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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี (สสวท.)

นางพรพรรณ  ไวทยางกูร

ผู้อํานวยการ



วิสัยทัศน์ สสวท.

สสวท .  เ ป็นองค์กรหลักของประเทศที่
พัฒนาให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถด้าน

วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

ทัดเทียมนานาชาติ



พันธกิจ และภารกิจตามกฎหมาย

1. รเิร ิม่ ดาํเนินการ สง่เสรมิ
 ประสาน และจดัใหม้กีารศกึษาคน้ควา้ 
วจิยัและพฒันาหลกัสูตร วธิกีารเรยีนรู ้

วธิสีอนและการประเมนิผล

1. รเิร ิม่ ดาํเนินการ สง่เสรมิ
 ประสาน และจดัใหม้กีารศกึษาคน้ควา้ 
วจิยัและพฒันาหลกัสูตร วธิกีารเรยีนรู ้

วธิสีอนและการประเมนิผล

2 สง่เสรมิ ประสาน และ

นกัเรยีน นิสติและนกัศกึษา

2. สง่เสรมิ ประสาน และ
จดัใหม้กีารพฒันาบุคลากร
การฝึกอบรมครู อาจารย ์
นกัเรยีน นิสติและนกัศกึษา

4 พฒันาระบบ
ประกนัคณุภาพและการประเมนิมาตรฐาน

การศกึษาทางดา้นวทิยาศาสตร ์คณิตศาสต
และเทคโนโลยใีนสถานศกึษา 

4. สง่เสรมิการพฒันาระบบ
ประกนัคณุภาพและการประเมนิมาตรฐาน

การศกึษาทางดา้นวทิยาศาสตร ์คณิตศาสต
และเทคโนโลยใีนสถานศกึษา 

3. สง่เสรมิ ประสาน และ
จดัใหม้กีารคน้ควา้ วจิยั ปรบัปรุง และ
จดัทําแบบเรยีน แบบฝึกหดั เอกสารทาง
วชิาการ และสือ่การเรยีนการสอน

3. สง่เสรมิ ประสาน และ
จดัใหม้กีารคน้ควา้ วจิยั ปรบัปรุง และ
จดัทําแบบเรยีน แบบฝึกหดั เอกสารทาง
วชิาการ และสือ่การเรยีนการสอน

ทุกประเภท 

5. พฒันาและสง่เสรมิผูม้คีวาม
สามารถพเิศษ ตลอดทัง้การสง่เสรมิ

การผลติครู อาจารยท์ีม่คีวามสามารถพเิศษ
ทางดา้นวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์

5. พฒันาและสง่เสรมิผูม้คีวาม
สามารถพเิศษ ตลอดทัง้การสง่เสรมิ

การผลติครู อาจารยท์ีม่คีวามสามารถพเิศษ
ทางดา้นวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์

และเทคโนโลย ี

6. ใหค้าํปรกึษาแนะนําแกก่ระทรวง
 ทบวง กรม สว่นราชการทีเ่รยีกชือ่อย่างอืน่ 
หน่วยงานอืน่ของรฐั หรอืหน่วยงานของเอกชน

ทีม่หีน้าทีเ่กีย่วกบัการจดัการศกึษา หรอื
สถานศกึษาเฉพาะในเร ือ่งทีเ่กีย่วกบั

พนัธกจิตาม 1. ถงึ 5.
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ยุทธศาสตร์ สสวท. 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2561

ยุทธศาสตร์ 1 การยกระดับการพัฒนาหลักสูตร สื่อและ   

 กระบวนการจัดการเรียนรู้

ยุทธศาสตร์ 2 การขับเคลื่อนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

         คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงบูรณาการและ   

         พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้กลไกการ

         เรียนรู้ที่เป็นนวัตกรรม



ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนากําลังคนและเครือข่ายสนับสนุนการ

         จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ

         เทคโนโลยี อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ยุทธศาสตร์ 4 การสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อส่งเสริม      

         การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ   

         เทคโนโลยี

ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและระบบ      

         เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรให้เป็นองค์กร  

         แห่งคุณภาพและยกระดับคุณภาพบุคลากรโดย

         ใช้ระบบสมรรถนะ



ผลสําเร็จของ สสวท. 

ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน

ผลกระทบ

เยาวชนไทยมีความรู้ความสามารถในการคิด

วิเคราะห์ การใช้ข้อมูล และ/หรือแก้ปญัหาโดยใช้

วิทยาศาสตร์ คณิตศาตร์และเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์

ในการดํารงชีวิตหรือประกอบอาชีพ



ผลลัพธ์

1. นักเรียนไทยมีความรู้ความสามารถด้าน

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านเกณฑ์

มาตรฐานระดับชาติและทัดเทียมนานาชาติ

2. ประเทศไทยมีนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญ

ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เพิ่มขึ้น

จากการสร้างนักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษ



หน่วยงานภายนอก 
   - กระทรวงศึกษาธิการ เช่น สพฐ. สกอ. สอศ. สกศ. สป. สทศ. สกสค.

    - กระทรวงวิทยาศาสตร์ เช่น สวทช. อพวช.

 - กระทรวงมหาดไทย เช่น อบท. กทม. ตชด.

 - สํานักนายกรัฐมนตรี เช่น สํานักงาน ก.พ. สมศ.

 - กระทรวงการคลัง เช่น ธนาคารออมสิน สนง.สลากกินแบ่งรัฐบาล

    - มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรฯ (มอนส)  มูลนิธิ สอวน. 

 - องค์การระหว่างประเทศ เช่น McGraw-Hill Education  สถาบัน
หลักสูตรและการประเมินสาธารณรัฐเกาหลี(KICE)

    - โรงเรียน ตชด. โรงเรียนพระปริยัติธรรม โรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดาร 
ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

หน่วยงานที่ร่วมมือดําเนินงานกับ สสวท. อย่างใกล้ชิด



ผลการดําเนินงานที่ผ่านมาในปี 2557

 ร่วมมือกับ สพฐ. พัฒนาการวัดผลประเมินผลตามแนวทางการประเมิน

PISA 

 ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย และความร่วมมือในการพัฒนาและการ

จัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา

     โดยได้จัดตั้งศูนย์สะเต็มศึกษาแหง่ชาติ ขึ้นที่ สสวท. และจัดตั้งโรงเรียนใน

สังกัด สพฐ. เป็นศูนย์สะเต็มศึกษาภาค จํานวน ๑๓ ศูนย์ ใน ๑๒ จังหวัด ได้แก่ 

เชียงใหม่ พิษณุโลก อุดรธานี ขอนแก่น นครราชสีมา อุบลราชธานี ชลบุรี

นครปฐม นนทบุรี กรุงเทพมหานคร นครศรีธรรมราช สงขลา และเครือข่าย

มหาวิทยาลยัพี่เลี้ยงศูนย์สะเต็มศึกษาภาค 



ผลการดําเนินงานที่ผ่านมาในปี 2557
 พัฒนาและขยายบริการศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลด้านวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (IPST Learning Space) ที่เชื่อมโยงใน
ระดับประเทศและนานาชาติ มีผู้ใช้บริการประมาณ 1.7 ล้านคน

 พัฒนาและส่งเสริม นักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างกําลังคนด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

           โดยในปี 2557 มีนักเรียนได้รับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติ เช่น 
นักเรียนทุน พสวท. ได้รับรางวัลจากการแข่งขนัประกวดโครงงาน จํานวน ๑๒ 
รางวัล นักเรียนในโครงการหอ้งเรียนพิเศษ จํานวน ๑๖ รางวัล เหรียญรางวัลที่ได้
จากการแข่งขนัโอลิมปิกวิชาการ จํานวน ๓๓ เหรียญ และได้รับเหรียญรางวัล
จากโครงการพัฒนาอัจริยภาพฯ จํานวน ๓๙๘ คน



ผลการดําเนินงานที่ผ่านมาในปี 2557

 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ในวโรกาส
ครบ ๖๐ พรรษา สําหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูไม่ครบชั้น 

       สสวท. ได้จัดทําชุดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ระดับประถม

ศึกษา ภายใต้โครงการ "สื่อ ๖๐ พรรษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ" 



ผลสําเร็จที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและ

ประชาชน 5 ด้านตามยุทธศาสตร์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558



 ยุทธศาสตร์ 1 การยกระดับการพัฒนาหลักสูตร สื่อและกระบวนการ
จัดการเรียนรู้

 การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
ของประเทศมีคุณภาพสูงขึ้น ทัดเทียมนานาชาติ

 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีไดอ้ย่างเหมาะสมกับ
ศักยภาพของผู้เรียน

 นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและนําไปใช้ใน
ชีวิตประจําวัน



 ยุทธศาสตร์ 2 การขับเคลื่อน การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีเชิงบูรณาการและพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้กลไก
การเรียนรู้ที่เป็นนวัตกรรม

 กําลังคนที่มีพื้นความรู้ในเชิงบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

     วิศกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ของประเทศเพิ่มขึ้น

 ขยายโอกาสการเรียนรู้  เชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารและแหล่งเรียนรู้ให้
สามารถเข้าถึงผู้รับบริการได้อย่างมีคุณภาพ

 นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา โดยใช้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตหรืออาชีพ

 นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปมี
ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีที่
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง



 ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนากําลังคนและเครือข่ายสนับสนุนการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

 ได้กําลังคนทีม่ศีักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ในการ
พัฒนาประเทศ

 ได้เครือข่ายที่เข้มแข็งด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของ
ประเทศ 

 ได้นักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยทีี่เป็นกําลังสําคัญในการ
สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ  ในการพัฒนาประเทศ

 ครูและบุคลากรทางการศึกษามคีวามรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลย ีที่เน้นทักษะ กระบวนการคิดวิเคราะห์

 นักเรียนมีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่สามารถนําไปใชใ้นการดํารงชีวิตหรือประกอบอาชพี



 ยุทธศาสตร์ 4 การสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

 พลเมืองของประเทศมีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจในการดํารงชีวิต การ

ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุมีผลโดยอาศัยหลักการทาง

วิทยาศาสตร์

 ประชาชนตระหนักและเห็นความสําคัญของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้



 ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศขององค์กรให้เป็นองค์กรแห่งคุณภาพและยกระดับคุณภาพ
บุคลากรโดยใช้ระบบสมรรถนะ

 เป็นองค์กรของประเทศที่พัฒนาให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถด้าน

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีทัดเทียมนานาชาติ

 บุคลากรขององค์กรมีศักยภาพเพียงพอ เพื่อเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนา
ประเทศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

 ประชาชนได้รับบริการจากองค์กรที่มีหลักธรรมาภิบาลและบุคลากรที่มี
ศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี



จุดมุ่งเน้นของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
จุดมุ่งเน้น 2 ด้าน 

1. ผลสําเร็จปีงบประมาณ พ.ศ 2558 ที่จะทําตอ่เนื่องปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559

  1.1 การดาํเนินงานดา้นสะเต็มศึกษาที่ขยายผลให้ครอบคลุม

กลุ่มเป้าหมาย นักเรียน 336,000 คน  ครู 9,600 คน 

   โรงเรียนเครือข่าย 800 โรง ใน 45 จังหวัด

   โรงเรียนเครือข่ายออนไลน์ 30,000 โรง ใน 77 จังหวัด



จุดมุ่งเน้นของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

1.2 การพัฒนาและขยายบริการศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลฯ ทาง intermet

และ Mobile application ให้สามารถครอบคลุมได้ทุกกลุ่มเป้าหมายและ

เรียนรู้ได้จากทุกที่ทุกเวลา ซึ่งประกอบด้วย 6 ระบบหลัก ดังนี้ ระบบอบรม

ครู  ระบบการสอนออนไลน์  ระบบโรงเรียน  ระบบคลังสื่อดิจิทัล ระบบ

การเรียนรู้ร่วมกัน และระบบสํานักพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งคาดว่าจะมี

ผู้ใช้บริการปีละประมาณ 2.5 ล้านคน



 2. โครงการ/กจิกรรมใหม่และที่จะเรง่รดัดาํเนินการในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559

 การวจิัยและพัฒนาหลักสูตรนาํรอ่งวิทยาศาสตรร์ะดบั

ประถมศึกษาที่เน้นการคิดวิเคราะห์แกป้ัญหาและการนาํไปใช้ 

จํานวน 54 โรง

 การพัฒนาหนงัสือเรียน คู่มือครูวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์

สําหรับหลักสูตรอนาคตจํานวน 12 ชั้นปี (ป.1-ม.6)

 การยกระดบัการเรยีนการสอนคณิตศาสตรร์ะดบัประถมศึกษาใน

โรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศด้วยวดีิทัศน์



ผลสําเร็จที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ

และประชาชน 5 ด้านตามยุทธศาสตร์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559



ยุทธศาสตร์ ประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประโยชน์ต่อประชาชน

1. การยกระดับ

การพัฒนา

หลักสูตร สื่อและ

กระบวนการ

จัดการเรียนรู้

1. การจัดการเรียนการสอนด้าน

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ

เทคโนโลยีของประเทศมี

คุณภาพสูงขึ้น ทัดเทียมนานาชาติ

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามี

ความรู้ความสามารถในการจัดการ

เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีได้อย่าง

เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน

2. นักเรียนมีความสามารถในการคิด

วิเคราะห์ แก้ปัญหาและนําไปใช้ใน

ชีวิตประจําวัน



ยุทธศาสตร์ ประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประโยชน์ต่อประชาชน

2. การขับเคลื่อน 

การเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์และ

เทคโนโลยีเชิง

บูรณาการและ

พัฒนาทักษะการ

คิดวิเคราะห์โดย

ใช้กลไกการ

เรียนรู้ที่เป็น

นวัตกรรม

1. กําลังคนที่มีพื้นความรู้ในเชิงบูรณา

การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์

ของประเทศเพิ่มขึ้น

2. ขยายโอกาสการเรียนรู้  เชื่อมโยง

ข้อมูลข่าวสารและแหล่งเรียนรู้ให้

สามารถเข้าถึงผู้รับบริการได้อย่าง

มีคุณภาพ

1. นักเรียนมีความสามารถในการคิด

วิเคราะห์และแก้ปัญหา โดยใช้

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ

เทคโนโลยีในชีวิตหรืออาชีพ

2. นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรทางการ

ศึกษาและประชาชนทั่วไปมีศูนย์เรียนรู้

ดิจิทัลด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

และเทคโนโลยีที่สามารถเรียนรู้ด้วย

ตนเอง (ผู้ใช้บริการ ปีละประมาณ 3 

ล้านคน)



ยุทธศาสตร์ ประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประโยชน์ต่อประชาชน

3. การพัฒนา

กําลังคนและ

เครือข่าย

สนับสนุนการ

จัดการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์และ

เทคโนโลยี อย่าง

มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล

1. ได้กําลังคนที่มีศักยภาพด้าน

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ

เทคโนโลยี ในการพัฒนาประเทศ

2. ได้เครือข่ายที่เข้มแข็งด้าน

การศึกษาวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี     

ของประเทศ 

3. ได้นักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็น

กําลังสําคัญในการสร้างนวัตกรรม

ใหม่ๆ ในการพัฒนาประเทศ

    (ปีละประมาณ 60 คน)

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้

ความสามารถในการจัดการเรียนการ

สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ

เทคโนโลยี ที่เน้นทักษะ กระบวนการ

คิดวิเคราะห์

2. นักเรียนมีความรู้ความสามารถ

ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ

เทคโนโลยีที่สามารถนําไปใช้ในการ

ดํารงชีวิตหรือประกอบอาชีพ



ยุทธศาสตร์ ประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประโยชน์ต่อประชาชน

4. การสื่อสาร

ประชาสัมพันธ์

เชิงรุกเพื่อส่งเสริม

การเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์และ

เทคโนโลยี

1. พลเมืองของประเทศมีพื้นฐาน 

ความรู้ความเข้าใจในการดํารง 

ชีวิต การตัดสินใจและแก้ปัญหาได้

อย่างมีเหตุมีผลโดยอาศัยหลักการ

ทางวิทยาศาสตร์

1. ประชาชนตระหนักและเห็นความ 

สําคัญของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถ

นําไปประยุกต์ใช้ในชีวิต ประจําวันได้



ยุทธศาสตร์ ประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประโยชน์ต่อประชาชน

5. การพัฒนา

ระบบการบริหาร

จัดการและระบบ

เทคโนโลยี

สารสนเทศของ

องค์กรให้เป็น

องค์กรแห่ง

คุณภาพและ

ยกระดับคุณภาพ

บุคลากรโดยใช้

ระบบสมรรถนะ

1. เป็นองค์กรของประเทศที่พัฒนาให้

นักเรียนมีความรู้ความสามารถ

ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ

เทคโนโลยีทัดเทียมนานาชาติ

2. บุคลากรขององค์กรมีศักยภาพ

เพียงพอ เพื่อเป็นกําลังสําคัญ    

ในการพัฒนาประเทศด้าน

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ

เทคโนโลยี

1. ประชาชนได้รับบริการจากองค์กร     

ที่มีหลักธรรมาภิบาลและบุคลากร     

ที่มีศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี


