณ์ตรงในการกาหนดข้อมูลรายละเอียดคุณลักษณะของรายการที่ต้องการจะจัดซื้อจัดจ้าง จาแนกความยากง่าย หรือ
ความซับซ้อน/ใช้ความรู้ด้านเทคนิคตามประเภทของพัสดุต่างๆ ที่ สสวท. เคยดาเนินการผ่านมา เพื่อช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจ
กับบุคลากรของ สสวท. ให้สามารถดาเนินการได้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้ระยะเวลาได้รวดเร็วมากขึ้น
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มิติที่ 4 ด้านการกากับดูแลกิจการและ
พัฒนาองค์กร

• คะแนนที่ได้ คือ 4.1898

สสวท. มีผลการประเมินผลการดาเนินงานในมิติที่ 4 อยู่ที่ระดับคะแนน 4.1898 ผ่านเกณฑ์การประเมินผล จากจานวน
ตัวชี้วัดที่ใช้วัดผลทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด แบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก คือ
1.
2.

มิติที่ 4
การพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการ
การบริหารงาน
1) ความผูกพันของบุคลากร สสวท. ที่มีต่อองค์กร
2) ความพึงพอใจของบุคลากร สสวท. ที่มีต่อการใช้งานระบบ
ข้อมูลช่วยในการวิเคราะห์และตัดสินใจของผู้บริหาร (BI)
3) ผลการประเมินสมรรถนะของบุคลากร สสวท. ที่มีสมรรถนะ
พื้นฐาน สมรรถนะหลัก และสมรรถนะด้านบริหาร
ตามมาตรฐานที่กาหนด
4) การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการรวบรวมองค์ความรู้ที่ได้
จากการศึกษาดูงานและเข้าร่วมโครงการความร่วมมือทาง
วิชาการในต่างประเทศ

นาหนัก
15
15
(4)
(4)

ค่าคะแนนที่ได้
4.1750
4.2046
4.0278
4.7143

(4)

4.1752

(3)

3.8000

มีผลการดาเนินงานดีกว่าเป้าหมาย 4 ตัวชี้วัด และเป็นไปตามเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด สาหรับมิติด้านการกากับดูแลกิจการและ
พัฒนาองค์กร มีคะแนนการประเมินผลอยู่ระหว่าง 3.8000 ถึง 4.7143 คะแนน โดยสรุปผลสาเร็จของการดาเนินงานตาม
กรอบการประเมินผลที่สาคัญ ดังนี้
- การพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการ สสวท. มีผลการดาเนินงานอยู่ในระดับคะแนน 4.1750 โดยมีประเด็นหลักที่ใช้
ในการประเมิ น ผล 2 ประเด็ น ได้ แก่ 1) บทบาทและการปฏิบั ติ หน้ า ที่ ของคณะกรรมการ 2) การพั ฒ นาตนเองของ
คณะกรรมการ ซึ่งสามารถสรุปผลได้ดังนี้
 คณะกรรมการ สสวท. มีบทบาทในการกาหนดแผนปฏิบัติงาน และแผนรายจ่าย ประจาปี 2558 ที่ครบถ้วนและแล้วเสร็จก่อน
ขึ้นปีงบประมาณใหม่ โดยคณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การส่งเสริมการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีพิจารณาเบื้องต้น หลังจากนั้นคณะกรรมการมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณา
เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงาน และกรอบวงเงินงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 พร้อมทั้งมอบ
ข้อสังเกตต่อแผนการดาเนินงานโดยได้ พิจารณาและแสดงความคิดเห็นด้วย แต่ในปีนี้ สสวท. ยังไม่ได้จัดให้มีการทบทวน
วิสัยทัศน์ ภารกิจ นโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และเป้าหมายที่สาคัญขององค์การ ซึ่งตามเกณฑ์การประเมินผล หากองค์กร
ใช้ยุทธศาสตร์ บับเดิม จะต้องจัดให้มีการทบทวนยุทธศาสตร์เดิมให้แล้วเสร็จในเวลาที่กาหนดด้วย
 คณะกรรมการ สสวท. มีการติดตามผลการดาเนินงาน และมีการทบทวนถึงความเพียงพอของระบบการบริหารจัดการ
องค์กรที่สาคัญโดยได้ติดตามผลการดาเนินงานที่สาคัญตามภารกิจหลักของ สสวท. อย่างน้อยเป็นรายไตรมาส ได้แก่
ระบบการตรวจสอบการดาเนินงาน ระบบตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศ และระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล สาหรับระบบควบคุมภายใน สสวท. มีการนาเสนอแผนงานการควบคุมภายใน พร้อมทั้งรายงานผล
การดาเนินงานตามรูปแบบของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ต่อคณะกรรมการ 1 ครั้ง ด้านระบบบริหารความเสี่ยง
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยงในเสนอแผนบริหารความเสี่ยงระดับโครงการ จานวน 18 โครงการ พร้อมทั้งรายงานผล
การดาเนินงาน 1 ครั้ง
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 คณะกรรมการ สสวท. มีบทบาทในการดูแลติดตามผลการดาเนินงานทั้งด้านการเงิน และพันธกิจ โดย สสวท. ได้จัดทา
รายงานการเงิน และรายงานตรวจสอบการด าเนิน งานนาเสนอต่ อคณะกรรมการ มี ความถี่ของการนาเสนอเป็ น
รายไตรมาส
 คณะกรรมการมีบทบาทในการประเมินผลงานผู้บริหารสูงสุดและมีการกากับให้มีการประเมินผลงานผู้บริหารระดับสูง
โดยมอบหมายให้คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อานวยการ สสวท. จัดทาบันทึกข้อตกลงกับผู้อานวยการ
และจัดทาหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานในรูปแบบของตัวชี้วัด น้าหนัก และมีการกาหนดหลักเกณฑ์
ค่าตอบแทนผู้อานวยการที่ชัดเจนและนาไปใช้ประโยชน์ สาหรับผู้บริหารในตาแหน่งรองจากผู้บริหารสูงสุด 2 ระดับนั้น
สสวท. พิจารณาว่ายังมีสถานะเป็นพนักงานของ สสวท. จึงใช้หลักเกณฑ์กลางของคณะอนุกรรมการบริหารบุคคล ซึ่งมี
แบบประเมินให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลตามลาดับชั้น หรือหัวหน้างานประเมินผู้ใต้บังคับบัญชา และเสนอผลผ่าน
อนุกรรมการบุคคล ประมวลผลคะแนนเป็นภาพรวมขององค์กร
 สาหรับการประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ สสวท. กาหนดปฏิทินการประชุมเป็นประจาทุกเดือน โดยในปีนี้
สสวท. จัด เตรีย มวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุ ม ตลอดจนเนื้ อหาของวาระการประชุ มส่ ง ให้
คณะกรรมการล่วงหน้า วิธีการนาส่งมีทั้งผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ควบคู่กับการนาส่งด้วยพนักงานถึงผู้รับ
โดยตรง (by hand) สาหรับระดับการมีส่วนร่วมของกรรมการในการเข้าประชุมคณะกรรมการ สสวท. ในภาพรวมการประชุมในปีนี้
มีทั้งหมดจานวน 10 ครั้ง มีจานวนกรรมการเข้าร่วมการประชุมคิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไปจากจานวนกรรมการทั้งสิ้น 23-24 คน
โดยมีผลการดาเนินงานคิดเป็นร้อยละ 90 ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่กาหนดไว้
 ในด้านการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสผ่านรายงานประจาปี พ.ศ. 2557 หรือเว็บไซต์ของ สสวท. ทั้งข้อมูลในด้านการเงิน
ความเสี่ยง และภารกิจหลักขององค์กร พบว่า สสวท. สามารถแสดงรายงานทางการเงินได้ครบถ้วน ด้านภารกิจหลัก
สามารถแสดงผลการดาเนินงานในปีที่ผ่านมาในรูปแบบเชิงปริมาณที่ชัดเจน มีข้อมูลประวัติของคณะกรรมการเป็น
รายบุคคลที่ครบถ้วนถูกต้อง ด้านความเสี่ยงมีการเปิดเผยการบริหารความเสี่ยงของโครงการ 3 โครงการที่มีความเสี่ยง
สู ง สุ ด โดยอธิ บ ายถึง มาตรการลดความเสี่ ย งในแต่ ล ะโครงการ มี การเปิ ด เผยโครงสร้า งของคณะกรรมการ และ
อนุกรรมการที่สาคัญ 9 คณะครบถ้วน และมีขอ้ มูลการเข้าประชุมของคณะกรรมการด้วย
 ด้านการจัดทาข้อมูลและสารสนเทศที่สาคัญของ สสวท. เปิดเผยในเว็บไซต์ เช่น การแถลงทิศทางนโนบายขององค์กรโดยผู้บริหาร
การปฏิบ้ติงานตามนโยบายรัฐ ข้อบังคับและ/หรือระเบียบขององค์กร รายงานประจาปี นโยบายการกับดูแลกิจการที่ดี ฯลฯ
พบว่าในปีนี้ สสวท. สามารถดาเนินการได้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันแล้ว
 การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการในปีนี้ สสวท. จัดกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมความรู้ความสามารถของคณะกรรมการ
ในรูปแบบของการศึกษาดูงานในหัวข้อที่มีความสอดคล้องกับภารกิจหลักของ สสวท. จานวน 1 รายการ ดังนี้
ประเทศที่ไปศก าดูงาน
สาธารณรัฐฟินแลนด์

หัวข้อศก าดูงาน
ระบบการศึกษาของสาธารณรัฐฟินแลนด์ และการเยี่ยมชมโรงเรียน
ระหว่างวันที่ 13 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2557

สสวท. จัดทาเป็นโครงการ และระบุวัตถุประสงค์การศึกษาดูงานอย่างชัดเจน มีหลักเกณฑ์ใช้คัดเลือกกรรมการเพื่อ
เข้าร่วมศึกษาดูงานในแต่ละประเทศ โดยแต่ละหัวข้อศึกษาดูงาน ได้ผ่านการพิจารณาด้านที่เชี่ยวชาญและ/หรือ
มี ป ระสบการณ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งของกรรมการเป็ น รายบุ ค คล นอกจากนี้ สสวท. ได้ จั ด ให้ มี ก ารประเมิ น ตนเองของ
คณะกรรมการ (Self-assessment) ในวันที่ 12 มิถุนายน 2558 โดยพิจารณากลุ่มเป้าหมายหลัก คือ คณะกรรมการจานวน 23 ท่าน
ซึ่ง สสวท. ได้รับแบบประเมินตอบกลับจานวน 20 ท่าน หรือคิดเป็นร้อยละ 86.96 และนาเสนอผลคะแนนในภาพรวม คือ 4.3462
โดยรายงานอย่างเป็นทางการในการประชุมคณะกรรมการ วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ซึ่งในปีนี้คณะกรรมการไม่มีข้อคิดเห็น หรือ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลประเมิน แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ในปีต่อไป สสวท. ควรนาข้อเสนอแนะ หรือความคิดเห็น
เพิ่มเติมที่ได้รับจากแบบประเมินของกรรมการไปใช้ประโยชน์ หรือปรับปรุงแก้ไข หรือชี้แจงความคืบหน้าต่อคณะกรรมการหาก สสวท.
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ได้ ด าเนิ น การปรับปรุ งแล้ ว ส าหรั บในปี นี้ สสวท. ได้ รับความคิดเห็ นเพิ่ มเติ มจากคณะกรรมการ ได้ แก่ ด้ านที่ 1 โครงสร้ าง
และคุณสมบัติของคณะกรรมการ ซึ่งมีความเห็นว่าจานวนคณะกรรมการมีมากเกินไป ควรปรับลดจานวนให้มีความเหมาะสม
- การบริหารงาน สสวท. มีผลการดาเนินงานอยู่ในระดับคะแนน 4.2046 ประเด็นหลักที่ใช้ในการประเมินผลมี 4 ประเด็น
ซึ่งสามารถสรุปผลได้ดังนี้
- ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อ สสวท. กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการสารวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อ สสวท. ครั้งนี้ ได้แก่
บุคลากร สสวท. ที่ยังคงทางานอยู่ในช่วงที่มีการสารวจ ระหว่างวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558
จ านวน 300 คน โดยมี ผู้ ต อบแบบสอบถามทั้ ง สิ้ น 274 คน หรื อคิ ด เป็ น ร้ อยละ 91.33 แต่ ก ารประมวลผลระดั บ
ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อ สสวท. นั้น จะใช้เ พาะบุคลากร สสวท. ที่มีอายุงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป จานวน 264 คน
เท่านั้น ภาพรวมของผลการประเมิน อยู่ที่ร้อยละ 81.03 หรือที่ระดับคะแนน 4.0278 แสดงประเด็นหลักของระดับความคิดเห็น
ด้านความผูกพันของบุคลากร สสวท. ที่มีต่อองค์กรจาแนกตามกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ได้ดังนี้
ประเดนหลัก
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

องค์กร
ลักษณะงาน
บุคคล
โอกาสที่ได้รับ
ผลตอบแทนและผลประโยชน์
คุณภาพชีวิต
สภาพแวดล้อมในการทางาน
ความคิดเหนในภาพรวม

องค์กร
4.2134
4.2396
3.9760
3.8763
3.9028
3.6437
3.8826
4.0278

กลุ่มบริหาร
4.5179
4.5179
4.1071
4.2381
4.3929
3.8929
4.2262
4.2704

ค่าเฉลี่ยแยกผู้ป ิบัติงาน
กลุ่มวิชาการ
กลุ่มอานวยการ
4.0814
4.2027
4.0988
4.1982
3.9225
3.9550
3.8527
3.8529
3.8140
3.9520
3.3023
3.8468
3.6047
3.9399
3.8109
3.9925

หากนาระดับความคิดเห็นด้านความผูกพันของบุคลากร สสวท. ที่มีต่อองค์กรข้างต้น เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 พบว่า ภาพรวมผลคะแนนเ ลี่ยของผู้ปฏิบัติงานทุกกลุ่มในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สูงกว่า ปีงบประมาณ พ.ศ.
2557 แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นของแต่ละกลุ่ม มีจานวน 2 กลุ่มที่บางประเด็นผลคะแนนเ ลี่ยลดลง ดังนี้
1) ผู้ปฏิบัติงานกลุ่มบริหาร ประเด็นที่มีผลคะแนนเ ลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้แก่ องค์กร
ลักษณะงาน และบุคคล
2) ผู้ปฏิบัติง านกลุ่ม วิช าการ ประเด็ นที่มี ผลคะแนนเ ลี่ ยลดลงเมื่ อเที ยบกับปี งบประมาณ พ .ศ. 2557 ได้แ ก่
ลักษณะงาน คุณภาพชีวิต และสภาพแวดล้อมในการทางาน
ประเดนหลัก
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

องค์กร
ลักษณะงาน
บุคคล
โอกาสที่ได้รับ
ผลตอบแทนและผลประโยชน์
คุณภาพชีวิต
สภาพแวดล้อมในการทางาน
รวม

กลุ่มบริหาร
ปี 2558
ปี 2557
4.5179
4.5571
4.5179
4.5357
4.1071
4.2429
4.2381
4.1333
4.3929
4.3524
3.8929
3.8571
4.2262
4.1333
4.2704
4.2588
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กลุ่มวิชาการ
ปี 2558
ปี 2557
4.0814
4.0354
4.0988
4.1713
3.9225
3.9016
3.8527
3.6614
3.8140
3.6772
3.3023
3.4567
3.6047
3.6693
3.8109
3.7961

กลุ่มอานวยการ
ปี 2558
ปี 2557
4.2027
4.1557
4.1982
4.1934
3.9550
3.9072
3.8529
3.7547
3.9520
3.8774
3.8468
3.7170
3.9399
3.8239
3.9925
3.9185
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หากพิจารณาจาแนกตามอายุการทางานรายประเด็น แสดงได้ดังนี้
ค่าเฉลี่ยแยกอายุการทางาน
ประเดน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

องค์กร
ลักษณะงาน
บุคคล
โอกาสที่ได้รับ
ผลตอบแทนและผลประโยชน์
คุณภาพชีวิต
สภาพแวดล้อมในการทางาน
รวม

องค์กร
4.2134
4.2396
3.9760
3.8763
3.9028
3.6437
3.8826
4.0278

1-5 ปี

6-10 ปี

11-15 ปี

16-20 ปี

21-25 ปี

26-30 ปี

4.0498
4.0746
3.9080
3.7861
3.7910
3.4328
3.6368
3.8113

4.1468
4.1726
3.9246
3.7143
3.7143
3.4286
3.8016
3.8433

4.2361
4.2833
4.1139
4.0500
3.9833
3.5833
3.9278
4.0254

4.3824
4.4559
3.8627
3.9608
4.0000
3.7059
4.1961
4.0805

4.4474
4.3816
4.1754
4.0526
4.2281
4.1579
4.2456
4.2412

4.4375
4.5938
4.1250
4.0417
3.8750
4.2500
4.2500
4.2247

มากกว่า
30 ปี
4.2778
4.2794
3.8856
3.8039
3.9608
3.8627
3.9216
3.9988

เมื่อพิจารณาค่าเ ลี่ยความคิดเห็นแยกตามช่วงอายุการทางานใน 5 ช่วงที่ต่อเนื่องกัน ได้แก่ อายุการทางานตั้งแต่ 1-5 ปี
6-10 ปี 11-15 ปี 16-20 ปี และ 21-25 ปี พบว่าพนักงานมีระดับความคิดเห็นในประเด็นความผูกพันของพนักงานที่มีต่อ
สสวท. มีค่าเ ลี่ยเพิ่มขึ้นตามอายุงานที่เพิ่มขึ้นด้วย ในภาพรวมและรายประเด็น พบว่า ภาพรวมมี 3 กลุ่มอายุงาน ได้แก่
กลุ่มอายุงาน 16-20 ปี กลุ่มอายุงาน 21-25 ปี และกลุ่มอายุงาน 26-30 ปี ที่มีระดับความคิดเห็นด้านความผูกพันสู งกว่า
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 และกลุ่ม อายุงาน 26-30 ปี เห็นด้วยกับ
ประเด็นผลตอบแทนและประโยชน์น้อยที่สุด
ในปีนี้ พนักงาน สสวท. มีความเห็นในหัวข้อสิ่งที่ประทับใจเกี่ยวกับองค์กรมากที่สุด 5 อันดับแรก ดังนี้
 ประเด็นบุคคล คือ การมีเพื่อนร่วมงานที่ดี และช่วยเหลือซึ่งกันและกันมากที่สุด
 ประเด็นผลตอบแทนและผลประโยชน์ คือ องค์กรมีสวัสดิการที่ดี
 ประเด็นองค์กร คือ องค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ทางานเพื่อประโยชน์แก่สังคม ส่งเสริมการศึกษาให้กับเด็ก
เยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของประเทศชาติ
 ประเด็นโอกาสที่ได้รับ คือ การเปิดโอกาสให้บุคลากรได้พัฒนาตนเอง และมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
 ประเด็น สภาพแวดล้อมในการทางาน คือ สถานที่ทางานมีสภาพแวดล้อมการทางานที่ดี (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 /จัดทาระเบียบข้อบังคับ ต่างๆ ให้มีความทันสมัย และขั้นตอนการทางานให้ มี
ความยืดหยุ่น
 ประเด็นบุคคล คือ ผู้บริหารควรรับฟังความคิดเห็น และให้ความสาคัญกับบุคลากรทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าบุคคลนั้น
จะอยู่ในตาแหน่งใด
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 ประเด็นสภาพแวดล้อมในการทางาน คือ การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทางานให้ดีขึ้น เช่น พื้นที่ในการทางาน
ของแต่ละบุคคล ห้องปฏิบัติการ ห้องสาหรับเก็บอุปกรณ์ ห้องประชุม ห้องอาหาร และที่จอดรถ เป็นต้น
 ประเด็นลักษณะงาน คือ การมอบหมายงานให้สอดคล้องกับความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคล และปริมาณงาน
ที่รับผิดชอบอยู่
 ประเด็นคุณภาพชีวิต คือ การจัดให้มีการทากิจกรรมร่วมกันอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีในองค์กร
สาหรับผลสารวจความคิดเห็นของบุคลากร สสวท. รายประเด็นย่อย และข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นเพิ่มจากพนักงาน
ทั้งหมด สามารถพิจารณาเพิ่มเติมจากรายงานสรุปผลการสารวจความคิดเห็น ของผู้มีส่วนได้เสียของ สสวท. ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558
 ความพงพอใจของบุคลากร สสวท. ที่มีต่อการใช้งานระบบข้อมูลช่วยในการวิเคราะห์และตัดสินใจของผู้บริหาร (BI)
สสวท. เสนอประเมินต้นแบบในการติดตามโครงการ Project - Based Management แบบ S - curve กลุ่มเป้าหมายที่สารวจ คือ
ผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ ผู้ช่วยผู้อานวยการ ผู้อานวยการสาขา/ฝ่าย ที่ใช้งานระบบข้อมูลช่วยในการวิเคราะห์
และตัดสินใจของผู้บริหาร ประเด็นที่สารวจความพึงพอใจ ประกอบด้วย 1) ความง่ายต่อการใช้งาน 2) ข้อมูลมีความถูกต้อง 3) รูปแบบ
การแสดงผลลัพธ์มีความน่าสนใจ 4) ข้อมูลมีการอัพเดทให้ทันสมัย 5) การนาไปใช้ประโยชน์ ผลการสารวจความพึงพอใจภาพรวม
ที่ได้ คือร้อยละ 78.57 ผลคะแนนเมื่อเทียบกับ เกณฑ์การให้คะแนนอยู่ที่ระดับ 4.7143 โดยแต่ละประเด็นที่สารวจมี
น้าหนัก และร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ใช้งานระบบ เป็นดังนี้
ประเดนที่สารวจ
1.
2.
3.
4.
5.

นาหนัก

ผลการดาเนินงาน
(ร้อยละ)

0.10
71.4286
ความง่ายต่อการใช้งาน
0.10
68.5714
ข้อมูลมีความถูกต้อง
0.10
65.7143
รูปแบบการแสดงผลลัพธ์ที่มีความน่าสนใจ
0.30
82.8571
ข้อมูลมีการอัพเดทให้ทันสมัย
0.40
82.8571
การนาไปใช้ประโยชน์
ภาพรวม ร้อยละเฉลี่ยถ่วงนาหนักของความพงพอใจของบุคลากร สสวท.
ที่มีต่อการใช้งานระบบข้อมูลช่วยในการวิเคราะห์และตัดสินใจของผู้บริหาร (BI)

คะแนนถ่วงนาหนัก

7.1429
6.8571
6.5714
24.8571
33.1428
78.5714

 การประเมินสมรรถนะของบุคลากร สสวท. ตามมาตรฐานที่กาหนด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นระยะเริ่มต้น
ของการทดลองใช้ระบบสมรรถนะ สสวท. จึงกาหนดให้มีการประเมินสมรรถนะเพียง 3 ด้าน จากทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ สมรรถนะ
พื้นฐาน สมรรถนะหลัก และสมรรถนะด้านบริหาร สาหรับด้านที่ 4 สมรรถนะตามกลุ่มงาน หรือความสามารถในงาน
เ พาะด้านนั้น คณะทางานฯ ที่รับผิดชอบระบบสมรรถนะของ สสวท. อยู่ระหว่างการสื่อสาร สร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้บุคลากรทราบถึงความสามารถในงานเ พาะด้านที่แบ่งตามขอบเขตงานที่แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบ จานวน 11
กลุ่มงาน และจะสามารถประเมินได้ในปีถัดไป สาหรับผลการดาเนินงานในปีนี้ สสวท. มีผลการดาเนินงานภาพรวมอยู่
ที่ระดับคะแนน 4.1752 ซึ่งผลการประเมินสมรรถนะในปีนี้ พบว่าพนักงานมีสมรรถนะสอดคล้องตามระดับตาแหน่ง
(ผ่าน) ดังนี้ สมรรถนะพื้นฐาน ร้อยละ 58.78 สมรรถนะหลัก ร้อยละ 73.12 และสมรรถนะด้านบริหาร ร้อยละ 78.85
ซึ่งเมื่อเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนแล้วสมรรถนะด้านบริหาร มีผลการดาเนินงานที่ดีกว่าเป้าหมายมาก
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สมรรถนะ

นาหนัก

1. สมรรถนะพื้นฐาน
2. สมรรถนะหลัก
3. สมรรถนะด้านบริหาร
ภาพรวม ร้อยละเฉลี่ยถ่วงนาหนักของผลการประเมิน
สมรรถนะของบุคลากร สสวท.ฯ

0.20
0.50
0.30
1.00

ผลการดาเนินงาน
(ร้อยละ)
58.78
73.12
78.85

ค่าคะแนนที่ได้
2.7560
4.2480
5.0000

คะแนนถ่วง
นาหนัก
0.5512
2.1240
1.5000
4.1752

 การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการรวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากการศก าดูงาน และเข้าร่วมโครงการความร่วมมือ ทางวิชาการ
ในต่างประเทศ สสวท. มีผลการดาเนินงานที่ระดับคะแนน 3.8000 โดยสามารถดาเนินงานตามเกณฑ์การให้คะแนนได้เพียงบางส่วน
เช่น สสวท. ได้ทบทวนและจัดทาทะเบียนรายการความรู้ที่บุคลากรผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับจากการศึกษาดูงาน และ/หรือ เข้าร่วม
โครงการความร่วมมือทางวิชาการในต่างประเทศตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ถึงปีปัจจุบัน (2558) แต่ทะเบียนรายการความรู้นั้นยัง
ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากขาดการระบุรายการความรู/้ เนื้อหา หน่วยนับที่แสดงควรเป็นจานวนเรื่อง ซึ่งปัจจุบันแสดงเป็นจานวนหัวข้อของ
การเข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้น จึงไม่สามารถสรุปฐานจานวนรายการความรู้ทั้งหมดใน 2 ปีที่เสนอประเมินได้ นอกจากนี้ สสวท. ได้รวบรวม
เอกสาร/รายงานการศึกษาดูงานจากบุคลากรผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามหัวข้อของการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 2 ปี จานวนรวม 87 ครั้ง
เป็นเอกสาร โดยได้กาหนดแบบฟอร์มเอกสารที่มีหัวข้อสาคัญ ได้แก่ ชื่อเรื่อง ประโยชน์ที่ตนเองได้รับเพื่อพัฒนาตนเอง และประโยชน์
ที่ สสวท. ได้รับและการนาไปใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้ สสวท. บรรลุพันธกิจ ซึ่งหัวข้อหลักดังกล่าว สามารถนาไปใช้ในการจัดกลุ่ม
ความรู้จากการศึกษาดู งาน และเข้าร่วมโครงการความร่วมมื อทางวิ ชาการในต่ างประเทศให้เป็ นหมวดหมู่ ที่ สอดคล้องกับกลุ่ ม
องค์ความรู้ที่ สสวท. จาเป็นต้องมีการรวบรวมเก็บรักษาไว้ในองค์กร เพื่อให้สะดวกต่อการค้นหาได้ง่าย แต่ในทางปฏิบัติผู้เข้าร่วม
กิจกรรมศึกษาดูงานฯ ถ่ายทอด/สกัดความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมที่เข้าร่วมให้อยู่ในรูปแบบของเอกสารได้มีคุณภาพที่แตกต่างกัน และ
สสวท. ยังไม่มีผู้รับผิดชอบ ในการพิจารณากลั่นกรองเนื้อหาให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเหมาะสมเพียงพอต่อการเผยแพร่
ในช่องทางเว็บ KM Intranet
- ข้อสังเกต/ข้อควรปรับปรุงในการวัด และวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
 สสวท. ควรเพิ่มเติมความรู้ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินการตามแนวทางการประเมินผลด้านการกากับ
ดู แ ลกิ จ การให้ ทั่ ว ถึง ทั้ ง องค์ ก รอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง รวมถึง ทบทวนนโยบายการก ากับ ดู แ ลที่ ดี ของ สสวท. ตั้ ง แต่ ที่ ม า
ความจาเป็น และวัตถุประสงค์ของการเป็นองค์กรที่มีการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้พนักงาน สสวท. มีความรู้
ความเข้าใจจนสามารถให้การสนับสนุนต่างๆ ตามบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ ในปีต่อไป สสวท. ควรสร้างระบบ หรือ
กลไกรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ที่มีความเหมาะสมกับบริบทของ สสวท. เพื่อให้สามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่า สสวท.
มีการกลั่นกรองข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ สสวท. และ/หรือ รายงานประจาปี โดยควรพิจารณาทั้งการปรับปรุง
เนื้อหาให้ทันสมัย ความถูกต้องของเนื้อหา การเข้าถึงข้อมูลที่เปิดเผยได้ง่าย และรูปแบบการนาเสนอที่น่าสนใจ
 สาหรับความคิดเห็นของพนักงาน สสวท. ในประเด็นความผูกพันที่มีต่อ สสวท. ในปีนี้ สสวท. ได้นาข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
จากพนักงานที่ได้รับการสารวจปี 2555-2557 ที่มีความเห็นว่า สสวท. ควรเร่งปรับปรุง/จัดทาระเบียบข้อบังคับ และ
ทบทวนขั้นตอนการทางานให้เกิดความคล่องตัวในการทางาน มาดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม โดยในปีนี้ได้กาหนดเป็น
ตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลในมิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพ คือ ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความสาเร็จ ของการดาเนินการจัดซื้อ
จัดจ้าง ในปีต่อไป สสวท. ยังจาเป็นต้องสารวจ และทบทวนขั้นตอน กระบวนงานภายในที่ยังต้องการปรับปรุงแก้ไขมาดาเนินการ
เพิ่มเติม โดยควรจัดลาดับความสาคัญของเรื่องที่ต้องการปรับปรุงตามความเร่งด่วน หรือเรื่องที่มีผลกระทบมากมาดาเนินการก่อน
โดยหากเริ่มดาเนินการตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จะทาให้ สสวท. มีระยะเวลาเพื่อเตรียมการ ทั้งการสื่อสารให้บุคลากร สสวท.
รับทราบถึงขั้นตอน กระบวนการที่ปรับปรุงใหม่ และสามารถวางแผนจัดเก็บข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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2) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของทีป่ รก า
ด้านที่ 1 ข้อเสนอแนะด้านนโยบายเพื่อปรับปรุงการดาเนินงานตามภารกิจของ สสวท.
การเตรียมความพร้อมขององค์กรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งสามารถแบ่งเป็นประเด็นย่อย ดังต่อไปนี้
1.1 จากสภาพบริบทของการปฏิรูประบบราชการ (อ้างอิงถึง Government 2.0) สสวท. ควรเตรียมความพร้อมของ
องค์กรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของระบบการศึกษาในอนาคต เนื่องจากในทุกองค์กรจาเป็นต้องผ่านช่วง
ระยะเวลาของการปรับองค์กรใหม่ (Organizational Renewal) ดังนั้น สสวท. ควรทบทวนองค์ประกอบสาคัญ
ที่มีผลต่อระบบการศึกษา โดยระบุถึงความสัมพันธ์ของแต่ละองค์ประกอบทั้ง ปัจจุบันและอนาคตให้รอบด้าน
องค์ประกอบสาคัญ อาทิเช่น ครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียน วิธี ที่ใช้ในกระบวนการเรียนการสอน สื่อเครื่องมือ
ที่สนับสนุน สภาพแวดล้อมของการเรียนการสอน บทบาทของภาครัฐทั้งหน่วยงานส่วนกลาง หน่วยงานส่วนภูมิภาค และ
หน่วยงานระดั บ ท้องถิ่น บทบาทของหน่วยงานภาคเอกชน ภาคประชาชน (เช่น สมัช ชา และองค์ กรอิสระ)
คุณภาพชีวิตภายในสถานศึกษา ครอบครัว และชุมชน เป็นต้น เพราะหาก สสวท. ได้ศึกษาทาความเข้าใจระบบ
การศึกษาในอนาคตอย่างรอบด้านแล้ว ผลจากการศึกษาจะช่วยสนับสนุน และผลักดันให้ สสวท. สามารถกาหนด
บทบาท นโยบาย และโครงการหลักที่สอดรับกับพันธกิจ/ภารกิจของ สสวท. รวมไปถึงสามารถบริหารจัดการองค์กร เช่น
วางแผนการพัฒนาบุคลากร ซึ่งรวมถึงการคัดเลือกบุคลากรใหม่ และการพัฒนาทักษะที่จาเป็นเพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคตได้
1.2 การสร้างบุคลากรเพื่อรองรับกับบริบทการเปลี่ยนแปลงในงานด้านการส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี สสวท. ควรศึ ก ษา พยากรณ์ ลั ก ษณะงานที่ บุ ค ลากรของ สสวท. ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบ (Work
Requirement) ซึ่งลักษณะงานดังกล่าวอาจมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทใหม่ของงานด้านการส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี อาทิเช่น การทางานในรูปแบบเครือข่าย งบประมาณที่จัดสรรสาหรับ
ด้านการศึกษา การสอนในรูปแบบ Flipped Classroom การเปลี่ยนแปลง Generation ของผู้เรียน เป็นต้น และ
เมื่อได้ลักษณะงานที่ต้องรับผิดชอบ และสอดรับกับบริบทการเปลี่ยนแปลงแล้ว ควรพิจารณาเปรียบเทียบลักษณะ
งานกับสมรรถนะที่ บุคลากร สสวท. มีอยู่เดิม เพื่อ ใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศกาหนดนโยบาย วางแผนแนวทาง
การปฏิบัติงานให้กับบุคลากรต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์หลักต้องการให้ สสวท. สามารถรักษาความสมดุลระหว่าง
งานที่รับผิดชอบและคุณภาพชีวิตของบุคลากรไว้ให้ได้
ด้านที่ 2 ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการพัฒนาองค์กร
ในฐานะที่ สสวท. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ทางานเพื่อประโยชน์แก่สังคม ส่งเสริมการศึกษาให้กับเด็ก เยาวชน
ซึ่งเป็นอนาคตของประเทศชาติ สสวท. จาเป็นจะต้องทบทวน และวิเคราะห์ถึงกระบวนการพัฒนาองค์กรที่เคยได้
ดาเนินการผ่านมา ว่าปัจจุบันยังมีโอกาสในการปรับปรุงในส่วนใดบ้าง เพื่อให้ สสวท. มีระดับการกากับดูแลกิจการ
และการพัฒนาองค์กรที่ดีอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่นในปีนี้มีการกาหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลด้านการรวบรวมองค์
ความรู้ที่ไ ด้จากการศึกษาดูง าน และเข้าร่วมโครงการความร่วมมื อทางวิชาการในต่ างประเทศ ซึ่งมีวัต ถุประสงค์
ต้องการให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ถ่ายทอดเนื้อหาความรู้ที่สาคัญ ตลอดจนนาความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในงานด้าน
ต่างๆ ของ สสวท. ทั้งภารกิจหลักและงานสนับสนุนต่างๆ โดยรวบรวม บันทึกจัดเก็บไว้กับ สสวท. ซึ่งผลการดาเนินงานสะท้อนให้
ทราบว่า สสวท. ควรปรับปรุงกระบวนการจัดการความรู้ ดังนี้
2.1 สสวท. ควรนากระบวนการจั ดการความรู้ (Knowledge Management Process) กลั บมาทบทวนวัตถุประสงค์ ของการน า
การจัดการความรู้มาใช้ใน สสวท. ว่าต้องการนามาใช้เพื่ออะไร ควรกาหนดจุดมุ่งเน้น (KM Focus Area) และเป้าหมายของ
การดาเนินงานในแต่ละปี เพื่อให้คณะทางานที่รับผิดชอบด้านการจัดการความรู้ รวมไปถึงบุคลากรของ สสวท. ได้มี
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ความเข้าใจในทิศทางและเป้าหมายที่ตรงกัน โดยเ พาะคณะทางานฯ จะสามารถนาเสนอแนวทางการดาเนินงาน
ให้สอดรับกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย รวมถึงสามารถออกแบบรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และ
สามารถติดตามประเมินผลการดาเนินงานได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ปัจจัยสาคัญที่ส่งผลให้การนาการจัดการ
ความรู้มาใช้ในองค์กรให้ประสบผลสาเร็จ คือบทบาทของผู้บริหารที่นอกเหนือจากการแสดงออกว่า มุ่งมั่นที่จะนา
การจัดการความรู้มาใช้ในการพัฒนาองค์กร และสนับสนุนงบประมาณแล้ว ผู้บริหารควรเป็นแบบอย่างที่ดีของการ
ถ่ายทอดความรู้ (Role Model) เช่นกัน ซึ่ง สสวท. เป็นองค์กรที่มีนักวิชาการจานวนมาก และยังมีนักวิชาการ
ที่ก้าวเข้ามารับบทบาทเป็นผู้บริหารอีกด้วย ถือเป็นข้อได้เปรียบของการมีทรัพยากรบุคคลที่มีประสบการณ์ และ
ความชานาญ ในปีที่ผ่านมา สสวท. ได้จัดกิจกรรมผ่านเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ภายใต้ชื่อกิจกรรม Food for
Thought เพื่อให้บุคลากรของ สสวท. ได้มีโอกาสพบเจอกัน และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน แต่อย่างไรก็ตาม
สสวท. ต้องเพิ่มวิธีการสกัดความรู้ที่มีอยู่ในตัวคนออกมาเป็นเนื้อหา หรือบทเรียนที่สาคัญ และเก็บบักทึกไว้กับ
องค์กร เพื่อให้บุคลากรของ สสวท. ที่มีความสนใจ สามารถเรียนรู้จากบทเรียนดังกล่าว และนาไปประยุกต์ใช้กั บ
การปฏิบัติงาน หรือเป็นข้อคิดสาคัญในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในระหว่างทางานได้ และที่สาคัญที่สุด สสวท. ต้อง
ทาให้กระบวนการจัดการความรู้ (ตัวอย่าง เช่น 7 ขั้นตอนของสานักงาน ก.พ.ร.) มีการขับเคลื่อนหรือหมุนเป็น
วงรอบ ไม่ใช่จากัดเพียงการจัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนความรู้เพียงอย่างเดียว
ด้านที่ 3 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการบริหารจัดการและการจัดทาตัวชี้วัดผลการดาเนินงานในปีต่อไป
3.1 ควรนายุทธศาสตร์ 5 ปี ที่ได้ผ่านการทบทวน และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ สสวท. แล้ว มาเป็นปัจจัย
นาเข้า (Input) ที่สาคัญในการกาหนดตัวชี้วัดผลการดาเนินงานระดับองค์กร และ/หรือนามาปรับค่าเป้าหมายใหม่
ให้สอดคล้องกับทิศทางการดาเนินงานของ สสวท. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561
3.2 หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลผลการดาเนินงานระดับองค์กร ควรเริ่มจัดเก็บข้อมูลเพื่อ
สะท้อนความสาเร็จตามยุทธศาสตร์ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561) อย่างเป็นระบบ เนื่องจาก 2 ปี ที่ผ่าน
มาของยุทธศาสตร์ บับนี้ ยังพบว่าบางหน่วยงานรายงานผลการดาเนินงาน หรือรายงานข้อมูลสถิติผลการดาเนินงานต่างๆ
ด้วยข้อมูลสถิติที่ไม่ทันสมัย กล่าวคือ หน่วยงานจะทาการตรวจสอบชุดข้อมูลว่ามีความถูกต้องตรงกับคานิยาม
การประเมินผล ทันสมัยกับรอบการประเมิน ก็ต่อเมื่อมีการตรวจประเมินผลการดาเนินงานประจาปี หรือ มีวาระ
การประชุม ที่ต้ องรายงานข้อมูล ผลการดาเนิน งานที่ผ่ านมา หรือมี ความจ าเป็ นต้ องรายงานความสาเร็จ ของ
โครงการใดโครงการหนึ่ง ในปีต่อไป สสวท. ควรให้ความสาคัญต่อการแสดงผลข้อมูลสถิติต่างๆ เพื่อใช้แสดงผล
การดาเนินงานตามตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ 5 ปี ให้มีความพร้อมใช้งาน กล่าวคือ สถิติผลการดาเนินงาน
ที่ จั ดเก็บต้ องเน้ นความถูกต้ อง มี ความทั น สมั ย และระบุ แ หล่ ง ที่ ม าได้ เมื่ อ สสวท. จั ด ท ารายงานประเมิ น ผล
ความสาเร็จตามรอบระยะเวลาต่างๆ ต้องสามารถประมวลผลได้ทันที
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3) ตารางสรุปผลคะแนนของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตัวชีวัดผลกำรด้ำเนินงำน

นำ้ หนัก
หน่วยวัด (ร้อยละ)

มิติที่ 1 ด้ำนผลสัมฤทธิ์ตำมพันธกิจ
1 คะแนนเฉลี่ยของการสอบ O-NET
ด้านวิทยาศาสตร์และด้านคณิตศาสตร์ ในโรงเรียน
ที่ครูผา่ นการพัฒนา และได้ดาเนินการตามผลผลิต
และกระบวนการของ สสวท.
1.1 วิทยาศาสตร์
ร้อยละ
1.2 คณิตศาสตร์
ร้อยละ
2 จานวนนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญที่ทางาน
คน
ในประเทศไทยด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี สะสมเพิม่ ขึ้นจากการสร้างนักเรียน
นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษ
3 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้สื่อและกระบวนการ
ระดับ
จัดการเรียนรู้ของ สสวท.
4 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าใช้ผลผลิต
ระดับ
ของ สสวท. ในรูปแบบสื่อดิจิทลั และศูนย์เรียนรู้
ดิจิทลั ระดับชาติ
5 จานวนโรงเรียนที่จัดการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์
แห่ง
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีเชิงบูรณาการกลไก
การเรียนรู้ที่เป็นนวัตกรรม รวมทั้งสะเต็มศึกษา
มิติที่ 2 ด้ำนผู้มีส่วนได้เสีย
6 ระดับความสาเร็จของการพัฒนากาลังคนและ
เครือข่ายสนับสนุนการจัดการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
6.1 จานวนเครือข่ายที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ เครือข่าย
ที่มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
6.2 จานวนกาลังคนที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้
คน
ที่มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
7 ระดับการยอมรับในข้อมูลข่าวสารและผลงาน
ระดับ
ของ สสวท.

1

เกณฑ์กำรให้คะแนน
2
3
4

5

25
5

2.50 ต่ากว่า 0 2.50 ต่ากว่า 0 5
940 960

0
0
980

13
12

26
24

ผลกำรด้ำเนินงำน
ผลกำร ค่ำคะแนน คะแนน
ด้ำเนินงำน ทีไ่ ด้ ถ่วงนำ้ หนัก
4.7960
4.4168

1,010 1,040

14.74
20.40
1,086

4.1337
4.7000
5.0000

0.1033
0.1175
0.2500

5

3.10

3.60

4.10

4.20

4.30

4.27

4.6571

0.2329

5

3.00

3.10

3.20

3.80

4.40

4.34

4.9063

0.2453

5

71

81

91

141

191

209

5.0000

0.2500

25
5

2.50

2.50

10

4.2267
5.0000

9

14

5.0000

0.1250

6,000 7,000 8,000 8,500 9,000

10,706

5.0000

0.1250

3.70

4.11

3.0667

0.3067
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ตัวชีวัดผลกำรด้ำเนินงำน
8 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของกลุ่มเป้าหมายที่มี
ความตระหนักและเห็นความสาคัญของการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
8.1 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มีความรู้และเข้าใจ
เกีย่ วกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
(Scientific Literacy) เบื้องต้น
8.2 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มีความตระหนัก
ในความสาคัญของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี
มิติที่ 3 ด้ำนประสิทธิภำพ
9 ร้อยละความสาเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจาปี
10 ระดับความสาเร็จของการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
10.1 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างพัสดุโดยวิธตี กลงราคา วงเงินไม่เกิน
100,000 บาท แล้วเสร็จ ภายในกาหนดเวลา
15 วัน
10.2 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการจัดหา
ผู้ขาย/ผู้รับจ้างในการขออนุมัตจิ ัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุวงเงินเกิน 100,000 บาท โดย
วิธสี อบราคา วิธปี ระกวดราคาด้วยวิธกี าร
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) วิธพี เิ ศษ
และวิธกี รณีพเิ ศษแล้วเสร็จภายในระยะเวลา
ที่กาหนด
10.2.1 วิธสี อบราคา (34 วัน)
10.2.2 วิธปี ระกวดราคาด้วยวิธกี ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) (72 วัน)
10.2.3 วิธพี เิ ศษ (24 วัน)
10.2.4 วิธกี รณีพเิ ศษ (11 วัน)
มิติที่ 4 ด้ำนกำรก้ำกับดูแลกิจกำรและพัฒนำองค์กร
11 ระดับการพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการ

นำ้ หนัก
หน่วยวัด (ร้อยละ)

5

10

ผลกำรด้ำเนินงำน
ผลกำร ค่ำคะแนน คะแนน
ด้ำเนินงำน ทีไ่ ด้ ถ่วงนำ้ หนัก
5.0000

ร้อยละ

4

50.00 55.00 60.00 65.00 70.00

71.61

5.0000

0.2000

ร้อยละ

6

50.00 55.00 60.00 65.00 70.00

84.44

5.0000

0.3000

ร้อยละ

20
5

97.02

4.9591
5.0000

0.2500

ร้อยละ

15
9

99.16

4.9454
5.0000

0.4500

ระดับ

6

ร้อยละ
ร้อยละ

1.50
1.50

60.00 65.00 70.00 75.00 80.00 86.20
60.00 65.00 70.00 75.00 80.00 100.00

5.0000
5.0000

0.0750
0.0750

ร้อยละ
ร้อยละ

1.50
1.50
30
15

60.00 65.00 70.00 75.00 80.00
60.00 65.00 70.00 75.00 80.00

77.27
83.33

0.0668
0.0750

1.00

4.18

4.4540
5.0000
4.1898
4.1750

ระดับ

12 ระดับความสาเร็จในการบริหารงาน
12.1 ระดับความผูกพันของพนักงานที่มีตอ่ สสวท.
12.2 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของความพึงพอใจ
ของบุคลากร สสวท.ที่มีตอ่ การใช้งานระบบ
ข้อมูลช่วยในการวิเคราะห์และตัดสินใจ
ของผู้บริหาร (BI)

1

เกณฑ์กำรให้คะแนน
2
3
4

87.00 89.00 91.00 93.00 95.00

70.00 75.00 80.00 85.00 90.00

4.8635

2.00

3.00

4.00

5.00

15
ร้อยละ
ร้อยละ

4
4

0.6263

4.2046
78.00 79.00 80.00 81.00 82.00
60.00 65.00 70.00 75.00 80.00
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81.03
78.57

4.0278
4.7143

0.1611
0.1886

รายงานสรุปการประเมินผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558) ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตัวชีวัดผลกำรด้ำเนินงำน
12.3 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของผลการประเมิน
สมรรถนะของบุคลากร สสวท. ที่มีสมรรถนะ
พืน้ ฐาน สมรรถนะหลัก และสมรรถนะ
ด้านบริหารตามมาตรฐานที่กาหนด
12.3.1 สมรรถนะพืน้ ฐาน
12.3.2 สมรรถนะหลัก
12.3.3 สมรรถนะด้านบริหาร
12.4 ระดับการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
รวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงาน
และเข้าร่วมโครงการความร่วมมือ
ทางวิชาการในต่างประเทศ

นำ้ หนัก
หน่วยวัด (ร้อยละ)

1

เกณฑ์กำรให้คะแนน
2
3
4

5

4

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ระดับ

0.80
2.00
1.20
3

50.00
60.00
60.00
1.00

นำ้ หนักรวม 100

ผลคะแนน ณ วันที่ 10 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2558
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55.00
65.00
65.00
2.00

60.00
70.00
70.00
3.00

62.50
72.50
72.50
4.00

65.00
75.00
75.00
5.00

ผลกำรด้ำเนินงำน
ผลกำร ค่ำคะแนน คะแนน
ด้ำเนินงำน ทีไ่ ด้ ถ่วงนำ้ หนัก
4.1752

58.78
73.12
78.85
3.80

2.7560
4.2480
5.0000
3.8000

0.0220
0.0850
0.0600
0.1140

ค่ำคะแนนทีไ่ ด้

4.5044

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
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