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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จ ัดให้มีการประเมินผลการ

ดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยที.ปรกึษาจากภายนอก คือสถาบนัเพิ.มผลผลิตแห่งชาต ิ       
ทําหน้าที.กําหนดกรอบการประเมินผลการดําเนินงาน ตวัชี4วดั เกณฑก์ารใหค้ะแนน ผลการดําเนินงานที.มกีาร
ตกลงร่วมกนักบัคณะผูบ้รหิารของ สสวท. หลงัจากนั 4น สถาบนัเพิ.มผลผลติฯ จงึได้จดัทําคู่มอืการประเมนิผล
การดําเนินงานของ สสวท. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื.อให้บุคลากรของ สสวท. ที.เกี.ยวขอ้งได้ทราบ
แนวทางและวธิกีารประเมนิผลการดาํเนินงาน ซึ.งจะช่วยเตรยีมความพรอ้มในการจดัเกบ็ขอ้มูล และรายงานผล
การดาํเนินงานไดถู้กตอ้งครบถว้น 

ระบบและตวัชี4วดั  (KPI) ผลการดําเนินงานของ สสวท. ครอบคลุมมติิ 4 ด้านได้แก่ 1) ด้าน
ประสทิธิผลของแผนการปฏบิตังิาน 2) ดา้นคุณภาพการใหบ้รกิาร 3) ดา้นประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน และ 
4) ดา้นการกํากบัดูแลกจิการและพฒันาองคก์ร ซึ.งทั 4ง 4 มติเิป็นกรอบการประเมนิผลตามมาตรฐานที. ก.พ.ร.

กําหนด และสอดคลอ้งกบัระบบการบรหิารงานและประเมนิผลทั .วทั 4งองคก์ร (Balanced Scorecard : BSC) 1  
4 ดา้น (ภาพที. 1) ประกอบดว้ย 

1) ด้านพนัธกิจ โดยพจิารณาการบรรลุพนัธกิจขององคก์ร เน้นที.ตวัชี4วดัเชงิปรมิาณ และเป็นการ
สะทอ้นผลการดาํเนินงานในช่วงเวลาที.ผา่นมา 

2) ด้านลูกคา้ หรอื ผูร้บับรกิาร สะท้อนในเชงิของคุณภาพของผลผลิตหรอืการบรกิารขององคก์ร   
ในขณะเดยีวกนัยงัสะทอ้นใหเ้หน็มติขิองความยั .งยนืขององคก์รไปพรอ้ม ๆ กนั หากลูกคา้มคีวามพงึพอใจใน
ผลผลติและบรกิารต่าง ๆ ก็จะกลบัมาใช้บรกิาร แนะนําและบอกต่อ แต่หากลูกคา้ไม่พงึพอใจต่อผลผลติหรอื
บรกิาร กส็่งผลต่อการดาํเนินงานหรอืโครงการต่าง ๆ ในอนาคตได ้

3) ดา้นกระบวนการภายใน สะท้อนเรื.องประสทิธภิาพ ซึ.งหากองคก์รมกีระบวนการบรหิารจดัการ
งานหรือโครงการที.มีประสิทธิภาพ เช่น การติดตามงาน การควบคุมต้นทุนและการบรหิารค่าใช้จ่ายหรอื
ทรพัยากรอื.นๆ จะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายทั 4งเชงิปรมิาณและคณุภาพ 

4) ดา้นการเรยีนรูแ้ละพฒันา สะทอ้นการเตบิโตขององคก์ร ครอบคลุมบุคลากร ระบบงาน ระบบการ
กํากบัดแูล ซึ.งจะเป็นปจัจยัสาํคญัที.ทําใหอ้งคก์รสามารถเตบิโตไดอ้ย่างแขง็แกรง่ในระยะยาว 

โดยตวัชี4วดัผลการดําเนินงานดงักล่าวเป็นการประเมินความก้าวหน้าของการปฏิบัติงาน หรือ
ความก้าวหน้าในการดําเนินโครงการว่ามกีารใชท้รพัยากร หรอื ปจัจยัต่าง ๆ เป็นไปตามแผน เวลาที.กําหนด 
ตลอดจนการบรรลุวตัถุประสงค์ และเป้าหมายหรอืไม่ อย่างไร อีกทั 4งยงัเป็นการประเมินผลสมัฤทธิ Tการ

                                                             
1 Kaplan, R. S. and D.P. Norton (1992) The Balanced Scorecard: Measures that Drive Performance, Harvard Business Review, 
(January-February): 71-79 
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ดาํเนินงาน หรอืความสําเรจ็ของการดําเนินโครงการ ซึ.งครอบคลุมการใหป้ระโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมาย หรอื ผูท้ี.
ไดร้บัผลประโยชน์จากโครงการ เช่น ความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร นอกจากการวดัผลการดําเนินงานแลว้ ยงั
ตอ้งพจิารณาอกีดว้ยว่า ผลการดาํเนินงานของ สสวท. นั 4น ส่งผลต่อผลลพัธ์ที.กําหนดไวใ้นยุทธศาสตรม์ากน้อย
เพยีงใดอกีดว้ย ตวัชี4วดัที.เกี.ยวขอ้ง เช่น  คะแนนการทดสอบทางการศกึษาแห่งชาตขิ ั 4นพื4นฐาน (โอเน็ต)   (ภาพ
ที. 1) 

ภาพที+ 1 ผลลพัธ ์และระบบการบริหารงาน และประเมินผลทั +วทั 1งองคก์ร 
 
 
 
 
 

มิติที+ 1 ดา้นประสทิธผิลของแผนการ

ปฏบิตังิาน 
(พนัธกจิ (Mission)) 

รอ้ยละ 30 

มิติที+ 2 ดา้นคณุภาพการใหบ้รกิาร 

  
(ลกูคา้ / ผูร้บับรกิาร (Customer)) 

รอ้ยละ 20 

มิติที+ 3 ดา้นประสทิธภิาพในการ

ปฏบิตังิาน  
(กระบวนการภายใน (Internal Process)) 

รอ้ยละ 20 
 

มิติที+ 4 ดา้นการกํากบัดแูลกจิการและ

พฒันาองคก์ร (การเรยีนรูแ้ละพฒันา 
(Learning and Growth)) 

รอ้ยละ 30 
 

 
 

 

 

 

 

ผลลพัธ ์

คะแนนการทดสอบทางการศกึษาแห่งชาตขิ ั 4นพื4นฐาน (โอเน็ต) 
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ผลลพัธ์  
สําหรบัตวัชี4วดัคะแนนเฉลี.ยการทดสอบทางการศกึษาแห่งชาตขิ ั 4นพื4นฐาน (โอเน็ต) ซึ.งเป็นตวัชี4วดั

ผลลพัธท์ี.แสดงถงึความสําเรจ็ของ สสวท. ในการดําเนินงานด้านวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลย ีที.
สามารถทําใหน้ักเรยีนไทยมคีวามรู ้ความสามารถดา้นวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยเีพิ.มขึ4น โดย
ตวัชี4วดันี4จะพจิารณาคะแนนเฉลี.ยจากการทดสอบทางการศกึษาแห่งชาตขิ ั 4นพื4นฐาน (โอเน็ต) หรอื Ordinary 
National Educational Test : O-NET ของการวดัผลการจดัการศกึษาขั 4นพื4นฐาน ใน 2 วิชา คอื วชิา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของนักเรยีนชั 4นมัธยมศึกษาปีที. 3 ในโรงเรียนที.ครูผ่านการพฒันาและได้
ดําเนินการตามกระบวนการและผลผลติของ สสวท. (โรงเรยีนกลุ่มเป้าหมาย สสวท.) ในปีการศกึษา 2558 
(ประกาศผลสอบในปีงบประมาณ 2559) เทียบกับคะแนนเฉลี.ยจากการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั 4น
พื4นฐาน (โอเน็ต) ทั 4งประเทศ โดยโรงเรยีนกลุ่มเป้าหมาย สสวท. เป็นกลุ่มโรงเรยีนที.ไดร้บัการ Treatment จาก 

สสวท. 2 ในปีการศกึษา 2558 มจีาํนวน 536 แห่ง ประกอบดว้ย 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

1. โรงเรยีนศูนยส์ะเตม็ศกึษาภาคและโรงเรยีนเครอืข่ายสะเตม็ศกึษาสงักดัสํานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขั 4นพื4นฐาน (สพฐ.) จาํนวน 91 แห่ง 

2. โรงเรยีนที.เป็นศูนย์การพฒันาผูส้อนและบุคลากรทางการศกึษาสงักดัสํานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาเอกชน (สช.) จาํนวน 97 แห่ง 

3. โรงเรยีนในเครอืข่ายของสาขา พสวท. และ สควค. (หอ้งเรยีนพเิศษวทิยาศาสตรแ์ละโครงการครู
ผูนํ้าการเปลี.ยนแปลง) จาํนวน 348 แห่ง 

เมื.อพจิารณาคะแนนเฉลี.ยของการสอบ O-NET วชิาวทิยาศาสตร ์และวชิาคณิตศาสตรใ์นโรงเรยีนที.
ครผูา่นการพฒันาและไดด้าํเนินการตามกระบวนการและผลผลติของ สสวท. 3 กลุ่มดงักล่าว  ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 พบว่า วชิาวทิยาศาสตร ์มคีะแนนเฉลี.ยของการสอบ O-NET อยู่ที. 44.24 คะแนน ซึ.งสูงกว่าคะแนน
เฉลี.ยของการสอบ O-NET ของโรงเรยีนทั .วประเทศ อยู่ที. 37.63 คะแนน  (ภาพที. 2) สําหรบัวชิาคณิตศาสตร ์ 
มคีะแนนเฉลี.ยของการสอบ O-NET อยู่ที. 40.34 คะแนน ซึ.งสูงกว่าคะแนนเฉลี.ยของการสอบ O-NET ของ
โรงเรยีนทั .วประเทศที. อยู่ที. 32.40 คะแนน  (ภาพที. 3) 

 
 
 
 
 
 

                                                             
2 หมายถึง สสวท. ได้ดําเนินการอบรมครูเพื.อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามแนวทาง            
สะเตม็ศกึษาใหก้บัครูผูส้อนในโรงเรยีนกลุม่เป้าหมาย สงักดั สพฐ. และ สช. รวมถึงการสนับสนุน สื.อ อุปกรณ์ ประกอบการเรยีนการสอน
ใหก้บัโรงเรยีนในกลุม่เป้าหมาย 
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ภาพที+ 2 คะแนนเฉลี+ยของการสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตรข์องโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย สสวท.  

และโรงเรียนทั 1งประเทศ 

 
ที.มา : จากรายงานการประเมนิตนเอง สสวท. ปี พ.ศ. 2559  

 

ภาพที+ 3 คะแนนเฉลี+ยของการสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตรข์องโรงเรียนกลุม่เป้าหมาย สสวท.  

และโรงเรียนทั 1งประเทศ 

 
ที.มา : จากรายงานการประเมนิตนเอง สสวท. ปี พ.ศ. 2559  
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นอกจากนี4 ผลลพัธ์ของตวัชี4วดันี4 พบว่าคะแนนเฉลี.ยโอเน็ตของโรงเรยีนกลุ่มเป้าหมาย สสวท. 
เปรยีบเทยีบกบัคะแนนเฉลี.ยโอเน็ตทั 4งประเทศนั 4น มผีลคะแนนดขีึ4นอย่างต่อเนื.องทั 4งวชิาวทิยาศาสตร ์และวชิา
คณติศาสตร ์โดยในปี 2559 คะแนนเฉลี.ยโอเน็ตวชิาวทิยาศาสตรเ์พิ.มขึ4นที.รอ้ยละ 17.57 (ตารางที. 1) ซึ.งจะเหน็
ว่านกัเรยีนในโรงเรยีนกลุ่มเป้าหมาย สสวท. มผีลคะแนนเฉลี.ยโอเน็ตที.สูงกว่าเมื.อเปรยีบเทยีบกบัคะแนนเฉลี.ย
โอเน็ตทั 4งประเทศ อกีทั 4งยงัมแีนวโน้มผลคะแนนเฉลี.ยที.สูงขึ4นอย่างต่อเนื.อง ดงันั 4น หาก สสวท. สามารถขยาย
ผลไปยงัโรงเรยีนอื.น ๆ เพื.อใหค้รใูนโรงเรยีนเหล่านั 4นไดร้บัการพฒันาและนํากระบวนการจดัการเรยีนการสอน
ของ สสวท. ไปใช ้กจ็ะช่วยใหน้กัเรยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจในดา้นวทิยาศาสตร ์และคณิตศาสตรม์ากขึ4น ซึ.งจะ
ส่งผลใหค้ะแนนเฉลี.ยโอเน็ตในภาพรวมของประเทศมผีลคะแนนที.ดขีึ4น 

 
ตารางที+ 1 ร้อยละความแตกต่างของคะแนนเฉลี+ยโอเน็ตโรงเรียนที+ได้รบัการ Treatment จาก สสวท. 

กบัคะแนนเฉลี+ยโอเน็ตทั 1งประเทศ 

 
 

ที.มา : จากรายงานการประเมนิตนเอง สสวท. ปี พ.ศ. 2559  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิชา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2556 2557 2558 2559 

วทิยาศาสตร ์ 14.91 13.40 14.74 17.57 
คณิตศาสตร ์ 13.09 17.32 20.40 24.51 
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ผลการดาํเนินงานภาพรวมทุกมิติ 
ผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. vwwx ของ สสวท. ในภาพรวมทุกมิต ิสสวท. ได้รบั

คะแนนรวม 4.5500 คะแนน จากคะแนนเตม็ 5 คะแนน ซึ.งถอืว่าผลการดาํเนินงานในภาพรวมอยู่ในระดบัดมีาก 
เมื.อจําแนกเป็นมิติการดําเนินงาน ประกอบด้วย 4 มิติ มิติที.ได้รบัผลประเมินสูงที.สุด คือ มิติที. 1 ด้าน
ประสทิธิผลของแผนการปฏบิตังิาน หรอื ดา้นพนัธกจิ (Mission) ไดร้บัคะแนน 4.8000 คะแนน ซึ.งถอืว่ามผีล
การดําเนินงานอยู่ในระดบัดมีากเช่นกนั รองลงมาเป็นมติทิี. 3 ดา้นประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน หรอื ดา้น
กระบวนการภายใน (Internal Process) ไดร้บัคะแนน 4.7500 คะแนน มติทิี. 4 ดา้นการกํากบัดูแลกจิการและ
พฒันาองคก์ร หรอื ดา้นการเรยีนรูแ้ละพฒันา (Learning and Growth) ไดร้บัคะแนน 4.5333 คะแนน ส่วนมติิ
ที.ไดร้บัผลประเมนิน้อยที.สุด คอื มติทิี. 2 ดา้นคุณภาพการใหบ้รกิาร หรอื ดา้นลูกคา้ (Customer) ไดร้บัคะแนน 
4.0000 คะแนน ซึ.งถอืว่ามผีลการดาํเนินงานอยู่ในระดบัด ี(ภาพที. 4) 
 

ภาพที+ 4 ผลคะแนนในแต่ละมิติ และ ผลคะแนนในภาพรวม 
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ผลการดาํเนินงานในแต่ละมิติ 
 
 

 

ในภาพรวมของผลการดําเนินงานในมิติที. 1 ประสิทธิผลของแผนการปฏิบตัิงาน ได้รบัคะแนน 
4.8000 คะแนนจากคะแนนเตม็ 5 คะแนน ซึ.งถอืว่ามผีลการดําเนินงานอยู่ในระดบัดมีาก (อยู่ในช่วงเกณฑ์ 4.3 
– 5.0 คะแนน) ในมตินิี4ประกอบดว้ยตวัชี4วดัจํานวน 8 ตวั ได้แก่ 1) รอ้ยละของความสําเรจ็ของการพฒันา
หลกัสูตร สื.อและกระบวนการจัดการเรยีนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที.มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล เน้นการคดิวเิคราะห ์แก้ปญัหาและการนําไปใช ้(นํ4าหนกัรอ้ยละ 6) 2) รอ้ยละของความสําเรจ็
ของการพฒันาหลกัสตูร สื.อ และกระบวนการจดัการเรยีนรูใ้นรปูแบบดจิทิลัและ e-learning ที.เผยแพร่ทางศูนย์
เรยีนรูด้ิจทิลั เว็บไซต์อื.น ๆ ของ สสวท. แอพพลิเคชั .นบนโทรศพัทม์ือถอื และแทบ็เลต็ (นํ4าหนักร้อยละ 4)     
3) จํานวนการใชง้านหลกัสูตร สื.อ และกระบวนการจดัการเรยีนรูใ้นรปูแบบดจิทิลั และ e-learning ที.เผยแพร่
ทางศูนย์เรียนรู้ดิจิทลั เว็บไซต์อื.น ๆ ของ สสวท. แอพพลิเคชั .นบนโทรศพัท์มือถือ และแท็บเล็ต (ครั 4ง)   
(นํ4าหนักร้อยละ 4)  4) ร้อยละที.เพิ.มขึ4นของครูและบุคลากรทางการศึกษาที.ได้รบัการพฒันาความรู้
ความสามารถ ด้านวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามแนวทางของ สสวท. (นํ4าหนักร้อยละ 5)        
5) รอ้ยละที.เพิ.มขึ4นของจํานวนหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ ที.มคีวามร่วมมอืกบั สสวท. ในการจดัการเรยีนรู ้
วทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลย ีและสะเตม็ศกึษา (นํ4าหนกัรอ้ยละ 2) 6) รอ้ยละของผูม้คีวามสามารถ
พเิศษดา้นวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยทีี.มสี่วนรว่มในการสนับสนุนการจดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์
คณิตศาสตร ์เทคโนโลยแีละสะเตม็ศกึษา (นํ4าหนกัรอ้ยละ 3)  ซึ.งตวัชี4วดัทั 4ง 6 ตวัในมติทิี. 1 ต่างกม็ผีลคะแนน
เท่ากบั 5.0 คะแนน ซึ.งถอืว่าเมื.อเทยีบกบัแผนดาํเนินการแลว้ สสวท. สามารถดําเนินการไดใ้นระดบัดมีากใน
ดา้นการพฒันาหลกัสูตร สื.อ และกระบวนการจดัการเรยีนรูท้ี.มมีาตรฐาน รวมถงึการจดัการเรยีนรูใ้นรปูแบบ
ดิจิทลัและ e-learning และมจีํานวนผู้ใช้งานได้ตรงตามเป้าหมายที.วางแผนไว้ ในด้านการขยายเครอืข่าย
หน่วยงานและกําลงัคนที.ไดร้บัการพฒันา สามารถดาํเนินการไดต้รงตามเป้าหมายที.วางแผนไวเ้ช่นกนั สําหรบั
ผูม้คีวามสามารถพเิศษดา้นวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยทีี.มสี่วนร่วมในการสนับสนุนการจดัการ
เรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์เทคโนโลยแีละสะเตม็ศกึษา ถงึแม้มจีํานวนไม่มากนกัแต่ก็สามารถดําเนิน
กิจกรรมไดต้รงตามเป้าหมายที.วางแผนไว้ อย่างไรก็ด ีในปี 2559 เป็นปีแรกที.มีการวดัเชงิผลลพัธ์ของผู้มี
ความสามารถพเิศษในการใหค้วามร่วมมอืสนบัสนุนการจดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์เทคโนโลยแีละ
สะเตม็ศกึษา ซึ.ง สสวท. อาจพจิารณาปรบัเปลี.ยนเกณฑ์ให้มคีวามท้าทายขึ4นสําหรบัการวดัในอนาคตต่อไป 
สาํหรบัตวัชี4วดั 7) ระดบัการยอมรบัของประชาชนในการเป็นผูนํ้าดา้นการเรยีนรูด้า้นวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์
และเทคโนโลยขีองประเทศของ สสวท. (นํ4าหนกัรอ้ยละ 3.0)  และ 8) ระดบัความตระหนกัและเหน็ความสําคญั
ของการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์คณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลยขีองเยาวชน (นํ4าหนกัรอ้ยละ 3.0)  ซึ.งตวัชี4วดัทั 4ง 2 ตวั 

มิติที+ 1 ประสิทธิผลของแผนการปฏิบติังาน 
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ต่างกม็ผีลคะแนนเท่ากบั 4.0 คะแนน ถอืว่า สสวท. สามารถดาํเนินการไดใ้นระดบัดใีนดา้นการสรา้งการยอมรบั
ของประชาชนในการเป็นผูนํ้าการเรยีนรูด้า้นวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลย ีรวมถงึการสรา้งความ
ตระหนกัและเหน็ความสาํคญัของการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์คณติศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีของเยาวชน อยู่ในระดบัด ี
(ภาพที. 5) 

 
ภาพที+ 5 ผลคะแนนในแต่ละตวัชี1วดั และ ผลคะแนนในมิติที+ 1 
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ความตระหนักและเหน็ความสาํคญัของการเรยีนรูฯ้

การยอมรบัในขอ้มลูขา่วสารและบทบาทของ สสวท.

การสนับสนุนการจดัการเรยีนรูฯ้ จากผูม้คีวามสามารถพเิศษ 

การสรา้งความร่วมมอืกบัหน่วยงานภาคสว่นต่าง ๆ ในการจดัการเรยีนรูฯ้

การพฒันาความรูค้วามสามารถของครแูละบุคลากรทางการศกึษา

การเผยแพรห่ลกัสตูร สื.อ และกระบวนการจดัการเรยีนรูใ้นรูปแบบดจิทิลั และ e-learning

การพฒันาหลกัสตูร สื.อ และกระบวนการจดัการเรยีนรูใ้นรปูแบบดจิทิลัและ e-learning

การพฒันาหลกัสตูร สื.อและกระบวนการจดัการเรยีนรูฯ้ ที.มคีุณภาพตามมาตรฐานสากล

มติทิี. 1 ประสทิธผิลของแผนปฏบิตังิาน
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ตัวชี1วดัที+  1: ร้อยละของความสําเร็จของการพฒันาหลกัสูตร สื+อและกระบวนการจดัการเรียนรู้ 

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที+มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เน้นการคิดวิเคราะห์ 

แก้ปัญหาและการนําไปใช้ 

ในปี 2559 สสวท. สามารถพฒันาหลกัสูตร สื.อ และกระบวนการจดัการเรยีนรู ้ทั 4งผลผลติที.เป็น
ตน้ฉบบั และรา่งหลกัสูตร สื.อ และกระบวนการจดัการเรยีนรูฯ้ จํานวน 415 รายการ สูงกว่าเป้าหมายที.วางไว ้
จํานวน 410 รายการ อย่างไรก็ด ีจํานวนโครงการหรอืกิจกรรมระหว่างปีงบประมาณเพิ.มขึ4นจากนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ สสวท. จึงต้องปรบัเปลี.ยนแนวทางการดําเนินงานให้เหมาะสมเพื.อรองรบันโยบาย
ดงักล่าว เช่น การจดัทําหลกัสูตรสะเตม็ศกึษาเพื.อการพฒันาอาชพีเชงิพาณิชยส์ําหรบัเยาวชนไทย การพฒันา
วดีทิศัน์การเรยีนรูแ้บบบูรณาการวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลยตีามแนวทางสะเตม็ศกึษา เป็นต้น 
ทําให้ในปี 2559 สสวท. มผีลการดําเนินงานในดา้นการพฒันาหลกัสูตร สื.อ และกระบวนการจดัการเรยีนรูฯ้ 
เทยีบกบัแผนคดิเป็นรอ้ยละ 101.22 (ภาพที. 6) เมื.อเทยีบกบัเกณฑท์ี.กําหนดไว้รอ้ยละ 90 – 100 อยู่ในเกณฑ์
การใหค้ะแนนระดบั 5 คอืสามารถดาํเนินการไดด้มีาก 

 

ภาพที+ 6 แผนและผลการพฒันาหลกัสตูร สื+อและกระบวนการจดัการเรียนรู้ วิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์

และเทคโนโลยี ที+มีคณุภาพตามมาตรฐานสากล เน้นการคิดวิเคราะห ์แกปั้ญหาและการนําไปใช้ ปี 2559 

 
ที.มา : จากรายงานการประเมนิตนเอง สสวท. ปี พ.ศ. 2559  
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ตวัชี1วดัที+ 2 : ร้อยละของความสาํเรจ็ของการพฒันาหลกัสูตร สื+อ และกระบวนการจดัการเรียนรู้ใน

รปูแบบดิจิทลัและ e-learning ที+เผยแพร่ทางศนูยเ์รียนรู้ดิจิทลั เวบ็ไซต์อื+น ๆ ของ สสวท. แอพพลิเคชั +น

บนโทรศพัทม์ือถือ และแทบ็เลต็ 

ในปี 2559 สสวท. สามารถพฒันาหลกัสูตร สื.อ และกระบวนการจดัการเรยีนรู ้ในรปูแบบดจิทิลั และ 
e-learning ที.เผยแพร่ทางศูนยเ์รยีนรูด้จิทิลั เวบ็ไซตอ์ื.น ๆ ของ สสวท. แอพพลเิคชั .นบนโทรศพัทม์อืถอืและ
แทบ็เลต็ จํานวน 10,324 ชิ4น สูงกว่าเป้าหมายที.วางไว ้จํานวน 7,000 ชิ4น ซึ.งในจํานวน 10,324 ชิ4น เป็น
หลกัสตูร สื.อ และกระบวนการจดัการเรยีนรูฯ้ ที.เกดิขึ4นในปี 2559 จํานวน 3,312 ชิ4น ซึ.งส่วนใหญ่เป็นหลกัสูตร 
สื.อ และกระบวนการจดัการเรยีนรูฯ้ ที.เป็นขอ้สอบอยู่ในระบบการสอบออนไลน์ จํานวน 3,025 ชิ4น รองลงมา
เป็น ระบบคลงัความรู ้จํานวน 192 ชิ4น แหล่งเรยีนรูอ้อนไลน์ 44 ชิ4น ระบบอบรมครอูอนไลน์ จํานวน 29 ชิ4น 
และระบบโรงเรยีน 22 ชิ4น ทําให้ในปี 2559 สสวท. มผีลการดําเนินงานในด้านการพฒันาหลกัสูตร สื.อ และ
กระบวนการจดัการเรยีนรูฯ้ ในรปูแบบดจิทิลั และ e-learning  เทยีบกบัแผนคดิเป็นรอ้ยละ 147.49 (ภาพที. 7) 
เมื.อเทยีบกบัเกณฑท์ี.กําหนดไว้รอ้ยละ 90 – 100 อยู่ในเกณฑก์ารใหค้ะแนนระดบั 5 คอืสามารถดําเนินการได ้
ดมีาก 

 
ภาพที+ 7 แผนและผลการพฒันาหลกัสตูร สื+อ และกระบวนการจดัการเรียนรู้ในรปูแบบดิจิทลั และ      

e-learning ที+เผยแพรท่างศนูยเ์รียนรู้ดิจิทลั เวบ็ไซต์อื+น ๆ ของ สสวท. 

 
ที.มา : จากรายงานการประเมนิตนเอง สสวท. ปี พ.ศ. 2559  
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ตวัชี1วดัที+ 3 : จาํนวนการใช้งานหลกัสูตร สื+อ และกระบวนการจดัการเรียนรู้ในรูปแบบดิจิทลั และ       

e-learning ที+เผยแพร่ทางศนูยเ์รียนรู้ดิจิทลั เวบ็ไซต์อื+น ๆ ของ สสวท. แอพพลิเคชั +นบนโทรศพัทม์ือถือ 

และแทบ็เลต็ 

สสวท. มีจํานวนผู้ใช้งานหลักสูตร สื.อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ ในรูปแบบดิจิทลั และ           
e-learning ที.เผยแพร่ทางศูนยเ์รยีนรูด้จิทิลั เวบ็ไซตอ์ื.น ๆ ของ สสวท. แอพพลเิคชั .นบนโทรศพัทม์อืถอืและ
แทบ็เลต็ จํานวน 6.3420 ลา้นราย สูงกว่าเป้าหมายที.วางไว ้จํานวน 2.5 ลา้นราย ซึ.งเป็นผูใ้ชง้านที.นับจาก

จํานวนครั 4งในการใช้งาน (session)3 ทําให้ในปี 2559 สสวท. มผีลการดําเนินงานในด้านจํานวนผูใ้ช้งาน
หลกัสูตร สื.อ และกระบวนการจดัการเรยีนรูใ้นรูปแบบดจิทิลั และ e-learning  เทยีบกบัแผนคดิเป็นรอ้ยละ 
253.68 (ภาพที. 8) เมื.อเทยีบกบัเกณฑ์ที.กําหนดไว้ ช่วงมากกว่า 4.4 ล้านครั 4ง อยู่ในเกณฑก์ารใหค้ะแนน  
ระดบั 5 คอืสามารถดาํเนินการไดด้มีาก อย่างไรกด็ ีในปีนี4 สสวท. ยงัมขีอ้จาํกดัในเรื.องการเกบ็ขอ้มลูการใชง้าน
ผา่นแอพพลเิคชั .นบนโทรศพัทม์อืถอืและแทบ็เลต็ที.ยงัไม่สามารถนบัรวมได ้

 

ภาพที+ 8 จาํนวนการใช้งานหลกัสตูร สื+อ และกระบวนการจดัการเรียนรู้ในรปูแบบดิจิทลั และ              

e-learning ที+เผยแพรท่างศนูยเ์รียนรู้ดิจิทลั เวบ็ไซต์อื+น ๆ ของ สสวท. แอพพลิเคชั +นบนโทรศพัทม์ือถือ 

และแทบ็เลต็  

 
ที.มา : จากรายงานการประเมนิตนเอง สสวท. ปี พ.ศ. 2559  
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ตัวชี1วดัที+  4 : ร้อยละที+เพิ+มขึ1นของครูและบุคลากรทางการศึกษาที+ได้รบัการพฒันาความรู้

ความสามารถด้านวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ตามแนวทางของ สสวท. 
สสวท. มจีํานวนคร ูและบุคลากรทางการศกึษาที.ไดร้บัการพฒันาความรู ้ในปี 2559 จํานวน 8,204 

คน ซึ.งประกอบด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษาที.ผ่านการพฒันาตามเกณฑ์ในโครงการต่าง ๆ ได้แก่         
1) โครงการสะเตม็ศกึษา จํานวน 5,696 คน 2) โครงการครผููนํ้าการเปลี.ยนแปลง จํานวน 2,000 คน และ      
3) โครงการบา้นนกัวทิยาศาสตรน้์อย จํานวน 508 คน ซึ.งเทยีบกบัจํานวนคร ูและบุคลากรทางการศกึษาที.
ไดร้บัการพฒันาความรู ้ปี 2558 จํานวน 2,897 คน เพิ.มขึ4นคดิเป็นรอ้ยละ 183.19 (ภาพที. 9) เมื.อเทยีบกบั
เกณฑท์ี.กําหนดไว้ ช่วงรอ้ยละ 30 ขึ4นไป อยู่ในเกณฑก์ารใหค้ะแนนระดบั 5 คอืสามารถดําเนินการไดด้มีาก 
จํานวนครู และบุคลากรทางการศกึษาที.เพิ.มขึ4นส่วนใหญ่เป็นคร ูและบุคลากรทางการศกึษาที.อยู่ในโครงการ  
สะเต็มศกึษา เนื.องจากในปีนี4 สสวท. มภีารกิจในการขยายผลโครงการสะเตม็ศกึษาไปยงัสถาบนัการศกึษา
ภายใต้สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั 4นพื4นฐาน (สพฐ.) อีกเป็นจํานวนมาก ครูที.ไดร้บัการอบรมภายใต้
โครงการสะเตม็ศกึษาส่วนใหญ่เป็นคร ูและบุคลากรทางการศกึษาที.ผ่านการอบรมจากมหาวทิยาลยัเครอืข่าย 
สะเตม็ศกึษา ถงึรอ้ยละ 56 รองลงมาเป็นคร ูและบุคลากรทางการศกึษาที.ผา่นการอบรมจากศูนยส์ะเตม็ศกึษา
ภาค ร้อยละ 31 และ ครู และบุคลากรทางการศกึษาที.ผ่านการอบรมจากศูนย์สะเตม็ศกึษาชาต ิรอ้ยละ 13 
ตามลําดบั (ภาพที. 10) นอกจากนี4 ในปีนี4 สสวท. ยงัมคีรทูี.ผ่านการอบรมและสําเรจ็หลกัสูตรสะเตม็ศกึษาจาก
ระบบสะเตม็ออนไลน์อกีจาํนวนถงึ 11,250 คน 

 
ภาพที+ 9 ครแูละบคุลากรทางการศึกษาที+ได้รบัการพฒันาความรูค้วามสามารถด้านวิทยาศาสตร ์

คณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ตามแนวทางของ สสวท. จาํแนกตามโครงการต่าง ๆ 

 
 
ที.มา : จากรายงานการประเมนิตนเอง สสวท. ปี พ.ศ. 2559  

โครงการสะเตม็ศกึษา โครงการครผููนํ้าการเปลี.ยนแปลง โครงการบา้นนกัวทิยาศาสตรน้์อย
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ผลการดําเนินงาน = เพ่ิมขึ้นร�อยละ 183.19 จากป% 2558  



  Thailand Productivity Institute 

 

รายงานผลการวิจยัเชิงประเมินผลการดาํเนินงานของ สสวท. ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  13 

 

ภาพที+ 10 จาํนวนครแูละบคุลากรทางการศึกษาที+ได้รบัการพฒันาความรู้ ความสามารถในโครงการ   

สะเตม็ศึกษา 

 
หมายเหตุ : ในปี 2559 ยงัมคีรทูี.ผา่นการอบรมสะเตม็ออนไลน์อกี 11,250 คน   
ที.มา : จากรายงานการประเมนิตนเอง สสวท. ปี พ.ศ. 2559  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครผูา่นการอบรมจาก
ศูนยส์ะเตม็ชาต ิ(ครผููนํ้า

ที.ผา่นการอบรม)      
763 คน 13%

ครูผา่นการอบรมจาก
มหาวทิยาลยัเครอืขา่ยสะ

เตม็ศกึษา 3,197 คน 
56%

ครผูา่นการอบรมจาก
ศูนยส์ะเตม็ภาค     
1,736 คน 31%

ครูผา่นการอบรมจาก
มหาวทิยาลยัเครอืขา่ย       

สะเตม็ศกึษา 3,197คน 56% 
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ตวัชี1วดัที+ 5 : ร้อยละที+เพิ+มขึ1นของจาํนวนหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ ที+มีความร่วมมือกบั สสวท. ในการ

จดัการเรียนรู้ วิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยี และสะเตม็ศึกษา 
สสวท. มหีน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ ที.มคีวามร่วมมอืกบั สสวท. ทั 4งที.มกีารลงนาม MOU ร่วมกนั

อย่างเป็นทางการ หรอืมกีารจดักจิกรรมร่วมกนัอย่างไม่เป็นทางการ เช่น การเขา้ร่วมเป็นวทิยากรจดัอบรม 
การสนับสนุนดา้นงบประมาณการจดักจิกรรม การสนับสนุนสิ.งของหรอืเอื4อเฟื4อสถานที.ในการดําเนินกจิกรรม 
เป็นตน้ หน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ ประกอบดว้ยหน่วยงานภาครฐั ไดแ้ก่ สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั 4น
พื4นฐาน (สพฐ.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ.น (อปท.) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 
การศกึษานอกโรงเรยีน (กศน.) และสมาคมต่าง ๆ รวมถงึหน่วยงานภาคเอกชนที.เป็นบรษิทัต่าง ๆ ซึ.งใหค้วาม
ร่วมมอืในการสนับสนุนการจดัการเรยีนรู้ด้านวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยีร่วมกนั ในปี 2559      
มจีํานวนทั 4งสิ4น 84 หน่วยงาน แบ่งเป็นหน่วยงานภาครฐั 38 หน่วยงาน และหน่วยงานภาคเอกชน 46 
หน่วยงาน  ซึ.งสูงกว่าในปี 2558 ที.มทีั 4งสิ4น จํานวน 36 หน่วยงาน หรอืคดิเป็นรอ้ยละที.เพิ.มขึ4นของจํานวน
หน่วยงานต่าง ๆ ที.สนับสนุนการจดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลย ีอยู่ที.รอ้ยละ 133.33 
(ภาพที. 11) เมื.อเทียบกบัเกณฑ์ที.กําหนดไว้ ช่วงรอ้ยละ 30 ขึ4นไป อยู่ในเกณฑ์การให้คะแนนระดบั 5          
คอืสามารถดาํเนินการไดด้มีาก 

 
ภาพที+ 11 จาํนวนหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ ที+มีความรว่มมือกบั สสวท. ในการจดัการเรียนรู้

วิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยี และสะเตม็ศึกษา 

 

 
ที.มา : จากรายงานการประเมนิตนเอง สสวท. ปี พ.ศ. 2559  
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ตวัชี1วดัที+ 6 : ร้อยละของผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยีที+มีส่วน

ร่วมในการสนับสนุนการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์เทคโนโลยีและสะเตม็ศึกษา 
ในปี 2559 สสวท. มีผูม้ ีความสามารถพเิศษที.เป็นบณัฑติ พสวท. ที.สําเรจ็การศึกษาแล้วทั 4งสิ4น

จํานวน 1,113 คน เมื.อนับจํานวนผูม้คีวามสามารถพเิศษที.มสี่วนร่วมในการสนับสนุนการจดัการเรยีนรูด้า้น
วทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์เทคโนโลย ีและสะเตม็ศกึษา ไม่ว่าจะเป็นการร่วมจดักจิกรรม เขา้รว่มกิจกรรม และ
อบรมเป็นวทิยากรของบณัฑติโครงการพฒันาและส่งเสรมิผูม้คีวามสามารถพเิศษทางวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์
และเทคโนโลยี (พสวท.) ที.สําเรจ็การศกึษาแล้วมีจํานวน 221 คน หรอืคดิเป็นรอ้ยละของผู้มคีวามสามารถ
พเิศษดา้นวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยทีี.มสี่วนรว่มในการสนับสนุนการจดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์
คณิตศาสตร ์เทคโนโลย ีและสะเตม็ศกึษา เท่ากบัรอ้ยละ 19.86 (ภาพที. 12) เมื.อเทยีบกบัเกณฑท์ี.กําหนดไว ้
ช่วงรอ้ยละ 20 ขึ4นไป อยู่ในเกณฑก์ารใหค้ะแนนระดบั 5 คอืสามารถดาํเนินการไดด้มีาก 

 
ภาพที+ 12 จาํนวนผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยี ที+มีส่วนร่วมใน

การสนับสนุนการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์เทคโนโลยีและสะเตม็ศึกษา 

 
ที.มา : จากรายงานการประเมนิตนเอง สสวท. ปี พ.ศ. 2559  
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ตวัชี1วดัที+  7 : ระดบัการยอมรบัของประชาชนในการเป็นผู้นําด้านการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร ์

คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยีของประเทศของ สสวท. 
ระดบัการยอมรบัของประชาชนในการเป็นผู้นําด้านการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ

เทคโนโลยขีองประเทศของ สสวท. ประกอบดว้ย 2 ส่วน ไดแ้ก่ 1) การยอมรบัในขอ้มูลข่าวสารหรอืความรูผ้่าน
ช่องทางที. สสวท. เลอืกใช ้และ 2) การยอมรบัในผลงานและบทบาทของ สสวท. ซึ.งไดทํ้าการสํารวจจากกลุ่มที.
มสี่วนเกี.ยวขอ้งจาํนวน 7 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1. คณะกรรมการ สสวท. 2. ผูบ้รหิารโรงเรยีน 3. ครอูาจารย ์4. นักเรยีน 
5. ผูป้กครอง 6. หน่วยงานเครอืข่ายทั 4งภาครฐัและเอกชน รวมถงึทูตสะเตม็ core trainer และ 7. ประชาชน 
ทั 4งสิ4นจาํนวน 2,472 คน 

1) การยอมรบัในขอ้มลูขา่วสารหรอืความรูผ้า่นช่องทางที. สสวท. เลอืกใช ้
สําหรบัการสํารวจการยอมรบัในข้อมูลข่าวสารหรอืความรูผ้่านช่องทางที. สสวท. เลอืกใช้ เช่น สื.อ

โทรทศัน์ สื.อวทิยุ สื.อหนงัสอืพมิพ ์สื.อออนไลน์ เป็นตน้ แบ่งการสํารวจออกเป็น 2 ช่องทาง คอื ดา้นขอ้มลูจาก
เวบ็ไซตข์อง สสวท. และดา้นขอ้มลูจากกจิกรรมที. สสวท. จดัขึ4น ซึ.งไดผ้ลคะแนนเฉลี.ยอยู่ที. 4.02 คะแนน (ภาพ
ที. 13) เมื.อเทยีบกบัเกณฑท์ี.กําหนดไว ้3.5 – 4.2 คะแนน อยู่ในเกณฑก์ารให้คะแนนระดบั 4 คอื สามารถ
ดาํเนินการไดด้ ี 

 
ภาพที+ 13 การยอมรบัในข้อมลูขา่วสารหรือความรู้ผ่านช่องทางที+ สสวท. เลือกใช้ 

 
 

ที.มา : จากการสาํรวจ  
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ผลการดําเนินงาน = 4.02 

จาํนวนตวัอย่าง = 2,472 คน 
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2) การยอมรบัในผลงานและบทบาทของ สสวท. 
การยอมรบัในผลงานและบทบาทของ สสวท. เป็นการสํารวจเกี.ยวกบั 6 ประเดน็ ไดแ้ก่ 1) การให้

ความรูท้างวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 2) การพฒันาหลกัสูตร สื.อ และส่งเสรมิการใช้หลกัสูตร   
3) การพฒันาคร ูอาจารย์และบุคลากรทางการศกึษา 4) การพฒันาและส่งเสรมิความสามารถพเิศษทางด้าน
วทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลย ี5) การวดัผลความสามารถพเิศษทางดา้นวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์
และเทคโนโลยี 6) การประเมินผลหรอืการประเมินมาตรฐานทางการศกึษาวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลย ีซึ.งใน 6 ประเดน็นี4 ผูต้อบแบบสํารวจทั 4ง 7 กลุ่มได้ให้คะแนนเฉลี.ยอยู่ที. 4.02 คะแนน กลุ่มที.ให้
คะแนนการยอมรบัในผลงานและบทบาทของ สสวท. สูงที.สุด คือ กลุ่มผู้บริหารโรงเรียนและครูอาจารย ์        
ให้คะแนนอยู่ที. 4.25 คะแนน ส่วนกลุ่มที.ให้การยอมรบัในผลงานและบทบาทของ สสวท. น้อยกว่ากลุ่มอื.น    
คอื กลุ่มประชาชนและผูป้กครอง ใหค้ะแนนอยู่ที. 3.76 คะแนน (ภาพที. 14) เมื.อเทยีบผลคะแนนกบัเกณฑ์ที.
กําหนดไว ้3.5 – 4.2 คะแนน ยงัอยูใ่นเกณฑก์ารใหค้ะแนนระดบั 4 ซึ.งสามารถดาํเนินการไดใ้นระดบัดเีช่นกนั 

 
ภาพที+ 14 การยอมรบัในผลงานและบทบาทของ สสวท. 

 
ที.มา : จากการสาํรวจ  
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ผลการดําเนินงาน = 4.02 

จาํนวนตวัอย่าง = 2,472 คน 



  Thailand Productivity Institute 

 

รายงานผลการวิจยัเชิงประเมินผลการดาํเนินงานของ สสวท. ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  18 

 

ตวัชี1วดัที+ 8 : ระดบัความตระหนักและเหน็ความสาํคญัของการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์คณิตศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี ของเยาวชน 
ระดบัความตระหนักและเห็นความสําคญัของการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยี

ของเยาวชน วัดโดยการสํารวจจากนักเรยีนและเยาวชนที.อยู่ในวยัเรียน ตอบแบบสํารวจ4 ที.เกี.ยวข้องกับ        
2 ส่วน ไดแ้ก่ 1) ระดบัความรูค้วามเขา้ใจเกี.ยวกบัวทิยาศาสตร ์และเทคโนโลย ี(Scientific Literacy)  และ     
2) ระดบัความตระหนกัในความสําคญัของวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 

1) ระดบัความรูค้วามเขา้ใจเกี.ยวกบัวทิยาศาสตร ์และเทคโนโลย ี(Scientific Literacy)  
แบบประเมนิระดบัความรูค้วามเขา้ใจเกี.ยวกบัวทิยาศาสตร ์และเทคโนโลย ีประกอบดว้ยคาํถาม 11 

ขอ้ ในการคดิคะแนนจะนับรวมเฉพาะกลุ่มที.ตอบว่า “ทราบ” เกี.ยวกบัคําถามเกนิครึ.งหนึ.งของจํานวนคาํถาม
ทั 4งหมด ซึ.งผูต้อบแบบสํารวจเป็นนักเรยีนจํานวน 810 คน และเป็นเยาวชนที.อยู่ในวยัเรยีน จํานวน 83 คน 
โดยรวมคะแนนระดบัความรูค้วามเขา้ใจเกี.ยวกบัวทิยาศาสตร ์และเทคโนโลยีเฉลี.ยเท่ากบั 3.72 คะแนน เมื.อ
เทยีบกบัเกณฑท์ี.กําหนดไว้ 3.5 – 4.2 คะแนนอยู่ในเกณฑก์ารใหค้ะแนนระดบั 4 คอื สามารถดําเนินการไดด้ี
ผลสํารวจระดบัความรูค้วามเขา้ใจเกี.ยวกบัวทิยาศาสตร ์และเทคโนโลย ีของนกัเรยีนในระดบัประถมศกึษาถงึ
มธัยมศกึษา มคีะแนนเฉลี.ย 3.70 คะแนน จากคะแนนเตม็ 5 คะแนน โดยระดบัความรูค้วามเขา้ใจเกี.ยวกบั
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ของนักเรียนชั 4นมัธยมศึกษาตอนปลายสูงกว่าคะแนนของกลุ่มนักเรยีนชั 4น
มธัยมศกึษาตอนต้น และระดบัความรู้ความเขา้ใจเกี.ยวกบัวทิยาศาสตร ์และเทคโนโลย ีของกลุ่มนักเรยีนชั 4น
มธัยมศกึษาตอนตน้สูงกว่าคะแนนของกลุ่มนักเรยีนชั 4นประถมศกึษา นอกจากนี4 กลุ่มเยาวชนที.อยู่ในวยัเรยีน  
มคีะแนนเฉลี.ยอยู่ที. คอื 3.80 คะแนน (ภาพที. 15) 

ภาพที+ 15 ระดบัความรูค้วามเข้าใจเกี+ยวกบัวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี  (Scientific Literacy) 

 
ที.มา : จากการสาํรวจ  

                                                             
4 แบบสอบถามซึ.งพฒันาคาํถามจาก National Science Foundation (NSF), USA และ International Center for the Advancement of  
Scientific Literacy, University of Michigan. 
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เยาวชนทั .วไป

ผลการดําเนินงาน = 3.72 

จาํนวนตวัอย่าง = 893 คน 
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2) ระดบัความตระหนกัในความสาํคญัของวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
ผลการสํารวจระดบัความตระหนักในความสําคญัของวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีของ

นกัเรยีนระดบัประถมศกึษาถงึมธัยมศกึษาและกลุ่มเยาวชนที.อยู่ในวยัเรยีน มคีะแนนเฉลี.ยเท่ากบั 3.51 คะแนน
จากคะแนนเตม็ 5 คะแนน เมื.อเทยีบกบัเกณฑ์ที.กําหนดไว ้3.5 – 4.2 คะแนน จะอยู่ในเกณฑก์ารใหค้ะแนน
ระดับ 4 คือ สามารถดําเนินการได้ดี โดยกลุ่มนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย มีความตระหนักใน
ความสาํคญัของวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสงูกว่ากลุ่มอื.น ๆ (ภาพที. 16) 

 
ภาพที+ 16 ความตระหนักในความสาํคญัของวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยี 

 
ที.มา : จากการสาํรวจ  
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เยาวชนทั .วไป

ผลการดําเนินงาน = 3.51 

จาํนวนตวัอย่าง = 1,067 คน 
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คุณภาพการให้บริการเป็นการประเมินความพงึพอใจที.ผู้รบับรกิารได้รบัจาก สสวท. ได้แก่ กลุ่ม

ผูบ้รหิารโรงเรยีน คร ูอาจารย ์และนกัเรยีน ซึ.งถอืเป็นผูร้บับรกิารหลกัของ สสวท. รวมถงึกลุ่มอื.นๆ ที.เกี.ยวขอ้ง 
เช่น ผูใ้ชบ้รกิารระบบ IPST Leaning Space ผูป้กครอง ทตูสะเตม็ และ core trainer เป็นตน้ ทั 4งนี4เพื.อใหไ้ดผ้ล
การประเมนิสะทอ้นความเป็นจรงิจากผูท้ี.เกี.ยวขอ้งมากที.สุด ในภาพรวม จะเหน็ว่าผูร้บับรกิารมคีวามพงึพอใจ
ต่อบริการของ สสวท. อยู่ในระดับพึงพอใจ มีคะแนนเท่ากับ 4.0000 คะแนน โดยตวัชี4วดัภายใต้มิตินี4
ประกอบด้วย 3 ตวัชี4วดัได้แก่ 1) ระดบัความพงึพอใจของผู้ใช้หลกัสูตร สื.อ และกระบวนการจดัการเรยีนรู ้
(นํ4าหนกัรอ้ยละ 7) 2) ระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารสะเตม็ศกึษา (นํ4าหนักรอ้ยละ 7) และ 3) ระดบัความ
พงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร IPST Learning Space (นํ4าหนักรอ้ยละ 6) ซึ.งทุกตวัชี4วดัมคีะแนนประเมนิอยู่ในระดบั 
4.0 คะแนน ถอืว่าผูร้บับรกิารมคีวามพงึพอใจในบรกิารของ สสวท. (ภาพที. 17) อย่างไรกต็าม เมื.อเปรยีบเทยีบ
ในทุกมติ ิจะเหน็ว่ามตินีิ4 เป็นมติทิี.ได้ผลคะแนนน้อยที.สุด ซึ.งผลคะแนนจะสะท้อนจากความคดิเหน็ของลูกคา้ 
หรอืผูร้บับรกิารของ สสวท. ดงันั 4นหาก สสวท. ตอ้งการปรบัปรุงคุณภาพการให้บรกิารให้มผีลคะแนนเพิ.มขึ4น 
จําเป็นตอ้งศกึษาในรายละเอยีดของแต่ละตวัชี4วดัว่าจะสามารถปรบัปรุงการใหบ้รกิารใหต้รงกบัความต้องการ 
และทาํใหผู้ร้บับรกิารเกดิความพงึพอใจในบรกิารของ สสวท. ไดม้ากขึ4นอย่างไร 

 
ภาพที+ 17 ผลคะแนนในแต่ละตวัชี1วดั และผลคะแนนในมิติที+ 2 
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ระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร IPST Learning Space

ระดบัความพงึพอใจของผูใ้ช้บรกิารสะเตม็ศึกษา

ระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชห้ลกัสูตร สื.อ และกระบวนการจดัการเรยีนรู้

มติทิี. 2 คุณภาพการใหบ้รกิาร

มิติที+ 2 คณุภาพการให้บริการ  
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ตวัชี1วดัที+ 9.1 : ระดบัความพึงพอใจของผู้ใช้หลกัสตูร สื+อ และกระบวนการจดัการเรียนรู้ 
ในการวดัความพงึพอใจของผูใ้ชห้ลกัสูตร สื.อ และกระบวนการจดัการเรยีนรู ้ซึ.งสามารถแบ่งสื.อการ

เรียนการสอนออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ หนังสือเรยีน คู่มือครู และเอกสารเสริมความรู้ จากการสํารวจ
ผูใ้ชบ้รกิารที.เป็นกลุ่มผูบ้รหิารโรงเรยีน ครู อาจารย ์และนักเรยีน จํานวน 1,555 คน พบว่าผูใ้ชบ้รกิารรูส้กึพงึ
พอใจในการใชส้ื.อการเรยีนการสอนทุกประเภท โดยใหค้ะแนนอยู่ระหว่าง 4.11 – 4.14 คะแนน ทําใหผ้ลการ
ดําเนินงานของตวัชี4วดันี4มคี่าเท่ากบั 4.12 คะแนน (ภาพที. 18) (อยู่ในช่วงเกณฑ์ 3.5 – 4.2 คะแนน) ซึ.งถอืว่า
ผูใ้ช้บรกิารมคีวามพงึพอใจระดบัมาก และตวัชี4วดันี4ผ่านเกณฑ์ประเมนิในระดบัดี อย่างไรก็ตาม หาก สสวท. 
ต้องการปรบัปรุงให้ผูร้บับรกิารเกิดความพงึพอใจมากขึ4น ก็อาจพจิารณาปรบัปรุงในประเดน็ย่อยของสื.อการ
เรยีนการสอนแต่ละประเภทต่อไป  

 
ภาพที+ 18 ความพึงพอใจของผูใ้ช้หลกัสูตร สื+อ และกระบวนการจดัการเรียนรู ้
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ผลการดําเนินงาน = 4.12 

จาํนวนตวัอย่าง = 1,555 คน 
ที.มา : จากการสาํรวจ  
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ตวัชี1วดัที+ 9.2 : ระดบัความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสะเตม็ศึกษา 
ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้บรกิารสะเต็มศึกษา โดยการสํารวจจากกลุ่มผู้บรหิารโรงเรยีนสะเต็ม

ศกึษา คร ูอาจารย ์นักเรยีน จํานวน 1,071 คน รวมถงึกลุ่มเครอืข่ายของ สสวท. ที.เป็น core trainer และ    
ทูตสะเต็ม จํานวน 70 คน พบว่า มีความพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก โดยมีผลคะแนนอยู่ที. 4.23 คะแนน         
(อยู่ในช่วงเกณฑ ์3.5 – 4.2 คะแนน) อย่างไรก็ด ีกลุ่มผูบ้รหิารโรงเรยีนและครูมคีวามพงึพอใจต่อหลกัสูตร    
สะเตม็ศกึษาค่อนขา้งตํ.ากว่ากลุ่มอื.นโดยใหค้ะแนนอยู่ที. 3.86 คะแนน (ภาพที. 19) โดยเมื.อพจิารณาประเดน็ที.
ผูบ้รหิารโรงเรยีนและครูใหค้ะแนนความพงึพอใจน้อยที.สุด เป็นเรื.องการสนับสนุนสื.อและวสัดุอุปกรณ์ที.ใช้ใน
กิจกรรมสะเตม็ศกึษาอย่างเพียงพอ (3.45 คะแนน) รองลงมาเป็นเรื.องความหลากหลายของสื.อ และวสัดุ
อุปกรณ์ที.ใชใ้นกจิกรรมสะเตม็ศกึษาเพื.อใหโ้รงเรยีนสามารถนําไปใชไ้ด ้(3.57 คะแนน) (ตารางที. 2) จะเหน็ว่า
ทั 4งสองประเดน็เป็นเรื.องเกี.ยวกบัการสนับสนุนสื.อการเรยีนการสอนที.เกี.ยวกบัสะเตม็ศกึษา ซึ.งผูบ้รหิารและครู
เหน็ว่ายงัไม่เพยีงพอและยงัไม่มคีวามหลากหลายมากพอที.จะนําไปเลอืกใชใ้ห้เหมาะสมในการเรยีนการสอน 
ดงันั 4น สสวท. อาจต้องให้ความรู้และแนวทางในการพฒันาสื.อการเรยีนการสอนให้กบัครูผู้สอนให้มากขึ4น 
เพื.อให้โรงเรยีนสามารถนําไปปรบัใช้และพฒันาสื.อการเรยีนการสอนให้เหมาะสมกบัการเรยีนการสอนตาม
แนวทางสะเตม็ศกึษาในแต่ละช่วงชั 4นเรยีนไดด้ว้ยตนเอง  

 
ภาพที+ 19 ความพงึพอใจของผูใ้ช้บริการสะเตม็ศึกษา 

 

 
ที.มา : จากการสาํรวจ  
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นกัเรยีน ผูบ้รหิารโรงเรยีน / ครู ฑตูสะเตม็ Core Trainer

ผลการดําเนินงาน = 4.23 

จาํนวนตวัอยา่ง = 1,141 คน 
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ตารางที+ 2 ประเดน็ที+ผู้บริหารโรงเรียนและคร ูพงึพอใจน้อยที+สดุเกี+ยวกบัสะเตม็ศึกษา 

 

ประเดน็ คะแนน 

กระบวนการสรา้งทศันคตทิี.ดใีนการจดัการเรยีนรูต้ามแนวทางสะเตม็ศกึษาใหแ้ก่คร ูและ
บุคลากรที.เกี.ยวขอ้ง 

3.77 

ครผููส้อนไดร้บัการอบรมและพฒันาการจดัการเรยีนรูต้ามแนวทางสะเตม็ศกึษาอย่าง
เพยีงพอ 

3.71 

สื.อและวสัดุอุปกรณ์ที.ใชใ้นกจิกรรมสะเตม็ศกึษา มคีวามเหมาะสมกบัแต่ละช่วงชั 4นเรยีน 3.61 

สื.อและวสัดุอุปกรณ์ที.ใชใ้นกจิกรรมสะเตม็ศกึษา มคีวามหลากหลาย เพื.อใหโ้รงเรยีน
สามารถนําไปใชไ้ด ้

3.57 

การสนบัสนุนสื.อและวสัดุอุปกรณ์ที.ใชใ้นกจิกรรมสะเตม็ศกึษาอย่างเพยีงพอ  3.45 

ที.มา : จากการสาํรวจ  
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ตวัชี1วดัที+ 9.3 : ระดบัความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ IPST Learning Space 
ในดา้นบรกิาร IPST Learning Space ซึ.งเป็นแหล่งรวมระบบการเรยีนรูข้อง สสวท. ที.ไดพ้ฒันาขึ4น

ใหก้บัครู อาจารย ์บุคลากรทางการศกึษา นักเรยีน และผูท้ี.สนใจเรยีนรูใ้นดา้นวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และ
เทคโนโลย ีรวมถงึการอบรมใหค้วามรูค้รผููส้อน และการทดสอบระดบัความรูข้องนักเรยีน โดยระบบการเรยีนรู้
ที. สสวท. พฒันาขึ4นมทีั 4งหมด 6 ระบบ ไดแ้ก่ 1) ระบบอบรมครอูอนไลน์  2) ระบบโรงเรยีน 3) ระบบคลงัสื.อ
ดจิทิลั 4) ระบบการเรยีนรูร้ว่มกนั 5) ระบบการสอบออนไลน์ และ 6) ระบบสํานักพมิพอ์ิเลก็ทรอนิกส ์อย่างไรก็
ด ีระบบหลกัที.สําคญัที.มกีารใชม้ากและนํามาประเมนิผลการดําเนินงาน ประกอบดว้ย ระบบอบรมครอูอนไลน์  
ระบบคลงัสื.อดจิทิลั และ ระบบการสอบออนไลน์ จากการสํารวจกลุ่มตวัอย่าง จํานวน 2,973 คน ประกอบดว้ย
ผูใ้ชร้ะบบ IPST Learning Space จาก login user จํานวน 1,030 คน รวมถงึการสํารวจผูบ้รหิารโรงเรยีน คร ู
นกัเรยีน และผูป้กครองจากโรงเรยีนที.ใชส้ื.อการเรยีนการสอนของ สสวท. และ โรงเรยีนสะเตม็ศกึษา อกีจํานวน 
1,943 คน ผลการสํารวจในแต่ละระบบการเรยีนรูพ้บว่า ผูใ้ช้บรกิารมคีวามพงึพอใจทุกระบบอยู่ในระดบัพงึ
พอใจมาก โดยแตล่ะระบบใหค้ะแนนเฉลี.ยอยู่ประมาณ 4.21 คะแนน ทําใหผ้ลการดําเนินงานมคีะแนนเฉลี.ยทุก
ระบบเทา่กบั 4.21 คะแนน ซึ.งถอืว่าตวัชี4วดันี4ผา่นเกณฑป์ระเมนิในระดบัด ี(ภาพที. 20) 

 

ภาพที+ 20 ความพงึพอใจของผูใ้ช้บริการ IPST Learning Space 

 
 

ที.มา : จากการสาํรวจ  
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ผลการดําเนินงาน = 4.21  

จาํนวนตวัอย่าง = 2,973 คน 
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ในภาพรวมของผลการดําเนินงานในมติทิี. 3 ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน ไดค้ะแนนอยู่ที. 4.7500 

คะแนน จากคะแนนเตม็ 5.0 คะแนน ซึ.งดําเนินการได้ดมีาก (อยู่ในช่วงเกณฑ ์4.3 – 5.0 คะแนน) ในมตินิี4
ประกอบดว้ยตวัชี4วดัจาํนวน 2 ตวั ไดแ้ก่ 1) รอ้ยละของความเสี.ยงที.ไดด้าํเนินการแก้ไขป้องกนั (นํ4าหนกัรอ้ยละ 
5) และ 2) รอ้ยละความสาํเรจ็ของการเบกิจ่ายงบประมาณ (นํ4าหนกัรอ้ยละ 15) ซึ.งตวัชี4วดัรอ้ยละของความเสี.ยง
ที.ไดด้ําเนินการแก้ไขป้องกนั มผีลคะแนนเท่ากบั 4.0 คะแนน และตวัชี4วดัรอ้ยละความสําเรจ็ของการเบกิจ่าย
งบประมาณ มผีลคะแนนเท่ากบั 5.0 คะแนน (ภาพที. 21) 

 
ภาพที+ 21 ผลคะแนนในแต่ละตวัชี1วดั และผลคะแนนในมิติที+ 3 
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1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

ความสําเรจ็ของการเบกิจา่ยงบประมาณ

การดาํเนินการแก้ไขป้องกนัความเสี.ยง

มติทิี. 3 ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน

มิติที+ 3 ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 
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ตวัชี1วดัที+ 10 : ร้อยละของความเสี+ยงที+ได้ดาํเนินการแก้ไขป้องกนั 
ในปี 2559 สสวท. มปีจัจยัความเสี.ยงจํานวน 5 ปจัจยั ประกอบด้วย ปจัจยัที. 1 การนําผลผลติของ 

สสวท. ไปใชก้บักลุ่มเป้าหมายยงัไม่ทั .วถงึ ปจัจยัที. 2 บุคลากรรุน่ใหม่ขาดประสบการณ์ดา้นการเรยีนการสอน 
การใชแ้ละการผลติสื.ออิเลก็ทรอนิกส์และนวตักรรมการเรยีนรู ้ปจัจยัที. 3 ไม่สามารถสรรหาบุคลากรได้ตาม
อตัรากําลงั ปจัจยัที. 4 บุคลากรไม่สามารถนํากฎระเบยีบและขอ้บงัคบัของ สสวท. ไปใช้ในการปฏบิตังิานได้
อย่างเหมาะสม ปจัจยัที. 5 การสูญเสยีงบประมาณจากการฟ้องรอ้งคดคีวาม ทั 4งกรณีถูกฟ้องรอ้งและเรยีกรอ้ง
คา่เสยีหาย  

อย่างไรกด็ ีเมื.อพจิารณากจิกรรมที. สสวท. ไดว้างแผนไวห้ากไดด้าํเนินการจะสามารถลดความเสี.ยง
ที.จะเกดิขึ4นได ้ในปี 2559 สสวท. สามารถดําเนินกจิกรรมไดจ้ํานวน 17 กจิกรรมจากกจิกรรมที.ไดว้างแผนไว้
ทั 4งหมด 20 กจิกรรม (ตารางที. 3) คดิเป็นผลการดําเนินงาน รอ้ยละ 85 เมื.อเทยีบกบัเกณฑท์ี.กําหนดไว้ ช่วง
รอ้ยละ 80 – 89 อยู่ในเกณฑก์ารใหค้ะแนน ระดบั 4 คอืสามารถดําเนินการไดด้ ีโดยมกีจิกรรมที.ไม่สามารถ
ดําเนินการได้ในปจัจัยที. 2 เป็นการจัดส่งบุคลากรที.ขาดประสบการณ์ในการสอนให้รบัการฝึกอบรม
ประสบการณ์ในชั 4นเรยีนจรงิ แต่ยงัไมส่ามารถดาํเนินการได ้เนื.องจากบุคลากรตดิภารกิจงานประจํา และปจัจยั
ที. 4 ซึ.งกิจกรรมที.วางแผนไว้เป็นการให้ความรู้และคําปรกึษาแนะนํากบับุคลากรในเรื.องกฎระเบียบและ
ขอ้บงัคบัที.สาํคญั แต่ยงัไม่สามารถดาํเนินการในการนําความรูเ้รื.องกฎระเบยีบจดัซื4อจดัจา้งที.สําคญั ขึ4นเวบ็ไซต์
และแจ้งให้บุคลากร สสวท. ทราบทางอีเมล์ รวมถึงการจดัทําคู่มือการทํางานของฝ่ายพสัดุและเผยแพร่ให้
บุคลากร สสวท. รบัทราบ (ภาพที. 22)  

 
ตารางที+ 3 การดาํเนินกิจกรรมตามแผนการบริหารความเสี+ยง 

ประเดน็ เหตผุล 

การพจิารณาแผนและรายงานผลการบรหิารความเสี.ยง การดาํเนินกจิกรรมตามแผนการบรหิารความเสี.ยงไม่ครบถว้น
ตามแผน (ดาํเนินการแล้ว 17 กจิกรรม จาก 20 กจิกรรม) 

 

ที.มา : จากรายงานการประเมนิตนเอง สสวท. ปี พ.ศ. 2559  

 
 
 
 
 
 
 

ผลการดําเนินงาน = ร�อยละ 85  
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ภาพที+ 22 การดาํเนินการแก้ไขป้องกนัความเสี+ยง 
 

 
ที.มา : จากรายงานการประเมนิตนเอง สสวท. ปี พ.ศ. 2559  
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การนําผลผลติของ สสวท. ไปใชก้บักลุ่มเป้าหมายยงัไมท่ั .วถงึ

         บุคลากรรุ่นใหมข่าดประสบการณ์ดา้นการเรยีนการสอน 
การใชแ้ละการผลติสื.ออเิลก็ทรอนิกสแ์ละนวตักรรมการเรยีนรู้

ไมส่ามารถสรรหาบุคลากรไดต้ามอตัรากาํลงั

บุคลากรบางส่วนไมส่ามารถนํากฎระเบยีบและขอ้บงัคบัของ
             สสวท. ไปใชใ้นการปฏบิตั ิงานไดอ้ย่างเหมาะสม

สญูเสยีงบประมาณจากการฟ้องรอ้งคดคีวาม
ทั 4งกรณถีูกฟ้องรอ้งและเรยีกรอ้งค่าเสยีหาย

ร้อยละของแผนงาน

ผลการดําเนินงาน ร�อยละ 85   
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ตวัชี1วดัที+ 11: ร้อยละความสาํเรจ็ของการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ในการพจิารณาความสําเรจ็ในการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2559 พบว่า เมื.อพจิารณาเฉพาะงบ

ดาํเนินงานที.ไม่รวมงบลงทุน และงบสาํรอง พบว่า สสวท. มกีารเบกิจ่ายงบบุคลากร คดิเป็นรอ้ยละ 95.3 เทยีบ
กบังบประมาณดา้นบุคลากร เบกิจ่ายงบดําเนินงาน คดิเป็นรอ้ยละ 96.2 เทยีบกบังบประมาณดําเนินงาน และ
เบิกจ่ายงบทุนการศึกษา มูลนิธิ สอวน. คดิเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณมูลนิธิ สอวน. ทําให้ผลการ
ดําเนินงานรอ้ยละของความสําเรจ็ของการเบกิจ่ายงบประมาณอยู่ที. รอ้ยละ 96.83 (ภาพที. 23) เมื.อเทยีบกบั
เกณฑท์ี.กําหนดไว ้ช่วงรอ้ยละ 96 - 100 อยู่ในเกณฑก์ารใหค้ะแนน ระดบั 5 คอืสามารถดาํเนินการไดด้มีาก 

 
ภาพที+ 23 ผลการเบิกจา่ยงบประมาณ 

  
ที.มา : จากรายงานการประเมนิตนเอง สสวท. ปี พ.ศ. 2559  
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ผลการดําเนินงาน = ร�อยละ 96.83   



  Thailand Productivity Institute 

 

รายงานผลการวิจยัเชิงประเมินผลการดาํเนินงานของ สสวท. ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  29 

 

 

 
ในภาพรวมของผลการดําเนินงานในมติทิี. 4 การกํากบัดูแลกจิการและพฒันาองคก์ร ไดค้ะแนนอยู่ที. 

4.5333 คะแนน จากคะแนนเตม็ 5.0 คะแนน ซึ.งถอืว่าดาํเนินการไดด้มีาก (อยู่ในช่วงเกณฑ ์4.3 – 5.0 คะแนน) 
ในมตินีิ4ประกอบดว้ยตวัชี4วดัจํานวน 4 ตวั ไดแ้ก่ 1) ระดบัความผกูพนัของบุคลากรต่อองคก์ร (นํ4าหนกัรอ้ยละ 
7) และ 2) ระดบัการพฒันาดา้นการกํากบัดูแลกจิการ (นํ4าหนกั 10) 3) ระดบัธรรมาภบิาลในองคก์ร (นํ4าหนกั
รอ้ยละ 7) 4) รอ้ยละของบุคลากรที.ม ีIDP และไดร้บัการพฒันาตามแผน (นํ4าหนักรอ้ยละ 6)  สําหรบัตวัชี4วดั
ระดบัความผกูพนัของบุคลากรต่อองคก์ร และตวัชี4วดัระดบัธรรมภบิาลในองคก์รมผีลคะแนนเท่ากบั 4 คะแนน 
ส่วนตวัชี4วดัระดบัการพฒันาดา้นการกํากบัดแูลกจิการ และตวัชี4วดัรอ้ยละของบุคลากรที.ม ีIDP และไดร้บัการ
พฒันาตามแผนมผีลคะแนนเทา่กบั 5 คะแนน (ภาพที. 24) 

 
ภาพที+ 24 ผลคะแนนในแต่ละตวัชี1วดั และผลคะแนนในมิติที+ 4 
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4.0

5.0

4.0

4.5333

1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

การพัฒนาบคุลากรตามแผน IDP

ธรรมาภบิาลในองคก์ร

กํากับดแูลกจิการ

ความผูกพันของบคุลากร

มติทิี  4 การกํากบัดแูลกจิการและพัฒนาองคก์ร

มิติที+ 4 การกาํกบัดแูลกิจการและพฒันาองคก์ร 
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ตวัชี1วดัที+ 12 : ระดบัความผกูพนัของบคุลากรต่อองคก์ร 
จากการสํารวจระดบัความผกูพนัของบุคลากรต่อองคก์ร จํานวน 273 คน จากบุคลากรของ สสวท. 

ทั 4งสิ4น 324 คน ในปี 2559 บุคลากรของ สสวท. มคีวามผกูพนัต่อองคก์รอยู่ที. 4.35 คะแนน จากคะแนนเตม็    
6 คะแนน ซึ.งถือว่าบุคลากรมคีวามผกูพนัต่อองคก์ร จากเกณฑท์ี.กําหนดไว ้ช่วง 4.0 – 4.4 คะแนน อยู่ใน
เกณฑก์ารใหค้ะแนนระดบั 4 สามารถดาํเนินการไดด้ ี หากแบ่งประเดน็ย่อยออกเป็น 3 ประเดน็ ไดแ้ก่ การพดู
ถงึองคก์ร (say) การอยู่กบัองคก์ร (stay) และการทําสิ.งด ีๆ ใหก้บัองคก์ร (strive) พบว่าบุคลากร สสวท. พดูถงึ
องคก์รในทางที.ดมีากที.สุด โดยให้คะแนนในประเดน็การบอกกบัผูอ้ื.นถงึสิ.งด ีๆ ที.ได้ทํางานที. สสวท. สูงที.สุด 
อยู่ที. 4.84 คะแนน รองลงมาเป็นประเดน็การไม่ลงัเลใจที.จะแนะนําใหเ้พื.อน ๆ ที.กําลงัมองหางานมาสมคัรงานที. 
สสวท. อยู่ที. 4.40 คะแนน และประเดน็การอยู่กบัองคก์ร โดยบุคลากรให้คะแนนในเรื.องการคดิหนักหากตอ้ง
ลาออกจากการทํางานที. สสวท. อยู่ที. 4.40 คะแนน และการไม่เคยคดิจะลาออกจากการทาํงานที. สสวท. เพื.อ
ไปทํางานที.อื.น อยู่ที. 4.21 คะแนน ประเด็นย่อยที.ได้คะแนนน้อยที.สุดเป็นเรื.องการทําสิ.งด ีๆ ให้กบัองคก์ร   
โดยในประเด็นนี4 บุคลากรให้คะแนนเรื.อง สสวท. สรา้งแรงจูงใจให้มุ่งมั .นทํางานอย่างเตม็ที. เพื.อความสําเรจ็
มากกว่าการทาํงานไปตามหน้าที.ที.ไดร้บัมอบหมายปกต ิอยู่ที. 4.17 คะแนน และไดค้ะแนนน้อยที.สุดในเรื.อง 
สสวท. สรา้งแรงบนัดาลใจใหทํ้างานใหด้ทีี.สุดในทกุ ๆ วนั อยู่ที. 4.07 คะแนน (ภาพที. 25) 

 
ภาพที+ 25 คะแนนความผกูพนัของบคุลากรต่อองคก์ร 

 

 
 

 ที.มา : จากการสาํรวจ 

4.35
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4.40

4.40

4.21

4.07

4.17
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ภาพรวม

เมื.อมโีอกาส ท่านบอกกบัผูอ้ื.นถงึสิ.งด ีๆ ที.ท่านไดท้าํงานที.นี.

ท่านไมล่งัเลใจ ที.จะแนะนําใหเ้พื.อน ๆ ที.กาํลงัมองหางาน
                                            มาสมคัรงานที. สสวท.

ท่านต้องคดิหนักหากจะต้องลาออกจากการทาํงานที.นี.

ท่านไมเ่คยคดิที.จะลาออกจากการทาํงานที.นี. เพื.อไปทาํงานที.อื.น

สสวท. สรา้งแรงบนัดาลใจใหท่้านทาํงานใหด้ทีี.สุดในทุก ๆ วนั

สสวท. สรา้งแรงจงูใจใหท่้านมุง่ม ั .นทาํงานอย่างเตม็ที. เพื.อความสาํเรจ็ 
                 มากกว่าการทาํงานไปตามหน้าที.ที.ไดร้บัมอบหมายปกต ิ

คะแนนความผกูพนั
ผกูพนั ผกูพนัมาก

ผลการดําเนินงาน = 4.35 

จาํนวนตวัอย่าง = 273 คน 
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เมื.อพจิารณาเรื.องที.บุคลากรของ สสวท. พงึพอใจ (อยู่ในช่วงเกณฑ ์3.5 – 4.2 คะแนน) พบว่าอนัดบั
แรกที.พงึพอใจ คอื สสวท. เป็นองคก์รแห่งการเรยีนรูท้ี.ทํางานเพื.อประโยชน์แก่สงัคมสูงที.สุด อยู่ที. 4.19 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน รองลงมาเป็นเรื.องค่าจ้าง ผลตอบแทนและสวสัดกิารของ สสวท. อยู่ในระดบัที.
เหมาะสมเมื.อเทยีบกบัหน่วยงานที.มลีกัษณะเดยีวกนั อยู่ที. 3.97 คะแนน นอกจากนั 4น เป็นเรื.องการไดร้บัความ
ช่วยเหลอืและคําแนะนําจากเพื.อน ๆ ในหน่วยงาน ความไว้วางใจต่อหวัหน้างาน และหวัหน้างานรบัฟงัความ
คดิเหน็ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา อยู่ที. 3.95 3.90 และ 3.89 ตามลาํดบั (ภาพที. 26) 

 
ภาพที+ 26 คะแนนความพึงพอใจ 5 เรื+องที+มีคะแนนสงูที+สดุ 

 
 

ที.มา : จากการสาํรวจ 

 
ส่วนเรื.องที.บุคลากรของ สสวท. พงึพอใจค่อนข้างน้อยที.สุดเมื.อเทยีบกบัเรื.องอื.น ๆ แต่ก็ยงัอยู่ใน

ระดบัพงึพอใจปานกลาง (อยู่ในช่วงเกณฑ์ 2.7 – 3.4 คะแนน) ได้แก่ สสวท. มกีารสื.อสารแบบสองทางที.มี
ประสทิธผิล อยู่ที. 3.19 คะแนน การทํางานใน สสวท. มคีวามยดืหยุ่น ทําใหเ้กดิความสมดุลระหว่างการดําเนิน
ชวีติและการทาํงาน (work-life balanced) อยู่ที. 3.17 คะแนน สสวท. ตอบสนองตอ่ขอ้เสนอ หรอืขอ้คดิเหน็ของ
บุคลากรอย่างเหมาะสม อยู่ที. 3.15 คะแนน สถานที.ปฏบิตังิานมสีภาพแวดลอ้มที.ด ีเช่น บรรยากาศน่าทาํงาน 
ระบบระบายอากาศด ีและมแีสงสว่างเพยีงพอ อยู่ที. 3.14 คะแนน และเรื.องที.ไดค้ะแนนน้อยที.สุดแต่กย็งัอยู่ใน
ระดบัพงึพอใจปานกลาง คอืเรื.อง สสวท. มแีผนการสบืทอด หรอื ทดแทนตาํแหน่งที.เป็นระบบและมปีระสทิธผิล 
(ภาพที. 27) 

 
 
 
 

3.89

3.90

3.95

3.97

4.19

1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

หวัหน้างานรบัฟงัความคดิเหน็ของท่าน

ท่านมคีวามไวว้างใจต่อหวัหน้างานของท่าน

ท่านไดร้บัความช่วยเหลอืและคาํแนะนําจากเพื.อน ๆ  ในหน่วยงาน

ค่าจา้ง ผลตอบแทนและสวสัดกิาร ของ สสวท. อยู่ในระดบัที.เหมาะสม
                                เมื.อเทยีบกบัหน่วยงานที.มลีกัษณะเดยีวกนั

สสวท. เป็นองคก์รแห่งการเรยีนรูท้ี.ทาํงานเพื.อประโยชน์แก่สงัคม

จาํนวนตวัอย่าง = 273 คน 
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ภาพที+ 27 คะแนนความพึงพอใจ 5 เรื+องที+มีคะแนนตํ+าที+สดุ 
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สสวท. มแีผนการสบืทอด / การทดแทนตําแหน่ง ที.เป็นระบบ และมปีระสทิธผิล

สถานที.ปฏบิตังิานมสีภาพแวดลอ้มด ีเช่น บรรยากาศน่าทาํงาน
                      ระบบระบายอากาศด ีและมแีสงสว่างเพยีงพอ

สสวท. ตอบสนองต่อขอ้เสนอ หรอื ขอ้คดิเหน็ของพนกังานอย่างเหมาะสม

การทาํงานใน สสวท. มคีวามยดืหยุ่น ทาํใหเ้กดิความสมดุล
ระหว่างการดาํเนินชวีติและการทาํงาน (work-life balanced)

สสวท. มกีารสื.อสารแบบสองทางที.มปีระสทิธผิล

จาํนวนตวัอย่าง = 273 คน 
ที.มา : จากการสาํรวจ  
 



  Thailand Productivity Institute 

 

รายงานผลการวิจยัเชิงประเมินผลการดาํเนินงานของ สสวท. ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  33 

 

ตวัชี1วดัที+ 13 : ระดบัการพฒันาด้านการกาํกบัดแูลกิจการ 
ผลสําเรจ็ในดา้นการกํากบัดูแลกจิการ พจิารณาจากความสามารถของ สสวท. ในการส่งเสรมิใหม้กีาร

กํากบัดแูลที.ด ีและสนบัสนุนใหค้ณะกรรมการปฏบิตังิานตามหน้าที.ความรบัผดิชอบใหค้รบถว้นและมปีระสทิธผิล 
โดยมกีารประเมนิ 2 ด้าน ได้แก่ บทบาทและการปฏบิตัิหน้าที.ของคณะกรรมการ และ การพฒันาตนเองของ
คณะกรรมการ ซึ.งระดบัการพฒันาดา้นการกํากบัดแูลกจิการอยู่ที. 4.98 คะแนน (ภาพที. 28) เมื.อเทยีบกบัเกณฑท์ี.
กําหนดไว ้4.3 – 5.0 คะแนน อยู่ในเกณฑก์ารใหค้ะแนน ระดบั 5 คอืสามารถดาํเนินการไดด้มีาก  

ในดา้นบทบาทและการปฏบิตัหิน้าที.ของคณะกรรมการนั 4น คณะกรรมการไดใ้หค้วามเหน็ชอบของแผน
ยุทธศาสตรแ์ละแผนปฏบิตังิานภายในเวลาที.กําหนด โดย สสวท. มแีผนยุทธศาสตร ์5 ปี (พ.ศ. 2557 – 2561) 
แผนปฏิบตัิงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  และนําเสนอต่อคณะอนุกรรมการขบัเคลื.อน ยุทธศาสตร์ฯ    
ก่อนสิ4นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส่วนบทบาทของคณะกรรมการในการตดิตามผลการดําเนินงานขององคก์ร 
พบว่าการพจิารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภายใน การพจิารณาแผนและรายงานผลของการตรวจสอบ
ภายใน การพจิารณาแผนและรายงานผลการบรหิารจดัการสารสนเทศ การพจิารณาแผนและรายงานผลการ
บรหิารทรพัยากรบุคคล การพจิารณาแผนและรายงานดา้นการเงนิ การพจิารณารายงานด้านภารกจิหลกั มกีาร
รายงานต่อคณะกรรมการฯ ครบถ้วน คณะกรรมการใหค้วามเหน็ หรอืใหข้อ้เสนอแนะ รวมถงึดําเนินการแก้ไข
ปรบัปรงุตามขอ้เสนอแนะหรอืข้อสงัเกตของคณะกรรมการ อย่างไรกด็ ีในการพจิารณาแผนและรายงานผลการ
บรหิารความเสี.ยงพบว่า สสวท. ยงัไม่สามารถดาํเนินกจิกรรมตามแผนการบรหิารความเสี.ยงไดค้รบถว้นตามแผน 
ในส่วนการรายงานผลการดําเนินงานแก่รฐัมนตรีที.กํากับดูแลองค์การมหาชน การเข้าร่วมประชุมของ
คณะกรรมการ การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส สสวท. สามารถดําเนินงานได้ครบถ้วน ส่วนด้านการพฒันา
ตนเองของคณะกรรมการนั 4น ม ี2 ประเดน็ ไดแ้ก่ 1) มกีารเปิดเผยผลการประเมนิตนเองแก่คณะกรรมการในที.
ประชุมคณะกรรมการ และ 2) มีการจดัให้มีกิจกรรมเพื.อพฒันาความรู้ความสามารถของคณะกรรมการ         
โดย 2 ประเดน็นี4 สามารถดาํเนินการไดค้รบถว้นเช่นกนั  

ภาพที+ 28  การพฒันาด้านการกาํกบัดแูลกิจการ 
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การกาํกบัดูแลกจิการ

บทบาทและการปฏบิตัหิน้าที.ของคณะกรรมการ

การพฒันาตนเองของคณะกรรมการ

ที.มา : จากรายงานการประเมนิตนเอง สสวท. ปี พ.ศ. 2559  

ผลการดําเนินงาน = 4.98   
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ตวัชี1วดัที+ 14 : ระดบัธรรมาภิบาลในองคก์ร  

จากการสํารวจระดบัธรรมาภบิาลในองคก์ร โดยมบุีคลากรให้ความเหน็เกี.ยวกบัระดบัธรรมาภบิาล 
จํานวน 199 คน จากบุคลากร สสวท. ทั 4งสิ4น 324 คน ในปี 2559 สสวท. มผีลคะแนนระดบัธรรมภิบาลใน
องคก์ร อยู่ที. 4.12 คะแนน จากคะแนนเตม็ 5 คะแนน เมื.อเทยีบกบัเกณฑท์ี.กําหนดไว้ช่วง 3.5 – 4.2 คะแนน 
อยู่ในเกณฑ์การให้คะแนน ระดบั 4 คอืสามารถดําเนินการได้ดี โดยบุคลากรกลุ่มบรหิารให้คะแนนระดบั      
ธรรมาภบิาลในองคก์รสูงที.สุด อยู่ที. 4.36 คะแนน รองลงมาเป็นบุคลากรกลุ่มวชิาการใหค้ะแนนระดบัธรรมภิ
บาลในองคก์ร อยู่ที. 4.12 คะแนน ส่วนกลุ่มอํานวยการให้คะแนนระดบัธรรมภิบาลในองคก์รตํ.ากว่ากลุ่มอื.น    
อยู่ที. 4.06 คะแนน (ภาพที. 29) ประเดน็ที.บุคลากรเหน็ว่า สสวท. มรีะดบัธรรมาภบิาลสงูที.สุดเป็นเรื.อง บุคลากร
ของ สสวท. ใหข้อ้มลูขา่วสารแก่ประชาชนอย่างครบถว้น ถกูตอ้ง และไมบ่ดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ อยู่ที. 4.39 คะแนน 
และ สสวท. บรหิารงานงบประมาณอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้อยู่ที. 4.39 คะแนน บุคลากรของ 
สสวท. ปฏบิตังิานมุ่งผลสมัฤทธิ Tของงาน รกัษามาตรฐาน และคุณภาพ อยู่ที. 4.36 สสวท. ใช้จ่ายงบประมาณ
ตรงตามวตัถุประสงคข์ององคก์ร อยู่ที. 4.35 คะแนน และ บุคลากรของ สสวท. ปฏบิตังิานตามบทบาทหน้าที.
ของแต่ละคนที.กําหนดไว้ดว้ยความทุ่มเท และรบัผดิชอบต่อผลการปฏบิตัิหน้าที. อยู่ที. 4.34 คะแนน (ตารางที. 
4) 
 

ภาพที+ 29 ระดบัธรรมาภิบาลในองคก์ร 

 
  

ที.มา : จากการสาํรวจ 
 

 

4.12
4.36

4.12 4.06

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

ภาพรวม กลุ่มบรหิาร กลุ่มวชิาการ กลุ่มอํานวยการ

ผลการดําเนินงาน = 4.12   

จาํนวนตวัอย่าง = 199 คน 
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ตารางที+ 4 คะแนนธรรมาภิบาล 5 เรื+องที+มีคะแนนสงูที+สดุ 

ประเดน็ คะแนน 

บุคลากรของ สสวท. ใหข้อ้มลูข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถว้น ถกูตอ้ง และไม่บดิเบอืน
ขอ้เทจ็จรงิ 

4.39 

สสวท. บรหิารงานงบประมาณที.มคีวามโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้ 4.39 

บุคลากรของ สสวท. ปฏบิตังิานมุ่งผลสมัฤทธิ Tของงาน รกัษามาตรฐาน และคุณภาพ 4.36 

สสวท. ใชจ้่ายงบประมาณตรงตามวตัถุประสงคข์ององคก์ร 4.35 

บุคลากรของ สสวท. ปฏบิตังิานตามบทบาทหน้าที.ของแต่ละคนที.กําหนดไวด้ว้ยความทุ่มเท และ
รบัผดิชอบต่อผลการปฏบิตัหิน้าที. 

4.34 

ที.มา : จากการสาํรวจ 
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ตวัชี1วดัที+ 15 : ร้อยละของบุคลากรที+มี IDP และได้รบัการพฒันาตามแผน 

สสวท. มบีุคลากรที.มแีผนพฒันารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) และไดร้บัการ
พฒันาตามแผน จํานวน 55 คน จากจํานวนบุคลากรที.ไดร้บัการอบรมหลกัสูตร Supervision เพื.อใหส้ามารถ
จดัทํา IDP ไดจ้ํานวน 2 รุ่นทั 4งหมด 61 คน ซึ.งไดร้บัการพฒันาตามแผน รอ้ยละ 90.16 (ภาพที. 30) เมื.อเทยีบ
กบัเกณฑท์ี.กําหนดไว ้ช่วงรอ้ยละ 90 – 100 อยู่ในเกรฑก์ารใหค้ะแนน ระดบั 5 คอืสามารถดําเนินการไดด้มีาก 
สําหรบับุคลากรที.ไดร้บัการพฒันาตามแผน จะต้องไดร้บัการรบัรองจากผูบ้งัคบับญัชาว่ามผีลการประเมนิผ่าน
เกณฑ ์รวมถงึบุคลากรสามารถดาํเนินกจิกรรมการพฒันาใหเ้สรจ็สิ4นภายในปีงบประมาณ 2559 ให้ไดไ้ม่ตํ.ากว่า
ครึ.งหนึ.งของแผนพฒันาที.กําหนดไว ้

 

ภาพที+ 30 ร้อยละของบคุลากรที+มี IDP และได้รบัการพฒันาตามแผน 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พนกังานที.ไดร้บัการอบรมเพื.อ
จดัทํา IDP แต่ไม่ไดร้บัการพฒันา
ตาม IDP 6 คน (9.84%) 

ที.มา : จากรายงานการประเมนิตนเอง สสวท. ปี พ.ศ. 2559  
 

พนกังานที.ไดร้บัการอบรมเพื.อ
จดัทํา IDP และไดร้บัการพฒันา
ตาม IDP 55 คน (90.16%) 
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ตวัชี1วดัเพิ+มเติมที+ 1: การรบัรู้วิสยัทศัน์และค่านิยมขององคก์ร 
ในการสาํรวจคา่นิยมองคก์ร มบุีคลากรที.ตอบแบบสํารวจทั 4งสิ4น 259 คน จากบุคลากร สสวท. ทั 4งสิ4น 

324 คน ในปี 2559  สสวท. มบุีคลากรที.สามารถรบัรูว้สิยัทศัน์ไดถ้กูตอ้งเกอืบทั 4งหมด 253 คน หรอืคดิเป็น 
รอ้ยละ 97.7 ส่วนการรบัรูค้่านิยม ยงัมบุีคลากรจํานวน 187 คน หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 72.2 ที.ยงัรบัรูค้่านิยมไม่
ถูกตอ้ง และมบีุคลากรที.ยงัไม่แน่ใจในวสิยัทศัน์องคก์รถงึ รอ้ยละ 13.9 (ภาพที. 31) นอกจากนั 4น เมื.อสํารวจ
ความคดิเห็นของบุคลากรที.มีต่อวิสยัทศัน์ และค่านิยมองคก์ร พบว่าบุคลากรเหน็ด้วยว่าวสิยัทศัน์ พนัธกิจ 
ค่านิยม ของ สสวท. สามารถนําไปปฏิบตัิได้มากที.สุดถงึรอ้ยละ 84.9 รองลงมาบุคลากรเหน็ด้วยเกี.ยวกบั
วสิยัทศัน์ พนัธกิจ ค่านิยม ของ สสวท. คาํนึงถงึผูร้บับรกิารและผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี ร้อยละ 84.6 บุคลากรยงั
เหน็ว่าตนเองมคีวามเขา้ใจในวสิยัทศัน์ พนัธกจิ และค่านิยม ของ สสวท. รอ้ยละ 84.2 ซึ.งจากการรบัรูข้า้งตน้
พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่ก็ยงัรบัรูค้่านิยมของ สสวท. ไม่ถูกตอ้งนัก สสวท. ตอ้งพจิารณาปรบัปรุงการสื.อสาร
ค่านิยมที.ถูกตอ้งต่อไป ส่วนประเดน็ที.บุคลากรเหน็ด้วยน้อยที.สุด เกี.ยวกบัเรื.องวสิยัทศัน์ พนัธกจิ ค่านิยมของ 
สสวท. สอดคล้องกบัการเปลี.ยนแปลงของโลกในอนาคต และค่านิยมของ สสวท. สามารถสื.อสารให้บุคลากร
ของ สสวท. ทกุระดบั รบัรูแ้ละเขา้ใจถงึพฤตกิรรมในการทาํงาน อยู่ที.รอ้ยละ 79.5 และ 73.4 ตามลําดบั (ภาพที. 
32) ดงันั 4นจากการสํารวจขา้งต้นทําใหเ้หน็ว่า ถงึแม้ว่าบุคลากร สสวท. เหน็ว่าตนเองมคีวามรูค้วามเขา้ใจใน
วสิยัทศัน์ พนัธกิจ ค่านิยม ของ สสวท. แต่ความรูค้วามเขา้ใจดงักล่าวยงัไม่ถูกต้องนัก สสวท. จงึควรมกีาร
สื.อสารวิสยัทศัน์ พนัธกิจ ค่านิยม ให้บุคลากรรบัรูไ้ด้ถูกต้องยิ.งขึ4น รวมถึงมีการปรบัปรุงวิสยัทศัน์ พนัธกิจ 
คา่นิยมใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี.ยนแปลงของโลกในอนาคต และทําใหว้สิยัทศัน์ พนัธกจิ ค่านิยมสามารถสื.อถงึ
พฤตกิรรมในการทํางานใหแ้ก่บคุลากรไดด้ยีิ.งขึ4น 

 

ภาพที+ 31 การรบัรู้วิสยัทศัน์และค่านิยมขององคก์ร 
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วสิยัทศัน์ ค่านิยม
รบัรูถู้กตอ้ง รบัรูไ้มถู่กต้อง ไมแ่น่ใจ

จาํนวนตวัอย่าง = 259 คน 

ที.มา : จากการสาํรวจ 

รบัรูถู้กตอ้ง 253 คน รบัรูไ้ม่ถูกตอ้ง 187 คน 
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ภาพที+ 32 ความคิดเหน็ของบคุลากรที+มีต่อวิสยัทศัน์ และค่านิยมขององคก์ร 

 
จาํนวนตวัอย่าง = 259 คน 

ที.มา : จากการสาํรวจ 
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คา่นิยมของ สสวท. สามารถสื.อสารใหบุ้คลากรของ สสวท.ทุกระดบั
                                รบัรูแ้ละเขา้ใจถงึพฤตกิรรมในการทํางาน

วสิยัทศัน์ พนัธกจิ คา่นิยม ของ สสวท. สอดคล้องกบั
                     การเปลี.ยนแปลงของโลกในอนาคต

วสิยัทศัน์ พนัธกจิ คา่นิยม ของ สสวท. ที.กาํหนดสามารถเสรมิสรา้ง
               ความมุ่งมั .นในการปฏบิตังิานให้กบับุคลากรของ สสวท.

คา่นิยมของ สสวท. สามารถสื.อถงึภาพลกัษณ์ขององคก์รได ้

ความเขา้ใจในวสิยัทศัน์ พนัธกจิ คา่นิยม ของ สสวท.

วสิยัทศัน์ พนัธกจิ คา่นิยม ของ สสวท. คาํนึงถงึผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

วสิยัทศัน์ พนัธกจิ คา่นิยม ของ สสวท. สามารถนําไปปฏบิตัไิด้

ร้อยละ



  Thailand Productivity Institute 

 

รายงานผลการวิจยัเชิงประเมินผลการดาํเนินงานของ สสวท. ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  39 

 

ตวัชี1วดัเพิ+มเติมที+ 2: ดชันีของผู้ใช้งานหลกัสูตร สื+อ และกระบวนการจดัการเรียนรู้ในรูปแบบดิจิทลั 

และ e-learning ที+เผยแพร่ทางศูนย์เรียนรู้ ดิจิทัล เว็บไซต์อื+น ๆ ของ สสวท. แอพพลิเคชั +นบน

โทรศพัทมื์อถือ และแทบ็เลต็ 

ตวัชี4วดันี4เป็นการเปรยีบเทยีบจํานวนผูใ้ชง้านหลกัสูตร สื.อ และกระบวนการจดัการเรยีนรูใ้นรปูแบบ
ดิจิทลั และ e-learning ที.เผยแพร่ทางศูนย์เรียนรู้ดิจิทลั เว็บไซต์อื.น ๆ ของ สสวท. แอพพลิเคชั .นบน
โทรศพัทม์อืถอื และแทบ็เลต็ ในปี 2559 กบั จํานวนผูใ้ช้งานหลกัสูตร สื.อ และกระบวนการจดัการเรยีนรูใ้น
รปูแบบดจิทิลั และ e-learning ที.เผยแพร่ทางศูนยเ์รยีนรูด้จิทิลั เวบ็ไซตอ์ื.น ๆ ของ สสวท. แอพพลเิคชั .นบน
โทรศพัท์มือถอื และแทบ็เล็ต ในปี 2557 ซึ.งเป็นปีฐาน พบว่า สสวท. มจีํานวนผูใ้ช้งานหลกัสูตร สื.อ และ
กระบวนการจดัการเรยีนรู ้ในรปูแบบดจิทิลั และ e-learning ที.เผยแพร่ทางศูนย์เรยีนรูด้จิทิลั เว็บไซต์อื.น ๆ 
ของ สสวท. แอพพลเิคชั .นบนโทรศพัทม์อืถอืและแทบ็เลต็ จํานวน 6.3420 ลา้นรายในปี 2559 สูงกว่าปี 2557  
ที.เป็นปีฐานเกอืบ 4 เท่า (ภาพที. 33) 

 
ภาพที+ 33 ดชันีของผู้ใช้งานหลกัสตูร สื+อ และกระบวนการจดัการเรียนรู้ในรปูแบบดิจิทลั และ             

e-learning 

 
 

ที.มา : จากรายงานการประเมนิตนเอง สสวท. ปี พ.ศ. 2559  
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* ปี 2557 เป็นปีฐาน 
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ตวัชี1วดัเพิ+มเติมที+ 3: ร้อยละของบุคลากรที+มี functional competency ตามเกณฑที์+กาํหนด 

สสวท. เริ.มมกีารจดัทําสมรรถนะของบุคลากร สสวท. ซึ.งประกอบด้วย ความรู ้ความเขา้ใจ ทกัษะ 
และคุณลกัษณะอื.นๆ ที.สําคญัและจําเป็นต่อการปฏิบตัิงานในตําแหน่งหน้าที.และความรบัผดิชอบที.ได้รบั
มอบหมาย เพื.อตอ้งการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรทกุระดบัใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์
การดําเนินงานของ สสวท. ปี 2557 – 2561 โดยระบบสมรรถนะของ สสวท. แบ่งเป็น 4 ดา้น ประกอบดว้ย 
สมรรถนะพื4นฐาน (Basic Competency : BC) สมรรถนะหลกั (Core Competency : CC) สมรรถนะดา้น
บรหิาร (Managerial Competency : MC) และสมรรถนะตามกลุ่มงาน (Functional Competency : FC) การ
ดําเนินการในระยะเริ.มต้นในปีงบประมาณ 2557 เป็นการทดลองใช้ระบบการประเมนิผลในแนวทางใหม่       
ไดก้าํหนดใหม้กีารประเมนิสมรรถนะพื4นฐาน (Basic Competency : BC) สมรรถนะหลกั (Core Competency : 
CC) และสมรรถนะด้านบรหิาร (Managerial Competency : MC) อย่างไรกด็ ีในปี 2559 ยงัไม่ไดเ้ริ.มประเมนิ
สมรรถนะตามกลุ่มงาน (Functional Competency : FC) โดยตรง แต่อยู่ในข ั 4นทบทวนสมรรถนะตามกลุ่มงาน
ให้มคีวามถูกต้องและชดัเจนมากขึ4น ซึ.งคาดว่าจะเริ.มมกีารนําไปประเมนิจรงิในปีงบประมาณ 2560 ในการ
สะท้อนใหเ้หน็สมรรถนะตามกลุ่มงานดงักล่าว สสวท. จึงมกีารสอบถามหวัหน้างานถึงระดบัสมรรถนะของ
พนักงานใตบ้งัคบับญัชา ในปี 2559 พบว่า หวัหน้างานเหน็ว่าพนักงานรอ้ยละ 44.7 มสีมรรถนะตามกลุ่มงาน 
ซึ.งหวัหน้างานเหน็ว่ามสีมรรถนะตามกลุ่มงานครบทุกสมรรถนะ โดยกลุ่มงานวชิาการและที.เกี.ยวขอ้ง พนกังาน
รอ้ยละ 40.1 มสีมรรถนะตามกลุ่มงาน และกลุ่มงานบรหิารและสนบัสนุน พนกังานรอ้ยละ 59.3 มสีมรรถนะตาม
กลุ่มงาน (ตารางที. 5) 

ตารางที+ 5 การสอบถามหวัหน้างานถงึสมรรถนะตามกลุม่งาน (Functional Competency : FC)  

ของพนักงานใต้บงัคบับญัชา 

กลุ่มงาน 
จาํนวนพนักงานใน

หน่วยงานทั 1งหมด 

จาํนวนพนักงานที+มี

สมรรถนะ 
ร้อยละ 

วชิาการและที.เกี.ยวขอ้ง 172 69 40.1 

บรหิารและสนบัสนุน 54 32 59.3 

รวม 226 101 44.7 
ที.มา : จากการสาํรวจ  
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ข้อเสนอแนะ 

1. กรอบการประเมินผล ตวัชี1วดั และเกณฑใ์นการวดั 
- สสวท. ควรมีการกําหนดกรอบการประเมิน และตวัชี4วดัตั 4งแต่ต้นปีงบประมาณ เพื.อสรา้งความ

เข้าใจร่วมกนัระหว่างบุคลากร ทําให้เกิดการยอมรบัร่วมกนั ซึ.งจะนําไปสู่การวางแผนเก็บรวบรวมข้อมูลที.
ถกูตอ้งตรงกบัความตอ้งการไดต้่อไป  

- การกําหนดตวัชี4วดัต้องมีความสอดคล้องในแต่ละระดบัตั 4งแต่ตวัชี4วดัระดบัผลกระทบ ตวัชี4วดั
ผลลพัธ ์และตวัชี4วดัโครงการ เพื.อใหก้ารประเมนิผลสามารถเชื.อมโยงระหว่างตวัชี4วดัในแต่ละระดบัได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ ซึ.งการกําหนดตวัชี4วดัที.มคีวามเหมาะสม จะทําใหก้ารประเมนิผลมปีระสทิธภิาพและผลประเมนิที.
มคีวามน่าเชื.อถอืมากขึ4น  

- การตั 4งเป้าหมายตวัชี4วดัในแต่ละปีงบประมาณควรมคีวามเหมาะสมสอดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตร ์
รวมถงึการปรบัเป้าหมายของแผนใหส้อดคลอ้งกบัความเป็นจรงิในแต่ละปี  

- สาํหรบัเกณฑใ์นการวดั ควรมกีารกําหนดเกณฑใ์นการวดัที.มมีาตรฐาน เป็นเกณฑก์ลางที.สามารถ
อา้งองิกบัหน่วยงานอื.น ๆ หรอืมหีลกัเกณฑ ์ทั 4งนี4เนื.องจากที.ผา่นมา สสวท. มกีารประเมนิผลที.ใช้เกณฑท์ี.มกีาร
เปลี.ยนแปลงไประหว่างปี ทําให้การเปรียบเทียบผลการดําเนินงานในแต่ละปีทําได้ยาก รวมถึงการนําไป
เปรยีบเทยีบกบัหน่วยงานอื.น ๆ กไ็ม่สามารถทําได ้

 
2. การปรบัปรงุตวัชี1วดั 

2.1 ตวัชี4วดัที. 1 รอ้ยละของความสําเรจ็ของการพฒันาหลกัสูตร สื.อ และกระบวนการจดัการเรยีนรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที.มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เน้นการคดิวิเคราะห์ และการ
นําไปใช ้ซึ.งในการนบัจาํนวนหลกัสตูร สื.อ และกระบวนการจดัการเรยีนรูฯ้ ในปจัจุบนั เป็นการนับทั 4งส่วนที.เป็น
รา่งหลกัสูตร สื.อ และกระบวนการจดัการเรยีนรูฯ้ และตน้ฉบบัหลกัสูตร สื.อ และกระบวนการจดัการเรยีนรูฯ้ ซึ.ง
ทาํใหก้ารนบัรปูแบบดงักล่าวทาํใหเ้กดิความซํ4าซอ้น เนื.องจากรา่งหลกัสูตร สื.อ และกระบวนการจดัการเรยีนรูฯ้ 
จะถูกนําไปนับเป็นต้นฉบบัหลกัสูตร สื.อ และกระบวนการจดัการเรยีนรูฯ้ ในปีต่อไป ดงันั 4น การนับจํานวน
หลกัสูตร สื.อ และกระบวนการจดัการเรยีนรู้ฯ สสวท. ควรนับเฉพาะตน้ฉบบัหลกัสูตร สื.อ และกระบวนการ
จดัการเรยีนรูฯ้ แต่เพยีงประเภทเดยีวกจ็ะทําใหจ้ํานวนหลกัสูตร สื.อ และกระบวนการจดัการเรยีนรูฯ้ มคีวาม 
ถูกต้องมากยิ.งขึ4น นอกจากนี4 การนับยงัรวม e-book และ วีดิทศัน์ เป็นส่วนหนึ.งของหนังสือ สื.อ และ
กระบวนการจดัการเรยีนรูฯ้ ซึ.งเป็นส่วนหนึ.งของตวัชี4วดัที. 3 ที.เป็นหลกัสูตร สื.อ และกระบวนการจดัการเรยีนรู้
ในรปูแบบดจิทิลั และ e-learning ที.เผยแพร่ทางศูนยเ์รยีนรูด้จิทิลัฯ ของ สสวท. ซึ.งจะทาํใหเ้กดิความซํ4าซ้อน 
ดงันั 4นในส่วนตวัชี4วดัที. 1 ที.เป็นการวดัในเรื.องหลกัสูตร สื.อ และกระบวนการจดัการเรยีนรูฯ้ นั 4น จึงควร
ครอบคลุมเฉพาะหลกัสตูร สื.อ และกระบวนการจดัการเรยีนรูฯ้ ที.ไม่ไดอ้ยู่ในรปูแบบสื.อฯ ออนไลน์เท่านั 4น 

2.2 ตวัชี4วดัที. 2 รอ้ยละของความสาํเรจ็ของการพฒันาหลกัสตูร สื.อ และกระบวนการจดัการเรยีนรูใ้น
รปูแบบดจิทิลั และ e-learning ที.เผยแพร่ทางศูนยเ์รยีนรูด้จิทิลั เวบ็ไซตอ์ื.น ๆ ของ สสวท. แอพพลเิคชั .นบน
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โทรศพัทม์อืถอื และแทบ็เลต็ สําหรบัตวัชี4วดันี4เป็นการนบัจํานวนหลกัสูตร สื.อ และกระบวนการจดัการเรยีนรูฯ้ 
สะสม จนถงึปี 2559 ในการนับจํานวนหลกัสูตร สื.อ และกระบวนการจดัการเรยีนรู้ในรูปแบบดิจิทลั และ         
e-learningฯ จงึควรนบัเฉพาะผลงานในปีที.มกีารดาํเนินการผลติหลกัสูตร สื.อ และกระบวนการจดัการเรยีนรูใ้น
รปูแบบดจิทิลั และ e-learningฯ เท่านั 4น อย่างไรก็ด ีปจัจุบนั หน่วยงาน IT ทําหน้าที.เป็นผูร้วบรวมหลกัสูตร  
สื.อ และกระบวนการจดัการเรยีนรู้ฯ ที.มาจากหน่วยงานต่าง ๆ ทําให้การติดตามผลเป็นไปได้ยาก ในการ
ดําเนินงานในปีต่อไป ควรมีแผนงานในการผลติหลกัสูตร สื.อ และกระบวนการจดัการเรยีนรูฯ้ ของหน่วยงาน
ต่าง ๆ เพื.อนํามาจดัทําใหอ้ยู่ในรปูแบบดจิทิลั และ e-learning ซึ.งจะทําใหส้ามารถควบคุมและตดิตามไดด้ขีึ4น 
นอกจากนี4 การจดัหมวดหมู่ของเนื4อหาหลกัสูตร สื.อ และกระบวนการจดัการเรียนรู้ในรูปแบบดิจิทลั และ       
e-learningฯ กม็คีวามสําคญั ควรจดัทําแนวทางในการนับจํานวนใหเ้ป็นไปในแนวทางเดยีวกนั เช่น ตามกลุ่ม
หมวดหมู่ของเนื4อหา ในปจัจุบนั การนับจํานวนค่อนขา้งมคีวามแตกต่างหลากหลาย มคีวามยากง่ายต่างกนั 
เช่น ขอ้สอบนับเป็นจํานวนขอ้ บทความนับเป็นจํานวนชิ4น เป็นต้น ในอนาคต สสวท. อาจพจิารณาโดยใช้
หมวดหมู่ของเนื4อหา เช่น ชุดขอ้สอบ หรอื กลุ่มของเนื4อหาบทความ เป็นต้น นอกจากนี4 สสวท. ควรมแีนวทาง
ในการเผยแพร่ และประเมนิผลการเผยแพร่หลกัสูตร สื.อ และกระบวนการจดัการเรยีนรูใ้นรปูแบบดจิทิลั และ  
e-learningฯ บนแอพพลเิคชั .นโทรศพัทม์อืถอื และแทบ็เลต็ เนื.องจากช่องทางดงักล่าวเป็นที.นิยมของประชาชน
และมแีนวโน้มที.จะมกีารใชม้ากกว่าคอมพวิเตอรท์ั .วไปในอนาคต 

2.3 ตวัชี4วดัที. 3 จํานวนผูใ้ชง้านหลกัสูตร สื.อ และกระบวนการจดัการเรยีนรูใ้นรปูแบบดจิทิลั และ   
e-learning ที.เผยแพร่ทางศูนยเ์รยีนรูด้จิทิลั เวบ็ไซตอ์ื.น ๆ ของ สสวท. แอพพลเิคชั .นบนโทรศพัทม์ือถอื และ
แทบ็เลต็ เป็นการนบัจาํนวนครั 4งที.มผีูใ้ชง้าน โดยเริ.มนบัใหม่เมื.อมกีารเขา้มาใชใ้หม่หลงัจาก 30 นาททีี.ไม่มกีาร
ใชง้าน ในการนบัจาํนวนผูใ้ชง้านดว้ยวธิดีงักล่าว อาจจะไม่ไดจ้ํานวนผูใ้ชง้านที.ตรงตามความเป็นจรงิเท่าใดนัก 
การปรบัปรุงตวัชี4วดั สสวท. อาจปรบัเปลี.ยนเป็น 1) ใชจ้ํานวนบญัชทีี.มกีารใชง้านระบบ 2) ระยะเวลาเฉลี.ยใน
การใช้งานในเนื4อหาแต่ละประเภท 3) จํานวนครั 4งการดาวน์โหลดเอกสาร เป็นตน้ ซึ.งจะสะทอ้นการใช้งาน
หลกัสูตร สื.อ และกระบวนการจดัการเรียนรู้ในรูปแบบดิจิทัล และ e-learningฯ ทั 4งที.เป็นเชิงปริมาณและ
คณุภาพที.ชดัเจนขึ4น 

2.4 ตวัชี4วดัที. 6 รอ้ยละของผูม้คีวามสามารถพเิศษด้านวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยทีี.มี
ส่วนรว่มในการสนบัสนุนการจดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์เทคโนโลยแีละสะเตม็ศกึษา สสวท. มกีาร
ตดิตามผู้มคีวามสามารถพเิศษที.เป็นบณัฑิต พสวท. ที.สําเรจ็การศึกษาแล้วมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการ
จดัการเรยีนรูด้า้นวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์เทคโนโลย ีและสะเตม็ศกึษา เช่น การจดักจิกรรม เขา้รว่มกจิกรรม 
และอบรมเป็นวทิยากร เป็นตน้ นอกจากนี4 สสวท. ยงัควรตดิตามว่าบณัฑติ พสวท. ที. สสวท. ผลติขึ4น ยงัไดทํ้า
ประโยชน์ หรอืทาํงานในหน่วยงานใดบา้ง ลกัษณะงานที.ทํา ผลงานวชิาการต่าง ๆ ซึ.งจะทาํใหท้ราบว่าบณัฑติ
พสวท. สรา้งคณุค่างานดา้นวทิยาศาสตรใ์หแ้ก่ประเทศมากน้อยเพยีงใด และควรวดัผลประโยชน์ที.เกดิขึ4นใหไ้ด ้
เพื.อทาํใหท้ราบความคุม้คา่กบังบประมาณลงทุนที. สสวท. ใหก้บับณัฑติ พสวท. อกีดว้ย 
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2.5 ตวัชี4วดัที. 11 รอ้ยละของความสําเรจ็ของการเบกิจ่ายงบประมาณ โดยงบประมาณที.นํามาวดัผล
การดําเนินงาน ประกอบด้วย งบบุคลากร งบดําเนินงาน และงบมูลนิธิ สอวน. แต่ไม่รวมงบลงทุนและ          
งบสํารอง อย่างไรกด็ ีในการวดัผลการดําเนินงานประจําปี ควรนับรวมเฉพาะงบดําเนินงานที.เป็นงบโครงการ
เท่านั 4น ไม่ควรนบัรวมงบบุคลากร หรอื งบทุนการศกึษามลูนิธ ิสอวน. เนื.องจากเป็นงบประมาณรายจ่ายประจํา
ที.ไม่ได้แปรผนัไปตามการดําเนินงานโครงการ ซึ.งงบประมาณเหล่านี4เป็นงบประมาณคงที. หากไม่มโีครงการ
ต่าง ๆ สสวท. กย็งัตอ้งมกีารเบกิจ่ายเงนิเดอืนใหก้บับุคลากร หรอืเบกิจ่ายทุนการศกึษา ดงันั 4น การใชข้อ้มลูที.
เป็นงบดาํเนินงานโครงการกจ็ะสะทอ้นความสาํเรจ็ในการเบกิจ่ายที.มาจากการดําเนินงานไดด้ขีึ4น 

2.6 ตวัชี4วดัที. 16 รอ้ยละของบคุลากรที.ม ีIDP และไดร้บัการพฒันาตามแผน ปจัจุบนัเป็นการประเมนิ
จากบุคลากรในบางกลุ่มงานที.ไดร้บัการอบรมหลกัสูตร Supervision จํานวน 61 คน เมื.อไดร้บัการอบรมแลว้จงึ
ไปจดัทําแผนการพฒันาตนเอง ในปี 2559 มบีคุลากรที.ไดร้บัการพฒันาตามแผนทั 4งสิ4นจํานวน 55 คน อย่างไรก็
ด ีการพฒันาหรอือบรมของบุคลากรกลุ่มดงักล่าวอาจยงัไม่สามารถดําเนินการครบถว้นตามแผนพฒันาที.แต่ละ
คนกําหนดไว้ เนื.องจากตดิภารกจิ ซึ.งในอนาคต สสวท. ควรมกีารขยายผลไปยงักลุ่มงานอื.น ๆ เริ.มจากการ
ประเมนิสมรรถนะเพื.อทําใหท้ราบว่า บุคลากรยงัขาดความรูค้วามสามารถในดา้นใด แลว้บุคลากรจงึมกีารจดัทํา
แผนการพฒันาตนเองร่วมกบัผูบ้งัคบับญัชา เมื.อไดร้บัการพฒันาหรอือบรมแลว้ จะต้องได้รบัการประเมนิอีก
ครั 4งว่าหลงัจากไดร้บัการพฒันาแลว้มสีมรรถนะเพิ.มสูงขึ4น หรอื สามารถลดช่องว่างระหว่างสมรรถนะที.ควรจะมี
และสมรรถนะที.มีอยู่ได้ นอกจากนี4 แผนการพฒันาควรเริ.มวางแผนตั 4งแต่ต้นปีงบประมาณ เพื.อให้บุคลากร
วางแผนสาํหรบัการพฒันาตนเองและการทาํงานไปพรอ้มกนั 

 
3. การปรบัปรงุแนวทางการดาํเนินงาน 

3.1 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สสวท. มภีารกจิเร่งด่วนที.ตอ้งดาํเนินการเพิ.มขึ4นภายใต้ทรพัยากรที.
มอียู่เท่าเดมิ ทําให ้สสวท. ตอ้งมกีารปรบัรูปแบบการบรหิารจดัการ หรอืวธิกีารทาํงานที.สามารถช่วยสนับสนุน
การบรรลุภารกิจของ สสวท. การดําเนินงานในปีนี4 สสวท. มภีารกิจที.สําคญัในการขยายผลโครงการสะเตม็
ศกึษาไปยงัโรงเรยีนต่าง ๆ ทั .วประเทศ ทาํให ้สสวท. ตอ้งใชว้ธิกีารทํางานร่วมกบัเครอืข่ายภาครฐัและเอกชน
ต่าง ๆ มีการสรา้งความเป็นเจ้าของร่วม (Share Cost) กบัหน่วยงานอื.น ๆ รวมถึงสิ.งสําคญัคอื การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเครื.องมอื เช่น ในด้านการขยายภารกิจการอบรมครอูอนไลน์ ซึ.งทําให้ สสวท. 
สามารถอบรมครสูะเตม็ศกึษาขึ4นได้อีกเป็นจํานวนมาก ทั 4งนี4 ทําให ้สสวท. ไดแ้นวทางที.เป็น Best Practices  
ที.ดทีี.สามารถนําไปปรบัใช้ในการขยายภารกิจอื.น ๆ ไดอ้ีกในอนาคต ซึ.งวิธกีารนี4เป็นการเพิ.มผลติภาพให้กบั 
สสวท. โดยใชท้รพัยากรในปรมิาณเทา่เดมิ แต่สามารถสรา้งผลผลติและผลลพัธไ์ดเ้พิ.มขึ4น ซึ.งเป็นสิ.งที.พสิูจน์ถงึ
แนวทางในการดาํเนินงานที.ดภีายใตภ้ารกจิเร่งด่วนที.เกดิขึ4น ต่อไป สสวท. อาจจะตอ้งพจิารณาความเป็นไปได้
ทั 4งในแง่การวางแผนขยายเครือข่ายทั 4งที.เป็นภาครฐัและเอกชน รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
เครื.องมอืหลกัในการส่งมอบบรกิารของ สสวท. ใหเ้ป็นเชงิรุกมากยิ.งขึ4น 
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3.2 การสนบัสนุนเชงินโยบาย เป็นปจัจยัแหง่ความสาํเรจ็ในการทาํใหว้ทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และ
เทคโนโลยใีห้อยู่ในระดบันานาชาต ิโดย สสวท. ควรผลกัดนัโครงการหรอืภารกจิของ สสวท. ใหเ้ป็น national 
agenda หรอื วาระแหง่ชาต ิเพราะจะทําใหร้ฐับาลและหน่วยงานทุกภาคส่วน รวมถงึประชาชน มคีวามรว่มมอื
กนัในการผลกัดนัยกระดบัขดีความสามารถดา้นวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีเมื.อสามารถผลกัดนั
ภารกจิของ สสวท. ใหเ้ป็นไปในแนวทางดงักล่าวไดส้าํเรจ็ กจ็ะช่วยสรา้งการตอบรบัจากผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีไดด้ี
ขึ4น และทาํใหบุ้คลากรของ สสวท. สามารถทาํภารกจิไดโ้ดยสะดวกยิ.งขึ4น 

3.3 บุคลากรของ สสวท. มศีกัยภาพและภาคภูมใิจในองคก์รของตนที.เป็นองคก์รแห่งการเรยีนรูเ้พื.อ
ทาํประโยชน์ใหแ้ก่สงัคม นอกจากนี4ยงัมคีวามผกูพนัต่อองคก์รอยู่ในระดบัสูง อย่างไรกด็ ีความผกูพนัดงักล่าว
ยงัเป็นเรื.องการพูดถงึองคก์รในทางที.ดี และการอยู่กบัองคก์รมากกว่า strive หรอืการมุ่งมั .นทุ่มเท ซึ.งควร
เสรมิสรา้งความผกูพนัของบุคลากรโดยเฉพาะในเรื.องความมุ่งม ั .นทุ่มเท จะเป็นปจัจยัที.สนับสนุนการเตบิโตของ
องคก์รไดใ้นระยะยาว สสวท. จําเป็นตอ้งพจิารณาว่าปจัจยัใดที.เป็นสิ.งสําคญัในการสรา้งความผกูพนัในองคก์ร
ของบุคลากรแต่ละระดบั แลว้เลอืกเรื.องที.ไดค้ะแนนตํ.าในบุคลากรแต่ละกลุ่ม (High Impact / Unsatisfied)   
เพื.อเสรมิแรงกระตุน้ที.เหมาะสม ซึ.งหากปจัจยัดงักล่าวเป็นเรื.องที.มผีลกระทบสูง และดําเนินการไดไ้ม่ด ีจากผล
การสาํรวจพบว่า ปจัจยัดา้นกระบวนการ และปรมิาณงานเป็นปจัจยัสาํคญัที.ส่งผลต่อความผกูพนัของบุคลากรที.
มตี่อองคก์ร แต่พบว่าบุคลากรส่วนใหญ่ยงัพงึพอใจในประเดน็เหล่านี4คอ่นขา้งตํ.ากว่าประเดน็อื.น ๆ ดงันั 4น การที. 
สสวท. มุ่งปรบัปรงุหาแนวทางการพฒันากระบวนการภายในในเรื.องที.บุคลากรยงัไม่พงึพอใจเป็นอนัดบัแรก ๆ 
ก็จะช่วยเพิ.มความผูกพนัให้กบับุคลากรที.มีต่อองค์กรทําให้บุคลากรพูดถึงองค์กรในทางที.ด ีไม่ลาออกจาก
องคก์ร และสรา้งสรรคง์านที.ดใีหก้บัองคก์รไดใ้นที.สุด 

3.4 สสวท. ให้ความสําคญักับการพฒันาบุคลากรทุกกลุ่ม ทุกระดบั เพื.อให้เป็นผู้ที.มีความรู ้
ความสามารถ มทีกัษะและคุณสมบตัทิี.เหมาะสมในการปฏบิตังิานทั 4งในปจัจุบนัและอนาคต โดยกําหนดให้มี
ระบบสมรรถนะ 4 ดา้น แต่ยงัพบว่าระบบสมรรถนะที.มอียู่ในปจัจุบนัยงัไม่เหมาะสม และสามารถนําไปใชไ้ดจ้รงิ 
สสวท. จงึควรเร่งทบทวนการกําหนดสมรรถนะทั 4ง 4 ด้านอีกครั 4งเกี.ยวกบัความสอดคล้องกบัการปฏบิตังิาน 
ความชดัเจนในการประเมนิ และสมรรถนะที.มผีลต่อความสําเรจ็ของงาน โดยอาจใชก้ารระดมความคดิเหน็จาก
ผูป้ฏิบตังิานทั 4งที.เป็นผู้บงัคบับญัชาและผู้ใต้บงัคบับญัชา และนํามาทดสอบการประเมิน เพื.อนํามาปรบัปรุง
ระบบสมรรถนะใหนํ้าไปสู่ความสําเรจ็ขององคก์รไดต้ามเป้าหมายอย่างแทจ้รงิ 

3.5 การสื.อสารภาพลกัษณ์องคก์รไปยงัผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีและบุคคลภายนอกมากขึ4น สสวท. ตอ้งมี
การสื.อสารภาพลักษณ์องค์กรไปยังภายนอกให้มากขึ4นกว่าเดิมในฐานะหน่วยงานที.มีส่วนสําคญัในการ
ขบัเคลื.อนวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยใีห้กบัประเทศ ปจัจุบนั โครงการสะเต็มศกึษาไดร้บัความ
นิยม และเป็นที.รูจ้กัในวงกว้างจากหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ สสวท. สามารถอาศยัโอกาสนี4ในการสื.อสาร
องคก์รออกไปใหป้ระชาชนไดรู้จ้กัแพรห่ลายใหม้ากขึ4นในการที.จะทาํเป้าประสงคเ์ชงิยุทธศาสตรข์ององคก์รที.จะ
พฒันานกัเรยีนไทยใหม้คีวามรูค้วามสามารถดา้นวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยสีูงขึ4นและทดัเทยีม
นานาชาต ิจากการสํารวจผลการดําเนินงานในกลุ่มประชาชน กลบัพบว่าประชาชนที.รูจ้กั สสวท. มปีระมาณ    
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1 คน ต่อการสอบถามประชาชนจํานวนถงึ 6 คน ซึ.งถอืว่ายงัน้อยเกนิไป หาก สสวท. ยงัไม่ได้เป็นที.รูจ้กัแก่
ประชาชนอย่างแพร่หลายแล้ว การขบัเคลื.อนงานด้านวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยใีนระดบัชาติ
และนานาชาต ิกอ็าจจะยงัทําไดย้าก ดงันั 4น หาก สสวท. สามารถพฒันาใหป้ระชาชนรูจ้กับทบาทและภารกจิให้
มากขึ4นกว่าที.เป็นอยู่ กจ็ะช่วยใหบ้รรลุเป้าประสงคย์ุทธศาสตรไ์ดใ้นระยะยาว 

3.6 การสนับสนุนและตอบสนองความต้องการที.แท้จรงิของลูกค้า (Customer Insight) ในการ
ประเมนิผลการดําเนินงานพบว่ามติดิ้านคุณภาพการใหบ้รกิาร ถงึแมจ้ะอยู่ในระดบัดําเนินการได้ด ีแต่ก็ยงัมี
คะแนนน้อยกว่ามติอิื.น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ.งความพงึพอใจของผูใ้ชห้ลกัสตูร สื.อ และกระบวนการจดัการเรยีนรู ้
ที.เป็นผลผลติหลกัของ สสวท. รวมถงึความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารสะเตม็ศกึษาที.ไดค้ะแนนค่อนขา้งสูง แต่กม็ี
กลุ่มผูใ้ช้บรกิารบางกลุ่มที.ยงัไม่พงึพอใจ เช่น กลุ่มผูบ้รหิารโรงเรยีน และครู ซึ.งเป็นสิ.งจําเป็นที. สสวท. ต้อง
ดําเนินการปรบัปรุงอย่างเร่งด่วน จากขอ้มูลการสํารวจพบว่า ผูบ้รหิารโรงเรยีน และคร ูยงัมคีวามพงึพอใจต่อ
สื.อและวสัดุอุปกรณ์ที.ใช้ในกจิกรรมสะเตม็ศกึษายงัมจีํานวนไม่เพยีงพอ และไม่มีความหลากหลาย หรอืเรื.อง  
อื.น ๆ ที.ส่งผลต่อการดําเนินงานโครงการสะเตม็ศกึษา  โดยเฉพาะอย่างยิ.งในช่วงที.โครงการสะเตม็ศกึษาได้
ขยายขอบเขตการดําเนินงานออกไปสู่โรงเรยีนต่าง ๆ จํานวนมากในขณะนี4 การสรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่ผูม้ี
ส่วนไดส้่วนเสยีจงึเป็นสิ.งสาํคญัมากที.จะทําใหภ้ารกจิของ สสวท. บรรลุผลสําเรจ็ไดต้ามเป้าหมาย 

3.7 การรกัษาความสมัพนัธ์กบัเครอืข่ายและหน่วยงานภายนอกที.ไม่ใช่เป็นแต่เพียงผูใ้ห้เท่านั 4น 
สสวท. ต้องสื.อสารให้กบัเครอืข่ายและหน่วยงานภายนอกถึงผลประโยชน์ที.หน่วยงานต่าง ๆ จะได้รบั หรอื
ความสมัพนัธ์ต่างตอบแทน นอกจากนี4 การทํางานร่วมกบัหน่วยงานต่าง ๆ ต้องอาศยับุคลากรไม่ว่าจะเป็น
ผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรในหน่วยงานภายนอกอื.น ๆ ดงันั 4น การสร้าง
ความสมัพนัธ์ที.ดจีงึเป็นเรื.องที.สําคญั ซึ.ง สสวท. ควรเขา้ไปมสี่วนช่วยใหบุ้คลากรเหล่านี4ไม่รูส้กึว่าการดําเนิน
ภารกจิของ สสวท. เป็นการเพิ.มภาระแต่เป็นการช่วยสนบัสนุนซึ.งกนัและกนั ในเรื.องนี4 สสวท. ตอ้งมกีารสื.อสาร
และใหก้ารสนบัสนุนในเรื.องที.เป็นความตอ้งการ หรอืช่วยแกไ้ขปญัหาที.แทจ้รงิของหน่วยงานเครอืขา่ย 

3.8 การประเมนิกระบวนการบรหิารจดัการ (Management Assessment) เพื.อหา Opportunity for 
Improvement ในการประเมินกระบวนการบรหิารจดัการ เพื.อการพฒันาองค์กรด้านต่าง ๆ ในระยะยาว 
นอกจากนี4 สิ.งสําคญัคอื ระบบสารสนเทศที.มปีระสทิธิภาพในการตดิตามข้อมูลตวัชี4วดัต่าง ๆ ควรเป็นระบบ
สารสนเทศที.มีการใช้งานร่วมกันทุกฝ่าย ใช้ข้อมูลเดียวกนั สามารถดึงสรุปผลได้อย่างถูกต้อง ตามความ
ตอ้งการของผูใ้ช ้(customized) และสามารถนําขอ้มลูไปใชไ้ดอ้ย่างรวดเรว็ ทนัเวลา อย่างไรก็ด ีสสวท. มรีะบบ
ขอ้มูลช่วยในการวเิคราะหแ์ละตดัสนิใจของผูบ้รหิาร (Business Intelligence : BI) อยู่แลว้ หากสามารถผนวก 
หรอื ปรบัปรุงขอ้มูลตวัชี4วดัต่าง ๆ ตั 4งแต่ตวัชี4วดัระดบัผลกระทบ ผลลพัธ ์โครงการ รวมถงึการประเมนิผลการ
ดําเนินงานเข้าไว้ในจุดเดียวกัน ก็จะช่วยให้ผู้บริหาร และผู้ที.เกี.ยวข้องสามารถนําข้อมูลไปใช้ได้อย่างมี
ประสทิธภิาพยิ.งขึ4น 
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