
         

แผนปฏิบัตกิาร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

สถาบันส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กระทรวงศึกษาธิการ 
                     

 
       ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และประกันคุณภาพ 

ฉบับปรับแผนฯ  



 งบประมาณ  นอกงบประมาณ

77,150,200          75,400,600                 1,749,600                    

โครงการหลัก 1 การพฒันาหลักสูตร ส่ือ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นการคิดวเิคราะห ์การ

แก้ปญัหา และกระตุ้นใหเ้กิดและใช้ความคิดสร้างสรรค์ และสามารถนาไปใช้ได้จริง

52,774,900           51,025,300                  1,749,600                    1

โครงการหลัก 2 การพฒันาหลักสูตร ส่ือ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นการคิดวเิคราะห ์การ

แก้ปญัหา และกระตุ้นใหเ้กิดและใช้ความคิดสร้างสรรค์ อย่างเปน็ระบบและสามารถนาไปใช้ศึกษาต่อเปน็

นักนวตักร ตามแนวทาง KOSEN

4,045,400             4,045,400                    -                                6

โครงการหลัก 3 การพฒันาหลักสูตร ส่ือ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นการคิดวเิคราะห ์การ

แก้ปญัหา และกระตุ้นใหเ้กิดและใช้ความคิดสร้างสรรค์ อย่างเปน็ระบบ สาหรับพฒันาและส่งเสริมผู้มี

ความสามารถพเิศษ

4,879,900             4,879,900                    -                                6

โครงการหลัก 4 การวจิัย วดัผลและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ด้านวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ

เทคโนโลยี ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ

13,950,000           13,950,000                  -                                6

โครงการหลัก 5 การวจิัยติดตามการใช้หลักสูตร ส่ือการเรียนรู้ และพฒันาเกณฑ์การจัดท าส่ือการเรียนรู้

วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

1,500,000             1,500,000                    -                                7

71,303,500          70,397,100                 906,400                     

โครงการหลัก 6 การพฒันาระบบบริหารจัดการเครือข่าย เพื่อขยายการใหบ้ริการหลักสูตร ส่ือและ

กระบวนการจัดการเรียนรู้ของ สสวท.

4,662,000             4,662,000                    -                                7

โครงการหลัก 7 การพฒันาและขยายบริการของศูนย์เรียนรู้ดิจิทลั และส่ือดิจิทลั 8,806,000             8,806,000                    -                                8

โครงการหลัก 8 การพฒันาศักยภาพครูแกนน าและบคุลากรทางการศึกษา เพื่อขยายผลการใหบ้ริการ

วชิาการด้านหลักสูตร ส่ือและกระบวนการจัดการเรียนรู้ของ สสวท

14,568,100           14,568,100                  -                                8

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรยีนรู ้ที่เน้นปฏบิตัิการ และการสรา้งความ

เข้าใจ ในระดับที่เหมาะสมกับนักเรยีนแต่ละกลุ่ม โดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับการเรยีนการสอนด้านวิทยาศาสตร ์คณติศาสตร ์และ

เทคโนโลยี ผ่านเครอืข่าย สสวท. ใหม้ีคุณภาพทั่วประเทศอย่างเปน็ระบบ

สารบัญ

ยุทธศาสตร/์โครงการหลัก
 รวมค่าใช้จ่าย

ตามแผนปฏบิตัิงาน

 การจัดสรรค่าใช้จ่ายประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2562
หน้า



 งบประมาณ  นอกงบประมาณ

สารบัญ

ยุทธศาสตร/์โครงการหลัก
 รวมค่าใช้จ่าย

ตามแผนปฏบิตัิงาน

 การจัดสรรค่าใช้จ่ายประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2562
หน้า

โครงการหลัก 9 การพฒันาครูผู้สอนวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และบคุลากรทางการศึกษา 

ในโรงเรียนโครงการพระราชด าริ

8,713,000             8,713,000                    -                                9

โครงการหลัก 10 การปรับการเรียนเปล่ียนการสอนของครูวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตาม

แนวทาง สสวท.  และสะเต็มศึกษา

8,890,000             8,890,000                    -                                10

โครงการหลัก 12 การยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอ าเภอด้านวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 25,664,400           24,758,000                  906,400                       10

7,114,000           7,114,000                   -                               

โครงการหลัก 13 การพฒันาและจัดการเรียนการสอนนอกชั้นเรียนที่เหมาะสมตามแนวทาง สสวท. 

(Science and Mathematics Literacy)

6,468,000             6,468,000                    -                                12

โครงการหลัก 14 การพฒันาและส่งเสริมการใช้เคร่ืองมือในการสอบคัดเลือกเข้ามหาวทิยาลัยใหส้อดคล้อง

กับกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง สสวท. (Science and Mathematics Literacy)

646,000               646,000                       -                                13

1,061,246,500      641,342,800               419,903,700               

โครงการหลัก 15 การผลิตครูที่มีความสามารถพเิศษทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) 17,500,000           17,500,000                  -                                13

โครงการหลัก 16 การบริหารการพฒันาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพเิศษทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 (พสวท.)

51,800,000           51,800,000                  -                                13

โครงการหลัก 17 โอลิมปกิวชิาการ 15,500,000           15,500,000                  -                                14

โครงการหลัก 18 การพฒันาอัจฉริยภาพทางวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 27,470,000           27,470,000                  -                                14

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ขับเคลื่อนกระบวนการเรยีนการสอนวิทยาศาสตร ์คณติศาสตรแ์ละเทคโนโลยีใหเ้น้นความ

เข้าใจ ลงมือปฏบิตัิการ และสามารถน าไปใช้จรงิทั้งในและนอกระบบ ตามแนวทาง สสวท .

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 เรง่รดั พัฒนา และส่งเสรมิ ผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร ์คณติศาสตร ์และ

เทคโนโลยี เพ่ือเปน็ก าลังในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตามนโยบาย

ประเทศไทย 4.0



 งบประมาณ  นอกงบประมาณ

สารบัญ

ยุทธศาสตร/์โครงการหลัก
 รวมค่าใช้จ่าย

ตามแผนปฏบิตัิงาน

 การจัดสรรค่าใช้จ่ายประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2562
หน้า

โครงการหลัก 19 การขยายฐานการพฒันาผู้มีความสามารถพเิศษทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่

แผนการพฒันากาลังคนตามนโยบายประเทศไทย 4.0

17,940,900           9,480,900                    8,460,000                    15

โครงการหลัก 20 ทนุสนับสนุนการศึกษานักเรียน นักศึกษาและครู เพื่อพฒันาใหเ้ปน็ผู้มีความสามารถ

พเิศษด้านวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

931,035,600         519,591,900                 411,443,700                 15

42,153,000          22,022,100                 20,130,900                 

โครงการหลัก 21 การพฒันาศักยภาพบคุลากร ใหม้ีความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะตามกลุ่มงาน

อย่างเปน็ระบบ

10,532,000           -                                10,532,000                  16

โครงการหลัก 22 การพฒันาการบริหารจัดการ สสวท. ทกุ มิติ ใหม้ีมาตรฐานเทยีบเคียงเกณฑ์ TQA 3,259,500             -                                3,259,500                    16

โครงการหลัก 23 การพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อขยายขีดความสามารถในการบริหารจัดการ

องค์กร และการบริการในรูปแบบดิจิทลัตามนโยบายรัฐบาลดิจิทลั

11,064,200           4,924,800                    6,139,400                    16

โครงการหลัก 24 การประชาสัมพนัธเ์ชิงรุกเพื่อใหเ้กิดความรู้ความเข้าใจในการทางานของ สสวท. และ

สร้างความตระหนักรู้ทางด้านวทิยาศาสตร์

17,297,300           17,097,300                  200,000                       17

147,388,100        127,895,100               19,493,000                 

 - การปรับการเรียนเปล่ียนวธิกีารสอนของครูวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามแนวทางสะ

เต็มศึกษาในทกุจังหวดั และทกุเขตพื้นที่การศึกษาทกุจังหวดั

81,706,200           67,713,200                  13,993,000                  17

 - การพฒันาเด็กปฐมวยั (3-5 ป)ี อย่างมีคุณภาพ ด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวยั

65,681,900           60,181,900                  5,500,000                    18

229,570,700        229,570,700               -                               18

งบบรูณาการ

มูลนิธิ สอวน.

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 ส่งเสรมิภาพลักษณอ์งค์กรและประสานความรว่มมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ิมการ

ยอมรบั สสวท. ในฐานะผู้นาการเปลี่ยนแปลงการเรยีนรูด้้านวิทยาศาสตร ์คณติศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ของ

เยาวชนใหท้นัสมัย



 งบประมาณ  นอกงบประมาณ

สารบัญ

ยุทธศาสตร/์โครงการหลัก
 รวมค่าใช้จ่าย

ตามแผนปฏบิตัิงาน

 การจัดสรรค่าใช้จ่ายประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2562
หน้า

376,946,900        154,249,000               222,697,900               

งบบคุลากร 262,850,000         147,721,100                 115,128,900                 18

การด าเนินงานทั่วไป 114,096,900         6,527,900                    107,569,000                 18

27,519,200          -                               27,519,200                 21

5,573,600           1,957,700                   3,615,900                   

เงินส ารองด าเนินการ 5,524,900             1,957,700                    3,567,200                    21

เงินส ารองงบลงทนุ 48,700                 -                                48,700                        23

2,045,965,700      1,329,949,100             716,016,600               

งบบรหิารงานประจ า

งบลงทนุ

งบส ารอง

รวมค่าใช้จ่ายตามแผนปฏบิตัิการประจ าปงีบประมาณ 2562



1

รวม งบประมาณ นอกงบประมาณ

งบยุทธศาสตร์   1,258,967,200     816,276,600   442,690,600

101000000 ยุทธศาสตรท์ี ่1 พัฒนาหลักสูตร สือ่ และกระบวนการจัดการเรยีนรู้ ทีเ่น้นปฏิบตัิการ และการสรา้งความ

เข้าใจ ในระดับทีเ่หมาะสมกับนักเรยีนแต่ละกลุม่ โดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ

      77,150,200       75,400,600       1,749,600

101010000 โครงการหลัก 1 การพัฒนาหลักสูตร สือ่ และกระบวนการจัดการเรยีนรู้ ทีเ่น้นการคิดวิเคราะห์ การ

แก้ปญัหา และกระตุน้ให้เกิดและใช้ความคิดสรา้งสรรค์ และสามารถน าไปใช้ได้จรงิ

      52,774,900       51,025,300       1,749,600  ผช.วนิดา ธนประโยชน์ศักดิ์

ผช.กุศลิน มุสิกุล

ผช.ชัยวุฒิ เลิศวนสิรวิรรณ

ผช.วรวรงค์ รกัเรอืงเดช

101010100 โครงการย่อย 1.1 การพัฒนาหลักสูตร ส่ือ และกระบวนการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  

ระดับประถมศึกษา

        4,584,000         4,584,000                 -     สาขาวทิยาศาสตร์ภาค

บังคับ

 นางสาวเบ็ญจวรรณ หาญพิพัฒน์

กิจกรรม 1 การพัฒนาหนังสือเรียน แบบบันทึกกิจกรรมและคู่มือครู รายวชิาพืน้ฐานวทิยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที ่2 

และ 5

           844,050            844,050                 -   12 เล่ม   ต.ค.61 - ก.ย.62  นางสาวเบ็ญจวรรณ หาญพพิฒัน์ 

นางสาวเสาวลักษณ์ บัวอนิ

กิจกรรม 2 การพัฒนาหนังสือเรียน แบบบันทึกกิจกรรม และคู่มือครูรายวชิาพืน้ฐานวทิยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที ่3 

และ 6

         1,276,920         1,276,920                 -   12 เล่ม   พ.ย.61 - ก.ย.62  นางสาวเบ็ญจวรรณ หาญพพิฒัน์ 

นายวันชยั น้อยวงค์

กิจกรรม 3 คู่มือการจัดประสบการณ์เรียนรู้วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีปฐมวยั            450,000            450,000                 -   1 เล่ม   ก.ค.62 - ส.ค.62  นางสาวณญาดา ณ นคร  

นางสาวแคทลียา จักขุจันทร์

กิจกรรม 4 การพัฒนาหลักสูตรอบรมครูแบบออนไลน์ (หลักสูตรอบรมกระบวนการจัดการเรียนรู้วทิยาศาสตร์)            512,530            512,530                 -   7 หลักสูตร   ธ.ค.61 - ส.ค.62  นางสาวณัฐธดิา พรหมยอด  

นายวชิร ศรีคุ้ม

กิจกรรม 5 งานประชุมวชิาการการพัฒนากระบวนการจัดกาเรียนรู้ และส่ือการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ส าหรับครูระดับปฐมวยั

ถึงมัธยมศึกษาตอนต้น

         1,500,500         1,500,500                 -   500 คน   ธ.ค.61 - ก.ย.62  นางสาวญณาดา ณ นคร  

นางสาวพจนา ดอกตาลยงค์

101010200 โครงการย่อย 1.2 การวจิัยและพัฒนาหลักสูตร ส่ือ และกระบวนการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้

วทิยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

        3,917,000         3,917,000                 -    สาขาวทิยาศาสตร์ภาคบังคับ  นางสาววมิลมาศ ศรีนาราง

กิจกรรม 1 การทดลองใช้หนังสือเรียน คู่มือครู กลุ่มสาระวทิยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2 และ 3          2,633,500         2,633,500                 -   5 ฉบับ   ต.ค.61 - ก.ย.62  นางสาววมิลมาศ ศรีนาราง 

นางสาวกฤษลดา ชูสินคุณาวฒิุ

กิจกรรม 2 การพัฒนาต้นฉบับหนังสือเรียนคู่มือครูกลุ่มสาระวทิยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3          1,283,500         1,283,500                 -   2 ฉบบั/4 ต้นร่าง   ต.ค.61 - ก.ย.62  นางสาววิมลมาศ ศรีนาราง 

นางสาวกฤษลดา ชูสินคุณาวุฒิ

101010300 โครงการย่อย 1.3 การพัฒนาหนังสือเรียนและคู่มือครูฟิสิกส์ และโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย

        4,350,000         4,350,000                 -    สาขาฟิสิกส์และ

วทิยาศาสตร์โลก

 นางฤทัย เพลงวฒันา

กิจกรรม 1 การพัฒนาหนังสือเรียน และคู่มือครู ฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5 และ 6          2,446,000         2,446,000                 -   10 เล่ม   ต.ค.61 - ก.ย.62

กิจกรรม 2 การพัฒนาหนังสือเรียน และคู่มือครู โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ชั้น ม.5 และ ม.6          1,904,000         1,904,000                 -   10 เล่ม   ต.ค.61 - ก.ย.62

แผนปฏบิตัิการปงีบประมาณ 2562 ของ สสวท.

ยุทธศาสตร/โครงการหลัก/โครงการย่อย/กิจกรรม
งบประมาณจัดสรร

เปา้หมาย ระยะเวลา หน่วยงานทีร่บัผิดชอบ ผู้รบัผิดชอบ
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รวม งบประมาณ นอกงบประมาณ
ยุทธศาสตร/โครงการหลัก/โครงการย่อย/กิจกรรม

งบประมาณจัดสรร
เปา้หมาย ระยะเวลา หน่วยงานทีร่บัผิดชอบ ผู้รบัผิดชอบ

101010400 โครงการย่อย 1.4 การพัฒนาหนังสือเรียนและคู่มือครูชีววทิยา และเคมี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย         3,630,000         3,630,000                 -    สาขาเคมีและชีววทิยา  นางกมลวรรณ เกียรติกวนิกุล

กิจกรรม 1 การพัฒนาหนังสือเรียน และคู่มือครู ชีววทิยา ชั้น ม.5 และ ม.6          1,857,000         1,857,000                 -   10 เล่ม   ต.ค.61 - ก.ย.62

กิจกรรม 2 การพัฒนาหนังสือเรียน และคู่มือครู เคมี  ชั้น ม.5 และ ม.6          1,773,000         1,773,000                 -   10 เล่ม   ต.ค.61 - ก.ย.62

101010500 โครงการย่อย 1.5 การพัฒนาหนังสือเรียน คู่มือครู และส่ือประกอบหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

        5,000,000         5,000,000                 -    สาขาคณิตศาสตร์

ประถมศึกษา

 นายสมเกียรติ  เพ็ญทอง

กิจกรรม 1 การพัฒนาหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ชั้น ป.2 ป.3 ป.5 และ ป.6          3,247,400         3,247,400                 -   8 เล่ม   ต.ค.61 - ก.ย.62  นางนวลจันทร์ ฤทธิข์ า 

นายภีมวจัน์ ธรรมใจ

กิจกรรม 2 การพัฒนาคู่มือครูคณิตศาสตร์ชั้น ป.2 ป.3 ป.5 และ ป.6            674,000            674,000                 -   8 เล่ม   ต.ค.61 - ก.ย.62  นางนวลจันทร์ ฤทธิข์ า 

นายภีมวจัน์ ธรรมใจ

กิจกรรม 3 การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ชั้น ป.2 ป.3 ป.5 และ ป.6            911,600            911,600                 -   8 เล่ม   ต.ค.61 - ก.ย.62  นางนวลจันทร์ ฤทธิข์ า 

นายภีมวจัน์ ธรรมใจ

กิจกรรม 4 การติดตามผลและนิเทศการใช้หนังสือเรียนและแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ชั้น ป.1 และ ป.4            167,000            167,000                 -   1 เล่ม   พ.ย.61 - ก.ย.62  นางเหมือนฝัน เยาวว์วิฒัน์ 

นางนางนวลจันทร์ ฤทธิข์ า 

นายภีมวจัน์ ธรรมใจ

101010600 โครงการย่อย 1.6 การวจิัยและพัฒนาหลักสูตร ส่ือ และกระบวนการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

        3,830,000         3,830,000                 -    สาขาคณิตศาสตร์

มัธยมศึกษา

 นางสาวอลงกรณ์ ต้ังสงวนธรรม

กิจกรรม 1  การพัฒนาหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2 และ3          2,109,000         2,109,000                 -   2 เล่ม   ต.ค.61 - ก.ย.62  นางสาวสิริวรรณ  จันทร์กูล 

นางสาววรนารถ  อยูสุ่ข

กิจกรรม 2  การพัฒนาคู่มือครูคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2 และ 3          1,721,000         1,721,000                 -   4 เล่ม   ธ.ค.61 - ก.ย.62  นางสาวสิริวรรณ  จันทร์กูล 

นางสาววรนารถ  อยูสุ่ข

101010700 โครงการย่อย 1.7 การวจิัยและพัฒนาหลักสูตร ส่ือ และกระบวนการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

        1,349,000         1,349,000                 -    สาขาคณิตศาสตร์

มัธยมศึกษา

 นางสาวอลงกรณ์ ต้ังสงวนธรรม

กิจกรรม 1  การพัฒนาหนังสือเรียนเรียนคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย            715,000            715,000                 -   3 เล่ม   ต.ค.61 - ก.ย.62  นางสาวปฐมาภรณ์ อวชัย  

นางสาวอัมริสา จันทนะศิริ 

นายพัฒนชัย รววิรรณ

กิจกรรม 2 การพัฒนาคู่มือครูคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย            549,000            549,000                 -   2 เล่ม   ต.ค.61 - ก.ย.62  นางสาวอัมริสา จันทนะศิริ  

นางสาวศศิวรรณ เมลืองนนท์

กิจกรรม 3 การผลิตหลักสูตรและอบรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป GeoGebra              85,000             85,000                 -   1 หลักสูตร   ต.ค.61 - ก.ย.62  นางสาวภิญญดา กลับแก้ว 

นางสุธารส นิลรอด
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รวม งบประมาณ นอกงบประมาณ
ยุทธศาสตร/โครงการหลัก/โครงการย่อย/กิจกรรม

งบประมาณจัดสรร
เปา้หมาย ระยะเวลา หน่วยงานทีร่บัผิดชอบ ผู้รบัผิดชอบ

101010800 โครงการย่อย 1.8 การวจิัยและพัฒนาหลักสูตร ส่ือและกระบวนการเรียนรู้ วชิาวทิยาการค านวณ         4,600,000         4,600,000                 -    สาขาเทคโนโลยี  นางสาวพรพิมล ต้ังชัยสิน

กิจกรรม 1  การพัฒนาหนังสือเรียน คู่มือครู แบบฝึกทักษะ วชิาวทิยาการค านวณ ชั้น ป.3 และ ป.6          1,287,700         1,287,700                 -   6 เล่ม   ก.พ.62 - ก.ย.62  นางสาวจินดาพร หมวกหมื่นไวย

กิจกรรม 2 การพัฒนาหนังสือเรียนและคู่มือครู วชิาวทิยาการค านวณ ชั้น ม.3 และ ม.6          1,805,000         1,805,000                 -   4 เล่ม   ม.ค.62 - ก.ย.62  นางสาวทัศนีย์ กรองทอง

กิจกรรม 3 การวจิัยและพัฒนาส่ือการเรียนรู้วชิาวทิยาการค านวณ ชั้น ป .2 , ป.5 , ม.2 และ ม.5          1,507,300         1,507,300                 -   3 ฉบับ   ต.ค.61 - ก.ย.62  นางสาวจีระพร สังขเวทัย

101010900 โครงการย่อย 1.9 การวจิัยและพัฒนาหลักสูตร ส่ือและกระบวนการเรียนรู้วชิาการออกแบบและเทคโนโลยี         1,330,000         1,330,000                 -    สาขาเทคโนโลยี  นายบุญวทิย์ รัตนทิพยาภรณ์

กิจกรรม 1 การพัฒนาหนังสือเรียนและคู่มือครูวชิาการออกแบบและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษา            818,000            818,000                 -   6 เล่ม   พ.ย.61 - ก.ย.62  นายบุญวทิย์ รัตนทิพยาภรณ์

กิจกรรม 2 การวจิัยติดตามการใช้ส่ือประกอบการจัดการเรียนรู้วชิาการออกแบบและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2 และ

 5

           496,000            496,000                 -   1 เล่ม   ม.ค.62 - ก.ย.62  นางสาวสุทธดิา บุญทวี

กิจกรรม 3 การประชุมร่วมระหวา่งสาขาวชิาการ              16,000             16,000                 -   2 ฉบับ   พ.ย.61 - ก.ย.62  นางสาวนุศวดี พจนานุกิจ

101011000 โครงการย่อย 1.10 การผลิตส่ือต้นแบบและอุปกรณ์ประกอบการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ

เทคโนโลยี เพือ่สนับสนุนงานวชิาการ

          715,000            715,000                 -    ฝ่ายออกแบบและพัฒนา

อุปกรณ์

 นายสุวฒัน์  วงษ์จ าปา

กิจกรรม 1 พัฒนาและผลิตส่ือต้นแบบเสริมหลักสูตรการสอน/ส่ืออุปกรณ์วทิยาศาสตร์            715,000            715,000                 -   142 รายการ   ต.ค.61 - ก.ย.62  นายสุวฒัน์ วงษ์จ าปา 

นายชวตัร แสงเพชรอ่อน

101011100 โครงการย่อย 1.11 การพัฒนาหนังสือเรียน คู่มือครู และส่ือประกอบหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้

วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในรูปแบบดิจิทัล

        4,438,700         4,438,700                 -    ฝ่ายนวตักรรมเพือ่การเรียนรู้  นายยุทธนันต์ หาญณรงค์

กิจกรรม 1 การจัดเก็บทรัพยากรห้องสมุดในระบบดิจิทัล              48,300             48,300                 -   700 รายการ   ธ.ค.61 - ก.พ.62  นายอนุชิต อารมณ์สาวะ

กิจกรรม 2 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพือ่เผยแพร่ในศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลฯ          2,112,000         2,112,000                 -   5 รายการ  ต.ค.61 - ม.ค.62  นางสาวเปียทิพย์ พัวพันธ์

กิจกรรม 3 การผลิตส่ือการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี            236,180            236,180                 -   105 รายการ  ต.ค.61 - ส.ค.62  นายวจิิตร ทัง่ทอง  

นายศิริพล วุน่พันธ ์

นายมาเนตร์ กอบน้ าเพ็ชร

กิจกรรม 4 การพัฒนาโมบายล์แอปพลิเคชัน เพือ่การเผยแพร่ และให้บริการการเรียนรู้ด้านวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ

เทคโนโลยี

         1,002,970         1,002,970                 -   2 แอปพลิเคชัน  ต.ค.61 - มิ.ย.62  นายนวพล กาบแก้ว

กิจกรรม 5 บทความส าหรับระบบคลังความรู้ SciMath          1,009,050         1,009,050                 -   350 รายการ  พ.ย.61 - ก.ย.62  นายศิลปเวท คนธคิามี

กิจกรรม 6 ประชุมวางแผนการด าเนินงานโครงการ                9,000               9,000                 -   1 รายงาน  ต.ค.61 - ก.ย.62

กิจกรรม 7 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ออนไลน์              21,200             21,200                 -   1 รายงาน  พ.ย.61 - ก.พ.62  นายจิรวฒัน์ นิยะมะ

101011200 โครงการย่อย 1.12 การพัฒนาส่ือดิจิทัลสาขาวทิยาศาสตร์ภาคบังคับ         3,472,600         2,723,000          749,600   สาขาวทิยาศาสตร์ภาค

บังคับ

 นางสาวรตพร หลิน

กิจกรรม 1 การจัดท าส่ือวทิยาศาสตร์แบบส่ือดิจิทัลเสริมการเรียนรู้รายวชิาพืน้ฐานวทิยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษาตอนต้น

         1,842,200         1,842,200                 -   39 เร่ือง   ต.ค.61 - ก.ย.62  นายจิรวฒัน์ ด าแก้ว

นางสาวรตนพร หลิน

นางสาวเสาวลักษณ์ บัวอิน
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รวม งบประมาณ นอกงบประมาณ
ยุทธศาสตร/โครงการหลัก/โครงการย่อย/กิจกรรม
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เปา้หมาย ระยะเวลา หน่วยงานทีร่บัผิดชอบ ผู้รบัผิดชอบ

กิจกรรม 2 การจัดท าแอนิเมชันเสริมการเรียนรู้รายวชิาพืน้ฐานวทิยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น          1,301,900            872,400          429,500 33 เร่ือง   ต.ค.61 - ก.ย.62  นางสาวรตพร หลิน

นายจิรวฒัน์ ด าแก้ว

นางสาวเสาวลักษณ์ บัวอิน

กิจกรรม 3 การจัดท า E-poster ประกอบหนังสือเรียนรายวชิาพืน้ฐานวทิยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา                8,400               8,400                 -   10 เร่ือง   มี.ค.62 - ส.ค.62  นางสาวเสาวลักษณ์ บัวอิน

นางสาวรตพร หลิน

นายจิรวฒัน์ ด าแก้ว

กิจกรรม 4 การจัดท าเกมดิจิทัลประกอบหนังสือเรียนรายวชิาพืน้ฐานวทิยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา            320,100                   -            320,100 1 เร่ือง   ธ.ค.61 - ก.ค.62  นางสาวเสาวลักษณ์ บัวอิน

นางสาวรตพร หลิน

นายจิรวฒัน์ ด าแก้ว

101011300 โครงการย่อย 1.13 การพัฒนาส่ือประกอบหนังสือเรียนและคู่มือครู เคมี  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย         2,500,000         2,500,000                 -    สาขาเคมีและชีววทิยา  นายชาญณรงค์ พูลเพิม่

กิจกรรม 1 ประชุมพิจารณาและปรับปรุง TOR ร่างแบบส่ือและต้นแบบส่ือประกอบหนังสือเรียน คู่มือครู เคมี              56,800             56,800                 -   4ชุด/3 ฉบับ   ต.ค.61 - ก.ย.62

กิจกรรม 2 พัฒนาส่ือส าหรับประกอบหนังสือเรียน คู่มือครูเพิม่เติมวทิยาศาสตร์ เคมี          2,443,200         2,443,200                 -   8 ชุด   พ.ย.61 - ก.ย.62

101011400 โครงการย่อย 1.14 การพัฒนาส่ือดิจิทัลประกอบหนังสือเรียน คู่มือครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ระดับประถมศึกษา

        2,000,000         1,000,000       1,000,000  สาขาคณิตศาสตร์

ประถมศึกษา

 นายสมเกียรติ  เพ็ญทอง

กิจกรรม 1 การพัฒนาส่ือ AR            346,000            346,000                 -   10 ชิ้น   พ.ย.61 - พ.ค.62  นางเหมือนฝัน เยาวว์วิฒัน์ 

นางสาวอุษณีย์  วงค์อามาตย์

กิจกรรม 2 การพัฒนาส่ือ interactive            290,000            290,000                 -   10 ชิ้น   พ.ย.61 - พ.ค.62  นางเหมือนฝัน เยาวว์วิฒัน์ 

นางสาวอุษณีย์  วงค์อามาตย์

กิจกรรม 3 การพัฒนาส่ือ Animation            190,000            190,000                 -   10 ชิ้น   พ.ย.61 - พ.ค.62  นางเหมือนฝัน เยาวว์วิฒัน์ 

นางสาวอุษณีย์  วงค์อามาตย์

กิจกรรม 4 การพัฒนาคลิปวดีิโอคณิตศาสตร์            174,000            174,000                 -   10 ตอน   พ.ย.61 - พ.ค.62  นางเหมือนฝัน เยาวว์วิฒัน์ 

นางสาวอุษณีย์  วงค์อามาตย์

กิจกรรม 5 การพัฒนาแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ส าหรับท าส่ือดิจิทัลเกมคณิตศาสตร์          1,000,000                   -         1,000,000 8,000 ข้อ   พ.ค.62 - ส.ค.62  นางเหมือนฝัน เยาวว์วิฒัน์

101011500 โครงการย่อย 1.15 การพัฒนาส่ือประกอบหนังสือเรียนและคู่มือครูรายวชิาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้น ในรูปแบบดิจิทัล

          929,200            929,200                 -    สาขาคณิตศาสตร์

มัธยมศึกษา

 นางสาวอลงกรณ์  ต้ังสงวนธรรม

กิจกรรม 1 การพัฒนาส่ือ AR ประกอบหนังสือเรียนรายวชิาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2 เล่ม 2            200,200            200,200                 -   11 ชิ้น   พ.ย.61 - ก.พ.62  นายรณชัย  ปานะโปย  

นางสาวจันทร์นภา  อุตตะมะ

กิจกรรม 2 การพัฒนาส่ือ AR ประกอบหนังสือเรียนรายวชิาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 เล่ม 1–2            162,000            162,000                 -   6 ชิ้น   เม.ย.62 - ส.ค.62  นางสาววรนารถ  อยูสุ่ข 

นางสาวสิริวรรณ  จันทร์กูล
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รวม งบประมาณ นอกงบประมาณ
ยุทธศาสตร/โครงการหลัก/โครงการย่อย/กิจกรรม

งบประมาณจัดสรร
เปา้หมาย ระยะเวลา หน่วยงานทีร่บัผิดชอบ ผู้รบัผิดชอบ

กิจกรรม 3 การพัฒนาส่ือแอนิเมชันประกอบหนังสือเรียนรายวชิาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น            567,000            567,000                 -   8 ตอน   ก.พ.62 - ส.ค.62  นางสาววรนารถ  อยูสุ่ข 

นางสาวสิริวรรณ  จันทร์กูล

101011600 โครงการย่อย 1.16 การพัฒนาส่ือประกอบหลักสูตรการออกแบบและเทคโนโลยีในรูปแบบดิจิทัล           328,000            328,000                 -    สาขาเทคโนโลยี  นายบุญวทิย์ รัตนทิพยาภรณ์

กิจกรรม 1 การพัฒนาส่ือ AR หนังสือเรียนชั้น ม.1            164,000            164,000                 -   4 จุด  มี.ค.62 - ก.ย.62  นายบุญวทิย์ รัตนทิพยาภรณ์

กิจกรรม 2 การพัฒนาส่ือ AR หนังสือเรียนชั้น ม.4            164,000            164,000                 -   4 จุด  มี.ค.62 - ก.ย.62  นายบุญวทิย์ รัตนทิพยาภรณ์

101011700 โครงการย่อย 1.17 การหารูปแบบการเผยแพร่หนังสือเรียน คู่มือครู และส่ือประกอบหลักสูตร กลุ่มสาระการ

เรียนรู้วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามหลักสูตรฉบับปรับปรุง 2560 ในรูปแบบดิจิทัลทีต่รงตามความ

ต้องการผู้ใช้

          544,000            544,000                 -    สาขาคณิตศาสตร์

มัธยมศึกษา

 นายอลงกต ใหม่ด้วง

กิจกรรม 1 การหารูปแบบการเผยแพร่หนังสือเรียน คู่มือครู และส่ือประกอบหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามหลักสูตรฉบับปรับปรุง 2560 ในรูปแบบดิจิทัลทีต่รงตามความต้องการผู้ใช้

           544,000            544,000                 -   2 ฉบับ  ต.ค.61 - ก.ย.62  นางสาวศศิวรรณ  เมลืองนนท์ 

 นายรักษพล  ธนานุวงศ์  

นายจิรวฒัน์  ด าแก้ว

101011800 โครงการย่อย 1.18 การวจิัยและพัฒนาส่ือดิจิทัล เพือ่ยกระดับการเรียนการสอนวชิาวทิยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

        1,791,600         1,791,600                 -    สาขาฟิสิกส์และ

วทิยาศาสตร์โลก

 นายราม ติวารี

กิจกรรม 1 การพัฒนาส่ือดิจิทัล Augmented Reality : AR และ Virtual Experiment : VE          1,791,600         1,791,600                 -    ต.ค.61 - ก.ย.62  นายเทพนคร แสงหัวช้าง

101012000 โครงการย่อย 1.20 พัฒนาส่ือประกอบหนังสือเรียนและคู่มือครู ชีววทิยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย           591,000            591,000                 -    สาขาเคมีและชีววทิยา  นายชาญณรงค์ พูลเพิม่

กิจกรรม 1 ประชุมพิจารณาและปรับปรุง TOR ร่างแบบส่ือและต้นแบบส่ือประกอบหนังสือเรียน คู่มือครู ชีววทิยา              41,000             41,000                 -   1 ฉบับ   ต.ค.61 - ส.ค.62

กิจกรรม 2 พัฒนาส่ือส าหรับประกอบหนังสือเรียน คู่มือครู ชีววทิยา            550,000            550,000                 -   6 ชุด    ธ.ค.61 - ส.ค.62

101012100 โครงการย่อย 1.21 พัฒนาส่ือประกอบหนังสือเรียนและคู่มือครู ฟิสิกส์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย           400,000            400,000                 -    สาขาเคมีและชีววทิยา  นายชาญณรงค์ พูลเพิม่

กิจกรรม 1 ประชุมพิจารณาและปรับปรุง TOR ร่างแบบส่ือและต้นแบบส่ือประกอบหนังสือเรียน คู่มือครู ฟิสิกส์              40,000             40,000                 -   1 ฉบับ   พ.ย.61 - ส.ค.62

กิจกรรม 2 พัฒนาส่ือส าหรับประกอบหนังสือเรียน คู่มือครูเพิม่เติมวทิยาศาสตร์ ฟิสิกส์            360,000            360,000                 -   2 ชุด    ธ.ค.61 - ส.ค.62

101012200 โครงการย่อย 1.22 พัฒนาส่ือประกอบหนังสือเรียนและคู่มือครู โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย

          850,800            850,800                 -    สาขาเคมีและชีววทิยา  นายชาญณรงค์ พูลเพิม่

กิจกรรม 1 ประชุมพิจารณาและปรับปรุง TOR ร่างแบบส่ือและต้นแบบส่ือประกอบหนังสือเรียน คู่มือครู โลก ดาราศาสตร์

 และอวกาศ

           120,364            120,364                 -   2 ชุด   พ.ย.61 - ก.ย.62

กิจกรรม 2 พัฒนาส่ือส าหรับประกอบหนังสือเรียน คู่มือครูเพิม่เติมวทิยาศาสตร์ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ            730,436            730,436                 -   4 ชุด    พ.ย.61 - ก.ย.62

101012300 โครงการย่อย 1.23 การจัดท าแผนจัดการเรียนรู้วชิาวทิยาการค านวณส าหรับผู้เรียนทีม่ีความสามารถ

แตกต่างกัน

        1,624,000         1,624,000                 -    สาขาเทคโนโลยี  นายนิรมิษ เพียรประเสริฐ

กิจกรรม 1 การจัดท าแผนจัดการเรียนรู้วชิาวทิยาการค านวณในระดับ ป.1, ป.2, ป.4, ป.5            672,000            672,000                 -   8 เล่ม   เม.ย.62 - ก.ย.62  นายนิรมิษ เพียรประเสริฐ

กิจกรรม 2 การจัดท าแผนจัดการเรียนรู้วชิาวทิยาการค านวณในระดับ ม.1, ม.2, ม.4, ม.5            952,000            952,000                 -   8 เล่ม   เม.ย.62 - ก.ย.62  นายนิรมิษ เพียรประเสริฐ
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รวม งบประมาณ นอกงบประมาณ
ยุทธศาสตร/โครงการหลัก/โครงการย่อย/กิจกรรม

งบประมาณจัดสรร
เปา้หมาย ระยะเวลา หน่วยงานทีร่บัผิดชอบ ผู้รบัผิดชอบ

101020000 โครงการหลัก 2  การพัฒนาหลักสูตร สือ่ และกระบวนการจัดการเรยีนรู้ ทีเ่น้นการคิดวิเคราะห์ การ

แก้ปญัหา และกระตุน้ให้เกิดและใช้ความคิดสรา้งสรรค์ อย่างเปน็ระบบและสามารถน าไปใช้ศึกษาต่อเปน็นักนวัตกร 

ตามแนวทาง KOSEN

        4,045,400         4,045,400                -    ผช.วรวรงค์ รกัเรอืงเดช

101020100 โครงการย่อย 2.1 การพัฒนาหลักสูตร ส่ือและกระบวนการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทาง KOSEN         4,045,400         4,045,400                 -    ฝ่ายบริหารโครงการริเร่ิม  นางสาวนัฏฐพร รุจิขจร

กิจกรรม 1 การพัฒนาหลักสูตร ส่ือ และกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทาง KOSEN            280,000            280,000                 -   1 ฉบับ   ต.ค.61 - มี.ค.62  นางสาวนัฏฐพร รุจิขจร

กิจกรรม 2 การจัดต้ังสถาบันโคเซ็น          1,653,000         1,653,000                 -   1 ศูนย์  ต.ค.61 - ก.ย.62  นางสาวนัฏฐพร รุจิขจร

นายจักริน วภิาสวชัรโยธนิ

กิจกรรม 3 การพัฒนาบุคลากรส าหรับสถาบันโคเซ็น          2,112,400         2,112,400                 -   1 ฉบับ   ต.ค.61 - ก.ค.62  นางสาวนัฏฐพร รุจิขจร

นายจักริน วภิาสวชัรโยธนิ

101030000 โครงการหลัก 3 การพัฒนาหลักสูตร สือ่ และกระบวนการจัดการเรยีนรู้ ทีเ่น้นการคิดวิเคราะห์ การ

แก้ปญัหา และกระตุน้ให้เกิดและใช้ความคิดสรา้งสรรค์ อย่างเปน็ระบบ ส าหรบัพัฒนาและส่งเสรมิผู้มีความสามารถ

พิเศษ

        4,879,900         4,879,900                -    รอง ผอ.พรชัย อินทรฉ์าย

101030100 โครงการย่อย 3.1  การพัฒนาหลักสูตร ส่ือและกิจกรม ส าหรับนักเรียนทีม่ีความสามารถพิเศษ และ

ครูผู้สอนนักเรียนทีม่ีความสามารถพิเศษ

        4,879,900         4,879,900                 -    ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมผู้มี

ความสามารถพิเศษทาง

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 นางสาวนพรัตน์ ศรีเจริญ

กิจกรรม 1 การพัฒนาหลักสูตรโปรแกรมเสริมเข้มข้นผ่านระบบออนไลน์ (หลักสูตร SAT)          2,157,000         2,157,000                 -    4 เล่ม  ต.ค.61 - ก.ย.62  นางสาวนพรัตน์ ศรีเจริญ

กิจกรรม 2 การพัฒนาหลักสูตรโปรแกรมเสริม วชิาเทคนิคปฏิบัติการ 1 และ 2 ส าหรับนักเรียน และครู            953,400            953,400                 -    4 เล่ม  พ.ย.61 - ก.พ.62  นางสาวนพรัตน์ ศรีเจริญ 

นายชุมพล จันกะลา

กิจกรรม 3 การพัฒนาหลักสูตรอบรมครูโปรแกรมเสริม วชิาระเบียบวธิวีจิัยและโครงงาน 1 โดยใช้ Community service

 ส าหรับนักเรียน และครู

           679,760            679,760                 -    2 เล่ม  พ.ย.61 - พ.ค.62  นางสาวนพรัตน์ ศรีเจริญ 

นายชุมพล จันกะลา

 ิกิจกรรม 4 การพัฒนาเอกสารวชิาการส าหรับการเผยแพร่เพือ่ส่งเสริมการคิดวเิคราะห์ให้กับนักเรียน          1,089,740         1,089,740                 -    2 ฉบับ  พ.ย.61 - ก.ย.62  นางสาวนพรัตน์ ศรีเจริญ 

นายชุมพล จันกะลา

101040000 โครงการหลัก 4 การวิจัย วัดผลและประเมินผลการจัดการเรยีนรู้ด้านวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ

      13,950,000       13,950,000                -    ผอ.ส านัก นันทวัน สมสุข

101040100 โครงการย่อย 4.1 การประเมินผลการจัดการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ และเทคโนโลยีร่วมกับ

นานาชาติ

        9,000,000         9,000,000                 -    สาขาการวดัและประเมินผล

ระดับนานาชาติ

 นางสุชาดา ปัทมวภิาต

กิจกรรม 1 การประเมินการรู้เร่ือง (Literacy) ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวทิยาศาสตร์ของนักเรียนไทยเทียบกับ

นานาชาติ (PISA)

         9,000,000         9,000,000                 -   12 ฉบับ/2 ชุด   ต.ค.61 - ก.ย.62  นางสุชาดา ปัทมวภิาต

นางพัชรินทร์ อารมณ์สาวะ
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รวม งบประมาณ นอกงบประมาณ
ยุทธศาสตร/โครงการหลัก/โครงการย่อย/กิจกรรม

งบประมาณจัดสรร
เปา้หมาย ระยะเวลา หน่วยงานทีร่บัผิดชอบ ผู้รบัผิดชอบ

101040200 โครงการย่อย 4.2 การพัฒนาเคร่ืองมือวดัผลประเมินผลด้านวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์         4,950,000         4,950,000                 -    สาขาการวดัและประเมินผล

ระดับชาติ

 นางสาวสมฤทัย ชัยโพธิ์

กิจกรรม 1 การพัฒนาข้อสอบวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เข้าคลังข้อสอบออนไลน์            150,000            150,000                 -   300 ข้อ   ก.พ.62 - เม.ย.62  นางสาวยศวดี ฐิติวร

กิจกรรม 2 การพัฒนาเคร่ืองมือส าหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) วชิาวทิยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์

         4,800,000         4,800,000                 -   18 ชุด   พ.ย.61 - ก.ย.62  นายเตชทัต เรืองธรรม

101050000 โครงการหลัก 5 การวิจัยติดตามการใช้หลักสูตร สือ่การเรยีนรู้ และพัฒนาเกณฑ์การจัดท าสือ่การ

เรยีนรู้วิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยี

        1,500,000         1,500,000                -    ผอ.ส านัก สุพรรณี ชาญ

ประเสรฐิ

101050100 โครงการย่อย 5.1 การวจิัยติดตามการใช้หลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 วชิาวทิยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์

        1,500,000         1,500,000                 -    สาขาวจิัยการศึกษาและ

พัฒนาการวดัและประเมินผล

 นางสาวจุฑามาส สรุปราษฎร์

กิจกรรม 1 สร้างเคร่ืองมือและทดลองใช้            437,000            437,000                 -   6 ชุด   ต.ค.61 - มิ.ย.62  นางสาวจุฑามาส สรุปราษฎร์ 

นายเตชทตั เรืองธรรม 

นางน้ าทพิย ์จรรยาธรรม

กิจกรรม 2 เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงาน          1,063,000         1,063,000                 -   1 ฉบับ   ก.พ.62 - ก.ย.62  นางสาวจุฑามาส สรุปราษฎร์ 

นายเตชทตั เรืองธรรม 

นางน้ าทพิย ์จรรยาธรรม

102000000 ยุทธศาสตรท์ี ่2 ขับเคลือ่นการพัฒนาและยกระดับการเรยีนการสอนด้านวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และ

เทคโนโลยี ผ่านเครอืข่าย สสวท. ให้มีคุณภาพทัว่ประเทศอย่างเปน็ระบบ

      71,303,500       70,397,100         906,400

102060000 โครงการหลัก 6 การพัฒนาระบบบรหิารจัดการเครอืข่าย เพ่ือขยายการให้บรกิารหลักสูตร สือ่และ

กระบวนการจัดการเรยีนรู้ของ สสวท.

        4,662,000         4,662,000                -    ผช.วนิดา ธนประโยชน์ศักดิ์

ผช.วรวรงค์ รกัเรอืงเดช

102060100 โครงการย่อย 6.1 การพัฒนาฐานข้อมูลการจัดการ เครือข่ายโรงเรียน บุคลากรทางการศึกษา มหาวทิยาลัย 

ศูนย์ประสานงาน และหน่วยงานทางการศึกษา

          285,000            285,000                 -    ฝ่ายบริหารเครือข่ายและ

พัฒนาครู

 นายอภิสิทธิ ์ธงไชย

กิจกรรม 1 ประชุมวางแผนโครงสร้างระบบ            275,000            275,000                 -   1 ฉบับ   พ.ย.61 - ก.ย.62  นายอภิสิทธิ ์ธงไชย

กิจกรรม 2 ประเมินโครงสร้างระบบฐานข้อมูล              10,000             10,000                 -   1 ฉบับ   ก.ค.62 - ส.ค.62  นายอภิสิทธิ ์ธงไชย

102060200 โครงการย่อย 6.2 การสร้างเครือข่ายโรงเรียน มหาวทิยาลัย ศูนย์ประสานงาน และหน่วยงานทางการศึกษา

เพือ่พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

        1,420,000         1,420,000                 -    ฝ่ายบริหารเครือข่ายและ

พัฒนาครู

 นางสาวณิรัฐกาญจน์ พงษ์ธานี

กิจกรรม 1 ประชุมคณะท างานเพือ่ก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินงาน            557,000            557,000                 -   1 ฉบับ   ต.ค.61 - ก.ย.62  นายอภิสิทธิ ์ธงไชย

กิจกรรม 2 ประชุมชี้แจงการด าเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ            800,000            800,000                 -   4 เครือข่าย   มี.ค.62 - พ.ค.62  นางสาวณิรัฐกาญจน ์พงษ์ธานี

กิจกรรม 4 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน              63,000             63,000                 -   1 ฉบับ   ส.ค.62 - ก.ย.62  นางสาวณิรัฐกาญจน ์พงษ์ธานี
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รวม งบประมาณ นอกงบประมาณ
ยุทธศาสตร/โครงการหลัก/โครงการย่อย/กิจกรรม

งบประมาณจัดสรร
เปา้หมาย ระยะเวลา หน่วยงานทีร่บัผิดชอบ ผู้รบัผิดชอบ

102060300 โครงการย่อย 6.3 การประกวดโครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษา         2,957,000         2,957,000                 -    สาขาเคมีและชีววทิยา  นายสนธ ิพลชัยยา

กิจกรรม 1 ประกวดโครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษา          2,957,000         2,957,000                 -   24 โครงงาน   ต.ค.61 - ก.ย.62  นายสยามชัย สุกใส

นางสาวมนัสว ีกิมพิทักษ์

102070000 โครงการหลัก 7 การพัฒนาและขยายบรกิารของศูนย์เรยีนรู้ดิจิทัล และสือ่ดิจิทัล         8,806,000         8,806,000                -    ผช.ชัยวุฒิ เลิศวนสิรวิรรณ

102070100 โครงการย่อย 7.1 การพัฒนาและขยายบริการของศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลด้านวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ

เทคโนโลยี (IPST Learning Space)

        8,806,000         8,806,000                 -    ฝ่ายนวตักรรมเพือ่การเรียนรู้  นางสาวเบญจพร วรรธนวหะ

กิจกรรม 1 การพัฒนาและปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลฯ          7,109,400         7,109,400                 -   2 รายงาน   ต.ค.61 - ก.ย.62  นายสุประดิษฐ์ รุ่งศรี  

นายชัยวฒัน์ เนติทวทีรัพย์

กิจกรรม 2 การเผยแพร่บทความ ส่ือและองค์ความรู้ของ สสวท. ผ่านศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลฯ          1,696,600         1,696,600                 -   1 รายงาน   ต.ค.61 - ก.ย.62  นางสาวเปียทิพย์ พัวพันธ ์

นายนวพล กาบแก้ว 

นายศิลปเวท คนธคิามี

102080000 โครงการหลัก 8 การพัฒนาศักยภาพครแูกนน าและบคุลากรทางการศึกษา เพ่ือขยายผลการให้บรกิาร

วิชาการด้านหลักสูตร สือ่และกระบวนการจัดการเรยีนรู้ของ สสวท.

      14,568,100       14,568,100                -    ผช.กุศลิน มุสิกุล

ผช.วรวรงค์ รกัเรอืงเดช

ผอ.ส านัก ศรเทพ วรรณรตัน์102080100 โครงการย่อย 8.1 การพัฒนาวทิยากรแกนน าวชิาวทิยาการค านวณ และการออกแบบและเทคโนโลยี         4,060,000         4,060,000                 -    สาขาเทคโนโลยี  นางสาวเขมวดี  พงศานนท์

กิจกรรม 1 อบรมครูวทิยาการค านวณ          1,803,700         1,803,700                 -    150 คน   ม.ค.62 - ก.ย.62  นางสาวทัศนีย์  กรองทอง

กิจกรรม 2 อบรมครูผู้สอนวชิาการออกแบบและเทคโนโลยี          1,088,800         1,088,800                 -    80 คน   ม.ค.62 - มิ.ย.62  นายสยามชัย สุกใส

กิจกรรม 3 อบรมครู สควค. สาระเทคโนโลยี          1,167,500         1,167,500                 -    120 คน   ก.ค.62 - ส.ค.62  นางนันทิดา บุญประดับ

102080200 โครงการย่อย 8.2 การพัฒนาครูแกนน าด้านการจัดการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีที่

ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหา

        3,400,000         3,400,000                 -    ฝ่ายบริหารเครือข่ายและ

พัฒนาครู

 นายอภิสิทธิ ์ธงไชย

กิจกรรม 1 จัดท าหลักสูตรพัฒนาวทิยากรแกนน า            893,000            893,000                 -    1 ร่างหลักสูตร   พ.ย.61 - เม.ย.62  นายอภิสิทธิ ์ธงไชย

กิจกรรม 2 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาวทิยากแกนน า          1,404,600         1,404,600                 -    100 คน   เม.ย62 - พ.ค.62  นางสาวนิอร ภูรัตน์

กิจกรรม 4 สรุปและติดตามการอบรมขยายผล          1,102,400         1,102,400                 -    1 รายงาน   มิ.ย.62 - ก.ย.62  นายอภิสิทธิ ์ธงไชย

102080300 โครงการย่อย 8.3 การพัฒนาครูผู้สอนวชิาวทิยาศาสตร์โลก และอวกาศ โดยมุง่เน้นพัฒนาครูแกนน า สควค .         4,867,000         4,867,000                 -    สาขาฟิสิกส์และ

วทิยาศาสตร์โลก

 นางฤทัย เพลงวฒันา

กิจกรรม 1  พัฒนาหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่พัฒนาครูแกนน า สสวท. ด้านการจัดการเรียนรู้วชิาวทิยาศาสตร์ โลก

และอวกาศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามตัวชี้วดัและสาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)

           160,000            160,000                 -    1 หลักสูตร   ต.ค.61 - ก.พ.62

กิจกรรม 2  อบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่พัฒนาครูแกนน าด้านการจัดการเรียนรู้วทิยาศาสตร์โลกและอวกาศ ระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย  ตามตัวชี้วดัและสาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)

         4,664,700         4,664,700                 -    450 คน   ก.พ.62 - เม.ย.62

กิจกรรม 3 การประชุมวางแผนการขยายผลของเครือข่ายวทิยากรแกนน า สควค . 4 ภูมิภาค              42,300             42,300                 -    4 ชุด   ส.ค.62
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รวม งบประมาณ นอกงบประมาณ
ยุทธศาสตร/โครงการหลัก/โครงการย่อย/กิจกรรม

งบประมาณจัดสรร
เปา้หมาย ระยะเวลา หน่วยงานทีร่บัผิดชอบ ผู้รบัผิดชอบ

102080400 โครงการย่อย 8.4 การพัฒนาหลักสูตรอบรมครูสะเต็มศึกษา         1,900,000         1,900,000                 -    สาขาฟิสิกส์และ

วทิยาศาสตร์โลก

 นายกวนิ เชื่อมกลาง

กิจกรรม 1  การด าเนินการส าหรับการออกแบบกิจกรรมสะเต็มศึกษา          1,492,000         1,492,000                 -    4 ชุด   พ.ย.61 - มี.ค.62  นายรณชัย ปานะโปย

นายจีรวัฒน ์ค าแกว้

นางสาวนศุวดี พจนานกุจิ

กิจกรรม 2  การด าเนินการจัดท าหลักสูตรอบรมครูสะเต็มศึกษา            408,000            408,000                 -    1 หลักสูตร   ก.พ.62 - พ.ค.62  นายรณชัย ปานะโปย

นายจีรวัฒน ์ค าแกว้

นางสาวนศุวดี พจนานกุจิ

102080500 โครงการย่อย 8.5 ความร่วมมือพัฒนาผู้น าการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา เพือ่เตรียมความพร้อมสู่สายอาชีพ 

(Temasek-NIE-IPST-OVEC)

          341,100            341,100                 -    ฝ่ายบริหารโครงการริเร่ิม  นายจักริน วภิาสวชัรโยธนิ

กิจกรรม 1 ความร่วมมือในการพัฒนาผู้น าการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาเพือ่เตรียมความพร้อมสู่สายอาชีพ 

(Temasek-NIE-IPST-OVEC)

           341,100            341,100                 -    1 หลักสูตร/

45 คน

  มี.ค.62 - เม.ย.62  นายจักริน วิภาสวัชรโยธิน

102090000 โครงการหลัก 9 การพัฒนาครผูู้สอนวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลยี และบคุลากรทางการ

ศึกษา ในโรงเรยีนโครงการพระราชด าริ

        8,713,000         8,713,000                -    ผช.กุศลิน มุสิกุล

ผช.วรวรงค์ รกัเรอืงเดช

102090100  โครงการย่อย 9.1 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามโครงการในพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

สยามบรมราชกุมารี

        3,560,000         3,560,000                 -    ฝ่ายบริหารเครือข่ายและ

พัฒนาครู

 นางสาวทิพย์วรรณ สุดปฐม

กิจกรรม 1 พัฒนาครูในโครงการพระราชด าริฯ          3,510,000         3,510,000                 -    420 คน   ต.ค.61 - ส.ค.62  นางสาวทพิยว์รรณ สุดปฐม  

นางสาวนรีนนัท ์ ปยิะวิทยาธรรม

กิจกรรม 2 ปรับปรุงเวบ็ไซต์โครงการพระราชด าริฯ              50,000             50,000                 -    1 เวบ็ไซต์   ก.พ.62 - พ.ค.62  นางสาวทพิยว์รรณ สุดปฐม  

นางสาวนรีนนัท ์ ปยิะวิทยาธรรม

102090200 โครงการย่อย 9.2 การพัฒนาครูในโรงเรียนวงัไกลกังวลและโรงเรียนในพืน้ทีใ่กล้เคียงในการจัดการเรียนรู้

ด้านวทิยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

        3,503,000         3,503,000                 -    สาขาคณิตศาสตร์

ประถมศึกษา

 นางสาวภัทรวดี หาดแก้ว

กิจกรรม 1 การปรับปรุงส่ือ 60 พรรษา          3,181,100         3,181,100                 -    6 ชุด   พ.ย.61 - ก.ย.62  นางสาวภัทรวดี หาดแก้ว 

นางพจนา ดอกตาลยงค์

กิจกรรม 2 การนิเทศการสอนในชั้นเรียนระดับประถมศึกษา - ม.ปลาย            203,300            203,300                 -    3 เล่ม   ธ.ค.61 - ก.ย.62  นางณัตตยา มังคลาสิริ  

นางสาวพรพิมล  ต้ังชัยสิน

กิจกรรม 3 การอบรมครูเพิม่เติมตามความจ าเป็น            118,600            118,600                 -    11 คน   ธ.ค.61 - ก.ย.62  นางสาวอรสา ชูสกุล

102090300 โครงการย่อย 9.3 การพัฒนาครูแกนน าและบุคลากรทางการศึกษาปฐมวยัเพือ่การจัดการเรียนรู้ตามแนว

โครงการพระราชด าริบ้านนักวทิยาศาสตร์น้อยและแนวทางสะเต็มศึกษา

        1,650,000         1,650,000                 -     สาขาวทิยาศาสตร์ภาค

บังคับ

 นางสาวเทพกัญญา  พรหมขัติ

แก้ว

กิจกรรม 1 การประชุมตรวจโครงงานบ้านนักวทิยาศาสตร์น้อยร่วมกับวทิยากรเครือข่ายท้องถิน่ในเครือข่ายของ สสวท.            678,250            678,250                 -    50 คน   พ.ค.62  นางสาวณญาดา ณ นคร
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รวม งบประมาณ นอกงบประมาณ
ยุทธศาสตร/โครงการหลัก/โครงการย่อย/กิจกรรม

งบประมาณจัดสรร
เปา้หมาย ระยะเวลา หน่วยงานทีร่บัผิดชอบ ผู้รบัผิดชอบ

กิจกรรม 2 การจัดงานวนันักวทิยาศาสตร์น้อย            644,550            644,550                 -    250 คน   ม.ิย.62  นางสาวณญาดา ณ นคร

กิจกรรม 3 พิธรัีบตราพระราชทานบ้านนักวทิยาศาสตร์น้อย            327,200            327,200                 -    200 โรงเรียน   ส.ค.62  นางสาวณญาดา ณ นคร

102100000 โครงการหลัก 10 การปรบัการเรยีนเปลีย่นการสอนของครวูิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์เทคโนโลยี และสะ

เต็มศึกษา ตามแนวทาง สสวท.

        8,890,000         8,890,000                -    ผช.วรวรงค์ รกัเรอืงเดช

102100100 โครงการย่อย 10.1 การพัฒนาและส่งเสริมด้านสะเต็มศึกษาแก่ครูในโครงการครูคืนถิน่ (ต่อเนือ่งปี 61)         5,000,000         5,000,000                 -    ฝ่ายบริหารเครือข่ายและ

พัฒนาครู

 นางสาวมณีมณฑ์ ใจชื่น

กิจกรรม 1 พัฒนาครูผู้ช่วยฯ          4,998,196         4,998,196                 -    1,037 คน   ต.ค.61  นางสาวมณีมณฑ์ ใจชื่น

กิจกรรม 2 ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาครูผู้ช่วยฯ                1,804               1,804                 -    1 ชุด   ต.ค.61 - ธ.ค.61  นางสาวมณีมณฑ์ ใจชื่น

102100200 โครงการย่อย 10.2 การยกย่องเชิดชูบุคลากรทางการศึกษาและเครือข่าย (ต่อเนือ่งปี 61)         3,535,000         3,535,000                 -    ฝ่ายบริหารเครือข่ายและ

พัฒนาครู

 นางสาวเขมวดี  พงศานนท์

กิจกรรม 1 การคัดเลือกและมอบรางวลัครูดีเด่นสะเต็มศึกษา          3,535,000         3,535,000                 -    59 รางวลั   ต.ค.61 - ส.ค.62  นางสาวนอิร ภรัูตน ์ 

นางสาววรวลัญช์ ธรรมประสิทธิ์

102100300 โครงการย่อย 10.3 การพัฒนาหลักสูตรอบรมครูผู้สอนวชิาวทิยาการค านวณ และการออกแบบและ

เทคโนโลยีแบบออนไลน์

          355,000            355,000                 -    สาขาเทคโนโลยี  นางสาวเขมวดี  พงศานนท์

กิจกรรม 1 อบรมครูผู้สอนวชิาการออกแบบและเทคโนโลยี            230,000            230,000                 -    2,000 คน   พ.ย.61 - ก.ย.62  นายขจิต เมตตาเมธา

นางสาวนุศวดี พจนานุกิจ

กิจกรรม 2 อบรมครูผู้สอนวชิาวทิยาการค านวณ            125,000            125,000                 -    5,000 คน   พ.ย.61 - ก.ย.62  นางสาวเขมวดี  พงศานนท์

นายนิรมิษ เพียรประเสริฐ

102120000 โครงการหลัก 12 การยกระดับคุณภาพโรงเรยีนระดับอ าเภอด้านวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี

      25,664,400       24,758,000         906,400  ผช.วนิดา ธนประโยชน์ศักดิ์

ผช.วรวรงค์ รกัเรอืงเดช

102120100 โครงการย่อย 12.1 การยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอ าเภอ ด้านวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี         9,758,000         8,851,600          906,400  ฝ่ายบริหารเครือข่ายและ

พัฒนาครู

 นางสาวเขมวดี  พงศานนท์

กิจกรรม 1 ประชุมคณะกรรมการอ านวยการต่างๆ ของโครงการ            438,000            438,000                 -    4 ฉบับ   พ.ย.61 - ส.ค.62

กิจกรรม 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณภาพวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.      

 รุ่นที ่2

         1,404,400            498,000          906,400  400 โรงเรียน   พ.ค.62

กิจกรรม 3 การปฏิบัติงานของผู้เชี่ยวชาญจังหวดั          7,000,000         7,000,000                 -    8,000 คน   ม.ค.62 - มี.ค.62

กิจกรรม 4 การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา                    -                     -                   -    4,500คน/1,100โรง   มี.ค.62 - พ.ค.62

กิจกรรม 5 การวจิัย ติดตาม ประสิทธภิาพ ประสิทธผิลโครงการ            740,200            740,200                 -    1 ฉบับ   ม.ค.62 - เม.ย.62

กิจกรรม 6 ประสานงานแหล่งเรียนรู้นอกชั้นเรียนและฝึกปฏิบัติการวจิัยทางด้านส่ิงแวดล้อมในธรรมชาติหรือวทิยาศาสตร์

โลกทัง้รบบ

           175,400            175,400                 -    4แหล่ง/

1,200คน

  ธ.ค.61 - มี.ค.62
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รวม งบประมาณ นอกงบประมาณ
ยุทธศาสตร/โครงการหลัก/โครงการย่อย/กิจกรรม

งบประมาณจัดสรร
เปา้หมาย ระยะเวลา หน่วยงานทีร่บัผิดชอบ ผู้รบัผิดชอบ

102120200 โครงการย่อย 12.2 การวจิัยและพัฒนาโรงเรียนคุณภาพด้านวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 

จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

        5,000,000         5,000,000                 -    สาขาฟิสิกส์และ

วทิยาศาสตร์โลก

 นายราม ติวารี

กิจกรรม 1 การประชุมวางแผนการด าเนินการโครงการ            225,525            225,525                 -    1 ฉบับ   ต.ค.61 - ก.ย.62 นายภริูวัจน ์จิราตันติพัฒน์

กิจกรรม 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการครูวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และวทิยาการค านวณ ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ใน

จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

         3,701,575         3,701,575                 -    138 คน   พ.ย.61 - พ.ค.62 นายราม ติวารี

กิจกรรม 3 การน าเสนอผลงานของโรงเรียนคุณภาพ ในงานมหกรรมวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี            176,000            176,000                 -    9 โรงเรียน   ก.ค.62 - ส.ค.62 นายมาเนตร์ กอบน้ าเพ็ชร

กิจกรรม 4 การนิเทศการสอนวทิยาศาสตร์ในชั้นเรียน ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย            401,000            401,000                 -    1 ฉบับ   ก.พ.62 - ก.ค.62 นายธนะรัชต์ คัณทกัษ์

กิจกรรม 5 การวจิัย การสังเคราะห์โมเดลโรงเรียนคุณภาพวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.

 ในจังหวดัพระนครศรีอยุธยา

           495,900            495,900                 -    15 ฉบับ   พ.ค.62 - ก.ย.62 นายวินยั เลิศเกษมสันต์

102120300 โครงการย่อย 12.3 การยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอ าเภอ ด้านวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

ในจังหวดัประจวบคีรีขันธ์

        5,000,000         5,000,000                 -     สาขาวทิยาศาสตร์ภาค

บังคับ

 นางสาวเทพกัญญา  พรหมขัติ

แก้ว

กิจกรรม 1 การประชุมคณะท างาน ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษา            588,100            588,100                 -    120 คน  ม.ค.62 - ส.ค.62 นางสาวกฤษลดา ชูลินคุณาวุฒิ

กิจกรรม 2 การอบรมครูวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และพีเ่ล้ียงวชิาการ          3,152,400         3,152,400                 -    428 คน   เม.ย.62 - ส.ค.62 นางสาวณัฐธาดา พรหมยอด

กิจกรรม 3 การนิเทศติดตามผล ให้การสนับสนุนทางวชิาการ            464,000            464,000                 -    1 ฉบับ   ก.ค.62 -ก.ย.62 นายนพินธ์ จันเลน

กิจกรรม 4 การสนับสนุนส่ือเสริมการเรียนรู้ วสัดุอุปกรณ์            795,500            795,500                 -    29 โรงเรียน   เม.ย.62 - มิ.ย.62 นางสาวเสาวลักษณ์ บวัอิน

102120400 โครงการย่อย 12.4 การยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอ าเภอด้านวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

ในจังหวดัหนองคาย

        3,878,400         3,878,400                 -    ฝ่ายบริหารโครงการริเร่ิม  นางสาวมณีมณฑ์ ใจชื่น

กิจกรรม 1 การประชุมคณะกรรมการโครงการโรงเรียนคุณภาพ SMT ตามมาตรฐาน สสวท. ประจ าจังหวดัหนองคาย            150,400            150,400                 -    16 โรง   ธ.ค.61 - ก.ย.62 นางสาวมณีมณฑ์ ใจชื่น

นางสาวมาลาทพิย ์แจ้งไพร

กิจกรรม 2 สนับสนุนส่ือ อุปกรณ์ เพือ่ยกระดับการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียนทีร่่วม

โครงการ

           488,000            488,000                 -    16 โรง   ม.ค.62 - ก.ค.62 นางสาวมณีมณฑ์ ใจชื่น

นายจักริน วิภาสวัชรโยธิน

กิจกรรม 3 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา          2,240,000         2,240,000                 -    200 คน   ม.ค.62 - พ.ค.62 นางสาวมณีมณฑ์ ใจชื่น

นายจักริน วิภาสวัชรโยธิน

กิจกรรม 4 วจิัย ติดตาม หนุนเสริมการจัดการเรียนรู้ให้กับครู          1,000,000         1,000,000                 -    1 ชุด   มี.ค.62 - ก.ย.62 นางสาวมณีมณฑ์ ใจชื่น

นางสาวมาลาทพิย ์แจ้งไพร

102120500 โครงการย่อย 12.5 การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  

ในโรงเรียนปทุมคงคา

        1,000,000         1,000,000                 -    สาขาเคมีและชีววทิยา  นายธรีพัฒน์ เวชชประสิทธิ์

กิจกรรม 1 สนับสนุนส่ือการสอนและนิเทศติดตาม            574,300            574,300                 -    2 ภาคเรียน   พ.ย.61 - ก.ย.62  นางสาวธนพรรณ ชาลี

กิจกรรม 2 พัฒนาครูผู้สอนวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี            425,700            425,700                 -    40 คน   ธ.ต.61 - มิ.ย.62  นางสาวจีระพร สังขเวทยั
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รวม งบประมาณ นอกงบประมาณ
ยุทธศาสตร/โครงการหลัก/โครงการย่อย/กิจกรรม

งบประมาณจัดสรร
เปา้หมาย ระยะเวลา หน่วยงานทีร่บัผิดชอบ ผู้รบัผิดชอบ

102120600 โครงการย่อย 12.6 การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  

ในโรงเรียนดาราคาม ภายใต้การดูแลของ สสวท.

        1,028,000         1,028,000                 -    สาขาเทคโนโลยี  นางสาวเขมวดี พงศานนท์

กิจกรรม 1 การสนับสนุนและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ปฐมวยัและวชิาวทิยาศาสตร์            300,700            300,700                 -    20 คน   พ.ย.61 - ก.ย.62  นางสาวเทพกญัญา พรหมขติัแกว้

กิจกรรม 2 การสนับสนุนและพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์            212,100            212,100                 -    10 คน   พ.ย.61 - ก.ย.62  นายสมเกยีรติ  เพญ็ทอง

กิจกรรม 3 การสนับสนุนและพัฒนาการจัดการเรียนรู้วชิาวทิยาการค านวณ            386,400            386,400                 -    6 คน   พ.ย.61 - ก.ย.62  นางสาวจนิดาพร หมวกหมื่นไวย

กิจกรรม 4 การศึกษาดูงานและฝึกอบรมเพือ่พัฒนาสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้            128,800            128,800                 -    16 คน   ธ.ค.61 - ก.ย.62  นางสาวเทพกญัญา พรหมขติัแกว้

103000000 ยุทธศาสตรท์ี ่3 ขับเคลือ่นกระบวนการเรยีนการสอนวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลยีให้เน้น

ความเข้าใจ ลงมือปฏิบตัิการ และสามารถน าไปใช้จรงิทัง้ในและนอกระบบ ตามแนวทาง สสวท.

        7,114,000         7,114,000                -   

103130000 โครงการหลัก 13 การพัฒนาและจัดการเรยีนการสอนนอกชัน้เรยีนทีเ่หมาะสมตามแนวทาง สสวท. 

(Science and Mathematics Literacy)

        6,468,000         6,468,000                -    ผช.วรวรงค์ รกัเรอืงเดช

103130100 โครงการย่อย 13.1 การส่งเสริมและสนับสนุนจัดการเรียนการสอนด้านวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อมตามแนวทาง

 สสวท.

        6,036,000         6,036,000                 -    ฝ่ายโลกศึกษาเพือ่พัฒนา

ส่ิงแวดล้อม

 นางยุพาพร ลาภหลาย

กิจกรรม 1 การอบรมหลักสูตรวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อมส าหรับครูห้องเรียนพิเศษ                    -                     -                   -    100 คน   พ.ย.61 - ก.ค.62  นางสาวสุวนิัย มงคลธารณ์

นางสาวลลิดา อ่ าบัว

กิจกรรม 2 การส่งเสริมการท างานวจิัยวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อมและนวตักรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าประจ าปี 2562          2,086,000         2,086,000                 -    60 งานวจิัย   พ.ย.61 - ส.ค.62  นางยุพาพร ลาภหลาย 

นางสาวสุวนิัย มงคลธารณ์

กิจกรรม 3 การอบรมการเรียนรู้การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศและการสร้างความตระหนักในการเรียนรู้วทิยาศาสตร์

ส่ิงแวดล้อม

           972,000            972,000                 -    2,140 คน   ต.ค.61 - ก.ค.62  นางสาวลลิดา อ่ าบัว 

นางสาวนิสากรณ์ แสงประชุม

กิจกรรม 4 การส่งเสริมและสนับสนุนงานวจิัยด้านวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อมในโรงเรียนและมหาวทิยาลัยเครือข่าย ตาม

แนวทาง สสวท.

         1,816,000         1,816,000                 -    13 หน่วยงาน   พ.ย.61 - ก.ย.62  นางสาวสุวนิัย มงคลธารณ์

นางสาวสมรศรี กันภัย

กิจกรรม 5 การเผยแพร่ผลงานวจิัยวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม (GLOBE-STEM) ในประเทศและต่างประเทศ            574,000            574,000                 -    79 คน   เม.ย.62 - ก.ย.62  นางยุพาพร ลาภหลาย

กิจกรรม 6 การพัฒนาส่ือส่งเสริมการเรียนรู้  GLOBE            200,000            200,000                 -    1 ชุด   ต.ค.61 - ก.ย.62  นางสาวสมรศรี กันภัย

นางสาวนิสากรณ์ แสงประชุม

กิจกรรม 7 การบริหารงานโครงการ GLOBE ประเทศไทย            388,000            388,000                 -    2 รายงาน   พ.ย.61 - ก.ย.62  นางยุพาพร ลาภหลาย

103130200 โครงการย่อย 13.2 การจัดท าหนังสือจาก The Organisation for Economic Co-operation and 

Developmet (OECD) เพือ่การเผยแพร่

          432,000            432,000                 -    ฝ่ายบริหารโครงการริเร่ิม  นางสาวนัฏฐพร รุจิขจร

กิจกรรม 1 การอบรมหลักสูตรวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อมส าหรับครูห้องเรียนพิเศษ            432,000            432,000                 -    1 ต้นฉบับ   มี.ค.62 - ส.ค.62  นางสาวนัฏฐพร รุจิขจร  

นางสาวมาลาทิพย์ แจ้งไพร
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รวม งบประมาณ นอกงบประมาณ
ยุทธศาสตร/โครงการหลัก/โครงการย่อย/กิจกรรม

งบประมาณจัดสรร
เปา้หมาย ระยะเวลา หน่วยงานทีร่บัผิดชอบ ผู้รบัผิดชอบ

103140000 โครงการหลัก 14 การพัฒนาและส่งเสรมิการใช้เครื่องมือในการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยให้

สอดคล้องกับกระบวนการจัดการเรยีนการสอนตามแนวทาง สสวท. (Science and Mathematics Literacy)

          646,000           646,000                -    ผช.วรวรงค์ รกัเรอืงเดช

103140100 โครงการย่อย 14.1 การพัฒนาเคร่ืองมือในการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาตามแนว

ทางการจัดการเรียนการสอนของ สสวท.

          646,000            646,000                 -    ฝ่ายบริหารโครงการริเร่ิม  นางสาวนัฏฐพร รุจิขจร

กิจกรรม 1 การพัฒนาเคร่ืองมือในการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับอุดมศึกษาวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์            646,000            646,000                 -    7 ฉบับ/1 ชุด   ต.ค.61 - ส.ค.62  นางสาวนัฏฐพร รุจิขจร  

นายจักริน วภิาสวชัรโยธนิ

204000000 ยุทธศาสตรท์ี ่4 เรง่รดั พัฒนา และส่งเสรมิ ผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และ

เทคโนโลยี เพ่ือเปน็ก าลังในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตามนโยบายประเทศไทย 

4.0

  1,061,246,500     641,342,800   419,903,700

204150000 โครงการหลัก 15 การบรหิารการผลิตครทูีม่ีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์

(สควค.)

      17,500,000       17,500,000                -    รอง ผอ.พรชัย อินทรฉ์าย

204150100  โครงการย่อย 15.1 การพัฒนาและส่งเสริมการผลิตครูทีม่ีความสามารถพิเศษทางวทิยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์

      17,500,000        17,500,000                 -    ฝ่ายส่งเสริมการผลิตครูทีม่ี

ความสามารถพิเศษทาง

วทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

 นางสาวคงนิตา เคยนิยม

กิจกรรม 1 การสรรหาและคัดเลือกผู้รับทุนโครงการ สควค.          1,914,000         1,914,000                 -    20 คน   ธ.ค.61 - ส.ค.62  นางสาวคงนิตา เคยนิยม  

นายคมพิเนต อูเ่จริญ

กิจกรรม 2 การพัฒนาศักยภาพของผู้รับทุน ครูพีเ่ล้ียงและอาจารย์นิเทศก์ และการสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์ร่วม

ผลิต

       11,847,000        11,847,000                 -    278 คน   ต.ค.61 - ก.ย.62  นางสาวสุวมิล จรูญโสตร์

กิจกรรม 3 การบรรจุ ติดตามผลการศึกษา ผการปฏิบัติงานของผู้รับทุน และการอบรมหลังส าเร็จการศึกษา          3,739,000         3,739,000                 -    1 เล่ม   ต.ค.61 - ก.ย.62  นายวโิรจน์ ล่ิวคงสถาพร  

นางพวงเพ็ญ บุญภัทรโร

204160000  โครงการหลัก 16 การบรหิารการพัฒนาและส่งเสรมิผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี (พสวท.)

      51,800,000       51,800,000                -    รอง ผอ.พรชัย อินทรฉ์าย

204160100 โครงการย่อย 16.1 การสรรหา พัฒนา และวจิัยเพือ่ส่งเสริมศักยภาพผู้รับทุน พสวท. และการสร้างความ

เข้มแข็งเครือข่าย พสวท.

      51,800,000        51,800,000                 -    ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมผู้มี

ความสามารถพิเศษทาง

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 นายมิตรชัย ค างอก

กิจกรรม 1 การสร้างเคร่ืองมือสรรหาและคัดเลือกนักเรียนทีม่ีความสามารถพิเศษทางวทิยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เพือ่

รับทุน พสวท.

         7,921,350         7,921,350                 -    120 คน   ต.ค.61 - ส.ค.62  นางสาวนพรัตน์ ศรีเจริญ  

นางวจิิตรา บุญเสริม

กิจกรรม 2 พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักเรียนทุน และครูผู้สอนนักเรียนทุน พสวท.        27,176,150        27,176,150                 -    22 ฉบับ   ธ.ค.61 - ก.ย.62  นายมิตรชัย ค างอก 

นางสาวนพรัตน์ ศรีเจริญ 

นางนาจระภี ตัณฑกุล
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รวม งบประมาณ นอกงบประมาณ
ยุทธศาสตร/โครงการหลัก/โครงการย่อย/กิจกรรม

งบประมาณจัดสรร
เปา้หมาย ระยะเวลา หน่วยงานทีร่บัผิดชอบ ผู้รบัผิดชอบ

กิจกรรม 3 การบริหารเครือข่าย พสวท. การวจิัย และประเมินโครงการ พสวท.        16,702,500        16,702,500                 -    2 ฉบับ   พ.ย.61 - ก.ย.62  นางสาวนพรัตน์ ศรีเจริญ  

นางโสภา ปัฐน์บวรมงคล

204170000  โครงการหลัก 17 โอลิมปกิวิชาการ       15,500,000       15,500,000                -    รอง ผอ.พรชัย อินทรฉ์าย

204170100 โครงการย่อย 17.1 การพัฒนานักเรียนและจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์

โอลิมปิกระหวา่งประเทศ

      15,500,000        15,500,000                 -    ฝ่ายโอลิมปิกวชิาการและ

อัจฉริยภาพ

 นางสาวนวรัตน์ อินทุวงศ์

กิจกรรม 1 การคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ ประจ าปี 2562        14,789,000        14,789,000                 -    70,255 คน   ต.ค.61 - ก.ย.62  นางสาวอรทัย  เรืองสมบัติ 

นายจักรพรรดิ สุวรรณกูฏ 

นายเศรษฐา  ปิณฑานนท์ 

นางสาวพวงเพชร  ศรีมาน

กิจกรรม 2 การจัดกิจกรรมจิตอาสานักเรียนทุนโอลิมปิกวชิาการฯ            412,000            412,000                 -    100 คน   มิ.ย.62 - ส.ค.62  นางทวนิันท์  แสงขัติยะ 

นายเศรษฐา  ปิณฑานนท์

กิจกรรม 3 การจัดอบรมครูศูนย์โรงเรียนขยายผล ร่วมกับ มูลนิธ ิสอวน.              55,000             55,000                 -    200 คน   ก.พ.62  นายจักรพรรดิ สุวรรณกูฏ 

นายกฤษชพล  ทิวพุดซา

กิจกรรม 4 การจัดงานครบรอบ 30 ปี โอลิมปิกวชิาการฯ เพือ่เผยแพร่ผลงาน            244,000            244,000                 -    4 คร้ัง   ธ.ค.61 - ก.ค.62  นางสาวอรทัย เรืองสมบัติ 

นายจักรพรรดิ สุวรรณกูฏ 

นางทวนิันท์ แสงขัติยะ 

นายเจริญศักด์ิ  เมืองแก้ว 

นายเศรษฐา  ปิณฑานนท์

204180000 โครงการหลัก 18 การพัฒนาอัจฉรยิภาพทางวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยี       27,470,000       27,470,000                -    รอง ผอ.พรชัย อินทรฉ์าย

204180100  โครงการย่อย 18.1 การพัฒนาและขยายผลอัจฉริยภาพทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ส าหรับเยาวชน       27,470,000        27,470,000                 -    ฝ่ายโอลิมปิกวชิาการและ

อัจฉริยภาพ

 นางสาวนวรัตน์ อินทุวงศ์

กิจกรรม 1 การคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการฯ ประจ าปีการศึกษา 2561        23,683,000        23,683,000                 -    6 ฉบับ   ต.ค.61 - ก.ย.62  นางสาวรัชดา ยาตรา 

นางสาวทวนิันท์ มาลา

นายเจริญศักด์ิ  เมืองแก้ว 

นายจเร ปานเมือง 

นายกฤษชพล ทิวพุดซา 

นางสาวพวงเพชร ศรีมาน



15

รวม งบประมาณ นอกงบประมาณ
ยุทธศาสตร/โครงการหลัก/โครงการย่อย/กิจกรรม

งบประมาณจัดสรร
เปา้หมาย ระยะเวลา หน่วยงานทีร่บัผิดชอบ ผู้รบัผิดชอบ

กิจกรรม 2 การคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการฯ ประจ าปีการศึกษา 2562          3,787,000         3,787,000                 -    4 ฉบับ   ม.ค.62 - ก.ย.62  นางสาวรัชดา ยาตรา 

นางสาวทวนิันท์ มาลา

นายเจริญศักด์ิ  เมืองแก้ว 

นายจเร ปานเมือง 

นายกฤษชพล ทิวพุดซา 

นางสาวพวงเพชร ศรีมาน

204190000 โครงการหลัก 19 การขยายฐานการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีสู่

แผนการพัฒนาก าลังคนตามนโยบายประเทศไทย 4.0

      17,940,900         9,480,900       8,460,000  รอง ผอ.พรชัย อินทรฉ์าย

204190100 โครงการย่อย 19.1 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษ และครูผู้สอนนักเรียนที่

มีความสามารถพิเศษด้านวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศไทย

        9,480,900         9,480,900                 -    ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมผู้มี

ความสามารถพิเศษทาง

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 นางสาวนพรัตน์ ศรีเจริญ

กิจกรรม 1 โครงการ พสวท. สู่ความเป็นเลิศ          2,403,300         2,403,300                 -   1 ฉบับ   พ.ค.62 - ก.ย.62  นางโสภา ปัฐน์บวรมงคล

กิจกรรม 2 การอบรมครูห้องเรียนพิเศษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร่วมกับ สช.            736,000            736,000                 -   100 คน   ม.ค.62 - ก.ย.62  นางสาวนพรัตน์ ศรีเจริญ 

นายชุมพล จันกะลา

กิจกรรม 3 การอบรมครูห้องเรียนพิเศษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร่วมกับ สพฐ.            877,500            877,500                 -   100 คน   พ.ค.62 - ก.ย.62  นางสาวนพรัตน์ ศรีเจริญ 

นายชุมพล จันกะลา

กิจกรรม 4 คัดเลือกและจัดส่งผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธร์ะดับนานาชาติ          4,961,000         4,961,000                 -   205 คน   ต.ค.61 - ส.ค.62  นายชุมพล จันกะลา

นางสาวนพรัตน์ ศรีเจริญ

กิจกรรม 5 สนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวชิาการ ทัง้ในและต่างประเทศ            503,100            503,100                 -   6 คน   ธ.ค.61 - มิ.ย.62  นางโสภา ปัฐน์บวรมงคล

นางสาวนพรัตน์ ศรีเจริญ

204190200 โครงการย่อย 19.2 การเสริมศักยภาพวชิาการของ สสวท. เพือ่ยกระดับการศึกษาด้านวทิยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

        8,460,000                   -         8,460,000  ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมผู้มี

ความสามารถพิเศษทาง

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 มิตรชัย ค างอก

กิจกรรม 1 การพัฒนาผลผลิตเชิงวชิาการ สสวท. ด้วยบัณฑิต พสวท.          8,460,000                   -         8,460,000 1 ฉบับ   ต.ค.61 - ก.ย.62  นางสาวววิาภร สุดแสวง

204200000 โครงการหลัก 20 ทุนสนับสนุนการศึกษานักเรยีน นักศึกษาและคร ูเพ่ือพัฒนาให้เปน็ผู้มีความสามารถ

พิเศษด้านวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลยี และตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและหน่วยงานที่

เก่ียวข้อง

     931,035,600     519,591,900   411,443,700  รอง ผอ.พรชัย อินทรฉ์าย

204200100 โครงการย่อย 20.1 ทุนสนับสนุนการศึกษานักเรียน นักศึกษาและครู เพือ่พัฒนาให้เป็นผู้มีความสามารถ

พิเศษด้านวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

     931,035,600      519,591,900    411,443,700  ฝ่ายประสานและบูรณาการ

ทุนการศึกษา

 นางวราภรณ์ ต. วฒันผล

กิจกรรม 1 ทุน พสวท.       735,215,220      428,405,220    306,810,000 1,624 ทุน   ต.ค.61 - ก.ย.62  นางสาวฐิตารีย์ อานัติ
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รวม งบประมาณ นอกงบประมาณ
ยุทธศาสตร/โครงการหลัก/โครงการย่อย/กิจกรรม

งบประมาณจัดสรร
เปา้หมาย ระยะเวลา หน่วยงานทีร่บัผิดชอบ ผู้รบัผิดชอบ

กิจกรรม 2 ทุนโอลิมปิกวชิาการ       118,634,900        14,001,200    104,633,700 250 ทุน   ต.ค.61 - ก.ย.62  นางสาวอรทัย  เรืองสมบัติ

กิจกรรม 3 ทุน สควค.        77,185,480        77,185,480                 -   325 ทุน   ก.พ.62 - ก.ย.62  นายสุรกฤษฏิ ์ทวพีัฒน์ปรีชา

105000000 ยุทธศาสตรท์ี ่5 ส่งเสรมิภาพลักษณ์องค์กรและประสานความรว่มมือกับหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง เพ่ิมการ

ยอมรบั สสวท. ในฐานะผู้น าการเปลีย่นแปลงการเรยีนรู้ด้านวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ของเยาวชนให้

ทันสมัย

      42,153,000       22,022,100     20,130,900

105210000 โครงการหลัก 21 การพัฒนาศักยภาพบคุลากร ให้มีความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะตามกลุม่งาน

อย่างเปน็ระบบ

      10,532,000                  -       10,532,000  ผช.สกรณ์ ชุณหะโสภณ

105210100 โครงการย่อย 21.1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และเสริมสร้างความผูกพัน       10,532,000                   -        10,532,000  ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและ

พัฒนาองค์กร

 นางสาวจิรวดี  อิม่สกุล

กิจกรรม 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากร สสวท.ตามเป้าหมายของระบบสมรรถนะของบุคลากร และเป้าหมายตามนโยบาย        10,140,000                   -        10,140,000  1,690 ราย   ต.ค.61 - ก.ย.62  นางสาวจิรวดี  อิม่สกุล

กิจกรรม 2 พัฒนาความผูกพันของบุคลากร สสวท. โดยใช้กลยุทธท์ีห่ลากหลาย            392,000                   -            392,000  470 ราย   ต.ค.61 - ก.ย.62  นางสาวณัฏฐิณี ทองเรือง

105220000 โครงการหลัก 22 การพัฒนาการบรหิารจัดการ สสวท. ทุก มิติ ให้มีมาตรฐานเทียบเคียงเกณฑ์ TQA         3,259,500                  -         3,259,500  ผช.สกรณ์ ชุณหะโสภณ

105220100 โครงการย่อย 22.1 การพัฒนา ปรับปรุงองค์กรตามระบบคุณภาพองค์กรและธรรมาภิบาล         3,259,500                   -         3,259,500  ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผนและ

ประกันคุณภาพ

 นางสาวศิริพร ลักษณาภิรมย์

กิจกรรม 1 การประเมินองค์กร          2,474,500                   -         2,474,500  3 ฉบับ   ต.ค.61 - ก.ย.62  นางสาวศิริพร ลักษณาภิรมย์

กิจกรรม 2 การจัดการความรู้ (KM)            148,250                   -            148,250  19 เร่ือง   ธ.ค.61 - ก.ย.62  นายพัทนดนยั จินตนครชัยศรี

กิจกรรม 3 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามกรอบเกณฑ์รางวลัคุณภาพ (TQA)            583,000                   -            583,000  2 ฉบับ   ธ.ค.61 - ส.ค.62  นางนิรมล สุวรรณละออง

กิจกรรม 4 ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน (ITA)              53,750                   -             53,750  300 คน  ต.ค.61 - ส.ค.62  นางนุจรินทร์ ศรีเจริญ

105230000 โครงการหลัก 23 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือขยายขีดความสามารถในการบรหิาร

จัดการองค์กร และการบรกิารในรปูแบบดิจิทัลตามนโยบายรฐับาลดิจิทัล

      11,064,200         4,924,800       6,139,400  ผช.ชัยวุฒิ เลิศวนสิรวิรรณ

105230100 โครงการย่อย 23.1 การให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ขยายขีดความสามารถในการบริหาร

จัดการองค์กร

      10,064,200         4,924,800       5,139,400  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  นางสาวปล้ีมฤดี  ชาติวนัชัย

กิจกรรม 1 การบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ          7,380,260         4,924,800       2,455,460 18 ระบบ   ต.ค.61 - ก.ย.62  นางสาวละมัย  สุวนิชกุลชัย

กิจกรรม 2 บูรณาการข้อมูลสารสนเทศเพือ่การบริหารจัดการ          2,683,940                   -         2,683,940 3 ฐาน   ต.ค.61 - ก.ย.62  นางสาวเสาวลักษณ์  ทองทา

105230200 โครงการย่อย 23.2 การสนับสนุนการพัฒนาส านักงานดิจิทัล         1,000,000                   -         1,000,000  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  นายถนิม ทิพย์ผ่อง

กิจกรรม 1 การสนับสนุนการให้บริการส านักงานดิจิทัล            300,000                   -            300,000 2 กระบวนการ   ธ.ค.61 - พ.ค.62  นายถนิม ทิพย์ผ่อง

กิจกรรม 2 จัดท ามาตรฐานการวเิคราะห์และออกแบบการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานด้านความมัน่คงความปลอดภัย            700,000                   -            700,000 2 งาน   ธ.ค.61 - ก.ค.62  นายถนิม ทิพย์ผ่อง
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105240000 โครงการหลัก 24 การประชาสัมพันธ์เชิงรกุเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการท างานของ สสวท. และ

สรา้งความตระหนักรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์

      17,297,300       17,097,300         200,000  ผช.วรวรงค์ รกัเรอืงเดช

ผช.ชัยวุฒิ เลิศวนสิรวิรรณ

105240100 โครงการย่อย 24.1 การส่งเสริมภาพลักษณ์ สสวท. ในการเป็นผู้น าด้านการเรียนการสอน SMT และการ

สร้างความตระหนักรู้ด้านวทิยาศาสตร์ให้แก่กลุ่มเป้าหมายของ สสวท. อย่างทัว่ถึง

        7,434,500         7,234,500          200,000  ฝ่ายส่ือสารภาพลักษณ์

องค์กร

 นางศุภรา บาคาวอส

กิจกรรม 1 การส่ือสารวทิยาศาสตร์เพือ่ส่งเสริมภาพลักษณ์การเป็นผู้นาการเรียนการสอน SMT ของ สสวท.          2,102,000         2,102,000                 -    ต.ค.61 - ก.ย.62  นางสาวชลิตา ธญัญะคุปต์ 

นางสาวประวณีา ติระ 

นายอรรถพล พวงขาว

กิจกรรม 2 การประชาสัมพันธเ์ชิงรุกเพือ่สร้างภาพลักษณ์เชิงบวก          1,220,000         1,220,000                 -    ต.ค.61 - ก.ย.62  นางสาวดุษฎี นัยวฒันกุล 

นางสาวสุจิตรา นาวนั

กิจกรรม 4 การส่ือสารประชาสัมพันธเ์ชิงรุกให้สาธารณชน และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องผ่านส่ือมวลชน ส่ือออนไลน์          1,412,500         1,412,500                 -   6 งาน  ต.ค.61 - ม.ค.62  นางสาวดุษฎี นัยวฒันกุล 

นายสมชาติ ไพศาลรัตน์

กิจกรรม 5 การจัดท าของทีร่ะลึกเพือ่ส่ือสารองค์กร            200,000          200,000 1,500 ชิ้น  ธ.ค.61

กิจกรรม 6 การประชุมนานาชาติ ISEMTEC 2018          2,500,000         2,500,000                 -   300 คน  ต.ค.61 - ธ.ค.61  นางสาวนญัรัศม์ วิจิตรรัฐกานต์ 

นางสาวเพ็ญประภา ซ่ือตรง

105240200 โครงการย่อย 24.2 การสร้างความตระหนักและเผยแพร่ผลงานของ สสวท.         9,862,800         9,862,800                 -    ฝ่ายออกแบบและพัฒนา

อุปกรณ์

 นายณรงค์  แสงแก้ว

กิจกรรม 1 การจัดงานเทศกาลภาพยนตร์วทิยาศาสตร์เพือ่การเรียนรู้ คร้ังที ่14          3,037,100         3,037,100                 -   280,000 คน  ต.ค.61 - ก.ย.62  นางสาวดวงมาลย์  บัวสังข์

กิจกรรม 2 การจัดท านิตยสาร สสวท. ในรูปแบบส่ือส่ิงพิมพ์และดิจิทัล เพือ่เผยแพร่ผลงานและองค์ความรู้ของ สสวท .          2,111,600         2,111,600                 -    6 ฉบับ  ต.ค.61 - ก.ย.62  นางรัชนีกร  มณีโชติรัตน์

กิจกรรม 3 การจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลผลิตของ สสวท.          4,714,100         4,714,100                 -   36,500 คน  ต.ค.61 - ส.ค.62  นายมณเทียร ก าบัง

306250000 งบบรูณาการ      147,388,100     127,895,100     19,493,000

306250100 การปรับการเรียนเปล่ียนวธิกีารสอนของครูวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามแนวทางสะเต็ม

ศึกษาในทุกจังหวดั และทุกเขตพืน้ทีก่ารศึกษาทุกจังหวดั

      81,706,200        67,713,200      13,993,000  ฝ่ายบริหารเครือข่ายและ

พัฒนาครู

 นางกัญณัฏฐ์ สวสัด์ิสวา่ง

กิจกรรม 1 ประชุมหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องการอบรมครูสะเต็มศึกษาทางไกล              74,000             74,000                 -    4 ฉบบั  พ.ย.61 - ส.ค.62

กิจกรรม 2 ประชุมคณะท างาน              16,000             16,000                 -    4 ฉบบั  พ.ย.61 - ก.ค.62

กิจกรรม 3 การจัดท าข้อมูลผู้ลงทะเบียนและการออกวฒิุบัตรบนอิเล็กทรอนิค            100,000            100,000                 -    1 ฉบบั  พ.ย.61 - มิ.ย.62

กิจกรรม 4 ประชาสัมพันธก์ารอบรมครูปี 2562              30,000             30,000                 -    1 ฉบบั  พ.ย.61 - ก.พ.62

กิจกรรม 5 การจัดท าคู่มือการอบรมครูด้วยระบบทางไกล ปี2562              50,000             50,000                 -    1 ฉบบั  พ.ย.61 - ก.พ.62

กิจกรรม 6 ชี้แจงการจัดอบรมหลักสูตรสะเต็มศึกษาทางไกล          4,000,025         4,000,025                 -    1,210 คน  พ.ย.61 - ก.พ.62

กิจกรรม 7 อบรมครูสะเต็มศึกษาทางไกลสังกัด สพฐ. สช. อปท. กทม. และ กศน.        73,934,575        59,941,575      13,993,000  58,500 คน  พ.ย.61 - พ.ค.62

กิจกรรม 8 ติดตามและประเมินผลโครงการ          3,000,000         3,000,000                 -    1 ฉบบั  พ.ย.61 - ส.ค.62

กิจกรรม 9 ติดตามผลร่วมเครือข่าย 5 สังกัด และสรุปรายงานโครงการฯ            501,600            501,600                 -    1 ฉบบั  พ.ย.61 - ส.ค.62
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306250200 การพัฒนาเด็กปฐมวยั (3-5 ป)ี อย่างมีคุณภาพ ด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวยั

      65,681,900        60,181,900       5,500,000   สาขาวทิยาศาสตร์ภาค

บังคับ

 นางสาวเทพกัญญา  พรหมขัติ

แก้ว

กิจกรรม 1 การผลิตชุดเอกสารและส่ือประกอบการอบรม        27,848,000        27,848,000                 -    6,040 ชุด   ต.ค.61 - ก.ย.62  นางสาวณญาดา ณ นคร

กิจกรรม 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการพีเ่ล้ียงประจ าศูนย์          7,249,050         7,249,050                 -    1,320 คน   ต.ค.61 - ม.ค.62  นางสาวเทพกญัญา พรหมขติัแกว้

กิจกรรม 3 การอบรมโดยระบบทางไกล        30,584,850        25,084,850       5,500,000  21,045 คน   ก.พ.62 - ส.ค.62  นางสาวแคทลียา  จักขุจันทร์

207260000 มูลนิธิ สอวน.      229,570,700     229,570,700                -   

207260100 มูลนิธ ิสอวน. (ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว)       229,570,700      229,570,700                 -   1 มูลนิธิ  ต.ค.61 - ม.ค.62  ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผนและ

ประกันคุณภาพ

 นางประภาพร อุทัยแพน

408270000 งบบรหิารงานประจ า      382,471,800     156,206,700   226,265,100

408270100 งบบุคลากร      262,850,000      147,721,100    115,128,900  ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและ

พัฒนาองค์กร

 นางสาวจิรวดี  อิม่สกุล

กิจกรรม 1 เงินเดือน       214,000,000      134,496,500      79,503,500 350 คน   ต.ค.61 - ก.ย.62  นางสุวมิล พีรทรัพย์

กิจกรรม 2 ลูกจ้างชั่วคราว            252,000                   -            252,000 1 คน   ต.ค.61 - ก.ย.62  นางสุวมิล พีรทรัพย์

กิจกรรม 3 กองทุนส ารองเล้ียงชีพ/กองทุนสงเคราะห์        23,540,000        13,224,600      10,315,400 350 คน   ต.ค.61 - ก.ย.62  นายชญพันธุ ์พุม่สงวน

กิจกรรม 4 เงินเพิม่พิเศษประจ าต าแหน่ง         11,350,000                   -        11,350,000 174 คน   ต.ค.61 - ก.ย.62  นางสุวมิล พีรทรัพย์

กิจกรรม 5 ค่าตอบแทนส าหรับผู้ทีม่ีเงินเดือนเต็มขัน้            108,000                   -            108,000 4 คน   เม.ย.61 - ก.ย.62  นางสุวมิล พีรทรัพย์

กิจกรรม 6 ค่าชดเชยเกษียณอายุและส้ินสุดสัญญาจ้าง        13,600,000                   -        13,600,000 11 คน   ส.ค.62  นางสุวมิล พีรทรัพย์

408270200 สาธารณูปโภค         6,750,000         5,000,000       1,750,000  ส่วนอาคารสถานทีแ่ละ

ยานพาหนะ

 นายกฤษ สิงนวล

กิจกรรม 1 ค่าไฟฟ้า          5,346,000 3,596,000               1,750,000  12 เดือน   ต.ค.61 - ก.ย.62

กิจกรรม 2 ค่าน้ าประปา            192,000 192,000                           -    12 เดือน   ต.ค.61 - ก.ย.62

กิจกรรม 3 ค่าโทรศัพท/์ส่ือสารโทรคมนาคม          1,212,000 1,212,000                         -    12 เดือน   ต.ค.61 - ก.ย.62

408270300 การด าเนินงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร       40,910,600         1,527,900      39,382,700  ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและ

พัฒนาองค์กร

 นางสาวจิรวดี  อิม่สกุล

กิจกรรม 1 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล/ตรวจสุขภาพ        10,000,000         1,527,900       8,472,100 350 คน   ต.ค.61 - ก.ย.62  นางสาวบญุญรัตน ์นภาคณาพร

กิจกรรม 2 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล/ตรวจสุขภาพของพนักงานทีเ่กษียณอายุ          1,000,000                   -         1,000,000 40 คน   ต.ค.61 - ก.ย.62  นางสาวสิริมดี นาคสังข์

กิจกรรม 3 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร            500,000                   -            500,000 55 คน   ต.ค.61 - ก.ย.62  นางสาวบญุญรัตน ์นภาคณาพร

กิจกรรม 4 ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก         25,600,000                   -        25,600,000  100 ราย   ต.ค.61 - ก.ย.62  นางสาวชนิกานต์ โพธะสินธุ

กิจกรรม 5 การด าเนินงานด้านบุคลากร             211,200                   -            211,200  100 ใบ   ต.ค.61 - ส.ค.62  นางสุวมิล พีรทรัพย์

กิจกรรม 6 การคัดเลือก สรรหา วา่จ้าง              28,000                   -             28,000  6 คร้ัง   ต.ค.61 - ส.ค.62  นางสุวมิล พีรทรัพย์
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รวม งบประมาณ นอกงบประมาณ
ยุทธศาสตร/โครงการหลัก/โครงการย่อย/กิจกรรม

งบประมาณจัดสรร
เปา้หมาย ระยะเวลา หน่วยงานทีร่บัผิดชอบ ผู้รบัผิดชอบ

กิจกรรม 7 การด าเนินการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ              136,000                   -            136,000 202 คน   มี.ค.62 - ก.ค.62  นายชญพันธุ ์พุม่สงวน

กิจกรรม 8 สวสัดิการอืน่ๆ (น้ าด่ืม/ยาและเวชภัณฑ์ห้องพยาบาล)            120,000                   -            120,000  350 คน   ต.ค.61 - ก.ย.62  นางสาวบญุญรัตน ์นภาคณาพร

กิจกรรม 9 กองทุนสวสัดิการผู้ปฏิบัติงาน สสวท.           3,040,000                   -         3,040,000  350 คน   ต.ค.61 - ก.ย.62  นางสาวบญุญรัตน ์นภาคณาพร 

นางฐิตาภา ข าเลิศ

กิจกรรม 10 การจัดงานวนัสถาปนา 47 ปี สสวท.            275,400                   -            275,400  1 คร้ัง   ม.ค.62

408270400 การด าเนินงานของฝ่ายยุทธศาสตร์ แผนและประกันคุณภาพ           817,500                   -            817,500  ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผนและ

ประกันคุณภาพ

 รอง ผอ.พรชัย อินทร์ฉาย

กิจกรรม 1 งานด้านยุทธศาสตร์              89,000                   -             89,000  2 ฉบับ   ธ.ค.61 - ก.ย.62  นางสาวศิริพร ลักษณาภิรมย์

กิจกรรม 2 งานด้านงบประมาณ            332,500                   -            332,500  1 แผน   ต.ค.61 - ก.ย.62  นางประภาพร อุทัยแพน

กิจกรรม 3 งานด้านแผนงาน              20,000                   -             20,000  1 แผน   ต.ค.61 - ก.ย.62  นางธนิดา โพธิม์าก

กิจกรรม 4 งานด้านติดตามผลการด าเนินงานของ สสวท.            371,000                   -            371,000  10 ฉบับ   ต.ค.61 - ก.ย.62  นางสาววรรณทิพา เทพหล้า

กิจกรรม 5 การด าเนินงานการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน                5,000                   -               5,000  5 ฉบับ   ต.ค.61 - ก.ย.62  นายพชร เทียมธารา

408270500 การด าเนินงานด้านวเิทศสัมพันธต์ามนโยบาย สสวท.           100,000                   -            100,000  ฝ่ายกิจการนานาชาติ  นางสาวนัฏฐพร รุจิขจร

กิจกรรม 1 การด าเนินงานด้านวเิทศสัมพันธต์ามนโยบาย สสวท.            100,000                   -            100,000 12 งาน   ต.ค.61 - ก.ย.62

408270600 การด าเนินงานของฝ่ายกฎหมาย           434,900                   -            434,900  ฝ่ายกฎหมาย  นายกานต์ พันเพิม่สิน

กิจกรรม 1 การด าเนินงานเกีย่วกับพระราชบัญญติั ข้อบังคับ ระเบียบ ของ สสวท.             103,400                   -            103,400  5 ฉบับ   พ.ย.61 - ก.ย.62

กิจกรรม 2 การประชุม อบรม สัมมนา การขอรับค าปรึกษากับหน่วยงานภายนอก                5,000                   -               5,000  5 คร้ัง   พ.ย.61 - ส.ค.62

กิจกรรม 3 การรวบรวมเอกสารและสรุปเร่ืองฟ้องคดีต่อผู้ทีก่่อให้เกิดความเสียหายต่อ สสวท. และในคดีที ่สสวท. ถูกฟ้องคดี           322,500                   -            322,500  8 คดี   ต.ค.61 - ส.ค.62

กิจกรรม 4 ระบบสารสนเทศส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของฝ่ายกฎหมาย                4,000                   -               4,000  1 ฉบับ   พ.ย.61 - มี.ค.62

กิจกรรม 5 การด าเนินการด้านกฎหมาย                    -                     -                   -    100 ฉบับ   ต.ค.61 - ก.ย.62

408270700 การด าเนินงานของฝ่ายบริหารทัว่ไป         6,863,000                   -         6,863,000  ฝ่ายบริหารทัว่ไป  นางสาวบุศรินทร์ นีละกาญจน์

กิจกรรม 1 การประชุมคณะกรรมการ สสวท. และอนุกรรมการ สสวท.          5,140,000                   -         5,140,000  60 ฉบับ   ต.ค.61 - ก.ย.62  นางสาวชวนพิศ มาศแสวง

กิจกรรม 2 การประชุมและร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก              88,000                   -             88,000 15 กิจกรรม   ต.ค.61 - ก.ย.62  นางใกล้รุ่ง รอดดี

กิจกรรม 3 ค่ารับรองของผู้บริหารระดับสูง            200,000                   -            200,000  120 คร้ัง   ต.ค.61 - ก.ย.62  นางบุษฎี พุกกะเวส

กิจกรรม 4 ค่าใช้จ่ายการปฏิบัติงานตามทีผู้่บริหารมอบหมาย            220,000                   -            220,000  48 คร้ัง   ต.ค.61 - ก.ย.62  นางบุษฎี พุกกะเวส

กิจกรรม 5 การด าเนินงานด้านงานสารบรรณ            415,000                   -            415,000  400เร่ือง/42,000ฉบับ   ต.ค.61 - ก.ย.62  นางบุษฎี พุกกะเวส

กิจกรรม 6 ค่าไปรษณียากร (หมวดค่าสาธารณูปโภค)            800,000                   -            800,000  12 งาน   ต.ค.61 - ก.ย.62  นางสาววาสนา สุขสาคร

408270800 การด าเนินงานของส่วนอาคารสถานทีแ่ละยานพาหนะ       21,225,000                   -        21,225,000  ส่วนอาคารสถานทีแ่ละ

ยานพาหนะ

 นายกฤษ สิงนวล

กิจกรรม 1 การด าเนินงานด้านอาคารสถานที่        15,074,639                   -        15,074,639  12 เดือน   ต.ค.61 - ก.ย.62
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รวม งบประมาณ นอกงบประมาณ
ยุทธศาสตร/โครงการหลัก/โครงการย่อย/กิจกรรม

งบประมาณจัดสรร
เปา้หมาย ระยะเวลา หน่วยงานทีร่บัผิดชอบ ผู้รบัผิดชอบ

กิจกรรม 2 การด าเนินงานด้านยานพาหนะ          4,230,361                   -         4,230,361  12 เดือน   ต.ค.61 - ก.ย.62

กิจกรรม 3 ค่าจ้างเหมางานด้านอาคารสถานทีแ่ละยานพาหนะ          1,920,000                   -         1,920,000  13 เดือน   ต.ค.61 - ก.ย.62

408270900 การด าเนินงานของฝ่ายการเงินและบัญชี         2,348,700                   -         2,348,700  ฝ่ายการเงินและบัญชี  นางสมนึก ทิศหล้า

กิจกรรม 1 การสอบบัญชีประจ าปี            950,000                   -            950,000 1 เล่ม   ก.พ.62 - เม.ย.62

กิจกรรม 2 การด าเนินงานทัว่ไปด้านการเงินและบัญชี          1,398,700                   -         1,398,700 4 งาน   ต.ค.61 - ก.ย.62

408271000 การด าเนินงานของฝ่ายจัดซ้ือและพัสดุ         2,676,500                   -         2,676,500  ฝ่ายจัดซ้ือและพัสดุ  นายกุลกว ีชินสกุลรัตนชัย

กิจกรรม 1 การจัดซ้ือวสัดุ          2,008,500                   -         2,008,500 3 สัญญา   พ.ย.61 - ก.ย.62  นางสาวรัตนาพร วานิชโช

กิจกรรม 2 การบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์              40,000                   -             40,000 12 เดือน   ธ.ค.61 - ก.ย.62  นายเอกรัตน์ หงส์ทิพย์วารี

กิจกรรม 3 การด าเนินงานทัว่ไปด้านพัสดุ            628,000                   -            628,000 12 เดือน   ต.ค.61 - ก.ย.62  นางณัฎฐา แจ่มใส

408271100 การด าเนินงานฝ่ายบริการวชิาการและบริหารทรัพย์สิน         1,010,000                   -         1,010,000  ฝ่ายบริการและบริหาร

ทรัพย์สิน

 นายสามารถ คงทวเีลิศ

กิจกรรม 1 การบริหารจัดการผลิตและจ าหน่ายส่ือการเรียนการสอนของสสวท.            360,000                   -            360,000 60 รายการ   ต.ค.61 - ก.ย.62  นางสาวนฤมล เจริญทรัพย์

กิจกรรม 2 การด าเนินงานส านักบริการวชิาการและบริหารทรัพย์สิน            650,000                   -            650,000   ต.ค.61 - ก.ย.62  นางสาวระววิรรณ ขุนทอง

408271200 การด าเนินงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน               5,000                   -               5,000  ฝ่ายตรวจสอบภายใน  นางมยุรี เทพรักษา

กิจกรรม 1 ด าเนินการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบ                    -                     -                  -   12 คร้ัง   ต.ค.61 - ก.ย.62

กิจกรรม 2 ติดตาม ประเมิน วเิคราะห์ และรายงานผลการตรวจสอบ                5,000                   -              5,000 2 เล่ม   ต.ค.61 - ก.ย.62

408271300 การด าเนินงานฝ่ายออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์           101,000                   -            101,000  ฝ่ายออกแบบและพัฒนา

อุปกรณ์

 นายณรงค์ แสงแก้ว

กิจกรรม 1 การเช่าเคร่ืองพิมพ์ (ต่อเนือ่ง 61)            101,000                   -            101,000 1 เคร่ือง   ต.ค.61 - ก.ค.62

408271400 การด าเนินงานฝ่ายนวตักรรมและเทคโนโลยีเพือ่การเรียนรู้           907,300                   -            907,300  ฝ่ายนวตักรรมเพือ่การเรียนรู้  นายศิริพล วุน่พันธ์

กิจกรรม 1 การบริการงานศิลป์ งานพิมพ์และงานโสตทัศนศึกษา            637,000                   -            637,000 2 รายงาน   ต.ค.61 - ก.ย.62  นายศิริพล วุน่พันธ์

กิจกรรม 2 การบริหารจัดการทรัพยากรห้องสมุด            270,300                   -            270,300 2 รายงาน   ธ.ค.61 - ก.ย.62  นางนิลุบล กองทอง

408271500 การด าเนินงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ       19,885,300                   -        19,885,300  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  นางสาวปล้ืมฤดี  ชาติวนัชัย

กิจกรรม 1 การบริหารจัดการ บ ารุงรักษา ซ่อมแซม และแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ขององค์กร        17,399,390                   -        17,399,390 610 เคร่ือง  ต.ค.61 - ก.ย.62  นายพีรพัฒน์  ผิวผา

กิจกรรม 2 ต่อลิขสิทธิซ์อฟต์แวร์          2,485,910                   -         2,485,910 382 สิทธิ์  ม.ค.62 - ก.ย.62  นายภากร  กุลศุภกร

408271600 การด าเนินงานศูนย์ประสานและบูรณาการทุนการศึกษา           402,000                   -            402,000  ฝ่ายประสานและบูรณาการ

ทุนการศึกษา

 นางวราภรณ์ ต. วฒันผล

กิจกรรม 1 งานประชุมเจ้าหน้าทีศู่นย์              83,000                   -             83,000 24 คน   ส.ค.62  นางสาวฐิตารีย์ อานัติ

กิจกรรม 2 การบริหารจัดการทุนการศึกษา            257,000                   -            257,000 1 คน   ต.ค.61 - ก.ย.62  นางสาวฐิตารีย์ อานัติ

กิจกรรม 3 การบริหารงานทุนการศึกษาต่างประเทศและปรับข้อมูล Oracle              62,000                   -             62,000 3 ฉบับ   มี.ค.62 - ส.ค.62  นายสืบพงศ์ ปานเพียรกุลภัค
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รวม งบประมาณ นอกงบประมาณ
ยุทธศาสตร/โครงการหลัก/โครงการย่อย/กิจกรรม

งบประมาณจัดสรร
เปา้หมาย ระยะเวลา หน่วยงานทีร่บัผิดชอบ ผู้รบัผิดชอบ

408271700 การสนับสนุนงบประมาณให้หน่วยงานภายนอก         9,660,100                   -         9,660,100  ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผนและ

ประกันคุณภาพ

 รอง ผอ.พรชัย อินทร์ฉาย

กิจกรรม 1 การสนับสนุนงบประมาณให้หน่วยงานภายนอก          9,660,100                   -         9,660,100   ต.ค.61 - ส.ค.62  นางธนิดา โพธิม์าก

408271800 ส ารองงบด าเนินการ         5,524,900         1,957,700       3,567,200  ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผนและ

ประกันคุณภาพ

 รอง ผอ.พรชัย อินทร์ฉาย

ส ารองงบด าเนินการ          5,524,900         1,957,700       3,567,200  

509000000 งบลงทุน       27,567,900                  -       27,567,900

509290000 ครุภัณฑ์ปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง         3,225,000                   -         3,225,000

509290100 ปรับปรุงอาคารสถานที่          1,045,000                  -         1,045,000 3 งาน  ส่วนอาคารสถานทีแ่ละ

ยานพาหนะ

นายกฤษ สิงนวล

509290200 การจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงห้องท างานฝ่ายออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์          1,640,000                  -         1,640,000 1 งาน  ต.ค.61 - ก.ค.62  ฝ่ายออกแบบและพัฒนา

อุปกรณ์
นายประกอบ สิทธสัิทธะ

509290300 ปรับปรุงห้องสตูดิโอ สสวท.            500,000                  -            500,000 1 งาน ต.ค.61 - มิ.ย.62 ฝ่ายนวตักรรมเพือ่การเรียนรู้ นายยุทธนันต์ หาญณรงค์

509290400 การจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงห้องท างานผู้อ านวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ              40,000                  -             40,000 1 งาน ธ.ค.61 - ก.ค.62 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวปล้ืมฤดี  ชาติวนัชัย

509300000 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       14,851,300                   -        14,851,300

509300100 การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อสอบออนไลน์ (OTIMS) (ต่อเนือ่งปี 61 เบิกงวด 2-3) (ด าเนินการเสร็จส้ิน

แล้ว)

         1,712,000                  -         1,712,000 1 ระบบ  ต.ค.61 - ก.พ.62 ฝ่ายนวตักรรมเพือ่การเรียนรู้ นางสาวเบญจพร  วรรธนวหะ

509300200 การพัฒนาระบบแสดงข้อสอบและท าข้อสอบออนไลน์ (OTDS)          1,722,600                  -         1,722,600 1 ร่างแบบ  ต.ค.61 - ก.ย.62 ฝ่ายนวตักรรมเพือ่การเรียนรู้ นางสาวเบญจพร  วรรธนวหะ

509300300 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล          1,900,000                  -         1,900,000 4 เคร่ือง  ต.ค.61 - เม.ย.62 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวปล้ืมฤดี  ชาติวนัชัย

509300400 จัดซ้ืออุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายเร็วสูง (Gigabit Switch)            597,000                  -            597,000 9 เคร่ือง  ต.ค.61 - เม.ย.62 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวปล้ืมฤดี  ชาติวนัชัย

509300500 จัดซ้ือลิขสิทธิซ์อฟต์แวร์ ส าหรับระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์            310,000                  -            310,000 3 สิทธิ์  ต.ค.61 - เม.ย.62 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวปล้ืมฤดี  ชาติวนัชัย

509300600 จัดซ้ือลิขสิทธิซ์อฟต์แวร์สนับสนุนการปฏิบัติงาน  Oracle 12C แบบ Perpetual          5,500,000                  -         5,500,000 26 สิทธิ์  เม.ย.62 - ส.ค.62 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวเสาวลักษณ์ ทองทา

509300700 จัดท าระบบประวติันักเรียนทุนและค่าใช้จ่ายนักเรียนทุนพสวท. สควค. (กรณี ติดตามนักเรียนทุนการศึกษา) 

ระบบวางแผนงบประมาณ (กรณีติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ)และระบบลูกหนีเ้งินยืมทดรอง (กรณีบัตรเครดิต

ราชการ) (ต่อเนือ่ง 61 ตามสัญญาจ้างเลขที ่91/2561) (ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว)

           416,000                  -            416,000 3 ระบบ  ธ.ค.61 - ม.ค.62 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวปล้ืมฤดี  ชาติวนัชัย

509300800 การจัดท าระบบฐานข้อมูลเครือข่าย          1,650,000                  -         1,650,000 1 ระบบ  ฝ่ายบริหารเครือข่ายและ

พัฒนาครู
นางสาวเขมวดี  พงศานนท์

509300900 จัดจ้างปรับปรุงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สสวท.            499,000                  -            499,000 1 ระบบ  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวปล้ืมฤดี  ชาติวนัชัย

509301000 การพัฒนาระบบอบรมครู            140,000                  -            140,000 1 ร่างแบบ ก.พ.62 - ก.ย.62 ฝ่ายนวตักรรมเพือ่การเรียนรู้ นางสาวสุธดิา การีมี

509301100 จัดซ้ือสิทธิก์ารใช้งาน FlippingBook Publisher (ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว)              74,700                  -             74,700 5 สิทธิ์ มี.ค.62 - เม.ย.62 ฝ่ายนวตักรรมเพือ่การเรียนรู้ นางสาวสุธดิา การีมี
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รวม งบประมาณ นอกงบประมาณ
ยุทธศาสตร/โครงการหลัก/โครงการย่อย/กิจกรรม

งบประมาณจัดสรร
เปา้หมาย ระยะเวลา หน่วยงานทีร่บัผิดชอบ ผู้รบัผิดชอบ

509301200 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับการพัฒนาส่ือดิจิทัล            330,000                  -            330,000 11 เคร่ือง ม.ค.62 - เม.ย.62  สาขาฟิสิกส์และ

วทิยาศาสตร์โลก
นายราม ติวารี

509310000 ครุภัณฑ์ส านักงาน         3,873,100                   -         3,873,100

509310100 เก้าอีส้ าหรับการประชุม (ยกเลิก 22 ก.พ.62)                    -                    -                   -     ต.ค.61 - ก.พ.62 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวปล้ืมฤดี  ชาติวนัชัย

509310200 เก้าอีส้ าหรับผู้ช านาญ (ยกเลิก 14 ก.พ.62)                    -                    -                   -     ฝ่ายนวตักรรมเพือ่การเรียนรู้ นายยุทธนันต์ หาญณรงค์

509310300 ตู้ดูดความชื้น (ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว)            100,000                  -   100,000         1 ใบ  ต.ค.61 - มี.ค.62 ฝ่ายนวตักรรมเพือ่การเรียนรู้ นายยุทธนันต์ หาญณรงค์

509310400 ตู้ล็อกเกอร์ (ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว)              14,200                  -             14,200 2 ตู้  ต.ค.61 - ก.พ.62 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวปล้ืมฤดี  ชาติวนัชัย

509310500 รถเข็น 4 ล้อ (ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว)                5,300                  -               5,300 2 คัน  ต.ค.61 - ก.พ.62 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวปล้ืมฤดี  ชาติวนัชัย

509310600 เคร่ืองปรับอากาศ          3,753,600                  -         3,753,600 96 เคร่ือง  ธ.ค.61 - เม.ย.62  ส่วนอาคารสถานทีแ่ละ

ยานพาหนะ

นายกฤษ สิงนวล

509320000 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่         4,488,100                   -         4,488,100

509320100 โปรเจคเตอร์ (ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว)              22,500                  -             22,500 1 เคร่ือง  ต.ค.61 - ธ.ค.61  สาขาฟิสิกส์และ

วทิยาศาสตร์โลก
นางฤทัย เพลงวฒันา

509320200 จอมอนิเตอร์ ขนาด 27 นิว้ (ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว)              91,600                  -             91,600 8 เคร่ือง  ต.ค.61 - มี.ค.62  ฝ่ายออกแบบและพัฒนา

อุปกรณ์
นายกิตติ แตรผ่องแผ้ว

509320300 ไฟถ่ายวดิีทัศน์ในสตูดิโอ          3,367,000                  -   3,367,000      1 ชุด  ต.ค.61 - มิ.ย.62 ฝ่ายนวตักรรมเพือ่การเรียนรู้ นายยุทธนันต์ หาญณรงค์

509320400 ไฟถ่ายวดิีทัศน์แบบเคล่ือนที่            250,000                  -   250,000         1 ชุด  ต.ค.61 - มิ.ย.62 ฝ่ายนวตักรรมเพือ่การเรียนรู้ นายยุทธนันต์ หาญณรงค์

509320500 ไฟถ่ายภาพนิง่ (ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว)              40,000                  -   40,000          1 ชุด  ต.ค.61 - มี.ค.62 ฝ่ายนวตักรรมเพือ่การเรียนรู้ นายยุทธนันต์ หาญณรงค์

509320600 กล้องถ่ายภาพนิง่ (ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว)            400,000                  -   400,000         2 ชุด  ต.ค.61 - มี.ค.62 ฝ่ายนวตักรรมเพือ่การเรียนรู้ นายยุทธนันต์ หาญณรงค์

509320700 เคร่ืองผสมสัญญาณเสียง (ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว)              55,000                  -   55,000          1 เคร่ือง  ต.ค.61 - มี.ค.62 ฝ่ายนวตักรรมเพือ่การเรียนรู้ นายยุทธนันต์ หาญณรงค์

509320800 อุปกรณ์ท าตัวอักษรซ้อนวดิีทัศน์ถ่ายทอดสด (ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว)              65,000                  -   65,000          1 ชุด  ต.ค.61 - มี.ค.62 ฝ่ายนวตักรรมเพือ่การเรียนรู้ นายยุทธนันต์ หาญณรงค์

509320900 เคร่ืองแปลงสัญญาณภาพวดิีทัศน์ (ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว)              68,000                  -   68,000          1 เคร่ือง  ต.ค.61 - มี.ค.62 ฝ่ายนวตักรรมเพือ่การเรียนรู้ นายยุทธนันต์ หาญณรงค์

509321000 อุปกรณ์รับสัญญาณภาพ SDI (ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว)              79,000                  -   79,000          1 อัน  ต.ค.61 - เม.ย.62 ฝ่ายนวตักรรมเพือ่การเรียนรู้ นายยุทธนันต์ หาญณรงค์

509321100 เคร่ืองมอนิเตอร์เสียงพิธกีร (ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว)              50,000                  -   50,000          1 ชุด  ต.ค.61 - มี.ค.62 ฝ่ายนวตักรรมเพือ่การเรียนรู้ นายยุทธนันต์ หาญณรงค์

509330000 ครุภัณฑ์โรงงาน           131,700                   -            131,700

509330100 ตู้เคร่ืองมือแบบเคล่ือนที ่(ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว)              28,600                  -   28,600          2 ตู้  ต.ค.61 - มี.ค.62  ฝ่ายออกแบบและพัฒนา

อุปกรณ์
นายกิตติ แตรผ่องแผ้ว

509330200 ตู้ช่างแบบต้ังพืน้ (ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว)              36,100                  -   36,100          2 ตู้  ต.ค.61 - มี.ค.62  ฝ่ายออกแบบและพัฒนา

อุปกรณ์

นายกิตติ แตรผ่องแผ้ว
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รวม งบประมาณ นอกงบประมาณ
ยุทธศาสตร/โครงการหลัก/โครงการย่อย/กิจกรรม

งบประมาณจัดสรร
เปา้หมาย ระยะเวลา หน่วยงานทีร่บัผิดชอบ ผู้รบัผิดชอบ

509330300 โต๊ะช่างแบบพืน้โต๊ะ ABS พร้อมชุดแขวนเคร่ืองมือ (ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว)              27,300                  -   27,300          1 ตัว  ต.ค.61 - มี.ค.62  ฝ่ายออกแบบและพัฒนา

อุปกรณ์
นายกิตติ แตรผ่องแผ้ว

509330400 โต๊ะช่างแบบพืน้โต๊ะปูด้วย PVC (ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว)              39,700                  -   39,700          2 ตัว  ต.ค.61 - มี.ค.62  ฝ่ายออกแบบและพัฒนา

อุปกรณ์
นายกิตติ แตรผ่องแผ้ว

509340000 ครุภัณฑ์อืน่           950,000                   -            950,000

509340100 ครุภัณฑ์ตามความต้องการของหน่วยงาน            950,000                  -   950,000         12 เดือน  ต.ค.61 - ก.ย.62  ฝ่ายจัดซ้ือและพัสดุ นายกุลกว ีชินสกุลรัตนชัย

509350000 ส ารองงบลงทุน             48,700                   -             48,700

509350100 ส ารองงบลงทุน              48,700                  -   48,700           ฝ่ายยทุธศาสตร์ แผนและ

ประกนัคุณภาพ
รอง ผอ.พรชัย อินทร์ฉาย

รวม 2,045,965,700  1,329,949,100  716,016,600  


