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โครงการหลักภายใต้ยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ สสวท.
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ สสวท. แยกตามหมวดเงิน
รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แยกตามยุทธศาสตร์ สสวท.)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นปฏิบัติการ และการสร้างความเข้าใจ
ในระดับที่เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละกลุ่ม โดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ
โครงการหลัก 1 โครงการพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ ทีเ่ น้นการคิดวิเคราะห์ การ
แก้ปัญหาและกระตุ้นให้เกิดและใช้ความคิดสร้างสรรค์ และสามารถนาไปใช้ได้จริง
โครงการหลัก 2 โครงการพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ ทีเ่ น้นการคิดวิเคราะห์ การ
แก้ปัญหา และกระตุ้นให้เกิดและใช้ความคิดสร้างสรรค์ อย่างเป็นระบบและสามารถนาไปใช้
ศึกษาต่อเป็นนักนวัตกร ตามแนวทาง KOSEN (รวมกับโครงการหลัก 11)
โครงการหลัก 3 โครงการพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ ทีเ่ น้นการคิดวิเคราะห์ การ
แก้ปัญหา และกระตุ้นให้เกิดและใช้ความคิดสร้างสรรค์ อย่างเป็นระบบ สาหรับพัฒนาและ
ส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ (รวมกับโครงการหลัก 9)
โครงการหลัก 4 โครงการวิจัย วัดผล และประเมินผลการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยีระดับประเทศและระดับนานาชาติ
โครงการหลัก 5 โครงการวิจัยติดตามการใช้หลักสูตร สื่อการเรียนรู้ และพัฒนาเกณฑ์การจัดทาสื่อการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ผ่านเครือข่าย สสวท. ให้มีคุณภาพทั่วประเทศอย่างเป็นระบบ
โครงการหลัก 6 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเครือข่ายเพื่อขยายการให้บริการหลักสูตร สื่อ และ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ของ สสวท.
โครงการหลัก 7 โครงการพัฒนาศักยภาพครูแกนนาและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขยายผลการให้บริการ
วิชาการด้านหลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ของ สสวท.
โครงการหลัก 8 โครงการพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และบุคลากรทางการศึกษา
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โครงการหลัก 10 โครงการส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)
โครงการหลัก 11 โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ขับเคลื่อนกระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีให้เน้นความ
เข้าใจ ลงมือปฏิบัตกิ าร และสามารถนาไปใช้จริงทั้งในและนอกระบบ ตามแนวทาง สสวท.
โครงการหลัก 12 โครงการพัฒนาและจัดการเรียนการสอนนอกชัน้ เรียนที่เหมาะสมตามแนวทาง สสวท.
(Science and Mathematics Literacy) (กิจกรรม GLOBE รวมกับโครงการหลัก 9) (กิจกรรม
Robotic รวมกับโครงการหลัก 10)
โครงการหลัก 13 โครงการพัฒนาและขยายบริการของศูนย์เรียนรู้ดิจิทัล และสื่อดิจิทัล (รวมกับโครงการหลัก 14)
โครงการหลัก 14 โครงการพัฒนาแพลทฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
โครงการหลัก 15 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้เครื่องมือในการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยให้สอดคล้อง
กับกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง สสวท. (Science and Mathematics
Literacy) (รวมกับโครงการหลัก 9)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : เร่งรัด พัฒนา และส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี เพื่อเป็นกาลังในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ตามนโยบายประเทศไทย 4.0
โครงการหลัก 16 โครงการบริหารการผลิตครูที่มคี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)
โครงการหลัก 17 โครงการบริหารการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(พสวท.)
โครงการหลัก 18 โครงการโอลิมปิกวิชาการ
โครงการหลัก 19 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
โครงการหลัก 20 โครงการขยายฐานการพัฒนาผูม้ ีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่แผนการ
พัฒนากาลังคนตามนโยบายประเทศไทย 4.0 (รวมกับโครงการหลัก 9)
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โครงการหลัก 21 โครงการทุนสนับสนุนการศึกษานักเรียน นักศึกษาและครู เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้มีความสามารถ
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เป็นระบบ (ใช้เงินกองทุนนวัตกรรม)
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สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
1.1 วิสัยทัศน
สสวท. เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง การเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีทั้งใน
และนอกสถานศึ ก ษา ให นั กเรี ย นพั ฒ นาตามศั กยภาพขึ้ น เปน ประชากรที่ มี ความรูนั กวิช าชี พฐานดี และ
นักวิทยาศาสตรชั้นนําตอไป

1.2 เปาประสงค
นั ก เรี ย นไทยทั่ ว ประเทศมี โ อกาสพั ฒ นาความรู ด า นวิ ท ยาศาสตร คณิ ต ศาสตร แ ละเทคโนโลยี ได
เหมาะสมตามศักยภาพและความถนัด เพื่อใหเติบโตเขาสูเสนทางอาชีพที่เกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติ

1.3 ผลกระทบ
เยาวชนไทยมีความรู ความสามารถในการคิด วิเคราะห การใชขอมูล และ/หรือ แกปญหาโดยใช
วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ใหเกิดประโยชนในการดํารงชีวิตหรือประกอบอาชีพ

1.4 ผลลัพธ
1. นั กเรี ย นไทยมี ความรู ความสามารถดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ที่ส ามารถ
นําไปใชแกปญหาการดํารงชีพและเปนประชากรที่มีความรู นักวิชาชีพฐานดี
2. ประเทศไทยมี นั ก วิ ท ยาศาสตร นั ก วิ จั ย นั ก เทคโนโลยี นั ก นวั ต กรรมและผู เ ชี่ ย วชาญด า น
วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ที่เพิ่มขึ้นจากการสรางนักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษ
1.5 ผลผลิต
1. หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน
และมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความครบถวนสมบูรณ ใชงายและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
2. หลักสูตร สื่อ ในรูปแบบดิจิทัล e-learning และ Mobile application มีความทันสมัยเขาใชงาย
รวดเร็ว สามารถเผยแพรใชไดจริงและมีคุณภาพ
3. หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู และสามารถนําไปใชศึกษาตอเปนนักวิชาชีพชั้นสูง
ไดจริง ตามแนวทาง KOSEN
4. หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู ที่สามารถนําไปพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถ
พิเศษไดอยางมีประสิทธิภาพ
5. เครื่องมือการวัดและประเมินผลเทียบมาตรฐานระดับประเทศ และระดับนานาชาติ
6. เกณฑการจัดทําสื่อการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
7. สสวท. มีระบบบริหารจัดการเครือขาย เพื่อขยายการใหบริการหลักสูตร สื่อ และกระบวนการ
จัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
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8. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ไดรับการคัดเลือกเพื่อพัฒนาเปนแกนนํา มีศักยภาพเปนไปตาม
มาตรฐาน สสวท. สามารถเปนตนแบบและเปนวิทยากรในระดับพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
9. การใหบริการหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู ในโรงเรียนเครือขาย สสวท. ได
ครบถวน สมบูรณและมีประสิทธิภาพ
10. หนวยงานที่เกี่ยวของ ในเครือขาย สสวท. สามารถขยายฐานการจัดกิจกรรมการเรียนรูตาม
แนว สสวท. ไดอยางตอเนื่อง
11. สถานศึกษานอกระบบ สมาคมวิชาชีพ และสถาบันตางๆ จัดการเรียนรูตามแนวทางของ
สสวท. นอกชั้นเรียนเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง
12. มหาวิทยาลัยใชเครื่องมือในการรับนักศึกษาเขาศึกษาโดยเนนการคิดวิเคราะห การแกปญหา
และสามารถนําไปใชไดจริงเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
13. บัณฑิต สควค. มีคุณภาพและสามารถเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงขับเคลื่อนการศึกษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
14. บัณฑิต พสวท. และโอลิมปกวิชาการ มีคุณภาพและเปนนักวิทยาศาสตร นักวิจัย นักนวัตกรรม
และนักเทคโนโลยีชั้นนําของประเทศ
15. มีระบบเสนทางอาชีพ นักวิทยาศาสตร นักวิจัย นักนวัตกรรมและนักเทคโนโลยีที่มาจากผลผลิต
โครงการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษฯ มีคาตอบแทนเหมาะสม
16. มี ร ะบบกลไกการพั ฒ นาและส ง เสริ ม ผู มี ค วามสามารถพิ เ ศษฯ ระดั บ การศึ ก ษาปฐมวั ย
การศึกษาขั้นพื้นฐานและการอาชีวศึกษา เพื่อเปนฐานสูการพัฒนากําลังคน อยางเปนระบบมากขึ้นและมี
จํานวนเพิ่มขึ้นตามลําดับ
17. บุคลากรสายนักวิชาการ มีนวัตกรรมการศึกษาชั้นแนวหนา เปนที่ยอมรับดานกระบวนการ
จัดการเรียนรูของประเทศ
18. บุ ค ลากรสายวิ ช าการ มี ศั ก ยภาพในการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร สื่ อ กิ จ กรรมทางวิ ช าการเที ย บ
มาตรฐานนานาชาติ
19. บุคลากร สสวท. มีความเปนผูนํา มีความรู ความสามารถ เปนวิทยากร และสามารถนําการ
เปลี่ยนแปลงได
20. บุคลากร สายสนับสนุน มีความรู ความสามารถในการบริหารจัดการและสงเสริมการทํางาน
อยางมีประสิทธิภาพ
21. มีระบบบริหารจัดการ โดยใชระบบคุณภาพองคกรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
22. การสื่อสารประชาสัมพันธมีรูปแบบและชองทางที่หลากหลาย
23. บุคลากร สสวท. มีความรักและผูกพันตอองคกร
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1.6 ยุทธศาสตร
เพื่อใหระบุผลผลิตตามที่วางไว สสวท. ไดกําหนดยุทธศาสตรเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน
จําแนกเปน 5 ดาน ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู ที่เนนปฏิบัติการ และการสราง
ความเขาใจ ในระดับที่เหมาะสมกับนักเรียนแตละกลุม โดยใชเทคโนโลยีตาง ๆ
ยุทธศาสตรที่ 2 : ขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยี ผานเครือขาย สสวท. ใหมีคุณภาพทั่วประเทศอยางเปนระบบ
ยุทธศาสตรที่ 3 : ขับเคลื่อนกระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีใหเนน
ความเขาใจ ลงมือปฏิบัติการ และสามารถนําไปใชจริ งทั้ งในและนอกระบบ ตาม
แนวทาง สสวท.
ยุทธศาสตรที่ 4 : เรงรัด พัฒนา และสงเสริม ผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยี เพื่อเปนกําลังในการพัฒนาประเทศดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ตามนโยบายประเทศไทย 4.0
ยุทธศาสตรที่ 5 : สงเสริมภาพลักษณองคกรและประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพิ่ม
การยอมรั บ สสวท. ในฐานะผู นํ า การเปลี่ ย นแปลงการเรี ย นรู ด า นวิ ท ยาศาสตร
คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ของเยาวชนใหทันสมัย
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1.7 โครงการหลักภายใตยุทธศาสตร
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สสวท. ไดจัดทําโครงการภายใตยุทธศาสตรเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน
ของ สสวท. จํานวนทั้งสิ้น 25 โครงการ ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู ที่เนนปฏิบัติการ และการสรางความเขาใจใน
ระดับที่เหมาะสมกับนักเรียนแตละกลุม โดยใชเทคโนโลยีตางๆ
โครงการหลัก 1 โครงการพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู ที่เนนการคิดวิเคราะห การ
แกปญหา และกระตุนใหเกิดและใชความคิดสรางสรรค และสามารถนําไปใชไดจริง
โครงการหลัก 2 โครงการพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู ที่เนนการคิดวิเคราะห การ
แกปญหา และกระตุนใหเกิดและใชความคิดสรางสรรค อยางเปนระบบและสามารถนําไปใช
ศึกษาตอเปนนักนวัตกร ตามแนวทาง KOSEN (รวมกับโครงการหลัก 11)
โครงการหลัก 3 โครงการพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู ที่เนนการคิดวิเคราะห การ
แกปญหา และกระตุนใหเกิดและใชความคิดสรางสรรค อยางเปนระบบ สําหรับพัฒนาและ
สงเสริมผูมีความสามารถพิเศษ (รวมกับโครงการหลัก 9)
โครงการหลัก 4 โครงการวิจัย วัดผล และประเมินผลการจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
เทคโนโลยีระดับประเทศและระดับนานาชาติ
โครงการหลัก 5 โครงการวิจัยติดตามการใชหลักสูตร สื่อการเรียนรู และพัฒนาเกณฑการจัดทําสื่อการเรียนรู
วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
ยุทธศาสตรที่ 2 : ขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
ผานเครือขาย สสวท. ใหมีคุณภาพทั่วประเทศอยางเปนระบบ
โครงการหลัก 6 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเครือขายเพื่อขยายการใหบริการหลักสูตร สื่อ และ
กระบวนการจัดการเรียนรูของ สสวท.
โครงการหลัก 7 โครงการพัฒนาศักยภาพครูแกนนําและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขยายผลการใหบริการ
วิชาการดานหลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรูของ สสวท.
โครงการหลัก 8 โครงการพัฒนาครูผูสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี และบุคลากรทางการศึกษา
ในโรงเรียนโครงการพระราชดําริ (รวมกับโครงการหลัก 11)
โครงการหลัก 9 โครงการการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนของครูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะ
เต็มศึกษา
โครงการหลัก 10 โครงการสงเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร (Coding)
โครงการหลัก 11 โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ขับเคลื่อนกระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีให้เน้นความเข้าใจ
ลงมือปฏิบัติการ และสามารถนาไปใช้จริงทั้งในและนอกระบบ ตามแนวทาง สสวท.
โครงกำรหลัก 12 โครงกำรพัฒนำและจัดกำรเรียนกำรสอนนอกชั้นเรียนที่เหมำะสมตำมแนวทำง สสวท.
(Science and Mathematics Literacy) (กิจกรรม GLOBE รวมกับโครงกำรหลัก 9) (กิจกรรม
Robotic รวมกับโครงกำรหลัก 10)
โครงกำรหลัก 13 โครงกำรพัฒนำและขยำยบริกำรของศูนย์เรียนรู้ดิจิทัล และสื่อดิจิทัล (รวมกับโครงกำรหลัก 14)
โครงกำรหลัก 14 โครงกำรพัฒนำแพลทฟอร์มดิจิทัลเพื่อกำรเรียนรู้
โครงกำรหลัก 15 โครงกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรใช้เครื่องมือในกำรสอบคัดเลือกเข้ำมหำวิทยำลัยให้สอดคล้อง
กับกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมแนวทำง สสวท. (Science and Mathematics
Literacy) (รวมกับโครงกำรหลัก 9)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : เร่งรัด พัฒนา และส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
เพื่อเป็นกาลังในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตามนโยบาย
ประเทศไทย 4.0
โครงกำรหลัก 16 โครงกำรบริหำรกำรผลิตครูที่มีควำมสำมำรถพิเศษทำงวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ (สควค.)
โครงกำรหลัก 17 โครงกำรบริหำรกำรพัฒนำและส่งเสริมผู้มีควำมสำมำรถพิเศษทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
(พสวท.)
โครงกำรหลัก 18 โครงกำรโอลิมปิกวิชำกำร
โครงกำรหลัก 19 โครงกำรพัฒนำอัจฉริยภำพทำงวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และเทคโนโลยี
โครงกำรหลัก 20 โครงกำรขยำยฐำนกำรพัฒนำผู้มีควำมสำมำรถพิเศษทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีสู่แผนกำร
พัฒนำกำลังคนตำมนโยบำยประเทศไทย 4.0
โครงกำรหลัก 21 โครงกำรทุนสนับสนุนกำรศึกษำนักเรียน นักศึกษำและครู เพื่อพัฒนำให้เป็นผู้มีควำมสำมำรถ
พิเศษด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์และเทคโนโลยี และตอบสนองต่อควำมต้องกำรของ
ประเทศและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพิ่มการยอมรับ
สสวท. ในฐานะผู้นาการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ของ
เยาวชนให้ทนั สมัย
โครงกำรหลัก 22 โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร ให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และสมรรถนะตำมกลุ่มงำนอย่ำง
เป็นระบบ
โครงกำรหลัก 23 โครงกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร สสวท. ทุกมิติ ให้มีมำตรฐำนเทียบเคียงเกณฑ์ TQA
โครงกำรหลัก 24 โครงกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อขยำยขีดควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำร
องค์กร และกำรบริกำรในรูปแบบดิจิทัลตำมนโยบำยรัฐบำลดิจิทัล
โครงกำรหลัก 25 โครงกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรทำงำนของ สสวท. และสร้ำง
ควำมตระหนักรู้ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์
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แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ไดจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในกรอบวงเงินจํานวนทั้งสิ้น 1,945,705,300 บาท
ประกอบไปด ว ย เงิ น งบประมาณจากรั ฐ จํ า นวน 1,595,705,300 บาท และเงิ น จากกองทุ น ส ง เสริ ม การสอนวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี จํ า นวน 350,000,000 บาท
ตามรายละเอียด ดังนี้
รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ สสวท. แยกตามหมวดเงิน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายการ

จัดสรรตามแหลงเงินภายใน สสวท.

ผลผลิต
รวม

1. งบบุคลากร
- เงินเดือน

350 คน

- ลูกจางชั่วคราว

1 คน

งบประมาณจากรัฐ

เงินกองทุนสงเสริมฯ

265,168,000
221,000,000

142,192,600
134,681,000

252,000

-

252,000

122,975,400 นายสกรณ ชุณหะโสภณ
86,319,000

- กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ/กองทุนสงเคราะห

350 คน

25,415,000

7,511,600

17,903,400

- เงินเพิ่มพิเศษประจําตําแหนง

181 คน

12,000,000

-

12,000,000

- คาตอบแทนสําหรับผูที่มีเงินเดือนเต็มขั้น

8 คน

201,000

-

201,000

- คาชดเชย

5 คน

6,300,000

-

6,300,000

1,424,565,655

1,234,219,700

190,345,955

324,569,710

315,507,610

9,062,100

41,483,010

41,483,010

-

2. งบดําเนินการ
2.1 งบยุทธศาสตร สสวท.
2.1.1 ยุทธศาสตร 1 พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู
ที่เนนปฏิบัติการ และการสรางความเขาใจ ในระดับที่เหมาะสมกับนักเรียน
แตละกลุม โดยใชเทคโนโลยีตาง ๆ

ชื่อผูรับผิดชอบ
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายการ

จัดสรรตามแหลงเงินภายใน สสวท.

ผลผลิต
รวม

- โครงการหลัก 1 การพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู
ที่เนนการคิดวิเคราะห การแกปญหา และกระตุนใหเกิดและใชความคิดสรางสรรค
และสามารถนําไปใชไดจริง
โครงการยอย 1.1 การพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการเรียนรู กลุมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตรระดับประถมศึกษา
โครงการยอย 1.2 การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการเรียนรู กลุม
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
โครงการยอย 1.3 การพัฒนาหนังสือเรียน คูมือครู และสื่อประกอบหลักสูตร
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับประถมศึกษา
โครงการยอย 1.4 การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการเรียนรู กลุม
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
โครงการยอย 1.5 การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการเรียนรู กลุม
สาระการเรียนรูคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โครงการยอย 1.6 การวิจัยติดตามการใชสื่อประกอบการจัดการเรียนรูวิชาการ
ออกแบบและเทคโนโลยี
โครงการยอย 1.7 การผลิตสื่อตนแบบและอุปกรณประกอบการเรียนรูวิทยาศาสตร
คณิตศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนงานวิชาการ
โครงการยอย 1.8 การพัฒนาหนังสือเรียน คูมือครู และสื่อประกอบหลักสูตร
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ในรูปแบบดิจิทัล
โครงการยอย 1.9 การพัฒนาสื่อดิจิทัล รายวิชาวิทยาศาสตรระดับประถมศึกษา

งบประมาณจากรัฐ

เงินกองทุนสงเสริมฯ

28,663,010

281,663,010

24 รายการ

897,500

897,500

-

6 ฉบับ/
16คน
24 เลม

853,000

853,000

-

3,600,000

3,600,000

-

10 รายการ

1,535,000

1,535,000

-

8 รายการ

203,350

203,350

-

1 ฉบับ

326,600

326,600

-

12 ตนแบบ

643,500

643,500

-

420
รายการ
27 รายการ

1,170,500

1,170,500

-

1,471,000

1,471,000

-

ชื่อผูรับผิดชอบ

- นางสาววนิดา ธนประโยชนศักดิ์
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายการ

จัดสรรตามแหลงเงินภายใน สสวท.

ผลผลิต
รวม

งบประมาณจากรัฐ

เงินกองทุนสงเสริมฯ

โครงการยอย 1.10 การพัฒนาสื่อดิจิทัล รายวิชาวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน

55 เรื่อง

2,287,400

2,287,400

-

โครงการหลัก 1.11 การพัฒนาสื่อดิจิทัลประกอบหนังสือเรียน คูมือครู กลุมสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตร ระดับประถมศึกษา
โครงการยอย 1.12 การพัฒนาสื่อประกอบหนังสือเรียนและคูมือครูรายวิชา
คณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในรูปแบบดิจิทัล

15 ชิ้น/10
ตอน
20 ชิ้น

1,700,000

1,700,000

-

1,045,000

1,045,000

-

โครงการยอย 1.13 การพัฒนาสื่อประกอบหลักสูตรการออกแบบและเทคโนโลยี
รูปแบบดิจิทัล
โครงการยอย 1.14 การพัฒนาสื่อดิจิทัล เพื่อยกระดับการเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี

12 รายการ

457,000

457,000

-

18 จุด

2,962,260

2,962,260

-

โครงการยอย 1.15 การพัฒนาสื่อประกอบหนังสือเรียนวิทยาศาสตรระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาชีววิทยา (หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
โครงการยอย 1.16 การพัฒนาชุดการเรียนรูสมบูรณแบบ รายวิชาพื้นฐาน
วิทยาศาสตรกายภาพ (ฟสิกส) และรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตรโลก เนื่องในวโรกาส
ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มีพระชนมายุ 65 พรรษา
โครงการยอย 1.17 การพัฒนาสื่อประกอบหนังสือเรียนและคูมือครู โลก ดารา
ศาสตร และอวกาศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

41 รายการ

1,804,000

1,804,000

-

6 ชุด

1,515,000

1,515,000

-

78 รายการ

1,600,000

1,600,000

-

101
รายการ

2,850,000

2,850,000

-

โครงการยอย 1.18 การพัฒนาสื่อประกอบหนังสือเรียนวิทยาศาสตรระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาเคมี (หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)

ชื่อผูรับผิดชอบ
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายการ

จัดสรรตามแหลงเงินภายใน สสวท.

ผลผลิต
รวม

โครงการยอย 1.19 การพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู กลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร
โครงการยอย 1.20 การพัฒนาหลักสูตรอบรมครูออนไลน สําหรับครูระดับ
ปฐมวัยและครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ระดับประถมศึกษาถึงระดับ
มัธยมศึกษา
โครงการยอย 1.21 การพัฒนาสื่อและกระบวนการเรียนรูระดับปฐมวัย

งบประมาณจากรัฐ

เงินกองทุนสงเสริมฯ

ชื่อผูรับผิดชอบ

3 ชุด

400,000

400,000

-

9 หลักสูตร

412,500

412,500

-

1 เลม
(สําเนา
2,000ชุด)

1,058,400

1,058,400

-

9,970,000

9,970,000

- นางนันทวัน สมสุข

6,200,000

6,200,000

-

- โครงการหลัก 2 การพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู
ที่เนนการคิดวิเคราะห การแกปญหา และกระตุนใหเกิดและใชความคิดสรางสรรค
อยางเปนระบบและสามารถนําไปใชศึกษาตอเปนนักนวัตกร ตามแนวทาง KOSEN
(รวมกับหลัก 11)

- โครงการหลัก 3 การพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู
ที่เนนการคิดวิเคราะห การแกปญหา และกระตุนใหเกิดและใชความคิดสรางสรรค
อยางเปนระบบ สําหรับพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษ (รวมกับหลัก 9)
- โครงการหลัก 4 การวิจัย วัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรู
ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ
โครงการยอย 4.1 การประเมินผลการจัดการเรียนรูดานคณิตศาสตร
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีรวมกับนานาชาติ

1 ฉบับ/5
ชุด/46 โรง/
12 เรื่อง
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายการ

จัดสรรตามแหลงเงินภายใน สสวท.

ผลผลิต
รวม

ชื่อผูรับผิดชอบ

งบประมาณจากรัฐ

เงินกองทุนสงเสริมฯ

3,770,000

3,770,000

-

2,850,000

2,850,000

- นางสาวสุพรรณี ชาญประเสริฐ

2,850,000

2,850,000

-

155,049,500

155,049,500

-

3,116,100

3,116,100

โครงการยอย 4.2 การพัฒนาเครื่องมือวัดผลประเมินผลดานวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร
- โครงการหลัก 5 การวิจัยติดตามการใชหลักสูตร สื่อการเรียนรู และพัฒนา
เกณฑการประเมินสื่อการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี

18 ชุด

โครงการยอย 5.1 การวิจัยติดตามการใชหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 วิชา
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
2.1.2 ยุทธศาสตร 2 ขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับการเรียนการสอน
ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี และสถานศึกษาผานเครือขาย
สสวท. ใหมีคุณภาพทั่วประเทศอยางเปนระบบ
- โครงการหลัก 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเครือขาย เพื่อขยายการ
ใหบริการหลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรูของ สสวท.

7 ชุด

โครงการยอย 6.1 การพัฒนาฐานขอมูลการจัดการ เครือขายโรงเรียน บุคลากร
ทางการศึกษา มหาวิทยาลัย ศูนยประสานงาน และหนวยงานทางการศึกษา
โครงการยอย 6.2 การพัฒนามาตรฐานระบบรับรองคุณภาพครูวิทยาศาสตร
คณิตศาสตรและเทคโนโลยีที่ผานการพัฒนาโดยหลักสูตร สสวท.
โครงการยอย 6.3 ประกวดโครงงานดีเดนสะเต็มศึกษา

1 ฉบับ

450,000

450,000

-

1 ฉบับ

600,000

600,000

-

36
โครงงาน

2,066,100

2,066,100

-

- นางสาววนิดา ธนประโยชนศักดิ์
นายวรวรงค รักเรืองเดช
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายการ

จัดสรรตามแหลงเงินภายใน สสวท.

ผลผลิต
รวม

- โครงการหลัก 7 การพัฒนาศักยภาพครูแกนนําและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อขยายผลการใหบริการวิชาการดานหลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู
ของ สสวท.
โครงการยอย 7.1 การพัฒนาศักยภาพครูผูสอนวิชาการออกแบบและ
เทคโนโลยี

งบประมาณจากรัฐ

เงินกองทุนสงเสริมฯ

ชื่อผูรับผิดชอบ

8,757,100

8,757,100

- นายวรวรงค รักเรืองเดช

1 หลักสูตร/
60 คน

1,170,000

1,170,000

-

โครงการยอย 7.2 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาดานการจัดการ
เรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีที่สงเสริมทักษะการคิดและแกปญหา
โครงการยอย 7.3 การพัฒนาครูผูสอนวิชาเคมี โดยมุงเนนพัฒนาครูแกนนํา
สควค.
โครงการยอย 7.4 การพัฒนาครูผูสอนวิชาชีววิทยา โดยมุงเนนพัฒนาครูแกนนํา
สควค.

1 หลักสูตร/

1,479,300

1,479,300

-

1,345,500

1,345,500

-

1,440,000

1,440,000

-

โครงการยอย 7.5 การพัฒนาครูผูสอนวิชาฟสิกส โดยมุงเนนการพัฒนาครูแกน
นํา สควค.
โครงการยอย 7.5 การพัฒนาครูผูสอนวิชาโลก ดาราศาสตร และอวกาศ โดย
มุงเนนพัฒนาครูแกนนํา สควค.
- โครงการหลัก 8 การพัฒนาครูผูสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
เทคโนโลยีและบุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียนโครงการพระราชดําริ (รวมกับ

2 หลักสูตร/

1,545,300

1,545,300

-

1,777,000

1,777,000

-

หลัก 11)

120 คน
2 หลักสูตร/

80 คน
2 หลักสูตร/

80 คน
80 คน
1 หลักสูตร/

92 คน
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายการ

จัดสรรตามแหลงเงินภายใน สสวท.

ผลผลิต
รวม

- โครงการหลัก 9 การปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนของครูวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ตามแนวทาง สสวท.

งบประมาณจากรัฐ

48,129,250

48,129,250

เงินกองทุนสงเสริมฯ

- นายพรชัย อินทรฉาย
นางสาวกุศลิน มุสิกุล
นายวรวรงค รักเรืองเดช
-

โครงการยอย 9.1 การพัฒนาหลักสูตร สื่อและกิจกรรม สําหรับนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ และครูผูสอนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

17 เลม

9,062,400

9,062,400

โครงการยอย 9.2 โครงการจัดพิธรี ับรางวัลครูดีเดน STEM Education
ประเทศไทย

54 คน

508,000

508,000

-

3,168,950

3,168,950

-

โครงการยอย 9.3 การพัฒนานักเรียนอยางมีคุณภาพดวยการจัดประสบการณ
เรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีแสะเต็มศึกษา

ชื่อผูรับผิดชอบ

โครงการยอย 9.4 การศึกษาและสรางเครือขายความรวมมือนานาชาติ เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี

120 คน

2,511,800

2,511,800

-

โครงการยอย 9.5 การสงเสริมและสนับสนุนจัดการเรียนการสอนดาน
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมตามแนวทาง สสวท.

19
หนวยงาน

8,990,000

8,990,000

-

โครงการยอย 9.6 การพัฒนาเครื่องมือในการสอบคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาตอ
ระดับอุดมศึกษาตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนของ สสวท.

5 ฉบับ

6,283,000

6,283,000

-

โครงการยอย 9.7 การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนผูมีความสามารถ
พิเศษ และครูผูสอนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ และการสงเสริมศักยภาพบัณฑิต
พสวท. ยกระดับการศึกษาดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีใหกับ สสวท

636 คน

17,605,100

17,605,100

-

13

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายการ

จัดสรรตามแหลงเงินภายใน สสวท.

ผลผลิต
รวม

- โครงการหลัก 10 การสงเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร (Coding)
โครงการยอย 10.1 การสงเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร (Coding)

งบประมาณจากรัฐ

เงินกองทุนสงเสริมฯ

ชื่อผูรับผิดชอบ

50,000,000
41,000,000

50,000,000
41,000,000

9,000,000

9,000,000

45,047,050

45,047,050

2 ฉบับ

3,028,000

3,028,000

- นายวรวรงค รักเรืองเดช
นางสาวกุศลิน มุสิกุล
-

โครงการยอย 11.2 การพัฒนาการจัดการเรียนรูตามโครงการในพระราชดําริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

420 คน

3,135,000

3,135,000

-

โครงการยอย 11.3 การพัฒนาครูในโรงเรียนวังไกลกังวลและโรงเรียนในพื้นที่
ใกลเคียงในการจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร

3หลักสูตร/
17 คน

5,416,000

5,416,000

-

270 คน

3,348,000

3,348,000

-

36 โรงเรียน/
1,260 คน
23 โรงเรียน/
327 คน
20 โรงเรียน

3,000,000

3,000,000

-

2,700,000

2,700,000

-

1,920,050

1,920,050

-

โครงการยอย 10.2 การพัฒนาผูบริหาร วิทยากรหลัก (core trainer) และชุด
การเรียนรูหุนยนต (ROBOTIC) เพื่อพัฒนาการเรียนรูวิทยาการคํานวณ
- โครงการหลัก 11 การยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอําเภอดาน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
โครงการยอย 11.1 การพัฒนาหลักสูตร สื่อฯ ตามแนวทางโคเซ็น

โครงการยอย 11.4 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ บาน
นักวิทยาศาสตรนอยและแนวทางสะเต็มศึกษา
โครงการยอย 11.5 การยกระดับคุณภาพฯ จังหวัดหนองคาย
โครงการยอย 11.6 การยกระดับคุณภาพฯ จังหวัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ
โครงการยอย 11.7 การยกระดับคุณภาพฯ จังหวัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

39 รายการ/
25,000 คน

2,492 คน

- นายศรเทพ วรรณรัตน
-
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายการ

จัดสรรตามแหลงเงินภายใน สสวท.

ผลผลิต
รวม

โครงการยอย 11.8 การพัฒนาคุณภาพฯ ในโรงเรียนปทุมคงคา
โครงการยอย 11.9 การพัฒนาคุณภาพฯ ในโรงเรียนดาราคาม ภายใตการดูแล
ของ สสวท.
โครงการยอย 11.10 โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอําเภอดาน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
2.1.3 ยุทธศาสตร 3 ขับเคลื่อนกระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร
คณิตศาสตรและเทคโนโลยีใหเนนความเขาใจ ลงมือปฏิบัติการ และสามารถ
นําไปใชจริงทั้งในและนอกระบบ ตามแนวทาง สสวท.
- โครงการหลัก 12 การพัฒนาและจัดการเรียนการสอนนอกชั้นเรียนที่
เหมาะสมตามแนวทาง สสวท. (Science and Mathematics Literacy)
(กิจกรรม GLOBE รวมกับหลัก 9) (กิจกรรม Robotic รวมกับหลัก 10)
- โครงการหลัก 13 การพัฒนาและขยายบริการของศูนยเรียนรูดจิ ิทัลฯ (รวม
กับหลัก 14)
- โครงการหลัก 14 การพัฒนาแพลทฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู
โครงการยอย 14.1 การพัฒนาระบบจัดการเรียนรูแบบออนไลน (Learning
Management System)
โครงการยอย 14.2 ประยุกตใชเทคโนโลยีปญญาประดิษฐเพื่อสนับสนุนการ
เรียนรูและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการวัดและประเมินผล

งบประมาณจากรัฐ

เงินกองทุนสงเสริมฯ

ชื่อผูรับผิดชอบ

40 คน

250,000

250,000

-

130 คน

270,000

270,000

-

1,500
โรงเรียน/
2,400 คน

21,980,000

21,980,000

-

10,184,100

10,184,100

-

10,184,100
5,000,000

10,184,100
5,000,000

- นายศรเทพ วรรณรัตน
-

300

300

7 หลักสูตร

-
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายการ

จัดสรรตามแหลงเงินภายใน สสวท.

ผลผลิต
รวม

ชื่อผูรับผิดชอบ

งบประมาณจากรัฐ

เงินกองทุนสงเสริมฯ

5,183,800

5,183,800

-

2.1.4 ยุทธศาสตร 4 เรงรัด พัฒนา และสงเสริม ผูมีความสามารถพิเศษดาน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี เพื่อเปนกําลังในการพัฒนาประเทศดวย
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตามนโยบายประเทศไทย 4.0

96,645,700

96,645,700

-

- โครงการหลัก 16 การบริหารการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (สควค.)
โครงการยอย 16.1 การพัฒนาและสงเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
- โครงการหลัก 17 การบริหารการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (พสวท.)

12,772,400

12,772,400

- นายพรชัย อินทรฉาย

12,772,400

12,772,400

43,242,300

43,242,300

- นายพรชัย อินทรฉาย

43,242,300

43,242,300

-

16,735,000

16,735,000

- นายพรชัย อินทรฉาย

16,735,000

16,735,000

-

โครงการยอย 14.3 การพัฒนาและขยายบริการของศูนยเรียนรูดิจิทัลดาน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี (IPST Learning Space)
- โครงการหลัก 15 การพัฒนาและสงเสริมการใชเครื่องมือในการสอบ
คัดเลือกเขามหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนตาม
แนวทาง สสวท. (Science and Mathematics Literacy) (รวมกับหลัก 9)

โครงการยอย 17.1 การสรรหา พัฒนา และวิจัยเพื่อสงเสริมศักยภาพผูรับทุน
พสวท. และการสรางความเขมแข็งเครือขาย พสวท.

3 รายงาน/
3 ระบบ

184 คน

1,200 คน

- โครงการหลัก 18 โอลิมปกวิชาการ
โครงการยอย 18.1 การพัฒนานักเรียนและจัดสงผูแทนประเทศไทยไปแขงขัน
คณิตศาสตร วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ

220 คน
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายการ

จัดสรรตามแหลงเงินภายใน สสวท.

ผลผลิต
รวม

- โครงการหลัก 19 การพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
เทคโนโลยี
โครงการยอย 19.1 การพัฒนาและขยายผลอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร สําหรับเยาวชน
- โครงการหลัก 20 การขยายฐานการพัฒนาผูมีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสูแผนการพัฒนากาลังคนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
(รวมกับหลัก 9)
2.1.5 ยุทธศาสตร 5 สงเสริมภาพลักษณองคกรและประสานความรวมมือ
กับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพิ่มการยอมรับ สสวท. ในฐานะผูนําการเปลี่ยนแปลงการ
เรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ของเยาวชนใหทันสมัย

4,000 คน

งบประมาณจากรัฐ

เงินกองทุนสงเสริมฯ

ชื่อผูรับผิดชอบ

23,896,000

23,896,000

- นายพรชัย อินทรฉาย

23,896,000

23,896,000

-

21,207,400

12,145,300

9,062,100

2,720,000

2,720,000

- นายสกรณ ชุณหะโสภณ

2,720,000

2,720,000

-

9,062,100

-

- โครงการหลัก 22 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ใหมีความรู ความสามารถ
และสมรรถนะตามกลุมงานอยางเปนระบบ (ใชเงินกองทุนนวัตกรรม)
- โครงการหลัก 23 การพัฒนาการบริหารจัดการ สสวท. ทุก มิติ ใหมี
มาตรฐานเทียบเคียงเกณฑ TQA
โครงการยอย 23.1 การพัฒนา ปรับปรุงองคกรตามระบบคุณภาพและธรรมาภิ
บาล
- โครงการหลัก 24 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อขยายขีด
ความสามารถในการบริหารจัดการองคกร และการบริการในรูปแบบดิจิทัลตาม
นโยบายรัฐบาลดิจิทัล

4 กิจกรรม

9,062,100 นายชัยวุฒิ เลิศวนสิริวรรณ
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รายการ

จัดสรรตามแหลงเงินภายใน สสวท.

ผลผลิต
รวม

โครงการยอย 24.1 การใหบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อขยายขีด
ความสามารถในการบริหารจัดการองคกร
โครงการยอย 24.2 การสนับสนุนการพัฒนาสํานักงานดิจิทัล

งบประมาณจากรัฐ

เงินกองทุนสงเสริมฯ

21 ระบบ

7,962,100

-

7,962,100

2
กระบวนการ

1,100,000

-

1,100,000

9,425,300

9,425,300

- นายชัยวุฒิ เลิศวนสิริวรรณ
นายศรเทพ วรรณรัตน

- โครงการหลัก 25 การประชาสัมพันธเชิงรุกเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจใน
การทางานของ สสวท. และสรางความตระหนักรูทางดานวิทยาศาสตร
โครงการยอย 25.1 การสงเสริมภาพลักษณ สสวท. ในการเปนผูนาดานการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี

580 ชิ้น

2,076,000

2,076,000

-

โครงการยอย 25.2 การสรางความตระหนักและเผยแพรผลงานของ สสวท.
โครงการยอย 25.3 การประชุมวิชาการสําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ในโรงเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 24

315,000 คน

4,636,000
2,713,300

4,636,000
2,713,300

-

88,915,400

6,527,900

82,387,500

1,000 คน

2.2 งบบริหารงานประจํา
- สาธารณูปโภค
- การดําเนินงานของฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร

12 เดือน
350 คน

7,404,000
29,039,700

6,527,900
-

876,100
29,039,700

- การดําเนินงานของฝายยุทธศาสตร แผนและประกันคุณภาพ

13 ฉบับ/ 3
แผน

668,100

-

668,100

8 งาน

30,000

-

30,000

- การดําเนินงานของฝายกิจการนานาชาติ

ชื่อผูรับผิดชอบ

- การดําเนินงานของฝายกฎหมาย
- การดําเนินงานของฝายบริหารทั่วไป

5 คดี
12 เดือน

103,000
6,300,000

-

103,000
6,300,000

- การดําเนินงานของสวนอาคารสถานที่และยานพาหนะ
- การดําเนินงานของฝายการเงินและบัญชี

12 เดือน
1 เลม

17,028,900
1,770,000

-

17,028,900
1,770,000

18

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายการ

จัดสรรตามแหลงเงินภายใน สสวท.

ผลผลิต
รวม

- การดําเนินงานของฝายจัดซื้อและพัสดุ
- การดําเนินงานฝายบริการวิชาการและบริหารทรัพยสิน
- การดําเนินงานของฝายตรวจสอบภายใน

งบประมาณจากรัฐ

เงินกองทุนสงเสริมฯ

3 สัญญา/ 11
ใบสั่ง

2,580,000

-

2,580,000

38 รายการ

2,811,000

-

2,811,000

-

-

-

14 ครั้ง/2 เลม

- การดําเนินงานฝายออกแบบและพัฒนาอุปกรณ

1 เครื่อง

101,000

-

101,000

- การดําเนินงานฝายนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู

2 งาน

770,000

-

770,000

620 เครื่อง/
382 สิทธิ์

18,314,600

-

18,314,600

9 ฉบับ
5 หนวยงาน

531,000
1,464,100

-

531,000
1,464,100

2,046 คน
1 มูลนิธิ

765,816,345
231,123,400

681,060,790
231,123,400

84,755,555
-

14,140,800
470,000

-

14,140,800
470,000

- การดําเนินงานฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การดําเนินงานศูนยประสานและบูรณาการทุนการศึกษา
- การสนับสนุนงบประมาณใหหนวยงานภายนอก
2.3 งบทุนการศึกษา
2.4 งบมูลนิธิ สอวน.
2.5 งบลงทุน
- ครุภัณฑปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
(1) ปรับปรุงอาคารสถานที่
- ครุภัณฑคอมพิวเตอร

2 งาน

470,000
8,053,900

-

470,000
8,053,900

(1) การพัฒนาระบบอบรมครู
(2) การพัฒนาระบบแสดงขอสอบและทําขอสอบออนไลน (OTDS)

1 ระบบ
1 ระบบ

560,000
1,140,000

-

560,000
1,140,000

(3) การวิเคราะหและจัดทําระบบจัดซื้อจัดจางสําหรับสา (วงเงินไมเกิน1แสบาท)

1 ระบบ

700,000

-

700,000

ชื่อผูรับผิดชอบ

นายพรชัย อินทรฉาย
นางสาวนวลวรรณ สงวนศักดิ์
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายการ

จัดสรรตามแหลงเงินภายใน สสวท.

ผลผลิต
รวม

(4) จัดซื้ออุปกรณปองกันระบบเครือขาย (Next Gen Firewall) และ อุปกรณ
กระจายผูใชงานระบบ (Load Balancer Web Application)
(5) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผลและวิเคราะหขั้นสูง
(WorkStation)
(6) จัดซื้อจอมอนิแตอร ขนาด 60 นิ้ว

งบประมาณจากรัฐ

เงินกองทุนสงเสริมฯ

1 เครื่อง

2,000,000

-

2,000,000

1 เครื่อง

96,300

-

96,300

2 เครื่อง

59,600

-

59,600

1 ระบบ
2 เครื่อง

3,493,000
5,000

-

3,493,000
5,000

- ครุภัณฑสํานักงาน
(1) เครื่องปรับอากาศ

-

97 เครื่อง

4,559,700
4,065,500

4,559,700
4,065,500

(2) กลองวงจรปด
(3) ตูทําน้ําเย็นสแตนเลสพรอมเครื่องกรองน้ํา

37 ตัว
1 เครื่อง

350,000
20,500

-

350,000
20,500

(7) การจัดทําระบบฐานขอมูลเครือขาย (ตอเนื่องป 62)
(8) เครื่องสํารองไฟฟา

(4) โตะประชุมขนาดเล็กพรอมเกาอี้
(5) เกาอี้กลม

1 ชุด
6 ตัว

8,900
7,800

-

8,900
7,800

(6) พัดลมดูดอากาศ (ชีว (7) เคมี (1))
(7) พัดลมแขวนเพดาน

8 เครื่อง
8 เครื่อง

8,000
8,000

-

8,000
8,000

(8) เครื่องชั่งสินคาขนสงทางไปรษณีย
(9) เครื่องฟอกอากาศ

1 เครื่อง
1 เครื่อง

6,000
50,000

-

6,000
50,000

2 ชุด

35,000

-

35,000

(10) เครื่องเซฟตี้แบบคียการด

ชื่อผูรับผิดชอบ
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายการ

จัดสรรตามแหลงเงินภายใน สสวท.

ผลผลิต
รวม

งบประมาณจากรัฐ

เงินกองทุนสงเสริมฯ

323,200
43,200

-

323,200
43,200

1 ชุด

280,000
60,000

-

280,000
60,000

(1) เครื่องวัดพีเอซแบบตั้งโตะ
- ครุภัณฑหอพัก

2 เครื่อง

60,000
174,000

-

60,000
174,000

(1) เครื่องทําน้ํารอน-น้ําเย็น
(2) เครื่องซักผา

2 เครื่อง
1 เครื่อง

20,000
15,000

-

20,000
15,000

1 ชุด
16 ตู

20,000
92,000

-

20,000
92,000

1 เครื่อง
2 ชุด

10,000
17,000

-

10,000
17,000

29 หนวยงาน

500,000
500,000

-

500,000
500,000

17,470 คน

219,293,000

219,293,000

-

1,909,026,655

1,595,705,300

313,321,355

36,678,645

-

36,678,645

1,945,705,300

1,595,705,300

350,000,000

- ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
(1) กลองถายภาพพรอมเลนส และขาตั้ง
(2) กลองถายภาพดิจิตอลระบบอัตโนมัติพรอมชุดกลองจุทรรศน 3 ตา
- ครุภัณฑหองปฏิบัติการ

(3) เครื่องอบผา
(4) ตูเย็น มินิบาร
(5) ตูเย็น
(6) ชุดรับแขก
- ครุภัณฑอื่น
(1) ครุภัณฑตามความตองการของหนวยงาน
3. งบบูรณาการ
รวม
4. งบสํารอง
รวมทั้งสิ้น

1 ชุด

ชื่อผูรับผิดชอบ
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รายละเอียดแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(แยกตามยุทธศาสตร์ สสวท.)
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โครงการหลัก 1
1. ชื่อโครงการ พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา
และกระตุ้นให้เกิดและใช้ความคิดสร้างสรรค์ และสามารถนาไปใช้ได้จริง
2. ลักษณะโครงการ

 ใหม่

 ต่อเนื่อง

3. ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
 ประเด็นที่ 4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
 ประเด็นย่อยที่ 4.2.2 ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝัง
ความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะความสามารถ
การเรียนรู้ที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21
 ประเด็นที่ 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้
ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
 เป้าหมายที่ 1 คนไทยเป็นคนดี คน ในศตวรรษที่ 21
เก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับ
 ประเด็นย่อยที่ 4.3.1 การปรับเปลี่ยนระบบการ
วิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
เรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสาหรับศตวรรษที่ 21
 เป้าหมายที่ 2 สังคมไทยมี
 ประเด็นย่อยที่ 4.3.2 การเปลีย่ นโฉมบทบาท
สภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อ
“ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่
การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
 ประเด็นย่อยที่ 4.3.3 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
บริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท
 ประเด็นย่อยที่ 4.3.4 การพัฒนาระบบการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
 ประเด็นย่อยที่ 4.3.6 การวางพื้นฐานระบบ
รองรับ การเรียนรูโ้ ดยใช้ดิจิทลั แพลตฟอร์ม

4. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง

แนวทางที่เกี่ยวข้อง
 แนวทางการพัฒนา 3.2 พัฒนาศักยภาพคน
 เป้าหมายที่ 2 คนในสังคมไทยทุก ให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการ
ดารงชีวิตอย่างมีคณ
ุ ค่า
ช่วงวัยมีทักษะ ความรู้
และความสามารถเพิ่มขึ้น
 3.2.1 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและ
ทางสมองและทักษะทางสังคมทีเ่ หมาะสม
 เป้าหมายที่ 3 คนไทยได้รับ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
การศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพสูงตาม
 3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุน่ ให้มีทักษะ
มาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
มีความคิด สร้างสรรค์ มีทักษะการทางานและ
การใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน
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ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง

แนวทางที่เกี่ยวข้อง
 แนวทางการพัฒนา 3.3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 3.3.1 ปรับหลักสูตรการผลิตครูทเี่ น้นสมรรถนะ
มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นผู้แนะนาและสามารถ
กระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน
 3.3.6 จัดทาสื่อการเรียนรู้ที่เป็นสือ่
อิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้งานผ่านระบบอุปกรณ์
สื่อสารเคลื่อนที่ให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ง่าย
สะดวก ทั่วถึง ไม่จากัดเวลาและสถานที่ และใช้
มาตรการทางภาษีจูงใจให้ภาคเอกชนผลิตหนังสือ
สื่อการอ่านและ
การเรียนรู้ที่มีคณ
ุ ภาพและราคาถูก

5. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
6. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ข้อย่อย 3.3 การพัฒนาการเรียนรู้
เป้าหมาย 1. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
สามารถแก้ไขปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีประสิทธิผล มีนิสัย
ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญา
7. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สสวท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นปฏิบัติการ และการสร้างความ
เข้าใจในระดับที่เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละกลุ่ม โดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ
เป้าประสงค์ หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี มีความ
ทันสมัย เน้นปฏิบัติการที่เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละกลุ่ม
กลยุทธ์ พัฒนาหลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบที่เน้นการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา
กระตุ้นให้เกิดและใช้ความคิดสร้างสรรค์สามารถนาไปใช้ได้จริง
ผลผลิต
1. หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น
และมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ใช้ง่ายและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
2. หลักสูตร สื่อในรูปแบบดิจิทัล e-learning และ Mobile application มีความทันสมัย เข้าใช้ง่าย รวดเร็ว
สามารถเผยแพร่ใช้ได้จริงและมีคุณภาพ
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ผลลัพธ์ นักเรียนไทยมีความรู้ ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่สามารถ
นาไปใช้แก้ปัญหาการดารงชีพและเป็นประชากรที่มีความรู้ นักวิชาชีพฐานดี
8. หลักการและเหตุผล
จากสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป รวมถึงมีการพึ่งพาและใช้เทคโนโลยีมากขึ้น ทั้งในชีวิตประจาวันและ
การศึกษา ประกอบกับรายงานผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศใน World Economic Forum
(WEF) - The Global Competitiveness Report 2012 - 2013 ได้จัดอันดับการศึกษา โดยประเทศไทยอยู่ในลาดับที่ 8
ในกลุ่มอาเซียนจึงถือว่ามีคะแนนต่าสุด และผลสอบ PISA (การรู้เรื่องการอ่าน การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์)
ที่ผ่านมาประเทศไทยก็มีคะแนนต่ากว่าค่าเฉลี่ย OECD สาเหตุสาคัญหนึ่งคือ นักเรียนไทยขาดความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ แก้ปัญหา ขาดทักษะการอ่าน เขียน เน้นแต่การท่องจาเนื้อหา ข้อสอบ ดังนั้น สสวท. จึงได้วิจัยและพัฒนา
หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และทันสมัยขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้นักเรียนสามารถนาไปใช้
ในการเรียน และพัฒนาสื่อดิจิทัลและเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้แบบออนไลน์ ที่ตอบสนองการเรียนรู้ทั้งในระบบ
นอกระบบ และตามอัธยาศัย ที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองโดยไม่จากัดเวลาและสถานที่ ทาให้การเรียน
การสอนทั้งในและนอกห้องเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาสามารถนาไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม เสริมสร้างพัฒนาการของผู้เรียน พร้อมทั้งจะเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพ
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีให้ดียิ่งขึ้น
9. วัตถุประสงค์
9.1 เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการใช้ หลักสูตร สื่อ และกระบวนการเรียนรู้ ตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ซึ่งเน้นการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และการนาไปใช้
10. เป้าหมายของโครงการหลัก
10.1 ผลผลิต (Output)
ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดผลผลิต
หน่วยนับ
2563
เชิงปริมาณ
1. หลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
รายการ
440
และเทคโนโลยี
เชิงคุณภาพ
1. หลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
รายการ
440
และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เน้นการคิดวิเคราะห์
แก้ปัญหาและการนาไปใช้
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10.2 ผลลัพธ์ (Outcome)
ตัวชี้วัดผลลัพธ์
1. โรงเรียนทั่วประเทศนาหลักสูตร สื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่พัฒนา
โดย สสวท. ไปปรับใช้ในการเรียนการสอน
(*โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายของ สสวท.)

ค่าเป้าหมาย
หน่วยนับ
2563
โรงเรียน
15,000

11. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของกิจกรรมหลักของโครงการ
กิจกรรมหลัก
1. พัฒนาหลักสูตร สื่อ และ
กระบวนการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ การ
แก้ปัญหา และกระตุ้นให้เกิด
และใช้ความคิดสร้างสรรค์
และสามารถนาไปใช้ได้จริง
12. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์

ตัวชี้วัดผลผลิต
1. หลักสูตร สื่อ และกระบวนการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี
ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
เน้นการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและ
การนาไปใช้

ค่าเป้าหมาย
หน่วยนับ
2563
รายการ
440

นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั่วประเทศ

13. พื้นที่การดาเนินการ ทั่วประเทศ
14. ระยะเวลาดาเนินโครงการ ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563
15. วงเงินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จานวน 28,663,010 บาท
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16. เป้าหมายและงบประมาณ
กิจกรรม

เป้าหมาย
2563
24 รายการ

1. การพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการเรียนรู้ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
2. การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร สือ่ และกระบวนการเรียนรู้ กลุ่มสาระ
6 ฉบับ/16 คน
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
3. การพัฒนาหนังสือเรียน คู่มือครู และสื่อประกอบหลักสูตร กลุม่
24 เล่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
4. การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร สือ่ และกระบวนการเรียนรู้ กลุ่มสาระ
7 เล่ม/2 เรือ่ ง/
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1 หลักสูตร
5. การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร สือ่ และกระบวนการเรียนรู้ กลุ่มสาระ 3 เล่ม/2 กิจกรรม/
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1 หลักสูตร/2 บทเรียน
6. การวิจัยและติดตามการใช้สื่อประกอบการจัดการเรียนรูว้ ิชาการ
1 ฉบับ
ออกแบบและเทคโนโลยี
7. การผลิตสื่อต้นแบบและอุปกรณ์ประกอบการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์
142 รายการ
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เพือ่ สนับสนุนงานวิชาการ
8. การพัฒนาหนังสือเรียน คู่มือครู และสื่อประกอบหลักสูตร กลุม่
420 รายการ/
สาระการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในรูปแบบ
1 แหล่ง/1 ฉบับ
ดิจิทัล
9. การพัฒนาสื่อดิจิทัล รายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา
1 แอปพลิเคชัน/13 ตอน
10. การพัฒนาสื่อดิจิทัล รายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
55 เรือ่ ง
ตอนต้น
11. การพัฒนาสื่อดิจิทัลประกอบหนังสือเรียน คู่มือครู กลุ่มสาระการ
28 รายการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
12. การพัฒนาสื่อประกอบหนังสือเรียนและคู่มือครูรายวิชา
20 ชิน้
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในรูปแบบดิจิทัล
13. การพัฒนาสื่อประกอบหลักสูตรการออกแบบและเทคโนโลยี
12 จุด
รูปแบบดิจิทัล
14. การวิจัยและพัฒนาสื่อดิจิทัล เพื่อยกระดับการเรียนการสอนวิชา
11 คน/18 จุด/
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
1 เรือ่ ง/1 ชุด
15. การพัฒนาสื่อประกอบหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
35 ชิน้ /2 เล่ม
ตอนปลาย วิชาชีววิทยา (หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

งบประมาณ
2563
897,500
853,000
3,600,000
1,535,000
203,350
326,600
643,500
1,170,500

1,471,000
2,287,400
1,700,000
1,045,000
457,000
2,962,260
1,804,000
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กิจกรรม
16. การพัฒนาสื่อประกอบหนังสือเรียนและคู่มือครู ฟิสิกส์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
17. การพัฒนาสื่อประกอบหนังสือเรียนและคู่มือครู โลก ดาราศาสตร์
และอวกาศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
18. การพัฒนาสื่อประกอบหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย วิชาเคมี (หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
19. การพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
20. การพัฒนาหลักสูตรอบรมครูออนไลน์ สาหรับครูระดับปฐมวัยและ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น
21. การพัฒนาสื่อและกระบวนการเรียนรู้ระดับปฐมวัย
รวม

เป้าหมาย
2563
45 เรื่อง/2 เล่ม

งบประมาณ
2563
1,386,000

76 ชิน้ /2 เล่ม

1,600,000

87 ชิ้น/2 เล่ม

2,850,000

3 ชุด

400,000

9 หลักสูตร

412,500

1 เล่ม/1 ชุด

1,058,400
28,663,010
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17. แผนการดาเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กิจกรรม

เป้าหมาย/
งบประมาณ
24 รายการ

ต.ค.

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร สื่อ
และกระบวนการเรียนรู้ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
20,000
897,500
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรมที่ 2 การวิจัยและพัฒนา
6 ฉบับ
หลักสูตร สื่อ และกระบวนการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
853,000
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาหนังสือเรียน
24 เล่ม
คู่มือครู และสื่อประกอบหลักสูตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับประถมศึกษา
3,600,000 278,000
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรมที่ 4 การวิจัยและพัฒนา
7 เล่ม/2 เรื่อง/
หลักสูตร สื่อ และกระบวนการเรียนรู้ 1 หลักสูตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1,535,000
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส 1
พ.ย.
8 เล่ม

ธ.ค.

246,000

154,000

ม.ค.

ไตรมาส 2
ก.พ.
4 ชุด

มี.ค.

เม.ย.
2 เล่ม

60,000

117,500

80,000

65,000

1 ฉบับ

1 ฉบับ

2 ฉบับ

215,900
8 เล่ม

214,400

8,000

201,200

ไตรมาส 3
พ.ค.

มิ.ย.

ไตรมาส 4
ก.ค.
ส.ค.

20,000

20,000

75,000

188,500

20,000
1 ฉบับ

ก.ย.
10 เล่ม
20,000
1 ฉบับ

25,000
4 เล่ม

12 เล่ม

1,051,000 1,050,000 91,000
1 เล่ม

86,500

266,500

73,000

464,500

42,000

28,000
2 เล่ม

41,500

128,000
4 เล่ม/
2 เรื่อง/
1 หลักสูตร

407,290

225,000

4,300

4,300

336,800

6,300

438,300

106,300

6,410
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เป้าหมาย/
งบประมาณ
กิจกรรมที่ 5 การวิจัยและพัฒนา
3 เล่ม/
หลักสูตร สื่อ และกระบวนการเรียนรู้ 2 กิจกรรม/
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1 หลักสูตร/
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2 บทเรียน
203,350
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรมที่ 6 การวิจัยและติดตามการ
1 ฉบับ
ใช้สื่อประกอบการจัดการเรียนรู้
วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี
326,600
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรมที่ 7 การผลิตสื่อต้นแบบและ
142
อุปกรณ์ประกอบการเรียนรู้
รายการ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนงานวิชาการ
643,500
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรมที่ 8 การพัฒนาหนังสือเรียน 420 รายการ/
คู่มือครู และสื่อประกอบหลักสูตร
1 แหล่ง/
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1 ฉบับ
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ใน
รูปแบบดิจิทลั
1,170,500
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรมที่ 9 การพัฒนาสื่อดิจิทัล
1 แอปพลิเค
รายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับ
ชัน/13 ตอน
ประถมศึกษา
1,471,000
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรม

ต.ค.

ไตรมาส 1
พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

55,600

11,250

35,500

ไตรมาส 2
ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.
3 เล่ม/
2 กิจกรรม

77,800

21,000

ไตรมาส 3
พ.ค.

มิ.ย.

ไตรมาส 4
ก.ค.
ส.ค.

ก.ย.
1
หลักสูตร/
2 บทเรียน

2,200
1 ฉบับ

7
รายการ

20,000
10
รายการ

201,000
17
รายการ

52,800
28
รายการ

52,800
13
รายการ

108,800
70
รายการ

26,900
70
รายการ

31,800

117,900
70
รายการ

105,450

106,200

13
รายการ

13
รายการ

8
รายการ

13
รายการ

7
รายการ

7
รายการ

6
รายการ

23,200

48,100
70
รายการ

114,100

23,200
70
รายการ

45,000

61,500
70
รายการ

30,000

13,000
1 แหล่ง/
1 ฉบับ

105,450

750

105,450
1
แอปพลิเคชัน

171,700

106,200

275,410
13 ตอน

193,890

338,000

13,500

30,500

1,089,000
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กิจกรรม

เป้าหมาย/
งบประมาณ
55 เรื่อง

ต.ค.

ไตรมาส 1
พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ไตรมาส 2
ก.พ.

กิจกรรมที่ 10 การพัฒนาสื่อดิจิทลั
รายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น
2,287,400
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
28 รายการ
กิจกรรมที่ 11 การพัฒนาสื่อดิจิทลั
ประกอบหนังสือเรียน คู่มือครู กลุม่
สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ ระดับ
ประถมศึกษา

1,700,000
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
20 ชิ้น
กิจกรรมที่ 12 การพัฒนาสื่อประกอบ
หนังสือเรียนและคูม่ ือครูรายวิชา
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ในรูปแบบดิจิทลั
1,045,000
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
12 จุด
กิจกรรมที่ 13 การพัฒนาสื่อประกอบ
หลักสูตรการออกแบบและเทคโนโลยี
รูปแบบดิจิทลั
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
457,000
11 คน/
กิจกรรมที่ 14 การวิจัยและพัฒนาสื่อ
18 จุด/
ดิจิทัล เพื่อยกระดับการเรียนการสอน
1 เรื่อง/1 ชุด
วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

2,962,260

24,000

24,000

262,500

45,600

มี.ค.
5 เรื่อง

เม.ย.

155,000
2 ชุด

15,000
12 ชิ้น

408,350

346,000

ไตรมาส 3
พ.ค.

มิ.ย.
14 เรื่อง

ไตรมาส 4
ก.ค.
ส.ค.
10 เรื่อง
13 เรื่อง

425,600

410,600
5 ชิ้น

360,600
8 ชิ้น

510,000
1 ชุด

410,600

56,000

56,000

306,000

56,000

115,550

8 ชิ้น

6,200

50,000

13,000

14,000

14,000

570,000

7,800
4 จุด

12 ชิ้น

370,000
8 จุด

57,000

400,000

11 คน

650

8,350

650

8,350

1,500,650

ก.ย.
13 เรื่อง

18 จุด/
1 เรื่อง/
1 ชุด
8,350

608,350

3,850

8,350

700,650

8,350

105,710

31

กิจกรรม
กิจกรรมที่ 15 การพัฒนาสื่อประกอบ
หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาชีววิทยา
(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรมที่ 16 การพัฒนาสื่อประกอบ
หนังสือเรียนและคูม่ ือครู ฟิสิกส์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรมที่ 17 การพัฒนาสื่อประกอบ
หนังสือเรียนและคูม่ ือครู โลก ดารา
ศาสตร์ และอวกาศ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรมที่ 18 การพัฒนาสื่อประกอบ
หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาเคมี
(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรมที่ 19 การพัฒนาหลักสูตร
และมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

เป้าหมาย/
งบประมาณ

ไตรมาส 1
ต.ค.

พ.ย.

ไตรมาส 2
ธ.ค.

ม.ค.

35 ชิ้น/
2 เล่ม

26,860

เม.ย.

109,222

พ.ค.

ไตรมาส 4
มิ.ย.

17 ชิ้น

80,000

43,512

659,500

ก.ค.

ส.ค.

9 ชิ้น

29,000

33,000

1,600,000
87 ชิ้น/
2 เล่ม

18,100

16,300

438,000

25,906

392,000
45 เรื่อง

23,700

855,900

211,900

17,200
76 ชิ้น

22 ชิ้น

11 ชิ้น

372,400
15 ชิ้น

117,000
13 ชิ้น

793,600

17 ชิ้น

122,100
9 ชิ้น

60,000

290,000

776,000

348,000

314,000

914,000

228,000
2 เล่ม

139,700

37,100

2 เล่ม

10,000

120,000

8,000

10,000

ก.ย.
9 ชิ้น

2 เล่ม

1,386,000
76 ชิ้น/
2 เล่ม

400,000

มี.ค.

2 เล่ม

1,804,000
45 เรื่อง/
2 เล่ม

2,850,000
3 ชุด

ก.พ.

ไตรมาส 3

3 ชุด

37,290

5,000

5,000

30,000

60,000

60,000

60,000

142,710
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กิจกรรม
กิจกรรมที่ 20 การพัฒนาหลักสูตร
อบรมครูออนไลน์ สาหรับครูระดับ
ปฐมวัยและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาถึง
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรมที่ 21 การพัฒนาสื่อและ
กระบวนการเรียนรู้ระดับปฐมวัย
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

เป้าหมาย/
งบประมาณ

ไตรมาส 1
ต.ค.

พ.ย.

ไตรมาส 2
ธ.ค.

ม.ค.

30,000

77,900

ก.พ.

ไตรมาส 3
มี.ค.

ไตรมาส 4

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.
5 หลักสูตร

25,000

50,400

35,000

194,200

9 หลักสูตร

412,500
1 เล่ม/
1 ชุด
1,058,400
28,663,010

ส.ค.

1 เล่ม
39,600
529,100

60,000

180,000

ก.ย.
4 หลักสูตร

1 ชุด
627,000

38,600

14,600

60,000

38,600

2,145,740 1,986,460 1,118,162 2,503,000 1,724,650 2,841,812 3,641,250 1,308,350 4,619,650 4,010,276 2,234,560
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18. หน่วยงานรับผิดชอบกิจกรรมและหน่วยงานร่วมดาเนินงาน
กิจกรรม
1. การพัฒนาหลักสูตร สื่อ
และกระบวนการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ระดับ
ประถมศึกษา
2. การวิจยั และพัฒนา
หลักสูตร สื่อ และ
กระบวนการเรียนรู้ กลุม่
สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น
3. การพัฒนาหนังสือเรียน
คู่มือครู และสื่อประกอบ
หลักสูตร กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับ
ประถมศึกษา
4. การวิจยั และพัฒนา
หลักสูตร สื่อ และ
กระบวนการเรียนรู้ กลุม่
สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น
5. การวิจยั และพัฒนา
หลักสูตร สื่อ และ
กระบวนการเรียนรู้ กลุม่
สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
6. การวิจยั และติดตามการใช้
สื่อประกอบการจัดการ
เรียนรู้วชิ าการออกแบบ
และเทคโนโลยี

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กิจกรรม
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์
ภาคบังคับ

หน่วยงานของ สสวท.
ที่ร่วมดาเนินการ
บทบาท/
หน่วยงาน
หน้าที่

หน่วยงานภายนอก
ที่ร่วมดาเนินการ
หน่วยงาน

บทบาท/หน้าที่

เครือข่าย
ผู้เชี่ยวชาญจาก
โรงเรียนและ
มหาวิทยาลัย

-ร่วมยกร่าง
-พิจารณาร่าง

สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์
ภาคบังคับ

เครือข่าย
ผู้เชี่ยวชาญจาก
โรงเรียนและ
มหาวิทยาลัย

-ร่วมยกร่าง
-พิจารณาร่า
-เป็นผู้ทดลองใช้

สาขาคณิตศาสตร์
ประถมศึกษา

เครือข่าย
ผู้เชี่ยวชาญจาก
โรงเรียนและ
มหาวิทยาลัย

-ร่วมยกร่าง
-พิจารณาร่า
-เป็นผู้ทดลองใช้

สาขาคณิตศาสตร์
มัธยมศึกษา

เครือข่าย
ผู้เชี่ยวชาญจาก
โรงเรียนและ
มหาวิทยาลัย

-ร่วมยกร่าง
-พิจารณาร่าง
-เป็นผู้ทดลองใช้

สาขาคณิตศาสตร์
มัธยมศึกษา

เครือข่าย
ผู้เชี่ยวชาญจาก
โรงเรียนและ
มหาวิทยาลัย

-ร่วมยกร่าง
-พิจารณาร่าง
-เป็นผู้ทดลองใช้

สาขาเทคโนโลยี

เครือข่าย
ผู้เชี่ยวชาญจาก
โรงเรียนและ
มหาวิทยาลัย

-ร่วมยกร่าง
-พิจารณาร่าง
-เป็นผู้ทดลองใช้
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กิจกรรม

หน่วยงานของ สสวท.
ที่ร่วมดาเนินการ
กิจกรรม
บทบาท/
หน่วยงาน
หน้าที่
7. การผลิตสื่อต้นแบบและ ฝ่ายออกแบบและ สานักวิชาการ
อุปกรณ์ประกอบการเรียนรู้ พัฒนาอุปกรณ์
จากสาขา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
วิชาต่าง ๆ
และเทคโนโลยี เพื่อ
สนับสนุนงานวิชาการ
8. การพัฒนาหนังสือเรียน ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อ
คู่มือครู และสื่อประกอบ การเรียนรู้
หลักสูตร กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
ในรูปแบบดิจิทลั
9. การพัฒนาสื่อดิจิทลั
สาขาวิชา
รายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับ วิทยาศาสตร์
ประถมศึกษา
ภาคบังคับ

หน่วยงาน

บทบาท/หน้าที่

โรงเรียนเครือข่าย
ของ สสวท.

เป็นผู้ใช้

เครือข่าย
ผู้เชี่ยวชาญจาก
โรงเรียนและ
มหาวิทยาลัย

-ร่วมยกร่าง
-พิจารณาร่าง
-เป็นผู้ทดลองใช้

เครือข่าย
ผู้เชี่ยวชาญจาก
โรงเรียนและ
มหาวิทยาลัย
เครือข่าย
ผู้เชี่ยวชาญจาก
โรงเรียนและ
มหาวิทยาลัย
เครือข่าย
ผู้เชี่ยวชาญจาก
โรงเรียนและ
มหาวิทยาลัย

-ร่วมยกร่าง
-พิจารณาร่าง
-เป็นผู้ทดลองใช้

สาขาคณิตศาสตร์
มัธยมศึกษา

เครือข่าย
ผู้เชี่ยวชาญจาก
โรงเรียนและ
มหาวิทยาลัย

-ร่วมยกร่าง
-พิจารณาร่าง
-เป็นผู้ทดลองใช้

สาขาเทคโนโลยี

เครือข่าย
ผู้เชี่ยวชาญจาก

-ร่วมยกร่าง
-พิจารณาร่าง
-เป็นผู้ทดลองใช้

10. การพัฒนาสื่อดิจิทลั
สาขาวิชา
รายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับ วิทยาศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนต้น
ภาคบังคับ
11. การพัฒนาสื่อดิจิทลั
ประกอบหนังสือเรียน คู่มือ
ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ระดับ
ประถมศึกษา
12. การพัฒนาสื่อประกอบ
หนังสือเรียนและคู่มือครู
รายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ใน
รูปแบบดิจิทลั
13. การพัฒนาสื่อประกอบ
หลักสูตรการออกแบบและ
เทคโนโลยีรูปแบบดิจทิ ัล

หน่วยงานภายนอก
ที่ร่วมดาเนินการ

สาขาคณิตศาสตร์
ประถมศึกษา

-ร่วมยกร่าง
-พิจารณาร่าง
-เป็นผู้ทดลองใช้
-ร่วมยกร่าง
-พิจารณาร่าง
-เป็นผู้ทดลองใช้

35

กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กิจกรรม

14. การวิจยั และพัฒนาสื่อ
ดิจิทัล เพื่อยกระดับการ
เรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี
15. การพัฒนาสื่อประกอบ
หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย วิชาชีววิทยา
(หลักสูตรฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560)
16. การพัฒนาสื่อประกอบ
หนังสือเรียนและคู่มือครู
ฟิสิกส์ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย

สานักวิชา
วิทยาศาสตร์

17. การพัฒนาสื่อประกอบ
หนังสือเรียนและคู่มือครู
โลก ดาราศาสตร์ และ
อวกาศ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
18. การพัฒนาสื่อประกอบ
หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย วิชาเคมี (หลักสูตร
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
19. การพัฒนาหลักสูตรและ
มาตรฐานการเรียนรู้ กลุม่
สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์

หน่วยงานของ สสวท.
ที่ร่วมดาเนินการ
บทบาท/
หน่วยงาน
หน้าที่

หน่วยงานภายนอก
ที่ร่วมดาเนินการ
หน่วยงาน
โรงเรียนและ
มหาวิทยาลัย
เครือข่าย
ผู้เชี่ยวชาญจาก
โรงเรียนและ
มหาวิทยาลัย

บทบาท/หน้าที่

-ร่วมยกร่าง
-พิจารณาร่าง
-เป็นผู้ทดลองใช้

สาขาเคมีและ
ชีววิทยา

เครือข่าย
ผู้เชี่ยวชาญจาก
โรงเรียนและ
มหาวิทยาลัย

-ร่วมยกร่าง
-พิจารณาร่าง
-เป็นผู้ทดลองใช้

สาขาฟิสิกส์และ
วิทยาศาสตร์โลก

เครือข่าย
ผู้เชี่ยวชาญจาก
โรงเรียนและ
มหาวิทยาลัย

-ร่วมยกร่าง
-พิจารณาร่าง
-เป็นผู้ทดลองใช้

สาขาฟิสิกส์และ
วิทยาศาสตร์โลก

เครือข่าย
ผู้เชี่ยวชาญจาก
โรงเรียนและ
มหาวิทยาลัย

-ร่วมยกร่าง
-พิจารณาร่าง
-เป็นผู้ทดลองใช้

สาขาเคมีและ
ชีววิทยา

เครือข่าย
ผู้เชี่ยวชาญจาก
โรงเรียนและ
มหาวิทยาลัย

-ร่วมยกร่าง
-พิจารณาร่าง
-เป็นผู้ทดลองใช้

สาขาคณิตศาสตร์
มัธยมศึกษา

เครือข่าย
ผู้เชี่ยวชาญจาก
โรงเรียนและ
มหาวิทยาลัย

-ร่วมยกร่าง
-พิจารณาร่าง
-เป็นผู้ทดลองใช้
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กิจกรรม
20. การพัฒนาหลักสูตรอบรม
ครูออนไลน์ สาหรับครู
ระดับปฐมวัยและครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ระดับ
ประถมศึกษาถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น
21. การพัฒนาสื่อและ
กระบวนการเรียนรู้ระดับ
ปฐมวัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กิจกรรม
สาขาวิทยาศาสตร์
ภาคบังคับ

หน่วยงานของ สสวท.
ที่ร่วมดาเนินการ
บทบาท/
หน่วยงาน
หน้าที่

สาขาวิทยาศาสตร์
ภาคบังคับ

19. ผู้รับผิดชอบโครงการ
19.1 หัวหน้าโครงการ
ชื่อ-สกุล ดร.วนิดา ธนประโยชน์ศักดิ์
E-mail address wtana@ipst.ac.th
ชื่อ-สกุล ดร.กุศลิน มุสิกุล
E-mail address kmusi@ipst.ac.th
ชื่อ-สกุล ดร.ชัยวุฒิ เลิศวนสิริวรรณ
E-mail address clert@ipst.ac.th
ชื่อ-สกุล ดร. ศรเทพ วรรณรัตน์
E-mail address sornthep@ipst.ac.th
19.2 เลขานุการโครงการ
ชื่อ-สกุล ดร.กุศลิน มุสิกุล
E-mail address kmusi@ipst.ac.th

หน่วยงานภายนอก
ที่ร่วมดาเนินการ
หน่วยงาน

บทบาท/หน้าที่

เครือข่าย
ผู้เชี่ยวชาญจาก
โรงเรียนและ
มหาวิทยาลัย

-ร่วมยกร่าง
-พิจารณาร่าง
-เป็นผู้ทดลองใช้

เครือข่าย
ผู้เชี่ยวชาญจาก
โรงเรียนและ
มหาวิทยาลัย

-ร่วมยกร่าง
-พิจารณาร่าง
-เป็นผู้ทดลองใช้

โทรศัพท์ 02-392-4021 ต่อ 1407
โทรศัพท์ 02-392-4021 ต่อ 1228
โทรศัพท์ 02-392-4021 ต่อ 2406
โทรศัพท์ 02-392-4021 ต่อ 1269

โทรศัพท์ 02-392-4021 ต่อ 1228
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โครงการหลัก 4
1. ชื่อโครงการ วิจัย วัดผล และประเมินผลการจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ
2. ลักษณะโครงการ

 ใหม

 ตอเนื่อง

3. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติ
ยุทธศาสตรชาติที่เกี่ยวของ

ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย

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

ประเด็นที่เกี่ยวของ
 ประเด็นที่ 4.3 ปฏิรูปกระบวน
การเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลีย่ นแปลง
ในศตวรรษที่ 21
• ประเด็นยอยที่ 4.3.3 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา
ในทุกระดับ ทุกประเภท

4. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ

ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย

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

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

5. ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
6. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ขอยอย 3.3 การพัฒนาการเรียนรู
เปาหมาย 1. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21
สามารถแกไขปญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอื่นได อยางมีประสิทธิผล มีนิสัย
ใฝเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
2. คนไทยไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปญญา
7. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร สสวท. ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู ที่เนนปฏิบัติการ และการสราง
ความเขาใจ ในระดับที่เหมาะสมกับนักเรียนแตละกลุม โดยใชเทคโนโลยีตาง ๆ
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เปาประสงค หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
มีความทันสมัย เนนปฏิบัติการที่เหมาะสมกับนักเรียนแตละกลุม
กลยุทธ วิจัยและพัฒนาการวัดผลและประเมินผลอยางครบวงจร ตามมาตรฐานประเทศและนานาชาติ
ผลผลิต เครือ่ งมือการวัดและประเมินผลเทียบมาตรฐานระดับประเทศ และระดับนานาชาติ
ผลลัพธ นักเรียนไทยมีความรู ความสามารถดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
ที่สามารถนําไปใชแกปญหาการดํารงชีพและเปนประชากรที่มีความรู นักวิชาชีพฐานดี
8. หลักการและเหตุผล
การดําเนินงานพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
เทคโนโลยี ของ สสวท. จําเปนตองอาศัยขอสนเทศที่ไดจากการวิจัยทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ เพื่อ
เปนพื้นฐานในการปรับปรุงยกระดับคุณภาพการศึกษาและใชเปนแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อให
บรรลุวัต ถุ ป ระสงค ขา งต น สสวท. จึ งได จั ดทําโครงการวิจัย วัดผล และประเมิน ผลการจัด การเรีย นรู ด าน
วิ ทยาศาสตร คณิ ตศาสตร และเทคโนโลยี ระดั บประเทศและระดั บนานาชาติ นี้ ขึ้น เพื่ อใหไดข อมู ลที่ ถู กต อง
ครบถวน ทันสมัย และเปนประโยชนตอหนวยงานที่เกี่ยวของในการพัฒนาหลักสูตร สื่อ กระบวนการจัดการ
เรียนรู และการวัดผลประเมินผลดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
9. วัตถุประสงค
9.1 เพื่อดําเนินการวิจัย PISA 2021 รวมกับ OECD
9.2 เพื่อเสนอแนะนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศจากผลการประเมิน PISA
9.3 เพื่อพัฒนาขอสอบวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรเขาคลังขอสอบของระบบการสอบออนไลน
9.4 เพื่อพัฒนาเครื่องมือสําหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร
10. เปาหมายของโครงการหลัก
10.1 ผลผลิต (Output)
ตัวชี้วัดผลผลิต
เชิงปริมาณ
1. รายงานผลการสอบเบื้องตนของ PISA 2018 ภายในประเทศ
2. รายงานผล PISA 2018 บทสรุปสําหรับผูบริหารและฉบับสมบูรณ
3. ขอสอบวิชาคณิตศาสตรและแบบสอบถาม (นักเรียนและโรงเรียน) ของ PISA
2021
4. โรงเรียนที่เขารวมการวิจัย PISA 2021
5. ขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศอย าง
ตอเนื่องจากผลการประเมิน PISA

คาเปาหมาย
หนวยนับ
2563
ฉบับ
ฉบับ
ชุด

1
3

โรง
ฉบับ

45
12
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ตัวชี้วัดผลผลิต
6. ขอสอบวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ประกอบดวยขอสอบตามหลักสูตรและ
ขอสอบแขงขันที่นําเขาคลังขอสอบในระบบการสอบออนไลน
7. กรอบการประเมินสําหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
8. เครื่องมือประเมินสําหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET)
วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
เชิงคุณภาพ
1. ขอเสนอแนะมีคุณภาพสามารถนําไปใชในการพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายและ
เชิงปฏิบัติการ ดานการจัดการเรียนการสอนใหกับหนวยงานและบุคลากรที่
เกี่ยวของสําหรับใชเปนกรอบทิศทางและแนวทางในการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอยางตอเนื่องและมีคุณภาพ ซึ่งสงผลตอการพัฒนาคุณภาพของ
ผูเรียน
2. ขอสอบวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ทั้งขอสอบตามหลักสูตรและ
ขอสอบแขงขันมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางฯ
และมีระดับความยากงายอยางเหมาะสม
3. กรอบการประเมินสําหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร เปนตัวชี้วัดพื้นฐานที่นักเรียนจําเปนตองรู
โดยมีรายละเอียดของรูปแบบเครื่องมือและจํานวนขอสอบที่จําแนกตามตัวชี้วัด
ระดับความยากงาย และระดับพฤติกรรมการเรียนรู
4. เครื่องมือประเมินสําหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET)
วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมีคุณภาพตรงตามกรอบการ
ประเมินที่กําหนดไว

คาเปาหมาย
หนวยนับ
2563
ขอ
300
ชุด

6

ชุด

12

ฉบับ

12

ขอ

300

ชุด

6

ชุด

12

10.2 ผลลัพธ (Outcome)
ตัวชี้วัดผลลัพธ
1. ระบบการศึกษาของไทยมีกรอบและเครื่องมือวัดผลประเมินผลดาน
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรที่มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล

คาเปาหมาย
หนวยนับ 2563
ชุด
18

40

11. ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของกิจกรรมหลักของโครงการ
กิจกรรมหลัก
1. การประเมินผลการจัดการ
เรียนรูดานคณิตศาสตร
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
รวมกับนานาชาติ

2. การพัฒนาเครื่องมือวัดผล
ประเมินผลดานวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร

ตัวชี้วัดผลผลิต
1. รายงานผลการสอบเบื้องตนของ PISA 2018
ภายในประเทศ
2. รายงานผล PISA 2018 บทสรุปสําหรับ
ผูบ ริหาร และฉบับสมบูรณ
3. ขอสอบวิชาคณิตศาสตรและแบบสอบถาม
(นักเรียนและโรงเรียน) ของ PISA 2021
4. โรงเรียนที่เขารวมการวิจัย PISA 2021
5. ขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของประเทศอยางตอเนื่องจากผลการ
ประเมิน PISA
1. ขอสอบวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ประกอบดวยขอสอบตามหลักสูตรและขอสอบ
แขงขัน ที่นําเขาคลังขอสอบในระบบการสอบ
ออนไลน
2. กรอบการประเมินสําหรับการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชา
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
3. เครื่องมือประเมินสําหรับการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชา
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

คาเปาหมาย
หนวยนับ
2563
ฉบับ
ฉบับ

1

ชุด

3

โรง
ฉบับ

45
12

ขอ

300

ชุด

6

ชุด

12

12. กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรับประโยชน นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั่วประเทศ
13. พื้นที่การดําเนินการ ทั่วประเทศ
14. ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563
15. วงเงินโครงการ ปงบประมาณ 2563 จํานวน 9,970,000 บาท
16. เปาหมายและงบประมาณ
กิจกรรม
1. การประเมินผลการจัดการเรียนรูดานคณิตศาสตร
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีรวมกับนานาชาติ

เปาหมาย 2563 งบประมาณ 2563
12 ฉบับ

6,200,000
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กิจกรรม
2. การพัฒนาเครื่องมือวัดผล ประเมินผลดาน
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
รวม

เปาหมาย 2563 งบประมาณ 2563
18 ชุด

3,770,000
9,970,000
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17. แผนการดําเนินงาน และแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
จกรรม
กิจกรรมที่ 1 การประเมินผลการ
จัดการเรียนรูดานคณิตศาสตร
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
รวมกับนานาชาติ
แผนการใชจายงบประมาณ
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาเครื่องมือ
วัดผล ประเมินผลดานวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร
แผนการใชจายงบประมาณ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ไตรมาส 1
เปาหมาย/
งบประมาณ ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
12 ฉบับ 1 ฉบับ 1 ฉบับ 1 ฉบับ

ไตรมาส 2
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
1 ฉบับ 1 ฉบับ 1 ฉบับ

ไตรมาส 3
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
1 ฉบับ 1 ฉบับ 1 ฉบับ

6,200,000 50,000 183,500 58,000 358,500 210,000 3,565,600 433,900 163,480 65,000
18 ชุด
ตนฉบับ
(6 ชุด)
3,770,000 35,000 167,000 117,000 340,000 150,000

ก.ค.
1 ฉบับ

ไตรมาส 4
ส.ค.
1 ฉบับ

ก.ย.
1 ฉบับ

525,520 486,500 100,000
ตนฉบับ
(12 ชุด)

50,000 800,000 25,000 200,000 386,000

900,000 600,000

9,970,000 85,000 350,500 175,000 698,500 360,000 3,615,600 1,233,900 188,480 265,000 911,520 1,386,500 700,000
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18. หนวยงานรับผิดชอบกิจกรรมและหนวยงานรวมดําเนินงาน
หนวยงาน
หนวยงานของ สสวท.
รับผิดชอบ
ที่รวมดําเนินการ
กิจกรรม
กิจกรรม
บทบาท/
หนวยงาน
หนาที่
1. การประเมินผล
สาขาวิจัย
การจัดการเรียนรูดาน
และประเมิน
คณิตศาสตรวิทยาศาสตร มาตรฐาน
และเทคโนโลยีรวมกับ
นานาชาติ
2. การพัฒนาเครื่องมือ
วัดผลประเมินผล
ดานวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร

สาขาวิจัย
และประเมิน
มาตรฐาน

- ฝายนวัตกรรม - รวมกัน
เพื่อการเรียนรู กําหนด
รายละเอียด
ฟงกชันการ
ทํางานของ
ระบบบริหาร
จัดการขอสอบ
ออนไลน

19. ผูรับผิดชอบโครงการ
19.1 หัวหนาโครงการ
ชื่อ-สกุล ดร.สุพัตรา ผาติวิสันติ์
E-mail address: spati@ipst.ac.th
19.2 เลขานุการโครงการ
ชื่อ-สกุล นางธันยากานต กุลศุภกร
E-mail address: kampa@ipst.ac.th

หนวยงานภายนอก
ที่รวมดําเนินการ
หนวยงาน
- OECD

บทบาท/หนาที่
- กําหนดมาตรฐาน
และขั้นตอน
การวิจัย
- ใหความรวมมือ
ในการเก็บขอมูล

- หนวยงานตน
สังกัดของ
โรงเรียน
- สถาบันทดสอบ - กําหนดรายละเอียด
ทางการศึกษา
การทํางานรวมกัน
แหงชาติ (สทศ.) และดําเนินการจัด
สอบ O-NET

โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1324

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



ใหม



ตอเนื่อง

3. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติ
ยุทธศาสตรชาติที่เกี่ยวของ

ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย

เปาหมายที่เกี่ยวของ

ประเด็นที่เกี่ยวของ

 ประเด็นที่ 4.3 ปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรูทตี่ อบสนองตอการเปลีย่ นแปลง
 เปาหมายที่ 1 คนไทยเปนคนดี
ในศตวรรษที่ 21
คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับ
• ประเด็นยอยที่ 4.3.1 การปรับเปลีย่ น
วิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
ระบบการเรียนรูใหเอื้อตอการพัฒนาทักษะ
 เปาหมายที่ 2 สังคมไทยมี
สําหรับศตวรรษที่ 21
สภาพแวดลอมที่เอื้อและสนับสนุน
• ประเด็นยอยที่ 4.3.3 การเพิ่มประสิทธิภาพ
ตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต
ระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ
ทุกประเภท

4. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ

ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย

เปาหมายที่เกี่ยวของ

แนวทางที่เกี่ยวของ

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

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

5. ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
6. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ขอยอย 3.3 การพัฒนาการเรียนรู
เปาหมาย 1. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21
สามารถแกไขปญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอื่นได อยางมีประสิทธิผล มีนิสัย
ใฝเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
2. คนไทยไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปญญา
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7. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร สสวท. ปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนปฏิบัติการ และการสราง
ความเขาใจในระดับที่เหมาะสมกับนักเรียนแตละกลุม โดยใชเทคโนโลยีตาง ๆ
เปาประสงค หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
มีความทันสมัย เนนปฏิบัติการ ที่เหมาะสมกับนักเรียนแตละกลุม
กลยุทธ พัฒนาและสงเสริมใหเกิดเกณฑมาตรฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพสื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู
ผลผลิต
1. ตัวบงชี้ความสําเร็จการใชหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
2. รายงานผลการวิจัยติดตามการใชหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
ผลลัพธ นักเรียนไทยมีความรู ความสามารถดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ที่สามารถ
นําไปใชแกปญหาการดํารงชีพและเปนประชากรที่มีความรู นักวิชาชีพฐานดี
8. หลักการและเหตุผล
สถาบันสงเสริมการสอนวิ ทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) เปนหนวยงานที่มีหนาที่ในการพัฒนา
หลักสูตรและสื่ อการเรี ยนรู วิทยาศาสตร คณิ ตศาสตร และเทคโนโลยี ซึ่ งผลผลิ ตของ สสวท. ที่ผานมาได มี
กระบวนการจัดทําอยางเปนขั้นตอนและไดเผยแพรใหแกสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของไปใชประโยชน ใน
ป พ.ศ. 2560 กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 และสื่อการเรียนรูชุดใหม (ชั้น
ป.2 ป.5 ม.2 และ ม.5 ) ที่ สสวท. พัฒนาขึ้นไดถูกนําไปใชในโรงเรียนเปนปแรก จึงมีความจําเปนตองดําเนินการ
วิจัยติดตามการใชหลักสูตร สื่อการเรียนรู และพัฒนาเกณฑการจัดทําสื่อการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยี เพื่อใหไดขอมูลจากการวิจัยมาพัฒนาใหผลผลิตของ สสวท. มีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล
9. วัตถุประสงค
9.1 เพื่อพัฒนาตัวบงชี้ความสําเร็จการใชหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร
9.2 เพื่อติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร
9.3 เพื่อจัดทําขอเสนอแนะสําหรับหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร
10. เปาหมายของโครงการหลัก
10.1 ผลผลิต (Output)
ตัวชี้วัดผลผลิต
เชิงปริมาณ
1. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยติดตามการใชหลักสูตร
2. รายงานผลการวิจัยติดตามการใชหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
เชิงคุณภาพ
1. ตัวบงชี้ความสําเร็จการใชหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคลองกับหลักสูตรปรับปรุงใหม พ.ศ.2560

คาเปาหมาย
หนวยนับ 2563
ชุด
ชุด

6
1

ชุด

2
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ตัวชี้วัดผลผลิต
2. ขอสารสนเทศจากรายงานการวิจัย สามารถนําไปกําหนดทิศทางและ

คาเปาหมาย
หนวยนับ 2563
เลม
1

นโยบายการศึกษาชาติ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศที่เขาสูยุคดิจิทัลและการเขาถึงสื่อสิ่งพิมพ ที่มีความทันสมัย
10.2 ผลลัพธ (Outcome)
ตัวชี้วัดผลลัพธ
1. หนวยงานที่เกี่ยวของนําผลการวิจัยติดตามการใชหลักสูตรฉบับปรับปรุง

คาเปาหมาย
หนวยนับ 2563
เลม
1

พ.ศ. 2560 ไปใชประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตรไดอยางมีคุณภาพ รวมทั้งการกําหนดนโยบายการศึกษา
ชาติใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปจจุบัน
11. ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของกิจกรรมหลักของโครงการ
กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัดผลผลิต

1. สรางเครื่องมือและทดลองใช

1. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยติดตาม

2. การวิจัยติดตามการใชหลักสูตรฉบับปรับปรุง

การใชหลักสูตร
1. รายงานผลการวิจัยติดตามการใช
หลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560

คาเปาหมาย
หนวยนับ 2563
ชุด
6
ชุด

12. กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรับประโยชน นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั่วประเทศ
13. พื้นที่การดําเนินการ ทั่วประเทศ
14. ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563
15. วงเงินโครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

จํานวน 2,850,000 บาท

16. เปาหมายและงบประมาณ
กิจกรรม
1. การวิจัยติดตามการใชหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
รวม

เปาหมาย 2563
7 ชุด

งบประมาณ 2563
2,850,000
2,850,000

1
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17. แผนการดําเนินงาน และแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
กิจกรรม
กิจกรรม การวิจัยติดตามการ
ใชหลักสูตร ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560
แผนการใชจายงบประมาณ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ไตรมาส 1
เปาหมาย/
งบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
7 ชุด

ม.ค.
2 ชุด

ไตรมาส 2
ก.พ.
2 ชุด

มี.ค.

เม.ย.

ไตรมาส 3
พ.ค.
มิ.ย.
1 ชุด
1 ชุด

ก.ค.

ไตรมาส 4
ส.ค.

ก.ย.
1 ชุด

2,850,000

787,700 200,000

240,000 620,000 680,000 306,000 16,300

2,850,000

787,700 200,000

240,000 620,000 680,000 306,000 16,300
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18. หนวยงานรับผิดชอบกิจกรรมและหนวยงานรวมดําเนินงาน
กิจกรรม
1. การพัฒนาตัวบงชี้
ความสําเร็จการใช
หลักสูตรวิชา
วิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กิจกรรม

หนวยงานของ สสวท.
ที่รวมดําเนินการ

หนวยงานภายนอก
ที่รวมดําเนินการ

หนวยงาน
บทบาท/หนาที่
สํานักวิจัยและ - สํานัก
-รวมทดลองการใช
ประเมิน
วิชาการ เครือ่ งมือสําหรับใชใน
มาตรฐานฯ
การพัฒนาตัวบงชี้

2. การวิจัยติดตามการใช สํานักวิจัย - สํานัก
หลักสูตร ฉบับปรับปรุง และประเมิน วิชาการ
พ.ศ. 2560
มาตรฐานฯ

หนวยงาน
บทบาท/หนาที่
- สถานศึกษา - ใหขอมูลจาก
การใชผลผลิต
ของ สสวท.
- มหาวิทยาลัย - รวมพัฒนา
ตัวบงชี้
ในเครือขาย
ความสําเร็จ
- รวมวิจัยติดตามการใช - สถานศึกษา - ใหความรวมมือ
หลักสูตร
ในการประเมิน
- มหาวิทยาลัย - รวมให
ขอเสนอแนะ
ในเครือขาย
เชิงนโยบาย

19. ผูรับผิดชอบโครงการ
19.1 หัวหนาโครงการ
ชื่อ-สกุล ดร.สุพัตรา ผาติวิสันติ์
E-mail address: spati@ipst.ac.th
19.2 เลขานุการโครงการ
ชื่อ-สกุล นางธันยากานต กุลศุภกร
E-mail address: kampa@ipst.ac.th

โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1324

โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1201
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โครงการหลัก 6
1. ชื่อโครงการ พัฒนาระบบบริหารจัดการเครือข่าย เพื่อขยายการให้บริการหลักสูตร สื่อและกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ของ สสวท.
2. ลักษณะโครงการ

 ใหม่

 ต่อเนื่อง

3. ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
 เป้าหมายที่ 1 คนไทยเป็นคนดี
 ประเด็นที่ 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่
คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21
วิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
 ประเด็นย่อยที่ 4.3.3 การเพิ่มประสิทธิภาพ
 เป้าหมายที่ 2 สังคมไทยมี
มนุษย์
ระบบบริหารจัดการศึกษา
สภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อ
ในทุกระดับ ทุกประเภท
การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต

4. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง

แนวทางที่เกี่ยวข้อง

 แนวทางการพัฒนา 3.2 พัฒนาศักยภาพ
คนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการ
ดารงชีวิตอย่างมีคณ
ุ ค่า
 เป้าหมายที่ 2 คนในสังคมไทย
 3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุน่ ให้มี
ทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และ
ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
ความสามารถเพิ่มขึ้น
มีความคิด สร้างสรรค์ มีทักษะการทางานและ
 เป้าหมายที่ 3 คนไทยได้รับ
การใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน
การศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพสูงตาม
 แนวทางการพัฒนา 3.3 ยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
 3.3.1 ปรับหลักสูตรการผลิตครูที่เน้น
สมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นผู้
แนะนาและสามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน

5. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
6. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ข้อย่อย 3.3 การพัฒนาการเรียนรู้
เป้าหมาย 1. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
สามารถแก้ไขปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีประสิทธิผล มีนิสัย
ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญา
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7. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สสวท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี และสถานศึกษาผ่านเครือข่าย สสวท. ให้มีคุณภาพทั่วประเทศอย่างเป็นระบบ
เป้าประสงค์ กาลังคนและเครือข่ายมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี
กลยุทธ์ พัฒนาระบบบริหารจัดการเครือข่าย เพื่อขยายการให้บริการหลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ของ สสวท. อย่างเป็นระบบ
ผลผลิต สสวท. มีระบบบริหารจัดการเครือข่าย เพื่อขยายการให้บริการหลักสูตร สื่อ และกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลลัพธ์ นักเรียนไทยมีความรู้ ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สามารถ
นาไปใช้แก้ปัญหาการดารงชีพและเป็นประชากรที่มีความรู้ นักวิชาชีพฐานดี
8. หลักการและเหตุผล
สถาบั น ส่ ง เสริ ม การสอนวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ วิ จั ย และพั ฒ นาหลั ก สู ต ร สื่ อ และ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และทันสมัยขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้นักเรียนสามารถนาไปใช้ในการ
เรียน และพัฒนาสื่อดิจิทัล และเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้แบบออนไลน์ เพื่ อให้บุคลากรทางการศึกษาได้
นาไปใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความพร้อมทั้งด้านความรู้และทักษะสาคัญในการดาเนินชีวิตในโลก
แห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยมีการจัดอบรมพัฒนาครูเพื่อการใช้สื่อการเรียนรู้ แนว
ทางการจัดการเรียนรู้ การวัดประเมินผล กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนในรูปแบบต่างๆ มีการสร้างความร่วมมือ
กับเครือข่ายโรงเรียน มหาวิทยาลัย รวมทั้งหน่วยงานทางการศึกษาอื่นทั้งจากภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม การบริหารเครือข่ายและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการใช้งานยังมีความจาเป็นต้องสร้างและพัฒนา
ให้เป็นระบบมากขึ้น
สสวท. เห็นความสาคัญของการบริหารเครือข่ายความร่วมมือและการพัฒนาระบบฐานข้อมูลดังกล่าว จึงได้
ริเริ่มโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเครือข่าย เพื่อขยายการให้บริการหลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้
ของ สสวท. ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการข้อมูลเครือข่าย การให้บริการด้านหลักสูตร สื่อและการเรียนรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ของ สสวท. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อการยกระดับ
คุณภาพและพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน และมีผลการประเมินทางด้านการศึกษาทั้งในระดับชาติและนานาชาติสูงขึ้น
9. วัตถุประสงค์
9.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลเครือข่ายโรงเรียน บุคลากรทางการศึกษา มหาวิทยาลัย ศูนย์ประสานงาน
และหน่วยงานทางการศึกษา
9.2 พัฒนาคู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลเครือข่าย
9.3 คู่มือมาตรฐานในการรับรองคุณภาพครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีที่ผ่านการพัฒนาโดย
หลักสูตรอบรม สสวท.
9.4 ประกวดโครงงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนเครือข่าย
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10. เป้าหมายของโครงการหลัก
10.1 ผลผลิต (Output)
ตัวชี้วัดผลผลิต
เชิงปริมาณ
1. ฐานข้อมูล โรงเรียน มหาวิทยาลัย บุคลากรทางการศึกษา ศูนย์ประสานงาน
และหน่วยงานทางการศึกษาอื่น ๆ
2. คูม่ ือการใช้งานระบบฐานข้อมูลเครือข่ายที่สะดวกต่อการใช้งานระบบ
3. คู่มือมาตรฐานในการรับรองคุณภาพครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีที่
ผ่านการพัฒนาโดยหลักสูตรอบรม สสวท.
4. โครงงานสะเต็มศึกษา
เชิงคุณภาพ
1. มีระบบฐานข้อมูลเครือข่ายที่มีศักยภาพในการขยายบริการด้านหลักสูตร สื่อ
และกระบวนการจัดการเรียนรู้ของ สสวท.
2. มีระบบบริหารจัดการเครือข่ายขยายฐานในกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง
3. มาตรฐานในการรับรองคุณภาพครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีที่ผ่าน
การพัฒนาโดยหลักสูตรอบรม สสวท. ที่ผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย และใช้งานได้จริง
4. โครงงานสะเต็มศึกษาของนักเรียนเป็นแนวทางเพื่อการพัฒนานวัตกรรม

ค่าเป้าหมาย
หน่วยนับ
2563
ระบบ
(สะสม)
ฉบับ
ฉบับ

1

โครงงาน

36

ร้อยละ

80

ร้อยละ
ฉบับ

1

ร้อยละ

85

1
1

10.2 ผลลัพธ์ (Outcome)
ตัวชี้วัดผลลัพธ์
เชิงปริมาณ
1. ฐานข้อมูลการบริหารจัดการโรงเรียนในเครือข่ายได้ ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
2. คู่มือมาตรฐานในการรับรองคุณภาพครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีที่ผ่านการ

ค่าเป้าหมาย
หน่วยนับ
2563
โรงเรียน
(สะสม)
ฉบับ

1,500

โครงงาน

36

1

พัฒนาโดยหลักสูตรอบรม สสวท.

3. โครงงานสะเต็มศึกษา
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ค่าเป้าหมาย
หน่วยนับ
2563

ตัวชี้วัดผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ
1. สถานศึกษาในเครือข่ายได้รบั การบริการด้านการจัดการข้อมูล และกระบวนการจัดการเรียนรู้ของ

ร้อยละ

80

ร้อยละ

-

ฉบับ

1

ร้อยละ

85

สสวท.

2. เครือข่ายความร่วมมือกับ สสวท. ช่วยเผยแพร่สื่อ หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ตาม
แนว สสวท.
3. มาตรฐานในการรับรองคุณภาพครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีที่ผ่าน
การพัฒนาโดยหลักสูตรอบรม สสวท. ที่ผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย และใช้งานได้จริง
4. โครงงานสะเต็มศึกษาเป็นแนวทางเพื่อการพัฒนานวัตกรรม
11. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของกิจกรรมหลักของโครงการ
กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัดผลผลิต

ค่าเป้าหมาย
หน่วยนับ
2563
ระบบ
1
(สะสม)

1. พัฒนาฐานข้อมูลการจัดการ
1. ฐานข้อมูลเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพที่ได้รับ
เครือข่ายโรงเรียน บุคลากร
ความพึงพอใจจากการใช้งานของบุคลากร
ทางการศึกษา มหาวิทยาลัย ศูนย์
และหน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
ประสานงาน และหน่วยงาน
2. คูม่ ือการใช้งานระบบฐานข้อมูลเครือข่าย
ฉบับ
ทางการศึกษา
ที่สะดวกต่อการใช้งานระบบ
ฉบับ
2. พัฒนามาตรฐานการรับรอง
1. คู่มือมาตรฐานในการรับรองคุณภาพครู
คุณภาพครูวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีที่
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีที่ผ่าน
ผ่านการพัฒนาโดยหลักสูตรอบรม สสวท.
การพัฒนาโดยหลักสูตร สสวท.
โครงงาน
3. ประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา
1. โครงงานสะเต็มศึกษา

1
1

36

12. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน มหาวิทยาลัยศูนย์ประสานงาน และ
หน่วยงานทางการศึกษา
13. พื้นที่การดาเนินการ ทั่วประเทศ
14. ระยะเวลาดาเนินโครงการ ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563
15. วงเงินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 3,116,100 บาท

53

16. เป้าหมายและงบประมาณ
กิจกรรม
1. พัฒนาฐานข้อมูล การจัดการเครือข่ายโรงเรียน

บุคลากรทางการศึกษา มหาวิทยาลัย ศูนย์ประสานงาน
และหน่วยงานทาง การศึกษา
2. พัฒนามาตรฐานการรับรองคุณภาพครูวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีที่ผ่านการพัฒนาโดย
หลักสูตร สสวท.
3. ประกวดโครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษา
รวม

เป้าหมาย
2563
1 ระบบ

งบประมาณ
2563
450,000

1
ฉบับ

600,000

36 โครงงาน

2,066,100
3,116,100
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17. แผนการดาเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กิจกรรม

เป้าหมาย/
งบประมาณ
1 ระบบ

ต.ค.

ไตรมาส 1
พ.ย.

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาฐานข้อมูลการ
จัดการเครือข่ายโรงเรียน บุคลากร
ทางการศึกษา มหาวิทยาลัย ศูนย์
ประสานงาน และหน่วยงานทางการ
ศึกษา
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
450,000 28,000 28,000
กิจกรรมที่ 2 พัฒนามาตรฐานการ
1 ฉบับ
รับรองคุณภาพครูวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีที่ผ่านการ
พัฒนาโดยหลักสูตร สสวท.
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
600,000
กิจกรรมที่ 3 ประกวดโครงงานดีเด่น 36 โครงงาน
สะเต็มศึกษา
2,066,100
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
3,116,100 28,000 28,000

ธ.ค.

ม.ค.

ไตรมาส 2
ก.พ.

28,000

28,000

28,000

28,000

28,000

28,000

28,000

28,000

142,000

14,700

14,700

78,000

78,000

78,000

78,000

99,000

53,000

65,000

6,600

-

-

-

-

650,000

-

507,000

41,600
36
โครงงาน
846,300 56,200

49,300

42,700

127,000 588,000

1,053,300 125,800

มี.ค.

106,000 106,000

เม.ย.

ไตรมาส 3
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ไตรมาส 4
ส.ค.

106,000 756,000

ก.ย.
1 ระบบ

28,000
1 ฉบับ
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18. หน่วยงานรับผิดชอบกิจกรรมและหน่วยงานร่วมดาเนินงาน
หน่วยงาน
หน่วยงานของ สสวท.
หน่วยงานภายนอก
รับผิดชอบ
ที่ร่วมดาเนินการ
ที่ร่วมดาเนินการ
กิจกรรม
กิจกรรม
บทบาท/
หน่วยงาน บทบาท/หน้าที่ หน่วยงาน
หน้าที่
1. พัฒนาฐานข้อมูลการ

จัดการ เครือข่ายโรงเรียน
บุคลากรทางการศึกษา
มหาวิทยาลัย ศูนย์
ประสานงาน และหน่วยงาน
ทางการศึกษา
2. พัฒนามาตรฐานการรับรอง
คุณภาพครูวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีที่
ผ่านการพัฒนาโดยหลักสูตร
สสวท.
3. ประกวดโครงงานสะเต็ม

ศึกษา

ฝ่ายบริหาร สานัก
เครือข่ายและ วิชาการ
พัฒนาครู

ประสานงาน
รวบรวม
ฐานข้อมูล

สพฐ
สกอ
สช
อปท

ให้ข้อมูล

สานัก
วิชาการ

ประสานงาน

ร่วมเป็น
คณะกรรมการ
บริหาร
เครือข่าย

สานัก
วิชาการ

ประสานงาน
เป็นกรรมการ

สพฐ.
สช.
อปท.
กทม.
สกว.
กศน.
สพฐ.
สกอ.

19. ผู้รับผิดชอบโครงการ
19.1 หัวหน้าโครงการ
ชื่อ-สกุล ดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช
E-mail address wrakr@ipst.ac.th
19.2 เลขานุการโครงการ
ชื่อ-สกุล นางสาวเขมวดี พงศานนท์
E-mail address kpong@ipst.ac.th

ให้การ
สนับสนุน
โรงเรียน
ร่วมเป็น
กรรมการ

โทรศัพท์ 0-2392-4021 ต่อ 1101
โทรศัพท์ 0-2392-4021 ต่อ 1151

56

โครงการหลัก 7
1. ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพครูแกนนาและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขยายผลการให้บริการวิชาการ
ด้านหลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ของ สสวท.
2. ลักษณะโครงการ

 ใหม่

 ต่อเนื่อง

3. ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
 ประเด็นที่ 4.3 ปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้ทตี่ อบสนองต่อการเปลีย่ นแปลง
ในศตวรรษที่ 21
 เป้าหมายที่ 1 คนไทยเป็นคนดี
 ประเด็นย่อยที่ 4.3.1 การปรับเปลีย่ น
คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถี
ระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะ
ชีวิตในศตวรรษที่ 21
สาหรับศตวรรษที่ 21
 เป้าหมายที่ 2 สังคมไทยมี
 ประเด็นย่อยที่ 4.3.2 การเปลีย่ นโฉม
สภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุน
บทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่
ต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
 ประเด็นย่อยที่ 4.3.3 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาใน
ทุกระดับ ทุกประเภท

4. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง

แนวทางที่เกี่ยวข้อง

 เป้าหมายที่ 2 คนในสังคมไทย
ทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และ
ความสามารถเพิ่มขึ้น
 เป้าหมายที่ 3 คนไทยได้รับ
การศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพสูงตาม
มาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

 แนวทางการพัฒนา 3.3 ยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
 3.3.1 ปรับหลักสูตรการผลิตครูทเี่ น้น
สมรรถนะ มีจติ วิญญาณความเป็นครู เป็นผู้
แนะนาและสามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน
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5. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
6. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ข้อย่อย 3.3 การพัฒนาการเรียนรู้
เป้าหมาย 1. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
สามารถแก้ไขปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีประสิทธิผล มีนิสัย
ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญา
7. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สสวท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี และสถานศึกษาผ่านเครือข่าย สสวท. ให้มีคุณภาพทั่วประเทศอย่างเป็นระบบ
เป้าประสงค์ กาลังคนและเครือข่ายมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี
กลยุทธ์ ขับเคลื่อนสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี ตามแนวทาง สสวท.
ผลผลิต ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อพัฒนาเป็นแกนนา มีศักยภาพเป็นไป
ตามมาตรฐานของ สสวท. สามารถเป็นต้นแบบและเป็นวิทยากรในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลลั พ ธ์ นั ก เรี ย นไทยมี ค วามรู้ ความสามารถ ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
ที่สามารถนาไปใช้แก้ปัญหาในการดารงชีพ และเป็นประชากรที่มีความรู้ นักวิชาชีพฐานดี
8. หลักการและเหตุผล
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นหน่วยงานหลักในการดาเนินการ
ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ซึ่งมีพันธกิจที่สาคัญ
ในการจัดการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการขยายผลการให้บริการวิชาการ
ด้านหลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ของ สสวท. เพื่อให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐาน
หลักสูตร และตัวชี้วัด รวมทั้งวิธีการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดทั้งหมด และสามารถนาความรู้ไป
จัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาของตนเอง และขยายผลสู่ส ถานศึกษาอื่นได้ ดังนั้นการที่ สสวท. จะสามารถบรรลุ
เป้าหมายในการขับเคลื่อนนักเรียนไทยทุกช่วงชั้นให้มีความรู้ความสามารถสูงขึ้นเป็นลาดับ และทัดเทียมกับ
นานาชาติได้นั้น จะเป็นที่จะต้องวางแผนและดาเนินการพัฒนาและส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบ
9. วัตถุประสงค์
9.1 เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สามารถเป็นวิทยากรที่มีศักยภาพ
9.2 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
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10. เป้าหมายของโครงการหลัก
10.1 ผลผลิต (Output)
ค่าเป้าหมาย
หน่วยนับ
2563

ตัวชี้วัดผลผลิต
เชิงปริมาณ
1. หลักสูตรพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการอบรม
3. ครูแกนนา สสวท. ที่สามารถขยายผล
เชิงคุณภาพ
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจและสามารถ
จัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีได้

หลักสูตร
คน
คน

9
460
52

ร้อยละ

80

10.2 ผลลัพธ์ (Outcome)
ค่าเป้าหมาย
หน่วยนับ 2563

ตัวชี้วัดผลลัพธ์
เชิงปริมาณ
1. นักเรียนได้รับการอบรมและพัฒนาเพื่อสร้างศักยภาพในการจัด
การเรียนการสอนตามแนวทาง สสวท. อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการอบรมและพัฒนาเพื่อสร้างศักยภาพ
ในการจัดการเรียนการสอน อย่างมีประสิทธิภาพ
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนและครูได้รับการส่งเสริมศักยภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามแนวทาง สสวท.
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามแนวทาง สสวท.

คน

3,000

คน

512

ร้อยละ
ร้อยละ

80
80

11. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของกิจกรรมหลักของโครงการ
กิจกรรมหลัก
1. พัฒนาศักยภาพครูผู้สอน
วิชาการออกแบบและ
เทคโนโลยี

ตัวชี้วัดผลผลิต
1. หลักสูตรการพัฒนาครูผู้นาการจัดการเรียนรู้
วิชาวิทยาการคานวณ (Face to Face) สาหรับครู
ที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้
วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี

ค่าเป้าหมาย
หน่วยนับ 2563
หลักสูตร
1
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กิจกรรมหลัก

2. พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ด้านการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
ที่ส่งเสริมทักษะการคิดและ
แก้ปัญหา

3. การพัฒนาครูผู้สอนวิชาเคมี
โดยมุ่งเน้นพัฒนาครูแกนนา
สควค.
4. การพัฒนาครูผู้สอนวิชา
ชีววิทยา โดยมุ่งเน้นพัฒนาครู
แกนนา สควค.
5. การพัฒนาครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาครูแกน
นา สควค.
6. การพัฒนาครูผู้สอนวิชาโลก
ดาราศาสตร์ และอวกาศ โดย
มุ่งเน้นพัฒนาครูแกนนา
สควค.

ค่าเป้าหมาย
หน่วยนับ 2563
2. ครูผู้สอนที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนาครู
คน
60
ผู้ น าการจั ด การเรี ย นรู้ วิ ช าการออกแบบและ
เทคโนโลยี
1
1. หลักสูตรพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเป็น หลักสูตร
วิทยากรด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ส่งเสริมทักษะการคิด
และแก้ปัญหา
คน
2. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
120
(สะสม)
การพัฒนาเป็นวิทยากรด้านการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ส่งเสริม
ทักษะการคิดและแก้ปัญหา
หลักสูตร
2
1. หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ครูผู้สอนวิชาเคมี
คน
2. ครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาเป็นวิทยากรด้านการ
80
จัดการเรียนรู้วิชาเคมี
หลักสูตร
2
1. หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ครูผู้สอนวิชาชีววิทยา
คน
2. ครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาเป็นวิทยากรด้านการ
80
จัดการเรียนรู้วิชาชีววิทยา
หลักสูตร
2
1. หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์
คน
2. ครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาเป็นวิทยากรด้านการ
80
จัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์
1. หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
หลักสูตร
1
ครูผู้สอนวิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
2. ครูแกนนา สควค. และกลุ่มครูผู้สอนโรงเรียน
คน
92
คุณภาพ
ตัวชี้วัดผลผลิต

12. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
13. พื้นที่การดาเนินการ ทั่วประเทศ
14. ระยะเวลาดาเนินโครงการ ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563
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15. วงเงินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จานวน 8,757,100 บาท

16. เป้าหมายและงบประมาณ
กิจกรรม
1. พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิชาการออกแบบและ
เทคโนโลยี
2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่ส่งเสริม
ทักษะการคิดและแก้ปัญหา
3. การพัฒนาครูผู้สอนวิชาเคมี โดยมุ่งเน้นพัฒนาครูแกนนา
สควค.
4. การพัฒนาครูผู้สอนวิชาชีววิทยา โดยมุ่งเน้นพัฒนาครู
แกนนา สควค.
5. การพัฒนาครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาครู
แกนนา สควค.
6. การพัฒนาครูผู้สอนวิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
โดยมุ่งเน้นพัฒนาครูแกนนา สควค.
รวม

เป้าหมาย
2563
1 หลักสูตร/ 60 คน

งบประมาณ
2563
1,170,000

1 หลักสูตร/ 120 คน

1,479,300

2 หลักสูตร/ 80 คน

1,345,500

2 หลักสูตร/ 80 คน

1,440,000

2 หลักสูตร/ 80 คน

1,545,300

1 หลักสูตร/ 92 คน

1,777,000

9 หลักสูตร/ 512 คน

8,757,100
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17. แผนการดาเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กิจกรรม

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพ
ครูผู้สอนวิชาการออกแบบและ
เทคโนโลยี

เป้าหมาย/
งบประมาณ
1 หลักสูตร/
60 คน

ต.ค.

ไตรมาส 1
พ.ย.

ธ.ค.

-

-

-

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

1,170,000

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ด้านการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่
ส่งเสริมทักษะการคิดและ
แก้ปัญหา

1 หลักสูตร/
120 คน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

1,479,300
2 หลักสูตร/
80 คน

-

1,345,500

-

กิจกรรมที่ 3 การพัฒนา
ครูผู้สอนวิชาเคมี โดยมุ่งเน้น
พัฒนาครูแกนนา สควค.
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ม.ค.

ไตรมาส 2
ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.
ต้นฉบับ

-

-

47,000

47,000

ไตรมาส 3
พ.ค.

-

ต้นฉบับ

150,000

51,000

150,000
ต้นร้าง 1

29,900
ต้นร่าง 2
ต้นร่าง 3

25,000

25,000
40 คน

52,100

1,500

413,500

120,000 292,000 467,500

ไตรมาส 4
ส.ค.
ก.ย.

มิ.ย.
60 คน

ก.ค.

538,000

-

538,000

-

-

-

-

120 คน

547,300
40 คน

500,000

-

-

ต้นฉบับ

-

-

-
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กิจกรรม

เป้าหมาย/
งบประมาณ

ไตรมาส 1
ต.ค.

พ.ย.

ไตรมาส 2
ธ.ค.

กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาครู
ผู้สอนวิชาชีววิทยา โดยมุ่งเน้น
พัฒนาครูแกนนา สควค.

2 หลักสูตร/
80 คน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

1,440,000
2 หลักสูตร/
80 คน

-

40,200

1,000

1,545,300
2 หลักสูตร/
92 คน

-

11,100

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

1,777,000

-

-

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

8,757,100

-

กิจกรรมที่ 5 การพัฒนา
ครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์ โดยมุ่งเน้น
การพัฒนาครูแกนนา สควค.
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

กิจกรรมที่ 6 การพัฒนา
ครูผู้สอนวิชาโลก ดาราศาสตร์
และอวกาศ โดยมุ่งเน้นพัฒนาครู
แกนนา สควค.

ม.ค.

ต้นร้าง 1

ก.พ.

ไตรมาส 3
มี.ค.

ต้นร่าง 2 ต้นร่าง 3

เม.ย.

พ.ค.

40 คน

40 คน

ไตรมาส 4
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
ต้นฉบับ

153,200 636,100
ต้นร่าง 1 ต้นร่าง 2 ต้นร่าง 3
/80 คน

279,500 329,800

-

-

ต้นฉบับ

200

ต้นร้าง 1

161,400

ต้นร่าง
2-3

773,700
ต้นฉบับ/
52 คน

299,550 299,550
40 คน 40 คน

-

-

-

-

973,000

56,000

42,000

-

349,000 357,000

-

-

-

-

-

538,000

200

252,300 1,125,500 660,800 340,200 1,773,800 1,494,650 1,533,650 1,038,000
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18. หน่วยงานรับผิดชอบกิจกรรมและหน่วยงานร่วมดาเนินงาน
กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กิจกรรม

หน่วยงานของ สสวท.
ที่ร่วมดาเนินการ

หน่วยงานภายนอก
ที่ร่วมดาเนินการ
บทบาท/
หน่วยงาน
หน้าที่
สพฐ
ต้นสังกัดครู
ที่เข้ารับการ
อบรม

หน่วยงาน

บทบาท/หน้าที่

สาขาเทคโนโลยี

-

-

2 พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ด้านการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่
ส่งเสริมทักษะการคิดและ
แก้ปัญหา

ฝ่ายบริหาร
เครือข่ายและ
พัฒนาครู

-

-

สพฐ

-

3 การพัฒนาครูผสู้ อนวิชาเคมี
โดยมุ่งเน้นพัฒนาครูแกนนา
สควค.

สาขาเคมีและ
ชีววิทยา

ฝ่าย สควค.

ประสานงานกับ
ครูแกนนา
สควค. และ

สพฐ

-

สพฐ

-

สพฐ

-

สพฐ

-

1. พัฒนาศักยภาพครูผสู้ อน
วิชาการออกแบบและ
เทคโนโลยี

4. การพัฒนาครู ผู้สอนวิชา
ชีววิทยา โดยมุ่งเน้นพัฒนาครู
แกนนา สควค.

สาขาเคมีและ
ชีววิทยา

สาขาฟิสิกส์และ
5. การพัฒนาครูผู้สอนวิชา
ฟิสิกส์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาครู วิทยาศาสตร์โลก
แกนนา สควค.

6. การพัฒนาครูผู้สอนวิชาโลก
ดาราศาสตร์ และอวกาศ โดย
มุ่งเน้นพัฒนาครูแกนนา
สควค.

สาขาฟิสิกส์และ
วิทยาศาสตร์โลก

ฝ่ายบริหาร
เครือข่ายและ
พัฒนาครู

ฝ่าย สควค.
ฝ่ายบริหาร
เครือข่ายและ
พัฒนาครู

ฝ่าย สควค.
ฝ่ายบริหาร
เครือข่ายและ
พัฒนาครู

ฝ่าย สควค.
ฝ่ายบริหาร
เครือข่ายและ
พัฒนาครู

โรงเรียนคุณภาพ

ประสานงานกับ
ครูแกนนา
สควค. และ
โรงเรียนคุณภาพ

ประสานงานกับ
ครูแกนนา
สควค. และ
โรงเรียนคุณภาพ

ประสานงานกับ
ครูแกนนา
สควค. และ
โรงเรียนคุณภาพ
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19. ผู้รับผิดชอบโครงการ
19.1 หัวหน้าโครงการ
ชื่อ-สกุล ดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช
E-mail address wrakr@ipst.ac.th
19.2 เลขานุการโครงการ
ชื่อ-สกุล นายธี รพัฒน์ เวชชประสิ ทธิ์
E-mail address twech@ipst.ac.th
ชื่อ-สกุล นางฤทัย เพลงวัฒนา
E-mail address ruboo@ipst.ac.th

โทรศัพท์ 0-2392-4021 ต่อ 1101
โทรศัพท์ 0-2392-4021 ต่อ 1401
โทรศัพท์ 0-2392-4021 ต่อ 1118
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โครงการหลัก 9
1. ชื่อโครงการ การปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนของครูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็ม
ศึกษาตามแนวทาง สสวท.
2. ลักษณะโครงการ  ใหม
 ตอเนื่อง
3. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติ
ยุทธศาสตรชาติที่เกี่ยวของ

ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย

เปาหมายที่เกี่ยวของ

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

4. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ

เปาหมายที่เกี่ยวของ
 เปาหมายที่ 2 คนในสังคมไทย
ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและ ทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และ
ความสามารถเพิ่มขึ้น
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
 เปาหมายที่ 3 คนไทยไดรับ

แนวทางที่เกี่ยวของ
 แนวทางการพัฒนา 3.2 พัฒนาศักยภาพคน
ใหมีทักษะความรู และความสามารถในการ
ดํารงชีวิตอยางมีคณ
ุ คา
• 3.2.1 สงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีการพัฒนา
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ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ

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

5. ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
6. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ขอยอย 3.3 การพัฒนาการเรียนรู
เปาหมาย 1. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21
สามารถแกไขปญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอื่นได อยางมีประสิทธิผล มีนิสัย
ใฝเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
2. คนไทยไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปญญา
7. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร สสวท. ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
ยุทธศาสตรที่ 2 ขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยี และสถานศึกษาผานเครือขาย สสวท. ใหมีคุณภาพทั่วประเทศอยางเปนระบบ
เปาประสงค
1. กําลังคนและเครือขายมีความสามารถในการจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
2. ครู แ ละนั ก เรี ย นใช ห ลั ก สู ต ร สื่ อ และกระบวนการจั ด การเรี ย นรู จากกํ า ลั ง คนและเครื อ ข า ย
ตามแนวทางของ สสวท.
กลยุทธ ขับเคลื่อนสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยี ตามแนวทาง สสวท.
ผลผลิต ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ไดรับการคัดเลือกเพื่อพัฒนาเปนแกนนํา มีศักยภาพเปนไป
ตามมาตรฐาน สสวท. สามารถเปนตนแบบและเปนวิทยากรในระดับพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
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ผลลัพธ นักเรียนไทยมีความรู ความสามารถดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ที่สามารถ
นําไปใชแกปญหาการดํารงชีพและเปนประชากรที่มีความรู นักวิชาชีพฐานดี
8. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากปญหาดานการศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศไทยในปจจุบันซึ่งมีหลายประการ
ที่สําคัญไดแก (1) จํานวนผูเรียนสายวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีลดลงในทุกระดับ (2) การประเมินผล
ทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติบงชี้วาการศึกษาวิทยาศาสตรและคณิ ตศาสตรในระดับโรงเรียนมี
คุณภาพต่ําโดยเฉลี่ย (3) การจัดการศึกษาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีไมสนองความตองการใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ซึ่งตองการกําลังคนที่มีความรูและทักษะ
ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการผลิตและการบริการที่มีการแขงขันสูงในยุค
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)
สสวท. จึงเล็งเห็น ความจําเป นเรงดวน ในการพัฒ นาและสรางกําลังคนให มีความรูและทักษะดาน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี และสามารถประยุกตใชความรูดังกลาวในการดํารงชีวิตประจําวัน
และการประกอบอาชีพ อีกทั้งมีทักษะที่พรอมสําหรับโลกในศตวรรษที่ 21 สสวท. จึงไดขับเคลื่อนโครงการ
สะเต็มศึกษามาตั้งแตปงบประมาณ 2557 และเพื่อใหการขับเคลื่อนโครงการสะเต็มศึกษามีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยั่งยืนและตอเนื่องจึงขอนําเสนอโครงการพัฒนาและสนับสนุนการดําเนินงานศูนยสะเต็มศึกษาแหงชาติ
ศูนยสะเต็มศึกษาภาค และโรงเรียนเครือขายสะเต็มศึกษา โดยมีกิจกรรมการดําเนินงานที่ตอบสนองตอผลผลิต
ของ สสวท. อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศชาติใหทัดเทียมนานาชาติตอไป
9. วัตถุประสงค
9.1 เพื่อพัฒนาหลักสูตรการอบรมครู และชุดการอบรมครูผูชวยเพื่อพัฒนาทองถิ่น วิชาวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ซึ่งประกอบดวย เอกสารหลักสูตรการอบรม เอกสารคูมือการอบรม สื่อและ
อุปกรณการอบรม
9.2 เพื่อพัฒนาวิทยากรใหมีความรูความเขาใจในหลักสูตรการอบรมและมีความพรอมในการพัฒนาครู
ผูชวยใหมีความรู ความเขาใจ และความตระหนักในการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
เทคโนโลยีตามแนวทางสะเต็มศึกษา
9.3 เพื่อสงเสริมและกระตุนใหครูไดพัฒนาการจัดการเรียนรู ตามแนวทางสะเต็มศึกษาและพัฒนาวิชาชีพครู
อยางตอเนื่อง
9.4 เพื่อเผยแพรผลงานที่เปนแบบอยางที่ดีดานการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา
9.5 เพื่อเปนการยกยองและเชิดชูเกียรติครูผูปฏิบัติงานดีเดน ใหเปนที่ประจักษแกสาธารณชน
9.6 เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพแกครูทั่วไปที่สอนวิชาวิทยาการคํานวณแบบออนไลน ใหมีความรู ความเขาใจ
ในมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด วิธีการจัดการเรียนรูวิชาวิทยาการคํานวณ
9.7 เพื่อพัฒนาหลักสูตรอบรมครูออนไลนใหกับครูผูสอนวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีใหมีความรู
ความเขาใจ ในมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด แนวทางการจัดการเรียนรูวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี
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10. เปาหมายของโครงการหลัก
10.1 ผลผลิต (Output)
ตัวชี้วัดผลผลิต

คาเปาหมาย
หนวยนับ
2563

เชิงปริมาณ
1. ตนราง/ตนฉบับหลักสูตร สือ่ และกิจกรรม สําหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
เลม
และครูผูสอนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
2. พิธีรับรางวัลครูดีเดน STEM Education ประเทศไทย
ครั้ง
3. ครูพี่เลี้ยงและครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาดานการจัดประสบการณเรียนรู
คน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษา
4. นักวิชาการ สสวท. และบุคลากรทางการศึกษาไดรับความรูและแลกเปลี่ยน
คน
ประสบการณจากหนวยงานหรือสถาบันการศึกษาตางประเทศที่ประสบ
ความสําเร็จ
5. มหาวิทยาลัยเครือขายที่ไดสงเสริมและสนับสนุนงานวิจัยดาน
หนวยงาน
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมในโรงเรียน
6. ผลงานวิจัยวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมของนักเรียน
เรือ่ ง
7. การประกวด การอบรม และการประชุมเชิงปฏิบัติการดานวิทยาศาสตร
ครัง้
สิ่งแวดลอม
8. หนังสือเรียนและคูมือครูวิทยาศาสตรโลกทั้งระบบ
ชุด
9. เครื่องมือในการสอบคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษา
ฉบับ
ตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนของ สสวท.
10. นักเรียนและครูผูสอนนักเรียนผูมีความสามารถพิเศษที่ไดรับการพัฒนา
คน
เชิงคุณภาพ
1. ตนราง/ตนฉบับหลักสูตร สือ่ และกิจกรรม สําหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
เลม
และครูผูสอนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษที่มีคุณภาพ ผานการตรวจสอบและ
บรรณาธิการกิจ
2. ครูดีเดน STEM Education ประเทศไทยเผยแพรผลงานในงาน วทร. 24
ครัง้
เพื่อเปนแนวทางใหแกครูนําไปใชเปนแบบอยางในการจัดการเรียนการสอน
3. ครูผูสอนชั้นปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาที่ไดรับการพัฒนาดาน
รอยละ
การจัดประสบการณเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีและ
สะเต็มศึกษา สามารถนําความรูไปจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได
4. ผลงานวิจัย GLOBE-STEM สามารถนําไปเผยแพรและใชเปนตัวอยางใน
เรื่อง
การเรียนการสอนวิทยาศาสตรในแนวทาง สสวท. และใชในการพัฒนา

17
1
60,500
120

19
90
4
1
5
387
17

1
90

90
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ตัวชี้วัดผลผลิต
การศึกษาวิทยาศาสตรในประเทศไทย
5. ขอสอบคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษาตามแนวทางการ
การจัดการเรียนการสอนของ สสวท. สามารถนําไปใชสอบไดอยางมีคุณภาพ

คาเปาหมาย
หนวยนับ
2563
ฉบับ

5

10.2 ผลลัพธ (Outcome)
ตัวชี้วัดผลลัพธ
เชิงปริมาณ
1. ตนราง/ตนฉบับหลักสูตร สือ่ และกิจกรรม สําหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
และครูผูสอนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
2. พิธีรับรางวัลครูดีเดน STEM Education ประเทศไทย
3. ครูพี่เลี้ยงและครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาดานการจัดประสบการณเรียนรู
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษา
4. นักวิชาการ สสวท. และบุคลากรทางการศึกษาไดรับความรูและแลกเปลี่ยน
ประสบการณจากหนวยงานหรือสถาบันการศึกษาตางประเทศที่ประสบ
ความสําเร็จ
5. มหาวิทยาลัยเครือขายที่ไดสงเสริมและสนับสนุนงานวิจัยดาน
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมในโรงเรียน
6. ผลงานวิจัยวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมของนักเรียน
7. การประกวด การอบรม และการประชุมเชิงปฏิบัติการดานวิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม
8. หนังสือเรียนและคูมือครูวิทยาศาสตรโลกทั้งระบบ
9. เครื่องมือในการสอบคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษา
ตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนของ สสวท.
10.นักเรียนและครูผูสอนนักเรียนผูมีความสามารถพิเศษที่ไดรับการพัฒนา
เชิงคุณภาพ
1. ตนราง/ตนฉบับหลักสูตร สือ่ และกิจกรรม สําหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
และครูผูสอนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษที่มีคุณภาพ ผานการตรวจสอบและ
บรรณาธิการกิจ
2. ครูดีเดน STEM Education ประเทศไทยเผยแพรผลงานในงาน วทร. 24
เพื่อเปนแนวทางใหแกครูนําไปใชเปนแบบอยางในการจัดการเรียนการสอน

คาเปาหมาย
หนวยนับ
2563
เลม

17

ครั้ง
คน

1
60,500

คน

120

หนวยงาน

19

เรื่อง
ครั้ง

90
4

ชุด
ฉบับ

1
5

คน

387

เลม

17

ครั้ง

1
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ตัวชี้วัดผลลัพธ
3. ครูผูสอนชั้นปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาที่ไดรับการพัฒนาดาน
การจัดประสบการณเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีและ
สะเต็มศึกษา สามารถนําความรูไปจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได
4. ผลงานวิจัย GLOBE-STEM สามารถนําไปเผยแพรและใชเปนตัวอยางใน
การเรียนการสอนวิทยาศาสตรในแนวทาง สสวท. และใชในการพัฒนา
การศึกษาวิทยาศาสตรในประเทศไทย

คาเปาหมาย
หนวยนับ
2563
รอยละ
90

5. ขอสอบคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษาตามแนวทางการ
การจัดการเรียนการสอนของ สสวท. สามารถนําไปใชสอบไดอยางมีคุณภาพ

เรื่อง

90

ฉบับ

5

11. ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของกิจกรรมหลักของโครงการ
กิจกรรมหลัก
1. การพัฒนาหลักสูตร สื่อและ
กิจกรรม สําหรับนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ และ
ครูผูสอนนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ
2. การจัดพิธีรับรางวัลครู
ดีเดน STEM Education
ประเทศไทย
3. การพัฒนานักเรียนอยางมี
คุณภาพดวยการจัด
ประสบการณเรียนรู
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร
เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษา
4. การศึกษาและสราง
เครือขายความรวมมือ
นานาชาติ เพื่อพัฒนา
การเรียนการสอน

ตัวชี้วัดผลผลิต
1. ตนราง/ตนฉบับหลักสูตร สื่อและกิจกรรม สําหรับ
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ และครูผูสอนนักเรียน
ที่มีความสามารถพิเศษ

2. พิธีรับรางวัลครูดีเดน STEM Education
ประเทศไทย

คาเปาหมาย
หนวย
2563
นับ
17
เลม

54
1

คน
ครั้ง

3. ครูพี่เลี้ยงและครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาดานการ
จัดประสบการณเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษา

60,500

คน

4. นักวิชาการ สสวท. และบุคลากรทางการศึกษา
ไดรับความรูและแลกเปลี่ยนประสบการณจาก
หนวยงานหรือสถาบันการศึกษาตางประเทศที่ประสบ
ความสําเร็จ

คน

120
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กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัดผลผลิต

วิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยี
5. การสงเสริมและสนับสนุน 5. มหาวิทยาลัยเครือขายที่ไดสงเสริมและ
การจัดการเรียนการสอนดาน
สนับสนุนงานวิจัยดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมตาม
ในโรงเรียน
แนวทาง สสวท.
6. ผลงานวิจัยวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมของนักเรียน
7. การประกวด การอบรม และการประชุมเชิง
ปฏิบัติการดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
8. หนังสือเรียนและคูมือครูวิทยาศาสตรโลกทั้งระบบ
6. การพัฒนาเครื่องมือในการ
สอบคัดเลือกนักเรียนเขา
ศึกษาตอระดับอุดมศึกษาตาม
แนวทางการจัดการเรียนการ
สอนของ สสวท.
5. การสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนผูมี
ความสามารถพิเศษ และ
ครูผูสอนนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ และการ
สงเสริมศักยภาพบัณฑิต
พสวท. ยกระดับการศึกษา
ดานวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
ใหกับ สสวท.

คาเปาหมาย
หนวย
2563
นับ

หนวยงาน

19

เรื่อง
ครั้ง

90
4

ชุด

1

9. เครื่องมือในการสอบคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาตอ
ระดับอุดมศึกษาตามแนวทางการจัดการเรียนการสอน
ของ สสวท.

ฉบับ

5

10. นักเรียนและครูผูสอนนักเรียนผูมีความสามารถ
พิเศษที่ไดรับการพัฒนา

คน

386

12. กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรับประโยชน นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั่วประเทศ
13. พื้นที่การดําเนินการ ทั่วประเทศ
14. ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563
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15. วงเงินโครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

จํานวน 48,129,250 บาท

16. เปาหมายและงบประมาณ
กิจกรรม
1. การพัฒนาหลักสูตร สื่อและกิจกรรม สําหรับ
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ และครูผูสอน
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
2. การจัดพิธีรับรางวัลครูดีเดน STEM Education
ประเทศไทย
3. การพัฒนานักเรียนอยางมีคุณภาพดวยการจัด
ประสบการณเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษา
4. การศึกษาและสรางเครือขายความรวมมือ
นานาชาติ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
5. การสงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมตามแนวทาง
สสวท.
6. การพัฒนาเครื่องมือในการสอบคัดเลือกนักเรียน
เขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษาตามแนวทางการ
จัดการเรียนการสอนของ สสวท.
7. การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนผูมี
ความสามารถพิเศษ และครูผูสอนนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ และการสงเสริมศักยภาพ
บัณฑิต พสวท. ยกระดับการศึกษาดานวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และเทคโนโลยีใหกับ สสวท.
รวม

เปาหมาย
2563
17 เลม

งบประมาณ (บาท)
2563
9,062,400

54 คน
1 ครั้ง
60,500 คน

508,000
3,168,950

120 คน
4 ประเทศ

2,511,800

19 หนวยงาน
90 เรื่อง
4 ครั้ง
1 ชุด
5 ฉบับ

8,990,000

386 คน

17,605,100

-

48,129,250

6,283,000
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17. แผนการดําเนินงาน และแผนการใชจา ยงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร สือ่
และกิจกรรม สําหรับนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ และครูผสู อน
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
แผนการใชจายงบประมาณ
กิจกรรมที่ 2 การจัดพิธีรับรางวัลครู
ดีเดน STEM Education ประเทศ
ไทย

เปาหมาย/
งบประมาณ
17 เลม

9,062,400
ครู 54 คน
1 ครั้ง

ต.ค.

ไตรมาส 1
พ.ย.

531,900

416,900

ธ.ค.

ม.ค.

1,366,660 1,009,900

ไตรมาส 2
ก.พ.

มี.ค.

516,400

803,375

เม.ย.

ไตรมาส 3
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ไตรมาส 4
ส.ค.

911,900

511,900

555,075

725,800

956,490

ครู 54
คน
1 ครั้ง

508,000

506,000

กิจกรรมที่ 3 การพัฒนานักเรียน
อยางมีคุณภาพดวยการจัด
ประสบการณเรียนรูวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร เทคโนโลยีและสะเต็ม
ศึกษา

ครู 60,500 คน

ครูพี่เลีย้ ง ครูผสู อน ครูผสู อน
5,000 คน 17,500 17,500
ครูผสู อน
คน
คน
20,000 คน

แผนการใชจายงบประมาณ

3,168,950

546,272 891,466 625,566 966,331 103,790

35,525

กิจกรรมที่ 4 การศึกษาและสราง
เครือขายความรวมมือนานาชาติ
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ

120 คน
4 เครือขาย

1 ประเทศ

40 คน

แผนการใชจายงบประมาณ

2,000

40 คน

1 ประเทศ 40 คน 2 ประเทศ

ก.ย.
17 เลม

756,100
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เทคโนโลยี
แผนการใชจายงบประมาณ

2,511,800

306,500 200,000

กิจกรรมที่ 5 การสงเสริมและ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมตาม
แนวทาง สสวท.
แผนการใชจายงบประมาณ

19 หนวยงาน
90 เรื่อง
4 ครั้ง
1 ชุด
8,990,000

1 ครั้ง

60 เรื่อง
1 ครั้ง

685,800

2,145,700 1,523,300 1,052,400

กิจกรรมที่ 6 การพัฒนาเครื่องมือ
ในการสอบคัดเลือกนักเรียนเขา
ศึกษาตอระดับอุดมศึกษาตาม
แนวทางการจัดการเรียนการสอน
ของ สสวท.
แผนการใชจายงบประมาณ
กิจกรรมที่ 7 การสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพนักเรียนผูมี
ความสามารถพิเศษ และครูผสู อน
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
และการสงเสริมศักยภาพบัณฑิต
พสวท. ยกระดับการศึกษาดาน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
เทคโนโลยีใหกับ สสวท.
แผนการใชจายงบประมาณ

5 ฉบับ

1 ฉบับ

1 ฉบับ

17,605,100

930,000

1,530,000

890,000

1,230,000

1,055,000

1,528,000

954,850

1,380,000

5,690,000

1,035,650

751,600

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

48,129,250

2,190,172

4,598,666

3,164,226

3,921,231

3,007,490

5,047,600

4,031,050

3,802,300

7,853,675

4,035,350

3,774,590 2,702,900

6,283,000
386 คน

52,000

956,300

142,000

605,000

130,000 804,000 140,000 110,000

200,000 585,000 200,000 958,500

61,800

30 เรื่อง
1 ครั้ง

19
หนวยงาน

1 ครั้ง

88,600

885,900

1 ชุด
451,000

402,000

3 ฉบับ

340,000 335,000 135,000 658,000 935,000 1,188,000 655,000
15 คน
6 คน 240 คน 20 คน
5 คน

853,000
100 คน

630,000
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18. หนวยงานรับผิดชอบกิจกรรมและหนวยงานรวมดําเนินงาน
หนวยงาน
หนวยงานของ สสวท.
รับผิดชอบ
ที่รวมดําเนินการ
กิจกรรม
กิจกรรม
บทบาท/
หนวยงาน
หนาที่
1. การพัฒนาหลักสูตร สื่อและ ฝาย พสวท.
กิจกรรม สําหรับนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ และครูผูสอน
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
2. การจัดพิธีรับรางวัลครูดีเดน ฝายบริหาร
STEM Education ประเทศไทย เครือขายและ
พัฒนาครู
ประสาน
3. การพัฒนานักเรียนอยางมี
สาขาเคมีและ
สาขา
คุณภาพดวยการจัดประสบการณ ชีววิทยา
วิทยาศาสตร และ
ดําเนินการ
เรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
ภาคบังคับ
เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษา
4. การศึกษาและสรางเครือขาย ฝายกิจการ
ความรวมมือนานาชาติ เพื่อ
นานาชาติ
พัฒนาการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
เทคโนโลยี
5. การสงเสริมและสนับสนุน
ฝายโลกศึกษา
การจัดการเรียนการสอนดาน
และพัฒนา
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมตาม
สิ่งแวดลอม
แนวทาง สสวท.
7. การพัฒนาเครื่องมือในการ
สาขาวิจัย
สอบคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาตอ การศึกษาและ
ระดับอุดมศึกษาตามแนวทางการ พัฒนาการวัด
จัดการเรียนการสอนของ สสวท. และประเมินผล
7. การสงเสริมและพัฒนา
ฝาย พสวท.
ศักยภาพนักเรียนผูมี
ความสามารถพิเศษ และครูผูสอน
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
และการสงเสริมศักยภาพบัณฑิต

หนวยงานภายนอก
ที่รวมดําเนินการ
บทบาท/
หนวยงาน
หนาที่
โรงเรียนศูนย
รวมพัฒนา
พสวท. และ
หลักสูตร
โรงเรียนเครือขาย
-

สพฐ. สช. สถ.
และ กทม.

-

-

ตนสังกัดครู

-

มหาวิทยาลัย
สงเสริมการ
เครือขาย
วิจยั ใน
GLOBE 19 แหง โรงเรียน
ทปอ.

- สพฐ.

รวมพัฒนา
เครื่องมือ

- ตนสังกัด
โรงเรียนที่เขา
รวมโครงการ
- มหาวิทยาลัย - รวมดําเนิน
และหนวยงาน กิจกรรม
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กิจกรรม
พสวท. ยกระดับการศึกษาดาน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
เทคโนโลยีใหกับ สสวท.

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กิจกรรม

หนวยงานของ สสวท.
ที่รวมดําเนินการ
หนวยงาน บทบาท/
หนาที่

หนวยงานภายนอก
ที่รวมดําเนินการ
บทบาท/
หนวยงาน
หนาที่
เครือขาย

19. ผูรับผิดชอบโครงการ
19.1 หัวหนาโครงการ
ชื่อ-สกุล ดร. กุศลิน มุสิกุล
โทรศัพท 0-2392-4021 ตอ 1327
E-mail address kmusi@ipst.ac.th
19.2 เลขานุการโครงการ
ชื่อ-สกุล ดร.สนธิ พลชัยยา
โทรศัพท 0-2392-4021 ตอ 1422
E-mail address sopho@ipst.ac.th
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โครงการหลัก 10
1. ชื่อโครงการ การส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)
2. ลักษณะโครงการ

 ใหม่

 ต่อเนื่อง

3. ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
 ประเด็นที่ 4.2 การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต
 ประเด็นย่อยที่ 4.2.2 ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น
ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินยั พัฒนาทักษะ
ความสามารถการเรียนรู้ที่สอดรับกับทักษะใน
ศตวรรษที่ 21
 ประเด็นที่ 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
 เป้าหมายที่ 1 คนไทยเป็นคนดี คน ในศตวรรษที่ 21
 ประเด็นย่อยที่ 4.3.1 การปรับเปลีย่ น
เก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับ
ระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะ
วิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
สาหรับศตวรรษที่ 21
 เป้าหมายที่ 2 สังคมไทยมี
สภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อ  ประเด็นย่อยที่ 4.3.2 การเปลีย่ นโฉม
การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
บทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่
 ประเด็นย่อยที่ 4.3.3 การเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุก
ประเภท
 ประเด็นย่อยที่ 4.3.4 การพัฒนาระบบการ
เรียนรูต้ ลอดชีวิต
 ประเด็นย่อยที่ 4.3.7 การสร้างระบบ
การศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับ
นานาชาติ

4. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง
 เป้าหมายที่ 2 คนในสังคมไทย
ทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และ
ความสามารถเพิ่มขึ้น
 เป้าหมายที่ 3 คนไทยได้รับ
การศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพสูงตาม

แนวทางที่เกี่ยวข้อง
 แนวทางการพัฒนา 3.2 พัฒนาศักยภาพ
คนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการ
ดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า
 3.2.1 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนา
ทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม
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ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง
แนวทางที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้  3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มี
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มี
ความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะ การทางานและการ
ใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน
 แนวทางการพัฒนา 3.3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 3.3.1 ปรับหลักสูตรการผลิตครูที่เน้น
สมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นผู้
แนะนาและสามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน
 3.3.6 จัดทาสื่อการเรียนรู้ที่เป็นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้งานผ่านระบบ
อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ให้คนทุกกลุ่มสามารถ
เข้าถึงได้ง่าย สะดวก ทั่วถึง ไม่จากัดเวลาและ
สถานที่ และใช้มาตรการทางภาษีจูงใจให้
ภาคเอกชนผลิตหนังสือ สื่อการอ่านและการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพและราคาถูก

5. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
6. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ข้อย่อย 3.3 การพัฒนาการเรียนรู้
เป้าหมาย 1. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
สามารถแก้ไขปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีประสิทธิผล มีนิสัย
ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญา
7. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สสวท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี และสถานศึกษาผ่านเครือข่าย สสวท. ให้มีคุณภาพทั่วประเทศอย่างเป็นระบบ
เป้าประสงค์
1. กาลังคนและเครือข่ายมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
2. ครูและนักเรียนใช้หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ จากกาลังคนและเครือข่าย ตามแนวทาง
ของ สสวท.
กลยุทธ์ ขับเคลื่อนสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี ตามแนวทาง สสวท.
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ผลผลิต หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในเครือข่าย สสวท. สามารถขยายฐานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนว
สสวท. ได้อย่างต่อเนื่อง
ผลลัพธ์ นักเรียนไทยมีความรู้ ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สามารถนาไปใช้
แก้ปัญหาการดารงชีพและเป็นประชากรที่มีความรู้ นักวิชาชีพฐานดี
8. หลักการและเหตุผล
จากการที่เศรษฐกิจและสังคมโลกเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก มีการนาเทคโนโลยีประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
และใช้ในด้านอุตสาหกรรมการผลิต การบริการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ส่งผลให้เกิด การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต
สังคม ธุรกรรม การเข้าถึง ติดต่อสื่อสาร นาเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่าง ๆ และใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
เป็นเครื่องมือเครื่องมือในการทางาน การศึกษา การเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกสบายมากขึ้น เพื่อการพัฒนา
ประเทศให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงนี้ รัฐจึงได้วางนโยบายต่าง ๆ ที่เน้นขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ เป็น
โมเดลเศรษฐกิจที่จะนาพาประเทศไทยให้เปลี่ยนผ่านไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน การเป็นเพียงผู้ใช้เทคโนโลยีจึงไม่
เพียงพอสาหรับการดาเนินชีวิตในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ที่ต้องมีพื้นฐานความรู้และทักษะเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริงหรือพัฒนา
นวัตกรรมและใช้ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการสร้างองค์ความรู้หรือสร้างมูลค่าให้เกิดขึ้นได้
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาทักษะของ
ผู้เรียนให้ดารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณภาพในศตวรรษที่ 21 รวมถึงสร้างความรู้ ความเข้าใจ และส่งเสริมทักษะขั้นพื้นฐานใน
การนาเทคโนโลยีไปสร้างนวัตกรรมอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ จึงได้ปรับเปลี่ยนหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารไปสู่หลักสูตรวิทยาการคานวณ ซึ่งประกอบด้วยองค์ความรู้หลัก 3 ด้าน ได้แก่ 1) วิทยาการคอมพิวเตอร์ เช่น การ
แก้ปัญหา Coding การใช้ตรรกะ 2) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหา 3) การใช้เทคโนโลยีอย่าง
ปลอดภัยและรู้เท่าทัน โดยหลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็น
ระบบ มีตรรกะ มีทักษะการคิดเชิงคานวณซึ่งเป็นทักษะที่เกิดขึ้นในการแก้ปัญหาโดยการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และ
ผู้เรียนสามารถนาทักษะนี้ไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริง สร้างทักษะในการรวบรวม ประมวลผล ประเมินผล
นาเสนอสารสนเทศ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทางานให้สามารถออกแบบวิธีการที่เหมาะสมและสร้างสารสนเทศที่เป็น
ประโยชน์หรือเกิดมูลค่าได้ รวมถึงให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลส่วนตัว และรู้เท่าทันต่อการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร จะเห็นได้ว่าความรู้และทักษะดังกล่าวนี้ล้วนมีความสาคัญต่อการดาเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21
อีกทั้งยังเป็นการเตรียมเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่มีความพร้อมในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
9. วัตถุประสงค์
เพื่อวิจัยและส่งเสริมการใช้หลักสูตร สื่อ และกระบวนการเรียนรู้ด้าน Coding และการจัดการเรียนรู้วิชา
วิทยาการคานวณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ซึ่งเน้นการคิด วิเคราะห์
แก้ปัญหา และการใช้ตรรกะ
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10. เป้าหมายของโครงการหลัก
10.1 ผลผลิต (Output)
ค่าเป้าหมาย
หน่วยนับ
2563

ตัวชี้วัดผลผลิต
เชิงปริมาณ
1. จานวนหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ วิทยาการคานวณ ระดับ
ประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาที่ได้รับการพัฒนา
2. จานวนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้รับการพัฒนาด้านวิทยาการ
คานวณ
เชิงคุณภาพ
1. หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ วิทยาการคานวณ ระดับ
ประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาสามารถนาไปใช้ได้จริง
2. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการอบรมสามารถจัดการเรียนรู้
ด้านวิทยาการคานวณได้จริงในสถานศึกษา

รายการ

41

ร้อยละ

27,550

ร้อยละ
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ร้อยละ
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10.2 ผลลัพธ์ (Outcome)
ค่าเป้าหมาย
หน่วยนับ 2563

ตัวชี้วัดผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ
ร้อยละของครู และนักเรียน ได้รับการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และการ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ จากหลักสูตรที่พัฒนาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

ร้อยละ
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11. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของกิจกรรมหลักของโครงการ
กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัดผลผลิต

กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมการเรียน 1. ต้นฉบับหลักสูตร สื่อ และกระบวนการ
ภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)
เรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยี
(วิทยาการคานวณ)
2. ครูและบุคลากรการศึกษาได้รับส่งเสริมการ
เรียนรู้วิทยาการคานวณในรูปแบบออนไลน์
3. ครูและบุคลากรการศึกษาได้รับการ
พัฒนาการเรียนรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์
4. ครูวิทยาการคานวณระดับประถมศึกษาตาม
ภูมิภาคได้รับการพัฒนา

ค่าเป้าหมาย
หน่วยนับ 2563
รายการ
39

คน

13,600

คน

1,800

คน

4,800
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กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัดผลผลิต

ค่าเป้าหมาย
หน่วยนับ 2563
คน
4,800

5. ครูวิทยาการคานวณระดับมัธยมศึกษาตาม
ภูมิภาคได้รับการพัฒนา
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาผู้บริหาร 1. หลักสูตรหุ่นยนต์ (ROBOTICS) เพื่อความคิด หลักสูตร
วิทยากรหลัก (core trainer) และ สร้างสรรค์
ชุดการเรียนรู้หุ่นยนต์ (ROBOTIC)
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้วิทยาการ
คานวณ
2. พัฒนาวิทยากรผู้บริหารเพื่อเป็นผู้นาด้านการ
คน
ขับเคลื่อนวิทยาการคานวณ และแกนนาวิชา
วิทยาการคานวณ

2

2,550

12. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ นักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป
13. พื้นที่การดาเนินการ ทั่วประเทศ
14. ระยะเวลาดาเนินโครงการ ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563
15. วงเงินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จานวน 50,000,000 บาท

16. เป้าหมายและงบประมาณ
กิจกรรม
1. การส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)
2. การพัฒนาผู้บริหาร วิทยากรหลัก (core trainer) และชุดการเรียนรู้
หุ่นยนต์ (ROBOTIC) เพื่อพัฒนาการเรียนรู้วิทยาการคานวณ
รวม

เป้าหมาย
2563
39 รายการ/
25,000 คน
2 หลักสูตร/
2,550 คน

งบประมาณ
2563
41,000,000
9,000,000
50,000,000
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17. แผนการดาเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กิจกรรม

เป้าหมาย/
งบประมาณ
39 รายการ/25,000
คน

กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริม
การเรียนภาษาคอมพิวเตอร์
(Coding)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
41,000,000
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนา
2 หลักสูตร/2,550 คน
ผู้บริหาร วิทยากรหลัก
(core trainer) และชุดการ
เรียนรูห้ ุ่นยนต์ (ROBOTIC)
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
วิทยาการคานวณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
9,000,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

50,000,000

ต.ค.

ไตรมาส 1
พ.ย.

49,000

692,000

ธ.ค.
7
รายการ
673,000

ม.ค.

ไตรมาส 2
ก.พ.
มี.ค.
1
รายการ

75,000 1,263,600

999,000

1,600 คน

800 คน

130,000

1,700,000

2,700,000

2,589,900

54,300

2,195,150 899,300 75,000 1,393,600

2,600,000

3,699,000

12,584,900

7,582,000

1,503,150

226,300

9,995,000

มิ.ย.

900,000

150 คน

49,000

เม.ย.

ไตรมาส 3
พ.ค.
9,600
คน/ 1
รายการ

7,527,700

ไตรมาส 4
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
4,800 คน/ 8,800 คน 1,800 คน/
28 รายการ
2 รายการ
13,738,700

3,146,000

1,941,000

2 รายการ

13,738,700

96,350

130,000

3,242,350

2,071,000
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18. หน่วยงานรับผิดชอบกิจกรรมและหน่วยงานร่วมดาเนินงาน
หน่วยงาน
หน่วยงานของ สสวท.
รับผิดชอบ
ที่ร่วมดาเนินการ
กิจกรรม
กิจกรรม
หน่วยงาน บทบาท/หน้าที่
1. การส่งเสริมการเรียน
ภาษาคอมพิวเตอร์
(Coding)

สาขาเทคโนโลยี

2. การพัฒนาผู้บริหาร
วิทยากรหลัก (core
trainer) และชุดการ
เรียนรู้หุ่นยนต์
(ROBOTIC) เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้
วิทยาการคานวณ

ฝ่ายบริหาร
เครือข่ายและ
พัฒนาครู

19. ผู้รับผิดชอบโครงการ
19.1 หัวหน้าโครงการ
ชื่อ-สกุล ดร.ศรเทพ วรรณรัตน์
E-mail address: sornthep@ipst.ac.th
19.2 เลขานุการโครงการ
ชื่อ-สกุล ดร.จีระพร สังขเวทัย
E-mail address: csant@ipst.ac.th

หน่วยงานภายนอก
ที่ร่วมดาเนินการ
บทบาท/
หน่วยงาน
หน้าที่
เครือข่าย
-ร่วมยกร่าง
ผู้เชี่ยวชาญจาก -พิจารณาร่าง
โรงเรียนและ
มหาวิทยาลัย
เครือข่าย
ร่วมยกร่าง
ผู้เชี่ยวชาญจาก พิจารณาร่าง
โรงเรียนและ
มหาวิทยาลัย

โทรศัพท์ 02-392-4021 ต่อ 3412

โทรศัพท์ 02-392-4021 ต่อ 3415

ชื่อ-สกุล นางสาวจินดาพร หมวกหมื่นไวย
E-mail address: jmuak@ipst.ac.th

โทรศัพท์ : 02-392-4021 ต่อ 3414

ชื่อ-สกุล นางสาวทัศนีย์ กรองทอง
E-mail address: tkron@ipst.ac.th

โทรศัพท์ : 02-392-4021 ต่อ 3415
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โครงการหลัก 11
1. ชื่อโครงการ ยกระดับคุณภาพโรงเรียนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
2. ลักษณะโครงการ

 ใหม

 ตอเนื่อง

3. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติ
ยุทธศาสตรชาติที่เกี่ยวของ

เปาหมายที่เกี่ยวของ

 เปาหมายที่ 1 คนไทยเปนคนดี

คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถี
ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและ ชีวิตในศตวรรษที่ 21
เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  เปาหมายที่ 2 สังคมไทยมี
สภาพแวดลอมที่เอื้อและสนับสนุน
ตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต

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

4. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ

ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย

เปาหมายที่เกี่ยวของ

แนวทางที่เกี่ยวของ
 แนวทางการพัฒนา 3.2 พัฒนา
 เปาหมายที่ 2 คนในสังคมไทย
ศักยภาพคนใหมีทักษะความรู และ
ทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และ
ความสามารถในการดํารงชีวิตอยางมี
ความสามารถเพิ่มขึ้น
คุณคา
 เปาหมายที่ 3 คนไทยไดรับ
• 3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุน ให
การศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพสูงตาม
มีทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ มี
มาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู
ความคิด สรางสรรค มีทักษะการทางาน
ดวยตนเองอยางตอเนื่อง
และการใชชีวิตที่พรอมเขาสูตลาดงาน
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5. ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
6. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ขอยอย 3.3 การพัฒนาการเรียนรู
เปาหมาย 1. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21
สามารถแกไขปญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอื่นได อยางมีประสิทธิผล มีนิสัย
ใฝเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
2. คนไทยไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปญญา
7. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร สสวท. ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
ยุทธศาสตรที่ 2 ขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยี และสถานศึกษาผานเครือขาย สสวท. ใหมีคุณภาพทั่วประเทศอยางเปนระบบ
เปาประสงค
1. กําลังคนและเครือขายมีความสามารถในการจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
2. ครู แ ละนั ก เรี ย นใช ห ลั ก สู ต ร สื่ อ และกระบวนการจั ด การเรี ย นรู จากกํ า ลั ง คนและเครื อ ข า ย
ตามแนวทางของ สสวท.
กลยุทธ ขับเคลื่อนสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ
เทคโนโลยี ตามแนวทาง สสวท.
ผลผลิต หนวยงานที่เกี่ยวข อง ในเครือขาย สสวท. สามารถขยายฐานการจั ด กิจ กรรมการเรี ย นรู
ตามแนว สสวท. ไดอยางตอเนื่อง
ผลลัพธ นักเรียนไทยมีความรู ความสามารถดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ที่สามารถ
นําไปใชแกปญหาการดํารงชีพและเปนประชากรที่มีความรู นักวิชาชีพฐานดี
8. หลักการและเหตุผล
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) มีเปาหมายในการเพิ่มศักยภาพการแขงขันของประเทศ
โดยการลดความเหลื่อมล้ําในสังคม และพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยเฉพาะอยางยิ่งเยาวชนดานวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ซึ่งถือเปนกําลังคนพื้นฐานที่สําคัญตอการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถดานการ
แขงขันของประเทศ
สสวท. เล็งเห็นถึงความสําคัญดังกลาว จึงไดรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินงานพัฒนา
ศักยภาพเยาวชนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ในการจัดตั้งโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียน
ในระดั บ อํ าเภอทั้ งในระดั บ ประถมศึ กษาและมัธ ยมศึกษาขึ้น ใหส อดรับ กับ บริบ ทของโรงเรีย นและความ
ตองการของทองถิ่น เพื่อใหโรงเรียนในระดับอําเภอมีคุณภาพไดมาตรฐานเทียบเคียงกับโรงเรียนชั้นนําในระดับ
จังหวัด และนักเรียนในชนบทมีโอกาสเขาถึงโรงเรียนคุณภาพในทุกอําเภอ ตลอดจนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ
ซึ่งจะสงผลตอการยกระดับคุณภาพและพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนในระดับอําเภอ และมีผลการประเมิน
ทางดานการศึกษาทั้งในระดับชาติและนานาชาติสูงขึ้นอยางตอเนื่อง
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9. วัตถุประสงค
9.1 ทุ กอํ า เภอมี โ รงเรี ย นคุ ณภาพ ด า นวิทยาศาสตรคณิตศาสตรและเทคโนโลยี ที่ไดมาตรฐานสากล
เพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
9.2 นักเรียนมีทักษะการเรียนรูและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
9.3 ทุกจังหวัด มีทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพสูง เหมาะสมกับการพัฒนาจังหวัดและประเทศ
10. เปาหมายของโครงการหลัก
10.1 ผลผลิต (Output)
ตัวชี้วัดผลผลิต
1. โรงเรียนมัธยมศึกษา และโรงเรียนประถมศึกษา ประจําอําเภอทั่วประเทศ
เปนเครือขายโรงเรียนคุณภาพ SMT ตามมาตรฐาน สสวท.
2. บุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาดานการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และเทคโนโลยี

คาเปาหมาย
หนวยนับ
2563
โรงเรียน
1,500
(สะสม)
คน
18,000

10.2 ผลลัพธ (Outcome)
คาเปาหมาย
หนวยนับ
2563

ตัวชี้วัดผลลัพธ
เชิงปริมาณ
1. โรงเรียนมัธยมศึกษา และโรงเรียนประถมศึกษา ประจําอําเภอทั่วประเทศ
ที่เปนเครือขายโรงเรียนคุณภาพ SMT ตามมาตรฐาน สสวท.ไดรับการพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอน SMT
เชิงคุณภาพ
1. บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา มี ศั ก ยภาพด า นการจั ด การเรี ย นรู วิ ท ยาศาสตร
คณิตศาสตร และเทคโนโลยีสูงขึ้น

โรงเรียน
(สะสม)

1,500

คน

18,000

11. ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของกิจกรรมหลักของโครงการ
กิจกรรมหลัก
1. การพัฒนาหลักสูตร สื่อและ
กระบวนการจัดการเรียนรู ตาม
แนวทางโคเซ็น

ตัวชี้วัดผลผลิต
1. จัดตั้งสํานักงานโครงการสถาบันไทยโคเซ็น
เพื่อดําเนินกิจการตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงกา
ประสานงานหนวยงานตางๆ เพื่อสงเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมของสถาบันไทยโคเซ็น

คาเปาหมาย
หนวยนับ
2563
ศูนย
1
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กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัดผลผลิต

2. การพัฒนาการจัดการเรียนรู
ตามโครงการในพระราชดําริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
3. การพัฒนาครูในโรงเรียนวัง
ไกลกังวลและโรงเรียนในพื้นที่
ใกลเคียงในการจัดการเรียนรูดาน
วิทยาศาสตร และคณิตศาสตร
4. การพัฒนาครูแกนนําและ
บุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย
เพื่อการจัดการเรียนรูตามแนว
โครงการพระราชดําริบาน
นักวิทยาศาสตรนอยและแนวทาง
สะเต็มศึกษา
5. การยกระดับคุณภาพโรงเรียน
ระดับอําเภอดานวิทยาศาสตร
คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ใน
จังหวัดหนองคาย
6. การยกระดับคุณภาพโรงเรียน
ระดับอําเภอดานวิทยาศาสตร
คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ใน
จังหวัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ
7. การยกระดับคุณภาพโรงเรียน
ระดับอําเภอดานวิทยาศาสตร
คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ใน
จังหวัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
8. การพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ใน
โรงเรียนปทุมคงคา

1. ครูในโรงเรียนพระราชดําริไดรับการพัฒนา
และเพิ่มพูนศักยภาพ

1. ครูผูสอนในโรงเรียนวังไกลกังวลไดรับการ
อบรมและพัฒนา
2. ชุดกิจกรรมการเรียนรู วิดีทศั น และแผนการ
สอน
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียน
ตชด. และจากโรงเรียนในพื้นที่ 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต (นราธิวาส ยะลา ปตตานี
สงขลาและสตูล) ไดรับการพัฒนา
2. โรงเรียนไดรับตราพระราชทานบาน
นักวิทยาศาสตรนอย
1. โรงเรียนที่เขารวมโครงการ

คาเปาหมาย
หนวยนับ
2563
คน
420

คน

17

รายการ

27

คน

250

โรงเรียน

220

โรงเรียน

36

1. โรงเรียนที่เขารวมโครงการ

โรงเรียน

23

1. โรงเรียนที่เขารวมโครงการ

โรงเรียน

20

คน

40

1. ครูคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ไดรับการอบรมและพัฒนา
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กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัดผลผลิต

9. การพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ใน
โรงเรียนดาราคาม ภายใตการ
ดูแลของ สสวท.
10. การยกระดับคุณภาพ
โรงเรียนระดับอําเภอดาน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
เทคโนโลยี

1. ครูคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ไดรับการอบรมและพัฒนา
2. รายงานการโคชและการพัฒนาการจัดการ
เรียนรูดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
1. ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ไดรับการหนุนเสริมการจัดการเรียนรูวิชา
คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. หลักสูตรการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา

คาเปาหมาย
หนวยนับ
2563
คน
10
เลม

3

คน

3,850

หลักสูตร

1

12. กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรับประโยชน นักเรียน ครู และผูบริหารสถานศึกษา
13. พื้นที่การดําเนินการ ทั่วประเทศ
14. ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563
15. วงเงินโครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 45,047,500 บาท
16. เปาหมายและงบประมาณ
กิจกรรม
1. การพัฒนาหลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู ตามแนวทางโค
เซ็น
2. การพัฒนาการจัดการเรียนรูตามโครงการในพระราชดําริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
3. การพัฒนาครูในโรงเรียนวังไกลกังวลและโรงเรียนในพื้นที่ใกลเคียงใน
การจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร
4. การพัฒนาครูแกนนําและบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยเพื่อการจัดการ
เรียนรูตามแนวโครงการพระราชดําริบานนักวิทยาศาสตรนอยและแนวทาง
สะเต็มศึกษา
5. การยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอําเภอดานวิทยาศาสตร
คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ในจังหวัดหนองคาย
6. การยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอําเภอดานวิทยาศาสตร
คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ในจังหวัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ

เปาหมาย
2563
1 ศูนย

งบประมาณ
2563
3,028,000

420 คน

3,135,000

17 คน/27
รายการ
250 คน/220
โรงเรียน

5,416,000

36 โรงเรียน

3,000,000

23 โรงเรียน

2,700,000

3,348,000
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กิจกรรม
7. การยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอําเภอดานวิทยาศาสตร
คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ในจังหวัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
8. การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยี ในโรงเรียนปทุมคงคา
9. การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยี ในโรงเรียนดาราคาม
10. การยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอําเภอดานวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
รวม

เปาหมาย
2563

งบประมาณ
2563

20 โรงเรียน

1,920,050

40 คน

250,000

10 คน/3 เลม

270,000

3,850 คน/1
หลักสูตร

21,980,000
27,786,000
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17. แผนการดําเนินงาน และแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
กิจกรรม
1. การพัฒนาหลักสูตร สื่อและ
กระบวนการจัดการเรียนรู ตามแนวทางโค
เซ็น
แผนการใชจายงบประมาณ
2. การพัฒนาการจัดการเรียนรูต าม
โครงการในพระราชดําริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
แผนการใชจายงบประมาณ
3. การพัฒนาครูในโรงเรียนวังไกลกังวล
และโรงเรียนในพื้นที่ใกลเคียงในการจัดการ
เรียนรูด านวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร
แผนการใชจายงบประมาณ

เปาหมาย/
งบประมาณ
1 ศูนย/1
รายงานการ
วิจัย
3,028,000

ต.ค.

ธ.ค.

ม.ค.

ไตรมาส 2
ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

ไตรมาส 3
พ.ค.

568,000 434,000 121,000 258,000 237,000 525,000 122,000 110,000

420 คน

400 คน

มิ.ย.

ก.ค.

ไตรมาส 4
ส.ค.

ก.ย.
1 ศูนย/1
รายงาน
การวิจัย
66,000 237,000 228,000 122,000

20 คน

3,135,000

42,500

17 คน/27
รายการ

17 คน

5,416,000

247,000 479,000 285,000 740,500 795,000 400,200 663,300 318,500 345,500 300,000 302,000 540,000

4. การพัฒนาครูแกนนําและบุคลากร
ทางการศึกษาปฐมวัยเพื่อการจัดการเรียนรู
250 คน/220
ตามแนวโครงการพระราชดําริบาน
โรงเรียน
นักวิทยาศาสตรนอยและแนวทางสะเต็ม
ศึกษา
แผนการใชจายงบประมาณ

ไตรมาส 1
พ.ย.

3,348,000

500,000

2,500 2,380,000 45,000

165,000
27
รายการ

200 คน

4,500

50 คน

98,400 1,787,200 641,300

220
โรงเรียน
358,200 458,400
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5. การยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับ
อําเภอดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ
เทคโนโลยี ในจังหวัดหนองคาย
แผนการใชจายงบประมาณ
6. การยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับ
อําเภอดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ
เทคโนโลยี ในจังหวัดจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ
แผนการใชจายงบประมาณ
7. การยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับ
อําเภอดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ
เทคโนโลยี ในจังหวัดจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
แผนการใชจายงบประมาณ
8. การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
เทคโนโลยี ในโรงเรียนปทุมคงคา
แผนการใชจายงบประมาณ
9. การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
เทคโนโลยี ในโรงเรียนดาราคาม ภายใต
การดูแลของ สสวท.
แผนการใชจายงบประมาณ

36
โรงเรียน

36 โรงเรียน
3,000,000 1,356,397 653,546 303,048 687,009

23
โรงเรียน

23 โรงเรียน
2,700,000

26,000

198,000 100,000

18,400

81,600

730,420 979,340

56,120 230,000 280,120
20
โรงเรียน

20 โรงเรียน
1,920,050

127,900

5,000

40 คน
250,000

15,500

10,000

13,000

52,420

486,560 274,560 215,720 195,340

30 คน

10 คน

160,000

30,000

10,000

3,000

2,000

42,150

520,400

5,500

1,000

10 คน /3
เลม

270,000

10 คน
/3 เลม
76,700

39,000

69,000

39,000

19,000

27,300
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10. การยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับ
อําเภอดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
เทคโนโลยี
แผนการใชจายงบประมาณ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

3,850 คน/1
หลักสูตร

1
หลักสูตร

1,500
คน

1,000
คน

500 คน

500 คน

350 คน

21,980,000 48,000 97,600 947,150 1,595,950 1,660,800 3,657,017 5,403,575 4,569,668 49,000 3,158,070 745,170 48,000
45,047,050 2,266,397 2,205,646 1,994,598 5,774,459 2,761,200 4,974,637 9,299,755 7,107,368 804,340 4,161,410 1,980,140 1,717,100
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18. หนวยงานรับผิดชอบกิจกรรมและหนวยงานรวมดําเนินงาน
หนวยงาน
หนวยงานของ สสวท.
รับผิดชอบ
ที่รวมดําเนินการ
กิจกรรม
กิจกรรม
บทบาท/
หนวยงาน
หนาที่
1. การยกระดับคุณภาพ
สํานักบริหาร - สํานักวิชาการ ดําเนินการ
โรงเรียนระดับอําเภอ ดาน
เครือขายและ - สํานักนวัตกรรม จัดอบรม
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร
พัฒนาวิชาชีพครู
และเทคโนโลยี
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- สํานักวิจัยและ
ประเมิน
มาตรฐาน
19. ผูรับผิดชอบโครงการ
19.1 หัวหนาโครงการ
ชื่อ-สกุล ดร. วรวรงค รักเรืองเดช
E-mail address wrakr@ipst.ac.th
19.2 เลขานุการโครงการ
ชื่อ-สกุล ดร.เขมวดี พงศานนท
E-mail address kpong@ipst.ac.th

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

โทรศัพท 0-2392-4021 ตอ 1326

โทรศัพท 0-2392-4021 ตอ 1151
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โครงการหลัก 14
1. ชื่อโครงการ พัฒนาและขยายบริการของศูนย์เรียนรู้ดิจิทัล
2. ลักษณะโครงการ

 ใหม่

 ต่อเนื่อง

3. ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
 ประเด็นที่ 4.2 การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต
 ประเด็นย่อยที่ 4.2.2 ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น
ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินยั พัฒนาทักษะ
ความสามารถการเรียนรู้ที่สอดรับกับทักษะ
ในศตวรรษที่ 21
 เป้าหมายที่ 1 คนไทยเป็นคนดี
 ประเด็นที่ 4.3 ปฏิรูปกระบวนการ
คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับ
เรียนรู้ทตี่ อบสนองต่อการเปลีย่ นแปลง
วิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
ในศตวรรษที่ 21
 เป้าหมายที่ 2 สังคมไทยมี
 ประเด็นย่อยที่ 4.3.1 การปรับเปลีย่ น
สภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุน
ระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะ
ต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
สาหรับศตวรรษที่ 21
 ประเด็นย่อยที่ 4.3.2 การเปลีย่ นโฉม
บทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่
 ประเด็นย่อยที่ 4.3.6 การวางพื้นฐาน
ระบบรองรับการเรียนรูโ้ ดยใช้ดิจิทลั
แพลตฟอร์ม

4. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง

แนวทางที่เกี่ยวข้อง
 แนวทางการพัฒนา 3.2 พัฒนา
ศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และ
 เป้าหมายที่ 2 คนในสังคมไทย
ความสามารถในการดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า
ทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และ
 3.2.1 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนา
ความสามารถเพิ่มขึ้น
ทักษะทางสมองและทักษะทางสังคม
 เป้าหมายที่ 3 คนไทยได้รับ
ที่เหมาะสม
การศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพสูงตามมาตรฐาน
 3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุน่ ให้มี
สากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
อย่างต่อเนื่อง
มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการทางาน
และการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน
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ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง

แนวทางที่เกี่ยวข้อง
 แนวทางการพัฒนา 3.3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 3.3.6 จัดทาสื่อการเรียนรู้ที่เป็นสือ่
อิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้งานผ่าน
ระบบอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ให้คนทุกกลุ่ม
สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก ทั่วถึง ไม่
จากัดเวลาและสถานที่ และใช้มาตรการทาง
ภาษีจูงใจให้ภาคเอกชนผลิตหนังสือ สื่อการ
อ่านและการเรียนรู้ที่มีคณ
ุ ภาพและราคาถูก

5. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
6. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ข้อย่อย 3.3 การพัฒนาการเรียนรู้
เป้าหมาย 1. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
สามารถแก้ไขปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีประสิทธิผล มีนิสัย
ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญา
7. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สสวท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ขับ เคลื่ อนกระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
ให้เน้นความเข้าใจ ลงมือปฏิบัติการ และสามารถนาไปใช้จริงทั้งในและนอกระบบ ตามแนวทาง สสวท.
เป้าประสงค์ มีกลไกขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตามแนวทาง สสวท. สาหรับสถานศึกษาทั้ง ในและนอกระบบ
กลยุทธ์ พัฒนากลไกขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตามแนวทาง สสวท. สาหรับสถานศึกษาทั้งในและนอก
ระบบ ให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค
ผลผลิต สถานศึกษานอกระบบ สมาคมวิชาชีพ และสถาบันต่างๆ จัดการเรียนรู้ตามแนว ของ สสวท.
นอกชั้นเรียนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ผลลัพธ์ นักเรียนไทยมีความรู้ ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สามารถ
นาไปใช้แก้ปัญหาการดารงชีพและเป็นประชากรที่มีความรู้ นักวิชาชีพฐานดี
8. หลักการและเหตุผล
ความแพร่หลายของเทคโนโลยีดิจิทัลทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกภาคส่วนของสังคม ในส่วนของ
การศึกษานั้น ความแพร่หลายและความหลากหลายของสื่อดิจิทัลทาให้เกิดการใช้ประโยชน์ในการศึกษามาก
ขึ้น ความสามารถในการสื่อสารเปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านหลากหลายช่องทาง เครือข่าย
สังคมออนไลน์ทาให้เกิดปฏิสัมพันธ์รูปแบบใหม่ระหว่างผู้เรียน ผู้สอน และ ผู้ปกครอง ในขณะเดียวกันการ
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เปลี่ยนแปลงในภาคเศรษฐกิจและสังคมก็ทาให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของความต้องการแรงงาน ทักษะ และ
คุณลักษณ์ของผู้จบการศึกษา
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ดาเนินโครงการที่ใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียนการสอนวิ ทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ เทคโนโลยี มาบ้างแล้วเป็นระยะเวลา
หนึ่ ง เช่น การพัฒ นาศูน ย์ เรี ย นรู้ ดิจิ ทัล (Learning Space) การใช้ QR code และ สื่ อ AR (Augmented
Reality) ในหนังสือเรียน อย่างไรก็ตาม แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและโครงสร้างพื้นฐานการสื่อสาร
ในปัจจุบัน ทาให้คาดได้ว่าจะมีการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคการศึกษาขึ้นอีกมากใน
อนาคต ซึ่งการดาเนินการที่ผ่านมาเมื่อพิจารณาจานวนและความพึงพอใจของผู้ใช้งาน นับได้ว่ามีความสาเร็จ
ในระดับหนึ่ง
สสวท. จึงมีความประสงค์จะทาโครงการวิจัยระบบจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ขึ้น เพื่อศึกษาวิจัย เก็บ
และวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานสื่อประกอบแบบดิจิทัล ที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล โดยในปีงบประมาณ
2564 นี้ เป็นการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมจากที่ได้ดาเนินการในปี 2563 โดยการเพิ่มเนื้อหาวิชา เพิ่มระดับชั้น และ
เพิ่มโมดูลการเรียนรู้ใหม่ๆ นอกจากนี้จะมีการเพิ่มโรงเรียนที่ใช้ศึกษาวิจัยให้มากขึ้นให้สอดคล้องกับรงการ
พัฒนาเนื้อหาการเรียนรู้ในรูปแบบดิจิทัลที่มีการวางเป้าหมายให้ครอบคลุมระดับชั้นมัธยมศึกษาตั้งแต่ปีที่ 1 ถึง
6 ทุกสาระวิชาที่ สสวท. รับผิดชอบ
9. วัตถุประสงค์
9.1 เพื่อศึกษาวิจัยการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ที่ช่วยให้ผู้เรียนมีสื่อประกอบที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุก
เวลา
9.2 เพื่อศึกษาวิจัยการใช้สื่อประกอบดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน
9.3 เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาล
9.4 เพื่อให้ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไปสามารถใช้สื่อ และองค์ความรู้ของ สสวท.
ในรูปแบบดิจิทัล ในการพัฒนาตนเองได้
9.5 เพื่อพัฒนาและขยายบริการศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลฯ ในการเผยแพร่และให้บริการหลักสูตร สื่อ แผนการ
จัดการเรียนรู้ และองค์ความรู้ของ สสวท. ในรูปแบบดิจิทัล
9.6 เพื่อให้ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงหลักสูตร สื่อ
แผนการจัดการเรียนรู้ และองค์ความรู้ของ สสวท. ในรูปแบบดิจิทัลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทุก
ที่ทุกเวลา
10. เป้าหมายของโครงการหลัก
10.1 ผลผลิต (Output)
ตัวชี้วัดผลผลิต
1. สื่อประกอบระบบการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์
2. เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
3. รายงานการใช้งานศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลที่สามารถรองรับการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี

10.2 ผลลัพธ์ (Outcome)

ค่าเป้าหมาย
หน่วยนับ
2563
หลักสูตร
เครื่องมือ

7
2

ฉบับ

3
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ค่าเป้าหมาย
หน่วยนับ 2563

ตัวชี้วัดผลลัพธ์
เชิงปริมาณ
1. นักเรียนสามารถศึกษาเนื้อหาและสื่อได้ทุกที่ทุกเวลา
2. จานวนการเข้าใช้งานหลักสูตร สื่อ แผนการจัดการเรียนรู้ และองค์ความรู้ของ สสวท. ในรูปแบบ
ดิจิทัลผ่านศูนย์เรียนรู้ดจิ ิทัล

ช่วงชั้น
ล้านราย

1
7

ช่วงชั้น
ระดับ

1
4

เชิงคุณภาพ
1. สื่อประกอบแบบดิจิทัลและเนื้อหาวิชาที่มีในแพลทฟอร์มช่วยให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหามากขื้น
2. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานของศูนย์เรียนรู้ดิจิทัล

11. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของกิจกรรมหลักของโครงการ
กิจกรรมหลัก

ค่าเป้าหมาย
หน่วยนับ 2563

ตัวชี้วัดผลผลิต

1. การวิจัยระบบจัดการเรียนรู้แบบ
ออนไลน์
2. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์เพื่อสนับสนุนการ
เรียนรู้และเทคโนโลยีดจิ ิทัลเพื่อการวัด
และประเมินผล (ยกเลิกกิจกรรม)
3. การพัฒนาและขยายบริการของศูนย์
เรียนรูด้ ิจิทัลด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (IPST
Learning Space)

12. กลุม่ เป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์

สื่อประกอบระบบการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์

หลักสูตร

7

เครื่องมือดิจิทลั เพื่อการเรียนรู้เชิงสารวจ และ
เครื่องมือดิจิทลั เพื่อการวัดและประเมินผล

เครื่องมือ

2

รายงานการใช้งานศูนย์เรียนรูด้ ิจิทลั ที่สามารถรองรับ
การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี

รายงาน

3

นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั่วประเทศ

13. พื้นที่การดาเนินการ ทั่วประเทศ
14. ระยะเวลาดาเนินโครงการ

ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563

15. วงเงินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จานวน 10,184,100 บาท

16. เป้าหมายและงบประมาณ
กิจกรรม
1. การวิจัยระบบจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์

เป้าหมาย 2563
7 หลักสูตร

งบประมาณ 2563
5,000,000
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กิจกรรม
2. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการวัด
และประเมินผล (ยกเลิกกิจกรรม)
3. การพัฒนาและขยายบริการของศูนย์เรียนรู้ดิจิทัล
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (IPST
Learning Space)
รวม

เป้าหมาย 2563

งบประมาณ 2563

2 เครื่องมือ

300

3 รายงาน

5,183,800
10,184,100
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17. แผนการดาเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 การวิจัยระบบ
จัดการเรียนรู้แบบออนไลน์
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรมที่ 2 การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้และ
เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อการวัดและ
ประเมินผล (ยกเลิกกิจกรรม)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาและ
ขยายบริการของศูนย์เรียนรู้
ดิจิทัลด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
(IPST Learning Space)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

เป้าหมาย/
งบประมาณ

ต.ค.

ไตรมาส 1
พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ไตรมาส 2
ก.พ.

34,000

76,000

มี.ค.

เม.ย.

7 หลักสูตร
5,000,000

50,000

74,000

172,000

ไตรมาส 3
พ.ค.
มิ.ย.
2
3 หลักสูตร
หลักสูตร
620,000

1,125,000

ก.ค.

ไตรมาส 4
ส.ค.
2
หลักสูตร

213,000 1,553,000

ก.ย.

1,083,000

-

300

300

1 รายงาน

3 รายงาน

5,183,800 680,000

100,125

10,184,100 680,000 150,425

123,403

2 รายงาน

0

839,413

125,443

42,000

218,823

1,326,533

123,403 34,000

915,413

199,443

214,000

838,823

2,451,533

44,400

486,508

1,197,152

257,400 2,039,508

2,280,152
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18. หน่วยงานรับผิดชอบกิจกรรมและหน่วยงานร่วมดาเนินงาน
กิจกรรม
การพัฒนาและขยาย
บริการของศูนย์เรียนรู้
ดิจิทัลด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี (IPST
Learning Space)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กิจกรรม

หน่วยงานของ สสวท.
ที่ร่วมดาเนินการ
หน่วยงาน

บทบาท/หน้าที่

หน่วยงานภายนอก
ที่ร่วมดาเนินการ
บทบาท/
หน่วยงาน
หน้าที่

ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อ - สานักวิชาการ
- สร้างหลักสูตร
การเรียนรู้
สานักวิจัยและ
ออนไลน์บนระบบ
ประเมินมาตรฐาน อบรมครู
- ตอบคาถาม
ด้านวิชาการ
- สร้างข้อสอบ
ออนไลน์บนระบบ
การสอบออนไลน์
- จัดทารายละเอียด
สื่อและนาเข้าข้อมูล
เพื่อเตรียมเผยแพร่

การนาร่องการจัด
การศึกษาวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีในยุคดิจิทลั

19. ผู้รับผิดชอบโครงการ
19.1 หัวหน้าโครงการ
ชื่อ-สกุล ดร. ชัยวุฒิ เลิศวนสิริวรรณ
E-mail address clert@ipst.ac.th
19.2 เลขานุการโครงการ
ชื่อ-สกุล ดร. เบญจพร วรรธนวหะ
E-mail address bwatt@ipst.ac.th

โรงเรียนที่ได้รับ
คัดเลือกจานวน
45 โรงเรียน

โทรศัพท์ 02-392-4021 ต่อ 2406

โทรศัพท์ 02-392-4021 ต่อ 2404

ร่วมนาร่องการ
จัดการศึกษา
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี
ในยุคดิจิทัล
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โครงการหลัก 16
1. ชื่อโครงการหลัก บริหารการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)
2. ลักษณะโครงการ

 ใหม่

 ต่อเนื่อง

3. ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง

 เป้าหมายที่ 1 คนไทยเป็นคนดี
คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถี
ชีวิตในศตวรรษที่ 21
 เป้าหมายที่ 2 สังคมไทยมี
สภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุน
ต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
 ประเด็นที่ 4.2 การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต
 ประเด็นย่อยที่ 4.2.2 ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝัง
ความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะความสามารถ
การเรียนรู้ที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21
 ประเด็นที่ 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้
ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
 ประเด็นย่อยที่ 4.3.1 การปรับเปลีย่ นระบบการ
เรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสาหรับศตวรรษที่ 21
 ประเด็นย่อยที่ 4.3.2 การเปลีย่ นโฉมบทบาท
“ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่
 ประเด็นย่อยที่ 4.3.3 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
บริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท
 ประเด็นย่อยที่ 4.3.4 การพัฒนาระบบการเรียนรู้
ตลอดชีวิต

4. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง

แนวทางที่เกี่ยวข้อง

 เป้าหมายที่ 2 คนในสังคมไทย
 แนวทางการพัฒนา 3.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มี
ทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และ
ทักษะความรู้ และความสามารถในการดารงชีวิต
ความสามารถเพิ่มขึ้น
อย่างมีคุณค่า
 เป้าหมายที่ 3 คนไทยได้รับ
 3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุน่ ให้มีทักษะ
การศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพสูงตามมาตรฐาน การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้าง สากลและสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง สร้างสรรค์ มีทักษะการทางานและการใช้ชีวิตที่พร้อม
และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ อย่างต่อเนื่อง
เข้าสู่ตลาดงาน
 แนวทางการพัฒนา 3.3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 3.3.1 ปรับหลักสูตรการผลิตครูทเี่ น้นสมรรถนะ
มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นผู้แนะนาและสามารถ
กระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน
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5. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม
6. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ข้อย่อย 3.3 การพัฒนาการเรียนรู้
เป้าหมาย 1. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
สามารถแก้ไขปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีประสิทธิผล มีนิสัย
ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญา
7. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สสวท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เร่งรัด พัฒนา และส่งเสริม ผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อเป็นกาลังในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตามนโยบายประเทศไทย 4.0
เป้าประสงค์ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพเข้าสู่อาชีพที่เหมาะสม
เพื่อเป็นกาลังในการพัฒนาประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0
กลยุทธ์ ผลิตและพัฒนาครูคุณภาพ เพื่อเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง ในการขับเคลื่อนการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ
ผลผลิต บัณฑิต สควค. มีคุณภาพและสามารถเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงขับเคลื่อนการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ผลลัพธ์
ประเทศไทยมีนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักเทคโนโลยี นักนวัตกรรมและผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เพิ่มขึ้นจากการสร้างนักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษ
8. หลักการและเหตุผล
ด้ว ยคณะกรรมการกาหนดนโยบายการดาเนินงานพัฒ นาและส่ งเสริมผู้ มีค วามสามารถพิเศษทาง
วิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ในการประชุ ม ครั้ งที่ 34-2/2560 เมื่ อ วัน ที่ 9 มี น าคม พ.ศ. 2560 ได้ มี ม ติ
เห็นชอบ ในหลักการให้ปรับปรุงและขยายระยะเวลาการดาเนินงานโครงการ สควค. ระยะที่ 3 จากเดิม พ.ศ.
2556 - 2561 ไปอีก 5 ปี เป็น พ.ศ.2562 - 2566 โดยขยายกลุ่มเป้าหมายผู้รับทุน ปรับรูปแบบการสรรหา
และพัฒนาผู้รับทุน และปรับรูปแบบการบริ หารโครงการโดยการประกันคุณภาพ ซึ่งแต่ละปีจะดาเนินการให้
ทุนระดับปริญญาตรีจานวนปีล ะไม่เกิน 200 ทุน เพื่อสร้างความเข้มแข็งทั้งด้านวิชาการ ภาษาอังกฤษ และ
การปลูกฝังความเป็นครู ให้มีความพร้อมก่อนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ทุนระดับปริญญาโทจานวนปีละ
ไม่เกิน 250 ทุน และทุนต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพ ณ ต่างประเทศ จานวนปีละไม่เกิน 50 ทุน
ดังนั้น สสวท. จึงได้จัดทาโครงการบริหารการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ (สควค.) ขึ้น เพื่ อสรรหาบุ คคลทั่วไปเข้ารับทุนและพัฒ นาให้ มีศักยภาพสูง สาหรับเป็นครูใน
โรงเรียน ที่มีการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ในสังกัด สพฐ. ซึ่งจะเป็นกาลัง
สาคัญที่จะช่วยยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน ช่วยแก้ไขปัญหาการ
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ขาดแคลนครูในสาขาเฉพาะทาง และสอดรับกับ ยุทธศาสตร์ชาติ เรื่อง การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
เป็ นการยกระดับ คุณ ภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้ มีคุณ ภาพ และยุทธศาสตร์ที่ 4 “เร่งรัด พัฒ นา และ
ส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อเป็นกาลังในการพัฒ นา
ประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตามนโยบายประเทศไทย 4.0” นอกจากนี้ ยังเป็นการ
ดาเนินงานต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2562 ในเรื่องการพัฒนาศักยภาพผู้รับทุนรุ่น 6 การพัฒนาศักยภาพครู
ต่อเนื่องหลังสาเร็จการศึกษา และการติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้สาเร็จการศึกษาทุนโครงการ สควค. ที่เข้า
ปฏิบัติงานสอนในโรงเรียน รวมถึงการสร้างเครือข่ายวิชาการของผู้สาเร็จการศึกษาทุนโครงการ สควค. และ
การติดตาม การพัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
9. วัตถุประสงค์
9.1 เพื่อสรรหาบุคคลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการคัดเลือกเข้ารับทุนโครงการ สควค.
9.2 เพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้รับทุนให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
นักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
9.3 เพื่อส่งเสริมให้บัณฑิต สควค. มีศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
10. เป้าหมายของโครงการหลัก
10.1 ผลผลิต (Output)
ตัวชี้วัดผลผลิต
เชิงปริมาณ
1. ผู้รับทุนโครงการ สควค.
2. ผู้รับทุนโครงการ สควค. ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ
3. รายงานการติดตามผลการปฏิบัติงานสอนของผู้สาเร็จการศึกษาทุนโครงการ สควค.
เชิงคุณภาพ
1. ผู้รับทุนมีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด

ค่าเป้าหมาย
หน่วยนับ 2563
คน
คน

20
164

ฉบับ

1

ร้อยละ

80

10.2 ผลลัพธ์ (Outcome)
ตัวชี้วัดผลลัพธ์
เชิงปริมาณ
1. ผู้สาเร็จการศึกษาโครงการ สควค. มีศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้าหาความรู้ และช่วย
ในการศึกษาได้
เชิงคุณภาพ

ค่าเป้าหมาย
หน่วยนับ 2563
ร้อยละ

80
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ตัวชี้วัดผลลัพธ์
1. ผู้สาเร็จการศึกษาโครงการ สควค. มีผลการประเมินจากผู้บังคับบัญชาอยู่ในระดับดี

ค่าเป้าหมาย
หน่วยนับ 2563
ร้อยละ
80

11. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของกิจกรรมหลักของโครงการ
กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัดผลผลิต

การพัฒนาและส่งเสริมการผลิตครู 1. จานวนผู้รับทุนโครงการ สควค.
ที่มีความสามารถพิเศษทาง
2. จานวนผู้รับทุนโครงการ สควค. ที่ได้รับการ
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
พัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยี และ
ภาษาอังกฤษ
3. รายงานการติดตามผลการปฏิบัติงานสอนของผู้สาเร็จ
การศึกษาทุนโครงการ สควค.

ค่าเป้าหมาย
หน่วยนับ 2563
คน
20
คน
164

ฉบับ

12. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ ผู้รับทุนโครงการ สควค. และศูนย์ร่วมผลิต
13. พื้นที่การดาเนินการ จังหวัดที่มีศูนย์ร่วมผลิตตั้งอยู่
14. ระยะเวลาดาเนินโครงการ ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563
15. วงเงินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 12,772,400 บาท
16. เป้าหมายและงบประมาณ
กิจกรรม
การพัฒนาและส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
1. สรรหาและคัดเลือกผู้รับทุนโครงการ สควค.
2. พัฒนาศักยภาพของผู้รับทุนโครงการ สควค.
3. บรรจุ ติดตามผลการศึกษา ผลการปฏิบัติงานของ
ผู้รับทุน และการอบรมหลังสาเร็จการศึกษา
รวม

เป้าหมาย

20 คน
164 คน
รายงาน
1 ฉบับ

งบประมาณ

848,000
5,317,000
6,607,400
12,772,400

1
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17. แผนการดาเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 สรรหาและคัดเลือก
ผู้รับทุนโครงการ สควค.
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพของ
ผู้รับทุนโครงการ สควค.
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรมที่ 3 บรรจุ ติดตามผล
การศึกษา ผลการปฏิบัติงานของ
ผู้รับทุน และการอบรมหลังสาเร็จ
การศึกษา
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

เป้าหมาย/
งบประมาณ
20 คน

ต.ค.

ไตรมาส 1
พ.ย.

848,000

ธ.ค.

ม.ค.

236,000 267,000

ไตรมาส 2
ก.พ.

มี.ค.

50,000

65,000

เม.ย.

ไตรมาส 3
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ไตรมาส 4
ส.ค.
20 คน

50,000

50,000

50,000

50,000

30,000

164 คน

ก.ย.

164 คน

5,317,000
รายงาน
1 ฉบับ

34,000

200,000 200,000 370,000 399,000 640,000 600,000 700,000

6,607,400
12,772,400

111,000 200,000

700,000 600,000 840,000

34,000
1 รายงาน

92,000

290,000 626,400 750,000 800,000 885,000

802,000 851,000 800,000 400,000

145,000 400,000 528,000 927,000 1,075,400 1,455,000 1,450,000 1,635,000 1,552,000 1,501,000 1,670,000 434,000
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18. หน่วยงานรับผิดชอบกิจกรรมและหน่วยงานร่วมดาเนินงาน
หน่วยงาน หน่วยงานของ สสวท.
รับผิดชอบ
ที่ร่วมดาเนินการ
กิจกรรม
กิจกรรม
บทบาท/
หน่วยงาน
หน้าที่
การพัฒนาและส่งเสริม
การผลิตครูที่มีความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
1. สรรหาและคัดเลือกผู้รับทุน
ฝ่าย
สานัก
กรรมการ
โครงการ สควค.
สควค. วิชาการ สัมภาษณ์
2. พัฒนาศักยภาพของผู้รับ
ทุนโครงการ สควค.

ฝ่าย
สควค.

สานัก
วิชาการ

3. บรรจุ ติดตามผลการศึกษา
ผลการปฏิบัติงานของผู้รับทุน
และการอบรมหลังสาเร็จ
การศึกษา

ฝ่าย
สควค.

สานัก
วิชาการ

19. ผู้รับผิดชอบโครงการ
19.1 หัวหน้าโครงการ
ชื่อ-สกุล ดร. พรชัย อินทร์ฉาย
E-mail address pinch@ipst.ac.th
19.2 เลขานุการโครงการ
ชื่อ-สกุล ดร. นันทวัน สมสุข
E-mail address nnant@ipst.ac.th

หน่วยงานภายนอกที่ร่วม
ดาเนินการ
หน่วยงาน

1. ศูนย์
มหาวิทยาลัย
2. สทศ.
วิทยากร ชี้แจง 1. มทส.
หลักสูตรที่
2. รร.ฝึก
ปรับเปลี่ยน
ประสบการณ์
วิชาชีพครู
วิทยากร ชี้แจง 1.ศูนย์เครือข่าย
หลักสูตรที่
สควค. ระดับ
ปรับเปลี่ยน
ภูมิภาค

บทบาท/หน้าที่

1. พัฒนาผู้รับ
ทุน
2. สร้างข้อสอบ
1. ศูนย์อบรม
2. พัฒนาผู้รับ
ทุน
1. เป็นศูนย์
ประสาน และ
จัดการอบรม

โทรศัพท์ 02-392-4021 ต่อ 2301

โทรศัพท์ 02-392-4021 ต่อ 7601
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โครงการหลัก 17
1. ชื่อโครงการ บริหารการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)
2. ลักษณะโครงการ



ใหม่



ต่อเนื่อง

3. ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง

 เป้าหมายที่ 1 คนไทยเป็นคนดี
คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา
วิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
และเสริมสร้างศักยภาพ
 เป้าหมายที่ 2 สังคมไทยมี
ทรัพยากรมนุษย์
สภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุน
ต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
 ประเด็นที่ 4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
 ประเด็นย่อยที่ 4.2.2 ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความ
เป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะความสามารถการเรียนรู้ที่
สอดรับกับทักษะ
ในศตวรรษที่ 21
 ประเด็นที่ 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ทตี่ อบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
 ประเด็นย่อยที่ 4.3.1 การปรับเปลีย่ นระบบการเรียนรู้
ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสาหรับศตวรรษที่ 21
 ประเด็นย่อยที่ 4.3.2 การเปลีย่ นโฉมบทบาท “ครู”
ให้เป็นครูยุคใหม่
 ประเด็นย่อยที่ 4.3.3 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
บริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท
 ประเด็นย่อยที่ 4.3.4 การพัฒนาระบบการเรียนรู้
ตลอดชีวิต

4. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง

แนวทางที่เกี่ยวข้อง
 แนวทางการพัฒนา 3.2 พัฒนาศักยภาพคนให้
มีทักษะความรู้ และความสามารถในการดารงชีวิต
อย่างมีคุณค่า
 เป้าหมายที่ 2 คนในสังคมไทย
 3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุน่ ให้มีทักษะ
ทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้
การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
และความสามารถเพิ่มขึ้น
มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการทางานและการใช้
 เป้าหมายที่ 3 คนไทยได้รับ
ชีวิตที่พร้อมเข้าสูต่ ลาดงาน
การศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพสูงตาม
 แนวทางการพัฒนา 3.3 ยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
 3.3.1 ปรับหลักสูตรการผลิตครูทเี่ น้น
สมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นผู้แนะนา
และสามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน

5. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
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6. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ข้อย่อย 3.3 การพัฒนาการเรียนรู้
เป้าหมาย 1. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
สามารถแก้ไขปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีประสิทธิผล มีนิสัย
ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญา
7. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สสวท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เร่งรัด พัฒนา และส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อเป็นกาลังในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตามนโยบาย
ประเทศไทย 4.0
เป้าประสงค์ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพเข้าสู่อาชีพที่เหมาะสมเพื่อ
เป็นกาลังในการพัฒนาประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0
กลยุทธ์ ผลิตและพัฒนานักวิจัยคุณภาพ เพื่อเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักนวัตกรรม และนักเทคโนโลยี
ชั้นนาของประเทศ
ผลผลิต
บัณฑิต พสวท. และโอลิมปิกวิชาการ มีคุณภาพและเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักนวัตกรรมและนัก
เทคโนโลยีชั้นนาของประเทศ
ผลลัพธ์
ประเทศไทยมีนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักเทคโนโลยี นักนวัตกรรมและผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เพิ่มขึ้นจากการสร้างนักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษ
8. หลักการและเหตุผล
นักเรียน นักศึกษา เป็นทรัพยากรหลักด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถจะ
ขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความก้าวหน้า การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงมีบทบาทที่สาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศเพราะการศึกษาคือรากฐานของ
การพัฒนาทรั พยากรมนุ ษย์ โดยโครงการ พสวท. มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างฐานกาลังคนของชาติในอนาคต
การจูงใจให้นักเรียนและนักศึกษาที่มีศักยภาพสูงหรือความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สนใจมาสมัครรับทุน เพื่อศึกษาต่อเนื่องจนถึงระดับปริญญาเอก มีความรู้ สนใจและเลือกประกอบอาชีพเป็น
นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักนวัตกรรม และนักเทคโนโลยีซึ่งเป็นสาขาสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ
9. วัตถุประสงค์
9.1 เพื่อสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เข้ารับทุน
ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษา เพื่อศึกษาต่อเนื่องจนถึงระดับปริญญาเอก
ทั้งในและต่างประเทศ
9.2 เพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักเรียนทุนสู่มาตรฐานสากล
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9.3 เพื่อให้ผู้รับทุนนาองค์ความรู้ไปบูรณาการและ/หรือต่อยอดพัฒนาเป็นโครงงานหรือผลงานวิจัยเผยแพร่
ในเวที วิชาการและ/หรือการประชุมวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนได้มีโอกาสนาองค์ความรู้และ/หรือนวัตกรรมที่เกิดจากนักเรียนทุนหรือ บัณฑิต พสวท.
ไปต่อยอดเพื่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกทางเศรษฐกิจของประเทศ
9.4 เพื่อติดตามผลการดาเนินงานพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10. เป้าหมายของโครงการหลัก
10.1 ผลผลิต (Output)
ตัวชี้วัดผลผลิต
เชิงปริมาณ
1. เครื่ อ งมื อ ส าหรั บ สรรหา คั ด เลื อ กนั ก เรี ย นเข้ า รั บ ทุ น ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาและ
ระดับอุดมศึกษา
2. นักเรียนที่ผ่านการสรรหา คัดเลือกเข้ารับทุน
3. นักเรียนทุนได้รับการพัฒนาศักยภาพ
4. นักเรียนทุนได้รับรางวัลหรือคัดเลือกร่วมกิจกรรม ระดับชาติหรือนานาชาติ
5. ผลงานวิจัยของนักเรียนทุน/บัณฑิตทุนเผยแพร่สู่สาธารณชน
6. ครูและบุคลากรในเครือข่าย พสวท. ได้รับการส่งเสริมศักยภาพ
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียน หรือบัณฑิตได้รับรางวัล หรือได้รับการส่งเสริมศักยภาพ
2. ผู้สาเร็จการศึกษาผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานที่กาหนด

ค่าเป้าหมาย
หน่วยนับ 2563
ฉบับ

9

คน
คน
คน

140
1,200
80

เรื่อง
คน

180
70

ร้อยละ
ร้อยละ

80
80

10.2 ผลลัพธ์ (Outcome)
ตัวชี้วัดผลลัพธ์
เชิงปริมาณ
1. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถ
นาองค์ความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาไปต่อยอดสร้างโครงงาน/ผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาประเทศ และมีผลงานที่ได้มาตรฐานสากล
2. ครูและบุคลากรในเครือข่าย พสวท. ได้รับการส่งเสริมศักยภาพ
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียน หรือบัณฑิตได้รับรางวัล หรือได้รับการส่งเสริมศักยภาพ
2. ผู้สาเร็จการศึกษาผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานที่กาหนด

ค่าเป้าหมาย
หน่วยนับ 2563
คน

1,200

คน

70

ร้อยละ
ร้อยละ

80
80

110

11. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของกิจกรรมหลักของโครงการ
กิจกรรมหลัก
1. การสรรหา
พัฒนา และวิจัย
เพื่อส่งเสริม
ศักยภาพผู้รับทุน
พสวท. และการ
สร้างความเข้มแข็ง
เครือข่าย พสวท.

ค่าเป้าหมาย
หน่วยนับ 2563

ตัวชี้วัดผลผลิต
เชิงปริมาณ
1. เครื่องมือสาหรับสรรหา คัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนระดับ
มัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา
2. นักเรียนที่ผ่านการสรรหา คัดเลือกเข้ารับทุน
3. นักเรียนทุนได้รับการพัฒนาศักยภาพ
4. นักเรียนทุนได้รับรางวัลหรือคัดเลือกร่วมกิจกรรม ระดับชาติ
หรือนานาชาติ
5. ผลงานวิจัยของนักเรียนทุน/บัณฑิตทุนเผยแพร่สู่สาธารณชน
6. ครูและบุคลากรในเครือข่าย พสวท. ได้รับการส่งเสริมศักยภาพ
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียน หรือบัณฑิตได้รับรางวัล หรือได้รับการส่งเสริมศักยภาพ

ฉบับ

9

คน
คน
คน

210
1,200
80

เรื่อง
คน

180
60

คน

200

12. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ นักเรียนทุน พสวท. ศูนย์โรงเรียน พสวท. และมหาวิทยาลัยคู่ ศูนย์ 10 แห่ง
13. พื้นที่การดาเนินการ สสวท. ศูนย์โรงเรียน พสวท. ศูนย์มหาวิทยาลัย พสวท. หน่วยงานที่ร่วมทา
MOU กับ สสวท. หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
14. ระยะเวลาดาเนินโครงการ ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563
15. วงเงินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 43,242,300 บาท
16. เป้าหมายและงบประมาณ
กิจกรรม
1. การสรรหา พัฒนา และวิจัย เพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้รับทุน พสวท. และ
การสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย พสวท.
1.1 การสร้างเครื่องมือสรรหาและคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุน พสวท.
1.2 พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักเรียนทุน ครูผู้สอนนักเรียนทุนและการ
บริหารเครือข่ายสู่มาตรฐานสากล
1.3 การบริหารเครือข่าย วิจัย และประเมินโครงการ พสวท.
รวม

เป้าหมาย

งบประมาณ

450 คน
2,078 คน

12,168,906
21,050,220

1,200 คน

10,023,174
43,242,300
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17. แผนการดาเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 การสรรหา
พัฒนา และวิจัย เพื่อส่งเสริม
ศักยภาพผูร้ ับทุน พสวท. และ
การสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย
พสวท.
1.1 การสร้างเครื่องมือสรรหา
และคัดเลือกนักเรียนเข้ารับ
ทุน พสวท.
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
1.2 พัฒนาและส่งเสริม
ศักยภาพนักเรียนทุน ครูผสู้ อน
นักเรียนทุนและการบริหาร
เครือข่ายสู่มาตรฐานสากล

เป้าหมาย/
งบประมาณ

ธ.ค.

ม.ค.

ไตรมาส 2
ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

ไตรมาส 3
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ไตรมาส 4
ส.ค.

ก.ย.

210 คน

12,168,906 2,433,700 4,867,500
2,078 คน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 21,050,220
1.3 การบริหารเครือข่าย วิจัย 1,200 คน
และประเมินโครงการ พสวท.
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 10,023,174
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ต.ค.

ไตรมาส 1
พ.ย.

43,242,30

74,370

612,200

3,650,600

3,294,648

219,970

447,620 1,342,880
2,508,070 5,927,320 4,637,520

219,970

608,400

368,710

4,066,410

148,740

1,048,880

4,953,280

895,250

447,620

447,620

8,972,590

4,961,660

596,360

4,512,310 5,836,640

447,620

447,650

608,706

74,370 792,980

593,634

1,496,500 4,959,930 6,892,690 1,276,710 792,980
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18. หน่วยงานรับผิดชอบกิจกรรมและหน่วยงานร่วมดาเนินงาน
กิจกรรม
การสรรหา พัฒนา และวิจัย
เพื่อส่งเสริมศักยภาพผูร้ ับ
ทุน พสวท. และการสร้าง
ความเข้มแข็งเครือข่าย
พสวท.
1. การคัดเลือกนักเรียนเข้า
รับทุนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย รอบที่ 2
2. การอบรมโปรแกรมเสริม
นักเรียนทุน พสวท.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กิจกรรม

หน่วยงานของ สสวท.
ที่ร่วมดาเนินการ
บทบาท/
หน่วยงาน
หน้าที่

หน่วยงานภายนอก
ที่ร่วมดาเนินการ
หน่วยงาน

บทบาท/หน้าที่

พสวท.

-

-

อพวช.

สนามสอบการคัดเลือกรอบ
ที่ 2

พสวท.

-

-

3. การอบรมโปรแกรมเสริม
สาหรับครู
4. การพัฒนาศักยภาพครูใน
การสร้างงานวิจัยทางด้าน
การจัดการศึกษาสาหรับผู้มี
ความสามารถพิเศษเพื่อ
พัฒนานักเรียนทุน พสวท.
5. การประชุมวิชาการ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี ระดับ
มัธยมศึกษา

พสวท.

-

-

พสวท.

-

-

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์
ป๋วย อึ๊งภากรณ์
สวทช., มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสรุ นารี
เครือข่ายโรงเรียน ครู
และบัณฑิต พสวท.

สถานที่จัดอบรม
วิทยากร และประสานงาน
การจัดกิจกรรม
สถานที่จัดกิจกรรม และ
ประสานงานการจัดกิจกรรม
ครูพี่เลีย้ ง อาจารย์ที่ปรึกษา
โครงงาน

พสวท.

-

-

เครือข่ายโรงเรียน ครู
และบัณฑิต พสวท.

6. การประชุมวิชาการ
ATPAC และ ATPER
สาหรับนักเรียนทุน พสวท.
ระดับอุดมศึกษา
ต่างประเทศ

พสวท.

-

-

ATPAC และ ATPER

กรรมการ ประสานงานและ
ดาเนินการจัดกิจกรรม และ
อานวยความสะดวกสถานที่
จัดงานประชุมวิชาการ
ประสานงานและดาเนินการ
จัดกิจกรรม และอานวย
ความสะดวกสถานที่จดั งาน
ประชุมวิชาการ

19. ผู้รับผิดชอบโครงการ
19.1 หัวหน้าโครงการ
ชื่อ-สกุล ดร. พรชัย อินทร์ฉาย
E-mail address : pinch@ipst.ac.th
19.2 เลขานุการโครงการ
ชื่อ-สกุล นายมิตรชัย คางอก
E-mail address : mkham@ipst.ac.th

โทรศัพท์ 02-392-4021 ต่อ 1130

โทรศัพท์ 02-392-4021 ต่อ 2310
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โครงการหลัก 18
1. ชื่อโครงการ โอลิมปกวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ  ใหม



ตอเนื่อง

3. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติ
ยุทธศาสตรชาติที่เกี่ยวของ

ยุทธศาสตรชาติดานการ
พัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย

เปาหมายที่เกี่ยวของ

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

ประเด็นที่เกี่ยวของ
 ประเด็นที่ 4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวง
ชีวิต
• ประเด็นยอยที่ 4.2.2 ชวงวัยเรียน/วัยรุน ปลูกฝง
ความเปนคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะความสามารถการ
เรียนรูทสี่ อดรับกับทักษะ ในศตวรรษที่ 21
 ประเด็นที่ 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู
ที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
• ประเด็นยอยที่ 4.3.1 การปรับเปลีย่ นระบบการ
เรียนรูใหเอื้อตอการพัฒนาทักษะสําหรับศตวรรษที่
21
• ประเด็นยอยที่ 4.3.2 การเปลีย่ นโฉมบทบาท
“ครู” ใหเปนครูยุคใหม
• ประเด็นยอยที่ 4.3.3 การเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท
• ประเด็นยอยที่ 4.3.4 การพัฒนาระบบ
การเรียนรูตลอดชีวิต

4. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ

ยุทธศาสตรที่ 1 การ
เสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย

เปาหมายที่เกี่ยวของ

แนวทางที่เกี่ยวของ
 แนวทางการพัฒนา 3.2 พัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะ
ความรู และความสามารถในการดํารงชีวิตอยางมีคุณคา
 เปาหมายที่ 2 คนในสังคมไทย • 3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุน ใหมีทักษะการคิด
ทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู
วิเคราะหอยางเปนระบบ
และความสามารถเพิ่มขึ้น
มีความคิดสรางสรรค มีทักษะการทํางานและการใชชีวิตที่
 เปาหมายที่ 3 คนไทยไดรับ พรอมเขาสูต ลาดงาน
การศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพสูงตาม
 แนวทางการพัฒนา 3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา
มาตรฐานสากล และสามารถ
และการเรียนรูตลอดชีวิต
เรียนรูด วยตนเองอยางตอเนื่อง
• 3.3.1 ปรับหลักสูตรการผลิตครูทเี่ นนสมรรถนะ มีจิต
วิญญาณความเปนครู เปนผูแนะนําและสามารถกระตุนการ
เรียนรูของผูเ รียน
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5. ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
6. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ขอยอย 3.3 การพัฒนาการเรียนรู
เปาหมาย 1. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 สามารถ
แกไขปญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอื่นได อยางมีประสิทธิผล มีนิสัยใฝเรียนรู
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต
2. คนไทยไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปญญา
7. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร สสวท. ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
ยุทธศาสตรที่ 4 เรงรัด พัฒนา และสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
เทคโนโลยี เพื่อเปนกําลังในการพัฒนาประเทศดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตามนโยบาย
ประเทศไทย 4.0
เปาประสงค นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพเขาสูอาชีพที่เหมาะสม
เพื่อเปนกําลังในการพัฒนาประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0
กลยุทธ ผลิตและพัฒนานักวิจัยคุณภาพ เพื่อเปนนักวิทยาศาสตร นักวิจัย นักนวัตกรรม และนักเทคโนโลยี
ชั้นนําของประเทศ
ผลผลิต
1. บัณฑิต พสวท. และโอลิมปกวิชาการ มีคุณภาพและเปนนักวิทยาศาสตร นักวิจัย นักนวัตกรรมและ
นักเทคโนโลยีชั้นนําของประเทศ
ผลลัพธ
1. ประเทศไทยมีนักวิทยาศาสตร นักวิจัย นักเทคโนโลยี นักนวัตกรรมและผูเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นจากการสรางนักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษ
8. หลักการและเหตุผล
ความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี เปนหนึ่งในดัชนีชี้วัดความเจริญของแตละประเทศ
ซึ่งเกิดจากความรูความสามารถของนักวิทยาศาสตรที่ไดวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่สรางสรรคและเปนประโยชน
ตอมนุษยชาติ การกระตุนใหเยาวชนของชาติสนใจการเรียนรูทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรอยางจริงจัง
จึงเปนขั้นตอนสําคัญที่จะนําไปสูการสรางนักวิทยาศาสตร ผูเปนทรัพยากรบุคคลที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอ
การพัฒนาประเทศ ดังนั้นจึงไดจัดใหมีโครงการจัดสงผูแทนประเทศไทยไปแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตร
โอลิมปกระหวางประเทศ ซึ่งเริ่มดําเนินการตั้งแตป พ.ศ. 2532 และเปนโครงการที่ชวยส งเสริมการสร าง
บรรยากาศการเรียนการสอนคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรไดอยางกวางขวาง อีกทั้งยังเปนสวนหนึ่งในการ
ผลักดันใหเยาวชนไทยที่มีความตั้งใจศึกษาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ไดมีโอกาสแสดงความสามารถเต็มตาม
ศักยภาพของตนเอง นอกจากนี้ ผูแทนประเทศที่ไปเขารวมแขงขันยังมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณกับ
ผูแทนจากประเทศตาง ๆ ทั่วโลก คณะอาจารยไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนการจัดหลักสูตรและเนื้อหาการสอนวิชา
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คณิตศาสตร วิทยาศาสตรในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยนานาประเทศ อันจะเปนการสรางความสัมพันธ ที่ดี
อยางตอเนื่องถึงอนาคต ดังนั้น ผูแทนประเทศไทยที่เขารวมการแขงขัน รวมถึงนักเรียนที่ผานกิจกรรมการเรียน
การสอนในคายโอลิมปก ณ สสวท. จะไดรับโอกาสในการเรียนรูทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และประสบการณ
เขารวมแขงขันทางวิชาการในเวทีระดับโลก และจะเปนกําลังสําคัญสําหรับโรงเรียน ครู อาจารย และเพื่อน
นักเรียนดวยกัน รวมทั้งสามารถสอนเพื่อนในสถานศึกษาของตน ใหมีความรูความสามารถดานวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และเทคโนโลยีไดอีกดวย
9. วัตถุประสงค
9.1 เพื่อกระตุนใหเกิดบรรยากาศทางวิชาการ อันจะสงเสริมการเรียนการสอนคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
ใหเปนที่สนใจของเยาวชน ซึ่งจะนําไปสูการปรับปรุงระบบการเรียนการสอน ตลอดจนการวัดผล
ใหเหมาะสมและมีมาตรฐานเทียบเทากับประเทศที่พัฒนาแลว
9.2 เพื่อสงเสริมและเปดโอกาสใหเยาวชนไดแสดงความสามารถดานวิชาการและพัฒนาภูมิปญญาของตน
ใหสูงยิ่งๆ ขึ้น โดยการเขารวมแขงขันกับเยาวชนที่มีความสามารถจากนานาชาติ
9.3 เพื่อสงเสริมและสรางสัมพันธไมตรี ความเขาใจ พรอมกับแลกเปลี่ยนประสบการณ ความรู ความคิดเห็น
ระหวางครูและนักเรียนไทยกับครูและนักเรียนจากนานาชาติ
10. เปาหมายของโครงการหลัก
10.1 ผลผลิต (Output)
ตัวชี้วัดผลผลิต
เชิงปริมาณ
1. นักเรียนเขาอบรมวิชาการของ สสวท.
2. ผูแทนประเทศไทยเขารวมแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ
(วิชาคณิตศาสตร 6 คน คอมพิวเตอร 4 คน เคมี 4 คน ชีววิทยา 4 คนฟสิกส 8 คน วิทยาศาสตร
โลกและอวกาศ 4 คน และดาราศาสตรและฟสิกสดาราศาสตร 5 คน)
3. นักเรียนเขารวมกิจกรรมจิตอาสานักเรียนทุนโอลิมปกวิชาการฯ
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากศูนยโรงเรียนโอลิมปกวิชาการ คาย 1 สอวน. เขารวม
อบรมเชิงปฏิบัติการสาหรับครูผสู อนวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนที่เขาอบรมวิชาการของ สสวท. มีความรูความเขาใจไมนอ ยกวา
2. ผูแทนประเทศไทยที่เขารวมแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ ไดรับ
รางวัลจากการแขงขัน ไมนอยกวา
3. นักเรียนเขารวมกิจกรรมจิตอาสานักเรียนทุนโอลิมปกวิชาการฯ มีความรูความเขาใจในสาขา
ของโอลิมปกวิชาการฯ และสามารถนําความความรูไปประยุกตใช ไมนอยกวา

คาเปาหมาย
หนวยนับ
2563
คน
คน

220
35

คน

100

คน

150

รอยละ
รอยละ

85
90

รอยละ

90
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10.2 ผลลัพธ (Outcome)
คาเปาหมาย
หนวยนับ
2563

ตัวชี้วัดผลลัพธ
เชิงปริมาณ
1. ประเทศไทยมีเยาวชนผูไดรับรางวัลการแขงขันความสามารถพิเศษและอัจฉริยภาพระดับ
นานาชาติเทากับจานวนที่สงเขารวมแขงขัน
2. นักเรียนที่ไดรับคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทยฯ มีศักยภาพทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ตามเกณฑมาตรฐานสากล ไมนอยกวา
3. นักเรียนมีความตั้งใจ และสนใจศึกษาดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีมากขึ้น
ไมนอยกวา

คน

35

รอยละ

85

รอยละ

85

11. ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของกิจกรรมหลักของโครงการ
กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัดผลผลิต

1. การพัฒนานักเรียนและ
จัดสงผูแทนประเทศไทย
ไปแขงขันคณิตศาสตร
วิทยาศาสตรโอลิมปก
ระหวางประเทศ

1. นักเรียนเขาอบรมวิชาการของ สสวท.
2. ผูแทนประเทศไทยเขารวมแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตรโอลิมปก
ระหวางประเทศ (วิชาคณิตศาสตร 6 คน คอมพิวเตอร 4 คน เคมี 4 คน
ชีววิทยา 4 คนฟสิกส 8 คน วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ 4 คน และ
ดาราศาสตรและฟสิกสดาราศาสตร 5 คน)
3. นักเรียนเขารวมกิจกรรมจิตอาสานักเรียนทุนโอลิมปกวิชาการฯ
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากศูนยโรงเรียนโอลิมปกวิชาการ คาย 1
สอวน. เขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการสําหรับครูผูสอนวิชาวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร

คาเปาหมาย
หนวยนับ 2563
คน
220
คน
35

คน
คน

100
150

12. กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรับประโยชน
12.1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ
12.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากศูนยโรงเรียนโอลิมปกวิชาการ คาย 1 สอวน.
13. พื้นที่การดําเนินการ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ
14. ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563
15. วงเงินโครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 16,735,000 บาท
16. เปาหมายและงบประมาณ
กิจกรรม
1. การพัฒนานักเรียนและจัดสงผูแทนประเทศไทยไปแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตร
โอลิมปกระหวางประเทศ
รวม

เปาหมาย
220 คน

งบประมาณ
16,735,000

220 คน

16,735,000
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17. แผนการดําเนินงาน และแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนานักเรียน
และจัดสงผูแทนประเทศไทย
ไปแขงขันคณิตศาสตร
วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวาง
ประเทศ
แผนการใชจายงบประมาณ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

เปาหมาย/
งบประมาณ
220 คน

ต.ค.
130 คน

ไตรมาส 1
พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ไตรมาส 2
ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.
90 คน

ไตรมาส 3
พ.ค.

มิ.ย.

ไตรมาส 4
ก.ค.
ส.ค.

ก.ย.

16,735,000 3,800,000 1,643,400 579,000 932,500 1,384,000 667,500 1,990,500 2,148,000 1,941,000 1,099,000 490,000 60,100
16,735,000 3,800,000 1,643,400 579,000 932,500 1,384,000 667,500 1,990,500 2,148,000 1,941,000 1,099,000 490,000 60,100
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18. หนวยงานรับผิดชอบกิจกรรมและหนวยงานรวมดําเนินงาน
กิจกรรม
1. การพัฒนา
นักเรียนและจัดสง
ผูแทนประเทศไทย
ไปแขงขัน
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
โอลิมปกระหวาง
ประเทศ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กิจกรรม
ฝายโอลิมปกฯ

หนวยงานของ สสวท.
ที่รวมดําเนินการ

หนวยงานภายนอก
ที่รวมดําเนินการ

หนวยงาน

บทบาท/หนาที่

หนวยงาน

บทบาท/หนาที่

- สาขาคณิตศาสตร
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย
- สาขาวิทยาศาสตร
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย
- สวนเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
- สวนประชาสัมพันธ
- ฝายบริหารทั่วไป
- ฝายออกแบบและ
พัฒนาอุปกรณ

- รวมประสานวิทยากร
และนักเรียนที่เขาอบรม
คัดเลือก
- รวมเปน
คณะกรรมการฯ และ
คณะทํางาน
- รวมถายภาพนิ่ง
- รวมจัดทําขาวเผยแพร
ประชาสัมพันธขอมูล
- รวมผลิตอุปกรณ
สําหรับครูศูนยโรงเรียน
คาย 1 สอวน.

- มูลนิธิ สอวน.
- สพฐ.
- สมาคมตางๆ
- มหาวิทยาลัย

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

19. ผูรับผิดชอบโครงการ
19.1 หัวหนาโครงการ
ชื่อ-สกุล ดร.พรชัย อินทรฉาย
โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 2301
E-mail address: pinch@ipst.ac.th
19.2 เลขานุการโครงการ
ชื่อ-สกุล นางสาวนวรัตน อินทุวงศ
โทรศัพท 02-3924021 ตอ 2201
E-mail address : nindu@ipst.ac.th
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โครงการหลัก 19
1. ชื่อโครงการ พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
2. ลักษณะโครงการ  ใหม

 ตอเนื่อง

3. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติ
ยุทธศาสตรชาติที่เกี่ยวของ

ยุทธศาสตรชาติดานการ
พัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย

เปาหมายที่เกี่ยวของ

ประเด็นที่เกี่ยวของ
 ประเด็นที่ 4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวง
ชีวิต
• ประเด็นยอยที่ 4.2.2 ชวงวัยเรียน/วัยรุน ปลูกฝง
ความเปนคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะความสามารถการ
 เปาหมายที่ 1 คนไทยเปนคนดี เรียนรูทสี่ อดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21
คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถี
 ประเด็นที่ 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู
ชีวิตในศตวรรษที่ 21
ที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
 เปาหมายที่ 2 สังคมไทยมี
• ประเด็นยอยที่ 4.3.1 การปรับเปลีย่ นระบบการ
สภาพแวดลอมที่เอื้อและสนับสนุน
เรียนรูใหเอื้อตอการพัฒนาทักษะสําหรับศตวรรษที่ 21
ตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต
• ประเด็นยอยที่ 4.3.3 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
บริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท
• ประเด็นยอยที่ 4.3.4 การพัฒนาระบบ
การเรียนรูตลอดชีวิต

4. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ยุทธศาสตรชาติที่เกี่ยวของ

เปาหมายที่เกี่ยวของ

ประเด็นที่เกี่ยวของ
 แนวทางการพัฒนา 3.2 พัฒนาศักยภาพคนใหมี
ทักษะความรู และความสามารถในการดํารงชีวิต
อยางมีคุณคา
 เปาหมายที่ 2 คนในสังคมไทย
• 3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุน ใหมีทักษะ
ทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู
การคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ มีความคิดสรางสรรค
และความสามารถเพิ่มขึ้น
มีทักษะการทํางานและการใชชีวิตที่พรอมเขาสูตลาด
ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสราง
 เปาหมายที่ 3 คนไทยไดรับ
งาน
และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
การศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพสูงตาม
 แนวทางการพัฒนา 3.3 ยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานสากล และสามารถ
การศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
เรียนรูด วยตนเองอยางตอเนื่อง
• 3.3.1 ปรับหลักสูตรการผลิตครูทเี่ นนสมรรถนะ
มีจิตวิญญาณความเปนครู เปนผูแนะนําและสามารถ
กระตุนการเรียนรูของผูเรียน

5. ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
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6. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ขอยอย 3.3 การพัฒนาการเรียนรู
เปาหมาย 1. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะที่จําเปน ในศตวรรษที่ 21 สามารถ
แกไขปญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอื่นได อยางมีประสิทธิผล มีนิสัยใฝเรียนรู
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต
2. คนไทยไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปญญา
7. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร สสวท. ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
ยุทธศาสตรที่ 4 เรงรัด พัฒนา และสงเสริม ผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
เพื่อเปนกําลังในการพัฒนาประเทศดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตามนโยบายประเทศไทย 4.0
เปาประสงค นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพเขาสูอาชีพที่เหมาะสม
เพื่อเปนกําลังในการพัฒนาประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0
กลยุทธ ผลิตและพัฒนานักวิจัยคุณภาพ เพื่อเปนนักวิทยาศาสตร นักวิจัย นักนวัตกรรม และนักเทคโนโลยี
ชั้นนําของประเทศ
ผลผลิ ต มี ร ะบบกลไกการพั ฒ นาและสง เสริมผู มีความสามารถพิเ ศษฯ ระดับ การศึกษาปฐมวั ย
การศึกษาขั้นพื้นฐานและการอาชีวศึกษา เพื่อเปนฐานสูการพัฒนากําลังคน อยางเปนระบบมากขึ้นและมี
จํานวนเพิ่มขึ้นตามลําดับ
ผลลัพธ ประเทศไทยมีนักวิทยาศาสตร นักวิจัย นักเทคโนโลยี นักนวัตกรรมและผูเชี่ยวชาญดาน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ที่เพิ่มขึ้นจากการสรางนักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษ
8. หลักการและเหตุผล
ดําเนินการเพื่อขยายฐานการพัฒนาและรูปแบบการศึกษาไปยังกลุมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ดานวิทยาศาสตร โดยมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเตรียมบุคคลกรตั้งแตระดับประถมศึกษาตอเนื่องจนถึง
ระดับบัณฑิตศึกษา มีการปลูกฝงกระบวนการคิดเพื่อใหมีวิสัยทัศนที่กวางไกล ผลที่คาดวาจะไดรับคือนักเรียน
ที่รับการพัฒนาจะเปนสวนหนึ่งของฐานกําลังคนที่สําคัญที่จะสรางงานวิจัย นวัตกรรมใหมๆ ที่สามารถนําไป
พัฒนาประยุกตในภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม เปนตน
9. วัตถุประสงค
9.1 เพื่อสรรหาผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
9.2 เพื่อสงเสริมนักเรียนผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรได
9.3 เพื่อสรางบรรยากาศใหนักเรียนสนใจการเรียนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมากขึ้น
9.4 เพื่อพัฒนาและขยายผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร สําหรับนักเรียนผูมีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
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10. เปาหมายของโครงการหลัก
10.1 ผลผลิต (Output)
ตัวชี้วัดผลผลิต
เชิงปริมาณ
1. นักเรียนที่ไดรับการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ตามเกณฑมาตรฐานสากล
2. แบบทดสอบวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
3. แบบทดสอบภาคปฏิบัติวิชาวิทยาศาสตร
4. เอกสารเสริมแนวคิดขอสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
5. ครูที่สามารถจัดการเรียนการสอนสาหรับนักเรียนที่มีอัจฉริยภาพดานวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร ตามเกณฑมาตรฐานสากล
6. โรงเรียนศูนยพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนทีไ่ ดรบั การพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ตามเกณฑมาตรฐานสากล
ไมนอยกวา
2. ครูที่ผานการอบรมสามารถนําความรู เทคนิคตาง ๆ ไปจัดกิจกรรมประจําศูนยอยางมีประสิทธิภาพ
และสามารถถายทอดใหครูในโรงเรียนที่สนใจไดไมนอยกวา

คาเปาหมาย
หนวยนับ 2563
คน
ฉบับ
ฉบับ
เลม
คน

4,000
4
2
4
120

แหง

29

รอยละ

90

รอยละ

90

10.2 ผลลัพธ (Outcome)
ตัวชี้วัดผลลัพธ
เชิงปริมาณ
1. นักเรียนที่ไดรับคัดเลือกเขาโครงการฯ เขารวมกิจกรรมเพื่อพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร
2. ประเทศไทยมีครูที่จดั การเรียนการสอนสําหรับนักเรียนที่มีอัจฉริยภาพดานวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร ตามเกณฑของ สสวท. ในจํานวนเพิ่มขึ้น
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนที่ไดรับคัดเลือกเขาโครงการฯ เขารวมกิจกรรมเพื่อพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร รวมทั้งความพึงพอใจ
ในภาพรวมไมนอยกวา
2. ครูที่ผานการอบรมสามารถนําความรู เทคนิคตาง ๆ ไปจัดการเรียนการสอนสาหรับนักเรียนที่มี
อัจฉริยภาพดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ตามเกณฑของ สสวท. ไดอยางมีประสิทธิภาพและ
สามารถถายทอดใหครูในโรงเรียนที่สนใจไดไมนอยกวา

คาเปาหมาย
หนวยนับ 2563
คน

4,000

คน

120

รอยละ

90

รอยละ

80
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11. ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของกิจกรรมหลักของโครงการ
กิจกรรมหลัก

คาเปาหมาย

ตัวชี้วัดผลผลิต

1. การพัฒนาและขยายผล 1. นักเรียนที่ไดรับการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและ
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ตามเกณฑมาตรฐานสากล
และคณิตศาสตร สําหรับ 2. แบบทดสอบวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
3. แบบทดสอบภาคปฏิบัติวิชาวิทยาศาสตร
เยาวชน
4. เอกสารเสริมแนวคิดขอสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
5. ครูที่สามารถจัดการเรียนการสอนสาหรับนักเรียนที่มีอัจฉริยภาพ
ดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ตามเกณฑมาตรฐานสากล
6. โรงเรียนศูนยพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

หนวยนับ

2563

คน

4,000

ฉบับ
ฉบับ
เลม

4
2
4

คน

120

แหง

29

12. กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรับประโยชน นักเรียนระดับประถมศึกษาทั่วประเทศ นักเรียนที่สมัครเขาศึกษาตอ
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แหง และครูผูสอนวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร ระดับประถมศึกษาจํานวน 30 โรงเรียน
13. พื้ น ที่ ก ารดํ า เนิ น การ โรงเรี ย นระดั บ ประถมศึกษาทั่วประเทศ ทุกสังกัด (สพฐ. สช. สท. สกอ. กทม.
การศึกษาตามอัธยาศัย)
14. ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563
15. วงเงินโครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 23,896,000 บาท
16. เปาหมายและงบประมาณ
กิจกรรม
1. การพัฒนาและขยายผลอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร สําหรับเยาวชน
รวม

เปาหมาย
4,000 คน
4,000 คน

งบประมาณ
23,896,000
23,896,000
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17. แผนการดําเนินงาน และแผนการใชจา ยงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
กิจกรรม/ผลผลิต
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาและ
ขยายผลอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
สําหรับเยาวชน
แผนการใชจายงบประมาณ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

เปาหมาย/
งบประมาณ

แผนงาน
ต.ค.

ไตรมาส 1
พ.ย.

4,000 คน

ธ.ค.
4,000 คน

23,896,000 10,022,000 497,000
23,896,000 10,022,000 497,000

821,000
821,000

ม.ค.

ไตรมาส 2
ก.พ.

1,075,000 818,000
1,075,000 818,000

มี.ค.

636,500
636,500

ไตรมาส 3
เม.ย.
พ.ค.

4,836,914
4,836,914

มิ.ย.

ก.ค.

ไตรมาส 4
ส.ค.

17,000 1,657,000 2,112,200 1,386,386
17,000 1,657,000 2,112,200 1,386,386

ก.ย.

17,000
17,000
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18. หนวยงานรับผิดชอบกิจกรรมและหนวยงานรวมดําเนินงาน
กิจกรรม
1. การพัฒนาและ
ขยายผลอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร สําหรับ
เยาวชน

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กิจกรรม

หนวยงานของ สสวท.
ที่รวมดําเนินการ
หนวยงาน

ฝาย สาขาคณิตศาสตร
โอลิมปก ประถมศึกษา
สาขาคณิตศาสตร
มัธยมศึกษา
สาขาวิทยาศาสตร
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย
สาขาวิจัยและ
ประเมินมาตรฐาน
ฝายบริหารทั่วไป
ฝายออกแบบและ
พัฒนาอุปกรณ
สวนเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
สวนประชาสัมพันธ
สวนเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
สวนประชาสัมพันธ
ฝายออกแบบและ
พัฒนาอุปกรณ
ฝายออกแบบและ
พัฒนาอุปกรณ

ฝายออกแบบและ
พัฒนาอุปกรณ

บทบาท/หนาที่

หนวยงานภายนอก
ที่รวมดําเนินการ
หนวยงาน

บทบาท/หนาที่

รวมพิจารณา
สํานักงานคณะกรรมการ
รวมดําเนินการจัดสอบ
ขอสอบ รอบที่ 1 การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) คัดเลือกรอบที่ 1
และรอบที่ 2
และสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
(สพป.) 182 เขต

รวมเปน
คณะทํางานการ
จัดงานพิธีมอบ
เหรียญรางวัล

โรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย 12 แหง

ดําเนินการรับสมัครและ
สอบคัดเลือกรอบแรก
ผานโครงการพัฒนา
อัจฉริยภาพฯ

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

รวมดําเนินการจัดสอบ
คัดเลือกรอบที่ 2

รวมผลิตอุปกรณ
สําหรับการอบรม
ครู
รวมผลิตอุปกรณ
สําหรับศูนยพัฒนา
อัจฉริยภาพฯ

รวมดําเนินการจัดสอบ
ภาคปฏิบตั ิวิชา
วิทยาศาสตร
รวมสรางและพิจารณา
ขอสอบ รอบที่ 1 และ
รอบที่ 2

คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
โรงเรียนกําเนิดวิทย
โรงเรียนราชวินิตบางแกว
รวมผลิตอุปกรณ สพป.
รวมเปนเกียรติในงาน
สําหรับการจัด
โรงเรียนทีม่ ีนักเรียนไดรับ พิธีมอบเหรียญรางวัล
กิจกรรม
เหรียญ
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กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กิจกรรม

หนวยงานของ สสวท.
ที่รวมดําเนินการ
หนวยงาน

บทบาท/หนาที่

หนวยงานภายนอก
ที่รวมดําเนินการ
หนวยงาน
สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ (สวทช.)
องคการพิพิธภัณฑ
วิทยาศาสตรแหงชาติ
(อพวช.)
โรงเรียนศูนยพัฒนา
อัจฉริยภาพฯ 30 โรงเรียน
โรงเรียนศูนยพัฒนา
อัจฉริยภาพฯ 30 โรงเรียน

บทบาท/หนาที่

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

19. ผูรับผิดชอบโครงการ
19.1 หัวหนาโครงการ
ชื่อ-สกุล ดร.พรชัย อินทรฉาย
โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 2301
E-mail address : pinch@ipst.ac.th
19.2 เลขานุการโครงการ
ชื่อ-สกุล นางสาวนวรัตน อินทุวงศ
โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 2201
E-mail address : nindu@ipst.ac.th
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โครงการหลัก 21
1. ชื่อโครงการ ทุนสนับสนุนการศึกษานักเรียน นักศึกษาและครู เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. ลักษณะโครงการ



ใหม่



ต่อเนื่อง

3. ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง

 เป้าหมายที่ 1 คนไทยเป็นคนดี
คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา
วิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
และเสริมสร้างศักยภาพ
 เป้าหมายที่ 2 สังคมไทยมี
ทรัพยากรมนุษย์
สภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุน
ต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
 ประเด็นที่ 4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอด
ช่วงชีวิต
 ประเด็นย่อยที่ 4.2.2 ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น
ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินยั พัฒนาทักษะ
ความสามารถการเรียนรู้ที่สอดรับกับทักษะ
ในศตวรรษที่ 21
 ประเด็นที่ 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้
ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
 ประเด็นย่อยที่ 4.3.1 การปรับเปลีย่ นระบบ
การเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสาหรับ
ศตวรรษที่ 21
 ประเด็นย่อยที่ 4.3.2 การเปลีย่ นโฉมบทบาท
“ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่
 ประเด็นย่อยที่ 4.3.3 การเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท
 ประเด็นย่อยที่ 4.3.4 การพัฒนาระบบ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต

4. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง

แนวทางที่เกี่ยวข้อง
 แนวทางการพัฒนา 3.2 พัฒนาศักยภาพคน
 เป้าหมายที่ 2 คนในสังคมไทย ให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการ
ดารงชีวิตอย่างมีคณ
ุ ค่า
ทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้
และความสามารถเพิ่มขึ้น
 3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุน่ ให้มี
 เป้าหมายที่ 3 คนไทยได้รับ
ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
การศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพสูงตาม
มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการทางานและ
มาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ การใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
 แนวทางการพัฒนา 3.3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
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ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง

2
แนวทางที่เกี่ยวข้อง
 3.3.1 ปรับหลักสูตรการผลิตครูทเี่ น้น
สมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นผู้แนะนา
และสามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน

5. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
6. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ข้อย่อย 3.3 การพัฒนาการเรียนรู้
เป้าหมาย 1. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
สามารถแก้ไขปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีประสิทธิผล มีนิสัย
ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญา
7. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สสวท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เร่งรัด พัฒนา และส่งเสริม ผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อเป็นกาลังในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตามนโยบายประเทศไทย 4.0
เป้าประสงค์ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพเข้าสู่อาชีพที่เหมาะสม เพื่อ
เป็นกาลังในการพัฒนาประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0
กลยุทธ์ ผลิตและพัฒนานักวิจัยคุณภาพ เพื่อเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักนวัตกรรม และนักเทคโนโลยี
ชั้นนาของประเทศ
ผลผลิต
มีระบบกลไกการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษฯ ระดับการศึกษาปฐมวัย การศึกษา
ขั้นพื้นฐานและการอาชีวศึกษา เพื่อเป็นฐานสู่การพัฒนากาลังคน อย่างเป็นระบบมากขึ้นและมีจานวนเพิ่มขึ้น
ตามลาดับ
ผลลัพธ์
ประเทศไทยมีนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักเทคโนโลยี นักนวัตกรรมและผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เพิ่มขึ้นจากการสร้างนักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษ
8. หลักการและเหตุผล
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นพื้นฐานของการพัฒนาและเป็นปัจจัยสาคัญในกระบวนการพัฒนา
ประเทศ ผนวกกับการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของรัฐบาล โดยมุ่งเน้นให้ “คน” เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ซึ่ง
เป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยอยู่ในภาวะขาดแคลนบุคลากรทางวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัย เป็น
จานวนมาก ดังนั้นภาระในการสร้างนักวิทยาศาสตร์/นักวิจัย ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ จึงเป็นความจาเป็น
และเป็นความต้องการของประเทศ ซึ่งรัฐบาลได้เล็งเห็นความสาคัญดังกล่าวและได้สนับสนุนให้สถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) ดาเนินโครงการพัฒ นาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ
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ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(พสวท.) ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๒๗ ซึ่งโครงการ
พสวท. มีเป้าหมายมุ่งเน้นการผลิตนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยที่มีศักยภาพสูง มีความรู้ความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสนองความต้องการเร่งด่วนของประเทศ สาหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศและสาขาที่ขาดแคลน ซึ่งจะเป็นกาลัง ของประเทศและใน
การศึกษาวิจัยการประดิษฐ์คิดค้นผลงานทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จะส่งผลถึง
การเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวทีโลก ประกอบกับ โครงการโอลิมปิกวิชาการ อยู่ใน
ความรั บ ผิ ดชอบของ สสวท. โดยในปี งบประมาณ 2544 เป็นต้นมา รัฐ บาลได้จัดสรรงบประมาณให้เป็น
ทุนการศึกษาแก่ผู้แทนประเทศไทยทุกคน เพื่อไปศึกษาต่อต่างประเทศในสาขาวิชาที่เป็นผู้แทนประเทศไทย
ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงระดับหลังปริญญาเอก และในปี พ.ศ. 2553 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรง
พระราชทานพระบรมราชานุญาตชื่อทุนการศึกษาผู้แทนประเทศไทยว่า “ทุนโอลิมปิกวิชาการ สมเด็จพระ
เจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ” ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2553 เป็น
ต้นมา สาหรับการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ได้รับการ
พัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ จาเป็ นต้อง มีครูที่มีความรู้ ความสามารถสูง เพื่อสอนผู้มีความสามารถพิเศษ
เหล่านี้ในโครงการต่างๆ ทั่วประเทศ อาทิ เช่น โครงการ พสวท. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนจุฬาภรณ์
ราชวิทยาลัย โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เป็นต้น สสวท. จึงได้จัดทาโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อผลิตครูสอนวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ที่มีความรู้ ความสามารถสูง เป็นผู้นาทางวิชาการของโรงเรียน เป็นกาลังสาคัญ
ในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนในสาขาวิชาดังกล่า ว และเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหา
การขาดแคลนครูสอนวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ
นักเรียน นักศึกษาและครู เป็นทรัพยากรหลักด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สามารถจะขับเคลื่อน
ประเทศไปสู่ความก้าวหน้าในด้านดั งกล่าว การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
ประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงมีบทบาทที่สาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ เพราะการศึกษาคือ
รากฐานของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งจะนาพาประเทศไปสู่ความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาชาติ
สสวท. จึงดาเนินการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนและนักศึกษา จานวน 3 ประเภท คือ ทุน
โครงการ พสวท. ทุนโครงการโอลิมปิกวิชาการ และ ทุนโครงการ สควค. โดยเน้นการสรรหาผู้มีศักยภาพ
เข้าร่วมโครงการ เพื่อพัฒนาให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าของประเทศในด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่ อ ศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ งอย่ า งเต็ ม ตามศั ก ยภาพ เป็ น รายบุ ค คล และสู่ อ าชี พ เป็ น นั ก วิ ท ยาศาสตร์
เป็นนักวิจัยและครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นสาขาสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศต่อไป
9. วัตถุประสงค์
9.1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนทุนการศึกษา สาหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)
9.2 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนทุนการศึกษา สาหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาโครงการโอลิมปิกวิชาการ
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9.3 เพื่ อ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ทุ น การศึ ก ษา ส าหรั บ นั ก เรี ย น นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา โครงการผลิ ต ครู ที่ มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)
10. เป้าหมายของโครงการหลัก
10.1 ผลผลิต (Output)

ตัวชี้วัดผลผลิต
เชิงปริมาณ
1. จานวนผู้รับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (พสวท.)
2. จานวนผู้รับทุนโอลิมปิกวิชาการสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สาหรับผู้แทนประเทศไทยที่เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ
3. จานวนผู้รับทุนส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ (สควค.)
เชิงคุณภาพ
1 ร้อยละผู้รับทุนการศึกษา สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่กาหนด
2. ร้อยละผู้รับทุนการศึกษา มีผลการเรียนผ่านเกณฑ์ที่กาหนด

ค่าเป้าหมาย
หน่วยนับ 2563
คน

1,643

คน

214

คน

171

ร้อยละ
ร้อยละ

95
95

10.2 ผลลัพธ์ (Outcome)
ตัวชี้วัดผลลัพธ์
เชิงปริมาณ
1. ผู้สาเร็จการศึกษามีศักยภาพและมีผลงานวิจัยเทียบเท่ามาตรฐานสากล
2. ผู้สาเร็จการศึกษาตามโครงการ สควค. มีศักยภาพเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในหน่วยงานที่สังกัด
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละผู้สาเร็จการศึกษามีผลงานตีพิมพ์
2. ร้อยละผู้สาเร็จการศึกษาเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ค่าเป้าหมาย
หน่วยนับ 2563
คน
คน

73
166

ร้อยละ
ร้อยละ

95
95
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11. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของกิจกรรมหลักของโครงการ
กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัดผลผลิต

ทุนการศึกษา สาหรับ
นักเรียน นักศึกษาและ
ครู เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้
มีความสามารถพิเศษ
ด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี

1. จานวนผู้รับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (พสวท.)
2. จานวนผู้รับทุนโอลิมปิกวิชาการสมเด็จพระเจ้าพี่นาง
เธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
สาหรับผู้แทนประเทศไทยที่เข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ
3. จานวนผู้รับทุนส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์(สควค.)

ค่าเป้าหมาย
หน่วยนับ 2563
คน
1,643
คน

214

คน

171

12. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ ผู้รับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ผู้รับทุนโอลิมปิกวิชาการสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร์ สาหรับผู้แทนประเทศไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ
และผู้รับทุนส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
13. พื้นที่การดาเนินการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
14. ระยะเวลาดาเนินโครงการ ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563
15. วงเงินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จานวน 765,816,345 บาท

16. เป้าหมายและงบประมาณ
กิจกรรม
ทุนการศึกษา สาหรับนักเรียน นักศึกษาและครูเพื่อพัฒนาให้เป็นผู้มี
ความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
1 ทุน พสวท.
2 ทุนโอลิมปิก
3 ทุน สควค.
รวม

เป้าหมาย

งบประมาณ

1,643 คน
214 คน
171 คน
2,028 คน

588,470,057
149,269,398
28,076,890
765,816,345
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17. ดาเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เป้าหมาย/
งบประมาณ

กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 ทุน พสวท.
แผนการใช้จา่ ยงบประมาณ
1. ทุนในประเทศ

ไตรมาส 1
ต.ค.

พ.ย

ไตรมาส 2
ธ.ค

ม.ค.

ก.พ

1,643 คน (ทุนเดิม 1,545 คน+ทุนใหม่ 143 คน)
588,470,057
50,000,000 273,049,845
ทุนเดิม

1,219 คน

600 คน

ไตรมาส 3
มี.ค

เม.ย.

14,994,000

พ.ค

ไตรมาส 4
มิ.ย.

ก.ค

54,008,010 94,991,150 81,386,150

619 คน

600

ส.ค

ก.ย

20,040,902

619

2. ทุนต่างประเทศ
ทุนเดิมต่อเนื่อง
253 คน
ทุนรอเดินทาง
28 คน
ทุนต่อเนือ่ งไปต่างประเทศ
45 คน
3. ทุนใหม่ ปีการศึกษา 2563
143 คน
กิจกรรมที่ 2 ทุนโอลิมปิก
214 คน (ทุนเดิม 196 คน+ทุนใหม่ 18 คน)
แผนการใช้จา่ ยงบประมาณ
149,269,398
1. ทุนเดิม
196 คน
2. ทุนใหม่
18 คน
กิจกรรมที่ 3 ทุน สควค.
189 คน (ทุนเดิม)
แผนการใช้จา่ ยงบประมาณ
28,076,890
10,418,820
ทุนในประเทศ
ภาคเรียนที่ 2/2562
ปริญญาโท Premium
ปริญญาโท ประเภท Super premium
ต่างประเทศ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

164 คน
25 คน
765,816,345

253 คน

253
28 คน

90,000,000
196 คน

289,040

6,007,700

2,620,460

1,341,250

1,364,375

10

35

44,377,488 10,000,000 2,491,910

2,400,000

322,560

370,000

1,637,350

1,882,775

1,822,560

164 คน
7 คน
60,418,820 363,338,885

18 คน
6,007,700

2,620,460 16,335,250 1,364,375 98,708,058 105,361,150 85,515,410 24,323,677

1,822,560
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18. หน่วยงานรับผิดชอบกิจกรรมและหน่วยงานร่วมดาเนินงาน
หน่วยงาน
หน่วยงานของ สสวท.
รับผิดชอบ
ที่ร่วมดาเนินการ
กิจกรรม
กิจกรรม
บทบาท/
หน่วยงาน
หน้าที่
ทุนการศึกษา สาหรับ
ศูนย์
จัดทา
ฝ่าย พสวท.
ข้อมูล
นักเรียน นักศึกษาและครู ประสานและ
บูรณาการ
นักเรียนทุน
เพื่อพัฒนา ให้เป็นผู้มี
ทุนการศึกษา
จัดทา
ความสามารถพิเศษ
ฝ่ายโอลิมปิก
ข้อมูล
ด้านวิทยาศาสตร์
วิชาการฯ
นักเรียนทุน
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดทา
ฝ่าย สควค.
ข้อมูล
นักเรียนทุน
19. ผู้รับผิดชอบโครงการ
19.1 หัวหน้าโครงการ
ชื่อ-สกุล ดร. พรชัย อินทร์ฉาย
E-mail address : pinch@ipst.ac.th
19.2 เลขานุการโครงการ
ชื่อ-สกุล นางสาวฐิตารีย์ อานัติ
E-mail address : nanat@ipst.ac.th

หน่วยงานภายนอก
ที่ร่วมดาเนินการ
บทบาท/
หน่วยงาน
หน้าที่
ศูนย์โรงเรียน,
โอนเงินทุน
มหาวิทยาลัย,ก.พ. ให้ผู้รับทุน
สนร
สานักงาน ก.พ. ,
โอนเงินทุน
สนร.
ให้ผู้รับทุน
ศูนย์มหาวิทยาลัย
ในประเทศและ
ต่างประเทศ

โทรศัพท์ 02-392-4021 ต่อ 2301

โทรศัพท์ 02-392 4021 ต่อ 2311

โอนเงินทุน
ให้ผู้รับทุน

133

โครงการหลัก 22
(เงินกองทุนเพื่อนวัตกรรมและการพัฒนา สสวท.)
1. ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะตามกลุ่มงานอย่างเป็นระบบ
2. ลักษณะโครงการ  ใหม่
 ต่อเนื่อง
3. ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

 ประเด็นที่ 4 ภาครัฐมีความทันสมัย
 ประเด็นย่อยที่ 4.1 องค์กรภาครัฐมีความ
ยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ
 ประเด็นย่อยที่ 4.2 พัฒนาและปรับระบบ
 เป้าหมายที่ 1 ภาครัฐมีวัฒนธรรม วิธีการปฏิบัตริ าชการให้ทันสมัย
การทางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และ
 ประเด็นที่ 5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล
ผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง
เก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึก
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ความต้องการของประชาชนได้อย่าง มีความสามารถสูง มุ่งมั่นและเป็นมืออาชีพ
ภาครัฐ
สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
 ประเด็นย่อยที่ 5.1 ภาครัฐมีการบริหาร
กาลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม
 ประเด็นย่อยที่ 5.2 บุคลากรภาครัฐยึด
ค่านิยมในการทางานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม
และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้า
ในอาชีพ

4. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการ
ในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย

เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง

 เป้าหมายที่ 1 ลดสัดส่วน
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
และการให้บริการของภาครัฐและ
ประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจ
ของประเทศ

แนวทางที่เกี่ยวข้อง
 แนวทางการพัฒนา 1 ปรับปรุงโครงสร้าง
หน่วยงาน บทบาท ภารกิจและคุณภาพ
บุคลากรภาครัฐให้มีความโปร่งใส ทันสมัย
คล่องตัวมีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า
 แนวทาง 1.2 ปรับปรุงกลไกการปฏิบัติงาน
ของภาครัฐให้มีลักษณะบูรณาการ สามารถ
ส่งเสริมกระบวนการผลิตและการให้บริการของ
ภาคเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 แนวทาง 1.4 พัฒนาบุคลากรและปฏิรูป
ระบบบริหารจัดการกาลังคนภาครัฐให้มี
ประสิทธิภาพ
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5. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
6. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ข้อย่อย 3.3 การพัฒนาการเรียนรู้
เป้าหมาย 1. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
สามารถแก้ไขปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีประสิทธิผล มี
นิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญา
7. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สสวท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพิ่ม
การยอมรับ สสวท. ในฐานะผู้นาการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีของ
เยาวชนให้ทันสมัย
เป้าประสงค์ บุคลากรมีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในสายงานและสามารถเป็น
ผู้นาการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ ส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรมี ศั ก ยภาพในการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร สื่ อ กิ จ กรรมทางวิ ช าการเที ย บ
มาตรฐานนานาชาติและการเป็นวิทยากรอย่างมืออาชีพ
ผลผลิต
1. บุคลากรสายนักวิชาการ มีนวัตกรรมการศึกษาชั้นแนวหน้าเป็นที่ยอมรับด้านกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ของประเทศ
2. บุคลากรสายวิชาการ มีศักยภาพในการพัฒนาหลักสูตร สื่อ กิจกรรมทางวิชาการเทียบมาตรฐาน
นานาชาติ
3. บุคลากร สสวท. มีความเป็นผู้นา มีความรู้ความสามารถเป็นวิทยากร และสามารถนาการเปลีย่ นแปลงได้
4. บุคลากรสายสนับสนุน มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการและส่งเสริมการทางานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
5. บุคลากร สสวท. มีความรักและความผูกพันต่อองค์กร
ผลลัพธ์
8. หลักการและเหตุผล
บุคลากรคือทรัพยากรมีค่าสูงสุดในองค์กร จึงควรได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพที่สอดคล้องกับแนวทาง
การพัฒนาตามระบบสมรรถนะของ สสวท. โดยระบบสมรรถนะถือเป็นเครื่องมือในการบริหารและพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในระดับสูง เพียงพอ และเหมาะสมกับขอบเขตอานาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบในภารกิจต่าง ๆ ที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด การสร้างความพร้อม
ของบุคลากรให้เป็นผู้ที่มีศักยภาพสูงมีความเหมาะสมทั้งด้านคุณสมบัติ และความสามารถในด้านการบริหาร
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จัดการด้านวิชาการและด้านอานวยการ จึงเป็นความสาคัญและจาเป็นในลาดับต้นที่องค์กรพึงให้ความสาคัญและ
ดาเนินการเพื่อให้บรรลุผลอย่างจริงจัง ต่อเนื่องในระยะยาว และนอกจากการได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้าน
ความรู้ความสามารถแล้ว บุคลากรควรได้รับการปลูกฝังในการสร้างจิตสานึกและสร้างจิตสาธารณะ และตระหนัก
ถึงการช่วยเหลือและเผื่อแผ่ ไปยังสังคมรอบข้าง เพื่อให้เป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถควบคู่จริยธรรม
และคุณธรรม
นอกจากนี้ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ สสวท. ยังได้มุ่งหวังให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีโอกาสในการทา
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ต่าง ๆ ร่วมกัน อันจะนาไปสู่การมีความผูกพันต่อองค์กรในระดับสูง
โดยผลที่ได้รับจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับบุคคล หน่วยงาน องค์กร และสามารถ
เชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาองค์กรให้ไปถึงเป้าหมายในระยะยาวได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
9. วัตถุประสงค์
9.1 เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานสอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาตามระบบสมรรถนะของ สสวท.
9.2 เพื่อเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร อันส่งผลให้ผลการปฏิบัติงานมีระดับเพิ่มสูงขึ้น
ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
9.3 เพื่อปลูกฝัง สร้างจิตสานึก และสร้างจิตสาธารณะในการบาเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือสังคมให้เกิดแก่
บุคลากร สสวท.
10. เป้าหมายของโครงการหลัก
10.1 ผลผลิต (Output)
ตัวชี้วัดผลผลิต
เชิงปริมาณ
1. ร้อยละของบุคลากรมีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในสายงาน
และสามารถเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงได้
2. จานวนนวัตกรรม ผลงานทางวิชาการหรือทรัพย์สินทางปัญญา (IP) ที่สร้างจาก
บุคลากร สสวท.
3. ร้อยละความสาเร็จในการดาเนินการตามแผนการสร้างความผูกพันของบุคลากร
เชิงคุณภาพ
1. ผลคะแนนเฉลี่ยการประเมินความผูกพัน/ความสุข ของบุคลากร สสวท. ที่มี
ต่อ สสวท.

ค่าเป้าหมาย
หน่วยนับ
2563
ร้อยละ

40

ชิ้นงาน/
ผลงาน
ร้อยละ

40

ร้อยละ

65

96
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10.2 ผลลัพธ์ (Outcome)
ค่าเป้าหมาย
หน่วยนับ 2563

ตัวชี้วัดผลลัพธ์
เชิงปริมาณ
1. ร้อยละบุคลากรของ สสวท. ในแต่ละกลุ่มงานมีสมรรถนะผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนด
2. ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เชิงคุณภาพ
1. ระดับความผูกพันของบุคลากรของ สสวท. ที่มีต่อองค์กร
(ประเมินโดยหน่วยงานภายนอกที่ประเมินองค์กร)

ร้อยละ
ร้อยละ

95
95

ระดับ

4.25

11. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของกิจกรรมหลักของโครงการ
กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัดผลผลิต

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากร 1. ร้อยละบุคลากรของ สสวท. แต่ละกลุ่มงาน
ให้มีความรู้ ความสามารถ
มีสมรรถนะผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนด
และสมรรถนะตามกลุ่มงาน 2. ผลคะแนนเฉลี่ยการประเมินความสุข
อย่างเป็นระบบ
ของบุคลากร สสวท.
12. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์

ค่าเป้าหมาย
หน่วยนับ 2563
ร้อยละ
95
ร้อยละ

65

บุคลากร สสวท.

13. พื้นที่การดาเนินการ สสวท.
14. ระยะเวลาดาเนินโครงการ

ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563

15. เป้าหมายในการดาเนินงาน
กิจกรรม
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะตามกลุ่ม
งานอย่างเป็นระบบ
2. พัฒนาความผูกพันของบุคลากร สสวท. โดยใช้กลยุทธ์ทหี่ ลากหลาย
รวม

เป้าหมาย
2563
ร้อยละ 95/
ร้อยละ 65
ระดับความผูกพัน
4.25
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16. แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 พัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให้มี
ความรู้ ความสามารถ
และสมรรถนะตามกลุ่ม
งานอย่างเป็นระบบ
กิจกรรมที่ 2 พัฒนา
ความผูกพันของ
บุคลากร สสวท.
โดยใช้กลยุทธ์ที่
หลากหลาย

เป้าหมาย/
งบประมาณ
ร้อยละ 95/
ร้อยละ 65

ระดับความ
ผูกพัน
4.5

ต.ค.

ไตรมาส 1
พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ไตรมาส 2
ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

ไตรมาส 3
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ไตรมาส 4
ส.ค.

ก.ย.
ร้อยละ 95/
ร้อยละ 65

ระดับ
ความ
ผูกพัน
4.5
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17. หน่วยงานรับผิดชอบกิจกรรมและหน่วยงานร่วมดาเนินงาน
หน่วยงาน
หน่วยงานของ สสวท.
รับผิดชอบ
ที่ร่วมดาเนินการ
กิจกรรม
กิจกรรม
หน่วยงาน
บทบาท/หน้าที่
1. พัฒนาศักยภาพ
ฝ่ายทรัพยากร
บุคลากร สสวท. ตาม บุคคลและ
เป้าหมายของระบบ พัฒนาองค์กร
สมรรถนะของบุคลากร
และเป้าหมายตาม
นโยบาย

- ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- ฝ่ายนวัตกรรม
และเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนรู้

2. พัฒนาความผูกพัน ฝ่ายทรัพยากร - บุคลากร
ของบุคลากร สสวท. บุคคลและ
สสวท.ทุกคน
โดยใช้กลยุทธ์ที่
พัฒนาองค์กร
หลากหลาย
18. ผู้รับผิดชอบโครงการ
18.1 หัวหน้าโครงการ
ชื่อ-สกุล นายสกรณ์ ชุณหะโสภณ
E-mail address schun@ipst.ac.th
18.2 เลขานุการโครงการ
ชื่อ-สกุล นางสาวจิรวดี อิ่มสกุล
E-mail address jirai@ipst.ac.th

ร่วมวางแผนและ
จัดการพัฒนา
หลักสูตรด้านทักษะ
ทางดิจิทัล

หน่วยงานภายนอก
ที่ร่วมดาเนินการ
หน่วยงาน

บทบาท/หน้าที่

- วิทยากรจาก
หน่วยงาน
ภาครัฐและ
เอกชน

ดาเนินการพัฒนา
บุ
คลากร ให้เป็นไป
ตามแผนงานและ
วัตถุประสงค์
ที่ สสวท. กาหนด
ไว้

ให้ความร่วมมือและ
สนับสนุนในการ
เข้าร่วมกิจกรรม

โทรศัพท์ 0-2392-4021 ต่อ 1226

โทรศัพท์ 0-2392-4021 ต่อ 1218
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โครงการหลัก 23
1. ชื่อโครงการ พัฒนาการบริหารจัดการ สสวท. ทุกมิติ ใหมีมาตรฐานเทียบเคียงเกณฑ TQA
2. ลักษณะโครงการ

 ใหม

 ตอเนื่อง

3. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติ
ยุทธศาสตรชาติที่เกี่ยวของ

เปาหมายที่เกี่ยวของ

ประเด็นที่เกี่ยวของ
 ประเด็นที่ 4 ภาครัฐมีความทันสมัย
• ประเด็นยอยที่ 4.1 องคกรภาครัฐมีความ

ยืดหยุนเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ
• ประเด็นยอยที่ 4.2 พัฒนาและปรับระบบ
 เปาหมายที่ 1 ภาครัฐมีวัฒนธรรม วิธีการปฏิบัตริ าชการใหทันสมัย
 ประเด็นที่ 5 บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและ
การทํางานที่มุงผลสัมฤทธิ์และ
ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุล
เกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก
ผลประโยชนสวนรวม ตอบสนอง
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ความตองการของประชาชนไดอยาง มีความสามารถสูง มุงมั่นและเปนมืออาชีพ
ภาครัฐ
• ประเด็นยอยที่ 5.1 ภาครัฐมีการบริหาร
สะดวก รวดเร็ว โปรงใส
กําลังคนที่มีความคลองตัว ยึดระบบคุณธรรม
• ประเด็นยอยที่ 5.2 บุคลากรภาครัฐยึด
คานิยมในการทํางานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม
และมีการพัฒนาตามเสนทางความกาวหนา
ในอาชีพ

4. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ

เปาหมายที่เกี่ยวของ

แนวทางที่เกี่ยวของ

 แนวทางการพัฒนา 1 ปรับปรุงโครงสราง
หนวยงาน บทบาท ภารกิจและคุณภาพ
บุคลากรภาครัฐใหมีความโปรงใส ทันสมัย
คลองตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุมคา
 เปาหมายที่ 1 ลดสัดสวน
ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการใน คาใชจายดานบุคลากร และเพิม่
• แนวทาง 1.2 ปรับปรุงกลไก
ภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ การปฏิบัติงานของภาครัฐใหมลี ักษณะ
มิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
บูรณาการ สามารถสงเสริมกระบวนการ
การใหบริการของภาครัฐและ
ผลิตและการใหบริการของภาคเอกชน
ประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ของประเทศ
• แนวทาง 1.4 พัฒนาบุคลากรและ
ปฏิรูประบบบริหารจัดการกําลังคนภาครัฐ
ใหมีประสิทธิภาพ
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5. ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
6.

ความสอดคลองกับยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ขอยอย 3.3 การพัฒนาการเรียนรู
เปาหมาย 1. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21
สามารถแกไขปญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอื่นได อยางมีประสิทธิผล มีนิสัย
ใฝเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
2. คนไทยไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปญญา

7. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร สสวท. ปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564
ยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริมภาพลักษณองคกรและประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพิ่มการ
ยอมรับ สสวท. ในฐานะผูนําการเปลี่ยนแปลงการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีของเยาวชน
ใหทันสมัย
เปาประสงค สสวท. เปนองคกรแหงคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและบริการในรูปแบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย
กลยุทธ พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยใชระบบคุณภาพองคกรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
ผลผลิต มีระบบบริหารจัดการ โดยใชระบบคุณภาพองคกรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
ผลลัพธ
8. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาระบบคุณภาพองคกรและระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเปนกรอบบริหารจัดการ
องคกรที่มุงเนนใหเกิดการปรับปรุงองคกรอยางรอบดาน ครอบคลุมภาพรวมในมิติ ทั้ง 7 ดาน คือ (1) การนํา
องคกร (2) การวางแผนเชิงยุทธศาสตร (3) การใหความสําคัญผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย (4) การวัด
การวิเคราะหและการจัดการความรู (5) การมุงเนนทรัพยากรบุคคล (6) การจัดการกระบวนการ และ (7) ผลลัพธ
การดําเนินงาน โดยการดําเนินการดังกลาวเปรียบเสมือนการตรวจสุขภาพขององคกร ทําใหทราบจุดแข็งและ
โอกาสในการปรับปรุง และนําโอกาสในการปรับปรุงที่พบไปวางแผนพัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพยิ่ง ๆ ขึ้น
โดยองคกรสามารถเลือกใชเครื่องมือทางการบริหารที่เหมาะสมมาดําเนินการไดอยางเปนระบบและมีความตอเนื่อง
สงผลใหเกิดการพัฒนาองคกรที่กาวหนาอยางยั่งยืน โดย สสวท. จะดําเนินการบริหารความเสี่ยงองคกร ทําการ
ประเมินผลองคกรตามมิติ พัฒนาและบริหารจัดการความรู การพัฒนาระบบคุณภาพองคกรและธรรมาภิบาล
การประเมินระบบบริหารจัดการและสนับสนุนเพื่อการพัฒนาปรับปรุงโดยผูประเมินจากภายนอก เพื่อพัฒนา
ระบบคุณภาพองคกรและระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
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9. วัตถุประสงค
9.1 เพื่อพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงคุณภาพมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโปรงใสตรวจสอบได
9.2 เพื่อใหบุคลากรทุกกลุมและทุกระดับมีความพรอม มีความตื่นตัว และเขาใจระบบการบริหารจัดการ
ที่เชื่อมโยงแบบบูรณาการและสามารถนําแนวทางการพัฒนาระบบคุณภาพองคกรธรรมาภิบาล
มาประยุกตใชใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของระบบธรรมาภิบาล
9.3 เพื่อสงมอบคุณคา สรางผลผลิตและบริการที่นาพึงพอใจใหแกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสี ยของ
สสวท.
9.4 เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงยุทธศาสตร กลยุทธ ผลผลิต และผลลัพธของ สสวท.
9.5 เพื่อให สสวท. สามารถพัฒนาการดําเนินงาน ไปถึงระดับผลลัพธ (outcome) และผลกระทบ (impact) ได
10. เปาหมายของโครงการหลัก
10.1 ผลผลิต (Output)
ตัวชี้วัดผลผลิต
เชิงปริมาณ
1. รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของ สสวท.
2. กิจกรรมสงเสริมการจัดการความรู
3. รายงานการตรวจประเมินองคกรตามเกณฑ PMQA
4. แผนการบริหารจัดการผลการดําเนินงานตามเกณฑ PMQA
5. บุคลากร สสวท. ไดรับความรูความเขาใจ เกี่ยวกับการตอตานการทุจริต
เชิงคุณภาพ
1. สสวท. มีกรอบการบริหารจัดการองคกรที่มีคุณภาพ

คาเปาหมาย
หนวยนับ 2563
ฉบับ
เรื่อง
ฉบับ
ฉบับ
คน

4
15
1
1
190

ระดับ

4

10.2 ผลลัพธ (Outcome)
ตัวชี้วัดผลลัพธ
เชิงปริมาณ
1. ระบบ/กระบวนการที่ไดรับการพัฒนาปรับปรุง
2. ผลคะแนนการประเมิน ITA
เชิงคุณภาพ
1. สสวท. มีกรอบการบริหารจัดการองคกรที่มีคุณภาพ

คาเปาหมาย
หนวยนับ 2563
มิติ
คะแนน

3
85

ระดับ

4
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11. ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของกิจกรรมหลักของโครงการ
กิจกรรมหลัก
1. พัฒนาการบริหาร
จัดการ สสวท.
ทุกมิติ ใหมีมาตรฐาน
เทียบเคียงเกณฑ
TQA

ตัวชี้วัดผลผลิต
1. คูมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน สสวท.
2. รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงาน สสวท.
(ฉบับผูบริหารป 2562 และ ป 2563)
3. รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงาน สสวท. (ฉบับสมบูรณ)
4. กิจกรรมสงเสริมการจัดการความรู
5. รายงานการตรวจประเมินองคกรตามเกณฑ PMQA
6. แผนการบริหารจัดการผลการดําเนินงาน
7. ระบบ/กระบวนการทีไดรับการพัฒนาปรับปรุง
8. การสงเสริมความรูความเขาใจใหแกบุคลากรของ สสวท.
เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ดวยความสุจริต และการปองกันการ
ทุจริต

12. กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรับประโยชน

คาเปาหมาย
หนวยนับ 2563
ฉบับ
1
ฉบับ
2
ฉบับ
เรื่อง
ฉบับ
ฉบับ
มิติ
คน

บุคลากร สสวท.

13. พื้นที่การดําเนินการ สสวท.
14. ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563
15. วงเงินโครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

จํานวน 2,720,000 บาท

16. เปาหมายและงบประมาณ
กิจกรรม
1. การพัฒนา ปรับปรุงองคกรตามระบบคุณภาพองคกรและธรรมาภิบาล

รวม

เปาหมาย
2563
4 ฉบับ/
15 เรื่อง/
3 มิติ/190 คน

งบประมาณ
2563
2,720,000

2,720,000

1
15
1
1
3
190
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17. แผนการดําเนินงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนา
ปรับปรุงองคกรตาม
ระบบคุณภาพองคกรและ
ธรรมาภิบาล
แผนการใชจายงบประมาณ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

เปาหมาย/
งบประมาณ
4 ฉบับ/

ต.ค.

ไตรมาส 1
พ.ย.
ธ.ค.

ม.ค.

ไตรมาส 2
ก.พ.

มี.ค.

ไตรมาส 3
เม.ย.
พ.ค.

มิ.ย.

ไตรมาส 4
ก.ค.
ส.ค.

ก.ย.

15 เรื่อง/
3 มิติ/
190 คน
2,720,000

-

750

750

988,750

15,250

171,750

23,000

632,250

9,250

9,250

11,350

857,650

2,720,000

-

750

750

988,750

15,250

171,750

23,000

632,250

9,250

9,250

11,350

857,650
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18. หนวยงานรับผิดชอบกิจกรรมและหนวยงานรวมดําเนินงาน
หนวยงานของ สสวท.
หนวยงานภายนอก
ที่รวมดําเนินการ
ที่รวมดําเนินการ
หนวยงาน
กิจกรรม
รับผิดชอบกิจกรรม
บทบาท/
หนวยงาน บทบาท/หนาที่ หนวยงาน
หนาที่
1. พัฒนาการบริหาร
- ฝายยุทธศาสตร
ทุกหนวยงาน ใหความรวมมือ สํานักงาน ผูประเมิน
จัดการ สสวท. ทุกมิติ ใหมี แผนและประกัน
และสนับสนุน ป.ป.ช.
มาตรฐานเทียบเคียงเกณฑ คุณภาพ
ในการ
TQA
- ฝายทรัพยากร
ดําเนินงาน
บุคคลและพัฒนา
องคกร
- คณะกรรมการและ
คณะทํางานITA
19. ผูรับผิดชอบโครงการ
19.1 หัวหนาโครงการ
ชื่อ-สกุล นายสกรณ ชุณหะโสภณ
E-mail address schun@ipst.ac.th
19.2 เลขานุการโครงการ
ชื่อ-สกุล นางสาวจิรวดี อิ่มสกุล
E-mail address jirai@ipst.ac.th

โทรศัพท 0-2392-4021 ตอ 1226

โทรศัพท 0-2392-4021 ตอ 1218
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โครงการหลัก 24
1. ชื่อโครงการ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อขยายขีดความสามารถในการบริหารจัดการองคกร และการ
บริการในรูปแบบดิจิทัลตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัล
2. ลักษณะโครงการ

 ใหม

 ตอเนื่อง

3. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติ
ยุทธศาสตรชาติที่เกี่ยวของ
ยุทธศาสตรชาติดานการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ

เปาหมายที่เกี่ยวของ

ประเด็นที่เกี่ยวของ

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

4. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ
ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหาร
จัดการในภาครัฐ การปองกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย

เปาหมายที่เกี่ยวของ

แนวทางที่เกี่ยวของ

 เปาหมายที่ 1 ลดสัดสวน
คาใชจายดานบุคลากร และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ
การใหบริการของภาครัฐและ
ประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจ
ของประเทศ

 แนวทางการพัฒนา 1 ปรับปรุงโครงสราง
หนวยงาน บทบาท ภารกิจและคุณภาพบุคลากร
ภาครัฐใหมคี วามโปรงใส ทันสมัย คลองตัว มีขนาด
ที่เหมาะสม เกิดความคุมคา
• แนวทาง 1.2 ปรับปรุงกลไกการปฏิบัติงานของ
ภาครัฐใหมลี ักษณะบูรณาการ สามารถสงเสริม
กระบวนการผลิตและการใหบริการของภาคเอกชน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
• แนวทาง 1.4 พัฒนาบุคลากรและปฏิรูประบบ
บริหารจัดการกําลังคนภาครัฐใหมปี ระสิทธิภาพ

5. ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
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6. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ขอยอย 3.3 การพัฒนาการเรียนรู
เปาหมาย 1. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21
สามารถแกไขปญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอื่นได อยางมีประสิทธิผล มีนิสัย
ใฝเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
2. คนไทยไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปญญา
7. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร สสวท. ปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564
ยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริมภาพลักษณองคกรและประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพิ่มการ
ยอมรับ สสวท. ในฐานะผูนําการเปลี่ยนแปลงการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีของ
เยาวชนใหทันสมัย
เปาประสงค สสวท. เปนองคกรแหงคุณภาพ มีระบบริหารจัดการและบริการในรูปแบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย
กลยุทธ พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยใชระบบคุณภาพองคกรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
ผลผลิต มีระบบบริหารจัดการ โดยใชระบบคุณภาพองคกรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
ผลลัพธ
8. หลักการและเหตุผล
การขับเคลื่อนแผนงานตามแผนยุทธศาสตรของ สสวท. รวมถึงการติดตามประเมินผลจําเปนตอง
บูรณาการขอมูลสารสนเทศดานตาง ๆ ที่มีความถูกตองทันสมัยและนาเชื่อถือ เพื่อนําขอมูลสูการวิเคราะห
สั งเคราะห ให เ ป น สารสนเทศที่ นํ า มาประกอบการกําหนดนโยบายวางแผน บริห ารจัดการ กํากับ ติดตาม
ประเมินผล และจัดสรรงบประมาณ ตลอดจนการตัดสินใจเชิงรุกในการดําเนินการตาง ๆ ที่จําเปน อีกทั้งการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สสวท. สําหรับสนับสนุนการดําเนินการพันธกิจตาง ๆ ในระดับกระบวนการ
การจั ด การข อมู ล สารสนเทศที่ เ กี่ ย วข องทั้ งหมด ไดแก ขอมูล เปาหมาย ตัว ชี้วัดขององคกร ทั้งตัว ชี้วัดผล
การดําเนินการระยะสั้น ระยะยาว ตามที่ระบุไวในวัตถุประสงคของยุทธศาสตร สสวท. จึงไดจัดทําโครงการนี้
ขึ้นเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการและบริหารจัดการ จัดหา ปรับปรุง บํารุงรักษาระบบ
สารสนเทศใหสามารถบริการไดอยางตอเนื่อง
9. วัตถุประสงค
9.1 เพื่อบํารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหสามารถทํางานไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ
9.2 เพื่ อจั ดทํ า กระบวนการวิ เ คราะห ขอมูล สารสนเทศของการบูร ณาการสําหรับ การเชื่อมโยงข อ มู ล
ใหสามารถใชงานรวมกันเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการดําเนินงานตามภารกิจ
9.3 เพื่อสนับสนุนและรองรับการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทํางานและการใหบริ การสํานั กงานดิจิทัล
ในรูปแบบ e-form
9.4 เพื่อจัดทํามาตรฐานการวิเคราะหและออกแบบการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานความมั่นคงปลอดภัย
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10. เปาหมายของโครงการหลัก
10.1 ผลผลิต (Output)
ตัวชี้วัดผลผลิต

คาเปาหมาย
หนวยนับ
2563

เชิงปริมาณ
1. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยในการบริหาร
จัดการองคกรและการบริการแลวเสร็จ
2. บูรณาการขอมูลสารสนเทศเพื่อการเชื่อมโยงขอมูลและสนับสนุนการ
ตัดสินใจสําหรับผูบริหาร
3. กระบวนการสนับสนุนการใหบริการสํานักงานดิจิทลั ในรูปแบบ E-form
4. มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของโครงสรางพื้นฐานและมี
ขอมูลเพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการศูนยขอมูล Data Center
เชิงคุณภาพ
1. รอยละความพึงพอใจในการใชงานระบบสารสนเทศภายในองคกรที่มี
การบูรณาการ และลดความซ้ําซอนของขอมูลสารสนเทศ

ระบบ

21

งาน

2

กระบวนการ
งาน

2
2

รอยละ

83

10.2 ผลลัพธ (Outcome)
ตัวชี้วัดผลลัพธ
เชิงปริมาณ
1. ระบบสารสนเทศภายในองคกรสามารถใหบริการไดตลอดเวลาอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยใชขอมูลที่มีการบูรณาการแลวเสร็จ
2. หนวยงานภายใน สสวท. สามารถใหและใชบริการเอกสารในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกสเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานและลดการใชกระดาษ
เชิงคุณภาพ
1. รอยละความพึงพอใจในการใชงานระบบสารสนเทศภายในองคกรที่มี
การบูรณาการ และลดความซ้ําซอนของขอมูลสารสนเทศ

คาเปาหมาย
หนวยนับ 2563
ระบบ

21

หนวยงาน

2

รอยละ

83
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11. ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของกิจกรรมหลักของโครงการ
กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัดผลผลิต

1. การใหบริการระบบ
1. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ทันสมัยในการบริหารจัดการองคกรและการบริการ
ขยายขีดความสามารถใน 2. แหลงขอมูลที่มีการรวบรวมและเกิดการเชื่อมโยง
การบริหารจัดการองคกร
ขอมูล เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับผูบริหาร
2. การสนับสนุนการพัฒนา 1. กระบวนการที่สนับสนุนการใหบริการสํานักงาน
สํานักงานดิจิทัล
ดิจิทัลในรูปแบบ E-Form
2. มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ
โครงสรางพื้นฐานและมีขอมูลเพื่อปรับปรุงการ
บริหารจัดการศูนยขอมูล Data Center
12. กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรับประโยชน

คาเปาหมาย
หนวยนับ
2563
21
ระบบ
งาน

2

กระบวนการ

2

งาน

2

บุคลากร สสวท.

13. พื้นที่การดําเนินการ สสวท.
14. ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563
15. วงเงินโครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

จํานวน 9,062,100 บาท

16. เปาหมายและงบประมาณ
กิจกรรม
1. การใหบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อขยาย
ขีดความสามารถในการบริหารจัดการองคกร
2. การสนับสนุนการพัฒนาสํานักงานดิจิทัล
รวม

เปาหมาย
2563
21 ระบบ/
2 งาน
2 กระบวนการ/
2 งาน

งบประมาณ
2563
7,962,100
1,100,000
9,062,100
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17. แผนการดําเนินงาน และแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1
การใหบริการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อขยายขีดความสามารถ
ในการบริหารจัดการองคกร
แผนการใชจายงบประมาณ
กิจกรรมที่ 2
การสนับสนุนการพัฒนา
สํานักงานดิจิทัล
แผนการใชจายงบประมาณ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

เปาหมาย/
งบประมาณ
21 ระบบ/

ไตรมาส 1
พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ไตรมาส 2
ก.พ.
1 ระบบ

มี.ค.

ไตรมาส 3
เม.ย.
พ.ค.
1 ระบบ 2 ระบบ

มิ.ย.
1 ระบบ

2 งาน

ต.ค.
16
ระบบ

7,962,100

20,000

448,000

20,000

142,630

796,820

265,000

2,021,125

445,860

550,690

1,100,000

-

0

0

0

0

0

0

140,000

0

0

710,000

250,000

9,062,100

20,000

448,000

20,000

142,630

796,820

265,000

2,021,125

585,860

550,690

148,850

1,385,910

2,677,215

2 กระบวนการ/
2 งาน

ก.ค.

ไตรมาส 4
ส.ค.

148,850
675,910
2 กระบวนการ
1 งาน
1 งาน

ก.ย.

2,427,215
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18. หนวยงานรับผิดชอบกิจกรรมและหนวยงานรวมดําเนินงาน
หนวยงาน
หนวยงานของ สสวท.
รับผิดชอบ
ที่รวมดําเนินการ
กิจกรรม
กิจกรรม
หนวยงาน
บทบาท/หนาที่
1. การใหบริการ
ฝายเทคโนโลยี
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
สารสนเทศเพื่อขยาย
ขีดความสามารถใน
การบริหารจัดการ
องคกร

2. การสนับสนุนการ ฝายเทคโนโลยี
พัฒนาสํานักงาน
สารสนเทศ
ดิจิทัล

หนวยงานภายนอก
ที่รวมดําเนินการ
หนวยงาน

- สาขา/ฝายตาง ๆที่ - แจงปญหาและรวม
เปนเจาของระบบ ทดสอบ/ตรวจสอบ
- รวมใหขอมูลที่
ตองการเชื่อมโยง
ขอมูลโดยจัดเตรียม
ขอมูลและรวมทดสอบ
เพื่อใหเกิดการ
ออกแบบขอมูลบูรณา
การสารสนเทศ
- สาขา/ฝายตาง ๆ - รวมใหขอมูลการ
ทํางานของหนวยงาน
และงานตามภารกิจ
เพื่อใหสามารถ
ออกแบบ
กระบวนการ
ใหบริการที่สามารถ
ใหเกิดการบริการ
อิเล็กทรอนิกส

19. ผูรับผิดชอบโครงการ
19.1 หัวหนาโครงการ
ชื่อ-สกุล ดร.ชัยวุฒิ เลิศวนสิริวรรณ
E-mail address clert@ipst.ac.th
19.2 เลขานุการโครงการ
ชื่อ-สกุล นางสาวปลื้มฤดี ชาติวันชัย
E-mail address pchar@ipst.ac.th

โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 2406

โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1250

บทบาท/
หนาที่
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โครงการหลัก 25
1. ชื่อโครงการ ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการทางานของ สสวท. และสร้างความตระหนัก
รู้ทางด้านวิทยาศาสตร์
2. ลักษณะโครงการ
 ใหม่

 ต่อเนื่อง

3. ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติทเี่ กี่ยวข้อง
เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
(เลือกได้เพียง 1 ด้าน)
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล  เ ป้ า ห ม า ย ที่ 1 ภ า ค รั ฐ มี  ประเด็นที่ 4 ภาครัฐมีความทันสมัย
แ ล ะ พั ฒ นาระบ บการบริ ห าร
วั ฒ นธรรมการท างานที่ มุ่ ง
 ประเด็นย่อยที่ 4.1 องค์กรภาครัฐมี
จัดการภาครัฐ
ผลสั ม ฤทธิ์ แ ละผลประโยชน์
ความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการ
ส่ ว นรวม ตอบสนองความ
พัฒนาประเทศ
ต้องการของประชาชนได้อย่าง
 ประเด็นย่อยที่ 4.2 พัฒนาและปรับ
สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
ระบบวิธีการปฏิบัตริ าชการให้ทันสมัย
 ประเด็นที่ 5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและ
เก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึก
มีความสามารถสูง มุ่งมั่นและเป็นมืออาชีพ
 ประเด็นย่อยที่ 5.1 ภาครัฐมีการ
บริหารกาลังคนที่มีความคล่องตัว ยึด
ระบบคุณธรรม
 ประเด็นย่อยที่ 5.2 บุคลากรภาครัฐยึด
ค่านิยมในการทางานเพื่อประชาชน มี
คุณธรรมและมีการพัฒนาตามเส้นทาง
ความก้าวหน้าในอาชีพ

4. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
(เลือกได้เพียง 1 ด้าน)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย

เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง

แนวทางที่เกี่ยวข้อง

 เป้าหมายที่ 1 ลดสัดส่วน
 แนวทางการพัฒนา 1 ปรับปรุงโครงสร้าง
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพิ่ม
หน่วยงาน บทบาท ภารกิจและคุณภาพ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
บุคลากรภาครัฐให้มีความโปร่งใส ทันสมัย
และการให้บริการของภาครัฐ
คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความ
และประสิทธิภาพการประกอบ
คุม้ ค่า
ธุรกิจของประเทศ
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ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
(เลือกได้เพียง 1 ด้าน)

เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง

แนวทางที่เกี่ยวข้อง
 แนวทาง 1.2 ปรับปรุงกลไกการ
ปฏิบัติงานของภาครัฐให้มีลักษณะ
บูรณาการ สามารถส่งเสริม
กระบวนการผลิตและการให้บริการ
ของภาคเอกชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
 แนวทาง 1.4 พัฒนาบุคลากรและ
ปฏิรูประบบบริหารจัดการกาลังคน
ภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ

5. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
6. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ข้อย่อย 3.3 การพัฒนาการเรียนรู้
เป้าหมาย 1. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
สามารถแก้ไขปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีประสิทธิผล มีนิสัย
ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญา
7. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สสวท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เ กี่ยวข้อง เพิ่มการ
ยอมรับ สสวท. ในฐานะผู้นาการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี ของเยาวชนให้ทันสมัย
เป้าประสงค์ เยาวชนมีความตระหนักและเห็นความสาคัญของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์
พัฒ นาและขยายการสื่ อสารประชาสั ม พันธ์เชิงรุ กและสร้างความตระหนักรู้ ทางด้ า น
วิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบและช่องทางที่หลากหลายให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
ผลผลิต
การสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุกมีรูปแบบและช่องทางที่หลากหลาย
ผลลัพธ์
--8. หลักการและเหตุผล
สสวท. เป็นองค์กรหลักในการวิจัยพั ฒนาหลั กสูตร สื่อการเรียนรู้ การประเมิน การพัฒนาครู และ
ส่งเสริมการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่งการดาเนินงานของ
สสวท. ความสาคัญต่อการผลักดันประเทศไทยเข้าสู่การเป็นประเทศที่สร้างฐานรายได้จากนวัตกรรมเป็นอย่างสูง
ดั งนั้ น จึ งเป็ น ความจ าเป็ น ที่ สสวท. จะเป็ นที่ ยอมรั บในการเป็ นผู้ น าด้ านการเรี ยนการสอนวิ ทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ต่อทั้งผู้ที่ใช้ผลผลิตของ สสวท. และประชาชนในวงกว้าง เพื่อสร้างความตระหนักรู้
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เกี่ยวกับผลงาน ผลผลิตต่างๆ ของ สสวท. รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ที่สสวท. ได้วิจัยและพัฒนาขึ้น และสร้าง
ผลกระทบเชิงบวกด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีต่อเยาวชนให้เกิดความสนใจ
ใฝ่รู้ และตระหนักถึงความสาคัญต่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งการสร้าง
ความผูกพันแบรนด์ของ สสวท. ของผู้รับสื่อ ให้คุ้นชินกับผลิตภัณฑ์ บริการและองค์ความรู้ที่ สสวท. มีอยู่
9. วัตถุประสงค์
9.1 เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดความตระหนักรู้ในกระบวนการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านกิจกรรมในรูปแบบ ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์และนิทรรศการ
9.2 เพื่อจัดทานิตยสารในรูปแบบสิ่งพิมพ์และดิจิทัล เผยแพร่ ส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่ครู อาจารย์ นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจทั่วไป
9.3 เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของ สสวท. ในการเป็นผู้นาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี ในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน
9.4 เพื่อการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของ สสวท. ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป
ในการสร้างการตระหนักรู้ถึงผลงานในด้านต่างๆ ของสสวท. อย่างทั่วถึง
9.5 เพื่อการเข้าถึงกลุม่ เป้าหมายของ สสวท. ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป
ในด้านข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของ สสวท. อย่างถูกต้องและทั่วถึง
9.6 สร้างความผูกพันกับแบรนด์ ผลิตภัณฑ์ บริการ และองค์ความรู้ต่างๆ ของ สสวท. (Brand
engagement)
9.7 เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ สสวท. และสร้างเสริมเครือข่ายความร่วมมือทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน
ภายในประเทศ และนานาชาติในการส่งเสริมการดาเนินงานของ สสวท.
9.8 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยีได้เพิ่มพูนศักยภาพทางวิชาการ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนแนวคิด และประสบการณ์อันจะนาไปสู่
การพัฒนาวิชาชีพและได้นาเสนอผลงานวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรม
10. เป้าหมายของโครงการหลัก
10.1 ผลผลิต (Output)
ตัวชี้วัดผลผลิต
เชิงปริมาณ
1. เนื้อหาข่าวสารและสื่อส่งเสริมการเรียนรู้สาหรับเผยแพร่ผ่านช่องทาง
ต่างๆ
2. ปรับปรุง website สสวท.
3. งานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้
- ผู้เข้าชมงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้

ค่าเป้าหมาย
หน่วยนับ
2563
ชิ้น

580

ร่าง

1

คน

280,000
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ตัวชี้วัดผลผลิต
4. นิตยสาร สสวท.
- รูปแบบสิ่งพิมพ์
- รูปแบบดิจิทัล
5. นิทรรศการเผยแพร่ผลผลิตของ สสวท.
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบนิทรรศการเผยแพร่ผลงานของ สสวท.
6. ผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการสาหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 24
7. ผลงานวิชาการร่วมนาเสนอ
เชิงคุณภาพ
1. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

ค่าเป้าหมาย
หน่วยนับ
2563
ต้นฉบับ/
24,000 เล่ม
Issues

6

คน
คน

35,000
1,000

เรื่อง

50

ร้อยละ

80

6

10.2 ผลลัพธ์ (Outcome)
ตัวชี้วัดผลลัพธ์
เชิงปริมาณ
1. ระดับการยอมรับในข้อมูลข่าวสารและผลงานของ สสวท.
2. ร้อยละของเยาวชนกลุ่มเป้าหมายที่มีความตระหนักและเห็นความสาคัญ
ของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เชิงคุณภาพ
1. ผลงานของ สสวท. ได้รับการเผยแพร่และเข้าถึงประชาชนทั่วไป
ทาให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจบทบาทและความสาคัญของ สสวท. มากขึ้น

ค่าเป้าหมาย
หน่วยนับ 2563
ระดับ
ร้อยละ

4.25
60

ร้อยละ

60
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11. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของกิจกรรมหลักของโครงการ
กิจกรรมหลัก
1. การส่งเสริม
ภาพลักษณ์ สสวท.
ในการเป็นผู้นาด้านการ
เรียนการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
2. การสร้างความ
ตระหนักและเผยแพร่
ผลงานของ สสวท.
2.1 งานเทศกาล
ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์
เพื่อการเรียนรู้
2.2 นิตยสาร สสวท.

ตัวชี้วัดผลผลิต
1. เนื้อหาข่าวสารและสื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้สาหรับเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ
2. ปรับปรุง website สสวท.

1. ผู้เข้าชมงานเทศกาลภาพยนตร์
วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้
1. รูปแบบสิ่งพิมพ์
2. รูปแบบดิจิทัล

2.3 นิทรรศการเผยแพร่ 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบนิทรรศการ
ผลผลิตของ สสวท.
เผยแพร่ผลงานของ สสวท.
3. การประชุมวิชาการ 1. ผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ
สาหรับครูและบุคลากร 2. จานวนผลงานวิชาการร่วมนาเสนอ
ทางการศึกษา
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ในโรงเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ 24

ค่าเป้าหมาย
หน่วยนับ
2563
ชิ้น

580

ร่าง

1

คน

280,000

ต้นฉบับ/
24,000 เล่ม
Issues
คน

6
6
35,000

คน
เรื่อง

1,000
50

12. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ นักเรียน ครู อาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้มีส่วนตัดสินใจ
ในการใช้สื่อการเรียนการสอน หนังสือเรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป
13. พื้นที่การดาเนินการ
- ศูนย์จัดฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 21 ศูนย์ ทั่วประเทศ
- งาน World didac Asia 2019 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ กรุงเทพฯ
- งานWorld Robot Olympiad 2019 จ.เชียงใหม่
- งานวันเด็ก กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ
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- สื่อ social media สื่อหนังสือพิมพ์ สื่อวิทยุ – โทรทัศน์ website (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
สาหรับเข้าถึงผู้รับสื่อทั้งในและต่างประเทศ
- สสวท.
14. ระยะเวลาดาเนินโครงการ ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563
15. วงเงินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
16. เป้าหมายและงบประมาณ
กิจกรรม

จานวน 9,425,300 บาท
เป้าหมาย
2563

1. 1. การส่งเสริมภาพลักษณ์ สสวท. ในการเป็นผู้นาด้านการ
เรียนการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. เนื้อหาข่าวสารและสื่อส่งเสริมการเรียนรู้สาหรับ
580 ชิ้น
เผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ
2. ปรับปรุง website สสวท.
1 ร่าง
2. การสร้างความตระหนักและเผยแพร่ผลงานของ สสวท.
2.1 งานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้
280,000 คน
2.2 นิตยสาร สสวท.
- รูปแบบสิ่งพิมพ์(ต้นฉบับ)
6
- รูปแบบดิจิทัล(Issues)
6
2.2 นิตยสาร สสวท.
- รูปแบบสิ่งพิมพ์(ต้นฉบับ)
6
- รูปแบบดิจิทลั (Issues)
6
2.3 นิทรรศการเผยแพร่ผลผลิตของ สสวท.
35,000 คน
3. การประชุมวิชาการสาหรับครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียนระดับชาติ
ครั้งที่ 24
1. ผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ
1,000 คน
2. ผลงานวิชาการร่วมนาเสนอ
50 เรื่อง
รวม

งบประมาณ
2563
2,076,000

4,636,000

2,713,300

9,425,300
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17. แผนการดาเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริม
ภาพลักษณ์ สสวท. ในการเป็นผู้นา
ด้านการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรมที่ 2 การสร้างความ
ตระหนักและเผยแพร่ผลงานของ
สสวท.

เป้าหมาย/
งบประมาณ

ต.ค.

2,076,000

72,000

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรมที่ 3 การประชุมวิชาการ
สาหรับครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ใน
โรงเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 24

4,636,000

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

2,713,300

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

9,425,300

ไตรมาส 1
พ.ย.

ธ.ค.

142,000 242,000 142,000

1,331,400 515,000 75,200

-

ม.ค.

4,900

4,100

ไตรมาส 2
ก.พ.

มี.ค.

ไตรมาส 3
เม.ย.
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ไตรมาส 4
ส.ค.

ก.ย.

472,000

142,000 142,000 142,000 152,000 142,000 142,000

144,000

563,750

59,000

260,000

62,500

1,061,650

3,700

7,150

2,287,450 405,000

-

-

1,403,400 661,900 321,300 709,450

60,000 312,500 22,500 312,500

1,000

-

-

538,150 2,689,450 607,000 455,500 174,500 454,500 204,500

1,205,650
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18. หน่วยงานรับผิดชอบกิจกรรมและหน่วยงานร่วมดาเนินงาน
กิจกรรม
1. การส่งเสริมภาพลักษณ์
สสวท. ในการเป็นผู้นาด้าน
การเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กิจกรรม

หน่วยงานของ สสวท.
ที่ร่วมดาเนินการ
หน่วยงาน

ฝ่ายสื่อสาร ทุกหน่วยงาน
องค์กรและ (สานักวิชาการ/
วิเทศสัมพันธ์ สานักพัฒนาและ
ส่งเสริมผูม้ ี
ความสามารถ
พิเศษฯ เป็นต้น)
ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป

บทบาท/หน้าที่
ให้ข้อมูล และส่งผล
งานในการสือ่ สาร
วิทยาศาสตร์ และ
ข้อมูลด้านกิจกรรมที่
ต้องเผยแพร่ออก
สู่ลูกค้ากลุม่ เป้าหมาย
และสาธารณชน
งานพิธีเปิดและ
ประสานงานกับ
หน่วยงานภายใน
และภายนอก
สสวท.

ฝ่ายออกแบบและ จัดนิทรรศการ
พัฒนาอุปกรณ์ และเตรียมพื้นที่
การจัดงาน
ฝ่ายอาคาร
จัดเตรียมรถรับส่ง
สถานที
พนักงาน และ
ประสานงานที่
จอดรถกับสถานที่
จัดงาน
สานักวิชาการ คัดเลือกบทความ
และกิจกรรมทาง
วิชาการ
ฝ่ายบริหาร
จัดหาทุน
โครงการริเริ่มพิเศษ
ฝ่ายนวัตกรรมฯ ถ่ายภาพและ
วิดีทัศน์ ดูแลด้าน
โสตทัศนศึกษา
ฝ่ายการเงินฯ และ การจัดเตรียม
ฝ่ายเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐาน
สารสนเทศ
การลงทะเบียนการ
จ่ายเงิน

หน่วยงานภายนอก
ที่ร่วมดาเนินการ
หน่วยงาน

บทบาท/หน้าที่

- อพวช.
- เจ้าภาพร่วมในการ
- British Council จัดการประกวดนัก
- บริษัทเอกชนอื่นๆ สื่อสารวิทยาศาสตร์
รุ่นเยาว์
- หน่วยงาน
- สนับสนุนกิจกรรม
ต่างประเทศอื่นๆ และการดาเนินงาน
ของ สสวท.
- SEAMEO
เป็นเจ้าภาพร่วมใน
secretariat
การจัดงาน ให้การ
- Indiana
สนับสนับสนุน
University
ค่าใช้จ่ายวิทยากร
- สมาคมครู
บางส่วน
วิทยาศาสตร์
แห่งประเทศไทย
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กิจกรรม
2. การสร้างความตระหนัก
และเผยแพร่ผลงานของ
สสวท.
2.1 งานเทศกาลภาพยนตร์
วิทยาศาสตร์เพื่อการ
เรียนรู้

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กิจกรรม

หน่วยงานของ สสวท.
ที่ร่วมดาเนินการ
หน่วยงาน

สานัก
1.ฝ่ายบริหาร
นวัตกรรม
ทั่วไป
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2.ฝ่ายสื่อสาร
องค์กรและวิเทศ
สัมพันธ์
3.ฝ่ายอาคาร
สถานที่

2.2. จัดทานิตยสาร สสวท.

2.3. จัดนิทรรศการเพื่อแพร่
ผลผลิตของ สสวท.

หน่วยงานภายนอก
ที่ร่วมดาเนินการ

บทบาท/หน้าที่

หน่วยงาน

บทบาท/หน้าที่

- งานพิธีเปิดและ
ประสานงานกับ
หน่วยงานภายใน
และภายนอก สสวท.

- สถาบันเกอเธ่
- อพวช.
- ศูนย์วิทยาศาสตร์
เพื่อการศึกษา

เจ้าภาพร่วมจัดงาน
เทศกาลภาพยนตร์
วิทยาศาสตร์เพื่อ
การเรียนรู้

- ประสานงานกับ
หน่วยงาน
ต่างประเทศ
จัดเตรียมรถรับส่ง
พนักงาน และ
ประสานงาน ที่จอด
รถกับสถานที่จัดงาน
สานัก
1. สานักวิชาการ เขียนบทความ
นวัตกรรม
2. สานักพัฒนา วิชาการ
และเทคโนโลยี และส่งเสริม
สารสนเทศ
ศักยภาพผู้มี
ความสามารถ
พิเศษทาง
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี
ฝ่ายออกแบบ 1. สานักวิชาการ - ร่วมจัด
กระทรวงศึกษาธิการ ผู้ดาเนินการจัดงาน
และพัฒนา
2. สานักพัฒนา
workshop
วันเด็กแห่งชาติ
อุปกรณ์
และส่งเสริม - ให้ข้อมูลเพื่อ
ศักยภาพผู้มี
จัดทา Artwork กระทรวงวิทยาศาสตร์ งานสัปดาห์
ความสามารถ
ด้าน SMT
และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์
พิเศษทาง
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี
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กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กิจกรรม

หน่วยงานของ สสวท.
ที่ร่วมดาเนินการ
หน่วยงาน

3.การประชุมวิชาการสาหรับ สาขา
ครูและบุคลากรทางการ
คณิตศาสตร์
ศึกษาวิทยาศาสตร์
มัธยมศึกษา
คณิตศาสตร์ในโรงเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ 24

สานักวิชาการ
ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

บทบาท/หน้าที่
- ร่วมจัด
workshop
- บริหารจัดการ
ด้านสารสนเทศ

หน่วยงานภายนอก
ที่ร่วมดาเนินการ
หน่วยงาน
สมาคมครู
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยบูรพา

19. ผู้รับผิดชอบโครงการ
19.1 หัวหน้าโครงการ
ชื่อ-สกุล ดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช

โทรศัพท์ 0-2392-4021 ต่อ 1101

E-mail address: wrakr@ipst.ac.th
ชื่อ-สกุล ดร.ชัยวุฒิ เลิศวนสิริวรรณ

โทรศัพท์ 0-2392-4021 ต่อ 1239

E-mail address: clert@ipst.ac.th
ชื่อ-สกุล ดร.ศรเทพ วรรณรัตน์

โทรศัพท์ 0-2392-4021 ต่อ 6305

E-mail address: sornthep@ipst.ac.th
19.2 เลขานุการโครงการ
ชื่อ-สกุล นายณรงค์ แสงแก้ว

โทรศัพท์ 0-2392-4021 ต่อ 2101

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

โทรศัพท์ 0-2392-4021 ต่อ 1117

E-mail address: ssubo@ipst.ac.th
ชื่อ-สกุล นางสาวอลงกรณ์ ตั้งสงวนธรรม โทรศัพท์ 0-2392-4021 ต่อ 2517
E-mail address: atang@ipst.ac.th

บทบาท/หน้าที่
เจ้าภาพร่วม
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โครงการบูรณาการ
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โครงการบูรณาการ
1. ชื่อโครงการ เพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สาหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21
2. ลักษณะโครงการ  ใหม่
 ต่อเนื่อง
3. ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นที่ 4.2 การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต
 ประเด็นย่อยที่ 4.2.2 ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น
ปลูกฝัง ความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนา
 เป้าหมายที่ 1 คนไทยเป็นคนดี ทักษะความสามารถการเรียนรู้ที่สอดรับกับ
คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถี ทักษะในศตวรรษที่ 21
ประเด็นที่ 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ ชีวิตในศตวรรษที่ 21
ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  เป้าหมายที่ 2 สังคมไทยมี
สภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุน ที่ 21
 ประเด็นย่อยที่ 4.3.1 การปรับเปลี่ยน
ต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
ระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะ
สาหรับศตวรรษที่ 21
 ประเด็นย่อยที่ 4.3.2 การเปลีย่ นโฉม
บทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่

4. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง

แนวทางที่เกี่ยวข้อง
 แนวทางการพัฒนา 3.3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 3.3.1 ปรับหลักสูตรการผลิตครูที่เน้น
สมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นผู้
แนะนา และสามารถกระตุน้ การเรียนรู้ของ
 เป้าหมายที่ 3 คนไทยได้รับ
ผู้เรียน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและ การศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพสูงตาม
 3.3.6 จัดทาสื่อการเรียนรู้ที่เป็นสื่อ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
มาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้
อิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้งานผ่านระบบ
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ให้คนทุกกลุม่ สามารถ
เข้าถึงได้ง่าย สะดวก ทั่วถึง ไม่จากัดเวลาและ
สถานที่ และใช้มาตรการทางภาษีจูงใจให้
ภาคเอกชนผลิตหนังสือ สื่อการอ่าน และการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพและราคาถูก
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5. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
6. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ข้อย่อย 3.3 การพัฒนาการเรียนรู้
เป้าหมาย 1. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
สามารถแก้ไขปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีประสิทธิผล มีนิสัย
ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญา
7. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สสวท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี และสถานศึกษาผ่านเครือข่าย สสวท. ให้มีคุณภาพทั่วประเทศอย่างเป็นระบบ
เป้าประสงค์
1. กาลังคนและเครือข่ายมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
2. ครู แ ละนั ก เรี ย นใช้ ห ลั ก สู ต ร สื่ อ และกระบวนการจั ด การเรี ย นรู้ จากก าลั ง คนและเครื อ ข่ า ย
ตามแนวทางของ สสวท.
กลยุทธ์ ขับเคลื่อนสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี ตามแนวทาง สสวท.
ผลผลิต ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพให้มีสมรรถนะของครูยุค
ใหม่ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี พร้อมต่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ผลลัพธ์ ผู้เรียนมีประสบการณ์และทักษะสาคัญที่จาเป็นต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวทางของ
โปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA)
8. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านและต่อสู้กับปัญหาใหม่หลายประการ จากการต่อสู้กับความ
ยากจนในอดีต ได้แปรเปลี่ยนเป็นการต่อสู้กับความเหลื่อมล้าในหลากรูปแบบ เช่น ความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
ความเหลื่อมล้าของโอกาส และความเหลื่อมล้าของรายได้และทรัพย์สิน ทาให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับจาเป็นต้องเร่ง
พัฒนาและทางานเชิงบูรณาการมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงมีความจาเป็นที่หน่วยงานของรัฐต้องทางานเชิงบูรณาการร่วมกัน
ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ มีเป้าหมายให้คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล มีทักษะที่จาเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ในช่วงที่ผ่านมาพบว่าคุณภาพ
การศึกษาและการเรี ยนรู้ ของคนไทยอยู่ ในระดับค่ อนข้างต่า ดังจะเห็ นได้จากการผลการประเมินในโครงการ
ประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ซึ่งคะแนนของประเทศไทยอยู่ในระดับต่ากว่าหลายประเทศที่มีระดับ
การพัฒนาใกล้เคียงกัน ทั้งนี้เป็นผลมาจากการขาดปัจจัยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและครูที่มีคุณภาพยัง
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กระจายไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล ทั้งนี้ยุทธศาสตร์ชาติจึงมุ่งเน้นในการเสริมสร้างและยกระดับการพัฒนา
การศึกษาและการเรียนรู้ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีตัวชี้วัดและค่ าเป้าหมาย
ในช่วงปี พ.ศ. 2561 – 2565 ดังนี้
(1) คะแนน PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (คะแนนเฉลี่ย) 470 คะแนน
(2) อัตราความแตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลงร้อยละ 20
รัฐบาลยังมีนโยบายหลัก 12 ด้านสาหรับการบริหารราชการ เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าด้วย
ความมั่นคง สังคมไทยมีความสงบสุข สามัคคีและเอื้ออาทร คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความพร้อมที่จะดาเนิน
ชีวิตในศตวรรษที่ 21 ให้เศรษฐกิจไทยมีความแข็งแกร่งและมีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น ควบคู่ไปกับการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะด้านการศึกษา ดังนโยบายหลัก
ที่ 8 ของรัฐบาลคือการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย มุ่งเน้นผลิตและ
พัฒนาครูที่นาไปสู่การมีครูสมรรถนะสูง เป็นครูยุคใหม่ที่สามารถออกแบบและจัดระบบการสร้างความรู้สร้างวินัย
กระตุ้น และสร้าง แรงบันดาลใจ เปิดโลกทัศน์มุมมองของเด็กและครูด้วยการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้น
ควบคู่กับหลักการทางวิชาการ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้านที่ 2 การผลิตและพัฒนาครูโดย
กาหนดเป้าหมาย ผลิตบัณฑิตให้มีอัตลักษณ์และสมรรถนะเป็นเลิศเป็นต้องการของผู้ใช้ สมบูรณ์ด้วยคุณลักษณะ 4
คือมีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีงานทามีอาชีพ และเป็นพลเมืองดี มีวินัย นอกจากนี้ยัง
ต้องสามารถถ่ายทอด บ่มเพาะให้ศิษย์แต่ละช่วงวัยได้ บัณฑิตครูจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเมื่อเข้าสู่วิชาชีพได้รับการ
เสริมสมรรถนะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
นอกจากนี้รัฐบาลยังได้กาหนดนโยบายเร่งด่วน 12 ข้อ โดยข้อที่ 7 คือการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 สร้าง
แพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ในระบบดิจิทัล ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้มุ่งสู่ระบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีด้านวิศวกรรม คณิตศาสตร์ โปรแกรมเมอร์และภาษาต่างประเทศ ส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์
(Coding) ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพในทุกตาบล ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ของ
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้ของสถาบันการศึกษาสู่สาธารณะ เชื่อมโยงระบบการศึกษากับ
ภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ สร้างนักวิจัยใหม่และนวัตกรเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ
สร้างความรู้ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สื่อออนไลน์และโครงข่ายสังคมออนไลน์ของคนไทยเพื่อป้องกันและ
ลดผลกระทบในเชิงสังคม ความปลอดภัย อาชญากรรมทางไซเบอร์และสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการ
กระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง การสร้ างความสมานฉันท์และความสามัคคีในสั งคม รวมทั้ งปลู กฝั งคุณธรรม
จริยธรรมที่จาเป็นในการดาเนินชีวิต ซึ่งมีจุดมุ่งหมายสอดคล้องกับพันธกิจและจุดประสงค์ในการจัดตั้งสถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ที่มีเป้าหมายในการลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษาของ
ประเทศ และเพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายหลัก และนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล สสวท. และมหาวิทยาลัยราชภัฏใน
ทุกภูมิภาค จึงร่วมกันทางานเชิงบูรณาการ เป็นแกนนาในการพัฒนาครูในทุกพื้นที่ของประเทศให้มีความพร้อมสู่การ
เป็นครูยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และการออกแบบและเทคโนโลยี วิทยาการคานวณและการเรียนรู้ดิจิทัล รวมถึงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวทางของโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA)
รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
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สามารถจั ดการเรี ยนรู้ ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่อง แม้จะส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนแล้วก็ตาม 9.
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี พร้อม
ต่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2. เพื่อขับเคลื่อนและผลักดัน หน่วยงานเครือข่ายและมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ของโรงเรียนในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ
3. เพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียน ให้มีประสบการณ์และทักษะสาคัญที่จาเป็นต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตาม
แนวทางของโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA)
10. เป้าหมายของโครงการหลัก
10.1 ผลผลิต (Output)
ตัวชี้วัดผลผลิต
เชิงปริมาณ
1. มหาวิทยาลัยเครือข่าย
2. วิทยากรแกนนา
3. ครูประจาการที่ได้รับการอบรม
4. นักเรียนที่ได้รับการพัฒนาด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยีแสะเต็มศึกษา
เชิงคุณภาพ
1. มหาวิทยาลัยเครือข่ายร่วมกับ สสวท. ในการพัฒนาครูประจาการให้มีสมรรถนะของครูยุค
ใหม่ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
2. วิทยากรแกนนาสามารถอบรมครูให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สาหรับศตวรรษที่ 21
3. ครูประจาการได้รับการอบรม และพัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะ สามารถจัดการเรียนรูส้ าหรับ
ศตวรรษที่ 21

ค่าเป้าหมาย
หน่วยนับ 2563
แห่ง
คน
คน
คน

38
1,406
15,600
60,500

แห่ง

38

คน
คน

1,406
15,600

10.2 ผลลัพธ์ (Outcome)
ตัวชี้วัดผลผลิต
เชิงปริมาณ
1. ครูปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน
เชิงคุณภาพ
1. ครูเปลี่ยนการสอนเป็นการสอนแนวสมรรถนะเพื่อให้ผเู้ รียนมีสมรรถนะสาหรับศตวรรษที่ 21

ค่าเป้าหมาย
หน่วยนับ 2563
ร้อยละ

80

ร้อยละ

80
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11. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของกิจกรรมหลักของโครงการ
กิจกรรมหลัก
1. การบริหารโครงการ
2. พัฒนาวิทยากร
3. พัฒนาครูประจาการ
4. การดาเนินงานในพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษา
5. วิจัย ติดตาม และประเมินผล
โครงการ
6. การพัฒนานักเรียนอย่างมี
คุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยีแสะเต็มศึกษา
7. กิจกรรมเพิ่มเติม

ค่าเป้าหมาย
หน่วยนับ หน่วยนับ
ฉบับ
1
คน
1,406
คน
15,600
โรง
3,200

ตัวชี้วัดผลผลิต
รายงาน
วิทยากรแกนนา
ครูประจาการทีไ่ ด้รบั การอบรม
โรงเรียนทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม
รายงานวิจัย

ฉบับ

1

นักเรียนที่ได้รับการพัฒนาด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีแสะเต็มศึกษา

คน

60,500

12. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั่วประเทศ
13. พื้นที่การดาเนินการ ทั่วประเทศ
14. ระยะเวลาดาเนินโครงการ ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563
15. วงเงินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จานวน 219,293,000 บาท

16. เป้าหมายและงบประมาณ
เป้าหมาย

งบประมาณ

1 ฉบับ

2,379,300

2. พัฒนาวิทยากร

3 หลักสูตร/
1,406 คน

12,901,100

3. พัฒนาครูประจาการ

15,600 คน

86,015,400

4. การดาเนินงานในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

3,200 โรง

16,797,200

1 ฉบับ

5,260,000

60,500 คน

92,416,050

กิจกรรม
1. การบริหารโครงการ

5. วิจัย ติดตาม และประเมินผลโครงการ
6. การพัฒนานักเรียนอย่างมีคณ
ุ ภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีแสะเต็มศึกษา
7. กิจกรรมเพิ่มเติม
รวม

3,523,950
219,293,000
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17. แผนการดาเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 การบริหารโครงการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาวิทยากร
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาครูประจาการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรมที่ 4 การดาเนินงานในพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษา

เป้าหมาย/
งบประมาณ
รายงาน
2,379,300
3 หลักสูตร/
1,406 คน
12,901,100
15,600 คน
86,015,400
3,200 โรง

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

16,797,200

กิจกรรมที่ 5 วิจัย ติดตาม และ
ประเมินผลโครงการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรมที่ 6 การพัฒนานักเรียน
อย่างมีคุณภาพด้วยการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีแสะเต็ม
ศึกษา
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานวิจัย

ต.ค.

ไตรมาส 1
พ.ย.

ธ.ค.

633,586

ม.ค.

ไตรมาส 2
ก.พ.

มี.ค.

90,000

90,000

3
หลักสูตร

1,406 คน

1,255,330

11,645,770

เม.ย.

ไตรมาส 3
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ไตรมาส 4
ส.ค.

90,000

602,858

90,000

90,000

602,856

ก.ย.
1 ฉบับ
90,000

15,600 คน
86,015,400
3,200 โรง
16,797,200
1 ฉบับ
5,260,000

5,260,000

60,500 คน

92,416,050
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กิจกรรม

เป้าหมาย/
งบประมาณ

ไตรมาส 1
ต.ค.

พ.ย.

ไตรมาส 2
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ไตรมาส 3
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมาส 4
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมเพิ่มเติม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

3,523,950

3,523,950
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18. หน่วยงานรับผิดชอบกิจกรรมและหน่วยงานร่วมดาเนินงาน
หน่วยงาน
หน่วยงานของ สสวท.
รับผิดชอบ
ที่ร่วมดาเนินการ
กิจกรรม
กิจกรรม
บทบาท/
หน่วยงาน
หน้าที่
1. เพิ่มศักยภาพครูให้มี
ฝ่ายบริหาร
สมรรถนะของครูยุคใหม่
โครงการริเริ่ม
สาหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ สสวท.
21

19. ผู้รับผิดชอบโครงการ
19.1. หัวหน้าโครงการ
ชื่อ-สกุล นางสาวนัฏฐพร รุจิขจร
E-mail address nruch@ipst.ac.th
19.2 เลขานุการโครงการ
ชื่อ-สกุล นายสมเกียรติ ยังจีน
E-mail address syang@ipst.ac.th

หน่วยงานภายนอก
ที่ร่วมดาเนินการ
บทบาท/
หน่วยงาน
หน้าที่
ศูนย์พิซ่า สพฐ. 1) ร่วมร่าง
ครูผู้สอน ศึกษา พัฒนาและ
นิเทศน์
วิพากษ์
มหาวิทยาลัย
หลักสูตร
เครือข่าย
2) เป็นวิทยากร
ขยายผลการ
อบรม

โทรศัพท์ 02-3924021 ต่อ 1311

โทรศัพท์ 02-3924021 ต่อ 1311

