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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
1) สรุปภาพรวมผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี (สสวท.)
2) สรุปผลคะแนนของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
มิติที่ 2 ผู้มีส่วนได้เสีย
น้าหนัก 25%
คะแนน 3.3102

มิติที่ 1ผลสัมฤทธิ์ทางพันธกิจ
น้าหนัก 30%
คะแนน 5.0000

คะแนนรวม
4.3802
(100%)
มิติที่ 4 กากับดูแลกิจการและ
มิติที่ 3 ประสิทธิภาพ
พัฒนาองค์กร
น้าหนัก 15%
น้าหนัก 30%
คะแนน 4.7390
คะแนน 4.4727
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หมายเหตุ : ระดับคะแนนของผลการประเมิน แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ ระดับ 5 คือ ผลการดาเนินงานดีก ว่าเปูาหมายมาก, ระดับ 4 คือ
ผลการดาเนินงานดีกว่าเปูาหมาย, ระดับ 3 ผลการดาเนินงานเป็นไปตามเปูาหมาย, ระดับ 2 ผลการดาเนินงานต่ากว่าเปูาหมาย และระดับ 1
ผลการดาเนินงานต่ากว่าเปูาหมายมาก
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ผลการประเมิ น ในภาพรวมของ สสวท. ทั้ ง 4 มิติ อยู่ที่ ระดั บคะแนน 4.3802 ผ่ านเกณฑ์ การประเมินผล หรื อ
มีผลการดาเนินงานดีกว่าเปูาหมาย ผลการประเมินที่ดีที่สุด คือ มิติที่ 1 ด้านผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจ ผลการดาเนินงาน
ของตัวชี้วัดมิตินี้เป็นผลผลิตทั้งหมดจานวน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ จานวนหลักสูตร สื่อฯ, จานวนผู้เข้าใช้หลักสูตร สื่อ และ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ในระบบดิจิทัลฯ, ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา
ความรู้ความสามารถฯ, จานวนหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ฯ ร่วมกับ สสวท. และจานวน
นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้จากกาลังคน และเครือข่ายสนับสนุนของ สสวท. ทุกตัวชี้วัดมีผลการดาเนินงาน
ดีกว่าเปูาหมายทั้งหมด ผลการประเมินอยู่ที่ระดับคะแนน 5.0000 โดยมิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพ มี จานวน 2 ตัวชี้วัด คือ ร้อยละ
ความส าเร็ จของการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณประจ าปี และการขั บ เคลื่ อ นและพั ฒ นาผู้ มี ค วามสามารถพิ เ ศษด้ า น
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ผลการดาเนินงานดีกว่าเปูาหมาย ผลการประเมินอยู่ที่ระดับคะแนน 4.7390 และมิติที่ 4
ด้านการกากับดูแลกิจการและพัฒนาองค์กร มีจานวน 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ การพัฒนาด้านการกากับดูแลที่ดี, ความผูกพัน
ของพนั กงานที่มี ต่อ สสวท., การทบทวนและปรั บปรุง สมรรถนะของบุ คลากร สสวท. และการจั ดท าแผนและ
ดาเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ ผลการดาเนินดีกว่าเปูาหมาย ผลการประเมินอยู่ที่ระดับคะแนน
4.4727 ยกเว้นมิติที่ 2 ด้านผู้มีส่วนได้เสีย มีจานวน 8 ตัวชี้วัด เช่น ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการใน 3 ด้าน คือ ผู้ใช้
หลั ก สู ต ร สื่ อ ฯ,ผู้ ใ ช้ ส ะเต็ ม ศึ ก ษา และผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารผลผลิ ต ในรู ป แบบสื่ อ ดิ จิ ทั ล และศู น ย์ เ รี ย นรู้ ดิ จิ ทั ล , ร้ อ ยละ
การดาเนินงานตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน, การยอมรับของกลุ่มเปูาหมายในข้อมู ลข่าวสารหรือ
ความรู้ที่ สสวท. เผยแพร่, การยอมรับของกลุ่มเปูาหมายในผลงานและบทบาทของ สสวท., ความตระหนักในความสาคัญของ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีของเยาวชน และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของเยาวชน ผลการดาเนินงานดีกว่าเปู าหมายมาก 2 ตัวชี้วัด ผลการดาเนินงานเป็นไปตามเปูาหมาย 1
ตัวชี้วัด ผลการดาเนินงานต่ากว่าเปูาหมาย 4 ตัวชี้วัด และ 1 ตัวชี้วัดที่ผลการดาเนินงานต่ากว่าเปูาหมายมาก คือ
ร้อยละความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Scientific Literacy) ของเยาวชน ผลการประเมินของ
มิติที่ 2 อยู่ที่ระดับคะแนน 3.3102
ข้อพิ จ ารณาส าคัญ ในรายงานประเมิ นผลองค์ก รฉบับ นี้ คือ แนวทางการกาหนดเกณฑ์การประเมิ นผล
ซึ่งที่ปรึกษากาหนดตัวชี้วัด และเกณฑ์การให้คะแนนสาหรับประเมินผลร่วมกับคณะทางานของ สสวท. โดยคานึงถึง
วัตถุประสงค์การจัดตั้ง มาตรา 7 ตามพระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2541,
ยุทธศาสตร์ 5 ปี (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561) ที่ผ่านความเห็ นชอบจากคณะกรรมการ สสวท. แล้ ว
ประกอบด้วย เปูาประสงค์ เ ชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ผลกระทบ ผลลั พ ธ์ ผลผลิ ต ยุ ท ธศาสตร์ 5 ข้ อ เปู า ประสงค์
ตั ว ชี้ วั ด ค่ า เปู า หมาย (ทั้ ง เปู า หมายรายปี และเปู า หมายรวม 5 ปี ) กลยุ ท ธ์ และโครงการ นอกจากนี้ได้
เพิ่มเติมตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ชาติ และตัวชี้วัดร่วมของสานักงาน ก.พ.ร. ไว้ด้วย สาหรับกระบวนการประเมินผลตั้งแต่
วิเคราะห์ความเหมาะสมของตัวชี้วัด น้าหนัก เกณฑ์การให้คะแนน จนกระทั่งตรวจเอกสารหลักฐานประกอบการ
ประเมินผลนั้น ที่ปรึกษาได้จัดทาเป็นคู่มือการประเมินผลการดาเนินงานประจาปี เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสาหรับสื่อสารทา
ความเข้าใจ ในวัตถุประสงค์การประเมินผลระดับองค์กร ขั้นตอน ปฏิทินกิจกรรมหลัก ระยะเวลา วิธีการ และแนวทางการประเมินผล
ระหว่างที่ปรึกษา และบุคลากรของ สสวท. ดังนั้น การกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนสาหรับประเมินผล ที่ปรึกษาจึง
จาเป็นต้องพิจารณาความท้าทายในด้านที่ สสวท. ต้องปฏิบัติงานให้บรรลุเปูาหมายตามที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ 5 ปี
เช่นกัน อาทิเช่น

-2-

รายงานการประเมินผลองค์กรของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
ฉบับบทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)

ตัวชี้วัดที่ 6.1 ระดับ ความพึงพอใจของผู้ใช้หลักสูตร สื่อ และกระบวนการเรียนรู้ของ สสวท. ในเอกสาร
ยุทธศาสตร์ 5 ปี กาหนดค่าเปูาหมายรวม 5 ปี ซึ่งหมายถึงเมื่อสิ้นสุด ปี 2561 สสวท. ต้องมีผลการดาเนินงานที่ระดับ
คะแนน 4.50 และกาหนดค่าเปูาหมายรายปี เฉพาะปี 2560 ที่ระดับคะแนน 4.30 ที่ปรึกษาจึงกาหนด ระดับคะแนน
4.30 ตามที่คณะกรรมการ สสวท. เห็นชอบในยุทธศาสตร์ 5 ปี ฉบับดังกล่าวแล้วมาเป็นค่าเปูาหมายสูงสุดที่คะแนน
ประเมินผลระดับ 5.00 แต่ผลการดาเนินงานจริงที่ สสวท. ได้รับในปี 2560 คือ 3.93 เมื่อนาผลการดาเนินงานที่ได้มา
เทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน หรือเกณฑ์ประเมินผลที่ผ่านการเจรจาต่อรองกับคณะทางาน สสวท. แล้ว จึงมี ผลการประเมินผล
ที่ระดับคะแนน 2.6562
ตัว ชี้ วั ด ที่ 8.1 ระดั บ การยอมรั บ ในข้ อ มู ล ข่ า วสารและผลงานของ สสวท. ในเอกสารยุ ท ธศาสตร์ 5 ปี
กาหนดค่าเปูาหมายรวม 5 ปี ซึ่งหมายถึงเมื่อสิ้นสุด ปี 2561 สสวท. ต้องมีผลการดาเนินงานที่ระดับคะแนน 4.60
และกาหนดค่าเปูาหมายรายปี เฉพาะปี 2560 ที่ระดับคะแนน 4.60 เช่นกัน คณะทางาน สสวท. เจรจาต่อรองค่า
เปูาหมายลดลง โดยที่ปรึกษานาผลการดาเนินงานในอดีตที่มีข้อมูลเฉพาะปี 2558-2559 มาประกอบการพิจารณา
จึงกาหนดระดับคะแนน 4.00 หรือผลการดาเนินงานเฉลี่ย 2-3 ปี ขึ้นกับชุดข้อมูล หรือผลการดาเนินงานที่เคยทา
ได้มาเป็นค่าเปูาหมายที่คะแนนประเมินผลระดับ 3.00 แต่ผลการดาเนินงานจริงที่ สสวท. ได้รับในปี 2560 สาหรับ
เรื่องการยอมรับในข้อมูลข่าวสารหรือความรู้ที่ สสวท. เผยแพร่ คือ 3.91 เมื่อนาผลการดาเนินงานที่ได้มาเทียบกับ
เกณฑ์การให้คะแนน หรือเกณฑ์ประเมินผลที่ผ่านการเจรจาต่อรองกับคณะทางาน สสวท. แล้ว จึงมี ผลการประเมินผลที่ระดับ
คะแนน 2.1060 สาหรับเรื่องการยอมรับในผลงานและบทบาทของ สสวท. ผลการดาเนินงานจริง ที่ สสวท. ได้รับ
ในปี 2560 คือ 4.07 เมื่อนาผลการดาเนินงานที่ได้มาเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน หรือเกณฑ์ประเมินผลที่ผ่าน
การเจรจาต่อรองกับคณะทางาน สสวท. แล้ว จึงมีผลการประเมินผลที่ระดับคะแนน 3.8900
การกาหนดการประเมิ น ผลที่ท้ าทายนั้ น ส่ ว นใหญ่เชื่ อมโยงกับค่าเปูาหมายยุทธศาสตร์ 5 ปี (ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557-2561) ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ สสวท. แล้ว ยกเว้นตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ชาติ
อาทิเช่น การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปี ที่ปรึกษากาหนดเปูาหมายให้เท่ากับเปูาหมายภาพรวมของ
ประเทศ ซึ่ ง ค่ า เปู า หมาย ร้ อ ยละ 96 มาจากมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ รื่ อ งมาตรการเร่ ง รั ด การติ ด ตามการใช้ จ่ า ยเงิ น
นอกจากนี้ ในกรณีตัวชี้วัดร่วมของ สานักงาน ก.พ.ร. ส่วนใหญ่เป็นลักษณะวัดผลความสาเร็จที่ร้อยละการดาเนินงาน
ตามแผน หรือร้อยละของผลผลิต ที่ดาเนินการได้เทียบกับที่กาหนดไว้ในแผนงาน ซึ่ง สสวท. ทาได้ดีกว่าเปูาหมายอยู่ แล้ว
ซึ่งเห็ นได้ชัดเจนจากผลการดาเนิน งานตามพันธกิจที่ส่วนใหญ่เป็นตัวชี้วัดผลผลิต กับตัวชี้วัดร้อยละการเบิกจ่าย
งบประมาณที่สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ผลการดาเนินงานที่ใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยการสารวจ ที่ปรึกษาพัฒนาเครื่องมือ แบบสอบถาม หรือแบบสารวจ โดย
ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะทางาน สสวท. ทุกฉบับ หรือทุกกลุ่มเปูาหมายตามที่กาหนดไว้ในคู่มือการประเมินผล
การดาเนินงานประจาปี ดังนั้นประเด็นที่เป็นข้อคาถามในแต่ละฉบับ ที่ปรึกษาพิจารณาตามคาสาคัญ (Keywords)
ที่ปรากฎในยุทธศาสตร์ 5 ปี ทั้งที่ระบุไว้ในผลผลิต และเปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์
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รายงานการประเมินผลองค์กรของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
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 สรุปการประเมินผลการดาเนินงานแยกรายมิติ

• คะแนนที่ได้ คือ 5.0000

มิติที่ 1 ด้านผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจ

สสวท. มีผลการประเมินผลการดาเนินงาน ในมิติที่ 1 ด้านผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจ อยู่ที่ระดับคะแนน 5.0000 ผ่านเกณฑ์
การประเมินผล โดยในส่วนของตัวชี้วัด จานวน 5 ตัวชี้วัดหลัก มีผลการดาเนินงานดีกว่าเปูาหมายมากทุกตัวชี้วัด โดยสรุป
ผลสาเร็จของการดาเนินงานตามกรอบการประเมินผลที่สาคัญ ดังนี้
- จานวนหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากลเน้นการวิเคราะห์ แก้ปัญหา และการนาไปใช้ พิจารณาจากจานวนผลผลิต ซึ่งประกอบไปด้วย
หลักสูตร สื่อ อุปกรณ์ และกระบวนการเรียนรู้ของ สสวท. ทั้งผลผลิตที่เป็นต้นฉบับ และร่างหลักสูตร ที่ทาได้
สาเร็จตามเปูาหมายของแผนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีผลการดาเนินงานอยู่ในระดับคะแนน
5.0000 ซึ่งสามารถสรุปผลได้ดังนี้
หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ สสวท. ผลิตต้อง
มีมาตรฐานในระดับสากล เน้นการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และการนาไปใช้ สสวท. ตั้งเปูาหมายจานวนผลผลิต
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทั้งหมด 224 รายการ ซึ่ง สสวท. มีหลั กสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้
ที่ดาเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทั้งสิ้น 326 รายการ เป็นหลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ที่อยู่ในรูปแบบของต้นร่าง ต้นฉบับ ต้นแบบ ชุดกิจกรรม และอุปกรณ์ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ประเภทหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้
กรอบมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย
หนังสือเรียน คู่มือครู และสื่อประกอบหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ระดับประถมศึกษา
หนังสือเรียน คู่มือครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น
หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ร่วมกับ Cambridge University Press
หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ไม่เน้นวิทยาศาสตร์
หนังสือเรียน คู่มือครู หลักสูตรฟิสิกส์
ต้นร่าง หนังสือเรียน คู่มือครู เคมี ม.4
ต้นร่าง หนังสือเรียน คู่มือครู ชีววิทยาศาสตร์ ม.4
ต้นร่าง หนังสือเรียน คู่มือครู โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ม.4
ต้นฉบับหนังสือเรียน คู่มือครู และสื่อประกอบหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับประถมศึกษา
ต้นฉบับหนังสือเรียน คู่มือครู คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ต้นฉบับหนังสือเรียน คู่มือครู คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระบบการเรียนรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
กรอบมาตรฐานหลักสูตร ICT & DT
ต้นฉบับหนังสือ คู่มือ สื่อและกระบวนการเรียนรู้เทคโนโลยี
ต้นฉบับ คู่มือการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องพลังงานแสงอาทิตย์
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จานวน (รายการ)
2
53
6
5
8
5
4
4
4
10
6
12
2
5
14
1

รายงานการประเมินผลองค์กรของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
ฉบับบทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)
ประเภทหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้
17. ต้นร่าง แผนการสอน ฟิสิกส์ ที่ใช้การโต้แย้งและเทคนิคการเขียนเชิงวิทยาศาสตร์ (SWH)
18. สื่อการทดลองเสมือนจริงวิชาฟิสิกส์
19. ต้นฉบับ สื่อวีดิทัศน์ กิจกรรมปฏิบัติการในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
ชั้น ป.1-ป.6 และชั้น ม.1-ม.3
จานวนหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ ทั้งหมด

จานวน (รายการ)
12
7
166
326

สสวท. สามารถดาเนินการตามแผนปฏิบัติงานของโครงการหรือกิจกรรมที่กาหนดไว้ได้เป็นอย่างดี รวมทั้ง
จั ดให้ มีการติดตามผลการด าเนิ น งานอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอเป็นรายเดือน และรายไตรมาส โดยใช้ระบบ
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ส าหรั บ ผู้ บ ริ ห าร นอกจากนี้ ค ณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาของ สสวท. ยั ง ประชุ ม ติ ด ตามผล
การดาเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกเดือน จึงส่งผลให้ สสวท. มีผลการดาเนินงานที่ดีกว่าเปูาหมายมาก
- จานวนผู้เข้าใช้หลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ในระบบดิจิทัล และ e-learning ที่เผยแพร่ทาง
ศูน ย์เ รี ยนรู้ ดิ จิ ทัล เว็บไซต์ อื่น ๆ พิจ ารณาจากจานวนผู้ เข้าใช้ห ลั กสู ตร สื่ อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้
ในระบบดิจิทัล และ e-learning ที่เผยแพร่ทางศูนย์เรียนรู้ดิจิทัล, เว็บไซต์อื่นๆ ของ สสวท. และแอพพลิเคชั่นบน
โทรศัพท์มือถือ และแท็บเล็ต ผู้เข้าใช้จะถูกนับจากจานวนครั้งในการใช้งาน (session) ซึ่งการนับ session จะเริ่ม
นับใหม่ ทุก 30 นาทีที่ไม่มีการใช้งาน โดยไม่นับรวมข้อมูลการใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือและ
แท็บเล็ต โดยผลจานวนผู้เข้าใช้ หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบดิจิทัล และ e-learning
ที่เผยแพร่ทางศูนย์เรียนรู้ดิจิทัล , เว็บไซต์อื่นๆ ของ สสวท., และแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ และแท็บเล็ต
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 สิงหาคม 2560 มีจานวนทั้งสิ้น 8,023,837 ราย ผลการดาเนินงานอยู่ที่ระดับ
คะแนน 5.0000 โดยแสดงรายละเอียดจานวนผู้เข้าใช้หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ในระบบดิจิทัล
จากแต่ละระบบ หรือช่องทางได้ดังนี้
หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ในระบบดิจิทัล
1. ระบบอบรมครู
2. ระบบการสอบออนไลน์
3. ระบบคลังความรู้
4. ระบบการเรียนรู้ร่วมกัน
5. ระบบสานักพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
6. หน้าหลักของศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลฯ
7. เว็บไซต์อ่ืน ๆ ของ สสวท.
รวมทั้งสิ้น

จานวนผู้เข้าใช้ (ราย)
332,275
75,984
5,553,080
7,889
3,614
167,287
1,883,708
8,023,837

- ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านวิท ยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามแนวทางของ สสวท. มีวัตถุประสงค์เพื่ อสะท้อนความสาเร็จในการดาเนิน
แผนงาน/โครงการหลักภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 ปีของ สสวท. ปี พ.ศ. 2557-2561 ในยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
กาลังคน และเครือข่ายสนับสนุนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิ ท ธิ ผ ล โดยมุ่ ง เน้ น ที่ ค รู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาความรู้ ค วามสามารถด้ า น
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามแนวทางของ สสวท. เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
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โดยพิจารณาจากจานวนครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาความรู้ในปี 2560 ซึ่งประกอบไปด้วยครูและ
บุ คลากรทางการศึกษาที่ผ่ านเกณฑ์ในโครงการต่างๆ ที่เพิ่มขึ้น เปรียบเทีย บกับจานวนครูและบุ คลากรทาง
การศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ในโครงการต่างๆ ในปี 2559 โดยมีผลการดาเนินงานอยู่ในระดับคะแนน
5.0000 ซึ่งสามารถสรุปผลได้ดังนี้
รายการข้อมูล
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
ตามแนวทางการของ สสวท.
(เฉพาะโครงการที่ สสวท. เสนอประเมินผล จานวน 15
โครงการ ซึ่งชื่อเรียกของโครงการแต่ละปีอาจแตกต่างกัน)

จานวนบุคลากร (คน)
2559
2560
33,667
67,343

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
(ร้อยละ)
100.03

ส าหรั บ ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560 สสวท. ได้ ปรั บ โครงการและวิธี การด าเนิน งานเพื่อ ให้ เหมาะสมกั บ
ยุทธศาสตร์ และแนวทางการดาเนินงานของสถาบัน แต่ยังอยู่ภายใต้แนวทางสะเต็มศึกษา ปีนี้มีจานวนครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทั้งสิ้น 67,343 คน โดยมีโครงการใหญ่ที่สาคัญๆ เช่น โครงการปรับ
การเรี ย นเปลี่ ย นวิ ธี ก ารสอนของครู วิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ต ามแนวทางสะเต็ ม ศึ ก ษา
ในทุกจังหวัด และทุกเขตพื้นที่การศึกษาทุกสังกัด มีดาเนินการทั้งหมด 183 เขตพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 เป็นปีแรกของโครงการ จากแผนการดาเนินโครงการทั้งหมด 3 ปี มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการมากถึง
65,000 คน แต่มีผู้เข้าร่วมจริง 60,224 คน แต่สาเหตุหลักที่ทาให้จานวนผู้เข้าร่วมไม่เป็นไปตามเปูาหมายจานวน
ผู้ลงทะเบียน คือ ในบางจังหวัดมีครูลงทะเบียนไว้เป็นจานวนมาก แต่ประสบปัญหาสถานที่จัดกิจกรรมมีขนาด
พื้นที่จากัด ไม่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ สาหรับปัจจัยสนับสนุนที่ช่วยให้ สสวท. มี ผลการดาเนินงาน
ที่ดีกว่าเปูาหมาย เพราะได้รับความร่วมมือกับเครือข่ายต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น ศูน ย์โรงเรียน มหาวิทยาลัย
เครือข่าย ศึกษานิเทศก์ เป็นต้น อีกทั้ง สสวท. วางแผนการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ สามารถดาเนินงานได้ตาม
ขั้นตอน ตลอดจนมีการติดตามประเมินผลโครงการต่างๆ รวมทั้งจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานในแต่ละ
โครงการเป็นรูปเล่ม ทาให้ง่ายต่อการรวบรวมข้อมูลและประมวลผล
- จานวนหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ทีส่ นับสนุนการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีและ
สะเต็มศึกษาร่วมกับ สสวท. มีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนความสาเร็จในการดาเนินแผนงาน/โครงการหลักภายใต้
ยุทธศาสตร์ 5 ปีของ สสวท. ปี พ.ศ. 2557-2561 ในยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนากาลังคน และเครือข่ายสนับสนุน
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งจานวนของ
หน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี และสะเต็ม
ศึกษาร่วมกับ สสวท. นับสะสมจากฐานข้อมูลของ สสวท. ซึ่งหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ที่มีความร่วมมือกับ สสวท.
ทั้งที่มีการลงนามใน MOU ร่ ว มกัน อย่ างเป็นทางการ หรือมีการจัดกิจกรรมร่ว มกันอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่ง
ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานอื่นๆ ที่เป็นบริษัท รวมไปถึงสมาคมต่างๆ โดยมีผลการดาเนินงานอยู่
ในระดับคะแนน 5.0000 ซึ่งสามารถสรุปผลได้ดังนี้
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หน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ที่มี
ความร่วมมือกับ สสวท.
หน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานอื่นๆ
รวม

จานวนหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ที่มีความร่วมมือกับ สสวท. (แห่ง)
ปี 2559
ปี 2560
38
62
46
47
84
109

ผลการดาเนิ น งานที่ บ รรลุ เปู าหมายมาก เนื่องจาก สสวท. มีความร่ว มมือกับหน่ว ยงานภาครัฐ เช่ น
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (สพฐ.) สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย (กศน.) เป็นต้น และหน่วยงานอื่นๆ เช่น บริษัท สมาคม เป็นต้น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มี
เครือข่ายที่มีความร่วมมือกับ สสวท. 84 แห่ง และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้ กาหนดเปูาหมายคือ 94 แห่ง
แต่ผลการดาเนินงานเพิ่มขึ้น 25 แห่ง ทาให้มีจานวนหน่วยงานเครือข่ายสะสม 109 แห่ง ซึ่งส่วนมากหน่วยงาน
ภาครัฐต้องดาเนินการร่วมกับ สสวท. อยู่แล้วตามภารกิจและนโยบายของการศึกษา สาหรับหน่วยงานอื่นๆ ที่
ไม่ใช่รัฐบาล มีการดาเนินงานร่วมกัน เช่น โรงเรียนศรีแสงธรรม ซึ่ง สสวท. ได้ไปศึกษาดูงาน ในด้านพลังงาน
Solar Cell และนามาพัฒนาเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ โดยจัดทาเป็น ต้นฉบับ คู่มือการจัด
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องพลังงานแสงอาทิตย์ นอกจากนี้ บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) ได้ร่วมมือกับ
บริษัท Rolls-Royce ร่วมกันออกทุนให้นักเรียนที่มีความสามารถผ่านเกณฑ์และคุณสมบัติที่กาหนดไว้ของ สสวท.
ไปแข่งขันทางวิชาการ และศึกษาดูงานที่ประเทศอังกฤษ จานวนทั้งสิ้น 60 คน
- จานวนนักเรียนที่ได้ รับการสนับสนุนการจัดการเรี ยนรู้ จากกาลังคน และเครื อข่ายสนับสนุน ของ สสวท.
พิจารณาความสาเร็จจากจานวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีจากกาลังคน และเครือข่ายของ สสวท. ทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยกาลังคน หมายถึง ครู
ศึกษานิเทศก์ ครูพี่เลี้ยง ครูและนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ สาหรับเครือข่าย หมายถึง เครือข่ายครู เครือข่าย
ศึกษานิเทศก์ เครือข่ายครูพี่เลี้ยง เครือข่ายครูและนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เครือข่ายสะเต็มศึกษา และหน่วยงาน
ภาคส่วนต่างๆ ที่มีความร่วมมือกับ สสวท. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สสวท. จัดทาโครงการพัฒนา ส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีจากกาลังคนและเครือข่ายของ สสวท. ให้กับ
นักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษ และนักเรียนทั่วไปอย่างต่อเนื่อง เช่น การสนับสนุนทุนการศึกษาจากโครงการ
ต่างๆ การจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพ การจัดกิจกรรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ และกิจกรรมส่งเสริมต่างๆ
สนับสนุนงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยเครือข่ายตามแนวทางสะเต็มศึกษา
เป็นต้น โดย สสวท. กาหนดเปูาหมายจานวนนักเรียนเป็น รายโครงการหรือกิจกรรม โดยมีรายละเอียดเปูาหมาย
และผลการดาเนินงาน แสดงได้ดังนี้

-7-

รายงานการประเมินผลองค์กรของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
ฉบับบทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)
โครงการ
1. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
และมหาวิทยาลัยเครือข่ายตามแนวทางสะเต็มศึกษา
2. การพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี (พสวท.)
3. การพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนที่มีโครงการ
ห้องเรียนพิเศษ
4. การพัฒนานักเรียนและจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์โอลิมปิควิชาการระหว่างประเทศ
5. การพัฒนาและขยายผลอัจฉริยะภาพวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สาหรับ
เยาวชน
6. การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49
พ.ศ. 2560 ในประเทศไทย
7. การพัฒนาและส่งเสริมการผลิตครูผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ (สควค.)
8. ทุน พสวท.
9. ทุนโอลิมปิกวิชาการ
10. ทุน สควค.
11. มูลนิธิ สอวน.
12. งานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ (Science Film Festival)
รวมทั้งหมด

เป้าหมาย
(คน)
300

จานวนนักเรียนฯ (คน)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
326

1,400

1,042

27,076

27,076

180

238

4,236

4,236

320

302

580

115

1,742
239
866
9,625
500,000
546,564

1,531
225
291
9,625
529,028
574,035

สสวท. มีผลการดาเนินงานดีกว่าเปูาหมายมาก โดยจานวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้
ที่มากที่สุด คือจานวนนักเรียนที่เข้าร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์หรือ Science Film Festival ซึ่งงาน
เทศกาลภาพยนตร์นั้น ถือว่าเป็นงานใหญ่ และมีนักเรียนให้ความสนใจเป็นจานวนมาก และภาพยนตร์ส่วนใหญ่
ที่นามาฉายในงานเทศกาลภาพยนตร์ฯ เป็นภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัล สาหรับโครงการหรือกิจกรรมอื่นๆ ส่วนใหญ่
บรรลุเปูาหมาย มีเพียงบางโครงการหรือกิจกรรมเท่านั้น ที่มีผลการดาเนินงานต่ากว่าเปูาหมาย เช่น การพัฒนา
และส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (พสวท.) การพัฒนาและส่งเสริมการผลิตครู
ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) และทุ นในโครงการต่างๆ ซึ่งปัญหาที่เป็น
ปัจจัยหลัก คือ นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาขอลาออกกลางคัน หรือเมื่อรับทุนการศึกษาไปแล้ว พบว่ารูปแบบ
หรื อ กระบวนการของการเป็ น นั ก เรี ย นทุ น ไม่ ต รงกั บ ความต้ อ งการ และไม่ ต้ อ งการที่ จ ะใช้ ทุ น คื น ซึ่ ง ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สสวท. อยู่ระหว่ างจัดทายุทธศาสตร์และการดาเนินงานเกี่ยวกับผู้มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท. ) และครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เสนอต่อ
คณะรั ฐ มนตรี เ พื่ อ พิ จ ารณาต่ อ ไป ซึ่ ง ปั ญ หาจากโครงการนี้ สสวท. ได้ ก าหนดเป็ น ตั ว ชี้ วั ด เพื่ อ ปรั บปรุ ง
ประสิทธิภาพการดาเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีความสามารถพิเศษฯ ในตัวชี้วัดที่จะรายงานผลในมิติที่ 3
ต่อไป
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รายงานการประเมินผลองค์กรของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
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- ข้อสังเกตข้อควรปรับปรุง/ในการวัด และวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดที่ 2 จานวนผู้เข้าใช้หลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ในระบบดิ จิทัล และ e-learning
ที่เผยแพร่ทางศูนย์เรียนรู้ดิจิทัล เว็บไซต์อื่นๆ ในปัจจุบัน สสวท. ยังมีข้อจากัดในการเก็บข้อมูลเชิงลึกสาหรับ
การใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ และแท็บเล็ต เนื่องจากยังไม่สามารถนับจานวนผู้เข้าใช้งานผ่าน
แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ และแท็บเล็ต ได้ แต่นับได้เฉพาะจานวนการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นเท่านั้น
สสวท. ได้ตระหนักถึงความสาคัญในสถิติชุดนี้ เนื่องจากเป็นผลผลิตที่เข้ามามีบทบาทในยุคปัจจุบัน และอนาคต
และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมาก ดังนั้น สสวท. ควรเร่งหามาตรการ/แนวทางที่เหมาะสม โดยมอบหมายให้
ผู้ดูแลระบบแอพพลิเคชั่นได้เสนอความคืบหน้าของผลการดาเนินงานในเรื่องนี้ต่อผู้บริหารที่กากับดูแลอย่าง
สม่าเสมอ เพื่อให้ สามารถนับจานวนผู้ใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ และแท็บเล็ต ได้ตั้งแต่ต้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
2. ตัวชี้วัดที่ 4 หน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
และสะเต็มศึกษาร่ว มกับ สสวท. หน่ว ยงานบางแห่ งกาหนดแผนการดาเนินงาน กิจกรรม และระยะเวลา
ไม่ ชั ด เจน ส่ ง ผลให้ ก ารด าเนิ น งานร่ ว มกั น กั บ สสวท. มี ค วามล่ า ช้ า และเกิ ด ความเข้ า ใจที่ ค ลาดเคลื่ อ น
นอกจากนีบ้ างหน่วยงานมีการเปลี่ยนผู้บริหาร ทาให้แนวทางการดาเนินงานไม่ต่อเนื่องกัน เมื่อผู้บริหารคนใหม่
ที่ ด ารงต าแหน่ ง มั ก จะมี ก ารเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า ง และหน้ า ที่ ก ารท างานของหน่ ว ยงานนั้ น ส่ ง ผลต่ อ
การประสานงานกับ สสวท. ที่ต้องเริ่มนับใหม่อีกครั้ง
• คะแนนที่ได้ คือ 3.3102

มิติที่ 2 ด้านผู้มีส่วนได้เสีย

สสวท. มีผลการประเมินผลการดาเนินงาน ในมิติที่ 2 อยู่ที่ระดับคะแนน 3.3102 ผ่านเกณฑ์การประเมินผลจาก
จานวนตัวชี้วัดที่ใช้วัดผลทั้งหมด 4 ตัวชี้วัดหลัก มีผลการดาเนินงานดีกว่าเปูาหมายมาก 1 ตัวชี้วัด เป็นไปตามเปูาหมาย 2
ตัวชี้วัด และต่ากว่าเปูาหมาย 1 ตัวชี้วัด สาหรับมิติด้านผู้มีส่วนได้เสีย มีคะแนนการประเมินผลอยู่ระหว่าง 2.4192 ถึง
5.0000 คะแนน โดยสรุปผลสาเร็จของการดาเนินงานตามกรอบการประเมินผลที่สาคัญ ดังนี้
- ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ พิจารณาจากระดับคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บ ริการของ สสวท. ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ใน 3 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
1. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ของ สสวท.
2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสะเต็มศึกษา
3. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการผลผลิตของ สสวท. ในรูปแบบสื่ อดิจิทัล และศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติ
(IPST Learning Space)
โดยจะกาหนดน้าหนักของแต่ละตัวชี้วัดที่สารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ดังนี้
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รายงานการประเมินผลองค์กรของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
ฉบับบทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)

ตัวชี้วัด
1.
2.
3.

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ของ สสวท.
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสะเต็มศึกษา
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการผลผลิตของ สสวท. ในรูปแบบ
สื่อดิจิทัล และศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติ (IPST Learning
Space)
ภาพรวม ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

น้าหนัก

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนนที่ได้

คะแนนถ่วง
น้าหนัก

0.30

3.9281

2.6562

0.7968

0.40

3.8766

2.3533

0.9413

0.30

3.8351

2.2702

0.6810

1.00

2.4192

ผลการดาเนินงานในแต่ละตัวชี้วัดมีรายละเอียดดังนี้
- ความพึงพอใจของผู้ใช้หลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ของ สสวท. กลุ่มเปูาหมายที่สอบถามความพึงพอใจ
มีทั้งหมด 4 กลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนสาระวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ปกครอง
และนักเรียน จานวนรวม 402 คน ในการวัดความพึงพอใจของผู้ใช้หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ จะวัด
ความพึงพอใจสื่อการเรียนการสอนออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) หนังสือเรียน 2) คู่มือครู 3) เอกสารเสริมความรู้ ในปีนี้
ภาพรวมผู้ใช้สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ มีความพึงพอใจอยู่ที่ระดับ 3.9281 เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินผล
จึงมีค่าคะแนนที่ได้อยู่ที่ระดับคะแนน 2.6562
 ระดั บความพึ งพอใจในสื่ อการเรี ยนการสอนของ สสวท. ประเภทหนั งสื อเรี ยน มี ระดั บความพึ งพอใจรวม
ในทุกกลุ่ มเปู าหมายที่ 3.8457 เมื่ อพิ จารณาตามกลุ่ มเปู าหมายพบว่ าในกลุ่ มครู และผู้ บริหารโรงเรียนจะมี ระดั บ
ความพึงพอใจมากที่สุ ด ในด้านเนื้อหาครอบคลุมตามหลักสู ตร คะแนนเฉลี่ย คือ 4.2427 และ 4.5200 ตามลาดับ
นักเรียน มีระดับความพึงพอใจมากที่สุดในด้านการออกแบบรูปเล่มเหมาะสมกับการใช้งาน (ขนาดอักษร รูปภาพประกอบ
ความหนาของเล่ม) คะแนนเฉลี่ย 3.5614 และผู้ปกครอง มีระดับความพึงพอใจมากที่สุดในด้านเนื้อหา/กิจกรรมการเรียนรู้
ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ คะแนนเฉลี่ย 3.8220
 ประเภทคูม่ ือครูมีระดับความพึงพอใจรวมในทุกกลุ่มเปูาหมายที่ 4.1390 เมื่อพิจารณาตามกลุ่มเปูาหมายพบว่าในกลุ่มครู
จะมีระดับความพึงพอใจมากที่สุดในด้านเนื้อหา และเฉลยมี ความถูกต้อง คะแนนเฉลี่ย 4.1010 และผู้บริหารโรงเรียน
จะมีระดับความพึงพอใจมากที่สุดในด้านเนื้อหาครบถ้วน และสอดคล้องกับหนังสือเรียน คะแนนเฉลี่ย 4.4000
 ประเภทเอกสารเสริมความรู้ มีระดับความพึงพอใจรวมในทุกกลุ่มเปูาหมายที่ 3.9644 เมื่อพิจารณาตามกลุ่มเปูาหมาย
พบว่า ในกลุ่มครูจะมีระดับความพึงพอใจมากที่สุดในด้านเนื้อหามีความถูกต้อง คะแนนเฉลี่ย 4.1685 ผู้บริหารโรงเรียน
จะมีระดับความพึงพอใจมากที่สุดในด้านเนื้อหาสอดคล้องกับหนังสือเรียน และเนื้อหามีความทันสมัย ในคะแนนเฉลี่ย
ที่เท่ากัน คือ 4.2917 นักเรี ยน มีระดับความพึงพอใจมากที่สุ ดในด้านการออกแบบรูปเล่มเหมาะสมกับการใช้งาน
(ขนาดอักษร รูปภาพประกอบ ความหนาของเล่ม) คะแนนเฉลี่ย 3.6937 และผู้ปกครอง มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด
ในด้านเนื้อหา/กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ คะแนนเฉลี่ย 3.9304
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1.
2.
3.

ผลผลิต

น้าหนัก

หนังสือเรียน
คู่มือครู
เอกสารเสริมความรู้
ภาพรวม ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้สื่อฯ

0.60
0.20
0.20
1.00

ผลการดาเนินงาน
(ระดับ)
3.8457
4.1390
3.9644

คะแนนถ่วงน้าหนัก
2.3074
0.8278
0.7929
3.9281

สาหรับรายละเอียดความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อผลผลิตหลักสู ตร สื่ อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ของ สสวท.
สามารถพิจารณาเพิ่มเติมจากรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) การประเมินผลการดาเนินงาน สสวท. ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560
- ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสะเต็ มศึกษา กลุ่ มเปูาหมายที่ สอบถามความพึงพอใจมีทั้งหมด 6 กลุ่ มเปูาหมาย ได้แก่
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนสาระวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ปกครอง นักเรียน รวมถึงกลุ่มเครือข่ายของ
สสวท. ที่เป็น core trainer และทูตสะเต็ม รวมจานวน 419 คน ในการวัดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสะเต็มจะวัดจากวิธีการ
เรียนรู้ใน 3 ช่องทาง ได้แก่ 1) อบรมครูสะเต็มศึกษา 2) ชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา 3) เว็บไซต์สะเต็ม ในปีนี้ภาพรวมของ
ผู้ใช้บริการสะเต็มศึกษา มีความพึงพอใจอยู่ที่ระดับ 3.8766 เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินผลในปีนี้ จึงมีค่าคะแนน
ที่ได้อยู่ที่ระดับคะแนน 2.3533 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสะเต็มจากวิธีการเรียนรู้ในช่องทาง อบรมครู
สะเต็ ม ศึ ก ษา มี ร ะดั บ ความพึ ง พอใจรวมที่ 3.8457 โดยมี ร ะดั บ ความพึ ง พอใจมากที่ สุ ด ในด้ า นเนื้ อ หาใน
การฝึกอบรมตรงกับวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย 3.9254 ช่องทางชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษามีระดับ
ความพึงพอใจรวมในทุกกลุ่มเปูาหมายที่ 3.9270 กลุ่มครูจะมีระดับความพึงพอใจมากที่สุดในด้านกิจกรรมสะเต็ม
ศึกษาส่งเสริมและกระตุ้นให้ศึกษา ค้นคว้า และแก้ปัญหาด้วยตนเอง คะแนนเฉลี่ย 4.1642 ผู้บริหารโรงเรียน
มีระดับความพึงพอใจมากที่สุดในด้านกิจกรรมสะเต็มศึกษาส่งเสริมและกระตุ้นให้ศึกษา ค้นคว้า และแก้ปัญหา
ด้ ว ยตนเอง และด้ า นกิ จ กรรมสะเต็ ม ศึ ก ษามี ค วามสนุ ก น่ า สนใจ มี ค วามเหมาะสมกั บ แต่ ล ะช่ ว งชั้ น เรี ย น
ในคะแนนเฉลี่ยที่เท่ากัน คือ 4.4737 ครู Core Trainer มีระดับความพึงพอใจมากที่สุดในด้านกิจกรรมสะเต็ม
ศึกษาช่วยเสริมความรู้ความเข้าใจในประโยชน์ของการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีต่อ
อาชีพ คะแนนเฉลี่ย 4.2857 ทูตสะเต็มมีระดับความพึงพอใจที่ค่อนข้างจะเท่ าๆ กัน ในเกือบทุกด้าน นักเรียน
มีระดับความพึงพอใจมากที่สุดในด้านกิจกรรมสะเต็มศึกษา มีความสนุก น่าสนใจ มีความเหมาะสมกับแต่ละช่วง
ชั้น เรี ยน คะแนนเฉลี่ ย 3.7589 และผู้ปกครอง มีระดับความพึงพอใจมากที่สุ ดในด้านกิจกรรมสะเต็มศึกษา
ส่งเสริมและกระตุ้นให้ศึกษา ค้นคว้า และแก้ปัญหาด้วยตนเอง และกิจกรรมสะเต็มศึกษามีความสนุก น่าสนใจ
มีความเหมาะสมกับ แต่ล ะช่ว งชั้น เรี ย น ในคะแนนเฉลี่ ย ที่เท่ากั น คือ 3.9244 ช่องทางเว็บไซต์ สะเต็มมีระดั บ
ความพึงพอใจรวมในทุกกลุ่มเปูาหมายที่ 3.8286 กลุ่มครู และ ครู Core Trainer ฑูตสะเต็ม จะมีระดับ
ความพึ งพอใจมากที่ สุ ดเหมือนกัน ในด้า นขนาดตัว อัก ษร โทนสี รู ปภาพประกอบ กราฟฟิกมี ความสวยงาม
เหมาะสม คะแนนเฉลี่ย 3.9701 และ 4.0588 ตามลาดับ ผู้บริหารโรงเรียน มีระดับความพึงพอใจมากที่สุดใน
ด้านเว็บไซต์สะเต็มง่ายต่อการใช้งาน และด้านข้อมูล เนื้อหาในเว็บไซต์สะเต็มมีความถูกต้ อง ครบถ้วน ทันสมัย
และเพีย งพอต่อการใช้งาน ในคะแนนเฉลี่ ยที่เท่ากัน คือ 4.1053 นักเรียน มีระดับความพึงพอใจมากที่สุ ด
ในด้านข้อมูล เนื้อหา ในเว็บไซต์สะเต็มมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย และเพียงพอต่อการใช้งาน คะแนนเฉลี่ย
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3.7477 และ ผู้ปกครอง มีร ะดับความพึงพอใจมากที่สุดในด้านสามารถใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์สะเต็มได้อย่าง
ต่อเนื่อง คะแนนเฉลี่ย 3.8462

1.
2.
3.

ผลผลิต

น้าหนัก

อบรมครูสะเต็มศึกษา
ชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา
เว็บไซต์สะเต็ม
ภาพรวม ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสะเต็มศึกษา

0.50
0.30
0.20
1.00

ผลการดาเนินงาน
(ระดับ)
3.8657
3.9270
3.8286

คะแนนถ่วงน้าหนัก
1.9328
1.1781
0.7657
3.8766

สาหรับรายละเอียดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อสะเต็มศึกษา สามารถพิจารณาเพิ่มเติมจากรายงานฉบับสมบูรณ์
(Final Report) การประเมินผลการดาเนินงาน สสวท. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- ความพึงพอใจของผู้เ ข้า ใช้ผลผลิตของ สสวท. ในรูปแบบดิจิทัล และศูนย์เรี ยนรู้ดิจิทัลระดับชาติ (IPST
Learning Space) กลุ่มเปูาหมายที่สอบถามความพึงพอใจทั้งหมด 5 กลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา
ครูผู้สอนสาระวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้ใช้สื่อดิจิทัลของ สสวท. ที่เข้าถึงผ่าน
ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สสวท. (http://learningspace.ipst.ac.th/)
โดยทั้ง 5 กลุ่มเปูาหมายจะดาเนินการสารวจทั้งวิธีส่ง แบบสอบถามทางไปรษณีย์ และสอบถามออนไลน์ผ่านหน้า
เว็บไซต์ของ สสวท. จานวนรวมทั้งสิ้น 866 คน สาหรับสื่อดิจิทัลที่ สสวท. เสนอประเมินผลในปี นี้แบ่งเป็น 3 กลุ่ม
คือ 1) ระบบอบรมครูออนไลน์ (Teacher PD System) 2) ระบบการสอบออนไลน์ (Online Testing System)
3) ระบบคลั งความรู้ (Scimath.org) ภาพรวมผู้ ใช้ สื่ อดิ จิ ทั ล มี ความพึ งพอใจอยู่ ที่ ระดั บ 3.8351 เมื่ อเที ยบกั บเกณฑ์
การประเมินผลในปีนี้ จึงมีค่าคะแนนที่ได้อยู่ที่ระดับคะแนน 2.2702
 การใช้บริการในระบบการอบรมครูออนไลน์ (Teacher PD System) มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ที่ระดับ
3.8452 โดยมีร ะดับ ความพึงพอใจสู งที่สุด ในประเด็นการจัดเรียงรูปแบบและเนื้อหา ง่ายต่อการเข้าถึง
บทเรียนและกิจกรรมออนไลน์ ที่ระดับคะแนน 3.9524 รองลงมา มีระดับคะแนนเฉลี่ย 3.9048 เท่ากัน 2
ประเด็ น คือ เนื้ อหาช่ว ยในการพัฒ นาศักยภาพการสอนให้ ดีขึ้น และประโยชน์ของระบบการอบรมครู
ออนไลน์ในภาพรวม
 ในด้านระบบการสอบออนไลน์ (Online Testing System) ) มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ที่ระดับ 3.8706
โดยที่กลุ่มครู และนักเรียน มีระดับความพึงพอใจใกล้เคียงกันในเกือบทุกประเด็น โดยพึงพอใจมากที่สุด
ในประเด็น ประโยชน์ ของระบบการสอบออนไลน์ ในภาพรวม ค่า คะแนนเฉลี่ ย 4.1176 และ 3.9706
ตามลาดับ
 ในส่วนของระบบคลังความรู้ (SciMath.org) มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ที่ระดับ 3.8148 โดยกลุ่มครู และ
ประชาชนทั่ว ไป มีร ะดับ ความพึงพอใจมากที่สุ ดเหมือนกันในประเด็น ประโยชน์ของระบบคลั งความรู้
ในภาพรวม ค่าคะแนน 4.0333 และ 3.4710 ตามลาดับ กลุ่มผู้ปกครอง มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด
2 ประเด็นเท่ากัน ค่าคะแนน 3.9318 คือ ประเด็นสื่อช่วยเสริมความเข้าใจมากขึ้น และสามารถสืบค้นหา
ข้อมูลที่ต้องการได้ และประชาชนทั่วไป มีระดับความพึ งพอใจมากที่สุดในประเด็นสื่อช่วยเสริมความเข้าใจ
มากขึ้นค่าคะแนน 4.0750
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รายงานการประเมินผลองค์กรของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
ฉบับบทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)

ผลผลิต

น้าหนัก

1. ระบบการอบรมครูออนไลน์ (Teacher PD System)
2. ระบบการสอบออนไลน์ (Online Testing System)
3. ระบบคลังความรู้ (Scimath.org)
ภาพรวม ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าใช้ผลผลิตฯ

0.30
0.20
0.50
1.00

ผลการดาเนินงาน
(ระดับ)

คะแนนถ่วง
น้าหนัก

3.8452
3.8706
3.8149

1.1535
0.7741
1.9074
3.8351

ส าหรั บรายละเอียดความพึงพอใจของผู้ เข้าใช้ที่ มีต่อผลผลิ ตของ สสวท. ในรู ปแบบดิจิทั ล และศู นย์เรี ยนรู้ ดิจิทั ล
ระดับชาติ (IPST Learning Space) สามารถพิจารณาเพิ่มเติมจากรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
การประเมินผลการดาเนินงาน สสวท. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- ร้ อยละการด าเนิน งานตามแผนการสร้ า งความรู้ ค วามเข้า ใจแก่ป ระชาชน พิจารณาจากผลส าเร็จของ
การดาเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน โดยวัดจากจานวนครั้งของการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจริง
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทียบกับจานวนครั้งของการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจ
แก่ประชาชนที่กาหนดไว้ โดย สสวท. มีจานวนครั้งของการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจ
แก่ ป ระชาชนที่ ก าหนดไว้ ภายในปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ทั้ งหมด 1,001 ครั้ ง จ านวนครั้ งของการใช้ สื่ อ
ประชาสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจริง ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จานวน 1,650 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 164.84 เมื่อเทียบกับ
เกณฑ์การประเมินผลที่กาหนด จึงมีผลการดาเนินงานที่ระดับคะแนน 5.0000 หรือมีผลการดาเนินงานดีกว่าเปูาหมาย
มาก
ฝุายสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดทาช่องทางการสื่อสารผลงาน กิจกรรมต่างๆ และการแถลงข่าว
ผลงานที่โดดเด่นของ สสวท. ผ่านช่องทาง Social Media เช่น IPST Thailand Facebook และการประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อต่างๆ ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว เพื่อให้ข้อมูลและข่าวสารไปยังกลุ่มเปูาหมาย และประชาชนทั่วไป
อีกทั้งยังมีการเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ สื่อออนไลน์ ภาพถ่ายการปฏิบัติงาน
เป็นต้น ซึ่งมีตัวอย่างการประชาสัมพันธ์ เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ ถ่ายทาข่าวและเผยแพร่ในเดือน
ตุลาคม 2559 งาน ISMTEC 2015 และการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ในเดือนกรกฎาคม 2560 โดยถ่ายทา
ข่าวสัมภาษณ์เผยแพร่งานผลการแข่งขันประกาศชัยชนะของผู้แทนฯ โอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศทุกวิชา
คว้าเหรียญสร้างชื่อให้ประเทศ เป็นต้น
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โดยแสดงรายละเอียดจานวนครั้งของการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจริงได้ดังนี้
หัวข้อ

สารสนเทศ
สื่ออื่นๆ
ออนไลน์

กิจกรรม

รวม

-

3

341

307

10

32

780

130.42

511.67

*

1,066.67

228.74

-

-

660

-

-

660

-

-

870

-

-

870

ร้อยละ
131.82
ร้อยละการดาเนินงานตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ : *สสวท. ไม่ได้กาหนดเปูาหมายการดาเนินงาน

-

131.82
164.84

1) การสื่อสารประชาสัมพันธ์
เปูาหมาย
ข่าวสารยกระดับการเรียนการ
สอน สื่อ ครู นักเรียน ด้าน
ผลงาน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
สนับสนุน เปูาหมายหลักและ
ร้อยละ
ภารกิจหลักขององค์กร
2) การสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์และ เปูาหมาย
Social Media (เว็บไซต์ เฟซบุ๊ค)
ผลงาน

โทรทัศน์

วิทยุ

สิ่งพิมพ์

38

-

240

60

54

64

313

142.11

*

-

- ระดับการยอมรับของประชาชนในการเป็นผู้นาด้านการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีของ
ประเทศของ สสวท. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีระดับคะแนนรวมถ่วงน้าหนักตัวชี้วัด เท่ากับ 3.1764
คะแนน ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ 1) ระดับการยอมรับในข้อมูลข่าวสารหรือความรู้ที่ สสวท. เผยแพร่ และ
2) ระดับการยอมรับในผลงานและบทบาทของ สสวท. โดยกาหนดน้าหนักของแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัด

น้าหนัก

1. ระดับการยอมรับในข้อมูลข่าวสารหรือความรู้ที่ สสวท. เผยแพร่
2. ระดับการยอมรับในผลงานและบทบาทของ สสวท.
ภาพรวม ระดับการยอมรับของประชาชนในการเป็นผู้นา
ด้านการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
ของประเทศของ สสวท.

0.40
0.60
1.00

ผลการดาเนินงาน
(ระดับ)
3.9106
4.0712

คะแนนที่ได้
2.1060
3.8900

คะแนนถ่วง
น้าหนัก
0.8424
2.3340
3.1764

 ระดับการยอมรับในข้อมูลข่าวสารหรือความรู้ที่ สสวท. เผยแพร่ จากการสารวจระดับการยอมรับในข้อมูลข่าวสาร
หรือความรู้ที่ สสวท. เผยแพร่ ของประชาชน ผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องกับ สสวท. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 โดยสารวจจากกลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจานวน 9 กลุ่ม ได้แก่ 1) คณะกรรมการ สสวท. 2) เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานภาครัฐที่ทางานร่วมกับ สสวท. 3) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาคเอกชนที่ทางานร่วมกับ สสวท. 4) ครูผู้สอน
สาระวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5) นักเรียน 6) ผู้บริหารโรงเรียน 7) ผู้ปกครอง 8) ประชาชนทั่วไป
และ 9) กลุ่มเครือข่ายของ สสวท. ที่เป็น Core Trainer และฑูตสะเต็ม จานวนทั้งสิ้น 844 คน พบว่า มีระดับ
การยอมรับในข้อมูลข่าวสารหรือความรู้ และกิจกรรมที่ สสวท. เผยแพร่ภาพรวมที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.8624 หรือ
เทียบเท่ากับมีความเห็ นด้วยกับคุณภาพของข้อมูลข่าวสารและกิ จกรรมที่ สสวท. จัดขึ้น และเมื่อถ่ วงน้าหนั ก
ตามกลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 9 กลุ่ม จะได้ผลคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้าหนักเท่ากับ 3.9106 คะแนน ดังนั้น เมื่อเทียบกับ
เกณฑ์การประเมินผลที่กาหนดจะมีผลการประเมินเท่ากับ ระดับคะแนน 2.1060
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โดยเมื่อจาแนกตามกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มที่ให้คะแนนระดับการยอมรับในข้อมูลข่าวสารหรือความรู้ที่ สสวท.
เผยแพร่ สู งที่สุ ด คือ คณะกรรมการ สสวท. มี ระดับคะแนนเฉลี่ ยเท่ ากับ 4.2222 รองถัดมาคือ ผู้ บริหารโรงเรียน
มีระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.1528 ส่วนกลุ่มที่ให้การยอมรับในข้อมูลข่าวสารหรือความรู้ที่ สสวท. เผยแพร่น้อยกว่า
กลุ่มอื่น คือ ประชาชนทั่วไป มีระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.2566
ระดับคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของระดับการยอมรับในข้อมูลข่าวสารหรือความรู้ที่ สสวท. เผยแพร่ ดังแสดงในตาราง
กลุ่มตัวอย่าง
1) คณะกรรมการ สสวท.
2) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ
3) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาคเอกชน
4) ครูผู้สอนสาระวิชาคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5) นักเรียน
6) ผู้บริหารโรงเรียน
7) ผู้ปกครอง
8) ประชาชนทั่วไป
9) กลุ่มเครือข่ายของ สสวท.
ที่เป็น Core Trainer และฑูตสะเต็ม
รวม

น้าหนัก

ค่าเฉลี่ย

ค่าเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก

0.05
0.10
0.05

4.2222
4.0284
3.5556

0.2111
0.4028
0.1778

0.20

3.8538

0.7708

0.20
0.20
0.10
0.05

3.8889
4.1528
3.7917
3.2566

0.7778
0.8306
0.3792
0.1628

0.05

3.9556

0.1978

1.00

3.8624

3.9106

หากพิจารณารายละเอียดของระดับคะแนนการยอมรับในข้อมูลข่าวสารหรือความรู้ที่ สสวท. เผยแพร่ สามารถ
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ด้านข้อมูลจากเว็บไซต์ของ สสวท. และด้านข้อมูลจากกิจกรรมที่ สสวท. จัดขึ้น
ในส่วนของข้อมูลข่าวสารหรือความรู้ที่ สสวท. เผยแพร่ในช่องทางต่างๆ และในเว็บไซต์ของ สสวท. ในภาพรวม
จาแนกตามรายละเอียดข้อย่อยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการยอมรับในข้อมูลข่าวสารหรือความรู้ที่ สสวท. เผยแพร่ฯ ในเรื่อง
ข้อมูลน่าเชื่อถือมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.7725 รองลงมาคือ เรื่องข้อมูลมีความสมบูรณ์และให้เนื้อหาสาคัญ
อย่างครบถ้วน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.6329 และน้อยที่สุดในเรื่องข้อมูลตรงกับความต้องการของท่าน มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 3.4015
ในส่ วนของการยอมรั บในกิจกรรมต่างๆ ที่ สสวท. จัดขึ้น ในภาพรวมจาแนกตามรายละเอียดข้อย่ อยพบว่ า
กลุ่ มตั วอย่ างที่ เคยเข้ าร่ วมกิ จกรรม มี ความเห็ นว่ า กิ จกรรมของ สสวท. ท าให้ เกิ ดการแลกเปลี่ ยนความรู้ ใหม่ ๆ
ด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.9379 รองถัดมาคือ กิจกรรมของ สสวท.
ทาให้มีโอกาสในการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.9244 และน้อยที่สุดในเรื่องกิจกรรม
ของ สสวท. มีความน่าสนใจ ท้าทายความสามารถ ทาให้อยากเข้าร่วม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.7320
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ฉบับบทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)

ระดับคะแนนการยอมรับในข้อมูลข่าวสารหรือความรู้ที่ สสวท. เผยแพร่ จาแนกตามกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 9 กลุ่ม
กลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ประเด็น

ผู้ปกครอง ประชาชน

Core
Trainer
& ฑูตสะเต็ม

3.4000 3.8037 3.9787 4.0833 3.7105 3.0485
3.2000 3.7009 3.6383 4.0000 3.5841 3.1335

4.0667
3.6667

4.0000 3.8598 3.7447 4.1667 3.7105 3.2282

3.9333

3.8000 3.8318 3.9574 4.2500 3.8772 3.3578

3.9333

4.2000 4.0841 4.2128 4.4583 4.0177 3.4093
3.6000 3.8972 3.8936 4.1250 3.8333 3.2902

4.3333
4.0000

3.2000 3.8131 3.7872 4.1667 3.7632 3.2647

3.9333

3.4000 3.8318 3.9362 4.1667 3.7982 3.2791

3.9333

3.2000 3.8774 3.8511 3.9583 3.8246 3.2985

3.8000

3.2000 3.9605 4.0000 4.4737 3.9677 2.8312

4.0588

3.2000 4.1711 4.2143 4.4211 4.1935 3.0909

4.0000

3.6000 4.1842 4.0000 4.5263 4.2581 3.0649

4.1765

3.6000 4.1053 4.2857 4.3158 4.2258 3.1429

4.0588

2.8000 3.9079 3.9286 4.2105 4.0645 3.1299

3.8824

3.2000 3.9737 4.1429 4.2632 4.1290 3.2727

4.2353

3.8624 4.4630 4.2783 3.2667 4.0504 4.0952 4.3684 4.1398 3.0887

4.0686

รวม

คณะ
ภาครัฐ
กรรมการ

ข้อมูลข่าวสารหรือความรู้ที่ สสวท. เผยแพร่ในช่องทางต่างๆ และในเว็บไซต์
1. ข้อมูลมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ
3.4240 4.0833 3.8936
2. ข้อมูลตรงกับความต้องการของท่าน
3.4015 4.0833 3.8511
3. ข้อมูลมีความถูกต้อง ชัดเจน เนื้อหา
3.5262 4.2500 4.0213
ไม่คลุมเครือ
4. ข้อมูลมีความสมบูรณ์และให้เนื้อหาสาคัญ
3.6329 4.3333 4.0426
อย่างครบถ้วน
5. ข้อมูลน่าเชื่อถือ
3.7725 4.7500 4.3617
6. ข้อมูลมีการอธิบายให้เห็นภาพ ทาให้เข้าใจง่าย 3.5941 4.3333 4.0851
7. ข้อมูลน่าสนใจ และหากมีความสนใจ
เพิ่มเติมมีการให้ข้อมูลในเชิงลึกที่สามารถ 3.5404 4.0833 3.9787
สืบค้นต่อได้
8. ข้อมูลมีการสรุปอย่างเป็นเหตุเป็นผล
3.5670 4.0833 4.0213
ช่วยให้ท่าน คิด วิเคราะห์เป็นระบบ
9. ข้อมูลมีประโยชน์สามารถนาไปใช้งาน
3.5691 4.0000 4.0000
ในชีวิตประจาวัน หรือประกอบอาชีพได้
กิจกรรมต่างๆ ที่ สสวท. จัดขึ้น
1. กิจกรรมของ สสวท. มีความน่าสนใจ
3.7320 4.1111 4.2093
ท้าทายความสามารถ ทาให้อยากเข้าร่วม
2. กิจกรรมของ สสวท. ทาให้มีโอกาส
3.9244 4.7778 4.3488
ในการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ
3. กิจกรรมของ สสวท. ทาให้เกิด
การแลกเปลี่ยนความรูใ้ หม่ๆ ด้าน
3.9379 4.5556 4.3810
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
4. กิจกรรมของ สสวท. ทาให้ผู้เข้าร่วมได้
3.9038 4.3333 4.2558
แสดงความรู้ ความสามารถที่มีอยู่อย่างเต็มที่
5. กิจกรรมของ สสวท. สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันหรือประกอบ 3.7698 4.4444 4.1395
อาชีพได้
6. กิจกรรมของ สสวท. มีประโยชน์ ทาให้
3.9038 4.5556 4.3256
อยากแนะนา คนอื่นให้มาเข้าร่วม
รวม
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ภาค
เอกชน

ครู

นักเรียน

ผู้บริหาร
โรงเรียน

รายงานการประเมินผลองค์กรของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
ฉบับบทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)

 ระดับการยอมรับในผลงานและบทบาทของ สสวท. จากการสารวจระดับการยอมรับในผลงานและบทบาท
ของ สสวท. ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยส ารวจจากกลุ่ มผู้ ที่ มี ส่ วนเกี่ยวข้องจานวน 9 กลุ่ ม ได้แก่
1) คณะกรรมการ สสวท. 2) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐที่ทางานร่วมกับ สสวท. 3) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ภาคเอกชนที่ทางานร่วมกับ สสวท. 4) ครูผู้สอนสาระวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5) นักเรียน
6) ผู้บริหารโรงเรียน 7) ผู้ปกครอง 8) ประชาชนทั่วไป และ 9) กลุ่มเครือข่ายของ สสวท. ที่เป็น Core Trainer
และฑูตสะเต็ม จานวนทั้งสิ้น 844 คน พบว่ามีระดับการยอมรับในผลงานและบทบาทของ สสวท. ภาพรวม
ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.7019 หรือเทียบเท่ากับมีความเห็นด้วยกับผลงานและบทบาทของ สสวท. และเมื่อ
ถ่วงน้าหนักตามกลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 9 กลุ่ม จะได้ผลคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก 4.0712 ดังนั้นเมื่อเทียบกับ
เกณฑ์การประเมินผลที่กาหนดจะมีผลการประเมินเท่ากับ ระดับคะแนน 3.8900 เมื่อจาแนกตามกลุ่มตัวอย่าง
พบว่า กลุ่มที่ให้ คะแนนระดับ การยอมรับในผลงานและบทบาทของ สสวท. สูงที่สุด คือ ผู้บริหารโรงเรียน
มีระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.3961 รองถัดมาคือ คณะกรรมการ สสวท. มีระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.2389
ส่วนกลุ่มที่ให้การยอมรับในผลงานและบทบาทของ สสวท. น้อยกว่ากลุ่มอื่น คือ ประชาชนทั่วไป ระดับคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 3.3748
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของระดับการยอมรับในผลงานและบทบาทของ สสวท. ดังแสดง
กลุ่มตัวอย่าง
1) คณะกรรมการ สสวท.
2) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ
3) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาคเอกชน
4) ครูผู้สอนสาระวิชาคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5) นักเรียน
6) ผู้บริหารโรงเรียน
7) ผู้ปกครอง
8) ประชาชนทั่วไป
9) กลุ่มเครือข่ายของ สสวท.
ที่เป็น Core Trainer และฑูตสะเต็ม
รวม

น้าหนัก

ค่าเฉลี่ย

ค่าเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก

0.05
0.10
0.05

4.2389
4.1829
3.7158

0.2119
0.4183
0.1858

0.20

4.0880

0.8176

0.20
0.20
0.10
0.05

3.9462
4.3961
4.0370
3.3748

0.7892
0.8792
0.4037
0.1687

0.05

3.9342

0.1967

1.00

3.7019

4.0712

ระดับการยอมรับในผลงานและบทบาทของ สสวท. ในภาพรวมเมื่อจาแนกตามประเด็นย่อย พบว่า ประเด็น
ที่ได้คะแนนมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ 1) เป็นองค์กรที่พัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีให้เป็นที่ยอมรับ มีระดับคะแนนเฉลี่ย 3.8145 และ 2) เป็นองค์กรที่มีผลงานด้านการค้นคว้า
วิจัย พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี มีระดับคะแนนเฉลี่ย
3.7897 และ 3) เป็นองค์กรที่มีภาพลักษณ์ที่ดี มีระดับคะแนนเฉลี่ย 3.7886 และ4) เป็นองค์กรที่พัฒนานักเรียนไทย
ให้มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สูงขึ้นและทัดเทียมนานาชาติ มีระดับ
คะแนนเฉลี่ย 3.7884 และ 5) เป็นองค์กรที่พัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยีมีระดับคะแนนเฉลี่ย 3.7794
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รายงานการประเมินผลองค์กรของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
ฉบับบทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)

ระดับคะแนนการยอมรับในผลงานและบทบาทของ สสวท. จาแนกตามกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 9 กลุ่ม
กลุ่มผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
ประเด็น
1. เป็นองค์กรด้านการศึกษาชั้นนา
ระดับประเทศ
2. เป็นองค์กรที่มีเครือข่ายความร่วมมือ
ในระดับชาติ
3. เป็นองค์กรที่มีเครือข่ายความร่วมมือ
ในระดับนานาชาติ
4. เป็นองค์กรที่มผี ู้บริหารระดับสูงขององค์กร
ที่มีความโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับ
และ กในวงการศึกษา
5. เป็นองค์กรที่มบี ุคลากรที่มีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับ
6. เป็นองค์กรที่มีภาพลักษณ์ที่ดี
7. เป็นองค์กรทีพ่ ัฒนานักเรียนไทยให้มีความรู้
ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี สูงขึ้นและทัดเทียม
นานาชาติ
8. เป็นองค์กรที่มีผลงานด้านการค้นคว้า วิจัย
พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการจัดการ
เรียนรูด้ ้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี
9. เป็นองค์กรระดับชาติที่ดาเนินงาน
ด้านสะเต็มศึกษา เพื่อขับเคลื่อนการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี
10. เป็นองค์กรทีพ่ ัฒนาครูให้มีความรู้และ
ทักษะในการสอนวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
11. เป็นองค์กรทีพ่ ัฒนานักเรียนให้มีความรู้
ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
12. เป็นองค์กรที่พัฒนาและส่งเสริมผู้มี
ความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีให้เป็นทีย่ อมรับ
13. เป็นองค์กรทีพ่ ัฒนาและส่งเสริมการผลิตครู
ที่มีความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ให้เป็นทีย่ อมรับ

รวม

คณะ
ภาครัฐ
กรรมการ

ภาค
เอกชน

ครู

นักเรียน

ผู้บริหาร
โรงเรียน

ผู้ปกครอง ประชาชน

Core
Trainer
& ฑูตสะเต็ม

3.6214 4.2308 4.1333 4.2000 4.1296 3.8667 4.5217 4.0000 3.2220

4.1250

3.6742 4.4615 4.2889 4.2000 4.0926 3.8696 4.5652 4.0804 3.2763

4.2500

3.6535 4.4615 4.1556 3.4000 4.1038 3.8043 4.5217 4.0625 3.2745

4.0625

3.6700 4.0769 4.1778 3.8000 4.0370 3.8261 4.4783 3.9464 3.3685

3.8750

3.7204 4.3077 4.1556 3.8000 4.1389 3.8043 4.3478 4.0179 3.4131

4.1250

3.7886 4.4615 4.2000 3.4000 4.2037 4.1957 4.5217 4.1429 3.4313

4.1250

3.7884 4.5385 4.2889 4.0000 4.1574 4.1333 4.5652 4.1339 3.4403

4.0000

3.7897 4.2308 4.1333 3.2000 4.1481 4.1333 4.5652 4.1518 3.4848

3.7500

3.5714 4.5385 4.2174 4.0000 4.0370 3.8298 4.2917 3.9545 3.1585

4.2500

3.7268 4.3846 4.3478 3.8000 4.1574 4.0638 4.4583 4.0364 3.3636

4.0000

3.7794 4.0769 4.2174 3.6000 4.1019 3.9362 4.2917 4.1000 3.5152

3.8125

3.8145 4.4615 4.3696 3.6000 4.2778 4.0851 4.3750 4.0545 3.4802

4.3125

3.7231 4.0769 4.2391 3.8000 4.1019 3.9787 4.2917 4.1182 3.3963

3.8125
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รายงานการประเมินผลองค์กรของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
ฉบับบทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)
กลุ่มผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
ประเด็น
14. เป็นองค์กรทีว่ ิจัยและพัฒนาหนังสือเรียน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
15. เป็นองค์กรทีจ่ ัดทาสื่อและเอกสารเสริม
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
ที่มีคุณภาพ เป็นทีย่ อมรับ
16. เป็นองค์กรทีค่ ้นคว้า วิจยั ประดิษฐ์อปุ กรณ์
ประกอบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับ
17. เป็นองค์กรทีจ่ ัดทาสื่อดิจิทัลด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
ที่มีคุณภาพ
18. เป็นองค์กรที่มผี ลงานด้านการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
19. เป็นองค์กรทีใ่ ห้คาปรึกษา แนะนาด้าน
การศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยีจนเป็นที่ยอมรับของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

รวม

รวม

คณะ
ภาครัฐ
กรรมการ

ภาค
เอกชน

ครู

นักเรียน

ผู้บริหาร
โรงเรียน

ผู้ปกครอง ประชาชน

Core
Trainer
& ฑูตสะเต็ม

3.7356 4.1538 4.1957 3.8000 4.1019 3.9362 4.2500 4.0273 3.4522

3.8125

3.6633 4.3846 4.2609 3.8000 4.0278 3.8298 4.4167 3.9091 3.3583

3.6875

3.6454 3.8462 4.0652 3.6000 4.0185 3.8936 4.4167 3.9364 3.3543

3.6875

3.6349 3.8462 4.0217 3.8000 3.9907 3.8723 4.3750 3.9818 3.3427

3.5625

3.6625 3.8462 3.9565 3.2000 3.9537 3.9574 4.3333 4.0000 3.4033

3.6250

3.7077 4.1538 4.0652 3.6000 3.9074 4.0851 4.2917 4.0642 3.4359

3.8750

3.7019 4.2389 4.1829 3.7158 4.0880 3.9462 4.3961 4.0370 3.3748 3.9342

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสิ่งที่ สสวท. ควรปรับปรุงการทางานพบว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องการให้
สสวท. ปรับปรุงการทางานมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ สสวท. ควรมีการประชาสัมพันธ์ องค์กร และผลงานของ
สสวท. ให้สาธารณชนทราบอย่างทั่วถึง ร้อยละ 26.22 รองลงมาคือ ควรมีการจัดทา ปรับปรุง พัฒนาสื่ อ หนังสือ
เรีย น และเอกสารเสริ ม ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีให้ มีความน่าสนใจ อ่านง่าย ทันสมัย และ
สอดคล้ องกับการเรี ยนการสอนในทุกระดับชั้น โดยอาจเพิ่มตัวอย่าง แบบฝึ กหั ด ให้ มากขึ้น รวมถึงจัดทาสื่ อดิจิ ทั ล
วิ ดี ทั ศ น์ ที่ มี เ นื้ อ หาเข้ า ใจง่ า ย ร้ อ ยละ 23.11 นอกจากนั้ น สสวท. ควรมี ก ารพั ฒ นาครู ใ ห้ มี ค วามสามารถ
ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้มีคุณภาพมากขึ้น สนับสนุนและให้โอกาสครู
บุคลากรทางการศึกษา ได้มีโอกาสศึกษาดูงานในหน่วยงานต่างๆ ที่หลากหลาย ซึ่งจะทาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้
พัฒนาความรู้ของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 8.44
สาหรับข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทที่ สสวท. ควรมุ่งเน้นหรือดาเนินงานเพิ่มเติมพบว่า สิ่งที่
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องการให้ สสวท. มุ่งเน้นมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ สสวท. ควรส่งเสริม พัฒนา หลักสูตร
กิจกรรม การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ร้อยละ 25.51 รองลงมาคือ สสวท. ควรพัฒนา
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รายงานการประเมินผลองค์กรของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
ฉบับบทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)

การผลิต สื่อการเรียนรู้ หนังสือเรียน คู่มือ วิ ดีทัศน์ช่วยสอน เอกสารเสริม อุปกรณ์ต่างๆ เทคโนโลยี ร้อยละ 20.29
รวมถึงควรส่งเสริมและพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียน
การสอน ร้อยละ 12.46
- ร้อยละความตระหนักและเห็นความสาคัญของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของเยาวชน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีระดับคะแนนรวมถ่วงน้าหนัก เท่ากับ 3.5360 คะแนนประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด
ย่ อ ย ได้ แก่ 1) ร้ อยละความตระหนั ก ในความส าคั ญของวิ ทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยี (Science
Awareness) ของเยาวชน และ 2) ร้อยละความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Scientific Literacy)
ของเยาวชน โดยกาหนดน้าหนักของแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัด
1.

ร้อยละความตระหนักในความสาคัญของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี (Science Awareness) ของเยาวชน
2. ร้อยละความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(Scientific Literacy) ของเยาวชน
ภาพรวม ร้ อ ยละความตระหนั ก และเห็ น ความส าคั ญ ของการเรี ย นรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของเยาวชน

น้าหนัก

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนนที่ได้

คะแนน
ถ่วงน้าหนัก

0.60

53.64

5.0000

3.0000

0.40

59.02

1.3400

0.5360

1.00

3.5360

 ร้อยละความตระหนักในความสาคัญของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (Science Awareness)
ของเยาวชน จากการสารวจร้อยละความตระหนักในความสาคัญของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
(Science Awareness) ของเยาวชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยสารวจจากกลุ่มเยาวชน (อายุ 15-18
ปี) ที่เป็นนักเรียน นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในวัยเรียน หรืออยู่ในชั้นมัธยมศึกษา (ตอนต้นและตอนปลาย) และอุดมศึกษา
จานวน 234 คน พบว่า มีผลสารวจเท่ากับ ร้อยละ 53.64 เมื่อเทียบกับค่าเปูาหมายที่กาหนดจะมีผลการประเมิน
เท่ากับระดับคะแนน 5.0000 หรืออาจสรุปผลได้ว่า เยาวชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้ความสาคัญของการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ (การให้ความสาคัญของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หรือมีความรู้และเข้าใจว่าวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้อง
กับการหาความรู้อื่นๆ ในสังคมและชีวิตอย่างไร) รวมทั้งความชื่นชมการให้เหตุผลหรือคาอธิบายทางวิทยาศาสตร์
หรือที่เป็นวิทยาศาสตร์ ได้อย่ างถูกต้อง จากจานวนข้อคาถาม 10 ข้อที่ถามกั บกลุ่มตัวอย่างไปทั้งหมด 234 คน
คิดเป็นร้อยละ 53.64 ของเยาวชนทั้งหมด โดยมีผลการสารวจดังแสดงในตาราง
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รายงานการประเมินผลองค์กรของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
ฉบับบทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)

ร้อยละของความตระหนักในความสาคัญของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (Science Awareness)
ของเยาวชน
เยาวชน
ที่แสดงความคิดเห็น
ได้อย่างถูกต้อง
จานวน
ร้อยละ
วิทยาศาสตร์บริสุทธ์ (Pure science)
1) ยังมีปรากฏการณ์บางอย่างที่อธิบายไม่ได้ด้วย
วิทยาศาสตร์หรือหลักการทางธรรมชาติ
2) ในที่สุดแล้วคอมพิวเตอร์จะสามารถคิดเองได้
เหมือนมนุษย์
3) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีคุณค่าต่อ
วิวัฒนาการของมนุษยชาติ
4) เราควรสนับสนุนเงินและทรัพยากรมากกว่า
ปัจจุบันนี้เพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมทีโ่ ดนทาลาย
5) นักวิทยาศาสตร์ควรได้รับอนุญาตให้ทาการ
ทดลองในสัตว์ ถ้าผลการวิจัยนั้นจะช่วยต่อชีวิต
มนุษย์
วิทยาศาสตร์เทียม (Pseudoscience)
6) ตาแหน่งของดวงดาวมีอิทธิผลต่อสิ่งที่เกิดขึ้น
ในชีวิตประจาวัน

เยาวชน
ที่แสดงความคิดเห็น
ไม่ถูกต้อง
จานวน
ร้อยละ

รวม
จานวน

ร้อยละ

203

89.43

24

10.57

227

100.00

169

76.82

51

23.18

220

100.00

207

93.67

14

6.33

221

100.00

197

86.78

30

13.22

227

100.00

171

77.38

50

22.62

221

100.00

39

17.41

185

82.59

224

100.00

37.95
14.81

121
161

62.05
85.19

195
189

100.00
100.00

9.21

207

90.79

228

100.00

33.01
53.64

138

66.99

206

100.00

7) ในโลกนี้มีบางคนเป็นผู้มีพลังจิต
74
8) มีสิ่งมีชีวิตอื่นอยู่ในจักรวาลนี้
28
9) ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีอิทธิพลต่อการดารง
21
ชีวิตประจาวัน ของพวกเรามากเกินไป
10) มีตัวเลขบางตัวเป็นเลขนาโชค
68
ร้อยละของความตระหนักในความสาคัญของวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (Science Awareness) ของเยาวชน

 ร้อยละความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (Scientific Literacy) ของเยาวชน จากการสารวจ
ร้อยละความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (Scientific Literacy) ของเยาวชน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยสารวจจากกลุ่มเยาวชน (อายุ 15-18 ปี) ที่เป็นนักเรียน นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในวัยเรียน
หรื อ อยู่ ใ นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษา (ตอนต้ น และตอนปลาย) จ านวน 234 คน มี ผ ลส ารวจเท่ า กั บ ร้ อ ยละ 59.02
เมื่อเที ย บกับ ค่ าเปู าหมายที่ก าหนดจะมีผ ลการประเมินเท่ากับ ระดับคะแนน 1.3400 หรือ อาจสรุ ปได้ว่ า
เยาวชนสามารถตอบคาถามเกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ในแต่ละข้อได้อย่างถูกต้อง จานวน 20 ข้อ
ทีถ่ ามกับกลุ่มเยาวชน 234 คน มีค่าเท่ากับ ร้อยละ 59.02 ของเยาวชนทั้งหมด โดยการสอบถามคาถามเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จ านวน 20 ข้อ และนับผลเฉพาะข้อคาตอบที่ตอบถูกต้อง ซึ่ง ใช้แบบสารวจ
ที่พัฒนาคาถามจาก National Science Foundation (NSF) สหรัฐอเมริกา และ International Center for
the Advancement of Scientific Literacy มหาวิทยาลัยมิชิแกน
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โดยเยาวชนในภาพรวม เข้าใจในเรื่องวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง 5 อันดับสูงสุดคือ 1) ใจกลางโลกมี
ความร้อนสูงมาก ร้อยละ 90.00 และ 2) การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ เป็นการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ร้อยละ
86.22 และ 3) แสงเดินทางเร็วกว่าเสียง ร้อยละ 86.12 และ 4) ผืนแผ่นดินที่เราอยู่นี้เกิดจากการเคลื่อนที่
มาเป็นร้อยๆ ล้านปี และยังคงเคลื่อนที่ต่อไป ร้อยละ 84.95 และ 5) ทั้งพืชและสัตว์ต่างก็มี DNA ร้อยละ 84.88
ตามลาดับ
เยาวชนส่วนมากตอบคาถามเกี่ยวกับความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีได้ ถูกต้องน้อยที่สุด คือ
ออกซิเจนที่เราหายใจมาจากพืช ร้อยละ 13.81 โดยมีผลการสารวจดังแสดงในตาราง
ร้อยละความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Scientific Literacy) ของเยาวชน
(นับเฉพาะคนที่ตอบถูกต้อง)
ข้อความ
1)
2)
3)
4)

แสงเดินทางเร็วกว่าเสียง
ทั้งพืชและสัตว์ต่างก็มี DNA
ใจกลางโลกมีความร้อนสูงมาก
ผืนแผ่นดินที่เราอยู่นี้เกิดจากการเคลื่อนที่มาเป็นร้อยๆ ล้านปี
และยังคงเคลื่อนที่ต่อไป
5) รังสีทุกอย่างบนโลกนี้มนุษย์สร้างขึ้น
6) โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ปีละครั้ง
7) โหราศาสตร์ไม่ใช่แขนงหนึ่งของวิทยาศาสตร์
8) ยาแก้อักเสบ (Antibiotics) ฆ่าทั้งเชื้อไวรัสและ
เชื้อแบคทีเรีย
9) อิเล็กตรอนเล็กกว่าอะตอม
10) มะเขือเทศทั่วไปไม่มียีน แต่การตัดต่อทางพันธุกรรม
ทาให้มีได้
11) เลเซอร์ทางานโดยการรวมคลื่นเสียง
12) มนุษย์รุ่นแรกๆ อาศัยอยู่ในช่วงเวลาเดียวกับไดโนเสาร์
13) มนุษย์ทุกวันนี้พัฒนาจากสัตว์โบราณยุคแรกๆ
14) จักรวาลเริ่มต้นจากการระเบิดครั้งใหญ่
15) ครึ่งหนึ่งของยีนมนุษย์เหมือนกับยีนของหนู
16) ออกซิเจนที่เราหายใจมาจากพืช
17) การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ เป็นการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
18) DNA คือหน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิต
19) โมเลกุลคือหน่วยที่เล็กที่สุดของสสาร
20) stem cell คือ เซลล์ต้นกาเนิดของสิ่งมีชีวิตใช้รักษาโรค
ค่าเฉลี่ยร้อยละความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (Scientific Literacy) ของเยาวชน

ตอบได้ถูกต้อง
จานวน ร้อยละ
180
86.12
174
84.88
180
90.00

ตอบไม่ถูกต้อง
จานวน ร้อยละ
29
13.88
31
15.12
20
10.00

รวม
จานวน
209
205
200

ร้อยละ
100.00
100.00
100.00

175

84.95

31

15.05

206

100.00

118
158
89

63.10
75.60
48.63

69
51
94

36.90
24.40
51.37

187
209
183

100.00
100.00
100.00

61

35.26

112

64.74

173

100.00

151

79.89

38

20.11

189

100.00

61

37.65

101

62.35

162

100.00

62
65
35
129
90
29
194
130
40
122

37.35
37.57
18.82
73.71
59.21
13.81
86.22
67.71
21.16
78.71

104
108
151
46
62
181
31
62
149
33

62.65
62.43
81.18
26.29
40.79
86.19
13.78
32.29
78.84
21.29

166
173
186
175
152
210
225
192
189
155

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

59.02
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ร้อยละความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Scientific Literacy) ของเยาวชน จาแนกตาม
ประเภทความรู้
ข้อความ
วิทยาศาสตร์สาขาชีววิทยา (Biology)
1) ทั้งพืชและสัตว์ต่างก็มี DNA
2) ยาแก้อักเสบ (Antibiotics) ฆ่าทั้งเชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรีย
3) มะเขือเทศทั่วไปไม่มียีน แต่การตัดต่อทางพันธุกรรมทาให้มีได้
4) มนุษย์รุ่นแรกๆ อาศัยอยู่ในช่วงเวลาเดียวกับไดโนเสาร์
5) มนุษย์ทกุ วันนี้พัฒนาจากสัตว์โบราณยุคแรกๆ
6) ครึ่งหนึ่งของยีนมนุษย์เหมือนกับยีนของหนู
7) ออกซิเจนที่เราหายใจมาจากพืช
8) DNA คือหน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวติ
9) โมเลกุลคือหน่วยที่เล็กที่สุดของสสาร
10) stem cell คือ เซลล์ต้นกาเนิดของสิ่งมีชีวิตใช้รักษาโรค
วิทยาศาสตร์สาขาฟิสกิ ส์ (Physics)
11) แสงเดินทางเร็วกว่าเสียง
12) ใจกลางโลกมีความร้อนสูงมาก
13) ผืนแผ่นดินที่เราอยู่นี้เกิดจากการเคลื่อนที่มาเป็นร้อยๆ
ล้านปี และยังคงเคลื่อนที่ต่อไป
14) รังสีทุกอย่างบนโลกนี้มนุษย์สร้างขึน้
15) โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ปีละครั้ง
16) โหราศาสตร์ไม่ใช่แขนงหนึ่งของวิทยาศาสตร์
17) อิเล็กตรอนเล็กกว่าอะตอม
18) เลเซอร์ทางานโดยการรวมคลื่นเสียง
19) จักรวาลเริ่มต้นจากการระเบิดครั้งใหญ่
20) การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ เป็นการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
ค่าเฉลี่ยร้อยละความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (Scientific Literacy) ของเยาวชน

ตอบได้ถูกต้อง
จานวน ร้อยละ
45.48
174
84.88
61
35.26
61
37.65
65
37.57
35
18.82
90
59.21
29
13.81
130
67.71
40
21.16
122
78.71
72.56
180
86.12
180
90.00
175
84.95
118
158
89
151
62
129
194

63.10
75.60
48.63
79.89
37.35
73.71
86.22
59.02
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ตอบไม่ถูกต้อง
จานวน ร้อยละ

รวม
จานวน

ร้อยละ

31
112
101
108
151
62
181
62
149
33

15.12
64.74
62.35
62.43
81.18
40.79
86.19
32.29
78.84
21.29

205
173
162
173
186
152
210
192
189
155

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

29
20
31

13.88
10.00
15.05

209
200
206

100.00
100.00
100.00

69
51
94
38
104
46
31

36.90
24.40
51.37
20.11
62.65
26.29
13.78

187
209
183
189
166
175
225

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
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- ข้อสังเกต/ข้อควรปรับปรุงในการวัด และวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดที่ 7 แผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน สสวท. ควรจัดทาแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจ
แก่ประชาชน (แผนฯ) โดยเพิ่มเติมเนื้อหาในแผนฯ ที่นอกเหนือจากการกาหนดประเภทสื่อประชาสัมพันธ์ และ
จ านวนครั้ งการประชาสั มพัน ธ์ เ ท่านั้ น โดยเนื้อหาควรระบุถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ สสวท. พิจารณาว่ า
มีความจาเป็นในการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ตามบทบาท ภาระหน้าที่ หรือยุทธศาสตร์ของ สสวท.
โดยแสดงความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลหรือยุทธศาสตร์ของประเทศ ควรระบุวัตถุประสงค์ว่าเป็น
การสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ป ระชาชนในประเด็น/เรื่องใด และควรระบุกลุ่มเปูาหมายให้ชัดเจน เพื่อให้
การวางแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนสามารถตอบโจทย์นโยบายของรัฐบาลหรือยุทธศาสตร์ของ
ประเทศ ซึ่งจะทาให้ สสวท. กาหนดทิศทางและแผนการประชาสัมพันธ์ทั้งในระยะสั้น และระยะยาวได้อย่างเป็น
รูปธรรม และสามารถกาหนดเปูาหมายผลลัพธ์ของการประชาสัมพันธ์ที่แท้จริงได้อย่างครบถ้วน
• คะแนนที่ได้ คือ 4.7390

มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพ

สสวท. มีผลการประเมินผลการดาเนินงานในมิติที่ 3 อยู่ที่ระดับคะแนน 4.7390 ผ่านเกณฑ์การประเมินผล จาก
จานวนตัวชี้วัดที่ใช้วัดผลทั้งหมด 2 ตัวชี้วัดหลัก มีผลการดาเนินงานดีกว่าเปูาหมายมาก 1 ตัวชี้วัด และดีกว่าเปูาหมาย 1
ตัวชี้วัด สาหรับมิติด้านประสิทธิภาพ มี คะแนนการประเมินผลอยู่ระหว่าง 4.6085 ถึง 5.0000 คะแนน โดยสรุ ป
ผลสาเร็จของการดาเนินงานตามกรอบการประเมินผลที่สาคัญ ดังนี้
- ร้อยละความสาเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปี พิจารณาความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวมของ สสวท. เทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ สสวท. ได้รับ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 สสวท. มีผลการดาเนินงานด้านการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปี คือ ร้อยละ 95.2171 หรือมีระดับ
คะแนน 4.6085 ผลการดาเนินงานดีกว่าเปูาหมาย
วงเงินที่ได้รับตามแผนงาน
(ล้านบาท)
2,148,771,500.00

ผลการเบิกจ่าย*
(ล้านบาท)
2,045,997,165.00

อัตราการเบิกจ่าย
(ร้อยละ)
95.2171

เงินงบประมาณที่ได้รับตามแผนงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย งบประมาณทั้ง 8 รายการ ดังแสดง
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งบบุคลากร
งบยุทธศาสตร์
งบบริหาร
งบทุนการศึกษา
งบบูรณาการ
มูลนิธิ สอวน.
งบลงทุน
งบสารอง
รวม

หน่วย: บาท
หน่วย: บาท
หน่วย: ร้อยละ
วงเงินที่ได้รับตามแผนงาน ผลการเบิกจ่าย* ร้อยละการเบิกจ่าย*
231,245,400.00
230,032,846.00
99.48
415,634,670.00
384,499,380.00
92.51
105,581,270.00
101,555,562.00
96.19
996,555,400.00
994,092,530.00
99.75
137,637,000.00
88,273,627.00
64.14
215,335,900.00
215,335,900.00
100.00
34,530,420.00
32,207,320.00
93.27
12,251,440.00
2,148,771,500.00 2,045,997,165.00
95.22

ที่มา: * ผลเงินอนุมัติผูกพัน ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2560 จากระบบวิเคราะห์ข้อมูลสาหรับผู้บริหาร (BI Interactive Dashboard)
บาท

2,200,000,000
2,000,000,000
1,800,000,000
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1,400,000,000

99.48
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96.19

ร้อยละ

100.00

99.75

95.22 100.00

93.27

วงเงินที่ได้รับตามแผนงาน
ผลการเบิกจ่าย
ร้อยละการเบิกจ่าย

90.00
80.00

70.00

64.14
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-

เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสาคัญกับการเร่งรัดการติดตามการใช้จ่ายเงิน ในปีนี้ สสวท. ใช้
มาตรการหลากหลายรูปแบบเพื่อติดตามการใช้เงินงบประมาณประจาปีอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 1) ผู้บริหารกาหนด
ติดตามการใช้เงินงบประมาณเป็นประจาทุกเดือนผ่านช่องทางการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา และการประชุม
หั ว หน้ า สาขา เพื่ อรั บ ทราบปั ญหาอุ ป สรรคในการปฏิ บัติง านตามแผนปฏิบัติ การประจ าปี และพิ จารณาแนว
ทางแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง 2) บรรจุ เ ป็ น วาระการรายงานการใช้ จ่ า ยเงิ น เที ย บแผนสะสม พร้ อ มบทวิ เ คราะห์ ต่ อ
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และ
คณะกรรมการ สสวท. พิจารณาเป็นไตรมาส 3) ใช้ข้อมูลการรายงานผลการดาเนินงานจากระบบวิเคราะห์ข้อมูลสาหรับ

-25-

รายงานการประเมินผลองค์กรของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
ฉบับบทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)

ผู้บริหาร (BI) และการบริหารจัดการโครงการ Project-Based Management หรือ S- curve เพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าของ ผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินในระดับโครงการ
สาหรับงบประมาณในรายการที่มีผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน เช่น 1) งบบูรณาการ ผลต่างเกิดจาก
การปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมอบรมจากวิธีการดาเนินงานผ่านเครือข่าย ปรับเป็นวิธีออนไลน์ จึงส่งผลให้ประหยัด
ค่าอาหาร และเครื่องดื่มของจานวนผู้เข้าร่วมอบรม 2) งบทุนการศึกษา ผลต่างเกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศในช่ว งที่ทาธุร กรรม ระหว่างช่ว งเวลาที่ตั้งงบประมาณ และโอนทุนการศึกษาให้ แก่นักเรียนตาม
ที่เกิดขึ้นจริง 3) งบบริหาร ผลต่างเกิดจากการประหยัดค่าสาธารณูปโภค ค่าไปรษณียากร ค่าเลี้ยงรับรอง และ
ค่าอาหารว่าง 4) งบลงทุน ผลต่างเกิดจากการเบิกจ่ายงวดงานสัญญาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร และจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์ตามที่เกิดขึ้นจริง
- ระดั บความสาเร็ จ ในการขับเคลื่อนและพัฒนาผู้มีค วามสามารถพิเ ศษด้า นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี ในการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ สสวท. เรื่อง การพัฒนากาลังคนและเครือข่ายสนับสนุนการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ช่วงหลายปีที่ผ่านมา สสวท. พบปัญหาในโครงการหลัก ดังนี้ 1) นักเรียนผู้มี
ความสามารถพิเศษฯ มีทางเลือกในการศึกษาต่อหลากหลายมากขึ้น การเลือกเข้าโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) เพื่อจะเป็นนักวิจัย หรือนักวิทยาศาสตร์ โดยเข้าเรียนในคณะวิทยาศาสตร์ไม่จูงใจ
เท่าที่ควร ประกอบกับปัจจุบันมีโครงการอื่นที่สนับสนุนนักเรียนโดยสามารถเลือกเรียนได้โดยไม่มีเงื่อนไขข้อผูกพันมาก เช่น
โครงการในกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกากับดูแล
ของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ส่งผลให้จานวนผู้รับทุน พสวท. ในระดับมัธยมศึกษาไม่เป็นไปตามเปูาหมาย 2) การผลิตครู
ผู้มีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ในช่วงปี พ.ศ. 2556-2558 ยังไม่เป็นไปตามเปูาหมาย เนื่องจาก
ระดับความเข้มของมาตรฐานการคัดเลือกทั้งทางวิชาการ ภาษาอังกฤษ และการวัดแววความเป็นครู อีกทั้งผู้สาเร็จจาก
คณะวิทยาศาสตร์ ที่มีศักยภาพสู ง เลือกประกอบอาชีพตามสายงานที่ตนเองถนัด นอกจากนี้ กระบวนการผลิตครูกลุ่มนี้
มหาวิทยาลัยที่เป็นสถาบันร่วมผลิตจาเป็นต้องมีหลักสูตรที่มีความเข้มข้นโดยเฉพาะ และต้องมีคณาจารย์ที่สาเร็จการศึกษาตรง
สาขาอย่างเพียงพอ เพื่อเป็นที่ปรึกษา นิเทศ และติดตามผู้รับทุนอย่างใกล้ชิดด้วย
ดังนั้น ในปีนี้เพื่อตอบสนองความต้องการกาลังคนในการพัฒนาประเทศ Thailand 4.0 สสวท. จึงเสนอประเมินผล
ความสาเร็จของการขับเคลื่อนฯ ด้วยการจัดทายุทธศาสตร์และการดาเนินงานเกี่ยวกับผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (พสวท. ) และครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) โดยในกระบวนการจัดทานั้น
สสวท. ได้ นาเสนอยุ ทธศาสตร์ และแผนฯ ฉบับร่างต่อคณะกรรมการชุดต่างๆ ได้แก่ 1) คณะกรรมการกาหนดนโยบาย
การดาเนินงานพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2) คณะกรรมการจัดทา
แผนการพัฒนา และส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3) คณะกรรมการจัดทาแผนส่งเสริม
การผลิตครูผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 4) คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาและ
ส่ งเสริ มผู้ มีความสามารถพิเ ศษทางวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีของประเทศ จากนั้ นนาข้อคิดเห็ น ข้อเสนอแนะ
ไปปรั บปรุ ง แก้ ไขยุ ทธศาสตร์ และแผนฯ จนกระทั่ งได้ รั บความเห็ นชอบในหลั กการ และน าเสนอต่ อรั ฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อพิจารณาเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 พร้อมทั้ง (ร่าง) หนังสือถึงรองนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
ไปพร้อมกันด้วย เพื่อเตรียมนาเสนอยุทธศาสตร์ฯ ต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป ผลการดาเนินงานจึงอยู่ที่ระดับคะแนน 5.0000 หรือ
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มีผลดาเนินการได้ดีกว่าเปูาหมายมาก ทั้งนี้เนื่องจาก สสวท. ได้รับข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากคณะกรรมการ
คณะทางานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
- ข้อสังเกต/ข้อควรปรับปรุงในการวัด และวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
1. ตัวชี้วัดที่ 11 เป็นตัวชี้วัดเพื่อตอบสนองความต้องการกาลังคนในการพัฒนาประเทศ โดยระหว่างดาเนินงาน สสวท. พบ
อุปสรรค คือ ขาดข้อมูลเชิงปริมาณที่แท้จริงเกี่ยวกับความต้องการกาลังคนในสาขาวิชาต่างๆ ของประเทศไทย ดังนั้น สสวท.
ควรจัดทาข้อตกลงร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่มีกาลังคนในสาขาวิชาต่างๆ ทั้งสถานะ ณ ปัจจุบัน และ
รวมถึงการวิเคราะห์ความต้องการกาลังคนในสาขาวิชาต่างๆ ในอนาคตอยู่แล้ว เพื่อจะได้แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันโดย
สสวท. เอง ต้องจัดทาฐานข้อมูลการผลิตกาลังคนตามบทบาทหน้าที่ของ สสวท. และจัดประเภทความเชี่ยวชาญของกาลังคน
ในสาขาต่างๆ ให้หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนได้รับทราบด้วยเช่นกัน เพื่อให้มีการเชื่อมต่อฐานข้อมูลตั้งแต่ต้นน้าถึงปลาย
น้า ซึ่งหากทุกฝุายให้ความร่วมมือดาเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง จะทาให้ทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง หรืออยู่ในอุตสาหกรรม/
สาขาเดียวกัน ได้รับชุดข้อมูลทีค่ รบถ้วนถูกต้อง หรือใกล้เคียงกับความเป็นจริง โดยใช้ระยะเวลาการรวบรวมข้อมูลได้รวดเร็ว
มากขึน้ และสามารถนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ทันเวลา
มิติที่ 4 ด้านการกากับดูแลกิจการและ
พัฒนาองค์กร

• คะแนนที่ได้ คือ 4.4727

สสวท. มีผลการประเมินผลการดาเนินงานในมิ ติที่ 4 อยู่ที่ระดับคะแนน 4.4727 ผ่านเกณฑ์การประเมินผล จาก
จานวนตัวชี้วัดหลักที่ใช้วัดผลมีทั้งหมด 3 ตัวชี้วัดหลัก มีผลการดาเนินงานดีกว่าเปูาหมายทั้ง 3 ตัวชี้วัด สาหรับมิติ
ด้านการกากับดูแลกิจการและพัฒนาองค์กร มีคะแนนการประเมินผลอยู่ระหว่าง 4.2040 ถึง 4.6500 คะแนน โดย
สรุปผลสาเร็จของการดาเนินงานตามกรอบการประเมินผลที่สาคัญ ดังนี้
- การพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการ สสวท. มีผลการดาเนินงานอยู่ในระดับคะแนน 4.6500 โดยมีประเด็นหลัก
ที่ใช้ในการประเมินผล 2 ประเด็น ได้แก่ 1) บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 2) การพัฒนาตนเอง
ของคณะกรรมการ ซึ่งสามารถสรุปผลได้ดังนี้
1. คณะกรรมการ สสวท. มีบทบาทในการกาหนดแผนปฏิบัติงาน และแผนรายจ่าย ประจาปี 2559 ที่ครบถ้วน
และแล้วเสร็จก่อนขึ้นปีงบประมาณใหม่ โดยคณะกรรมการให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559
ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้มอบหมายให้ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การส่งเสริมการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีพิจารณาเบื้องต้น หลังจากนั้นคณะกรรมการมีส่วนร่วมในกระบวนการ
พิจารณาเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงาน และกรอบวงเงินงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 พร้อมทั้งมอบข้อสังเกตต่อแผนการดาเนินงานโดยได้พิจารณาและแสดงความคิดเห็นด้วย
 คณะกรรมการ สสวท. มีการติดตามผลการดาเนินงาน และมีการทบทวนถึงความเพียงพอของระบบการบริหาร
จัดการองค์กรที่สาคัญโดยได้ติดตามผลการดาเนินงานที่ส าคัญตามภารกิจหลักของ สสวท. อย่างน้อยเป็น
รายไตรมาส โดยรายงานการดาเนินงานตามแผนงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้ครบถ้วนทั้ง 4 ไตรมาส
และคณะกรรมการได้ให้ความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะให้กับ สสวท. นาไปใช้เป็นแนวทาง หรือปรับปรุงการ
ดาเนินงานในปีต่อไป จานวน 3 เรื่อง ได้แก่ การรายงานผลการตรวจสอบภายใน, การรายงานผลการบริหาร
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ความเสี่ยง, การรายงานผลการดาเนินงานด้านการเงิน สาหรับการรายงานผลเรื่องการควบคุมภายใน และ
การบริหารจัดการสารสนเทศ นั้น มีการรายงานผลการดาเนินงานได้ครบถ้วนทั้ง 4 ไตรมาส แต่คณะกรรมการ
ไม่ได้แสดงความคิดเห็น หรือให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงผลการดาเนินงานในปีต่อไป ทั้งนี้ การติดตามผล
การดาเนินงานในเรื่องสาคัญที่เหลือ อีกจานวน 2 เรื่อง ได้แก่ การบริหารทรัพยากรบุคคล และการรายงานผล
การดาเนินงานตามภารกิจหลักของ สสวท. มีการดาเนินงานใน 3 ไตรมาส ได้แก่ ไตรมาสที่ 1, 2 และ 3
 คณะกรรมการมีบทบาทในการประเมินผลงานผู้บริหารสูงสุดและมีการกากับให้มีการประเมินผลงานผู้บริหาร
ระดับสูง โดยมอบหมายให้ คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อานวยการ สสวท. จัดทาบันทึก
ข้อตกลงกับผู้อานวยการ และจัด ทาหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานในรูปแบบของตัวชี้วัด น้าหนัก
และมี การกาหนดหลั กเกณฑ์ค่าตอบแทนผู้ อานวยการที่ชัดเจนและนาไปใช้ประโยชน์ ส าหรับผู้ บริห าร
ในตาแหน่งรองจากผู้บริหารสูงสุด 2 ระดับนั้น สสวท. พิจารณาว่ายังมีสถานะเป็นพนักงานของ สสวท. จึงใช้
หลักเกณฑ์กลางของคณะอนุกรรมการบริหารบุคคล ซึ่งมีแบบประเมินให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลตามลาดับชั้น
หรือหัวหน้างานประเมินผู้ใต้บังคับบัญชา และเสนอผลผ่านอนุกรรมการบุคคล ประมวลผลคะแนนเป็นภาพรวม
ขององค์กร จากนั้นจึงนาผลการประเมินดังกล่าวไปเชื่อมโยงกับระบบค่าตอบแทนและแรงจูงใจ ตามระเบียบ
ของ สสวท. ว่าด้วยการพิจารณาเงินเดือนพนักงาน พ.ศ. 2553 ข้อ 9 และข้อ 10
 สาหรับการประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ สสวท. กาหนดปฏิทินการประชุมเป็นประจาทุกเดือน โดย
ในปีนี้ สสวท. จัดเตรียมวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม ตลอดจนเนื้อหาของวาระการประชุม
ส่งให้คณะกรรมการล่วงหน้า วิธีการนาส่งมีทั้งผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ควบคู่กับการนาส่งด้วย
พนักงานถึงผู้รับโดยตรง (by hand) สาหรับระดับการมีส่วนร่วมของกรรมการในการเข้าประชุมคณะกรรมการ สสวท.
ในภาพรวมการประชุมในปีนี้มีทั้งหมดจานวน 10 ครั้ง มีจานวนกรรมการเข้าร่วมการประชุมคิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไปจาก
จานวนกรรมการทั้งสิ้น 25 ท่าน ผ่านเกณฑ์การประเมิ นผลที่กาหนดไว้ สาหรับการประชุมครั้งที่ 508/7/2560
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 มีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมจานวน 19 ท่าน จากทั้งหมด 25 ท่าน คิดเป็น
ร้อยละ 76.00 เนื่องจากกรรมการ 3 ท่าน ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ไปร่วมสังเกตการณ์ และศึกษาดูงานการแข่งขัน
คณิตศาสตร์โลกระดับประถมศึกษาครั้งที่ 12 (The 12th World Cup of World Mathematical Oympiad
(12th WMO)) ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 10-15 สิงหาคม 2560 ตามที่คณะกรรมการ
สสวท. มอบหมาย ดังนั้น ในการประเมินผลจึงคานวณโดยการหักกรรมการทั้ง 3 ท่าน ออกจากฐานการคานวณ
ในการประชุมครั้งนี้
 ในด้านการเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใสผ่านรายงานประจาปี พ.ศ. 2559 หรือเว็บไซต์ของ สสวท. มีข้อมูล
ความเสี่ยง และภารกิจหลักขององค์กร ครบถ้วน โดยมีรายงานด้านภารกิจหลัก สามารถแสดงผลการดาเนินงาน
ในปีที่ผ่านมาในรูปแบบเชิงปริมาณที่ชั ดเจน มีข้อมูลประวัติของคณะกรรมการเป็นรายบุคคลที่ครบถ้วนถูกต้อง
ด้านความเสี่ยงมีการเปิดเผยการบริหารความเสี่ยงของโครงการ 3 โครงการที่มีความเสี่ยงสูงสุด โดยอธิบายถึง
มาตรการลดความเสี่ยงในแต่ละโครงการ มีการเปิดเผยโครงสร้างของคณะกรรมการ และอนุกรรมการที่สาคัญ
9 คณะครบถ้วน และมีข้อมูลการเข้าประชุมของคณะกรรมการด้วย อย่างไรก็ตาม ในส่วนของข้อมูลด้านการเงิน
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ สสวท. เป็นข้อมูลที่อยู่ระหว่างการรับรองงบการเงินจาก
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
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 ด้านการจัดทาข้อมูลและสารสนเทศที่สาคัญของ สสวท. เปิดเผยในเว็บไซต์ เช่น การแถลงทิศทางนโนบายขององค์กรโดย
ผู้บริหาร การปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐ ข้อบังคับและ/หรือระเบียบขององค์กร รายงานประจาปี นโยบายการกับดูแล
กิจการทีด่ ี ฯลฯ พบว่าในปีนี้ สสวท. สามารถดาเนินการได้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันแล้ว
2. การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการในปีนี้ สสวท. จัดกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมความรู้ความสามารถของ
คณะกรรมการ ในรูปแบบของการศึกษาดูงานในหัวข้อที่มีความสอดคล้องกับภารกิจหลักของ สสวท. จานวน
1 รายการ ได้แก่ การจัดให้กรรมการ สสวท. จานวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) นางจัน ทร์ดาว แสงแก้ว 2) นายวิเชียร
ดอนแรม และ 3) นายอนัน จันทรัตน ไปร่วมสังเกตการณ์ และศึกษาดูงานการแข่งขันคณิตศาสตร์โลกระดับ
ประถมศึกษาครั้งที่ 12 (The 12th World Cup of World Mathematical Oympiad (12th WMO)) ณ กรุง
ปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 10-15 สิงหาคม 2560 นอกจากนี้ สสวท. ได้จัดให้มีการประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการ (Self-assessment) โดยได้แจกแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ในการประชุม
ครั้งที่ 507/5/2560 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เพื่อให้คณะกรรมการได้มีการประเมินตนเองตามกรอบ
การประเมิน แต่ ล ะด้าน และได้แจ้ งผลการประเมินตนเองในการประชุมครั้งที่ 508/7/2560 เมื่อวันที่ 11
สิงหาคม 2560 มีคณะกรรมการตอบแบบประเมินฯ จานวน 18 คน จากจานวนคณะกรรมการทั้งสิ้น 24 คน
คิด เป็ น ร้ อ ยละ 75 สรุ ป ผลการประเมิน ตนเองในภาพรวมเท่ า กั บ 4.0755 อยู่ ใ นระดั บ เห็ น ด้ ว ยอย่ า งยิ่ ง
โดยมีผลการประเมินในแต่ละด้านการประเมิน ดังนี้
ด้านการประเมิน
ด้านที่ 1 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
ด้านที่ 2 การปฏิบัติตามบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ
ด้านที่ 3 การประชุมของคณะกรรมการ
ด้านที่ 4 การทาหน้าที่ของคณะกรรมการ
ด้านที่ 5 ความสัมพันธ์กับฝุายบริหาร
ด้านที่ 6 การบริหารจัดการประชุมของฝุายเลขานุการ
คะแนนเฉลี่ยรวม

ผลคะแนนเฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5)
ปี 2559
ปี 2560
3.8333
3.9630
4.3693
4.0139
4.4835
4.0101
4.4810
4.0714
4.5227
4.3056
4.3455
4.0889
4.3876
4.0755

สาหรับในปีนี้ สสวท. ได้รับความคิดเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการ คือ ให้ สสวท. วิเคราะห์ผลการตอบแบบประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการ สสวท.อย่างละเอียดรอบด้านอีกครั้ง โดยเฉพาะแบบประเมินที่มีการตอบอย่าง
ผิดปกติ เกิดจากสาเหตุใด เช่น ระยะเวลาในการทาแบบประเมินน้อยเกินไป ความไม่ชัดเจนของประเด็น
คาถาม เป็นต้น พร้อมทั้ง จัดทาข้อเสนอเพื่อปรับปรุงและพัฒนาแบบประเมินนเองของคณะกรรมการ และ
นามาเสนอต่อคณะกรรมการ สสวท. ในการประชุมครั้งต่อไป
- ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อ สสวท. กลุ่มเปูาหมายที่ใช้ในการสารวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อ สสวท.
ครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากร สสวท. ที่ยังคงทางานอยู่ในช่วงที่มีการสารวจ ระหว่างวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 21
กรกฎาคม 2560 จานวนทั้งสิ้น 340 คน โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 284 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 83.53 แต่
การประมวลผลระดับความผูกพันของพนักงานที่มี ต่อ สสวท. นั้น จะใช้เฉพาะบุคลากร สสวท. ที่เป็นพนักงาน
ประจ า และที่มีอายุ งานตั้งแต่ 1 ปี ขึ้น ไป จานวน 235 คนเท่านั้น (ยกเว้นผู้ อานวยการ สสวท. และลู กจ้าง)
ประเด็นที่ใช้ในการสารวจความผูกพันที่มีต่อ สสวท. แบ่งประเด็นย่อยออกเป็น 3 ประเด็น ได้แก่
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1) การพูดถึงองค์กร (say)
2) การอยู่กับองค์กร (stay)
3) การทาสิ่งดี ๆ ให้กับองค์กร (strive)
การกาหนดน้าหนักของแต่ละข้อคาถามที่สารวจความคิดเห็นของบุคลากร สสวท. ในประเด็นความผูกพัน
ที่มีต่อ สสวท. จะเฉลี่ยน้าหนักให้เท่ากันในแต่ละข้อคาถาม โดยผลการสารวจผลคะแนนความผูกพันต่อองค์กร
ในภาพรวมมีระดับความผูกพันอยู่ที่ร ะดับคะแนน 3.6816 เทียบกับเกณฑ์การประเมินผล จึงมีระดับคะแนน
3.4080 หรือมีผลดาเนินการเป็นไปตามเปูาหมาย
ระดับความผูกพันของบุคลากรของ สสวท. ตามพฤติกรรม 3 ด้าน ได้แก่ การพูดถึงองค์กร (Say) การอยู่
กับองค์กร (Stay) การทาสิ่งดี ๆ ให้กับองค์กร (strive) เมื่อพิจารณาในแต่ละหัวข้อพบว่า บุคลากรของ สสวท.
มีความคิดเห็นด้านการพูดถึงองค์กร (Say) มากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย 3.7936 รองลงมาคือ การอยู่กับองค์กร
(Stay) มีคะแนนเฉลี่ย 3.7085 และน้อยที่สุดคือ การทาสิ่งดี ๆ ให้กับองค์กร (strive) มีคะแนนเฉลี่ย 3.5426
หากจ าแนกตามกลุ่ ม ของผู้ ป ฏิบัติงาน กลุ่ มบริห าร มีคะแนนความผู กพัน เฉลี่ ยมากที่สุ ด คือ 3.9615
รองลงมา คือกลุ่มอานวยการ มีคะแนนความผูกพัน เฉลี่ย 3.6629 น้อยที่สุดคือ กลุ่มวิช าการ มีคะแนนเฉลี่ ย
3.4667 โดยเมื่อพิจารณาในแต่ละหัวข้อพบว่าบุคลากรของ สสวท. มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันต่อพฤติกรรมทั้ง
3 ด้าน คือ กลุ่มผู้บริหาร มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ กลุ่มอานวยการ และน้อยที่สุดคือ กลุ่มวิชาการ
ประเด็น

กลุ่มบริหาร

ผู้ปฏิบัติงาน
กลุ่มวิชาการ

กลุ่มอานวยการ

3.4894

4.1154
3.9615
4.0385
4.0385
3.8077
3.9231
3.6923
3.8846
3.7885

3.9000
3.4667
3.6833
3.5750
3.5167
3.5458
3.3000
3.4667
3.3833

4.0787
3.6629
3.8708
3.9326
3.7978
3.8652
3.6854
3.6854
3.6854

3.5957

3.9167

3.5375

3.8071

3.5426
3.6816

4.1154
3.9615

3.9000
3.4667

4.0787
3.6629

องค์กร

การพูดถึงองค์กร (Say)
เมื่อมีโอกาส ท่านบอกกับผู้อนื่ ถึงสิ่งดีๆ ที่ทา่ นได้ทางานที่ สสวท.
ท่านไม่ลังเลใจ ที่จะแนะนาให้เพือ่ นๆ ทีก่ าลังมองหางาน มาสมัครงานที่ สสวท.
รวม
การอยู่กับองค์กร (Stay)
แม้มีโอกาสทางานในองค์กรอืน่ แต่ท่านยังเลือกที่จะอยู่กับ สสวท.
ท่านต้องคิดหนักหากจะต้องลาออกจากการทางานที่ สสวท.
รวม
การทาสิ่งดี ๆ ให้กับองค์กร (strive)
สสวท. สร้างแรงบันดาลใจให้ท่านทางานให้ดีที่สุดในทุกๆ วัน
สสวท. สร้างแรงจูงใจให้ท่านมุ่งมัน่ ทางานอย่างเต็มที่ เพื่อความสาเร็จ มากกว่าการ
ทางานไปตามหน้าทีท่ ี่ได้รับมอบหมายปกติ
รวม
คะแนนความผูกพันรวม

3.9915
3.5957
3.7936
3.7617
3.6553
3.7085

ระดับความผูกพันของบุคลากรของ สสวท. ตามพฤติกรรม 3 ด้าน ได้แก่ การพูดถึงองค์กร (Say) การอยู่
กับองค์กร (Stay) และการทาสิ่งดี ๆ ให้กับองค์กร (strive) โดยจาแนกตามระยะเวลาปฏิบัติงาน พบว่าความ
คิ ด เห็ น ในภาพรวม ของบุ ค ลากร สสวท. ที่ ป ฏิ บั ติ ตั้ ง แต่ 30 ปี ขึ้ น ไป มี ค ะแนนเฉลี่ ย มากที่ สุ ด คื อ 4.0256
รองลงมาคือ บุคลากร สสวท.ที่ปฏิบัติงาน 20 ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง 30 ปี มีคะแนนเฉลี่ย 3.8333 และน้อยที่สุดคือ
บุคลากร สสวท. ที่ปฏิบัติงาน 5 ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง 10 ปี มีคะแนนเฉลี่ย 3.3496 โดยเมื่อพิจารณาในแต่ละหัวข้อ
พบว่า บุคลากรของ สสวท.มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันต่อพฤติกรรมการอยู่กับองค์กร (Stay) และการทา
สิ่งดี ๆ ให้กับองค์กร (strive) คือ บุคลากร สสวท. ที่ปฏิบัติตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา
คือ บุคลากร สสวท. ที่ปฏิบัติงาน 20 ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง 30 ปี และน้อยที่สุดคือ บุคลากร สสวท. ที่ปฏิบัติงาน 5 ปี
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ขึ้นไปแต่ไม่ถึง 10 ปี ในขณะที่พฤติกรรมด้านการทาสิ่งดี ๆ ให้กับองค์กร (strive) บุคลากร สสวท. ที่ปฏิบัติงาน
20 ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง 30 ปี มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ บุคลากร สสวท. ที่ปฏิบัติตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป และ
น้อยที่สุดคือ บุคลากร สสวท. ที่ปฏิบัติงาน 5 ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง 10 ปี
ประเด็น
การพูดถึงองค์กร (Say)
เมื่อมีโอกาส ท่านบอกกับผู้อนื่ ถึงสิ่งดีๆ ที่ทา่ นได้ทางานที่ สสวท.
ท่านไม่ลังเลใจ ที่จะแนะนาให้เพือ่ นๆ ทีก่ าลังมองหางาน
มาสมัครงานที่ สสวท.
รวม
การอยู่กับองค์กร (Stay)
แม้มีโอกาสทางานในองค์กรอืน่ แต่ท่านยังเลือกที่จะอยู่กับ สสวท.
ท่านต้องคิดหนักหากจะต้องลาออกจากการทางานที่ สสวท.
รวม
การทาสิ่งดี ๆ ให้กับองค์กร (strive)
สสวท. สร้างแรงบันดาลใจให้ท่านทางานให้ดีที่สุดในทุกๆ วัน
สสวท. สร้างแรงจูงใจให้ท่านมุ่งมัน่ ทางานอย่างเต็มที่
เพื่อความสาเร็จ มากกว่าการทางานไปตามหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมายปกติ
รวม
คะแนนความผูกพันรวม

องค์กร

อายุงาน
1 ปีแต่ไม่ถึง 3 ปีแต่ไม่ถึง 5 ปีแต่ไม่ถึง 10 ปีแต่ไม่ 20 ปีแต่ไม่ ตั้งแต่ 30 ปี
3 ปี
35 ปี
10 ปี
ถึง 20 ปี ถึง 30 ปี
ขึ้นไป

3.9915

3.9444

3.9730

3.7317

3.9892

4.3030

4.1538

3.5957

3.7222

3.6486

3.2195

3.6344

3.7273

3.8462

3.7936

3.8333

3.8108

3.4756

3.8118

4.0152

4.0000

3.7617
3.6553
3.7085

3.3889
3.5556
3.4722

3.8919
3.7297
3.8108

3.3902
3.3902
3.3902

3.8065
3.7204
3.7634

4.0303
3.6970
3.8636

4.0769
3.8462
3.9615

3.4894

3.3889

3.4324

3.0976

3.5591

3.6364

4.1538

3.5957

3.7778

3.5946

3.2683

3.6344

3.6061

4.0769

3.5426
3.6816

3.5833
3.6296

3.5135
3.7117

3.1829
3.3496

3.5968
3.7240

3.6212
3.8333

4.1154
4.0256

ในปีนี้ พนักงาน สสวท. มีความเห็นในหัวข้อสิ่งที่ประทับใจเกี่ยวกับองค์กรมากที่สุด 5 อันดับแรก ดังนี้
 เพื่อนร่วมงาน (เป็นพี่เป็นน้อง มีน้าใจไมตรีต่อกัน ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันฯ)
 สวัสดิการดี เป็นที่พอใจ (ค่าตอบแทน ค่ารักษาพยาบาล)
 เป็ น หน่ ว ยงานขับเคลื่ อนด้านการศึกษา (หน่วยงานที่มีคุณภาพ และโดดเด่นในด้านการศึกษา องค์กร
ที่พัฒนาด้านการศึกษา หน่วยงานที่เป็นฐานรากการศึกษาของเด็กไทย ฯ)
 หน้าที่รับผิดชอบ/ลักษณะงาน (งานที่ท้าทาย งานเป็นระบบ งานน่าสนใจมีประโยชน์ฯ)
 การส่งเสริมและพัฒ นาศักยภาพ โอกาสในการทางาน (การอบรมพัฒ นาความรู้ให้ กับพนักงาน โอกาส
ในการเริ่มทางานลักษณะใหม่ๆ มีความก้าวหน้าใหม่ๆ ทางวิชาการฯ)
และพนักงาน สสวท. มีข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นเพิ่มเติม ที่ต้องการให้พิจารณาแก้ไขปรับปรุง 5 อันดับแรก
ดังนี้
 ประเด็นสภาพแวดล้อมในการทางาน คือ การปรับปรุงสภาพแวดล้ อมในการทางานให้ ดีขึ้น เช่น พื้ นที่
ในการทางานของแต่ละบุคคล ห้องปฏิบัติการ ห้องสาหรับเก็บอุปกรณ์ ห้องประชุม ห้องอาหาร และที่จอดรถ
 ระบบการบริหารจัดการ เช่น ระบบการทางาน การบรูณาการ กฎระเบียบข้อบังคับ
 การมอบหมายงาน เช่น การกระจายงานให้ทั่วถึงและเหมาะสม การจัดลาดับความสาคั ญของงาน ปริมาณ
งานที่มากเกินไป
 ผู้บริหาร/ผู้บังคับบัญชา เช่น ต้องเข้าใจผู้ร่วมงาน รับฟังความคิดเห็น ใช้เหตุผล มีความเป็นธรรม
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 ด้านวัฒนธรรมองค์กร เช่น การสื่อสาร การสร้างจิตสานึก ความรับผิดชอบ คุณภาพชีวิต การจัดให้มีการทำกิจกรรมร่วมกัน
อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีในองค์กร
สาหรับรายละเอียดความคิดเห็นของบุคลากร สสวท. รายประเด็นย่อย และข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นเพิ่มจาก
พนักงานทั้งหมด สามารถพิจารณาเพิ่มเติมจากรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) การประเมินผลการดาเนินงาน
สสวท. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- การทบทวน และปรับปรุงสมรรถนะของบุคลากร สสวท. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นการการพัฒนา
ระบบประเมินสมรรถนะของบุคลากร เพื่อให้ สสวท. มีเครื่องมือ และมีระบบประเมินสมรรถนะของบุคลากร
ที่ เ หมาะสม สามารถน าผลการประเมิ น ที่ ไ ด้ ไ ปใช้ ใ นการพั ฒ นาสมรรถนะของบุ ค ลากรใ ห้ เ หมาะสมกั บ
การปฏิ บั ติ ง านให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยมี ผ ลการประเมิ น อยู่ ที่ ร ะดั บ คะแนน 5.0000 มี ร ายละเอี ย ด
ในการดาเนินงาน ดังนี้
สสวท. ได้เริ่มนาเครื่องมือการประเมินสมรรถนะมาใช้ เพื่อประเมินบุคลากรตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ซึ่งจากผลการประเมินในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา มีข้อสังเกตว่า ผลการประเมินตนเองของพนักงานไม่สอดคล้องกับผล
การประเมินจากผู้บังคับบัญชา และไม่มีการระบุหลักฐานที่ชัดเจนที่จะอธิบายถึงความไม่สอดคล้องดังกล่าว
ดังนั้น สสวท. จึงกาหนดประเด็นการปรับปรุงการประเมินสมรรถนะของบุคลากรในแต่ละสมรรถนะ โดยกาหนด
ประเด็นการปรับปรุงออกเป็น 3 ประเด็น ได้แก่
- ยกเลิกการประเมินสมรรถนะพื้นฐาน เนื่องจากในขั้นตอนการคัดเลือกเข้าทางานได้มีการประเมิน
ประเด็นดังกล่าวแล้ว
- ปรับปรุงให้แบบประเมินมีความตรง (Validity) และมีความแม่นยา (Reliability) มากขึ้น
- ปรับปรุงเกณฑ์สมรรถนะตามตาแหน่งงาน
สสวท. ได้ปรับปรุงรายละเอียด หลักเกณฑ์การประเมินสมรรถนะ ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก
สมรรถนะด้านการบริ ห าร และสมรรถนะตามกลุ่ มงาน เพื่อ ให้ มีความสอดคล้ องเหมาะสม และนาไปใช้ใ น
การประเมิน ครั้ งต่อ ไป โดยได้ส่ ง ข้อมูล ดังกล่ าวไปยัง ผู้ อานวยการสาขา/ฝุ าย เพื่ อให้ พิ จารณาหารือภายใน
หน่วยงาน และให้ข้อคิดเห็นต่อการปรับสมรรถนะทั้ง 3 ด้านดังกล่าว จากนั้นจึงนาผลการปรับปรุงไปจัดทาคู่มือ
การประเมินสมรรถนะ และแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลบนพื้นฐานสมรรถนะ นาไปทดลองประเมินกับ
บุคลากรกลุ่มเปูาหมาย ซึ่ง สสวท. ได้กาหนดให้กลุ่มผู้บริหารระดับต้น และกลาง จานวน 24 คน ให้ไปทดลอง
ประเมิน และส่งผลประเมินกลับมาภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เพื่อนาข้อเสนอแนะ และผลการประเมินที่
ได้ รั บ กลั บ มาปรั บ ปรุ ง ให้ มี ค วามสมบู ร ณ์ จากนั้ น จึ ง น าเสนอให้ ค ณะอนุ ก รรมการบริ ห ารงานบุ ค คลให้
ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 และผู้บริหารของสสวท. ให้ความเห็นชอบให้นาไป
ดาเนินการต่อไปในการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 19/2560 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560
- การจัดทาแผนและดาเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติของหน่วยงาน มีผลการดาเนินงาน
ที่ระดับคะแนน 4.4782 โดย สสวท. จัดทาแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตาม
ภารกิจ/บทบาทของ สสวท. และระบุผลผลิตที่จะเกิดขึ้นเป็นรายไตรมาส (Output Delivery) การประเมินผลจะ
พิจารณาจากผลสาเร็จที่ได้เปรียบเทียบกั บเปูาหมายที่ระบุไว้รายไตรมาส เพื่อคานวณผลการดาเนินงานเป็น
ร้อยละ และจึงนามาคานวณเฉลี่ยเป็นคะแนนภาพรวมของ 4 ไตรมาส กาหนดน้าหนักเท่ากันทุกโครงการ
ซึ่งในปีนี้ สสวท. เสนอโครงการประเมินผลจานวน 4 โครงการ ดังนี้
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1. โครงการสะเต็มศึกษา
2. โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
3. โครงการพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
4. โครงการวิจัย พัฒนาหลักสูตร สื่อกระบวนการเรียนการสอน
และมีผลสาเร็จรายโครงการในแต่ละไตรมาส และภาพรวมในรอบปีงบประมาณ ดังแสดง
โครงการ
1. โครงการสะเต็มศึกษา
2. โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ
ผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
3. โครงการพัฒนาศักยภาพครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
4. โครงการวิจัยพัฒนาหลักสูตร สื่อ
กระบวนการเรียนการสอน

ผลสาเร็จรายโครงการในแต่ละไตรมาส (ร้อยละ)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
466.67
100.00
97.85
100.00
100.94
77.71
75.95
103.65

เฉลี่ย
(ร้อยละ)
191.13
89.56

คะแนนที่ได้
(ระดับ)
5.0000
2.9127

215.41

128.37

100.69

124.28

142.19

5.0000

100.00

133.33

181.25

143.72

139.58

5.0000

คะแนนถ่วงน้าหนัก

4.4782

ผลผลิตในโครงการลาดับที่ 2 โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่เป็นไปตามเปูาหมายที่กาหนดในบางไตรมาส เช่น ไตรมาสที่ 2 เป็นปัญหาเดียวกับ
ตัวชี้วัดที่ 11 ยุทธศาสตร์ ความต้องการกาลังคนในการพัฒนาประเทศ ได้แก่ โครงการ พสวท. นักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษฯ
มีทางเลือกในการศึกษาต่อหลากหลายมากขึ้น ส่งผลให้จานวนผู้รับทุน พสวท. ในระดับมัธยมศึกษาไม่เป็นไปตามเปูาหมาย และ
ไตรมาสที่ 3 โครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน (วทร.) กลุ่มเปูาหมายมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบ
สาหรับ โครงการลาดับ ที่ 1,3 และ 4 ผลผลิ ตส่ วนใหญ่ดาเนินการได้ตามเปูาหมายรายไตรมาส อาทิเช่น
โครงการสะเต็มศึกษา ไตรมาสที่ 1 จัด กิจกรรมการแลกเปลี่ยนระหว่างนักเรียนในการนาเสนอผลงานวิจัย GLOBESTEM ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกในประเทศไทย และการประชุม ISMTEC 2016 ระหว่างวันที่ 18 - 23 ตุลาคม
2559 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 ผลผลิตคือ ผลงานวิจัยที่นาเสนอทั้งหมด 14 รายการ หรือ 14 หัวข้อ
เรื่อง จากค่าเปูาหมาย 3 รายการ หรือหัวข้อเรื่อง เป็นต้น
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3) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของที่ปรึกษา

ด้านที่ 1 ข้อเสนอแนะด้านการปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงการดาเนินงานตามภารกิจของ สสวท.
สสวท. ควรปรับปรุงผลผลิตและบริการทางวิชาการต่างๆ ซึ่งสามารถแบ่งเป็นประเด็นย่อย ดังต่อไปนี้
1.1 พั ฒ นาความรู้ และทั ก ษะด้ า นการออกแบบ (Design Knowledge) ให้ กั บ บุ ค ลากรสายวิ ช าการ
เพื่อปรับปรุงสื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ของ สสวท. ให้มีวิธีการนาเสนอเนื้อหาให้มีความน่าสนใจ
กระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และควรมีรูปแบบที่สอดคล้องกับวิถีการเรียนรู้ของนักเรียนในยุค ปัจจุบัน
และอนาคต โดยจากผลงานวิจัยของ Ambient Insight หัวข้อ Asia Self-paced
e-Learning
(2013-2018) พบว่าประชากรอายุน้อย ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงประเทศไทย นิยมใช้
อุปกรณ์พกพา แสดงให้เห็นว่าประชากรสามารถปรับตัวให้เข้ากับแนวโน้ม
การใช้อุปกรณ์พกพา
ทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย โอกาสในการเรียนรู้ผ่านโทรศัพท์มือถือจึงเปิดกว้างมากขึ้นจากการเชื่อมต่อและ
การเข้าถึงข้อมูล โทรศัพท์มือถือในรูปแบบสมาร์ทโฟนเป็นเครื่องมือดิจิทัลสาหรับการเรียนรู้ในอนาคต
ดังนั้น นักวิชาการของ สสวท. จึ งต้องปรับความรู้ แนวคิด และวัฒ นธรรมการผลิตสื่อให้ส อดคล้องกับ
แนวโน้มดังกล่าวให้รวดเร็ว
1.2 ด้ า นพั ฒ นาสื่ อ การเรี ย นการสอน ควรเพิ่ ม การเรี ย นรู้ แ บบการใช้ สื่ อ แบบผสมผสาน ทั้ ง แบบดั้ ง เดิ ม
ที่เป็นรูปเล่ม และอุปกรณ์ (Physical) กับแบบดิจิทัล (Digital หรือ Cloud-based) โดยเฉพาะแบบดิจิทัล
ควรเร่งแปลงเนื้อหาให้เป็นดิจิทัลอย่างรวดเร็ว และต้องเพิ่มการใช้ทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด เพื่อให้
นักเรียนสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศได้ตามที่ตนเองถนัด หรือสนใจ เป็นต้น
นอกจากใช้สื่อแบบผสมผสานแล้ว ต้องปรับวิธีการสอน โดยเน้นวิธีการเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative
Learning approaches) การเรียนรู้ตามศักยภาพของบุคคล (Personalized Learning) การออกแบบ
พื้นที่การเรียนรู้แบบใหม่ที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะ (Skill) ที่ต้องการให้นักเรียนยุคใหม่มี เช่น ทักษะชีวิต
แก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร มากกว่าเน้นเฉพาะด้านความรู้ (Knowledge) เพียงอย่างเดียว
1.3 ด้านการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ควรแนะนาครู ให้ค่อยๆ ปรับบทบาทหน้าที่ของตนเองจาก
การนาสอนหน้าชั้นเรียนตามเนื้อหาแบบเรียงลาดับเนื้อหาเป็นบทๆ เป็นการสอดแทรกด้วยการออกแบบ
คาถาม หรือสภาพปัญหา พร้อมแจ้ งแหล่งข้อมูลสาคั ญ และมีคุณภาพ ให้นักเรียนได้ทราบว่าสามารถ
เข้าถึงความรู้ในเรื่องหรือหัวข้อที่กาลัง เรียนอยู่ หรือสภาพปัญหาที่กาลังศึกษาอยู่ หรือโจทย์หรือคาถามที่
ได้รับนั้นได้จากแหล่ง ข้อมูลประเภทใดบ้าง รวมถึงคอยกระตุ้นให้ นักเรียนฝึกลาดับความคิด วิเคราะห์
สภาพปั ญหา หรื อโจทย์ว่ าจะใช้วิธีอะไร โดยสนับสนุนให้นักเรียนสื บค้นความรู้ได้ ด้วยตนเองเพิ่มเติม
รวมถึงให้คาแนะนา ให้คาปรึกษาวิธีการเข้าหาสื่อทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ครูต้องจัดสรรเวลาให้
นักเรียนแบ่งกลุ่มพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน และให้นักเรียนช่วยกัน ถอดบทเรียน หรือความรู้ หรือสรุปทฤษฎี
ร่วมกัน โดยครูทาหน้าที่เป็นเพียงวิทยากรกระบวนการ (Facilitator) ชี้แนะ และทาหน้าที่สนับสนุนการ
เรียนรู้ จัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ให้ รวมถึงส่งเสริมวิธีการเรียนรู้ให้นักเรียน เรียนรู้ด้วยตนเอง
ซึ่งจะนาไปสู่กระบวนการความคิดอย่างเป็นธรรมชาติ และนักเรียนจะซึมซับกระบวนการเหล่านั้น และ
นาไปสู่การใช้ความรู้ซ้าได้ หรือกล่าวคือนักเรียนจะขยายเป็นงานโครงการจริง (Project) เพื่อแก้ไขปัญหา
ได้ และสุดท้ายนาไปเชื่อมโยงกับชีวิตจริงได้
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1.4 พัฒนาช่องทาง เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสื่อการเรียนรู้รูปแบบดิจิทัลที่ สสวท. พัฒนาให้ม ากยิ่งขึ้น เช่น โม
บายเลิ ร์ น นิ่ ง (Mobile
Learning) ส าหรั บ กลุ่ ม เปู า หมายที่ มี ศั ก ยภาพ หรื อ ความพร้ อ ม
ด้วยการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายไร้สาย บริการโทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์พกพา และพัฒนาโซลูชั่นการ
เรียนรู้แบบสมาร์ท รวมถึงในอนาคต อาจอนุญาตให้นาอุปกรณ์ของตัวเองมาใช้ (Bring Your Own
Device -BYOD) เพื่อช่วยลดต้นทุนของสถาบันการศึกษา ช่วยให้ทั้งครูผู้สอน และนักเรียนมีประสบการณ์
โมบายเลิร์นนิ่งที่มีปฏิสัมพันธ์กันได้จริง สาหรับกลุ่มเปูาหมายสถานศึกษาที่ยังไม่พร้อมในด้านการจัดให้มี
อุปกรณ์ คงต้องรักษาช่องทางเดิม คือเรียนแบบ Face-to-Face กับครู แต่เพิ่มโอกาสการเรียนรู้ให้มากขึ้น
ในช่องทางอื่น เช่น การศึกษาทางไกล หรือ ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น ประยุกต์ใช้ระบบการจัดการเรียนการ
สอนขนาดใหญ่ (Massive Open Online Courseware- MOOC)* ที่เหมาะสมกับบริบทของนักเรียนไทย
เพื่อเสริมการเรียนนอกห้องเรียนในเวลาที่ต้องการได้ เป็นต้น
* MOOC คือหลักสูตร (Course) ที่เรียนออนไลน์ (Online) จากระบบที่เปิดให้ใช้งานฟรี
(Open) และรองรับผู้เรียนจานวนมาก (Massive) ผู้เรียนสามารถเชื่อมต่อเข้าไปดูวิดีโอการบรรยาย เข้า
ไปฝึกปฏิบัติ ทาแบบทดสอบ แบบฝึกหัด หรือเข้าไปร่ว มสนทนากับผู้เรียนอื่นๆ ได้ MOOC จะเน้นการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและมีการสร้างระบบที่ส่งเสริมให้
ครูและนั กเรียนสามารถสื่ อสารและมีปฏิสัมพันธ์กันได้มากขึ้น เรียกว่าฟอรั่ม (Forum) ให้ผู้ เรียนได้
แลกเปลี่ยนสนทนาระหว่างนั กเรียนด้วยกัน หรือกับผู้สอน และผู้ช่วยสอนได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีการ
ออกแบบที่ช่วยให้ครูสามารถตรวจสอบข้อมูลการเรียนของนักเรียนได้ง่ายขึ้น เช่น ครูสามารถเข้ามาดูสถิติ
ได้ว่านักเรียนเข้าดูบทเรียนใดบ้าง หรือว่านักเรียนใช้เวลากับการทาแบบฝึกหัดใดมากเป็นพิเศษ ทาให้
ติดตามได้ว่านักเรียนแต่ละคนมี
ความเก่งหรือไม่ถนัดในเรื่องใด หรือรวมไปถึงทาการวิเคราะห์
โจทย์การบ้านที่มีนักเรียนทาผิดเป็นจานวนมาก เพื่อหาว่ามีเนื้อหาส่วนใดที่นักเรียนยังไม่เข้าใจ และระบบ
ก็จะช่วยให้คาแนะนาแก่นักเรียนที่ตอบผิดได้ทันทีว่าเนื้อหาที่ เข้าใจผิดอยู่ตรงไหนของบทเรียน การที่ครู
สามารถเข้ามาดูสถิติข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ ก็จะเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนมากยิ่งขึ้น
แม้ว่าจะอยู่ห่างไกลกัน ซึ่งถือว่าเป็นการแก้ไขข้อด้อยของการเรียนทางไกลแบบเดิม ที่เป็นการสื่อสารทาง
เดียว โดยที่นักเรียนไม่ได้รับปฏิสัมพันธ์ใดๆ ตอบกลับจากครูผู้สอนได้เลย กระแสของ MOOC เริ่มได้รับ
ความนิยมอย่างกว้างขวางในปี 2012 เนื่องจากมีมหาวิทยาลัยชั้นนาของโลกหลายแห่งให้ความสาคัญ และ
มาร่วมเผยแพร่บทเรียนผ่านทาง MOOC จนกระทั่ง New York Times ยกให้
ปี 2012
เป็น “Year of the MOOC” เลยทีเดียว โดยตั้งแต่ปี 2012 ได้มีการถือกาเนิด
ผู้ให้บริการ
MOOC ชื่อดังจากหลายมหาวิทยาลัยอย่างเช่น Udacity ก่อตั้งโดยมหาวิทยาลัย Stanford, edX ก่อตั้ง
โดยมหาวิทยาลัย Harvard และ MIT, Coursera ก่อตั้งโดย อาจารย์จากมหาวิทยาลัย Stanford และก่อนหน้านี้ก็มี
เว็บไซต์ KhanAcademy.com (https://www.khanacademy.org/) ซึ่งเน้นการเรียนตั้งแต่ระดับประถม และ
มัธยมเป็นหลัก
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1.5 กรณีการจัดทาสื่อการเรียนการสอนแบบดั้งเดิม (Physical) ควรปรับปรุงวิธีการนาเสนอ หรือทักษะวิธีการสอน
ของครู (Pedagogy) ให้แตกต่างหลากหลาย โดยผสมผสานประเภทสื่อการเรียนการสอนที่กระตุ้นทักษะกระบวนการคิด
วิเคราะห์ให้หลากหลายรูปแบบ เช่น วิดีทัศน์การเรียนการสอน สารคดีต่างๆ (Medias) ชุดอุปกรณ์ทดสอบขนาดเล็ก
(Kits) เป็นต้น และเลือกเนื้อหาสาระต่างๆ ให้สอดคล้องกับบริบทหรือสภาพปัญหาที่แวดล้อมอยู่ในแต่ละพื้นที่ของ
โรงเรียนด้วย เพื่อให้ครูสามารถพัฒนาไปสู่แผนการสอนของตัวเองได้จริงๆ โดยไม่ต้องพึ่งพารูปแบบ
สาเร็จรูปที่ สสวท. จัดเตรียมให้เพียงอย่างเดียว หรือได้รับการอบรมต้นแบบการจัดกิจกรรมในห้องเรียน
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เป็นเรื่องๆ และจบเนื้อหาเพียงแค่ในห้องเรียนเท่านั้น ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนไม่สามารถเชื่อมโยงความรู้ที่เรียน
ไปสู่ชีวิตจริงได้ สสวท. ควรมีบทบาทจัดทารูปแบบกิจกรรมที่หลากหลายตามสภาพปัญหา หรือโจทย์ที่แต่
ละโรงเรียนตั้งอยู่ เช่น ถ้าโรงเรียน หรือชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่มีปัญหาเรื่องน้าเสีย หรือปัญหาเรื่องขย ะ
หรือปัญหาเรื่องสภาพดินเสื่อมโทรมจนเพาะปลูกพืชไม่ได้ หรือปัญหาดินสไลด์ เป็นต้น ต้องนาสภาพ
ปัญหา หรือโจทย์นั้น มาเป็นตัวนาเข้ากระบวนการเรียนรู้
1.6 ควรประชาสัมพันธ์ให้ผู้ มีส่ วนเกี่ยวข้องรู้จัก และทาความเข้าใจถึงการเรียนการสอนในรูปแบบสะเต็มศึกษา และ
ประโยชน์ หรือข้อดีของสะเต็มศึกษา รวมถึงมุ่งเน้นบทบาท และหน้าที่ของ สสวท. ในการเป็นองค์กรระดับชาติ
ที่
ดาเนินงานด้านสะเต็มศึกษา ตลอดจนประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสื่อดิจิทัลด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
ต่างๆ เพื่อให้นั กเรี ยนสามารถเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และขับเคลื่อนการเรียน
การสอน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีของไทยในอนาคต
1.7 ควรปรับปรุงบริการด้านสะเต็มศึกษา โดยเพิ่มการสนับสนุนสื่อ และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม / การสร้างความ
ตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของการจั ด กิ จ กรรมสะเต็ ม ศึ ก ษากั บ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและครู ผู้ ส อน
ให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เนื่องจากโรงเรียนในบางพื้นที่ยังขาดแคลนสื่อ และวัสดุอุปกรณ์ใน
การจัด
กิจกรรมสะเต็มศึกษา ส่งผลให้นักเรียนไม่ได้เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริง จึงขาดความต่อเนื่องในการเรียนรู้และขาด
การฝึกทักษะกระบวนการคิด นอกจากนี้ควรจัดให้มีสื่อตัวอย่างการจัดการเรียนการสอน โดยใช้สะเต็มในทุกระดับ
การศึกษา ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ในแต่ละสาขาวิชา และเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงสื่อการจัดกิจกรรมสะ
เต็มศึกษา เช่น สื่อวิดที ัศน์ผ่าน You tube เป็นต้น
1.8 สสวท. ควรศึกษากระบวนการบริหารจัดการ (Process Management) ของสถานศึกษา และครู เกี่ยวกับกระบวนการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์แบบเดิมให้เป็นแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) ว่า มี
กระบวนการหลักที่ต้องดาเนินการอะไรบ้าง จึงจะทาให้สถานศึกษาและครูสามารถดาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง หรือ
บ ร ร ลุ ผ ล ส า เ ร็ จ ต า ม ที่ ส ส ว ท . ค า ด ห วั ง แ ล ะ เ มื่ อ ไ ด้ ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า แ ล้ ว
ควรเผยแพร่ แนวทาง ขั้ นตอน กระบวนการที่ ดี ให้ สถานศึ กษาได้ รั บทราบ พร้ อมทั้ งให้ ค าปรึ กษาแนะน า
แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู เพื่อส่งเสริมให้นาไปปรับปรุงสะเต็มศึกษาในโรงเรียนของตนเองต่อไป
1.9 ควรปรั บปรุ งผลผลิ ตของ สสวท. ในรูปแบบดิจิทัล และศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติ (IPST Learning Space)
ที่ให้บริการอยู่ โดยปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ และเป็นเรื่องทางวิทยาศาสตร์ที่ไม่สามารถหาข้อมูลได้ใน
เว็บไซต์อื่นๆ โดยต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาก่อนนาขึ้นเว็บไซต์ นอกจากนี้ ควรเร่งสารวจความ
ต้องการของผู้ใช้บริการศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติ (IPST Learning Space) ทั้งด้านเนื้อหา รูปแบบการนาเสนอ และ
ประเภทสื่อที่กลุ่มผู้ใช้บริการต้องการ โดยให้ครอบคลุมและเหมาะสมตามกลุ่มผู้ ใช้บริ การประเภทต่างๆ อาทิเช่น
รูปแบบการนาเสนอในระบบคลังความรู้ (Scimath.org) ที่กระตุ้นให้น่าสนใจมากกว่านี้, เพิ่มความรวดเร็วในการเข้าถึง
เนื้อหาต่างๆ ของศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติ (IPST Learning Space)และสร้างช่องทางสื่อสารระหว่างผู้ใช้บริการกับ
สสวท. หรือเจ้าของศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติ (IPST Learning Space) ให้ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งข้อสังเกต
ข้อเสนอแนะ และสื่อสารความต้องการเกี่ยวกับ ความรู้เพิ่มเติมด้านวิทยาศาสตร์ในหัวข้อเรื่องที่สนใจ และเป็นเรื่องที่ยัง
ไม่มีในศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติ (IPST Learning Space) เป็นต้น
1.10 ควรเร่งวิเคราะห์และจาแนกความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียในหัวข้อความรู้ หรือข้อมูลที่แต่ละกลุ่มสนใจจะได้รับ
ข้อมูลจาก สสวท. เนื่องจากแต่ละกลุ่มมีความต้องการที่แตกต่างกัน เช่น ครูในโรงเรียนต้องการตัวอย่างกิจกรรมสะเต็ม
ศึกษาเรื่องลดโลกร้อน, ผู้ปกครองต้องการสอนการบ้านวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเมตริกซ์ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวกับ
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งานวิจัยและนวัตกรรม ต้องการข้อมูลสถิติจานวนนักวิทยาศาสตร์ที่มีความสามารถพิเศษในประเทศไทย ปัจจุบัน
ทางานอยู่ที่ใดบ้าง, คณะกรรมการ สสวท. ต้องการทราบสถิติครูวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการอบรมจาก สสวท. แยกตาม
จังหวัด ณ ปัจจุบัน, หน่วยงานภาคเอกชนที่มีเงินทุนสนับสนุนการเรียนวิทยาศาสตร์ ต้องการทราบว่ามีโรงเรียนใดบ้าง
ที่ขาดแคลนสื่อ และต้องการให้สนับสนุนสื่อการเรียนวิทยาศาสตร์อย่างเร่งด่วน, นักเรียนต้องการคลิปวิดีโอจาลองการ
เกิดรุ้งกินน้า, หน่วยงานการศึกษาต่างประเทศขอมาศึกษาดูงานสะเต็มศึกษาในโรงเรียนต้นแบบดีๆ ของไทย เป็นต้น
สสวท. มีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ใช้เพื่อดาเนินงานตามภารกิจอยู่แล้ว เพียงแต่นามาจัดกลุ่มข้อมูล ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย
ตลอด ส่ งอั พเดท
ความเคลื่ อนไหวให้ งานประชาสั มพันธ์ ได้รั บทราบ และใช้เสริมการดาเนินงานด้าน
ประชาสัมพันธ์ มุ่งเน้น เกี่ยวกับผลงาน บทบาท และภาพลักษณ์ของ สสวท. ให้เป็นที่ยอมรับ เป็นที่รู้จักว่าเป็นองค์กรที่
ทาหน้าที่ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศ นอกเหนือจากงานประชาสัมพันธ์แบบ
Routine ในกิจกรรมประจาปี หรือ Event หลักๆ เช่น งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจาปี งานประชุม วทร. งานแสดง
ความยินดีการรับเหรียญโอลิมปิกวิชาการวิชาต่างๆ การเป็นเจ้าภาพจัดแข่งโอลิมปิกวิชาการ ภาพข่าวกิจกรรมของ
ผู้อานวยการสถาบันฯ เป็นต้น รวมถึงจะได้สามารถจัดกิจกรรม หรือสนับสนุนข้อมูลความรู้
ที่ถูกต้องให้สอด
รับกับความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มนั้นๆ เพื่อช่วยสร้างภาพลักษณ์ของ สสวท. ให้เกิดการยอมรับในบทบาท
และหน้าที่ของ สสวท. อย่างแท้จริง
1.11ควรปรับปรุงด้านการสร้างความตระหนักและเห็นความสาคัญของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
ของเยาวชน
1.11.1 จากผลการสารวจพบว่า ในภาพรวมประมาณร้อยละ 80 ของเยาวชนกลุ่มเปูาหมาย ยังคงมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์เทียม (Pseudoscience) หรือความเชื่อที่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์ ยังไม่ถูกต้อง ดังนั้น สสวท. จึง
จาเป็นต้องสร้างให้เยาวชนมีความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ให้ถูกต้อง เพื่อให้เยาวชนสามารถแบ่งแยกข้อเท็จจริง
ระหว่างวิทยาศาสตร์ที่มที ฤษฏีรองรับ กับความเชื่อที่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์ออกจากกันได้ ซึ่งเป็นหน้าที่ที่สาคัญ
ของ สสวท. ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และออกแบบสื่อการเรียนการสอน เพื่อ
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ให้เยาวชนสามารถนาความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
อย่างเหมาะสม
1.11.2 จากผลการสารวจ พบว่าเยาวชน (อายุ 15-18 ปี) ส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 70 มีความรู้ควาเข้าใจ
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ (Physics) อย่างถูกต้อง ในขณะที่เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สาขาชีววิทยา (Biology) อย่างถูกต้องประมาณร้อยละ 45 เท่านั้น ดังนั้น
สสวท. จึงควรเร่งวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง และนามาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียน
การสอนเกี่ย วกับวิทยาศาสตร์สาขาชีววิทยาให้เข้าใจง่าย เหมาะสมกับนักเรียนในยุคปัจจุบัน
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สาขาชีววิทยา โดยเน้นในเรื่อง 1)
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (ข้อคาถาม ที่เยาวชนกลุ่มเปูาหมายจากการสารวจฯ ปี 2560 ตอบถูกน้อย
คือ ข้อคาถาม “ออกซิเจนที่เราหายใจมาจากพืช”) และ 2) วิวัฒนาการของมนุษย์ (ข้อคาถามที่
เยาวชนกลุ่มเปูาหมายจากการสารวจฯ ปี 2560 ตอบถูกน้อย คือ ข้อคาถาม “มนุษย์ทุกวันนี้
พัฒนาจากสัตว์โบราณยุคแรกๆ")
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ด้านที่ 2 ด้านการพัฒนาองค์กร
จากผลการสารวจความคิดเห็นของบุคลากรด้านความผูกพัน พบว่าบุคลากรของ สสวท. มีความคิดเห็นในหัวข้อ
“การทาสิ่งดีๆ ให้กับองค์กร (Strive)” น้อยที่สุด โดยผลการสารวจความคิดเห็นต่อองค์กรของบุคลากร สสวท. พบประเด็น
ที่บุคลากรของ สสวท. ให้คะแนนความพึงพอใจน้อยที่สุด 5 ประเด็น ได้แก่
1) สสวท. มีแผนการสืบทอด/การทดแทนตาแหน่งที่เป็นระบบและมีประสิ ทธิผล มีคะแนนเฉลี่ ย
2.9887
2) การท างานใน สสวท. มี ค วามยื ด หยุ่ น ท าให้ เ กิ ด มี ค วามสมดุ ล ระหว่ า งการด าเนิ น ชี วิ ต และ
การทางาน (Work-life Balanced) มีคะแนนเฉลี่ย 3.0868
3) สสวท. ตอบสนองต่อข้อเสนอ หรือข้อคิดเห็นของพนักงานอย่างเหมาะสม มีคะแนนเฉลี่ย 3.1623
4) สสวท. มีการสื่อสารแบบสองทางที่มีประสิทธิผล มีคะแนนเฉลี่ย 3.2075
5) การมอบหมายให้ทางานอื่นนอกเหนือจากงานปกติไม่มากจนเกินไป มีคะแนนเฉลี่ย 3.2792
จากผลส ารวจบุ ค ลากรข้ า งต้ น สสวท. ควรเร่ ง ปรั บ ปรุ ง แนวทางเสริ ม สร้ า งความผู ก พั น ของบุ ค ลากร
เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรเกิดแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น ซึ่งสามารถแบ่งเป็นประเด็นย่อย ดังต่อไปนี้
2.1 ฝุายทรัพยากรบุคคล ควรมีการกาหนดหลักเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับ แผนการขึ้นตาแหน่งหรือ สืบทอด
ตาแหน่ง (Succession Plan) ไว้อย่างชัดเจน สื่อสารให้บุคลากรเข้าใจ และสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่าง
เป็นรูปธรรม และเป็นธรรม เพื่อสร้างความมั่นใจต่อพนักงานในด้านมั่นคงในงาน และความก้าวหน้าใน
อาชี พ การงาน (Career
Path)
เพื่ อ สร้ า ง/เพิ่ ม แรงจู ง ใจ ในการท างานของผู้ มี ศั ก ยภาพ
(Talent/Successor) ให้เกิดการสั่งสมผลการปฏิบัติงานสูง (High Performance) และช่วยให้ สสวท.
จัดเตรียม และพัฒนาผู้มีศักยภาพให้พร้อมทดแทนตาแหน่งงานเปูาหมาย ในระดับบริหารด้วยการสั่งสมประสบการณ์
และผลงาน นอกจากนี้ฝุายทรัพยากรบุคคล ควรส่งเสริมการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ภายใน สสวท. เพื่อให้บุคลากรทุก
ตาแหน่งงานมีโอกาสได้ทากิจกรรมร่วมกัน เรียนรู้ และทาความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการบริหารจัดการองค์กรที่
คณะผู้บริหารได้วางไว้ ประกอบกับจะทาให้ความรู้สึกว่ามีความเหลื่อมล้าของตาแหน่งงานลดลง เนื่องจากมีการให้
ความสาคัญของทุกตาแหน่งงานอย่างเท่าเทียมกัน จะส่งผลให้บุคลากรทุกคนมีความรู้สึกว่าเป็นคนสาคัญขององคก์ร
เพิ่มมากขึน้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในองค์กร
2.2 บุคลากรสายวิชาการ และสายปฏิบัติการระดับหัวหน้างาน ควรให้อิสระแก่พนักงานในการปฏิบัติงานมากขึ้น หรือการ
ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจในเรื่องที่สาคัญตามความเหมาะสม เนื่องจากพนักงานที่มีอิสระในการปฏิบัติงาน หรือการ
ตั ดสิ นใจในเรื่ องที่ ส าคั ญ จะสามารถปฏิ บั ติ งานในความรั บผิ ดชอบได้ เป็ นอย่ างดี และ
เป็นการส่งเสริมให้พนักงานฝึกใช้วิจารณญาณในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยหัวหน้างานควรมีบทบาทเป็นที่
ปรึกษา พี่เลี้ยง หรือโค้ช ซึ่งทาหน้าช่วยชี้แนะ เมื่อเห็นว่าการปฏิบัติงานหรือการตัดสินใจของบุคลากรอาจส่งผลต่อ
ความสาเร็จของงาน ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานได้แสดงความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ รู้สึกว่างานมีคุณค่าและ
ตนเองมีคุณค่าต่อองค์กร ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะส่งเสริมให้บุคลากรมีความผูกพัน
2.3 บุคลากรสายวิชาการ และสายปฏิบัติการระดับหัวหน้างาน ควรมอบหมายงานให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของ
พนักงานแต่ละคน และควรพิจารณาปรับเปลี่ยนตาแหน่งหรือหมุนเวียนให้ พนักงานได้มีโอกาสได้ปฏิบัติงานหรือ
รับผิดชอบงานในส่วนที่มีความสาคัญมากขึ้นตามความเหมาะสม เพราะงานที่ท้าทายความรู้ความสามารถถือเป็น
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ลักษณะงานที่สามารถสร้ างแรงจู งใจ ทาให้พนักงานรู้สึ กท้าทายในงาน และไม่ทาเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายในการ
ปฏิบัติงาน
2.4 ฝุายยุทธศาสตร์ฯ ควรผลักดันการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม** เข้ามาใช้ภายในองค์กร โดยผู้บริหารต้องเปิดโอกาสหรือ
จัดช่องทางให้พนักงาน แต่ละสานัก/ฝุาย ภายในองค์กรมีส่วนร่วมในการวางแผนการปฏิบัติงาน ตามความเหมาะสม
รวมทั้ งเปิ ดโอกาสให้ พนั กงานได้ แสดงความคิ ดเห็ น และเสนอแนะข้ อปฏิ บั ติ งานต่ างๆ
ซึ่งถือเป็นการแลกเปลี่ยนทัศนคติในการทางานระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน ด้วยรูปแบบกิจกรรมต่างๆ เช่น การระดม
ความคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือการทบทวนเปูาหมายร่วมกัน หรือการบริหารแบบยึดวัตถุประสงค์ (MBO) เป็นต้น โดย
ฝุายบริหารควรตระหนักว่าพนักงานคือหุ้นส่วนขององค์กร ซึ่งการมีส่วนร่วมในการทางาน มีความหมายต่อพนักงาน ใน
เรื่องของความรู้สึกเป็นหุ้นส่วน การมีความสาคัญและการได้รับการยอมรับ ก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร และเมื่อ
องค์กรนาการบริหารดังกล่าวเข้ามาใช้ย่อมส่งผลให้พนักงานมีการประสานงานติดต่อปฏิสัมพันธ์เกิดความสามัคคี ลด
ความแตกต่างในปัจจัยเกี่ยวกับลักษณะงานลงได้
**บริหารงานแบบมีส่วนร่วม (Participative Management) หมายถึง การที่ผู้บริหารใช้การจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานได้มี
โอกาสได้มีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติงาน ร่วมรับผิดชอบ เพื่อพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานให้มี
คุ ณภาพสู งขึ้ น หรื อกล่ าวในเชิ งปฏิ บั ติ ว่ า คื อ การกระจายอ านาจและความรั บผิ ดชอบของผู้ บริ หารไปยั ง
ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กลุ่มมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ กาหนดวิสัยทัศน์ เปูาหมายและ
ยุทธศาสตร์ขององค์กร พร้อมทั้งร่วมดาเนินการเพื่อให้บรรลุเปูาหมายอย่างเต็มใจ ข้อดีของการบริหารงานแบบมีส่วน
ร่วม หรือการเปิดโอกาสให้พนักงานรวมกลุ่มกัน ใช้ความรู้ ความสามารถ สติปัญญา และประสบการณ์ของแต่ละคน
ร่วมกันปรับปรุงงานในหน่วยงานของตนเอง คือ 1) ผู้ที่รู้ปัญหาดีที่สุด และสามารถแก้ไขปัญหาได้ดีที่สุด คือ ผู้ที่อยู่
ใกล้ชิดกับปัญหามากที่สุด จะแก้ปัญหาได้ถูกต้องมากที่สุด 2) บุคลากรได้เรียนรู้การทางานเป็นทีมมีส่วนร่วมในการ
บริหาร 3) ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกว่าตนมีคุณค่า มีความภาคภูมิใจ และทางานเต็มความสามารถ ชนิดที่พร้อมจะทาสิ่งที่ดีๆ
ให้กับองค์กรทุกครั้งที่มีโอกาส
ด้านที่ 3 ข้อเสนอแนะด้านนโยบายเพื่อปรับปรุงการดาเนินงานตามภารกิจของ สสวท.
การเตรียมความพร้อมขององค์กรในระยะยาว เพื่อรองรับการเปลี่ ยนแปลงในอนาคต ซึ่งสามารถแบ่งเป็น
ประเด็นย่อย ดังต่อไปนี้
3.1 สสวท. ควรเชื่ อ มโยงนโยบายระดั บ ชาติ เช่ น เปู า หมายยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ด้านการศึกษา ในกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี, ทักษะที่นักเรียนไทยต้องมีใน
ศตวรรษหน้า, ผลการทดสอบความรู้ของนักเรียนกับข้อสอบระดับนานาชาติ และการเตรียมพื้นฐาน
ก า ลั ง ค น ด้ า น วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี ตั้ ง แ ต่ ป ฐ ม วั ย เ ป็ น ต้ น
โดยปรับเปูาหมายการดาเนินงานของ สสวท. ให้สอดคล้องเป็นแนวเดียวกันกับนโยบายชาติ (Alignment)
โดยเพิ่มบทบาทการส่งเสริม (Promotion) ให้มีความชัดเจนมากขึ้น เช่น สสวท. แสดงบทบาทสนับสนุน
ให้เกิดการทางานร่วมกันระหว่าง สสวท. และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เป็นเครือข่ายในการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ในด้ านที่ สสวท. มีความเชี่ยวชาญ และเป็นภารกิจที่
ดาเนินการได้ตามวัตถุประสงค์จัดตั้ง เช่น เป็นเจ้าของศูนย์รวมสื่อดิจิทัลระดับชาติ เป็นศูนย์รวมกิจกรรม
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สะเต็ มศึก ษาแบบครบวงจร เป็น ศูนย์ ให้ คาปรึก ษาของครูและผู้ ปกครองในการเลื อกทรัพ ยากรเพื่ อ
การศึกษาแบบเปิด เป็นต้น
3.2 สสวท. ควรวิจัยมุ่งเน้น การปรับหลักสู ตร (Curriculum-focused research ) ให้ มีความยืดหยุ่น
เหมาะสมกั บ บริ บ ทของโรงเรี ย น โดยพิ จ ารณาในประเด็ น ที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่ 1) ที่ ตั้ ง ของโรงเรี ย น
ควรวิจัยปรับหลักสูตร สื่อ กระบวนการเรียนรู้ ให้เหมาะสมกับโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตชนทบทกั บในเขต
เมือง (Rural and urban schools) เนื่องจากการทดลอง หรือปฏิบัติการจริงในวิชาวิทยาศาสตร์ จาเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องเลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ หรือหาได้ง่ายในท้องถิ่น/ถิ่นที่อยู่ แตกต่างจากโรงเรียนที่ตั้งในเขตเมือง
ใหญ่ที่ครูและนักเรียนมีความสามารถในการเข้าถึงห้องปฏิบัติการที่มีเครื่องมือและอุปกรณ์ครบ และทันสมัย 2) ขนาด
ของโรงเรี ยน ควรวิจัยเพื่อปรั บหลั กสู ตร สื่ อ กระบวนการเรียนรู้ให้ เหมาะสมกับโรงเรียนขนาดเล็ก และ
โรงเรียนขนาดใหญ่ (Large and small Schools) ที่มีจานวนครู จานวนชั้นเรียนแตกต่างกันอย่างมาก
ด้านที่ 4 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการบริหารจัดการและการจัดทาตัวชี้วัดผลการดาเนินงานระดับองค์กรในปี
ต่อไป มีดังต่อไปนี้
4.1 ควรติ ด ตามผลการด าเนิ น งานด้ า นผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ที่ เ ป็ น ข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณในมุ ม มองอื่ น เพิ่ ม เติ ม
นอกเหนือจากความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในผลผลิตสื่อรูปแบบต่างๆ กระบวนการจัดการเรียนรู้ และสะ
เต็มศึกษา จากกลุ่มเปูาหมายต่างๆ โดยอาจพิจารณามุมมองอื่น เช่น การกาหนดกลุ่มเปูาหมายหลักของ
งานพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาของ สสวท. และติดตามการขยายผลของครูที่ทาหน้าที่เป็น
Trainer เช่น ร้ อยละความครอบคลุ มของสถานศึกษาทุกภูมิภ าคทั่วประเทศ (Coverage) ที่ใช้
กระบวนการจัดการเรียนรู้ของ สสวท. หรือ สถิติการเข้าใช้บริการสื่อรูปแบบดิจิทัลผ่านอินเทอร์เน็ต และ
ผ่ า นแอพลิ เ คชั่ น บนสมาร์ ท โฟน หรื อ แท็ บ เล็ ต แบบราย Username จ าแนกเป็ น สถานศึ ก ษา ครู
กลุ่มเปูาหมาย ผู้ปกครอง นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา เพื่อติดตามร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผู้เข้าใช้บริการ
สื่อรูปแบบดิจิทัล ไม่ใช่เฉพาะยอดการดาวน์โหลดครั้งแรกเท่านั้น แต่ต้องเป็นผู้ใช้บริการที่ยังคง Active
อยู่จริง
4.2 ควรเพิ่มเติมตัวชี้วัดในด้านการประเมินคุณภาพของผลผลิต หรือสื่อที่ สสวท. จัดทา ด้วยวิธีการสอบถาม
ความคิ ด เห็ น จากผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอก หรื อ ผู้ เ ชี่ ย วชาญที่ มี ค วามรู้ ความสามารถ และ /หรื อ มี
ประสบการณ์ ในการสอนในห้ องเรียน มีประสบการณ์ของการใช้สื่ อการเรียนการสอนที่มีมาตรฐาน
ในระดับนานาชาติ เพื่อสะท้อนมุมมองจากภายนอก (Outside-in) ซึ่ง สสวท. สามารถนาความคิดเห็น
ที่ได้มาเป็นปัจจัยนาเข้า เพื่อใช้ในการปรับปรุงยกระดับคุณภาพของสื่อหรือ In-house Standard
4.3 ควรน าเปู าหมายยุ ทธศาสตร์ ร ะดับชาติ เช่น ยุทธศาสตร์ช าติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคม
แห่ ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 12 มาเป็ น ปั จ จั ย น าเข้ า (Input) ในการจั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ สสวท. ฉบั บ ต่ อ ไป
ซึ่งรวมไปถึงการกาหนดกลยุทธ์ การปรับตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย กิจกรรม/โครงการด้วย ซึ่งเมื่อ สสวท. ต้อง
ประเมินผลการดาเนินงานระดับองค์กรในปีต่อๆ ไป ควรมีการถ่ายทอดค่าเปูาหมายจากยุทธศาสตร์ที่ปรับ
ใหม่นี้ ลงสู่ตัว ชี้วัดระดับ องค์กร และเชื่อมโยงไปถึงหน่ว ยงานภายในของ สสวท. ทั้งที่รับผิ ดชอบค่า
เปูาหมายโดยตรง หรือเป็นหน่วยงานหลัก และที่เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนเปูาหมายนั้น โดยต้องกาหนด
ตัวชี้วัดที่สามารถสะท้อนผลสาเร็จของการดาเนินงานตามบทบาท หน้าที่ของหน่วยงานที่เชื่อมโยงหรือ
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ผลักดันให้เกิดความสาเร็จตามเปูาหมายขององค์กร เมื่อถึงรอบประเมินความสาเร็จของยุทธศาสตร์ จะได้
เชื่อมโยงความสาเร็จของการดาเนินงานในแต่ละประเด็นได้ว่ามีที่มาของการบรรลุผลสาเร็จหรือไม่ และ
มาจากปัจจัยใด
4.4 ควรพั ฒ นากรอบการประเมิ น ผลการด าเนิ น งานของ สสวท. อย่ า งเป็ น ระบบ และน ามาใช้
เพื่อขับเคลื่อนงานยุทธศาสตร์ และพัฒนาองค์กรไปด้วยกัน โดยผสมผสานการประเมินผลไปพร้อมกับการ
ปฏิ บั ติ งานประจ าวั น บุ คลากรทุ กระดั บต้ องมี ส่ วนร่ ว มรั บผิ ดชอบกั บเปู าหมายผลการด าเนิ นงาน
ในระดั บ องค์ ก ร เป็ น ประจ าทุ ก ปี โดยด าเนิ น การดั ง นี้ 1) ออกแบบกรอบการประเมิ น ผลองค์ ก ร
ที่สอดคล้องเป็นแนวเดียวกับหน่วยงานภาครัฐที่ ทาหน้าที่กากับดูแล สสวท. เช่นกระทรวงศึกษาธิการ
สานักงบประมาณ และสานักงาน ก.พ.ร. 2) ออกแบบ และพัฒนาตัวชี้วัด ที่สอดคล้องกับเปูาหมาย
ระดับชาติ (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง) เปูาหมายยุทธศาสตร์ของ สสวท. (ฉบับใหม่) และเปูาหมายอื่นๆ ตามที่
คณะกรรมการ สสวท. มีความคาดหวัง หรือต้องการมุ่งเน้นที่จะยกระดับการพัฒนางานด้านต่างๆ ภายใน
สสวท. 3) จัดให้มีคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงการประเมินผลประจาปี (Performance Agreement
Committee: PAC) โดยมีตัวแทนจากคณะกรรมการ สสวท. ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของ สสวท. เจรจา
ข้อตกลงฯ กับผู้รับผิดชอบหลักหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้กากับดูแลแต่ละยุทธศาสตร์ หรือผู้ที่ทาหน้าที่
บริ ห ารจั ด การโครงการ/แผนงาน และจัด สรรทรัพ ยากรเพื่ อ การดาเนิ น งานให้ บ รรลุ เปู า หมายตาม
ยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ โดยคณะกรรมการเจรจาฯ รับผิดชอบการพิจารณาความเหมาะสมของตัวชี้วัด
หลัก (จานวนประมาณ12-15 ตัวชี้วัด) ทั้งความยาก ง่าย ความต่อเนื่อง วางหลักการกาหนดน้าหนักของ
ตัวชี้วัด เจรจาตัดสินเกณฑ์การให้คะแนนระดับคะแนน 1-5 เพื่อให้เป็นมาตรฐาน และผลักดันความสาเร็จ
ตามที่ สสวท. กาหนดทิศทาง กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และเปูาหมายไว้ในยุทธศาสตร์ เพื่อไม่ให้ค่ าเปูาหมายต่า/
สูงเกินไป 4) จัดทาฐานข้อมูล สารสนเทศสาหรับการติดตามประเมินผล ผนวกไปกับระบบ BI ที่ สสวท.
ใช้ในการติดตามผลการดาเนินและการใช้จ่ายเงิน แบบรายเดือน เพื่อให้สามารถทราบรายงานผลการ
ดาเนินงานตามตัวชี้วัดได้อย่างรวดเร็ว 5) จัดทาระบบการรายงานผลการดาเนินงานประจาปีรอบ 6 เดือน
และ12 เดือนที่ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด ต้องให้ความสาคัญ แสดงบทบาท และรายงานผลการดาเนินงาน ปัญหา
อุปสรรค หรือปัจจัยสนับสนุนในการปฏิบัติงาน ให้แก่ผู้บริหาร สสวท. รับทราบ 6) กาหนดปฏิทินกิจกรรม
และระยะเวลาเพื่ อ เจรจาตั ว ชี้ วั ด ระดั บ องค์ ก รให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในเดื อ นแรกของไตรมาสที่ 1 ของ
ปีงบประมาณ และจากนั้นภายใน 2 เดือนถัดมา ฝุายทรัพยากรบุคคล ควรดาเนินการถ่ายทอดตัวชี้วัด
ระดับองค์กรลงสู่ระดับสาขา/สานัก/ฝุาย และถ่ายทอดลงสู่บุคคล ในกรณีเป็นบุคลากรกลุ่มบริหาร และ
กลุ่มปฏิบัติการต้องลงถึงระดับผู้บ ริหาร/ผู้รับผิดชอบหลักของโครงการ และหน่วยงานที่เป็นผู้สนับสนุน
โครงการด้วย สาหรับบุคลากรกลุ่มอานวยการ ฝุายทรัพยากรบุคคลต้องทาหน้าที่จัดทาตัวชี้วัด และค่า
เปู าหมายของแต่ล ะตาแหน่ ง/รายบุคคลตามลักษณะงานที่รับผิ ดชอบ หรือ Individual KPI 7) ดาเนินการ
ประเมินผลการดาเนิ นงาน รอบ 12 เดือนให้แล้ วเสร็จภายในเดือนตุลาคม และฝุ ายทรัพยากรบุคลลนา
ผลประเมินองค์กรที่ได้กระจายลงไปยัง Scorecard เพื่อใช้ผลประเมินระดับบุคคลด้วย โดยต้องสามารถ
แสดง Scorecard ผลการดาเนินงานประจาปี ของบุคลากรประเภทประจา ได้ทุกระดับ ทุกคน 8) นาผล
Scorecard ผลการดาเนินงานประจาปี รายบุคคล ไปเชื่อมโยงกับสิ่งจูงใจ โดยแสดงความเชื่อมโยงได้ว่า
ผลการดาเนิน งานของแต่ล ะตาแหน่ง แต่ละระดับ เกี่ยวข้องสั มพันธ์กับความส าเร็จ ในเปูาหมายของ
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องค์ก รในเรื่ อ งใดบ้ าง ตามหน้ า ที่แ ละบทบาทและขอบเขตงานที่ รั บผิ ดชอบหรื อได้รั บมอบหมายให้
ดาเนินการ
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3) ตารางสรุปผลคะแนนของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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