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สถาบันส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 

1.1 วิสัยทัศน์  

สสวท. เป็นองค์กรหลักของประเทศ ที่พัฒนาให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ทัดเทียมนานาชาติ 

1.2 เป้าประสงค ์

เพ่ือพัฒนานักเรียนไทยให้มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สูงขึ้น
เป็นล าดับและทัดเทียมนานาชาติ 

1.3 ผลกระทบ  

 เยาวชนไทยมีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การใช้ข้อมูล และหรือแก้ปัญหาโดยใช้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกิดประโยชน์ในการด ารงชีวิตหรือประกอบอาชีพ 

1.4 ผลลัพธ์  

1. นักเรียนไทยมีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ระดับชาติและทัดเทียมนานาชาติ  

2. ประเทศไทยมีนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เพิ่มขึ้น
จากการสร้างนักเรียน นักศึกษาท่ีมีความสามารถพิเศษ   

 
1.5  ผลผลิต  

1. หลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้  ซึ่งครบถ้วนสมบูรณ์ ใช้ง่ายและมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล เน้นการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา  

2. ศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติและศูนย์สะเต็มศึกษาภาค  สนับสนุนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแบบบูรณาการ ให้บริการครอบคลุมทุกภูมภิาคท่ัวประเทศ 

3. ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ให้บริการครู นักเรียน 
นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ิมข้ึน   

4. นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา โดยใช้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
5. นักเรียนใช้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตหรืออาชีพ 
6. นักเรียนผู้ช่วยครูที่มีความรู้ความสามารถในการใช้หลักสูตร สื่อและบริการของ สสวท. เพ่ือ

ช่วยเหลือครูผู้สอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  มีจ านวนเพิ่มขึ้น 
7. นักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  มีจ านวน

เพ่ิมข้ึน 
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8. นักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ช่วยเหลือเพ่ือน
นักเรียนในสถานศึกษาให้มีความรู้  ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี มีจ านวน
เพ่ิมข้ึน 

9. ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอนและใช้นวัตกรรมตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

10. ครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามเกณฑ์ระดับชาติมี
จ านวนเพิ่มขึ้น   

11. ครูพ่ีเลี้ยงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  ให้บริการวิชาการแก่ครูผู้สอนอย่าง
ต่อเนื่องและมีจ านวนเพิ่มขึ้น  

12. สถานศึกษาใช้หลักสูตร หนังสือเรียน คู่มือครู สื่อ กระบวนการเรียนรู้และนวัตกรรมที่เก่ียวข้อง ของ 
สสวท. มีจ านวนเพิ่มขึ้น  

13. สสวท. เป็นที่รู้จักและมีภาพลักษณ์ที่ดีในสถานะเป็นองค์กรพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของชาติ 

14. สสวท. เป็นองค์กรแห่งคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาลและใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย   

15. บุคลากรของ สสวท. มีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 

หมายเหตุ   หลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ หมายถึง  (1) หลักสูตร (2) หนังสือเรียน (3) คู่มือครู (4) เครื่องมือ
วัดผลประเมินผล (5) สื่อประกอบการเรียนรู้ (รวมถึงแบบฝึกหัด) (6) กระบวนการจัดการเรียนรู้ (รวมถึงแผนการสอน)       
(7) นวัตกรรมจัดการเรียนรู้ (รวมถึงรายการโทรทัศน)์ และ (8) เอกสารเสริมความรู้และอ้างอิง) 

1.6 ยุทธศาสตร์ 
เพ่ือให้ระบุผลผลิตตามที่วางไว้ สสวท. ได้ก าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน

จ าแนกเป็น 5 ด้าน ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การยกระดับการพัฒนาหลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้  ด้าน

วิทยาศาสตร์  คณิ ตศาสตร์และเทคโน โลยี  ที่ ใช้ ง่ ายและมี คุณ ภาพตาม
มาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การขับเคลื่อนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ 
และพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้กลไกการเรียนรู้ที่เป็นนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาก าลังคนและเครือข่ายสนับสนุนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรให้เป็น
องค์กรแห่งคุณภาพและยกระดับคุณภาพบุคลากรโดยใช้ระบบสมรรถนะ   



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

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12

ยุทธศาสตร์แผนการ

ศึกษาแห่งชาติ 20 ปี

นโยบายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ

ยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ

ยุทธศาสตร์ สสวท.

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรม
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การสร้างโอกาส ความเสมอภาค
และความเท่าเทียมทางการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาประสิทธิภาพ

ของระบบบริหารจัดการศึกษา

ด้านการผลิต พัฒนากําลังคน
และสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศัยภาพคน ด้านการพัฒนาระบบ

และการบริหารจัดการ
ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและ
การลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1

พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียน

การสอน การวัดและประเมินผล

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทาง

การศึกษาและการเรียนรู้อย่าง

ต่อเนื่องตลอดชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 6

พัฒนาระบบบริหารจัดการและ

ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

ในการจัดการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การยกระดับการพัฒนาหลักสูตร
สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

และเทคโนโลยี ที่ใช้ง่าย
และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การขับเคลื่อนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ
และพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์

โดยใช้กลไกการเรียนรู้ที่เป็นนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุก

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนากําลังคนและเครือข่าย

สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
องค์กร ให้เป็นองค์กรแห่งคุณภาพ

และยกระดับคุณภาพบุคลากรโดยใช้
ระบบสมรรถนะ

ยุทธศาสตร์ที่ 8 
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค

และเท่าเทียมกันทางสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 6

ด้านการปรับสมดุล

และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย
และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การบริหารจัดการในภาครัฐ

การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การสร้างความเป็นธรรม

และลดความเหลื่อมล้ําในสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์

และบุคลากรทางการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ผลิตและพัฒนากําลังคน

รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับ

ความต้องการของการพัฒนาประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 5

ส่งเสริมและพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
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1.8 ผังเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรร แผนงาน เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-หน่วยงาน ผลผลิต งบประมาณ และเป้าหมายตัวชี้วัด

ผลผลิต / โครงการ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12

เป้าหมายการให้บริการ

หน่วยงาน

เป้าหมายตัวชี้วัดผลผลิต

ยุทธศาสตร์ สสวท.

ผู้เรียนที่มีอัจฉริยภาพและความสามารถพิเศษ

ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอย่างเต็มศักยภาพ

วิจัย พัฒนาและเผยแพร่หลักสูตร สื่อ กระบวนการเรียนรู้

การวัดประเมินผล รวมทั้งพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

และจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนายกระดับการศึกษา

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียนให้สูงขึ้น

ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการพัฒนาและส่งเสริม

หลักสูตร สื่อ นวัตกรรมและกระบวนการเรียนรู้

ที่ได้รับการวิจัยและพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

จํานวนผู้มีความสามารถพิเศษที่ได้รับการพัฒนา

และส่งเสริม 42,600 คน

1. จํานวนหลักสูตร สื่อ

นวัตกรรมและกระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการพัฒนา 218 รายการ

2. จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาและ

ส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2,100 คน

ยุทธศาสตร์ที่ 1

การยกระดับการพัฒนา
หลักสูตร สื่อ

และกระบวนการจัดการเรียนรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

และเทคโนโลยี ที่ใช้ง่าย
และมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

การขับเคลื่อนการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

และเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ
และพัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะห์

โดยใช้กลไกการเรียนรู้ที่เป็น
นวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 4

การสื่อสารประชาสัมพันธ์
เชิงรุกเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

การพัฒนากําลังคน
และเครือข่าย

สนับสนุนการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

และเทคโนโลยี
อย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล

ยุทธศาสตร์ที่ 5

การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการและระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศขององค์กร
ให้เป็นองค์กรแห่งคุณภาพ

และยกระดับคุณภาพ
บุคลากร

โดยใช้ระบบสมรรถนะ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม

1. จํานวนผู้ผ่านการอบรมตามหลักสูตรสะเต็มศึกษา

จํานวน 47,500 คน

2. จํานวนศึกษานิเทศก์ปฐมวัย ผู้บริหารสถานศึกษา

และครูปฐมวัย จํานวน 4,026 คน

3. จํานวนทุนสนับสนุนการศึกษา 3,362 ทุน

2.โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) อย่างมีคุณภาพด้วยการจัด

ประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี

และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย (ยุทธศาสตร์ที่ 3)

3.โครงการทุนสนับสนุนการศึกษานักเรียน นักศึกษาและครู
เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีและตอบสนองต่อความต้องการขอประ
เทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ยุทธศาสตร์ที่ 3)

1.โครงการปรับการเรียนเปลี่ยนวิธีการสอนของครูวิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามแนวทางสะเต็มศึกษาใน

ทุกจังหวัดและทุกเขตพื้นที่การศึกษาทุกสังกัด (ยุทธศาสตร์ที่ 2)

แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา

และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 8 
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
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1.9 โครงการหลักภายใต้ยุทธศาสตร์ 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สสวท. ได้จัดท าโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์เพ่ือขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน
ของ สสวท. จ านวนทั้งสิ้น 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 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสะเต็มศึกษาเพ่ือการขยายผล 

โครงการหลัก 4 โครงการพัฒนาและขยายบริการของศูนย์เรียนรู้ดิจิทัล และสื่อดิจิทัล 

       ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาก าลังคนและเครือข่ายสนับสนุนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์                     
                             และเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

โครงการหลัก 5 โครงการพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และบุคลากรทางการ
ศึกษา ในโรงเรียนโครงการพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

โครงการหลัก 6 โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอ าเภอ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

โครงการหลัก 7 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตครูและนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 

       ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ 
                            เทคโนโลยี 
       ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององค์กรให้เป็น  
                            องค์กรแห่งคุณภาพและยกระดับคุณภาพบุคลากร โดยใช้ระบบสมรรถนะ 

       โครงการหลัก 8 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและสื่อสารองค์กร 
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1.10 ผลการด าเนินงานและเป้าหมายของตัวชี้วัดรายยุทธศาสตร ์
 

ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน พ.ศ. เป้าหมาย พ.ศ. 

โครงการหลักที่ตอบ
ตัวชี้วัด 

2557 2558 2559 2560 2561 โดยตรง โดยอ้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 (โครงการหลัก 1, 2)        

1. จ านวนหลักสตูร สื่อและกระบวนการจัดการเรยีนรู้ 
วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์และเทคโนโลยีทีม่ีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล เน้นการคดิวิเคราะห์ แก้ปัญหาและการน าไปใช้ 

471 402 415 200 200 1 2 

2. ร้อยละของหลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้
ง่ายและมีคณุภาพตามมาตรฐานทีก่ าหนด 

88 80  80 100 100 1 2 

3. ร้อยละของครูที่ใช้หลักสูตร สื่อและกระบวนการจดัการ
เรียนรูด้้านวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์และเทคโนโลยีของ สสวท. 

58 59 50 60 80 1 2 

4. ร้อยละของนักเรียน ที่ใช้หนังสอืเรียนและ/หรือสื่อ 
วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์และเทคโนโลยีของ สสวท. 

44 41 40 60 80 1 2 

5. จ านวนสถานศึกษา ที่ใช้หลักสตูร สื่อและกระบวนการจดัการ
เรียนรูด้้านวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์และเทคโนโลยีของ สสวท. 

13,000 16,100 14,000 18,000 20,000 1 2 

6. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้หลกัสูตร สื่อและกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ของ สสวท. 

4.19 4.27 4.12 4.30 4.5 1 2 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 (โครงการหลัก 3, 4)        
1. ร้อยละของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ใช้วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตหรืออาชีพ 

- - baseline เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5 

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5 

3 - 

2. ร้อยละของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายซึ่งใช้หลักสูตร สื่อ และ
กระบวนการจดัการเรียนรู้ของ สสวท. ที่มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา 

- - baseline เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5 

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5 

3 - 

3. จ านวนโรงเรียนที่จดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์
และเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ โดยใช้กลไกการเรียนรู้ที่เป็น
นวัตกรรม รวมทั้งสะเต็มศึกษา  

91 1,174 2,090 8,000 11,000 3 - 

4. ร้อยละของหลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้    
ในรูปแบบดิจิทัล และ e-learning ที่เผยแพร่ ทางอินเทอร์เน็ต
และแอพพลิเคชั่น บนโทรศัพท์มือถือ และแท็บเลต็ 

เผยแพร่ 
6,075 
ช้ิน 

58.74 147.50 80 90 4 - 

5. จ านวนผู้เข้าใช้หลักสตูร สื่อและกระบวนการจัดการเรยีนรู้ 
ในรูปแบบดิจิทัลและ e-learning 

1,713,772 3,550,953 6,342,000 4,000,000 5,000,000 4 - 

6. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บรกิารศูนย์เรียนรูด้ิจิทัล  
(IPST Learning Space) 
 
 
 

4.36 4.34 4.21 3.80 4.00 4 - 
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ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน พ.ศ. เป้าหมาย พ.ศ. 

โครงการหลักที่ตอบ
ตัวชี้วัด 

2557 2558 2559 2560 2561 โดยตรง โดยอ้อม 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 3 (โครงการหลัก 5, 6, 7)        
2.  1. จ านวนก าลังคนท่ีสนับสนุนการจัดการเรยีนรู้  

มีความสามารถในการจัดการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี รวมทั้งสะเตม็ศึกษา 

6,230 10,706 7,000 8,000 10,000 5 - 

3.  2. จ านวนหน่วยงานภาคส่วนตา่ง ๆ (การศึกษา ราชการ 
เอกชน ประชาสังคม ต่างประเทศ) ที่สนับสนุนการจดัการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ เทคโนโลยีและสะเตม็ศึกษา 

16 19 20 19 20 5, 6, 7 
 

- 

4.  3. จ านวนครูที่มีความรูค้วามสามารถในการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์และเทคโนโลยี ตามเกณฑ์ของ สสวท. 

9,199 18,713 48,300 25,000 30,000 5,6 - 

5.  4. จ านวนนักวิทยาศาสตร์และผู้เช่ียวชาญที่ท างานในประเทศ
ไทย ด้านวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์และเทคโนโลยี  ซึ่งเพ่ิมขึ้น
จากการสร้างนักเรยีน นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษ 

5,548 5,586 5,747 7,300 8,000 7 - 

6.  5. จ านวนผู้มีความสามารถพิเศษที่เข้ามามสี่วนร่วมในการ
จัดการเรียนรู ้

602 740 960 1,1130 1,300 7 - 

7. ยุทธศาสตร์ที่ 4 (โครงการหลักที่ 8)        
1.  1. จ านวนผู้ที่ได้รับการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของ สสวท. 3,370,000 3,145,000 5,000,000 15,000,000 20,000,000 8 - 
2.  2. ร้อยละของผลติภณัฑ์ของ สสวท. ที่ได้รับการประชาสัมพันธ์

ทางสื่อมวลชนหรือสื่อออนไลน ์
100 100 100 100 100 8 - 

3.  3. ระดับการยอมรับในข้อมลูข่าวสาร และผลงานของ สสวท. 4.17 4.11 4.25 4.25 4.40 8 - 
4.  4. ร้อยละของเยาวชนกลุ่มเป้าหมายที่มีความตระหนักและเห็น

ความส าคญัของการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี  

74.85 84.44 70.20 80.00 85.00 8 - 

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 (โครงการหลักที่ 8)        
1. ร้อยละของมติิคุณภาพองค์กรที่มผีลการประเมินในระดับดี 100 100 100 80 80 8 - 
2. ร้อยละของระบบบริหารจดัการองค์กรที่ใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

63.15 83.33 75.00 80.00 85.00 8 - 

3. ร้อยละของบุคลากรของ สสวท. มสีมรรถนะหลัก สมรรถนะ
ตามกลุม่งาน และสมรรถนะด้านบริหารตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

67.37(หลัก)/ 
71.28 

(พื้นฐาน) 

57.78(หลัก)/ 
78.85 

(พื้นฐาน) 

44.7  
(กลุ่มงาน) 

6. 80.00 7. 90.00 8 - 
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แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

สถาบันสงเสรมิการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 
 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ไดจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือตอบสนองเปาหมายการใหบริการของกระทรวงศึกษาธิการ 2 เปาหมาย คือ  

1. ผลการประเมินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ในกลุมวิชาหลัก 5 วิชา 

ในแตละชวงชั้นการศึกษา (ป.6 ม.3 และ ม.6) มีคาเฉลี่ยสูงข้ึน  

2. จํานวนผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  

โดยมีกรอบวงเงินจํานวนท้ังสิ้น 1,550,847,000 บาท ประกอบไปดวย เงินงบประมาณจากรัฐ จํานวน 

1,320,847,000 บาท และเงินจากกองทุนสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 230,000,000 

บาท ตามรายละเอียด ดังนี้ 

 

1. ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ สสวท.  

รายการ 
งบประมาณ

รวม 

งบประมาณ

จากรัฐ 

เงินจากกองทุน

สงเสริมฯ 

 1. งบบุคลากร  228,080,000 143,803,600 84,276,400 

 2. งบดําเนินงานตามแผนงานพ้ืนฐาน 689,164,700 548,058,100 141,106,600 

     2.1 งบดําเนินงานตามยุทธศาสตร สสวท. 346,260,800 322,405,300 23,855,500 

     2.2 งบบริหาร 90,759,800 9,863,700 80,896,100 

     2.3 งบมูลนิธิ สอวน.  215,789,100 215,789,100 - 

     2.4 งบลงทุน 36,355,000 - 36,355,000 

 3. งบดําเนินงานตามแผนงานบูรณาการ 628,985,300 628,985,300 - 

 4. งบสํารอง 4,617,000 - 4,617,000 

รวม 1,550,847,000 1,320,847,000 230,000,000 
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2. รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ สสวท. แยกตามหมวดเงิน 

งบบุคลากร 

รายการ งบประมาณรวม งบประมาณจากรัฐ 
เงินจากกองทุน

สงเสริมฯ 

1. เงินเดือน 188,000,000  130,730,500 57,269,500 

2. คาจางช่ัวคราว 1,500,000  - 1,500,000 

3. เงินสวนควบ 38,580,000  13,073,100 25,506,900 

รวม 228,080,000  143,803,600  84,276,400  

 

งบดําเนินงานตามแผนงานพ้ืนฐาน 

รายการ งบประมาณรวม งบประมาณจากรัฐ 
เงินจากกองทุน

สงเสริมฯ 

1. งบดําเนินงานตามยุทธศาสตร สสวท. 346,260,800 322,405,300 23,855,500 

2. งบบริหารงานประจํา  90,759,800 9,863,700 80,896,100 

    1. สาธารณูปโภค  7,116,000  6,500,000 616,000 

    2. งานทรัพยากรบุคคล  29,102,000   -    29,102,000 

    3. งานยุทธศาสตรและแผน  8,500,000                         -    8,500,000 

    4. งานสื่อสารองคกรและวิเทศสัมพันธ  200,000  -    200,000  

    5. งานกฎหมาย    80,000  -    80,000 

    6. งานบริหารท่ัวไป 23,594,800  3,363,700 20,231,100 

    7. งานการเงินและบัญชี    1,250,000  -    1,250,000 

    8. งานจัดซื้อและพัสด ุ   2,160,000  -    2,160,000  

    9. งานบริการวิชาการ 1,650,000  -    1,650,000  

    10. งานนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู  1,500,000  -    1,500,000 

    11. งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 15,607,000                         -    15,607,000 

3. งบมูลนิธิ สอวน.  215,789,100  215,789,100 -    

4. งบลงทุน  36,355,000  - 36,355,000 

   1. ครุภณัฑปรับปรุงท่ีดินและสิง่กอสราง 20,000,000  -    20,000,000 

   2. ครุภณัฑคอมพิวเตอร 10,825,000  - 10,825,000 

   3. ครุภณัฑสาํนักงาน 4,182,000  -              358,300  

   4. ครุภณัฑหอพัก 848,000  -              206,000  

   5. ครุภณัฑอ่ืน ๆ  500,000 - 500,000 

รวม 689,164,700 548,058,100 141,106,600 
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งบดําเนินงานตามแผนงานพ้ืนฐาน (รายยุทธศาสตร) 

รายการ 
งบประมาณ

รวม 

งบประมาณ

จากรัฐ 

เงินจาก

กองทุน

สงเสริมฯ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : การยกระดับการพัฒนาหลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู ดาน

วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ท่ีใชงายและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

83,777,500 83,777,500 - 

  1. โครงการการพัฒนาหลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรยีนรูวิทยาศาสตร คณติศาสตร

และเทคโนโลย ี

68,803,000 68,803,000 - 

  2. โครงการวิจัย วัดผล ประเมินผลการจัดการเรยีนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ

เทคโนโลย ี

14,974,500 14,974,500 - 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : การขับเคลื่อนการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีเชิง

บูรณาการ และพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห โดย ใชกลไกการเรียนรูท่ีเปนนวัตกรรม 

58,755,900 58,755,900 - 

  3. โครงการพัฒนาศักยภาพดานสะเต็มศึกษาเพ่ือการขยายผล 37,240,000 37,240,000 - 

  4. โครงการพัฒนาและขยายบรกิารของศูนยเรียนรูดิจิทัล และสื่อดิจิทัล 21,515,900 21,515,900 - 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : การพัฒนากําลังคนและเครือขายสนับสนุนการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตรและเทคโนโลยีอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

165,824,700 165,824,700 - 

  5. โครงการพัฒนาครูผูสอนวิทยาศาสตร คณติศาสตรและเทคโนโลยี และบุคลากรทางการ

ศึกษา ในโรงเรียนโครงการพระราชดําริสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

5,834,900 5,834,900 - 

  6. โครงการยกระดับคณุภาพโรงเรียนระดับอําเภอ ดานวิทยาศาสตร คณติศาสตรและ

เทคโนโลย ี

34,389,800 34,389,800 - 

  7. โครงการพัฒนาและสงเสริมการผลิตครูและนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษดาน

วิทยาศาสตร คณติศาสตรและเทคโนโลย ี

125,600,000 125,600,000 - 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : การสื่อสารประชาสัมพันธเชิงรุก เพ่ือสงเสริมการเรียนรูวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 

ยุทธศาสตรท่ี 5 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ

องคกรใหเปนองคกรแหงคุณภาพและยกระดับคุณภาพบุคลากรโดยใชระบบสมรรถนะ 

37,902,700 14,047,200 23,855,500 

   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 งบประมาณรวม งบประมาณจากรัฐ 
เงินจากกองทุน

สงเสริมฯ 

โครงการปรับการเรียนเปลี่ยนวิธีการสอนของครูวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ตามแนวทางสะเต็มศึกษาในทุกจังหวัด

และทุกเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทุกจังหวัด 

67,713,200 67,713,200 - 

โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5 ป) อยางมีคุณภาพ ดวยการจดั

ประสบการณเรยีนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะ

เต็มศึกษาในระดับปฐมวัย 

60,181,900 60,181,900 - 

โครงการทุนสนับสนุนการศึกษานักเรียน นักศึกษาและครู  

เพ่ือพัฒนาใหเปนผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตรและเทคโนโลยี และตอบสนองตอความตองการของ

ประเทศและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

501,090,200 501,090,200 - 

รวม 628,985,300 628,985,300 - 
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รายละเอียดแผนปฏบิัติการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561 

(แยกตามยทุธศาสตร) 
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ยุทธศาสตรท่ี 1 :  การยกระดับการพัฒนาหลกัสตูร สือ่และกระบวนการจัดการเรียนรูดาน 

วิทยาศาสตร คณติศาสตรและเทคโนโลยี ท่ีใชงายและมีคุณภาพตาม     

มาตรฐานสากล 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :  หลักสูตร สื่อและเครื่องมือจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ

เทคโนโลยี ครบถวนสมบูรณ ใชงายและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เนน

การคิดวิเคราะห การแกปญหา และการนําไปใช 

ตัวชี้วดัและคาเปาหมาย : 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 2561 

1. จํานวนหลักสตูร สื่อและกระบวนการจัดการเรยีนรู วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมคีณุภาพ

ตามมาตรฐานสากล เนนการคดิวิเคราะห แกปญหาและการนําไปใช 

รายการ 200 

2. รอยละของหลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีใชงายและมีคณุภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนด รอยละ 100 

3. รอยละของครูท่ีใชหลักสูตร สื่อและกระบวนการจดัการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณติศาสตรและ

เทคโนโลยีของ สสวท. 

รอยละ 80 

4. รอยละของนักเรียน ท่ีใชหนังสอืเรียนและ/หรือสื่อ วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีของ สสวท. รอยละ 80 

5. จํานวนสถานศึกษา ท่ีใชหลักสตูร สื่อและกระบวนการจดัการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณติศาสตรและ

เทคโนโลยีของ สสวท. 

โรงเรียน 20,000 

6. ระดับความพึงพอใจของผูใชหลกัสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรูของ สสวท. ระดับ 4.5 

 

โครงการหลกัภายใตยุทธศาสตร 
โครงการหลัก งบประมาณ 

  1. โครงการการพัฒนาหลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ

เทคโนโลย ี

68,803,000  

  2. โครงการวิจัย วัดผล ประเมนิผลการจัดการเรียนรูดานวทิยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลย ี 14,974,500  

รวม 83,777,500 
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โครงการหลัก 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

1. ช่ือโครงการ การพัฒนาหลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 

 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ   

  รศ. ดร.สัญญา มิตรเอม  รองผูอํานวยการ 

  ดร.วนิดา ธนประโยชนศักดิ์ ผูชวยผูอํานวยการ 

  ดร.ชัยวุฒิ เลิศวนสริิวรรณ  ผูชวยผูอํานวยการ 

  ดร.กุศลิน มุสิกุล   ผูชวยผูอํานวยการ 

 

3. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร สสวท.   

ยุทธศาสตรท่ี 1 การยกระดับการพัฒนาหลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู ดานวิทยาศาสตร 

 คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ท่ีใชงายและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

 

4. เหตุผลและความจําเปน     

  จากสภาพสังคมและเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนไป รวมถึงมีการพ่ึงพาและใชเทคโนโลยีมากข้ึน ท้ังใน

ชีวิตประจําวันและการศึกษา ประกอบกับรายงานผลการจัดอันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศใน 

World  Economic  Forum (WEF)  -  The Global Competitiveness Report 2012 -2013 ได จั ด อันดับ

การศึกษา โดยประเทศไทยอยูในลําดับท่ี 8 ในกลุมอาเซียนจึงถือวามีคะแนนต่ําสุด และผลสอบ PISA (การรูเรื่อง

การอาน การรูเรื่องคณิตศาสตร การรูเรื่องวิทยาศาสตร) ท่ีผานมาประเทศไทยก็มีคะแนนต่ํากวาคาเฉลี่ย OECD 

สาเหตุสําคัญหนึ่งคือ นักเรียนไทยขาดความสามารถในการคิดวิเคราะห แกปญหา ขาดทักษะการอาน เขียน เนน

แตการทองจําเนื้อหา ขอสอบ ดังนั้น สสวท. จึงไดวิจัยและพัฒนาหลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีมี

คุณภาพ และทันสมัยข้ึนเพ่ือเปนเครื่องมือชวยใหนักเรียนสามารถนําไปใชในการเรียน รวมท้ังครูผูสอนและ

บุคลากรทางการศึกษาสามารถนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม เสริมสรางพัฒนาการของ

ผูเรียนพรอมท้ังจะเปนการชวยยกระดับคุณภาพการศึกษาดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีใหดียิ่งข้ึน 

 

5. วัตถุประสงค   

5.1 เพ่ือพัฒนาหนังสือเรียน คูมือครู และสื่อการเรียนรูประกอบหลักสูตรวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ

เทคโนโลยี ท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เนนการคิดวิเคราะหและแกปญหา ท่ีสามารถเผยแพรใหแก

ครูผูสอน นักเรียน ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาและบุคคลท่ัวไปนําไปใชประกอบการจดัการเรียนการสอน

เพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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5.2 เพ่ือพัฒนาและสงเสริมการใช หลักสูตร สื่อและกระบวนการเรียนรู ตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ซ่ึง

เนนการคิด วิเคราะห แกปญหา และการนําไปใช  

5.3 เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุมสาระวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ใหมีความรู ความ

เขาใจ และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดวยความรวมมือของหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

5.4 เพ่ือจัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการ สื่อการเรียนการสอน เครื่องมือ อุปกรณทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

และเทคโนโลยีใหครู อาจารย นิสิต นักศึกษา ตลอดจนประชาชนท่ัวไปไดชมและพิจารณาเลือกสรรไปปรับใช 

 

6. ผลผลิต (output) และเปาหมาย (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 หลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพตาม 

  มาตรฐานสากล เนนการคิดวิเคราะห แกปญหาและการนําไปใช โดยการพัฒนาของ สสวท.  

เปาหมาย   (1) 9 ชั้นป  

          (2) 218 รายการ 

6.1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีมีความรู ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรูในชั้นเรียน ตาม 

  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยการพัฒนาของ สสวท.  

เปาหมาย   1,350 คน 

6.1.3 นักเรียน ครู อาจารย นิสิต นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป ท่ีเขารวมนิทรรศการดานวิทยาศาสตร  

  คณิตศาสตร และเทคโนโลยี เนื่องในงาน วทร.23  

เปาหมาย   2,000 คน 

6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 หลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีท่ีพัฒนาข้ึนมี

คุณภาพตามมาตรฐานสากล เนนการคิดวิเคราะห แกปญหาและการนําไปใช 

6.2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรูความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรูในชั้นเรียน ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

7. ผลลัพธ (Outcome)  

7.1 นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีนําหลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู วิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร และเทคโนโลยีท่ีพัฒนาข้ึนไปใช สามารถเกิดการคิดวิเคราะห แกปญหาและการนําความรูไปใช

ในชีวิตจริงได 
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7.2 นักเรียนในโครงการของ สสวท. มีความรู ความสามารถดานวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร สูงกวาคะแนน

เฉลี่ยการสอบระดับชาติ (O-NET) (โรงเรียนศูนยสะเต็มศึกษาภาค โรงเรียนเครือขายสะเต็มศึกษา สังกัด 

สพฐ. โรงเรเรียนท่ีเปนศูนยการพัฒนาผูสอนและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สช. และโรงเรียนในเครือขาย 

พสวท. และ สควค.) 

7.3 โรงเรียนท่ัวประเทศนําหลักสูตร สื่อและกระบวนการเรียนรู ท่ีพัฒนาโดย สสวท. ไปปรับใชในการเรียนการ

สอน 

7.4 นักเรียน ครู อาจารย นิสิต นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป มีความสนใจในวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ

เทคโนโลยีเพ่ิมมากข้ึน 

 

8. วงเงินงบประมาณ 68,803,000 บาท  
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9. กิจกรรม เปาหมาย และงบประมาณ 

กิจกรรม 
เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 
งบประมาณ 

โครงการยอย 1  การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร ระดับประถมศึกษา 

 18,337,800 

   กิจกรรมท่ี 1 การพัฒนา ทดลองใช และติดตามผลหนังสือเรียน คูมือครู แบบฝกหดั ช้ัน  

ป.2, ป.3, ป.5, ป.6 (หลักสตูร 51) 

828 คน/ 
รายงาน 1 ฉบับ/ 

วีดิทัศน 1 ชุด 

15,668,700 

   กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนาหนังสือเรียน และแบบฝกหัด รายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 2 และ 5 

4 ตนฉบับ 1,440,900 

 

   กิจกรรมท่ี 3  การพัฒนาคูมือครู รายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 และ 4 2 ตนฉบับ 1,138,200 

   กิจกรรมท่ี 4  การปรับปรุงสื่อวิทยาศาสตรแบบสื่อดิจิทัลแสดงผลเสมือนจริงเสริมการเรียนรู

รายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 และ 4 

2 เลม 90,000 

โครงการยอย 2 การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

 5,118,200 

   กิจกรรมท่ี 1 การอบรมเชิงปฏบัิติการการใชหนังสือเรียน คูมือครู กลุมสาระวิทยาศาสตร ช้ัน ม.1 

และ ม.2 

9 โรงเรียน 1,274,400 

   กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนาตนฉบับหนังสือเรียน คูมือครู กลุมสาระวิทยาศาสตร ช้ัน ม.2 และ ม.3 6 ตนฉบับ 3,018,000 

   กิจกรรมท่ี 3 การจัดทําสื่อวิทยาศาสตรแบบสื่อดิจิทัลแสดงผลเสมือนจริงเสริมการเรยีนรูรายวิชา

พ้ืนฐานวิทยาศาสตร ช้ัน ม.1 

1 เลม 422,000 

   กิจกรรมท่ี 4 การพัฒนาและทดลองใชชุดการเรียนรูฟสิกสสําหรับครูท่ีไมจบวิชาเอก 1 ตนฉบับ/12 คน 403,800 

โครงการยอย 3  การพัฒนาหนังสือเรียนและคูมือครู กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย สาระการเรียนรูฟสิกส 

 2,082,000 

   กิจกรรมท่ี 1 หนังสือเรียน คูมือครู สาระการเรียนรูฟสิกส ม.5 4 เลม 1,812,000 

   กิจกรรมท่ี 2  จัดทําตนฉบับพรอมพิมพหนังสือเรียนและคูมือครู ฟสิกส ม.4 เลม 1 และ 2 6 เลม 270,000 

โครงการยอย 4  การพัฒนาหนังสือเรียนและคูมือครู กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย สาระการเรียนรูเคมี 

 2,082,000 

   กิจกรรมท่ี 1 หนังสือเรียน คูมือครู สาระการเรียนรูเคมี ม.5 4 เลม 1,812,000 

   กิจกรรมท่ี 2  จัดทําตนฉบับพรอมพิมพหนังสือเรียนและคูมือครู เคมี ม.4 เลม 1 และ 2 6 เลม 270,000 

โครงการยอย 5  การพัฒนาหนังสือเรียนและคูมือครู กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย สาระการเรียนรูชีววิทยา 

 2,082,000 

   กิจกรรมท่ี 1 หนังสือเรียน คูมือครู สาระการเรียนรูชีววิทยา ม.5 4 เลม 1,812,000 

   กิจกรรมท่ี 2  จัดทําตนฉบับพรอมพิมพหนังสือเรียนและคูมือครู ชีววิทยา ม.4 เลม 1 และ 2 6 เลม 270,000 

โครงการยอย 6  การพัฒนาหนังสือเรียนและคูมือครู กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย สาระการเรียนรูโลก ดาราศาสตร และอวกาศ 

 2,082,000 

   กิจกรรมท่ี 1 หนังสือเรียน คูมือครู สาระการเรียนรูโลก ดาราศาสตร และอวกาศ ม.5 4 เลม 1,812,000 

   กิจกรรมท่ี 2  จัดทําตนฉบับพรอมพิมพหนังสือเรียนและคูมือครู โลก ดาราศาสตร และอวกาศ ม.4 

เลม 1 และ 2 

6 เลม 270,000 
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โครงการยอย 7  การพัฒนาสื่อการเรียนรูประกอบหนังสือเรียน กลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 1,510,000 

   กิจกรรมท่ี 1 จัดทําตนแบบสื่อการเรยีนรูประกอบหนังสือเรียนวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย (ไมเนนวิทยาศาสตร และเนนวิทยาศาสตร ม.4) 

8 ชุด 1,315,800 

   กิจกรรมท่ี 2  พัฒนารางการผลติสื่อการเรียนรูประกอบหนังสือเรยีนวิทยาศาสตร ระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย (เนนวิทยาศาสตร ม.5) 

4 ชุด 194,200 

โครงการยอย 8 การสรางสื่อการทดลองเสมือนจริงวิชาฟสิกส และพัฒนาหลักสูตรอบรมครู 

เพ่ือพัฒนาสื่อการทดลองเสมือนจริงวิชาฟสิกส 

 1,360,250 

   กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาสื่อการทดลองเสมือนจริง วิชาฟสิกสมอดูลเรื่องแสง 3 การทดลอง 3 การทดลอง 800,000 

   กิจกรรมท่ี 2 จัดทําตนฉบับคูมอืการใชงานสื่อการทดลองเสมือนจริง 1 เลม 3,000 

   กิจกรรมท่ี 3 ประชุมรวมกับ มทม. เพ่ือออกแบบเครื่องมือคัดเลอืกครูสําหรับการอบรมหลักสตูรท่ี 

1 

1 ครั้ง - 

   กิจกรรมท่ี 4 จัดทําเครื่องมือสําหรับคัดเลือกครสูําหรับการอบรมหลักสตูรท่ี 1 1 ชุด 3,000 

   กิจกรรมท่ี 5 คัดเลือกครูเพ่ือเขารับการอบรมหลักสูตรท่ี 1 70 คน - 

   กิจกรรมท่ี 6 จัดอบรมการใชสื่อการทดลองเสมือนจริงมอดูลเรื่องแสงจํานวน 5 การทดลอง 1 ครั้ง 521,250 

   กิจกรรมท่ี 7 ออกแบบเน้ือหาการทดลองจริง มอดูลเรื่องไฟฟากระแส 1 บทเรียน ท่ีนําไปพัฒนา

เปนสื่อการทดลองเสมือนจริงวิชาฟสิกส 

1 บทเรียน 33,000 

   กิจกรรมท่ี 8 ประเมินโครงการและจัดทํารูปเลมเพ่ือสรุปโครงการความรวมมือ ป 2560 1 ครั้ง - 

โครงการยอย 9 สื่อการเรียนการสอนวิชาฟสกิส ชวงชั้นท่ี 4 ผานทาง Physics Youtube  29,000 

   กิจกรรมท่ี 1 ประชุมระดมความคิดเพ่ือกําหนดรูปแบบของวีดิทัศน 1 ครั้ง - 

   กิจกรรมท่ี 2  ประชุมเพ่ือยกรางสคริปต 30 ตอน - 

   กิจกรรมท่ี 3 ถายทําเพ่ือผลติวีดิทัศนไขปริศนาวิทยากล 30 ตอน 24,000 

   กิจกรรมท่ี 4 สอนเน้ือหาหนังสือเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม ฟสิกส เลม 2 ตามรปูแบบ สสวท. ลง youtube 40 ตอน - 

   กิจกรรมท่ี 5 ปรับปรุงแกไขวีดทัิศน 70 ตอน - 

   กิจกรรมท่ี 6  เผยแพรวีดิทัศน 70 ตอน - 

   กิจกรรมท่ี 7 จัดทําคูมือประกอบวีดิทัศนไขปริศนาวิทยากล 30 ตอน และคูมือประกอบเน้ือหา

หนังสือเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม ฟสิกส เลม 2 ตามรูปแบบ สสวท. 40 ตอน 

2 เลม 5,000 

โครงการยอย 10 การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร ระดับประถมศึกษา 

 5,970,000 

   กิจกรรมท่ี 1  การพัฒนาหนังสอืเรียนคณิตศาสตร ป.2  ป.3  ป.5 และ ป.6 4 เลม 4,696,000 

   กิจกรรมท่ี 2  การพัฒนาคูมือครคูณิตศาสตร  ป.2 และ ป.5 2 เลม 602,000 

   กิจกรรมท่ี 3   การพัฒนาแบบฝกทักษะคณิตศาสตร ป.2 ป.3  ป.5 และ ป.6 4 เลม 672,000 

โครงการยอย 11  การวิจัยและพัฒนาหลกัสูตร สื่อ และกระบวนการเรียนรู กลุมสาระการ

เรียนรูคณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

 4,540,000 

   กิจกรรมท่ี 1  การพัฒนาหนังสอืเรียนวิชาคณติศาสตร ช้ัน ม.2 และ ม.3 2 เลม /2 ตนราง 3,610,000 

   กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนาคูมือครวิูชาคณิตศาสตร ช้ัน ม.2 2 เลม 930,000 
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โครงการยอย 12  การวิจัยและพัฒนาหลกัสูตร สื่อ และกระบวนการเรียนรู กลุมสาระการ

เรียนรูคณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 2,588,000 

   กิจกรรมท่ี 1 การพัฒนาหนังสือเรียนคณิตศาสตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 6 เลม 2,150,400 

   กิจกรรมท่ี 2  การพัฒนาคูมือครคูณิตศาสตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 เลม 437,600 

โครงการยอย 13  การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร สื่อและกระบวนการเรียนรู วิชาวิทยาการ

คํานวณ 

 2,000,000 

   กิจกรรมท่ี 1 การพัฒนาหนังสือเรียน คูมือครูและแบบฝกทักษะ วิชาวิทยาการคํานวณ ช้ัน ป.2 ,

ป.5 

6 เลม 783,000 

   กิจกรรมท่ี 2  การพัฒนาหนังสอืเรียน คูมือครูวิชาวิทยาการคํานวณ ช้ัน ม.2 และ ม.5 4 เลม 1,009,000 

   กิจกรรมท่ี 3 การวิจัยและพัฒนาสื่อการเรียนรูวิชาวิทยาการคํานวณ 1 เลม 208,000 

โครงการยอย 14 การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร สื่อและกระบวนการเรียนรู วิชาการออกแบบ

และเทคโนโลยี 

 1,706,800 

   กิจกรรมท่ี 1 การพัฒนาหนังสือเรียนและคูมือครูวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ช้ัน ม.2 และ 

ม.5 

4 เลม 1,495,000 

   กิจกรรมท่ี 2  การวิจัยและพัฒนาสื่อการเรียนรูวิชาการออกแบบและเทคโนโลย ี 1 เลม 211,800 

โครงการยอย 15 การพัฒนาสื่อประกอบการเรียนการสอนคณิตศาสตรดวยเทคโนโลยี  150,000 

   กิจกรรมท่ี 1 การผลิตหลักสตูรอบรมครูออนไลน เรื่องการสอนพีชคณิตโดยใชโปรแกรม GSP 

5.06 

1 หลักสูตร 43,500 

   กิจกรรมท่ี 2  การผลติสื่อออนไลนประกอบการเรียนรูคณติศาสตรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

GeoGebra เรื่อง แนะนําเครื่องมอืสถิต ิ

1 ชุด 100,000 

   กิจกรรมท่ี 3 การเผยแพรหลักสตูร GeoGebra  เรื่องแนะนําการใชเครื่องมือเรขาคณิต  

บน IPST Learning Space 

1 ชุด 6,500 

โครงการยอย 16 การพัฒนาศักยภาพผูสอนโลก ดาราศาสตร และอวกาศ  470,000 

   กิจกรรมท่ี 1 ประชุมทบทวนเพ่ือปรับปรุงหลักสูตรอบรมคร ู 1 ครั้ง 28,000 

   กิจกรรมท่ี 2 รับสมัคร 1 ครั้ง  

   กิจกรรมท่ี 3 ประสานงาน การจัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ 1 ครั้ง 64,000 

   กิจกรรมท่ี 4 ดําเนินการอบรม 1 หลักสูตร 2 รุน/

รุนละ 50 คน 

369,000 

   กิจกรรมท่ี 5 ติดตามผลการจดัการเรยีนรูของครผููสอน 1 ครั้ง 9,000 

โครงการยอย 17 การพัฒนาหลกัสูตรอบรมครูคณิตศาสตร ระดับประถมศึกษารวมกับ ORIGO 

Education Thailand 

 2,442,000 

   กิจกรรมท่ี 1 ยกรางหลักสูตรอบรมครู หนวยท่ี  10 (ฉบับภาษาอังกฤษ)  และหนวยท่ี 7 –10  

(ฉบับภาษาไทย) 

10 เลม 2,014,000 

   กิจกรรมท่ี 2 พิจารณารางหลักสูตรหนวยท่ี 7 – 10 (ภาษาไทย) 20 ครั้ง 243,000 

   กิจกรรมท่ี 3 ทดลองใชหลักสูตรหนวยท่ี 9 – 10 (ฉบับภาษาอังกฤษ) 1 ครั้ง 65,000 

   กิจกรรมท่ี 4 บรรณาธิการกิจหลักสูตรหนวยท่ี 5 – 10 (ฉบับภาษาอังกฤษและฉบับภาษาไทย) 24 เลม 120,000 
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โครงการยอย 18 การพัฒนาหลกัสูตรสําหรับครูท่ีจัดการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยี  500,000 

   กิจกรรมท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตรสําหรับครูท่ีจดัการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคํานวณ 4 เลม 170,000 

   กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนาหลักสูตรสําหรับครูท่ีจดัการเรียนการสอนวิชาออกแบบและเทคโนโลย ี 1 เลม 275,000 

   กิจกรรมท่ี 3 บูรณาการหนังสือเรียนรวมกับวิชาวิทยาศาสตร และคณติศาสตร 8 ครั้ง 55,000 

โครงการยอย 19 การผลิตสื่อตนแบบและอุปกรณประกอบการเรียนรูวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร และเทคโนโลยี เพ่ือสนับสนุนงานวิชาการ 

 405,000 

   กิจกรรมท่ี 1 ประชุมวางแผน/ตดิตามการดําเนินงาน 12 ครั้ง 3,000 

   กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาและผลิตสือ่ตนแบบเสริมหลักสตูรการสอน/สื่ออุปกรณวิทยาศาสตร 6 ครั้ง 68,000 

   กิจกรรมท่ี 3 ผลิตสื่ออุปกรณและช้ินสวนสนับสนุนการอบรมและกิจกรรมตางๆ 12 เดือน 284,000 

   กิจกรรมท่ี 4 ปรับปรุง/ซอมแซม/บํารุงรักษาสื่ออุปกรณและครภุณัฑ 12 ครั้ง 50,000 

   กิจกรรมท่ี 5 จัดทําสรุปผลการดําเนินงาน 4 ครั้ง - 

โครงการยอย 20 การจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร คณิตศาสตรในโรงเรียน ระดับชาติ คร้ังท่ี 

23 

 6,388,000 

   กิจกรรมท่ี 1 จัดกิจกรรมการบรรยายวิชาการ การอบรมเชิงปฏิบัตกิาร และนําเสนอผลงาน 100 เรื่อง 1,197,800 

   กิจกรรมท่ี 2 จัดหาทุนสนับสนุนการจัดงานประชุมวิชาการท้ังภาครัฐและเอกชน 20 หนวยงาน - 

   กิจกรรมท่ี 3 ดําเนินการดานสถานท่ีจัดงานประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการ 1 งาน 4,577,000 

   กิจกรรมท่ี 4 รับลงทะเบียนผูเขารวมประชุมวิชาการและจัดทําเกียรติบัตรสาํหรับผูรวมกิจกรรม 2,000 คน 150,600 

   กิจกรรมท่ี 5 ประชาสัมพันธการจัดงานประชุมวิชาการและตดิตอประสานงานสื่อสารมวลชน 1 ชองทาง 200,000 

   กิจกรรมท่ี 6 จัดทํารายงานประเมินผลการจดังานประชุมวิชาการ 1 รายงาน 15,000 

   กิจกรรมท่ี 7 ดําเนินการถายวีดทัิศนและภาพน่ิงการจัดงานประชุมวิชาการ 1 งาน - 

   กิจกรรมท่ี 8 ดําเนินการดานบรหิารจัดการ จัดประชุมคณะกรรมการ และติดตอประสานงาน 1 งาน 247,600 

โครงการยอย 21 โครงการพัฒนามาตรฐานและยกระดับคุณภาพหนังสือเรียนวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร รวมกับ Cambridge University Press (CUP) 

 5,960,000 

   กิจกรรมท่ี 1 การพัฒนามาตรฐานและยกระดับคุณภาพหนังสือเรยีนวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร รวมกับ Cambridge University Press (CUP) 

4 ฉบับ 5,960,000 

โครงการยอย 22 โครงการคุรุพัฒนา  1,000,000 

   กิจกรรมท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตรอบรมคร ู 7 หลักสูตร/210 คน 1,000,000 

 

 



แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สถาบันสงเสรมิการสอนวทิยาศาสตร และเทคโนโลยี (สสวท.) หนาที่ 21 

 

โครงการหลัก 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

1. ช่ือโครงการ  การวิจัย วัดผล ประเมินผลการจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ 

เทคโนโลย ี

 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ   

  ดร.สุพัตรา ผาติวิสันติ์ รองผูอํานวยการ 

 

3. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร สสวท.   

ยุทธศาสตรท่ี 1 การยกระดับการพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตรและเทคโนโลยีท่ีใชงายและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

 

4. เหตุผลและความจําเปน     

การดําเนินงานพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ

เทคโนโลยี ของ สสวท. จําเปนตองอาศัยขอสนเทศท่ีไดจากการวิจัยท้ังในระดับประเทศและระดับนานาชาติ เพ่ือ

เปนพ้ืนฐานในการปรับปรุงยกระดับคุณภาพการศึกษาและใชเปนแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือให

บรรลุวัตถุประสงคขางตน สสวท. จึงไดจัดทํา โครงการวิจัย วัดผล ประเมินผลการจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตรและเทคโนโลยี นี้ข้ึน  เพ่ือใหไดขอมูลท่ีถูกตอง ครบถวน ทันสมัย และเปนประโยชนตอหนวยงานท่ี

เก่ียวของในการพัฒนาหลักสูตร สื่อ กระบวนการจัดการเรียนรู และการวัดผลประเมินผลดานวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตรและเทคโนโลย ี

5. วัตถุประสงค   

5.1 เพ่ือพัฒนาระบบการวัดผลประเมินผลทางการศึกษาตามแนวทาง PISA และเผยแพรระบบสารสนเทศ 

5.2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพของครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนสูการพัฒนาอยางยั่งยืน  

5.3 เพ่ือดําเนินการวิจัย PISA 2018 รวมกับ Organisation for Economic Co-operation and 

Development (OECD) 

5.4 เพ่ือเสนอแนะนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศจากผลการประเมิน PISA 

5.5 เพ่ือศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะหและการแกปญหาของนักเรียนวิชาวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตรระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

5.6 เพ่ือพัฒนาเครื่องมือสําหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตร

และคณิตศาสตร 

5.7 เพ่ือพัฒนากรอบและเครื่องมือประเมินนักเรียนท่ีผานการเรียนรูดวยรูปแบบสะเต็มศึกษา 

ระดับประถมศึกษาตอนตน ประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย  
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6. ผลผลิต (output) และเปาหมาย (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศอยางตอเนื่องจากผลการ 

  ประเมิน PISA 

เปาหมาย 1 ชุด 

6.1.2 ขอมูลท่ีเก็บจากการวิจัยหลัก PISA 2018  

เปาหมาย 1 ชุด 

6.1.3 ผลการศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะหและการแกปญหาของนักเรียนวิชาวิทยาศาสตร

และคณิตศาสตรระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  

เปาหมาย 1 ชุด 

6.1.4 ขอสอบวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ประกอบดวยขอสอบตามหลักสูตรและขอสอบแขงขัน 

ท่ีนําเขาคลังขอสอบในระบบการสอบออนไลน  

เปาหมาย  500 ขอ 

6.1.5 รายงานผลการศึกษาวิจัยความสามารถในการคิดวิเคราะหและการแกปญหาของนักเรียนวิชาวิทยาศาสตร

และคณิตศาสตรระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา พรอมขอเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติการ

เพ่ือการปรับปรุง  

เปาหมาย  1 รายงาน 

6.1.6 กรอบการประเมินสําหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) วิชา

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

เปาหมาย  6 ชุด 

6.1.7 เครื่องมือประเมินสําหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) วิชา

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

เปาหมาย  12 ชุด 

6.1.8 กรอบการประเมินสําหรับโรงเรียนท่ีจัดการเรียนรูดวยรูปแบบสะเต็มศึกษา 

เปาหมาย  1 ชุด 

6.1.9 เครื่องมือสําหรับประเมินนักเรียนท่ีผานการเรียนรูดวยรูปแบบสะเต็มศึกษาระดับประถมศึกษา

ตอนตน ประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย  

เปาหมาย  4 ชุด 
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6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 ไดเครื่องมือการวิจัยท่ีมีความถูกตอง เท่ียงตรง เชื่อถือได และกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูล

เปนท่ียอมรับและเปนไปตามมาตรฐานท่ี OECD กําหนด 

6.2.2 ไดขอเสนอแนะท่ีมีคุณภาพสามารถนําไปใชในการพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติการดาน

การจัดการเรียนการสอนใหกับหนวยงานและบุคลากรท่ีเก่ียวของสําหรับใชเปนกรอบทิศทางและ

แนวทางในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่องและมีคุณภาพซ่ึงสงผลตอการ

พัฒนาคุณภาพของผูเรียน 

6.2.3 ไดขอสอบตามหลักสูตรและขอสอบแขงขันท่ีมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดตาม

หลักสูตรแกนกลางฯ มีระดับความยากงายอยางหลากหลาย และมีคาอํานาจจําแนกอยูใน

เกณฑท่ีกําหนด สําหรับเตรียมไวใหนักเรียนท้ังระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาไดฝกฝน

ตนเอง 

6.2.4 ไดกรอบการประเมินสําหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) วิชา

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ซ่ึงเปนตัวชี้วัดพ้ืนฐานท่ีนักเรียนจําเปนตองรู โดยมีรายละเอียด

ของรูปแบบเครื่องมือและจํานวนขอสอบ รวมท้ังไดเครื่องมือประเมินท่ีมีคุณภาพตรงตาม

ตัวชี้วัดตามหลักสูตร และวัดไดตรงตามระดับพฤติกรรมท่ีกําหนดไว 

6.2.5 ไดกรอบและเครื่องมือการประเมินสําหรับโรงเรียนท่ีจัดการเรียนรูดวยรูปแบบสะเต็มศึกษาท่ีมีคุณภาพ

และมีรายละเอียดครบถวน สามารถใชในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนไดสอดคลองกับแนวทางสะ

เต็มศึกษา 

 

7. ผลลัพธ (Outcome)  

ครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษาสามารถใชสื่อและองคความรูท่ีไดรับการพัฒนาในการจัดการ

เรียนรูเพ่ือพัฒนานักเรียนใหมีความรูความสามารถเพ่ิมข้ึนรวมท้ัง สสวท. และหนวยงานท่ีเก่ียวของ

สามารถนําขอคนพบและขอมูลจากการวิจัยไปใชประโยชนในการพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายและนําขอมูล

ไปใชในการพัฒนาหลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู ใหเหมาะสมสอดคลองกับบริบทและสภาพ

ปญหาการจัดการเรียนรู ท่ีเปนจริงอันจะสงผลใหนักเรียนมีความรูความสามารถดานวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ผานเกณฑมาตรฐานระดับชาติและทัดเทียมกับนานาชาติ 

 

8. วงเงินงบประมาณ 14,974,500 บาท  
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9. กิจกรรม เปาหมาย และงบประมาณ 

กิจกรรม 
เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 
งบประมาณ 

โครงการยอย 1  การศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกปญหา

ของนักเรียนวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

  900,000 

   กิจกรรมท่ี 1  การศกึษาความสามารถในการคดิวิเคราะหและแกปญหาของนักเรยีน วิชา

วิทยาศาสตรและคณติศาสตร 

1 รายงาน 900,000 

โครงการยอย 2  การประเมินผลการจัดการเรียนรูดานคณิตศาสตร 

วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีรวมกับนานาชาติ 

 9,900,000 

   กิจกรรมท่ี 1  การประเมินการรูเรื่อง (Literacy) ดานการอาน คณติศาสตร 

และวิทยาศาสตรของ นักเรียนไทยเทียบกับนานาชาติ (PISA) 

1 รายงาน/ 

ขอเสนอ 1 ชุด 

9,900,000 

โครงการยอย 3  การพัฒนาเคร่ืองมือวัดผลประเมินผลดานวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร 

 4,174,500 

   กิจกรรมท่ี 1 การพัฒนาขอสอบวิทยาศาสตรและคณติศาสตรเขาคลังขอสอบ

ออนไลน     

500 ขอ 600,000 

   กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนาเครื่องมือสําหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ัน

พ้ืนฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

500 ขอ  

6 กรอบ/12 ชุด 

3,574,500 
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ยุทธศาสตรท่ี 2 : การขับเคลื่อนการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ และ

พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห โดยใชกลไกการเรียนรูท่ีเปนนวัตกรรม 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :  1.  นักเรียนในทุกภูมิภาค ไดเรียนรู เชิงบูรณาการและนําวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตรและเทคโนโลยีไปใชในชีวิตหรืออาชีพ  

  2. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถเขาถึงผลผลิตของ สสวท. 

ในรูปแบบดิจิทัลไดอยางสะดวกและท่ัวถึง 

ตัวชี้วดัและคาเปาหมาย :  

ตัวชี้วัด หนวยนับ 2561 
1. รอยละของนักเรียนกลุมเปาหมายท่ีใชวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีในชีวิตหรืออาชีพ รอยละ เพิ่มขึ้นรอยละ 5 

2. รอยละของนักเรียนกลุมเปาหมายซึ่งใชหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรยีนรูของ สสวท. ท่ีมี

ความสามารถในการคดิวิเคราะหและแกปญหา 

รอยละ เพิ่มขึ้นรอยละ 5 

3. จํานวนโรงเรียนท่ีจดัการเรียนรูวิทยาศาสตร คณติศาสตรและเทคโนโลยเีชิงบูรณาการ โดยใชกลไกการ

เรียนรูท่ีเปนนวัตกรรม รวมท้ังสะเต็มศึกษา  

โรงเรียน 

 

11,000 

4. รอยละของหลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู ในรูปแบบดิจิทัล และ e-learning ท่ีเผยแพร 

ทางอินเทอรเน็ตและแอพพลิเคช่ัน บนโทรศัพทมือถือ และแท็บเล็ต 

รอยละ 90 

5. จํานวนผูเขาใชหลักสตูร สื่อและกระบวนการจัดการเรยีนรู ใน   รูปแบบดิจิทัลและ e-learning ราย (ลาน) 5 

6. ระดับความพึงพอใจของผูใช บริการศูนยเรียนรูดิจิทัล (IPST Learning Space) ระดับ 4 

 

โครงการหลกัภายใตยุทธศาสตร 
โครงการหลัก งบประมาณ 

  3. โครงการพัฒนาศักยภาพดานสะเต็มศึกษาเพื่อการขยายผล 37,240,000  

  4. โครงการพัฒนาและขยายบริการของศูนยเรียนรูดิจิทัล และสื่อดิจิทัล 21,515,900  

รวม 58,755,900 
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โครงการหลัก 3 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

1. ช่ือโครงการ พัฒนาศักยภาพดานสะเต็มศึกษา เพ่ือการขยายผล 

 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ   

รศ. ดร.สัญญา  มิตรเอม  รองผูอํานวยการ 

นางกัญณัฏฐ  สวัสดิ์สวาง  ผูชวยผูอํานวยการ 

ดร.วนิดา ธนระโยชนศักดิ์  ผูชวยผูอํานวยการ 

ดร.ชัยวุฒิ  เลิศวนสิริวรรณ ผูชวยผูอํานวยการ 

ดร.กุศลิน  มุสิกุล   ผูชวยผูอํานวยการ 

 

3. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร สสวท.   

ยุทธศาสตรท่ี 2 การขับเคลื่อนการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ                

และพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห โดยใชกลไกการเรียนรูท่ีเปนนวัตกรรม 

 

4. หลักการและเหตุผล     

สืบเนื่องจากปญหาดานการศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศไทยในปจจุบันซ่ึงมีหลาย

ประการ ท่ีสําคัญไดแก (1) จํานวนผูเรียนสายวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีลดลงในทุกระดับ      

(2) การประเมินผลท้ังในระดับประเทศ และระดับนานาชาติบงชี้วาการศึกษาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรใน

ระดับโรงเรียนมีคุณภาพต่ําโดยเฉลี่ย (3) การจัดการศึกษาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีไมสนอง

ความตองการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ ซ่ึงตองการกําลังคนท่ีมี

ความรูและทักษะดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับการผลิตและการบริการท่ีมีการ

แขงขันสูงในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)   

สสวท. จึงเล็งเห็นความจําเปนเรงดวน ในการพัฒนาและสรางกําลังคนใหมีความรูและทักษะดาน

วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี และสามารถประยุกตใชความรูดังกลาวในการดํารงชีวิตประจําวัน

และการประกอบอาชีพ อีกท้ังมีทักษะท่ีพรอมสําหรับโลกในศตวรรษท่ี 21 สสวท. จึงไดขับเคลื่อนโครงการสะ

เต็มศึกษามาตั้งแตปงบประมาณ 2557 และเพ่ือใหการขับเคลื่อนโครงการสะเต็มศึกษามีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลยั่งยืนและตอเนื่องจึงขอนําเสนอโครงการพัฒนาและสนับสนุนการดําเนินงานศูนยสะเต็มศึกษา

แหงชาติ ศูนยสะเต็มศึกษาภาค และโรงเรียนเครือขายสะเต็มศึกษา โดยมีกิจกรรมการดําเนินงานท่ีตอบสนอง

ตอผลผลิตของ สสวท. อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศชาติใหทัดเทียมนานาชาติตอไป 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สถาบันสงเสรมิการสอนวทิยาศาสตร และเทคโนโลยี (สสวท.) หนาที่ 27 

 

 

5. วัตถุประสงค   

5.1 เพ่ือขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาในประเทศไทยอยางเปนรูปธรรมในโรงเรียน โดยขยายผลการจัดการเรียนรู

สะเต็มศึกษาในทุกภูมิภาค เพ่ือใหเยาวชนสามารถคิดวิเคราะหและแกปญหาในการดํารงชีวิตหรือ

ประกอบอาชีพ 

5.2 เพ่ือเสริมสรางความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และทองถ่ินในการสนับสนุนกิจกรรมสะเต็มศึกษา

ของโรงเรียนและ สสวท. 

5.3 เพ่ือพัฒนาครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู ความสามารถในการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูสะเต็มศึกษา ตามแนวทางของ สสวท. 

5.4 เพ่ือวิจัยและพัฒนารูปแบบ นวัตกรรม มาตรฐาน กิจกรรม คูมือกิจกรรม และสื่อ อุปกรณ เพ่ือการ

จัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา 

5.5 เพ่ือสื่อสาร ประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสารสะเต็มศึกษา และเปนแหลงขอมูลใหกับบุคลากรท่ี

เก่ียวของและผูท่ีสนใจ 

5.6  เพ่ือสรางเครือขายความรวมมือทางดานวิชาการของโครงการ GLOBE ประเทศไทย ในระดับประเทศ 

และระดับนานาชาติ 

5.7 เพ่ือสรรหา คัดเลือกและยกยองเชิดชู  บุคลากรดีเดนดานสะเต็มศึกษา  

 

6. ผลผลิต (output) และเปาหมาย (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 โรงเรียนเครือขายสะเต็มศึกษาท่ีมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูสะเต็มศึกษาตามแนวทาง สสวท.  

เปาหมาย 7,500 โรงเรียน 

6.1.2 หนวยงานภาครัฐ เอกชน และทองถ่ินท่ีใหการสนับสนุนกิจกรรมสะเต็มศึกษาของโรงเรียน และ 

สสวท. 

 เปาหมาย 39 หนวยงาน 

6.1.3 ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความรู ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู

สะเต็มศึกษา ตามแนวทางของ สสวท. 

เปาหมาย 462,000 คน 

6.1.4 วิทยากร ครูผูนํา ศึกษานิเทศก และครูพ่ีเลี้ยงวิชาการสะเต็มศึกษา ท่ีมีศักยภาพในการขยายผล

และสนับสนุนการดําเนินงานสะเต็มศึกษา 

เปาหมาย 10,000 คน 

6.1.5 กิจกรรมเพ่ือการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา  

เปาหมาย 9 รายการ 
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6.1.6 กิจกรรมสื่อสาร ประชาสัมพันธ และสรางความตระหนักสะเต็มศึกษา 

เปาหมาย  1 กิจกรรม 

6.1.7 ผลงานวิจัย GLOBE-STEM ท่ีเผยแพรในประเทศและตางประเทศ  

เปาหมาย 20 ชิ้น 

6.1.8 บุคลากรดีเดนดานสะเต็มศึกษาท่ีไดรับการยกยอง เชิดชูและรับรางวัล 

เปาหมาย 18 คน 

6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 โรงเรียนเครือขายสะเต็มศึกษาท่ีมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูสะเต็มศึกษาตามแนวทาง สสวท. 

อยางมีประสิทธิภาพ 

6.2.2 นักเรียนท่ีไดรับการเรียนรูสะเต็มศึกษา สามารถเยาวชนสามารถคิดวิเคราะหและแกปญหา 

6.2.3 กิจกรรมสื่อสาร ประชาสัมพันธ และสรางความตระหนักสะเต็มศึกษาสามารถกระตุนให

กลุมเปาหมายสนใจการเรียนรูสะเต็มศึกษา 

 

7. ผลลัพธของโครงการหลัก (Outcome)  

7.1. ประเทศไทยมีศักยภาพเพ่ิมข้ึนในการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษาในโรงเรียน โดยผูบริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา วิทยากร และนักเรียน มีความรู ความเขาใจ และความสามารถเพ่ิมข้ึน 

7.2. นโยบายสะเต็มศึกษาของประเทศ ไดรับการขยายผลดําเนินการครอบคลุมทุกจังหวัด 

 

8. วงเงินงบประมาณ 37,240,000 บาท 
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9. กิจกรรม เปาหมาย และงบประมาณ 

กิจกรรม 
เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 
งบประมาณ 

โครงการยอย 1   การพัฒนาและสงเสริมการจัดกจิกรรมการเรียนรูสะเต็มศึกษา  1,678,000 

   กิจกรรมท่ี 1  พัฒนากิจกรรม STEM สําหรับอบรมป 2561 6 กิจกรรม 420,000 

   กิจกรรมท่ี 2  พัฒนาหลักสูตรอบรมครูพ่ีเลี้ยงสะเต็มศึกษา 1 เลม 95,000 

   กิจกรรมท่ี 3  พัฒนากิจกรรม STEM สําหรับอบรมป 2562 4 กิจกรรม 923,000 

   กิจกรรมท่ี 4  พัฒนากิจกรรม STEM Aviation 3 กิจกรรม 240,000 

โครงการยอย 2   การสงเสริม และสนับสนุนงานวิจัยดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 

 5,500,000 

   กิจกรรมท่ี 1 การสงเสริมและสนับสนุนงานวิจัยดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมใน
โรงเรียน ในความรวมมือกับมหาวิทยาลัยและหนวยงานท่ีเก่ียวของตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษา 

7 หนวยงาน 
1,522,000 

   กิจกรรมท่ี 2  การประกวดผลงานวิจัยวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมประจําป 2561 20 งานวิจัย 1,981,000 
   กิจกรรมท่ี 3  การเผยแพร GLOBE-STEM ในประเทศและตางประเทศ 9 งานวิจัย 555,000 
   กิจกรรมท่ี 4  การบริหารงานโครงการ GLOBE ประเทศไทย 4 กิจกรรม 258,000 
   กิจกรรมท่ี 5  การประชุมเชิงปฏิบัติการ GLOBE STEM Train-The-Trainer 
Workshop 

70 คน 954,000 

   กิจกรรมท่ี 6  การพัฒนากิจกรรม STEM สิ่งแวดลอม ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 
และระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

1 กิจกรรม 230,000 

โครงการยอย 3   การเพ่ิมพูนศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  

(IPST Internal Collage) 

 60,000 

   กิจกรรมท่ี 1   การจัดอบรมครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา 3 กิจกรรม 59,000 
   กิจกรรมท่ี 2  การสนับสนุนจัดอบรมครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา 17 กิจกรรม - 
   กิจกรรมท่ี 3  สรุปและประเมินผลโครงการ 1 รายงาน 1,000 

โครงการยอย 4  การยกยองเชิดช ูบุคลากรทางการศึกษาและเครือขาย  4,500,000 
   กิจกรรมท่ี 1   การคัดเลือกและมอบรางวัลครูดีเดนสะเตม็ศึกษา 18 รางวัล 4,500,000 

โครงการยอย 5  การสื่อสาร ประชาสมัพันธ และการสรางความตระหนักดานสะ
เต็มศึกษา 

 3,897,000 

   กิจกรรมท่ี 1   STEM Festival 2018 1 กิจกรรม 3,897,000 

โครงการยอย 6   สะเต็มศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพเชิงพาณิชยสําหรับเยาวชนไทย  2,515,000 

   กิจกรรมท่ี 1   การพัฒนาอาชีพเชิงพาณิชยสําหรับเยาวชนไทย (E2STEM) 1 หลักสูตร 805,300 
   กิจกรรมท่ี 2   ความรวมมือในพัฒนาผูนําการเรียนการสอนสะเตม็ศึกษาเพ่ือเตรียม
ความพรอมสูสายอาชีพ (Temasek-NIE-IPST-OVEC-OBEC) 

140 คน 1,118,900 

   กิจกรรมท่ี 3   การขับเคลื่อนการสรางเครือขายความรวมมือภาครัฐ ภาคเอกชน 
เพ่ือสรางความตระหนักสะเตม็ศึกษาในประเทศไทย (PPP) 

10 เครือขาย 163,000 

   กิจกรรมท่ี 4   การสนับสนุนโครงการความรวมมือไทย-ญี่ปุน Thailand-Japan 
Collaborative Project on STEM Education 

1 กิจกรรม 227,800 

   กิจกรรมท่ี 5   การวิจัยเก่ียวกับความเทาเทียมระหวางเพศหญิงชายในการศึกษา
ดานสะเต็มและการประกอบอาชีพดานวิทยาศาสตรและวิศวกรรม รวมกับ UNESCO 
ในโครงการ SAGA (STEM and Gender Advancement) 
 

1 รายงาน 200,000 
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กิจกรรม 
เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 
งบประมาณ 

โครงการยอย 7   การติดตาม และประเมินผลสะเต็มศึกษาของประเทศ  1,400,000 

   กิจกรรมท่ี 1 การติดตามผลการดําเนินการศูนยสะเตม็ศึกษา 1 รายงาน 1,400,000 

โครงการยอย 8   การพัฒนากรอบการประเมินและเคร่ืองมือประเมินผลผูเรียน
รวมกับ Newton Fund 

 450,000 

   กิจกรรมท่ี 1 การพัฒนากรอบการประเมินและเครื่องมือประเมินผลผูเรยีนรวมกับ 
Newton Fund 

1 กรอบ/4 ชุด 450,000 

โครงการยอย 9  โครงการอบรมสะเต็ม Boot Camp  17,420,000 

   กิจกรรมท่ี 1 การอบรมสะเต็ม Boot Camp 2,108 คน  
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โครงการหลัก 4 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

1. ช่ือโครงการ  การพัฒนาและขยายบริการของศูนยเรียนรูดิจิทัลและสื่อดิจิทัล 

 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ   

  รศ. ดร.สัญญา มิตรเอม  รองผูอํานวยการ 

ดร.ชัยวุฒิ  เลิศวนสิริวรรณ ผูชวยผูอํานวยการ 

 

3. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร สสวท.   

ยุทธศาสตรท่ี 2 การขับเคลื่อนการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยเีชิงบูรณาการ และพัฒนาทักษะ

การคิดวิเคราะห โดยใชกลไกการเรียนรูท่ีเปนนวัตกรรม 

 

4. เหตุผลและความจําเปน     

เนื่องจากปจจุบันสังคมไทยกําลังกาวสูยุคไทยแลนด 4.0 หนวยงานทางดานการศึกษาจําเปนท่ีจะตอง

สงเสริมใหเยาวชนมีคุณภาพและมีศักยภาพในการเรียนรูเพ่ือใหสามารถกาวทันกับสังคมโลกท่ีกําลังเปลี่ยนแปลง

อยางตอเนื่อง โดยการพัฒนาสื่อดิจิทัลและเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรูแบบออนไลน ท่ีตอบสนองการเรียนรูท้ังใน

ระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย ท่ีจะชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองโดยไมจํากัดเวลาและสถานท่ี ทํา

ใหการเรียนการสอนท้ังในและนอกหองเรียนมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ดวยเหตุนี้ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) จึงไดจัดทําโครงการพัฒนา

และขยายบริการของศูนยเรียนรูดิจิทัลฯ และสื่อดิจิทัล โดยศูนยเรียนรูดิจิทัลดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ

เทคโนโลยี (IPST Learning Space) ประกอบดวยระบบอบรมครู ระบบการสอบออนไลน ระบบคลังความรู 

ระบบสํานักพิมพอิเล็กทรอนิกส และระบบชุมชนการเรียนรูรวมกัน เปนแหลงเรียนรูออนไลนท่ีสงเสริมใหนักเรียน 

ครูและผูสนใจไดศึกษาคนควา เรียนรูดวยตนเอง  นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาสื่อดิจิทัลท่ีสงเสริมทักษะการคนหา

และประยุกตใชขอมูล ทักษะการคิดวิเคราะหและคิดอยางสรางสรรค อันจะเปนประโยชนตอการศึกษาในยุค

ดิจิทัล ซ่ึงสอดรับกับแผนการดําเนินงานยุทธศาสตรท่ี 3 ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม คือ (1) 

เพ่ิมโอกาสการไดรับการศึกษา  ท่ีมีมาตรฐาน ของนักเรียนและประชาชน แบบทุกวัย ทุกท่ี ทุกเวลา ดวย

เทคโนโลยีดิจิทัล และ (2) สรางสื่อ คลังสื่อและแหลงเรียนรูดิจิทัล เพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีประชาชนเขาถึงได

อยางสะดวก ผานท้ังระบบโทรคมนาคม ระบบแพรภาพ กระจายเสียง และสื่อหลอมรวม ผลจากการดําเนิน

โครงการนี้จึงเปนสวนหนึ่งในการเตรียมความพรอมใหบุคลากรทุกกลุม มีความรูและทักษะท่ีเหมาะสมตอการ

ดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล 
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5. วัตถุประสงค   

5.1 เพ่ือพัฒนา เผยแพร และใหบรกิาร หลักสูตร สื่อ แผนการจัดการเรียนรู และองคความรูของ สสวท. ในรูปแบบดิจิทัล  

5.2 เพ่ือใหครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และหนวยงานท่ีเก่ียวของ สามารถเขาถึงหลักสูตร สื่อ แผนการ

จัดการเรียนรู และองคความรูของ สสวท. ในรูปแบบดิจิทัล ไดอยางสะดวก รวดเร็ว และทุกท่ีทุกเวลา 

5.3 เพ่ือตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาล 

 

6. ผลผลิต (output) และเปาหมาย (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 ศูนยเรียนรูดิจิทัลฯ (Digital Learning Space) ของ สสวท. มีศักยภาพสูงข้ึนและสามารถรองรับการ 

      เรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีในสังคมดิจิทัลของประเทศไทย  

เปาหมาย 1 ศูนย  

6.1.2 หลักสูตร สื่อ แผนการจัดการเรียนรู และองคความรูของ สสวท. ในรูปแบบดิจิทัล ท่ีเผยแพรผานระบบ 

      ออนไลนเพ่ิมข้ึน 

เปาหมาย 1,030 รายการ  

6.1.3 แหลงเรียนรูออนไลนรวมกับหนวยงานภาคี ในการประยุกตใชวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 

เพ่ิมข้ึน 

เปาหมาย 5 แหลงเรียนรู 

6.1.4 โมบายลแอปพลิเคชัน เพ่ือการเผยแพร และใหบรกิารการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ 

      เทคโนโลย ี 

เปาหมาย 1 แอปพลิเคชัน  

6.1.5 หนังสืออิเล็กทรอนิกสเพ่ือเผยแพรในศูนยเรียนรูดิจิทัลฯ 

เปาหมาย  5 เลม 

6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 หลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีท่ีพัฒนาข้ึนมี

คุณภาพตามมาตรฐานสากล เนนการคิดวิเคราะห แกปญหาและการนําไปใช 

6.2.2 ศูนยเรียนรูดิจิทัลฯ (Digital Learning Space) ของ สสวท. มีศักยภาพสูงข้ึนและสามารถรองรับการ

เรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีในสังคมดิจิทัลของประเทศไทย  

6.2.3 หลักสูตร สื่อ แผนการจัดการเรียนรู และองคความรูของ สสวท. ในรูปแบบดิจิทัล ท่ีมีคุณภาพ 

ถูกตองตามหลักวิชาการ ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ เผยแพรผานระบบออนไลนเพ่ิมข้ึน 

6.2.4 แหลงเรียนรูออนไลนรวมกับหนวยงานภาคี ในการประยุกตใชวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ

เทคโนโลยีท่ีถูกตองตามหลักวิชาการ ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญเพ่ิมข้ึน 
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6.2.5 โมบายลแอปพลิเคชันท่ีเผยแพร และใหบริการการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ

เทคโนโลยีผานการตรวจสอบท้ังดานเนื้อหาวิชาการและดานการใชงาน 

6.2.6 หนังสืออิเล็กทรอนิกสท่ีผานการตรวจสอบท้ังดานเนื้อหาวิชาการและดานการใชงานเผยแพรในศูนย

เรียนรูดิจิทัลฯ 

 

7. ผลลัพธ (Outcome)  

ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และหนวยงานท่ีเก่ียวของนําหลักสูตร สื่อ แผนการจัดการเรียนรู และ

องคความรูของ สสวท. ในรูปแบบดิจิทัลไปใชประโยชนในการจัดการเรียนรู ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ

เทคโนโลย ี

 

8. วงเงินงบประมาณ 21,515,900 บาท  
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9. กิจกรรม เปาหมาย และงบประมาณ 

กิจกรรม 
เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 
งบประมาณ 

โครงการยอย 1 การพัฒนาและขยายบริการของศูนยเรียนรูดิจิทัลดานวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตรและเทคโนโลยี (IPST Learning Space) ท่ีเชื่อมโยงในระดับประเทศและ

นานาชาติ 

 16,138,900 

   กิจกรรมท่ี 1 การพัฒนาและปรบัปรุงศูนยเรยีนรูดจิิทัลฯ 1 ศูนย 13,924,300 

   กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนาแหลงเรียนรูออนไลน ในการประยุกตใชวิทยาศาสตร คณติศาสตร 

และเทคโนโลยี รวมกับหนวยงานภาค ี

5 แหลง 1,212,100 

   กิจกรรมท่ี 3 การพัฒนาโมบายลแอปพลิเคชันสําหรับการจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร และเทคโนโลย ี

1 รายการ 1,002,500 

โครงการยอย 2  การพัฒนาหลักสูตร สื่อ แผนการจัดการเรียนรูและองคความรูในรูปแบบ

ดิจิทัล 

 5,377,000 

   กิจกรรมท่ี 1 การจัดเก็บทรัพยากรหองสมุดในระบบดจิิทัล 300 รายการ 404,000 

   กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสเพ่ือเผยแพรในศูนยเรียนรูดิจิทัลฯ 5 เลม 3,018,000 

   กิจกรรมท่ี 3 การผลิตสื่อวีดิทัศนสําหรับครูวิทยาศาสตร คณติศาสตรและเทคโนโลย ี 30 เรื่อง 1,454,000 

   กิจกรรมท่ี 4 การผลิตสื่อวีดิทัศนรายการวิทยาศาสตรมหัศจรรย (Amazing Science) 20 เรื่อง 280,500 

   กิจกรรมท่ี 5 การผลิตสื่อวีดิทัศนรายการรอบรูวิทยาศาสตร  20 เรื่อง 110,000 

   กิจกรรมท่ี 6 การผลิตสื่อภาพประกอบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ

เทคโนโลย ี

60 ชุด 110,500 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนากําลังคนและเครือขายสนับสนุนการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตรและเทคโนโลยีอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : 1. กําลังคนและเครือขายสนับสนุนการจัดการเรียนรูท่ีมีความสามารถในการ

จัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี มีจํานวนเพ่ิมข้ึน 

 2. ครูและนักเรียนไดรับการสนับสนุนการจัดการเรียนรูจากกําลังคนและ

เครือขายสนับสนุนของ สสวท. 

 3. ผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี      

มีจํานวนเพ่ิมข้ึน และมีสวนรวมในการสนับสนุนการเรียนรู 

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย : 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 2561 

  1. จํานวนกําลังคนท่ีสนับสนุนการจัดการเรยีนรู มีความสามารถในการจัดการเรยีนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร

และเทคโนโลย ี

คน 10,000 

  2. จํานวนเครือขายท่ีสนับสนุนการจัดการเรยีนรู มีความสามารถในการจัดการเรยีนรูวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตรและเทคโนโลย ี

เครือขาย

(สะสม) 

20 

  3. รอยละของนักเรียนท่ีไดรบัการสนับสนุนการจดัการเรียนรูจากกําลังคนและเครือขายสนับสนุนของ สสวท. รอยละ 30 

  4. รอยละของครูท่ีไดรับการสนับสนุนการจดัการเรียนรูจากกําลังคนและเครือขายสนับสนุนของ สสวท. รอยละ 80 

  5. จํานวนนักวิทยาศาสตรและผูเช่ียวชาญท่ีทํางานในประเทศไทย ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ

เทคโนโลยี  ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากการสรางนักเรียน นักศึกษาท่ีมีความสามารถพิเศษ 

คน 

(สะสม) 

8,000 

  6. จํานวนผูมีความสามารถพิเศษท่ีเขามามสีวนรวมในการจัดการเรยีนรู คน 

(สะสม) 

1,300 

 

โครงการหลกัภายใตยุทธศาสตร 

โครงการหลัก งบประมาณ 

  5. โครงการพัฒนาครูผูสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี และบุคลากรทางการศึกษา ใน

โรงเรียนโครงการพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

5,834,900  

  6. โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอําเภอ ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 34,389,800  

  7. โครงการพัฒนาและสงเสริมการผลิตครูและนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตรและเทคโนโลย ี

125,600,000  

รวม 165,824,700 
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โครงการหลัก 5 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

1. ช่ือโครงการ  พัฒนาครูผูสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีและบุคลากรทางการศึกษา 

                      ในโรงเรียนโครงการพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ   

  ผศ. ดร.พลกฤต  กฤชไมตรี  รองผูอํานวยการ 

  นางกัญณัฏฐ  สวัสดิ์สวาง   ผูชวยผูอํานวยการ 

 

3. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร สสวท.   

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนากําลังคนและเครือขายสนับสนุนการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ

เทคโนโลยีอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

4. เหตุผลและความจําเปน     

สสวท. เปนหนวยงานหนึ่งท่ีเขารวมดําเนินงานพัฒนาการจัดการเรียนรูตามโครงการในพระราชดําริและ

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยไดดําเนินงาน 2 กิจกรรมหลัก 

ดังนี้  1) การพัฒนาครูผูสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีในโรงเรียนโครงการพระราชดําริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพดานวิชาการแกครูโรงเรียนในทองถ่ิน

ทุรกันดารและสนับสนุน วัสดุ อุปกรณประกอบการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร เพ่ือใหสัมฤทธิ์

ผลการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนโครงการพระราชดําริสูงข้ึน 2) การพัฒนาครูแกนนําและบุคลากรทาง

การศึกษาของโรงเรียนวังไกลกังวล เพ่ือเปนตนแบบท่ีมีคุณภาพในการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตรใหกับนักเรียน และไดพัฒนาความรู ความสามารถ สติปญญา ทัดเทียมโรงเรียนท่ัวไปของประเทศ 

 

5. วัตถุประสงค   

5.1 เพ่ือพัฒนาครูในโรงเรียนในทองถ่ินทุรกันดาร โรงเรียนพระปริยัติธรรม และโรงเรียน ตชด. ใหมีศักยภาพใน

การจัดการเรียนรูกลุมสาระวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 

5.2 เพ่ือพัฒนาครูของโรงเรียนวังไกลกังวล และโรงเรียนในพ้ืนท่ีใกลเคียงใหมีศักยภาพในการจัดการเรียนรู

กลุมสาระวิทยาศาสตร คณิตศาสตร  

5.3 เพ่ือสนับสนุนทรัพยากรท่ีจําเปนตอการจัดการเรียนรูแกโรงเรียนโครงการพระราชดําริ  
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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) ท่ีผานการอบรม จาก สสวท. ไดรับ

การพัฒนาศักยภาพและมีความรู ความเขาใจในเนื้อหาและกระบวนการ และสามารถจัดการ

เรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะสงผลตอคุณภาพของนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวล 

เปาหมาย 105 คน 

6.1.3 คูมือครูพระราชทานสําหรับโรงเรียนวังไกลกังวลและโรงเรียนในพ้ืนท่ีใกลเคียงระดับประถมศึกษา  

     มัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  

     เปาหมาย 12 ชั้นป 

6.1.4 รายงานการติดตามผลและนิเทศกชวยเหลือครูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรตั้งแตปฐมวัยถึง

มัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนวังไกลกังวล (ปฐมวัย วิทยาศาสตร คณิตศาสตร) เพ่ือนํามา

พัฒนาการจัดการเรียนรูตอไป 

เปาหมาย 3 เลม 

6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 ครูในโรงเรียนในโครงการพระราชดําริฯ ท่ีไดรับการพัฒนา มีความรูความเขาใจทักษะปฏิบัติ ใน

เนื้อหาสาระวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ใหกับนักเรียน โดยสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนากระบวนการสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร 

กระบวนการคิด และมีเจตคติท่ีดีตอวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 

6.2.2 คูมือครูพระราชทาน สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการสอนไดจริง เนนการคิดวิเคราะห 

แกปญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตรและทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร  

6.2.3 ครูของโรงเรียนวังไกลกังวล ท่ีผานการอบรมดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร มีความรูความ

เขาใจในเนื้อหาและกระบวนการ และสามารถจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะสงผล

ตอคุณภาพของนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวล 

6.2.4 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและชวยเหลือกันทางวิชาการระหวางครูในจังหวัดประจวบคีรีขันธกับครู

วิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนวังไกลกังวล 
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7. ผลลัพธ (Outcome)  

7.1. ครูในโรงเรียนในทองถ่ินทุรกันดาร โรงเรียนพระปริยัติธรรม โรงเรียน ตชด. โรงเรียนในสังกัดองคกร

ปกครองทองถ่ิน (ระดับปฐมวัย) โรงเรียนในพ้ืนท่ี 6 จังหวัดชายแดนภาคใต  โรงเรียนวังไกลกังวลและ

โรงเรียนในพ้ืนท่ีใกลเคียง จํานวนเพ่ิมข้ึน สามารถจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนรูดาน

วิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ตามแนวทางของ สสวท.  

7.2. นักเรียนในโรงเรียนในทองถ่ินทุรกันดาร โรงเรียนพระปริยัติธรรม โรงเรียน ตชด. โรงเรียนในสังกัดองคกร

ปกครองทองถ่ิน(ระดับปฐมวัย) โรงเรียนในพ้ืนท่ี 6 จังหวัดชายแดนภาคใต  โรงเรียนวังไกลกังวลและ

โรงเรียนในพ้ืนท่ีใกลเคียง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีสูงข้ึน 

 

8. วงเงินงบประมาณ 5,834,900 บาท  
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9. กิจกรรม เปาหมาย และงบประมาณ 

 

 

 

 

กิจกรรม 
เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 
งบประมาณ 

โครงการยอย 1  การพัฒนาการจัดการเรียนรูตามโครงการในพระราชดําริฯ 

โรงเรียนในทองถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนพระปริยัติธรรม และโรงเรียน ตชด. 

 3,264,900 

   กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาครูพระปริยตัิธรรม 130 คน 709,800 

   กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาครู ตชด. 250 คน 1,605,900 

   กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาครูทุรกันดาร 200 คน 657,300 

   กิจกรรมท่ี 4  พัฒนาครูโรงเรยีนวัฒนธรรมชนเผาเด็กกําพรา (หลกั 67) สปป.ลาว 20 คน 291,900 

โครงการยอย 2 การพัฒนาครูในโรงเรียนวังไกลกังวลและโรงเรียนในพ้ืนท่ีใกลเคียง

ในการจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร 

 2,570,000 

   กิจกรรมท่ี 1 การพัฒนาคูมือพระราชทานวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 12 ช้ันป 339,040 

   กิจกรรมท่ี 2 การนิเทศการสอนในช้ันเรียนระดับปฐมวัย - ม.ปลาย 3 เลม 373,480 

   กิจกรรมท่ี 3 การอบรมครูเพ่ิมเติมตามความจําเปน 105 คน/1เลม 1,857,480 
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โครงการหลัก 6 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

1. ช่ือโครงการ  ยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอําเภอ ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 

 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ  

      ผศ. ดร.พลกฤต  กฤชไมตรี  รองผูอํานวยการ 

      นางกัญณัฏฐ  สวัสดิ์สวาง   ผูชวยผูอํานวยการ 

 

3. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร สสวท. 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนากําลังคนและเครือขายสนับสนุนการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ

เทคโนโลยี อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

4. เหตุผลและความจําเปน 

  ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) มีเปาหมายในการเพ่ิมศักยภาพการแขงขันของ

ประเทศ โดยการลดความเหลื่อมล้ําในสังคม และพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยเฉพาะอยางยิ่งเยาวชนดาน

วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ซ่ึงถือเปนกําลังคนพ้ืนฐานท่ีสําคัญตอการพัฒนาและเพ่ิมขีด

ความสามารถดานการแขงขันของประเทศ 

  สสวท. เล็งเห็นถึงความสําคัญดังกลาว จึงไดรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในการดําเนินงาน

พัฒนาศักยภาพเยาวชนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ในการจัดตั้งโครงการยกระดับ

คุณภาพโรงเรียนในระดับอําเภอท้ังในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาข้ึน ใหสอดรับกับบริบทของ

โรงเรียนและความตองการของทองถ่ิน เพ่ือใหโรงเรียนในระดับอําเภอมีคุณภาพไดมาตรฐานเทียบเคียงกับ

โรงเรียนชั้นนําในระดับจังหวัด และนักเรียนในชนบทมีโอกาสเขาถึงโรงเรียนคุณภาพในทุกอําเภอ ตลอดจน

ไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงจะสงผลตอการยกระดับคุณภาพและพัฒนาการเรียนรูของนักเรยีนในระดับ

อําเภอ และมีผลการประเมินทางดานการศึกษาท้ังในระดับชาติและนานาชาติสูงข้ึนอยางตอเนื่อง 

 

5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีของโรงเรียนประจํา

อําเภอระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาใหมีคุณภาพสูงข้ึน อีกท้ังมีสื่อการเรียนการสอนท่ีทันสมัยมี

คุณภาพ ครูผูสอนสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน โดยออกแบบการพัฒนา

คุณภาพใหสอดคลองกับความจําเปนและความตองการของแตละโรงเรียน 
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5.2 เพ่ือพัฒนาโรงเรียนระดับอําเภอท่ีเปนเปาหมาย ใหเปนท่ีฝกปฏิบัติการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ของครูกอนประจําการ หรือครูผูชวย ระดับประถมศึกษา ถึงระดับ

มัธยมศึกษา 

 

6. ผลผลิต (output) และเปาหมาย (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 โรงเรียนระดับอําเภอ ท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพเพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน

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 มีความสามารถในการวิเคราะหปญหาอุปสรรคท่ีเก่ียวกับคุณภาพการ

จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 

6.2.2 ครูผูสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษามี

ความรูและความสามารถในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ

เทคโนโลยี อยางมีคุณภาพตามแนวทางของ สสวท. 

6.2.3 ศึกษานิเทศก และครูผูนํา ในพ้ืนท่ีมีความรู ความเขาใจ และมีความสามารถในการเปนแกนนํา

ชวยขับเคลื่อนโครงการและหนุนเสริมทางวิชาการใหกับโรงเรียนในโครงการฯ  

 

7. ผลลัพธ (Outcome) 

7.1 โรงเรียนระดับอําเภอมีคุณภาพดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี เพ่ิมข้ึนตามแนวทางของ 

สสวท. 

7.2 โรงเรียนระดับอําเภอมีความสามารถในการวิเคราะหปญหาอุปสรรคท่ีเก่ียวกับคุณภาพการจัดการเรียน

การสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 

 

8. วงเงินงบประมาณ 34,389,800 บาท  
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9. กิจกรรม เปาหมาย และงบประมาณ 

 

กิจกรรม 
เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 
งบประมาณ 

โครงการยอย 1 การวางแผนการดําเนินงานและการคัดเลือกโรงเรียนเขารวม

โครงการ 

 164,000 

   กิจกรรมท่ี 1 จัดทํากรอบและเกณฑการคัดเลือกโรงเรียนเขารวมโครงการ 1 เกณฑ 93,000 

   กิจกรรมท่ี 2 สื่อสารและเผยแพร ความสําคัญของโครงการ และประชาสัมพันธเชิญ

ชวนโรงเรียนใหเขารวมโครงการ ผานสื่อสาธารณะ สื่อออนไลน และศูนยเรยีนรูดิจิทัลฯ 

1 กิจกรรม 71,000 

โครงการยอย 2  การสนับสนุนหนังสือเรียน คูมือครู สื่อและอุปกรณประกอบการเรียนรู 
เอกสารเสริมความรู และนวัตกรรมจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ

เทคโนโลยี ใหโรงเรียนในโครงการ 

 29,631,800 

   กิจกรรมท่ี 1 การสนับสนุนหนังสือเรียน คูมือครู สื่อและอุปกรณประกอบการเรียนรู 

เอกสารเสริมความรู และนวัตกรรมจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ

เทคโนโลยี ใหโรงเรียนในโครงการ 

1,000 โรงเรียน 29,631,800 

โครงการยอย 3  การพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีเกี่ยวของของ

โรงเรียน 

 4,514,000 

   กิจกรรมท่ี 1 เสรมิสรางความเขาใจและความรวมมือกับ ผูบริหารโรงเรียน  1,000 คน 492,500 

   กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาศักยภาพของ ศึกษานิเทศก และครผููนํา ใหมคีวามรู ความเขาใจ 

และมีความสามารถในการเปนแกนนําชวยขับเคลื่อนโครงการและหนุนเสรมิทางวิชาการ

ใหกับโรงเรียนในโครงการ 

500 คน 692,800 

   กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาศักยภาพของ ครูผูสอน วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 

ในโรงเรียนในโครงการ 

3,000 คน 3,328,700 

โครงการยอย 4 ติดตาม ประเมินผล และหนุนเสริมการพัฒนาโรงเรียนในโครงการ  80,000 

   กิจกรรมท่ี 1 พัฒนากรอบและเครื่องมือการตดิตามและประเมินผลโรงเรียนใน

โครงการ 

1 เลม 80,000 
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โครงการหลัก 7 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1. ช่ือโครงการ     พัฒนาและสงเสริมการผลิตครูและนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร  

                    คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 

 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผศ. ดร.พลกฤต  กฤชไมตรี  รองผูอํานวยการ   

ดร.พรชัย  อินทรฉาย  ผูชวยผูอํานวยการ 

 

3. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร สสวท. 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนากําลังคนและเครือขายสนับสนุนการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร

และเทคโนโลยีอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

4. เหตุผลและความจําเปน     

ในการยกระดับและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ จําเปนตองมีบุคลากรท่ีมี

ความสามารถและมีทักษะเพียงพอ รวมท้ังตองมีกําลังคนเฉพาะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในสัดสวนท่ี

พอเหมาะ นอกจากนี้การท่ีคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมแหงชาติ (กวทน.) 

ไดกําหนดเปาหมายไววาจะเพ่ิมจํานวนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาใหเปน 15 คน-ปตอประชากร 

10,000 คนภายในป 2561 เนื่องจากการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษยจะตองใชเวลาแตมีความจําเปน

อยางยิ่งท่ีจะตองอาศัยทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพสูงมาเปนฐานในการขับเคลื่อนซ่ึงบุคลากรเหลานี้ควร

จะตองไดรับการพัฒนาและสงเสริมอยางตอเนื่อง ดวยวิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับ

ความสามารถดานรางกาย สมองและจิตใจผูเรียนโดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมท่ีมีความสามารถพิเศษดาน

วิทยาศาสตร  ซ่ึงการดําเนินการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถท่ี สสวท. ดําเนินการอยูอาจไมเพียงพอ

หรือไมทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกในปจจุบัน จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีตองมีการขยายฐานการพัฒนาการศึกษา 

หลักสูตร รูปแบบการศึกษา และขยายผลการจัดกิจกรรมท่ีจัดใหนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษดาน

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรไปยังนักเรียนท่ีมีความสนใจและกระจายตัวอยูในภูมิภาคตางๆ ใหไดรับการ

พัฒนาเชนเดียวกัน  

5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพและเสริมสรางความรู ความสามารถของเยาวชนใหเปนผูมีความสามารถพิเศษ

ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี เปนการเพ่ิมทรัพยากรมนุษย ท่ีมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพสูง นําไปสูการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
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5.2  เพ่ือสรางและพัฒนานักวิทยาศาสตร และบุคลากรทางการวิจัย ท่ีจะเปนกําลังสําคัญในการสรางสรรค 

องคความรูจากการวิจัยและพัฒนาท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ  

5.3  เพ่ือสรรหาและคัดเลือกเยาวชนเขาโครงการ พสวท. โครงการ สควค. โครงการโอลิมปกวิชาการและ

พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร รวมท้ังการสงนักเรียนผูมีความสามารถพิเศษเขา

รวมแขงขันระดับนานาชาติ 

5.4  เพ่ือพัฒนาเครือขายความรวมมือกับศูนยโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในโครงการท้ังในประเทศ และ

ตางประเทศ ในการพัฒนานักเรียน นักศึกษาผูมีความสามารถพิเศษและครูผูมีความสามารถพิเศษ

ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 

6. ผลผลิต (output) และเปาหมายของโครงการ (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 ครูท่ีมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

6.1.1.1 ผูรับทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาตรีและโท ประจําปการศึกษา 2561 (ใหม)   

เปาหมาย 200 คน 

6.1.1.2  ผูรับทุนโครงการ สควค. ศึกษาระดับปริญญาโทและเอก ประจําปการศึกษา 2560 ท่ี

ไดรับการพัฒนาศักยภาพดานการ  จัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ

เทคโนโลยีจากศูนยมหาวิทยาลยัในโครงการ สควค. 

          เปาหมาย 461 คน 

6.1.1.3 ผูสําเร็จการศึกษาตามโครงการ สควค. ประจําปการศึกษา 2560 

เปาหมาย 100 คน 

6.1.2 นักเรียน และนักศึกษา ท่ีมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 

(โครงการ พสวท. โครงการโอลิมปกวิชาการ มูลนิธิ สอวน. โครงการหองเรียนพิเศษ

วิทยาศาสตร และโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ) 

6.1.2.1 เยาวชนเขารวมกิจกรรมการพัฒนาผูมีความสามารถพิเศษตามแนวทางของ สสวท. 

                 เปาหมาย 42,600 คน  

        6.1.2.2 โรงเรียนท่ีพัฒนาผูมีความสามารถพิเศษตามแนวทางของ สสวท. 

                เปาหมาย 350 โรง  

6.1.3 หนวยงานเครือขายท่ีรวมพัฒนาผูมีความสามารถพิเศษตามแนวทางของ 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  ครูท่ีมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

      6.2.1.1  ผูรับทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาโท ประเภท Premium ท่ีผานการคัดเลือก 

       ทุกคนมีคุณสมบัติครบตรงตามประกาศ ไดรับการประเมินจากอาจารยพ่ีเลี้ยงและ 

       อาจารยนิเทศในระดับดี มีผลการเรียน และมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษผานเกณฑ  

   6.2.2   นักเรียน และนักศึกษา ท่ีมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร 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   นักเรียนท่ีไดรับการพัฒนาตามหลักสูตรและแนวทาง สสวท. มีศักยภาพในการเรียนรู

และมีความสามารถในการทําโครงงานท่ีมีคุณภาพ  

      6.2.2.4  นักเรียนในโครงการไดรับการพัฒนาและสงเสริมอยางเต็มตามศักยภาพ มีความสามา

เทียบมาตรฐานสากล 

   6.2.3  หนวยงานเครือขายท่ีรวมพัฒนาผูมีความสามารถพิเศษตามแนวทางของ สสวท. 

        6.2.3.1  เครือขายมหาวิทยาลัยรวมผลิตครู สควค. มีหลักสูตร ท่ีผานเกณฑ มาตรฐานตามท่ี 

สสวท.กําหนดและสามารถจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตามแนวทาง สสวท.ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 6.2.3.2  เครือขายโรงเรียนและศูนยมหาวิทยาลัย พสวท.มีหลักสูตร ท่ีผานเกณฑ มาตรฐาน

        ท่ีสสวท.กําหนด และสามารถจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตามแนวทาง สสวท.ไดอยาง 

            มีประสิทธิภาพ 

                  6.2.3.3  เครือขายการทํางานของโครงการโอลิมปกวิชาการและโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ  

                             ทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร มีความเขมแข็ง ใหความรวมมือในการทํางานและ 

    กิจกรรม อยางมีประสิทธิภาพและเขมแข็ง 

                  6.3.3.4  เครือขายการทํางานรวมของโครงการ หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร มีความเขมแข็งใน 

                             การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมทางวิชาการท่ีเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ 
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7. ผลลัพธของโครงการ (outcome)  

7.1 เยาวชนผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ตามเกณฑของ สสวท.       

     และแนวทางสากลมีจํานวนเพ่ิมข้ึน 

7.2 ประเทศไทยมีเยาวชนผูไดรับรางวัลการแขงขันความสามารถพิเศษและอัจฉริยภาพระดับนานาชาติ 

เทากับจํานวนท่ีสงเขารวมแขงขัน 

7.3 ประเทศไทยมีครูผูมีความสามารถพิเศษตามเกณฑของ สสวท. ในจํานวนเพ่ิมข้ึน 

8. วงเงินงบประมาณ 125,600,000 บาท  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สถาบันสงเสรมิการสอนวทิยาศาสตร และเทคโนโลยี (สสวท.) หนาที่ 47 

9. กิจกรรม เปาหมาย และงบประมาณ 

กิจกรรม 
เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 
งบประมาณ 

โครงการยอย 1   การพัฒนาและสงเสริมการผลิตครูผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร

และคณิตศาสตร (สควค.) 

 28,400,000 

   กิจกรรมท่ี 1  ดําเนินงานดานนโยบายและรายงานความกาวหนาของโครงการ สควค. ในภาพรวม 8 ครั้ง       903,000 

   กิจกรรมท่ี 2   สรรหาและคดัเลอืก นิสิต นักศึกษา เพ่ือเขารับทุนระดับปริญญาโท ประเภท 

Premium ในคณะศึกษาศาสตร/ครุศาสตร และประเภท Super Premium  

 165 คน    4,254,500 

   กิจกรรมท่ี 3  สรรหาและคดัเลอืก นักเรียน นิสิต นักศึกษา เพ่ือเขารับทุนระดับปรญิญาตรี 

ประเภท Premium และระดับปรญิญาโท ประเภท Premium ในคณะวิทยาศาสตร  

50 คน   1,712,500 

   กิจกรรมท่ี 4  พัฒนาศักยภาพของนิสิต นักศึกษา ผูรับทุนโครงการ สควค. ระดับ 

ปริญญาโท 

463 คน     18,710,000 

   กิจกรรมท่ี 5 พัฒนาศักยภาพของผูสําเร็จการศึกษาและรอบรรจุเปนครูใหเปนครูผูนําเพ่ือการ

เปลี่ยนแปลง 

140 คน   1,812,000 

   กิจกรรมท่ี 6 ติดตามผลการศึกษา และผลการพัฒนาศักยภาพของผูรับทุนและครผููนําการ

เปลี่ยนแปลง 

14 ศูนย   1,008,000 

โครงการยอย 2  การพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 

(พสวท.) ระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ตามเกณฑมาตรฐานสากล 

 43,116,000 

   กิจกรรมท่ี 1  การพัฒนากลยุทธและกําหนดนโยบายขับเคลื่อนงานพัฒนาและสงเสรมิผูมี

ความสามารถพิเศษทางวิทย คณติ และเทคโนโลย ี

11 ครั้ง 1,000,000 

   กิจกรรมท่ี 2  การพัฒนาเครื่องมือคัดเลือก 4 ฉบับ 1,833,000 

   กิจกรรมท่ี 3  การคัดเลือกนักเรยีนเพ่ือรับทุน พสวท. 315 คน 3,625,000 

   กิจกรรมท่ี 4  การจัดกิจกรรมเสริมวิชาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพดานนวัตกรรม ความคิด

สรางสรรค และปลูกฝงการเปนนักวิจัย 

7 กิจกรรม 16,236,000 

   กิจกรรมท่ี 5  พัฒนาบุคลากรศนูย 40 คน 1,000,000 

   กิจกรรมท่ี 6  ประเมิน ตดิตาม ขับเคลื่อนงานวิจัยของผูรับทุนวิจยัสําหรับบัณฑิต พสวท. แรก

บรรจุ  (ป 55 - 59) 

4 ครั้ง 2,870,000 

   กิจกรรมท่ี 7  การบริหารเครือขายพัฒนานักเรียนทุนและหนวยงาน 20 ศูนย 15,370,000 

   กิจกรรมท่ี 8  การติดตาม ประเมินผล และสังเคราะหงาน 3 รายงาน 1,182,000 

โครงการยอย 3  การพัฒนาและสงเสริมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในหองเรียนพิเศษ   13,807,000 

กิจกรรมท่ี 1  คัดเลือกและสนับสนุนนักเรียนเขารวมกิจกรรมวิชาการ ท้ังในและตางประเทศ  26 คน 1,357,600 

กิจกรรมท่ี 2 คัดเลือกและจัดสงผูแทนประเทศไทยเขารวมแขงขันฟสิกสสัประยุทธ ระดับนานาชาติ 

(IYPT) ครั้งท่ี 30 และ 31 

50 คน 4,842,400 

กิจกรรมท่ี 3 การอบรมครูหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  450 คน 4,000,000 

กิจกรรมท่ี 4 การอบรมครูหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 300 คน 3,607,000 
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กิจกรรม 
เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 
งบประมาณ 

โครงการยอย 4  การพัฒนานักเรียนและจัดสงผูแทนประเทศไทยไปแขงขันคณิตศาสตร 

วิทยาศาสตร โอลิมปกระหวางประเทศ 

 14,180,000 

   กิจกรรมท่ี 1  การประชุมคณะกรรมการ 8 คณะ     319,500 

   กิจกรรมท่ี 2  การอบรมคัดเลือก 180 คน   7,641,000 

   กิจกรรมท่ี 3  การแขงขันตางประเทศ   7 ประเทศ  5,403,500 

   กิจกรรมท่ี 4  การติดตามและประเมินผลนักเรยีนทุนโอลิมปกฯ 1 ครั้ง     20,000 

   กิจกรรมท่ี 5  กิจกรรมจติอาสานักเรียนทุนโอลิมปก 1 ครั้ง    442,000 

   กิจกรรมท่ี 6  การเตรยีมการจัดอบรมโครงการฯ ป 2562  1 งาน    354,000 

โครงการยอย 5  การพัฒนาและขยายผลอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร สําหรับ
เยาวชน  

 26,097,000 

   กิจกรรมท่ี 1  การคัดเลือกนักเรยีนเขาโครงการฯ ประจําปการศึกษา 2560 4,000 คน 14,362,600 

   กิจกรรมท่ี 2  การคัดเลือกนักเรยีนเขาโครงการฯ ประจําปการศึกษา 2561 120,000 คน 3,397,000 

   กิจกรรมท่ี 3  การสรางและพัฒนาเครื่องมือในการคดัเลือกนักเรียนเขาโครงการ 4 ฉบับ 2,180,990 

   กิจกรรมท่ี 4  การสงสื่อเสริมการเรียนสําหรับนักเรยีนท่ีไดรับคดัเลือกเขาโครงการ 4,000 คน   800,000 

   กิจกรรมท่ี 5  การจัดคายวิทยาศาสตรและคายคณิตศาสตร 400 คน 1,774,800 

   กิจกรรมท่ี 6  การพัฒนาและขยายผลการจดักิจกรรมเสรมิหลักสตูร สําหรับนักเรียนผูมี

ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ระดบัประถมศึกษา 

3,600 คน 3,581,610 
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ยุทธศาสตรท่ี 4 การสื่อสารประชาสัมพันธเชิงรุก เพ่ือสงเสริมการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร

และเทคโนโลย ี

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :  1. ผลงานของ สสวท. ไดรับการยอมรับ    

 2. เยาวชนมีความตระหนักและเห็นความสําคัญของการเรียนรูวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน 

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย : 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 2561 

  1. จํานวนผูท่ีไดรับการสื่อสารประชาสัมพันธของ สสวท. ราย (ลาน) 20 

  2. รอยละของผลติภณัฑของ สสวท. ท่ีไดรับการประชาสัมพันธทางสื่อมวลชนหรือสื่อออนไลน รอยละ 100 

  3. ระดับการยอมรับในขอมลูขาวสาร และผลงานของ สสวท. ระดับ 4.4 

  4. รอยละของเยาวชนกลุมเปาหมายท่ีมีความตระหนักและเห็นความสําคญัของการเรยีนรู

วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี  

รอยละ 85 

 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกรให

เปนองคกรแหงคุณภาพและยกระดับคุณภาพบุคลากรโดยใชระบบสมรรถนะ 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :   1.  สสวท. เปนองคกรแหงคุณภาพ และมีระบบการบริหารจัดการท่ีใชระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม 

 2.  บุคลากรมีสมรรถนะตามท่ีกําหนด 

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย : 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 2560 

1. รอยละของมติิคุณภาพองคกรท่ีมผีลการประเมินในระดับด ี รอยละ 80 

2. รอยละของระบบบริหารจดัการองคกรท่ีใชระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  รอยละ 100 

3. รอยละของบุคลากรของ สสวท. มสีมรรถนะหลัก สมรรถนะตามกลุมงาน และสมรรถนะดานบริหาร

ตามเกณฑท่ีกําหนด 

รอยละ 90 

 

โครงการหลกัภายใตยุทธศาสตร 

โครงการหลัก งบประมาณ 

 8. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและสื่อสารองคกร 37,902,700  

รวม 37,902,700  
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โครงการหลัก 8 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

1. ช่ือโครงการ  พัฒนาระบบบริหารจัดการและสื่อสารองคกร 

 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ   

  ดร.สุพัตรา ผาติวิสันติ์  รองผูอํานวยการ 

  รศ. ดร.สัญญา มิตรเอม  รองผูอํานวยการ 

  นายสกรณ ชณุหะโสภณ  ผูชวยผูอํานวยการ 

ดร.ชัยวุฒิ เลิศวนสริิวรรณ  ผูชวยผูอํานวยการ 

 

3. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร สสวท.   

ยุทธศาสตรท่ี 4 การสื่อสารประชาสัมพันธเชิงรุก เพ่ือสงเสริมการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ

เทคโนโลย ี

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและระบบเทคโนโลยสีารสนเทศขององคกรใหเปนองคกร

แหงคุณภาพและยกระดับคุณภาพบุคลากรโดยใชระบบสมรรถนะ  

 

4. เหตุผลและความจําเปน 

การขับเคลื่อนแผนงานตามแผนยุทธศาสตรของ สสวท. ปงบประมาณ พ.ศ. 2557- 2561 จําเปนตอง

อาศัย 1) การพัฒนาระบบคุณภาพองคกรและระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ซ่ึงเปนกรอบบริหาร

จัดการองคกรท่ีมุงเนนใหเกิดการปรับปรุงองคกรอยางรอบดาน ครอบคลุมภาพรวมในมิติ ท้ัง 7 ดาน คือ การนํา

องคกร การวางแผนเชิงยุทธศาสตร การใหความสําคัญผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  การวัดการวิเคราะห

และการจัดการความรู การมุงเนนทรัพยากรบุคคล การจัดการกระบวนการ และผลลัพธการดําเนินงาน 2) การ

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการติดตามประเมินผลท่ีจําเปนตองบูรณาการขอมูลสารสนเทศดานตาง ๆ 

ท่ีมีความถูกตองทันสมัยและนาเชื่อถือ เพ่ือนํามาสูการวิเคราะห สังเคราะหใหเปนสารสนเทศท่ีนํามาใช

ประกอบการกําหนดนโยบาย วางแผน บริหารจัดการ กํากับติดตามประเมินผล และจัดสรรงบประมาณตลอดจน

ตัดสินใจเชิงรุกในการดําเนินการตาง ๆ 3) การประชาสัมพันธขาวสาร ผลงานและผลิตภัณฑของ สสวท. ผานสื่อ

ทุกรูปแบบ รวมท้ังการสรางความรวมมือ เครือขายความสัมพันธกับสังคมภายนอกเพ่ือสงเสริมและพัฒนาการ

ดําเนินงานใหเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางท่ัวถึงมากยิ่งข้ึน 

 

5. วัตถุประสงค   

5.1 เพ่ือประเมินผลองคกร และพัฒนา ปรับปรุงตามระบบคุณภาพองคกรและธรรมาภิบาล 

5.2 เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพและทันสมัยในการบริหารจัดการ

องคกรและการบริการ ตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัล 

5.3 เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  
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5.4 เพ่ือประชาสัมพันธ เผยแพร ผลงาน และชื่อเสียงของ สสวท. ใหเปนท่ีประจักษตอสาธารณชน 

5.5 เพ่ือเสริมสรางบทบาทและภาพลักษณขององคกร 

 

6. ผลผลิต (output) และเปาหมาย (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 รายงานการประเมินผลองคกรและขอเสนอแนะ  

เปาหมาย 1 ฉบับ 

6.1.2 บทความเก่ียวกับการดําเนินการดานการจัดการความรูเพ่ือเผยแพรและสรางความเขาใจ  

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. เก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีดวยความสุจริต และ

การปองกันการทุจริต  

เปาหมาย 2 กิจกรรม  

6.1.6 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพและทันสมัยในการบริหารจัดการองคกรและการ

บริการท่ีแลวเสร็จ  

เปาหมาย 16 ระบบ 

6.1.7 บุคลากร สสวท. ท่ีมีสมรรถนะเพ่ิมข้ึนตามมาตรฐานท่ีกําหนด 

เปาหมาย 300 คน 

6.1.8 บุคลากร สสวท. มีความผูกพันตอองคกร 

เปาหมาย อยูในระดับดีข้ึนไป 

6.1.9 บุคลากร สสวท. มีความรู ความสามารถ และทักษะเพ่ิมข้ึนอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

จากการเขารวมกิจกรรมดานการพัฒนา 

เปาหมาย 300 คน 

6.1.10 บุคลากร สสวท. ท่ีมีศักยภาพเพ่ิมข้ึนจากการเขารวมประชุมสัมมนา และศึกษาดูงานท้ังใน

ประเทศและตางประเทศ  

เปาหมาย 80 ราย 

6.1.11 บุคลากร สสวท. ท่ีสําเร็จการศึกษาท้ังในประเทศและตางประเทศ โดยทุน สสวท.  

เปาหมาย 5 คน  
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6.1.12 ขอมูล ขาวสาร และผลงานของ สสวท. ท่ีสื่อสารและเผยแพรสูสาธารณชน และหนวยงานท่ี

เก่ียวของ  

เปาหมาย 2,000 ชิ้น  

6.1.13 สารคดีเชิงขาว ท่ีเผยแพรผานโทรทัศน 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 ท่ีไดเรียนรูจากงานภาพยนตรวิทยาศาสตร

เพ่ือการเรียนรู  

เปาหมาย 280,000 คน 

6.1.16 เยาวชน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ท่ีไดเรียนรูจากกิจกรรมนิทรรศการรวมกับหนวยงานตาง ๆ  

เปาหมาย 35,000 คน 

6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 การดําเนินงานวางแผนเชิงยุทธศาสตรของ สสวท. มีแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน สามารถนําไป

ปฏิบัติไดจริง และประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว  

6.2.2 บุคลากร สสวท. มีความรูความเขาใจและเห็นแนวทางในการจัดการความรู 

6.2.3 บุคลากรประยุกตใชความรูท่ีไดจากการจัดการความรูในงานท่ีตนรับผิดชอบได 

6.2.4 บุคลากรของ สสวท. ในทุกระดับท่ีไดเขารวมกิจกรรมไดเรียนรูและปฏิบัติงานตามหนาท่ีดวย

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 ขาวสารหรือกิจกรรมท่ี สสวท. เผยแพรประชาสัมพันธเขาถึงกลุมเปาหมายไดตรงตาม

วัตถุประสงค 

6.2.10 บทบาท หนาท่ีและภารกิจหลักของ สสวท. เปนท่ีรูจักจดจําไดในสังคมอยางกวางขวาง 

6.2.11 นิตยสาร สสวท. รูปแบบสิ่งพิมพและดิจิทัล  มีความสอดคลองกับความตองการของครู  

อาจารย สมาชิกนิตยสาร 

6.2.12 เยาวชนไทยตระหนักและเห็นคุณคาของการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี

และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
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6.2.13 ครู นักเรียน ผูปกครอง บุคลากรทางการศึกษาและผูสนใจ ไดศึกษา คนควา เรียนรูวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตรและเทคโนโลยีผานกิจกรรมท่ีจัดข้ึน 

6.2.14 มีการผลิตภาพยนตรวิทยาศาสตรเพ่ือการเรียนรูท่ีมีคุณภาพมากข้ึน 

 

7. ผลลัพธ (Outcome)  

7.1 สสวท. เปนองคกรท่ีมีการบริหารจดัการองคกร รวมท้ังการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในท่ีเปนไป

ตามระบบคุณภาพองคกรและธรรมาภิบาล โดยการใชผลการประเมินองคกรมาพัฒนา ปรับปรุงอยาง

ตอเนื่อง 

7.2 บุคลากร สสวท. มีสมรรถนะ ความรู ความสามารถ ทักษะปฏิบัติและความผูกพันองคกรเพ่ิมข้ึน 

7.3 สสวท. มีขีดความสามารถเพ่ิมข้ึนในการบริหารจัดการขององคกรและการบริการในรูปแบบดิจิทัล ตาม

นโยบายรัฐบาลดิจิทัล โดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพและทันสมัย 

7.4 เยาวชน นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูสนใจ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 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 
เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 
งบประมาณ 

โครงการยอย 1 การพัฒนา ปรับปรุงองคกรตามระบบคุณภาพองคกรและธรรมาภิบาล  4,539,100  

   กิจกรรมท่ี 1 ประเมินผลองคกร 4 ฉบับ 4,472,000 

   กิจกรรมท่ี 2 บริหารจดัการความรู 2 กิจกรรม/ 
100 ราย 

5,500 

   กิจกรรมท่ี 3 พัฒนา ปรับปรุงองคกรตามระบบคณุภาพองคกรและธรรมาภิบาล 1 กิจกรรม/ 
300 ราย 

38,500 

   กิจกรรมท่ี 4 การปองกันและปราบปรามทุจริตในหนวยงาน(ITA) 3 กิจกรรม/ 
200 ราย 

23,100 

โครงการยอย 2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และความผูกพันของบุคลากร สสวท.  14,550,000 

   กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากร สสวท. ตามเปาหมายของระบบสมรรถนะของ

บุคลากร และเปาหมายตามนโยบาย 

4 กิจกรรม/ 
300 ราย 

14,207,000 

   กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาจิตอาสาของบุคลากร สสวท. โดยกิจกรรมจิตอาสา 1 กิจกรรม/ 
60 ราย 

174,000 

   กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาความผูกพันของบุคลากร สสวท. โดยใชกลยทุธท่ีหลากหลาย 2 กิจกรรม/ 
400 ราย 

169,000 

โครงการยอย 3  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือขยายขีดความสามารถ
ในการบริหารจัดการขององคกรและการบริการในรูปแบบดิจิทัลตามนโยบายรัฐบาล
ดิจิทัล 

 7,356,100  

   กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือขยายขีดความสามารถในการ

บริหารจดัการขององคกรและการบริการในรูปแบบดิจิทัล 

16 ระบบ/4 งาน  
(ระบบดิจิทัลBPM Tool)/ 

4 งาน (e-HR, ฐานขอมูลทาง
การศึกษา, GIS, ขอมูลกลุมงานพัสดุ) 

7,356,100  

โครงการยอย 4  การสรางความตระหนัก สื่อสารประชาสมัพันธเชิงรุก เผยแพร
ผลงานของ สสวท. และสงเสริมภาพลักษณองคกร 

 11,457,500 

   กิจกรรมท่ี 1 เสรมิสรางเยาวชนใหมีความตระหนักและเห็นความสําคัญของการ

เรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลย ี

Sci Film 280,000 คน/ 
นิทรรศการ 35,000 คน 

4,813,000  

 

   กิจกรรมท่ี 2 การสื่อสารประชาสัมพันธเชิงรุกใหสาธารณชนและหนวยงาน ท่ี

เก่ียวของ ผานสื่อมวลชน สื่อออนไลน social media เพ่ือเผยแพร ผลงาน ขอมูล 

ขาวสาร ผลงาน และสงเสริมภาพลักษณองคกร 

กิจกรรม 14 คร้ัง/ 
YouTube 8 เร่ือง/ 

ขาว 300 ชิ้น/ 
ประชาสัมพันธ 2 งาน 

3,722,500 

   กิจกรรมท่ี 3 การสื่อสารองคกรและการสรางเครือขายความรวมมอืระหวางประเทศ ของที่ระลึก 3,000 ชิ้น/ 

แผนพับ 1,000 แผน/ VDO 
แนะนํา 2 รายการ / ขอมูลผานจอ 

LCD 700 รายการ/ 
ประชุมคณะกรรมการ 20 คร้ัง/

แถลงขาว 1 คร้ัง 

822,000  

   กิจกรรมท่ี 4 จัดทํานิตยสาร สสวท. ในรูปแบบสิ่งพิมพและดิจิทัล เพ่ือเผยแพร

ผลงาน และองคความรู ของ สสวท. 

6 ตนฉบับ/ 
24,000 เลม 

2,100,000  
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แผนงานบูรณาการ 
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โครงการบูรณาการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

1. ช่ือโครงการ  ปรับการเรียนเปลี่ยนวิธีการสอนของครูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลย ี

 ตามแนวทางสะเต็มศึกษาในทุกจังหวัด และทุกเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทุกสังกัด 

 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 รศ. ดร.สัญญา มิตรเอม  รองผูอํานวยการ 

นางกัญณัฏฐ สวัสดิ์สวาง  ผูชวยผูอํานวยการ 

 

3. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร สสวท .  

ยุทธศาสตรท่ี 2 การขับเคลื่อนการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีเชิงบูรณาการและ

พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห โดยใชกลไกการเรียนรูท่ีเปนนวัตกรรม 

 

4. เหตุผลและความจําเปน 

โครงการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาสูสถานศึกษาโดยการพัฒนาครูผูสอนวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ปงบประมาณ 2560 ท่ีผานมา โดย สสวท. ได

ดําเนินการพัฒนาครูผูสอนดวยระบบทางไกลผานทางสถานีโทรทัศนเพ่ือการศึกษา ETV DLTV และ OBEC 

Channel โดยมี สสวท. เปนวิทยากรหลักใหการอบรมท่ีตนทาง มีครูท่ีเขารับการอบรม และลงมือปฏิบัติทํา

กิจกรรม ณ ศูนยการอบรมปลายทาง และมีครูพ่ีเลี้ยงวิชาการของแตละสังกัด ประสานและดูแลครูในแตละ

ศูนย ในแตละจังหวัดอยางเปนระบบ การดําเนินงานครั้งนี้จะตองรวมมือกับทุกภาคสวน เชิงบูรณาการโดย

แทจริง สสวท. จะตองเปนแกนหลักของการพัฒนาตามหลักสูตรการอบรมครูสะเต็มศึกษา ของ สสวท. โดย

ท่ี สสวท.จะใหการสนับสนุนชุดการอบรมสะเต็มศึกษาอันประกอบดวย เอกสารคูมือ เอกสารการจัด

กิจกรรม สื่อ อุปกรณ ประกอบการอบรมแกศูนยการอบรมทุกศูนยการอบรมของทุกสังกัด สังกัดละ 2 ศูนย

ตอจังหวัด โดยประมาณ 

ในปงบประมาณ 2560 สสวท จะพัฒนาหลักสูตรการอบรมสะเต็มศึกษา ท่ีสามารถแทนท่ี

หรือสอดแทรกเขาไปกับการเรียนการสอนในเวลา ปกติของการเรียนการสอน ในระดับชั้นเรียน สอดคลอง

กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท้ัง 4 ชวงชั้น ท้ังระดับประถมศึกษาตอนตน ระดับ

ประถมศึกษาตอนปลาย ระดับมัธยมศึกษาตอนตน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การขับเคลื่อนสะเต็ม

ศึกษาดวยระบบทางไกลครั้งนี้ จะประสบผลสําเร็จไดตองไดรับความรวมมือกับทุกภาคสวน ท้ังภาครัฐและ

เอกชนอยางจริงจัง และกระทําอยางตอเนื่องอยางนอย 3 ปข้ึนไป 
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5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือสรางความรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของทางการศึกษาดําเนินการเชิงบูรณาการขับเคลื่อน      

สะเต็มศึกษาใหครอบคลุมทุกเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ทุกจังหวัด และทุกสังกัด อยางเปนรูปธรรม 

5.2 เพ่ือพัฒนาครูผูสอนสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ใหมีความรูความสามารถ

ในการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในชั้นเรียนไดตรงตามจุดประสงค 

5.3 เพ่ือสงเสริมและสนับสนุน สื่อ อุปกรณ เอกสารการอบรม รวมถึงงบประมาณ ใหแกโรงเรียนท่ีเปน 

ศูนยการอบรม ในแตละสังกัดเพ่ือเปนคาอาหารกลางวันและอาหารวาง  

5.4 เพ่ือสรางความรวมมือในการดําเนินการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาอยางเปนรูปธรรม และกระจายให 

ครอบคลุมทุกจังหวัด และทุกเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 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. ท่ีมีศักยภาพ สามารถเปดเปนศูนยการ

อบรมสะเต็มศึกษาครอบคลุมทุกจังหวัด 
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8. ผลลัพธของโครงการหลัก (Outcome) 

ครู และบุคลากรทางการศึกษา ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี จาก 527 ศูนยการ

อบรม มีท้ังครูจาก โรงเรียน ในสังกัด สพฐ. และโรงเรียนในสังกัดอ่ืน ๆ รวมจํานวน 47,500 คน ไดรับการ

พัฒนาใหมีความรู ความเขาใจ และความตระหนักในการจัดกิจกรรมการเรยีนรูเชงิบูรณาการท่ีเนน

กระบวนการคิดวิเคราะหและการแกปญหาตามแนวทางสะเต็มศึกษา ซ่ึงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาเหลานี้ จะสงผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน รวมถึงมีการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม

ดานการเรียนรูของนักเรียน อยางมีนัยสําคัญ 

 

9. วงเงินงบประมาณ 67,713,200 บาท  
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9. กิจกรรม เปาหมาย และงบประมาณ 

กิจกรรม 
เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 
งบประมาณ 

กิจกรรมท่ี 1 ประชุมหนวยงานท่ีเก่ียวของการอบรมครสูะเต็มศึกษาทางไกล 4 ครั้ง 35,000 

กิจกรรมท่ี 2 ประชุมคณะทํางาน 4 ครั้ง 10,000 

กิจกรรมท่ี 3 ประชาสัมพันธการอบรมคร ู 1 ครั้ง 350,000 

   กิจกรรมท่ี 4 จัดทําชุดฝกอบรมทางไกล 1 ครั้ง 1,600,000 

กิจกรรมท่ี 5 ประชุมช้ีแจงการจัดอบรมสะเตม็ศึกษาทางไกล 5 ครั้ง 5,500,000 

   กิจกรรมท่ี 6 อบรมสะเต็มศึกษาทางไกล สังกัด สพฐ. สช. อปท. กทม. และ กศน. 4 ครั้ง 58,000,000 

กิจกรรมท่ี 7 ติดตามผลและประเมินผลโครงการ 1 ครั้ง 618,200 

กิจกรรมท่ี 8 ติดตามการออกอากาศ ณ ศูนยอบรม 1 ครั้ง 500,000 

กิจกรรมท่ี 9 จัดทําระบบและประมวลผลการสอบ 1 ระบบ 1,000,000 

กิจกรรมท่ี 10 สรุปและจดัทํารายงานผลโครงการ 1 ครั้ง 100,000 
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โครงการบูรณาการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

1. ช่ือโครงการ  พัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5 ป) อยางมีคุณภาพ ดวยการจัดประสบการณเรียนรูวิทยาศาสตร 

                    คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย 

 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ   

รศ. ดร.สัญญา มิตรเอม  รองผูอํานวยการ 

ดร.กุศลิน มุสิกุล   ผูชวยผูอํานวยการ 

 

3. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร สสวท.   

    ยุทธศาสตรท่ี 3 การขับเคลื่อนการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีเชิงบูรณาการและพัฒนา 

    ทักษะ การคิดวิเคราะหโดยใชกลไกการเรียนรูท่ีเปนนวัตกรรม 

4. เหตุผลและความจําเปน     

   ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 ไดมีการกําหนดยุทธศาสตรเก่ียวกับการ

เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษยเปนยุทธศาสตรแรก ซ่ึงมีเปาหมายใหคนไทยทุกกลุมวัยมีทักษะและ

ความรูความสามารถ ท่ีเปนฐานในการพัฒนาประเทศ โดยหนึ่งในแนวทางการพัฒนาท่ีสําคัญท่ีไดถูกระบุไว 

คือ การสงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะสมอง และทักษะทางสังคมท่ีเหมาะสม แตอยางไรก็ตามใน

ปจจุบันพบวา ครูปฐมวัยยังตองการการพัฒนาศักยภาพในการจัดประสบการณเรียนรู เพ่ือสงเสริมทักษะ

สมองของเด็กปฐมวัยอยางเหมาะสม 

  สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีได (สสวท.) ไดทําการวิจัยและพัฒนาแนว

ทางการจัดประสบการณเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย มา

อยางตอเนื่อง ซ่ึงสามารถสงเสริมการพัฒนาการดานสติปญญาของเด็กปฐมวัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เหมาะสมตามวัย เปนการปูพ้ืนฐานทักษะในศตวรรษท่ี 21 รวมท้ังเพ่ิมศักยภาพในการเรียนรูตลอดชีวิต และ

ปลูกฝงใหเด็กมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี อันจะสงผลใหเด็กสนใจ ใฝรู และ

ประกอบอาชีพดานนี้ตอไปในอนาคต  

   สสวท. จึงเสนอโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5 ป) อยางมีคุณภาพ ดวยการจัดประสบการณ

เรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย ตามแผนบูรณาการ การ

ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต โดยเปนการพัฒนาครูปฐมวัยในสังกัด สพฐ. ท่ัวประเทศ 

อยางเปนระบบผานเครือขายความรวมมือ และระบบการอบรมทางไกล ซ่ึง สสวท. จะจัดใหมีศูนยอบรม

ทางไกลในทุกเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ัวประเทศ จํานวน 183 ศูนยการอบรม และอบรมพัฒนา

ศักยภาพทีมวิทยากรประจําศูนยอบรมโดยตรง โดยแตละทีมประกอบดวย ศึกษานิเทศกปฐมวัย 1 คน 



แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สถาบันสงเสรมิการสอนวทิยาศาสตร และเทคโนโลยี (สสวท.)  หนาที่ 61 

ผูบริหารสถานศึกษา 2 คน และครูปฐมวัย 4 คนท่ีมีศักยภาพซ่ึงเปนตัวแทนจากเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มาทํา

หนาท่ีรวมกับ สสวท. ในการดําเนินการจัดอบรมขยายผลผานระบบทางไกลใหกับผูบริหารสถานศึกษาและครู

ปฐมวัยจากโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 10 โรงเรียนตอเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  5 โรงเรียนตอเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

รวมท้ังสิ้น 2,745 โรงเรียน  ครูปฐมวัยท่ีเขารวมในโครงการจะไดรับการอบรมเชิงปฏิบัติการอยางตอเนื่อง

อยางนอย 2 รอบการอบรมตอหนึ่งหลักสูตร โดยแบงเปนการอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และหลักสูตรสะเต็มศึกษาและเทคโนโลยี ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และจะมี

การนิเทศและติดตามผลการประยุกตใชในชั้นเรียนภายในสถานศึกษาทุกรอบของการอบรมโดยผูบริหาร

สถานศึกษา รวมท้ังนําผลการดําเนินงานและปญหา อุปสรรคตาง ๆ มารวมสะทอนในการอบรมครั้งถัดไป 

นอกจากนี้ สสวท. ยังสนับสนุน เอกสารประกอบหลักสูตร พรอมตัวอยางสื่อการจัดการเรียนรู เพ่ือเปน

แนวทางในการออกแบบหลักสูตรของสถานศึกษา และจัดประสบการณ เรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัยไดอยางมีคุณภาพ  

    

5. วัตถุประสงค   

5.1 เพ่ือพัฒนาทีมวิทยากรทองถ่ินประจําศูนยอบรมซ่ึงประกอบดวย ศึกษานิเทศกปฐมวัย ผูบริหาร

สถานศึกษาและ ครูปฐมวัยท่ีมีศักยภาพ ทําหนาท่ีรวมกับ สสวท. ในการดําเนินการจัดอบรมขยายผล

ใหกับผูบริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

5.2 เพ่ือพัฒนาครูปฐมวัยจากโรงเรียนในสังกัด สพฐ. และสังกัด สช. ใหมีความรูความเขาใจและสามารถจัด

ประสบการณเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัยไดอยางมี

คุณภาพ 

5.3 เพ่ือสนับสนุนเอกสารแนวทางการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา

ในระดับปฐมวัย ใหแกโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ในสังกัด สพฐ. และ สช. เพ่ือใหครูใช

ในการออกแบบหลักสูตรของสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

5.4 เพ่ือสนับสนุนชุดสื่อการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย

ใหแกศูนยการอบรม เพ่ือใชในการจัดอบรมขยายผลและใหครูปฐมวัยนําไปใชจัดการเรียนการสอนใน

โรงเรียน 
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6. ผลผลิต (output) และเปาหมาย (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

6.1 เชิงปริมาณ 

(1) ศึกษานิเทศกปฐมวัย ผูบริหารสถานศึกษา และครูปฐมวัย ไดรับการพัฒนาการจัดการเรียนรู

วิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัยโดยตรงจาก สสวท. สามารถ

เปนทีมวิทยากรทองถ่ินประจําศูนยการอบรมและทําหนาท่ีรวมกับ สสวท. ในการดําเนินการจัด

อบรมขยายผลใหกับผูบริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

     เปาหมาย    1,281 คน  

(2) ผูบริหารสถานศึกษาจาก 183 เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ัวประเทศซ่ึงประกอบดวย โรงเรียน

ในสังกัด สพฐ. 10 โรงเรียน/เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และโรงเรียนในสังกัด สช. 5 โรงเรียน/เขตพ้ืนท่ี

การศึกษา ไดรับการอบรมขยายผลผานระบบทางไกลท่ีศูนยอบรม มี ความรูความเขาใจในการจัด

ประสบการณเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาใน ระดับปฐมวัย และ

สามารถนิเทศครูปฐมวัยในสถานศึกษาของตนเองได 

      เปาหมาย  2,745 คน 

6.2 เชิงคุณภาพ 

(1) ครูปฐมวัยทุกคนจากโรงเรียน 2,745 โรงเรียน จาก 183 เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ัวประเทศ

ซ่ึงประกอบดวย โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 10 โรงเรียน/เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และโรงเรียนในสังกัด สช. 

5 โรงเรียน/เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ไดรับการอบรมขยายผลผานระบบทางไกลท่ีศูนยอบรม และมีความรู

ความเขาใจในการจัดประสบการณเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาใน

ระดบัปฐมวยั   

(2) โรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ในสังกัด สพฐ.และสช. จํานวน 2,745 โรงเรียน มี

เอกสารแนวทางการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับ

ปฐมวัย  

(3) ศูนยการอบรมท่ัวประเทศ จํานวน 183 แหง มีชุดสื่อการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร  

เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัยประจําศูนย  

 

7. ผลลัพธ (Outcome) 

   ผูบริหารสถานศึกษาจํานวน 2,745 คน จาก 183 เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ัวประเทศ 

มีความสามารถในการนิเทศการจัดประสบการณเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็ม

ศึกษาใน ระดับปฐมวัยของครูปฐมวัยภายในโรงเรียนของตนเอง และครูปฐมวัยทุกคนจากโรงเรียนในสังกัด 

สพฐ. และ สช. 2,745 โรงเรียนใน 183 เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ัวประเทศ มีความรูความเขาใจใน

การจัดประสบการณเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย และ
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สามารถจัดประสบการณเรียนรูเพ่ือสงเสริมพัฒนาการทางสติปญญาและปูพ้ืนฐานทักษะในศตวรรษท่ี 21 

ใหกับเด็กปฐมวัยไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางสติปญญาอยางเหมาะสมตามวัย

และมีทักษะพ้ืนฐานท่ีจําเปนในการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาตอไปใน

ระดับประถมศึกษา 

 

8. วงเงินงบประมาณ 60,181,900 บาท  
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9. กิจกรรม เปาหมาย และงบประมาณ 

 

กิจกรรม 
เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 
งบประมาณ 

 

กิจกรรมท่ี 1 การประชุมคณะทํางานและวิทยากร สสวท. 4 ครั้ง 64,900 

กิจกรรมท่ี 2 การจางเหมาผลิตชุดเอกสารและสื่อประกอบการอบรม  7,494,000 

   2.1 ชุดเอกสารและสื่อประกอบการอบรมประจําศูนยอบรม   วิทยาศาสตร 183 ชุด  

คณิตศาสตร 183 ชุด 
5,490,000 

   2.2 เอกสารคูมือสําหรับผูรับการอบรม 2,800 ชุด 1,400,000 

   2.3 วีดิทัศนประกอบการอบรม วิทยาศาสตร 1 ชุด  

คณิตศาสตร 1 ชุด 
300,000 

   2.4 การจัดทําและควบคุมระบบการอบรมทางไกล 1 ระบบ 304,000 

กิจกรรมท่ี 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการพ่ีเลี้ยงประจําศูนย  20,541,000 

   3.1 ศึกษานิเทศกปฐมวัย 183 คน 3,461,000 

   3.2 ผูบริหารสถานศึกษา 366 คน 6,539,000 

   3.3 ครูปฐมวัย 732 คน 10,541,000 

กิจกรรมท่ี 4 การอบรมขยายผลโดยระบบทางไกล  30,012,000 

   4.1 ผูบริหารสถานศึกษา 2,745 ร.ร.  7,320,000 

   4.2 ครูปฐมวัย 2,745 ร.ร.  22,692,000 

กิจกรรมท่ี 5 การตดิตามผลการจดัอบรมขยายผลและการนิเทศการเรียนการสอน  2,070,000 

   5.1 การติดตามการอบรมขยายผล 40 ศูนยอบรม 240,000 

   5.2 การติดตามการนิเทศการเรยีนการสอน รายงาน 183 ฉบับ 1,830,000 
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โครงการบูรณาการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

1. ช่ือโครงการ  ทุนสนับสนุนการศึกษานักเรียน นักศึกษาและครู เพ่ือพัฒนาใหเปนผูมีความสามารถพิเศษ

ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีและตอบสนองตอความตองการของประเทศ

และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ   

  ผศ. ดร.พลกฤต กฤชไมตรี  รองผูอํานวยการ 

  ดร.พรชัย  อินทรฉาย  ผูชวยผูอํานวยการ 

 

3. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร สสวท.   

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนากําลังคนและเครือขายสนับสนุนการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร

และเทคโนโลยีอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

4. เหตุผลและความจําเปน     

ในการยกระดับและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ จําเปนตองมีบุคลากรท่ีมี

ความสามารถและมีทักษะเพียงพอ รวมท้ังตองมีกําลังคนเฉพาะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในสัดสวนท่ี

พอเหมาะ นอกจากนี้การท่ีคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมแหงชาติ (กวทน.) 

ไดกําหนดเปาหมายไววาจะเพ่ิมจํานวนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาใหเปน 15 คน-ปตอประชากร 

10,000 คนภายในป 2561 เนื่องจากการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษยจะตองใชเวลา แตมีความจําเปน

อยางยิ่งท่ีจะตองอาศัยทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพสูงมาเปนฐานในการขับเคลื่อน ซ่ึงบุคลากรเหลานี้ควร

จะตองไดรับการพัฒนาและสงเสริมอยางตอเนื่อง ดวยวิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับ

ความสามารถดานรางกาย สมองและจิตใจผูเรียนโดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมท่ีมีความสามารถพิเศษดาน

วิทยาศาสตร  ซ่ึงการดําเนินการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถท่ี สสวท. ดําเนินการอยูอาจไมเพียงพอ

หรือไมทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกในปจจุบัน จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีตองมีการขยายฐานการพัฒนา

การศึกษา หลักสูตร รูปแบบการศึกษา และขยายผลการจัดกิจกรรมท่ีจัดใหนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ

ดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรไปยังนักเรียนท่ีมีความสนใจและกระจายตัวอยูในภูมิภาคตางๆ ใหไดรับ

การพัฒนาเชนเดียวกัน 

 

5. วัตถุประสงค   

เพ่ือพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร 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 จํานวนผูรับทุนสงเสริมการผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

(สควค.)  

       เปาหมาย  1,179 คน 

6.1.3 จํานวนผูรับทุนโอลิมปกวิชาการสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง

นราธิวาสราชนครินทร สําหรับผูแทนประเทศไทยท่ีเขารวมการแขงขันคณิตศาสตร 

วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ  

เปาหมาย  260 คน 

6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 ผูสําเร็จการศึกษาสําเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

6.2.2 ผูสําเร็จการศึกษาไดมีงานทํา หรือศึกษาตอ 

 

7. ผลลัพธ (Outcome)  

7.1 ผูสําเร็จการศึกษามีศักยภาพและมีผลงานวิจัยเทียบเทามาตรฐานสากล 

7.2 ครู อาจารย บุคลากรทางการศึกษา นักวิจัย นักวิทยาศาสตร ท่ีเปนกําลังในการพัฒนาของประเทศ 

 

8. วงเงินงบประมาณ 501,090,200 บาท  
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9. กิจกรรม เปาหมาย และงบประมาณ 

กิจกรรม 
เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 
งบประมาณ 

   กิจกรรมท่ี 1 ทุนพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี (พสวท.)   

1,685 คน    283,887,000 

    กิจกรรมท่ี 2 ทุนสงเสริมการผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร (สควค.) 

1,179 คน 88,681,700 

   กิจกรรมท่ี 3 ทุนโอลิมปกวิชาการสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลปยาณิวัฒนา 

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร สําหรับผูแทนประเทศไทยท่ีเขารวมการแขงขัน

คณิตศาสตร วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ 

260 คน 128,521,500 
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