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ยุทธศาสตรที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู ที่เนนปฏิบัติการ และการสรางความเขาใจ ใน
ระดับที่เหมาะสมกับนักเรียนแตละกลุม โดยใชเทคโนโลยีตางๆ
โครงการหลัก 1 โครงการพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู ทีเ่ นนการคิดวิเคราะห การแกปญหา
และกระตุนใหเกิดและใชความคิดสรางสรรค และสามารถนําไปใชไดจริง
โครงการหลัก 2 โครงการพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู ทีเ่ นนการคิดวิเคราะห การแกปญหา
และกระตุนใหเกิดและใชความคิดสรางสรรค อยางเปนระบบและสามารถนําไปใชศึกษาตอเปน
นักนวัตกร ตามแนวทาง KOSEN
โครงการหลัก 3 โครงการพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู ทีเ่ นนการคิดวิเคราะห การแกปญหา
และกระตุนใหเกิดและใชความคิดสรางสรรค อยางเปนระบบ สําหรับพัฒนาและสงเสริมผูมี
ความสามารถพิเศษ
โครงการหลัก 4 โครงการวิจัย วัดผล และประเมินผลการจัดการเรียนรูด านวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
ระดับประเทศและระดับนานาชาติ
โครงการหลัก 5 โครงการวิจัยติดตามการใชหลักสูตร สื่อการเรียนรู และพัฒนาเกณฑการจัดทําสื่อการเรียนรู
วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
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สารบัญ
หนา
ยุทธศาสตรที่ 2 : ขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
ผานเครือขาย สสวท. ใหมีคุณภาพทั่วประเทศอยางเปนระบบ
โครงการหลัก 6 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเครือขายเพื่อขยายการใหบริการหลักสูตร สื่อ และกระบวนการ
จัดการเรียนรูของ สสวท.
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หลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรูของ สสวท.
โครงการหลัก 9 โครงการพัฒนาครูผูสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี และบุคลากรทางการศึกษา ใน
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โครงการหลัก 10 โครงการการปรับการเรียนเปลีย่ นการสอนของครูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ตาม
แนวทาง สสวท.
โครงการหลัก 11 โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย อยางมีคุณภาพดวยการจัดประสบการณเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษา
โครงการหลัก 12 โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
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โครงการหลัก 17 โครงการโอลิมปกวิชาการ
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สารบัญ
หนา
ยุทธศาสตรที่ 5 : สงเสริมภาพลักษณองคกรและประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพิ่มการยอมรับ
สสวท. ในฐานะผูนําการเปลี่ยนแปลงการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
ของเยาวชนใหทันสมัย
โครงการหลัก 21 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ใหมีความรู ความสามารถ และสมรรถนะตามกลุมงานอยางเปน
ระบบ
โครงการหลัก 22 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการ สสวท. ทุกมิติ ใหมีมาตรฐานเทียบเคียงเกณฑ TQA
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ตระหนักรูทางดานวิทยาศาสตร
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แผนงานบูรณาการ
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โครงการบูรณาการ 1 โครงการปรับการเรียนเปลีย่ นวิธีการสอนของครูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีตาม
แนวทางสะเต็มศึกษาในทุกจังหวัด และทุกเขตพื้นที่การศึกษาทุกสังกัด
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โครงการบูรณาการ 2 โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5 ป) อยางมีคุณภาพ ดวยการจัดประสบการณเรียนรูวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย
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สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
1.1 วิสัยทัศน
สสวท. เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง ทําหนาที่ชี้ทิศทาง ประสาน และ สงเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีทั้งในและนอกสถานศึกษา ใหนักเรียนพัฒนาตาม
ศักยภาพขึ้นเปนประชากรที่มีความรูนักวิชาชีพฐานดี และ นักวิทยาศาสตรชั้นนําตอไป

1.2 เปาประสงค
นักเรียนไทยทั่วประเทศมีโอกาสพัฒนาความรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ได
เหมาะสมตามศักยภาพและความถนัด เพื่อใหเติบโตเขาสูเสนทางอาชีพที่เกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติ

1.3 ผลกระทบ
เยาวชนไทยมีความรู ความสามารถในการคิด วิเคราะห การใชขอมูล และ/หรือ แกปญหาโดยใช
วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ใหเกิดประโยชนในการดํารงชีวิตหรือประกอบอาชีพ
หมายเหตุ : เยาวชน หมายถึง คนที่มีอายุไมเกิน 25 ป

1.4 ผลลัพธ
1. นั กเรี ย นไทยมี ความรู ความสามารถดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ที่ส ามารถ
นําไปใชแกปญหาการดํารงชีพและเปนประชากรที่มีความรู นักวิชาชีพฐานดี
2. ประเทศไทยมี นั ก วิ ท ยาศาสตร นั ก วิ จั ย นั ก เทคโนโลยี นั ก นวั ต กรรมและผู เ ชี่ ย วชาญด า น
วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ที่เพิ่มขึ้นจากการสรางนักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษ
1.5 ผลผลิต
1. หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน
และมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความครบถวนสมบูรณ ใชงายและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
2. หลักสูตร สื่อ ในรูปแบบดิจิทัล e-learning และ Mobile application มีความทันสมัย
เขาใชงาย รวดเร็ว สามารถเผยแพรใชไดจริงและมีคุณภาพ
3. หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู และสามารถนําไปใชศึกษาตอเปนนักวิชาชีพชั้นสูง
ไดจริง ตามแนวทาง KOSEN
4. หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู ที่สามารถนําไปพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถ
พิเศษไดอยางมีประสิทธิภาพ
5. เครื่องมือการวัดและประเมินผลเทียบมาตรฐานระดับประเทศ และระดับนานาชาติ
6. เกณฑการจัดทําสื่อการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
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7. สสวท. มีระบบบริหารจัดการเครือขาย เพื่อขยายการใหบริการหลักสูตร สื่อ และกระบวนการ
จัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
8. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ไดรับการคัดเลือกเพื่อพัฒนาเปนแกนนํา มีศักยภาพเปนไปตาม
มาตรฐาน สสวท. สามารถเปนตนแบบและเปนวิทยากรในระดับพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
9. การใหบริการหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู ในโรงเรียนเครือขาย สสวท. ได
ครบถวน สมบูรณและมีประสิทธิภาพ
10. หนวยงานที่เกี่ยวของ ในเครือขาย สสวท. สามารถขยายฐานการจัดกิจกรรมการเรียนรูตาม
แนว สสวท. ไดอยางตอเนื่อง
11. สถานศึกษานอกระบบ สมาคมวิชาชีพ และสถาบันตางๆ จัดการเรียนรูตามแนวของ สสวท.
นอกชั้นเรียนเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง
12. มหาวิทยาลัยใชเครื่องมือในการรับนักศึกษาเขาศึกษาโดยเนนการคิดวิเคราะห การแกปญหา
และสามารถนําไปใชไดจริงเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
13. บัณฑิต สควค. มีคุณภาพและสามารถเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงขับเคลื่อนการศึกษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
14. บัณฑิต พสวท. และโอลิมปกวิชาการ มีคุณภาพและเปนนักวิทยาศาสตร นักวิจัย
นักนวัตกรรมและนักเทคโนโลยีชั้นนําของประเทศ
15. มีระบบเสนทางอาชีพ นักวิทยาศาสตร นักวิจัย นักนวัตกรรมและนักเทคโนโลยี ที่มาจาก
ผลผลิตโครงการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษฯ มีคาตอบแทนเหมาะสม
16. มีระบบกลไกการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษฯ ระดับการศึกษาปฐมวัย
การศึกษาขั้นพื้นฐานและการอาชีวศึกษา เพื่อเปนฐานสูการพัฒนากําลังคน อยางเปนระบบมากขึ้นและมี
จํานวนเพิ่มขึ้นตามลําดับ
17. บุคลากรสายนักวิชาการ มีนวัตกรรมการศึกษาชั้นแนวหนา เปนที่ยอมรับดานกระบวนการ
จัดการเรียนรูของประเทศ
18. บุคลากรสายวิชาการ มีศักยภาพในการพัฒนาหลักสูตร สื่อ กิจกรรมทางวิชาการเทียบ
มาตรฐานนานาชาติ
19. บุคลากร สสวท.มีความเปนผูนํา มีความรู ความสามารถ เปนวิทยากร และสามารถนําการ
เปลี่ยนแปลงได
20. บุคลากร สายสนับสนุน มีความรู ความสามารถในการบริหารจัดการและสงเสริมการทํางาน
อยางมีประสิทธิภาพ
21. มีระบบบริหารจัดการ โดยใชระบบคุณภาพองคกรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
22. การสื่อสารประชาสัมพันธมีรูปแบบและชองทางที่หลากหลาย
23. บุคลากร สสวท. มีความรักและผูกพันตอองคกร
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1.6 ยุทธศาสตร
เพื่อใหระบุผลผลิตตามที่วางไว สสวท. ไดกําหนดยุทธศาสตรเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน
จําแนกเปน 5 ดาน ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู ที่เนนปฏิบัติการ และการสราง
ความเขาใจ ในระดับที่เหมาะสมกับนักเรียนแตละกลุม โดยใชเทคโนโลยีตางๆ
ยุทธศาสตรที่ 2 : ขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยี ผานเครือขาย สสวท. ใหมีคุณภาพทั่วประเทศอยางเปนระบบ
ยุทธศาสตรที่ 3 : ขับเคลื่อนกระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีใหเนน
ความเขาใจ ลงมือปฏิบัติการ และสามารถนําไปใชจ ริงทั้งในและนอกระบบ ตาม
แนวทาง สสวท.
ยุทธศาสตรที่ 4 : เรงรัด พัฒนา และสงเสริม ผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยี เพื่อเปนกําลังในการพัฒนาประเทศดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ตามนโยบายประเทศไทย 4.0
ยุทธศาสตรที่ 5 : สงเสริมภาพลักษณองคกรและประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพิ่ม
การยอมรั บ สสวท. ในฐานะผู นํ า การเปลี่ ย นแปลงการเรี ย นรู ด า นวิ ท ยาศาสตร
คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ของเยาวชนใหทันสมัย
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1.7 โครงการหลักภายใตยุทธศาสตร
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สสวท. ไดจัดทําโครงการภายใตยุทธศาสตรเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน
ของ สสวท. จํานวนทั้งสิ้น 24 โครงการ ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู ที่เนนปฏิบัติการ และการสรางความเขาใจ
ในระดับที่เหมาะสมกับนักเรียนแตละกลุม โดยใชเทคโนโลยีตางๆ
โครงการหลัก 1 โครงการพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู ทีเ่ นนการคิดวิเคราะห การ
แกปญหา และกระตุนใหเกิดและใชความคิดสรางสรรค และสามารถนําไปใชไดจริง
โครงการหลัก 2 โครงการพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู ทีเ่ นนการคิดวิเคราะห การ
แกปญหา และกระตุนใหเกิดและใชความคิดสรางสรรค อยางเปนระบบและสามารถนําไปใช
ศึกษาตอเปนนักนวัตกร ตามแนวทาง KOSEN
โครงการหลัก 3 โครงการพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู ทีเ่ นนการคิดวิเคราะห การ
แกปญหา และกระตุนใหเกิดและใชความคิดสรางสรรค อยางเปนระบบ สําหรับพัฒนาและ
สงเสริมผูมีความสามารถพิเศษ
โครงการหลัก 4 โครงการวิจัย วัดผล และประเมินผลการจัดการเรียนรูด านวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
เทคโนโลยีระดับประเทศและระดับนานาชาติ
โครงการหลัก 5 โครงการวิจัยติดตามการใชหลักสูตร สื่อการเรียนรู และพัฒนาเกณฑการจัดทําสื่อการเรียนรู
วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
ยุทธศาสตรที่ 2 : ขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
เทคโนโลยี ผานเครือขาย สสวท. ใหมีคุณภาพทั่วประเทศอยางเปนระบบ
โครงการหลัก 6 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเครือขายเพื่อขยายการใหบริการหลักสูตร สื่อ และ
กระบวนการจัดการเรียนรูของ สสวท.
โครงการหลัก 7 โครงการพัฒนาและขยายบริการของศูนยเรียนรูดิจิทัล และสื่อดิจิทัล
โครงการหลัก 8 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขยายผลการใหบริการวิชาการ
ดานหลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรูของ สสวท.
โครงการหลัก 9 โครงการพัฒนาครูผูสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี และบุคลากรทางการ
ศึกษา ในโรงเรียนโครงการพระราชดําริ
โครงการหลัก 10 โครงการการปรับการเรียนเปลีย่ นการสอนของครูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
ตามแนวทาง สสวท.
โครงการหลัก 11 โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย อยางมีคุณภาพดวยการจัดประสบการณเรียนรูวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษา
โครงการหลัก 12 โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
ยุทธศาสตรที่ 3 : ขับเคลื่อนกระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีใหเนนความเขาใจ
ลงมือปฏิบัติการ และสามารถนําไปใชจริงทั้งในและนอกระบบ ตามแนวทาง สสวท.
โครงการหลัก 13 โครงการพัฒนาและจัดการเรียนการสอนนอกชัน้ เรียนที่เหมาะสมตามแนวทาง สสวท.
(Science and Mathematics Literacy)
โครงการหลัก 14 โครงการพัฒนาและสงเสริมการใชเครื่องมือในการสอบคัดเลือกเขามหาวิทยาลัยใหสอดคลอง
กับกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง สสวท. (Science and Mathematics
Literacy)
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ยุทธศาสตรที่ 4 : เรงรัด พัฒนา และสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
เพื่อเปนกําลังในการพัฒนาประเทศดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตามนโยบาย
ประเทศไทย 4.0
โครงการหลัก 15 โครงการบริหารการผลิตครูที่มคี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (สควค.)
โครงการหลัก 16 โครงการบริหารการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (พสวท.)
โครงการหลัก 17 โครงการโอลิมปกวิชาการ
โครงการหลัก 18 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
โครงการหลัก 19 โครงการขยายฐานการพัฒนาผูม ีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสู
แผนการพัฒนากําลังคนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
โครงการหลัก 20 โครงการทุนสนับสนุนการศึกษานักเรียน นักศึกษาและครู เพื่อพัฒนาใหเปนผูมีความสามารถ
พิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี และตอบสนองตอความตองการของ
ประเทศและหนวยงานที่เกี่ยวของ
ยุทธศาสตรที่ 5 : สงเสริมภาพลักษณองคกรและประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพิ่มการยอมรับ
สสวท. ในฐานะผูนําการเปลี่ยนแปลงการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
ของเยาวชนใหทันสมัย
โครงการหลัก 21 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ใหมีความรู ความสามารถ และสมรรถนะตามกลุมงาน
อยางเปนระบบ
โครงการหลัก 22 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการ สสวท. ทุกมิติ ใหมีมาตรฐานเทียบเคียงเกณฑ TQA
โครงการหลัก 23 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อขยายขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
องคกร และการบริการในรูปแบบดิจิทัลตามนโยบายรัฐบาลดิจทิ ัล
โครงการหลัก 24 โครงการประชาสัมพันธเชิงรุกเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในการทํางานของ สสวท. และ
สรางความตระหนักรูทางดานวิทยาศาสตร
แผนงานบูรณาการ
โครงการบูรณาการ 1 โครงการปรับการเรียนเปลีย่ นวิธีการสอนของครูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
ตามแนวทางสะเต็มศึกษาในทุกจังหวัด และทุกเขตพื้นที่การศึกษาทุกสังกัด
โครงการบูรณาการ 2 โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5 ป) อยางมีคุณภาพ ดวยการจัดประสบการณเรียนรู
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย
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แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
สถาบั น ส ง เสริ ม การสอนวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี (สสวท.) ได จั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อตอบสนองเปาหมายการใหบริการของกระทรวงศึกษาธิการ 2 เปาหมาย คือ
1. ผลการประเมินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในกลุมวิชาหลัก 5 วิชา
ในแตละชวงชั้นการศึกษา (ป.6 ม.3 และ ม.6) มีคาเฉลี่ยสูงขึ้น
2. จํานวนผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
โดยมี กรอบวงเงิน จํานวนทั้ งสิ้ น 2,000,000,000 บาท ประกอบไปดวย เงิน งบประมาณจากรัฐ จํานวน
1,329,949,100 บาท และเงินจากกองทุนสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 670,050,900
บาท ตามรายละเอียด ดังนี้
1. ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ สสวท.
งบประมาณ

เงินจากกองทุน
สงเสริมฯ

รายการ

งบประมาณรวม

1. งบบุคลากร
2. งบดําเนินงานตามแผนงานพื้นฐาน
2.1 งบดําเนินงานตามยุทธศาสตร สสวท. (23 โครงการ)
2.2 งบบริหารงานประจํา
2.3 งบทุนการศึกษา
2.4 งบมูลนิธิ สอวน.
2.5 งบลงทุน
3. งบดําเนินงานตามแผนงานบูรณาการ (2 โครงการ)

178,173,200
1,688,431,700
326,976,900
94,454,100
1,000,000,000
229,570,700
37,430,000
133,395,100

147,721,100
1,054,332,900
298,642,400
6,527,900
519,591,900
229,570,700
127,895,100

30,452,100
634,098,800
28,334,500
87,926,200
480,408,100
37,430,000
5,500,000

รวม

2,000,000,000

1,329,949,100

670,050,900
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จากรัฐ

2. รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ สสวท. แยกตามหมวดเงิน
งบบุคลากร
รายการ

งบประมาณรวม

1. เงินเดือน
2. คาจางชั่วคราว
3. เงินสวนควบ
รวม

งบประมาณจากรัฐ

เงินจากกองทุน
สงเสริมฯ

146,035,600
237,600
31,900,000
178,173,200

134,496,500
13,224,600
147,721,100

11,539,100
237,600
18,675,400
30,452,100

งบประมาณรวม

งบประมาณจากรัฐ

เงินจากกองทุน
สงเสริมฯ

งบดําเนินงานตามแผนงานพื้นฐาน
รายการ
1. งบดําเนินงานตามยุทธศาสตร สสวท.
2. งบบริหารงานประจํา
1. สาธารณูปโภค
2. การดําเนินงานของฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร
3. การดําเนินงานของฝายยุทธศาสตร แผนและประกันคุณภาพ
4. การดําเนินงานของฝายสื่อสารองคกรและวิเทศสัมพันธ
5. การดําเนินงานของฝายกฎหมาย
6. การดําเนินงานของฝายบริหารทั่วไป
7. งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
8. การดําเนินงานของฝายการเงินและบัญชี
9. การดําเนินงานของฝายจัดซื้อและพัสดุ
10.การดําเนินงานฝายบริการวิชาการและบริหารทรัพยสิน
11. การดําเนินงานของฝายตรวจสอบภายใน
12. การดําเนินงานฝายออกแบบและพัฒนาอุปกรณ
13. การดําเนินงานฝายนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู
14. การดําเนินงานฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
15. การดําเนินงานศูนยประสานและบูรณาการทุนการศึกษา
16. การสนับสนุนงบประมาณใหหนวยงานภายนอก
17. สํารองงบดําเนินการ
3. งบทุนการศึกษา
4. งบมูลนิธิ สอวน.
5. งบลงทุน
1. ครุภณ
ั ฑปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
2. ครุภณ
ั ฑคอมพิวเตอร

326,976,900
94,454,100
5,000,000
47,600,000
593,000
100,000
434,900
5,483,000
14,142,800
888,700
2,243,000
1,010,000
5,000
101,000
836,000
5,614,700
402,000
9,000,000
1,000,000
1,000,000,000
229,570,700
37,430,000
14,401,900
17,667,600
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298,642,400
6,527,900
5,000,000
1,527,900
519,591,900
229,570,700
-

28,334,500
87,926,200
46,072,100
593,000
100,000
434,900
5,483,000
14,142,800
888,700
2,243,000
1,010,000
5,000
101,000
836,000
5,614,700
402,000
9,000,000
1,000,000
480,408,100
37,430,000
14,401,900
17,667,600

รายการ
3.
4.
5.
6.

งบประมาณรวม

ครุภณ
ั ฑสาํ นักงาน
ครุภณ
ั ฑโฆษณาและเผยแพร
ครุภณ
ั ฑโรงงาน
ครุภณ
ั ฑอื่น
รวม

178,500
4,526,000
156,000
500,000
1,688,431,700

งบประมาณจากรัฐ

เงินจากกองทุน
สงเสริมฯ

1,054,332,900

178,500
4,526,000
156,000
500,000
634,098,800

งบดําเนินงานตามยุทธศาสตร สสวท.
รายการ
ยุทธศาสตรที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู ที่เนนปฏิบัติการ และ
การสรางความเขาใจในระดับที่เหมาะสมกับนักเรียนแตละกลุม โดยใชเทคโนโลยีตางๆ
1. โครงการพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู ที่เนนการคิดวิเคราะห การ
แกปญหา และกระตุนใหเกิดและใชความคิดสรางสรรค และสามารถนําไปใชไดจริง
2. โครงการพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู ที่เนนการคิดวิเคราะห การ
แกปญหา และกระตุนใหเกิดและใชความคิดสรางสรรค อยางเปนระบบและสามารถ
นําไปใชศึกษาตอเปนนักนวัตกร ตามแนวทาง KOSEN
3. โครงการพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู ที่เนนการคิดวิเคราะห การ
แกปญหา และกระตุนใหเกิดและใชความคิดสรางสรรค อยางเปนระบบ สําหรับพัฒนาและ
สงเสริมผูม ีความสามารถพิเศษ
4. โครงการวิจัย วัดผล และประเมินผลการจัดการเรียนรูด านวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
เทคโนโลยีระดับประเทศและระดับนานาชาติ
5. โครงการวิจัยติดตามการใชหลักสูตร สื่อการเรียนรู และพัฒนาเกณฑการจัดทําสื่อการ
เรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
ยุทธศาสตรที่ 2 : ขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ผานเครือขาย สสวท. ใหมีคุณภาพทั่วประเทศอยางเปนระบบ
6. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเครือขายเพื่อขยายการใหบริการหลักสูตร สื่อ และ
กระบวนการจัดการเรียนรูของ สสวท.
7. โครงการพัฒนาและขยายบริการของศูนยเรียนรูด ิจิทัล และสื่อดิจิทัล
8. โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขยายผลการใหบริการวิชาการ
ดานหลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรูของ สสวท.
9. โครงการพัฒนาครูผสู อนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี และบุคลากรทางการ
ศึกษา ในโรงเรียนโครงการพระราชดําริ
10. โครงการการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนของครูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ
เทคโนโลยี ตามแนวทาง สสวท.
11. โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย อยางมีคุณภาพดวยการจัดประสบการณเรียนรูวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษา
12. โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
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งบประมาณ
รวม

งบประมาณ
จากรัฐ

เงินจากกองทุน
สงเสริมฯ

79,093,900

79,093,900

-

50,833,400

50,833,400

-

5,983,500

5,983,500

-

6,777,000

6,777,000

-

14,000,000

14,000,000

-

1,500,000

1,500,000

-

74,750,000

74,750,000

-

2,159,700

2,159,700

-

12,211,000
10,467,000

12,211,000
10,467,000

-

8,950,000

8,950,000

-

13,176,300

13,176,300

-

-

-

-

27,786,000

27,786,000

-

รายการ
ยุทธศาสตรที่ 3 : ขับเคลื่อนกระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ
เทคโนโลยีใหเนนความเขาใจ ลงมือปฏิบัติการ และสามารถนําไปใชจริงทั้งในและนอก
ระบบ ตามแนวทาง สสวท.
13. โครงการพัฒนาและจัดการเรียนการสอนนอกชั้นเรียนทีเ่ หมาะสมตามแนวทาง สสวท.
(Science and Mathematics Literacy)
14. โครงการพัฒนาและสงเสริมการใชเครื่องมือในการสอบคัดเลือกเขามหาวิทยาลัยให
สอดคลองกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง สสวท. (Science and
Mathematics Literacy)
ยุทธศาสตรที่ 4 : เรงรัด พัฒนา และสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และเทคโนโลยี เพื่อเปนกําลังในการพัฒนาประเทศดวยวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตามนโยบายประเทศไทย 4.0
15. โครงการบริหารการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
(สควค.)
16. โครงการบริหารการพัฒนาและสงเสริมผูม ีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (พสวท.)
17. โครงการโอลิมปกวิชาการ
18. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
19. โครงการขยายฐานการพัฒนาผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสู
แผนการพัฒนากําลังคนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
20. โครงการทุนสนับสนุนการศึกษานักเรียน นักศึกษาและครู เพื่อพัฒนาใหเปนผูมี
ความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี และตอบสนองตอ
ความตองการของประเทศและหนวยงานที่เกี่ยวของ
ยุทธศาสตรที่ 5 : สงเสริมภาพลักษณองคกรและประสานความรวมมือกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ เพิ่มการยอมรับ สสวท. ในฐานะผูนําการเปลี่ยนแปลงการเรียนรูดาน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ของเยาวชนใหทันสมัย
21. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ใหมีความรู ความสามารถ และสมรรถนะตามกลุม งาน
อยางเปนระบบ
22. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการ สสวท. ทุกมิติ ใหมีมาตรฐานเทียบเคียงเกณฑ TQA
23. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อขยายขีดความสามารถในการบริหาร
จัดการองคกร และการบริการในรูปแบบดิจิทัลตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัล
24. โครงการประชาสัมพันธเชิงรุกเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในการทํางานของ สสวท.
และสรางความตระหนักรูทางดานวิทยาศาสตร
รวม
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งบประมาณ
รวม

งบประมาณ
จากรัฐ

เงินจากกองทุน
สงเสริมฯ

7,145,000

7,145,000

-

5,912,000

5,912,000

-

1,233,000

1,233,000

-

1,129,347,800 647,478,200

481,869,600

25,000,000

25,000,000

-

51,800,000

51,800,000

-

17,500,000
25,566,900
9,480,900

17,500,000
25,566,900
8,019,400

1,461,500

1,000,000,000 519,591,900

480,408,100

36,640,200

9,767,200

26,873,000

10,532,000

-

10,532,000

2,778,500
11,129,700

-

2,778,500
11,129,700

12,200,000

9,767,200

2,432,800

1,326,976,900 818,234,300 508,742,600

งบดําเนินงานตามแผนงานบูรณาการ
รายการ

งบประมาณรวม

งบประมาณจากรัฐ

เงินจากกองทุน
สงเสริมฯ

โครงการปรับการเรียนเปลี่ยนวิธีการสอนของครูวิทยาศาสตร
คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ตามแนวทางสะเต็มศึกษาในทุกจังหวัด
และทุกเขตพื้นที่การศึกษาทุกจังหวัด
โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5 ป) อยางมีคุณภาพ ดวยการจัด
ประสบการณเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะ
เต็มศึกษาในระดับปฐมวัย

67,713,200

67,713,200

-

65,681,900

60,181,900

5,500,000

รวม

133,395,100

127,895,100

5,500,000
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3. รายละเอียดการขอใชเงินกองทุนสงเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน
670,050,900 บาท
ตามที่ สสวท. ไดรับจัดสรรงบประมาณแผนดินประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวนทั้งสิ้น
1,329,949,100 บาท ซึ่งต่ํากวางบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําปฯ อยู จํานวน 670,050,900 บาท
สสวท. จึงขอความเห็นชอบจัดสรรงบประมาณเพิ่มจากเงินกองทุนสงเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี จํานวน 670,050,900 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. สนั บ สนุ น ในหมวดงบดํ า เนิน งานตามยุท ธศาสตร สสวท. จํ านวน 28,334,500 บาท ใน
โครงการหลัก 19 โครงการขยายฐานการพัฒนาผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสู
แผนการพัฒนากําลังคนตามนโยบายประเทศไทย 4.0 และโครงการหลักที่ 21 ถึง 24 ภายใตยุทธศาสตรที่ 5
สงเสริมภาพลักษณองคกรและประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพิ่มการยอมรับ สสวท. ในฐานะ
ผูนําการเปลี่ยนแปลงการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ของเยาวชนใหทันสมัย เพื่อให
สสวท. สามารถดําเนินการใหไดผลผลิตตามตองการและเปนการสนับสนุนภารกิจตามยุทธศาสตรของ สสวท.
2. สนั บ สนุ น ในหมวดงบบุ ค ลากร จํ า นวน 30,452,100 บาท โดยจั ด สรรเป น ค า ตอบแทน
บุ คลากรในส ว นที่ ข าดจากงบประมาณแผ น ดิน จํานวน 11,539,100 บาท และเป น สวั ส ดิก ารแกบุค ลากร
จํานวน 18,913,000 บาท เพื่อเปนขวัญและกําลังใจแกบุคลากร
3. สนับสนุน ในหมวดงบบริห ารงานประจํา จํานวน 87,926,200
บาท โดยจัดสรรเปน
งบประมาณในสวนสนับสนุนการดําเนินงานพื้นฐาน จํานวน 55,636,800 บาท และคาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิ
จํานวน 32,289,400 บาท เพื่อผลักดันและสงเสริมผลผลิตของ สสวท. ใหมีคุณภาพเทียบเทามาตรฐานสากล
4. สนับสนุนในหมวดงบลงทุน จํานวน 37,430,000 บาท โดยจัดสรรเปนงบประมาณในสวน
ครุภัณฑปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 14,401,900 บาท และครุภัณฑในสวนสนับสนุนการดําเนินงาน
ของ สสวท. จํานวน 23,028,100 บาท
5. สนับสนุนในหมวดงบทุนการศึกษา จํานวน 480,408,100 บาท ของทุนการศึกษา 3 ประเภท
ไดแก ทุน พสวท. ทุน สควค. และทุนโอลิมปกวิชาการ เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียนผูมีความสามารถ
พิเศษสามารถพัฒนาศักยภาพไดอยางเต็มที่และตอเนื่อง
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รายละเอียดแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
(แยกตามยุทธศาสตร สสวท.)
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ยุทธศาสตรที่ 1:

พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู ที่เนนปฏิบัติการ และการ
สรางความเขาใจ ในระดับที่เหมาะสมกับนักเรียนแตละกลุม โดยใชเทคโนโลยี
ตางๆ
เปาประสงคยุทธศาสตร : หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยี มีความทันสมัย เนนปฏิบัติการ ที่เหมาะสมกับนักเรียนแตละ
กลุม

ตัวชี้วดั และคาเปาหมาย :
ตัวชี้วัด
1. จํานวนหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล เนนการคิดวิเคราะห แกปญหาและการนําไปใช
2. จํานวนตนแบบชุดการเรียน การสอน นอกชั้นเรียนที่เนนกระบวนการคิด ตามแนวทาง สสวท.
3. รอยละของสื่อ และกิจกรรมในรูปแบบดิจิทัล และe-learning ที่สามารถเผยแพรไดอยางมีคุณภาพ
4. ระดับความพึงพอใจของผูใชหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูของ สสวท.
5. จํานวนเครื่องมือการวัดและประเมินผลเทียบมาตรฐานระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ที่มี
คุณภาพ
6. เกณฑการจัดทําสื่อการเรียนรูที่มีคุณภาพเทียบมาตรฐานสากล

หนวยนับ 2562
ชิ้นงาน
300
ชิ้นงาน
รอยละ
ระดับ
ฉบับ

50
60
3.8
13

ฉบับ

-

โครงการหลักภายใตยุทธศาสตร
โครงการหลัก
1. โครงการพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู ที่เนนการคิดวิเคราะห การแกปญหา และ
กระตุนใหเกิดและใชความคิดสรางสรรค และสามารถนําไปใชไดจริง
2. โครงการพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู ที่เนนการคิดวิเคราะห การแกปญหา และ
กระตุนใหเกิดและใชความคิดสรางสรรค อยางเปนระบบและสามารถนําไปใชศึกษาตอเปนนักนวัตกร
ตามแนวทาง KOSEN
3. โครงการพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู ที่เนนการคิดวิเคราะห การแกปญหา และ
กระตุนใหเกิดและใชความคิดสรางสรรค อยางเปนระบบ สําหรับพัฒนาและสงเสริมผูม ีความสามารถ
พิเศษ
4. โครงการวิจัย วัดผล และประเมินผลการจัดการเรียนรูด านวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
ระดับประเทศและระดับนานาชาติ
5. โครงการวิจัยติดตามการใชหลักสูตร สื่อการเรียนรู และพัฒนาเกณฑการจัดทําสื่อการเรียนรู
วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
รวม
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งบประมาณ
50,833,400
5,983,500
6,777,000
14,000,000
1,500,000
79,093,900
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โครงการหลัก 1
1. ชื่อโครงการ พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนการคิดวิเคราะห การแกปญหา
และกระตุนใหเกิดและใชความคิดสรางสรรค และสามารถนําไปใชไดจริง
2. ลักษณะโครงการ

 ใหม

 ตอเนื่อง

3. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติ
ยุทธศาสตรชาติที่เกี่ยวของ

เปาหมายที่เกี่ยวของ

 เปาหมายที่ 1 คนไทยเปนคนดี
คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับ
ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนา
วิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
และเสริมสรางศักยภาพ
 เปาหมายที่ 2 สังคมไทยมี
ทรัพยากรมนุษย
สภาพแวดลอมที่เอื้อและสนับสนุน
ตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต

ประเด็นที่เกี่ยวของ
 ประเด็นที่ 4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอด
ชวงชีวิต
• ประเด็นยอยที่ 4.2.2 ชวงวัยเรียน/วัยรุน ปลูกฝง
ความเปนคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะความสามารถ
การเรียนรูที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21
 ประเด็นที่ 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่
ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21
• ประเด็นยอยที่ 4.3.1 การปรับเปลีย่ นระบบการ
เรียนรูใหเอื้อตอการพัฒนาทักษะสําหรับศตวรรษที่
21
• ประเด็นยอยที่ 4.3.2 การเปลีย่ นโฉมบทบาท
“ครู” ใหเปนครูยุคใหม
• ประเด็นยอยที่ 4.3.3 การเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท
• ประเด็นยอยที่ 4.3.4 การพัฒนาระบบการ
เรียนรูต ลอดชีวิต
• ประเด็นยอยที่ 4.3.6 การวางพื้นฐานระบบ
รองรับการเรียนรูโ ดยใชดิจิทลั แพลตฟอรม

4. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ

เปาหมายที่เกี่ยวของ
 เปาหมายที่ 2 คนในสังคมไทยทุก
ชวงวัยมีทักษะ ความรู
และความสามารถเพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและ
 เปาหมายที่ 3 คนไทยไดรับ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
การศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพสูงตาม
มาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู
ดวยตนเองอยางตอเนื่อง
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แนวทางที่เกี่ยวของ
 แนวทางการพัฒนา 3.2 พัฒนาศักยภาพคน
ใหมีทักษะความรู และความสามารถในการ
ดํารงชีวิตอยางมีคณ
ุ คา
• 3.2.1 สงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีการพัฒนา
ทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม
• 3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุน ใหมีทักษะ

ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ

เปาหมายที่เกี่ยวของ

แนวทางที่เกี่ยวของ
การคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ
มีความคิด สรางสรรค มีทักษะการทางานและการ
ใชชีวิตที่พรอมเขาสูตลาดงาน
 แนวทางการพัฒนา 3.3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
• 3.3.1 ปรับหลักสูตรการผลิตครูทเี่ นน
สมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเปนครู เปนผูแนะนํา
และสามารถกระตุนการเรียนรูของผูเรียน
• 3.3.6 จัดทําสื่อการเรียนรูที่เปนสือ่
อิเล็กทรอนิกสและสามารถใชงานผานระบบ
อุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่ใหคนทุกกลุมสามารถ
เขาถึงไดงาย สะดวก ทั่วถึง ไมจํากัดเวลาและ
สถานที่ และใชมาตรการทางภาษีจูงใจให
ภาคเอกชนผลิตหนังสือ สื่อการอานและ
การเรียนรูที่มีคณ
ุ ภาพและราคาถูก

5. ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
6. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร สสวท. ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนปฏิบัติการ และการสราง
ความเขาใจในระดับที่เหมาะสมกับนักเรียนแตละกลุม โดยใชเทคโนโลยีตาง ๆ
เปาประสงค หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
มีความทันสมัย เนนปฏิบัติการที่เหมาะสมกับนักเรียนแตละกลุม
กลยุ ทธ พั ฒนาหลั กสู ตร สื่ อและกระบวนการจั ดการเรี ยนรู อย างเป นระบบที่ เน นการคิ ดวิ เคราะห
การแกปญหา กระตุนใหเกิดและใชความคิดสรางสรรคสามารถนําไปใชไดจริง
ผลผลิต
1. หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน
และมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความครบถวนสมบูรณ ใชงายและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
2. หลักสูตร สื่อในรูปแบบดิจิทัล e-learning และ Mobile application มีความทันสมัย เขาใชงาย
รวดเร็ว สามารถเผยแพรใชไดจริงและมีคุณภาพ
ผลลัพธ นักเรียนไทยมีความรู ความสามารถดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีที่สามารถ
นําไปใชแกปญหาการดํารงชีพและเปนประชากรที่มีความรู นักวิชาชีพฐานดี

7. หลักการและเหตุผล
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จากสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป รวมถึงมีการพึ่งพาและใชเทคโนโลยีมากขึ้น ทั้งในชีวิตประจําวัน
และการศึกษา ประกอบกับรายงานผลการจัดอันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศใน World Economic
Forum (WEF) - The Global Competitiveness Report 2012 - 2013 ไดจัดอันดับการศึกษา โดยประเทศไทย
อยูในลําดับที่ 8 ในกลุมอาเซียนจึงถือวามีคะแนนต่ําสุด และผลสอบ PISA (การรูเรื่องการอาน การรูเรื่องคณิตศาสตร
การรูเรื่องวิทยาศาสตร) ที่ผานมาประเทศไทยก็มีคะแนนต่ํากวาคาเฉลี่ย OECD สาเหตุสําคัญหนึ่งคือ นักเรียนไทย
ขาดความสามารถในการคิดวิเคราะห แกปญหา ขาดทักษะการอาน เขียน เนนแตการทองจําเนื้อหา ขอสอบ
ดังนั้น สสวท. จึงไดวิจัยและพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูที่มีคุณภาพ และทันสมัยขึ้นเพื่อ
เปนเครื่องมือชวยใหนักเรียนสามารถนําไปใชในการเรียน และพัฒนาสื่อดิจิทัลและเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู
แบบออนไลน ที่ตอบสนองการเรียนรูทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ที่จะชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรู
ดวยตนเองโดยไมจํากัดเวลาและสถานที่ ทําใหการเรียนการสอนทั้งในและนอกหองเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
รวมทั้งครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษาสามารถนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม
เสริมสรางพัฒนาการของผูเรียน พรอมทั้งจะเปนการชวยยกระดับคุณภาพการศึกษาดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยีใหดียิ่งขึ้น
8. วัตถุประสงค
8.1 เพื่อพัฒนาและสงเสริมการใช หลักสูตร สื่อ และกระบวนการเรียนรู ตามกรอบหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล ซึ่งเนนการคิด วิเคราะห แกปญหา และการนําไปใช
9. เปาหมายของโครงการหลัก
9.1 ผลผลิต (Output)
คาเปาหมาย
หนวยนับ
2562

ตัวชี้วัดผลผลิต
เชิงปริมาณ
1. หลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
เทคโนโลยี
เชิงคุณภาพ
1. หลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
เทคโนโลยีที่มีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานสากล เนนการคิดวิเคราะห แกปญหาและ
การนําไปใช

รายการ

440

รายการ

440

9.2 ผลลัพธ (Outcome)
คาเปาหมาย

ตัวชี้วัดผลลัพธ
*

1. โรงเรียน ทั่วประเทศนําหลักสูตร สื่อและกระบวนการเรียนรูที่พัฒนา
โดย สสวท. ไปปรับใชในการเรียนการสอน
(*โรงเรียนกลุมเปาหมายเปนกลุม โรงเรียนเครือขายของ สสวท.)
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หนวยนับ
โรงเรียน

2562
10,000

10. ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของกิจกรรมหลักของโครงการ
กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัดผลผลิต

1. พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการ 1. หลักสูตร สื่อ และกระบวนการ
จัดการเรียนรู ที่เนนการคิดวิเคราะห
จัดการเรียนรูวิทยาศาสตร
การแกปญ
 หา และกระตุนใหเกิดและ คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ใชความคิดสรางสรรค และสามารถ
เนนการคิดวิเคราะห แกปญหา
นําไปใชไดจริง
และการนําไปใช

11. กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรับประโยชน

คาเปาหมาย
หนวยนับ
รายการ

2562
440

นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั่วประเทศ

12. พื้นที่การดําเนินการ ทั่วประเทศ
13. ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
14. เงินงบประมาณ

จํานวน 50,833,400 บาท

15. เปาหมายและงบประมาณ
กิจกรรม
1. การพัฒนาหลักสูตร สือ่ และกระบวนการเรียนรู กลุม สาระการเรียนรูวิทยาศาสตรระดับ
ประถมศึกษา
2. การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการเรียนรู กลุม สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
3. การพัฒนาหนังสือเรียนและคูมือครูฟสิกส และโลก ดาราศาสตรและอวกาศ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
4. การพัฒนาหนังสือเรียนและคูมือครูชีววิทยา และเคมี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
5. การพัฒนาหนังสือเรียน
คูมือครู และสื่อประกอบหลักสูตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับประถมศึกษา
6. การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการเรียนรู กลุม สาระการเรียนรูคณิตศาสตร
ระดับมัธยมศึกษา ตอนตน
7. การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการเรียนรู กลุม สาระการเรียนรูคณิตศาสตร
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
8. การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร สื่อและกระบวนการเรียนรู วิชาวิทยาการคํานวณ
9. การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร สื่อและกระบวนการเรียนรูวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี
10. การผลิตสื่อตนแบบและอุปกรณประกอบการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
เพื่อสนับสนุนงานวิชาการ
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ป 2562
เปาหมาย
งบประมาณ
25 เลม/
4,584,000
7 หลักสูตร
3 เลม/
4,183,000
1 รายงาน
20 เลม
4,350,000
20 เลม
20 เลม/
1 รายงาน
6 เลม

3,660,000
4,500,000

5 เลม/
1 หลักสูตร
10 เลม/
1 รายงาน
6 เลม/
1 รายงาน
142 รายการ

1,466,000

3,950,000

4,600,000
2,000,000
715,000

กิจกรรม
11. การพัฒนาหนังสือเรียน คูมือครู และสื่อประกอบหลักสูตร กลุม สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ในรูปแบบดิจิทลั
12. การพัฒนาสื่อดิจิทัลสาขาวิทยาศาสตรภาคบังคับ
13. การพัฒนาสื่อประกอบหนังสือเรียนและคูมอื ครู กลุม สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
14. การจัดทําสื่อดิจิทลั คณิตศาสตรประถมศึกษา
15. การพัฒนาสื่อประกอบหนังสือเรียนและคูมอื ครูรายวิชาคณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ในรูปแบบดิจิทลั
16. การพัฒนาสื่อประกอบหลักสูตรการออกแบบและเทคโนโลยีในรูปแบบดิจิทัล
17. การหารูปแบบการเผยแพรหนังสือเรียน คูม ือครู และสื่อประกอบหลักสูตร กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ตามหลักสูตรฉบับปรับปรุง 2560 ในรูปแบบดิจิทลั ที่
ตรงตามความตองการผูใช
18. การวิจัยและพัฒนาสื่อดิจิทลั เพื่อยกระดับการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ
เทคโนโลยี
19. การพัฒนาแอปพลิเคชันเกมเสมือนจริงสําหรับเรียนรูวิชาฟสิกสเพื่อยกระดับการเรียนการสอน
วิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
รวม

ป 2562
เปาหมาย
งบประมาณ
5 เลม/
4,489,000
455 รายการ/
2 แอปพลิเคชัน
83 รายการ
1,853,000
53 รายการ/
4,857,000
3
แอปพลิเคชัน
40 รายการ
1,000,000
38 รายการ
881,800
10 รายการ
1 รายงาน

420,000
544,000

10 ชิ้น/
1 รายงาน
1
แอปพลิเคชัน

1,791,600
989,000
50,833,400

16. หนวยงานรับผิดชอบกิจกรรมและหนวยงานรวมดําเนินงาน
กิจกรรม
1. การพัฒนาหลักสูตร สื่อ และ
กระบวนการเรียนรู กลุมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตรระดับ
ประถมศึกษา
2. การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
สื่อ และกระบวนการเรียนรู กลุม
สาระการเรียนรูว ิทยาศาสตร
ระดับมัธยมศึกษา ตอนตน
3. การพัฒนาหนังสือเรียนและ
คูมือครูฟสิกส และโลก ดาราศาสตร
และอวกาศ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กิจกรรม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร
การศึกษาภาคบังคับ

หนวยงานของ สสวท.
ที่รวมดําเนินการ
บทบาท/
หนวยงาน
หนาที่

หนวยงานภายนอก
ที่รวมดําเนินการ
หนวยงาน

บทบาท/หนาที่

เครือขายผูเชี่ยวชาญ
จากโรงเรียนและ
มหาวิทยาลัย

- รวมยกราง
- พิจารณาราง

สาขาวิชาวิทยาศาสตร
การศึกษาภาคบังคับ

เครือขายผูเชี่ยวชาญ
จากโรงเรียนและ
มหาวิทยาลัย

- รวมยกราง
- พิจารณารา
- เปนผูทดลองใช

สาขาวิชาวิทยาศาสตร
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย

เครือขายผูเชี่ยวชาญ
จากโรงเรียนและ
มหาวิทยาลัย

- รวมยกราง
- พิจารณารา
- เปนผูทดลองใช
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กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กิจกรรม

หนวยงานของ สสวท.
ที่รวมดําเนินการ
บทบาท/
หนวยงาน
หนาที่

หนวยงานภายนอก
ที่รวมดําเนินการ
หนวยงาน

บทบาท/หนาที่

4. การพัฒนาหนังสือเรียนและ
คูมือครูชีววิทยา และเคมี ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
5. การพัฒนาหนังสือเรียน
คูมือครู และสื่อประกอบหลักสูตร
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
ระดับประถมศึกษา
6. การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
สื่อ และกระบวนการเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
7. การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
สื่อ และกระบวนการเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
8. การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
สื่อและกระบวนการเรียนรู
วิชาวิทยาการคํานวณ
9. การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
สื่อและกระบวนการเรียนรู
วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย
สาขาวิชาคณิตศาสตร

เครือขายผูเชี่ยวชาญ
จากโรงเรียนและ
มหาวิทยาลัย
เครือขายผูเชี่ยวชาญ
จากโรงเรียนและ
มหาวิทยาลัย

- รวมยกราง
- พิจารณาราง
- เปนผูทดลองใช
- รวมยกราง
- พิจารณาราง
- เปนผูทดลองใช

สาขาวิชาคณิตศาสตร

เครือขายผูเชี่ยวชาญ
จากโรงเรียนและ
มหาวิทยาลัย

- รวมยกราง
- พิจารณาราง
- เปนผูทดลองใช

สาขาวิชาคณิตศาสตร

เครือขายผูเชี่ยวชาญ
จากโรงเรียนและ
มหาวิทยาลัย

- รวมยกราง
- พิจารณาราง
- เปนผูทดลองใช

สาขาวิชาเทคโนโลยี

เครือขายผูเชี่ยวชาญ
จากโรงเรียนและ
มหาวิทยาลัย
เครือขายผูเชี่ยวชาญ
จากโรงเรียนและ
มหาวิทยาลัย

- รวมยกราง
- พิจารณาราง
- เปนผูทดลองใช
- รวมยกราง
- พิจารณาราง
- เปนผูทดลองใช

10. การผลิตสือ่ ตนแบบและ
อุปกรณประกอบการเรียนรู
วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ
เทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนงาน
วิชาการ
11. การพัฒนาหนังสือเรียน
คูมือครู และสื่อประกอบ
หลักสูตร กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
เทคโนโลยี ในรูปแบบดิจิทัล
12. การพัฒนาสื่อดิจทิ ัลสาขา
วิทยาศาสตรภาคบังคับ
13. การจัดทําสื่อดิจทิ ัล
วิทยาศาสตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

สาขาออกแบบและ
พัฒนาอุปกรณ

สํานักวิชาการ รวมพัฒนาตนแบบ
จากสาขา
สือ่ อุปกรณ
วิชาตาง ๆ

โรงเรียนเครือขายของ เปนผูใช
สสวท.

ฝายนวัตกรรมเพือ่
การเรียนรู

สํานักวิชาการ
จากสาขา
วิชาตาง ๆ

โรงเรียนเครือขายของ เปนผูใช
สสวท.

สาขาวิชาวิทยาศาสตร
การศึกษาภาคบังคับ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร
มัธยมศึกษาตอน

ฝายนวัตกรรม
และเทคโนโลยี
ฝายนวัตกรรม
และเทคโนโลยี

สาขาวิชาเทคโนโลยี
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รวมกําหนดแนวทาง
ในการจัดทําสือ่ ดิจิทลั
รวมกําหนดแนวทาง
ในการจัดทําสือ่ ดิจิทลั

โรงเรียนเครือขายของ เปนผูใช
สสวท.
โรงเรียนเครือขายของ เปนผูใช
สสวท.

กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กิจกรรม

หนวยงานของ สสวท.
ที่รวมดําเนินการ
บทบาท/
หนวยงาน
หนาที่

ปลาย
14. การจัดทําสื่อดิจทิ ัล
สาขาวิชาคณิตศาสตร ฝายนวัตกรรม
คณิตศาสตรประถมศึกษา
และเทคโนโลยี
15. การพัฒนาสื่อประกอบ
สาขาวิชาคณิตศาสตร ฝายนวัตกรรม
หนังสือเรียนและคูมือครูรายวิชา
และเทคโนโลยี
คณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน ในรูปแบบดิจิทัล
16. การจัดทําสื่อดิจทิ ัล
สาขาวิชาเทคโนโลยี ฝายนวัตกรรม
การออกแบบและเทคโนโลยี
และเทคโนโลยี
17. การหารูปแบบการเผยแพร คณะทํางานจาก
สาขาวิชา
หนังสือเรียน คูมือครู และสื่อ สาขาวิชาวิทยาศาสตร วิทยาศาสตร
ประกอบหลักสูตร กลุมสาระ
มัธยมศึกษาตอน
มัธยมศึกษา
การเรียนรูวิทยาศาสตร
ปลาย
ตอนปลาย
คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
ตามหลักสูตรฉบับปรับปรุง
2560 ในรูปแบบดิจิทัล
ที่ตรงตามความตองการผูใช
18. วิจัยและพัฒนาสื่อดิจิทลั
เพื่อยกระดับการเรียนการสอน
วิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยี
19. พัฒนาแอปพลิเคชันเกม
เสมือนจริงสําหรับเรียนรูวิชา
ฟสิกสเพือ่ ยกระดับการเรียน
การสอนวิชาวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และเทคโนโลยี

หนวยงานภายนอก
ที่รวมดําเนินการ
หนวยงาน

บทบาท/หนาที่

รวมกําหนดแนวทาง
ในการจัดทําสือ่ ดิจิทลั
รวมกําหนดแนวทาง
ในการจัดทําสือ่ ดิจิทลั

โรงเรียนเครือขายของ เปนผูใช
สสวท.
โรงเรียนเครือขายของ เปนผูใช
สสวท.

รวมกําหนดแนวทาง
ในการจัดทําสือ่ ดิจิทลั
รวมหารูปแบบการ
เผยแพรหนังสือเรียน
คูมือครู และสือ่
ประกอบหลักสูตร
กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร
คณิตศาสตร
และเทคโนโลยี
ตามความตองการผูใช
คณะทํางานจากสาขา สํานักวิชาการ รับการอบรมเพื่อ
วิทยาศาสตร
จากสาขา
พัฒนาสื่อ
มัธยมศึกษาตอน
วิชาตาง ๆ
ปลาย
คณะทํางานจากสาขา
วิทยาศาสตร
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย

โรงเรียนเครือขายของ เปนผูใช
สสวท.

17. ผูรับผิดชอบโครงการ
17.1 หัวหนาโครงการ
ชื่อ-สกุล ศาสตราจารย ดร.ชูกิจ ลิมปจํานงค
E-mail address slimp@ipst.ac.th
ชื่อ-สกุล ดร.วนิดา ธนประโยชนศักดิ์
E-mail address wtana@ipst.ac.th
ชื่อ-สกุล ดร.กุศลิน มุสิกุล
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คณะวิทยาการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโน โล
ยีมหานคร (มทม.)

โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1336
โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1407
โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1228

จัดอบรมเพื่อให
ความรูแ ก
นักวิชาการที่
รวมพัฒนาสือ่

E-mail address kmusi@ipst.ac.th
ชื่อ-สกุล ดร.ชัยวุฒิ เลิศวนสิริวรรณ
E-mail address clert@ipst.ac.th
17.2 เลขานุการโครงการ
ชื่อ-สกุล ดร.กุศลิน มุสิกุล
E-mail address kmusi@ipst.ac.th

โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 2406

โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1228
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โครงการหลัก 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. ชื่อโครงการ พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู ที่เนนการคิดวิเคราะห การแกปญหา
และกระตุนใหเกิดและใชความคิดสรางสรรค อยางเปนระบบและสามารถนําไปใชศึกษาตอเปนนักนวัตกร
ตามแนวทาง KOSEN
2. ลักษณะโครงการ

 ใหม

 ตอเนื่อง

3. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติ
ยุทธศาสตรชาติที่เกี่ยวของ

เปาหมายที่เกี่ยวของ

 เปาหมายที่ 1 คนไทยเปนคนดี
คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถี
ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนา
ชีวิตในศตวรรษที่ 21
และเสริมสรางศักยภาพทรัพยากร
 เปาหมายที่ 2 สังคมไทยมี
มนุษย
สภาพแวดลอมที่เอื้อและสนับสนุน
ตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต

ประเด็นที่เกี่ยวของ
 ประเด็นที่ 4.2 การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดชวงชีวิต
• ประเด็นยอยที่ 4.2.2 ชวงวัยเรียน/วัยรุน
ปลูกฝงความเปนคนดี มีวินยั พัฒนาทักษะ
ความสามารถการเรียนรูที่สอดรับกับทักษะใน
ศตวรรษที่ 21
 ประเด็นที่ 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู
ที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
• ประเด็นยอยที่ 4.3.1 การปรับเปลีย่ นระบบ
การเรียนรูใหเอื้อตอการพัฒนาทักษะสําหรับ
ศตวรรษที่ 21
• ประเด็นยอยที่ 4.3.2 การเปลีย่ นโฉมบทบาท
“ครู” ใหเปนครูยุคใหม
• ประเด็นยอยที่ 4.3.3 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
บริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท
• ประเด็นยอยที่ 4.3.4 การพัฒนาระบบการ
เรียนรูต ลอดชีวิต

4. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ

เปาหมายที่เกี่ยวของ

 เปาหมายที่ 2 คนในสังคมไทย
ทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และ
ความสามารถเพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและ
 เปาหมายที่ 3 คนไทยไดรับ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
การศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพสูงตามมาตรฐาน
สากลและสามารถเรียนรูดวยตนเอง
อยางตอเนื่อง
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แนวทางที่เกี่ยวของ
 แนวทางการพัฒนา 3.2 พัฒนาศักยภาพคน
ใหมีทักษะความรู และความสามารถในการ
ดํารงชีวิตอยางมีคณ
ุ คา
• 3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุน ใหมี
ทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ มีความคิด
สรางสรรค มีทักษะการทางานและการใชชีวิตที่
พรอมเขาสูต ลาดงาน

ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ

เปาหมายที่เกี่ยวของ

แนวทางที่เกี่ยวของ
 แนวทางการพัฒนา 3.3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
• 3.3.1 ปรับหลักสูตรการผลิตครูทเี่ นน
สมรรถนะ มีจติ วิญญาณความเปนครู เปนผู
แนะนําและสามารถกระตุนการเรียนรูของผูเรียน

5. ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
6. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร สสวท. ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนปฏิบัติการ และการสราง
ความเขาใจ ในระดับที่เหมาะสมกับนักเรียนแตละกลุม โดยใชเทคโนโลยีตาง ๆ
เปาประสงค หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
มีความทันสมัย เนนปฏิบัติการที่เหมาะสมกับนักเรียนแตละกลุม
กลยุทธ พัฒนาหลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู ตามแนวทาง KOSEN
ผลผลิต หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู และสามารถนําไปใชศึกษาตอเปนนักวิชาชีพ
ชั้นสูงไดจริง ตามแนวทาง KOSEN
ผลลัพธ ประเทศไทยมีนักวิทยาศาสตร นักวิจัย นักเทคโนโลยี นักนวัตกรรมและผูเชี่ยวชาญดาน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นจากการสรางนักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษ
7. หลักการและเหตุผล
สถาบัน KOSEN ของประเทศญี่ปุน กอตั้งเมื่อป พ.ศ. 2505 มีเปาหมายในการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนอง
ความตองการของประเทศในดานอุตสาหกรรม และเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาวิศวกรเพื่อตอบสนองตอการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดย KOSEN มุงเนนการผลิตวิศวกรดานนวัตกรรม (Innovative
Engineer) และวิศวกรเชิงปฏิบัติ (Practical Engineer) ที่สรางสรรคนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม ๆ เพื่อ
ตอบสนองการแกไขปญหาตางๆ ซึ่งสถาบัน KOSEN จะเปนสถาบันการศึกษาที่เนนการปฏิบัติการและการวิจัย
จัดการศึกษาดานวิศวกรรมศาสตรหลักสูตร 5 ป โดยรับนักศึกษาตั้งแตอายุ 15 ป (เทียบเทา ม.4) และหลังจาก
จบหลักสูตร 5 ป นักศึกษาสามารถศึกษาตอระดับ Advanced Course เปนเวลา 2 ป เพื่อไดรับวุฒิเทียบเทา
ปริญญาตรี
สถาบัน KOSEN นั้นจัดการศึกษาที่เนนวิทยาศาสตรเปนฐานดวยการทดลองและมุงเนนและสงเสริม
องคความรูและทักษะทางดานวิศวกรรมศาสตร โดยองคความรู คือ เนนการจัดการศึกษาใหนักเรียนมีพื้นฐาน
วิชาการที่เขมแข็งดานคณิตศาสตร ฟสิกส วิศวกรรมศาสตร รวมถึงทฤษฎีที่เกี่ยวของและการวิจัยในระดับเดียวกัน
กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย สวนทักษะดานวิศวกรรมศาสตร คือ ฝกทักษะระดับสูงกวานักศึกษาในมหาวิทยาลัย
ทั่วไป ดวยความสามารถในการรวมรวบขอมูลและการคิดวิเคราะหขั้นสูง และมีการฝกประสบการณในการปฏิบัติการ
ทางดานวิศวกรรมศาสตรและทักษะปฏิบัติในโรงงานอุตสาหกรรม และเนนวัฒนธรรมการทํางานแบบ Monozukuri
(คิดเปน-ทําเปน) ที่เปนที่ตองการของอุตสาหกรรมญี่ปุน
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เมื่อจบการศึกษาบัณฑิต KOSEN จะมีทักษะในการทํางานเปนทีม มีการบริหารจัดการทํางานเปน
อยางดี มีทักษะการแกไขปญหา สามารถคิดวิเคราะห แยกแยะและแกไขปญหา รวมถึงมีจิตสาธารณะและ
สํานึกรับผิดชอบตอสวนรวม รวมถึงมีทักษะในการสื่อสารและสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางสรางสรรค
ซึ่งหลังจากจบการศึกษา นักศึกษาจากระบบ KOSEN เปนที่ตองการและไดทํางานในภาคอุตสาหกรรมชั้นนํา
ของประเทศญี่ปุน และมีสวนหนึ่งเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี โท และเอกในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของ
ประเทศญี่ปุน
จากการยอมรับของภาคอุตสาหกรรมที่มีตอบัณฑิต KOSEN นั้น รัฐบาลไทยโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ศึกษาธิการจึงมอบหมายให สสวท. พัฒนาจัดตั้งสถาบัน Thai KOSEN ที่มีมาตรฐานเดียวกันกับสถาบัน KOSEN
ในประเทศญี่ปุน เบื้องตนจะดําเนินการจัดหองเรียนที่เรียนหลักสูตร KOSEN ที่เนนวิชาคณิตศาสตร ฟสิกส
และวิศวกรรมศาสตร ระยะเวลา 2 ป เพื่อเตรียมความพรอมนักเรียน กอนที่จะไปศึกษาตอที่สถาบัน Thai KOSEN
หรือ สถาบัน KOSEN ในประเทศญี่ปุน โดยหลักสูตรสําหรับหองเรียนดังกลาวเปนการศึกษาพิเศษตามแนวทาง
KOSEN เพื่อใหบัณฑิตของ Thai KOSEN มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามแนวทาง KOSEN และไดรับวุฒิ
ที่ไดรับการยอมรับจากสถาบัน KOSEN ประเทศญี่ปุน และภาคอุตสาหกรรมในประเทศญี่ปุนและประเทศไทย
8. วัตถุประสงค
8.1 เพื่อพัฒนาหลักสูตร KOSEN ที่เนนวิชาคณิตศาสตร วิชาฟสิกส และวิชาดานวิศวกรรมศาสตร สําหรับ
สถาบัน Thai KOSEN
8.2 เพื่อพัฒนาและสงเสริมศักยภาพบุคลากรในสถานศึกษา ใหสามารถจัดหลักสูตรและจัดการเรียน
การสอนตามแนวทาง KOSEN
8.3 เพื่อจัดตั้งศูนยประสานงาน Thai KOSEN
8.4 เพื่อพัฒนาเครื่องมือสําหรับสรรหา คัดเลือกนักเรียนเขารับทุน Thai KOSEN
8.5 เพื่อพัฒนากิจกรรมสําหรับพัฒนาศักยภาพผูมีความสามารถพิเศษ
9. เปาหมายของโครงการหลัก
9.1 ผลผลิต (Output)
คาเปาหมาย
หนวยนับ
2562

ตัวชี้วัดผลผลิต
เชิงปริมาณ
1. หลักสูตร Thai KOSEN (องคประกอบของหลักสูตรสถานศึกษาสถาบัน Thai KOSEN)
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผา นการพัฒนาดวยหลักสูตร Thai KOSEN
3. เครื่องมือสําหรับสรรหา คัดเลือกนักเรียนเขาศึกษา ณ สถาบัน Thai KOSEN
4. กิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผูม ีความสามารถพิเศษ
5. MoU ระหวาง สสวท. และ KOSEN
6. ศูนยประสานงาน Thai KOSEN
เชิงคุณภาพ
1. หลักสูตร Thai KOSEN ที่พัฒนาโดย สสวท. ผานการพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญสามารถ
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หลักสูตร
คน
ชุด
กิจกรรม
ฉบับ
ศูนย

1
100
1
1
1
1

หลักสูตร

1

คาเปาหมาย
หนวยนับ
2562

ตัวชี้วัดผลผลิต
ใชพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพตามเกณฑที่กําหนด
2. เครื่องมือสรรหาและคัดเลือกนักเรียนสําหรับสถาบัน Thai KOSEN ที่สามารถคัดกรอง
นักเรียนตามกรอบการคัดเลือกของ KOSEN
3. ศูนยประสานงานสถาบัน Thai KOSEN ที่มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผา นการอบรมปฏิบัติการหลักสูตร Thai KOSEN
สามารถจัดการเรียนรูตามแนวทาง KOSEN ได

ชุด

1

ศูนย
รอยละ

1
100

9.2 ผลลัพธ (Outcome)
ตัวชี้วัดผลลัพธ
เชิงปริมาณ
1. สถาบันไทยโคเซ็นที่ใชหลักสูตร Thai KOSEN ในการจัดการเรียนการสอน
2. นักเรียน นักศึกษาที่เลือกศึกษาตามแนวทาง KOSEN
เชิงคุณภาพ
1. สถาบันไทยโคเซ็นสามารถจัดการเรียนการสอนหลักสูตร Thai KOSEN ไดอยางมีคุณภาพ
ตามเกณฑที่กําหนด
2. นักเรียน นักศึกษาที่มุงศึกษาตามแนวทาง KOSEN เพื่อประกอบอาชีพเปน Practical
Engineer มีความรูตามเกณฑที่กําหนด

คาเปาหมาย
หนวยนับ
2562
หนวยงาน
คน

2
24

หนวยงาน

2

รอยละ

100

10. ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของกิจกรรมหลักของโครงการ
กิจกรรมหลัก
1. การพัฒนาหลักสูตร สื่อและ
กระบวนการจัดการเรียนรู
ตามแนวทาง KOSEN

ตัวชี้วัดผลผลิต
1. หลักสูตร Thai KOSEN สื่อและกระบวนการเรียนรู
ที่พัฒนาโดย สสวท.มีคณ
ุ ภาพและสราง
ใหนักเรียนมีคณ
ุ ลักษณะที่พึงประสงคตามแนวทาง
KOSEN
2. เครื่องมือสรรหาและคัดเลือกนักเรียนสําหรับ
สถาบัน Thai KOSEN ที่มีคุณภาพ สามารถ คัด
กรองนักเรียนตามกรอบการคัดเลือกของ KOSEN
3. ศูนยประสานงานสถาบัน Thai KOSEN ที่มีระบบ
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผานการอบรม
ปฏิบัติการหลักสูตร Thai KOSEN สามารถจัดการ
เรียนรูต ามแนวทาง KOSEN ได
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คาเปาหมาย
หนวยนับ
2562
หลักสูตร
1

ชุด

1

ศูนย

1

คน

100

11. กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรับประโยชน นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ประสงคจะศึกษา
ดานวิศวกรรมศาสตร รวมถึงครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวของ
12. พื้นที่การดําเนินการ ศูนยประสานงาน Thai KOSEN ณ สสวท. และ สถาบัน Thai KOSEN
13. ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
14. เงินงบประมาณ

จํานวน 5,983,500บาท

15. เปาหมายและงบประมาณ
กิจกรรม
1. การพัฒนาหลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู ตามแนวทาง KOSEN

รวม

ป 2562
เปาหมาย
งบประมาณ
1 หลักสูตร/
5,983,500
2 ชุด/
1 ศูนย/
1 ฉบับ/
100 คน
5,983,500

16. หนวยงานรับผิดชอบกิจกรรมและหนวยงานรวมดําเนินงาน
กิจกรรม
1. การพัฒนา
หลักสูตร สื่อและ
กระบวนการจัดการ
เรียนรู ตามแนวทาง
KOSEN

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กิจกรรม

หนวยงานของ สสวท.
ที่รวมดําเนินการ
หนวยงาน

บทบาท/หนาที่

ฝายบริหาร -สาขาวิทยาศาสตร รวมออกแบบ
โครงการ มัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรแนวทาง
KOSEN
ริเริม่ พิเศษ -สาขาคณิตศาสตร
มัธยมศึกษา
-สาขาเทคโนโลยี

ฝายวิเทศสัมพันธและ วางแผนและ
สื่อสารองคกร
ประชาสัมพันธ
สถาบัน Thai
KOSEN
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หนวยงานภายนอก
ที่รวมดําเนินการ
หนวยงาน
-มหาวิทยาลัยเทคโนยีพระ
จอมเกลาธนบุรี
-สถาบันเทคโนโลยีเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง
-สพฐ.
-National Institute of
Technology (NIT)
-มหาวิทยาลัยเทคโนยีพระ
จอมเกลาธนบุรี
-สถาบันเทคโนโลยีเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง
-สพฐ.
-JICA
-สถานทูตญี่ปุนประจํา
ประเทศไทย
-National Institute of
Technology (NIT)

บทบาท/หนาที่
รวมออกแบบ
หลักสูตรแนวทาง
KOSEN

รวม
ประชาสัมพันธ
สถาบัน Thai
KOSEN

กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กิจกรรม

หนวยงานของ สสวท.
ที่รวมดําเนินการ
หนวยงาน

บทบาท/หนาที่

-สํานักพัฒนาวิชาชีพ รวมเปนวิทยากร
ครูและบุคลากร
การอบรม
ทางการศึกษา
-สาขาวิทยาศาสตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย
-สาขาคณิตศาสตร
มัธยมศึกษา

หนวยงานภายนอก
ที่รวมดําเนินการ
หนวยงาน

-มหาวิทยาลัยเทคโนยีพระ วิทยากรหลักกร
จอมเกลาธนบุรี
อบรม (NIT)
-สถาบันเทคโนโลยีเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง
-สพฐ.
-JICA
-สถานทูตญี่ปุนประจํา
ประเทศไทย
-National Institute of
Technology (NIT)

17. ผูรับผิดชอบโครงการ
17.1 หัวหนาโครงการ
ชื่อ-สกุล ดร.วรวรงค รักเรืองเดช
โทรศัพท 0-2392-4021 ตอ 1101
E-mail address. wrakr@ipst.ac.th
17.2 เลขานุการโครงการ
ชื่อ-สกุล ดร.นัฏฐพร รุจิขจร
โทรศัพท 0-2392-4021 ตอ 1311
E-mail address nruch@ipst.ac.th
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บทบาท/หนาที่

โครงการหลัก 3 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. ชื่อโครงการ พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนการคิดวิเคราะห การแกปญหา
และกระตุนใหเกิดและใชความคิดสรางสรรค อยางเปนระบบ สําหรับพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษ
2. ลักษณะโครงการ

 ใหม

 ตอเนื่อง

3. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติ
ยุทธศาสตรชาติที่เกี่ยวของ

ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย

เปาหมายที่เกี่ยวของ

ประเด็นที่เกี่ยวของ

 ประเด็นที่ 4.2 การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดชวงชีวิต
• ประเด็นยอยที่ 4.2.2 ชวงวัยเรียน/วัยรุน
ปลูกฝงความเปนคนดี มีวินยั พัฒนาทักษะ
ความสามารถการเรียนรูที่สอดรับกับทักษะ
ในศตวรรษที่ 21
 ประเด็นที่ 4.3 ปฏิรูปกระบวนการ
 เปาหมายที่ 1 คนไทยเปนคนดี
เรียนรูทตี่ อบสนองตอการเปลีย่ นแปลง
คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับ
ในศตวรรษที่ 21
วิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
• ประเด็นยอยที่ 4.3.1 การปรับเปลีย่ น
 เปาหมายที่ 2 สังคมไทยมี
ระบบการเรียนรูใหเอื้อตอการพัฒนาทักษะ
สภาพแวดลอมที่เอื้อและสนับสนุน
สําหรับศตวรรษที่ 21
ตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต
• ประเด็นยอยที่ 4.3.2 การเปลีย่ นโฉม
บทบาท “ครู” ใหเปนครูยุคใหม
• ประเด็นยอยที่ 4.3.3 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา
ในทุกระดับ ทุกประเภท
• ประเด็นยอยที่ 4.3.4 การพัฒนาระบบ
การเรียนรูตลอดชีวิต

4. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ

ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย

เปาหมายที่เกี่ยวของ
 เปาหมายที่ 2 คนในสังคมไทย
ทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และ
ความสามารถเพิ่มขึ้น
 เปาหมายที่ 3 คนไทยไดรับ
การศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพสูงตาม
มาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู
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แนวทางที่เกี่ยวของ
 แนวทางการพัฒนา 3.2 พัฒนาศักยภาพ
คนใหมีทักษะความรู และความสามารถ
ในการดํารงชีวิตอยางมีคณ
ุ คา
• 3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุน ใหมี
ทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ
มีความคิด สรางสรรค มีทักษะการทํางาน

ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ

เปาหมายที่เกี่ยวของ
ดวยตนเองอยางตอเนื่อง

แนวทางที่เกี่ยวของ
และการใชชีวิตที่พรอมเขาสูตลาดงาน
 แนวทางการพัฒนา 3.3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
• 3.3.1 ปรับหลักสูตรการผลิตครูทเี่ นน
สมรรถนะ มีจติ วิญญาณความเปนครู
เปนผูแนะนําและสามารถกระตุนการเรียนรู
ของผูเรียน

5. ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
6. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร สสวท. ปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนปฏิบัติการและการสราง
ความเขาใจ ในระดับที่เหมาะสมกับนักเรียนแตละกลุม โดยใชเทคโนโลยีตาง ๆ
เปาประสงค หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
มีความทันสมัย เนนปฏิบัติการ ที่เหมาะสมกับนักเรียนแตละกลุม
กลยุทธ พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูสําหรับผูมีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
ผลผลิต หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู ที่สามารถนําไปพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถ
พิเศษไดอยางมีประสิทธิภาพ
ผลลัพธ นักเรียนไทยมีความรู ความสามารถดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ที่สามารถ
นําไปใชแกปญหาการดํารงชีพและเปนประชากรที่มีความรู นักวิชาชีพฐานดี
7. หลักการและเหตุผล
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเปนบุคลากรที่มีความสําคัญกับการพัฒนาประเทศ การพัฒนาหลักสูตร
สื่อ และกิจกรรมสําหรับนักเรียนเหลานี้ถือเปนสิ่งจําเปน นักเรียนควรจะไดรับการเติมเต็มศักยภาพทั้งทางวิชาการ
การสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะหเชื่อมโยง และการพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของการเปนนักวิทยาศาสตรและ
การเปนพลเมืองที่ดีของประเทศ หลักสูตร สื่อ และกิจกรรมยังมีประโยชนตอการกระตุนการจัดการเรียนการสอน
ของประเทศไทยในภาพรวมอีกดวย
8. วัตถุประสงค
8.1 พัฒนาหลักสูตรโปรแกรมเสริม พสวท. วิชาเทคนิคปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร 1 และ 2
ที่เนนการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรผานการบูรณาการ กระบวนการกลุม และ
ความคิดสรางสรรค
8.2 เอกสารวิชาการเพื่อพัฒนาความรู ทักษะการคิด และความคิดสรางสรรคของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
9. เปาหมายของโครงการหลัก
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9.1 ผลผลิต (Output)
คาเปาหมาย
หนวยนับ
2562

ตัวชี้วัดผลผลิต
เชิงปริมาณ
1. หลักสูตรโปรแกรมเสริมเขมขนผานระบบออนไลน (หลักสูตร SAT)
2. หลักสูตรโปรแกรมเสริม วิชาเทคนิคปฏิบัตกิ ารพื้นฐานทางวิทยาศาสตร 1 และ 2 สําหรับ
นักเรียนและครู
3. หลักสูตรอบรมครูโปรแกรมเสริม วิชาระเบียบวิธีวิจัยและโครงงาน 1 โดยใช Community
service สําหรับนักเรียนและครู
4. กิจกรรมบูรณาการ
5. กิจกรรมวิชาการคายฤดูรอน
6. กิจกรรมฟสิกสสัประยุทธ
เชิงคุณภาพ
1. หลักสูตร หรือเอกสารวิชาการ ผานการพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญ สามารถเปนองคความรู
ที่เปนประโยชนตอการศึกษาได

เลม
เลม

4
4

เลม

2

เลม
ฉบับ
ฉบับ

2
1
1

ฉบับ

14

9.2 ผลลัพธ (Outcome)
ตัวชี้วัดผลลัพธ
เชิงปริมาณ
1. หลักสูตรการพัฒนานักเรียนทีม่ ีความสามารถพิเศษ
2. หลักสูตรการพัฒนาครูผูสอนนักเรียนที่มคี วามสามารถพิเศษ
3. เอกสารวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
เชิงคุณภาพ
1. หลักสูตร หรือเอกสารวิชาการ ผานการพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญ สามารถเปนองคความรู
ที่เปนประโยชนตอการศึกษาได

คาเปาหมาย
หนวยนับ
2562
หลักสูตร
หลักสูตร
ฉบับ

7
3
4

เลม

14

10. ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของกิจกรรมหลักของโครงการ
กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัดผลผลิต

การพัฒนาหลักสูตร
สื่อ และกิจกรมสําหรับ
นักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ และ
ครูผสู อนนักเรียนทีม่ ี
ความสามารถพิเศษ

เชิงปริมาณ
1. หลักสูตรโปรแกรมเสริมเขมขนผานระบบออนไลน (หลักสูตร SAT)
2. หลักสูตรโปรแกรมเสริม วิชาเทคนิคปฏิบัตกิ ารพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร 1 และ 2 สําหรับนักเรียน และครู
3. หลักสูตรอบรมครูโปรแกรมเสริม วิชาระเบียบวิธีวิจัยและ
โครงงาน 1 โดยใช Community service สําหรับนักเรียนและ
ครู
4. กิจกรรมบูรณาการ
5. กิจกรรมวิชาการคายฤดูรอน
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คาเปาหมาย
หนวยนับ
2562
เลม
เลม

4
4

เลม

2

เลม
ฉบับ

2
1

กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัดผลผลิต
6. กิจกรรมฟสิกสสัประยุทธ
เชิงคุณภาพ
1. หลักสูตร หรือเอกสารวิชาการ ผานการพิจารณาจาก
ผูเชี่ยวชาญ สามารถเปนองคความรูที่เปนประโยชนตอ
การศึกษาได
2. หลักสูตรสงเสริมและพัฒนานักเรียนทุน พสวท. ใหไดรับ
ความรูทางดานวิชาการ ทักษะการคิด และความคิดสรางสรรค
3. หลักสูตรสงเสริมและพัฒนาครูผูสอนนักเรียน
ที่มีความสามารถพิเศษ ใหไดรบั ความรูทางดานวิชาการ
ทักษะการคิด และความคิดสรางสรรค

คาเปาหมาย
หนวยนับ
2562
ฉบับ
1
เลม

14

คน

120

คน

120

11. กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรับประโยชน นักเรียนทุน พสวท. ครูผสู อนนักเรียนทุน พสวท. และนักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและทักษะการคิดวิเคราะห ผานหลักสูตร สสวท.
12. พื้นที่การดําเนินการ สสวท. หนวยงานที่รวมทํา MOU หรือหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
13. ระยะเวลาดําเนินโครงการ

ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562

14. เงินงบประมาณ จํานวน 6,777,000 บาท
15. เปาหมายและงบประมาณ
กิจกรรม
1. การพัฒนาหลักสูตรโปรแกรมเสริมเขมขนผานระบบออนไลน (หลักสูตร SAT)
2. การพัฒนาหลักสูตรโปรแกรมเสริมวิชาเทคนิคปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร1และ 2
สําหรับนักเรียนและครู
3. การพัฒนาหลักสูตรอบรมครูโปรแกรมเสริม วิชาระเบียบวิธีวิจัยและโครงงาน 1
โดยใช Community service สําหรับนักเรียนและครู
4. การพัฒนาเอกสารเพิ่มพูนประสบการณการเรียนรูนอกหองเรียน (Enrichment Activities)
เพื่อสงเสริมการคิดวิเคราะหสําหรับนักเรียนผูมีความสามารถพิเศษ
รวม

16. หนวยงานรับผิดชอบกิจกรรมและหนวยงานรวมดําเนินงาน
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ป 2562
เปาหมาย งบประมาณ
4 หลักสูตร 3,953,740
4 หลักสูตร
953,400
2 หลักสูตร

679,760

4 ฉบับ

1,190,100
6,777,000

กิจกรรม
1. การพัฒนาหลักสูตรโปรแกรม
เสริมเขมขนผานระบบออนไลน
(หลักสูตร SAT)
2. การพัฒนาหลักสูตรโปรแกรม
เสริมวิชาเทคนิคปฏิบัติการพื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตร 1 และ 2 สําหรับ
นักเรียนและครู
3. การพัฒนาหลักสูตรอบรมครู
โปรแกรมเสริมวิชาระเบียบวิธีวิจยั
และโครงงาน 1 โดยใช
Community service สําหรับ
นักเรียนและครู
4. การพัฒนาเอกสารเพิ่มพูน
ประสบการณการเรียนรูนอก
หองเรียน (Enrichment
Activities) เพื่อสงเสริมการคิด
วิเคราะหสําหรับนักเรียนผูม ี
ความสามารถพิเศษ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กิจกรรม
พสวท.

พสวท.

หนวยงานของ สสวท.
หนวยงานภายนอก
ที่รวมดําเนินการ
ที่รวมดําเนินการ
บทบาท/
หนวยงาน
หนวยงาน
บทบาท/หนาที่
หนาที่
- เครือขายบัณฑิต พสวท. จัดการเรียนการสอน
และผูเ ชี่ยวชาญ
พิจารณาหลักสูตร
- เครือขายครู พสวท.
ผูเชี่ยวชาญพัฒนา
สควค. และบัณฑิต
และพิจารณา
พสวท.
หลักสูตร

พสวท.

-

-

พสวท.

-

-

17. ผูรับผิดชอบโครงการ
17.1 หัวหนาโครงการ
ชื่อ-สกุล ดร. พรชัย อินทรฉาย
E-mail address pinch@ipst.ac.t
17.2 เลขานุการโครงการ
ชื่อ-สกุล ดร. นพรัตน ศรีเจริญ
E-mail address nsric@ipst.ac.th

- เครือขายครู พสวท.
สควค. บัณฑิต พสวท.
- นักวิชาการจาก
วิทยาลัยพัฒนศาสตร
ปวย อึ๊งภากรณ
- เครือขายครู พสวท.
สควค. และบัณฑิต
พสวท.

ผูเชี่ยวชาญพัฒนา
และพิจารณา
หลักสูตร

ผูเชี่ยวชาญพัฒนา
และพิจารณา
หลักสูตร

โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1130

โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 2310
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โครงการหลัก 4 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. ชื่อโครงการ วิจัย วัดผล และประเมินผลการจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ
2. ลักษณะโครงการ

 ใหม

 ตอเนื่อง

3. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติ
ยุทธศาสตรชาติที่เกี่ยวของ

ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย

เปาหมายที่เกี่ยวของ
 เปาหมายที่ 1 คนไทยเปนคนดี
คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับ
วิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
 เปาหมายที่ 2 สังคมไทยมี
สภาพแวดลอมที่เอื้อและสนับสนุน
ตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต

ประเด็นที่เกี่ยวของ
 ประเด็นที่ 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู
ที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21
• ประเด็นยอยที่ 4.3.3 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา
ในทุกระดับ ทุกประเภท

4. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ

ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย

เปาหมายที่เกี่ยวของ
 เปาหมายที่ 2 คนในสังคมไทย
ทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู
และความสามารถเพิ่มขึ้น
 เปาหมายที่ 3 คนไทยไดรับ
การศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพสูงตามมาตรฐาน
สากลและสามารถเรียนรูดวยตนเอง
อยางตอเนื่อง

แนวทางที่เกี่ยวของ
 แนวทางการพัฒนา 3.3 ยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต ลอดชีวิต
• 3.3.3 พัฒนาระบบประเมินคุณภาพ
มาตรฐานทีส่ ามารถวัดและประเมินผล
คุณภาพผูเรียน ทั้งดานทักษะ ความรู
ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐาน
การเรียนรูแตละระดับการศึกษา

5. ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
6. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร สสวท. ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู ที่เนนปฏิบัติการ และการสราง
ความเขาใจ ในระดับที่เหมาะสมกับนักเรียนแตละกลุม โดยใชเทคโนโลยีตาง ๆ
เปาประสงค หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
มีความทันสมัย เนนปฏิบัติการที่เหมาะสมกับนักเรียนแตละกลุม
กลยุทธ วิจัยและพัฒนาการวัดผลและประเมินผลอยางครบวงจร ตามมาตรฐานประเทศและนานาชาติ
ผลผลิต เครื่องมือการวัดและประเมินผลเทียบมาตรฐานระดับประเทศ และระดับนานาชาติ
ผลลัพธ นักเรียนไทยมีความรู ความสามารถดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
ที่สามารถนําไปใชแกปญหาการดํารงชีพและเปนประชากรที่มีความรู นักวิชาชีพฐานดี
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7. หลักการและเหตุผล
การดําเนินงานพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
เทคโนโลยี ของ สสวท. จําเปนตองอาศัยขอสนเทศที่ไดจากการวิจัยทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
เพื่อเปนพื้นฐานในการปรับปรุงยกระดับคุณภาพการศึกษาและใชเปนแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขางตน สสวท. จึงไดจัดทําโครงการวิจัย วัดผล และประเมินผลการจัดการเรียนรู
ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ระดับประเทศและระดับนานาชาติ นี้ขึ้น เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตอง
ครบถวน ทันสมัย และเปนประโยชนตอหนวยงานที่เกี่ยวของในการพัฒนาหลักสูตร สื่อ กระบวนการจัดการ
เรียนรู และการวัดผลประเมินผลดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
8. วัตถุประสงค
8.1 เพื่อดําเนินการวิจัย PISA 2018 และ PISA 2021 รวมกับ OECD
8.2 เพื่อเสนอแนะนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศจากผลการประเมิน PISA
8.3 เพื่อพัฒนาขอสอบวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรเขาคลังขอสอบของระบบการสอบออนไลน
8.4 เพื่อพัฒนาเครื่องมือสําหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร
9. เปาหมายของโครงการหลัก
9.1 ผลผลิต (Output)
คาเปาหมาย
หนวยนับ
2562

ตัวชี้วัดผลผลิต
เชิงปริมาณ
1. รายงานผลการสอบเบื้องตนของ PISA 2018 ภายในประเทศ
2. ขอสอบวิชาคณิตศาสตรและแบบสอบถาม (นักเรียนและโรงเรียน) PISA 2021
3. ขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศ
อยางตอเนื่องจากผลการประเมิน PISA
4. ขอสอบวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ประกอบดวยขอสอบตามหลักสูตรและขอสอบ
แขงขันที่นําเขาคลังขอสอบในระบบการสอบออนไลน
5. กรอบการประเมินสําหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ ฐาน (O-NET) วิชา
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
6. เครื่องมือประเมินสําหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชา
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
เชิงคุณภาพ
1. ขอเสนอแนะมีคณ
ุ ภาพสามารถนําไปใชในการพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายและเชิง
ปฏิบัติการดานการจัดการเรียนการสอนใหกับหนวยงานและบุคลากรที่เกี่ยวของสําหรับใช
เปนกรอบทิศทางและแนวทางในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่อง
และมีคณ
ุ ภาพ ซึ่งสงผลตอการพัฒนาคุณภาพของผูเ รียน
2. ขอสอบวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรทั้งขอสอบตามหลักสูตรและขอสอบแขงขันมี
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ฉบับ
ชุด
ฉบับ

1
3
12

ขอ

300

ชุด

6

ชุด

12

ฉบับ

12

ขอ

300

คาเปาหมาย
หนวยนับ
2562

ตัวชี้วัดผลผลิต
คุณภาพตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางฯ และมีระดับความยากงาย
อยางเหมาะสม
3. กรอบการประเมินสําหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ ฐาน (O-NET) วิชา
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ซึ่งเปนตัวชี้วัดพื้นฐานที่นักเรียนจําเปนตองรู โดยมี
รายละเอียดของรูปแบบเครื่องมือและจํานวนขอสอบ
ที่จําแนกตามตัวชี้วัด ระดับความยากงาย และระดับพฤติกรรมการเรียนรู
4. เครื่องมือประเมินสําหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชา
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรทมี่ ีคณ
ุ ภาพตรงตามกรอบ
การประเมินที่กําหนดไว

ชุด

6

ชุด

12

9.2 ผลลัพธ (Outcome)
ตัวชี้วัดผลลัพธ
1. ระบบการศึกษาของไทยมีกรอบและเครื่องมือวัดผลประเมินผลดานวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตรที่มีคณ
ุ ภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล

คาเปาหมาย
หนวยนับ
2562
ชุด
18

10. ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของกิจกรรมหลักของโครงการ
กิจกรรมหลัก
1. การประเมินผลการ
จัดการเรียนรูดาน
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยีรวมกับ
นานาชาติ

ตัวชี้วัดผลผลิต
1. รายงานผลการสอบเบื้องตนของ PISA 2018
ภายในประเทศ
2. ขอสอบวิชาคณิตศาสตรและแบบ สอบถาม (นักเรียน และ
โรงเรียน) PISA 2021
3. ขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของประเทศอยางตอเนื่องจากผลการประเมิน PISA

2. การพัฒนาเครื่องมือ 1. ขอสอบวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ประกอบดวย
วัดผลประเมินผลดาน
ขอสอบตามหลักสูตรและขอสอบแขงขัน ที่นําเขาคลัง
วิทยาศาสตรและ
ขอสอบในระบบการสอบออนไลน
คณิตศาสตร
2. กรอบการประเมินสําหรับการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร
3. เครื่องมือประเมินสําหรับการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร
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คาเปาหมาย
หนวยนับ
2562
ฉบับ
1
ชุด

3

ฉบับ

12

ขอ

300

ชุด

6

ชุด

12

11. กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรับประโยชน นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั่วประเทศ
12. พื้นที่การดําเนินการ ทั่วประเทศ
13. ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
14. เงินงบประมาณ จํานวน 12,700,000 บาท
15. เปาหมายและงบประมาณ
ป 2562
เปาหมาย
ปงบประมาณ
12 ชุด
9,000,000

กิจกรรม
1. การประเมินผลการจัดการเรียนรูด า นคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
รวมกับนานาชาติ
2. การพัฒนาเครื่องมือวัดผล ประเมินผลดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
รวม

300 ขอ/ 12 ชุด

3,700,000
12,700,000

16. หนวยงานรับผิดชอบกิจกรรมและหนวยงานรวมดําเนินงาน
กิจกรรม
1. การประเมินผลการจัด
การเรียนรูดานคณิตศาสตร
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
รวมกับนานาชาติ
2. การพัฒนาเครื่องมือวัดผล
ประเมินผลดานวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กิจกรรม

หนวยงานของ สสวท.
ที่รวมดําเนินการ
บทบาท/
หนวยงาน
หนาที่

สาขาวิจัย
และประเมิน
มาตรฐาน

หนวยงานภายนอก
ที่รวมดําเนินการ
หนวยงาน

บทบาท/หนาที่

- OECD

- กําหนดมาตรฐานและ
ขั้นตอนการวิจัย
- หนวยงานตนสังกัด - ใหความรวมมือในการเก็บ
ของโรงเรียน
ขอมูล
- สถาบันทดสอบ
- กําหนดรายละเอียดการ
แหงชาติ (สทศ.)
ทํางานรวมกันและ
ดําเนินการจัดสอบ O-NET

สาขาวิจัย
และประเมิน
มาตรฐาน

17. ผูรับผิดชอบโครงการ
17.1 หัวหนาโครงการ
ชื่อ-สกุล ดร.สุพัตรา ผาติวิสันติ์
E-mail address: spati@ipst.ac.th
17.2 เลขานุการโครงการ
ชื่อ-สกุล นางธันยากานต กุลศุภกร
E-mail address: kampa@ipst.ac.th

โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1324

โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1201
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โครงการหลัก 5 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. ชื่อโครงการ วิจัยติดตามการใชหลักสูตร สื่อการเรียนรู และพัฒนาเกณฑการจัดทําสื่อการเรียนรู
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
2. ลักษณะโครงการ



ใหม



ตอเนื่อง

3. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติ
ยุทธศาสตรชาติที่เกี่ยวของ

ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย

เปาหมายที่เกี่ยวของ
 เปาหมายที่ 1 คนไทยเปนคนดี
คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับ
วิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
 เปาหมายที่ 2 สังคมไทยมี
สภาพแวดลอมที่เอื้อและสนับสนุน
ตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต

ประเด็นที่เกี่ยวของ
 ประเด็นที่ 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู
ที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21
• ประเด็นยอยที่ 4.3.1 การปรับเปลีย่ น
ระบบการเรียนรูใหเอื้อตอการพัฒนาทักษะ
สําหรับศตวรรษที่ 21
• ประเด็นยอยที่ 4.3.3 การเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ
ทุกประเภท

4. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ

ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย

เปาหมายที่เกี่ยวของ
 เปาหมายที่ 2 คนในสังคมไทย
ทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู
และความสามารถเพิ่มขึ้น
 เปาหมายที่ 3 คนไทยไดรับ
การศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพสูงตามมาตรฐาน
สากลและสามารถเรียนรูดวยตนเอง
อยางตอเนื่อง

แนวทางที่เกี่ยวของ
 แนวทางการพัฒนา 3.3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
• 3.3.3 พัฒนาระบบประเมินคุณภาพ
มาตรฐานทีส่ ามารถวัดและประเมินผล
คุณภาพผูเรียน ทั้งดานทักษะ ความรู
ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐาน
การเรียนรูแตละระดับการศึกษา

5. ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
6. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร สสวท. ปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนปฏิบัติการ และการสราง
ความเขาใจในระดับที่เหมาะสมกับนักเรียนแตละกลุม โดยใชเทคโนโลยีตาง ๆ
เปาประสงค หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
มีความทันสมัย เนนปฏิบัติการ ที่เหมาะสมกับนักเรียนแตละกลุม
กลยุทธ พัฒนาและสงเสริมใหเกิดเกณฑมาตรฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพสื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู
ผลผลิต เกณฑการจัดทําสื่อการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
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ผลลัพธ นักเรียนไทยมีความรู ความสามารถดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ที่สามารถ
นําไปใชแกปญหาการดํารงชีพและเปนประชากรที่มีความรู นักวิชาชีพฐานดี
7. หลักการและเหตุผล
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) เปนหนวยงานที่มีหนาที่ในการพัฒนา
หลักสูตรและสื่อการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ซึ่งผลผลิตของ สสวท. ที่ผานมาไดมี
กระบวนการจัดทําอยางเปนขั้นตอนและไดเผยแพรใหแกสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของไปใชประโยชน
ในป พ.ศ. 2560 กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 และสื่อการเรียนรูชุดใหม
(ชั้น ป.1 ป.4 ม.1 และ ม.4 ) ที่ สสวท. พัฒนาขึ้นไดถูกนําไปใชในโรงเรียนเปนปแรก จึงมีความจําเปนตอง
ดําเนินการวิจัยติดตามการใชหลักสูตร สื่อการเรียนรู และพัฒนาเกณฑการจัดทําสื่อการเรียนรูวิทยาศาสตร
คณิ ต ศาสตร และเทคโนโลยี เพื่ อให ได ขอมูล จากการวิจัยมาพัฒนาใหผ ลผลิตของ สสวท. มีคุณภาพและ
ไดมาตรฐานสากล
8. วัตถุประสงค
8.1 เพื่อจัดทําเกณฑการจัดทําสื่อการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
8.2 เพื่อวิจัยติดตามการใชหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 และสื่อการเรียนรูประกอบหลักสูตร
9. เปาหมายของโครงการหลัก
9.1 ผลผลิต (Output)
คาเปาหมาย
หนวยนับ 2562

ตัวชี้วัดผลผลิต
เชิงปริมาณ
1. เกณฑการจัดทําสื่อการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
2. รายงานผลการวิจัยติดตามการใชหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
เชิงคุณภาพ
1. เกณฑการจัดทําสื่อการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น
มีคุณภาพและทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ
2. รายงานผลการวิจัยติดตามการใชหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
มีคุณภาพ เที่ยงตรง เชื่อถือได

ฉบับ
เลม

1

ฉบับ

-

เลม

1

9.2 ผลลัพธ (Outcome)
ตัวชี้วัดผลลัพธ
1. สื่อการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ที่ดําเนินการตามเกณฑที่
พัฒนาขึ้นมีคุณภาพ และทําใหผเู รียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ
2. หนวยงานที่เกี่ยวของนําผลการประเมินหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ไปใช
ประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
ไดอยางมีคณ
ุ ภาพ
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คาเปาหมาย
หนวยนับ 2562
ฉบับ
เลม

1

10. ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของกิจกรรมหลักของโครงการ
คาเปาหมาย
หนวยนับ
2562
1. เกณฑการจัดทําสื่อการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร
ฉบับ
คณิตศาสตร และเทคโนโลยี

กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัดผลผลิต

1. การพัฒนาเกณฑการจัดทําสื่อ
การเรียนรูวิทยาศาสตร
คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
2. การวิจยั ติดตามการใชหลักสูตร
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560

1. รายงานผลการวิจยั ติดตามการใชหลักสูตร ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560

เลม

1

11. กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรับประโยชน นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั่วประเทศ
12. พื้นที่การดําเนินการ ทั่วประเทศ
13. ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
14. เงินงบประมาณ จํานวน 1,500,000 บาท
15. เปาหมายและงบประมาณ
กิจกรรม
1. การพัฒนาเกณฑการจัดทําสื่อการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
2. การวิจัยติดตามการใชหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
รวม

ป 2562
เปาหมาย งบประมาณ
1 รายงาน 1,500,000
1,500,000

16. หนวยงานรับผิดชอบกิจกรรมและหนวยงานรวมดําเนินงาน
กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กิจกรรม

1. การพัฒนาเกณฑการ สํานักวิชาการ
จัดทําสื่อการเรียนรู
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยี
2. การวิจัยติดตามการใช สํานัก
หลักสูตร ฉบับปรับปรุง
วิชาการ
พ.ศ. 2560

หนวยงานของ สสวท.
ที่รวมดําเนินการ
หนวยงาน
บทบาท/หนาที่

หนวยงานภายนอก
ที่รวมดําเนินการ
หนวยงาน
บทบาท/หนาที่

สาขาวิชา ดําเนินการจัดทําเกณฑ - สถานศึกษา - ใหขอมูลจาก
ภายในสํานัก การจัดทําสื่อการเรียนรู - มหาวิทยาลัย การใชผลผลิต
วิชาการ
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ในเครือขาย
ของ สสวท.
และเทคโนโลยี
สาขาวิจยั
ดําเนินการวิจยั ติดตาม - สถานศึกษา - ใหความรวมมือ
และประเมิน การใชหลักสูตรที่ใช
ในการประเมิน
มาตรฐาน ในสถานศึกษา
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17. ผูรับผิดชอบโครงการ
17.1 หัวหนาโครงการ
ชื่อ-สกุล ดร.สุพัตรา ผาติวิสันติ์
E-mail address: spati@ipst.ac.th
17.2 เลขานุการโครงการ
ชื่อ-สกุล นางธันยากานต กุลศุภกร
E-mail address: kampa@ipst.ac.th

โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1324

โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1201
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ยุทธศาสตรที่ 2 : ขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยี ผานเครือขาย สสวท. ใหมีคุณภาพทั่วประเทศอยางเปนระบบ
เปาประสงคยุทธศาสตร : 1. กําลังคนและเครือขายมีความสามารถในการจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
2. ครูและนักเรียนใชหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู จากกําลังคน
และเครือขาย ตามแนวทางของ สสวท.

ตัวชี้วดั และคาเปาหมาย :
ตัวชี้วัด
1. ร อ ยละของกํ าลั ง คนที่ ไ ด รับ การสนั บ สนุ น จาก สสวท. มี ค วามสามารถในการจั ด การเรีย นรู วิท ยาศาสตร
คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
2. รอยละของครูที่ไดรับการพัฒนา/ฝกอบรม/ใหความรูตามโครงการ สสวท.จัดขึ้นและสามารถเปนแกนนําให สสวท.
ไดอยางเหมาะสม
3. จํานวนหนวยงานภาคเอกชนที่สงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรูว ิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
4. จํ า นวนหน วยงานภาคราชการส ว นต า งๆ ที่ ร วมดํ า เนิ น งานและสนั บ สนุ น การจั ด การเรีย นรู วิท ยาศาสตร
คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
5. รอยละของครูที่ใชหนังสือและคูมือครู ของ สสวท.
6. รอยละของนักเรียนที่ใชหนังสือเรียนและ/หรือสื่อ วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีของ สสวท.
7. รอยละของสถานศึกษาที่ใชหลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ
เทคโนโลยีของ สสวท.
8. จํานวนครั้งผูเขาใชหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู ในรูปแบบดิจิทัลและ e-learning ที่เผยแพร
9. มีระบบการบริหารจัดการเครือขายเพื่อสงเสริมการจัดการเรียนรูสูสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
10. จํานวนโรงเรียนตนแบบ สสวท. ทั้งประถมและมัธยม

หนวยนับ
รอยละ

2562
80

รอยละ

60

หนวยงาน
หนวยงาน

10
10

รอยละ
รอยละ
รอยละ

65
50
60

ครั้ง
ระบบ
โรงเรียน

8 ลาน
10
20

โครงการหลักภายใตยุทธศาสตร
โครงการหลัก
6. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเครือขายเพื่อขยายการใหบริการหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการ
เรียนรูของ สสวท.
7. โครงการพัฒนาและขยายบริการของศูนยเรียนรูด ิจิทัล และสื่อดิจิทัล
8. โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขยายผลการใหบริการวิชาการดานหลักสูตร สื่อ
และกระบวนการจัดการเรียนรูของ สสวท.
9. โครงการพัฒนาครูผสู อนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี และบุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียน
โครงการพระราชดําริ
10. โครงการการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนของครูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ตามแนวทาง
สสวท.
11. โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย อยางมีคุณภาพดวยการจัดประสบการณเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษา
12. โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
รวม
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งบประมาณ
2,159,700
12,211,000
10,467,000
8,950,000
13,176,300
27,786,000
74,750,000
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โครงการหลัก 6 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. ชื่อโครงการ พัฒนาระบบบริหารจัดการเครือขาย เพื่อขยายการใหบริการหลักสูตร สื่อและกระบวนการ
จัดการเรียนรูของ สสวท.
2. ลักษณะโครงการ

 ใหม

 ตอเนื่อง

3. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติ
ยุทธศาสตรชาติที่เกี่ยวของ

ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย

เปาหมายที่เกี่ยวของ
 เปาหมายที่ 1 คนไทยเปนคนดี
คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับ
วิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
 เปาหมายที่ 2 สังคมไทยมี
สภาพแวดลอมที่เอื้อและสนับสนุน
ตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต

ประเด็นที่เกี่ยวของ
 ประเด็นที่ 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู
ที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21
• ประเด็นยอยที่ 4.3.3 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา
ในทุกระดับ ทุกประเภท

4. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ

เปาหมายที่เกี่ยวของ

 เปาหมายที่ 2 คนในสังคมไทย
ทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และ
ความสามารถเพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและ
 เปาหมายที่ 3 คนไทยไดรับ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
การศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพสูงตาม
มาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู
ดวยตนเองอยางตอเนื่อง

แนวทางที่เกี่ยวของ
 แนวทางการพัฒนา 3.2 พัฒนาศักยภาพ
คนใหมีทักษะความรู และความสามารถใน
การดํารงชีวิตอยางมีคุณคา
• 3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุน ใหมี
ทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ
มีความคิด สรางสรรค มีทักษะการทางาน
และการใชชีวิตที่พรอมเขาสูตลาดงาน
 แนวทางการพัฒนา 3.3 ยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต ลอดชีวิต
• 3.3.1 ปรับหลักสูตรการผลิตครูทเี่ นน
สมรรถนะ มีจติ วิญญาณความเปนครู เปนผู
แนะนําและสามารถกระตุนการเรียนรูของ
ผูเรียน

5. ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
6. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร สสวท. ปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564
ยุทธศาสตรที่ 2 ขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยี และสถานศึกษาผานเครือขาย สสวท. ใหมีคุณภาพทั่วประเทศอยางเปนระบบ
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เป า ประสงค กํ า ลั ง คนและเครื อ ข า ยมี ค วามสามารถในการจั ด การเรี ย นรู ด า นวิ ท ยาศาสตร
คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
กลยุทธ พัฒนาระบบบริหารจัดการเครือขาย เพื่อขยายการใหบริการหลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการ
เรียนรูของ สสวท. อยางเปนระบบ
ผลผลิ ต สสวท. มี ร ะบบบริ ห ารจั ด การเครื อ ข า ย เพื่ อ ขยายการให บ ริ ก ารหลั ก สู ต ร สื่ อ และ
กระบวนการจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
ผลลัพธ นักเรียนไทยมีความรู ความสามารถดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ที่สามารถ
นําไปใชแกปญหาการดํารงชีพและเปนประชากรที่มีความรู นักวิชาชีพฐานดี
7. หลักการและเหตุผล
สถาบั น สงเสริ มการสอนวิ ทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ไดวิจัยและพัฒนาหลักสูตร สื่อและ
กระบวนการจัดการเรียนรูที่มีคุณภาพ และทันสมัยขึ้นเพื่อเปนเครื่องมือชวยใหนักเรียนสามารถนําไปใชในการ
เรียน และพัฒนาสื่อดิจิทัล และเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรูแบบออนไลน เพื่อใหบุคลากรทางการศึกษาได
นําไปใชประกอบการจัดการเรียนรูใหผูเรียนมีความพรอมทั้งดานความรูและทักษะสําคัญในการดําเนินชีวิตใน
โลกแหงศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว โดยมีการจัดอบรมพัฒนาครูเพื่อการใชสื่อการเรียนรู
แนวทางการจัดการเรียนรู การวัดประเมินผล กิจกรรมสงเสริมศักยภาพผูเรียนในรูปแบบตางๆ มีการสราง
ความรวมมือกับเครือขายโรงเรียน มหาวิทยาลัย รวมทั้งหนวยงานทางการศึกษาอื่นทั้งจากภาครัฐและเอกชน
อย างต อเนื่ อง อย า งไรก็ ตาม การบริ ห ารเครือขา ยและพัฒ นาระบบฐานขอมู ล เพื่อ การใชงานยังมี ความ
จําเปนตองสรางและพัฒนาใหเปนระบบมากขึ้น
สสวท. เห็นความสําคัญของการบริหารเครือขายความรวมมือและการพัฒนาระบบฐานขอมูลดังกลาว
จึงไดริเริ่มโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเครือขาย เพื่อขยายการใหบริการหลักสูตร สื่อและกระบวนการ
จัดการเรียนรูของ สสวท. ที่จะเปนประโยชนตอการบริหารจัดการขอมูลเครือขาย การใหบริการดานหลักสูตร
สื่อและการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ของ สสวท. ไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะ
สงผลตอการยกระดับคุณภาพและพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน และมีผลการประเมินทางดานการศึกษาทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติสูงขึ้น
8. วัตถุประสงค
8.1 พัฒนาระบบฐานขอมูลเครือขายโรงเรียน บุคลากรทางการศึกษา มหาวิทยาลัย ศูนยประสานงาน
และหนวยงานทางการศึกษา
8.2 พัฒนาคูมือการใชงานระบบฐานขอมูลเครือขาย
8.3 พัฒนาเครือขายความรวมมือเพื่อพัฒนาบุคลากรดานการศึกษารวมกับโรงเรียน มหาวิทยาลัย ศูนย
ประสานงาน และหนวยงานทางการศึกษา
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9. เปาหมายของโครงการหลัก
9.1 ผลผลิต (Output)
คาเปาหมาย
หนวยนับ
2562

ตัวชี้วัดผลผลิต
เชิงปริมาณ
1. ฐานขอมูล โรงเรียน มหาวิทยาลัย บุคลากรทางการศึกษา ศูนยประสานงาน และหนวยงาน
ทางการศึกษาอื่น ๆ
2. คูมือการใชงานระบบฐานขอมูลเครือขายที่สะดวกตอการใชงานระบบ
3. เครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนาบุคลากรดานการศึกษา
เชิงคุณภาพ
1. มีระบบฐานขอมูลเครือขายที่มีศักยภาพในการขยายบริการดานหลักสูตร สื่อ และกระบวนการ
จัดการเรียนรูของ สสวท.
2. มีระบบบริหารจัดการเครือขายขยายฐานในกลุมเปาหมายไดอยางทั่วถึง

ฐานขอมูล
(สะสม)
ฉบับ
เครือขาย

1

รอยละ

70

รอยละ

80

1
4

9.2 ผลลัพธ (Outcome)
คาเปาหมาย
หนวยนับ
2562

ตัวชี้วัดผลลัพธ
เชิงปริมาณ
1. ฐานขอมูลการบริหารจัดการโรงเรียนในเครือขายได ครอบคลุมกลุมเปาหมาย
เชิงคุณภาพ
1. โรงเรียนในเครือขายไดรับการบริการหลักสูตร สื่อ และกระบวนการเรียนรู
ตามแนวทาง สสวท.

โรงเรียน

1,000

รอยละ

80

10. ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของกิจกรรมหลักของโครงการ
กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัดผลผลิต

1. พัฒนาฐานขอมูลการจัดการ
เครือขายโรงเรียน บุคลากร
ทางการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศูนยประสานงาน และ
หนวยงานทางการศึกษา
2. การสรางเครือขายโรงเรียน
มหาวิทยาลัยศูนยประสานงาน
และหนวยงานทางการศึกษา
เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

1. ฐานขอมูลเครือขายที่มีประสิทธิภาพที่ไดรับความ
พึงพอใจจากการใชงานของบุคลากรและ
หนวยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวของ
2. คูมือการใชงานระบบฐานขอมูลเครือขาย
ที่สะดวกตอการใชงานระบบ
1. จํานวนเครือขายโรงเรียน มหาวิทยาลัยศูนย
ประสานงาน และหนวยงานทางการศึกษา
2. จํานวนโรงเรียนในเครือขายทีเ่ ขาใชงานฐานขอมูล
เครือขายอยางเปนระบบ
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คาเปาหมาย
หนวยนับ
2562
ฐานขอมูล
1

ฉบับ

1

เครือขาย

4

โรงเรียน

1,000

11. กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรับประโยชน บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน มหาวิทยาลัยศูนยประสานงาน
และหนวยงานทางการศึกษา
12. พื้นที่การดําเนินการ ทั่วประเทศ
13. ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2561 – กันยายน 2564
14. เงินงบประมาณ จํานวน 2,159,000 บาท
15. เปาหมายและงบประมาณ
กิจกรรม
1. พัฒนาฐานขอมูลการจัดการเครือขายโรงเรียน บุคลากรทางการศึกษา
มหาวิทยาลัย ศูนยประสานงาน และหนวยงานทางการศึกษา
2. การสรางเครือขายโรงเรียน มหาวิทยาลัย ศูนยประสานงาน และหนวยงาน
ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
รวม

ป 2562
เปาหมาย
งบประมาณ
4เครือขาย
359,000
1,000
โรงเรียน

1,800,000
2,159,000

16. หนวยงานรับผิดชอบกิจกรรมและหนวยงานรวมดําเนินงาน
หนวยงาน
หนวยงานของ สสวท.
ที่รวมดําเนินการ
รับผิดชอบ
กิจกรรม
กิจกรรม
หนวยงาน
บทบาท/หนาที่
1. พัฒนาฐานขอมูลการจัดการ
สํานัก
สํานักวิชาการ ประสานงาน
เครือขายโรงเรียน บุคลากรทางการ บริหาร
รวบรวมฐานขอมูล
ศึกษา มหาวิทยาลัย ศูนย
เครือขายฯ
ประสานงาน และหนวยงานทางการ
ศึกษา
2. การสรางเครือขายโรงเรียน
สํานักวิชาการ ประสานงาน
มหาวิทยาลัย ศูนยประสานงาน
และหนวยงานทางการศึกษาเพื่อ
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

17. ผูรับผิดชอบโครงการ
17.1 หัวหนาโครงการ
ชื่อ-สกุล ดร. สุพรรณี ชาญประเสริฐ
E-mail address supunnee@ipst.ac.th
17.2 เลขานุการโครงการ
ชื่อ-สกุล ดร. สามารถ คงทวีเลิศ
E-mail address sakon@ipst.ac.th
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หนวยงานภายนอก
ที่รวมดําเนินการ
หนวยงาน บทบาท/หนาที่
สพฐ
ใหขอมูล
สกอ
สช
อปท
สพฐ.
สกอ.
สช.
อปท.

รวมเปน
คณะกรรมการ
บริหารเครือขาย

โทรศัพท 0-2392-4021 ตอ 1311

โทรศัพท 0-2392-4021 ตอ 1151

โครงการหลัก 7 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. ชื่อโครงการ พัฒนาและขยายบริการของศูนยเรียนรูดิจิทัล
2. ลักษณะโครงการ

 ใหม

 ตอเนื่อง

3. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติ
ยุทธศาสตรชาติที่เกี่ยวของ

ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย

เปาหมายที่เกี่ยวของ

ประเด็นที่เกี่ยวของ
 ประเด็นที่ 4.2 การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดชวงชีวิต
• ประเด็นยอยที่ 4.2.2 ชวงวัยเรียน/วัยรุน
ปลูกฝงความเปนคนดี มีวินยั พัฒนาทักษะ
ความสามารถการเรียนรูที่สอดรับกับทักษะ
ในศตวรรษที่ 21
 เป าหมายที่ 1 คนไทยเป นคนดี
 ประเด็นที่ 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู
คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับ
ที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง
วิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
ในศตวรรษที่ 21
 เปาหมายที่ 2 สังคมไทยมี
• ประเด็นยอยที่ 4.3.1 การปรับเปลีย่ น
สภาพแวดลอมที่เอื้อและสนับสนุน
ระบบการเรียนรูใหเอื้อตอการพัฒนาทักษะ
ตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต
สําหรับศตวรรษที่ 21
• ประเด็นยอยที่ 4.3.2 การเปลีย่ นโฉม
บทบาท “ครู” ใหเปนครูยุคใหม
• ประเด็นยอยที่ 4.3.6 การวางพื้นฐาน
ระบบรองรับการเรียนรูโ ดยใชดิจิทลั
แพลตฟอรม

4. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ

ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย

เปาหมายที่เกี่ยวของ

แนวทางที่เกี่ยวของ
 แนวทางการพัฒนา 3.2 พัฒนา
ศักยภาพคนใหมีทักษะความรู และ
 เปาหมายที่ 2 คนในสังคมไทย
ความสามารถในการดํารงชีวิตอยางมีคุณคา
ทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และ
• 3.2.1 สงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีการพัฒนา
ความสามารถเพิ่มขึ้น
ทักษะทางสมองและทักษะทางสังคม
 เปาหมายที่ 3 คนไทยไดรับ
ที่เหมาะสม
การศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพสูงตามมาตรฐาน
• 3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุน ใหมี
สากล และสามารถเรียนรูดวยตนเอง
ทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ
อยางตอเนื่อง
มีความคิดสรางสรรค มีทักษะการทํางาน
และการใชชีวิตที่พรอมเขาสูตลาดงาน
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ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ

เปาหมายที่เกี่ยวของ

แนวทางที่เกี่ยวของ
 แนวทางการพัฒนา 3.3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
• 3.3.6 จัดทําสื่อการเรียนรูที่เปนสือ่
อิเล็กทรอนิกสและสามารถใชงานผานระบบ
อุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่ใหคนทุกกลุม
สามารถเขาถึงไดงาย สะดวก ทั่วถึง ไมจํากัด
เวลาและสถานที่ และใชมาตรการทางภาษี
จูงใจใหภาคเอกชนผลิตหนังสือ สือ่ การอาน
และการเรียนรูที่มีคณ
ุ ภาพและราคาถูก

5. ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
6. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร สสวท. ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
ยุทธศาสตรที่ 2 ขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยี และสถานศึกษาผานเครือขาย สสวท. ใหมีคุณภาพทั่วประเทศอยางเปนระบบ
เปาประสงค กําลังคนและเครือขายมีความสามารถในการจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยี
กลยุทธ พัฒนาระบบบริหารจัดการเครือขาย เพื่อขยายการใหบริการหลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการ
เรียนรูของ สสวท. อยางเปนระบบ
ผลผลิต การใหบริการหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู ในโรงเรียนคุณภาพ สสวท.
ไดครบถวน สมบูรณและมีประสิทธิภาพ
ผลลัพธ นักเรียนไทยมีความรู ความสามารถดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ที่สามารถ
นําไปใชแกปญหาการดํารงชีพและเปนประชากรที่มีความรู นักวิชาชีพฐานดี
7. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากปจจุบันสังคมไทยกําลังกาวสูยุคไทยแลนด 4.0 หนวยงานทางดานการศึกษาจําเปนที่จะตอง
สงเสริมใหเยาวชนมีคุณภาพและมีศักยภาพในการเรียนรูเพื่อใหสามารถกาวทันกับสังคมโลกที่กําลังเปลี่ยนแปลง
อยางตอเนื่อง โดยการพัฒนาเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรูแบบออนไลน ที่สงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษ
ที่ 21 ที่จะชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองโดยไมจํากัดเวลาและสถานที่ ทําใหการเรียนการสอนทั้งใน
และนอกหองเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ดวยเหตุนี้ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) จึงไดจัดทําโครงการพัฒนา
และขยายบริการของศูนยเรียนรูดิจิทัลฯ โดยศูนยเรียนรูดิจิทัลดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
สสวท. (IPST Learning Space) ประกอบดวยระบบอบรมครู ระบบการสอบออนไลน ระบบคลังความรู
ระบบสํานักพิมพอิเล็กทรอนิกส และระบบชุมชนการเรียนรูรวมกัน เปนแหลงเรียนรูออนไลนที่สงเสริมให
นักเรียน ครูและผูสนใจไดศึกษาคนควา เรียนรูดวยตนเอง โดยสื่อตาง ๆ ที่เผยแพรในศูนยเรียนรูดิจิทัลเปนสื่อ
ที่สงเสริมทักษะการคนหาและประยุกตใชขอมูล ทักษะการคิดวิเคราะหและคิดอยางสรางสรรค อันจะเปน
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ประโยชนตอการศึกษาในยุคดิจิทัล ซึ่งสอดรับกับแผนการดําเนินงานยุทธศาสตรที่ 3 ของแผนพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม คือ (1) เพิ่มโอกาสการไดรับการศึกษา ที่มีมาตรฐาน ของนักเรียนและประชาชน
แบบทุกวัย ทุกที่ ทุกเวลา ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล และ (2) สรางสื่อ คลังสื่อและแหลงเรียนรูดิจิทัล เพื่อการเรียนรู
ตลอดชีวิตที่ประชาชนเขาถึงไดอยางสะดวก ผานทั้งระบบโทรคมนาคม ระบบแพรภาพ กระจายเสียง และสื่อ
หลอมรวม ผลจากการดําเนินโครงการนี้จึงเปนสวนหนึ่งในการเตรียมความพรอมใหบุคลากรทุกกลุม มีความรู
และทักษะที่เหมาะสมตอการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล
8. วัตถุประสงค
8.1 เพื่อพัฒนาและขยายบริการศูนยเรียนรูดิจิทัลฯ ในการเผยแพรและใหบริการหลักสูตร สื่อ แผนการ
จัดการเรียนรู และองคความรูของ สสวท. ในรูปแบบดิจิทัล
8.2 เพื่อใหครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถเขาถึงหลักสูตร สื่อ
แผนการจัดการเรียนรู และองคความรูของ สสวท. ในรูปแบบดิจิทัลไดอยางสะดวก รวดเร็ว และทุก
ที่ทุกเวลา
8.3 เพื่อตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาล
8.4 เพื่อใหครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และผูสนใจทั่วไปสามารถใชสื่อ และองคความรูของ สสวท.
ในรูปแบบดิจทิ ัล ในการพัฒนาตนเองไดตามอัธยาศัย
9. เปาหมายของโครงการหลัก
9.1 ผลผลิต (Output)
ตัวชี้วัดผลผลิต
1. ศูนยเรียนรูดิจิทลั (IPST Learning Space) ของ สสวท. มีศักยภาพสูงขึ้นและสามารถรองรับ
การเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ในสังคมดิจิทัลของประเทศไทย
2. การเผยแพรบทความ สื่อและองคความรูของ สสวท. ผานศูนยเรียนรูดิจิทัลอยางเปนระบบ

คาเปาหมาย
หนวยนับ
2562
ฉบับ
2
ฉบับ

1

9.2 ผลลัพธ (Outcome)
ตัวชี้วัดผลลัพธ
เชิงปริมาณ
1. จํานวนการเขาใชงานหลักสูตร สื่อ แผนการจัดการเรียนรู และองคความรูของ สสวท. ใน
รูปแบบดิจิทลั ผานศูนยเรียนรูดจิ ิทัล
เชิงคุณภาพ
1. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใ ชงานของศูนยเรียนรูดิจิทัล

คาเปาหมาย
หนวยนับ
2562
ลานราย

6

ระดับ

4

10. ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของกิจกรรมหลักของโครงการ
กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัดผลผลิต
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คาเปาหมาย

1. การพัฒนาและขยายบริการ 1. ศูนยเรียนรูดิจิทลั (IPST Learning Space) ของ
ของศูนยเรียนรูด ิจิทัลดาน
สสวท. มีศักยภาพสูงขึ้นและสามารถรองรับการเรียนรู
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร
ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีในสังคม
และเทคโนโลยี (IPST
ดิจิทัลของประเทศไทย
Learning Space) ที่
2. การเผยแพรบทความ สื่อและองคความรูของ สสวท.
เชื่อมโยงในระดับประเทศ
ผานศูนยเรียนรูด ิจทิ ัลอยางเปนระบบ
และนานาชาติ

11. กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรับประโยชน

หนวยนับ
ฉบับ

2562
2

ฉบับ

1

นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั่วประเทศ

12. พื้นที่การดําเนินการ ทั่วประเทศ
13. ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
14. เงินงบประมาณ

จํานวน 12,211,000 บาท

15. เปาหมายและงบประมาณ
กิจกรรม

หนวยนับ

1. การพัฒนาและขยายบริการของศูนยเรียนรูด ิจิทลั ดานวิทยาศาสตร
คณิตศาสตรและเทคโนโลยี (IPST Learning Space) ที่เชื่อมโยงใน
ระดับประเทศและนานาชาติ
รวม

ฉบับ

ป 2562
เปาหมาย งบประมาณ
3
12,211,000

3

12,211,000

16. หนวยงานรับผิดชอบกิจกรรมและหนวยงานรวมดําเนินงาน
กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กิจกรรม

หนวยงานของ สสวท.
ที่รวมดําเนินการ
หนวยงาน

การพัฒนาและขยายบริการของ ฝายนวัตกรรม -สํานัก
ศูนยเรียนรูดิจิทลั ดานวิทยาศาสตร เพือ่ การเรียนรู วิชาการ
สํานักวิจัย
คณิตศาสตรและเทคโนโลยี (IPST
และประเมิน
Learning Space) ที่เชื่อมโยงใน
มาตรฐาน
ระดับประเทศและนานาชาติ

17. ผูรับผิดชอบโครงการ
17.1 หัวหนาโครงการ
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บทบาท/หนาที่
-สรางหลักสูตรออนไลนบน
ระบบอบรมครู
-ตอบคําถามดานวิชาการ
-สรางขอสอบออนไลนบน
ระบบการสอบออนไลน
-จัดทํารายละเอียดสื่อ
และนําเขาขอมูลเพื่อ
เตรียมเผยแพร

หนวยงานภายนอก
ที่รวมดําเนินการ
บทบาท/
หนวยงาน
หนาที่

ชื่อ-สกุล ดร. ชัยวุฒิ เลิศวนสิริวรรณ
E-mail address clert@ipst.ac.th
17.2 เลขานุการโครงการ
ชื่อ-สกุล ดร. เบญจพร วรรธนวหะ
E-mail address bwatt@ipst.ac.th

โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 2406

โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 2404
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โครงการหลัก 8 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขยายผลการใหบริการวิชาการดานหลักสูตร
สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรูของ สสวท.
2. ลักษณะโครงการ

 ใหม

 ตอเนื่อง

3. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติ
ยุทธศาสตรชาติที่เกี่ยวของ

ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย

เปาหมายที่เกี่ยวของ

ประเด็นที่เกี่ยวของ
 ประเด็นที่ 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู
ที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21
 เป าหมายที่ 1 คนไทยเป นคนดี
• ประเด็นยอยที่ 4.3.1 การปรับเปลีย่ น
คนเก ง มี คุ ณ ภาพ พรอ มสํา หรับ วิ ถี
ระบบการเรียนรูใหเอื้อตอการพัฒนาทักษะ
ชีวิตในศตวรรษที่ 21
สําหรับศตวรรษที่ 21
 เปาหมายที่ 2 สังคมไทยมี
• ประเด็นยอยที่ 4.3.2 การเปลีย่ นโฉม
สภาพแวดลอมที่เอื้อและสนับสนุน
บทบาท “ครู” ใหเปนครูยุคใหม
ตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต
• ประเด็นยอยที่ 4.3.3 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาใน
ทุกระดับ ทุกประเภท

4. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ

ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย

เปาหมายที่เกี่ยวของ
 เปาหมายที่ 2 คนในสังคมไทย
ทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และ
ความสามารถเพิ่มขึ้น
 เปาหมายที่ 3 คนไทยไดรับ
การศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพสูงตาม
มาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู
ดวยตนเองอยางตอเนื่อง

แนวทางที่เกี่ยวของ
 แนวทางการพัฒนา 3.3 ยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต ลอดชีวิต
• 3.3.1 ปรับหลักสูตรการผลิตครูทเี่ นน
สมรรถนะ มีจติ วิญญาณความเปนครู เปนผู
แนะนําและสามารถกระตุนการเรียนรูของ
ผูเรียน

5. ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
6. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร สสวท. ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
ยุทธศาสตรที่ 2 ขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยี และสถานศึกษาผานเครือขาย สสวท. ใหมีคุณภาพทั่วประเทศอยางเปนระบบ
เปาประสงค กําลังคนและเครือขายมีความสามารถในการจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยี
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กลยุทธ ขับเคลื่อนสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยี ตามแนวทาง สสวท.
ผลผลิต ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับการคัดเลือกเพื่อพัฒนาเปนแกนนํา มีศักยภาพเปนไป
ตามมาตรฐานของ สสวท. สามารถเปนตนแบบและเปนวิทยากรในระดับพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ผลลั พ ธ นั ก เรี ย นไทยมี ค วามรู ความสามารถ ด า นวิ ท ยาศาสตร คณิ ต ศาสตร แ ละเทคโนโลยี
ที่สามารถนําไปใชแกปญหาในการดํารงชีพ และเปนประชากรที่มีความรู นักวิชาชีพฐานดี
7. หลักการและเหตุผล
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) เปนหนวยงานหลักในการดําเนินการ
ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ซึ่งมีพันธกิจที่สําคัญ
ในการจัดการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการขยายผลการใหบริการวิชาการ
ดานหลั กสู ตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรูของ สสวท. เพื่อใหครูมีความรู ความเขาใจในมาตรฐาน
หลักสูตร และตัวชี้วัด รวมทั้งวิธีการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับตัวชี้วัดทั้งหมด และสามารถนําความรูไป
จัดการเรียนรูในสถานศึกษาของตนเอง และขยายผลสูสถานศึกษาอื่นได ดังนั้นการที่ สสวท. จะสามารถบรรลุ
เปาหมายในการขับเคลื่อนนักเรียนไทยทุกชวงชั้นใหมีความรูความสามารถสูงขึ้นเปนลําดับ และทัดเทียมกับ
นานาชาติไดนั้น จะเปนที่จะตองวางแผนและดําเนินการพัฒนาและสงเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาดาน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีอยางเปนระบบ
8. วัตถุประสงค
8.1 เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สามารถเปนวิทยากรที่มีศักยภาพ
8.2 เพื่อสรางเครือขายความรวมมือในการสงเสริมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
9. เปาหมายของโครงการหลัก
9.1 ผลผลิต (Output)
ตัวชี้วัดผลผลิต
เชิงปริมาณ
1. หลักสูตรพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผานการอบรม
เชิงคุณภาพ
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรูความเขาใจและสามารถจัดประสบการณเรียนรู
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีได

คาเปาหมาย
หนวยนับ
2562
หลักสูตร
คน

3
950

รอยละ

80

9.2 ผลลัพธ (Outcome)

ตัวชี้วัดผลลัพธ
เชิงปริมาณ
1. นักเรียนไดรับการอบรมและพัฒนา เพื่อสรางศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตาม
แนวทาง สสวท. อยางมีประสิทธิภาพ
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คาเปาหมาย
หนวยนับ
2562
คน

3,000

ตัวชี้วัดผลลัพธ
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนและครูไดรบั การสงเสริมศักยภาพผานเกณฑมาตรฐานตามแนวทาง สสวท.

คาเปาหมาย
หนวยนับ
2562
รอยละ

80

10. ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของกิจกรรมหลักของโครงการ
กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัดผลผลิต

1. หลักสูตรการพัฒนาครูผูนําการจัดการเรียนรูวิชาวิทยาการ
คํานวณ (Face to Face) สําหรับครูที่มีความรูความสามารถใน
การจัดการเรียนรูวิชาวิทยาการคํานวณ
2. ครูผูสอนทีผ่ านการอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูผูนาํ การ
จัดการเรียนรูวิชาวิทยาการคํานวณ
2 พัฒนาสมรรถนะบุคลากร 1. หลักสูตรพัฒนาครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อ
ทางการศึกษาที่มศี ักยภาพ เปนวิทยากรสะเต็มศึกษาที่มศี ักยภาพ
ในการเปนวิทยากรสะเต็ม 2. ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาเปน
ศึกษา
วิทยากรสะเต็มศึกษาที่มีศกั ยภาพ
3 พัฒนาครูผูสอนวิชาโลก 1. พัฒนาหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนาครูผูสอนวิชา
ดาราศาสตรและอวกาศ โลก ดาราศาสตร และอวกาศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตาม
โดยมุงเนนพัฒนาครูแกน ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู (ฉบับปรับปรุง 2560)
นํา สควค.
2. ครูแกนนํา สควค. และกลุม ครูผูสอนโรงเรียนคุณภาพ
1. พัฒนาวิทยากรแกนนํา
วิชาวิทยาการคํานวณ
และการออกแบบและ
เทคโนโลยี

คาเปาหมาย
หนวยนับ
2562
หลักสูตร
1

คน

150

หลักสูตร

1

คน

500

หลักสูตร

1

คน

300

11. กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรับประโยชน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
12. พื้นที่การดําเนินการ ทั่วประเทศ
13. ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
14. เงินงบประมาณ 10,467,000 บาท
15. เปาหมายและงบประมาณ
กิจกรรม
1. พัฒนาวิทยากรแกนนําวิชาวิทยาการคํานวณ และการออกแบบและเทคโนโลยี
2 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษาที่มีศกั ยภาพในการเปนวิทยากรสะเต็มศึกษา
3 พัฒนาครูผูสอนวิชาโลก ดาราศาสตร และอวกาศ โดยมุงเนนพัฒนาครูแกนนํา สควค.
รวม
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ป 2562
เปาหมาย
งบประมาณ
1 หลักสูตร/ 4,060,000
150 คน
1 หลักสูตร/ 1,700,000
500 คน
1 หลักสูตร/ 4,707,000
300 คน
10,467,000

16. หนวยงานรับผิดชอบกิจกรรมและหนวยงานรวมดําเนินงาน
กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กิจกรรม

หนวยงานของ สสวท.
ที่รวมดําเนินการ

หนวยงานภายนอก
ที่รวมดําเนินการ

หนวยงาน

บทบาท/หนาที่

หนวยงาน

บทบาท/หนาที่

1. พัฒนาวิทยากรแกนนําวิชา
วิทยาการคํานวณ และการ
ออกแบบและเทคโนโลยี

สาขา
เทคโนโลยี

-

-

สพฐ

2 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรทาง
การศึกษาที่มีศักยภาพในการเปน
วิทยากรสะเต็มศึกษา

สํานัก
บริหาร
เครือขาย
และพัฒนา
วิชาชีพครู
สาขา
วิทยาศาสตร
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย

-

-

สพฐ

ตนสังกัดครูที่
เขารับการ
อบรม
-

ฝาย สควค.

ประสานงานกับครู
แกนนํา สควค.

สพฐ

-

3 พัฒนาครูผูสอนวิชาโลก ดารา
ศาสตร และอวกาศ โดยมุงเนน
พัฒนาครูแกนนํา สควค.

17. ผูรับผิดชอบโครงการ
17.1 หัวหนาโครงการ
ชื่อ-สกุล ดร. สุพรรณี ชาญประเสริฐ
E-mail address supunnee@ipst.ac.th
17.2 เลขานุการโครงการ
ชื่อ-สกุล นายสามารถ คงทวีเลิศ
E-mail address sakon@ipst.ac.th
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โทรศัพท 0-2392-4021 ตอ 1311

โทรศัพท 0-2392-4021 ตอ 1151

โครงการหลัก 9 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. ชื่อโครงการ พัฒนาครูผูสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน
โครงการพระราชดําริ
2. ลักษณะโครงการ

 ใหม

 ตอเนื่อง

3. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติ
ยุทธศาสตรชาติที่เกี่ยวของ

เปาหมายที่เกี่ยวของ

 เปาหมายที่ 1 คนไทยเปนคนดี
คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับ
ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและ วิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  เปาหมายที่ 2 สังคมไทยมี
สภาพแวดลอมที่เอื้อและสนับสนุน
ตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต

ประเด็นที่เกี่ยวของ
 ประเด็นที่ 4.2 การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดชวงชีวิต
• ประเด็นยอยที่ 4.2.2 ชวงวัยเรียน/วัยรุน
ปลูกฝงความเปนคนดี มีวินยั พัฒนาทักษะ
ความสามารถการเรียนรูที่สอดรับกับทักษะ
ในศตวรรษที่ 21
 ประเด็นที่ 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู
ที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21
• ประเด็นยอยที่ 4.3.1 การปรับเปลีย่ น
ระบบการเรียนรูใหเอื้อตอการพัฒนาทักษะ
สําหรับศตวรรษที่ 21
• ประเด็นยอยที่ 4.3.2 การเปลีย่ นโฉม
บทบาท “ครู” ใหเปนครูยุคใหม
• ประเด็นยอยที่ 4.3.3 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา
ในทุกระดับ ทุกประเภท

4. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ

เปาหมายที่เกี่ยวของ

แนวทางที่เกี่ยวของ
 แนวทางการพัฒนา 3.2 พัฒนาศักยภาพ
 เปาหมายที่ 2 คนในสังคมไทย คนใหมีทักษะความรูและความสามารถใน
การดํารงชีวิตอยางมีคุณคา
ทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และ
ความสามารถเพิ่มขึ้น
• 3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุน ใหมี
ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและ
 เปาหมายที่ 3 คนไทยไดรับ
ทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
การศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพสูงตามมาตรฐาน มีความคิด สรางสรรค มีทักษะการทางาน
สากลและสามารถเรียนรูดวยตนเอง และการใชชีวิตที่พรอมเขาสูตลาดงาน
อยางตอเนื่อง
 แนวทางการพัฒนา 3.3 ยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต ลอดชีวิต

61

ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ

เปาหมายที่เกี่ยวของ

แนวทางที่เกี่ยวของ
• 3.3.1 ปรับหลักสูตรการผลิตครูทเี่ นน
สมรรถนะ มีจติ วิญญาณความเปนครู เปนผู
แนะนําและสามารถกระตุนการเรียนรูของ
ผูเรียน

5. ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
6. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร สสวท. ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
ยุทธศาสตรที่ 2 ขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยี และสถานศึกษาผานเครือขาย สสวท. ใหมีคุณภาพทั่วประเทศอยางเปนระบบ
เปาประสงค กําลังคนและเครือขายมีความสามารถในการจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยี
กลยุทธ ขับเคลื่อนสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยี ตามแนวทาง สสวท.
ผลผลิต ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับการคัดเลือกเพื่อพัฒนาเปนแกนนํา มีศักยภาพเปนไป
ตามมาตรฐานของ สสวท. สามารถเปนตนแบบและเปนวิทยากรในระดับพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ผลลั พ ธ นั ก เรี ย นไทยมี ค วามรู ความสามารถ ด า นวิ ท ยาศาสตร คณิ ต ศาสตร แ ละเทคโนโลยี
ที่สามารถนําไปใชแกปญหาในการดํารงชีพ และเปนประชากรที่มีความรู นักวิชาชีพฐานดี
7. หลักการและเหตุผล
สสวท. เปนหนวยงานหนึ่งที่เขารวมดําเนินงานพัฒนาการจัดการเรียนรูตามโครงการในพระราชดําริ
และโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยไดดําเนินงาน 2 กิจกรรม
หลัก ดังนี้ 1) การพัฒนาครูผูสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีในโรงเรียนโครงการพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพดานวิชาการแกครูโรงเรียนในทองถิ่น
ทุรกันดารและสนับสนุน วัสดุ อุปกรณประกอบการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร เพื่อใหสัมฤทธิ์
ผลการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนโครงการพระราชดําริสูงขึ้น 2) การพัฒนาครูแกนนําและบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียนวังไกลกังวล เพื่อเปนตนแบบที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ใหกับนักเรียน และไดพัฒนาความรู ความสามารถ สติปญญา ทัดเทียมโรงเรียนทั่วไปของประเทศ
8. วัตถุประสงค
8.1 เพื่อพัฒนาครูในโรงเรียนในทองถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนพระปริยัติธรรม และโรงเรียน ตชด. และ
โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผาเด็กกําพรา (หลัก 67) สปป.ลาว ใหมีศักยภาพในการจัดการเรียนรูกลุม
สาระวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
8.2 เพื่อพัฒนาครูของโรงเรียนวังไกลกังวล และโรงเรียนในพื้นที่ใกลเคียงใหมีศักยภาพในการจัดการ
เรียนรูกลุมสาระวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
8.3 เพื่อสนับสนุนทรัพยากรที่จําเปนตอการจัดการเรียนรูแกโรงเรียนโครงการพระราชดําริ
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9. เปาหมายของโครงการหลัก
9.1 ผลผลิต (Output)
คาเปาหมาย
หนวยนับ
2562
1. ครูในโรงเรียนในโครงการพระราชดําริ ไดรับการพัฒนาศักยภาพดานเนื้อหาและวิธีการ
คน
600
จัดการเรียนการสอน จาก สสวท. และมีความรู ความเขาใจและทักษะปฏิบัติในเนื้อหาสาระ
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
2. ศึกษานิเทศก ผูบริหาร และครูผูสอนของโรงเรียน วังไกลกังวลและโรงเรียนเครือขาย
คน
160
(ปฐมวัย 9 คน มัธยมศึกษาตอนตน 90 คน มัธยมศึกษาตอนปลาย 6 คน) ที่ผานการอบรม
จาก สสวท. ไดรับการพัฒนาศักยภาพและมีความรู ความเขาใจในเนื้อหาและกระบวนการ
และสามารถจั ดการเรี ยนรูไ ดอ ยา งมี ประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ง จะสง ผลตอ คุณ ภาพของนัก เรี ย น
โรงเรียนวังไกลกังวล
3. คูมือครูพระราชทานสําหรับโรงเรียนวังไกลกังวลและโรงเรียนในพื้นที่ใกลเคียงระดับ
ชั้นป
12
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
4. รายงานการติดตามผลและนิเทศกชวยเหลือครูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรตั้งแตปฐมวัย
เลม
2
ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนวังไกลกังวล (ปฐมวัย วิทยาศาสตร คณิตศาสตร) เพื่อ
นํามาพัฒนาการจัดการเรียนรูตอไป
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เปนวิทยากรเครือขายทองถิ่น จากโรงเรียนในพื้นที่ 5
คน
50
จังหวัดภาคใต (นราธิวาส ปตตานี ยะลา สงขลา และสตูล) ที่เขารวมประชุม
6. ครูปฐมวัยและนักเรียนในโรงเรียนเครือขายของ สสวท. ไดเขารวมงานวันนักวิทยาศาสตร
คน
250
นอย
7. โครงงานบานนักวิทยาศาสตรนอยที่ไดเขารับตราพระราชทาน
โรงเรียน
200
ตัวชี้วัดผลผลิต

9.2 ผลลัพธ (Outcome)
ตัวชี้วัดผลลัพธ
เชิงปริมาณ
1. ครูในโรงเรียนในโครงการพระราชดําริฯ ไดรับการพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพ ดาน
เนื้อหาและเทคนิคการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
2. ศึกษานิเทศก ผูบริหาร และครูผูสอนของโรงเรียน วังไกลกังวลและโรงเรียนในพื้นที่
ใกลเคียงที่ผานการอบรม
3. รายงานการติดตามผลและนิเทศชวยเหลือครู
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนวัง
ไกลกังวล เพื่อนํามาพัฒนาการจัดการเรียนรูตอไป
4. ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 และ 5
5. ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2 และ 5
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เปนวิทยากรเครือขายทองถิ่น จากโรงเรียนในพื้นที่ 5

63

คาเปาหมาย
หนวยนับ
2562
คน

600

คน

160

เลม

2

ชุด

2

ชุด

2

คน

50

ตัวชี้วัดผลลัพธ
จังหวัดภาคใต (นราธิวาส ปตตานี ยะลา สงขลา และสตูล) มีความเขาใจและมีความสามารถ
ในการตรวจโครงงาน
7. ครู ป ฐมวั ย และนั ก เรี ย นในโรงเรี ย นเครื อ ข า ยของ สสวท. ที่ ไ ด เ ข า ร ว มงานวั น
นักวิทยาศาสตรนอย มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกิจกรรมของโครงการบานนักวิทยาศาสตร
นอย
เชิงคุณภาพ
1.ครูในโรงเรียนในโครงการพระราชดําริฯ สามารถนําแนวทางที่ไดรบั การพัฒนาจาก สสวท.
ไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหกับนักเรียน ไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. ครูผูสอนของโรงเรียนวังไกลกังวลและโรงเรียนในพื้นที่ใกลเคียงทีผ่ านการอบรมจาก
สสวท. นําความรูไปจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิผล สงผลตอการพัฒนาความรู
และทักษะกระบวนการตางๆ
3. ครูผูสอนของโรงเรียนวังไกลกังวลสามารถใชสื่อ 60 พรรษา วิชาคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 และ 5 สอดคลองกับมาตรฐานและตัวชี้วัด กลุมสาระการ
เรียนรูค ณิตศาสตร วิทยาศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
5. ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2 และ 5 สอดคลองกับมาตรฐานและตัวชี้วัด กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
6. โครงงานบานนักวิทยาศาสตรนอยที่มีคุณ ภาพผานเกณฑการประเมินไดเขารับตรา
พระราชทาน สามารถเผยแพรได
7. ครูปฐมวัยและนักเรียนในโรงเรียนเครือขายของ สสวท. ที่ไดเขารวมงานวัน
นักวิทยาศาสตรนอย มีความพึงพอใจในกิจกรรมของโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย

คาเปาหมาย
หนวยนับ
2562
คน

250

คน

600

คน

160

คน

160

ชุด

2

ชุด

2

โรงเรียน

200

ระดับ

4

10. ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของกิจกรรมหลักของโครงการ
กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัดผลผลิต

1. การพัฒนาการจัดการเรียนรูต ามโครงการ
ในพระราชดําริฯ โรงเรียนในทองถิ่น
ทุรกันดาร โรงเรียนพระปริยัติธรรม
โรงเรียน ตชด. และโรงเรียนวัฒนธรรมชน
เผาเด็กกําพรา (หลัก 67) สปป.ลาว
2. การพัฒนาครูในโรงเรียนวังไกลกังวลและ
โรงเรียนในพื้นที่ใกลเคียงในการจัดการ
เรียนรูด านวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร

1. ครูในโรงเรียนในโครงการพระราชดําริ ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพดานเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอน จาก
สสวท. และมีความรู ความเขาใจและทักษะปฏิบตั ิในเนื้อหา
สาระวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
2. ศึกษานิเทศก ผูบริหาร และครูผูสอนของโรงเรียนวังไกล
กังวลและโรงเรียนเครือขาย (ปฐมวัย 9 คน มัธยมศึกษา
ตอนตน 90 คน มัธยมศึกษาตอนปลาย 6 คน) ที่ผานการ
อบรม จาก สสวท. ไดรับการพัฒนาศักยภาพและมีความรู
ความเขาใจในเนื้อหาและกระบวนการ และสามารถจัดการ
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คาเปาหมาย
หนวยนับ
2562
คน
600

คน

160

กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัดผลผลิต

เรียนรูไ ดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะสงผลตอคุณภาพของ
นักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวล
3. คูมือครูพระราชทานสําหรับโรงเรียนวังไกลกังวลและ
โรงเรียนในพื้นที่ใกลเคียงระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนตนและตอนปลายวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
4. รายงานการติดตามผลและนิเทศกชวยเหลือครู
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรตั้งแตปฐมวัยถึงมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ในโรงเรียนวังไกลกังวล (ปฐมวัย วิทยาศาสตร
คณิตศาสตร) เพื่อนํามาพัฒนาการจัดการเรียนรูตอไป
3. การพัฒนาครูแกนนําและบุคลากร
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เปนวิทยากรเครือขาย
ทางการศึกษาปฐมวัยเพื่อการจัดการเรียนรู ทองถิ่น จากโรงเรียนในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต (นราธิวาส
ตามแนวโครงการพระราชดําริบาน
ปตตานี ยะลา สงขลา และสตูล)
นักวิทยาศาสตรนอยและแนวทางสะเต็ม
6. ครูปฐมวัยและนักเรียนในโรงเรียนเครือขายของ สสวท.
ศึกษา
ไดเขารวมงานวันนักวิทยาศาสตรนอย
7. โครงงานบ า นนั กวิ ท ยาศาสตร น อ ยที่ ไ ดเ ข า รั บ ตรา
พระราชทาน

คาเปาหมาย
หนวยนับ
2562
ชั้นป

12

เลม

2

คน

50

คน

250

โรงเรียน

200

11. กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรับประโยชน ครู ศึกษานิเทศก ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ทั่วประเทศ
12. พื้นที่การดําเนินการ ทั่วประเทศ
13. ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
14. เงินงบประมาณ

จํานวน 8,950,000 บาท

15. เปาหมายและงบประมาณ
กิจกรรม
1. การพัฒนาการจัดการเรียนรูต ามโครงการในพระราชดําริฯ โรงเรียนในทองถิ่น
ทุรกันดาร โรงเรียนพระปริยัติธรรม โรงเรียน ตชด. และโรงเรียนวัฒนธรรมชน
เผาเด็กกําพรา (หลัก 67) สปป.ลาว
2. การพัฒนาครูในโรงเรียนวังไกลกังวลและโรงเรียนในพื้นที่ใกลเคียงในการ
จัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร
3. การพัฒนาครูแกนนําและบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยเพื่อการจัดการเรียนรู
ตามแนวโครงการพระราชดําริบานนักวิทยาศาสตรนอยและแนวทาง สะเต็ม
ศึกษา
รวม

16. หนวยงานรับผิดชอบกิจกรรมและหนวยงานรวมดําเนินงาน
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ป 2562
เปาหมาย
งบประมาณ
600 คน
3,300,000

160 คน

4,000,000

250 คน

1,650,000

1,010 คน

8,950,000

กิจกรรม
1. การพัฒนาการจัดการเรียนรู
ตามโครงการในพระราชดําริฯ
โรงเรียนในทองถิ่นทุรกันดาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม โรงเรียน
ตชด. และโรงเรียนวัฒนธรรมชน
เผาเด็กกําพรา (หลัก 67) สปป.
ลาว

2. การพัฒนาครูในโรงเรียน
วังไกลกังวลและโรงเรียนในพื้นที่
ใกลเคียงในการจัดการเรียนรูด าน
วิทยาศาสตร และคณิตศาสตร

3. การพัฒนาครูแกนนําและ
บุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยเพื่อ
การจัดการเรียนรูตามแนว
โครงการพระราชดําริบาน

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กิจกรรม
สํานัก
บริหาร
เครือขาย
และพัฒนา
วิชาชีพครู

หนวยงานของ สสวท.
ที่รวมดําเนินการ

หนวยงานภายนอก
ที่รวมดําเนินการ
บทบาท/
หนวยงาน
บทบาท/หนาที่
หนวยงาน
หนาที่
สาขาวิจัย
ประเมินผล
1. มหาวิทยาลัยราช ศูนยอบรมครู
ภัฏเชียงใหม
2. มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลา
3. มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาญจนบุรี
4. มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุดรธานี
5. มหาวิทยาลัยราช
ภัฏรําไพพรรณี
6. มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร
7. มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลลานนา นาน
1.จัดทําแผนการ 1.สํานักงาน
กํากับ ติดตาม
จัดการเรียนรู
โครงการ
สนับสนุนให
SMT ใหกับครู
สมเด็จ
ผูบริหารและ
1.สาขา
ร.ร.วังไกลกังวล พระเทพฯ
ครูจัดการเรียน
คณิตศาสตร
สอนออกอากาศ 2.สพฐ.
การสอนตาม
ประถมศึกษา
ผานดาวเทียม 3.มูลนิธิทางไกลผาน แนวทาง
2.สาขา
2.พัฒนาผูบริหาร ดาวเทียม
สสวท. ไดอยาง
วิทยาศาสตร
ศึกษานิเทศ
มีประสิทธิภาพ
ภาคบังคับ
และครูผสู อน
สาขา
ร.ร.วังไกลกังวล
วิทยาศาสตร
และ ร.ร.ในพื้นที่
ม.ปลาย
ใกลเยงให
คี
สาขา
บริหารจัดการ
เทคโนโลยี
เรียนรู SMT ได
อยางมี
ประสิทธิภาพ
1. โครงการบาน
รวมดําเนิน
นักวิทยาศาสตร
โครงการ
ประเทศไทย
2. เขตพื้นที่การศึกษา
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กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กิจกรรม

หนวยงานของ สสวท.
ที่รวมดําเนินการ
หนวยงาน

นักวิทยาศาสตรนอยและแนวทาง
สะเต็มศึกษา

17. ผูรับผิดชอบโครงการ
17.1 หัวหนาโครงการ
ชื่อ-สกุล ดร. สุพรรณี ชาญประเสริฐ
E-mail address supunnee@ipst.ac.th
17.2 เลขานุการโครงการ
ชื่อ-สกุล นางสาวทิพยวรรณ สุดปฐม
E-mail address tsudp@ipst.ac.th
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หนวยงานภายนอก
ที่รวมดําเนินการ
บทบาท/
บทบาท/หนาที่
หนวยงาน
หนาที่
และโรงเรียนใน 13
เขตพื้นที่การศึกษา
ของ 5 จังหวัดภาคใต
(นราธิวาส ปตตานี
ยะลา สงขลา และ
สตูล)

โทรศัพท 0-2392-4021 ตอ 1311

โทรศัพท 0-2392-4021 ตอ 1151
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โครงการหลัก 10 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพดานสะเต็มศึกษาเพื่อการขยายผล
2. ลักษณะโครงการ  ใหม
 ตอเนื่อง
3. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติ
ยุทธศาสตรชาติที่เกี่ยวของ

ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย

เปาหมายที่เกี่ยวของ

ประเด็นที่เกี่ยวของ
 ประเด็นที่ 4.2 การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดชวงชีวิต
• ประเด็นยอยที่ 4.2.2 ชวงวัยเรียน/วัยรุน
ปลูกฝงความเปนคนดี มีวินยั พัฒนาทักษะ
ความสามารถการเรียนรูที่สอดรับกับทักษะใน
ศตวรรษที่ 21
 ประเด็นที่ 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู
ที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง
 เปาหมายที่ 1 คนไทยเปนคนดี ในศตวรรษที่ 21
คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถี • ประเด็นยอยที่ 4.3.1 การปรับเปลีย่ น
ระบบการเรียนรูใหเอื้อตอการพัฒนาทักษะ
ชีวิตในศตวรรษที่ 21
สําหรับศตวรรษที่ 21
 เปาหมายที่ 2 สังคมไทยมี
สภาพแวดลอมที่เอื้อและสนับสนุน • ประเด็นยอยที่ 4.3.2 การเปลีย่ นโฉม
ตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต
บทบาท “ครู” ใหเปนครูยุคใหม
• ประเด็นยอยที่ 4.3.3 การเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ
ทุกประเภท
• ประเด็นยอยที่ 4.3.4 การพัฒนาระบบ
การเรียนรูตลอดชีวิต
• ประเด็นยอยที่ 4.3.7 การสรางระบบ
การศึกษาเพื่อเปนเลิศทางวิชาการระดับ
นานาชาติ

4. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ

เปาหมายที่เกี่ยวของ
 เปาหมายที่ 2 คนในสังคมไทย
ทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และ
ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและ
ความสามารถเพิ่มขึ้น
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
 เปาหมายที่ 3 คนไทยไดรับ
การศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพสูงตาม
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แนวทางที่เกี่ยวของ
 แนวทางการพัฒนา 3.2 พัฒนาศักยภาพคน
ใหมีทักษะความรู และความสามารถในการ
ดํารงชีวิตอยางมีคณ
ุ คา
• 3.2.1 สงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีการพัฒนา
ทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม

ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ

เปาหมายที่เกี่ยวของ
แนวทางที่เกี่ยวของ
มาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู • 3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุน ใหมี
ดวยตนเองอยางตอเนื่อง
ทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ มีความคิด
สรางสรรค มีทักษะการทางานและการใชชีวิต
ที่พรอมเขาสูต ลาดงาน
 แนวทางการพัฒนา 3.3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
• 3.3.5 ขยายความรวมมือระหวางสถาบัน
อาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษา ภาคเอกชน และ
ผูเชี่ยวชาญทั้งในและตางประเทศ พัฒนา
สาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานสูค วาม
เปนเลิศ การพัฒนา งานวิจัยไปสูน วัตกรรม
รวมทั้งขยายการจัดทาและการใชหลักสูตรฐาน
สมรรถนะใหมากขึ้น

5. ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
6. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร สสวท. ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
ยุทธศาสตรที่ 2 ขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยี และสถานศึกษาผานเครือขาย สสวท. ใหมีคุณภาพทั่วประเทศอยางเปนระบบ
เปาประสงค
1. กําลังคนและเครือขายมีความสามารถในการจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
2. ครู แ ละนั ก เรี ย นใช ห ลั ก สู ต ร สื่ อ และกระบวนการจั ด การเรี ย นรู จากกํ า ลั ง คนและเครื อ ข า ย
ตามแนวทางของ สสวท.
กลยุทธ ขับเคลื่อนสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยี ตามแนวทาง สสวท.
ผลผลิต ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ไดรับการคัดเลือกเพื่อพัฒนาเปนแกนนํา มีศักยภาพเปนไป
ตามมาตรฐาน สสวท. สามารถเปนตนแบบและเปนวิทยากรในระดับพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ผลลัพธ นักเรียนไทยมีความรู ความสามารถดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ที่สามารถ
นําไปใชแกปญหาการดํารงชีพและเปนประชากรที่มีความรู นักวิชาชีพฐานดี
7. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากปญหาดานการศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศไทยในปจจุบันซึ่งมีหลายประการ
ที่สําคัญไดแก (1) จํานวนผูเรียนสายวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีลดลงในทุกระดับ (2) การประเมินผล
ทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติบงชี้วาการศึกษาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรในระดับโรงเรียนมี
คุณภาพต่ําโดยเฉลี่ย (3) การจัดการศึกษาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีไมสนองความตองการใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ซึ่งตองการกําลังคนที่มีความรูและทักษะ
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ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการผลิตและการบริการที่มีการแขงขันสูงในยุค
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)
สสวท. จึงเล็งเห็นความจําเปนเรงดวน ในการพัฒนาและสรางกําลังคนใหมีความรูและทักษะดาน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี และสามารถประยุกตใชความรูดังกลาวในการดํารงชีวิตประจําวัน
และการประกอบอาชีพ อีกทั้งมีทักษะที่พรอมสําหรับโลกในศตวรรษที่ 21 สสวท. จึงไดขับเคลื่อนโครงการ
สะเต็มศึกษามาตั้งแตปงบประมาณ 2557 และเพื่อใหการขับเคลื่อนโครงการสะเต็มศึกษามีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยั่งยืนและตอเนื่องจึงขอนําเสนอโครงการพัฒนาและสนับสนุนการดําเนินงานศูนยสะเต็มศึกษาแหงชาติ
ศูนยสะเต็มศึกษาภาค และโรงเรียนเครือขายสะเต็มศึกษา โดยมีกิจกรรมการดําเนินงานที่ตอบสนองตอผลผลิต
ของ สสวท. อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศชาติใหทัดเทียมนานาชาติตอไป
8. วัตถุประสงค
8.1 เพื่อพัฒนาหลักสูตรการอบรมครู และชุดการอบรมครูผูชวยเพื่อพัฒนาทองถิ่น วิชาวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ซึ่งประกอบดวย เอกสารหลักสูตรการอบรม เอกสารคูมือการอบรม สื่อ
และอุปกรณการอบรม
8.2 เพื่อพัฒนาวิทยากรใหมีความรูความเขาใจในหลักสูตรการอบรมและมีความพรอมในการพัฒนาครู
ผูชวยใหมีความรู ความเขาใจ และความตระหนักในการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยีตามแนวทางสะเต็มศึกษา
8.3 เพื่อสงเสริมและกระตุนใหครูไดพัฒนาการจัดการเรียนรู ตามแนวทางสะเต็มศึกษาและพัฒนาวิชาชีพครู
อยางตอเนื่อง
8.4 เพื่อเผยแพรผลงานที่เปนแบบอยางที่ดีดานการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา
8.5 เพื่อเปนการยกยองและเชิดชูเกียรติครูผูปฏิบัติงานดีเดน ใหเปนที่ประจักษแกสาธารณชน
8.6 เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพแกครูทั่วไปที่สอนวิชาวิทยาการคํานวณแบบออนไลน ใหมีความรู ความเขาใจ
ในมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด วิธีการจัดการเรียนรูวิชาวิทยาการคํานวณ
8.7 เพื่อพัฒนาหลักสูตรอบรมครูออนไลนใหกับครูผูสอนวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีใหมีความรู
ความเขาใจ ในมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด แนวทางการจัดการเรียนรูวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี
9. เปาหมายของโครงการหลัก
9.1 ผลผลิต (Output)
ตัวชี้วัดผลผลิต
เชิงปริมาณ
1. หลักสูตรการอบรมและชุดการอบรมครูในโครงการผลิตครู เพื่อพัฒนาทองถิ่น
2. ครูดีเดน STEM Education ประเทศไทย (ประเภทบุคคล)
3. นวัตกรรมดีเดน STEM Education ประเทศไทย (ประเภททีม)
4. การพัฒนาหลักสูตรอบรมครูผสู อนวิชาวิทยาการคํานวณและการออกแบบและเทคโนโลยี
แบบออนไลน
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คาเปาหมาย
หนวยนับ
2562
ชุด
คน
ทีม
หลักสูตร

1
9
9
2

ตัวชี้วัดผลผลิต
5. ครูผสู อนทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ในสังกัด สพฐ. สช. อปท.
กศน. กทม.
6. ครูพี่เลีย้ งประจําศูนยการอบรมสะเต็มศึกษาไดรับการพัฒนาเชิงรุก
เชิงคุณภาพ
1. ครูผสู อนทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีที่ไดรับการอบรม มีความรู ความ
เขาใจ และความตระหนักในการจัดการเรียนรูต ามแนวทางสะเต็มศึกษาไดอยางถูกตอง

คาเปาหมาย
หนวยนับ
2562
คน
คน

-

รอยละ

-

9.2 ผลลัพธ (Outcome)
ตัวชี้วัดผลลัพธ
เชิงปริมาณ
1. หลักสูตรการจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณแบบออนไลน สามารถเพิ่มพูนศักยภาพ
ครูผสู อนวิชาวิทยาการคํานวณ ใหมีความรู ความเขาใจในตัวชี้วัด กระบวนการจัดการ
เรียนรู และสามารถนําไปจัดการเรียนรูในชั้นเรียน
2. หลักสูตรอบรมครูแบบออนไลน วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี สามารถพัฒนาครูผสู อน
วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ใหมีความรู ความเขาใจในตัวชี้วัด กระบวนการจัดการ
เรียนรู และสามารถนําไปจัดการเรียนรูในชั้นเรียน
3. หลักสูตรการอบรมและชุดการอบรมครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาทองถิ่นสามารถ
พัฒนาครูผูสอนวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ใหมีความรู ความเขาใจในตัวชี้วัด
กระบวนการจัดการเรียนรู และสามารถนําไปจัดการเรียนรูในชั้นเรียน
4. นักเรียนที่ไดรับความรูจากครูที่เขารับการอบรมจาก สสวท.
เชิงคุณภาพ
1. อบรมครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาทองถิ่นสามารถพัฒนาครูผูสอนวิชาการออกแบบ
และเทคโนโลยี ใหมีความรู ความเขาใจในตัวชี้วัด กระบวนการจัดการเรียนรู และสามารถ
นําไปจัดการเรียนรูในชั้นเรียน
2. ครูผสู อนวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีที่ผานการอบรมหลักสูตรอบรมครูแบบออนไลน
วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี มีความรู ความเขาใจในตัวชี้วดั กระบวนการจัดการเรียนรู
และสามารถนําไปจัดการเรียนรูในชัน้ เรียน
3. ครูผสู อนวิชาวิทยาการคํานวณที่ผา นการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรูวิทยาการ
คํานวณแบบออนไลน มีความรู ความเขาใจในตัวชี้วัด กระบวนการจัดการเรียนรู และ
สามารถนําไปจัดการเรียนรูในชั้นเรียน
4. นักเรียนมีความรู ความสามารถดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
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คาเปาหมาย
หนวยนับ
2562
หลักสูตร

1

หลักสูตร

1

หลักสูตร

1

คน

-

คน

1,037

คน

1,000

คน

3,000

รอยละ

-

10. ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของกิจกรรมหลักของโครงการ
กิจกรรมหลัก
1. การพัฒนาและ
สงเสริมดานสะเต็ม
ศึกษา
3. การยกยอง เชิดชู
บุคลากรทาง
การศึกษา และ
เครือขาย
3. การพัฒนาหลักสูตร
อบรมครูผูสอนวิชา
วิทยาการคํานวณ
และการออกแบบ
และเทคโนโลยีแบบ
ออนไลน

ตัวชี้วัดผลผลิต
1. หลักสูตรการอบรมและชุดการอบรมครูในโครงการผลิตครู
เพื่อพัฒนาทองถิ่น
2. อบรมครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาทองถิ่น
1. ครูดีเดน STEM Education ประเทศไทย (ประเภทบุคคล)
2. นวัตกรรมดีเดน STEM Education ประเทศไทย (ประเภท
ทีม)

1. หลักสูตรการจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ
2. ครูผูสอนวิชาวิทยาการคํานวณเขารวมอบรมหลักสูตรการ
จัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณแบบออนไลน
3. หลักสูตรอบรมครูแบบออนไลน วิชาการออกแบบและ
เทคโนโลยี
4. ครูผสู อนวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีเขารวมอบรม
หลักสูตรอบรมครูแบบออนไลน วิชาการออกแบบและ
เทคโนโลยี
5. การปรับการเรียน 1. ศึกษานิเทศกและครูพี่เลี้ยงประจําศูนยอบรมที่ไดรับการ
เปลี่ยนวิธีการสอน
ฝกอบรม
ของครูวิทยาศาสตร 2. ครูสังกัด สพฐ. สช. อปท. กทม. และ กศน. ที่ไดรับการอบรม
คณิตศาสตรและ
3. รายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการ
เทคโนโลยี ตาม
4. รายงานผลการดําเนินโครงการฯ
แนวทาง สะเต็ม
ศึกษาในทุกจังหวัด
และทุกเขตพื้นที่
การศึกษาทุกสังกัด

คาเปาหมาย
หนวยนับ
2562
ชุด
1
คน
คน
ทีม

1,037
9
9

หลักสูตร
คน

1
3,000

หลักสูตร

1

คน

1,000

คน

-

คน
ฉบับ
ฉบับ

-

11. กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรับประโยชน นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั่วประเทศ
12. พื้นที่การดําเนินการ ทั่วประเทศ
13. ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
14. เงินงบประมาณ จํานวน 13,176,300 บาท
15. เปาหมายและงบประมาณ
กิจกรรม
1. การพัฒนาและสงเสริมดานสะเต็มศึกษาแกครูในโครงการครูคืนถิ่น
2. การยกยองเชิดชูบุคลากรทางการศึกษาและเครือขาย
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ป 2562
เปาหมาย งบประมาณ
(บาท)
1,037 คน 5,000,000
9 คน/
7,678,000

กิจกรรม

3. การพัฒนาหลักสูตรอบรมครูผสู อนวิชาวิทยาการคํานวณและ การออกแบบและเทคโนโลยี
แบบออนไลน
4. การปรับการเรียนเปลี่ยนวิธีการสอนของครูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษาในทุกจังหวัด และทุกเขตพืน้ ที่การศึกษาทุกสังกัด
รวม

ป 2562
เปาหมาย งบประมาณ
(บาท)
9ทีม
1,000 คน
498,300
-

13,176,300

16. หนวยงานรับผิดชอบกิจกรรมและหนวยงานรวมดําเนินงาน
กิจกรรม
1. การพัฒนาและสงเสริมดานสะเต็มศึกษา
แกครูในโครงการครูคืนถิ่น
2. การยกยองเชิดชูบุคลากรทาง
การศึกษาและเครือขาย
3. การพัฒนาหลักสูตรอบรมครูผสู อน
วิชาวิทยาการคํานวณและ การออกแบบ
และเทคโนโลยีแบบออนไลน
4. การปรับการเรียนเปลี่ยนวิธีการสอน
ของครูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ
เทคโนโลยี ตามแนวทางสะเต็มศึกษาใน
ทุกจังหวัด และทุกเขตพื้นที่การศึกษา
ทุกสังกัด

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กิจกรรม
สํานักบริหาร
เครือขายและ
พัฒนาวิชาชีพครู

หนวยงานของ สสวท.
หนวยงานภายนอก
ที่รวมดําเนินการ
ที่รวมดําเนินการ
บทบาท/
หนวยงาน
หนวยงาน
บทบาท/หนาที่
หนาที่
สํานัก
สรางหลักสูตร สพฐ
ตนสังกัดครู
วิชาการ
อบรม
สวคท.
กรรมการตัดสิน

สาขาเทคโนโลยี

สํานักบริหาร
เครือขายและ
พัฒนาวิชาชีพครู

ศูนยอบรมครูสะเต็ม ตนสังกัดครู
ศึกษาทางไกลสังกัด
สพฐ. สช. อปท.
กทม. และ กศน.

17. ผูรับผิดชอบโครงการ
17.1 หัวหนาโครงการ
ชื่อ-สกุล ดร. สุพรรณี ชาญประเสริฐ
E-mail address supunnee@ipst.ac.th
17.2 เลขานุการโครงการ
ชื่อ-สกุล นายสามารถ คงทวีเลิศ
E-mail address sakon@ipst.ac.th
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โทรศัพท 0-2392-4021 ตอ 1311

โทรศัพท 0-2392-4021 ตอ 1151

โครงการหลัก 11 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. ชื่อโครงการ การพัฒนาเด็กปฐมวัย อยางมีคุณภาพดวยการจัดประสบการณเรียนรูวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษา (เริ่มดําเนินการในป 2563)
2. ลักษณะโครงการ

 ใหม

 ตอเนื่อง

3. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติ
ยุทธศาสตรชาติที่เกี่ยวของ

ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย

เปาหมายที่เกี่ยวของ

 เปาหมายที่ 1 คนไทยเปนคนดี
คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับ
วิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
 เปาหมายที่ 2 สังคมไทยมี
สภาพแวดลอมที่เอื้อและสนับสนุน
ตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต

ประเด็นที่เกี่ยวของ
 ประเด็นที่ 4.2 การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดชวงชีวิต
• ประเด็นยอยที่ 4.2.2 ชวงวัยเรียน/วัยรุน
ปลูกฝงความเปนคนดี มีวินยั พัฒนาทักษะ
ความสามารถการเรียนรูที่สอดรับกับทักษะ
ในศตวรรษที่ 21
 ประเด็นที่ 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู
ที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21
• ประเด็นยอยที่ 4.3.1 การปรับเปลีย่ น
ระบบการเรียนรูใหเอื้อตอการพัฒนาทักษะ
สําหรับศตวรรษที่ 21
• ประเด็นยอยที่ 4.3.2 การเปลีย่ นโฉม
บทบาท “ครู” ใหเปนครูยุคใหม
• ประเด็นยอยที่ 4.3.3 การเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุก
ประเภท
• ประเด็นยอยที่ 4.3.4 การพัฒนาระบบ
การเรียนรูตลอดชีวิต
• ประเด็นยอยที่ 4.3.7 การสรางระบบ
การศึกษาเพื่อเปนเลิศทางวิชาการระดับ
นานาชาติ

4. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ
ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย

เปาหมายที่เกี่ยวของ
แนวทางที่เกี่ยวของ
 เปาหมายที่ 2 คนในสังคมไทย
 แนวทางการพัฒนา 3.2 พัฒนาศักยภาพคน
ทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และ
ใหมที ักษะความรู และความสามารถในการ
ความสามารถเพิ่มขึ้น
ดํารงชีวิตอยางมีคณ
ุ คา
 เปาหมายที่ 3 คนไทยไดรับ
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ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ

เปาหมายที่เกี่ยวของ
การศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพสูงตาม
มาตรฐานสากล และสามารถ
เรียนรูด วยตนเองอยางตอเนื่อง

แนวทางที่เกี่ยวของ
• 3.2.1 สงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีการพัฒนา
ทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่
เหมาะสม
• 3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุน ใหมี
ทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ มี
ความคิด สรางสรรค มีทักษะการทางานและ
การใชชีวิตที่พรอมเขาสูตลาดงาน
 แนวทางการพัฒนา 3.3 ยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต ลอดชีวิต
• 3.3.5 ขยายความรวมมือระหวางสถาบัน
อาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษา ภาคเอกชน
และผูเ ชี่ยวชาญทั้งในและตางประเทศ
พัฒนาสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ดานสูความเปนเลิศ
การพัฒนา งานวิจัยไปสูนวัตกรรม รวมทั้ง
ขยายการจัดทาและการใชหลักสูตรฐาน
สมรรถนะใหมากขึ้น

5. ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
6. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร สสวท. ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
ยุทธศาสตรที่ 2 ขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยี และสถานศึกษาผานเครือขาย สสวท. ใหมีคุณภาพทั่วประเทศอยางเปนระบบ
เปาประสงค
1. กําลังคนและเครือขายมีความสามารถในการจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
2. ครูและนักเรียนใชหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู จากกําลังคนและเครือขาย ตามแนวทาง
ของ สสวท.
กลยุทธ ขับเคลื่อนสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยี ตามแนวทาง สสวท.
ผลผลิต หนว ยงานที่เกี่ยวของ ในเครือขาย สสวท. สามารถขยายฐานการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ตามแนว สสวท. ไดอยางตอเนื่อง
ผลลัพธ นักเรียนไทยมีความรู ความสามารถดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ที่สามารถ
นําไปใชแกปญหาการดํารงชีพและเปนประชากรที่มีความรู นักวิชาชีพฐานดี
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7. หลักการและเหตุผล
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 ไดมีการกําหนดยุทธศาสตรเกี่ยวกับการเสริมสราง
และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษยเปนยุทธศาสตรแรก ซึ่งมีจะรบเปาหมายใหคนไทยทุกกลุมวัยมีทักษะและความรู
ความสามารถ ที่เปนฐานในการพัฒนาประเทศ โดยหนึ่งในแนวทางการพัฒนาที่สําคัญที่ไดถูกระบุไว คือ การสงเสริม
ใหเด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะสมอง และทักษะทางสังคมที่เหมาะสม แตอยางไรก็ตามในปจจุบันพบวา
ครูปฐมวัยยังตองการการพัฒนาศักยภาพในการจัดประสบการณเรียนรู เพื่อสงเสริมทักษะสมองของเด็กปฐมวัย
อยางเหมาะสม สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ไดทําการวิจัยและพัฒนาแนวทาง
การจัดประสบการณเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย มาอยาง
ตอเนื่อง ซึ่งสามารถสงเสริมการพัฒนาการดานสติปญญาของเด็กปฐมวัยไดอยางมีประสิทธิภาพเหมาะสมตามวัย
เปนการปูพื้นฐานทักษะในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งเพิ่มศักยภาพในการเรียนรูตลอดชีวิต และปลูกฝงใหเด็กมี
เจตคติที่ดีตอวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี อันจะสงผลใหเด็กสนใจ ใฝรู และประกอบอาชีพดานนี้
ตอไปในอนาคต สสวท. จึงเสนอโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5 ป) อยางมีคุณภาพ ดวยการจัดประสบการณ
เรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย ตามแผนบูรณาการการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต โดยเปนการพัฒนาครูปฐมวัยในสังกัด สพฐ. ทั่วประเทศ อยางเปนระบบ
ผานเครือขายความรวมมือ และระบบการอบรมทางไกล ซึ่ง สสวท. จะจัดใหมีศูนยอบรมทางไกลในทุกเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาทั่วประเทศ จํานวน 183 ศูนยการอบรม และอบรมพัฒนาศักยภาพทีมวิทยากรประจํา
ศูนยอบรมโดยตรง โดยแตละทีมประกอบดวย ศึกษานิเทศกปฐมวัย 1 คน ผูบริหารสถานศึกษา 2 คน และครู
ปฐมวัย 4 คนที่มีศักยภาพซึ่งเปนตัวแทนจากเขตพื้นที่การศึกษา มาทําหนาที่รวมกับ สสวท. ในการดําเนินการ
จัดอบรมขยายผลผานระบบทางไกลใหกับผูบริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยจากโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 10 โรงเรียนตอเขตพื้นที่การศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 5 โรงเรียนตอเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งสิ้น 2,745 โรงเรียน ครูปฐมวัยที่เขารวม
ในโครงการจะไดรับการอบรมเชิงปฏิบัติการอยางตอเนื่องอยางนอย 2 รอบการอบรมตอหนึ่งหลักสูตร โดยแบงเปน
การอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และหลักสูตรสะเต็มศึกษาและ
เทคโนโลยี ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และจะมีการนิเทศและติดตามผลการประยุกตใช ในชั้นเรียนภายใน
สถานศึกษาทุกรอบของการอบรมโดยผูบริหารสถานศึกษา รวมทั้งนําผลการดําเนินงานและปญหา อุปสรรคตาง ๆ
มารวมสะทอนในการอบรมครั้งถัดไป นอกจากนี้ สสวท. ยังสนับสนุน เอกสารประกอบหลักสูตรพรอมตัวอยาง
สื่อการจัดการเรียนรู เพื่อเปนแนวทางในการออกแบบหลักสูตรของสถานศึกษา และจัดประสบการณเรียนรู
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัยไดอยางมีคุณภาพ
8. วัตถุประสงค
8.1 เพื่อพัฒนาทีมวิทยากรทองถิ่นประจําศูนยอบรมซึ่งประกอบดวย ศึกษานิเทศกปฐมวัย ผูบริหาร
สถานศึกษาและ ครูปฐมวัยที่มีศักยภาพ ทําหนาที่รวมกับ สสวท. ในการดําเนินการจัดอบรมขยายผล
ใหกับผูบริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยในเขตพื้นที่การศึกษา
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8.2 เพื่อพัฒนาครูปฐมวัยจากโรงเรียนในสังกัด สพฐ. และสังกัด สช. ใหมีความรูความเขาใจและสามารถ
จัดประสบการณเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัยได
อยางมีคุณภาพ
8.3 เพื่อสนับสนุนเอกสารแนวทางการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา
ในระดับปฐมวัย ใหแกโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ในสังกัด สพฐ. และ สช. เพื่อให
ครูใชในการออกแบบหลักสูตรของสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
8.4 เพื่อสนับสนุนชุดสื่อการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับ
ปฐมวัยใหแกศูนยการอบรม เพื่อใชในการจัดอบรมขยายผลและใหครูปฐมวัยนําไปใชจัดการเรียนการสอน
ในโรงเรียน
9. เปาหมายของโครงการหลัก
9.1 ผลผลิต (Output)
คาเปาหมาย
หนวยนับ 2562

ตัวชี้วัดผลผลิต
เชิงปริมาณ
1. ศึกษานิเทศกปฐมวัย ผูบริหารสถานศึกษา และครูปฐมวัย ไดรับการพัฒนาการจัดการเรียนรู
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัยโดยตรงจาก สสวท. สามารถ
เปนทีมวิทยากรทองถิ่นประจําศูนยการอบรมและทําหนาที่รวมกับ สสวท. ในการดําเนินการจัดอบรม
ขยายผลใหกับผูบริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยในเขตพืน้ ที่การศึกษา
2. ผูบริหารสถานศึกษาจาก 183 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั่วประเทศซึ่งประกอบดวย โรงเรียนใน
สังกัด สพฐ. 10 โรงเรียน/เขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัด สช. 5 โรงเรียน/เขตพื้นที่การศึกษา
ไดรับการอบรมขยายผลผานระบบทางไกลที่ศูนยอบรม มีความรูความเขาใจในการจัดประสบการณ
เรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย และสามารถนิเทศครู
ปฐมวัยในสถานศึกษาของตนเองได
3. รอยละของครูปฐมวัยใน 2,745 โรงเรียน ไดรับการอบรมขยายผลผานระบบทางไกลที่ศูนยอบรม มีความรู
ความเขาใจและสามารถจัดประสบการณเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา
ในระดับปฐมวัยในชั้นเรียนของตนเองได
เชิงคุณภาพ
1. ครูปฐมวัยทุกคนจากโรงเรียน 2,745 โรงเรียน จาก 183 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั่วประเทศซึ่ง
ประกอบดวย โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 10 โรงเรียน/เขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัด สช. 5 โรงเรียน/
เขตพื้นที่การศึกษา ไดรับการอบรมขยายผลผานระบบทางไกลที่ศูนยอบรม และมีความรูความเขาใจและ
สามารถจัดประสบการณเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย
2. โรงเรียนที่จดั การเรียนการสอนระดับปฐมวัย ในสังกัด สพฐ. และ สช. จํานวน 2,745 โรงเรียน มี
เอกสารแนวทางการจัดการเรียนรูว ิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับ
ปฐมวัย
3. ศูนยการอบรมทั่วประเทศ จํานวน 183 แหง มีชุดสื่อการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัยประจําศูนย
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คน

-

คน

-

รอยละ

-

รอยละ

-

รอยละ

-

รอยละ

-

9.2 ผลลัพธ (Outcome)
คาเปาหมาย
หนวยนับ
2562

ตัวชี้วัดผลลัพธ
เชิงปริมาณ
1. นักเรียนไดรับการอบรมและพัฒนา เพื่อสรางศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
ตามแนวทางสะเต็มศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนและครูไดรับการสงเสริมศักยภาพผานเกณฑมาตรฐานตามแนวทาง สสวท.

คน

-

รอยละ

-

10. ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของกิจกรรมหลักของโครงการ
กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัดผลผลิต

1. การพัฒนาเด็กปฐมวัย
อยางมีคุณภาพดวยการ
จัดประสบการณเรียนรู
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร
เทคโนโลยีและสะเต็ม
ศึกษา

1. โรงเรียนพีเ่ ลี้ยงประจําศูนย
2. พี่เลี้ยงประจําศูนย ประกอบดวย ศึกษานิเทศก ผูบริหาร
และครูปฐมวัย ที่ผานการอบรม
3. ผูบริหารและครูปฐมวัยที่ผานการอบรมโดยระบบทางไกล
4. รายงานการจัดอบรมโดยระบบทางไกล
5. รายงานสรุปการจัดอบรมระบบทางไกล
6. การติดตามการจัดประสบการณเรียนรูในชั้นเรียน

11. กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรับประโยชน

คาเปาหมาย
หนวยนับ
2562
โรงเรียน
คน
รอยละ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

-

นักเรียน ครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูปกครอง และประชาชนทั่วไป

12. พื้นที่การดําเนินการ ทั่วประเทศ
13. ระยะเวลาดําเนินโครงการ ---- (เริ่มดําเนินการในป 2563)
14. เงินงบประมาณ

จํานวน ----- บาท (เริ่มดําเนินการในป 2563)

15. เปาหมายและงบประมาณ
กิจกรรม
1. การพัฒนาเด็กปฐมวัย อยางมีคุณภาพดวยการจัดประสบการณ
เรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษา
รวม
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เปาหมาย
-

ป 2562
งบประมาณ
-

-

-

16. หนวยงานรับผิดชอบกิจกรรมและหนวยงานรวมดําเนินงาน
กิจกรรม
1. การพัฒนาเด็กปฐมวัย
อยางมีคุณภาพดวยการจัด
ประสบการณเรียนรู
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร
เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษา

หนวยงาน
หนวยงานของ สสวท.
หนวยงานภายนอก
รับผิดชอบ
ที่รวมดําเนินการ
ที่รวมดําเนินการ
กิจกรรม
หนวยงาน
บทบาท/หนาที่
หนวยงาน
บทบาท/หนาที่
สาขา
ฝายนวัตกรรมฯ ชวยในการอบรม ผูบริหารสถานศึกษา เขารับการอบรม
วิทยาศาสตร
ดวยระบบทางไกล และครูปฐมวัยจาก
ภาคบังคับ
โรงเรียนในสังกัด
สพฐ. และสังกัด สช.

17. ผูรับผิดชอบโครงการ
17.1 หัวหนาโครงการ
ชื่อ-สกุล ดร. กุศลิน มุสิกุล
E-mail address: kmusi@ipst.ac.th
17.2 เลขานุการโครงการ
ชื่อ-สกุล ดร. เทพกัญญา พรหมขัติแกว
E-mail address: tprom@ipst.ac.th

โทรศัพท 0-2392-4021 ตอ 1330

โทรศัพท 0-2392-4021 ตอ 1231
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โครงการหลัก 12 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. ชื่อโครงการ ยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอําเภอดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
2. ลักษณะโครงการ

 ใหม

 ตอเนื่อง

3. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติ
ยุทธศาสตรชาติที่เกี่ยวของ

เปาหมายที่เกี่ยวของ

 เปาหมายที่ 1 คนไทยเปนคนดี

ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย

คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถี
ชีวิตในศตวรรษที่ 21
 เปาหมายที่ 2 สังคมไทยมี
สภาพแวดลอมที่เอื้อและสนับสนุน
ตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต

ประเด็นที่เกี่ยวของ
 ประเด็ น ที่ 4.2 การพั ฒ นาศั ก ยภาพคน
ตลอดชวงชีวิต
• ประเด็นยอยที่ 4.2.2 ชวงวัยเรียน/วัยรุน
ปลูกฝงความเปนคนดี มีวินยั พัฒนาทักษะ
ความสามารถการเรียนรูที่สอดรับกับทักษะ
ในศตวรรษที่ 21
 ประเด็นที่ 4.3 ปฏิรูปกระบวนกาเรียนรูที่
ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่
21
• ประเด็นยอยที่ 4.3.1 การปรับเปลีย่ น
ระบบการเรียนรูใหเอื้อตอการพัฒนาทักษะ
สําหรับศตวรรษที่ 21
• ประเด็นยอยที่ 4.3.3 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาใน
ทุกระดับ ทุกประเภท

4. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ

เปาหมายที่เกี่ยวของ
 เปาหมายที่ 2 คนในสังคมไทย
ทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และ
ความสามารถเพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและ
 เปาหมายที่ 3 คนไทยไดรับ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
การศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพสูงตาม
มาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู
ดวยตนเองอยางตอเนื่อง

แนวทางที่เกี่ยวของ
 แนวทางการพัฒนา 3.2 พัฒนา
ศักยภาพคนใหมีทักษะความรู และ
ความสามารถในการดํารงชีวิตอยางมีคุณคา
• 3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุน ใหมี
ทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ มี
ความคิด สรางสรรค มีทักษะการทางานและ
การใชชีวิตที่พรอมเขาสูตลาดงาน

5. ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
6. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร สสวท. ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
ยุทธศาสตรที่ 2 ขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยี และสถานศึกษาผานเครือขาย สสวท. ใหมีคุณภาพทั่วประเทศอยางเปนระบบ
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เปาประสงค
1. กําลังคนและเครือขายมีความสามารถในการจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
2. ครูและนักเรียนใชหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู จากกําลังคนและเครือขาย ตาม
แนวทางของ สสวท.
กลยุทธ ขับเคลื่อนสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และ
เทคโนโลยี ตามแนวทาง สสวท.
ผลผลิต หนว ยงานที่เ กี่ย วข อง ในเครือขาย สสวท. สามารถขยายฐานการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ตามแนว สสวท. ไดอยางตอเนื่อง
ผลลัพธ นักเรียนไทยมีความรู ความสามารถดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ที่สามารถ
นําไปใชแกปญหาการดํารงชีพและเปนประชากรที่มีความรู นักวิชาชีพฐานดี
7. หลักการและเหตุผล
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) มีเปาหมายในการเพิ่มศักยภาพการแขงขันของประเทศ
โดยการลดความเหลื่อมล้ําในสังคม และพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยเฉพาะอยางยิ่งเยาวชนดานวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ซึ่งถือเปนกําลังคนพื้นฐานที่สําคัญตอการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถดานการ
แขงขันของประเทศ
สสวท. เล็งเห็นถึงความสําคัญดังกลาว จึงไดรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินงานพัฒนา
ศักยภาพเยาวชนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ในการจัดตั้งโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียน
ในระดับอําเภอทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาขึ้น ใหสอดรับกับบริบทของโรงเรียนและความ
ตองการของทองถิ่น เพื่อใหโรงเรียนในระดับอําเภอมีคุณภาพไดมาตรฐานเทียบเคียงกับโรงเรียนชั้นนําในระดับ
จั งหวั ด และนั กเรี ย นในชนบทมี โ อกาสเข า ถึงโรงเรีย นคุณภาพในทุกอําเภอ ตลอดจนไดรับ การศึ กษาที่ มี
คุณภาพ ซึ่งจะสงผลตอการยกระดับคุณภาพและพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนในระดับอําเภอ และมีผลการ
ประเมินทางดานการศึกษาทั้งในระดับชาติและนานาชาติสูงขึ้นอยางตอเนื่อง
8. วัตถุประสงค
8.1 ทุกอํ า เภอมี โ รงเรี ย นคุ ณภาพ ด า นวิทยาศาสตรคณิตศาสตรและเทคโนโลยี ที่ไดมาตรฐานสากล
เพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
8.2 นักเรียนมีทักษะการเรียนรูและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
8.3 ทุกจังหวัด มีทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพสูง เหมาะสมกับการพัฒนาจังหวัดและประเทศ
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9. เปาหมายของโครงการหลัก
9.1 ผลผลิต (Output)
ตัวชี้วัดผลผลิต
1. โรงเรียนมัธยมศึกษา และโรงเรียนประถมศึกษา ประจําอําเภอทั่วประเทศ เปนเครือขาย
โรงเรียนคุณภาพ SMT ตามมาตรฐาน สสวท.
2. บุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาดานการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยี

คาเปาหมาย
หนวยนับ
2562
โรงเรียน
760
(สะสม)
คน
12,000

9.2 ผลลัพธ (Outcome)
ตัวชี้วัดผลลัพธ
เชิงปริมาณ
1. โรงเรียนมัธยมศึกษา และโรงเรียนประถมศึกษา ประจําอําเภอทั่วประเทศที่เปนเครือขาย
โรงเรียนคุณภาพ SMT ตามมาตรฐาน สสวท.ไดรับการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน SMT
เชิงคุณภาพ
1. บุคลากรทางการศึกษา มีศักยภาพดานการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
เทคโนโลยีสูงขึ้น

คาเปาหมาย
หนวยนับ 2562
โรงเรียน
(สะสม)

760

คน

12,000

10. ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของกิจกรรมหลักของโครงการ
กิจกรรมหลัก
1. การยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอําเภอ
ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี

11. กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรับประโยชน

ตัวชี้วัดผลผลิต
1. โรงเรียนมัธยมศึกษา และโรงเรียน
ประถมศึกษา ประจําอําเภอทั่วประเทศ เปน
เครือขายโรงเรียนคุณภาพ SMT ตาม
มาตรฐาน สสวท.
2. บุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนา
ดานการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และเทคโนโลยี

นักเรียน ครู และผูบริหารสถานศึกษา

12. พื้นที่การดําเนินการ ทั่วประเทศ
13. ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
14. เงินงบประมาณ จํานวน 27,786,000 บาท
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คาเปาหมาย
หนวยนับ 2562
โรงเรียน
760
(สะสม)

คน

12,000

15. เปาหมายและงบประมาณ
กิจกรรม
1. การยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอําเภอ ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี

2. การยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอําเภอ ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
พระนครศรีอยุธยา
3. การยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอําเภอ ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ
4. การยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอําเภอ ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
ในจังหวัดหนองคาย
5. การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
ในโรงเรียนปทุมคงคา ภายใตการดูแลของ สสวท.
6. การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
ในโรงเรียนดาราคาม ภายใตการดูแลของ สสวท.
รวม

ป 2562
เปาหมาย งบประมาณ
(บาท)
760
9,758,000
โรงเรียน
(สะสม)
8 โรงเรียน
5,000,000
8
โรงเรียน
17
โรงเรียน
40 คน

5,000,000

24 คน

1,028,000

760

27,786,000

5,000,000
2,000,000

16. หนวยงานรับผิดชอบกิจกรรมและหนวยงานรวมดําเนินงาน
กิจกรรม
1. การยกระดับคุณภาพโรงเรียน
ระดับอําเภอ ดานวิทยาศาสตร
คณิตศาสตรและเทคโนโลยี

2. การยกระดับคุณภาพโรงเรียน
ระดับอําเภอ ดานวิทยาศาสตร
คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
พระนครศรีอยุธยา
3. การยกระดับคุณภาพโรงเรียน

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กิจกรรม

หนวยงานของ สสวท.
ที่รวมดําเนินการ
บทบาท/
หนวยงาน
หนาที่
สํานักบริหาร - สํานักวิชาการ
ดําเนินการ
เครือขายและ - สํานักนวัตกรรม
จัดอบรม
พัฒนาวิชาชีพครู
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- สํานักวิจัยและ
ประเมินมาตรฐาน
สํานักบริหาร - สํานักวิชาการ
เครือขายและ
พัฒนาวิชาชีพครู

สํานักบริหาร

- สํานักวิชาการ
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ดําเนินการ
จัดอบรม

ดําเนินการ

หนวยงานภายนอก
ที่รวมดําเนินการ
บทบาท/
หนวยงาน
หนาที่
สพฐ
ตนสังกัด
สช
โรงเรียน
อปท
สกอ
กทม
เมืองพัทยา
มหาดไทย
สพฐ
ตนสังกัด
สช
โรงเรียน
อปท

สพฐ

ตนสังกัด

กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กิจกรรม

หนวยงานของ สสวท.
ที่รวมดําเนินการ
บทบาท/
หนวยงาน
หนาที่
จัดอบรม

หนวยงานภายนอก
ที่รวมดําเนินการ
บทบาท/
หนวยงาน
หนาที่
สช
โรงเรียน
อปท

ระดับอําเภอ ดานวิทยาศาสตร
คณิตศาสตรและเทคโนโลยีใน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ

เครือขายและ
พัฒนาวิชาชีพครู

4. การยกระดับคุณภาพโรงเรียน
ระดับอําเภอ ดานวิทยาศาสตร
คณิตศาสตรและเทคโนโลยีใน
จังหวัดหนองคาย

สํานักบริหาร - สํานักวิชาการ
เครือขายและ
พัฒนาวิชาชีพครู

ดําเนินการ
จัดอบรม

สพฐ
สช
อปท

ตนสังกัด
โรงเรียน

5. การพัฒนาคุณภาพการจัดการ สํานักบริหาร - สํานักวิชาการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร
เครือขายและ
คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ใน พัฒนาวิชาชีพครู
โรงเรียนปทุมคงคา ภายใตการ
ดูแลของ สสวท.
6. การพัฒนาคุณภาพการจัดการ สํานักบริหาร - สํานักวิชาการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร
เครือขายและ
คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ใน พัฒนาวิชาชีพครู
โรงเรียนดาราคาม ภายใตการ
ดูแลของ สสวท.

ดําเนินการ
จัดอบรม

สพฐ

ตนสังกัด
โรงเรียน

ดําเนินการ
จัดอบรม

สพฐ

ตนสังกัด
โรงเรียน

17. ผูรับผิดชอบโครงการ
17.1 หัวหนาโครงการ
ชื่อ-สกุล ดร. สุพรรณี ชาญประเสริฐ
E-mail address supunnee@ipst.ac.th
17.2 เลขานุการโครงการ
ชื่อ-สกุล นายสามารถ คงทวีเลิศ
E-mail address sakon@ipst.ac.th
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โทรศัพท 0-2392-4021 ตอ 1311

โทรศัพท 0-2392-4021 ตอ 1151
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ยุทธศาสตรที่ 3

ขับเคลื่อนกระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
ใหเนนความเขาใจ ลงมือปฏิบัติการ และสามารถนําไปใชจริงทั้งในและนอก
ระบบ ตามแนวทาง สสวท.
เปาประสงคยุทธศาสตร : มีกลไกขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตามแนวทาง สสวท. สําหรับสถานศึกษาทั้ง
ในและนอกระบบ

ตัวชี้วดั และคาเปาหมาย :
ตัวชี้วัด
หนวยนับ 2562
1. จํานวนสมาคมวิชาชีพ และสถาบันตางๆ ที่พัฒนาและจัดการเรียนการสอนนอกชั้นเรียนที่เหมาะสม แหง/
100
ตามแนวทาง สสวท.
สถาบัน
2. จํานวนเครื่องมือในการสอบคัดเลือกเขามหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับกระบวนการจัดการเรียนการ ฉบับ
5
สอนตามแนวทาง สสวท.

โครงการหลักภายใตยุทธศาสตร
โครงการหลัก
13. โครงการพัฒนาและจัดการเรียนการสอนนอกชั้นเรียนทีเ่ หมาะสมตามแนวทาง สสวท.
(Science and Mathematics Literacy)
14. โครงการพัฒนาและสงเสริมการใชเครื่องมือในการสอบคัดเลือกเขามหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง สสวท. (Science and Mathematics
Literacy)
รวม
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งบประมาณ
5,912,000
1,233,000
7,145,000
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โครงการหลัก 13 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. ชื่อโครงการ พัฒนาและจัดการเรียนการสอนนอกชั้นเรียนที่เหมาะสมตามแนวทาง สสวท. (Science and
Mathematics Literacy)
2. ลักษณะโครงการ



ใหม



ตอเนื่อง

3. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติ
ยุทธศาสตรชาติที่เกี่ยวของ

ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย

เปาหมายที่เกี่ยวของ

ประเด็นที่เกี่ยวของ

 ประเด็นที่ 4.2 การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดชวงชีวิต
• ประเด็นยอยที่ 4.2.2 ชวงวัยเรียน/วัยรุน
ปลูกฝงความเปนคนดี มีวินยั พัฒนาทักษะ
ความสามารถการเรียนรูที่สอดรับกับทักษะ
ในศตวรรษที่ 21
 ประเด็นที่ 4.3 ปฏิรูปกระบวนการ
 เปาหมายที่ 1 คนไทยเปนคนดี เรียนรูทตี่ อบสนองตอการเปลีย่ นแปลง
คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับ
ในศตวรรษที่ 21
วิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
• ประเด็นยอยที่ 4.3.1 การปรับเปลีย่ น
 เปาหมายที่ 2 สังคมไทยมี
ระบบการเรียนรูใหเอื้อตอการพัฒนาทักษะ
สภาพแวดลอมที่เอื้อและสนับสนุน
สําหรับศตวรรษที่ 21
ตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต
• ประเด็นยอยที่ 4.3.2 การเปลีย่ นโฉม
บทบาท “ครู” ใหเปนครูยุคใหม
• ประเด็นยอยที่ 4.3.3 การเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ
ทุกประเภท
• ประเด็นยอยที่ 4.3.4 การพัฒนาระบบ
การเรียนรูตลอดชีวิต

4. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ

ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย

เปาหมายที่เกี่ยวของ

แนวทางที่เกี่ยวของ

 เปาหมายที่ 2 คนในสังคมไทย
ทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และ
ความสามารถเพิ่มขึ้น
 เปาหมายที่ 3 คนไทยไดรับ
การศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพสูงตามมาตรฐาน
สากลและสามารถเรียนรูดวยตนเอง

 แนวทางการพัฒนา 3.2 พัฒนาศักยภาพ
คนใหมีทักษะความรู และความสามารถ ใน
การดํารงชีวิตอยางมีคุณคา
• 3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุน ใหมี
ทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ
มีความคิดสรางสรรค มีทักษะการทํางาน
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ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ

เปาหมายที่เกี่ยวของ
อยางตอเนื่อง

แนวทางที่เกี่ยวของ
และการใชชีวิตที่พรอมเขาสูตลาดงาน
 แนวทางการพัฒนา 3.3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
• 3.3.1 ปรับหลักสูตรการผลิตครูทเี่ นน
สมรรถนะ มีจติ วิญญาณความเปนครู เปนผู
แนะนําและสามารถกระตุนการเรียนรูของ
ผูเรียน

5. ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
6. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร สสวท. ปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564
ยุทธศาสตรที่ 3 ขับเคลื่อนกระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีใหเนน
ความเขาใจ ลงมือปฏิบัติการ และสามารถนําไปใชจริงทั้งในและนอกระบบ ตามแนวทาง สสวท.
เปาประสงค มีกลไกขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตามแนวทาง สสวท. สําหรับสถานศึกษาทั้ง ในและนอกระบบ
กลยุทธ พัฒนากลไกขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตามแนวทาง สสวท. ในสถานศึกษานอกระบบ ใหครอบคลุม
ทุกภูมิภาค
ผลผลิต สถานศึกษานอกระบบสมาคมวิชาชีพ และสถาบันตางๆ จัดการเรียนรูตามแนวของ สสวท.
นอกชั้นเรียนเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง
ผลลัพธ นักเรียนไทยมีความรู ความสามารถดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ที่สามาร
นําไปใชแกปญหาการดํารงชีพและเปนประชากรที่มีความรู นักวิชาชีพฐานดี
7. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2553 ไดนิยามการศึกษาวาเปน “กระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการ
ถายทอดความรู การฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ
การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม สังคม การเรียนรูและปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรู
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต” โดยการศึกษาตลอดชีวิต หมายถึง “การศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหวาง
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อใหสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตไดอยาง
ตอเนื่องตลอดชีวิต” ซึ่งจุดมุงหมายของการจัดการศึกษานั้นเปนไปตามมาตราที่ 6 พัฒนาคนไทยใหเปนมนุษย
ที่ส มบู ร ณ ทั้งร า งกาย จิ ตใจ สติ ป ญ ญา ความรู และคุณธรรม มีจ ริย ธรรมและวัฒ นธรรมในการดํารงชีวิต
สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ซึ่งการศึกษาตองยึดหลักใหเปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน
ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา และการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง
โดยมีความหลากหลายในทางปฏิบัติ กําหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ
และประเภทการศึกษา รวมถึงสงเสริมและพัฒนาวิชาชีพครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่อง
มีการระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ มาใชในการจัดการศึกษา และใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน
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องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคมอื่นเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา
การศึกษาเรียนรู สามารถเกิดไดทุกที่ ไมวาจะเปนในหองเรียน นอกหองเรียน เนื่องจากความรูอยูใน
ทุกที่ที่ผูเรียนไดสัมผัส เชน ธรรมชาติรอบตัวเพื่อเรียนรูธรรมชาติของชีวิต ชุมชนเพื่อเรียนรูการเมือง การเงิน
การคํานวณ สังคม เทคโนโลยี วัฒนธรรมประเพณี และการอยูรวมกัน เปนตน การจัดกิจกรรมการเรียนรู
ที่เหมาะสมนอกหองเรียนจะเปนการเสริมความรูและทักษะโดยเฉพาะอยางยิ่งทักษะที่สําคัญในศตวรรษที่ 21
ใหกับผูเรียนไมวาผูเรียนจะเปนนักเรียนหรือครู คณาจารย บุคลาการทางการศึกษา ในปจจุบันนักเรียนนิยม
หาความรูนอกหองเรียนมากขึ้น โดยเรียนรูดวยตนเองผานการเขารวมกิจกรรม ผานเทคโนโลยีตาง ๆ หรือ
ลงทะเบียนกับสถานศึกษานอกระบบ เพื่อเรียนรูเพิ่มเติมจากบทเรียน การสนับสนุนใหเกิดการจัดการเรียนรู
ตามแนวทาง สสวท. ไดแก การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู เนนใหนักเรียนตั้งคําถาม คนควาหาคําตอบ
ดวยตนเอง ฝกแกปญหา ลงมือฝกปฏิบัติการวิทยาศาสตรอยางเหมาะสม จะเปนการเพิ่มความรูและทักษะที่สําคัญ
ใหกับนักเรียนเพื่อหลอหลอมใหเปนบุคลากรที่พรอมสําหรับการทํางาน นอกจากนี้ครู คณาจารย และบุคลากร
ทางการศึกษาที่ผานการฝกปฏิบัติจะมีความรูและทักษะที่สามารถสงผานใหกับนักเรียนไดอยางเหมาะสม
8. วัตถุประสงค
8.1 เพื่อปรับ พัฒนา และสงเสริมการจัดการเรียนการสอนนอกชั้นเรียนตามแนวทางของ สสวท.
8.2 สรางเครือขายความรวมมือ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนนอกชั้นเรียนตามแนวทาง สสวท.
8.3 พัฒนาสื่อและบุคลากรสําหรับการเรียนรูนอกชั้นเรียน
9. เปาหมายของโครงการหลัก
9.1 ผลผลิต (Output)
คาเปาหมาย
หนวยนับ
2562

ตัวชี้วัดผลผลิต
เชิงปริมาณ
1. หนวยงานภายนอกใหความรวมมือในการดําเนินงานตามแนวทาง สสวท.
2. นักเรียนที่เขารวมโครงการฯ
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เขารวมโครงการฯ และผานการพัฒนา
4. ผลงานวิจัย
5. สื่อสงเสริมการเรียนรู
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนที่เขารวมโครงการฯ มีความรูความสามารถในการทํางานวิจยั วิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอมตามแนวทาง สสวท.
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรูความเขาใจ ในหลักวิธีดําเนินการตรวจวัดทางดาน
สิ่งแวดลอม โดยสามารถนําไปใชในการขยายผล และถายทอดใหกับนักเรียนและนักศึกษา
ในการเรียนรูและทํางานวิจัยวิทยาศาสตรตามแนวทาง สสวท.
3. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เขารวมโครงการฯ ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู
และประสบการณในการใชสื่อและการทํางานวิจัย ซึ่งจะนําองคความรูที่ไดไปสูการศึกษา
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หนวยงาน
คน
คน
ชิ้น
ชิ้น

7
3,800
600
60
5

รอยละ

85

รอยละ

80

รอยละ

80

คาเปาหมาย
หนวยนับ
2562

ตัวชี้วัดผลผลิต
คนควาวิจัยในระดับที่ลึกและกวางมากขึ้น ซึ่งเปนแนวทางหนึ่งที่จะชวยพัฒนาการศึกษา
ในประเทศไทย
4. ไดผลงานวิจัยทีส่ ามารถนําไปเผยแพรและใชเปนตัวอยางในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร
ในแนวทาง สสวท. และใชในการพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตรในประเทศไทย
5. ไดสื่อสงเสริมการเรียนรูประกอบในการเรียนการสอนตามแนวทาง สสวท. ในโรงเรียน

ชิ้น

60

ชิ้น

5

9.2 ผลลัพธ (Outcome)
คาเปาหมาย
หนวยนับ
2562

ตัวชี้วัดผลลัพธ
เชิงปริมาณ
1. นักเรียนที่เขารวมโครงการ
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรบั การพัฒนา
3. หนวยงานเขารวมและใหการสนับสนุนแนวทางการดําเนินงานของ สสวท.
4. ผลงานวิจัย
5. จํานวนสื่อตามแนวทาง สสวท.
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนที่เขารวมโครงการฯ สามารถทํางานวิจัยตามแนวทาง สสวท.
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรูความเขาใจในการดําเนินกิจกรรมนอกหองเรียน
รวมถึงงานวิจัยตามแนวทาง สสวท. โดยสามารถนําไป
ขยายผลและถายทอดใหกับนักเรียนและนักศึกษา
3. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เขารวมโครงการฯ ไดแลกเปลี่ยนความรูและ
ประสบการณในการใชสื่อและการทํางานวิจัย และนําองคความรู
ที่ไดไปศึกษาและวิจัยในระดับทีล่ กึ และกวางมากขึ้น ซึ่งเปนแนวทางในการพัฒนาการศึกษา
ในประเทศไทย
4. ผลงานวิจัยทีส่ ามารถนําไปเผยแพรและใชเปนตัวอยางในการเรียนการสอนวิทยาศาสตรใน
แนวทาง สสวท. และใชในการพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตรในประเทศไทย
5. ไดสื่อสงเสริมการเรียนรูประกอบในการเรียนการสอนตามแนวทาง สสวท. สําหรับ
โรงเรียน

คน
คน
หนวยงาน
ชิ้น
ชิ้น

3,800
600
7
60
5

รอยละ
รอยละ

80
80

รอยละ

80

ชิ้น

60

ชิ้น

5

10. ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของกิจกรรมหลักของโครงการ
กิจกรรมหลัก
1. การสงเสริมและสนับสนุน
จัดการเรียนการสอนดาน
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
ตามแนวทาง สสวท.

ตัวชี้วัดผลผลิต
1. หนวยงานภายนอกใหความรวมมือในการดําเนินงานตาม
แนวทาง สสวท.
2. นักเรียนที่เขารวมโครงการฯ
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เขารวมโครงการฯ และ
ผานการพัฒนา
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คาเปาหมาย
หนวยนับ
2562
หนวยงาน
7
คน
คน

3,800
600

4. ผลงานวิจัย
5. สื่อสงเสริมการเรียนรู

ชิ้น
ชิ้น

60
5

11. กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรับประโยชน ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
12. พื้นที่การดําเนินการ สสวท. โรงเรียนทุกสังกัด มหาวิทยาลัยเครือขาย
13. ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
14. เงินงบประมาณ จํานวน 5,912,000 บาท
15. เปาหมายและงบประมาณ
ป 2562
เปาหมาย งบประมาณ
7 แหง/
5,912,000
4,400 คน/
65 ชิ้น
5,912,000

กิจกรรม
1. การสงเสริมและสนับสนุนจัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมตามแนวทาง
สสวท.
รวม

16. หนวยงานรับผิดชอบกิจกรรมและหนวยงานรวมดําเนินงาน
กิจกรรม
1. การสงเสริมและ
สนับสนุนจัดการเรียนการ
สอนดานวิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอมตามแนวทาง
สสวท.

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กิจกรรม
โครงการ
วิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม
โลก

หนวยงานของ สสวท.
ที่รวมดําเนินการ
บทบาท/
หนวยงาน
หนาที่

17. ผูรับผิดชอบโครงการ
17.1 หัวหนาโครงการ
ชื่อ-สกุล ดร.วรวรงค รักเรืองเดช
E-mail address wrakr@ipst.ac.th
17.2 เลขานุการโครงการ
ชื่อ-สกุล นางยุพาพร ลาภหลาย
E-mail address ytipj@ipst.ac.th

หนวยงานภายนอก
ที่รวมดําเนินการ
หนวยงาน

บทบาท/หนาที่

- GLOBE Implementation
Office ประเทศสหรัฐอเมริกา
- GLOBE Asia-Pacific Regional
Coordination Office (RCO)
- มหาวิทยาลัยและโรงเรียนใน
เครือขายโครงการ GLOBE ทั้ง
ในประเทศและตางประเทศ

1) ใหการสนับสนุน
ดานวิชาการ
พัฒนาสื่อ
2) เขารวมกิจกรรม
และรวมพัฒนาสื่อ

โทรศัพท 0-2392-4021 ตอ 1101

โทรศัพท 0-2392-4021 ตอ 1124
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โครงการหลัก 14 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. ชื่อโครงการ พัฒนาและส งเสริ มการใชเครื่องมือในการสอบคัดเลือกเขามหาวิทยาลัยใหส อดคลองกับ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง สสวท. (Science and Mathematics Literacy)
2. ลักษณะโครงการ



ใหม



ตอเนื่อง

3. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติ
ยุทธศาสตรชาติที่เกี่ยวของ

ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย

เปาหมายที่เกี่ยวของ

ประเด็นที่เกี่ยวของ

 ประเด็นที่ 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู
ที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ
 เปาหมายที่ 1 คนไทยเปนคนดี
ที่ 21
คนเกง มีคณ
ุ ภาพ พรอมสําหรับ วิถี
• ประเด็นยอยที่ 4.3.1 การปรับเปลี่ยน
ชีวิตในศตวรรษที่ 21
ระบบการเรียนรูใหเอื้อตอการพัฒนาทักษะ
 เปาหมายที่ 2 สังคมไทยมี
สําหรับศตวรรษที่ 21
สภาพแวดลอมที่เอื้อและสนับสนุน ตอ
• ประเด็นยอยที่ 4.3.3 การเพิ่ม
การพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต
ประสิทธิภาพ ระบบบริหารจัดการศึกษา ใน
ทุกระดับ ทุกประเภท

4. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ

ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย

เปาหมายที่เกี่ยวของ

แนวทางที่เกี่ยวของ

 เปาหมายที่ 2 คนในสังคมไทย
ทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และ
ความสามารถเพิ่มขึ้น
 เปาหมายที่ 3 คนไทยไดรับ
การศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพสูงตามมาตรฐาน
สากลและสามารถเรียนรูดวยตนเอง
อยางตอเนื่อง

 แนวทางการพัฒนา 3.3 ยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต ลอดชีวิต
• 3.3.3 พัฒนาระบบประเมินคุณภาพ
มาตรฐานที่สามารถวัดและประเมินผลคุณภาพ
ผูเรียน ทั้งดานทักษะ ความรู ความสามารถ
และสมรรถนะตามมาตรฐาน การเรียนรูแตละ
ระดับการศึกษา

5. ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
6. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร สสวท. ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
ยุทธศาสตรที่ 3 ขับเคลื่อนกระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีใหเนน
ความเขาใจ ลงมือปฏิบัติการ และสามารถนําไปใชจริงทั้งในและนอกระบบ ตามแนวทาง สสวท.
เปาประสงค มีกลไกขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตามแนวทาง สสวท. สําหรับสถานศึกษาทั้ง ในและนอกระบบ
กลยุทธ พัฒนาและสงเสริมการรับนักศึกษาในการเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาโดยเนนทดสอบความเขาใจ
ผลผลิตที่ 12 มหาวิทยาลัยใชเครื่องมือในการรับนักศึกษาเขาศึกษา โดยเนนการคิดวิเคราะห การแกปญหา
และสามารถนําไปใชไดจริงเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
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ผลลัพธ นักเรียนไทยมีความรู ความสามารถดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ที่สามารถ
นําไปใชแกปญหาการดํารงชีพและเปนประชากรที่มีความรู นักวิชาชีพฐานดี
7. หลักการและเหตุผล
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2553 ซึ่งตองจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู
และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ซึ่งการจัด
การศึ กษานั้น จะต องยึดหลักวา ผู เรี ยนทุ กคนมีความสามารถเรีย นรูและพัฒ นาตนเองได และถือวาผูเรีย น
มีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาจึงตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ตามศักยภาพ โดยการจัดการศึกษาตองเนนความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรูและบูรณาการตามความเหมาะสม
ของแตละระดับการศึกษา โดยตองมีความรูเกี่ยวกับตนเอง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปญญาไทย
และการประยุกตใชภูมิปญญา ภาษา ทักษะในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตอยางมีความสุข และความรู
และทักษะดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ซึ่งหลังจากการจัดการศึกษาแลว สถานศึกษาจะตอง
ประเมินผูเรียน โดยพิจารณาจากพัฒนาการของผูเรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การรวม
กิจกรรม และการทดสอบควบคูไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแตละระดับและรูปแบบ
การศึกษา นอกจากนี้ในการจัดสรรโอกาสการเขาศึกษาตอใหสถานศึกษาใชวิธีการที่หลากหลาย และนําผล
การประเมินผูเรียนตามวรรคหนึ่งมาใชประกอบการพิจารณาดวย
ในปจจุบัน การจัดสรรโอกาสการศึกษาตอ การคัดเลือกนักเรียนโครงการตาง ๆ ใชวิธีการจัดสอบ
โดยลักษณะขอสอบเปนการทดสอบความรู ซึ่งการทดสอบในลักษณะนี้ สงผลตอกระบวนการจัดการเรียนรู
ในหองเรียน ซึ่งครูและบุคลากรทางการศึกษาจะพยายามเนนเนื้อหา เนนความจํา เนนใหผูเรียนสามารถนําไปใช
ในการสอบ เพื่อให ไดคะแนนที่สู งพอที่ จะมีโอกาสในการศึกษาตอหรือผานการคัดเลือก ในความเปนจริง
นอกเหนือจากเนื้อหาที่ผูเรียนตองเรียนรูแลว ผูเรียนควรที่จะตองมีการรูเรื่อง (literacy) และมีสมรรถนะ
(competency) ในวิชาตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคประเทศไทย 4.0 ที่ผูเรียนตองรอบรู รูเรื่องและมีสมรรถนะ
ดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (science and math literacy and competency) เพื่อใหเขาใจในแงมุม
ของความรูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร สามารถนําความรูนั้นไปใชในการตัดสินใจแกปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
ดําเนินชีวิตไดอยางเหมาะสม สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มีความเขาใจและการมีสวนรวม
ในการพัฒนาประเทศอยางมีประสิทธิภาพและชวยรักษาความมั่นคงของประเทศ
ดังนั้นเพื่อเปนการกระตุนใหมีการจัดการเรียนรูเนน science and math literacy and competency
มากขึ้น สสวท. มีความตั้ งใจที่จะปรั บกระบวนการสอบ โดยใหขอสอบตาง ๆ เชน ขอสอบคัดเลือกเขาสถาบัน
อุด มศึ กษา ข อสอบคั ดเลื อกโครงการต าง ๆ เชน ทุน พสวท. และทุน สควค.ระดับ อุดมศึกษา มีการเนน
science and math literacy and competency ซึ่งคาดหมายวาจะสงผลใหครูหันมาจัดการเรียนรูที่สงเสริม
การรูเรื่องทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร เพื่อใหนักเรียนมีความเขาใจในวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
เพื่อนําไปใชในแงมุมตางๆของชีวิต โดยไมเนนการทองจําเพียงอยางเดียว
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8. วัตถุประสงค
8.1 พัฒนากรอบการประเมินสําหรับการทดสอบคัดเลือกวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
8.2 พัฒนาเครื่องมือในการสอบคัดเลือกนักเรียนทุนระดับอุดมศึกษาวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
8.3 เพื่อดําเนินการวิจัยขอสอบที่เนน science and math literacy and competency
9. เปาหมายของโครงการหลัก
9.1 ผลผลิต (Output)
คาเปาหมาย
หนวยนับ
2562

ตัวชี้วัดผลผลิต
เชิงปริมาณ
1. กรอบการประเมินสําหรับการทดสอบคัดเลือกนักเรียนระดับอุดมศึกษาวิชา
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
2. เครื่องมือสําหรับการทดสอบคัดเลือกนักเรียนทุนระดับอุดมศึกษาวิชาวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร (4 วิชา ไดแก ฟสิกส เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร)
เชิงคุณภาพ
1. เครื่องมือทดสอบคัดเลือกนักเรียนระดับอุดมศึกษาวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ที่เนน science and math literacy and competency โดยเครือ่ งมือผานการ
พิจารณาจากผูเ ชี่ยวชาญ สามารถคัดเลือกนักเรียน ที่มีลักษณะตามตองการ มี
ความรูรอบดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรที่เปนประโยชนตอการศึกษาและ
ประโยชนตอการดําเนินชีวิต

ชุด

1

ฉบับ

4

ฉบับ

4

9.2 ผลลัพธ (Outcome)
คาเปาหมาย
หนวยนับ
2562

ตัวชี้วัดผลลัพธ
เชิงปริมาณ
1. กรอบการประเมินสําหรับการทดสอบคัดเลือกนักเรียนระดับอุดมศึกษา
2. เครื่องมือทดสอบคัดเลือกนักเรียนระดับอุดมศึกษาวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
(4 วิชา ไดแก ฟสิกส เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร)
เชิงคุณภาพ
1. กรอบการประเมินสําหรับการทดสอบคัดเลือกนักเรียนระดับอุดมศึกษาซึ่งเนนการรู
เรื่องทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรที่นักเรียนจําเปนตองรู ซึ่งมีรายละเอียดรูปแบบ
ของเครื่องมือและจํานวนขอสอบที่สามารถจําแนกการรูเรื่องวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตรของนักเรียนได
2. เครื่องมือทดสอบคัดเลือกนักเรียนระดับอุดมศึกษาวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรที่
เปนไปตามหลักสูตรและเนนกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง สสวท.
ซึ่งขอสอบเนนทดสอบการรูเรื่องวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรของนักเรียน ซึ่ง
สามารถคัดนักเรียนที่มลี ักษณะที่พึงประสงคได
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ชุด
ฉบับ

1
4

ชุด

1

ฉบับ

4

10. ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของกิจกรรมหลักของโครงการ
กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัดผลผลิต

1. การพัฒนาเครื่องมือในการ 1. เครื่องมือทดสอบคัดเลือกนักเรียนระดับ อุดมศึกษาวิชา
สอบคัดเลือกนักเรียน
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรทเี่ ปนไปตามหลักสูตรและ
ระดับอุดมศึกษาวิชาวิทยาศาสตร
เนนกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง สสวท.
และคณิตศาสตร
เนนทดสอบการรูเรื่องวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรของ
นักเรียน

คาเปาหมาย
หนวยนับ
2562
ฉบับ
4

11. กลุมเป าหมาย/ผูที่ได รับประโยชน นักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและกําลังสอบ
คัดเลือกเขาอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยไดนิสิต/นักศึกษาที่ทักษะการรูเรื่องทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
12. พื้นที่การดําเนินการ สสวท. และศูนยสอบ
13. ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
14. เงินงบประมาณ

จํานวน 1,233,000 บาท

15. เปาหมายและงบประมาณ
กิจกรรม
1. การพัฒนาเครื่องมือในการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับอุดมศึกษาวิชา
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
รวม

ป 2562
เปาหมาย งบประมาณ
4 ฉบับ
1,233,000
4 ฉบับ

1,233,000

16. หนวยงานรับผิดชอบกิจกรรมและหนวยงานรวมดําเนินงาน
กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กิจกรรม

1. การพัฒนาเครื่องมือใน ฝายบริหาร
การสอบคัดเลือกนักเรียน โครงการ
ระดับอุดมศึกษาวิชา
ริเริม่ พิเศษ
วิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร

หนวยงานของ สสวท.
ที่รวมดําเนินการ

หนวยงานภายนอก
ที่รวมดําเนินการ

หนวยงาน

บทบาท/หนาที่

หนวยงาน

บทบาท/หนาที่

- ฝาย พสวท.
- ฝาย สควค.
- สํานักวิชาการ
- สาขาวิจัยและ
ประเมินผล

1) รวมกําหนด
กรอบการประเมิน
2) รวมพิจารณาตน
รางแบบทดสอบ

- ศูนยมหาวิทยาลัย
(จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,
มหาวิทยาลัยเชียงใหม,
มหาวิทยาลัยขอนแกน และ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร)

1) รวมกําหนด
กรอบการประเมิน
2) รางเครื่องมือใน
การสอบคัดเลือก
3) รวมพิจารณา
ตนรางแบบทดสอบ
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17. ผูรับผิดชอบโครงการ
17.1 หัวหนาโครงการ
ชื่อ-สกุล ดร.วรวรงค รักเรืองเดช
โทรศัพท 0-2392-4021 ตอ 1101
E-mail address wrakr@ipst.ac.th
17.2 เลขานุการโครงการ
ชื่อ-สกุล ดร.นัฏฐพร รุจิขจร
โทรศัพท 0-2392-4021 ตอ 1311
E-mail address nruch@ipst.ac.th
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ยุทธศาสตรที่ 4

เร ง รั ด พั ฒ นา และส ง เสริ ม ผู มี ค วามสามารถพิ เ ศษด า นวิ ท ยาศาสตร
คณิ ต ศาสตร และเทคโนโลยี เพื่ อ เป น กํ า ลั ง ในการพั ฒ นาประเทศด ว ย
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตามนโยบายประเทศไทย 4.0
เปาประสงคยุทธศาสตร : นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพเขาสูอาชีพที่
เหมาะสม เพื่อเปนกําลังในการพัฒนาประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

ตัวชี้วดั และคาเปาหมาย :
ตัวชี้วัด
1. จํานวนนักวิทยาศาสตร นักวิจัย นักเทคโนโลยี นักนวัตกรรมและผูเชี่ยวชาญ ดานวิทยาศาสตร
คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งไดจากการสรางนักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษ ที่พัฒนาโดย
สสวท.
2. รอยละของนักเรียนทุนผูมีความสามารถพิเศษ พสวท. และโอลิมปกวิชาการ ที่สําเร็จการศึกษาและ
ทํางานในหน วยงานที่กํา หนด ดานวิ ทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี และมี คาตอบแทนที่
เหมาะสม
3. รอยละของผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งพัฒนาโดย สสวท.
ที่ไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติในระดับชาติและนานาชาติ
4. รอยละของครูที่มีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร (สควค.) ที่ไดรับรางวัลเชิดชู
เกียรติในระดับชาติและนานาชาติ และเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงได
5. รอยละของผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ไดรับการพัฒนาและ
สงเสริมอยางตอเนื่อง ในระดับตางๆ

หนวยนับ 2562
คน
6,500
(สะสม)
รอยละ

10

รอยละ

10

รอยละ

10

รอยละ
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โครงการหลักภายใตยุทธศาสตร
15.
16.
17.
18.
19.
20.

โครงการหลัก
โครงการบริหารการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (สควค.)
โครงการบริหารการพัฒนาและสงเสริมผูม ีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (พสวท.)
โครงการโอลิมปกวิชาการ
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
โครงการขยายฐานการพัฒนาผูม ีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสูแผนการพัฒนา
กําลังคนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
โครงการทุนสนับสนุนการศึกษานักเรียน นักศึกษาและครู เพื่อพัฒนาใหเปนผูมีความสามารถพิเศษดาน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี และตอบสนองตอความตองการของประเทศและหนวยงานที่
เกี่ยวของ
รวม

101

งบประมาณ
25,000,000
51,800,000
17,500,000
25,566,900
8,019,400
1,000,000,000
1,129,347,800
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โครงการหลัก 15 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. ชื่อโครงการหลัก บริหารการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (สควค.)
2. ลักษณะโครงการ

 ใหม

 ตอเนื่อง

3. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติ
ยุทธศาสตรชาติที่เกี่ยวของ

เปาหมายที่เกี่ยวของ

 เปาหมายที่ 1 คนไทยเปนคนดี
คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถี
ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนา
ชีวิตในศตวรรษที่ 21
และเสริมสรางศักยภาพทรัพยากร
 เปาหมายที่ 2 สังคมไทยมี
มนุษย
สภาพแวดลอมที่เอื้อและสนับสนุน
ตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต

ประเด็นที่เกี่ยวของ
 ประเด็นที่ 4.2 การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดชวงชีวิต
• ประเด็นยอยที่ 4.2.2 ชวงวัยเรียน/วัยรุน
ปลูกฝงความเปนคนดี มีวินยั พัฒนาทักษะ
ความสามารถการเรียนรูที่สอดรับกับทักษะใน
ศตวรรษที่ 21
 ประเด็นที่ 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู
ที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
• ประเด็นยอยที่ 4.3.1 การปรับเปลีย่ นระบบ
การเรียนรูใหเอื้อตอการพัฒนาทักษะสําหรับ
ศตวรรษที่ 21
• ประเด็นยอยที่ 4.3.2 การเปลีย่ นโฉมบทบาท
“ครู” ใหเปนครูยุคใหม
• ประเด็นยอยที่ 4.3.3 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
บริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท
• ประเด็นยอยที่ 4.3.4 การพัฒนาระบบการ
เรียนรูต ลอดชีวิต

4. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ

เปาหมายที่เกี่ยวของ

แนวทางที่เกี่ยวของ

 เปาหมายที่ 2 คนในสังคมไทย
 แนวทางการพัฒนา 3.2 พัฒนาศักยภาพคน
ใหมีทักษะความรู และความสามารถในการ
ทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และ
ความสามารถเพิ่มขึ้น
ดํารงชีวิตอยางมีคณ
ุ คา
 เปาหมายที่ 3 คนไทยไดรับ
• 3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุน ใหมี
ุ ภาพสูงตามมาตรฐาน ทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ
ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและ การศึกษาที่มีคณ
สากลและสามารถเรียนรูดวยตนเอง มีความคิด สรางสรรค มีทักษะการทางานและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
อยางตอเนื่อง
การใชชีวติ ที่พรอมเขาสูตลาดงาน
 แนวทางการพัฒนา 3.3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
• 3.3.1 ปรับหลักสูตรการผลิตครูทเี่ นน
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ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ

เปาหมายที่เกี่ยวของ

แนวทางที่เกี่ยวของ
สมรรถนะ มีจติ วิญญาณความเปนครู เปนผู
แนะนําและสามารถกระตุนการเรียนรูของผูเรียน

5. ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม
6. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร สสวท. ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
ยุทธศาสตรที่ 4 เรงรัด พัฒนา และสงเสริม ผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ
เทคโนโลยี เพื่อเปนกําลังในการพัฒนาประเทศดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตามนโยบายประเทศไทย 4.0
เปาประสงค นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพเขาสูอาชีพที่เหมาะสม
เพื่อเปนกําลังในการพัฒนาประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0
กลยุทธ ผลิตและพัฒนาครูคุณภาพ เพื่อเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง ในการขับเคลื่อนการศึกษาอยางมี
คุณภาพ
ผลผลิต
บั ณ ฑิ ต สควค. มี คุณ ภาพและสามารถเป น ผู นํ า การเปลี่ ย นแปลงขับ เคลื่ อ นการศึ ก ษาได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
ผลลัพธ
ประเทศไทยมีนักวิทยาศาสตร นักวิจัย นักเทคโนโลยี นักนวัตกรรมและผูเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตร
คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ที่เพิ่มขึ้นจากการสรางนักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษ
7. หลักการและเหตุผล
ดว ยคณะกรรมการกํ าหนดนโยบายการดําเนิน งานพัฒ นาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทาง
วิ ทยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ในการประชุ มครั้ งที่ 34-2/2560 เมื่ อวั น ที่ 9 มี น าคม พ.ศ. 2560 ได มีม ติ
เห็นชอบในหลักการใหปรับปรุงและขยายระยะเวลาการดําเนินงานโครงการ สควค. ระยะที่ 3 จากเดิม พ.ศ.
2556 - 2561 ไปอีก 5 ป เปน พ.ศ.2562 - 2566 โดยขยายกลุมเปาหมายผูรับทุน ปรับรูปแบบการสรรหา
และพัฒนาผูรับทุน และปรับรูปแบบการบริหารโครงการโดยการประกันคุณภาพ ซึ่งแตละปจะดําเนินการให
ทุนระดับปริญญาตรีจํานวนปละไมเกิน 200 ทุน เพื่อสรางความเขมแข็งทั้งดานวิชาการ ภาษาอังกฤษ และ
การปลูกฝงความเปนครู ใหมีความพรอมกอนศึกษาตอในระดับปริญญาโท ทุนระดับปริญญาโทจํานวนปละไม
เกิน 250 ทุน ทุนตอเนื่องเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพ ณ ตางประเทศ จํานวนปละไมเกิน 50 ทุน และทุนระดับ
ปริญญาเอก เพื่อสรางครูของครูใหกับมหาวิทยาลัยที่เปนศูนยผลิตครูทุนโครงการ สควค. จํานวนปละไมเกิน
20 ทุน
ดังนั้น สสวท. จึงไดจัดทําโครงการบริหารการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร (สควค.) ขึ้น เพื่อสรรหาบุคคลทั่วไปเขารับทุนและพัฒนาใหมีศักยภาพสูง สําหรับเปนครูใน
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โรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ในสังกัด สพฐ. ซึ่งจะเปนกําลัง
สําคัญที่จะชวยยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรในโรงเรียน ชวยแกไขปญหาการ
ขาดแคลนครูในสาขาเฉพาะทาง และสอดรับกับยุทธศาสตรชาติ เรื่อง การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
เปนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ และยุทธศาสตรที่ 4 “เรงรัด พัฒนา และ
สงเสริมผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี เพื่อเปนกําลังในการพัฒนา
ประเทศดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตามนโยบายประเทศไทย 4.0” นอกจากนี้ ยังเปนการ
ดําเนินงานตอเนื่องจากปงบประมาณ 2561 ในเรื่องการพัฒนาศักยภาพผูรับทุนรุน 5 และ รุน 6 การพัฒนา
ศักยภาพครูตอเนื่องหลังสําเร็จการศึกษา และการติดตามผลการปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษาทุนโครงการ
สควค. ที่เขาปฏิบัติงานสอนในโรงเรียน รวมถึงการสรางเครือขายวิชาการของผูสําเร็จการศึกษาทุนโครงการ
สควค. และการติดตาม การพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาอยางตอเนื่อง
8. วัตถุประสงค
8.1 เพื่อสรรหาบุคคลที่ผานเกณฑมาตรฐานการคัดเลือกเขารับทุนโครงการ สควค.
8.2 เพื่อพัฒนาและสงเสริมศักยภาพผูรับทุนใหมีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
นักเรียนผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
8.3 เพื่อสงเสริมใหบัณฑิต สควค. มีศักยภาพดานการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
9. เปาหมายของโครงการหลัก
9.1 ผลผลิต (Output)
คาเปาหมาย
หนวยนับ
2562

ตัวชี้วัดผลผลิต
เชิงปริมาณ
1. ผูรับทุนโครงการ สควค.
2. ผูรับทุนโครงการ สควค. ทีไ่ ดรบั การพัฒนาศักยภาพดานการจัดการเรียนรู
วิทยาศาสตร คณิตศาสตรเทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ
3. รายงานการติดตามผลการปฏิบัติงานสอนของผูส าํ เร็จการศึกษาทุนโครงการ สควค.
เชิงคุณภาพ
1. ผูร ับทุนมีคุณภาพเปนไปตามเกณฑที่กําหนด

คน
คน

470
752

ฉบับ

1

รอยละ

80

9.2 ผลลัพธ (Outcome)
คาเปาหมาย
หนวยนับ
2562

ตัวชี้วัดผลลัพธ
เชิงปริมาณ
1. ผูสําเร็จการศึกษาโครงการ สควค. มีศักยภาพดานการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และเทคโนโลยีสามารถใชภาษาอังกฤษในการคนควาหาความรู และชวย
ในการศึกษาได
เชิงคุณภาพ
1. ผูส ําเร็จการศึกษาโครงการ สควค. มีผลการประเมินจากผูบังคับบัญชาอยูในระดับดี
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รอยละ

80

รอยละ

80

10. ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของกิจกรรมหลักของโครงการ
กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัดผลผลิต

การพัฒนาและสงเสริมการผลิต 1. จํานวนผูรับทุนโครงการ สควค.
ครูที่มีความสามารถพิเศษทาง 2. จํานวนผูรับทุนโครงการ สควค. ที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพ
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ดานการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรเทคโนโลยี และ
ภาษาอังกฤษ
3. รายงานการติ ด ตามผลการปฏิ บั ติ ง านสอนของผู สํ า เร็ จ
การศึกษาทุนโครงการ สควค.

คาเปาหมาย
หนวยนับ 2562
คน
470
คน
752

ฉบับ

1

11. กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรับประโยชน ผูรับทุนโครงการ สควค. และศูนยรวมผลิต
12. พื้นที่การดําเนินการ จังหวัดที่มีศูนยรวมผลิตตั้งอยู
13. ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562
14. เงินงบประมาณ จํานวน 25,000,000 บาท
15. เปาหมายและงบประมาณ
กิจกรรม
การพัฒนาและสงเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร
1. สรรหาและคัดเลือกผูรบั ทุนโครงการ สควค.
2. พัฒนาศักยภาพของผูรับทุนโครงการ สควค.
3. บรรจุ ติดตามผลการศึกษา ผลการปฏิบัติงานของผูร ับทุน และการอบรมหลังสําเร็จ
การศึกษา
รวม
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ป 2562
เปาหมาย
งบประมาณ
1,222 คน
25,000,000
470 คน
752 คน
รายงาน
1 ฉบับ

5,458,000
14,936,000
4,606,000
25,000,000

16. หนวยงานรับผิดชอบกิจกรรมและหนวยงานรวมดําเนินงาน
กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กิจกรรม

หนวยงานของ สสวท.
ที่รวมดําเนินการ
หนวยงาน

การพัฒนาและสงเสริม
การผลิตครูที่มีความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร
1. สรรหาและคัดเลือกผูรบั ทุน
โครงการ สควค.
2. พัฒนาศักยภาพของผูรับทุน
โครงการ สควค.
3. บรรจุ ติดตามผลการศึกษา
ผลการปฏิบตั ิงานของผูรับทุน
และการอบรมหลังสําเร็จ
การศึกษา

ฝาย สควค. สํานัก
วิชาการ
ฝาย สควค. สํานัก
วิชาการ
ฝาย สควค. สํานัก
วิชาการ

17. ผูรับผิดชอบโครงการ
17.1 หัวหนาโครงการ
ชื่อ-สกุล ดร. พรชัย อินทรฉาย
E-mail address pinch@ipst.ac.th
17.2 เลขานุการโครงการ
ชื่อ-สกุล ดร. นันทวัน สมสุข
E-mail address nnant@ipst.ac.th
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หนวยงานภายนอกที่รวมดําเนินการ

บทบาท/หนาที่

หนวยงาน

บทบาท/หนาที่

กรรมการ
สัมภาษณ
วิทยากร ชี้แจง
หลักสูตรที่
ปรับเปลีย่ น
วิทยากร ชี้แจง
หลักสูตรที่
ปรับเปลีย่ น

1. ศูนยมหาวิทยาลัย
2. สทศ.
1. มทส.
2. รร.ฝกประสบการณ
วิชาชีพครู
1.ศูนยเครือขาย สควค.
ระดับภูมิภาค

1. พัฒนาผูรับทุน
2. สรางขอสอบ
1. ศูนยอบรม
2. พัฒนาผูรับทุน
1. เปนศูนย
ประสาน และ
จัดการอบรม

โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 2301

โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 7601
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โครงการหลัก 16 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. ชื่อโครงการ บริหารการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (พสวท.)
2. ลักษณะโครงการ



ใหม



ตอเนื่อง

3. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติ
ยุทธศาสตรชาติที่เกี่ยวของ

เปาหมายที่เกี่ยวของ

 เปาหมายที่ 1 คนไทยเปนคนดี
คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับ
ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนา
วิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
และเสริมสรางศักยภาพ
 เปาหมายที่ 2 สังคมไทยมี
ทรัพยากรมนุษย
สภาพแวดลอมที่เอื้อและสนับสนุน
ตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต

ประเด็นที่เกี่ยวของ
 ประเด็นที่ 4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอด
ชวงชีวิต
• ประเด็นยอยที่ 4.2.2 ชวงวัยเรียน/วัยรุน ปลูกฝง
ความเปนคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะความสามารถ
การเรียนรูที่สอดรับกับทักษะ
ในศตวรรษ
ที่ 21
 ประเด็นที่ 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่
ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
• ประเด็นยอยที่ 4.3.1 การปรับเปลีย่ นระบบการ
เรียนรูใหเอื้อตอการพัฒนาทักษะสําหรับศตวรรษที่
21
• ประเด็นยอยที่ 4.3.2 การเปลีย่ นโฉมบทบาท
“ครู” ใหเปนครูยุคใหม
• ประเด็นยอยที่ 4.3.3 การเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท
• ประเด็นยอยที่ 4.3.4 การพัฒนาระบบการ
เรียนรูต ลอดชีวิต

4. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ

เปาหมายที่เกี่ยวของ

 เปาหมายที่ 2 คนในสังคมไทย
ทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู
และความสามารถเพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและ
 เปาหมายที่ 3 คนไทยไดรับ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
การศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพสูงตาม
มาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู
ดวยตนเองอยางตอเนื่อง
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แนวทางที่เกี่ยวของ
 แนวทางการพัฒนา 3.2 พัฒนาศักยภาพคน
ใหมีทักษะความรู และความสามารถในการ
ดํารงชีวิตอยางมีคณ
ุ คา
• 3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุน ใหมี
ทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ
มีความคิดสรางสรรค มีทักษะการทํางานและการ
ใชชีวิตที่พรอมเขาสูตลาดงาน
 แนวทางการพัฒนา 3.3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
• 3.3.1 ปรับหลักสูตรการผลิตครูทเี่ นน

ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ

เปาหมายที่เกี่ยวของ

แนวทางที่เกี่ยวของ
สมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเปนครู เปนผูแนะนํา
และสามารถกระตุนการเรียนรูของผูเรียน

5. ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
6. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร สสวท. ปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564
ยุทธศาสตรที่ 4 เรงรัด พัฒนา และสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ
เทคโนโลยี เพื่อเปน กําลังในการพัฒนาประเทศดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตามนโยบาย
ประเทศไทย 4.0
เปาประสงค นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพเขาสูอาชีพที่เหมาะสมเพื่อ
เปนกําลังในการพัฒนาประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0
กลยุทธ ผลิตและพัฒนานักวิจัยคุณภาพ เพื่อเปนนักวิทยาศาสตร นักวิจัย นักนวัตกรรม และนักเทคโนโลยี
ชั้นนําของประเทศ
ผลผลิต
บัณฑิต พสวท. และโอลิมปกวิชาการ มีคุณภาพและเปนนักวิทยาศาสตร นักวิจัย นักนวัตกรรมและนัก
เทคโนโลยีชั้นนําของประเทศ
ผลลัพธ
ประเทศไทยมีนักวิทยาศาสตร นักวิจัย นักเทคโนโลยี นักนวัตกรรมและผูเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตร
คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ที่เพิ่มขึ้นจากการสรางนักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษ
7. หลักการและเหตุผล
นักเรียน นักศึกษา เปนทรัพยากรหลักดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีที่สามารถจะ
ขับเคลื่อนประเทศไปสูความกาวหนา การใหทุนสนับสนุนการศึกษาเพื่อตอบสนองตอความตองการของประเทศ
และหนวยงานที่เกี่ยวของ จึงมีบทบาทที่สําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศเพราะการศึกษาคือรากฐานของ
การพั ฒนาทรัพยากรมนุ ษย โดยโครงการ พสวท. มีจุดมุงหมายเพื่อสรางฐานกําลังคนของชาติในอนาคต
การจูงใจใหนักเรียนและนักศึกษาที่มีศักยภาพสูงหรือความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
สนใจมาสมัครรับทุน เพื่อศึกษาตอเนื่องจนถึงระดับปริญญาเอก มีความรู สนใจและเลือกประกอบอาชีพเปน
นักวิทยาศาสตร นักวิจัย นักนวัตกรรม และนักเทคโนโลยีซึ่งเปนสาขาสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศ
8. วัตถุประสงค
8.1 เพื่อสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรูความสามารถทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรเขารับทุน
ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษา เพื่อศึกษาตอเนื่องจนถึงระดับปริญญาเอก
ทั้งในและตางประเทศ
8.2 เพื่อพัฒนาและสงเสริมศักยภาพนักเรียนทุนสูมาตรฐานสากล
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8.3 เพื่ อให ผู รั บ ทุ น นํ า องค ความรู ไปบู ร ณาการและ/หรือตอยอดพัฒ นาเปน โครงงานหรือผลงานวิจั ย
เผยแพรในเวที วิชาการและ/หรือการประชุมวิชาการ ทั้งในและตางประเทศ เพื่อใหหนวยงานภาครัฐ
และภาคเอกชนได มีโ อกาสนํ า องค ความรูและ/หรือนวั ตกรรมที่เกิด จากนักเรีย นทุน หรือ บัณฑิ ต
พสวท. ไปตอยอดเพื่อใหเกิดผลกระทบเชิงบวกทางเศรษฐกิจของประเทศ
8.4 เพื่ อ ติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานพั ฒ นาและส ง เสริ ม ผู มี ค วามสามารถพิ เ ศษทางวิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยี
9. เปาหมายของโครงการหลัก
9.1 ผลผลิต (Output)
คาเปาหมาย
หนวยนับ
2562

ตัวชี้วัดผลผลิต
เชิงปริมาณ
1. เครื่อ งมื อ สํ า หรั บ สรรหา คั ด เลื อ กนั ก เรี ย นเข า รั บ ทุ น ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาและ
ระดับอุดมศึกษา
2. นักเรียนที่ผานการสรรหา คัดเลือกเขารับทุน
3. นักเรียนทุนไดรับการพัฒนาศักยภาพ
4. นักเรียนทุนไดรับรางวัลหรือคัดเลือกรวมกิจกรรม ระดับชาติหรือนานาชาติ
5. ผลงานวิจัยของนักเรียนทุน/บัณฑิตทุนเผยแพรสสู าธารณชน
6. ครูและบุคลากรในเครือขาย พสวท. ไดรับการสงเสริมศักยภาพ
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียน หรือบัณฑิตไดรับรางวัล หรือไดรับการสงเสริมศักยภาพ
2. ผูสําเร็จการศึกษาผานเกณฑตามมาตรฐานที่กําหนด

ฉบับ

9

คน
คน
คน
เรื่อง
คน

140
1,200
80
180
60

รอยละ
รอยละ

80
80

9.2 ผลลัพธ (Outcome)
ตัวชี้วัดผลลัพธ
เชิงปริมาณ
1. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
สามารถนําองคความรูทไี่ ดรับจากการพัฒนาไปตอยอดสรางโครงงาน/ผลงานวิจัยที่
เปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ และมีผลงานที่ไดมาตรฐานสากล
2. ครูและบุคลากรในเครือขาย พสวท. ไดรับการสงเสริมศักยภาพ
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียน หรือบัณฑิตไดรับรางวัล หรือไดรับการสงเสริมศักยภาพ
2. ผูสําเร็จการศึกษาผานเกณฑตามมาตรฐานที่กําหนด
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คาเปาหมาย
หนวยนับ
2562
คน

1,200

คน

60

รอยละ
รอยละ

80
80

10. ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของกิจกรรมหลักของโครงการ
คาเปาหมาย
หนวยนับ
2562

กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัดผลผลิต

การสรรหา พัฒนา
และวิจัยเพื่อสงเสริม
ศักยภาพผูร ับทุน
พสวท. และการสราง
ความเขมแข็ง
เครือขาย พสวท.

เชิงปริมาณ
1. เครื่องมือสําหรับสรรหา คัดเลือกนักเรียนเขารับทุนระดับ
มัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา
2. นักเรียนที่ผานการสรรหา คัดเลือกเขารับทุน
3. นักเรียนทุนไดรับการพัฒนาศักยภาพ
4. นักเรียนทุนไดรับรางวัลหรือคัดเลือกรวมกิจกรรม ระดับชาติหรือ
นานาชาติ
5. ผลงานวิจัยของนักเรียนทุน/บัณฑิตทุนเผยแพรสสู าธารณชน
6. ครูและบุคลากรในเครือขาย พสวท. ไดรับการสงเสริมศักยภาพ
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียน หรือบัณฑิตไดรับรางวัล หรือไดรับการสงเสริมศักยภาพ

ฉบับ

9

คน
คน
คน

220
1,200
80

เรื่อง
คน

180
60

คน

200

11. กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรับประโยชน นักเรียนทุน พสวท. ศูนยโรงเรียน พสวท. และมหาวิทยาลัยคูศูนย
10 แหง
12. พื้นที่การดําเนินการ สสวท. ศูนยโรงเรียน พสวท. ศูนยมหาวิทยาลัย พสวท. หนวยงานที่รวมทํา MOU
กับ สสวท. หรือหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
13. ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
14. เงินงบประมาณ จํานวน 51,800,000 บาท
15. เปาหมายและงบประมาณ
กิจกรรม
การสรรหา พัฒนา และวิจัยเพื่อสงเสริมศักยภาพผูรับทุน พสวท. และ
การสรางความเขมแข็งเครือขาย พสวท.
รวม
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ป 2562
เปาหมาย งบประมาณ
51,800,000
1,200 คน

-

51,800,000

16. หนวยงานรับผิดชอบกิจกรรมและหนวยงานรวมดําเนินงาน
กิจกรรม
การสรรหา พัฒนา และวิจัย
เพื่อสงเสริมศักยภาพผูร ับทุน
พสวท. และการสรางความ
เขมแข็งเครือขาย พสวท.
1. การคัดเลือกนักเรียนเขารับ
ทุนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย รอบที่ 2
2. การอบรมโปรแกรมเสริม
นักเรียนทุน พสวท.

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กิจกรรม

หนวยงานของ สสวท.
ที่รวมดําเนินการ
บทบาท/
หนวยงาน
หนาที่

หนวยงานภายนอก
ที่รวมดําเนินการ
หนวยงาน

บทบาท/หนาที่

พสวท.

-

-

อพวช.

สนามสอบการ
คัดเลือกรอบที่ 2

พสวท.

-

-

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาลัยพัฒนศาสตร ปวย
อึ๊งภากรณ

3. การอบรมโปรแกรมเสริม
สําหรับครู

พสวท.

-

-

สวทช., มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสรุ นารี

4. การพัฒนาศักยภาพครูใน
การสรางงานวิจัยทางดาน การ
จัดการศึกษาสําหรับผูมี
ความสามารถพิเศษเพื่อพัฒนา
นักเรียนทุน พสวท.
5. การประชุมวิชาการ
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยี ระดับ
มัธยมศึกษา

พสวท.

-

-

เครือขายโรงเรียน ครู และ
บัณฑิต พสวท.

สถานที่จัดอบรม
วิทยากร และ
ประสานงานการ
จัดกิจกรรม
สถานที่จัด
กิจกรรม และ
ประสานงานการ
จัดกิจกรรม
ครูพี่เลีย้ ง
อาจารยที่ปรึกษา
โครงงาน

พสวท.

-

-

เครือขายโรงเรียน ครู และ
บัณฑิต พสวท.

6. การประชุมวิชาการ ATPAC
และ ATPER สําหรับนักเรียน
ทุน พสวท. ระดับอุดมศึกษา
ตางประเทศ

พสวท.

-

-

ATPAC และ ATPER
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กรรมการ
ประสานงานและ
ดําเนินการจัด
กิจกรรม และ
อํานวยความ
สะดวกสถานที่จัด
งานประชุม
วิชาการ
ประสานงานและ
ดําเนินการจัด
กิจกรรม และ
อํานวยความ
สะดวกสถานที่จัด
งานประชุม
วิชาการ

17. ผูรับผิดชอบโครงการ
17.1 หัวหนาโครงการ
ชื่อ-สกุล ดร. พรชัย อินทรฉาย
E-mail address : pinch@ipst.ac.th
17.2 เลขานุการโครงการ
ชื่อ-สกุล นายมิตรชัย คํางอก
E-mail address : mkham@ipst.ac.th
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โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1130

โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 2310

โครงการหลัก 17 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. ชื่อโครงการ โอลิมปกวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ



ใหม



ตอเนื่อง

3. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติ
ยุทธศาสตรชาติที่เกี่ยวของ

เปาหมายที่เกี่ยวของ

 เปาหมายที่ 1 คนไทยเปนคนดี
คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับ
ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนา
วิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
และเสริมสรางศักยภาพ
 เปาหมายที่ 2 สังคมไทยมี
ทรัพยากรมนุษย
สภาพแวดลอมที่เอื้อและสนับสนุน
ตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต

ประเด็นที่เกี่ยวของ
 ประเด็นที่ 4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอด
ชวงชีวิต
• ประเด็นยอยที่ 4.2.2 ชวงวัยเรียน/วัยรุน ปลูกฝง
ความเปนคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะความสามารถ
การเรียนรูที่สอดรับกับทักษะ
ในศตวรรษ
ที่ 21
 ประเด็นที่ 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่
ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
• ประเด็นยอยที่ 4.3.1 การปรับเปลีย่ นระบบการ
เรียนรูใหเอื้อตอการพัฒนาทักษะสําหรับศตวรรษที่
21
• ประเด็นยอยที่ 4.3.2 การเปลีย่ นโฉมบทบาท
“ครู” ใหเปนครูยุคใหม
• ประเด็นยอยที่ 4.3.3 การเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท
• ประเด็นยอยที่ 4.3.4 การพัฒนาระบบการ
เรียนรูต ลอดชีวิต

4. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ

เปาหมายที่เกี่ยวของ

 เปาหมายที่ 2 คนในสังคมไทย
ทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู
และความสามารถเพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและ
 เปาหมายที่ 3 คนไทยไดรับ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
การศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพสูงตาม
มาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู
ดวยตนเองอยางตอเนื่อง
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แนวทางที่เกี่ยวของ
 แนวทางการพัฒนา 3.2 พัฒนาศักยภาพคน
ใหมีทักษะความรู และความสามารถในการ
ดํารงชีวิตอยางมีคณ
ุ คา
• 3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุน ใหมี
ทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ
มีความคิดสรางสรรค มีทักษะการทํางานและการ
ใชชีวิตที่พรอมเขาสูตลาดงาน
 แนวทางการพัฒนา 3.3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
• 3.3.1 ปรับหลักสูตรการผลิตครูทเี่ นน

ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ

เปาหมายที่เกี่ยวของ

แนวทางที่เกี่ยวของ
สมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเปนครู เปนผูแนะนํา
และสามารถกระตุนการเรียนรูของผูเรียน

5. ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
6. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร สสวท. ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
ยุทธศาสตรที่ 4 เรงรัด พัฒนา และสงเสริม ผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ
เทคโนโลยี เพื่อเปนกําลังในการพัฒนาประเทศดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตามนโยบายประเทศไทย 4.0
เปาประสงค นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพเขาสูอาชีพที่เหมาะสม เพื่อ
เปนกําลังในการพัฒนาประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0
กลยุทธ ผลิตและพัฒนานักวิจัยคุณภาพ เพื่อเปนนักวิทยาศาสตร นักวิจัย นักนวัตกรรม และนักเทคโนโลยี
ชั้นนําของประเทศ
ผลผลิต
1. บัณฑิต พสวท. และโอลิมปกวิชาการ มีคุณภาพและเปนนักวิทยาศาสตร นักวิจัย นักนวัตกรรม
และนักเทคโนโลยีชั้นนําของประเทศ
ผลลัพธ
1. ประเทศไทยมีนักวิทยาศาสตร นักวิจัย นักเทคโนโลยี นักนวัตกรรมและผูเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตร
คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ที่เพิ่มขึ้นจากการสรางนักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษ
7. หลักการและเหตุผล
ความก า วหน า ทางด า นวิ ทยาศาสตร และเทคโนโลยี เป น หนึ่ งในดัช นีชี้วั ดความเจริ ญ ของแตล ะ
ประเทศ ซึ่งเกิดจากความรูความสามารถของนักวิทยาศาสตรที่ไดวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่สรางสรรคและ
เปนประโยชนตอมนุษยชาติ การกระตุนใหเยาวชนของชาติสนใจการเรียนรูทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
อยางจริงจัง จึงเปนขั้นตอนสําคัญที่จะนําไปสูการสรางนักวิทยาศาสตร ผูเปนทรัพยากรบุคคลที่มีความสําคัญ
อยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศ ดังนั้นจึงไดจัดใหมีโครงการจัดสงผูแทนประเทศไทยไปแขงขันคณิตศาสตร
วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ ซึ่งเริ่มดําเนินการตั้งแตป พ.ศ. 2532 และเปนโครงการที่ชวยสงเสริม
การสรางบรรยากาศการเรียนการสอนคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรไดอยางกวางขวาง อีกทั้งยังเปนสวนหนึ่ง
ในการผลักดันใหเยาวชนไทยที่มีความตั้งใจศึกษาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ไดมีโอกาสแสดงความสามารถ
เต็มตามศักยภาพของตนเอง นอกจากนี้ ผูแทนประเทศที่ไปเขารวมแขงขันยังมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ
กับผูแทนจากประเทศตางๆ ทั่วโลก คณะอาจารยไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนการจัดหลักสูตรและเนื้อหาการสอน
วิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยนานาประเทศ อันจะเปนการสรางความสัมพันธที่ดี
อยางตอเนื่องถึงอนาคต ดังนั้น ผูแทนประเทศไทยที่เขารวมการแขงขัน รวมถึงนักเรียนที่ผานกิจกรรมการเรียน
การสอนในคายโอลิมปก ณ สสวท. จะไดรับโอกาสในการเรียนรูทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และประสบการณ
เขารวมแขงขันทางวิชาการในเวทีระดับโลก และจะเปนกําลังสําคัญสําหรับโรงเรียน ครู อาจารย และเพื่อน
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นักเรียนดวยกัน รวมทั้งสามารถสอนเพื่อนในสถานศึกษาของตน ใหมีความรูความสามารถดานวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และเทคโนโลยีไดอีกดวย
8. วัตถุประสงค
1. เพื่อกระตุนใหเกิดบรรยากาศทางวิชาการ อันจะสงเสริมการเรียนการสอนคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตร ใหเปนที่สนใจของเยาวชน ซึ่งจะนําไปสูการปรับปรุงระบบการเรียนการสอน
ตลอดจนการวัดผลใหเหมาะสมและมีมาตรฐานเทียบเทากับประเทศที่พัฒนาแลว
2. เพื่อสงเสริมและเปดโอกาสใหเยาวชนไดแสดงความสามารถดานวิชาการและพัฒนาภูมิปญญาของตน
ใหสูงยิ่งๆ ขึ้น โดยการเขารวมแขงขันกับเยาวชนที่มีความสามารถจากนานาชาติ
3. เพื่อสงเสริมและสรางสัมพันธไมตรี ความเขาใจ พรอมกับแลกเปลี่ยนประสบการณ ความรู ความคิดเห็น
ระหวางครูและนักเรียนไทยกับครูและนักเรียนจากนานาชาติ
9. เปาหมายของโครงการหลัก
9.1 ผลผลิต (Output)
คาเปาหมาย
หนวยนับ
2562

ตัวชี้วัดผลผลิต
เชิงปริมาณ
1. นักเรียนเขาอบรมวิชาการของ สสวท.
2. ผูแทนประเทศไทยเขารวมแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ
(วิชาคณิตศาสตร 6 คน คอมพิวเตอร 4 คน เคมี 4 คน ชีววิทยา 4 คนฟสิกส 8 คน วิทยาศาสตร
โลกและอวกาศ 4 คน และดาราศาสตรและฟสิกสดาราศาสตร 5 คน)
3. นักเรียนเขารวมกิจกรรมจิตอาสานักเรียนทุนโอลิมปกวิชาการฯ
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากศูนยโรงเรียนโอลิมปกวิชาการ คาย 1 สอวน. เขารวมอบรม
เชิงปฏิบัติการสาหรับครูผูสอนวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
5. บุคลากรทางการศึกษาและผูสนใจเขารวมงานครบรอบ 30 ป และเผยแพรผลงานที่เปน
ประโยชนในดานตางๆ
6. วิทยากรหรือผูเ สวนา ที่เคยเปนนักเรียนหรือผูแทนประเทศไทยไปแขงขันขันคณิตศาสตร
วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ เขารวมในงานครบรอบ 30 ป
7. ผลงานที่ เ ป น ประโยชน ใ นด า นต า งๆ โดยการจั ด นิ ท รรศการขนาดใหญ แ ละโปสเตอร
ประชาสัมพันธ
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนทีเ่ ขาอบรมวิชาการของ สสวท. มีความรูความเขาใจ ไมนอยกวา
2. ผูแทนประเทศไทยที่เขารวมแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ ไดรับ
รางวัลจากการแขงขัน ไมนอยกวา
3. นักเรียนเขารวมกิจกรรมจิตอาสานักเรียนทุนโอลิมปกวิชาการฯ มีความรูความเขาใจในสาขา
ของโอลิมปกวิชาการฯ และสามารถนําความความรูไปประยุกตใช ไมนอยกวา
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คน
คน

220
35

คน
คน

100
200

คน

1,200

คน

10

เรื่อง

10

รอยละ
รอยละ

80
80

รอยละ

80

9.2 ผลลัพธ (Outcome)
คาเปาหมาย
หนวยนับ
2562

ตัวชี้วัดผลลัพธ
เชิงปริมาณ
ประเทศไทยมีเยาวชนผูไดรับรางวัลการแขงขันความสามารถพิเศษและอัจฉริยภาพระดับ
นานาชาติเทากับจานวนที่สงเขารวมแขงขัน

คน

35

รอยละ

80

รอยละ

80

เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนที่ไดรับคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทยฯ มีศักยภาพทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ตามเกณฑมาตรฐานสากล ไมนอยกวา
2. นักเรียนมีความตั้งใจ และสนใจศึกษาดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีมากขึ้น
ไมนอยกวา

10. ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของกิจกรรมหลักของโครงการ
กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัดผลผลิต

1. การพัฒนา
นักเรียนและ
จัดสงผูแทน
ประเทศไทยไป
แขงขัน
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
โอลิมปกระหวาง
ประเทศ

1. นักเรียนเขาอบรมวิชาการของ สสวท.
2. ผูแทนประเทศไทยเขารวมแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตรโอลิมปก
ระหวางประเทศ (วิชาคณิตศาสตร 6 คน คอมพิวเตอร 4 คน เคมี 4 คน
ชีววิทยา 4 คนฟสิกส 8 คน วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ 4 คน และดารา
ศาสตรและฟสิกสดาราศาสตร 5 คน)
3. นักเรียนเขารวมกิจกรรมจิตอาสานักเรียนทุนโอลิมปกวิชาการฯ
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากศูนยโรงเรียนโอลิมปกวิชาการ คาย
1 สอวน. เขารวมอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารสาหรับครูผสู อนวิชาวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร
5. บุคลากรทางการศึกษาและผูสนใจเขารวมงานครบรอบ 30 ป และ
เผยแพรผลงานที่เปนประโยชนในดานตางๆ
6. วิทยากรหรือผูเ สวนา ที่เคยเปนนักเรียนหรือผูแทนประเทศไทยไป
แขงขันขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตรโอลิมปก ระหวางประเทศ เขารวมใน
งานครบรอบ 30 ป
7. ผลงานที่เปนประโยชนในดานตางๆ โดยการจัดนิทรรศการขนาดใหญ
และโปสเตอรประชาสัมพันธ

คาเปาหมาย
หนวยนับ
2562
คน
220
คน
35

คน
คน

100
200

คน

1,200

คน

10

เรื่อง

10

11. กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรับประโยชน
11.1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ
11.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากศูนยโรงเรียนโอลิมปกวิชาการ คาย 1 สอวน.
12. พื้นที่การดําเนินการ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ
13. ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
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14. เงินงบประมาณ จํานวน 17,500,000 บาท
15. เปาหมายและงบประมาณ
กิจกรรม
1. การพัฒนานักเรียนและจัดสงผูแ ทนประเทศไทยไปแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตร
โอลิมปกระหวางประเทศ

ป 2562
เปาหมาย งบประมาณ
17,500,000
220 คน

รวม

17,500,000

16. หนวยงานรับผิดชอบกิจกรรมและหนวยงานรวมดําเนินงาน
กิจกรรม
1. การพัฒนา
นักเรียนและจัดสง
ผูแทนประเทศไทย
ไปแขงขัน
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
โอลิมปกระหวาง
ประเทศ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กิจกรรม

หนวยงานภายนอก
ที่รวมดําเนินการ

หนวยงานของ สสวท.
ที่รวมดําเนินการ
หนวยงาน

ฝายโอลิมปกฯ - สาขาคณิตศาสตร
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย
- สาขาวิทยาศาสตร
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย
- สวนเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
- สวน
ประชาสัมพันธ
- ฝายบริหารทั่วไป
- ฝายออกแบบและ
พัฒนาอุปกรณ

17. ผูรับผิดชอบโครงการ
17.1 หัวหนาโครงการ
ชื่อ-สกุล ดร.พรชัย อินทรฉาย
E-mail address : pinch@ipst.ac.th
17.2 เลขานุการโครงการ
ชื่อ-สกุล นางสาวนวรัตน อินทุวงศ
E-mail address : nindu@ipst.ac.th
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บทบาท/หนาที่

หนวยงาน

บทบาท/หนาที่

- รวมประสาน
วิทยากรและนักเรียน
ที่เขาอบรมคัดเลือก
- รวมเปน
คณะกรรมการฯ
และคณะทํางาน
- รวมถายภาพนิ่ง
- รวมจัดทําขาว
เผยแพร
ประชาสัมพันธขอมูล
- รวมผลิตอุปกรณ
สําหรับครูศูนย
โรงเรียนคาย 1
สอวน.

- มูลนิธิ สอวน.
- สพฐ.
- สมาคมตางๆ
- มหาวิทยาลัย

- รับสมัคร
นักเรียน
- รวมพิจารณา
คัดเลือกคณะ
ผูแทนประเทศ
ไทยฯ
- วิทยากรใน
สังกัดใหการ
อบรมนักเรียน

โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 2301

โทรศัพท 02-3924021 ตอ 2201
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โครงการหลัก 18 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. ชื่อโครงการ พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
2. ลักษณะโครงการ

 ใหม

 ตอเนื่อง

3. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติ
ยุทธศาสตรชาติที่เกี่ยวของ

เปาหมายที่เกี่ยวของ

ประเด็นที่เกี่ยวของ
 ประเด็นที่ 4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอด
ชวงชีวิต
• ประเด็นยอยที่ 4.2.2 ชวงวัยเรียน/วัยรุน
ปลูกฝงความเปนคนดี มีวินยั พัฒนาทักษะ
ความสามารถการเรียนรูที่สอดรับกับทักษะใน
 เปาหมายที่ 1 คนไทยเปนคนดี ศตวรรษที่ 21
คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถี  ประเด็นที่ 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่
ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและ ชีวิตในศตวรรษที่ 21
เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  เปาหมายที่ 2 สังคมไทยมี
• ประเด็นยอยที่ 4.3.1 การปรับเปลีย่ นระบบ
สภาพแวดลอมที่เอื้อและสนับสนุน การเรียนรูใหเอื้อตอการพัฒนาทักษะสําหรับ
ตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต
ศตวรรษที่ 21
• ประเด็นยอยที่ 4.3.3 การเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ
ทุกประเภท
• ประเด็นยอยที่ 4.3.4 การพัฒนาระบบการ
เรียนรูต ลอดชีวิต

4. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ยุทธศาสตรชาติที่เกี่ยวของ

เปาหมายทีเ่ กี่ยวของ

ประเด็นที่เกี่ยวของ
 แนวทางการพัฒนา 3.2 พัฒนาศักยภาพคนให
มีทักษะความรู และความสามารถในการดํารงชีวิต
 เปาหมายที่ 2 คนในสังคมไทย อยางมีคุณคา
• 3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุน ใหมีทักษะ
ทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และ
การคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ มีความคิด
ความสามารถเพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสราง
สรางสรรค มีทักษะการทํางานและการใชชีวิตที่
 เปาหมายที่ 3 คนไทยไดรับ
และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
พรอมเขาสูต ลาดงาน
การศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพสูงตาม
มาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู  แนวทางการพัฒนา 3.3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
ดวยตนเองอยางตอเนื่อง
• 3.3.1 ปรับหลักสูตรการผลิตครูทเี่ นนสมรรถนะ
มีจิตวิญญาณความเปนครู เปนผูแนะนําและ
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ยุทธศาสตรชาติที่เกี่ยวของ

เปาหมายทีเ่ กี่ยวของ

ประเด็นที่เกี่ยวของ
สามารถกระตุนการเรียนรูของผูเรียน

5. ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
6. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร สสวท. ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
ยุทธศาสตรที่ 4 เรงรัด พัฒนา และสงเสริม ผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ
เทคโนโลยี เพื่อเปนกําลังในการพัฒนาประเทศดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตามนโยบายประเทศไทย 4.0
เปาประสงค นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพเขาสูอาชีพที่เหมาะสม เพื่อ
เปนกําลังในการพัฒนาประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0
กลยุทธ ผลิตและพัฒนานักวิจัยคุณภาพ เพื่อเปนนักวิทยาศาสตร นักวิจัย นักนวัตกรรม และนักเทคโนโลยี
ชั้นนําของประเทศ
ผลผลิ ต มี ร ะบบกลไกการพั ฒ นาและสงเสริมผู มีความสามารถพิเ ศษฯ ระดับ การศึก ษาปฐมวั ย
การศึกษาขั้นพื้นฐานและการอาชีวศึกษา เพื่อเปนฐานสูการพัฒนากําลังคน อยางเปนระบบมากขึ้นและมี
จํานวนเพิ่มขึ้นตามลําดับ
ผลลัพธ ประเทศไทยมีนักวิทยาศาสตร นักวิจัย นักเทคโนโลยี นักนวัตกรรมและผูเชี่ยวชาญดาน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ที่เพิ่มขึ้นจากการสรางนักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษ
7. หลักการและเหตุผล
ดําเนินการเพื่อขยายฐานการพัฒนาและรูปแบบการศึกษาไปยังกลุมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ดานวิทยาศาสตร โดยมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเตรียมบุคคลกรตั้งแตระดับประถมศึกษาตอเนื่องจนถึง
ระดับบัณฑิตศึกษา มีการปลูกฝงกระบวนการคิดเพื่อใหมีวิสัยทัศนที่กวางไกล ผลที่คาดวาจะไดรับคือนักเรียน
ที่รับการพัฒนาจะเปนสวนหนึ่งของฐานกําลังคนที่สําคัญที่จะสรางงานวิจัย นวัตกรรมใหมๆ ที่สามารถนําไป
พัฒนาประยุกตในภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม เปนตน
8. วัตถุประสงค
8.1 เพื่อสรรหาผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
8.2 เพื่อสงเสริมนักเรียนผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรได
8.3 เพื่อสรางบรรยากาศใหนักเรียนสนใจการเรียนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมากขึ้น
8.4 เพื่ อ พั ฒ นาและขยายผลการจั ด กิ จ กรรมเสริม หลั ก สูต ร สํ า หรั บ นั ก เรีย นผู มี ค วามสามารถพิ เ ศษ
ทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

9. เปาหมายของโครงการหลัก
9.1 ผลผลิต (Output)
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คาเปาหมาย
หนวยนับ
2562

ตัวชี้วัดผลผลิต
เชิงปริมาณ
1. นักเรียนที่ไดรับการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ตามเกณฑ
มาตรฐานสากล
2. กิจกรรมคายวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
3. ครูที่สามารถจัดการเรียนการสอนสาหรับนักเรียนที่มีอัจฉริยภาพดานวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร ตามเกณฑมาตรฐานสากล
4. สถานศึกษาตนแบบสามารถพัฒนานักเรียนที่มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร ตามเกณฑมาตรฐานสากล
5. เอกสารเสริมแนวคิดขอสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร ประจําปการศึกษา 2561
6. คูมือการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรระดับประถมศึกษา
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนที่ไดรับการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ตามเกณฑ
มาตรฐานสากลไมนอยกวา
2. วิทยากรที่ผานการอบรมสามารถนําความรู เทคนิคตาง ๆ ไปจัดกิจกรรมประจําศูนย
อยางมีประสิทธิภาพ และสามารถถายทอดใหครูในโรงเรียนที่สนใจไดไม นอยกวา

คน

4,000

ชุด
คน

4
120

แหง

30

เลม

4

เลม

1

รอยละ

90

รอยละ

90

9.2 ผลลัพธ (Outcome)
คาเปาหมาย
หนวยนับ
2562

ตัวชี้วัดผลลัพธ
เชิงปริมาณ
1. มีนักเรียนที่ไดรับคัดเลือกเขาโครงการฯ เขารวมกิจกรรมเพื่อพัฒนาอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
2. ประเทศไทยมีครูที่จดั การเรียนการสอนสําหรับนักเรียนที่มีอัจฉริยภาพดาน
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ตามเกณฑของ สสวท. ในจํานวนเพิ่มขึ้น
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนที่ไดรับคัดเลือกเขาโครงการฯ เขารวมกิจกรรมเพื่อพัฒนาอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร มีความรูความเขาใจเกีย่ วกับวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร รวมทั้งความพึงพอใจในภาพรวมไมนอยกวา
2. ครูที่ผานการอบรมสามารถนําความรู เทคนิคตาง ๆ ไปจัดจัดการเรียนการสอน
สาหรับนักเรียนที่มีอัจฉริยภาพดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ตามเกณฑของ สสวท. ไดอยางมีประสิทธิภาพและสามารถถายทอดใหครูใน
โรงเรียนทีส่ นใจไดไมนอยกวา

10. ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของกิจกรรมหลักของโครงการ
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คน

4,000

คน

120

รอยละ

90

รอยละ

80

กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัดผลผลิต

1. การพัฒนาและขยายผล
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร สําหรับ
เยาวชน

1. นักเรียนที่ไดรับการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร ตามเกณฑมาตรฐานสากล
2. กิจกรรมคายวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
3. ครูที่สามารถจัดการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนที่มี
อัจฉริยภาพดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ตามเกณฑ
มาตรฐานสากล
4. สถานศึกษาตนแบบสามารถพัฒนานักเรียนที่มีอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรตามเกณฑมาตรฐานสากล
5. เอกสารเสริมแนวคิดขอสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ประจําปการศึกษา 2561
6. คูมือการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร ระดับประถมศึกษา

คาเปาหมาย
หนวยนับ
2562
คน
4,000
ชุด
คน

4
120

แหง

30

เลม

4

เลม

1

11. กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรับประโยชน นักเรียนระดับประถมศึกษาทั่วประเทศ นักเรียนที่สมัครเขาศึกษาตอ
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แหง และครูผูสอนวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร ระดับประถมศึกษาจํานวน 30 โรงเรียน
12. พื้นที่การดําเนินการ โรงเรียนระดับประถมศึกษาทั่วประเทศ ทุกสังกัด (สพฐ. สช. สท. สกอ. กทม.
การศึกษาตามอัธยาศัย)
13. ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
14. เงินงบประมาณ จํานวน 25,566,900 บาท
15. เปาหมายและงบประมาณ
กิจกรรม
1. การพัฒนาและขยายผลอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร สําหรับเยาวชน
รวม
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ป 2562
เปาหมาย
งบประมาณ
4,000 คน
25,566,900
25,566,900

16. หนวยงานรับผิดชอบกิจกรรมและหนวยงานรวมดําเนินงาน
กิจกรรม
1. การพัฒนาและ
ขยายผลอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร สําหรับ
เยาวชน

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กิจกรรม
ฝาย
โอลิมปก

หนวยงานของ สสวท.
ที่รวมดําเนินการ
หนวยงาน
สาขาคณิตศาสตร
ประถมศึกษา
สาขาคณิตศาสตร
มัธยมศึกษา
สาขาวิทยาศาสตร
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย
สาขาวิจัยและ
ประเมินมาตรฐาน
ฝายบริหารทั่วไป
ฝายออกแบบและ
พัฒนาอุปกรณ
สวนเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
สวน
ประชาสัมพันธ
สวนเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
สวน
ประชาสัมพันธ
ฝายออกแบบและ
พัฒนาอุปกรณ
ฝายออกแบบและ
พัฒนาอุปกรณ

บทบาท/หนาที่

หนวยงานภายนอก
ที่รวมดําเนินการ
หนวยงาน

รวมพิจารณา
สํานักงานคณะกรรมการ
ขอสอบ รอบที่ 1 การศึกษาขั้นพื้นฐาน
และรอบที่ 2
(สพฐ.)และสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา (สพป.) 182
เขต

บทบาท/หนาที่
รวมดําเนินการจัดสอบ
คัดเลือกรอบที่ 1

รวมเปน
คณะทํางานการ
จัดงานพิธีมอบ
เหรียญรางวัล

โรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย 12 แหง

รวมถายภาพนิ่ง
จัดทําขาว
เผยแพร

สพฐ. และ สพป. 76 เขต
(จังหวัดละ 1 เขต)

รวมผลิตอุปกรณ
สําหรับการ
อบรมครู
รวมผลิตอุปกรณ
สําหรับศูนย
พัฒนา
อัจฉริยภาพฯ

คณะวิทยาศาสตร
รวมดําเนินการจัดสอบ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ภาคปฏิบตั ิวิชา
วิทยาศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมสรางและพิจารณา
มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอสอบ รอบที่ 1 และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รอบที่ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนคร
เหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
โรงเรียนกําเนิดวิทย
โรงเรียนราชวินิตบางแกว
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ดําเนินการรับสมัครและ
สอบคัดเลือกรอบแรก
ผานโครงการพัฒนา
อัจฉริยภาพฯ

รวมดําเนินการจัดสอบ
คัดเลือกรอบที่ 2

กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กิจกรรม

หนวยงานของ สสวท.
ที่รวมดําเนินการ
หนวยงาน
ฝายออกแบบและ
พัฒนาอุปกรณ

หนวยงานภายนอก
ที่รวมดําเนินการ

บทบาท/หนาที่

หนวยงาน

รวมผลิตอุปกรณ สพป.
สําหรับการจัด โรงเรียนทีม่ ีนักเรียนไดรับ
กิจกรรม
เหรียญ
สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ (สวทช.)
องคการพิพิธภัณฑ
วิทยาศาสตรแหงชาติ
(อพวช.)
โรงเรียนศูนยพัฒนา
อัจฉริยภาพฯ 30 โรงเรียน
โรงเรียนศูนยพัฒนา
อัจฉริยภาพฯ 30 โรงเรียน

บทบาท/หนาที่
รวมเปนเกียรติในงาน
พิธีมอบเหรียญรางวัล

รวมดําเนินการจัด
กิจกรรมคาย
วิทยาศาสตรและคาย
คณิตศาสตร สําหรับ
นักเรียนที่ไดรับเหรียญ
รางวัล
รวมสงครูเขารับการ
อบรม
รวมจัดกิจกรรมคาย
วิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตรใหกับ
นักเรียนในโครงการ
โครงการ Chevron Enjoy สนับสนุนงบประมาณ
Science
ในการจัดกิจกรรม
สํานักงานพัฒนา
เปนหนวยงานที่
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดําเนินการโอนเงิน
แหงชาติ (สวทช.)
สนับสนุนโครงการฯ

17. ผูรับผิดชอบโครงการ
17.1 หัวหนาโครงการ
ชื่อ-สกุล ดร.พรชัย อินทรฉาย
E-mail address : pinch@ipst.ac.th
17.2 เลขานุการโครงการ
ชื่อ-สกุล นางสาวนวรัตน อินทุวงศ
E-mail address : nindu@ipst.ac.th

โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 2301

โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 2201
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โครงการหลัก 19 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. ชื่อโครงการ ขยายฐานการพัฒนาผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสูแผนการพัฒนากําลังคน
ตามนโยบายประเทศไทย 4.0
2. ลักษณะโครงการ
 ใหม

 ตอเนื่อง

3. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติ
ยุทธศาสตรชาติที่เกี่ยวของ
เปาหมายที่เกี่ยวของ
(เลือกไดเพียง 1 ดาน)
ยุทธศาสตรชาติดาน การ
 เป า หมายที่ 1 คนไทย
พัฒนาและเสริมสราง
เ ป น ค น ดี ค น เ ก ง มี
คุณภาพ พรอมสําหรับวิถี
ศักยภาพทรัพยากร มนุษย
ชีวิตในศตวรรษที่ 21
 เปาหมายที่ 2 สังคมไทย
มีสภาพแวดลอมที่เอื้อ
และสนับสนุนตอการ
พัฒนาคนตลอดชวงชีวิต

ประเด็นที่เกี่ยวของ
ประเด็นที่ 4.2 การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
• ประเด็ น ย อ ยที่ 4.2.2 ช ว งวั ย เรี ย น/วั ย รุ น
ปลูกฝงความเปน คนดี มีวินัย พัฒ นาทักษะ
ความสามารถการเรียนรูที่สอดรับกับทักษะ
ในศตวรรษที่ 21
 ประเด็นที่ 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่



ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
•

ประเด็นยอยที่ 4.3.1 การปรับเปลี่ยนระบบ
การเรียนรูใหเอื้อตอการพัฒนาทักษะสําหรับ
ศตวรรษที่ 21

•

ประเด็นยอยที่ 4.3.2 การเปลี่ยนโฉมบทบาท
‘ครู’ใหเปนครูยุคใหม

•

ประเด็นยอยที่ 4.3.3 การเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ
ทุกประเภท

•

ประเด็นยอยที่ 4.3.4 การพัฒนาระบบการ
เรียนรูตลอดชีวิต
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4. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ยุทธศาสตรชาติที่เกี่ยวของ
(เลือกไดเพียง 1 ดาน)
ยุทธศาสตรที่ 1 การ
เสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย

เปาหมายที่เกี่ยวของ
เปาหมายที่ 2 คนใน
สังคมไทยทุกชวงวัยมี
ทักษะ ความรู และ
ความสามารถเพิ่มขึ้น
 เปาหมายที่ 3 คนไทย
ไดรับการศึกษาที่มี
คุณภาพสูงตาม
มาตรฐานสากล และ
สามารถเรียนรูดวยตนเอง
อยางตอเนื่อง



ประเด็นที่เกี่ยวของ
แนวทางการพัฒนา 3.2 พัฒนาศักยภาพคนใหมี
ทักษะความรู และความสามารถในการดํารงชีวิต
อยางมีคุณคา
• 3.2.2 พั ฒ นาเด็ ก วั ย เรี ย นและวั ย รุ น ให มี
ทั ก ษะการคิ ด วิ เ คราะห อ ย า งเป น ระบบ
มี ค วามคิด สร างสรรค มี ทัก ษะการทํ างาน
และการใชชีวิตที่พรอมเขาสูตลาดงาน
 แนวทางการพั ฒ นา 3.3 ยกระดั บ คุ ณ ภาพ
การศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
• 3.3.1 ปรั บ หลั ก สู ต รการผลิ ต ครู ที่ เ น น
สมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเปนครู เปนผู
แนะนําและสามารถกระตุน การเรีย นรูของ
ผูเรียน



5. ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
6. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร สสวท. ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
ยุทธศาสตรที่ 4 เรงรัด พัฒนา และสงเสริม ผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ
เทคโนโลยี เพื่อเปนกําลังในการพัฒนาประเทศดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตามนโยบายประเทศไทย 4.0
เปาประสงค นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพเขาสูอาชีพที่เหมาะสม เพื่อ
เปนกําลังในการพัฒนาประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0
กลยุทธ ผลิตและพัฒนานักวิจัยคุณภาพ เพื่อเปนนักวิทยาศาสตร นักวิจัย นักนวัตกรรม และนักเทคโนโลยี
ชั้นนําของประเทศ
ผลผลิต
1. มีระบบเสนทางอาชีพ นักวิทยาศาสตร นักวิจัย นักนวัตกรรมและนักเทคโนโลยี ที่มาจากผลผลิตโครงการ
พัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษฯ มีคาตอบแทนเหมาะสม
2. มีระบบกลไกการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษฯ ระดับการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้น
พื้นฐานและการอาชีวศึกษา เพื่อเปนฐานสูการพัฒนากําลังคน อยางเปนระบบมากขึ้นและมีจํานวนเพิ่มขึ้นตามลําดับ
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ผลลัพธ
ประเทศไทยมี นักวิทยาศาสตร นักวิจั ย นักเทคโนโลยี นั กนวัตกรรมและผู เชี่ ยวชาญดานวิ ทยาศาสตร
คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ที่เพิ่มขึ้นจากการสรางนักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษ
7. หลักการและเหตุผล
การดําเนินงานของทุนพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
(ทุน พสวท.) ถือวาเปนตนแบบของการพัฒนาผูมีความสามารถพิเศษ การขยายผลจึงเปนสิ่งสําคัญที่จะทําให
ศักยภาพของผูมีความสามารถพิเศษทางดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ไดมีโอกาสเบงบานอยางทั่วถึง
รวมถึ งครู ผู ส อนนั กเรี ยนที่ มีความสามารถพิเศษของประเทศไทย ไดมีโ อกาสพัฒ นาความรูความสามารถ
สามารถสอนนักเรียนผูมีความสามารถพิเศษใหมีทั้งความสามารถทางวิชาการ และทักษะการคิด การขยายฐาน
ผูมีความสามารถพิเศษเปนสิ่งจําเปนในการสรางฐานกําลังคนสําหรับการพัฒนาประเทศ
8. วัตถุประสงค
8.1 เพื่อกระตุนและสงเสริมใหเกิดเวทีการแขงขันทางวิชาการและการนําเสนอผลงาน พรอมทั้งเวทีทาง
วิชาการภายในประเทศใหนักเรียนไดแสดงศักยภาพอยางเต็มความสามารถทุกระดับ
8.2 เพื่อสงเสริมและสนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษใหไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ
8.3 เพื่อพัฒนาและสงเสริมศักยภาพบุคลากรในสถานศึกษา ใหสามารถจัดหลักสูตรและจัดการเรียนการ
สอนสําหรับผูมีความสามารถพิเศษตั้งแตระดับมัธยมศึกษาตอนตน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
อยางเปนระบบ
8.4 เพื่อพัฒนานักเรียนที่มีศักยภาพสูง ใหเกิดการสงตอเนื่องอยางเปนระบบ ตั้งแตระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน สูแผนพัฒนากาลังคนของประเทศในอนาคต
8.5 เพื่อขยายฐานการพัฒนาผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใหครอบคลุมกลุมเปาหมายยิ่งขึ้น
9. เปาหมายของโครงการหลัก
9.1 ผลผลิต (Output)
คาเปาหมาย
หนวยนับ
2562

ตัวชี้วัดผลผลิต
เชิงปริมาณ
1. จํานวนนักเรียนไดรับการพัฒนาศักยภาพ
2. จํานวนนักเรียนที่ไดรับการพัฒนาและสงเสริมเขารวมกิจกรรมทางวิชาการในเวที
นานาชาติและเทียบมาตรฐานนานาชาติ ทั้งในประเทศและตางประเทศ
3. จํานวนผูบริหารและครูไดรับการอบรมและพัฒนา เพื่อสรางศักยภาพในการจัดการ
เรียนการสอนสาหรับผูมีความสามารถพิเศษฯ อยางมีประสิทธิภาพ
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนและครูไดรบั การสงเสริมศักยภาพผานเกณฑหลักสูตรอบรมของ สสวท.
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คน
คน

640
100

คน

400

รอยละ

80

9.2 ผลลัพธ (Outcome)
คาเปาหมาย
หนวยนับ
2562

ตัวชี้วัดผลลัพธ
เชิงปริมาณ
1. จํานวนนักเรียนไดรับการพัฒนาศักยภาพ
2. จํานวนนักเรียนที่ไดรับการพัฒนาและสงเสริมเขารวมกิจกรรมทางวิชาการในเวที
นานาชาติและเทียบมาตรฐานนานาชาติ ทั้งในประเทศและตางประเทศ
3. จํานวนผูบริหารและครูไดรับการอบรมและพัฒนา เพื่อสรางศักยภาพในการจัดการ
เรียนการสอนสาหรับผูมีความสามารถพิเศษฯ อยางมีประสิทธิภาพ
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนและครูไดรบั การสงเสริมศักยภาพผานเกณฑหลักสูตรอบรมของ สสวท.

คน
คน

640
100

คน

400

รอยละ

80

10. ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของกิจกรรมหลักของโครงการ
กิจกรรมหลัก
การสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนผูม ี
ความสามารถพิเศษ และ
ครูผสู อนนักเรียนทีม่ ี
ความสามารถพิเศษดาน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยีของ
ประเทศไทย

ตัวชี้วัดผลผลิต
1. จํานวนนักเรียนไดรับการพัฒนาศักยภาพ
2. จํานวนนักเรียนในโครงการไดรบั การพัฒนาและสงเสริม
เขารวมกิจกรรมทางวิชาการในเวทีนานาชาติและเทียบ
มาตรฐานนานาชาติ ทั้งในประเทศและตางประเทศ
3. จํานวนผูบริหารและครูไดรับการอบรมและพัฒนา เพื่อ
สรางศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนสาหรับผูมี
ความสามารถพิเศษฯ อยางมีประสิทธิภาพ

คาเปาหมาย
หนวยนับ
2562
คน
640
คน
100
คน

400

11. กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรับประโยชน
นั ก เรี ย นที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษทางวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี และครู ผู ส อนนั ก เรี ย นที่ มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
12. พื้นที่การดําเนินการ
โรงเรียนศูนย พสวท. 10 ศูนย (โครงการ พสวท. สูความเปนเลิศ) โรงเรียนหองเรียนพิเศษของ สพฐ.
และโรงเรียนหองเรียนพิเศษของ สช.
13. ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
14. เงินงบประมาณ จํานวน 9,480,900 บาท
15. เปาหมายและงบประมาณ
ป 2562
เปาหมาย งบประมาณ

กิจกรรม
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ป 2562
เปาหมาย งบประมาณ
1,140 คน
9,480,900

กิจกรรม
การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนผูมีความสามารถพิเศษ และครูผสู อนนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีของประเทศไทย
รวม

1,140 คน

9,480,900

16. หนวยงานรับผิดชอบกิจกรรมและหนวยงานรวมดําเนินงาน
หนวยงาน
รับผิดชอบ
กิจกรรม

หนวยงาน

บทบาท/หนาที่

หนวยงาน

บทบาท/หนาที่

การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน
ผูมีความสามารถพิเศษและครูผสู อน
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดาน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
ของประเทศไทย
1. พสวท. สมทบ

พสวท.

-

-

ศูนยโรงเรียน
พสวท. 10
ศูนย

2. การอบรมครูระดับมัธยมศึกษาตอนตน

พสวท.

Globe

วิทยากร

สช.

3. การอบรมครูระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย

พสวท.

-

-

สพฐ.

ประสานงานและ
ดําเนินการจัด
กิจกรรมสงเสริม
และพัฒนา
นักเรียน
บริหาร และ
ประสานเครือขาย
ครู, ดําเนินการจัด
กิจกรรม, และ
อํานวยความ
สะดวกสถานที่ใน
การจัดกิจกรรม
บริหาร และ
ประสานเครือขาย
ครู, ดําเนินการจัด
กิจกรรม, และ
อํานวยความ
สะดวกสถานที่ใน
การจัดกิจกรรม

กิจกรรม

หนวยงานของ สสวท.
ที่รวมดําเนินการ
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หนวยงานภายนอก
ที่รวมดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กิจกรรม

หนวยงาน

บทบาท/หนาที่

4. ฟสิกสสัประยุทธ

พสวท.

-

-

5. การสนับสนุนนักเรียนเขารวมกิจกรรม
วิชาการ ทั้งในและตางประเทศ

พสวท.

-

-

กิจกรรม

หนวยงานของ สสวท.
ที่รวมดําเนินการ

17. ผูรับผิดชอบโครงการ
17.1 หัวหนาโครงการ
ชื่อ-สกุล ดร. พรชัย อินทรฉาย
E-mail address : pinch@ipst.ac.th
17.2 เลขานุการโครงการ
ชื่อ-สกุล ดร. นพรัตน ศรีเจริญ
E-mail address : nsric@ipst.ac.th

หนวยงานภายนอก
ที่รวมดําเนินการ
หนวยงาน

บัณฑิต พสวท. วิทยากร,
และเครือขาย กรรมการ,
มหาวิทยาลัย ประสานงานและ
ดําเนินการจัด
กิจกรรม, และ
อํานวยความ
สะดวกสถานที่ใน
การจัดกิจกรรม,
และอํานวยความ
สะดวกสถานที่ใน
การจัดกิจกรรม
อพวช. และ
ประสานงานการ
สวทช.
จัดกิจกรรม และ
อํานวยความ
สะดวกสถานที่จัด
กิจกรรม

โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1130

โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 2310
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บทบาท/หนาที่

โครงการหลัก 20 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. ชื่อโครงการ ทุนสนับสนุนการศึกษานักเรียน นักศึกษาและครู เพื่อพัฒนาใหเปนผูมีความสามารถพิเศษดาน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี และตอบสนองตอความตองการของประเทศและหนวยงานที่เกี่ยวของ
2. ลักษณะโครงการ



ใหม



ตอเนื่อง

3. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติ
ยุทธศาสตรชาติที่เกี่ยวของ

เปาหมายที่เกี่ยวของ

 เปาหมายที่ 1 คนไทยเปนคนดี
คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับ
ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนา
วิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
และเสริมสรางศักยภาพ
 เปาหมายที่ 2 สังคมไทยมี
ทรัพยากรมนุษย
สภาพแวดลอมที่เอื้อและสนับสนุน
ตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต

ประเด็นที่เกี่ยวของ
 ประเด็นที่ 4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอด
ชวงชีวิต
• ประเด็นยอยที่ 4.2.2 ชวงวัยเรียน/วัยรุน ปลูกฝง
ความเปนคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะความสามารถ
การเรียนรูที่สอดรับกับทักษะ
ในศตวรรษ
ที่ 21
 ประเด็นที่ 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่
ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
• ประเด็นยอยที่ 4.3.1 การปรับเปลีย่ นระบบการ
เรียนรูใหเอื้อตอการพัฒนาทักษะสําหรับศตวรรษที่
21
• ประเด็นยอยที่ 4.3.2 การเปลีย่ นโฉมบทบาท
“ครู” ใหเปนครูยุคใหม
• ประเด็นยอยที่ 4.3.3 การเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท
• ประเด็นยอยที่ 4.3.4 การพัฒนาระบบการ
เรียนรูต ลอดชีวิต

4. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ

เปาหมายที่เกี่ยวของ

 เปาหมายที่ 2 คนในสังคมไทย
ทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู
และความสามารถเพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและ
 เปาหมายที่ 3 คนไทยไดรับ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
การศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพสูงตาม
มาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู
ดวยตนเองอยางตอเนื่อง
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แนวทางที่เกี่ยวของ
 แนวทางการพัฒนา 3.2 พัฒนาศักยภาพคน
ใหมีทักษะความรู และความสามารถในการ
ดํารงชีวิตอยางมีคณ
ุ คา
• 3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุน ใหมี
ทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ
มีความคิดสรางสรรค มีทักษะการทํางานและการ
ใชชีวิตที่พรอมเขาสูตลาดงาน
 แนวทางการพัฒนา 3.3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต

ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ

เปาหมายที่เกี่ยวของ

แนวทางที่เกี่ยวของ
• 3.3.1 ปรับหลักสูตรการผลิตครูทเี่ นน
สมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเปนครู เปนผูแนะนํา
และสามารถกระตุนการเรียนรูของผูเรียน

5. ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
6. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร สสวท. ปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564
ยุทธศาสตรที่ 4 เรงรัด พัฒนา และสงเสริม ผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ
เทคโนโลยี เพื่อเปนกําลังในการพัฒนาประเทศดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตามนโยบายประเทศไทย 4.0
เปาประสงค นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพเขาสูอาชีพที่เหมาะสม เพื่อ
เปนกําลังในการพัฒนาประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0
กลยุทธ ผลิตและพัฒนานักวิจัยคุณภาพ เพื่อเปนนักวิทยาศาสตร นักวิจัย นักนวัตกรรม และนักเทคโนโลยี
ชั้นนําของประเทศ
ผลผลิต
มีระบบกลไกการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษฯ ระดับการศึกษาปฐมวัย การศึกษา
ขั้นพื้นฐานและการอาชีวศึกษา เพื่อเปนฐานสูการพัฒนากําลังคน อยางเปนระบบมากขึ้นและมีจํานวนเพิ่มขึ้น
ตามลําดับ
ผลลัพธ
ประเทศไทยมีนักวิทยาศาสตร นักวิจัย นักเทคโนโลยี นักนวัตกรรมและผูเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตร
คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ที่เพิ่มขึ้นจากการสรางนักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษ
7. หลักการและเหตุผล
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนพื้นฐานของการพัฒนาและเปนปจจัยสําคัญในกระบวนการพัฒนา
ประเทศ ผนวกกับการปรับเปลี่ยนกลยุทธของรัฐบาล โดยมุงเนนให “คน” เปนศูนยกลางของการพัฒนา ซึ่ง
เปนชวงเวลาที่ประเทศไทยอยูในภาวะขาดแคลนบุคลากรทางวิทยาศาสตร นักวิทยาศาสตร/นักวิจัย เปน
จํานวนมาก ดังนั้นภาระในการสรางนักวิทยาศาสตร/นักวิจัย ทั้งดานปริมาณและคุณภาพ จึงเปนความจําเปน
และเปนความตองการของประเทศ ซึ่งรัฐบาลไดเล็งเห็นความสําคัญดังกลาวและไดสนับสนุนใหสถาบันสงเสริม
การสอนวิ ทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ดําเนินโครงการพัฒ นาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษ
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(พสวท.) ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๒๗ ซึ่งโครงการ
พสวท. มีเปาหมายมุงเนนการผลิตนักวิทยาศาสตรและนักวิจัยที่มีศักยภาพสูง มีความรูความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อสนองความตองการเรงดวนของประเทศ สําหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีในสาขาที่เปนความตองการของประเทศและสาขาที่ขาดแคลน ซึ่งจะเปนกําลังของประเทศและใน
การศึกษาวิจัยการประดิษฐคิดคนผลงานทางวิทยาศาสตร ตลอดจนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่จะสงผลถึง
การเสริมสรางศักยภาพในการแขงขันของประเทศในเวทีโลก ประกอบกับ โครงการโอลิมปกวิชาการ อยูใน
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ความรั บ ผิ ดชอบของ สสวท. โดยในป งบประมาณ 2544 เปนตน มา รัฐ บาลไดจัดสรรงบประมาณใหเปน
ทุนการศึกษาแกผูแทนประเทศไทยทุกคน เพื่อไปศึกษาตอตางประเทศในสาขาวิชาที่เปนผูแทนประเทศไทย
ตั้งแตระดับปริญญาตรีถึงระดับหลังปริญญาเอก และในป พ.ศ. 2553 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรง
พระราชทานพระบรมราชานุญาตชื่อทุนการศึกษาผูแทนประเทศไทยวา “ทุนโอลิมปกวิชาการ สมเด็จพระ
เจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร” ตั้งแตวันที่ 23 มกราคม 2553 เปน
ตนมา สําหรับการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหไดรับการ
พัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ จําเปนตอง มีครูที่มีความรู ความสามารถสูง เพื่อสอนผูมีความสามารถพิเศษ
เหลานี้ในโครงการตางๆ ทั่วประเทศ อาทิ เชน โครงการ พสวท. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ โรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย โครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร เปนตน สสวท. จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมการผลิตครูที่มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (สควค.) เพื่อผลิตครูสอนวิชาฟสิกส เคมี ชีววิทยา
คณิตศาสตร และคอมพิวเตอร ที่มีความรู ความสามารถสูง เปนผูนําทางวิชาการของโรงเรียน เปนกําลังสําคัญ
ในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนในสาขาวิชาดังกลาว และเปนสวนหนึ่งของการแกปญหา
การขาดแคลนครูสอนวิชาฟสิกส เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตรและคอมพิวเตอร ทั้งในดานคุณภาพและปริมาณ
นักเรียน นักศึกษาและครู เปนทรัพยากรหลักดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ที่สามารถจะขับเคลื่อน
ประเทศไปสูความกาวหนาในดานดังกลาว การใหทุนสนับสนุนการศึกษาเพื่อตอบสนองตอความตองการของ
ประเทศและหนวยงานที่เกี่ยวของ จึงมีบทบาทที่สําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศ เพราะการศึกษาคือ
รากฐานของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ซึ่งจะนําพาประเทศไปสูความเจริญกาวหนาทัดเทียมนานาชาติ
สสวท. จึงดําเนินการใหทุนสนับสนุนการศึกษาแกนักเรียนและนักศึกษา จํานวน 3 ประเภท คือ ทุน
โครงการ พสวท. ทุนโครงการโอลิมปกวิชาการ และ ทุนโครงการ สควค. โดยเนนการสรรหาผูมีศักยภาพ
เขารวมโครงการ เพื่อพัฒนาใหเปนทรัพยากรบุคคลที่มีคาของประเทศในดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ
เทคโนโลยี เพื่ อ ศึ ก ษาต อ เนื่ อ งอย า งเต็ ม ตามศั ก ยภาพ เป น รายบุ ค คล และสู อ าชี พ เป น นั ก วิ ท ยาศาสตร
เปนนักวิจัยและครูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ซึ่งเปนสาขาสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศตอไป
8. วัตถุประสงค
8.1 เพื่อสงเสริม สนับสนุนทุนการศึกษา สําหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาโครงการพัฒนาและสงเสริมผูมี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (พสวท.)
8.2 เพื่อสงเสริม สนับสนุนทุนการศึกษา สําหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาโครงการโอลิมปกวิชาการ
8.3 เพื่ อ ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ทุ น การศึ ก ษา สํ า หรั บ นั ก เรี ย น นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา โครงการผลิ ต ครู ที่ มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (สควค.)
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9. เปาหมายของโครงการหลัก
9.1 ผลผลิต (Output)
คาเปาหมาย
หนวยนับ
2562

ตัวชี้วัดผลผลิต
เชิงปริมาณ
1. จํานวนผูรับทุนพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
(พสวท.)
2. จํานวนผูรับทุนโอลิมปกวิชาการสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิ ว าสราชนคริ น ทร สํ า หรั บ ผู แ ทนประเทศไทยที่ เ ข า ร ว มการแข ง ขั น คณิ ต ศาสตร
วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ
3. จํ า นวนผู รั บ ทุ น ส ง เสริ ม การผลิ ต ครู ที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษทางวิ ท ยาศาสตร และ
คณิตศาสตร (สควค.)
เชิงคุณภาพ
1 รอยละผูรับทุนการศึกษา สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรทีก่ ําหนด
2. รอยละผูรับทุนการศึกษา มีผลการเรียนผานเกณฑที่กําหนด

คน

1,804

คน

255

คน

317

หนวยนับ
รอยละ
รอยละ

2562
95
95

9.2 ผลลัพธ (Outcome)
คาเปาหมาย
หนวยนับ
2562

ตัวชี้วัดผลลัพธ
เชิงปริมาณ
1. ผูสําเร็จการศึกษามีศักยภาพและมีผลงานวิจัยเทียบเทามาตรฐานสากล
2. ผูสําเร็จการศึกษาตามโครงการ สควค. มีศักยภาพเปนผูนาํ การเปลี่ยนแปลงดาน
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรในหนวยงานที่สังกัด
เชิงคุณภาพ
1. รอยละผูสําเร็จการศึกษามีผลงานตีพิมพ
2. รอยละผูสําเร็จการศึกษาเขาปฏิบัติงานในหนวยงานที่เกี่ยวของ

คน
คน

60
6

หนวยนับ
รอยละ
รอยละ

2562
90
90

10. ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของกิจกรรมหลักของโครงการ
กิจกรรมหลัก
ทุนการศึกษา สําหรับนักเรียน
นักศึกษาและครู เพื่อพัฒนาให
เปนผูมีความสามารถพิเศษดาน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ
เทคโนโลยี

ตัวชี้วัดผลผลิต
1. จํานวนผูรับทุนพัฒนาและ
สงเสริมผูม ีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
(พสวท.)
2. จํานวนผูรับทุนโอลิมปกวิชาการ
สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟา
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร สําหรับผูแทนประเทศ
ไทยที่เขารวมการแขงขัน
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หนวยนับ
คน

คน

คาเปาหมาย
2562
2563
1,804 1,986

2564
2,172

255

354

322

กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัดผลผลิต

หนวยนับ

คณิตศาสตร วิทยาศาสตรโอลิมปก
ระหวางประเทศ
3. จํานวนผูรับทุนสงเสริมการผลิต
ครูที่มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร และคณิตศาสตร
(สควค.)

คาเปาหมาย
2562
2563

2564

317

1,160

คน

960

11. กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรับประโยชน ผูรับทุนพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ผูรับทุนโอลิมปกวิชาการสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร สําหรับผูแทนประเทศไทยที่เขารวมการแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ
และผูรับทุนสงเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร
12. พื้นที่การดําเนินการ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
13. ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
14. เงินงบประมาณ จํานวน 1,000,000,000 บาท
15. เปาหมายและงบประมาณ
กิจกรรม
ทุนการศึกษา สําหรับนักเรียน นักศึกษาและครู เพื่อพัฒนาใหเปนผูม ีความสามารถพิเศษ
ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี

รวม

ป 2562
เปาหมาย
งบประมาณ
2,376 คน
1,000,000,000

2,376 คน

1,000,000,000

16. หนวยงานรับผิดชอบกิจกรรมและหนวยงานรวมดําเนินงาน
กิจกรรม
ทุนการศึกษา สําหรับนักเรียน
นักศึกษาและครู เพื่อพัฒนา
ใหเปนผูมคี วามสามารถพิเศษ
ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยี

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กิจกรรม
ศูนยประสาน
และบูรณาการ
ทุนการศึกษา

หนวยงานของ สสวท.
ที่รวมดําเนินการ
หนวยงาน

บทบาท/หนาที่

ฝาย พสวท.

จัดทําขอมูล
นักเรียนทุน

ฝายโอลิมปก
วิชาการฯ
ฝาย สควค.
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จัดทําขอมูล
นักเรียนทุน
จัดทําขอมูล
นักเรียนทุน

หนวยงานภายนอก
ที่รวมดําเนินการ
บทบาท/
หนวยงาน
หนาที่
ศูนยโรงเรียน,
โอนเงินทุนให
มหาวิทยาลัย,ก.พ. ผูรับทุน
สนร
สํานักงาน ก.พ. , โอนเงินทุนให
สนร.
ผูรับทุน
ศูนยมหาวิทยาลัย โอนเงินทุนให
ในประเทศและ
ผูรับทุน

กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กิจกรรม

หนวยงานของ สสวท.
ที่รวมดําเนินการ
หนวยงาน

17. ผูรับผิดชอบโครงการ
17.1 หัวหนาโครงการ
ชื่อ-สกุล ดร. พรชัย อินทรฉาย
E-mail address : pinch@ipst.ac.th
17.2 เลขานุการโครงการ
ชื่อ-สกุล นางสาวฐิตารีย อานัติ
E-mail address : nanat@ipst.ac.th
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บทบาท/หนาที่

หนวยงานภายนอก
ที่รวมดําเนินการ
บทบาท/
หนวยงาน
หนาที่
ตางประเทศ

โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 2301

โทรศัพท 02-392 4021 ตอ 2311

ยุทธศาสตรที่ 5

สงเสริมภาพลักษณองคกรและประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพิ่มการยอมรับ สสวท. ในฐานะผูนําการเปลี่ยนแปลงการเรียนรูดา นวิทยาศาสตร
คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ของเยาวชนใหทันสมัย
เปาประสงคยุทธศาสตร : 1. บุคลากรมีความรูความสามารถ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในสายงาน
และสามารถเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงได
2. สสวท. เป น องค ก รแห ง คุ ณ ภาพ มี ร ะบบบริ ห ารจั ด การและบริ ก ารใน
รูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
3. เยาวชนมีความตระหนักและเห็นความสําคัญของการเรียนรูวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วดั และคาเปาหมาย :
ตัวชี้วัด
1. รอยละของบุคลากรมีความรูความสามารถ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในสายงาน และ
สามารถเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงได
2. จํานวนนวัตกรรม ผลงานทางวิชาการ หรือทรัพยสินทางปญญา (IP) ที่สรางจากบุคลากร
สสวท.
3. จํานวนระบบบริหารจัดการและบริการในรูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมี
คุณภาพ
4. ระดับความพึงพอใจของสวนราชการ หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ในการทํางานรวมกับ
สสวท.
5. ระดับการยอมรับในขอมูลขาวสาร และผลงานของ สสวท.
6. รอยละของเยาวชนกลุมเปาหมายที่มีความตระหนักและเห็นความสําคัญของการเรียนรู
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

หนวยนับ
รอยละ

2562
20

ชิ้นงาน/ผลงาน
(สะสม)
ระบบบริหาร/
ระบบบริการ
ระดับ

20

4.0

ระดับ
รอยละ

4.0
55

18

โครงการหลักภายใตยุทธศาสตร
21.
22.
23.
24.

โครงการหลัก
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ใหมีความรู ความสามารถ และสมรรถนะตามกลุม งานอยางเปน
ระบบ
โครงการพัฒนาการบริหารจัดการ สสวท. ทุกมิติ ใหมีมาตรฐานเทียบเคียงเกณฑ TQA
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อขยายขีดความสามารถในการบริหารจัดการองคกร
และการบริการในรูปแบบดิจิทลั ตามนโยบายรัฐบาลดิจิทลั
โครงการประชาสัมพันธเชิงรุกเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในการทํางานของ สสวท. และสราง
ความตระหนักรูทางดานวิทยาศาสตร
รวม
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งบประมาณ
10,532,000
2,778,500
11,129,700
12,200,000
36,640,200
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โครงการหลัก 21 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ และสมรรถนะตามกลุมงานอยางเปนระบบ
2. ลักษณะโครงการ  ใหม
 ตอเนื่อง
3. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติ
ยุทธศาสตรชาติที่เกี่ยวของ

ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ

เปาหมายที่เกี่ยวของ

ประเด็นที่เกี่ยวของ

 ประเด็นที่ 4 ภาครัฐมีความทันสมัย
• ประเด็นยอยที่ 4.1 องคกรภาครัฐมีความยืดหยุน
เหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ
• ประเด็นยอยที่ 4.2 พัฒนาและปรับระบบ
 เปาหมายที่ 1 ภาครัฐมีวัฒนธรรม วิธีการปฏิบัตริ าชการใหทันสมัย
การทํางานที่มุงผลสัมฤทธิ์และ
 ประเด็นที่ 5 บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง
ผลประโยชนสวนรวม ตอบสนอง
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจติ สํานึก
ความตองการของประชาชนไดอยาง มีความสามารถสูง มุงมั่นและเปนมืออาชีพ
สะดวก รวดเร็ว โปรงใส
• ประเด็นยอยที่ 5.1 ภาครัฐมีการบริหาร
กําลังคนที่มีความคลองตัว ยึดระบบคุณธรรม
• ประเด็นยอยที่ 5.2 บุคลากรภาครัฐยึด
คานิยมในการทํางานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม
และมีการพัฒนาตามเสนทางความกาวหนา
ในอาชีพ

4. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ

ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการ
ในภาครัฐ การปองกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย

เปาหมายที่เกี่ยวของ

แนวทางที่เกี่ยวของ

 แนวทางการพัฒนา 1 ปรับปรุงโครงสราง
หนวยงาน บทบาท ภารกิจและคุณภาพบุคลากร
 เปาหมายที่ 1 ลดสัดสวนคาใชจา ย ภาครัฐใหมคี วามโปรงใส ทันสมัย คลองตัวมี
ดานบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพ ขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุมคา
• แนวทาง 1.2 ปรับปรุงกลไกการปฏิบัติงาน
การบริหารจัดการ
ของภาครัฐใหมีลักษณะบูรณาการ สามารถสงเสริม
และการใหบริการของภาครัฐและ
กระบวนการผลิตและการใหบริการของภาคเอกชน
ประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ของประเทศ
• แนวทาง 1.4 พัฒนาบุคลากรและปฏิรูประบบ
บริหารจัดการกําลังคนภาครัฐใหมปี ระสิทธิภาพ
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5. ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
6. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร สสวท. ปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564
ยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริมภาพลักษณองคกรและประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพิ่ม
การยอมรับ สสวท. ในฐานะผูนําการเปลี่ยนแปลงการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีของ
เยาวชนใหทันสมัย
เปาประสงค บุคลากรมีความรูความสามารถ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในสายงานและสามารถเปน
ผูนําการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ ส ง เสริ ม ให บุ ค ลากรมี ศั ก ยภาพในการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร สื่ อ กิ จ กรรมทางวิ ช าการเที ย บ
มาตรฐานนานาชาติและการเปนวิทยากรอยางมืออาชีพ
ผลผลิต
1. บุคลากรสายนักวิชาการ มีนวัตกรรมการศึกษาชั้นแนวหนาเปนที่ยอมรับดานกระบวนการจัดการ
เรียนรูของประเทศ
2. บุคลากรสายวิชาการ มีศักยภาพในการพัฒนาหลักสูตร สื่อ กิจกรรมทางวิชาการเทียบมาตรฐาน
นานาชาติ
3. บุคลากร สสวท. มีความเปนผูนาํ มีความรูความสามารถเปนวิทยากร และสามารถนําการเปลีย่ นแปลงได
4. บุคลากรสายสนับสนุน มีความรู ความสามารถในการบริหารจัดการและสงเสริมการทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพ
5. บุคลากร สสวท. มีความรักและความผูกพันตอองคกร
ผลลัพธ
7. หลักการและเหตุผล
บุคลากรคือทรัพยากรมีคาสูงสุดในองคกร จึงควรไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพที่สอดคลองกับแนวทาง
การพัฒนาตามระบบสมรรถนะของ สสวท. โดยระบบสมรรถนะถือเปนเครื่องมือในการบริหารและพัฒนา
บุคลากรใหมีความรู ทักษะ และความสามารถในระดับสูง เพียงพอ และเหมาะสมกับขอบเขตอํานาจหนาที่และ
ความรับผิดชอบในภารกิจตาง ๆ ที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด การสรางความพรอม
ของบุคลากรใหเปนผูที่มีศักยภาพสูงมีความเหมาะสมทั้งดานคุณสมบัติ และความสามารถในดานการบริหาร
จัดการดานวิชาการและดานอํานวยการ จึงเปนความสําคัญและจําเปนในลําดับตนที่องคกรพึงใหความสําคัญและ
ดําเนินการเพื่อใหบรรลุผลอยางจริงจัง ตอเนื่องในระยะยาว และนอกจากการไดรับการพัฒนาศักยภาพในดาน
ความรู ความสามารถแล ว บุ คลากรควรได รั บการปลู กฝงในการสร างจิ ตสํ านึ กและสร างจิ ตสาธารณะ และ
ตระหนักถึงการชวยเหลือและเผื่อแผ ไปยังสังคมรอบขาง เพื่อใหเปนบุคลากรที่มีความรู ความสามารถควบคู
จริยธรรมและคุณธรรม
นอกจากนี้ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ สสวท. ยังไดมุงหวังใหผูปฏิบัติงานไดมีโอกาสในการทํา
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณตาง ๆ รวมกัน อันจะนําไปสูการมีความผูกพันตอองคกรในระดับสูง
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โดยผลที่ไดรับจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกระดับ ตั้งแตระดับบุคคล หนวยงาน องคกร และสามารถ
เชื่อมโยงไปสูการพัฒนาองคกรใหไปถึงเปาหมายในระยะยาวไดอยางมั่นคงและยั่งยืน
8. วัตถุประสงค
8.1 เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานสอดคลองกับแนว
ทางการพัฒนาตามระบบสมรรถนะของ สสวท.
8.2 เพื่อเสริมสรางความผูกพันของบุคลากรตอองคกร อันสงผลใหผลการปฏิบัติงานมีระดับเพิ่มสูงขึ้น
ทั้งในปจจุบันและในอนาคต
8.3 เพื่อปลูกฝง สรางจิตสํานึก และสรางจิตสาธารณะในการบําเพ็ญประโยชน ชวยเหลือสังคมใหเกิดแก
บุคลากร สสวท.
9. เปาหมายของโครงการหลัก
9.1 ผลผลิต (Output)
คาเปาหมาย
หนวยนับ
2562

ตัวชี้วัดผลผลิต
เชิงปริมาณ
1. รอยละของบุคลากรมีความรู ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในสายงานและสามารถเปน
ผูนําการเปลี่ยนแปลงได
2. จํานวนนวัตกรรม ผลงานทางวิชาการหรือทรัพยสินทางปญญา (IP) ที่สรางจากบุคลากร สสวท.
3. รอยละความสําเร็จในการดําเนินการตามแผนการสรางความผูกพันของบุคลากร
เชิงคุณภาพ
1. ผลคะแนนเฉลีย่ การประเมินความผูกพัน/ความสุข ของบุคลากร สสวท.
ที่มีตอ สสวท.

รอยละ

20

ชิ้นงาน/
ผลงาน
รอยละ

20

รอยละ

60

96

9.2 ผลลัพธ (Outcome)
คาเปาหมาย
หนวยนับ
2562

ตัวชี้วัดผลลัพธ
เชิงปริมาณ
1. รอยละบุคลากรของ สสวท. ในแตละกลุมงานมีสมรรถนะผานตามเกณฑทกี่ ําหนด
2. รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เชิงคุณภาพ
1. ระดับความผูกพันของบุคลากรของ สสวท. ที่มีตอองคกร (ประเมินโดยหนวยงานภายนอกที่
ประเมินองคกร)

รอยละ
รอยละ

90
95

ระดับ

4

10. ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของกิจกรรมหลักของโครงการ
กิจกรรมหลัก
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีความรู

ตัวชี้วัดผลผลิต
1. รอยละบุคลากรของ สสวท. แตละกลุม
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คาเปาหมาย
หนวยนับ
2562
รอยละ
90

กิจกรรมหลัก
ความสามารถ และสมรรถนะตามกลุมงาน
อยางเปนระบบ

ตัวชี้วัดผลผลิต
งานมีสมรรถนะผานตามเกณฑที่
กําหนด
2. ผลคะแนนเฉลีย่ การประเมิน
ความสุข
ของบุคลากร สสวท.

11. กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรับประโยชน

คาเปาหมาย

รอยละ

60

บุคลากร สสวท.

12. พื้นที่การดําเนินการ สสวท.
13. ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
14. เงินงบประมาณ

จํานวน 10,532,000 บาท

15. เปาหมายและงบประมาณ
กิจกรรม
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ และสมรรถนะตามกลุมงานอยางเปนระบบ
รวม

ป 2562
เปาหมาย งบประมาณ
รอยละ 90/ 10,532,000
รอยละ 60
10,532,000

16. หนวยงานรับผิดชอบกิจกรรมและหนวยงานรวมดําเนินงาน
กิจกรรม
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากร
สสวท. ตามเปาหมายของ
ระบบสมรรถนะของ
บุคลากร และเปาหมายตาม
นโยบาย
2. พัฒนาความผูกพันของ
บุคลากร สสวท. โดยใช
กลยุทธที่หลากหลาย

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กิจกรรม

หนวยงานของ สสวท.
ที่รวมดําเนินการ
หนวยงาน

ฝายทรัพยากร - ฝายเทคโนโลยี
บุคคลและ สารสนเทศ
พัฒนาองคกร - ฝายนวัตกรรม
และเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนรู
ฝายทรัพยากร - บุคลากร
บุคคลและ
สสวท.ทุกคน
พัฒนาองคกร

บทบาท/หนาที่
รวมวางแผนและ
จัดการพัฒนา
หลักสูตรดานทักษะ
ทางดิจิทัล

หนวยงานภายนอก
ที่รวมดําเนินการ
หนวยงาน

บทบาท/หนาที่

- วิทยากรจาก ดําเนินการพัฒนาบุ
หนวยงานภาครัฐ คลากร ใหเปนไป
และเอกชน
ตามแผนงานและ
วัตถุประสงค
ที่ สสวท. กําหนดไว

ใหความรวมมือและ
สนับสนุนในการ
เขารวมกิจกรรม

17. ผูรับผิดชอบโครงการ
17.1 หัวหนาโครงการ
ชื่อ-สกุล นายสกรณ ชุณหะโสภณ
E-mail address schun@ipst.ac.th
17.2 เลขานุการโครงการ

โทรศัพท 0-2392-4021 ตอ 1226
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ชื่อ-สกุล นางสาวจิรวดี อิ่มสกุล
E-mail address jirai@ipst.ac.th

โทรศัพท 0-2392-4021 ตอ 1218
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โครงการหลัก 22 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. ชื่อโครงการ พัฒนาการบริหารจัดการ สสวท. ทุกมิติ ใหมีมาตรฐานเทียบเคียงเกณฑ TQA
2. ลักษณะโครงการ

 ใหม

 ตอเนื่อง

3. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติ
ยุทธศาสตรชาติที่เกี่ยวของ

เปาหมายที่เกี่ยวของ

ประเด็นที่เกี่ยวของ
 ประเด็นที่ 4 ภาครัฐมีความทันสมัย
• ประเด็นยอยที่ 4.1 องคกรภาครัฐมีความ

ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ

ยืดหยุนเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ
• ประเด็นยอยที่ 4.2 พัฒนาและปรับระบบ
 เปาหมายที่ 1 ภาครัฐมีวัฒนธรรม วิธีการปฏิบัตริ าชการใหทันสมัย
 ประเด็นที่ 5 บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง
การทํางานที่มุงผลสัมฤทธิ์และ
ผลประโยชนสวนรวม ตอบสนองความ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจติ สํานึก
ตองการของประชาชนไดอยางสะดวก มีความสามารถสูง มุงมั่นและเปนมืออาชีพ
• ประเด็นยอยที่ 5.1 ภาครัฐมีการบริหาร
รวดเร็ว โปรงใส
กําลังคนที่มีความคลองตัว ยึดระบบคุณธรรม
• ประเด็นยอยที่ 5.2 บุคลากรภาครัฐยึด
คานิยมในการทํางานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม
และมีการพัฒนาตามเสนทางความกาวหนาใน
อาชีพ

4. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ

เปาหมายที่เกี่ยวของ

แนวทางที่เกี่ยวของ

 แนวทางการพัฒนา 1 ปรับปรุงโครงสราง
หนวยงาน บทบาท ภารกิจและคุณภาพ
บุคลากรภาครัฐใหมีความโปรงใส ทันสมัย
 เปาหมายที่ 1 ลดสัดสวนคาใชจา ย คลองตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุมคา
ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการใน ดานบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพ • แนวทาง 1.2 ปรับปรุงกลไกการ
ภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิ การบริหารจัดการและการใหบริการ ปฏิบัติงานของภาครัฐใหมีลักษณะบูรณาการ
ชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
สามารถสงเสริมกระบวนการผลิตและการ
ของภาครัฐและประสิทธิภาพการ
ใหบริการของภาคเอกชนไดอยางมี
ประกอบธุรกิจ
ประสิทธิภาพ
ของประเทศ
• แนวทาง 1.4 พัฒนาบุคลากรและปฏิรูป
ระบบบริหารจัดการกําลังคนภาครัฐใหมี
ประสิทธิภาพ
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5. ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
6. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร สสวท. ปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564
ยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริมภาพลักษณองคกรและประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพิ่มการ
ยอมรับ สสวท. ในฐานะผูนําการเปลี่ยนแปลงการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีของเยาวชน
ใหทันสมัย
เปาประสงค สสวท. เปนองคกรแหงคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและบริการในรูปแบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย
กลยุทธ พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยใชระบบคุณภาพองคกรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
ผลผลิต มีระบบบริหารจัดการ โดยใชระบบคุณภาพองคกรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
ผลลัพธ
7. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาระบบคุณภาพองคกรและระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเปนกรอบบริหารจัดการ
องคกรที่มุงเนนใหเกิดการปรับปรุงองคกรอยางรอบดาน ครอบคลุมภาพรวมในมิติ ทั้ง 7 ดาน คือ (1) การนํา
องคกร (2) การวางแผนเชิงยุทธศาสตร (3) การใหความสําคัญผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย (4) การวัด
การวิเคราะหและการจัดการความรู (5) การมุงเนนทรัพยากรบุคคล (6) การจัดการกระบวนการ และ (7) ผลลัพธ
การดําเนินงาน โดยการดําเนินการดังกลาวเปรียบเสมือนการตรวจสุขภาพขององคกร ทําใหทราบจุดแข็งและ
โอกาสในการปรับปรุง และนําโอกาสในการปรับปรุงที่พบไปวางแผนพัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพยิ่ง ๆ ขึ้น
โดยองคกรสามารถเลือกใชเครื่องมือทางการบริหารที่เหมาะสมมาดําเนินการไดอยางเปนระบบและมีความตอเนื่อง
สงผลใหเกิดการพัฒนาองคกรที่กาวหนาอยางยั่งยืน โดย สสวท. จะดําเนินการบริหารความเสี่ยงองคกร ทําการ
ประเมินผลองคกรตามมิติ พัฒนาและบริหารจัดการความรู การพัฒนาระบบคุณภาพองคกรและธรรมาภิบาล
การประเมินระบบบริหารจัดการและสนับสนุนเพื่อการพัฒนาปรับปรุงโดยผูประเมินจากภายนอก เพื่อพัฒนา
ระบบคุณภาพองคกรและระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
8. วัตถุประสงค
8.1 เพื่อพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงคุณภาพมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโปรงใสตรวจสอบได
8.2 เพื่อใหบุคลากรทุกกลุมและทุกระดับมีความพรอม มีความตื่นตัว และเขาใจระบบการบริหารจัดการที่
เชื่อมโยงแบบบูรณาการและสามารถนําแนวทางการพัฒนาระบบคุณภาพองคกรธรรมาภิบาล
มาประยุกตใชใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของระบบธรรมาภิบาล
8.3 เพื่อสามารถสงมอบคุณคา สรางผลผลิตและบริการที่นาพึงพอใจใหแกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
ของ สสวท.
8.4 เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงยุทธศาสตร กลยุทธ ผลผลิต และผลลัพธของ สสวท.
8.5 เพื่อให สสวท. สามารถพัฒนาการดําเนินงาน ไปถึงระดับผลลัพธ (outcome) และผลกระทบ (impact) ได
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9. เปาหมายของโครงการหลัก
9.1 ผลผลิต (Output)
คาเปาหมาย
หนวยนับ
2562

ตัวชี้วัดผลผลิต
เชิงปริมาณ
1. รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของ สสวท.
2. กิจกรรมสงเสริมการจัดการความรู
3. รายงานการตรวจประเมินองคกรตามเกณฑ TQA
4. แผนการบริหารจัดการผลการดําเนินงานตามเกณฑ TQA
5. บุคลากร สสวท. ไดรับความรูความเขาใจ เกี่ยวกับการตอตานการทุจริต
เชิงคุณภาพ
1. สสวท. มีกรอบการบริหารจัดการองคกรที่มีคุณภาพ

ฉบับ
กิจกรรม
ฉบับ

1
5
1

ฉบับ
คน

1
150

ระดับ

4

9.2 ผลลัพธ (Outcome)
คาเปาหมาย
หนวยนับ
2562

ตัวชี้วัดผลลัพธ
เชิงปริมาณ
1. ระบบ/กระบวนการที่ไดรับการพัฒนาปรับปรุง
2. ผลคะแนนการประเมิน ITA
เชิงคุณภาพ
1. สสวท. มีกรอบการบริหารจัดการองคกรที่มีคุณภาพ

มิติ
คะแนน

92

ระดับ

4

10. ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของกิจกรรมหลักของโครงการ
กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัดผลผลิต

1. พัฒนาการบริหาร
1. คูมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน สสวท.
จัดการ สสวท. ทุกมิติ 2. รายงานผลการประเมินการปฏิบัตงิ าน สสวท. (ฉบับผูบริหาร)
ใหมีมาตรฐาน
รายงานผลการประเมินการปฏิบตั ิงาน สสวท. (ฉบับสมบูรณ)
เทียบเคียงเกณฑ TQA 3. กิจกรรมสงเสริมการจัดการความรู
4. รายงานการตรวจประเมินองคกรตามเกณฑ TQA
5. แผนการบริหารจัดการผลการดําเนินงาน
6. ระบบ/กระบวนการทีไดรับการพัฒนาปรับปรุง
7. การสงเสริมความรูค วามเขาใจใหแกบุคลากรของ สสวท. เกี่ยวกับ
การปฏิบัตหิ นาที่ดวยความสุจริต และการปองกันการทุจริต
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คาเปาหมาย
หนวยนับ
2562
ฉบับ
1
ฉบับ
1
กิจกรรม
ฉบับ
ฉบับ
มิติ
คน

5
1
1
150

11. กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรับประโยชน

บุคลากร สสวท.

12. พื้นที่การดําเนินการ สสวท.
13. ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2561 – กันยายน 2564
14. เงินงบประมาณ

จํานวน 2,778,500 บาท

15. เปาหมายและงบประมาณ
ป 2562
เปาหมาย
งบประมาณ
4 ฉบับ/
2,778,500
5 กิจกรรม/
200 คน
2,778,500

กิจกรรม
1. พัฒนาการบริหารจัดการ สสวท. ทุก มิติ ใหมีมาตรฐาน
เทียบเคียงเกณฑ TQA
รวม

16. หนวยงานรับผิดชอบกิจกรรมและหนวยงานรวมดําเนินงาน
กิจกรรม
1. พัฒนาการบริหารจัดการ
สสวท. ทุกมิติ ใหมมี าตรฐาน
เทียบเคียงเกณฑ TQA

หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรม
- ฝายยุทธศาสตร แผน
และประกันคุณภาพ
- ฝายทรัพยากรบุคคล
และพัฒนาองคกร
- คณะกรรมการและ
คณะทํางานITA

หนวยงานของ สสวท.
ที่รวมดําเนินการ
หนวยงาน
ทุกหนวยงาน

17. ผูรับผิดชอบโครงการ
17.1 หัวหนาโครงการ
ชื่อ-สกุล นายสกรณ ชุณหะโสภณ
E-mail address schun@ipst.ac.th
17.2 เลขานุการโครงการ
ชื่อ-สกุล นางสาวจิรวดี อิ่มสกุล
E-mail address jirai@ipst.ac.th

หนวยงานภายนอก
ที่รวมดําเนินการ
บทบาท/
บทบาท/หนาที่ หนวยงาน
หนาที่
ใหความรวมมือ
สํานักงาน ผูประเมิน
และสนับสนุน
ป.ป.ช.
ในการดําเนินงาน

โทรศัพท 0-2392-4021 ตอ 1226

โทรศัพท 0-2392-4021 ตอ 1218
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โครงการหลัก 23 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. ชื่อโครงการ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อขยายขีดความสามารถในการบริหารจัดการองคกร และการ
บริการในรูปแบบดิจิทัลตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัล
2. ลักษณะโครงการ

 ใหม

 ตอเนื่อง

3. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติ
ยุทธศาสตรชาติที่เกี่ยวของ

ยุทธศาสตรชาติดานการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ

เปาหมายที่เกี่ยวของ

ประเด็นที่เกี่ยวของ

 ประเด็นที่ 4 ภาครัฐมีความทันสมัย
• ประเด็นยอยที่ 4.1 องคกรภาครัฐมีความ
ยืดหยุนเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ
• ประเด็นยอยที่ 4.2 พัฒนาและปรับระบบ
 เปาหมายที่ 1 ภาครัฐมีวัฒนธรรม
วิธีการปฏิบัตริ าชการใหทันสมัย
การทํางานที่มุงผลสัมฤทธิ์และ
 ประเด็นที่ 5 บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง
ผลประโยชนสวนรวม ตอบสนองความ
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจติ สํานึก
ตองการของประชาชนไดอยางสะดวก
มีความสามารถสูง มุงมั่นและเปนมืออาชีพ
รวดเร็ว โปรงใส
• ประเด็นยอยที่ 5.1 ภาครัฐมีการบริหาร
กําลังคนที่มีความคลองตัว ยึดระบบคุณธรรม
• ประเด็นยอยที่ 5.2 บุคลากรภาครัฐยึดคานิยม
ในการทํางานเพื่อประชาชน มีคุณธรรมและมีการ
พัฒนาตามเสนทางความกาวหนาในอาชีพ

4. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ

ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหาร
จัดการในภาครัฐ การปองกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย

เปาหมายที่เกี่ยวของ

 เปาหมายที่ 1 ลดสัดสวน
คาใชจายดานบุคลากร และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ
การใหบริการของภาครัฐและ
ประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจ
ของประเทศ

แนวทางที่เกี่ยวของ
 แนวทางการพัฒนา 1 ปรับปรุงโครงสราง
หนวยงาน บทบาท ภารกิจและคุณภาพบุคลากร
ภาครัฐใหมคี วามโปรงใส ทันสมัย คลองตัว มีขนาดที่
เหมาะสม เกิดความคุม คา
• แนวทาง 1.2 ปรับปรุงกลไกการปฏิบัติงานของ
ภาครัฐใหมลี ักษณะบูรณาการ สามารถสงเสริม
กระบวนการผลิตและการใหบริการของภาคเอกชน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
• แนวทาง 1.4 พัฒนาบุคลากรและปฏิรูประบบ
บริหารจัดการกําลังคนภาครัฐใหมปี ระสิทธิภาพ

5. ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
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6. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร สสวท. ปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564
ยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริมภาพลักษณองคกรและประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพิ่มการ
ยอมรับ สสวท. ในฐานะผูนําการเปลี่ยนแปลงการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีของ
เยาวชนใหทันสมัย
เปาประสงค สสวท. เปนองคกรแหงคุณภาพ มีระบบริหารจัดการและบริการในรูปแบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย
กลยุทธ พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยใชระบบคุณภาพองคกรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
ผลผลิต มีระบบบริหารจัดการ โดยใชระบบคุณภาพองคกรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
ผลลัพธ
7. หลักการและเหตุผล
การขับเคลื่อนแผนงานตามแผนยุทธศาสตรของ สสวท. รวมถึงการติดตามประเมินผลจําเปนตอง
บูรณาการขอมูลสารสนเทศดานตาง ๆ ที่มีความถูกตองทันสมัยและนาเชื่อถือ เพื่อนําขอมูลสูการวิเคราะห
สังเคราะห ให เ ป น สารสนเทศที่ นํ า มาประกอบการกําหนดนโยบายวางแผน บริห ารจัดการ กํากับ ติดตาม
ประเมินผล และจัดสรรงบประมาณ ตลอดจนการตัดสินใจเชิงรุกในการดําเนินการตาง ๆ ที่จําเปน อีกทั้งการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สสวท. สําหรับสนับสนุนการดําเนินการพันธกิจตาง ๆ ในระดับกระบวนการ
การจั ด การข อมูล สารสนเทศที่เ กี่ ย วข องทั้ งหมด ไดแก ขอมูล เปาหมาย ตัวชี้วัดขององคกร ทั้งตัว ชี้วัดผล
การดําเนินการระยะสั้น ระยะยาว ตามที่ระบุไวในวัตถุประสงคของยุทธศาสตร สสวท. จึงไดจัดทําโครงการนี้
ขึ้นเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการและบริหารจัดการ จัดหา ปรับปรุง บํารุงรักษาระบบ
สารสนเทศใหสามารถบริการไดอยางตอเนื่อง
8. วัตถุประสงค
8.1 เพื่อบํารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหสามารถทํางานไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ
8.2 เพื่ อจั ดทํ า กระบวนการวิ เ คราะห ขอมูล สารสนเทศของการบูร ณาการสํา หรับ การเชื่อมโยงขอมู ล
ใหสามารถใชงานรวมกันเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการดําเนินงานตามภารกิจ
8.3 เพื่อสนับสนุนและรองรับการเปลี่ย นแปลงกระบวนการทํางานและการใหบ ริการสํานักงานดิจิทัล
ในรูปแบบ e-form
8.4 เพื่อจัดทํามาตรฐานการวิเคราะหและออกแบบการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานความมั่นคงปลอดภัย

9. เปาหมายของโครงการหลัก
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9.1 ผลผลิต (Output)
คาเปาหมาย
หนวยนับ
2562

ตัวชี้วัดผลผลิต

เชิงปริมาณ
1. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยในการบริหารจัดการองคกรและการ
ระบบ
บริการแลวเสร็จ
2. บูรณาการขอมูลสารสนเทศเพื่อการเชื่อมโยงขอมูลและสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับผูบริหาร ฐานขอมูล
3. กระบวนการสนับสนุนการใหบริการสํานักงานดิจิทัลในรูปแบบ E-form
กระบวนการ
4. แนวทางพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานความมั่นคงความปลอดภัยใหเกิดการสนับสนุนนโยบาย
งาน
รัฐบาลดิจิทัล
เชิงคุณภาพ
1. รอยละความพึงพอใจในการใชงานระบบสารสนเทศภายในองคกร
รอยละ
ที่มีการบูรณาการ และลดความซ้ําซอนของขอมูลสารสนเทศ

18
3
2
2

80

9.2 ผลลัพธ (Outcome)
ตัวชี้วัดผลลัพธ
เชิงปริมาณ
1. ระบบสารสนเทศภายในองคกรสามารถใหบริการไดตลอดเวลา
อยางมีประสิทธิภาพ โดยใชขอมูลที่มีการบูรณาการแลวเสร็จ
2. หนวยงานภายใน สสวท. สามารถใหและใชบริการเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางานและลดการใชกระดาษ
เชิงคุณภาพ
1. รอยละความพึงพอใจในการใชงานระบบสารสนเทศภายในองคกรที่มีการบูรณาการ และลด
ความซ้ําซอนของขอมูลสารสนเทศ

คาเปาหมาย
หนวยนับ
2562
ระบบ

18

หนวยงาน

2

รอยละ

80

10. ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของกิจกรรมหลักของโครงการ
กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัดผลผลิต

คาเปาหมาย
หนวยนับ
2562
ระบบ
18

1. การใหบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ 1. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและ
ขยายขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
ทันสมัยในการบริหารจัดการองคกรและการบริการ
องคกร
2. แหลงขอมูลที่มีการรวบรวมและเกิดการเชื่อมโยง ฐานขอมูล
ขอมูล เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับผูบริหาร
2. การสนับสนุนการพัฒนาสํานักงานดิจิทัล
1. กระบวนการทีส่ นับสนุนการใหบริการสํานักงาน กระบวนการ
ดิจิทัลในรูปแบบ E-Form
2. มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและ
งาน
มาตรฐานการปรับปรุงสิ่งแวดลอมศูนยขอมูล
Data Center

153

3
2
2

11. กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรับประโยชน

บุคลากร สสวท.

12. พื้นที่การดําเนินการ สสวท.
13. ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
14. เงินงบประมาณ

จํานวน 11,129,700 บาท

15. เปาหมายและงบประมาณ
ป 2562
เปาหมาย งบประมาณ

กิจกรรม
1. การใหบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อขยายขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
องคกร
2. การสนับสนุนการพัฒนาสํานักงานดิจิทัล
รวม

18 ระบบ/
3 ฐานขอมูล
2 กระบวนการ/
2 งาน

10,129,700
1,000,000
11,129,700

16. หนวยงานรับผิดชอบกิจกรรมและหนวยงานรวมดําเนินงาน
กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กิจกรรม

หนวยงานของ สสวท.
ที่รวมดําเนินการ
หนวยงาน

บทบาท/หนาที่

1. การใหบริการระบบ ฝายเทคโนโลยี - สาขา/ฝายตาง ๆ - แจงปญหาและรวม
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ สารสนเทศ
ที่เปนเจาของ
ทดสอบ/ตรวจสอบ
- รวมใหขอมูลที่ตองการ
ขยายขีดความสามารถใน
ระบบ
เชื่อมโยงขอมูลโดย
การบริหารจัดการองคกร
จัดเตรียมขอมูลและรวม
ทดสอบเพื่อใหเกิดการ
ออกแบบขอมูลบูรณา
การสารสนเทศ
2. การสนับสนุนการ
ฝายเทคโนโลยี - สาขา/ฝายตาง ๆ - รวมใหขอมูลการ
พัฒนาสํานักงานดิจิทัล สารสนเทศ
ทํางานของหนวยงาน
และงานตามภารกิจ
เพื่อใหสามารถ
ออกแบบกระบวนการ
ใหบริการที่สามารถให
เกิดการบริการ
อิเล็กทรอนิกส
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หนวยงานภายนอก
ที่รวมดําเนินการ
บทบาท/
หนวยงาน
หนาที่

17. ผูรับผิดชอบโครงการ
17.1 หัวหนาโครงการ
ชื่อ-สกุล ดร.ชัยวุฒิ เลิศวนสิริวรรณ
E-mail address clert@ipst.ac.th
17.2 เลขานุการโครงการ
ชื่อ-สกุล นางสาวปลื้มฤดี ชาติวันชัย
E-mail address pchar@ipst.ac.th

โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 2406

โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1250
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โครงการหลัก 24 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. ชื่อโครงการ ประชาสัมพันธเชิงรุกเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในการทํางานของ สสวท. และสรางความตระหนัก
รูทางดานวิทยาศาสตร
2. ลักษณะโครงการ
 ใหม

 ตอเนื่อง

3. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติ
ยุทธศาสตรชาติที่เกี่ยวของ
เปาหมายที่เกี่ยวของ
ประเด็นที่เกี่ยวของ
(เลือกไดเพียง 1 ดาน)
ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุล  เ ป า ห ม า ย ที่ 1 ภ า ค รั ฐ มี  ประเด็นที่ 4 ภาครัฐมีความทันสมัย
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
วั ฒ น ธ ร ร ม ก า ร ทํ า งา น ที่ มุ ง
• ประเด็นยอยที่ 4.1 องคกรภาครัฐมี
ภาครัฐ
ผลสั ม ฤทธิ์ แ ละผลประโยชน
ความยืดหยุนเหมาะสมกับบริบทการ
ส ว น ร ว ม ต อ บ ส น อ ง ค ว า ม
พัฒนาประเทศ
ตอ งการของประชาชนได อย า ง
• ประเด็นยอยที่ 4.2 พัฒนาและปรับ
สะดวก รวดเร็ว โปรงใส
ระบบวิธีการปฏิบัตริ าชการใหทันสมัย
 ประเด็นที่ 5 บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจติ สํานึก มี
ความสามารถสูง มุงมั่นและเปนมืออาชีพ
• ประเด็นยอยที่ 5.1 ภาครัฐมีการบริหาร
กําลังคนที่มีความคลองตัว ยึดระบบ
คุณธรรม
• ประเด็นยอยที่ 5.2 บุคลากรภาครัฐยึด
คานิยมในการทํางานเพื่อประชาชน มี
คุณธรรมและมีการพัฒนาตามเสนทาง
ความกาวหนาในอาชีพ
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4. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ
เปาหมายที่เกี่ยวของ
แนวทางที่เกี่ยวของ
(เลือกไดเพียง 1 ดาน)
ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการใน  เปาหมายที่ 1 ลดสัดสวน
 แนวทางการพัฒนา 1 ปรับปรุงโครงสราง
ภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติ
คาใชจายดานบุคลากร และเพิ่ม
หนวยงาน บทบาท ภารกิจและคุณภาพ
มิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
บุคลากรภาครัฐใหมีความโปรงใส ทันสมัย
และการใหบริการของภาครัฐ
คลองตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความ
และประสิทธิภาพการประกอบ
คุมคา
ธุรกิจของประเทศ
• แนวทาง 1.2 ปรับปรุงกลไกการ
ปฏิบัติงานของภาครัฐใหมีลักษณะ
บูรณาการ สามารถสงเสริม
กระบวนการผลิตและการใหบริการ
ของภาคเอกชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
• แนวทาง 1.4 พัฒนาบุคลากรและ
ปฏิรูประบบบริหารจัดการกําลังคน
ภาครัฐใหมีประสิทธิภาพ

5. ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม
6. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร สสวท. ปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564
ยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริมภาพลักษณองคกรและประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพิ่มการ
ยอมรับ สสวท. ในฐานะผูนําการเปลี่ยนแปลงการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยี ของเยาวชนใหทันสมัย
เปาประสงค

เยาวชนมีความตระหนักและเห็นความสําคัญของการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ
เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น

กลยุทธ

พั ฒ นาและขยายการสื่ อ สารประชาสัมพั น ธเชิ งรุกและสรางความตระหนั กรูทางดา น
วิทยาศาสตร โดยใชรูปแบบและชองทางที่หลากหลายใหครอบคลุมกลุมเปาหมาย

ผลผลิต

การสื่อสารประชาสัมพันธเชิงรุกมีรูปแบบและชองทางที่หลากหลาย

ผลลัพธ

---
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7. หลักการและเหตุผล
สสวท. เปนองคกรหลักในการวิจัยพัฒนาหลักสูตร สื่อการเรียนรู การประเมิน การพัฒนาครู และ
สงเสริมการพัฒนาผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ซึ่งการดําเนินงานของ
สสวท. ความสําคัญตอการผลักดันประเทศไทยเขาสูการเปนประเทศที่สรางฐานรายไดจากนวัตกรรมเปนอยาง
สูง ดังนั้นจึงเปนความจําเปนที่ สสวท. จะเปนที่ยอมรับในการเปนผูนําดานการเรียนการสอนวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ตอทั้งผูที่ใชผลผลิตของ สสวท. และประชาชนในวงกวาง เพื่อสรางความตระหนัก
รูเกี่ยวกับผลงาน ผลผลิตตางๆ ของ สสวท. รวมทั้งกิจกรรมตางๆ ที่สสวท. ไดวิจัยและพัฒนาขึ้น และสราง
ผลกระทบเชิงบวกดานการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีตอเยาวชนใหเกิดความ
สนใจใฝรู และตระหนักถึงความสําคัญตอการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้ง
การสรางความผูกพันแบรนดของ สสวท. ของผูรับสื่อ ใหคุนชินกับผลิตภัณฑ บริการและองคความรูที่ สสวท.
มีอยู
8. วัตถุประสงค
8.1 เพื่ อ สร า งแรงจู ง ใจให เ กิ ด ความตระหนั ก รู ใ นกระบวนการเรี ย นการสอนทางด า นวิ ท ยาศาสตร
คณิตศาสตรและเทคโนโลยีผานกิจกรรมในรูปแบบ ภาพยนตรวิทยาศาสตรและนิทรรศการ
8.2 เพื่ อ จั ด ทํ า นิ ต ยสารในรู ป แบบสิ่ ง พิ ม พ แ ละดิ จิ ทั ล เผยแพร ส ง เสริ ม ความรู ด า นวิ ท ยาศาสตร
คณิตศาสตรและเทคโนโลยีใหแกครู อาจารย นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาและผูสนใจทั่วไป
8.3 เพื่อสงเสริมภาพลักษณที่ดีของ สสวท. ในการเปนผูนําการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยี ในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน
8.4 เพื่อการเขาถึงกลุมเปาหมายของ สสวท. ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป
ในการสรางการตระหนักรูถึงผลงานในดานตางๆ ของสสวท. อยางทั่วถึง
8.5 เพื่อการเขาถึงกลุมเปาหมายของ สสวท. ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป
ในดานขอมูลขาวสารและกิจกรรมตางๆ ของ สสวท. อยางถูกตองและทั่วถึง
8.6 สร า งความผู ก พั น กั บ แบรนด ผลิ ต ภั ณ ฑ บริ ก าร และองค ค วามรู ต า งๆ ของ สสวท. (Brand
engagement)
8.7 เพื่อสรางภาพลักษณที่ดีของ สสวท. และสรางเสริมเครือขายความรวมมือทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน
ภายในประเทศ และนานาชาติในการสงเสริมการดําเนินงานของ สสวท.
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9. เปาหมายของโครงการหลัก
9.1 ผลผลิต (Output)
คาเปาหมาย
หนวยนับ
2562

ตัวชี้วัดผลผลิต
เชิงปริมาณ
1. สื่อประชาสัมพันธ
- สื่อเพื่อการสื่อสารองคกร (สําหรับการเขารวมกิจกรรมเพื่อการสื่อสารองคกร)
- VDO รวบรวมผลงานเดนของ สสวท.
- ของที่ระลึกเพื่อสื่อสารองคกร
- Content สื่อสารวิทยาศาสตร /VDO/ Facebook Live
- Booklet สื่อสารวิทยาศาสตร
- จํานวนการเขาถึงของผูรับสื่อผานFacebook
- การเพิ่มขึ้นของผูรับสื่อผาน social media
- กิจกรรมสรางความตระหนักดานการเปนผูนาํ
การเรียนการสอนวิทยาศาสตรคณิตศาสตร และเทคโนโลยี ของ สสวท.
- งานเชิญสื่อมวลชนและจัดทําสื่อประชาสัมพันธ
- การเขาถึงสื่อ Social media

2. เครือขายสื่อสารวิทยาศาสตร
- นักสื่อสารวิทยาศาสตร
- บทความงานวิจัยดานการสื่อสารวิทยาศาสตรเปนภาษาอังกฤษ
- เครือขายความรวมมือดานสื่อสารวิทยาศาสตร
3. งานขาวสื่อมวลชน
- งานขาวเพื่อสนับสนุนภารกิจหลัก
- มูลคาขาว (PR Value)
- งานแถลงขาว/กิจกรรมสื่อมวลชนเพื่อการเผยแพร
- เครือขายสื่อมวลชน เสริมสรางผลการสื่อสาร
- งานเผยแพร VDO ขาวโทรทัศน/ตัววิ่งโทรทัศน
- งานเผยแพรผานสื่อวิทยุ/โทรทัศน
- ขาวสารผานสื่อออนไลน
4. งานความสัมพันธตางประเทศ
- ขอมูลใน website ภาษาอังกฤษของ สสวท.
- ฐานขอมูลเครือขายตางประเทศ
- ความรวมมือกับเครือขายตางประเทศ
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ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น

1,000
3
2,700

ชิ้น
งาน

180
2

reach

2,500,000

Subscription
งาน

1,200
3

งาน
วีดิทัศน
ชิ้น
บทความ
รายการ

6
4
24
24
8

คน
บทความ
เครือขาย

85
1
2

ชิ้น
บาท
ครั้ง
สื่อ
ชิ้น
ครั้ง
ชิ้น

180
10,000,000
1
20
12
46
180

งาน
ฐานขอมูล
ความรวมมือ

2
1
1

คาเปาหมาย
หนวยนับ
2562

ตัวชี้วัดผลผลิต
5. ISMTEC2018
- จํานวนผูเขารวมการประชุมวิชาการ ISMTEC 2018
- จํานวนหนวยงานในเครือขาย
- ผลงานทางวิชาการที่นําเสนอในรูปแบบตางๆ
- รายงานสรุปการประชุม
6. งานเทศกาลภาพยนตรวิทยาศาสตรเพื่อการเรียนรู
- ผูเขาชมงานเทศกาลภาพยนตรวิทยาศาสตรเพื่อการเรียนรู
7. นิตยสาร สสวท.
- รูปแบบสิ่งพิมพ
- รูปแบบดิจิทลั
8. นิทรรศการเผยแพรผลผลิตของ สสวท.
- ผูเขารวมกิจกรรมในรูปแบบนิทรรศการเผยแพรผลงานของ สสวท.
เชิงคุณภาพ
1. ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ

คน
หนวยงาน
รายการ
รายงาน

300
15
40
1

คน

280,000

ตนฉบับ/
24,000 เลม
Issues

6

คน

36,500

รอยละ

80

6

9.2 ผลลัพธ (Outcome)
คาเปาหมาย
หนวยนับ
2562

ตัวชี้วัดผลลัพธ
เชิงปริมาณ
1. ระดับการยอมรับในขอมูลขาวสารและผลงานของ สสวท.
2. รอยละของเยาวชนกลุมเปาหมายที่มีความตระหนักและเห็นความสําคัญของการเรียนรู
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ระดับ
รอยละ

4.00
55

รอยละ

55

เชิงคุณภาพ
1. ผลงานของ สสวท. ไดรับการเผยแพรและเขาถึงประชาชนทั่วไป ทําใหประชาชนทั่วไป
เขาใจบทบาทและความสําคัญของ สสวท. มากขึ้น
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10. ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของกิจกรรมหลักของโครงการ
กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัดผลผลิต

1. การสงเสริม
ภาพลักษณ สสวท.
ในการเปนผูนําดาน
การเรียนการสอน
SMT และการสราง
ความตระหนักรูดาน
วิทยาศาสตรใหแก
กลุมเปาหมายของ
สสวท. อยางทั่วถึง

1. สื่อประชาสัมพันธ
- สื่อเพื่อการสื่อสารองคกร (สําหรับการเขารวมกิจกรรมเพื่อ
การสื่อสารองคกร)
- VDO รวบรวมผลงานเดนของ สสวท.

คาเปาหมาย
หนวยนับ
2562
ชิ้น

1,000

ชิ้น

3

- ของที่ระลึกเพื่อสื่อสารองคกร

ชิ้น

2,700

- Content สื่อสารวิทยาศาสตร /VDO/Facebook Live

ชิ้น

180

- Booklet สื่อสารวิทยาศาสตร

งาน

2

reach

2,500,000

Subscription
งาน

1,200
3

งาน
วีดิทัศน
ชิ้น
บทความ
รายการ

6
4
24
24
8

คน
บทความ

85
1

เครือขาย

2

ชิ้น
บาท
ครั้ง
สื่อ
ชิ้น
ครั้ง
ชิ้น

180
10,000,000
1
20
12
46
180

งาน
ฐานขอมูล
ความรวมมือ

2
1
1

- จํานวนการเขาถึงของผูรับสื่อผาน Facebook
- การเพิ่มขึ้นของผูรับสื่อผาน social media
- กิจกรรมสรางความตระหนักดานการเปนผูนาํ การเรียนการ
สอนวิทยาศาสตรคณิตศาสตร และเทคโนโลยี ของ สสวท.
- งานเชิญสื่อมวลชนและจัดทําสื่อประชาสัมพันธ
- การเขาถึงสื่อ Social media

2. เครือขายสื่อสารวิทยาศาสตร
- นักสื่อสารวิทยาศาสตร
- บทความงานวิจัยดานการสื่อสารวิทยาศาสตรเปน
ภาษาอังกฤษ
- เครือขายความรวมมือดานสื่อสารวิทยาศาสตร
3. งานขาวสื่อมวลชน
- งานขาวเพื่อสนับสนุนภารกิจหลัก
- มูลคาขาว (PR Value)
- งานแถลงขาว/กิจกรรมสื่อมวลชนเพื่อการเผยแพร
- เครือขายสื่อมวลชน เสริมสรางผลการสื่อสาร
- งานเผยแพร VDO ขาวโทรทัศน/ตัววิ่งโทรทัศน
- งานเผยแพรผานสื่อวิทยุ/โทรทัศน
- ขาวสารผานสื่อออนไลน
4. งานความสัมพันธตางประเทศ
- ขอมูลใน website ภาษาอังกฤษของ สสวท.
- ฐานขอมูลเครือขายตางประเทศ
- ความรวมมือกับเครือขายตางประเทศ
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กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัดผลผลิต
5. ISMTEC2018
- จํานวนผูเขารวมการประชุมวิชาการ ISMTEC 2018
- จํานวนหนวยงานในเครือขาย
- ผลงานทางวิชาการที่นําเสนอในรูปแบบตาง ๆ

2. การสรางความ
ตระหนักและเผยแพร
ผลงานของ สสวท.
2.1 งานเทศกาล
1. ผูเขาชมงานเทศกาลภาพยนตรวิทยาศาสตรเพื่อการเรียนรู
ภาพยนตรวิทยาศาสตร
เพื่อการเรียนรู
2.2 นิตยสาร สสวท. 1. รูปแบบสิ่งพิมพ
2. รูปแบบดิจิทัล
2.3 นิทรรศการ
เผยแพรผลผลิตของ
สสวท.

1. ผูเขารวมกิจกรรมในรูปแบบนิทรรศการเผยแพรผลงานของ
สสวท.

11. กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรับประโยชน

คาเปาหมาย
หนวยนับ
2562
คน
หนวยงาน
รายการ

300
15
40

คน

280,000

ตนฉบับ/
24,000 เลม
Issues
คน

6
6
36,500

นักเรียน ครู อาจารย ผูบริหารสถานศึกษา ผูมีสวนตัดสินใจในการ

ใชสื่อการเรียนการสอน หนังสือเรียน พอแมผูปกครอง และประชาชนทั่วไป
12. พื้นที่การดําเนินการ
- ศูนยจัดฉายภาพยนตรวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา 21 ศูนย ทั่วประเทศ
- งาน World didac Asia 2018 ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิตติ์ กรุงเทพฯ
- งานWorld Robot Olympiad 2018 จ.เชียงใหม
- งานวันเด็ก กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ
- สื่อ social media สื่อหนังสือพิมพ สื่อวิทยุ – โทรทัศน website (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
สําหรับเขาถึงผูรับสื่อทั้งในและตางประเทศ
- สสวท.
13. ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
14. เงินงบประมาณ จํานวน 12,200,000 บาท
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15. เปาหมายและงบประมาณ
ป 2562
เปาหมาย
งบประมาณ
6,159,900

กิจกรรม

1. การสงเสริมภาพลักษณ สสวท. ในการเปนผูนําดานการเรียนการสอน SMT
และการสรางความตระหนักรูดานวิทยาศาสตรใหแกกลุมเปาหมายของ สสวท.
อยางทั่วถึง
1.1 การสื่อสารวิทยาศาสตรเพื่อสงเสริมภาพลักษณการเปนผูนําการเรียนการสอน
15 กิจกรรม
SMT ของ สสวท.
1.2 การประชาสัมพันธเชิงรุกเพื่อสรางภาพลักษณเชิงบวก
8 กิจกรรม
1.3 การสรางเครือขายความสัมพันธระหวางประเทศ
3 กิจกรรม
1.4 การประชาสัมพันธเชิงรุกใหสาธารณชน และหนวยงานที่เกี่ยวของผานสื่อมวลชน 2 กิจกรรม
สื่อออนไลน
1.5 การจัดทําของที่ระลึกเพื่อสื่อสารองคกร
2,700 ชิ้น
1.6 การประชุมนานาชาติ ISEMTEC 2018
300 คน
2. การสรางความตระหนักและเผยแพรผลงานของ สสวท.
2.1งานเทศกาลภาพยนตรวิทยาศาสตรเพื่อการเรียนรู (จํานวนคน)
280,000
2.2 นิตยสาร สสวท.
- รูปแบบสิ่งพิมพ(ตนฉบับ)
6
- รูปแบบดิจิทลั (Issues)
6
2.3 นิทรรศการเผยแพรผลผลิตของ
36,500
สสวท.(จํานวนคน)
รวม

1,185,400
352,000
50,000
1,272,500
300,000
3,000,000
6,040,100
3,143,100
1,967,000

930,000
12,200,000

16. หนวยงานรับผิดชอบกิจกรรมและหนวยงานรวมดําเนินงาน
กิจกรรม
1. การสงเสริมภาพลักษณ
สสวท. ในการเปนผูนําดานการ
เรียนการสอน SMT และการ
สรางความตระหนักรูดาน
วิทยาศาสตรใหแกกลุมเปาหมาย
ของ สสวท. อยางทั่วถึง

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กิจกรรม
ฝายสื่อสาร
องคกรและ
วิเทศ
สัมพันธ

หนวยงานของ สสวท.
ที่รวมดําเนินการ
หนวยงาน

บทบาท/หนาที่

ทุกหนวยงาน
(สานักวิชาการ/
สานักพัฒนาและ
สงเสริมผูม ี
ความสามารถ
พิเศษฯ เปนตน)

ใหขอมูล และสงผล
งานในการสื่อสาร
วิทยาศาสตร และ
ขอมูลดานกิจกรรม
ที่ตองเผยแพรออกสู
ลูกคา
กลุมเปาหมาย และ
สาธารณชน
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หนวยงานภายนอก
ที่รวมดําเนินการ
หนวยงาน

บทบาท/หนาที่

- อพวช.
- เจาภาพรวมในการ
- British Council จัดการประกวดนัก
- บริษัทเอกชนอื่นๆ สื่อสารวิทยาศาสตร
รุนเยาว
- สนับสนุนกิจกรรม
- หนวยงาน
และการดาเนินงาน
ตางประเทศอื่นๆ
ของ สสวท.

กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กิจกรรม

หนวยงานของ สสวท.
ที่รวมดําเนินการ
หนวยงาน

บทบาท/หนาที่

ฝายบริหาร
ทั่วไป

งานพิธีเปดและ
ประสานงานกับ
หนวยงานภายใน
และภายนอก
สสวท.

ฝายออกแบบ
และพัฒนา
อุปกรณ
ฝายอาคาร
สถานที

จัดนิทรรศการและ
เตรียมพื้นที่การจัด
งาน
จัดเตรียมรถรับสง
พนักงาน และ
ประสานงาน ที่
จอดรถกับสถานที่
จัดงาน
คัดเลือกบทความ
และกิจกรรมทาง
วิชาการ
จัดหาทุน

สานักวิชาการ

ฝายบริหาร
โครงการริเริม่
พิเศษ
ฝายนวัตกรรมฯ ถายภาพและ
วิดีทัศน ดูแลดาน
โสตทัศนศึกษา
ฝายการเงินฯ และ การจัดเตรียม
ฝายเทคโนโลยี โครงสรางพื้นฐาน
สารสนเทศ
การลงทะเบียน การ
จายเงิน

2. การสรางความตระหนักและ
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หนวยงานภายนอก
ที่รวมดําเนินการ
หนวยงาน
- SEAMEO
secretariat
- Indiana
University
- สมาคมครู
วิทยาศาสตร แหง
ประเทศไทย

บทบาท/หนาที่
เปนเจาภาพรวมใน
การจัดงาน ใหการ
สนับสนับสนุน
คาใชจายวิทยากร
บางสวน

กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กิจกรรม

หนวยงานของ สสวท.
ที่รวมดําเนินการ
หนวยงาน

บทบาท/หนาที่

หนวยงานภายนอก
ที่รวมดําเนินการ
หนวยงาน

บทบาท/หนาที่

-สถาบันเกอเธ
-อพวช.
-ศูนยวิทยาศาสตร
เพื่อการศึกษา

เจาภาพรวมจัดงาน
เทศกาลภาพยนตร
วิทยาศาสตรเพื่อ
การเรียนรู

เวิลดไดแด็ค เอเชีย

ผูดําเนินการจัดงาน
World didac Asia
2018

บริษัทแกมมาโก
(ประเทศไทย)
จํากัด
กระทรวงศึกษาธิการ

ผูดําเนินการจัดงาน
World Robot
Olympiad 2018
ผูดําเนินการจัดงาน
วันเด็กแหงชาติ

เผยแพรผลงานของ สสวท.
2.1 งานเทศกาลภาพยนตร
สํานัก
วิทยาศาสตรเพื่อการเรียนรู นวัตกรรม
และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

2.2.จัดทํานิตยสาร สสวท.

1.3. จัดนิทรรศการเพื่อแพร
ผลผลิตของ สสวท.

1.ฝายบริหาร
ทั่วไป

-งานพิธีเปดและ
ประสานงานกับ
หนวยงานภายใน
และภายนอก
สสวท.
2.ฝายสื่อสาร -ประสานงานกับ
องคกรและ
หนวยงาน
วิเทศสัมพันธ ตางประเทศ
3.ฝายอาคาร จัดเตรียมรถรับสง
สถานที่
พนักงาน และ
ประสานงาน ที่จอด
รถกับสถานที่จัดงาน
สํานัก
1.สํานักวิชาการ เขียนบทความ
นวัตกรรม 2.สํานักพัฒนา วิชาการ
และ
และสงเสริม
เทคโนโลยี ศักยภาพผูม ี
สารสนเทศ ความสามารถ
พิเศษทาง
วิทยาศาสตร
คณิตศาสตรและ
เทคโนโลยี
1.สํานัก
-รวมจัด
ฝาย
วิชาการ
workshop
ออกแบบ
และพัฒนา 2.สํานักพัฒนา -ใหขอมูลเพื่อ
และสงเสริม
จัดทํา Artwork
อุปกรณ
ศักยภาพผูม ี
ดาน SMT
ความสามารถ
พิเศษทาง
วิทยาศาสตร
คณิตศาสตร
และเทคโนโลยี

17. ผูรับผิดชอบโครงการ
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1. หัวหนาโครงการ
ชื่อ-สกุล ดร.วรวรงค รักเรืองเดช

โทรศัพท 0-2392-4021 ตอ 1101

E-mail address: wrakr@ipst.ac.th
ชื่อ-สกุล ดร.ชัยวุฒิ เลิศวนสิริวรรณ โทรศัพท 0-2392-4021 ตอ 1239
E-mail address: clert@ipst.ac.th
2. เลขานุการโครงการ
ชื่อ-สกุล นายณรงค แสงแกว

โทรศัพท 0-2392-4021 ตอ 2101

E-mail address: nsaen@ipst.ac.th
ชื่อ-สกุล นางศุภรา บาคาวอส

โทรศัพท 0-2392-4021 ตอ 1117

E-mail address: ssubo@ipst.ac.th
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แผนงานบูรณาการ
โครงการบูรณาการภายใตยุทธศาสตร
โครงการหลัก
1. โครงการปรับการเรียนเปลี่ยนวิธีการสอนของครูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีตามแนวทาง
สะเต็มศึกษาในทุกจังหวัด และทุกเขตพื้นที่การศึกษาทุกสังกัด
2. โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5 ป) อยางมีคุณภาพ ดวยการจัดประสบการณเรียนรูวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย
รวม
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งบประมาณ
67,713,200
65,681,900
133,395,100
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โครงการบูรณาการ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. ชื่ อ โครงการ การปรั บ การเรี ย นเปลี่ ย นวิธี การสอนของครูวิ ทยาศาสตร คณิต ศาสตรแ ละเทคโนโลยี
ตามแนวทางสะเต็มศึกษาในทุกจังหวัด และทุกเขตพื้นที่การศึกษาทุกสังกัด
2. ลักษณะโครงการ

 ใหม

 ตอเนื่อง

3. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติ
ยุทธศาสตรชาติที่เกี่ยวของ

ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย

เปาหมายที่เกี่ยวของ

ประเด็นที่เกี่ยวของ

 ประเด็นที่ 4.3 ปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรูทตี่ อบสนองตอการเปลีย่ นแปลงใน
ศตวรรษที่ 21
 เปาหมายที่ 1 คนไทยเปนคนดี
• ประเด็นยอยที่ 4.3.1 การปรับเปลีย่ น
คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถี
ระบบการเรียนรูใหเอื้อตอการพัฒนาทักษะ
ชีวิตในศตวรรษที่ 21
สําหรับศตวรรษที่ 21
 เปาหมายที่ 2 สังคมไทยมี
• ประเด็นยอยที่ 4.3.2 การเปลีย่ นโฉม
สภาพแวดลอมที่เอื้อและสนับสนุน
บทบาท ‘ครู’ ใหเปนครูยุคใหม
ตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต
• ประเด็นยอยที่ 4.3.3 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาใน
ทุกระดับ ทุกประเภท

4. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ

เปาหมายที่เกี่ยวของ

 เปาหมายที่ 2 คนในสังคมไทย
ทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และ
ความสามารถเพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและ
 เปาหมายที่ 3 คนไทยไดรับ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
การศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพสูงตาม
มาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู
ดวยตนเองอยางตอเนื่อง

แนวทางที่เกี่ยวของ
 แนวทางการพัฒนา 3.3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
• 3.3.1 ปรับหลักสูตรการผลิตครูทเี่ นน
สมรรถนะ มีจติ วิญญาณความเปนครู เปนผู
แนะนําและสามารถกระตุนการเรียนรูของผูเรียน

5. ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
6. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร สสวท. ปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564
ยุทธศาสตรที่ 2 ขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
เทคโนโลยี ผานเครือขาย สสวท. ใหมีคุณภาพทั่วประเทศอยางเปนระบบ
เปาประสงค กําลังคนและเครือขายมีความสามารถในการจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
เทคโนโลยี
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กลยุทธ

ขับเคลื่อนสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร
คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ตามแนวทาง สสวท.
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ไดรับการคัดเลือกเพื่อพัฒนาเปนแกนนํา มีศักยภาพเปนไป
ตามมาตรฐาน สสวท. สามารถเป น ต นแบบและเป นวิ ทยากรในระดั บพื้ น ที่ ได อย างมี
ประสิทธิภาพ
นักเรียนไทยมีความรู ความสามารถดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ที่สามารถ
นําไปใชแกปญหาการดํารงชีพและเปนประชากรที่มีความรู นักวิชาชีพฐานดี

ผลผลิต

ผลลัพธ

7. หลักการและเหตุผล
โครงการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาสูสถานศึกษาโดยการพัฒนาครูผูสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยี ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ปงบประมาณ 2560 - 2561 ที่ผานมา โดย สสวท ไดดําเนินการ
พัฒนาครูผูสอนดวยระบบทางไกลผานทางสถานีโทรทัศนเพื่อการศึกษา ETV DLTV และ OBEC Channel โดย
มี สสวท. เปนวิทยากรหลักใหการอบรมที่ตนทาง มีครูที่เขารับการอบรม และลงมือปฏิบัติทํากิจกรรม ณ ศูนย
การอบรมปลายทาง และมีครูพี่เลี้ยงวิชาการของแตละสังกัดประสานและดูแลครูในแตละศูนยของการอบรม
อยางเปนระบบ การดําเนินงานครั้งนี้จะตองรวมมือกับทุกภาคสวนเชิงบูรณาการโดยแทจริง สสวท. จะเปนแกน
หลั ก ของการพั ฒ นาครู ตามหลั ก สู ต รการอบรมครู ส ะเต็ ม ศึ ก ษาของ สสวท.ที่ ไ ด รั บ การรั บ รองจาก
กระทรวงศึกษาธิการ โดยที่ สสวท. จะใหการสนับสนุนชุดการอบรมสะเต็มศึกษา อันประกอบดวย เอกสารคูมือ
เอกสารการจัดกิจกรรม สื่อ อุปกรณ ประกอบการอบรม แกศูนยการอบรมทุกศูนยการอบรมของทุกสังกัด ทั้งสิ้น
627 ศูนยการอบรม
ในป ง บประมาณ 2562 สสวท จะพั ฒ นาหลั ก สู ต รการอบรมสะเต็ ม ศึ ก ษา ที่ ส ามารถ
สอดแทรกเขาไปกับการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติของการเรียนการสอน ในระดับชั้นเรียน สอดคลองกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับปรับปรุง จํานวน 4 ชวงชั้น ตั้งแต ระดับประถมศึกษาตอนตน
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ระดับมัธยมศึกษาตอนตน และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การขับเคลื่อนสะ
เต็มศึกษาดวยระบบทางไกลในครั้งนี้เปนปสุดทายของการอบรม ซึ่งจะประสบผลสําเร็จไดอยางดี ตองไดรับ
ความรวมมือจากทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอยางจริงจัง และยั่งยืนตอไป

8. วัตถุประสงค
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8.1 เพื่อสรางความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของทางการศึกษาดําเนินการเชิงบูรณาการขับเคลื่อนสะ
เต็มศึกษาใหครอบคลุมทุกเขตพื้นที่การศึกษา ทุกจังหวัด และทุกสังกัด อยางเปนรูปธรรม
8.2 เพื่อพัฒนาครูผูสอนสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ใหมีความรูความสามารถ
ในการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในชั้นเรียนไดตรงตามจุดประสงค
8.3 เพื่อสงเสริมและสนับสนุน สื่อ อุปกรณ เอกสารการอบรม รวมถึงงบประมาณ ใหแกโรงเรียนที่เปน
ศูนยการอบรม ในแตละสังกัดเพื่อเปนคาอาหารกลางวันและอาหารวาง
9. เปาหมายของโครงการหลัก
9.1 ผลผลิต (Output)
ตัวชี้วัดผลผลิต
เชิงปริมาณ
(1) ครูผูสอนทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ในสังกัด สพฐ. สช. อปท.
กศน. กทม.
(2) ครูพี่เลี้ยงประจําศูนยการอบรมสะเต็มศึกษาไดรับการพัฒนาเชิงรุก
เชิงคุณภาพ
ครูผูสอนทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีที่ไดรับการอบรม มีความรู ความ
เขาใจ และความตระหนักในการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษาไดอยางถูกตอง

คาเปาหมาย
หนวยนับ
2562
คน

55,000

คน

3,500

รอยละ

100

9.2 ผลลัพธ (Outcome)
ตัวชี้วัดผลลัพธ
เชิงปริมาณ
นักเรียนที่ไดรับความรูจากครูที่เขารับการอบรมจาก สสวท.
เชิงคุณภาพ
นักเรียนมีความรู ความสามารถดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี

คาเปาหมาย
หนวยนับ
2562
คน

300,000

รอยละ

100

10. ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของกิจกรรมหลักของโครงการ
กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัดผลผลิต

การปรับการเรียน
เปลี่ยนวิธีการสอนของ
ครูวิทยาศาสตร
คณิตศาสตรและ
เทคโนโลยี ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา
ในทุกจังหวัด และทุก
เขตพื้นที่การศึกษาทุก

เอกสารรายงานการประชุม
เอกสารรายงานการประชุม
แผนพับประชาสัมพันธดิจิทลั ป 2562
ตนฉบับคูมือการอบรมและเอกสาร
ศึ ก ษานิ เ ทศก แ ละครู พี่ เ ลี้ ย งประจํ า ศู น ย อ บรมที่ ไ ด รั บ การ
ฝกอบรม
ครูสังกัด สพฐ. สช. อปท. กทม. และ กศน. ที่ไดรับการอบรม
รายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการ
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คาเปาหมาย
หนวยนับ
2562
ฉบับ
4
ฉบับ
4
ฉบับ
1
ฉบับ
1
คน
1,210
คน
ฉบับ

55,000
1

กิจกรรมหลัก
สังกัด

คาเปาหมาย
หนวยนับ
2562
ฉบับ
1

ตัวชี้วัดผลผลิต
รายงานผลการดําเนินโครงการฯ

11. กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรับประโยชน นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ประสงคจะศึกษาดาน
วิศวกรรมศาสตร รวมถึงครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวของ
12. พื้นที่การดําเนินการ ศูนยอบรมครูสะเต็มศึกษาทางไกลสังกัด สพฐ. สช. อปท. กทม. และ กศน.
77 จังหวัด
13. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
14. เงินงบประมาณ 67,713,200 บาท
15. เปาหมายและงบประมาณ
ป 2562
เปาหมาย

กิจกรรม
การปรับการเรียนเปลี่ยนวิธีการสอนของครูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษาในทุกจังหวัด และทุกเขตพื้นที่การศึกษาทุกสังกัด

55,000 คน

งบประมาณ
(บาท)
67,713,200

16. หนวยงานรับผิดชอบกิจกรรมและหนวยงานรวมดําเนินงาน
กิจกรรม
การปรับการเรียนเปลี่ยน
วิธีการสอนของครู
วิทยาศาสตร
คณิตศาสตรและ
เทคโนโลยี ตามแนวทาง
สะเต็มศึกษาในทุก
จังหวัด และทุกเขตพื้นที่
การศึกษาทุกสังกัด

หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรม

หนวยงานของ สสวท.
ที่รวมดําเนินการ
หนวยงาน

สํานักบริหารเครือขาย
และพัฒนาวิชาชีพครู

สํานักวิชาการ

สาขาวิจัยและ
ประเมินมาตรฐาน

17. ผูรับผิดชอบโครงการ
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บทบาท/หนาที่

หนวยงานภายนอก
ที่รวมดําเนินการ
หนวยงาน

จัดทําเอกสาร สพฐ. สช. อปท.
ประกอบการอบรม กทม. และ กศน.
เปนวิทยากรอบรม
ที่สวนกลาง
ติดตามและ
ประเมินผล
โครงการ

บทบาท/หนาที่
ศูนยการอบรมที่
ครอบคลุมทั้ง 77
จังหวัด

17.1 หัวหนาโครงการ
ชื่อ-สกุล นางกัญณัฏฐ สวัสดิ์สวาง
โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1430
E-mail address psuta@ipst.ac.th
17.2 เลขานุการโครงการ
ชื่อ-สกุล นายวัฒน วัฒนากูล
โทรศัพท 0-2392-4021 ตอ 3202
E-mail address wwatt@ipst.ac.th

175

176

โครงการบูรณาการ 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
1.

ชื่ อโครงการ พั ฒนาเด็ กปฐมวั ย (3-5 ป) อยางมีคุณภาพ ด วยการจัดประสบการณเรียนรู วิทยาศาสตร
คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย

2. ลักษณะโครงการ
 ใหม

 ตอเนื่อง

3. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติ
ยุทธศาสตรชาติที่เกี่ยวของ
เปาหมายที่เกี่ยวของ
ประเด็นที่เกี่ยวของ
(เลือกไดเพียง 1 ดาน)
ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุล  เ ป า ห ม า ย ที่ 1 ภ า ค รั ฐ มี  ประเด็นที่ 4 ภาครัฐมีความทันสมัย
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
วั ฒ น ธ ร ร ม ก า ร ทํ า งา น ที่ มุ ง
• ประเด็นยอยที่ 4.1 องคกรภาครัฐมี
ภาครัฐ
ผลสั ม ฤทธิ์ แ ละผลประโยชน
ความยืดหยุนเหมาะสมกับบริบทการ
ส ว น ร ว ม ต อ บ ส น อ ง ค ว า ม
พัฒนาประเทศ
ตอ งการของประชาชนได อย า ง
• ประเด็นยอยที่ 4.2 พัฒนาและปรับ
สะดวก รวดเร็ว โปรงใส
ระบบวิธีการปฏิบัตริ าชการใหทันสมัย
 ประเด็นที่ 5 บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจติ สํานึก มี
ความสามารถสูง มุงมั่นและเปนมืออาชีพ
• ประเด็นยอยที่ 5.1 ภาครัฐมีการบริหาร
กําลังคนที่มีความคลองตัว ยึดระบบ
คุณธรรม
• ประเด็นยอยที่ 5.2 บุคลากรภาครัฐยึด
คานิยมในการทํางานเพื่อประชาชน มี
คุณธรรมและมีการพัฒนาตามเสนทาง
ความกาวหนาในอาชีพ
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4. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ
เปาหมายที่เกี่ยวของ
แนวทางที่เกี่ยวของ
(เลือกไดเพียง 1 ดาน)
ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการใน  เปาหมายที่ 1 ลดสัดสวน
 แนวทางการพัฒนา 1 ปรับปรุงโครงสราง
ภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติ
คาใชจายดานบุคลากร และเพิ่ม
หนวยงาน บทบาท ภารกิจและคุณภาพ
มิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
บุคลากรภาครัฐใหมีความโปรงใส ทันสมัย
และการใหบริการของภาครัฐ
คลองตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความ
และประสิทธิภาพการประกอบ
คุมคา
ธุรกิจของประเทศ
• แนวทาง 1.2 ปรับปรุงกลไกการ
ปฏิบัติงานของภาครัฐใหมีลักษณะ
บูรณาการ สามารถสงเสริม
กระบวนการผลิตและการใหบริการ
ของภาคเอกชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
• แนวทาง 1.4 พัฒนาบุคลากรและ
ปฏิรูประบบบริหารจัดการกําลังคน
ภาครัฐใหมีประสิทธิภาพ

5. ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม
6. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร สสวท. ปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564
ยุทธศาสตรที่ 2 ขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
เทคโนโลยี และสถานศึกษาผานเครือขาย สสวท. ใหมีคุณภาพทั่วประเทศอยางเปนระบบ
เปาประสงค กําลังคนและเครือขายมีความสามารถในการจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
เทคโนโลยี
กลยุทธ
ขับเคลื่อนสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร
คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ตามแนวทาง สสวท.
ผลผลิต
สสวท. มี ร ะบบบริ ห ารจั ด การเครื อ ข า ย เพื่ อ ขยายการให บ ริ ก ารหลั ก สู ต ร สื่ อ และ
กระบวนการจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
ผลลัพธ
นักเรียนไทยมีความรู ความสามารถดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ที่สามารถ
นําไปใชแกปญหาการดํารงชีพและเปนประชากรที่มีความรู นักวิชาชีพฐานดี
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7. หลักการและเหตุผล
ตามแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแหงชาติฉบับที่ 12 ไดมีการกําหนดยุทธศาสตรเกี่ย วกับ การ
เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษยเปนยุทธศาสตรแรก ซึ่งมีจะรบเปาหมายใหคนไทยทุกกลุมวัยมีทักษะ
และความรูความสามารถ ที่เปนฐานในการพัฒนาประเทศ โดยหนึ่งในแนวทางการพัฒนาที่สําคัญที่ไดถูกระบุ
ไว คือ การสงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะสมอง และทักษะทางสังคมที่เหมาะสม แตอยางไรก็ตามใน
ปจจุบันพบวา ครูปฐมวัยยังตองการการพัฒนาศักยภาพในการจัดประสบการณเรียนรู เพื่อสงเสริมทักษะสมอง
ของเด็กปฐมวัยอยางเหมาะสม สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ไดทําการวิจัย
และพัฒนาแนวทางการจัดประสบการณเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับ
ปฐมวั ย มาอย า งต อ เนื่ อ ง ซึ่ ง สามารถส ง เสริ ม การพั ฒ นาการด า นสติ ป ญ ญาของเด็ ก ปฐมวั ย ได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมตามวัย เปนการ ปูพื้นฐานทักษะในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู
ตลอดชีวิต และปลูกฝงใหเด็กมีเจตคติที่ดีตอวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี อันจะสงผลใหเด็กสนใจ
ใฝรู และประกอบอาชีพดานนี้ตอไปในอนาคต สสวท. จึงเสนอโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5 ป) อยางมี
คุณภาพ ดวยการจัดประสบการณเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับ
ปฐมวัย ตามแผนบูรณาการ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต โดยเปนการพัฒนาครู
ปฐมวัยในสังกัด สพฐ. ทั่วประเทศ อยางเปนระบบผานเครือขายความรวมมือ และระบบการอบรมทางไกล ซึ่ง
สสวท. จะจัดใหมีศูนยอบรมทางไกลในทุกเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั่วประเทศ จํานวน 183 ศูนยการ
อบรม และอบรมพั ฒ นาศั ก ยภาพที ม วิ ท ยากรประจํ า ศู น ย อ บรมโดยตรง โดยแต ล ะที ม ประกอบด ว ย
ศึกษานิเทศกปฐมวัย 1 คน ผูบริหารสถานศึกษา 2 คน และครูปฐมวัย 4 คนที่มีศักยภาพซึ่งเปนตัวแทนจาก
เขตพื้นที่การศึกษา มาทําหนาที่รวมกับ สสวท. ในการดําเนินการจัดอบรมขยายผลผานระบบทางไกลใหกับ
ผูบริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยจากโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 10
โรงเรียนตอเขตพื้นที่การศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 5 โรงเรียนตอเขต
พื้นที่การศึกษา รวมทั้งสิ้น 2,745 โรงเรียน ครูปฐมวัยที่เขารวมในโครงการจะไดรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
อยางตอเนื่องอยางนอย 2 รอบการอบรมตอหนึ่งหลักสูตร โดยแบงเปนการอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และหลักสูตรสะเต็มศึกษาและเทคโนโลยี ในปงบประมาณ พ.ศ.
2562 และจะมีการนิเทศและติดตามผลการประยุกตใช ในชั้นเรียนภายในสถานศึกษาทุกรอบของการอบรม
โดยผูบริหารสถานศึกษา รวมทั้งนําผลการดําเนินงานและปญหา อุปสรรคตาง ๆ มารวมสะทอนในการอบรม
ครั้งถัดไป นอกจากนี้ สสวท. ยังสนับสนุน เอกสารประกอบหลักสูตรพรอมตัวอยางสื่อการจัดการเรียนรู เพื่อ
เปนแนวทางในการออกแบบหลักสูตรของสถานศึกษา และจัดประสบการณเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัยไดอยางมีคุณภาพ
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8. วัตถุประสงค
8.1 เพื่อพัฒนาทีมวิทยากรทองถิ่นประจําศูนยอบรมซึ่งประกอบดวย ศึกษานิเทศกปฐมวัย
ผูบริหารสถานศึกษาและ ครูปฐมวัยที่มีศักยภาพ ทําหนาที่รวมกับ สสวท. ในการดําเนินการจัดอบรมขยายผล
ใหกับผูบริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยในเขตพื้นที่การศึกษา
8.2 เพื่อพัฒนาครูปฐมวัยจากโรงเรียนในสังกัด สพฐ. และสังกัด สช. ใหมีความรูความเขาใจและ
สามารถจัดประสบการณเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัยไดอยาง
มีคุณภาพ
8.3 เพื่อสนับสนุนเอกสารแนวทางการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และ
สะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย ใหแกโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ในสังกัด สพฐ. และ สช.
เพื่อใหครูใชในการออกแบบหลักสูตรของสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
8.4 เพื่อสนับสนุนชุดสื่อการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็ม
ศึกษาในระดับปฐมวัยใหแกศูนยการอบรม เพื่อใชในการจัดอบรมขยายผลและใหครูปฐมวัยนําไปใชจัดการ
เรียนการสอนในโรงเรียน
9. เปาหมายของโครงการหลัก
9.1 ผลผลิต (Output)
คาเปาหมาย
หนวยนับ
2562

ตัวชี้วัดผลผลิต
เชิงปริมาณ
1. ศึกษานิเทศกปฐมวัย ผูบริหารสถานศึกษา และครูปฐมวัย ไดรับการพัฒนาการจัดการ
เรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัยโดยตรงจาก
สสวท. เพื่อเปนทีมวิทยากรทองถิ่นประจําศูนยการอบรม
2. ผูบริหารสถานศึกษาจาก 183 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทัว่ ประเทศซึ่งประกอบดวย
โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 10 โรงเรียน/เขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัด สช. 5
โรงเรียน/เขตพื้นที่การศึกษา ไดรบั การอบรมขยายผลผานระบบทางไกลที่ศูนยอบรม
3. รอยละของครูปฐมวัยใน 2,745 โรงเรียน
ไดรับการอบรมขยายผลผานระบบทางไกลที่ศูนยอบรม
4. โรงเรียนที่จดั การเรียนการสอนระดับปฐมวัย ในสังกัด สพฐ. และ สช. มีเอกสารแนว
ทางการ จัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย
5. ศูนยการอบรมทั่วประเทศ มีชดุ สื่อการจัดการ เรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี
และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัยประจําศูนย
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คน

1,281

คน

2,745

รอยละ

100

โรงเรียน

2,745

จํานวนศูนย
(แหง)
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คาเปาหมาย
หนวยนับ
2562

ตัวชี้วัดผลผลิต
เชิงคุณภาพ
1. รอยละของครูปฐมวัยในโรงเรียน 2,745 โรงเรียน ที่ไดรับการอบรมขยายผลผานระบบ
ทางไกลที่ศูนยอบรม มีความรูความเขาใจและสามารถจัดประสบการณเรียนรูวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย
2. รอยละของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน 2,745 โรงเรียน ทีไ่ ดรับการอบรมขยายผลผาน
ระบบทางไกลที่ศูนยอบรมมีความรูความเขาใจและสามารถนิเทศสงเสริมการจัดประสบการณ
เรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย

รอยละ

70

รอยละ

70

9.2 ผลลัพธ (Outcome)
คาเปาหมาย
หนวยนับ
2562

ตัวชี้วัดผลลัพธ

เชิงปริมาณ
1. ศึกษานิเทศกปฐมวัย ผูบริหารสถานศึกษา และครูปฐมวัย ที่เปนทีมวิทยากรทองถิ่น
คน
1,281
ประจําศูนยการอบรม ทําหนาที่รวมกับ สสวท. ในการดําเนินการจัดอบรมขยายผลใหกับ
ผูบริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยในเขตพื้นที่การศึกษา
2. โรงเรียนที่เขารวมโครงการมีการจัดประสบการณเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
โรงเรียน
2,745
เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย โดยครูปฐมวัยนําเอกสารและชุดกิจกรรมไปใช
ในการจัดประสบการณ และผูบริหารทําการนิเทศครูปฐมวัยในสถานศึกษาของตนเอง
เชิงคุณภาพ
1. ศูนยการอบรมทั่วประเทศ จํานวน 183 แหงสามารถการจัดอบรมขยายผลใหกับผูบ ริหาร ระดับคุณภาพ เปนไปตาม
สถานศึกษาและครูปฐมวัยในเขตพื้นที่การศึกษาโดยทีมวิทยากรทองถิ่นประจําศูนยไดอยาง
เกณฑที่
มีคุณภาพ
สสวท.กําหนด
2. โรงเรียนที่เขารวมโครงการมีการจัดประสบการณเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
ระดับคุณภาพ เปนไปตาม
เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย โดยครูปฐมวัยนําเอกสารและชุดกิจกรรมไปใช
เกณฑที่
ในการจัดประสบการณ และผูบริหารทําการนิเทศครูปฐมวัยในสถานศึกษาของตนเองได
สสวท.กําหนด
อยางมีคุณภาพ

10. ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของกิจกรรมหลักของโครงการ
กิจกรรมหลัก
1. การผลิตชุด
เอกสารและสื่อ
ประกอบการอบรม

ตัวชี้วัดผลผลิต
1.โรงเรียนพี่เลี้ยงประจําศูนย
2.ชุดสื่อการเรียนรูร ะดับปฐมวัย
3.ชุดวัสดุการทดลองประจําศูนย
4. เอกสารแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู
5. เอกสารคูมือประกอบการอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีและสะเต็ม
ศึกษาสําหรับกลุมพีเ่ ลี้ยง
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คาเปาหมาย
หนวยนับ
2562
โรงเรียน
732
ชุด
5,856
ชุด
183
เลม
47,580
เลม
1,300

กิจกรรมหลัก

2. การอบรมเชิง
ปฏิบัติการพี่เลี้ยง
ประจําศูนย
3. การอบรมโดย
ระบบทางไกล

ตัวชี้วัดผลผลิต
6. เอกสารคูมือประกอบการอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีและสะเต็ม
ศึกษาสําหรับกลุมครูปฐมวัย
7.เอกสารคูม ือประกอบการอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีและสะเต็ม
ศึกษาสําหรับกลุมผูบริหาร
8. ชุดวีดิทัศนประกอบการอบรม
9. การจัดทําและควบคุมระบบการอบรมทางไกล
10. เอกสารคูมือประกอบการอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร ฉบับปรับปรุง
1. พี่เลี้ยงประจําศูนย ประกอบดวย ศึกษานิเทศก ผูบริหาร และครู
ปฐมวัย ที่ผานการอบรม
1. ผูบริหารและครูปฐมวัยทีผ่ านการอบรมโดยระบบทางไกล
(ผูบริหาร 2,745 คน ครูปฐมวัยใน จํานวน 18,300 คน)
2. รายงานการจัดอบรมโดยระบบทางไกล
3. รายงานสรุปการจัดอบรมระบบทางไกล
4. การติดตามการจัดประสบการณเรียนรูในชั้นเรียน

11. กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรับประโยชน

คาเปาหมาย
หนวยนับ
2562
เลม
18,300
เลม

2,745

ชุด
ระบบ
เลม

1
1
2

คน

1,320

รอยละ

100

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

77
183
2

นักเรียน ครู ผูบริหารสถานศึกษา พอแมผูปกครอง และประชาชน

ทั่วไป
12. พื้นที่การดําเนินการ ทั่วประเทศ
13. ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
14. เงินงบประมาณ จํานวน 65,681,900 บาท
15. เปาหมายและงบประมาณ
กิจกรรม

ป 2562
5,856 ชุด/
47,580 เลม
1,320 คน
ผูบริหาร 2,745 คน/
ครูปฐมวัย 18,300 คน

1. การผลิตชุดเอกสารและสื่อประกอบการอบรม
2. การอบรมเชิงปฏิบัติการพี่เลี้ยงประจําศูนย
3. การอบรมโดยระบบทางไกล
รวม

ป 2562
25,118,700
9,177,650
31,385,550
65,681,900
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16. หนวยงานรับผิดชอบกิจกรรมและหนวยงานรวมดําเนินงาน
กิจกรรม
1. การผลิตชุดเอกสารและสื่อ
ประกอบการอบรม

2. การอบรมเชิงปฏิบัติการพี่เลี้ยง
ประจําศูนย

3. การอบรมโดยระบบทางไกล

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กิจกรรม

หนวยงานของ สสวท.
ที่รวมดําเนินการ
หนวยงาน

บทบาท/หนาที่

หนวยงานภายนอก
ที่รวมดําเนินการ
หนวยงาน

สาขา
ฝายนวัตกรรม พัฒนาเอกสารและ โรงเรียนในสังกัด
วิทยาศาสตร
สื่อ
สพฐ. และสังกัด
ภาคบังคับ
สช. ที่เขารวม
โครงการ
สาขา
สาขาเทคโนโลยี วิทยากรการอบรม ศึกษานิเทศก
วิทยาศาสตร
ผูบริหาร และครู
ภาคบังคับ
จากเขตพื้นที่
การศึกษา 183
เขต (7 คน/เขต)
สาขา
สาขาเทคโนโลยี จัดการอบรมระบบ ผูบริหาร
วิทยาศาสตร และฝาย
ทางไกลและเปน สถานศึกษาและครู
ภาคบังคับ นวัตกรรม
วิทยากรการอบรม ปฐมวัยจาก
โรงเรียนในสังกัด
สพฐ. และสังกัด
สช. ที่เขารวม
โครงการ

17. ผูรับผิดชอบโครงการ
1. หัวหนาโครงการ
ชื่อ-สกุล ดร.เทพกัญญา พรหมขัติแกว

โทรศัพท 0-2392-4021 ตอ 1217

E-mail address: tprom@ipst.ac.th
2. เลขานุการโครงการ
ชื่อ-สกุล นางสาวณญาดา ณ นคร

โทรศัพท 0-2392-4021 ตอ 1230

E-mail address: nnana@ipst.ac.th
ชื่อ-สกุล นางสาวแคทลียา จักขุจันทร

โทรศัพท 0-2392-4021 ตอ 5506

E-mail address: cchak@ipst.ac.th

183

บทบาท/หนาที่
นําเอกสารและชุด
สื่อไปจัดกิจกรรม
ใหเด็กในชั้นเรียน
ผูเ ขารับการอบรม

ผูเ ขารับการอบรม

