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แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

คำ�นำ�

องค์ความรูแ้ ละทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ถือเป็นปัจจัยพืน้ ฐาน
ที่มีความส�ำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน
ของประเทศ และเพิ่มขีดความสามารถของประเทศในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ด้วยเหตุนี้
การปลูกฝังและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ตามศักยภาพและความถนัดส�ำหรับเยาวชนไทย จึงเป็นเรือ่ งทีม่ คี วามส�ำคัญยิง่ ทีจ่ ะเสริมสร้างให้
เยาวชนไทยมีความรูแ้ ละทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เตรียมความพร้อมให้เยาวชนไทย
มีทักษะที่จ�ำเป็นในศตวรรษที่ 21 เพื่อรองรับนโยบายประเทศไทย 4.0 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
แก้ไขปัญหา เกิดความคิดสร้างสรรค์ และสามารถน�ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการด�ำรงชีวติ หรือประกอบอาชีพ
อีกทั้งยังเป็นการสร้างรากฐานทางปัญญาให้เยาวชนไทยเติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในฐานะองค์กรในก�ำกับกระทรวงศึกษาธิการ
ทีม่ ภี ารกิจโดยตรงในการส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามวัตถุประสงค์ทรี่ ะบุในพระราชบัญญัติ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
จึงได้จดั ท�ำ “แผนปฏิบตั กิ ารเชิงกลยุทธ์  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562-2564” ส�ำหรับเป็นเครือ่ งมือในการก�ำกับทิศทางการปฏิบตั งิ านขององค์กรและกรอบการด�ำเนินงาน
ของหน่วยงานในสังกัดน�ำไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบ และเกิดประสิทธิผล
ซึ่งได้ระบุสาระส�ำคัญเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลกระทบ ผลผลิต และผลลัพธ์ ตลอดจนเป้าหมายของ
การด�ำเนินงานที่มีความชัดเจน สอดคล้อง และตอบสนอง ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พร้อมทั้งสอดรับสถานการณ์
และการเปลีย่ นแปลงด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศและนานาชาติ รวมทัง้ ค�ำนึงถึง
การมีส่วนร่วมจากบุคลากรของ สสวท. เครือข่ายความร่วมมือและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นส�ำคัญ
ในการจัดท�ำ “แผนปฏิบตั กิ ารเชิงกลยุทธ์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ�ำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562-2564” นัน้ สสวท. ขอขอบคุณเป็นอย่างยิง่ ส�ำหรับ ประธานและคณะกรรมการ สสวท.
คณะอนุกรรมการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์การส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะผู้บริหาร    บุคลากรของ สสวท. และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ให้แนวทาง ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่
เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ส่งผลให้แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ฉบับนี้ มีความครบถ้วนและชัดเจน จนส�ำเร็จลุล่วง
เป็ น อย่ า งดี แ ละหวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า ทุ ก หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งจะน� ำ แผนปฏิ บั ติ ก ารเชิ ง กลยุ ท ธ์ ฉ บั บ นี้
ไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
ให้มีประสิทธิภาพและบรรลุผลส�ำเร็จตามเป้าหมายต่อไป

                                                (ศาสตราจารย์ชูกิจ ลิมปิจำ�นงค์)
     ผู้อำ�นวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.1 ความเป็นมา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จดั ตัง้ ขึน้ เมือ่ วันที่ 16 มกราคม 2515
เพือ่ ด�ำเนินงานเกีย่ วกับการจัดการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้ความช่วยเหลือ
จากโครงการพัฒนาการศึกษาแห่งสหประชาชาติ (United Nation Development Program : UNDP)
ปัจจุบนั เป็นหน่วยงานของรัฐในก�ำกับกระทรวงศึกษาธิการตามพระราชบัญญัตสิ ถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 มีสถานะเป็นนิตบิ คุ คลและเป็น
หน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และไม่เป็น
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณและกฎหมายอืน่ มีบทบาทหน้าทีเ่ กีย่ วกับการส่งเสริม
การจัดการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีทุกระดับการศึกษา โดยเน้น
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน รวมทัง้ ภารกิจอืน่ ทีเ่ ป็นการพัฒนาการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีของประเทศไทยให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

1.2 วัตถุประสงค์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ตามพระราชบัญญัตสิ ถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิม่ เติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548  ได้ก�ำหนดวัตถุประสงค์ของสถาบันไว้ดังนี้
1. ริเริม่ ด�ำเนินการ ส่งเสริม ประสาน และจัดให้มกี ารศึกษาค้นคว้า วิจยั และพัฒนาหลักสูตร วิธกี าร
เรียนรู้ วิธีสอนและการประเมินผลการเรียนการสอน เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
ทุกระดับการศึกษา โดยเน้นการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหลัก
2. ส่งเสริม ประสาน และจัดให้มีการพัฒนาบุคลากร การฝึกอบรมครู อาจารย์ นักเรียน นิสิตและ
นักศึกษา เกีย่ วกับการเรียนการสอนและการค้นคว้าวิจยั ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ส่งเสริม ประสาน และจัดให้มกี ารค้นคว้า วิจยั ปรับปรุง และจัดท�ำแบบเรียน แบบฝึกหัด เอกสาร
ทางวิชาการ และสื่อการเรียนการสอนทุกประเภท ตลอดทั้งประดิษฐ์อุปกรณ์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
4. ส่งเสริมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพและการประเมินมาตรฐานการศึกษา ทางด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในสถานศึกษา
5. พัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
ตลอดทั้งการส่งเสริมการผลิตครู อาจารย์ ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี
6. ให้คำ� ปรึกษาแนะน�ำแก่กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการทีเ่ รียกชือ่ อย่างอืน่ หน่วยงานอืน่ ของรัฐ
หรือหน่วยงานของเอกชนที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา หรือสถานศึกษาเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับ
อ�ำนาจหน้าที่ตาม 1 ถึง 5
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1.3 นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาของประเทศ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ

สสวท. เป็นองค์กรในก�ำกับกระทรวงศึกษาธิการหรืออีกนัยหนึ่งเป็นกลไกของรัฐ ในการส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนัน้ สสวท. จึงต้องก�ำหนดแผนยุทธศาสตร์ทสี่ ามารถ
สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามแผนและนโยบายส�ำคัญ เช่น ร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2579) แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564) นโยบายของรั ฐ บาลและ (ร่ า ง) แผนแม่ บ ทด้ า นการพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม
ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ปี พ.ศ. 2560 - 2579 เป็นต้น
นอกจากนี้ต้องศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ส�ำคัญในปัจจุบัน รวมทั้งแนวโน้มในอนาคต
1) ร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
ร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) มีสาระส�ำคัญด้านการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ดังนี้
		ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน หัวใจส�ำคัญของความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ คือเพิ่มผลิตภาพการผลิตโดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและ
พัฒนา และนวัตกรรม
		ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีทกั ษะในศตวรรษที่
21 เพื่อบรรลุเป้าหมายต้องมีการมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และมีการ
ปฏิรูปการเรียนรู้
		ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม สิง่ ส�ำคัญที่
จะก่อให้เกิดสังคมแห่งโอกาสจ�ำเป็นต้องมีการปรับโครงสร้างทางสังคมเพือ่ ยกระดับคุณภาพ
สังคมในทุกๆ ด้าน
2) แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) มีสาระส�ำคัญด้านการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ดังนี้
		ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก�ำลังคน การวิจยั และนวัตกรรม เพือ่ สร้างขีดความ
			 สามารถในการแข่งขันของประเทศ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นกลไกที่ส�ำคัญยิ่ง
ในการน�ำประเทศเข้าสู่สังคมโลกในศตวรรษที่ 21 การเตรียมความพร้อมก�ำลังคนทั้งด้าน
ความรู ้ ทั ก ษะ สมรรถนะที่ จ� ำ เป็ น ให้ ส ามารถปรั บ ตั ว และรู ้ เ ท่ า ทั น ต่ อ กระแสความ
เปลี่ยนแปลงของโลกที่มีพลวัต
		ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกๆ ช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
คนไทยทุกคนควรได้รบั การศึกษาเพือ่ พัฒนาศักยภาพและความสามารถของแต่ละบุคคลตาม
ความถนัดความต้องการและความสนใจ
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แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

		ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา การศึกษา
ที่ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานส� ำ หรั บ ประชากรเป็ น กลไกหลั ก ส� ำ คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ น
การพัฒนาประเทศจึงต้องมีการเพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาของ
ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย
		ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา จ�ำเป็นต้องบริหาร
และจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ำกัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีสาระส�ำคัญด้านการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ดังนี้
		ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุน ต้องให้ความส�ำคัญกับการ
วางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มี
สุขภาพกายและใจที่ดี มีทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิต
		ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล�้ำในสังคม ความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ที่สามารถเข้าถึงซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีทักษะสูงท�ำให้
สามารถได้รับผลตอบแทนสูงขึ้นและทิ้งห่างจากผู้ที่ขาดทักษะและไม่สามารถเข้าถึง
เทคโนโลยีได้ขณะเดียวกันเทคโนโลยีกส็ ามารถท�ำให้ผทู้ อี่ ยูห่ า่ งไกลสามารถเข้าถึงการศึกษา
ความรู้ และบริการสาธารณสุขได้
		ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยัง่ ยืน ประเทศไทย
จะสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้นนั้ ต้องเน้นการพัฒนาและใช้วทิ ยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมขั้นก้าวหน้าที่เข้มข้นมากขึ้น
		ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม การพัฒนาด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศไทยจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับ
รูปแบบการด�ำเนินงานให้มงุ่ เน้นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการลงทุนเพือ่ การ
วิจัยและพัฒนาโดยก�ำหนดประเด็นวิจัยของชาติ
4) แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีสาระส�ำคัญ
ด้านการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ดังนี้
		ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัด และประเมินผล เพือ่ ให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น สามารถท่องจ�ำและน�ำสิ่งที่จ�ำไปฝึกคิดวิเคราะห์
คิดสังเคราะห์ คิดในเชิงสร้างสรรค์ และแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ได้ มีทกั ษะการท�ำงานร่วมกับผูอ้ นื่
สอดคล้องกับทักษะที่จ�ำเป็นในศตวรรษที่ 21
		ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา สามารถผลิตครู
ได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท มีครูครบตามเกณฑ์
และมีครูที่จบตรงวุฒิตามสาขาวิชาที่สอน
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		ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลิตและพัฒนาก�ำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการ
			 ของการพัฒนาประเทศ การผลิตและพัฒนาก�ำลังคนด้านอาชีวศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีทมี่ คี ณ
ุ ภาพ เพิม่ จ�ำนวนบัณฑิตในสาขาวิชาชีพทีข่ าดแคลน มีสมรรถนะ มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบตั งิ านตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
ประชาชนได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัดและความสนใจ รวมทั้งมีผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
		ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง
			 ตลอดชีวติ โดยทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพอย่างเท่าเทียมกันในทุกระดับและ
ประเภทการศึกษา ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและสามารถเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
5) นโยบายของรัฐบาล 11 ข้อ ทีพ่ ลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา แถลงต่อสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
ในวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557
		ข้อ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ�ำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
1. จัดให้มกี ารปฏิรปู การศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส�ำคัญ ทัง้ การศึกษา ในระบบ
                        และการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน
2. ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และประชาชน
ทั่วไป มีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู้
3. พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ปรับกระบวนการเรียนรู้และ
หลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกัน
เพือ่ ให้เอือ้ ต่อการพัฒนาผูเ้ รียนทัง้ ในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปญ
ั หา
4. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ
5. พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ
		ข้อ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและ
พัฒนาและนวัตกรรม
1. สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ เพื่อให้ประเทศ
มีความสามารถในการแข่งขันและมีความก้าวหน้าทัดเทียมกับประเทศอื่น และ
จัดระบบบริหารงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้มีเอกภาพและ
ประสิทธิภาพ โดยให้มีความเชื่อมโยงกับภาคเอกชน
2. ส่ ง เสริ ม ระบบการเรี ย นการสอนที่ เ ชื่ อ มโยงระหว่ า งวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์
3. ผลักดันงานวิจยั และพัฒนาไปสูก่ ารใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัย หน่วยงานวิจัยของรัฐ และภาคเอกชน
4. ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้าน
การวิจยั และพัฒนา และด้านนวัตกรรมซึง่ เป็นโครงสร้างพืน้ ฐานทางปัญญาทีส่ ำ� คัญ
ในการต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ของภาคอุตสาหกรรม
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แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6) (ร่าง) แผนแม่บทด้านการพัฒนาและส่งเสริมผูม้ คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของประเทศ ปี พ.ศ. 2560 – 2579
		ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ
		 เทคโนโลยีระดับการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและอาชีวศึกษา พัฒนาและส่งเสริม
เยาวชนผูม้ คี วามสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ตงั้ แต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย และมีหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบหลักในการเสาะหาและพัฒนาส่งเสริมเยาวชนกลุม่ นี้
อย่างเป็นระบบ ถูกต้อง เหมาะสม และเต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล
		ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ
			 เทคโนโลยีระดับอุดมศึกษา ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีในหลักสูตรที่เข้มข้นและตรงกับ
ความต้องการของประเทศ และผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก (หรือผูม้ ที กั ษะการวิจยั และ
พัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง) จากผู้มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หรือได้รับการพัฒนาศักยภาพ) เพื่อเป็นนักวิทยาศาสตร์
นักเทคโนโลยี นักวิจัยและนักนวัตกรรมเพิ่มสูงขึ้นเป็นล�ำดับ
		ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
			 เข้าปฏิบตั งิ านในหน่วยวิจยั และนวัตกรรม มีผมู้ คี วามสามารถพิเศษฯ มาเป็นก�ำลังคนทีม่ ที กั ษะ
ขัน้ สูงด้านการวิจยั และพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมตามแผนของกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสู่ประเทศไทย 4.0 ในปี พ.ศ. 2579
		ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างเส้นทางอาชีพ (Career Path) สภาพแวดล้อมและระบบ
			 สนับสนุน (Eco-systems) ที่เหมาะสมส�ำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
			 และเทคโนโลยี สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษฯ เข้าสู่ก�ำลังคนด้าน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศให้พร้อมในภาคอุตสาหกรรม 4.0
		ยุทธศาสตร์ที่ 5 กลไกการบริหารการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทาง
			 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสแู่ ผนพัฒนาก�ำลังคนของประเทศ ให้มศี นู ย์ประสานงานการ
จัดการศึกษาและการส่งต่อปฏิบตั งิ านทีจ่ ะเห็นภาพรวมในการพัฒนา และส่งเสริมศักยภาพ
ผู้มีความสามารถพิเศษฯ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการให้การศึกษาแก่ผู้มีความสามารถ
พิเศษฯ และการสร้างก�ำลังคนผู้มีศักยภาพและทักษะขั้นสูงเข้าสู่การพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ ตรงตามเป้าหมายและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง
สถานการณ์ของประเทศและโลก (ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อความต้องการก�ำลังคนดังกล่าว ทัง้ เชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณ)
7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) มีสาระส�ำคัญด้าน
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ดังนี้
		ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูปภาคอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญา เป็น
การส่งเสริมให้อตุ สาหกรรมมีขดี ความสามารถในการแข่งขันสูงขึน้ ด้วยการยกระดับผลิตภาพ
มาตรฐานในการผลิต และการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือ
ที่ส�ำคัญ
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		ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปฏิรูปนิเวศอุตสาหกรรมรองรับอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญา
เป็นการวางรากฐานด้านปัจจัยพื้นฐานให้พร้อมขับเคลื่อนและรองรับการพัฒนานิเวศ
อุตสาหกรรมสิง่ ทีส่ ำ� คัญคือ การพัฒนาทักษะและองค์ความรูข้ องแรงงานและบุคลากรให้ทนั
ต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน
การพัฒนาประเทศจ�ำเป็นต้องใช้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเริม่ จากการพัฒนาองค์ความรู้
สร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อน�ำมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ และสามารถต่อยอดไปถึง
การผลิตในเชิงพาณิชย์ในที่สุด ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ระยะ คือ
				 1. การพัฒนาองค์ความรู้ (Pure Science) เป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาความรู้
ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเป็น
รากฐานในการพัฒนานวัตกรรมต่อไป ซึ่งจะต้องพัฒนาคนให้มีทักษะ ความรู้
ความสามารถในการเรียนรู้ คิดวิเคราะห์ ตลอดจนการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆได้
				 2. การสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology & Innovation) ขั้นถัดมาคือ
การสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรม เนือ่ งจากอุตสาหกรรมในอนาคตจะมีการแข่งขันกัน
ในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีมากขึ้น ดังนั้นประเทศไทยจึงต้องเร่งพัฒนา
เทคโนโลยีและสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆ
				 3. การพัฒนาการผลิต (Engineering) เป็นการน�ำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่พัฒนา
คิดค้นมาได้มาสูข่ นั้ ตอนของการผลิตเพือ่ ให้ได้ผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ ซึง่ จะต้อง
มีการออกแบบและการวางแผนการผลิตอย่างเหมาะสม
			 4. การพัฒนาเชิงพาณิชย์ (Commerce) ขั้นสุดท้ายคือการพัฒนาเชิงพาณิชย์
เพื่อสามารถขายสินค้าและบริการที่ผลิตได้และสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ
8) กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
ได้กำ� หนดวิสยั ทัศน์ในอีก 20 ปีขา้ งหน้า คือ “ทรัพยากรมนุษย์มคี ณ
ุ ค่าสูง สูค่ วามยัง่ ยืน”
แบ่งการด�ำเนินการเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์เป็น 4 ยุคๆ ละ 5 ปี ดังนี้
				 ยุคที่ 1 Productive Manpower (พ.ศ. 2560-2564) เป็นยุคของรากฐานด้านแรงงาน
ทีเ่ ป็นมาตรฐานสากล ส่งเสริมให้แรงงานไทยมีทกั ษะทีห่ ลากหลาย (multi-skilled) เติมทักษะใหม่
(re-skilled) และเติมทักษะด้าน STEM เพือ่ ให้เกิดการเปลีย่ นผ่านในโลกของการท�ำงานทีร่ าบรืน่
(smooth transition) เพื่อรองรับการพัฒนาแรงงานให้มีทักษะการเป็นแรงงานในยุค
ประเทศไทย 4.0
				 ยุคที่ 2 Innovative Workforce (พ.ศ. 2565-2569) เป็นยุคของทรัพยากรมนุษย์ของ
ประเทศที่เป็นประชากรของโลก (Global citizen) เพื่อให้แรงงานสามารถน�ำเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาใช้ในการเพิ่มผลิตภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพรองรับต่อประเทศไทย 4.0
อย่างเต็มรูปแบบ
				 ยุคที่ 3 Creative Workforce (พ.ศ. 2570-2574) เป็นยุคของทรัพยากรมนุษย์ที่มี
ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่การท�ำงาน เพื่อให้บรรลุวาระการพัฒนาที่
ยัง่ ยืนในกรอบของสหประชาชาติ (SDGs) เป้าหมายข้อที่ 8 “ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ
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แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ทีต่ อ่ เนือ่ งการจ้างงานเต็มที่ (Full Employment) และมีผลิตภาพ (Productivity) และการมีงาน
ที่มีคุณค่า (Decent Work)”
				 ยุคที่ 4 Brain Power (พ.ศ. 2575-2579) เป็นยุคของสังคมการท�ำงานแห่งปัญญา
ใช้สติปัญญาในการท�ำงานที่มูลค่าสูง (High Value) เพื่อให้มีรายได้สูง (High Income)
ผลสั ม ฤทธิ์ ที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ คื อ ประเทศสามารถหลุ ด พ้ น จากกั บ ดั ก รายได้ ป านกลาง
(Middle Income Trap: MIT) ด้วยทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าสูงอย่างยั่งยืน

1.4 สถานการณ์ส�ำคัญและความก้าวหน้าที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน

1) การปฏิวัติทางการเรียนรู้ (learning revolution)
เนือ่ งจากปัจจุบนั โลกมีการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วในทุกๆ ด้านทัง้ ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
การด�ำเนินชีวติ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทำ� ให้ตอ้ งมีการเปลีย่ นแปลงเนือ้ หาสาระตามหลักสูตรควบคูไ่ ป
กับการพัฒนาทักษะใหม่ๆ ทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับศตวรรษที่ 21 โดยศตวรรษที่ 21 นับเป็นจุดเริม่ ต้นของการปฏิวตั ิ
ทางการเรียนรู้ (learning revolution) เป็นการพลิกโฉมรูปแบบการเรียนครัง้ ใหญ่ ให้สอดรับการปฏิวตั ิ
ทางการสือ่ สาร (communication revolution) และการปฏิวตั ทิ างเทคโนโลยี (technology revolution)
ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and
Communication Technology – ICT) เป็นสือ่ กลางส�ำคัญทีผ่ ลักดันให้การปฏิวตั ทิ างการเรียนรูเ้ กิดขึน้ ได้
ทุกทีท่ กุ เวลา โดยเฉพาะเมือ่ มี ICT เข้ามาเป็นประตูสโู่ ลกกว้างทางการเรียนรู้ ส�ำหรับการเรียนรูใ้ นศตวรรษ
ที่ 21 สาระวิชาก็มคี วามส�ำคัญ แต่ไม่เพียงพอส�ำหรับการเรียนรู้ เพือ่ มีชวี ติ ในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ปัจจุบนั
การเรียนรู้สาระวิชา ควรเป็นการเรียนจากการค้นคว้าเองของศิษย์โดยครูช่วยแนะน�ำและช่วย
ออกแบบกิจกรรมทีช่ ว่ ยให้นกั เรียนแต่ละคนสามารถประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรูข้ องตนเองได้
ทั้งนี้ ได้มีการกล่าวถึงการปฏิวัติการเรียนรู้ใน 2 มิติ ได้แก่ (1) รูปแบบการเรียนรู้ และ (2) การใช้ ICT
เป็นสื่อกลางในการเรียนรู้และบทบาทใหม่ของครู
ในกระแสของการปฏิวัติการเรียนรู้ (1) รูปแบบของการเรียนรู้ส�ำหรับนักเรียนได้ถูกปรับ
เปลี่ยนเป็นอย่างมาก นักเรียนไม่ได้ถูกตีกรอบให้เรียนรู้เฉพาะบทเรียนตามหลักสูตร ในทางตรงกันข้าม
หลักคิดและเทคนิคการเรียนรู้ใหม่ๆ ได้ถูกแนะน�ำแก่เยาวชน (2) การใช้ ICT เป็นสื่อกลางสนับสนุน
การเรียนรูข้ องนักเรียนเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง กิจกรรมในห้องเรียนถูกปรับเปลีย่ นให้สอดคล้องและเติมเต็ม
กับการเรียนรู้นอกห้องเรียน บทบาทและทักษะความช�ำนาญของครูได้พัฒนาไปในอีกรูปแบบ
นอกจากนี้ ผลจากการเปลีย่ นแปลงระบบเศรษฐกิจ สังคม และสถานการณ์สงั คมสูงวัยข้างต้น
ส่งผลให้ทุกประเทศทั่วโลกก�ำหนดทิศทางการผลิตและพัฒนาก�ำลังคนของประเทศตนให้มีทักษะและ
สมรรถนะระดับสูง มีความสามารถเฉพาะทางมากขึ้น ส่วนความต้องการก�ำลังแรงงานที่ไร้ฝีมือ และมี
ทักษะต�่ำจะถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์และเทคโนโลยีใหม่ ๆ มากขึ้น
การจัดการศึกษาในปัจจุบนั จึงต้องปรับเปลีย่ นให้ตอบสนองกับทิศทางการผลิตและการพัฒนา
ก�ำลังคนดังกล่าว โดยมุง่ เน้นการจัดการเรียนการสอนเพือ่ ให้ผเู้ รียนมีทกั ษะในศตวรรษที่ 21 เพือ่ ให้ได้ทงั้
ความรูแ้ ละทักษะทีจ่ ำ� เป็นต้องใช้ในการด�ำรงชีวติ การประกอบอาชีพ และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศท่ามกลางกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลง
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ทักษะส�ำคัญจ�ำเป็นในโลกศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วยทักษะที่เรียกตามค�ำย่อว่า 3Rs + 8Cs
3Rs ประกอบด้วย
  อ่านออก (Reading)
  เขียนได้ (WRiting)
  คิดเลขเป็น (ARithmetics)
8Cs ประกอบด้วย
  ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
(Critical Thinking and Problem Solving)
  ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (Creativity and Innovation)
  ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์
(Cross – cultural Understanding)
  ทักษะด้านความร่วมมือ การท�ำงานเป็นทีม และภาวะผู้น�ำ 
(Collaboration Teamwork and Leadership)
  ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
(Communications, Information and Media Literacy)
  ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(Computing and ICT Literacy)
  ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills)
  ความมีเมตตา กรุณา วินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion)
2) สะเต็มศึกษา
สะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM
Education) เป็นแนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
วิศวกรรม ในทุกระดับชั้นตั้งแต่อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ไปจนถึงอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
โดยที่มุ่งแก้ไขปัญหาที่พบเห็นในชีวิตจริง เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ ทักษะชีวิต ความคิดสร้างสรรค์
และเป็ น การเตรี ย มความพร้ อ มให้ กั บ นั ก เรี ย นในการปฏิ บั ติ ง านที่ ต ้ อ งใช้ อ งค์ ค วามรู ้ แ ละทั ก ษะ
กระบวนการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งน�ำไปสู่การสร้างนวัตกรรมในอนาคต
ดังนัน้ สะเต็มศึกษา จึงมักเน้นการท�ำโครงการแก้ปญ
ั หาหรือสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ทีบ่ รู ณาการ
การเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ผนวกกับแนวคิดการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยนักเรียน
จะได้ทำ� กิจกรรมเพือ่ พัฒนาความรูค้ วามเข้าใจและฝึกทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
และได้นำ� ความรูม้ าออกแบบชิน้ งานหรือวิธกี าร เพือ่ ตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาทีเ่ กีย่ วข้อง
กับชีวิตประจ�ำวันเพื่อให้ได้เทคโนโลยีซึ่งเป็นผลผลิตจากกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
สะเต็มศึกษา จะช่วยให้ผเู้ รียนทีไ่ ด้สร้างสมประสบการณ์ในระหว่างเรียนจะเปลีย่ นพฤติกรรม
และทัศนคติดังนี้
1. เห็นความส�ำคัญของการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในการด�ำเนินชีวติ และจะชอบ
เรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
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แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. มีประสบการณ์ทสี่ ามารถน�ำไปใช้ประกอบอาชีพและปฏิบตั งิ านทันทีในระหว่างเรียนหรือ
ทันทีที่ส�ำเร็จการศึกษา
3. มีความพร้อมที่จะศึกษาต่อในสายอุดมศึกษาหรืออาชีวศึกษาต่อไป รวมทั้งมีความสนใจ
ติดตามหาความรู้ใหม่ๆ ได้ด้วยตนเองตามแนวการศึกษาตลอดชีวิต
หลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยก�ำลังประสบปัญหา เกี่ยวกับการศึกษาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีหลายประการ ที่ส�ำคัญได้แก่
1. จ�ำนวนผูเ้ รียนสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลดลงในทุกระดับ ตัง้ แต่การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา นอกจากนี้การประเมินผลทั้งในระดับประเทศ และระดับ
นานาชาติที่บ่งชี้ว่าการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีระดับโรงเรียน
ของไทยมีคุณภาพต�่ำโดยเฉลี่ย
2. ผู้ส�ำเร็จการศึกษาสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มักจะประกอบอาชีพเป็นครู อาจารย์
นักวิจยั ส่วนผูส้ ำ� เร็จการศึกษาสายวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มักจะประกอบอาชีพทีม่ คี วามนิยม
และรายได้สูงกว่า เช่น วิศวกร สถาปนิก แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และ
นักเทคนิคการแพทย์ เป็นต้น
3. ส�ำหรับประเทศไทย การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่สนองความต้องการในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ ซึ่งได้ยกระดับเป็นประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลาง
และต้องการก�ำลังที่มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับการผลิต และการบริการที่มีการแข่งขันสูง เช่น การเกษตรแบบก้าวหน้า การผลิต
ที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง การสื่อสาร การคมนาคม การพลังงาน และการจัดการสิ่งแวดล้อม
ทีต่ อ้ งใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และเครือ่ งจักรทีม่ เี ทคโนโลยีระดับสูง ตลอดจนการจัดการ
โลจิสติกส์ เป็นต้น
นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 – 2564) ได้ระบุ
กลุ่มสาขาอุตสาหกรรมเดิมและอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศที่ต้องการก�ำลังคนด้านสะเต็ม ไว้ดังนี้
1. กลุม่ สาขาอุตสาหกรรมดัง้ เดิมของประเทศจากกลุม่ เป้าหมายหลักทีป่ ระเทศต้องพยายาม
รักษาเพื่อให้เกิดการจ้างงานและการลงทุนอย่างมีเสถียรภาพ ได้แก่
1.1 กลุ่มเกษตรกรรม : ข้าว มันส�ำปะหลัง อ้อย กุ้ง ปาล์มน�้ำมัน ยางพารา
1.2 กลุม่ อุตสาหกรรม : เครือ่ งใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์และชิน้ ส่วนอุปกรณ์
1.3 กลุม่ อุตสาหกรรมเบา : แฟชัน่ (สาขาสิง่ ทอและเครือ่ งนุง่ ห่ม ผลิตภัณฑ์จากหนัง แก้ว
และเซรามิก อัญมณี)
1.4 กลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ : อาหารแปรรูป ยาและสมุนไพร
1.5 กลุม่ ธุรกิจบริการและการค้า : บริการท่องเทีย่ วและสาขาต่อเนือ่ ง (บริการสุขภาพและ
อนามัย บริการด้านวัฒนธรรมบันเทิงและกีฬา โรงแรมทีพ่ กั ร้านอาหาร บริการเสริม
สุขภาพ สปา) โลจิสติกส์และสาขาต่อเนือ่ ง (ระบบราง เครือ่ งจักรกล เหล็กโลหะและ
ผลิตภัณฑ์ ต่อเรือซ่อมเรือ) และบริการก่อสร้างและสาขาต่อเนื่อง

ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

9

2. กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่และสาขาที่มีแนวโน้มที่ดี ได้แก่ สาขาพลังงานและพลังงานทดแทน
ระบบเนือ้ หาดิจทิ ลั (Digital Content) และสาขาต่อเนือ่ ง (บริการคอมพิวเตอร์และซอฟแวร์ สิง่ พิมพ์และ
พิมพ์สกรีน) และกลุม่ เทคโนโลยีใหม่ เช่น Bio Plastic, Bio Fuel, Non – Chemical Product, Bio Packaging
และ Technical Textile เป็นต้น
เนื่องจาก สะเต็มศึกษา เป็นการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เป็นการบูรณาการ
ระหว่างวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรม เพื่อการใช้ประโยชน์ในการประกอบ
อาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของคนไทยรุ่นใหม่ ดังนั้นประเทศไทยจ�ำเป็นต้องก�ำหนดยุทธศาสตร์
สะเต็มศึกษาที่จะพัฒนาระบบการศึกษาในยุคปัจจุบันให้เป็นระบบสะเต็มศึกษา สิ่งที่จ�ำเป็นต้องพัฒนา
มี 4 ประเด็นหลักดังนี้
1) การมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ควรมีบทบาทเข้ามาร่วมจัด
สะเต็มศึกษา เพราะหน่วยงานเหล่านีจ้ ะเป็นผูท้ ใี่ ช้ผสู้ ำ� เร็จการศึกษาสายสามัญ สายอาชีวะ และสายอุดมศึกษา
ทีม่ คี วามรูแ้ ละทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการปฏิบตั งิ านเกีย่ วกับการผลิต การแปรรูปและ
การขนส่งสินค้าจากภาคเกษตร อุตสาหกรรม การก่อสร้าง และการรักษาความมัน่ คง ดังนัน้ รัฐจึงควรออก
มาตรการทางกฎหมาย ส่งเสริม หรือให้สิทธิประโยชน์เพื่อชักน�ำให้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการ
ปฏิบตั งิ านในสายวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจเอกชน
มีโอกาสมาช่วยแนะน�ำผู้เรียนและครูให้สามารถแนะน�ำผู้เรียน ท�ำโครงงานวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
กับกิจการของหน่วยงาน และให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการด�ำเนินการความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กร (Corporate Social Responsibility : CSR)
2) หลักสูตรเชิงบูรณาการ หลักสูตรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จ�ำเป็นต้องปรับปรุงให้เพิ่ม
การบูรณาการ การคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาในชีวิตจริง เพื่อสร้างทักษะให้กับผู้เรียน ตั้งแต่ระดับ
ประถมศึกษาเป็นต้นไป ควรมีการเรียนรู้นอกห้องเรียน เน้นกิจกรรมที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ในครัวเรือน ชุมชน สถานประกอบการต่างๆ
3) ครูและผูบ้ ริหารการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เนือ่ งจากหลักสูตรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี จะต้องมีการบูรณาการ และท�ำโครงงานวิทยาศาสตร์เพือ่ สร้างทักษะ นวัตกรรมทีส่ ามารถ
ใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง ดังนั้น ครูจ�ำเป็นต้องสร้างสมประสบการณ์เพิ่มขึ้น โดยให้มีโอกาสรับค�ำแนะน�ำ
จากผู้ที่ประกอบอาชีพใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในหน้าที่การงานอย่างเชี่ยวชาญ รวมทั้งครูควรมี
โอกาสได้เยี่ยมชมสถานที่ปฏิบัติงานของผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ เพื่อสร้างความมั่นใจในระหว่างท�ำโครงงาน
วิทยาศาสตร์และการสอนตามหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่
4) การประเมินผลด้านทักษะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระบบการประเมินผลการเรียน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จะต้องปรับให้เน้นความคิดริเริ่มที่จะน�ำองค์ความรู้วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์มาบูรณาการในการท�ำโครงงานวิทยาศาสตร์ และหลักการเหตุผล และทฤษฎีวิทยาศาสตร์
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3) มาตรฐานการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีระดับนานาชาติ
มาตรฐานการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีระดับนานาชาติจะต้องมีมาตรฐาน
อ้างอิงที่เชื่อถือได้และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ เพื่อแสดงให้เห็นว่านักเรียนไทยทุกช่วงชั้น
มีความรู้ความสามารถทัดเทียมนานาชาติอย่างเป็นรูปธรรม คือ
		องค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic
Co – operation and Development: OECD) ด�ำเนินโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับ
นานาชาติ (Programme for International Student Assessment: PISA) มีวตั ถุประสงค์
เพือ่ ประเมินคุณภาพของระบบการศึกษาในการเตรียมความพร้อมให้ประชาชนมีศกั ยภาพ
หรือความสามารถพื้นฐานที่จ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวิตในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง โดย PISA
ประเมินนักเรียนอายุ 15 ปี ในด้านการอ่าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และประเมิน
ต่อเนื่องกันทุก 3 ปี โดยเน้นประเมินสมรรถนะของนักเรียนในการใช้ความรู้และทักษะ
เพือ่ เผชิญกับโลกในชีวติ จริงมากกว่าการเรียนรูต้ ามหลักสูตรในโรงเรียน มีกรอบการประเมิน
การรูเ้ รือ่ ง 3 ด้าน ได้แก่ การอ่าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปัจจุบนั นีม้ ปี ระเทศจากทัว่ โลก
เข้าร่วมโครงการมากกว่า 70 ประเทศ

4+

o2
Science
Mathematics
Technology

X
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1.5 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis)
จุดแข็ง (Strengths)
		สสวท. มีผลงานเป็นที่ยอมรับในฐานะหน่วยงานหลักที่ยกระดับการสอน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศ
		สสวท. มีนักวิจัยและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเชิงลึก ในด้านการศึกษา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
		สสวท. มีเครือข่ายความร่วมมือที่มีบุคลากรซึ่งมีความรู้ความสามารถที่มีมาตรฐาน
ระดับนานาชาติอยู่ครอบคลุมทั่วประเทศ
		มีเครือข่ายนักเรียนทุน พสวท. นักเรียนโอลิมปิกวิชาการ ครู สควค. ที่มีความรู้
ความสามารถที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติ
		เป็นผู้น�ำโครงการหลักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียนเป็นที่สนใจ
และเทียบมาตรฐานนานาชาติ เช่น โครงการโอลิมปิกวิชาการ พสวท.
อัจฉริยภาพ STEM TEDET PISA IYPT เป็นต้น
		สสวท. มีเครือข่ายครูแกนน�ำและศูนย์อัจฉริยภาพอยู่ทั่วประเทศ
		สสวท. มีเครือข่ายมหาวิทยาลัยและโรงเรียนที่มีความเข้มแข็ง เช่น
เครือข่าย พสวท. สควค. โอลิมปิกวิชาการ และสะเต็มศึกษา

S

โอกาส (Opportunities)
		รัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนในการยกมาตรฐานการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในทุกระดับ
		โรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศให้ความส�ำคัญในการเพิ่มห้องเรียนวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์แบบเข้ม
		มีนโยบายการปรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่เอื้อต่อการน�ำไปจัดหลักสูตรในระดับสถานศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม
		มีเครื่องมือที่เอื้อต่อการส่งเสริมการเรียนการสอนมากขึ้น รวดเร็วและทันสมัย
เช่น internet smartphone
		ความต้องการยกระดับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
จากผลการสอบ PISA ท�ำให้เกิดความตระหนักกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
		รัฐบาลด�ำเนินนโยบายประเทศไทย 4.0 และเริ่มตระหนักถึงการรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ของประชากร
		บริษัทเอกชนเริ่มการพัฒนาคนและลงทุนในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น
		ผู้ปกครองมีความตั้งใจในการพัฒนาบุตรหลาน มีความเชื่อถือและมั่นใจในผลงานของ สสวท.
โดยเฉพาะการจัดสอบแข่งขันที่มีมาตรฐาน และผลงานโอลิมปิกวิชาการของ สสวท.

O
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W

จุดอ่อน (Weaknesses)

		ผลผลิตของ สสวท. ยังไม่น่าสนใจ ไม่สามารถดึงดูดนักเรียนได้
		การใช้ประโยชน์จากเครือข่ายยังไม่เต็มประสิทธิภาพ โดยเฉพาะบุคลากรที่ผ่าน
ระบบ สสวท. เช่น นักเรียนทุน พสวท. นักเรียนโอลิมปิกวิชาการ ครู สควค. เป็นต้น
		การท�ำงานบูรณาการข้ามส่วนงานในลักษณะ Matrix ของ สสวท. ยังขาดกลไกและ
รูปแบบการท�ำงานที่มีประสิทธิภาพ
		ยังไม่ได้มีการระดมบุคคลและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมาร่วมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างเต็มที่และครอบคลุมเท่าที่ควร
		ข้อมูล/ความรู้ในเว็บไซต์ สสวท. ยังไม่สะดวกต่อการใช้งาน ยากต่อการค้นหา
ของนักเรียน/ครู เนื้อหามีลักษณะแยกส่วนเป็นส่วน ตามส่วนงานที่รับผิดชอบ
		ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับสถาบันอุดมศึกษาเชิงนโยบายการพัฒนา
นักเรียนเพื่อก้าวข้ามรอยต่อยังน้อย
		บุคลากรรุ่นใหม่ขาดทักษะและประสบการณ์การสอนจริงในห้องเรียน

อุปสรรค (Threats)
		สสวท. มีบทบาทและอ�ำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการส่งเสริม สนับสนุน
แต่การน�ำผลงาน สสวท. ไปใช้ขึ้นกับอ�ำนาจหน้าที่ของหน่วยงานอื่น
		การประสานความร่วมมือกัน ระหว่าง สสวท. กับ หน่วยงานหลักที่น�ำหลักสูตร
และผลผลิตของ สสวท. ไปใช้ในสถานศึกษา ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
		ครูวิทยาศาสตร์ตามโรงเรียนยังขาดแคลนและขาดความเชี่ยวชาญ
โดยผู้จบสายวิทยาศาสตร์ขาดใบอนุญาตครู
		ความต้องการของผู้ใช้ผลผลิตของ สสวท. มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
		ความไม่สมดุลรายได้เฉลี่ยของวิชาชีพ ท�ำให้ผู้ปกครองและนักเรียน
ใช้โครงการสนับสนุนนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์เพียงเป็นเส้นทางเข้าสู่วิชาชีพ แพทย์/วิศวะ
		ความเหลื่อมล�้ำของโอกาสและทรัพยากรทางการศึกษาไม่เท่าเทียมกันในแต่ละพื้นที่
		ค่านิยมของสังคมไม่เห็นความส�ำคัญของการเรียนสายอาชีพ

T
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1.6 แผนที่เชิงกลยุทธ์

การปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการ โดยก�ำหนดเป็นวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ จัดท�ำเป็นแผนที่
เชิงกลยุทธ์ ที่แสดงความเชื่อมโยงและความสมดุลในมุมมอง 4 มิติ (Balanced Scorecard) ครอบคลุม
ทั้งด้านประสิทธิผล ผู้รับบริการ กระบวนการภายในและการเรียนรู้และการพัฒนา (รายละเอียดใน
ภาคผนวก)

นักเรียนไทยทั่วประเทศมีโอกาสพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี ได้เหมาะสมตามศักยภาพและความถนัด เพื่อให้เติบโตเข้าสู่
เส้นทางอาชีพที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ

ซึ่งสรุปเป็นแผนที่เชิงกลยุทธ์ของ สสวท. ได้ดังนี้
ท�ำงานร่วมกันเป็นเครือข่าย
มิติด้านประสิทธิผล

มิติด้านผู้รับบริการ

มิติด้านกระบวนการภายใน

ขยายฐานการใช้ผลผลิตและบริการ

ดึงดูดผู้รับบริการใหม่

รักษาผู้รับบริการเดิม

พนักงานท�ำงานอย่างมืออาชีพ มีมาตรฐาน

สร้างผลผลิตและบริการที่ทันสมัย

ผลผลิตและบริการมีมาตรฐาน

มิติด้านการเรียนรู้และการพัฒนา

14
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เพิ่มทักษะพนักงาน

ความพร้อมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
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2.1 วิสัยทัศน์

สสวท. เป็นผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง การเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีทั้งในและนอก
สถานศึกษา ให้นกั เรียนพัฒนาตามศักยภาพขึน้ เป็นประชากร
ทีม่ คี วามรู้ นักวิชาชีพฐานดี และ นักวิทยาศาสตร์ชนั้ น�ำต่อไป

2.2 พันธกิจและภารกิจตามกฏหมาย
1. ริเริม่ ด�ำเนินการ ส่งเสริม ประสาน และจัดให้มกี ารศึกษา ค้นคว้า วิจยั และพัฒนาหลักสูตร
วิธีก ารเรียนรู้ วิธีสอนและการประเมิ นผลการเรี ย นการสอน เกี่ ย วกั บวิ ท ยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีทุกระดับการศึกษา โดยเน้นการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหลัก
2. ส่งเสริม ประสานและจัดให้มีการพัฒนาบุคลากร การฝึกอบรมครู อาจารย์ นักเรียน นิสิต
และนักศึกษา เกี่ยวกับการเรียนการสอนและการค้นคว้าวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ส่งเสริม ประสานและจัดให้มีการค้นคว้า วิจัย ปรับปรุง และจัดท�ำแบบเรียน แบบฝึกหัด
เอกสารทางวิชาการและสื่อการเรียนการสอนทุกประเภท ตลอดทั้งประดิษฐ์อุปกรณ์
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
4. ส่งเสริมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพและการประเมินมาตรฐานการศึกษาทางด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
5. พัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ตลอดทั้ ง ส่ ง เสริ ม การผลิ ต ครู อาจารย์ ที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษทางด้ า น
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
6. ให้คำ� ปรึกษาแนะน�ำแก่กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการทีเ่ รียกชือ่ อย่างอืน่ หน่วยงานอืน่
ของรัฐ หรือหน่วยงานของเอกชน ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา หรือสถานศึกษา
เฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับพันธกิจตาม 1. ถึง 5.
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2.3 เป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์

นักเรียนไทยทั่วประเทศมีโอกาสพัฒนาความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
ได้เหมาะสมตามศักยภาพและความถนัด เพื่อให้เติบโต
เข้าสู่เส้นทางอาชีพที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ

2.4 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 5

18

พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นปฏิบัติการ และ
การสร้างความเข้าใจ ในระดับที่เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละกลุ่ม โดยใช้
เทคโนโลยีต่างๆ
ขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาและยกระดั บ การเรี ย นการสอนด้ า นวิ ท ยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ผ่านเครือข่าย สสวท. ให้มีคุณภาพทั่วประเทศ
อย่างเป็นระบบ
ขับเคลือ่ นกระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
ให้เน้นความเข้าใจ ลงมือปฏิบัติการ และสามารถนำ�ไปใช้จริงทั้งในและ
นอกระบบ ตามแนวทาง สสวท.
เร่งรัด พัฒนา และส่งเสริม ผูม้ คี วามสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี เพือ่ เป็นกำ�ลังในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ตามนโยบายประเทศไทย 4.0
ส่ ง เสริ ม ภาพลั ก ษณ์ อ งค์ ก รและประสานความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง เพิ่มการยอมรับ สสวท. ในฐานะผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ของเยาวชนให้ทันสมัย

แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2.5 ผลกระทบ (Impact)

เยาวชนไทยมีความรู้ ความสามารถในการคิด วิเคราะห์
การใช้ข้อ มูล และ/หรื อ แก้ ปั ญ หาโดยใช้ วิท ยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกิดประโยชน์ในการด�ำรงชีวติ
หรือประกอบอาชีพ

ตัวชี้วัดผลกระทบ

ร้อยละของเยาวชนที่ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เลือกเส้นทางในชีวิตหรือ
อาชีพที่เหมาะสม

ตัวชี้วัด
ร้อยละของเยาวชนทีใ่ ช้ความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เลือกเส้นทางใน
ชีวิตหรืออาชีพที่เหมาะสม

2562

ค่าเป้าหมาย
2563

2564

40

50

60
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2.6 ผลลัพธ์ (Outcome)

1. นักเรียนไทยมีความรู้ ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สามารถน�ำไปใช้แก้ปัญหา
การด�ำรงชีพและเป็นประชากรที่มีความรู้ นักวิชาชีพฐานดี
2. ประเทศไทยมีนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักเทคโนโลยี
นักนวัตกรรม และผูเ้ ชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี ที่เพิ่มขึ้นจากการสร้างนักเรียน นักศึกษา
ที่มีความสามารถพิเศษ

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่ 1

1. คะแนนเฉลี่ยของการสอบ O-NET ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านคณิตศาสตร์

2562

ค่าเป้าหมาย
2563

2564

(1) คะแนนเฉลี่ยของการสอบ O-NET ด้าน
วิทยาศาสตร์ และด้านคณิตศาสตร์เมือ่ เทียบกับ
รอบที่ผ่านมา

สูงกว่ารอบปี
ที่ผ่านมา

สูงกว่ารอบปี
ที่ผ่านมา

สูงกว่ารอบปี
ที่ผ่านมา

(2) คะแนนเฉลี่ยของการสอบ O-NET ด้าน
วิทยาศาสตร์ และด้านคณิตศาสตร์เมือ่ เทียบกับ
คะแนนเฉลี่ยประเทศ

สูงกว่าคะแนน
เฉลี่ยประเทศ

สูงกว่าคะแนน
เฉลี่ยประเทศ

สูงกว่าคะแนน
เฉลี่ยประเทศ

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่ 1

หมายเหตุ โรงเรียนในเครือข่าย สสวท. เป็นกลุ่มเป้าหมาย
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แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. ร้อยละของนักเรียนที่มีสมรรถนะด้าน Science Literacy และ Mathematics Literacy
ส�ำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่ 1
(1) ร้ อ ยละของนั ก เรี ย นที่ มี ส มรรถนะตั้ ง แต่
ระดับพื้นฐานขึ้นไป จากการประเมิน PISA
หมายเหตุ

2562

ค่าเป้าหมาย
2563

2564

baseline

-

-

baseline

สูงขึ้น

สูงขึ้น

1. ระดับ 2 เป็นระดับพืน้ ฐาน ซึง่ เป็นระดับทีแ่ สดงว่า
นักเรียนเริ่มรู้และใช้ประโยชน์จากความรู้ได้ในชีวิต
ประจ�ำวัน
2. การประเมินการสอบ PISA มีทุก 3 ปี โดยผล
สอบปี 2565 มีค่าเป้าหมายสูงกว่าปี 2562

(2) ร้ อ ยละของนั ก เรี ย นที่ มี ส มรรถนะด้ า น
Science Literacy และ Mathematics Literacy
ส�ำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

หมายเหตุ โรงเรียนในเครือข่าย สสวท. เป็นกลุ่มเป้าหมาย

3. ร้อยละของนักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ได้อย่างรวดเร็ว
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่ 1
ร้อยละของนักเรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี แ ละเข้ า ถึ ง แหล่ ง เรี ย นรู ้ ท าง
วิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
ได้อย่างรวดเร็ว

2562

ค่าเป้าหมาย
2563

2564

40

50

60

หมายเหตุ โรงเรียนในเครือข่าย ที่ใช้หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ของ สสวท.
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ตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่ 2

1. จ�ำนวนนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักเทคโนโลยี นักนวัตกรรมและผู้เชี่ยวชาญ ด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ซึง่ ได้จากการสร้างนักเรียน นักศึกษาทีม่ คี วามสามารถพิเศษ เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่ 2
จ�ำนวนนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักเทคโนโลยี
นักนวัตกรรมและผู้เชี่ยวชาญ ด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งได้จากการสร้าง
นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษ
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ค่าเป้าหมาย (คน (สะสม))
2562
2563
2564
6,800

7,200

7,700

หมายเหตุ นักเรียน นักศึกษา จากโครงการ พสวท. โอลิมปิกวิชาการ และ สควค.

2. จ� ำ นวนนั ก เรี ย นได้ รั บ การพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม เพื่ อ เป็ น ฐานการพั ฒ นาก� ำ ลั ง คนด้ า น
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สู่ประเทศไทย 4.0 จ�ำนวนเพิ่มขึ้นเป็นล�ำดับ

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่ 2
จ�ำนวนนักเรียนได้รับการพัฒนาและส่งเสริม
เ พื่ อ เ ป ็ น ฐ า น ก า ร พั ฒ น า ก� ำ ลั ง ค น ด ้ า น
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
สู่ประเทศไทย 4.0 จ�ำนวนเพิ่มขึ้นเป็นล�ำดับ

ค่าเป้าหมาย (คน (สะสม)) 2562 		
2562
2563
2564
45,000

47,000

หมายเหตุ นักเรียน จากโครงการผู้มีความสามารถพิเศษจาก สสวท. และเครือข่าย

22

แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

50,000

2.7 ผลผลิต (Output)

1. หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น
และมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ใช้ง่ายและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
2. หลักสูตร สือ่ ในรูปแบบดิจทิ ลั e-learning และ Mobile application มีความทันสมัย เข้าใช้งา่ ย
รวดเร็ว สามารถเผยแพร่ใช้ได้จริงและมีคุณภาพ
3. หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ และสามารถน�ำไปใช้ศึกษาต่อเป็นนักวิชาชีพ
ชั้นสูงได้จริง ตามแนวทาง KOSEN
4. หลักสูตร สือ่ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ ทีส่ ามารถน�ำไปพัฒนาและส่งเสริมผูม้ คี วามสามารถ
พิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. เครื่องมือการวัดและประเมินผลเทียบมาตรฐานระดับประเทศ และระดับนานาชาติ
6. เกณฑ์การจัดท�ำสื่อการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
7. สสวท. มีระบบบริหารจัดการเครือข่าย เพื่อขยายการให้บริการหลักสูตร สื่อ และกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อพัฒนาเป็นแกนน�ำ  มีศักยภาพเป็นไป
ตามมาตรฐาน สสวท. สามารถเป็นต้นแบบและเป็นวิทยากรในระดับพืน้ ทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ
9. การให้บริการหลักสูตร สือ่ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ ในโรงเรียนเครือข่าย สสวท. ได้ครบถ้วน
สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ
10. หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ในเครือข่าย สสวท. สามารถขยายฐานการจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามแนว
สสวท. ได้อย่างต่อเนื่อง
11. สถานศึกษานอกระบบ สมาคมวิชาชีพ และสถาบันต่างๆ จัดการเรียนรู้ตามแนวของ สสวท.
นอกชั้นเรียนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
12. มหาวิทยาลัยใช้เครื่องมือในการรับนักศึกษาเข้าศึกษาโดยเน้นการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา
และสามารถน�ำไปใช้ได้จริงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
13. บัณฑิต สควค. มีคุณภาพและสามารถเป็นผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงขับเคลื่อนการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
14. บัณฑิต พสวท. และโอลิมปิกวิชาการ มีคุณภาพและเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักนวัตกรรม
และนักเทคโนโลยีชั้นน�ำของประเทศ
15. มีระบบเส้นทางอาชีพ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจยั นักนวัตกรรมและนักเทคโนโลยี ทีม่ าจากผลผลิต
โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษฯ มีค่าตอบแทนเหมาะสม
16. มีระบบกลไกการพัฒนาและส่งเสริมผูม้ คี วามสามารถพิเศษฯ ระดับการศึกษาปฐมวัย การศึกษา
ขั้นพื้นฐานและการอาชีวศึกษา เพื่อเป็นฐานสู่การพัฒนาก�ำลังคน อย่างเป็นระบบมากขึ้น
และมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นตามล�ำดับ
17. บุคลากรสายนักวิชาการ มีนวัตกรรมการศึกษาชัน้ แนวหน้า เป็นทีย่ อมรับด้านกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ของประเทศ
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18. บุคลากรสายวิชาการ มีศกั ยภาพในการพัฒนาหลักสูตร สือ่ กิจกรรมทางวิชาการเทียบมาตรฐาน
นานาชาติ
19. บุคลากร สสวท. มีความเป็นผู้น�ำ  มีความรู้ ความสามารถ เป็นวิทยากร และสามารถน�ำการ
เปลี่ยนแปลงได้
20. บุคลากรสายสนับสนุน มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการและส่งเสริมการท�ำงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
21. มีระบบบริหารจัดการ โดยใช้ระบบคุณภาพองค์กรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
22. การสื่อสารประชาสัมพันธ์มีรูปแบบและช่องทางที่หลากหลาย
23. บุคลากร สสวท. มีความรักและผูกพันต่อองค์กร

2.8 ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์และผลผลิต
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ยุทธศาสตร์

ผลผลิต

ยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาหลักสูตร สื่อ และ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นปฏิบัติการ
และการสร้างความเข้าใจ ในระดับทีเ่ หมาะสม
กับนักเรียนแต่ละกลุ่ม โดยใช้เทคโนโลยี
ต่างๆ

ผลผลิต 1 หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้
ระดับปฐมวัยประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น
และมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความครบถ้วน
สมบูรณ์ใช้ง่ายและมีคุณภาพตามมาตรฐาน
สากล
ผลผลิต 2 หลักสูตร สื่อ ในรูปแบบดิจิทัล e-learning
และ Mobile application มีความทันสมัย
เข้าใช้งา่ ยรวดเร็ว สามารถเผยแพร่ใช้ได้จริง
และมีคณ
ุ ภาพ
ผลผลิต 3 หลักสูตร สือ่ และกระบวนการจัดการเรียนรู้
และสามารถน�ำไปใช้ศึกษาต่อเป็นนักวิชาชีพ
ชัน้ สูงได้จริง ตามแนวทาง KOSEN
ผลผลิต 4 หลักสูตร สือ่ และกระบวนการจัดการเรียนรู้
ที่ ส ามารถน� ำ ไปพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม ผู ้ มี
ความสามารถพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลผลิต 5 เครือ่ งมือการวัดและประเมินผลเทียบมาตรฐาน
ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ
ผลผลิต 6 เกณฑ์การจัดท�ำสือ่ การเรียนรูว้ ชิ าวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
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ยุทธศาสตร์

ผลผลิต

ยุทธศาสตร์ 2 ขับเคลื่อนการพัฒนาและ ผลผลิต 7 สสวท. มีระบบบริหารจัดการเครือข่าย เพือ่ ขยาย
ยกระดับการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์
การให้บริการหลักสูตร สื่อและกระบวนการ
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ผ่านเครือข่าย
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สสวท. ให้มีคุณภาพทั่วประเทศอย่างเป็น ผลผลิต 8 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการ
ระบบ
คัดเลือกเพื่อพัฒนาเป็นแกนน�ำมีศักยภาพ
เป็นไปตามมาตรฐาน สสวท. สามารถเป็น
ต้ น แบบ และเป็ น วิ ท ยากรในระดั บ พื้ น ที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลผลิต 9 การให้บริการหลักสูตร สื่อ และกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ ในโรงเรียนคุณภาพ สสวท.
ได้ครบถ้วน สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ
ผลผลิต 10 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในเครือข่าย สสวท.
สามารถขยายฐานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนว สสวท. ได้อย่างต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์ 3 ขับเคลื่อนกระบวนการเรียน ผลผลิต 11 สถานศึกษานอกระบบ สมาคมวิชาชีพและ
การสอนวิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ แ ละ
สถาบันต่างๆ จัดการเรียนรูต้ ามแนวของ สสวท.
เทคโนโลยีให้เน้นความเข้าใจ ลงมือปฏิบัติ
นอกชั้นเรียนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
การ และสามารถน�ำไปใช้จริงทั้งในและนอก ผลผลิต 12 มหาวิทยาลัยใช้เครื่องมือในการรับนักศึกษา
ระบบ ตามแนวทาง สสวท.
เข้าศึกษาโดยเน้นการคิดวิเคราะห์ การแก้
ปัญหา และสามารถน�ำไปใช้ได้จริงเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์ 4 เร่งรัด พัฒนา และส่งเสริม ผลผลิต 13 บัณฑิต สควค. มีคณ
ุ ภาพและสามารถเป็นผูน้ ำ�
ผู ้ มี ค วามสามารถพิ เ ศษด้ า นวิ ท ยาศาสตร์
การเปลีย่ นแปลงขับเคลือ่ นการศึกษาได้อย่างมี
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อเป็นก�ำลัง
ประสิทธิภาพ
ในการพั ฒ นาประเทศด้ ว ยวิ ท ยาศาสตร์ ผลผลิต 14 บัณฑิต พสวท. และโอลิมปิกวิชาการ มีคณ
ุ ภาพ
เทคโนโลยี และนวั ต กรรม ตามนโยบาย
และเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักวิจยั นักนวัตกรรม
ประเทศไทย 4.0
และนักเทคโนโลยีชั้นน�ำของประเทศ
ผลผลิต 15 มีระบบเส้นทางอาชีพ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจยั
นักนวัตกรรมและนักเทคโนโลยี ทีม่ าจากผลผลิต
โครงการพัฒนาและส่งเสริมผูม้ คี วามสามารถ
พิเศษฯ มีค่าตอบแทนเหมาะสม

ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

25

ยุทธศาสตร์

ผลผลิต
ผลผลิต 16 มี ร ะบบกลไกการพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม ผู ้ มี
ความสามารถพิเศษฯ ระดับการศึกษาปฐมวัย
การศึ ก ษาขั้ นพื้ นฐานและการอาชี วศึ ก ษา
เพื่อเป็นฐานสู่การพัฒนาก�ำลังคน อย่างเป็น
ระบบมากขึน้ และมีจำ� นวนเพิม่ ขึน้ ตามล�ำดับ

ยุทธศาสตร์ 5 ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรและ ผลผลิต 17 บุคลากรสายนักวิชาการ มีนวัตกรรมการศึกษา
ชั้นแนวหน้า เป็นที่ยอมรับด้านกระบวนการ
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
จัดการเรียนรู้ของประเทศ
เพิ่ ม การยอมรั บ สสวท. ในฐานะผู ้ น� ำ
การเปลีย่ นแปลงการเรียนรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์ ผลผลิต 18 บุคลากรสายวิชาการ มีศกั ยภาพในการพัฒนา
หลักสูตร สื่อ กิจกรรมทางวิชาการเทียบ
คณิ ต ศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ของเยาวชน
มาตรฐานนานาชาติ
ให้ทันสมัย
ผลผลิต 19 บุคลากร สสวท. มีความเป็นผู้น�ำ  มีความรู้
ความสามารถ เป็นวิทยากร และสามารถ
น�ำการเปลี่ยนแปลงได้
ผลผลิต 20 บุคลากรสายสนับสนุน มีความรู้ ความสามารถ
ในการบริหารจัดการและส่งเสริมการท�ำงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลผลิต 21 มีระบบบริหารจัดการ โดยใช้ระบบคุณภาพ
องค์กรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัย
ผลผลิต 22 การสื่ อ สารประชาสั ม พั น ธ์ มี รู ป แบบและ
ช่องทางที่หลากหลาย
ผลผลิต 23 บุคลากร สสวท. มีความรักและผูกพันต่อ
องค์กร
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แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2.9 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และโครงการหลัก
ยุทธศาสตร์ที่ 1:
				
				
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ :

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :

พัฒนาหลักสูตร สือ่ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ ทีเ่ น้นปฏิบตั กิ าร และ
การสร้างความเข้าใจ ในระดับที่เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละกลุ่ม โดยใช้
เทคโนโลยีต่างๆ
หลักสูตร สือ่ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี มีความทันสมัย เน้นปฏิบตั กิ าร ทีเ่ หมาะสมกับนักเรียนแต่ละกลุม่

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
2562

2563

2564

รวม

1. จ�ำนวนหลักสูตร สือ่ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ ชิ้นงาน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีทมี่ คี ณ
ุ ภาพ
ตามมาตรฐานสากล เน้นการคิดวิเคราะห์ แก้ปญ
ั หา
และการน�ำไปใช้

440

440

480

1,360

2. จ�ำนวนต้นแบบชุดการเรียนการสอนนอกชัน้ เรียน ชิ้นงาน
ที่เน้นกระบวนการคิด ตามแนวทาง สสวท.

50

50

50

150

3. ร้อยละของสือ่ และกิจกรรมในรูปแบบดิจทิ ลั และ ร้อยละ
e-learning ที่สามารถเผยแพร่ได้อย่างมีคุณภาพ

60

70

80

80

4. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้หลักสูตร สื่อ และ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ของ สสวท.

ระดับ

3.8

3.9

4.0

4.0

5. จ�ำนวนเครื่องมือการวัดและประเมินผลเทียบ
มาตรฐานระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ที่มี
คุณภาพ

ฉบับ

13

12

12

37

6. เกณฑ์การจัดท�ำสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเทียบ
มาตรฐานสากล

ฉบับ

-

1

-

1
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กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาหลักสูตร สือ่ และกระบวนการจัดการเรียนรูอ้ ย่างเป็นระบบทีเ่ น้นการคิดวิเคราะห์
การแก้ปัญหา กระตุ้นให้เกิดและใช้ความคิดสร้างสรรค์สามารถน�ำไปใช้ได้จริง
โครงการที่ 1 พัฒนาหลักสูตร สือ่ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ ทีเ่ น้นการคิดวิเคราะห์ การแก้ปญ
ั หา
และกระตุ้นให้เกิดและใช้ความคิดสร้างสรรค์ และสามารถน�ำไปใช้ได้จริง
โครงการที่ 2 พั ฒ นาหลั ก สู ต ร สื่ อ และกระบวนการจั ด การเรี ย นรู ้ ที่ เ น้ น การคิ ด วิ เ คราะห์
การแก้ปัญหาและกระตุ้นให้เกิดและใช้ความคิดสร้างสรรค์ อย่างเป็นระบบและ
สามารถน�ำไปใช้ศึกษาต่อเป็นนักนวัตกร ตามแนวทาง KOSEN
โครงการที่ 3 พัฒนาหลักสูตร สือ่ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ ทีเ่ น้นการคิดวิเคราะห์ การแก้ปญ
ั หา
และกระตุ้นให้เกิดและใช้ความคิดสร้างสรรค์ อย่างเป็นระบบ ส�ำหรับพัฒนาและ
ส่งเสริม ผู้มีความสามารถพิเศษ

กลยุทธ์ที่ 1.2 วิจัยและพัฒนาการวัดผลและประเมินผลอย่างครบวงจรตามมาตรฐานประเทศ
และนานาชาติ
โครงการที่ 1 วิจยั วัดผล และประเมินผลการจัดการเรียนรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
ระดับประเทศและระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพสื่อ และกระบวนการ
จัดการเรียนรู้
โครงการที่ 1 วิจัยติดตามการใช้หลักสูตร สื่อการเรียนรู้ และพัฒนาเกณฑ์การจัดท�ำสื่อการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 :
				
				
เป้าประสงค์ยทุ ธศาสตร์ :
   
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :

ขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ผ่านเครือข่าย สสวท. ให้มคี ณ
ุ ภาพทัว่ ประเทศ
อย่างเป็นระบบ
1. ก�ำลังคนและเครือข่ายมีความสามารถในการจัดการเรียนรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
2. ครูและนักเรียนใช้หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้จาก
ก�ำลังคนและเครือข่าย ตามแนวทางของ สสวท.

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
2562

2563

2564

รวม

1. ร้อยละของก�ำลังคนที่ได้รับการสนับสนุนจาก ร้อยละ
สสวท. มี ค วามสามารถในการจั ด การเรี ย นรู ้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

80

85

90

90

2. ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนา/ฝึกอบรม/ให้ ร้อยละ
ความรู้ตามโครงการ สสวท.จัดขึ้นและสามารถเป็น
แกนน�ำให้ สสวท. ได้อย่างเหมาะสม

60

70

80

80

3. จ�ำนวนหน่วยงานภาคเอกชนทีส่ ง่ เสริมสนับสนุน หน่วยงาน
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ (สะสม)
เทคโนโลยี

10

20

30

30

4. จ� ำ นวนหน่ ว ยงานภาคราชการส่ ว นต่ า งๆ ที่ หน่วยงาน
ร่ ว มด� ำ เนิ น งานและสนั บ สนุ น การจั ด การเรี ย นรู ้ (สะสม)
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

10

20

30

30

5. ร้อยละของครูทใี่ ช้หนังสือเรียนและคูม่ อื ครู ของ ร้อยละ
สสวท.

65

70

80

80

6. ร้อยละของนักเรียนทีใ่ ช้หนังสือเรียนและ/หรือสือ่ ร้อยละ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของ สสวท.

50

60

70

70
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ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
2562

2563

2564

รวม

7. ร้อยละของสถานศึกษาที่ใช้หลักสูตร สื่อ และ ร้อยละ
กระบวนการจั ด การเรี ย นรู ้ ด ้ า นวิ ท ยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีของ สสวท.

60

70

80

80

8. มีระบบการบริหารจัดการเครือข่ายเพื่อส่งเสริม
การจัดการเรียนรูส้ สู่ ถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบ

10

12

14

36

9. จ�ำนวนโรงเรียนต้นแบบ สสวท. ทั้งประถมและ โรงเรียน
มัธยม

20

40

60

120

หมายเหตุ
1) ตัวชี้วัดที่ 5 6 และ 7 ค่าเป้าหมายปี 2562 ส�ำรวจสื่อ (หนังสือเรียน ป.1 ป.4 ม.1 และ ม.4) ออกใหม่
ในปี พ.ศ. 2561 ค่าเป้าหมายปี 2563 ส�ำรวจสือ่ (หนังสือเรียน ป.2 ป.5 ม.2 และ ม.5) ออกใหม่ในปี พ.ศ. 2562
และค่าเป้าหมายปี 2564 ส�ำรวจสื่อ (หนังสือเรียน ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.6) ออกใหม่ในปี พ.ศ. 2563
2) ก�ำลังคน หมายถึง บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรในวิชาชีพต่าง ๆ และหรือ บุคลากรจากเครือข่าย
มหาวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยราชภัฏ/มหาวิทยาลัยราชมงคล/ศึกษานิเทศก์/บัณฑิต พสวท./ครู สควค./
ครูดีเด่น ที่สนับสนุนการด�ำเนินงานของ สสวท.
3) เครือข่าย หมายถึง กลุ่มบุคลากรที่ด�ำเนินงานร่วมกับ สสวท. เพื่อประโยชน์ในการพัฒนางานตาม
พันธกิจ สสวท.
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แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการเครือข่าย เพื่อขยายการให้บริการหลักสูตร สื่อ และ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ของ สสวท. อย่างเป็นระบบ
โครงการที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการเครือข่ายเพื่อขยายการให้บริการหลักสูตร สื่อ และ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ของ สสวท.
โครงการที่ 2 พัฒนาศักยภาพครูแกนน�ำและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขยายผลการให้บริการ
วิชาการด้านหลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ของ สสวท.
โครงการที่ 3 พัฒนาครูผสู้ อนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี และบุคลากรทางการศึกษา
ในโรงเรียนโครงการพระราชด�ำริ

กลยุทธ์ที่ 2.2 ขับเคลื่อนสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามแนวทาง สสวท.
โครงการที่ 1 การปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนของครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สะเต็มศึกษา ตามแนวทาง สสวท.
โครงการที่ 2 พัฒนาเด็กปฐมวัย อย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษา
โครงการที่ 3 ยกระดับคุณภาพโรงเรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 :
				
				
เป้าประสงค์ยทุ ธศาสตร์ :
ตัวชีว้ ดั และค่าเป้าหมาย :

ขับเคลื่อนกระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยีให้เน้นความเข้าใจ ลงมือปฏิบัติการ และสามารถน�ำไปใช้จริง
ทั้งในและนอกระบบ ตามแนวทาง สสวท.
มีกลไกขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตามแนวทาง สสวท. ส�ำหรับสถานศึกษา
ทั้งในและนอกระบบ

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

1. จ�ำนวนสมาคมวิชาชีพ และสถาบันต่างๆ ทีพ่ ฒ
ั นา แห่ง/
และจัดการเรียนการสอนนอกชั้นเรียนที่เหมาะสม สถาบัน
ตามแนวทาง สสวท.
2. จ� ำ นวนเครื่ อ งมื อ ในการสอบคั ด เลื อ กเข้ า
มหาวิ ท ยาลั ย ให้ ส อดคล้ อ งกั บ กระบวนการจั ด
การเรียนการสอนตามแนวทาง สสวท.

ฉบับ

3. จ�ำนวนครัง้ ผูเ้ ข้าใช้หลักสูตร สือ่ และกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ ในรูปแบบดิจิทัลและ e-learning
ที่เผยแพร่

ครั้ง

ค่าเป้าหมาย
2562

2563

2564

รวม

100

200

400

700

5

5

5

15

8 ล้าน 9 ล้าน 10 ล้าน 27 ล้าน

กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนากลไกขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตามแนวทาง สสวท. ส�ำหรับสถานศึกษา
ทั้งในและนอกระบบให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค
โครงการที่ 1 พัฒนาและจัดการเรียนการสอนนอกชั้นเรียนที่เหมาะสมตามแนวทาง สสวท.
(Science and Mathematics Literacy)
โครงการที่ 2 พัฒนาและขยายบริการของศูนย์เรียนรู้ดิจิทัล และสื่อดิจิทัล
กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาและส่งเสริมการรับนักศึกษาในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาโดยเน้น
ทดสอบความเข้าใจ
โครงการที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมการใช้เครื่องมือในการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยให้สอดคล้อง
กับกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง สสวท. (Science and Mathematics
Literacy)
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แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 :
				
				
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ :
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :

เร่งรัด พัฒนา และส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อเป็นก�ำลังในการพัฒนาประเทศด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตามนโยบายประเทศไทย 4.0
นักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษได้รบั การพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพเข้าสูอ่ าชีพ
ทีเ่ หมาะสม เพือ่ เป็นก�ำลังในการพัฒนาประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

1. จ�ำนวนนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักเทคโนโลยี คน
นักนวัตกรรมและผู้เชี่ยวชาญ ด้านวิทยาศาสตร์ (สะสม)
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งได้จากการสร้าง
นักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษ ที่พัฒนา
โดย สสวท.

ค่าเป้าหมาย
2562

2563

2564

รวม

6,500 7,000 7,500

7,500

2. ร้อยละของนักเรียนทุนผู้มีความสามารถพิเศษ ร้อยละ
พสวท. และโอลิมปิกวิชาการ ที่ส�ำเร็จการศึกษา
และท�ำงานในหน่วยงานทีก่ ำ� หนด ด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีและมีค่าตอบแทนที่
เหมาะสม

10

20

30

30

3. ร้ อ ยละของผู ้ มี ค วามสามารถพิ เ ศษด้ า น ร้อยละ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งพัฒนา
โดย สสวท. ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในระดับชาติ
และนานาชาติ

10

20

30

30

4. ร้ อ ยละของครู ที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษด้ า น ร้อยละ
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (สควค.) ที่ได้รับ
รางวัลเชิดชูเกียรติในระดับชาติและนานาชาติ และ
เป็นผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงได้

10

20

30

30

5. ร้ อ ยละของผู ้ มี ค วามสามารถพิ เ ศษด้ า น ร้อยละ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการ
พัฒนาและส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง ในระดับต่างๆ

60

70

80

80
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กลยุทธ์ที่ 4.1 ผลิตและพัฒนาครูคุณภาพ เพื่อเป็นผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงในการขับเคลื่อนการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ
โครงการที่ 1 บริหารการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)

กลยุทธ์ที่ 4.2 ผลิตและพัฒนานักวิจัยคุณภาพ เพื่อเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักนวัตกรรม และ
นักเทคโนโลยี ชั้นน�ำของประเทศ
โครงการที่ 1 บริหารการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(พสวท.)
โครงการที่ 2 โอลิมปิกวิชาการ
โครงการที่ 3 พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการที่ 4 ขยายฐานการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่แผน
การพัฒนาก�ำลังคนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
โครงการที่ 5 ทุนสนับสนุนการศึกษานักเรียน นักศึกษาและครู เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้มีความสามารถ
พิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และตอบสนองต่อความต้องการ
ของประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

34

แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ยุทธศาสตร์ที่ 5 :
				
				
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ :

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :

ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
เพิ่มการยอมรับ สสวท. ในฐานะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ของเยาวชนให้ทันสมัย
1. บุคลากรมีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในสายงาน
และสามารถเป็นผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงได้
2. สสวท. เป็นองค์กรแห่งคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและบริการ
ในรูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
3. เยาวชนมี ค วามตระหนั ก และเห็ น ความส� ำ คั ญ ของการเรี ย นรู ้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

1. ร้อยละของบุคลากรมีความรู้ความสามารถ มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในสายงาน และสามารถ
เป็นผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงได้

ค่าเป้าหมาย
2562

2563

2564

รวม

ร้อยละ

20

40

60

60

2. จ� ำ นวนนวัตกรรม ผลงานทางวิชาการ หรื อ ชิ้นงาน/
ทรัพย์สนิ ทางปัญญา (IP) ทีส่ ร้างจากบุคลากร สสวท. ผลงาน
(สะสม)

20

40

60

60

3. จ�ำนวนระบบบริหารจัดการและบริการในรูปแบบ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมีคุณภาพ
บริหาร/
ระบบ
บริการ

18

18

18

18

4. ระดับความพึงพอใจของส่วนราชการ หน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการท�ำงานร่วมกับ สสวท.

ระดับ

4.0

4.25

4.5

4.5

5. ระดับการยอมรับในข้อมูลข่าวสาร และผลงาน
ของ สสวท.

ระดับ

4.0

4.25

4.5

4.5

6. ร้ อ ยละของเยาวชนกลุ ่ ม เป้ า หมายที่ มี ค วาม
ตระหนั ก และเห็ น ความส� ำ คั ญ ของการเรี ย นรู ้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ร้อยละ

55

60

65

65
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กลยุทธ์ที่ 5.1 ส่งเสริมให้บุคลากรมีศักยภาพในการพัฒนาหลักสูตร สื่อ กิจกรรมทางวิชาการ
เทียบมาตรฐานนานาชาติและการเป็นวิทยากรอย่างมืออาชีพ
โครงการที่ 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มีความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะตามกลุ่มงาน
อย่างเป็นระบบ

กลยุทธ์ที่ 5.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยใช้ระบบคุณภาพองค์กรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทันสมัย
โครงการที่ 1 พัฒนาการบริหารจัดการ สสวท. ทุกมิติ ให้มีมาตรฐานเทียบเคียงเกณฑ์ TQA
โครงการที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อขยายขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
องค์กรและการบริการในรูปแบบดิจิทัลตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัล

กลยุทธ์ที่ 5.3 พัฒนาและขยายการสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุก และสร้างความตระหนักรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบและช่องทางที่หลากหลายให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
โครงการที่ 1 ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพือ่ ให้เกิดความรูค้ วามเข้าใจในการท�ำงานของ สสวท. และสร้าง
ความตระหนักรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์
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ภาคผนวก
มุมมอง วัตถุประสงค์
			
ด้าน
ประสิทธิผล

สสวท.
จะสร้าง
เครือข่าย
การท�ำงาน
ร่วมกับ
หน่วยงานอื่น

ตาราง Balanced Scorecard ส�ำหรับ สสวท.
ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย

โครงการสนับสนุน

ร้อยละของก�ำลังคนที่ได้รับการสนับสนุน ร้อยละ 90 โครงการพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การ
จาก สสวท. มีความสามารถในการจัดการ
เครือข่าย เพือ่ ขยายการให้บริการหลักสูตร
เรี ย นรู ้ วิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ แ ละ
สื่ อ และกระบวนการจั ด การเรี ย นรู ้ ข อง
เทคโนโลยี
สสวท.
โครงการการปรับการเรียนเปลีย่ นการสอน
ร้อยละของครูทไี่ ด้รบั การพัฒนา/ฝึกอบรม/ ร้อยละ 80
ของครูวทิ ยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
ให้ความรู้ตามโครงการ สสวท.จัดขึ้นและ
และสะเต็มศึกษา ตามแนวทาง สสวท.
สามารถเป็นแกนน�ำให้ สสวท. ได้อย่าง
โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย อย่างมีคณ
ุ ภาพ
เหมาะสม
ด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษา
จ� ำ นวนหน่ ว ยงานภาคเอกชนที่ ส ่ ง เสริ ม
30
สนับสนุนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยงาน โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนด้าน
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
จ�ำนวนหน่วยงานภาคราชการส่วนต่างๆ ที่
30
ร่วมด�ำเนินงานและสนับสนุนการจัดการ หน่วยงาน
เรี ย นรู ้ วิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ และ
เทคโนโลยี
จ�ำนวนนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย
7,500 คน
นักเทคโนโลยี นักนวัตกรรมและผู้
เชี่ยวชาญ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี ซึง่ ได้จากการสร้างนักเรียน
นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษ ที่พัฒนา
โดย สสวท.
ร้อยละของนักเรียนทุนผู้มีความสามารถ
พิเศษ พสวท. และโอลิมปิกวิชาการ ที่
ส�ำเร็จการศึกษาและท�ำงานในหน่วยงานที่
ก�ำหนด ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยีและมีค่าตอบแทนที่เหมาะสม
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โครงการบริ ห ารการผลิ ต ครู ที่ มี ค วาม
สามารถพิ เ ศษทางวิ ท ยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ (สควค.)
โครงการบริหารการพัฒนาและส่งเสริม
ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (พสวท.)
โครงการโอลิมปิกวิชาการ
ร้อยละ 30
โครงการพั ฒ นาอั จ ฉริ ย ภาพทาง
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
โครงการขยายฐานการพัฒนาผู้มีความ
สามารถพิ เ ศษทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีสู่แผนการพัฒนาก�ำลังคนตาม
นโยบายประเทศไทย 4.0
โครงการทุนสนับสนุนการศึกษานักเรียน
นั ก ศึ ก ษาและครู เพื่ อ พั ฒ นาให้ เ ป็ น ผู ้ มี
ความสามารถพิ เ ศษด้ า นวิ ท ยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และตอบสนอง
ต่ อ ความต้ อ งการของประเทศและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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มุมมอง วัตถุประสงค์
			
ผู้รับบริการ

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย

โครงการสนับสนุน

ขยายฐาน
การใช้
หลักสูตร
สื่อ และ
กระบวนการ
จัดการเรียนรู้
ของ สสวท.

ร้อยละของครูทใี่ ช้หนังสือเรียนและคูม่ อื ครู ร้อยละ 80 โครงการพัฒนาและขยายบริการของศูนย์
ของ สสวท.
เรียนรู้ดิจิทัล และสื่อดิจิทัล
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ร้อยละของนักเรียนที่ใช้หนังสือเรียนและ/ ร้อยละ 70
ทางการศึกษาเพื่อขยายผลการให้บริการ
หรือสื่อ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
วิชาการด้านหลักสูตร สื่อและกระบวนการ
เทคโนโลยีของ สสวท.
จัดการเรียนรู้ของ สสวท.
ร้อยละของสถานศึกษาทีใ่ ช้หลักสูตร สือ่ และ ร้อยละ 80 โครงการพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และบุคลากร
กระบวนการจัดการเรียนรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์
ทางการศึ ก ษา ในโรงเรี ย นโครงการ
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของ สสวท.
พระราชด�ำริ
ร้อยละของเยาวชนกลุม่ เป้าหมายทีม่ คี วาม ร้อยละ 65
โครงการประชาสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง รุ ก เพื่ อ ให้
ตระหนักและเห็นความส�ำคัญของการเรียนรู้
เกิดความรู้ความเข้าใจในการท�ำงานของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สสวท. และสร้างความตระหนักรู้ทางด้าน
จ� ำ นวนครั้ ง ผู ้ เ ข้ า ใช้ ห ลั ก สู ต ร สื่ อ และ 27 ล้านครั้ง วิทยาศาสตร์
กระบวนการจัดการเรียนรู้ ในรูปแบบดิจทิ ลั
และ e-learning ที่เผยแพร่

สสวท.
พยายามที่จะ
ดึงดูดผู้รับ
บริการราย
ใหม่ให้มาใช้
หลักสูตร สื่อ
และ
กระบวนการ
จัดการเรียนรู้
ของ สสวท.

จ�ำนวนสมาคมวิชาชีพ และสถาบันต่างๆ 700 แห่ง โครงการพัฒนาและจัดการเรียนการสอน
นอกชัน้ เรียนทีเ่ หมาะสมตามแนวทาง สสวท.
ที่ พั ฒ นาและจั ด การเรี ย นการสอนนอก
(Science and Mathematics Literacy)
ชั้นเรียนที่เหมาะสม ตามแนวทาง สสวท.
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้เครื่อง
จ�ำนวนเครื่องมือในการสอบคัดเลือกเข้า 15 ฉบับ
มือในการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยให้
มหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับกระบวนการ
สอดคล้องกับกระบวนการจัดการเรียนการ
จัดการเรียนการสอนตามแนวทาง สสวท.
สอนตามแนวทาง สสวท. (Science and
Mathematics Literacy)
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มุมมอง วัตถุประสงค์
			
ผู้รับบริการ

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย

โครงการสนับสนุน

สสวท.
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้หลักสูตร สื่อ ระดับ 4.0 โครงการวิจัยติดตามการใช้หลักสูตร สื่อ
ติดตามดูแล และกระบวนการจัดการเรียนรู้ของ สสวท.
การเรี ย นรู ้ แ ละพั ฒ นาเกณฑ์ ก ารจั ด ท� ำ สื่ อ
ผูร้ บั บริการ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
รายเดิมทีใ่ ช้
เทคโนโลยี
หลักสูตร สือ่
และ
กระบวนการ
จัดการเรียน
รูข้ อง สสวท.
ต่อไป

กระบวนการ สสวท.
จะพัฒนา
ภายใน
หลักสูตร สือ่
และ
กระบวนการ
จัดการเรียนรู้
ให้มคี วาม
ทันสมัย
อย่างต่อเนือ่ ง

จ�ำนวนหลักสูตร สือ่ และกระบวนการจัดการ
เรี ย นรู ้ วิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
เน้นการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและการน�ำ
ไปใช้
จ�ำนวนต้นแบบชุดการเรียน การสอน นอก
ชัน้ เรียนทีเ่ น้นกระบวนการคิด ตามแนวทาง
สสวท.
ร้ อ ยละของสื่ อ และกิ จ กรรมในรู ป แบบ
ดิจิทัล และ e-learning ที่สามารถเผยแพร่
ได้อย่างมีคุณภาพ

800
โครงการพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวน
ชิ้นงาน การจัดการเรียนรู้ ที่เน้นการคิดวิเคราะห์
การแก้ ป ั ญ หา และกระตุ ้ น ให้ เ กิ ด และใช้
ความคิดสร้างสรรค์ และสามารถน�ำไปใช้ได้จริง
โครงการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร สื่ อ และ
กระบวนการจั ด การเรี ย นรู ้ ที่ เ น้ น การคิ ด
150
วิเคราะห์ การแก้ปัญหา และกระตุ้นให้เกิด
ชิ้นงาน
และใช้ความคิดสร้างสรรค์ อย่างเป็นระบบ
และสามารถน�ำไปใช้ศึกษาต่อเป็นนักนวัตกร
ร้อยละ 80 ตามแนวทาง KOSEN
โครงการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร สื่ อ และ
กระบวนการจั ด การเรี ย นรู ้ ที่ เ น้ น การคิ ด
วิเคราะห์ การแก้ปัญหา และกระตุ้นให้เกิด
และใช้ความคิดสร้างสรรค์ อย่างเป็นระบบ
ส�ำหรับพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถ
พิเศษ

สสวท. จะให้ จ�ำนวนเครื่องมือการวั ดและประเมิ น ผล 37 ฉบับ โครงการวิจัย วัดผล และประเมินผลการ
ความส�ำคัญ เทียบมาตรฐานระดับประเทศ และระดับ
จัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
กับมาตรฐาน นานาชาติ ที่มีคุณภาพ
และเทคโนโลยี ร ะดั บ ประเทศและระดั บ
หลักสูตร สือ่
นานาชาติ
และ
กระบวนการ
จัดการเรียนรู้
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ตัวชี้วัด

ุ ภาพ
กระบวนการ สสวท. จะให้ เกณฑ์การประเมินสือ่ การเรียนรูท้ มี่ คี ณ
ภายใน
ความส�ำคัญ เทียบมาตรฐานสากล
กับมาตรฐาน
หลักสูตร สือ่
และ
กระบวนการ
จัดการเรียนรู้
มุง่ เน้นให้
พนักงาน
ท�ำงานอย่าง
มืออาชีพ มี
มาตรฐาน
การเรียน
รู้และการ
พัฒนา

ค่า
เป้าหมาย

โครงการสนับสนุน

1 ฉบับ

โครงการวิจัยติดตามการใช้หลักสูตร สื่อ
การเรี ย นรู ้ แ ละพั ฒ นาเกณฑ์ ก ารจั ด ท� ำ สื่ อ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ระดับความพึงพอใจของส่วนราชการ หน่วย ระดับ 4.5 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการ สสวท.
งานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการท�ำงานร่วม
ทุกมิติ ให้มีมาตรฐานเทียบเคียงเกณฑ์ TQA
กับ สสวท.
ระดับการยอมรับในข้อมูลข่าวสาร และ ระดับ 4.5
ผลงานของ สสวท.

สสวท. ให้
ความส�ำคัญ
กับการเพิม่
ทักษะให้กบั
พนักงาน

ร้อยละของบุคลากรมีความรู้ความสามารถ ร้อยละ 60 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มี
มีความเชีย่ วชาญเฉพาะทางในสายงาน และ
ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะตามกลุม่
สามารถเป็นผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงได้
งานอย่างเป็นระบบ

สนับสนุน
ความพร้อม
ระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

จ�ำนวนระบบบริหารจัดการและบริการใน 18 ระบบ โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
รูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ นั สมัยและ
เพื่ อ ขยายขี ด ความสามารถในการบริ ห าร
มีคุณภาพ
จั ด การองค์ ก ร และการบริ ก ารในรู ป แบบ
ดิจิทัลตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัล

จ� ำ นวนนวั ต กรรม ผลงานทางวิ ช าการ 60 ชิ้นงาน
หรือทรัพย์สินทางปัญญา (IP) ที่สร้างจาก
บุคลากร สสวท.
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การประเมิน PISA ด้านสมรรถนะของนักเรียน

Reading

4+

X

Mathematics

Science
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การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy)
หมายถึง ความสามารถทีจ่ ะท�ำความเข้าใจกับเรือ่ ง
ที่อ่าน สามารถน�ำไปใช้ ประเมินและสะท้อนความคิด
เห็นต่อเนื้อเรื่อง และมีความรักและผูกพันกับเรื่องที่ได้
อ่าน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย พัฒนาความรู้และศักยภาพ
และการมีส่วนร่วมในสังคม
การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy)
หมายถึง ความสามารถในการคิด ใช้ และตีความ
คณิตศาสตร์ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่หลากหลาย รวมถึง
การให้เหตุผลอย่างเป็นคณิตศาสตร์ ใช้แนวคิดและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการอธิบาย และท�ำนาย
ปรากฏการณ์ต่างๆ

การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)
หมายถึง ความสามารถในการเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ
เข้ากับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ และแนวคิด
ทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างไตร่ตรอง

แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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จัดท�ำโดย
ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผนและประกันคุณภาพ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์ 0-2392-4021

