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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
1.1 วิสัยทัศน์
สสวท. เป็นผู้นำกำรเปลี่ยนแปลง กำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และเทคโนโลยีทั้งใน
และนอกสถำนศึ ก ษำ ให้ นั กเรี ย นพัฒ นำตำมศั กยภำพขึ้ นเป็น ประชำกรที่ มี ควำมรู้นั กวิช ำชี พฐำนดี และ
นักวิทยำศำสตร์ชั้นนำต่อไป

1.2 เป้าประสงค์
นักเรียนไทยทั่วประเทศมีโอกำสพัฒนำควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์และเทคโนโลยี ได้เหมำะสม
ตำมศักยภำพและควำมถนัด เพื่อให้เติบโตเข้ำสู่เส้นทำงอำชีพที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชำติ

1.3 ผลกระทบ
เยำวชนไทยมีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรคิด วิเครำะห์ กำรใช้ข้อมูล และ/หรือ แก้ปัญหำโดยใช้
วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์และเทคโนโลยี ให้เกิดประโยชน์ในกำรดำรงชีวิตหรือประกอบอำชีพ

1.4 ผลลัพธ์
1. นั กเรี ย นไทยมีควำมรู้ ควำมสำมำรถด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์และเทคโนโลยี ที่ส ำมำรถ
นำไปใช้แก้ปัญหำกำรดำรงชีพและเป็นประชำกรที่มีควำมรู้ นักวิชำชีพฐำนดี
2. ประเทศไทยมี นั ก วิ ท ยำศำสตร์ นั ก วิ จั ย นั ก เทคโนโลยี นั ก นวั ต กรรมและผู้ เ ชี่ ย วชำญด้ ำ น
วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์และเทคโนโลยี ที่เพิ่มขึ้นจำกกำรสร้ำงนักเรียน นักศึกษำที่มีควำมสำมำรถพิเศษ
1.5 ผลผลิต
1. หลักสูตร สื่อ และกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ ระดับ ปฐมวัย ประถมศึกษำ มัธยมศึกษำตอนต้น
และมัธยมศึกษำตอนปลำย มีควำมครบถ้วนสมบูรณ์ ใช้ง่ำยและมีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล
2. หลักสูตร สื่อ ในรูปแบบดิจิทัล e-learning และ Mobile application มีควำมทันสมัยเข้ำใช้ง่ำย
รวดเร็ว สำมำรถเผยแพร่ใช้ได้จริงและมีคุณภำพ
3. หลักสูตร สื่อ และกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ และสำมำรถนำไปใช้ศึกษำต่อเป็นนักวิชำชีพชั้นสูง
ได้จริง ตำมแนวทำง KOSEN
4. หลักสูตร สื่อ และกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ ที่สำมำรถนำไปพัฒนำและส่งเสริมผู้มีควำมสำมำรถ
พิเศษได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
5. เครื่องมือกำรวัดและประเมินผลเทียบมำตรฐำนระดับประเทศ และระดับนำนำชำติ
6. สสวท. มีระบบบริหำรจัดกำรเครือข่ำย เพื่อขยำยกำรให้บริกำรหลักสูตร สื่อ และกระบวนกำร
จัดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
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7. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อพัฒนำเป็นแกนนำ มีศักยภำพเป็นไปตำม
มำตรฐำน สสวท. สำมำรถเป็นต้นแบบและเป็นวิทยำกรในระดับพื้นที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
8. กำรให้ บ ริ ก ำรหลั ก สู ต ร สื่ อ และกระบวนกำรจั ด กำรเรี ย นรู้ ในโรงเรี ย นเครื อ ข่ ำ ย สสวท.
ได้ครบถ้วน สมบูรณ์และมีประสิทธิภำพ
9. หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ในเครือข่ำย สสวท. สำมำรถขยำยฐำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมแนว
สสวท. ได้อย่ำงต่อเนื่อง
10. มหำวิทยำลัยใช้เครื่องมือในกำรรับนักศึกษำเข้ำศึกษำโดยเน้นกำรคิดวิเครำะห์ กำรแก้ปัญหำ
และสำมำรถนำไปใช้ได้จริงเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
11. สสวท. มีระบบสนับสนุนกำรเรียนรู้ดิจิทัล เพื่อให้บริกำรหลักสูตร สื่อ และกระบวนกำรจัดกำร
เรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
12. บัณฑิต สควค. มีคุณภำพและสำมำรถเป็นผู้นำกำรเปลี่ยนแปลงขับเคลื่อนกำรศึกษำได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
13. บัณฑิต พสวท. และโอลิมปิกวิชำกำร มีคุณภำพและเป็นนักวิทยำศำสตร์ นักวิจัย นักนวัตกรรม
และนักเทคโนโลยีชั้นนำของประเทศ
14. มี ร ะบบกลไกกำรพั ฒ นำและส่ ง เสริ ม ผู้ มี ค วำมสำมำรถพิ เ ศษฯ ระดั บ กำรศึ ก ษำปฐมวั ย
กำรศึกษำขั้น พื้น ฐำนและกำรอำชีวศึกษำ เพื่อเป็นฐำนสู่ กำรพัฒ นำกำลั งคน อย่ำงเป็นระบบมำกขึ้นและ
มี จำนวนเพิ่มขึ้นตำมลำดับ
15. บุคลำกรสำยนักวิชำกำร มีนวัตกรรมกำรศึกษำชั้นแนวหน้ำ เป็นที่ยอมรับด้ำนกระบวนกำร
จัดกำรเรียนรู้ของประเทศ
16. บุ ค ลำกรสำยวิ ช ำกำร มี ศั ก ยภำพในกำรพั ฒ นำหลั ก สู ต ร สื่ อ กิ จ กรรมทำงวิ ช ำกำรเที ย บ
มำตรฐำนนำนำชำติ
17. บุ คลำกร สสวท. มีควำมเป็ นผู้ นำ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ เป็นวิทยำกร และสำมำรถน ำ
กำรเปลี่ยนแปลงได้
18. บุคลำกร สำยสนับสนุน มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรและส่งเสริมกำรทำงำน
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
19. มีระบบบริหำรจัดกำร โดยใช้ระบบคุณภำพองค์กรและระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัย
20. กำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์มีรูปแบบและช่องทำงที่หลำกหลำย
21. บุคลำกร สสวท. มีควำมรักและผูกพันต่อองค์กร
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1.6 ยุทธศาสตร์
เพื่อให้ระบุผลผลิตตำมที่วำงไว้ สสวท. ได้กำหนดยุทธศำสตร์เพื่อขับเคลื่อนกำรปฏิบัติงำน
จำแนกเป็น 5 ด้ำน ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนำหลักสูตร สื่อ และกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ ที่เน้นปฏิบัติกำร และกำรสร้ำง
ควำมเข้ำใจ ในระดับที่เหมำะสมกับนักเรียนแต่ละกลุ่ม โดยใช้เทคโนโลยีต่ำง ๆ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ขับเคลื่อนกำรพัฒนำและยกระดับกำรเรียนกำรสอนด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์
และเทคโนโลยี ผ่ำนเครือข่ำย สสวท. ให้มีคุณภำพทั่วประเทศอย่ำงเป็นระบบ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ขับเคลื่อนกระบวนกำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์และเทคโนโลยีให้เน้น
ควำมเข้ำใจ ลงมือปฏิบัติกำร และสำมำรถนำไปใช้จริงทั้งในและนอกระบบ ตำมแนวทำง
สสวท.
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : เร่งรัด พัฒนำ และส่งเสริม ผู้มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์
และเทคโนโลยี เพื่อเป็นกำลังในกำรพัฒนำประเทศด้วยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ตำมนโยบำยประเทศไทย 4.0
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ส่ ง เสริ ม ภำพลั ก ษณ์ อ งค์ ก รและประสำนควำมร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงำนที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เพิ่มกำรยอมรับ สสวท. ในฐำนะผู้นำกำรเปลี่ยนแปลงกำรเรียนรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์
คณิตศำสตร์และเทคโนโลยี ของเยำวชนให้ทันสมัย
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1.7 โครงการหลักภายใต้ยุทธศาสตร์
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 สสวท. ได้จัดทำโครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์เพื่อขับเคลื่อนกำรปฏิบัติงำน
ของ สสวท. จำนวนทั้งสิ้น 25 โครงกำรหลัก ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นปฏิบัติการ และการสร้าง
ความเข้าใจในระดับที่เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละกลุ่ม โดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ
โครงกำรหลัก 1 โครงกำรพัฒนำหลักสูตร สื่อ และกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ ที่เน้นกำรคิดวิเครำะห์
กำรแก้ปัญหำ และกระตุ้นให้เกิดและใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ และสำมำรถนำไปใช้ได้จริง
โครงกำรหลัก 2 โครงกำรพัฒนำหลักสูตร สื่อ และกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ ที่เน้นกำรคิดวิเครำะห์
กำรแก้ปัญหำ และกระตุ้นให้เกิดและใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ อย่ำงเป็นระบบและ
สำมำรถนำไปใช้ศึกษำต่อเป็นนักนวัตกร ตำมแนวทำง KOSEN
โครงกำรหลัก 3 โครงกำรพัฒนำหลักสูตร สื่อ และกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ ที่เน้นกำรคิดวิเครำะห์
กำรแก้ปัญหำ และกระตุ้นให้เกิดและใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ อย่ำงเป็นระบบ สำหรับ
พัฒนำและส่งเสริมผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ
โครงกำรหลัก 4 โครงกำรวิจัย วัดผล และประเมินผลกำรจัดกำรเรียนรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์
และเทคโนโลยีระดับประเทศและระดับนำนำชำติ
โครงกำรหลัก 5 โครงกำรวิจัยติดตำมกำรใช้หลักสูตร สื่อกำรเรียนรู้ และพัฒนำเกณฑ์กำรจัดทำสื่อ
กำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์และเทคโนโลยี
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ผ่านเครือข่าย สสวท. ให้มีคุณภาพทั่วประเทศอย่างเป็นระบบ
โครงกำรหลัก 6 โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเครือข่ำย เพื่อขยำยกำรให้บริกำรหลักสูตร สื่อ
และกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ของ สสวท.
โครงกำรหลัก 7 โครงกำรพัฒนำศักยภำพครูแกนนำและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพื่อขยำยผลกำร
ให้บริกำรวิชำกำรด้ำนหลักสูตร สื่อและกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ของ สสวท.
โครงกำรหลัก 8 โครงกำรพัฒนำครูผู้สอนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์และเทคโนโลยี และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ในโรงเรียนโครงกำรพระรำชดำริ
โครงกำรหลัก 9 โครงกำรกำรปรับกำรเรียนเปลี่ยนกำรสอนของครูวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ เทคโนโลยี
และสะเต็มศึกษำ ตำมแนวทำง สสวท.
โครงกำรหลัก 10 โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนภำษำคอมพิวเตอร์ (Coding)
โครงกำรหลัก 11 โครงกำรยกระดับคุณภำพโรงเรียนด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์และเทคโนโลยี
โครงกำรหลัก 12 โครงกำรเพิ่มศักยภำพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับกำรเรียนรู้ศตวรรษที่ 21
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ขับเคลื่อนกระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีให้เน้น
ความเข้าใจ ลงมือปฏิบัติการ และสามารถนาไปใช้จริงทั้งในและนอกระบบ ตามแนวทาง
สสวท.
โครงกำรหลัก 13 โครงกำรพัฒนำและขยำยบริกำรของศูนย์เรียนรู้ดิจิทัล และสื่อดิจิทัล
โครงกำรหลัก 14 โครงกำรพัฒนำแพลทฟอร์มดิจิทัลเพื่อกำรเรียนรู้
โครงกำรหลัก 15 โครงกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรใช้เครื่องมือในกำรสอบคัดเลือกเข้ำมหำวิทยำลัย
ให้สอดคล้องกับกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมแนวทำง สสวท. (Science and
Mathematics Literacy)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : เร่งรัด พัฒนา และส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี เพื่อเป็นกาลังในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ตามนโยบายประเทศไทย 4.0
โครงกำรหลัก 16 โครงกำรบริหำรกำรผลิตครูที่มีควำมสำมำรถพิเศษทำงวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์
(สควค.)
โครงกำรหลัก 17 โครงกำรบริหำรกำรพัฒนำและส่งเสริมผู้มีควำมสำมำรถพิเศษทำงวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี (พสวท.)
โครงกำรหลัก 18 โครงกำรโอลิมปิกวิชำกำร
โครงกำรหลัก 19 โครงกำรพัฒนำอัจฉริยภำพทำงวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และเทคโนโลยี
โครงกำรหลัก 20 โครงกำรทุนสนับสนุนกำรศึกษำนักเรียน นักศึกษำและครู เพื่อพัฒนำให้เป็นผู้มี
ควำมสำมำรถพิเศษด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์และเทคโนโลยี และตอบสนองต่อ
ควำมต้องกำรของประเทศและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
โครงกำรหลัก 21 โครงกำรขยำยฐำนกำรพัฒนำผู้มีควำมสำมำรถพิเศษทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
สู่แผนกำรพัฒนำกำลังคนตำมนโยบำยประเทศไทย 4.0
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพิ่มการ
ยอมรับ สสวท. ในฐานะผู้นาการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี ของเยาวชนให้ทันสมัย
โครงกำรหลัก 22 โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร ให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และสมรรถนะตำม
กลุ่มงำนอย่ำงเป็นระบบ
โครงกำรหลัก 23 โครงกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร สสวท. ทุกมิติ ให้มีมำตรฐำนเทียบเคียงเกณฑ์ TQA
โครงกำรหลัก 24 โครงกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อขยำยขีดควำมสำมำรถในกำรบริหำร
จัดกำรองค์กร และกำรบริกำรในรูปแบบดิจิทัลตำมนโยบำยรัฐบำลดิจิทัล
โครงกำรหลัก 25 โครงกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรทำงำนของ สสวท.
และสร้ำงควำมตระหนักรู้ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์

6

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ในกรอบวงเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,841,872,900 บำท
ประกอบไปด้ ว ย เงิ น งบประมำณจำกรั ฐ จ ำนวน 1,641,872,900 บำท และเงิ น จำกกองทุ น ส่ ง เสริ ม กำรสอนวิ ท ยำศำสตร์ แ ละเทคโนโลยี จ ำนวน 200,000,000 บำท
ตำมรำยละเอียด ดังนี้
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สสวท. แยกตามหมวดเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จัดสรรตามแหล่งเงินภายใน สสวท.

รายการ
รวม

งบประมาณจากรัฐ

เงินกองทุนส่งเสริมฯ

1. งบบุคลากร

263,984,000

141,963,400

2. งบดาเนินการ

1,555,663,410

1,499,909,500

55,753,910

2.1 งบยุทธศาสตร์ สสวท.
2.1.1 ยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นปฏิบัติการ และ
การสร้างความเข้าใจ ในระดับที่เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละกลุ่ม โดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ
- โครงกำรหลัก 1 กำรพัฒนำหลักสูตร สื่อ และกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ ที่เน้นกำรคิดวิเครำะห์
กำรแก้ปัญหำ และกระตุ้นให้เกิดและใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ และสำมำรถนำไปใช้ได้จริง

251,151,980
44,137,480

251,151,980
44,137,480

-

24,417,480

24,417,480

- โครงกำรหลัก 2 กำรพัฒนำหลักสูตร สื่อ และกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ ที่เน้นกำรคิดวิเครำะห์
กำรแก้ปัญหำ และกระตุ้นให้เกิดและใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ อย่ำงเป็นระบบและสำมำรถนำไปใช้ศึกษำต่อ
เป็นนักนวัตกร ตำมแนวทำง KOSEN

1,580,000

1,580,000

ชื่อผู้รับผิดชอบ

122,020,600 นายสกรณ์ ชุณหะโสภณ

- นำงสำววนิดำ ธนประโยชน์ศักดิ์
- นำยวรวรงค์ รักเรืองเดช
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จัดสรรตามแหล่งเงินภายใน สสวท.

รายการ
รวม

งบประมาณจากรัฐ

เงินกองทุนส่งเสริมฯ

ชื่อผู้รับผิดชอบ

- โครงกำรหลัก 3 กำรพัฒนำหลักสูตร สื่อ และกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ ที่เน้นกำรคิดวิเครำะห์
กำรแก้ปัญหำ และกระตุ้นให้เกิดและใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ อย่ำงเป็นระบบ สำหรับพัฒนำและส่งเสริมผู้มี
ควำมสำมำรถพิเศษ
- โครงกำรหลัก 4 กำรวิจัย วัดผลและประเมินผลกำรจัดกำรเรียนรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์
และเทคโนโลยี ระดับประเทศ และระดับนำนำชำติ

5,000,000

5,000,000

- นำยพรชัย อินทร์ฉำย

9,140,000

9,140,000

- นำงนันทวัน สมสุข

- โครงกำรหลัก 5 กำรวิจัยติดตำมกำรใช้หลักสูตร สื่อกำรเรียนรู้ และพัฒนำเกณฑ์กำรประเมินสื่อ
กำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์และเทคโนโลยี

4,000,000

4,000,000

- นำงสำวสุพรรณี ชำญประเสริฐ

92,880,600

92,880,600

266,000

266,000

- นำยวรวรงค์ รักเรืองเดช

5,627,000

5,627,000

- นำยพรชัย อินทร์ฉำย
นำยวรวรงค์ รักเรืองเดช

2.1.2 ยุทธศาสตร์ 2 ขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี และสถานศึกษาผ่านเครือข่าย สสวท. ให้มีคุณภาพทั่วประเทศอย่างเป็น
ระบบ
- โครงกำรหลัก 6 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเครือข่ำย เพื่อขยำยกำรให้บริกำรหลักสูตร สื่อและ
กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ของ สสวท.
- โครงกำรหลัก 7 กำรพัฒนำศักยภำพครูแกนนำและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพื่อขยำยผลกำร
ให้บริกำรวิชำกำรด้ำนหลักสูตร สื่อและกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ของ สสวท.
- โครงกำรหลัก 8 กำรพัฒนำครูผู้สอนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และเทคโนโลยีและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ในโรงเรียนโครงกำรพระรำชดำริ (ปี 64 รวมกับหลัก 9)

-
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จัดสรรตามแหล่งเงินภายใน สสวท.

รายการ
รวม

งบประมาณจากรัฐ

เงินกองทุนส่งเสริมฯ

ชื่อผู้รับผิดชอบ

- โครงกำรหลัก 9 กำรปรับกำรเรียนเปลี่ยนกำรสอนของครูวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ เทคโนโลยี
และสะเต็มศึกษำ ตำมแนวทำง สสวท.

14,222,600

14,222,600

- นำงสำวกุศลิน มุสิกุล
นำยวรวรงค์ รักเรืองเดช

- โครงกำรหลัก 10 กำรส่งเสริมกำรเรียนภำษำคอมพิวเตอร์ (Coding)
- โครงกำรหลัก 11 กำรยกระดับคุณภำพโรงเรียนระดับอำเภอด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์และ
เทคโนโลยี
- โครงกำรหลัก 12 กำรเพิ่มศักยภำพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับกำรเรียนรู้ศตวรรษที่ 21

14,837,000
14,778,000

14,837,000
14,778,000

- นำยศรเทพ วรรณรัตน์
- นำยวรวรงค์ รักเรืองเดช

43,150,000

43,150,000

- นำยวรวรงค์ รักเรืองเดช

2.1.3 ยุทธศาสตร์ 3 ขับเคลื่อนกระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีให้เน้นความเข้าใจ ลงมือปฏิบัติการ และสามารถนาไปใช้จริงทั้งในและนอกระบบ ตาม
แนวทาง สสวท.
- โครงกำรหลัก 13 กำรพัฒนำและขยำยบริกำรของศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลฯ (ปี 64 รวมกับหลัก 14)

14,038,500

14,038,500

-

8,938,500

8,938,500

- นำยศรเทพ วรรณรัตน์

- โครงกำรหลัก 15 กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรใช้เครื่องมือในกำรสอบคัดเลือกเข้ำมหำวิทยำลัยให้
สอดคล้องกับกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมแนวทำง สสวท. (Science and Mathematics
Literacy)

5,100,000

5,100,000

- นำงนันทวัน สมสุข

2.1.4 ยุทธศาสตร์ 4 เร่งรัด พัฒนา และส่งเสริม ผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อเป็นกาลังในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ตามนโยบายประเทศไทย 4.0

80,413,000

80,413,000

- โครงกำรหลัก 16 กำรบริหำรกำรผลิตครูที่มีควำมสำมำรถพิเศษทำงวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์
(สควค.)

5,000,000

5,000,000

- โครงกำรหลัก 14 กำรพัฒนำแพลทฟอร์มดิจิทัลเพื่อกำรเรียนรู้

-

- นำยพรชัย อินทร์ฉำย
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จัดสรรตามแหล่งเงินภายใน สสวท.

รายการ
รวม
- โครงกำรหลัก 17 กำรบริหำรกำรพัฒนำและส่งเสริมผู้มีควำมสำมำรถพิเศษทำงวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี (พสวท.)

งบประมาณจากรัฐ

เงินกองทุนส่งเสริมฯ

ชื่อผู้รับผิดชอบ

20,456,000

20,456,000

- นำยพรชัย อินทร์ฉำย

13,774,000
21,183,000

13,774,000
21,183,000

- นำยพรชัย อินทร์ฉำย
- นำยพรชัย อินทร์ฉำย

- โครงกำรหลัก 21 กำรขยำยฐำนกำรพัฒนำผู้มีควำมสำมำรถพิเศษทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีสู่
แผนกำรพัฒนำกำลังคนตำมนโยบำยประเทศไทย 4.0

20,000,000

20,000,000

- นำยพรชัย อินทร์ฉำย

2.1.5 ยุทธศาสตร์ 5 ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพิ่มการยอมรับ สสวท. ในฐานะผู้นาการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ของเยาวชนให้ทันสมัย

19,682,400

19,682,400

-

- โครงกำรหลัก 22 กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร ให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และสมรรถนะตำมกลุ่ม
งำนอย่ำงเป็นระบบ

2,605,000

2,605,000

- นำยสกรณ์ ชุณหะโสภณ

- โครงกำรหลัก 23 กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร สสวท. ทุก มิติ ให้มีมำตรฐำนเทียบเคียงเกณฑ์

2,522,000

2,522,000

- นำยสกรณ์ ชุณหะโสภณ

- โครงกำรหลัก 24 กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อขยำยขีดควำมสำมำรถในกำรบริหำร
จัดกำรองค์กร และกำรบริกำรในรูปแบบดิจิทัลตำมนโยบำยรัฐบำลดิจิทัล

9,085,400

9,085,400

- นำยชัยวุฒิ เลิศวนสิริวรรณ

- โครงกำรหลัก 25 กำรประชำสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรทำงำนของ สสวท.
และสร้ำงควำมตระหนักรู้ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์

5,470,000

5,470,000

- นำยชัยวุฒิ เลิศวนสิริวรรณ

88,186,330

45,443,520

42,742,810

921,055,700

921,055,700

-

- โครงกำรหลัก 18 โอลิมปิกวิชำกำร
- โครงกำรหลัก 19 กำรพัฒนำอัจฉริยภำพทำงวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และเทคโนโลยี

TQA

2.2 งบบริหารงานประจา
2.3 งบทุนการศึกษา

นายสกรณ์ ชุณหะโสภณ
นายพรชัย อินทร์ฉาย
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จัดสรรตามแหล่งเงินภายใน สสวท.

รายการ
รวม
2.4 งบมูลนิธิ สอวน.
2.5 งบลงทุน
รวม (ไม่รวมงบสารอง)
3. งบสารอง
รวม
เงินกองทุนเพื่อนวัตกรรมและการพัฒนา สสวท.
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณจากรัฐ

เงินกองทุนส่งเสริมฯ

250,582,300
44,687,100

250,582,300
31,676,000

13,011,100

1,819,647,410

1,641,872,900

177,774,510

22,225,490

-

22,225,490

1,841,872,900

1,641,872,900

200,000,000

8,150,000

-

8,150,000

1,850,022,900

1,641,872,900

208,150,000

ชื่อผู้รับผิดชอบ
นางสาวนวลวรรณ สงวนศักดิ์

รายละเอียดแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(แยกตามยุทธศาสตร์ สสวท.)
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โครงการที่ 1
1. แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
2. ชื่อโครงการ พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา
และกระตุ้นให้เกิดและใช้ความคิดสร้างสรรค์ และสามารถนาไปใช้ได้จริง
3. ลักษณะโครงการ

 ใหม่

 ต่อเนื่อง

4. ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
 ประเด็นที่ 4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
 ประเด็นย่อยที่ 4.2.2 ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝัง
ความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะความสามารถการเรียนรู้ที่สอดรับ
กับทักษะในศตวรรษที่ 21
 เป้าหมายที่ 1 คนไทยเป็น  ประเด็นที่ 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ที่ตอบสนอง ต่อการ
คนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อม เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21  ประเด็นย่อยที่ 4.3.1 การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้
พัฒนาและเสริมสร้าง
 เป้าหมายที่ 2 สังคมไทยมี ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสาหรับศตวรรษที่ 21
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ สภาพแวดล้อมที่เอื้อและ
 ประเด็นย่อยที่ 4.3.2 การเปลีย่ นโฉมบทบาท “ครู”
สนับสนุน ต่อการพัฒนาคน ให้เป็นครูยุคใหม่
ตลอดช่วงชีวิต
 ประเด็นย่อยที่ 4.3.3 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัด
การศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท
 ประเด็นย่อยที่ 4.3.4 การพัฒนาระบบการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
 ประเด็นย่อยที่ 4.3.6 การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้
โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม

5. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์

เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง

แนวทางที่เกี่ยวข้อง
 แนวทางการพัฒนา 3.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้
 เป้าหมายที่ 2 คนใน
และความสามารถในการดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า
สังคมไทย ทุกช่วงวัยมี
ทักษะ ความรู้ และ
 3.2.1 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและ
ความสามารถเพิ่มขึ้น
ทักษะทางสังคมที่เหมาะสม
 เป้าหมายที่ 3 คนไทยได้รับ  3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่าง
การศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพสูงตาม เป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์มีทักษะการทางานและการใช้ชีวิตที่
มาตรฐานสากล และสามารถ พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน
เรียนรูด้ ้วยตนเองอย่าง
 แนวทางการพัฒนา 3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
ต่อเนื่อง
เรียนรูต้ ลอดชีวิต
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ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง

แนวทางที่เกี่ยวข้อง
 3.3.1 ปรับหลักสูตรการผลิตครูทเี่ น้นสมรรถนะ มีจิตวิญญาณ
ความเป็นครู เป็นผู้แนะนา และสามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน
 3.3.6 จัดทาสื่อการเรียนรู้ที่เป็นสือ่ อิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้
งานผ่านระบบอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ให้คนทุกกลุม่ สามารถเข้าถึงได้ง่าย
สะดวก ทั่วถึง ไม่จากัดเวลาและสถานที่ และใช้มาตรการทางภาษีจงู
ใจให้ภาคเอกชนผลิตหนังสือ สื่อการอ่าน และการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
และราคาถูก

6. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
นโยบายหลักข้อที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
นโยบายเร่งด่วน เรื่องที่ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
7. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ข้อย่อยที่ 3.3 การพัฒนาการเรียนรู้
เป้าหมาย 1. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล มีทักษะที่จาเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถ
แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่น อย่างมีประสิทธิผล มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต
2. คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญา
8. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สสวท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นปฏิบัติการและการสร้างความเข้าใจใน
ระดับที่เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละกลุ่ม โดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ
เป้าประสงค์ หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี มีความ
ทันสมัย เน้นปฏิบัติการที่เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละกลุ่ม
กลยุทธ์ พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา
กระตุ้นให้เกิดและใช้ความคิดสร้างสรรค์สามารถนาไปใช้ได้จริง
ผลผลิต
1. หลั ก สู ต ร สื่ อ และกระบวนการจั ด การเรี ย นรู้ ระดั บ ปฐมวั ย ประถมศึ ก ษา มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ใช้ง่ายและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
2. หลักสูตร สื่อในรูปแบบดิจิทัล e-learning และ Mobile application มีความทันสมัย เข้าใช้ง่าย รวดเร็ว
สามารถเผยแพร่ใช้ได้จริงและมีคุณภาพ
ผลลัพธ์ นักเรียนไทยมีความรู้ ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่สามารถนาไปใช้
แก้ปัญหา การดารงชีพและเป็นประชากรที่มีความรู้ นักวิชาชีพฐานดี
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9. หลักการและเหตุผล
จากสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป รวมถึงมีการพึ่งพาและใช้เทคโนโลยีมากขึ้น ทั้งในชีวิตประจาวัน
และการศึกษา ประกอบกับรายงานผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศใน World Economic
Forum (WEF) - The Global Competitiveness Report 2012 - 2013 ได้จัดอันดับการศึกษา โดยประเทศไทยอยู่ใน
ลาดับที่ 8 ในกลุ่มอาเซียนจึงถือว่ามีคะแนนต่าสุด และผลสอบ PISA (การรู้เรื่องการอ่าน การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ การรู้
เรื่องวิทยาศาสตร์) ที่ผ่านมาประเทศไทยก็มีคะแนนต่ากว่าค่าเฉลี่ย OECD สาเหตุสาคัญหนึ่ง คือ นักเรียนไทยขาด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา ขาดทักษะการอ่าน เขียน เน้นแต่การท่องจาเนื้อหา ข้อสอบ ดังนั้น สสวท.
จึงได้วิจัยและพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และทันสมัยขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้
นักเรียนสามารถนาไปใช้ในการเรียนและพัฒนาสื่อ ดิจิทัลและเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้แบบออนไลน์ที่ตอบสนอง
การเรียนรู้ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองโดยไม่จากัดเวลาและ
สถานที่ ทาให้การเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งครูผู้สอนและบุค ลากรทางการ
ศึกษาสามารถนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม เสริมสร้างพัฒนาการของผู้เรียน พร้อมทั้งจะเป็น
การช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีให้ดียิ่งขึ้น
10. วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการใช้หลักสูตร สื่อ และกระบวนการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ซึ่งเน้นการคิด
วิเคราะห์ แก้ปัญหา และการนาไปใช้
11. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของโครงการหลัก
ตัวชี้วัดผลผลิต
เชิงปริมาณ
หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
เชิงคุณภาพ
ร้อยละของความพึงพอใจของผู้นาหลักสูตร สื่อ
กระบวนการเรียนรู้ไปใช้ในระดับดีขึ้นไป

หน่วยนับ

2563

ค่าเป้าหมาย
2564
2565

รายการ

1,222

1,222

1,000

1,000

1,000

ร้อยละ

80

80

80

80

80

12. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ
13. สถานทีด่ าเนินการ ทั่วประเทศ
14. ระยะเวลาดาเนินโครงการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
15. วงเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564

จานวน 24,417,480 บาท

2566

2567

14

16. เป้าหมายและงบประมาณ
กิจกรรม
การพัฒนาหลักสูตร สื่อ และ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ทเี่ น้นการ
คิดวิเคราะห์ การแก้ปญ
ั หา และ
กระตุ้นให้เกิดและใช้ความคิด
สร้างสรรค์และสามารถนาไปใช้ได้
จริง
รวม

เป้าหมาย

งบประมาณ

2563

2564

2565

2566 2567 2563

1,222
รายการ

1,222
รายการ

1,000
รายการ

1,000
รายการ

2564

2565

2566

2567

1,000 36,470,970 24,417,480 24,417,480 24,417,480 24,417,480
รายการ

36,470,970 24,417,480 24,417,480 24,417,480 24,417,480
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17. แผนการดาเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กิจกรรม

การพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ การ
แก้ปัญหา และกระตุ้นให้เกิดและใช้
ความคิดสร้างสรรค์และสามารถนาไปใช้
ได้จริง
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ค่าถ่วง
น้าหนัก

เป้าหมาย/
งบประมาณ

100

100

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

1,222
รายการ

5%

9%

10%

9%

10%

9%

9%

9%

8%

7%

9%

6%

24,417,480

477,510

650,400

1,203,480

666,905

1,431,305

2,224,875

1,635,950

1,260,950

1,580,950

3,076,085

5,751,000

4,458,070

24,417,480

477,510

650,400

1,203,480

666,905

1,431,305

2,224,875

1,635,950

1,260,950

1,580,950

3,076,085

5,751,000

4,458,070
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18. หน่วยงานรับผิดชอบกิจกรรมและหน่วยงานร่วมดาเนินงาน
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กิจกรรม

หน่วยงานของ สสวท.
ที่ร่วมดาเนินการ
กิจกรรม
บทบาท/
หน่วยงาน
หน้าที่
การพัฒนาหลักสูตร สื่อ และ
สานักวิชาการ/ ฝ่าย ฝ่าย
ร่วมกาหนด
กระบวนการจัดการเรียนรู้ทเี่ น้นการ ออกแบบและพัฒนา นวัตกรรม แนวทางในการ
คิดวิเคราะห์ การแก้ปญ
ั หา และ อุปกรณ์
เพื่อการ
จัดทาสื่อดิจิทลั
กระตุ้นให้เกิดและใช้ความคิด
เรียนรู้
สร้างสรรค์และสามารถนาไปใช้ได้
จริง

19. ผู้รับผิดชอบโครงการ
19.1 หัวหน้าโครงการ
1) ชือ่ -สกุล ดร.วนิดา ธนประโยชน์ศักดิ์
E-mail address wtana@ipst.ac.th
2) ชื่อ-สกุล ดร.กุศลิน มุสิกุล
E-mail address kmusi@ipst.ac.th
3) ชื่อ-สกุล ดร. ศรเทพ วรรณรัตน์
E-mail address sornthep@ipst.ac.th
19.2 เลขานุการโครงการ
1) ชื่อ-สกุล ดร.กุศลิน มุสิกุล
E-mail address kmusi@ipst.ac.th

หน่วยงานภายนอก
ที่ร่วมดาเนินการ
หน่วยงาน

บทบาท/หน้าที่

เครือข่ายผูเ้ ชี่ยวชาญ -ร่วมยกร่าง
จากโรงเรียนและ
-พิจารณาร่าง
มหาวิทยาลัย
-เป็นผู้ทดลองใช้

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

โทรศัพท์ 02-392-4021 ต่อ 1228
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โครงการที่ 2
1. แผนงาน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
2. ชื่อโครงการ พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู ที่เนนการคิดวิเคราะห การแกปญหา และกระตุนให
เกิดและใชความคิดสรางสรรค อยางเปนระบบและสามารถนําไปใชศึกษาตอเปนนักนวัตกร ตามแนวทาง KOSEN
3. ลักษณะโครงการ
 ใหม

 ตอเนือ่ ง

4. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติ
ยุทธศาสตรชาติที่เกี่ยวของ
เปาหมายที่เกี่ยวของ
ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนา  เปาหมายที่ 1 คนไทยเปนคน
และเสริมสรางศักยภาพ
ดีคนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับ
ทรัพยากรมนุษย
วิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
 เปาหมายที่ 2 สังคมไทยมี
สภาพแวดลอมที่เอื้อและ
สนับสนุนตอการพัฒนาคนตลอด
ชวงชีวิต

ประเด็นที่เกี่ยวของ
 ประเด็นที่ 4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
• ประเด็นยอยที่ 4.2.2 ชวงวัยเรียน/วัยรุน ปลูกฝง
ความเปนคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะความสามารถการเรียนรู
ที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21
 ประเด็นที่ 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนอง
ตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
• ประเด็นยอยที่ 4.3.1 การปรับเปลีย่ นระบบการเรียนรู
ใหเอื้อตอการพัฒนาทักษะสําหรับศตวรรษที่ 21
• ประเด็นยอยที่ 4.3.2 การเปลีย่ นโฉมบทบาท “ครู”
ใหเปนครูยุคใหม
• ประเด็นยอยที่ 4.3.3 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหาร
จัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท
• ประเด็นยอยที่ 4.3.4 การพัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวติ

5. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ

เปาหมายที่เกี่ยวของ

ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสราง  เปาหมายที่ 2 คนใน
และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
สังคมไทย
ทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และ
ความสามารถเพิ่มขึ้น
 เปาหมายที่ 3 คนไทยไดรับ
การศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพสูงตาม
มาตรฐาน สากลและสามารถ
เรียนรูด วยตนเองอยางตอเนื่อง

แนวทางที่เกี่ยวของ
 แนวทางการพัฒนา 3.2 พัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะ
ความรู และความสามารถในการดํารงชีวิตอยางมีคุณคา
• 3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุน ใหมีทักษะการคิด
วิเคราะหอยางเปนระบบ มีความคิด สรางสรรค มีทักษะการ
ทางานและการใชชีวิตที่พรอมเขาสูตลาดงาน
 แนวทางการพัฒนา 3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรูตลอดชีวิต
• 3.3.1 ปรับหลักสูตรการผลิตครูทเี่ นนสมรรถนะ มีจติ
วิญญาณความเปนครู เปนผูแนะนําและสามารถกระตุนการ
เรียนรูของผูเรียน
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6. ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
นโยบายหลักขอที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย
นโยบายเรงดวน เรื่องที่ 7 การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21
7. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ขอยอยที่ 3.3 การพัฒนาการเรียนรู
เปาหมาย 1. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล มีทักษะที่จําเปนของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถแกปญหา
ปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอื่น อยางมีประสิทธิผล มีนิสัยใฝเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
2. คนไทยไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปญญา
8. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร สสวท. ปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนปฏิบัติการ และการสรางความ
เขาใจ ในระดับที่เหมาะสมกับนักเรียนแตละกลุม โดยใชเทคโนโลยีตาง ๆ
เปาประสงค หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี มี
ความทันสมัย เนนปฏิบัติการที่เหมาะสมกับนักเรียนแตละกลุม
กลยุทธ พัฒนาหลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู ตามแนวทาง KOSEN
ผลผลิต หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู และสามารถนําไปใชศึกษาตอเปนนักวิชาชีพชั้นสูงได
จริง ตามแนวทาง KOSEN
ผลลัพธ ประเทศไทยมีนักวิทยาศาสตร นักวิจัย นักเทคโนโลยี นักนวัตกรและผูเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นจากการสรางนักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษ
9. หลักการและเหตุผล
สถาบัน KOSEN ของประเทศญี่ปุน กอตั้งเมื่อป พ.ศ. 2505 มีเปาหมายในการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองความ
ตองการของประเทศในดานอุตสาหกรรม และเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาวิศวกรเพื่อตอบสนองตอการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศ โดย KOSEN มุงเนนการผลิตวิศวกรดานนวัตกรรม (Innovative Engineer) และวิศวกร
เชิงปฏิบัติ (Practical Engineer) ที่สรางสรรคนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม ๆ เพื่อตอบสนองการแกไขปญหาต างๆ
ซึ่งสถาบัน KOSEN จะเปนสถาบันการศึกษาที่เนนการปฏิบัติการและการวิจัย จัดการศึกษาดานวิศวกรรมศาสตรหลักสูตร
5 ป โดยรับนักศึกษาตั้งแตอายุ 15 ป (เทียบเทา ม.4) และหลังจากจบหลักสูตร 5 ป นักศึกษาสามารถศึกษาตอระดับ
Advanced Course เปนเวลา 2 ป เพื่อไดรับวุฒิเทียบเทาปริญญาตรี
สถาบัน KOSEN นั้นจัดการศึกษาที่เนนวิทยาศาสตรเปนฐานดวยการทดลองและมุงเนนและสงเสริมองคความรูและ
ทักษะทางด านวิ ศวกรรมศาสตร โดยองค ความรู คื อ เนนการจัดการศึ กษาให นักเรี ยนมี พื้นฐานวิ ชาการที่ เข มแข็ งด าน
คณิตศาสตร ฟสิกส วิศวกรรมศาสตร รวมถึงทฤษฎีที่เกี่ยวของและการวิจัยในระดับเดียวกันกับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย สวน
ทักษะดานวิศวกรรมศาสตร คือ ฝกทักษะระดับสูงกวานักศึกษาในมหาวิทยาลัยทั่วไป ดวยความสามารถในการรวมรวบขอมูล
และการคิดวิเคราะหขั้นสูง และมีการฝกประสบการณในการปฏิบัติการทางดานวิศวกรรมศาสตรและทักษะปฏิบัติในโรงงาน
อุตสาหกรรม และเนนวัฒนธรรมการทํางานแบบ Monozukuri (คิดเปน-ทําเปน) ที่เปนที่ตองการของอุตสาหกรรมญี่ปุน
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เมื่อจบการศึกษาบัณฑิต KOSEN จะมีทักษะในการทํางานเปนทีม มีการบริหารจัดการทํางานเปนอยางดี
มีทักษะการแกไขปญหา สามารถคิดวิเคราะห แยกแยะและแกไขปญหา รวมถึงมีจิตสาธารณะและสํานึกรับผิดชอบตอ
สวนรวม รวมถึงมีทักษะในการสื่อสารและสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางสรางสรรค ซึ่งหลังจากจบการศึกษา
นักศึกษาจากระบบ KOSEN เปนที่ตองการและไดทํางานในภาคอุตสาหกรรมชั้นนําของประเทศญี่ปุน และมีสวนหนึ่ง
เขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี โท และเอกในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของประเทศญี่ปุน
จากการยอมรั บของภาคอุ ตสาหกรรมที่ มี ต อบั ณฑิ ต KOSEN นั้ น รั ฐบาลไทยโดยรั ฐมนตรี ว าการกระทรวง
ศึกษาธิการ (นายแพทยธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป) จึงมอบหมายให สสวท. พัฒนาจัดตั้งสถาบัน Thai KOSEN ที่มี
มาตรฐานเดียวกันกับสถาบัน KOSEN ในประเทศญี่ปุน โดยดําเนินการจัดสถาบันที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตร
KOSEN ที่เนนวิชาคณิตศาสตร ฟสิกส และวิศวกรรมศาสตร เปนระยะเวลา 5 ป โดยหลักสูตรดังกลาวเปนการศึกษา
พิเศษตามแนวทาง KOSEN เพื่อใหบัณฑิตของ Thai KOSEN มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามแนวทาง KOSEN และ
ไดรับวุฒิที่ไดรับการยอมรับจากสถาบัน KOSEN ประเทศญี่ปุน และภาคอุตสาหกรรมในประเทศญี่ปุนและประเทศไทย
10. วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาและสงเสริมศักยภาพบุคลากรในสถานศึกษา ใหสามารถจัดหลักสูตรและจัดการเรียนรูตาม
แนวทาง KOSEN
2. เพื่อจัดตั้งศูนยประสานงาน Thai KOSEN
11. ตัวชี้วัดและเปาหมายของโครงการหลัก
ตัวชี้วัดผลผลิต
เชิงปริมาณ
1. หลักสูตร Thai KOSEN
2. ครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรทางเทคโนโลยีที่ผานการพัฒนา
ดวยหลักสูตรตามแนวทางโคเซ็น (upskill/reskill)
3. เครื่องมือสําหรับสรรหา คัดเลือกนักเรียนเขาศึกษา ณ สถาบัน
Thai KOSEN
4. MoU ระหวาง สสวท. สพฐ. และมหาวิทยาลัยรวมผลิต
5. MoU ระหวาง สสวท. สพฐ. และมหาวิทยาลัยรวมผลิต
และสถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุน
6. ศูนยประสานงาน Thai KOSEN
7. ศูนย KOSEN Education Center
8. งานวิจัยตามแนวทางโคเซ็น
เชิงคุณภาพ
1. หลักสูตรไทยโคเซ็นที่พัฒนาโดย สสวท. ผานการพิจารณาจาก
ผูเชี่ยวชาญสามารถใชพัฒนานักเรียนใหมีคณ
ุ ภาพตามเกณฑที่
กําหนด
2. เครื่องมือสรรหาและคัดเลือกนักเรียนสําหรับสถาบันไทยโคเซ็นที่
สามารถคัดกรองนักเรียนตามกรอบการคัดเลือกของ KOSEN

คาเปาหมาย
หนวยนับ 2563 2564 2565

2566

2567

หลักสูตร
คน

1
30

120

120

150

200

ชุด

1

-

-

-

-

ฉบับ
ฉบับ

1
1

-

-

-

-

ศูนย
ศูนย
ฉบับ

1
1
1

1

1

1

1

หลักสูตร

1

-

-

-

-

ชุด

1

-

-

-

-

20

ตัวชี้วัดผลผลิต
3. ศูนยประสานงานสถาบันไทยโคเซ็นที่มีระบบการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผา นการอบรมปฏิบัติการหลักสูตร
ไทยโคเซ็นสามารถจัดการเรียนรูตามแนวทาง KOSEN ได

คาเปาหมาย
หนวยนับ 2563 2564 2565
ศูนย
1
1
1
รอยละ

100

90

90

2566
1

2567
1

90

90

12. กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรับประโยชน นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ประสงคจะศึกษาดาน
วิศวกรรมศาสตร รวมถึงครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวของ
13. สถานที่ดําเนินการ ศูนยประสานงานไทยโคเซ็น (Thai KOSEN Coordination Center) และ KOSEN
Education Center (KEC) ณ สสวท. และ สถาบันไทยโคเซ็น ทั้งสองแหง (สถาบันโคเซ็นแหงสถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง และ สถาบันโคเซ็นแหงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี)
14. ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
15. วงเงินงบประมาณป พ.ศ. 2564 1,580,000 บาท
16. เปาหมายและงบประมาณ
กิจกรรม
การพัฒนาหลักสูตร
สื่อและกระบวนการ
จัดการเรียนรู ตาม
แนวทาง KOSEN
รวม

2563

เปาหมาย
2564 2565 2566

2567

2563

งบประมาณ
2564
2565
2566

2567

รายงาน1 รายงาน รายงาน รายงาน รายงาน 3,713,000 1,580,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000
ฉบับ/1
2
2
2
2
MoU/ ฉบับ/ ฉบับ/ ฉบับ/ ฉบับ/
1 ศูนย/
120
150
180
240
30 คน
คน
คน
คน
คน
3,713,000 1,580,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000
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17. แผนการดําเนินงาน และแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
กิจกรรม
การพัฒนาหลักสูตร สื่อ และ
กระบวนการจัดการเรียนรู ที่เนน
การคิดวิเคราะห การแกปญหา และ
กระตุนใหเกิดและใชความคิด
สรางสรรค อยางเปนระบบและ
สามารถนําไปใชศึกษาตอเปน
นักนวัตกร ตามแนวทาง KOSEN
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

คาถวง
น้ําหนัก
100

100

ต.ค.

ไตรมาส 1
พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

2 ฉบับ /
120 คน

7%

15%

5%

7%

1,580,000

68,200

139,250

70,000

84,000 277,150

90,800

88,000 149,775 93,000 274,050 91,200 154,575

1,580,000

68,200 139,250 70,000 84,000 277,150

90,800

88,000 149,775 93,000 274,050 91,200 154,575

เปาหมาย/
งบประมาณ

ไตรมาส 2
ก.พ.
มี.ค.
15%

5%

ไตรมาส 3
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.

ก.ค.

5%

15%

5%

7%

ไตรมาส 4
ส.ค.
ก.ย.
5%

9%
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18. หนวยงานรับผิดชอบกิจกรรมและหนวยงานรวมดําเนินงาน
กิจกรรม
การพัฒนาหลักสูตร
สื่อและกระบวนการ
จัดการเรียนรู ตาม
แนวทาง KOSEN

หนวยงาน
หนวยงานของ สสวท.
รับผิดชอบ
ที่รวมดําเนินการ
กิจกรรม
หนวยงาน
บทบาท/หนาที่
ฝายบริหาร - ฝายบริหาร
- รวมออกแบบ
โครงการ
โครงการริเริ่ม
หลักสูตรแนวทาง
ริเริม่
- ฝายสื่อสาร
KOSEN
ภาพลักษณองคกร - วางแผนและ
ประชาสัมพันธ
สถาบัน Thai
KOSEN
- รวมออกแบบ
การอบรมครูตาม
แนวทางโคเซ็น
รวมเปนวิทยากร
การอบรม และ
บริหารจัดการการ
อบรม

19. ผูรับผิดชอบโครงการ
19.1 หัวหนาโครงการ
ชื่อ-สกุล ดร.วรวรงค รักเรืองเดช
E-mail address. wrakr@ipst.ac.th
19.2 เลขานุการโครงการ
ชื่อ-สกุล ดร.นัฏฐพร รุจิขจร
E-mail address nruch@ipst.ac.th

หนวยงานภายนอก
ที่รวมดําเนินการ
หนวยงาน
บทบาท/หนาที่
-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
-รวมออกแบบ
พระจอมเกลาธนบุรี
หลักสูตรแนวทาง
-สถาบันเทคโนโลยีพระจอม KOSEN
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง -รวม
-สพฐ.
ประชาสัมพันธ
-National Institute of
และสรางการรับรู
Technology (NIT)
เกี่ยวกับสถาบัน
-EEC
ไทยโคเซ็น
-สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุน -วิทยากรหลักการ
ประจําประเทศไทย/JICA/ อบรม (NIT)
หอการคาญี่ปุน
-คัดเลือกผูเขา
-สอศ.
อบรม (มจธ./
สจล./สอศ.)
-สนับสนุนการ
อบรม (หนวยงานอื่น)

โทรศัพท 0-2392-4021 ตอ 1342
โทรศัพท 0-2392-4021 ตอ 1311
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โครงการหลัก 3
1. แผนงาน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
2. ชื่อโครงการ พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนการคิดวิเคราะห การแกปญหาและกระตุนใหเกิด
และใชความคิดสรางสรรคอยางเปนระบบ สําหรับพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษ
3. ลักษณะโครงการ

 ใหม

 ตอเนื่อง

4. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติ
ยุทธศาสตรชาติที่
เปาหมายที่เกี่ยวของ
เกี่ยวของ

ประเด็นที่เกี่ยวของ
 ประเด็นที่ 4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต

• ประเด็นยอยที่ 4.2.2 ชวงวัยเรียน/วัยรุน ปลูกฝงความ

เปนคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะความสามารถ การเรียนรู
ที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21
เปาหมายที่ 1 คนไทยเปน
 ประเด็นที่ 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอ
คนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอม
ยุทธศาสตรชาติดานการ
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
สําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
พัฒนาและเสริมสราง
• ประเด็นยอยที่ 4.3.1 การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูให
เปาหมายที่ 2 สังคมไทยมี
ศักยภาพทรัพยากร
เอื้อตอการพัฒนาทักษะสําหรับศตวรรษที่ 21
สภาพแวดลอมที่เอื้อและ
มนุษย
• ประเด็นยอยที่ 4.3.2 การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให
สนับสนุนตอการพัฒนาคน
เปนครูยุคใหม
ตลอดชวงชีวิต
• ประเด็นยอยที่ 4.3.3 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
บริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท
• ประเด็นยอยที่ 4.3.4 การพัฒนาระบบการเรียนรู
ตลอดชีวิต
5. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ
เปาหมายที่เกี่ยวของ
แนวทางที่เกี่ยวของ
 แนวทางการพัฒนา 3.2 พัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะ
ความรู และความสามารถในการดํารงชีวิตอยางมีคุณคา
 เปาหมายที่ 2 คนในสังคมไทย
• 3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุนใหมีทักษะการคิด
ทุกชวงวัย มีทักษะ ความรู และ
วิเคราะหอยางเปนระบบ มีความคิด สรางสรรค มีทักษะการ
ความสามารถเพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตรที่ 1 การ
ทํางานและการใชชีวิตที่พรอมเขาสูตลาดงาน
เสริมสรางและพัฒนา  เปาหมายที่ 3 คนไทยไดรับ
 แนวทางการพัฒนา 3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การศึกษาที่มีคุณภาพสูงตาม
ศักยภาพทุนมนุษย
การเรียนรูตลอดชีวิต
มาตรฐานสากล และสามารถ
• 3.3.1 ปรับหลักสูตรการผลิตครูที่เนนสมรรถนะ มีจิต
เรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง
วิญญาณความเปนครู เปนผูแนะนําและสามารถกระตุน
การเรียนรูของผูเรียน
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6. ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
นโยบายหลักขอที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย
นโยบายเรงดวน เรื่องที่ 7 การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21
7. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ขอยอยที่ 3.3 การพัฒนาการเรียนรู
เปาหมาย 1. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล มีทักษะที่จําเปนของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถแกปญหา
ปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอื่น อยางมีประสิทธิผล มีนิสัยใฝเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
2. คนไทยไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปญญา
8. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร สสวท. ปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนปฏิบัติการและการสรางความเขาใจ ใน
ระดับที่เหมาะสมกับนักเรียนแตละกลุม โดยใชเทคโนโลยีตาง ๆ
เปาประสงค หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี มีความ
ทันสมัย เนนปฏิบัติการ ที่เหมาะสมกับนักเรียนแตละกลุม
กลยุทธ พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูสําหรับผูมีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยี
ผลผลิต หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู ที่สามารถนําไปพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษได
อยางมีประสิทธิภาพ
ผลลัพธ นักเรียนไทยมีความรู ความสามารถดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ที่สามารถนําไปใช
แกปญหาการดํารงชีพและเปนประชากรที่มีความรู นักวิชาชีพฐานดี
9. หลักการและเหตุผล
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเปนบุคลากรที่มีความสําคัญกับการพัฒนาประเทศ การพัฒนาหลักสูตร สื่อ และ
กิจกรรมสําหรับนักเรียนเหลานี้ถือเปนสิ่งจําเปน นักเรียนควรจะไดรับการเติมเต็มศักยภาพทั้งทางวิชาการ การสงเสริมทักษะ
การคิดวิเคราะหเชื่อมโยง และการพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของการเปนนักวิทยาศาสตรและการเปนพลเมืองที่ดีของประเทศ
หลักสูตร สื่อ และกิจกรรมยังมีประโยชนตอการกระตุนการจัดการเรียนการสอนของประเทศไทยในภาพรวมอีกดวย
10. วัตถุประสงค
10.1 พัฒนาหลักสูตรโปรแกรมเสริม พสวท. วิชาเทคนิคปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร 1 และ 2 ที่เนนการ
พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรผานการบูรณาการ กระบวนการกลุม และความคิดสรางสรรค
10.2 เอกสารวิชาการเพื่อพัฒนาความรู ทักษะการคิด และความคิดสรางสรรคของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
11. ตัวชี้วัดและเปาหมายของโครงการหลัก
ตัวชี้วัดผลผลิต
1. หลักสูตรโปรแกรมเสริมเขมขนผานระบบออนไลน (หลักสูตร SAT และ AP)
2. หลักสูตรโปรแกรมเสริม พสวท.
3. เอกสารสงเสริมทักษะการคิด
4. กิจกรรมวิชาการคายฤดูรอน

คาเปาหมาย
หนวยนับ 2563 2564 2565 2566 2567
เลม
4
8
8
8
8
เลม
6
2
1
1
1
เลม
2
3
2
2
2
ฉบับ
1
1
1
1
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คาเปาหมาย
หนวยนับ 2563 2564 2565 2566 2567

ตัวชี้วัดผลผลิต
เชิงคุณภาพ
1. หลักสูตรหรือเอกสารวิชาการ ผานการพิจารณาจากผูเ ชี่ยวชาญ สามารถเปน
องคความรูที่เปนประโยชนตอการศึกษาได

ฉบับ

14

14

14

14

14

12. กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรับประโยชน นักเรียนทุน พสวท. ครูผูสอนนักเรียนทุน พสวท. และนักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและทักษะการคิดวิเคราะห ผานหลักสูตร สสวท.
13. สถานที่ดําเนินการ สสวท. หนวยงานที่รวมทํา MOU หรือหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของทั่วประเทศ
14. ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2564 – กันยายน 2564
15. วงเงินงบประมาณป พ.ศ. 2564 จํานวน 5,000,000 บาท

16. เปาหมายและงบประมาณ
กิจกรรม
2563

เปาหมาย
2564 2565 2566 2567 2563

งบประมาณ
2564 2565 2566

2567

10
8
8
8
8
การพัฒนาหลักสูตร สื่อ และ
8,662,400 5,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000
หลั
ก
สู
ต
ร
5
หลั
ก
สู
ต
ร
หลั
ก
สู
ต
ร
หลั
ก
สู
ต
ร
หลั
ก
สู
ต
ร
กระบวนการจัดการเรียนรูที่
4 ฉบับ
ฉบับ
4 ฉบับ
4 ฉบับ 4 ฉบับ
เนนการคิดวิเคราะห การ
340 คน
แกปญหา และกระตุนใหเกิด
และใชความคิดสรางสรรค
อยางเปนระบบ สําหรับ
พัฒนาและสงเสริมผูมี
ความสามารถพิเศษ

รวม

10
8
8
หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร
5 ฉบับ 4 ฉบับ 4 ฉบับ
340 คน

8
8
8,662,400 5,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000
หลักสูตร หลักสูตร
4 ฉบับ 4 ฉบับ
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17. แผนการดําเนินงาน และแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
กิจกรรม
การพัฒนาหลักสูตร

คาถวง

ไตรมาส 1

เปาหมาย/

น้ําหนัก งบประมาณ

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

4%

6%

8%

9%

7%

10%

9%

14%

9%

9%

9%

6%

237,500

377,500

477,500

397,500

367,500

547,500

547,500

547,500

377,500

427,500

397,500

297,500

100

สื่อ และกระบวนการ

9 เลม / 3

จัดการเรียนรูที่เนน
การคิดวิเคราะห การ

ฉบับ / 340
คน

แกปญหา และ
กระตุนใหเกิดและใช
ความคิดสรางสรรค
อยางเปนระบบ

5,000,000

สําหรับพัฒนาและ
สงเสริมผูมี
ความสามารถพิเศษ
รวมงบประมาณ
ทั้งสิ้น

100

5,000,000 237,500 377,500 477,500 397,500 367,500 547,500 547,500 547,500 377,500 427,500 397,500 297,500
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18. หนวยงานรับผิดชอบกิจกรรมและหนวยงานรวมดําเนินงาน
หนวยงาน หนวยงานของ
หนวยงานภายนอก
ที่รวมดําเนินการ
สสวท.
รับผิดชอบ
กิจกรรม ที่รวมดําเนินการ
กิจกรรม
หนวยงาน บทบาท/
หนวยงาน
บทบาท/หนาที่
หนาที่
การพัฒนาหลักสูตร สื่อ และ
พสวท.
- เครือขายบัณฑิต
- จัดการเรียนการสอน
กระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนการ
พสวท.
- ผูเชี่ยวชาญพัฒนา
คิดวิเคราะห การแกปญหา และ
- เครือขายครู พสวท. สควค.
และพิจารณาหลักสูตร
กระตุนใหเกิดและใชความคิด
- นักวิชาการจากวิทยาลัยพัฒนศาสตร - นักวิจัย ผูชวยนักวิจัย
สรางสรรค อยางเปนระบบ สําหรับ
ปวย อึ๊งภากรณ
และผูทรงคุณวุฒิ
พัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถ
- มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
พิจารณาเครื่องมือ
พิเศษ
และงานวิจัย

19. ผูรับผิดชอบโครงการ
19.1 หัวหนาโครงการ
ชื่อ-สกุล ดร. พรชัย อินทรฉาย
E-mail address pinch@ipst.ac.t
19.2 เลขานุการโครงการ
ชื่อ-สกุล ดร. นพรัตน ศรีเจริญ
E-mail address nsric@ipst.ac.th

โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1133

โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 2301
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โครงการที่ 4
1. แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
2. ชื่อโครงการ วิจัย วัดผล และประเมินผลการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับประเทศ
และระดับนานาชาติ
3. ลักษณะโครงการ



ใหม่



ต่อเนื่อง

4. ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
 เป้าหมายที่ 1 คนไทยเป็นคนดี  ประเด็นที่ 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้
คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับ
ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
วิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
ในศตวรรษที่ 21
 ประเด็นย่อยที่ 4.3.3 การเพิ่ม
 เป้าหมายที่ 2 สังคมไทยมี
สภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อ ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา
ในทุกระดับ ทุกประเภท
การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต

5. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง
 เป้าหมายที่ 2 คนในสังคมไทยทุก
ช่วงวัยมีทักษะ ความรู้
และความสามารถเพิ่มขึ้น
 เป้าหมายที่ 3 คนไทยได้รับ
การศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพสูงตามมาตรฐาน
สากลและสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง

แนวทางที่เกี่ยวข้อง
 แนวทางการพัฒนา 3.3 ยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 3.3.3 พัฒนาระบบประเมินคุณภาพ
มาตรฐานทีส่ ามารถวัดและประเมินผล
คุณภาพผู้เรียน ทั้งด้านทักษะ ความรู้
ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐาน
การเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษา

6. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
นโยบายหลักข้อที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
นโยบายเร่งด่วน เรื่องที่ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
7. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ข้อย่อยที่ 3.3 การพัฒนาการเรียนรู้
เป้าหมาย 1. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล มีทักษะที่จาเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถแก้ปัญหา
ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่น อย่างมีประสิทธิผล มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญา
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8. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สสวท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นปฏิบัติการ และการสร้าง
ความเข้าใจ ในระดับที่เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละกลุ่ม โดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ
เป้าประสงค์ หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
มีความทันสมัย เน้นปฏิบัติการที่เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละกลุ่ม
กลยุทธ์ วิจัยและพัฒนาการวัดผลและประเมินผลอย่างครบวงจร ตามมาตรฐานประเทศและนานาชาติ
ผลผลิต เครื่องมือการวัดและประเมินผลเทียบมาตรฐานระดับประเทศ และระดับนานาชาติ
ผลลัพธ์ นักเรียนไทยมีความรู้ ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
ที่สามารถนาไปใช้แก้ปัญหาการดารงชีพและเป็นประชากรที่มีความรู้ นักวิชาชีพฐานดี
9. หลักการและเหตุผล
การดาเนิ น งานพัฒ นาหลั กสู ตร สื่ อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ของ สสวท. จาเป็นต้องอาศัยข้อสนเทศที่ได้จากการวิจัยทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ เพื่อเป็น
พื้นฐานในการปรับปรุงยกระดับคุณภาพการศึกษาและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ข้างต้น สสวท. จึงได้จัดทาโครงการวิจัย วัดผล และประเมินผลการจัดการเรี ยนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับประเทศและระดับนานาชาติ นี้ขึ้น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย และเป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาหลักสูตร สื่อ กระบวนการจัดการเรียนรู้ และการวัดผลประเมินผลด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
10. วัตถุประสงค์
1. เพื่อดาเนินการวิจัย PISA 2021 ร่วมกับ OECD
2. เพื่อเสนอแนะนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศจากผลการประเมิน PISA
3. เพื่อพัฒนาเครื่องมือสาหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
11. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของโครงการหลัก
ตัวชี้วัดผลผลิต
เชิงปริมาณ
1. รายงานผล PISA บทสรุปสาหรับผูบ้ ริหาร

ค่าเป้าหมาย
หน่วยนับ 2563 2564 2565 2566 2567
ฉบับ

1

-

-

-

3

-

-

-

-

1

(PISA
2022)

(PISA 2018)

2. รายงานผล PISA ฉบับสมบูรณ์

ฉบับ

-

1

(PISA 2018)

3. ข้อสอบและแบบสอบถาม

ชุด

1
1
3
(PISA 2021) (PISA 2022 (PISA
FT)
2022
MS)

(PISA
2025 FT)

30

ตัวชี้วัดผลผลิต
4. โรงเรียนที่เข้าร่วมการประเมิน
5. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของประเทศอย่างต่อเนือ่ งจากผลการประเมิน PISA
6. กรอบการประเมินสาหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
7. เครื่องมือประเมินสาหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
เชิงคุณภาพ
1. ข้อเสนอแนะมีคุณภาพสามารถนาไปใช้ในการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายและเชิง
ปฏิบัติการด้านการจัดการเรียนการสอนให้กับหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
สาหรับใช้เป็นกรอบทิศทางและแนวทางในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
2. กรอบการประเมินสาหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ ฐาน
(O-NET) วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เป็นตัวชี้วัดพื้นฐานที่นกั เรียน
จาเป็นต้องรู้ โดยมีรายละเอียดของรูปแบบเครื่องมือและจานวนข้อสอบ
ที่จาแนกตามตัวชี้วัด ระดับความยากง่าย และระดับพฤติกรรมการเรียนรู้
3. เครื่องมือประเมินสาหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET)
วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มีคณ
ุ ภาพตรงตามกรอบการประเมินที่กาหนดไว้

ค่าเป้าหมาย
หน่วยนับ 2563 2564 2565 2566 2567
โรง
46 300 46
ชุด
12
3
3
3
3
ชุด

6

6

6

6

6

ชุด

12

12

12

12

12

ชุด

12

3

3

3

3

ชุด

6

6

6

6

6

ชุด

12

12

12

12

12

12. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั่วประเทศ
13. สถานที่ดาเนินการ ทั่วประเทศ
14. ระยะเวลาดาเนินโครงการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
15. วงเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564 จานวน 9,140,000 บาท
16. เป้าหมายและงบประมาณ
กิจกรรม
วิจัย วัดผล และ
ประเมินผลการจัดการ
เรียนรูด้ ้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ระดับประเทศ
และระดับนานาชาติ
รวม

เป้าหมาย
งบประมาณ
2563 2564 2565 2566 2567 2563
2564
2565
2566
2567
25 21 16 17 17 9,320,000 9,140,000 11,200,000 11,200,000 17,700,000
ฉบับ ฉบับ ฉบับ ฉบับ ฉบับ

9,320,000 9,140,000 11,200,000 11,200,000 17,700,000
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17. แผนการดาเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กิจกรรม

วิจัย วัดผล และ
ประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี
ระดับประเทศ และ
ระดับนานาชาติ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ค่าถ่วง เป้าหมาย/
น้าหนัก งบประมาณ
100
21 ฉบับ

ต.ค.

ไตรมาส 1
พ.ย.

ธ.ค.

5%

5%

9%

ม.ค.

ไตรมาส 2
ก.พ.

8%

8%

มี.ค.

ไตรมาส 3
เม.ย.
พ.ค.

มิ.ย.

12%

5%

10%

5%

ก.ค.

ไตรมาส 4
ส.ค.

ก.ย.

10%

10%

13%

9,140,000 100,000 209,000 277,000 390,000 295,000 3,445,000 184,200 597,720 326,720 1,116,940 1,383,420 815,000

100

9,140,000 100,000 209,000 277,000 390,000 295,000 3,445,000 184,200 597,720 326,720 1,116,940 1,383,420 815,000
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18. หน่วยงานรับผิดชอบกิจกรรมและหน่วยงานร่วมดาเนินงาน
กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กิจกรรม

วิจัย วัดผล และ สาขาการวัดและ
ประเมินผลระดับ
ประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้ด้าน นานาชาติ
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี
ระดับประเทศ และ
ระดับนานาชาติ

หน่วยงานของ สสวท.
หน่วยงานภายนอก
ที่ร่วมดาเนินการ
ที่ร่วมดาเนินการ
บทบาท/
หน่วยงาน
หน่วยงาน
บทบาท/หน้าที่
หน้าที่
- สานักวิชา - ร่วมเป็น
- OECD
- กาหนดมาตรฐานและ
วิทยาศาสตร์ คณะทางาน - หน่วยงานต้น
ขั้นตอนการวิจัย
สานักวิชา
คณะกรรมการ
สังกัดของโรงเรียน - ให้ความร่วมมือในการ
คณิตศาสตร์ PISA
- สถาบันทดสอบ
เก็บข้อมูล
และเทคโนโลยี - ร่วมพิจารณา ทางการศึกษา
- กาหนดรายละเอียด
กรอบการ
แห่งชาติ (สทศ.)
การทางานร่วมกันและ
ประเมิน
ดาเนินการจัดสอบ
- ร่วมพัฒนา
O-NET
ข้อสอบ

19. ผู้รับผิดชอบโครงการ
19.1 หัวหน้าโครงการ
1) ชื่อ-สกุล: นางนันทวัน สมสุข
E-mail address: nnant@ipst.ac.th
19.2 เลขานุการโครงการ
1) ชื่อ-สกุล: นางสุชาดา ปัทมวิภาต
E-mail address: sthai@ipst.ac.th
2) ชื่อ-สกุล: นายเตชทัต เรืองธรรม
E-mail address: kruan@ipst.ac.th

โทรศัพท์ 0 2392 4021 ต่อ 2302

โทรศัพท์ 0 2392 4021 ต่อ 2303
โทรศัพท์ 0 2392 4021 ต่อ 2305
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โครงการที่ 5
1. แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
2. ชื่อโครงการ วิจัยติดตามการใช้หลักสูตร สื่อการเรียนรู้ และพัฒนาเกณฑ์การจัดทาสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
3. ลักษณะโครงการ
 ใหม่

 ต่อเนื่อง

4. ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง

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

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
 ประเด็นที่ 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
 ประเด็นย่อยที่ 4.3.1 การปรับเปลีย่ นระบบการ
เรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสาหรับศตวรรษที่ 21
 ประเด็นย่อยที่ 4.3.3 การเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบบริหาร
จัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท

5. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง

 เป้าหมายที่ 2 คนในสังคมไทย
ทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้
และความสามารถเพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้าง
 เป้าหมายที่ 3 คนไทยได้รับ
และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
การศึกษาที่มีคุณภาพสูงตาม
มาตรฐาน สากลและสามารถเรียนรู้
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

แนวทางที่เกี่ยวข้อง
 แนวทางการพัฒนา 3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
 3.3.3 พัฒนาระบบประเมินคุณภาพมาตรฐานที่
สามารถวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียน ทั้งด้านทักษะ
ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการ
เรียนรู้แต่ละระดับการศึกษา

6. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
นโยบายหลักข้อที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
นโยบายเร่งด่วน เรื่องที่ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
7. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ข้อย่อยที่ 3.3 การพัฒนาการเรียนรู้
เป้าหมาย 1. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล มีทักษะที่จาเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถแก้ปัญหา
ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่น อย่างมีประสิทธิผล มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญา
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8. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สสวท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นปฏิบัติการ และการสร้างความ
เข้าใจในระดับที่เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละกลุ่ม โดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ
เป้าประสงค์ หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
มีความทันสมัย เน้นปฏิบัติการ ที่เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละกลุ่ม
กลยุทธ์ พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพสื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้
ผลผลิต หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย มีความครบถ้วนสมบูรณ์ใช้ง่ายและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ผลลัพธ์ นักเรียนไทยมีความรู้ ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สามารถนาไปใช้
แก้ปัญหาการดารงชีพและเป็นประชากรที่มีความรู้ นักวิชาชีพฐานดี
9. หลักการและเหตุผล
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการพัฒนาหลักสูตร
และสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่ผ่านมาได้จัดทามาตรฐานสื่อสิ่งพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์
และด้านคณิตศาสตร์ เกณฑ์การประเมินหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คู่มือการประเมินผลผลิตและระบบ
เทคโนโลยีที่ใช้ในการประเมินผลผลิต และได้เผยแพร่ให้แก่สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปใช้ประโยชน์ รวมทั้ง
ใช้อ้างอิงในการพัฒนาผลผลิตภายในองค์กร เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพผลผลิตของ สสวท. ก่อนการเผยแพร่ ประกอบ
กั บ ได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร พ.ศ. 2551 ในปี พ .ศ. 2560 และประกาศใช้ ใ นปี ก ารศึ ก ษา 2561 เป็ น ปี แ รก
สสวท. จึงดาเนินการวิจัยเชิงประเมินเพื่อติดตามผลการใช้หลักสูตรที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน รวมทั้งผลการเรียนรู้
ผ่านสื่อ เทคโนโลยี ดิจิทัล เพื่อเป็นสารสนเทศสะท้อนถึงเนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และประเด็น
อื่น ๆ ที่เป็นองค์ประกอบของหนังสือ ดังนั้น งานวิจัยครั้งนี้จึงมุ่งเน้นการติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิทยาการคานวณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนาหนังสื อแบบเรียนไปปฏิบัติ (textbook
implementation) เพื่อนาข้อสารสนเทศที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร หนังสือเรียน และสื่อดิจิตัล
10. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาเครื่องมือสาหรับการวิจัยและติดตามการใช้หลักสูตร พ.ศ.2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560
วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2. เพื่อวิจัยติดตามการใช้หลักสูตร (การนาหลักสูตรใช้ในชั้นเรียน กระบวนการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล สอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตรหรือไม่) หนังสือเรียนและสื่อดิจิทัล วิชาวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ชัน้ ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.6 รวมจานวน 80 ชุด (ข้อมูลเชิงลึกด้านเนื้อหา)

35

11. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของโครงการหลัก
ตัวชี้วัดผลผลิต

ค่าเป้าหมาย
2564 2565

หน่วยนับ

2563

ฉบับ

6

6

ฉบับ

1

ฉบับ

ฉบับ

เชิงปริมาณ
1. ตัวบ่งชี้ความสาเร็จการใช้หลักสูตร หนังสือเรียนและสื่อดิจิทัล
วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2. รายงานผลการวิจัยติดตามการใช้หลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2560
เชิงคุณภาพ
1. ตัวบ่งชี้ความสาเร็จการใช้หลักสูตร หนังสือเรียนและสื่อดิจิทลั
วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้อง
กับหลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2560
2. ข้อสารสนเทศจากรายงานการวิจยั สามารถนาไปกาหนดทิศทาง
และนโยบายการศึกษาชาติ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศทีเ่ ข้าสู่ยุคดิจิทัลและการเข้าถึงสื่อ
สิ่งพิมพ์ ที่มีความทันสมัย

2566

2567

6

6

6

1

1

1

1

6

6

6

6

6

1

1

1

1

1

12. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั่วประเทศ
13. พื้นที่การดาเนินการ ทั่วประเทศ
14. ระยะเวลาดาเนินโครงการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
15. วงเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564 จานวน 4,000,000 บาท
16. เป้าหมายและงบประมาณ
กิจกรรม

เป้าหมาย
2563 2564 2565 2566 2567

2563

2564

งบประมาณ
2565

2566

2567

การวิจัยติดตาม 6 ฉบับ/ 7 ฉบับ 7 ฉบับ 7 ฉบับ 7 ฉบับ 2,850,000 4,000,000 4,500,000 4,500,000 5,000,000
การใช้หลักสูตร 1 เล่ม
ฉบับปรับปรุง
พ.ศ.2560 วิชา
วิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์

รวม

2,850,000 4,000,000 4,500,000 4,500,000 5,000,000
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17. แผนการดาเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กิจกรรม

ไตรมาส 1
ค่าถ่วง เป้าหมาย/
น้าหนัก งบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

การวิจัยติดตามการใช้หลักสูตร ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2560 วิชาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์

100

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

100

7 ฉบับ

2% 2%

2%

ม.ค.

ไตรมาส 2
ก.พ.

มี.ค.

7%

10%

10%

เม.ย.

ไตรมาส 3
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

10%

7%

15%

15%

ไตรมาส 4
ส.ค.
15%

4,000,000

300,000 400,000 200,000 200,000 400,000 300,000 500,000 800,000 900,000

4,000,000

300,000 400,000 200,000 200,000 400,000 300,000 500,000 800,000 900,000

ก.ย.
5%
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18. หน่วยงานรับผิดชอบกิจกรรมและหน่วยงานร่วมดาเนินงาน
กิจกรรม
1. การวิจัยติดตามการใช้
หลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2560 วิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กิจกรรม

หน่วยงานของ สสวท.
ที่ร่วมดาเนินการ
หน่วยงาน

สาขาวิจยั
- สานัก
การศึกษาและ วิชาการ
พัฒนาการวัด
และประเมินผล

19. ผู้รับผิดชอบโครงการ
19.1 หัวหน้าโครงการ
ชื่อ-สกุล ดร. สุพรรณี ชาญประเสริฐ
E-mail address supunnee@ipst.ac.th
19.2 เลขานุการโครงการ
ชื่อ-สกุล นางสาวจุฑามาส สรุปราษฏร์
E-mail address csaru@ipst.ac.th

บทบาท/หน้าที่

หน่วยงานภายนอก
ที่ร่วมดาเนินการ
หน่วยงาน

บทบาท/หน้าที่

-ร่วมทดลองการใช้ - สถานศึกษา - ให้ข้อมูลจาก
เครื่องมือสาหรับใช้ - มหาวิทยาลัย การใช้ผลผลิต
ในการพัฒนาตัวบ่งชี้
ในเครือข่าย
ของ สสวท.
- ร่วมพัฒนา
ตัวบ่งชี้
ความสาเร็จ

โทรศัพท์ 02-392-4021 ต่อ 1430

โทรศัพท์ 02-392-4021 ต่อ 2307
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โครงการที่ 6
1. แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
2. ชื่อโครงการ พัฒนาระบบบริหารจัดการเครือข่าย เพื่อขยายการให้บริการหลักสูตร สื่อและกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ของ สสวท.
3. ลักษณะโครงการ
 ใหม่
 ต่อเนื่อง
4. ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง
 เป้าหมายที่ 1 คนไทยเป็นคนดี คน
เก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับ
วิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
 เป้าหมายที่ 2 สังคมไทยมี
สภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อ
การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
 ประเด็นที่ 4.3 ปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้ทตี่ อบสนองต่อการเปลีย่ นแปลง
ในศตวรรษที่ 21
 ประเด็นย่อยที่ 4.3.3 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา
ในทุกระดับ ทุกประเภท

5. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

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

แนวทางที่เกี่ยวข้อง
 แนวทางการพัฒนา 3.2 พัฒนาศักยภาพ
คนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถ
ในการดารงชีวิตอย่างมีคณ
ุ ค่า
 3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุน่ ให้มี
ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
มีความคิด สร้างสรรค์ มีทักษะการทางานและ
การใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน
 แนวทางการพัฒนา 3.3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 3.3.1 ปรับหลักสูตรการผลิตครูที่เน้น
สมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นผู้
แนะนาและสามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน

6. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
นโยบายหลักข้อที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
นโยบายเร่งด่วน เรื่องที่ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
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7. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ข้อย่อยที่ 3.3 การพัฒนาการเรียนรู้
เป้าหมาย 1. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล มีทักษะที่จาเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถแก้ปัญหา
ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่น อย่างมีประสิทธิผล มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญา
8. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สสวท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี และสถานศึกษาผ่านเครือข่าย สสวท. ให้มีคุณภาพทั่วประเทศอย่างเป็นระบบ
เป้าประสงค์ กาลังคนและเครื อข่ายมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี
กลยุทธ์ พัฒนาระบบบริหารจัดการเครือข่าย เพื่อขยายการให้บริการหลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้
ของ สสวท. อย่างเป็นระบบ
ผลผลิต สสวท. มีระบบบริหารจัดการเครือข่าย เพื่อขยายการให้บริการหลักสูตร สื่อ และกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลลัพธ์ นักเรียนไทยมีความรู้ ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สามารถนาไปใช้
แก้ปัญหาการดารงชีพและเป็นประชากรที่มีความรู้ นักวิชาชีพฐานดี
9. หลักการและเหตุผล
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้วิจัยและพัฒนาหลักสูตร สื่อและกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และทันสมัยขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้นักเรียนสามารถนาไปใช้ในการเรียน และ
พัฒ นาสื่ อดิจิ ทัล และเครื่ องมือสนั บ สนุ น การเรียนรู้แบบออนไลน์ เพื่อให้ บุคลากรทางการศึก ษาได้นาไปใช้
ประกอบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความพร้อมทั้งด้านความรู้และทักษะสาคัญในการดาเนินชีวิตในโลกแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยมีการจัดอบรมพัฒนาครูเพื่อการใช้สื่อการเรียนรู้ แนว
ทางการจัดการเรียนรู้ การวัดประเมินผล กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้ เรียนในรูปแบบต่างๆ มีการสร้างความ
ร่วมมือกับเครือข่ายโรงเรียน มหาวิทยาลัย รวมทั้งหน่วยงานทางการศึกษาอื่นทั้งจากภาครัฐและเอกชนอย่าง
ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การบริหารเครือข่ายและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการใช้งานยังมีความจาเป็นต้องสร้าง
และพัฒนาให้เป็นระบบมากขึน้
สสวท. เห็นความสาคัญของการบริหารเครือข่ายความร่วมมือและการพัฒนาระบบฐานข้อมูลดังกล่าว จึงได้ริเริ่ม
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเครือข่าย เพื่อขยายการให้บริการหลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ของ
สสวท. ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการข้อมูลเครือข่าย การให้บริการด้านหลักสูตร สื่อและการเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ของ สสวท. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพและ
พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน และมีผลการประเมินทางด้านการศึกษาทั้งในระดับชาติและนานาชาติสูงขึ้น
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10. วัตถุประสงค์
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเครือข่ายโรงเรียน บุคลากรทางการศึกษา มหาวิทยาลัย ศูนย์ประสานงาน และ
หน่วยงานทางการศึกษา
2. พัฒนาคู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลเครือข่าย
3. พัฒนามาตรฐานระบบรับรองคุณภาพครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีที่ผ่านการพัฒนาโดย
หลักสูตร สสวท. ให้มีประสิทธิภาพ
11. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของโครงการหลัก
ตัวชี้วัดผลผลิต
เชิงปริมาณ
1. ระบบฐานข้อมูลเครือข่ายทางการศึกษา
2. ฐานข้อมูล โรงเรียน มหาวิทยาลัย บุคลากรทางการศึกษา ศูนย์
ประสานงาน และหน่วยงานทางการศึกษาอื่น ๆ
3. คูม่ ือการใช้งานระบบฐานข้อมูลเครือข่ายที่สะดวกต่อการใช้งานระบบ
4. คู่มือมาตรฐานในการรับรองคุณภาพครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่ผ่านการพัฒนาโดยหลักสูตรอบรม สสวท.
เชิงคุณภาพ
1. มีระบบฐานข้อมูลเครือข่ายทางการศึกษาที่มีศักยภาพในการขยายบริการ
ด้านการจัดการข้อมูล และกระบวนการจัดการเรียนรู้ของ สสวท.
2. มาตรฐานในการรับรองคุณภาพครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่ผ่านการพัฒนาโดยหลักสูตรอบรม สสวท. ที่ผ่านการพิจารณา
จากผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และใช้งานได้จริง

ค่าเป้าหมาย
หน่วยนับ 2563 2564 2565 2566 2567
ระบบ

1

-

-

รายการ 1,500 3,000 6,000

14. ระยะเวลาดาเนินโครงการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
15. วงเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564 จานวน 266,000 บาท

-

-

-

ฉบับ
ฉบับ

1
1
(ร่าง)

1
1

1
-

-

-

ร้อยละ

80

90

100

-

-

ชุด

-

1

-

-

-

12. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน มหาวิทยาลัยศูนย์ประสานงาน
และหน่วยงานทางการศึกษา
13. สถานทีด่ าเนินการ ทั่วประเทศ

-
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16. เป้าหมายและงบประมาณ
กิจกรรม

การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการเครือข่าย เพื่อ
ขยายการให้บริการ
หลักสูตร สื่อและ
กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ของ สสวท.
รวม

เป้าหมาย
งบประมาณ
2563 2564 2565 2566 2567 2563
2564
2565 2566 2567
1 ระบบ 2 ฉบับ 1 ฉบับ 346,000 266,000 400,000
/2 ฉบับ

346,000 266,000 400,000

-

-
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17. แผนการดาเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กิจกรรม

การพัฒนาระบบบริหารจัดการเครือข่าย
เพื่อขยายการให้บริการหลักสูตร สื่อและ
กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ของ สสวท.
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ค่าถ่วง เป้าหมาย/
น้าหนัก งบประมาณ
100
2 ฉบับ

100

ต.ค.

ไตรมาส 1
พ.ย.

ม.ค.

ไตรมาส 2
ก.พ.

ธ.ค.

5%

10%

266,000

28,000

28,000

266,000

เม.ย.

ไตรมาส 3
พ.ค.

มี.ค.

10%

10%

10%

28,500

-

28,000 28,000 28,500

-

ก.ค.

ไตรมาส 4
ส.ค.

มิ.ย.

ก.ย.

10%

10%

5%

15%

5%

5%

5%

-

15,000

15,000

55,000

18,000

15,000

40,000

23,500

-

15,000 15,000 55,000 18,000 15,000 40,000 23,500
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18. หน่วยงานรับผิดชอบกิจกรรมและหน่วยงานร่วมดาเนินงาน
กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรม

หน่วยงานของ สสวท.
ที่ร่วมดาเนินการ

หน่วยงานภายนอก
ที่ร่วมดาเนินการ

หน่วยงาน บทบาท/หน้าที่ หน่วยงาน บทบาท/หน้าที่

การพัฒนาระบบบริหารจัดการเครือข่าย
เพื่อขยายการให้บริการหลักสูตร สื่อและ
กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ของ สสวท.

ฝ่ายบริหารเครือข่าย
และพัฒนาครู

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

โทรศัพท์ 0-2392-4021 ต่อ 1101
โทรศัพท์ 0-2392-4021 ต่อ 1151
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โครงการที่ 7
1. แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
2. ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพครูแกนนาและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขยายผลการให้บริการวิชาการด้าน
หลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ของ สสวท.
3. ลักษณะโครงการ

 ใหม่

 ต่อเนื่อง

4. ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง
 เป้าหมายที่ 1 คนไทยเป็นคนดี คน
เก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21
 เป้าหมายที่ 2 สังคมไทยมี
สภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อ
การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
 ประเด็นที่ 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ทตี่ อบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21
 ประเด็นย่อยที่ 4.3.1 การปรับเปลีย่ นระบบการเรียนรู้
ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสาหรับศตวรรษที่ 21
 ประเด็นย่อยที่ 4.3.2 การเปลีย่ นโฉมบทบาท “ครู”
ให้เป็นครูยุคใหม่
 ประเด็นย่อยที่ 4.3.3 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
บริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท

5. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์

เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง
 เป้าหมายที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัย
มีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น
 เป้าหมายที่ 3 คนไทยได้รับการศึกษา
ที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และ
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

แนวทางที่เกี่ยวข้อง
 แนวทางการพัฒนา 3.3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 3.3.1 ปรับหลักสูตรการผลิตครูทเี่ น้นสมรรถนะ
มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นผู้แนะนาและสามารถ
กระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน

6. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
นโยบายหลักข้อที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
นโยบายเร่งด่วน เรื่องที่ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
7. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ข้อย่อยที่ 3.3 การพัฒนาการเรียนรู้
เป้าหมาย 1. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล มีทักษะที่จาเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถแก้ปัญหา
ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่น อย่างมีประสิทธิผล มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญา
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8. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สสวท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี และสถานศึกษาผ่านเครือข่าย สสวท. ให้มีคุณภาพทั่วประเทศอย่างเป็นระบบ
เป้าประสงค์ กาลังคนและเครือข่ายมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี
กลยุทธ์ ขับเคลื่อนสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ตามแนวทาง สสวท.
ผลผลิต ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อพัฒนาเป็นแกนนา มีศักยภาพเป็นไปตาม
มาตรฐานของ สสวท. สามารถเป็นต้นแบบและเป็นวิทยากรในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลลัพธ์ นักเรียนไทยมีความรู้ ความสามารถ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สามารถ
นาไปใช้แก้ปัญหาในการดารงชีพ และเป็นประชากรที่มีความรู้ นักวิชาชีพฐานดี
9. หลักการและเหตุผล
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นหน่วยงานหลักในการดาเนินการปรับ ปรุง
และพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ซึ่งมีพันธกิจที่สาคัญในการจัดการ
อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการขยายผลการให้บริการวิชาการด้านหลักสูตร สื่อและ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ของ สสวท. เพื่อให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐานหลักสูตร และตัวชี้วัด รวมทั้งวิธีการ
จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดทั้งหมด และสามารถนาความรู้ไปจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาของตนเอง และ
ขยายผลสู่สถานศึกษาอื่นได้ ดังนั้นการที่ สสวท. จะสามารถบรรลุเป้าหมายในการขับเคลื่อนนักเรียนไทยทุกช่วงชั้นให้
มีความรู้ความสามารถสูงขึ้นเป็นลาดับ และทัดเทียมกับนานาชาติได้นั้น จะเป็นที่จะต้องวางแผนและดาเนินการพัฒนา
และส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบ
10. วัตถุประสงค์
10.1 เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สามารถเป็นวิทยากรที่มีศักยภาพ
10.2 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
11. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของโครงการหลัก
ตัวชี้วัดผลผลิต
เชิงปริมาณ
1. หลักสูตรพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการอบรม
เชิงคุณภาพ
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจและสามารถ
จัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยีได้

หน่วยนับ

2563

ค่าเป้าหมาย
2564 2565

หลักสูตร
คน

11
629

6
910

ร้อยละ

80

80

2566

2567

867

-

-

80

80

80
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12. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
13. สถานทีด่ าเนินการ ทั่วประเทศ
14. ระยะเวลาดาเนินโครงการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
15. วงเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564 จานวน 5,627,000 บาท
16. เป้าหมายและงบประมาณ
กิจกรรม

การพัฒนาศักยภาพครู
แกนนาและบุคลากร
ทางการศึกษาเพื่อ
ขยายผลการให้บริการ
วิชาการด้านหลักสูตร
สื่อและกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ของ
สสวท.
รวม

2563

เป้าหมาย
2564 2565 2566

11
6
867 คน
หลักสูตร/ หลักสูตร/
629 คน 910 คน

-

2567
-

2563

งบประมาณ
2564
2565

2566

2567

3,450,050 5,627,000 5,000,000

-

-

3,450,050 5,627,000 5,000,000

-

-
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17. แผนการดาเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กิจกรรม

การพัฒนาศักยภาพครู
แกนนาและบุคลากร
ทางการศึกษาเพื่อขยาย
ผลการให้บริการวิชาการ
ด้านหลักสูตร สื่อและ
กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ของ สสวท.
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ค่าถ่วง เป้าหมาย/
น้าหนัก งบประมาณ
100
6 หลักสูตร/
910 คน

มี.ค.

ไตรมาส 3
เม.ย.
พ.ค.

มิ.ย.

5%

10%

10%

10%

10%

77,000

419,800

27,600

30,600

221,000

5,627,000 3,972,000 100,000 266,000 131,000 77,000

419,800

27,600

30,600

221,000

5,627,000

100

ต.ค.

ไตรมาส 1
พ.ย.

ธ.ค.

10%

5%

5%

ม.ค.

ไตรมาส 2
ก.พ.

5%

3,972,000 100,000 266,000 131,000

ไตรมาส 4
ส.ค.

ก.ย.

10%

20%

-

45,000

337,000

-

45,000

337,000

ก.ค.
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18. หน่วยงานรับผิดชอบกิจกรรมและหน่วยงานร่วมดาเนินงาน
กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กิจกรรม

หน่วยงานของ สสวท.
ที่ร่วมดาเนินการ
หน่วยงาน

บทบาท/หน้าที่

ฝ่าย สควค.
ประสานงานกับครู
การพัฒนาศักยภาพครูแกนนาและ ฝ่ายบริหาร
เครือข่ายและ ฝ่ายบริหารเครือข่าย แกนนา สควค.
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อขยาย
พัฒนาครู/สาขา
และพัฒนาครู
ประสานงาน
ผลการให้บริการวิชาการด้าน
เคมีและ
โรงเรียนคุณภาพ
หลักสูตร สื่อและกระบวนการ
ชีววิทยา/สาขา
จัดการเรียนรู้ของ สสวท.
ฟิสิกส์และ
วิทยาศาสตร์
โลก

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

หน่วยงานภายนอก
ที่ร่วมดาเนินการ
หน่วยงาน บทบาท/หน้าที่
สพฐ

-
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โครงการที่ 9
1. แผนงาน แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
2. ชื่อโครงการ การปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนของครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
และสะเต็มศึกษา ตามแนวทาง สสวท.
3. ลักษณะโครงการ
 ใหม่
 ต่อเนื่อง
4. ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นที่ 4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
เป้าหมายที่ 1 คนไทยเป็นคนดี  ประเด็นย่อยที่ 4.2.2 ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคน
คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับ ดี มีวินัย พัฒนาทักษะความสามารถการเรียนรู้ทสี่ อดรับกับ
วิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
ทักษะในศตวรรษที่ 21
เป้าหมายที่ 2 สังคมไทยมี
ประเด็นที่ 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
สภาพแวดล้อมที่เอื้อและ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
สนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอด  ประเด็นย่อยที่ 4.3.1 การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อ
ช่วงชีวิต
ต่อการพัฒนาทักษะสาหรับศตวรรษที่ 21
 ประเด็นย่อยที่ 4.3.2 การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่

5. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์

เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง

แนวทางที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมายที่ 2 คนในสังคมไทย แนวทางการพัฒนา 3.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้
ทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และ และความสามารถในการดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า
ความสามารถเพิ่มขึ้น
 3.2.1 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและ
เป้าหมายที่ 3 คนไทยได้รับ
ทักษะทางสังคมที่เหมาะสม
การศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพสูงตาม
 3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์
มาตรฐานสากล และสามารถ
อย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการทางานและ
เรียนรูด้ ้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
การใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน
แนวทางการพัฒนา 3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
 3.3.1 ปรับหลักสูตรการผลิตครูที่เน้นสมรรถนะ มีจิตวิญญาณ
ความเป็นครู เป็นผู้แนะนาและสามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน
 3.3.6 จัดทาสื่อการเรียนรู้ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสามารถ
ใช้งานผ่านระบบอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ให้คนทุกกลุ่มสามารถ
เข้าถึงได้ง่าย สะดวก ทั่วถึง ไม่จากัดเวลาและสถานที่ และใช้
มาตรการทางภาษีจูงใจให้ภาคเอกชนผลิตหนังสือ สื่อการอ่าน
และการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและราคาถูก
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6. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
นโยบายหลักข้อที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
นโยบายเร่งด่วน เรื่องที่ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
7. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ข้อย่อยที่ 3.3 การพัฒนาการเรียนรู้
เป้าหมาย 1. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล มีทักษะที่จาเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถแก้ปัญหา
ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่น อย่างมีประสิทธิผล มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญา
นโยบายหลักด้านที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
8. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สสวท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 ขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาและยกระดั บ การเรี ย นการสอนด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์
และเทคโนโลยี และสถานศึกษาผ่านเครือข่าย สสวท. ให้มีคุณภาพทั่วประเทศอย่างเป็นระบบ
เป้าประสงค์
1. กาลังคนและเครือข่ายมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
2. ครูและนักเรียนใช้หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ จากกาลังคนและเครือข่ายตามแนวทางของ สสวท.
กลยุทธ์ ขับเคลื่อนสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ตามแนวทาง สสวท.
ผลผลิต ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อพัฒนาเป็นแกนนา มีศักยภาพเป็นไปตาม
มาตรฐาน สสวท. สามารถเป็นต้นแบบและเป็นวิทยากรในระดับพื้นที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทีผ่ ่านการพัฒนาจาก สสวท. สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลลัพธ์ นักเรียนไทยมีความรู้ ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สามารถนาไปใช้
แก้ปัญหาการดารงชีพและเป็นประชากรที่มีความรู้ นักวิชาชีพฐานดี
9. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากปัญหาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยในปัจจุบันซึ่งมีหลายประการ
ที่สาคัญได้แก่ (1) จานวนผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีลดลงในทุกระดับ (2) การประเมินผลทั้ง
ในระดับประเทศ และระดับนานาชาติบ่งชี้ว่าการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในระดับโรงเรียนมีคุณภาพต่าโดย
เฉลี่ย (3) การจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีไม่สนองความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของชาติ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ซึ่ งต้องการกาลังคนที่มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการผลิตและการบริการที่มีการแข่งขันสูงในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN
Economic Community: AEC) ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้มุ่งเน้นเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒ นา
ศักยภาพทุนมนุ ษย์ ซึ่งมีเป้าหมายให้ คนไทยทุกกลุ่มวัยมีทักษะและความรู้ความสามารถ ที่เป็นฐานในการพัฒ นา
ประเทศ โดยหนึ่งในแนวทางการพัฒนาที่สาคัญที่ได้ถูกระบุไว้ คือการส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกวัยตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึง
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการพัฒนาทักษะสมอง และทักษะทางสังคมที่เหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันพบว่า
ครูผู้สอนในระดับต่างๆ ยังต้องการการพัฒนาศักยภาพในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมตามวัย รวมถึงได้ฝึกฝนทักษะที่จาเป็นสาหรับศตวรรษที่ 21
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ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และปลูกฝังให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี อันจะส่งผล
ให้เด็กสนใจ ใฝ่รู้ และประกอบอาชีพด้านนี้ต่อไปในอนาคต
สสวท. จึงเล็งเห็นความจาเป็นเร่งด่วน ในการพัฒนาพัฒนาครูผู้สอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ให้ห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองต่อนโยบายการสร้าง
กาลังคนให้มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ดังกล่าวใน
การดารงชีวิตประจาวันและการประกอบอาชีพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศให้ทัดเทียมนานาชาติต่อไป
10. วัตถุประสงค์
10.1 เพื่อพัฒนาครูผู้สอน ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาจากโรงเรียนในสังกัด สพฐ. สช. สถ. และ
กทม. ให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
ตามแนวทาง สสวท. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาครูในโรงเรียนในโครงการในพระราชดาริ สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครูของโรงเรียนวังไกลกังวล
และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ๆ
10.2 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือและศึกษาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
จากหน่วยงานในประเทศ/ต่างประเทศ
11. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของโครงการหลัก
ตัวชี้วัดผลผลิต

หน่วยนับ 2563

เชิงปริมาณ
1. ครู ผู้ ส อนและบุ ค ลาการทางการศึ ก ษาด้ า นวิ ท ยาศาสตร์
คน
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ทีไ่ ด้รับการอบรม
2. ครูพี่เลี้ยงประจาศูนย์การอบรมสะเต็มศึกษาทีไ่ ด้รับการพัฒนา
คน
เชิงรุก
เชิงคุณภาพ
1. ครู ผู้ ส อนและบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาด้ า น วิ ท ยาศาสตร์ ร้อยละ
คณิ ต ศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่ ได้รับการอบรม มี ค วามรู้ ความ
เข้าใจ และความตระหนักในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง สสวท.
ได้อย่างถูกต้อง

ค่าเป้าหมาย
2564 2565

55,000 83,165 100,000 100,000 100,000
5,500

-

-

-

-

90

90

90

90

90

12. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั่วประเทศ
13. สถานทีด่ าเนินการ ทั่วประเทศ
14. ระยะเวลาดาเนินโครงการ

ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564

15. วงเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564 14,222,600 บาท

2566 2567
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16. เป้าหมายและงบประมาณ
กิจกรรม
2563

การปรับการเรียนเปลี่ยน
การสอนของครูวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
และสะเต็มศึกษา
ตามแนวทาง สสวท.

61,000
คน

เป้าหมาย
2564 2565 2566

2567

2563

2564

83,165 100,000 100,000 100,000
คน
คน
คน
คน

52,433,750

14,222,600

งบประมาณ
2565
2566
136,109,600

2567

136,109,600 136,109,600
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17. แผนการดาเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กิจกรรม

การปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน
ของครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา
ตามแนวทาง สสวท.
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ค่าถ่วง
น้าหนัก

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

เป้าหมาย/
งบประมาณ

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

83,165 คน

1%

3%

3%

3%

1%

10%

8%

18%

16%

15%

15%

7%

14,222,600

70,000

511,100

307,200

468,700

2,685,100

1,034,600

664,300

1,521,300

1,200,400

1,986,000

2,034,900

1,739,000

14,222,600 70,000

511,100

307,200

468,700 2,685,100 1,034,600 664,300 1,521,300 1,200,400

1,986,000

2,034,900

1,739,000

100
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18. หน่วยงานรับผิดชอบกิจกรรมและหน่วยงานร่วมดาเนินงาน
กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กิจกรรม

การปรับการเรียนเปลี่ยน สาขาเคมีและ
ชีววิทยา
การสอนของครู
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยี
และสะเต็มศึกษา
ตามแนวทาง สสวท.

หน่วยงานของ สสวท.
ที่ร่วมดาเนินการ
หน่วยงาน
สาขา
วิทยาศาสตร์
ภาคบังคับ
และสาขา/ฝ่าย
ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง

19. ผู้รับผิดชอบโครงการ
19.1 หัวหน้าโครงการ
1) ชื่อ-สกุล ดร.สนธิ พลชัยยา
E-mail address: sopho@ipst.ac.th
19.2 เลขานุการโครงการ
1) ชื่อ-สกุล นางสาวณญาดา ณ นคร
E-mail address: nnana@ipst.ac.th
2) ชื่อ-สกุล นางสาวนีรนันท์ ปิยะวิทยาธรรม
E-mail address npiya@ipst.ac.th

บทบาท/หน้าที่

หน่วยงานภายนอก
ที่ร่วมดาเนินการ
หน่วยงาน

บทบาท/หน้าที่

ปฏิบัติงานด้านวิชาการ สพฐ. สช. สถ. และ กทม.
ต้นสังกัดครู/
และระบบการอบรมครู และหน่วยงานเครือข่ายอื่นๆ ร่วมมือพัฒนาครู
และบุคลากรทาง
การศึกษา

โทรศัพท์ 02-392-4021 ต่อ 1422

โทรศัพท์ 02-392-4021 ต่อ 1230
โทรศัพท์ 0-2392-4021 ต่อ 1151
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โครงการที่ 10
1. แผนงาน แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู
2. ชื่อโครงการ สงเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร (Coding)
3. ลักษณะโครงการ
 ตอเนื่อง
 ใหม
4. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติ
ยุทธศาสตรชาติที่
เกี่ยวของ
ยุทธศาสตรชาติ
ดานการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย

เปาหมายที่เกี่ยวของ
เปาหมายที่ 1 คนไทย
เปนคนดี คนเกง มี
คุณภาพ พรอมสําหรับวิถี
ชีวิตในศตวรรษที่ 21
เปาหมายที่ 2
สังคมไทยมีสภาพแวดลอม
ที่เอื้อและสนับสนุนตอ
การพัฒนาคนตลอดชวง
ชีวิต

ประเด็นที่เกี่ยวของ
 ประเด็นที่ 4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
• ประเด็นยอยที่ 4.2.2 ชวงวัยเรียน/วัยรุน ปลูกฝงความเปนคนดี มีวินัย พัฒนา

ทักษะความสามารถการเรียนรูที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21
 ประเด็นที่ 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
• ประเด็นยอยที่ 4.3.1 การปรับเปลีย่ นระบบการเรียนรูใหเอื้อตอการพัฒนา
ทักษะสําหรับศตวรรษที่ 21
• ประเด็นยอยที่ 4.3.2 การเปลีย่ นโฉมบทบาท “ครู” ใหเปนครูยุคใหม
• ประเด็นยอยที่ 4.3.3 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุก
ระดับ ทุกประเภท
• ประเด็นยอยที่ 4.3.4 การพัฒนาระบบการเรียนรูต ลอดชีวิต
• ประเด็นยอยที่ 4.3.6 การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรูโดยใชดิจิทัลแพลตฟอรม

5. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ยุทธศาสตรที่
เกี่ยวของ
ยุทธศาสตรที่ 1
การเสริมสรางและ
พัฒนาศักยภาพทุ
นมนุษย

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

แนวทางที่เกี่ยวของ
 แนวทางการพัฒนา 3.2

พัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะความรู และ
ความสามารถในการดํารงชีวิตอยางมีคุณคา
• 3.2.1 สงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะ
ทางสังคมที่เหมาะสม
• 3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุนใหมีทักษะการคิดวิเคราะหอยาง
เปนระบบ มีความคิดสรางสรรค มีทักษะ การทํางานและการใชชีวิตที่
พรอมเขาสูตลาดงาน
 แนวทางการพัฒนา 3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
• 3.3.1 ปรับหลักสูตรการผลิตครูที่เนนสมรรถนะ มีจติ วิญญาณความ
เปนครู เปนผูแนะนําและสามารถกระตุนการเรียนรูของผูเรียน
• 3.3.6 จัดทําสื่อการเรียนรูที่เปนสือ่ อิเล็กทรอนิกสและสามารถใชงาน
ผานระบบอุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่ใหคนทุกกลุมสามารถเขาถึงไดงา ย
สะดวก ทั่วถึง ไมจาํ กัดเวลาและสถานที่ และใชมาตรการทางภาษีจงู ใจให
ภาคเอกชนผลิตหนังสือ สื่อการอานและการเรียนรูที่มีคณ
ุ ภาพและราคาถูก
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6. ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
นโยบายหลักขอที่ 8 การปฏิรปู กระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย
นโยบายเรงดวน เรื่องที่ 7 การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21
7. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ขอยอยที่ 3.3 การพัฒนาการเรียนรู
เปาหมาย 1. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล มีทักษะที่จําเปนของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถแกปญหา
ปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอื่น อยางมีประสิทธิผล มีนิสัยใฝเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
2. คนไทยไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปญญา
8. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร สสวท. ปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนปฏิบัติการ และการสรางความเขาใจ
ในระดับที่เหมาะสมกับนักเรียนแตละกลุม โดยใชเทคโนโลยีตาง ๆ
เปาประสงค หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
มีความทันสมัย เนนปฏิบัติการที่เหมาะสมกับนักเรียนแตละกลุม
กลยุทธ พัฒนาหลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบที่เนนการคิดวิเคราะห การแกปญหา
กระตุนใหเกิดและใชความคิดสรางสรรคสามารถนําไปใชไดจริง
ผลผลิต
1. หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย มีความครบถวนสมบูรณ ใชงายและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
2. หลั กสู ตร สื่ อในรู ป แบบดิ จิ ทัล e-learning และ Mobile application มีความทัน สมัย เขาใชงาย
รวดเร็ว สามารถเผยแพรใชไดจริงและมีคุณภาพ
ผลลัพธ นักเรียนไทยมีความรู ความสามารถดานการแกปญหา การคิดวิเคราะห การใชตรรกะ
การคิดเชิงวิพากย และใชเทคโนโลยีอยางรูเทาทัน
9. หลักการและเหตุผล
จากการที่ เ ศรษฐกิ จ และสั งคมโลกเปลี่ย นแปลงไปจากเดิม มาก มีก ารนําเทคโนโลยีป ระยุ กต ใ ช ใ น
ชีวิตประจําวัน และใชในดานอุตสาหกรรมการผลิต การบริการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น สงผลใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต สังคม ธุรกรรม การเขาถึง ติดตอสื่อสาร นําเสนอขอมูลขาวสารผานสื่อตาง ๆ และใช
เทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร แ ละการสื่ อ สารเป น เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งมื อ ในการทํ า งาน การศึ ก ษา การเรี ย นรู ใ ห มี
ประสิ ทธิ ภ าพและสะดวกสบายมากขึ้ น เพื่ อการพัฒ นาประเทศใหกาวทัน ตอการเปลี่ย นแปลงนี้ รัฐ จึงไดว าง
นโยบายตาง ๆ ที่เนนขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ เปนโมเดลเศรษฐกิจที่จะนําพาประเทศไทยให
เปลี่ยนผานไปสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน การเปนเพียงผูใชเทคโนโลยีจึงไมเพียงพอสําหรับการดําเนินชีวิตใน
ยุ ค เศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล ที่ ต อ งมี พื้ น ฐานความรู แ ละทั ก ษะเพื่ อ แก ป ญ หาในชี วิ ตจริ งหรื อ พั ฒ นานวั ต กรรมและใช
ทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการสรางองคความรูหรือสรางมูลคาใหเกิดขึ้นได
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ไดตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนา
ทักษะของผูเรียนใหดํารงชีวิตอยูไดอยางมีคุณภาพในศตวรรษที่ 21 รวมถึงสรางความรู ความเขาใจ และสงเสริม
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ทักษะขั้นพื้นฐานในการนําเทคโนโลยีไปสรางนวัตกรรมอยางมี ความคิดสรางสรรค จึงไดปรับเปลี่ยนหลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปสูหลักสูตรวิทยาการคํานวณ ซึ่งประกอบดวยองคความรูหลัก 3 ดาน ไดแก
1) วิทยาการคอมพิวเตอร เชน การแกปญหา Coding การใชตรรกะ 2) การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในการแกปญหา 3) การใชเทคโนโลยีอยางปลอดภัยและรูเทาทัน โดยหลักสูตรนี้มุงเนนใหผูเรียนไดพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห แกปญหาอยางเปนขั้นตอนและเปนระบบ มีตรรกะ มีทักษะการคิดเชิงคํานวณซึ่งเปนทักษะ
ที่เกิดขึ้นในการแกปญหาโดยการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรและผูเรียนสามารถนําทักษะนี้ไปประยุกตใชเพื่อ
แก ป ญหาในชี วิตจริ ง สร า งทั กษะในการรวบรวม ประมวลผล ประเมิน ผล นําเสนอสารสนเทศ ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการทํางานใหสามารถออกแบบวิธีการที่เหมาะสมและสรางสารสนเทศที่เปนประโยชนหรือเกิดมูลคา
ได รวมถึงใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปกปองขอมูลสวนตัว และรูเทาทันตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร จะเห็นไดวาความรูและทักษะดังกลาวนี้ลวนมีความสําคัญตอการดําเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 อีกทั้งยัง
เปนการเตรียมเยาวชนใหเปนพลเมืองที่มีความพรอมในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
10. วัตถุประสงค
เพื่อวิจัยและสงเสริมการใชหลักสูตร สื่อ และกระบวนการเรียนรูดาน Coding และการจัดการเรียนรูวิชา
วิทยาการคํานวณ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ซึ่งเนนการคิด วิเคราะห
แกปญหา และการใชตรรกะ
11. ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของโครงการหลัก
ตัวชี้วัดผลผลิต

หนวยนับ

2563

คาเปาหมาย
2564
2565

เชิงปริมาณ
1. จํานวนหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู
หลักสูตร
39
2
วิทยาการคํานวณ ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา
(รายการ)
ที่ไดรับการพัฒนา
2. จํานวนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ไดรับ
คน
28,000 32,400
การพัฒนาดานวิทยาการคํานวณ
3. หลักสูตรหุนยนตสาํ หรับพัฒนาและเสริมสราง
หลักสูตร
2
2
ศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. รายงานการวิจยั โครงการ
เลม
1
1
เชิงคุณภาพ
1. หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู วิทยาการ รอยละ
80
80
คํานวณ ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาเปนไปตาม
ตัวชี้วัดและหลักสูตรแกนกลาง
2. รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผานการ
รอยละ
50
80
มาตรฐานหลักสูตรการอบรมดานวิทยาการคํานวณ

2566

2567

2

2

2

15,000

15,000

15,000

-

-

-

-

-

-

80

80

80

80

80

80
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12. กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรับประโยชน นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั่วประเทศ
13. สถานที่ดําเนินการ ทั่วประเทศ
14. ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
15. วงเงินงบประมาณป 2564 จํานวน 14,837,000 บาท
16. เปาหมายและงบประมาณ
กิจกรรม

2563
สงเสริมการเรียน 28,000
ภาษาคอมพิวเตอร คน/39
รายการ
(Coding)

รวม

2564
32,400
คน/ 2
หลักสูตร

เปาหมาย
2565 2566
15,000 15,000
คน/ 2 คน/ 2
หลักสูตร หลักสูตร

งบประมาณ
2567
2563
2564
2565
2566
2567
15,000 28,500,000 14,837,000 14,837,000 14,837,000 14,837,000
คน/ 2
หลักสูตร

30,560,000 14,837,000 14,837,000 14,837,000 14,837,000
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17. แผนการดําเนินงาน และแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
กิจกรรม

สงเสริมการเรียน
ภาษาคอมพิวเตอร (Coding)

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

คาถวง
น้ําหนัก

เปาหมาย/
งบประมาณ

ต.ค.

ไตรมาส 1
พ.ย.

100

32,400 คน/ 2

ธ.ค.

0%

6%

14,837,000

-

14,837,000

-

หลักสูตร

100

ม.ค.

ไตรมาส 2
ก.พ.

ไตรมาส 3
พ.ค.

มี.ค.

เม.ย.

12%

7%

6%

15%

10%

30,000

516,000

257,000

235,000

658,500

150,000

1,055,900 1,871,800 1,004,700

6,766,100 2,292,000

30,000

516,000

257,000

235,000

658,500

150,000

1,055,900 1,871,800 1,004,700

6,766,100 2,292,000

8%

มิ.ย.

ก.ค.

ไตรมาส 4
ส.ค.

4%

8%

16%

ก.ย.
8%
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18. หนวยงานรับผิดชอบกิจกรรมและหนวยงานรวมดําเนินงาน
กิจกรรม
สงเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร
(Coding)

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กิจกรรม
สาขา
เทคโนโลยี

หนวยงานของ สสวท.
ที่รวมดําเนินการ
หนวยงาน บทบาท/หนาที่

19. ผูรับผิดชอบโครงการ
19.1 หัวหนาโครงการ
ชื่อ-สกุล ดร.ศรเทพ วรรณรัตน
E-mail address: sornthep@ipst.ac.th
19.2 เลขานุการโครงการ
ชื่อ-สกุล ดร.จีระพร สังขเวทัย
E-mail address: csant@ipst.ac.th

หนวยงานภายนอก
ที่รวมดําเนินการ
หนวยงาน
บทบาท/หนาที่
เครือขายผูเชี่ยวชาญ - รวมยกราง
จากโรงเรียนและ
- พิจารณาราง
มหาวิทยาลัย

โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 3412

โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 3415

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

โทรศัพท : 02-392-4021 ตอ 3414

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

โทรศัพท : 02-392-4021 ตอ 3415

ชื่อ-สกุล นางสาวพรพิมล ตั้งชัยสิน
E-mail address: ptang@ipst.ac.th

โทรศัพท : 02-392-4021 ตอ 3415
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โครงการที่ 11
1. แผนงาน แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
2. ชื่อโครงการ ยกระดับคุณภาพโรงเรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ลักษณะโครงการ

 ใหม่

 ต่อเนื่อง

4. ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
 ประเด็ น ที่ 4.2 การพั ฒ นาศั ก ยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต
 ประเด็นย่อยที่ 4.2.2 ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น
ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินยั พัฒนาทักษะ
 เป้าหมายที่ 1 คนไทยเป็นคนดี คน ความสามารถการเรียนรู้ที่สอดรับกับทักษะใน
เก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตใน ศตวรรษที่ 21
ศตวรรษที่ 21
 ประเด็ นที่ 4.3 ปฏิ รู ป กระบวนการเรี ย นรู้
 เป้าหมายที่ 2 สังคมไทยมี
ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
สภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อ  ประเด็นย่อยที่ 4.3.1 การปรับเปลีย่ น
การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
ระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะ
สาหรับศตวรรษที่ 21
 ประเด็นย่อยที่ 4.3.3 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุก
ระดับ ทุกประเภท

5. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง
 เป้าหมายที่ 2 คนในสังคมไทยทุก
ช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และ
ความสามารถเพิ่มขึ้น
 เป้าหมายที่ 3 คนไทยได้รับ
การศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพสูงตาม
มาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

แนวทางที่เกี่ยวข้อง
 แนวทางการพัฒนา 3.2 พัฒนาศักยภาพ
คนให้มีทกั ษะความรู้ และความสามารถ
ในการดารงชีวิตอย่างมีคณ
ุ ค่า
 3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุน่ ให้มี
ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
มีความคิด สร้างสรรค์ มีทักษะการทางานและ
การใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน

6. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
นโยบายหลักข้อที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
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นโยบายเร่งด่วน เรื่องที่ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
7. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ข้อย่อยที่ 3.3 การพัฒนาการเรียนรู้
เป้าหมาย 1. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล มีทักษะที่จาเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถแก้ปัญหา
ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่น อย่างมีประสิทธิผล มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญา
8. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สสวท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี และสถานศึกษาผ่านเครือข่าย สสวท. ให้มีคุณภาพทั่วประเทศอย่างเป็นระบบ
เป้าประสงค์
1. กาลังคนและเครือข่ายมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ครูและนักเรียนใช้หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ จากกาลังคนและเครือข่าย ตามแนวทางของ สสวท.
กลยุทธ์ ขับเคลื่อนสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ตามแนวทาง สสวท.
ผลผลิต หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในเครือข่าย สสวท. สามารถขยายฐานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนว
สสวท. ได้อย่างต่อเนื่อง
ผลลัพธ์ นักเรียนไทยมีความรู้ ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สามารถนาไปใช้
แก้ปัญหาการดารงชีพและเป็นประชากรที่มีความรู้ นักวิชาชีพฐานดี
9. หลักการและเหตุผล
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) มีเป้าหมายในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยการ
ลดความเหลื่อมล้าในสังคม และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ซึ่งถือเป็นกาลังคนพื้นฐานที่สาคัญต่อการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันของประเทศ
สสวท. เล็งเห็นถึงความสาคัญดังกล่าว จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงานพัฒนาศักยภาพ
เยาวชนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ในการจัดตั้งโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนในระดับอาเภอ
ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาขึ้น ให้สอดรับกับบริบทของโรงเรียนและความต้องการของท้องถิ่น เพื่อให้
โรงเรียนในระดับอาเภอมีคุณภาพได้มาตรฐานเทียบเคียงกับโรงเรียนชั้นนาในระดับจังหวัด และนักเรียนในชนบทมี
โอกาสเข้าถึงโรงเรียนคุณภาพในทุกอาเภอ ตลอดจนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพ
และพัฒ นาการเรี ย นรู้ของนั กเรี ยนในระดับ อาเภอ และมีผ ลการประเมินทางด้านการศึกษาทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
10. วัตถุประสงค์
10.1 ทุกอาเภอมีโรงเรียนคุณภาพ ด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อลด
ความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
10.2 นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
10.3 ทุกจังหวัด มีทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพสูง เหมาะสมกับการพัฒนาจังหวัดและประเทศ
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11. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของโครงการหลัก
ตัวชี้วัดผลผลิต

ค่าเป้าหมาย
2564 2565

2566

2567

โรงเรียน 1,500
(สะสม)

1,500

1,500

1,500

1,500

โรงเรียน 1,500
(สะสม)

1,500

1,500

1,500

1,500

หน่วยนับ 2563

เชิงปริมาณ
1. โรงเรียนมัธยมศึกษา และโรงเรียนประถมศึกษา ประจาอาเภอ
ทั่วประเทศ เป็นเครือข่ายโรงเรียนคุณภาพ SMT ตามมาตรฐาน สสวท.
เชิงคุณภาพ
1. โรงเรียนมัธยมศึกษา และโรงเรียนประถมศึกษา
ในโครงการสามารถจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน สสวท.

12. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์

นักเรียน ครู และผู้บริหารสถานศึกษา

13. สถานที่ดาเนินการ โรงเรียนคุณภาพ และศูนย์อบรมที่กระจายทั่วประเทศ
14. ระยะเวลาดาเนินโครงการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
15. วงเงินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จานวน 14,778,000 บาท

16. เป้าหมายและงบประมาณ
กิจกรรม

เป้าหมาย

งบประมาณ

2563

2564

2565

2566

2567

การยกระดับคุณภาพ

1,500

1,582

1,500

1,500

1,500

โรงเรียนระดับอาเภอ

โรงเรียน

โรงเรียน

โรงเรียน

โรงเรียน

โรงเรียน

ด้านวิทยาศาสตร์

(สะสม)/1

(สะสม)/

(สะสม)/

(สะสม)/

(สะสม)/

คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตร/

6,000คน

8,000คน 10,000คน

2563

2564

2565

2566

2567

10,111,780 14,778,000 10,881,000 10,881,000 10,881,000

วิทยากร 50
คน /รายงาน 2
ชุด

รวม

10,111,780 14,778,000 10,881,000 10,881,000 10,881,000
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17. แผนการดาเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กิจกรรม
การยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับ
อาเภอ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ค่าถ่วง
น้าหนัก
100

100

เป้าหมาย/
งบประมาณ
1,582
โรงเรียน

ต.ค.

ไตรมาส 1
พ.ย.

ธ.ค.

3%

5%

6%

ม.ค.

ไตรมาส 2
ก.พ.

เม.ย.

ไตรมาส 3
พ.ค.

มี.ค.

มิ.ย.

5%

8%

13%

6%

12%

10%

ก.ค.

ไตรมาส 4
ส.ค.

ก.ย.

9%

14%

9%

14,778,000

128,000 1,597,090 2,179,768

1,094,900

285,600

923,000

785,950

1,639,350 1,697,500 1,029,850 2,241,692 1,175,300

14,778,000

128,000 1,597,090 2,179,768

1,094,900

285,600

923,000

785,950

1,639,350 1,697,500 1,029,850 2,241,692 1,175,300
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18. หน่วยงานรับผิดชอบกิจกรรมและหน่วยงานร่วมดาเนินงาน
กิจกรรม
1. การยกระดับคุณภาพ
โรงเรียนระดับอาเภอ ด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กิจกรรม

หน่วยงานของ สสวท.
ที่ร่วมดาเนินการ
บทบาท/
หน่วยงาน
หน้าที่
สานักบริหาร - สานักวิชาการ
ดาเนินการจัด
เครือข่ายและ - สานักนวัตกรรม
อบรม
พัฒนาวิชาชีพครู
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- สานักวิจัยและ
ประเมิน
มาตรฐาน

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

หน่วยงานภายนอก
ที่ร่วมดาเนินการ
บทบาท/
หน่วยงาน
หน้าที่
สพฐ.
ต้นสังกัด
สช.
โรงเรียน
อปท.
กทม.
เมืองพัทยา
มหาดไทย
โรงเรียนใน
สังกัด
มหาวิทยาลัย

โทรศัพท์ 0-2392-4021 ต่อ 1326

โทรศัพท์ 0-2392-4021 ต่อ 1151
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โครงการที่ 12
1. แผนงาน แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
2. ชื่อโครงการ เพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สาหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21
3. ลักษณะโครงการ
 ใหม่
 ต่อเนือ่ ง
4. ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นที่ 4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
 ประเด็นย่อยที่ 4.2.2 ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝัง
 เป้าหมายที่ 1 คนไทยเป็นคนดี ความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะความสามารถการเรียนรู้
คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถี ที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21
ประเด็นที่ 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ที่ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา ชีวิตในศตวรรษที่ 21
ต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
และเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ เป้าหมายที่ 2 สังคมไทยมี
สภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุน  ประเด็นย่อยที่ 4.3.1 การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้
เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสาหรับศตวรรษที่ 21
ต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
 ประเด็นย่อยที่ 4.3.2 การเปลีย่ นโฉมบทบาท “ครู”
ให้เป็นครูยุคใหม่

5. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง

แนวทางที่เกี่ยวข้อง

แนวทางการพัฒนา 3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 3.3.1 ปรับหลักสูตรการผลิตครูที่เน้นสมรรถนะ มีจิต
 เป้าหมายที่ 3 คนไทยได้รับ
วิญญาณความเป็นครู เป็นผูแ้ นะนา และสามารถกระตุน้ การ
ยุทธศาสตร์ที่การเสริมสร้างและ การศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพสูงตาม
เรียนรู้ของผูเ้ รียน
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
มาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้  3.3.6 จัดทาสื่อการเรียนรู้ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และ
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
สามารถใช้งานผ่านระบบอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ให้คนทุกกลุม่
สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก ทั่วถึง ไม่จากัดเวลาและ
สถานที่ และใช้มาตรการทางภาษีจูงใจให้ภาคเอกชนผลิต
หนังสือ สื่อการอ่าน และการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและราคาถูก

6. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
นโยบายหลักข้อที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
นโยบายเร่งด่วน เรื่องที่ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
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7. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ข้อย่อยที่ 3.3 การพัฒนาการเรียนรู้
เป้าหมาย 1. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล มีทักษะที่จาเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถแก้ปัญหา
ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่น อย่างมีประสิทธิผล มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญา
8. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สสวท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ผ่านเครือข่าย สสวท. ให้มีคุณภาพทั่วประเทศอย่างเป็นระบบ
เป้าประสงค์ 1. กาลังคนและเครือข่ายมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี
2. ครูและนักเรียนใช้หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้จากกาลังคนและเครือข่าย
ตามแนวทางของ สสวท.
กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการเครือข่าย เพื่อขยายการให้บริการหลักสูตร สื่อ และกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ของ สสวท. อย่างเป็นระบบ
2. ขั บ เคลื่ อนสถานศึ กษาเพื่ อพั ฒ นาคุ ณภาพในการจั ดการเรี ยนการสอนวิ ทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามแนวทาง สสวท.
ผลผลิต
1. มหาวิทยาลัยเครือข่าย 38 แห่ง
2. หลักสูตรสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิทยาการคานวณ 1 หลักสูตร
3. วิทยากรแกนนา 300 คน
4. ครูประจาการที่ได้รับการอบรมหลักสูตรจานวน 9,400 คน
ผลลัพธ์
1. ครูปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน
2. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูประจาการ
9. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านและต่อสู้กับปัญหาใหม่หลายประการ จากการต่อสู้กับความยากจน
ในอดีต ได้แปรเปลี่ยนเป็นการต่อสู้กับความเหลื่อมล้าในหลากรูปแบบ เช่น ความเหลื่อมล้าทางการศึกษา ความ
เหลื่อมล้าของโอกาส และความเหลื่อมล้าของรายได้และทรัพย์สิน ทาให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับจาเป็นต้องเร่งพัฒนา
และทางานเชิงบูรณาการมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงมีความจาเป็นที่หน่วยงานของรัฐต้องทางานเชิงบูรณาการร่วมกัน
ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ มีเป้าหมายให้คนไทยได้รับการศึกษาที่มี คุณภาพตาม
มาตรฐานสากล มีทักษะที่จาเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ในช่วงที่ผ่านมาพบว่าคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ของคนไทยอยู่ในระดับค่อนข้ างต่า ดังจะเห็นได้จากการผลการประเมินในโครงการประเมินผลนักเรียน
ร่วมกับนานาชาติ (PISA) ซึ่งคะแนนของประเทศไทยอยู่ในระดับต่ากว่าหลายประเทศที่มีระดับการพัฒนาใกล้เคียงกัน
ทั้งนี้เป็นผลมาจากการขาดปัจจัยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและครูที่มีคุณภาพยังกระจายไม่ทั่ วถึงโดยเฉพาะ
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ในพื้นที่ห่างไกล ทั้งนี้ยุทธศาสตร์ชาติจึงมุ่งเน้นในการเสริมสร้างและยกระดับการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ทั้ง
การศึกษาในระบบ นอกระบบ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในช่วงปี 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 สามัคคีและเอื้ ออาทร คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความพร้อมที่จะดาเนิน
ชีวิตในศตวรรษที่ 21 ให้เศรษฐกิจไทยมีความแข็งแกร่งและมีความสามารถในการแข่งขัน สูงขึ้น ควบคู่ไปกับการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะด้านการศึกษา ดังนโยบายหลัก
ที่ 8 ของรัฐบาลคือการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย มุ่งเน้นผลิตและพัฒนา
ครูที่นาไปสู่การมีครูสมรรถนะสูง เป็นครูยุคใหม่ที่สามารถออกแบบและจัดระบบการสร้างความรู้สร้างวินัย กระตุ้น
และสร้าง แรงบันดาลใจ เปิดโลกทัศน์มุมมองของเด็กและครูด้วยการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้น ควบคู่
กับหลักการทางวิชาการ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้านที่ 2 การผลิตและพัฒนาครูโดยกาหนด
เป้าหมาย ผลิตบัณฑิตให้มีอัตลักษณ์และสมรรถนะเป็นเลิศเป็นต้องการของผู้ใช้ สมบูรณ์ ด้วยคุณลักษณะ 4 คือมี
ทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีงานทามีอาชีพ และเป็นพลเมืองดี มีวินัย นอกจากนี้ยังต้ อง
สามารถถ่ายทอด บ่มเพาะให้ศิษย์ แต่ละช่วงวัยได้ บัณฑิตครูจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเมื่อเข้าสู่วิชาชีพได้รับการเสริม
สมรรถนะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
นอกจากนี้รัฐบาลยังได้กาหนดนโยบายเร่งด่วน 12 ข้อ โดยข้อที่ 7 คือการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 สร้าง
แพลตฟอร์มการเรีย นรู้ ใหม่ในระบบดิจิทัล ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้มุ่งสู่ระบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีด้านวิศวกรรม คณิตศาสตร์ โปรแกรมเมอร์และภาษาต่างประเทศ ส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์
(Coding) ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพในทุกตาบล ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ของ
สถาบั น การศึกษาต่าง ๆ เพื่อแบ่ งปั น องค์ความรู้ของสถาบันการศึกษาสู่ สาธารณะ เชื่อมโยงระบบการศึกษากับ
ภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ สร้างนักวิจัยใหม่และนวัตกรเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ
สร้างความรู้ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สื่อออนไลน์และโครงข่ายสังคมออนไลน์ของคนไทยเพื่อป้องกันและลด
ผลกระทบในเชิงสังคม ความปลอดภัย อาชญากรรมทางไซเบอร์และสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการกระจาย
ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง การสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีในสังคม รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่
จาเป็นในการดาเนิน ชีวิต ซึ่งมีจุดมุ่งหมายสอดคล้องกับพันธกิจและจุดประสงค์ในการจัดตั้งสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ที่มีเป้าหมายในการลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษาของประเทศ และเพื่อเป็น
การขับเคลื่อนนโยบายหลัก และนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล สสวท. และมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในทุกภูมิภาค จึงร่วมกัน
ทางานเชิงบูรณาการ เป็นแกนนาในการพัฒนาครูในทุกพื้นที่ของประเทศให้มีความพร้อมสู่ การเป็นครูยุคใหม่ ใน
ศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งเน้ น การพัฒ นาความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และการ
ออกแบบและเทคโนโลยี วิทยาการคานวณและการเรียนรู้ดิจิทัล รวมถึงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัด
และประเมิน ผลการเรี ย นรู้ ตามแนวทางของโครงการประเมินผลนั ก เรี ยนร่ ว มกั บนานาชาติ (PISA) รวมถึ ง เพิ่ ม
ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่อง แม้จะสาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนแล้วก็ตาม
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10. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี พร้อมต่อ
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2. เพื่อขับเคลื่อนและผลักดัน หน่วยงานเครือข่ายและมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ของโรงเรียนในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ
3. เพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียน ให้มีประสบการณ์และทักษะสาคัญที่จาเป็นต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตาม
แนวทางของโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA)
11. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของโครงการหลัก
ตัวชี้วัดผลผลิต
เชิงปริมาณ
1. มหาวิทยาลัยเครือข่าย
2. หลักสูตรสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และวิทยาการคานวณ
3. แผนการจัดการเรียนรู้
4. วิทยากรแกนนา
5. ครูประจาการที่ได้รับการอบรม
เชิงคุณภาพ
1. ร้ อยละของครู ประจ าการที่ ผ่ านการอบรม และ
พั ฒนาตนเองให้ มี สมรรถนะ สามารถจั ดการเรี ยนรู้
สาหรับศตวรรษที่ 21

ค่าเป้าหมาย
2564
2565

หน่วยนับ

2563

2566

2567

แห่ง
หลักสูตร

38
3

38
1

38
1

38
1

38
1

แผน
คน
คน

9
1,200
12,000

18
300
9,400

18
400
5,000

18
400
5,000

18
500
6,000

ร้อยละ

70

75

75

80

80

12. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ วิทยากรแกนนา, ครูประจาการ, ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน ประชาชน
13. สถานทีด่ าเนินการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยเครือข่าย สานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
14. ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
15. วงเงินงบประมาณปี 2564 43,150,000 บาท
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16. เป้าหมายและงบประมาณ
เป้าหมาย
กิจกรรม
2563
2564
2565
2566
การเพิ่ม
ศักยภาพครูให้มี
สมรรถนะของครู
ยุคใหม่สาหรับ
การเรียนรู้
ศตวรรษที่ 21

รวม

1
หลักสูตร/
วิทยากร
1,254
คน/ ครู
15,200
คน

1
หลักสูตร/
วิทยากร
300 คน/
ครู 9,400
คน

1
หลักสูตร/
วิทยากร
400 คน/
ครู 5,000
คน

1
หลักสูตร/
วิทยากร
400 คน/
ครู 5,000
คน

2567

2563

2564

1
หลักสูตร/
วิทยากร
500 คน/
ครู 6,000
คน

84,964,000

43,150,000

84,964,000

43,150,000

งบประมาณ
2565

2566

2567

283,000,000

133,000,000

132,000,000

283,000,000

133,000,000

132,000,000
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17. แผนการดาเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ค่าถ่วง
น้าหนัก

เป้าหมาย/
งบประมาณ

เพิ่มศักยภาพครูให้มี
สมรรถนะของครูยุคใหม่
สาหรับการเรียนรู้ศตวรรษ
ที่ 21

100

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

100

1 หลักสูตร/
วิทยากร
300 คน/ ครู
9,400 คน
43,150,000
43,150,000

กิจกรรม

ต.ค.

ไตรมาส 1
พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

4%

6%

12%

11%

909,500
909,500

779,900
779,900

100,000 7,454,200
100,000 7,454,200

ไตรมาส 2
ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

ไตรมาส 3
พ.ค.

11%

11%

12%

11%

7%

5%

5%

5%

477,500
477,500

30,877,500
30,877,500

712,100
712,100

477,500
477,500

477,500
477,500

704,300
704,300

90,000
90,000

90,000
90,000

มิ.ย.

ก.ค.

ไตรมาส 4
ส.ค.

ก.ย.
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18. หน่วยงานรับผิดชอบกิจกรรมและหน่วยงานร่วมดาเนินงาน
กิจกรรม
การเพิ่มศักยภาพครูให้มี
สมรรถนะของครูยุคใหม่
สาหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่
21

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กิจกรรม
ฝ่าย
บริหาร
โครงการ
ริเริม่
สสวท.

หน่วยงานของ สสวท.
ที่ร่วมดาเนินการ
หน่วยงาน

บทบาท/หน้าที่

สานักวิชา
วิทยาศาสตร์
ฝ่ายสื่อสาร
ภาพลักษณ์
องค์กร
สานักนวัตกรรม
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1) ร่วมให้ข้อมูล
และวิพากษ์การ
พัฒนาหลักสูตร
2) ประชาสัมพันธ์
การดาเนินงาน
3) จัดข้อมูล
หลักสูตร/แผนการ
เรียนรู้ในรูปแบบ
ดิจิทัล

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
หน่วยงาน
ศูนย์พิซ่า สพฐ.
ครูผสู้ อน ศึกษา
นิเทศน์
มหาวิทยาลัย
เครือข่าย

โทรศัพท์ 02-3924021 ต่อ 1311

โทรศัพท์ 02-3924021 ต่อ 1311

บทบาท/หน้าที่
1) ร่วมร่าง พัฒนา
และวิพากษ์
หลักสูตร
2) เป็นวิทยากร
ขยายผลการ
อบรม
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โครงการที่ 14
1. แผนงาน แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
2. ชื่อโครงการ การพัฒนาแพลทฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
3. ลักษณะโครงการ
 ใหม่

 ต่อเนือ่ ง

4. ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติที่
เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์

เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

 เป้าหมายที่ 1 คนไทย  ประเด็นที่ 4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ  ประเด็นย่อยที่ 4.2.2 ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย
พร้อมสาหรับวิถีชีวิตใน
พัฒนาทักษะความสามารถการเรียนรู้ที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21
ศตวรรษที่ 21
 ประเด็นที่ 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
 เป้าหมายที่ 2
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
สังคมไทยมีสภาพแวดล้อม  ประเด็นย่อยที่ 4.3.1 การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการ
ที่เอื้อและสนับสนุนต่อการ พัฒนาทักษะสาหรับศตวรรษที่ 21
พัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
 ประเด็นย่อยที่ 4.3.2 การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่
 ประเด็นย่อยที่ 4.3.6 การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรูโ้ ดยใช้
ดิจิทัลแพลตฟอร์ม

5. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์

เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง

แนวทางที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมายที่ 2 คนใน
สังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ
ความรู้ และความสามารถ
เพิ่มขึ้น
เป้าหมายที่ 3 คนไทย
ได้รับการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพสูง
ตามมาตรฐาน สากล และ
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง

 แนวทางการพัฒนา 3.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้
และความสามารถในการดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า
 3.2.1 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนา ทักษะทางสมองและทักษะ
ทางสังคมที่เหมาะสม
 3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่าง
เป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการทางานและการใช้ชีวิตที่
พร้อมเข้าสูต่ ลาดงาน
 แนวทางการพัฒนา 3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
 3.3.6 จัดทาสื่อการเรียนรู้ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้
งานผ่านระบบอุปกรณ์สื่อสารเคลือ่ นที่ให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้
ง่าย สะดวก ทั่วถึง ไม่จากัดเวลาและสถานที่ และใช้มาตรการทางภาษี
จูงใจให้ภาคเอกชนผลิตหนังสือ สือ่ การอ่านและการเรียนรู้ที่มคี ุณภาพ
และราคาถูก
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6. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
นโยบายหลักข้อที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
นโยบายเร่งด่วน เรื่องที่ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
7. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ข้อย่อยที่ 3.3 การพัฒนาการเรียนรู้
เป้าหมาย 1. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล มีทักษะที่จาเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถแก้ปัญหา
ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่น อย่างมีประสิทธิผล มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญา
8. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สสวท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ขับเคลื่อนกระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีให้เน้นความเข้าใจ
ลงมือปฏิบัติการ และสามารถนาไปใช้จริงทั้งในและนอกระบบ ตามแนวทาง สสวท.
เป้าประสงค์ มีกลไกขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตามแนวทาง สสวท. สาหรับสถานศึกษาทั้งในและนอกระบบ
กลยุทธ์ พัฒนากลไกขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตามแนวทาง สสวท. สาหรับสถานศึกษาทั้งในและนอกระบบให้
ครอบคลุมทุกภูมิภาค
ผลผลิต สถานศึกษาและสถาบันต่างๆ จัดการเรียนรู้ตามแนวของ สสวท. เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ผลลัพธ์ นักเรียนไทยมีความรู้ ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ เทคโนโลยี สามารถแก้ปัญหาการ
ดารงชีพและเป็นประชาการที่มีความรู้ นักวิชาชีพฐานดี มีส่วนร่วมในการสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งของประเทศ
9. หลักการและเหตุผล
ความแพร่หลายของเทคโนโลยีดิจิทัลทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกภาคส่วนของสังคม ในส่วนของการศึกษานั้น
ความแพร่หลายและความหลากหลายของสื่อดิจิทัลทาให้เกิดการใช้ประโยชน์ในการศึกษามากขึ้น ความสามารถในการสื่อสาร
เปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านหลากหลายช่องทาง เครือข่ายสังคมออนไลน์ทาให้เกิดปฏิสัมพันธ์รูปแบบ
ใหม่ระหว่างผู้เรียน ผู้สอน และ ผู้ปกครอง ในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงในภาคเศรษฐกิจและสังคมก็ทาให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงของความต้องการแรงงาน ทักษะ และ คุณลักษณ์ของผู้จบการศึกษา
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ดาเนินโครงการที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
ดิจิทัลในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ เทคโนโลยี มาบ้างแล้วเป็นระยะเวลาหนึ่ง เช่น การพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัล (Learning Space) การใช้ QR code และ สื่อ AR (Augmented Reality) ในหนังสือเรียน อย่างไร
ก็ตาม แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและโครงสร้างพื้นฐานการสื่อสารในปัจจุบัน ทาให้คาดได้ว่าจะมีการพัฒนา
และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคการศึกษาขึ้นอีกมากในอนาคต ซึ่งการดาเนินการที่ผ่านมาเมื่อพิจารณา
จานวนและความพึงพอใจของผู้ใช้งาน นับได้ว่ามีความสาเร็จในระดับหนึ่ง
สสวท. จึ งมีความประสงค์จะท าโครงการวิจัยระบบจั ดการเรียนรู้ แบบออนไลน์ ขึ้ น เพื่อศึกษาวิจัย เก็บและ
วิเคราะห์ ข้อมูลการใช้งานสื่ อประกอบแบบดิจิ ทัล ที่จะส่ งเสริมการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล โดยในปีงบประมาณ 2564 นี้
เป็นการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมจากที่ได้ดาเนินการในปี 2563 โดยการเพิ่มเนื้อหาวิชา เพิ่มระดับชั้น และเพิ่มโมดูลการเรียนรู้
ใหม่ๆ นอกจากนี้จะมีการเพิ่มโรงเรียนที่ใช้ศึกษาวิจัยให้มากขึ้นให้สอดคล้องกับรงการพัฒนาเนื้อหาการเรียนรู้ในรูปแบบ
ดิจิทัลที่มีการวางเป้าหมายให้ครอบคลุมระดับชั้นมัธยมศึกษาตั้งแต่ปีที่ 1 ถึง 6 ทุกสาระวิชาที่ สสวท. รับผิดชอบ
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10. วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาวิจัยการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ที่ช่วยให้ผู้เรียนมีสื่อประกอบที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา
2. เพื่อศึกษาวิจัยการใช้สื่อประกอบดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน
3. เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาล
4. เพื่อให้ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไปสามารถใช้สื่อ และองค์ความรู้ของ สสวท.
ในรูปแบบดิจิทลั ในการพัฒนาตนเองได้
5. เพื่อพัฒนาและขยายบริการศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลฯ ในการเผยแพร่และให้บริการหลักสูตร สื่อ แผนการจัดการ
เรียนรู้ และองค์ความรู้ของ สสวท. ในรูปแบบดิจิทัล
6. เพื่อให้ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงหลักสูตร สื่อ แผนกา
จัดการเรียนรู้ และองค์ความรู้ของ สสวท. ในรูปแบบดิจิทัลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทุกที่ทุกเวลา
11. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของโครงการ
ตัวชี้วัดผลผลิต
เชิงปริมาณ
1. รายงานผลการวิจัย
2. ระบบจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์
3. โรงเรียนทดลองใช้
4. รายงานสรุปการใช้งานศูนย์เรียนรู้ดิจิทัล (IPST Learning Space) ของ สสวท.
เชิงคุณภาพ
1. ผลการวิจยั ที่สะท้อนผลการทดลองใช้จริง
2. โรงเรียนทดลองใช้สามารถใช้แพลทฟอร์มดิจิทัลเพื่อการศึกษาวิจัยการ
เรียนรู้แบบออนไลน์ได้
3. ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัล (IPST Learning Space) ของ สสวท. มีศักยภาพสูงขึ้น
และสามารถรองรับการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

ค่าเป้าหมาย
หน่วยนับ 2563 2564 2565 2566 2567
ฉบับ
ระบบ
โรง
ฉบับ

1
2
2

1
6
2

1
6
2

1
6
2

1
6
2

ฉบับ
โรง

1
2

1
6

1
6

1
6

1
6

ฉบับ

2

2

2

2

2

12. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียนนาร่อง และผู้สนใจใช้
งานศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลฯ ทั่วประเทศ
13. สถานทีด่ าเนินการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ โรงเรียนนาร่อง
14. ระยะเวลาดาเนินโครงการ ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564
15. วงเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564 จานวน 8,938,500 บาท
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16. เป้าหมายและงบประมาณ
กิจกรรม
การพัฒนาแพลท
ฟอร์มดิจิทัลเพื่อ
การเรียนรู้
รวม

เป้าหมาย
2563 2564 2565 2566 2567
3
ฉบับ

2563

2564

งบประมาณ
2565

2566

2567

3
3
3
3 13,084,100 8,938,500 7,000,000 7,000,000 7,000,000
ฉบับ ฉบับ ฉบับ ฉบับ
/2
ระบบ
13,084,100 8,938,500 7,000,000 7,000,000 7,000,000
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17. แผนการดาเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ค่าถ่วง เป้าหมาย/
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
น้าหนัก งบประมาณ ต.ค. พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
3 ฉบับ / 2
การพัฒนาแพลท
3%
6%
7%
12%
11%
13%
ระบบ
ฟอร์มดิจิทัลเพื่อการ 100
เรียนรู้
8,938,500
766,250 117,085 1,213,000 213,546 872,085
กิจกรรม

รวมงบประมาณ
ทั้งสิ้น

100

8,938,500

เม.ย.

ไตรมาส 3
พ.ค.

มิ.ย.

15%

11%

6%

346,343 1,365,000 1,016,023

ก.ค.

ไตรมาส 4
ส.ค.

ก.ย.

5%

4%

7%

943,000

1,043,917 1,042,251

766,250 117,085 1,213,000 213,546 872,085 346,343 1,365,000 1,016,023 943,000 1,043,917 1,042,251
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18. หน่วยงานรับผิดชอบกิจกรรมและหน่วยงานร่วมดาเนินงาน
กิจกรรม
การพัฒนาแพลทฟอร์มดิจิทัลเพื่อ
การเรียนรู้

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กิจกรรม
สสวท.

หน่วยงานของ สสวท.
ที่ร่วมดาเนินการ

หน่วยงานภายนอก
ที่ร่วมดาเนินการ

หน่วยงาน

บทบาท/หน้าที่

หน่วยงาน

บทบาท/หน้าที่

สานักวิชาการ
และสนับสนุน
วิชาการ

พัฒนาสื่อประกอบ
แพลทฟอร์มดิจิทลั

โรงเรียนนา
ร่อง

ทดลองใช้สื่อ
ประกอบดิจิทลั ที่
สสวท.พัฒนาขึ้น
และสะท้อนผล
การทดลองใช้

19. ผู้รับผิดชอบโครงการ
19.1 หัวหน้าโครงการ
ชื่อ-สกุล ดร.ศรเทพ วรรณรัตน์

โทรศัพท์ 0-2392-4021 ต่อ 6305

E-mail address sornthep@ipst.ac.th
19.2 เลขานุการโครงการ
ชื่อ-สกุล นายบุญวิทย์ รัตนทิพยาภรณ์

โทรศัพท์ 0-2392-4021 ต่อ 3503

E-mail address bratt@ipst.ac.th
19.3 เลขานุการโครงการ
ชื่อ-สกุล ดร.เบญจพร วรรธนวหะ
E-mail address bwatt@ipst.ac.th

โทรศัพท์ 0-2392-4021 ต่อ 2404
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โครงการที่ 15
1. แผนงาน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
2. ชื่อโครงการ การพัฒนาและสงเสริมการใชเครื่องมือในการสอบคัดเลือกเขามหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนตามแนวทาง สสวท. (Science and Mathematics Literacy)
3. ลักษณะโครงการ

 ใหม

 ตอเนื่อง

4. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติ
ยุทธศาสตรชาติที่เกี่ยวของ
ยุทธศาสตรชาติดานการ
พัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย

เปาหมายที่เกี่ยวของ
ประเด็นที่เกี่ยวของ
 เปาหมายที่ 1 คนไทยเปนคนดี คนเกง มี  ประเด็นที่ 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู
คุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 ที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
 เปาหมายที่ 2 สังคมไทยมีสภาพแวดลอมที่เอื้อ  ประเด็นยอยที่ 4.3.3 การเพิ่มประสิทธิภาพ
และสนับสนุนตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต
ระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท

5. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ
ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสราง
และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย

เปาหมายที่เกี่ยวของ
 เปาหมายที่ 2 คนในสังคมไทยทุกชวงวัย
มีทักษะ ความรู และความสามารถเพิ่มขึ้น
 เปาหมายที่ 3 คนไทยไดรับการศึกษาที่มี
คุณภาพสูงตามมาตรฐาน สากลและสามารถ
เรียนรูด วยตนเองอยางตอเนื่อง

แนวทางที่เกี่ยวของ
 แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
 แนวทางการพัฒนายอยที่ 3.3.3 พัฒนาระบบ
ประเมินคุณภาพมาตรฐานที่สามารถวัดและ
ประเมินผลคุณภาพผูเรียน ทั้งดานทักษะ ความรู
ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐาน
การเรียนรูแตละระดับการศึกษา

6. ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
นโยบายหลักขอที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย
นโยบายเรงดวน เรื่องที่ 7 การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21
7. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ขอยอยที่ 3.3 การพัฒนาการเรียนรู
เปาหมาย 1. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล มีทักษะที่จําเปนของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถแกปญหา
ปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอื่น อยางมีประสิทธิผล มีนิสัยใฝเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
2. คนไทยไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปญญา
8. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร สสวท. ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
ยุทธศาสตรที่ 3 ขับเคลื่อนกระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีใหเนนความเขาใจ
ลงมือปฏิบัติการ และสามารถนําไปใชจริงทั้งในและนอกระบบ ตามแนวทาง สสวท.
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เปาประสงค มีกลไกขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตามแนวทาง สสวท. สําหรับสถานศึกษาทั้งในและนอกระบบ
กลยุทธ พัฒนาและสงเสริมการรับนักศึกษาในการเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาโดยเนนทดสอบความเขาใจ
ผลผลิต มหาวิทยาลัยใชเครื่องมือในการรับนักศึกษาเขาศึกษาโดยเนนการคิดวิเคราะห การแกปญหา และสามารถ
นําไปใชไดจริงเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
ผลลัพธ นักเรียนไทยมีความรู ความสามารถดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ที่สามารถนําไปใช
แกปญหาการดํารงชีพและเปนประชากรที่มีความรู นักวิชาชีพฐานดี
9. หลักการและเหตุผล
ในปจจุบันการจัดสรรโอกาสในการศึกษาตอและการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเขารวมโครงการตาง ๆ มักใชวิธีทดสอบที่
เนนวัดความรูดานเนื้อหาของนักเรียน ซึ่งการทดสอบในลักษณะนี้สงผลตอกระบวนการจัดการเรียนรู ในหองเรียนที่เนนให
ผูเรียนจดจําเนื้อหาเพื่อนําไปใชในการสอบใหไดคะแนนสูงพอที่จะมีโอกาสในการศึกษาตอหรือผานการคัดเลือก แตในความ
เป น จริ งนอกเหนื อจากเนื้ อหาที่ ผู เ รี ย นต องเรี ย นรู แล ว ผู เ รี ย นควรต องมี ความฉลาดรู (Literacy) และสมรรถนะ
(Competency) ในวิ ชาต าง ๆ โดยเฉพาะอย างยิ่ งในยุ คประเทศไทย 4.0 ที่ ผู เรี ยนต องฉลาดรู และมี สมรรถนะด าน
วิ ทยาศาสตร และคณิ ตศาสตร (scientific and mathematical literacy and competency) เพื่ อให เขาใจในแง มุมของ
ความรูดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร สามารถนําความรูไปใชในการตัดสินใจแกปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ดําเนินชีวิตได
อยางเหมาะสม สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มีความเขาใจและ มีสวนรวมในการพัฒนาประเทศอยาง
มีประสิทธิภาพ ซึ่งหากสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีทดสอบใหมุงเนนการวัดความฉลาดรูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรได
แลว อาจทําใหเกิดการกระบวนการจัดการเรียนรูในหองเรียนเปลี่ยนไปจากการที่เนนใหผูเรียนจดจําเนื้อหาเพื่อนําไปใชใน
การสอบ เปนการประยุกตใชความรูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรเพื่อแกปญหาในชีวิตจริงได
ดังนั้น เพื่อเปนการกระตุนใหมีการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับความตองการที่จะเนนใหผูเรียนตองมีความ
ฉลาดรูและมีสมรรถนะดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร สสวท. จึงไดมีการพัฒนากรอบการประเมินและขอสอบที่เ นน
การวัดความฉลาดรูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรอยางตอเนื่องตั้งแตปงบประมาณ 2562 และ 2563 โดยไดเริ่มจาก
การนําขอสอบที่ไดผานการตรวจสอบคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญไปใชจริงกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มี
ความสนใจในการเขารวมการทดสอบเพื่อวัดความฉลาดรูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรและนักเรียนที่เขารวมโครงการ
พัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ของ สสวท. และนอกจากนี้ภายหลังการจัดสอบ
ในทุกครั้งยังมีการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาเครื่องมือในการสอบใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อประโยชนในการทํานาย
เมตาคอกนิชันและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเมื่อศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
สําหรับในปงบประมาณ 2564 สสวท. มุงเนนใหเกิดการประเมินนักเรียนดวยขอสอบที่เนนการวัดความ
ฉลาดรูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรใหครอบคลุมใหมากขึ้น จึงมีการพัฒนากรอบการประเมินและขอสอบวัดความ
ฉลาดรูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรที่เหมาะสมกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ทั้งนี้เพื่อเปนแนวทางใหกับครู
และบุคลากรทางการศึกษาไดทําความเขาใจ ตระหนักถึงประโยชน และปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีทดสอบใหมุงเนนการวัด
ความฉลาดรูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรได ซึ่งจะนําไปสูการปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนรูในหองเรียนของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่เนนใหผูเรียนนําความรูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรไปประยุกตใชเพื่อแกปญหาในชีวิตจริงได
นอกจากนี้ การคั ดเลื อกบุ คคลเพื่ อการศึ กษาต อโดยใช ผลการเรี ยนจากโรงเรี ยนและผลการสอบแข งขั น
อาจไมเพียงพอในการตัดสินวาผูเรียนมีความฉลาดรูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรไดอยางแทจริง ดังนั้น การพิจารณา
คัดเลือกผูเรียนดวยวิธีการที่มีความหลากหลายจะทําใหการพิจารณาคุณสมบัติของผูเรียนมีความครอบคลุมไดมากขึ้ น
ซึ่งการพิจารณาจากแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ที่ประกอบดวยเอกสารที่แสดงตัวตน ความรู ความสามารถ ทักษะ
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การเขารวมกิ จกรรม ตลอดจนรางวัลที่ ไดรั บที่ มีความสอดคลองกับสาขาวิชาที่ตองการศึกษาตอในระดั บอุดมศึ กษา
จึงเปนวิธีการหนึ่งที่จะพิจารณาคัดเลือกผูเรียนที่มีความสามารถตรงกับความตองการของสาขาวิชาที่ตองการศึกษาตอได
สสวท. จึงไดมีการจัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับความฉลาดรูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร และวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความรู
ความสามารถและทักษะของนักเรียนที่เขารวมการสอบ เพื่อนําไปสูการวางแผนการพัฒนาความรู ความสามารถและ
ทักษะ ที่สอดคลองกับสาขาวิชาที่นักเรียนตองการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพ
10. วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนากรอบการวัดความฉลาดรูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
2. เพื่อพัฒนาขอสอบสําหรับใชในการวัดความฉลาดรูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
3. เพื่อศึกษาความตรงเชิงทํานายของแบบวัดการรูเรื่องวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนิสิตนักศึกษาในโครงการ
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธของการรูเรื่องวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร เมตาคอกนิชัน และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนิสิตนักศึกษาในโครงการ
5. เพื่อศึกษาปจจัยความสําเร็จ ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะในการพัฒนานิสิตนักศึกษาในโครงการ
6. เพื่อจัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับความฉลาดรูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
11. ตัวชี้วัดและเปาหมายของโครงการหลัก
ตัวชี้วัดผลผลิต
เชิงปริมาณ
1. รายงานผลการดําเนินงานพัฒนากรอบและขอสอบเพื่อวัด ความฉลาดรู
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
2. กรอบวัดความฉลาดรูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรสําหรับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา
3. ขอสอบวัดความฉลาดรูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
4. รายงานผลการศึกษาคุณภาพของขอสอบที่ใชในการคัดเลือก
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเขาโครงการ และตัวแปรที่
สงผลตอคุณภาพของนิสิตนักศึกษาในโครงการ
5. แบบสอบถามเพื่อวัดเมตาคอกนิชันของนิสิตนักศึกษาที่เขารวมโครงการ
6. แบบสัมภาษณเชิงทดสอบเพื่อประเมินเมตาคอกนิชันของนิสิต
นักศึกษาที่เขารวมโครงการ
7. กรอบการสรางขอสอบวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรสําหรับ
คัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเขาศึกษาตอ
ระดับอุดมศึกษา
8. ตนฉบับขอสอบวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรสําหรับคัดเลือก
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษา
9. ตนรางขอสอบวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรสําหรับคัดเลือก
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษา

หนวยนับ 2563

คาเปาหมาย
2564 2565 2566 2567

ฉบับ

1

1

-

-

-

ฉบับ

1

-

-

-

-

ฉบับ
ฉบับ

3
1

1

-

-

-

ฉบับ
ฉบับ

2
4

-

-

-

-

ฉบับ

2

6

(TCAS64)

(TCAS65)

-

12

2

(TCAS64)

(TCAS65)

-

-

2

12

(TCAS64)

(TCAS65)

-

-

-

ฉบับ
ฉบับ
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ตัวชี้วัดผลผลิต
เชิงคุณภาพ
1. ประเด็นและสารสนเทศสามารถนําไปเปนแนวทางในการพัฒนา
กรอบและขอสอบวัดความฉลาดรูว ิทยาศาสตรและคณิตศาสตรของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาได
2. กรอบวัดความฉลาดรูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร มีความชัดเจน
และสามารถนําไปใชในการสรางขอสอบได
3. ขอสอบวัดการรูเรื่องวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมีคณ
ุ ภาพ สอดคลอง
กับกรอบวัดและสามารถนําไปใชในการคัดเลือกนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาได
4. ประเด็นและสารสนเทศเกี่ยวกับคุณภาพของเครื่องมือที่ใชวัดความ
ฉลาดรูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรที่สามารถนําไปเปนแนวทางในการ
พัฒนากรอบและขอสอบที่สามารถทํานายเมตาคอกนิชันและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเมื่อเขาศึกษาตอใน
ระดับอุดมศึกษา และตัวแปรที่มีความสําคัญตอคุณภาพของนิสิต
นักศึกษาในโครงการเพื่อนําไปสูการวางแผนการพัฒนาคุณภาพของ
นิสิตนักศึกษา รวมทั้งนําไปใชในการออกแบบกลยุทธที่เหมาะสมในการ
ดูแลและพัฒนาคุณภาพของนักเรียนในโครงการรวมกับสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษาใหเกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพมากที่สุด
5. แบบสอบถามเพื่อวัดเมตาคอกนิชันของนิสิตนักศึกษาที่เขารวม
โครงการที่ถูกตองตามหลักวิชาการและมีคุณภาพสามารถนําไปใชวัด
เมตาคอกนิชันของนิสิตนักศึกษาที่เขารวมโครงการและไดผลวิเคราะห
ที่เชื่อถือได
6. แบบสัมภาษณเชิงทดสอบเพื่อประเมินเมตาคอกนิชันของนิสิต
นักศึกษาที่เขารวมโครงการที่ถูกตองตามหลักวิชาการและมีคุณภาพ
สามารถนําไปใชวัดเมตาคอกนิชันของนิสิต นักศึกษา ที่เขารวม
โครงการและไดผลวิเคราะหที่เชื่อถือได
7. กรอบการสรางขอสอบวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรสําหรับคัดเลือก
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษามีความ
ชัดเจนและสามารถนําไปใชในการสรางขอสอบได
8. ขอสอบวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรสําหรับคัดเลือกนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษามีคุณภาพ
สอดคลองกับกรอบการสราง และสามารถนําไปใชในการคัดเลือก
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาได

หนวยนับ 2563

คาเปาหมาย
2564 2565 2566 2567

ฉบับ

1

1

-

-

-

ฉบับ

1

-

-

-

-

ฉบับ

3

-

-

-

-

ฉบับ

1

1

-

-

-

ฉบับ

2

-

-

-

-

ฉบับ

4

-

-

-

-

ฉบับ

2

6

(TCAS64)

(TCAS65)

-

-

-

-

12

12

(TCAS64)

(TCAS65)

-

-

ฉบับ
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12. กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรับประโยชน นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ
13. สถานที่ดําเนินการ ทั่วประเทศ
14. ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
15. วงเงินงบประมาณป 2564 จํานวน 5,100,000 บาท
16. เปาหมายและงบประมาณ
กิจกรรม
การพัฒนาและสงเสริมการ
ใชเครื่องมือในการสอบ
คัดเลือกเขามหาวิทยาลัย
ใหสอดคลองกับ
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนตามแนวทาง
สสวท. (Science and
Mathematics Literacy)
รวม

เปาหมาย
2563 2564 2565
4 ฉบับ 33 ฉบับ/ 6 ฉบับ
2 รายงาน

2566
-

งบประมาณ
2567 2563
2564
2565 2566
7,950,000 5,100,000 5,100,000
-

2567
-

7,950,000 5,100,000 5,100,000

-

-
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17. แผนการดําเนินงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
กิจกรรม
การพัฒนาและสงเสริมการใช
เครื่องมือในการสอบคัดเลือก
เขามหาวิทยาลัยใหสอดคลอง
กับกระบวนการจัดการเรียน
การสอนตามแนวทาง สสวท.
(Science and
Mathematics Literacy)
งบประมาณ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

คาถวง เปาหมาย/
น้ําหนัก งบประมาณ
100 33 ฉบับ/2
รายงาน

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.

15%

19%

16%

5%

10%

5%

4%

4%

4%

6%

35,000
35,000

185,400
185,400

65,000
65,000

35,000
35,000

5,100,000 25,000 1,686,600 837,000
5,100,000 25,000 1,686,600 837,000

ไตรมาส 4
ส.ค.

6%

25,000 636,500 195,000 135,000
25,000 636,500 195,000 135,000

ก.ย.

6%

1,239,500
1,239,500
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18. หนวยงานรับผิดชอบกิจกรรมและหนวยงานรวมดําเนินงาน
หนวยงาน
หนวยงานของ สสวท.
หนวยงานภายนอก
รับผิดชอบ
ที่รวมดําเนินการ
ที่รวมดําเนินการ
กิจกรรม
กิจกรรม
หนวยงาน
บทบาท/หนาที่
หนวยงาน
บทบาท/หนาที่
การพัฒนาเครื่องมือวัด
สาขาวิจัยการศึกษา - สํานักวิชา
- รวมพิจารณา - สํานักทดสอบ - รวมพิจารณา
สมรรถนะทางวิทยาศาสตร และพัฒนาการวัด วิทยาศาสตร
ขอสอบ
ทางการศึกษา กรอบการประเมิน
- รวมวิจัยและ
และคณิตศาสตรของ
และประเมินผล
- สํานักวิชา
สพฐ.
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
คณิตศาสตรและ ติดตาม
นิสิตนักศึกษา
ตามแนวทางการจัด
เทคโนโลยี
การเรียนการสอนของ
- ฝายพัฒนาและ ในโครงการ
สสวท.
สงเสริมผูม ี
ความสามารถ
พิเศษทาง
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

19. ผูรับผิดชอบโครงการ
19.1 หัวหนาโครงการ
ชื่อ-สกุล ดร. นันทวัน สมสุข

โทรศัพท 0-2392-4021 ตอ 2302

E-mail address nnant@ipst.ac.th
19.2 เลขานุการโครงการ
ชื่อ-สกุล นางเกตุวดี จังวัฒนกุล
E-mail address khamp@ipst.ac.th

โทรศัพท 0-2392-4021 ตอ 2307

86

โครงการที่ 16
1. แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
2. ชื่อโครงการ บริหารการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)
3. ลักษณะโครงการ  ใหม่

 ต่อเนื่อง

4. ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติที่
เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
 เป้าหมายที่ 1 คนไทยเป็นคนดี
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถี
ทรัพยากรมนุษย์
ชีวิตในศตวรรษที่ 21
 เป้าหมายที่ 2 สังคมไทยมี
สภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุน
ต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
 ประเด็นที่ 4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
 ประเด็นย่อยที่ 4.2.2 ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความ
เป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะความสามารถการเรียนรู้ที่
สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21
 ประเด็นที่ 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้
ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
 ประเด็นย่อยที่ 4.3.1 การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้
เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสาหรับศตวรรษที่ 21
 ประเด็นย่อยที่ 4.3.2 การเปลีย่ นโฉมบทบาท “ครู” ให้
เป็นครูยุคใหม่
 ประเด็นย่อยที่ 4.3.3 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัด
การศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท
 ประเด็นย่อยที่ 4.3.4 การพัฒนาระบบการเรียนรูต้ ลอด
ชีวิต

5. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้าง  เป้าหมายที่ 2 คนในสังคมไทย
และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และ
ความสามารถเพิ่มขึ้น
 เป้าหมายที่ 3 คนไทยได้รับ
การศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพสูงตาม
มาตรฐาน สากลและสามารถ
เรียนรูด้ ้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

แนวทางที่เกี่ยวข้อง

 แนวทางการพัฒนา 3.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ
ความรู้ และความสามารถในการดารงชีวิตอย่าง มีคุณค่า
 3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิด สร้างสรรค์ มีทักษะการทา
งานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน
 แนวทางการพัฒนา 3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
 3.3.1 ปรับหลักสูตรการผลิตครูทเี่ น้นสมรรถนะ
มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นผู้แนะนาและสามารถกระตุ้น
การเรียนรู้ของผู้เรียน
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6. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
นโยบายหลักข้อที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
นโยบายเร่งด่วน เรื่องที่ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
7. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ข้อย่อยที่ 3.3 การพัฒนาการเรียนรู้
เป้าหมาย 1. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล มีทักษะที่จาเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถแก้ปัญหา
ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่น อย่างมีประสิทธิผล มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญา
8. 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 ในการขับเคลื่อนการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
ผลผลิต บัณฑิต สควค. มีคุณภาพและสามารถเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงขับเคลื่อนการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลลัพธ์ ประเทศไทยมีนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักเทคโนโลยี นักนวัตกรรมและผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เพิ่มขึ้นจากการสร้างนักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษ
9. หลักการและเหตุผล
ตามที่ คณะกรรมการกาหนดนโยบายการดาเนินงานพัฒ นาและส่ งเสริมผู้ มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการประชุมครั้งที่ 34-2/2560 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2560 ได้มีมติเห็นชอบ ใน
หลักการให้ปรับปรุงและขยายระยะเวลาการดาเนินงานโครงการ สควค. ระยะที่ 3 จากเดิม พ.ศ.2556 - 2561 ไป
อีก 5 ปี เป็น พ.ศ.2562 - 2566 ซึ่ง สสวท. ได้นาเสนอคณะรัฐมนตรี และสานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้
พิจารณาแล้วส่งเรื่องคืน เพื่อให้หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดความชัดเจน และให้การดาเนินงานเป็นไป
ด้วยความรอบคอบ รัดกุม ไม่ก่อให้เกิดภาระงบประมาณในระยะยาว โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอเรื่อง
ดังนั้ น สสวท. จึ งได้จั ดทาโครงการบริห ารการผลิ ตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ (สควค.) ประจำปีงบประมำณ 2564 ขึ้น โดยมีกำรดำเนินงำนเพื่อเตรียมโปรแกรมเสริมทักษะควำม
เป็ น ครู และองค์ ควำมรู้ ตำมแนวทำง สสวท. ส ำหรับ รองรับ กำรด ำเนิน งำนดัง กล่ ำว และมีกิจกรรมพั ฒ นำ
ข้ำรำชกำรครูในโครงกำร ด้วยกำรสนับสนุนกำรทำวิจัย กำรนำเสนอผลงำนในงำนประชุมวิชำกำรในประเทศ เช่น
วทร. จัดกำรอบรมผ่ำนระบบออนไลน์ สนับสนุนกำรสร้างความเข้ มแข็งให้ กับเครือข่ายวิช าการของผู้ส าเร็จ
การศึกษาทุนโครงการ สควค. ในการเป็นวิทยากรแกนนาของ สสวท. เพื่อเป็นผู้นาทางวิชาการให้แก่โรงเรียน
ทั่วไปใน 4 ภูมิภาค รวมถึงกำรทำวิจัยเพื่อติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูทุนโครงกำร สควค. ระยะที่
3 ที่บรรจุเข้ำปฏิบัติงำนแล้วอย่ำงน้อย 1 ปี และทำวิจัยศึกษำรูปแบบกำรผลิตครูโครงกำรส่งเสริมกำรผลิตครูที่มี
ควำมสำมำรถพิเศษทำงวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ (สควค.) ระยะที่ 3
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10. วัตถุประสงค์
10.1 เพื่อเตรียมโปรแกรมเสริมทักษะควำมเป็นครู และองค์ควำมรู้ตำมแนวทำง สสวท. สำหรับกำรดำเนินงำน
โครงกำร สควค. ระยะต่อไป
10.2 เพื่อติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนของผู้สำเร็จกำรศึกษำ
10.3 เพื่อทำวิจัยกำรศึกษำรูปแบบกำรผลิตครูโครงกำร สควค. ระยะที่ 3
11. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของโครงการหลัก
กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัดผลผลิต

การพัฒนาและ
ส่งเสริมการผลิตครู
ที่มีความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์

1. จานวนผู้รับทุนโครงการ สควค. ทีเ่ ข้ารับทุนใหม่
2. จานวนผู้รับทุนโครงการ สควค. ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและ
ภาษาอังกฤษ
3. ผู้สาเร็จการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพ
4. รายงานผลการปฏิบตั ิงานของผู้สาเร็จการศึกษา
5. รายงานผลการประเมินโครงการ

ค่าเป้าหมาย
หน่วยนับ 2563 2564 2565 2566 2567
คน
300 600 750
คน
300 600 750

คน
ฉบับ
ฉบับ

109
1
-

180
1
1

160 160 160
1
1
1
-

12. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ ผู้รับทุนโครงการ สควค. / โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรผู้รับทุนเข้าบรรจุ
13. สถานทีด่ าเนินการ จังหวัดที่มีศูนย์ร่วมผลิตตั้งอยู่ โรงเรียนเครือข่ายวิชาการครู สควค. โรงเรียนในสังกัด สพฐ.
14. ระยะเวลาดาเนินโครงการ ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564
15. วงเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564 รวมทั้งสิ้น 5,000,000 บาท
16. เป้าหมายและงบประมาณ
เป้าหมาย
งบประมาณ
2563 2564 2565 2566 2567 2563
2564
2565
2566
2567
การพัฒนาและส่งเสริมการผลิต 109 180 คน/2 300 600 750 9,500,000 5,000,000 27,484,000 31,000,000 33,250,000
ครู ที่มีความสามารถพิเศษทาง คน รายงาน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
9,500,000 5,000,000 27,484,000 31,000,000 33,250,000
รวม
กิจกรรม
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17. แผนการดาเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ค่าถ่วง
น้าหนัก
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาและส่งเสริม 100
การผลิตครู ที่มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
กิจกรรม

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ต.ค.

ไตรมาส 1
พ.ย.

ธ.ค.

180 คน
(พัฒนา
ผู้สาเร็จ
การศึกษา)

6%

3%

1%

5,000,000

80,843

เป้าหมาย/
งบประมาณ

100 5,000,000

ม.ค.

ไตรมาส 2
ก.พ.

เม.ย.

ไตรมาส 3
พ.ค.

มี.ค.

10%

11%

8%

87,742 107,810

65,986

99,940

574,500

1,575,000 662,077

80,843 87,742 107,810

65,986

99,940

574,500

ไตรมาส 4
ส.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

8%

13%

5%

6%

40,000

223,000

468,000 1,015,102

1,575,000 662,077 40,000

223,000

468,000 1,015,102

9%

ก.ย.
20%
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18. หน่วยงานรับผิดชอบกิจกรรมและหน่วยงานร่วมดาเนินงาน
กิจกรรม
การพัฒนาและส่งเสริม
การผลิตครูที่มีความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
1. การประชุมคณะอนุกรรมการ
สควค. คณะทางาน และประชุม
ร่วมหน่วยงานอื่น

2. การจัดเตรียมโปรแกรมเสริม
ทักษะความเป็นครู และองค์
ความรู้ตามแนวทาง สสวท.
3. การติดตามผลการปฏิบตั ิงาน
ของผู้สาเร็จการศึกษา การสร้าง
เครือข่ายและความเข้มแข็งทาง
วิชาการ หลังสาเร็จการศึกษา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กิจกรรม

หน่วยงานของ สสวท.
ที่ร่วมดาเนินการ
หน่วยงาน บทบาท/หน้าที่

ฝ่าย สควค.

-

ฝ่าย สควค.

สานัก
วิชาการ

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 นางสาวคงนิตา เคยนิยม
E-mail address kkoie@ipst.ac.th

-

วิทยากร ร่วม
จัดทาโปรแกรม
เสริม
วิทยากร ชี้แจง
หลักสูตรที่
ปรับเปลี่ยน

หน่วยงานภายนอกที่ร่วมดาเนินการ
หน่วยงาน

บทบาท/หน้าที่

1. หน่วยงานที่มีผู้
แทนที่ได้รับการ
แต่งตั้งตามคาสั่ง
กรรมการกาหนด
นโยบาย
2. มหาวิทยาลัย
1. มหาวิทยาลัย
2. คุรุสภา

1. ตามคาสั่ง
2. ให้ข้อคิดเห็น

ศูนย์เครือข่าย สควค.
ระดับภูมภิ าค

เป็นศูนย์
ประสาน และ
จัดการอบรม

ให้ข้อคิดเห็น

โทรศัพท์ 02-392-4021 ต่อ 2301

โทรศัพท์ 02-392-4021 ต่อ 7601 หรือ 3531
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โครงการที่ 17
1. แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
2. ชื่อโครงการ บริหารการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)
3. ลักษณะโครงการ

 ใหม่

 ต่อเนื่อง

4. ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
 ประเด็นที่ 4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
 ประเด็นย่อยที่ 4.2.2 ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความ
เป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะความสามารถการเรียนรู้ที่
สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21
 เป้าหมายที่ 1 คนไทยเป็นคนดี คน  ประเด็นที่ 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ทตี่ อบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
เก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับ
 ประเด็นย่อยที่ 4.3.1 การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้
วิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสาหรับศตวรรษที่ 21
 เป้าหมายที่ 2 สังคมไทยมี
สภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อ  ประเด็นย่อยที่ 4.3.2 การเปลีย่ นโฉมบทบาท “ครู”
การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
ให้เป็นครูยุคใหม่
 ประเด็นย่อยที่ 4.3.3 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
บริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท
 ประเด็นย่อยที่ 4.3.4 การพัฒนาระบบการเรียนรู้
ตลอดชีวิต

5. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง

แนวทางที่เกี่ยวข้อง
 แนวทางการพัฒนา 3.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มี
ทักษะความรู้ และความสามารถในการดารงชีวิต
อย่างมีคุณค่า
 เป้าหมายที่ 2 คนในสังคมไทยทุก
 3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุน่ ให้มีทักษะ
ช่วงวัยมีทักษะ ความรู้
การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
และความสามารถเพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและ
มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการทางานและ
 เป้าหมายที่ 3 คนไทยได้รับ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
การใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน
การศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพสูงตาม
 แนวทางการพัฒนา 3.3 ยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
 3.3.1 ปรับหลักสูตรการผลิตครูทเี่ น้นสมรรถนะ
มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นผู้แนะนาและสามารถ
กระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน
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6. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
นโยบายหลักข้อที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
นโยบายเร่งด่วน เรื่องที่ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
7. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ข้อย่อยที่ 3.3 การพัฒนาการเรียนรู้
เป้าหมาย 1. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล มีทักษะที่จาเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถแก้ปัญหา
ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่น อย่างมีประสิทธิผล มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญา
8. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สสวท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เร่งรัด พัฒนา และส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อเป็นกาลังในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตามนโยบายประเทศไทย 4.0
เป้าประสงค์ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพเข้าสู่อาชีพที่เหมาะสม
เพื่อเป็นกาลังในการพัฒนาประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0
กลยุทธ์ ผลิตและพัฒนานักวิจัยคุณภาพ เพื่อเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักนวัตกรรม และนักเทคโนโลยี
ชั้นนาของประเทศ
ผลผลิต
บัณฑิต พสวท. และโอลิมปิกวิชาการ มีคุณภาพและเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักนวัตกรรมและ
นักเทคโนโลยีชั้นนาของประเทศ
ผลลัพธ์
ประเทศไทยมีนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักเทคโนโลยี นักนวัตกรรมและผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เพิ่มขึ้นจากการสร้างนักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษ
9. หลักการและเหตุผล
นักเรียน นักศึกษา เป็นทรัพยากรหลักด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถจะขับเคลื่อน
ประเทศไปสู่ความก้าวหน้า การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและหน่ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง จึงมีบทบาทที่สาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศเพราะการศึกษาคือรากฐานของการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ โดยโครงการ พสวท. มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างฐานกาลังคนของชาติในอนาคต การจูงใจให้นักเรียนและนักศึกษา
ที่มีศักยภาพสูงหรือความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สนใจมาสมัครรับทุน เพื่อศึกษาต่อเนื่อง
จนถึ ง ระดั บ ปริ ญ ญาเอก มี ค วามรู้ สนใจและเลื อ กประกอบอาชี พ เป็ น นั ก วิ ท ยาศาสตร์ นั ก วิ จั ย นั ก นวั ต กรรม
และนักเทคโนโลยีซึ่งเป็นสาขาสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ
10. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เข้ารับทุนศึกษา
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษา เพื่อศึกษาต่อเนื่องจนถึงระดับปริญญาเอกทั้งในและ
ต่างประเทศ
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2. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักเรียนทุนสู่มาตรฐานสากล
3. เพือ่ ให้ผู้รับทุนนาองค์ความรู้ไปบูรณาการและ/หรือต่อยอดพัฒนาเป็นโครงงานหรือผลงานวิจัย เผยแพร่ใน
เวที วิชาการและ/หรือการประชุมวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
ได้มีโอกาสนาองค์ความรู้และ/หรือนวัตกรรมที่เกิดจากนักเรียนทุนหรือ บัณฑิต พสวท. ไปต่อยอดเพื่อให้
เกิดผลกระทบเชิงบวกทางเศรษฐกิจของประเทศ
4. เพื่อติดตามผลการดาเนินงานพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของโครงการหลัก
ตัวชี้วัดผลผลิต
เชิงปริมาณ
นักเรียนทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มคี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (พสวท.) ได้รบั การพัฒนาอย่างเต็มความสามารถ
เชิงคุณภาพ
นักเรียนทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มคี วามสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) มีผลการเรียนผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามกาหนด

ค่าเป้าหมาย
หน่วยนับ 2563 2564 2565
คน

ร้อยละ

256

2567

1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

90

90

90

90

90

12. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ นักเรียนทุน พสวท. ศูนย์โรงเรียน พสวท. และมหาวิทยาลัยคู่ศูนย์ 10 แห่ง
13. พื้นที่การดาเนินการ สสวท. ศูนย์โรงเรียน พสวท. ศูนย์มหาวิทยาลัย พสวท. หน่วยงานที่ร่วมทา MOU กับ
สสวท. หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
14. ระยะเวลาดาเนินโครงการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
15. วงเงินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวนทั้งสิ้น 20,456,000 บาท
16. เป้าหมายและงบประมาณ
กิจกรรม

เป้าหมาย
งบประมาณ
2563 2564 2565 2566 2567 2563
2564
2565
2566
2567
1. การสรรหา พัฒนา และ 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 42,558,300 20,456,000 39,290,000 39,100,000 39,200,000
วิจัย เพื่อส่งเสริมศักยภาพ คน
คน
คน
คน
คน
ผู้รับทุน พสวท. และการ
สร้างความเข้มแข็ง
เครือข่าย พสวท.
42,558,300 20,456,000 39,290,000 39,100,000 39,200,000
รวม
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17. แผนการดาเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 การสรรหา
พัฒนา และวิจัยเพื่อ
ส่งเสริมศักยภาพผู้รับทุน
พสวท. และการสร้างความ
เข้มแข็งเครือข่าย พสวท.
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ค่าถ่วง
น้าหนัก
100

เป้าหมาย/
งบประมาณ
1,200 คน

ต.ค.

ไตรมาส 1
พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

8%

13%

8%

5%

ไตรมาส 2
ก.พ.
15%

มี.ค.

เม.ย.

ไตรมาส 3
พ.ค.

7%

5%

5%

20,456,000 2,822,356 1,038,022 2,908043 367,564 2,607,157 3,119,655
100

มิ.ย.

ก.ค.

10%

13%

1,931,977 1,644,080 1,296,972

ไตรมาส 4
ส.ค.
7%

ก.ย.
4%

2,134,184 431,800 154,190

20,456,000 2,822,356 1,038,022 2,908043 367,564 2,607,157 3,119,655 1,931,977 1,644,080 1,296,972 2,134,184 431,800 154,190
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18. หน่วยงานรับผิดชอบกิจกรรมและหน่วยงานร่วมดาเนินงาน
กิจกรรม
การสรรหา พัฒนา และวิจัย
เพื่อส่งเสริมศักยภาพผูร้ ับทุน
พสวท. และการสร้างความ
เข้มแข็งเครือข่าย พสวท.
1. การคัดเลือกนักเรียนเข้ารับ
ทุนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย รอบที่ 2
2. การอบรมโปรแกรมเสริม
นักเรียนทุน พสวท.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กิจกรรม

พสวท.

หน่วยงานของ สสวท.
ที่ร่วมดาเนินการ
บทบาท/
หน่วยงาน
หน้าที่

-

-

หน่วยงานภายนอก
ที่ร่วมดาเนินการ
หน่วยงาน

อพวช.

บทบาท/หน้าที่

สนามสอบการคัดเลือก
รอบที่ 2

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถานที่จัดอบรม

พสวท.

3. การอบรมโปรแกรมเสริม
สาหรับครู

พสวท.

-

-

4. การพัฒนาศักยภาพครูใน
การสร้างงานวิจัยทางด้าน
การจัดการศึกษาสาหรับผู้มี
ความสามารถพิเศษเพื่อ
พัฒนานักเรียนทุน พสวท.
5. การประชุมวิชาการ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี นักเรียนทุน
พสวท.

พสวท.

-

-

พสวท.

-

-

เครือข่ายโรงเรียน
มหาวิทยาลัย ครู และ
บัณฑิต พสวท.

6. การประชุมวิชาการ
ATPAC และ ATPER สาหรับ
นักเรียนทุน พสวท.
ระดับอุดมศึกษาต่างประเทศ

พสวท.

-

-

ATPAC และ ATPER

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

สวทช., มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสรุ นารี

สถานที่จัดกิจกรรม
และประสานงานการ
จัดกิจกรรม
เครือข่ายโรงเรียน ครู และ ครูพี่เลีย้ ง อาจารย์ที่
บัณฑิต พสวท.
ปรึกษาโครงงาน

กรรมการ ประสานงาน
และดาเนินการจัด
กิจกรรม และอานวย
ความสะดวกสถานที่จดั
งานประชุมวิชาการ
ประสานงานและ
ดาเนินการจัดกิจกรรม
และอานวยความ
สะดวกสถานที่จัดงาน
ประชุมวิชาการ

โทรศัพท์ 02-392-4021 ต่อ 1331
โทรศัพท์ 02-392-4021 ต่อ 2311
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โครงการที่ 18
1. แผนงาน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
2. ชื่อโครงการ โอลิมปกวิชาการ
3. ลักษณะโครงการ
 ใหม

 ตอเนื่อง

4. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติ
ยุทธศาสตรชาติที่เกี่ยวของ

ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากร มนุษย

เปาหมายที่เกี่ยวของ

ประเด็นที่เกี่ยวของ
 ประเด็นที่ 4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
• ประเด็นยอยที่ 4.2.2 ชวงวัยเรียน/วัยรุนปลูกฝงความ
เปนคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะความสามารถการเรียนรูที่
สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21
 เปาหมายที่ 1 คนไทยเปนคนดี  ประเด็นที่ 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่
ุ ภาพ พรอม
 คนเกง มีคณ
ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
สําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
• ประเด็นยอยที่ 4.3.1 การปรับเปลีย่ นระบบการ
 เปาหมายที่ 2 สังคมไทยมี
เรียนรูใหเอื้อตอการพัฒนาทักษะสําหรับศตวรรษที่ 21
สภาพแวดลอมที่เอื้อและ
• ประเด็นยอยที่ 4.3.2 การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู”
สนับสนุนตอการพัฒนาคนตลอด
ใหเปนครูยุคใหม
ชวงชีวิต
• ประเด็นยอยที่ 4.3.3 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
บริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท
• ประเด็นยอยที่ 4.3.4 การพัฒนาระบบการเรียนรู
ตลอดชีวิต

5. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ

ยุทธศาสตรที่ 1 การ
เสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย

เปาหมายที่เกี่ยวของ

แนวทางที่เกี่ยวของ
 แนวทางการพัฒนา 3.2 พัฒนาศักยภาพคนใหมี
ทักษะความรู และความสามารถในการดํารงชีวิตอยางมี
 เปาหมายที่ 2 คนในสังคมไทย คุณคา
• 3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุนใหมีทักษะ
ทุกชวงวัยมีทักษะ ความรูและ
การคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ มีความคิด สรางสรรค
ความสามารถเพิ่มขึ้น
มีทักษะการทางานและการใชชีวิตทีพ่ รอมเขาสูต ลาดงาน
 เปาหมายที่ 3 คนไทยไดรับ
การศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพสูงตาม
 แนวทางการพัฒนา 3.3 ยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู การศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
• 3.3.1 ปรับหลักสูตรการผลิตครูทเี่ นนสมรรถนะ
ดวยตนเองอยางตอเนื่อง
มี จิตวิญญาณความเปนครู เปนผูแนะนําและสามารถ
กระตุนการเรียนรูของผูเรียน
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6. ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
นโยบายหลักขอที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย
นโยบายเรงดวน เรื่องที่ 7 การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21
7. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ขอยอยที่ 3.3 การพัฒนาการเรียนรู
เปาหมาย 1. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล มีทักษะที่จําเปนของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถแกปญหา
ปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอื่น อยางมีประสิทธิผล มีนิสัยใฝเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
2. คนไทยไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปญญา
8. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร สสวท. ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565
ยุทธศาสตรที่ 4 เรงรัด พัฒนา และสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
เพื่อเปนกําลังในการพัฒนาประเทศดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตามนโยบายประเทศไทย 4.0
เปาประสงค นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพเขาสูอาชีพที่เหมาะสม เพื่อเปนกําลังใน
การพัฒนาประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0
กลยุทธ ผลิตและพัฒนานักวิจัยคุณภาพ เพื่อเปนนักวิทยาศาสตร นักวิจัย นักนวัตกรรม และนักเทคโนโลยีชั้นนํา
ของประเทศ
ผลผลิต มีระบบกลไกการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษฯ ระดับการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐานและ
การอาชีวศึกษา เพื่อเปนฐานสูการพัฒนากําลังคนอยางเปนระบบมากขึ้นและมีจํานวนเพิ่มขึ้นตามลําดับ
ผลลัพธ จํานวนนักวิทยาศาสตร นักวิจัย นักเทคโนโลยี นักนวัตกรรมและผูเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตรคณิตศาสตร
และเทคโนโลยี ซึ่งไดจากการสรางนักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษ เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
9. หลักการและเหตุผล
ความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี เปนหนึ่งในดัชนีชี้วัดความเจริญของแตละประเทศ ซึ่งเกิด
จากความรูความสามารถของนักวิทยาศาสตรที่ไดวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่สรางสรรคและเปนประโยชนตอมนุษยชาติ
การกระตุนใหเยาวชนของชาติสนใจการเรียนรูทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรอยางจริงจัง จึงเปนขั้นตอนสําคัญที่จะ
นําไปสูการสรางนักวิทยาศาสตร ผูเปนทรัพยากรบุคคลที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศ ดังนั้นจึงไดจัดให
มีโครงการจัดสงผูแทนประเทศไทยไปแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ ซึ่งเริ่มดําเนินการ
ตั้ ง แต ป พ.ศ. 2532 และเป น โครงการที่ ช ว ยส ง เสริ ม การสร า งบรรยากาศการเรี ย นการสอนคณิ ต ศาสตร แ ละ
วิทยาศาสตรไดอยางกวางขวาง อีกทั้งยังเปนสวนหนึ่งในการผลักดันใหเยาวชนไทยที่มีความตั้งใจศึกษาคณิตศาสตร
และวิทยาศาสตร ไดมีโอกาสแสดงความสามารถเต็มตามศักยภาพของตนเอง นอกจากนี้ ผูแทนประเทศที่ไปเขารวม
แขงขันยังมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณกับผูแทนจากประเทศตาง ๆ ทั่วโลก คณะอาจารยไดมีโอกาสแลกเปลี่ยน
การจัดหลักสูตรและเนื้อหาการสอนวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยนานาประเทศ อันจะ
เปนการสรางความสัมพันธที่ดีอยางตอเนื่องถึงอนาคต ดังนั้น ผูแทนประเทศไทยที่เขารวมการแขงขัน รวมถึงนักเรียน
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ที่ผานกิจกรรมการเรียนการสอนในคายโอลิมปก ณ สสวท. จะไดรับโอกาสในการเรียนรูทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และ
ประสบการณเขารวมแขงขันทางวิชาการในเวทีระดับโลก และจะเปนกําลังสําคัญสําหรับโรงเรียน ครู อาจารย และ
เพื่อนนักเรียนดวยกัน รวมทั้งสามารถสอนเพื่อนในสถานศึกษาของตน ใหมีความรูความสามารถดานวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และเทคโนโลยีไดอีกดวย
10. วัตถุประสงค
10.1 เพื่อกระตุนใหเกิดบรรยากาศทางวิชาการ อันจะสงเสริมการเรียนการสอนคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรใหเปน
ที่สนใจของเยาวชน ซึ่งจะนําไปสูการปรับปรุงระบบการเรียนการสอน ตลอดจนการวัดผลใหเหมาะสม
และมีมาตรฐานเทียบเทากับประเทศที่พัฒนาแลว
10.2 เพื่อสงเสริมและเปดโอกาสใหเยาวชนไดแสดงความสามารถดานวิชาการและพัฒนาภูมิปญญาของตน
ใหสูงยิ่ง ๆ ขึ้น โดยการเขารวมแขงขันกับเยาวชนที่มีความสามารถจากนานาชาติ
10.3 เพื่อสงเสริมและสรางสัมพันธไมตรี ความเขาใจ พรอมกับแลกเปลี่ยนประสบการณ ความรู ความคิดเห็น
ระหวางครูและนักเรียนไทยกับครูและนักเรียนจากนานาชาติ
11. ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของโครงการหลัก
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
นักเรียนที่เขาอบรมวิชาการในโครงการฯ
เชิงคุณภาพ
นักเรียนไดรับความรูด านวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยีมากขึ้น

หนวยนับ

2563

คาเปาหมาย
2564
2565

คน

220

200

200

200

200

รอยละ

85

85

85

85

85

2566

2567

12. กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรับประโยชน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ
13. สถานที่ดําเนินการ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ
14. ระยะเวลาดําเนินโครงการ ปงบประมาณ 2563 - 2567
15. วงเงินงบประมาณป พ.ศ. 2564 รวมทั้งสิ้น 13,774,000 บาท
16. เปาหมายและงบประมาณ
กิจกรรม
การพัฒนานักเรียน
และจัดสงผูแทน
ประเทศไทยไปแขงขัน
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตรโอลิมปก
ระหวางประเทศ
รวม

เปาหมาย
งบประมาณ
2563 2564 2565 2566 2567 2563
2564
2565
2566
2567
220 200 200 200 200 10,875,000 13,774,000 18,758,500 18,758,500 18,758,500
คน คน คน คน คน

10,875,000 13,774,000 18,758,500 18,758,500 18,758,500
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17. แผนการดําเนินงาน และแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนานักเรียน
และจัดสงผูแทนประเทศไทยไป
แขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตร
โอลิมปกระหวางประเทศ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

คาถวง เปาหมาย/
น้ําหนัก งบประมาณ
100
200 คน

ต.ค.
2%

ไตรมาส 1
พ.ย.
ธ.ค.
4%
5%

13,774,000 120,000 120,000 320,000

ม.ค.
5%

ไตรมาส 2
ก.พ.
4%

มี.ค.
11%

เม.ย.
10%

ไตรมาส 3
พ.ค.
10%

มิ.ย.
13%

ก.ค.
18%

ไตรมาส 4
ส.ค.
12%

ก.ย.
6%

658,500 560,000 4,660,000 1,874,000 1,220,000 1,620,000 1,450,000 1,045,000 126,500

13,774,000 120,000 120,000 320,000 658,500 560,000 4,660,000 1,874,000 1,220,000 1,620,000 1,450,000 1,045,000 126,500

100

18. หนวยงานรับผิดชอบกิจกรรมและหนวยงานรวมดําเนินงาน
กิจกรรม
พัฒนานักเรียนและ
จัดสงผูแทนประเทศ
ไทยไปแขงขัน
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตรโอลิมปก
ระหวางประเทศ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กิจกรรม

หนวยงานของ สสวท.
ที่รวมดําเนินการ
หนวยงาน

ฝายโอลิมปกฯ - สาขาคณิตศาสตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย
- สาขาวิทยาศาสตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย
- สวนเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
- สวนประชาสัมพันธ
- ฝายบริหารทั่วไป
- ฝายออกแบบและ
พัฒนาอุปกรณ

หนวยงานภายนอก
ที่รวมดําเนินการ

บทบาท/หนาที่

หนวยงาน

บทบาท/หนาที่

- รวมประสานวิทยากร
และนักเรียนที่เขาอบรม
คัดเลือก
- รวมเปนคณะกรรมการฯ
และคณะทํางาน
- รวมถายภาพนิ่ง
- รวมจัดทําขาวเผยแพร
ประชาสัมพันธขอมูล
- รวมผลิตอุปกรณ
สําหรับครูศูนยโรงเรียน
คาย 1 สอวน.

- มูลนิธิ สอวน.
- สพฐ.
- สมาคมตาง ๆ
- มหาวิทยาลัย

- รับสมัครนักเรียน
- รวมพิจารณาคัดเลือก
คณะผูแทนประเทศ
ไทยฯ
- วิทยากรในสังกัดให
การอบรมนักเรียน

19. ผูรับผิดชอบโครงการ
19.1 หัวหนาโครงการ
ชื่อ-สกุล นายพรชัย อินทรฉาย
E-mail address pinch@ipst.ac.th

โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1331

19.2 เลขานุการโครงการ
ชื่อ-สกุล นางสาวนวรัตน อินทุวงศ
E-mail address nindu@ipst.ac.th

โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 2201
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โครงการที่ 19
1. แผนงาน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
2. ชื่อโครงการ พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
3. ลักษณะโครงการ
 ใหม

 ตอเนื่อง

4. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติ
ยุทธศาสตรชาติที่เกี่ยวของ

ยุทธศาสตรชาติดานการ
พัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากร มนุษย

เปาหมายที่เกี่ยวของ

ประเด็นที่เกี่ยวของ
 ประเด็นที่ 4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
• ประเด็นยอยที่ 4.2.2 ชวงวัยเรียน/วัยรุนปลูกฝงความ
เปนคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะความสามารถการเรียนรูที่
สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21
 เปาหมายที่ 1 คนไทยเปนคนดี  ประเด็นที่ 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่
ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
 คนเกง มีคุณภาพ พรอม
สําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 • ประเด็นยอยที่ 4.3.1 การปรับเปลีย่ นระบบการ
เรียนรูใหเอื้อตอการพัฒนาทักษะสําหรับศตวรรษที่ 21
 เปาหมายที่ 2 สังคมไทยมี
สภาพแวดลอมที่เอื้อและสนับสนุน • ประเด็นยอยที่ 4.3.2 การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู”
ตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต
ใหเปนครูยุคใหม
• ประเด็นยอยที่ 4.3.3 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
บริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท
• ประเด็นยอยที่ 4.3.4 การพัฒนาระบบการเรียนรู
ตลอดชีวติ

5. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ

เปาหมายที่เกี่ยวของ

 เปาหมายที่ 2 คนในสังคมไทย
ทุกชวงวัยมีทักษะ ความรูและ
ความสามารถเพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสราง
 เปาหมายที่ 3 คนไทยไดรับ
และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
การศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพสูงตาม
มาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู
ดวยตนเองอยางตอเนื่อง

แนวทางที่เกี่ยวของ
 แนวทางการพัฒนา 3.2 พัฒนาศักยภาพคนใหมี
ทักษะความรู และความสามารถในการดํารงชีวิต
อยางมีคุณคา
• 3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุนใหมีทักษะ
การคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ มีความคิด สรางสรรค
มีทักษะการทางานและการใชชีวิตทีพ่ รอมเขาสูต ลาดงาน
 แนวทางการพัฒนา 3.3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
• 3.3.1 ปรับหลักสูตรการผลิตครูทเี่ นนสมรรถนะ
มีจิตวิญญาณความเปนครู เปนผูแนะนําและสามารถ
กระตุนการเรียนรูของผูเรียน
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6. ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
นโยบายหลักขอที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย
นโยบายเรงดวน เรื่องที่ 7 การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21
7. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ขอยอยที่ 3.3 การพัฒนาการเรียนรู
เปาหมาย 1. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล มีทักษะที่จําเปนของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถแกปญหา
ปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอื่น อยางมีประสิทธิผล มีนิสัยใฝเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
2. คนไทยไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปญญา
8. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร สสวท. ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565
ยุทธศาสตรที่ 4 เรงรัด พัฒนา และสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
เพื่อเปนกําลังในการพัฒนาประเทศดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตามนโยบายประเทศไทย 4.0
เปาประสงค นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพเขาสูอาชีพที่เหมาะสม เพื่อเปนกําลังใน
การพัฒนาประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0
กลยุทธ ผลิตและพัฒนานักวิจัยคุณภาพ เพื่อเปนนักวิทยาศาสตร นักวิจัย นักนวัตกรรม และนักเทคโนโลยีชั้นนํา
ของประเทศ
ผลผลิต มีระบบกลไกการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษฯ ระดับการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน
และการอาชีวศึกษา เพื่อเปนฐานสูการพัฒนากําลังคนอยางเปนระบบมากขึ้นและมีจํานวนเพิ่มขึ้นตามลําดับ
ผลลัพธ จํานวนนักวิทยาศาสตร นักวิจัย นักเทคโนโลยี นักนวัตกรรมและผูเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตรคณิตศาสตร
และเทคโนโลยี ซึ่งไดจากการสรางนักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษ เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
9. หลักการและเหตุผล
กํ า ลั งคนด า นวิ ทยาศาสตร คณิ ตศาสตร และเทคโนโลยีเปน สิ่งบงบอกถึงระดับ ความเจริญ ของประเทศ
การคนหาและพัฒนาเด็กและเยาวชนผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรใหเต็มตามศักยภาพของ
แตละบุคคลควบคูไปกับการพัฒนากําลังคนดานดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีจะทําใหประเทศไทย
ไดกลุมผูนําทางความคิดในการพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีที่เปนประโยชนตอประเทศชาติในเวลาที่รวดเร็ว
รวมทั้งเปนการกระตุนใหเด็กและเยาวชนทั่วไป เขาใจและเห็นความสําคัญของการคิดคน ประยุกต และพัฒนาองค
ความรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีอยางชัดเจน อันเปนผลใหเด็กและเยาวชนทั่วไปเกิดจินตนาการ
ที่สามารถสานตอการพัฒนาในดานดังกลาวออกไปอีกระดับหนึ่ง ซึ่งจะทําใหประเทศไทยมีโอกาสและแนวทางกาวสู
ความเปนเลิศเทียบเทาระดับสากลไดในอนาคต
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10. วัตถุประสงค
10.1 เพื่อสรรหาผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
10.2 เพื่อสงเสริมนักเรียนผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรได
10.3 เพื่อสรางบรรยากาศใหนักเรียนสนใจการเรียนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมากขึ้น
10.4 เพื่อพัฒนาและขยายผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร สําหรับนักเรียนผูมีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
11. ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของโครงการหลัก
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
นักเรียนที่ไดรับการพัฒนาอัจฉริยภาพดานวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร ตามเกณฑมาตรฐานสากล
เชิงคุณภาพ
นักเรียนที่ไดรับการพัฒนาอัจฉริยภาพดานวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร ผานเกณฑการเขารวมกิจกรรม
ไมนอยกวา

หนวยนับ

2563

คาเปาหมาย
2564
2565

คน

4,000

2,000

6,000

6,000

6,000

รอยละ

80

80

80

80

80

2566

2567

12. กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรับประโยชน นักเรียนระดับประถมศึกษาทั่วประเทศ
13. สถานที่ดําเนินการ โรงเรียนระดับประถมศึกษาทั่วประเทศ ทุกสังกัด
14. ระยะเวลาดําเนินโครงการ ปงบประมาณ 2563 - 2567
15. วงเงินงบประมาณป พ.ศ. 2564 รวมทั้งสิ้น 21,183,000 บาท
16. เปาหมายและงบประมาณ
เปาหมาย
งบประมาณ
2563 2564 2565 2566 2567 2563
2564
2565
2566
2567
การพัฒนาและ 4,000 2,000 6,000 6,000 6,000 24,696,000 21,183,000 26,973,600 26,973,600 26,973,600
ขยายผลอัจฉริยภาพ คน
คน
คน
คน
คน
ทางวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร
สําหรับเยาวชน
24,696,000 21,183,000 26,973,600 26,973,600 26,973,600
รวม
กิจกรรม
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17. แผนการดําเนินงาน และแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาและขยาย
ผลอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร สําหรับเยาวชน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

คาถวง
น้ําหนัก
100

เปาหมาย/
งบประมาณ
2,000 คน

ต.ค.
3%

ไตรมาส 1
พ.ย.
ธ.ค.
8%
8%

ม.ค.
8%

ไตรมาส 2
ก.พ.
8%

21,183,000 20,000 70,000 9,921,500 20,000 3,057,500

มี.ค.
8%

เม.ย.
8%

ไตรมาส 3
พ.ค.
18%

มิ.ย.
13%

ก.ค.
8%

ไตรมาส 4
ส.ค.
5%

ก.ย.
5%

20,000

32,500 3,801,700 585,000 2,077,700 180,000 1,397,100

21,183,000 20,000 70,000 9,921,500 20,000 3,057,500 20,000

32,500 3,801,700 585,000 2,077,700 180,000 1,397,100
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18. หนวยงานรับผิดชอบกิจกรรมและหนวยงานรวมดําเนินงาน
หนวยงาน
รับผิดชอบ
กิจกรรม
กิจกรรม
ฝาย
1. การพัฒนา
โอลิมปก
และขยายผล
อัจฉริยภาพทาง วิชาการ
และ
วิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร อัจฉริยภาพ
สําหรับเยาวชน

หนวยงานของ สสวท.
ที่รวมดําเนินการ
หนวยงาน
บทบาท/หนาที่
- สาขาคณิตศาสตร
รวมพิจารณา
ประถมศึกษา
ขอสอบ รอบที่ 1
- สาขาคณิตศาสตร
และรอบที่ 2
มัธยมศึกษา
- สาขาเคมีและชีววิทยา
- สาขาฟสิกสและวิทยาศาสตร
โลก
- ฝายบริหารทั่วไป
รวมเปนคณะ
- ฝายออกแบบและพัฒนาอุปกรณ ทํางานการจัด
- ฝายนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู งานพิธีมอบ
- ฝายสื่อสารภาพลักษณองคกร เหรียญรางวัล
- ฝายนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู รวมถายภาพนิ่ง
- ฝายสื่อสารภาพลักษณองคกร จัดทําขาว
เผยแพร
- ฝายออกแบบและพัฒนา
รวมผลิตอุปกรณ
อุปกรณ
สําหรับการ
อบรมครู
- ฝายออกแบบและพัฒนา
รวมผลิตอุปกรณ
อุปกรณ
สําหรับศูนย
พัฒนา
อัจฉริยภาพฯ

- ฝายออกแบบและพัฒนา
อุปกรณ

หนวยงานภายนอก
ที่รวมดําเนินการ
หนวยงาน
บทบาท/หนาที่
- สํานักงานคณะกรรมการ รวมดําเนินการจัด
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน (สพฐ.) สอบคัดเลือกรอบที่ 1
- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา (สพป.) 182 เขต

- โรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย 12 แหง

ดําเนินการรับสมัคร
และสอบคัดเลือกรอบ
แรกผานโครงการ
พัฒนาอัจฉริยภาพฯ
- สพฐ. และ สพป. 76 เขต รวมดําเนินการจัด
(จังหวัดละ 1 เขต)
สอบคัดเลือกรอบที่ 2

คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
- จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยมหิดล
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม
- โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
- โรงเรียนกําเนิดวิทย
- โรงเรียนราชวินิตบางแกว
รวมผลิตอุปกรณ - สพป.
สําหรับการจัด - โรงเรียนที่มีนักเรียน
กิจกรรม
ไดรับเหรียญ
- สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ
(สวทช.)

รวมดําเนินการจัดสอบ
ภาคปฏิบตั ิวิชา
วิทยาศาสตร
รวมสรางและพิจารณา
ขอสอบ รอบที่ 1 และ
รอบที่ 2

รวมเปนเกียรติในงาน
พิธีมอบเหรียญรางวัล
รวมดําเนินการจัด
กิจกรรมคายวิทยาศาสตร
และคายคณิตศาสตร
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กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กิจกรรม

หนวยงานของ สสวท.
ที่รวมดําเนินการ
หนวยงาน
บทบาท/หนาที่

หนวยงานภายนอก
ที่รวมดําเนินการ
หนวยงาน
บทบาท/หนาที่
- องคการพิพิธภัณฑ
สําหรับนักเรียนที่
วิทยาศาสตรแหงชาติ (อพวช.) ไดรับเหรียญรางวัล
โรงเรียนศูนยพัฒนา
รวมสงครูเขารับการ
อัจฉริยภาพฯ 30 โรงเรียน อบรมและจัดกิจกรรม
คายวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตรใหกับ
นักเรียนในโครงการ
โครงการ Chevron Enjoy สนับสนุนงบประมาณ
Science
ในการจัดกิจกรรม
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร เปนหนวยงานที่
และเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ดําเนินการโอนเงิน
สนับสนุนโครงการฯ

19. ผูรับผิดชอบโครงการ
19.1 หัวหนาโครงการ
ชื่อ-สกุล ดร.พรชัย อินทรฉาย
E-mail address : pinch@ipst.ac.th
19.2 เลขานุการโครงการ
ชื่อ-สกุล นางสาวนวรัตน อินทุวงศ
E-mail address : nindu@ipst.ac.th

โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 2301

โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 2201
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โครงการที่ 20
1. แผนงาน แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
2. ชื่อโครงการ ทุนสนับสนุนการศึกษานักเรียน นักศึกษา และครู เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้มีความสามารถพิเศษ
ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี และตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. ลักษณะโครงการ
 ใหม่
 ต่อเนือ่ ง
4. ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติที่
เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง

 เป้าหมายที่ 1
คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง
มีคุณภาพ พร้อมสาหรับ
วิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
 เป้าหมายที่ 2
สังคมไทยมีสภาพแวดล้อม
ที่เอื้อและสนับสนุนต่อ
การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
 ประเด็นที่ 4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
 ประเด็นย่อยที่ 4.2.2 ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี
มีวินัย พัฒนาทักษะความสามารถการเรียนรู้ที่สอดรับกับทักษะ
ในศตวรรษที่ 21
 ประเด็นที่ 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ทตี่ อบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
 ประเด็นย่อยที่ 4.3.1 การปรับเปลีย่ นระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อ
การพัฒนาทักษะสาหรับศตวรรษที่ 21
 ประเด็นย่อยที่ 4.3.2 การเปลีย่ นโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่
 ประเด็นย่อยที่ 4.3.3 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหาร
จัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท
 ประเด็นย่อยที่ 4.3.4 การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต

5. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง

 เป้าหมายที่ 2 คนในสังคมไทย
ทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 1
และความสามารถเพิ่มขึ้น
การเสริมสร้างและพัฒนา  เป้าหมายที่ 3 คนไทยได้รับ
ศักยภาพทุนมนุษย์
การศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพสูงตาม
มาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

แนวทางที่เกี่ยวข้อง
 แนวทางการพัฒนา 3.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ
ความรู้ และความสามารถในการดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า
 3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุน่ ให้มีทักษะการคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการทางานและ การใช้ชีวิต
ที่พร้อมเข้าสูต่ ลาดงาน
 แนวทางการพัฒนา 3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
 3.3.1 ปรับหลักสูตรการผลิตครูทเี่ น้นสมรรถนะ
มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นผู้แนะนาและสามารถกระตุ้น
การเรียนรู้ของผู้เรียน
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6. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
นโยบายหลักข้อที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
นโยบายเร่งด่วน เรื่องที่ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
7. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ข้อย่อยที่ 3.3 การพัฒนาการเรียนรู้
เป้าหมาย 1. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล มีทักษะที่จาเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถแก้ปัญหา
ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่น อย่างมีประสิทธิผล มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญา
8. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สสวท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เร่งรัด พัฒนา และส่งเสริม ผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อเป็นกาลังในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตามนโยบายประเทศไทย 4.0
เป้าประสงค์ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพเข้าสู่อาชีพที่เหมาะสม เพื่อเป็น
กาลังในการพัฒนาประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0
กลยุทธ์
ผลิตและพัฒนานักวิจัยคุณภาพ เพื่อเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักนวัตกรรม และนักเทคโนโลยี
ชั้นนาของประเทศ
ผลผลิต
มีระบบกลไกการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษฯ ระดับการศึกษาปฐมวัย การศึกษา
ขั้นพื้นฐานและการอาชีวศึกษา เพื่อเป็นฐานสู่การพัฒนากาลังคน อย่างเป็นระบบมากขึ้น และมี
จานวนเพิ่มขึ้นตามลาดับ
ผลลัพธ์
ประเทศไทยมีนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักเทคโนโลยี นักนวัตกรรมและผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เพิ่มขึ้นจากการสร้างนักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษ
9. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาประเทศในปัจจุบัน มีความต้องการกาลังคนที่มีความรู้ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เข้ามาช่วยผลักดัน และขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ การเตรียมกาลังคนที่มีฐานความรู้แน่น
ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงเป็นเรื่องที่สาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดาเนินการอย่างเป็นระบบ
และมีความต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถนาผลการศึกษา ค้นคว้า และวิจั ยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ หรือนวัตกรรมใหม่ มา
พัฒนา ต่อยอดสร้างความเจริญให้ทัดเทียมนานาชาติต่อไป รัฐบาลได้เล็งเห็นความสาคัญดังกล่าว อีกทั้ง อาจารย์หรือ
นักวิจั ย นั กวิทยาศาสตร์ ที่ส าเร็ จเป็ นบั ณฑิต พสวท. ได้ผลิ ตผลงานวิจัย รวมถึงผลิ ตภัณฑ์ นวัตกรรม และใช้ความรู้
ความสามารถ ตลอดจนศักยภาพ ด้านต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อวงการวิทยาศาสตร์รวมถึงวงการการศึกษาเป็นอย่างมาก
และได้สนับสนุนให้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ดาเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มี
ความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ตามมติคณะรัฐมนตรีต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เพื่อ ผลิต
นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยที่มีศักยภาพสูง มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสนองความ
ต้องการเร่งด่วนของประเทศ สาหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศและ
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สาขาที่ขาดแคลน ซึ่งจะเป็นกาลังของประเทศและในการศึกษาวิจัยการประดิษฐ์คิดค้นผลงานทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จะส่งผลถึงการเสริมสร้างศักยภาพ เช่นเดียวกับโครงการโอลิมปิกวิชาการ ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของ สสวท. ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2544 เป็นต้นมา รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณเป็นทุนการศึกษาแก่ผู้ แทน
ประเทศไทยทุกคน เพื่อไปศึกษาต่อในต่างประเทศ ในสาขาวิชาที่เป็นผู้แทนประเทศไทย โดยให้ศึกษาต่อเนื่องตั้งแต่ระดับ
ปริญญาตรีจนถึงระดับปริญญาเอก และเปิดโอกาสให้ฝึกประสบการณ์ในการทาวิจัยหลังสาเร็จปริญญาเอกได้ด้วย และในปี
พ.ศ. 2553 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตชื่อทุนการศึกษาผู้แทนประเทศ
ไทยว่า “ทุนโอลิมปิกวิชาการ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ” ตั้งแต่
วันที่ 23 มกราคม 2553 เป็นต้นมา ในการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ จาเป็นต้อง มีครูที่มีความรู้ ความสามารถสูง เพื่อสอนนักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษเหล่านี้ในโครงการต่างๆ ทั่วประเทศ อาทิ เช่น ทุน พสวท. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนที่เน้นจัดการเรียนการสอนด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็นต้น สสวท. จึง
ได้ริเริ่มและดาเนินการผลิตครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ชื่อโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หรือ โครงการ สควค. เป็นการผลิตครูที่มีพื้นฐานความรู้เข้มแข็งเพื่อสอนวิชาฟิสิกส์
เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ เป็นผู้นาทางวิชาการของโรงเรียน เป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพการเรียนการสอนในสาขาวิชาดังกล่าว และเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหา การขาดแคลนครูสอนวิชาฟิสิกส์ เคมี
ชีววิทยา คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์นอกจากความเข้มแข็งทางวิชาการแล้ว ยังมีการคัดเลือกครูที่มีความรู้ทางวิชาการดี
มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในต่างประเทศอีกด้วย ทาให้เอื้อประโยชน์ต่อ
การจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนกลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษนี้ และเป็นการช่วยลดภาระการจ้างครูต่างชาติสอนวิชา
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ให้ประเทศอีกด้วย การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
ประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงมีบทบาทที่สาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ เพราะการศึกษาคือ รากฐานของการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งจะนาพาประเทศไปสู่ความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาชาติ
สสวท. จึงดาเนินการให้ทุนสนับสนุนการศึกษากับนักเรียนและนักศึกษา จานวน 3 ทุนการศึกษา คือ ทุน พสวท. ทุน
โครงการโอลิ มปิ กวิชาการฯ และ ทุ นโครงการ สควค. โดยเน้ นการสรรหาผู้ มี ศั กยภาพ รั กและสนใจด้ านวิ ทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เข้าร่ วมโครงการ เพื่อบ่มเพาะและพัฒนาให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าของประเทศในด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ศึกษาต่อเนื่องอย่างเต็มตามศักยภาพ เป็นรายบุคคล และสู่อาชีพนักวิทยาศาสตร์
นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นสาขาสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศต่อไป
10. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเตรียมกาลังคนชั้นนาด้านวิจัยและพัฒนาสาหรับการสร้างองค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม
ที่สามารถนาพาประเทศชาติให้เกิดการพัฒนาได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน
2. เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาสาหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่มีความรัก ความสนใจ มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ มีศักยภาพสูงด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ให้มีสมรรถนะและมีความรู้
ความสามารถที่จะสร้างผลงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ
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3. เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาสาหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่มีศักยภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
คอมพิวเตอร์ และมีความรักในวิชาชีพครู เพื่อเป็นครูที่ดี มีคุณภาพที่จะเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงและช่วย
ขับเคลื่อนการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
11. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของโครงการหลัก
ตัวชี้วัดผลผลิต
เชิงปริมาณ
1. จานวนผู้รับทุนพัฒนาและส่งเสริมผูม้ ีความ
สามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
(พสวท.)
2. จานวนผู้รับทุนโอลิมปิกวิชาการสมเด็จพระเจ้าพี่
นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร์ สาหรับผู้แทนประเทศไทยที่เข้าร่วมการ
แข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่าง
ประเทศ (โอลิมปิก)
3. จานวนผู้รับทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ (สควค.)
เชิงคุณภาพ
1 ร้อยละผู้รับทุนการศึกษา สาเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรที่กาหนด
2. ร้ อ ยละผู้ รั บ ทุ น การศึ ก ษา มี ผ ลการเรี ย นผ่ า น
เกณฑ์ที่กาหนด

คน

2563
2,028
1,643

ค่าเป้าหมาย
2564
2565
1,804
2,172
1,587
1,663

2566
2,594
1,733

2567
2,998
1,815

คน

214

192

214

236

258

คน

171

25

295

625

925

ร้อยละ

95

95

96

96

96

ร้อยละ

95

95

96

96

96

หน่วยนับ

12. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์
ผู้รับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ผู้รับทุนโอลิมปิกวิชาการ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สาหรับผู้แทนประเทศไทยที่เข้าร่วม
การแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ และผู้รับทุนส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
13. สถานทีด่ าเนินการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
14. ระยะเวลาดาเนินโครงการ ตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2564
15. วงเงินงบประมาณปี 2564 จานวน 921,055,700 บาท
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16. เป้าหมายและงบประมาณ
กิจกรรม
ทุนสนับสนุนการศึกษา
นักเรียน นักศึกษาและครู
เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้มี
ความสามารถพิเศษด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี
รวม

เป้าหมาย
2563 2564 2565 2566 2567

2563

2564

งบประมาณ
2565

2566

2567

2,028 1,804 2,172 2,594 2,998 877,357,957 921,.055,700 1,064,738,160 1,173,168,840 1,361,243,070
คน
คน
คน คน คน

877,357,957 921,.055,700 1,064,738,160 1,173,168,840 1,361,243,070
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17. แผนการดาเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กิจกรรม
ทุนสนับสนุนการศึกษา
นักเรียน นักศึกษาและครู
เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้มี
ความสามารถพิเศษด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ค่าถ่วง
น้าหนัก
100

เป้าหมาย/
งบประมาณ ต.ค.

ไตรมาส 1
พ.ย.
ธ.ค.

ม.ค.

1,804 คน

5%

5%

40%

ไตรมาส 2
ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

ไตรมาส 3
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

25%

10%

15%

ไตรมาส 4
ส.ค.

ก.ย.

921,.055,700

50,150,300 466,912,600 3,112,750 1,843,200 2,880,000

180,000 119,774,210 141,523,000 98,690,000 35,895,890 93,750

100 921,.055,700

50,150,300 466,912,600 3,112,750 1,843,200 2,880,000

180,000 119,774,210 141,523,000 98,690,000 35,895,890 93,750
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18. หน่วยงานรับผิดชอบกิจกรรมและหน่วยงานร่วมดาเนินงาน
กิจกรรม
1 การสนับสนุน
ทุน พสวท.

2 การสนับสนุน
ทุนโอลิมปิก
วิชาการ

3 การสนับสนุน
ทุนโครงการ
สควค.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กิจกรรม
ฝ่ายประสาน
และบูรณาการ
ทุนการศึกษา
(ฝปบท.)

หน่วยงานของ สสวท.
ที่ร่วมดาเนินการ
หน่วยงาน
ฝ่าย พสวท.
(ทุนใน
ประเทศ)
ฝปบท.
(ทุน
ต่างประเทศ)

ฝ่ายโอลิมปิก
วิชาการฯ

ฝ่าย สควค.

บทบาท/หน้าที่
สนับสนุนข้อมูลและติดตาม ดูแล
นักเรียนทุน
1จัดทารายละเอียดเพื่อยื่นคาขอ
งบประมาณสนับสนุนทุน
2 บริหารทุนการศึกษา
3 ติดตามดูแลนักเรียนทุนที่กาลัง
ศึกษาในต่างประเทศ
4 ประสานข้อมูลการบริหารเงินทุน
5. จัดทารายละเอียดการเบิกจ่าย
6 จัดทารายงานการใช้จ่าย
งบประมาณในภาพรวม
7 บันทึกค่าใช้จ่ายนักเรียนทุนใน
ระบบสารสนเทศ
8 สนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริม
ทักษะการวิจัยให้นักเรียนทุน
1.สนับสนุนข้อมูลนักเรียนทุน
2.ร่วมจัดทารายละเอียดคาขอ
งบประมาณ
3.ติดตามดูแลนักเรียนทุน
4 บันทึกค่าใช้จ่ายนักเรียนทุนใน
ระบบสารสนเทศ
1.สนับสนุนข้อมูลนักเรียนทุน
2.ร่วมจัดทารายละเอียดคาขอ
งบประมาณ
3. ติดตามดูแลนักเรียนทุน และเบิกจ่ายทุน
4 บันทึกค่าใช้จ่ายนักเรียนทุนใน
ระบบสารสนเทศ

19. ผู้รับผิดชอบโครงการ
19.1 หัวหน้าโครงการ
ชื่อ-สกุล นายพรชัย อินทร์ฉาย
E-mail address: pinch@ipst.ac.th
19.2 เลขานุการโครงการ
ชื่อ-สกุล นางวราภรณ์ ต. วัฒนผล
E-mail address: wmuns@ipst.ac.th

หน่วยงานภายนอก
ที่ร่วมดาเนินการ
หน่วยงาน

บทบาท/หน้าที่

ศูนย์มหาวิทยาลัย
และศูนย์โรงเรียน
พสวท.
สานักงาน ก.พ.
สานักงานผู้ดูแล
นักเรียนทุนรัฐบาล
ในต่างประเทศ
(สนร.)
สถาน
เอกอัครราชทูต

ร่วมดูแลการเบิกจ่าย
เงินทุนให้นักเรียนทุน
ที่กาลังศึกษา
1 ดูแลการเบิกจ่าย
ทุนให้นักเรียนที่
กาลังศึกษา
2 สนับสนุนข้อมูล
รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย

สานักงาน ก.พ.
สานักงานผู้ดูแล
นักเรียนทุนรัฐบาลใน
ต่างประเทศ(สนร.)
สถานเอกอัครราชทูต

1 ดูแลการเบิกจ่าย
ทุนให้นักเรียนที่
กาลังศึกษา
2 สนับสนุนข้อมูล
รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย
ศูนย์มหาวิทยาลัย 1 ดูแลการเบิกจ่าย
ในโครงการ สควค. ทุนให้นักเรียนที่
กาลังศึกษา
2 สนับสนุนข้อมูล
รายละเอียดค่าใช้จ่าย

โทรศัพท์ 02 3924021 ต่อ 1334
โทรศัพท์ 02 3924021 ต่อ 7604
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โครงการที่ 21
1. แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
2. ชื่อโครงการ ขยายฐานการพัฒ นาผู้ มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ แผนการพัฒ นา
กาลังคนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
3. ลักษณะโครงการ
 ใหม่

 ต่อเนื่อง

4. ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากร มนุษย์

เป้าหมายทีเ่ กี่ยวข้อง

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

 เป้าหมายที่ 1 คนไทยเป็น  ประเด็นที่ 4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
คนดี คนเก่ง มีคุณภาพ
 ประเด็นย่อยที่ 4.2.2 ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความ
พร้อมสาหรับวิถีชีวิต
เป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะความสามารถการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21
ที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21
 เป้าหมายที่ 2 สังคมไทยมี  ประเด็นที่ 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ทตี่ อบสนองต่อ
สภาพแวดล้อมที่เอื้อและ
การเปลีย่ นแปลงในศตวรรษที่ 21
สนับสนุนต่อการพัฒนาคน
 ประเด็นย่อยที่ 4.3.1 การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้
ตลอดช่วงชีวิต
ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสาหรับศตวรรษที่ 21
 ประเด็นย่อยที่ 4.3.2 การเปลีย่ นโฉมบทบาท ‘ครู’
ให้เป็นครูยุคใหม่
 ประเด็นย่อยที่ 4.3.3 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหาร
จัดการศึกษาในทุกระดับทุกประเภท
 ประเด็นย่อยที่ 4.3.4 การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต

5. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์

เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

 เป้าหมายที่ 2 คนในสังคมไทย  แนวทางการพัฒนา 3.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ
ทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และ
ความรู้ และความสามารถในการดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า
ความสามารถเพิ่มขึ้น
 3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิด
 เป้าหมายที่ 3 คนไทยได้รับ
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบมีความคิด สร้างสรรค์ มีทักษะ
การศึกษาที่มีคุณภาพสูงตาม
การทางานและการใช้ชีวิตทีพ่ ร้อมเข้าสู่ตลาดงาน
มาตรฐานสากล และสามารถ  แนวทางการพัฒนา 3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
ต่อเนื่อง
 3.3.1 ปรับหลักสูตรการผลิตครูทเี่ น้นสมรรถนะ
มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นผู้แนะนาและสามารถ
กระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน
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6. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
นโยบายหลักข้อที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
นโยบายเร่งด่วน เรื่องที่ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
7. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ข้อย่อยที่ 3.3 การพัฒนาการเรียนรู้
เป้าหมาย 1. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล มีทักษะที่จาเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถแก้ปัญหา
ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่น อย่างมีประสิทธิผล มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญา
8. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สสวท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เร่งรัด พัฒนา และส่งเสริม ผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อเป็นกาลังในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตามนโยบายประเทศไทย 4.0
เป้าประสงค์ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพเข้าสู่อาชีพที่เหมาะสม เพื่อเป็น
กาลังในการพัฒนาประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0
กลยุทธ์ ผลิตและพัฒนานักวิจัยคุณภาพ เพื่อเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักนวัตกรรม และนักเทคโนโลยีชั้นนา
ของประเทศ
ผลผลิต
1. มีระบบเส้นทางอาชีพ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักนวัตกรรมและนักเทคโนโลยี ที่มาจากผลผลิตโครงการพัฒนา
และส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษฯ มีค่าตอบแทนเหมาะสม
2. มีระบบกลไกการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษฯ ระดับการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน
และการอาชีวศึกษา เพื่อเป็นฐานสู่การพัฒนากาลังคน อย่างเป็นระบบมากขึ้นและมีจานวนเพิ่มขึ้นตามลาดับ
ผลลัพธ์
ประเทศไทยมีนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักเทคโนโลยี นักนวัตกรรมและผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี ที่เพิ่มขึ้นจากการสร้างนักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษ
9. หลักการและเหตุผล
การดาเนินงานของทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.)
ถื อว่ าเป็ นต้ นแบบของการพั ฒนาผู้ มี ความสามารถพิ เศษ การขยายผลจึ งเป็ นสิ่ งส าคั ญที่ จะท าให้ ศั กยภาพของผู้ มี
ความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้มีโอกาสเบ่งบานอย่างทั่วถึง รวมถึงครูผู้สอนนักเรี ยนที่มี
ความสามารถพิเศษของประเทศไทย ได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถ สามารถสอนนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษให้
มีทั้งความสามารถทางวิชาการ และทักษะการคิด การขยายฐานผู้มีความสามารถพิเศษเป็นสิ่งจาเป็นในการสร้างฐาน
กาลังคนสาหรับการพัฒนาประเทศ
10. วัตถุประสงค์
10.1 เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดเวทีการแข่งขันทางวิชาการและการนาเสนอผลงาน พร้อมทั้งเวทีทางวิชาการ
ภายในประเทศให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มความสามารถทุกระดับ
10.2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
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10.3 เพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพบุคลากรในสถานศึกษา ให้สามารถจัดหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนสาหรับ
ผู้มีความสามารถพิเศษตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอย่างเป็นระบบ
10.4 เพื่อพัฒนานักเรียนที่มีศักยภาพสูง ให้เกิดการส่งต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
สู่แผนพัฒนากาลังคนของประเทศในอนาคต
10.5 เพื่อขยายฐานการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายยิ่งขึ้น
10.6 เพื่อส่งเสริมศักยภาพบัณฑิต พสวท. ในการทางานเชิงวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพก่อนบรรจุก่อน
11. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของโครงการหลัก
ตัวชี้วัดผลผลิต

ค่าเป้าหมาย
หน่วยนับ 2563 2564 2565 2566 2567

เชิงปริมาณ
1. จานวนนักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพ
2. จานวนนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการใน
เวทีนานาชาติและเทียบมาตรฐานนานาชาติ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. จานวนผู้บริหารและครูได้รับการอบรมและพัฒนา เพื่อสร้างศักยภาพในการ
จัดการเรียนการสอนสาหรับผู้มีความสามารถพิเศษฯ อย่างมีประสิทธิภาพ
4. จานวนบัณฑิต พสวท. ที่ได้รับการส่งเสริมศักยภาพ
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนและครูได้รับการส่งเสริมศักยภาพผ่านเกณฑ์หลักสูตรอบรมของ สสวท.

คน
คน

485 725 725 725 725
600 1,000 1,200 1,400 1,500

คน

200 200 300 300 200

คน

15

15

15

15

15

ร้อยละ 80

80

80

80

80

12. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) และกลุ่มสังกัด
ต่าง ๆ อาทิ สพฐ. สช. กทม. ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และครูผู้สอนนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษกลุ่มสังกัดนัน้ ๆ ได้รับการอบรมและพัฒนาเพื่อจัดการเรียนอย่างเหมาะสมให้กับนักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษได้ และบัณฑิต พสวท. ได้ใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการบรรจุงานในสายงาน
ที่เกี่ยวข้องต่อไป
13. สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนศูนย์ พสวท. 10 ศูนย์ (โครงการ พสวท. สู่ความเป็นเลิศ) โรงเรียนห้องเรียนพิเศษกลุ่มสังกัดต่าง ๆ อาทิ
สพฐ. สช. กทม. อบท. เป็นต้น
14. ระยะเวลาดาเนินโครงการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
15. วงเงินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 20,000,000 บาท
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16. เป้าหมายและงบประมาณ
กิจกรรม
การส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนผู้มี
ความสามารถพิเศษ และ
ครูผู้สอนนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ และ
การส่งเสริมศักยภาพ
บัณฑิต พสวท.
รวม

เป้าหมาย
2563 2564 2565 2566 2567
600
คน

1,031
คน

1,200
คน

1,400
คน

2563

1,500 18,325,100
คน

18,325,100

2564

งบประมาณ
2565

2566

2567

20,000,000 31,347,000 31,347,000 31,347,000

20,000,000

31,347,000

31,347,000

31,347,000
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17. แผนการดาเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ค่าถ่วง ค่าเป้าหมาย/
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
กิจกรรม
น้าหนัก งบประมาณ
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
การส่งเสริมและพัฒนา
100
ศักยภาพนักเรียนผู้มี
1,031 คน
3%
3%
9%
12%
4%
6%
9%
7%
27%
9%
5%
6%
ความสามารถพิเศษ และ
ครูผู้สอนนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ และ
20,000,000
593,000
645,000 1,800,000 1,175,000 675,000 1,085,000 1,915,000 1,195,000 8,155,000 1,075,000 865,000 822,000
การส่งเสริมศักยภาพ
บัณฑิต พสวท.
20,000,000
593,000 645,000 1,800,000 1,175,000 675,000 1,085,000 1,915,000 1,195,000 8,155,000 1,075,000 865,000 822,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
100
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18. หน่วยงานรับผิดชอบกิจกรรมและหน่วยงานร่วมดาเนินงาน
หน่วยงาน หน่วยงานของ สสวท.
รับผิดชอบ
ที่ร่วมดาเนินการ
กิจกรรม
กิจกรรม
บทบาท
หน่วยงาน
/หน้าที่
การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ พสวท.
นักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษ
และครูผสู้ อนนักเรียนทีม่ ี
ความสามารถพิเศษด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยีของประเทศไทย

หน่วยงานภายนอก
ที่ร่วมดาเนินการ
หน่วยงาน

บทบาท/หน้าที่

- ศูนย์โรงเรียน
พสวท. 10 ศูนย์
- สพฐ. สช.
กทม. อบท.
เป็นต้น

- ประสานงานและดาเนินการจัด
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักเรียน
- บริหาร และประสานเครือข่าย
ครู, ดาเนินการจัดกิจกรรม, และ
อานวยความสะดวกสถานที่ใน
การจัดกิจกรรม
- วิทยากร, กรรมการ,
ประสานงานและดาเนินการจัด
กิจกรรม, และอานวยความ
สะดวกสถานที่ใน การจัด
กิจกรรม, และอานวยความ
สะดวกสถานที่ในการจัดกิจกรรม

- บัณฑิต
พสวท. และ
เครือข่าย
มหาวิทยาลัย

19. ผู้รับผิดชอบโครงการ
19.1 หัวหน้าโครงการ
ชื่อ-สกุล ดร. พรชัย อินทร์ฉาย
E-mail address : pinch@ipst.ac.th
19.2 เลขานุการโครงการ
ชื่อ-สกุล ดร. นพรัตน์ ศรีเจริญ
E-mail address : nsric@ipst.ac.th

โทรศัพท์ 02-392-4021 ต่อ 1130

โทรศัพท์ 02-392-4021 ต่อ 2310
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โครงการที่ 22
1. แผนงาน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
2. ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ และสมรรถนะตามกลุมงานอยางเปนระบบ
3. ลักษณะโครงการ

 ใหม

 ตอเนื่อง

4. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติ
ยุทธศาสตรชาติที่เกี่ยวของ

ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ

เปาหมายที่เกี่ยวของ

ประเด็นที่เกี่ยวของ

 ประเด็นที่ 4 ภาครัฐมีความทันสมัย
• ประเด็นยอยที่ 4.1 องคกรภาครัฐมีความยืดหยุน
เหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ
• ประเด็นยอยที่ 4.2 พัฒนาและปรับระบบ
 เปาหมายที่ 1 ภาครัฐมี
วิธีการปฏิบัตริ าชการใหทันสมัย
วัฒนธรรมการทํางานที่มุงผลสัมฤทธิ์
 ประเด็นที่ 5 บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง
และผลประโยชนสวนรวม
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจติ สํานึก
ตอบสนอง
มีความสามารถสูง มุงมั่นและเปนมืออาชีพ
ความตองการของประชาชนไดอยาง
• ประเด็นยอยที่ 5.1 ภาครัฐมีการบริหาร
สะดวก รวดเร็ว โปรงใส
กําลังคนที่มีความคลองตัว ยึดระบบคุณธรรม
• ประเด็นยอยที่ 5.2 บุคลากรภาครัฐยึดคานิยม
ในการทํางานเพื่อประชาชน มีคุณธรรมและมีการ
พัฒนาตามเสนทางความกาวหนา
ในอาชีพ

5. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ

ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการ
ในภาครัฐ การปองกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย

เปาหมายที่เกี่ยวของ

แนวทางที่เกี่ยวของ

 แนวทางการพัฒนา 1 ปรับปรุงโครงสราง
หนวยงาน บทบาท ภารกิจและคุณภาพบุคลากร
 เปาหมายที่ 1 ลดสัดสวนคาใชจา ย ภาครัฐใหมคี วามโปรงใส ทันสมัย คลองตัวมีขนาด
ดานบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพ ที่เหมาะสม เกิดความคุมคา
การบริหารจัดการ
• แนวทาง 1.2 ปรับปรุงกลไกการปฏิบัติงานของ
และการใหบริการของภาครัฐและ ภาครัฐใหมีลักษณะบูรณาการ สามารถสงเสริม
ประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจ
กระบวนการผลิตและการใหบริการของภาคเอกชนได
ของประเทศ
อยางมีประสิทธิภาพ
• แนวทาง 1.4 พัฒนาบุคลากรและปฏิรูประบบ
บริหารจัดการกําลังคนภาครัฐใหมปี ระสิทธิภาพ
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6. ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
นโยบายหลักขอที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย
นโยบายเรงดวน เรื่องที่ 7 การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21
7. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ขอยอยที่ 3.3 การพัฒนาการเรียนรู
เปาหมาย 1. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล มีทักษะที่จําเปนของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถแกปญหา
ปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอื่น อยางมีประสิทธิผล มีนิสัยใฝเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
2. คนไทยไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปญญา
8. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร สสวท. ปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565
ยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริมภาพลักษณองคกรและประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพิ่มการยอมรับ
สสวท. ในฐานะผูนําการเปลี่ยนแปลงการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีของเยาวชนใหทันสมัย
เปาประสงค บุคลากรมีความรูความสามารถ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในสายงานและสามารถเปนผูนํา
การเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ สงเสริมใหบุคลากรมี ศักยภาพในการพัฒนาหลักสูตร สื่อ กิจกรรมทางวิช าการเทีย บมาตรฐาน
นานาชาติและการเปนวิทยากรอยางมืออาชีพ
ผลผลิต
1. บุคลากรสายนักวิชาการ มีนวัตกรรมการศึกษาชั้นแนวหนาเปนที่ยอมรับดานกระบวนการจัดการเรียนรูของประเทศ
2. บุคลากรสายวิชาการ มีศักยภาพในการพัฒนาหลักสูตร สื่อ กิจกรรมทางวิชาการเทียบมาตรฐานนานาชาติ
3. บุคลากร สสวท. มีความเปนผูนาํ มีความรูความสามารถเปนวิทยากร และสามารถนําการเปลีย่ นแปลงได
4. บุคลากรสายสนับสนุน มีความรู ความสามารถในการบริหารจัดการและสงเสริมการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
5. บุคลากร สสวท. มีความรักและความผูกพันตอองคกร
ผลลัพธ
9. หลักการและเหตุผล
บุคลากรคือทรัพยากรมีคาสูงสุดในองคกร จึงควรไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพที่สอดคลองกับแนวทางการ
พัฒนาตามระบบสมรรถนะของ สสวท. ซึ่งระบบสมรรถนะเปนเครื่องมือในการบริหารและพัฒนาบุคลากรใหมีความรู
ทักษะ และความสามารถในระดับสูง เพียงพอ และเหมาะสมกับขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในภารกิจตาง
ๆ ที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด การสรางความพรอมของบุคลากรใหเปนผูที่มีศักยภาพสูงมี
ความเหมาะสมทั้งดานคุณสมบัติ และความสามารถในดานการบริหารจัดการ ดานวิชาการ และดานอํานวยการ จึงเปน
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ความสําคัญและจําเปนในลําดับตน ที่องคกรพึงใหความสําคัญและดําเนินการเพื่อใหบรรลุผลอยางจริงจัง ตอเนื่องใน
ระยะยาว และนอกจากการไดรับการพัฒนาศักยภาพในดานความรูความสามารถแลว บุคลากรควรไดรับการปลูกฝง
ในการสรางจิตสํานึกและสรางจิตสาธารณะ และตระหนักถึงการชวยเหลือและเผื่อแผไปยังสังคมรอบขาง เพื่อใหเปน
บุคลากรที่มีความรู ความสามารถควบคูจริยธรรมและคุณธรรม
นอกจากนี้ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ สสวท. ยังไดมุงหวังใหผูปฏิบัติงานไดมีโอกาสในการทํากิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณตาง ๆ รวมกัน อันจะนําไปสูการมีความผูกพันตอองคกรในระดับสูง โดยผลที่ไดรับจะ
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกระดับ ตั้งแตระดับบุคคล หนวยงาน องคกร และสามารถเชื่อมโยงไปสูการพัฒนาองคกร
ใหไปถึงเปาหมายในระยะยาวไดอยางมั่นคง และยั่งยืน
10. วัตถุประสงค
10.1 เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานสอดคลองกับแนวทางการ
พัฒนาตามระบบสมรรถนะของ สสวท.
10.2 เพื่ อ เสริ ม สร า งความผู ก พั น ของบุ ค ลากรต อ องค ก ร อั น ส ง ผลให ผ ลการปฏิ บั ติ ง านมี ร ะดั บ เพิ่ ม สู ง ขึ้ น
ทั้งในปจจุบันและในอนาคต
10.3 เพื่อปลูกฝง สรางจิตสํานึก และสรางจิตสาธารณะในการบําเพ็ญประโยชน ชวยเหลือสังคมใหเกิดแกบุคลากร สสวท.
11. ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของโครงการหลัก
ตัวชี้วัดผลผลิต

หนวยนับ

เชิงปริมาณ
1. บุคลากร สสวท. เขารวมกิจกรรมฝกอบรมพัฒนาตามแผนพัฒนา
บุคลากร จิตอาสา และเสริมสรางความผูกพันในองคกร
เชิงคุณภาพ
1. บุคลากร สสวท. มีสมรรถนะตามเกณฑที่กําหนด
2. บุคลากร สสวท. มีความผูกพันตอองคกรสงผลใหการปฏิบตั ิงานมี
ผลสัมฤทธิ์เพิ่มสูงขึ้น

12. กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรับประโยชน
13. สถานที่ดําเนินการ

ราย

รอยละ
ระดับ

บุคลากร สสวท.

สสวท.

14. ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
15. วงเงินโครงการ ป พ.ศ. 2564 จํานวน 2,605,000 บาท

2563

คาเปาหมาย
2564 2565

2566

2567

2,180 1,590 1,590 1,590

1,590

90
4.5

90
4.5

90
4.5

90
4.5

90
4.5
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16. เปาหมายและงบประมาณ
กิจกรรม

พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรใหมีความรู
ความสามารถ และ
สมรรถนะตามกลุม
งานอยางเปนระบบ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

2563

เปาหมาย
2564 2565 2566

2567

2,180
ราย

1,590
ราย

1,590
ราย

1,590
ราย

1,590
ราย

2563

งบประมาณ
2564
2565

2566

2567

10,213,500 2,605,000 2,605,000 2,605,000 2,605,000

10,213,500 2,605,000 2,605,000 2,605,000 2,605,000
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17. แผนการดําเนินงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
กิจกรรม

พัฒนาศักยภาพบุคลากรให
มีความรู ความสามารถ และ
สมรรถนะตามกลุมงานอยาง
เปนระบบ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

คาถวง
น้ําหนัก
100

100

ต.ค.

ไตรมาส 1
พ.ย.

ธ.ค.

1,590 ราย

8%

8%

2,605,000

6,300

2,605,000

6,300

เปาหมาย/
งบประมาณ

ม.ค.

ไตรมาส 2
ก.พ.

เม.ย.

ไตรมาส 3
พ.ค.

มี.ค.

13%

7%

8%

132,600

515,390

145,500

132,600

515,390

145,500

ก.ค.

ไตรมาส 4
ส.ค.

มิ.ย.

ก.ย.

8%

5%

11%

10%

10%

8%

4%

15,500

246,650

16,500

743,820

468,750

137,500

151,200

25,200

15,500

246,650

16,500

743,820

468,750

137,500

151,200

25,200
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18. หนวยงานรับผิดชอบกิจกรรมและหนวยงานรวมดําเนินงาน
กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กิจกรรม

พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมี ฝายทรัพยากร
ความรู ความสามารถ และ บุคคลและ
สมรรถนะตามกลุมงานอยาง พัฒนาองคกร
เปนระบบ

หนวยงานของ สสวท.
ที่รวมดําเนินการ
หนวยงาน
- ฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- ฝายนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู
- บุคลากร สสวท.ทุกคน

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

บทบาท/หนาที่
- รวมวางแผนและ
จัดการพัฒนาหลักสูตร
ดานทักษะทางดิจิทัล
- ใหความรวมมือและ
สนับสนุนในการ
เขารวมกิจกรรม

หนวยงานภายนอก
ที่รวมดําเนินการ
หนวยงาน
- วิทยากรจาก
หนวยงานภาครัฐ
และเอกชน
- หนวยงานภาครัฐ
- หนวยงาน
ภาคเอกชน
- สถาบันการศึกษา

โทรศัพท 0-2392-4021 ตอ 1226

โทรศัพท 0-2392-4021 ตอ 1218

บทบาท/หนาที่
- ดําเนินการพัฒนา
บุคลากร ใหเปนไปตาม
แผนงานและ
วัตถุประสงค ที่ สสวท.
กําหนดไว
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โครงการที่ 23
1. แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
2. ชื่อโครงการ พัฒนาการบริหารจัดการ สสวท. ทุกมิติ ให้มีมาตรฐานเทียบเคียงเกณฑ์ TQA
3. ลักษณะโครงการ

 ใหม่

 ต่อเนื่อง

4. ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
 ประเด็นที่ 4 ภาครัฐมีความทันสมัย
 ประเด็นย่อยที่ 4.1 องค์กรภาครัฐมีความ

ยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ
 ประเด็นย่อยที่ 4.2 พัฒนาและปรับระบบ
 เป้าหมายที่ 1 ภาครัฐมีวัฒนธรรม
วิธีการปฏิบัตริ าชการให้ทันสมัย
การทางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล
 ประเด็นที่ 5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง
ผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจติ สานึก
ความต้องการของประชาชนได้อย่าง
ภาครัฐ
มีความสามารถสูง มุ่งมั่นและเป็นมืออาชีพ
สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
 ประเด็นย่อยที่ 5.1 ภาครัฐมีการบริหาร
กาลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม
 ประเด็นย่อยที่ 5.2 บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยม
ในการทางานเพื่อประชาชน มีคุณธรรมและมีการ
พัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ

5. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง

 เป้าหมายที่ 1 ลดสัดส่วน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการใน ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพิม่
ภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
มิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย และการให้บริการของภาครัฐและ
ประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจ
ของประเทศ

แนวทางที่เกี่ยวข้อง
 แนวทางการพัฒนา 1 ปรับปรุงโครงสร้าง
หน่วยงาน บทบาท ภารกิจและคุณภาพบุคลากร
ภาครัฐให้มคี วามโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มี
ขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า
 แนวทาง 1.2 ปรับปรุงกลไกการปฏิบัติงาน
ของภาครัฐให้มีลักษณะบูรณาการ สามารถ
ส่งเสริมกระบวนการผลิตและการให้บริการของ
ภาคเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 แนวทาง 1.4 พัฒนาบุคลากรและปฏิรูป
ระบบบริหารจัดการกาลังคนภาครัฐให้มี
ประสิทธิภาพ
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6. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
นโยบายหลักข้อที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
นโยบายเร่งด่วน เรื่องที่ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
7. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ข้อย่อยที่ 3.3 การพัฒนาการเรียนรู้
เป้าหมาย 1. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล มีทักษะที่จาเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถแก้ปัญหา
ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่น อย่างมีประสิทธิผล มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญา
8. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สสวท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพิ่มการยอมรับ
สสวท. ในฐานะผู้นาการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีของเยาวชนให้ทันสมัย
เป้าประสงค์ สสวท. เป็นองค์กรแห่งคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและบริการในรูปแบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย
กลยุทธ์ พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยใช้ระบบคุณภาพองค์กรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
ผลผลิต มีระบบบริหารจัดการ โดยใช้ระบบคุณภาพองค์กรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
ผลลัพธ์
9. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาระบบคุณภาพองค์กรและระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเป็นกรอบบริหารจัดการองค์กรที่
มุ่งเน้นให้เกิดการปรับปรุงองค์กรอย่างรอบด้าน ครอบคลุมภาพรวมในมิติ ทั้ง 7 ด้าน คือ (1) การนาองค์กร (2) การวางแผน
เชิงยุทธศาสตร์ (3) การให้ความสาคัญผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (4) การวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้
(5) การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล (6) การจัดการกระบวนการ และ (7) ผลลัพธ์การดาเนินงาน โดยการดาเนินการดังกล่าว
เปรียบเสมือนการตรวจสุขภาพขององค์กร ทาให้ทราบจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง และนาโอกาสในการปรับปรุงที่พบ
ไปวางแผนพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่ง ๆ ขึ้น โดยองค์กรสามารถเลือกใช้เครื่องมือทางการบริหารที่เหมาะสมมา
ดาเนินการได้อย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดการพัฒนาองค์กรที่ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน โดย สสวท. จะ
ดาเนินการบริหารความเสี่ยงองค์กร ทาการประเมินผลองค์กรตามมิติ พัฒนาและบริหารจัดการความรู้ การพัฒนาระบบ
คุณภาพองค์กรและธรรมาภิบาล การประเมินระบบบริหารจัดการและสนับสนุนเพื่อการพัฒนาปรับปรุงโดยผู้ประเมินจาก
ภายนอก เพื่อพัฒนาระบบคุณภาพองค์กรและระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
10. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งคุณภาพมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้
2. เพื่อให้บุคลากรทุกกลุ่มและทุกระดับมีความพร้อม มีความตื่นตัว และเข้าใจระบบการบริหารจัดการ
ที่เชื่อมโยงแบบบูรณาการและสามารถนาแนวทางการพัฒนาระบบคุณภาพองค์กรธรรมาภิบาล
มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของระบบธรรมาภิบาล
3. เพื่อส่งมอบคุณค่า สร้างผลผลิตและบริการที่น่าพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สสวท.
4. เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลผลิต และผลลัพธ์ของ สสวท.
5. เพื่อให้ สสวท. สามารถพัฒนาการดาเนินงาน ไปถึงระดับผลลัพธ์ (outcome) และผลกระทบ (impact) ได้
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11. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของโครงการหลัก
ตัวชี้วัดผลผลิต
เชิงปริมาณ
1. กิจกรรมการบริหารจัดการ สสวท.
เชิงคุณภาพ
1. พัฒนาการบริการจัดการ สสวท. ตามกรอบประเมิน
PMQA 4.0

ค่าเป้าหมาย
2564 2565

หน่วยนับ

2563

กิจกรรม

4

4

คะแนน

300

400

2566

2567

4

4

4

400

400

400

12. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ บุคลากร สสวท.
13. สถานที่ดาเนินการ สสวท.
14. ระยะเวลาดาเนินโครงการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
15. วงเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564 จานวน 2,522,000 บาท
16. เป้าหมายและงบประมาณ
กิจกรรม
การพัฒนา
ปรับปรุงองค์กร
ตามระบบคุณภาพ
องค์กรและธรรมาภิ
บาล
รวม

เป้าหมาย
งบประมาณ
2563 2564 2565 2566 2567
2563
2564
2565
2566
2567
2,504,700 2,522,000 2,750,000 2,750,000 2,750,000
4
4
4
4
4
กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม

2,504,700 2,522,000 2,750,000 2,750,000 2,750,000
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17. แผนการดาเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กิจกรรม
การพัฒนา ปรับปรุงองค์กรตามระบบ
คุณภาพองค์กรและธรรมาภิบาล
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ต.ค.

ไตรมาส 1
พ.ย.

ธ.ค.

3%

6%

2,522,000

1,350

2,522,000

1,350

ค่าถ่วง
น้าหนัก

เป้าหมาย/
งบประมาณ

100

4 ฉบับ/15 เรื่อง/
300 คน

100

ม.ค.

ไตรมาส 2
ก.พ.

มี.ค.

ไตรมาส 3
เม.ย. พ.ค.
มิ.ย.

9%

6%

2,010

17,760

18,000

2,010

17,760

ไตรมาส 4
ส.ค.
ก.ย.

ก.ค.

9%

14%

5%

9%

7%

8%

19%

5%

980,890

12,750

1,750

611,850

3,500

11,450

4,690

856,000

18,000 980,890 12,750 1,750 611,850 3,500 11,450 4,690

856,000
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18. หน่วยงานรับผิดชอบกิจกรรมและหน่วยงานร่วมดาเนินงาน
กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรม

หน่วยงานของ สสวท.
ที่ร่วมดาเนินการ
หน่วยงาน

การพัฒนา ปรับปรุงองค์กร - ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน ทุกหน่วยงาน
ตามระบบคุณภาพองค์กร
และประกันคุณภาพ
และธรรมาภิบาล
- ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
และพัฒนาองค์กร
- คณะกรรมการและ
คณะทางาน ITA

19. ผู้รับผิดชอบโครงการ
21.1 หัวหน้าโครงการ
ชื่อ-สกุล นายสกรณ์ ชุณหะโสภณ
E-mail address schun@ipst.ac.th
21.2 เลขานุการโครงการ
ชื่อ-สกุล นางสาวจิรวดี อิ่มสกุล
E-mail address jirai@ipst.ac.th

บทบาท/หน้าที่
ให้ความร่วมมือ
และสนับสนุน
ข้อมูลในการ
ดาเนินงาน

หน่วยงานภายนอก
ที่ร่วมดาเนินการ
หน่วยงาน

บทบาท/หน้าที่

- ที่ปรึกษา - ผู้ประเมิน
หน่วยงาน
ภายนอก
- สานักงาน - ผู้ประเมิน
ป.ป.ช.

โทรศัพท์ 0-2392-4021 ต่อ 1226

โทรศัพท์ 0-2392-4021 ต่อ 1218
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โครงการที่ 24
1. แผนงาน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
2. ชื่อโครงการ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อขยายขีดความสามารถในการบริหารจัดการองคกร และการบริการ
ในรูปแบบดิจิทัลตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัล
3. ลักษณะโครงการ

 ใหม

 ตอเนื่อง

4. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติ
ยุทธศาสตรชาติที่เกี่ยวของ

เปาหมายที่เกี่ยวของ

ยุทธศาสตรชาติดานการปรับ  เปาหมายที่ 1 ภาครัฐมี
สมดุลและพัฒนาระบบการ วัฒนธรรมการทํางานที่มุง
บริหารจัดการภาครัฐ
ผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน
สวนรวม ตอบสนองความ
ตองการของประชาชนได
อยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส

ประเด็นที่เกี่ยวของ
 ประเด็นที่ 4 ภาครัฐมีความทันสมัย
• ประเด็นยอยที่ 4.1 องคกรภาครัฐมีความยืดหยุนเหมาะสมกับ
บริบทการพัฒนาประเทศ
• ประเด็นยอยที่ 4.2 พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัตริ าชการ
ใหทันสมัย
 ประเด็นที่ 5 บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรม มีจติ สํานึก มีความสามารถสูง มุงมั่นและเปนมืออาชีพ
• ประเด็นยอยที่ 5.1 ภาครัฐมีการบริหารกําลังคนที่มีความ
คลองตัว ยึดระบบคุณธรรม
• ประเด็นยอยที่ 5.2 บุคลากรภาครัฐยึดคานิยมในการทํางานเพื่อ
ประชาชน มีคุณธรรมและมีการพัฒนาตามเสนทางความกาวหนาในอาชีพ

5. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ

เปาหมายที่เกี่ยวของ

ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหาร
จัดการในภาครัฐ การปองกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย

 เปาหมายที่ 1 ลดสัดสวน
คาใชจายดานบุคลากร และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
และการใหบริการของภาครัฐ
และประสิทธิภาพการประกอบ
ธุรกิจของประเทศ

แนวทางที่เกี่ยวของ
 แนวทางการพัฒนา 1 ปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน บทบาท
ภารกิจและคุณภาพบุคลากรภาครัฐใหมีความโปรงใส ทันสมัย
คลองตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุมคา
• แนวทาง 1.2 ปรับปรุงกลไกการปฏิบัติงานของภาครัฐใหมี
ลักษณะบูรณาการ สามารถสงเสริมกระบวนการผลิตและการ
ใหบริการของภาคเอกชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
• แนวทาง 1.4 พัฒนาบุคลากรและปฏิรูประบบบริหารจัดการ
กําลังคนภาครัฐใหมีประสิทธิภาพ

6. ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
นโยบายหลักขอที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย
นโยบายเรงดวน เรื่องที่ 7 การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21
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7. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ขอยอยที่ 3.3 การพัฒนาการเรียนรู
เปาหมาย 1. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล มีทักษะที่จําเปนของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถแกปญหา
ปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอื่น อยางมีประสิทธิผล มีนิสัยใฝเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
2. คนไทยไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปญญา
8. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร สสวท. ปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565
ยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริมภาพลักษณองคกรและประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพิ่มการยอมรับ
สสวท. ในฐานะผูนําการเปลี่ยนแปลงการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีของเยาวชนใหทันสมัย
เปาประสงค สสวท. เปนองคกรแหงคุณภาพ มีระบบริหารจัดการและบริการในรูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
กลยุทธ พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยใชระบบคุณภาพองคกรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
ผลผลิต มีระบบบริหารจัดการ โดยใชระบบคุณภาพองคกรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
ผลลัพธ
9. หลักการและเหตุผล
การขับเคลื่อนแผนงานตามแผนยุทธศาสตรของ สสวท. รวมถึงการติดตามประเมินผลจําเปนตองบูรณาการ
ขอมูลสารสนเทศดานตาง ๆ ที่มีความถูกตองทันสมัยและนาเชื่อถือ เพื่อนําขอมูลสูการวิเคราะห สังเคราะหใหเปน
สารสนเทศที่ นํ า มาประกอบการกํ า หนดนโยบายวางแผน บริ ห ารจั ด การ กํ า กั บ ติ ด ตามประเมิ นผล และจั ดสรร
งบประมาณ ตลอดจนการตัดสินใจเชิงรุกในการดําเนินการตาง ๆ ที่จําเปน อีกทั้งการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของ สสวท. สําหรับสนับสนุนการดํ าเนิน การพันธกิจ ตาง ๆ ในระดับกระบวนการการจั ดการข อมูลสารสนเทศที่
เกี่ยวของทั้งหมด ไดแก ขอมูลเปาหมาย ตัวชี้วัดขององคกร ทั้งตัวชี้วัดผลืการดําเนินการระยะสั้น ระยะยาว ตามที่ระบุ
ไวในวัตถุประสงคของยุทธศาสตร สสวท. จึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อการ
บริการและบริหารจัดการ จัดหา ปรับปรุง บํารุงรักษาระบบสารสนเทศใหสามารถบริการไดอยางตอเนื่อง
10. วัตถุประสงค
1. เพื่อบํารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหสามารถทํางานไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อจัดทํากระบวนการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศของการบูรณาการสําหรับการเชื่อมโยงขอมูล ใหสามารถ
ใชงานรวมกันเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการดําเนินงานตามภารกิจ
3. เพื่อสงเสริมประสานความรวมมือการบูรณการขอมูลกับหนวยงานภายในและภายนอก
4. เพื่อปรับเปลี่ยนการกระบวนการปฏิบัติงานใหอยูในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกสดวยเครื่องมือการบริหาร
จัดการกระบวนการ
5. เพื่อจัดทํามาตรฐานการวิเคราะหและออกแบบการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานความมั่นคงความปลอดภัย
6. เพื่อจัดทําตนแบบใหมีมาตรฐานการทํางานที่รองรับเทคโนโลยีดิจิทัล และสํานักงานอิเล็กทรอนิกสของ สสวท.
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11. ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของโครงการหลัก
คาเปาหมาย
หนวยนับ 2563 2564 2565 2566 2567

ตัวชี้วัดผลผลิต
เชิงปริมาณ
1. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยในการบริหาร
จัดการองคกรและการบริการแลวเสร็จ
2. บูรณาการขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
3. แนวทางการจัดทํามาตรฐานการวิเคราะหและออกแบบการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานดานความมั่นคงความปลอดภัย
4. การวิเคราะหและออกแบบกระบวนการเรียนรูของบุคลากร สสวท. ใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส
เชิงคุณภาพ
1. รอยละความพึงพอใจในการใชงานระบบสารสนเทศภายในองคกรที่มี
การบูรณาการ และลดความซ้ําซอนของขอมูลสารสนเทศ

12. กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรับประโยชน

ระบบ

21

21

21

21

21

งาน

2

1

1

1

1

งาน

2

2

1

1

1

งาน

2

2

1

1

1

รอยละ

75

78

80

83

85

บุคลากร สสวท.

13. พื้นที่การดําเนินการ สสวท.
14. ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
15. วงเงินโครงการ ป พ.ศ. 2564

จํานวน 9,085,400 บาท

16. เปาหมายและงบประมาณ
กิจกรรม

เปาหมาย
2563 2564

2565

งบประมาณ
2566

2567

2563
2564
2565
2566
2567
8,942,100 9,085,400 10,600,000 10,600,000 10,600,000

พัฒนาระบบเทคโนโลยี
21
21
21
21
21
สารสนเทศเพื่อขยายขีด ระบบ/ ระบบ/ ระบบ/ ระบบ/ ระบบ/
ความสามารถในการ
2 งาน 5 งาน 3 งาน 3 งาน 3 งาน
บริหารจัดการองคกร และ
การบริการ ในรูปแบบ
ดิจิทัลตามนโยบายรัฐบาล
ดิจิทัล
รวม
8,942,100 9,085,400 10,600,000 10,600,000 10,600,000
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17. แผนการดําเนินงาน และแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
กิจกรรม

คาถวง เปาหมาย/
น้ําหนัก งบประมาณ

พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อขยายขีด
ความสามารถในการบริหาร
จัดการองคกร และการบริการ
ในรูปแบบดิจิทลั ตามนโยบาย
รัฐบาลดิจิทลั

100

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

100

เม.ย.

ไตรมาส 3
พ.ค.

มิ.ย.

9%

8%

20,000 695,860 601,000 152,000 793,790 40,000

1,848,925

9,085,400 20,000 695,860 601,000 152,000 793,790 40,000

1,848,925

21 ระบบ/
5 งาน

9,085,400

ต.ค.
1%

ไตรมาส 1
พ.ย.
ธ.ค.
20%

20%

ม.ค.

ไตรมาส 2
ก.พ.

มี.ค.

4%

4%

7%

ก.ค.

ไตรมาส 4
ส.ค.

ก.ย.

6%

6%

6%

9%

512,400

285,500

95,900

1,719,600 2,320,425

512,400

285,500

95,900

1,719,600 2,320,425

135

18. หนวยงานรับผิดชอบกิจกรรมและหนวยงานรวมดําเนินงาน
กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กิจกรรม

พัฒนาระบบเทคโนโลยี ฝาย
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อขยายขีด
สารสนเทศ
ความสามารถในการ
บริหารจัดการองคกร และ
การบริการ ในรูปแบบ
ดิจิทัลตามนโยบายรัฐบาล
ดิจิทัล

หนวยงานของ สสวท.
ที่รวมดําเนินการ
หนวยงาน

บทบาท/หนาที่

- สาขา/ฝาย - แจงปญหาและรวมทดสอบ/
ตาง ๆที่เปน
ตรวจสอบ
เจาของระบบ - รวมใหขอมูลที่ตองการ
เชื่อมโยงขอมูลโดยจัดเตรียม
ขอมูลและรวมทดสอบเพื่อให
เกิดการออกแบบขอมูลบูรณา
การสารสนเทศ
- รวมใหขอมูลการทํางานของ
หนวยงาน และงานตามภารกิจ
เพื่อใหสามารถออกแบบ
กระบวนการใหบริการที่
สามารถใหเกิดการบริการ
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

หนวยงานภายนอก
ที่รวมดําเนินการ
บทบาท/
หนวยงาน
หนาที่
-สํานักงาน
- ขอเชื่อมโยงขอมูลทาง
ปลัดกระทรวง
การศึกษา รวมถึง
ศึกษาธิการ
รายละเอียดขั้นตอนการ
-สํานักงานพัฒนา
ทดสอบ
-ขอขอมูลการทํา Data
รัฐบาลดิจิทัล
Governance เพื่อ
(องคการมหาชน)
ออกแบบกระบวนการ
(สพร.)
ภายใน ใหสามารถ
เผยแพรขอมูลสาธารณะ

โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 2406
โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 7304
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โครงการที่ 25
1. แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
2. ชื่อโครงการ ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการทางานของ สสวท. และสร้างความตระหนักรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์
3. ลักษณะโครงการ
 ใหม่
 ต่อเนื่อง
4. ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติ
เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง
ที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
เป้าหมายที่ 1 คนไทยเป็น
การพัฒนาและเสริมสร้าง คนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อม

ประเด็นที่ 4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
 ประเด็นย่อยที่ 4.2.2 ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความ

ศักยภาพทรัพยากร มนุษย์ สาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21

เป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะความสามารถการเรียนรู้ที่

เป้าหมายที่ 2 สังคมไทยมี

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21

สภาพแวดล้อมที่เอื้อและ
ประเด็นที่ 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อ
สนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอด การเปลีย่ นแปลงในศตวรรษที่ 21
ช่วงชีวิต

 ประเด็นย่อยที่ 4.3.1 การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้
ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสาหรับศตวรรษที่ 21
 ประเด็นย่อยที่ 4.3.3 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
บริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท
 ประเด็นย่อยที่ 4.3.4 การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต

5. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง

แนวทางที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมายที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัย แนวทางการพัฒนา 3.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์

มีทักษะ ความรูแ้ ละความสามารถเพิม่ ขึ้น ความรู้ และความสามารถในการดารงชีวิตอย่างมีคณ
ุ ค่า
เป้าหมายที่ 3 คนไทยได้รับ
 3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะ
การศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพสูงตาม

การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิด สร้างสรรค์

มาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้

มีทักษะการทางานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน

ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
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6. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
นโยบายหลักข้อที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
นโยบายเร่งด่วน เรื่องที่ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
7. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ข้อย่อยที่ 3.3 การพัฒนาการเรียนรู้
เป้าหมาย 1. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล มีทักษะที่จาเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถแก้ปัญหา
ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่น อย่างมีประสิทธิผล มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญา
8. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สสวท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับภาพลักษณ์องค์กรและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพิ่มการยอมรับ สสวท.
ในฐานะผู้นาการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ของเยาวชนให้ทันสมัย
เป้าประสงค์ ประชาชนมีความตระหนักและเห็นความสาคัญของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์ พัฒนาและขยายการสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุก และสร้างความตระหนักรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์
โดยใช้รูปแบบและช่องทางที่หลากหลายให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
ผลผลิต การสื่อสารประชาสัมพันธ์ และสร้างการตระหนักรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีรูปแบบและช่องทาง
ที่หลากหลาย
ผลลัพธ์ ประชาชนมีความตระหนักและเห็นความสาคัญของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น
9. หลักการและเหตุผล
สสวท. เป็นองค์กรหลักในการวิจัยพัฒนาหลักสูตร สื่อการเรียนรู้ การประเมิน การพัฒนาครู และส่งเสริมการพัฒนา
ผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่งการดาเนินงานของ สสวท. ความสาคัญต่อ
การผลักดันประเทศไทยเข้าสู่การเป็นประเทศที่สร้างฐานรายได้จากนวัตกรรมเป็นอย่างสูง ดังนั้นจึงเป็นความจาเป็นที่
สสวท. จะเป็นที่ยอมรับในการเป็นผู้นาด้านการเรียนการสอนวิ ทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ต่อทั้งผู้ที่ใช้
ผลผลิตของ สสวท. และประชาชนในวงกว้าง เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับผลงาน ผลผลิตต่างๆ ของ สสวท.
รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ที่สสวท. ได้วิจัยและพัฒนาขึ้น และสร้างผลกระทบเชิงบวกด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ต่อเยาวชนให้ เกิดความสนใจใฝ่รู้ และตระหนักถึงความสาคัญต่อการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งการสร้างความผูกพันแบรนด์ของ สสวท. ของผู้รับสื่อ ให้คุ้นชินกับ
ผลิตภัณฑ์ บริการและองค์ความรู้ที่ สสวท. มีอยู่
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10. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดความตระหนักรู้ในกระบวนการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีผ่านกิจกรรมในรูปแบบ ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์และนิทรรศการ
2. เพื่อจัดทานิตยสารในรูปแบบสิ่งพิมพ์และดิจิทัล เผยแพร่ ส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีให้แก่ครู อาจารย์ นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจทั่วไป
3. เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของ สสวท. ในการเป็นผู้นาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี ในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน
4. เพื่อการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของ สสวท. ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และประชาชนทั่วไปในการ
สร้างการตระหนักรู้ถึงผลงานในด้านต่างๆ ของสสวท. อย่างทั่วถึง
5. เพื่อการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของ สสวท. ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และประชาชนทั่วไปในด้าน
ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของ สสวท. อย่างถูกต้องและทั่วถึง
6. สร้างความผูกพันกับแบรนด์ ผลิตภัณฑ์ บริการ และองค์ความรู้ต่างๆ ของ สสวท. (Brand engagement)
7. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ สสวท. และสร้างเสริมเครือข่ายความร่วมมือทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน
ภายในประเทศ และนานาชาติในการส่งเสริมการดาเนินงานของ สสวท.
8. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยีได้เพิ่มพูนศักยภาพทางวิชาการ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนแนวคิด และประสบการณ์อันจะนาไปสู่การ
พัฒนาวิชาชีพและได้นาเสนอผลงานวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรม
11. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของโครงการหลัก
ตัวชี้วัดผลผลิต
เชิงปริมาณ
1 เนื้อหาข่าวสารและสื่อส่งเสริมการเรียนรู้
สาหรับเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ
2. ผู้เข้าชมงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์
เพื่อการเรียนรู้
3.นิตยสาร สสวท.
- รูปแบบสิ่งพิมพ์
- รูปแบบดิจิทัล
4. ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบนิทรรศการเผยแพร่
ผลงานของ สสวท.
5. ผู้เข้าร่วมประชุมและร่วมกิจกรรมต่างๆ ใน
การประชุม วทร. ครั้งที่ 24
6. ผลงานวิชาการทีผ่ ่านการคัดเลือก และได้รับการ
เผยแพร่

หน่วยนับ

2563

ค่าเป้าหมาย
2564
2565

ชิ้น

580

265

300

350

คน

280,000

330,000

280,000

280,000

ต้นฉบับ
Issues
คน

6
6

6
6

6
6

6
6

6
6

11,200

35,000

35,000

35,000

35,000

คน

-

500

-

-

เรื่อง

-

50

-

-

2566

2567
400
280,000

-
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ตัวชี้วัดผลผลิต

หน่วยนับ

2563

ระดับ

4.25

เชิงคุณภาพ
1. ระดับการยอมรับในข้อมูลข่าวสารและผลงาน
ของ สสวท.

12. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์

ค่าเป้าหมาย
2564
2565
4.5

4.5

2566

2567

4.5

4.5

นักเรียน ครู อาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้มีส่วนตัดสินใจในการใช้สื่อ

การเรียนการสอน หนังสือเรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป
13. สถานที่ดาเนินการ
- ศูนย์จัดฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 21 ศูนย์ ทั่วประเทศ
- นิทรรศการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- งานวันเด็ก กระทรวงศึกษาธิการ
- สื่อ social media สื่อหนังสือพิมพ์ สื่อวิทยุ – โทรทัศน์ website (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) สาหรับเข้าถึง
ผู้รับสื่อทั้งในและต่างประเทศ
- การจัดประชุมวิชาการสาหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 24
14. ระยะเวลาดาเนินโครงการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
15. งบเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564 จานวน 5,470,000 บาท
16. เป้าหมายและงบประมาณ
กิจกรรม

เป้าหมาย

งบประมาณ

2563

2564

2565

ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อให้เกิด

580 / ชิ้น

265/ ชิ้น

300/ ชิ้น

350 / ชิ้น 400 / ชิ้น 7,092,500 5,470,000 5,500,000

ความรู้ความเข้าใจในการทางาน

291,200

365,500

315,000

315,000

315,000

คน

คน/ 50

คน

คน

คน

ของ สสวท. และสร้างความ
ตระหนักรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์
รวม

2566

2567

2563

2564

2565

2566

2567

5,500,000

5,500,000

5,500,000

5,500,000

เรื่อง
7,092,500

5,470,000

5,500,000
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17. แผนการดาเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กิจกรรม

ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจในการทางานของ สสวท. และสร้าง
ความตระหนักรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ค่าถ่วง
น้าหนัก

เป้าหมาย/
งบประมาณ

100

100

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

265/ ชิ้น
365,500 คน/
50 เรื่อง

6%

10 %

11 %

14 %

6%

8%

7%

7%

9%

7%

7%

8%

5,470,000

1,428,500

608,900

139,500

526,500

99,000

380,000 367,000

423,500

92,500

377,000 148,300

879,300

5,470,000

1,428,500

608,900

139,500

526,500

99,000

380,000

423,500

92,500

377,000

879,300

367,000

148,300
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18. หน่วยงานรับผิดชอบกิจกรรมและหน่วยงานร่วมดาเนินงาน
กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
เพื่อให้เกิดความรู้
ความเข้าใจในการ
ทางานของ สสวท.
และสร้างความ
ตระหนักรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กิจกรรม

หน่วยงานของ สสวท.
ที่ร่วมดาเนินการ
หน่วยงาน

ฝ่ายสื่อสาร
ภาพลักษณ์
1.ฝ่ายบริหารทั่วไป
องค์กร/ฝ่าย
ออกแบบ
และพัฒนา
อุปกรณ์ /
2.ฝ่ายสื่อสารภาพลักษณ์
สาขา
องค์กร
คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษา
3.ฝ่ายอาคารสถานที่
1.สานักวิชาการ
2.สานักพัฒนาและส่งเสริม
ศักยภาพผู้มีความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
1. สานักวิชาการ
2. สานักพัฒนาและ
ส่งเสริมศักยภาพผู้มี
ความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี

บทบาท/หน้าที่
-งานพิธีเปิดและ
ประสานงานกับ
หน่วยงานภายใน
และภายนอก
สสวท.
-ประสานงานกับ
หน่วยงาน
ต่างประเทศ
จัดเตรียมรถรับส่ง
พนักงาน และ
ประสานงาน ที่จอด
รถกับสถานที่จัดงาน

หน่วยงานภายนอก
ที่ร่วมดาเนินการ
บทบาท/
หน่วยงาน
หน้าที่
-สถาบันเกอเธ่
เจ้าภาพร่วม
-อพวช.
จัดงาน
-ศูนย์วิทยาศาสตร์
เทศกาล
เพื่อการศึกษา
ภาพยนตร์
วิทยาศาสตร์
เพื่อการ
เรียนรู้

เขียนบทความ
วิชาการ
-ร่วมจัด
workshop
-ให้ข้อมูลเพื่อ
จัดทา Artwork
ด้าน SMT

กระทรวงศึกษาธิการ ผู้ดาเนินการ
- งานนิทรรศการของ จัดงานวันเด็ก
หน่วยงานภายใน
แห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
- ศูนย์วิทยาศาสตร์
เพื่อการศึกษา
- อพวช.

19. ผู้รับผิดชอบโครงการ
19.1 หัวหน้าโครงการ
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
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19.2 เลขานุการโครงการ
ชื่อ-สกุล นายณรงค์ แสงแก้ว
E-mail address: nsaen@ipst.ac.th
ชื่อ-สกุล นางสาวประวีณา ติระ
E-mail address: ptira@ipst.ac.th
ชื่อ-สกุล นางสาวอลงกรณ์ ตั้งสงวนธรรม
E-mail address: atang@ipst.ac.th

โทรศัพท์ 0-2392-4021 ต่อ 2101
โทรศัพท์ 0-2392-4021 ต่อ 1114
โทรศัพท์ 0-2392-4021 ต่อ 2517

รายละเอียดแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(แยกตามงบบุคลากร งบบริหารงานประจา และงบลงทุน)
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งบบุคลากรและงบบริหารงานประจา
รายการ/
กิจกรรม

ไตรมาส 1
พ.ย.

ม.ค.

ไตรมาส 2
ก.พ.

ธ.ค.

มี.ค.

10%
20,664,363
8%

5%
21,860,915
8%
619,000

5%
21,319,688
8%
619,600

5%
21,354,688
8%
619,000

6%
21,354,688
8%
619,000

335 คน

7%

6%

10%

7%

26,286,200

1,966,950

2,017,100

2,091,600

5 กิจกรรม

7%

9%

363,400

20,000

8 งาน

ค่าถ่วง
นาหนัก

เป้าหมาย/
งบประมาณ

1. งบบุคลากร

6

2. ค่า
สาธารณูปโภค

6

335 คน
263,984,000
12 เดือน
6,034,900

3. การดาเนินงาน
ของฝ่ายทรัพยากรบุคคลและ
พัฒนาองค์กร
4. การดาเนินงาน
ของฝ่ายยุทธศาสตร์ แผนและ
ประกันคุณภาพ
5. การดาเนินงาน
ของฝ่ายกิจการ
นานาชาติ
6. การดาเนินงาน
ของฝ่ายกฎหมาย
7. การดาเนินงาน
ของฝ่ายบริหาร
ทั่วไป
8. การดาเนินงาน
ของส่วนอาคาร
สถานที่และ
ยานพาหนะ

6

6

5

เม.ย.

ไตรมาส 3
พ.ค.

มิ.ย.

7%
21,355,688
8%
508,300

10%
22,017,900
9%
450,000

7%
22,017,900
8%
450,000

11%

7%

9%

2,255,100

2,023,100

2,107,300

9%

12%

10%

27,900

24,000

21,500

8%

8%

8%

ต.ค.

ก.ค.

ไตรมาส 4
ส.ค.

ก.ย.

6%
22,017,900
8%
450,000

6%
22,340,090
8%
425,000

6%
22,340,090
8%
425,000

27%
25,340,090
11%
850,000

7%

8%

8%

7%

13%

2,432,750

2,398,500

2,398,150

2,142,900

2,146,700

2,306,050

7%

8%

5%

8%

9%

9%

7%

80,800

23,000

20,500

28,950

27,950

34,000

28,400

26,400

8%

8%

9%

9%

9%

9%

8%

8%

8%

5

10 คดี
462,400

9%

8%

3%

3%

2%

7%

6%
23,000

17%
242,850

13%
148,000

7%
5,500

13%
29,400

12%
13,650

6

12 เดือน

8%

8%

9%

8%

7%

10%

8%

8%

8%

9%

9%

8%

6,800,000

505,400

544,200

471,200

522,900

540,200

632,100

592,000

585,000

577,000

587,000

583,000

660,000

12 เดือน

8%

8%

8%

8%

12%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

16,428,200

377,000

1,520,550

1,430,550

1,444,550

1,394,550

1,365,750

1,464,750

1,284,750

1,312,750

1,354,750

1,284,750

2,193,500

6
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ต.ค.

ไตรมาส 1
พ.ย.

ม.ค.

ไตรมาส 2
ก.พ.

ธ.ค.

มี.ค.

12 เดือน

6%

7%

7%

6%

7%

1,844,200

98,000

96,000

153,000

116,000

12 เดือน

2%

1%

8%

2,540,000

46,800

20,000

9 งาน

8%

2,735,180
2 งาน

รายการ/
กิจกรรม

ค่าถ่วง
นาหนัก

เป้าหมาย/
งบประมาณ

9. การดาเนินงาน
ของฝ่ายการเงิน
และบัญชี
10. การ
ดาเนินงานของ
ฝ่ายจัดซื้อและ
พัสดุ
11. การ
ดาเนินงานของ
ฝ่ายบริการ
วิชาการและ
บริหารทรัพย์สิน
12. การ
ดาเนินงานของ
ฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน
13. การ
ดาเนินงานของ
ฝ่ายออกแบบและ
พัฒนาอุปกรณ์
14. การ
ดาเนินงานของ
ฝ่ายนวัตกรรม
และเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนรู้

7

6

6

6

เม.ย.

ไตรมาส 3
พ.ค.

ก.ค.

ไตรมาส 4
ส.ค.

มิ.ย.

ก.ย.

7%

26%

7%

7%

6%

7%

7%

185,200

99,000

596,000

96,000

99,000

96,000

96,000

114,000

6%

12%

5%

4%

9%

26%

4%

20%

3%

40,100

20,000

330,000

171,500

170,000

320,000

670,000

170,000

520,000

61,600

8%

9%

8%

8%

9%

9%

9%

9%

9%

8%

6%

62,000

63,000

64,000

69,000

87,540

176,540

143,165

372,785

566,660

216,745

218,245

695,500

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

12%

6

6

12 เดือน

25%

25%

25%

25%

126,250

25,250

25,250

25,250

25,250

2 งาน

6%

8%

11%

9%

9%

8%

10%

10%

9%

7%

7%

6%

983,000

70,800

68,500

123,300

100,300

71,200

68,500

71,200

106,000

72,400

68,500

71,900

90,400

25,250
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รายการ/
กิจกรรม

ค่าถ่วง
นาหนัก

15. การ
ดาเนินงานของ
ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ
16. การ
ดาเนินงานศูนย์
ประสานและ
บูรณาการ
ทุนการศึกษา
17. การสนับสนุน
งบประมาณให้
หน่วยงาน
ภายนอก
รวมงบประมาณ
ทังสิน

7

ต.ค.

ไตรมาส 1
พ.ย.

ธ.ค.

474 สิทธิ์

5%

5%

22,192,600

274,580

เป้าหมาย/
งบประมาณ

ม.ค.

ไตรมาส 2
ก.พ.

เม.ย.

ไตรมาส 3
พ.ค.

มี.ค.

20%

10%

5%

810,590

1,773,830

2,688,260

730,830

10%

3%

79,750

42,000

ก.ค.

ไตรมาส 4
ส.ค.

มิ.ย.

ก.ย.

10%

10%

5%

10%

5%

5%

10%

1,758,680

2,103,050

2,315,030

1,856,530

1,405,130

1,239,530

5,236,560

15%

10%

5%

30%

15%

217,900

101,650

47,000

252,000

102,450

7
17 ฉบับ
1,090,000
3

100

34,000

2 หน่วยงาน

25%

300,000

100,000

12%
43,000

78,750

48,000

25%

43,500
50%
200,000

352,170,330 24,145,143 27,727,505 28,252,868 29,279,548 27,495,858 28,314,358 30,327,465 30,319,415 30,243,340 29,122,865 29,085,465 37,856,500
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งบลงทุน
รายการ/
กิจกรรม
1. ออกแบบ
อาคารสานัก
งาน สสวท.
2. จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่
ข่ายและ
อุปกรณ์จัดเก็บ
ข้อมูล เพื่อ
ทดแทนชุดเดิม
3. จัดซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์
4. จัดซื้ออุปกรณ์
กระจายสัญญาณ
5. จ้างพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
เพื่อบริหาร
จัดการทุน
การศึกษา การ
พัฒนาระบบ
จัดการบริหารทุน
การศึกษา

ค่าถ่วง เป้าหมาย/
น้าหนัก งบประมาณ
5

25 รายการ

ต.ค.

ไตรมาส 1
พ.ย.

10%

30%

4 เครื่อง

ม.ค.

4
5

50 สิทธิ์/1
ระบบ
288,500
6 เครื่อง
600,000
8 ระบบ

3,250,000

เม.ย.

50%

10%

30%

30%

30%

ไตรมาส 3
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ไตรมาส 4
ส.ค.

ก.ย.

14,281,150 5,712,460
10%

3,113,700
4

มี.ค.

8,568,690

28,562,300
5

ธ.ค.

ไตรมาส 2
ก.พ.

3,113,700

10%
10%

10%
10%

10%
20%
10%

20%
20%

20%

30%

20%

288,500
20%
200,000

10%

20%

400,000
30%

30%

1,300,000

1,950,000
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รายการ/
กิจกรรม
6. การพัฒนา
แพลทฟอร์ม
สาหรับการเรียน
การสอนออนไลน์
7. ระบบการ
สอบออนไลน์
(Online
Testing
System)
8. ระบบอบรม
ครูส่วนการ
แสดงผลข้อมูล
เชิงลึก
9. ระบบบริหาร
จัดการต้นฉบับ
10. ระบบบริหาร
งานขายและ
วิเคราะห์การขาย
11. เครื่องสแกน
เอกสารตั้งโต๊ะ
12. เครื่องพิมพ์
หมึก Latex

ค่าถ่วง เป้าหมาย/
น้าหนัก งบประมาณ
4

ต.ค.

ไตรมาส 1
พ.ย.

2 ระบบ

ธ.ค.

ม.ค.

ไตรมาส 2
ก.พ.

10%

10%

20%

595,000
4

มี.ค.
10%

เม.ย.

ไตรมาส 3
พ.ค.

มิ.ย.

10%

10%

10%

95,000

ก.ย.

10%

5%

5%

150,000

10%

1 ระบบ

ก.ค.

ไตรมาส 4
ส.ค.

20%

30%

240,000
5

1 ระบบ

5

10%

30%

10%

20%

20%

20%

20%

1 เครื่อง
802,500

20%

5%
280,500

20%
20%

20%

20%

20%

20%
3,200,000

3,200,000

4

20%

220,000

1 ระบบ

2 เครื่อง
64,000

5%
654,500

1 ระบบ
220,000

4

20%
240,000

935,000
4

350,000

100%
64,000
10%

40%

50%
802,500

20%

148

รายการ/
กิจกรรม

ค่าถ่วง เป้าหมาย/
น้าหนัก งบประมาณ

13. เครื่องพิมพ์
3 มิติ
14. หน่วยความ
จาหลักของ
คอมพิวเตอร์
(RAM)
15. การปรับปรุง
ระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
(e-HR)
16. อุปกรณ์ผลิต
สื่อออนไลน์

4

17. กล้องพร้อม
อุปกรณ์สาหรับ
งานประชุม
18. การซื้อสิทธิ์
การใช้งานภาพ
และคลิปวีดิทัศน์
Shutterstock

3

3

4

1 เครื่อง
420,000
2 อัน

ต.ค.

ไตรมาส 1
พ.ย.

10%

40%

ธ.ค.

ม.ค.

ไตรมาส 2
ก.พ.

มี.ค.

50%

50%

13,000

13,000

1 งาน

10%

20%

1 ชุด

40%

20%

40%

60,000

631,300

40%
90,000

1 ชุด

150 ภาพ/
200คลิป

30%

50%

10%
230,000

90,000

4

มิ.ย.

50%
420,000

230,000
3

เม.ย.

ไตรมาส 3
พ.ค.

40%
60,000

50%

25%

631,300

25%

ก.ค.

ไตรมาส 4
ส.ค.

ก.ย.
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รายการ/
กิจกรรม
19. การซื้อสิทธิ์
การใช้งานภาพ
และคลิปวีดิทัศน์
Shutterstock
วิชาคณิตศาสตร์
20. เครื่องเจียร์

ค่าถ่วง เป้าหมาย/
น้าหนัก งบประมาณ
4

ต.ค.

ไตรมาส 1
พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

150 ภาพ
300,000
1 เครื่อง
3,800

10%

40%

50%
3,800

21. เครื่องตัด
เอนกประสงค์ไร้
สาย
22. เครื่องจ่าย
แรงดันไฟฟ้า
กระแสตรง
23. เครื่องซักผ้าอบผ้า

3

1 เครื่อง

10%

40%

50%

24. ตู้เย็นมินิบาร์

3

15,000

15,000
3

1 เครื่อง

10%

40%

50%
100,000

100,000
3

1 เครื่อง

20%

30%

30%

20%
38,000

38,000

3

16 ตู้
100,000

20%

1 เครื่อง

20%

15,000

มี.ค.

เม.ย.

ไตรมาส 3
พ.ค.

50%

50%
300,000

3

25. ตู้เย็น

ไตรมาส 2
ก.พ.

30%

30%

20%
100,000

30%

30%

20%
15,000

มิ.ย.

ก.ค.

ไตรมาส 4
ส.ค.

ก.ย.
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รายการ/
กิจกรรม
26. ครุภัณฑ์ตาม
ความต้องการ
ของหน่วยงาน
รวม
งบประมาณ
ทังสิน

ค่าถ่วง เป้าหมาย/
น้าหนัก งบประมาณ
4

100

ต.ค.

ไตรมาส 1
พ.ย.

29
หน่วยงาน
800,000
44,687,100

631,300

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.

25%

25%

25%

25%

388,000

100,000

156,000

156,000

8,956,690 1,405,300

398,000

3,715,200 14,901,150 6,666,960 1,686,000

430,500

3,440,000 2,456,000

รายละเอียด
เงินกองทุนเพื่อนวัตกรรมและการพัฒนา สสวท.
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เงินกองทุนเพื่อนวัตกรรมและการพัฒนา สสวท.
1. แผนงาน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
2. ชื่อโครงการ พัฒนาและสงเสริมศักยภาพบุคลากร สสวท.
3. ลักษณะโครงการ

 ใหม

 ตอเนื่อง

4. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติ
ยุทธศาสตรชาติที่เกี่ยวของ

ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ

เปาหมายที่เกี่ยวของ

ประเด็นที่เกี่ยวของ

 ประเด็นที่ 4 ภาครัฐมีความทันสมัย
• ประเด็นยอยที่ 4.1 องคกรภาครัฐมีความยืดหยุน
เหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ
• ประเด็นยอยที่ 4.2 พัฒนาและปรับระบบ
 เปาหมายที่ 1 ภาครัฐมี
วิธีการปฏิบัตริ าชการใหทันสมัย
วัฒนธรรมการทํางานที่มุงผลสัมฤทธิ์
 ประเด็นที่ 5 บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง
และผลประโยชนสวนรวม
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจติ สํานึก
ตอบสนอง
มีความสามารถสูง มุงมั่นและเปนมืออาชีพ
ความตองการของประชาชนไดอยาง
• ประเด็นยอยที่ 5.1 ภาครัฐมีการบริหาร
สะดวก รวดเร็ว โปรงใส
กําลังคนที่มีความคลองตัว ยึดระบบคุณธรรม
• ประเด็นยอยที่ 5.2 บุคลากรภาครัฐยึดคานิยม
ในการทํางานเพื่อประชาชน มีคุณธรรมและมีการ
พัฒนาตามเสนทางความกาวหนา
ในอาชีพ

5. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ

ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการ
ในภาครัฐ การปองกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย

เปาหมายที่เกี่ยวของ

แนวทางที่เกี่ยวของ

 แนวทางการพัฒนา 1 ปรับปรุงโครงสราง
หนวยงาน บทบาท ภารกิจและคุณภาพบุคลากร
 เปาหมายที่ 1 ลดสัดสวนคาใชจา ย ภาครัฐใหมคี วามโปรงใส ทันสมัย คลองตัวมีขนาด
ดานบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพ ที่เหมาะสม เกิดความคุมคา
การบริหารจัดการ
• แนวทาง 1.2 ปรับปรุงกลไกการปฏิบัติงานของ
และการใหบริการของภาครัฐและ ภาครัฐใหมีลักษณะบูรณาการ สามารถสงเสริม
ประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจ
กระบวนการผลิตและการใหบริการของภาคเอกชนได
ของประเทศ
อยางมีประสิทธิภาพ
• แนวทาง 1.4 พัฒนาบุคลากรและปฏิรูประบบ
บริหารจัดการกําลังคนภาครัฐใหมปี ระสิทธิภาพ
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6. ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
นโยบายหลักขอที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย
นโยบายเรงดวน เรื่องที่ 7 การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21
7. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ขอยอยที่ 3.3 การพัฒนาการเรียนรู
เปาหมาย 1. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล มีทักษะที่จําเปนของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถแกปญหา
ปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอื่น อยางมีประสิทธิผล มีนิสัยใฝเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
2. คนไทยไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปญญา
8. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร สสวท. ปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565
ยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริมภาพลักษณองคกรและประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพิ่มการยอมรับ
สสวท. ในฐานะผูนําการเปลี่ยนแปลงการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีของเยาวชนใหทันสมัย
เปาประสงค บุคลากรมีความรูความสามารถ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในสายงานและสามารถเปนผูนํา
การเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ สงเสริมใหบุคลากรมี ศักยภาพในการพัฒนาหลักสูตร สื่อ กิจกรรมทางวิช าการเทีย บมาตรฐาน
นานาชาติและการเปนวิทยากรอยางมืออาชีพ
ผลผลิต
1. บุคลากรสายนักวิชาการ มีนวัตกรรมการศึกษาชั้นแนวหนาเปนที่ยอมรับดานกระบวนการจัดการเรียนรูข องประเทศ
2. บุคลากรสายวิชาการ มีศักยภาพในการพัฒนาหลักสูตร สื่อ กิจกรรมทางวิชาการเทียบมาตรฐานนานาชาติ
3. บุคลากร สสวท. มีความเปนผูนาํ มีความรูความสามารถเปนวิทยากร และสามารถนําการเปลีย่ นแปลงได
4. บุคลากรสายสนับสนุน มีความรู ความสามารถในการบริหารจัดการและสงเสริมการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
ผลลัพธ
9. หลักการและเหตุผล
ดวย สสวท. ไดจัดตั้งกองทุนเพื่อนวัตกรรมและการพัฒนา สสวท. ขึ้นโดยมีวัตถุประสงคประกอบการสําคัญใน
การสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากร สสวท. ริเริ่มสรางสรรคนวัตกรรมในการทํางาน ทั้งงานดานวิชาการและงานดาน
สนับสนุน การเพิ่มพูนศักยภาพ ทักษะบุคลากรใหทันการเปลี่ยนแปลงและการขับเคลื่อนยุทธศาสตรขององคกรตลอดจน
การสนับสนุนใหเกิดกิจกรรมการดําเนินการวิจัยและพัฒนาของ สสวท.
การดําเนินการในแผนงานดานกองทุนเพื่อนวัตกรรมและการพัฒนา สสวท. จะชวยสงเสริมใหบุคลากร สสวท.
เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนางาน กระบวนการทํางาน สรางใหบุคลากร สสวท. เปนที่ยอมรับทั้งในระดับหนวยงาน
องคกร และประเทศ อันจะเสริมสรางขวัญกําลังใจและความภาคภูมิใจใหแกบุคลากร เชื่อมโยงไปสูการพัฒนาองคกรให
ไปถึงเปาหมายในระยะยาวตอไป
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10. วัตถุประสงค
1. ดานการริเริ่มสรางสรรคนวัตกรรม
1.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรของ สสวท. ในการสรางนวัตกรรมและการสรางสรรคงานอยางเปนระบบ
1.2 สนับสนุนกิจกรรมการริเริ่มสรางสรรคนวัตกรรม รวมถึงการนํานวัตกรรมและการสรางสรรคไปใช
ประโยชนในเชิงพาณิชย หรือเพื่อสังคม
1.3 สนับสนุน สงเสริมใหมีการเผยแพรการสรางสรรคและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ
1.4 สนับสนุนและเสริมสรางขวัญกําลังใจใหแกบุคลากรที่มผี ลงานการสรางสรรคนวัตกรรมเปนที่ยอมรับ
2. ดานทรัพยากรบุคคล
2.1 พัฒนาความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน
2.2 เพิ่มศักยภาพบุคลากร สสวท. สงเสริม สนับสนุนใหไดมีโอกาสพัฒนาความรูความสามารถ และ
ประสบการณทางวิชาการ
2.3 สงเสริมศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานใหดียิ่งขึ้น
2.4 สนับสนุน สงเสริมยกยองเชิดชูเกียรติ บุคลากรที่ปฏิบัติงานดีเดน ผูมีผลงานดีเดน ผูเสียสละ และสราง
คุณประโยชนตอ สสวท.
2.5 คัดเลือก สรรหาบุคคลที่มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค เขาเปนพนักงาน สสวท.
3. ดานการวิจัยและพัฒนา
3.1 สนับสนุนกิจกรรมการดําเนินการวิจัยและพัฒนาของ สสวท.
3.2 สนับสนุนกิจกรรมและการดําเนินงานที่สงเสริมและพัฒนางานวิจัยใหมีคุณภาพ รวมถึงพัฒนางานประจํา
สูงานวิจัย
3.3 สนับสนุน สงเสริม ใหมีการนําผลการวิจัยไปขยายผลใหเกิดประโยชนมากยิ่งขึ้น
3.4 สนับสนุนและเสริมสรางขวัญกําลังใจใหแกบุคลากรที่มีผลงานวิจัยเปนที่ยอมรับ
11. ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของโครงการ
ตัวชี้วัดผลผลิต
เชิงปริมาณ
1. จํานวนผลงานวิจัยและนวัตกรรม
2. จํานวนบุคลากรทีไ่ ดรับการพัฒนาศักยภาพ
3. บุคลากร สสวท. ไดรับการสนับสนุนทุนการศึกษาตอ ทั้งในและ
ตางประเทศ
เชิงคุณภาพ
1. จํานวนผลงานนวัตกรรมที่มีคณ
ุ ภาพผานการพิจารณาจาก
คณะกรรมการ

12. กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรับประโยชน

บุคลากร สสวท.

หนวยนับ

2563

คาเปาหมาย
2564 2565

ผลงาน
ราย
ทุน

60
150
11

10
150
10

10
150
12

10
150
13

10
150
14

ผลงาน

-

10

10

10

10

2566

2567
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13. สถานที่ดําเนินการ

สสวท.

14. ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
15. วงเงินโครงการ ป พ.ศ. 2564 จํานวน 8,150,000 บาท
16. เปาหมายและงบประมาณ
กิจกรรม

พัฒนาและสงเสริม
ศักยภาพบุคลากร
สสวท.
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

2563

เปาหมาย
2564 2565 2566

2567

60
ผลงาน/
11 ทุน

10
ผลงาน/
10 ทุน

10 10,213,500 8,150,000 8,150,000 8,150,000 8,150,000
ผลงาน/
14 ทุน

10
ผลงาน/
12 ทุน

10
ผลงาน/
13 ทุน

2563

งบประมาณ
2564
2565

2566

2567

10,213,500 8,150,000 8,150,000 8,150,000 8,150,000
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17. แผนการดําเนินงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
กิจกรรม

คาถวง
น้ําหนัก

เปาหมาย/
งบประมาณ

พัฒนาและสงเสริมศักยภาพ

100

บุคลากร สสวท.
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

100

ต.ค.

ไตรมาส 1
พ.ย.

ม.ค.

ไตรมาส 2
ก.พ.

ธ.ค.

10 ผลงาน/ 10 ทุน

3%

4%

8,150,000

-

8,150,000

-

เม.ย.

ไตรมาส 3
พ.ค.

มี.ค.

8%

15%

3%

-

3,906,225

144,300

-

3,906,225

144,300

ก.ค.

ไตรมาส 4
ส.ค.

มิ.ย.

ก.ย.

7%

13%

16%

3%

18%

10%

-

-

441,000

441,000

442,000

770,000

932,475

788,000

285,000

-

441,000

441,000

442,000

770,000

932,475

788,000

285,000
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18. หนวยงานรับผิดชอบกิจกรรมและหนวยงานรวมดําเนินงาน
กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กิจกรรม

พัฒนาและสงเสริมศักยภาพ ฝายทรัพยากร
บุคลากร สสวท.
บุคคลและ
พัฒนาองคกร

หนวยงานของ สสวท.
ที่รวมดําเนินการ
หนวยงาน

บทบาท/หนาที่

- บุคลากร สสวท.ทุกคน - ใหความรวมมือและ
สนับสนุนในการ
เขารวมกิจกรรม

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

หนวยงานภายนอก
ที่รวมดําเนินการ
หนวยงาน
- วิทยากรจาก
หนวยงานภาครัฐ
และเอกชน
- หนวยงานภาครัฐ
- หนวยงาน
ภาคเอกชน
- สถาบันการศึกษา

โทรศัพท 0-2392-4021 ตอ 1226

โทรศัพท 0-2392-4021 ตอ 1218

บทบาท/หนาที่
- ดําเนินการพัฒนา
บุคลากร ใหเปนไปตาม
แผนงานและ
วัตถุประสงค ที่ สสวท.
กําหนดไว
- สนับสนุนทุนวิจยั
ผลงานวิจัย

