สิ่งทีส่งมาด้วย 2

รายงานการประเมินองค์การมหาชนและผู้อานวยการองค์การมหาชน
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1.

2.

3.

4.
5.

6.

วัตถุประสงค์การจัดตั้ง
ริ เ ริ่ ม ด ำเนิ น กำร ส่ งเสริ ม ประสำน และจั ด ให้ มี ก ำรศึ ก ษำ
ค้นคว้ำ วิจัย และพัฒนำหลักสูตร วิธีกำรเรียนรู้ วิธีสอนและ
กำรประเมิ น ผลกำรเรี ย นกำรสอน เกี่ ย วกั บ วิ ท ยำศำสตร์
คณิ ต ศำสตร์ และเทคโนโลยี ทุ ก ระดั บ กำรศึ ก ษำ โดยเน้ น
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเป็นหลัก
ส่งเสริม ประสำน และจัดให้มีกำรพัฒนำบุคลำกร กำรฝึ กอบรม
ครู อำจำรย์ นั ก เรี ย น นิ สิ ต และนั ก ศึ ก ษำเกี่ ย วกั บ กำรเรี ย น
กำรสอนและกำรค้นคว้ำทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และ
เทคโนโลยี
ส่งเสริม ประสำน และจัดให้มีกำรค้นคว้ำ วิจัย ปรับปรุง และ
จั ด ท ำแบบเรี ย น แบบฝึ ก หั ก เอกสำรทำงวิ ช ำกำรและสื่ อ
กำรเรี ย นกำรสอนทุ ก ประเภท ตลอดทั้ ง ประดิ ษ ฐ์ อุ ป กรณ์
เกี่ยวกับวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และเทคโนโลยี
ส่ ง เสริ ม กำรพั ฒ นำระบบประกั น คุ ณ ภำพและกำรประเมิ น
มำตรฐำนกำรศึกษำ ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และ
เทคโนโลยีในสถำนศึกษำ
พัฒนำและส่งเสริมผู้มีควำมสำมำรถพิเศษทำงด้ำนวิทยำศำสตร์
คณิตศำสตร์ และเทคโนโลยี ตลอดทั้งกำรส่งเสริมกำรผลิตครู
อำจำรย์ ที่ มี ค วำมสำมำรถพิ เ ศษทำงด้ ำ นวิ ท ยำศำสตร์
คณิตศำสตร์และเทคโนโลยี
ให้ ค ำปรึ ก ษำแนะน ำแก่ ก ระทรวง ทบวง กรม ส่ ว นรำชกำร
ที่ เ รี ย กชื่ อ อย่ ำ งอื่ น หน่ ว ยงำนอื่ น ของรั ฐ หรื อ หน่ ว ยงำนของ
เอกชนที่ มีห น้ ำที่ เ กี่ย วกับ กำรจั ดกำรศึ ก ษำ หรื อ สถำนศึ ก ษำ
เฉพำะในเรื่องที่เกี่ยวกับอำนำจหน้ำที่ตำม 1 ถึง 5

ข้อมูลพืน้ ฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
งบประมาณ

1,461.6315 ล้ำนบำท

รายได้

115 ล้ำนบำท

เงินทุนสะสม

655.1445 ล้ำนบำท

อัตรากาลัง

(350/309) คน

(กรอบ/บรรจุจริง)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560
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คณะกรรมการองค์การมหาชน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)
ประธำน
กรรมกำร
กรรมกำรโดย
ตำแหน่ง

กรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมกำรและ
เลขำนุกำร
(ผู้อำนวยกำร)

1. รองศำสตรำจำรย์ ธัชชัย สุมิตร
2. ปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
(นำยวิจำรย์ สิมำฉำยำ)
3. ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(นำงสำวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย)
4. ปลัดกระทรวงพลังงำน
(นำยธรรมยศ ศรีช่วย)
5. ปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
(รองศำสตรำจำรย์นำยแพทย์ สรนิต ศิลธรรม)
6. ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
(นำยกำรุณ สกุลประดิษฐ์)
7. เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
(นำยบุญรักษ์ ยอดเพชร)
8. เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
(นำยสุเทพ ชิตยวงษ์)
9. เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
(นำยสุภัทร จำปำทอง)
10. เลชำธิกำรคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ
(นำยปรเมธี วิมลศิริ)
11. เลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ
(นำยชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์)
12. ผู้อำนวยกำรสำนักงบประมำณ
(นำยเดชำภิวัฒน์ ณ สงขลำ)
13. ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ นพ.ดร.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์
14. ศำสตรำจำรย์กิตติคุณสมหวัง พิธิยำนุวัฒน์
15. ศำสตรำจำรย์วิเชียร เลำหโกศล
16. ศำสตรำจำรย์ยงค์วิมล เลณบุรี
17. รองศำสตรำจำรย์ คุณหญิงสุมณฑำ พรหมบุญ
18. รองศำสตรำจำรย์ศักรินทร์ ภูมิรัตน
19. นำยสมบูรณ์ ม่วงกล่ำ
20. นำยสัมพันธ์ ศิลปนำฎ
21. นำงจันทร์ดำว แสงแก้ว
22. นำยศตภิษัช ไกรษี
23. นำยวิเชียร ดอนแรม
24. นำยอนัน จันทรัตน์
25. นำงพรพรรณ ไวทยำงกูร

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
13 ตุลำคม 2558

วันที่หมดวาระ
12 ตุลำคม 2561

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13 ตุลำคม 2558
13 ตุลำคม 2558
13 ตุลำคม 2558
13 ตุลำคม 2558
13 ตุลำคม 2558
13 ตุลำคม 2558
13 ตุลำคม 2558
13 ตุลำคม 2558
13 ตุลำคม 2558
13 ตุลำคม 2558
13 ตุลำคม 2558
13 ตุลำคม 2558
22 เมษำยน 2557

12 ตุลำคม 2561
12 ตุลำคม 2561
12 ตุลำคม 2561
12 ตุลำคม 2561
12 ตุลำคม 2561
12 ตุลำคม 2561
12 ตุลำคม 2561
12 ตุลำคม 2561
12 ตุลำคม 2561
12 ตุลำคม 2561
12 ตุลำคม 2561
12 ตุลำคม 2561
21 เมษำยน 2561

วิสัยทัศน์
สสวท. เป็นองค์กรหลักของประเทศที่พัฒนำให้นักเรียนมีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์และเทคโนโลยี
ทัดเทียมนำนำชำติ
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ภาพรวม

แบบประเมินองค์การมหาชนและผู้อานวยการองค์การมหาชน
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Function
Base

องค์การมหาชน

Agenda
Base

สูงกว่ำเป้ำหมำย สูงกว่ำเป้ำหมำย

สถำบันส่งเสริมกำรสอน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

●

●

Area
Base

Innovation Base

-

เป็นไปตำมเป้ำหมำย


Potential
Base

สรุปผลประเมิน
องค์กร

สูงกว่ำเป้ำหมำย

ระดับมำตรฐำน

●

ผลการปฏิบัติงาน

ผู้อานวยการ
องค์การมหาชน
นำงพรพรรณ ไวทยำงกูร

(สัญญาจ้าง ผลการประเมินองค์กร งานที่คณะกรรมการมอบหมาย)

สมรรถนะ

สูงกว่ำเป้ำหมำย

สูงกว่ำเป้ำหมำย

●

คะแนน
ITA*

91.35

สรุปผลประเมิน
ผู้อานวยการ

ระดับคุณภาพ

●

(ระดับ 3)

ผลประเมินรายองค์ประกอบ

 หมำยถึง ผลดำเนินงำนสูงกว่ำเป้ำหมำย (ร้อยละตัวชีว้ ัดที่ผ่ำนกำรประเมินสูงกว่ำร้อยละ 67 )
 หมำยถึง ผลดำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำย (ร้อยละตัวชีว้ ัดที่ผ่ำนกำรประเมินอยู่ระหว่ำงร้อยละ 50 – 67)
 หมำยถึง ผลดำเนินงำนต่ำกว่ำเป้ำหมำย (ร้อยละตัวชีว้ ัดที่ผ่ำนกำรประเมินต่ำกว่ำร้อยละ 50)

สรุปผลประเมินภาพรวม

หมำยถึง ระดับคุณภำพ** เป็นองค์กำรมหำชนที่มีผลกำรดำเนินงำน อยู่ในระดับสูงกว่ำเป้ำหมำย ทุกองค์ประกอบทีป่ ระเมิน
หมำยถึง ระดับมำตรฐำน เป็นองค์กำรมหำชนที่มีผลกำรดำเนินงำน อยู่ในระดับสูงกว่ำเป้ำหมำยไม่ครบทุกองค์ประกอบที่ประเมิน
แต่ไม่มีองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งได้รับกำรประเมินในระดับต่ำกว่ำเป้ำหมำย
หมำยถึง ระดับต้องปรับปรุง เป็นองค์กำรมหำชนที่มีผลกำรดำเนินงำน อยู่ในระดับต่ำกว่ำเป้ำหมำยในองค์ประกอบในองค์ประกอบหนึ่ง
(แม้วำ่ จะได้รับกำรประเมินในองค์ประกอบอืน่ ในระดับเป็นไปตำมเป้ำหมำยหรือสูงกว่ำเป้ำหมำย)

หมำยเหตุ
*ITA : Integrity and Transparency Assessment หรือ ระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน ประเมินโดย สำนักงำน ป.ป.ช.

**ระดับคุณภำพ
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3

-

องค์กำรมหำชนมีกำรกำหนดตัวชี้วัดประเภทผลลัพธ์ ในองค์ประกอบ Function / Agenda / Area ร้อยละ 80 ขึ้นไป
มีผลกำรประเมินสูงกว่ำเป้ำหมำยทุกองค์ประกอบ
มีตัวชี้วัดที่ผ่ำนกำรประเมินร้อยละ 100
องค์กำรมหำชนมีกำรกำหนดตัวชี้วัดประเภทผลลัพธ์ ในองค์ประกอบ Function / Agenda / Area น้อยกว่ำร้อยละ 80
มีผลกำรประเมินสูงกว่ำเป้ำหมำยทุกองค์ประกอบ
มีตัวชี้วัดที่ผ่ำนกำรประเมินร้อยละ 100
องค์กำรมหำชนมีกำรกำหนดตัวชี้วัดประเภทผลลัพธ์ ในองค์ประกอบ Function / Agenda / Area น้อยกว่ำร้อยละ 80
มีผลกำรประเมินสูงกว่ำเป้ำหมำยทุกองค์ประกอบ
มีตัวชี้วัดที่ผ่ำนกำรประเมินน้อยกว่ำร้อยละ 100
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ส่วนที่ 1 : รายละเอียดการประเมินองค์กร

Function
Base

Agenda
Base

สูงกว่ำเป้ำหมำย

สูงกว่ำเป้ำหมำย

●

●

องค์ประกอบ
การประเมิน
1. Function Base

Area
Base

Innovation
Base

-

เป็นไปตำมเป้ำหมำย


ประเด็นการประเมิน

Potential
Base

สรุปผลประเมิน
(ภาพรวม)

สูงกว่ำเป้ำหมำย

ระดับมำตรฐำน

คะแนน
ITA

91.35

●

เป้าหมาย

1.1 จำนวนหลักสูตร สื่อ และกระบวนกำรจัดกำร
224
เรี ย นรู้ วิ ท ยำศำสตร์ คณิ ต ศำสตร์ แ ละ รำยกำร
เทคโนโลยีที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกลเน้น
กำรวิเครำะห์ แก้ปัญหำ และกำรนำไปใช้
ร้อยละ
1.2 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของครูและบุคลำกรทำงกำร
100.00
ศึกษำที่ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ
ด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์และเทคโนโลยี (67,334 คน)
ตำมแนวทำงของ สสวท.
1.3 จำนวนนักเรียนที่ได้รับกำรสนับสนุนกำรจัดกำร 546,564
เรียนรู้จำกกำลังคน และเครือข่ำยสนับสนุนของ
คน
สสวท.
1.4 ระดับควำมสำเร็จในกำรขับเคลื่อนและพัฒนำ ร้อยละ 00
ผู้ มี ค วำมสำมำรถพิ เ ศษด้ ำ นวิ ท ยำศำสตร์
คณิตศำสตร์และเทคโนโลยี

ผลการ
ดาเนินงาน
326
รำยกำร

ผล
ประเมิน


ร้อยละ
100.03
(67,343 คน)



574,035
คน



ร้อยละ 100



สรุปผลประเมิน
สูงกว่าเป้าหมาย
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องค์ประกอบ
การประเมิน
2. Agenda Base

ประเด็นการประเมิน

เป้าหมาย

2.1 ร้ อ ยละควำมตระหนั ก และเห็ น ควำมส ำคั ญ ร้อยละ 50
ของกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์และ
เทคโนโลยีของเยำวชน
2.2 กำรสร้ำงควำมรับรู้ ควำมเข้ำใจแก่ประชำชน
2.2.1 ร้ อ ยละกำรด ำเนิ น งำนตำมแผนกำร
ร้อยละ
สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจแก่ประชำชน
100
2.2.2 ร้อยละกำรชี้แจงประเด็นข่ำวที่ทันต่ อ ร้อยละ 100
สถำนกำรณ์

3. Area Base

ไม่มตี ัวชี้วัด

4. Innovation Base

4.1 ระดั บ ควำมส ำเร็ จ ของกำรส ำรวจควำม ร้อยละ 00
พึงพอใจและพัฒนำกำรให้บริกำร
4.2 ร้ อ ยละของกำรเบิ ก จ่ ำ ยตำมแผนกำรใช้ ร้อยละ 66
จ่ำยเงิน
4.3 ระดับกำรพัฒนำด้ำนกำรกำกับดูแลกิจกำร
4 คะแนน
4.4 ข้ อ เสนอกำรพั ฒ นำขี ด ควำมสำมำรถของ ระดับกำร
หน่วยงำน
ยอมรับของ
ประชำชนใน
กำรเป็นผู้นำ
ด้ำนกำร
เรียนรู้
วิทยำศำสตร์
คณิตศำสตร์
และ
เทคโนโลยี
ของประเทศ
ของ สสวท.
เป้ำหมำย
ร้อยละ 00
5.1 กำรจัด ทำแผนและด ำเนิน กำรตำมแผนกำร ร้อยละ 00
ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติของ สสวท.

5. Potential Base

ผลการ
ผล
ดาเนินงาน ประเมิน
ร้อยละ 55.79 

ร้อยละ
164.84
ไม่มีประเด็น
สำคัญต้อง
ชี้แจง

-

ร้อยละ 77.59

สรุปผลประเมิน
สูงกว่าเป้าหมาย




-

-



เป็นไปตาม
เป้าหมาย

ร้อยละ 95.22



4.65 คะแนน
ร้อยละ 80.12




ร้อยละ 94.78



สูงกว่าเป้าหมาย

ผลประเมินรายตัวชีว้ ัด  หมำยถึง ผลกำรดำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยหรือสูงกว่ำเป้ำหมำย (ผ่ำน)
 หมำยถึง ผลดำเนินงำนต่ำกว่ำเป้ำหมำย (ไม่ผ่ำน)
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ส่วนที่ 2 : รายละเอียดการประเมินผู้อานวยการ : นางพรพรรณ ไวทยางกูร
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

ผลการปฏิบัตงิ าน
(สัญญาจ้าง ผลการประเมินองค์กร งานที่คณะกรรมการมอบหมาย)

สมรรถนะ

สรุปผล
ประเมินผู้อานวยการ

สูงกว่ำเป้ำหมำย

สูงกว่ำเป้ำหมำย

ระดับคุณภาพ

●

●

●

องค์ประกอบ
การประเมิน

เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

ผลประเมิน

สรุปผลประเมิน

ร้อยละ 00

ร้อยละ 62.600



สูงกว่ำ
เป้ำหมำย

ระดับมำตรฐำน

ระดับมำตรฐำน



แผนกำรพัฒนำครูวิทยำศำสตร์
คณิตศำสตร์และเทคโนโลยี 1
แผน



มีสวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำลพนักงำน สวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำลหลัง
ภำยหลังเกษียณอำยุ
เกษียณอำยุ

สวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำลหลัง
เกษียณอำยุ



ปรับปรุงสวัสดิกำรของ สสวท.

ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิกำร
3 ระเบียบ ที่ได้รับกำรปรับปรุง

ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิกำร 3
ระเบียบที่ได้รับกำรปรับปรุง



พัฒนำหลักสูตรวิชำเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรและ
หลักสูตรวิชำกำรออกแบบและ
เทคโนโลยี

หลักสูตรวิชำเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรและ
หลักสูตรวิชำกำรออกแบบและ
เทคโนโลยี ที่ได้รับกำรพัฒนำ

หลักสูตรวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำรและหลักสูตร
วิชำกำรออกแบบ และเทคโนโลยี ที่
ได้รับกำรพัฒนำ



มีแผนงำนโครงกำรยกระดับคุณภำพ แผนงำนโครงกำรยกระดับ
โรงเรียนระดับอำเภอด้ำนวิทยำศำสตร์ คุณภำพโรงเรียนระดับอำเภอ
คณิตศำสตร์และเทคโนโลยี
ด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์
และเทคโนโลยี

แผนงำนโครงกำรยกระดับคุณภำพ
โรงเรียนระดับอำเภอด้ำน
วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์และ
เทคโนโลยี



ประเด็นการประเมิน

2.1 การประเมินผลงานผู้อานวยการองค์การมหาชน
2.1.1 สัญญำจ้ำง ประเมินผู้อำนวยกำรตำมแผนกำร
ผู้อำนวยกำร
ปฏิบัติงำนผู้อำนวยกำร สสวท.
องค์กำรมหำชน
2.1.2 กำรประเมิน กำรดำเนินกำรตำมตัวชี้วัดสำนักงำน
องค์กร
ก.พ.ร.
2.1.3 งำนอื่น ๆ
ที่คณะกรรมกำร
มอบหมำย

มีแผนกำรพัฒนำครูวิทยำศำสตร์
คณิตศำสตร์และเทคโนโลยี

แผนกำรพัฒนำครูวิทยำศำสตร์
คณิตศำสตร์และเทคโนโลยี 1
แผน
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องค์ประกอบ
การประเมิน

เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

ระดับ 2

ระดับ 2.36



2.2.2 วิสัยทัศน์

ระดับ 2

ระดับ 2.32



2.2.3 กำรวำงกลยุทธ์

ระดับ 2

ระดับ 2.33



2.2.4 ศักยภำพเพื่อกำรปรับเปลีย่ น

ระดับ 2

ระดับ 2.34



2.2.5 กำรควบคุมตนเอง

ระดับ 2

ระดับ 2.06



2.2.6 กำรสอนงำนและกำรมอบหมำย
งำน

ระดับ 2

ระดับ 2.24



ประเด็นการประเมิน

2.2 สมรรถนะทางการบริหารของผู้อานวยการองค์การมหาชน
2.2.1 ภำวะผู้นำ

ผลประเมิน สรุปผลประเมิน

สูงกว่ำ
เป้ำหมำย
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สรุปผลงานสาคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 หลักสูตร สื่อ และกระบวนจัดกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และเทคโนโลยีที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกลเน้นกำรวิเครำะห์
แก้ปัญหำ และกำรนำไปใช้ จำนวน 326 รำยกำร
 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ที่ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ ด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และเทคโนโลยี จำนวน
67,343 คน
 นักเรียนที่ได้รับกำรสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนรู้จำกกำลังคน และเครือข่ำยสนับสนุนของ สสวท. จำนวน 574,035 คน
 กรอบมำตรฐำนกำรจัดกำรเรียนรูป้ ฐมวัย วิชำคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี
 กรอบหลักสูตร วิชำวิทยำกำรคำนวณ และวิชำออกแบบและเทคโนโลยี
 หลักสูตรกำรอบรมทำงไกลด้ำนสะเต็มศึกษำ เพิ่มเติม จำนวน 3 หลักสูตร
 พัฒนำและขยำยบริกำรศูนย์ก ำรเรี ยนรู้ดิ จิทัล ด้ำนวิ ทยำศำสตร์ คณิต ศำสตร์ และเทคโนโลยี (IPST Learning Space) และมี
ผู้ใช้บริกำร จำนวนกว่ำ 6.17 ล้ำนรำย
 ข้อสอบ O-NET วิชำวิทยำศำสตร์ และคณิตศำสตร์ จำนวน 12 ชุด
 ข้อสอบประเมินครูวิทยำศำสตร์ และคณิตศำสตร์ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น จำนวน 2 ชุด
 เจ้ำภำพร่วมกำรจัดกำรแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่ำงประเทศครั้งที่ 49 ระหว่ำงวันที่ 6-15 กรกฎำคม 2560 มีผู้เข้ำร่วมกว่ำ 600 คน
จำก 76 ประเทศ
 พัฒนำและส่งเสริมศักยภำพครูและนักเรียน จำนวน 43,472 รำย
 สนับสนุนทุนกำรศึกษำ จำนวน 2,847 ทุน
 ให้คำปรึกษำแนะนำในกำรประกำศใช้มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และสำระ
ภูมิศำสตร์ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนพุทธศักรำช 2551 แก่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร (สสวท. ให้คำปรึกษำในกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์)
ข้อสังเกต
1. จำกผลกำรส ำรวจควำมพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ำร สสวท. พบว่ ำ ได้ ผ ลกำรด ำเนิ น งำนที่ ต่ ำกว่ ำ เป้ ำ หมำย สสวท.
ควรวิ เ ครำะห์ ห ำสำเหตุ เ พื่ อ หำแนวทำงกำรแก้ ไ ขปั ญ หำ ตลอดจนน ำข้ อ เสนอแนะมำจั ด ท ำเป็ น แผน/กิ จ กรรม
กำรพัฒนำกำรดำเนินงำนเพื่อเพิ่มควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร ควรสำรวจลักษณะกำรให้บริกำรที่ผู้รับบริกำรคำดหวัง
ช่องทำงกำรให้บริกำรหรือลักษณะสื่อที่ผู้รับบริกำรต้องกำร เป็นต้น เพื่อที่จะสำมำรถตอบโจทย์ ควำมต้องกำรของ
ผู้รับบริกำรได้อย่ำงตรงจุด
2. ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณตำมตัวชี้วัดที่ 4.2 "ร้อยละกำรเบิกจ่ำยตำมแผนกำรใช้จ่ำยเงิน" ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย ควร
ทบทวนสำเหตุที่ล่ำช้ำ และวำงแผนกำรเบิกจ่ำยให้เหมำะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมำณ ฝ่ำยบริหำรที่มีหน้ำที่รับผิดชอบควร
เร่งรัด และกำหนดให้รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยเทียบกับเป้ำหมำยต่อคณะกรรมกำรองค์กำรมหำชนทุกไตรมำส
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