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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
1.1 วิสัยทัศน์
สสวท. เป็ น องค์กรหลั กของประเทศ ที่พัฒ นาให้ นักเรียนมีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ทัดเทียมนานาชาติ

1.2 เป้าประสงค์
เพื่อพัฒนานักเรียนไทยให้มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สูงขึ้น
เป็นลาดับและทัดเทียมนานาชาติ

1.3 ผลกระทบ
เยาวชนไทยมี ค วามรู้ ค วามสามารถในการคิ ด วิ เคราะห์ การใช้ ข้ อ มู ล และหรือ แก้ ปั ญ หาโดยใช้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกิดประโยชน์ในการดารงชีวิตหรือประกอบอาชีพ

1.4 ผลลัพธ์
1. นักเรียนไทยมีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ระดับชาติและทัดเทียมนานาชาติ
2. ประเทศไทยมีนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เพิ่มขึ้น
จากการสร้างนักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษ
1.5 ผลผลิต
1. หลั ก สู ต ร สื่ อ และกระบวนการจั ด การเรี ย นรู้ ซึ่ งครบถ้ ว นสมบู ร ณ์ ใช้ ง่า ยและมี คุ ณ ภาพตาม
มาตรฐานสากล เน้นการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา
2. ศูน ย์ สะเต็มศึกษาแห่ งชาติและศูนย์ส ะเต็มศึกษาภาค สนับสนุน การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแบบบูรณาการ ให้บริการครอบคลุมทุกภูมภิ าคทั่วประเทศ
3. ศูน ย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ให้บริก ารครู นักเรียน
นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาเพิ่มขึ้น
4. นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา โดยใช้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
5. นักเรียนใช้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตหรืออาชีพ
6. นั ก เรี ย นผู้ ช่ ว ยครู ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถในการใช้ ห ลั ก สู ต ร สื่ อ และบริก ารของ สสวท. เพื่ อ
ช่วยเหลือครูผู้สอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี มีจานวนเพิ่มขึ้น
7. นักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี มีจานวน
เพิ่มขึ้น
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8. นักเรียนผู้ มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ช่วยเหลือเพื่อน
นักเรีย นในสถานศึกษาให้ มีความรู้ ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์และเทคโนโลยี มีจานวน
เพิ่มขึ้น
9. ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอนและใช้นวัตกรรมตามเกณฑ์ที่กาหนด
10.ครูที่ มีค วามสามารถพิ เศษทางวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์และเทคโนโลยีตามเกณฑ์ ระดับ ชาติ มี
จานวนเพิ่มขึ้น
11.ครูพี่เลี้ยงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ให้บริการวิชาการแก่ครูผู้สอนอย่าง
ต่อเนื่องและมีจานวนเพิ่มขึ้น
12.สถานศึกษาใช้หลักสูตร หนังสือเรียน คู่มือครู สื่อ กระบวนการเรียนรู้และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง ของ
สสวท. มีจานวนเพิ่มขึ้น
13.สสวท. เป็ น ที่ รู้ จั ก และมี ภ าพลั ก ษณ์ ที่ ดี ใ นสถานะเป็ น องค์ ก รพั ฒ นาการศึ ก ษาวิ ท ยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของชาติ
14.สสวท. เป็น องค์กรแห่ งคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาลและใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย
15.บุคลากรของ สสวท. มีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กาหนด
หมายเหตุ หลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ หมายถึง (1) หลักสูตร (2) หนังสือเรียน (3) คู่มือครู (4) เครื่องมือ
วัด ผลประเมิน ผล (5) สื่อประกอบการเรียนรู้ (รวมถึงแบบฝึกหั ด) (6) กระบวนการจัด การเรียนรู้ (รวมถึงแผนการสอน)
(7) นวัตกรรมจัดการเรียนรู้ (รวมถึงรายการโทรทัศน์) และ (8) เอกสารเสริมความรู้และอ้างอิง)

1.6 ยุทธศาสตร์
เพื่อให้ระบุผลผลิตตามที่วางไว้ สสวท. ได้กาหนดยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน
จาแนกเป็น 5 ด้าน ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การยกระดั บ การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร สื่ อ และกระบวนการจั ด การเรี ย นรู้ ด้ า น
วิ ท ยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ที่ ใ ช้ ง่ า ยและมี คุ ณ ภาพตาม
มาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การขับเคลื่อนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ
และพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้กลไกการเรียนรู้ที่เป็นนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพั ฒ นาก าลั ง คนและเครื อ ข่ า ยสนั บ สนุ น การจั ด การเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรให้เป็น
องค์กรแห่งคุณภาพและยกระดับคุณภาพบุคลากรโดยใช้ระบบสมรรถนะ

1.7 ผังเชื่อมโยงระหว่าง ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ และ ยุทธศาสตร์ 5 ปี สสวท.
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทางสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 6
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ 20 ปี

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรม
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย
และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การสร้างโอกาส ความเสมอภาค
และความเท่าเทียมทางการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาประสิทธิภาพ
ของระบบบริหารจัดการศึกษา

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12

ยุทธศาสตร์ที่ 8
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การสร้างความเป็นธรรม
และลดความเหลื่อมล้ําในสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 6
การบริหารจัดการในภาครัฐ
การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย

ด้านการผลิต พัฒนากําลังคน
และสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศัยภาพคน

ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและ
การลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา

ด้านการพัฒนาระบบ
และการบริหารจัดการ

นโยบายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ

ยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียน
การสอน การวัดและประเมินผล

ยุทธศาสตร์ สสวท.

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การยกระดับการพัฒนาหลักสูตร
สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี ที่ใช้ง่าย
และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การขับเคลื่อนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ
และพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
โดยใช้กลไกการเรียนรู้ที่เป็นนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ผลิตและพัฒนากําลังคน
รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของการพัฒนาประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนากําลังคนและเครือข่าย
สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทาง
ส่งเสริมและพัฒนาระบบ
การศึกษาและการเรียนรู้อย่าง เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
ต่อเนื่องตลอดชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุก
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

ยุทธศาสตร์ที่ 6
พัฒนาระบบบริหารจัดการและ
ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
องค์กร ให้เป็นองค์กรแห่งคุณภาพ
และยกระดับคุณภาพบุคลากรโดยใช้
ระบบสมรรถนะ

1.8
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12

เป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน

ผลผลิต / โครงการ

เป้าหมายตัวชี้วัดผลผลิต

ยุทธศาสตร์ สสวท.

ผังเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรร แผนงาน เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-หน่วยงาน ผลผลิต งบประมาณ และเป้าหมายตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

ยุทธศาสตร์ที่ 8
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม

จํานวนผู้มีความสามารถพิเศษที่ได้รับการพัฒนา
และส่งเสริม 42,600 คน

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนากําลังคน
และเครือข่าย
สนับสนุนการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การยกระดับการพัฒนา
หลักสูตร สื่อ
และกระบวนการจัดการเรียนรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี ที่ใช้ง่าย
และมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม

วิจัย พัฒนาและเผยแพร่หลักสูตร สื่อ กระบวนการเรียนรู้
การวัดประเมินผล รวมทั้งพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
และจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนายกระดับการศึกษา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียนให้สูงขึ้น

ผู้เรียนที่มีอัจฉริยภาพและความสามารถพิเศษ
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอย่างเต็มศักยภาพ

ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการพัฒนาและส่งเสริม

หน้า 4

หลักสูตร สื่อ นวัตกรรมและกระบวนการเรียนรู้
ที่ได้รับการวิจัยและพัฒนา

1. จํานวนหลักสูตร สื่อ
นวัตกรรมและกระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการพัฒนา 218 รายการ
2. จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาและ
ส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2,100 คน

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การขับเคลื่อนการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ
และพัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะห์
โดยใช้กลไกการเรียนรู้ที่เป็น
นวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การสื่อสารประชาสัมพันธ์
เชิงรุกเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศขององค์กร
ให้เป็นองค์กรแห่งคุณภาพ
และยกระดับคุณภาพ
บุคลากร
โดยใช้ระบบสมรรถนะ

แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

1. จํานวนผู้ผ่านการอบรมตามหลักสูตรสะเต็มศึกษา
จํานวน 47,500 คน
2. จํานวนศึกษานิเทศก์ปฐมวัย ผู้บริหารสถานศึกษา
และครูปฐมวัย จํานวน 4,026 คน
3. จํานวนทุนสนับสนุนการศึกษา 3,362 ทุน
1.โครงการปรับการเรียนเปลี่ยนวิธีการสอนของครูวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามแนวทางสะเต็มศึกษาใน
ทุกจังหวัดและทุกเขตพื้นที่การศึกษาทุกสังกัด (ยุทธศาสตร์ที่ 2)
2.โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) อย่างมีคุณภาพด้วยการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย (ยุทธศาสตร์ที่ 3)
3.โครงการทุนสนับสนุนการศึกษานักเรียน นักศึกษาและครู
เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีและตอบสนองต่อความต้องการขอประ
เทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ยุทธศาสตร์ที่ 3)

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.)

หน้าที่ 5

1.9 โครงการหลักภายใต้ยุทธศาสตร์
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สสวท. ได้จัดทาโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน
ของ สสวท. จานวนทั้งสิ้น 8 โครงการ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การยกระดับการพัฒนาหลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ใช้ง่ายและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
โครงการหลัก 1 โครงการการพัฒนาหลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี
โครงการหลัก 2 โครงการวิจัย วัดผล ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การขับเคลื่อนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ และ
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดย ใช้กลไกการเรียนรู้ที่เป็นนวัตกรรม
โครงการหลัก 3 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสะเต็มศึกษาเพื่อการขยายผล
โครงการหลัก 4 โครงการพัฒนาและขยายบริการของศูนย์เรียนรู้ดิจิทัล และสื่อดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนากาลังคนและเครือข่ายสนับสนุนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โครงการหลัก 5 โครงการพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และบุคลากรทางการ
ศึกษา ในโรงเรียนโครงการพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โครงการหลัก 6 โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอาเภอ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี
โครงการหลัก 7 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตครูและนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององค์กรให้เป็น
องค์กรแห่งคุณภาพและยกระดับคุณภาพบุคลากร โดยใช้ระบบสมรรถนะ
โครงการหลัก 8 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและสื่อสารองค์กร

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.)

หน้าที่ 6

1.10 ผลการดาเนินงานและเป้าหมายของตัวชี้วัดรายยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน พ.ศ.
2557

2558

ยุทธศาสตร์ที่ 1 (โครงการหลัก 1, 2)
1. จานวนหลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้
471
402
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีทมี่ ีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล เน้นการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและการนาไปใช้
2. ร้อยละของหลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้
88
80
ง่ายและมีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานทีก่ าหนด
3. ร้อยละของครูที่ใช้หลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการ
58
59
เรียนรูด้ ้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของ สสวท.
4. ร้อยละของนักเรียน ที่ใช้หนังสือเรียนและ/หรือสื่อ
44
41
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของ สสวท.
5. จานวนสถานศึกษา ที่ใช้หลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการ 13,000 16,100
เรียนรูด้ ้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของ สสวท.
6. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้หลักสูตร สื่อและกระบวนการ
4.19
4.27
จัดการเรียนรู้ของ สสวท.
ยุทธศาสตร์ที่ 2 (โครงการหลัก 3, 4)
1. ร้อยละของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ใช้วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตหรืออาชีพ
2. ร้อยละของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายซึ่งใช้หลักสูตร สื่อ และ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ของ สสวท. ที่มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา
3. จานวนโรงเรียนที่จดั การเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
91
1,174
และเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ โดยใช้กลไกการเรียนรู้ที่เป็น
นวัตกรรม รวมทั้งสะเต็มศึกษา
4. ร้อยละของหลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้
เผยแพร่ 58.74
ในรูปแบบดิจิทัล และ e-learning ที่เผยแพร่ ทางอินเทอร์เน็ต 6,075
และแอพพลิเคชั่น บนโทรศัพท์มือถือ และแท็บเล็ต
ชิ้น
5. จานวนผู้เข้าใช้หลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ 1,713,772 3,550,953
ในรูปแบบดิจิทัลและ e-learning
6. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์เรียนรูด้ ิจิทัล
4.36
4.34
(IPST Learning Space)

เป้าหมาย พ.ศ.

โครงการหลักที่ตอบ
ตัวชี้วัด
โดยตรง โดยอ้อม

2559

2560

2561

415

200

200

1

2

80

100

100

1

2

50

60

80

1

2

40

60

80

1

2

14,000

18,000

20,000

1

2

4.12

4.30

4.5

1

2

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5 ร้อยละ 5
baseline เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5 ร้อยละ 5

3

-

3

-

2,090

8,000

11,000

3

-

147.50

80

90

4

-

6,342,000

4,000,000

5,000,000

4

-

4.21

3.80

4.00

4

-

baseline เพิ่มขึ้น

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.)

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน พ.ศ.
2557

2558

1. ยุทธศาสตร์ที่ 3 (โครงการหลัก 5, 6, 7)
2. 1. จานวนกาลังคนที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้
6,230 10,706
มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี รวมทั้งสะเต็มศึกษา
3. 2. จานวนหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ (การศึกษา ราชการ
16
19
เอกชน ประชาสังคม ต่างประเทศ) ที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษา
4. 3. จานวนครูที่มีความรูค้ วามสามารถในการจัดการเรียนรู้
9,199 18,713
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามเกณฑ์ของ สสวท.
5. 4. จานวนนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญที่ทางานในประเทศ
5,548 5,586
ไทย ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเพิ่มขึ้น
จากการสร้างนักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษ
6. 5. จานวนผู้มีความสามารถพิเศษที่เข้ามามีส่วนร่วมในการ
602
740
จัดการเรียนรู้
7. ยุทธศาสตร์ที่ 4 (โครงการหลักที่ 8)
3,370,000 3,145,000
1. 1. จานวนผู้ที่ได้รับการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของ สสวท.
2. 2. ร้อยละของผลิตภัณฑ์ของ สสวท. ที่ได้รับการประชาสัมพันธ์ 100
100
ทางสื่อมวลชนหรือสื่อออนไลน์
3. 3. ระดับการยอมรับในข้อมูลข่าวสาร และผลงานของ สสวท.
4.17
4.11
4. 4. ร้อยละของเยาวชนกลุ่มเป้าหมายที่มีความตระหนักและเห็น 74.85 84.44
ความสาคัญของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 (โครงการหลักที่ 8)
1. ร้อยละของมิติคุณภาพองค์กรที่มผี ลการประเมินในระดับดี
100
100
2. ร้อยละของระบบบริหารจัดการองค์กรที่ใช้ระบบเทคโนโลยี 63.15 83.33
สารสนเทศ
3. ร้อยละของบุคลากรของ สสวท. มีสมรรถนะหลัก สมรรถนะ 67.37(หลัก)/ 57.78(หลัก)/
71.28
78.85
ตามกลุม่ งาน และสมรรถนะด้านบริหารตามเกณฑ์ที่กาหนด
(พื้นฐาน)

(พื้นฐาน)

หน้าที่ 7

เป้าหมาย พ.ศ.

โครงการหลักที่ตอบ
ตัวชี้วัด
โดยตรง โดยอ้อม

2559

2560

2561

7,000

8,000

10,000

5

-

20

19

20

5, 6, 7

-

48,300

25,000

30,000

5,6

-

5,747

7,300

8,000

7

-

960

1,1130

1,300

7

-

-

100

100

100

8
8

4.25
70.20

4.25
80.00

4.40
85.00

8
8

-

100
75.00

80
80.00

80
85.00

8
8

-

44.7 6.
(กลุ่มงาน)

80.00 7. 90.00

8

-

5,000,000 15,000,000 20,000,000
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แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
สถาบั น ส ง เสริ ม การสอนวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี (สสวท.) ได จั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อตอบสนองเปาหมายการใหบริการของกระทรวงศึกษาธิการ 2 เปาหมาย คือ
1. ผลการประเมินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในกลุมวิชาหลัก 5 วิชา
ในแตละชวงชั้นการศึกษา (ป.6 ม.3 และ ม.6) มีคาเฉลี่ยสูงขึ้น
2. จํานวนผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
โดยมี ก รอบวงเงิ น จํ า นวนทั้ ง สิ้ น 1,550,847,000 บาท ประกอบไปด ว ย เงิ น งบประมาณจากรั ฐ จํ า นวน
1,320,847,000 บาท และเงินจากกองทุนสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 230,000,000
บาท ตามรายละเอียด ดังนี้
1. ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ สสวท.

งบประมาณ
รวม

งบประมาณ
จากรัฐ

1. งบบุคลากร

228,080,000

143,803,600

84,276,400

2. งบดําเนินงานตามแผนงานพื้นฐาน
2.1 งบดําเนินงานตามยุทธศาสตร สสวท.

689,164,700

548,058,100

141,106,600

346,260,800

322,405,300

23,855,500

2.2 งบบริหาร
2.3 งบมูลนิธิ สอวน.
2.4 งบลงทุน
3. งบดําเนินงานตามแผนงานบูรณาการ

90,759,800
215,789,100
36,355,000
628,985,300

9,863,700
215,789,100
628,985,300

80,896,100
36,355,000
-

4,617,000

-

4,617,000

1,550,847,000 1,320,847,000

230,000,000

รายการ

4. งบสํารอง
รวม

เงินจากกองทุน
สงเสริมฯ

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี (สสวท.)

หนาที่ 9

2. รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ สสวท. แยกตามหมวดเงิน
งบบุคลากร
รายการ
1. เงินเดือน
2. คาจางชั่วคราว
3. เงินสวนควบ
รวม

งบประมาณรวม
188,000,000
1,500,000
38,580,000
228,080,000

งบประมาณจากรัฐ
130,730,500
13,073,100
143,803,600

เงินจากกองทุน
สงเสริมฯ
57,269,500
1,500,000
25,506,900
84,276,400

งบดําเนินงานตามแผนงานพื้นฐาน
รายการ
1. งบดําเนินงานตามยุทธศาสตร สสวท.
2. งบบริหารงานประจํา
1. สาธารณูปโภค
2. งานทรัพยากรบุคคล
3. งานยุทธศาสตรและแผน
4. งานสื่อสารองคกรและวิเทศสัมพันธ
5. งานกฎหมาย
6. งานบริหารทั่วไป
7. งานการเงินและบัญชี
8. งานจัดซื้อและพัสดุ
9. งานบริการวิชาการ
10. งานนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู
11. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. งบมูลนิธิ สอวน.
4. งบลงทุน
1. ครุภณ
ั ฑปรับปรุงที่ดินและสิง่ กอสราง
2. ครุภณ
ั ฑคอมพิวเตอร
3. ครุภณ
ั ฑสาํ นักงาน
4. ครุภณ
ั ฑหอพัก
5. ครุภณ
ั ฑอื่น ๆ
รวม

งบประมาณรวม
346,260,800
90,759,800
7,116,000
29,102,000
8,500,000
200,000
80,000
23,594,800
1,250,000
2,160,000
1,650,000
1,500,000
15,607,000
215,789,100
36,355,000
20,000,000
10,825,000
4,182,000
848,000
500,000
689,164,700

งบประมาณจากรัฐ
322,405,300
9,863,700
6,500,000
3,363,700
215,789,100
548,058,100

เงินจากกองทุน
สงเสริมฯ
23,855,500
80,896,100
616,000
29,102,000
8,500,000
200,000
80,000
20,231,100
1,250,000
2,160,000
1,650,000
1,500,000
15,607,000
36,355,000
20,000,000
10,825,000
358,300
206,000
500,000
141,106,600

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี (สสวท.)
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งบดําเนินงานตามแผนงานพื้นฐาน (รายยุทธศาสตร)
รายการ

งบประมาณ
รวม

งบประมาณ
จากรัฐ

เงินจาก
กองทุน
สงเสริมฯ

ยุทธศาสตรที่ 1 : การยกระดับการพัฒนาหลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู ดาน
83,777,500 83,777,500
วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ที่ใชงายและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
1. โครงการการพัฒนาหลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรูว ิทยาศาสตร คณิตศาสตร 68,803,000 68,803,000
และเทคโนโลยี
2. โครงการวิจัย วัดผล ประเมินผลการจัดการเรียนรูด านวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ
14,974,500 14,974,500
เทคโนโลยี
ยุทธศาสตรที่ 2 : การขับเคลื่อนการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีเชิง
58,755,900 58,755,900
บูรณาการ และพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห โดย ใชกลไกการเรียนรูที่เปนนวัตกรรม
3. โครงการพัฒนาศักยภาพดานสะเต็มศึกษาเพื่อการขยายผล
37,240,000 37,240,000
4. โครงการพัฒนาและขยายบริการของศูนยเรียนรูดิจิทลั และสื่อดิจิทัล
21,515,900 21,515,900
ยุทธศาสตรที่ 3 : การพัฒนากําลังคนและเครือขายสนับสนุนการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร 165,824,700 165,824,700
คณิตศาสตรและเทคโนโลยีอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. โครงการพัฒนาครูผสู อนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี และบุคลากรทางการ
5,834,900
5,834,900
ศึกษา ในโรงเรียนโครงการพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
6. โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอําเภอ ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ
34,389,800 34,389,800
เทคโนโลยี
7. โครงการพัฒนาและสงเสริมการผลิตครูและนักเรียนทีม่ ีความสามารถพิเศษดาน
125,600,000 125,600,000
วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
ยุทธศาสตรที่ 4 : การสื่อสารประชาสัมพันธเชิงรุก เพื่อสงเสริมการเรียนรูวิทยาศาสตร
37,902,700 14,047,200 23,855,500
คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
ยุทธศาสตรที่ 5 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
องคกรใหเปนองคกรแหงคุณภาพและยกระดับคุณภาพบุคลากรโดยใชระบบสมรรถนะ
8. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและสื่อสารองคกร
37,902,700 14,047,200 23,855,500
รวม

346,260,800 322,405,300 23,855,500
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งบดําเนินงานตามแผนงานบูรณาการ
รายการ
โครงการปรับการเรียนเปลี่ยนวิธีการสอนของครูวิทยาศาสตร
คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ตามแนวทางสะเต็มศึกษาในทุกจังหวัด
และทุกเขตพื้นที่การศึกษาทุกจังหวัด
โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5 ป) อยางมีคุณภาพ ดวยการจัด
ประสบการณเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะ
เต็มศึกษาในระดับปฐมวัย
โครงการทุนสนับสนุนการศึกษานักเรียน นักศึกษาและครู
เพื่อพัฒนาใหเปนผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร
คณิตศาสตรและเทคโนโลยี และตอบสนองตอความตองการของ
ประเทศและหนวยงานที่เกีย่ วของ
รวม

งบประมาณรวม

งบประมาณจากรัฐ

เงินจากกองทุน
สงเสริมฯ

67,713,200

67,713,200

-

60,181,900

60,181,900

-

501,090,200

501,090,200

-

628,985,300

628,985,300

-
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ยุทธศาสตรที่ 1 : การยกระดับการพัฒนาหลักสูตร สือ่ และกระบวนการจัดการเรียนรูดา น
วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ที่ใชงายและมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : หลักสูตร สื่อและเครื่องมือจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ
เทคโนโลยี ครบถวนสมบูรณ ใชงายและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เนน
การคิดวิเคราะห การแกปญหา และการนําไปใช

ตัวชี้วดั และคาเปาหมาย :
ตัวชี้วัด
หนวยนับ 2561
1. จํานวนหลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีที่มคี ณ
ุ ภาพ รายการ 200
ตามมาตรฐานสากล เนนการคิดวิเคราะห แกปญ
 หาและการนําไปใช
2. รอยละของหลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรูที่ใชงายและมีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานที่กําหนด
รอยละ 100
3. รอยละของครูที่ใชหลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ
รอยละ
80
เทคโนโลยีของ สสวท.
4. รอยละของนักเรียน ที่ใชหนังสือเรียนและ/หรือสื่อ วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีของ สสวท. รอยละ
80
5. จํานวนสถานศึกษา ที่ใชหลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ โรงเรียน 20,000
เทคโนโลยีของ สสวท.
6. ระดับความพึงพอใจของผูใชหลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรูของ สสวท.
ระดับ
4.5

โครงการหลักภายใตยุทธศาสตร
โครงการหลัก
1. โครงการการพัฒนาหลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ

เทคโนโลยี
2. โครงการวิจัย วัดผล ประเมินผลการจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
รวม

งบประมาณ
68,803,000
14,974,500
83,777,500
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โครงการหลัก 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
1. ชื่อโครงการ การพัฒนาหลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
2. ผูรับผิดชอบโครงการ
รศ. ดร.สัญญา มิตรเอม
ดร.วนิดา ธนประโยชนศักดิ์
ดร.ชัยวุฒิ เลิศวนสิริวรรณ
ดร.กุศลิน มุสิกุล

รองผูอํานวยการ
ผูชวยผูอํานวยการ
ผูชวยผูอํานวยการ
ผูชวยผูอํานวยการ

3. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร สสวท.
ยุทธศาสตรที่ 1 การยกระดับการพัฒนาหลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู ดานวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ที่ใชงายและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
4. เหตุผลและความจําเปน
จากสภาพสั ง คมและเศรษฐกิ จ ที่ เ ปลี่ ย นไป รวมถึ ง มี ก ารพึ่ ง พาและใช เ ทคโนโลยี ม ากขึ้ น ทั้ ง ใน
ชีวิตประจําวันและการศึกษา ประกอบกับรายงานผลการจัดอันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศใน
World Economic Forum (WEF) - The Global Competitiveness Report 2012-2013 ได จั ด อั น ดั บ
การศึกษา โดยประเทศไทยอยูในลําดับที่ 8 ในกลุมอาเซียนจึงถือวามีคะแนนต่ําสุด และผลสอบ PISA (การรูเรื่อง
การอาน การรูเรื่องคณิตศาสตร การรูเรื่องวิทยาศาสตร) ที่ผานมาประเทศไทยก็มีคะแนนต่ํากวาคาเฉลี่ย OECD
สาเหตุสําคัญหนึ่งคือ นักเรียนไทยขาดความสามารถในการคิดวิเคราะห แกปญหา ขาดทักษะการอาน เขียน เนน
แตการทองจําเนื้อหา ขอสอบ ดังนั้น สสวท. จึงไดวิจัยและพัฒนาหลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรูที่มี
คุ ณภาพ และทั น สมั ย ขึ้ น เพื่ อเป น เครื่ องมื อชว ยใหนักเรีย นสามารถนําไปใชในการเรียน รวมทั้ งครู ผู ส อนและ
บุคลากรทางการศึกษาสามารถนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม เสริมสรางพัฒนาการของ
ผูเรียนพรอมทั้งจะเปนการชวยยกระดับคุณภาพการศึกษาดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีใหดียิ่งขึ้น
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่ อ พั ฒ นาหนั ง สื อ เรี ย น คู มื อ ครู และสื่ อ การเรี ย นรู ป ระกอบหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตร คณิ ต ศาสตร และ
เทคโนโลยี ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เนนการคิดวิเคราะหและแกปญหา ที่สามารถเผยแพรให แก
ครูผูสอน นักเรียน ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาและบุคคลทั่วไปนําไปใชประกอบการจัดการเรียนการสอน
เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิภาพ
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5.2 เพื่อพัฒนาและสงเสริมการใช หลักสูตร สื่อและกระบวนการเรียนรู ตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ซึ่ง
เนนการคิด วิเคราะห แกปญหา และการนําไปใช
5.3 เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุมสาระวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ใหมีความรู ความ
เขาใจ และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดวยความรวมมือของหนวยงานที่เกี่ยวของ
5.4 เพื่อจัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการ สื่อการเรียนการสอน เครื่องมือ อุปกรณทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยีใหครู อาจารย นิสิต นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปไดชมและพิจารณาเลือกสรรไปปรับใช
6. ผลผลิต (output) และเปาหมาย (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 หลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล เนนการคิดวิเคราะห แกปญหาและการนําไปใช โดยการพัฒนาของ สสวท.
เปาหมาย (1) 9 ชั้นป
(2) 218 รายการ
6.1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความรู ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรูในชั้นเรียน ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการพัฒนาของ สสวท.
เปาหมาย 1,350 คน
6.1.3 นักเรียน ครู อาจารย นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่เขารวมนิทรรศการดานวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และเทคโนโลยี เนื่องในงาน วทร.23
เปาหมาย 2,000 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 หลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล เนนการคิดวิเคราะห แกปญหาและการนําไปใช
6.2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรูความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรูในชั้นเรียน ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7. ผลลัพธ (Outcome)
7.1 นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่นําหลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู วิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นไปใช สามารถเกิดการคิดวิเคราะห แกปญหาและการนําความรูไปใช
ในชีวิตจริงได
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7.2 นักเรียนในโครงการของ สสวท. มีความรู ความสามารถดานวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร สูงกวาคะแนน
เฉลี่ยการสอบระดับชาติ (O-NET) (โรงเรียนศูนยสะเต็มศึกษาภาค โรงเรียนเครือขายสะเต็มศึกษา สังกัด
สพฐ. โรงเรเรียนที่เปนศูนยการพัฒนาผูสอนและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สช. และโรงเรียนในเครือขาย
พสวท. และ สควค.)
7.3 โรงเรียนทั่วประเทศนําหลักสูตร สื่อและกระบวนการเรียนรู ที่พัฒนาโดย สสวท. ไปปรับใชในการเรียนการ
สอน
7.4 นักเรียน ครู อาจารย นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป มีความสนใจในวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
เทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น
8. วงเงินงบประมาณ 68,803,000 บาท
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9. กิจกรรม เปาหมาย และงบประมาณ
กิจกรรม
โครงการยอย 1 การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร ระดับประถมศึกษา
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนา ทดลองใช และติดตามผลหนังสือเรียน คูม ือครู แบบฝกหัด ชั้น
ป.2, ป.3, ป.5, ป.6 (หลักสูตร 51)

เปาหมาย
เชิงปริมาณ

งบประมาณ
18,337,800

828 คน/
รายงาน 1 ฉบับ/
วีดิทัศน 1 ชุด
4 ตนฉบับ

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาหนังสือเรียน และแบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2 และ 5
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาคูมือครู รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร ชัน้ ประถมศึกษาปที่ 1 และ 4
2 ตนฉบับ
กิจกรรมที่ 4 การปรับปรุงสื่อวิทยาศาสตรแบบสื่อดิจิทัลแสดงผลเสมือนจริงเสริมการเรียนรู
2 เลม
รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 และ 4
โครงการยอย 2 การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการการใชหนังสือเรียน คูมือครู กลุมสาระวิทยาศาสตร ชั้น ม.1
9 โรงเรียน
และ ม.2
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาตนฉบับหนังสือเรียน คูม ือครู กลุม สาระวิทยาศาสตร ชั้น ม.2 และ ม.3
6 ตนฉบับ
กิจกรรมที่ 3 การจัดทําสื่อวิทยาศาสตรแบบสื่อดิจิทัลแสดงผลเสมือนจริงเสริมการเรียนรูรายวิชา
1 เลม
พื้นฐานวิทยาศาสตร ชั้น ม.1
กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาและทดลองใชชุดการเรียนรูฟสิกสสําหรับครูที่ไมจบวิชาเอก
1 ตนฉบับ/12 คน
โครงการยอย 3 การพัฒนาหนังสือเรียนและคูมือครู กลุม สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย สาระการเรียนรูฟสิกส
4 เลม
กิจกรรมที่ 1 หนังสือเรียน คูมือครู สาระการเรียนรูฟสิกส ม.5
6 เลม
กิจกรรมที่ 2 จัดทําตนฉบับพรอมพิมพหนังสือเรียนและคูมือครู ฟสิกส ม.4 เลม 1 และ 2
โครงการยอย 4 การพัฒนาหนังสือเรียนและคูมือครู กลุม สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย สาระการเรียนรูเคมี
4 เลม
กิจกรรมที่ 1 หนังสือเรียน คูมือครู สาระการเรียนรูเคมี ม.5
6 เลม
กิจกรรมที่ 2 จัดทําตนฉบับพรอมพิมพหนังสือเรียนและคูมือครู เคมี ม.4 เลม 1 และ 2
โครงการยอย 5 การพัฒนาหนังสือเรียนและคูมือครู กลุม สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย สาระการเรียนรูชีววิทยา
4 เลม
กิจกรรมที่ 1 หนังสือเรียน คูมือครู สาระการเรียนรูชีววิทยา ม.5
6 เลม
กิจกรรมที่ 2 จัดทําตนฉบับพรอมพิมพหนังสือเรียนและคูมือครู ชีววิทยา ม.4 เลม 1 และ 2
โครงการยอย 6 การพัฒนาหนังสือเรียนและคูมือครู กลุม สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย สาระการเรียนรูโลก ดาราศาสตร และอวกาศ
4 เลม
กิจกรรมที่ 1 หนังสือเรียน คูมือครู สาระการเรียนรูโลก ดาราศาสตร และอวกาศ ม.5
6 เลม
กิจกรรมที่ 2 จัดทําตนฉบับพรอมพิมพหนังสือเรียนและคูมือครู โลก ดาราศาสตร และอวกาศ ม.4
เลม 1 และ 2

15,668,700
1,440,900
1,138,200
90,000
5,118,200
1,274,400
3,018,000
422,000
403,800
2,082,000
1,812,000
270,000
2,082,000
1,812,000
270,000
2,082,000
1,812,000
270,000
2,082,000
1,812,000
270,000
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กิจกรรม

หนาที่ 18

เปาหมาย
เชิงปริมาณ

โครงการยอย 7 การพัฒนาสื่อการเรียนรูประกอบหนังสือเรียน กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
8 ชุด
กิจกรรมที่ 1 จัดทําตนแบบสื่อการเรียนรูประกอบหนังสือเรียนวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ไมเนนวิทยาศาสตร และเนนวิทยาศาสตร ม.4)
4 ชุด
กิจกรรมที่ 2 พัฒนารางการผลิตสื่อการเรียนรูประกอบหนังสือเรียนวิทยาศาสตร ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (เนนวิทยาศาสตร ม.5)
โครงการยอย 8 การสรางสื่อการทดลองเสมือนจริงวิชาฟสิกส และพัฒนาหลักสูตรอบรมครู
เพื่อพัฒนาสื่อการทดลองเสมือนจริงวิชาฟสิกส
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาสื่อการทดลองเสมือนจริง วิชาฟสิกสมอดูลเรื่องแสง 3 การทดลอง
3 การทดลอง
กิจกรรมที่ 2 จัดทําตนฉบับคูมอื การใชงานสื่อการทดลองเสมือนจริง
1 เลม
กิจกรรมที่ 3 ประชุมรวมกับ มทม. เพื่อออกแบบเครื่องมือคัดเลือกครูสําหรับการอบรมหลักสูตรที่
1 ครั้ง
1
กิจกรรมที่ 4 จัดทําเครื่องมือสําหรับคัดเลือกครูสําหรับการอบรมหลักสูตรที่ 1
1 ชุด
กิจกรรมที่ 5 คัดเลือกครูเพื่อเขารับการอบรมหลักสูตรที่ 1
70 คน
กิจกรรมที่ 6 จัดอบรมการใชสื่อการทดลองเสมือนจริงมอดูลเรื่องแสงจํานวน 5 การทดลอง
1 ครั้ง
กิจกรรมที่ 7 ออกแบบเนื้อหาการทดลองจริง มอดูลเรื่องไฟฟากระแส 1 บทเรียน ที่นําไปพัฒนา
1 บทเรียน
เปนสื่อการทดลองเสมือนจริงวิชาฟสิกส
กิจกรรมที่ 8 ประเมินโครงการและจัดทํารูปเลมเพื่อสรุปโครงการความรวมมือ ป 2560
1 ครั้ง
โครงการยอย 9 สื่อการเรียนการสอนวิชาฟสกิ ส ชวงชั้นที่ 4 ผานทาง Physics Youtube
กิจกรรมที่ 1 ประชุมระดมความคิดเพื่อกําหนดรูปแบบของวีดิทัศน
1 ครั้ง
30 ตอน
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเพื่อยกรางสคริปต
กิจกรรมที่ 3 ถายทําเพื่อผลิตวีดิทัศนไขปริศนาวิทยากล
30 ตอน
40 ตอน
กิจกรรมที่ 4 สอนเนื้อหาหนังสือเรียนรายวิชาเพิม่ เติม ฟสิกส เลม 2 ตามรูปแบบ สสวท. ลง youtube
70 ตอน
กิจกรรมที่ 5 ปรับปรุงแกไขวีดทิ ัศน
70 ตอน
กิจกรรมที่ 6 เผยแพรวีดิทัศน
2 เลม
กิจกรรมที่ 7 จัดทําคูมือประกอบวีดิทัศนไขปริศนาวิทยากล 30 ตอน และคูมือประกอบเนื้อหา
หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ฟสิกส เลม 2 ตามรูปแบบ สสวท. 40 ตอน
โครงการยอย 10 การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร ระดับประถมศึกษา
4 เลม
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาหนังสือเรียนคณิตศาสตร ป.2 ป.3 ป.5 และ ป.6
2 เลม
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาคูมือครูคณิตศาสตร ป.2 และ ป.5
4 เลม
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาแบบฝกทักษะคณิตศาสตร ป.2 ป.3 ป.5 และ ป.6
โครงการยอย 11 การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการเรียนรู กลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร ชั้น ม.2 และ ม.3
2 เลม /2 ตนราง
2 เลม
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาคูมือครูวิชาคณิตศาสตร ชั้น ม.2

งบประมาณ
1,510,000
1,315,800
194,200
1,360,250
800,000
3,000
3,000
521,250
33,000
29,000
24,000
5,000
5,970,000
4,696,000
602,000
672,000
4,540,000
3,610,000
930,000

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี (สสวท.)

กิจกรรม
โครงการยอย 12 การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการเรียนรู กลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาหนังสือเรียนคณิตศาสตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาคูมือครูคณิตศาสตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
โครงการยอย 13 การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร สื่อและกระบวนการเรียนรู วิชาวิทยาการ
คํานวณ
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาหนังสือเรียน คูมือครูและแบบฝกทักษะ วิชาวิทยาการคํานวณ ชั้น ป.2 ,
ป.5
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาหนังสือเรียน คูมือครูวิชาวิทยาการคํานวณ ชั้น ม.2 และ ม.5
กิจกรรมที่ 3 การวิจัยและพัฒนาสื่อการเรียนรูวิชาวิทยาการคํานวณ
โครงการยอย 14 การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร สื่อและกระบวนการเรียนรู วิชาการออกแบบ
และเทคโนโลยี
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาหนังสือเรียนและคูมือครูวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ชั้น ม.2 และ
ม.5
กิจกรรมที่ 2 การวิจัยและพัฒนาสื่อการเรียนรูวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี
โครงการยอย 15 การพัฒนาสื่อประกอบการเรียนการสอนคณิตศาสตรดวยเทคโนโลยี
กิจกรรมที่ 1 การผลิตหลักสูตรอบรมครูออนไลน เรื่องการสอนพีชคณิตโดยใชโปรแกรม GSP
5.06
กิจกรรมที่ 2 การผลิตสื่อออนไลนประกอบการเรียนรูคณิตศาสตรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
GeoGebra เรื่อง แนะนําเครื่องมือสถิติ
กิจกรรมที่ 3 การเผยแพรหลักสูตร GeoGebra เรื่องแนะนําการใชเครื่องมือเรขาคณิต
บน IPST Learning Space
โครงการยอย 16 การพัฒนาศักยภาพผูสอนโลก ดาราศาสตร และอวกาศ
กิจกรรมที่ 1 ประชุมทบทวนเพือ่ ปรับปรุงหลักสูตรอบรมครู
กิจกรรมที่ 2 รับสมัคร
กิจกรรมที่ 3 ประสานงาน การจัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ
กิจกรรมที่ 4 ดําเนินการอบรม
กิจกรรมที่ 5 ติดตามผลการจัดการเรียนรูของครูผูสอน
โครงการยอย 17 การพัฒนาหลักสูตรอบรมครูคณิตศาสตร ระดับประถมศึกษารวมกับ ORIGO
Education Thailand
กิจกรรมที่ 1 ยกรางหลักสูตรอบรมครู หนวยที่ 10 (ฉบับภาษาอังกฤษ) และหนวยที่ 7 –10
(ฉบับภาษาไทย)
กิจกรรมที่ 2 พิจารณารางหลักสูตรหนวยที่ 7 – 10 (ภาษาไทย)
กิจกรรมที่ 3 ทดลองใชหลักสูตรหนวยที่ 9 – 10 (ฉบับภาษาอังกฤษ)
กิจกรรมที่ 4 บรรณาธิการกิจหลักสูตรหนวยที่ 5 – 10 (ฉบับภาษาอังกฤษและฉบับภาษาไทย)

หนาที่ 19

เปาหมาย
เชิงปริมาณ

งบประมาณ
2,588,000

6 เลม
3 เลม

2,150,400
437,600
2,000,000

6 เลม

783,000

4 เลม
1 เลม

1,009,000
208,000
1,706,800

4 เลม

1,495,000

1 เลม
1 หลักสูตร

211,800
150,000
43,500

1 ชุด

100,000

1 ชุด

6,500

1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 หลักสูตร 2 รุน/
รุนละ 50 คน
1 ครั้ง

470,000
28,000
64,000
369,000
9,000
2,442,000

10 เลม

2,014,000

20 ครั้ง
1 ครั้ง
24 เลม

243,000
65,000
120,000
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กิจกรรม
โครงการยอย 18 การพัฒนาหลักสูตรสําหรับครูที่จัดการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยี
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรสําหรับครูที่จดั การเรียนการสอนวิชาวิทยาการคํานวณ
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรสําหรับครูที่จดั การเรียนการสอนวิชาออกแบบและเทคโนโลยี
กิจกรรมที่ 3 บูรณาการหนังสือเรียนรวมกับวิชาวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร
โครงการยอย 19 การผลิตสื่อตนแบบและอุปกรณประกอบการเรียนรูวิทยาศาสตร

หนาที่ 20

เปาหมาย
เชิงปริมาณ

งบประมาณ

4 เลม
1 เลม
8 ครั้ง

500,000
170,000
275,000
55,000
405,000

คณิตศาสตร และเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนงานวิชาการ
กิจกรรมที่ 1 ประชุมวางแผน/ติดตามการดําเนินงาน
12 ครั้ง
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาและผลิตสือ่ ตนแบบเสริมหลักสูตรการสอน/สื่ออุปกรณวิทยาศาสตร
6 ครั้ง
กิจกรรมที่ 3 ผลิตสื่ออุปกรณและชิ้นสวนสนับสนุนการอบรมและกิจกรรมตางๆ
12 เดือน
กิจกรรมที่ 4 ปรับปรุง/ซอมแซม/บํารุงรักษาสื่ออุปกรณและครุภณ
ั ฑ
12 ครั้ง
กิจกรรมที่ 5 จัดทําสรุปผลการดําเนินงาน
4 ครั้ง
โครงการยอย 20 การจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร คณิตศาสตรในโรงเรียน ระดับชาติ ครั้งที่
23
กิจกรรมที่ 1 จัดกิจกรรมการบรรยายวิชาการ การอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร และนําเสนอผลงาน
100 เรื่อง
กิจกรรมที่ 2 จัดหาทุนสนับสนุนการจัดงานประชุมวิชาการทั้งภาครัฐและเอกชน
20 หนวยงาน
กิจกรรมที่ 3 ดําเนินการดานสถานที่จัดงานประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการ
1 งาน
กิจกรรมที่ 4 รับลงทะเบียนผูเขารวมประชุมวิชาการและจัดทําเกียรติบตั รสําหรับผูรวมกิจกรรม
2,000 คน
กิจกรรมที่ 5 ประชาสัมพันธการจัดงานประชุมวิชาการและติดตอประสานงานสื่อสารมวลชน
1 ชองทาง
กิจกรรมที่ 6 จัดทํารายงานประเมินผลการจัดงานประชุมวิชาการ
1 รายงาน
กิจกรรมที่ 7 ดําเนินการถายวีดทิ ัศนและภาพนิ่งการจัดงานประชุมวิชาการ
1 งาน
กิจกรรมที่ 8 ดําเนินการดานบริหารจัดการ จัดประชุมคณะกรรมการ และติดตอประสานงาน
1 งาน
โครงการยอย 21 โครงการพัฒนามาตรฐานและยกระดับคุณภาพหนังสือเรียนวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร รวมกับ Cambridge University Press (CUP)
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนามาตรฐานและยกระดับคุณภาพหนังสือเรียนวิทยาศาสตรและ
4 ฉบับ
คณิตศาสตร รวมกับ Cambridge University Press (CUP)
โครงการยอย 22 โครงการคุรุพัฒนา
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรอบรมครู
7 หลักสูตร/210 คน

3,000
68,000
284,000
50,000
6,388,000
1,197,800
4,577,000
150,600
200,000
15,000
247,600
5,960,000
5,960,000
1,000,000
1,000,000
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โครงการหลัก 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
1. ชื่อโครงการ การวิจัย วัดผล ประเมินผลการจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ
เทคโนโลยี
2. ผูรับผิดชอบโครงการ
ดร.สุพัตรา ผาติวิสันติ์

รองผูอํานวยการ

3. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร สสวท.
ยุทธศาสตรที่ 1 การยกระดับการพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตร
คณิตศาสตรและเทคโนโลยีที่ใชงายและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
4. เหตุผลและความจําเปน
การดําเนินงานพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ
เทคโนโลยี ของ สสวท. จําเปนตองอาศัยขอสนเทศที่ไดจากการวิจัยทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ เพื่อ
เปนพื้นฐานในการปรับปรุงยกระดับคุณภาพการศึกษาและใชเปนแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อให
บรรลุวัตถุประสงคขางตน สสวท. จึงไดจัดทํา โครงการวิจัย วัดผล ประเมินผลการจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตร
คณิตศาสตรและเทคโนโลยี นี้ขึ้น เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน ทันสมัย และเปนประโยชนตอหนวยงานที่
เกี่ยวของในการพั ฒนาหลั กสู ตร สื่อ กระบวนการจัดการเรียนรู และการวัดผลประเมินผลด านวิ ทยาศาสตร
คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อพัฒนาระบบการวัดผลประเมินผลทางการศึกษาตามแนวทาง PISA และเผยแพรระบบสารสนเทศ
5.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพของครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนสูการพัฒนาอยางยั่งยืน
5.3 เพื่อดําเนินการวิจัย PISA 2018 รวมกับ Organisation for Economic Co-operation and
Development (OECD)
5.4 เพื่อเสนอแนะนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศจากผลการประเมิน PISA
5.5 เพื่อศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะหและการแกปญหาของนักเรียนวิชาวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตรระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
5.6 เพื่อพัฒนาเครื่องมือสําหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร
5.7 เพื่อพัฒนากรอบและเครื่องมือประเมินนักเรียนที่ผานการเรียนรูดวยรูปแบบสะเต็มศึกษา
ระดับประถมศึกษาตอนตน ประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย
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6. ผลผลิต (output) และเปาหมาย (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศอยางตอเนื่องจากผลการ
ประเมิน PISA
เปาหมาย 1 ชุด
6.1.2 ขอมูลที่เก็บจากการวิจัยหลัก PISA 2018
เปาหมาย 1 ชุด
6.1.3 ผลการศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะหและการแกปญหาของนักเรียนวิชาวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตรระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
เปาหมาย 1 ชุด
6.1.4 ขอสอบวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ประกอบดวยขอสอบตามหลักสูตรและขอสอบแขงขัน
ที่นําเขาคลังขอสอบในระบบการสอบออนไลน
เปาหมาย 500 ขอ
6.1.5 รายงานผลการศึกษาวิจัยความสามารถในการคิดวิเคราะหและการแกปญหาของนักเรียนวิชาวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตรระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา พรอมขอเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติการ
เพื่อการปรับปรุง
เปาหมาย 1 รายงาน
6.1.6 กรอบการประเมิ น สํ า หรั บ การทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน (O-NET) วิ ช า
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
เปาหมาย 6 ชุด
6.1.7 เครื่ อ งมื อ ประเมิ น สํ า หรั บ การทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน (O-NET) วิ ช า
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
เปาหมาย 12 ชุด
6.1.8 กรอบการประเมินสําหรับโรงเรียนที่จัดการเรียนรูดวยรูปแบบสะเต็มศึกษา
เปาหมาย 1 ชุด
6.1.9 เครื่องมือสําหรับประเมินนักเรียนที่ผานการเรียนรูดวยรูปแบบสะเต็มศึกษาระดับประถมศึกษา
ตอนตน ประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย
เปาหมาย 4 ชุด
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6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ไดเครื่องมือการวิจัยที่มีความถูกตอง เที่ยงตรง เชื่อถือได และกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูล
เปนที่ยอมรับและเปนไปตามมาตรฐานที่ OECD กําหนด
6.2.2 ไดขอเสนอแนะที่มีคุณภาพสามารถนําไปใชในการพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติการดาน
การจัดการเรียนการสอนใหกับหนวยงานและบุคลากรที่เกี่ยวของสําหรับใชเปนกรอบทิศทางและ
แนวทางในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่องและมีคุณภาพซึ่งสงผลตอการ
พัฒนาคุณภาพของผูเรียน
6.2.3 ได ขอสอบตามหลั กสู ตรและขอสอบแขง ขัน ที่มี คุณภาพตรงตามมาตรฐานและตัว ชี้วัด ตาม
หลักสูตรแกนกลางฯ มีระดับความยากงายอยางหลากหลาย และมีคาอํานาจจําแนกอยู ใน
เกณฑที่กําหนด สําหรับเตรียมไวใหนักเรียนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาไดฝกฝน
ตนเอง
6.2.4 ไดกรอบการประเมิ นสํา หรั บการทดสอบทางการศึกษาระดับ ชาติขั้นพื้น ฐาน (O-NET) วิ ชา
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ซึ่งเปนตัวชี้วัดพื้นฐานที่นักเรียนจําเปนตองรู โดยมีรายละเอียด
ของรู ป แบบเครื่ องมื อและจํ านวนขอสอบ รวมทั้งไดเครื่องมือประเมิน ที่มีคุณภาพตรงตาม
ตัวชี้วัดตามหลักสูตร และวัดไดตรงตามระดับพฤติกรรมที่กําหนดไว
6.2.5 ไดกรอบและเครื่องมือการประเมินสําหรับโรงเรียนที่จัดการเรียนรูดวยรูปแบบสะเต็มศึกษาที่มีคุณภาพ
และมีรายละเอียดครบถวน สามารถใชในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนไดสอดคลองกับแนวทางสะ
เต็มศึกษา
7. ผลลัพธ (Outcome)
ครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษาสามารถใชสื่อและองคความรูที่ไดรับการพัฒนาในการจัดการ
เรี ย นรู เ พื่ อพั ฒ นานั กเรี ย นให มีความรู ความสามารถเพิ่มขึ้น รวมทั้ง สสวท. และหนว ยงานที่เกี่ย วของ
สามารถนําขอคนพบและขอมูลจากการวิจัยไปใชประโยชนในการพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายและนําขอมูล
ไปใชในการพัฒนาหลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู ใหเหมาะสมสอดคลองกับบริบทและสภาพ
ป ญ หาการจั ด การเรี ย นรู ที่ เ ป น จริ ง อั น จะส ง ผลให นั ก เรี ย นมี ค วามรู ค วามสามารถด า นวิ ท ยาศาสตร
คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ผานเกณฑมาตรฐานระดับชาติและทัดเทียมกับนานาชาติ
8. วงเงินงบประมาณ 14,974,500 บาท
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9. กิจกรรม เปาหมาย และงบประมาณ
กิจกรรม
โครงการยอย 1 การศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกปญหา
ของนักเรียนวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
กิจกรรมที่ 1 การศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกปญ
 หาของนักเรียน วิชา
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
โครงการยอย 2 การประเมินผลการจัดการเรียนรูดา นคณิตศาสตร
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีรวมกับนานาชาติ
กิจกรรมที่ 1 การประเมินการรูเ รื่อง (Literacy) ดานการอาน คณิตศาสตร
และวิทยาศาสตรของ นักเรียนไทยเทียบกับนานาชาติ (PISA)
โครงการยอย 3 การพัฒนาเครื่องมือวัดผลประเมินผลดานวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาขอสอบวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรเขาคลังขอสอบ
ออนไลน
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาเครื่องมือสําหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

เปาหมาย
เชิงปริมาณ

งบประมาณ
900,000

1 รายงาน

900,000
9,900,000

1 รายงาน/
ขอเสนอ 1 ชุด

9,900,000
4,174,500

500 ขอ

600,000

500 ขอ
6 กรอบ/12 ชุด

3,574,500
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ยุทธศาสตรที่ 2 : การขับเคลื่อนการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ และ
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห โดยใชกลไกการเรียนรูที่เปนนวัตกรรม
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : 1. นั ก เรี ย นในทุ ก ภู มิ ภ าค ได เ รี ย นรู เ ชิ ง บู ร ณาการและนํ า วิ ท ยาศาสตร
คณิตศาสตรและเทคโนโลยีไปใชในชีวิตหรืออาชีพ
2. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถเขาถึงผลผลิตของ สสวท.
ในรูปแบบดิจิทัลไดอยางสะดวกและทั่วถึง

ตัวชี้วดั และคาเปาหมาย :
ตัวชี้วัด
หนวยนับ
2561
1. รอยละของนักเรียนกลุมเปาหมายที่ใชวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีในชีวิตหรืออาชีพ
รอยละ เพิ่มขึ้นรอยละ 5
2. รอยละของนักเรียนกลุมเปาหมายซึ่งใชหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูของ สสวท. ทีม่ ี
รอยละ เพิม่ ขึ้นรอยละ 5
ความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกปญหา
3. จํานวนโรงเรียนที่จดั การเรียนรูว ิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ โดยใชกลไกการ โรงเรียน
11,000
เรียนรูทเี่ ปนนวัตกรรม รวมทั้งสะเต็มศึกษา
4. รอยละของหลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู ในรูปแบบดิจิทัล และ e-learning ที่เผยแพร รอยละ
90
ทางอินเทอรเน็ตและแอพพลิเคชั่น บนโทรศัพทมือถือ และแท็บเล็ต
5. จํานวนผูเขาใชหลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู ใน รูปแบบดิจิทลั และ e-learning
ราย (ลาน)
5
6. ระดับความพึงพอใจของผูใช บริการศูนยเรียนรูดิจิทลั (IPST Learning Space)
ระดับ
4

โครงการหลักภายใตยุทธศาสตร
โครงการหลัก
3. โครงการพัฒนาศักยภาพดานสะเต็มศึกษาเพื่อการขยายผล
4. โครงการพัฒนาและขยายบริการของศูนยเรียนรูดิจิทัล และสื่อดิจิทัล
รวม

งบประมาณ
37,240,000
21,515,900
58,755,900
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โครงการหลัก 3 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
1. ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพดานสะเต็มศึกษา เพื่อการขยายผล
2. ผูรับผิดชอบโครงการ
รศ. ดร.สัญญา มิตรเอม
นางกัญณัฏฐ สวัสดิ์สวาง
ดร.วนิดา ธนระโยชนศักดิ์
ดร.ชัยวุฒิ เลิศวนสิริวรรณ
ดร.กุศลิน มุสิกุล

รองผูอํานวยการ
ผูชวยผูอํานวยการ
ผูชวยผูอํานวยการ
ผูชวยผูอํานวยการ
ผูชวยผูอํานวยการ

3. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร สสวท.
ยุทธศาสตรที่ 2 การขับเคลื่อนการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ
และพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห โดยใชกลไกการเรียนรูที่เปนนวัตกรรม
4. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากปญหาดานการศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศไทยในปจจุบันซึ่งมีหลาย
ประการ ที่ สํ าคั ญ ได แก (1) จํ านวนผูเรี ยนสายวิทยาศาสตร คณิ ตศาสตร และเทคโนโลยี ลดลงในทุ กระดับ
(2) การประเมินผลทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติบงชี้วาการศึกษาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรใน
ระดับโรงเรียนมีคุณภาพต่ําโดยเฉลี่ย (3) การจัดการศึกษาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีไมสนอง
ความตองการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ซึ่งตองการกําลังคนที่มี
ความรูและทักษะดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการผลิตและการบริการที่มีการ
แขงขันสูงในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)
สสวท. จึงเล็งเห็นความจําเปนเรงดวน ในการพัฒนาและสรางกําลังคนใหมีความรูและทักษะดาน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี และสามารถประยุกตใชความรูดังกลาวในการดํารงชีวิตประจําวัน
และการประกอบอาชีพ อีกทั้งมีทักษะที่พรอมสําหรับโลกในศตวรรษที่ 21 สสวท. จึงไดขับเคลื่อนโครงการสะ
เต็มศึกษามาตั้งแต ปงบประมาณ 2557 และเพื่ อให การขับเคลื่อนโครงการสะเต็มศึกษามีป ระสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยั่งยืน และตอเนื่ องจึงขอนําเสนอโครงการพัฒ นาและสนับ สนุนการดําเนิ นงานศูนยสะเต็มศึกษา
แหงชาติ ศูนยสะเต็มศึกษาภาค และโรงเรียนเครือขายสะเต็มศึกษา โดยมีกิจกรรมการดําเนินงานที่ตอบสนอง
ตอผลผลิตของ สสวท. อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศชาติใหทัดเทียมนานาชาติตอไป
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5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาในประเทศไทยอยางเปนรูปธรรมในโรงเรียน โดยขยายผลการจัดการเรียนรู
สะเต็ มศึ กษาในทุ กภู มิภ าค เพื่ อให เยาวชนสามารถคิ ด วิเคราะห และแกป ญ หาในการดํ ารงชี วิต หรื อ
ประกอบอาชีพ
5.2 เพื่อเสริมสรางความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และทองถิ่นในการสนับสนุนกิจกรรมสะเต็มศึกษา
ของโรงเรียนและ สสวท.
5.3 เพื่อพั ฒ นาครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู ความสามารถในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูสะเต็มศึกษา ตามแนวทางของ สสวท.
5.4 เพื่ อวิจัยและพัฒ นารูป แบบ นวัตกรรม มาตรฐาน กิจกรรม คู มือกิ จกรรม และสื่อ อุปกรณ เพื่อการ
จัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา
5.5 เพื่อสื่อสาร ประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสารสะเต็มศึกษา และเปนแหลงขอมูลใหกับบุคลากรที่
เกี่ยวของและผูที่สนใจ
5.6 เพื่อสรางเครือขายความรวมมือทางดานวิชาการของโครงการ GLOBE ประเทศไทย ในระดับประเทศ
และระดับนานาชาติ
5.7 เพื่อสรรหา คัดเลือกและยกยองเชิดชู บุคลากรดีเดนดานสะเต็มศึกษา
6. ผลผลิต (output) และเปาหมาย (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 โรงเรียนเครือขายสะเต็มศึกษาที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูสะเต็มศึกษาตามแนวทาง สสวท.
เปาหมาย 7,500 โรงเรียน
6.1.2 หนวยงานภาครัฐ เอกชน และทองถิ่นที่ใหการสนับสนุนกิจกรรมสะเต็มศึกษาของโรงเรียน และ
สสวท.
เปาหมาย 39 หนวยงาน
6.1.3 ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
สะเต็มศึกษา ตามแนวทางของ สสวท.
เปาหมาย 462,000 คน
6.1.4 วิทยากร ครูผูนํา ศึกษานิเทศก และครูพี่เลี้ยงวิชาการสะเต็มศึกษา ที่มีศักยภาพในการขยายผล
และสนับสนุนการดําเนินงานสะเต็มศึกษา
เปาหมาย 10,000 คน
6.1.5 กิจกรรมเพื่อการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา
เปาหมาย 9 รายการ
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6.1.6 กิจกรรมสื่อสาร ประชาสัมพันธ และสรางความตระหนักสะเต็มศึกษา
เปาหมาย 1 กิจกรรม
6.1.7 ผลงานวิจัย GLOBE-STEM ที่เผยแพรในประเทศและตางประเทศ
เปาหมาย 20 ชิ้น
6.1.8 บุคลากรดีเดนดานสะเต็มศึกษาที่ไดรับการยกยอง เชิดชูและรับรางวัล
เปาหมาย 18 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 โรงเรียนเครือขายสะเต็มศึกษาที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูสะเต็มศึกษาตามแนวทาง สสวท.
อยางมีประสิทธิภาพ
6.2.2 นักเรียนที่ไดรับการเรียนรูสะเต็มศึกษา สามารถเยาวชนสามารถคิดวิเคราะหและแกปญหา
6.2.3 กิ จ กรรมสื่ อ สาร ประชาสั ม พั น ธ และสร างความตระหนั ก สะเต็ ม ศึ ก ษาสามารถกระตุ น ให
กลุมเปาหมายสนใจการเรียนรูสะเต็มศึกษา
7. ผลลัพธของโครงการหลัก (Outcome)
7.1. ประเทศไทยมีศักยภาพเพิ่มขึ้นในการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษาในโรงเรียน โดยผูบริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา วิทยากร และนักเรียน มีความรู ความเขาใจ และความสามารถเพิ่มขึ้น
7.2. นโยบายสะเต็มศึกษาของประเทศ ไดรับการขยายผลดําเนินการครอบคลุมทุกจังหวัด
8. วงเงินงบประมาณ 37,240,000 บาท
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9. กิจกรรม เปาหมาย และงบประมาณ
กิจกรรม
โครงการยอย 1 การพัฒนาและสงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรูสะเต็มศึกษา
กิจกรรมที่ 1 พัฒนากิจกรรม STEM สําหรับอบรมป 2561
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาหลักสูตรอบรมครูพเี่ ลี้ยงสะเต็มศึกษา
กิจกรรมที่ 3 พัฒนากิจกรรม STEM สําหรับอบรมป 2562
กิจกรรมที่ 4 พัฒนากิจกรรม STEM Aviation
โครงการยอย 2 การสงเสริม และสนับสนุนงานวิจัยดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
กิจกรรมที่ 1 การสงเสริมและสนับสนุนงานวิจัยดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมใน
โรงเรียน ในความรวมมือกับมหาวิทยาลัยและหนวยงานที่เกี่ยวของตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษา
กิจกรรมที่ 2 การประกวดผลงานวิจัยวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมประจําป 2561
กิจกรรมที่ 3 การเผยแพร GLOBE-STEM ในประเทศและตางประเทศ
กิจกรรมที่ 4 การบริหารงานโครงการ GLOBE ประเทศไทย
กิจกรรมที่ 5 การประชุมเชิงปฏิบัติการ GLOBE STEM Train-The-Trainer
Workshop
กิจกรรมที่ 6 การพัฒนากิจกรรม STEM สิ่งแวดลอม ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
และระดับมัธยมศึกษาตอนตน
โครงการยอย 3 การเพิ่มพูนศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
(IPST Internal Collage)
กิจกรรมที่ 1 การจัดอบรมครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมที่ 2 การสนับสนุนจัดอบรมครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมที่ 3 สรุปและประเมินผลโครงการ
โครงการยอย 4 การยกยองเชิดชู บุคลากรทางการศึกษาและเครือขาย
กิจกรรมที่ 1 การคัดเลือกและมอบรางวัลครูดีเดนสะเต็มศึกษา
โครงการยอย 5 การสื่อสาร ประชาสัมพันธ และการสรางความตระหนักดานสะ
เต็มศึกษา
กิจกรรมที่ 1 STEM Festival 2018
โครงการยอย 6 สะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพเชิงพาณิชยสําหรับเยาวชนไทย
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาอาชีพเชิงพาณิชยสําหรับเยาวชนไทย (E2STEM)
กิจกรรมที่ 2 ความรวมมือในพัฒนาผูนําการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาเพื่อเตรียม
ความพรอมสูสายอาชีพ (Temasek-NIE-IPST-OVEC-OBEC)
กิจกรรมที่ 3 การขับเคลื่อนการสรางเครือขายความรวมมือภาครัฐ ภาคเอกชน
เพื่อสรางความตระหนักสะเต็มศึกษาในประเทศไทย (PPP)
กิจกรรมที่ 4 การสนับสนุนโครงการความรวมมือไทย-ญี่ปุน Thailand-Japan
Collaborative Project on STEM Education
กิจกรรมที่ 5 การวิจัยเกี่ยวกับความเทาเทียมระหวางเพศหญิงชายในการศึกษา
ดานสะเต็มและการประกอบอาชีพดานวิทยาศาสตรและวิศวกรรม รวมกับ UNESCO
ในโครงการ SAGA (STEM and Gender Advancement)

เปาหมาย
เชิงปริมาณ

งบประมาณ

6 กิจกรรม
1 เลม
4 กิจกรรม
3 กิจกรรม

1,678,000
420,000
95,000
923,000
240,000
5,500,000

7 หนวยงาน

1,522,000

20 งานวิจัย
9 งานวิจัย
4 กิจกรรม
70 คน

1,981,000
555,000
258,000

1 กิจกรรม

230,000

954,000

60,000
3 กิจกรรม
17 กิจกรรม
1 รายงาน
18 รางวัล
1 กิจกรรม

59,000
1,000
4,500,000
4,500,000
3,897,000

1 หลักสูตร

3,897,000
2,515,000
805,300

140 คน

1,118,900

10 เครือขาย

163,000

1 กิจกรรม

227,800

1 รายงาน

200,000
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กิจกรรม
โครงการยอย 7 การติดตาม และประเมินผลสะเต็มศึกษาของประเทศ
กิจกรรมที่ 1 การติดตามผลการดําเนินการศูนยสะเต็มศึกษา
โครงการยอย 8 การพัฒนากรอบการประเมินและเครื่องมือประเมินผลผูเรียน
รวมกับ Newton Fund
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนากรอบการประเมินและเครื่องมือประเมินผลผูเรียนรวมกับ
Newton Fund
โครงการยอย 9 โครงการอบรมสะเต็ม Boot Camp
กิจกรรมที่ 1 การอบรมสะเต็ม Boot Camp
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เปาหมาย
เชิงปริมาณ

งบประมาณ

1 รายงาน

1,400,000
1,400,000
450,000

1 กรอบ/4 ชุด

450,000

2,108 คน

17,420,000
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โครงการหลัก 4 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
1. ชื่อโครงการ การพัฒนาและขยายบริการของศูนยเรียนรูดิจิทัลและสื่อดิจิทัล
2. ผูรับผิดชอบโครงการ
รศ. ดร.สัญญา มิตรเอม
ดร.ชัยวุฒิ เลิศวนสิริวรรณ

รองผูอํานวยการ
ผูชวยผูอํานวยการ

3. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร สสวท.
ยุทธศาสตรที่ 2 การขับเคลื่อนการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ และพัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะห โดยใชกลไกการเรียนรูที่เปนนวัตกรรม
4. เหตุผลและความจําเปน
เนื่องจากปจจุบันสังคมไทยกําลังกาวสูยุคไทยแลนด 4.0 หนวยงานทางดานการศึกษาจําเปนที่จะตอง
สงเสริมใหเยาวชนมีคุณภาพและมีศักยภาพในการเรียนรูเพื่อใหสามารถกาวทันกับสังคมโลกที่กําลังเปลี่ยนแปลง
อยางตอเนื่อง โดยการพัฒนาสื่อดิจิทัลและเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรูแบบออนไลน ที่ตอบสนองการเรียนรูทั้งใน
ระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย ที่จะชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองโดยไมจํากัดเวลาและสถานที่ ทํา
ใหการเรียนการสอนทั้งในและนอกหองเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ดวยเหตุนี้ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) จึงไดจัดทําโครงการพัฒนา
และขยายบริการของศูนยเรียนรูดิจิทัลฯ และสื่อดิจิทัล โดยศูนยเรียนรูดิจิทัลดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ
เทคโนโลยี (IPST Learning Space) ประกอบดวยระบบอบรมครู ระบบการสอบออนไลน ระบบคลังความรู
ระบบสํานักพิมพอิเล็กทรอนิกส และระบบชุมชนการเรียนรูรวมกัน เปนแหลงเรียนรูออนไลนที่สงเสริมใหนักเรียน
ครูและผูสนใจไดศึกษาคนควา เรียนรูดวยตนเอง นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาสื่อดิจิทัลที่สงเสริมทักษะการคนหา
และประยุกตใชขอมูล ทักษะการคิดวิเคราะหและคิดอยางสรางสรรค อันจะเปนประโยชนตอการศึกษาในยุค
ดิจิทัล ซึ่งสอดรับกับแผนการดําเนินงานยุทธศาสตรที่ 3 ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คือ (1)
เพิ่ มโอกาสการได รั บ การศึ กษา ที่ มีมาตรฐาน ของนักเรีย นและประชาชน แบบทุกวัย ทุกที่ ทุกเวลา ดว ย
เทคโนโลยีดิจิทัล และ (2) สรางสื่อ คลังสื่อและแหลงเรียนรูดิจิทัล เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิตที่ประชาชนเขาถึงได
อยางสะดวก ผานทั้งระบบโทรคมนาคม ระบบแพรภาพ กระจายเสียง และสื่อหลอมรวม ผลจากการดํ าเนิน
โครงการนี้จึงเปนสวนหนึ่งในการเตรียมความพรอมใหบุคลากรทุกกลุม มีความรูและทักษะที่เหมาะสมตอการ
ดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล
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5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อพัฒนา เผยแพร และใหบริการ หลักสูตร สื่อ แผนการจัดการเรียนรู และองคความรูของ สสวท. ในรูปแบบดิจิทัล
5.2 เพื่อใหครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และหนวยงานที่เกี่ยวของ สามารถเขาถึงหลักสูตร สื่อ แผนการ
จัดการเรียนรู และองคความรูของ สสวท. ในรูปแบบดิจิทัล ไดอยางสะดวก รวดเร็ว และทุกที่ทุกเวลา
5.3 เพื่อตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาล
6. ผลผลิต (output) และเปาหมาย (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ศูนยเรียนรูดิจิทัลฯ (Digital Learning Space) ของ สสวท. มีศักยภาพสูงขึ้นและสามารถรองรับการ
เรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีในสังคมดิจิทัลของประเทศไทย
เปาหมาย 1 ศูนย
6.1.2 หลักสูตร สื่อ แผนการจัดการเรียนรู และองคความรูของ สสวท. ในรูปแบบดิจิทัล ที่เผยแพรผานระบบ
ออนไลนเพิ่มขึ้น
เปาหมาย 1,030 รายการ
6.1.3 แหลงเรียนรูออนไลนรวมกับหนวยงานภาคี ในการประยุกตใชวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
เพิ่มขึ้น
เปาหมาย 5 แหลงเรียนรู
6.1.4 โมบายลแอปพลิเคชัน เพื่อการเผยแพร และใหบริการการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
เทคโนโลยี
เปาหมาย 1 แอปพลิเคชัน
6.1.5 หนังสืออิเล็กทรอนิกสเพื่อเผยแพรในศูนยเรียนรูดิจิทัลฯ
เปาหมาย 5 เลม
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 หลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล เนนการคิดวิเคราะห แกปญหาและการนําไปใช
6.2.2 ศูนยเรียนรูดิจิทัลฯ (Digital Learning Space) ของ สสวท. มีศักยภาพสูงขึ้นและสามารถรองรับการ
เรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีในสังคมดิจิทัลของประเทศไทย
6.2.3 หลั กสู ตร สื่ อ แผนการจั ดการเรีย นรู และองคความรูของ สสวท. ในรูป แบบดิจิทัล ที่มีคุณภาพ
ถูกตองตามหลักวิชาการ ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ เผยแพรผานระบบออนไลนเพิ่มขึ้น
6.2.4 แหล งเรี ย นรู ออนไลน ร ว มกั บ หนว ยงานภาคี ในการประยุกตใชวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
เทคโนโลยีที่ถูกตองตามหลักวิชาการ ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้น
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6.2.5 โมบายล แอปพลิ เ คชั น ที่เ ผยแพร และใหบ ริการการเรีย นรู ดา นวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
เทคโนโลยีผานการตรวจสอบทั้งดานเนื้อหาวิชาการและดานการใชงาน
6.2.6 หนังสืออิเล็กทรอนิกสที่ผานการตรวจสอบทั้งดานเนื้อหาวิชาการและดานการใชงานเผยแพรในศูนย
เรียนรูดิจิทัลฯ
7. ผลลัพธ (Outcome)
ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และหนวยงานที่เกี่ยวของนําหลักสูตร สื่อ แผนการจัดการเรียนรู และ
องคความรูของ สสวท. ในรูปแบบดิจิทัลไปใชประโยชนในการจัดการเรียนรู ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
เทคโนโลยี
8. วงเงินงบประมาณ 21,515,900 บาท
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9. กิจกรรม เปาหมาย และงบประมาณ
กิจกรรม
โครงการยอย 1 การพัฒนาและขยายบริการของศูนยเรียนรูดิจิทัลดานวิทยาศาสตร
คณิตศาสตรและเทคโนโลยี (IPST Learning Space) ที่เชื่อมโยงในระดับประเทศและ
นานาชาติ
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาและปรับปรุงศูนยเรียนรูดจิ ิทัลฯ
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาแหลงเรียนรูออนไลน ในการประยุกตใชวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยี รวมกับหนวยงานภาคี
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาโมบายลแอปพลิเคชันสําหรับการจัดการเรียนรูดา นวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
โครงการยอย 2 การพัฒนาหลักสูตร สื่อ แผนการจัดการเรียนรูและองคความรูในรูปแบบ
ดิจิทัล
กิจกรรมที่ 1 การจัดเก็บทรัพยากรหองสมุดในระบบดิจิทัล
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสเพื่อเผยแพรในศูนยเรียนรูด ิจิทัลฯ
กิจกรรมที่ 3 การผลิตสื่อวีดิทัศนสําหรับครูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
กิจกรรมที่ 4 การผลิตสื่อวีดิทัศนรายการวิทยาศาสตรมหัศจรรย (Amazing Science)
กิจกรรมที่ 5 การผลิตสื่อวีดิทัศนรายการรอบรูวิทยาศาสตร
กิจกรรมที่ 6 การผลิตสื่อภาพประกอบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ
เทคโนโลยี

เปาหมาย
เชิงปริมาณ

งบประมาณ
16,138,900

1 ศูนย
5 แหลง

13,924,300
1,212,100

1 รายการ

1,002,500
5,377,000

300 รายการ
5 เลม
30 เรื่อง
20 เรื่อง
20 เรื่อง
60 ชุด

404,000
3,018,000
1,454,000
280,500
110,000
110,500
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ยุทธศาสตรที่ 3

การพั ฒ นากํ า ลั ง คนและเครื อ ข า ยสนั บ สนุ น การจั ด การเรี ย นรู วิ ท ยาศาสตร
คณิตศาสตรและเทคโนโลยีอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : 1. กําลังคนและเครือขายสนับสนุนการจัดการเรียนรูที่มีความสามารถในการ
จัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี มีจํานวนเพิ่มขึ้น
2. ครู และนักเรีย นไดรับ การสนับสนุน การจัดการเรีย นรูจากกําลังคนและ
เครือขายสนับสนุนของ สสวท.
3. ผู มีความสามารถพิ เ ศษดา นวิท ยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
มีจํานวนเพิ่มขึ้น และมีสวนรวมในการสนับสนุนการเรียนรู

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย :
ตัวชี้วัด
1. จํานวนกําลังคนที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู มีความสามารถในการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยี
2. จํานวนเครือขายที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู มีความสามารถในการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร
คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
3. รอยละของนักเรียนทีไ่ ดรบั การสนับสนุนการจัดการเรียนรูจากกําลังคนและเครือขายสนับสนุนของ สสวท.
4. รอยละของครูที่ไดรับการสนับสนุนการจัดการเรียนรูจากกําลังคนและเครือขายสนับสนุนของ สสวท.
5. จํานวนนักวิทยาศาสตรและผูเชี่ยวชาญที่ทํางานในประเทศไทย ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ
เทคโนโลยี ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการสรางนักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษ
6. จํานวนผูมีความสามารถพิเศษที่เขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนรู

หนวยนับ 2561
คน

10,000

เครือขาย 20
(สะสม)
รอยละ
30
รอยละ
80
คน
8,000
(สะสม)
คน
1,300
(สะสม)

โครงการหลักภายใตยุทธศาสตร
โครงการหลัก
5. โครงการพัฒนาครูผูสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี และบุคลากรทางการศึกษา ใน

โรงเรียนโครงการพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
6. โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอําเภอ ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
7. โครงการพัฒนาและสงเสริมการผลิตครูและนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร
คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
รวม

งบประมาณ
5,834,900
34,389,800
125,600,000
165,824,700
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โครงการหลัก 5 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
1. ชื่อโครงการ พัฒนาครูผูสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีและบุคลากรทางการศึกษา
ในโรงเรียนโครงการพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2. ผูรับผิดชอบโครงการ
ผศ. ดร.พลกฤต กฤชไมตรี
นางกัญณัฏฐ สวัสดิ์สวาง

รองผูอํานวยการ
ผูชวยผูอํานวยการ

3. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร สสวท.
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนากําลังคนและเครือขายสนับสนุนการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ
เทคโนโลยีอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. เหตุผลและความจําเปน
สสวท. เปนหนวยงานหนึ่งที่เขารวมดําเนินงานพัฒนาการจัดการเรียนรูตามโครงการในพระราชดําริและ
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยไดดําเนินงาน 2 กิจกรรมหลัก
ดังนี้ 1) การพัฒนาครูผูสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีในโรงเรียนโครงการพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรั ต นราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุ มารี เพื่อเพิ่มพู น ศั กยภาพดา นวิช าการแกค รูโ รงเรีย นในท อ งถิ่ น
ทุรกันดารและสนับสนุน วัสดุ อุปกรณประกอบการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร เพื่อใหสัมฤทธิ์
ผลการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนโครงการพระราชดําริสูงขึ้น 2) การพัฒนาครูแกนนําและบุคลากรทาง
การศึ ก ษาของโรงเรี ย นวั ง ไกลกั ง วล เพื่ อ เป น ต น แบบที่ มี คุ ณ ภาพในการจั ด การเรี ย นรู วิ ท ยาศาสตร แ ละ
คณิตศาสตรใหกับนักเรียน และไดพัฒนาความรู ความสามารถ สติปญญา ทัดเทียมโรงเรียนทั่วไปของประเทศ
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อพัฒนาครูในโรงเรียนในทองถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนพระปริยัติธรรม และโรงเรียน ตชด. ใหมีศักยภาพใน
การจัดการเรียนรูกลุมสาระวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
5.2 เพื่อพัฒนาครูของโรงเรียนวังไกลกังวล และโรงเรียนในพื้นที่ใกลเคียงใหมีศักยภาพในการจัดการเรียนรู
กลุมสาระวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
5.3 เพื่อสนับสนุนทรัพยากรที่จําเปนตอการจัดการเรียนรูแกโรงเรียนโครงการพระราชดําริ

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี (สสวท.)

หนาที่ 37

6. ผลผลิต (output) และเปาหมาย (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ครูในโรงเรียนในโครงการพระราชดําริ ไดรับการพัฒนาศักยภาพดานเนื้อหาและวิธีการจัดการ
เรียนการสอน จาก สสวท. และมีความรู ความเขาใจและทักษะปฏิบัติในเนื้อหาสาระวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
เปาหมาย 600 คน
6.1.2 ศึกษานิเทศก ผูบริหาร และครูผูสอนของโรงเรียนวังไกลกังวลและโรงเรียนเครือขาย (ปฐมวัย 9
คน มัธยมศึกษาตอนตน 90 คน มัธยมศึกษาตอนปลาย 6 คน) ที่ผานการอบรม จาก สสวท. ไดรับ
การพัฒนาศักยภาพและมีความรู ความเขาใจในเนื้อหาและกระบวนการ และสามารถจัดการ
เรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะสงผลตอคุณภาพของนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวล
เปาหมาย 105 คน
6.1.3 คูมือครูพระราชทานสําหรับโรงเรียนวังไกลกังวลและโรงเรียนในพื้นที่ใกลเคียงระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
เปาหมาย 12 ชั้นป
6.1.4 รายงานการติดตามผลและนิเทศกชวยเหลือครูวิทยาศาสตรและคณิ ตศาสตรตั้ งแตปฐมวั ย ถึ ง
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนวังไกลกังวล (ปฐมวัย วิทยาศาสตร คณิตศาสตร) เพื่อนํามา
พัฒนาการจัดการเรียนรูตอไป
เปาหมาย 3 เลม
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ครูในโรงเรียนในโครงการพระราชดําริฯ ที่ไดรับการพัฒนา มีความรูความเขาใจทักษะปฏิบัติ ใน
เนื้อหาสาระวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ใหกับนักเรียน โดยสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนากระบวนการสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร
กระบวนการคิด และมีเจตคติที่ดีตอวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
6.2.2 คู มือครู พระราชทาน สามารถนําไปใชเ ปน แนวทางในการสอนไดจ ริ ง เนน การคิดวิเคราะห
แก ป ญ หา กระบวนการสื บ เสาะหาความรู ท างวิ ท ยาศาสตร แ ละทั ก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร
6.2.3 ครูของโรงเรียนวังไกลกังวล ที่ผานการอบรมดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร มีความรูความ
เขาใจในเนื้อหาและกระบวนการ และสามารถจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะสงผล
ตอคุณภาพของนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวล
6.2.4 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและชวยเหลือกันทางวิชาการระหวางครูในจังหวัดประจวบคีรีขันธกับครู
วิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนวังไกลกังวล
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7. ผลลัพธ (Outcome)
7.1. ครูในโรงเรียนในทองถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนพระปริยัติธรรม โรงเรียน ตชด. โรงเรียนในสังกัดองคกร
ปกครองทองถิ่น (ระดับปฐมวัย) โรงเรียนในพื้นที่ 6 จังหวัดชายแดนภาคใต โรงเรียนวังไกลกังวลและ
โรงเรียนในพื้นที่ใกลเคีย ง จํานวนเพิ่มขึ้น สามารถจัดการเรียนการสอนและกิจ กรรมการเรีย นรู ด าน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ตามแนวทางของ สสวท.
7.2. นักเรียนในโรงเรียนในทองถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนพระปริยัติธรรม โรงเรียน ตชด. โรงเรียนในสังกัดองคกร
ปกครองทองถิ่น(ระดับปฐมวัย) โรงเรียนในพื้นที่ 6 จังหวัดชายแดนภาคใต โรงเรียนวังไกลกังวลและ
โรงเรียนในพื้นที่ใกลเคียง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีสูงขึ้น
8. วงเงินงบประมาณ 5,834,900 บาท
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9. กิจกรรม เปาหมาย และงบประมาณ
กิจกรรม
โครงการยอย 1 การพัฒนาการจัดการเรียนรูตามโครงการในพระราชดําริฯ
โรงเรียนในทองถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนพระปริยัติธรรม และโรงเรียน ตชด.
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาครูพระปริยตั ิธรรม
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาครู ตชด.
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาครูทุรกันดาร
กิจกรรมที่ 4 พัฒนาครูโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผาเด็กกําพรา (หลัก 67) สปป.ลาว
โครงการยอย 2 การพัฒนาครูในโรงเรียนวังไกลกังวลและโรงเรียนในพื้นที่ใกลเคียง
ในการจัดการเรียนรูด านวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาคูมือพระราชทานวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
กิจกรรมที่ 2 การนิเทศการสอนในชั้นเรียนระดับปฐมวัย - ม.ปลาย
กิจกรรมที่ 3 การอบรมครูเพิ่มเติมตามความจําเปน

เปาหมาย
เชิงปริมาณ

งบประมาณ
3,264,900

130 คน
250 คน
200 คน
20 คน

709,800
1,605,900
657,300
291,900
2,570,000

12 ชั้นป
3 เลม
105 คน/1เลม

339,040
373,480
1,857,480
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โครงการหลัก 6 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
1. ชื่อโครงการ ยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอําเภอ ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
2. ผูรับผิดชอบโครงการ
ผศ. ดร.พลกฤต กฤชไมตรี รองผูอํานวยการ
นางกัญณัฏฐ สวัสดิ์สวาง ผูชวยผูอ ํานวยการ
3. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร สสวท.
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนากําลังคนและเครือขายสนับสนุนการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ
เทคโนโลยี อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. เหตุผลและความจําเปน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) มีเปาหมายในการเพิ่มศักยภาพการแขงขัน ของ
ประเทศ โดยการลดความเหลื่อมล้ําในสังคม และพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยเฉพาะอยางยิ่งเยาวชนดาน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ซึ่งถือเปนกําลังคนพื้นฐานที่สําคัญตอการพัฒนาและเพิ่มขีด
ความสามารถดานการแขงขันของประเทศ
สสวท. เล็งเห็นถึงความสําคัญดังกลาว จึงไดรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินงาน
พั ฒ นาศั กยภาพเยาวชนด า นวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ในการจัดตั้งโครงการยกระดับ
คุณภาพโรงเรียนในระดั บ อําเภอทั้งในระดับประถมศึ กษาและมัธยมศึ กษาขึ้น ใหสอดรับกับบริบ ทของ
โรงเรียนและความตองการของทองถิ่น เพื่อใหโรงเรียนในระดับอําเภอมีคุณภาพไดมาตรฐานเทียบเคียงกับ
โรงเรียนชั้นนําในระดับจังหวัด และนักเรียนในชนบทมีโอกาสเขาถึงโรงเรียนคุณภาพในทุกอําเภอ ตลอดจน
ไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ ซึ่งจะสงผลตอการยกระดับคุณภาพและพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนในระดับ
อําเภอ และมีผลการประเมินทางดานการศึกษาทั้งในระดับชาติและนานาชาติสูงขึ้นอยางตอเนื่อง
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีของโรงเรียนประจํา
อําเภอระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาใหมีคุณภาพสูงขึ้น อีกทั้งมีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยมี
คุณภาพ ครูผูสอนสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน โดยออกแบบการพัฒนา
คุณภาพใหสอดคลองกับความจําเปนและความตองการของแตละโรงเรียน
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5.2 เพื่อพัฒนาโรงเรียนระดับอําเภอที่เปนเปาหมาย ใหเปนที่ฝกปฏิบัติการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร
คณิ ตศาสตร และเทคโนโลยี ของครูกอนประจําการ หรือครูผูชว ย ระดับ ประถมศึกษา ถึงระดับ
มัธยมศึกษา
6. ผลผลิต (output) และเปาหมาย (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 โรงเรี ย นระดั บ อํ า เภอ ที่ ได รับ การพัฒ นาศักยภาพเพื่อยกระดับ คุณภาพการเรีย นการสอน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ตามแนวทางของ สสวท.
เปาหมาย อยางนอย 1 โรงเรียน ตอ 1 อําเภอ
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ผูบริหาร และครูผูสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา และ
ระดับมัธยมศึกษา มีความสามารถในการวิเ คราะหปญหาอุปสรรคที่เกี่ยวกับ คุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
6.2.2 ครูผูสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษามี
ความรู แ ละความสามารถในการจั ด การเรี ย นการสอนวิ ท ยาศาสตร คณิ ต ศาสตร และ
เทคโนโลยี อยางมีคุณภาพตามแนวทางของ สสวท.
6.2.3 ศึกษานิเทศก และครูผูนํา ในพื้นที่มีความรู ความเขาใจ และมีความสามารถในการเปนแกนนํา
ชวยขับเคลื่อนโครงการและหนุนเสริมทางวิชาการใหกับโรงเรียนในโครงการฯ
7. ผลลัพธ (Outcome)
7.1 โรงเรียนระดับอําเภอมีคุณภาพดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี เพิ่มขึ้นตามแนวทางของ
สสวท.
7.2 โรงเรียนระดับอําเภอมีความสามารถในการวิเคราะหปญหาอุปสรรคที่เกี่ยวกับคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
8. วงเงินงบประมาณ 34,389,800 บาท
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9. กิจกรรม เปาหมาย และงบประมาณ
กิจกรรม

เปาหมาย
เชิงปริมาณ

โครงการยอย 1 การวางแผนการดําเนินงานและการคัดเลือกโรงเรียนเขารวม
โครงการ
1 เกณฑ
กิจกรรมที่ 1 จัดทํากรอบและเกณฑการคัดเลือกโรงเรียนเขารวมโครงการ
กิจกรรมที่ 2 สื่อสารและเผยแพร ความสําคัญของโครงการ และประชาสัมพันธเชิญ
1 กิจกรรม
ชวนโรงเรียนใหเขารวมโครงการ ผานสื่อสาธารณะ สื่อออนไลน และศูนยเรียนรูด ิจิทัลฯ
โครงการยอย 2 การสนับสนุนหนังสือเรียน คูมือครู สื่อและอุปกรณประกอบการเรียนรู
เอกสารเสริมความรู และนวัตกรรมจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
เทคโนโลยี ใหโรงเรียนในโครงการ
กิจกรรมที่ 1 การสนับสนุนหนังสือเรียน คูม ือครู สื่อและอุปกรณประกอบการเรียนรู 1,000 โรงเรียน
เอกสารเสริมความรู และนวัตกรรมจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
เทคโนโลยี ใหโรงเรียนในโครงการ
โครงการยอย 3 การพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวของของ
โรงเรียน
กิจกรรมที่ 1 เสริมสรางความเขาใจและความรวมมือกับ ผูบริหารโรงเรียน
1,000 คน
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพของ ศึกษานิเทศก และครูผูนํา ใหมคี วามรู ความเขาใจ
500 คน
และมีความสามารถในการเปนแกนนําชวยขับเคลื่อนโครงการและหนุนเสริมทางวิชาการ
ใหกับโรงเรียนในโครงการ
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาศักยภาพของ ครูผูสอน วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
3,000 คน
ในโรงเรียนในโครงการ
โครงการยอย 4 ติดตาม ประเมินผล และหนุนเสริมการพัฒนาโรงเรียนในโครงการ
กิจกรรมที่ 1 พัฒนากรอบและเครื่องมือการติดตามและประเมินผลโรงเรียนใน
1 เลม
โครงการ

งบประมาณ
164,000
93,000
71,000
29,631,800
29,631,800

4,514,000
492,500
692,800

3,328,700
80,000
80,000
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โครงการหลัก 7 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
1. ชื่อโครงการ

พัฒนาและสงเสริมการผลิตครูและนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และเทคโนโลยี

2. ผูรับผิดชอบโครงการ

ผศ. ดร.พลกฤต กฤชไมตรี
ดร.พรชัย อินทรฉาย

รองผูอํานวยการ
ผูชวยผูอํานวยการ

3. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร สสวท.

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนากําลังคนและเครือขายสนับสนุนการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยีอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. เหตุผลและความจําเปน

ในการยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ จําเปนตองมีบุคลากรที่มี
ความสามารถและมีทักษะเพียงพอ รวมทั้งตองมีกําลังคนเฉพาะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในสัดสวนที่
พอเหมาะ นอกจากนี้การที่คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมแหงชาติ (กวทน.)
ได กําหนดเป า หมายไว ว า จะเพิ่ มจํ า นวนบุคลากรดานการวิจัย และพัฒ นาใหเปน 15 คน-ป ต อประชากร
10,000 คนภายในป 2561 เนื่องจากการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษยจะตองใชเวลาแตมีความจําเปน
อยางยิ่งที่จะตองอาศัยทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพสูงมาเปนฐานในการขับเคลื่อนซึ่งบุ คลากรเหลานี้ ควร
จะต อ งได รั บ การพั ฒ นาและส ง เสริ ม อย า งต อ เนื่ อ ง ด ว ยวิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนที่ เ หมาะสมกั บ
ความสามารถด า นร า งกาย สมองและจิ ต ใจผู เ รี ย นโดยเฉพาะอย า งยิ่ ง กลุ ม ที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษด าน
วิทยาศาสตร ซึ่งการดําเนินการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถที่ สสวท. ดําเนินการอยูอาจไมเพียงพอ
หรือไมทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกในปจจุบัน จึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองมีการขยายฐานการพัฒนาการศึกษา
หลั ก สู ต ร รู ป แบบการศึ ก ษา และขยายผลการจั ด กิ จ กรรมที่ จั ด ให นั ก เรี ย นที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษด าน
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรไปยังนักเรียนที่มีความสนใจและกระจายตัวอยูในภูมิภาคตางๆ ใหไดรับการ
พัฒนาเชนเดียวกัน
5. วัตถุประสงค

5.1เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสรางความรู ความสามารถของเยาวชนใหเปนผูมีความสามารถพิเศษ
ด า นวิ ท ยาศาสตร คณิ ต ศาสตร แ ละเทคโนโลยี เป น การเพิ่ ม ทรั พ ยากรมนุ ษ ย ที่ มี คุ ณ ภาพและ
ประสิทธิภาพสูง นําไปสูการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
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5.2 เพื่อสรางและพัฒนานักวิทยาศาสตร และบุคลากรทางการวิจัย ที่จะเปนกําลังสําคัญในการสรางสรรค
องคความรูจากการวิจัยและพัฒนาที่เปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ
5.3 เพื่อสรรหาและคัดเลือกเยาวชนเขาโครงการ พสวท. โครงการ สควค. โครงการโอลิมปกวิชาการและ
พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร รวมทั้งการสงนักเรียนผูมีความสามารถพิเศษเขา
รวมแขงขันระดับนานาชาติ
5.4 เพื่อพัฒนาเครือขายความรวมมือกับศูนยโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในโครงการทั้งในประเทศ และ
ตางประเทศ ในการพัฒนานักเรียน นักศึกษาผูมีความสามารถพิเศษและครูผูมีความสามารถพิเ ศษ
ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
6. ผลผลิต (output) และเปาหมายของโครงการ (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ครูที่มีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
6.1.1.1 ผูรับทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาตรีและโท ประจําปการศึกษา 2561 (ใหม)
เปาหมาย 200 คน
6.1.1.2 ผูรับทุนโครงการ สควค. ศึกษาระดับปริญญาโทและเอก ประจําปการศึกษา 2560 ที่
ไดรับการพัฒนาศักยภาพดานการ จัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ
เทคโนโลยีจากศูนยมหาวิทยาลัยในโครงการ สควค.
เปาหมาย 461 คน
6.1.1.3 ผูสําเร็จการศึกษาตามโครงการ สควค. ประจําปการศึกษา 2560
เปาหมาย 100 คน
6.1.2 นักเรียน และนักศึกษา ที่มีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
(โครงการ พสวท. โครงการโอลิ ม ป ก วิ ช าการ มู ล นิ ธิ สอวน. โครงการห อ งเรี ย นพิ เ ศษ
วิทยาศาสตร และโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ)
6.1.2.1 เยาวชนเขารวมกิจกรรมการพัฒนาผูมีความสามารถพิเศษตามแนวทางของ สสวท.
เปาหมาย 42,600 คน
6.1.2.2 โรงเรียนที่พัฒนาผูมีความสามารถพิเศษตามแนวทางของ สสวท.
เปาหมาย 350 โรง
6.1.3 หนวยงานเครือขายที่รวมพัฒนาผูมีความสามารถพิเศษตามแนวทางของ สสวท.
6.1.3.1 มหาวิทยาลัยและหนวยงานราชการ
เปาหมาย 65 หนวยงาน
6.1.3.2 หนวยงานเอกชน
เปาหมาย 22 หนวยงาน
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6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ครูที่มีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
6.2.1.1 ผูรับทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาโท ประเภท Premium ที่ผานการคัดเลือก
ทุกคนมีคุณสมบัติครบตรงตามประกาศ ไดรับการประเมินจากอาจารยพี่เลี้ยงและ
อาจารยนิเทศในระดับดี มีผลการเรียน และมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษผานเกณฑ
6.2.2 นักเรียน และนักศึกษา ที่มีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
(โครงการ พสวท. โครงการโอลิมปกวิชาการ มูลนิธิ สอวน. โครงการหองเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร และโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ)
6.2.2.1 ผูสําเร็จการศึกษา จากโครงการ พสวท.และโอลิมปกวิชาการ มีศักยภาพและมี
ผลงานวิจัยเทียบเทามาตรฐานสากล
6.2.2.2 สถานศึกษาในเครือขาย พสวท. โอลิมปกวิชาการ และพัฒนาอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร และหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร สามารถจัดการเรียน
การสอนตามแนวทาง สสวท. ไดอยางมีประสิทธิภาพ
6.2.2.3 นักเรียนที่ไดรับการพัฒนาตามหลักสูตรและแนวทาง สสวท. มีศักยภาพในการเรียนรู
และมีความสามารถในการทําโครงงานที่มีคุณภาพ
6.2.2.4 นักเรียนในโครงการไดรับการพัฒนาและสงเสริมอยางเต็มตามศักยภาพ มีความสามา
เทียบมาตรฐานสากล
6.2.3 หนวยงานเครือขายที่รวมพัฒนาผูมีความสามารถพิเศษตามแนวทางของ สสวท.
6.2.3.1 เครือขายมหาวิทยาลัยรวมผลิตครู สควค. มีหลักสูตร ที่ผานเกณฑ มาตรฐานตามที่
สสวท.กําหนดและสามารถจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตามแนวทาง สสวท.ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
6.2.3.2 เครือขายโรงเรียนและศูนยมหาวิทยาลัย พสวท.มีหลักสูตร ที่ผานเกณฑ มาตรฐาน
ที่สสวท.กําหนด และสามารถจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตามแนวทาง สสวท.ไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
6.2.3.3 เครือขายการทํางานของโครงการโอลิมปกวิชาการและโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร มีความเขมแข็ง ใหความรวมมือในการทํางานและ
กิจกรรม อยางมีประสิทธิภาพและเขมแข็ง
6.3.3.4 เครือขายการทํางานรวมของโครงการ หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร มีความเขมแข็งใน
การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมทางวิชาการที่เขมแข็งและมีประสิทธิภาพ
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7. ผลลัพธของโครงการ (outcome)
7.1 เยาวชนผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ตามเกณฑของ สสวท.
และแนวทางสากลมีจํานวนเพิ่มขึ้น
7.2 ประเทศไทยมีเยาวชนผูไดรับรางวัลการแขงขันความสามารถพิเศษและอัจฉริยภาพระดับนานาชาติ
เทากับจํานวนที่สงเขารวมแขงขัน
7.3 ประเทศไทยมีครูผูมีความสามารถพิเศษตามเกณฑของ สสวท. ในจํานวนเพิ่มขึ้น
8. วงเงินงบประมาณ 125,600,000 บาท
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9. กิจกรรม เปาหมาย และงบประมาณ
กิจกรรม
โครงการยอย 1 การพัฒนาและสงเสริมการผลิตครูผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร (สควค.)

เปาหมาย
เชิงปริมาณ

งบประมาณ
28,400,000

กิจกรรมที่ 1 ดําเนินงานดานนโยบายและรายงานความกาวหนาของโครงการ สควค. ในภาพรวม

8 ครั้ง

903,000

กิจกรรมที่ 2 สรรหาและคัดเลือก นิสิต นักศึกษา เพื่อเขารับทุนระดับปริญญาโท ประเภท
Premium ในคณะศึกษาศาสตร/ครุศาสตร และประเภท Super Premium
กิจกรรมที่ 3 สรรหาและคัดเลือก นักเรียน นิสิต นักศึกษา เพื่อเขารับทุนระดับปริญญาตรี
ประเภท Premium และระดับปริญญาโท ประเภท Premium ในคณะวิทยาศาสตร
กิจกรรมที่ 4 พัฒนาศักยภาพของนิสิต นักศึกษา ผูรับทุนโครงการ สควค. ระดับ
ปริญญาโท
กิจกรรมที่ 5 พัฒนาศักยภาพของผูสําเร็จการศึกษาและรอบรรจุเปนครูใหเปนครูผูนําเพื่อการ
เปลี่ยนแปลง
กิจกรรมที่ 6 ติดตามผลการศึกษา และผลการพัฒนาศักยภาพของผูรับทุนและครูผูนําการ
เปลี่ยนแปลง
โครงการยอย 2 การพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
(พสวท.) ระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ตามเกณฑมาตรฐานสากล
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนากลยุทธและกําหนดนโยบายขับเคลื่อนงานพัฒนาและสงเสริมผูม ี
ความสามารถพิเศษทางวิทย คณิต และเทคโนโลยี
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาเครื่องมือคัดเลือก

165 คน

4,254,500

50 คน

1,712,500

463 คน

18,710,000

140 คน

1,812,000

14 ศูนย

1,008,000

กิจกรรมที่ 3 การคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุน พสวท.
กิจกรรมที่ 4 การจัดกิจกรรมเสริมวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพดานนวัตกรรม ความคิด
สรางสรรค และปลูกฝงการเปนนักวิจัย
กิจกรรมที่ 5 พัฒนาบุคลากรศูนย
กิจกรรมที่ 6 ประเมิน ติดตาม ขับเคลื่อนงานวิจัยของผูรับทุนวิจยั สําหรับบัณฑิต พสวท. แรก
บรรจุ (ป 55 - 59)
กิจกรรมที่ 7 การบริหารเครือขายพัฒนานักเรียนทุนและหนวยงาน
กิจกรรมที่ 8 การติดตาม ประเมินผล และสังเคราะหงาน
โครงการยอย 3 การพัฒนาและสงเสริมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในหองเรียนพิเศษ
กิจกรรมที่ 1 คัดเลือกและสนับสนุนนักเรียนเขารวมกิจกรรมวิชาการ ทั้งในและตางประเทศ
กิจกรรมที่ 2 คัดเลือกและจัดสงผูแ ทนประเทศไทยเขารวมแขงขันฟสิกสสัประยุทธ ระดับนานาชาติ
(IYPT) ครั้งที่ 30 และ 31
กิจกรรมที่ 3 การอบรมครูหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
กิจกรรมที่ 4 การอบรมครูหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

43,116,000
11 ครั้ง

1,000,000

4 ฉบับ

1,833,000

315 คน

3,625,000

7 กิจกรรม

16,236,000

40 คน
4 ครั้ง

1,000,000
2,870,000

20 ศูนย
3 รายงาน

15,370,000
1,182,000
13,807,000

26 คน
50 คน

1,357,600
4,842,400

450 คน
300 คน

4,000,000
3,607,000
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กิจกรรม
โครงการยอย 4 การพัฒนานักเรียนและจัดสงผูแทนประเทศไทยไปแขงขันคณิตศาสตร
วิทยาศาสตร โอลิมปกระหวางประเทศ
กิจกรรมที่ 1 การประชุมคณะกรรมการ
กิจกรรมที่ 2 การอบรมคัดเลือก
กิจกรรมที่ 3 การแขงขันตางประเทศ
กิจกรรมที่ 4 การติดตามและประเมินผลนักเรียนทุนโอลิมปกฯ
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมจิตอาสานักเรียนทุนโอลิมปก
กิจกรรมที่ 6 การเตรียมการจัดอบรมโครงการฯ ป 2562
โครงการยอย 5 การพัฒนาและขยายผลอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร สําหรับ
เยาวชน
กิจกรรมที่ 1 การคัดเลือกนักเรียนเขาโครงการฯ ประจําปการศึกษา 2560
กิจกรรมที่ 2 การคัดเลือกนักเรียนเขาโครงการฯ ประจําปการศึกษา 2561
กิจกรรมที่ 3 การสรางและพัฒนาเครื่องมือในการคัดเลือกนักเรียนเขาโครงการ
กิจกรรมที่ 4 การสงสื่อเสริมการเรียนสําหรับนักเรียนที่ไดรับคัดเลือกเขาโครงการ
กิจกรรมที่ 5 การจัดคายวิทยาศาสตรและคายคณิตศาสตร
กิจกรรมที่ 6 การพัฒนาและขยายผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร สําหรับนักเรียนผูม ี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ระดับประถมศึกษา
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เปาหมาย
เชิงปริมาณ

งบประมาณ
14,180,000

8 คณะ
180 คน
7 ประเทศ
1 ครั้ง
1 ครั้ง

1 งาน
4,000 คน
120,000 คน
4 ฉบับ
4,000 คน
400 คน
3,600 คน

319,500
7,641,000
5,403,500
20,000
442,000
354,000
26,097,000
14,362,600
3,397,000
2,180,990
800,000
1,774,800
3,581,610
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ยุทธศาสตรที่ 4

การสื่อสารประชาสัมพันธเชิงรุก เพื่อสงเสริมการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยี
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : 1. ผลงานของ สสวท. ไดรับการยอมรับ
2. เยาวชนมีความตระหนักและเห็น ความสําคัญ ของการเรีย นรูวิทยาศาสตร
คณิตศาสตรและเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย :
ตัวชี้วัด
1. จํานวนผูที่ไดรับการสื่อสารประชาสัมพันธของ สสวท.
2. รอยละของผลิตภัณฑของ สสวท. ที่ไดรับการประชาสัมพันธทางสื่อมวลชนหรือสื่อออนไลน
3. ระดับการยอมรับในขอมูลขาวสาร และผลงานของ สสวท.
4. รอยละของเยาวชนกลุมเปาหมายที่มีความตระหนักและเห็นความสําคัญของการเรียนรู
วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี

ยุทธศาสตรที่ 5

หนวยนับ

2561

ราย (ลาน)
รอยละ
ระดับ
รอยละ

20
100
4.4
85

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกรให
เปนองคกรแหงคุณภาพและยกระดับคุณภาพบุคลากรโดยใชระบบสมรรถนะ

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : 1. สสวท. เปนองคกรแหงคุณภาพ และมีระบบการบริหารจัดการที่ใชระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม
2. บุคลากรมีสมรรถนะตามที่กําหนด
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย :
ตัวชี้วัด
1. รอยละของมิติคุณภาพองคกรที่มผี ลการประเมินในระดับดี
2. รอยละของระบบบริหารจัดการองคกรที่ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. รอยละของบุคลากรของ สสวท. มีสมรรถนะหลัก สมรรถนะตามกลุม งาน และสมรรถนะดานบริหาร
ตามเกณฑที่กําหนด

หนวยนับ 2560
รอยละ
รอยละ
รอยละ

80
100
90

โครงการหลักภายใตยุทธศาสตร
โครงการหลัก
8. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและสื่อสารองคกร
รวม

งบประมาณ
37,902,700
37,902,700
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โครงการหลัก 8 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
1. ชื่อโครงการ พัฒนาระบบบริหารจัดการและสื่อสารองคกร
2. ผูรับผิดชอบโครงการ
ดร.สุพัตรา ผาติวิสันติ์
รศ. ดร.สัญญา มิตรเอม
นายสกรณ ชุณหะโสภณ
ดร.ชัยวุฒิ เลิศวนสิริวรรณ

รองผูอํานวยการ
รองผูอํานวยการ
ผูชวยผูอํานวยการ
ผูชวยผูอํานวยการ

3. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร สสวท.
ยุทธศาสตรที่ 4 การสื่อสารประชาสัมพันธเชิงรุก เพื่อสงเสริมการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ
เทคโนโลยี
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกรใหเปนองคกร
แหงคุณภาพและยกระดับคุณภาพบุคลากรโดยใชระบบสมรรถนะ
4. เหตุผลและความจําเปน
การขับเคลื่อนแผนงานตามแผนยุทธศาสตรของ สสวท. ปงบประมาณ พ.ศ. 2557- 2561 จําเปนตอง
อาศัย 1) การพัฒนาระบบคุณภาพองคกรและระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งเปนกรอบบริหาร
จัดการองคกรที่มุงเนนใหเกิดการปรับปรุงองคกรอยางรอบดาน ครอบคลุมภาพรวมในมิติ ทั้ง 7 ดาน คือ การนํา
องคกร การวางแผนเชิงยุทธศาสตร การใหความสําคัญผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย การวัดการวิเคราะห
และการจัดการความรู การมุงเนนทรัพยากรบุคคล การจัดการกระบวนการ และผลลัพธการดําเนินงาน 2) การ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการติดตามประเมินผลที่จําเปนตองบูรณาการขอมูลสารสนเทศดานตาง ๆ
ที่ มี ความถู กต องทั น สมั ย และน าเชื่ อถื อ เพื่ อนํ า มาสู การวิ เคราะห สั งเคราะห ให เป น สารสนเทศที่ นํ ามาใช
ประกอบการกําหนดนโยบาย วางแผน บริหารจัดการ กํากับติดตามประเมินผล และจัดสรรงบประมาณตลอดจน
ตัดสินใจเชิงรุกในการดําเนินการตาง ๆ 3) การประชาสัมพันธขาวสาร ผลงานและผลิตภัณฑของ สสวท. ผานสื่อ
ทุกรูปแบบ รวมทั้งการสรางความรวมมือ เครือขายความสัมพันธกับสังคมภายนอกเพื่อสงเสริมและพัฒนาการ
ดําเนินงานใหเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อประเมินผลองคกร และพัฒนา ปรับปรุงตามระบบคุณภาพองคกรและธรรมาภิบาล
5.2 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพและทันสมัยในการบริหารจัดการ
องคกรและการบริการ ตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัล
5.3 เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
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5.4 เพื่อประชาสัมพันธ เผยแพร ผลงาน และชื่อเสียงของ สสวท. ใหเปนที่ประจักษตอสาธารณชน
5.5 เพื่อเสริมสรางบทบาทและภาพลักษณขององคกร
6. ผลผลิต (output) และเปาหมาย (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 รายงานการประเมินผลองคกรและขอเสนอแนะ
เปาหมาย 1 ฉบับ
6.1.2 บทความเกี่ยวกับการดําเนินการดานการจัดการความรูเพื่อเผยแพรและสรางความเขาใจ
เปาหมาย 24 เรื่อง
6.1.3 องคความรูจากกิจกรรม Show & Share
เปาหมาย 80 เรื่อง
6.1.4 พัฒนา สสวท. ตามแนวทางแผนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐดานการวางแผนเชิง
ยุทธศาสตร
เปาหมาย 1 หมวด
6.1.5 สงเสริมความรูความเขาใจใหแกบุคลากรของ สสวท. เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ดวยความสุจริต และ
การปองกันการทุจริต
เปาหมาย 2 กิจกรรม
6.1.6 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและทันสมั ยในการบริหารจัดการองค กรและการ
บริการที่แลวเสร็จ
เปาหมาย 16 ระบบ
6.1.7 บุคลากร สสวท. ที่มีสมรรถนะเพิ่มขึ้นตามมาตรฐานที่กําหนด
เปาหมาย 300 คน
6.1.8 บุคลากร สสวท. มีความผูกพันตอองคกร
เปาหมาย อยูในระดับดีขึ้นไป
6.1.9 บุคลากร สสวท. มีความรู ความสามารถ และทักษะเพิ่มขึ้นอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
จากการเขารวมกิจกรรมดานการพัฒนา
เปาหมาย 300 คน
6.1.10 บุคลากร สสวท. ที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้นจากการเขารวมประชุมสั มมนา และศึกษาดูงานทั้ งใน
ประเทศและตางประเทศ
เปาหมาย 80 ราย
6.1.11 บุคลากร สสวท. ที่สําเร็จการศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยทุน สสวท.
เปาหมาย 5 คน
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6.1.12 ขอมูล ขาวสาร และผลงานของ สสวท. ที่สื่อสารและเผยแพรสูสาธารณชน และหนวยงานที่
เกี่ยวของ
เปาหมาย 2,000 ชิ้น
6.1.13 สารคดีเชิงขาว ที่เผยแพรผานโทรทัศน และ YouTube
เปาหมาย 22 เรื่อง
6.1.14 นิตยสาร สสวท. ในรูปแบบสิ่งพิมพและดิจิทัล
เปาหมาย (1) 6 ฉบับตอป
(2) 24,000 เลม (จํานวนเผยแพร)
6.1.15 เยาวชน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในทุกภูมิภาค ที่ไดเรียนรูจากงานภาพยนตรวิทยาศาสตร
เพื่อการเรียนรู
เปาหมาย 280,000 คน
6.1.16 เยาวชน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ไดเรียนรูจากกิจกรรมนิทรรศการรวมกับหนวยงานตาง ๆ
เปาหมาย 35,000 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 การดําเนินงานวางแผนเชิงยุทธศาสตรของ สสวท. มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน สามารถนําไป
ปฏิบัติไดจริง และประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว
6.2.2 บุคลากร สสวท. มีความรูความเขาใจและเห็นแนวทางในการจัดการความรู
6.2.3 บุคลากรประยุกตใชความรูที่ไดจากการจัดการความรูในงานที่ตนรับผิดชอบได
6.2.4 บุคลากรของ สสวท. ในทุกระดับที่ไดเขารวมกิจกรรมไดเรียนรูและปฏิบัติงานตามหนาที่ดวย
หลักธรรมาภิบาล
6.2.5 บุคลากรมีจิตสํานึกและคานิยมตอตานการทุจริตแกบุคลากรของ สสวท.และปฏิบัติการเชิงรุกใน
การปองกันการทุจริต
6.2.6 ระบบการบริหารงานภายในของ สสวท. มีความชัดเจน โปรงใส ตรวจสอบได
6.2.7 ระบบสารสนเทศภายในองคกร สามารถใหบริการไดตลอดเวลาอยางมีประสิทธิ์ภาพในการ
ใหบริการ
6.2.8 การพัฒนาและการบูรณาการระบบสารสนเทศมีกระบวนการการวิเคราะหจัดทําและจัดก็บ
ขอมูลเปนมาตรฐาน
6.2.9 ขอมูล ขาวสารหรือกิจกรรมที่ สสวท. เผยแพรประชาสัมพันธเขาถึงกลุมเปาหมายไดตรงตาม
วัตถุประสงค
6.2.10 บทบาท หนาที่และภารกิจหลักของ สสวท. เปนที่รูจักจดจําไดในสังคมอยางกวางขวาง
6.2.11 นิ ต ยสาร สสวท. รู ป แบบสิ่ ง พิ ม พ แ ละดิ จิ ทั ล มี ค วามสอดคล อ งกั บ ความต อ งการของครู
อาจารย สมาชิกนิตยสาร
6.2.12 เยาวชนไทยตระหนักและเห็นคุณคาของการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
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6.2.13 ครู นักเรียน ผูปกครอง บุคลากรทางการศึกษาและผูสนใจ ไดศึกษา คนควา เรียนรูวิทยาศาสตร
คณิตศาสตรและเทคโนโลยีผานกิจกรรมที่จัดขึ้น
6.2.14 มีการผลิตภาพยนตรวิทยาศาสตรเพื่อการเรียนรูที่มีคุณภาพมากขึ้น
7. ผลลัพธ (Outcome)
7.1 สสวท. เปนองคกรที่มีการบริหารจัดการองคกร รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในที่เปนไป
ตามระบบคุณภาพองคกรและธรรมาภิบาล โดยการใชผลการประเมินองคกรมาพัฒนา ปรับปรุงอยาง
ตอเนื่อง
7.2 บุคลากร สสวท. มีสมรรถนะ ความรู ความสามารถ ทักษะปฏิบัติและความผูกพันองคกรเพิ่มขึ้น
7.3 สสวท. มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นในการบริหารจัดการขององคกรและการบริการในรูปแบบดิจิทัล ตาม
นโยบายรัฐบาลดิจิทัล โดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย
7.4 เยาวชน นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูสนใจ และหนวยงานที่เกี่ยวของ รับทราบและใชประโยชน
จากขอมูล ขาวสาร และผลงานของ สสวท.
7.5 เยาวชนมีความตระหนักและเห็นความสําคัญของการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
8. วงเงินงบประมาณ 37,902,700 บาท
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9. กิจกรรม เปาหมาย และงบประมาณ
กิจกรรม
โครงการยอย 1 การพัฒนา ปรับปรุงองคกรตามระบบคุณภาพองคกรและธรรมาภิบาล
กิจกรรมที่ 1 ประเมินผลองคกร
กิจกรรมที่ 2 บริหารจัดการความรู
กิจกรรมที่ 3 พัฒนา ปรับปรุงองคกรตามระบบคุณภาพองคกรและธรรมาภิบาล
กิจกรรมที่ 4 การปองกันและปราบปรามทุจริตในหนวยงาน(ITA)
โครงการยอย 2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และความผูกพันของบุคลากร สสวท.
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากร สสวท. ตามเปาหมายของระบบสมรรถนะของ
บุคลากร และเปาหมายตามนโยบาย
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาจิตอาสาของบุคลากร สสวท. โดยกิจกรรมจิตอาสา
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาความผูกพันของบุคลากร สสวท. โดยใชกลยุทธที่หลากหลาย
โครงการยอย 3 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อขยายขีดความสามารถ
ในการบริหารจัดการขององคกรและการบริการในรูปแบบดิจิทัลตามนโยบายรัฐบาล
ดิจิทัล
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อขยายขีดความสามารถในการ
บริหารจัดการขององคกรและการบริการในรูปแบบดิจิทัล

เปาหมาย
เชิงปริมาณ
4 ฉบับ
2 กิจกรรม/
100 ราย
1 กิจกรรม/
300 ราย
3 กิจกรรม/
200 ราย
4 กิจกรรม/
300 ราย
1 กิจกรรม/
60 ราย
2 กิจกรรม/
400 ราย

4,539,100
4,472,000
5,500
38,500
23,100
14,550,000
14,207,000
174,000
169,000
7,356,100

16 ระบบ/4 งาน
(ระบบดิจิทัลBPM Tool)/
4 งาน (e-HR, ฐานขอมูลทาง
การศึกษา, GIS, ขอมูลกลุมงานพัสดุ)

โครงการยอย 4 การสรางความตระหนัก สื่อสารประชาสัมพันธเชิงรุก เผยแพร
ผลงานของ สสวท. และสงเสริมภาพลักษณองคกร
Sci Film 280,000 คน/
กิจกรรมที่ 1 เสริมสรางเยาวชนใหมีความตระหนักและเห็นความสําคัญของการ
นิทรรศการ 35,000 คน
เรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
กิจกรรม 14 ครั้ง/
กิจกรรมที่ 2 การสื่อสารประชาสัมพันธเชิงรุกใหสาธารณชนและหนวยงาน ที่
YouTube 8 เรื่อง/
เกี่ยวของ ผานสื่อมวลชน สื่อออนไลน social media เพื่อเผยแพร ผลงาน ขอมูล
ขาว 300 ชิ้น/
ขาวสาร ผลงาน และสงเสริมภาพลักษณองคกร
ประชาสัมพันธ 2 งาน
กิจกรรมที่ 3 การสื่อสารองคกรและการสรางเครือขายความรวมมือระหวางประเทศ ของที่ระลึก 3,000 ชิ้น/

แผนพับ 1,000 แผน/ VDO
แนะนํา 2 รายการ / ขอมูลผานจอ
LCD 700 รายการ/
ประชุมคณะกรรมการ 20 ครั้ง/
แถลงขาว 1 ครั้ง

กิจกรรมที่ 4 จัดทํานิตยสาร สสวท. ในรูปแบบสิ่งพิมพและดิจิทัล เพื่อเผยแพร
ผลงาน และองคความรู ของ สสวท.

งบประมาณ

6 ตนฉบับ/
24,000 เลม

7,356,100

11,457,500
4,813,000
3,722,500

822,000

2,100,000
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แผนงานบูรณาการ
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โครงการบูรณาการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
1. ชื่อโครงการ ปรับการเรียนเปลี่ยนวิธีการสอนของครูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
ตามแนวทางสะเต็มศึกษาในทุกจังหวัด และทุกเขตพื้นที่การศึกษาทุกสังกัด
2. ผูรับผิดชอบโครงการ
รศ. ดร.สัญญา มิตรเอม
นางกัญณัฏฐ สวัสดิ์สวาง

รองผูอํานวยการ
ผูชวยผูอํานวยการ

3. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร สสวท .
ยุทธศาสตรที่ 2 การขับเคลื่อนการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีเชิงบูรณาการและ
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห โดยใชกลไกการเรียนรูที่เปนนวัตกรรม
4. เหตุผลและความจําเปน
โครงการขั บ เคลื่ อ นสะเต็ ม ศึ ก ษาสู ส ถานศึ ก ษาโดยการพั ฒ นาครู ผู ส อนวิ ท ยาศาสตร
คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ปงบประมาณ 2560 ที่ผานมา โดย สสวท. ได
ดําเนินการพัฒนาครูผูสอนดวยระบบทางไกลผานทางสถานีโทรทัศนเพื่อการศึกษา ETV DLTV และ OBEC
Channel โดยมี สสวท. เปนวิทยากรหลักใหการอบรมที่ตนทาง มีครูที่เขารับการอบรม และลงมือปฏิบัติทํา
กิจกรรม ณ ศูนยการอบรมปลายทาง และมีครูพี่เลี้ยงวิชาการของแตละสังกัด ประสานและดูแลครูในแตละ
ศูนย ในแตละจังหวัดอยางเปนระบบ การดําเนินงานครั้งนี้จะตองรวมมือกับทุกภาคสวน เชิงบูรณาการโดย
แทจริง สสวท. จะตองเปนแกนหลักของการพัฒนาตามหลักสูตรการอบรมครูสะเต็มศึกษา ของ สสวท. โดย
ที่ สสวท.จะให การสนั บ สนุ นชุ ดการอบรมสะเต็มศึกษาอัน ประกอบดว ย เอกสารคูมือ เอกสารการจัด
กิจกรรม สื่อ อุปกรณ ประกอบการอบรมแกศูนยการอบรมทุกศูนยการอบรมของทุกสังกัด สังกัดละ 2 ศูนย
ตอจังหวัด โดยประมาณ
ในปงบประมาณ 2560 สสวท จะพัฒนาหลักสูตรการอบรมสะเต็มศึกษา ที่สามารถแทนที่
หรือสอดแทรกเขาไปกับการเรียนการสอนในเวลา ปกติของการเรียนการสอน ในระดับชั้นเรียน สอดคลอง
กั บ หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ทั้ ง 4 ช ว งชั้ น ทั้ ง ระดั บ ประถมศึ ก ษาตอนต น ระดั บ
ประถมศึกษาตอนปลาย ระดับมัธยมศึกษาตอนตน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การขับเคลื่อนสะเต็ม
ศึกษาดวยระบบทางไกลครั้งนี้ จะประสบผลสําเร็จไดตองไดรับความรวมมือกับทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐและ
เอกชนอยางจริงจัง และกระทําอยางตอเนื่องอยางนอย 3 ปขึ้นไป
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5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อสรางความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของทางการศึกษาดําเนิน การเชิงบูร ณาการขับเคลื่ อน
สะเต็มศึกษาใหครอบคลุมทุกเขตพื้นที่การศึกษา ทุกจังหวัด และทุกสังกัด อยางเปนรูปธรรม
5.2 เพื่อพัฒนาครูผูสอนสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ใหมีความรูความสามารถ
ในการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในชั้นเรียนไดตรงตามจุดประสงค
5.3 เพื่อสงเสริมและสนับสนุน สื่อ อุปกรณ เอกสารการอบรม รวมถึงงบประมาณ ใหแกโรงเรียนที่เปน
ศูนยการอบรม ในแตละสังกัดเพื่อเปนคาอาหารกลางวันและอาหารวาง
5.4 เพื่อสรางความรวมมือในการดําเนินการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาอยางเปนรูปธรรม และกระจายให
ครอบคลุมทุกจังหวัด และทุกเขตพื้นที่การศึกษา และทุกสังกัด อยางเสมอภาค
6 ผลผลิต (output) และเปาหมาย (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ครูผูสอนทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ในสังกัด สพฐ. สช. อปท. กศน.
กทม. ผานการอบรม
เปาหมาย 47,500 คน
6.1.2 ชุดการอบรมสะเต็มศึกษา มีประจําศูนยการอบรมทุกศูนยการอบรม
เปาหมาย 4 ชุด
6.1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาจาก สพฐ. สช. อปท. กศน. กทม. ไดรับการพัฒนาความรู
และความเขาใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา
เปาหมาย 77 จังหวัด
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู ความเขาใจ และความตระหนักในการจัดการเรียนรู
ตามแนวทางสะเต็มศึกษาไดอยางถูกตอง
6.2.2 โรงเรียนในสังกัด สพฐ. สช. อปท. กศน. กทม. ที่มีศักยภาพ สามารถเปดเปนศูนยการ
อบรมสะเต็มศึกษาครอบคลุมทุกจังหวัด
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8. ผลลัพธของโครงการหลัก (Outcome)
ครู และบุคลากรทางการศึกษา ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี จาก 527 ศูนยการ
อบรม มีทั้งครูจาก โรงเรียน ในสังกัด สพฐ. และโรงเรียนในสังกัดอื่น ๆ รวมจํานวน 47,500 คน ไดรับการ
พัฒนาใหมีความรู ความเขาใจ และความตระหนักในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงบูรณาการที่เนน
กระบวนการคิดวิเคราะหและการแกปญหาตามแนวทางสะเต็มศึกษา ซึ่งการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเหลานี้ จะสงผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน รวมถึงมีการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม
ดานการเรียนรูของนักเรียน อยางมีนัยสําคัญ
9. วงเงินงบประมาณ 67,713,200 บาท
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9. กิจกรรม เปาหมาย และงบประมาณ
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 ประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของการอบรมครูสะเต็มศึกษาทางไกล
กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะทํางาน
กิจกรรมที่ 3 ประชาสัมพันธการอบรมครู
กิจกรรมที่ 4 จัดทําชุดฝกอบรมทางไกล
กิจกรรมที่ 5 ประชุมชี้แจงการจัดอบรมสะเต็มศึกษาทางไกล
กิจกรรมที่ 6 อบรมสะเต็มศึกษาทางไกล สังกัด สพฐ. สช. อปท. กทม. และ กศน.
กิจกรรมที่ 7 ติดตามผลและประเมินผลโครงการ
กิจกรรมที่ 8 ติดตามการออกอากาศ ณ ศูนยอบรม
กิจกรรมที่ 9 จัดทําระบบและประมวลผลการสอบ
กิจกรรมที่ 10 สรุปและจัดทํารายงานผลโครงการ
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เปาหมาย
เชิงปริมาณ
4 ครั้ง
4 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
5 ครั้ง
4 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ระบบ
1 ครั้ง

งบประมาณ
35,000
10,000
350,000
1,600,000
5,500,000
58,000,000
618,200
500,000
1,000,000
100,000
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โครงการบูรณาการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
1. ชื่อโครงการ พัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5 ป) อยางมีคุณภาพ ดวยการจัดประสบการณเรียนรูวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย
2. ผูรับผิดชอบโครงการ
รศ. ดร.สัญญา มิตรเอม
ดร.กุศลิน มุสิกุล

รองผูอํานวยการ
ผูชวยผูอํานวยการ

3. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร สสวท.
ยุทธศาสตรที่ 3 การขับเคลื่อนการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีเชิงบูรณาการและพัฒนา
ทักษะ การคิดวิเคราะหโดยใชกลไกการเรียนรูที่เปนนวัตกรรม
4. เหตุผลและความจําเปน
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 ไดมีการกําหนดยุทธศาสตรเกี่ยวกับการ
เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษยเปนยุทธศาสตรแรก ซึ่งมีเปาหมายใหคนไทยทุกกลุมวัยมีทักษะและ
ความรูความสามารถ ที่เปนฐานในการพัฒนาประเทศ โดยหนึ่งในแนวทางการพัฒนาที่สําคัญที่ไดถูกระบุไว
คือ การสงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะสมอง และทักษะทางสังคมที่เหมาะสม แตอยางไรก็ตามใน
ปจจุบันพบวา ครูปฐมวัยยังตองการการพัฒนาศักยภาพในการจัดประสบการณเรียนรู เพื่อสงเสริมทักษะ
สมองของเด็กปฐมวัยอยางเหมาะสม
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีได (สสวท.) ไดทําการวิจัยและพัฒนาแนว
ทางการจัดประสบการณเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย มา
อย างต อเนื่ อง ซึ่ งสามารถส งเสริ มการพั ฒ นาการดานสติปญ ญาของเด็กปฐมวัย ไดอยางมีป ระสิทธิภาพ
เหมาะสมตามวัย เปนการปูพื้นฐานทักษะในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งเพิ่มศักยภาพในการเรียนรูตลอดชีวิต และ
ปลูกฝงใหเด็กมีเจตคติที่ดีตอวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี อันจะสงผลใหเด็กสนใจ ใฝรู และ
ประกอบอาชีพดานนี้ตอไปในอนาคต
สสวท. จึงเสนอโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5 ป) อยางมีคุณภาพ ดวยการจัดประสบการณ
เรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดั บปฐมวัย ตามแผนบูรณาการ การ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต โดยเปนการพัฒนาครูปฐมวัยในสังกัด สพฐ. ทั่วประเทศ
อยางเปนระบบผานเครือขายความรวมมือ และระบบการอบรมทางไกล ซึ่ง สสวท. จะจัดใหมีศูนยอบรม
ทางไกลในทุกเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั่วประเทศ จํานวน 183 ศูนยการอบรม และอบรมพัฒนา
ศั กยภาพที มวิ ทยากรประจํ า ศู น ย อบรมโดยตรง โดยแตล ะทีมประกอบดว ย ศึกษานิเทศกป ฐมวัย 1 คน
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ผูบริหารสถานศึกษา 2 คน และครูปฐมวัย 4 คนที่มีศักยภาพซึ่งเปนตัวแทนจากเขตพื้นที่การศึกษา มาทํา
หนาที่รวมกับ สสวท. ในการดําเนินการจัดอบรมขยายผลผานระบบทางไกลใหกับผูบริหารสถานศึกษาและครู
ปฐมวัยจากโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 10 โรงเรียนตอเขตพื้นที่
การศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 5 โรงเรียนตอเขตพื้นที่การศึกษา
รวมทั้งสิ้น 2,745 โรงเรียน ครูปฐมวัยที่เขารวมในโครงการจะไดรับการอบรมเชิงปฏิบัติการอยางตอเนื่ อง
อยางนอย 2 รอบการอบรมตอหนึ่งหลักสูตร โดยแบงเปนการอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และหลักสูตรสะเต็มศึกษาและเทคโนโลยี ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และจะมี
การนิเทศและติดตามผลการประยุกตใชในชั้นเรียนภายในสถานศึกษาทุกรอบของการอบรมโดยผูบริหาร
สถานศึกษา รวมทั้งนําผลการดําเนินงานและปญหา อุปสรรคตาง ๆ มารวมสะทอนในการอบรมครั้งถัดไป
นอกจากนี้ สสวท. ยังสนับสนุน เอกสารประกอบหลั กสู ตร พรอมตัวอยางสื่ อการจัด การเรี ยนรู เพื่อเปน
แนวทางในการออกแบบหลักสูตรของสถานศึกษา และจัดประสบการณ เรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัยไดอยางมีคุณภาพ
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่ อ พั ฒ นาที ม วิ ท ยากรท อ งถิ่ น ประจํ า ศู น ย อ บรมซึ่ ง ประกอบด ว ย ศึ ก ษานิ เ ทศก ป ฐมวั ย ผู บ ริ ห าร
สถานศึกษาและ ครูปฐมวัยที่มีศักยภาพ ทําหนาที่รวมกับ สสวท. ในการดําเนินการจัดอบรมขยายผล
ใหกับผูบริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยในเขตพื้นที่การศึกษา
5.2 เพื่อพัฒนาครูปฐมวัยจากโรงเรียนในสังกัด สพฐ. และสังกัด สช. ใหมีความรูความเขาใจและสามารถจัด
ประสบการณเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัยไดอยางมี
คุณภาพ
5.3 เพื่อสนับสนุนเอกสารแนวทางการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา
ในระดับปฐมวัย ใหแกโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ในสังกัด สพฐ. และ สช. เพื่อใหครูใช
ในการออกแบบหลักสูตรของสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
5.4 เพื่อสนับสนุนชุดสื่อการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย
ให แก ศูนย การอบรม เพื่ อใช ในการจั ดอบรมขยายผลและให ครูปฐมวัยนําไปใชจัดการเรียนการสอนใน
โรงเรียน
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6. ผลผลิต (output) และเปาหมาย (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
6.1 เชิงปริมาณ
(1) ศึ ก ษานิ เ ทศก ป ฐมวั ย ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา และครู ป ฐมวั ย ได รั บ การพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัยโดยตรงจาก สสวท. สามารถ
เปนทีมวิทยากรทองถิ่นประจําศูนยการอบรมและทําหนาที่รวมกับ สสวท. ในการดําเนินการจั ด
อบรมขยายผลใหกับผูบริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยในเขตพื้นที่การศึกษา
เปาหมาย 1,281 คน
(2) ผูบริหารสถานศึกษาจาก 183 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั่วประเทศซึ่งประกอบดวย โรงเรียน
ในสังกัด สพฐ. 10 โรงเรียน/เขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัด สช. 5 โรงเรียน/เขตพื้นที่
การศึกษา ไดรับการอบรมขยายผลผานระบบทางไกลที่ศูนยอบรม มี ความรูความเขาใจในการจัด
ประสบการณเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาใน ระดับปฐมวัย และ
สามารถนิเทศครูปฐมวัยในสถานศึกษาของตนเองได
เปาหมาย 2,745 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
(1) ครูปฐมวัยทุกคนจากโรงเรียน 2,745 โรงเรียน จาก 183 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั่วประเทศ
ซึ่งประกอบดวย โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 10 โรงเรียน/เขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัด สช.
5 โรงเรียน/เขตพื้นที่การศึกษา ไดรับการอบรมขยายผลผานระบบทางไกลที่ศูนยอบรม และมีความรู
ความเขาใจในการจัดประสบการณเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาใน
ระดับปฐมวัย
(2) โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ในสังกัด สพฐ.และสช. จํานวน 2,745 โรงเรียน มี
เอกสารแนวทางการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับ
ปฐมวัย
(3) ศูนยการอบรมทั่วประเทศ จํานวน 183 แหง มีชุดสื่อการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัยประจําศูนย
7. ผลลัพธ (Outcome)
ผูบริหารสถานศึกษาจํานวน 2,745 คน จาก 183 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั่วประเทศ
มีความสามารถในการนิเทศการจัดประสบการณเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็ม
ศึกษาใน ระดับปฐมวัยของครูปฐมวัยภายในโรงเรียนของตนเอง และครูปฐมวัยทุกคนจากโรงเรียนในสังกัด
สพฐ. และ สช. 2,745 โรงเรียนใน 183 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั่วประเทศ มีความรูความเขาใจใน
การจัดประสบการณเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย และ
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สามารถจัดประสบการณเรียนรูเพื่อสงเสริมพัฒนาการทางสติปญญาและปูพื้นฐานทักษะในศตวรรษที่ 21
ใหกับเด็กปฐมวัยไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางสติปญญาอยางเหมาะสมตามวัย
และมีทักษะพื้นฐานที่จําเปนในการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาตอไปใน
ระดับประถมศึกษา
8. วงเงินงบประมาณ 60,181,900 บาท
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9. กิจกรรม เปาหมาย และงบประมาณ
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 การประชุมคณะทํางานและวิทยากร สสวท.
กิจกรรมที่ 2 การจางเหมาผลิตชุดเอกสารและสื่อประกอบการอบรม
2.1 ชุดเอกสารและสื่อประกอบการอบรมประจําศูนยอบรม
2.2 เอกสารคูม ือสําหรับผูร ับการอบรม
2.3 วีดิทัศนประกอบการอบรม
2.4 การจัดทําและควบคุมระบบการอบรมทางไกล
กิจกรรมที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบตั ิการพี่เลี้ยงประจําศูนย
3.1 ศึกษานิเทศกปฐมวัย
3.2 ผูบริหารสถานศึกษา
3.3 ครูปฐมวัย
กิจกรรมที่ 4 การอบรมขยายผลโดยระบบทางไกล
4.1 ผูบริหารสถานศึกษา
4.2 ครูปฐมวัย
กิจกรรมที่ 5 การติดตามผลการจัดอบรมขยายผลและการนิเทศการเรียนการสอน
5.1 การติดตามการอบรมขยายผล
5.2 การติดตามการนิเทศการเรียนการสอน

เปาหมาย
เชิงปริมาณ

งบประมาณ

4 ครั้ง

64,900
7,494,000

วิทยาศาสตร 183 ชุด
คณิตศาสตร 183 ชุด
2,800 ชุด
วิทยาศาสตร 1 ชุด
คณิตศาสตร 1 ชุด
1 ระบบ
183 คน
366 คน
732 คน
2,745 ร.ร.
2,745 ร.ร.
40 ศูนยอบรม
รายงาน 183 ฉบับ

5,490,000
1,400,000
300,000
304,000
20,541,000
3,461,000
6,539,000
10,541,000
30,012,000
7,320,000
22,692,000
2,070,000
240,000
1,830,000
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โครงการบูรณาการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
1. ชื่อโครงการ ทุนสนับสนุนการศึกษานักเรียน นักศึกษาและครู เพื่อพัฒนาใหเปนผูมีความสามารถพิเศษ
ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีและตอบสนองตอความตองการของประเทศ
และหนวยงานที่เกี่ยวของ
2. ผูรับผิดชอบโครงการ
ผศ. ดร.พลกฤต กฤชไมตรี
ดร.พรชัย อินทรฉาย

รองผูอํานวยการ
ผูชวยผูอํานวยการ

3. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร สสวท.
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนากําลังคนและเครือขายสนับสนุนการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยีอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. เหตุผลและความจําเปน
ในการยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ จําเปนตองมีบุคลากรที่มี
ความสามารถและมีทักษะเพียงพอ รวมทั้งตองมีกําลังคนเฉพาะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในสัดสวนที่
พอเหมาะ นอกจากนี้การที่คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมแหงชาติ (กวทน.)
ไดกําหนดเป าหมายไววาจะเพิ่ มจํ านวนบุ คลากรด านการวิจัย และพั ฒ นาใหเป น 15 คน-ป ตอประชากร
10,000 คนภายในป 2561 เนื่องจากการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษยจะตองใชเวลา แตมีความจําเปน
อยางยิ่งที่จะตองอาศัยทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพสูงมาเปนฐานในการขับเคลื่อน ซึ่งบุคลากรเหลานี้ควร
จะต อ งได รั บ การพั ฒ นาและส ง เสริ ม อย า งต อ เนื่ อ ง ด ว ยวิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนที่ เหมาะสมกั บ
ความสามารถด า นรา งกาย สมองและจิ ตใจผูเรีย นโดยเฉพาะอยางยิ่งกลุม ที่มี ความสามารถพิ เศษดาน
วิทยาศาสตร ซึ่งการดําเนินการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถที่ สสวท. ดําเนินการอยูอาจไมเพียงพอ
หรื อไม ทั น ต อการเปลี่ ย นแปลงของโลกในป จ จุ บั น จึ งจํ าเป น อยางยิ่ งที่ ต อ งมี ก ารขยายฐานการพั ฒ นา
การศึกษา หลักสูตร รูปแบบการศึกษา และขยายผลการจัดกิจกรรมที่จัดใหนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรไปยังนักเรียนที่มีความสนใจและกระจายตัวอยูในภูมิภาคตางๆ ใหไดรับ
การพัฒนาเชนเดียวกัน
5. วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ใหเปน
กําลังคนของประเทศ
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6. ผลผลิต (output) และเปาหมาย (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 จํานวนผูรับทุนพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(พสวท.)
เปาหมาย 1,685 คน
6.1.2 จํานวนผูรับทุนสงเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
(สควค.)
เปาหมาย 1,179 คน
6.1.3 จํานวนผูรับทุนโอลิมปกวิชาการสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร สําหรับผูแทนประเทศไทยที่เขารวมการแขงขันคณิตศาสตร
วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ
เปาหมาย 260 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ผูสําเร็จการศึกษาสําเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด
6.2.2 ผูสําเร็จการศึกษาไดมีงานทํา หรือศึกษาตอ
7. ผลลัพธ (Outcome)
7.1 ผูสําเร็จการศึกษามีศักยภาพและมีผลงานวิจัยเทียบเทามาตรฐานสากล
7.2 ครู อาจารย บุคลากรทางการศึกษา นักวิจัย นักวิทยาศาสตร ที่เปนกําลังในการพัฒนาของประเทศ
8. วงเงินงบประมาณ 501,090,200 บาท
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9. กิจกรรม เปาหมาย และงบประมาณ
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 ทุนพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (พสวท.)
กิจกรรมที่ 2 ทุนสงเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร (สควค.)
กิจกรรมที่ 3 ทุนโอลิมปกวิชาการสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลปยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร สําหรับผูแทนประเทศไทยทีเ่ ขารวมการแขงขัน
คณิตศาสตร วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ

เปาหมาย
เชิงปริมาณ

งบประมาณ

1,685 คน

283,887,000

1,179 คน

88,681,700

260 คน

128,521,500

