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1) สรุปภาพรวมผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.) 

2) สรุปผลคะแนนของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
 

 

 

หมายเหตุ: ระดับคะแนนของผลการประเมิน แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังน้ี ระดับ 5 คือ ผลการด าเนินงานดีกว่าเปูาหมายมาก, ระดับ 4 คือ                     
ผลการด าเนินงานดีกว่าเปูาหมาย, ระดับ 3 ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเปูาหมาย, ระดับ 2 ผลการด าเนินงานต่ ากว่าเปูาหมาย และระดับ 1   
ผลการด าเนินงานต่ ากว่าเปูาหมายมาก 

 

 

 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 

มิติที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางพันธกิจ   
น้ าหนัก 30% 

คะแนน 5.0000 

มิติที่ 2 ผู้มีส่วนได้เสีย 
น้ าหนัก 25% 

คะแนน 3.3102 

มิติที่ 3 ประสิทธิภาพ 
น้ าหนัก 15% 

คะแนน 4.7390 

มิติที่ 4 ก ากับดูแลกิจการและ
พัฒนาองค์กร 

น้ าหนัก 30% 
คะแนน 4.4727 

คะแนนรวม 
4.3802 
(100%) 
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ผลการประเมินในภาพรวมของ สสวท. ทั้ง 4 มิติ อยู่ที่ระดับคะแนน 4.3802 ผ่านเกณฑ์การประเมินผล หรือ                            
มีผลการด าเนินงานดีกว่าเปูาหมาย ผลการประเมินที่ดีที่สุด คือ มิติที่ 1 ด้านผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจ ผลการด าเนินงาน
ของตัวชี้วัดมิตินี้เป็นผลผลิตทั้งหมดจ านวน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ จ านวนหลักสูตร สื่อฯ, จ านวนผู้เข้าใช้หลักสูตร สื่อ และ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ในระบบดิจิทัลฯ, ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา
ความรู้ความสามารถฯ, จ านวนหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ฯ ร่วมกับ สสวท. และจ านวน
นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้จากก าลังคน และเครือข่ายสนับสนุนของ สสวท. ทุกตัวชี้วัดมีผลการด าเนินงาน
ดีกว่าเปูาหมายทั้งหมด ผลการประเมินอยู่ที่ระดับคะแนน 5.0000 โดยมิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพ มี จ านวน 2 ตัวชี้วัด คือ ร้อยละ
ความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี และการขับเคลื่อนและพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ผลการด าเนินงานดีกว่าเปูาหมาย ผลการประเมินอยู่ที่ระดับคะแนน 4.7390 และมิติที่ 4 
ด้านการก ากับดูแลกิจการและพัฒนาองค์กร มีจ านวน 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ การพัฒนาด้านการก ากับดูแลที่ดี, ความผูกพัน
ของพนักงานที่มีต่อ สสวท., การทบทวนและปรับปรุงสมรรถนะของบุคลากร สสวท. และการจัดท าแผนและ
ด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ ผลการด าเนินดีกว่าเปูาหมาย ผลการประเมินอยู่ที่ระดับคะแนน 
4.4727 ยกเว้นมิติที่ 2 ด้านผู้มีส่วนได้เสีย มีจ านวน 8 ตัวชี้วัด เช่น ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการใน 3 ด้าน คือ ผู้ใช้
หลักสูตร สื่อฯ,ผู้ใช้สะเต็มศึกษา และผู้ใช้บริการผลผลิตในรูปแบบสื่อดิจิทัล และศูนย์เรียนรู้ดิจิทัล, ร้อยละ          
การด าเนินงานตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน, การยอมรับของกลุ่มเปูาหมายในข้อมูลข่าวสารหรือ
ความรู้ที่ สสวท. เผยแพร่, การยอมรับของกลุ่มเปูาหมายในผลงานและบทบาทของ สสวท., ความตระหนักในความส าคัญของ 
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีของเยาวชน และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของเยาวชน ผลการด าเนินงานดีกว่าเปูาหมายมาก 2 ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเปูาหมาย 1 
ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานต่ ากว่าเปูาหมาย 4 ตัวชี้วัด และ 1 ตัวชี้วัดที่ผลการด าเนินงานต่ ากว่าเปูาหมายมาก คือ            
ร้อยละความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Scientific Literacy) ของเยาวชน ผลการประเมินของ
มิติที่ 2 อยู่ที่ระดับคะแนน 3.3102  

ข้อพิจารณาส าคัญในรายงานประเมินผลองค์กรฉบับนี้ คือ แนวทางการก าหนดเกณฑ์การประเมินผล          
ซึ่งที่ปรึกษาก าหนดตัวชี้วัด และเกณฑ์การให้คะแนนส าหรับประเมินผลร่วมกับคณะท างานของ สสวท. โดยค านึงถึง
วัตถุประสงค์การจัดตั้ง มาตรา 7 ตามพระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2541, 
ยุทธศาสตร์ 5 ปี (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561) ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ สสวท. แล้ว 
ประกอบด้วย เปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ผลกระทบ ผลลัพธ์ ผลผลิต ยุทธศาสตร์ 5 ข้อ เปูาประสงค์ 
ตัวชี้วัด ค่า เปูาหมาย (ทั้งเปูาหมายรายปี และเปูาหมายรวม 5 ปี) กลยุทธ์ และโครงการ  นอกจากนี้ได้
เพ่ิมเติมตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ชาติ และตัวชี้วัดร่วมของส านักงาน ก.พ.ร. ไว้ด้วย ส าหรับกระบวนการประเมินผลตั้งแต่
วิเคราะห์ความเหมาะสมของตัวชี้วัด น้ าหนัก เกณฑ์การให้คะแนน จนกระทั่งตรวจเอกสารหลักฐานประกอบการ
ประเมินผลนั้น ที่ปรึกษาได้จัดท าเป็นคู่มือการประเมินผลการด าเนินงานประจ าปี เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าหรับสื่อสารท า
ความเข้าใจ ในวัตถุประสงค์การประเมินผลระดับองค์กร ขั้นตอน ปฏิทินกิจกรรมหลัก ระยะเวลา วิธีการ และแนวทางการประเมินผล
ระหว่างที่ปรึกษา และบุคลากรของ สสวท. ดังนั้น การก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนส าหรับประเมินผล ที่ปรึกษาจึง
จ าเป็นต้องพิจารณาความท้าทายในด้านที่ สสวท. ต้องปฏิบัติงานให้บรรลุเปูาหมายตามที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ 5 ปี 
เช่นกัน อาทิเช่น  
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ตัวชี้วัดที่ 6.1 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้หลักสูตร สื่อ และกระบวนการเรียนรู้ของ สสวท. ในเอกสาร
ยุทธศาสตร์ 5 ปี ก าหนดค่าเปูาหมายรวม 5 ปี ซึ่งหมายถึงเมื่อสิ้นสุด ปี 2561 สสวท. ต้องมีผลการด าเนินงานที่ระดับ
คะแนน 4.50 และก าหนดค่าเปูาหมายรายปี เฉพาะปี 2560 ที่ระดับคะแนน 4.30 ที่ปรึกษาจึงก าหนด ระดับคะแนน 
4.30 ตามที่คณะกรรมการ สสวท. เห็นชอบในยุทธศาสตร์ 5 ปี ฉบับดังกล่าวแล้วมาเป็นค่าเปูาหมายสูงสุดที่คะแนน
ประเมินผลระดับ 5.00 แต่ผลการด าเนินงานจริงที่ สสวท. ได้รับในปี 2560 คือ 3.93  เมื่อน าผลการด าเนินงานที่ได้มา
เทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน หรือเกณฑ์ประเมินผลที่ผ่านการเจรจาต่อรองกับคณะท างาน สสวท. แล้ว จึงมีผลการประเมินผล           
ที่ระดับคะแนน 2.6562  

ตัวชี้วัดที่ 8.1 ระดับการยอมรับในข้อมูลข่าวสารและผลงานของ สสวท. ในเอกสารยุทธศาสตร์ 5 ปี 
ก าหนดค่าเปูาหมายรวม 5 ปี ซึ่งหมายถึงเมื่อสิ้นสุด ปี 2561 สสวท. ต้องมีผลการด าเนินงานที่ระดับคะแนน 4.60 
และก าหนดค่าเปูาหมายรายปี เฉพาะปี 2560 ที่ระดับคะแนน 4.60 เช่นกัน คณะท างาน สสวท. เจรจาต่อรองค่า
เปูาหมายลดลง โดยที่ปรึกษาน าผลการด าเนินงานในอดีตที่มีข้อมูลเฉพาะปี 2558 -2559 มาประกอบการพิจารณา    
จึงก าหนดระดับคะแนน 4.00 หรือผลการด าเนินงานเฉลี่ย 2-3 ปี ขึ้นกับชุดข้อมูล หรือผลการด าเนินงานที่เคยท า
ได้มาเป็นค่าเปูาหมายที่คะแนนประเมินผลระดับ 3.00 แต่ผลการด าเนินงานจริงที่ สสวท. ได้รับในปี 2560 ส าหรับ
เรื่องการยอมรับในข้อมูลข่าวสารหรือความรู้ที่ สสวท. เผยแพร่ คือ 3.91  เมื่อน าผลการด าเนินงานที่ได้มาเทียบกับ
เกณฑ์การให้คะแนน หรือเกณฑ์ประเมินผลที่ผ่านการเจรจาต่อรองกับคณะท างาน สสวท. แล้ว จึงมีผลการประเมินผลที่ระดับ
คะแนน 2.1060 ส าหรับเรื่องการยอมรับในผลงานและบทบาทของ สสวท. ผลการด าเนินงานจริง ที่ สสวท. ได้รับ           
ในปี 2560 คือ 4.07  เมื่อน าผลการด าเนินงานที่ได้มาเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน หรือเกณฑ์ประเมินผลที่ผ่าน           
การเจรจาต่อรองกับคณะท างาน สสวท. แล้ว จึงมีผลการประเมินผลที่ระดับคะแนน 3.8900 

การก าหนดการประเมินผลที่ท้าทายนั้น ส่วนใหญ่เชื่อมโยงกับค่าเปูาหมายยุทธศาสตร์  5 ปี (ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557-2561) ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ สสวท. แล้ว ยกเว้นตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ชาติ  
อาทิเช่น การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี ที่ปรึกษาก าหนดเปูาหมายให้เท่ากับเปูาหมายภาพรวมของ
ประเทศ ซึ่งค่าเปูาหมาย ร้อยละ 96 มาจากมติคณะรัฐมนตรีเรื่องมาตรการเร่งรัดการติดตามการใช้จ่ายเงิน  
นอกจากนี้ ในกรณตีัวชี้วัดร่วมของ ส านักงาน ก.พ.ร. ส่วนใหญ่เป็นลักษณะวัดผลความส าเร็จที่ร้อยละการด าเนินงาน
ตามแผน หรือร้อยละของผลผลิตที่ด าเนินการได้เทียบกับที่ก าหนดไว้ในแผนงาน ซึ่ง สสวท. ท าได้ดีกว่าเปูาหมายอยู่แล้ว              
ซึ่งเห็นได้ชัดเจนจากผลการด าเนินงานตามพันธกิจที่ส่วนใหญ่เป็นตัวชี้วัดผลผลิต กับตัวชี้วัดร้อยละการเบิกจ่าย
งบประมาณท่ีสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

ผลการด าเนินงานที่ใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยการส ารวจ ที่ปรึกษาพัฒนาเครื่องมือ แบบสอบถาม หรือแบบส ารวจ โดย
ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะท างาน สสวท. ทุกฉบับ หรือทุกกลุ่มเปูาหมายตามที่ก าหนดไว้ในคู่มือการประเมินผล
การด าเนินงานประจ าปี ดังนั้นประเด็นที่เป็นข้อค าถามในแต่ละฉบับ ที่ปรึกษาพิจารณาตามค าส าคัญ (Keywords)          
ที่ปรากฎในยุทธศาสตร์ 5 ปี ทั้งท่ีระบุไว้ในผลผลิต และเปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ 
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 สรุปการประเมินผลการด าเนินงานแยกรายมิติ 

 
 

สสวท. มีผลการประเมินผลการด าเนินงาน ในมิติที่ 1 ด้านผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจอยู่ที่ระดับคะแนน 5.0000 ผ่านเกณฑ์            
การประเมินผล โดยในส่วนของตัวชี้วัด จ านวน 5 ตัวชี้วัดหลัก มีผลการด าเนินงานดีกว่าเปูาหมายมากทุกตัวชี้วัด โดยสรุป
ผลส าเร็จของการด าเนินงานตามกรอบการประเมินผลที่ส าคัญ ดังนี้ 

- จ านวนหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากลเน้นการวิเคราะห์ แก้ปัญหา และการน าไปใช้ พิจารณาจากจ านวนผลผลิต ซึ่งประกอบไปด้วย 
หลักสูตร สื่อ อุปกรณ์ และกระบวนการเรียนรู้ของ สสวท. ทั้งผลผลิตที่เป็นต้นฉบับ และร่างหลักสูตร ที่ท าได้
ส าเร็จตามเปูาหมายของแผนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับคะแนน 
5.0000 ซึ่งสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ สสวท. ผลิตต้อง             
มีมาตรฐานในระดับสากล เน้นการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และการน าไปใช้ สสวท. ตั้งเปูาหมายจ านวนผลผลิต                         
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทั้งหมด 224 รายการ ซึ่ง สสวท. มีหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้            
ที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทั้งสิ้น 326 รายการ เป็นหลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ที่อยู่ในรูปแบบของต้นร่าง ต้นฉบับ ต้นแบบ ชุดกิจกรรม และอุปกรณ์ ดังนี้ 

ประเภทหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ จ านวน (รายการ) 
1. กรอบมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย 2 
2. หนังสือเรียน คู่มือครู  และสื่อประกอบหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ระดับประถมศึกษา 
53 

3. หนังสือเรียน คู่มือครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น 6 
4. หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ร่วมกับ Cambridge University Press 5 
5. หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย ท่ีไม่เน้นวิทยาศาสตร์ 8 
6. หนังสือเรียน คู่มือครู หลักสูตรฟิสิกส์ 5 
7. ต้นร่าง หนังสือเรียน คู่มือครู เคมี ม.4 4 
8. ต้นร่าง หนังสือเรียน คู่มือครู ชีววิทยาศาสตร์ ม.4 4 
9. ต้นร่าง หนังสือเรียน คู่มือครู โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ม.4 4 
10. ต้นฉบับหนังสือเรียน คู่มือครู และสื่อประกอบหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ระดับประถมศึกษา 
10 

11. ต้นฉบับหนังสือเรียน คู่มือครู คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 6 
12. ต้นฉบับหนังสือเรียน คู่มือครู คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 12 
13. ระบบการเรียนรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2 
14. กรอบมาตรฐานหลกัสูตร ICT & DT 5 
15. ต้นฉบับหนังสือ คู่มือ สื่อและกระบวนการเรียนรู้เทคโนโลยี 14 
16. ต้นฉบับ คู่มือการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่องพลังงานแสงอาทิตย์ 1 

• คะแนนที่ได้ คือ 5.0000 มิติที่ 1 ด้านผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจ  
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ประเภทหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ จ านวน (รายการ) 

17. ต้นร่าง แผนการสอน ฟิสิกส์ ท่ีใช้การโต้แย้งและเทคนิคการเขียนเชิงวิทยาศาสตร์ (SWH) 12 
18. สื่อการทดลองเสมือนจริงวิชาฟิสิกส์ 7 
19. ต้นฉบับ สื่อวีดิทัศน์ กิจกรรมปฏิบัติการในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์  

ชั้น ป.1-ป.6 และชั้น ม.1-ม.3 
166 

จ านวนหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ ทั้งหมด 326 
 

สสวท. สามารถด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานของโครงการหรือกิจกรรมที่ก าหนดไว้ได้เป็นอย่างดี รวมทั้ง
จัดให้มีการติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอเป็นรายเดือน และรายไตรมาส โดยใช้ระบบ
วิเคราะห์ข้อมูลส าหรับผู้บริหาร นอกจากนี้คณะกรรมการที่ปรึกษาของ สสวท. ยังประชุมติดตามผล                     
การด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกเดือน จึงส่งผลให้ สสวท. มีผลการด าเนินงานที่ดีกว่าเปูาหมายมาก  
 

- จ านวนผู้เข้าใช้หลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ในระบบดิจิทัล และ e-learning ที่เผยแพร่ทาง
ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัล เว็บไซต์อ่ืนๆ พิจารณาจากจ านวนผู้เข้าใช้หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้              
ในระบบดิจิทัล และ e-learning ที่เผยแพรท่างศูนย์เรียนรู้ดิจิทัล, เว็บไซต์อ่ืนๆ ของ สสวท. และแอพพลิเคชั่นบน
โทรศัพท์มือถือ และแท็บเล็ต ผู้เข้าใช้จะถูกนับจากจ านวนครั้งในการใช้งาน (session) ซึ่งการนับ session จะเริ่ม
นับใหม่ ทุก 30 นาทีที่ไม่มีการใช้งาน โดยไม่นับรวมข้อมูลการใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือและ
แท็บเล็ต โดยผลจ านวนผู้เข้าใช้ หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบดิจิทัล และ e-learning  
ที่เผยแพร่ทางศูนย์เรียนรู้ดิจิทัล, เว็บไซต์อ่ืนๆ ของ สสวท., และแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ และแท็บเล็ต 
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 สิงหาคม 2560 มีจ านวนทั้งสิ้น 8,023,837 ราย ผลการด าเนินงานอยู่ที่ระดับ
คะแนน 5.0000 โดยแสดงรายละเอียดจ านวนผู้เข้าใช้หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ในระบบดิจิทัล
จากแต่ละระบบ หรือช่องทางได้ดังนี้  
 

หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ในระบบดิจิทัล จ านวนผู้เข้าใช้ (ราย) 

1. ระบบอบรมครู 332,275 
2. ระบบการสอบออนไลน์ 75,984 
3. ระบบคลังความรู้ 5,553,080 
4. ระบบการเรียนรู้ร่วมกัน 7,889 
5. ระบบส านักพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ 3,614 
6. หน้าหลักของศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลฯ 167,287 
7. เว็บไซต์อื่นๆ ของ สสวท. 1,883,708 
 รวมทั้งสิ้น 8,023,837 

- ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามแนวทางของ สสวท. มีวัตถุประสงค์เพ่ือสะท้อนความส าเร็จในการด าเนิน
แผนงาน/โครงการหลักภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 ปีของ สสวท. ปี พ.ศ. 2557-2561 ในยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ก าลังคน และเครือข่ายสนับสนุนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล โดยมุ่งเน้นที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามแนวทางของ สสวท. เพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
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โดยพิจารณาจากจ านวนครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาความรู้ในปี 2560 ซึ่งประกอบไปด้วยครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ในโครงการต่างๆ ที่เพ่ิมขึ้นเปรียบเทียบกับจ านวนครูและบุคลากรทาง         
การศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ในโครงการต่างๆ ในปี 2559 โดยมีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับคะแนน 
5.0000 ซึ่งสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
 

รายการข้อมูล 
จ านวนบุคลากร (คน) ร้อยละที่เพิ่มขึ้น 

(ร้อยละ) 2559 2560 

 ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
ตามแนวทางการของ สสวท.  
(เฉพาะโครงการท่ี สสวท. เสนอประเมินผล จ านวน 15 
โครงการ ซ่ึงชื่อเรียกของโครงการแต่ละปีอาจแตกต่างกัน) 

33,667 67,343 100.03 

 
ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สสวท. ได้ปรับโครงการและวิธีการด าเนินงานเพ่ือให้เหมาะสมกับ

ยุทธศาสตร์ และแนวทางการด าเนินงานของสถาบัน แต่ยังอยู่ภายใต้แนวทางสะเต็มศึกษา ปีนี้มีจ านวนครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทั้งสิ้น 67,343 คน โดยมีโครงการใหญ่ที่ส าคัญๆ เช่น โครงการปรับ             
การเรียนเปลี่ยนวิธีการสอนของครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามแนวทางสะเต็มศึกษา                      
ในทุกจังหวัด และทุกเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกสังกัด มีด าเนินการทั้งหมด 183 เขตพ้ืนที่ทั่วประเทศ ซึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 เป็นปีแรกของโครงการ จากแผนการด าเนินโครงการทั้งหมด 3 ปี มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการมากถึง 
65,000 คน แตม่ีผู้เข้าร่วมจริง 60,224 คน แต่สาเหตุหลักที่ท าให้จ านวนผู้เข้าร่วมไม่เป็นไปตามเปูาหมายจ านวน
ผู้ลงทะเบียน คือ ในบางจังหวัดมีครูลงทะเบียนไว้เป็นจ านวนมาก แต่ประสบปัญหาสถานที่จัดกิจกรรมมีขนาด
พ้ืนที่จ ากัด ไม่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ ส าหรับปัจจัยสนับสนุนที่ช่วยให้ สสวท. มีผลการด าเนินงาน           
ที่ดีกว่าเปูาหมาย เพราะได้รับความร่วมมือกับเครือข่ายต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น ศูนย์โรงเรียน มหาวิทยาลัย
เครือข่าย ศึกษานิเทศก์ เป็นต้น อีกท้ัง สสวท. วางแผนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ สามารถด าเนินงานได้ตาม
ขั้นตอน ตลอดจนมีการติดตามประเมินผลโครงการต่างๆ รวมทั้งจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานในแต่ละ
โครงการเป็นรูปเล่ม ท าให้ง่ายต่อการรวบรวมข้อมูลและประมวลผล 

 
- จ านวนหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ทีส่นับสนุนการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีและ

สะเต็มศึกษาร่วมกับ สสวท. มีวัตถุประสงค์เพ่ือสะท้อนความส าเร็จในการด าเนินแผนงาน/โครงการหลักภายใต้
ยุทธศาสตร์ 5 ปีของ สสวท. ปี พ.ศ. 2557-2561 ในยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาก าลังคน และเครือข่ายสนับสนุน
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  ซึ่งจ านวนของ
หน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  และสะเต็ม
ศึกษาร่วมกับ สสวท. นับสะสมจากฐานข้อมูลของ สสวท. ซึ่งหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ที่มีความร่วมมือกับ สสวท. 
ทั้งที่มีการลงนามใน MOU ร่วมกันอย่างเป็นทางการ หรือมีการจัดกิจกรรมร่วมกันอย่างไม่เป็นทางการ  ซึ่ง
ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานอ่ืนๆ ที่เป็นบริษัท รวมไปถึงสมาคมต่างๆ โดยมีผลการด าเนินงานอยู่  
ในระดับคะแนน 5.0000 ซึ่งสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
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หน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ที่มี                  
ความร่วมมือกับ สสวท. 

จ านวนหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ที่มีความร่วมมือกับ สสวท. (แห่ง) 
ปี 2559 ปี 2560 

หน่วยงานภาครัฐ 38 62 
หน่วยงานอื่นๆ 46 47 

รวม 84 109 

ผลการด าเนินงานที่บรรลุเปูาหมายมาก เนื่องจาก สสวท. มีความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เช่น 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย (กศน.) เป็นต้น และหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น บริษัท สมาคม เป็นต้น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มี
เครือข่ายที่มีความร่วมมือกับ สสวท. 84 แห่ง และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้ก าหนดเปูาหมายคือ 94 แห่ง 
แต่ผลการด าเนินงานเพ่ิมขึ้น 25 แห่ง ท าให้มีจ านวนหน่วยงานเครือข่ายสะสม 109 แห่ง ซึ่งส่วนมากหน่วยงาน
ภาครัฐต้องด าเนินการร่วมกับ สสวท. อยู่แล้วตามภารกิจและนโยบายของการศึกษา ส าหรับหน่วยงานอ่ืนๆ ที่
ไม่ใช่รัฐบาล มีการด าเนินงานร่วมกัน เช่น โรงเรียนศรีแสงธรรม ซึ่ง สสวท. ได้ไปศึกษาดูงาน ในด้านพลังงาน 
Solar Cell และน ามาพัฒนาเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ โดยจัดท าเป็นต้นฉบับ คู่มือการจัด             
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่องพลังงานแสงอาทิตย์ นอกจากนี้ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ได้ร่วมมือกับ 
บริษัท Rolls-Royce ร่วมกันออกทุนให้นักเรียนที่มีความสามารถผ่านเกณฑ์และคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ของ สสวท. 
ไปแข่งขันทางวิชาการ และศึกษาดูงานที่ประเทศอังกฤษ จ านวนทั้งสิ้น 60 คน 

- จ านวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้จากก าลังคน และเครือข่ายสนับสนุนของ สสวท.
พิจารณาความส าเร็จจากจ านวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีจากก าลังคน และเครือข่ายของ สสวท. ทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยก าลังคน หมายถึง ครู
ศึกษานิเทศก์ ครูพ่ีเลี้ยง ครูและนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ส าหรับเครือข่าย หมายถึง เครือข่ายครู เครือข่าย
ศึกษานิเทศก์ เครือข่ายครูพ่ีเลี้ยง เครือข่ายครูและนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เครือข่ายสะเต็มศึกษา และหน่วยงาน 
ภาคส่วนต่าง  ๆที่มีความร่วมมือกับ สสวท. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สสวท. จัดท าโครงการพัฒนา ส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีจากก าลังคนและเครือข่ายของ สสวท. ให้กับ
นักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษ และนักเรียนทั่วไปอย่างต่อเนื่อง เช่น การสนับสนุนทุนการศึกษาจากโครงการ
ต่างๆ การจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพ การจัดกิจกรรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ และกิจกรรมส่งเสริมต่างๆ 
สนับสนุนงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยเครือข่ายตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
เป็นต้น โดย สสวท. ก าหนดเปูาหมายจ านวนนักเรียนเป็นรายโครงการหรือกิจกรรม โดยมีรายละเอียดเปูาหมาย
และผลการด าเนินงาน แสดงได้ดังนี้ 
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โครงการ 
เป้าหมาย 

(คน) 
จ านวนนักเรียนฯ (คน) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
1. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน             

และมหาวิทยาลัยเครือข่ายตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
300 326 

2. การพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี (พสวท.) 

1,400 1,042 

3. การพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนท่ีมีโครงการ
ห้องเรียนพิเศษ 

27,076 27,076 

4. การพัฒนานักเรียนและจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์โอลิมปิควิชาการระหว่างประเทศ 

180 238 

5. การพัฒนาและขยายผลอัจฉริยะภาพวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ส าหรับ
เยาวชน 

4,236 4,236 

6. การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งท่ี 49                  
พ.ศ. 2560 ในประเทศไทย 

320 302 

7. การพัฒนาและส่งเสริมการผลิตครูผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์             
และคณิตศาสตร์ (สควค.) 

580 115 

8. ทุน พสวท. 1,742 1,531 
9. ทุนโอลิมปิกวิชาการ 239 225 
10. ทุน สควค. 866 291 
11. มูลนิธิ สอวน. 9,625 9,625 
12. งานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ (Science Film Festival) 500,000 529,028 

 รวมท้ังหมด 546,564 574,035 

 
สสวท. มีผลการด าเนินงานดีกว่าเปูาหมายมาก โดยจ านวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 

ที่มากที่สุด คือจ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์หรือ Science Film Festival ซึ่งงาน
เทศกาลภาพยนตร์นั้น ถือว่าเป็นงานใหญ่ และมีนักเรียนให้ความสนใจเป็นจ านวนมาก และภาพยนตร์ส่วนใหญ่ 
ที่น ามาฉายในงานเทศกาลภาพยนตร์ฯ เป็นภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัล ส าหรับโครงการหรือกิจกรรมอ่ืนๆ ส่วนใหญ่
บรรลุเปูาหมาย มีเพียงบางโครงการหรือกิจกรรมเท่านั้น ที่มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าเปูาหมาย เช่น การพัฒนา
และส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (พสวท.) การพัฒนาและส่งเสริมการผลิตครู 
ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) และทุนในโครงการต่างๆ ซึ่งปัญหาที่เป็น
ปัจจัยหลัก คือ นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาขอลาออกกลางคัน หรือเมื่อรับทุนการศึกษาไปแล้ว พบว่ารูปแบบ
หรือกระบวนการของการเป็นนักเรียนทุนไม่ตรงกับความต้องการ และไม่ต้องการที่จะใช้ทุนคืน ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สสวท. อยู่ระหว่างจัดท ายุทธศาสตร์และการด าเนินงานเกี่ยวกับผู้มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   (พสวท. ) และครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)  เสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีเ พ่ือพิจารณาต่อไป ซึ่งปัญหาจากโครงการนี้  สสวท. ได้ก าหนดเป็นตัวชี้วัดเพ่ือปรั บปรุง
ประสิทธิภาพการด าเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีความสามารถพิเศษฯ ในตัวชี้วัดที่จะรายงานผลในมิติที่ 3 
ต่อไป 
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- ข้อสังเกต /ข้อควรปรับปรุง ในการวัด และวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

1. ตัวชี้วัดที่ 2 จ านวนผู้เข้าใช้หลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ในระบบดิจิทัล และ e-learning                 
ที่เผยแพร่ทางศูนย์เรียนรู้ดิจิทัล เว็บไซต์อ่ืนๆ ในปัจจุบัน สสวท. ยังมีข้อจ ากัดในการเก็บข้อมูลเชิงลึกส าหรับ             
การใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ และแท็บเล็ต เนื่องจากยังไม่สามารถนับจ านวนผู้เข้าใช้งานผ่าน
แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ และแท็บเล็ตได้ แต่นับได้เฉพาะจ านวนการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นเท่านั้น 
สสวท. ได้ตระหนักถึงความส าคัญในสถิติชุดนี้ เนื่องจากเป็นผลผลิตที่เข้ามามีบทบาทในยุคปัจจุบัน และอนาคต
และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างมาก ดังนั้น สสวท. ควรเร่งหามาตรการ/แนวทางที่เหมาะสม โดยมอบหมายให้
ผู้ดูแลระบบแอพพลิเคชั่นได้เสนอความคืบหน้าของผลการด าเนินงานในเรื่องนี้ต่อผู้บริหารที่ก ากับดูแลอย่าง
สม่ าเสมอ เพ่ือให้สามารถนับจ านวนผู้ใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ และแท็บเล็ตได้ตั้งแต่ต้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป 

2. ตัวชี้วัดที่ 4 หน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
และสะเต็มศึกษาร่วมกับ สสวท. หน่วยงานบางแห่งก าหนดแผนการด าเนินงาน กิจกรรม และระยะเวลา              
ไม่ชัดเจน ส่งผลให้การด าเนินงานร่วมกันกับ สสวท. มีความล่าช้า และเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน 
นอกจากนีบ้างหน่วยงานมีการเปลี่ยนผู้บริหาร ท าให้แนวทางการด าเนินงานไม่ต่อเนื่องกัน เมื่อผู้บริหารคนใหม่
ที่ด ารงต าแหน่งมักจะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง และหน้าที่การท างานของหน่วยงานนั้น ส่งผลต่อ               
การประสานงานกับ สสวท. ที่ต้องเริ่มนับใหม่อีกครั้ง  

 

 
 

สสวท. มีผลการประเมินผลการด าเนินงาน ในมิติที่ 2 อยู่ที่ระดับคะแนน 3.3102 ผ่านเกณฑ์การประเมินผลจาก
จ านวนตัวชี้วัดที่ใช้วัดผลทั้งหมด 4 ตัวชี้วัดหลัก มีผลการด าเนินงานดีกว่าเปูาหมายมาก 1 ตัวชี้วัด  เป็นไปตามเปูาหมาย 2 
ตัวชี้วัด และต่ ากว่าเปูาหมาย 1 ตัวชี้วัด ส าหรับมิติด้านผู้มีส่วนได้เสีย มีคะแนนการประเมินผลอยู่ระหว่าง 2.4192 ถึง 
5.0000 คะแนน โดยสรุปผลส าเร็จของการด าเนินงานตามกรอบการประเมินผลที่ส าคัญ ดังนี้ 

- ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ พิจารณาจากระดับคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของ สสวท. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ใน 3 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้  
1. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ของ สสวท.   
2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสะเต็มศึกษา  
3. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการผลผลิตของ สสวท. ในรูปแบบสื่อดิจิทัล และศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติ 
(IPST Learning Space)  
 

โดยจะก าหนดน้ าหนักของแต่ละตัวชี้วัดที่ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ดังนี้ 
 

 

• คะแนนที่ได้ คือ 3.3102 มิติที่ 2 ด้านผู้มีส่วนได้เสีย 
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ตัวชี้วัด น้ าหนัก 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 

คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

1. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ของ สสวท. 

0.30 3.9281 2.6562 0.7968 

2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสะเต็มศึกษา 0.40 3.8766 2.3533 0.9413 
3. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการผลผลิตของ สสวท. ในรูปแบบ

สื่อดิจิทัล และศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติ (IPST Learning 
Space) 

0.30 3.8351 2.2702 0.6810 

ภาพรวม ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 1.00   2.4192 
 
ผลการด าเนินงานในแต่ละตัวชี้วัดมีรายละเอียดดังนี้  
- ความพึงพอใจของผู้ใช้หลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ของ สสวท. กลุ่มเปูาหมายที่สอบถามความพึงพอใจ             

มีทั้งหมด  4 กลุ่มเปูาหมาย  ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนสาระวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ปกครอง 
และนักเรียน จ านวนรวม 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  
 ระดับความพึงพอใจในสื่อการเรียนการสอนของ สสวท. ประเภทหนังสือเรียน มีระดับความพึงพอใจรวม                         

ในทุกกลุ่มเปูาหมายที่ 3.8457 เมื่อพิจารณาตามกลุ่มเปูาหมายพบว่าในกลุ่มครู และผู้บริหารโรงเรียนจะมีระดับ          
ความพึงพอใจมากที่สุด  ในด้านเนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตร คะแนนเฉลี่ย คือ  4.2427 และ  4.5200 ตามล าดับ  
นักเรียน มีระดับความพึงพอใจมากที่สุดในด้านการออกแบบรูปเล่มเหมาะสมกับการใช้งาน (ขนาดอักษร รูปภาพประกอบ 
ความหนาของเล่ม) คะแนนเฉลี่ย 3.5614  และผู้ปกครอง มีระดับความพึงพอใจมากที่สุดในด้านเนื้อหา/กิจกรรมการเรียนรู้
ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ คะแนนเฉลี่ย 3.8220  

 ประเภทคูม่ือครูมีระดับความพึงพอใจรวมในทุกกลุ่มเปูาหมายที่ 4.1390  เมื่อพิจารณาตามกลุ่มเปูาหมายพบว่าในกลุ่มครู 
จะมีระดับความพึงพอใจมากที่สุดในด้านเนื้อหา และเฉลยมีความถูกต้อง 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  นักเรียน มีระดับความพึงพอใจมากที่สุดในด้านการออกแบบรูปเล่มเหมาะสมกับการใช้งาน     
(ขนาดอักษร รูปภาพประกอบ ความหนาของเล่ม)  คะแนนเฉลี่ย 3.6937 และผู้ปกครอง มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด            
ในด้านเนื้อหา/กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ คะแนนเฉลี่ย 3.9304 
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ผลผลิต น้ าหนัก 
ผลการด าเนินงาน 

(ระดับ) 
คะแนนถ่วงน้ าหนัก 

1. หนังสือเรียน  0.60 3.8457 2.3074 
2. คู่มือครู  0.20 4.1390 0.8278 
3. เอกสารเสริมความรู้ 0.20 3.9644 0.7929 

ภาพรวม ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้สื่อฯ 1.00  3.9281 
 
ส าหรับรายละเอียดความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อผลผลิตหลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ของ สสวท. 
สามารถพิจารณาเพ่ิมเติมจากรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) การประเมินผลการด าเนินงาน สสวท. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

- ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสะเต็มศึกษา กลุ่มเปูาหมายที่สอบถามความพึงพอใจมีทั้งหมด  6 กลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนสาระวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ปกครอง นักเรียน รวมถึงกลุ่มเครือข่ายของ 
สสวท. ที่เป็น core trainer และทูตสะเต็ม รวมจ านวน  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
สะเต็มศึกษา มีระดับความพึงพอใจรวมที่ 3.8457 โดยมีระดับความพึงพอใจมากที่สุดในด้านเนื้อหาใน                  
การฝึกอบรมตรงกับวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ย 3.9254 ช่องทางชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษามีระดับ
ความพึงพอใจรวมในทุกกลุ่มเปูาหมายที่ 3.9270 กลุ่มครูจะมีระดับความพึงพอใจมากที่สุดในด้านกิจกรรมสะเต็ม
ศึกษาส่งเสริมและกระตุ้นให้ศึกษา ค้นคว้า และแก้ปัญหาด้วยตนเอง คะแนนเฉลี่ย 4.1642 ผู้บริหารโรงเรียน            
มีระดับความพึงพอใจมากที่สุดในด้านกิจกรรมสะเต็มศึกษาส่งเสริมและกระตุ้นให้ศึกษา ค้นคว้า และแก้ปัญหา
ด้วยตนเอง และด้านกิจกรรมสะเต็มศึกษามีความสนุก น่าสนใจ มีความเหมาะสมกับแต่ละช่วงชั้นเรียน            
ในคะแนนเฉลี่ยที่เท่ากัน คือ 4.4737  ครู Core Trainer มีระดับความพึงพอใจมากที่สุดในด้านกิจกรรมสะเต็ม
ศึกษาช่วยเสริมความรู้ความเข้าใจในประโยชน์ของการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีต่อ
อาชีพ คะแนนเฉลี่ย 4.2857  ทูตสะเต็มมีระดับความพึงพอใจที่ค่อนข้างจะเท่าๆ กัน ในเกือบทุกด้าน  นักเรียน              
มีระดับความพึงพอใจมากที่สุดในด้านกิจกรรมสะเต็มศึกษา มีความสนุก น่าสนใจ มีความเหมาะสมกับแต่ละช่วง
ชั้นเรียน คะแนนเฉลี่ย 3.7589 และผู้ปกครอง มีระดับความพึงพอใจมากที่สุดในด้านกิจกรรมสะเต็มศึกษา
ส่งเสริมและกระตุ้นให้ศึกษา ค้นคว้า และแก้ปัญหาด้วยตนเอง และกิจกรรมสะเต็มศึกษามีความสนุก น่าสนใจ                    
มีความเหมาะสมกับแต่ละช่วงชั้นเรียน ในคะแนนเฉลี่ยที่เท่ากัน คือ 3.9244  ช่องทางเว็บไซต์สะเต็มมีระดับ            
ความพึงพอใจรวมในทุกกลุ่มเปูาหมายที่ 3.8286 กลุ่มครู และ ครู Core Trainer ฑูตสะเต็ม จะมีระดับ               
ความพึงพอใจมากที่สุดเหมือนกันในด้านขนาดตัวอักษร โทนสี รูปภาพประกอบ กราฟฟิกมีความสวยงาม
เหมาะสม คะแนนเฉลี่ย 3.9701 และ 4.0588 ตามล าดับ  ผู้บริหารโรงเรียน มีระดับความพึงพอใจมากที่สุดใน
ด้านเว็บไซต์สะเต็มง่ายต่อการใช้งาน และด้านข้อมูล เนื้อหาในเว็บไซต์สะเต็มมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย 
และเพียงพอต่อการใช้งาน ในคะแนนเฉลี่ยที่เท่ากัน คือ 4.1053  นักเรียน มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด               
ในด้านข้อมูล เนื้อหา ในเว็บไซต์สะเต็มมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย และเพียงพอต่อการใช้งาน คะแนนเฉลี่ย 
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3.7477  และ ผู้ปกครอง มีระดับความพึงพอใจมากที่สุดในด้านสามารถใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์สะเต็มได้อย่าง
ต่อเนื่อง คะแนนเฉลี่ย 3.8462 

 

ผลผลิต น้ าหนัก 
ผลการด าเนินงาน 

(ระดับ) 
คะแนนถ่วงน้ าหนัก 

1. อบรมครูสะเต็มศึกษา 0.50 3.8657 1.9328 
2. ชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา 0.30 3.9270 1.1781 
3. เว็บไซตส์ะเต็ม 0.20 3.8286 0.7657 

ภาพรวม ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสะเต็มศึกษา 1.00  3.8766 
 

ส าหรับรายละเอียดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อสะเต็มศึกษา สามารถพิจารณาเพ่ิมเติมจากรายงานฉบับสมบูรณ์ 
(Final Report) การประเมินผลการด าเนินงาน สสวท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
- ความพึงพอใจของผู้เข้าใช้ผลผลิตของ สสวท. ในรูปแบบดิจิทัล และศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติ  (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 กลุ่มเปูาหมายจะด าเนินการส ารวจทั้งวิธีส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ และสอบถามออนไลน์ผ่านหน้า
เว็บไซต์ของ สสวท. จ านวนรวมทั้งสิ้น 866 คน ส าหรับสื่อดิจิทัลที่ สสวท. เสนอประเมินผลในปีนี้แบ่งเป็น 3 กลุ่ม 
คือ 1) ระบบอบรมครูออนไลน์ (Teacher PD System) 2) ระบบการสอบออนไลน์ (Online Testing System)              
3) ระบบคลังความรู้ (Scimath.org) ภาพรวมผู้ใช้สื่อดิจิทัล  มีความพึงพอใจอยู่ที่ระดับ 3.8351 เมื่อเทียบกับเกณฑ์                 
การประเมินผลในปีนี้ จึงมีค่าคะแนนที่ได้อยู่ที่ระดับคะแนน 2.2702  
 การใช้บริการในระบบการอบรมครูออนไลน์ (Teacher PD System) มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ที่ระดับ 

3.8452 โดยมีระดับความพึงพอใจสูงที่สุด ในประเด็นการจัดเรียงรูปแบบและเนื้อหา ง่ายต่อการเข้าถึง
บทเรียนและกิจกรรมออนไลน์ ที่ระดับคะแนน 3.9524  รองลงมา มีระดับคะแนนเฉลี่ย 3.9048 เท่ากัน 2 
ประเด็น คือ เนื้อหาช่วยในการพัฒนาศักยภาพการสอนให้ดีขึ้น และประโยชน์ของระบบการอบรมครู
ออนไลน์ในภาพรวม  

 ในด้านระบบการสอบออนไลน์ (Online Testing System)  ) มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ที่ระดับ 3.8706 
โดยที่กลุ่มครู และนักเรียน มีระดับความพึงพอใจใกล้เคียงกันในเกือบทุกประเด็น  โดยพึงพอใจมากที่สุด              
ในประเด็นประโยชน์ของระบบการสอบออนไลน์ ในภาพรวม ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.1176 และ 3.9706 
ตามล าดับ 

 ในส่วนของระบบคลังความรู้ (SciMath.org)  มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ที่ระดับ 3.8148 โดยกลุ่มครู และ
ประชาชนทั่วไป มีระดับความพึงพอใจมากที่สุดเหมือนกันในประเด็น ประโยชน์ของระบบคลังความรู้                
ในภาพรวม ค่าคะแนน 4.0333 และ 3.4710 ตามล าดับ กลุ่มผู้ปกครอง มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด            
2 ประเด็นเท่ากัน ค่าคะแนน 3.9318 คือ ประเด็นสื่อช่วยเสริมความเข้าใจมากขึ้น และสามารถสืบค้นหา
ข้อมูลที่ต้องการได้  และประชาชนทั่วไป มีระดับความพึงพอใจมากที่สุดในประเด็นสื่อช่วยเสริมความเข้าใจ
มากขึ้นค่าคะแนน 4.0750 
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ผลผลิต น้ าหนัก 
ผลการด าเนินงาน 

(ระดับ) 
คะแนนถ่วง

น้ าหนัก 
1. ระบบการอบรมครูออนไลน์ (Teacher PD System) 0.30 3.8452 1.1535 
2. ระบบการสอบออนไลน์ (Online Testing System) 0.20 3.8706 0.7741 
3. ระบบคลังความรู้ (Scimath.org) 0.50 3.8149 1.9074 

ภาพรวม ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าใช้ผลผลิตฯ 1.00  3.8351 
 
ส าหรับรายละเอียดความพึงพอใจของผู้เข้าใช้ที่มีต่อผลผลิตของ สสวท. ในรูปแบบดิจิทัล และศูนย์เรียนรู้ดิจิทัล
ระดับชาติ (IPST Learning Space) สามารถพิจารณาเพ่ิมเติมจากรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)               
การประเมินผลการด าเนินงาน สสวท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
- ร้อยละการด าเนินงานตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน พิจารณาจากผลส าเร็จของ               

การด าเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน โดยวัดจากจ านวนครั้งของการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจริง 
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทียบกับจ านวนครั้งของการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจ
แก่ประชาชนที่ก าหนดไว้ โดย สสวท. มีจ านวนครั้งของการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจ             
แก่ประชาชนที่ก าหนดไว้  ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทั้งหมด 1,001 ครั้ง จ านวนครั้งของการใช้สื่อ
ประชาสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจริง ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 1,650 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 164.84 เมื่อเทียบกับ
เกณฑ์การประเมินผลที่ก าหนด จึงมีผลการด าเนินงานที่ระดับคะแนน 5.0000 หรือมีผลการด าเนินงานดีกว่าเปูาหมาย
มาก 

 ฝุายสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดท าช่องทางการสื่อสารผลงาน กิจกรรมต่างๆ และการแถลงข่าว
ผลงานที่โดดเด่นของ  สสวท.  ผ่านช่องทาง Social Media เช่น IPST Thailand Facebook และการประชาสัมพันธ์    
ผ่านสื่อต่างๆ ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว เพ่ือให้ข้อมูลและข่าวสารไปยังกลุ่มเปูาหมาย และประชาชนทั่วไป                 
อีกทั้งยังมีการเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ สื่อออนไลน์ ภาพถ่ายการปฏิบัติงาน     
เป็นต้น ซึ่งมีตัวอย่างการประชาสัมพันธ์ เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ ถ่ายท าข่าวและเผยแพร่ในเดือน
ตุลาคม 2559 งาน ISMTEC 2015 และการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ในเดือนกรกฎาคม 2560  โดยถ่ายท า
ข่าวสัมภาษณ์เผยแพร่งานผลการแข่งขันประกาศชัยชนะของผู้แทนฯ โอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศทุกวิชา
คว้าเหรียญสร้างชื่อให้ประเทศ เป็นต้น 
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โดยแสดงรายละเอียดจ านวนครั้งของการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจริงได้ดังนี้   

หัวข้อ  โทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ 
สารสนเทศ
ออนไลน์ 

สื่ออื่นๆ กิจกรรม รวม 

1) การสื่อสารประชาสัมพันธ์
ข่าวสารยกระดับการเรียนการ
สอน สื่อ ครู นักเรียน ด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
สนับสนุน เปูาหมายหลักและ
ภารกิจหลักขององค์กร 

เปูาหมาย 38 - 240 60 - 3 341 

ผลงาน 54 64 313 307 10 32 780 

ร้อยละ 142.11 * 130.42 511.67 * 1,066.67 228.74 

2) การสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์และ 
Social Media (เว็บไซต์ เฟซบุ๊ค) 

เปูาหมาย - - - 660 - - 660 

ผลงาน - - - 870 - - 870 

ร้อยละ - - - 131.82 - - 131.82 

ร้อยละการด าเนินงานตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน รวมทั้งสิ้น 164.84 
  หมายเหตุ : *สสวท. ไม่ได้ก าหนดเปูาหมายการด าเนินงาน  

 
- ระดับการยอมรับของประชาชนในการเป็นผู้น าด้านการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีของ

ประเทศของ สสวท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีระดับคะแนนรวมถ่วงน้ าหนักตัวชี้วัด เท่ากับ 3.1764 
คะแนน ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ 1) ระดับการยอมรับในข้อมูลข่าวสารหรือความรู้ที่ สสวท. เผยแพร่ และ  
2) ระดับการยอมรับในผลงานและบทบาทของ สสวท. โดยก าหนดน้ าหนักของแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตัวชี้วัด น้ าหนัก 
ผลการด าเนินงาน 

(ระดับ) 
คะแนนที่ได้ 

คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

1. ระดับการยอมรับในข้อมูลข่าวสารหรือความรู้ท่ี สสวท. เผยแพร่ 0.40 3.9106 2.1060 0.8424 
2. ระดับการยอมรับในผลงานและบทบาทของ สสวท. 0.60 4.0712 3.8900 2.3340 

ภาพรวม ระดับการยอมรับของประชาชนในการเป็นผู้น า                       
ด้านการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี                         

ของประเทศของ สสวท. 
1.00  3.1764 

 
 ระดับการยอมรับในข้อมูลข่าวสารหรือความรู้ที่ สสวท. เผยแพร่ จากการส ารวจระดับการยอมรับในข้อมูลข่าวสาร

หรือความรู้ที่ สสวท. เผยแพร่ ของประชาชน ผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องกับ สสวท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 โดยส ารวจจากกลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจ านวน  9 กลุ่ม ได้แก่ 1) คณะกรรมการ สสวท. 2) เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานภาครัฐที่ท างานร่วมกับ สสวท. 3) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาคเอกชนที่ท างานร่วมกับ สสวท. 4) ครูผู้สอน
สาระวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5) นักเรียน 6) ผู้บริหารโรงเรียน 7) ผู้ปกครอง 8) ประชาชนทั่วไป 
และ 9) กลุ่มเครือข่ายของ สสวท. ที่เป็น Core Trainer และฑูตสะเต็ม จ านวนทั้งสิ้น 844  คน พบว่า มีระดับ            
การยอมรับในข้อมูลข่าวสารหรือความรู้ และกิจกรรมที่ สสวท. เผยแพร่ภาพรวมที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.8624 หรือ
เทียบเท่ากับมีความเห็นด้วยกับคุณภาพของข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมที่ สสวท. จัดขึ้น และเมื่อถ่วงน้ าหนัก      
ตามกลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 9 กลุ่ม จะได้ผลคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักเท่ากับ 3.9106 คะแนน ดังนั้น เมื่อเทียบกับ
เกณฑ์การประเมินผลที่ก าหนดจะมีผลการประเมินเท่ากับ ระดับคะแนน 2.1060  
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โดยเมื่อจ าแนกตามกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มที่ให้คะแนนระดับการยอมรับในข้อมูลข่าวสารหรือความรู้ที่ สสวท. 
เผยแพร่สูงที่สุด คือ คณะกรรมการ สสวท.  มีระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.2222 รองถัดมาคือ ผู้บริหารโรงเรียน         
มีระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.1528  ส่วนกลุ่มที่ให้การยอมรับในข้อมูลข่าวสารหรือความรู้ที่ สสวท. เผยแพร่น้อยกว่า
กลุ่มอ่ืน คือ ประชาชนทั่วไป  มีระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.2566  

 
ระดับคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของระดับการยอมรับในข้อมูลข่าวสารหรือความรู้ที่ สสวท. เผยแพร่ ดังแสดงในตาราง 

กลุ่มตัวอย่าง น้ าหนัก ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 

1) คณะกรรมการ สสวท. 0.05 4.2222 0.2111 
2) เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานภาครัฐ  0.10 4.0284 0.4028 
3) เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานภาคเอกชน 0.05 3.5556 0.1778 
4) ครูผู้สอนสาระวิชาคณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
0.20 3.8538 0.7708 

5) นักเรียน 0.20 3.8889 0.7778 
6) ผู้บริหารโรงเรียน 0.20 4.1528 0.8306 
7) ผู้ปกครอง 0.10 3.7917 0.3792 
8) ประชาชนท่ัวไป 0.05 3.2566 0.1628 
9) กลุ่มเครือข่ายของ สสวท.  
 ท่ีเป็น Core Trainer และฑูตสะเต็ม 

0.05 3.9556 0.1978 

รวม 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

จ าแนกตามรายละเอียดข้อย่อยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการยอมรับในข้อมูลข่าวสารหรือความรู้ที่ สสวท. เผยแพร่ฯ ในเรื่อง
ข้อมูลน่าเชื่อถือมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.7725  รองลงมาคือ เรื่องข้อมูลมีความสมบูรณ์และให้เนื้อหาส าคัญ
อย่างครบถ้วน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.6329 และน้อยที่สุดในเรื่องข้อมูลตรงกับความต้องการของท่าน มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 3.4015 

ในส่วนของการยอมรับในกิจกรรมต่างๆ ที่ สสวท. จัดขึ้น ในภาพรวมจ าแนกตามรายละเอียดข้อย่อยพบว่า                
กลุ่มตัวอย่างที่เคยเข้าร่วมกิจกรรม มีความเห็นว่ากิจกรรมของ สสวท. ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ๆ                 
ด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.9379 รองถัดมาคือ กิจกรรมของ สสวท. 
ท าให้มีโอกาสในการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.9244 และน้อยที่สุดในเรื่องกิจกรรม              
ของ สสวท. มีความน่าสนใจ ท้าทายความสามารถ ท าให้อยากเข้าร่วม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.7320 
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ระดับคะแนนการยอมรับในข้อมูลข่าวสารหรือความรู้ที่ สสวท. เผยแพร่ จ าแนกตามกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 9 กลุ่ม 

 
 

  กลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ประเด็น รวม คณะ 
กรรมการ 

ภาครัฐ 
ภาค 
เอกชน 

ครู นักเรียน ผู้บริหาร
โรงเรียน 

ผู้ปกครอง ประชาชน 
Core 

Trainer  
& ฑูตสะเต็ม 

ข้อมูลข่าวสารหรือความรู้ที่ สสวท. เผยแพร่ในช่องทางตา่งๆ และในเวบ็ไซต์ 
1. ข้อมูลมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ 3.4240 4.0833 3.8936 3.4000 3.8037 3.9787 4.0833 3.7105 3.0485 4.0667 
2. ข้อมูลตรงกับความต้องการของท่าน 3.4015 4.0833 3.8511 3.2000 3.7009 3.6383 4.0000 3.5841 3.1335 3.6667 
3. ข้อมูลมีความถกูต้อง ชัดเจน เนื้อหา       

ไม่คลุมเครือ 
3.5262 4.2500 4.0213 4.0000 3.8598 3.7447 4.1667 3.7105 3.2282 3.9333 

4. ข้อมูลมีความสมบูรณ์และให้เนื้อหาส าคญั
อย่างครบถ้วน 

3.6329 4.3333 4.0426 3.8000 3.8318 3.9574 4.2500 3.8772 3.3578 3.9333 

5. ข้อมูลน่าเช่ือถือ  3.7725 4.7500 4.3617 4.2000 4.0841 4.2128 4.4583 4.0177 3.4093 4.3333 
6. ข้อมูลมกีารอธิบายให้เห็นภาพ ท าให้เขา้ใจง่าย 3.5941 4.3333 4.0851 3.6000 3.8972 3.8936 4.1250 3.8333 3.2902 4.0000 
7. ข้อมูลน่าสนใจ และหากมีความสนใจ

เพิ่มเติมมีการให้ข้อมูลในเชิงลึกที่สามารถ
สืบค้นต่อได้  

3.5404 4.0833 3.9787 3.2000 3.8131 3.7872 4.1667 3.7632 3.2647 3.9333 

8. ข้อมูลมีการสรุปอย่างเป็นเหตุเป็นผล   
ช่วยให้ท่าน  คิด วิเคราะห์เป็นระบบ 3.5670 4.0833 4.0213 3.4000 3.8318 3.9362 4.1667 3.7982 3.2791 3.9333 

9. ข้อมูลมีประโยชน์สามารถน าไปใช้งาน     
ในชีวิตประจ าวัน หรือประกอบอาชพีได้ 3.5691 4.0000 4.0000 3.2000 3.8774 3.8511 3.9583 3.8246 3.2985 3.8000 

กิจกรรมต่างๆ ที่ สสวท. จัดขึ้น 
1. กิจกรรมของ สสวท. มีความนา่สนใจ     

ท้าทายความสามารถ ท าใหอ้ยากเข้ารว่ม 
3.7320 4.1111 4.2093 3.2000 3.9605 4.0000 4.4737 3.9677 2.8312 4.0588 

2. กิจกรรมของ สสวท. ท าให้มีโอกาส       
ในการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ  

3.9244 4.7778 4.3488 3.2000 4.1711 4.2143 4.4211 4.1935 3.0909 4.0000 

3. กิจกรรมของ สสวท. ท าให้เกิด           
การแลกเปลี่ยนความรูใ้หม่ๆ ดา้น
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  

3.9379 4.5556 4.3810 3.6000 4.1842 4.0000 4.5263 4.2581 3.0649 4.1765 

4. กิจกรรมของ สสวท. ท าให้ผู้เข้ารว่มได้
แสดงความรู้ ความสามารถที่มีอยู่อย่างเต็มที่ 

3.9038 4.3333 4.2558 3.6000 4.1053 4.2857 4.3158 4.2258 3.1429 4.0588 

5. กิจกรรมของ สสวท. สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันหรือประกอบ
อาชีพได ้

3.7698 4.4444 4.1395 2.8000 3.9079 3.9286 4.2105 4.0645 3.1299 3.8824 

6. กิจกรรมของ สสวท. มีประโยชน์ ท าให้
อยากแนะน า คนอื่นให้มาเขา้ร่วม 3.9038 4.5556 4.3256 3.2000 3.9737 4.1429 4.2632 4.1290 3.2727 4.2353 

 
รวม 3.8624 4.4630 4.2783 3.2667 4.0504 4.0952 4.3684 4.1398 3.0887 4.0686 
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 ระดับการยอมรับในผลงานและบทบาทของ สสวท. จากการส ารวจระดับการยอมรับในผลงานและบทบาท          
ของ สสวท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยส ารวจจากกลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจ านวน 9 กลุ่ม ได้แก่                     
1) คณะกรรมการ สสวท. 2) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐที่ท างานร่วมกับ สสวท. 3) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ภาคเอกชนที่ท างานร่วมกับ สสวท. 4) ครูผู้สอนสาระวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5) นักเรียน               
6) ผู้บริหารโรงเรียน 7) ผู้ปกครอง 8) ประชาชนทั่วไป และ 9) กลุ่มเครือข่ายของ สสวท. ที่เป็น Core Trainer 
และฑูตสะเต็ม จ านวนทั้งสิ้น 844 คน พบว่ามีระดับการยอมรับในผลงานและบทบาทของ สสวท. ภาพรวม     
ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.7019 หรือเทียบเท่ากับมีความเห็นด้วยกับผลงานและบทบาทของ สสวท. และเมื่อ   
ถ่วงน้ าหนักตามกลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  9 กลุ่ม จะได้ผลคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 4.0712 ดังนั้นเมื่อเทียบกับ
เกณฑ์การประเมินผลที่ก าหนดจะมีผลการประเมินเท่ากับ ระดับคะแนน 3.8900 เมื่อจ าแนกตามกลุ่มตัวอย่าง 
พบว่า กลุ่มที่ให้คะแนนระดับการยอมรับในผลงานและบทบาทของ สสวท. สูงที่สุด คือ ผู้บริหารโรงเรียน        
มีระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.3961 รองถัดมาคือ คณะกรรมการ สสวท. มีระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.2389 
ส่วนกลุ่มที่ให้การยอมรับในผลงานและบทบาทของ สสวท. น้อยกว่ากลุ่มอ่ืน คือ ประชาชนทั่วไป ระดับคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 3.3748   

ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของระดับการยอมรับในผลงานและบทบาทของ สสวท. ดังแสดง 
กลุ่มตัวอย่าง น้ าหนัก ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 

1) คณะกรรมการ สสวท. 0.05 4.2389 0.2119 

2) เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานภาครัฐ  0.10 4.1829 0.4183 

3) เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานภาคเอกชน 0.05 3.7158 0.1858 
4) ครูผู้สอนสาระวิชาคณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
0.20 4.0880 0.8176 

5) นักเรียน 0.20 3.9462 0.7892 

6) ผู้บริหารโรงเรียน 0.20 4.3961 0.8792 

7) ผู้ปกครอง 0.10 4.0370 0.4037 

8) ประชาชนท่ัวไป 0.05 3.3748 0.1687 
9) กลุ่มเครือข่ายของ สสวท.  
 ท่ีเป็น Core Trainer และฑูตสะเต็ม 

0.05 3.9342 0.1967 

รวม 1.00 3.7019 4.0712 

 
 ระดับการยอมรับในผลงานและบทบาทของ สสวท.  ในภาพรวมเม่ือจ าแนกตามประเด็นย่อย 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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ระดับคะแนนการยอมรับในผลงานและบทบาทของ สสวท. จ าแนกตามกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 9 กลุ่ม 

 

  กลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ประเด็น รวม 
คณะ 

กรรมการ 
ภาครัฐ 

ภาค 
เอกชน 

ครู นักเรยีน ผู้บริหาร
โรงเรียน 

ผู้ปกครอง ประชาชน 
Core 

Trainer  
& ฑูตสะเต็ม 

1. เป็นองค์กรด้านการศึกษาชั้นน า
ระดับประเทศ 3.6214 4.2308 4.1333 4.2000 4.1296 3.8667 4.5217 4.0000 3.2220 4.1250 

2. เป็นองค์กรที่มีเครือข่ายความร่วมมือ 
ในระดับชาติ 3.6742 4.4615 4.2889 4.2000 4.0926 3.8696 4.5652 4.0804 3.2763 4.2500 

3. เป็นองค์กรที่มีเครือข่ายความร่วมมือ 
ในระดับนานาชาต ิ

3.6535 4.4615 4.1556 3.4000 4.1038 3.8043 4.5217 4.0625 3.2745 4.0625 

4. เป็นองค์กรที่มผีู้บริหารระดับสูงขององค์กร
ที่มีความโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับ 
และ กในวงการศึกษา 

3.6700 4.0769 4.1778 3.8000 4.0370 3.8261 4.4783 3.9464 3.3685 3.8750 

5. เป็นองค์กรที่มบีุคลากรที่มีคุณภาพ       
เป็นที่ยอมรับ 3.7204 4.3077 4.1556 3.8000 4.1389 3.8043 4.3478 4.0179 3.4131 4.1250 

6. เป็นองค์กรที่มีภาพลักษณ์ที่ดี 3.7886 4.4615 4.2000 3.4000 4.2037 4.1957 4.5217 4.1429 3.4313 4.1250 
7. เป็นองค์กรทีพ่ัฒนานักเรียนไทยให้มีความรู้

ความสามารถด้านวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยี สูงขึ้นและทัดเทยีม
นานาชาต ิ

3.7884 4.5385 4.2889 4.0000 4.1574 4.1333 4.5652 4.1339 3.4403 4.0000 

8. เป็นองค์กรที่มีผลงานด้านการค้นคว้า วจิัย 
พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการจัดการ
เรียนรูด้้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี 

3.7897 4.2308 4.1333 3.2000 4.1481 4.1333 4.5652 4.1518 3.4848 3.7500 

9. เป็นองค์กรระดับชาติที่ด าเนินงาน 
ด้านสะเต็มศึกษา  เพื่อขับเคลื่อนการเรียน
การสอนวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และ
เทคโนโลย ี

3.5714 4.5385 4.2174 4.0000 4.0370 3.8298 4.2917 3.9545 3.1585 4.2500 

10. เป็นองค์กรทีพ่ัฒนาครูให้มีความรู้และ
ทักษะในการสอนวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 

3.7268 4.3846 4.3478 3.8000 4.1574 4.0638 4.4583 4.0364 3.3636 4.0000 

11. เป็นองค์กรทีพ่ัฒนานักเรียนให้มีความรู้
ความสามารถดา้นวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  

3.7794 4.0769 4.2174 3.6000 4.1019 3.9362 4.2917 4.1000 3.5152 3.8125 

12. เป็นองค์กรที่พัฒนาและส่งเสริมผู้มี
ความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยีให้เป็นทีย่อมรบั 

3.8145 4.4615 4.3696 3.6000 4.2778 4.0851 4.3750 4.0545 3.4802 4.3125 

13. เป็นองค์กรทีพ่ัฒนาและส่งเสริมการผลิตครู
ที่มีความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยีที่ให้เป็นทีย่อมรับ 

3.7231 4.0769 4.2391 3.8000 4.1019 3.9787 4.2917 4.1182 3.3963 3.8125 
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ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสิ่งที่ สสวท. ควรปรับปรุงการท างานพบว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องการให้ 

สสวท. ปรับปรุงการท างานมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ สสวท. ควรมีการประชาสัมพันธ์องค์กร และผลงานของ 
สสวท. ให้สาธารณชนทราบอย่างทั่วถึง ร้อยละ 26.22  รองลงมาคือ ควรมีการจัดท า ปรับปรุง พัฒนาสื่อ หนังสือ
เรียน และเอกสารเสริมด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีความน่าสนใจ  อ่านง่าย ทันสมัย และ
สอดคล้องกับการเรียนการสอนในทุกระดับชั้น โดยอาจเพ่ิมตัวอย่าง แบบฝึกหัดให้มากขึ้น รวมถึงจัดท าสื่อดิจิทัล 
วิดีทัศน์ที่มี เนื้อหาเข้าใจง่าย ร้อยละ 23.11 นอกจากนั้น สสวท. ควรมีการพัฒนาครูให้มีความสามารถ                  
ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีให้มีคุณภาพมากขึ้น สนับสนุนและให้โอกาสครู 
บุคลากรทางการศึกษา ไดม้ีโอกาสศึกษาดูงานในหน่วยงานต่างๆ ที่หลากหลาย ซึ่งจะท าให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้
พัฒนาความรู้ของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 8.44 

ส าหรับข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทที่ สสวท. ควรมุ่งเน้นหรือด าเนินงานเพ่ิมเติมพบว่าสิ่งที่   
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องการให้ สสวท. มุ่งเน้นมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ สสวท. ควรส่งเสริม พัฒนา หลักสูตร 
กิจกรรม การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ร้อยละ 25.51 รองลงมาคือ สสวท. ควรพัฒนา     

  กลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ประเด็น รวม คณะ 
กรรมการ 

ภาครัฐ 
ภาค 
เอกชน 

ครู นักเรยีน ผู้บริหาร
โรงเรียน 

ผู้ปกครอง ประชาชน 
Core 

Trainer  
& ฑูตสะเต็ม 

14. เป็นองค์กรทีว่ิจัยและพัฒนาหนังสือเรียน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 

3.7356 4.1538 4.1957 3.8000 4.1019 3.9362 4.2500 4.0273 3.4522 3.8125 

15. เป็นองค์กรทีจ่ัดท าสื่อและเอกสารเสริม
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร ์และเทคโนโลย ี 
ที่มีคุณภาพ เป็นทีย่อมรับ  

3.6633 4.3846 4.2609 3.8000 4.0278 3.8298 4.4167 3.9091 3.3583 3.6875 

16. เป็นองค์กรทีค้่นคว้า วิจยั ประดิษฐ์อปุกรณ์
ประกอบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับ 

3.6454 3.8462 4.0652 3.6000 4.0185 3.8936 4.4167 3.9364 3.3543 3.6875 

17. เป็นองค์กรทีจ่ัดท าสื่อดิจิทัลด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
ที่มีคุณภาพ 

3.6349 3.8462 4.0217 3.8000 3.9907 3.8723 4.3750 3.9818 3.3427 3.5625 

18. เป็นองค์กรที่มผีลงานด้านการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี            

3.6625 3.8462 3.9565 3.2000 3.9537 3.9574 4.3333 4.0000 3.4033 3.6250 

19. เป็นองค์กรทีใ่ห้ค าปรึกษา แนะน าดา้น
การศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยีจนเป็นที่ยอมรับของหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวขอ้ง  

3.7077 4.1538 4.0652 3.6000 3.9074 4.0851 4.2917 4.0642 3.4359 3.8750 

 รวม 3.7019 4.2389 4.1829 3.7158 4.0880 3.9462 4.3961 4.0370 3.3748 3.9342 
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การผลิต สื่อการเรียนรู้ หนังสือเรียน คู่มือ วิดีทัศน์ช่วยสอน เอกสารเสริม อุปกรณ์ต่างๆ เทคโนโลยี ร้อยละ 20.29 
รวมถึงควรส่งเสริมและพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียน
การสอน ร้อยละ 12.46 

-  ร้อยละความตระหนักและเห็นความส าคัญของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของเยาวชน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีระดับคะแนนรวมถ่วงน้ าหนัก เท่ากับ 3.5360 คะแนนประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด
ย่อย ได้แก่ 1) ร้อยละความตระหนักในความส าคัญของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  (Science 
Awareness) ของเยาวชน และ 2) ร้อยละความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Scientific Literacy) 
ของเยาวชน โดยก าหนดน้ าหนักของแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้ 

 

 ร้อยละความตระหนักในความส าคัญของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (Science Awareness) 
ของเยาวชน จากการส ารวจร้อยละความตระหนักในความส าคัญของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
(Science Awareness) ของเยาวชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยส ารวจจากกลุ่มเยาวชน (อายุ 15-18 
ปี) ที่เป็นนักเรียน นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในวัยเรียน หรืออยู่ในชั้นมัธยมศึกษา (ตอนต้นและตอนปลาย) และอุดมศึกษา 
จ านวน 234 คน  พบว่า มีผลส ารวจเท่ากับ ร้อยละ 53.64 เมื่อเทียบกับค่าเปูาหมายที่ก าหนดจะมีผลการประเมิน
เท่ากับระดับคะแนน 5.0000 หรืออาจสรุปผลได้ว่า เยาวชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้ความส าคัญของการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ (การให้ความส าคัญของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หรือมีความรู้และเข้าใจว่าวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้อง
กับการหาความรู้อ่ืนๆ ในสังคมและชีวิตอย่างไร) รวมทั้งความชื่นชมการให้เหตุผลหรือค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์
หรือที่เป็นวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง จากจ านวนข้อค าถาม 10 ข้อที่ถามกับกลุ่มตัวอย่างไปทั้งหมด 234 คน     
คิดเป็นร้อยละ 53.64 ของเยาวชนทั้งหมด โดยมีผลการส ารวจดังแสดงในตาราง 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด น้ าหนัก 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 

คะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

1. ร้อยละความตระหนักในความส าคัญของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยี (Science Awareness) ของเยาวชน 

0.60 53.64 5.0000 3.0000 

2. รอ้ยละความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(Scientific Literacy) ของเยาวชน 

0.40 59.02 1.3400 0.5360 

ภาพรวม ร้อยละความตระหนักและเห็นความส าคัญของการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของเยาวชน 

1.00   
3.5360 
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ร้อยละของความตระหนักในความส าคัญของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (Science Awareness)  
ของเยาวชน 

 เยาวชน 
ที่แสดงความคิดเห็น 

ได้อย่างถูกต้อง 

เยาวชน 
ที่แสดงความคิดเห็น 

ไม่ถูกต้อง 

รวม 

 จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

วิทยาศาสตร์บรสิุทธ ์(Pure science)       
1) ยังมีปรากฏการณ์บางอย่างที่อธิบายไม่ได้ด้วย

วิทยาศาสตร์หรือหลักการทางธรรมชาติ 
203 89.43 24 10.57 227 100.00 

2) ในที่สุดแล้วคอมพิวเตอร์จะสามารถคิดเองได้ 
เหมือนมนุษย ์

169 76.82 51 23.18 220 100.00 

3) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีคุณค่าต่อ
วิวัฒนาการของมนุษยชาต ิ

207 93.67 14 6.33 221 100.00 

4) เราควรสนับสนุนเงินและทรัพยากรมากกว่า
ปัจจุบันนี้เพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมทีโ่ดนท าลาย 

197 86.78 30 13.22 227 100.00 

5) นักวิทยาศาสตร์ควรได้รับอนุญาตใหท้ าการ
ทดลองในสัตว์ ถ้าผลการวิจัยนั้นจะชว่ยต่อชีวิต
มนุษย ์

171 77.38 50 22.62 221 100.00 

วิทยาศาสตร์เทยีม (Pseudoscience)       
6) ต าแหน่งของดวงดาวมีอิทธิผลต่อสิ่งที่เกิดขึ้น

ในชีวิตประจ าวัน 39 17.41 185 82.59 224 100.00 

7) ในโลกนี้มีบางคนเป็นผู้มีพลังจิต 74 37.95 121 62.05 195 100.00 
8) มีสิ่งมีชีวิตอื่นอยู่ในจกัรวาลนี ้ 28 14.81 161 85.19 189 100.00 
9) ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามอีิทธิพลต่อการด ารง

ชีวิตประจ าวัน ของพวกเรามากเกินไป 
21 9.21 207 90.79 228 100.00 

10) มีตัวเลขบางตัวเป็นเลขน าโชค 68 33.01 138 66.99 206 100.00 
ร้อยละของความตระหนักในความส าคญัของวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยี (Science Awareness) ของเยาวชน 

53.64  

 
  
 ร้อยละความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี (Scientific Literacy) ของเยาวชน จากการส ารวจ

ร้อยละความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (Scientific Literacy) ของเยาวชน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยส ารวจจากกลุ่มเยาวชน (อายุ 15-18 ปี)  ที่เป็นนักเรียน นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในวัยเรียน 
หรืออยู่ในชั้นมัธยมศึกษา (ตอนต้นและตอนปลาย) จ านวน 234 คน มีผลส ารวจเท่ากับร้อยละ 59.02         
เมื่อเทียบกับค่าเปูาหมายที่ก าหนดจะมีผลการประเมินเท่ากับ ระดับคะแนน 1.3400  หรืออาจสรุปได้ว่า 
เยาวชนสามารถตอบค าถามเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในแต่ละข้อได้อย่างถูกต้อง จ านวน 20 ข้อ              
ทีถ่ามกับกลุ่มเยาวชน 234 คน มีค่าเท่ากับ ร้อยละ 59.02 ของเยาวชนทั้งหมด โดยการสอบถามค าถามเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จ านวน 20 ข้อ และนับผลเฉพาะข้อค าตอบที่ตอบถูกต้อง ซึ่งใช้แบบส ารวจ        
ที่พัฒนาค าถามจาก National Science Foundation (NSF) สหรัฐอเมริกา และ International Center for 
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โดยเยาวชนในภาพรวม เข้าใจในเรื่องวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง 5 อันดับสูงสุดคือ 1) ใจกลางโลกมี
ความร้อนสูงมาก ร้อยละ 90.00 และ 2) การศึกษาทางวิทยาศาสตร์เป็นการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 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 
ตามล าดับ 

 เยาวชนส่วนมากตอบค าถามเกี่ยวกับความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ถูกต้องน้อยที่สุด คือ 
ออกซิเจนที่เราหายใจมาจากพืช ร้อยละ 13.81 โดยมีผลการส ารวจดังแสดงในตาราง 
ร้อยละความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Scientific Literacy) ของเยาวชน                                
(นับเฉพาะคนที่ตอบถูกต้อง) 

ข้อความ 
ตอบได้ถูกต้อง ตอบไม่ถูกต้อง รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1) แสงเดินทางเร็วกว่าเสียง 180 86.12 29 13.88 209 100.00 
2) ทั้งพืชและสัตว์ต่างก็มี DNA 174 84.88 31 15.12 205 100.00 
3) ใจกลางโลกมีความร้อนสูงมาก 180 90.00 20 10.00 200 100.00 
4) ผืนแผ่นดินที่เราอยู่นี้เกิดจากการเคลื่อนที่มาเป็นร้อยๆ ล้านปี 

และยังคงเคลื่อนที่ต่อไป 175 84.95 31 15.05 206 100.00 

5) รังสีทุกอย่างบนโลกนี้มนุษย์สร้างขึ้น 118 63.10 69 36.90 187 100.00 
6) โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ปีละครั้ง 158 75.60 51 24.40 209 100.00 
7) โหราศาสตร์ไม่ใช่แขนงหนึ่งของวิทยาศาสตร์ 89 48.63 94 51.37 183 100.00 
8) ยาแก้อักเสบ (Antibiotics) ฆ่าทั้งเช้ือไวรัสและ 

เช้ือแบคทีเรีย 
61 35.26 112 64.74 173 100.00 

9) อิเล็กตรอนเล็กกวา่อะตอม 151 79.89 38 20.11 189 100.00 
10) มะเขือเทศทั่วไปไม่มียีน แต่การตัดต่อทางพันธุกรรม 

ท าให้มีได้ 61 37.65 101 62.35 162 100.00 

11) เลเซอร์ท างานโดยการรวมคลื่นเสียง 62 37.35 104 62.65 166 100.00 
12) มนุษย์รุ่นแรกๆ อาศัยอยู่ในช่วงเวลาเดียวกับไดโนเสาร์ 65 37.57 108 62.43 173 100.00 
13) มนุษย์ทุกวันนี้พัฒนาจากสัตวโ์บราณยุคแรกๆ  35 18.82 151 81.18 186 100.00 
14) จักรวาลเริ่มต้นจากการระเบิดครั้งใหญ่ 129 73.71 46 26.29 175 100.00 
15) ครึ่งหนึ่งของยีนมนุษย์เหมือนกับยีนของหนู 90 59.21 62 40.79 152 100.00 
16) ออกซิเจนที่เราหายใจมาจากพืช 29 13.81 181 86.19 210 100.00 
17) การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ เป็นการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 194 86.22 31 13.78 225 100.00 
18) DNA คือหน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิต 130 67.71 62 32.29 192 100.00 
19) โมเลกุลคือหน่วยที่เล็กที่สุดของสสาร 40 21.16 149 78.84 189 100.00 
20) stem cell คือ เซลล์ต้นก าเนิดของสิ่งมีชีวิตใช้รักษาโรค  122 78.71 33 21.29 155 100.00 
ค่าเฉลี่ยร้อยละความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์  
และเทคโนโลยี (Scientific Literacy) ของเยาวชน   59.02   
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ร้อยละความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Scientific Literacy) ของเยาวชน จ าแนกตาม
ประเภทความรู้ 
 

ข้อความ 
ตอบได้ถูกต้อง ตอบไม่ถูกต้อง รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
วิทยาศาสตร์สาขาชีววิทยา (Biology)  45.48     
1) ทั้งพืชและสัตว์ต่างก็ม ีDNA 174 84.88 31 15.12 205 100.00 
2) ยาแก้อักเสบ (Antibiotics) ฆ่าทั้งเชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรีย 61 35.26 112 64.74 173 100.00 
3) มะเขือเทศทั่วไปไม่มียีน แต่การตัดต่อทางพันธุกรรมท าให้มีได้ 61 37.65 101 62.35 162 100.00 
4) มนุษย์รุ่นแรกๆ อาศัยอยู่ในชว่งเวลาเดียวกับไดโนเสาร์ 65 37.57 108 62.43 173 100.00 
5)  มนุษย์ทกุวันนี้พัฒนาจากสัตว์โบราณยุคแรกๆ 35 18.82 151 81.18 186 100.00 
6) ครึ่งหนึ่งของยีนมนุษย์เหมือนกับยีนของหนู 90 59.21 62 40.79 152 100.00 
7) ออกซิเจนที่เราหายใจมาจากพืช 29 13.81 181 86.19 210 100.00 
8) DNA คือหน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวติ 130 67.71 62 32.29 192 100.00 
9) โมเลกุลคือหน่วยที่เล็กที่สุดของสสาร 40 21.16 149 78.84 189 100.00 
10) stem cell คือ เซลล์ต้นก าเนิดของสิ่งมีชีวิตใช้รักษาโรค 122 78.71 33 21.29 155 100.00 
วิทยาศาสตร์สาขาฟิสกิส์ (Physics)  72.56     
11) แสงเดินทางเร็วกว่าเสียง 180 86.12 29 13.88 209 100.00 
12) ใจกลางโลกมีความร้อนสูงมาก 180 90.00 20 10.00 200 100.00 
13) ผืนแผ่นดินที่เราอยู่นี้เกิดจากการเคลื่อนที่มาเป็นร้อยๆ 
ล้านปี และยังคงเคลื่อนที่ต่อไป 

175 84.95 31 15.05 206 100.00 

14) รังสีทุกอย่างบนโลกนี้มนุษย์สร้างขึน้ 118 63.10 69 36.90 187 100.00 
15) โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ปีละครั้ง 158 75.60 51 24.40 209 100.00 
16) โหราศาสตร์ไม่ใช่แขนงหนึ่งของวิทยาศาสตร์ 89 48.63 94 51.37 183 100.00 
17) อิเล็กตรอนเล็กกวา่อะตอม 151 79.89 38 20.11 189 100.00 
18) เลเซอร์ท างานโดยการรวมคลื่นเสียง 62 37.35 104 62.65 166 100.00 
19) จักรวาลเริ่มต้นจากการระเบิดครั้งใหญ่ 129 73.71 46 26.29 175 100.00 
20) การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ เป็นการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 194 86.22 31 13.78 225 100.00 
ค่าเฉลี่ยร้อยละความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี (Scientific Literacy) ของเยาวชน  

 59.02   
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- ข้อสังเกต/ข้อควรปรับปรุงในการวัด และวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
1. ตัวชี้วัดที่ 7 แผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน สสวท. ควรจัดท าแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจ    

แก่ประชาชน (แผนฯ) โดยเพ่ิมเติมเนื้อหาในแผนฯ ที่นอกเหนือจากการก าหนดประเภทสื่อประชาสัมพันธ์ และ
จ านวนครั้งการประชาสัมพันธ์เท่านั้น โดยเนื้อหาควรระบุถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ สสวท. พิจารณาว่า                     
มีความจ าเป็นในการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ตามบทบาท ภาระหน้าที่ หรือยุทธศาสตร์ของ สสวท. 
โดยแสดงความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลหรือยุทธศาสตร์ของประเทศ  ควรระบุวัตถุประสงค์ว่าเป็น     
การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในประเด็น/เรื่องใด และควรระบุกลุ่มเปูาหมายให้ชัดเจน เพ่ือให้     
การวางแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนสามารถตอบโจทย์นโยบายของรัฐบาลหรือยุทธศาสตร์ของ
ประเทศ ซึ่งจะท าให้ สสวท. ก าหนดทิศทางและแผนการประชาสัมพันธ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้อย่างเป็น
รูปธรรม และสามารถก าหนดเปูาหมายผลลัพธ์ของการประชาสัมพันธ์ที่แท้จริงได้อย่างครบถ้วน  

 

 

สสวท. มีผลการประเมินผลการด าเนินงานในมิติที่ 3 อยู่ที่ระดับคะแนน 4.7390 ผ่านเกณฑ์การประเมินผล จาก
จ านวนตัวชี้วัดที่ใช้วัดผลทั้งหมด 2 ตัวชี้วัดหลัก มีผลการด าเนินงานดีกว่าเปูาหมายมาก 1 ตัวชี้วัด และดีกว่าเปูาหมาย 1 
ตัวชี้วัด ส าหรับมิติด้านประสิทธิภาพ มีคะแนนการประเมินผลอยู่ระหว่าง 4.6085 ถึง 5.0000 คะแนน โดยสรุป
ผลส าเร็จของการด าเนินงานตามกรอบการประเมินผลที่ส าคัญ ดังนี้ 

- ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี พิจารณาความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวมของ สสวท. เทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ สสวท. ได้รับ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 สสวท. มีผลการด าเนินงานด้านการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี คือร้อยละ 95.2171 หรือมีระดับ
คะแนน 4.6085 ผลการด าเนินงานดีกว่าเปูาหมาย 
 

วงเงินที่ได้รับตามแผนงาน 
(ล้านบาท) 

ผลการเบิกจ่าย* 
(ล้านบาท) 

อัตราการเบิกจ่าย 
(ร้อยละ) 

2,148,771,500.00 2,045,997,165.00 95.2171 
 

เงินงบประมาณที่ได้รับตามแผนงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย งบประมาณท้ัง 8 รายการ ดังแสดง  
 
 
 
 
 
 
 
 

• คะแนนที่ได้ คือ 4.7390 มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพ 
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 หน่วย: บาท หน่วย: บาท หน่วย: ร้อยละ 
 วงเงินที่ได้รับตามแผนงาน ผลการเบิกจ่าย* ร้อยละการเบิกจ่าย* 
งบบุคลากร          231,245,400.00  230,032,846.00       99.48  
งบยุทธศาสตร์          415,634,670.00  384,499,380.00       92.51  
งบบริหาร          105,581,270.00  101,555,562.00       96.19  
งบทุนการศึกษา          996,555,400.00  994,092,530.00       99.75  
งบบูรณาการ 137,637,000.00 88,273,627.00       64.14  
มูลนิธิ สอวน. 215,335,900.00 215,335,900.00     100.00  
งบลงทุน 34,530,420.00 32,207,320.00       93.27  
งบส ารอง 12,251,440.00                        -              -    

รวม 2,148,771,500.00 2,045,997,165.00      95.22  
ที่มา: * ผลเงินอนุมัติผูกพัน ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2560 จากระบบวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับผู้บริหาร (BI Interactive Dashboard) 
 

 
 

เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่ให้ความส าคัญกับการเร่งรัดการติดตามการใช้จ่ายเงิน ในปีนี้ สสวท. ใช้
มาตรการหลากหลายรูปแบบเพ่ือติดตามการใช้เงินงบประมาณประจ าปีอย่างต่อเนื่อง ได้แก่  1) ผู้บริหารก าหนด
ติดตามการใช้เงินงบประมาณเป็นประจ าทุกเดือนผ่านช่องทางการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา และการประชุม
หัวหน้าสาขา เพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  และพิจารณาแนว
ทางแก้ไขปรับปรุง 2) บรรจุเป็นวาระการรายงานการใช้จ่าย เงินเทียบแผนสะสม พร้อมบทวิเคราะห์ต่อ
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และ
คณะกรรมการ สสวท. พิจารณาเป็นไตรมาส 3) ใช้ข้อมูลการรายงานผลการด าเนินงานจากระบบวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับ
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ผู้บริหาร  (BI)  และการบริหารจัดการโครงการ  Project-Based Management หรือ S- curve เพ่ือติดตาม
ความก้าวหน้าของ ผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินในระดับโครงการ 

ส าหรับงบประมาณในรายการที่มีผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน เช่น 1 ) งบบูรณาการ ผลต่างเกิดจาก           
การปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมอบรมจากวิธีการด าเนินงานผ่านเครือข่าย ปรับเป็นวิธีออนไลน์ จึงส่งผลให้ประหยัด
ค่าอาหาร และเครื่องดื่มของจ านวนผู้เข้าร่วมอบรม  2) งบทุนการศึกษา ผลต่างเกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศในช่วงที่ท าธุรกรรม ระหว่างช่วงเวลาที่ตั้งงบประมาณ และโอนทุนการศึกษาให้ แก่นักเรียนตาม           
ที่เกิดขึ้นจริง 3) งบบริหาร ผลต่างเกิดจากการประหยัดค่าสาธารณูปโภค ค่าไปรษณียากร ค่าเลี้ยงรับรอง และ
ค่าอาหารว่าง 4) งบลงทุน ผลต่างเกิดจากการเบิกจ่ายงวดงานสัญญาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร และจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์ตามที่เกิดขึ้นจริง 

 

- ระดับความส าเร็จในการขับเคลื่อนและพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี ในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ สสวท. เรื่อง การพัฒนาก าลังคนและเครือข่ายสนับสนุนการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ช่วงหลายปีที่ผ่านมา  สสวท. พบปัญหาในโครงการหลัก ดังนี้ 1) นักเรียนผู้มี
ความสามารถพิเศษฯ มีทางเลือกในการศึกษาต่อหลากหลายมากขึ้น การเลือกเข้าโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) เพ่ือจะเป็นนักวิจัย หรือนักวิทยาศาสตร์ โดยเข้าเรียนในคณะวิทยาศาสตร์ไม่จูงใจ
เท่าที่ควร ประกอบกับปัจจุบันมีโครงการอ่ืนที่สนับสนุนนักเรียนโดยสามารถเลือกเรียนได้โดยไม่มีเงื่อนไขข้อผูกพันมาก เช่น 
โครงการในกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการก ากับดูแล
ของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ส่งผลให้จ านวนผู้รับทุน พสวท. ในระดับมัธยมศึกษาไม่เป็นไปตามเปูาหมาย 2) การผลิตครู                 
ผู้มีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ในช่วงปี พ.ศ. 2556-2558  ยังไม่เป็นไปตามเปูาหมาย เนื่องจาก
ระดับความเข้มของมาตรฐานการคัดเลือกทั้งทางวิชาการ ภาษาอังกฤษ และการวัดแววความเป็นครู อีกทั้งผู้ส าเร็จจาก                
คณะวิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพสูง เลือกประกอบอาชีพตามสายงานที่ตนเองถนัด นอกจากนี้กระบวนการผลิตครูกลุ่มนี้ 
มหาวิทยาลัยที่เป็นสถาบันร่วมผลิตจ าเป็นต้องมีหลักสูตรที่มีความเข้มข้นโดยเฉพาะ และต้องมีคณาจารย์ที่ส าเร็จการศึกษาตรง
สาขาอย่างเพียงพอ เพ่ือเป็นที่ปรึกษา นิเทศ และติดตามผู้รับทุนอย่างใกล้ชิดด้วย  

ดังนั้น ในปีนี้เพ่ือตอบสนองความต้องการก าลังคนในการพัฒนาประเทศ Thailand 4.0 สสวท. จึงเสนอประเมินผล
ความส าเร็จของการขับเคลื่อนฯ  ด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์และการด าเนินงานเกี่ยวกับผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (พสวท. ) และครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) โดยในกระบวนการจัดท านั้น 
สสวท. ได้น าเสนอยุทธศาสตร์และแผนฯ ฉบับร่างต่อคณะกรรมการชุดต่างๆ ได้แก่ 1) คณะกรรมการก าหนดนโยบาย              
การด าเนินงานพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  2)  คณะกรรมการจัดท า
แผนการพัฒนา และส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  3) คณะกรรมการจัดท าแผนส่งเสริม          
การผลิตครูผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 4) คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาและ
ส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ จากนั้นน าข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ                      
ไปปรับปรุ ง แก้ ไขยุทธศาสตร์และแผนฯ จนกระทั่ งได้ รับความเห็นชอบในหลักการ และน าเสนอต่อรั ฐมนตรี                                       
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือพิจารณาเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560  พร้อมทั้ง (ร่าง) หนังสือถึงรองนายกรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา
ไปพร้อมกันด้วย เพ่ือเตรียมน าเสนอยุทธศาสตร์ฯ ต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป  ผลการด าเนินงานจึงอยู่ที่ระดับคะแนน 5.0000 หรือ               
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มีผลด าเนินการได้ดีกว่าเปูาหมายมาก ทั้งนี้เนื่องจาก สสวท. ได้รับข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากคณะกรรมการ 
คณะท างานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ  

 
- ข้อสังเกต/ข้อควรปรับปรุงในการวัด และวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
1. ตัวชี้วัดที่ 11 เป็นตัวชี้วัดเพ่ือตอบสนองความต้องการก าลังคนในการพัฒนาประเทศ  โดยระหว่างด าเนินงาน สสวท. พบ

อุปสรรค คือ ขาดข้อมูลเชิงปริมาณที่แท้จริงเกี่ยวกับความต้องการก าลังคนในสาขาวิชาต่างๆ  ของประเทศไทย ดังนั้น สสวท. 
ควรจัดท าข้อตกลงร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่มีก าลังคนในสาขาวิชาต่าง  ๆทั้งสถานะ ณ ปัจจุบัน และ
รวมถึงการวิเคราะห์ความต้องการก าลังคนในสาขาวิชาต่างๆ   ในอนาคตอยู่แล้ว  เพ่ือจะได้แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันโดย 
สสวท. เอง ต้องจัดท าฐานข้อมูลการผลิตก าลังคนตามบทบาทหน้าที่ของ สสวท.  และจัดประเภทความเชี่ยวชาญของก าลังคน
ในสาขาต่างๆ  ให้หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนได้รับทราบด้วยเช่นกัน  เพ่ือให้มีการเชื่อมต่อฐานข้อมูลตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลาย
น้ า ซึ่งหากทุกฝุายให้ความร่วมมือด าเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง จะท าให้ทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง หรืออยู่ในอุตสาหกรรม/
สาขาเดียวกัน ได้รับชุดข้อมูลทีค่รบถ้วนถูกต้อง หรือใกล้เคียงกับความเป็นจริง  โดยใช้ระยะเวลาการรวบรวมข้อมูลได้รวดเร็ว
มากขึน้ และสามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ทันเวลา  
 

 
สสวท. มีผลการประเมินผลการด าเนินงานในมิติที่ 4 อยู่ที่ระดับคะแนน 4.4727 ผ่านเกณฑ์การประเมินผล จาก

จ านวนตัวชี้วัดหลักที่ใช้วัดผลมีทั้งหมด 3 ตัวชี้วัดหลัก มีผลการด าเนินงานดีกว่าเปูาหมายทั้ง 3 ตัวชี้วัด ส าหรับมิติ             
ด้านการก ากับดูแลกิจการและพัฒนาองค์กร มีคะแนนการประเมินผลอยู่ระหว่าง 4.2040 ถึง 4.6500 คะแนน โดย
สรุปผลส าเร็จของการด าเนินงานตามกรอบการประเมินผลที่ส าคัญ ดังนี้  

- การพัฒนาด้านการก ากับดูแลกิจการ สสวท. มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับคะแนน 4.6500 โดยมีประเด็นหลัก 
ที่ใช้ในการประเมินผล 2 ประเด็น ได้แก่ 1) บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 2) การพัฒนาตนเอง
ของคณะกรรมการ ซึ่งสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
1. คณะกรรมการ สสวท. มีบทบาทในการก าหนดแผนปฏิบัติงาน และแผนรายจ่าย ประจ าปี 2559 ที่ครบถ้วน

และแล้วเสร็จก่อนขึ้นปีงบประมาณใหม่ โดยคณะกรรมการให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559  
ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีพิจารณาเบื้องต้น หลังจากนั้นคณะกรรมการมีส่วนร่วมในกระบวนการ
พิจารณาเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงาน และกรอบวงเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 พร้อมทั้งมอบข้อสังเกตต่อแผนการด าเนินงานโดยได้พิจารณาและแสดงความคิดเห็นด้วย  

 คณะกรรมการ สสวท. มีการติดตามผลการด าเนินงาน และมีการทบทวนถึงความเพียงพอของระบบการบริหาร
จัดการองค์กรที่ส าคัญโดยได้ติดตามผลการด าเนินงานที่ส าคัญตามภารกิจหลักของ สสวท. อย่างน้อยเป็น                
รายไตรมาส โดยรายงานการด าเนินงานตามแผนงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้ครบถ้วนทั้ง 4 ไตรมาส 
และคณะกรรมการได้ให้ความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะให้กับ สสวท. น าไปใช้เป็นแนวทาง หรือปรับปรุงการ
ด าเนินงานในปีต่อไป จ านวน 3 เรื่อง ได้แก่ การรายงานผลการตรวจสอบภายใน, การรายงานผลการบริหาร

• คะแนนที่ได้ คือ 4.4727 มิติที่ 4 ด้านการก ากับดูแลกิจการและ 
พัฒนาองค์กร 
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ความเสี่ยง, การรายงานผลการด าเนินงานด้านการเงิน ส าหรับการรายงานผลเรื่องการควบคุมภายใน และ    
การบริหารจัดการสารสนเทศ นั้น มีการรายงานผลการด าเนินงานได้ครบถ้วนทั้ง 4 ไตรมาส แต่คณะกรรมการ
ไม่ได้แสดงความคิดเห็น หรือให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงผลการด าเนินงานในปีต่อไป ทั้งนี้ การติดตามผล
การด าเนินงานในเรื่องส าคัญที่เหลือ อีกจ านวน 2 เรื่อง ได้แก่ การบริหารทรัพยากรบุคคล และการรายงานผล
การด าเนินงานตามภารกิจหลักของ สสวท. มีการด าเนินงานใน 3 ไตรมาส ได้แก่ ไตรมาสที่ 1, 2 และ 3  

 คณะกรรมการมีบทบาทในการประเมินผลงานผู้บริหารสูงสุดและมีการก ากับให้มีการประเมินผลงานผู้บริหาร
ระดับสูง โดยมอบหมายให้คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อ านวยการ สสวท. จัดท าบันทึก
ข้อตกลงกับผู้อ านวยการ และจัดท าหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานในรูปแบบของตัวชี้วัด น้ าหนัก 
และมีการก าหนดหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนผู้อ านวยการที่ชัดเจนและน าไปใช้ประโยชน์ ส าหรับผู้บริหาร               
ในต าแหน่งรองจากผู้บริหารสูงสุด 2 ระดับนั้น สสวท. พิจารณาว่ายังมีสถานะเป็นพนักงานของ สสวท. จึงใช้
หลักเกณฑ์กลางของคณะอนุกรรมการบริหารบุคคล ซึ่งมีแบบประเมินให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลตามล าดับชั้น 
หรือหัวหน้างานประเมินผู้ใต้บังคับบัญชา และเสนอผลผ่านอนุกรรมการบุคคล ประมวลผลคะแนนเป็นภาพรวม
ขององค์กร จากนั้นจึงน าผลการประเมินดังกล่าวไปเชื่อมโยงกับระบบค่าตอบแทนและแรงจูงใจ ตามระเบียบ
ของ สสวท. ว่าด้วยการพิจารณาเงินเดือนพนักงาน พ.ศ. 2553 ข้อ 9 และข้อ 10  

 ส าหรับการประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ สสวท. ก าหนดปฏิทินการประชุมเป็นประจ าทุกเดือน โดย
ในปีนี้ สสวท. จัดเตรียมวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม ตลอดจนเนื้อหาของวาระการประชุม
ส่งให้คณะกรรมการล่วงหน้า วิธีการน าส่งมีทั้งผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ควบคู่กับการน าส่งด้วย
พนักงานถึงผู้รับโดยตรง (by hand) ส าหรับระดับการมีส่วนร่วมของกรรมการในการเข้าประชุมคณะกรรมการ สสวท.                
ในภาพรวมการประชุมในปีนี้มีทั้งหมดจ านวน 10 ครั้ง มีจ านวนกรรมการเข้าร่วมการประชุมคิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไปจาก
จ านวนกรรมการทั้งสิ้น 25 ท่าน  ผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่ก าหนดไว้ ส าหรับการประชุมครั้งที่ 508/7/2560 
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 มีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมจ านวน 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 ในการประเมินผลจึงค านวณโดยการหักกรรมการทั้ง 3 ท่าน ออกจากฐานการค านวณ
ในการประชุมครั้งนี้ 

 ในด้านการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสผ่านรายงานประจ าปี พ.ศ. 2559 หรือเว็บไซต์ของ สสวท. มีข้อมูล      
ความเสี่ยง และภารกิจหลักขององค์กร ครบถ้วน โดยมีรายงานด้านภารกิจหลัก สามารถแสดงผลการด าเนินงาน
ในปีที่ผ่านมาในรูปแบบเชิงปริมาณที่ชัดเจน มีข้อมูลประวัติของคณะกรรมการเป็นรายบุคคลที่ครบถ้วนถูกต้อง 
ด้านความเสี่ยงมีการเปิดเผยการบริหารความเสี่ยงของโครงการ 3 โครงการที่มีความเสี่ยงสูงสุด โดยอธิบายถึง
มาตรการลดความเสี่ยงในแต่ละโครงการ มีการเปิดเผยโครงสร้างของคณะกรรมการ และอนุกรรมการที่ส าคัญ  
9 คณะครบถ้วน และมีข้อมูลการเข้าประชุมของคณะกรรมการด้วย อย่างไรก็ตาม ในส่วนของข้อมูลด้านการเงิน
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ สสวท. เป็นข้อมูลที่อยู่ระหว่างการรับรองงบการเงินจาก 
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)  
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 ด้านการจัดท าข้อมูลและสารสนเทศที่ส าคัญของ สสวท. เปิดเผยในเว็บไซต์ เช่น การแถลงทิศทางนโนบายขององค์กรโดย
ผู้บริหาร การปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐ ข้อบังคับและ/หรือระเบียบขององค์กร รายงานประจ าปี นโยบายการกับดูแล
กิจการทีด่ี ฯลฯ พบว่าในปีนี้ สสวท. สามารถด าเนินการได้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันแล้ว  

2. การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการในปีนี้ สสวท. จัดกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมความรู้ความสามารถของ
คณะกรรมการ ในรูปแบบของการศึกษาดูงานในหัวข้อที่มีความสอดคล้องกับภารกิจหลักของ สสวท. จ านวน               
1 รายการ ได้แก่ การจัดให้กรรมการ สสวท. จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) นางจันทร์ดาว แสงแก้ว 2) นายวิเชียร 
ดอนแรม และ 3) นายอนัน จันทรัตน ไปร่วมสังเกตการณ์ และศึกษาดูงานการแข่งขันคณิตศาสตร์โลกระดับ
ประถมศึกษาครั้งที่ 12 (The 12th World Cup of World Mathematical Oympiad (12th WMO)) ณ กรุง
ปักก่ิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 10-15 สิงหาคม 2560 นอกจากนี้ สสวท. ได้จัดให้มีการประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการ (Self-assessment) โดยได้แจกแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ในการประชุม
ครั้งที่ 507/5/2560 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เพ่ือให้คณะกรรมการได้มีการประเมินตนเองตามกรอบ              
การประเมินแต่ละด้าน และได้แจ้งผลการประเมินตนเองในการประชุมครั้งที่ 508/7/2560 เมื่อวันที่ 11 
สิงหาคม 2560 มีคณะกรรมการตอบแบบประเมินฯ จ านวน 18 คน จากจ านวนคณะกรรมการทั้งสิ้น 24 คน               
คิดเป็นร้อยละ 75  สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมเท่ากับ 4.0755 อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง               
โดยมีผลการประเมินในแต่ละด้านการประเมิน ดังนี้ 

 

ด้านการประเมิน 
ผลคะแนนเฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

ปี 2559 ปี 2560 
ด้านท่ี 1 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 3.8333 3.9630 
ด้านท่ี 2 การปฏิบัติตามบทบาท หน้าท่ีและความรับผิดชอบ  4.3693 4.0139 
ด้านท่ี 3 การประชุมของคณะกรรมการ  4.4835 4.0101 
ด้านท่ี 4 การท าหน้าท่ีของคณะกรรมการ 4.4810 4.0714 
ด้านท่ี 5 ความสัมพันธ์กับฝุายบริหาร 4.5227 4.3056 
ด้านท่ี 6 การบริหารจัดการประชุมของฝุายเลขานุการ 4.3455 4.0889 

คะแนนเฉลี่ยรวม 4.3876 4.0755 
ส าหรับในปีนี้ สสวท. ได้รับความคิดเห็นเพ่ิมเติมจากคณะกรรมการ คือ ให้ สสวท. วิเคราะห์ผลการตอบแบบประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการ สสวท.อย่างละเอียดรอบด้านอีกครั้ง โดยเฉพาะแบบประเมินที่มีการตอบอย่าง
ผิดปกติ เกิดจากสาเหตุใด เช่น ระยะเวลาในการท าแบบประเมินน้อยเกินไป  ความไม่ชัดเจนของประเด็น
ค าถาม  เป็นต้น  พร้อมทั้งจัดท าข้อเสนอเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาแบบประเมินนเองของคณะกรรมการ และ
น ามาเสนอต่อคณะกรรมการ สสวท. ในการประชุมครั้งต่อไป  

- ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อ สสวท. กลุ่มเปูาหมายที่ใช้ในการส ารวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อ สสวท.        
ครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากร สสวท. ที่ยังคงท างานอยู่ในช่วงที่มีการส ารวจ ระหว่างวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 21
กรกฎาคม 2560 จ านวนทั้งสิ้น 340 คน โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามท้ังสิ้น 284 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 83.53  แต่
การประมวลผลระดับความผูกพันของพนักงานที่มีต่อ สสวท. นั้น จะใช้เฉพาะบุคลากร สสวท. ที่เป็นพนักงาน
ประจ า และที่มีอายุงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป จ านวน 235 คนเท่านั้น (ยกเว้นผู้อ านวยการ สสวท. และลูกจ้าง)  
ประเด็นที่ใช้ในการส ารวจความผูกพันที่มีต่อ สสวท. แบ่งประเด็นย่อยออกเป็น 3 ประเด็น ได้แก่  
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1) การพูดถึงองค์กร (say)  
2) การอยู่กับองค์กร (stay)  
3) การท าสิ่งดี ๆ ให้กับองค์กร (strive)   

การก าหนดน้ าหนักของแต่ละข้อค าถามท่ีส ารวจความคิดเห็นของบุคลากร สสวท. ในประเด็นความผูกพัน
ที่มีต่อ สสวท. จะเฉลี่ยน้ าหนักให้เท่ากันในแต่ละข้อค าถาม โดยผลการส ารวจผลคะแนนความผูกพันต่อองค์กร           
ในภาพรวมมีระดับความผูกพันอยู่ที่ระดับคะแนน 3.6816 เทียบกับเกณฑ์การประเมินผล จึงมีระดับคะแนน          
3.4080 หรือมีผลด าเนินการเป็นไปตามเปูาหมาย 

ระดับความผูกพันของบุคลากรของ สสวท. ตามพฤติกรรม 3 ด้าน ได้แก่ การพูดถึงองค์กร (Say)  การอยู่
กับองค์กร (Stay) การท าสิ่งดี ๆ ให้กับองค์กร (strive) เมื่อพิจารณาในแต่ละหัวข้อพบว่าบุคลากรของ สสวท.             
มีความคิดเห็นด้านการพูดถึงองค์กร (Say) มากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย 3.7936 รองลงมาคือ การอยู่กับองค์กร 
(Stay) มีคะแนนเฉลี่ย 3.7085 และน้อยที่สุดคือ การท าสิ่งดี ๆ ให้กับองค์กร (strive) มีคะแนนเฉลี่ย 3.5426 

หากจ าแนกตามกลุ่มของผู้ปฏิบัติงาน กลุ่มบริหาร มีคะแนนความผูกพันเฉลี่ยมากที่สุด คือ 3.9615 
รองลงมา คือกลุ่มอ านวยการ มีคะแนนความผูกพันเฉลี่ย 3.6629 น้อยที่สุดคือ กลุ่มวิชาการ มีคะแนนเฉลี่ย 
3.4667 โดยเมื่อพิจารณาในแต่ละหัวข้อพบว่าบุคลากรของ สสวท. มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันต่อพฤติกรรมทั้ง    
3 ด้าน คือ กลุ่มผู้บริหาร มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ กลุ่มอ านวยการ และน้อยที่สุดคือ กลุ่มวิชาการ 

 
ประเด็น องค์กร 

ผู้ปฏิบัติงาน 
กลุ่มบริหาร กลุ่มวิชาการ กลุ่มอ านวยการ 

การพูดถึงองค์กร (Say)     
เมื่อมีโอกาส ท่านบอกกับผู้อืน่ถึงสิ่งดีๆ  ที่ทา่นได้ท างานที่ สสวท.  3.9915 4.1154 3.9000 4.0787 
ท่านไม่ลังเลใจ ที่จะแนะน าให้เพือ่นๆ ทีก่ าลังมองหางาน  มาสมัครงานที่ สสวท.  3.5957 3.9615 3.4667 3.6629 

รวม 3.7936 4.0385 3.6833 3.8708 
การอยู่กับองค์กร (Stay)  4.0385 3.5750 3.9326 
แม้มีโอกาสท างานในองค์กรอืน่ แต่ท่านยังเลือกที่จะอยู่กับ สสวท.  3.7617 3.8077 3.5167 3.7978 
ท่านตอ้งคิดหนกัหากจะตอ้งลาออกจากการท างานที่ สสวท.  3.6553 3.9231 3.5458 3.8652 

รวม 3.7085 3.6923 3.3000 3.6854 
การท าสิ่งดี ๆ ให้กับองค์กร (strive)  3.8846 3.4667 3.6854 
สสวท. สร้างแรงบันดาลใจให้ท่านท างานให้ดีที่สุดในทุกๆ วนั  3.4894 3.7885 3.3833 3.6854 
สสวท. สร้างแรงจูงใจให้ท่านมุ่งมัน่ท างานอย่างเต็มที่ เพื่อความส าเร็จ มากกว่าการ
ท างานไปตามหน้าทีท่ี่ได้รับมอบหมายปกติ  

3.5957 3.9167 3.5375 3.8071 

รวม 3.5426 4.1154 3.9000 4.0787 
คะแนนความผูกพันรวม 3.6816 3.9615 3.4667 3.6629 

 
ระดับความผูกพันของบุคลากรของ สสวท. ตามพฤติกรรม 3 ด้าน ได้แก่ การพูดถึงองค์กร (Say)  การอยู่

กับองค์กร (Stay)  และการท าสิ่งดี ๆ ให้กับองค์กร (strive)  โดยจ าแนกตามระยะเวลาปฏิบัติงาน พบว่าความ
คิดเห็น ในภาพรวม ของบุคลากร สสวท. ที่ปฏิบัติตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดคือ 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) และการท า
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 ในขณะที่พฤติกรรมด้านการท าสิ่งดี 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 องค์กร 
อายุงาน 

1 ปีแต่ไม่ถึง 
3 ป ี

3 ปีแต่ไม่ถึง  
35 ป ี

5 ปีแต่ไม่ถึง 
10 ป ี

10 ปีแต่ไม่
ถึง 20 ปี 

20 ปีแต่ไม่
ถึง 30 ป ี

ตั้งแต่ 30 ปี
ขึ้นไป 

การพูดถึงองค์กร (Say)        
เมื่อมีโอกาส ท่านบอกกับผู้อืน่ถึงสิ่งดีๆ  ที่ทา่นได้ท างานที่ สสวท.  3.9915 3.9444 3.9730 3.7317 3.9892 4.3030 4.1538 
ท่านไม่ลังเลใจ ที่จะแนะน าให้เพือ่นๆ ทีก่ าลังมองหางาน                 
มาสมัครงานที ่สสวท.  

3.5957 3.7222 3.6486 3.2195 3.6344 3.7273 3.8462 

รวม 3.7936 3.8333 3.8108 3.4756 3.8118 4.0152 4.0000 
การอยู่กับองค์กร (Stay)        
แม้มีโอกาสท างานในองค์กรอืน่ แต่ท่านยังเลือกที่จะอยู่กับ สสวท.  3.7617 3.3889 3.8919 3.3902 3.8065 4.0303 4.0769 
ท่านตอ้งคิดหนกัหากจะตอ้งลาออกจากการท างานที่ สสวท.  3.6553 3.5556 3.7297 3.3902 3.7204 3.6970 3.8462 

รวม 3.7085 3.4722 3.8108 3.3902 3.7634 3.8636 3.9615 
การท าสิ่งดี ๆ ให้กับองค์กร (strive)        
สสวท. สร้างแรงบันดาลใจให้ท่านท างานให้ดีที่สุดในทุกๆ วนั  3.4894 3.3889 3.4324 3.0976 3.5591 3.6364 4.1538 

สสวท. สร้างแรงจูงใจให้ท่านมุ่งมัน่ท างานอย่างเต็มที่                        
เพื่อความส าเร็จ มากกว่าการท างานไปตามหน้าที่                                       
ที่ได้รับมอบหมายปกติ  

3.5957 3.7778 3.5946 3.2683 3.6344 3.6061 4.0769 

รวม 3.5426 3.5833 3.5135 3.1829 3.5968 3.6212 4.1154 
คะแนนความผูกพันรวม 3.6816 3.6296 3.7117 3.3496 3.7240 3.8333 4.0256 

 
ในปีนี้ พนักงาน สสวท. มีความเห็นในหัวข้อสิ่งที่ประทับใจเกี่ยวกับองค์กรมากท่ีสุด 5 อันดับแรก ดังนี้ 
 เพ่ือนร่วมงาน (เป็นพ่ีเป็นน้อง มีน้ าใจไมตรีต่อกัน ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันฯ)  
 สวัสดิการดี เป็นที่พอใจ (ค่าตอบแทน ค่ารักษาพยาบาล) 
 เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนด้านการศึกษา (หน่วยงานที่มีคุณภาพ และโดดเด่นในด้านการศึกษา องค์กร             

ที่พัฒนาด้านการศึกษา หน่วยงานที่เป็นฐานรากการศึกษาของเด็กไทย ฯ)  
 หน้าที่รับผิดชอบ/ลักษณะงาน (งานที่ท้าทาย งานเป็นระบบ งานน่าสนใจมีประโยชน์ฯ) 
 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ โอกาสในการท างาน (การอบรมพัฒนาความรู้ให้กับพนักงาน โอกาส                   

ในการเริ่มท างานลักษณะใหม่ๆ มีความก้าวหน้าใหม่ๆ ทางวิชาการฯ) 
และพนักงาน สสวท. มีข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นเพ่ิมเติมที่ต้องการให้พิจารณาแก้ไขปรับปรุง 5 อันดับแรก 
ดังนี้ 
 ประเด็นสภาพแวดล้อมในการท างาน คือ การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานให้ดีขึ้น เช่น พ้ืนที ่                 

ในการท างานของแต่ละบุคคล ห้องปฏิบัติการ ห้องส าหรับเก็บอุปกรณ์ ห้องประชุม ห้องอาหาร และที่จอดรถ 
 ระบบการบริหารจัดการ เช่น ระบบการท างาน การบรูณาการ กฎระเบียบข้อบังคับ 
 การมอบหมายงาน เช่น การกระจายงานให้ทั่วถึงและเหมาะสม การจัดล าดับความส าคัญของงาน ปริมาณ

งานที่มากเกินไป  
 ผู้บริหาร/ผู้บังคับบัญชา เช่น ต้องเข้าใจผู้ร่วมงาน รับฟังความคิดเห็น ใช้เหตุผล มีความเป็นธรรม 



รายงานการประเมินผลองค์กรของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  
ฉบับบทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)  

 

 

 
-32- 

 

 ด้านวัฒนธรรมองค์กร เช่น การสื่อสาร การสร้างจิตส านึก ความรับผิดชอบ คุณภาพชีวิต การจัดให้มีการทำกิจกรรมร่วมกัน
อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้เกิดความรัก ความสามัคคีในองค์กร 

ส าหรับรายละเอียดความคิดเห็นของบุคลากร สสวท. รายประเด็นย่อย และข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นเพ่ิมจาก
พนักงานทั้งหมด สามารถพิจารณาเพ่ิมเติมจากรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) การประเมินผลการด าเนินงาน 
สสวท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

- การทบทวน และปรับปรุงสมรรถนะของบุคลากร สสวท. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นการการพัฒนา
ระบบประเมินสมรรถนะของบุคลากร เพ่ือให้ สสวท. มีเครื่องมือ และมีระบบประเมินสมรรถนะของบุคลากร              
ที่ เหมาะสม สามารถน าผลการประเมินที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรใ ห้เหมาะสมกับ                
การปฏิบัติ งานให้มีประสิทธิภาพ โดยมีผลการประเมินอยู่ที่ ระดับคะแนน 5.0000 มีรายละเอียด                        
ในการด าเนินงาน ดังนี้ 

 สสวท. ได้เริ่มน าเครื่องมือการประเมินสมรรถนะมาใช้ เพ่ือประเมินบุคลากรตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ซ่ึงจากผลการประเมินในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา มีข้อสังเกตว่า ผลการประเมินตนเองของพนักงานไม่สอดคล้องกับผล
การประเมินจากผู้บังคับบัญชา และไม่มีการระบุหลักฐานที่ชัดเจนที่จะอธิบายถึงความไม่สอดคล้องดังกล่าว 
ดังนั้น สสวท. จึงก าหนดประเด็นการปรับปรุงการประเมินสมรรถนะของบุคลากรในแต่ละสมรรถนะ โดยก าหนด
ประเด็นการปรับปรุงออกเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ 

- ยกเลิกการประเมินสมรรถนะพ้ืนฐาน เนื่องจากในขั้นตอนการคัดเลือกเข้าท างานได้มีการประเมิน
ประเด็นดังกล่าวแล้ว 

- ปรับปรุงให้แบบประเมินมีความตรง (Validity) และมีความแม่นย า (Reliability) มากขึ้น 
- ปรับปรุงเกณฑ์สมรรถนะตามต าแหน่งงาน 

  สสวท. ได้ปรับปรุงรายละเอียด หลักเกณฑ์การประเมินสมรรถนะ ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะด้านการบริหาร และสมรรถนะตามกลุ่มงาน เพ่ือให้มีความสอดคล้องเหมาะสม และน าไปใช้ใน       
การประเมินครั้งต่อไป โดยได้ส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ อ านวยการสาขา/ฝุาย เพ่ือให้พิจารณาหารือภายใน
หน่วยงาน และให้ข้อคิดเห็นต่อการปรับสมรรถนะทั้ง 3 ด้านดังกล่าว จากนั้นจึงน าผลการปรับปรุงไปจัดท าคู่มือ
การประเมินสมรรถนะ และแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลบนพ้ืนฐานสมรรถนะ น าไปทดลองประเมินกับ  
บุคลากรกลุ่มเปูาหมาย ซึ่ง สสวท. ได้ก าหนดให้กลุ่มผู้บริหารระดับต้น และกลาง จ านวน 24 คน ให้ไปทดลอง
ประเมิน และส่งผลประเมินกลับมาภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เพ่ือน าข้อเสนอแนะ และผลการประเมินที่
ได้รับกลับมาปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ จากนั้น จึงน าเสนอให้คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลให้            
ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 และผู้บริหารของสสวท. ให้ความเห็นชอบให้น าไป
ด าเนินการต่อไปในการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 19/2560 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 
 

- การจัดท าแผนและด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติของหน่วยงาน มีผลการด าเนินงาน        
ที่ระดับคะแนน 4.4782  โดย สสวท. จัดท าแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตาม
ภารกิจ/บทบาทของ สสวท. และระบุผลผลิตที่จะเกิดขึ้นเป็นรายไตรมาส (Output Delivery) การประเมินผลจะ
พิจารณาจากผลส าเร็จที่ได้เปรียบเทียบกับเปูาหมายที่ระบุไว้รายไตรมาส เพ่ือค านวณผลการด าเนินงานเป็น            
ร้อยละ และจึงน ามาค านวณเฉลี่ยเป็นคะแนนภาพรวมของ 4 ไตรมาส ก าหนดน้ าหนักเท่ากันทุกโครงการ                    
ซึ่งในปีนี้ สสวท. เสนอโครงการประเมินผลจ านวน 4 โครงการ ดังนี้ 
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1. โครงการสะเต็มศึกษา 
2. โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
3. โครงการพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
4. โครงการวิจัย พัฒนาหลักสูตร สื่อกระบวนการเรียนการสอน 

และมีผลส าเร็จรายโครงการในแต่ละไตรมาส และภาพรวมในรอบปีงบประมาณ ดังแสดง 

โครงการ 
ผลส าเร็จรายโครงการในแต่ละไตรมาส (ร้อยละ) เฉลี่ย 

(ร้อยละ) 
คะแนนที่ได้ 

(ระดับ) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
1. โครงการสะเต็มศึกษา 466.67 100.00 97.85 100.00 191.13 5.0000 
2. โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ                  

ผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 

100.94 77.71 75.95 103.65 89.56 2.9127 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 

215.41 128.37 100.69 124.28 142.19 5.0000 

4. โครงการวิจัยพัฒนาหลักสูตร สื่อ
กระบวนการเรียนการสอน 

100.00 133.33 181.25 143.72 139.58 5.0000 

 คะแนนถ่วงน้ าหนัก 4.4782 
 

ผลผลิตในโครงการล าดับที่ 2 โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดในบางไตรมาส เช่น ไตรมาสที่ 2 เป็นปัญหาเดียวกับ
ตัวชี้วัดที่ 11 ยุทธศาสตร์ความต้องการก าลังคนในการพัฒนาประเทศ ได้แก่ โครงการ พสวท. นักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษฯ              
มีทางเลือกในการศึกษาต่อหลากหลายมากขึ้น ส่งผลให้จ านวนผู้รับทุน พสวท. ในระดับมัธยมศึกษาไม่เป็นไปตามเปูาหมาย และ             
ไตรมาสที่ 3 โครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน (วทร.) กลุ่มเปูาหมายมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบ  

ส าหรับโครงการล าดับที่ 1,3 และ 4 ผลผลิตส่วนใหญ่ด าเนินการได้ตามเปูาหมายรายไตรมาส อาทิเช่น 
โครงการสะเต็มศึกษา ไตรมาสที่ 1 จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนระหว่างนักเรียนในการน าเสนอผลงานวิจัย GLOBE-
STEM ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกในประเทศไทย และการประชุม ISMTEC 2016 ระหว่างวันที่ 18 - 23 ตุลาคม 
2559 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 ผลผลิตคือ ผลงานวิจัยที่น าเสนอทั้งหมด  14  รายการ หรือ 14 หัวข้อ
เรื่อง จากค่าเปูาหมาย 3 รายการ หรือหัวข้อเรื่อง เป็นต้น 
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3) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของที่ปรึกษา  
 

ด้านที่ 1 ข้อเสนอแนะด้านการปฏิบัติงานเพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานตามภารกิจของ สสวท.  

สสวท. ควรปรับปรุงผลผลิตและบริการทางวิชาการต่างๆ ซึ่งสามารถแบ่งเป็นประเด็นย่อย ดังต่อไปนี้ 
1.1 พัฒนาความรู้ และทักษะด้านการออกแบบ (Design Knowledge) ให้กับบุคลากรสายวิชาการ 

เพ่ือปรับปรุงสื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ของ สสวท. ให้มีวิธีการน าเสนอเนื้อหาให้มีความน่าสนใจ 
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 โทรศัพท์มือถือในรูปแบบสมาร์ทโฟนเป็นเครื่องมือดิจิทัลส าหรับการเรียนรู้ในอนาคต 
ดังนั้น นักวิชาการของ สสวท. จึงต้องปรับความรู้ แนวคิด และวัฒนธรรมการผลิตสื่อให้สอดคล้องกับ
แนวโน้มดังกล่าวให้รวดเร็ว 

1.2 ด้านพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ควรเพ่ิมการเรียนรู้แบบการใช้สื่อแบบผสมผสาน ทั้งแบบดั้งเดิม             
ที่เป็นรูปเล่ม และอุปกรณ์ (Physical) กับแบบดิจิทัล (Digital หรือ Cloud-based) โดยเฉพาะแบบดิจิทัล 
ควรเร่งแปลงเนื้อหาให้เป็นดิจิทัลอย่างรวดเร็ว และต้องเพ่ิมการใช้ทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด เพ่ือให้
นักเรียนสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศได้ตามที่ตนเองถนัด หรือสนใจ เป็นต้น 
นอกจากใช้สื่อแบบผสมผสานแล้ว ต้องปรับวิธีการสอน โดยเน้นวิธีการเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative 
Learning approaches) การเรียนรู้ตามศักยภาพของบุคคล (Personalized Learning)  การออกแบบ
พ้ืนที่การเรียนรู้แบบใหม่ที่เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะ (Skill) ที่ต้องการให้นักเรียนยุคใหม่มี เช่น ทักษะชีวิต 
แก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร มากกว่าเน้นเฉพาะด้านความรู้ (Knowledge) เพียงอย่างเดียว  

1.3 ด้านการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ควรแนะน าครู ให้ค่อยๆ ปรับบทบาทหน้าที่ของตนเองจาก
การน าสอนหน้าชั้นเรียนตามเนื้อหาแบบเรียงล าดับเนื้อหาเป็นบทๆ เป็นการสอดแทรกด้วยการออกแบบ
ค าถาม หรือสภาพปัญหา พร้อมแจ้งแหล่งข้อมูลส าคัญ และมีคุณภาพ ให้นักเรียนได้ทราบว่าสามารถ
เข้าถึงความรู้ในเรื่องหรือหัวข้อที่ก าลังเรียนอยู่ หรือสภาพปัญหาที่ก าลังศึกษาอยู่ หรือโจทย์หรือค าถามที่
ได้รับนั้นได้จากแหล่งข้อมูลประเภทใดบ้าง รวมถึงคอยกระตุ้นให้นักเรียนฝึกล าดับความคิด วิเคราะห์
สภาพปัญหา หรือโจทย์ว่าจะใช้วิธีอะไร โดยสนับสนุนให้นักเรียนสืบค้นความรู้ได้ด้วยตนเองเพ่ิมเติม 
รวมถึงให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษาวิธีการเข้าหาสื่อทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ครูต้องจัดสรรเวลาให้
นักเรียนแบ่งกลุ่มพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน และให้นักเรียนช่วยกันถอดบทเรียน หรือความรู้ หรือสรุปทฤษฎี
ร่วมกัน โดยครูท าหน้าที่เป็นเพียงวิทยากรกระบวนการ (Facilitator) ชี้แนะ และท าหน้าที่สนับสนุนการ
เรียนรู้ จัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ให้ รวมถึงส่งเสริมวิธีการเรียนรู้ให้นักเรียน เรียนรู้ด้วยตนเอง 
ซึ่งจะน าไปสู่กระบวนการความคิดอย่างเป็นธรรมชาติ และนักเรียนจะซึมซับกระบวนการเหล่านั้น และ
น าไปสู่การใช้ความรู้ซ้ าได้ หรือกล่าวคือนักเรียนจะขยายเป็นงานโครงการจริง (Project) เพ่ือแก้ไขปัญหา
ได้ และสุดท้ายน าไปเชื่อมโยงกับชีวิตจริงได้ 
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1.4 พัฒนาช่องทาง เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงสื่อการเรียนรู้รูปแบบดิจิทัลที่ สสวท. พัฒนาให้มากยิ่งขึ้น เช่น โม
บายเลิร์นนิ่ ง  (Mobile Learning)  ส าหรับกลุ่ม เปูาหมายที่มีศักยภาพ หรือความพร้อม  
ด้วยการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายไร้สาย บริการโทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์พกพา และพัฒนาโซลูชั่นการ
เรียนรู้แบบสมาร์ท รวมถึงในอนาคต อาจอนุญาตให้น าอุปกรณ์ของตัวเองมาใช้  (Bring Your Own 
Device -BYOD) เพ่ือช่วยลดต้นทุนของสถาบันการศึกษา ช่วยให้ทั้งครูผู้สอน และนักเรียนมีประสบการณ์ 
โมบายเลิร์นนิ่งที่มีปฏิสัมพันธ์กันได้จริง ส าหรับกลุ่มเปูาหมายสถานศึกษาที่ยังไม่พร้อมในด้านการจัดให้มี
อุปกรณ ์คงต้องรักษาช่องทางเดิม คือเรียนแบบ Face-to-Face กับครู แต่เพ่ิมโอกาสการเรียนรู้ให้มากขึ้น 
ในช่องทางอ่ืน เช่น การศึกษาทางไกล หรือ ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น ประยุกต์ใช้ระบบการจัดการเรียนการ
สอนขนาดใหญ่ (Massive Open Online Courseware- MOOC)* ที่เหมาะสมกับบริบทของนักเรียนไทย
เพ่ือเสริมการเรียนนอกห้องเรียนในเวลาที่ต้องการได้ เป็นต้น  

* MOOC คือหลักสูตร (Course) ที่เรียนออนไลน์ (Online) จากระบบที่เปิดให้ใช้งานฟรี 
(Open) และรองรับผู้เรียนจ านวนมาก (Massive) ผู้เรียนสามารถเชื่อมต่อเข้าไปดูวิดีโอการบรรยาย เข้า
ไปฝึกปฏิบัติ ท าแบบทดสอบ แบบฝึกหัด หรือเข้าไปร่วมสนทนากับผู้เรียนอ่ืนๆ ได้ MOOC จะเน้นการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและมีการสร้างระบบที่ส่งเสริมให้
ครูและนักเรียนสามารถสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์กันได้มากขึ้นเรียกว่าฟอรั่ม (Forum) ให้ผู้เรียนได้
แลกเปลี่ยนสนทนาระหว่างนักเรียนด้วยกัน หรือกับผู้สอน และผู้ช่วยสอนได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีการ
ออกแบบที่ช่วยให้ครูสามารถตรวจสอบข้อมูลการเรียนของนักเรียนได้ง่ายขึ้น เช่น ครูสามารถเข้ามาดูสถิติ
ได้ว่านักเรียนเข้าดูบทเรียนใดบ้าง หรือว่านักเรียนใช้เวลากับการท าแบบฝึกหัดใดมากเป็นพิเศษ ท าให้
ติดตามได้ว่านักเรียนแต่ละคนมี            ความเก่งหรือไม่ถนัดในเรื่องใด หรือรวมไปถึงท าการวิเคราะห์
โจทย์การบ้านที่มีนักเรียนท าผิดเป็นจ านวนมาก เพื่อหาว่ามีเนื้อหาส่วนใดที่นักเรียนยังไม่เข้าใจ และระบบ
ก็จะช่วยให้ค าแนะน าแก่นักเรียนที่ตอบผิดได้ทันทีว่าเนื้อหาที่ เข้าใจผิดอยู่ตรงไหนของบทเรียน การที่ครู
สามารถเข้ามาดูสถิติข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ ก็จะเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนมากยิ่งขึ้น 
แม้ว่าจะอยู่ห่างไกลกัน ซึ่งถือว่าเป็นการแก้ไขข้อด้อยของการเรียนทางไกลแบบเดิมที่เป็นการสื่อสารทาง
เดียว โดยที่นักเรียนไม่ได้รับปฏิสัมพันธ์ใดๆ ตอบกลับจากครูผู้สอนได้เลย กระแสของ MOOC เริ่มได้รับ
ความนิยมอย่างกว้างขวางในปี 2012 เนื่องจากมีมหาวิทยาลัยชั้นน าของโลกหลายแห่งให้ความส าคัญ และ
มาร่วมเผยแพร่บทเรียนผ่านทาง MOOC  จนกระทั่ง New York Times ยกให้          ปี 2012 
เป็น “Year of the MOOC” เลยทีเดียว โดยตั้งแต่ปี 2012 ได้มีการถือก าเนิด            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 กรณีการจัดท าสื่อการเรียนการสอนแบบดั้งเดิม (Physical) ควรปรับปรุงวิธีการน าเสนอ หรือทักษะวิธีการสอน
ของครู (Pedagogy) ให้แตกต่างหลากหลาย โดยผสมผสานประเภทสื่อการเรียนการสอนที่กระตุ้นทักษะกระบวนการคิด
วิเคราะห์ให้หลากหลายรูปแบบ เช่น วิดีทัศน์การเรียนการสอน สารคดีต่างๆ   (Medias)   ชุดอุปกรณ์ทดสอบขนาดเล็ก  
(Kits) เป็นต้น และเลือกเนื้อหาสาระต่าง  ๆให้สอดคล้องกับบริบทหรือสภาพปัญหาที่แวดล้อมอยู่ในแต่ละพ้ืนที่ของ
โรงเรียนด้วย เพ่ือให้ครูสามารถพัฒนาไปสู่แผนการสอนของตัวเองได้จริงๆ โดยไม่ต้องพ่ึงพารูปแบบ
ส าเร็จรูปที่ สสวท. จัดเตรียมให้เพียงอย่างเดียว หรือได้รับการอบรมต้นแบบการจัดกิจกรรมในห้องเรียน
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เป็นเรื่องๆ และจบเนื้อหาเพียงแค่ในห้องเรียนเท่านั้น ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนไม่สามารถเชื่อมโยงความรู้ที่เรียน
ไปสู่ชีวิตจริงได้  สสวท. ควรมีบทบาทจัดท ารูปแบบกิจกรรมท่ีหลากหลายตามสภาพปัญหา หรือโจทย์ที่แต่
ละโรงเรียนตั้งอยู่ เช่น ถ้าโรงเรียน หรือชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่มีปัญหาเรื่องน้ าเสีย หรือปัญหาเรื่องขย ะ 
หรือปัญหาเรื่องสภาพดินเสื่อมโทรมจนเพาะปลูกพืชไม่ได้ หรือปัญหาดินสไลด์ เป็นต้น ต้องน าสภาพ
ปัญหา หรือโจทย์นั้น มาเป็นตัวน าเข้ากระบวนการเรียนรู้  

1.6 ควรประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรู้จัก และท าความเข้าใจถึงการเรียนการสอนในรูปแบบสะเต็มศึกษา และ
ประโยชน์ หรือข้อดีของสะเต็มศึกษา รวมถึงมุ่งเน้นบทบาท และหน้าที่ของ สสวท. ในการเป็นองค์กรระดับชาติ         ที่
ด าเนินงานด้านสะเต็มศึกษา ตลอดจนประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสื่อดิจิทัลด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
ต่างๆ เพ่ือให้นักเรียนสามารถเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และขับเคลื่อนการเรียน             การสอน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีของไทยในอนาคต 

1.7 ควรปรับปรุงบริการด้านสะเต็มศึกษา โดยเพ่ิมการสนับสนุนสื่อ และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม / การสร้างความ
ตระหนั กถึ งความส าคัญของการจั ดกิ จกรรมสะเต็ มศึ กษากั บผู้ บริ ห ารสถานศึ กษาและครู ผู้ สอน  
ให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ  เนื่องจากโรงเรียนในบางพ้ืนที่ยังขาดแคลนสื่อ และวัสดุอุปกรณ์ใน            การจัด
กิจกรรมสะเต็มศึกษา ส่งผลให้นักเรียนไม่ได้เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริง  จึงขาดความต่อเนื่องในการเรียนรู้และขาด
การฝึกทักษะกระบวนการคิด  นอกจากนี้ควรจัดให้มีสื่อตัวอย่างการจัดการเรียนการสอน โดยใช้สะเต็มในทุกระดับ
การศึกษา ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ในแต่ละสาขาวิชา และเพ่ิมช่องทางในการเข้าถึงสื่อการจัดกิจกรรมสะ
เต็มศึกษา เช่น สื่อวิดีทัศน์ผ่าน You tube เป็นต้น 

1.8 สสวท. ควรศึกษากระบวนการบริหารจัดการ (Process Management) ของสถานศึกษา และครู เกี่ยวกับกระบวนการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์แบบเดิมให้เป็นแบบสะเต็มศึกษา  (STEM Education)  ว่า มี
กระบวนการหลักที่ต้องด าเนินการอะไรบ้าง จึงจะท าให้สถานศึกษาและครูสามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง 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    
ควรเผยแพร่แนวทาง ขั้นตอน กระบวนการที่ดี ให้สถานศึกษาได้รับทราบ พร้อมทั้งให้ค าปรึกษาแนะน า 
แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู เพ่ือส่งเสริมให้น าไปปรับปรุงสะเต็มศึกษาในโรงเรียนของตนเองต่อไป  

1.9 ควรปรับปรุงผลผลิตของ สสวท. ในรูปแบบดิจิทัล และศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติ (IPST Learning Space)  
ที่ให้บริการอยู่ โดยปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ และเป็นเรื่องทางวิทยาศาสตร์ที่ไม่สามารถหาข้อมูลได้ใน
เว็บไซต์อ่ืนๆ  โดยต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาก่อนน าขึ้นเว็บไซต์ นอกจากนี้ ควรเร่งส ารวจความ
ต้องการของผู้ใช้บริการศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติ (IPST Learning Space) ทั้งด้านเนื้อหา รูปแบบการน าเสนอ และ
ประเภทสื่อที่กลุ่มผู้ใช้บริการต้องการ โดยให้ครอบคลุมและเหมาะสมตามกลุ่มผู้ใช้บริการประเภทต่างๆ อาทิเช่น 
รูปแบบการน าเสนอในระบบคลังความรู้ (Scimath.org) ที่กระตุ้นให้น่าสนใจมากกว่านี้, เพ่ิมความรวดเร็วในการเข้าถึง
เนื้อหาต่างๆ  ของศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติ (IPST Learning Space)และสร้างช่องทางสื่อสารระหว่างผู้ใช้บริการกับ 
สสวท. หรือเจ้าของศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติ (IPST Learning Space) ให้ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งข้อสังเกต 
ข้อเสนอแนะ และสื่อสารความต้องการเกี่ยวกับ ความรู้เพ่ิมเติมด้านวิทยาศาสตร์ในหัวข้อเรื่องที่สนใจ และเป็นเรื่องที่ยัง
ไม่มีในศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติ (IPST Learning Space) เป็นต้น 

1.10  ควรเร่งวิเคราะห์และจ าแนกความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียในหัวข้อความรู้ หรือข้อมูลที่แต่ละกลุ่มสนใจจะได้รับ
ข้อมูลจาก สสวท. เนื่องจากแต่ละกลุ่มมีความต้องการที่แตกต่างกัน เช่น ครูในโรงเรียนต้องการตัวอย่างกิจกรรมสะเต็ม
ศึกษาเรื่องลดโลกร้อน,   ผู้ปกครองต้องการสอนการบ้านวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเมตริกซ์ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวกับ
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งานวิจัยและนวัตกรรม ต้องการข้อมูลสถิติจ านวนนักวิทยาศาสตร์ที่มีความสามารถพิเศษในประเทศไทย ปัจจุบัน
ท างานอยู่ที่ใดบ้าง,  คณะกรรมการ สสวท. ต้องการทราบสถิติครูวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการอบรมจาก สสวท. แยกตาม
จังหวัด ณ ปัจจุบัน, หน่วยงานภาคเอกชนที่มีเงินทุนสนับสนุนการเรียนวิทยาศาสตร์ ต้องการทราบว่ามีโรงเรียนใดบ้าง
ที่ขาดแคลนสื่อ และต้องการให้สนับสนุนสื่อการเรียนวิทยาศาสตร์อย่างเร่งด่วน, นักเรียนต้องการคลิปวิดีโอจ าลองการ
เกิดรุ้งกินน้ า, หน่วยงานการศึกษาต่างประเทศขอมาศึกษาดูงานสะเต็มศึกษาในโรงเรียนต้นแบบดี  ๆของไทย เป็นต้น  
สสวท. มีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ใช้เพ่ือด าเนินงานตามภารกิจอยู่แล้ว เพียงแต่น ามาจัดกลุ่มข้อมูล ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย
ตลอด ส่งอัพเดท              ความเคลื่อนไหวให้งานประชาสัมพันธ์ได้รับทราบ และใช้เสริมการด าเนินงานด้าน
ประชาสัมพันธ์ มุ่งเน้น เกี่ยวกับผลงาน บทบาท และภาพลักษณ์ของ สสวท. ให้เป็นที่ยอมรับ เป็นที่รู้จักว่าเป็นองค์กรที่
ท าหน้าที่ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศ นอกเหนือจากงานประชาสัมพันธ์แบบ 
Routine ในกิจกรรมประจ าปี หรือ Event หลัก  ๆเช่น งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจ าปี งานประชุม วทร. งานแสดง
ความยินดีการรับเหรียญโอลิมปิกวิชาการวิชาต่างๆ  การเป็นเจ้าภาพจัดแข่งโอลิมปิกวิชาการ ภาพข่าวกิจกรรมของ
ผู้อ านวยการสถาบันฯ เป็นต้น  รวมถึงจะได้สามารถจัดกิจกรรม หรือสนับสนุนข้อมูลความรู้             ที่ถูกต้องให้สอด
รับกับความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มนั้น  ๆ เพ่ือช่วยสร้างภาพลักษณ์ของ สสวท. ให้เกิดการยอมรับในบทบาท 
และหน้าที่ของ สสวท. อย่างแท้จริง  

1.11 ควรปรับปรุงด้านการสร้างความตระหนักและเห็นความส าคัญของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
ของเยาวชน  
1.11.1 จากผลการส ารวจพบว่า ในภาพรวมประมาณร้อยละ 80 ของเยาวชนกลุ่มเปูาหมาย ยังคงมีความเข้าใจเกี่ยวกับ

วิทยาศาสตร์เทียม (Pseudoscience) หรือความเชื่อที่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์ยังไม่ถูกต้อง ดังนั้น สสวท. จึง
จ าเป็นต้องสร้างให้เยาวชนมีความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ให้ถูกต้อง เพ่ือให้เยาวชนสามารถแบ่งแยกข้อเท็จจริง
ระหว่างวิทยาศาสตร์ที่มทีฤษฏีรองรับ กับความเชื่อที่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์ออกจากกันได้ ซึ่งเป็นหน้าที่ที่ส าคัญ
ของ สสวท. ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และออกแบบสื่อการเรียนการสอน เพ่ือ
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ให้เยาวชนสามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้
อย่างเหมาะสม 

1.11.2 จากผลการส ารวจ พบว่าเยาวชน (อายุ 15-18 ปี) ส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 70 มีความรู้ควาเข้าใจ
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ (Physics) อย่างถูกต้อง ในขณะที่เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สาขาชีววิทยา (Biology) อย่างถูกต้องประมาณร้อยละ 45 เท่านั้น ดังนั้น 
สสวท. จึงควรเร่งวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง และน ามาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียน
การสอนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สาขาชีววิทยาให้เข้าใจง่าย เหมาะสมกับนักเรียนในยุคปัจจุบัน              
เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สาขาชีววิทยา โดยเน้นในเรื่อง 1) 
วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน (ข้อค าถาม ที่เยาวชนกลุ่มเปูาหมายจากการส ารวจฯ ปี 2560 ตอบถูกน้อย 
คือ ข้อค าถาม “ออกซิเจนที่เราหายใจมาจากพืช”) และ 2) วิวัฒนาการของมนุษย์ (ข้อค าถามที่
เยาวชนกลุ่มเปูาหมายจากการส ารวจฯ ปี 2560 ตอบถูกน้อย คือ ข้อค าถาม “มนุษย์ทุกวันนี้
พัฒนาจากสัตว์โบราณยุคแรกๆ") 
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ด้านที่ 2 ด้านการพัฒนาองค์กร 

จากผลการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรด้านความผูกพัน พบว่าบุคลากรของ สสวท. มีความคิดเห็นในหัวข้อ 
“การท าสิ่งดีๆ ให้กับองค์กร (Strive)” น้อยที่สุด โดยผลการส ารวจความคิดเห็นต่อองค์กรของบุคลากร สสวท. พบประเด็น
ที่บุคลากรของ สสวท. ให้คะแนนความพึงพอใจน้อยที่สุด 5 ประเด็น ได้แก่ 

1) สสวท. มีแผนการสืบทอด/การทดแทนต าแหน่งที่เป็นระบบและมีประสิทธิผล มีคะแนนเฉลี่ย 
2.9887 

2) การท างานใน สสวท. มีความยืดหยุ่น ท าให้เกิดมีความสมดุลระหว่างการด าเนินชีวิตและ           
การท างาน (Work-life Balanced) มีคะแนนเฉลี่ย 3.0868 

3) สสวท. ตอบสนองต่อข้อเสนอ หรือข้อคิดเห็นของพนักงานอย่างเหมาะสม มีคะแนนเฉลี่ย 3.1623 
4) สสวท. มีการสื่อสารแบบสองทางที่มีประสิทธิผล มีคะแนนเฉลี่ย 3.2075 
5) การมอบหมายให้ท างานอ่ืนนอกเหนือจากงานปกติไม่มากจนเกินไป มีคะแนนเฉลี่ย 3.2792 

จากผลส ารวจบุคลากรข้างต้น สสวท. ควรเร่งปรับปรุงแนวทางเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร  
เพ่ือกระตุ้นให้บุคลากรเกิดแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานมากข้ึน ซึ่งสามารถแบ่งเป็นประเด็นย่อย ดังต่อไปนี้ 

2.1  ฝุายทรัพยากรบุคคล ควรมีการก าหนดหลักเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับ แผนการขึ้นต าแหน่งหรือสืบทอด
ต าแหน่ง (Succession Plan) ไว้อย่างชัดเจน สื่อสารให้บุคลากรเข้าใจ และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่าง
เป็นรูปธรรม และเป็นธรรม เพ่ือสร้างความมั่นใจต่อพนักงานในด้านมั่นคงในงาน และความก้าวหน้าใน
อาชีพการงาน (Career Path) เพ่ือสร้าง/เพ่ิมแรงจูงใจ ในการท างานของผู้มีศักยภาพ 
(Talent/Successor) ให้เกิดการสั่งสมผลการปฏิบัติงานสูง (High Performance) และช่วยให้ สสวท. 
จัดเตรียม และพัฒนาผู้มีศักยภาพให้พร้อมทดแทนต าแหน่งงานเปูาหมาย ในระดับบริหารด้วยการสั่งสมประสบการณ์
และผลงาน นอกจากนี้ฝุายทรัพยากรบุคคล ควรส่งเสริมการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ภายใน สสวท. เพ่ือให้บุคลากรทุก
ต าแหน่งงานมีโอกาสได้ท ากิจกรรมร่วมกัน  เรียนรู้ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการบริหารจัดการองค์กรที่
คณะผู้บริหารได้วางไว้ ประกอบกับจะท าให้ความรู้สึกว่ามีความเหลื่อมล้ าของต าแหน่งงานลดลง เนื่องจากมีการให้
ความส าคัญของทุกต าแหน่งงานอย่างเท่าเทียมกัน จะส่งผลให้บุคลากรทุกคนมีความรู้สึกว่าเป็นคนส าคัญขององคก์ร
เพ่ิมมากขึน้ ซึ่งจะช่วยเพ่ิมศักยภาพ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในองค์กร 

2.2  บุคลากรสายวิชาการ และสายปฏิบัติการระดับหัวหน้างาน ควรให้อิสระแก่พนักงานในการปฏิบัติงานมากขึ้น หรือการ
ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจในเรื่องที่ส าคัญตามความเหมาะสม เนื่องจากพนักงานที่มีอิสระในการปฏิบัติงาน หรือการ
ตั ดสิ น ใจใน เรื่ องที่ ส าคั ญ  จะสามารถปฏิ บั ติ ง านในความรั บผิ ดชอบได้ เป็ นอย่ างดี  และ 
เป็นการส่งเสริมให้พนักงานฝึกใช้วิจารณญาณในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้น โดยหัวหน้างานควรมีบทบาทเป็นที่
ปรึกษา พ่ีเลี้ยง หรือโค้ช ซึ่งท าหน้าช่วยชี้แนะ เมื่อเห็นว่าการปฏิบัติงานหรือการตัดสินใจของบุคลากรอาจส่งผลต่อ
ความส าเร็จของงาน ทั้งนี้ เพ่ือให้พนักงานได้แสดงความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ รู้สึกว่างานมีคุณค่าและ
ตนเองมีคุณค่าต่อองค์กร ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะส่งเสริมให้บุคลากรมีความผูกพัน   

2.3  บุคลากรสายวิชาการ และสายปฏิบัติการระดับหัวหน้างาน ควรมอบหมายงานให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของ
พนักงานแต่ละคน และควรพิจารณาปรับเปลี่ยนต าแหน่งหรือหมุนเวียนให้พนักงานได้มีโอกาสได้ปฏิบัติงานหรือ
รับผิดชอบงานในส่วนที่มีความส าคัญมากขึ้นตามความเหมาะสม เพราะงานที่ท้าทายความรู้ความสามารถถือเป็น
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ลักษณะงานที่สามารถสร้างแรงจูงใจ ท าให้พนักงานรู้สึกท้าทายในงาน และไม่ท าเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายในการ
ปฏิบัติงาน 

2.4  ฝุายยุทธศาสตร์ฯ ควรผลักดันการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม** เข้ามาใช้ภายในองค์กร โดยผู้บริหารต้องเปิดโอกาสหรือ
จัดช่องทางให้พนักงาน แต่ละส านัก/ฝุาย ภายในองค์กรมีส่วนร่วมในการวางแผนการปฏิบัติงาน ตามความเหมาะสม 
รวมทั้ ง เปิ ด โอกาสให้ พนั ก งานได้ แสดงความคิ ด เห็ น  และเสนอแนะข้ อปฏิ บั ติ ง านต่ าง  ๆ  
ซึ่งถือเป็นการแลกเปลี่ยนทัศนคติในการท างานระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน ด้วยรูปแบบกิจกรรมต่างๆ  เช่น การระดม
ความคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือการทบทวนเปูาหมายร่วมกัน หรือการบริหารแบบยึดวัตถุประสงค์ (MBO) เป็นต้น โดย
ฝุายบริหารควรตระหนักว่าพนักงานคือหุ้นส่วนขององค์กร ซึ่งการมีส่วนร่วมในการท างาน มีความหมายต่อพนักงาน ใน
เรื่องของความรู้สึกเป็นหุ้นส่วน  การมีความส าคัญและการได้รับการยอมรับ ก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร และเมื่อ
องค์กรน าการบริหารดังกล่าวเข้ามาใช้ย่อมส่งผลให้พนักงานมีการประสานงานติดต่อปฏิสัมพันธ์เกิดความสามัคคี ลด
ความแตกต่างในปัจจัยเกี่ยวกับลักษณะงานลงได้ 
**บริหารงานแบบมีส่วนร่วม (Participative Management) หมายถึง การที่ผู้บริหารใช้การจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานได้มี
โอกาสได้มีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติงาน ร่วมรับผิดชอบ เพ่ือพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานให้มี
คุณภาพสูงขึ้น หรือกล่าวในเชิงปฏิบัติว่า คือ การกระจายอ านาจและความรับผิดชอบของผู้บริหารไปยัง
ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้กลุ่มมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ก าหนดวิสัยทัศน์ เปูาหมายและ
ยุทธศาสตร์ขององค์กร พร้อมทั้งร่วมด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายอย่างเต็มใจ ข้อดีของการบริหารงานแบบมีส่วน
ร่วม หรือการเปิดโอกาสให้พนักงานรวมกลุ่มกัน ใช้ความรู้ ความสามารถ สติปัญญา และประสบการณ์ของแต่ละคน
ร่วมกันปรับปรุงงานในหน่วยงานของตนเอง คือ 1) ผู้ที่รู้ปัญหาดีที่สุด และสามารถแก้ไขปัญหาได้ดีที่สุด คือ  ผู้ที่อยู่
ใกล้ชิดกับปัญหามากที่สุด จะแก้ปัญหาได้ถูกต้องมากที่สุด 2) บุคลากรได้เรียนรู้การท างานเป็นทีมมีส่วนร่วมในการ
บริหาร 3) ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกว่าตนมีคุณค่า  มีความภาคภูมิใจ  และท างานเต็มความสามารถ ชนิดที่พร้อมจะท าสิ่งที่ดี  ๆ
ให้กับองค์กรทุกครั้งที่มีโอกาส 

 
ด้านที่ 3 ข้อเสนอแนะด้านนโยบายเพื่อปรับปรุงการด าเนินงานตามภารกิจของ สสวท. 

การเตรียมความพร้อมขององค์กรในระยะยาว เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งสามารถแบ่งเป็น
ประเด็นย่อย ดังต่อไปนี้ 
3.1 สสวท. ควรเชื่อมโยงนโยบายระดับชาติ  เช่น เปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ที่ เกี่ยวข้องกับ 

ด้านการศึกษา ในกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี, ทักษะที่นักเรียนไทยต้องมีใน
ศตวรรษหน้า, ผลการทดสอบความรู้ของนักเรียนกับข้อสอบระดับนานาชาติ และการเตรียมพ้ืนฐาน
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  
โดยปรับเปูาหมายการด าเนินงานของ สสวท. ให้สอดคล้องเป็นแนวเดียวกันกับนโยบายชาติ (Alignment) 
โดยเพ่ิมบทบาทการส่งเสริม (Promotion) ให้มีความชัดเจนมากขึ้น เช่น สสวท. แสดงบทบาทสนับสนุน
ให้เกิดการท างานร่วมกันระหว่าง สสวท. และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เป็นเครือข่ายในการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ในด้านที่ สสวท. มีความเชี่ยวชาญ และเป็นภารกิจที่
ด าเนินการได้ตามวัตถุประสงค์จัดตั้ง เช่น เป็นเจ้าของศูนย์รวมสื่อดิจิทัลระดับชาติ เป็นศูนย์รวมกิจกรรม
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สะเต็มศึกษาแบบครบวงจร เป็นศูนย์ให้ค าปรึกษาของครูและผู้ปกครองในการเลือกทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษาแบบเปิด เป็นต้น 

3.2 สสวท. ควรวิจัยมุ่งเน้นการปรับหลักสูตร (Curriculum-focused research ) ให้มีความยืดหยุ่น 
เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน โดยพิจารณาในประเด็นที่ส าคัญ ได้แก่ 1) ที่ตั้งของโรงเรียน  
ควรวิจัยปรับหลักสูตร สื่อ กระบวนการเรียนรู้ ให้เหมาะสมกับโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตชนทบทกับในเขต
เมือง (Rural and urban schools) เนื่องจากการทดลอง หรือปฏิบัติการจริงในวิชาวิทยาศาสตร์ จ าเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องเลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ หรือหาได้ง่ายในท้องถิ่น/ถิ่นที่อยู่ แตกต่างจากโรงเรียนที่ตั้งในเขตเมือง
ใหญ่ที่ครูและนักเรียนมีความสามารถในการเข้าถึงห้องปฏิบัติการที่มีเครื่องมือและอุปกรณ์ครบ และทันสมัย 2) ขนาด
ของโรงเรียน ควรวิจัยเพ่ือปรับหลักสูตร สื่อ กระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับโรงเรียนขนาดเล็ก และ
โรงเรียนขนาดใหญ่ (Large and small Schools) ที่มีจ านวนครู จ านวนชั้นเรียนแตกต่างกันอย่างมาก 
 

ด้านที่ 4 ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการบริหารจัดการและการจัดท าตัวชี้วัดผลการด าเนินงานระดับองค์กรในปี
ต่อไป มีดังต่อไปนี้ 

4.1 ควรติดตามผลการด าเนินงานด้านผู้มีส่วนได้เสียที่ เป็นข้อมูลเชิงปริมาณในมุมมองอ่ืนเพ่ิมเติม
นอกเหนือจากความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในผลผลิตสื่อรูปแบบต่างๆ กระบวนการจัดการเรียนรู้ และสะ
เต็มศึกษา จากกลุ่มเปูาหมายต่างๆ โดยอาจพิจารณามุมมองอ่ืน เช่น การก าหนดกลุ่มเปูาหมายหลักของ
งานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของ สสวท. และติดตามการขยายผลของครูที่ท าหน้าที่เป็น 
Trainer เช่น ร้อยละความครอบคลุมของสถานศึกษาทุกภูมิภาคทั่วประเทศ (Coverage) ที่ใช้
กระบวนการจัดการเรียนรู้ของ สสวท. หรือ สถิติการเข้าใช้บริการสื่อรูปแบบดิจิทัลผ่านอินเทอร์เน็ต และ
ผ่านแอพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต แบบราย Username จ าแนกเป็นสถานศึกษา ครู
กลุ่มเปูาหมาย ผู้ปกครอง นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา เพื่อติดตามร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของผู้เข้าใช้บริการ
สื่อรูปแบบดิจิทัล ไม่ใช่เฉพาะยอดการดาวน์โหลดครั้งแรกเท่านั้น แต่ต้องเป็นผู้ใช้บริการที่ยังคง Active 
อยู่จริง 

4.2 ควรเพ่ิมเติมตัวชี้วัดในด้านการประเมินคุณภาพของผลผลิต หรือสื่อที่ สสวท. จัดท า ด้วยวิธีการสอบถาม
ความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หรือผู้ เชี่ยวชาญที่มีความรู้  ความสามารถ และ /หรือมี
ประสบการณ์ในการสอนในห้องเรียน มีประสบการณ์ของการใช้สื่อการเรียนการสอนที่มีมาตรฐาน       
ในระดับนานาชาติ เพ่ือสะท้อนมุมมองจากภายนอก (Outside-in) ซึ่ง สสวท. สามารถน าความคิดเห็น           
ที่ได้มาเป็นปัจจัยน าเข้า เพ่ือใช้ในการปรับปรุงยกระดับคุณภาพของสื่อหรือ In-house Standard 

4.3 ควรน าเปูาหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติ เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่  12 มาเป็นปัจจัยน าเข้า ( Input) ในการจัดท ายุทธศาสตร์  สสวท. ฉบับต่อไป  
ซึ่งรวมไปถึงการก าหนดกลยุทธ์ การปรับตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย กิจกรรม/โครงการด้วย ซึ่งเมื่อ สสวท. ต้อง
ประเมินผลการด าเนินงานระดับองค์กรในปีต่อๆ ไป ควรมีการถ่ายทอดค่าเปูาหมายจากยุทธศาสตร์ที่ปรับ
ใหม่นี้ ลงสู่ตัวชี้วัดระดับองค์กร และเชื่อมโยงไปถึงหน่วยงานภายในของ สสวท. ทั้งที่รับผิดชอบค่า
เปูาหมายโดยตรง หรือเป็นหน่วยงานหลัก และที่เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนเปูาหมายนั้น โดยต้องก าหนด
ตัวชี้วัดที่สามารถสะท้อนผลส าเร็จของการด าเนินงานตามบทบาท หน้าที่ของหน่วยงานที่เชื่อมโยงหรือ
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ผลักดันให้เกิดความส าเร็จตามเปูาหมายขององค์กร เมื่อถึงรอบประเมินความส าเร็จของยุทธศาสตร์ จะได้
เชื่อมโยงความส าเร็จของการด าเนินงานในแต่ละประเด็นได้ว่ามีที่มาของการบรรลุผลส าเร็จหรือไม่  และ
มาจากปัจจัยใด   

4.4 ควรพัฒนากรอบการประเมินผลการด า เนินงานของ สสวท.  อย่าง เป็นระบบ และน ามาใช้  
เพ่ือขับเคลื่อนงานยุทธศาสตร์ และพัฒนาองค์กรไปด้วยกัน โดยผสมผสานการประเมินผลไปพร้อมกับการ
ปฏิบัติ งานประจ าวัน บุคลากรทุกระดับต้องมีส่ วนร่ วมรับผิดชอบกับเปู าหมายผลการด าเนินงาน 
ในระดับองค์กร เป็นประจ าทุกปี โดยด าเนินการดังนี้  1) ออกแบบกรอบการประเมินผลองค์กร  
ที่สอดคล้องเป็นแนวเดียวกับหน่วยงานภาครัฐที่ท าหน้าที่ก ากับดูแล สสวท. เช่นกระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงบประมาณ และส านักงาน ก.พ.ร. 2) ออกแบบ และพัฒนาตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับเปูาหมาย
ระดับชาติ (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง) เปูาหมายยุทธศาสตร์ของ สสวท. (ฉบับใหม่) และเปูาหมายอ่ืนๆ ตามที่
คณะกรรมการ สสวท. มีความคาดหวัง หรือต้องการมุ่งเน้นที่จะยกระดับการพัฒนางานด้านต่างๆ ภายใน 
สสวท. 3) จัดให้มีคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงการประเมินผลประจ าปี (Performance Agreement 
Committee: PAC) โดยมีตัวแทนจากคณะกรรมการ สสวท. ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของ สสวท. เจรจา
ข้อตกลงฯ กับผู้รับผิดชอบหลักหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ก ากับดูแลแต่ละยุทธศาสตร์ หรือผู้ที่ท าหน้าที่
บริหารจัดการโครงการ/แผนงาน และจัดสรรทรัพยากรเพ่ือการด าเนินงานให้บรรลุเปูาหมายตาม
ยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ โดยคณะกรรมการเจรจาฯ รับผิดชอบการพิจารณาความเหมาะสมของตัวชี้วัด
หลัก (จ านวนประมาณ12-15 ตัวชี้วัด) ทั้งความยาก ง่าย ความต่อเนื่อง วางหลักการก าหนดน้ าหนักของ
ตัวชี้วัด เจรจาตัดสินเกณฑ์การให้คะแนนระดับคะแนน 1-5 เพื่อให้เป็นมาตรฐาน และผลักดันความส าเร็จ
ตามที่ สสวท. ก าหนดทิศทาง กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และเปูาหมายไว้ในยุทธศาสตร์ เพ่ือไม่ให้ค่ าเปูาหมายต่ า/
สูงเกินไป  4) จัดท าฐานข้อมูล สารสนเทศส าหรับการติดตามประเมินผล ผนวกไปกับระบบ BI ที่ สสวท. 
ใช้ในการติดตามผลการด าเนินและการใช้จ่ายเงิน แบบรายเดือน เพ่ือให้สามารถทราบรายงานผลการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดได้อย่างรวดเร็ว 5) จัดท าระบบการรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีรอบ 6 เดือน 
และ12 เดือนที่ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัดต้องให้ความส าคัญแสดงบทบาท และรายงานผลการด าเนินงาน ปัญหา 
อุปสรรค หรือปัจจัยสนับสนุนในการปฏิบัติงาน ให้แก่ผู้บริหาร สสวท. รับทราบ 6) ก าหนดปฏิทินกิจกรรม 
และระยะเวลาเพ่ือเจรจาตัวชี้วัดระดับองค์กรให้แล้วเสร็จภายในเดือนแรกของไตรมาสที่ 1 ของ
ปีงบประมาณ และจากนั้นภายใน 2 เดือนถัดมา ฝุายทรัพยากรบุคคล ควรด าเนินการถ่ายทอดตัวชี้วัด
ระดับองค์กรลงสู่ระดับสาขา/ส านัก/ฝุาย และถ่ายทอดลงสู่บุคคล ในกรณีเป็นบุคลากรกลุ่มบริหาร และ
กลุ่มปฏิบัติการต้องลงถึงระดับผู้บริหาร/ผู้รับผิดชอบหลักของโครงการ และหน่วยงานที่เป็นผู้สนับสนุน
โครงการด้วย ส าหรับบุคลากรกลุ่มอ านวยการ ฝุายทรัพยากรบุคคลต้องท าหน้าที่จัดท าตัวชี้วัด และค่า
เปูาหมายของแต่ละต าแหน่ง/รายบุคคลตามลักษณะงานที่รับผิดชอบ หรือ Individual KPI 7) ด าเนินการ
ประเมินผลการด าเนินงาน รอบ 12 เดือนให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม และฝุายทรัพยากรบุคลลน า                  
ผลประเมินองค์กรที่ได้กระจายลงไปยัง Scorecard เพ่ือใช้ผลประเมินระดับบุคคลด้วย โดยต้องสามารถ
แสดง Scorecard ผลการด าเนินงานประจ าปี ของบุคลากรประเภทประจ า ได้ทุกระดับ ทุกคน 8) น าผล 
Scorecard ผลการด าเนินงานประจ าปี รายบุคคล ไปเชื่อมโยงกับสิ่งจูงใจ โดยแสดงความเชื่อมโยงได้ว่า 
ผลการด าเนินงานของแต่ละต าแหน่ง แต่ละระดับ เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับความส าเร็จ ในเปูาหมายของ
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องค์กรในเรื่องใดบ้าง ตามหน้าที่และบทบาทและขอบเขตงานที่รับผิดชอบหรือได้รับมอบหมายให้
ด าเนินการ 
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3) ตารางสรุปผลคะแนนของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 



รายงานการประเมินผลองค์กรของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  
ฉบับบทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)  

 

 

 
-45- 

 

 

 



บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 18 ห้อง 1-4, 4A เลขที่ 191 ถนนสีลม แขวงสีลม 

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศัพท์ 0 2231 3011 โทรสาร 0 2231 3680 

www.tris.co.th 

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

 


	Cover_IPST
	IPST_Summary_Report_2560_Adjusted_07122560
	Cover_IPST

