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สถาบันสงเสรมิการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 

1.1 วิสัยทัศน  

สสวท. เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง ทําหนาท่ีชี้ทิศทาง ประสาน และ สงเสริมเพ่ิมประสิทธิภาพการ

เรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีท้ังในและนอกสถานศึกษา ใหนักเรียนพัฒนาตาม

ศักยภาพข้ึนเปนประชากรท่ีมีความรูนักวิชาชีพฐานดี และ นักวิทยาศาสตรชั้นนําตอไป 

1.2 เปาประสงค 

นักเรียนไทยท่ัวประเทศมีโอกาสพัฒนาความรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ได

เหมาะสมตามศักยภาพและความถนัด เพ่ือใหเติบโตเขาสูเสนทางอาชีพท่ีเกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติ 

1.3 ผลกระทบ  

 เยาวชนไทยมีความรู ความสามารถในการคิด วิเคราะห การใชขอมูล และ/หรือ แกปญหาโดยใช

วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ใหเกิดประโยชนในการดํารงชีวิตหรือประกอบอาชีพ 

หมายเหตุ : เยาวชน หมายถึง คนท่ีมีอายุไมเกิน 25 ป 

1.4 ผลลัพธ  

1. นักเรียนไทยมีความรู ความสามารถดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ท่ีสามารถ

นําไปใชแกปญหาการดํารงชีพและเปนประชากรท่ีมีความรู นักวิชาชีพฐานดี 

2. ประเทศไทยมีนักวิทยาศาสตร นักวิจัย นักเทคโนโลยี นักนวัตกรรมและผู เชี่ยวชาญดาน

วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ท่ีเพ่ิมข้ึนจากการสรางนักเรียน นักศึกษาท่ีมีความสามารถพิเศษ 

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 ท่ีสามารถนําไปพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถ

พิเศษไดอยางมีประสิทธิภาพ  

5. เครื่องมือการวัดและประเมินผลเทียบมาตรฐานระดับประเทศ และระดับนานาชาติ  

6. เกณฑการจัดทําสื่อการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 

1



7. สสวท. มีระบบบริหารจัดการเครือขาย เพ่ือขยายการใหบริการหลักสูตร สื่อ และกระบวนการ

จัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

8. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีไดรับการคัดเลือกเพ่ือพัฒนาเปนแกนนํา มีศักยภาพเปนไปตาม

มาตรฐาน สสวท. สามารถเปนตนแบบและเปนวิทยากรในระดับพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ  

9. การใหบริการหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู ในโรงเรียนเครือขาย สสวท.     ได

ครบถวน สมบูรณและมีประสิทธิภาพ 

10. หนวยงานท่ีเก่ียวของ ในเครือขาย สสวท. สามารถขยายฐานการจัดกิจกรรมการเรียนรูตาม

แนว สสวท. ไดอยางตอเนื่อง 

11. สถานศึกษานอกระบบ สมาคมวิชาชีพ และสถาบันตางๆ จัดการเรียนรูตามแนวของ สสวท. 

นอกชั้นเรียนเพ่ิมมากข้ึนอยางตอเนื่อง  

12. มหาวิทยาลัยใชเครื่องมือในการรับนักศึกษาเขาศึกษาโดยเนนการคิดวิเคราะห การแกปญหา 

และสามารถนําไปใชไดจริงเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง  

13. บัณฑิต สควค. มีคุณภาพและสามารถเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงขับเคลื่อนการศึกษาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  

14. บัณฑิต พสวท. และโอลิมปกวิชาการ มีคุณภาพและเปนนักวิทยาศาสตร นักวิจัย              

นักนวัตกรรมและนักเทคโนโลยีชั้นนําของประเทศ  

15. มีระบบเสนทางอาชีพ นักวิทยาศาสตร นักวิจัย นักนวัตกรรมและนักเทคโนโลยี ท่ีมาจาก

ผลผลิตโครงการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษฯ มีคาตอบแทนเหมาะสม  

16. มีระบบกลไกการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษฯ ระดับการศึกษาปฐมวัย 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการอาชีวศึกษา เพ่ือเปนฐานสูการพัฒนากําลังคน อยางเปนระบบมากข้ึนและมี 

จํานวนเพ่ิมข้ึนตามลําดับ 

17. บุคลากรสายนักวิชาการ มีนวัตกรรมการศึกษาชั้นแนวหนา เปนท่ียอมรับดานกระบวนการ

จัดการเรียนรูของประเทศ  

18. บุคลากรสายวิชาการ มีศักยภาพในการพัฒนาหลักสูตร สื่อ กิจกรรมทางวิชาการเทียบ

มาตรฐานนานาชาติ  

19. บุคลากร สสวท.มีความเปนผูนํา มีความรู ความสามารถ เปนวิทยากร และสามารถนําการ

เปลี่ยนแปลงได  

20. บุคลากร สายสนับสนุน มีความรู ความสามารถในการบริหารจัดการและสงเสริมการทํางาน

อยางมีประสิทธิภาพ  

21. มีระบบบริหารจัดการ โดยใชระบบคุณภาพองคกรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย  

22. การสื่อสารประชาสัมพันธมีรูปแบบและชองทางท่ีหลากหลาย 

23. บุคลากร สสวท. มีความรักและผูกพันตอองคกร  
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1.6 ยุทธศาสตร 

เพ่ือใหระบุผลผลิตตามท่ีวางไว สสวท. ไดกําหนดยุทธศาสตรเพ่ือขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน

จําแนกเปน 5 ดาน ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู ท่ีเนนปฏิบัติการ และการสราง

ความเขาใจ ในระดับท่ีเหมาะสมกับนักเรียนแตละกลุม โดยใชเทคโนโลยีตางๆ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : ขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

และเทคโนโลยี ผานเครือขาย สสวท. ใหมีคุณภาพท่ัวประเทศอยางเปนระบบ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : ขับเคลื่อนกระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีใหเนน

ความเขาใจ ลงมือปฏิบัติการ และสามารถนําไปใชจริงท้ังในและนอกระบบ ตาม

แนวทาง สสวท. 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : เรงรัด พัฒนา และสงเสริม  ผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

และเทคโนโลยี เพ่ือเปนกําลังในการพัฒนาประเทศดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ

นวัตกรรม ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 

ยุทธศาสตรท่ี 5 : สงเสริมภาพลักษณองคกรและประสานความรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ิม

การยอมรับ สสวท. ในฐานะผูนําการเปลี่ยนแปลงการเรียนรูดานวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ของเยาวชนใหทันสมัย  
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1.7 โครงการหลักภายใตยุทธศาสตร 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สสวท. ไดจัดทําโครงการภายใตยุทธศาสตรเพ่ือขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน

ของ สสวท. จํานวนท้ังสิ้น 24 โครงการ ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตรที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู ที่เนนปฏิบัติการ และการสรางความเขาใจ  

                     ในระดับที่เหมาะสมกับนักเรียนแตละกลุม โดยใชเทคโนโลยีตางๆ 

  โครงการหลัก 1 โครงการพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู ทีเ่นนการคิดวิเคราะห การ
แกปญหา และกระตุนใหเกิดและใชความคิดสรางสรรค และสามารถนําไปใชไดจริง  

โครงการหลัก 2 โครงการพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู ทีเ่นนการคิดวิเคราะห การ
แกปญหา และกระตุนใหเกิดและใชความคิดสรางสรรค อยางเปนระบบและสามารถนําไปใช
ศึกษาตอเปนนักนวัตกร ตามแนวทาง KOSEN 

โครงการหลัก 3 โครงการพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู ทีเ่นนการคิดวิเคราะห การ
แกปญหา และกระตุนใหเกิดและใชความคิดสรางสรรค อยางเปนระบบ สําหรับพฒันาและ
สงเสริมผูมีความสามารถพิเศษ  

โครงการหลัก 4 โครงการวิจัย วัดผล และประเมินผลการจัดการเรียนรูดานวทิยาศาสตร คณิตศาสตร และ
เทคโนโลยีระดับประเทศและระดับนานาชาต ิ

โครงการหลัก 5 โครงการวิจัยติดตามการใชหลักสูตร สื่อการเรียนรู และพัฒนาเกณฑการจัดทําสื่อการเรียนรู
วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลย ี

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 โครงการพัฒนาครูผูสอนวทิยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี และบุคลากรทางการ
ศึกษา ในโรงเรียนโครงการพระราชดําริ 

     โครงการหลัก 10 โครงการการปรับการเรียนเปลีย่นการสอนของครูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 
ตามแนวทาง สสวท.  

โครงการหลัก 11 โครงการพัฒนาเด็กปฐมวยั อยางมีคุณภาพดวยการจัดประสบการณเรียนรูวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษา 

โครงการหลัก 12 โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลย ี

ยุทธศาสตรที่ 3 : ขับเคลื่อนกระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีใหเนนความเขาใจ 

ลงมือปฏิบัติการ และสามารถนําไปใชจริงทั้งในและนอกระบบ ตามแนวทาง สสวท. 

โครงการหลัก 13 โครงการพัฒนาและจัดการเรียนการสอนนอกชัน้เรียนที่เหมาะสมตามแนวทาง สสวท. 
(Science and Mathematics Literacy)   

โครงการหลัก 14 โครงการพัฒนาและสงเสริมการใชเคร่ืองมือในการสอบคัดเลือกเขามหาวิทยาลัยใหสอดคลอง
กับกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง สสวท. (Science and Mathematics 
Literacy) 

4



ยุทธศาสตรที่ 4 : เรงรัด พัฒนา และสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 

เพ่ือเปนกําลังในการพัฒนาประเทศดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตามนโยบาย

ประเทศไทย 4.0 

โครงการหลัก 15 โครงการบริหารการผลิตครูที่มคีวามสามารถพิเศษทางวทิยาศาสตรและคณิตศาสตร (สควค.) 

โครงการหลัก 16 โครงการบริหารการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (พสวท.) 

โครงการหลัก 17 โครงการโอลิมปกวิชาการ 

โครงการหลัก 18 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลย ี

โครงการหลัก 19 โครงการขยายฐานการพัฒนาผูมีความสามารถพิเศษทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีสู
แผนการพัฒนากําลังคนตามนโยบายประเทศไทย 4.0 

โครงการหลัก 20 โครงการทุนสนับสนนุการศึกษานักเรียน นักศึกษาและครู เพื่อพัฒนาใหเปนผูมีความสามารถ
พิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี และตอบสนองตอความตองการของ
ประเทศและหนวยงานที่เก่ียวของ 

ยุทธศาสตรที่ 5 : สงเสริมภาพลักษณองคกรและประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพ่ิมการยอมรับ 

สสวท. ในฐานะผูนําการเปลี่ยนแปลงการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 

ของเยาวชนใหทันสมัย 

โครงการหลัก 21 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ใหมีความรู ความสามารถ และสมรรถนะตามกลุมงาน
อยางเปนระบบ 

โครงการหลัก 22 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการ สสวท. ทุกมิติ ใหมีมาตรฐานเทียบเคียงเกณฑ TQA 

โครงการหลัก 23 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อขยายขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
องคกร และการบริการในรูปแบบดิจิทัลตามนโยบายรัฐบาลดจิทิัล 

โครงการหลัก 24 โครงการประชาสัมพนัธเชิงรุกเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในการทํางานของ สสวท. และ
สรางความตระหนักรูทางดานวทิยาศาสตร  

แผนงานบูรณาการ 

โครงการบูรณาการ 1 โครงการปรับการเรียนเปลีย่นวธิีการสอนของครูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
ตามแนวทางสะเต็มศึกษาในทุกจังหวัด และทุกเขตพื้นที่การศึกษาทุกสังกัด 

โครงการบูรณาการ 2 โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5 ป) อยางมีคุณภาพ ดวยการจดัประสบการณเรียนรู
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดบัปฐมวัย 
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แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สถาบันสงเสรมิการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 
 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ไดจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือตอบสนองเปาหมายการใหบริการของกระทรวงศึกษาธิการ 2 เปาหมาย คือ  

1. ผลการประเมินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ในกลุมวิชาหลัก 5 วิชา 

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

2. จํานวนผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  

โดยมีกรอบวงเงินจํานวนท้ังสิ้น 2,000,000,000 บาท ประกอบไปดวย เงินงบประมาณจากรัฐ จํานวน 

1,329,949,100 บาท และเงินจากกองทุนสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 670,050,900 

บาท ตามรายละเอียด ดังนี้ 

1. ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ สสวท.  

รายการ งบประมาณรวม 
งบประมาณ 

จากรัฐ 

เงินจากกองทุน

สงเสริมฯ 

 1. งบบุคลากร   178,173,200   147,721,100   30,452,100  

 2. งบดําเนินงานตามแผนงานพ้ืนฐาน  1,688,431,700   1,054,332,900   634,098,800  

     2.1 งบดําเนินงานตามยุทธศาสตร สสวท. (23 โครงการ)  326,976,900   298,642,400   28,334,500  

     2.2 งบบริหารงานประจํา  94,454,100   6,527,900   87,926,200  

     2.3 งบทุนการศึกษา  1,000,000,000   519,591,900   480,408,100  

     2.4 งบมูลนิธิ สอวน.   229,570,700   229,570,700   -    

     2.5 งบลงทุน  37,430,000   -     37,430,000  

 3. งบดําเนินงานตามแผนงานบูรณาการ (2 โครงการ)  133,395,100   127,895,100   5,500,000  

รวม  2,000,000,000   1,329,949,100   670,050,900  
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2. รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ สสวท. แยกตามหมวดเงิน 

งบบุคลากร 

รายการ งบประมาณรวม งบประมาณจากรัฐ 
เงินจากกองทุน

สงเสริมฯ 

1. เงินเดือน  146,035,600   134,496,500   11,539,100  

2. คาจางช่ัวคราว  237,600   -     237,600  

3. เงินสวนควบ  31,900,000   13,224,600   18,675,400  

รวม  178,173,200   147,721,100   30,452,100  

 

งบดําเนินงานตามแผนงานพ้ืนฐาน 

รายการ งบประมาณรวม งบประมาณจากรัฐ 
เงินจากกองทุน

สงเสริมฯ 

1. งบดําเนินงานตามยุทธศาสตร สสวท.  326,976,900   298,642,400   28,334,500  

2. งบบริหารงานประจํา   94,454,100   6,527,900   87,926,200  

1. สาธารณูปโภค  5,000,000   5,000,000   -    

2. การดําเนินงานของฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร  47,600,000   1,527,900   46,072,100  

3. การดําเนินงานของฝายยุทธศาสตร แผนและประกันคุณภาพ  593,000   -     593,000  

4. การดําเนินงานของฝายสื่อสารองคกรและวิเทศสมัพันธ  100,000   -     100,000  

5. การดําเนินงานของฝายกฎหมาย    434,900   -     434,900  

6. การดําเนินงานของฝายบริหารท่ัวไป  5,483,000   -     5,483,000  

7. งานอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ  14,142,800   -     14,142,800  

8. การดําเนินงานของฝายการเงินและบัญชี    888,700   -     888,700  

9. การดําเนินงานของฝายจัดซื้อและพัสด ุ  2,243,000   -     2,243,000  

10. การดําเนินงานฝายบริการวิชาการและบรหิารทรัพยสิน   1,010,000   -     1,010,000  

11.  การดําเนินงานของฝายตรวจสอบภายใน   5,000   -     5,000  

12.  การดําเนินงานฝายออกแบบและพัฒนาอุปกรณ  101,000   -     101,000  

13.  การดําเนินงานฝายนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรยีนรู  836,000   -     836,000  

14.  การดําเนินงานฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ  5,614,700   -     5,614,700  

15.  การดําเนินงานศูนยประสานและบูรณาการทุนการศึกษา  402,000   -     402,000  

16.  การสนับสนุนงบประมาณใหหนวยงานภายนอก  9,000,000   -     9,000,000  

17.  สํารองงบดําเนินการ  1,000,000   -     1,000,000  

3. งบทุนการศึกษา    1,000,000,000        519,591,900  480,408,100  

4. งบมูลนิธิ สอวน.  229,570,700  229,570,700  -    

5. งบลงทุน         37,430,000                    -    37,430,000  

1. ครุภณัฑปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง  14,401,900   -     14,401,900  

2. ครุภณัฑคอมพิวเตอร  17,667,600   -     17,667,600  
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รายการ งบประมาณรวม งบประมาณจากรัฐ 
เงินจากกองทุน

สงเสริมฯ 

3. ครุภณัฑสาํนักงาน  178,500   -     178,500  

4. ครุภณัฑโฆษณาและเผยแพร  4,526,000   -     4,526,000  

5. ครุภณัฑโรงงาน  156,000   -     156,000  

6. ครุภณัฑอ่ืน  500,000   -     500,000  

รวม    1,688,431,700      1,054,332,900  634,098,800  

 

งบดําเนินงานตามยุทธศาสตร สสวท. 

รายการ 
งบประมาณ

รวม 

งบประมาณ

จากรัฐ 

เงินจากกองทุน

สงเสริมฯ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู ท่ีเนนปฏิบัติการ และ

การสรางความเขาใจในระดับท่ีเหมาะสมกับนักเรียนแตละกลุม โดยใชเทคโนโลยีตางๆ 

79,093,900   79,093,900          -    

1. โครงการพัฒนาหลักสตูร สื่อ และกระบวนการจดัการเรียนรู ท่ีเนนการคิดวิเคราะห การ
แกปญหา และกระตุนใหเกิดและใชความคิดสรางสรรค และสามารถนําไปใชไดจริง  

50,833,400  50,833,400  -    

2. โครงการพัฒนาหลักสตูร สื่อ และกระบวนการจดัการเรียนรู ท่ีเนนการคิดวิเคราะห การ
แกปญหา และกระตุนใหเกิดและใชความคิดสรางสรรค อยางเปนระบบและสามารถ
นําไปใชศึกษาตอเปนนักนวัตกร ตามแนวทาง KOSEN 

5,983,500  5,983,500  -    

3. โครงการพัฒนาหลักสตูร สื่อ และกระบวนการจดัการเรียนรู ท่ีเนนการคิดวิเคราะห การ
แกปญหา และกระตุนใหเกิดและใชความคิดสรางสรรค อยางเปนระบบ สําหรับพัฒนาและ
สงเสริมผูมีความสามารถพิเศษ  

6,777,000  6,777,000  -    

4. โครงการวิจัย วัดผล และประเมินผลการจัดการเรยีนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
เทคโนโลยีระดับประเทศและระดบันานาชาติ 

14,000,000  14,000,000  -    

5. โครงการวิจัยติดตามการใชหลักสตูร สื่อการเรยีนรู และพัฒนาเกณฑการจัดทําสื่อการ
เรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลย ี

1,500,000  1,500,000  -    

ยุทธศาสตรท่ี 2 : ขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ผานเครือขาย สสวท. ใหมีคุณภาพท่ัวประเทศอยางเปนระบบ 

74,750,000  74,750,000   -    

6. โครงการพัฒนาระบบบรหิารจดัการเครือขายเพ่ือขยายการใหบริการหลักสูตร สื่อ และ
กระบวนการจดัการเรียนรูของ สสวท. 

 2,159,700   2,159,700   -    

7. โครงการพัฒนาและขยายบริการของศูนยเรียนรูดิจิทัล และสื่อดิจิทัล  12,211,000   12,211,000   -    

8. โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือขยายผลการใหบริการวิชาการ
ดานหลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรยีนรูของ สสวท. 

 10,467,000   10,467,000   -    

9. โครงการพัฒนาครูผูสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี และบุคลากรทางการ
ศึกษา ในโรงเรียนโครงการพระราชดําร ิ

 8,950,000   8,950,000   -    

10. โครงการการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนของครูวิทยาศาสตร คณติศาสตรและ
เทคโนโลยี ตามแนวทาง สสวท.  

 13,176,300   13,176,300   -    

11. โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย อยางมีคุณภาพดวยการจัดประสบการณเรยีนรูวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร เทคโนโลยีและสะเตม็ศึกษา 

 -     -     -    

12. โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลย ี  27,786,000   27,786,000   -    
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รายการ 
งบประมาณ

รวม 

งบประมาณ

จากรัฐ 

เงินจากกองทุน

สงเสริมฯ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : ขับเคลื่อนกระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ

เทคโนโลยีใหเนนความเขาใจ ลงมือปฏิบัติการ และสามารถนําไปใชจริงท้ังในและนอก

ระบบ ตามแนวทาง สสวท. 

 7,145,000   7,145,000   -    

13. โครงการพัฒนาและจดัการเรียนการสอนนอกช้ันเรียนท่ีเหมาะสมตามแนวทาง สสวท. 
(Science and Mathematics Literacy)   

5,912,000  5,912,000  -    

14. โครงการพัฒนาและสงเสริมการใชเครื่องมือในการสอบคัดเลือกเขามหาวิทยาลัยให
สอดคลองกับกระบวนการจดัการเรียนการสอนตามแนวทาง สสวท. (Science and 
Mathematics Literacy) 

1,233,000  1,233,000  -    

ยุทธศาสตรท่ี 4 : เรงรัด พัฒนา และสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร และเทคโนโลยี เพ่ือเปนกําลังในการพัฒนาประเทศดวยวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 

1,129,347,800  647,478,200  481,869,600  

15. โครงการบริหารการผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
(สควค.) 

25,000,000  25,000,000  -    

16. โครงการบริหารการพัฒนาและสงเสรมิผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (พสวท.) 

51,800,000  51,800,000  -    

17. โครงการโอลิมปกวิชาการ 17,500,000  17,500,000  -    

18. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร คณติศาสตร และเทคโนโลย ี 25,566,900  25,566,900  -    

19. โครงการขยายฐานการพัฒนาผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยสีู
แผนการพัฒนากําลังคนตามนโยบายประเทศไทย 4.0 

9,480,900  8,019,400  1,461,500  

20. โครงการทุนสนับสนุนการศึกษานักเรียน นักศึกษาและครู เพ่ือพัฒนาใหเปนผูมี
ความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณติศาสตรและเทคโนโลยี และตอบสนองตอ
ความตองการของประเทศและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

1,000,000,000  519,591,900  480,408,100  

ยุทธศาสตรท่ี 5 : สงเสริมภาพลักษณองคกรและประสานความรวมมือกับหนวยงานท่ี

เกี่ยวของ เพ่ิมการยอมรับ สสวท. ในฐานะผูนําการเปลี่ยนแปลงการเรียนรูดาน

วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ของเยาวชนใหทันสมัย 

36,640,200      9,767,200  26,873,000  

21. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ใหมีความรู ความสามารถ และสมรรถนะตามกลุมงาน
อยางเปนระบบ 

10,532,000   -    10,532,000  

22. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการ สสวท. ทุกมิติ ใหมีมาตรฐานเทียบเคียงเกณฑ TQA  2,778,500   -    2,778,500  

23. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือขยายขีดความสามารถในการบริหาร
จัดการองคกร และการบริการในรปูแบบดิจิทัลตามนโยบายรัฐบาลดจิิทัล 

11,129,700   -    11,129,700  

24. โครงการประชาสมัพันธเชิงรุกเพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจในการทํางานของ สสวท. 
และสรางความตระหนักรูทางดานวิทยาศาสตร  

12,200,000   9,767,200  2,432,800  

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

รายการ งบประมาณรวม งบประมาณจากรัฐ 
เงินจากกองทุน

สงเสริมฯ 

โครงการปรับการเรียนเปลี่ยนวิธีการสอนของครูวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ตามแนวทางสะเต็มศึกษาในทุกจังหวัด

และทุกเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทุกจังหวัด 

67,713,200 67,713,200 - 

โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5 ป) อยางมีคุณภาพ ดวยการจดั

ประสบการณเรยีนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะ

เต็มศึกษาในระดับปฐมวัย 

       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  

ตามท่ี สสวท. ไดรับจัดสรรงบประมาณแผนดินประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวนท้ังสิ้น 

1,329,949,100 บาท ซ่ึงต่ํากวางบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําปฯ อยู จํานวน 670,050,900 บาท 

สสวท. จึงขอความเห็นชอบจัดสรรงบประมาณเพ่ิมจากเงินกองทุนสงเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ีจํานวน 670,050,900 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. สนับสนุนในหมวดงบดําเนินงานตามยุทธศาสตร สสวท. จํานวน 28,334,500 บาท ใน

โครงการหลัก 19 โครงการขยายฐานการพัฒนาผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสู

แผนการพัฒนากําลังคนตามนโยบายประเทศไทย 4.0 และโครงการหลักท่ี 21 ถึง 24 ภายใตยุทธศาสตรท่ี 5 

สงเสริมภาพลักษณองคกรและประสานความรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ิมการยอมรับ สสวท. ในฐานะ

ผูนําการเปลี่ยนแปลงการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ของเยาวชนใหทันสมัย เพ่ือให 

สสวท. สามารถดําเนินการใหไดผลผลิตตามตองการและเปนการสนับสนุนภารกิจตามยุทธศาสตรของ สสวท.  

2. สนับสนุนในหมวดงบบุคลากร จํานวน 30,452,100 บาท โดยจัดสรรเปนคาตอบแทน

บุคลากรในสวนท่ีขาดจากงบประมาณแผนดินจํานวน 11,539,100 บาท และเปนสวัสดิการแกบุคลากร 

จํานวน 18,913,000 บาท เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจแกบุคลากร 

3. สนับสนุนในหมวดงบบริหารงานประจํา จํานวน 87,926,200  บาท โดยจัดสรรเปน

งบประมาณในสวนสนับสนุนการดําเนินงานพ้ืนฐาน จํานวน 55,636,800 บาท และคาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิ 

จํานวน  32,289,400 บาท เพ่ือผลักดันและสงเสริมผลผลิตของ สสวท. ใหมีคุณภาพเทียบเทามาตรฐานสากล 

4. สนับสนุนในหมวดงบลงทุน จํานวน 37,430,000 บาท โดยจัดสรรเปนงบประมาณในสวน

ครุภัณฑปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง 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 เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียนผูมีความสามารถ

พิเศษสามารถพัฒนาศักยภาพไดอยางเต็มท่ีและตอเนื่อง 
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รายละเอียดแผนปฏบิัติการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(แยกตามยุทธศาสตร สสวท.) 
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ยุทธศาสตรท่ี 1: พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู ท่ีเนนปฏิบัติการ และการ

สรางความเขาใจ ในระดับท่ีเหมาะสมกับนักเรียนแตละกลุม โดยใชเทคโนโลยี

ตางๆ 

เปาประสงคยุทธศาสตร :  หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

และเทคโนโลยี มีความทันสมัย เนนปฏิบัติการ ท่ีเหมาะสมกับนักเรียนแตละ

กลุม  

ตัวชี้วดัและคาเปาหมาย : 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 2562 

1. จํานวนหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมี

คุณภาพตามมาตรฐานสากล เนนการคิดวิเคราะห แกปญหาและการนําไปใช 

ช้ินงาน 300 

2. จํานวนตนแบบชุดการเรียน การสอน นอกช้ันเรียนท่ีเนนกระบวนการคิด ตามแนวทาง สสวท. ช้ินงาน 50 

3. รอยละของสื่อ และกิจกรรมในรูปแบบดิจิทัล และe-learning ท่ีสามารถเผยแพรไดอยางมีคุณภาพ รอยละ 60 

4. ระดับความพึงพอใจของผูใชหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูของ สสวท. ระดับ 3.8 

5. จํานวนเครื่องมือการวัดและประเมินผลเทียบมาตรฐานระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ท่ีมี

คุณภาพ 

ฉบับ 13 

6. เกณฑการจัดทําสื่อการเรียนรูท่ีมีคุณภาพเทียบมาตรฐานสากล ฉบับ - 

 

โครงการหลกัภายใตยุทธศาสตร 
โครงการหลัก งบประมาณ 

1. โครงการพัฒนาหลักสตูร สื่อ และกระบวนการจดัการเรียนรู ท่ีเนนการคิดวิเคราะห การแกปญหา และ
กระตุนใหเกิดและใชความคิดสรางสรรค และสามารถนําไปใชไดจรงิ  

50,833,400  

2. โครงการพัฒนาหลักสตูร สื่อ และกระบวนการจดัการเรียนรู ท่ีเนนการคิดวิเคราะห การแกปญหา และ
กระตุนใหเกิดและใชความคิดสรางสรรค อยางเปนระบบและสามารถนําไปใชศึกษาตอเปนนักนวัตกร 
ตามแนวทาง KOSEN 

5,983,500  

3. โครงการพัฒนาหลักสตูร สื่อ และกระบวนการจดัการเรียนรู ท่ีเนนการคิดวิเคราะห การแกปญหา และ
กระตุนใหเกิดและใชความคิดสรางสรรค อยางเปนระบบ สําหรับพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถ
พิเศษ  

6,777,000  

4. โครงการวิจัย วัดผล และประเมินผลการจัดการเรยีนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
ระดับประเทศและระดับนานาชาติ 

14,000,000  

5. โครงการวิจัยติดตามการใชหลักสตูร สื่อการเรยีนรู และพัฒนาเกณฑการจัดทําสื่อการเรียนรู
วิทยาศาสตร คณติศาสตรและเทคโนโลย ี

1,500,000  

รวม 79,093,900  
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โครงการหลัก 1  

 

1. ช่ือโครงการ พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีเนนการคิดวิเคราะห การแกปญหา   

และกระตุนใหเกิดและใชความคิดสรางสรรค และสามารถนําไปใชไดจริง 

2. ลักษณะโครงการ  ใหม   ตอเนื่อง         

3. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 

ยุทธศาสตรชาติท่ีเกี่ยวของ เปาหมายท่ีเกี่ยวของ ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนา

และเสรมิสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย 

 เปาหมายท่ี 1 คนไทยเปนคนดี 

คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับ 

วิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21   

 เปาหมายท่ี 2 สังคมไทยมี

สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือและสนับสนุน

ตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต 

 ประเด็นท่ี 4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอด

ชวงชีวิต 

• ประเด็นยอยท่ี 4.2.2 ชวงวัยเรียน/วัยรุน ปลูกฝง

ความเปนคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะความสามารถ

การเรยีนรูท่ีสอดรับกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 

 ประเด็นท่ี 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ี

ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง 

ในศตวรรษท่ี 21 

• ประเด็นยอยท่ี 4.3.1 การปรับเปลีย่นระบบการ

เรียนรูใหเอ้ือตอการพัฒนาทักษะสําหรับศตวรรษท่ี 

21 

• ประเด็นยอยท่ี 4.3.2 การเปลีย่นโฉมบทบาท 

“ครู” ใหเปนครูยุคใหม 

• ประเด็นยอยท่ี 4.3.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพ

ระบบบรหิารจดัการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 

• ประเด็นยอยท่ี 4.3.4 การพัฒนาระบบการ

เรียนรูตลอดชีวิต 

• ประเด็นยอยท่ี 4.3.6 การวางพ้ืนฐานระบบ

รองรับการเรียนรูโดยใชดิจิทัลแพลตฟอรม 

4. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของ เปาหมายท่ีเกี่ยวของ แนวทางท่ีเกี่ยวของ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและ

พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

 เปาหมายท่ี 2 คนในสังคมไทยทุก

ชวงวัยมีทักษะ ความรู  

และความสามารถเพ่ิมข้ึน 

 เปาหมายท่ี 3 คนไทยไดรับ

การศึกษาท่ีมีคณุภาพสูงตาม

มาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู

ดวยตนเองอยางตอเน่ือง 

 แนวทางการพัฒนา 3.2  พัฒนาศักยภาพคน

ใหมีทักษะความรู และความสามารถในการ

ดํารงชีวิตอยางมีคณุคา 

• 3.2.1 สงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีการพัฒนา

ทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมท่ีเหมาะสม 

• 3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุนใหมีทักษะ
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ยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของ เปาหมายท่ีเกี่ยวของ แนวทางท่ีเกี่ยวของ 

การคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ  

มีความคิด สรางสรรค มีทักษะการทางานและการ

ใชชีวิตท่ีพรอมเขาสูตลาดงาน 

 แนวทางการพัฒนา 3.3  ยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 

• 3.3.1 ปรับหลักสูตรการผลิตครูท่ีเนน

สมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเปนครู เปนผูแนะนํา

และสามารถกระตุนการเรียนรูของผูเรียน 

• 3.3.6 จัดทําสื่อการเรยีนรูท่ีเปนสือ่

อิเล็กทรอนิกสและสามารถใชงานผานระบบ

อุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ีใหคนทุกกลุมสามารถ

เขาถึงไดงาย สะดวก ท่ัวถึง ไมจํากัดเวลาและ

สถานท่ี และใชมาตรการทางภาษีจูงใจให

ภาคเอกชนผลิตหนังสือ สื่อการอานและ 

การเรยีนรูท่ีมีคณุภาพและราคาถูก 

5. ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

6. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร สสวท. ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

ยุทธศาสตรท่ี 1  พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีเนนปฏิบัติการ และการสราง

ความเขาใจในระดับท่ีเหมาะสมกับนักเรียนแตละกลุม โดยใชเทคโนโลยีตาง ๆ 

เปาประสงค  หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 

มีความทันสมัย เนนปฏิบัติการท่ีเหมาะสมกับนักเรียนแตละกลุม 

กลยุทธ พัฒนาหลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบท่ีเนนการคิดวิเคราะห           

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 และเทคโนโลยท่ีีสามารถ

นําไปใชแกปญหาการดํารงชีพและเปนประชากรท่ีมีความรู นักวิชาชีพฐานดี 

 

 

7. หลักการและเหตุผล 
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จากสภาพสังคมและเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนไป รวมถึงมีการพ่ึงพาและใชเทคโนโลยีมากข้ึน ท้ังในชีวิตประจําวัน

และการศึกษา ประกอบกับรายงานผลการจัดอันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศใน World  Economic  

Forum (WEF) - The Global Competitiveness Report 2012 - 2013 ไดจัดอันดับการศึกษา โดยประเทศไทย

อยูในลําดับท่ี 8 ในกลุมอาเซียนจึงถือวามีคะแนนต่ําสุด และผลสอบ PISA (การรูเรื่องการอาน การรูเรื่องคณิตศาสตร 

การรูเรื่องวิทยาศาสตร) ท่ีผานมาประเทศไทยก็มีคะแนนต่ํากวาคาเฉลี่ย OECD สาเหตุสําคัญหนึ่งคือ นักเรียนไทย

ขาดความสามารถในการคิดวิเคราะห แกปญหา ขาดทักษะการอาน เขียน เนนแตการทองจําเนื้อหา ขอสอบ 

ดังนั้น สสวท. จึงไดวิจัยและพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีมีคุณภาพ และทันสมัยข้ึนเพ่ือ

เปนเครื่องมือชวยใหนักเรียนสามารถนําไปใชในการเรียน และพัฒนาสื่อดิจิทัลและเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู

แบบออนไลน ท่ีตอบสนองการเรียนรูท้ังในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ท่ีจะชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรู

ดวยตนเองโดยไมจํากัดเวลาและสถานท่ี ทําใหการเรียนการสอนท้ังในและนอกหองเรียนมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

รวมท้ังครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษาสามารถนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม 

เสริมสรางพัฒนาการของผูเรียน พรอมท้ังจะเปนการชวยยกระดับคุณภาพการศึกษาดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

และเทคโนโลยีใหดียิ่งข้ึน 

8. วัตถุประสงค 

8.1 เพ่ือพัฒนาและสงเสริมการใช หลักสูตร สื่อ และกระบวนการเรียนรู ตามกรอบหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ท่ีมีคุณภาพ 

ตามมาตรฐานสากล ซ่ึงเนนการคิด วิเคราะห แกปญหา และการนําไปใช  

9. เปาหมายของโครงการหลัก 

9.1 ผลผลิต (Output)  

ตัวชี้วัดผลผลิต 
คาเปาหมาย 

หนวยนับ 2562 

เชิงปริมาณ   

1. หลักสตูร สื่อและกระบวนการจัดการเรยีนรู วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ

เทคโนโลย ี

รายการ 440 

เชิงคุณภาพ   

1. หลักสตูร สื่อและกระบวนการจัดการเรยีนรู วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ

เทคโนโลยีท่ีมีคณุภาพตามมาตรฐานสากล เนนการคิดวิเคราะห แกปญหาและ

การนําไปใช 

รายการ 440 

9.2 ผลลัพธ (Outcome) 

ตัวชี้วัดผลลัพธ 
คาเปาหมาย 

หนวยนับ 2562 

1. โรงเรียน*ท่ัวประเทศนําหลักสตูร สื่อและกระบวนการเรยีนรูท่ีพัฒนา

โดย สสวท. ไปปรับใชในการเรียนการสอน 

(*โรงเรียนกลุมเปาหมายเปนกลุมโรงเรียนเครือขายของ สสวท.) 

โรงเรียน 10,000 
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10. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายของกิจกรรมหลักของโครงการ 

กิจกรรมหลกั ตัวชี้วัดผลผลิต 
คาเปาหมาย 

หนวยนับ 2562 

1. พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการ

จัดการเรียนรู ท่ีเนนการคดิวิเคราะห 

การแกปญหา และกระตุนใหเกิดและ

ใชความคิดสรางสรรค และสามารถ

นําไปใชไดจริง 

1. หลักสตูร สื่อ และกระบวนการ

จัดการเรียนรูวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร และเทคโนโลย ี

ท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

เนนการคิดวิเคราะห แกปญหา

และการนําไปใช 

รายการ 440 

11. กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ัวประเทศ 

12. พ้ืนท่ีการดําเนินการ ท่ัวประเทศ 

13. ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

14. เงินงบประมาณ จํานวน 50,833,400 บาท  

15. เปาหมายและงบประมาณ 

กิจกรรม 
ป 2562 

เปาหมาย งบประมาณ 

1. การพัฒนาหลกัสตูร สือ่ และกระบวนการเรยีนรู กลุมสาระการเรยีนรูวิทยาศาสตรระดับ

ประถมศึกษา   

25 เลม/ 

7 หลักสตูร 

4,584,000 

2. การวิจัยและพัฒนาหลักสตูร สื่อ และกระบวนการเรยีนรู กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

3 เลม/ 

1 รายงาน 

4,183,000 

3. การพัฒนาหนังสือเรียนและคูมือครฟูสิกส และโลก    ดาราศาสตรและอวกาศ   ระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

20 เลม 4,350,000 

4. การพัฒนาหนังสือเรียนและคูมือครชีูววิทยา และเคมี ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 20 เลม 3,660,000 

5. การพัฒนาหนังสือเรียน  

คูมือครู และสื่อประกอบหลักสตูร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับประถมศึกษา 

20 เลม/ 

1 รายงาน 

4,500,000 

6. การวิจัยและพัฒนาหลักสตูร สื่อ และกระบวนการเรยีนรู กลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตร 

ระดับมัธยมศึกษา ตอนตน 

6 เลม 3,950,000 

7. การวิจัยและพัฒนาหลักสตูร สื่อ และกระบวนการเรยีนรู กลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตร 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

5 เลม/ 

1 หลักสตูร 

1,466,000 

8. การวิจัยและพัฒนาหลักสตูร สื่อและกระบวนการเรยีนรู วิชาวิทยาการคาํนวณ 10 เลม/ 

1 รายงาน 

4,600,000 

9. การวิจัยและพัฒนาหลักสตูร สื่อและกระบวนการเรยีนรูวิชาการออกแบบและเทคโนโลย ี 6 เลม/ 

1 รายงาน 

2,000,000 

10. การผลติสื่อตนแบบและอุปกรณประกอบการเรยีนรูวิทยาศาสตร คณติศาสตรและเทคโนโลยี 

เพ่ือสนับสนุนงานวิชาการ 

142 รายการ 715,000 
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กิจกรรม 
ป 2562 

เปาหมาย งบประมาณ 

11. การพัฒนาหนังสือเรียน คูมือคร ูและสื่อประกอบหลักสตูร กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

คณติศาสตร และเทคโนโลยี ในรูปแบบดิจิทัล 

5 เลม/ 

455 รายการ/ 

2 แอปพลเิคชัน 

4,489,000 

12. การพัฒนาสื่อดิจิทัลสาขาวิทยาศาสตรภาคบังคับ 83 รายการ 1,853,000 

13. การพัฒนาสื่อประกอบหนังสือเรยีนและคูมอืคร ูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

53 รายการ/ 

3  

แอปพลิเคชัน 

4,857,000 

14. การจัดทําสื่อดิจิทัลคณติศาสตรประถมศึกษา 40 รายการ 1,000,000 

15. การพัฒนาสื่อประกอบหนังสือเรยีนและคูมอืครรูายวิชาคณติศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

ในรูปแบบดิจิทัล 

38 รายการ 881,800 

16. การพัฒนาสื่อประกอบหลักสูตรการออกแบบและเทคโนโลยีในรูปแบบดจิิทัล 10 รายการ 420,000 

17. การหารูปแบบการเผยแพรหนังสือเรยีน คูมือครู และสื่อประกอบหลักสตูร กลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร คณติศาสตร และเทคโนโลยี ตามหลักสตูรฉบับปรบัปรุง 2560 ในรปูแบบดิจิทัลท่ี

ตรงตามความตองการผูใช 

1 รายงาน 544,000 

18. การวิจัยและพัฒนาสื่อดิจิทัลเพ่ือยกระดับการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร คณติศาสตรและ

เทคโนโลย ี

10 ช้ิน/ 

1 รายงาน 

1,791,600 

19. การพัฒนาแอปพลเิคชันเกมเสมือนจริงสําหรบัเรียนรูวิชาฟสิกสเพ่ือยกระดับการเรยีนการสอน

วิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลย ี

1  

แอปพลิเคชัน 

989,000 

รวม  50,833,400 

16. หนวยงานรับผิดชอบกิจกรรมและหนวยงานรวมดําเนินงาน 

กิจกรรม 

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กิจกรรม 

หนวยงานของ สสวท.  
ท่ีรวมดําเนินการ 

หนวยงานภายนอก  
ท่ีรวมดําเนินการ 

หนวยงาน 
บทบาท/ 
หนาท่ี 

หนวยงาน บทบาท/หนาท่ี 

1. การพัฒนาหลักสูตร สื่อ และ

กระบวนการเรียนรู กลุมสาระ

การเรียนรูวิทยาศาสตรระดับ

ประถมศึกษา   

สาขาวชิาวทิยาศาสตร

การศึกษาภาคบังคับ 

  เครือขายผูเชี่ยวชาญ

จากโรงเรียนและ

มหาวทิยาลัย 

- รวมยกราง 

- พิจารณาราง 

 

2. การวิจัยและพัฒนาหลกัสูตร 

ส่ือ และกระบวนการเรียนรู กลุม

สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

ระดับมัธยมศึกษา ตอนตน 

สาขาวชิาวทิยาศาสตร

การศึกษาภาคบังคับ 

  เครือขายผูเชี่ยวชาญ

จากโรงเรียนและ

มหาวทิยาลัย 

- รวมยกราง 

- พิจารณารา 

- เปนผูทดลองใช 

3. การพัฒนาหนังสือเรียนและ

คูมือครูฟสิกส และโลก ดาราศาสตร 

และอวกาศ ระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย 

สาขาวชิาวทิยาศาสตร

มัธยมศึกษาตอน

ปลาย 

  เครือขายผูเชี่ยวชาญ

จากโรงเรียนและ

มหาวทิยาลัย 

- รวมยกราง 

- พิจารณารา 

- เปนผูทดลองใช 
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กิจกรรม 

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กิจกรรม 

หนวยงานของ สสวท.  
ท่ีรวมดําเนินการ 

หนวยงานภายนอก  
ท่ีรวมดําเนินการ 

หนวยงาน 
บทบาท/ 
หนาท่ี 

หนวยงาน บทบาท/หนาท่ี 

4. การพัฒนาหนังสือเรียนและ

คูมือครูชีววิทยา และเคมี ระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

สาขาวชิาวทิยาศาสตร

มัธยมศึกษาตอน

ปลาย 

  เครือขายผูเชี่ยวชาญ

จากโรงเรียนและ

มหาวทิยาลัย 

- รวมยกราง 

- พิจารณาราง 

- เปนผูทดลองใช 

5. การพัฒนาหนังสือเรียน  

คูมือครู และสื่อประกอบหลักสูตร 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

ระดับประถมศึกษา 

สาขาวชิาคณิตศาสตร   เครือขายผูเชี่ยวชาญ

จากโรงเรียนและ

มหาวทิยาลัย 

- รวมยกราง 

- พิจารณาราง 

- เปนผูทดลองใช 

6. การวิจัยและพัฒนาหลกัสูตร 

ส่ือ และกระบวนการเรียนรู 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

สาขาวชิาคณิตศาสตร   เครือขายผูเชี่ยวชาญ

จากโรงเรียนและ

มหาวทิยาลัย 

- รวมยกราง 

- พิจารณาราง 

- เปนผูทดลองใช 

7. การวิจัยและพัฒนาหลกัสูตร 

ส่ือ และกระบวนการเรียนรู 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

สาขาวชิาคณิตศาสตร   เครือขายผูเชี่ยวชาญ

จากโรงเรียนและ

มหาวทิยาลัย 

- รวมยกราง 

- พิจารณาราง 

- เปนผูทดลองใช 

8. การวิจัยและพัฒนาหลกัสูตร 

ส่ือและกระบวนการเรียนรู  

วิชาวทิยาการคํานวณ 

สาขาวชิาเทคโนโลยี   เครือขายผูเชี่ยวชาญ

จากโรงเรียนและ

มหาวทิยาลัย 

- รวมยกราง 

- พิจารณาราง 

- เปนผูทดลองใช 

9. การวิจัยและพัฒนาหลกัสูตร 

ส่ือและกระบวนการเรียนรู

วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี 

 

สาขาวชิาเทคโนโลยี   เครือขายผูเชี่ยวชาญ

จากโรงเรียนและ

มหาวทิยาลัย 

- รวมยกราง 

- พิจารณาราง 

- เปนผูทดลองใช 

10. การผลิตส่ือตนแบบและ

อุปกรณประกอบการเรียนรู

วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ

เทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนงาน

วิชาการ 

สาขาออกแบบและ

พัฒนาอุปกรณ 

สํานักวิชาการ  

จากสาขา 

วิชาตาง ๆ   

รวมพัฒนาตนแบบ 

ส่ืออุปกรณ 

โรงเรียนเครือขายของ 

สสวท. 

เปนผูใช 

11. การพัฒนาหนังสือเรียน  

คูมือครู และส่ือประกอบ

หลักสูตร กลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ

เทคโนโลยี ในรูปแบบดิจิทัล 

ฝายนวัตกรรมเพือ่

การเรียนรู 

สํานักวิชาการ  

จากสาขา 

วิชาตาง ๆ   

 โรงเรียนเครือขายของ 

สสวท. 

เปนผูใช 

12. การพัฒนาส่ือดิจิทัลสาขา

วิทยาศาสตรภาคบังคับ 

สาขาวชิาวทิยาศาสตร

การศึกษาภาคบังคับ 

ฝายนวัตกรรม 

และเทคโนโลยี 

รวมกาํหนดแนวทาง 

ในการจัดทําส่ือดิจิทลั 

โรงเรียนเครือขายของ 

สสวท. 

เปนผูใช 

13. การจัดทาํสื่อดิจิทัล

วิทยาศาสตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 

สาขาวชิาวทิยาศาสตร

มัธยมศึกษาตอน

ฝายนวัตกรรม 

และเทคโนโลยี 

รวมกาํหนดแนวทาง 

ในการจัดทําส่ือดิจิทลั 

โรงเรียนเครือขายของ 

สสวท. 

เปนผูใช 
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กิจกรรม 

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กิจกรรม 

หนวยงานของ สสวท.  
ท่ีรวมดําเนินการ 

หนวยงานภายนอก  
ท่ีรวมดําเนินการ 

หนวยงาน 
บทบาท/ 
หนาท่ี 

หนวยงาน บทบาท/หนาท่ี 

ปลาย 

14. การจัดทาํสื่อดิจิทัล

คณิตศาสตรประถมศึกษา 

สาขาวชิาคณิตศาสตร ฝายนวัตกรรม 

และเทคโนโลยี 

รวมกาํหนดแนวทาง 

ในการจัดทําส่ือดิจิทลั 

โรงเรียนเครือขายของ 

สสวท. 

เปนผูใช 

15. การพัฒนาส่ือประกอบ

หนังสือเรียนและคูมือครูรายวิชา

คณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน ในรูปแบบดิจิทัล 

สาขาวชิาคณิตศาสตร ฝายนวัตกรรม 

และเทคโนโลยี 

รวมกาํหนดแนวทาง 

ในการจัดทําส่ือดิจิทลั 

โรงเรียนเครือขายของ 

สสวท. 

เปนผูใช 

16. การจัดทาํสื่อดิจิทัล 

การออกแบบและเทคโนโลยี 

สาขาวชิาเทคโนโลยี ฝายนวัตกรรม 

และเทคโนโลยี 

รวมกาํหนดแนวทาง 

ในการจัดทําส่ือดิจิทลั 

โรงเรียนเครือขายของ 

สสวท. 

เปนผูใช 

17. การหารูปแบบการเผยแพร

หนังสือเรียน คูมือครู และส่ือ

ประกอบหลักสูตร กลุมสาระ

การเรียนรูวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 

ตามหลักสูตรฉบับปรับปรุง 

2560 ในรูปแบบดิจิทัล 

ที่ตรงตามความตองการผูใช 

คณะทํางานจาก

สาขาวชิาวทิยาศาสตร

มัธยมศึกษาตอน

ปลาย 

สาขาวชิา 

วิทยาศาสตร 

มัธยมศึกษา 

ตอนปลาย 

รวมหารูปแบบการ 

เผยแพรหนังสือเรียน 

คูมือครู และส่ือ 

ประกอบหลักสตูร  

กลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร  

คณิตศาสตร  

และเทคโนโลยี  

ตามความตองการผูใช 

  

18. วิจัยและพัฒนาส่ือดิจิทลั 

เพื่อยกระดับการเรียนการสอน

วิชาวทิยาศาสตร คณิตศาสตร

และเทคโนโลยี 

คณะทํางานจากสาขา

วิทยาศาสตร

มัธยมศึกษาตอน

ปลาย 

สํานักวิชาการ  

จากสาขา 

วิชาตาง ๆ   

รับการอบรมเพื่อ 

พัฒนาส่ือ 

คณะวิทยาการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวทิยาลัยเทคโน โล

ยีมหานคร (มทม.) 

จัดอบรมเพื่อให

ความรูแก

นักวิชาการที ่

รวมพัฒนาส่ือ 

19. พัฒนาแอปพลิเคชันเกม

เสมือนจริงสําหรับเรียนรูวิชา

ฟสิกสเพือ่ยกระดับการเรียน 

การสอนวชิาวทิยาศาสตร 

คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 

คณะทํางานจากสาขา

วิทยาศาสตร

มัธยมศึกษาตอน

ปลาย 

    

17. ผูรับผิดชอบโครงการ 

17.1 หัวหนาโครงการ 

ช่ือ-สกุล ศาสตราจารย ดร.ชูกิจ ลิมปจํานงค โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1336 

E-mail address slimp@ipst.ac.th  

ช่ือ-สกุล ดร.วนิดา ธนประโยชนศักดิ์  โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1407 

E-mail address wtana@ipst.ac.th  

ช่ือ-สกุล ดร.กุศลิน มุสิกุล   โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1228 
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E-mail address kmusi@ipst.ac.th  

ช่ือ-สกุล ดร.ชัยวุฒิ เลิศวนสิริวรรณ  โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 2406 

E-mail address clert@ipst.ac.th  

17.2 เลขานุการโครงการ 

ช่ือ-สกุล ดร.กุศลิน มุสิกุล   โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1228 

E-mail address kmusi@ipst.ac.th  
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โครงการหลัก 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

1. ช่ือโครงการ  พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู ท่ีเนนการคิดวิเคราะห การแกปญหา 

และกระตุนใหเกิดและใชความคิดสรางสรรค อยางเปนระบบและสามารถนําไปใชศึกษาตอเปนนักนวัตกร 

ตามแนวทาง KOSEN 

2. ลักษณะโครงการ  ใหม   ตอเนื่อง         

3. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 

ยุทธศาสตรชาติท่ีเกี่ยวของ เปาหมายท่ีเกี่ยวของ ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนา

และเสรมิสรางศักยภาพทรัพยากร

มนุษย 

 เปาหมายท่ี 1 คนไทยเปนคนด ี

คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถี

ชีวิตในศตวรรษท่ี 21   

 เปาหมายท่ี 2 สังคมไทยม ี

สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือและสนับสนุน

ตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต 

 ประเด็นท่ี 4.2 การพัฒนาศักยภาพคน 

ตลอดชวงชีวิต 

• ประเด็นยอยท่ี 4.2.2 ชวงวัยเรียน/วัยรุน 

ปลูกฝงความเปนคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะ

ความสามารถการเรยีนรูท่ีสอดรับกับทักษะใน

ศตวรรษท่ี 21 

 ประเด็นท่ี 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู 

ท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

• ประเด็นยอยท่ี 4.3.1 การปรับเปลีย่นระบบ

การเรยีนรูใหเอ้ือตอการพัฒนาทักษะสําหรับ

ศตวรรษท่ี 21 

• ประเด็นยอยท่ี 4.3.2 การเปลีย่นโฉมบทบาท 

“ครู” ใหเปนครูยุคใหม 

• ประเด็นยอยท่ี 4.3.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ

บริหารจดัการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 

• ประเด็นยอยท่ี 4.3.4 การพัฒนาระบบการ

เรียนรูตลอดชีวิต 

4. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของ เปาหมายท่ีเกี่ยวของ แนวทางท่ีเกี่ยวของ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและ

พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

 เปาหมายท่ี 2 คนในสังคมไทย 

ทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และ

ความสามารถเพ่ิมข้ึน 

 เปาหมายท่ี 3 คนไทยไดรับ

การศึกษาท่ีมีคณุภาพสูงตามมาตรฐาน 

สากลและสามารถเรยีนรูดวยตนเอง

อยางตอเน่ือง 

 แนวทางการพัฒนา 3.2  พัฒนาศักยภาพคน

ใหมีทักษะความรู และความสามารถในการ

ดํารงชีวิตอยางมีคณุคา 

• 3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุนใหมี

ทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ มีความคดิ 

สรางสรรค มีทักษะการทางานและการใชชีวิตท่ี

พรอมเขาสูตลาดงาน 
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ยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของ เปาหมายท่ีเกี่ยวของ แนวทางท่ีเกี่ยวของ 

 แนวทางการพัฒนา 3.3  ยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 

• 3.3.1 ปรับหลักสูตรการผลิตครูท่ีเนน

สมรรถนะ มีจติวิญญาณความเปนครู เปนผู

แนะนําและสามารถกระตุนการเรียนรูของผูเรียน 

5. ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

6. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร สสวท. ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีเนนปฏิบัติการ และการสราง

ความเขาใจ ในระดับท่ีเหมาะสมกับนักเรียนแตละกลุม โดยใชเทคโนโลยีตาง ๆ 

เปาประสงค  หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 

มีความทันสมัย เนนปฏิบัติการท่ีเหมาะสมกับนักเรียนแตละกลุม 

กลยุทธ  พัฒนาหลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู ตามแนวทาง KOSEN 

ผลผลิต  หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู และสามารถนําไปใชศึกษาตอเปนนักวิชาชีพ

ชั้นสูงไดจริง ตามแนวทาง KOSEN 

ผลลัพธ  ประเทศไทยมีนักวิทยาศาสตร นักวิจัย นักเทคโนโลยี นักนวัตกรรมและผูเชี่ยวชาญดาน

วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีท่ีเพ่ิมข้ึนจากการสรางนักเรียน นักศึกษาท่ีมีความสามารถพิเศษ 

7. หลักการและเหตุผล 

สถาบัน KOSEN ของประเทศญี่ปุน กอตั้งเม่ือป พ.ศ. 2505 มีเปาหมายในการจัดการศึกษาเพ่ือตอบสนอง

ความตองการของประเทศในดานอุตสาหกรรม และเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาวิศวกรเพ่ือตอบสนองตอการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดย KOSEN มุงเนนการผลิตวิศวกรดานนวัตกรรม (Innovative 

Engineer) และวิศวกรเชิงปฏิบัติ (Practical Engineer) ท่ีสรางสรรคนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม ๆ เพ่ือ

ตอบสนองการแกไขปญหาตางๆ  ซ่ึงสถาบัน KOSEN จะเปนสถาบันการศึกษาท่ีเนนการปฏิบัติการและการวิจัย 

จัดการศึกษาดานวิศวกรรมศาสตรหลักสูตร 5 ป โดยรับนักศึกษาตั้งแตอายุ 15 ป (เทียบเทา ม.4) และหลังจาก

จบหลักสูตร 5 ป นักศึกษาสามารถศึกษาตอระดับ Advanced Course เปนเวลา 2 ป เพ่ือไดรับวุฒิเทียบเทา

ปริญญาตรี  

สถาบัน KOSEN นั้นจัดการศึกษาท่ีเนนวิทยาศาสตรเปนฐานดวยการทดลองและมุงเนนและสงเสริม

องคความรูและทักษะทางดานวิศวกรรมศาสตร โดยองคความรู คือ เนนการจัดการศึกษาใหนักเรียนมีพ้ืนฐาน

วิชาการท่ีเขมแข็งดานคณิตศาสตร ฟสิกส วิศวกรรมศาสตร รวมถึงทฤษฎีท่ีเก่ียวของและการวิจัยในระดับเดียวกัน

กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย สวนทักษะดานวิศวกรรมศาสตร คือ ฝกทักษะระดับสูงกวานักศึกษาในมหาวิทยาลัย

ท่ัวไป ดวยความสามารถในการรวมรวบขอมูลและการคิดวิเคราะหข้ันสูง และมีการฝกประสบการณในการปฏิบัติการ

ทางดานวิศวกรรมศาสตรและทักษะปฏิบัติในโรงงานอุตสาหกรรม และเนนวัฒนธรรมการทํางานแบบ Monozukuri 

(คิดเปน-ทําเปน) ท่ีเปนท่ีตองการของอุตสาหกรรมญี่ปุน  
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เม่ือจบการศึกษาบัณฑิต KOSEN จะมีทักษะในการทํางานเปนทีม มีการบริหารจัดการทํางานเปน

อยางดี มีทักษะการแกไขปญหา สามารถคิดวิเคราะห แยกแยะและแกไขปญหา รวมถึงมีจิตสาธารณะและ

สํานึกรับผิดชอบตอสวนรวม รวมถึงมีทักษะในการสื่อสารและสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางสรางสรรค  

ซ่ึงหลังจากจบการศึกษา นักศึกษาจากระบบ KOSEN เปนท่ีตองการและไดทํางานในภาคอุตสาหกรรมชั้นนํา

ของประเทศญี่ปุน และมีสวนหนึ่งเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี โท และเอกในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของ

ประเทศญี่ปุน 

จากการยอมรับของภาคอุตสาหกรรมท่ีมีตอบัณฑิต KOSEN นั้น รัฐบาลไทยโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวง 

ศึกษาธิการจึงมอบหมายให สสวท. พัฒนาจัดต้ังสถาบัน Thai KOSEN ท่ีมีมาตรฐานเดียวกันกับสถาบัน KOSEN 

ในประเทศญี่ปุน  เบื้องตนจะดําเนินการจัดหองเรียนท่ีเรียนหลักสูตร KOSEN ท่ีเนนวิชาคณิตศาสตร ฟสิกส 

และวิศวกรรมศาสตร ระยะเวลา 2 ป  เพ่ือเตรียมความพรอมนักเรียน กอนท่ีจะไปศึกษาตอท่ีสถาบัน Thai KOSEN 

หรือ สถาบัน KOSEN ในประเทศญี่ปุน  โดยหลักสูตรสําหรับหองเรียนดังกลาวเปนการศึกษาพิเศษตามแนวทาง 

KOSEN เพ่ือใหบัณฑิตของ Thai KOSEN มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามแนวทาง KOSEN และไดรับวุฒิ      

ท่ีไดรับการยอมรับจากสถาบัน KOSEN ประเทศญี่ปุน และภาคอุตสาหกรรมในประเทศญี่ปุนและประเทศไทย  

8. วัตถุประสงค 

8.1 เพ่ือพัฒนาหลักสูตร KOSEN ท่ีเนนวิชาคณิตศาสตร วิชาฟสิกส และวิชาดานวิศวกรรมศาสตร สําหรับ

สถาบัน Thai KOSEN      

8.2 เพ่ือพัฒนาและสงเสริมศักยภาพบุคลากรในสถานศึกษา ใหสามารถจัดหลักสูตรและจัดการเรียน   

การสอนตามแนวทาง KOSEN  

8.3 เพ่ือจัดตั้งศูนยประสานงาน Thai KOSEN  

8.4 เพ่ือพัฒนาเครื่องมือสําหรับสรรหา คัดเลือกนักเรียนเขารับทุน Thai KOSEN 

8.5 เพ่ือพัฒนากิจกรรมสําหรับพัฒนาศักยภาพผูมีความสามารถพิเศษ 

9. เปาหมายของโครงการหลัก 

9.1 ผลผลิต (Output)  

ตัวชี้วัดผลผลิต 
คาเปาหมาย 

หนวยนับ 2562 

เชิงปริมาณ   

1. หลักสูตร Thai KOSEN (องคประกอบของหลักสูตรสถานศึกษาสถาบัน Thai KOSEN) หลักสตูร 1 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีผานการพัฒนาดวยหลกัสตูร Thai KOSEN คน 100 

3. เครื่องมือสาํหรับสรรหา คดัเลือกนักเรยีนเขาศกึษา ณ สถาบัน Thai KOSEN ชุด 1 

4. กิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพผูมีความสามารถพิเศษ กิจกรรม 1 

5. MoU ระหวาง สสวท. และ KOSEN ฉบับ 1 

6. ศูนยประสานงาน Thai KOSEN ศูนย 1 

เชิงคุณภาพ   

1. หลักสตูร Thai KOSEN ท่ีพัฒนาโดย สสวท. ผานการพิจารณาจากผูเช่ียวชาญสามารถ หลักสตูร 1 
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ตัวชี้วัดผลผลิต 
คาเปาหมาย 

หนวยนับ 2562 

ใชพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพตามเกณฑท่ีกําหนด 

2. เครื่องมือสรรหาและคดัเลือกนักเรยีนสําหรับสถาบัน Thai KOSEN ท่ีสามารถคดักรอง

นักเรียนตามกรอบการคัดเลือกของ KOSEN 

ชุด 1 

3. ศูนยประสานงานสถาบัน Thai KOSEN ท่ีมีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ศูนย 1 

4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีผานการอบรมปฏิบัติการหลักสูตร Thai KOSEN 

สามารถจัดการเรยีนรูตามแนวทาง KOSEN ได 

รอยละ 100 

9.2 ผลลัพธ (Outcome) 

ตัวชี้วัดผลลัพธ 
คาเปาหมาย 

หนวยนับ 2562 
เชิงปริมาณ   

1. สถาบันไทยโคเซ็นท่ีใชหลักสูตร Thai KOSEN ในการจัดการเรียนการสอน หนวยงาน 2 

2. นักเรียน นักศึกษาท่ีเลือกศึกษาตามแนวทาง KOSEN คน 24 

เชิงคุณภาพ   

1. สถาบันไทยโคเซ็นสามารถจัดการเรียนการสอนหลักสูตร Thai KOSEN ไดอยางมีคุณภาพ

ตามเกณฑท่ีกําหนด  

หนวยงาน 2 

2. นักเรียน นักศึกษาท่ีมุงศึกษาตามแนวทาง KOSEN เพ่ือประกอบอาชีพเปน Practical 

Engineer มีความรูตามเกณฑท่ีกําหนด 

รอยละ 100 

10. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายของกิจกรรมหลักของโครงการ 

กิจกรรมหลกั ตัวชี้วัดผลผลิต 
คาเปาหมาย 

หนวยนับ 2562 

1. การพัฒนาหลักสูตร สื่อและ

กระบวนการจดัการเรียนรู 

ตามแนวทาง KOSEN 

1. หลักสตูร Thai KOSEN สื่อและกระบวนการเรียนรู

ท่ีพัฒนาโดย สสวท.มีคณุภาพและสราง 

ใหนักเรียนมีคณุลักษณะท่ีพึงประสงคตามแนวทาง 

KOSEN 

หลักสตูร 

 

 

 

1 

 

 

 

2. เครื่องมือสรรหาและคดัเลือกนักเรยีนสําหรับ

สถาบัน Thai KOSEN ท่ีมีคุณภาพ สามารถ   คัด

กรองนักเรียนตามกรอบการคัดเลอืกของ KOSEN 

ชุด 1 

3. ศูนยประสานงานสถาบัน Thai KOSEN ท่ีมีระบบ

การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

ศูนย 1 

4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีผานการอบรม

ปฏิบัติการหลักสูตร Thai KOSEN สามารถจดัการ

เรียนรูตามแนวทาง KOSEN ได 

คน 100 
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11. กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน  นักเรียนท่ีจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีประสงคจะศึกษา   

ดานวิศวกรรมศาสตร รวมถึงครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเก่ียวของ 

12. พ้ืนท่ีการดําเนินการ ศูนยประสานงาน Thai KOSEN ณ สสวท. และ สถาบัน Thai KOSEN  

13. ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562  

14. เงินงบประมาณ จํานวน 5,983,500บาท  

15. เปาหมายและงบประมาณ 

กิจกรรม 
ป 2562 

เปาหมาย งบประมาณ 

1. การพัฒนาหลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรยีนรู ตามแนวทาง KOSEN 1 หลักสูตร/ 

2 ชุด/ 

1 ศูนย/ 

1 ฉบับ/ 

100 คน 

5,983,500 

รวม  5,983,500 

16. หนวยงานรับผิดชอบกิจกรรมและหนวยงานรวมดําเนินงาน 

กิจกรรม 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

กิจกรรม 

หนวยงานของ สสวท.  

ท่ีรวมดําเนินการ 

หนวยงานภายนอก  

ท่ีรวมดําเนินการ 

หนวยงาน บทบาท/หนาท่ี หนวยงาน บทบาท/หนาท่ี 

1. การพัฒนา

หลักสตูร สื่อและ

กระบวนการจดัการ

เรียนรู ตามแนวทาง 

KOSEN 

ฝายบรหิาร

โครงการ 

ริเริม่พิเศษ 

- สาขาวิทยาศาสตร

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

- สาขาคณิตศาสตร

มัธยมศึกษา 

- สาขาเทคโนโลย ี

 

รวมออกแบบ

หลักสตูรแนวทาง 

KOSEN 

- มหาวิทยาลยัเทคโนยีพระ

จอมเกลาธนบุร ี

- สถาบันเทคโนโลยเีจาคณุ

ทหารลาดกระบัง 

- สพฐ. 

- National Institute of 

Technology (NIT) 

รวมออกแบบ

หลักสตูรแนวทาง 

KOSEN 

 

 

ฝายวิเทศสัมพันธและ

สื่อสารองคกร 

วางแผนและ

ประชาสมัพันธ

สถาบัน Thai 

KOSEN 

- มหาวิทยาลยัเทคโนยีพระ

จอมเกลาธนบุร ี

- สถาบันเทคโนโลยเีจาคณุ

ทหารลาดกระบัง 

- สพฐ. 

- JICA 

- สถานทูตญี่ปุนประจํา

ประเทศไทย 

- National Institute of 

Technology (NIT) 

รวม

ประชาสมัพันธ

สถาบัน Thai 

KOSEN 
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กิจกรรม 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

กิจกรรม 

หนวยงานของ สสวท.  

ท่ีรวมดําเนินการ 

หนวยงานภายนอก  

ท่ีรวมดําเนินการ 

หนวยงาน บทบาท/หนาท่ี หนวยงาน บทบาท/หนาท่ี 

 

 

- สํานักพัฒนาวิชาชีพ

ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

- สาขาวิทยาศาสตร

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

- สาขาคณิตศาสตร

มัธยมศึกษา 

 

รวมเปนวิทยากร

การอบรม 

- มหาวิทยาลยัเทคโนยีพระ

จอมเกลาธนบุร ี

- สถาบันเทคโนโลยเีจาคณุ

ทหารลาดกระบัง 

- สพฐ. 

- JICA 

- สถานทูตญี่ปุนประจํา

ประเทศไทย 

- National Institute of 

Technology (NIT) 

วิทยากรหลักกร

อบรม (NIT) 

17. ผูรับผิดชอบโครงการ 

17.1 หัวหนาโครงการ 

ช่ือ-สกุล ดร.วรวรงค รักเรืองเดช  โทรศัพท 0-2392-4021 ตอ 1101  

E-mail address. wrakr@ipst.ac.th 

17.2 เลขานุการโครงการ   

ช่ือ-สกุล  ดร.นัฏฐพร รุจิขจร  โทรศัพท 0-2392-4021 ตอ 1311   

E-mail address nruch@ipst.ac.th    
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โครงการหลัก 3 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

1. ช่ือโครงการ พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีเนนการคิดวิเคราะห การแกปญหา  

และกระตุนใหเกิดและใชความคิดสรางสรรค อยางเปนระบบ สําหรับพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษ 

2. ลักษณะโครงการ  ใหม    ตอเนื่อง         

3. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 

ยุทธศาสตรชาติท่ีเกี่ยวของ เปาหมายท่ีเกี่ยวของ ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและ

เสรมิสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 เปาหมายท่ี 1 คนไทยเปนคนดี 

คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับ 

วิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21   

 เปาหมายท่ี 2 สังคมไทยม ี

สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือและสนับสนุน

ตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต 

 ประเด็นท่ี 4.2 การพัฒนาศักยภาพคน

ตลอดชวงชีวิต 

• ประเด็นยอยท่ี 4.2.2 ชวงวัยเรียน/วัยรุน 

ปลูกฝงความเปนคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะ

ความสามารถการเรยีนรูท่ีสอดรับกับทักษะ

ในศตวรรษท่ี 21 

 ประเด็นท่ี 4.3 ปฏิรูปกระบวนการ

เรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลีย่นแปลง 

ในศตวรรษท่ี 21 

• ประเด็นยอยท่ี 4.3.1 การปรับเปลีย่น

ระบบการเรียนรูใหเอ้ือตอการพัฒนาทักษะ

สําหรับศตวรรษท่ี 21 

• ประเด็นยอยท่ี 4.3.2 การเปลีย่นโฉม

บทบาท “ครู” ใหเปนครูยุคใหม 

• ประเด็นยอยท่ี 4.3.3 การเพ่ิม

ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา 

ในทุกระดับ ทุกประเภท 

• ประเด็นยอยท่ี 4.3.4 การพัฒนาระบบ

การเรยีนรูตลอดชีวิต 

4. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของ เปาหมายท่ีเกี่ยวของ แนวทางท่ีเกี่ยวของ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและ

พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

 เปาหมายท่ี 2 คนในสังคมไทย

ทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และ

ความสามารถเพ่ิมข้ึน 

 เปาหมายท่ี 3 คนไทยไดรับ

การศึกษาท่ีมีคณุภาพสูงตาม

มาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู

 แนวทางการพัฒนา 3.2 พัฒนาศักยภาพ

คนใหมีทักษะความรู และความสามารถ 

ในการดํารงชีวิตอยางมีคณุคา 

• 3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุนใหมี

ทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ  

มีความคิด สรางสรรค มีทักษะการทํางาน
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ยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของ เปาหมายท่ีเกี่ยวของ แนวทางท่ีเกี่ยวของ 

ดวยตนเองอยางตอเน่ือง และการใชชีวิตท่ีพรอมเขาสูตลาดงาน 

 แนวทางการพัฒนา 3.3 ยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 

• 3.3.1 ปรับหลักสูตรการผลิตครูท่ีเนน

สมรรถนะ มีจติวิญญาณความเปนครู  

เปนผูแนะนําและสามารถกระตุนการเรยีนรู

ของผูเรียน 

5. ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล  นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

6. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร สสวท. ปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 

ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีเนนปฏิบัติการและการสราง

ความเขาใจ ในระดับท่ีเหมาะสมกับนักเรียนแตละกลุม โดยใชเทคโนโลยีตาง ๆ 

เปาประสงค  หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 

มีความทันสมัย เนนปฏิบัติการ ท่ีเหมาะสมกับนักเรียนแตละกลุม 

กลยุทธ พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูสําหรับผูมีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร  

คณิตศาสตร และเทคโนโลย ี

ผลผลิต  หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรยีนรู ท่ีสามารถนําไปพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถ

พิเศษไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ผลลัพธ  นักเรียนไทยมีความรู ความสามารถดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ท่ีสามารถ

นําไปใชแกปญหาการดํารงชีพและเปนประชากรท่ีมีความรู นักวิชาชีพฐานดี 

7. หลักการและเหตุผล 

นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษเปนบุคลากรท่ีมีความสําคัญกับการพัฒนาประเทศ การพัฒนาหลักสูตร 

สื่อ และกิจกรรมสําหรับนักเรียนเหลานี้ถือเปนสิ่งจําเปน นักเรียนควรจะไดรับการเติมเต็มศักยภาพท้ังทางวิชาการ 

การสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะหเชื่อมโยง และการพัฒนาคุณลักษณะท่ีดีของการเปนนักวิทยาศาสตรและ

การเปนพลเมืองท่ีดีของประเทศ หลักสูตร สื่อ และกิจกรรมยังมีประโยชนตอการกระตุนการจัดการเรียนการสอน

ของประเทศไทยในภาพรวมอีกดวย 

8. วัตถุประสงค 

8.1 พัฒนาหลักสูตรโปรแกรมเสริม พสวท. วิชาเทคนิคปฏิบัติการพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร 1 และ 2  

ท่ีเนนการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรผานการบูรณาการ กระบวนการกลุม และ

ความคิดสรางสรรค 

8.2 เอกสารวชิาการเพ่ือพัฒนาความรู ทักษะการคิด และความคิดสรางสรรคของนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ 

 

9. เปาหมายของโครงการหลัก 
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9.1 ผลผลิต (Output)  

ตัวชี้วัดผลผลิต 
คาเปาหมาย 

หนวยนับ 2562 

เชิงปริมาณ   

1. หลักสตูรโปรแกรมเสรมิเขมขนผานระบบออนไลน (หลกัสตูร SAT) เลม 4 

2. หลักสตูรโปรแกรมเสรมิ วิชาเทคนิคปฏิบัตกิารพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร 1 และ 2 สาํหรบั

นักเรยีนและคร ู

เลม 4 

3. หลักสตูรอบรมครโูปรแกรมเสรมิ วิชาระเบียบวิธีวิจัยและโครงงาน 1 โดยใช Community 

service สําหรับนักเรยีนและคร ู

เลม 2 

4. กิจกรรมบูรณาการ เลม 2 

5. กิจกรรมวิชาการคายฤดูรอน ฉบับ 1 

6. กิจกรรมฟสิกสสัประยุทธ ฉบับ 1 

เชิงคุณภาพ   

1. หลักสตูร หรือเอกสารวิชาการ ผานการพิจารณาจากผูเช่ียวชาญ สามารถเปนองคความรู

ท่ีเปนประโยชนตอการศึกษาได 

ฉบับ 14 

9.2 ผลลัพธ (Outcome) 

ตัวชี้วัดผลลัพธ 
คาเปาหมาย 

หนวยนับ 2562 
เชิงปริมาณ   

1. หลักสตูรการพัฒนานักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ หลักสตูร 7 

2. หลักสตูรการพัฒนาครผููสอนนักเรยีนท่ีมคีวามสามารถพิเศษ หลักสตูร 3 

3. เอกสารวิชาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ฉบับ 4 

เชิงคุณภาพ   

1. หลักสตูร หรือเอกสารวิชาการ ผานการพิจารณาจากผูเช่ียวชาญ สามารถเปนองคความรู

ท่ีเปนประโยชนตอการศึกษาได 

เลม 14 

10. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายของกิจกรรมหลักของโครงการ 

กิจกรรมหลกั ตัวชี้วัดผลผลิต 
คาเปาหมาย 

หนวยนับ 2562 

การพัฒนาหลักสูตร  

สื่อ และกิจกรมสําหรับ

นักเรียนท่ีมี

ความสามารถพิเศษ และ

ครูผูสอนนักเรียนท่ีมี

ความสามารถพิเศษ 

เชิงปริมาณ   

1. หลักสตูรโปรแกรมเสรมิเขมขนผานระบบออนไลน (หลกัสตูร SAT) เลม 4 

2. หลักสตูรโปรแกรมเสรมิ วิชาเทคนิคปฏิบัตกิารพ้ืนฐานทาง

วิทยาศาสตร 1 และ 2 สําหรับนักเรยีน และคร ู

เลม 4 

3. หลักสตูรอบรมครโูปรแกรมเสรมิ วิชาระเบียบวิธีวิจัยและ

โครงงาน 1 โดยใช Community service สําหรับนักเรยีนและ

คร ู

เลม 2 

4. กิจกรรมบูรณาการ เลม 2 

5. กิจกรรมวิชาการคายฤดูรอน ฉบับ  1 
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กิจกรรมหลกั ตัวชี้วัดผลผลิต 
คาเปาหมาย 

หนวยนับ 2562 

6. กิจกรรมฟสิกสสัประยุทธ ฉบับ 1 

เชิงคุณภาพ   

1. หลักสตูร หรือเอกสารวิชาการ ผานการพิจารณาจาก

ผูเช่ียวชาญ สามารถเปนองคความรูท่ีเปนประโยชนตอ

การศึกษาได 

เลม 14 

2. หลักสตูรสงเสริมและพัฒนานักเรยีนทุน พสวท. ใหไดรับ

ความรูทางดานวิชาการ ทักษะการคิด และความคดิสรางสรรค 

คน 120 

3. หลักสตูรสงเสริมและพัฒนาครผููสอนนักเรียน 

ท่ีมีความสามารถพิเศษ ใหไดรบัความรูทางดานวิชาการ 

ทักษะการคิด และความคดิสรางสรรค 

คน 120 

11. กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน  นักเรียนทุน พสวท. ครูผูสอนนักเรียนทุน พสวท. และนักเรียนท่ีมีความสามารถ 

พิเศษไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและทักษะการคิดวิเคราะห ผานหลักสูตร สสวท. 

12. พ้ืนท่ีการดําเนินการ สสวท. หนวยงานท่ีรวมทํา MOU หรือหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

13. ระยะเวลาดําเนินโครงการ     ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

14. เงินงบประมาณ  จํานวน  6,777,000 บาท 

15. เปาหมายและงบประมาณ 

กิจกรรม 
ป 2562 

เปาหมาย งบประมาณ 

1. การพัฒนาหลกัสตูรโปรแกรมเสริมเขมขนผานระบบออนไลน (หลักสตูร SAT) 4 หลักสตูร 3,953,740 

2. การพัฒนาหลักสูตรโปรแกรมเสรมิวิชาเทคนิคปฏิบัติการพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร1และ 2 

สําหรับนักเรียนและคร ู

4 หลักสตูร 953,400 

3. การพัฒนาหลักสตูรอบรมครโูปรแกรมเสรมิ วิชาระเบียบวิธีวิจัยและโครงงาน 1  

โดยใช Community service สําหรับนักเรยีนและคร ู

2 หลักสตูร 679,760 

4. การพัฒนาเอกสารเพ่ิมพูนประสบการณการเรยีนรูนอกหองเรยีน (Enrichment Activities) 

เพ่ือสงเสริมการคิดวิเคราะหสําหรบันักเรียนผูมีความสามารถพิเศษ 

4 ฉบับ 1,190,100 

รวม  6,777,000 

 

 

 

 

16. หนวยงานรับผิดชอบกิจกรรมและหนวยงานรวมดําเนินงาน 
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กิจกรรม 

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กิจกรรม 

หนวยงานของ สสวท.  
ท่ีรวมดําเนินการ 

หนวยงานภายนอก  
ท่ีรวมดําเนินการ 

หนวยงาน 
บทบาท/ 
หนาท่ี 

หนวยงาน บทบาท/หนาท่ี 

1. การพัฒนาหลกัสตูรโปรแกรม

เสรมิเขมขนผานระบบออนไลน 

(หลกัสตูร SAT) 

พสวท. 

 

- - - เครือขายบัณฑติ พสวท. จัดการเรียนการสอน 

และผูเช่ียวชาญ

พิจารณาหลักสูตร 

2. การพัฒนาหลกัสตูรโปรแกรม

เสรมิวิชาเทคนิคปฏิบัติการพ้ืนฐาน

ทางวิทยาศาสตร 1 และ 2 สําหรบั

นักเรยีนและคร ู

พสวท. 

 

 

 

- - - เครือขายครู พสวท. 

สควค. และบัณฑติ 

พสวท. 

ผูเช่ียวชาญพัฒนา 

และพิจารณา

หลักสตูร 

3. การพัฒนาหลกัสตูรอบรมครู

โปรแกรมเสรมิวิชาระเบียบวิธีวิจยั

และโครงงาน 1 โดยใช 

Community service สําหรบั

นักเรียนและคร ู

พสวท. 

 

 

 

 

- - - เครือขายครู พสวท. 

สควค. บัณฑิต พสวท. 

- นักวิชาการจาก

วิทยาลัยพัฒนศาสตร 

ปวย อ๊ึงภากรณ 

ผูเช่ียวชาญพัฒนา 

และพิจารณา

หลักสูตร 

4. การพัฒนาเอกสารเพ่ิมพูน

ประสบการณการเรียนรูนอก

หองเรียน (Enrichment 

Activities) เพ่ือสงเสริมการคิด

วิเคราะหสําหรับนักเรียนผูมี

ความสามารถพิเศษ 

พสวท. 

 

 

 

 

- - - เครือขายครู พสวท. 

สควค. และบัณฑติ 

พสวท.  

ผูเช่ียวชาญพัฒนา 

และพิจารณา

หลักสูตร 

17. ผูรับผิดชอบโครงการ 

17.1 หัวหนาโครงการ 

ช่ือ-สกุล ดร. พรชัย อินทรฉาย   โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1130 

E-mail address pinch@ipst.ac.t 

17.2 เลขานุการโครงการ 

ช่ือ-สกุล ดร. นพรัตน ศรีเจริญ   โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 2310 

  E-mail address nsric@ipst.ac.th   
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โครงการหลัก 4 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

1. ช่ือโครงการ วิจัย วัดผล และประเมินผลการจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลย ี

ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ  

2. ลักษณะโครงการ  ใหม     ตอเนื่อง         

3. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 

ยุทธศาสตรชาติท่ีเกี่ยวของ เปาหมายท่ีเกี่ยวของ ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและ

เสรมิสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 เปาหมายท่ี 1 คนไทยเปนคนดี 

คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับ 

วิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21   

 เปาหมายท่ี 2 สังคมไทยมี

สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือและสนับสนุน

ตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต 

 ประเด็นท่ี 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู

ท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง 

ในศตวรรษท่ี 21 

• ประเด็นยอยท่ี 4.3.3 การเพ่ิม

ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา 

ในทุกระดับ ทุกประเภท 

4. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของ เปาหมายท่ีเกี่ยวของ แนวทางท่ีเกี่ยวของ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและ

พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

 เปาหมายท่ี 2 คนในสังคมไทย

ทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู  

และความสามารถเพ่ิมข้ึน 

 เปาหมายท่ี 3 คนไทยไดรับ

การศึกษาท่ีมีคณุภาพสูงตามมาตรฐาน 

สากลและสามารถเรยีนรูดวยตนเอง 

อยางตอเน่ือง 

 แนวทางการพัฒนา 3.3 ยกระดับ

คุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 

• 3.3.3 พัฒนาระบบประเมินคุณภาพ

มาตรฐานท่ีสามารถวัดและประเมนิผล

คุณภาพผูเรยีน ท้ังดานทักษะ ความรู 

ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐาน

การเรยีนรูแตละระดับการศึกษา 

5. ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

6. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร สสวท. ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู ท่ีเนนปฏิบัติการ และการสราง 

ความเขาใจ ในระดับท่ีเหมาะสมกับนักเรียนแตละกลุม โดยใชเทคโนโลยีตาง ๆ 

เปาประสงค หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี  

มีความทันสมัย เนนปฏิบัติการท่ีเหมาะสมกับนักเรียนแตละกลุม 

กลยุทธ วิจัยและพัฒนาการวัดผลและประเมินผลอยางครบวงจร ตามมาตรฐานประเทศและนานาชาติ 

ผลผลิต  เครื่องมือการวัดและประเมินผลเทียบมาตรฐานระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 

ผลลัพธ  นักเรียนไทยมีความรู ความสามารถดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี  

ท่ีสามารถนําไปใชแกปญหาการดํารงชีพและเปนประชากรท่ีมีความรู นักวิชาชีพฐานดี 
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7. หลักการและเหตุผล 

การดําเนินงานพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ

เทคโนโลยี ของ สสวท. จําเปนตองอาศัยขอสนเทศท่ีไดจากการวิจัยท้ังในระดับประเทศและระดับนานาชาติ 

เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการปรับปรุงยกระดับคุณภาพการศึกษาและใชเปนแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน

เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคขางตน สสวท. จึงไดจัดทําโครงการวิจัย วัดผล และประเมินผลการจัดการเรียนรู    

ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ระดับประเทศและระดับนานาชาติ นี้ข้ึน เพ่ือใหไดขอมูลท่ีถูกตอง 

ครบถวน ทันสมัย และเปนประโยชนตอหนวยงานท่ีเก่ียวของในการพัฒนาหลักสูตร สื่อ กระบวนการจัดการ

เรียนรู และการวัดผลประเมินผลดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 

8. วัตถุประสงค 

8.1 เพ่ือดําเนินการวิจัย PISA 2018 และ PISA 2021 รวมกับ OECD  

8.2 เพ่ือเสนอแนะนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศจากผลการประเมิน PISA 

8.3 เพ่ือพัฒนาขอสอบวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรเขาคลังขอสอบของระบบการสอบออนไลน 

8.4 เพ่ือพัฒนาเครื่องมือสําหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตร             

และคณิตศาสตร 

9. เปาหมายของโครงการหลัก 

9.1 ผลผลิต (Output)  

ตัวชี้วัดผลผลิต 
คาเปาหมาย 

หนวยนับ 2562 

เชิงปริมาณ   

1. รายงานผลการสอบเบ้ืองตนของ PISA 2018 ภายในประเทศ  ฉบับ 1 

2. ขอสอบวิชาคณิตศาสตรและแบบสอบถาม (นักเรียนและโรงเรียน) PISA 2021 ชุด 3 

3. ขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือยกระดับคณุภาพการศึกษาของประเทศ 

อยางตอเน่ืองจากผลการประเมิน PISA 

ฉบับ 12 

4. ขอสอบวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ประกอบดวยขอสอบตามหลักสูตรและขอสอบ

แขงขันท่ีนําเขาคลังขอสอบในระบบการสอบออนไลน 

ขอ 300 

5. กรอบการประเมินสําหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) วิชา

วิทยาศาสตรและคณติศาสตร 

ชุด 6 

6. เครื่องมือประเมินสําหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) วิชา

วิทยาศาสตรและคณติศาสตร 

ชุด 12 

เชิงคุณภาพ   

1. ขอเสนอแนะมีคณุภาพสามารถนําไปใชในการพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายและเชิง

ปฏิบัติการดานการจัดการเรียนการสอนใหกับหนวยงานและบุคลากรท่ีเก่ียวของสําหรับใช

เปนกรอบทิศทางและแนวทางในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเน่ือง

และมีคณุภาพ ซึ่งสงผลตอการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน 

ฉบับ 12 

2. ขอสอบวิชาวิทยาศาสตรและคณติศาสตรท้ังขอสอบตามหลักสตูรและขอสอบแขงขันมี ขอ 300 
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ตัวชี้วัดผลผลิต 
คาเปาหมาย 

หนวยนับ 2562 

คุณภาพตรงตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดตามหลักสูตรแกนกลางฯ และมีระดับความยากงาย

อยางเหมาะสม 

3. กรอบการประเมินสําหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) วิชา

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ซึ่งเปนตัวช้ีวัดพ้ืนฐานท่ีนักเรียนจําเปนตองรู โดยมี

รายละเอียดของรูปแบบเครื่องมือและจํานวนขอสอบ 

ท่ีจําแนกตามตัวช้ีวัด ระดับความยากงาย และระดับพฤติกรรมการเรยีนรู 

ชุด 6 

4. เครื่องมือประเมินสําหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) วิชา

วิทยาศาสตรและคณติศาสตรท่ีมีคณุภาพตรงตามกรอบ 

การประเมินท่ีกําหนดไว 

ชุด 12 

9.2 ผลลัพธ (Outcome) 

ตัวชี้วัดผลลัพธ 
คาเปาหมาย 

หนวยนับ 2562 

1. ระบบการศึกษาของไทยมีกรอบและเครื่องมือวัดผลประเมินผลดานวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตรท่ีมีคณุภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

ชุด 18 

10. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายของกิจกรรมหลักของโครงการ 

กิจกรรมหลกั ตัวชี้วัดผลผลิต 
คาเปาหมาย 

หนวยนับ 2562 

1. การประเมินผลการ

จัดการเรียนรูดาน

คณิตศาสตร 

วิทยาศาสตร และ

เทคโนโลยีรวมกับ

นานาชาติ 

1. รายงานผลการสอบเบ้ืองตนของ PISA 2018 

ภายในประเทศ  

ฉบับ 1 

2. ขอสอบวิชาคณิตศาสตรและแบบ สอบถาม (นักเรียน และ

โรงเรียน) PISA 2021 

ชุด 3 

3. ขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือยกระดับคณุภาพการศึกษา

ของประเทศอยางตอเน่ืองจากผลการประเมิน PISA 

ฉบับ 12 

2. การพัฒนาเครื่องมือ

วัดผลประเมินผลดาน

วิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร 

1. ขอสอบวิชาวิทยาศาสตรและคณติศาสตร ประกอบดวย

ขอสอบตามหลักสตูรและขอสอบแขงขัน ท่ีนําเขาคลัง

ขอสอบในระบบการสอบออนไลน 

ขอ 300 

2. กรอบการประเมินสําหรับการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร 

ชุด 6 

3. เครื่องมือประเมินสําหรับการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร 

ชุด 12 
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11. กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ัวประเทศ 

12. พ้ืนท่ีการดําเนินการ  ท่ัวประเทศ 

13. ระยะเวลาดําเนินโครงการ   ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

14. เงินงบประมาณ  จํานวน 12,700,000 บาท 

15. เปาหมายและงบประมาณ 

กิจกรรม 
ป 2562 

เปาหมาย ปงบประมาณ 

1. การประเมินผลการจัดการเรยีนรูดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี

รวมกับนานาชาต ิ

12 ชุด 9,000,000 

2. การพัฒนาเครื่องมือวัดผล ประเมินผลดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 300 ขอ/ 12 ชุด 3,700,000 

รวม  12,700,000   

16. หนวยงานรับผิดชอบกิจกรรมและหนวยงานรวมดําเนินงาน 

กิจกรรม 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

กิจกรรม 

หนวยงานของ สสวท.  

ท่ีรวมดําเนินการ 

หนวยงานภายนอก  

ท่ีรวมดําเนินการ 

หนวยงาน 
บทบาท/ 

หนาท่ี 
หนวยงาน บทบาท/หนาท่ี 

1. การประเมินผลการจัด 

การเรยีนรูดานคณติศาสตร 

วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี

รวมกับนานาชาต ิ

สาขาวิจัย

และประเมิน

มาตรฐาน 

  - OECD - กําหนดมาตรฐานและ

ข้ันตอนการวิจัย 

- หนวยงานตนสังกัด

ของโรงเรียน 

- ใหความรวมมือในการเก็บ

ขอมูล 

2. การพัฒนาเครื่องมือวัดผล

ประเมินผลดานวิทยาศาสตร

และคณิตศาสตร 

สาขาวิจัย

และประเมิน

มาตรฐาน 

  - สถาบันทดสอบ

แหงชาติ (สทศ.) 

- กําหนดรายละเอียดการ

ทํางานรวมกันและ

ดําเนินการจัดสอบ O-NET 

17. ผูรับผิดชอบโครงการ 

17.1 หัวหนาโครงการ 

ช่ือ-สกุล ดร.สุพัตรา ผาติวิสันติ์     โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1324 

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

17.2 เลขานุการโครงการ 

ช่ือ-สกุล นางธันยากานต กุลศุภกร  โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1201 

E-mail address: kampa@ipst.ac.th 
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โครงการหลัก 5 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

1. ช่ือโครงการ วิจัยติดตามการใชหลักสูตร สื่อการเรียนรู และพัฒนาเกณฑการจัดทําสื่อการเรียนรู

วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 

2. ลักษณะโครงการ  ใหม    ตอเนื่อง         

3. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 

ยุทธศาสตรชาติท่ีเกี่ยวของ เปาหมายท่ีเกี่ยวของ ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและ

เสรมิสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 เปาหมายท่ี 1 คนไทยเปนคนดี 

คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับ 

วิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21   

 เปาหมายท่ี 2 สังคมไทยมี

สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือและสนับสนุน

ตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต 

 ประเด็นท่ี 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู

ท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง 

ในศตวรรษท่ี 21 

• ประเด็นยอยท่ี 4.3.1 การปรับเปลีย่น

ระบบการเรียนรูใหเอ้ือตอการพัฒนาทักษะ

สําหรับศตวรรษท่ี 21 

• ประเด็นยอยท่ี 4.3.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพ 

ระบบบรหิารจดัการศึกษาในทุกระดับ  

ทุกประเภท 

4. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของ เปาหมายท่ีเกี่ยวของ แนวทางท่ีเกี่ยวของ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและ

พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

 เปาหมายท่ี 2 คนในสังคมไทย

ทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู  

และความสามารถเพ่ิมข้ึน 

 เปาหมายท่ี 3 คนไทยไดรับ

การศึกษาท่ีมีคณุภาพสูงตามมาตรฐาน 

สากลและสามารถเรยีนรูดวยตนเอง

อยางตอเน่ือง 

 แนวทางการพัฒนา 3.3  ยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 

• 3.3.3 พัฒนาระบบประเมินคุณภาพ

มาตรฐานท่ีสามารถวัดและประเมนิผล

คุณภาพผูเรยีน ท้ังดานทักษะ ความรู 

ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐาน

การเรยีนรูแตละระดับการศึกษา 

5. ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

6. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร สสวท. ปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 

ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีเนนปฏิบัติการ และการสราง

ความเขาใจในระดับท่ีเหมาะสมกับนักเรียนแตละกลุม โดยใชเทคโนโลยีตาง ๆ 

เปาประสงค หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี  

มีความทันสมัย เนนปฏิบัติการ ท่ีเหมาะสมกับนักเรียนแตละกลุม 

กลยุทธ พัฒนาและสงเสริมใหเกิดเกณฑมาตรฐาน เพ่ือยกระดับคุณภาพสื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู  

ผลผลิต  เกณฑการจัดทําสื่อการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 
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ผลลัพธ  นักเรียนไทยมีความรู ความสามารถดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ท่ีสามารถ

นําไปใชแกปญหาการดํารงชีพและเปนประชากรท่ีมีความรู นักวิชาชีพฐานดี 

7. หลักการและเหตุผล 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) เปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีในการพัฒนา

หลักสูตรและสื่อการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ซ่ึงผลผลิตของ สสวท. ท่ีผานมาไดมี

กระบวนการจัดทําอยางเปนข้ันตอนและไดเผยแพรใหแกสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของไปใชประโยชน 

ในป พ.ศ. 2560 กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 และสื่อการเรียนรูชุดใหม 

(ชั้น ป.1 ป.4 ม.1 และ ม.4 ) ท่ี สสวท. พัฒนาข้ึนไดถูกนําไปใชในโรงเรียนเปนปแรก จึงมีความจําเปนตอง

ดําเนินการวิจัยติดตามการใชหลักสูตร สื่อการเรียนรู และพัฒนาเกณฑการจัดทําสื่อการเรียนรูวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร และเทคโนโลยี เพ่ือใหไดขอมูลจากการวิจัยมาพัฒนาใหผลผลิตของ สสวท. มีคุณภาพและ        

ไดมาตรฐานสากล   

8. วัตถุประสงค 

8.1 เพ่ือจัดทําเกณฑการจัดทําสื่อการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 

8.2 เพ่ือวิจัยติดตามการใชหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 และสื่อการเรียนรูประกอบหลักสูตร 

9. เปาหมายของโครงการหลัก 

9.1 ผลผลิต (Output)  

ตัวชี้วัดผลผลิต 
คาเปาหมาย 

หนวยนับ 2562 

เชิงปริมาณ   

1. เกณฑการจัดทําสื่อการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ฉบับ - 
2. รายงานผลการวิจัยติดตามการใชหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560  เลม 1 
เชิงคุณภาพ   

1. เกณฑการจัดทําสื่อการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีท่ีพัฒนาข้ึน

มีคุณภาพและทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 

ฉบับ - 

2. รายงานผลการวิจัยติดตามการใชหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560  

มีคุณภาพ เท่ียงตรง เช่ือถือได 

เลม 1 

9.2 ผลลัพธ (Outcome) 

ตัวชี้วัดผลลัพธ 
คาเปาหมาย 

หนวยนับ 2562 

1. สื่อการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ท่ีดําเนินการตามเกณฑท่ี

พัฒนาข้ึนมีคุณภาพ และทําใหผูเรยีนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 

ฉบับ - 

2. หนวยงานท่ีเก่ียวของนําผลการประเมินหลักสตูรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ไปใช

ประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลย ี

ไดอยางมีคณุภาพ 

เลม 1 
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10. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายของกิจกรรมหลักของโครงการ 

กิจกรรมหลกั ตัวชี้วัดผลผลิต 
คาเปาหมาย 

หนวยนับ 2562 

1. การพัฒนาเกณฑการจดัทําสื่อ
การเรยีนรูวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตรและเทคโนโลย ี

1. เกณฑการจัดทําสื่อการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 

ฉบับ  

2. การวิจยัติดตามการใชหลักสตูร 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 

1. รายงานผลการวิจยัตดิตามการใชหลกัสูตร ฉบับ

ปรับปรุง พ.ศ. 2560  

เลม 1 

11. กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ัวประเทศ 

12. พ้ืนท่ีการดําเนินการ  ท่ัวประเทศ 

13. ระยะเวลาดําเนินโครงการ   ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

14. เงินงบประมาณ  จํานวน 1,500,000 บาท  

15. เปาหมายและงบประมาณ 

กิจกรรม 
ป 2562 

เปาหมาย งบประมาณ 

1. การพัฒนาเกณฑการจดัทําสื่อการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลย ี - - 

2. การวิจัยตดิตามการใชหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 1 รายงาน 1,500,000 

รวม  1,500,000 

16. หนวยงานรับผิดชอบกิจกรรมและหนวยงานรวมดําเนินงาน 

กิจกรรม 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

กิจกรรม 

หนวยงานของ สสวท.  

ท่ีรวมดําเนินการ 

หนวยงานภายนอก  

ท่ีรวมดําเนินการ 

หนวยงาน บทบาท/หนาท่ี หนวยงาน บทบาท/หนาท่ี 

1. การพัฒนาเกณฑการ

จัดทําสื่อการเรียนรู

วิทยาศาสตร คณติศาสตร

และเทคโนโลย ี

สํานักวิชาการ สาขาวิชา 

ภายในสํานัก

วิชาการ 

ดําเนินการจัดทําเกณฑ

การจดัทําสื่อการเรยีนรู

วิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

และเทคโนโลย ี

- สถานศึกษา 

- มหาวิทยาลยั

ในเครือขาย 

- ใหขอมูลจาก

การใชผลผลติ

ของ สสวท. 

2. การวิจัยตดิตามการใช

หลักสตูร ฉบับปรบัปรุง 

พ.ศ. 2560 

สํานัก

วิชาการ 

สาขาวิจยั

และประเมิน

มาตรฐาน 

ดําเนินการวิจยัตดิตาม

การใชหลักสตูรท่ีใช 

ในสถานศึกษา 

- สถานศึกษา - ใหความรวมมือ

ในการประเมิน 
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17. ผูรับผิดชอบโครงการ 

17.1 หัวหนาโครงการ 

ช่ือ-สกุล ดร.สุพัตรา ผาติวิสันติ์     โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1324 

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

17.2 เลขานุการโครงการ 

ช่ือ-สกุล นางธันยากานต กุลศุภกร  โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1201 

E-mail address: kampa@ipst.ac.th 
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ยุทธศาสตรท่ี 2 : ขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

และเทคโนโลยี ผานเครือขาย สสวท. ใหมีคุณภาพท่ัวประเทศอยางเปนระบบ 

เปาประสงคยุทธศาสตร : 1. กําลังคนและเครือขายมีความสามารถในการจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร และเทคโนโลยี  

 2. ครูและนักเรียนใชหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู จากกําลังคน

และเครือขาย ตามแนวทางของ สสวท.    

ตัวชี้วดัและคาเปาหมาย : 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 2562 

1. รอยละของกําลังคนท่ีไดรับการสนับสนุนจาก สสวท. มีความสามารถในการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 

รอยละ 80 

2. รอยละของครูท่ีไดรับการพัฒนา/ฝกอบรม/ใหความรูตามโครงการ สสวท.จัดข้ึนและสามารถเปนแกนนําให สสวท. 

ไดอยางเหมาะสม 

รอยละ 60 

3. จํานวนหนวยงานภาคเอกชนท่ีสงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี หนวยงาน 10 

4. จํานวนหนวยงานภาคราชการสวนตางๆ ท่ีรวมดําเนินงานและสนับสนุนการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 

หนวยงาน 
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5. รอยละของครูท่ีใชหนังสือและคูมือครู ของ สสวท.  รอยละ 65 

6. รอยละของนักเรียนท่ีใชหนังสือเรียนและ/หรือสื่อ วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีของ สสวท. รอยละ 50 

7. รอยละของสถานศึกษาท่ีใชหลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ

เทคโนโลยีของ สสวท. 

รอยละ 60 

8. จํานวนครั้งผูเขาใชหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู ในรูปแบบดิจิทัลและ e-learning ท่ีเผยแพร ครั้ง 8 ลาน 
9. มีระบบการบริหารจัดการเครือขายเพ่ือสงเสริมการจัดการเรียนรูสูสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ ระบบ 10 

10. จํานวนโรงเรียนตนแบบ สสวท. ท้ังประถมและมัธยม โรงเรียน 20 

โครงการหลกัภายใตยุทธศาสตร 

โครงการหลัก งบประมาณ 

6. โครงการพัฒนาระบบบรหิารจดัการเครือขายเพ่ือขยายการใหบริการหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจดัการ
เรียนรูของ สสวท. 

2,159,700  

7. โครงการพัฒนาและขยายบริการของศูนยเรียนรูดิจิทัล และสื่อดิจิทัล 12,211,000  

8. โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือขยายผลการใหบริการวิชาการดานหลักสตูร สื่อ
และกระบวนการจดัการเรียนรูของ สสวท. 

10,467,000  

9. โครงการพัฒนาครูผูสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี และบุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียน
โครงการพระราชดาํร ิ

8,950,000  

10. โครงการการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนของครูวิทยาศาสตร คณติศาสตรและเทคโนโลยี ตามแนวทาง 
สสวท.  

13,176,300  

11. โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย อยางมีคุณภาพดวยการจัดประสบการณเรยีนรูวิทยาศาสตร คณติศาสตร  
เทคโนโลยีและสะเตม็ศึกษา 

                 -    

12. โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลย ี 27,786,000  

รวม 74,750,000  

 

45



46



โครงการหลัก 6 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

1. ช่ือโครงการ พัฒนาระบบบริหารจัดการเครือขาย เพ่ือขยายการใหบริการหลักสูตร สื่อและกระบวนการ

จัดการเรียนรูของ สสวท. 

2. ลักษณะโครงการ  ใหม   ตอเนื่อง         

3. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 

ยุทธศาสตรชาติท่ีเกี่ยวของ เปาหมายท่ีเกี่ยวของ ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและ

เสรมิสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 เปาหมายท่ี 1 คนไทยเปนคนดี 

คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับ 

วิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21   

 เปาหมายท่ี 2 สังคมไทยมี

สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือและสนับสนุน

ตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต 

 ประเด็นท่ี 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู

ท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง 

ในศตวรรษท่ี 21 

• ประเด็นยอยท่ี 4.3.3 การเพ่ิม

ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา 

ในทุกระดับ ทุกประเภท 

4. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของ เปาหมายท่ีเกี่ยวของ แนวทางท่ีเกี่ยวของ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและ

พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

 เปาหมายท่ี 2 คนในสังคมไทย

ทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และ

ความสามารถเพ่ิมข้ึน 

 เปาหมายท่ี 3 คนไทยไดรับ

การศึกษาท่ีมีคณุภาพสูงตาม

มาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู

ดวยตนเองอยางตอเน่ือง 

 แนวทางการพัฒนา 3.2 พัฒนาศักยภาพ

คนใหมีทักษะความรู และความสามารถใน

การดํารงชีวิตอยางมคีุณคา 

• 3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุนใหมี

ทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ  

มีความคิด สรางสรรค มีทักษะการทางาน

และการใชชีวิตท่ีพรอมเขาสูตลาดงาน 

 แนวทางการพัฒนา 3.3 ยกระดับ

คุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 

• 3.3.1 ปรับหลักสูตรการผลิตครูท่ีเนน

สมรรถนะ มีจติวิญญาณความเปนครู เปนผู

แนะนําและสามารถกระตุนการเรยีนรูของ

ผูเรยีน 

5. ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

6. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร สสวท. ปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

และเทคโนโลยี และสถานศึกษาผานเครือขาย สสวท. ใหมีคุณภาพท่ัวประเทศอยางเปนระบบ 
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เปาประสงค  กําลังคนและเครือขายมีความสามารถในการจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร และเทคโนโลยี  

กลยุทธ พัฒนาระบบบริหารจัดการเครือขาย เพ่ือขยายการใหบริการหลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการ

เรียนรูของ สสวท. อยางเปนระบบ 

ผลผลิต  สสวท. มีระบบบริหารจัดการเครือขาย เพ่ือขยายการใหบริการหลักสูตร สื่อ และ

กระบวนการจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ผลลัพธ   นักเรียนไทยมีความรู ความสามารถดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ท่ีสามารถ

นําไปใชแกปญหาการดํารงชีพและเปนประชากรท่ีมีความรู นักวิชาชีพฐานดี 

7. หลักการและเหตุผล 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ไดวิจัยและพัฒนาหลักสูตร สื่อและ

กระบวนการจัดการเรียนรูท่ีมีคุณภาพ และทันสมัยข้ึนเพ่ือเปนเครื่องมือชวยใหนักเรียนสามารถนําไปใชในการ

เรียน และพัฒนาสื่อดิจิทัล และเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรูแบบออนไลน เพ่ือใหบุคลากรทางการศึกษาได

นําไปใชประกอบการจัดการเรียนรูใหผูเรียนมีความพรอมท้ังดานความรูและทักษะสําคัญในการดําเนินชีวิตใน

โลกแหงศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว โดยมีการจัดอบรมพัฒนาครูเพ่ือการใชสื่อการเรียนรู 

แนวทางการจัดการเรียนรู การวัดประเมินผล กิจกรรมสงเสริมศักยภาพผูเรียนในรูปแบบตางๆ มีการสราง

ความรวมมือกับเครือขายโรงเรียน มหาวิทยาลัย รวมท้ังหนวยงานทางการศึกษาอ่ืนท้ังจากภาครัฐและเอกชน

อยางตอเนื่อง  อยางไรก็ตาม การบริหารเครือขายและพัฒนาระบบฐานขอมูลเพ่ือการใชงานยังมีความ

จําเปนตองสรางและพัฒนาใหเปนระบบมากข้ึน 

สสวท. เห็นความสําคัญของการบริหารเครือขายความรวมมือและการพัฒนาระบบฐานขอมูลดังกลาว 

จึงไดริเริ่มโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเครือขาย เพ่ือขยายการใหบริการหลักสูตร สื่อและกระบวนการ

จัดการเรียนรูของ สสวท. ท่ีจะเปนประโยชนตอการบริหารจัดการขอมูลเครือขาย การใหบริการดานหลักสูตร 

สื่อและการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ของ สสวท. ไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะ

สงผลตอการยกระดับคุณภาพและพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน และมีผลการประเมินทางดานการศึกษาท้ังใน

ระดับชาติและนานาชาติสูงข้ึน 

8. วัตถุประสงค 

8.1 พัฒนาระบบฐานขอมูลเครือขายโรงเรียน บุคลากรทางการศึกษา มหาวิทยาลัย ศูนยประสานงาน 

และหนวยงานทางการศึกษา 

8.2 พัฒนาคูมือการใชงานระบบฐานขอมูลเครือขาย 

8.3 พัฒนาเครือขายความรวมมือเพ่ือพัฒนาบุคลากรดานการศึกษารวมกับโรงเรียน มหาวิทยาลัย ศูนย

ประสานงาน และหนวยงานทางการศึกษา 
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9. เปาหมายของโครงการหลัก 

9.1 ผลผลิต (Output)  

ตัวชี้วัดผลผลิต 
คาเปาหมาย 

หนวยนับ 2562 

เชิงปริมาณ   

1. ฐานขอมูล โรงเรียน มหาวิทยาลัย บุคลากรทางการศึกษา ศูนยประสานงาน และหนวยงาน

ทางการศึกษาอ่ืน ๆ 

ฐานขอมูล 

(สะสม) 

1 

2. คูมือการใชงานระบบฐานขอมลูเครือขายท่ีสะดวกตอการใชงานระบบ  ฉบับ 1 

3. เครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนาบุคลากรดานการศึกษา  เครือขาย 4 

เชิงคุณภาพ   

1. มีระบบฐานขอมลูเครือขายท่ีมีศักยภาพในการขยายบริการดานหลกัสูตร สื่อ และกระบวนการ

จัดการเรียนรูของ สสวท. 

รอยละ 70 

2. มีระบบบริหารจัดการเครือขายขยายฐานในกลุมเปาหมายไดอยางท่ัวถึง รอยละ 80 

9.2 ผลลัพธ (Outcome) 

ตัวชี้วัดผลลัพธ 
คาเปาหมาย 

หนวยนับ 2562 

เชิงปริมาณ   

1. ฐานขอมูลการบริหารจัดการโรงเรยีนในเครือขายได ครอบคลุมกลุมเปาหมาย  โรงเรียน 1,000 

เชิงคุณภาพ   

1. โรงเรียนในเครือขายไดรับการบริการหลักสูตร สื่อ และกระบวนการเรียนรู 

ตามแนวทาง สสวท. 

รอยละ 80 

10. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายของกิจกรรมหลักของโครงการ 

กิจกรรมหลกั ตัวชี้วัดผลผลิต 
คาเปาหมาย 

หนวยนับ 2562 
1. พัฒนาฐานขอมลูการจดัการ 

เครือขายโรงเรียน บุคลากร

ทางการศึกษา มหาวิทยาลยั 

ศูนยประสานงาน และ

หนวยงานทางการศึกษา 

1. ฐานขอมูลเครือขายท่ีมีประสิทธิภาพท่ีไดรับความ

พึงพอใจจากการใชงานของบุคลากรและ

หนวยงานทางการศึกษาท่ีเก่ียวของ  

ฐานขอมูล 1 

2. คูมือการใชงานระบบฐานขอมลูเครือขาย 

ท่ีสะดวกตอการใชงานระบบ 

ฉบับ 1 

2. การสรางเครือขายโรงเรียน 

มหาวิทยาลยัศูนยประสานงาน 

และหนวยงานทางการศึกษา

เพ่ือพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 

1. จํานวนเครือขายโรงเรยีน มหาวิทยาลัยศูนย

ประสานงาน และหนวยงานทางการศึกษา 

เครือขาย 4 

2. จํานวนโรงเรยีนในเครือขายท่ีเขาใชงานฐานขอมูล

เครือขายอยางเปนระบบ 

โรงเรียน 1,000 
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11. กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรยีน มหาวิทยาลัยศูนยประสานงาน 

และหนวยงานทางการศึกษา 

12. พ้ืนท่ีการดําเนินการ ท่ัวประเทศ 

13. ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2561 – กันยายน 2564 

14. เงินงบประมาณ จํานวน 2,159,000 บาท 

15. เปาหมายและงบประมาณ 

กิจกรรม 
ป 2562 

เปาหมาย งบประมาณ 

1. พัฒนาฐานขอมูลการจดัการเครือขายโรงเรียน บุคลากรทางการศึกษา 

มหาวิทยาลยั ศูนยประสานงาน และหนวยงานทางการศึกษา 

4เครือขาย 359,000 

2. การสรางเครือขายโรงเรียน มหาวิทยาลัย ศูนยประสานงาน และหนวยงาน

ทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 

1,000  

โรงเรียน 

1,800,000 

รวม  2,159,000 

16. หนวยงานรับผิดชอบกิจกรรมและหนวยงานรวมดําเนินงาน 

กิจกรรม 

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กิจกรรม 

หนวยงานของ สสวท.  
ท่ีรวมดําเนินการ 

หนวยงานภายนอก  
ท่ีรวมดําเนินการ 

หนวยงาน บทบาท/หนาท่ี หนวยงาน บทบาท/หนาท่ี 
1. พัฒนาฐานขอมูลการจัดการ 

เครือขายโรงเรียน บุคลากรทางการ

ศึกษา มหาวิทยาลัย ศนูย

ประสานงาน และหนวยงานทางการ

ศึกษา 

สํานัก

บริหาร

เครือขายฯ 

สํานักวิชาการ ประสานงาน 

รวบรวมฐานขอมลู 

สพฐ 

สกอ 

สช 

อปท 

ใหขอมูล 

 

2. การสรางเครือขายโรงเรียน 

มหาวิทยาลยั ศูนยประสานงาน 

และหนวยงานทางการศึกษาเพ่ือ

พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 

สํานักวิชาการ ประสานงาน สพฐ. 

สกอ. 

สช. 

อปท. 

รวมเปน

คณะกรรมการ

บริหารเครือขาย 

17. ผูรับผิดชอบโครงการ 

17.1 หัวหนาโครงการ 

ช่ือ-สกุล ดร. สุพรรณี ชาญประเสริฐ  โทรศัพท 0-2392-4021 ตอ 1311  

E-mail address supunnee@ipst.ac.th   

17.2 เลขานุการโครงการ 

ช่ือ-สกุล ดร. สามารถ คงทวีเลิศ   โทรศัพท 0-2392-4021 ตอ 1151 

E-mail address sakon@ipst.ac.th  
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โครงการหลัก 7 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

1. ช่ือโครงการ พัฒนาและขยายบริการของศูนยเรียนรูดิจิทัล 

2. ลักษณะโครงการ  ใหม   ตอเนื่อง         

3. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 

ยุทธศาสตรชาติท่ีเกี่ยวของ เปาหมายท่ีเกี่ยวของ ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและ

เสรมิสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 เปาหมายท่ี 1 คนไทยเปนคนดี 

คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับ 

วิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21   

 เปาหมายท่ี 2 สังคมไทยมี

สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือและสนับสนุน

ตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต 

 ประเด็นท่ี 4.2 การพัฒนาศักยภาพคน

ตลอดชวงชีวิต 

• ประเด็นยอยท่ี 4.2.2 ชวงวัยเรียน/วัยรุน 

ปลูกฝงความเปนคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะ

ความสามารถการเรยีนรูท่ีสอดรับกับทักษะ

ในศตวรรษท่ี 21 

 ประเด็นท่ี 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู

ท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง 

ในศตวรรษท่ี 21 

• ประเด็นยอยท่ี 4.3.1 การปรับเปลีย่น

ระบบการเรียนรูใหเอ้ือตอการพัฒนาทักษะ

สําหรับศตวรรษท่ี 21 

• ประเด็นยอยท่ี 4.3.2 การเปลีย่นโฉม

บทบาท “ครู” ใหเปนครูยุคใหม 

• ประเด็นยอยท่ี 4.3.6 การวางพ้ืนฐาน

ระบบรองรับการเรียนรูโดยใชดิจิทัล

แพลตฟอรม  

4. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของ เปาหมายท่ีเกี่ยวของ แนวทางท่ีเกี่ยวของ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและ

พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

 เปาหมายท่ี 2 คนในสังคมไทย

ทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และ

ความสามารถเพ่ิมข้ึน 

 เปาหมายท่ี 3 คนไทยไดรับ

การศึกษาท่ีมีคณุภาพสูงตามมาตรฐาน 

สากล และสามารถเรียนรูดวยตนเอง

อยางตอเน่ือง 

 แนวทางการพัฒนา 3.2  พัฒนา

ศักยภาพคนใหมีทักษะความรู และ

ความสามารถในการดํารงชีวิตอยางมีคุณคา 

• 3.2.1 สงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีการพัฒนา 

ทักษะทางสมองและทักษะทางสังคม 

ท่ีเหมาะสม 

• 3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุนใหมี

ทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ  

มีความคิดสรางสรรค มีทักษะการทํางาน

และการใชชีวิตท่ีพรอมเขาสูตลาดงาน 
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ยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของ เปาหมายท่ีเกี่ยวของ แนวทางท่ีเกี่ยวของ 

 แนวทางการพัฒนา 3.3 ยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 

• 3.3.6 จัดทําสื่อการเรยีนรูท่ีเปนสือ่

อิเล็กทรอนิกสและสามารถใชงานผานระบบ

อุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ีใหคนทุกกลุม

สามารถเขาถึงไดงาย สะดวก ท่ัวถึง ไมจํากัด

เวลาและสถานท่ี และใชมาตรการทางภาษี

จูงใจใหภาคเอกชนผลติหนังสือ สือ่การอาน

และการเรียนรูท่ีมีคณุภาพและราคาถูก 

5. ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

6. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร สสวท. ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร      

และเทคโนโลยี และสถานศึกษาผานเครือขาย สสวท. ใหมีคุณภาพท่ัวประเทศอยางเปนระบบ 

เปาประสงค กําลังคนและเครือขายมีความสามารถในการจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

และเทคโนโลยี 

กลยุทธ พัฒนาระบบบริหารจัดการเครือขาย เพ่ือขยายการใหบริการหลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการ 

เรียนรูของ สสวท. อยางเปนระบบ 

ผลผลิต  การใหบริการหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู ในโรงเรียนคุณภาพ สสวท.      

ไดครบถวน สมบูรณและมีประสิทธิภาพ 

ผลลัพธ  นักเรียนไทยมีความรู ความสามารถดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ท่ีสามารถ

นําไปใชแกปญหาการดํารงชีพและเปนประชากรท่ีมีความรู นักวิชาชีพฐานดี 

7. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากปจจุบันสังคมไทยกําลังกาวสูยุคไทยแลนด 4.0 หนวยงานทางดานการศึกษาจําเปนท่ีจะตอง

สงเสริมใหเยาวชนมีคุณภาพและมีศักยภาพในการเรียนรูเพ่ือใหสามารถกาวทันกับสังคมโลกท่ีกําลังเปลี่ยนแปลง

อยางตอเนื่อง โดยการพัฒนาเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรูแบบออนไลน ท่ีสงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษ

ท่ี 21 ท่ีจะชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองโดยไมจํากัดเวลาและสถานท่ี ทําใหการเรียนการสอนท้ังใน

และนอกหองเรียนมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ดวยเหตุนี้ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) จึงไดจัดทําโครงการพัฒนา

และขยายบริการของศูนยเรียนรูดิจิทัลฯ โดยศูนยเรียนรูดิจิทัลดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 

สสวท. (IPST Learning Space) ประกอบดวยระบบอบรมครู ระบบการสอบออนไลน ระบบคลังความรู 

ระบบสํานักพิมพอิเล็กทรอนิกส และระบบชุมชนการเรียนรูรวมกัน เปนแหลงเรียนรูออนไลนท่ีสงเสริมให

นักเรียน ครูและผูสนใจไดศึกษาคนควา เรียนรูดวยตนเอง  โดยสื่อตาง ๆ ท่ีเผยแพรในศูนยเรียนรูดิจิทัลเปนสื่อ

ท่ีสงเสริมทักษะการคนหาและประยุกตใชขอมูล ทักษะการคิดวิเคราะหและคิดอยางสรางสรรค อันจะเปน
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ประโยชนตอการศึกษาในยุคดิจิทัล ซ่ึงสอดรับกับแผนการดําเนินงานยุทธศาสตรท่ี 3 ของแผนพัฒนาดิจิทัล

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม คือ (1) เพ่ิมโอกาสการไดรับการศึกษา  ท่ีมีมาตรฐาน ของนักเรียนและประชาชน 

แบบทุกวัย ทุกท่ี ทุกเวลา ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล และ (2) สรางสื่อ คลังสื่อและแหลงเรียนรูดิจิทัล เพ่ือการเรียนรู

ตลอดชีวิตท่ีประชาชนเขาถึงไดอยางสะดวก ผานท้ังระบบโทรคมนาคม ระบบแพรภาพ กระจายเสียง และสื่อ

หลอมรวม ผลจากการดําเนินโครงการนี้จึงเปนสวนหนึ่งในการเตรียมความพรอมใหบุคลากรทุกกลุม มีความรู

และทักษะท่ีเหมาะสมตอการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล 

8. วัตถุประสงค 

8.1 เพ่ือพัฒนาและขยายบริการศูนยเรียนรูดิจิทัลฯ ในการเผยแพรและใหบริการหลักสูตร สื่อ แผนการ

จัดการเรียนรู และองคความรูของ สสวท. ในรูปแบบดิจิทัล  

8.2 เพ่ือใหครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถเขาถึงหลักสูตร สื่อ 

แผนการจัดการเรียนรู และองคความรูของ สสวท. ในรูปแบบดิจิทัลไดอยางสะดวก รวดเร็ว และทุก

ท่ีทุกเวลา 

8.3 เพ่ือตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาล 

8.4 เพ่ือใหครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และผูสนใจท่ัวไปสามารถใชสื่อ และองคความรูของ สสวท. 

ในรูปแบบดิจทัิล ในการพัฒนาตนเองไดตามอัธยาศัย 

9. เปาหมายของโครงการหลัก 

9.1 ผลผลิต (Output)  

ตัวชี้วัดผลผลิต 
คาเปาหมาย 

หนวยนับ 2562 

1. ศูนยเรียนรูดิจิทัล (IPST Learning Space) ของ สสวท. มีศักยภาพสูงข้ึนและสามารถรองรับ

การเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ในสังคมดิจิทัลของประเทศไทย 

ฉบับ 2 

2. การเผยแพรบทความ สื่อและองคความรูของ สสวท. ผานศูนยเรียนรูดิจิทัลอยางเปนระบบ ฉบับ 1 

9.2 ผลลัพธ (Outcome) 

ตัวชี้วัดผลลัพธ 
คาเปาหมาย 

หนวยนับ 2562 
เชิงปริมาณ 

 
 

1. จํานวนการเขาใชงานหลักสูตร สื่อ แผนการจัดการเรียนรู และองคความรูของ สสวท. ใน

รูปแบบดิจิทัลผานศูนยเรยีนรูดจิิทัล  

ลานราย 6 

เชิงคุณภาพ   

1. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชงานของศูนยเรียนรูดิจิทัล ระดับ 4 

 

10. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายของกิจกรรมหลักของโครงการ 

กิจกรรมหลกั ตัวชี้วัดผลผลิต คาเปาหมาย 
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หนวยนับ 2562 

1. การพัฒนาและขยายบริการ

ของศูนยเรียนรูดิจิทัลดาน

วิทยาศาสตร คณติศาสตร 

และเทคโนโลยี (IPST 

Learning Space) ท่ี

เช่ือมโยงในระดับประเทศ

และนานาชาต ิ

1. ศูนยเรียนรูดิจิทัล (IPST Learning Space) ของ 

สสวท. มีศักยภาพสูงข้ึนและสามารถรองรับการเรียนรู

ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีในสังคม

ดิจิทัลของประเทศไทย 

ฉบับ 2 

2. การเผยแพรบทความ สื่อและองคความรูของ สสวท. 

ผานศูนยเรียนรูดิจิทัลอยางเปนระบบ 

ฉบับ 1 

11. กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ัวประเทศ 

12. พ้ืนท่ีการดําเนินการ ท่ัวประเทศ 

13. ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

14. เงินงบประมาณ จํานวน 12,211,000 บาท 

15. เปาหมายและงบประมาณ 

กิจกรรม หนวยนับ 
ป 2562 

เปาหมาย งบประมาณ 

1. การพัฒนาและขยายบริการของศูนยเรียนรูดิจิทัลดานวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตรและเทคโนโลยี (IPST Learning Space) ท่ีเช่ือมโยงใน

ระดับประเทศและนานาชาต ิ

ฉบับ 3 12,211,000 

รวม  3 12,211,000 

16. หนวยงานรับผิดชอบกิจกรรมและหนวยงานรวมดําเนินงาน 

กิจกรรม 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

กิจกรรม 

หนวยงานของ สสวท. 

ท่ีรวมดําเนินการ 

หนวยงานภายนอก 

ท่ีรวมดําเนินการ 

หนวยงาน บทบาท/หนาท่ี หนวยงาน 
บทบาท/ 

หนาท่ี 

การพัฒนาและขยายบริการของ

ศูนยเรียนรูดิจิทัลดานวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตรและเทคโนโลยี (IPST 

Learning Space) ท่ีเช่ือมโยงใน

ระดับประเทศและนานาชาต ิ

ฝายนวัตกรรม

เพ่ือการเรยีนรู 

- สํานัก

วิชาการ 

สํานักวิจัย

และประเมิน

มาตรฐาน 

- สรางหลักสูตรออนไลนบน

ระบบอบรมคร ู

- ตอบคําถามดานวิชาการ 

- สรางขอสอบออนไลนบน

ระบบการสอบออนไลน 

- จัดทํารายละเอียดสื่อ

และนําเขาขอมลูเพ่ือ

เตรียมเผยแพร 

  

 

17. ผูรับผิดชอบโครงการ 

17.1 หัวหนาโครงการ 
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ช่ือ-สกุล ดร. ชัยวุฒิ  เลิศวนสิริวรรณ  โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 2406 

E-mail address clert@ipst.ac.th  

17.2 เลขานุการโครงการ 

ช่ือ-สกุล ดร. เบญจพร วรรธนวหะ  โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 2404 

E-mail address bwatt@ipst.ac.th  
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โครงการหลัก 8 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

1. ช่ือโครงการ พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือขยายผลการใหบริการวิชาการดานหลักสูตร 

สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรูของ สสวท. 

2. ลักษณะโครงการ  ใหม   ตอเนื่อง         

3. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 

ยุทธศาสตรชาติท่ีเกี่ยวของ เปาหมายท่ีเกี่ยวของ ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและ

เสรมิสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 เปาหมายท่ี 1 คนไทยเปนคนดี 

คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถี

ชีวิตในศตวรรษท่ี 21   

 เปาหมายท่ี 2 สังคมไทยมี

สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือและสนับสนุน

ตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต 

 ประเด็นท่ี 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู

ท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง 

ในศตวรรษท่ี 21 

• ประเด็นยอยท่ี 4.3.1 การปรับเปลีย่น

ระบบการเรียนรูใหเอ้ือตอการพัฒนาทักษะ

สําหรับศตวรรษท่ี 21 

• ประเด็นยอยท่ี 4.3.2 การเปลีย่นโฉม

บทบาท “ครู” ใหเปนครูยุคใหม 

• ประเด็นยอยท่ี 4.3.3 การเพ่ิม

ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาใน

ทุกระดับ ทุกประเภท  

4. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของ เปาหมายท่ีเกี่ยวของ แนวทางท่ีเกี่ยวของ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและ

พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

 เปาหมายท่ี 2 คนในสังคมไทย

ทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และ

ความสามารถเพ่ิมข้ึน 

 เปาหมายท่ี 3 คนไทยไดรับ

การศึกษาท่ีมีคณุภาพสูงตาม

มาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู

ดวยตนเองอยางตอเน่ือง 

 แนวทางการพัฒนา 3.3  ยกระดับ

คุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 

• 3.3.1 ปรับหลักสูตรการผลิตครูท่ีเนน

สมรรถนะ มีจติวิญญาณความเปนครู เปนผู

แนะนําและสามารถกระตุนการเรยีนรูของ

ผูเรยีน 

5. ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

6. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร สสวท. ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

และเทคโนโลยี และสถานศึกษาผานเครือขาย สสวท. ใหมีคุณภาพท่ัวประเทศอยางเปนระบบ 

เปาประสงค กําลังคนและเครือขายมีความสามารถในการจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

และเทคโนโลยี 
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กลยุทธ ขับเคลื่อนสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

และเทคโนโลยี ตามแนวทาง สสวท. 

ผลผลิต  ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับการคัดเลือกเพ่ือพัฒนาเปนแกนนํา มีศักยภาพเปนไป

ตามมาตรฐานของ สสวท. สามารถเปนตนแบบและเปนวิทยากรในระดับพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ผลลัพธ  นักเรียนไทยมีความรู ความสามารถ ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี             

ท่ีสามารถนําไปใชแกปญหาในการดํารงชีพ และเปนประชากรท่ีมีความรู นักวิชาชีพฐานดี 

7. หลักการและเหตุผล 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) เปนหนวยงานหลักในการดําเนินการ

ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ซ่ึงมีพันธกิจท่ีสําคัญ

ในการจัดการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการขยายผลการใหบริการวิชาการ

ดานหลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรูของ สสวท. เพ่ือใหครูมีความรู ความเขาใจในมาตรฐาน

หลักสูตร และตัวชี้วัด รวมท้ังวิธีการจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับตัวชี้วัดท้ังหมด และสามารถนําความรูไป

จัดการเรียนรูในสถานศึกษาของตนเอง และขยายผลสูสถานศึกษาอ่ืนได ดังนั้นการท่ี สสวท. จะสามารถบรรลุ

เปาหมายในการขับเคลื่อนนักเรียนไทยทุกชวงชั้นใหมีความรูความสามารถสูงข้ึนเปนลําดับ และทัดเทียมกับ

นานาชาติไดนั้น จะเปนท่ีจะตองวางแผนและดําเนินการพัฒนาและสงเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาดาน

วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีอยางเปนระบบ 

8. วัตถุประสงค 

8.1 เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีสามารถเปนวิทยากรท่ีมีศักยภาพ 

8.2 เพ่ือสรางเครือขายความรวมมือในการสงเสริมการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 

9. เปาหมายของโครงการหลัก 

9.1 ผลผลิต (Output)  

ตัวชี้วัดผลผลิต 
คาเปาหมาย 

หนวยนับ 2562 
เชิงปริมาณ   
1. หลักสูตรพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา หลักสตูร 3 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีผานการอบรม คน 950 
เชิงคุณภาพ   

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรูความเขาใจและสามารถจดัประสบการณเรียนรู
วิทยาศาสตร คณติศาสตร เทคโนโลยีได 

รอยละ 80 

9.2 ผลลัพธ (Outcome) 

ตัวชี้วัดผลลัพธ 
คาเปาหมาย 

หนวยนับ 2562 
เชิงปริมาณ   
1. นักเรียนไดรับการอบรมและพัฒนา เพ่ือสรางศักยภาพในการจัดการเรยีนการสอนตาม
แนวทาง สสวท. อยางมีประสิทธิภาพ 

คน 3,000 
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ตัวชี้วัดผลลัพธ 
คาเปาหมาย 

หนวยนับ 2562 
เชิงคุณภาพ   
1. นักเรียนและครไูดรบัการสงเสรมิศักยภาพผานเกณฑมาตรฐานตามแนวทาง สสวท. รอยละ 80 

10. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายของกิจกรรมหลักของโครงการ 

กิจกรรมหลกั ตัวชี้วัดผลผลิต 
คาเปาหมาย 

หนวยนับ 2562 
1. พัฒนาวิทยากรแกนนํา
วิชาวิทยาการคํานวณ 
และการออกแบบและ
เทคโนโลย ี

1. หลักสูตรการพัฒนาครูผูนําการจัดการเรียนรูวิชาวิทยาการ

คํานวณ (Face to Face) สําหรับครูท่ีมีความรูความสามารถใน

การจัดการเรยีนรูวิชาวิทยาการคํานวณ  

หลักสตูร 1 

2. ครูผูสอนท่ีผานการอบรมหลักสตูรการพัฒนาครูผูนําการ

จัดการเรียนรูวิชาวิทยาการคํานวณ   

คน 150  

2 พัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ทางการศกึษาท่ีมศีักยภาพ
ในการเปนวิทยากรสะเต็ม
ศึกษา 

1. หลักสูตรพัฒนาครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือ

เปนวิทยากรสะเตม็ศกึษาท่ีมศีักยภาพ 

หลักสตูร 1 

2. ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาเปน

วิทยากรสะเตม็ศึกษาท่ีมีศกัยภาพ 

คน 500 

3 พัฒนาครูผูสอนวิชาโลก 
ดาราศาสตรและอวกาศ 
โดยมุงเนนพัฒนาครูแกน
นํา สควค. 

1. พัฒนาหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาครผููสอนวิชา
โลก ดาราศาสตร และอวกาศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตาม
ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู (ฉบับปรับปรุง 2560)    

หลักสตูร 1 

2. ครูแกนนํา สควค. และกลุมครผููสอนโรงเรียนคุณภาพ คน 300 

11. กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

12. พ้ืนท่ีการดําเนินการ  ท่ัวประเทศ 

13. ระยะเวลาดําเนินโครงการ  ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

14. เงินงบประมาณ  10,467,000 บาท 

15. เปาหมายและงบประมาณ 

กิจกรรม 
ป 2562 

เปาหมาย งบประมาณ 

1. พัฒนาวิทยากรแกนนําวิชาวิทยาการคํานวณ และการออกแบบและเทคโนโลย ี 1 หลักสตูร/ 

150 คน 

4,060,000 

2 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีศกัยภาพในการเปนวิทยากรสะเตม็ศึกษา 1 หลักสตูร/ 

500 คน 

1,700,000 

3 พัฒนาครูผูสอนวิชาโลก ดาราศาสตร และอวกาศ โดยมุงเนนพัฒนาครูแกนนํา สควค. 1 หลักสตูร/ 

300 คน 

4,707,000 

รวม  10,467,000 
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16. หนวยงานรับผิดชอบกิจกรรมและหนวยงานรวมดําเนินงาน 

กิจกรรม 

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กิจกรรม 

หนวยงานของ สสวท.  
ท่ีรวมดําเนินการ 

หนวยงานภายนอก  
ท่ีรวมดําเนินการ 

หนวยงาน บทบาท/หนาท่ี หนวยงาน บทบาท/หนาท่ี 

1. พัฒนาวิทยากรแกนนําวิชา

วิทยาการคํานวณ และการ

ออกแบบและเทคโนโลย ี

สาขา

เทคโนโลย ี

- - สพฐ ตนสังกัดครูท่ี

เขารับการ

อบรม 

2 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรทาง

การศึกษาท่ีมีศักยภาพในการเปน

วิทยากรสะเต็มศึกษา 

สํานัก

บริหาร

เครือขาย

และพัฒนา

วิชาชีพครู 

- - สพฐ - 

3 พัฒนาครูผูสอนวิชาโลก ดารา

ศาสตร และอวกาศ โดยมุงเนน

พัฒนาครูแกนนํา สควค. 

สาขา

วิทยาศาสตร

มัธยมศึกษา

ตอนปลาย 

ฝาย สควค. ประสานงานกับครู

แกนนํา สควค. 
สพฐ - 

17. ผูรับผิดชอบโครงการ 

17.1 หัวหนาโครงการ 

ช่ือ-สกุล ดร. สุพรรณี ชาญประเสริฐ  โทรศัพท 0-2392-4021 ตอ 1311  

E-mail address supunnee@ipst.ac.th   

17.2 เลขานุการโครงการ 

ช่ือ-สกุล นายสามารถ คงทวีเลิศ   โทรศัพท 0-2392-4021 ตอ 1151 

E-mail address sakon@ipst.ac.th 
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โครงการหลัก 9 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

1. ช่ือโครงการ พัฒนาครูผูสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน

โครงการพระราชดําริ 

2. ลักษณะโครงการ  ใหม   ตอเนื่อง         

3. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 

ยุทธศาสตรชาติท่ีเกี่ยวของ เปาหมายท่ีเกี่ยวของ ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและ

เสรมิสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 เปาหมายท่ี 1 คนไทยเปนคนดี 

คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับ 

วิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21   

 เปาหมายท่ี 2 สังคมไทยมี

สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือและสนับสนุน

ตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต 

 ประเด็นท่ี 4.2 การพัฒนาศักยภาพคน

ตลอดชวงชีวิต 

• ประเด็นยอยท่ี 4.2.2 ชวงวัยเรียน/วัยรุน 

ปลูกฝงความเปนคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะ

ความสามารถการเรยีนรูท่ีสอดรับกับทักษะ

ในศตวรรษท่ี 21 

 ประเด็นท่ี 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู

ท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง 

ในศตวรรษท่ี 21 

• ประเด็นยอยท่ี 4.3.1 การปรับเปลีย่น

ระบบการเรียนรูใหเอ้ือตอการพัฒนาทักษะ

สําหรับศตวรรษท่ี 21 

• ประเด็นยอยท่ี 4.3.2 การเปลีย่นโฉม

บทบาท “ครู” ใหเปนครูยุคใหม 

• ประเด็นยอยท่ี 4.3.3 การเพ่ิม

ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา 

ในทุกระดับ ทุกประเภท 

4. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของ เปาหมายท่ีเกี่ยวของ แนวทางท่ีเกี่ยวของ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและ

พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

 เปาหมายท่ี 2 คนในสังคมไทย

ทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และ

ความสามารถเพ่ิมข้ึน 

 เปาหมายท่ี 3 คนไทยไดรับ

การศึกษาท่ีมีคณุภาพสูงตามมาตรฐาน 

สากลและสามารถเรยีนรูดวยตนเอง

อยางตอเน่ือง 

 แนวทางการพัฒนา 3.2 พัฒนาศักยภาพ

คนใหมีทักษะความรูและความสามารถใน

การดํารงชีวิตอยางมคีุณคา 

• 3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุนใหมี

ทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ  

มีความคิด สรางสรรค มีทักษะการทางาน

และการใชชีวิตท่ีพรอมเขาสูตลาดงาน 

 แนวทางการพัฒนา 3.3 ยกระดับ

คุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 
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ยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของ เปาหมายท่ีเกี่ยวของ แนวทางท่ีเกี่ยวของ 

• 3.3.1 ปรับหลักสูตรการผลิตครูท่ีเนน

สมรรถนะ มีจติวิญญาณความเปนครู เปนผู

แนะนําและสามารถกระตุนการเรยีนรูของ

ผูเรยีน 

5. ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

6. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร สสวท. ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

และเทคโนโลยี และสถานศึกษาผานเครือขาย สสวท. ใหมีคุณภาพท่ัวประเทศอยางเปนระบบ 

เปาประสงค กําลังคนและเครือขายมีความสามารถในการจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

และเทคโนโลยี 

กลยุทธ ขับเคลื่อนสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

และเทคโนโลยี ตามแนวทาง สสวท. 

ผลผลิต  ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับการคัดเลือกเพ่ือพัฒนาเปนแกนนํา มีศักยภาพเปนไป

ตามมาตรฐานของ สสวท. สามารถเปนตนแบบและเปนวิทยากรในระดับพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ผลลัพธ  นักเรียนไทยมีความรู ความสามารถ ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี             

ท่ีสามารถนําไปใชแกปญหาในการดํารงชีพ และเปนประชากรท่ีมีความรู นักวิชาชีพฐานดี 

7. หลักการและเหตุผล 

สสวท. เปนหนวยงานหนึ่งท่ีเขารวมดําเนินงานพัฒนาการจัดการเรียนรูตามโครงการในพระราชดําริ

และโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยไดดําเนินงาน 2 กิจกรรม

หลัก ดังนี้  1) การพัฒนาครูผูสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีในโรงเรียนโครงการพระราชดําริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพดานวิชาการแกครูโรงเรียนในทองถ่ิน

ทุรกันดารและสนับสนุน วัสดุ อุปกรณประกอบการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร เพ่ือใหสัมฤทธิ์

ผลการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนโครงการพระราชดําริสูงข้ึน 2) การพัฒนาครูแกนนําและบุคลากรทางการ

ศึกษาของโรงเรียนวังไกลกังวล เพ่ือเปนตนแบบท่ีมีคุณภาพในการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

ใหกับนักเรียน และไดพัฒนาความรู ความสามารถ สติปญญา ทัดเทียมโรงเรียนท่ัวไปของประเทศ 

8. วัตถุประสงค 

8.1 เพ่ือพัฒนาครูในโรงเรียนในทองถ่ินทุรกันดาร โรงเรียนพระปริยัติธรรม และโรงเรียน ตชด. และ

โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผาเด็กกําพรา (หลัก 67) สปป.ลาว ใหมีศักยภาพในการจัดการเรียนรูกลุม

สาระวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี   

8.2 เพ่ือพัฒนาครูของโรงเรียนวังไกลกังวล และโรงเรียนในพ้ืนท่ีใกลเคียงใหมีศักยภาพในการจัดการ

เรียนรูกลุมสาระวิทยาศาสตร คณิตศาสตร  

8.3 เพ่ือสนับสนุนทรัพยากรท่ีจําเปนตอการจัดการเรียนรูแกโรงเรียนโครงการพระราชดําริ  

62



9. เปาหมายของโครงการหลัก 

9.1 ผลผลิต (Output)  

ตัวชี้วัดผลผลิต 
คาเปาหมาย 

หนวยนับ 2562 
1. ครูในโรงเรียนในโครงการพระราชดําริ ไดรับการพัฒนาศักยภาพดานเน้ือหาและวิธีการ

จัดการเรียนการสอน จาก สสวท. และมีความรู ความเขาใจและทักษะปฏิบัติในเน้ือหาสาระ

วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 

คน 600 

2. ศึกษานิเทศก ผูบริหาร และครูผูสอนของโรงเรียน  วังไกลกังวลและโรงเรียนเครือขาย 

(ปฐมวัย 9 คน มัธยมศึกษาตอนตน 90 คน มัธยมศึกษาตอนปลาย 6 คน) ท่ีผานการอบรม 

จาก สสวท. ไดรับการพัฒนาศักยภาพและมีความรู ความเขาใจในเน้ือหาและกระบวนการ 

และสามารถจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะสงผลตอคุณภาพของนักเรียน

โรงเรียนวังไกลกังวล 

คน 160 

3. คูมือครูพระราชทานสําหรับโรงเรียนวังไกลกังวลและโรงเรียนในพ้ืนท่ีใกลเคียงระดับ

ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

ช้ันป 12 

4. รายงานการตดิตามผลและนิเทศกชวยเหลือครูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรตั้งแตปฐมวัย

ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรยีนวังไกลกังวล (ปฐมวัย วิทยาศาสตร คณิตศาสตร) เพ่ือ

นํามาพัฒนาการจดัการเรียนรูตอไป 

เลม 2 

5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเปนวิทยากรเครือขายทองถ่ิน จากโรงเรยีนในพ้ืนท่ี 5 

จังหวัดภาคใต (นราธิวาส ปตตานี ยะลา สงขลา และสตลู) ท่ีเขารวมประชุม 

คน 50 

6. ครูปฐมวัยและนักเรียนในโรงเรียนเครือขายของ สสวท. ไดเขารวมงานวันนักวิทยาศาสตร

นอย 

คน 250 

7. โครงงานบานนักวิทยาศาสตรนอยท่ีไดเขารับตราพระราชทาน โรงเรียน 200 

9.2 ผลลัพธ (Outcome) 

ตัวชี้วัดผลลัพธ 
คาเปาหมาย 

หนวยนับ 2562 
เชิงปริมาณ   

1. ครูในโรงเรียนในโครงการพระราชดําริฯ ไดรับการพัฒนาและเพ่ิมพูนศักยภาพ  ดาน

เน้ือหาและเทคนิคการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลย ี

คน 600 

2. ศึกษานิเทศก ผูบริหาร และครผููสอนของโรงเรียน วังไกลกังวลและโรงเรียนในพ้ืนท่ี

ใกลเคียงท่ีผานการอบรม 

คน 160 

3. รายงานการตดิตามผลและนิเทศชวยเหลือคร ู

วิทยาศาสตรและคณติศาสตรระดบัประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนวัง

ไกลกังวล เพ่ือนํามาพัฒนาการจดัการเรยีนรูตอไป 

เลม 2 

4. ชุดการจัดกิจกรรมการเรยีนรู กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สําหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 และ 5 

ชุด 2 

5. ชุดการจัดกิจกรรมการเรยีนรู กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สาํหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 2 และ 5 

ชุด 2 

6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเปนวิทยากรเครือขายทองถ่ิน จากโรงเรยีนในพ้ืนท่ี 5 คน 50 
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ตัวชี้วัดผลลัพธ 
คาเปาหมาย 

หนวยนับ 2562 
จังหวัดภาคใต (นราธิวาส ปตตานี ยะลา สงขลา และสตลู) มีความเขาใจและมีความสามารถ

ในการตรวจโครงงาน 

7. ครูปฐมวัยและนักเรียนในโรงเรียนเครือขายของ สสวท. ท่ีไดเขารวมงานวัน

นักวิทยาศาสตรนอย มีความรูความเขาใจเก่ียวกับกิจกรรมของโครงการบานนักวิทยาศาสตร

นอย 

คน 250 

เชิงคุณภาพ   

1.ครูในโรงเรยีนในโครงการพระราชดําริฯ สามารถนําแนวทางท่ีไดรบัการพัฒนาจาก สสวท. 

ไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหกับนักเรียน ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

คน 600 

2. ครูผูสอนของโรงเรียนวังไกลกังวลและโรงเรียนในพ้ืนท่ีใกลเคียงท่ีผานการอบรมจาก 

สสวท. นําความรูไปจัดการเรยีนการสอนไดอยางมีประสิทธิผล สงผลตอการพัฒนาความรู 

และทักษะกระบวนการตางๆ  

คน 160 

3. ครูผูสอนของโรงเรียนวังไกลกังวลสามารถใชสื่อ  60 พรรษา วิชาคณิตศาสตรและ

วิทยาศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

คน 160 

4. ชุดการจัดกิจกรรมการเรยีนรู กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สําหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 และ 5 สอดคลองกับมาตรฐานและตวัช้ีวัด กลุมสาระการ

เรียนรูคณติศาสตร วิทยาศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

ชุด 2 

5. ชุดการจัดกิจกรรมการเรยีนรู กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สาํหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 2 และ 5 สอดคลองกับมาตรฐานและตัวช้ีวัด กลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

ชุด 2 

6. โครงงานบานนักวิทยาศาสตรนอยท่ีมีคุณภาพผานเกณฑการประเมินไดเขารับตรา

พระราชทาน สามารถเผยแพรได 

โรงเรียน 200 

7. ครูปฐมวัยและนักเรยีนในโรงเรยีนเครือขายของ สสวท. ท่ีไดเขารวมงานวัน

นักวิทยาศาสตรนอย มีความพึงพอใจในกิจกรรมของโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย 

ระดับ 4 

10. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายของกิจกรรมหลักของโครงการ 

กิจกรรมหลกั ตัวชี้วัดผลผลิต 
คาเปาหมาย 

หนวยนับ 2562 
1. การพัฒนาการจัดการเรยีนรูตามโครงการ

ในพระราชดําริฯ โรงเรียนในทองถ่ิน

ทุรกันดาร โรงเรียนพระปริยัติธรรม 

โรงเรียน ตชด. และโรงเรียนวัฒนธรรมชน

เผาเด็กกําพรา (หลัก 67) สปป.ลาว 

1. ครูในโรงเรียนในโครงการพระราชดําริ ไดรับการพัฒนา

ศักยภาพดานเน้ือหาและวิธีการจดัการเรียนการสอน จาก 

สสวท. และมีความรู ความเขาใจและทักษะปฏิบัติในเน้ือหา

สาระวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลย ี

คน 600 

2. การพัฒนาครูในโรงเรียนวังไกลกังวลและ

โรงเรียนในพ้ืนท่ีใกลเคียงในการจดัการ

เรียนรูดานวิทยาศาสตร และคณติศาสตร 

2. ศึกษานิเทศก ผูบริหาร และครผููสอนของโรงเรียนวังไกล

กังวลและโรงเรยีนเครือขาย (ปฐมวัย 9 คน มัธยมศึกษา

ตอนตน 90 คน มัธยมศึกษาตอนปลาย 6 คน) ท่ีผานการ

อบรม จาก สสวท. ไดรับการพัฒนาศักยภาพและมีความรู 

ความเขาใจในเน้ือหาและกระบวนการ และสามารถจัดการ

คน 160 
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กิจกรรมหลกั ตัวชี้วัดผลผลิต 
คาเปาหมาย 

หนวยนับ 2562 
เรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะสงผลตอคณุภาพของ

นักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวล 

3. คูมือครูพระราชทานสําหรับโรงเรียนวังไกลกังวลและ

โรงเรียนในพ้ืนท่ีใกลเคียงระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา

ตอนตนและตอนปลายวิชาวิทยาศาสตรและคณติศาสตร 

ช้ันป 12 

4. รายงานการตดิตามผลและนิเทศกชวยเหลือครู

วิทยาศาสตรและคณติศาสตรตั้งแตปฐมวัยถึงมัธยมศึกษา

ตอนปลาย ในโรงเรียนวังไกลกังวล (ปฐมวัย วิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร) เพ่ือนํามาพัฒนาการจัดการเรียนรูตอไป 

เลม 2 

3. การพัฒนาครูแกนนําและบุคลากร

ทางการศึกษาปฐมวัยเพ่ือการจัดการเรยีนรู

ตามแนวโครงการพระราชดําริบาน

นักวิทยาศาสตรนอยและแนวทางสะเต็ม

ศึกษา 

5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเปนวิทยากรเครือขาย

ทองถ่ิน จากโรงเรียนในพ้ืนท่ี 5 จังหวัดภาคใต (นราธิวาส 

ปตตานี ยะลา สงขลา และสตลู)  

คน 50 

6. ครูปฐมวัยและนักเรียนในโรงเรียนเครือขายของ สสวท. 

ไดเขารวมงานวันนักวิทยาศาสตรนอย 

คน 250 

7. โครงงานบานนักวิทยาศาสตรนอยท่ีไดเขารับตรา

พระราชทาน 

โรงเรียน 200 

11. กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน ครู ศึกษานิเทศก ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ท่ัวประเทศ 

12. พ้ืนท่ีการดําเนินการ ท่ัวประเทศ 

13. ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

14. เงินงบประมาณ  จํานวน 8,950,000 บาท 

15. เปาหมายและงบประมาณ 

กิจกรรม 
ป 2562 

เปาหมาย งบประมาณ 

1. การพัฒนาการจัดการเรยีนรูตามโครงการในพระราชดาํริฯ โรงเรยีนในทองถ่ิน

ทุรกันดาร โรงเรียนพระปริยัติธรรม โรงเรยีน ตชด. และโรงเรียนวัฒนธรรมชน

เผาเด็กกําพรา (หลัก 67) สปป.ลาว 

600 คน 3,300,000 

2. การพัฒนาครูในโรงเรียนวังไกลกังวลและโรงเรยีนในพ้ืนท่ีใกลเคียงในการ

จัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร 

160 คน 4,000,000 

 

3. การพัฒนาครูแกนนําและบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยเพ่ือการจดัการเรียนรู

ตามแนวโครงการพระราชดําริบานนักวิทยาศาสตรนอยและแนวทาง สะเต็ม

ศึกษา 

250 คน 1,650,000 

รวม 1,010 คน 8,950,000 

16. หนวยงานรับผิดชอบกิจกรรมและหนวยงานรวมดําเนินงาน 
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กิจกรรม 

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กิจกรรม 

หนวยงานของ สสวท.  
ท่ีรวมดําเนินการ 

หนวยงานภายนอก  
ท่ีรวมดําเนินการ 

หนวยงาน บทบาท/หนาท่ี หนวยงาน 
บทบาท/
หนาท่ี 

1. การพัฒนาการจัดการเรยีนรู

ตามโครงการในพระราชดําริฯ 

โรงเรียนในทองถ่ินทุรกันดาร 

โรงเรียนพระปริยัติธรรม โรงเรยีน 

ตชด. และโรงเรยีนวัฒนธรรมชน

เผาเด็กกําพรา (หลัก 67) สปป.

ลาว 

สํานัก

บริหาร

เครือขาย

และพัฒนา

วิชาชีพครู 

สาขาวิจัย ประเมินผล 1. มหาวิทยาลยัราช

ภัฏเชียงใหม 

2. มหาวิทยาลยัราช

ภัฏสงขลา     

3. มหาวิทยาลยัราช

ภัฏกาญจนบุรี     

4. มหาวิทยาลยัราช

ภัฏอุดรธานี     

5. มหาวิทยาลยัราช

ภัฏรําไพพรรณี     

6. มหาวิทยาลยัราช

ภัฏสกลนคร     

7. มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีราช

มงคลลานนา นาน 

ศูนยอบรมคร ู

2. การพัฒนาครูในโรงเรียน      

วังไกลกังวลและโรงเรียนในพ้ืนท่ี

ใกลเคียงในการจดัการเรียนรูดาน

วิทยาศาสตร และคณติศาสตร 
1.สาขา

คณิตศาสตร

ประถมศึกษา 

2.สาขา

วิทยาศาสตร

ภาคบังคับ 

สาขา

วิทยาศาสตร 

ม.ปลาย 

สาขา

เทคโนโลย ี

1.จัดทําแผนการ 

   จัดการเรียนรู  

   SMT ใหกับครู   

   ร.ร.วังไกลกังวล   

   สอนออกอากาศ   

   ผานดาวเทียม 

2.พัฒนาผูบริหาร  

   ศึกษานิเทศ 

   และครูผูสอน  

   ร.ร.วังไกลกังวล 

   และ ร.ร.ในพ้ืนท่ี 

   ใกลเคียงให 

   บริหารจัดการ 

   เรียนรู SMT ได 

   อยางมี 

   ประสิทธิภาพ 

1.สํานักงาน 

   โครงการ 

   สมเด็จ 

   พระเทพฯ 

2.สพฐ. 

3.มูลนิธิทางไกลผาน

ดาวเทียม 

กํากับ ติดตาม 

สนับสนุนให

ผูบริหารและ

ครูจัดการเรยีน

การสอนตาม

แนวทาง 

สสวท. ไดอยาง

มีประสิทธิภาพ 

3. การพัฒนาครูแกนนําและ

บุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยเพ่ือ

การจัดการเรยีนรูตามแนว

โครงการพระราชดาํริบาน

  

1. โครงการบาน

นักวิทยาศาสตร 

ประเทศไทย  

2. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา

รวมดําเนิน

โครงการ 
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กิจกรรม 

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กิจกรรม 

หนวยงานของ สสวท.  
ท่ีรวมดําเนินการ 

หนวยงานภายนอก  
ท่ีรวมดําเนินการ 

หนวยงาน บทบาท/หนาท่ี หนวยงาน 
บทบาท/
หนาท่ี 

นักวิทยาศาสตรนอยและแนวทาง

สะเต็มศึกษา 

และโรงเรียนใน 13 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ของ 5 จังหวัดภาคใต 

(นราธิวาส ปตตานี 

ยะลา สงขลา และ

สตูล) 

17. ผูรับผิดชอบโครงการ 

17.1 หัวหนาโครงการ 

ช่ือ-สกุล ดร. สุพรรณี ชาญประเสริฐ  โทรศัพท 0-2392-4021 ตอ 1311  

E-mail address supunnee@ipst.ac.th   

17.2 เลขานุการโครงการ 

ช่ือ-สกุล นางสาวทิพยวรรณ สุดปฐม  โทรศัพท 0-2392-4021 ตอ 1151 

E-mail address tsudp@ipst.ac.th  
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โครงการหลัก 10 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

1. ช่ือโครงการ พัฒนาศักยภาพดานสะเต็มศึกษาเพ่ือการขยายผล 

2. ลักษณะโครงการ  ใหม   ตอเนื่อง         

3. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 

ยุทธศาสตรชาติท่ีเกี่ยวของ เปาหมายท่ีเกี่ยวของ ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและ

เสรมิสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 เปาหมายท่ี 1 คนไทยเปนคนดี 

คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถี

ชีวิตในศตวรรษท่ี 21   

 เปาหมายท่ี 2 สังคมไทยมี

สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือและสนับสนุน

ตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต 

 ประเด็นท่ี 4.2 การพัฒนาศักยภาพคน

ตลอดชวงชีวิต 

• ประเด็นยอยท่ี 4.2.2 ชวงวัยเรียน/วัยรุน 

ปลูกฝงความเปนคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะ

ความสามารถการเรยีนรูท่ีสอดรับกับทักษะใน

ศตวรรษท่ี 21 

 ประเด็นท่ี 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู

ท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง 

ในศตวรรษท่ี 21 

• ประเด็นยอยท่ี 4.3.1 การปรับเปลีย่น

ระบบการเรียนรูใหเอ้ือตอการพัฒนาทักษะ

สําหรับศตวรรษท่ี 21 

• ประเด็นยอยท่ี 4.3.2 การเปลีย่นโฉม

บทบาท “ครู” ใหเปนครูยุคใหม 

• ประเด็นยอยท่ี 4.3.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพ 

ระบบบรหิารจดัการศึกษาในทุกระดับ  

ทุกประเภท 

• ประเด็นยอยท่ี 4.3.4 การพัฒนาระบบ

การเรยีนรูตลอดชีวิต 

• ประเด็นยอยท่ี 4.3.7 การสรางระบบ

การศึกษาเพ่ือเปนเลิศทางวิชาการระดับ

นานาชาติ 

4. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของ เปาหมายท่ีเกี่ยวของ แนวทางท่ีเกี่ยวของ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและ

พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

 เปาหมายท่ี 2 คนในสังคมไทย

ทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และ

ความสามารถเพ่ิมข้ึน 

 เปาหมายท่ี 3 คนไทยไดรับ

การศึกษาท่ีมีคณุภาพสูงตาม

 แนวทางการพัฒนา 3.2 พัฒนาศักยภาพคน

ใหมีทักษะความรู และความสามารถในการ

ดํารงชีวิตอยางมีคณุคา 

• 3.2.1 สงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีการพัฒนา

ทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมท่ีเหมาะสม 
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ยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของ เปาหมายท่ีเกี่ยวของ แนวทางท่ีเกี่ยวของ 

มาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู

ดวยตนเองอยางตอเน่ือง 
• 3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุนใหมี

ทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ มีความคิด 

สรางสรรค มีทักษะการทางานและการใชชีวิต 

ท่ีพรอมเขาสูตลาดงาน 

 แนวทางการพัฒนา 3.3 ยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 

• 3.3.5 ขยายความรวมมือระหวางสถาบัน

อาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษา ภาคเอกชน และ

ผูเช่ียวชาญท้ังในและตางประเทศ พัฒนา

สาขาวิชาท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะดานสูความ

เปนเลิศ การพัฒนา งานวิจัยไปสูนวัตกรรม 

รวมท้ังขยายการจดัทาและการใชหลักสตูรฐาน

สมรรถนะใหมากข้ึน 

5. ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

6. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร สสวท. ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

และเทคโนโลยี และสถานศึกษาผานเครือขาย สสวท. ใหมีคุณภาพท่ัวประเทศอยางเปนระบบ 

เปาประสงค  

1. กําลังคนและเครือขายมีความสามารถในการจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี  

2. ครูและนักเรียนใชหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู จากกําลังคนและเครือขาย        

ตามแนวทางของ สสวท. 

กลยุทธ  ขับเคลื่อนสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

และเทคโนโลยี ตามแนวทาง สสวท. 

ผลผลิต  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีไดรับการคัดเลือกเพ่ือพัฒนาเปนแกนนํา มีศักยภาพเปนไป

ตามมาตรฐาน สสวท. สามารถเปนตนแบบและเปนวิทยากรในระดับพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ผลลัพธ  นักเรียนไทยมีความรู ความสามารถดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ท่ีสามารถ

นําไปใชแกปญหาการดํารงชีพและเปนประชากรท่ีมีความรู นักวิชาชีพฐานดี 

7. หลักการและเหตุผล 

สืบเนื่องจากปญหาดานการศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศไทยในปจจุบันซ่ึงมีหลายประการ 

ท่ีสําคัญไดแก (1) จํานวนผูเรียนสายวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีลดลงในทุกระดับ (2) การประเมินผล

ท้ังในระดับประเทศ และระดับนานาชาติบงชี้วาการศึกษาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรในระดับโรงเรียนมี

คุณภาพต่ําโดยเฉลี่ย (3) การจัดการศึกษาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีไมสนองความตองการใน

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ ซ่ึงตองการกําลังคนท่ีมีความรูและทักษะ
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ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับการผลิตและการบริการท่ีมีการแขงขันสูงในยุค

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)   

สสวท. จึงเล็งเห็นความจําเปนเรงดวน ในการพัฒนาและสรางกําลังคนใหมีความรูและทักษะดาน

วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี และสามารถประยุกตใชความรูดังกลาวในการดํารงชีวิตประจําวัน

และการประกอบอาชีพ อีกท้ังมีทักษะท่ีพรอมสําหรับโลกในศตวรรษท่ี 21 สสวท. จึงไดขับเคลื่อนโครงการ   

สะเต็มศึกษามาตั้งแตปงบประมาณ 2557 และเพ่ือใหการขับเคลื่อนโครงการสะเต็มศึกษามีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลยั่งยืนและตอเนื่องจึงขอนําเสนอโครงการพัฒนาและสนับสนุนการดําเนินงานศูนยสะเต็มศึกษาแหงชาติ 

ศูนยสะเต็มศึกษาภาค และโรงเรียนเครือขายสะเต็มศึกษา โดยมีกิจกรรมการดําเนินงานท่ีตอบสนองตอผลผลิต

ของ สสวท. อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศชาติใหทัดเทียมนานาชาติตอไป 

8. วัตถุประสงค 

8.1 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการอบรมครู และชุดการอบรมครูผูชวยเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน วิชาวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ซ่ึงประกอบดวย เอกสารหลักสูตรการอบรม เอกสารคูมือการอบรม สื่อ

และอุปกรณการอบรม  

8.2 เพ่ือพัฒนาวิทยากรใหมีความรูความเขาใจในหลักสูตรการอบรมและมีความพรอมในการพัฒนาครู

ผูชวยใหมีความรู ความเขาใจ และความตระหนักในการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

และเทคโนโลยีตามแนวทางสะเต็มศึกษา  

8.3 เพ่ือสงเสริมและกระตุนใหครูไดพัฒนาการจัดการเรียนรู ตามแนวทางสะเต็มศึกษาและพัฒนาวิชาชีพครู

อยางตอเนื่อง  

8.4 เพ่ือเผยแพรผลงานท่ีเปนแบบอยางท่ีดีดานการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา  

8.5 เพ่ือเปนการยกยองและเชิดชูเกียรติครูผูปฏิบัติงานดีเดน ใหเปนท่ีประจักษแกสาธารณชน 

8.6 เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพแกครูท่ัวไปท่ีสอนวิชาวิทยาการคํานวณแบบออนไลน ใหมีความรู ความเขาใจ  

ในมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด วิธีการจัดการเรียนรูวิชาวิทยาการคํานวณ 

8.7 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรอบรมครูออนไลนใหกับครูผูสอนวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีใหมีความรู 

ความเขาใจ ในมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด แนวทางการจัดการเรียนรูวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี   

9. เปาหมายของโครงการหลัก 

9.1 ผลผลิต (Output)  

ตัวชี้วัดผลผลิต 
คาเปาหมาย 

หนวยนับ 2562 
เชิงปริมาณ   

1. หลักสูตรการอบรมและชุดการอบรมครูในโครงการผลติคร ูเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน ชุด 1 

2. ครูดีเดน STEM Education ประเทศไทย (ประเภทบุคคล) คน 9 

3. นวัตกรรมดีเดน STEM Education ประเทศไทย (ประเภททีม) ทีม 9 

4. การพัฒนาหลักสูตรอบรมครูผูสอนวิชาวิทยาการคํานวณและการออกแบบและเทคโนโลยี

แบบออนไลน 

หลักสตูร 2 
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ตัวชี้วัดผลผลิต 
คาเปาหมาย 

หนวยนับ 2562 
5. ครูผูสอนทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ในสังกัด สพฐ.  สช.  อปท.  

กศน.  กทม. 

คน - 

6. ครูพ่ีเลีย้งประจําศูนยการอบรมสะเต็มศึกษาไดรับการพัฒนาเชิงรุก คน - 

เชิงคุณภาพ   

1. ครูผูสอนทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีท่ีไดรับการอบรม มีความรู ความ

เขาใจ และความตระหนักในการจดัการเรียนรูตามแนวทางสะเตม็ศกึษาไดอยางถูกตอง 

รอยละ - 

9.2 ผลลัพธ (Outcome) 

ตัวชี้วัดผลลัพธ 
คาเปาหมาย 

หนวยนับ 2562 
เชิงปริมาณ   

1. หลักสตูรการจัดการเรยีนรูวิทยาการคํานวณแบบออนไลน สามารถเพ่ิมพูนศักยภาพ

ครูผูสอนวิชาวิทยาการคํานวณ ใหมีความรู ความเขาใจในตัวช้ีวัด กระบวนการจัดการ

เรียนรู และสามารถนําไปจัดการเรียนรูในช้ันเรยีน 

หลักสตูร 1 

2. หลักสตูรอบรมครูแบบออนไลน วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี สามารถพัฒนาครผููสอน

วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ใหมีความรู ความเขาใจในตัวช้ีวัด กระบวนการจดัการ

เรียนรู และสามารถนําไปจัดการเรียนรูในช้ันเรยีน 

หลักสตูร 1 

3. หลักสตูรการอบรมและชุดการอบรมครูในโครงการผลติครเูพ่ือพัฒนาทองถ่ินสามารถ

พัฒนาครูผูสอนวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ใหมีความรู ความเขาใจในตัวช้ีวัด 

กระบวนการจดัการเรียนรู และสามารถนําไปจัดการเรยีนรูในช้ันเรียน 

หลักสตูร 1 

4. นักเรียนท่ีไดรับความรูจากครูท่ีเขารับการอบรมจาก สสวท. คน - 

เชิงคุณภาพ   

1. อบรมครูในโครงการผลติครเูพ่ือพัฒนาทองถ่ินสามารถพัฒนาครผููสอนวิชาการออกแบบ

และเทคโนโลยี ใหมีความรู ความเขาใจในตัวช้ีวัด กระบวนการจดัการเรียนรู และสามารถ

นําไปจัดการเรียนรูในช้ันเรยีน 

คน 1,037 

2. ครูผูสอนวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีท่ีผานการอบรมหลักสูตรอบรมครแูบบออนไลน 

วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี มีความรู ความเขาใจในตัวช้ีวัด กระบวนการจดัการเรียนรู 

และสามารถนําไปจดัการเรียนรูในช้ันเรยีน 

คน 1,000 

3. ครูผูสอนวิชาวิทยาการคํานวณท่ีผานการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรูวิทยาการ

คํานวณแบบออนไลน มีความรู ความเขาใจในตัวช้ีวัด กระบวนการจัดการเรียนรู และ

สามารถนําไปจดัการเรียนรูในช้ันเรียน 

คน 3,000 

4. นักเรียนมีความรู ความสามารถดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี รอยละ - 
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10. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายของกิจกรรมหลักของโครงการ 

กิจกรรมหลกั ตัวชี้วัดผลผลิต 
คาเปาหมาย 

หนวยนับ 2562 
1. การพัฒนาและ

สงเสริมดานสะเตม็

ศึกษา 

1. หลักสตูรการอบรมและชุดการอบรมครูในโครงการผลติครู

เพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 

ชุด 1 

2. อบรมครูในโครงการผลติครเูพ่ือพัฒนาทองถ่ิน คน 1,037 

3. การยกยอง เชิดชู

บุคลากรทาง

การศึกษา และ

เครือขาย 

1. ครูดีเดน STEM Education ประเทศไทย (ประเภทบุคคล) คน 9 

2. นวัตกรรมดีเดน STEM Education ประเทศไทย (ประเภท

ทีม) 

ทีม 9 

3. การพัฒนาหลักสูตร

อบรมครผููสอนวิชา

วิทยาการคํานวณ

และการออกแบบ

และเทคโนโลยีแบบ

ออนไลน 

1. หลักสตูรการจัดการเรยีนรูวิทยาการคํานวณ หลักสตูร 1 

2. ครูผูสอนวิชาวิทยาการคํานวณเขารวมอบรมหลักสูตรการ

จัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณแบบออนไลน 

คน 3,000 

3. หลักสตูรอบรมครูแบบออนไลน วิชาการออกแบบและ

เทคโนโลย ี

หลักสตูร 1 

4. ครูผูสอนวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีเขารวมอบรม

หลักสตูรอบรมครูแบบออนไลน วิชาการออกแบบและ

เทคโนโลย ี

คน 1,000 

5. การปรับการเรยีน

เปลี่ยนวิธีการสอน

ของครูวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตรและ

เทคโนโลยี ตาม

แนวทาง สะเต็ม

ศึกษาในทุกจังหวัด

และทุกเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาทุกสังกัด 

1. ศึกษานิเทศกและครูพ่ีเลี้ยงประจําศูนยอบรมท่ีไดรับการ

ฝกอบรม 

คน - 

2. ครูสังกัด สพฐ. สช. อปท. กทม. และ กศน. ท่ีไดรับการอบรม คน - 

3. รายงานผลการติดตามและประเมนิผลโครงการ ฉบับ - 

4. รายงานผลการดําเนินโครงการฯ ฉบับ - 

11. กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ัวประเทศ 

12. พ้ืนท่ีการดําเนินการ ท่ัวประเทศ 

13. ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

14. เงินงบประมาณ จํานวน 13,176,300 บาท 

15. เปาหมายและงบประมาณ 

กิจกรรม 

ป 2562 

เปาหมาย งบประมาณ 

(บาท) 

1. การพัฒนาและสงเสริมดานสะเตม็ศึกษาแกครูในโครงการครูคืนถ่ิน 1,037 คน 5,000,000 

2. การยกยองเชิดชูบุคลากรทางการศึกษาและเครือขาย 9 คน/ 7,678,000 
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กิจกรรม 

ป 2562 

เปาหมาย งบประมาณ 

(บาท) 

9ทีม 

3. การพัฒนาหลักสูตรอบรมครูผูสอนวิชาวิทยาการคํานวณและ การออกแบบและเทคโนโลยี

แบบออนไลน 

1,000 คน 498,300 

4. การปรับการเรยีนเปลี่ยนวิธีการสอนของครูวิทยาศาสตร คณติศาสตรและเทคโนโลยี ตาม

แนวทางสะเตม็ศึกษาในทุกจังหวัด และทุกเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทุกสังกัด 

- - 

รวม  13,176,300 

16. หนวยงานรับผิดชอบกิจกรรมและหนวยงานรวมดําเนินงาน 

กิจกรรม 

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กิจกรรม 

หนวยงานของ สสวท.  
ท่ีรวมดําเนินการ 

หนวยงานภายนอก  
ท่ีรวมดําเนินการ 

หนวยงาน 
บทบาท/
หนาท่ี 

หนวยงาน บทบาท/หนาท่ี 

1. การพัฒนาและสงเสริมดานสะเตม็ศึกษา

แกครูในโครงการครูคืนถ่ิน 
สํานักบริหาร

เครือขายและ

พัฒนาวิชาชีพคร ู

สํานัก

วิชาการ 

สรางหลักสูตร 

อบรม 

สพฐ ตนสังกัดคร ู

2. การยกยองเชิดชูบุคลากรทาง

การศึกษาและเครือขาย 

  สวคท. กรรมการตัดสิน 

3. การพัฒนาหลักสูตรอบรมครูผูสอน

วิชาวิทยาการคํานวณและ การออกแบบ

และเทคโนโลยีแบบออนไลน 

สาขาเทคโนโลย ี

 

    

4. การปรับการเรยีนเปลี่ยนวิธีการสอน

ของครูวิทยาศาสตร คณติศาสตรและ

เทคโนโลยี ตามแนวทางสะเต็มศึกษาใน

ทุกจังหวัด และทุกเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ทุกสังกัด 

สํานักบริหาร

เครือขายและ

พัฒนาวิชาชีพคร ู

  ศูนยอบรมครูสะเตม็

ศึกษาทางไกลสังกัด 

สพฐ. สช. อปท. 

กทม. และ กศน. 

ตนสังกัดคร ู

 

17. ผูรับผิดชอบโครงการ 

17.1 หัวหนาโครงการ 

ช่ือ-สกุล ดร. สุพรรณี ชาญประเสริฐ  โทรศัพท 0-2392-4021 ตอ 1311  

E-mail address supunnee@ipst.ac.th  

17.2 เลขานุการโครงการ 

ช่ือ-สกุล นายสามารถ คงทวีเลิศ   โทรศัพท 0-2392-4021 ตอ 1151 

E-mail address sakon@ipst.ac.th  
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โครงการหลัก 11 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

1. ช่ือโครงการ  การพัฒนาเด็กปฐมวัย อยางมีคุณภาพดวยการจัดประสบการณเรียนรูวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษา (เริ่มดําเนินการในป 2563) 

2. ลักษณะโครงการ  ใหม   ตอเนื่อง         

3. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 

ยุทธศาสตรชาติท่ีเกี่ยวของ เปาหมายท่ีเกี่ยวของ ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและ

เสรมิสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 เปาหมายท่ี 1 คนไทยเปนคนดี 

คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับ 

วิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21   

 เปาหมายท่ี 2 สังคมไทยมี

สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือและสนับสนุน

ตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต 

 ประเด็นท่ี 4.2 การพัฒนาศักยภาพคน

ตลอดชวงชีวิต 

• ประเด็นยอยท่ี 4.2.2 ชวงวัยเรียน/วัยรุน 

ปลูกฝงความเปนคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะ

ความสามารถการเรยีนรูท่ีสอดรับกับทักษะ

ในศตวรรษท่ี 21 

 ประเด็นท่ี 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู

ท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง 

ในศตวรรษท่ี 21 

• ประเด็นยอยท่ี 4.3.1 การปรับเปลีย่น

ระบบการเรียนรูใหเอ้ือตอการพัฒนาทักษะ

สําหรับศตวรรษท่ี 21 

• ประเด็นยอยท่ี 4.3.2 การเปลีย่นโฉม

บทบาท “ครู” ใหเปนครูยุคใหม 

• ประเด็นยอยท่ี 4.3.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพ 

ระบบบรหิารจดัการศึกษาในทุกระดับ ทุก

ประเภท 

• ประเด็นยอยท่ี 4.3.4 การพัฒนาระบบ

การเรยีนรูตลอดชีวิต 

• ประเด็นยอยท่ี 4.3.7 การสรางระบบ

การศึกษาเพ่ือเปนเลิศทางวิชาการระดับ

นานาชาติ 

4. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของ เปาหมายท่ีเกี่ยวของ แนวทางท่ีเกี่ยวของ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและ

พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

 เปาหมายท่ี 2 คนในสังคมไทย

ทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และ

ความสามารถเพ่ิมข้ึน 

 เปาหมายท่ี 3 คนไทยไดรับ

 แนวทางการพัฒนา 3.2 พัฒนาศักยภาพคน

ใหมีทักษะความรู และความสามารถในการ

ดํารงชีวิตอยางมีคณุคา 
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ยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของ เปาหมายท่ีเกี่ยวของ แนวทางท่ีเกี่ยวของ 

การศึกษาท่ีมีคณุภาพสูงตาม

มาตรฐานสากล และสามารถ

เรียนรูดวยตนเองอยางตอเน่ือง 

• 3.2.1 สงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีการพัฒนา

ทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมท่ี

เหมาะสม 

• 3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุนใหมี

ทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ มี

ความคิด สรางสรรค มีทักษะการทางานและ

การใชชีวิตท่ีพรอมเขาสูตลาดงาน 

 แนวทางการพัฒนา 3.3  ยกระดับ

คุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 

• 3.3.5 ขยายความรวมมือระหวางสถาบัน

อาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษา ภาคเอกชน 

และผูเช่ียวชาญท้ังในและตางประเทศ 

พัฒนาสาขาวิชาท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะ

ดานสูความเปนเลิศ 

การพัฒนา งานวิจัยไปสูนวัตกรรม รวมท้ัง

ขยายการจดัทาและการใชหลักสูตรฐาน

สมรรถนะใหมากข้ึน 

5. ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

6. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร สสวท. ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

และเทคโนโลยี และสถานศึกษาผานเครือขาย สสวท. ใหมีคุณภาพท่ัวประเทศอยางเปนระบบ 

เปาประสงค  

1. กําลังคนและเครือขายมีความสามารถในการจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลย ี 

2. ครูและนักเรียนใชหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู จากกําลังคนและเครือขาย ตามแนวทาง

ของ สสวท. 

กลยุทธ ขับเคลื่อนสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร

และเทคโนโลยี ตามแนวทาง สสวท. 

ผลผลิต  หนวยงานท่ีเก่ียวของ ในเครือขาย สสวท. สามารถขยายฐานการจัดกิจกรรมการเรียนรู    

ตามแนว สสวท. ไดอยางตอเนื่อง 

ผลลัพธ  นักเรียนไทยมีความรู ความสามารถดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ท่ีสามารถ

นําไปใชแกปญหาการดํารงชีพและเปนประชากรท่ีมีความรู นักวิชาชีพฐานดี 
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7. หลักการและเหตุผล 

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 ไดมีการกําหนดยุทธศาสตรเก่ียวกับการเสริมสราง

และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษยเปนยุทธศาสตรแรก ซ่ึงมีจะรบเปาหมายใหคนไทยทุกกลุมวัยมีทักษะและความรู

ความสามารถ ท่ีเปนฐานในการพัฒนาประเทศ โดยหนึ่งในแนวทางการพัฒนาท่ีสําคัญท่ีไดถูกระบุไว คือ การสงเสริม

ใหเด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะสมอง และทักษะทางสังคมท่ีเหมาะสม แตอยางไรก็ตามในปจจุบันพบวา    

ครูปฐมวัยยังตองการการพัฒนาศักยภาพในการจัดประสบการณเรียนรู เพ่ือสงเสริมทักษะสมองของเด็กปฐมวัย

อยางเหมาะสม สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ไดทําการวิจัยและพัฒนาแนวทาง     

การจัดประสบการณเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย มาอยาง

ตอเนื่อง ซ่ึงสามารถสงเสริมการพัฒนาการดานสติปญญาของเด็กปฐมวัยไดอยางมีประสิทธิภาพเหมาะสมตามวัย 

เปนการปูพ้ืนฐานทักษะในศตวรรษท่ี 21 รวมท้ังเพ่ิมศักยภาพในการเรียนรูตลอดชีวิต และปลูกฝงใหเด็กมี     

เจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี อันจะสงผลใหเด็กสนใจ ใฝรู และประกอบอาชีพดานนี้

ตอไปในอนาคต สสวท. จึงเสนอโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5 ป) อยางมีคุณภาพ ดวยการจัดประสบการณ

เรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย ตามแผนบูรณาการการยกระดับ

คุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต โดยเปนการพัฒนาครูปฐมวัยในสังกัด สพฐ. ท่ัวประเทศ อยางเปนระบบ

ผานเครือขายความรวมมือ และระบบการอบรมทางไกล ซ่ึง สสวท. จะจัดใหมีศูนยอบรมทางไกลในทุกเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาท่ัวประเทศ จํานวน 183 ศูนยการอบรม และอบรมพัฒนาศักยภาพทีมวิทยากรประจํา

ศูนยอบรมโดยตรง โดยแตละทีมประกอบดวย ศึกษานิเทศกปฐมวัย 1 คน ผูบริหารสถานศึกษา 2 คน และครู

ปฐมวัย 4 คนท่ีมีศักยภาพซ่ึงเปนตัวแทนจากเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มาทําหนาท่ีรวมกับ สสวท. ในการดําเนินการ

จัดอบรมขยายผลผานระบบทางไกลใหกับผูบริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยจากโรงเรียนสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 10 โรงเรียนตอเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการ

สงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  5 โรงเรียนตอเขตพ้ืนท่ีการศึกษา รวมท้ังสิ้น 2,745 โรงเรียน  ครูปฐมวัยท่ีเขารวม

ในโครงการจะไดรับการอบรมเชิงปฏิบัติการอยางตอเนื่องอยางนอย 2 รอบการอบรมตอหนึ่งหลักสูตร โดยแบงเปน

การอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และหลักสูตรสะเต็มศึกษาและ

เทคโนโลยี ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และจะมีการนิเทศและติดตามผลการประยุกตใช ในชั้นเรียนภายใน

สถานศึกษาทุกรอบของการอบรมโดยผูบริหารสถานศึกษา รวมท้ังนําผลการดําเนินงานและปญหา อุปสรรคตาง ๆ 

มารวมสะทอนในการอบรมครั้งถัดไป นอกจากนี้ สสวท. ยังสนับสนุน เอกสารประกอบหลักสูตรพรอมตัวอยาง

สื่อการจัดการเรียนรู เพ่ือเปนแนวทางในการออกแบบหลักสูตรของสถานศึกษา และจัดประสบการณเรียนรู

วิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัยไดอยางมีคุณภาพ 

8. วัตถุประสงค 

8.1 เพ่ือพัฒนาทีมวิทยากรทองถ่ินประจําศูนยอบรมซ่ึงประกอบดวย ศึกษานิเทศกปฐมวัย ผูบริหาร

สถานศึกษาและ ครูปฐมวัยท่ีมีศักยภาพ ทําหนาท่ีรวมกับ สสวท. ในการดําเนินการจัดอบรมขยายผล

ใหกับผูบริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
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8.2 เพ่ือพัฒนาครูปฐมวัยจากโรงเรียนในสังกัด สพฐ. และสังกัด สช. ใหมีความรูความเขาใจและสามารถ

จัดประสบการณเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัยได

อยางมีคุณภาพ 

8.3 เพ่ือสนับสนุนเอกสารแนวทางการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา

ในระดับปฐมวัย ใหแกโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ในสังกัด สพฐ. และ สช. เพ่ือให

ครูใชในการออกแบบหลักสูตรของสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

8.4 เพ่ือสนับสนุนชุดสื่อการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับ

ปฐมวัยใหแกศูนยการอบรม เพ่ือใชในการจัดอบรมขยายผลและใหครูปฐมวัยนําไปใชจัดการเรียนการสอน

ในโรงเรียน 

9. เปาหมายของโครงการหลัก 

9.1 ผลผลิต (Output)  

ตัวชี้วัดผลผลิต 
คาเปาหมาย 

หนวยนับ 2562 

เชิงปริมาณ   

1. ศึกษานิเทศกปฐมวัย ผูบริหารสถานศึกษา และครูปฐมวัย ไดรับการพัฒนาการจัดการเรยีนรู

วิทยาศาสตร คณติศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดบัปฐมวัยโดยตรงจาก สสวท. สามารถ

เปนทีมวิทยากรทองถ่ินประจําศูนยการอบรมและทําหนาท่ีรวมกับ สสวท. ในการดาํเนินการจัดอบรม

ขยายผลใหกับผูบริหารสถานศกึษาและครปูฐมวัยในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

คน - 

2. ผูบริหารสถานศึกษาจาก 183 เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ัวประเทศซึ่งประกอบดวย โรงเรยีนใน

สังกัด สพฐ. 10 โรงเรียน/เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และโรงเรยีนในสังกัด สช. 5 โรงเรียน/เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ไดรับการอบรมขยายผลผานระบบทางไกลท่ีศูนยอบรม มีความรูความเขาใจในการจดัประสบการณ

เรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย และสามารถนิเทศครู

ปฐมวัยในสถานศึกษาของตนเองได 

คน -  

3. รอยละของครูปฐมวัยใน 2,745 โรงเรียน ไดรับการอบรมขยายผลผานระบบทางไกลท่ีศูนยอบรม มีความรู

ความเขาใจและสามารถจดัประสบการณเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา

ในระดับปฐมวัยในช้ันเรียนของตนเองได 

รอยละ - 

เชิงคุณภาพ   

1. ครูปฐมวัยทุกคนจากโรงเรียน 2,745 โรงเรียน จาก 183 เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึษาท่ัวประเทศซึ่ง

ประกอบดวย โรงเรียนในสงักัด สพฐ. 10 โรงเรยีน/เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และโรงเรียนในสังกัด สช. 5 โรงเรียน/

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ไดรับการอบรมขยายผลผานระบบทางไกลท่ีศูนยอบรม และมีความรูความเขาใจและ

สามารถจัดประสบการณเรยีนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลย ีและสะเตม็ศึกษาในระดับปฐมวัย   

รอยละ - 

2. โรงเรียนท่ีจดัการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ในสังกัด สพฐ. และ สช. จํานวน 2,745 โรงเรียน มี

เอกสารแนวทางการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณติศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดบั

ปฐมวัย 

รอยละ - 

3. ศูนยการอบรมท่ัวประเทศ จาํนวน 183 แหง มีชุดสื่อการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัยประจําศูนย 

รอยละ - 
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9.2 ผลลัพธ (Outcome) 

ตัวชี้วัดผลลัพธ 
คาเปาหมาย 

หนวยนับ 2562 

เชิงปริมาณ   

1. นักเรียนไดรับการอบรมและพัฒนา เพ่ือสรางศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
ตามแนวทางสะเต็มศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

คน - 

เชิงคุณภาพ   

1. นักเรียนและครไูดรับการสงเสริมศกัยภาพผานเกณฑมาตรฐานตามแนวทาง สสวท.  รอยละ - 

10. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายของกิจกรรมหลักของโครงการ 

กิจกรรมหลกั ตัวชี้วัดผลผลิต 
คาเปาหมาย 

หนวยนับ 2562 

1. การพัฒนาเด็กปฐมวัย 

อยางมีคุณภาพดวยการ

จัดประสบการณเรียนรู

วิทยาศาสตร คณติศาสตร 

เทคโนโลยีและสะเตม็

ศึกษา 

1. โรงเรียนพ่ีเลี้ยงประจําศูนย โรงเรียน - 

2. พ่ีเลี้ยงประจําศูนย ประกอบดวย  ศึกษานิเทศก ผูบริหาร 

และครปูฐมวัย ท่ีผานการอบรม 

คน - 

3. ผูบริหารและครูปฐมวัยท่ีผานการอบรมโดยระบบทางไกล  รอยละ - 

4. รายงานการจดัอบรมโดยระบบทางไกล  ฉบับ  - 

5. รายงานสรุปการจดัอบรมระบบทางไกล ฉบับ  - 

6. การติดตามการจัดประสบการณเรยีนรูในช้ันเรียน ฉบับ - 

11. กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน นักเรียน ครู  ผูบริหารสถานศึกษา ผูปกครอง และประชาชนท่ัวไป 

12. พ้ืนท่ีการดําเนินการ ท่ัวประเทศ  

13. ระยะเวลาดําเนินโครงการ ---- (เริ่มดําเนินการในป 2563) 

14. เงินงบประมาณ จํานวน ----- บาท (เริ่มดําเนินการในป 2563) 

15. เปาหมายและงบประมาณ 

กิจกรรม 
 ป 2562 

เปาหมาย งบประมาณ 

1. การพัฒนาเด็กปฐมวัย อยางมีคุณภาพดวยการจัดประสบการณ

เรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษา 

- - 

รวม - - 
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16. หนวยงานรับผิดชอบกิจกรรมและหนวยงานรวมดําเนินงาน 

กิจกรรม 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

กิจกรรม 

หนวยงานของ สสวท.  

ท่ีรวมดําเนินการ 

หนวยงานภายนอก  

ท่ีรวมดําเนินการ 

หนวยงาน บทบาท/หนาท่ี หนวยงาน บทบาท/หนาท่ี 

1. การพัฒนาเด็กปฐมวัย  

อยางมีคุณภาพดวยการจัด

ประสบการณเรยีนรู

วิทยาศาสตร คณติศาสตร  

เทคโนโลยีและสะเตม็ศึกษา 

สาขา

วิทยาศาสตร 

ภาคบังคับ 

 ฝายนวัตกรรมฯ 

 

ชวยในการอบรม

ดวยระบบทางไกล 

ผูบรหิารสถานศึกษา 

และครูปฐมวัยจาก

โรงเรียนในสังกัด 

สพฐ. และสังกัด สช. 

 เขารับการอบรม 

17. ผูรับผิดชอบโครงการ 

17.1 หัวหนาโครงการ 

ช่ือ-สกุล ดร. กุศลิน มุสิกุล   โทรศัพท 0-2392-4021 ตอ 1330 

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

17.2 เลขานุการโครงการ 

ช่ือ-สกุล ดร. เทพกัญญา พรหมขัติแกว  โทรศัพท 0-2392-4021 ตอ 1231 

E-mail address: tprom@ipst.ac.th 
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โครงการหลัก 12 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

1. ช่ือโครงการ ยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอําเภอดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 

2. ลักษณะโครงการ  ใหม   ตอเนื่อง         

3. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 

ยุทธศาสตรชาติท่ีเกี่ยวของ เปาหมายท่ีเกี่ยวของ ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและ

เสรมิสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 เปาหมายท่ี 1 คนไทยเปนคนดี 

คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถี

ชีวิตในศตวรรษท่ี 21   

 เปาหมายท่ี 2 สังคมไทยมี

สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือและสนับสนุน

ตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต 

 ประเด็นท่ี 4.2 การพัฒนาศักยภาพคน

ตลอดชวงชีวิต 

• ประเด็นยอยท่ี 4.2.2 ชวงวัยเรียน/วัยรุน 

ปลูกฝงความเปนคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะ

ความสามารถการเรยีนรูท่ีสอดรับกับทักษะ

ในศตวรรษท่ี 21 

 ประเด็นท่ี 4.3 ปฏิรูปกระบวนกาเรียนรูท่ี

ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 

21 

• ประเด็นยอยท่ี 4.3.1 การปรับเปลีย่น

ระบบการเรียนรูใหเอ้ือตอการพัฒนาทักษะ

สําหรับศตวรรษท่ี 21 

• ประเด็นยอยท่ี 4.3.3 การเพ่ิม

ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาใน

ทุกระดับ ทุกประเภท 

4. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของ เปาหมายท่ีเกี่ยวของ แนวทางท่ีเกี่ยวของ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและ

พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

 เปาหมายท่ี 2 คนในสังคมไทย

ทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และ

ความสามารถเพ่ิมข้ึน 

 เปาหมายท่ี 3 คนไทยไดรับ

การศึกษาท่ีมีคณุภาพสูงตาม

มาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู

ดวยตนเองอยางตอเน่ือง 

 แนวทางการพัฒนา 3.2  พัฒนา

ศักยภาพคนใหมีทักษะความรู และ

ความสามารถในการดํารงชีวิตอยางมีคุณคา 

• 3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุนใหมี

ทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ มี

ความคิด สรางสรรค มีทักษะการทางานและ

การใชชีวิตท่ีพรอมเขาสูตลาดงาน 

5. ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

6. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร สสวท. ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

และเทคโนโลยี และสถานศึกษาผานเครือขาย สสวท. ใหมีคุณภาพท่ัวประเทศอยางเปนระบบ 
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เปาประสงค  

1. กําลังคนและเครือขายมีความสามารถในการจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี  

2. ครูและนักเรียนใชหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู จากกําลังคนและเครือขาย ตาม

แนวทางของ สสวท. 

กลยุทธ ขับเคลื่อนสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร

และ 

เทคโนโลยี ตามแนวทาง สสวท. 

ผลผลิต หนวยงานท่ีเก่ียวของ ในเครือขาย สสวท. สามารถขยายฐานการจัดกิจกรรมการเรียนรู     

ตามแนว สสวท. ไดอยางตอเนื่อง 

ผลลัพธ นักเรียนไทยมีความรู ความสามารถดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ท่ีสามารถ

นําไปใชแกปญหาการดํารงชีพและเปนประชากรท่ีมีความรู นักวิชาชีพฐานดี 

7. หลักการและเหตุผล 

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

โดยการลดความเหลื่อมล้ําในสังคม และพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยเฉพาะอยางยิ่งเยาวชนดานวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ซ่ึงถือเปนกําลังคนพ้ืนฐานท่ีสําคัญตอการพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถดานการ

แขงขันของประเทศ 

สสวท. เล็งเห็นถึงความสําคัญดังกลาว จึงไดรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในการดําเนินงานพัฒนา

ศักยภาพเยาวชนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ในการจัดตั้งโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียน

ในระดับอําเภอท้ังในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาข้ึน ใหสอดรับกับบริบทของโรงเรียนและความ

ตองการของทองถ่ิน เพ่ือใหโรงเรียนในระดับอําเภอมีคุณภาพไดมาตรฐานเทียบเคียงกับโรงเรียนชั้นนําในระดับ

จังหวัด และนักเรียนในชนบทมีโอกาสเขาถึงโรงเรียนคุณภาพในทุกอําเภอ ตลอดจนไดรับการศึกษาท่ีมี

คุณภาพ ซ่ึงจะสงผลตอการยกระดับคุณภาพและพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนในระดับอําเภอ และมีผลการ

ประเมินทางดานการศึกษาท้ังในระดับชาติและนานาชาติสูงข้ึนอยางตอเนื่อง 

8. วัตถุประสงค 

8.1 ทุกอําเภอมีโรงเรียนคุณภาพ ดานวิทยาศาสตรคณิตศาสตรและเทคโนโลยี ท่ีไดมาตรฐานสากล     

เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 

8.2 นักเรียนมีทักษะการเรียนรูและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 

8.3 ทุกจังหวัด มีทรัพยากรบุคคลท่ีมีศักยภาพสูง เหมาะสมกับการพัฒนาจังหวัดและประเทศ 
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9. เปาหมายของโครงการหลัก  

9.1 ผลผลิต (Output)  

ตัวชี้วัดผลผลิต 
คาเปาหมาย 

หนวยนับ 2562 
1.  โรงเรียนมัธยมศึกษา และโรงเรียนประถมศึกษา ประจําอําเภอท่ัวประเทศ เปนเครือขาย

โรงเรียนคุณภาพ SMT ตามมาตรฐาน สสวท. 

โรงเรียน 

(สะสม) 

760 

2.  บุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาดานการจัดการเรยีนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

และเทคโนโลยี  

คน 12,000 

9.2 ผลลัพธ (Outcome) 

ตัวชี้วัดผลลัพธ 
คาเปาหมาย 

หนวยนับ 2562 
เชิงปริมาณ   

1. โรงเรียนมัธยมศึกษา และโรงเรยีนประถมศึกษา ประจําอําเภอท่ัวประเทศท่ีเปนเครือขาย

โรงเรียนคุณภาพ SMT ตามมาตรฐาน สสวท.ไดรับการพัฒนาคุณภาพการเรยีนการสอน SMT 

โรงเรียน 

(สะสม) 

760 

เชิงคุณภาพ   

1. บุคลากรทางการศึกษา มีศักยภาพดานการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ

เทคโนโลยีสูงข้ึน 

คน 12,000 

10. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายของกิจกรรมหลักของโครงการ 

กิจกรรมหลกั ตัวชี้วัดผลผลิต 
คาเปาหมาย 

หนวยนับ 2562 
1. การยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอําเภอ 

ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลย ี

1. โรงเรียนมัธยมศึกษา และโรงเรยีน

ประถมศึกษา ประจําอําเภอท่ัวประเทศ เปน

เครือขายโรงเรียนคุณภาพ SMT ตาม

มาตรฐาน สสวท. 

โรงเรียน 

(สะสม) 

760 

2. บุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนา

ดานการจดัการเรียนรูวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร และเทคโนโลยี  

คน 12,000 

11. กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน นักเรียน ครู และผูบริหารสถานศึกษา 

12. พ้ืนท่ีการดําเนินการ ท่ัวประเทศ 

13. ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

14. เงินงบประมาณ จํานวน 27,786,000 บาท 
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15. เปาหมายและงบประมาณ 

กิจกรรม 

ป 2562 

เปาหมาย งบประมาณ 

(บาท) 

1. การยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอําเภอ ดานวิทยาศาสตร คณติศาสตรและเทคโนโลย ี 760 

โรงเรียน 

(สะสม) 

9,758,000 

2. การยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอําเภอ ดานวิทยาศาสตร คณติศาสตรและเทคโนโลยี 

พระนครศรีอยุธยา 

8 โรงเรียน 5,000,000 

3. การยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอําเภอ ดานวิทยาศาสตร คณติศาสตรและเทคโนโลยี

ในจังหวัดประจวบครีีขันธ 

8 

โรงเรียน 

5,000,000 

4. การยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอําเภอ ดานวิทยาศาสตร คณติศาสตรและเทคโนโลยี

ในจังหวัดหนองคาย 

17 

โรงเรียน 

5,000,000 

5. การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี  

ในโรงเรียนปทุมคงคา ภายใตการดูแลของ สสวท. 

40 คน 2,000,000 

6. การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี  

ในโรงเรียนดาราคาม ภายใตการดแูลของ สสวท. 

24 คน 1,028,000 

รวม 760 27,786,000 

16. หนวยงานรับผิดชอบกิจกรรมและหนวยงานรวมดําเนินงาน 

กิจกรรม 

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กิจกรรม 

หนวยงานของ สสวท.  
ท่ีรวมดําเนินการ 

หนวยงานภายนอก  
ท่ีรวมดําเนินการ 

หนวยงาน 
บทบาท/
หนาท่ี 

หนวยงาน 
บทบาท/
หนาท่ี 

1. การยกระดับคุณภาพโรงเรียน

ระดับอําเภอ ดานวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตรและเทคโนโลย ี

สํานักบริหาร

เครือขายและ

พัฒนาวิชาชีพครู 

- สํานักวิชาการ 

- สํานักนวัตกรรม

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- สํานักวิจัยและ

ประเมินมาตรฐาน 

ดําเนินการ

จัดอบรม 

สพฐ 

สช 

อปท 

สกอ 

กทม 

เมืองพัทยา 

มหาดไทย 

ตนสังกัด

โรงเรียน 

2. การยกระดับคุณภาพโรงเรียน

ระดับอําเภอ ดานวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 

พระนครศรีอยุธยา 

สํานักบริหาร

เครือขายและ

พัฒนาวิชาชีพครู 

- สํานักวิชาการ 

 

ดําเนินการ

จัดอบรม 

สพฐ 

สช 

อปท 

 

 

ตนสังกัด

โรงเรียน 

3. การยกระดับคุณภาพโรงเรียน สํานักบริหาร - สํานักวิชาการ ดําเนินการ สพฐ ตนสังกัด
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กิจกรรม 

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กิจกรรม 

หนวยงานของ สสวท.  
ท่ีรวมดําเนินการ 

หนวยงานภายนอก  
ท่ีรวมดําเนินการ 

หนวยงาน 
บทบาท/
หนาท่ี 

หนวยงาน 
บทบาท/
หนาท่ี 

ระดับอําเภอ ดานวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตรและเทคโนโลยีใน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

เครือขายและ

พัฒนาวิชาชีพครู 

 จัดอบรม สช 

อปท 

 

 

โรงเรียน 

4. การยกระดับคุณภาพโรงเรียน

ระดับอําเภอ ดานวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตรและเทคโนโลยีใน

จังหวัดหนองคาย 

สํานักบริหาร

เครือขายและ

พัฒนาวิชาชีพครู 

- สํานักวิชาการ 

 

ดําเนินการ

จัดอบรม 

สพฐ 

สช 

อปท 

 

 

ตนสังกัด

โรงเรียน 

5. การพัฒนาคุณภาพการจัดการ

เรียนการสอนวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร และเทคโนโลยี  ใน

โรงเรียนปทุมคงคา ภายใตการ

ดูแลของ สสวท. 

สํานักบริหาร

เครือขายและ

พัฒนาวิชาชีพครู 

- สํานักวิชาการ 

 

ดําเนินการ

จัดอบรม 

สพฐ 

 

ตนสังกัด

โรงเรียน 

6. การพัฒนาคุณภาพการจัดการ

เรียนการสอนวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร และเทคโนโลยี  ใน

โรงเรียนดาราคาม ภายใตการ

ดูแลของ สสวท. 

สํานักบริหาร

เครือขายและ

พัฒนาวิชาชีพครู 

- สํานักวิชาการ 

 

ดําเนินการ

จัดอบรม 

สพฐ 

 

ตนสังกัด

โรงเรียน 

17. ผูรับผิดชอบโครงการ 

17.1 หัวหนาโครงการ 

ช่ือ-สกุล ดร. สุพรรณี ชาญประเสริฐ  โทรศัพท 0-2392-4021 ตอ 1311  

E-mail address supunnee@ipst.ac.th   

17.2 เลขานุการโครงการ 

ช่ือ-สกุล นายสามารถ คงทวีเลิศ   โทรศัพท 0-2392-4021 ตอ 1151 

E-mail address sakon@ipst.ac.th   
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ยุทธศาสตรท่ี 3 ขับเคลื่อนกระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี

ใหเนนความเขาใจ ลงมือปฏิบัติการ และสามารถนําไปใชจริงท้ังในและนอก

ระบบ ตามแนวทาง สสวท. 

เปาประสงคยุทธศาสตร : มีกลไกขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตามแนวทาง สสวท. สําหรับสถานศึกษาท้ัง 

ในและนอกระบบ  

ตัวชี้วดัและคาเปาหมาย : 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 2562 

1. จํานวนสมาคมวิชาชีพ และสถาบันตางๆ ท่ีพัฒนาและจัดการเรียนการสอนนอกช้ันเรียนท่ีเหมาะสม 

ตามแนวทาง สสวท. 

แหง/

สถาบัน 

100 

2. จํานวนเครื่องมือในการสอบคัดเลือกเขามหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับกระบวนการจัดการเรียนการ

สอนตามแนวทาง สสวท.  

ฉบับ 5 

 

โครงการหลกัภายใตยุทธศาสตร 
โครงการหลัก งบประมาณ 

13.  โครงการพัฒนาและจัดการเรียนการสอนนอกช้ันเรียนท่ีเหมาะสมตามแนวทาง สสวท. 
(Science and Mathematics Literacy)   

        5,912,000  

14. โครงการพัฒนาและสงเสริมการใชเครื่องมือในการสอบคัดเลือกเขามหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับ
กระบวนการจดัการเรียนการสอนตามแนวทาง สสวท. (Science and Mathematics 
Literacy) 

        1,233,000  

รวม        7,145,000  
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โครงการหลัก 13 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

1. ช่ือโครงการ พัฒนาและจัดการเรียนการสอนนอกชั้นเรียนท่ีเหมาะสมตามแนวทาง สสวท. (Science and 

Mathematics Literacy) 

2. ลักษณะโครงการ  ใหม   ตอเนื่อง         

3. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 

ยุทธศาสตรชาติท่ีเกี่ยวของ เปาหมายท่ีเกี่ยวของ ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและ

เสรมิสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 เปาหมายท่ี 1 คนไทยเปนคนดี

คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับ   

วิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21   

 เปาหมายท่ี 2 สังคมไทยมี

สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือและสนับสนุน

ตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต 

 ประเด็นท่ี 4.2 การพัฒนาศักยภาพคน

ตลอดชวงชีวิต 

• ประเด็นยอยท่ี 4.2.2 ชวงวัยเรียน/วัยรุน 

ปลูกฝงความเปนคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะ

ความสามารถการเรยีนรูท่ีสอดรับกับทักษะ

ในศตวรรษท่ี 21 

 ประเด็นท่ี 4.3 ปฏิรูปกระบวนการ

เรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลีย่นแปลง    

ในศตวรรษท่ี 21 

• ประเด็นยอยท่ี 4.3.1 การปรับเปลีย่น

ระบบการเรียนรูใหเอ้ือตอการพัฒนาทักษะ

สําหรับศตวรรษท่ี 21 

• ประเด็นยอยท่ี 4.3.2 การเปลีย่นโฉม

บทบาท “ครู” ใหเปนครูยุคใหม 

• ประเด็นยอยท่ี 4.3.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพ 

ระบบบรหิารจดัการศึกษาในทุกระดับ  

ทุกประเภท 

• ประเด็นยอยท่ี 4.3.4 การพัฒนาระบบ

การเรยีนรูตลอดชีวิต 

4. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของ เปาหมายท่ีเกี่ยวของ แนวทางท่ีเกี่ยวของ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและ

พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

 เปาหมายท่ี 2 คนในสังคมไทย

ทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และ

ความสามารถเพ่ิมข้ึน 

 เปาหมายท่ี 3 คนไทยไดรับ

การศึกษาท่ีมีคณุภาพสูงตามมาตรฐาน 

สากลและสามารถเรยีนรูดวยตนเอง

 แนวทางการพัฒนา 3.2 พัฒนาศักยภาพ 

คนใหมีทักษะความรู และความสามารถ   ใน

การดํารงชีวิตอยางมคีุณคา 

• 3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุนใหมี

ทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ  

มีความคิดสรางสรรค มีทักษะการทํางาน
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ยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของ เปาหมายท่ีเกี่ยวของ แนวทางท่ีเกี่ยวของ 

อยางตอเน่ือง และการใชชีวิตท่ีพรอมเขาสูตลาดงาน 

 แนวทางการพัฒนา 3.3 ยกระดับคณุภาพ

การศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 

• 3.3.1 ปรับหลักสูตรการผลิตครูท่ีเนน

สมรรถนะ มีจติวิญญาณความเปนครู เปนผู

แนะนําและสามารถกระตุนการเรยีนรูของ

ผูเรยีน 

5. ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล  นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

6. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร สสวท. ปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 

ยุทธศาสตรท่ี 3 ขับเคลื่อนกระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีใหเนน

ความเขาใจ ลงมือปฏิบัติการ และสามารถนําไปใชจริงท้ังในและนอกระบบ ตามแนวทาง สสวท. 

เปาประสงค  มีกลไกขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตามแนวทาง สสวท. สําหรับสถานศึกษาท้ัง ในและนอกระบบ 

กลยุทธ พัฒนากลไกขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตามแนวทาง สสวท. ในสถานศึกษานอกระบบ ใหครอบคลุม 

ทุกภูมิภาค 

ผลผลิต สถานศึกษานอกระบบสมาคมวิชาชีพ และสถาบันตางๆ จัดการเรียนรูตามแนวของ สสวท. 

นอกชั้นเรียนเพ่ิมมากข้ึนอยางตอเนื่อง  

ผลลัพธ นักเรียนไทยมีความรู ความสามารถดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลย ีท่ีสามาร

นําไปใชแกปญหาการดํารงชีพและเปนประชากรท่ีมีความรู นักวิชาชีพฐานด ี

7. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) 

พ.ศ. 2553 ไดนิยามการศึกษาวาเปน “กระบวนการเรียนรูเพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการ

ถายทอดความรู การฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ 

การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม สังคม การเรียนรูและปจจัยเก้ือหนุนใหบุคคลเรียนรู

อยางตอเนื่องตลอดชีวิต” โดยการศึกษาตลอดชีวิต หมายถึง “การศึกษาท่ีเกิดจากการผสมผสานระหวาง

การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือใหสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตไดอยาง

ตอเนื่องตลอดชีวิต” ซ่ึงจุดมุงหมายของการจัดการศึกษานั้นเปนไปตามมาตราท่ี 6 พัฒนาคนไทยใหเปนมนุษย           

ท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต 

สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข ซ่ึงการศึกษาตองยึดหลักใหเปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน 

ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา และการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง 

โดยมีความหลากหลายในทางปฏิบัติ กําหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ

และประเภทการศึกษา รวมถึงสงเสริมและพัฒนาวิชาชีพครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่อง      

มีการระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ มาใชในการจัดการศึกษา และใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน 
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องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ

สถาบันสังคมอ่ืนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

การศึกษาเรียนรู สามารถเกิดไดทุกท่ี ไมวาจะเปนในหองเรียน นอกหองเรียน เนื่องจากความรูอยูใน

ทุกท่ีท่ีผูเรียนไดสัมผัส เชน ธรรมชาติรอบตัวเพ่ือเรียนรูธรรมชาติของชีวิต ชุมชนเพ่ือเรียนรูการเมือง การเงิน

การคํานวณ สังคม เทคโนโลยี วัฒนธรรมประเพณี และการอยูรวมกัน เปนตน การจัดกิจกรรมการเรียนรู       

ท่ีเหมาะสมนอกหองเรียนจะเปนการเสริมความรูและทักษะโดยเฉพาะอยางยิ่งทักษะท่ีสําคัญในศตวรรษท่ี 21 

ใหกับผูเรียนไมวาผูเรียนจะเปนนักเรียนหรือครู คณาจารย บุคลาการทางการศึกษา ในปจจุบันนักเรียนนิยม  

หาความรูนอกหองเรียนมากข้ึน โดยเรียนรูดวยตนเองผานการเขารวมกิจกรรม ผานเทคโนโลยีตาง ๆ หรือ

ลงทะเบียนกับสถานศึกษานอกระบบ เพ่ือเรียนรูเพ่ิมเติมจากบทเรียน การสนับสนุนใหเกิดการจัดการเรียนรู

ตามแนวทาง สสวท. ไดแก การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู เนนใหนักเรียนตั้งคําถาม คนควาหาคําตอบ

ดวยตนเอง ฝกแกปญหา ลงมือฝกปฏิบัติการวิทยาศาสตรอยางเหมาะสม จะเปนการเพ่ิมความรูและทักษะท่ีสําคัญ

ใหกับนักเรียนเพ่ือหลอหลอมใหเปนบุคลากรท่ีพรอมสําหรับการทํางาน นอกจากนี้ครู คณาจารย และบุคลากร

ทางการศึกษาท่ีผานการฝกปฏิบัติจะมีความรูและทักษะท่ีสามารถสงผานใหกับนักเรียนไดอยางเหมาะสม 

8. วัตถุประสงค 

8.1 เพ่ือปรับ พัฒนา และสงเสริมการจัดการเรียนการสอนนอกชั้นเรียนตามแนวทางของ สสวท.  

8.2 สรางเครือขายความรวมมือ เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนนอกชั้นเรียนตามแนวทาง สสวท. 

8.3 พัฒนาสื่อและบุคลากรสําหรับการเรียนรูนอกชั้นเรียน 

9. เปาหมายของโครงการหลัก 

9.1 ผลผลิต (Output)  

ตัวชี้วัดผลผลิต 
คาเปาหมาย 

หนวยนับ 2562 

เชิงปริมาณ   

1. หนวยงานภายนอกใหความรวมมอืในการดําเนินงานตามแนวทาง สสวท. หนวยงาน 7 

2. นักเรียนท่ีเขารวมโครงการฯ คน 3,800 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเขารวมโครงการฯ และผานการพัฒนา คน 600 

4. ผลงานวิจัย ช้ิน 60 

5. สื่อสงเสริมการเรียนรู   ช้ิน 5 

เชิงคุณภาพ   

1. นักเรียนท่ีเขารวมโครงการฯ มคีวามรูความสามารถในการทํางานวิจยัวิทยาศาสตร

สิ่งแวดลอมตามแนวทาง สสวท. 

รอยละ 85 

2. ครแูละบุคลากรทางการศึกษามคีวามรูความเขาใจ  ในหลักวิธีดําเนินการตรวจวัดทางดาน

สิ่งแวดลอม โดยสามารถนําไปใชในการขยายผล และถายทอดใหกับนักเรียนและนักศึกษา

ในการเรียนรูและทํางานวิจัยวิทยาศาสตรตามแนวทาง สสวท. 

รอยละ 80 

3. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีเขารวมโครงการฯ ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู

และประสบการณในการใชสื่อและการทํางานวิจัย ซึ่งจะนําองคความรูท่ีไดไปสูการศึกษา

รอยละ 80 
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ตัวชี้วัดผลผลิต 
คาเปาหมาย 

หนวยนับ 2562 

คนควาวิจัยในระดับท่ีลึกและกวางมากข้ึน ซึ่งเปนแนวทางหน่ึงท่ีจะชวยพัฒนาการศึกษา

ในประเทศไทย 

4. ไดผลงานวิจัยท่ีสามารถนําไปเผยแพรและใชเปนตัวอยางในการเรยีนการสอนวิทยาศาสตร

ในแนวทาง สสวท. และใชในการพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตรในประเทศไทย 

ช้ิน 60 

5. ไดสื่อสงเสริมการเรยีนรูประกอบในการเรยีนการสอนตามแนวทาง สสวท. ในโรงเรียน ช้ิน 5 

9.2 ผลลัพธ (Outcome) 

ตัวชี้วัดผลลัพธ 
คาเปาหมาย 

หนวยนับ 2562 

เชิงปริมาณ   

1. นักเรียนท่ีเขารวมโครงการ คน 3,800 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรบัการพัฒนา คน 600 

3. หนวยงานเขารวมและใหการสนับสนุนแนวทางการดําเนินงานของ สสวท. หนวยงาน 7 

4. ผลงานวิจัย ช้ิน 60 

5. จํานวนสื่อตามแนวทาง สสวท.  ช้ิน 5 

เชิงคุณภาพ   

1. นักเรียนท่ีเขารวมโครงการฯ สามารถทํางานวิจัยตามแนวทาง สสวท. รอยละ 80 

2. ครแูละบุคลากรทางการศึกษามคีวามรูความเขาใจในการดําเนินกิจกรรมนอกหองเรยีน 

รวมถึงงานวิจัยตามแนวทาง สสวท. โดยสามารถนําไป 

ขยายผลและถายทอดใหกับนักเรยีนและนักศึกษา 

รอยละ 80 

3. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีเขารวมโครงการฯ ไดแลกเปลี่ยนความรูและ

ประสบการณในการใชสื่อและการทํางานวิจัย และนําองคความรู 

ท่ีไดไปศึกษาและวิจัยในระดับท่ีลกึและกวางมากข้ึน ซึ่งเปนแนวทางในการพัฒนาการศึกษา

ในประเทศไทย 

รอยละ 80 

4. ผลงานวิจัยท่ีสามารถนําไปเผยแพรและใชเปนตัวอยางในการเรียนการสอนวิทยาศาสตรใน

แนวทาง สสวท. และใชในการพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตรในประเทศไทย 

ช้ิน 

 

60 

 

5. ไดสื่อสงเสริมการเรยีนรูประกอบในการเรยีนการสอนตามแนวทาง สสวท. สําหรับ

โรงเรียน 

ช้ิน 5 

10. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายของกิจกรรมหลักของโครงการ 

กิจกรรมหลกั ตัวชี้วัดผลผลิต 
คาเปาหมาย 

หนวยนับ 2562 

1. การสงเสริมและสนับสนุน

จัดการเรียนการสอนดาน

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

ตามแนวทาง สสวท. 

1. หนวยงานภายนอกใหความรวมมือในการดําเนินงานตาม

แนวทาง สสวท. 

หนวยงาน 7 

2. นักเรียนท่ีเขารวมโครงการฯ คน 3,800 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเขารวมโครงการฯ และ

ผานการพัฒนา 

คน 600 
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4. ผลงานวิจัย ช้ิน 60 

5. สื่อสงเสริมการเรียนรู ช้ิน 5 

11. กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน   ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

12. พ้ืนท่ีการดําเนินการ   สสวท. โรงเรียนทุกสังกัด มหาวิทยาลัยเครือขาย 

13. ระยะเวลาดําเนินโครงการ   ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

14. เงินงบประมาณ จํานวน  5,912,000  บาท 

15. เปาหมายและงบประมาณ 

กิจกรรม 
ป 2562 

เปาหมาย งบประมาณ 

1. การสงเสริมและสนับสนุนจัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมตามแนวทาง 

สสวท.  

7 แหง/ 

4,400 คน/  

65 ช้ิน 

5,912,000 

รวม  5,912,000 

16. หนวยงานรับผิดชอบกิจกรรมและหนวยงานรวมดําเนินงาน 

กิจกรรม 

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กิจกรรม 

หนวยงานของ สสวท.  
ท่ีรวมดําเนินการ 

หนวยงานภายนอก  
ท่ีรวมดําเนินการ 

หนวยงาน 
บทบาท/ 
หนาท่ี 

หนวยงาน บทบาท/หนาท่ี 

1. การสงเสริมและ
สนับสนุนจดัการเรียนการ
สอนดานวิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอมตามแนวทาง 
สสวท. 

โครงการ

วิทยาศาสตร

สิ่งแวดลอม

โลก 

  - GLOBE Implementation 

Office ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- GLOBE Asia-Pacific Regional 

Coordination Office (RCO) 

- มหาวิทยาลยัและโรงเรียนใน

เครือขายโครงการ GLOBE ท้ัง

ในประเทศและตางประเทศ 

1) ใหการสนับสนุน 

ดานวิชาการ 

พัฒนาสื่อ 

2) เขารวมกิจกรรม 

และรวมพัฒนาสื่อ 

17. ผูรับผิดชอบโครงการ 

17.1 หัวหนาโครงการ 

ช่ือ-สกุล ดร.วรวรงค รักเรืองเดช  โทรศัพท 0-2392-4021 ตอ 1101  

E-mail address wrakr@ipst.ac.th 

17.2 เลขานุการโครงการ 

ช่ือ-สกุล นางยุพาพร ลาภหลาย   โทรศัพท  0-2392-4021 ตอ 1124 

E-mail address ytipj@ipst.ac.th  
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โครงการหลัก 14 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

1. ช่ือโครงการ พัฒนาและสงเสริมการใชเครื่องมือในการสอบคัดเลือกเขามหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับ

กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง สสวท. (Science and Mathematics Literacy) 

2. ลักษณะโครงการ  ใหม   ตอเนื่อง         

3. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 

ยุทธศาสตรชาติท่ีเกี่ยวของ เปาหมายท่ีเกี่ยวของ ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและ

เสรมิสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 เปาหมายท่ี 1 คนไทยเปนคนดี 

คนเกง มีคณุภาพ พรอมสําหรับ      วิถี

ชีวิตในศตวรรษท่ี 21   

 เปาหมายท่ี 2 สังคมไทยมี

สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือและสนับสนุน ตอ

การพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต 

 ประเด็นท่ี 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู

ท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ

ท่ี 21 

• ประเด็นยอยท่ี 4.3.1 การปรับเปลี่ยน

ระบบการเรียนรูใหเอ้ือตอการพัฒนาทักษะ

สําหรับศตวรรษท่ี 21 

• ประเด็นยอยท่ี 4.3.3 การเพ่ิม

ประสิทธิภาพ ระบบบริหารจดัการศึกษา  ใน

ทุกระดับ ทุกประเภท 

4. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของ เปาหมายท่ีเกี่ยวของ แนวทางท่ีเกี่ยวของ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและ

พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

 เปาหมายท่ี 2 คนในสังคมไทย  

ทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และ

ความสามารถเพ่ิมข้ึน 

 เปาหมายท่ี 3 คนไทยไดรับ

การศึกษาท่ีมีคณุภาพสูงตามมาตรฐาน 

สากลและสามารถเรยีนรูดวยตนเอง

อยางตอเน่ือง 

 แนวทางการพัฒนา 3.3 ยกระดับ

คุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 

• 3.3.3 พัฒนาระบบประเมินคุณภาพ

มาตรฐานท่ีสามารถวัดและประเมินผลคุณภาพ

ผูเรยีน ท้ังดานทักษะ ความรู ความสามารถ 

และสมรรถนะตามมาตรฐาน การเรียนรูแตละ

ระดับการศึกษา 

5. ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล  นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

6. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร สสวท. ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

ยุทธศาสตรท่ี 3 ขับเคลื่อนกระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีใหเนน

ความเขาใจ ลงมือปฏิบัติการ และสามารถนําไปใชจริงท้ังในและนอกระบบ ตามแนวทาง สสวท. 

เปาประสงค มีกลไกขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตามแนวทาง สสวท. สําหรับสถานศึกษาท้ัง ในและนอกระบบ 

กลยุทธ พัฒนาและสงเสริมการรับนักศึกษาในการเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาโดยเนนทดสอบความเขาใจ 

ผลผลิตท่ี 12 มหาวิทยาลยัใชเครื่องมือในการรับนักศึกษาเขาศึกษา โดยเนนการคิดวิเคราะห การแกปญหา 

และสามารถนําไปใชไดจริงเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง 

95



ผลลัพธ นักเรียนไทยมีความรู ความสามารถดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ท่ีสามารถ

นําไปใชแกปญหาการดํารงชีพและเปนประชากรท่ีมีความรู นักวิชาชีพฐานดี 

7. หลักการและเหตุผล 

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) 

พ.ศ. 2553 ซ่ึงตองจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู 

และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข ซ่ึงการจัด

การศึกษานั้นจะตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียน        

มีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาจึงตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม  

ตามศักยภาพ โดยการจัดการศึกษาตองเนนความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรูและบูรณาการตามความเหมาะสม

ของแตละระดับการศึกษา โดยตองมีความรูเก่ียวกับตนเอง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปญญาไทย 

และการประยุกตใชภูมิปญญา ภาษา ทักษะในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตอยางมีความสุข และความรู

และทักษะดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ซ่ึงหลังจากการจัดการศึกษาแลว สถานศึกษาจะตอง

ประเมินผูเรียน โดยพิจารณาจากพัฒนาการของผูเรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การรวม

กิจกรรม และการทดสอบควบคูไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแตละระดับและรูปแบบ

การศึกษา นอกจากนี้ในการจัดสรรโอกาสการเขาศึกษาตอใหสถานศึกษาใชวิธีการท่ีหลากหลาย และนําผล   

การประเมินผูเรียนตามวรรคหนึ่งมาใชประกอบการพิจารณาดวย 

ในปจจุบัน การจัดสรรโอกาสการศึกษาตอ การคัดเลือกนักเรียนโครงการตาง ๆ ใชวิธีการจัดสอบ   

โดยลักษณะขอสอบเปนการทดสอบความรู ซ่ึงการทดสอบในลักษณะนี้ สงผลตอกระบวนการจัดการเรียนรู   

ในหองเรียน ซ่ึงครูและบุคลากรทางการศึกษาจะพยายามเนนเนื้อหา เนนความจํา เนนใหผูเรียนสามารถนําไปใช

ในการสอบ เพ่ือใหไดคะแนนท่ีสูงพอท่ีจะมีโอกาสในการศึกษาตอหรือผานการคัดเลือก ในความเปนจริง

นอกเหนือจากเนื้อหาท่ีผูเรียนตองเรียนรูแลว ผูเรียนควรท่ีจะตองมีการรูเรื่อง (literacy) และมีสมรรถนะ 

(competency) ในวิชาตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคประเทศไทย 4.0 ท่ีผูเรียนตองรอบรู รูเรื่องและมีสมรรถนะ

ดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (science and math literacy and competency) เพ่ือใหเขาใจในแงมุม

ของความรูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร สามารถนําความรูนั้นไปใชในการตัดสินใจแกปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน 

ดําเนินชีวิตไดอยางเหมาะสม สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มีความเขาใจและการมีสวนรวม

ในการพัฒนาประเทศอยางมีประสิทธิภาพและชวยรักษาความม่ันคงของประเทศ   

ดังนั้นเพ่ือเปนการกระตุนใหมีการจัดการเรียนรูเนน science and math literacy and competency 

มากข้ึน สสวท. มีความตั้งใจท่ีจะปรับกระบวนการสอบ โดยใหขอสอบตาง ๆ เชน ขอสอบคัดเลือกเขาสถาบัน 

อุดมศึกษา ขอสอบคัดเลือกโครงการตาง ๆ เชน ทุน พสวท. และทุน สควค.ระดับอุดมศึกษา มีการเนน 

science and math literacy and competency ซ่ึงคาดหมายวาจะสงผลใหครูหันมาจัดการเรียนรูท่ีสงเสริม

การรูเรื่องทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร เพ่ือใหนักเรียนมีความเขาใจในวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร    

เพ่ือนําไปใชในแงมุมตางๆของชีวิต โดยไมเนนการทองจําเพียงอยางเดียว 
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8. วัตถุประสงค 

8.1 พัฒนากรอบการประเมินสําหรับการทดสอบคัดเลือกวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

8.2 พัฒนาเครื่องมือในการสอบคัดเลือกนักเรียนทุนระดับอุดมศึกษาวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

8.3 เพ่ือดําเนินการวิจัยขอสอบท่ีเนน science and math literacy and competency   

9. เปาหมายของโครงการหลัก 

9.1 ผลผลิต (Output)  

ตัวชี้วัดผลผลิต 
คาเปาหมาย 

หนวยนับ 2562 

เชิงปริมาณ   

1. กรอบการประเมินสําหรับการทดสอบคัดเลือกนักเรยีนระดับอุดมศกึษาวิชา

วิทยาศาสตรและคณติศาสตร 

ชุด 1 

2. เครื่องมือสําหรับการทดสอบคดัเลอืกนักเรียนทุนระดับอุดมศึกษาวิชาวิทยาศาสตร

และคณิตศาสตร (4 วิชา ไดแก ฟสิกส เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร) 

ฉบับ 4 

เชิงคุณภาพ   

1. เครื่องมือทดสอบคดัเลือกนักเรียนระดับอุดมศึกษาวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

ท่ีเนน science and math literacy and competency โดยเครือ่งมือผานการ

พิจารณาจากผูเช่ียวชาญ สามารถคัดเลือกนักเรียน  ท่ีมีลักษณะตามตองการ มี

ความรูรอบดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรท่ีเปนประโยชนตอการศึกษาและ

ประโยชนตอการดําเนินชีวิต 

ฉบับ 4 

9.2 ผลลัพธ (Outcome) 

ตัวชี้วัดผลลัพธ 
คาเปาหมาย 

หนวยนับ 2562 

เชิงปริมาณ   

1. กรอบการประเมินสําหรับการทดสอบคัดเลือกนักเรยีนระดับอุดมศกึษา ชุด 1 

2. เครื่องมือทดสอบคดัเลือกนักเรียนระดับอุดมศึกษาวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

(4 วิชา ไดแก ฟสิกส เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร) 

ฉบับ 4 

เชิงคุณภาพ   

1. กรอบการประเมินสําหรับการทดสอบคัดเลือกนักเรยีนระดับอุดมศกึษาซึ่งเนนการรู

เรื่องทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรท่ีนักเรียนจําเปนตองรู ซึ่งมีรายละเอียดรูปแบบ

ของเครื่องมือและจํานวนขอสอบท่ีสามารถจําแนกการรูเรื่องวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตรของนักเรียนได 

ชุด 1 

2. เครื่องมือทดสอบคดัเลือกนักเรียนระดับอุดมศึกษาวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรท่ี

เปนไปตามหลักสูตรและเนนกระบวนการจัดการเรยีนการสอนตามแนวทาง สสวท. 

ซึ่งขอสอบเนนทดสอบการรูเรื่องวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรของนักเรียน ซึ่ง

สามารถคัดนักเรียนท่ีมลีักษณะท่ีพึงประสงคได 

ฉบับ 4 
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10. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายของกิจกรรมหลักของโครงการ 

กิจกรรมหลกั ตัวชี้วัดผลผลิต 
คาเปาหมาย 

หนวยนับ 2562 

1. การพัฒนาเครื่องมือในการ

สอบคัดเลือกนักเรียน

ระดับอุดมศึกษาวิชาวิทยาศาสตร

และคณิตศาสตร   

1. เครื่องมือทดสอบคดัเลือกนักเรียนระดับ อุดมศึกษาวิชา

วิทยาศาสตรและคณติศาสตรท่ีเปนไปตามหลักสูตรและ

เนนกระบวนการจัดการเรยีนการสอนตามแนวทาง สสวท. 

เนนทดสอบการรูเรื่องวิทยาศาสตรและคณติศาสตรของ

นักเรียน  

ฉบับ 4 

11. กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน  นักเรียนท่ีจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและกําลังสอบ

คัดเลือกเขาอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยไดนิสิต/นักศึกษาท่ีทักษะการรูเรื่องทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

12. พ้ืนท่ีการดําเนินการ สสวท. และศูนยสอบ  

13. ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

14. เงินงบประมาณ จํานวน 1,233,000 บาท   

15. เปาหมายและงบประมาณ 

กิจกรรม 
ป 2562 

เปาหมาย งบประมาณ 

1. การพัฒนาเครื่องมือในการสอบคดัเลือกนักเรียนระดับอุดมศึกษาวิชา

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร   

4 ฉบับ 1,233,000 

รวม 4 ฉบับ 1,233,000 

16. หนวยงานรับผิดชอบกิจกรรมและหนวยงานรวมดําเนินงาน 

กิจกรรม 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

กิจกรรม 

หนวยงานของ สสวท. 

ท่ีรวมดําเนินการ 

หนวยงานภายนอก 

ท่ีรวมดําเนินการ 

หนวยงาน บทบาท/หนาท่ี หนวยงาน บทบาท/หนาท่ี 

1. การพัฒนาเครื่องมือใน

การสอบคดัเลือกนักเรียน

ระดับอุดมศึกษาวิชา 

วิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร   

ฝายบรหิาร

โครงการ

ริเริม่พิเศษ 

- ฝาย พสวท. 

- ฝาย สควค. 

- สํานักวิชาการ 

- สาขาวิจัยและ 

ประเมินผล 

1) รวมกําหนด

กรอบการประเมนิ 

2) รวมพิจารณาตน

รางแบบทดสอบ 

- ศูนยมหาวิทยาลัย 

(จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร, 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม, 

มหาวิทยาลยัขอนแกน และ

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร) 

1) รวมกําหนด

กรอบการประเมนิ 

2) รางเครื่องมือใน

การสอบคดัเลือก 

3) รวมพิจารณา

ตนรางแบบทดสอบ 
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17. ผูรับผิดชอบโครงการ 

17.1 หัวหนาโครงการ 

ช่ือ-สกุล ดร.วรวรงค รักเรืองเดช  โทรศัพท 0-2392-4021 ตอ 1101  

E-mail address  wrakr@ipst.ac.th  

17.2 เลขานุการโครงการ 

ช่ือ-สกุล  ดร.นัฏฐพร รุจิขจร  โทรศัพท  0-2392-4021 ตอ 1311 

E-mail address  nruch@ipst.ac.th  
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ยุทธศาสตรท่ี 4 เร งรัด พัฒนา และสงเสริมผู มีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร และเทคโนโลยี  เ พ่ือเปนกําลังในการพัฒนาประเทศดวย

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 

เปาประสงคยุทธศาสตร :   นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพเขาสูอาชีพท่ี

เหมาะสม เพ่ือเปนกําลังในการพัฒนาประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 

ตัวชี้วดัและคาเปาหมาย : 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 2562 

1. จํานวนนักวิทยาศาสตร นักวิจัย นักเทคโนโลยี นักนวัตกรรมและผูเช่ียวชาญ ดานวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งไดจากการสรางนักเรียน นักศึกษาท่ีมีความสามารถพิเศษ ท่ีพัฒนาโดย 

สสวท. 

คน 

(สะสม) 

6,500 

2. รอยละของนักเรียนทุนผูมีความสามารถพิเศษ พสวท. และโอลิมปกวิชาการ ท่ีสําเร็จการศึกษาและ

ทํางานในหนวยงานท่ีกําหนด ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีและมีคาตอบแทนท่ี

เหมาะสม 

รอยละ 10 

3. รอยละของผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งพัฒนาโดย สสวท. 

ท่ีไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติในระดับชาติและนานาชาติ 

รอยละ 10 

4. รอยละของครูท่ีมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร (สควค.) ท่ีไดรับรางวัลเชิดชู

เกียรติในระดับชาติและนานาชาติ และเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงได 

รอยละ 10 

5. รอยละของผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ไดรับการพัฒนาและ

สงเสริมอยางตอเน่ือง ในระดับตางๆ 

รอยละ 60 

 

โครงการหลกัภายใตยุทธศาสตร 
โครงการหลัก งบประมาณ 

15. โครงการบริหารการผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (สควค.)        25,000,000  

16. โครงการบริหารการพัฒนาและสงเสรมิผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (พสวท.)        51,800,000  

17. โครงการโอลิมปกวิชาการ        17,500,000  

18. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร คณติศาสตร และเทคโนโลย ี        25,566,900  

19. โครงการขยายฐานการพัฒนาผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยสีูแผนการพัฒนา
กําลังคนตามนโยบายประเทศไทย 4.0 

8,019,400  

20. โครงการทุนสนับสนุนการศึกษานักเรียน นักศึกษาและครู เพ่ือพัฒนาใหเปนผูมีความสามารถพิเศษดาน
วิทยาศาสตร คณติศาสตรและเทคโนโลยี และตอบสนองตอความตองการของประเทศและหนวยงานท่ี
เก่ียวของ 

   1,000,000,000  

 

รวม 1,129,347,800  
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โครงการหลัก 15 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

1.  ช่ือโครงการหลัก   บริหารการผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (สควค.) 

2.  ลักษณะโครงการ  ใหม   ตอเนื่อง         

3.  ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 

ยุทธศาสตรชาติท่ีเกี่ยวของ เปาหมายท่ีเกี่ยวของ ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนา

และเสรมิสรางศักยภาพทรัพยากร

มนุษย 

 เปาหมายท่ี 1 คนไทยเปนคนด ี

คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถี

ชีวิตในศตวรรษท่ี 21   

 เปาหมายท่ี 2 สังคมไทยม ี

สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือและสนับสนุน 

ตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต 

 ประเด็นท่ี 4.2 การพัฒนาศักยภาพคน 

ตลอดชวงชีวิต 

• ประเด็นยอยท่ี 4.2.2 ชวงวัยเรียน/วัยรุน 

ปลูกฝงความเปนคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะ

ความสามารถการเรยีนรูท่ีสอดรับกับทักษะใน

ศตวรรษท่ี 21 

 ประเด็นท่ี 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู 

ท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

• ประเด็นยอยท่ี 4.3.1 การปรับเปลีย่นระบบ

การเรยีนรูใหเอ้ือตอการพัฒนาทักษะสําหรับ

ศตวรรษท่ี 21 

• ประเด็นยอยท่ี 4.3.2 การเปลีย่นโฉมบทบาท 

“ครู” ใหเปนครูยุคใหม 

• ประเด็นยอยท่ี 4.3.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ

บริหารจดัการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 

• ประเด็นยอยท่ี 4.3.4 การพัฒนาระบบการ

เรียนรูตลอดชีวิต 

4.  ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของ เปาหมายท่ีเกี่ยวของ แนวทางท่ีเกี่ยวของ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและ

พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

 เปาหมายท่ี 2 คนในสังคมไทย 

ทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และ

ความสามารถเพ่ิมข้ึน 

 เปาหมายท่ี 3 คนไทยไดรับ

การศึกษาท่ีมีคณุภาพสูงตามมาตรฐาน 

สากลและสามารถเรยีนรูดวยตนเอง

อยางตอเน่ือง 

 แนวทางการพัฒนา 3.2  พัฒนาศักยภาพคน

ใหมีทักษะความรู และความสามารถในการ

ดํารงชีวิตอยางมีคณุคา 

• 3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุนใหมี

ทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ               

มีความคิด สรางสรรค มีทักษะการทางานและ    

การใชชีวิตท่ีพรอมเขาสูตลาดงาน 

 แนวทางการพัฒนา 3.3  ยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 

• 3.3.1 ปรับหลักสูตรการผลิตครูท่ีเนน
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ยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของ เปาหมายท่ีเกี่ยวของ แนวทางท่ีเกี่ยวของ 

สมรรถนะ มีจติวิญญาณความเปนครู เปนผู

แนะนําและสามารถกระตุนการเรียนรูของผูเรียน 

5.  ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและ

วัฒนธรรม 

6.  ความสอดคลองกับยุทธศาสตร สสวท. ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

ยุทธศาสตรท่ี 4 เรงรัด พัฒนา และสงเสริม  ผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ 

เทคโนโลยี เพ่ือเปนกําลังในการพัฒนาประเทศดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 

เปาประสงค นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพเขาสูอาชีพท่ีเหมาะสม  

เพ่ือเปนกําลังในการพัฒนาประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 

กลยุทธ ผลิตและพัฒนาครูคุณภาพ เพ่ือเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง ในการขับเคลื่อนการศึกษาอยางมี 

คุณภาพ 

ผลผลิต 

บัณฑิต สควค. มีคุณภาพและสามารถเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงขับเคลื่อนการศึกษาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

ผลลัพธ 

ประเทศไทยมีนักวิทยาศาสตร นักวิจัย นักเทคโนโลยี นักนวัตกรรมและผูเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ท่ีเพ่ิมข้ึนจากการสรางนักเรียน นักศึกษาท่ีมีความสามารถพิเศษ 

7.  หลักการและเหตุผล 

  ดวยคณะกรรมการกําหนดนโยบายการดําเนินงานพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ในการประชุมครั้งท่ี 34-2/2560 เม่ือวันท่ี 9 มีนาคม พ.ศ. 2560  ไดมีมติ

เห็นชอบในหลักการใหปรับปรุงและขยายระยะเวลาการดําเนินงานโครงการ สควค. ระยะท่ี 3 จากเดิม พ.ศ.

2556 - 2561 ไปอีก 5 ป เปน พ.ศ.2562 - 2566  โดยขยายกลุมเปาหมายผูรับทุน ปรับรูปแบบการสรรหา

และพัฒนาผูรับทุน และปรับรูปแบบการบริหารโครงการโดยการประกันคุณภาพ ซ่ึงแตละปจะดําเนินการให

ทุนระดับปริญญาตรีจํานวนปละไมเกิน 200 ทุน  เพ่ือสรางความเขมแข็งท้ังดานวิชาการ ภาษาอังกฤษ และ

การปลูกฝงความเปนครู ใหมีความพรอมกอนศึกษาตอในระดับปริญญาโท  ทุนระดับปริญญาโทจํานวนปละไม

เกิน 250 ทุน ทุนตอเนื่องเพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพ ณ ตางประเทศ  จํานวนปละไมเกิน 50 ทุน และทุนระดับ

ปริญญาเอก เพ่ือสรางครูของครูใหกับมหาวิทยาลัยท่ีเปนศูนยผลิตครูทุนโครงการ สควค. จํานวนปละไมเกิน 

20 ทุน 

  ดังนั้น  สสวท. จึงไดจัดทําโครงการบริหารการผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร (สควค.) ข้ึน  เพ่ือสรรหาบุคคลท่ัวไปเขารับทุนและพัฒนาใหมีศักยภาพสูง สําหรับเปนครูใน
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โรงเรียนท่ีมีการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ในสังกัด สพฐ.  ซ่ึงจะเปนกําลัง

สําคัญท่ีจะชวยยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรในโรงเรียน  ชวยแกไขปญหาการ

ขาดแคลนครูในสาขาเฉพาะทาง และสอดรับกับยุทธศาสตรชาติ เรื่อง การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

เปนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ และยุทธศาสตรท่ี 4 “เรงรัด พัฒนา และ

สงเสริมผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี เพ่ือเปนกําลังในการพัฒนา

ประเทศดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตามนโยบายประเทศไทย 4.0” นอกจากนี้  ยังเปนการ

ดําเนินงานตอเนื่องจากปงบประมาณ 2561 ในเรื่องการพัฒนาศักยภาพผูรับทุนรุน 5 และ รุน 6 การพัฒนา

ศักยภาพครูตอเนื่องหลังสําเร็จการศึกษา และการติดตามผลการปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษาทุนโครงการ 

สควค. ท่ีเขาปฏิบัติงานสอนในโรงเรียน  รวมถึงการสรางเครือขายวิชาการของผูสําเร็จการศึกษาทุนโครงการ 

สควค. และการติดตาม การพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาอยางตอเนื่อง  

8.  วัตถุประสงค 

 8.1 เพ่ือสรรหาบุคคลท่ีผานเกณฑมาตรฐานการคัดเลือกเขารับทุนโครงการ สควค. 

 8.2 เพ่ือพัฒนาและสงเสริมศักยภาพผูรับทุนใหมีความรู  ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน  

            นักเรียนผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี   

 8.3 เพ่ือสงเสริมใหบัณฑิต สควค. มีศักยภาพดานการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลย ี

9.  เปาหมายของโครงการหลัก 

   9.1 ผลผลิต (Output)  

ตัวชี้วัดผลผลิต 
คาเปาหมาย 

หนวยนับ 2562 

เชิงปริมาณ   

1. ผูรับทุนโครงการ สควค. คน 470 

2. ผูรับทุนโครงการ สควค. ท่ีไดรบัการพัฒนาศักยภาพดานการจดัการเรยีนรู

วิทยาศาสตร คณติศาสตรเทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ 

คน 752 

3. รายงานการติดตามผลการปฏบัิติงานสอนของผูสาํเร็จการศึกษาทุนโครงการ สควค. ฉบับ 1 

เชิงคุณภาพ   

1. ผูรับทุนมีคุณภาพเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด รอยละ 80 

    9.2 ผลลัพธ (Outcome) 

ตัวชี้วัดผลลัพธ 
คาเปาหมาย 

หนวยนับ 2562 

เชิงปริมาณ   

1. ผูสําเร็จการศึกษาโครงการ สควค. มีศักยภาพดานการจดัการเรียนรูวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร และเทคโนโลยสีามารถใชภาษาอังกฤษในการคนควาหาความรู และชวย

ในการศึกษาได 

รอยละ 80 

เชิงคุณภาพ   

1. ผูสําเร็จการศึกษาโครงการ สควค. มีผลการประเมินจากผูบังคับบัญชาอยูในระดับด ี รอยละ 80 
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10. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายของกิจกรรมหลักของโครงการ 

กิจกรรมหลกั ตัวชี้วัดผลผลิต 
คาเปาหมาย 

หนวยนับ 2562 

การพัฒนาและสงเสริมการผลิต

ครูท่ีมีความสามารถพิเศษทาง

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

1. จํานวนผูรับทุนโครงการ สควค. คน 470 

2. จํานวนผูรับทุนโครงการ สควค. ท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพ

ดานการจดัการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรเทคโนโลยี และ

ภาษาอังกฤษ 

คน 752 

3. รายงานการติดตามผลการปฏิบัติงานสอนของผูสําเร็จ

การศึกษาทุนโครงการ สควค. 

ฉบับ 1 

11.  กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน  ผูรับทุนโครงการ สควค. และศูนยรวมผลิต  

12.  พ้ืนท่ีการดําเนินการ  จงัหวัดท่ีมีศูนยรวมผลิตตั้งอยู 

13.  ระยะเวลาดําเนินโครงการ  ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 

14.  เงินงบประมาณ จํานวน 25,000,000 บาท 

15.  เปาหมายและงบประมาณ 

กิจกรรม  
ป 2562 

เปาหมาย งบประมาณ 

การพัฒนาและสงเสริมการผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร 

1,222 คน 25,000,000 

1. สรรหาและคดัเลือกผูรบัทุนโครงการ สควค. 470 คน 5,458,000 

2. พัฒนาศักยภาพของผูรับทุนโครงการ สควค. 752 คน 14,936,000 

3. บรรจุ ติดตามผลการศึกษา ผลการปฏิบัติงานของผูรับทุน และการอบรมหลังสําเร็จ

การศึกษา 

รายงาน 

1 ฉบับ 

4,606,000 

รวม  25,000,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106



 

16. หนวยงานรับผิดชอบกิจกรรมและหนวยงานรวมดําเนินงาน 

กิจกรรม 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

กิจกรรม 

หนวยงานของ สสวท.  

ท่ีรวมดําเนินการ หนวยงานภายนอกท่ีรวมดําเนินการ 

 
หนวยงาน บทบาท/หนาท่ี หนวยงาน บทบาท/หนาท่ี 

การพัฒนาและสงเสริม             

การผลิตครูท่ีมีความสามารถ

พิเศษทางวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร 

     

1. สรรหาและคดัเลือกผูรบัทุน

โครงการ สควค. 

ฝาย สควค. สํานัก

วิชาการ 

กรรมการ

สัมภาษณ 

1. ศูนยมหาวิทยาลยั 

2. สทศ. 

1. พัฒนาผูรับทุน 

2. สรางขอสอบ 

2. พัฒนาศักยภาพของผูรับทุน

โครงการ สควค. 

ฝาย สควค. สํานัก

วิชาการ 

วิทยากร ช้ีแจง

หลักสตูรท่ี

ปรับเปลีย่น 

1. มทส. 

2. รร.ฝกประสบการณ 

วิชาชีพครู 

1. ศูนยอบรม 

2. พัฒนาผูรับทุน 

3. บรรจุ ติดตามผลการศึกษา 

ผลการปฏิบัติงานของผูรับทุน 

และการอบรมหลังสําเร็จ

การศึกษา 

ฝาย สควค. สํานัก

วิชาการ 

วิทยากร ช้ีแจง

หลักสตูรท่ี

ปรับเปลีย่น  

1.ศูนยเครือขาย สควค. 

ระดับภูมิภาค 

1. เปนศูนย

ประสาน และ

จัดการอบรม 

     

17.  ผูรับผิดชอบโครงการ 

17.1 หัวหนาโครงการ 

           ช่ือ-สกุล ดร. พรชัย อินทรฉาย   โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 2301 

           E-mail address pinch@ipst.ac.th  

17.2 เลขานุการโครงการ 

           ช่ือ-สกุล ดร. นันทวัน สมสุข             โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 7601 

           E-mail address nnant@ipst.ac.th   
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โครงการหลัก 16 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

1.  ช่ือโครงการ บริหารการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (พสวท.) 

2.  ลักษณะโครงการ  ใหม     ตอเนื่อง         

3.  ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 

ยุทธศาสตรชาติท่ีเกี่ยวของ เปาหมายท่ีเกี่ยวของ ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนา

และเสรมิสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย 

 เปาหมายท่ี 1 คนไทยเปนคนดี 

คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับ 

วิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21   

 เปาหมายท่ี 2 สังคมไทยมี

สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือและสนับสนุน

ตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต 

 ประเด็นท่ี 4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอด

ชวงชีวิต 

• ประเด็นยอยท่ี 4.2.2 ชวงวัยเรียน/วัยรุน ปลูกฝง

ความเปนคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะความสามารถ

การเรยีนรูท่ีสอดรับกับทักษะ            ในศตวรรษ

ท่ี 21 

 ประเด็นท่ี 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ี

ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

• ประเด็นยอยท่ี 4.3.1 การปรับเปลีย่นระบบการ

เรียนรูใหเอ้ือตอการพัฒนาทักษะสําหรับศตวรรษท่ี 

21 

• ประเด็นยอยท่ี 4.3.2 การเปลีย่นโฉมบทบาท 

“ครู” ใหเปนครูยุคใหม 

• ประเด็นยอยท่ี 4.3.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพ

ระบบบรหิารจดัการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 

• ประเด็นยอยท่ี 4.3.4 การพัฒนาระบบการ

เรียนรูตลอดชีวิต 

4.  ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของ เปาหมายท่ีเกี่ยวของ แนวทางท่ีเกี่ยวของ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและ

พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

 เปาหมายท่ี 2 คนในสังคมไทย

ทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู  

และความสามารถเพ่ิมข้ึน 

 เปาหมายท่ี 3 คนไทยไดรับ

การศึกษาท่ีมีคณุภาพสูงตาม

มาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู

ดวยตนเองอยางตอเน่ือง 

 แนวทางการพัฒนา 3.2  พัฒนาศักยภาพคน

ใหมีทักษะความรู และความสามารถในการ

ดํารงชีวิตอยางมีคณุคา 

• 3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุนใหมี

ทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ  

มีความคิดสรางสรรค มีทักษะการทํางานและการ

ใชชีวิตท่ีพรอมเขาสูตลาดงาน 

 แนวทางการพัฒนา 3.3  ยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 

• 3.3.1 ปรับหลักสูตรการผลิตครูท่ีเนน
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ยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของ เปาหมายท่ีเกี่ยวของ แนวทางท่ีเกี่ยวของ 

สมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเปนครู เปนผูแนะนํา

และสามารถกระตุนการเรียนรูของผูเรียน 

5. ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

6. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร สสวท. ปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 

ยุทธศาสตรท่ี 4 เรงรัด พัฒนา และสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ 

เทคโนโลยี เพ่ือเปนกําลังในการพัฒนาประเทศดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตามนโยบาย

ประเทศไทย 4.0 

เปาประสงค นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพเขาสูอาชีพท่ีเหมาะสมเพ่ือ 

เปนกําลังในการพัฒนาประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 

กลยุทธ ผลิตและพัฒนานักวิจัยคุณภาพ เพ่ือเปนนักวิทยาศาสตร นักวิจัย นักนวัตกรรม และนักเทคโนโลยี  

ชั้นนําของประเทศ 

ผลผลิต 

บัณฑิต พสวท. และโอลิมปกวิชาการ มีคุณภาพและเปนนักวิทยาศาสตร นักวิจัย นักนวัตกรรมและนัก

เทคโนโลยีชั้นนําของประเทศ 

ผลลัพธ 

ประเทศไทยมีนักวิทยาศาสตร นักวิจัย นักเทคโนโลยี นักนวัตกรรมและผูเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ท่ีเพ่ิมข้ึนจากการสรางนักเรียน นักศึกษาท่ีมีความสามารถพิเศษ 

7. หลักการและเหตุผล 

นักเรียน นักศึกษา เปนทรัพยากรหลักดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีท่ีสามารถจะ

ขับเคลื่อนประเทศไปสูความกาวหนา การใหทุนสนับสนุนการศึกษาเพ่ือตอบสนองตอความตองการของประเทศ

และหนวยงานท่ีเก่ียวของ จึงมีบทบาทท่ีสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศเพราะการศึกษาคือรากฐานของ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยโครงการ พสวท. มีจุดมุงหมายเพ่ือสรางฐานกําลังคนของชาติในอนาคต              

การจูงใจใหนักเรียนและนักศึกษาท่ีมีศักยภาพสูงหรือความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

สนใจมาสมัครรับทุน เพ่ือศึกษาตอเนื่องจนถึงระดับปริญญาเอก มีความรู สนใจและเลือกประกอบอาชีพเปน

นักวิทยาศาสตร นักวิจัย นักนวัตกรรม และนักเทคโนโลยีซ่ึงเปนสาขาสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศ 

8. วัตถุประสงค 

8.1 เพ่ือสรรหาและคัดเลือกบุคคลท่ีมีความรูความสามารถทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรเขารับทุน

ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษา เพ่ือศึกษาตอเนื่องจนถึงระดับปริญญาเอก

ท้ังในและตางประเทศ 

8.2 เพ่ือพัฒนาและสงเสริมศักยภาพนักเรียนทุนสูมาตรฐานสากล 
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8.3 เพ่ือใหผูรับทุนนําองคความรูไปบูรณาการและ/หรือตอยอดพัฒนาเปนโครงงานหรือผลงานวิจัย 

เผยแพรในเวที วิชาการและ/หรือการประชุมวิชาการ ท้ังในและตางประเทศ เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐ

และภาคเอกชนไดมีโอกาสนําองคความรูและ/หรือนวัตกรรมท่ีเกิดจากนักเรียนทุนหรือ บัณฑิต 

พสวท. ไปตอยอดเพ่ือใหเกิดผลกระทบเชิงบวกทางเศรษฐกิจของประเทศ 

8.4 เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี

9. เปาหมายของโครงการหลัก 

    9.1 ผลผลิต (Output)  

ตัวชี้วัดผลผลิต 
คาเปาหมาย 

หนวยนับ 2562 

เชิงปริมาณ   

1. เครื่องมือสําหรับสรรหา คัดเลือกนักเรียนเขารับทุนระดับมัธยมศึกษาและ

ระดับอุดมศึกษา 

ฉบับ 9 

2. นักเรียนท่ีผานการสรรหา คดัเลือกเขารับทุน    คน 140 

3. นักเรียนทุนไดรับการพัฒนาศักยภาพ คน 1,200 

4. นักเรียนทุนไดรับรางวัลหรือคดัเลือกรวมกิจกรรม ระดับชาติหรือนานาชาติ คน 80 

5. ผลงานวิจัยของนักเรียนทุน/บัณฑิตทุนเผยแพรสูสาธารณชน เรื่อง 180 

6. ครูและบุคลากรในเครือขาย พสวท. ไดรับการสงเสริมศักยภาพ คน 60 

เชิงคุณภาพ   

1. นักเรียน หรือบัณฑิตไดรับรางวัล หรือไดรับการสงเสริมศักยภาพ รอยละ 80 

2. ผูสําเร็จการศึกษาผานเกณฑตามมาตรฐานท่ีกําหนด  รอยละ 80 

    9.2 ผลลัพธ (Outcome) 

ตัวชี้วัดผลลัพธ 
คาเปาหมาย 

หนวยนับ 2562 
เชิงปริมาณ   

1. นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี

สามารถนําองคความรูท่ีไดรับจากการพัฒนาไปตอยอดสรางโครงงาน/ผลงานวิจัยท่ี

เปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ และมผีลงานท่ีไดมาตรฐานสากล 

คน 1,200 

2. ครูและบุคลากรในเครือขาย พสวท. ไดรับการสงเสริมศักยภาพ คน 60 

เชิงคุณภาพ   

1. นักเรียน หรือบัณฑิตไดรับรางวัล หรือไดรับการสงเสริมศักยภาพ รอยละ 80 

2. ผูสําเร็จการศึกษาผานเกณฑตามมาตรฐานท่ีกําหนด  รอยละ 80 
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10. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายของกิจกรรมหลักของโครงการ 

กิจกรรมหลกั ตัวชี้วัดผลผลิต 
คาเปาหมาย 

หนวยนับ 2562 

การสรรหา พัฒนา 

และวิจัยเพ่ือสงเสริม

ศักยภาพผูรับทุน 

พสวท. และการสราง

ความเขมแข็ง

เครือขาย พสวท. 

 

 

เชิงปริมาณ   

1. เครื่องมือสําหรับสรรหา คดัเลือกนักเรียนเขารับทุนระดับ

มัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา 

ฉบับ 9 

2. นักเรียนท่ีผานการสรรหา คดัเลือกเขารับทุน    คน 220 

3. นักเรียนทุนไดรับการพัฒนาศักยภาพ คน 1,200 

4. นักเรียนทุนไดรับรางวัลหรือคดัเลือกรวมกิจกรรม ระดับชาติหรือ

นานาชาติ 

คน 80 

5. ผลงานวิจัยของนักเรียนทุน/บัณฑิตทุนเผยแพรสูสาธารณชน เรื่อง 180 

6. ครูและบุคลากรในเครือขาย พสวท. ไดรับการสงเสริมศักยภาพ คน 60 

เชิงคุณภาพ   

1. นักเรียน หรือบัณฑิตไดรับรางวัล หรือไดรับการสงเสรมิศักยภาพ คน 200 

11. กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน  นักเรียนทุน พสวท. ศูนยโรงเรียน พสวท. และมหาวิทยาลัยคูศูนย 

10 แหง 

12. พ้ืนท่ีการดําเนินการ  สสวท. ศูนยโรงเรียน พสวท. ศูนยมหาวิทยาลัย พสวท. หนวยงานท่ีรวมทํา MOU 

กับ สสวท. หรือหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

13. ระยะเวลาดําเนินโครงการ  ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

14. เงินงบประมาณ จํานวน 51,800,000 บาท 

15. เปาหมายและงบประมาณ  

กิจกรรม  
ป 2562 

เปาหมาย งบประมาณ 

การสรรหา พัฒนา และวิจัยเพ่ือสงเสริมศักยภาพผูรับทุน พสวท. และ

การสรางความเขมแข็งเครือขาย พสวท. 

1,200 คน 51,800,000   

รวม - 51,800,000   
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16. หนวยงานรับผิดชอบกิจกรรมและหนวยงานรวมดําเนินงาน 

กิจกรรม 

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กิจกรรม 

หนวยงานของ สสวท.  
ท่ีรวมดําเนินการ 

หนวยงานภายนอก  
ท่ีรวมดําเนินการ 

หนวยงาน 
บทบาท/
หนาท่ี 

หนวยงาน บทบาท/หนาท่ี 

การสรรหา พัฒนา และวิจัย
เพ่ือสงเสริมศักยภาพผูรับทุน 
พสวท. และการสรางความ
เขมแข็งเครือขาย พสวท. 

     

1. การคัดเลือกนักเรียนเขารับ
ทุนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย รอบท่ี 2 

พสวท. 

 

 

พสวท. 

 

- - อพวช. สนามสอบการ

คัดเลือกรอบท่ี 2 

2. การอบรมโปรแกรมเสริม
นักเรียนทุน พสวท. 

- - มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร สถานท่ีจัดอบรม 

- - วิทยาลัยพัฒนศาสตร ปวย 

อ๊ึงภากรณ 

วิทยากร และ

ประสานงานการ

จัดกิจกรรม 

3. การอบรมโปรแกรมเสริม
สําหรับคร ู

พสวท. - - สวทช., มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีสรุนาร ี

สถานท่ีจัด

กิจกรรม และ

ประสานงานการ

จัดกิจกรรม 

4. การพัฒนาศักยภาพครูใน
การสรางงานวิจัยทางดาน การ
จัดการศึกษาสําหรับผูมี
ความสามารถพิเศษเพ่ือพัฒนา
นักเรียนทุน พสวท. 

พสวท. - - เครือขายโรงเรียน ครู และ

บัณฑิต พสวท. 

ครูพ่ีเลีย้ง 

อาจารยท่ีปรึกษา

โครงงาน 

5. การประชุมวิชาการ
วิทยาศาสตร คณติศาสตร 
และเทคโนโลยี ระดับ
มัธยมศึกษา 

พสวท. - - เครือขายโรงเรียน ครู และ

บัณฑิต พสวท. 

กรรมการ 

ประสานงานและ

ดําเนินการจัด

กิจกรรม และ

อํานวยความ

สะดวกสถานท่ีจัด

งานประชุม

วิชาการ 

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

พสวท. - - ATPAC และ ATPER ประสานงานและ

ดําเนินการจัด

กิจกรรม และ

อํานวยความ

สะดวกสถานท่ีจัด

งานประชุม

วิชาการ 
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    17.  ผูรับผิดชอบโครงการ 

17.1 หัวหนาโครงการ 

   ช่ือ-สกุล ดร. พรชัย อินทรฉาย   โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1130 

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

17.2 เลขานุการโครงการ 

   ช่ือ-สกุล นายมิตรชัย คํางอก    โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 2310 

   E-mail address : mkham@ipst.ac.th  
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โครงการหลัก 17 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

1. ช่ือโครงการ โอลิมปกวิชาการ 

2.  ลักษณะโครงการ  ใหม   ตอเนื่อง         

3.  ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 

ยุทธศาสตรชาติท่ีเกี่ยวของ เปาหมายท่ีเกี่ยวของ ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนา

และเสรมิสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย 

 เปาหมายท่ี 1 คนไทยเปนคนดี 

คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับ 

วิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21   

 เปาหมายท่ี 2 สังคมไทยมี

สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือและสนับสนุน

ตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต 

 ประเด็นท่ี 4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอด

ชวงชีวิต 

• ประเด็นยอยท่ี 4.2.2 ชวงวัยเรียน/วัยรุน ปลูกฝง

ความเปนคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะความสามารถ

การเรยีนรูท่ีสอดรับกับทักษะ            ในศตวรรษ

ท่ี 21 

 ประเด็นท่ี 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ี

ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

• ประเด็นยอยท่ี 4.3.1 การปรับเปลีย่นระบบการ

เรียนรูใหเอ้ือตอการพัฒนาทักษะสําหรับศตวรรษท่ี 

21 

• ประเด็นยอยท่ี 4.3.2 การเปลีย่นโฉมบทบาท 

“ครู” ใหเปนครูยุคใหม 

• ประเด็นยอยท่ี 4.3.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพ

ระบบบรหิารจดัการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 

• ประเด็นยอยท่ี 4.3.4 การพัฒนาระบบการ

เรียนรูตลอดชีวิต 

4.  ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของ เปาหมายท่ีเกี่ยวของ แนวทางท่ีเกี่ยวของ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและ

พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

 เปาหมายท่ี 2 คนในสังคมไทย

ทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู  

และความสามารถเพ่ิมข้ึน 

 เปาหมายท่ี 3 คนไทยไดรับ

การศึกษาท่ีมีคณุภาพสูงตาม

มาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู

ดวยตนเองอยางตอเน่ือง 

 แนวทางการพัฒนา 3.2  พัฒนาศักยภาพคน

ใหมีทักษะความรู และความสามารถในการ

ดํารงชีวิตอยางมีคณุคา 

• 3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุนใหมี

ทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ  

มีความคิดสรางสรรค มีทักษะการทํางานและการ

ใชชีวิตท่ีพรอมเขาสูตลาดงาน 

 แนวทางการพัฒนา 3.3  ยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 

• 3.3.1 ปรับหลักสูตรการผลิตครูท่ีเนน
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ยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของ เปาหมายท่ีเกี่ยวของ แนวทางท่ีเกี่ยวของ 

สมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเปนครู เปนผูแนะนํา

และสามารถกระตุนการเรียนรูของผูเรียน 

5. ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

6. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร สสวท. ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

ยุทธศาสตรท่ี 4 เรงรัด พัฒนา และสงเสริม  ผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ 

เทคโนโลยี เพ่ือเปนกําลังในการพัฒนาประเทศดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 

เปาประสงค นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพเขาสูอาชีพท่ีเหมาะสม เพ่ือ 

เปนกําลังในการพัฒนาประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 

กลยุทธ ผลิตและพัฒนานักวิจัยคุณภาพ เพ่ือเปนนักวิทยาศาสตร นักวิจัย นักนวัตกรรม และนักเทคโนโลยี 

 ชั้นนําของประเทศ 

ผลผลิต 

 1. บัณฑิต พสวท. และโอลิมปกวิชาการ มีคุณภาพและเปนนักวิทยาศาสตร นักวิจัย นักนวัตกรรม

และนักเทคโนโลยีชั้นนําของประเทศ 

ผลลัพธ 

 1. ประเทศไทยมีนักวิทยาศาสตร นักวิจัย นักเทคโนโลยี นักนวัตกรรมและผูเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ท่ีเพ่ิมข้ึนจากการสรางนักเรียน นักศึกษาท่ีมีความสามารถพิเศษ 

7. หลักการและเหตุผล 

 ความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี เปนหนึ่งในดัชนีชี้วัดความเจริญของแตละ

ประเทศ ซ่ึงเกิดจากความรูความสามารถของนักวิทยาศาสตรท่ีไดวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีท่ีสรางสรรคและ

เปนประโยชนตอมนุษยชาติ การกระตุนใหเยาวชนของชาติสนใจการเรียนรูทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร

อยางจริงจัง จึงเปนข้ันตอนสําคัญท่ีจะนําไปสูการสรางนักวิทยาศาสตร ผูเปนทรัพยากรบุคคลท่ีมีความสําคัญ

อยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศ ดังนั้นจึงไดจัดใหมีโครงการจัดสงผูแทนประเทศไทยไปแขงขันคณิตศาสตร 

วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ ซ่ึงเริ่มดําเนินการตั้งแตป พ.ศ. 2532 และเปนโครงการท่ีชวยสงเสริม

การสรางบรรยากาศการเรียนการสอนคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรไดอยางกวางขวาง อีกท้ังยังเปนสวนหนึ่ง

ในการผลักดันใหเยาวชนไทยท่ีมีความตั้งใจศึกษาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ไดมีโอกาสแสดงความสามารถ

เต็มตามศักยภาพของตนเอง นอกจากนี้ ผูแทนประเทศท่ีไปเขารวมแขงขันยังมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ

กับผูแทนจากประเทศตางๆ ท่ัวโลก คณะอาจารยไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนการจัดหลักสูตรและเนื้อหาการสอน

วิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยนานาประเทศ อันจะเปนการสรางความสัมพันธท่ีดี

อยางตอเนื่องถึงอนาคต ดังนั้น ผูแทนประเทศไทยท่ีเขารวมการแขงขัน รวมถึงนักเรียนท่ีผานกิจกรรมการเรียน

การสอนในคายโอลิมปก ณ สสวท. จะไดรับโอกาสในการเรียนรูท้ังภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และประสบการณ

เขารวมแขงขันทางวิชาการในเวทีระดับโลก และจะเปนกําลังสําคัญสําหรับโรงเรียน ครู อาจารย และเพ่ือน
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นักเรียนดวยกัน รวมท้ังสามารถสอนเพ่ือนในสถานศึกษาของตน ใหมีความรูความสามารถดานวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร และเทคโนโลยีไดอีกดวย  

8. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือกระตุนใหเกิดบรรยากาศทางวิชาการ อันจะสงเสริมการเรียนการสอนคณิตศาสตรและ

วิทยาศาสตร ใหเปนท่ีสนใจของเยาวชน ซ่ึงจะนําไปสูการปรับปรุงระบบการเรียนการสอน 

ตลอดจนการวัดผลใหเหมาะสมและมีมาตรฐานเทียบเทากับประเทศท่ีพัฒนาแลว 

2. เพ่ือสงเสริมและเปดโอกาสใหเยาวชนไดแสดงความสามารถดานวิชาการและพัฒนาภูมิปญญาของตน

ใหสูงยิ่งๆ ข้ึน โดยการเขารวมแขงขันกับเยาวชนท่ีมีความสามารถจากนานาชาติ 

3. เพ่ือสงเสริมและสรางสัมพันธไมตรี ความเขาใจ พรอมกับแลกเปลี่ยนประสบการณ ความรู ความคิดเห็น

ระหวางครูและนักเรียนไทยกับครูและนักเรียนจากนานาชาติ 

9. เปาหมายของโครงการหลัก 

   9.1 ผลผลิต (Output)  

ตัวชี้วัดผลผลิต 
คาเปาหมาย 

หนวยนับ 2562 

เชิงปริมาณ   

1. นักเรียนเขาอบรมวิชาการของ สสวท. คน 220 

2. ผูแทนประเทศไทยเขารวมแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตรโอลมิปกระหวางประเทศ                         

(วิชาคณิตศาสตร 6 คน คอมพิวเตอร 4 คน เคมี 4 คน ชีววิทยา 4 คนฟสิกส 8 คน วิทยาศาสตร

โลกและอวกาศ 4 คน และดาราศาสตรและฟสิกสดาราศาสตร 5 คน) 

คน 35 

3. นักเรียนเขารวมกิจกรรมจติอาสานักเรยีนทุนโอลมิปกวิชาการฯ คน 100 

4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากศูนยโรงเรียนโอลิมปกวิชาการ คาย 1 สอวน. เขารวมอบรม

เชิงปฏิบัติการสาหรับครผููสอนวิชาวิทยาศาสตรและคณติศาสตร 

คน 200 

5. บุคลากรทางการศึกษาและผูสนใจเขารวมงานครบรอบ 30 ป และเผยแพรผลงานท่ีเปน

ประโยชนในดานตางๆ 

คน 1,200 

6. วิทยากรหรือผูเสวนา ท่ีเคยเปนนักเรียนหรือผูแทนประเทศไทยไปแขงขันขันคณิตศาสตร 

วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ เขารวมในงานครบรอบ 30 ป 

คน 10 

7. ผลงานท่ีเปนประโยชนในดานตางๆ โดยการจัดนิทรรศการขนาดใหญและโปสเตอร

ประชาสัมพันธ 

เรื่อง 10 

เชิงคุณภาพ   

1. นักเรียนท่ีเขาอบรมวิชาการของ สสวท. มีความรูความเขาใจ ไมนอยกวา    รอยละ  80 

2. ผูแทนประเทศไทยท่ีเขารวมแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ ไดรับ

รางวัลจากการแขงขัน ไมนอยกวา  

รอยละ  80 

3. นักเรียนเขารวมกิจกรรมจิตอาสานักเรียนทุนโอลิมปกวิชาการฯ มีความรูความเขาใจในสาขา

ของโอลิมปกวิชาการฯ และสามารถนําความความรูไปประยุกตใช ไมนอยกวา  

รอยละ  80 
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9.2 ผลลัพธ (Outcome) 

ตัวชี้วัดผลลัพธ 
คาเปาหมาย 

หนวยนับ 2562 

เชิงปริมาณ   

ประเทศไทยมีเยาวชนผูไดรับรางวัลการแขงขันความสามารถพิเศษและอัจฉรยิภาพระดับ
นานาชาติเทากับจานวนท่ีสงเขารวมแขงขัน 

คน 35 

เชิงคุณภาพ   

1. นักเรียนท่ีไดรับคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทยฯ มีศักยภาพทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยี ตามเกณฑมาตรฐานสากล ไมนอยกวา 

รอยละ  80 

2. นักเรียนมีความตั้งใจ และสนใจศึกษาดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีมากข้ึน 

ไมนอยกวา 

รอยละ  80 

10. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายของกิจกรรมหลักของโครงการ 

กิจกรรมหลกั ตัวชี้วัดผลผลิต 
คาเปาหมาย 

หนวยนับ 2562 

1. การพัฒนา

นักเรียนและ

จัดสงผูแทน

ประเทศไทยไป

แขงขัน

คณิตศาสตร 

วิทยาศาสตร

โอลิมปกระหวาง

ประเทศ 

1. นักเรียนเขาอบรมวิชาการของ สสวท. คน 220 

2. ผูแทนประเทศไทยเขารวมแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตรโอลมิปก

ระหวางประเทศ (วิชาคณิตศาสตร 6 คน คอมพิวเตอร 4 คน เคมี 4 คน 

ชีววิทยา 4 คนฟสิกส 8 คน วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ 4 คน และดารา

ศาสตรและฟสิกสดาราศาสตร 5 คน) 

คน 35 

3. นักเรียนเขารวมกิจกรรมจติอาสานักเรยีนทุนโอลมิปกวิชาการฯ คน 100 

4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากศูนยโรงเรียนโอลิมปกวิชาการ คาย 

1 สอวน. เขารวมอบรมเชิงปฏิบัตกิารสาหรับครผููสอนวิชาวิทยาศาสตร

และคณิตศาสตร 

คน 200 

5. บุคลากรทางการศึกษาและผูสนใจเขารวมงานครบรอบ 30 ป และ

เผยแพรผลงานท่ีเปนประโยชนในดานตางๆ 

คน 1,200 

6. วิทยากรหรือผูเสวนา ท่ีเคยเปนนักเรียนหรือผูแทนประเทศไทยไป

แขงขันขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตรโอลิมปก ระหวางประเทศ เขารวมใน

งานครบรอบ 30 ป 

คน 10 

7. ผลงานท่ีเปนประโยชนในดานตางๆ โดยการจัดนิทรรศการขนาดใหญ

และโปสเตอรประชาสัมพันธ 

เรื่อง 10 

11. กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน  

11.1  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาท่ัวประเทศ 

11.2  ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากศูนยโรงเรียนโอลิมปกวิชาการ คาย 1 สอวน. 

12. พ้ืนท่ีการดําเนินการ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาท่ัวประเทศ 

13. ระยะเวลาดําเนินโครงการ  ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 
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14. เงินงบประมาณ จํานวน 17,500,000 บาท 

15. เปาหมายและงบประมาณ  

กิจกรรม 
ป 2562 

เปาหมาย งบประมาณ 

1. การพัฒนานักเรียนและจดัสงผูแทนประเทศไทยไปแขงขันคณติศาสตร วิทยาศาสตร

โอลิมปกระหวางประเทศ 

220 คน 17,500,000 

รวม  17,500,000 

16. หนวยงานรับผิดชอบกิจกรรมและหนวยงานรวมดําเนินงาน 

กิจกรรม 

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กิจกรรม 

หนวยงานของ สสวท.  
ท่ีรวมดําเนินการ 

หนวยงานภายนอก  
ท่ีรวมดําเนินการ 

หนวยงาน บทบาท/หนาท่ี หนวยงาน บทบาท/หนาท่ี 

1. การพัฒนา
นักเรียนและจัดสง
ผูแทนประเทศไทย
ไปแขงขัน
คณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร
โอลิมปกระหวาง
ประเทศ 

ฝายโอลิมปกฯ - สาขาคณิตศาสตร

มัธยมศึกษาตอน

ปลาย 

- สาขาวิทยาศาสตร

มัธยมศึกษาตอน

ปลาย 

-  สวนเทคโนโลยี

ทางการศึกษา 

-  สวน

ประชาสมัพันธ 

-  ฝายบริหารท่ัวไป 

-  ฝายออกแบบและ

พัฒนาอุปกรณ    

- รวมประสาน
วิทยากรและนักเรียน
ท่ีเขาอบรมคัดเลือก 
- รวมเปน
คณะกรรมการฯ 
และคณะทํางาน 
- รวมถายภาพน่ิง 
- รวมจัดทําขาว
เผยแพร
ประชาสมัพันธขอมูล 
- รวมผลติอุปกรณ
สําหรับครูศูนย
โรงเรียนคาย 1            
สอวน. 

- มูลนิธิ สอวน. 

- สพฐ. 

- สมาคมตางๆ 

- มหาวิทยาลัย 

- รับสมัคร

นักเรียน 

- รวมพิจารณา

คัดเลือกคณะ

ผูแทนประเทศ

ไทยฯ 

- วิทยากรใน

สังกัดใหการ

อบรมนักเรยีน 

   17.  ผูรับผิดชอบโครงการ 

         17.1 หัวหนาโครงการ 

      ช่ือ-สกุล ดร.พรชัย อินทรฉาย   โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 2301 

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

         17.2 เลขานุการโครงการ 

      ช่ือ-สกุล นางสาวนวรัตน  อินทุวงศ   โทรศัพท 02-3924021 ตอ 2201 

      E-mail address : nindu@ipst.ac.th  
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โครงการหลัก 18 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

1. ช่ือโครงการ พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 

2. ลักษณะโครงการ  ใหม     ตอเนื่อง         

3. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 

ยุทธศาสตรชาติท่ีเกี่ยวของ เปาหมายท่ีเกี่ยวของ ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและ

เสรมิสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 เปาหมายท่ี 1 คนไทยเปนคนดี 

คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถี

ชีวิตในศตวรรษท่ี 21   

 เปาหมายท่ี 2 สังคมไทยมี

สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือและสนับสนุน

ตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต 

 ประเด็นท่ี 4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอด

ชวงชีวิต 

• ประเด็นยอยท่ี 4.2.2 ชวงวัยเรียน/วัยรุน 

ปลูกฝงความเปนคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะ

ความสามารถการเรยีนรูท่ีสอดรับกับทักษะใน

ศตวรรษท่ี 21 

 ประเด็นท่ี 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ี

ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

• ประเด็นยอยท่ี 4.3.1 การปรับเปลีย่นระบบ

การเรยีนรูใหเอ้ือตอการพัฒนาทักษะสําหรับ

ศตวรรษท่ี 21 

• ประเด็นยอยท่ี 4.3.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพ

ระบบบรหิารจดัการศึกษาในทุกระดับ             

ทุกประเภท 

• ประเด็นยอยท่ี 4.3.4 การพัฒนาระบบการ

เรียนรูตลอดชีวิต 

4. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ยุทธศาสตรชาติท่ีเกี่ยวของ เปาหมายท่ีเก่ียวของ ประเด็นท่ีเก่ียวของ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสราง

และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

 เปาหมายท่ี 2 คนในสังคมไทย

ทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และ

ความสามารถเพ่ิมข้ึน 

 เปาหมายท่ี 3 คนไทยไดรับ

การศึกษาท่ีมีคณุภาพสูงตาม

มาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู

ดวยตนเองอยางตอเน่ือง 

 แนวทางการพัฒนา 3.2  พัฒนาศักยภาพคนให

มีทักษะความรู และความสามารถในการดํารงชีวิต

อยางมีคุณคา 

• 3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุนใหมีทักษะ

การคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ มคีวามคิด 

สรางสรรค มีทักษะการทํางานและการใชชีวิตท่ี

พรอมเขาสูตลาดงาน 

 แนวทางการพัฒนา 3.3  ยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 

• 3.3.1 ปรับหลักสูตรการผลิตครูท่ีเนนสมรรถนะ 

มีจิตวิญญาณความเปนครู เปนผูแนะนําและ
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ยุทธศาสตรชาติท่ีเกี่ยวของ เปาหมายท่ีเก่ียวของ ประเด็นท่ีเก่ียวของ 

สามารถกระตุนการเรียนรูของผูเรยีน 

 

5. ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

6. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร สสวท. ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

ยุทธศาสตรท่ี 4 เรงรัด พัฒนา และสงเสริม  ผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ 

เทคโนโลยี เพ่ือเปนกําลังในการพัฒนาประเทศดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 

เปาประสงค นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพเขาสูอาชีพท่ีเหมาะสม เพ่ือ 

เปนกําลังในการพัฒนาประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 

กลยุทธ ผลิตและพัฒนานักวิจัยคุณภาพ เพ่ือเปนนักวิทยาศาสตร นักวิจัย นักนวัตกรรม และนักเทคโนโลยี  

ชั้นนําของประเทศ 

ผลผลิต  มีระบบกลไกการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษฯ ระดับการศึกษาปฐมวัย 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการอาชีวศึกษา เพ่ือเปนฐานสูการพัฒนากําลังคน อยางเปนระบบมากข้ึนและมี

จํานวนเพ่ิมข้ึนตามลําดับ 

ผลลัพธ  ประเทศไทยมีนักวิทยาศาสตร นักวิจัย นักเทคโนโลยี นักนวัตกรรมและผูเชี่ยวชาญดาน

วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ท่ีเพ่ิมข้ึนจากการสรางนักเรียน นักศึกษาท่ีมีความสามารถพิเศษ 

7. หลักการและเหตุผล 

ดําเนินการเพ่ือขยายฐานการพัฒนาและรูปแบบการศึกษาไปยังกลุมนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ

ดานวิทยาศาสตร โดยมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองเตรียมบุคคลกรตั้งแตระดับประถมศึกษาตอเนื่องจนถึง

ระดับบัณฑิตศึกษา มีการปลูกฝงกระบวนการคิดเพ่ือใหมีวิสัยทัศนท่ีกวางไกล ผลท่ีคาดวาจะไดรับคือนักเรียน

ท่ีรับการพัฒนาจะเปนสวนหนึ่งของฐานกําลังคนท่ีสําคัญท่ีจะสรางงานวิจัย นวัตกรรมใหมๆ ท่ีสามารถนําไป

พัฒนาประยุกตในภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม เปนตน 

8. วัตถุประสงค 

8.1 เพ่ือสรรหาผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

8.2 เพ่ือสงเสริมนักเรียนผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรได 

8.3 เพ่ือสรางบรรยากาศใหนักเรียนสนใจการเรียนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมากข้ึน   

8.4 เพ่ือพัฒนาและขยายผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร สําหรับนักเรียนผูมีความสามารถพิเศษ       

ทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

 

 

 

9. เปาหมายของโครงการหลัก 

9.1 ผลผลิต (Output)  
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ตัวชี้วัดผลผลิต 
คาเปาหมาย 

หนวยนับ 2562 

เชิงปริมาณ    

1. นักเรียนท่ีไดรับการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณติศาสตร ตามเกณฑ

มาตรฐานสากล 

คน 4,000 

2. กิจกรรมคายวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ชุด 4 

3. ครูท่ีสามารถจัดการเรยีนการสอนสาหรับนักเรียนท่ีมีอัจฉริยภาพดานวิทยาศาสตร

และคณิตศาสตร ตามเกณฑมาตรฐานสากล 

คน 120 

4. สถานศึกษาตนแบบสามารถพัฒนานักเรียนท่ีมีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร ตามเกณฑมาตรฐานสากล 

แหง 30 

5. เอกสารเสรมิแนวคิดขอสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร ประจําปการศึกษา 2561 

เลม 4 

6. คูมือการจัดกิจกรรมเสริมหลักสตูรวิทยาศาสตรและคณติศาสตรระดับประถมศึกษา เลม 1 

เชิงคุณภาพ   

1. นักเรียนท่ีไดรับการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณติศาสตร ตามเกณฑ

มาตรฐานสากลไมนอยกวา 

รอยละ  90 

2. วิทยากรท่ีผานการอบรมสามารถนําความรู เทคนิคตาง ๆ ไปจดักิจกรรมประจําศูนย

อยางมีประสิทธิภาพ และสามารถถายทอดใหครูในโรงเรียนท่ีสนใจไดไม นอยกวา 

รอยละ  90 

9.2 ผลลัพธ (Outcome) 

ตัวชี้วัดผลลัพธ 
คาเปาหมาย 

หนวยนับ 2562 

เชิงปริมาณ   

1. มีนักเรียนท่ีไดรับคดัเลือกเขาโครงการฯ เขารวมกิจกรรมเพ่ือพัฒนาอัจฉริยภาพ

ทางวิทยาศาสตรและคณติศาสตร  

คน 4,000 

2. ประเทศไทยมีครูท่ีจดัการเรียนการสอนสาํหรับนักเรียนท่ีมีอัจฉรยิภาพดาน

วิทยาศาสตรและคณติศาสตร ตามเกณฑของ สสวท. ในจํานวนเพ่ิมข้ึน 

คน 120 

เชิงคุณภาพ   

1. นักเรียนท่ีไดรับคัดเลือกเขาโครงการฯ เขารวมกิจกรรมเพ่ือพัฒนาอัจฉริยภาพ

ทางวิทยาศาสตรและคณติศาสตร มีความรูความเขาใจเก่ียวกับวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร รวมท้ังความพึงพอใจในภาพรวมไมนอยกวา 

รอยละ  90 

2. ครูท่ีผานการอบรมสามารถนําความรู เทคนิคตาง ๆ ไปจดัจัดการเรียนการสอน

สาหรับนักเรียนท่ีมีอัจฉริยภาพดานวิทยาศาสตรและคณติศาสตร                

ตามเกณฑของ สสวท. ไดอยางมีประสิทธิภาพและสามารถถายทอดใหครูใน

โรงเรียนท่ีสนใจไดไมนอยกวา 

รอยละ  80 

 

10. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายของกิจกรรมหลักของโครงการ 
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กิจกรรมหลกั ตัวชี้วัดผลผลิต 
คาเปาหมาย 

หนวยนับ 2562 

1. การพัฒนาและขยายผล

อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร

และคณิตศาสตร สําหรับ

เยาวชน 

1. นักเรียนท่ีไดรับการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร ตามเกณฑมาตรฐานสากล 

คน 4,000 

2. กิจกรรมคายวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ชุด 4 

3. ครูท่ีสามารถจัดการเรยีนการสอนสําหรับนักเรียนท่ีมี

อัจฉริยภาพดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ตามเกณฑ

มาตรฐานสากล 

คน 120 

4. สถานศึกษาตนแบบสามารถพัฒนานักเรียนท่ีมีอัจฉริยภาพ

ทางวิทยาศาสตรและคณติศาสตรตามเกณฑมาตรฐานสากล 

แหง 30 

5. เอกสารเสรมิแนวคิดขอสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทาง

วิทยาศาสตรและคณติศาสตร ประจําปการศึกษา 2561 

เลม 4 

6. คูมือการจัดกิจกรรมเสริมหลักสตูรวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร ระดับประถมศึกษา 

เลม 1 

11. กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน  นักเรียนระดับประถมศึกษาท่ัวประเทศ นักเรียนท่ีสมัครเขาศึกษาตอ

ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยท้ัง 12 แหง และครูผูสอนวิทยาศาสตร

และคณิตศาสตร ระดับประถมศึกษาจํานวน 30 โรงเรียน 

12. พ้ืนท่ีการดําเนินการ โรงเรียนระดับประถมศึกษาท่ัวประเทศ ทุกสังกัด (สพฐ. สช. สท. สกอ. กทม.

การศึกษาตามอัธยาศัย) 

13. ระยะเวลาดําเนินโครงการ   ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

14. เงินงบประมาณ  จํานวน 25,566,900 บาท  

15. เปาหมายและงบประมาณ  

กิจกรรม 
ป 2562 

เปาหมาย งบประมาณ 

1. การพัฒนาและขยายผลอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร สําหรับเยาวชน 

4,000 คน 25,566,900 

รวม  25,566,900 
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16. หนวยงานรับผิดชอบกิจกรรมและหนวยงานรวมดําเนินงาน 

กิจกรรม 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

กิจกรรม 

หนวยงานของ สสวท.  

ท่ีรวมดําเนินการ 

หนวยงานภายนอก  

ท่ีรวมดําเนินการ 

หนวยงาน บทบาท/หนาท่ี หนวยงาน บทบาท/หนาท่ี 

1. การพัฒนาและ

ขยายผลอัจฉริยภาพ

ทางวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร สําหรับ

เยาวชน 

ฝาย

โอลิมปก 

สาขาคณิตศาสตร

ประถมศึกษา 

สาขาคณิตศาสตร

มัธยมศึกษา 

สาขาวิทยาศาสตร

มัธยมศึกษาตอน

ปลาย 

สาขาวิจัยและ

ประเมินมาตรฐาน 

รวมพิจารณา

ขอสอบ รอบท่ี 1 

และรอบท่ี 2 

สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

(สพฐ.)และสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา (สพป.) 182 

เขต  

รวมดําเนินการจดัสอบ

คัดเลือกรอบท่ี 1 

  ฝายบรหิารท่ัวไป 

ฝายออกแบบและ

พัฒนาอุปกรณ 

สวนเทคโนโลยี

ทางการศึกษา 

สวน

ประชาสมัพันธ 

รวมเปน

คณะทํางานการ

จัดงานพิธีมอบ

เหรียญรางวัล 

โรงเรียนจุฬาภรณราช

วิทยาลัย 12 แหง 

ดําเนินการรับสมัครและ

สอบคัดเลือกรอบแรก

ผานโครงการพัฒนา

อัจฉริยภาพฯ 

  สวนเทคโนโลยี

ทางการศึกษา 

สวน

ประชาสมัพันธ 

รวมถายภาพน่ิง 

จัดทําขาว

เผยแพร 

สพฐ. และ สพป. 76 เขต  

(จังหวัดละ 1 เขต) 

รวมดําเนินการจดัสอบ

คัดเลือกรอบท่ี 2 

  ฝายออกแบบและ

พัฒนาอุปกรณ 

 

รวมผลิตอุปกรณ

สําหรับการ

อบรมคร ู

คณะวิทยาศาสตร  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

รวมดําเนินการจดัสอบ

ภาคปฏิบัติวิชา

วิทยาศาสตร 

  ฝายออกแบบและ

พัฒนาอุปกรณ 

 

รวมผลิตอุปกรณ

สําหรับศูนย

พัฒนา

อัจฉริยภาพฯ 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

พระจอมเกลาพระนคร

เหนือ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

โรงเรียนกําเนิดวิทย  

โรงเรียนราชวินิตบางแกว 

รวมสรางและพิจารณา

ขอสอบ รอบท่ี 1 และ 

รอบท่ี 2 
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กิจกรรม 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

กิจกรรม 

หนวยงานของ สสวท.  

ท่ีรวมดําเนินการ 

หนวยงานภายนอก  

ท่ีรวมดําเนินการ 

หนวยงาน บทบาท/หนาท่ี หนวยงาน บทบาท/หนาท่ี 

  ฝายออกแบบและ

พัฒนาอุปกรณ 

รวมผลิตอุปกรณ

สําหรับการจัด

กิจกรรม 

สพป.  

โรงเรียนท่ีมีนักเรยีนไดรับ

เหรียญ 

รวมเปนเกียรติในงาน

พิธีมอบเหรียญรางวัล 

    สํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงชาติ (สวทช.) 

องคการพิพิธภัณฑ

วิทยาศาสตรแหงชาติ 

(อพวช.) 

รวมดําเนินการจดั

กิจกรรมคาย

วิทยาศาสตรและคาย

คณิตศาสตร สําหรับ

นักเรียนท่ีไดรับเหรียญ

รางวัล 

    โรงเรียนศูนยพัฒนา

อัจฉริยภาพฯ 30 โรงเรียน 

รวมสงครเูขารับการ

อบรม 

    โรงเรียนศูนยพัฒนา

อัจฉริยภาพฯ 30 โรงเรียน 

รวมจัดกิจกรรมคาย

วิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตรใหกับ

นักเรียนในโครงการ 

    โครงการ Chevron Enjoy 

Science  

สนับสนุนงบประมาณ

ในการจัดกิจกรรม 

    สํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงชาติ (สวทช.) 

เปนหนวยงานท่ี

ดําเนินการโอนเงิน

สนับสนุนโครงการฯ 

 

17. ผูรับผิดชอบโครงการ 

17.1 หัวหนาโครงการ 

ช่ือ-สกุล ดร.พรชัย อินทรฉาย   โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 2301 

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

17.2 เลขานุการโครงการ 

ช่ือ-สกุล นางสาวนวรัตน  อินทุวงศ  โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 2201 

E-mail address : nindu@ipst.ac.th   
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โครงการหลัก 19 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

1. ช่ือโครงการ ขยายฐานการพัฒนาผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสูแผนการพัฒนากําลังคน

ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 

2. ลักษณะโครงการ 

   ใหม            ตอเนื่อง         

3. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 

ยุทธศาสตรชาติท่ีเกี่ยวของ 

(เลือกไดเพียง 1 ดาน) 
เปาหมายท่ีเก่ียวของ ประเด็นท่ีเก่ียวของ 

ยุทธศาสตรชาติดาน การ

พัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพทรัพยากร มนุษย 

 เปาหมายท่ี 1 คนไทย

เ ป น ค น ดี  ค น เ ก ง  มี

คุณภาพ พรอมสําหรับวิถี

ชีวิตในศตวรรษท่ี 21   

 เปาหมายท่ี 2 สังคมไทย

มีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือ

และสนับสนุนตอการ

พัฒนาคนตลอดชวงชีวิต 

 ประเด็นท่ี 4.2 การพัฒนา 

ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

• ประเด็นยอยท่ี 4.2.2 ชวงวัยเรียน/วัยรุน 

ปลูกฝงความเปนคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะ

ความสามารถการเรียนรูท่ีสอดรับกับทักษะ

ในศตวรรษท่ี 21 

 ประเด็นท่ี 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ี

ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

• ประเด็นยอยท่ี 4.3.1 การปรับเปลี่ยนระบบ

การเรียนรูใหเอ้ือตอการพัฒนาทักษะสําหรับ

ศตวรรษท่ี 21 

• ประเด็นยอยท่ี 4.3.2 การเปลี่ยนโฉมบทบาท 

‘ครู’ใหเปนครูยุคใหม 

• ประเด็นยอยท่ี 4.3.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพ

ระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ             

ทุกประเภท 

• ประเด็นยอยท่ี 4.3.4 การพัฒนาระบบการ

เรียนรูตลอดชีวิต 
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4. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ยุทธศาสตรชาติท่ีเกี่ยวของ 

(เลือกไดเพียง 1 ดาน) 
เปาหมายท่ีเก่ียวของ ประเด็นท่ีเก่ียวของ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การ

เสริมสรางและพัฒนา

ศักยภาพทุนมนุษย 

 เปาหมายท่ี 2 คนใน

สังคมไทยทุกชวงวัยมี

ทักษะ ความรู และ

ความสามารถเพ่ิมข้ึน 

 เปาหมายท่ี 3 คนไทย

ไดรับการศึกษาท่ีมี

คุณภาพสูงตาม

มาตรฐานสากล และ

สามารถเรียนรูดวยตนเอง

อยางตอเนื่อง 

 แนวทางการพัฒนา 3.2  พัฒนาศักยภาพคนใหมี

ทักษะความรู และความสามารถในการดํารงชีวิต

อยางมีคุณคา 

• 3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุนให มี

ทักษะการคิดวิ เคราะหอยาง เปนระบบ                

มีความคิด สรางสรรค มีทักษะการทํางาน

และการใชชีวิตท่ีพรอมเขาสูตลาดงาน 

 แนวทางการพัฒนา 3.3  ยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 

• 3.3 .1  ปรับหลักสูตรการผลิตครู ท่ี เนน

สมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเปนครู เปนผู

แนะนําและสามารถกระตุนการเรียนรูของ

ผูเรียน 
 

5. ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

6. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร สสวท. ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

ยุทธศาสตรท่ี 4 เรงรัด พัฒนา และสงเสริม  ผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ 

เทคโนโลยี เพ่ือเปนกําลังในการพัฒนาประเทศดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 

เปาประสงค นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพเขาสูอาชีพท่ีเหมาะสม เพ่ือ 

เปนกําลังในการพัฒนาประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 

กลยุทธ ผลิตและพัฒนานักวิจัยคุณภาพ เพ่ือเปนนักวิทยาศาสตร นักวิจัย นักนวัตกรรม และนักเทคโนโลยี 

ชั้นนําของประเทศ 

ผลผลิต 

1. มีระบบเสนทางอาชีพ นักวิทยาศาสตร นักวิจัย นักนวัตกรรมและนักเทคโนโลยี ท่ีมาจากผลผลิตโครงการ

พัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษฯ มีคาตอบแทนเหมาะสม 

 2. มีระบบกลไกการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษฯ ระดับการศึกษาปฐมวัย การศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานและการอาชีวศึกษา เพ่ือเปนฐานสูการพัฒนากําลังคน อยางเปนระบบมากข้ึนและมีจํานวนเพ่ิมข้ึนตามลําดับ 
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ผลลัพธ 

ประเทศไทยมีนักวิทยาศาสตร นักวิจัย นักเทคโนโลยี นักนวัตกรรมและผูเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ท่ีเพ่ิมข้ึนจากการสรางนักเรียน นักศึกษาท่ีมีความสามารถพิเศษ 

7. หลักการและเหตุผล 

 การดําเนินงานของทุนพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี       

(ทุน พสวท.) ถือวาเปนตนแบบของการพัฒนาผูมีความสามารถพิเศษ การขยายผลจึงเปนสิ่งสําคัญท่ีจะทําให

ศักยภาพของผูมีความสามารถพิเศษทางดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ไดมีโอกาสเบงบานอยางท่ัวถึง 

รวมถึงครูผูสอนนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษของประเทศไทย ไดมีโอกาสพัฒนาความรูความสามารถ 

สามารถสอนนักเรียนผูมีความสามารถพิเศษใหมีท้ังความสามารถทางวิชาการ และทักษะการคิด การขยายฐาน

ผูมีความสามารถพิเศษเปนสิ่งจําเปนในการสรางฐานกําลังคนสําหรับการพัฒนาประเทศ 

8. วัตถุประสงค 

8.1 เพ่ือกระตุนและสงเสริมใหเกิดเวทีการแขงขันทางวิชาการและการนําเสนอผลงาน พรอมท้ังเวทีทาง

วิชาการภายในประเทศใหนักเรียนไดแสดงศักยภาพอยางเต็มความสามารถทุกระดับ  

8.2 เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษใหไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ  

8.3 เพ่ือพัฒนาและสงเสริมศักยภาพบุคลากรในสถานศึกษา ใหสามารถจัดหลักสูตรและจัดการเรียนการ

สอนสําหรับผูมีความสามารถพิเศษตั้งแตระดับมัธยมศึกษาตอนตน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

อยางเปนระบบ  

8.4 เพ่ือพัฒนานักเรียนท่ีมีศักยภาพสูง ใหเกิดการสงตอเนื่องอยางเปนระบบ ตั้งแตระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน สูแผนพัฒนากาลังคนของประเทศในอนาคต  

8.5 เพ่ือขยายฐานการพัฒนาผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใหครอบคลุมกลุมเปาหมายยิ่งข้ึน 

9. เปาหมายของโครงการหลัก 

9.1 ผลผลิต (Output)  

ตัวชี้วัดผลผลิต 
คาเปาหมาย 

หนวยนับ 2562 

เชิงปริมาณ   
1. จํานวนนักเรียนไดรับการพัฒนาศักยภาพ คน 640 
2. จํานวนนักเรียนท่ีไดรับการพัฒนาและสงเสริมเขารวมกิจกรรมทางวิชาการในเวที
นานาชาติและเทียบมาตรฐานนานาชาติ ท้ังในประเทศและตางประเทศ 

คน 100 

3. จํานวนผูบริหารและครไูดรับการอบรมและพัฒนา เพ่ือสรางศักยภาพในการจัดการ
เรียนการสอนสาหรับผูมีความสามารถพิเศษฯ อยางมีประสิทธิภาพ 

คน 400 

เชิงคุณภาพ   
1. นักเรียนและครไูดรบัการสงเสรมิศักยภาพผานเกณฑหลักสตูรอบรมของ สสวท.  รอยละ 80 
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9.2 ผลลัพธ (Outcome) 

ตัวชี้วัดผลลัพธ 
คาเปาหมาย 

หนวยนับ 2562 

เชิงปริมาณ   
1. จํานวนนักเรียนไดรับการพัฒนาศักยภาพ คน 640 
2. จํานวนนักเรียนท่ีไดรับการพัฒนาและสงเสริมเขารวมกิจกรรมทางวิชาการในเวที
นานาชาติและเทียบมาตรฐานนานาชาติ ท้ังในประเทศและตางประเทศ 

คน 100 

3. จํานวนผูบริหารและครไูดรับการอบรมและพัฒนา เพ่ือสรางศักยภาพในการจัดการ
เรียนการสอนสาหรับผูมีความสามารถพิเศษฯ อยางมีประสิทธิภาพ 

คน 400 

เชิงคุณภาพ   
1. นักเรียนและครไูดรบัการสงเสรมิศักยภาพผานเกณฑหลักสตูรอบรมของ สสวท.  รอยละ 80 

10. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายของกิจกรรมหลักของโครงการ 

กิจกรรมหลกั ตัวชี้วัดผลผลิต 
คาเปาหมาย 

หนวยนับ 2562 

การสงเสริมและพัฒนา

ศักยภาพนักเรยีนผูมี

ความสามารถพิเศษ และ

ครูผูสอนนักเรียนท่ีมี

ความสามารถพิเศษดาน

วิทยาศาสตร คณติศาสตร 

และเทคโนโลยีของ

ประเทศไทย  

1. จํานวนนักเรียนไดรับการพัฒนาศักยภาพ คน 640 
2. จํานวนนักเรียนในโครงการไดรบัการพัฒนาและสงเสริม
เขารวมกิจกรรมทางวิชาการในเวทีนานาชาติและเทียบ
มาตรฐานนานาชาติ ท้ังในประเทศและตางประเทศ 

คน 100 

3. จํานวนผูบริหารและครไูดรับการอบรมและพัฒนา เพ่ือ
สรางศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนสาหรับผูมี
ความสามารถพิเศษฯ อยางมีประสิทธิภาพ 

คน 400 

 

11. กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน   

 นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และครูผูสอนนักเรียนท่ีมี

ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

12. พ้ืนท่ีการดําเนินการ  

 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  

กิจกรรม 
ป 2562 

เปาหมาย งบประมาณ 
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กิจกรรม 
ป 2562 

เปาหมาย งบประมาณ 

การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนผูมีความสามารถพิเศษ และครูผูสอนนักเรียนท่ีมี

ความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณติศาสตร และเทคโนโลยีของประเทศไทย 

1,140 คน 9,480,900 

รวม 1,140 คน 9,480,900 

16. หนวยงานรับผิดชอบกิจกรรมและหนวยงานรวมดําเนินงาน 

กิจกรรม 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

กิจกรรม 

หนวยงานของ สสวท.  

ท่ีรวมดําเนินการ 

หนวยงานภายนอก  

ท่ีรวมดําเนินการ 

หนวยงาน บทบาท/หนาท่ี หนวยงาน บทบาท/หนาท่ี 

การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน      

ผูมีความสามารถพิเศษและครูผูสอน

นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษดาน

วิทยาศาสตร คณติศาสตร และเทคโนโลยี

ของประเทศไทย 

 

    

1. พสวท. สมทบ พสวท. - - ศูนยโรงเรียน 

พสวท. 10 

ศูนย 

ประสานงานและ

ดําเนินการจัด

กิจกรรมสงเสริม

และพัฒนา

นักเรียน 

2. การอบรมครรูะดับมัธยมศึกษาตอนตน พสวท. Globe วิทยากร สช. บริหาร และ

ประสานเครือขาย

คร,ู ดําเนินการจัด

กิจกรรม, และ

อํานวยความ

สะดวกสถานท่ีใน

การจัดกิจกรรม 

3. การอบรมครรูะดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย 

พสวท. - - สพฐ. บริหาร และ

ประสานเครือขาย

คร,ู ดําเนินการจัด

กิจกรรม, และ

อํานวยความ

สะดวกสถานท่ีใน

การจัดกิจกรรม 
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กิจกรรม 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

กิจกรรม 

หนวยงานของ สสวท.  

ท่ีรวมดําเนินการ 

หนวยงานภายนอก  

ท่ีรวมดําเนินการ 

หนวยงาน บทบาท/หนาท่ี หนวยงาน บทบาท/หนาท่ี 

4. ฟสิกสสัประยุทธ พสวท. - - บัณฑิต พสวท. 

และเครือขาย

มหาวิทยาลยั 

วิทยากร, 

กรรมการ, 

ประสานงานและ

ดําเนินการจัด

กิจกรรม, และ

อํานวยความ

สะดวกสถานท่ีใน

การจัดกิจกรรม, 

และอํานวยความ

สะดวกสถานท่ีใน

การจัดกิจกรรม 

5. การสนับสนุนนักเรียนเขารวมกิจกรรม

วิชาการ ท้ังในและตางประเทศ                                      

พสวท. - - อพวช. และ 

สวทช. 

ประสานงานการ

จัดกิจกรรม และ

อํานวยความ

สะดวกสถานท่ีจัด

กิจกรรม 
 

17. ผูรับผิดชอบโครงการ 

17.1 หัวหนาโครงการ 

   ช่ือ-สกุล ดร. พรชัย อินทรฉาย   โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1130 

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

17.2 เลขานุการโครงการ 

   ช่ือ-สกุล ดร. นพรัตน ศรีเจริญ   โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 2310 

   E-mail address : nsric@ipst.ac.th  
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โครงการหลัก 20 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

1.  ช่ือโครงการ ทุนสนับสนุนการศึกษานักเรียน นักศึกษาและครู เพ่ือพัฒนาใหเปนผูมีความสามารถพิเศษดาน

วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี และตอบสนองตอความตองการของประเทศและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

2.  ลักษณะโครงการ  ใหม     ตอเนื่อง         

3.  ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 

ยุทธศาสตรชาติท่ีเกี่ยวของ เปาหมายท่ีเกี่ยวของ ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนา

และเสรมิสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย 

 เปาหมายท่ี 1 คนไทยเปนคนดี 

คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับ 

วิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21   

 เปาหมายท่ี 2 สังคมไทยมี

สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือและสนับสนุน

ตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต 

 ประเด็นท่ี 4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอด

ชวงชีวิต 

• ประเด็นยอยท่ี 4.2.2 ชวงวัยเรียน/วัยรุน ปลูกฝง

ความเปนคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะความสามารถ

การเรยีนรูท่ีสอดรับกับทักษะ            ในศตวรรษ

ท่ี 21 

 ประเด็นท่ี 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ี

ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

• ประเด็นยอยท่ี 4.3.1 การปรับเปลีย่นระบบการ

เรียนรูใหเอ้ือตอการพัฒนาทักษะสําหรับศตวรรษท่ี 

21 

• ประเด็นยอยท่ี 4.3.2 การเปลีย่นโฉมบทบาท 

“ครู” ใหเปนครูยุคใหม 

• ประเด็นยอยท่ี 4.3.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพ

ระบบบรหิารจดัการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 

• ประเด็นยอยท่ี 4.3.4 การพัฒนาระบบการ

เรียนรูตลอดชีวิต 

4.  ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของ เปาหมายท่ีเกี่ยวของ แนวทางท่ีเกี่ยวของ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและ

พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

 เปาหมายท่ี 2 คนในสังคมไทย

ทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู  

และความสามารถเพ่ิมข้ึน 

 เปาหมายท่ี 3 คนไทยไดรับ

การศึกษาท่ีมีคณุภาพสูงตาม

มาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู

ดวยตนเองอยางตอเน่ือง 

 แนวทางการพัฒนา 3.2  พัฒนาศักยภาพคน

ใหมีทักษะความรู และความสามารถในการ

ดํารงชีวิตอยางมีคณุคา 

• 3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุนใหมี

ทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ  

มีความคิดสรางสรรค มีทักษะการทํางานและการ

ใชชีวิตท่ีพรอมเขาสูตลาดงาน 

 แนวทางการพัฒนา 3.3  ยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 
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ยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของ เปาหมายท่ีเกี่ยวของ แนวทางท่ีเกี่ยวของ 

• 3.3.1 ปรับหลักสูตรการผลิตครูท่ีเนน

สมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเปนครู เปนผูแนะนํา

และสามารถกระตุนการเรียนรูของผูเรียน 

5. ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

6. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร สสวท. ปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 

ยุทธศาสตรท่ี 4 เรงรัด พัฒนา และสงเสริม  ผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ 

เทคโนโลยี เพ่ือเปนกําลังในการพัฒนาประเทศดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 

เปาประสงค นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพเขาสูอาชีพท่ีเหมาะสม เพ่ือ 

เปนกําลังในการพัฒนาประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 

กลยุทธ ผลิตและพัฒนานักวิจัยคุณภาพ เพ่ือเปนนักวิทยาศาสตร นักวิจัย นักนวัตกรรม และนักเทคโนโลยี  

ชั้นนําของประเทศ 

ผลผลิต 

มีระบบกลไกการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษฯ ระดับการศึกษาปฐมวัย การศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานและการอาชีวศึกษา เพ่ือเปนฐานสูการพัฒนากําลังคน อยางเปนระบบมากข้ึนและมีจํานวนเพ่ิมข้ึน

ตามลําดับ 

ผลลัพธ 

ประเทศไทยมีนักวิทยาศาสตร นักวิจัย นักเทคโนโลยี นักนวัตกรรมและผูเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ท่ีเพ่ิมข้ึนจากการสรางนักเรียน นักศึกษาท่ีมีความสามารถพิเศษ 

7. หลักการและเหตุผล  

 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนพ้ืนฐานของการพัฒนาและเปนปจจัยสําคัญในกระบวนการพัฒนา

ประเทศ ผนวกกับการปรับเปลี่ยนกลยุทธของรัฐบาล โดยมุงเนนให “คน” เปนศูนยกลางของการพัฒนา ซ่ึง

เปนชวงเวลาท่ีประเทศไทยอยูในภาวะขาดแคลนบุคลากรทางวิทยาศาสตร นักวิทยาศาสตร/นักวิจัย เปน

จํานวนมาก ดังนั้นภาระในการสรางนักวิทยาศาสตร/นักวิจัย ท้ังดานปริมาณและคุณภาพ จึงเปนความจําเปน

และเปนความตองการของประเทศ ซ่ึงรัฐบาลไดเล็งเห็นความสําคัญดังกลาวและไดสนับสนุนใหสถาบันสงเสริม

การสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(สสวท.) ดําเนินโครงการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษ

ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(พสวท.) ตามมติคณะรัฐมนตรี วันท่ี ๖ มีนาคม ๒๕๒๗  ซ่ึงโครงการ 

พสวท. มีเปาหมายมุงเนนการผลิตนักวิทยาศาสตรและนักวิจัยท่ีมีศักยภาพสูง มีความรูความสามารถพิเศษทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือสนองความตองการเรงดวนของประเทศ สําหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีในสาขาท่ีเปนความตองการของประเทศและสาขาท่ีขาดแคลน ซ่ึงจะเปนกําลังของประเทศและใน

การศึกษาวิจัยการประดิษฐคิดคนผลงานทางวิทยาศาสตร  ตลอดจนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจะสงผลถึง

การเสริมสรางศักยภาพในการแขงขันของประเทศในเวทีโลก ประกอบกับ โครงการโอลิมปกวิชาการ อยูใน
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ความรับผิดชอบของ สสวท. โดยในปงบประมาณ 2544 เปนตนมา รัฐบาลไดจัดสรรงบประมาณใหเปน

ทุนการศึกษาแกผูแทนประเทศไทยทุกคน เพ่ือไปศึกษาตอตางประเทศในสาขาวิชาท่ีเปนผูแทนประเทศไทย 

ตั้งแตระดับปริญญาตรีถึงระดับหลังปริญญาเอก และในป พ.ศ. 2553 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรง

พระราชทานพระบรมราชานุญาตชื่อทุนการศึกษาผูแทนประเทศไทยวา “ทุนโอลิมปกวิชาการ สมเด็จพระ

เจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร” ตั้งแตวันท่ี 23 มกราคม 2553 เปน

ตนมา สําหรับการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหไดรับการ

พัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ จําเปนตอง มีครูท่ีมีความรู ความสามารถสูง เพ่ือสอนผูมีความสามารถพิเศษ

เหลานี้ในโครงการตางๆ ท่ัวประเทศ อาทิ เชน โครงการ พสวท. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ โรงเรียนจุฬาภรณ

ราชวิทยาลัย โครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร เปนตน สสวท. จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมการผลิตครูท่ีมี

ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (สควค.) เพ่ือผลิตครูสอนวิชาฟสิกส เคมี ชีววิทยา 

คณิตศาสตร และคอมพิวเตอร ท่ีมีความรู ความสามารถสูง เปนผูนําทางวิชาการของโรงเรียน เปนกําลังสําคัญ

ในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนในสาขาวิชาดังกลาว และเปนสวนหนึ่งของการแกปญหา 

การขาดแคลนครูสอนวิชาฟสิกส เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตรและคอมพิวเตอร ท้ังในดานคุณภาพและปริมาณ

นักเรียน นักศึกษาและครู เปนทรัพยากรหลักดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ท่ีสามารถจะขับเคลื่อน

ประเทศไปสูความกาวหนาในดานดังกลาว  การใหทุนสนับสนุนการศึกษาเพ่ือตอบสนองตอความตองการของ

ประเทศและหนวยงานท่ีเก่ียวของ จึงมีบทบาทท่ีสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศ เพราะการศึกษาคือ 

รากฐานของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ซ่ึงจะนําพาประเทศไปสูความเจริญกาวหนาทัดเทียมนานาชาติ  

สสวท. จึงดําเนินการใหทุนสนับสนุนการศึกษาแกนักเรียนและนักศึกษา จํานวน 3 ประเภท คือ ทุน

โครงการ พสวท. ทุนโครงการโอลิมปกวิชาการ และ ทุนโครงการ สควค. โดยเนนการสรรหาผูมีศักยภาพ                

เขารวมโครงการ เพ่ือพัฒนาใหเปนทรัพยากรบุคคลท่ีมีคาของประเทศในดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ

เทคโนโลยี เพ่ือศึกษาตอเนื่องอยางเต็มตามศักยภาพ เปนรายบุคคล และสูอาชีพเปนนักวิทยาศาสตร                  

เปนนักวิจัยและครูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ซ่ึงเปนสาขาสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศตอไป   

8. วัตถุประสงค 

8.1 เพ่ือสงเสริม สนับสนุนทุนการศึกษา สําหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาโครงการพัฒนาและสงเสริมผูมี

ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (พสวท.) 

8.2 เพ่ือสงเสริม สนับสนุนทุนการศึกษา สําหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาโครงการโอลิมปกวิชาการ  

8.3 เพ่ือสงเสริม สนับสนุนทุนการศึกษา สําหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา โครงการผลิตครู ท่ีมี

ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (สควค.) 
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9. เปาหมายของโครงการหลัก 

   9.1 ผลผลิต (Output)  

ตัวชี้วัดผลผลิต 
คาเปาหมาย 

หนวยนับ 2562 

เชิงปริมาณ   

1. จํานวนผูรับทุนพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 

(พสวท.) 

คน 1,804 

2. จํานวนผูรับทุนโอลิมปกวิชาการสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง

นราธิวาสราชนครินทร สําหรับผูแทนประเทศไทยท่ีเขารวมการแขงขันคณิตศาสตร 

วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ 

คน 255 

3. จํานวนผูรับทุนสงเสริมการผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร และ

คณิตศาสตร (สควค.) 

คน 317 

เชิงคุณภาพ หนวยนับ 2562 

1  รอยละผูรับทุนการศึกษา สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรท่ีกําหนด รอยละ 95 

2. รอยละผูรับทุนการศึกษา มีผลการเรียนผานเกณฑท่ีกําหนด รอยละ 95 

   9.2 ผลลัพธ (Outcome) 

ตัวชี้วัดผลลัพธ 
คาเปาหมาย 

หนวยนับ 2562 

เชิงปริมาณ   

1. ผูสําเร็จการศึกษามีศักยภาพและมีผลงานวิจัยเทียบเทามาตรฐานสากล คน 60 

2. ผูสําเร็จการศึกษาตามโครงการ สควค. มีศักยภาพเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงดาน

วิทยาศาสตรและคณติศาสตรในหนวยงานท่ีสังกัด 

คน 6 

เชิงคุณภาพ หนวยนับ 2562 

1. รอยละผูสําเร็จการศึกษามีผลงานตีพิมพ  รอยละ 90 

2. รอยละผูสําเร็จการศึกษาเขาปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีเก่ียวของ รอยละ 90 

10. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายของกิจกรรมหลักของโครงการ 

กิจกรรมหลกั ตัวชี้วัดผลผลิต 
คาเปาหมาย 

หนวยนับ 2562 2563 2564 

ทุนการศึกษา สําหรับนักเรียน 

นักศึกษาและครู เพ่ือพัฒนาให

เปนผูมีความสามารถพิเศษดาน

วิทยาศาสตร คณติศาสตรและ

เทคโนโลย ี

1. จํานวนผูรับทุนพัฒนาและ

สงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทาง

วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 

(พสวท.) 

คน 1,804 1,986 2,172 

2. จํานวนผูรับทุนโอลมิปกวิชาการ

สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟา

กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส

ราชนครินทร สาํหรับผูแทนประเทศ

ไทยท่ีเขารวมการแขงขัน

คน 255 322 354 
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กิจกรรมหลกั ตัวชี้วัดผลผลิต 
คาเปาหมาย 

หนวยนับ 2562 2563 2564 

คณิตศาสตร วิทยาศาสตรโอลิมปก

ระหวางประเทศ 

3. จํานวนผูรับทุนสงเสรมิการผลติ

ครูท่ีมีความสามารถพิเศษทาง

วิทยาศาสตร และคณติศาสตร 

(สควค.) 

คน 317 960 1,160 

11. กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน  ผูรับทุนพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยี ผูรับทุนโอลิมปกวิชาการสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช

นครินทร สําหรับผูแทนประเทศไทยท่ีเขารวมการแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ 

และผูรับทุนสงเสริมการผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร 

12. พ้ืนท่ีการดําเนินการ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 

13. ระยะเวลาดําเนินโครงการ  ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

14. เงินงบประมาณ  จํานวน  1,000,000,000 บาท 

15. เปาหมายและงบประมาณ 

กิจกรรม 
ป 2562 

เปาหมาย งบประมาณ 

ทุนการศึกษา สําหรับนักเรียน นักศกึษาและครู เพ่ือพัฒนาใหเปนผูมีความสามารถพิเศษ

ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลย ี

2,376 คน 

 

1,000,000,000 

รวม 2,376 คน 1,000,000,000 

16. หนวยงานรับผิดชอบกิจกรรมและหนวยงานรวมดําเนินงาน 

กิจกรรม 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

กิจกรรม 

หนวยงานของ สสวท.  

ท่ีรวมดําเนินการ 

หนวยงานภายนอก  

ท่ีรวมดําเนินการ 

หนวยงาน บทบาท/หนาท่ี หนวยงาน 
บทบาท/

หนาท่ี 

ทุนการศึกษา สําหรับนักเรียน 

นักศึกษาและครู เพ่ือพัฒนา               

ใหเปนผูมคีวามสามารถพิเศษ                 

ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร             

และเทคโนโลย ี

ศูนยประสาน

และบูรณาการ

ทุนการศึกษา 

ฝาย พสวท. 

 

  จัดทําขอมูล

นักเรียนทุน 

   

ศูนยโรงเรียน,

มหาวิทยาลยั,ก.พ. 

สนร 

โอนเงินทุนให

ผูรับทุน 

  ฝายโอลมิปก   

  วิชาการฯ 

 จัดทําขอมูล

นักเรียนทุน 

สํานักงาน ก.พ. ,

สนร. 

 โอนเงินทุนให

ผูรับทุน 

   ฝาย สควค. 
  จัดทําขอมูล

นักเรียนทุน 

ศูนยมหาวิทยาลัย

ในประเทศและ

 โอนเงินทุนให

ผูรับทุน 
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กิจกรรม 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

กิจกรรม 

หนวยงานของ สสวท.  

ท่ีรวมดําเนินการ 

หนวยงานภายนอก  

ท่ีรวมดําเนินการ 

หนวยงาน บทบาท/หนาท่ี หนวยงาน 
บทบาท/

หนาท่ี 

ตางประเทศ 
 

   17. ผูรับผิดชอบโครงการ  

        17.1  หัวหนาโครงการ 

      ช่ือ-สกุล ดร. พรชัย อินทรฉาย   โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 2301 

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

        17.2  เลขานุการโครงการ 

      ช่ือ-สกุล นางสาวฐิตารีย  อานัติ    โทรศัพท 02-392 4021 ตอ 2311 

      E-mail address : nanat@ipst.ac.th   
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ยุทธศาสตรท่ี 5 สงเสริมภาพลกัษณองคกรและประสานความรวมมือกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

เพ่ิมการยอมรับ สสวท. ในฐานะผูนําการเปลี่ยนแปลงการเรยีนรูดานวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตรและเทคโนโลย ีของเยาวชนใหทันสมัย 

เปาประสงคยุทธศาสตร :   1. บุคลากรมีความรูความสามารถ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในสายงาน 

 และสามารถเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงได 

 2. สสวท. เปนองคกรแหงคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและบริการใน

 รูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย 

 3. เยาวชนมีความตระหนักและเห็นความสําคัญของการเรียนรูวิทยาศาสตร   

     คณิตศาสตร และเทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน 

ตัวชี้วดัและคาเปาหมาย : 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 2562 

1. รอยละของบุคลากรมีความรูความสามารถ มีความเช่ียวชาญเฉพาะทางในสายงาน และ

สามารถเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงได 

รอยละ 20 

2. จํานวนนวัตกรรม ผลงานทางวิชาการ หรือทรัพยสินทางปญญา (IP) ท่ีสรางจากบุคลากร 

สสวท. 

ช้ินงาน/ผลงาน 

(สะสม) 

20 

3. จํานวนระบบบริหารจัดการและบริการในรูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยและมี

คุณภาพ 

ระบบบรหิาร/

ระบบบริการ 

18 

4. ระดับความพึงพอใจของสวนราชการ หนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ในการทํางานรวมกับ 

สสวท. 

ระดับ 4.0 

5. ระดับการยอมรับในขอมูลขาวสาร และผลงานของ สสวท. ระดับ 4.0 

6. รอยละของเยาวชนกลุมเปาหมายท่ีมีความตระหนักและเห็นความสําคัญของการเรียนรู

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

รอยละ 55 

 

โครงการหลกัภายใตยุทธศาสตร 
โครงการหลัก งบประมาณ 

21. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ใหมีความรู ความสามารถ และสมรรถนะตามกลุมงานอยางเปน
ระบบ 

      10,532,000  

22. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการ สสวท. ทุกมิติ ใหมีมาตรฐานเทียบเคียงเกณฑ TQA         2,778,500  

23. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือขยายขีดความสามารถในการบริหารจัดการองคกร 
และการบริการในรูปแบบดิจิทัลตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัล 

      11,129,700  

24. โครงการประชาสมัพันธเชิงรุกเพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจในการทํางานของ สสวท. และสราง
ความตระหนักรูทางดานวิทยาศาสตร  

      12,200,000  

รวม      36,640,200  
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โครงการหลัก 21 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

1. ช่ือโครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ และสมรรถนะตามกลุมงานอยางเปนระบบ 

2. ลักษณะโครงการ  ใหม   ตอเนื่อง         

3. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 

ยุทธศาสตรชาติท่ีเกี่ยวของ เปาหมายท่ีเกี่ยวของ ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดลุ

และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐ 

 เปาหมายท่ี 1 ภาครัฐมีวัฒนธรรม

การทํางานท่ีมุงผลสัมฤทธ์ิและ

ผลประโยชนสวนรวม ตอบสนอง 

ความตองการของประชาชนไดอยาง

สะดวก รวดเร็ว โปรงใส 

 

 ประเด็นท่ี 4 ภาครัฐมีความทันสมยั 

• ประเด็นยอยท่ี 4.1 องคกรภาครัฐมคีวามยืดหยุน

เหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ 

• ประเด็นยอยท่ี 4.2 พัฒนาและปรบัระบบ

วิธีการปฏิบัตริาชการใหทันสมัย 

 ประเด็นท่ี 5 บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง 

ยึดหลักคณุธรรม จริยธรรม มีจติสาํนึก  

มีความสามารถสูง มุงมั่นและเปนมืออาชีพ 

• ประเด็นยอยท่ี 5.1 ภาครัฐมีการบริหาร

กําลังคนท่ีมีความคลองตัว ยึดระบบคุณธรรม 

• ประเด็นยอยท่ี 5.2 บุคลากรภาครฐัยึด

คานิยมในการทํางานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม

และมีการพัฒนาตามเสนทางความกาวหนา 

ในอาชีพ 

4. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของ  เปาหมายท่ีเกี่ยวของ แนวทางท่ีเกี่ยวของ 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจัดการ 

ในภาครัฐ การปองกันการทุจริต

ประพฤติมิชอบและธรรมาภบิาล 

ในสังคมไทย 

 

 เปาหมายท่ี 1 ลดสัดสวนคาใชจาย

ดานบุคลากรและเพ่ิมประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการ 

และการใหบริการของภาครัฐและ

ประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจ 

ของประเทศ 

 แนวทางการพัฒนา 1 ปรับปรุงโครงสราง

หนวยงาน บทบาท ภารกิจและคณุภาพบุคลากร

ภาครัฐใหมคีวามโปรงใส ทันสมยั คลองตัวมี

ขนาดท่ีเหมาะสม เกิดความคุมคา 

• แนวทาง 1.2 ปรับปรุงกลไกการปฏิบัติงาน

ของภาครัฐใหมีลักษณะบูรณาการ สามารถสงเสริม

กระบวนการผลิตและการใหบริการของภาคเอกชน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

• แนวทาง 1.4 พัฒนาบุคลากรและปฏิรูประบบ

บริหารจดัการกําลังคนภาครัฐใหมปีระสิทธิภาพ 
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5. ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

6. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร สสวท. ปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 

ยุทธศาสตรท่ี 5 สงเสริมภาพลักษณองคกรและประสานความรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ิม

การยอมรับ สสวท. ในฐานะผูนําการเปลี่ยนแปลงการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีของ

เยาวชนใหทันสมัย 

เปาประสงค  บุคลากรมีความรูความสามารถ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในสายงานและสามารถเปน

ผูนําการเปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ  สงเสริมใหบุคลากรมีศักยภาพในการพัฒนาหลักสูตร สื่อ กิจกรรมทางวิชาการเทียบ

มาตรฐานนานาชาติและการเปนวิทยากรอยางมืออาชีพ 

ผลผลิต  

1. บุคลากรสายนักวิชาการ มีนวัตกรรมการศึกษาชั้นแนวหนาเปนท่ียอมรับดานกระบวนการจัดการ

เรียนรูของประเทศ 

2. บุคลากรสายวิชาการ มีศักยภาพในการพัฒนาหลักสูตร สื่อ กิจกรรมทางวิชาการเทียบมาตรฐาน

นานาชาติ 

3. บุคลากร สสวท. มีความเปนผูนาํ มีความรูความสามารถเปนวิทยากร และสามารถนําการเปลีย่นแปลงได 

4. บุคลากรสายสนับสนุน มีความรู ความสามารถในการบริหารจัดการและสงเสริมการทํางานอยางมี

ประสิทธิภาพ 

5. บุคลากร สสวท. มีความรักและความผูกพันตอองคกร 

ผลลัพธ  - 

7. หลักการและเหตุผล 

บุคลากรคือทรัพยากรมีคาสูงสุดในองคกร จึงควรไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพท่ีสอดคลองกับแนวทาง    

การพัฒนาตามระบบสมรรถนะของ สสวท. โดยระบบสมรรถนะถือเปนเครื่องมือในการบริหารและพัฒนา

บุคลากรใหมีความรู ทักษะ และความสามารถในระดับสูง เพียงพอ และเหมาะสมกับขอบเขตอํานาจหนาท่ีและ

ความรับผิดชอบในภารกิจตาง ๆ ท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด การสรางความพรอม

ของบุคลากรใหเปนผูท่ีมีศักยภาพสูงมีความเหมาะสมท้ังดานคุณสมบัติ และความสามารถในดานการบริหาร

จัดการดานวิชาการและดานอํานวยการ จึงเปนความสําคัญและจําเปนในลําดับตนท่ีองคกรพึงใหความสําคัญและ

ดําเนินการเพ่ือใหบรรลุผลอยางจริงจัง ตอเนื่องในระยะยาว และนอกจากการไดรับการพัฒนาศักยภาพในดาน

ความรูความสามารถแลว บุคลากรควรไดรับการปลูกฝงในการสรางจิตสํานึกและสรางจิตสาธารณะ และ

ตระหนักถึงการชวยเหลือและเผื่อแผ ไปยังสังคมรอบขาง เพ่ือใหเปนบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถควบคู

จริยธรรมและคุณธรรม 

นอกจากนี้ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ สสวท. ยังไดมุงหวังใหผูปฏิบัติงานไดมีโอกาสในการทํา

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณตาง ๆ รวมกัน อันจะนําไปสูการมีความผูกพันตอองคกรในระดับสูง       
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โดยผลท่ีไดรับจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกระดับ ตั้งแตระดับบุคคล หนวยงาน องคกร และสามารถ

เชื่อมโยงไปสูการพัฒนาองคกรใหไปถึงเปาหมายในระยะยาวไดอยางม่ันคงและยั่งยืน 

8. วัตถุประสงค  

8.1 เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานสอดคลองกับแนว

ทางการพัฒนาตามระบบสมรรถนะของ สสวท. 

8.2 เพ่ือเสริมสรางความผูกพันของบุคลากรตอองคกร อันสงผลใหผลการปฏิบัติงานมีระดับเพ่ิมสูงข้ึน    

ท้ังในปจจุบันและในอนาคต    

8.3 เพ่ือปลูกฝง สรางจิตสํานึก และสรางจิตสาธารณะในการบําเพ็ญประโยชน ชวยเหลือสังคมใหเกิดแก

บุคลากร สสวท. 

9. เปาหมายของโครงการหลัก 

9.1 ผลผลิต (Output)  

ตัวชี้วัดผลผลิต 
คาเปาหมาย 

หนวยนับ 2562 

เชิงปริมาณ   

1. รอยละของบุคลากรมีความรู ความสามารถ มีความเช่ียวชาญเฉพาะในสายงานและสามารถเปน

ผูนําการเปลี่ยนแปลงได 

รอยละ 20 

2. จํานวนนวัตกรรม ผลงานทางวิชาการหรือทรัพยสินทางปญญา (IP) ท่ีสรางจากบุคลากร สสวท. ช้ินงาน/ 

ผลงาน 

20 

3. รอยละความสาํเร็จในการดําเนินการตามแผนการสรางความผูกพันของบุคลากร  รอยละ 96 

เชิงคุณภาพ   

1. ผลคะแนนเฉลีย่การประเมินความผูกพัน/ความสุข ของบุคลากร สสวท.  

ท่ีมีตอ สสวท. 

รอยละ 60 

9.2 ผลลัพธ (Outcome) 

ตัวชี้วัดผลลัพธ 
คาเปาหมาย 

หนวยนับ 2562 

เชิงปริมาณ   

1. รอยละบุคลากรของ สสวท. ในแตละกลุมงานมสีมรรถนะผานตามเกณฑท่ีกําหนด รอยละ 90 

2. รอยละความสาํเรจ็ของการดําเนินการตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล รอยละ 95 

เชิงคุณภาพ   

1. ระดับความผูกพันของบุคลากรของ สสวท. ท่ีมีตอองคกร (ประเมินโดยหนวยงานภายนอกท่ี

ประเมินองคกร) 

ระดับ 4 

 

10. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายของกิจกรรมหลักของโครงการ 

กิจกรรมหลกั ตัวชี้วัดผลผลิต 
คาเปาหมาย 

หนวยนับ 2562 

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีความรู 1. รอยละบุคลากรของ สสวท. แตละกลุม รอยละ 90 
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กิจกรรมหลกั ตัวชี้วัดผลผลิต คาเปาหมาย 

ความสามารถ และสมรรถนะตามกลุมงาน 

อยางเปนระบบ 

งานมีสมรรถนะผานตามเกณฑท่ี

กําหนด 

2. ผลคะแนนเฉลีย่การประเมิน

ความสุข 

ของบุคลากร สสวท. 

รอยละ 60 

11. กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน บุคลากร สสวท. 

12. พ้ืนท่ีการดําเนินการ สสวท. 

13. ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

14. เงินงบประมาณ จํานวน 10,532,000 บาท 

15. เปาหมายและงบประมาณ 

กิจกรรม 
ป 2562 

เปาหมาย งบประมาณ 

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ และสมรรถนะตามกลุมงานอยางเปนระบบ รอยละ 90/

รอยละ 60 

10,532,000 

รวม  10,532,000 

16. หนวยงานรับผิดชอบกิจกรรมและหนวยงานรวมดําเนินงาน 

กิจกรรม 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

กิจกรรม 

หนวยงานของ สสวท.  

ท่ีรวมดําเนินการ 

หนวยงานภายนอก  

ท่ีรวมดําเนินการ 

หนวยงาน บทบาท/หนาท่ี หนวยงาน บทบาท/หนาท่ี 

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากร 

สสวท. ตามเปาหมายของ

ระบบสมรรถนะของ

บุคลากร และเปาหมายตาม

นโยบาย 

ฝายทรัพยากร

บุคคลและ

พัฒนาองคกร 

- ฝายเทคโนโลย ี

สารสนเทศ 

- ฝายนวัตกรรม 

และเทคโนโลย ี

เพ่ือการเรยีนรู 

รวมวางแผนและ

จัดการพัฒนา

หลักสตูรดานทักษะ

ทางดิจิทัล 

- วิทยากรจาก

หนวยงานภาครัฐ

และเอกชน 

 

ดําเนินการพัฒนาบุ 

คลากร ใหเปนไป 

ตามแผนงานและ 

วัตถุประสงค  

ท่ี สสวท. กําหนดไว 

2. พัฒนาความผูกพันของ

บุคลากร สสวท. โดยใช

กลยุทธท่ีหลากหลาย 

ฝายทรัพยากร

บุคคลและ

พัฒนาองคกร 

- บุคลากร 

สสวท.ทุกคน 

ใหความรวมมือและ

สนับสนุนในการ 

เขารวมกิจกรรม 

  

17. ผูรับผิดชอบโครงการ 

17.1 หัวหนาโครงการ 

ช่ือ-สกุล นายสกรณ ชุณหะโสภณ  โทรศัพท 0-2392-4021 ตอ 1226  

E-mail address schun@ipst.ac.th  

17.2 เลขานุการโครงการ 
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ช่ือ-สกุล นางสาวจิรวดี  อ่ิมสกุล   โทรศัพท 0-2392-4021 ตอ 1218 

E-mail address jirai@ipst.ac.th 
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โครงการหลัก 22 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

1. ช่ือโครงการ  พัฒนาการบริหารจัดการ สสวท. ทุกมิติ ใหมีมาตรฐานเทียบเคียงเกณฑ TQA 

2. ลักษณะโครงการ  ใหม   ตอเนื่อง         

3. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 

ยุทธศาสตรชาติท่ีเกี่ยวของ เปาหมายท่ีเกี่ยวของ ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดลุ

และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐ 

 เปาหมายท่ี 1 ภาครัฐมีวัฒนธรรม

การทํางานท่ีมุงผลสัมฤทธ์ิและ

ผลประโยชนสวนรวม ตอบสนองความ

ตองการของประชาชนไดอยางสะดวก 

รวดเร็ว โปรงใส 

 

 ประเด็นท่ี 4 ภาครัฐมีความทันสมยั 

• ประเด็นยอยท่ี 4.1 องคกรภาครัฐมีความ

ยืดหยุนเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ 

• ประเด็นยอยท่ี 4.2 พัฒนาและปรบัระบบ

วิธีการปฏิบัตริาชการใหทันสมัย 

 ประเด็นท่ี 5 บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง 

ยึดหลักคณุธรรม จริยธรรม มีจติสาํนึก  

มีความสามารถสูง มุงมั่นและเปนมืออาชีพ 

• ประเด็นยอยท่ี 5.1 ภาครัฐมีการบริหาร

กําลังคนท่ีมีความคลองตัว ยึดระบบคุณธรรม 

• ประเด็นยอยท่ี 5.2 บุคลากรภาครฐัยึด

คานิยมในการทํางานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม

และมีการพัฒนาตามเสนทางความกาวหนาใน

อาชีพ 

4. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของ  เปาหมายท่ีเกี่ยวของ แนวทางท่ีเกี่ยวของ 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจัดการใน

ภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิ

ชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

 

 เปาหมายท่ี 1 ลดสัดสวนคาใชจาย

ดานบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการและการใหบริการ

ของภาครัฐและประสิทธิภาพการ

ประกอบธุรกิจ 

ของประเทศ 

 แนวทางการพัฒนา 1 ปรับปรุงโครงสราง

หนวยงาน บทบาท ภารกิจและคณุภาพ

บุคลากรภาครัฐใหมีความโปรงใส ทันสมัย 

คลองตัว มีขนาดท่ีเหมาะสม เกิดความคุมคา 

• แนวทาง 1.2 ปรับปรุงกลไกการ

ปฏิบัติงานของภาครัฐใหมีลักษณะบูรณาการ 

สามารถสงเสริมกระบวนการผลิตและการ

ใหบริการของภาคเอกชนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

• แนวทาง 1.4 พัฒนาบุคลากรและปฏิรูป

ระบบบรหิารจดัการกําลังคนภาครัฐใหมี

ประสิทธิภาพ 
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5. ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

6. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร สสวท. ปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 

ยุทธศาสตรท่ี 5 สงเสริมภาพลักษณองคกรและประสานความรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ิมการ

ยอมรับ สสวท. ในฐานะผูนําการเปลี่ยนแปลงการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีของเยาวชน

ใหทันสมัย 

เปาประสงค  สสวท. เปนองคกรแหงคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและบริการในรูปแบบเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีทันสมัย 

กลยุทธ  พัฒนาระบบบริหารจดัการ โดยใชระบบคุณภาพองคกรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย 

ผลผลิต  มีระบบบริหารจัดการ โดยใชระบบคุณภาพองคกรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย 

ผลลัพธ  - 

7. หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาระบบคุณภาพองคกรและระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเปนกรอบบริหารจัดการ

องคกรท่ีมุงเนนใหเกิดการปรับปรุงองคกรอยางรอบดาน ครอบคลุมภาพรวมในมิติ ท้ัง 7 ดาน คือ (1) การนํา

องคกร (2) การวางแผนเชิงยุทธศาสตร (3) การใหความสําคัญผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  (4) การวัด

การวิเคราะหและการจัดการความรู (5) การมุงเนนทรัพยากรบุคคล  (6) การจัดการกระบวนการ และ (7) ผลลัพธ

การดําเนินงาน โดยการดําเนินการดังกลาวเปรียบเสมือนการตรวจสุขภาพขององคกร ทําใหทราบจุดแข็งและ

โอกาสในการปรับปรุง และนําโอกาสในการปรับปรุงท่ีพบไปวางแผนพัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพยิ่ง ๆ ข้ึน 

โดยองคกรสามารถเลือกใชเครื่องมือทางการบริหารท่ีเหมาะสมมาดําเนินการไดอยางเปนระบบและมีความตอเนื่อง 

สงผลใหเกิดการพัฒนาองคกรท่ีกาวหนาอยางยั่งยืน โดย สสวท. จะดําเนินการบริหารความเสี่ยงองคกร ทําการ

ประเมินผลองคกรตามมิติ พัฒนาและบริหารจัดการความรู การพัฒนาระบบคุณภาพองคกรและธรรมาภิบาล 

การประเมินระบบบริหารจัดการและสนับสนุนเพ่ือการพัฒนาปรับปรุงโดยผูประเมินจากภายนอก เพ่ือพัฒนา

ระบบคุณภาพองคกรและระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

8. วัตถุประสงค 

8.1 เพ่ือพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงคุณภาพมีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพโปรงใสตรวจสอบได 

8.2 เพ่ือใหบุคลากรทุกกลุมและทุกระดับมีความพรอม มีความตื่นตัว และเขาใจระบบการบริหารจัดการท่ี

เชื่อมโยงแบบบูรณาการและสามารถนําแนวทางการพัฒนาระบบคุณภาพองคกรธรรมาภิบาล 

มาประยุกตใชใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานบนพ้ืนฐานของระบบธรรมาภิบาล  

8.3 เพ่ือสามารถสงมอบคุณคา สรางผลผลิตและบริการท่ีนาพึงพอใจใหแกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

ของ สสวท. 

8.4 เพ่ือเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงยุทธศาสตร กลยุทธ ผลผลิต และผลลัพธของ สสวท.  

8.5 เพ่ือให สสวท. สามารถพัฒนาการดําเนินงาน ไปถึงระดับผลลัพธ (outcome) และผลกระทบ (impact) ได  
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9. เปาหมายของโครงการหลัก 

9.1 ผลผลิต (Output)  

ตัวชี้วัดผลผลิต 
คาเปาหมาย 

หนวยนับ 2562 

เชิงปริมาณ   

1. รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของ สสวท. ฉบับ 1 

2. กิจกรรมสงเสริมการจัดการความรู กิจกรรม 5 

3. รายงานการตรวจประเมินองคกรตามเกณฑ TQA  ฉบับ 1 

4. แผนการบริหารจัดการผลการดําเนินงานตามเกณฑ TQA ฉบับ 1 

5. บุคลากร สสวท. ไดรับความรูความเขาใจ เก่ียวกับการตอตานการทุจริต คน 150 

เชิงคุณภาพ   

1. สสวท. มีกรอบการบรหิารจดัการองคกรท่ีมีคุณภาพ ระดับ 4 

9.2 ผลลัพธ (Outcome) 

ตัวชี้วัดผลลัพธ 
คาเปาหมาย 

หนวยนับ 2562 

เชิงปริมาณ   

1. ระบบ/กระบวนการท่ีไดรับการพัฒนาปรับปรุง มิต ิ - 

2. ผลคะแนนการประเมิน ITA คะแนน 92 

เชิงคุณภาพ   

1. สสวท. มีกรอบการบรหิารจดัการองคกรท่ีมีคุณภาพ ระดับ 4 

10. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายของกิจกรรมหลักของโครงการ 

กิจกรรมหลกั ตัวชี้วัดผลผลิต 
คาเปาหมาย 

หนวยนับ 2562 

1. พัฒนาการบริหาร

จัดการ สสวท. ทุกมิติ 

ใหมีมาตรฐาน

เทียบเคียงเกณฑ TQA 

1. คูมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน สสวท. ฉบับ 1 

2. รายงานผลการประเมินการปฏิบัตงิาน สสวท. (ฉบับผูบรหิาร)

รายงานผลการประเมนิการปฏิบัติงาน สสวท. (ฉบับสมบูรณ) 

ฉบับ 1 

 

3. กิจกรรมสงเสริมการจัดการความรู กิจกรรม 5 

4. รายงานการตรวจประเมนิองคกรตามเกณฑ TQA  ฉบับ 1 

5. แผนการบริหารจัดการผลการดาํเนินงาน ฉบับ 1 

6. ระบบ/กระบวนการทีไดรับการพัฒนาปรบัปรุง มิต ิ - 

7. การสงเสริมความรูความเขาใจใหแกบุคลากรของ สสวท. เก่ียวกับ

การปฏิบัตหินาท่ีดวยความสุจริต และการปองกันการทุจริต  

คน 150 
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11. กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน บุคลากร สสวท.   

12. พ้ืนท่ีการดําเนินการ สสวท. 

13. ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2561 – กันยายน 2564 

14. เงินงบประมาณ จํานวน 2,778,500 บาท 

15. เปาหมายและงบประมาณ 

กิจกรรม 
ป 2562 

เปาหมาย งบประมาณ  

1. พัฒนาการบรหิารจดัการ สสวท. ทุก มิติ ใหมีมาตรฐาน

เทียบเคยีงเกณฑ TQA 

4 ฉบับ/ 

5 กิจกรรม/ 

200 คน 

2,778,500 

รวม  2,778,500 
 

16. หนวยงานรับผิดชอบกิจกรรมและหนวยงานรวมดําเนินงาน 

กิจกรรม 
หนวยงานรับผิดชอบ

กิจกรรม 

หนวยงานของ สสวท.  

ท่ีรวมดําเนินการ 

หนวยงานภายนอก  

ท่ีรวมดําเนินการ 

หนวยงาน บทบาท/หนาท่ี หนวยงาน 
บทบาท/ 

หนาท่ี 

1. พัฒนาการบรหิารจดัการ 

สสวท. ทุกมติิ ใหมมีาตรฐาน

เทียบเคยีงเกณฑ TQA 

- ฝายยุทธศาสตร แผน

และประกันคณุภาพ 

- ฝายทรัพยากรบุคคล

และพัฒนาองคกร 

- คณะกรรมการและ

คณะทํางานITA 

ทุกหนวยงาน ใหความรวมมือ 

และสนับสนุน 

ในการดําเนินงาน 

สํานักงาน 

ป.ป.ช. 

ผูประเมิน 

 

17. ผูรับผิดชอบโครงการ 

17.1 หัวหนาโครงการ 

ช่ือ-สกุล นายสกรณ ชุณหะโสภณ  โทรศัพท 0-2392-4021 ตอ 1226  

E-mail address schun@ipst.ac.th  

17.2 เลขานุการโครงการ 

ช่ือ-สกุล นางสาวจิรวดี  อ่ิมสกุล   โทรศัพท 0-2392-4021 ตอ 1218 

E-mail address jirai@ipst.ac.th 
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โครงการหลัก 23 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

1. ช่ือโครงการ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือขยายขีดความสามารถในการบริหารจัดการองคกร และการ

บริการในรูปแบบดิจิทัลตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัล 

2. ลักษณะโครงการ  ใหม   ตอเนื่อง         

3. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 

ยุทธศาสตรชาติท่ีเกี่ยวของ เปาหมายท่ีเกี่ยวของ ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

ยุทธศาสตรชาติดานการปรับ

สมดลุและพัฒนาระบบการ

บริหารจดัการภาครัฐ 

 เปาหมายท่ี 1 ภาครัฐมีวัฒนธรรม

การทํางานท่ีมุงผลสัมฤทธ์ิและ

ผลประโยชนสวนรวม ตอบสนองความ

ตองการของประชาชนไดอยางสะดวก 

รวดเร็ว โปรงใส 

 

 ประเด็นท่ี 4 ภาครัฐมีความทันสมยั 

• ประเด็นยอยท่ี 4.1 องคกรภาครัฐมีความ

ยืดหยุนเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ 

• ประเด็นยอยท่ี 4.2 พัฒนาและปรบัระบบ

วิธีการปฏิบัตริาชการใหทันสมัย 

 ประเด็นท่ี 5 บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง 

ยึดหลักคณุธรรม จริยธรรม มีจติสาํนึก  

มีความสามารถสูง มุงมั่นและเปนมืออาชีพ 

• ประเด็นยอยท่ี 5.1 ภาครัฐมีการบริหาร

กําลังคนท่ีมีความคลองตัว ยึดระบบคุณธรรม 

• ประเด็นยอยท่ี 5.2 บุคลากรภาครฐัยึดคานิยม

ในการทํางานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรมและมีการ

พัฒนาตามเสนทางความกาวหนาในอาชีพ 

4. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของ  เปาหมายท่ีเกี่ยวของ แนวทางท่ีเกี่ยวของ 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหาร

จัดการในภาครัฐ การปองกัน

การทุจริตประพฤตมิิชอบและ

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

 

 เปาหมายท่ี 1 ลดสัดสวน

คาใชจายดานบุคลากร และเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหารจดัการและ

การใหบริการของภาครัฐและ

ประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจ 

ของประเทศ 

 แนวทางการพัฒนา 1  ปรับปรุงโครงสราง

หนวยงาน บทบาท ภารกิจและคณุภาพบุคลากร

ภาครัฐใหมคีวามโปรงใส ทันสมยั คลองตัว มีขนาดท่ี

เหมาะสม เกิดความคุมคา 

• แนวทาง 1.2 ปรับปรุงกลไกการปฏิบัติงานของ

ภาครัฐใหมลีักษณะบูรณาการ สามารถสงเสรมิ

กระบวนการผลติและการใหบริการของภาคเอกชน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

• แนวทาง 1.4 พัฒนาบุคลากรและปฏิรูประบบ

บริหารจดัการกําลังคนภาครัฐใหมปีระสิทธิภาพ 

5. ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
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6. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร สสวท. ปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 

ยุทธศาสตรท่ี 5 สงเสริมภาพลักษณองคกรและประสานความรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ิมการ

ยอมรับ สสวท. ในฐานะผูนําการเปลี่ยนแปลงการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีของ

เยาวชนใหทันสมัย 

เปาประสงค สสวท. เปนองคกรแหงคุณภาพ มีระบบริหารจัดการและบริการในรูปแบบเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีทันสมัย 

กลยุทธ พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยใชระบบคุณภาพองคกรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย 

ผลผลิต มีระบบบริหารจัดการ โดยใชระบบคุณภาพองคกรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย 

ผลลัพธ  - 

7. หลักการและเหตุผล 

การขับเคลื่อนแผนงานตามแผนยุทธศาสตรของ สสวท. รวมถึงการติดตามประเมินผลจําเปนตอง

บูรณาการขอมูลสารสนเทศดานตาง ๆ ท่ีมีความถูกตองทันสมัยและนาเชื่อถือ เพ่ือนําขอมูลสูการวิเคราะห 

สังเคราะหใหเปนสารสนเทศท่ีนํามาประกอบการกําหนดนโยบายวางแผน บริหารจัดการ กํากับติดตาม

ประเมินผล และจัดสรรงบประมาณ ตลอดจนการตัดสินใจเชิงรุกในการดําเนินการตาง ๆ ท่ีจําเปน อีกท้ังการพัฒนา

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สสวท. สําหรับสนับสนุนการดําเนินการพันธกิจตาง ๆ ในระดับกระบวนการ

การจัดการขอมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวของท้ังหมด ไดแก ขอมูลเปาหมาย ตัวชี้วัดขององคกร ท้ังตัวชี้วัดผล      

การดําเนินการระยะสั้น ระยะยาว ตามท่ีระบุไวในวัตถุประสงคของยุทธศาสตร สสวท. จึงไดจัดทําโครงการนี้

ข้ึนเพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริการและบริหารจัดการ จัดหา ปรับปรุง บํารุงรักษาระบบ

สารสนเทศใหสามารถบริการไดอยางตอเนื่อง  

8. วัตถุประสงค 

8.1 เพ่ือบํารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหสามารถทํางานไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

8.2 เพ่ือจัดทํากระบวนการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศของการบูรณาการสําหรับการเชื่อมโยงขอมูล       

ใหสามารถใชงานรวมกันเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจในการดําเนินงานตามภารกิจ 

8.3 เพ่ือสนับสนุนและรองรับการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทํางานและการใหบริการสํานักงานดิจิทัล      

ในรูปแบบ e-form 

8.4 เพ่ือจัดทํามาตรฐานการวิเคราะหและออกแบบการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานความม่ันคงปลอดภัย 

 

 

 

 

 

9. เปาหมายของโครงการหลัก 
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9.1 ผลผลิต (Output)  

ตัวชี้วัดผลผลิต 
คาเปาหมาย 

หนวยนับ 2562 
เชิงปริมาณ   

1. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพและทันสมัยในการบริหารจัดการองคกรและการ

บริการแลวเสร็จ 

ระบบ 18 

2. บูรณาการขอมูลสารสนเทศเพ่ือการเช่ือมโยงขอมลูและสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับผูบริหาร ฐานขอมูล 3 

3. กระบวนการสนับสนุนการใหบริการสํานักงานดจิิทัลในรูปแบบ E-form กระบวนการ 2 

4. แนวทางพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานความมั่นคงความปลอดภัยใหเกิดการสนับสนุนนโยบาย

รัฐบาลดิจิทัล 

งาน 2 

เชิงคุณภาพ   

1. รอยละความพึงพอใจในการใชงานระบบสารสนเทศภายในองคกร 

ท่ีมีการบูรณาการ และลดความซ้ําซอนของขอมูลสารสนเทศ 

รอยละ 80 

9.2 ผลลัพธ (Outcome) 

ตัวชี้วัดผลลัพธ 
คาเปาหมาย 

หนวยนับ 2562 
เชิงปริมาณ   

1. ระบบสารสนเทศภายในองคกรสามารถใหบริการไดตลอดเวลา 

อยางมีประสิทธิภาพ โดยใชขอมูลท่ีมีการบูรณาการแลวเสร็จ  

ระบบ 

 

18 

2. หนวยงานภายใน สสวท. สามารถใหและใชบริการเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการทํางานและลดการใชกระดาษ 

หนวยงาน 

 

2 

 

เชิงคุณภาพ   

1. รอยละความพึงพอใจในการใชงานระบบสารสนเทศภายในองคกรท่ีมีการบูรณาการ และลด

ความซ้ําซอนของขอมูลสารสนเทศ  

รอยละ 80 

10. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายของกิจกรรมหลักของโครงการ 

กิจกรรมหลกั ตัวชี้วัดผลผลิต 
คาเปาหมาย 

หนวยนับ 2562 
1. การใหบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

ขยายขีดความสามารถในการบริหารจัดการ

องคกร 

1. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีประสทิธิภาพและ

ทันสมยัในการบริหารจัดการองคกรและการบรกิาร 

ระบบ 18 

2. แหลงขอมูลท่ีมีการรวบรวมและเกิดการเช่ือมโยง

ขอมูล เพ่ือสนับสนุนการตดัสินใจสาํหรับผูบริหาร 

ฐานขอมูล 3 

2. การสนับสนุนการพัฒนาสํานักงานดจิิทัล 1. กระบวนการท่ีสนับสนุนการใหบรกิารสํานักงาน

ดิจิทัลในรูปแบบ E-Form 

กระบวนการ 2 

2. มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและ

มาตรฐานการปรับปรุงสิ่งแวดลอมศูนยขอมูล 

Data Center 

งาน 2 
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11. กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน บุคลากร สสวท.  

12. พ้ืนท่ีการดําเนินการ สสวท. 

13. ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

14. เงินงบประมาณ จํานวน 11,129,700 บาท 

15. เปาหมายและงบประมาณ 

กิจกรรม 
ป 2562 

เปาหมาย งบประมาณ 

1. การใหบริการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือขยายขีดความสามารถในการบริหารจัดการ

องคกร 

18 ระบบ/ 

3 ฐานขอมูล 

10,129,700 

2. การสนับสนุนการพัฒนาสํานักงานดิจิทัล 2 กระบวนการ/ 

2 งาน 

1,000,000 

รวม  11,129,700 

16. หนวยงานรับผิดชอบกิจกรรมและหนวยงานรวมดําเนินงาน 

กิจกรรม 

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กิจกรรม 

หนวยงานของ สสวท.  
ท่ีรวมดําเนินการ 

หนวยงานภายนอก  
ท่ีรวมดําเนินการ 

หนวยงาน บทบาท/หนาท่ี หนวยงาน 
บทบาท/ 
หนาท่ี 

1. การใหบริการระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

ขยายขีดความสามารถใน

การบริหารจัดการองคกร 

ฝายเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- สาขา/ฝายตาง ๆ

ท่ีเปนเจาของ

ระบบ 

- แจงปญหาและรวม

ทดสอบ/ตรวจสอบ 

- รวมใหขอมลูท่ีตองการ

เช่ือมโยงขอมลูโดย

จัดเตรียมขอมลูและรวม

ทดสอบเพ่ือใหเกิดการ

ออกแบบขอมลูบูรณา

การสารสนเทศ 

  

2. การสนับสนุนการ

พัฒนาสํานักงานดิจิทัล 

ฝายเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- สาขา/ฝายตาง ๆ  - รวมใหขอมูลการ

ทํางานของหนวยงาน 

และงานตามภารกิจ

เพ่ือใหสามารถ

ออกแบบกระบวนการ

ใหบริการท่ีสามารถให

เกิดการบริการ

อิเล็กทรอนิกส 
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17. ผูรับผิดชอบโครงการ 

17.1 หัวหนาโครงการ 

ช่ือ-สกุล ดร.ชัยวุฒิ เลิศวนสิริวรรณ  โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 2406 

E-mail address clert@ipst.ac.th 

17.2 เลขานุการโครงการ 

ช่ือ-สกุล นางสาวปลื้มฤดี ชาติวันชัย  โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1250 

E-mail address pchar@ipst.ac.th   
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โครงการหลัก 24 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

1. ช่ือโครงการ ประชาสัมพันธเชิงรุกเพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจในการทํางานของ สสวท. และสรางความตระหนัก

รูทางดานวิทยาศาสตร 

2. ลักษณะโครงการ 

   ใหม            ตอเนื่อง         

3. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 

ยุทธศาสตรชาติท่ีเกี่ยวของ 

(เลือกไดเพียง 1 ดาน) 
เปาหมายท่ีเกี่ยวของ ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุล

และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐ 

 เ ป า ห ม า ย ท่ี  1  ภ า ค รั ฐ มี

วัฒ นธ ร ร มก า ร ทํ า ง า น ท่ี มุ ง

ผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน

ส ว น ร ว ม  ต อ บ ส นอ งค ว า ม

ตองการของประชาชนไดอยาง

สะดวก รวดเร็ว โปรงใส 

 

 ประเด็นท่ี 4 ภาครัฐมีความทันสมัย 

• ประเด็นยอยท่ี 4.1 องคกรภาครัฐมี

ความยืดหยุนเหมาะสมกับบริบทการ

พัฒนาประเทศ 

• ประเด็นยอยท่ี 4.2 พัฒนาและปรบั

ระบบวิธีการปฏิบัตริาชการใหทันสมัย 

 

 ประเด็นท่ี 5 บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง 

ยึดหลักคณุธรรม จริยธรรม มีจติสาํนึก มี

ความสามารถสูง มุงมั่นและเปนมอือาชีพ 

• ประเด็นยอยท่ี 5.1 ภาครัฐมีการบริหาร

กําลังคนท่ีมีความคลองตัว ยึดระบบ

คุณธรรม 

• ประเด็นยอยท่ี 5.2 บุคลากรภาครฐัยึด

คานิยมในการทํางานเพ่ือประชาชน มี

คุณธรรมและมีการพัฒนาตามเสนทาง

ความกาวหนาในอาชีพ 

 

 

 

 

 

157



4. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของ  

(เลือกไดเพียง 1 ดาน) 
เปาหมายท่ีเกี่ยวของ แนวทางท่ีเกี่ยวของ 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจัดการใน

ภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติ

มิชอบและธรรมาภบิาลในสังคมไทย 

 

 เปาหมายท่ี 1 ลดสัดสวน

คาใชจายดานบุคลากร และเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหารจดัการ

และการใหบริการของภาครัฐ

และประสิทธิภาพการประกอบ

ธุรกิจของประเทศ 

 แนวทางการพัฒนา 1  ปรับปรุงโครงสราง

หนวยงาน บทบาท ภารกิจและคณุภาพ

บุคลากรภาครัฐใหมีความโปรงใส ทันสมัย 

คลองตัว มีขนาดท่ีเหมาะสม เกิดความ

คุมคา 

• แนวทาง 1.2 ปรับปรุงกลไกการ

ปฏิบัติงานของภาครัฐใหมีลักษณะ

บูรณาการ สามารถสงเสริม

กระบวนการผลติและการใหบริการ

ของภาคเอกชนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

• แนวทาง 1.4 พัฒนาบุคลากรและ

ปฏิรูประบบบรหิารจดัการกําลังคน

ภาครัฐใหมีประสิทธิภาพ 

5. ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและ

วัฒนธรรม 

6. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร สสวท. ปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 

ยุทธศาสตรท่ี 5 สงเสริมภาพลักษณองคกรและประสานความรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ิมการ

ยอมรับ สสวท. ในฐานะผูนําการเปลี่ยนแปลงการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร

และเทคโนโลยี ของเยาวชนใหทันสมัย 

เปาประสงค เยาวชนมีความตระหนักและเห็นความสําคัญของการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ

เทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน 

กลยุทธ พัฒนาและขยายการสื่อสารประชาสัมพันธเชิงรุกและสรางความตระหนักรูทางดาน

วิทยาศาสตร โดยใชรูปแบบและชองทางท่ีหลากหลายใหครอบคลุมกลุมเปาหมาย 

ผลผลิต การสื่อสารประชาสัมพันธเชิงรุกมีรูปแบบและชองทางท่ีหลากหลาย 

ผลลัพธ --- 
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7. หลักการและเหตุผล 

 สสวท. เปนองคกรหลักในการวิจัยพัฒนาหลักสูตร สื่อการเรียนรู การประเมิน การพัฒนาครู และ

สงเสริมการพัฒนาผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ซ่ึงการดําเนินงานของ 

สสวท. ความสําคัญตอการผลักดันประเทศไทยเขาสูการเปนประเทศท่ีสรางฐานรายไดจากนวัตกรรมเปนอยาง

สูง ดังนั้นจึงเปนความจําเปนท่ี สสวท. จะเปนท่ียอมรับในการเปนผูนําดานการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ตอท้ังผูท่ีใชผลผลิตของ สสวท. และประชาชนในวงกวาง เพ่ือสรางความตระหนัก

รูเก่ียวกับผลงาน ผลผลิตตางๆ ของ สสวท. รวมท้ังกิจกรรมตางๆ ท่ีสสวท. ไดวิจัยและพัฒนาข้ึน และสราง

ผลกระทบเชิงบวกดานการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีตอเยาวชนใหเกิดความ

สนใจใฝรู และตระหนักถึงความสําคัญตอการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี รวมท้ัง

การสรางความผูกพันแบรนดของ สสวท. ของผูรับสื่อ ใหคุนชินกับผลิตภัณฑ บริการและองคความรูท่ี สสวท. 

มีอยู 

8. วัตถุประสงค 

8.1 เพ่ือสรางแรงจูงใจใหเกิดความตระหนักรูในกระบวนการเรียนการสอนทางดานวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตรและเทคโนโลยีผานกิจกรรมในรูปแบบ ภาพยนตรวิทยาศาสตรและนิทรรศการ  

8.2 เพ่ือจัดทํานิตยสารในรูปแบบสิ่งพิมพและดิจิ ทัล  เผยแพร สงเสริมความรูดานวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตรและเทคโนโลยีใหแกครู อาจารย นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาและผูสนใจท่ัวไป 

8.3 เพ่ือสงเสริมภาพลักษณท่ีดีของ สสวท. ในการเปนผูนําการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร

และเทคโนโลยี ในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน 

8.4 เพ่ือการเขาถึงกลุมเปาหมายของ สสวท. ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และประชาชนท่ัวไป

ในการสรางการตระหนักรูถึงผลงานในดานตางๆ ของสสวท. อยางท่ัวถึง 

8.5 เพ่ือการเขาถึงกลุมเปาหมายของ สสวท. ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และประชาชนท่ัวไป

ในดานขอมูลขาวสารและกิจกรรมตางๆ ของ สสวท. อยางถูกตองและท่ัวถึง    

8.6 สรางความผูกพันกับแบรนด ผลิตภัณฑ บริการ และองคความรูตางๆ ของ สสวท. (Brand 

engagement)  

8.7 เพ่ือสรางภาพลักษณท่ีดีของ สสวท. และสรางเสริมเครือขายความรวมมือท้ังจากภาครัฐ ภาคเอกชน

ภายในประเทศ และนานาชาติในการสงเสริมการดําเนินงานของ สสวท. 
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9. เปาหมายของโครงการหลัก 

9.1 ผลผลิต (Output)  

ตัวชี้วัดผลผลิต 
คาเปาหมาย 

หนวยนับ 2562 

เชิงปริมาณ   

1. สื่อประชาสมัพันธ 

- สื่อเพ่ือการสื่อสารองคกร (สําหรบัการเขารวมกิจกรรมเพ่ือการสื่อสารองคกร) 

 

ช้ิน 

 

1,000 

- VDO รวบรวมผลงานเดนของ สสวท. ช้ิน 3 

- ของท่ีระลึกเพ่ือสื่อสารองคกร ช้ิน 2,700 

- Content สื่อสารวิทยาศาสตร /VDO/ Facebook Live ช้ิน 180 

- Booklet สื่อสารวิทยาศาสตร งาน 2 

- จํานวนการเขาถึงของผูรับสื่อผานFacebook reach 2,500,000 

- การเพ่ิมข้ึนของผูรับสื่อผาน social media Subscription 1,200 

- กิจกรรมสรางความตระหนักดานการเปนผูนํา 

การเรยีนการสอนวิทยาศาสตรคณติศาสตร และเทคโนโลย ีของ สสวท. 

งาน 3 

- งานเชิญสื่อมวลชนและจดัทําสื่อประชาสัมพันธ งาน 

วีดิทัศน 

6 

4 

- การเขาถึงสื่อ Social media ช้ิน 

บทความ 

รายการ 

24 

24 

8 

2. เครือขายสื่อสารวิทยาศาสตร 

- นักสื่อสารวิทยาศาสตร 

 

คน 

 

85 

- บทความงานวิจัยดานการสื่อสารวิทยาศาสตรเปนภาษาอังกฤษ บทความ 1 

- เครือขายความรวมมือดานสื่อสารวิทยาศาสตร เครือขาย 2 

3. งานขาวสื่อมวลชน 

- งานขาวเพ่ือสนับสนุนภารกิจหลัก 

 

ช้ิน 

 

180 

- มูลคาขาว (PR Value) บาท 10,000,000 

- งานแถลงขาว/กิจกรรมสื่อมวลชนเพ่ือการเผยแพร ครั้ง 1 

- เครือขายสื่อมวลชน เสริมสรางผลการสื่อสาร   สื่อ 20 

- งานเผยแพร VDO ขาวโทรทัศน/ตัวว่ิงโทรทัศน ช้ิน 12 

- งานเผยแพรผานสื่อวิทย/ุโทรทัศน ครั้ง 46 

- ขาวสารผานสื่อออนไลน ช้ิน 180 

4. งานความสัมพันธตางประเทศ 

- ขอมูลใน website ภาษาอังกฤษของ สสวท.  

 

งาน 

 

2 

- ฐานขอมูลเครือขายตางประเทศ ฐานขอมูล 1 

- ความรวมมือกับเครือขายตางประเทศ ความรวมมือ 1 
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ตัวชี้วัดผลผลิต 
คาเปาหมาย 

หนวยนับ 2562 

5. ISMTEC2018 

- จํานวนผูเขารวมการประชุมวิชาการ ISMTEC 2018 

 

คน 

 

300 

- จํานวนหนวยงานในเครือขาย หนวยงาน 15 

- ผลงานทางวิชาการท่ีนําเสนอในรปูแบบตางๆ รายการ 40 

- รายงานสรุปการประชุม รายงาน 1 

6. งานเทศกาลภาพยนตรวิทยาศาสตรเพ่ือการเรียนรู   

- ผูเขาชมงานเทศกาลภาพยนตรวิทยาศาสตรเพ่ือการเรยีนรู  คน 280,000 

7. นิตยสาร สสวท.    

- รูปแบบสิ่งพิมพ ตนฉบับ/ 

24,000 เลม 

6 

- รูปแบบดิจิทัล Issues 6 

8. นิทรรศการเผยแพรผลผลิตของ สสวท.   

- ผูเขารวมกิจกรรมในรูปแบบนิทรรศการเผยแพรผลงานของ สสวท.  คน 36,500 

เชิงคุณภาพ   

1. ระดับความพึงพอใจของผูใชบรกิาร รอยละ 80 

9.2 ผลลัพธ (Outcome) 

ตัวชี้วัดผลลัพธ 
คาเปาหมาย 

หนวยนับ 2562 

เชิงปริมาณ   

1. ระดับการยอมรับในขอมูลขาวสารและผลงานของ สสวท. ระดับ 4.00 

2. รอยละของเยาวชนกลุมเปาหมายท่ีมีความตระหนักและเห็นความสําคัญของการเรียนรู

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

รอยละ 55 

เชิงคุณภาพ   

1. ผลงานของ สสวท. ไดรับการเผยแพรและเขาถึงประชาชนท่ัวไป ทําใหประชาชนท่ัวไป

เขาใจบทบาทและความสําคัญของ สสวท. มากข้ึน 

รอยละ 55 
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10. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายของกิจกรรมหลักของโครงการ 

กิจกรรมหลกั ตัวชี้วัดผลผลิต 
คาเปาหมาย 

หนวยนับ 2562 

1. การสงเสริม

ภาพลักษณ สสวท. 

ในการเปนผูนําดาน

การเรียนการสอน 

SMT และการสราง

ความตระหนักรูดาน

วิทยาศาสตรใหแก

กลุมเปาหมายของ 

สสวท. อยางท่ัวถึง 

1. สื่อประชาสมัพันธ 

- สื่อเพ่ือการสื่อสารองคกร (สําหรบัการเขารวมกิจกรรมเพ่ือ

การสื่อสารองคกร) 

 

ช้ิน 

 

1,000 

- VDO รวบรวมผลงานเดนของ สสวท. ช้ิน 3 

- ของท่ีระลึกเพ่ือสื่อสารองคกร ช้ิน 2,700 

- Content สื่อสารวิทยาศาสตร /VDO/Facebook Live ช้ิน 180 

- Booklet สื่อสารวิทยาศาสตร งาน 2 

- จํานวนการเขาถึงของผูรับสื่อผาน Facebook reach 2,500,000 

- การเพ่ิมข้ึนของผูรับสื่อผาน social media Subscription 1,200 

- กิจกรรมสรางความตระหนักดานการเปนผูนําการเรียนการ

สอนวิทยาศาสตรคณิตศาสตร และเทคโนโลย ีของ สสวท. 

งาน 3 

- งานเชิญสื่อมวลชนและจดัทําสื่อประชาสัมพันธ 

 

งาน 

วีดิทัศน 

6 

4 

- การเขาถึงสื่อ Social media ช้ิน 

บทความ 

รายการ 

24 

24 

8 

2. เครือขายสื่อสารวิทยาศาสตร 

- นักสื่อสารวิทยาศาสตร 

 

คน 

 

85 

- บทความงานวิจัยดานการสื่อสารวิทยาศาสตรเปน

ภาษาอังกฤษ 

บทความ 1 

- เครือขายความรวมมือดานสื่อสารวิทยาศาสตร เครือขาย 2 

3. งานขาวสื่อมวลชน 

- งานขาวเพ่ือสนับสนุนภารกิจหลัก 

 

ช้ิน 

 

180 

- มูลคาขาว (PR Value) บาท 10,000,000 

 - งานแถลงขาว/กิจกรรมสื่อมวลชนเพ่ือการเผยแพร ครั้ง 1 

 - เครือขายสื่อมวลชน เสริมสรางผลการสื่อสาร   สื่อ 20 

 - งานเผยแพร VDO ขาวโทรทัศน/ตัวว่ิงโทรทัศน ช้ิน 12 

 - งานเผยแพรผานสื่อวิทย/ุโทรทัศน ครั้ง 46 

 - ขาวสารผานสื่อออนไลน ช้ิน 180 

 4. งานความสัมพันธตางประเทศ 

- ขอมูลใน website ภาษาอังกฤษของ สสวท.  

 

งาน 

 

2 

 - ฐานขอมูลเครือขายตางประเทศ ฐานขอมูล 1 

 - ความรวมมือกับเครือขายตางประเทศ ความรวมมือ 1 
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กิจกรรมหลกั ตัวชี้วัดผลผลิต 
คาเปาหมาย 

หนวยนับ 2562 

 5. ISMTEC2018 

- จํานวนผูเขารวมการประชุมวิชาการ ISMTEC 2018 

 

คน 

 

300 

 - จํานวนหนวยงานในเครือขาย หนวยงาน 15 

 - ผลงานทางวิชาการท่ีนําเสนอในรปูแบบตาง ๆ รายการ 40 

2. การสรางความ

ตระหนักและเผยแพร

ผลงานของ สสวท. 

   

2.1 งานเทศกาล

ภาพยนตรวิทยาศาสตร

เพ่ือการเรยีนรู 

1. ผูเขาชมงานเทศกาลภาพยนตรวิทยาศาสตรเพ่ือการเรียนรู  คน 280,000 

2.2 นิตยสาร สสวท.  1. รูปแบบสิ่งพิมพ ตนฉบับ/ 6 

 2. รูปแบบดิจิทัล 24,000 เลม 

Issues 

 

6 

2.3 นิทรรศการ

เผยแพรผลผลิตของ 

สสวท. 

1. ผูเขารวมกิจกรรมในรูปแบบนิทรรศการเผยแพรผลงานของ 

สสวท.  

คน 36,500 

11. กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน นักเรียน ครู อาจารย ผูบริหารสถานศึกษา ผูมีสวนตัดสินใจในการ

ใชสื่อการเรียนการสอน หนังสือเรียน พอแมผูปกครอง และประชาชนท่ัวไป  

12. พ้ืนท่ีการดําเนินการ      

    - ศูนยจัดฉายภาพยนตรวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษา 21 ศูนย ท่ัวประเทศ 

    - งาน World didac Asia 2018 ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิตติ์ กรุงเทพฯ 

    - งานWorld Robot Olympiad 2018 จ.เชียงใหม 

    - งานวันเด็ก กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ 

    - สื่อ social media สื่อหนังสือพิมพ สื่อวิทยุ – โทรทัศน website (ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)  

     สําหรับเขาถึงผูรับสื่อท้ังในและตางประเทศ 

    - สสวท.  

13. ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562  

14. เงินงบประมาณ จํานวน  12,200,000 บาท 
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15. เปาหมายและงบประมาณ 

กิจกรรม 
ป 2562 

เปาหมาย งบประมาณ 

1. การสงเสริมภาพลักษณ สสวท. ในการเปนผูนําดานการเรียนการสอน SMT 

และการสรางความตระหนักรูดานวิทยาศาสตรใหแกกลุมเปาหมายของ สสวท. 

อยางท่ัวถึง 

 6,159,900 

1.1 การสื่อสารวิทยาศาสตรเพ่ือสงเสริมภาพลักษณการเปนผูนําการเรียนการสอน 

SMT ของ สสวท. 

15 กิจกรรม 1,185,400 

1.2 การประชาสัมพันธเชิงรุกเพ่ือสรางภาพลักษณเชิงบวก 8 กิจกรรม 352,000 

1.3 การสรางเครือขายความสัมพันธระหวางประเทศ 3 กิจกรรม 50,000 

1.4 การประชาสัมพันธเชิงรุกใหสาธารณชน และหนวยงานท่ีเก่ียวของผานสื่อมวลชน 

สื่อออนไลน 

2 กิจกรรม 1,272,500 

1.5 การจัดทําของท่ีระลึกเพ่ือสื่อสารองคกร 2,700 ช้ิน  300,000 

1.6 การประชุมนานาชาติ ISEMTEC 2018 300 คน 3,000,000 

2. การสรางความตระหนักและเผยแพรผลงานของ สสวท.  6,040,100 

2.1งานเทศกาลภาพยนตรวิทยาศาสตรเพ่ือการเรียนรู (จํานวนคน) 280,000 3,143,100 

     2.2 นิตยสาร สสวท.  

         -  รูปแบบสิ่งพิมพ(ตนฉบับ) 

         - รูปแบบดิจิทัล(Issues) 

 

6 

6 

1,967,000 

     2.3 นิทรรศการเผยแพรผลผลติของ 

          สสวท.(จํานวนคน) 

36,500 930,000 

รวม  12,200,000 

 

16. หนวยงานรับผิดชอบกิจกรรมและหนวยงานรวมดําเนินงาน 

กิจกรรม 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

กิจกรรม 

หนวยงานของ สสวท.  

ท่ีรวมดําเนินการ 

หนวยงานภายนอก  

ท่ีรวมดําเนินการ 

หนวยงาน บทบาท/หนาท่ี หนวยงาน บทบาท/หนาท่ี 

1. การสงเสริมภาพลักษณ 

สสวท. ในการเปนผูนําดานการ

เรียนการสอน SMT และการ

สรางความตระหนักรูดาน

วิทยาศาสตรใหแกกลุมเปาหมาย

ของ สสวท. อยางท่ัวถึง 

ฝายสื่อสาร

องคกรและ

วิเทศ

สัมพันธ 

ทุกหนวยงาน  

(สานักวิชาการ/

สานักพัฒนาและ

สงเสริมผูมี

ความสามารถ

พิเศษฯ เปนตน)  

ใหขอมูล และสงผล

งานในการสื่อสาร

วิทยาศาสตร และ

ขอมูลดานกิจกรรม

ท่ีตองเผยแพรออกสู

ลูกคา 

กลุมเปาหมาย และ

สาธารณชน  

- อพวช.  

- British Council  

- บริษัทเอกชนอ่ืนๆ  

 

- หนวยงาน

ตางประเทศอ่ืนๆ  

 

- เจาภาพรวมในการ

จัดการประกวดนัก

สื่อสารวิทยาศาสตร

รุนเยาว  

- สนับสนุนกิจกรรม

และการดาเนินงาน

ของ สสวท.  
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กิจกรรม 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

กิจกรรม 

หนวยงานของ สสวท.  

ท่ีรวมดําเนินการ 

หนวยงานภายนอก  

ท่ีรวมดําเนินการ 

หนวยงาน บทบาท/หนาท่ี หนวยงาน บทบาท/หนาท่ี 

  ฝายบรหิาร

ท่ัวไป  

งานพิธีเปดและ

ประสานงานกับ

หนวยงานภายใน

และภายนอก 

สสวท.  

- SEAMEO 

secretariat  

- Indiana 

University  

- สมาคมครู

วิทยาศาสตร แหง

ประเทศไทย  

เปนเจาภาพรวมใน

การจัดงาน ใหการ

สนับสนับสนุน

คาใชจายวิทยากร

บางสวน  

  ฝายออกแบบ

และพัฒนา

อุปกรณ 

จัดนิทรรศการและ

เตรียมพ้ืนท่ีการจัด

งาน  

  

  ฝายอาคาร

สถานที  

จัดเตรียมรถรับสง 

พนักงาน และ

ประสานงาน ท่ี

จอดรถกับสถานท่ี

จัดงาน  

  

  สานักวิชาการ  คัดเลือกบทความ 

และกิจกรรมทาง

วิชาการ  

  

  ฝายบรหิาร

โครงการริเริม่

พิเศษ  

จัดหาทุน    

  ฝายนวัตกรรมฯ  ถายภาพและ

วิดีทัศน ดูแลดาน

โสตทัศนศึกษา  

  

  ฝายการเงินฯ และ

ฝายเทคโนโลยี

สารสนเทศ  

การจัดเตรียม

โครงสรางพ้ืนฐาน

การลงทะเบียน การ

จายเงิน  

 

 

 

 

 

  

2. การสรางความตระหนักและ      
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กิจกรรม 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

กิจกรรม 

หนวยงานของ สสวท.  

ท่ีรวมดําเนินการ 

หนวยงานภายนอก  

ท่ีรวมดําเนินการ 

หนวยงาน บทบาท/หนาท่ี หนวยงาน บทบาท/หนาท่ี 

เผยแพรผลงานของ สสวท. 

  2.1 งานเทศกาลภาพยนตร 

        วิทยาศาสตรเพ่ือการเรยีนรู 

สํานัก

นวัตกรรม

และ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.ฝายบริหาร

ท่ัวไป 

 

-งานพิธีเปดและ

ประสานงานกับ

หนวยงานภายใน

และภายนอก 

สสวท. 

-สถาบันเกอเธ 

-อพวช. 

-ศูนยวิทยาศาสตร

เพ่ือการศึกษา 

 

เจาภาพรวมจัดงาน

เทศกาลภาพยนตร

วิทยาศาสตรเพ่ือ

การเรยีนรู 

 

 

2.ฝายสื่อสาร

องคกรและ

วิเทศสัมพันธ 

-ประสานงานกับ

หนวยงาน

ตางประเทศ 

  

 

 

3.ฝายอาคาร

สถานท่ี 

จัดเตรียมรถรับสง 

พนักงาน และ

ประสานงาน ท่ีจอด

รถกับสถานท่ีจัดงาน 

  

   2.2.จัดทํานิตยสาร สสวท. สํานัก

นวัตกรรม

และ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.สํานักวิชาการ 

2.สํานักพัฒนา

และสงเสรมิ

ศักยภาพผูมี

ความสามารถ

พิเศษทาง

วิทยาศาสตร 

คณิตศาสตรและ

เทคโนโลย ี

เขียนบทความ

วิชาการ 

  

   1.3. จัดนิทรรศการเพ่ือแพร

ผลผลติของ สสวท. 
ฝาย

ออกแบบ

และพัฒนา

อุปกรณ 

1.สํานัก

วิชาการ 

2.สํานักพัฒนา

และสงเสรมิ

ศักยภาพผูมี

ความสามารถ

พิเศษทาง

วิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร

และเทคโนโลย ี

-รวมจัด 

workshop 

-ใหขอมูลเพ่ือ

จัดทํา Artwork 

ดาน SMT 

เวิลดไดแดค็ เอเชีย ผูดําเนินการจัดงาน 

World didac Asia 

2018 

 

บริษัทแกมมาโก

(ประเทศไทย) 

จํากัด 

ผูดําเนินการจัดงาน 

World Robot  

Olympiad 2018 

 
กระทรวงศึกษาธิการ ผูดําเนินการจัดงาน 

วันเด็กแหงชาต ิ

 

17. ผูรับผิดชอบโครงการ 
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1. หัวหนาโครงการ 

     ช่ือ-สกุล ดร.วรวรงค รักเรืองเดช โทรศัพท 0-2392-4021 ตอ 1101  

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

     ช่ือ-สกุล ดร.ชัยวุฒิ เลิศวนสิริวรรณ โทรศัพท 0-2392-4021 ตอ 1239  

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

      

2. เลขานุการโครงการ 

    ช่ือ-สกุล นายณรงค  แสงแกว  โทรศัพท 0-2392-4021   ตอ 2101 

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

    ช่ือ-สกุล นางศุภรา บาคาวอส  โทรศัพท 0-2392-4021   ตอ 1117 

    E-mail address: ssubo@ipst.ac.th 
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แผนงานบูรณาการ 

 

 

โครงการบูรณาการภายใตยุทธศาสตร 

โครงการหลัก งบประมาณ 

1. โครงการปรับการเรียนเปลี่ยนวิธีการสอนของครูวิทยาศาสตร คณติศาสตรและเทคโนโลยตีามแนวทาง
สะเต็มศึกษาในทุกจังหวัด และทุกเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทุกสังกัด  

       67,713,200  

2. โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5 ป) อยางมีคุณภาพ ดวยการจดัประสบการณเรียนรูวิทยาศาสตร  
คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเตม็ศึกษาในระดับปฐมวัย 

       65,681,900  

รวม 133,395,100   
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โครงการบูรณาการ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

 
1. ช่ือโครงการ การปรับการเรียนเปลี่ยนวิธีการสอนของครูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี       

ตามแนวทางสะเต็มศึกษาในทุกจังหวัด และทุกเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทุกสังกัด 

2. ลักษณะโครงการ  ใหม   ตอเนื่อง         

3. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 

ยุทธศาสตรชาติท่ีเกี่ยวของ เปาหมายท่ีเกี่ยวของ ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและ

เสรมิสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 เปาหมายท่ี 1 คนไทยเปนคนดี 

คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถี

ชีวิตในศตวรรษท่ี 21   

 เปาหมายท่ี 2 สังคมไทยม ี

สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือและสนับสนุน

ตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต 

 ประเด็นท่ี 4.3 ปฏิรูปกระบวนการ

เรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลีย่นแปลงใน

ศตวรรษท่ี 21 

• ประเด็นยอยท่ี 4.3.1 การปรับเปลีย่น

ระบบการเรียนรูใหเอ้ือตอการพัฒนาทักษะ

สําหรับศตวรรษท่ี 21 

• ประเด็นยอยท่ี 4.3.2 การเปลีย่นโฉม

บทบาท ‘ครู’ ใหเปนครูยุคใหม 

• ประเด็นยอยท่ี 4.3.3 การเพ่ิม

ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาใน

ทุกระดับ ทุกประเภท 

4. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของ เปาหมายท่ีเกี่ยวของ แนวทางท่ีเกี่ยวของ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและ

พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

 เปาหมายท่ี 2 คนในสังคมไทย

ทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และ

ความสามารถเพ่ิมข้ึน 

 เปาหมายท่ี 3 คนไทยไดรับ

การศึกษาท่ีมีคณุภาพสูงตาม

มาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู

ดวยตนเองอยางตอเน่ือง 

 แนวทางการพัฒนา 3.3  ยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 

• 3.3.1 ปรับหลักสูตรการผลิตครูท่ีเนน

สมรรถนะ มีจติวิญญาณความเปนครู เปนผู

แนะนําและสามารถกระตุนการเรยีนรูของผูเรยีน 

5. ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

6. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร สสวท. ปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ

เทคโนโลยี ผานเครือขาย สสวท. ใหมีคุณภาพท่ัวประเทศอยางเปนระบบ 

เปาประสงค  กําลังคนและเครือขายมีความสามารถในการจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ

เทคโนโลย ี
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กลยุทธ ขับเคลื่อนสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 

 คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ตามแนวทาง สสวท. 

ผลผลิต ครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีไดรับการคัดเลือกเพ่ือพัฒนาเปนแกนนํา มีศักยภาพเปนไป

ตามมาตรฐาน สสวท. สามารถเปนตนแบบและเปนวิทยากรในระดับพ้ืนท่ีไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

ผลลัพธ นักเรียนไทยมีความรู ความสามารถดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลย ีท่ีสามารถ

นําไปใชแกปญหาการดํารงชีพและเปนประชากรท่ีมีความรู นักวิชาชีพฐานด ี

7. หลักการและเหตุผล 

  โครงการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาสูสถานศึกษาโดยการพัฒนาครูผูสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

และเทคโนโลยี ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ปงบประมาณ 2560 - 2561 ท่ีผานมา  โดย สสวท  ไดดําเนินการ

พัฒนาครูผูสอนดวยระบบทางไกลผานทางสถานีโทรทัศนเพ่ือการศึกษา ETV  DLTV และ OBEC Channel โดย

มี สสวท. เปนวิทยากรหลักใหการอบรมท่ีตนทาง มีครูท่ีเขารับการอบรม และลงมือปฏิบัติทํากิจกรรม ณ ศูนย

การอบรมปลายทาง  และมีครูพ่ีเลี้ยงวิชาการของแตละสังกัดประสานและดูแลครูในแตละศูนยของการอบรม

อยางเปนระบบ  การดําเนินงานครั้งนี้จะตองรวมมือกับทุกภาคสวนเชิงบูรณาการโดยแทจริง  สสวท. จะเปนแกน

หลักของการพัฒนาครู  ตามหลักสูตรการอบรมครูสะเต็มศึกษาของ สสวท. ท่ีไดรับการรับรองจาก

กระทรวงศึกษาธิการ โดยท่ี สสวท. จะใหการสนับสนุนชุดการอบรมสะเต็มศึกษา อันประกอบดวย เอกสารคูมือ 

เอกสารการจัดกิจกรรม สื่อ อุปกรณ ประกอบการอบรม แกศูนยการอบรมทุกศูนยการอบรมของทุกสังกัด ท้ังสิ้น 

627 ศูนยการอบรม 

  ในปงบประมาณ 2562 สสวท จะพัฒนาหลักสูตรการอบรมสะเต็มศึกษา ท่ีสามารถ

สอดแทรกเขาไปกับการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติของการเรียนการสอน ในระดับชั้นเรียน สอดคลองกับ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฉบับปรับปรุง จํานวน  4 ชวงชั้น ตั้งแต  ระดับประถมศึกษาตอนตน  

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ระดับมัธยมศึกษาตอนตน และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การขับเคลื่อนสะ

เต็มศึกษาดวยระบบทางไกลในครั้งนี้เปนปสุดทายของการอบรม ซ่ึงจะประสบผลสําเร็จไดอยางดี ตองไดรับ

ความรวมมือจากทุกภาคสวน ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนอยางจริงจัง และยั่งยืนตอไป  

 

 

 

 

8. วัตถุประสงค 
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 8.1 เพ่ือสรางความรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของทางการศึกษาดําเนินการเชิงบูรณาการขับเคลื่อนสะ

เต็มศึกษาใหครอบคลุมทุกเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ทุกจังหวัด และทุกสังกัด อยางเปนรูปธรรม      

 8.2 เพ่ือพัฒนาครูผูสอนสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ใหมีความรูความสามารถ

ในการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในชั้นเรียนไดตรงตามจุดประสงค  

 8.3 เพ่ือสงเสริมและสนับสนุน สื่อ อุปกรณ เอกสารการอบรม รวมถึงงบประมาณ ใหแกโรงเรียนท่ีเปน 

ศูนยการอบรม ในแตละสังกัดเพ่ือเปนคาอาหารกลางวันและอาหารวาง  

9. เปาหมายของโครงการหลัก 

9.1 ผลผลิต (Output)  

ตัวชี้วัดผลผลิต 
คาเปาหมาย 

หนวยนับ 2562 
เชิงปริมาณ   
(1) ครูผูสอนทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ในสังกัด สพฐ.  สช.  อปท.  
กศน.  กทม. 

คน 55,000 

(2) ครูพ่ีเลี้ยงประจําศูนยการอบรมสะเต็มศึกษาไดรับการพัฒนาเชิงรุก คน 3,500 
เชิงคุณภาพ   
ครูผูสอนทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีท่ีไดรับการอบรม มีความรู ความ
เขาใจ และความตระหนักในการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษาไดอยางถูกตอง 

รอยละ 100 

9.2 ผลลัพธ (Outcome) 

ตัวชี้วัดผลลัพธ 
คาเปาหมาย 

หนวยนับ 2562 
เชิงปริมาณ   
นักเรียนท่ีไดรับความรูจากครูท่ีเขารับการอบรมจาก สสวท.  คน 300,000 
เชิงคุณภาพ   
นักเรียนมีความรู ความสามารถดานวิทยาศาสตร คณติศาสตรและเทคโนโลยี  รอยละ 100 

10. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายของกิจกรรมหลักของโครงการ 

กิจกรรมหลกั ตัวชี้วัดผลผลิต 
คาเปาหมาย 

หนวยนับ 2562 
การปรับการเรยีน
เปลี่ยนวิธีการสอนของ
ครูวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตรและ
เทคโนโลยี ตาม
แนวทางสะเตม็ศึกษา
ในทุกจังหวัด และทุก
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาทุก

เอกสารรายงานการประชุม ฉบับ 4 
เอกสารรายงานการประชุม ฉบับ 4 
แผนพับประชาสัมพันธดิจิทัล ป 2562 ฉบับ 1 
ตนฉบับคูมือการอบรมและเอกสาร ฉบับ 1 
ศึกษานิเทศกและครูพ่ีเลี้ยงประจําศูนยอบรมท่ีไดรับการ
ฝกอบรม 

คน 1,210 

ครูสังกัด สพฐ. สช. อปท. กทม. และ กศน. ท่ีไดรับการอบรม คน 55,000 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการ ฉบับ 1 
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กิจกรรมหลกั ตัวชี้วัดผลผลิต 
คาเปาหมาย 

หนวยนับ 2562 
สังกัด รายงานผลการดําเนินโครงการฯ ฉบับ 1 

11. กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน นักเรียนท่ีจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีประสงคจะศึกษาดาน

วิศวกรรมศาสตร รวมถึงครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเก่ียวของ 

12. พ้ืนท่ีการดําเนินการ 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 

กิจกรรม 

ป 2562  

เปาหมาย งบประมาณ 

(บาท) 

การปรับการเรยีนเปลี่ยนวิธีการสอนของครูวิทยาศาสตร คณติศาสตรและเทคโนโลยี ตาม
แนวทางสะเตม็ศึกษาในทุกจังหวัด และทุกเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทุกสังกัด 

55,000 คน 67,713,200  

16. หนวยงานรับผิดชอบกิจกรรมและหนวยงานรวมดําเนินงาน 

กิจกรรม 

หนวยงานรับผิดชอบ
กิจกรรม 

หนวยงานของ สสวท.  
ท่ีรวมดําเนินการ 

หนวยงานภายนอก  
ท่ีรวมดําเนินการ 

หนวยงาน บทบาท/หนาท่ี หนวยงาน บทบาท/หนาท่ี 

การปรับการเรยีนเปลี่ยน
วิธีการสอนของครู
วิทยาศาสตร 
คณิตศาสตรและ
เทคโนโลยี ตามแนวทาง
สะเต็มศึกษาในทุก
จังหวัด และทุกเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาทุกสังกัด 

สํานักบริหารเครือขาย

และพัฒนาวิชาชีพคร ู

สํานักวิชาการ จัดทําเอกสาร
ประกอบการอบรม 
เปนวิทยากรอบรม

ท่ีสวนกลาง 

สพฐ. สช. อปท. 

กทม. และ กศน. 

ศูนยการอบรมท่ี
ครอบคลมุท้ัง 77 
จังหวัด 

 

สาขาวิจัยและ

ประเมินมาตรฐาน 

ติดตามและ

ประเมินผล

โครงการ 

  

 

 

17. ผูรับผิดชอบโครงการ 
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17.1 หัวหนาโครงการ 

ช่ือ-สกุล นางกัญณัฏฐ สวัสดิ์สวาง โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1430 

E-mail address  psuta@ipst.ac.th 

17.2 เลขานุการโครงการ   

ช่ือ-สกุล  นายวัฒน  วัฒนากูล  โทรศัพท 0-2392-4021 ตอ 3202   

E-mail address wwatt@ipst.ac.th 
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โครงการบูรณาการ 2  ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

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

คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย 

2. ลักษณะโครงการ 

   ใหม            ตอเนื่อง         

3. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 

ยุทธศาสตรชาติท่ีเกี่ยวของ 

(เลือกไดเพียง 1 ดาน) 
เปาหมายท่ีเกี่ยวของ ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุล

และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐ 

 เ ป า ห ม า ย ท่ี  1  ภ า ค รั ฐ มี

วัฒ นธ ร ร มก า ร ทํ า ง า น ท่ี มุ ง

ผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน

ส ว น ร ว ม  ต อ บ ส นอ งค ว า ม

ตองการของประชาชนไดอยาง

สะดวก รวดเร็ว โปรงใส 

 

 ประเด็นท่ี 4 ภาครัฐมีความทันสมัย 

• ประเด็นยอยท่ี 4.1 องคกรภาครัฐมี

ความยืดหยุนเหมาะสมกับบริบทการ

พัฒนาประเทศ 

• ประเด็นยอยท่ี 4.2 พัฒนาและปรบั

ระบบวิธีการปฏิบัตริาชการใหทันสมัย 

 

 ประเด็นท่ี 5 บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง 

ยึดหลักคณุธรรม จริยธรรม มีจติสาํนึก มี

ความสามารถสูง มุงมั่นและเปนมอือาชีพ 

• ประเด็นยอยท่ี 5.1 ภาครัฐมีการบริหาร

กําลังคนท่ีมีความคลองตัว ยึดระบบ

คุณธรรม 

• ประเด็นยอยท่ี 5.2 บุคลากรภาครฐัยึด

คานิยมในการทํางานเพ่ือประชาชน มี

คุณธรรมและมีการพัฒนาตามเสนทาง

ความกาวหนาในอาชีพ 
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4. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของ  

(เลือกไดเพียง 1 ดาน) 
เปาหมายท่ีเกี่ยวของ แนวทางท่ีเกี่ยวของ 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจัดการใน

ภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติ

มิชอบและธรรมาภบิาลในสังคมไทย 

 

 เปาหมายท่ี 1 ลดสัดสวน

คาใชจายดานบุคลากร และเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหารจดัการ

และการใหบริการของภาครัฐ

และประสิทธิภาพการประกอบ

ธุรกิจของประเทศ 

 แนวทางการพัฒนา 1  ปรับปรุงโครงสราง

หนวยงาน บทบาท ภารกิจและคณุภาพ

บุคลากรภาครัฐใหมีความโปรงใส ทันสมัย 

คลองตัว มีขนาดท่ีเหมาะสม เกิดความ

คุมคา 

• แนวทาง 1.2 ปรับปรุงกลไกการ

ปฏิบัติงานของภาครัฐใหมีลักษณะ

บูรณาการ สามารถสงเสริม

กระบวนการผลติและการใหบริการ

ของภาคเอกชนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

• แนวทาง 1.4 พัฒนาบุคลากรและ

ปฏิรูประบบบรหิารจดัการกําลังคน

ภาครัฐใหมีประสิทธิภาพ 

5. ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและ

วัฒนธรรม 

6. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร สสวท. ปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 

ยุทธศาสตรท่ี 2  ขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ 

เทคโนโลยี และสถานศึกษาผานเครือขาย สสวท. ใหมีคุณภาพท่ัวประเทศอยางเปนระบบ 

เปาประสงค  กําลังคนและเครือขายมีความสามารถในการจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ 

เทคโนโลยี 

กลยุทธ   ขับเคลื่อนสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร  

  คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ตามแนวทาง สสวท. 

ผลผลิต สสวท. มีระบบบริหารจัดการเครือขาย เพ่ือขยายการใหบริการหลักสูตร สื่อ และ

กระบวนการจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ผลลัพธ  นักเรียนไทยมีความรู ความสามารถดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ท่ีสามารถ 

นําไปใชแกปญหาการดํารงชีพและเปนประชากรท่ีมีความรู นักวิชาชีพฐานดี 
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7. หลักการและเหตุผล 

 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 ไดมีการกําหนดยุทธศาสตรเก่ียวกับการ

เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษยเปนยุทธศาสตรแรก ซ่ึงมีจะรบเปาหมายใหคนไทยทุกกลุมวัยมีทักษะ

และความรูความสามารถ ท่ีเปนฐานในการพัฒนาประเทศ โดยหนึ่งในแนวทางการพัฒนาท่ีสําคัญท่ีไดถูกระบุ

ไว คือ การสงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะสมอง และทักษะทางสังคมท่ีเหมาะสม แตอยางไรก็ตามใน

ปจจุบันพบวา ครูปฐมวัยยังตองการการพัฒนาศักยภาพในการจัดประสบการณเรียนรู เพ่ือสงเสริมทักษะสมอง

ของเด็กปฐมวัยอยางเหมาะสม สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ไดทําการวิจัย

และพัฒนาแนวทางการจัดประสบการณเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับ

ปฐมวัย มาอยางตอเนื่อง ซ่ึงสามารถสงเสริมการพัฒนาการดานสติปญญาของเด็กปฐมวัยไดอยางมี

ประสิทธิภาพ เหมาะสมตามวัย เปนการ ปูพ้ืนฐานทักษะในศตวรรษท่ี 21 รวมท้ังเพ่ิมศักยภาพในการเรียนรู

ตลอดชีวิต และปลูกฝงใหเด็กมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี อันจะสงผลใหเด็กสนใจ 

ใฝรู และประกอบอาชีพดานนี้ตอไปในอนาคต สสวท. จึงเสนอโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5 ป) อยางมี

คุณภาพ ดวยการจัดประสบการณเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับ

ปฐมวัย ตามแผนบูรณาการ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต โดยเปนการพัฒนาครู

ปฐมวัยในสังกัด สพฐ. ท่ัวประเทศ อยางเปนระบบผานเครือขายความรวมมือ และระบบการอบรมทางไกล ซ่ึง 

สสวท. จะจัดใหมีศูนยอบรมทางไกลในทุกเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ัวประเทศ จํานวน 183 ศูนยการ

อบรม และอบรมพัฒนาศักยภาพทีมวิทยากรประจําศูนยอบรมโดยตรง โดยแตละทีมประกอบดวย 

ศึกษานิเทศกปฐมวัย 1 คน ผูบริหารสถานศึกษา 2 คน และครูปฐมวัย 4 คนท่ีมีศักยภาพซ่ึงเปนตัวแทนจาก

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา มาทําหนาท่ีรวมกับ สสวท. ในการดําเนินการจัดอบรมขยายผลผานระบบทางไกลใหกับ

ผูบริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยจากโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 10 

โรงเรียนตอเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  5 โรงเรียนตอเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา รวมท้ังสิ้น 2,745 โรงเรียน  ครูปฐมวัยท่ีเขารวมในโครงการจะไดรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ

อยางตอเนื่องอยางนอย 2 รอบการอบรมตอหนึ่งหลักสูตร โดยแบงเปนการอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และหลักสูตรสะเต็มศึกษาและเทคโนโลยี ในปงบประมาณ พ.ศ. 

2562 และจะมีการนิเทศและติดตามผลการประยุกตใช ในชั้นเรียนภายในสถานศึกษาทุกรอบของการอบรม

โดยผูบริหารสถานศึกษา รวมท้ังนําผลการดําเนินงานและปญหา อุปสรรคตาง ๆ มารวมสะทอนในการอบรม

ครั้งถัดไป นอกจากนี้ สสวท. ยังสนับสนุน เอกสารประกอบหลักสูตรพรอมตัวอยางสื่อการจัดการเรียนรู เพ่ือ

เปนแนวทางในการออกแบบหลักสูตรของสถานศึกษา และจัดประสบการณเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัยไดอยางมีคุณภาพ 
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8. วัตถุประสงค 

 8.1 เพ่ือพัฒนาทีมวิทยากรทองถ่ินประจําศูนยอบรมซ่ึงประกอบดวย ศึกษานิเทศกปฐมวัย 

ผูบริหารสถานศึกษาและ ครูปฐมวัยท่ีมีศักยภาพ ทําหนาท่ีรวมกับ สสวท. ในการดําเนินการจัดอบรมขยายผล

ใหกับผูบริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา                                                                                                             

 8.2 เพ่ือพัฒนาครูปฐมวัยจากโรงเรียนในสังกัด สพฐ. และสังกัด สช. ใหมีความรูความเขาใจและ

สามารถจัดประสบการณเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัยไดอยาง

มีคุณภาพ 

 8.3 เพ่ือสนับสนุนเอกสารแนวทางการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และ

สะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย ใหแกโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ในสังกัด สพฐ. และ สช. 

เพ่ือใหครูใชในการออกแบบหลักสูตรของสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

 8.4 เพ่ือสนับสนุนชุดสื่อการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็ม

ศึกษาในระดับปฐมวัยใหแกศูนยการอบรม เพ่ือใชในการจัดอบรมขยายผลและใหครูปฐมวัยนําไปใชจัดการ

เรียนการสอนในโรงเรียน 

9. เปาหมายของโครงการหลัก 

9.1 ผลผลิต (Output)  

ตัวชี้วัดผลผลิต 
คาเปาหมาย 

หนวยนับ 2562 

เชิงปริมาณ   

1. ศึกษานิเทศกปฐมวัย ผูบรหิารสถานศึกษา และครูปฐมวัย ไดรับการพัฒนาการจดัการ

เรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัยโดยตรงจาก 

สสวท. เพ่ือเปนทีมวิทยากรทองถ่ินประจําศูนยการอบรม  

คน 1,281 

2. ผูบริหารสถานศึกษาจาก 183 เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ัวประเทศซึ่งประกอบดวย 

โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 10 โรงเรยีน/เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และโรงเรยีนในสังกัด สช. 5 

โรงเรียน/เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ไดรบัการอบรมขยายผลผานระบบทางไกลท่ีศูนยอบรม  

คน 2,745  

3. รอยละของครูปฐมวัยใน 2,745 โรงเรียน 

ไดรับการอบรมขยายผลผานระบบทางไกลท่ีศูนยอบรม  

รอยละ 100 

4. โรงเรียนท่ีจดัการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ในสังกัด สพฐ. และ สช. มเีอกสารแนว

ทางการ จัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย  

โรงเรียน 2,745  

5. ศูนยการอบรมท่ัวประเทศ มีชุดสื่อการจดัการ เรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี 

และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัยประจําศูนย  

 

 

 

จํานวนศูนย 

(แหง) 

183 
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ตัวชี้วัดผลผลิต 
คาเปาหมาย 

หนวยนับ 2562 

เชิงคุณภาพ   

1. รอยละของครูปฐมวัยในโรงเรียน 2,745 โรงเรียน ท่ีไดรับการอบรมขยายผลผานระบบ

ทางไกลท่ีศูนยอบรม มีความรูความเขาใจและสามารถจดัประสบการณเรียนรูวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเตม็ศึกษาในระดับปฐมวัย   

รอยละ 70 

2. รอยละของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน 2,745 โรงเรยีน ท่ีไดรับการอบรมขยายผลผาน

ระบบทางไกลท่ีศูนยอบรมมีความรูความเขาใจและสามารถนิเทศสงเสรมิการจดัประสบการณ

เรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย     

รอยละ 70 

9.2 ผลลัพธ (Outcome) 

ตัวชี้วัดผลลัพธ 
คาเปาหมาย 

หนวยนับ 2562 

เชิงปริมาณ   

1. ศึกษานิเทศกปฐมวัย ผูบรหิารสถานศึกษา และครูปฐมวัย ท่ีเปนทีมวิทยากรทองถ่ิน

ประจําศูนยการอบรม ทําหนาท่ีรวมกับ สสวท.  ในการดําเนินการจัดอบรมขยายผลใหกับ

ผูบริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

คน 1,281 

2. โรงเรียนท่ีเขารวมโครงการมีการจัดประสบการณเรยีนรูวิทยาศาสตร คณติศาสตร 

เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย โดยครูปฐมวัยนําเอกสารและชุดกิจกรรมไปใช

ในการจัดประสบการณ และผูบรหิารทําการนิเทศครูปฐมวัยในสถานศึกษาของตนเอง 

โรงเรียน 2,745  

เชิงคุณภาพ   

1. ศูนยการอบรมท่ัวประเทศ จํานวน 183 แหงสามารถการจัดอบรมขยายผลใหกับผูบริหาร

สถานศึกษาและครูปฐมวัยในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยทีมวิทยากรทองถ่ินประจําศูนยไดอยาง

มีคุณภาพ 

ระดับคณุภาพ เปนไปตาม

เกณฑท่ี 

สสวท.กําหนด 

2. โรงเรียนท่ีเขารวมโครงการมีการจัดประสบการณเรยีนรูวิทยาศาสตร คณติศาสตร 

เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย โดยครูปฐมวัยนําเอกสารและชุดกิจกรรมไปใช

ในการจัดประสบการณ และผูบรหิารทําการนิเทศครูปฐมวัยในสถานศึกษาของตนเองได

อยางมีคุณภาพ 

ระดับคณุภาพ  เปนไปตาม

เกณฑท่ี 

สสวท.กําหนด  

10. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายของกิจกรรมหลักของโครงการ 

กิจกรรมหลกั ตัวชี้วัดผลผลิต 
คาเปาหมาย 

หนวยนับ 2562 

1.  การผลิตชุด

เอกสารและสื่อ

ประกอบการอบรม 

1.โรงเรียนพ่ีเลี้ยงประจําศูนย โรงเรียน 732  

2.ชุดสื่อการเรียนรูระดับปฐมวัย ชุด 5,856  

3.ชุดวัสดุการทดลองประจําศูนย ชุด 183 

 4. เอกสารแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู เลม 47,580  

 5. เอกสารคูมือประกอบการอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีและสะเต็ม

ศึกษาสําหรับกลุมพ่ีเลี้ยง 

เลม 1,300  
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กิจกรรมหลกั ตัวชี้วัดผลผลิต 
คาเปาหมาย 

หนวยนับ 2562 

 6. เอกสารคูมือประกอบการอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีและสะเต็ม

ศึกษาสําหรับกลุมครูปฐมวัย 

เลม 18,300  

 7.เอกสารคูมือประกอบการอบรมหลักสตูรเทคโนโลยีและสะเตม็

ศึกษาสําหรับกลุมผูบรหิาร 

เลม 2,745  

 8. ชุดวีดิทัศนประกอบการอบรม  ชุด 1  

 9. การจัดทําและควบคุมระบบการอบรมทางไกล  ระบบ 1  

 10. เอกสารคูมือประกอบการอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร ฉบับปรับปรุง  

เลม 2  

2. การอบรมเชิง

ปฏิบัติการพ่ีเลี้ยง

ประจําศูนย 

1. พ่ีเลี้ยงประจําศูนย ประกอบดวย ศึกษานิเทศก ผูบริหาร และครู

ปฐมวัย ท่ีผานการอบรม  

คน 1,320  

3. การอบรมโดย

ระบบทางไกล 

1. ผูบริหารและครูปฐมวัยท่ีผานการอบรมโดยระบบทางไกล 

(ผูบริหาร 2,745 คน ครูปฐมวัยใน จํานวน 18,300 คน) 

รอยละ 100 

2. รายงานการจัดอบรมโดยระบบทางไกล  ฉบับ  77 

3. รายงานสรุปการจัดอบรมระบบทางไกล ฉบับ  183 

4. การติดตามการจัดประสบการณเรยีนรูในช้ันเรียน ฉบับ 2 

11. กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน นักเรียน ครู ผูบริหารสถานศึกษา พอแมผูปกครอง และประชาชน

ท่ัวไป  

12. พ้ืนท่ีการดําเนินการ    ท่ัวประเทศ  

13. ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562   

14. เงินงบประมาณ จํานวน 65,681,900 บาท 

15. เปาหมายและงบประมาณ 

กิจกรรม 
  

ป 2562 ป 2562 

1. การผลติชุดเอกสารและสื่อประกอบการอบรม 5,856 ชุด/ 

47,580 เลม 

25,118,700 

2. การอบรมเชิงปฏิบัติการพ่ีเลี้ยงประจําศูนย 1,320 คน 9,177,650 

3. การอบรมโดยระบบทางไกล ผูบริหาร 2,745 คน/ 

ครูปฐมวัย 18,300 คน 

31,385,550 

รวม  65,681,900 
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16. หนวยงานรับผิดชอบกิจกรรมและหนวยงานรวมดําเนินงาน 

กิจกรรม 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

กิจกรรม 

หนวยงานของ สสวท.  

ท่ีรวมดําเนินการ 

หนวยงานภายนอก  

ท่ีรวมดําเนินการ 

หนวยงาน บทบาท/หนาท่ี หนวยงาน บทบาท/หนาท่ี 

1. การผลติชุดเอกสารและสื่อ

ประกอบการอบรม 

สาขา

วิทยาศาสตร 

ภาคบังคับ 

 ฝายนวัตกรรม 

 

พัฒนาเอกสารและ

สื่อ 

โรงเรียนในสังกัด 

สพฐ. และสังกัด 

สช. ท่ีเขารวม

โครงการ 

นําเอกสารและชุด

สื่อไปจดักิจกรรม

ใหเด็กในช้ันเรียน 

2. การอบรมเชิงปฏิบัติการพ่ีเลี้ยง

ประจําศูนย 

สาขา

วิทยาศาสตร 

ภาคบังคับ 

สาขาเทคโนโลย ี วิทยากรการอบรม ศึกษานิเทศก 

ผูบริหาร และครู

จากเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา 183 

เขต (7 คน/เขต)  

ผูเขารับการอบรม 

3. การอบรมโดยระบบทางไกล สาขา

วิทยาศาสตร 

ภาคบังคับ 

สาขาเทคโนโลยี

และฝาย

นวัตกรรม 

 

จัดการอบรมระบบ

ทางไกลและเปน

วิทยากรการอบรม 

ผูบริหาร

สถานศึกษาและครู

ปฐมวัยจาก

โรงเรียนในสังกัด 

สพฐ. และสังกัด 

สช. ท่ีเขารวม

โครงการ 

ผูเขารับการอบรม 

 

17. ผูรับผิดชอบโครงการ 

1. หัวหนาโครงการ 

     ช่ือ-สกุล ดร.เทพกัญญา พรหมขัติแกว  โทรศัพท 0-2392-4021 ตอ 1217 

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

2. เลขานุการโครงการ 

    ช่ือ-สกุล นางสาวณญาดา ณ นคร     โทรศัพท 0-2392-4021   ตอ 1230 

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

    ช่ือ-สกุล นางสาวแคทลียา  จักขุจันทร  โทรศัพท 0-2392-4021   ตอ 5506 

    E-mail address: cchak@ipst.ac.th 
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	1. ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ สสวท.
	2. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ สสวท. แยกตามหมวดเงิน
	3. รายละเอียดการขอใช้เงินกองทุนส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน  670,050,900 บาท
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