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สารบัญ
หน้ า
- บทสรุปการประเมินผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)
- ผลลัพธ์
- ผลการดําเนินงานภาพรวมทุกมิต ิ
- ผลการดําเนิ นงานในแต่ละมิ ติ
มิตทิ 0ี 1 ประสิทธิผลของแผนการปฏิบตั งิ าน
มิตทิ 0ี 2 คุณภาพการให้บริการ
มิตทิ 0ี 3 ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
มิตทิ 0ี 4 การกํากับดูแลกิจการและพัฒนาองค์กร
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สารบัญภาพ
หน้ า
ภาพที0 1 : ผลลัพธ์ และระบบการบริหารงาน และประเมินผลทั 0วทังองค์
< กร
ภาพที0 2 : คะแนนเฉลีย0 ของการสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย สสวท.
และโรงเรียนทัง< ประเทศ
ภาพที0 3 : คะแนนเฉลีย0 ของการสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย สสวท.
และโรงเรียนทัง< ประเทศ
ภาพที0 4 : ผลคะแนนในแต่ละมิติ และ ผลคะแนนในภาพรวม
ภาพที0 5 : ผลคะแนนในแต่ละตัวชีว< ดั และ ผลคะแนนในมิตทิ 0ี 1
ภาพที0 6 : แผนและผลการพัฒนาหลักสูตร สื0อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี ทีม0 คี ณ
ุ ภาพตามมาตรฐานสากล เน้นการคิดวิเคราะห์
แก้ปญั หาและการนําไปใช้ ปี 2559
ภาพที0 7 : แผนและผลการพัฒนาหลักสูตร สื0อ และกระบวนการจัดการเรียนรูใ้ นรูปแบบดิจทิ ลั
และ e-learning ทีเ0 ผยแพร่ทางศูนย์เรียนรูด้ จิ ทิ ลั เว็บไซต์อ0นื ๆ ของ สสวท.
ภาพที0 8 : จํานวนการใช้งานหลักสูตร สื0อ และกระบวนการจัดการเรียนรูใ้ นรูปแบบดิจทิ ลั
และ e-learning ทีเ0 ผยแพร่ทางศูนย์เรียนรูด้ จิ ทิ ลั เว็บไซต์อ0นื ๆ ของ สสวท.
แอพพลิเคชั 0นบนโทรศัพท์มอื ถือ และแท็บเล็ต
ภาพที0 9 : ครูและบุคลากรทางการศึกษาทีไ0 ด้รบั การพัฒนาความรูค้ วามสามารถด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามแนวทางของ สสวท. จําแนกตามโครงการต่าง ๆ
ภาพที0 10 : จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทีไ0 ด้รบั การพัฒนาความรู้ ความสามารถในโครงการ
สะเต็มศึกษา
ภาพที0 11 : จํานวนหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ ทีม0 คี วามร่วมมือกับ สสวท.
ในการจัดการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา
ภาพที0 12 : จํานวนผูม้ คี วามสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
ทีม0 สี ว่ นร่วมในการสนับสนุนการจัดการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษา
ภาพที0 13 : การยอมรับในข้อมูลข่าวสารหรือความรูผ้ ่านช่องทางที0 สสวท. เลือกใช้
ภาพที0 14 : การยอมรับในผลงานและบทบาทของ สสวท.
ภาพที0 15 : ระดับความรูค้ วามเข้าใจเกีย0 วกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (Scientific Literacy)
ภาพที0 16 : ความตระหนักในความสําคัญของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
ภาพที0 17 : ผลคะแนนในแต่ละตัวชีว< ดั และผลคะแนนในมิตทิ 0ี 2
รายงานผลการวิ จยั เชิ งประเมิ นผลการดําเนิ นงานของ สสวท. ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
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สารบัญภาพ
หน้ า
ภาพที0 18 : ความพึงพอใจของผูใ้ ช้หลักสูตร สื0อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้
ภาพที0 19 : ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการสะเต็มศึกษา
ภาพที0 20 : ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ IPST Learning Space
ภาพที0 21 : ผลคะแนนในแต่ละตัวชีว< ดั และผลคะแนนในมิตทิ 0ี 3
ภาพที0 22 : การดําเนินการแก้ไขป้องกันความเสีย0 ง
ภาพที0 23 : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ภาพที0 24 : ผลคะแนนในแต่ละตัวชีว< ดั และผลคะแนนในมิตทิ 0ี 4
ภาพที0 25 : คะแนนความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร
ภาพที0 26 : คะแนนความพึงพอใจ 5 เรือ0 งทีม0 คี ะแนนสูงทีส0 ุด
ภาพที0 27 : คะแนนความพึงพอใจ 5 เรือ0 งทีม0 คี ะแนนตํ0าทีส0 ุด
ภาพที0 28 : การพัฒนาด้านการกํากับดูแลกิจการ
ภาพที0 29 : ระดับธรรมาภิบาลในองค์กร
ภาพที0 30 : ร้อยละของบุคลากรทีม0 ี IDP และได้รบั การพัฒนาตามแผน
ภาพที0 31 : การรับรูว้ สิ ยั ทัศน์และค่านิยมขององค์กร
ภาพที0 32 : ความคิดเห็นของบุคลากรทีม0 ตี ่อวิสยั ทัศน์ และค่านิยมขององค์กร
ภาพที0 33 : ดัชนีของผูใ้ ช้งานหลักสูตร สื0อ และกระบวนการจัดการเรียนรูใ้ นรูปแบบดิจทิ ลั
และ e-learning
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สารบัญตาราง
หน้ า
ตารางที0 1 : ร้อยละความแตกต่างของคะแนนเฉลีย0 โอเน็ตโรงเรียนทีไ0 ด้รบั การ Treatment จาก สสวท.
กับคะแนนเฉลีย0 โอเน็ตทัง< ประเทศ
ตารางที0 2 : ประเด็นทีผ0 บู้ ริหารโรงเรียนและครู พึงพอใจน้อยทีส0 ุดเกีย0 วกับสะเต็มศึกษา
ตารางที0 3 : การดําเนินกิจกรรมตามแผนการบริหารความเสีย0 ง
ตารางที0 4 : คะแนนธรรมาภิบาล 5 เรือ0 งทีม0 คี ะแนนสูงทีส0 ุด
ตารางที0 5 : การสอบถามหัวหน้างานถึงสมรรถนะตามกลุ่มงาน (Functional Competency : FC)
ของพนักงานใต้บงั คับบัญชา
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บทสรุปการประเมิ นผลการดําเนิ นงาน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)
สถาบัน ส่ ง เสริม การสอนวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จ ัด ให้มีก ารประเมิน ผลการ
ดํา เนิ น งานประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยที.ป รึก ษาจากภายนอก คือ สถาบัน เพิ.ม ผลผลิต แห่ ง ชาติ
ทําหน้าทีก. ําหนดกรอบการประเมินผลการดําเนินงาน ตัวชี4วดั เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงานทีม. กี าร
ตกลงร่วมกันกับคณะผูบ้ ริหารของ สสวท. หลังจากนัน4 สถาบันเพิม. ผลผลิตฯ จึงได้จดั ทําคู่มอื การประเมินผล
การดําเนินงานของ สสวท. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื.อให้บุคลากรของ สสวท. ทีเ. กีย. วข้องได้ทราบ
แนวทางและวิธกี ารประเมินผลการดําเนินงาน ซึง. จะช่วยเตรียมความพร้อมในการจัดเก็บข้อมูล และรายงานผล
การดําเนินงานได้ถกู ต้องครบถ้วน
ระบบและตัวชี4ว ดั (KPI) ผลการดําเนิน งานของ สสวท. ครอบคลุมมิติ 4 ด้านได้แก่ 1) ด้าน
ประสิทธิผลของแผนการปฏิบตั งิ าน 2) ด้านคุณภาพการให้บริการ 3) ด้านประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน และ
4) ด้านการกํากับดูแลกิจการและพัฒนาองค์กร ซึ.งทัง4 4 มิตเิ ป็ นกรอบการประเมินผลตามมาตรฐานที. ก.พ.ร.
1
กําหนด และสอดคล้องกับระบบการบริหารงานและประเมินผลทั .วทัง4 องค์กร (Balanced Scorecard : BSC)
4 ด้าน (ภาพที. 1) ประกอบด้วย
1) ด้านพันธกิจ โดยพิจารณาการบรรลุพนั ธกิจขององค์กร เน้นที.ต วั ชี4วดั เชิงปริมาณ และเป็ นการ
สะท้อนผลการดําเนินงานในช่วงเวลาทีผ. า่ นมา
2) ด้านลูกค้า หรือ ผูร้ บั บริการ สะท้อนในเชิงของคุณภาพของผลผลิตหรือการบริก ารขององค์กร
ในขณะเดียวกันยังสะท้อนให้เห็นมิตขิ องความยั .งยืนขององค์กรไปพร้อม ๆ กัน หากลูกค้ามีความพึงพอใจใน
ผลผลิตและบริการต่าง ๆ ก็จะกลับมาใช้บริการ แนะนํ าและบอกต่อ แต่หากลูกค้าไม่พงึ พอใจต่อผลผลิตหรือ
บริการ ก็ส่งผลต่อการดําเนินงานหรือโครงการต่าง ๆ ในอนาคตได้
3) ด้านกระบวนการภายใน สะท้อนเรื.องประสิทธิภาพ ซึ.งหากองค์กรมีกระบวนการบริหารจัดการ
งานหรือ โครงการที.มีป ระสิทธิภ าพ เช่ น การติด ตามงาน การควบคุม ต้น ทุน และการบริหารค่าใช้จ่ า ยหรือ
ทรัพยากรอื.นๆ จะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายทัง4 เชิงปริมาณและคุณภาพ
4) ด้านการเรียนรูแ้ ละพัฒนา สะท้อนการเติบโตขององค์กร ครอบคลุมบุคลากร ระบบงาน ระบบการ
ั ยสําคัญทีท. าํ ให้องค์กรสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งในระยะยาว
กํากับดูแล ซึง. จะเป็นปจจั
โดยตัว ชี4ว ดั ผลการดําเนิ น งานดัง กล่ า วเป็ น การประเมิน ความก้า วหน้ า ของการปฏิบ ัติง าน หรือ
ความก้าวหน้าในการดําเนินโครงการว่ามีการใช้ทรัพยากร หรือ ปจั จัยต่าง ๆ เป็นไปตามแผน เวลาทีก. ําหนด
ตลอดจนการบรรลุวตั ถุ ประสงค์ และเป้าหมายหรือ ไม่ อย่างไร อีก ทัง4 ยัง เป็ นการประเมิน ผลสัมฤทธิ Tการ
1

Kaplan, R. S. and D.P. Norton (1992) The Balanced Scorecard: Measures that Drive Performance, Harvard Business Review,
(January-February): 71-79

รายงานผลการวิ จยั เชิ งประเมิ นผลการดําเนิ นงานของ สสวท. ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559

1

Thailand Productivity Institute

ดําเนินงาน หรือความสําเร็จของการดําเนินโครงการ ซึ.งครอบคลุมการให้ประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมาย หรือ ผูท้ .ี
ได้รบั ผลประโยชน์จากโครงการ เช่น ความพึงพอใจของผูร้ บั บริการ นอกจากการวัดผลการดําเนินงานแล้ว ยัง
ต้องพิจารณาอีกด้วยว่า ผลการดําเนินงานของ สสวท. นัน4 ส่งผลต่อผลลัพธ์ทก.ี ําหนดไว้ในยุทธศาสตร์มากน้อย
เพียงใดอีกด้วย ตัวชีว4 ดั ทีเ. กีย. วข้อง เช่น คะแนนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขนพื
ั 4 น4 ฐาน (โอเน็ต) (ภาพ
ที. 1)
ภาพที+ 1 ผลลัพธ์ และระบบการบริหารงาน และประเมินผลทั +วทังองค์
1
กร

ผลลัพธ์
คะแนนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขนพื
ั 4 น4 ฐาน (โอเน็ต)

มิติที+ 1 ด้านประสิทธิผลของแผนการ
ปฏิบตั งิ าน
(พันธกิจ (Mission))
ร้อยละ 30

มิ ติที+ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ

มิ ติที+ 3 ด้านประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั งิ าน
(กระบวนการภายใน (Internal Process))
ร้อยละ 20

มิ ติที+ 4 ด้านการกํากับดูแลกิจการและ
พัฒนาองค์กร (การเรียนรูแ้ ละพัฒนา
(Learning and Growth))
ร้อยละ 30

(ลูกค้า / ผูร้ บั บริการ (Customer))
ร้อยละ 20
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ผลลัพธ์
สําหรับตัวชี4วดั คะแนนเฉลีย. การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขนั 4 พืน4 ฐาน (โอเน็ต) ซึ.งเป็นตัวชีว4 ดั
ผลลัพธ์ท.แี สดงถึงความสําเร็จของ สสวท. ในการดําเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที.
สามารถทําให้นักเรียนไทยมีความรู้ ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีเพิม. ขึน4 โดย
ตัวชี4วดั นี4จะพิจารณาคะแนนเฉลีย. จากการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขนั 4 พืน4 ฐาน (โอเน็ต) หรือ Ordinary
National Educational Test : O-NET ของการวัดผลการจัดการศึกษาขัน4 พืน4 ฐาน ใน 2 วิชา คือ วิชา
วิท ยาศาสตร์แ ละคณิต ศาสตร์ ของนัก เรีย นชัน4 มัธยมศึก ษาปี ท.ี 3 ในโรงเรีย นที.ค รูผ่า นการพัฒนาและได้
ดําเนินการตามกระบวนการและผลผลิตของ สสวท. (โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย สสวท.) ในปี การศึกษา 2558
(ประกาศผลสอบในปี งบประมาณ 2559) เทียบกับคะแนนเฉลี.ยจากการทดสอบทางการศึก ษาแห่งชาติขนั 4
พืน4 ฐาน (โอเน็ต) ทังประเทศ
4
โดยโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย สสวท. เป็นกลุ่มโรงเรียนทีไ. ด้รบั การ Treatment จาก
2
สสวท. ในปีการศึกษา 2558 มีจาํ นวน 536 แห่ง ประกอบด้วย 3 กลุ่ม ได้แก่
1. โรงเรียนศูนย์สะเต็มศึกษาภาคและโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพื
4 น4 ฐาน (สพฐ.) จํานวน 91 แห่ง
2. โรงเรียนทีเ. ป็ นศูนย์การพัฒนาผูส้ อนและบุคลากรทางการศึก ษาสังกัด สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน (สช.) จํานวน 97 แห่ง
3. โรงเรียนในเครือข่ายของสาขา พสวท. และ สควค. (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และโครงการครู
ผูน้ ําการเปลีย. นแปลง) จํานวน 348 แห่ง
เมื.อพิจารณาคะแนนเฉลีย. ของการสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาคณิตศาสตร์ในโรงเรียนที.
ครูผา่ นการพัฒนาและได้ดาํ เนินการตามกระบวนการและผลผลิตของ สสวท. 3 กลุ่มดังกล่าว ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 พบว่า วิชาวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลีย. ของการสอบ O-NET อยู่ท.ี 44.24 คะแนน ซึ.งสูงกว่าคะแนน
เฉลีย. ของการสอบ O-NET ของโรงเรียนทั .วประเทศ อยู่ท.ี 37.63 คะแนน (ภาพที. 2) สําหรับวิชาคณิตศาสตร์
มีคะแนนเฉลีย. ของการสอบ O-NET อยู่ท.ี 40.34 คะแนน ซึ.งสูงกว่าคะแนนเฉลี.ยของการสอบ O-NET ของ
โรงเรียนทั .วประเทศที. อยู่ท.ี 32.40 คะแนน (ภาพที. 3)

2

หมายถึง สสวท. ได้ดํ าเนิน การอบรมครู เ พื.อยกระดับ คุณ ภาพการเรีย นรู้วทิ ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์แ ละเทคโนโลยีต ามแนวทาง
สะเต็มศึกษาให้กบั ครูผูส้ อนในโรงเรียนกลุม่ เป้าหมาย สังกัด สพฐ. และ สช. รวมถึงการสนับสนุ น สื.อ อุปกรณ์ ประกอบการเรียนการสอน
ให้กบั โรงเรียนในกลุม่ เป้าหมาย
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ภาพที+ 2 คะแนนเฉลี+ยของการสอบ O-NET วิชาวิ ทยาศาสตร์ของโรงเรียนกลุ่มเป้ าหมาย สสวท.
และโรงเรียนทังประเทศ
1
คะแนน O-NET วิ ชาวิ ทยาศาสตร์
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0
2554

2555

2556

โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย สสวท.

2557

2558

โรงเรียนทัง4 ประเทศ

ทีม. า : จากรายงานการประเมินตนเอง สสวท. ปี พ.ศ. 2559

ภาพที+ 3 คะแนนเฉลี+ยของการสอบ O-NET วิ ชาคณิ ตศาสตร์ของโรงเรียนกลุม่ เป้ าหมาย สสวท.
และโรงเรียนทังประเทศ
1

คะแนน O-NET วิ ชาคณิ ตศาสตร์
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26.95

25.45

2555
2556
โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย สสวท.

35.83
29.65

2557
โรงเรียนทัง4 ประเทศ

40.34
32.40

2558

ทีม. า : จากรายงานการประเมินตนเอง สสวท. ปี พ.ศ. 2559
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นอกจากนี4 ผลลัพธ์ของตัวชี4วดั นี4 พบว่าคะแนนเฉลี.ยโอเน็ตของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย สสวท.
เปรียบเทียบกับคะแนนเฉลีย. โอเน็ตทัง4 ประเทศนัน4 มีผลคะแนนดีขน4ึ อย่างต่อเนื.องทัง4 วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชา
คณิตศาสตร์ โดยในปี 2559 คะแนนเฉลีย. โอเน็ตวิชาวิทยาศาสตร์เพิม. ขึน4 ทีร. อ้ ยละ 17.57 (ตารางที. 1) ซึ.งจะเห็น
ว่านักเรียนในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย สสวท. มีผลคะแนนเฉลี.ยโอเน็ตทีส. ูงกว่าเมื.อเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลีย.
โอเน็ตทัง4 ประเทศ อีกทัง4 ยังมีแนวโน้มผลคะแนนเฉลีย. ทีส. ูงขึน4 อย่างต่อเนื.อง ดังนัน4 หาก สสวท. สามารถขยาย
ผลไปยังโรงเรียนอื.น ๆ เพื.อให้ครูในโรงเรียนเหล่านัน4 ได้รบั การพัฒนาและนํากระบวนการจัดการเรียนการสอน
ของ สสวท. ไปใช้ ก็จะช่วยให้นกั เรียนมีความรูค้ วามเข้าใจในด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์มากขึน4 ซึ.งจะ
ส่งผลให้คะแนนเฉลีย. โอเน็ตในภาพรวมของประเทศมีผลคะแนนทีด. ขี นึ4
ตารางที+ 1 ร้อยละความแตกต่างของคะแนนเฉลี+ยโอเน็ตโรงเรียนที+ได้รบั การ Treatment จาก สสวท.
กับคะแนนเฉลี+ยโอเน็ตทังประเทศ
1
วิ ชา
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์

2556
14.91
13.09

ปี งบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
13.40
14.74
17.32
20.40

2559
17.57
24.51

ทีม. า : จากรายงานการประเมินตนเอง สสวท. ปี พ.ศ. 2559
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ผลการดําเนิ นงานภาพรวมทุกมิ ติ
ผลการดําเนินงานประจําปี งบประมาณ พ.ศ. vwwx ของ สสวท. ในภาพรวมทุก มิต ิ สสวท. ได้รบั
คะแนนรวม 4.5500 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึง. ถือว่าผลการดําเนินงานในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก
เมื.อ จํ า แนกเป็ น มิต ิก ารดํา เนิ น งาน ประกอบด้ ว ย 4 มิติ มิติท.ีไ ด้ร บั ผลประเมิน สู ง ที.สุ ด คือ มิติที. 1 ด้า น
ประสิทธิผลของแผนการปฏิบตั งิ าน หรือ ด้านพันธกิจ (Mission) ได้รบั คะแนน 4.8000 คะแนน ซึ.งถือว่ามีผล
การดําเนินงานอยู่ในระดับดีมากเช่นกัน รองลงมาเป็ นมิตทิ .ี 3 ด้านประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน หรือ ด้าน
กระบวนการภายใน (Internal Process) ได้รบั คะแนน 4.7500 คะแนน มิตทิ .ี 4 ด้านการกํากับดูแลกิจการและ
พัฒนาองค์กร หรือ ด้านการเรียนรูแ้ ละพัฒนา (Learning and Growth) ได้รบั คะแนน 4.5333 คะแนน ส่วนมิต ิ
ทีไ. ด้รบั ผลประเมินน้อยทีส. ุด คือ มิตทิ .ี 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ หรือ ด้านลูกค้า (Customer) ได้รบั คะแนน
4.0000 คะแนน ซึง. ถือว่ามีผลการดําเนินงานอยู่ในระดับดี (ภาพที. 4)
ภาพที+ 4 ผลคะแนนในแต่ละมิติ และ ผลคะแนนในภาพรวม

รายงานผลการวิ จยั เชิ งประเมิ นผลการดําเนิ นงานของ สสวท. ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559

6

Thailand Productivity Institute

ผลการดําเนิ นงานในแต่ ละมิ ติ
มิ ติที+ 1 ประสิ ทธิ ผลของแผนการปฏิ บตั ิ งาน
ในภาพรวมของผลการดําเนิ น งานในมิติท.ี 1 ประสิทธิผ ลของแผนการปฏิบ ตั ิง าน ได้ร บั คะแนน
4.8000 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึง. ถือว่ามีผลการดําเนินงานอยู่ในระดับดีมาก (อยู่ในช่วงเกณฑ์ 4.3
– 5.0 คะแนน) ในมิตนิ 4ีประกอบด้วยตัวชีว4 ดั จํานวน 8 ตัว ได้แก่ 1) ร้อยละของความสําเร็จของการพัฒนา
หลัก สูตร สื.อ และกระบวนการจัด การเรีย นรู้ วิทยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ และเทคโนโลยี ที.มีคุณ ภาพตาม
มาตรฐานสากล เน้นการคิดวิเคราะห์ แก้ปญั หาและการนํ าไปใช้ (นํ4 าหนักร้อยละ 6) 2) ร้อยละของความสําเร็จ
ของการพัฒนาหลักสูตร สื.อ และกระบวนการจัดการเรียนรูใ้ นรูปแบบดิจทิ ลั และ e-learning ทีเ. ผยแพร่ทางศูนย์
เรียนรูด้ ิจทิ ลั เว็บไซต์อ.ืน ๆ ของ สสวท. แอพพลิเ คชั .นบนโทรศัพท์มือ ถือ และแท็บเล็ต (นํ4 าหนักร้อ ยละ 4)
3) จํานวนการใช้งานหลักสูตร สื.อ และกระบวนการจัดการเรียนรูใ้ นรูปแบบดิจทิ ลั และ e-learning ทีเ. ผยแพร่
ทางศู น ย์เ รีย นรู้ดิจิทลั เว็บ ไซต์อ.ืน ๆ ของ สสวท. แอพพลิเ คชั .นบนโทรศัพ ท์ม ือ ถือ และแท็บเล็ต (ครัง4 )
(นํ4 าหนัก ร้อ ยละ 4)
4) ร้อ ยละที.เพิม. ขึ4นของครูและบุค ลากรทางการศึก ษาที.ได้รบั การพัฒ นาความรู้
ความสามารถ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามแนวทางของ สสวท. (นํ4 าหนักร้อยละ 5)
5) ร้อยละที.เพิม. ขึน4 ของจํานวนหน่ วยงานภาคส่วนต่าง ๆ ที.มคี วามร่วมมือกับ สสวท. ในการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา (นํ4าหนักร้อยละ 2) 6) ร้อยละของผูม้ คี วามสามารถ
พิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีทมี. สี ่วนร่วมในการสนับสนุ นการจัดการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษา (นํ4 าหนักร้อยละ 3) ซึ.งตัวชี4วดั ทัง4 6 ตัวในมิตทิ .ี 1 ต่างก็มผี ลคะแนน
เท่ากับ 5.0 คะแนน ซึ.งถือว่าเมื.อเทียบกับแผนดําเนินการแล้ว สสวท. สามารถดําเนินการได้ในระดับดีมากใน
ด้านการพัฒนาหลักสูตร สื.อ และกระบวนการจัดการเรียนรูท้ .มี มี าตรฐาน รวมถึงการจัดการเรียนรูใ้ นรูปแบบ
ดิจิทลั และ e-learning และมีจํ านวนผู้ใ ช้งานได้ต รงตามเป้ าหมายที.ว างแผนไว้ ในด้านการขยายเครือ ข่าย
หน่วยงานและกําลังคนทีไ. ด้รบั การพัฒนา สามารถดําเนินการได้ตรงตามเป้าหมายทีว. างแผนไว้เช่นกัน สําหรับ
ผูม้ คี วามสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีทม.ี สี ่วนร่วมในการสนับสนุ นการจัดการ
เรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษา ถึงแม้มจี ํานวนไม่มากนักแต่ก็สามารถดําเนิน
กิจกรรมได้ตรงตามเป้าหมายทีว. างแผนไว้ อย่างไรก็ด ี ในปี 2559 เป็ นปี แรกทีม. ีการวัดเชิงผลลัพธ์ของผู้ม ี
ความสามารถพิเศษในการให้ความร่วมมือสนับสนุนการจัดการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สะเต็มศึกษา ซึ.ง สสวท. อาจพิจารณาปรับเปลี.ยนเกณฑ์ให้มคี วามท้าทายขึน4 สําหรับการวัดในอนาคตต่อไป
สําหรับตัวชีว4 ดั 7) ระดับการยอมรับของประชาชนในการเป็ นผูน้ ํ าด้านการเรียนรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยีของประเทศของ สสวท. (นํ4 าหนักร้อยละ 3.0) และ 8) ระดับความตระหนักและเห็นความสําคัญ
ของการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของเยาวชน (นํ4 าหนักร้อยละ 3.0) ซึ.งตัวชีว4 ดั ทัง4 2 ตัว
รายงานผลการวิ จยั เชิ งประเมิ นผลการดําเนิ นงานของ สสวท. ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
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ต่างก็มผี ลคะแนนเท่ากับ 4.0 คะแนน ถือว่า สสวท. สามารถดําเนินการได้ในระดับดีในด้านการสร้างการยอมรับ
ของประชาชนในการเป็ นผูน้ ํ าการเรียนรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี รวมถึงการสร้างความ
ตระหนักและเห็นความสําคัญของการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ของเยาวชน อยู่ในระดับดี
(ภาพที. 5)
ภาพที+ 5 ผลคะแนนในแต่ละตัวชี1วดั และ ผลคะแนนในมิ ติที+ 1
มิตทิ .ี 1 ประสิทธิผลของแผนปฏิบตั งิ าน

4.8000

การพัฒนาหลักสูตร สือ. และกระบวนการจัดการเรียนรูฯ้ ทีม. คี ุณภาพตามมาตรฐานสากล

5.0

การพัฒนาหลักสูตร สื.อ และกระบวนการจัดการเรียนรูใ้ นรูปแบบดิจทิ ลั และ e-learning

5.0

การเผยแพร่หลักสูตร สือ. และกระบวนการจัดการเรียนรูใ้ นรูปแบบดิจทิ ลั และ e-learning

5.0

การพัฒนาความรูค้ วามสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษา

5.0

การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ ในการจัดการเรียนรูฯ้

5.0

การสนับสนุ นการจัดการเรียนรูฯ้ จากผูม้ คี วามสามารถพิเศษ

5.0

การยอมรับในข้อมูลข่าวสารและบทบาทของ สสวท.

4.0000

ความตระหนักและเห็นความสําคัญของการเรียนรูฯ้

4.0000
1.0

2.0

3.0

รายงานผลการวิ จยั เชิ งประเมิ นผลการดําเนิ นงานของ สสวท. ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
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ตัว ชี1 วดั ที+ 1: ร้ อ ยละของความสํา เร็จ ของการพัฒ นาหลัก สู ต ร สื+ อ และกระบวนการจัด การเรี ย นรู้
วิ ทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที+ มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เน้ นการคิ ด วิ เ คราะห์
แก้ปัญหาและการนํ าไปใช้
ในปี 2559 สสวท. สามารถพัฒนาหลักสูตร สื.อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ ทัง4 ผลผลิตที.เป็ น
ต้นฉบับ และร่างหลักสูตร สื.อ และกระบวนการจัดการเรียนรูฯ้ จํานวน 415 รายการ สูงกว่าเป้าหมายทีว. างไว้
จํานวน 410 รายการ อย่างไรก็ด ี จํานวนโครงการหรือกิจกรรมระหว่างปี งบประมาณเพิม. ขึน4 จากนโยบาย
กระทรวงศึก ษาธิก าร สสวท. จึงต้อ งปรับเปลี.ยนแนวทางการดําเนิ นงานให้เ หมาะสมเพื.อ รองรับนโยบาย
ดังกล่าว เช่น การจัดทําหลักสูตรสะเต็มศึกษาเพื.อการพัฒนาอาชีพเชิงพาณิชย์สําหรับเยาวชนไทย การพัฒนา
วีดทิ ศั น์การเรียนรูแ้ บบบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามแนวทางสะเต็มศึกษา เป็ นต้น
ทําให้ในปี 2559 สสวท. มีผลการดําเนินงานในด้านการพัฒนาหลักสูตร สื.อ และกระบวนการจัดการเรียนรูฯ้
เทียบกับแผนคิดเป็ นร้อยละ 101.22 (ภาพที. 6) เมื.อเทียบกับเกณฑ์ทก.ี ําหนดไว้รอ้ ยละ 90 – 100 อยู่ในเกณฑ์
การให้คะแนนระดับ 5 คือสามารถดําเนินการได้ดมี าก
ภาพที+ 6 แผนและผลการพัฒนาหลักสูตร สื+อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์
และเทคโนโลยี ที+มีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานสากล เน้ นการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและการนําไปใช้ ปี 2559
416
415

415

ผลการดําเนินงาน = รอยละ 101.22

414

รายการ

413
412
411
410

410

409
408
407
แผนปี 2559

ทีม. า : จากรายงานการประเมินตนเอง สสวท. ปี พ.ศ. 2559

ผลปี 2559

รายงานผลการวิ จยั เชิ งประเมิ นผลการดําเนิ นงานของ สสวท. ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
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ตัวชี1วดั ที+ 2 : ร้อยละของความสําเร็จของการพัฒนาหลักสูตร สื+อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ใน
รูปแบบดิ จิทลั และ e-learning ที+เผยแพร่ทางศูนย์เรียนรู้ดิจิทลั เว็บไซต์อื+น ๆ ของ สสวท. แอพพลิ เคชั +น
บนโทรศัพท์มือถือ และแท็บเล็ต
ในปี 2559 สสวท. สามารถพัฒนาหลักสูตร สื.อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ ในรูปแบบดิจทิ ลั และ
e-learning ที.เผยแพร่ทางศูนย์เรียนรูด้ จิ ทิ ลั เว็บไซต์อ.ืน ๆ ของ สสวท. แอพพลิเคชั .นบนโทรศัพท์มอื ถือและ
แท็บเล็ต จํานวน 10,324 ชิน4 สูงกว่าเป้าหมายทีว. างไว้ จํานวน 7,000 ชิน4 ซึ.งในจํานวน 10,324 ชิน4 เป็ น
หลักสูตร สื.อ และกระบวนการจัดการเรียนรูฯ้ ทีเ. กิดขึน4 ในปี 2559 จํานวน 3,312 ชิน4 ซึ.งส่วนใหญ่เป็นหลักสูตร
สื.อ และกระบวนการจัดการเรียนรูฯ้ ทีเ. ป็ นข้อสอบอยู่ในระบบการสอบออนไลน์ จํานวน 3,025 ชิ4น รองลงมา
เป็ น ระบบคลังความรู้ จํานวน 192 ชิน4 แหล่งเรียนรูอ้ อนไลน์ 44 ชิน4 ระบบอบรมครูออนไลน์ จํานวน 29 ชิน4
และระบบโรงเรียน 22 ชิ4น ทําให้ในปี 2559 สสวท. มีผลการดําเนินงานในด้านการพัฒนาหลักสูตร สื.อ และ
กระบวนการจัดการเรียนรูฯ้ ในรูปแบบดิจทิ ลั และ e-learning เทียบกับแผนคิดเป็นร้อยละ 147.49 (ภาพที. 7)
เมื.อเทียบกับเกณฑ์ทก.ี ําหนดไว้รอ้ ยละ 90 – 100 อยู่ในเกณฑ์การให้คะแนนระดับ 5 คือสามารถดําเนินการได้
ดีมาก
ภาพที+ 7 แผนและผลการพัฒนาหลักสูตร สื+อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบดิ จิทลั และ
e-learning ที+เผยแพร่ทางศูนย์เรียนรู้ดิจิทลั เว็บไซต์อนื+ ๆ ของ สสวท.
12000
10,324
10000

ชิ1 น

8000

ผลการดําเนินงาน = รอยละ 147.5
7,000

6000
4000
2000
0
แผนปี 2559

ทีม. า : จากรายงานการประเมินตนเอง สสวท. ปี พ.ศ. 2559

ผลปี 2559

รายงานผลการวิ จยั เชิ งประเมิ นผลการดําเนิ นงานของ สสวท. ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
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ตัวชี1วดั ที+ 3 : จํานวนการใช้ งานหลักสูต ร สื+อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบดิ จิทลั และ
e-learning ที+เผยแพร่ทางศูนย์เรียนรู้ดิจิทลั เว็บไซต์อื+น ๆ ของ สสวท. แอพพลิ เคชั +นบนโทรศัพท์มือถือ
และแท็บเล็ต
สสวท. มีจํ า นวนผู้ใ ช้ ง านหลัก สู ต ร สื.อ และกระบวนการจัด การเรีย นรู้ ในรูป แบบดิจิท ลั และ
e-learning ที.เผยแพร่ทางศูนย์เรียนรูด้ จิ ทิ ลั เว็บไซต์อ.ืน ๆ ของ สสวท. แอพพลิเคชั .นบนโทรศัพท์มอื ถือและ
แท็บเล็ต จํานวน 6.3420 ล้านราย สูงกว่าเป้าหมายทีว. างไว้ จํานวน 2.5 ล้านราย ซึ.งเป็นผูใ้ ช้งานที.นับจาก
3
จํานวนครัง4 ในการใช้งาน (session) ทําให้ในปี 2559 สสวท. มีผลการดําเนิ นงานในด้านจํานวนผูใ้ ช้งาน
หลักสูตร สื.อ และกระบวนการจัดการเรียนรูใ้ นรูปแบบดิจทิ ลั และ e-learning เทียบกับแผนคิดเป็ นร้อยละ
253.68 (ภาพที. 8) เมื.อเทียบกับเกณฑ์ท.กี ําหนดไว้ ช่วงมากกว่า 4.4 ล้านครัง4 อยู่ในเกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 5 คือสามารถดําเนินการได้ดมี าก อย่างไรก็ด ี ในปีน4ี สสวท. ยังมีขอ้ จํากัดในเรือ. งการเก็บข้อมูลการใช้งาน
ผ่านแอพพลิเคชั .นบนโทรศัพท์มอื ถือและแท็บเล็ตทีย. งั ไม่สามารถนับรวมได้
ภาพที+ 8 จํานวนการใช้งานหลักสูตร สื+อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบดิ จิทลั และ
e-learning ที+เผยแพร่ทางศูนย์เรียนรู้ดิจิทลั เว็บไซต์อนื+ ๆ ของ สสวท. แอพพลิเคชั +นบนโทรศัพท์มือถือ
และแท็บเล็ต
7

6.3420

6

ผลการดําเนินงาน = 6.3420 ลานราย

ล้านราย

5
4
3

2.5000

2
1
0
แผนปี 2559
ทีม. า : จากรายงานการประเมินตนเอง สสวท. ปี พ.ศ. 2559

3

ผลปี 2559

การนับ session จะเริม. นับใหม่ทุก z{ นาทีทไ.ี ม่มกี ารใช้งาน
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ตัว ชี1 ว ดั ที+ 4 : ร้ อ ยละที+ เ พิ+ ม ขึ1น ของครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที+ ไ ด้ ร บั การพัฒ นาความรู้
ความสามารถด้านวิ ทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามแนวทางของ สสวท.
สสวท. มีจํานวนครู และบุคลากรทางการศึกษาทีไ. ด้รบั การพัฒนาความรู้ ในปี 2559 จํานวน 8,204
คน ซึ.ง ประกอบด้ว ยครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษาที.ผ่านการพัฒ นาตามเกณฑ์ใ นโครงการต่า ง ๆ ได้แ ก่
1) โครงการสะเต็มศึกษา จํานวน 5,696 คน 2) โครงการครูผนู้ ํ าการเปลี.ยนแปลง จํานวน 2,000 คน และ
3) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย จํานวน 508 คน ซึ.งเทียบกับจํานวนครู และบุคลากรทางการศึกษาที.
ได้รบั การพัฒนาความรู้ ปี 2558 จํานวน 2,897 คน เพิม. ขึน4 คิดเป็นร้อยละ 183.19 (ภาพที. 9) เมื.อเทียบกับ
เกณฑ์ทก.ี ําหนดไว้ ช่วงร้อยละ 30 ขึน4 ไป อยู่ในเกณฑ์การให้คะแนนระดับ 5 คือสามารถดําเนินการได้ดมี าก
จํานวนครู และบุคลากรทางการศึกษาทีเ. พิม. ขึน4 ส่วนใหญ่เป็ นครู และบุคลากรทางการศึกษาที.อยู่ในโครงการ
สะเต็มศึก ษา เนื.อ งจากในปี น4ี สสวท. มีภารกิจในการขยายผลโครงการสะเต็ม ศึกษาไปยังสถาบันการศึกษา
ภายใต้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
4 4นฐาน (สพฐ.) อีกเป็ นจํานวนมาก ครูทไ.ี ด้รบั การอบรมภายใต้
โครงการสะเต็มศึกษาส่วนใหญ่เป็นครู และบุคลากรทางการศึกษาทีผ. ่านการอบรมจากมหาวิทยาลัยเครือข่าย
สะเต็มศึกษา ถึงร้อยละ 56 รองลงมาเป็ นครู และบุคลากรทางการศึกษาทีผ. า่ นการอบรมจากศูนย์สะเต็มศึกษา
ภาค ร้อยละ 31 และ ครู และบุคลากรทางการศึกษาที.ผ่านการอบรมจากศูนย์สะเต็มศึกษาชาติ ร้อยละ 13
ตามลําดับ (ภาพที. 10) นอกจากนี4 ในปีน4ี สสวท. ยังมีครูทผ.ี ่านการอบรมและสําเร็จหลักสูตรสะเต็มศึกษาจาก
ระบบสะเต็มออนไลน์อกี จํานวนถึง 11,250 คน
ภาพที+ 9 ครูและบุคลากรทางการศึกษาที+ได้รบั การพัฒนาความรูค้ วามสามารถด้านวิ ทยาศาสตร์
คณิ ตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามแนวทางของ สสวท. จําแนกตามโครงการต่าง ๆ
5,696
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ผลการดําเนินงาน = เพิ่มขึ้นรอยละ 183.19 จากป% 2558
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ภาพที+ 10 จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที+ได้รบั การพัฒนาความรู้ ความสามารถในโครงการ
สะเต็มศึกษา

ครูผา่ นการอบรมจาก
ศูนย์สะเต็มภาค
1,736 คน 31%

ครูผา่ นการอบรมจาก
ศูนย์สะเต็มชาติ (ครูผนู้ ํา
ทีผ. า่ นการอบรม)
763 คน 13%

ผา่ นการอบรมจาก
ครูผา่ ครู
นการอบรมจาก
ยาลัอข่ยาเครื
มหาวิทมหาวิ
ยาลัยทเครื
ยสะอข่าย
ศึก3,197
ษา 3,197คน
เต็สะเต็
มศึกมษา
คน 56%
56%

หมายเหตุ : ในปี 2559 ยังมีครูทผ.ี า่ นการอบรมสะเต็มออนไลน์อกี 11,250 คน
ทีม. า : จากรายงานการประเมินตนเอง สสวท. ปี พ.ศ. 2559
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ตัวชี1วดั ที+ 5 : ร้อยละที+เพิ+ มขึน1 ของจํานวนหน่ วยงานภาคส่วนต่าง ๆ ที+มีความร่วมมือกับ สสวท. ในการ
จัดการเรียนรู้ วิ ทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา
สสวท. มีหน่ วยงานภาคส่วนต่าง ๆ ทีม. คี วามร่วมมือกับ สสวท. ทัง4 ที.มกี ารลงนาม MOU ร่วมกัน
อย่างเป็ นทางการ หรือ มีการจัดกิจกรรมร่วมกันอย่างไม่เป็ นทางการ เช่น การเข้าร่วมเป็ น วิทยากรจัดอบรม
การสนับสนุ นด้านงบประมาณการจัดกิจกรรม การสนับสนุ นสิง. ของหรือเอื4อเฟื4 อสถานทีใ. นการดําเนินกิจกรรม
เป็นต้น หน่ วยงานภาคส่วนต่าง ๆ ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน4
พื4น ฐาน (สพฐ.) องค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ.น (อปท.) สํา นั ก งานคณะกรรมการการอาชีว ศึก ษา (สอศ.)
การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) และสมาคมต่าง ๆ รวมถึงหน่วยงานภาคเอกชนทีเ. ป็นบริษทั ต่าง ๆ ซึ.งให้ความ
ร่วมมือในการสนับสนุ นการจัด การเรียนรู้ด ้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีร่วมกัน ในปี 2559
มีจํานวนทัง4 สิ4น 84 หน่ วยงาน แบ่งเป็ นหน่ วยงานภาครัฐ 38 หน่ วยงาน และหน่ วยงานภาคเอกชน 46
หน่ วยงาน ซึง. สูงกว่าในปี 2558 ที.มที งั 4 สิน4 จํานวน 36 หน่ วยงาน หรือคิดเป็ นร้อยละที.เพิม. ขึน4 ของจํานวน
หน่วยงานต่าง ๆ ที.สนับสนุ นการจัดการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี อยู่ทร.ี อ้ ยละ 133.33
(ภาพที. 11) เมื.อ เทียบกับเกณฑ์ท.กี ําหนดไว้ ช่วงร้อ ยละ 30 ขึ4นไป อยู่ในเกณฑ์ก ารให้คะแนนระดับ 5
คือสามารถดําเนินการได้ดมี าก
ภาพที+ 11 จํานวนหน่ วยงานภาคส่วนต่าง ๆ ที+มีความร่วมมือกับ สสวท. ในการจัดการเรียนรู้
วิ ทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา
50

ผลการดําเนินงาน = เพิ่มขึ้นรอยละ 133.33 จากป% 2558
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ตัวชี1วดั ที+ 6 : ร้อยละของผู้มีความสามารถพิ เศษด้านวิ ทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยีที+มีส่วน
ร่วมในการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษา
ในปี 2559 สสวท. มีผูม้ ีความสามารถพิเศษที.เป็ นบัณฑิต พสวท. ที.สําเร็จการศึกษาแล้วทัง4 สิ4น
จํานวน 1,113 คน เมื.อนับจํานวนผูม้ คี วามสามารถพิเศษทีม. สี ่วนร่วมในการสนับสนุ นการจัดการเรียนรูด้ า้ น
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการร่วมจัดกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรม และ
อบรมเป็นวิทยากรของบัณฑิตโครงการพัฒนาและส่งเสริมผูม้ คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี (พสวท.) ที.สําเร็จการศึก ษาแล้วมีจํานวน 221 คน หรือ คิด เป็ นร้อ ยละของผู้มคี วามสามารถ
พิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีทมี. สี ่วนร่วมในการสนับสนุ นการจัดการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา เท่ากับร้อยละ 19.86 (ภาพที. 12) เมื.อเทียบกับเกณฑ์ทก.ี ําหนดไว้
ช่วงร้อยละ 20 ขึน4 ไป อยู่ในเกณฑ์การให้คะแนนระดับ 5 คือสามารถดําเนินการได้ดมี าก
ภาพที+ 12 จํานวนผู้มีความสามารถพิ เศษด้านวิ ทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที+มีส่วนร่วมใน
การสนับสนุนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษา
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ตัวชี1 วดั ที+ 7 : ระดับการยอมรับของประชาชนในการเป็ นผู้นําด้ านการเรี ยนรู้ด้านวิ ทยาศาสตร์
คณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศของ สสวท.
ระดับ การยอมรับของประชาชนในการเป็ น ผู้นํ า ด้า นการเรีย นรู้วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และ
เทคโนโลยีของประเทศของ สสวท. ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ 1) การยอมรับในข้อมูลข่าวสารหรือความรูผ้ ่าน
ช่องทางที. สสวท. เลือกใช้ และ 2) การยอมรับในผลงานและบทบาทของ สสวท. ซึ.งได้ทําการสํารวจจากกลุ่มที.
มีส่วนเกีย. วข้องจํานวน 7 กลุ่ม ได้แก่ 1. คณะกรรมการ สสวท. 2. ผูบ้ ริหารโรงเรียน 3. ครูอาจารย์ 4. นักเรียน
5. ผูป้ กครอง 6. หน่วยงานเครือข่ายทัง4 ภาครัฐและเอกชน รวมถึงทูตสะเต็ม core trainer และ 7. ประชาชน
ทัง4 สิน4 จํานวน 2,472 คน
1) การยอมรับในข้อมูลข่าวสารหรือความรูผ้ า่ นช่องทางที. สสวท. เลือกใช้
สําหรับการสํารวจการยอมรับในข้อมูลข่าวสารหรือความรูผ้ ่านช่องทางที. สสวท. เลือกใช้ เช่น สื.อ
โทรทัศน์ สื.อวิทยุ สื.อหนังสือพิมพ์ สื.อออนไลน์ เป็นต้น แบ่งการสํารวจออกเป็น 2 ช่องทาง คือ ด้านข้อมูลจาก
เว็บไซต์ของ สสวท. และด้านข้อมูลจากกิจกรรมที. สสวท. จัดขึน4 ซึง. ได้ผลคะแนนเฉลีย. อยู่ท.ี 4.02 คะแนน (ภาพ
ที. 13) เมื.อเทียบกับเกณฑ์ท.กี ําหนดไว้ 3.5 – 4.2 คะแนน อยู่ในเกณฑ์การให้คะแนนระดับ 4 คือ สามารถ
ดําเนินการได้ดี
ภาพที+ 13 การยอมรับในข้อมูลข่าวสารหรือความรู้ผา่ นช่องทางที+ สสวท. เลือกใช้
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2) การยอมรับในผลงานและบทบาทของ สสวท.
การยอมรับในผลงานและบทบาทของ สสวท. เป็ นการสํารวจเกี.ยวกับ 6 ประเด็น ได้แก่ 1) การให้
ความรูท้ างวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2) การพัฒนาหลักสูตร สื.อ และส่งเสริมการใช้หลักสูตร
3) การพัฒนาครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 4) การพัฒนาและส่งเสริมความสามารถพิเศษทางด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 5) การวัดผลความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี 6) การประเมินผลหรือการประเมินมาตรฐานทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ซึ.งใน 6 ประเด็นนี4 ผูต้ อบแบบสํารวจทัง4 7 กลุ่มได้ให้คะแนนเฉลี.ยอยู่ที. 4.02 คะแนน กลุ่มที.ให้
คะแนนการยอมรับ ในผลงานและบทบาทของ สสวท. สูง ที.สุ ด คือ กลุ่ ม ผู้บ ริหารโรงเรียนและครูอ าจารย์
ให้คะแนนอยู่ท.ี 4.25 คะแนน ส่วนกลุ่มที.ให้การยอมรับในผลงานและบทบาทของ สสวท. น้อยกว่ากลุ่มอื.น
คือ กลุ่มประชาชนและผูป้ กครอง ให้คะแนนอยู่ท.ี 3.76 คะแนน (ภาพที. 14) เมื.อเทียบผลคะแนนกับเกณฑ์ท.ี
กําหนดไว้ 3.5 – 4.2 คะแนน ยังอยูใ่ นเกณฑ์การให้คะแนนระดับ 4 ซึง. สามารถดําเนินการได้ในระดับดีเช่นกัน
ภาพที+ 14 การยอมรับในผลงานและบทบาทของ สสวท.
5.0
4.5

ผลการดําเนินงาน = 4.02
4.19

4.25

4.0

3.98

3.86

3.89

ฑูตสะเต็ม / Core
Trainer

หน่วยงานเครือข่าย
(ภาครัฐและเอกชน)

3.76

3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
นักเรียน

ผูบ้ ริหารโรงเรียน / ครู คณะกรรมการ สสวท. ประชาชน / ผูป้ กครอง

จํานวนตัวอย่าง = 2,472 คน
ทีม. า : จากการสํารวจ
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ตัวชี1วดั ที+ 8 : ระดับความตระหนักและเห็นความสําคัญของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์และ
เทคโนโลยี ของเยาวชน
ระดับความตระหนักและเห็นความสําคัญของการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
4
ของเยาวชน วัดโดยการสํารวจจากนัก เรีย นและเยาวชนที.อ ยู่ ในวัยเรียน ตอบแบบสํารวจ ที.เกี.ย วข้อ งกับ
2 ส่วน ได้แก่ 1) ระดับความรูค้ วามเข้าใจเกี.ยวกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (Scientific Literacy) และ
2) ระดับความตระหนักในความสําคัญของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
1) ระดับความรูค้ วามเข้าใจเกีย. วกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (Scientific Literacy)
แบบประเมินระดับความรูค้ วามเข้าใจเกี.ยวกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ประกอบด้วยคําถาม 11
ข้อ ในการคิดคะแนนจะนับรวมเฉพาะกลุ่มที.ตอบว่า “ทราบ” เกี.ยวกับคําถามเกินครึง. หนึ.งของจํานวนคําถาม
ทัง4 หมด ซึ.งผูต้ อบแบบสํารวจเป็ นนักเรียนจํานวน 810 คน และเป็ นเยาวชนที.อยู่ในวัยเรียน จํานวน 83 คน
โดยรวมคะแนนระดับความรูค้ วามเข้าใจเกี.ยวกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเฉลี.ยเท่ากับ 3.72 คะแนน เมื.อ
เทียบกับเกณฑ์ทก.ี ําหนดไว้ 3.5 – 4.2 คะแนนอยู่ในเกณฑ์การให้คะแนนระดับ 4 คือ สามารถดําเนินการได้ด ี
ผลสํารวจระดับความรูค้ วามเข้าใจเกี.ยวกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ของนักเรียนในระดับประถมศึกษาถึง
มัธยมศึกษา มีคะแนนเฉลี.ย 3.70 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน โดยระดับความรูค้ วามเข้าใจเกี.ยวกับ
วิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ของนัก เรียนชัน4 มัธยมศึก ษาตอนปลายสูงกว่ า คะแนนของกลุ่ มนัก เรียนชัน4
มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับความรู้ความเข้าใจเกี.ยวกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ของกลุ่มนักเรียนชัน4
มัธยมศึกษาตอนต้นสูงกว่าคะแนนของกลุ่มนักเรียนชัน4 ประถมศึกษา นอกจากนี4 กลุ่มเยาวชนที.อยู่ในวัยเรียน
มีคะแนนเฉลีย. อยู่ท.ี คือ 3.80 คะแนน (ภาพที. 15)
ภาพที+ 15 ระดับความรูค้ วามเข้าใจเกี+ยวกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (Scientific Literacy)
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0

ผลการดําเนินงาน = 3.72
3.59

3.64

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษา
ตอนต้น

3.83

3.80

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย

เยาวชนทัวไป
.

ทีม. า : จากการสํารวจ
จํานวนตัวอย่าง = 893 คน
4

แบบสอบถามซึง. พัฒนาคําถามจาก National Science Foundation (NSF), USA และ International Center for the Advancement of
Scientific Literacy, University of Michigan.
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2) ระดับความตระหนักในความสําคัญของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
ผลการสํารวจระดับความตระหนักในความสําคัญของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ของ
นักเรียนระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาและกลุ่มเยาวชนทีอ. ยู่ในวัยเรียน มีคะแนนเฉลีย. เท่ากับ 3.51 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน เมื.อเทียบกับเกณฑ์ทก.ี ําหนดไว้ 3.5 – 4.2 คะแนน จะอยู่ในเกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 4 คือ สามารถดํ าเนิ น การได้ด ี โดยกลุ่ ม นัก เรียนระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนปลาย มีความตระหนัก ใน
ความสําคัญของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สูงกว่ากลุ่มอื.น ๆ (ภาพที. 16)
ภาพที+ 16 ความตระหนักในความสําคัญของวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยี

5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0

ผลการดําเนินงาน = 3.51
3.46

3.53

3.58

3.49

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษา
ตอนต้น

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย

เยาวชนทัวไป
.

จํานวนตัวอย่าง = 1,067 คน
ทีม. า : จากการสํารวจ
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มิติที+ 2 คุณภาพการให้บริ การ
คุณภาพการให้บริการเป็ น การประเมิน ความพึงพอใจที.ผู้รบั บริการได้รบั จาก สสวท. ได้แก่ กลุ่ม
ผูบ้ ริหารโรงเรียน ครู อาจารย์ และนักเรียน ซึง. ถือเป็นผูร้ บั บริการหลักของ สสวท. รวมถึงกลุ่มอื.นๆ ทีเ. กี.ยวข้อง
เช่น ผูใ้ ช้บริการระบบ IPST Leaning Space ผูป้ กครอง ทูตสะเต็ม และ core trainer เป็นต้น ทัง4 นี4เพื.อให้ได้ผล
การประเมินสะท้อนความเป็ นจริงจากผูท้ เ.ี กี.ยวข้องมากทีส. ุด ในภาพรวม จะเห็นว่าผูร้ บั บริการมีความพึงพอใจ
ต่ อ บริก ารของ สสวท. อยู่ใ นระดับพึง พอใจ มีคะแนนเท่ากับ 4.0000 คะแนน โดยตัว ชี4ว ดั ภายใต้ม ิติน4ี
ประกอบด้วย 3 ตัวชี4วดั ได้แก่ 1) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้หลักสูตร สื.อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้
(นํ4าหนักร้อยละ 7) 2) ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการสะเต็มศึกษา (นํ4าหนักร้อยละ 7) และ 3) ระดับความ
พึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ IPST Learning Space (นํ4 าหนักร้อยละ 6) ซึ.งทุกตัวชีว4 ดั มีคะแนนประเมินอยู่ในระดับ
4.0 คะแนน ถือว่าผูร้ บั บริการมีความพึงพอใจในบริการของ สสวท. (ภาพที. 17) อย่างไรก็ตาม เมื.อเปรียบเทียบ
ในทุกมิติ จะเห็นว่ามิตนิ 4ี เป็ นมิตทิ ไ.ี ด้ผลคะแนนน้อยที.สุด ซึ.งผลคะแนนจะสะท้อนจากความคิดเห็นของลูกค้า
หรือผูร้ บั บริก ารของ สสวท. ดังนัน4 หาก สสวท. ต้องการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้มผี ลคะแนนเพิม. ขึน4
จําเป็ นต้องศึกษาในรายละเอียดของแต่ละตัวชี4วดั ว่าจะสามารถปรับปรุงการให้บริการให้ตรงกับความต้องการ
และทําให้ผรู้ บั บริการเกิดความพึงพอใจในบริการของ สสวท. ได้มากขึน4 อย่างไร
ภาพที+ 17 ผลคะแนนในแต่ละตัวชี1วดั และผลคะแนนในมิติที+ 2
มิตทิ .ี 2 คุณภาพการให้บริการ

4.0000

ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้หลักสูตร สื.อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้

4.0

ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการสะเต็มศึกษา

4.0

ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ IPST Learning Space

4.0
1.0

2.0

3.0

รายงานผลการวิ จยั เชิ งประเมิ นผลการดําเนิ นงานของ สสวท. ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
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ตัวชี1วดั ที+ 9.1 : ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้หลักสูตร สื+อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้
ในการวัดความพึงพอใจของผูใ้ ช้หลักสูตร สื.อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ ซึง. สามารถแบ่งสื.อการ
เรียนการสอนออกเป็ น 3 ประเภท ได้แ ก่ หนัง สือ เรีย น คู่มือ ครู และเอกสารเสริม ความรู้ จากการสํา รวจ
ผูใ้ ช้บริการทีเ. ป็นกลุ่มผูบ้ ริหารโรงเรียน ครู อาจารย์ และนักเรียน จํานวน 1,555 คน พบว่าผูใ้ ช้บริการรูส้ กึ พึง
พอใจในการใช้ส.อื การเรียนการสอนทุกประเภท โดยให้คะแนนอยู่ระหว่าง 4.11 – 4.14 คะแนน ทําให้ผลการ
ดําเนินงานของตัวชีว4 ดั นี4มคี ่าเท่ากับ 4.12 คะแนน (ภาพที. 18) (อยู่ในช่วงเกณฑ์ 3.5 – 4.2 คะแนน) ซึ.งถือว่า
ผูใ้ ช้บริการมีความพึงพอใจระดับมาก และตัวชี4วดั นี4ผ่านเกณฑ์ประเมินในระดับดี อย่างไรก็ตาม หาก สสวท.
ต้องการปรับปรุงให้ผูร้ บั บริการเกิดความพึงพอใจมากขึน4 ก็อาจพิจารณาปรับปรุงในประเด็นย่อยของสื.อการ
เรียนการสอนแต่ละประเภทต่อไป
ภาพที+ 18 ความพึงพอใจของผูใ้ ช้หลักสูตร สื+อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้
5.00

ผลการดําเนินงาน = 4.12
4.11

4.13

4.14

หนังสือเรียน

คู่มอื ครู

เอกสารเสริมความรู้

4.00

3.00

2.00

1.00

จํานวนตัวอย่าง = 1,555 คน
ทีม. า : จากการสํารวจ
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ตัวชี1วดั ที+ 9.2 : ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริ การสะเต็มศึกษา
ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสะเต็มศึก ษา โดยการสํารวจจากกลุ่มผู้บริหารโรงเรียนสะเต็ม
ศึกษา ครู อาจารย์ นักเรียน จํานวน 1,071 คน รวมถึงกลุ่มเครือข่ายของ สสวท. ที.เป็ น core trainer และ
ทูตสะเต็ม จํานวน 70 คน พบว่า มีความพึง พอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีผลคะแนนอยู่ท.ี 4.23 คะแนน
(อยู่ในช่วงเกณฑ์ 3.5 – 4.2 คะแนน) อย่างไรก็ด ี กลุ่มผูบ้ ริหารโรงเรียนและครูมคี วามพึงพอใจต่อหลักสูตร
สะเต็มศึกษาค่อนข้างตํ.ากว่ากลุ่มอื.นโดยให้คะแนนอยู่ท.ี 3.86 คะแนน (ภาพที. 19) โดยเมื.อพิจารณาประเด็นที.
ผูบ้ ริหารโรงเรียนและครูให้คะแนนความพึงพอใจน้อยที.สุด เป็ นเรื.องการสนับสนุ นสื.อและวัสดุอุปกรณ์ท.ใี ช้ใน
กิจกรรมสะเต็มศึกษาอย่างเพียงพอ (3.45 คะแนน) รองลงมาเป็ นเรื.อ งความหลากหลายของสื.อ และวัสดุ
อุปกรณ์ทใ.ี ช้ในกิจกรรมสะเต็มศึกษาเพื.อให้โรงเรียนสามารถนําไปใช้ได้ (3.57 คะแนน) (ตารางที. 2) จะเห็นว่า
ทัง4 สองประเด็นเป็นเรื.องเกี.ยวกับการสนับสนุนสื.อการเรียนการสอนทีเ. กี.ยวกับสะเต็มศึกษา ซึง. ผูบ้ ริหารและครู
เห็นว่ายังไม่เพียงพอและยังไม่มคี วามหลากหลายมากพอที.จะนําไปเลือกใช้ให้เหมาะสมในการเรียนการสอน
ดังนัน4 สสวท. อาจต้อ งให้ความรู้และแนวทางในการพัฒนาสื.อการเรียนการสอนให้ก บั ครูผู้สอนให้ม ากขึ4น
เพื.อให้โรงเรียนสามารถนํ าไปปรับใช้และพัฒนาสื.อ การเรีย นการสอนให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนตาม
แนวทางสะเต็มศึกษาในแต่ละช่วงชัน4 เรียนได้ดว้ ยตนเอง
ภาพที+ 19 ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการสะเต็มศึกษา
5.0
4.5

ผลการดําเนินงาน = 4.23
4.23

4.33

4.0

4.32

3.86

3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
นักเรียน

ผูบ้ ริหารโรงเรียน / ครู

ฑูตสะเต็ม

Core Trainer

จํานวนตัวอย่าง = 1,141 คน
ทีม. า : จากการสํารวจ
รายงานผลการวิ จยั เชิ งประเมิ นผลการดําเนิ นงานของ สสวท. ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
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ตารางที+ 2 ประเด็นที+ผ้บู ริหารโรงเรียนและครู พึงพอใจน้ อยที+สดุ เกี+ยวกับสะเต็มศึกษา
ประเด็น

คะแนน

กระบวนการสร้างทัศนคติทด.ี ใี นการจัดการเรียนรูต้ ามแนวทางสะเต็มศึกษาให้แก่ครู และ
บุคลากรทีเ. กี.ยวข้อง

3.77

ครูผสู้ อนได้รบั การอบรมและพัฒนาการจัดการเรียนรูต้ ามแนวทางสะเต็มศึกษาอย่าง
เพียงพอ

3.71

สือ. และวัสดุอุปกรณ์ทใ.ี ช้ในกิจกรรมสะเต็มศึกษา มีความเหมาะสมกับแต่ละช่วงชัน4 เรียน

3.61

สือ. และวัสดุอุปกรณ์ทใ.ี ช้ในกิจกรรมสะเต็มศึกษา มีความหลากหลาย เพือ. ให้โรงเรียน
สามารถนํ าไปใช้ได้

3.57

การสนับสนุ นสือ. และวัสดุอุปกรณ์ทใ.ี ช้ในกิจกรรมสะเต็มศึกษาอย่างเพียงพอ

3.45

ทีม. า : จากการสํารวจ

รายงานผลการวิ จยั เชิ งประเมิ นผลการดําเนิ นงานของ สสวท. ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
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ตัวชี1วดั ที+ 9.3 : ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริ การ IPST Learning Space
ในด้านบริการ IPST Learning Space ซึ.งเป็นแหล่งรวมระบบการเรียนรูข้ อง สสวท. ทีไ. ด้พฒ
ั นาขึน4
ให้กบั ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผูท้ .สี นใจเรียนรูใ้ นด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี รวมถึงการอบรมให้ความรูค้ รูผสู้ อน และการทดสอบระดับความรูข้ องนักเรียน โดยระบบการเรียนรู้
ที. สสวท. พัฒนาขึน4 มีทงั 4 หมด 6 ระบบ ได้แก่ 1) ระบบอบรมครูออนไลน์ 2) ระบบโรงเรียน 3) ระบบคลังสื.อ
ดิจทิ ลั 4) ระบบการเรียนรูร้ ว่ มกัน 5) ระบบการสอบออนไลน์ และ 6) ระบบสํานักพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ อย่างไรก็
ดี ระบบหลักทีส. ําคัญทีม. กี ารใช้มากและนํ ามาประเมินผลการดําเนินงาน ประกอบด้วย ระบบอบรมครูออนไลน์
ระบบคลังสื.อดิจทิ ลั และ ระบบการสอบออนไลน์ จากการสํารวจกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 2,973 คน ประกอบด้วย
ผูใ้ ช้ระบบ IPST Learning Space จาก login user จํานวน 1,030 คน รวมถึงการสํารวจผูบ้ ริหารโรงเรียน ครู
นักเรียน และผูป้ กครองจากโรงเรียนทีใ. ช้ส.อื การเรียนการสอนของ สสวท. และ โรงเรียนสะเต็มศึกษา อีกจํานวน
1,943 คน ผลการสํารวจในแต่ละระบบการเรียนรูพ้ บว่า ผูใ้ ช้บริการมีความพึงพอใจทุกระบบอยู่ในระดับพึง
พอใจมาก โดยแต่ละระบบให้คะแนนเฉลีย. อยู่ประมาณ 4.21 คะแนน ทําให้ผลการดําเนินงานมีคะแนนเฉลีย. ทุก
ระบบเท่ากับ 4.21 คะแนน ซึง. ถือว่าตัวชีว4 ดั นี4ผา่ นเกณฑ์ประเมินในระดับดี (ภาพที. 20)
ภาพที+ 20 ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ IPST Learning Space
5.0
4.5

ผลการดําเนินงาน = 4.21
4.21

4.21

ระบบอบรมครูออนไลน์

ระบบคลังสื.อดิจทิ ลั

4.21

4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
ระบบการสอบออนไลน์

จํานวนตัวอย่าง = 2,973 คน
ทีม. า : จากการสํารวจ
รายงานผลการวิ จยั เชิ งประเมิ นผลการดําเนิ นงานของ สสวท. ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
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มิติที+ 3 ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ งาน
ในภาพรวมของผลการดําเนินงานในมิตทิ .ี 3 ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน ได้คะแนนอยู่ท.ี 4.7500
คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.0 คะแนน ซึ.งดําเนินการได้ดมี าก (อยู่ในช่วงเกณฑ์ 4.3 – 5.0 คะแนน) ในมิตนิ 4ี
ประกอบด้วยตัวชีว4 ดั จํานวน 2 ตัว ได้แก่ 1) ร้อยละของความเสีย. งทีไ. ด้ดาํ เนินการแก้ไขป้องกัน (นํ4 าหนักร้อยละ
5) และ 2) ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ (นํ4าหนักร้อยละ 15) ซึง. ตัวชีว4 ดั ร้อยละของความเสี.ยง
ทีไ. ด้ดําเนินการแก้ไขป้องกัน มีผลคะแนนเท่ากับ 4.0 คะแนน และตัวชีว4 ดั ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่าย
งบประมาณ มีผลคะแนนเท่ากับ 5.0 คะแนน (ภาพที. 21)
ภาพที+ 21 ผลคะแนนในแต่ละตัวชี1วดั และผลคะแนนในมิติที+ 3
มิตทิ .ี 3 ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน

4.7500

การดําเนินการแก้ไขป้องกันความเสีย. ง

4.0

ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ

5.0

1.0

2.0

3.0

รายงานผลการวิ จยั เชิ งประเมิ นผลการดําเนิ นงานของ สสวท. ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
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ตัวชี1วดั ที+ 10 : ร้อยละของความเสี+ยงที+ได้ดาํ เนิ นการแก้ไขป้ องกัน
ในปี 2559 สสวท. มีปจั จัยความเสีย. งจํานวน 5 ปจั จัย ประกอบด้วย ปจั จัยที. 1 การนํ าผลผลิตของ
สสวท. ไปใช้กบั กลุ่มเป้าหมายยังไม่ท ั .วถึง ปจั จัยที. 2 บุคลากรรุน่ ใหม่ขาดประสบการณ์ดา้ นการเรียนการสอน
การใช้และการผลิตสื.ออิเล็กทรอนิกส์และนวัตกรรมการเรียนรู้ ปจั จัยที. 3 ไม่สามารถสรรหาบุคลากรได้ตาม
อัตรากําลัง ปจั จัยที. 4 บุคลากรไม่สามารถนํ ากฎระเบียบและข้อบังคับของ สสวท. ไปใช้ในการปฏิบตั งิ านได้
อย่างเหมาะสม ปจั จัยที. 5 การสูญเสียงบประมาณจากการฟ้องร้องคดีความ ทัง4 กรณีถูกฟ้องร้องและเรียกร้อง
ค่าเสียหาย
อย่างไรก็ด ี เมือ. พิจารณากิจกรรมที. สสวท. ได้วางแผนไว้หากได้ดาํ เนินการจะสามารถลดความเสีย. ง
ทีจ. ะเกิดขึน4 ได้ ในปี 2559 สสวท. สามารถดําเนินกิจกรรมได้จํานวน 17 กิจกรรมจากกิจกรรมทีไ. ด้วางแผนไว้
ทัง4 หมด 20 กิจกรรม (ตารางที. 3) คิดเป็ นผลการดําเนินงาน ร้อยละ 85 เมื.อเทียบกับเกณฑ์ทก.ี ําหนดไว้ ช่วง
ร้อยละ 80 – 89 อยู่ในเกณฑ์การให้คะแนน ระดับ 4 คือสามารถดําเนินการได้ด ี โดยมีกจิ กรรมทีไ. ม่สามารถ
ดํา เนิ น การได้ใ นป จั จัย ที. 2 เป็ น การจัด ส่ ง บุ ค ลากรที.ข าดประสบการณ์ ใ นการสอนให้ร บั การฝึ ก อบรม
ประสบการณ์ในชัน4 เรียนจริง แต่ยงั ไม่สามารถดําเนินการได้ เนื.องจากบุคลากรติดภารกิจงานประจํา และปจั จัย
ที. 4 ซึ.งกิจกรรมที.วางแผนไว้เป็ น การให้ค วามรู้และคําปรึกษาแนะนํ ากับบุคลากรในเรื.อ งกฎระเบียบและ
ข้อบังคับทีส. าํ คัญ แต่ยงั ไม่สามารถดําเนินการในการนําความรูเ้ รือ. งกฎระเบียบจัดซื4อจัดจ้างทีส. ําคัญ ขึน4 เว็บไซต์
และแจ้งให้บุคลากร สสวท. ทราบทางอีเมล์ รวมถึงการจัด ทําคู่มือ การทํางานของฝ่ายพัสดุ และเผยแพร่ให้
บุคลากร สสวท. รับทราบ (ภาพที. 22)
ตารางที+ 3 การดําเนิ นกิ จกรรมตามแผนการบริ หารความเสี+ยง
ประเด็น
การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารความเสีย. ง

เหตุผล
การดําเนินกิจกรรมตามแผนการบริหารความเสีย. งไม่ครบถ้วน
ตามแผน (ดําเนินการแล้ว 17 กิจกรรม จาก 20 กิจกรรม)

ผลการดําเนินงาน = รอยละ 85
ทีม. า : จากรายงานการประเมินตนเอง สสวท. ปี พ.ศ. 2559
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ภาพที+ 22 การดําเนิ นการแก้ไขป้ องกันความเสี+ยง

ผลการดําเนินงาน รอยละ 85
สูญเสียงบประมาณจากการฟ้องร้องคดีความ
ทัง4 กรณีถูกฟ้องร้องและเรียกร้องค่าเสียหาย
บุคลากรบางส่วนไม่สามารถนํากฎระเบียบและข้อบังคับของ
สสวท. ไปใช้ในการปฏิบตั ิ งานได้อย่างเหมาะสม
ไม่สามารถสรรหาบุคลากรได้ตามอัตรากําลัง
บุคลากรรุ่นใหม่ขาดประสบการณ์ดา้ นการเรียนการสอน
การใช้และการผลิตสือ. อิเล็กทรอนิกส์และนวัตกรรมการเรียนรู้
การนําผลผลิตของ สสวท. ไปใช้กบั กลุ่มเป้าหมายยังไม่ท ั .วถึง

0
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80
ร้อยละของแผนงาน

100

120

ทีม. า : จากรายงานการประเมินตนเอง สสวท. ปี พ.ศ. 2559
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ตัวชี1วดั ที+ 11: ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ
ในการพิจารณาความสําเร็จในการเบิก จ่ายงบประมาณ ปี 2559 พบว่า เมื.อ พิจารณาเฉพาะงบ
ดําเนินงานทีไ. ม่รวมงบลงทุน และงบสํารอง พบว่า สสวท. มีการเบิกจ่ายงบบุคลากร คิดเป็ นร้อยละ 95.3 เทียบ
กับงบประมาณด้านบุคลากร เบิกจ่ายงบดําเนินงาน คิดเป็ นร้อยละ 96.2 เทียบกับงบประมาณดําเนินงาน และ
เบิก จ่ายงบทุนการศึกษา มูลนิธิ สอวน. คิด เป็ นร้อ ยละ 100 ของงบประมาณมูลนิ ธิ สอวน. ทําให้ผลการ
ดําเนินงานร้อยละของความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณอยู่ท.ี ร้อยละ 96.83 (ภาพที. 23) เมื.อเทียบกับ
เกณฑ์ทก.ี ําหนดไว้ ช่วงร้อยละ 96 - 100 อยู่ในเกณฑ์การให้คะแนน ระดับ 5 คือสามารถดําเนินการได้ดมี าก
ภาพที+ 23 ผลการเบิ กจ่ายงบประมาณ
ล้านบาท

ผลการดําเนินงาน = รอยละ 96.83

500
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0
งบบุคลากร

งบดําเนินงาน
แผนปี 2559

มูลนิธิ สอวน.
ผลปี 2559

ทีม. า : จากรายงานการประเมินตนเอง สสวท. ปี พ.ศ. 2559
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มิ ติที+ 4 การกํากับดูแลกิ จการและพัฒนาองค์กร
ในภาพรวมของผลการดําเนินงานในมิตทิ .ี 4 การกํากับดูแลกิจการและพัฒนาองค์กร ได้คะแนนอยู่ท.ี
4.5333 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.0 คะแนน ซึง. ถือว่าดําเนินการได้ดมี าก (อยู่ในช่วงเกณฑ์ 4.3 – 5.0 คะแนน)
ในมิตนิ 4ีประกอบด้วยตัวชีว4 ดั จํานวน 4 ตัว ได้แก่ 1) ระดับความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร (นํ4 าหนักร้อยละ
7) และ 2) ระดับการพัฒนาด้านการกํากับดูแลกิจการ (นํ4าหนัก 10) 3) ระดับธรรมาภิบาลในองค์กร (นํ4 าหนัก
ร้อยละ 7) 4) ร้อยละของบุคลากรทีม. ี IDP และได้รบั การพัฒนาตามแผน (นํ4 าหนักร้อยละ 6) สําหรับตัวชีว4 ดั
ระดับความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร และตัวชีว4 ดั ระดับธรรมภิบาลในองค์กรมีผลคะแนนเท่ากับ 4 คะแนน
ส่วนตัวชีว4 ดั ระดับการพัฒนาด้านการกํากับดูแลกิจการ และตัวชีว4 ดั ร้อยละของบุคลากรทีม. ี IDP และได้รบั การ
พัฒนาตามแผนมีผลคะแนนเท่ากับ 5 คะแนน (ภาพที. 24)
ภาพที+ 24 ผลคะแนนในแต่ละตัวชี1วดั และผลคะแนนในมิติที+ 4
มิตท
ิ ี 4 การกํากับดูแลกิจการและพัฒนาองค์กร

4.5333

ความผูกพันของบุคลากร

4.0

กํากับดูแลกิจการ

5.0

ธรรมาภิบาลในองค์กร

4.0

การพัฒนาบุคลากรตามแผน IDP

5.0

1.0

2.0

3.0
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ตัวชี1วดั ที+ 12 : ระดับความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร
จากการสํารวจระดับความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร จํานวน 273 คน จากบุคลากรของ สสวท.
ทัง4 สิน4 324 คน ในปี 2559 บุคลากรของ สสวท. มีความผูกพันต่อองค์กรอยู่ท.ี 4.35 คะแนน จากคะแนนเต็ม
6 คะแนน ซึ.งถือว่าบุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กร จากเกณฑ์ทก.ี ําหนดไว้ ช่วง 4.0 – 4.4 คะแนน อยู่ใน
เกณฑ์การให้คะแนนระดับ 4 สามารถดําเนินการได้ดี หากแบ่งประเด็นย่อยออกเป็ น 3 ประเด็น ได้แก่ การพูด
ถึงองค์กร (say) การอยู่กบั องค์กร (stay) และการทําสิง. ดี ๆ ให้กบั องค์กร (strive) พบว่าบุคลากร สสวท. พูดถึง
องค์กรในทางที.ดมี ากทีส. ุด โดยให้คะแนนในประเด็นการบอกกับผูอ้ .ืนถึงสิง. ดี ๆ ทีไ. ด้ทํางานที. สสวท. สูงที.สุด
อยู่ท.ี 4.84 คะแนน รองลงมาเป็นประเด็นการไม่ลงั เลใจทีจ. ะแนะนําให้เพือ. น ๆ ทีก. าํ ลังมองหางานมาสมัครงานที.
สสวท. อยู่ท.ี 4.40 คะแนน และประเด็นการอยู่กบั องค์กร โดยบุคลากรให้คะแนนในเรือ. งการคิดหนักหากต้อง
ลาออกจากการทํางานที. สสวท. อยู่ท.ี 4.40 คะแนน และการไม่เคยคิดจะลาออกจากการทํางานที. สสวท. เพื.อ
ไปทํางานที.อ.ืน อยู่ท.ี 4.21 คะแนน ประเด็นย่อยทีไ. ด้คะแนนน้อยที.สุดเป็ นเรื.อ งการทําสิง. ดี ๆ ให้กบั องค์กร
โดยในประเด็นนี4 บุคลากรให้คะแนนเรื.อง สสวท. สร้างแรงจูงใจให้มุ่งมั .นทํางานอย่างเต็มที. เพื.อความสําเร็จ
มากกว่าการทํางานไปตามหน้าทีท. .ไี ด้รบั มอบหมายปกติ อยู่ท.ี 4.17 คะแนน และได้คะแนนน้อยทีส. ุดในเรื.อง
สสวท. สร้างแรงบันดาลใจให้ทาํ งานให้ดที ส.ี ุดในทุก ๆ วัน อยู่ท.ี 4.07 คะแนน (ภาพที. 25)
ภาพที+ 25 คะแนนความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร

ผลการดําเนินงาน = 4.35

คะแนนความผูกพัน

ผูกพันมาก

ผูกพัน

สสวท. สร้างแรงจูงใจให้ท่านมุง่ มันทํ
. างานอย่างเต็มที. เพือ. ความสําเร็จ
มากกว่าการทํางานไปตามหน้าทีท. ไ.ี ด้รบั มอบหมายปกติ

4.17

สสวท. สร้างแรงบันดาลใจให้ท่านทํางานให้ดที ส.ี ุดในทุก ๆ วัน

4.07

ท่านไม่เคยคิดทีจ. ะลาออกจากการทํางานทีน. .ี เพื.อไปทํางานทีอ. .นื

4.21

ท่านต้องคิดหนักหากจะต้องลาออกจากการทํางานทีน. .ี

4.40

ท่านไม่ลงั เลใจ ทีจ. ะแนะนําให้เพือ. น ๆ ทีก. าํ ลังมองหางาน
มาสมัครงานที. สสวท.

4.40

เมือ. มีโอกาส ท่านบอกกับผูอ้ .นื ถึงสิง. ดี ๆ ทีท. ่านได้ทาํ งานทีน. .ี

4.84

ภาพรวม

4.35
1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

จํานวนตัวอย่าง = 273 คน
ทีม. า : จากการสํารวจ
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เมื.อพิจารณาเรือ. งทีบ. ุคลากรของ สสวท. พึงพอใจ (อยู่ในช่วงเกณฑ์ 3.5 – 4.2 คะแนน) พบว่าอันดับ
แรกทีพ. งึ พอใจ คือ สสวท. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูท้ ท.ี าํ งานเพื.อประโยชน์แก่สงั คมสูงทีส. ุด อยู่ท.ี 4.19 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน รองลงมาเป็ นเรื.องค่าจ้าง ผลตอบแทนและสวัสดิการของ สสวท. อยู่ในระดับที.
เหมาะสมเมื.อเทียบกับหน่ วยงานทีม. ลี กั ษณะเดียวกัน อยู่ท.ี 3.97 คะแนน นอกจากนัน4 เป็ นเรื.องการได้รบั ความ
ช่วยเหลือและคําแนะนํ าจากเพื.อน ๆ ในหน่วยงาน ความไว้วางใจต่อหัวหน้างาน และหัวหน้างานรับฟงั ความ
คิดเห็นของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา อยู่ท.ี 3.95 3.90 และ 3.89 ตามลําดับ (ภาพที. 26)
ภาพที+ 26 คะแนนความพึงพอใจ 5 เรื+องที+มีคะแนนสูงที+สดุ
สสวท. เป็ นองค์กรแห่งการเรียนรูท้ ท.ี าํ งานเพือ. ประโยชน์ แก่สงั คม

4.19

ค่าจ้าง ผลตอบแทนและสวัสดิการ ของ สสวท. อยู่ในระดับทีเ. หมาะสม
เมือ. เทียบกับหน่ วยงานทีม. ลี กั ษณะเดียวกัน

3.97

ท่านได้รบั ความช่วยเหลือและคําแนะนําจากเพื.อน ๆ ในหน่วยงาน

3.95

ท่านมีความไว้วางใจต่อหัวหน้างานของท่าน

3.90

หัวหน้างานรับฟงั ความคิดเห็นของท่าน

3.89
1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

จํานวนตัวอย่าง = 273 คน
ทีม. า : จากการสํารวจ

ส่วนเรื.อ งที.บุคลากรของ สสวท. พึงพอใจค่อนข้างน้อ ยที.สุ ดเมื.อ เทียบกับเรื.องอื.น ๆ แต่ก็ยงั อยู่ใน
ระดับพึงพอใจปานกลาง (อยู่ในช่วงเกณฑ์ 2.7 – 3.4 คะแนน) ได้แก่ สสวท. มีการสื.อสารแบบสองทางที.มี
ประสิทธิผล อยู่ท.ี 3.19 คะแนน การทํางานใน สสวท. มีความยืดหยุ่น ทําให้เกิดความสมดุลระหว่างการดําเนิน
ชีวติ และการทํางาน (work-life balanced) อยู่ท.ี 3.17 คะแนน สสวท. ตอบสนองต่อข้อเสนอ หรือข้อคิดเห็นของ
บุคลากรอย่างเหมาะสม อยู่ท.ี 3.15 คะแนน สถานทีป. ฏิบตั งิ านมีสภาพแวดล้อมทีด. ี เช่น บรรยากาศน่ าทํางาน
ระบบระบายอากาศดี และมีแสงสว่างเพียงพอ อยู่ท.ี 3.14 คะแนน และเรื.องทีไ. ด้คะแนนน้อยทีส. ุดแต่กย็ งั อยู่ใน
ระดับพึงพอใจปานกลาง คือเรือ. ง สสวท. มีแผนการสืบทอด หรือ ทดแทนตําแหน่งทีเ. ป็นระบบและมีประสิทธิผล
(ภาพที. 27)
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ภาพที+ 27 คะแนนความพึงพอใจ 5 เรื+องที+มีคะแนนตํา+ ที+สดุ
สสวท. มีการสือ. สารแบบสองทางทีม. ปี ระสิทธิผล

3.19

การทํางานใน สสวท. มีความยืดหยุ่น ทําให้เกิดความสมดุล
ระหว่างการดําเนินชีวติ และการทํางาน (work-life balanced)

3.17

สสวท. ตอบสนองต่อข้อเสนอ หรือ ข้อคิดเห็นของพนักงานอย่างเหมาะสม

3.15

สถานทีป. ฏิบตั งิ านมีสภาพแวดล้อมดี เช่น บรรยากาศน่ าทํางาน
ระบบระบายอากาศดี และมีแสงสว่างเพียงพอ

3.14

สสวท. มีแผนการสืบทอด / การทดแทนตําแหน่ง ทีเ. ป็นระบบ และมีประสิทธิผล

2.90
1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

จํานวนตัวอย่าง = 273 คน
ทีม. า : จากการสํารวจ
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ตัวชี1วดั ที+ 13 : ระดับการพัฒนาด้านการกํากับดูแลกิ จการ
ผลสําเร็จในด้านการกํากับดูแลกิจการ พิจารณาจากความสามารถของ สสวท. ในการส่งเสริมให้มกี าร
กํากับดูแลทีด. ี และสนับสนุ นให้คณะกรรมการปฏิบตั งิ านตามหน้าทีค. วามรับผิดชอบให้ครบถ้วนและมีประสิทธิผล
โดยมีก ารประเมิน 2 ด้าน ได้แก่ บทบาทและการปฏิบตั ิหน้ าที.ของคณะกรรมการ และ การพัฒนาตนเองของ
คณะกรรมการ ซึง. ระดับการพัฒนาด้านการกํากับดูแลกิจการอยู่ท.ี 4.98 คะแนน (ภาพที. 28) เมื.อเทียบกับเกณฑ์ท.ี
กําหนดไว้ 4.3 – 5.0 คะแนน อยู่ในเกณฑ์การให้คะแนน ระดับ 5 คือสามารถดําเนินการได้ดมี าก
ในด้านบทบาทและการปฏิบตั หิ น้าทีข. องคณะกรรมการนัน4 คณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบของแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตั งิ านภายในเวลาทีก. ําหนด โดย สสวท. มีแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2557 – 2561)
แผนปฏิบตั ิงานประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 และนํ าเสนอต่ อคณะอนุ กรรมการขับเคลื.อน ยุทธศาสตร์ฯ
ก่อนสิ4นปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 ส่วนบทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดําเนินงานขององค์กร
พบว่าการพิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภายใน การพิจารณาแผนและรายงานผลของการตรวจสอบ
ภายใน การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศ การพิจารณาแผนและรายงานผลการ
บริหารทรัพยากรบุคคล การพิจารณาแผนและรายงานด้านการเงิน การพิจารณารายงานด้านภารกิจหลัก มีการ
รายงานต่อคณะกรรมการฯ ครบถ้วน คณะกรรมการให้ความเห็น หรือให้ขอ้ เสนอแนะ รวมถึงดําเนินการแก้ไข
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตของคณะกรรมการ อย่างไรก็ด ี ในการพิจารณาแผนและรายงานผลการ
บริหารความเสีย. งพบว่า สสวท. ยังไม่สามารถดําเนินกิจกรรมตามแผนการบริหารความเสีย. งได้ครบถ้วนตามแผน
ในส่ ว นการรายงานผลการดํ า เนิ น งานแก่ ร ฐั มนตรีท.ีกํ า กับ ดู แ ลองค์ก ารมหาชน การเข้า ร่ ว มประชุ ม ของ
คณะกรรมการ การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส สสวท. สามารถดําเนินงานได้ครบถ้วน ส่วนด้านการพัฒนา
ตนเองของคณะกรรมการนัน4 มี 2 ประเด็น ได้แก่ 1) มีการเปิด เผยผลการประเมินตนเองแก่คณะกรรมการในที.
ประชุ มคณะกรรมการ และ 2) มีก ารจัด ให้มีกิจ กรรมเพื.อ พัฒ นาความรู้ความสามารถของคณะกรรมการ
โดย 2 ประเด็นนี4 สามารถดําเนินการได้ครบถ้วนเช่นกัน
ภาพที+ 28 การพัฒนาด้านการกํากับดูแลกิ จการ

ผลการดําเนินงาน = 4.98

การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ

5.00

บทบาทและการปฏิบตั ห
ิ น้าทีข. องคณะกรรมการ

4.96

การกํากับดูแลกิจการ

4.98

1.00

2.00

3.00

4.00

ทีม. า : จากรายงานการประเมินตนเอง สสวท. ปี พ.ศ. 2559
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ตัวชี1วดั ที+ 14 : ระดับธรรมาภิบาลในองค์กร
จากการสํารวจระดับธรรมาภิบาลในองค์กร โดยมีบุคลากรให้ความเห็นเกี.ยวกับระดับธรรมาภิบาล
จํานวน 199 คน จากบุคลากร สสวท. ทัง4 สิ4น 324 คน ในปี 2559 สสวท. มีผลคะแนนระดับธรรมภิบาลใน
องค์กร อยู่ท.ี 4.12 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน เมื.อเทียบกับเกณฑ์ทก.ี ําหนดไว้ช่วง 3.5 – 4.2 คะแนน
อยู่ในเกณฑ์ก ารให้คะแนน ระดับ 4 คือ สามารถดําเนินการได้ด ี โดยบุคลากรกลุ่มบริหารให้คะแนนระดับ
ธรรมาภิบาลในองค์กรสูงทีส. ุด อยู่ท.ี 4.36 คะแนน รองลงมาเป็นบุคลากรกลุ่มวิชาการให้คะแนนระดับธรรมภิ
บาลในองค์กร อยู่ท.ี 4.12 คะแนน ส่วนกลุ่มอํานวยการให้คะแนนระดับธรรมภิบาลในองค์กรตํ.ากว่ากลุ่มอื.น
อยู่ท.ี 4.06 คะแนน (ภาพที. 29) ประเด็นทีบ. คุ ลากรเห็นว่า สสวท. มีระดับธรรมาภิบาลสูงทีส. ุดเป็ นเรือ. ง บุคลากร
ของ สสวท. ให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บดิ เบือนข้อเท็จจริง อยู่ท.ี 4.39 คะแนน
และ สสวท. บริหารงานงบประมาณอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อยู่ท.ี 4.39 คะแนน บุคลากรของ
สสวท. ปฏิบตั งิ านมุ่งผลสัมฤทธิ Tของงาน รักษามาตรฐาน และคุณภาพ อยู่ท.ี 4.36 สสวท. ใช้จ่ายงบประมาณ
ตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กร อยู่ท.ี 4.35 คะแนน และ บุคลากรของ สสวท. ปฏิบตั งิ านตามบทบาทหน้าที.
ของแต่ละคนทีก. ําหนดไว้ดว้ ยความทุ่มเท และรับผิดชอบต่อผลการปฏิบตั ิหน้าที. อยู่ท.ี 4.34 คะแนน (ตารางที.
4)
ภาพที+ 29 ระดับธรรมาภิ บาลในองค์กร
5.0
4.36
4.12

ผลการดําเนินงาน = 4.12
4.12

4.06

กลุ่มวิชาการ

กลุ่มอํานวยการ

4.0

3.0

2.0

1.0
ภาพรวม

กลุ่มบริหาร

จํานวนตัวอย่าง = 199 คน
ทีม. า : จากการสํารวจ
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ตารางที+ 4 คะแนนธรรมาภิบาล 5 เรื+องที+มีคะแนนสูงที+สดุ
ประเด็น

คะแนน

บุคลากรของ สสวท. ให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บดิ เบือน
ข้อเท็จจริง

4.39

สสวท. บริหารงานงบประมาณทีม. คี วามโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

4.39

บุคลากรของ สสวท. ปฏิบตั งิ านมุ่งผลสัมฤทธิ Tของงาน รักษามาตรฐาน และคุณภาพ

4.36

สสวท. ใช้จ่ายงบประมาณตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

4.35

บุคลากรของ สสวท. ปฏิบตั งิ านตามบทบาทหน้าทีข. องแต่ละคนทีก. ําหนดไว้ดว้ ยความทุ่มเท และ
รับผิดชอบต่อผลการปฏิบตั หิ น้าที.

4.34

ทีม. า : จากการสํารวจ
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ตัวชี1วดั ที+ 15 : ร้อยละของบุคลากรที+มี IDP และได้รบั การพัฒนาตามแผน
สสวท. มีบุคลากรทีม. แี ผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) และได้รบั การ
พัฒนาตามแผน จํานวน 55 คน จากจํานวนบุคลากรทีไ. ด้รบั การอบรมหลักสูตร Supervision เพื.อให้สามารถ
จัดทํา IDP ได้จํานวน 2 รุ่นทังหมด
4
61 คน ซึง. ได้รบั การพัฒนาตามแผน ร้อยละ 90.16 (ภาพที. 30) เมื.อเทียบ
กับเกณฑ์ทก.ี ําหนดไว้ ช่วงร้อยละ 90 – 100 อยู่ในเกรฑ์การให้คะแนน ระดับ 5 คือสามารถดําเนินการได้ดมี าก
สําหรับบุคลากรทีไ. ด้รบั การพัฒนาตามแผน จะต้องได้รบั การรับรองจากผูบ้ งั คับบัญชาว่ามีผลการประเมินผ่าน
เกณฑ์ รวมถึงบุคลากรสามารถดําเนินกิจกรรมการพัฒนาให้เสร็จสิน4 ภายในปีงบประมาณ 2559 ให้ได้ไม่ต.าํ กว่า
ครึง. หนึ.งของแผนพัฒนาทีก. ําหนดไว้
ภาพที+ 30 ร้อยละของบุคลากรที+มี IDP และได้รบั การพัฒนาตามแผน
พนักงานทีไ. ด้รบั การอบรมเพื.อ
จัดทํา IDP แต่ไม่ได้รบั การพัฒนา
ตาม IDP 6 คน (9.84%)

พนักงานทีไ. ด้รบั การอบรมเพื.อ
จัดทํา IDP และได้รบั การพัฒนา
ตาม IDP 55 คน (90.16%)

ทีม. า : จากรายงานการประเมินตนเอง สสวท. ปี พ.ศ. 2559
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ตัวชี1วดั เพิ+ มเติ มที+ 1: การรับรู้วิสยั ทัศน์และค่านิ ยมขององค์กร
ในการสํารวจค่านิยมองค์กร มีบุคลากรทีต. อบแบบสํารวจทัง4 สิ4น 259 คน จากบุคลากร สสวท. ทัง4 สิน4
324 คน ในปี 2559 สสวท. มีบุคลากรทีส. ามารถรับรูว้ สิ ยั ทัศน์ได้ถกู ต้องเกือบทัง4 หมด 253 คน หรือคิดเป็ น
ร้อยละ 97.7 ส่วนการรับรูค้ ่านิยม ยังมีบุคลากรจํานวน 187 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 72.2 ทีย. งั รับรูค้ ่านิยมไม่
ถูกต้อง และมีบุคลากรที.ยงั ไม่แน่ ใจในวิสยั ทัศน์องค์กรถึง ร้อยละ 13.9 (ภาพที. 31) นอกจากนัน4 เมื.อสํารวจ
ความคิดเห็นของบุคลากรที.มีต่อ วิสยั ทัศน์ และค่านิยมองค์ก ร พบว่าบุคลากรเห็นด้วยว่าวิสยั ทัศน์ พันธกิจ
ค่านิยม ของ สสวท. สามารถนํ าไปปฏิบตั ิได้มากที.สุดถึงร้อ ยละ 84.9 รองลงมาบุคลากรเห็นด้วยเกี.ยวกับ
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ของ สสวท. คํานึงถึงผูร้ บั บริการและผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย ร้อยละ 84.6 บุคลากรยัง
เห็นว่าตนเองมีความเข้าใจในวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม ของ สสวท. ร้อยละ 84.2 ซึ.งจากการรับรูข้ า้ งต้น
พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่ก็ยงั รับรูค้ ่านิยมของ สสวท. ไม่ถูกต้องนัก สสวท. ต้องพิจารณาปรับปรุงการสื.อสาร
ค่านิยมทีถ. ูกต้องต่อไป ส่วนประเด็นทีบ. ุคลากรเห็นด้วยน้อยทีส. ุด เกี.ยวกับเรื.องวิสยั ทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมของ
สสวท. สอดคล้องกับการเปลีย. นแปลงของโลกในอนาคต และค่านิ ยมของ สสวท. สามารถสื.อสารให้บุคลากร
ของ สสวท. ทุกระดับ รับรูแ้ ละเข้าใจถึงพฤติกรรมในการทํางาน อยู่ทร.ี อ้ ยละ 79.5 และ 73.4 ตามลําดับ (ภาพที.
32) ดังนัน4 จากการสํารวจข้างต้นทําให้เห็นว่า ถึงแม้ว่าบุคลากร สสวท. เห็นว่าตนเองมีความรูค้ วามเข้าใจใน
วิสยั ทัศน์ พัน ธกิจ ค่านิ ยม ของ สสวท. แต่ความรูค้ วามเข้าใจดังกล่าวยังไม่ถูกต้อ งนัก สสวท. จึงควรมีการ
สื.อ สารวิสยั ทัศน์ พัน ธกิจ ค่านิยม ให้บุค ลากรรับรูไ้ ด้ถูก ต้องยิ.งขึ4น รวมถึงมีก ารปรับปรุงวิสยั ทัศ น์ พันธกิจ
ค่านิยมให้สอดคล้องกับการเปลีย. นแปลงของโลกในอนาคต และทําให้วสิ ยั ทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมสามารถสื.อถึง
พฤติกรรมในการทํางานให้แก่บคุ ลากรได้ดยี งิ. ขึน4
ภาพที+ 31 การรับรู้วิสยั ทัศน์และค่านิ ยมขององค์กร
100%
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0%

รับรูไ้ ม่ถูกต้อง 187 คน

รับรูถ้ ูกต้อง 253 คน

วิสยั ทัศน์
รับรูถ้ ูกต้อง

รับรูไ้ ม่ถูกต้อง

ค่านิยม
ไม่แน่ ใจ

จํานวนตัวอย่าง = 259 คน
ทีม. า : จากการสํารวจ
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ภาพที+ 32 ความคิ ดเห็นของบุคลากรที+มีต่อวิสยั ทัศน์ และค่านิ ยมขององค์กร
84.9

วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ของ สสวท. สามารถนําไปปฏิบตั ไิ ด้

84.6

วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ของ สสวท. คํานึงถึงผูร้ บั บริการและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย

84.2

ความเข้าใจในวิสยั ทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ของ สสวท.

83.8

ค่านิยมของ สสวท. สามารถสือ. ถึงภาพลักษณ์ขององค์กรได้
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ของ สสวท. ทีก. าํ หนดสามารถเสริมสร้าง
ความมุง่ มันในการปฏิ
.
บตั งิ านให้กบั บุคลากรของ สสวท.
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ของ สสวท. สอดคล้องกับ
การเปลี.ยนแปลงของโลกในอนาคต
ค่านิยมของ สสวท. สามารถสื.อสารให้บุคลากรของ สสวท.ทุกระดับ
รับรูแ้ ละเข้าใจถึงพฤติกรรมในการทํางาน

83.8
79.5
73.4
65.0

70.0

75.0

80.0

85.0

90.0

ร้อยละ

จํานวนตัวอย่าง = 259 คน
ทีม. า : จากการสํารวจ
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ตัวชี1วดั เพิ+ มเติ มที+ 2: ดัชนี ของผู้ใช้ งานหลักสูต ร สื+อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบดิ จิทลั
และ e-learning ที+ เ ผยแพร่ ท างศูน ย์เ รี ยนรู้ดิ จิ ท ัล เว็บ ไซต์ อื+ น ๆ ของ สสวท. แอพพลิ เ คชัน+ บน
โทรศัพท์มือถือ และแท็บเล็ต
ตัวชีว4 ดั นี4เป็นการเปรียบเทียบจํานวนผูใ้ ช้งานหลักสูตร สื.อ และกระบวนการจัดการเรียนรูใ้ นรูปแบบ
ดิจิทลั และ e-learning ที.เ ผยแพร่ทางศูน ย์เ รีย นรู้ดิจ ิท ลั เว็บ ไซต์อ.ืน ๆ ของ สสวท. แอพพลิเ คชั .นบน
โทรศัพท์มอื ถือ และแท็บเล็ต ในปี 2559 กับ จํานวนผูใ้ ช้งานหลักสูตร สื.อ และกระบวนการจัดการเรียนรูใ้ น
รูปแบบดิจทิ ลั และ e-learning ทีเ. ผยแพร่ทางศูนย์เรียนรูด้ จิ ทิ ลั เว็บไซต์อ.นื ๆ ของ สสวท. แอพพลิเคชั .นบน
โทรศัพท์มือ ถือ และแท็บเล็ต ในปี 2557 ซึ.งเป็ นปี ฐาน พบว่า สสวท. มีจํานวนผูใ้ ช้งานหลัก สูตร สื.อ และ
กระบวนการจัด การเรียนรู้ ในรูปแบบดิจทิ ลั และ e-learning ที.เผยแพร่ทางศูนย์เรียนรูด้ จิ ทิ ลั เว็บไซต์อ.นื ๆ
ของ สสวท. แอพพลิเคชั .นบนโทรศัพท์มอื ถือและแท็บเล็ต จํานวน 6.3420 ล้านรายในปี 2559 สูงกว่าปี 2557
ทีเ. ป็นปีฐานเกือบ 4 เท่า (ภาพที. 33)
ภาพที+ 33 ดัชนี ของผู้ใช้งานหลักสูตร สื+อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบดิ จิทลั และ
e-learning
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
2557

2558

2559

* ปี 2557 เป็ นปี ฐาน
ทีม. า : จากรายงานการประเมินตนเอง สสวท. ปี พ.ศ. 2559
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ตัวชี1วดั เพิ+ มเติ มที+ 3: ร้อยละของบุคลากรที+มี functional competency ตามเกณฑ์ที+กาํ หนด
สสวท. เริม. มีการจัดทําสมรรถนะของบุคลากร สสวท. ซึ.งประกอบด้วย ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ
และคุณลัก ษณะอื.น ๆ ที.สํา คัญ และจํ าเป็ น ต่ อการปฏิบตั ิงานในตําแหน่ งหน้ าที.และความรับ ผิด ชอบที.ได้รบั
มอบหมาย เพือ. ต้องการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับให้เป็นไปตามเป้าหมายสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การดําเนินงานของ สสวท. ปี 2557 – 2561 โดยระบบสมรรถนะของ สสวท. แบ่งเป็ น 4 ด้าน ประกอบด้วย
สมรรถนะพืน4 ฐาน (Basic Competency : BC) สมรรถนะหลัก (Core Competency : CC) สมรรถนะด้าน
บริหาร (Managerial Competency : MC) และสมรรถนะตามกลุ่มงาน (Functional Competency : FC) การ
ดําเนินการในระยะเริม. ต้น ในปี งบประมาณ 2557 เป็ น การทดลองใช้ระบบการประเมิน ผลในแนวทางใหม่
ได้กาํ หนดให้มกี ารประเมินสมรรถนะพืน4 ฐาน (Basic Competency : BC) สมรรถนะหลัก (Core Competency :
CC) และสมรรถนะด้านบริหาร (Managerial Competency : MC) อย่างไรก็ด ี ในปี 2559 ยังไม่ได้เริม. ประเมิน
สมรรถนะตามกลุ่มงาน (Functional Competency : FC) โดยตรง แต่อยู่ในขันทบทวนสมรรถนะตามกลุ
4
่มงาน
ให้มคี วามถูกต้องและชัดเจนมากขึน4 ซึ.งคาดว่าจะเริม. มีก ารนํ าไปประเมินจริงในปี งบประมาณ 2560 ในการ
สะท้อ นให้เห็น สมรรถนะตามกลุ่มงานดังกล่าว สสวท. จึงมีการสอบถามหัวหน้ างานถึงระดับสมรรถนะของ
พนักงานใต้บงั คับบัญชา ในปี 2559 พบว่า หัวหน้างานเห็นว่าพนักงานร้อยละ 44.7 มีสมรรถนะตามกลุ่มงาน
ซึง. หัวหน้างานเห็นว่ามีสมรรถนะตามกลุ่มงานครบทุกสมรรถนะ โดยกลุ่มงานวิชาการและทีเ. กี.ยวข้อง พนักงาน
ร้อยละ 40.1 มีสมรรถนะตามกลุ่มงาน และกลุ่มงานบริหารและสนับสนุน พนักงานร้อยละ 59.3 มีสมรรถนะตาม
กลุ่มงาน (ตารางที. 5)
ตารางที+ 5 การสอบถามหัวหน้ างานถึงสมรรถนะตามกลุม่ งาน (Functional Competency : FC)
ของพนักงานใต้บงั คับบัญชา
กลุ่มงาน

จํานวนพนักงานใน
หน่ วยงานทัง1 หมด

จํานวนพนักงานที+มี
สมรรถนะ

ร้อยละ

วิชาการและทีเ. กีย. วข้อง

172

69

40.1

บริหารและสนับสนุน

54

32

59.3

226

101

44.7

รวม
ทีม. า : จากการสํารวจ
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ข้อเสนอแนะ
1. กรอบการประเมิ นผล ตัวชี1วดั และเกณฑ์ในการวัด
- สสวท. ควรมีการกําหนดกรอบการประเมิน และตัวชี4วดั ตัง4 แต่ต้น ปี งบประมาณ เพื.อ สร้างความ
เข้าใจร่วมกัน ระหว่างบุคลากร ทําให้เ กิด การยอมรับร่ว มกัน ซึ.งจะนํ าไปสู่การวางแผนเก็บรวบรวมข้อ มูลที.
ถูกต้องตรงกับความต้องการได้ต่อไป
- การกํา หนดตัวชี4ว ดั ต้อ งมีค วามสอดคล้อ งในแต่ ล ะระดับ ตัง4 แต่ ตวั ชี4ว ดั ระดับผลกระทบ ตัว ชี4ว ดั
ผลลัพธ์ และตัวชีว4 ดั โครงการ เพื.อให้การประเมินผลสามารถเชื.อมโยงระหว่างตัวชี4วดั ในแต่ละระดับได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึง. การกําหนดตัวชีว4 ดั ทีม. คี วามเหมาะสม จะทําให้การประเมินผลมีประสิทธิภาพและผลประเมินที.
มีความน่ าเชื.อถือมากขึน4
- การตัง4 เป้าหมายตัวชี4วดั ในแต่ละปี งบประมาณควรมีความเหมาะสมสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
รวมถึงการปรับเป้าหมายของแผนให้สอดคล้องกับความเป็นจริงในแต่ละปี
- สําหรับเกณฑ์ในการวัด ควรมีการกําหนดเกณฑ์ในการวัดทีม. มี าตรฐาน เป็นเกณฑ์กลางทีส. ามารถ
อ้างอิงกับหน่วยงานอื.น ๆ หรือมีหลักเกณฑ์ ทังนี
4 4เนื.องจากทีผ. า่ นมา สสวท. มีการประเมินผลทีใ. ช้เกณฑ์ทม.ี กี าร
เปลี.ยนแปลงไประหว่างปี ทําให้ก ารเปรียบเทีย บผลการดําเนิ น งานในแต่ ล ะปี ทําได้ย าก รวมถึงการนํ าไป
เปรียบเทียบกับหน่วยงานอื.น ๆ ก็ไม่สามารถทําได้
2. การปรับปรุงตัวชี1วดั
2.1 ตัวชีว4 ดั ที. 1 ร้อยละของความสําเร็จของการพัฒนาหลักสูตร สื.อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที.มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เน้ นการคิด วิเคราะห์ และการ
นําไปใช้ ซึง. ในการนับจํานวนหลักสูตร สื.อ และกระบวนการจัดการเรียนรูฯ้ ในปจั จุบนั เป็ นการนับทัง4 ส่วนทีเ. ป็น
ร่างหลักสูตร สื.อ และกระบวนการจัดการเรียนรูฯ้ และต้นฉบับหลักสูตร สื.อ และกระบวนการจัดการเรียนรูฯ้ ซึ.ง
ทําให้การนับรูปแบบดังกล่าวทําให้เกิดความซํ4าซ้อน เนื.องจากร่างหลักสูตร สื.อ และกระบวนการจัดการเรียนรูฯ้
จะถูกนํ าไปนับเป็ นต้นฉบับหลัก สูตร สื.อ และกระบวนการจัดการเรียนรูฯ้ ในปี ต่อไป ดังนัน4 การนับจํานวน
หลักสูตร สื.อ และกระบวนการจัด การเรียนรู้ฯ สสวท. ควรนับเฉพาะต้น ฉบับหลักสูตร สื.อ และกระบวนการ
จัดการเรียนรูฯ้ แต่เพียงประเภทเดียวก็จะทําให้จํานวนหลักสูตร สื.อ และกระบวนการจัดการเรียนรูฯ้ มีความ
ถูก ต้อ งมากยิ.ง ขึ4น นอกจากนี4 การนับยังรวม e-book และ วีด ิทศั น์ เป็ น ส่ ว นหนึ. ง ของหนัง สือ สื.อ และ
กระบวนการจัดการเรียนรูฯ้ ซึง. เป็นส่วนหนึ.งของตัวชีว4 ดั ที. 3 ทีเ. ป็นหลักสูตร สื.อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้
ในรูปแบบดิจทิ ลั และ e-learning ทีเ. ผยแพร่ทางศูนย์เรียนรูด้ จิ ทิ ลั ฯ ของ สสวท. ซึง. จะทําให้เกิดความซํ4าซ้อน
ดังนัน4 ในส่วนตัวชี4วดั ที. 1 ที.เป็ น การวัด ในเรื.อ งหลักสูตร สื.อ และกระบวนการจัด การเรียนรูฯ้ นัน4 จึงควร
ครอบคลุมเฉพาะหลักสูตร สื.อ และกระบวนการจัดการเรียนรูฯ้ ทีไ. ม่ได้อยู่ในรูปแบบสื.อฯ ออนไลน์เท่านัน4
2.2 ตัวชีว4 ดั ที. 2 ร้อยละของความสําเร็จของการพัฒนาหลักสูตร สื.อ และกระบวนการจัดการเรียนรูใ้ น
รูปแบบดิจทิ ลั และ e-learning ทีเ. ผยแพร่ทางศูนย์เรียนรูด้ จิ ทิ ลั เว็บไซต์อ.นื ๆ ของ สสวท. แอพพลิเคชั .นบน
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โทรศัพท์มอื ถือ และแท็บเล็ต สําหรับตัวชีว4 ดั นี4เป็นการนับจํานวนหลักสูตร สื.อ และกระบวนการจัดการเรียนรูฯ้
สะสม จนถึงปี 2559 ในการนับจํานวนหลัก สูตร สื.อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบดิจิทลั และ
e-learningฯ จึงควรนับเฉพาะผลงานในปีทม.ี กี ารดําเนินการผลิตหลักสูตร สื.อ และกระบวนการจัดการเรียนรูใ้ น
รูปแบบดิจทิ ลั และ e-learningฯ เท่านัน4 อย่างไรก็ดี ปจั จุบนั หน่ วยงาน IT ทําหน้าทีเ. ป็ นผูร้ วบรวมหลักสูตร
สื.อ และกระบวนการจัดการเรีย นรู้ฯ ที.มาจากหน่ วยงานต่าง ๆ ทําให้การติด ตามผลเป็ น ไปได้ย าก ในการ
ดําเนินงานในปี ต่อไป ควรมีแผนงานในการผลิตหลักสูตร สื.อ และกระบวนการจัดการเรียนรูฯ้ ของหน่ วยงาน
ต่าง ๆ เพื.อนํามาจัดทําให้อยู่ในรูปแบบดิจทิ ลั และ e-learning ซึ.งจะทําให้สามารถควบคุมและติดตามได้ดขี น4ึ
นอกจากนี4 การจัด หมวดหมู่ข องเนื4อ หาหลัก สูตร สื.อ และกระบวนการจัด การเรียนรู้ใ นรูปแบบดิจิทลั และ
e-learningฯ ก็มคี วามสําคัญ ควรจัดทําแนวทางในการนับจํานวนให้เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน เช่น ตามกลุ่ม
หมวดหมู่ของเนื4อหา ในปจั จุบนั การนับจํานวนค่อนข้างมีความแตกต่างหลากหลาย มีความยากง่ายต่างกัน
เช่น ข้อสอบนับเป็ นจํานวนข้อ บทความนับเป็ นจํานวนชิ4น เป็ นต้น ในอนาคต สสวท. อาจพิจารณาโดยใช้
หมวดหมู่ของเนื4อหา เช่น ชุดข้อสอบ หรือ กลุ่มของเนื4อหาบทความ เป็ นต้น นอกจากนี4 สสวท. ควรมีแนวทาง
ในการเผยแพร่ และประเมินผลการเผยแพร่หลักสูตร สื.อ และกระบวนการจัดการเรียนรูใ้ นรูปแบบดิจทิ ลั และ
e-learningฯ บนแอพพลิเคชั .นโทรศัพท์มอื ถือ และแท็บเล็ต เนื.องจากช่องทางดังกล่าวเป็นทีน. ิยมของประชาชน
และมีแนวโน้มทีจ. ะมีการใช้มากกว่าคอมพิวเตอร์ท ั .วไปในอนาคต
2.3 ตัวชีว4 ดั ที. 3 จํานวนผูใ้ ช้งานหลักสูตร สื.อ และกระบวนการจัดการเรียนรูใ้ นรูปแบบดิจทิ ลั และ
e-learning ทีเ. ผยแพร่ทางศูนย์เรียนรูด้ จิ ทิ ลั เว็บไซต์อ.นื ๆ ของ สสวท. แอพพลิเคชั .นบนโทรศัพท์มือถือ และ
แท็บเล็ต เป็นการนับจํานวนครัง4 ทีม. ผี ใู้ ช้งาน โดยเริม. นับใหม่เมื.อมีการเข้ามาใช้ใหม่หลังจาก 30 นาทีทไ.ี ม่มกี าร
ใช้งาน ในการนับจํานวนผูใ้ ช้งานด้วยวิธดี งั กล่าว อาจจะไม่ได้จํานวนผูใ้ ช้งานทีต. รงตามความเป็ นจริงเท่าใดนัก
การปรับปรุงตัวชีว4 ดั สสวท. อาจปรับเปลีย. นเป็น 1) ใช้จํานวนบัญชีทม.ี กี ารใช้งานระบบ 2) ระยะเวลาเฉลี.ยใน
การใช้งานในเนื4อหาแต่ละประเภท 3) จํานวนครัง4 การดาวน์โหลดเอกสาร เป็ นต้น ซึ.งจะสะท้อนการใช้งาน
หลัก สู ตร สื.อ และกระบวนการจัด การเรียนรู้ใ นรูปแบบดิจิท ัล และ e-learningฯ ทัง4 ที.เ ป็ น เชิงปริมาณและ
คุณภาพทีช. ดั เจนขึน4
2.4 ตัวชีว4 ดั ที. 6 ร้อยละของผูม้ คี วามสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีทม.ี ี
ส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษา สสวท. มีการ
ติด ตามผู้มคี วามสามารถพิเศษที.เป็ นบัณฑิต พสวท. ที.สําเร็จการศึก ษาแล้วมีส่วนร่ว มในการสนับสนุ นการ
จัดการเรียนรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา เช่น การจัดกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรม
และอบรมเป็นวิทยากร เป็นต้น นอกจากนี4 สสวท. ยังควรติดตามว่าบัณฑิต พสวท. ที. สสวท. ผลิตขึน4 ยังได้ทาํ
ประโยชน์ หรือทํางานในหน่ วยงานใดบ้าง ลักษณะงานทีท. ํา ผลงานวิชาการต่าง ๆ ซึง. จะทําให้ทราบว่าบัณฑิต
พสวท. สร้างคุณค่างานด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่ประเทศมากน้อยเพียงใด และควรวัดผลประโยชน์ทเ.ี กิดขึน4 ให้ได้
เพื.อทําให้ทราบความคุม้ ค่ากับงบประมาณลงทุนที. สสวท. ให้กบั บัณฑิต พสวท. อีกด้วย
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2.5 ตัวชีว4 ดั ที. 11 ร้อยละของความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยงบประมาณทีน. ํ ามาวัดผล
การดํ า เนิ น งาน ประกอบด้ว ย งบบุ คลากร งบดํา เนิ น งาน และงบมูล นิ ธิ สอวน. แต่ ไ ม่ ร วมงบลงทุ น และ
งบสํารอง อย่างไรก็ดี ในการวัดผลการดําเนินงานประจําปี ควรนับรวมเฉพาะงบดําเนินงานทีเ. ป็ นงบโครงการ
เท่านัน4 ไม่ควรนับรวมงบบุคลากร หรือ งบทุนการศึกษามูลนิธิ สอวน. เนื.องจากเป็นงบประมาณรายจ่ายประจํา
ทีไ. ม่ได้แปรผันไปตามการดําเนินงานโครงการ ซึ.งงบประมาณเหล่านี4เป็ นงบประมาณคงที. หากไม่มโี ครงการ
ต่าง ๆ สสวท. ก็ยงั ต้องมีการเบิกจ่ายเงินเดือนให้กบั บุคลากร หรือเบิกจ่ายทุนการศึกษา ดังนัน4 การใช้ขอ้ มูลที.
เป็นงบดําเนินงานโครงการก็จะสะท้อนความสําเร็จในการเบิกจ่ายทีม. าจากการดําเนินงานได้ดขี น4ึ
ั บนั เป็นการประเมิน
2.6 ตัวชีว4 ดั ที. 16 ร้อยละของบุคลากรทีม. ี IDP และได้รบั การพัฒนาตามแผน ปจจุ
จากบุคลากรในบางกลุ่มงานทีไ. ด้รบั การอบรมหลักสูตร Supervision จํานวน 61 คน เมื.อได้รบั การอบรมแล้วจึง
ไปจัดทําแผนการพัฒนาตนเอง ในปี 2559 มีบคุ ลากรทีไ. ด้รบั การพัฒนาตามแผนทังสิ
4 น4 จํานวน 55 คน อย่างไรก็
ดี การพัฒนาหรืออบรมของบุคลากรกลุ่มดังกล่าวอาจยังไม่สามารถดําเนินการครบถ้วนตามแผนพัฒนาทีแ. ต่ละ
คนกําหนดไว้ เนื.องจากติดภารกิจ ซึ.งในอนาคต สสวท. ควรมีการขยายผลไปยังกลุ่มงานอื.น ๆ เริม. จากการ
ประเมินสมรรถนะเพื.อทําให้ทราบว่า บุคลากรยังขาดความรูค้ วามสามารถในด้านใด แล้วบุคลากรจึงมีการจัดทํา
แผนการพัฒนาตนเองร่วมกับผูบ้ งั คับบัญชา เมื.อได้รบั การพัฒนาหรืออบรมแล้ว จะต้องได้รบั การประเมินอีก
ครังว่
4 าหลังจากได้รบั การพัฒนาแล้วมีสมรรถนะเพิม. สูงขึน4 หรือ สามารถลดช่องว่างระหว่างสมรรถนะทีค. วรจะมี
และสมรรถนะที.มีอยู่ได้ นอกจากนี4 แผนการพัฒนาควรเริม. วางแผนตัง4 แต่ต้น ปี งบประมาณ เพื.อให้บุคลากร
วางแผนสําหรับการพัฒนาตนเองและการทํางานไปพร้อมกัน
3. การปรับปรุงแนวทางการดําเนิ นงาน
3.1 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สสวท. มีภารกิจเร่งด่วนทีต. อ้ งดําเนินการเพิม. ขึน4 ภายใต้ทรัพยากรที.
มีอยู่เท่าเดิม ทําให้ สสวท. ต้องมีการปรับรูปแบบการบริหารจัดการ หรือวิธกี ารทํางานทีส. ามารถช่วยสนับสนุน
การบรรลุภารกิจของ สสวท. การดําเนินงานในปี น4ี สสวท. มีภารกิจที.สําคัญในการขยายผลโครงการสะเต็ม
ศึกษาไปยังโรงเรียนต่าง ๆ ทั .วประเทศ ทําให้ สสวท. ต้องใช้วธิ กี ารทํางานร่วมกับเครือข่ายภาครัฐและเอกชน
ต่าง ๆ มีก ารสร้างความเป็ นเจ้าของร่วม (Share Cost) กับหน่ วยงานอื.น ๆ รวมถึงสิง. สําคัญคือ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็ นเครื.องมือ เช่น ในด้านการขยายภารกิจการอบรมครูอ อนไลน์ ซึ.งทําให้ สสวท.
สามารถอบรมครูสะเต็มศึกษาขึน4 ได้อีกเป็ นจํานวนมาก ทัง4 นี4 ทําให้ สสวท. ได้แนวทางทีเ. ป็ น Best Practices
ทีด. ที .สี ามารถนํ าไปปรับใช้ในการขยายภารกิจอื.น ๆ ได้อีกในอนาคต ซึ.งวิธกี ารนี4เป็นการเพิม. ผลิตภาพให้กบั
สสวท. โดยใช้ทรัพยากรในปริมาณเท่าเดิม แต่สามารถสร้างผลผลิตและผลลัพธ์ได้เพิม. ขึน4 ซึง. เป็ นสิง. ทีพ. สิ ูจน์ถงึ
แนวทางในการดําเนินงานทีด. ภี ายใต้ภารกิจเร่งด่วนทีเ. กิดขึน4 ต่อไป สสวท. อาจจะต้องพิจารณาความเป็นไปได้
ทัง4 ในแง่ก ารวางแผนขยายเครือ ข่ายทัง4 ที.เ ป็ น ภาครัฐ และเอกชน รวมถึงการใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศเป็ น
เครือ. งมือหลักในการส่งมอบบริการของ สสวท. ให้เป็นเชิงรุกมากยิง. ขึน4
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ั ยแห่งความสําเร็จในการทําให้วทิ ยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
3.2 การสนับสนุนเชิงนโยบาย เป็นปจจั
เทคโนโลยีให้อยู่ในระดับนานาชาติ โดย สสวท. ควรผลักดันโครงการหรือภารกิจของ สสวท. ให้เป็น national
agenda หรือ วาระแห่งชาติ เพราะจะทําให้รฐั บาลและหน่ วยงานทุกภาคส่วน รวมถึงประชาชน มีความร่วมมือ
กันในการผลักดันยกระดับขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เมื.อสามารถผลักดัน
ภารกิจของ สสวท. ให้เป็นไปในแนวทางดังกล่าวได้สาํ เร็จ ก็จะช่วยสร้างการตอบรับจากผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียได้ด ี
ขึน4 และทําให้บุคลากรของ สสวท. สามารถทําภารกิจได้โดยสะดวกยิง. ขึน4
3.3 บุคลากรของ สสวท. มีศกั ยภาพและภาคภูมใิ จในองค์กรของตนทีเ. ป็ นองค์กรแห่งการเรียนรูเ้ พื.อ
ทําประโยชน์ให้แก่สงั คม นอกจากนี4ยงั มีความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ดี ความผูกพันดังกล่าว
ยังเป็ นเรื.องการพูด ถึงองค์ก รในทางที.ดี และการอยู่กบั องค์ก รมากกว่า strive หรือ การมุ่งมั .นทุ่มเท ซึ.งควร
เสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรโดยเฉพาะในเรือ. งความมุ่งมั .นทุ่มเท จะเป็นปจั จัยทีส. นับสนุ นการเติบโตของ
องค์กรได้ในระยะยาว สสวท. จําเป็นต้องพิจารณาว่าปจั จัยใดทีเ. ป็นสิง. สําคัญในการสร้างความผูกพันในองค์กร
ของบุคลากรแต่ละระดับ แล้วเลือกเรื.องทีไ. ด้คะแนนตํ.าในบุคลากรแต่ละกลุ่ม (High Impact / Unsatisfied)
เพื.อเสริมแรงกระตุน้ ทีเ. หมาะสม ซึ.งหากปจั จัยดังกล่าวเป็นเรือ. งทีม. ผี ลกระทบสูง และดําเนินการได้ไม่ด ี จากผล
ั ยด้านกระบวนการ และปริมาณงานเป็นปจจั
ั ยสําคัญทีส. ่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรที.
การสํารวจพบว่า ปจจั
มีต่อองค์กร แต่พบว่าบุคลากรส่วนใหญ่ยงั พึงพอใจในประเด็นเหล่านี4คอ่ นข้างตํ.ากว่าประเด็นอื.น ๆ ดังนัน4 การที.
สสวท. มุ่งปรับปรุงหาแนวทางการพัฒนากระบวนการภายในในเรื.องทีบ. ุคลากรยังไม่พงึ พอใจเป็ นอันดับแรก ๆ
ก็จะช่ว ยเพิม. ความผูก พันให้กบั บุคลากรที.มีต่อองค์กรทําให้บุคลากรพูดถึงองค์ก รในทางที.ด ี ไม่ลาออกจาก
องค์กร และสร้างสรรค์งานทีด. ใี ห้กบั องค์กรได้ในทีส. ุด
3.4 สสวท. ให้ความสําคัญ กับ การพัฒนาบุ ค ลากรทุ ก กลุ่ม ทุก ระดับ เพื.อ ให้เ ป็ น ผู้ท.ีมีค วามรู้
ความสามารถ มีทกั ษะและคุณสมบัตทิ .เี หมาะสมในการปฏิบตั งิ านทัง4 ในปจั จุบนั และอนาคต โดยกําหนดให้มี
ั บนั ยังไม่เหมาะสม และสามารถนํ าไปใช้ได้จริง
ระบบสมรรถนะ 4 ด้าน แต่ยงั พบว่าระบบสมรรถนะทีม. อี ยู่ในปจจุ
สสวท. จึงควรเร่งทบทวนการกําหนดสมรรถนะทัง4 4 ด้านอีกครัง4 เกี.ยวกับความสอดคล้องกับการปฏิบตั งิ าน
ความชัดเจนในการประเมิน และสมรรถนะทีม. ผี ลต่อความสําเร็จของงาน โดยอาจใช้การระดมความคิดเห็นจาก
ผูป้ ฏิบตั งิ านทัง4 ที.เป็ นผู้บงั คับบัญชาและผู้ใต้บงั คับบัญชา และนํ ามาทดสอบการประเมิน เพื.อ นํ ามาปรับปรุง
ระบบสมรรถนะให้นําไปสู่ความสําเร็จขององค์กรได้ตามเป้าหมายอย่างแท้จริง
3.5 การสื.อสารภาพลักษณ์องค์กรไปยังผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียและบุคคลภายนอกมากขึน4 สสวท. ต้องมี
การสื.อ สารภาพลัก ษณ์ อ งค์ก รไปยัง ภายนอกให้ม ากขึ4น กว่ า เดิม ในฐานะหน่ ว ยงานที.มีส่ ว นสํ า คัญ ในการ
ขับเคลื.อนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีให้กบั ประเทศ ปจั จุบนั โครงการสะเต็มศึกษาได้รบั ความ
นิ ยม และเป็ นที.รูจ้ กั ในวงกว้างจากหน่ วยงานภาคส่วนต่าง ๆ สสวท. สามารถอาศัย โอกาสนี4 ในการสื.อสาร
องค์กรออกไปให้ประชาชนได้รจู้ กั แพร่หลายให้มากขึน4 ในการทีจ. ะทําเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ขององค์กรทีจ. ะ
พัฒนานักเรียนไทยให้มคี วามรูค้ วามสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีสูงขึน4 และทัดเทียม
นานาชาติ จากการสํารวจผลการดําเนินงานในกลุ่มประชาชน กลับพบว่าประชาชนที.รจู้ กั สสวท. มีประมาณ
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1 คน ต่อการสอบถามประชาชนจํานวนถึง 6 คน ซึ.งถือว่ายังน้อยเกินไป หาก สสวท. ยังไม่ได้เป็ นที.รจู้ กั แก่
ประชาชนอย่างแพร่หลายแล้ว การขับเคลื.อนงานด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในระดับชาติ
และนานาชาติ ก็อาจจะยังทําได้ยาก ดังนัน4 หาก สสวท. สามารถพัฒนาให้ประชาชนรูจ้ กั บทบาทและภารกิจให้
มากขึน4 กว่าทีเ. ป็นอยู่ ก็จะช่วยให้บรรลุเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ได้ในระยะยาว
3.6 การสนับสนุ น และตอบสนองความต้องการที.แท้จริงของลูกค้า (Customer Insight) ในการ
ประเมินผลการดําเนินงานพบว่ามิตดิ ้านคุณภาพการให้บริการ ถึงแม้จะอยู่ในระดับดําเนินการได้ดี แต่ก็ยงั มี
คะแนนน้อยกว่ามิตอิ .นื ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง. ความพึงพอใจของผูใ้ ช้หลักสูตร สื.อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้
ทีเ. ป็นผลผลิตหลักของ สสวท. รวมถึงความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการสะเต็มศึกษาทีไ. ด้คะแนนค่อนข้างสูง แต่กม็ ี
กลุ่มผูใ้ ช้บริการบางกลุ่มที.ยงั ไม่พงึ พอใจ เช่น กลุ่มผูบ้ ริหารโรงเรียน และครู ซึ.งเป็ นสิง. จําเป็ นที. สสวท. ต้อง
ดําเนินการปรับปรุงอย่างเร่งด่วน จากข้อมูลการสํารวจพบว่า ผูบ้ ริหารโรงเรียน และครู ยังมีความพึงพอใจต่อ
สื.อและวัสดุอุปกรณ์ทใ.ี ช้ในกิจกรรมสะเต็มศึกษายังมีจํานวนไม่เพียงพอ และไม่มีความหลากหลาย หรือเรื.อง
อื.น ๆ ทีส. ่งผลต่อการดําเนินงานโครงการสะเต็มศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ.งในช่วงที.โครงการสะเต็มศึกษาได้
ขยายขอบเขตการดําเนินงานออกไปสู่โรงเรียนต่าง ๆ จํานวนมากในขณะนี4 การสร้างความพึงพอใจให้แก่ผมู้ ี
ส่วนได้ส่วนเสียจึงเป็นสิง. สําคัญมากทีจ. ะทําให้ภารกิจของ สสวท. บรรลุผลสําเร็จได้ตามเป้าหมาย
3.7 การรักษาความสัมพัน ธ์กบั เครือ ข่ายและหน่ วยงานภายนอกทีไ. ม่ใช่เป็ นแต่เพียงผูใ้ ห้เท่านัน4
สสวท. ต้อ งสื.อ สารให้กบั เครือ ข่ายและหน่ วยงานภายนอกถึงผลประโยชน์ท.ีหน่ ว ยงานต่าง ๆ จะได้รบั หรือ
ความสัมพันธ์ต่างตอบแทน นอกจากนี4 การทํางานร่วมกับหน่ วยงานต่าง ๆ ต้อ งอาศัยบุคลากรไม่ว่าจะเป็ น
ผู้บริหารโรงเรีย น ครู บุค ลากรทางการศึก ษา และบุ ค ลากรในหน่ ว ยงานภายนอกอื.น ๆ ดังนัน4 การสร้า ง
ความสัมพันธ์ทด.ี จี งึ เป็นเรื.องทีส. ําคัญ ซึ.ง สสวท. ควรเข้าไปมีส่วนช่วยให้บุคลากรเหล่านี4ไม่รูส้ กึ ว่าการดําเนิน
ภารกิจของ สสวท. เป็นการเพิม. ภาระแต่เป็นการช่วยสนับสนุนซึง. กันและกัน ในเรือ. งนี4 สสวท. ต้องมีการสื.อสาร
ั
และให้การสนับสนุนในเรือ. งทีเ. ป็นความต้องการ หรือช่วยแก้ไขปญหาที
แ. ท้จริงของหน่ วยงานเครือข่าย
3.8 การประเมินกระบวนการบริหารจัดการ (Management Assessment) เพื.อหา Opportunity for
Improvement ในการประเมินกระบวนการบริห ารจัด การ เพื.อการพัฒนาองค์ก รด้านต่าง ๆ ในระยะยาว
นอกจากนี4 สิง. สําคัญคือ ระบบสารสนเทศที.มปี ระสิทธิภาพในการติด ตามข้อมูลตัวชี4วดั ต่าง ๆ ควรเป็ นระบบ
สารสนเทศที.มีก ารใช้งานร่วมกัน ทุก ฝ่าย ใช้ข้อ มูลเดียวกัน สามารถดึงสรุปผลได้อย่ างถูก ต้อ ง ตามความ
ต้องการของผูใ้ ช้ (customized) และสามารถนําข้อมูลไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว ทันเวลา อย่างไรก็ดี สสวท. มีระบบ
ข้อมูลช่วยในการวิเคราะห์และตัดสินใจของผูบ้ ริหาร (Business Intelligence : BI) อยู่แล้ว หากสามารถผนวก
หรือ ปรับปรุงข้อมูลตัวชีว4 ดั ต่าง ๆ ตัง4 แต่ตวั ชี4วดั ระดับผลกระทบ ผลลัพธ์ โครงการ รวมถึงการประเมินผลการ
ดํา เนิ น งานเข้า ไว้ใ นจุ ด เดีย วกัน ก็จ ะช่ ว ยให้ผู้บ ริห าร และผู้ท.ีเ กี.ยวข้อ งสามารถนํ าข้อ มูล ไปใช้ไ ด้อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพยิง. ขึน4
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