
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.)

แผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 



สสวท. เป็นองค์กรหลักของประเทศที่
พัฒนาให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
ทัดเทียมนานาชาติ

วิสัยทัศน์ สสวท.



 ริเริ่ม ด าเนินการ ส่งเสริม ประสาน และจัดให้มีการศึกษาค้นคว้า วิจัยและพัฒนาหลักสูตร วิธีการ
เรียนรู้ วิธีสอนและการประเมินผล

 ส่งเสริม ประสาน และจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรการฝึกอบรมครู อาจารย์ นักเรียน นิสิตและ
นักศึกษา

 ส่งเสริม ประสาน และจัดให้มีการค้นคว้า วิจัย ปรับปรุง และจัดท าแบบเรียน แบบฝึกหัด เอกสาร
ทางวิชาการ และสื่อการเรียนการสอนทุกประเภท 

 ส่งเสริมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพและการประเมินมาตรฐานการศกึษาทางด้าน 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในสถานศกึษา 

 พัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ ตลอดทั้งการส่งเสริมการผลิตครู อาจารย์ที่มี
ความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 


ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นหน่วยงานอื่นของรัฐหรือ
หน่วยงานของเอกชนที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา หรือสถานศึกษาเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับ
พันธกิจตาม 1. ถึง 5.

พันธกิจ และภารกิจตามกฎหมาย
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ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาก าลงัคนและเครือข่ายสนับสนุนการจัดการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลย ีอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การขับเคลื่อนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีเชิง
บูรณาการและพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใชก้ลไกการเรียนรู้ทีเ่ป็น
นวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ สสวท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2561

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสื่อสารประชาสัมพันธเ์ชิงรุกเพือ่ส่งเสรมิการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาระบบการบริหารจดัการและระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
ของค์กรให้เป็นองค์กรแห่งคุณภาพและยกระดับคุณภาพบุคลากรโดยใช้
ระบบสมรรถนะ

การยกระดับการพฒันาหลกัสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้           
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ใช้ง่ายและมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล



ผลส าเร็จของ สสวท. 
ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน

ผลกระทบ

เยาวชนไทยมีความรู้ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ การใช้ข้อมูล และ/หรือแก้ปัญหาโดยใช้

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี                    
ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตหรืออาชีพ



ผลลัพธ์

1. นักเรียนไทยมีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ระดับชาติและทัดเทียมนานาชาติ

2. ประเทศไทยมีนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้าน

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ทีเ่พิ่มขึ้นจาก

การสร้างนักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษ



 กระทรวงศึกษาธกิาร เช่น สพฐ. สกอ. สอศ. สกศ. สป. สทศ. สกสค.
 กระทรวงวิทยาศาสตร์ เช่น สวทช. อพวช. 
 กระทรวงมหาดไทย เช่น อปท. กทม. ตชด.
 ส านักนายกรัฐมนตร ีเช่น ส านักงาน ก.พ. สมศ.
 กระทรวงการคลัง เช่น ธนาคารออมสิน สนง.สลากกินแบ่งรฐับาล
 มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรฯ (มอนส.)  มูลนิธิ สอวน. 
 โรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดารตามพระราชด ารสิมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

โรงเรียน ตชด. โรงเรียนพระปริยัติธรรม 
 องค์กรภาคเอกชน เช่น บ.การบินไทย  บ.เชฟรอนประเทศไทย บ.ทรูวิชันส์ 

บ.อินเทลไมโคร อิเล็กทรอนิกส์  บ.เอดูพารค์ 
 องค์การระหว่างประเทศ เช่น McGraw-Hill Education  สถาบันหลักสูตรและ

การประเมินสาธารณรัฐเกาหลี(KICE) SEAMEO  OECD  CIE 

หน่วยงานที่ร่วมมือด าเนินงานกับ สสวท. อย่างใกล้ชิด



ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาในปี 2558



ประเมินกรอบหลักสูตรและตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2557)  
โดยความร่วมมือกับ Cambridge International Examinations (CIE)

ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาในปี 2558



 พัฒนาและสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติ ศูนย์
สะเต็มศึกษาภาคและโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา

- บริหารจัดการศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติ และสนับสนุนศูนย์สะเต็มศึกษาภาค 13 ศูนย์ 
- พัฒนาโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา 91 โรง
- พัฒนาทูตสะเต็มศึกษา จ านวน 100 คน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนใน   

โรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา
- พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา จ านวน 25 กิจกรรม
- พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามแนวทางสะเต็มศึกษา ในโรงเรียนเครือข่าย                  

สะเต็มศึกษาภาค/การขยายผลจากโรงเรียน เครือข่ายสะเต็มศึกษาภาค จ านวน 4,000 คน
- จัดกิจกรรม Thailand STEM Festival 2015 ใน 4 ศูนย์สะเต็ม ศึกษาภาค โดย

มีผู้เข้าร่วมงาน จ านวน 65,307 คน
- จัดท ามาตรฐานการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา 
- พัฒนาเว็บไซต์สะเต็มศึกษา www.stemedthailand.org) โดยมีผู้เข้าใช้งาน

ประมาณ 371,000 คน

ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาในปี 2558

http://www.stemedthailand.org/


 พัฒนาและขยายบริการศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี (IPST Digital Learning Space) ที่เชื่อมโยงในระดับ 
ประเทศและนานาชาติ โดยจัดตั้งศูนย์บริการครบวงจรของศูนย์เรียนรู้ดิจิทัล
ระดับชาติ   มีผู้ใช้บริการ 3.5 ล้านคน

ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาในปี 2558



พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามโครงการในพระราชด าริฯ และโครงการเฉลิม
พระเกียรติฯ

สสวท. ได้พัฒนาสื่อการเรยีนการสอนเฉลมิพระเกียรตสิมเด็จพระเทพฯ ในวโรกาส
ครบ 60 พรรษา ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูไม่ครบชั้น โดยได้จดัท า

- ชุดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ภายใต้โครงการ
"สื่อ 60 พรรษา เฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระเทพฯ" 

- หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกสใ์น 8 รายวิชา รวมทั้งพัฒนาครูในโรงเรียน 
พระราชด าริฯ และโรงเรียนในทอ้งถิ่นทุรกันดาร

ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาในปี 2558



 พัฒนาและส่งเสริม นักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี 

- เป็นเจ้าภาพจัดการแขง่ขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่ 56 พ.ศ. 2558 
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเป็นองค์
ประธานในพิธีเปิดการแข่งขนั มปีระเทศเข้าร่วมแข่งขัน 108 ประเทศ ผู้ร่วมแข่งขัน 889 คน

- พัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ โดยคัดเลือกและพัฒนานักเรียน นักศึกษาใน 
โครงการ พสวท. โครงการ สควค. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ โครงการห้องเรียนพิเศษ และ 
โครงการโอลิมปิกวิชาการ  

- นักเรียนในโครงการได้รับรางวัลระดบัชาติและระดับนานาชาต ิเช่น เหรียญรางวัลจาก
การแข่งขัน โอลิมปิกวิชาการ จ านวน 32 รางวัล รางวัลจากการน าเสนอผลงานของนักเรียน
ในโครงการห้องเรียนพเิศษ จ านวน 6 รางวัล เหรียญรางวัลจากโครงการพฒันาอัจฉรยิภาพฯ 
จ านวน 415 คน

ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาในปี 2558



ผลส าเร็จที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ
และประชาชน 5 ด้านตามยุทธศาสตร์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
( ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2559)



 หลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี มีคุณภาพทัดเทียมนานาชาติ 

- กรอบหลักสูตร และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้  
คณิตศาสตร์ และวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและวิชาออกแบบและเทคโนโลยี 12 เล่ม 
รวมท้ังคู่มือการใช้หลักสูตร 

- พัฒนาหนังสือเรียน  คู่มือครู  แบบฝึกทักษะ แบบทดสอบ ระดับประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย พัฒนาชุดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
ของเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี และพัฒนาปรับปรุงต้นแบบสื่ออุปกรณ์ประกอบการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

- วิจัยติดตามผลการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลย ี
ของครู และวิจัยประเมินร่วมกับนานาชาติ 3 เรื่อง (โครงการ PISA ,TIMSS, ICILS)

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การยกระดับการพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ใช้ง่ายและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล



 โรงเรียน 130 แห่ง จัดการศึกษาเรียนรู้ด้านสะเต็มศึกษา

 ครูและบุคลากรทางการศึกษา 3,224 คน มีความรู้ความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้ด้านสะเต็มศึกษา

 นักเรียน 96,720 คน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา โดยใช้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตหรืออาชีพ

 นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและประชาชน  2.9 ล้านราย 
ใช้บริการศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สะเต็มศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การขับเคลื่อน การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ เทคโนโลยีเชิงบูรณาการและ

พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้กลไกการเรียนรู้ที่เป็นนวัตกรรม



 พัฒนาหลักสูตรอบรมครู ศึกษานิเทศก์ ครูช านาญการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 13 หลักสูตร และหลักสูตรอบรมครูคณิตศาสตร์ระดบั
ประถมศึกษาร่วมกับ ORIGO Education Thailand ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 ครูต้นแบบ 1,041 คน มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลยีไดอ้ย่างเหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน

 สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและสนับสนุนการจดัการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 10 หน่วยงาน 

 จัดท ากิจกรรมการอบรมครูสะเต็มศึกษาสู่อาชีพ 7 เรื่อง เพื่อพัฒนาครูในโรงเรียน
พระราชด าริและโรงเรียนทอ้งถิ่นทุรกันดาร และคู่มือและใบกิจกรรมและวีดิทัศน์ตัวอย่าง
กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตรน์้อย

 นักเรียน นักศึกษาในโครงการ พสวท. สควค. อัจฉริยภาพ  ห้องเรียนพิเศษ และโอลิมปิก
วิชาการ ได้รับการพัฒนาและสง่เสริม จ านวน 11,573 คน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาก าลังคนและเครือข่ายสนับสนุนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

และเทคโนโลยี อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 



 เยาวชนและประชาชนตระหนักและเห็นความส าคัญของการเรียนรู้และการใช้  

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตหรืออาชีพ 
- จัดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตรเ์พือ่การเรียนรู้ คร้ังที่ 11 ในหัวข้อ 
“ปีสากลแห่งแสง” ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา กรุงเทพ และศูนย์
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 18 แห่งทั่วภูมิภาค มีผู้เข้าร่วมงาน 361,864 คน 

- จัดนิทรรศการและกิจกรรมวิชาการเพือ่เผยแพร่ส่งเสริมความตระหนักและการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 คร้ัง

- จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่ผลงานของ สสวท.

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี



 เป็นองค์กรแห่งคุณภาพและมีธรรมาภบิาล
- ประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
- จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงองค์กร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 เป็นองค์กรที่ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการและการบริการ
ประชาชน

- จัดท าฐานข้อมูลทางด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลย ี
(SMT Educational Database Management System)

- วิเคราะห์มุมมองรูปแบบการติดตามงานของระบบข้อมูลเพื่อช่วยในการวิเคราะห์
และตัดสินใจของผู้บรหิาร 

 บุคลากรขององค์กรมีสมรรถนะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
เพียงพอ เพ่ือเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ

- พัฒนาศักยภาพบุคลการตามนโยบายและความต้องการขององค์กร  

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรให้เป็น

องค์กรแห่งคุณภาพและยกระดับคุณภาพบุคลากรโดยใช้ระบบสมรรถนะ  



ผลส าเร็จที่จะน าส่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560



ผลส าเร็จที่จะน าส่งเพื่อสนองตอบนโยบาย
และยุทธศาสตร์ส าคัญของประเทศ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

นโยบาย/ยุทธศาสตร์
 สะเต็มศึกษา

 การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
 รัฐบาลดิจิทัล

 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ
 การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม
 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)



ขยายการจัดการศึกษาเรียนรูด้้านสะเต็มศึกษาในทุกภูมิภาค ให้ครอบคลุม
นักเรียน 540,000 คน ครู 67,500 คน โรงเรียนเครือขา่ยสะเต็มศึกษา 
2,250 โรงเรียน และโรงเรียนเครือข่ายประชารัฐ 3,344 โรงเรียน โรงเรียน
พี่เลี้ยงสะเต็มศึกษา 154 โรงเรียน

โดยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับ
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 จังหวัด 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 มหาวิทยาลัย
 ภาคเอกชน
 ทูตสะเต็ม

1. สะเต็มศึกษา



 เพิ่มจ านวนนักเรียน นักศึกษาที่มคีวามสามารถพเิศษด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้ง โครงการอัจฉริยภาพฯ และโอลิมปิก 
วิชาการ เพื่อสร้างก าลังคนที่มีความรู้และทักษะใหป้ระเทศ

- โดยในปี 2560 จะพัฒนาความสามารถพิเศษของนักเรียน นักศึกษา 
43,950 คน

- อีกทั้งขยายจ านวนสถานศึกษาทีจ่ะมาร่วมมือเป็นฐานการสรา้ง 
นักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษ ให้เป็นห้องเรียนพเิศษ
วิทยาศาสตร์ 49 แห่ง ในปี 2560 

2. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ



 เพิ่มศักยภาพและขยายบริการศูนยก์ารเรียนรูด้ิจิทัลระดับชาติด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา (IPST Digital 
Learning Space) ให้สามารถบริการ 6 ระบบหลัก คือ ระบบอบรมครู 
ระบบการสอนออนไลน์  ระบบโรงเรยีน  ระบบคลังสือ่ดิจิทัล ระบบการ
เรียนรู้ร่วมกัน และระบบส านกัพิมพอ์ิเล็กทรอนิกส์

 โดยผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงได้ทั่วประเทศ และเรียนรู้ได้จากทุกที่ทุก
เวลา ในปี 2560 จะเพิ่มจ านวนผู้ใชบ้ริการเป็น 4 ล้านราย

3. รัฐบาลดิจิทัล



 วิจัยและพัฒนาหนังสือเรียน คู่มือครู และสื่อประกอบหลักสูตรอนาคต  
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และการน าไปใช้ จ านวน 12 ชั้นปี
(ป.1 – ม.6) เพื่อพัฒนานักเรียนไทยให้มีความรู้ ความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีทัดเทียมนานาชาติ

4. การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ
และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ



 เพิ่มคุณภาพของการจัดการเรียนรู้ ครูและสื่อส าหรับโรงเรียนขนาดเลก็
และโรงเรียนที่ด้อยโอกาสและอยู่ห่างไกล ตามโครงการในพระราชด าริฯ  
และโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ

 ยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 10,900 โรง

 เพิ่มความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค ASEAN ด้านสะเต็มศึกษาและการ
ประชุมวิชาการระดับ ASEAN

6. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน – AEC 

5. การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม



ผลส าเร็จที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ

และประชาชน 5 ด้านตามยุทธศาสตร์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560



1. การยกระดับการ
พัฒนาหลักสูตร 
สื่อและ
กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี ที่ใช้ง่าย
และมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล

1. การจัดการเรียนการสอนด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีของประเทศมีคณุภาพ
สูงขึ้น ทัดเทียมนานาชาติ

1. หลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามาตรฐานสากล
เน้นการคิด วิเคราะห์และการน าไปใช้ 
200 รายการ

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา 71,500 คน 
มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ 
เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมกับศักยภาพ
ของผู้เรียน

3. นักเรียน 540,000 คน มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวัน

ประโยชน์ต่อประเทศชาติ 
(ผลลัพธ์และผลกระทบ)ยุทธศาสตร์ ประโยชน์ต่อประชาชน



2. การขับเคลื่อน 
การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีเชิง
บูรณาการและ
พัฒนาทักษะการ
คิดวิเคราะห์โดยใช้
กลไกการเรียนรู้ที่
เป็นนวัตกรรม

1. ก าลังคนที่มีพ้ืนความรู้ในเชิง
บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ของ
ประเทศเพิ่มขึ้น

2. ขยายโอกาสการเรียนรู้ เชื่อมโยง
ข้อมูลข่าวสารและแหล่งเรียนรู้ให้
สามารถเข้าถึงผู้รับบริการได้อย่างมี
คุณภาพ

1. นักเรียน 540,000 คน มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา โดยใช้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
ในชีวิตหรืออาชีพ

2. นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรทางการ     
ศึกษาและประชาชน 4 ล้านราย ใช้บริการ
ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษา

ประโยชน์ต่อประเทศชาติ 
(ผลลัพธ์และผลกระทบ)ยุทธศาสตร์ ประโยชน์ต่อประชาชน



3. การพัฒนา
ก าลังคนและ
เครือข่ายสนับสนุน
การจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

1. ได้ก าลังคนที่มีศักยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีในการเพิ่มขีดความ  
สามารถในการแข่งขันของประเทศ

2. ได้เครือข่ายที่เข้มแข็งด้านการศึกษา 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีของประเทศ

3. ได้นักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็น
ก าลังส าคัญในการสร้างนวัตกรรม
ใหม่ๆ  ในการพัฒนาประเทศ

(ปีละประมาณ 60 คน)

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สะเต็มศึกษา ที่เน้นทักษะ กระบวนการ
คิดวิเคราะห์

2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่สามารถน าไปใช้ในชีวิตหรืออาชีพ

ประโยชน์ต่อประเทศชาติ 
(ผลลัพธ์และผลกระทบ)ยุทธศาสตร์ ประโยชน์ต่อประชาชน



4. การสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์
เชิงรุกเพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี

1. พลเมืองของประเทศมีพ้ืนฐาน ความรู้
ความเข้าใจในการด ารงชีวิต 
การตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างมี      
เหตุมีผลโดยอาศัยหลักการทาง 
วิทยาศาสตร์

1. เยาวชนและประชาชนตระหนักและเห็น
ความส าคัญของการเรียนรู้และการใช้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
ในชีวิตหรืออาชีพ

ประโยชน์ต่อประเทศชาติ 
(ผลลัพธ์และผลกระทบ)ยุทธศาสตร์ ประโยชน์ต่อประชาชน



5. การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
และระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศของ
องค์กรให้เป็น
องค์กรแห่ง
คุณภาพและ
ยกระดับคุณภาพ
บุคลากรโดยใช้
ระบบสมรรถนะ

1. เป็นองค์กรของประเทศที่พัฒนา         
ให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีทัดเทียมนานาชาติ

2. บุคลากรขององค์กรมีศักยภาพ
เพียงพอ เพื่อเป็นก าลังส าคัญในการ
พัฒนาประเทศด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

1. ประชาชนได้รับบริการจากองค์กรที่มีหลัก
ธรรมาภิบาลและบุคลากรที่มีศักยภาพ
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ประโยชน์ต่อประเทศชาติ 
(ผลลัพธ์และผลกระทบ)ยุทธศาสตร์ ประโยชน์ต่อประชาชน



ขอขอบคุณ


