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ตามท่ีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9 
ได้บัญญัติให้ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการก าหนดขึ้น และมาตรา 45 บัญญัติให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมิน
อิสระ ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพ  
การให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการด าเนินงานของหน่วยงาน ทั้งนี้ ส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวนี้ หมายรวมถึง 
หน่วยงานของรัฐ อ่ืนที่ อยู่ ในก ากับของราชการฝ่ ายบริหาร ซึ่ งรวมถึ งหน่วยงานของรัฐที่ จั ดตั้ ง  
ตามพระราชบัญญัติเฉพาะด้วย นั้น สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในฐานะ  
ที่เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ จึงจัดให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการโดยคณะผู้ประเมินอิสระเป็นประจ าทุกปีงบประมาณ เพ่ือน าผลจากการประเมิน  
ไปพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ สสวท. รวมถึง  
เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรให้มีความเข้มแข็งและมีสมรรถนะสูงยิ่งขึ้น  

 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดจ้าง

มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) ซึ่งเป็นผู้ประเมินจากภายนอกในการประเมินผล
การปฏิบัติงานโครงการจ้างที่ปรึกษาประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
เพ่ือให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และ สสวท. สามารถน าไปใช้ประโยชน์ประกอบการพิจารณา
จัดท ากรอบและแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานและก่อให้เกิดความยั่งยืนในระดับโครงการ
และระดับภาพรวมของประเทศมากยิ่งขึ้นในอนาคต 

 
การประเมินผลภาพรวมการด าเนินงานของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(สสวท. ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 ได้ก าหนดเกณฑ์วัดผลการด าเนินงานตามหลักการ  
Balanced Scorecard (BSC)1 ซึ่งเป็นเครื่องมือที่น ามาใช้วัดและประเมินผลแผนงานและองค์กร โดยจะน ามา
ปรับใช้ในการวัดและประเมินผลส าหรับการประเมินผลการด าเนินงานของ สสวท. ในแต่ละด้านที่ครอบคลุม
การด าเนินงานของ สสวท. ซึ่งแสดงถึงความส าคัญของการแปรผันไปตามบริบทการด าเนินงานในแต่ละ
ช่วงเวลา เนื่องจากหลักเกณฑ์การประเมินตาม Balanced Scorecard (BSC) เป็นการประเมินผลผ่านตัวชี้วัด
เชิงปฏิบัติการ (Performance Indicators) อันสอดคล้องและเป็นไปตามบริบทของการด าเนินงานของ สสวท. 
ใน 4 ด้านที่ส าคัญ ได้แก่  ด้านผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจ ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านประสิทธิภาพ  
และด้านการก ากับดูแลกิจการและพัฒนาองค์กร  

                                                           
1  Kaplan, Robert. (2010). Conceptual Foundations of the Balanced Scorecard. Handbooks of Management Accounting 
Research. 3. 1253-1269. 10.1016/S1751-3243(07)03003-9. 
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สารบัญ 
 

หน้า 
ผลการประเมินภาพรวมการปฏิบัติงานของ สสวท.  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 1 
ผลการด าเนินงานมิติที่ 1 ด้านผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจ 3 
ตัวชี้วัดที่ 1.1  จ านวนหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 4 
ตัวชี้วัดที่ 1.2  จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามแนวทางของ สสวท. 5 
ตัวชี้วัดที่ 1.3  จ านวนผู้เข้าใชห้ลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ ในรูปแบบดิจิทัล 
และ e-learning ที่เผยแพร่ 6 
ตัวชี้วัดที่ 1.4  จ านวนนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักเทคโนโลยี นักนวัตกรรมและผู้เชี่ยวชาญ  
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่งได้จากการสร้างนักเรียน นักศึกษา 
ที่มีความสามารถพิเศษ ที่พัฒนาโดย สสวท. 7 
ตัวชี้วัดที่ 1.5  ทุนสนับสนุนการศึกษานักเรียน นักศึกษาและครู เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้มีความสามารถพิเศษ 
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีและตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 8 
ผลการด าเนินงานมิติที่ 2 ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 9 
ตัวชี้วัดที่ 2.1  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 10 

ตัวชี้วัดที่ 2.1.1  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้หลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ของ สสวท. 11 
ตัวชี้วัดที่ 2.1.2  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติ (IPST Learning Space) 13 
ตัวชี้วัดที ่2.1.3  ระดับความพึงพอใจของผู้ที่ได้รับการพัฒนา/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ ตามโครงการที่ สสวท. จัดขึ้น15 
ตัวชี้วัดที ่2.1.4  ระดับความพึงพอใจของส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการท างานร่วมกับ สสวท. 16 

ตัวชี้วัดที่ 2.2  ครูที่ผ่านการอบรมจาก สสวท. สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 17 
ตัวชี้วัดที่ 2.3  ร้อยละของเยาวชนที่มีความตระหนักและเห็นความส าคัญของการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 19 
ตัวชี้วัดที่ 2.4  ระดับการยอมรับของประชาชนในการเป็นผู้น าด้านการเรียนรู้ 
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศของ สสวท. 21 

ตัวชี้วัดที่ 2.4.1  ระดับการยอมรับในข้อมูลข่าวสารหรือความรู้ที่ สสวท. เผยแพร่ 21 
ตัวชี้วัดที่ 2.4.2  ระดับการยอมรับในผลงานและบทบาทของ สสวท. 22 

ผลการด าเนินงานมิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพ 24 
ตัวชี้วัดที่ 3.1  ความส าเร็จของการด าเนินงาน 24 

ตัวชี้วัดที่ 3.1.1  ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ 25 
ตัวชี้วัดที่ 3.1.2  ร้อยละของโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จตามแผน 25 

ตัวชี้วัดที่ 3.2  ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชน 26 
ตัวชี้วัดที ่3.3  ประสิทธิภาพในการบริหารงาน/ความคุ้มค่าในการด าเนินงาน 27 

ตัวชี้วัดที่ 3.3.1  การจัดส่งต้นฉบับหนังสือเรียนส าหรับการจัดพิมพ์ 27 
ตัวชี้วัดที่ 3.3.2  สัดสว่นของจ านวนครูที่ผ่านเกณฑ์การอบรมตามแนวทาง สสวท. 28 
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สารบัญ (ตอ่) 
 

หน้า 
ผลการด าเนินงานมิติที่ 4 ด้านการก ากับดูแลกิจการและพัฒนาองค์กร 29 
ตัวชี้วัดที่ 4.1  ระดับการพัฒนาด้านการก ากับดูแลกิจการ 29 
ตัวชี้วัดที่ 4.2  ระดับความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อ สสวท. 31 
ตัวชี้วัดที่ 4.3  ผลการพัฒนาศักยภาพองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 38 

ตัวชี้วัดที่ 4.3.1  การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล 38 
ตัวชี้วัดที่ 4.3.2  การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 39 

ตัวช้ีวัดผลกระทบ (IMPACT) และผลลัพธ์ (OUTCOME) 41 
ตัวชี้วัดผลกระทบ:  ร้อยละของเยาวชนที่ใช้ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  เลือก
เส้นทางในชีวิตหรืออาชีพที่เหมาะสม 41 
ตัวชี้วัดผลลัพธ์:  ร้อยละของนักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ ทาง
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้อย่างรวดเร็ว 42 

การประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม 44 
ผลการประเมินผลกระทบต่อศักยภาพในระยะยาว (Supply Side) 44 
ผลการประเมินผลกระทบเชิงคุณภาพ 47 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT Analysis) และช่องว่าง (Gap Analysis) 49 
ข้อเสนอแนะเบื้องต้น 51 
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สารบัญตาราง 
 

หน้า 
ตารางที่ 1:  ภาพรวมผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 1 
ตารางที่ 2:  ผลคะแนนการปฏิบัติงานของ สสวท. ในมิติท่ี 1 ด้านผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจ 3 
ตารางที่ 3:  ผลคะแนนการปฏิบัติงานของ สสวท. ในมิติท่ี 2 ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 9 
ตารางที่ 4:  เหตุผลที่ใช้สื่อการเรียนการสอนของ สสวท. กลุ่มครูผู้สอน 12 
ตารางที่ 5:  เหตุผลที่ไม่ใช้สื่อการเรียนการสอนของ สสวท. กลุ่มครูผู้สอน 12 
ตารางที่ 6: ปัญหาในการจัดหาสื่อการเรียนการสอนของ สสวท. กลุ่มนักเรียน 13 
ตารางที่ 7:  ค่าเฉลี่ยความส าคัญและความตระหนักของการเรียนรู้  

 วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 20 
ตารางที่ 8:  ผลคะแนนการปฏิบัติงานของ สสวท. ในมิติท่ี 3 ด้านประสิทธิภาพ 24 
ตารางที่ 9:  สัดส่วนของจ านวนครูที่ผ่านเกณฑ์การอบรมตามแนวทาง สสวท. 28 
ตารางที่ 10:  ผลคะแนนการปฏิบัติงานของ สสวท. ในมิติที่ 4 ด้านการก ากับดูแลกิจการและพัฒนาองค์กร 29 
ตารางที่ 11:  ผลคะแนนระดับการพัฒนาด้านก ากับดูแลกิจการ 30 
ตารางที่ 12:  ระดับความคิดเห็นและความพึงพอใจของบุคลากร สสวท. ที่มีต่อองค์กร  

  หัวหน้างาน สภาพแวดล้อม และระบบสารสนเทศ 33 
ตารางที่ 13:  ระดับความคิดเห็นของบุคลากรต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพัน จ าแนกตามกลุ่มสายงาน 36 
ตารางที่ 14:  ระดับความคิดเห็นของบุคลากรต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพัน จ าแนกตามอายุงาน 37 
ตารางที่ 15:  ระดับการพัฒนาองค์กรสู่ดิจิทัล 38 
ตารางที่ 16:  จ านวนครูผู้เข้าร่วมอบรมที่มีสิทธิ์ได้รับวุฒิบัตร 39 
ตารางที่ 17:  ผลการประเมิน PMQA 4.0 40 
ตารางที่ 18:  ความสนใจจะศึกษาต่อและ/ประกอบอาชีพในอนาคต 42 
ตารางที่ 19:  แหล่งข้อมูลในการค้นคว้าด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 43 
ตารางที่ 20:  เหตุผลที่ไม่เคยค้นคว้าหาความรู้ด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 43 
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สารบัญภาพ 
 

หน้า 
ภาพที่ 1:  ภาพรวมผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 1 
ภาพที่ 2:  จ านวนหลักสูตร สือ่ และกระบวนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  

 ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 4 
ภาพที่ 3:  จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ 

 ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามแนวทางของ สสวท. 5 
ภาพที่ 4:  จ านวนผู้เข้าใช้หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ ในรูปแบบดิจิทัล 

 และ E-LEARNING ที่เผยแพร ่ 6 
ภาพที่ 5:  จ านวนนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักเทคโนโลยี นักนวัตกรรมและผู้เชี่ยวชาญ  

 ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่งได้จากการสร้างนักเรียน นักศึกษา 
 ที่มีความสามารถพิเศษ ที่พัฒนาโดย สสวท. 7 

ภาพที่ 6:  ทุนสนับสนุนการศึกษานักเรียน นักศึกษาและครู เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้มีความสามารถพิเศษ  
 ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีและตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ  
 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 8 

ภาพที่ 7:  คะแนนจากการส ารวจในมิติที่ 2 ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 10 
ภาพที่ 8:  ความพึงพอใจของผู้ใช้หลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ของ สสวท. 11 
ภาพที่ 9:  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติ (IPST LEARNING SPACE) 14 
ภาพที่ 10: ความพึงพอใจของผู้ที่ได้รับการพัฒนา/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ ตามโครงการที่ สสวท.จัดขึ้น 15 
ภาพที่ 11:  ความพึงพอใจของส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องในการท างานร่วมกับ สสวท. 16 
ภาพที่ 12:  ครูที่ผ่านการอบรมจาก สสวท. สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 18 
ภาพที่ 13:  นักเรียนและเยาวชนที่มีความตระหนักและเห็นความส าคัญของการเรียนรู้ 

  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 19 
ภาพที่ 14:  ระดับการยอมรับในข้อมูลข่าวสารหรือความรู้ที่ สสวท. เผยแพร ่ 21 
ภาพที่ 15:  ระดับการยอมรับในข้อมูลข่าวสารหรือความรู้ที่ สสวท. เผยแพร่ จ าแนกตามกลุ่มตัวอย่าง 22 
ภาพที่ 16:  ระดับการยอมรับในผลงานและบทบาทของ สสวท. 23 
ภาพที่ 17:  ระดับการยอมรับในผลงานและบทบาทของ สสวท. จ าแนกตามกลุ่มตัวอย่าง 23 
ภาพที่ 18:  ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ 25 
ภาพที่ 19:  จ านวนโครงการที่ด าเนินแล้วเสร็จตามแผน 26 
ภาพที่ 20:  ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชน 26 
ภาพที่ 21:  จ านวนวันเฉลี่ยในการด าเนินการจัดส่งและจัดพิมพ์ 27 
ภาพที่ 22:  ระดับความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อ สสวท. 31 
ภาพที่ 23:  ระดับความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อ สสวท. จ าแนกตามกลุ่มงาน 32 
ภาพที่ 24:  ระดับความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อ สสวท. จ าแนกตามช่วงอายุ 32 
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สารบัญภาพ (ตอ่)  
 

หน้า 
ภาพที่ 25:  ประเด็นความคิดเห็นที่มีคะแนนความพึงพอใจมากที่สุด 5 อันดับแรก 35 
ภาพที่ 26:  ประเด็นความคิดเห็นที่มีคะแนนความพึงพอใจน้อยที่สุด 5 อันดับแรก 36 
ภาพที่ 27:  ร้อยละของเยาวชนที่ใช้ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 41 
ภาพที่ 28:  ร้อยละของนักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้  

  ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้อย่างรวดเร็ว 42 
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ผลการประเมินภาพรวมการปฏิบัติงานของ สสวท.  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
ผลประเมินการปฏิบัติงานของ สสวท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในภาพรวมทั้ง 4 มิติ 

อยู่ที่ระดับคะแนน 4.850 ตามเกณฑ์การประเมิน (คะแนนเต็ม 5.000) เมื่อน าไปถ่วงน้ าหนักตามเกณฑ์ 
การประเมินจะมีผลการประเมินเทียบเท่าร้อยละ 97.000 โดยมีผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัดดังต่อไปนี้ 

 
ภาพที่ 1:  ภาพรวมผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
ที่มา: มูลนิธิ สวค. (2564). 

 
ตารางท่ี 1:  ภาพรวมผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ตัวชี้วดัผลการปฏิบตัิงาน น้ าหนัก 
คะแนนที่ได้ 
(เต็ม 5.000) 

คะแนนถ่วง 
น้ าหนัก 

มิติที่ 1 ดา้นผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจ  30 5.000 30.000 
1.1 จ านวนหลกัสูตร สื่อ และกระบวนการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  

และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
6 5.000 6.000 

1.2 จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ 
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามแนวทางของ สสวท. 

6 5.000 6.000 

1.3 จ านวนผู้เข้าใช้หลกัสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ ในรูปแบบดิจิทัลและ  
e-learning ที่เผยแพร่ 

6 5.000 6.000 

1.4 จ านวนนกัวิทยาศาสตร์ นักวิจยั นกัเทคโนโลยี  นักนวัตกรรมและผู้เชี่ยวชาญ  
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ซ่ึงได้จากการสร้างนักเรียน  
นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษ ที่พัฒนาโดย สสวท. 

6 5.000 6.000 

1.5 ทุนสนับสนุนการศึกษานกัเรียน นักศึกษาและครู เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้มีความสามารถพิเศษ
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีและตอบสนองต่อความตอ้งการของประเทศ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

6 5.000 6.000 

5.000

4.640

4.600

5.000

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

มิติที่ 1: ด้านผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจ 
(30%)

มิติที่ 2: ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(25%)

มิติท่ี 3: ด้านประสิทธิภาพ (15%)

มิติที่ 4: ด้านการก ากับดูแลกิจการ
และพัฒนาองค์กร (30%)



รายงานบทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) การประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

2 

ตัวชี้วดัผลการปฏิบตัิงาน น้ าหนัก 
คะแนนที่ได้ 
(เต็ม 5.000) 

คะแนนถ่วง 
น้ าหนัก 

มิติที่ 2 ดา้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  25 4.640 23.200 
2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 13 4.692 12.200 

2.1.1 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้หลักสูตร สือ่และกระบวนการจัดการเรียนรู้ของ สสวท. 4 4.000 3.200 
2.1.2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนยเ์รียนรู้ดิจิทัลระดับชาติ  

(IPST Learning Space) 
3 5.000 3.000 

2.1.3 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่ได้รับการพฒันา/ฝึกอบรม/ให้ความรู ้ 
ตามโครงการที่ สสวท. จัดขึ้น 

3 5.000 3.000 

2.1.4 ระดับความพึงพอใจของส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ในการท างานร่วมกบั สสวท. 

3 5.000 3.000 

2.2 ครูที่ผ่านการอบรมจาก สสวท. สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธภิาพ 3.5 5.000 3.500 
2.3 ร้อยละของเยาวชนที่มีความตระหนักและเห็นความส าคัญของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
3.5 5.000 3.500 

2.4 ระดับการยอมรับของประชาชนในการเป็นผู้น าด้านการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศของ สสวท. 

5 4.000 4.000 

2.4.1 ระดับการยอมรับในข้อมูลข่าวสารหรือความรู้ที่ สสวท. เผยแพร ่ 2.5 4.000 2.000 
2.4.2 ระดับการยอมรับในผลงานและบทบาทของ สสวท. 2.5 4.000 2.000 

มิติที่ 3 ดา้นประสิทธิภาพ 15 4.600 13.800 
3.1 ความส าเร็จของการด าเนินงาน 7 4.500 6.300 

3.1.1 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ 3.5 5.000 3.500 
3.1.2 ร้อยละของโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จตามแผน 3.5 4.000 2.800 

3.2 ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชน  3 5.000 3.000 
3.3 ประสิทธิภาพในการบรหิารงาน/ความคุ้มค่าในการด าเนินงาน 5 4.500 4.500 

3.3.1 การจัดส่งต้นฉบับหนังสือเรียนส าหรับการจัดพิมพ์ 2.5 4.000 2.000 
3.3.2 สัดส่วนของจ านวนครูที่ผ่านเกณฑ์การอบรมตามแนวทาง สสวท. 2.5 5.000 2.500 

มิติที่ 4 ดา้นการก ากบัดแูลกิจการและพัฒนาองค์กร 30 5.000 30.000 
4.1 ระดับการพัฒนาดา้นการก ากบัดูแลกิจการ 10 5.000 10.000 
4.2 ระดับความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อ สสวท. 5 5.000 5.000 
4.3 ผลการพัฒนาศักยภาพองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 15 5.000 15.000 

4.3.1 การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล  5 5.000 5.000 
4.3.2 การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 10 5.000 10.000 

รวมทั้ง 4 มติ ิ 100 4.850 97.000 
ที่มา: มูลนิธิ สวค. (2564).  
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ผลการด าเนินงานมิติที่ 1 ด้านผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจ 
 

ผลประเมินการปฏิบัติงานของ สสวท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในภาพรวมมิติที่ 1  
ด้านผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจ (ร้อยละ 30) อยู่ที่ระดับคะแนน 5.000 ตามเกณฑ์การประเมินผล จ านวน  
5 ตัวชี้ วัด โดยมีผลการด าเนินงานสูงกว่าและเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ในแต่ละตัวชี้ วัด  
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 2:  ผลคะแนนการปฏิบัติงานของ สสวท. ในมิติที่ 1 ด้านผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน น้ าหนัก 
ผลการ 

ด าเนินงาน 
คะแนนที่ได้  
(เต็ม 5.000) 

คะแนนถ่วง 
น้ าหนัก 

มิติท่ี 1 ด้านผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจ  
1.1 จ านวนหลักสตูร สื่อ และกระบวนการจัดการ 

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย ี
ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

6 516 ช้ินงาน 5.000 6.000 

1.2 จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับ 
การพัฒนาความรูค้วามสามารถด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามแนวทางของ 
สสวท. 

6 374,991 คน 5.000 6.000 

1.3 จ านวนผู้เข้าใช้หลักสูตร สื่อ และกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ ในรูปแบบดิจิทลัและ e-learning ที่
เผยแพร ่

6 34.4 ล้านครั้ง 5.000 6.000 

1.4 จ านวนนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นกัเทคโนโลย ี
นักนวัตกรรมและผู้เชี่ยวชาญ ดา้นวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่งไดจ้ากการสร้าง
นักเรียน นักศึกษาท่ีมีความสามารถพิเศษ ท่ีพัฒนา
โดย สสวท. 

6 7,399 คน 5.000 6.000 

1.5 ทุนสนับสนุนการศึกษานักเรยีน นักศึกษาและครู  
เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้าน
วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และเทคโนโลยีและ
ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

6 1,804 คน 5.000 6.000 

รวมมิติท่ี 1 30    5.000 30.000 
ที่มา: มูลนิธิ สวค. (2564). 
 

รายละเอียดผลการปฏิบัติงานในแต่ละตัวชี้วัด มิติที่ 1 มีรายละเอียดดังนี้ 
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ตัวชี้วัดที่ 1.1  จ านวนหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  

 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวนหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์  และเทคโนโลยี ในรูปแบบต้นฉบับ ต้นร่าง ต้นแบบ ชุดกิจกรรม อุปกรณ์ ที่มีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานสากล เน้นการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และการน าไปใช้  โดย สสวท. มีจ านวนหลักสูตร สื่อ  
และกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ด าเนินการส าเร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 516 ชิ้นงาน สูงกว่ า
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 502 ชิ้นงาน  หรือคิดเป็นร้อยละ 
102.79 เมื่อเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน คิดเป็นระดับคะแนน 5.000 คือ ด าเนินการปฏิบัติงานได้ดีมาก  
แสดงดังภาพ 
 

ภาพที่ 2:  จ านวนหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

 
ที่มา: รายงานผลการด าเนินงานของ สสวท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ตัวช้ีวัดที่ 1.2  จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามแนวทางของ สสวท.  

 
สสวท.  มีจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ได้ รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ 

ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามแนวทางของ สสวท. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ในโครงการที่ก าหนดตามแผนปฏิบัติการ 5 โครงการหลัก จ านวนทั้งสิ้น 374,991 คน ได้แก่  

1) โครงการการพัฒนาศักยภาพครูแกนน าและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือขยายผลการให้บริการ
วิชาการด้านหลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ของ สสวท. จ านวน 1,176 คน  

2) โครงการการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนของครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ 
สะเตม็ศึกษา ตามแนวทาง สสวท. 90,406 คน  

3) โครงการหลัก 10 การส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) จ านวน 261,861 คน 
4) โครงการหลัก 11 การยกระดับคุณภาพโรงเรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  

จ านวน 4,291 คน 
5) โครงการหลัก 12 การเพ่ิมศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ส าหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 

จ านวน 17,257 คน 
 
โดยผลการปฏิบัติงานสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ จ านวน  127,807 คน คิดเป็นร้อยละ 293.40  

เมื่อเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน คิดเป็นระดับคะแนน 5.000 คือ ด าเนินการปฏิบัติงานได้ดีมาก  
 
ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้การอบรมครู 

ส่วนใหญ่เป็นการอบรมในรูปแบบออนไลน์ จึงท าให้สามารถพัฒนาครูจ านวนมากได้ในเวลาที่ลดลง และ  
ลดภาระค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเดินทาง ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจ านวนมาก แม้ว่าครูบางส่วนยังพบปัญหา  
การเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์ด้านไอทียังไม่พร้อม หรือยังขาดความช านาญในการใช้ไอที  
อีกท้ังภาระงานที่มีของครูที่เข้าร่วมอบรมอาจท าให้ไม่สามารถส่งงานได้ครบตามก าหนด  

 
ภาพที่ 3:  จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามแนวทางของ สสวท. 

 
ที่มา: รายงานผลการด าเนินงานของ สสวท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    
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ตัวชี้ วัดที่ 1.3  จ านวนผู้เข้าใช้หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ ในรูปแบบดิจิทัลและ  
e-learning ที่เผยแพร่  
 

สสวท. มีจ านวนผู้เข้าใช้งานหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ ในรูปแบบดิจิทัลและ  
e-learning ที่เผยแพร่ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 ทางเว็บไซต์ Project 14 ศูนย์เรียนรู้
ดิจิทัลด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ( IPST Learning Space) และเว็บไซต์อ่ืน ๆ ของ สสวท. 
โดยนับจากจ านวนครั้งในการใช้งาน (Session) ซึ่งการนับจ านวนครั้งในการใช้งานดังกล่าวจะเริ่มนับใหม่ทุก 
30 นาทีที่ไม่มีการใช้งาน ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีจ านวนผู้เข้าใช้งานทางเว็บไซต์ 
Project 14 จ านวน 9,420,310 ครั้ง (Sessions)  ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลฯ จ านวน 23,200,490 ครั้ง (Sessions) 
และเว็บไซต์อ่ืน ๆ จ านวน 1,874,025 ครั้ง (Sessions) รวมทั้งสิ้นจ านวน 34,494,825 ครั้ง (Sessions)  
ทั้งนี้ ข้อมูลจ านวนผู้เข้าใช้งาน (Sessions) ที่เพ่ิมสูงขึ้น อาจเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เนื่องจากโรงเรียนส่วนใหญ่จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ตลอด 
ภาคการศึกษา จึงท าให้ผลการปฏิบัติงานสูงกว่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ  จ านวน 17,000,000 ครั้ง หรือ
คิดเป็นร้อยละ 202.35 เมื่อเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน คิดเป็นระดับคะแนน 5.000 คือ ด าเนินการ
ปฏิบัติงานได้ดีมาก แสดงดังภาพ 
 

ภาพที่ 4:  จ านวนผู้เข้าใช้หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้  
ในรูปแบบดิจิทัลและ e-learning ที่เผยแพร่ 

 
ที่มา: รายงานผลการด าเนินงานของ สสวท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ตัวชี้ วัดที่  1.4  จ านวนนักวิทยาศาสตร์  นักวิจัย นักเทคโนโลยี  นักนวัตกรรมและผู้ เชี่ยวชาญ  
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่งได้จากการสร้างนักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถ
พิเศษ ท่ีพัฒนาโดย สสวท. 
 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีจ านวนนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักเทคโนโลยี นักนวัตกรรมและ
ผู้เชี่ยวชาญ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่งได้จากการสร้างนักเรียน นักศึกษาที่มี
ความสามารถพิเศษ ที่พัฒนาโดย สสวท. รวมสะสมจ านวนทั้งสิ้น 7,399 คน โดยมีจ านวนนักวิทยาศาสตร์ 
นักวิจัย นักเทคโนโลยี นักนวัตกรรมและผู้เชี่ยวชาญ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับทุน
และส าเร็จการศึกษาจากโครงการ พสวท. จ านวน 58 คน โครงการ สควค. จ านวน 60 คน และโครงการ
โอลิมปิกวิชาการฯ จ านวน 2 คน รวมจ านวนผู้ที่ได้รับทุนฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 120 คน  
สูงกว่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 7,350 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 
100.67 เมื่อเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน คิดเป็นระดับคะแนน 5.000 คือ ด าเนินการปฏิบัติงานได้ดีมาก 
แสดงดังภาพ 
 
ภาพที่ 5:  จ านวนนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักเทคโนโลยี นักนวัตกรรมและผู้เชี่ยวชาญ ด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่งได้จากการสรา้งนักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษ ที่พัฒนาโดย สสวท. 

 
ที่มา: รายงานผลการด าเนินงานของ สสวท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
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ตัวชี้วัดที่ 1.5  ทุนสนับสนุนการศึกษานักเรียน นักศึกษาและครู เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้มีความสามารถพิเศษ
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีและตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  
 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทุนสนับสนุนการศึกษานักเรียน นักศึกษาและครู เพ่ือพัฒนาให้เป็น 
ผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีและตอบสนองต่อความต้องการของ
ประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่า สสวท. มีผู้รับทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ 
ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (พสวท.) จ านวน 1,605 คน โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ทุนโอลิมปิกวิชาการ 
สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์) ส าหรับผู้แทนประเทศไทย 
ที่เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ จ านวน 186 คน และโครงการพัฒนา 
และส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (สควค.) จ านวน 13 คน  
รวมทั้งสิ้น 1,804 คน ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 100.00 เมื่อเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน คิดเป็นระดับคะแนน 5.000 คือด าเนินการปฏิบัติงาน 
ได้ดีมาก แสดงดังภาพ 
 

ภาพที่ 6:  ทุนสนับสนุนการศึกษานักเรียน นักศึกษาและครู เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้มีความสามารถพิเศษ 
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีและตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
ที่มา: รายงานผลการด าเนินงานของ สสวท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  

1,804 1,804

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

คน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ร้อยละ 
100.00 



รายงานบทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) การประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

9 

ผลการด าเนินงานมิติที่ 2 ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
ผลประเมินการปฏิบัติงานของ สสวท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในภาพรวมมิติที่ 2 ด้าน  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ร้อยละ 25) อยู่ที่ระดับคะแนน 4.800 ตามเกณฑ์การประเมินผล จ านวน 8 ตัวชี้วัด โดยมี
ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก และมากท่ีสุด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน (ระดับคะแนนโดยรวม) 
1 ระดับ 1.00-1.80 (น้อยที่สุด) 
2 ระดับ 1.81-2.60 (น้อย) 
3 ระดับ 2.61-3.40 (ปานกลาง) 
4 ระดับ 3.41-4.20 (มาก) 
5 ระดับ 4.21-5.00 (มากที่สุด) 

 
ตารางท่ี 3:  ผลคะแนนการปฏิบัติงานของ สสวท. ในมิติที่ 2 ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน น้ าหนัก 
ผลการ 

ด าเนินงาน 
คะแนนที่ได้  
(เต็ม 5.000) 

คะแนนถ่วง 
น้ าหนัก 

มิติที่ 2 ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 13  4.692 12.200 

2.1.1 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้หลักสูตร สื่อและกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ของ สสวท. 

4 4.204 4.000 3.200 

2.1.2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติ 
(IPST Learning Space) 

3 4.358 5.000 3.000 

2.1.3 ระดับความพึงพอใจของผู้ท่ีได้รับการพัฒนา/ฝึกอบรม/ 
ให้ความรู้ ตามโครงการท่ี สสวท. จัดขึ้น 

3 4.363 5.000 3.000 

2.1.4 ระดับความพึงพอใจของส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ  
ท่ีเกี่ยวข้องในการท างานร่วมกับ สสวท. 

3 4.813 5.000 3.000 

2.2 ครูที่ผ่านการอบรมจาก สสวท. สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.5 4.301 5.000 3.500 

2.3 ร้อยละของเยาวชนท่ีมีความตระหนักและเห็นความส าคัญของ 
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 

3.5 ร้อยละ 
79.37 

5.000 3.500 

2.4 ระดับการยอมรับของประชาชนในการเป็นผู้น าด้านการเรียนรู้ 
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศของ สสวท. 

5  4.000 4.000 

2.4.1 ระดับการยอมรับในข้อมูลข่าวสารหรือความรู้ท่ี สสวท. 
เผยแพร่ 

2.5 4.123 4.000 2.000 

2.4.2 ระดับการยอมรับในผลงานและบทบาทของ สสวท. 2.5 4.087 4.000 2.000 
รวมมิติที่ 2 25  4.640 23.200 

ที่มา: จากการส ารวจ โดยมูลนิธิ สวค. 
หมายเหตุ: ผลการด าเนินงาน ได้มาจากผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง 
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ผลการด าเนินงานในมิติที่ 2 เป็นการส ารวจความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยผลคะแนน
ดังกล่าวสะท้อนถึงผลการด าเนินงานของ สสวท. ต่อลูกค้า หรือผู้รับบริการ ผลการด าเนินงานในตัวชี้วัดที่ 
2.1.2 – 2.3 มีค่าคะแนนอยู่ในเกณฑ์ 4.21 – 5.00 (มากที่สุด) ส่วนตัวชี้วัดที่ 2.1.1 , 2.4.1 และ 2.4.2  
มีค่าคะแนนอยู่ในเกณฑ์ 3.41 – 4.20 (มาก) โดยเมื่อพิจารณาภาพรวมของผลการด าเนินงานในมิติที่ 2  
มีคะแนนเท่ากับ 4.640 จากคะแนนเต็ม 5 และคะแนนถ่วงน้ าหนัก เท่ากับ24 คะแนน จากคะแนนเต็ม  
25 คะแนน  

 
ภาพที่ 7:  คะแนนจากการส ารวจในมิติที่ 2 ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
ที่มา: จากการส ารวจ โดยมูลนิธิ สวค. 

 
ส าหรับรายละเอียดผลการปฏิบัติงานในแต่ละตัวชี้วัด มิติที่ 2 ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัดที่ 2.1  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  
 
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ประกอบไปด้วย 4 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ 
2.1.1 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้หลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ของ สสวท. 
2.1.2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติ (IPST Learning Space) 
2.1.3 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่ได้รับการพัฒนา/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ ตามโครงการที่ สสวท. จัดขึ้น 
2.1.4 ระดับความพึงพอใจของส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการท างานร่วมกับ สสวท. 
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ตวัชี้วัดที่ 2.1.1  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้หลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ของ สสวท.  
 
การวัดระดับความพึงพอใจของผู้ ใช้หลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ของ สสวท.  

มีการวัดความพึงพอใจสื่อการสอนแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ  
1. หนังสือเรียน (น้ าหนักร้อยละ 50)  
2. สื่อประกอบการเรียนรู้ เอกสารเสริมความรู้, แบบฝึกหัด, อ่ืน ๆ (น้ าหนักร้อยละ 25)  
3. คู่มือครู (น้ าหนักร้อยละ 25)  
หนังสือเรียนและสื่อประกอบการเรียนรู้  ส ารวจจากผู้ ใช้บริการ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มครูผู้สอน  

และกลุ่มนักเรียน รวมจ านวน 1,470 และ 1,529 ตัวอย่าง ตามล าดับ ส่วนคู่มือครู ส ารวจจากกลุ่มครูผู้สอน
เท่านั้น จ านวน 571 ตัวอย่าง มีผลการด าเนินงานในภาพรวมหรือได้คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 4.204  
คิดเป็นระดับคะแนน 4 คะแนน แสดงถึงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยคู่มือครูได้คะแนน 
ความพึงพอใจ 4.369 (มากที่สุด) ส่วนสื่อประกอบการเรียนรู้ และหนังสือเรียนได้คะแนนความพึงพอใจ
ใกล้เคียงกัน คือ 4.151 และ 4.148 (มาก) ตามล าดับ 

 
ภาพที่ 8:  ความพึงพอใจของผู้ใช้หลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ของ สสวท. 

 
ที่มา: จากการส ารวจ โดยมูลนิธิ สวค. 

 
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในรายประเด็นของสื่อการเรียนการสอนแต่ละประเภท สามารถ 

สรุปประเด็นความพึงพอใจที่ส าคัญ และประเด็นส าหรับการปรับปรุงและพัฒนาสื่อให้ผู้ใช้บริการเกิด  
ความพึงพอใจมากขึ้น ได้ดังนี้ 

 หนังสือเรียน เนื้อหามีความทันสมัย แต่ควรจัดท าเนื้อหาให้มีความชัดเจน เข้าใจได้ง่ายข้ึน 
 สื่อประกอบการเรียนรู้ เนื้อหามีความถูกต้อง และครบถ้วน แต่ควรมุ่งเน้นการจัดท าสื่อที่ส่งเสริม

ให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อหามากข้ึน 
 คู่มือครู เนื้อหามีความถูกต้อง และครบถ้วน แต่ควรมีการอธิบายกระบวนการวิธีการสอนที่ชัดเจน

ให้มากขึ้น 
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ด้านลักษณะการใช้สื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนจากการส ารวจครูผู้สอนที่ใช้สื่อ 3 ประเภท
ข้างต้น รวมจ านวน 688 ตัวอย่าง พบว่า ใช้เป็นสื่อหลักในการเรียนการสอน ร้อยละ 47.09 และใช้เป็นสื่อ
ประกอบการเรียนการสอน ร้อยละ 52.91 ซึ่งส าหรับทั้ง 2 กลุ่มนี้ส่วนใหญ่ให้เหตุผลที่ใช้สื่อการเรียนการสอน
ของ สสวท. ว่ามีเนื้อหาและสื่อ เข้าใจง่าย มากที่สุด ร้อยละ 74.27 รองลงมาคือ มีตัวอย่าง แบบฝึกหัด 
ที่หลากหลาย ร้อยละ 70.49 และส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน ร้อยละ 54.80 ทั้งนี้ ครูผู้สอนทั้ง 2 กลุ่ม 
มีเหตุผลในการใช้สื่อการเรียนการสอนของ สสวท. เป็นไปในทิศทางเดียวกัน แต่อย่างไรก็ ดี สสวท. ควรมี 
การสร้างแรงจูงใจหรือปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนในกลุ่มครูผู้สอนที่ไม่ได้
ใช้สื่อ สสวท. เป็นสื่อหลัก ให้เกิดความสนใจและปรับเปลี่ยนมาใช้สื่อ สสวท. ให้เป็นสื่อหลักให้มากข้ึน 

 
ตารางท่ี 4:  เหตุผลที่ใช้สื่อการเรียนการสอนของ สสวท. กลุ่มครูผู้สอน 

เหตุผล สัดส่วน (ร้อยละ) 
1) เนื้อหาและสื่อ เข้าใจง่าย 74.27 
2) มีตัวอย่าง แบบฝึกหดั ที่หลากหลาย 70.49 
3) ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของผูเ้รียน 54.80 
4) สาระวิชามีความหลากหลาย 33.28 
5) เหตุผลอื่น ๆ เช่น บังคับใช้ตามหลกัสูตร เป็นเนื้อหาที่สอดคล้องกับหลักสตูรแกนกลาง เป็นต้น 0.29 
ที่มา: จากการส ารวจ โดยมลูนิธิ สวค. 

 
ส าหรับกลุ่มครูผู้สอนที่ไม่ได้ใช้สื่อการเรียนการสอนของ สสวท. จ านวน 80 ตัวอย่าง ส่วนใหญ่ 

ให้เหตุผลว่าครูออกแบบการเรียนการสอนเอง มากที่สุด ร้อยละ 28.75 รองลงมาคือ เนื้อหาและกิจกรรม 
ไม่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน และต้องการใช้สื่อของ สสวท. แต่ไม่สามารถจัดหาได้ เท่ากัน ร้อยละ 
16.25 ซึ่งประเด็นนี้มีความน่าสนใจ เนื่องจากการประชาสัมพันธ์หรือช่องทางในการจัดหาสื่อต่าง ๆ ของ 
สสวท. อาจเข้าไม่ถึงครูผู้สอนบางกลุ่ม จึงท าให้ครูผู้สอนส่วนหนึ่งที่ต้องการใช้สื่อ แต่ไม่สามารถจัดหาสื่อได้ 
เสียโอกาสในการใช้สื่อของ สสวท. ดังนั้น สสวท. อาจต้องมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับช่องทางการใช้สื่อต่าง ๆ 
ของ สสวท. ให้เข้าถึงกลุ่มนี้ให้มากข้ึน 

 
ตารางท่ี 5:   เหตุผลที่ไม่ใช้สื่อการเรียนการสอนของ สสวท. กลุ่มครูผู้สอน 

เหตุผล สัดส่วน (ร้อยละ) 
1) ครูออกแบบการเรียนการสอนเอง 28.75 
2) เนื้อหาและกจิกรรมไม่สอดคล้องกบับริบทของโรงเรียน 16.25 
3) ต้องการใช้สื่อของ สสวท. แต่ไม่สามารถจัดหาได ้ 16.25 
4) ไม่ทราบว่า สสวท. จัดท าสื่อการเรยีนการสอน 11.25 
5) เนื้อหาและกจิกรรมมากและยาวเกินไป 7.50 
6) สื่อ สสวท. ราคาสูง 5.00 
7) อื่น ๆ เช่น ใช้สื่อประเภทอ่ืน ๆ, สือ่ สสวท. ไมต่รงกับความต้องการของผู้สอน เป็นต้น 15.00 

ที่มา: จากการส ารวจ โดย มลูนิธิ สวค. 
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ในกลุ่มของนักเรียนที่ใช้สื่อ 2 ประเภทข้างต้น จ านวน 900 คน พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีปัญหา 
ในการจัดหาสื่อการเรียนการสอนของ สสวท. ร้อยละ 30.33 โดยปัญหาที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่พบคือ  
ไม่ทราบช่องทางในการค้นหาสื่อดิจิทัล ร้อยละ 50.18 รองลงมาคือ ไม่สามารถหาซื้อได้ ร้อยละ 45.05  
และมีราคาแพงเกินไป ร้อยละ 37.73 ดังนั้น สสวท. ควรมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มนักเรียนรับทราบ
ช่องทางในการจัดหาสื่อการเรียนการสอนของ สสวท. ให้มากขึ้น เพ่ือให้นักเรียนสามารถเข้าถึงสื่อประเภท  
ต่าง ๆ ได้ในวงกว้างขึ้น  

 
ตารางท่ี 6: ปัญหาในการจัดหาสื่อการเรียนการสอนของ สสวท. กลุ่มนักเรียน 

เหตุผล สัดส่วน (ร้อยละ) 
1) ไม่ทราบช่องทางในการค้นหาสื่อดจิิทัล 50.18 
2) ไม่สามารถหาซื้อได ้ 45.05 
3) มีราคาแพงเกินไป 37.73 
4) ต้องสั่งจองล่วงหน้า 16.48 
5) ปัญหาอื่น ๆ ได้แก่ เนื้อหาสาระเขา้ใจยาก และสัญญาณอินเทอร์เนต็ 1.83 

ที่มา: จากการส ารวจ โดย มลูนิธิ สวค.  
 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดท าสื่อการเรียนการสอนของ สสวท. ที่ส าคัญของกลุ่มครูผู้สอน ได้แก่   
ควรปรับปรุงระบบให้ใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น เช่น การสมัครสมาชิก การดาวน์โหลดข้อมูล การเข้าใช้งาน
ข้อมูล เป็นต้น และควรมีการจัดแผนหรือการเรียนการสอนให้โรงเรียนสามารถน าไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
บริบทของโรงเรียนได้ง่ายขึ้น เป็นต้น และส าหรับกลุ่มนักเรียน ได้แก่ ควรเพ่ิมตัวอย่าง รูปภาพ เนื้อหา  
และการอธิบายให้ชัดเจน ไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย และควรน าเทคโนโลยี มาใช้ร่วมกับอุปกรณ์อิเ ล็กทรอนิกส์ 
พัฒนาเป็นสื่อการสอนที่ทันสมัยให้มากขึ้น หรือมีสื่อการเรียนที่สามารถใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่นได้ 

 
ตัวชี้วัดที่ 2.1.2  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติ (IPST Learning Space)  

 
การวัดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติ (IPST Learning Space)  

มีการวัดความพึงพอใจการใช้งาน IPST Learning Space แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ  
1. ระบบอบรมครูออนไลน์ (Teacher Professional Development System) (น้ าหนักร้อยละ 25) 
2. ระบบการสอบออนไลน์ (Online Testing System) (น้ าหนักร้อยละ 15)  
3. ระบบคลังความรู้ (SciMath) (น้ าหนักร้อยละ 35)  
4. โครงการสอนออนไลน์ (Project 14) (น้ าหนักร้อยละ 25) 
 
การวัดระดับความพึงพอใจ ท าการส ารวจจากผู้ใช้งานแต่ละระบบ โดยระบบอบรมครูออนไลน์ ส ารวจ

จากกลุ่มครูผู้สอนและผู้บริหารโรงเรียน รวมจ านวน 285 ตัวอย่าง ส่วนระบบการสอบออนไลน์ ส ารวจจาก
กลุ่มครูผู้สอน และผู้บริหารโรงเรียน รวมจ านวน 346 ตัวอย่าง และระบบคลังความรู้และโครงการสอน
ออนไลน์ (Project 14) ส ารวจจากกลุ่มครูผู้สอน ผู้บริหารโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป  
รวมจ านวน 531 และ 596 ตัวอย่าง ตามล าดับ มีผลการด าเนินงานในภาพรวมหรือได้คะแนนความพึงพอใจ
เท่ากับ 4.358 คิดเป็นระดับคะแนน 5 คะแนน แสดงถึงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
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ภาพที่ 9:  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติ (IPST Learning Space) 

 
ที่มา: จากการส ารวจ โดย มูลนิธิ สวค.  
 

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในรายประเด็นของการใช้บริการทั้ง 4 ระบบ สามารถสรุปประเด็น
ความพึงพอใจทีไ่ด้คะแนนมากท่ีสุด ได้ดังนี ้

 ระบบอบรมครูออนไลน์ เนื้อหาถูกต้องและครอบคลุมตามหลักสูตร ได้คะแนน 4.491 
 ระบบการสอบออนไลน์ ค าเฉลยมีความละเอียดและชัดเจน ได้คะแนน 4.303 
 ระบบคลังความรู้ ความถูกต้องของเนื้อหาและครอบคลุมตามหลักสูตร ได้คะแนน 4.363 
 โครงการสอนออนไลน์ สามารถน าเนื้อหาไปปรับใช้ในการเรียนการสอนจริงได้ 4.352 

 
อย่างไรก็ดี ผู้ใช้บริการเห็นว่าการใช้งานแต่ละระบบควรมีการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์/ระบบ  

ให้สามารถใช้งานได้ดี ไม่เกิดการติดขัด เพ่ือการใช้งานที่ราบรื่น และเกิดประสิทธิภาพต่อการใช้งาน 
 

ส าหรับผู้ที่ไม่เคยใช้บริการ ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจาก ไม่ทราบว่า สสวท. มีระบบดังกล่าว และไม่มี
ความพร้อม/มีข้อจ ากัดด้านอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ดังนั้น สสวท. ควร
เร่งท าการประชาสัมพันธ์การใช้งานทั้ง 4 ระบบไปยังกลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่ได้มีความ
ใกล้ชิดกับ สสวท. เช่น ครูที่ไม่เข้าร่วมการอบรม นักเรียนที่ไม่ได้ใช้หนังสือของ สสวท. เป็นต้น ซึ่งส่วนนี้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกับข้อคิดเห็นที่ต้องการให้ สสวท. มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติ 
(IPST Learning Space) ให้มากขึ้น 
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ตัวชี้วัดที่ 2.1.3  ระดับความพึงพอใจของผู้ที่ได้รับการพัฒนา/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ ตามโครงการที่ สสวท. จัดขึ้น 
 

การวัดระดับความพึงพอใจของของผู้ที่ได้รับการพัฒนา/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ ตามโครงการที่ สสวท. 
จัดขึ้น จัดเก็บจากแบบส ารวจความพึงพอใจของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนที่เข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 ภายใต้ 5 โครงการ ดังต่อไปนี้  

1) โครงการหลัก 7 การพัฒนาศักยภาพครูแกนน าและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือขยายผลการ
ให้บริการวิชาการด้านหลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ของ สสวท.  

2) โครงการหลัก 9 การปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนของครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี 
และสะเต็มศึกษา ตามแนวทาง สสวท.2  

3) โครงการหลัก 10 การส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)  
4) โครงการหลัก 11 การยกระดับคุณภาพโรงเรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  
5) โครงการหลัก 12 การเพ่ิมศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ส าหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 

 
จ านวนตัวอย่างของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนในการส ารวจรวมทั้งหมด 507 ตัวอย่าง  

มีผลการด าเนินงานในภาพรวมหรือได้คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 4.363 คิดเป็นระดับคะแนน 5 คะแนน 
แสดงถึงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  
 

ภาพที่ 10: ความพึงพอใจของผู้ที่ได้รับการพัฒนา/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ ตามโครงการที่ สสวท.จัดขึ้น 

 
ที่มา: จากการส ารวจ โดย มูลนิธิ สวค. 

 
ในการส ารวจความพึงพอใจแต่ละโครงการจะมีรายประเด็นที่ใช้ส าหรับการส ารวจทุกโครงการ  

และมีรายประเด็นเฉพาะโครงการ เนื่องจากแต่ละโครงการมี วัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไป  
โดยเมื่อพิจารณาจ าแนกรายโครงการ พบว่าโครงการการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนฯ (โครงการหลัก 9) 
โครงการการส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) (โครงการหลัก 10) โครงการการยกระดับคุณภาพ
โรงเรียนฯ (โครงการหลักที่ 11) และโครงการการเพ่ิมศักยภาพครู โครงการหลัก 12)  มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ส่วนโครงการการพัฒนาศักยภาพครูแกนน า (โครงการหลัก 7) ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก   
                                                           
2 โครงการหลักที่ 8 น าไปรวมกบัโครงการหลักที่ 9 
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โครงการหลัก 11 ได้คะแนนความพึงพอใจมากที่สุดเท่ากับ 4.539 ในขณะที่โครงการหลัก 7  
ได้คะแนนความพึงพอใจ 4.138 ซึ่งน้อยกว่าโครงการอ่ืน ๆ แต่อย่างไรก็ดี คะแนนความพึงพอใจในภาพรวม
ยังคงอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งแสดงถึงการพัฒนา/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ ภายใต้โครงการต่าง ๆ สามารถ
ตอบสนองความต้องการต่อผู้รับบริการได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ สสวท. ควรมีการพิจารณารายประเด็นในแต่ละ
โครงการ เพ่ือน าจุดบกพร่องมาปรับปรุง และพัฒนาการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

 
ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการเห็นว่าการด าเนินงานของ สสวท. มีจุดเด่น คือ การอบรมก่อให้เกิดประโยชน์

ต่อครูผู้สอนเป็นอย่างมาก เนื่องจากสามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้จริง  
และข้อเสนอแนะที่ส าคัญ คือ ต้องการให้มีการจัดการอบรมอย่างสม่ าเสมอ และต่อเนื่องในทุกปี เพ่ือพัฒนา
ความรู้ ทักษะ และศักยภาพให้กับครูผู้สอนอยู่ เสมอ ควรมีการจัดอบรมให้กับครูผู้สอนทุกระดับชั้น  
ทุกสาขาวิชา และควรมีการอบรมครูผู้สอนเกี่ยวกับการผลิตสื่อการสอนที่น่าสนใจ และหลากหลาย 

 
ตัวชี้วัดที่ 2.1.4  ระดับความพึงพอใจของส่วนราชการ หนว่ยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการท างานร่วมกับ สสวท.  

 
การวัดระดับความพึงพอใจของส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องในการท างานร่วมกับ สสวท. 

ส ารวจจากตัวแทนหน่วยงานที่ได้ท างานร่วมกับ สสวท. ภายใต้โครงการต่าง ๆ รวมจ านวนตัวอย่างทั้งหมด  
32 ตัวอย่าง มีผลการด าเนินงานในภาพรวมหรือได้คะแนนความพึงพอใจ 4.813 คิดเป็นระดับคะแนน  
5 คะแนน แสดงถึงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  
 

ภาพที่ 11:  ความพึงพอใจของส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการท างานร่วมกับ สสวท. 

 
ที่มา: จากการส ารวจ โดย มูลนิธิ สวค. 
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เมื่อพิจารณาความพึงพอใจรายประเด็น พบว่า ทุกประเด็นมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  
โดยประเด็นที่มีคะแนนความพึงพอใจมากที่สุด คือ บุคลากรของ สสวท. มีความรู้ความสามารถ 
ในการด าเนินงาน ได้คะแนน 4.875 รองลงมาคือ การรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือความต้องการของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้คะแนน 4.844 ในขณะที่เรื่องการชี้แจงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินโครงการ , 
ความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อประสานงาน และช่องทางในการติดต่อประสานกับ สสวท.  
มีความหลากหลาย มีความพึงพอใจเท่ากัน ได้คะแนน 4.781  

 
อย่างไรก็ดี แม้ว่าเครือข่าย สสวท. จะมีความพึงพอใจในการท างานร่วมกับ สสวท. เป็นอย่างมาก  

แต่ สสวท. ยังคงต้องให้ความส าคัญและสนับสนุนการมีส่วนร่วมกับเครือข่าย สสวท. อยู่อย่างสม่ าเสมอ 
เนื่องจาก เครือข่ายเหล่านี้นับเป็นกลไกส าคัญที่จะช่วยการด าเนินงานของ สสวท. บรรลุเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น 
นอกจากนี้ สสวท. ควรสร้างการบูรณาการระหว่างเครือข่ายกับผู้รับบริการจาก สสวท. ให้มีการแลกเปลี่ยน
ความรู้ผ่านกิจกรรมและช่องทางต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดการสร้างเครือข่ายที่เข็มแข็งได้มากข้ึน  

 
ตัวช้ีวัดที่ 2.2  ครูที่ผ่านการอบรมจาก สสวท. สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
การวัดผลการด าเนินงานของ สสวท. จากครูที่ผ่านการอบรมจาก สสวท. สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การวิเคราะห์เนื้อหาการสอน เตรียมการสอน การสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
การสื่อสารที่ชัดเจน การสอนให้เกิดความเข้าใจและน าไปประยุกต์ใช้ได้ การจัดการเรียนการสอนอย่างมีระบบ 
เหมาะสมกับผู้เรียน และการใช้เวลาอย่างคุ้มค่าในการสอนและด าเนินกิจกรรม เป็นต้น โดยจัดเก็บข้อมูล 
จากแบบส ารวจ ด้วยการประเมินตนเอง (Self-Assessment) ของครูผู้สอนที่ได้รับการฝึกอบรมที่แสดงถึง 
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ 4 โครงการ ดังต่อไปนี้  

1) โครงการหลัก 9 การปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนของครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี 
และสะเต็มศึกษา ตามแนวทาง สสวท. 

2) โครงการหลัก 10 การส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)  
3) โครงการหลัก 11 การยกระดับคุณภาพโรงเรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  
4) โครงการหลัก 12 การเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ส าหรับการเรียนรู้ศตวรรษท่ี 21 
 
จ านวนตัวอย่างของครูผู้สอนในการส ารวจรวมทั้งหมด 396 ตัวอย่าง มีผลการด าเนินงานในภาพรวม

หรือครูที่ผ่านการอบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 4.301 คิดเป็นระดับคะแนน  
5 คะแนน แสดงถึงครูผู้สอนมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่อยู่ในระดับมากที่สุด  
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ภาพที่ 12:  ครูที่ผ่านการอบรมจาก สสวท. สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ที่มา: จากการส ารวจ โดย มูลนิธิ สวค. 
 

ครูที่ผ่านการอบรมจาก สสวท. สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากที่สุดทั้ง  
4 โครงการ โดยโครงการการยกระดับคุณภาพโรงเรียนฯ (โครงการหลัก 11) ได้คะแนนมากที่สุด 4.362 
รองลงมาคือ โครงการการส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) (โครงการหลัก 10) ได้คะแนน 4.356 
ส่วนโครงการการเพ่ิมศักยภาพครู ให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ส าหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่  21  
(โครงการหลัก 12) และโครงการการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนของครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี 
และสะเต็มศึกษา ตามแนวทาง สสวท. (โครงการหลัก 9) ได้คะแนน 4.290 และ 4.252 ตามล าดับ  
และเมื่อพิจารณารายประเด็นแต่ละโครงการ พบว่า คะแนนในแต่ละประเด็นมีความแตกต่างกันไม่มากนัก 
อย่างไรก็ดี หากมีการพิจารณารายประเด็นแล้วพบว่าประเด็นใดมีความน่าสนใจหรือต้องการพัฒนา
ประสิทธิภาพในประเด็นนั้น ๆ ให้ดียิ่งขึ้น เช่น การพัฒนาความรู้ความเข้าใจให้กับผู้เรียน และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้ และการวิเคราะห์เนื้อหาการสอน และเตรียมการสอนที่สอดคล้องกับหลักสูตร เป็นต้น  
สสวท. ควรน าประเด็นนี้มาจัดท าเป็นโครงการเพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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ตัวชี้วัดที่ 2.3  ร้อยละของเยาวชนที่มีความตระหนักและเห็นความส าคัญของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  

 
การวัดความตระหนักและเห็นความส าคัญของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

ของเยาวชน ท าการส ารวจจากกลุ่มตัวอย่างของเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15-18 ปี โดยแบ่งการวัดออกเป็น  
2 ส่วน คือ 1.ความส าคัญของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (น้ าหนักร้อยละ 50) และ  
2.ความตระหนักของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (น้ าหนักร้อยละ 50)   

 
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มเยาวชนอายุ 15 – 18 ปี มีจ านวนทั้งหมด 138 ตัวอย่าง (จากกลุ่มนักเรียน

ทั้งหมด 1,023 ตัวอย่าง) โดยจากการส ารวจ พบว่า เยาวชนมีความตระหนักและเห็นความส าคัญของ 
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 79.37 คิดเป็นระดับคะแนน  
5 คะแนน และเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของความส าคัญและความตระหนัก พบว่า เยาวชนเห็นความส าคัญ 
ของการเรียนรู้ฯ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 81.90 และเยาวชนมีความตระหนักของการเรียนรู้ฯ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
ร้อยละ 76.84 

 
ภาพที่ 13:  นักเรียนและเยาวชนที่มีความตระหนักและเห็นความส าคัญของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 

 
ที่มา: จากการส ารวจ โดย มูลนิธิ สวค. 

 
1. ความส าคัญของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และเทคโนโลยี  พบว่า  เยาวชน 

เห็นว่า วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี มีความเก่ียวข้องกับทุกคนมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ร้อยละ 83.19
รองลงมา คือ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สามารถน าไปต่อยอดทั้งด้านการเรียน  
และการท างานได้ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 82.90 ส่วนประเด็นอ่ืน ๆ มีค่าเฉลี่ยที่ใกล้เคียงกัน ดังนั้น หากมี 
การส่งเสริมให้นักเรียนและเยาวชนที่ก าลังเติบโตขึ้นมาได้เข้าใจถึงความส าคัญของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง และท าให้เกิดการเรียนรู้และมีแรงบันดาลใจเพ่ือการค้นคว้าหาความรู้ในสิ่งใหม่ ๆ 
อยู่เสมอ จะก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้อย่างสูง  
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2. ความตระหนักของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ท าการวัดจากระดับ 
การปฏิบัติของเยาวชนด้วยการประเมินตนเอง (Self-Assessment) จากแบบสอบถาม พบว่า เยาวชน 
มีการน าหลักการ/ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี มาใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน  
มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 77.68 รองลงมา คือ เมื่อเยาวชนได้รับฟังข่าวสาร/ความรู้ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี จะรับฟังอย่างตั้งใจ มีค่าเฉลี่ยในการปฏิบัติมากที่สุด ร้อยละ 77.54 ส่วนประเด็นอ่ืน ๆ  
มีค่าเฉลี่ยที่ใกล้เคียงกันเช่นเดียวกับในส่วนความส าคัญ ซึ่งในภาพรวมเยาวชนมีการปฏิบัติอยู่ในระดับบ่อยครั้ง
เป็นส่วนใหญ่ แสดงถึงกลุ่มตัวอย่างมีการน ากระบวนการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์มาปรับใช้ 
ในชีวิตประจ าวันอยู่เสมอ  
 

ตารางท่ี 7:  ค่าเฉลี่ยความส าคัญและความตระหนักของการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 

1. ความส าคัญของการเรียนรู้ฯ ค่าเฉลี่ย (ร้อยละ) 
1) วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี มีความเกี่ยวข้องกับทุกคน 83.19 
2) วิทยาศาสตร์ช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ดี 81.01 
3) ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์ช่วยให้วิเคราะห์สิ่งรอบตัวได้อย่างมีเหตุผล 81.45 
4) การศึกษาหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยู่เสมอ ช่วยให้เป็นคนทันโลกและทันต่อ
เหตุการณ์ 

81.30 

5) ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สามารถน าไปต่อยอดทั้งด้านการเรียน
และการท างานได้ 

82.90 

6) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 81.45 
7) ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือส่วนส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  82.03 
2. ความตระหนักของการเรียนรู้ฯ ค่าเฉลี่ย (ร้อยละ) 
1) นอกจากการเรียนในห้องเรียน ท่านหาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  
ด้วยตัวท่านเองผ่านช่องทางต่าง ๆ 

77.25 

2) เมื่อท่านได้รับฟังข่าวสาร/ความรู้ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  ท่านจะ
รับฟังอย่างตั้งใจ 

77.54 

3) ท่านค้นหาเหตุผลทางวิทยาศาสตร์มาอธิบายเหตุการณ์รอบตัว 77.25 
4) ท่านจะไม่เช่ือข้อความที่ส่งต่อผ่าน Application Line/Facebook ง่าย ๆ จนกว่าจะผ่าน
กระบวนการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ 

75.94 

5) ท่านอธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง ให้กับคนท่ีเข้าใจผิด เกิดความเข้าใจท่ีถูกต้อง 75.36 
6) ท่านน าหลักการ/ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  มาใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน 

77.68 

ที่มา: จากการส ารวจ โดย มูลนิธิ สวค. 
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ตัวชี้ วัดที่ 2.4  ระดับการยอมรับของประชาชนในการเป็นผู้น าด้านการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศของ สสวท.  

 
ระดับการยอมรับของประชาชนในการเป็นผู้น าด้านการเรยีนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ

เทคโนโลยีของประเทศของ สสวท. ประกอบไปด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ 
2.4.1 ระดับการยอมรับในข้อมูลข่าวสารหรือความรู้ที่ สสวท. เผยแพร่ 
2.4.2 ระดับการยอมรับในผลงานและบทบาทของ สสวท. 
 

ตัวช้ีวัดที่ 2.4.1  ระดับการยอมรับในข้อมูลข่าวสารหรือความรู้ที่ สสวท. เผยแพร่  
 

การวัดระดับการยอมรับในข้อมูลข่าวสารหรือความรู้ที่ สสวท. เผยแพร่ วัดจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด  
7 กลุ่ม คือ 1) คณะกรรมการ สสวท. 2) ผู้บริหารโรงเรียน 3) ครูผู้สอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  
และเทคโนโลยี 4) นักเรียน 5) ผู้ปกครอง 6) เครือข่าย สสวท. และ 7) บุคคลทั่ วไป ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่เคย
ได้รับข้อมูลข่าวสารหรือความรู้ที่ สสวท. เผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ รวมจ านวนตัวอย่างทั้งหมด 1,753 ตัวอย่าง  
มีผลการด าเนินงานในภาพรวมหรือระดับการยอมรับในข้อมูลข่าวสารหรือความรู้ที่  สสวท. เผยแพร่  
เท่ากับ 4.123 คิดเป็นระดับคะแนน 4 คะแนน แสดงถึงมีการยอมรับอยู่ในระดับมาก  
 

ภาพที่ 14:  ระดับการยอมรับในข้อมูลข่าวสารหรือความรู้ที่ สสวท. เผยแพร่ 

 
ที่มา: จากการส ารวจ โดย มูลนิธิ สวค. 
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เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า ทุกประเด็นมีคะแนนการยอมรับในข้อมูลข่าวสารหรือควา มรู้ 
ที่ สสวท. เผยแพร่อยู่ในระดับมาก โดยการยอมรับข้อมูลข่าวสารในประเด็นข้อมูลของ สสวท. มีความถูกต้อง 
และเชื่อถือได้ ได้คะแนนมากที่สุด 4.151 รองลงมา คือ ข้อมูลของ สสวท. สามารถน าไปใช้อ้างอิงในเชิง
วิชาการได้ ได้คะแนน 4.144 ในขณะที่ประเด็นเว็บไซต์ของ สสวท. ช่วยให้การสืบค้นข้อมูลมีความสะดวก 
เข้าถึงได้ง่าย ได้คะแนน 4.086 ซึ่งน้อยกว่าประเด็นอ่ืน ๆ แต่เมื่อพิจารณารายกลุ่มตัวอย่างทั้ง 7 กลุ่ม พบว่า
เครือข่าย สสวท. มีคะแนนการยอมรับมากที่สุด คือ 4.718 เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ต้องมีการติดต่อสื่อสาร  
และประสานงานกับ สสวท. อยู่ เสมอ ในขณะที่กลุ่มนักเรียนและผู้ปกครองได้คะแนน 4.014 และ 3.940 
ตามล าดับ ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานของ สสวท. บรรลุเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะกับกลุ่มนักเรียน  
ควรมีการน าเสนอข้อมูลข่าวสารหรือความรู้ผ่านแอพพลิเคชั่นและสื่อต่าง ๆ ที่อยู่ในความสนใจของนัก เรียน 
อยู่เสมอ รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์การใช้งานเว็บไซต์และวิธีการสืบค้นให้ง่ายต่อการใช้งานให้มากข้ึนด้วย 
 

ภาพที่ 15:  ระดับการยอมรับในข้อมูลข่าวสารหรือความรู้ที่ สสวท. เผยแพร่ จ าแนกตามกลุ่มตัวอย่าง 

 
ที่มา: จากการส ารวจ โดย มูลนิธิ สวค. 
 
ตัวช้ีวัดที่ 2.4.2  ระดับการยอมรับในผลงานและบทบาทของ สสวท.  

 
การวัดระดับการยอมรับในผลงานและบทบาทของ สสวท. วัดจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 7 กลุ่ม คือ  

1) คณะกรรมการ สสวท. 2) ผู้บริหารโรงเรียน 3) ครูผู้สอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  
4) นักเรียน 5) ผู้ปกครอง 6) เครือข่าย สสวท. และ 7) บุคคลทั่วไป ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่รู้จัก สสวท.  
รวมจ านวนตัวอย่างทั้งหมด 2,743 ตัวอย่าง มีผลการด าเนินงานในภาพรวมหรือระดับการยอมรับในผลงาน
และบทบาทของ สสวท. เท่ากับ 4.087 คิดเป็นระดับคะแนน 4 คะแนน แสดงถึงการยอมรับในผลงาน 
และบทบาทของ สสวท. สสวท. อยู่ในระดับมาก  
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ภาพที่ 16:  ระดับการยอมรับในผลงานและบทบาทของ สสวท. 

 
   ที่มา: จากการส ารวจ โดย มูลนธิิ สวค. 

 
เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่าทุกประเด็นมีคะแนนการยอมรับในผลงานและบทบาทของ สสวท.  

อยู่ในระดับมาก โดยการยอมรับในผลงานและบทบาทในประเด็นเป็นองค์กรที่มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนา
การศึกษาของประเทศ ได้คะแนนมากที่สุด 4.125 รองลงมา คือ เป็นองค์กรส าคัญต่อการขับเคลื่อนการพัฒนา
ความรู้ ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ได้คะแนน 4.122 ส่วนประเด็นมีผลงาน
ด้านระบบประกันคุณภาพและการประเมินมาตรฐานการศึกษา ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  
และเทคโนโลยีในสถานศึกษาได้คะแนน 4.060 ซึ่งน้อยกว่าข้ออ่ืน ๆ แต่หากพิจารณาในภาพรวมยังคงมี
คะแนนใกล้เคียงกัน และเม่ือพิจารณารายกลุ่มตัวอย่างทั้ง 7 กลุ่ม พบว่าเครือข่าย สสวท. มีคะแนนการยอมรับ
มากที่สุด คือ 4.775 ในขณะที่กลุ่มนักเรียนและผู้ปกครองได้คะแนน 3.971 และ 3.898 ตามล าดับ  
ทั้งนี้ สังเกตได้ว่าคะแนนการยอมรับด้านบทบาทของ สสวท. ในภาพรวมจะมีคะแนนมากกว่าด้านผลงาน
เฉพาะด้าน ดังนั้น สสวท. อาจพิจารณาว่าต้องการให้ผลงานด้านใดมีความโดดเด่นมากขึ้น ก็สามารถเลือก
ผลงานด้านนั้น ๆ มาท าการประชาสัมพันธ์หรือจัดท าเนื้อหา (Content) ให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการรับรู้ 
(Awareness) ได้มากขึ้น 
 

ภาพที่ 17:  ระดับการยอมรับในผลงานและบทบาทของ สสวท. จ าแนกตามกลุ่มตัวอย่าง 

 
ที่มา: จากการส ารวจ โดยมูลนิธิ สวค.  
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ผลการด าเนินงานมิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพ 
 

ผลประเมินการปฏิบัติงานของ สสวท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในภาพรวมมิติที่ 3  
ด้านประสิทธิภาพ (ร้อยละ 15) อยู่ที่ระดับคะแนน 4.600 ตามเกณฑ์การประเมินผล จ านวน 3 ตัวชี้วัดหลัก 
โดยมีผลการด าเนินงานสูงกว่าและเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแต่ละตัวชี้วัด โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 8:  ผลคะแนนการปฏิบัติงานของ สสวท. ในมิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน น้ าหนัก 
ผลการ 

ด าเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 
(เต็ม 5.0) 

คะแนนถ่วง 
น้ าหนัก 

มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพ     
3.1 ความส าเร็จของการด าเนินงาน 7  4.500 6.300 

3.1.1 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ 3.5 ร้อยละ 96.07 5.000 3.500 
3.1.2 ร้อยละของโครงการท่ีด าเนินการแล้วเสร็จตามแผน 3.5 ร้อยละ 98.61 4.000 2.800 

3.2 ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชน 3 ร้อยละ 15.74 5.000 3.000 
3.3 ประสิทธิภาพในการบริหารงาน/ความคุ้มค่าในการด าเนินงาน 5  4.500 4.500 

3.3.1 การจัดส่งต้นฉบับหนังสือเรียนส าหรับการจัดพิมพ์ 2.5 เฉลี่ย 15 วัน 4.000 2.000 
3.3.2 สัดส่วนของจ านวนครู ท่ีผ่ านเกณฑ์การอบรม 

ตามแนวทาง สสวท. 
2.5 ร้อยละ 84.59 5.000 2.500 

รวมมิติที่ 3 15  4.600 13.800 
ที่มา: มูลนิธิ สวค. (2564). 

 

ส าหรับรายละเอียดผลการปฏิบัติงานในแต่ละตัวชี้วัด มิติที่ 3 มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัดที่ 3.1  ความส าเร็จของการด าเนินงาน  
 
ความส าเร็จของการด าเนินงาน ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดยอ่ย ได้แก่ 
ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ตัวชี้วัดที่ 3.1.2 ร้อยละของโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จตามแผน 
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ตัวช้ีวัดที่ 3.1.1  ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ  
 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สสวท. มีการเบิกจ่ายงบประมาณส าหรับการด าเนินงาน ประกอบด้วย 

ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา และเงินกองทุนเพ่ือนวัตกรรมและการพัฒนา 
สสวท. รวมทั้งงบส ารองที่หักไว้ตามแผนปฏิบัติต้นปีงบประมาณแล้ว คิดเป็นร้อยละ 96.07 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ 
การให้คะแนน อยู่ในช่วงร้อยละ 93 – 96 คิดเป็นระดับคะแนน 5.000 คือด าเนินการปฏิบัติงานได้ดีมาก  
แม้การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สสวท. ยังคงพบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ  
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ยังคงมีความรุนแรงต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2563 ท าให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการ
ด าเนินงานต่าง ๆ เช่น การจัดประชุมแบบออนไลน์ การปรับเลื่อนระยะเวลาการจัดกิจกรรม งดกิจกรรม  
การลงพ้ืนที่ติดตามและประเมินผล การปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมร่วมกับนักเรียนเพ่ือลดความเสี่ยง 
การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้ สสวท. มีค่าใช้จ่ายที่ลดลงในบางรายการ เช่น ค่าเดินทาง และค่าที่พัก เป็นต้น  

 
ภาพที่ 18:  ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ 

 
 ที่มา: รายงานผลการด าเนินงานของ สสวท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
ตัวช้ีวัดที่ 3.1.2  ร้อยละของโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จตามแผน  
 

สสวท. มีการติดตามผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ  
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 72 โครงการ โดยโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ
ตามแผน จ านวนทั้งสิ้น 71 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 98.61 เมือ่เทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน อยู่ในช่วงร้อยละ 
98 – 99 คิดเป็นระดับคะแนน 4.000 คือด าเนินการปฏิบัติงานได้ดี แม้ว่า สสวท. จะด าเนินการโครงการย่อย
ได้เพียง 71 โครงการ ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แต่สามารถ
ด าเนินการได้ครอบคลุมทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ (23 โครงการหลัก)  
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ภาพที่ 19:  จ านวนโครงการที่ด าเนินแล้วเสร็จตามแผน 

 
ที่มา: รายงานผลการด าเนินงานของ สสวท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ตัวช้ีวัดที่ 3.2  ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชน 
 
ตัวชี้วัดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชน พิจารณาตามกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่าย 

ด้านบุคลากร ไม่เกินร้อยละ 30 ของแผนการใช้จ่ายเงินประจ าปี และค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่เกินกรอบวงเงิน
รวมฯ และค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรจริงไม่สูงกว่างบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากส านักงบประมาณ ได้แก่ 
เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าสวัสดิการ และค่าตอบแทนพิเศษตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เป็นต้น โดย สสวท. 
มีงบประมาณค่าใช้จ่ายบุคลากร 287,246,730.93 บาท เทียบกับงบประมาณแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ 
สสวท. ที่ได้รับอนุมัติล่าสุด หักงบส ารองตามแผนปฏิบัติการต้นปีงบประมาณ เท่ากับ 1,825,070,910.00 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 15.74 เมื่อเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน อยู่ในช่วงต่ ากว่าร้อยละ 30 คิดเป็นระดับคะแนน 
5.000 คือด าเนินการปฏิบัติงานได้ดีมาก ดังภาพ 
 

ภาพที่ 20:  ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชน 

  
หมายเหตุ: งบจัดสรรค านวณจากแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ สสวท. ที่ได้รับอนุมัติล่าสุด หักงบส ารองตามแผนปฏิบตัิ
การต้นปีงบประมาณ เท่ากับ 1,825,070,910.00 บาท งบบุคลากรที่ได้รับการจัดสรร 287,246,730.93 บาท 
ที่มา: รายงานผลการด าเนินงานของ สสวท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
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ตัวชี้วัดที่ 3.3  ประสิทธิภาพในการบริหารงาน/ความคุ้มค่าในการด าเนินงาน  
 
ประสิทธิภาพในการบริหารงาน/ความคุ้มค่าในการด าเนนิงาน ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วดัย่อย ได้แก่ 
ตัวชี้วัดที่ 3.3.1 การจัดส่งต้นฉบับหนังสือเรียนส าหรับการจัดพิมพ์ 
ตัวชี้วัดที่ 3.3.2 สัดส่วนของจ านวนครูที่ผ่านเกณฑ์การอบรมตามแนวทาง สสวท. 
 

ตัวช้ีวัดที่ 3.3.1  การจัดส่งต้นฉบับหนังสือเรียนส าหรับการจัดพิมพ์ 
 

สสวท. มีการด าเนินงานจัดท าต้นฉบับหนังสือเรียนทั้งฉบับพิมพ์ซ้ าและฉบับพิมพ์ใหม่ รวมทั้งสิ้น 120 
รายการ แบ่งเป็นพิมพ์ซ้ าหนังสือเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จ านวน 60 รายการ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 18 รายการ รวมพิมพ์ซ้ าหนังสือเรียนจ านวน 78 รายการ ส าหรับพิมพ์ใหม่
หนังสือเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 4, 5 และ 6 รวมพิมพ์ใหม่หนังสือเรียนจ านวน 42 รายการ เมื่อพิจารณา
ระยะเวลาการด าเนินการจัดส่งต้นฉบับหนังสือเรียนส าหรับการจัดพิมพ์ ตั้งแต่ขั้นตอนการรับ-ส่งไฟล์ต้นฉบับ
ของฝ่ายวิชา ถึงผู้รับอนุญาต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีการด าเนินการเฉลี่ยจ านวน 14.6 วันหรือ
โดยเฉลี่ย 15 วันท าการ เมื่อเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน อยู่ในช่วงระยะเวลาเฉลี่ย 11 – 15 วันท าการ 
คิดเป็นระดับคะแนน 4.000 คือด าเนินการปฏิบัติงานได้ดี ทั้งนี้ ในการด าเนินการจัดเก็บและจัดส่งต้นฉบับ 
สสวท. มีการด าเนินการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และมีเครื่องมือในการตรวจสอบ version เอกสารท าให้ลด
การใช้กระดาษและลดความยุ่งยากและใช้เวลาในการด าเนินการลดลง  
 

ภาพที่ 21:  จ านวนวันเฉลี่ยในการด าเนนิการจัดส่งและจัดพิมพ์ 

 
หมายเหตุ: พิมพ์ซ้ าหนังสือเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 (จ านวน 60 รายการ)  

  และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 (จ านวน 18 รายการ) รวมทั้งสิ้น 78 รายการ  
  พิมพ์ใหม่หนังสือเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1,2,4,5 และ 6 รวมทั้งสิ้น 42 รายการ 

ที่มา: รายงานผลการด าเนินงานของ สสวท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ตัวช้ีวัดที่ 3.3.2  สัดส่วนของจ านวนครูที่ผ่านเกณฑ์การอบรมตามแนวทาง สสวท.  
 

สสวท. มีการด าเนินการจัดอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยสัดส่วนของจ านวนครูที่ผ่านเกณฑ์
การอบรมตามแนวทาง สสวท. พิจารณาจากจ านวนครูที่ผ่านเกณฑ์การอบรมตามแนวทาง สสวท. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เปรียบเทียบกับจ านวนครูที่เข้าฝึกอบรมตามแนวทาง สสวท. ทั้งหมด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้ รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ 
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามแนวทางของ สสวท. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่เข้ารับ
การอบรมจ านวนทั้งสิ้น 258 ,287 คน ผ่านเกณฑ์การอบรมตามแนวทาง สสวท. จ านวน 218 ,487 คน  
จาก 5 โครงการหลัก ดังนี้ 1) โครงการการพัฒนาศักยภาพครูแกนน าและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือขยายผล
การให้บริการวิชาการด้านหลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ของ สสวท.  2) โครงการการปรับ 
การเรียนเปลี่ยนการสอนของครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ตามแนวทาง สสวท. 
3) โครงการการส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) 4) โครงการการยกระดับคุณภาพโรงเรียน 
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี และ 5) โครงการการเพ่ิมศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครู 
ยุคใหม่ส าหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 แม้การอบรมของครูบางส่วนยังมีปัญหาการเชื่อมต่อสัญญาณ
อินเทอร์เน็ต ไม่มีความพร้อมด้านใช้การใช้อุปกรณ์ไอทีส าหรับการอบรม แต่ผลการด าเนินงานของ สสวท.  
คิดเป็นร้อยละ 84.59 เมื่อเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน ซึ่งมากกว่าร้อยละ 75 ขึ้นไป คิดเป็นระดับคะแนน 
5.000 คือ ด าเนินการปฏิบัติงานได้ดีมาก  

 
ตารางท่ี 9:  สัดส่วนของจ านวนครูที่ผ่านเกณฑ์การอบรมตามแนวทาง สสวท. 

โครงการ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. การพัฒนาศักยภาพครูแกนน าและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขยายผลการให้บริการ

วิชาการด้านหลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ของ สสวท. 
1,056 คน 643 คน 

2. การปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนของครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสะ
เต็มศึกษา ตามแนวทาง สสวท. 

46,637 คน 33,996 คน 

3. การส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) หลักสูตรจัดการเรียนรู้วิทยาการ
ค านวณส าหรับครูขั้นสูง (วิทยาการข้อมูล) 

193,866 คน 173,495 คน 

4. การยกระดับคุณภาพโรงเรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 375 คน 336 คน 
5. การเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ส าหรับการเรียนรู้ศตวรรษท่ี 21 16,353 คน 10,017 คน 

รวม 258,287 คน 218,487 คน 
ร้อยละ 84.59 

ที่มา: รายงานผลการด าเนินงานของ สสวท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ผลการด าเนินงานมิติที่ 4 ด้านการก ากับดูแลกิจการและพัฒนาองค์กร 
 

ผลประเมินการปฏิบัติงานของ สสวท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในภาพรวมมิติที่ 4  
ด้านการก ากับดูแลกิจการและพัฒนาองค์กร (ร้อยละ 30) อยู่ที่ระดับคะแนน 5.000 ตามเกณฑ์การประเมินผล 
จ านวน 3 ตัวชี้วัดหลัก โดยมีผลการด าเนินงานสูงกว่าและเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแต่ละตัวชี้วัด  
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 10:  ผลคะแนนการปฏิบัติงานของ สสวท. ในมิติที่ 4 ด้านการก ากับดูแลกิจการและพัฒนาองค์กร 

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน น้ าหนัก 
ผลการ 

ด าเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 
(เต็ม 5.000) 

คะแนนถ่วง 
น้ าหนัก 

มิติที่ 4 ด้านการก ากับดูแลกิจการและพัฒนาองค์กร  
4.1 ระดับการพัฒนาด้านการก ากับดูแลกิจการ 10 100 คะแนน 5.000 10.000 
4.2 ระดับความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อ สสวท. 5 ระดับ 4.384 5.000 5.000 
4.3 ผลการพฒันาศักยภาพองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 15  5.000 15.000 

4.3.1 การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล  5 9 คะแนน 5.000 5.000 
4.3.2 การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 

4.0 (PMQA 4.0)  
10 

425.58  
คะแนน 

5.000 10.000 

รวมมิติที่ 4 30  5.000 30.000 
ทีม่า: มูลนิธิ สวค. (2564). 
 

ส าหรับรายละเอียดผลการปฏิบัติงานในแต่ละตัวชี้วัด มิติที่ 4 มีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตัวช้ีวัดที่ 4.1  ระดับการพัฒนาด้านการก ากับดูแลกิจการ  

 
ผลส าเร็จในด้านการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน ตามประเด็นที่ ก.พ.ร. 

ก าหนด พิจารณาจากความสามารถของ สสวท.ในการส่งเสริมให้มีการก ากับดูแลที่ดี และสนับสนุน 
ให้คณะกรรมการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบให้ครบถ้วนและมีประสิทธิผล ประกอบด้วย 9 ประเด็น 
ได้แก่  

1. การวางแผนปฏิบัติการ 5 ปี ทบทวนผลการด าเนินงานขององค์การมหาชน เพ่ือก าหนดทิศทาง 
และนโยบายการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน และพิจารณาแผนปฏิบัติการ 5 ปี  

2. การบริหารทางการเงิน พิจารณาจากรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการเงินเทียบกับเป้าหมาย  
การด าเนินงาน  

3. การบริหารทรัพยากรบุคคล พิจารณาจากแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ต้องมีระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อก าหนด เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไปที่ชัดเจน  

4. การควบคุมภายใน พิจารณารายงานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ ยง  
และการตรวจสอบภายใน โดยการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง รายงาน 
ต้องครอบคลุมตามภารกิจหลักขององค์การมหาชน และมีประเด็นครบถ้วนตาม มาตรฐาน 
การควบคุมภายในที่กระทรวงการคลังก าหนด ส าหรับแผนบริหารความเสี่ยงต้องครอบคลุม  
3 ประเด็น คือ การก าหนดปัจจัยเสี่ยง ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง  และแผนบริหารความเสี่ยง  
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ในส่วนของรายงานผลการตรวจสอบภายใน เนื้อหาต้องครอบคลุมถึงผลการปฏิบัติงานเทียบกับ
แผนการตรวจสอบ ปัญหาอุปสรรค ที่ท าให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ  
และความเสี่ยงการควบคุมท่ีส าคัญ และเรื่องอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการควรทราบ 

5. การบริหารงานทั่วไป พิจารณาจากการบริหารจัดการความรู้ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  
และการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

6. การค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/การตอบสนองต่อประชาชน พิจารณาจากการด าเนินการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยผลความพึงพอใจ
ของกลุ่มเป้าหมายต่องานบริการขององค์การมหาชนร้อยละ 80 ขึ้นไป 

7. การบริหารการประชุม พิจารณาการจากการประชุมของคณะกรรมการร้อยละ 90 ของจ านวน
การประชุมมีกรรมการเข้าร่วมประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไป กรรมการโดยต าแหน่งสามารถมอบหมาย
ผู้แทนเข้าร่วมการประชุมได้ไม่เกิน 2 คนต่อ 1 ต าแหน่ง 

8. การประเมินผลการปฏิบัติงานองค์การมหาชน พิจารณาจากรายงานผลการด าเนินงานของ
องค์การมหาชน พร้อมข้อเสนอแนะการพัฒนาการด าเนินงานขององค์การมหาชนแก่รัฐมนตรี  
ที่ก ากับดูแลองค์การมหาชน 

9. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการองค์การมหาชน พิจารณาจากการประเมิน
ตนเอง ทั้งแบบรายบุคคลและแบบทั้งคณะ 

 
โดยจากประเด็นข้างต้น สสวท. มีการด าเนินงานครบถ้วนใน 9 ประเด็น ซึ่งระดับการก ากับดูแล

กิจการอยู่ที่ 100 คะแนน เมื่อเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน อยู่ในช่วง 89 – 100 คะแนน คิดเป็นระดับ
คะแนน 5.000 คือด าเนินการปฏิบัติงานได้ดีมาก   
 

ตารางท่ี 11:  ผลคะแนนระดับการพัฒนาด้านก ากับดูแลกิจการ 
ประเด็นการประเมิน น้ าหนัก คะแนนที่ได้ 

1. การวางแผนปฏิบัติการ 5 ปี 15 15 
2. การบริหารทางการเงิน 10 10 
3. การบริหารทรัพยากรบุคคล 15 15 
4. การควบคุมภายใน 10 10 

4.1 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 5 5 
4.2 การตรวจสอบภายใน 5 5 

5. การบริหารงานท่ัวไป 15 15 
5.1 การบริหารจัดการความรู้ 5 5 
5.2 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 5 5 
5.3 การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน 5 5 

6. การค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/การตอบสนองต่อประชาชน 15 15 
7. การบริหารการประชุม 5 5 
8. การประเมินผลการปฏิบัติงานองค์การมหาชน 10 10 
9. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการองค์การมหาชน 5 5 

รวม 100 100 
คะแนนที่ได้ (เต็ม 5.000) 10 5.000 

ที่มา: รายงานผลการด าเนินงานของ สสวท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
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ตัวช้ีวัดที่ 4.2  ระดับความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อ สสวท.  
 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อ สสวท.  โดยมีผลคะแนน 
จากการส ารวจระดับความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อ สสวท. พบว่า บุคลากรมีความผูกพันต่อ สสวท.  
อยู่ที่คะแนนเฉลี่ย 4.344 คะแนน เมื่อเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน คิดเป็นระดับคะแนน 5.000 คือ บุคลากร 
สสวท. มีความผูกพันต่อองค์กรมากที่สุด โดยประเด็นที่บุคลากรสะท้อนถึงความผูกพันมากที่สุด คือ  
การมุ่งมั่นพยายามทุ่มเทให้กับองค์กร (Strive) มีคะแนนเฉลี่ย 4.363 คะแนน อยู่ในระดับความผูกพันมากที่สุด 
รองลงมาคือ การพูดถึงองค์กรต่อบุคคลภายนอก (Say) มีคะแนนเฉลี่ย 4.353 คะแนน อยู่ในระดับความผูกพัน
มากที่สุด และการด ารงอยู่เป็นส่วนหนึ่งกับองค์กร (Stay) มีคะแนนเฉลี่ย 4.320 คะแนน อยู่ในระดับ 
ความผูกพันมากที่สุด ตามล าดับ ดังแสดงในภาพ 
 

ภาพที่ 22:  ระดับความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อ สสวท. 

 
ที่มา: จากการส ารวจ โดย มลูนิธิ สวค.  
 

เมื่อพิจารณาตามกลุ่มงาน พบว่า บุคลากรกลุ่มบริหารและกลุ่มอ านวยการมีคะแนนอยู่ในระดับ 
ความผูกพันที่มีต่อ สสวท. โดยกลุ่มบริหารเป็นกลุ่มงานที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด 4.569 คะแนน  
และกลุ่มอ านวยการมีคะแนนเฉลี่ย 4.489 ตามล าดับ เมื่อเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนของกลุ่มบริหาร 
และกลุ่มอ านวยการ คิดเป็นระดับคะแนน 5.000 คือ มีความผูกพันต่อองค์กรมากที่สุด ในขณะที่กลุ่มวิชาการ 
มีคะแนนเฉลี่ย 4.189 คะแนน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีคะแนนความผูกพันน้อยที่สุด เมื่อเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน 
คิดเป็นระดับคะแนน 4.000 คือ มีความผูกพันต่อองค์กรมาก รายละเอียดปรากฏดังแสดงภาพ 
 
 
 
 
  

ผลการด าเนินงาน 4.344 คะแนน 
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ภาพที่ 23:  ระดับความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อ สสวท. จ าแนกตามกลุ่มงาน 

 
ที่มา: จากการส ารวจ โดย มลูนิธิ สวค.  

 
เมื่อพิจารณาตามช่วงอายุ พบว่า บุคลากรที่มีช่วงอายุ 20 – 30 ปี ช่วงอายุ 41 – 50 ปี และช่วงอายุ 

51 – 60 ปี มีคะแนนอยู่ในระดับความผูกพันที่มีต่อ สสวท. โดยกลุ่มบุคลากรช่วงอายุ 51 – 60 ปี เป็นกลุ่มงาน
ที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด 4.562 คะแนน รองลงมาคือ กลุ่มบุคลากรช่วงอายุ 41 – 50 ปี มีคะแนนเฉลี่ย 
4.507 และกลุ่มบุคลากรช่วงอายุ 20 – 30 ปี มีคะแนนเฉลี่ย 4.281 ตามล าดับ เมื่อเทียบกับเกณฑ์การให้
คะแนนของทั้ง 3 กลุ่มดังกล่าว คิดเป็นระดับคะแนน 5.000 คือ มีความผูกพันต่อองค์กรมากที่สุด ในขณะที่
กลุ่มบุคลากรช่วงอายุ 31 – 40 ปี มีคะแนนเฉลี่ย 4.120 คะแนน ซึ่งเป็นคะแนนความผูกพันเฉลี่ยน้อยที่สุด 
เมื่อเทียบกับกลุ่มอื่น ดังแสดงในภาพ 
 

ภาพที่ 24:  ระดับความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อ สสวท. จ าแนกตามช่วงอายุ 

 
ที่มา: จากการส ารวจ โดย มลูนิธิ สวค.  
 

ระดับความคิดเห็นและความพึงพอใจของบุคลากร 
ผลการส ารวจระดับความคิดเห็นของบุคลากร สสวท. ที่มีต่อองค์กร หัวหน้างาน สภาพแวดล้อม  

และระบบสารสนเทศ พบว่า บุคลากร สสวท. มีระดับความคิดเห็นในภาพรวม อยู่ในระดับคะแนนเฉลี่ย 3.947 
เห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณาแต่ละหัวข้อพบว่า ระดับความคิดเห็นของบุคลากร สสวท. ที่มีต่อระบบสารสนเทศ 
มีระดับความเห็นด้วยมาก อยู่ในระดับคะแนนเฉลี่ย 4.113 คะแนน รองลงมาคือ ระดับความคิดเห็นของ
บุคลากร สสวท. ที่มีต่อหัวหน้างาน มีระดับความเห็นด้วยมาก อยู่ในระดับคะแนนเฉลี่ย 4.041 คะแนน และ
ระดับความคิดเห็นของบุคลากร สสวท. ที่มีต่อองค์กร มีระดับความเห็นด้วยมาก อยู่ในระดับคะแนนเฉลี่ย 
3.978 คะแนน ตามล าดับ ในขณะที่ระดับความคิดเห็นของบุคลากร สสวท. ที่มีต่อสภาพแวดล้อม ซึ่งเป็น
ประเด็นที่มีความคิดเห็นน้อยที่สุด โดยมีระดับระดับคะแนนเฉลี่ย 3.649 คะแนน  
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เมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นของบุคลากร สสวท. ที่มีต่อองค์กร ประเด็นที่เห็นด้วยมากที่สุด  
3 อันดับแรกคือ สสวท. เป็นองค์กรแห่งการพัฒนาขีดความสามารถด้านวิชาการให้กับครูและนักเรียน  
อยู่ในระดับคะแนนเฉลี่ย 4.461 คะแนน รองลงมาคือ รูปแบบสวัสดิการของ สสวท. มีความเหมาะสม  
อยู่ในระดับคะแนนเฉลี่ย 4.318 คะแนน และเพ่ือนร่วมงานให้ความช่วยเหลือ แนะน า และสนับสนุน  
ในการท างาน อยู่ในระดับคะแนนเฉลี่ย 4.224 ตามล าดับ 

 
เมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นของบุคลากร สสวท. ที่มีต่อหัวหน้างาน ประเด็นที่เห็นด้วยมากที่สุด 

3 อันดับแรกคือ หัวหน้างานรับฟังความคิดเห็นในการท างาน อยู่ในระดับคะแนนเฉลี่ย 4.090 คะแนน 
รองลงมาคือ หัวหน้างานให้ค าแนะน า ส่งเสริม และสนับสนุนการท างาน อยู่ในระดับคะแนนเฉลี่ย 4.078 คะแนน 
และมีความไว้วางใจต่อหัวหน้างาน อยู่ในระดับคะแนนเฉลี่ย 4.073 คะแนน ตามล าดับ 

 
เมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นของบุคลากร สสวท. ที่มีต่อสภาพแวดล้อม ประเด็นที่เห็นด้วย 

มากทีสุ่ด 3 อันดับแรกคือ รู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเมื่อปฏิบัติงานที่ สสวท. อยู่ในระดับคะแนนเฉลี่ย  
4.057 คะแนน รองลงมาคือ อุปกรณ์ส านักงานมีปริมาณที่เพียงพอต่อการใช้งาน อยู่ในระดับคะแนนเฉลี่ย 
4.053 คะแนน และภาพแวดล้อมของสถานที่ปฏิบัติงานมีความเหมาะสม อยู่ในระดับคะแนนเฉลี่ย  
3.837 คะแนน 
 

เมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นของบุคลากร สสวท. ที่มีต่อระบบสารสนเทศ ประเด็นที่เห็นด้วย 
มากที่สุด 3 อันดับแรกคือ ระบบสารสนเทศของ สสวท. เอ้ือต่อการท างานแบบ Work from Home  
ในช่วงการเกิด COVID-19 อยู่ในระดับคะแนนเฉลี่ย 4.237 คะแนน รองลงมาคือ เมื่อระบบสารสนเทศติดขัด
หรือมีปัญหา เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว อยู่ในระดับคะแนนเฉลี่ย 4.159 คะแนน และ  
ระบบสารสนเทศช่วยให้การท างานและการสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว อยู่ ในระดับคะแนนเฉลี่ย  
4.094 คะแนน ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี 12:  ระดับความคิดเห็นและความพึงพอใจของบุคลากร สสวท. ที่มีต่อองค์กร  

หัวหน้างาน สภาพแวดล้อม และระบบสารสนเทศ 
ประเด็น คะแนนเฉลี่ย การแปลผล 

ความคิดเห็นต่อองค์กร 3.978 มาก 
1) ค่าจ้าง และผลตอบแทนของ สสวท. อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม 4.208 มาก 
2) รูปแบบสวัสดิการของ สสวท. มีความเหมาะสม 4.318 มากที่สุด 
3) ลักษณะงานท่ีท่านได้รับมอบหมายมีความเหมาะสมกับต าแหน่งและความรู้

ความสามารถ 
4.049 มาก 

4) ปริมาณงานท่ีท่านได้รับมอบหมายมีความเหมาะสม 3.820 มาก 
5) งานอื่น ๆ ท่ีท่านได้รับมอบหมาย นอกเหนือจากงานปกติไม่มากจนเกินไป 3.678 มาก 
6) งานท่ีท่านท าอยู่มีความท้าทาย 4.106 มาก 
7) สสวท. มีระบบการท างานท่ีดี ช่วยให้การท างานมีประสิทธิภาพ 3.922 มาก 
8) การท างานใน สสวท. มีความยืดหยุ่น ท าให้เกิดความสมดุลระหว่างการท างาน 

และการด าเนินชีวิต (Work-Life Balance) 
3.751 มาก 

9) ท่านได้รับการอบรมอย่างเพียงพอส าหรับการปฏิบัติงาน 3.886 มาก 
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ประเด็น คะแนนเฉลี่ย การแปลผล 
10) ท่านได้รับการอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะและความช านาญอย่างสม่ าเสมอ 3.869 มาก 
11) ท่านได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ ในการท างานท่ีจ าเป็นต่อการเติบโตในสายงาน 3.829 มาก 
12) ผู้บริหารสามารถขับเคลื่อน สสวท. ให้บรรลุเป้าหมายท่ีได้ก าหนดไว้ 3.898 มาก 
13) สสวท. มีทิศทาง เป้าหมาย และแผนด าเนินงานท่ีมีชัดเจน 4.000 มาก 
14) ท่านได้รับทราบข้อมูลข่าวสารท่ีส าคัญของ สสวท. อย่างรวดเร็ว 4.127 มาก 
15) ท่านมีความไว้วางใจต่อเพื่อนร่วมงานของท่าน 4.159 มาก 
16) ท่านสามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็นในการท างานกับเพื่อนร่วมงานได้ 4.216 มากที่สุด 
17) เพื่อนร่วมงานให้ความช่วยเหลือ แนะน า และสนับสนุนในการท างาน 4.224 มากที่สุด 
18) สสวท. ยอมรับในความรู้ ความสามารถและผลงานของท่าน 4.049 มาก 
19) ท่านรู้สึกมั่นคงในการท างานท่ี สสวท. 4.224 มากที่สุด 
20) สสวท. ให้ความส าคัญและเห็นคุณค่าของพนักงาน 4.008 มาก 
21) สสวท. มีการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ 3.820 มาก 
22) สสวท. มีหลักเกณฑ์การประเมินผลบุคลากรที่ชัดเจน  3.755 มาก 
23) สสวท. มีระบบการประเมินผลงานของบุคลากรอย่างเหมาะสม และกระตุ้น 

ให้พนักงานท างานเต็มความสามารถ 
3.718 มาก 

24) สสวท. มีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร 3.865 มาก 
25) สสวท. มีการสื่อสารแบบสองทางที่มีประสิทธิผล 3.808 มาก 
26) สสวท. ตอบสนองต่อข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพนักงานอย่างเหมาะสม  3.702 มาก 
27) สสวท. เปิดโอกาสให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายงาน 3.988 มาก 
28) สสวท. มีการพิจารณาผลตอบแทน และการเลื่อนต าแหน่งอย่างเหมาะสม 3.890 มาก 
29) สสวท. เป็นองค์กรแห่งการพัฒนาขีดความสามารถด้านวิชาการให้กับครูและ

นักเรียน 
4.461 มากที่สุด 

ความคิดเห็นต่อหัวหน้างาน 4.041 มาก 
30) สสวท. เปิดโอกาสให้ท่านตัดสินใจตามขอบเขตของงานท่ีรับผิดชอบ 4.037 มาก 
31) ท่านมีความไว้วางใจต่อหัวหน้างานของท่าน 4.073 มาก 
32) หัวหน้างานเป็นแบบอย่างที่ดีของท่านในการปฏิบัติงาน 3.988 มาก 
33) หัวหน้างานรับฟังความคิดเห็นในการท างานของท่าน 4.090 มาก 
34) หัวหน้างานให้ค าแนะน า ส่งเสริม และสนับสนุนการท างานของท่าน 4.078 มาก 
35) หัวหน้างานปฏิบัติกับผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 3.976 มาก 
36) ท่านทราบถึงความคาดหวังท่ีหัวหน้างานมีต่อการปฏิบัติงานของท่าน 4.049 มาก 
ความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อม 3.649 มาก 
37) สภาพแวดล้อมของสถานท่ีปฏิบัติงานมีความเหมาะสม เช่น แสงสว่างเพียงพอ  

มีการถ่ายเทอากาศท่ีดี บรรยากาศเอื้อต่อการท างาน  
3.837 มาก 

38) อุปกรณ์ส านักงานมีปริมาณท่ีเพียงพอต่อการใช้งาน 4.053 มาก 
39) พื้นท่ีในการท างานไม่คับแคบหรือแออัด มีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 3.743 มาก 
40) พื้นท่ีส่วนกลางส าหรับการท างานมีเพียงพอ 3.559 มาก 
41) ห้องประชุมมีเพียงพอ และอุปกรณ์มีความพร้อมต่อการใช้งาน 3.420 มาก 
42) ห้องอาหารมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการ 3.453 มาก 
43) สถานท่ีจอดรถมีเพียงพอ และสะดวกสบาย 3.073 ปานกลาง 
44) ท่านรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในการปฏิบัติงานท่ี สสวท. 4.057 มาก 
ความคิดเห็นต่อระบบสารสนเทศ 4.113 มาก 
45) ระบบสารสนเทศมีความเสถียร ใช้งานได้อย่างราบรื่นไม่ติดขัด 4.033 มาก 
46) ระบบสารสนเทศสามารถเชื่อมโยงข้อมูลภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 4.045 มาก 
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ประเด็น คะแนนเฉลี่ย การแปลผล 
47) ระบบสารสนเทศช่วยให้การท างานและการสืบค้นข้อมูลของท่านรวดเร็ว 4.094 มาก 
48) เมื่อระบบสารสนเทศติดขัดหรือมีปัญหา เจ้าหน้าท่ีสามารถแก้ปัญหาได้ 

อย่างรวดเร็ว 
4.159 มาก 

49) ระบบสารสนเทศของ สสวท.เอื้อต่อการท างานแบบ Work from Home ในช่วง
การเกิด COVID-19  

4.237 มากที่สุด 

คะแนนระดับความคิดเห็นของบุคลากร สสวท. โดยภาพรวม 3.947 มาก 
ที่มา: จากการส ารวจ โดย มลูนิธิ สวค.  
 

เมื่อพิจารณาถึงประเด็นความคิดเห็นของบุคลากรที่มีความพึงพอใจมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 
สสวท. เป็นองค์กรแห่งการพัฒนาขีดความสามารถด้านวิชาการให้กับครูและนักเรียน อยู่ในระดับคะแนนเฉลี่ย 
4.461 คะแนน รองลงมาคือ รูปแบบสวัสดิการของ สสวท. มีความเหมาะสม อยู่ในระดับคะแนนเฉลี่ย 4.318 
คะแนน ระบบสารสนเทศของ สสวท.เอ้ือต่อการท างานแบบ Work from Home ในช่วงการเกิด COVID-19 
อยู่ในระดับคะแนนเฉลี่ย 4.237 คะแนน ตามล าดับ ส าหรับประเด็นเพ่ือนร่วมงานให้ความช่ วยเหลือ แนะน า 
และสนับสนุนในการท างาน และรู้สึกมั่นคงในการท างานที่ สสวท. มีระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน คือ  
4.224 คะแนน รายละเอียดปรากฏดังแสดงภาพ 
 

ภาพที่ 25:  ประเด็นความคิดเห็นที่มีคะแนนความพึงพอใจมากที่สุด 5 อันดับแรก 

 
    ที่มา: จากการส ารวจ โดย มลูนิธิ สวค.  
 

เมื่อพิจารณาถึงประเด็นความคิดเห็นของบุคลากรที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 
สถานที่จอดรถมีเพียงพอ และสะดวกสบาย อยู่ในระดับคะแนนเฉลี่ย 3.073 คะแนน รองลงมาคือ ห้องประชุม
มีเพียงพอ และอุปกรณ์มีความพร้อมต่อการใช้งาน อยู่ในระดับคะแนนเฉลี่ย 3.420 คะแนน ห้องอาหาร 
มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการ อยู่ในระดับคะแนนเฉลี่ย 3.453 คะแนน พ้ืนที่ส่วนกลาง
ส าหรับการท างานมีเพียงพอ อยู่ในระดับคะแนนเฉลี่ย 3.559 คะแนน และงานอ่ืน ๆ ที่ท่านได้รับมอบหมาย 
นอกเหนือจากงานปกติไม่มากจนเกินไป อยู่ในระดับคะแนนเฉลี่ย 3.678 คะแนน ตามล าดับ ดังแสดงในภาพ 
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ท่านรู้สึกมั่นคงในการท างานที่ สสวท.

เพื่อนร่วมงานให้ความช่วยเหลือ แนะน า และสนับสนุนในการท างาน

ระบบสารสนเทศของ สสวท.เอื้อต่อการท างานแบบ Work from Home 
ในช่วงการเกิด COVID-19 

รูปแบบสวัสดิการของ สสวท. มีความเหมาะสม

สสวท. เป็นองค์กรแห่งการพัฒนาขีดความสามารถด้านวิชาการให้กับครูและ
นักเรียน

ประเด็นความคิดเห็นที่มีคะแนนความพึงพอใจมากที่สุด 5 อันดับแรก
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ภาพที่ 26:  ประเด็นความคิดเห็นที่มีคะแนนความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 5 อันดับแรก 

 
ที่มา: จากการส ารวจ โดย มลูนิธิ สวค.  
 

ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร 
ผลการส ารวจความเห็นของบุคลากร สสวท. ต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรที่มี  

ต่อองค์กร โดยจ าแนกตามกลุ่มสายงาน พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ภาพลักษณ์องค์กร 
(Organization image) เงินเดือนและสวัสดิการ (Pay and Benefits) และเพ่ือนร่วมงาน (Coworkers) 
ตามล าดับ ส่วนปัจจัยที่มีผลน้อยที่สุด คือ สภาพแวดล้อมการท างาน (Work environment) ดังแสดงในตาราง 
 
ตารางท่ี 13:  ระดับความคิดเห็นของบุคลากรต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อความผูกพัน จ าแนกตามกลุ่มสายงาน 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพัน 
คะแนนเฉลี่ย 

กลุ่มบริหาร กลุ่มวิชาการ 
กลุ่ม

อ านวยการ 
รวม 

เงินเดือนและสวัสดิการ (Pay and Benefits) 4.345 4.163 4.378 4.263 
ปริมาณงาน/ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ (Meaningful Work) 4.034 3.660 4.159 3.888 
การน าองค์กร (Trust in Leadership) 4.017 3.765 4.146 3.935 
เพื่อนร่วมงาน (Coworkers) 4.195 4.167 4.248 4.200 
การได้รับการยอมรับนับถือ (Recognition/Esteem Needs) 4.080 3.974 4.267 4.094 
นโยบายและการบริหารงาน (Policy and Management 4.037 3.784 4.142 3.946 
ความก้าวหน้า (Growth Opportunity) 4.000 3.794 4.122 3.939 
ภาพลักษณ์องค์กร (Organization image) 4.414 4.413 4.544 4.461 
หัวหน้างานและการบังคับบัญชา (Hands-on management) 4.158 3.889 4.217 4.041 
สภาพแวดล้อมการท างาน (Work environment) 3.819 3.540 3.749 3.649 

  ที่มา: จากการส ารวจ โดย มูลนิธ ิสวค.  
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สถานที่จอดรถมเีพียงพอ และสะดวกสบาย

ห้องประชุมมีเพียงพอ และอุปกรณ์มีความพรอ้มต่อการใช้งาน

ห้องอาหารมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการ

พื้นที่ส่วนกลางส าหรับการท างานมเีพียงพอ

งานอื่น ๆ ที่ท่านได้รับมอบหมาย นอกเหนือจากงานปกติไม่มากจนเกนิไป

ประเด็นความคิดเห็นท่ีมีคะแนนความพึงพอใจน้อยที่สุด 5 อันดับแรก
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ผลการส ารวจความเห็นของบุคลากร สสวท. ต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร 
โดยจ าแนกตามอายุงาน พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ภาพลักษณ์องค์กร (Organization 
image) เงินเดือนและสวัสดิการ (Pay and Benefits) และเพ่ือนร่วมงาน (Coworkers) ตามล าดับ ส่วนปัจจัย
ที่มีผลน้อยที่สุด คือ สภาพแวดล้อมการท างาน (Work environment) ดังแสดงในตาราง 

 
ตารางท่ี 14:  ระดับความคิดเห็นของบุคลากรต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อความผูกพัน จ าแนกตามอายุงาน 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพัน 
คะแนนเฉลี่ย 

น้อยกว่า 
5 ป ี

5 ปี แต ่
ไม่ถึง 10 ป ี

10 ป ีแต่ไม่
ถึง 15 ป ี

15 ป ีแต่ไม่
ถึง 20 ป ี

20 ป ีแต่
ไม่ถึง 25 ป ี

ตั้งแต่ 25 ปี
ขึ้นไป 

รวม 

เงินเดือนและสวัสดิการ  
(Pay and Benefits) 

3.000 4.321 4.198 4.211 4.327 4.324 4.263 

ปริมาณงาน/ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
(Meaningful Work) 

3.583 3.918 3.857 3.833 3.946 3.887 3.888 

การน าองค์กร  
(Trust in Leadership) 

3.083 3.981 4.026 3.798 3.968 3.851 3.935 

เพื่อนร่วมงาน (Coworkers) 3.333 4.233 4.169 4.184 4.397 3.991 4.200 
การได้รับการยอมรับนบัถือ 
(Recognition/Esteem Needs) 

3.167 4.258 4.132 3.939 4.141 3.937 4.094 

นโยบายและการบริหารงาน  
(Policy and Management 

3.267 3.992 3.936 3.844 4.024 3.928 3.946 

ความก้าวหนา้  
(Growth Opportunity) 

3.250 4.208 4.024 3.789 3.885 3.676 3.939 

ภาพลักษณ์องค์กร  
(Organization image) 

3.000 4.509 4.444 4.368 4.538 4.486 4.461 

หัวหน้างานและการบังคับบัญชา 
(Hands-on management) 

3.357 4.148 4.166 3.932 4.027 3.846 4.041 

สภาพแวดล้อมการท างาน  
(Work environment) 

3.313 3.646 3.706 3.474 3.726 3.649 3.649 

ที่มา: จากการส ารวจ โดย มลูนิธิ สวค.  
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ตัวช้ีวัดที่ 4.3  ผลการพัฒนาศักยภาพองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0  
 
ผลการพัฒนาศักยภาพองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่
ตัวชี้วัดที่ 4.3.1 การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล  
ตัวชี้วัดที่ 4.3.2 การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 
 

ตัวช้ีวัดที่ 4.3.1  การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล  
 
ผลการด าเนินงานการพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัลพิจารณาจากการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  

(e-Service) เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ขอรับบริการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้ 
โครงการหลัก 9 โครงการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนของครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี  
และสะเต็มศึกษา ตามแนวทาง สสวท. โดยโครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา โดยบูรณาการกับ 4 หน่วยงาน ได้แก่ สพฐ . 
สช. สถ. และ กทม. ประเมินผลการด าเนินงานจากกระบวนการการขอใบวุฒิบัตรส าหรับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี มีการอบรมด้วยระบบออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค  
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้ไม่สามารถเข้าไปบันทึกการจัดการเรียนรู้กับนักเรียน ในชั้นเรียน
จริงเพ่ือน ามาใช้ประกอบการอบรมครูได้ ดังนั้น ครูหรือผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านการอบรม (ได้คะแนนรวม
ตั้งแต่ 75 คะแนนขึ้นไป) สามารถดาวน์โหลดและพิมพ์ใบวุฒิบัตรด้วยตนเองทางระบบอบรมครู โดย สสวท.  
จะมีการแจ้งให้ครูหรือผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านการอบรมมาดาวน์โหลดและพิมพ์วุฒิบัตรหลังจากที่หลักสูตร
ผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา ซึ่งระดับการพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัลอยู่ที่ 9 คะแนน เมื่อเทียบเกณฑ์  
เมื่อเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนอยู่ในช่วง 8 – 9 คะแนน คิดเป็นระดับคะแนน 5.000 คือด าเนินการ
ปฏิบัติงานได้ดีมาก 
 

ตารางท่ี 15:  ระดับการพัฒนาองค์กรสู่ดิจิทัล 
 เป้าหมายขั้นต่ า เป้าหมายขั้นมาตรฐาน เป้าหมายขั้นสูง 

ระดับ 1  
(level 1) 

การยื่นค าขอ 
- - - 

ระดับ 2  
(level 2) 

การช าระค่าธรรมเนียม 
- - - 

ระดับ 3  
(level 3) 

การออกใบวุฒิบัตร 

สสวท. สามารถออกเอกสาร 
เป็นกระดาษใบวุฒิบัตร  
พร้อมกับจัดส่งให้แก่คร ู
ที่ผ่านการอบรมได้แล้ว 

สสวท. สามารถออกเอกสารเป็น
เอกสารอิเล็กทรอนิกส ์ 

ผ่านทาง mobile หรือเว็บไซต์ 
และส่งไฟล์ใบวุฒิบัตรให้แก่ครู 

ที่ผ่านการอบรมได้แล้ว 

สสวท. สามารถออกเอกสาร (วุฒิบัตร) 
เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางระบบ
อบรมครูของ สสวท. โดยครูหรือผู้เขา้รับ
การอบรมที่ผ่านการอบรมสามารถดาวน์

โหลดและพิมพ์ใบวุฒิบัตรด้วยตนเอง 
ทาง https://teacherpd.ipst.ac.th และ

ในวุฒิบัตรจะมี QR Code ไว ้
ส าหรับหน่วยงานที่มีส่วนได้ส่วนเสียไว้

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
ที่ปรากฏบนบนวุฒิบัตร 

ที่มา: รายงานผลการด าเนินงานของ สสวท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
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ส าหรับครูหรือผู้เข้ารับการอบรมที่มีสิทธิ์ได้รับวุฒิบัตร มีจ านวน 33,017 คน โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 16:  จ านวนครูผู้เข้าร่วมอบรมที่มีสิทธิ์ได้รับวุฒิบัตร 

หลักสูตร 
ครูหรือผู้เข้ารับการอบรม 

ที่มีสิทธิ์ได้รับวุฒิบัตร 
หลักสูตร 

ครูหรือผู้เข้ารับการอบรม 
ที่มีสิทธิ์ได้รับวุฒิบัตร 

ปฐมวัย 5,625 ม.ต้น (วิทยาศาสตร์) 3,077 
ป.ต้น (วิทยาศาสตร์) 4,558 ม.ต้น (คณติศาสตร์) 2,824 
ป.ต้น (คณิตศาสตร์) 5,090 ม.ปลาย (วิทยาศาสตร์กายภาพ: เคมี) 1,351 
ป.ปลาย (วิทยาศาสตร์) 3,510 ม.ปลาย (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) 1,078 
ป.ปลาย (คณิตศาสตร์) 4,595 ม.ปลาย (คณิตศาสตร์) 1,309 
ที่มา: รายงานผลการด าเนินงานของ สสวท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
ตัวช้ีวัดที่ 4.3.2  การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครฐัในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)  

 
ผลการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) พิจารณาจาก

คะแนนโดยรวมของการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)  
เพ่ือตอบสนองพันธกิจตามหน้าที่ส่วนราชการ และการเชื่อมโยงสู่ยุทธศาสตร์และผลลัพธ์ด้านการพัฒนา 
ของประเทศ โดยเข้าใจความท้าทายทั้งของส่วนราชการ และทิศทางการพัฒนาประเทศ เพ่ือตั้งเป้ายุทธศาสตร์ 
ที่ท้าทายของ สสวท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามระดับการพัฒนา 3 ระดับ ใน 7 หมวด  
(หมวดกระบวนการ (หมวด 1 – 6) และหมวดผลลัพธ์ (หมวด 7) โดยผลการประเมิน PMQA ของ สสวท. อยู่ที่ 
425.58 คะแนน เมื่อเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงานตั้งแต่ 400 คะแนนขึ้นไป คิด เป็นระดับ
คะแนน 5.000 คือด าเนินการปฏิบัติงานได้ดีมาก 
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ตารางท่ี 17:  ผลการประเมิน PMQA 4.0 

หมวด 
ระดับพื้นฐาน 

(Basic) 
ระดับก้าวหน้า 
(Advance) 

ระดับพัฒนาจนเกิดผล 
(Significance) ผลการประเมิน 

300 คะแนน 400 คะแนน 500 คะแนน 
หมวด 1 การน าองค์การ มีแนวทางของการ

ด าเนนิการ  
ที่เป็นระบบ 
และถ่ายทอด  

อย่างมีประสทิธิผล 
(Approach and 
Deployment  

หรือ A&D) 

แนวทางในการ
ด าเนนิการ  

มีความสอดคล้อง
กับเป้าประสงคข์อง
องค์การ และของ
ระดับประเทศ 
(Alignment) 

แนวทางการด าเนนิการ 
มีการบูรณาการ 

กับส่วนงานภายใน 
และสนับสนุน 

การเกิดผลสู่ประชาชน  
และภาคส่วนต่าง ๆ 

(Integration) 

447.92 
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 432.29 
หมวด 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบรกิารและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

463.54 

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 440.97 
หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร 432.29 
หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏบิัติการ 425.35 

หมวด 7 ผลลัพธ์การด าเนินการ  

มีการระบุตัววัด 
ที่ส าคัญและมี
ความสัมพนัธ ์

ในเชิงเหตุผลกับ
กระบวนการ  

มีการตั้งเป้าหมาย 
ที่ความท้าทาย  
โดยมีการบรรลุ

เป้าหมายที่ ตั้งไว้  
(Level and Early 

Trend) 

ตัววัดได้รับ 
การปรับปรุง 

และ มีผลลัพธ์ดกีว่า 
ค่าเป้าหมาย  
ร้อยละ 1 – 5  

(Focus 
Improvement) 

ตัววัดได้รับการปรับปรุง 
และมี ผลลัพธ์ดกีว่า 

ค่าเป้าหมายเกนิ 
ร้อยละ 5 อันเป็น 

ผลมาจาก 
ความพยายาม 
ในการปรับปรุง 

ทุกสว่นงาน 
(Integration) 

336.67 

คะแนนรวม (500 คะแนน) 425.58 
ที่มา: รายงานผลการด าเนินงานของ สสวท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ส าหรับส่วนของการประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม ใช้การประเมินผลกระทบต่อศักยภาพ
ในระยะยาว (Supply Side) โดยใช้เครื่องมือแบบจ าลองด้านการผลิต (Production Function) และประเมิน
มูลค่าทางเศรษฐกิจจากกิจกรรมด าเนินงานทางตรงและการค านวณมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจของ สสวท.  
เป็นหลัก นอกจากนี้ การศึกษารวมถึงการเก็บข้อมูลปฐมภูมิจากกลุ่มเป้าหมายเพ่ิมเติม ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ 
และแบบสอบถาม ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะถูกรวบรวมและน ามาท าการวิเคราะห์ GAP Analysis และ SWOT 
Analysis ของ สสวท. ดังนี้ 
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ตัวชี้วัดผลกระทบ (Impact) และผลลัพธ์ (Outcome) 
 
ตัวชี้วัดผลกระทบ:  ร้อยละของเยาวชนที่ใช้ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  
เลือกเส้นทางในชีวิตหรืออาชีพที่เหมาะสม 

 
การวัดค่าร้อยละของเยาวชนที่ใช้ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เลือกเส้นทาง

ในชีวิตหรืออาชีพที่เหมาะสม ส ารวจจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเยาวชนอายุ 15-18 ปี จ านวน 138 ตัวอย่าง  
(จากกลุ่มนักเรียนทั้งหมด 1,023 ตัวอย่าง) ด้วยการให้ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินว่าตนเองมีความเหมาะสม 
(เช่น ความชอบ ความสนใจ มีความถนัด เป็นต้น) กับด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีหรือไม่ 
โดยพบว่ามีกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 81.88 ที่เห็นว่าตนเองมีความเหมาะสม 
 

ภาพที่ 27:  ร้อยละของเยาวชนที่ใช้ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
เลือกเส้นทางในชีวิตหรืออาชีพท่ีเหมาะสม 

 
ที่มา: จากการส ารวจ โดย มลูนิธิ สวค.  

 
อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาถึงความสนใจจะศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพในอนาคต พบว่า ความสนใจ 

จะศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพในสายวิทยาศาสตร์ และสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมกันอยู่ที่ร้อยละ 46.38 
สายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ร้อยละ 12.32 สายศิลปศาสตร์ ร้อยละ 10.14 และอ่ืน ๆ ร้อยละ 31.16 
โดยในสายงานอ่ืน ๆ มีความสนใจอาชีพครู, อาจารย์มากที่สุด และรองลงมาคือ ต ารวจ และยูทูปเบอร์  
ทั้งนี้ หากมีการส่งเสริมกลุ่มที่เห็นว่าตนเองมีความเหมาะสมด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
ให้เกิดความสนใจที่จะศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพในอนาคตในสายวิทยาศาสตร์ และสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ให้มีจ านวนที่มากขึ้นได้ คาดว่าจะเกิดผลดีต่อการพัฒนาประเทศทางด้านวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม  
และเทคโนโลยีได้ในระดับท่ีสูงขึ้น  
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ตารางท่ี 18:  ความสนใจจะศึกษาต่อและ/ประกอบอาชีพในอนาคต 
ความสนใจจะศึกษาต่อและ/ประกอบอาชีพในอนาคต ร้อยละ 

สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ 34.06 
สายวิทยาศาสตร ์ 12.32 
สายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 12.32 
สายศลิปศาสตร ์ 10.14 
อื่น ๆ 31.16 

รวม 100.00 
   ที่มา: จากการส ารวจ โดย มูลนธิิ สวค.  

 
ตัวชี้ วัดผลลัพธ์ :  ร้อยละของนักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ 
ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้อย่างรวดเร็ว 
 

การวัดค่าร้อยละของนักเรียนมีความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้  
ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้อย่างรวดเร็ว  ส ารวจจากกลุ่มตัวอย่างนักเรียนทั้งหมด  
1,023 คน ด้วยการถามถึงรูปแบบการค้นคว้าหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  
โดยพบว่า กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 73.61 มีการค้นคว้าด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งนับเป็นการค้นคว้า  
ที่สะดวกและมีความรวดเร็ว 
 

ภาพที่ 28:  ร้อยละของนักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ 
ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้อย่างรวดเร็ว 

 
 ที่มา: จากการส ารวจ โดย มูลนิธิ สวค.  

 
การค้นคว้าด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ส่วนใหญ่ค้นคว้าผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น Google Yahoo  

ร้อยละ 84.86 รองลงมา คือ เรียนรู้ผ่าน Social Media เช่น Facebook Youtube TikTok และระบบ 
ของ สสวท. ร้อยละ 43.19 และ 17.96 ตามล าดับ ทั้งนี้ การค้นคว้าผ่านอินเทอร์เน็ตได้รับความนิยมสูงที่สุด 
เนื่องจากสามารถค้นหาโดยใช้คีย์เวิร์ด (Keyword) ได้สะดวกรวดเร็ว รวมทั้งมีการแสดงผลอย่างหลากหลาย 
แต่อย่างไรก็ดี หาก สสวท. มีการจัดท าเนื้อหาที่หลากหลาย น่าสนใจ สามารถสืบค้นและเข้าถึงได้ง่าย  
รวมทั้งสร้างการรับรู้ให้กับกลุ่มนักเรียน จะเกิดการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
ผ่านช่องทาง สสวท. ได้มากขึ้น  
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ตารางท่ี 19:  แหล่งข้อมูลในการค้นคว้าด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
แหล่งข้อมลูในการค้นคว้าด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ร้อยละ 

ค้นคว้าผ่านอินเทอรเ์น็ต เช่น Google Yahoo 84.86 
เรียนรูผ้่าน Social Media เช่น Facebook Youtube TikTok 43.96 
เรียนรูผ้่านระบบของ สสวท. 17.93 
เรียนรูผ้่านระบบออนไลน์ แอพพลิเคชัน 15.80 

ที่มา: จากการส ารวจ โดย มลูนิธิ สวค.  
 

ส าหรับกลุ่มที่ไม่เคยค้นคว้าหาความรู้ด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ให้เหตุผลว่าไม่มีอินเทอร์เน็ต  
ร้อยละ 54.44 รองลงมา คือ ไม่มีอุปกรณ์ เช่น สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ ร้อยละ 51.48 ซึ่งเหตุผลทั้ง 2 ข้อ 
แสดงถึงความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา และทางด้านรายได้ของครอบครัว ท าให้นักเรียนไม่สามารถเข้าถึง  
การค้นคว้าหรือการเรียนได้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เนื่องจากความขาดแคลน โดยเฉพาะในยุคสมัยที่ต้องพ่ึงพา
การเรียนออนไลน์ ซึ่งนักเรียนกลุ่มนี้จะต้องสูญเสียโอกาสทางการศึกษาหรือการหาความรู้เพ่ิมเติมไปด้วย 
ดังนั้น การจัดท าหนังสือของ สสวท. ที่มีรายละเอียดเชิงลึกและชัดเจน จะเกิดผลดีต่อนักเรียนกลุ่มนี้อย่างสูง 
เนื่องจากจะช่วยปิดช่องว่าง (Gap) ทางการเรียนรู้ให้แคบลงได้ แต่อย่างไรก็ดี โรงเรียนหรือหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องควรให้ความส าคัญกับการปิดช่องว่างทางการศึกษานี้ด้วยเช่นกัน  

 
ตารางท่ี 20:  เหตุผลท่ีไม่เคยค้นคว้าหาความรู้ด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
เหตุผลทีไ่ม่เคยค้นคว้าหาความรู้ด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ร้อยละ 

ไม่มีอินเทอรเ์น็ต 54.44 
ไม่มีอุปกรณ์ เช่น สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร ์ 51.48 
ปรึกษาคร/ูผู้ปกครอง 44.07 
ศึกษาค้นคว้าจากห้องสมดุ 32.96 
อื่น ๆ 1.11 

ที่มา: จากการส ารวจ โดย มลูนิธิ สวค.  
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การประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม 
 

ผลการประเมินผลกระทบต่อศักยภาพในระยะยาว (Supply Side) 
การประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจในระยะยาวจากการด าเนินงานของ สสวท. พิจารณา 

จากบทบาทของหน่วยงานต่อการเปลี่ยนแปลงศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์/แรงงานที่มีต่อฟังก์ชันการผลิต/
บริการ (S-Curve) ผ่านการใช้แบบจ าลองเศรษฐกิจด้านอุปทาน (Supply Side) ที่สามารถให้ผลการวิเคราะห์
ผลิตภาพของแรงงาน (Labor Productivity) โดยอาศัยข้อมูล ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพมาปรับใช้ 

 
การ ใช้ แบบจ า ลอง เศรษฐกิ จด้ าน อุปทาน  ( Supply Side) ได้ น า ฟั งก์ ชั นกา รผลิ ตแบบ  

Cobb - Douglas (Cobb – Douglas Production Function) มาใช้ในการประเมินผลกระทบต่อผลิตภาพ
ของแรงงาน (Labor productivity: MPL) และผลิตภาพทุน (Capital productivity: MPK) หรือความก้าวหน้า
ทางด้านเทคโนโลยี  

 
จากผลการศึกษาพบว่า สสวท. มีค่าสัมประสิทธิ์ระหว่างผลิตภาพแรงงานและสัดส่วนของการใช้ปัจจัย

ทุนร่วมกับปัจจัยแรงงาน มีค่าเท่ากับ 0.2302 หมายความว่า เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทุนหรือ
เทคโนโลยีเทียบกับปัจจัยแรงงานทุก ๆ ร้อยละ 1 จะท าให้ผลิตภาพแรงงานเพ่ิมขึ้นร้อยละ  0.2302 ซึ่งปัจจัย
การใช้ทุนร่วมกับแรงงานของ  สสวท . นั้น พบว่า มีการน าเทคโนโลยีหรือทุนมาใช้ในระดับที่สูงกว่า 
ภาคการศึกษาแต่ต่ ากว่าระดับประเทศ อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาพบว่า การด าเนินงานของ สสวท. มีระดับ
การเติบโตในระยาวร้อยละ 4.77 และการเติบโตดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบต่อผลผลิตมวลรวมสาขาการศึกษา
และผลผลิตมวลรวมระดับประเทศ และเมื่อศึกษาผลของการส่งผลกระทบดังกล่าว พบว่า ด้านการด าเนินงาน
ของ สสวท. ในกิจกรรมการพัฒนาครูและการด าเนินงานของ  สสวท. ในกิจกรรมการพัฒนาครูและนักเรียน 
รวมทั้งบุคลากรของ สสวท. ในเชิงคุณภาพระหว่างปี พ.ศ. 2551–2563 พบว่า จะเพ่ิมมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ
ของ สสวท. ได้ร้อยละ 0.07698 คิดเป็น 87.52 ล้านบาทต่อปีโดยเฉลี่ย โดยปี พ.ศ. 2563 มีมูลค่าอยู่ที่ 94.93 
ล้านบาทโดยประมาณ และคาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2564–2570 จะมีมูลค่าอยู่ที่ 97.10-110.13 ล้านบาท  
หากลงทุนในด้านดังกล่าวในระดับเดิม 

 
การลงทุนในกิจกรรมการพัฒนาครูและนักเรียน รวมทั้งบุคลากรของ สสวท. ในเชิงคุณภาพ  

ในปี พ.ศ. 2551-2563 พบว่า การลงทุนฯ ดังกล่าว จะสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจของ สสวท. ภาคการศึกษา
โดยเฉลี่ย 4.05 ล้านบาทต่อปี โดยในปี พ.ศ. 2563 จะมีมูลค่าอยู่ที่ 5.16 ล้านบาท นอกจากนี้ การเพ่ิมมูลค่า
ทางเศรษฐกิจดังกล่าวยังส่งผลต่อการเพ่ิมขึ้นของมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศโดยเฉลี่ย 4.12 ล้านบาทต่อปี 
และคิดเป็น 5.20 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2563 อย่างไรก็ตาม หาก สสวท. ลงทุนโดยรวมในระดับเดิม การเติบโต
ในระยะยาวจะอยู่คงที่ โดยเฉลี่ยร้อยละ 4.77 ต่อปี คาดว่าในปี พ.ศ. 2564 ผลกระทบของ สสวท. ต่อผลผลิต
มวลรวมภาคการศึกษาและประเทศจะอยู่ที่ 5.22 และ 5.36 ล้านบาท ตามล าดับ และคาดการณ์ว่า 
ในปี พ.ศ. 2565–2570 ผลผลิตมวลรวมภาคการศึกษาจะขยายตัวเพ่ิมขึ้น อยู่ระหว่าง 5.28–5.61 ล้านบาท 
และผลผลิตมวลรวมภายในประเทศจะขยายตัวเพ่ิมข้ึน 5.53–6.46 ล้านบาทตามล าดับ 
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การลงทุนในกิจกรรมการด าเนินงานที่ ได้มาซึ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ เพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการท างานของ สสวท. ในปี พ.ศ. 2551-2563 พบว่า การลงทุนฯ ดังกล่าว จะสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ
ของ สสวท. ได้ร้อยละ 0.02302 คิดเป็น 26.17 ล้านบาทต่อปีโดยเฉลี่ย โดยปี พ.ศ. 2563 มีมูลค่าอยู่ที่ 28.39 
ล้านบาทโดยประมาณ และคาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2564–2570 จะมีมูลค่าอยู่ที่ 29.04–32.93 ล้านบาท  
หากลงทุนในด้านดังกล่าวในระดับเดิม  

 
จากการเติบโตของมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจของ สสวท. ระยะยาวโดยเฉลี่ยร้อยละ 4.77 ส่งผลต่อ 

การเพ่ิมขึ้นของมูลค่าทางเศรษฐกิจภาคการศึกษาโดยเฉลี่ย 1.21 ล้านบาทต่อปี โดยในปี  พ.ศ. 2563  
จะมีมูลค่าอยู่ที่ 1.54 ล้านบาท นอกจากนี้ การเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจของ สสวท. ยังส่งผลต่อการเพ่ิมขึ้น 
ของมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศโดยเฉลี่ย 1.23 ล้านบาทต่อปี คิดเป็น 1.55 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2563 
อย่างไรก็ตาม หากการเติบโตในระยะยาวคงที่เฉลี่ยร้อยละ 4.77 ต่อปี คาดว่าในปี พ.ศ. 2564 ผลกระทบของ 
สสวท. ต่อผลผลิตมวลรวมภาคการศึกษาและประเทศจะอยู่ที่  1.56 และ 1.60 ล้านบาท ตามล าดับ  
และคาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2565–2570 ผลผลิตมวลรวมภาคการศึกษาจะขยายตัวเพ่ิมขึ้น อยู่ระหว่าง  
1.58–1.68 ล้านบาท และผลผลิตมวลรวมภายในประเทศจะขยายตัวเพ่ิมข้ึน 1.65–1.93 ล้านบาท ตามล าดับ 

 
การลงทุนในการด าเนินงานของ สสวท. ในเชิงปริมาณ ทั้งชั่วโมงการท างานและปริมาณการจ้าง

งานที่เกิดขึ้น ในปี พ.ศ. 2551–2563 พบว่า การลงทุนฯ ดังกล่าว จะสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจของ สสวท.  
ได้ร้อยละ 0.69282 คิดเป็น 787.68 ล้านบาทต่อปีโดยเฉลี่ย โดยในปี พ.ศ. 2563 มีมูลค่าอยู่ที่ 854.40 ล้านบาท
โดยประมาณ และคาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2564–2570 จะมีมูลค่าอยู่ที่ 873.94–991.18 ล้านบาท หากลงทุน
ในด้านดังกล่าวในระดับเดิม 

 
จากการเติบโตของมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจของ สสวท. ระยะยาวโดยเฉลี่ยร้อยละ 4.77 จะส่งผลต่อ

การเพ่ิมขึ้นของมูลค่าทางเศรษฐกิจภาคการศึกษาโดยเฉลี่ย 36.46 ล้านบาทต่อปี โดยในปี 2563  
จะมีมูลค่าอยู่ที่ 46.43 ล้านบาท นอกจากนี้ การเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจดังกล่าวยังส่งผลต่อการเพ่ิมขึ้น  
ของมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศโดยเฉลี่ย 37.06 ล้านบาทต่อปี คิดเป็น 46.80 ล้านบาทในปี 2563  
หากการเติบโตในระยะยาวคงที่เฉลี่ยร้อยละ 4.77 ต่อปี คาดว่าในปี พ.ศ. 2564 ผลกระทบของ สสวท.  
ต่อผลผลิตมวลรวมภาคการศึกษาและประเทศจะอยู่ที่ 46.99 และ 48.26 ล้านบาท ตามล าดับ และคาดการณ์
ว่าในปี พ.ศ. 2565–2570 ผลผลิตมวลรวมภาคการศึกษาจะขยายเพ่ิมขึ้นระหว่าง 47.55–50.48 ล้านบาท  
และผลผลติมวลรวมภายในประเทศจะขยายเพ่ิมข้ึน 49.78–58.11 ล้านบาท ตามล าดับ 

 
การลงทุนในเชิงปริมาณทั้งการซื้ออุปกรณ์ส านักงาน เครื่องจักรและเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมทั้งสิ่ง

ปลูกสร้างที่เกิดขึ้น พบว่า ในปี พ.ศ. 2551–2563 การลงทุนฯ ดังกล่าว จะสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจของ 
สสวท. ได้ร้อยละ 0.20718 คิดเป็น 235.55 ล้านบาทต่อปีโดยเฉลี่ย โดยปี พ.ศ. 2563 มีมูลค่าอยู่ที่ 255.50 
ล้านบาทโดยประมาณ และคาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2564–2570 จะมีมูลค่าอยู่ที่ 261.34–296.40 ล้านบาท 
หากลงทุนในด้านดังกล่าวในระดับเดิม 
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จากการเติบโตของมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจของ สสวท. ระยะยาวโดยเฉลี่ยร้อยละ 4.77 จะส่งผล 
ต่อการเพ่ิมขึ้นของมูลค่าทางเศรษฐกิจภาคการศึกษาโดยเฉลี่ย 10.90 ล้านบาทต่อปี โดยในปี พ.ศ. 2563  
จะมีมูลค่าอยู่ที่ 13.89 ล้านบาท นอกจากนี้ การเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจดังกล่าวยังส่งผลต่อการเพ่ิมขึ้น  
ของมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศโดยเฉลี่ย 11.08 ล้านบาทต่อปี คิดเป็น 13.99 ล้านบาทในปี  พ.ศ. 2563 
และหากการเติบโตในระยะยาวคงที่เฉลี่ยร้อยละ 4.77 ต่อปี คาดว่าในปี พ.ศ. 2564 ผลกระทบของ สสวท. ต่อ
ผลผลิตมวลรวมภาคการศึกษาและประเทศจะอยู่ที่ 14.05 และ 14.43 ล้านบาท ตามล าดับ และ คาดการณ์ว่า
ในปี พ.ศ. 2565–2570 ผลผลิตมวลรวมภาคการศึกษาจะขยายเพ่ิมขึ้น อยู่ระหว่าง 14.22–15.09 ล้านบาท 
และผลผลิตมวลรวมภายในประเทศจะขยายเพ่ิมข้ึน 14.89–17.38 ล้านบาท ตามล าดับ 

 
การประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจจากกิจกรรมด าเนินงานทางตรงของ สสวท. พบว่า ในปี พ.ศ. 

2551–2563 สสวท. มีมูลค่าทางเศรษฐกิจฯ เฉลี่ยอยู่ที่ 240.84 ล้านบาทต่อปี โดยในปี พ.ศ. 2563 มีมูลค่า
ทางเศรษฐกิจฯ ประมาณ 237.50 ล้านบาท และคาดว่าจะเพ่ิมขึ้นในปี  พ.ศ. 2564 ถึง 239.01 ล้านบาท 
นอกจากนี้ เมื่อประมาณการแล้ว พบว่า หาก สสวท. ลงทุนในทุนและแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ในระดับเดิม จะท าให้การเติบโตในระยะยาวคงที่เฉลี่ยร้อยละ 4.77 ต่อปี ดังนั้น หากคาดการณ์ทางเศรษฐกิจ
จากกิจกรรมด าเนินงานทางตรงของ สสวท. ในปี 2565–2570 ด้วยการเติบโตฯ ในระดับดังกล่าว พบว่า มูลค่า
ทางเศรษฐกิจจากกิจกรรมด าเนินงานทางตรงจะอยู่ที่ประมาณ 240.51–248.04 ล้านบาท  

 
ด้านมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของ สสวท. จากการน าผลประโยชน์ที่ไม่ได้อยู่ในรูปตัวเงินของ สสวท. 

โดยตรงมาคิด ระหว่างปี พ.ศ. 2551–2563 สสวท. มีมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจเฉลี่ยอยู่ที่ 1,131.54 ล้านบาทต่อ
ปี โดยในปี พ.ศ. 2563 มีมูลค่าเพ่ิมฯ ประมาณ 1,233.22 ล้านบาท และคาดว่าจะเพ่ิมขึ้นในปี พ.ศ. 2564 ถึง 
1,261.42 ล้านบาท หากคาดการณ์ด้านมูลค่าจากการด าเนินงานทางเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2565–2570 ด้วย
การเติบโตในระยะยาวคงที่ เฉลี่ยร้อยละ 4.77 ต่อปี พบว่า มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ จะอยู่ที่ประมาณ 
1,289.63–1,430.65 ล้านบาท 
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ผลการประเมินผลกระทบเชิงคุณภาพ 
การด าเนินการของ สสวท. ที่ส าคัญต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศประกอบไปด้วย  

กระบวนการส าคัญ 4 ประการ ได้แก่ 1) การพัฒนาหลักสูตร 2) การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 3) การอบรม
บุคลากรเพ่ือใช้สื่อการเรียนการสอนและการเข้าใจถึงการประยุกต์ใช้หลักสูตร และ 4) การให้ทุนการศึกษา ใน
การศึกษาประเมินโดยใช้การศึกษาเชิงคุณภาพ ได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และจัด
ประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) กับผู้ที่เก่ียวข้องต่าง ๆ พบว่า 

 ด้านหลักสูตร แม้การปรับหลักสูตร/เนื้อหาให้มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบันมากขึ้น จะเป็นการ
ยากต่อครูผู้สอนในการปรับเปลี่ยนแผนและรูปแบบการสอน แต่ทั้งครูผู้สอน นักเรียน และ
ผู้ปกครอง ต่างตระหนักถึงความส าคัญในการเรียนรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการคิด (Cognitive skill) 
มากขึ้น รวมถึง สสวท. เองได้มีส่วนร่วมในการออกข้อสอบ O-NET ซึ่งมีการปรับรูปแบบข้อสอบให้
อยู่ในรูปแบบกระบวนการคิดดังกล่าวมากกว่าการท่องจ าที่นิยมท าในอดีต ดังนั้น เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงหลักสูตร/เนื้อหา ผู้ที่เกี่ยวข้องต่างเข้าใจในสถานการณ์ดังกล่าวและเห็นด้วยกับการ
เปลี่ยนแปลง 

 ด้านสื่อการเรียนการสอน พบว่าเป็นไปในทิศทางที่ดี โดยเฉพาะในสถานการณ์ COVID-19 
ที่ท าให้ทุกโรงเรียนไม่สามารถให้นักเรียนเข้าไปเรียนในห้องเรียน (On-site) ได้อย่างปกติ  
การมีสื่อการสอนออนไลน์สามารถช่วยครูผู้สอนลดภาระด้านการจัดเตรียมสื่อใหม่ ๆ และ 
การทดลองทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างมาก และท าให้ครูสามารถให้เวลากับการพัฒนาตนเองในด้าน
การถ่ายทอดให้นักเรียนแทนได ้

 ด้านการอบรมบุคลากรเพ่ือใช้สื่อการเรียนการสอน พบว่าครูผู้สอนสนใจการเข้าร่วมอบรมกับ 
สสวท. และชี้แจงว่าได้รับประโยชน์จากการอบรมเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาหรือรูปแบบ
การถ่ายทอดที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ต่อกับการสอนให้นักเรียนได้ อย่างไรก็ตาม ยังมีอุปสรรค
บางประการที่ครูผู้สอนไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ และน าไปสู่การใช้สื่อการเรียนการสอน
อย่างไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เช่น การประชาสัมพันธ์ที่ไม่ทั่วถึง ท าให้การเห็นข่าวสารและลง
สมัครเป็นไปอย่างล่าช้าและไม่ทันการ การติดภารกิจต่าง ๆ ของครู ท าให้ไม่สามารถเข้าร่วม 
การอบรมได้จนสิ้นสุดโครงการ เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบปัญหาอีกประการหนึ่ง คือ โรงเรียนใน
บางสังกัด เช่น อปท. ไม่ทราบข่าวการรับสมัครการอบรม จึงเสียโอกาสในการเข้าร่วมอบรมกับ 
สสวท. ซึ่งหากแก้ปัญหาดังกล่าวได้ การพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยีจะส่งผลกระทบเชิงบวกซ่ึงกระจายเป็นวงกว้างมากขึ้น 

 ด้านการให้ทุนการศึกษา พบว่า สามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนครูผู้สอนและผู้เชี่ยวชาญได้จริง 
การมีโอกาสได้ไปศึกษาต่อต่างประเทศท าให้ผู้ได้รับทุนได้รับโอกาสในการเรียนรู้ใหม่ ไม่เพียงแค่
ระดับอุดมศึกษา แต่ สสวท. ยังให้ทุนเกี่ยวกับผู้ที่จบใหม่ในการไปศึกษาดูงานต่างประเทศ  
สร้างแรงบันดาลใจให้ครูผู้สอนน าสิ่งที่ได้เรียนรู้มาพัฒนาการสอนของตนเองต่อ และยังมีเครือข่าย
ของผู้ที่ได้รับทุนซึ่งจัดตั้งขึ้นส าหรับให้ค าปรึกษา แก้ไขปัญหาทั้งในระหว่างการเรียน ระหว่าง
การศึกษาดูงาน และเมื่อได้รับการบรรจุแล้ว รวมถึงการพูดคุยถึงแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร
และการศึกษาของประเทศต่อไปด้วย ซึ่งกลุ่มนี้จะเป็นก าลังส าคัญของ สสวท. และการพัฒนา
การศึกษาของประเทศต่อไปได้ในอนาคต 
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จากการประเมินผลกระทบต่อศักยภาพในระยะยาว (Supply Side) โดยใช้เครื่องมือแบบจ าลองด้าน 
การผลิต (Production Function) และประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจจากกิจกรรมด าเนินงานทางตรง 
และการค านวณมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจของ สสวท.  นั้น พบว่า สสวท. มีคุณูปการต่อระบบการศึกษา 
และประเทศ โดยพิจารณาในมิติต่าง ๆ ดังนี้ 

 ด้านเศรษฐกิจ จากการศึกษาพบว่า การด าเนินการทางลึกของ สสวท. คือ หลักสูตร สื่อ  
การอบรม และการให้ทุนการศึกษานั้น ให้ผลที่ดีมาก เมื่อพิจารณาจากผังวงจรการพัฒนา  
ทางการศึกษา และการศึกษาวรรณกรรมปริทัศน์ในต่างประเทศย่อมพบว่า ในส่วนของผู้ที่เข้าถึง 
สสวท. นั้น จะได้รับการพัฒนาและสามารถสร้างหรือเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศได้ 
เนื่องจากการมีกระบวนการคิดที่ดี ที่ได้รับการฝึกฝนมาจากการเรียน และสามารถเพ่ิมรายได้ต่อ
ประชากรได้อย่างยั่งยืนอันจะน าไปสู่การก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลางได้ หากมีการขยายการ
ด าเนินการให้เป็นวงกว้างขึ้น ในระยะยาว ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ รวมถึงรายได้รับกลับคืน 
ย่อมจะสูงกว่างบประมาณท่ีสูญเสียไป ในเชิงเศรษฐกิจจึงส่งผลดีมาก 

 ด้านสังคม บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ผ่านการด าเนินการของ สสวท. เช่น มีกระบวนการคิดที่ดี
มีการศึกษาที่สูงขึ้น ฯลฯ จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยดังกล่าวย่อมจะส่งผลต่อรายได้ที่สูงขึ้น  
และสูงกว่ากลุ่มอ่ืน ส่งผลต่อการจ้างงาน และโอกาสว่างงานที่ต่ า และสะท้อนในแง่ของการลด
ความยากจน นอกจากนั้น เมื่อบุคลากรเหล่านี้มีกระบวนการคิดที่ดี จะส่งผลให้บุตรหลาน 
มีกระบวนการคิดที่ดีตามไปด้วย ในแง่ของสังคมจึงเป็นการพัฒนาบุคลากรอย่างยั่งยืน อีกทั้ง 
เมื่อมีกระบวนการคิดที่ดี บุคลากรเหล่านี้ย่อมมีภูมิต่อปัญหาอุปสรรคทั้งการหลอกลวง การดูแล
สุขภาพ การรองรับปัญหาอุบัติใหม่ต่าง ๆ เป็นต้น ผลกระทบเชิงสังคมจึงอยู่ในระดับดีมาก 

 ด้านสิ่งแวดล้อม การพัฒนาบุคลากรผ่านสื่อการเรียนการสอน การให้ทุนการศึกษา การอบรม
ต่าง ๆ มีผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมต่ ามาก จนไม่อาจน ามาคิดค านวณ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หากเปรียบเทียบกับการพัฒนากระบวนการคิด ก็จะท าให้บุคลากรเหล่านี้สามารถคิดวิเคราะห์ได้
เองในอนาคตที่การสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนา และสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
จึงไม่มีด้านลบแต่อย่างใด 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT Analysis) และช่องว่าง (Gap Analysis) 
 
SWOT Analysis เป็นเครื่องมือในการวิ เคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ และประเมิน

สถานการณ์ส าหรับการประกอบธุรกิจหรือกิจการใด ๆ ซึ่งจะช่วยให้ทราบถึงจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน 
(Weaknesses) จากสภาพแวดล้อมภายใน มองเห็นโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats)  
จากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจและกิจการทุกประเภท 

จากการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สามารถวิเคราะห์ SWOT Analysis ได้ในประเด็น 
ต่าง ๆ ดังนี้ 
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 สสวท. มี พ.ร.บ. เฉพาะ ท าให้มีอิสระในการด าเนินงานและบริหารงาน มีความคล่องตัว 
ในด้านการจัดท าหลักสูตรหรือการตัดสินใจที่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ สามารถด าเนินการได้ 
อย่างรวดเร็วและทันต่อการเปลี่ยนแปลงภายนอก 
 เนื่องจาก สสวท. เป็นองค์การมหาชนในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการ จึงมีความน่าเชื่อถือ 
ในด้านเนื้อหาที่จะสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง โรงเรียนมีความมั่นใจว่าหลักสูตรของ สสวท.  
จะเก่ียวข้องกันกับตัวชี้วัดที่กระทรวงศึกษาก าหนด 
 สสวท. ได้รับงบประมาณจากรัฐโดยตรง ท าให้สามารถลดความเสี่ยงด้านการขาดแคลนแหล่ง
เงินทุนและสามารถด าเนินโครงการระยะยาวที่มีความต่อเนื่องได้ 
 สสวท. มีเครื่องมือและบุคลากรที่มีความพร้อมทางด้านความรู้และเทคโนโลยี สามารถปรับตัว
ได้อย่างรวดเร็วในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น 
การผลิตสื่อออนไลน์ที่สามารถช่วยครูผู้สอนกับรูปแบบการเรียนได้ทันท่วงทีเมื่อโรงเรียนประกาศ
เรียนออนไลน์แทนการเข้าเรียนในห้องเรียนแบบปกติ (Onsite) แต่เดิม สสวท. มีการผลิตสื่อ
ออกมาใช้บ้างแล้ว แต่ในสถานการณ์ COVID-19 จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าสื่อของ สสวท. สามารถ
ช่วยให้การเรียนการสอนของแต่ละโรงเรียนเป็นไปได้อย่างราบรื่นมากข้ึน 
 มีเครือข่ายที่เข้มแข็งและพร้อมให้ความร่วมมือ เช่น นักเรียนทุน พสวท. สควค. ครูแกนน า  
และศูนย์อัจฉริยภาพ ซึ่งการมีบุคลากรที่มีความรู้เพียงพอ จะเป็นก าลังส าคัญที่จะช่วยพัฒนา 
ภาคการศึกษา รวมถึงการสานต่อเจตนารมณ์ท่ี สสวท. ตั้งเป้าหมายไว้กับภาคการศึกษา 

 

 แม้ สสวท. มีแหล่งข้อมูลที่พร้อมให้ครูผู้สอนและนักเรียนเข้าไปสืบค้นหาข้อมูลได้ด้วยตนเอง 
อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาเชิงคุณภาพ พบว่า ข้อมูลในเว็บไซต์ไม่สะดวกต่อการใช้งาน รวมถึง
ยากต่อการค้นหาของครูและนักเรียน ไม่เป็นมิตรกับผู้ใช้ (User friendly) ท าให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ไม่สามารถใช้แหล่งข้อมูลและสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
 ช่องทางการประชาสัมพันธ์ไม่เข้าถึงเป็นวงกว้าง ทั้งในมิติของสื่อการสอนหรือการสมัครอบรม
ต่าง ๆ ท าให้ผู้ที่เก่ียวข้องพลาดโอกาสที่จะได้รับการอบรมหรือแหล่งการเรียนรู้ที่เหมาะสม จุด
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จากการศึกษาวิเคราะห์ SWOT Analysis จะเห็นว่า สสวท. มีจุดอ่อน (Weaknesses) และอุปสรรค 

(Threats) ในการด าเนินงานที่ท าให้ สสวท. ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ในบางประการ ดังนั้น จึ งต้อง 
ท าการวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) ด้วยการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของกิจการ ณ ปัจจุบันกับ 
สิ่งที่ต้องการหรือที่ควรจะเป็น เพ่ือให้ สสวท. สามารถบรรลุเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น และสามารถแข่งขันหรือ  
เกิดประโยชน์สูงสุดกับกิจการ ดังนี้ 
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 รัฐบาลมีการออกนโยบายหลักที่สนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้และทักษะทางเทคโนโลยี 
เป็นหลักสูตรแกนกลาง เช่น การเพ่ิมหลักสูตรเกี่ยวกับ Coding ท าให้ภาคการศึกษาตระหนัก 
และให้ความส าคัญ รวมถึงพร้อมให้ความร่วมมือที่จะพัฒนาด้านนี้เช่นเดียวกัน  
 ความต้องการในการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีเพ่ิมมากขึ้นจากสถานการณ์ COVID-19  
ท าให้สื่อการเรียนการสอนของ สสวท. เป็นที่รู้จักมากขึ้นผ่านการใช้งานในสถานการณ์ดังกล่าว 
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 ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี บางโรงเรียนอาจมีความเชี่ยวชาญ 
ไม่เพียงพอ เนื่องจากคุณวุฒิไม่ตรงตามสาขาวิชาที่สอน ส่งผลให้การถ่ายทอดเนื้อหาความรู้จากครู
ไปสู่นักเรียนไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
 ครูที่ผ่านการอบรมหลักสูตรของ สสวท. ไม่สามารถน าผลการอบรมไปปรับวิทยฐานะได้ 
 หน่วยงานด้านการศึกษาในทุกระดับขาดการประสานงานและการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน 
เช่น ด้านหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ การบูรณาการระหว่าง สสวท. และหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 
 ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาระหว่างโรงเรียน ส่งผลให้รูปแบบการเรียนการสอน  
และการใช้สื่อมีความแตกต่างกัน  
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ข้อเสนอแนะเบื้องต้น 

1) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) ท าให้สื่อการเรียน 
การสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของ สสวท. เข้ามามีบทบาทและประสบผลส าเร็จอย่างมากในการเรียน 
การสอน สสวท. จึงควรมุ่งเน้นการพัฒนา ยกระดับ และปรับปรุง ทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์และแพลตฟอร์ม 
ในการใช้งาน เช่น การสมัครสมาชิก การดาวน์โหลดข้อมูล การเข้าใช้งานข้อมูล เป็นต้น ผู้ใช้งานบางส่วน
ประสบปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์ เช่น หาสื่อที่ต้องการไม่พบ หรือ กลุ่มนักเรียนสามารถเข้าถึงส่วนของคู่มือ
ครูได้ผ่านการลงทะเบียน สสวท. จึงควรพัฒนาแพลตฟอร์มให้เป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน (User friendly) และ 
จัดประเภทสื่อให้เหมาะสมกับผู้ใช้งานในแต่ละกลุ่ม พร้อมทั้งควรมีการน าเสนอข้อมูลข่าวสารหรือความรู้ 
ผ่านแอพพลิเคชั่นและสื่อต่าง ๆ ที่อยู่ในความสนใจของผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ 

2) ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาระหว่างโรงเรียน ท าให้การใช้สื่อและการจัดการเรียนการสอนต้องมี
การปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับระดับของผู้เรียน รวมถึงข้อจ ากัดของจ านวนครูผู้สอน ท าให้ครูผู้สอนอาจต้อง
สอนในสาขาวิชาที่ไม่ตรงตามคุณวุฒิ ส่งผลให้เกิดอุปสรรคในการถ่ายทอดความรู้ ดังนั้น สสวท. ควรสร้าง
แรงจูงใจให้โรงเรียนเกิดความสนใจและปรับเปลี่ยนมาใช้สื่อ สสวท. ให้เป็นสื่อการเรียนการสอนหลักมากขึ้น 
และเข้ามายกระดับการเรียนด้วยการพัฒนาความรู้ความเข้าใจให้กับครูผู้สอน และช่วยในการเตรียมการสอน  
ที่สอดคล้องกับหลักสูตร รวมทั้งเปิดโอกาสให้ครูในสังกัดต่าง ๆ ได้มีส่วนในการวิพากษ์ และท าความเข้าใจ
หลักสูตรก่อนการพัฒนาและน าไปใช้ 

3) การอบรมหลักสูตรของ สสวท. ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อครูผู้สอนเป็นอย่างมาก เนื่องจากสามารถ  
น าความรู้มาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้จริง สสวท. จึงควรมีการจัดอบรมให้กับครูผู้สอนทุกระดับชั้น 
ทุกสาขาวิชา อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะ และศักยภาพให้กับครูผู้สอนอยู่เสมอ 
พร้อมทั้งควรมีการอบรมเกี่ยวกับการผลิตสื่อการสอนที่น่าสนใจ และมีความหลากหลายมากข้ึน ทั้งนี้ ครูที่ผ่าน
การอบรมหลักสูตรของ สสวท. ไม่สามารถน าผลการอบรมไปปรับวิทยฐานะได้ จึงควรมีการบูรณาการกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การเข้าร่วมและผ่านการอบรมกับ สสวท. ได้รับการยอมรับในวงกว้าง  
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4) สสวท. มีเครือข่ายที่เข้มแข็งและพร้อมให้ความร่วมมือ เช่น นักเรียนทุน พสวท. สควค. ครูแกนน า 
และศูนย์ อัจฉริ ยภาพ  ซึ่ งการมีบุ คลากรที่ มี ความรู้ เ พียงพอที่ จะ เป็นก าลั งส าคัญในการ พัฒนา 
ภาคการศึกษา รวมถึงการสานต่อเจตนารมณ์ที่ สสวท. ตั้งเป้าหมายไว้กับภาคการศึกษา ซึ่งเครือข่ายเหล่านี้
นับเป็นกลไกส าคัญที่จะช่วยการด าเนินงานของ สสวท. บรรลุเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ สสวท.  
ควรสร้างการบูรณาการระหว่างเครือข่ายกับผู้รับบริการจาก สสวท. ให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านกิจกรรม
และช่องทางต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งได้มากขึ้น และควรมีการบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานด้านการศึกษาในทุกระดับและพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น ด้านหลักสูตร  
และกระบวนการจัดการเรียนรู้ ระหว่าง สสวท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

5) การอบรมและพัฒนาพนักงานภายในเป็นเรื่องส าคัญ แม้ว่าเทคโนโลยีจะมีบทบาทส าคัญต่อ  
การพัฒนาในด้านต่าง ๆ แต่การพัฒนาบุคลากรก็เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาควบคู่กัน เนื่องจากหากบุคลากร  
ไม่มีทักษะในการใช้งานจากเทคโนโลยีที่ เพียงพอ ผลจากการท างานของเทคโน โลยีนั้นก็ไม่ก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

6) ควรมีการประชาสัมพันธ์อย่างเป็นวงกว้าง ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ สสวท. หรือผ่านช่องทางอ่ืน 
เพ่ือให้ผู้ที่มีความสนใจหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลของ สสวท. ในมิติต่าง ๆ เช่น สื่อการเรียนสอนหรือ 
การสมัครอบรม เป็นต้น และสามารถน าไปใช้งานหรือพัฒนาต่อได้ 
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