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“...การศึกษาเปนปจจัยสำคัญในการสรางและพัฒนาความรู ความคิด ความประพฤติ
และคุณธรรมของบุคคล สังคมและบานเมืองใดใหการศึกษาที่ดีแกเยาวชนไดอยางครบถวนลวนพอเหมาะกันทุก ๆ ดาน
สังคมและบานเมืองนั้นก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพ ซึ่งสามารถธำรงรักษาความเจริญมั่นคงของประเทศชาติไว
และพัฒนาใหกาวหนาตอไปได โดยตลอด ผูมีหนาที่จัดการศึกษาทุก ๆ คนจึงตองถือวา
ตัวของทานมีความรับผิดชอบตอชาติบานเมืองอยูอยางเต็มที่ ในอันที่ตองปฏิบัติหนาที่ ใหเที่ยงตรง ถูกตอง
สมบูรณ โดยเต็มกำลัง จะประมาทหรือละเลยมิได เพราะถาปฏิบัติใหผิดพลาดบกพรอง ไปดวยประการใด ๆ
ผลรายอาจเกิดขึ้นแกสวนรวมและประเทศชาติไดมากมาย
ทุกฝายจะตองชวยกันสรางเสริมรากฐานชีวิตอันแข็งแรงสมบูรณ ใหแกเยาวชน ทั้งในดานรางกาย จิตใจ และความรู
ความฉลาดสำคัญที่สุด จะตองฝกฝนอบรมใหรูจักผิดชอบชั่วดี รูจักตัดสินใจดวยเหตุผล
และรูจักสรางสรรคตามแนวทางที่สุจริตยุติธรรม...”
พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
พระราชทานแกครูและนักเรียนที่ ไดรับพระราชทานรางวัลฯ
ณ ศาลาดุสิดาลัย วันจันทรที่ 27 กรกฎาคม 2524
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สารรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป

กระทรวงศึกษาธิการไดกำหนดกรอบการดำเนินงานตามยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579)
ภายใตวสิ ยั ทัศน “ประเทศไทยมีความมัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” โดยกำหนดจุดเนนดานการศึกษาทีจ่ ะดำเนินการใน 6 ดาน อาทิ ดานการผลิต พัฒนากำลังคนและสรางความสามารถ
ในการแขงขัน ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน และดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลือ่ มล้ำ
ทางการศึกษา เปนตน ซึง่ สอดคลองกับภารกิจและวิสยั ทัศนของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
ที่วา “สสวท. เปนองคกรหลักของประเทศ ที่พัฒนาใหนักเรียนมีความรูความสามารถดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยีทัดเทียมนานาชาติ”
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ซึง่ เปนองคกรของรัฐในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ
ในป พ.ศ. 2559 สสวท. ไดดำเนินงานโครงการตาง ๆ เพื่อชวยขับเคลื่อนนโยบายของรัฐและกระทรวงศึกษาธิการใหเกิด
เปนรูปธรรมและสำเร็จตามเปาหมายหลายโครงการ อาทิ โครงการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษา (STEM Education) ซึ่งเปน
โครงการที่พัฒนาและสรางกำลังคนใหมีความรูและทักษะดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี สามารถประยุกต
ใชความรูใ นการดำรงชีวติ ประจำวันและการประกอบอาชีพ อีกทัง้ มีทกั ษะทีพ่ รอมสำหรับโลกในศตวรรษที่ 21 โครงการวิจยั
และพัฒนาหลักสูตร (1) วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี (Design and Technology) ซี่งเปนการพัฒนาผูเรียน
ใหมคี วามรู ความเขาใจเกีย่ วกับเทคโนโลยีเพือ่ ดำรงชีวติ ในสังคมทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอยางรวดเร็วและตลอดเวลา สามารถใช
ความรูแ ละทักษะ เพือ่ แกปญ
 หาหรือสนองความตองการอยางมีความคิดสรางสรรคดว ยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
บูรณาการกับศาสตรอื่น และ (2) วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร (ICT) ซึ่งเปนการพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและ
ทักษะการคิดเชิงคำนวณ การคิดวิเคราะห แกปญหาอยางเปนขั้นตอนและเปนระบบ และประยุกตใชความรูดานวิทยาการ
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศแกปญ
 หาทีพ่ บในชีวติ จริงไดอยางมีประสิทธิภาพ โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ
หรือ PISA (Programme for International Student Assessment) เปนการประเมินความรูเรื่องและทักษะของนักเรียน
ที่มีอายุ 15 ป ในดานการอาน คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร และโครงการพัฒนาและขยายบริการของศูนยเรียนรูดิจิทัล
(IPST Learning Space; http://learningspace.ipst.ac.th) เปนการเพิม่ โอกาสทางการศึกษาดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยี ผานเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศ
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ดวยบทบาทหนาที่ของ สสวท. ดังกลาว แสดงใหเห็นวา การดำเนินงานของ สสวท. สอดคลองกับกรอบ
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ผมขอชื่นชมและยินดีในผลการดำเนินงานของ สสวท. เปนอยางยิ่ง และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย รวมถึงอำนาจ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกทานเคารพนับถือ ไดโปรดประทานพลังกาย พลังใจ พลังปญญาแกผูบริหารและบุคลากรของ สสวท.
ใหดำเนินภารกิจสำเร็จลุลวง เพื่อประโยชนแกการศึกษาของประเทศชาติตลอดไป

(นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

II

สารรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป

กระทรวงศึกษาธิการไดกำหนดกรอบการดำเนินงานตามยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579)
ภายใตวสิ ยั ทัศน “ประเทศไทยมีความมัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” โดยกำหนดจุดเนนดานการศึกษาทีจ่ ะดำเนินการใน 6 ดาน อาทิ ดานการผลิต พัฒนากำลังคนและสรางความสามารถ
ในการแขงขัน ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน และดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลือ่ มล้ำ
ทางการศึกษา เปนตน ซึง่ สอดคลองกับภารกิจและวิสยั ทัศนของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
ที่วา “สสวท. เปนองคกรหลักของประเทศ ที่พัฒนาใหนักเรียนมีความรูความสามารถดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยีทัดเทียมนานาชาติ”
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ซึง่ เปนองคกรของรัฐในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ
ในป พ.ศ. 2559 สสวท. ไดดำเนินงานโครงการตาง ๆ เพื่อชวยขับเคลื่อนนโยบายของรัฐและกระทรวงศึกษาธิการใหเกิด
เปนรูปธรรมและสำเร็จตามเปาหมายหลายโครงการ อาทิ โครงการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษา (STEM Education) ซึ่งเปน
โครงการที่พัฒนาและสรางกำลังคนใหมีความรูและทักษะดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี สามารถประยุกต
ใชความรูใ นการดำรงชีวติ ประจำวันและการประกอบอาชีพ อีกทัง้ มีทกั ษะทีพ่ รอมสำหรับโลกในศตวรรษที่ 21 โครงการวิจยั
และพัฒนาหลักสูตร (1) วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี (Design and Technology) ซี่งเปนการพัฒนาผูเรียน
ใหมคี วามรู ความเขาใจเกีย่ วกับเทคโนโลยีเพือ่ ดำรงชีวติ ในสังคมทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอยางรวดเร็วและตลอดเวลา สามารถใช
ความรูแ ละทักษะ เพือ่ แกปญ
 หาหรือสนองความตองการอยางมีความคิดสรางสรรคดว ยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
บูรณาการกับศาสตรอื่น และ (2) วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร (ICT) ซึ่งเปนการพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและ
ทักษะการคิดเชิงคำนวณ การคิดวิเคราะห แกปญหาอยางเปนขั้นตอนและเปนระบบ และประยุกตใชความรูดานวิทยาการ
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศแกปญ
 หาทีพ่ บในชีวติ จริงไดอยางมีประสิทธิภาพ โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ
หรือ PISA (Programme for International Student Assessment) เปนการประเมินความรูเรื่องและทักษะของนักเรียน
ที่มีอายุ 15 ป ในดานการอาน คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร และโครงการพัฒนาและขยายบริการของศูนยเรียนรูดิจิทัล
(IPST Learning Space; http://learningspace.ipst.ac.th) เปนการเพิม่ โอกาสทางการศึกษาดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยี ผานเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศ

I

ดวยบทบาทหนาที่ของ สสวท. ดังกลาว แสดงใหเห็นวา การดำเนินงานของ สสวท. สอดคลองกับกรอบ
การดำเนินงานตามยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) และจุดเนนดานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ผมขอชื่นชมและยินดีในผลการดำเนินงานของ สสวท. เปนอยางยิ่ง และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย รวมถึงอำนาจ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกทานเคารพนับถือ ไดโปรดประทานพลังกาย พลังใจ พลังปญญาแกผูบริหารและบุคลากรของ สสวท.
ใหดำเนินภารกิจสำเร็จลุลวง เพื่อประโยชนแกการศึกษาของประเทศชาติตลอดไป

(นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รองศาสตราจารยธัชชัย สุมิตร

ในยุคทีเ่ ทคโนโลยีสารสนเทศเปลีย่ นแปลงอยางรวดเร็ว สงผลกระทบตอประเทศชาติและประชาชนในทุก ๆ ดาน
การเตรียมความพรอมใหกบั ประเทศชาติและประชาชนใหสามารถรับมือกับการเปลีย่ นแปลงทีไ่ รพรมแดนและเจริญกาวหนา
ทัดเทียมกับนานาชาติ ประชากรในชาติตองมีพื้นฐานที่ดีทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี จึงจำเปนอยางยิ่ง
ทีต่ อ งพัฒนาคนใหมคี ณ
ุ ภาพผานการศึกษาทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โดยเฉพาะการศึกษาดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
ซึ่งกลายเปนกลไกสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) เปนองคกรทีม่ บี ทบาทโดยตรงในการสรางรากฐาน
ความเขมแข็งทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีใหแกสงั คมไทย กลาวคือ สสวท. เปนผูก ำหนดแนวทางการพัฒนา
เยาวชนและประชากรไทยใหมีความรู ความคิ ด ความเข า ใจ และมี เจตคติ ท ี ่ ด ี ต  อ วิ ท ยาศาสตร คณิ ต ศาสตร แ ละ
เทคโนโลยี มีทักษะและวิธีการในการไดมาซึ่งความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อประยุกตใชอยางมีประสิทธิภาพ
ในรอบปที่ผานมา สสวท. ไดดำเนินการตามบทบาทดังกลาว ผานการวิจัย พัฒนาหลักสูตร สื่อและการประเมินคุณภาพสื่อ
และการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ขับเคลื่อนสะเต็มศึกษา พัฒนาศูนย
การเรียนรูดิจิทัล พัฒนาและสงเสริมใหครูสามารถจัดการเรียนรูที่เปนการปฏิบัติจริง รวมทั้งสงเสริมสนับสนุนนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีใหไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ โดยไดรับ
ความรวมมือและสนับสนุนจากหนวยงานทีเ่ กีย่ วของทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน รวมทัง้ ไดเตรียมจัดทำโครงการยกระดับคุณภาพ
โรงเรียนระดับอำเภอดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ซึง่ เปนสวนหนึง่ ในโครงการทีม่ งุ ตอบสนองนโยบายรัฐบาล
เพือ่ พัฒนาตามความตองการของแตละโรงเรียนเปนสำคัญ โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการ 5 ป (พ.ศ. 2560 - 2564) และ
มีจำนวนโรงเรียนทีจ่ ะเขารวมโครงการตามเปาหมายทัง้ สิน้ 6,000 โรง ในการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และเทคโนโลยีของโรงเรียน ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาใหสงู ขึน้ อีกทัง้ มีสอ่ื การเรียนการสอนทีท่ นั สมัย
มีคุณภาพ ครูผูสอนสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และเทคโนโลยีไมต่ำกวาเกณฑมาตรฐาน
ขอขอบคุณคณะกรรมการ สสวท. และกรรมการผูทรงคุณวุฒิทุกทานที่สละเวลา ใหคำแนะนำและมีสวนชวย
ผลักดันการดำเนินงานของ สสวท. ใหบรรลุผลตามพันธกิจที่วางไว อยางไรก็ดี นโยบายจะสัมฤทธิผลไมได หากปราศจาก
ทีมผูบริหารและบุคลากรที่ทุมเททำงานใหภารกิจที่ไดรับมอบหมายสำเร็จลุลวง และสุดทายที่สำคัญไมนอยไปกวากันคือ
เครือขายหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ใหการสนับสนุนและรวมมือกับ สสวท. ดวยดีเสมอมา และหวังเปน
อยางยิง่ วา ทุกฝายจะรวมแรงรวมใจกัน เปนพลังสรางสรรคเพือ่ ยกระดับการเรียนการสอนวิทยาศาสตรของไทยใหทดั เทียม
นานาชาติยิ่งขึ้นตอไป
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สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นางพรพรรณ ไวทยางกูร

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) กาวเขาสูป ท ่ี 45 โดยมีภารกิจหลักในการสงเสริมการจัด
การเรียนการสอนทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีในทุกระดับการศึกษา โดยเนนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และพัฒนาขีดความสามารถในดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีของประเทศใหมีความเขมแข็งยิ่งขึ้น โดยใน
ชวงป 2559 ที่ผานมา สสวท. ไดดำเนินงานภายใตยุทธศาสตร สสวท. ซึ่งสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการที่วางไว โดยรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ ทั้งนี้ยังไดรับมอบหมาย
ภารกิจพิเศษเพิ่มเติมตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ อาทิ
ขับเคลือ่ นสะเต็มศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.) โดยไดจดั ตัง้
โรงเรียนเพื่อเปนพี่เลี้ยงเชิงวิชาการแกโรงเรียนในพื้นที่ จังหวัดละ 2 โรง รวม 154 โรง และโรงเรียนเครือขายสะเต็มศึกษา
ในเขตพื้นที่การศึกษาละ 10 โรง รวม 2,250 โรงเรียน เพื่อเรงรัดพัฒนาครูใหสามารถจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และเทคโนโลยีตามแนวทางสะเต็มศึกษาได
วิจยั และพัฒนาหลักสูตรกลุม สาระการเรียนรูว ทิ ยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ซึง่ เปนโครงการตอเนือ่ ง
หลักสูตรทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ นีไ้ ดผา นการพิจารณากลัน่ กรองและปรับแกไขมาเปนลำดับ สำหรับกรอบหลักสูตรและตัวชีว้ ดั กลุม สาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ไดผานการประเมินโดย Cambridge International Examinations (CIE)
เพื่อเปนการเตรียมการสำหรับการประกาศใชหลักสูตรตอไป สำหรับกรอบหลักสูตรวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สาร ไดปรับเพิม่ เติมเนนวิทยาการเชิงคำนวณ (Computing Science) ทัง้ 12 ชัน้ ป และกรอบหลักสูตรวิชาออกแบบ
และเทคโนโลยี ไดมกี ารเนนการประยุกตใชความรูใ นการแกปญ
 หา โดยใชกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เนนความคิด
สรางสรรค
ประเมินผลสัมฤทธิท์ างการศึกษาของประเทศไทยเมือ่ เทียบกับนานาชาติ ลาสุดในป 2015 คือ PISA 2015 และ
TIMSS 2015 มีการประกาศผลการประเมินอยางเปนทางการพรอมกัน เมือ่ วันที่ 7 ธันวาคม 2559 ทีผ่ า นมา ผลการประเมิน
ของประเทศไทย พบวายังคงมีคาเฉลี่ยต่ำกวาคาเฉลี่ยของ OECD สำหรับ PISA โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการอาน
แตมีคาเฉลี่ยสูงกวาคาเฉลี่ยนานาชาติ สำหรับ TIMSS ซึ่งทุกฝายที่เกี่ยวของกับการศึกษาไดเรงหาแนวทางที่จะรวมมือกัน
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาใหกาวทันกับการเปลี่ยนแปลงและสอดคลองกับการเรียนรูยุคใหม
ภารกิจที่กลาวมาขางตนเปนเพียงสวนหนึ่งของการดำเนินงานในชวงปที่ผานมา ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตร
ทีก่ ำหนดไวและสนองตอบนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในนามของคณะผูบ ริหารและบุคลากร
สสวท. ทุกคนมีความภาคภูมใิ จทีไ่ ดมสี ว นรวมในการยกระดับการศึกษาของชาติ จึงขอขอบคุณหนวยงานรวมทัง้ ผูท รงคุณวุฒิ
ทุกทานที่ไดใหความรวมมือกับ สสวท. เปนอยางดียิ่งตลอดมา คณะผูบริหารและบุคลากร สสวท. ทุกคน มีความตั้งใจและ
มุงมั่นที่จะปฏิบัติภารกิจที่สำคัญของชาตินี้ใหดีที่สุดตลอดไป
(นางพรพรรณ ไวทยางกูร)
ผูอำนวยการ
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รองศาสตราจารยธัชชัย สุมิตร

ในยุคทีเ่ ทคโนโลยีสารสนเทศเปลีย่ นแปลงอยางรวดเร็ว สงผลกระทบตอประเทศชาติและประชาชนในทุก ๆ ดาน
การเตรียมความพรอมใหกบั ประเทศชาติและประชาชนใหสามารถรับมือกับการเปลีย่ นแปลงทีไ่ รพรมแดนและเจริญกาวหนา
ทัดเทียมกับนานาชาติ ประชากรในชาติตองมีพื้นฐานที่ดีทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี จึงจำเปนอยางยิ่ง
ทีต่ อ งพัฒนาคนใหมคี ณ
ุ ภาพผานการศึกษาทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โดยเฉพาะการศึกษาดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
ซึ่งกลายเปนกลไกสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) เปนองคกรทีม่ บี ทบาทโดยตรงในการสรางรากฐาน
ความเขมแข็งทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีใหแกสงั คมไทย กลาวคือ สสวท. เปนผูก ำหนดแนวทางการพัฒนา
เยาวชนและประชากรไทยใหมีความรู ความคิ ด ความเข า ใจ และมี เจตคติ ท ี ่ ด ี ต  อ วิ ท ยาศาสตร คณิ ต ศาสตร แ ละ
เทคโนโลยี มีทักษะและวิธีการในการไดมาซึ่งความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อประยุกตใชอยางมีประสิทธิภาพ
ในรอบปที่ผานมา สสวท. ไดดำเนินการตามบทบาทดังกลาว ผานการวิจัย พัฒนาหลักสูตร สื่อและการประเมินคุณภาพสื่อ
และการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ขับเคลื่อนสะเต็มศึกษา พัฒนาศูนย
การเรียนรูดิจิทัล พัฒนาและสงเสริมใหครูสามารถจัดการเรียนรูที่เปนการปฏิบัติจริง รวมทั้งสงเสริมสนับสนุนนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีใหไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ โดยไดรับ
ความรวมมือและสนับสนุนจากหนวยงานทีเ่ กีย่ วของทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน รวมทัง้ ไดเตรียมจัดทำโครงการยกระดับคุณภาพ
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TIMSS 2015 มีการประกาศผลการประเมินอยางเปนทางการพรอมกัน เมือ่ วันที่ 7 ธันวาคม 2559 ทีผ่ า นมา ผลการประเมิน
ของประเทศไทย พบวายังคงมีคาเฉลี่ยต่ำกวาคาเฉลี่ยของ OECD สำหรับ PISA โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการอาน
แตมีคาเฉลี่ยสูงกวาคาเฉลี่ยนานาชาติ สำหรับ TIMSS ซึ่งทุกฝายที่เกี่ยวของกับการศึกษาไดเรงหาแนวทางที่จะรวมมือกัน
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาใหกาวทันกับการเปลี่ยนแปลงและสอดคลองกับการเรียนรูยุคใหม
ภารกิจที่กลาวมาขางตนเปนเพียงสวนหนึ่งของการดำเนินงานในชวงปที่ผานมา ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตร
ทีก่ ำหนดไวและสนองตอบนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในนามของคณะผูบ ริหารและบุคลากร
สสวท. ทุกคนมีความภาคภูมใิ จทีไ่ ดมสี ว นรวมในการยกระดับการศึกษาของชาติ จึงขอขอบคุณหนวยงานรวมทัง้ ผูท รงคุณวุฒิ
ทุกทานที่ไดใหความรวมมือกับ สสวท. เปนอยางดียิ่งตลอดมา คณะผูบริหารและบุคลากร สสวท. ทุกคน มีความตั้งใจและ
มุงมั่นที่จะปฏิบัติภารกิจที่สำคัญของชาตินี้ใหดีที่สุดตลอดไป
(นางพรพรรณ ไวทยางกูร)
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รายงานประจำป 2559 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
978-616-362-675-2
2561
500 เลม
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท 0-2392-4021 โทรสาร 0-2381-0750
การผลิตและลอกเลียนหนังสือเลมนี้ไมวาอยูในรูปแบบใด
ตองไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากผูจัดทำกอน
บริษัท ซัคเซสพับลิเคชั่น จำกัด
34 ซอยลาซาล 22 ถนนสุขุมวิท 105
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท 089-777-4067, 081-755-0969

สารรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
สารประธานกรรมการ สสวท.
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ผลงานที่โดดเดนของ สสวท.
โครงสรางองคกร
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อัตรากำลัง
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ผลการดำเนินงาน
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
การประเมินองคกร
คณะกรรมการ สสวท.
คณะอนุกรรมการ สสวท.
คณะผูบริหาร สสวท.
งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2559
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ผลงานที่ โดดเดนของ สสวท.

ผลงานที่ โดดเดนของ สสวท.

รายงานประจำป 2559

หลักสูตร ส�อ และกระบวน
การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร
คณิตศาสตรและเทคโนโลยี

ผลงานที่โดดเดนของ

สสวท.

สสวท. จับมือเคมบริดจยกระดับหลักสูตร
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรของไทย
สสวท. รวมกับ Cambridge International
Examination (CIE) ประเมินกรอบหลักสูตรและตัวชี้วัด
กลุ  ม สาระการเรี ย นรู  ว ิ ท ยาศาสตร แ ละคณิ ต ศาสตร
โดยนำผลการประเมินไปปรับแกไขกรอบหลักสูตร ตัวชีว้ ดั
และคูม อื การใชหลักสูตร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ระดับประถมศึกษาและระดับ
มัธยมศึกษาและเผยแพรผลการประเมินกรอบหลักสูตร
ตัวชี้วัดกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
ใหหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งปรับปรุงกรอบหลักสูตร
วิ ช าเทคโนโลยี ตามนโยบายกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
(1) วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปรับเพิ่มเติมเนนวิทยาการ
เชิ ง คำนวณ (Computing Science) ทั ้ ง 12 ชั ้ น ป
(2) วิชาออกแบบ และเทคโนโลยี เนนการประยุกตใชความรู
แกปญหา โดยใชกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
เนนความคิดสรางสรรค
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แกปญหา โดยใชกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
เนนความคิดสรางสรรค

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)

รายงานประจำป 2559

สะเต็มศึกษา (STEM Education)
สะเต็มศึกษารุกหนักหวังขยายผลทุกภูมิภาค
ชูการศึกษาแนวใหม เนนแกปญหาในชีวิตจริง
สสวท. สงเสริมการปรับการเรียนเปลี่ยนการ
สอนโดยใชแนวคิดการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร
คณิ ต ศาสตร และเทคโนโลยี ที ่ บ ู ร ณาการแนวคิ ด
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม หรือ “สะเต็มศึกษา”
(Science Technology Engineering and Mathematics
Education: STEM Education) โดยเนนการนำความรู
ไปใชแกปญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการ
หรือผลผลิตใหมที่เปนประโยชนตอการดำเนินชีวิตและ
การทำงาน ผานศูนยสะเต็มศึกษาภาค 13 ศูนย โรงเรียน
เครือขายสะเต็มศึกษา 78 โรง และมหาวิทยาลัยเครือขาย
สะเต็มศึกษา 26 แหง เพื่อใหการจัดการเรียนรูตาม

แนวทางสะเต็ ม ศึ ก ษาเกิ ด ขึ ้ น อย า งเป น รู ป ธรรมและ
ครอบคลุมทุกจังหวัดในประเทศไทย โดยมีการเผยแพร
กิจกรรมสะเต็มศึกษาไปยังโรงเรียนตาง ๆ กวา 5,700 โรง
และอบรมขยายผลแนวคิดการจัดการเรียนรูต ามแนวทาง
สะเต็มศึกษาใหกับครูผานทางศูนยสะเต็มศึกษาภาคกวา
13,000 คน รวมทั้งจัดงาน Thailand STEM Festival
2016 ภายใตธีมงานวา “สะเต็มสุดฮอต โรบอทสุดฮิต”
รวมกับศูนยสะเต็มศึกษาภาค 6 ศูนย ซึ่งภายในงาน
ประกอบดวยกิจกรรมตาง ๆ เชน การบรรยาย การเสวนา
การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารสำหรับครู การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
สำหรับนักเรียน การประกวดผลงานครู การประกวด
ผลงานนักเรียน การแขงขันทักษะสำหรับนักเรียน นิทรรศการ
และกิจกรรมฐาน Hands-on สำหรับนักเรียน โดยมีผสู นใจ
เขารวมกวา 80,000 คน

ศูนยเรียนรูดิจิทัลระดับชาติิ ดานวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และเทคโนโลยี (IPST Learning Space)
นักเรียน ครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูปกครอง
และบุคคลทั่วไป สามารถเขาถึง แบงปน และเรียนรู
ไดจากทุกที่ ในทุกเวลา
สสวท. พัฒนาและขยายบริการของศูนยเรียนรู
ดิจิทัลระดับชาติ ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
เทคโนโลยี (IPST Learning Space) ใหเปนแหลงเรียนรู
ออนไลน ท ี ่ ร องรั บ การยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ขยายโอกาสและเพิ ่ ม ความเท า เที ย มในการเรี ย นรู 
โดยเปดโอกาสใหทุกคนที่ใชอินเทอรเน็ตสามารถเขาถึง
สื่อที่ไดมาตรฐาน คัดกรองคุณภาพและความถูกตอง
โดยผูเ ชีย่ วชาญ สอดคลองกับหลักสูตรในโรงเรียน สงเสริม

4

การแลกเปลี่ยนองคความรู แบงปนประสบการณ และ
เรียนรูร ว มกันไดโดยไมมขี อ จำกัดทัง้ เวลา สถานที่ คาใชจา ย
ผานเว็บไซต http://learningspace.ipst.ac.th/ ประกอบ
ดวย 6 ระบบหลัก ไดแก ระบบอบรมครู ระบบการสอบ
ออนไลน ระบบโรงเรี ย น ระบบคลั ง สื ่ อ ดิ จ ิ ท ั ล ระบบ
การเรียนรูรวมกัน และระบบสำนักพิมพอิเล็กทรอนิกส
โดยแตละระบบ ตอบสนองความตองการของผูใชงาน
ทั้งนักเรียน ครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูปกครอง และ
บุคคลทั่วไปที่สนใจจะพัฒนาความรูหรือตองการใชสื่อ
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
รวมทัง้ สะเต็มศึกษา โดยมีจำนวนผูใ ชงานกวา 6.34 ลานราย
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ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดการ
เรียนรูไดอยางมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาผูเรียนไดเต็มตาม
ศักยภาพ และชวยยกระดับคุณภาพการศึกษา
สสวท. พัฒนาความรูแ ละทักษะครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในการจัดการเรียนรูว ทิ ยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยี ใหสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยาง
มีคณ
ุ ภาพ อันจะสงผลใหการยกกระดับคุณภาพ การศึกษา
สัมฤทธิ์ผล โดยการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใหมีความรู ความสามารถ และทักษะปฏิบัติในการจัด
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
ทั้งทางตรงและออนไลนกวา 50,000 คน

ผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
นักเรียน นิสติ และนักศึกษาทีม่ คี วามสามารถ
พิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
ไดรบั การพัฒนาอยางเต็มศักยภาพและเปนกำลังสำคัญ
ในการพัฒนาประเทศ
สสวท. สงเสริมและสนับสนุนผูท ม่ี คี วามสามารถ
พิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี เพือ่ สราง
และพั ฒ นาบุ ค ลากรด า นวิ ท ยาศาสตร คณิ ต ศาสตร
และเทคโนโลยี ที่จะเปนกำลังสำคัญในการสรางสรรค
องคความรูด า นวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
ที ่ เ ป น ประโยชน ต  อ การพั ฒ นาประเทศในอนาคต

11,993 คน ผานการดำเนินงานโครงการตาง ๆ ประกอบดวย
โครงการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (พสวท.) โครงการพัฒนาและ
สงเสริมนักเรียนโครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร
โครงการพั ฒ นาอั จ ฉริ ย ภาพทางวิ ท ยาศาสตร แ ละ
คณิตศาสตร โครงการจัดสงผูแทนประเทศไทยไปแขงขัน
คณิตศาสตร วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ และ
โครงการสงเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (สควค.)

ขอสอบ PISA Like ระดับประถมศึกษาตอนปลายและ
มัธยมศึกษาตอนตน วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
สสวท. เผยแพรคลังขอสอบแนว PISA ใหครูและนักเรียนใชฟรี
สสวท. พัฒนาขอสอบ PISA Like ระดับประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนตน วิชาวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร โดยจัดทำในรูปแบบการทดสอบดวยคอมพิวเตอร (Computer Based Test) ซึง่ สอดคลองกับกรอบการประเมินของ
PISA ที่เนนการนำความรูและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรไปใชแกปญหาในสถานการณตาง ๆ
ที่เกี่ยวของกับชีวิตประจำวัน และมีเนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเผยแพรใหผูเรียนทดสอบ
ความรูของตนเอง และเปนแหลงเรียนรูใหครูไดใชเปนแนวทางในการพัฒนาขอสอบสำหรับประเมินผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน
ผานทางเว็บไซต http://pisalike.ipst.ac.th
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ที ่ เ ป น ประโยชน ต  อ การพั ฒ นาประเทศในอนาคต
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วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (พสวท.) โครงการพัฒนาและ
สงเสริมนักเรียนโครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร
โครงการพั ฒ นาอั จ ฉริ ย ภาพทางวิ ท ยาศาสตร แ ละ
คณิตศาสตร โครงการจัดสงผูแทนประเทศไทยไปแขงขัน
คณิตศาสตร วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ และ
โครงการสงเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (สควค.)

ขอสอบ PISA Like ระดับประถมศึกษาตอนปลายและ
มัธยมศึกษาตอนตน วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
สสวท. เผยแพรคลังขอสอบแนว PISA ใหครูและนักเรียนใชฟรี
สสวท. พัฒนาขอสอบ PISA Like ระดับประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนตน วิชาวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร โดยจัดทำในรูปแบบการทดสอบดวยคอมพิวเตอร (Computer Based Test) ซึง่ สอดคลองกับกรอบการประเมินของ
PISA ที่เนนการนำความรูและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรไปใชแกปญหาในสถานการณตาง ๆ
ที่เกี่ยวของกับชีวิตประจำวัน และมีเนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเผยแพรใหผูเรียนทดสอบ
ความรูของตนเอง และเปนแหลงเรียนรูใหครูไดใชเปนแนวทางในการพัฒนาขอสอบสำหรับประเมินผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน
ผานทางเว็บไซต http://pisalike.ipst.ac.th
6
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สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)

วิสัยทัศน
สสวท. เปนองคกรหลักของประเทศ
ที่พัฒนาใหนักเรียนมีความรูความสามารถ
ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยี ทัดเทียมนานาชาติ

พันธกิจและภารกิจ
1. ริเริม่ ดำเนินการ สงเสริม ประสาน และจัดใหมกี ารศึกษาคนควา วิจยั และพัฒนาหลักสูตร วิธกี ารเรียนรู วิธสี อน
และการประเมินผลการเรียนการสอนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีทุกระดับการศึกษา
โดยเนนการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนหลัก
2. สงเสริม ประสาน และจัดใหมีการพัฒนาบุคลากร การฝกอบรมครู อาจารย นักเรียน นิสิต และนักศึกษา
เกี่ยวกับการเรียนการสอนและการคนควาวิจัยทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
3. สงเสริม ประสาน และจัดใหมีการคนควา วิจัย ปรับปรุง และจัดทำแบบเรียน แบบฝกหัด เอกสารทางวิชาการ
และสือ่ การเรียนการสอนทุกประเภท ตลอดทัง้ ประดิษฐอปุ กรณเกีย่ วกับวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
4. สงเสริมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพและการประเมินมาตรฐานการศึกษาทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยีในสถานศึกษา
5. พัฒนาและสงเสริมผูม คี วามสามารถพิเศษทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ตลอดทัง้ การสงเสริม
การผลิตครู อาจารยที่มีความสามารถพิเศษทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
6. ใหคำปรึกษาแนะนำแกกระทรวง ทบวง กรม สวนราชการทีเ่ รียกชือ่ อยางอืน่ หนวยงานอืน่ ของรัฐ หรือ หนวยงาน
ของเอกชนทีม่ หี นาทีเ่ กีย่ วกับการจัดการศึกษา หรือสถานศึกษาเฉพาะในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับอำนาจหนาทีต่ าม 1 ถึง 5

12

ประวัติความเปนมา
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) จัดตั้งขึ้นโดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ พ.ศ.
2513 ตอมาไดรับอนุมัติใหจัดตั้งอยางเปนทางการ โดยสภาบริหารคณะปฏิวัติ เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2515
(ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 42) ในสถานะสถาบันของรัฐ เปนนิติบุคคลแตไมเปนสวนราชการ
ในชวงเริ่มแรกของการกอตั้ง สสวท. ไดรับการอุดหนุนทางการเงินสวนหนึ่งจากรัฐบาลและอีกสวนหนึ่ง
ไดรับความชวยเหลือจากโครงการพัฒนาการศึกษาแหงสหประชาชาติ (UNDP) และองคการศึกษาวิทยาศาสตร
และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESCO) ทั้งดานการเงิน ผูเชี่ยวชาญตางประเทศ อุปกรณ การดูงาน
และการศึกษาเพิ่มเติมของบุคลากร เพื่อเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ
เทคโนโลยีใหทันสมัยรองรับการพัฒนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นอกจากนั้นยังมีบุคลากรที่มีศักยภาพสูง
มาชวยพัฒนาหลักสูตรของสาขาวิชาตางๆ ประกอบดวย อาจารยจากมหาวิทยาลัย วิทยาลัยครู ผูส อนวิทยาศาสตร
จากโรงเรียนตาง ๆ ศึกษานิเทศก ฯลฯ
ตอมาในป พ.ศ. 2535 รัฐบาลซึ่งขณะนั้นมีนายชวน หลีกภัย เปนนายกรัฐมนตรีมีนโยบายใหปรับปรุง
รูปแบบของกฎหมายที่ใชในการบริหารราชการแผนดิน ไมวาจะเปนประกาศของคณะปฏิวัติหรือประกาศของ
คณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ที่ออกใชบังคับในระหวางที่มีการปกครองโดยมิใชระบอบประชาธิปไตย ใหเปน
พระราชบัญญัติเพื่อใหเปนไปตามวิธีการตรากฎหมายในระบบปกติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
การยกรางพระราชบัญญัติสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึงไดเริ่มตั้งแต พ.ศ. 2535 ตอมา
ไดมพี ระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหตราเปนพระราชบัญญัตสิ ถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
พ.ศ. 2541 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมือ่ วันที่ 1 กันยายน 2541 สสวท. จึงมิไดมฐี านะเปนรัฐวิสาหกิจตอไป
ตามพระราชบัญญัติสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พ.ศ.2541 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2548 ใหสถาบันเปนนิติบุคคลและเปนหนวยงานของรัฐที่ไมเปนสวนราชการ ตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน และไมเปนรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)

วิสัยทัศน
สสวท. เปนองคกรหลักของประเทศ
ที่พัฒนาใหนักเรียนมีความรูความสามารถ
ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยี ทัดเทียมนานาชาติ

พันธกิจและภารกิจ
1. ริเริม่ ดำเนินการ สงเสริม ประสาน และจัดใหมกี ารศึกษาคนควา วิจยั และพัฒนาหลักสูตร วิธกี ารเรียนรู วิธสี อน
และการประเมินผลการเรียนการสอนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีทุกระดับการศึกษา
โดยเนนการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนหลัก
2. สงเสริม ประสาน และจัดใหมีการพัฒนาบุคลากร การฝกอบรมครู อาจารย นักเรียน นิสิต และนักศึกษา
เกี่ยวกับการเรียนการสอนและการคนควาวิจัยทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
3. สงเสริม ประสาน และจัดใหมีการคนควา วิจัย ปรับปรุง และจัดทำแบบเรียน แบบฝกหัด เอกสารทางวิชาการ
และสือ่ การเรียนการสอนทุกประเภท ตลอดทัง้ ประดิษฐอปุ กรณเกีย่ วกับวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
4. สงเสริมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพและการประเมินมาตรฐานการศึกษาทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยีในสถานศึกษา
5. พัฒนาและสงเสริมผูม คี วามสามารถพิเศษทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ตลอดทัง้ การสงเสริม
การผลิตครู อาจารยที่มีความสามารถพิเศษทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
6. ใหคำปรึกษาแนะนำแกกระทรวง ทบวง กรม สวนราชการทีเ่ รียกชือ่ อยางอืน่ หนวยงานอืน่ ของรัฐ หรือ หนวยงาน
ของเอกชนทีม่ หี นาทีเ่ กีย่ วกับการจัดการศึกษา หรือสถานศึกษาเฉพาะในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับอำนาจหนาทีต่ าม 1 ถึง 5
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ประวัติความเปนมา
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) จัดตั้งขึ้นโดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ พ.ศ.
2513 ตอมาไดรับอนุมัติใหจัดตั้งอยางเปนทางการ โดยสภาบริหารคณะปฏิวัติ เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2515
(ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 42) ในสถานะสถาบันของรัฐ เปนนิติบุคคลแตไมเปนสวนราชการ
ในชวงเริ่มแรกของการกอตั้ง สสวท. ไดรับการอุดหนุนทางการเงินสวนหนึ่งจากรัฐบาลและอีกสวนหนึ่ง
ไดรับความชวยเหลือจากโครงการพัฒนาการศึกษาแหงสหประชาชาติ (UNDP) และองคการศึกษาวิทยาศาสตร
และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESCO) ทั้งดานการเงิน ผูเชี่ยวชาญตางประเทศ อุปกรณ การดูงาน
และการศึกษาเพิ่มเติมของบุคลากร เพื่อเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ
เทคโนโลยีใหทันสมัยรองรับการพัฒนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นอกจากนั้นยังมีบุคลากรที่มีศักยภาพสูง
มาชวยพัฒนาหลักสูตรของสาขาวิชาตางๆ ประกอบดวย อาจารยจากมหาวิทยาลัย วิทยาลัยครู ผูส อนวิทยาศาสตร
จากโรงเรียนตาง ๆ ศึกษานิเทศก ฯลฯ
ตอมาในป พ.ศ. 2535 รัฐบาลซึ่งขณะนั้นมีนายชวน หลีกภัย เปนนายกรัฐมนตรีมีนโยบายใหปรับปรุง
รูปแบบของกฎหมายที่ใชในการบริหารราชการแผนดิน ไมวาจะเปนประกาศของคณะปฏิวัติหรือประกาศของ
คณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ที่ออกใชบังคับในระหวางที่มีการปกครองโดยมิใชระบอบประชาธิปไตย ใหเปน
พระราชบัญญัติเพื่อใหเปนไปตามวิธีการตรากฎหมายในระบบปกติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
การยกรางพระราชบัญญัติสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึงไดเริ่มตั้งแต พ.ศ. 2535 ตอมา
ไดมพี ระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหตราเปนพระราชบัญญัตสิ ถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
พ.ศ. 2541 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมือ่ วันที่ 1 กันยายน 2541 สสวท. จึงมิไดมฐี านะเปนรัฐวิสาหกิจตอไป
ตามพระราชบัญญัติสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พ.ศ.2541 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2548 ใหสถาบันเปนนิติบุคคลและเปนหนวยงานของรัฐที่ไมเปนสวนราชการ ตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน และไมเปนรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น

ผลการดำเนินงาน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ผลการดำเนินงาน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2559

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)

การพัฒนาหลักสูตร ส�อและกระบวนการจัดการเรียนรู
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
สสวท. เปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยไดมีการพัฒนาและปรับปรุงกรอบหลักสูตรวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีรอบใหม
มาตั้งแตป พ.ศ. 2549 ในป 2558 ที่ผานมา สสวท. ไดรับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการใหทบทวนกรอบหลักสูตร
วิทยาศาสตร และคณิตศาสตรรวมกับ Cambridge International Examination (CIE) โดยดำเนินการทบทวนในระดับ
ประถมศึกษา (ประถมศึกษาปที่ 1 - 6) เสร็จเรียบรอยแลว และรายงานผลใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
รับทราบแลว สำหรับป 2559 สสวท. ไดดำเนินการทบทวนกรอบหลักสูตรวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรในระดับมัธยมศึกษา
(มัธยมศึกษาปท่ี 1 - 6) ปรับปรุงเนือ้ หาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารเพือ่ พัฒนาเปนวิชาวิทยาศาสตรเชิงคำนวณ
(Computing Science) และพัฒนาสื่อและกระบวนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
เทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหลากหลายรูปแบบ เชน แบบทดสอบ แบบฝกหัด
สื่อการทดลองเสมือนจริง (virtual experiment) สื่อวีดิทัศนชุดการจัดการเรียนรู หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส เปนตน
ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เนนการคิดวิเคราะห แกปญหา และการนำไปใช จำนวนกวา 400 รายการ

รายงานประจำป 2559

การขับเคล�อนสะเต็มศึกษา (STEM Education)
สสวท. ดำเนินการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาผาน 13 ศูนยสะเต็มศึกษาภาค 78 โรงเรียนเครือขายสะเต็มศึกษา
และ 26 มหาวิทยาลัยเครือขายสะเต็มศึกษา โดยเผยแพรแนวคิดเรื่องการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษาดวย
การจัดอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนตาง ๆ ในแตละภูมภิ าค โดยบุคลากรของ สสวท. ศูนยสะเต็มศึกษาภาค
โรงเรียนเครือขายสะเต็มศึกษา และมหาวิทยาลัยเครือขายสะเต็มศึกษา อีกทั้งสงเสริมการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา
ในชั้นเรียนจริงของครูในศูนยสะเต็มศึกษาภาค และโรงเรียนเครือขายสะเต็มศึกษา สสวท. ไดรวมกับศูนยสะเต็มศึกษาภาค
ใหการอบรมแกครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 13,032 คน ในการดำเนินงานเผยแพรแนวคิดสะเต็มศึกษาและ
การอบรมครูใหมีความรูนั้น สสวท. ดำเนินการโดยใชกลไกการขยายผลผานวิทยากรหลัก (core trainer) ซึ่งพัฒนา
โดยตรงจาก สสวท. แลวอบรมวิทยากรแกนนำทองถิ่น (local trainer) และครูผูสอนในโรงเรียน (STEM teacher)
ตามลำดับ ซึ่งในปจจุบัน สสวท. ไดใหการอบรมวิทยากรหลักจำนวน 140 คน และวิทยากรแกนนำทองถิ่นจำนวน 264 คน
และมีแผนที่จะอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของวิทยากรเหลานี้ในปงบประมาณ 2560 – 2561 นอกจากการพัฒนาครู
ใหมีความรูความเขาใจในการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษาแลว สสวท. ยังไดดำเนินงานเพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัด
การเรียนรูก จิ กรรมสะเต็มศึกษาจริงในโรงเรียน โดยพัฒนาครูผสู อนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีในโรงเรียนศูนย
สะเต็มศึกษาภาค และโรงเรียนเครือขายสะเต็มศึกษา โดยวิทยากรหลักของ สสวท. พัฒนากิจกรรมสะเต็มศึกษารวมกับครู
ในโรงเรียนและใหคำแนะนำในการจัดการเรียนรู เพื่อชวยใหครูสามารถออกแบบกิจกรรมสะเต็มศึกษาเพื่อใชในชั้นเรียน
และนักวิชาการ สสวท. เปนพี่เลี้ยง และสังเกตการณการสอน ในขณะนี้ สสวท. ไดพัฒนากิจกรรมสะเต็มศึกษารวมกับ
ครูจำนวน 624 คน ใน 91 โรงเรียน

แนวทางในการพัฒนา
สสวท. ไดสรางเครือขายและความรวมมือกับหนวยงานการศึกษาทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนทัง้ ในและตางประเทศ
เพื่อพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู สื่อ และการวัดประเมินผลตามมาตรฐานสากล รวมถึงการพัฒนาบุคลากรของ
สสวท. ใหมคี วามเชีย่ วชาญชำนาญสามารถพัฒนาผลผลิตตามพันธกิจและใหบริการวิชาการทีเ่ ปนมาตรฐานทัดเทียมนานาชาติ
สสวท. ดำเนินการจัดทำขอกำหนดรวมกับ Cambridge University Press (CUP) ในการออกแบบและ
พัฒนาหนังสือเรียนและคูม อื ครูใหมคี ณ
ุ ภาพ โดยเริม่ ตัง้ แตการเขียน การนำเสนอ การออกแบบรูปเลม ตลอดจนการปรับปรุง
ระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพของ สสวท. ที่มีอยู ใหมีคุณภาพและเปนไปตามมาตรฐานสากลอยางแทจริง สำหรับ
สื่อประกอบหลักสูตรที่ผลิตขึ้น สสวท. จะนำไปขยายผลในโรงเรียนกลุมเปาหมายใหทั่วถึงตอไป
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การพัฒนาหลักสูตร ส�อและกระบวนการจัดการเรียนรู
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
สสวท. เปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยไดมีการพัฒนาและปรับปรุงกรอบหลักสูตรวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีรอบใหม
มาตั้งแตป พ.ศ. 2549 ในป 2558 ที่ผานมา สสวท. ไดรับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการใหทบทวนกรอบหลักสูตร
วิทยาศาสตร และคณิตศาสตรรวมกับ Cambridge International Examination (CIE) โดยดำเนินการทบทวนในระดับ
ประถมศึกษา (ประถมศึกษาปที่ 1 - 6) เสร็จเรียบรอยแลว และรายงานผลใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
รับทราบแลว สำหรับป 2559 สสวท. ไดดำเนินการทบทวนกรอบหลักสูตรวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรในระดับมัธยมศึกษา
(มัธยมศึกษาปท่ี 1 - 6) ปรับปรุงเนือ้ หาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารเพือ่ พัฒนาเปนวิชาวิทยาศาสตรเชิงคำนวณ
(Computing Science) และพัฒนาสื่อและกระบวนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
เทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหลากหลายรูปแบบ เชน แบบทดสอบ แบบฝกหัด
สื่อการทดลองเสมือนจริง (virtual experiment) สื่อวีดิทัศนชุดการจัดการเรียนรู หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส เปนตน
ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เนนการคิดวิเคราะห แกปญหา และการนำไปใช จำนวนกวา 400 รายการ

รายงานประจำป 2559

การขับเคล�อนสะเต็มศึกษา (STEM Education)
สสวท. ดำเนินการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาผาน 13 ศูนยสะเต็มศึกษาภาค 78 โรงเรียนเครือขายสะเต็มศึกษา
และ 26 มหาวิทยาลัยเครือขายสะเต็มศึกษา โดยเผยแพรแนวคิดเรื่องการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษาดวย
การจัดอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนตาง ๆ ในแตละภูมภิ าค โดยบุคลากรของ สสวท. ศูนยสะเต็มศึกษาภาค
โรงเรียนเครือขายสะเต็มศึกษา และมหาวิทยาลัยเครือขายสะเต็มศึกษา อีกทั้งสงเสริมการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา
ในชั้นเรียนจริงของครูในศูนยสะเต็มศึกษาภาค และโรงเรียนเครือขายสะเต็มศึกษา สสวท. ไดรวมกับศูนยสะเต็มศึกษาภาค
ใหการอบรมแกครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 13,032 คน ในการดำเนินงานเผยแพรแนวคิดสะเต็มศึกษาและ
การอบรมครูใหมีความรูนั้น สสวท. ดำเนินการโดยใชกลไกการขยายผลผานวิทยากรหลัก (core trainer) ซึ่งพัฒนา
โดยตรงจาก สสวท. แลวอบรมวิทยากรแกนนำทองถิ่น (local trainer) และครูผูสอนในโรงเรียน (STEM teacher)
ตามลำดับ ซึ่งในปจจุบัน สสวท. ไดใหการอบรมวิทยากรหลักจำนวน 140 คน และวิทยากรแกนนำทองถิ่นจำนวน 264 คน
และมีแผนที่จะอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของวิทยากรเหลานี้ในปงบประมาณ 2560 – 2561 นอกจากการพัฒนาครู
ใหมีความรูความเขาใจในการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษาแลว สสวท. ยังไดดำเนินงานเพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัด
การเรียนรูก จิ กรรมสะเต็มศึกษาจริงในโรงเรียน โดยพัฒนาครูผสู อนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีในโรงเรียนศูนย
สะเต็มศึกษาภาค และโรงเรียนเครือขายสะเต็มศึกษา โดยวิทยากรหลักของ สสวท. พัฒนากิจกรรมสะเต็มศึกษารวมกับครู
ในโรงเรียนและใหคำแนะนำในการจัดการเรียนรู เพื่อชวยใหครูสามารถออกแบบกิจกรรมสะเต็มศึกษาเพื่อใชในชั้นเรียน
และนักวิชาการ สสวท. เปนพี่เลี้ยง และสังเกตการณการสอน ในขณะนี้ สสวท. ไดพัฒนากิจกรรมสะเต็มศึกษารวมกับ
ครูจำนวน 624 คน ใน 91 โรงเรียน

แนวทางในการพัฒนา
สสวท. ไดสรางเครือขายและความรวมมือกับหนวยงานการศึกษาทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนทัง้ ในและตางประเทศ
เพื่อพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู สื่อ และการวัดประเมินผลตามมาตรฐานสากล รวมถึงการพัฒนาบุคลากรของ
สสวท. ใหมคี วามเชีย่ วชาญชำนาญสามารถพัฒนาผลผลิตตามพันธกิจและใหบริการวิชาการทีเ่ ปนมาตรฐานทัดเทียมนานาชาติ
สสวท. ดำเนินการจัดทำขอกำหนดรวมกับ Cambridge University Press (CUP) ในการออกแบบและ
พัฒนาหนังสือเรียนและคูม อื ครูใหมคี ณ
ุ ภาพ โดยเริม่ ตัง้ แตการเขียน การนำเสนอ การออกแบบรูปเลม ตลอดจนการปรับปรุง
ระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพของ สสวท. ที่มีอยู ใหมีคุณภาพและเปนไปตามมาตรฐานสากลอยางแทจริง สำหรับ
สื่อประกอบหลักสูตรที่ผลิตขึ้น สสวท. จะนำไปขยายผลในโรงเรียนกลุมเปาหมายใหทั่วถึงตอไป
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การขยายผลสะเต็มศึกษาจำเปนอยางยิ่งที่จะตองไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวน ดังนั้น สสวท. จึงสราง
เครือขายพันธมิตรรวมกับหลายหนวยงาน ตั้งแตโรงเรียน สถาบันอาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะองคกรภาครัฐ
และเอกชน เนื่องจากหนวยงานเหลานี้ มีเครื่องมืออุปกรณ หองปฏิบัติการและโรงงาน ที่จะใหนักเรียนสามารถเขาเยี่ยมชม
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จึงไมใชงานของ สสวท. แคฝายเดียว แตตองเปนความรวมมือจากทุกภาคสวน
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สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)

การวิจัย วัดผล ประเมินผลการจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และเทคโนโลยี รวมกับนานาชาติ
สสวท. ทำหนาที่เปนศูนยแหงชาติ ดำเนินโครงการประเมินผลนักเรียนรวมกับนานาชาติ (PISA) โดยดำเนิน
การประเมินการรูเรื่อง (Literacy) ดานการอาน คณิตศาสตร และวิทยาศาสตรของนักเรียนไทยเทียบกับนานาชาติ
เพื่อประเมินความรูและทักษะของนักเรียนที่มีอายุ 15 ป ใน 3 ดาน ไดแก การรูเรื่องการอาน (Reading Literacy)
การรูเรื่องคณิตศาสตร (Mathematics Literacy) และการรูเรื่องวิทยาศาสตร (Scientiﬁc Literacy) สำหรับการประเมิน
ในรอบป 2015 ซึ่งเนนการรูเรื่องดานวิทยาศาสตร ไดดำเนินการประเมินเปนที่เรียบรอยแลว และอยูระหวางจัดทำรายงาน
ผลการวิเคราะหขอ มูลเบือ้ งตนภายในประเทศ โดยจะประกาศผลการประเมินอยางเปนทางการตอไป รวมทัง้ จัดทำเอกสาร
Focus ประเด็นจาก PISA จำนวน 9 ฉบับ เพื่อใหขอมูลประเด็นที่นาสนใจเกี่ยวกับการประเมินผลของ PISA 2012
เผยแพรใหแกผบู ริหารกระทรวงศึกษาธิการและเผยแพรบนเว็บไซต http://pisathailand.ipst.ac.th/pisa/focus สำหรับ
คนทั่วไปที่สนใจ นอกจากนี้ สสวท. ไดรวมมือกับสมาคมนานาชาติเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (IEA) เพื่อดำเนิน
โครงการศึกษาแนวโนมการจัดการศึกษาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรระดับนานาชาติ (TIMSS) เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรดานเนื้อหาวิชา (Content domain) และดานพฤติกรรมการเรียนรู
(Cognitive domain) ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปท่ี 4 (Grade 4) และมัธยมศึกษาปท่ี 2 (Grade 8) สำหรับการประเมิน
ในรอบป 2015 ดำเนินการประเมินเปนที่เรียบรอยแลว โดยอยูระหวางจัดทำรายงานผลการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนของ
ประเทศไทย และจะมีการประกาศผลการประเมินอยางเปนทางการตอไป

แนวทางในการพัฒนา

วิเคราะหและเผยแพรประเด็นทีค่ น พบจากผลการประเมิน เพือ่ เปนขอมูลใหกบั ผูม อี ำนาจในการกำหนดนโยบาย
ทางการศึกษา

รายงานประจำป 2559

การพัฒนาศูนยเรียนรูดิจิทัลระดับชาติดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยี (IPST Learning Space)
สสวท. พัฒนาและขยายบริการของศูนยเรียนรูดิจิทัลระดับชาติดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
(IPST Learning Space) เพื่อเปนแหลงเรียนรูออนไลนที่รองรับการยกระดับคุณภาพการศึกษา ขยายโอกาสและเพิ่ม
ความเทาเทียมในการเรียนรู โดยเปดใหทุกคนที่ใชอินเทอรเน็ตสามารถเขาถึงสื่อที่ไดมาตรฐาน ซึ่งถูกคัดกรองคุณภาพและ
ความถูกตองโดยผูเชี่ยวชาญ สอดคลองกับหลักสูตรในโรงเรียน สงเสริมการแลกเปลี่ยนองคความรู แบงปนประสบการณ
และเรียนรูรวมกันได โดยไมมีขอจำกัดทั้งเวลา สถานที่ คาใชจาย ผานทางเว็บไซต http://learningspace.ipst.ac.th
IPST Learning Space ประกอบดวย 6 ระบบหลัก ดังนี้ ระบบอบรมครู ระบบการสอบออนไลน ระบบโรงเรียน
ระบบสือ่ ดิจทิ ลั ระบบการเรียนรูร ว มกัน และระบบสำนักพิมพอเิ ล็กทรอนิกส โดยมีคลังบทเรียน คลังขอสอบ และคลังสือ่
ซึง่ บรรจุสอ่ื การเรียนรูท ผ่ี ลิตขึน้ อยางพิถพี ถิ นั และถูกตองตามมาตรฐานตัวชีว้ ดั และหลักสูตรรองรับการใชงาน ทัง้ นีย้ งั มีระบบ
เครือขายการเรียนรูรวมกันระหวางผูใชงาน เชื่อมโยงบุคลากรในโรงเรียน นักการศึกษา นักวิชาการ รวมถึงสาธารณชน
ทั่วไปใหสามารถสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู และใชประโยชนจากศูนยเรียนรูดิจิทัลฯ ไดอยางเหมาะสมตามความสนใจ
ของผูใชแตละกลุม จากการรวบรวมสถิติการใชงานศูนยเรียนรูดิจิทัลฯ ในภาพรวม พบวามีจำนวนผูใชบริการระบบตาง ๆ
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง และผูใชบริการมีความพึงพอใจในระดับดี โดยในป พ.ศ. 2559 มีผูเขาใชงานศูนยเรียนรูดิจิทัลฯ
จำนวนกวา 6.34 ลานราย
จำนวนผูใ ชบริการศูนยเรียนรูด จิ ทิ ลั ระดับชาติดา นวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี (IPST Learning Space)
จำนวนผูใชบริการ (ราย)
8,000,000

6,342,042

6,000,000

3,550,953

4,000,000
2,000,000
-

1,048,528

1,588,009

1,713,772

ป 2555

ป 2556

ป 2557

ป 2558

ป 2559

แนวทางในการพัฒนา
ประชาสัมพันธเชิงรุกใหศูนยเรียนรูดิจิทัลฯ ไดรับรูอยางทั่วถึงและตอเนื่อง รวมทั้งสรางความรวมมือระหวาง
หนวยงาน เพื่อสงเสริมการนำศูนยเรียนรูดิจิทัลฯ มาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังจะตองมีการฝก
อบรมครู ใหสามารถนำระบบในศูนยเรียนรูดิจิทัลฯ ไปใชในการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกนักเรียน
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สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)

การวิจัย วัดผล ประเมินผลการจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และเทคโนโลยี รวมกับนานาชาติ
สสวท. ทำหนาที่เปนศูนยแหงชาติ ดำเนินโครงการประเมินผลนักเรียนรวมกับนานาชาติ (PISA) โดยดำเนิน
การประเมินการรูเรื่อง (Literacy) ดานการอาน คณิตศาสตร และวิทยาศาสตรของนักเรียนไทยเทียบกับนานาชาติ
เพื่อประเมินความรูและทักษะของนักเรียนที่มีอายุ 15 ป ใน 3 ดาน ไดแก การรูเรื่องการอาน (Reading Literacy)
การรูเรื่องคณิตศาสตร (Mathematics Literacy) และการรูเรื่องวิทยาศาสตร (Scientiﬁc Literacy) สำหรับการประเมิน
ในรอบป 2015 ซึ่งเนนการรูเรื่องดานวิทยาศาสตร ไดดำเนินการประเมินเปนที่เรียบรอยแลว และอยูระหวางจัดทำรายงาน
ผลการวิเคราะหขอ มูลเบือ้ งตนภายในประเทศ โดยจะประกาศผลการประเมินอยางเปนทางการตอไป รวมทัง้ จัดทำเอกสาร
Focus ประเด็นจาก PISA จำนวน 9 ฉบับ เพื่อใหขอมูลประเด็นที่นาสนใจเกี่ยวกับการประเมินผลของ PISA 2012
เผยแพรใหแกผบู ริหารกระทรวงศึกษาธิการและเผยแพรบนเว็บไซต http://pisathailand.ipst.ac.th/pisa/focus สำหรับ
คนทั่วไปที่สนใจ นอกจากนี้ สสวท. ไดรวมมือกับสมาคมนานาชาติเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (IEA) เพื่อดำเนิน
โครงการศึกษาแนวโนมการจัดการศึกษาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรระดับนานาชาติ (TIMSS) เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรดานเนื้อหาวิชา (Content domain) และดานพฤติกรรมการเรียนรู
(Cognitive domain) ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปท่ี 4 (Grade 4) และมัธยมศึกษาปท่ี 2 (Grade 8) สำหรับการประเมิน
ในรอบป 2015 ดำเนินการประเมินเปนที่เรียบรอยแลว โดยอยูระหวางจัดทำรายงานผลการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนของ
ประเทศไทย และจะมีการประกาศผลการประเมินอยางเปนทางการตอไป

แนวทางในการพัฒนา

วิเคราะหและเผยแพรประเด็นทีค่ น พบจากผลการประเมิน เพือ่ เปนขอมูลใหกบั ผูม อี ำนาจในการกำหนดนโยบาย
ทางการศึกษา

รายงานประจำป 2559

การพัฒนาศูนยเรียนรูดิจิทัลระดับชาติดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยี (IPST Learning Space)
สสวท. พัฒนาและขยายบริการของศูนยเรียนรูดิจิทัลระดับชาติดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
(IPST Learning Space) เพื่อเปนแหลงเรียนรูออนไลนที่รองรับการยกระดับคุณภาพการศึกษา ขยายโอกาสและเพิ่ม
ความเทาเทียมในการเรียนรู โดยเปดใหทุกคนที่ใชอินเทอรเน็ตสามารถเขาถึงสื่อที่ไดมาตรฐาน ซึ่งถูกคัดกรองคุณภาพและ
ความถูกตองโดยผูเชี่ยวชาญ สอดคลองกับหลักสูตรในโรงเรียน สงเสริมการแลกเปลี่ยนองคความรู แบงปนประสบการณ
และเรียนรูรวมกันได โดยไมมีขอจำกัดทั้งเวลา สถานที่ คาใชจาย ผานทางเว็บไซต http://learningspace.ipst.ac.th
IPST Learning Space ประกอบดวย 6 ระบบหลัก ดังนี้ ระบบอบรมครู ระบบการสอบออนไลน ระบบโรงเรียน
ระบบสือ่ ดิจทิ ลั ระบบการเรียนรูร ว มกัน และระบบสำนักพิมพอเิ ล็กทรอนิกส โดยมีคลังบทเรียน คลังขอสอบ และคลังสือ่
ซึง่ บรรจุสอ่ื การเรียนรูท ผ่ี ลิตขึน้ อยางพิถพี ถิ นั และถูกตองตามมาตรฐานตัวชีว้ ดั และหลักสูตรรองรับการใชงาน ทัง้ นีย้ งั มีระบบ
เครือขายการเรียนรูรวมกันระหวางผูใชงาน เชื่อมโยงบุคลากรในโรงเรียน นักการศึกษา นักวิชาการ รวมถึงสาธารณชน
ทั่วไปใหสามารถสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู และใชประโยชนจากศูนยเรียนรูดิจิทัลฯ ไดอยางเหมาะสมตามความสนใจ
ของผูใชแตละกลุม จากการรวบรวมสถิติการใชงานศูนยเรียนรูดิจิทัลฯ ในภาพรวม พบวามีจำนวนผูใชบริการระบบตาง ๆ
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง และผูใชบริการมีความพึงพอใจในระดับดี โดยในป พ.ศ. 2559 มีผูเขาใชงานศูนยเรียนรูดิจิทัลฯ
จำนวนกวา 6.34 ลานราย
จำนวนผูใ ชบริการศูนยเรียนรูด จิ ทิ ลั ระดับชาติดา นวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี (IPST Learning Space)
จำนวนผูใชบริการ (ราย)
8,000,000

6,342,042

6,000,000

3,550,953

4,000,000
2,000,000
-

1,048,528

1,588,009

1,713,772

ป 2555

ป 2556

ป 2557

ป 2558

ป 2559

แนวทางในการพัฒนา
ประชาสัมพันธเชิงรุกใหศูนยเรียนรูดิจิทัลฯ ไดรับรูอยางทั่วถึงและตอเนื่อง รวมทั้งสรางความรวมมือระหวาง
หนวยงาน เพื่อสงเสริมการนำศูนยเรียนรูดิจิทัลฯ มาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังจะตองมีการฝก
อบรมครู ใหสามารถนำระบบในศูนยเรียนรูดิจิทัลฯ ไปใชในการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกนักเรียน
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สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)

รายงานประจำป 2559

การพัฒนาครูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
สสวท. พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีรวมถึงเพิ่มพูนความรูแกครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน โดยพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพือ่ เปนผูน ำการเปลีย่ นแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
โครงการโรงเรียนพระราชดำริและโรงเรียนในทองถิ่นทุรกันดาร ใหมีความรู ความสามารถ และทักษะปฏิบัติในการจัด
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีกวา 22,500 คน และพัฒนาครูและบุคลากรทางกรศึกษาผาน
ระบบอบรมครูออนไลนบนศูนยเรียนรูด จิ ทิ ลั ระดับชาติดา นวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี (IPST Learning Space)
กวา 28,000 คน
นอกจากนี้ สสวท. ไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการใหจัดเตรียมชุดทดสอบครูผูสอน
วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน เพื่อประเมินจุดแข็ง จุดดอย และประสิทธิภาพในการสอน
พร อ มทั ้ ง นำผลประเมิ น มาเป น แนวทางในการพั ฒ นาความรู  ค วามสามารถของครู ว ิ ท ยาศาสตร แ ละคณิ ต ศาสตร
และเปนแนวทางในการกำหนดนโยบายตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับการพัฒนาครูใหสามารถจัดการเรียนรูไ ดอยางมีประสิทธิภาพตอไป
ในการเตรียมความพรอมในเรือ่ งดังกลาว สสวท. ไดจดั ทำตนฉบับกรอบการประเมินความรูค วามสามารถของครูวทิ ยาศาสตร
และคณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน อยางละ 1 ชุด เพื่อเปนแนวทางในการสรางเครื่องมือประเมินความรู
ความสามารถตอไป

แนวทางในการพัฒนา
รวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหครอบคลุมทั่วประเทศ
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การพัฒนาผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
สสวท. พัฒนาและสงเสริมนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
เทคโนโลยีใหไดรบั การพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ ซึง่ เยาวชนเหลานีจ้ ะเปนกำลังสำคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศผานโครงการตาง ๆ
โครงการพัฒนาและสงเสริมผูม คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (พสวท.) ดำเนินการผลิต
กำลังคนดานวิจัยชั้นสูงทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหแกประเทศ โดยคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เขารับทุนพัฒนาและสงเสริมผูม คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ทุน พสวท.)
ในปการศึกษา 2559 มีผูรับทุนใหมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ระดับมัธยมศึกษาปที่ 4) 88 คน และระดับอุดมศึกษา
(ระดับปริญญาตรี) ในประเทศ 155 คน ตางประเทศ 45 คน และพัฒนาและสงเสริมศักยภาพ ผูรับทุนในโครงการรวม
1,583 คน ซึ่งจากการดำเนินงานตั้งแตป พ.ศ. 2527 จนถึงปจจุบัน สสวท. สามารถผลิตบัณฑิต พสวท. ที่ปฏิบัติงานใน
หนวยงานวิจัยและเปนอาจารยในมหาวิทยาลัย จำนวน 1,179 คน
โครงการสงเสริมการผลิตครูทม่ี คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (สควค.) ดำเนินการผลิต
ครูที่มีศักยภาพสูงทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีใหกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
โดยคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร เขารับทุนโครงการสงเสริมการผลิตครูที่มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (ทุน สควค.) ระดับปริญญาโท ในปการศึกษา 2559 มีผูรับทุนใหม
ในประเภท Premium รุน ที่ 4 จำนวน 140 คน และประเภท Supper Premium 9 คน และพัฒนาและสงเสริมศักยภาพผูร บั ทุนใน
โครงการจำนวน 599 คน ซึ่งจากการดำเนินงานตั้งแตป พ.ศ. 2539 จนถึงปจจุบัน สสวท. สามารถผลิตบัณฑิต สควค.
ที่ปฏิบัติงานในหนวยงานตาง ๆ ของรัฐ จำนวน 4,568 คน
โครงการจัดสงผูแ ทนประเทศไทยไปแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ ดำเนินการ
กระตุนใหเกิดบรรยากาศทางดานวิชาการ เปดโอกาสใหเยาวชนไทยที่มีความสามารถดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรได
แสดงความสามารถ รวมถึงพัฒนาศักยภาพใหสงู ยิง่ ๆ ขึน้ ไป เพือ่ เปนนักวิทยาศาสตรและนักวิจยั ทีม่ ศี กั ยภาพสูงชัน้ นำ ใหกบั
ประเทศ โดยคัดเลือกนักเรียนทีม่ คี วามสามารถทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน 7 สาขาวิชา
ได แก คณิ ต ศาสตร เคมี ชี ว วิ ท ยา ฟ ส ิ กส คอมพิ ว เตอร วิ ท ยาศาสตร โ ลกและอวกาศ และดาราศาสตร แ ละ
ฟสิกสดาราศาสตรจำนวน 191 คน เขารับการอบรมและคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทยเขารวมแขงขันคณิตศาสตร
วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศจำนวน 32 คน และสนับสนุนทุนการศึกษาใหกบั นักเรียนในโครงการฯ จำนวน 218 คน
ซึง่ ผลการดำเนินงานตัง้ แตป พ.ศ. 2532 สสวท. สามารถผลิตบัณฑิตทีส่ ำเร็จการศึกษากลับมาปฏิบตั งิ านในหนวยงานตาง ๆ
ของรัฐจำนวน 50 คน
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การพัฒนาครูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
สสวท. พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีรวมถึงเพิ่มพูนความรูแกครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน โดยพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพือ่ เปนผูน ำการเปลีย่ นแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
โครงการโรงเรียนพระราชดำริและโรงเรียนในทองถิ่นทุรกันดาร ใหมีความรู ความสามารถ และทักษะปฏิบัติในการจัด
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีกวา 22,500 คน และพัฒนาครูและบุคลากรทางกรศึกษาผาน
ระบบอบรมครูออนไลนบนศูนยเรียนรูด จิ ทิ ลั ระดับชาติดา นวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี (IPST Learning Space)
กวา 28,000 คน
นอกจากนี้ สสวท. ไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการใหจัดเตรียมชุดทดสอบครูผูสอน
วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน เพื่อประเมินจุดแข็ง จุดดอย และประสิทธิภาพในการสอน
พร อ มทั ้ ง นำผลประเมิ น มาเป น แนวทางในการพั ฒ นาความรู  ค วามสามารถของครู ว ิ ท ยาศาสตร แ ละคณิ ต ศาสตร
และเปนแนวทางในการกำหนดนโยบายตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับการพัฒนาครูใหสามารถจัดการเรียนรูไ ดอยางมีประสิทธิภาพตอไป
ในการเตรียมความพรอมในเรือ่ งดังกลาว สสวท. ไดจดั ทำตนฉบับกรอบการประเมินความรูค วามสามารถของครูวทิ ยาศาสตร
และคณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน อยางละ 1 ชุด เพื่อเปนแนวทางในการสรางเครื่องมือประเมินความรู
ความสามารถตอไป

แนวทางในการพัฒนา
รวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหครอบคลุมทั่วประเทศ
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การพัฒนาผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
สสวท. พัฒนาและสงเสริมนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
เทคโนโลยีใหไดรบั การพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ ซึง่ เยาวชนเหลานีจ้ ะเปนกำลังสำคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศผานโครงการตาง ๆ
โครงการพัฒนาและสงเสริมผูม คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (พสวท.) ดำเนินการผลิต
กำลังคนดานวิจัยชั้นสูงทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหแกประเทศ โดยคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เขารับทุนพัฒนาและสงเสริมผูม คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ทุน พสวท.)
ในปการศึกษา 2559 มีผูรับทุนใหมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ระดับมัธยมศึกษาปที่ 4) 88 คน และระดับอุดมศึกษา
(ระดับปริญญาตรี) ในประเทศ 155 คน ตางประเทศ 45 คน และพัฒนาและสงเสริมศักยภาพ ผูรับทุนในโครงการรวม
1,583 คน ซึ่งจากการดำเนินงานตั้งแตป พ.ศ. 2527 จนถึงปจจุบัน สสวท. สามารถผลิตบัณฑิต พสวท. ที่ปฏิบัติงานใน
หนวยงานวิจัยและเปนอาจารยในมหาวิทยาลัย จำนวน 1,179 คน
โครงการสงเสริมการผลิตครูทม่ี คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (สควค.) ดำเนินการผลิต
ครูที่มีศักยภาพสูงทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีใหกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
โดยคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร เขารับทุนโครงการสงเสริมการผลิตครูที่มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (ทุน สควค.) ระดับปริญญาโท ในปการศึกษา 2559 มีผูรับทุนใหม
ในประเภท Premium รุน ที่ 4 จำนวน 140 คน และประเภท Supper Premium 9 คน และพัฒนาและสงเสริมศักยภาพผูร บั ทุนใน
โครงการจำนวน 599 คน ซึ่งจากการดำเนินงานตั้งแตป พ.ศ. 2539 จนถึงปจจุบัน สสวท. สามารถผลิตบัณฑิต สควค.
ที่ปฏิบัติงานในหนวยงานตาง ๆ ของรัฐ จำนวน 4,568 คน
โครงการจัดสงผูแ ทนประเทศไทยไปแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ ดำเนินการ
กระตุนใหเกิดบรรยากาศทางดานวิชาการ เปดโอกาสใหเยาวชนไทยที่มีความสามารถดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรได
แสดงความสามารถ รวมถึงพัฒนาศักยภาพใหสงู ยิง่ ๆ ขึน้ ไป เพือ่ เปนนักวิทยาศาสตรและนักวิจยั ทีม่ ศี กั ยภาพสูงชัน้ นำ ใหกบั
ประเทศ โดยคัดเลือกนักเรียนทีม่ คี วามสามารถทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน 7 สาขาวิชา
ได แก คณิ ต ศาสตร เคมี ชี ว วิ ท ยา ฟ ส ิ กส คอมพิ ว เตอร วิ ท ยาศาสตร โ ลกและอวกาศ และดาราศาสตร แ ละ
ฟสิกสดาราศาสตรจำนวน 191 คน เขารับการอบรมและคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทยเขารวมแขงขันคณิตศาสตร
วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศจำนวน 32 คน และสนับสนุนทุนการศึกษาใหกบั นักเรียนในโครงการฯ จำนวน 218 คน
ซึง่ ผลการดำเนินงานตัง้ แตป พ.ศ. 2532 สสวท. สามารถผลิตบัณฑิตทีส่ ำเร็จการศึกษากลับมาปฏิบตั งิ านในหนวยงานตาง ๆ
ของรัฐจำนวน 50 คน
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ผูแทนประเทศที่ไดรับเหรียญรางวัลในการแขงขันคณิตศาสตร
วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ ประจำป พ.ศ. 2559
สาขาวิชา
คณิตศาสตร
เคมี
ชีววิทยา
ฟสิกส
คอมพิวเตอร
วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ
ดาราศาสตรและฟสิกสดาราศาสตร
รวม

เหรียญทอง
2
2
1
2

7

จำนวนผูไดรับเหรียญรางวัล (คน)
เหรียญเงิน
เหรียญทองแดง เกียรติคุณประกาศ
2
1
1
2
2
1
3
1
3
3
2
3
12
11
1

การสรางความตระหนักและกระตุนเยาวชนใหเห็นความสำคัญ
และเพิ่มการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
รวม
6
4
4
5
4
3
5
31

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ดำเนินการเพือ่ สรรหาและคัดเลือกนักเรียนเขา
โครงการฯ แลวพัฒนาและสงเสริมศักยภาพ ทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรใหสูงยิ่ง ๆ ขึ้น มีนักเรียนใหความสนใจ
เขารวมการคัดเลือกเปนจำนวนมาก โดยสามารถคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ระดับประถมศึกษาเขาโครงการรอบที่ 1 ไดจำนวน 4,152 คน โดยไดรบั สือ่ การเรียนเพือ่ ศึกษานอกเวลาเรียนและใชเวลาวาง
ใหเปนประโยชน และคัดเลือกนักเรียนเขารอบที่ 2 จำนวน 408 คน เขารับเหรียญรางวัลและเขารวมกิจกรรมคาย
วิทยาศาสตรและคายคณิตศาสตร โครงการไดรบั ความสนใจจากเยาวชน ครู และผูป กครอง เปนอยางมาก โดยมีความตืน่ ตัว
ในการสงนักเรียนเขาสมัครสอบแขงขันจำนวนมากขึ้นทุก ๆ ป

สสวท. สรางความตระหนักและกระตุน เยาวชนใหเห็นความสำคัญและเพิม่ การเรียนรูด า นวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยี โดยการจัดงานเทศกาลภาพยนตรวทิ ยาศาสตรเพือ่ การเรียนรู ครัง้ ที่ 11 รวมกับสถาบันเกอเธ และองคการ
พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพวช.) ในหัวขอ “ปสากลแหงแสง” (International Year of Light 2015)
โดยไดรับความรวมมือจากศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา (ทองฟาจำลอง) ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาในสวนภูมิภาค
18 แหงทั่วประเทศ และหนวยงานตาง ๆ รวมเปนศูนยฉายภาพยนตรและจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร เพื่อใหเยาวชนและ
ผูส นใจในสวนภูมภิ าคไดมโี อกาสชมภาพยนตรและสนุกกับกิจกรรมวิทยาศาสตร อันเปนการสรางความตระหนักและสงเสริม
การเรียนรูวิทยาศาสตรควบคูไปกับความสนุกสนานเพลิดเพลิน โดยมีผูเขาชมภาพยนตรกวา 361,000 คน
นอกจากนี้ สสวท. ยังจัดแสดงนิทรรศการในงานมหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ณ ศูนยแสดง
สินคาและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อการกระตุนการเรียนรูทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร
และคณิตศาสตร ภายใตแนวทาง “สะเต็มศึกษา” ผานกิจกรรมที่หลากหลายทั้งกระบวนการคิดวิเคราะห การหาคำตอบ
จากการสืบเสาะคนหาการเรียนรูจากการที่ไดปฏิบัติจริง ซึ่งจะสรางแรงบันดาลใจใหกับนักเรียนและผูเขาชมนิทรรศการ
ภายใตแนวความคิด “สะเต็มสุดฮอตโรบอทสุดฮิต” กิจกรรมปฏิบัติการ อาทิ กิจกรรมเคมีพยากรณดินแดนหลากสี Robot
Factory ถอดรหัสสูงเสียดฟา สนุกฝกคิดกับเกมน้ำมันสีแสนสวย เปลี่ยนเหรียญทองแดงใหเปนทอง ผามัดยอม สนุกกับ
สีสันของสาร ฯลฯ การจัดแสดงนิทรรศการดังกลาว สามารถเรียกความสนใจจากผูเขารวมงานไดกวา 500,000 คน

จำนวนนักเรียนที่ไดรับเหรียญรางวัล
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ประจำปการศึกษา 2558
วิชา/ระดับชั้น
วิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
วิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
คณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
คณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
รวม

นักเรียนที่ไดรับเหรียญรางวัล (คน)
เหรียญทอง
เหรียญเงิน
เหรียญทองแดง
14
15
17
18
64

31
31
29
29
120

55
54
61
54
224

รวม
100
100
107
101
408

แนวทางในการพัฒนา
การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษยจะตองใชเวลา แตมคี วามจำเปนอยางยิง่ ทีจ่ ะตองอาศัยทรัพยากรบุคคลทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูง
มาเปนฐานในการขับเคลื่อน ซึ่งบุคลากรเหลานี้จะตองไดรับการพัฒนาและสงเสริมอยางตอเนื่องดวยวิธีการจัดการเรียน
การสอนที่เหมาะสมกับความสามารถทั้งทางรางกาย สติปญญา และจิตใจ โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมที่มีความสามารถพิเศษ
ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ซึ่งการดำเนินการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษที่ สสวท.
ดำเนินการอยูอาจไมเพียงพอหรือไมทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกในปจจุบัน จึงจำเปนอยางยิ่งที่ตองมีการขยายฐาน
การพัฒนาการศึกษา หลักสูตร รูปแบบการศึกษา และขยายผลการจัดกิจกรรมที่จัดใหนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดาน
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรไปยังนักเรียนทีม่ คี วามสนใจและกระจายตัวอยูใ นภูมภิ าคตาง ๆ ใหไดรบั การพัฒนาเชนเดียวกัน
22

แนวทางในการพัฒนา
รวมมือกับเครือขายหนวยงานตาง ๆ ในการสรางความตระหนักและกระตุน เยาวชนและสังคมใหเห็นความสำคัญ
และเพิม่ การเรียนรูว ทิ ยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี การประชาสัมพันธเชิงรุกผาน Social media การเพิม่ ชองทาง
การเผยแพรประชาสัมพันธเพือ่ สือ่ สารทัง้ ภายในและภายนอกองคกรใหทนั เหตุการณยง่ิ ขึน้ อาทิ IPST Thailand Facebook,
twitter, YouTube, e-Newsletter, IPST website, จอประชาสัมพันธ, จัดรายการเสียงตามสาย เปนตน
พัฒนารูปแบบ การนำเสนอขอมูลใหทนั สมัย นาติดตาม สอดคลองกับกลุม ลูกคา เชน การใช Info graphic
นำเสนอขาวที่รวดเร็วขึ้น ทันตอเหตุการณ เพิ่มชองทางการสื่อสารแบบ 2 ทาง จัดทำสกูปรายงานขาวในพื้นที่จริงผาน
Facebook Live
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สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)

รายงานประจำป 2559

ผูแทนประเทศที่ไดรับเหรียญรางวัลในการแขงขันคณิตศาสตร
วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ ประจำป พ.ศ. 2559
สาขาวิชา
คณิตศาสตร
เคมี
ชีววิทยา
ฟสิกส
คอมพิวเตอร
วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ
ดาราศาสตรและฟสิกสดาราศาสตร
รวม

เหรียญทอง
2
2
1
2

7

จำนวนผูไดรับเหรียญรางวัล (คน)
เหรียญเงิน
เหรียญทองแดง เกียรติคุณประกาศ
2
1
1
2
2
1
3
1
3
3
2
3
12
11
1

การสรางความตระหนักและกระตุนเยาวชนใหเห็นความสำคัญ
และเพิ่มการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
รวม
6
4
4
5
4
3
5
31

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ดำเนินการเพือ่ สรรหาและคัดเลือกนักเรียนเขา
โครงการฯ แลวพัฒนาและสงเสริมศักยภาพ ทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรใหสูงยิ่ง ๆ ขึ้น มีนักเรียนใหความสนใจ
เขารวมการคัดเลือกเปนจำนวนมาก โดยสามารถคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ระดับประถมศึกษาเขาโครงการรอบที่ 1 ไดจำนวน 4,152 คน โดยไดรบั สือ่ การเรียนเพือ่ ศึกษานอกเวลาเรียนและใชเวลาวาง
ใหเปนประโยชน และคัดเลือกนักเรียนเขารอบที่ 2 จำนวน 408 คน เขารับเหรียญรางวัลและเขารวมกิจกรรมคาย
วิทยาศาสตรและคายคณิตศาสตร โครงการไดรบั ความสนใจจากเยาวชน ครู และผูป กครอง เปนอยางมาก โดยมีความตืน่ ตัว
ในการสงนักเรียนเขาสมัครสอบแขงขันจำนวนมากขึ้นทุก ๆ ป

สสวท. สรางความตระหนักและกระตุน เยาวชนใหเห็นความสำคัญและเพิม่ การเรียนรูด า นวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยี โดยการจัดงานเทศกาลภาพยนตรวทิ ยาศาสตรเพือ่ การเรียนรู ครัง้ ที่ 11 รวมกับสถาบันเกอเธ และองคการ
พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพวช.) ในหัวขอ “ปสากลแหงแสง” (International Year of Light 2015)
โดยไดรับความรวมมือจากศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา (ทองฟาจำลอง) ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาในสวนภูมิภาค
18 แหงทั่วประเทศ และหนวยงานตาง ๆ รวมเปนศูนยฉายภาพยนตรและจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร เพื่อใหเยาวชนและ
ผูส นใจในสวนภูมภิ าคไดมโี อกาสชมภาพยนตรและสนุกกับกิจกรรมวิทยาศาสตร อันเปนการสรางความตระหนักและสงเสริม
การเรียนรูวิทยาศาสตรควบคูไปกับความสนุกสนานเพลิดเพลิน โดยมีผูเขาชมภาพยนตรกวา 361,000 คน
นอกจากนี้ สสวท. ยังจัดแสดงนิทรรศการในงานมหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ณ ศูนยแสดง
สินคาและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อการกระตุนการเรียนรูทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร
และคณิตศาสตร ภายใตแนวทาง “สะเต็มศึกษา” ผานกิจกรรมที่หลากหลายทั้งกระบวนการคิดวิเคราะห การหาคำตอบ
จากการสืบเสาะคนหาการเรียนรูจากการที่ไดปฏิบัติจริง ซึ่งจะสรางแรงบันดาลใจใหกับนักเรียนและผูเขาชมนิทรรศการ
ภายใตแนวความคิด “สะเต็มสุดฮอตโรบอทสุดฮิต” กิจกรรมปฏิบัติการ อาทิ กิจกรรมเคมีพยากรณดินแดนหลากสี Robot
Factory ถอดรหัสสูงเสียดฟา สนุกฝกคิดกับเกมน้ำมันสีแสนสวย เปลี่ยนเหรียญทองแดงใหเปนทอง ผามัดยอม สนุกกับ
สีสันของสาร ฯลฯ การจัดแสดงนิทรรศการดังกลาว สามารถเรียกความสนใจจากผูเขารวมงานไดกวา 500,000 คน

จำนวนนักเรียนที่ไดรับเหรียญรางวัล
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ประจำปการศึกษา 2558
วิชา/ระดับชั้น
วิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
วิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
คณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
คณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
รวม

นักเรียนที่ไดรับเหรียญรางวัล (คน)
เหรียญทอง
เหรียญเงิน
เหรียญทองแดง
14
15
17
18
64

31
31
29
29
120

55
54
61
54
224

รวม
100
100
107
101
408

แนวทางในการพัฒนา
การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษยจะตองใชเวลา แตมคี วามจำเปนอยางยิง่ ทีจ่ ะตองอาศัยทรัพยากรบุคคลทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูง
มาเปนฐานในการขับเคลื่อน ซึ่งบุคลากรเหลานี้จะตองไดรับการพัฒนาและสงเสริมอยางตอเนื่องดวยวิธีการจัดการเรียน
การสอนที่เหมาะสมกับความสามารถทั้งทางรางกาย สติปญญา และจิตใจ โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมที่มีความสามารถพิเศษ
ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ซึ่งการดำเนินการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษที่ สสวท.
ดำเนินการอยูอาจไมเพียงพอหรือไมทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกในปจจุบัน จึงจำเปนอยางยิ่งที่ตองมีการขยายฐาน
การพัฒนาการศึกษา หลักสูตร รูปแบบการศึกษา และขยายผลการจัดกิจกรรมที่จัดใหนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดาน
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรไปยังนักเรียนทีม่ คี วามสนใจและกระจายตัวอยูใ นภูมภิ าคตาง ๆ ใหไดรบั การพัฒนาเชนเดียวกัน
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แนวทางในการพัฒนา
รวมมือกับเครือขายหนวยงานตาง ๆ ในการสรางความตระหนักและกระตุน เยาวชนและสังคมใหเห็นความสำคัญ
และเพิม่ การเรียนรูว ทิ ยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี การประชาสัมพันธเชิงรุกผาน Social media การเพิม่ ชองทาง
การเผยแพรประชาสัมพันธเพือ่ สือ่ สารทัง้ ภายในและภายนอกองคกรใหทนั เหตุการณยง่ิ ขึน้ อาทิ IPST Thailand Facebook,
twitter, YouTube, e-Newsletter, IPST website, จอประชาสัมพันธ, จัดรายการเสียงตามสาย เปนตน
พัฒนารูปแบบ การนำเสนอขอมูลใหทนั สมัย นาติดตาม สอดคลองกับกลุม ลูกคา เชน การใช Info graphic
นำเสนอขาวที่รวดเร็วขึ้น ทันตอเหตุการณ เพิ่มชองทางการสื่อสารแบบ 2 ทาง จัดทำสกูปรายงานขาวในพื้นที่จริงผาน
Facebook Live
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สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกร
เพ�อขยายขีดความสามารถขององคกร
สสวท. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมีสมรรถนะรองรับการทำงานและการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต การจัดการสารสนเทศและความรู เพื่อเปนองคกรแหงการเรียนรูและการใหบริการแกผูเกี่ยวของทุกภาคสวน
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององคกรมีทิศทางที่ชัดเจน รองรับการทำงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส
โดยไดจัดทำแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2559 – 2561 เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสนับสนุนการดำเนินงานของ สสวท. ใหบรรลุวิสัยทัศน พันธกิจและยุทธศาสตร
ขององคกร อีกทัง้ สามารถตอบสนองการเปลีย่ นแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีในปจจุบนั และในอนาคตทีต่ อ งการสงเสริม
การทำงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส โดยมีวสิ ยั ทัศน คือ “สสวท. เปนองคกรทีโ่ ดดเดนดานการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สารทีท่ นั สมัย มีประสิทธิภาพและโปรงใสในการบริหารจัดการและการใหบริการทีส่ อดคลองกับนโยบายรัฐบาล
ดิจทิ ลั ” และพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหทนั สมัยและมีสมรรถนะสูงเพียงพอทีจ่ ะรองรับการทำงาน
อยางตอเนือ่ ง ชวยในการบริหารจัดการองคกรและสนับสนุนการขับเคลือ่ นใหเกิดการเปลีย่ นแปลงการทำงานภายในองคกร
ใหมกี ระบวนการทำงานผสมผสานกับเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั แบบครบวงจร ซึง่ ชวยลดขัน้ ตอนการทำงาน ลดทรัพยากรทีส่ น้ิ เปลือง
นำไปสูการบูรณาการที่มีความรวมมือของภายในและภายนอกหนวยงาน อีกทั้งยังทำใหเกิดประโยชนตอการขับเคลื่อน
การดำเนินงานตามวิสัยทัศน และพันธกิจขององคกร

แนวทางในการพัฒนา
ปรับปรุงโครงสรางพืน้ ฐานทีส่ นับสนุนการทำงานรวมกันของระบบงานในองคกร โดยเฉพาะการกำหนดนโยบาย
และธรรมาภิบาลดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และโครงการทีเ่ กีย่ วของกับการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่ การบริหาร
จัดการภายใน และตอบสนองตอนโยบายรัฐบาลในการปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล
พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหไดรับการพัฒนาใหมีความรูความสามารถตามมาตรฐานและตรงความตองการ
ในยุคดิจทิ ลั เพือ่ เพิม่ ความสามารถในการปฏิบตั งิ านทีร่ บั ผิดชอบใหดยี ง่ิ ขึน้ และใหสอดรับกับการทำงานในรูปแบบรัฐบาลดิจทิ ลั

CARD

24

รายงานประจำป 2559

พัฒนาศักยภาพของบุคลากร สสวท.
สสวท. ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยไดจัดกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากร สสวท. เพื่อใหบุคลากรเปนผูที่มีศักยภาพสูง มีความเหมาะสมทั้งดานคุณสมบัติและความสามารถในดาน
การบริหารจัดการ ดานวิชาการ และดานอำนวยการ รวมถึงการสรางความผูกพันตอองคกร การดำเนินกิจกรรมดังกลาว
มีความสำคัญและจำเปนในลำดับตน ๆ ที่องคกรพึงใหความสำคัญและดำเนินการใหบรรลุผลอยางจริงจังและตอเนื่อง
การดำเนินการตามโครงการครอบคลุมตั้งแตการประเมินและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในปจจุบันและในอนาคต
การพัฒนาบุคลากรใหมีความรูในนโยบายและยุทธศาสตรของ สสวท. การพัฒนากลุมผูนำขององคกร การสนับสนุน
ใหพนักงานไดรับการพัฒนาความรู ทักษะ และความสามารถในรูปแบบตาง ๆ ทั้งในและตางประเทศ การใหการสนับสนุน
ทุนการศึกษา ตลอดจนดำเนินกิจกรรมตาง ๆ ที่เสริมสรางความผูกพันของบุคลากรใหเกิดขึ้นกับ สสวท. เพื่อใหองคกร
สามารถเติบโตกาวหนาไดอยางตอเนือ่ งและยัง่ ยืน มีสมรรถนะทีส่ งู ขึน้ โดยมีแนวทางในการสงเสริมและพัฒนาในรูปแบบตาง ๆ
ดังนี้ พัฒนาสมรรถนะพืน้ ฐาน (Basic Competency) 22 หลักสูตร พัฒนาสมรรถนะหลัก (Core Competency) 3 หลักสูตร
พัฒนาสมรรถนะบริหาร (Managerial Competency) 4 หลักสูตร และพัฒนาสมรรถนะกลุมงาน (Functional Competency) 6 กิจกรรม
นอกเหนือจากการพัฒนาสมรรถนะดานตาง ๆ เปนหลักแลว สสวท. ยังจัดใหมีการพัฒนาบุคลากร สสวท.
ดานอื่น ๆ อีก คือการพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในการปฏิบัติงาน การพัฒนาเพื่อสรางความสัมพันธที่ดีในการทำงานใน 3
กิจกรรม ประกอบดวย การสัมมนาบุคลากรประจำป 2559 กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน และ
การพัฒนาจิตเพื่อศานติสุข: หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ สสวท. รุนที่ 1

แนวทางในการพัฒนา
จัดกิจกรรมทีส่ นับสนุนการพัฒนาศักยภาพของพนักงานใหมสี มรรถนะทีส่ งู ขึน้ ในหลากหลายรูปแบบเพือ่ ตอบสนองตอ
ความตองการที่หลากหลายของพนักงาน

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกร
เพ�อขยายขีดความสามารถขององคกร
สสวท. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมีสมรรถนะรองรับการทำงานและการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต การจัดการสารสนเทศและความรู เพื่อเปนองคกรแหงการเรียนรูและการใหบริการแกผูเกี่ยวของทุกภาคสวน
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององคกรมีทิศทางที่ชัดเจน รองรับการทำงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส
โดยไดจัดทำแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2559 – 2561 เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสนับสนุนการดำเนินงานของ สสวท. ใหบรรลุวิสัยทัศน พันธกิจและยุทธศาสตร
ขององคกร อีกทัง้ สามารถตอบสนองการเปลีย่ นแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีในปจจุบนั และในอนาคตทีต่ อ งการสงเสริม
การทำงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส โดยมีวสิ ยั ทัศน คือ “สสวท. เปนองคกรทีโ่ ดดเดนดานการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สารทีท่ นั สมัย มีประสิทธิภาพและโปรงใสในการบริหารจัดการและการใหบริการทีส่ อดคลองกับนโยบายรัฐบาล
ดิจทิ ลั ” และพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหทนั สมัยและมีสมรรถนะสูงเพียงพอทีจ่ ะรองรับการทำงาน
อยางตอเนือ่ ง ชวยในการบริหารจัดการองคกรและสนับสนุนการขับเคลือ่ นใหเกิดการเปลีย่ นแปลงการทำงานภายในองคกร
ใหมกี ระบวนการทำงานผสมผสานกับเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั แบบครบวงจร ซึง่ ชวยลดขัน้ ตอนการทำงาน ลดทรัพยากรทีส่ น้ิ เปลือง
นำไปสูการบูรณาการที่มีความรวมมือของภายในและภายนอกหนวยงาน อีกทั้งยังทำใหเกิดประโยชนตอการขับเคลื่อน
การดำเนินงานตามวิสัยทัศน และพันธกิจขององคกร

แนวทางในการพัฒนา
ปรับปรุงโครงสรางพืน้ ฐานทีส่ นับสนุนการทำงานรวมกันของระบบงานในองคกร โดยเฉพาะการกำหนดนโยบาย
และธรรมาภิบาลดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และโครงการทีเ่ กีย่ วของกับการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่ การบริหาร
จัดการภายใน และตอบสนองตอนโยบายรัฐบาลในการปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล
พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหไดรับการพัฒนาใหมีความรูความสามารถตามมาตรฐานและตรงความตองการ
ในยุคดิจทิ ลั เพือ่ เพิม่ ความสามารถในการปฏิบตั งิ านทีร่ บั ผิดชอบใหดยี ง่ิ ขึน้ และใหสอดรับกับการทำงานในรูปแบบรัฐบาลดิจทิ ลั
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พัฒนาศักยภาพของบุคลากร สสวท.
สสวท. ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยไดจัดกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากร สสวท. เพื่อใหบุคลากรเปนผูที่มีศักยภาพสูง มีความเหมาะสมทั้งดานคุณสมบัติและความสามารถในดาน
การบริหารจัดการ ดานวิชาการ และดานอำนวยการ รวมถึงการสรางความผูกพันตอองคกร การดำเนินกิจกรรมดังกลาว
มีความสำคัญและจำเปนในลำดับตน ๆ ที่องคกรพึงใหความสำคัญและดำเนินการใหบรรลุผลอยางจริงจังและตอเนื่อง
การดำเนินการตามโครงการครอบคลุมตั้งแตการประเมินและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในปจจุบันและในอนาคต
การพัฒนาบุคลากรใหมีความรูในนโยบายและยุทธศาสตรของ สสวท. การพัฒนากลุมผูนำขององคกร การสนับสนุน
ใหพนักงานไดรับการพัฒนาความรู ทักษะ และความสามารถในรูปแบบตาง ๆ ทั้งในและตางประเทศ การใหการสนับสนุน
ทุนการศึกษา ตลอดจนดำเนินกิจกรรมตาง ๆ ที่เสริมสรางความผูกพันของบุคลากรใหเกิดขึ้นกับ สสวท. เพื่อใหองคกร
สามารถเติบโตกาวหนาไดอยางตอเนือ่ งและยัง่ ยืน มีสมรรถนะทีส่ งู ขึน้ โดยมีแนวทางในการสงเสริมและพัฒนาในรูปแบบตาง ๆ
ดังนี้ พัฒนาสมรรถนะพืน้ ฐาน (Basic Competency) 22 หลักสูตร พัฒนาสมรรถนะหลัก (Core Competency) 3 หลักสูตร
พัฒนาสมรรถนะบริหาร (Managerial Competency) 4 หลักสูตร และพัฒนาสมรรถนะกลุมงาน (Functional Competency) 6 กิจกรรม
นอกเหนือจากการพัฒนาสมรรถนะดานตาง ๆ เปนหลักแลว สสวท. ยังจัดใหมีการพัฒนาบุคลากร สสวท.
ดานอื่น ๆ อีก คือการพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในการปฏิบัติงาน การพัฒนาเพื่อสรางความสัมพันธที่ดีในการทำงานใน 3
กิจกรรม ประกอบดวย การสัมมนาบุคลากรประจำป 2559 กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน และ
การพัฒนาจิตเพื่อศานติสุข: หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ สสวท. รุนที่ 1

แนวทางในการพัฒนา
จัดกิจกรรมทีส่ นับสนุนการพัฒนาศักยภาพของพนักงานใหมสี มรรถนะทีส่ งู ขึน้ ในหลากหลายรูปแบบเพือ่ ตอบสนองตอ
ความตองการที่หลากหลายของพนักงาน

การบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายใน
การประเมินองคกร

การบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายใน
การประเมินองคกร

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)

การบริหารความเสี่ยง

6. การทบทวน
การบริหาร
ความเสี่ยง

2. การระบุ
ความเสี่ยง

Risk
Management
Process
5. การติดตาม
รายงาน และ
ประเมินผล

3. การวิเคราะห
ควาเสีย่ ง
4. การจัดการ
ความเสี่ยง

การควบคุมภายใน
สสวท. ดำเนินงานหลักเกีย่ วกับการจัดการศึกษา
ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี มีเปาหมาย
เพือ่ ใหเยาวชนไทยมีความรูค วามสามารถในการคิดวิเคราะห
แกปญหาในการดำรงชีวิตหรืออาชีพ ดังนั้นจึงไดนำการ
บริหารความเสีย่ งมาใชเปนเครือ่ งมือสนับสนุนการดำเนินงาน
ใหเกิดการสัมฤทธิ์ผลตอองคกรและตอเนื่องไปยังระดับ
ประเทศ ภายใตกรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่ดี
(COSO-ERM Portfolio Views of Risk Frame work)
ซึ่งเนนการดำเนินงานเพื่อเปลี่ยนความเสี่ยงหรือวิกฤต
ใหเปนโอกาส โดยจัดทำคูม อื และแผนการบริหารความเสีย่ ง
ประจำปสำหรับใชระบุแนวทางและแผนจัดการความเสีย่ ง
และมีการทบทวน/ปรับปรุงใหสอดคลองกับสถานการณ
ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อใหองคกรสามารถดำเนินงานได
บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กำหนดไว
ในป 2559 สสวท. ได ด ำเนิ น การบริ ห าร
ความเสี่ยง แบงได 4 ประเภท สามารถสรุปผลไดดังนี้

ดานกลยุทธ
สสวท. ไดดำเนินการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนใหกับโรงเรียนเครือขายตาง ๆ ประกอบดวย โรงเรียน
ที่เปนศูนยสะเต็มภาค โรงเรียนเครือขายสะเต็มศึกษา มหาวิทยาลัยเครือขาย เครือขายครูในสังกัด สพฐ. สช. อปท. กศน.
โรงเรียนในโครงการพระราชดำริ เครือขายโรงเรียนประชารัฐ และโรงเรียนเครือขายสะเต็มศึกษาของ สพฐ. โรงเรียนใน
ทองถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนสังกัด กทม. และโรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งไดจัดทำสื่อการเรียนการสอน
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสเพื่อมอบใหโรงเรียนที่ตองการจำนวน 7,000 ชุด
ดานการปฏิบัติงาน
ดวยเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอยางรวดเร็ว สื่อในรูปแบบดิจิทัลไดกาวเขามามีบทบาทสำคัญในกระบวนการเรียน
การสอน เพือ่ ใหสอ่ื การเรียนการสอน มีความทันสมัยและพรอมสำหรับยุคดิจทิ ลั ทีม่ าถึง สสวท. ไดพฒ
ั นาบุคลากรใหมที กั ษะ
ความรูและความสามารถในการสรางสรรค การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกสและนวัตกรรมการเรียนรูที่ทันสมัย รวมทั้ง สสวท.
ไดดำเนินการสรรหาบุคลากรที่มีความรูความสามารถเพิ่มเติมใหครบอัตรากำลัง เพื่อเปนกำลังสำคัญในการดำเนินงาน
ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต
ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
สสวท. ไดดำเนินการอบรมเรื่องกฎระเบียบและขอบังคับที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจาง และพัฒนาความรู
บุคลากร สสวท. ในเรือ่ งนโยบายและแนวปฏิบตั ดิ า นเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่ ลดความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จากการจัดซือ้
จัดจางและความปลอดภัยของขอมูลที่จะสงผลกระทบตอองคกร
ดานการเงิน
สสวท. ไดดำเนินการปรับแนวปฏิบัติเรื่องการชดใชทุนสำหรับผูรับทุน สสวท. เพื่อลดความเสียหายที่เกิดจาก
การไมยอมชดใชทุนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
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1. การกำหนด
วัตถุประสงค

รายงานประจำป 2559

Control Activities
Information & Communication
Monitoring Activities

การควบคุมภายในของ สสวท. มีโครงสรางการควบคุมภายในครบทั้ง 5 องคประกอบ ตามมาตรฐานสากลของ
Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission : COSO ที่สอดคลองกับมาตรฐาน
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกำหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
1) สภาพแวดลอมของการควบคุม (Control Environment)
สสวท. ไดมกี ารปรับปรุงโครงสรางการบริหารงาน และสรรหาบุคลากรทีม่ คี ณ
ุ ภาพเพือ่ เพิม่ อัตรากำลังขององคกร
ให สสวท. สามารถดำเนินงานทีส่ อดคลองกับยุทธศาสตรและแผนปฏิบตั งิ าน ไปจนถึงยุทธศาสตรชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ
2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
สสวท. ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีหนาที่กำหนดนโยบายและแนวทางการบริหาร
ความเสีย่ งองคกร พิจารณากลัน่ กรองกลยุทธการบริหารความเสีย่ ง การจัดทำแผนบริหารความเสีย่ งและแผนการควบคุมภายใน
และติดตามความกาวหนาอยางตอเนื่อง อีกทั้งกำหนดใหบุคลากรในองคกรรวมกันวิเคราะห ระบุและประเมินความเสี่ยง
ในแตละขั้นตอน/กระบวนการที่ตนเองรับผิดชอบ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและดำเนินการควบคุมความเสี่ยงตามแผน
ที่กำหนด รวมทั้งตระหนักถึงปจจัยภายในและภายนอกที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของกิจกรรม
3) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
สสวท. มีกจิ กรรมการควบคุมทีร่ ดั กุม โดยมีการติดตามจากผูท ร่ี บั ผิดชอบอยางตอเนือ่ งอยางนอยเดือนละ 1 ครัง้
เพื่อใหมีความมั่นใจไดวาการดำเนินงานถูกตองและเปนไปตามแผนและกระบวนการปฏิบัติงานที่กำหนดไว
4) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)
สสวท. ไดปรับปรุงระบบวิเคราะหขอ มูลสำหรับผูบ ริหาร (BI) เพือ่ ใชประกอบการวิเคราะหและตัดสินใจ เปนการ
ลดขั้นตอนการรวบรวมขอมูล เนื่องจากสามารถแสดงผลและสามารถวิเคราะหขอมูลที่ตองการ และเปนเครื่องมือที่ชวยให
ผูบริหารตัดสินใจไดรวดเร็ว ถูกตองและทันเวลา
5) การติดตามประเมินผล (Monitoring and Evaluation)
สสวท. มีการติดตามผลการดำเนินงานอยางตอเนือ่ ง และมีการประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพ
การปฏิบตั งิ านอยางเพียงพอ โดยมีกระบวนการประเมินและรายงานผลทุกเดือนอยางเปนระบบ รวมทัง้ สรุปเปนรายไตรมาส
และนำเสนอใหผูที่เกี่ยวของพิจารณาและดำเนินการแกไขปรับปรุง เพื่อใหเชื่อมั่นไดวา ระบบการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในของ สสวท. จะชวยใหบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในองคกร
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สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)

การบริหารความเสี่ยง

6. การทบทวน
การบริหาร
ความเสี่ยง

2. การระบุ
ความเสี่ยง

Risk
Management
Process
5. การติดตาม
รายงาน และ
ประเมินผล

3. การวิเคราะห
ควาเสีย่ ง
4. การจัดการ
ความเสี่ยง

การควบคุมภายใน
สสวท. ดำเนินงานหลักเกีย่ วกับการจัดการศึกษา
ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี มีเปาหมาย
เพือ่ ใหเยาวชนไทยมีความรูค วามสามารถในการคิดวิเคราะห
แกปญหาในการดำรงชีวิตหรืออาชีพ ดังนั้นจึงไดนำการ
บริหารความเสีย่ งมาใชเปนเครือ่ งมือสนับสนุนการดำเนินงาน
ใหเกิดการสัมฤทธิ์ผลตอองคกรและตอเนื่องไปยังระดับ
ประเทศ ภายใตกรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่ดี
(COSO-ERM Portfolio Views of Risk Frame work)
ซึ่งเนนการดำเนินงานเพื่อเปลี่ยนความเสี่ยงหรือวิกฤต
ใหเปนโอกาส โดยจัดทำคูม อื และแผนการบริหารความเสีย่ ง
ประจำปสำหรับใชระบุแนวทางและแผนจัดการความเสีย่ ง
และมีการทบทวน/ปรับปรุงใหสอดคลองกับสถานการณ
ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อใหองคกรสามารถดำเนินงานได
บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กำหนดไว
ในป 2559 สสวท. ได ด ำเนิ น การบริ ห าร
ความเสี่ยง แบงได 4 ประเภท สามารถสรุปผลไดดังนี้

ดานกลยุทธ
สสวท. ไดดำเนินการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนใหกับโรงเรียนเครือขายตาง ๆ ประกอบดวย โรงเรียน
ที่เปนศูนยสะเต็มภาค โรงเรียนเครือขายสะเต็มศึกษา มหาวิทยาลัยเครือขาย เครือขายครูในสังกัด สพฐ. สช. อปท. กศน.
โรงเรียนในโครงการพระราชดำริ เครือขายโรงเรียนประชารัฐ และโรงเรียนเครือขายสะเต็มศึกษาของ สพฐ. โรงเรียนใน
ทองถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนสังกัด กทม. และโรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งไดจัดทำสื่อการเรียนการสอน
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสเพื่อมอบใหโรงเรียนที่ตองการจำนวน 7,000 ชุด
ดานการปฏิบัติงาน
ดวยเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอยางรวดเร็ว สื่อในรูปแบบดิจิทัลไดกาวเขามามีบทบาทสำคัญในกระบวนการเรียน
การสอน เพือ่ ใหสอ่ื การเรียนการสอน มีความทันสมัยและพรอมสำหรับยุคดิจทิ ลั ทีม่ าถึง สสวท. ไดพฒ
ั นาบุคลากรใหมที กั ษะ
ความรูและความสามารถในการสรางสรรค การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกสและนวัตกรรมการเรียนรูที่ทันสมัย รวมทั้ง สสวท.
ไดดำเนินการสรรหาบุคลากรที่มีความรูความสามารถเพิ่มเติมใหครบอัตรากำลัง เพื่อเปนกำลังสำคัญในการดำเนินงาน
ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต
ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
สสวท. ไดดำเนินการอบรมเรื่องกฎระเบียบและขอบังคับที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจาง และพัฒนาความรู
บุคลากร สสวท. ในเรือ่ งนโยบายและแนวปฏิบตั ดิ า นเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่ ลดความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จากการจัดซือ้
จัดจางและความปลอดภัยของขอมูลที่จะสงผลกระทบตอองคกร
ดานการเงิน
สสวท. ไดดำเนินการปรับแนวปฏิบัติเรื่องการชดใชทุนสำหรับผูรับทุน สสวท. เพื่อลดความเสียหายที่เกิดจาก
การไมยอมชดใชทุนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
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1. การกำหนด
วัตถุประสงค

รายงานประจำป 2559

Control Activities
Information & Communication
Monitoring Activities

การควบคุมภายในของ สสวท. มีโครงสรางการควบคุมภายในครบทั้ง 5 องคประกอบ ตามมาตรฐานสากลของ
Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission : COSO ที่สอดคลองกับมาตรฐาน
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกำหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
1) สภาพแวดลอมของการควบคุม (Control Environment)
สสวท. ไดมกี ารปรับปรุงโครงสรางการบริหารงาน และสรรหาบุคลากรทีม่ คี ณ
ุ ภาพเพือ่ เพิม่ อัตรากำลังขององคกร
ให สสวท. สามารถดำเนินงานทีส่ อดคลองกับยุทธศาสตรและแผนปฏิบตั งิ าน ไปจนถึงยุทธศาสตรชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ
2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
สสวท. ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีหนาที่กำหนดนโยบายและแนวทางการบริหาร
ความเสีย่ งองคกร พิจารณากลัน่ กรองกลยุทธการบริหารความเสีย่ ง การจัดทำแผนบริหารความเสีย่ งและแผนการควบคุมภายใน
และติดตามความกาวหนาอยางตอเนื่อง อีกทั้งกำหนดใหบุคลากรในองคกรรวมกันวิเคราะห ระบุและประเมินความเสี่ยง
ในแตละขั้นตอน/กระบวนการที่ตนเองรับผิดชอบ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและดำเนินการควบคุมความเสี่ยงตามแผน
ที่กำหนด รวมทั้งตระหนักถึงปจจัยภายในและภายนอกที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของกิจกรรม
3) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
สสวท. มีกจิ กรรมการควบคุมทีร่ ดั กุม โดยมีการติดตามจากผูท ร่ี บั ผิดชอบอยางตอเนือ่ งอยางนอยเดือนละ 1 ครัง้
เพื่อใหมีความมั่นใจไดวาการดำเนินงานถูกตองและเปนไปตามแผนและกระบวนการปฏิบัติงานที่กำหนดไว
4) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)
สสวท. ไดปรับปรุงระบบวิเคราะหขอ มูลสำหรับผูบ ริหาร (BI) เพือ่ ใชประกอบการวิเคราะหและตัดสินใจ เปนการ
ลดขั้นตอนการรวบรวมขอมูล เนื่องจากสามารถแสดงผลและสามารถวิเคราะหขอมูลที่ตองการ และเปนเครื่องมือที่ชวยให
ผูบริหารตัดสินใจไดรวดเร็ว ถูกตองและทันเวลา
5) การติดตามประเมินผล (Monitoring and Evaluation)
สสวท. มีการติดตามผลการดำเนินงานอยางตอเนือ่ ง และมีการประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพ
การปฏิบตั งิ านอยางเพียงพอ โดยมีกระบวนการประเมินและรายงานผลทุกเดือนอยางเปนระบบ รวมทัง้ สรุปเปนรายไตรมาส
และนำเสนอใหผูที่เกี่ยวของพิจารณาและดำเนินการแกไขปรับปรุง เพื่อใหเชื่อมั่นไดวา ระบบการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในของ สสวท. จะชวยใหบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในองคกร
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การประเมินองคกร

ขอเสนอแนะ

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ไดจดั ใหมกี ารประเมินผลการดำเนินงานประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยที่ปรึกษาจากภายนอก คือสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ ทำหนาที่ประเมินผลการดำเนินงาน
ครอบคลุม 4 ดาน ไดแก 1) ดานประสิทธิผลของแผนการปฏิบัติงาน 2) ดานคุณภาพการใหบริการ 3) ดานประสิทธิภาพ
ในการปฏิบตั งิ าน และ 4) ดานการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาองคกร ซึง่ ทัง้ 4 ดานเปนกรอบการประเมินผลตามมาตรฐานที่
ก.พ.ร. กำหนด
ผลคะแนนในแตละดานและผลคะแนนในภาพรวม
ดานประสิทธิผลของแผน
การปฏิบตั งิ าน
(พันธกิจ (Mission)) รอยละ 30.0
ไดคะแนน 4.8000 คะแนน

ดานประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
(กระบวนการภายใน (Internal
Process)) รอยละ 20.0
ไดคะแนน 4.7500 คะแนน

ภาพรวม
รอยละ 100.0
ไดคะแนน 4.5500
คะแนน

ดานคุณภาพการใหบริการ
(ลูกคา / ผูร บั บริการ (Customer))
รอยละ 20.0
ไดคะแนน 4.0000 คะแนน

ดานการกำกับดูแลกิจการและ
พัฒนาองคกร (การเรียนรูและ
พัฒนา (Learning and
Growth))รอยละ 30.0
ไดคะแนน 4.5333 คะแนน

ผลการดำเนินงานในภาพรวม สสวท. ไดคะแนนรวม 4.5500 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งถือวา
ผลการดำเนินงานในภาพรวมอยูในระดับดีมาก เมื่อจำแนกเปนมิติการดำเนินงาน ประกอบดวย 4 ดาน ดานที่ไดรับ
ผลประเมินสูงที่สุด คือ ดานประสิทธิผลของแผนการปฏิบัติงาน หรือดานพันธกิจ (Mission) ไดคะแนน 4.8000 คะแนน
ซึ่งถือวาผลการดำเนินงานดานนี้อยูในระดับดีมาก รองลงมาเปนดานประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หรือดานกระบวนการ
ภายใน (Internal Process) ไดคะแนน 4.7500 คะแนน ดานการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาองคกร หรือดานการเรียนรู
และพัฒนา (Learning and Growth) ไดคะแนน 4.5333 คะแนน สวนดานคุณภาพการใหบริการ หรือดานลูกคา (Customer)
เปนมิติที่ไดคะแนนนอยที่สุดเมื่อเทียบกับมิติอื่น ๆ โดยไดคะแนนอยูที่ 4.000 คะแนน
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• สสวท. มีภารกิจเรงดวนที่ตองดำเนินการเพิ่มขึ้นภายใตทรัพยากรที่มีอยูเทาเดิม ทำให สสวท. ตองมีการ
ปรับรูปแบบการบริหารจัดการ หรือวิธีการทำงานที่สามารถชวยสนับสนุนการบรรลุภารกิจของ สสวท. การดำเนินงาน
ในป 2559 นี้ สสวท. มีภารกิจที่สำคัญในการขยายผลโครงการสะเต็มศึกษาไปยังโรงเรียนตาง ๆ ทั่วประเทศ ทำให สสวท.
ตองใชวิธีการทำงานรวมกับเครือขายภาครัฐและเอกชนตาง ๆ โดยการสรางความเปนเจาของรวม (Share Cost) กับ
หนวยงานอื่น ๆ รวมถึงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาเปนเครื่องมือ เชน ในดานการขยายภารกิจการอบรมครูโดยใช
การอบรมในรูปแบบออนไลน ทำให สสวท. สามารถอบรมครูสะเต็มศึกษาไดเพิ่มขึ้นอีกเปนจำนวนมาก ทำให สสวท.
ไดแนวทางที่เปน Best Practices สามารถนำไปปรับใชในการขยายภารกิจอื่น ๆ ไดในอนาคต ซึ่งวิธีดังกลาวนี้เปนการเพิ่ม
ผลผลิตและผลลัพธใหกับ สสวท. โดยใชทรัพยากรในปริมาณเทาเดิม สสวท. อาจจะตองพิจารณาความเปนไปได ทั้งในแง
การวางแผนขยายเครือขายทัง้ ทีเ่ ปนภาครัฐและเอกชน รวมถึงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครือ่ งมือหลักในการสงมอบ
บริการของ สสวท. ใหเปนเชิงรุกมากยิ่งขึ้น

• การสนับสนุนเชิงนโยบาย เปนปจจัยแหงความสำเร็จในการทำใหวทิ ยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
ของประเทศไทยอยูในระดับเทียบเทากับนานาชาติ โดย สสวท. ควรผลักดันโครงการหรือภารกิจของ สสวท. ใหเปน
national agenda หรือ วาระแหงชาติ เพราะจะทำใหรฐั บาลและหนวยงานทุกภาคสวน รวมถึงประชาชน มีความรวมมือกัน
ในการผลักดันและยกระดับขีดความสามารถดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี เมื่อสามารถผลักดันภารกิจของ
สสวท. ใหเปนไปในแนวทางดังกลาวไดสำเร็จ ก็จะยิ่งชวยสรางการตอบรับจากผูมีสวนไดสวนเสียของ สสวท. ไดดีขึ้น และ
ทำใหบุคลากรของ สสวท. สามารถทำภารกิจไดโดยสะดวกยิ่งขึ้น
• บุคลากรของ สสวท. มีศกั ยภาพและภาคภูมใิ จในองคกรของตนทีเ่ ปนองคกรแหงการเรียนรู เพือ่ ทำประโยชน
ใหแกสังคม นอกจากนี้ ยังมีความผูกพันตอองคกรอยูในระดับสูง อยางไรก็ดี ความผูกพันดังกลาวยังเปนเรื่องการพูดถึง
องคกรในทางทีด่ ี และการอยูก บั องคกรมากกวาการมุง มัน่ ทุม เท ซึง่ สสวท. ควรเสริมสรางความผูกพันของบุคลากร โดยเฉพาะ
ในเรื่องความมุงมั่นทุมเท ซึ่งจะเปนปจจัยที่สนับสนุนการเติบโตขององคกรไดในระยะยาว สสวท. ตองพิจารณา วาปจจัยใด
ที่เปนสิ่งสำคัญในการสรางความผูกพันในองคกรของบุคลากรแตละระดับ แลวเลือกเรื่องที่ไดคะแนนประเมินในระดับต่ำ
ในบุคลากรแตละกลุม (High Impact / Unsatisﬁed) มาพิจารณาดำเนินการเพื่อเสริมแรงกระตุนที่เหมาะสม ซึ่งหาก
ปจจัยดังกลาวเปนเรื่องที่มีผลกระทบสูง และดำเนินการไดไมดี จากผลการสำรวจพบวา ปจจัยดานกระบวนการและ
ปริมาณงานเปนปจจัยสำคัญที่สงผลตอความผูกพันของบุคลากรที่มีตอองคกร แตพบวาบุคลากรสวนใหญยังพึงพอใจใน
ประเด็นเหลานี้คอนขางต่ำกวาประเด็นอื่น ๆ ดังนั้นการที่ สสวท. มุงปรับปรุงหาแนวทางการพัฒนากระบวนการภายใน
ในเรือ่ งทีบ่ คุ ลากรยังไมพงึ พอใจเปนอันดับแรก ๆ ก็จะชวยเพิม่ ความผูกพันใหกบั บุคลากรทีม่ ตี อ องคกรทำใหบคุ ลากรพูดถึง
องคกรในทางที่ดี ไมลาออกจากองคกร และสรางสรรคงานที่ดีใหกับองคกรไดในที่สุด
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ขอเสนอแนะ

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ไดจดั ใหมกี ารประเมินผลการดำเนินงานประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยที่ปรึกษาจากภายนอก คือสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ ทำหนาที่ประเมินผลการดำเนินงาน
ครอบคลุม 4 ดาน ไดแก 1) ดานประสิทธิผลของแผนการปฏิบัติงาน 2) ดานคุณภาพการใหบริการ 3) ดานประสิทธิภาพ
ในการปฏิบตั งิ าน และ 4) ดานการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาองคกร ซึง่ ทัง้ 4 ดานเปนกรอบการประเมินผลตามมาตรฐานที่
ก.พ.ร. กำหนด
ผลคะแนนในแตละดานและผลคะแนนในภาพรวม
ดานประสิทธิผลของแผน
การปฏิบตั งิ าน
(พันธกิจ (Mission)) รอยละ 30.0
ไดคะแนน 4.8000 คะแนน

ดานประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
(กระบวนการภายใน (Internal
Process)) รอยละ 20.0
ไดคะแนน 4.7500 คะแนน

ภาพรวม
รอยละ 100.0
ไดคะแนน 4.5500
คะแนน

ดานคุณภาพการใหบริการ
(ลูกคา / ผูร บั บริการ (Customer))
รอยละ 20.0
ไดคะแนน 4.0000 คะแนน

ดานการกำกับดูแลกิจการและ
พัฒนาองคกร (การเรียนรูและ
พัฒนา (Learning and
Growth))รอยละ 30.0
ไดคะแนน 4.5333 คะแนน

ผลการดำเนินงานในภาพรวม สสวท. ไดคะแนนรวม 4.5500 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งถือวา
ผลการดำเนินงานในภาพรวมอยูในระดับดีมาก เมื่อจำแนกเปนมิติการดำเนินงาน ประกอบดวย 4 ดาน ดานที่ไดรับ
ผลประเมินสูงที่สุด คือ ดานประสิทธิผลของแผนการปฏิบัติงาน หรือดานพันธกิจ (Mission) ไดคะแนน 4.8000 คะแนน
ซึ่งถือวาผลการดำเนินงานดานนี้อยูในระดับดีมาก รองลงมาเปนดานประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หรือดานกระบวนการ
ภายใน (Internal Process) ไดคะแนน 4.7500 คะแนน ดานการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาองคกร หรือดานการเรียนรู
และพัฒนา (Learning and Growth) ไดคะแนน 4.5333 คะแนน สวนดานคุณภาพการใหบริการ หรือดานลูกคา (Customer)
เปนมิติที่ไดคะแนนนอยที่สุดเมื่อเทียบกับมิติอื่น ๆ โดยไดคะแนนอยูที่ 4.000 คะแนน
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• สสวท. มีภารกิจเรงดวนที่ตองดำเนินการเพิ่มขึ้นภายใตทรัพยากรที่มีอยูเทาเดิม ทำให สสวท. ตองมีการ
ปรับรูปแบบการบริหารจัดการ หรือวิธีการทำงานที่สามารถชวยสนับสนุนการบรรลุภารกิจของ สสวท. การดำเนินงาน
ในป 2559 นี้ สสวท. มีภารกิจที่สำคัญในการขยายผลโครงการสะเต็มศึกษาไปยังโรงเรียนตาง ๆ ทั่วประเทศ ทำให สสวท.
ตองใชวิธีการทำงานรวมกับเครือขายภาครัฐและเอกชนตาง ๆ โดยการสรางความเปนเจาของรวม (Share Cost) กับ
หนวยงานอื่น ๆ รวมถึงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาเปนเครื่องมือ เชน ในดานการขยายภารกิจการอบรมครูโดยใช
การอบรมในรูปแบบออนไลน ทำให สสวท. สามารถอบรมครูสะเต็มศึกษาไดเพิ่มขึ้นอีกเปนจำนวนมาก ทำให สสวท.
ไดแนวทางที่เปน Best Practices สามารถนำไปปรับใชในการขยายภารกิจอื่น ๆ ไดในอนาคต ซึ่งวิธีดังกลาวนี้เปนการเพิ่ม
ผลผลิตและผลลัพธใหกับ สสวท. โดยใชทรัพยากรในปริมาณเทาเดิม สสวท. อาจจะตองพิจารณาความเปนไปได ทั้งในแง
การวางแผนขยายเครือขายทัง้ ทีเ่ ปนภาครัฐและเอกชน รวมถึงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครือ่ งมือหลักในการสงมอบ
บริการของ สสวท. ใหเปนเชิงรุกมากยิ่งขึ้น

• การสนับสนุนเชิงนโยบาย เปนปจจัยแหงความสำเร็จในการทำใหวทิ ยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
ของประเทศไทยอยูในระดับเทียบเทากับนานาชาติ โดย สสวท. ควรผลักดันโครงการหรือภารกิจของ สสวท. ใหเปน
national agenda หรือ วาระแหงชาติ เพราะจะทำใหรฐั บาลและหนวยงานทุกภาคสวน รวมถึงประชาชน มีความรวมมือกัน
ในการผลักดันและยกระดับขีดความสามารถดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี เมื่อสามารถผลักดันภารกิจของ
สสวท. ใหเปนไปในแนวทางดังกลาวไดสำเร็จ ก็จะยิ่งชวยสรางการตอบรับจากผูมีสวนไดสวนเสียของ สสวท. ไดดีขึ้น และ
ทำใหบุคลากรของ สสวท. สามารถทำภารกิจไดโดยสะดวกยิ่งขึ้น
• บุคลากรของ สสวท. มีศกั ยภาพและภาคภูมใิ จในองคกรของตนทีเ่ ปนองคกรแหงการเรียนรู เพือ่ ทำประโยชน
ใหแกสังคม นอกจากนี้ ยังมีความผูกพันตอองคกรอยูในระดับสูง อยางไรก็ดี ความผูกพันดังกลาวยังเปนเรื่องการพูดถึง
องคกรในทางทีด่ ี และการอยูก บั องคกรมากกวาการมุง มัน่ ทุม เท ซึง่ สสวท. ควรเสริมสรางความผูกพันของบุคลากร โดยเฉพาะ
ในเรื่องความมุงมั่นทุมเท ซึ่งจะเปนปจจัยที่สนับสนุนการเติบโตขององคกรไดในระยะยาว สสวท. ตองพิจารณา วาปจจัยใด
ที่เปนสิ่งสำคัญในการสรางความผูกพันในองคกรของบุคลากรแตละระดับ แลวเลือกเรื่องที่ไดคะแนนประเมินในระดับต่ำ
ในบุคลากรแตละกลุม (High Impact / Unsatisﬁed) มาพิจารณาดำเนินการเพื่อเสริมแรงกระตุนที่เหมาะสม ซึ่งหาก
ปจจัยดังกลาวเปนเรื่องที่มีผลกระทบสูง และดำเนินการไดไมดี จากผลการสำรวจพบวา ปจจัยดานกระบวนการและ
ปริมาณงานเปนปจจัยสำคัญที่สงผลตอความผูกพันของบุคลากรที่มีตอองคกร แตพบวาบุคลากรสวนใหญยังพึงพอใจใน
ประเด็นเหลานี้คอนขางต่ำกวาประเด็นอื่น ๆ ดังนั้นการที่ สสวท. มุงปรับปรุงหาแนวทางการพัฒนากระบวนการภายใน
ในเรือ่ งทีบ่ คุ ลากรยังไมพงึ พอใจเปนอันดับแรก ๆ ก็จะชวยเพิม่ ความผูกพันใหกบั บุคลากรทีม่ ตี อ องคกรทำใหบคุ ลากรพูดถึง
องคกรในทางที่ดี ไมลาออกจากองคกร และสรางสรรคงานที่ดีใหกับองคกรไดในที่สุด
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• สสวท. ใหความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรทุกกลุม ทุกระดับ เพื่อใหเปนผูที่มีความรูความสามารถ
มีทักษะและคุณสมบัติเหมาะสมในการปฏิบัติงานทั้งในปจจุบันและอนาคต โดยกำหนดใหมีระบบสมรรถนะ 4 ดาน แตยัง
พบวาระบบสมรรถนะที่มีอยูในปจจุบันยังไมเหมาะสม และไมสามารถนำไปใชไดจริง ดังนั้น สสวท. จึงควรเรงทบทวน
การกำหนดสมรรถนะทั้ง 4 ดานอีกครั้งในสวนที่เกี่ยวกับความสอดคลองกับการปฏิบัติงาน ความชัดเจนในการประเมิน
และสมรรถนะที่มีผลตอความสำเร็จของงาน โดยอาจใชการระดมความคิดเห็นจากผูปฏิบัติงานทั้งที่เปนผูบังคับบัญชาและ
ผูใตบังคับบัญชา และนำมาทดสอบการประเมินเพื่อนำมาปรับปรุงระบบสมรรถนะใหนำไปสูความสำเร็จขององคกรไดตาม
เปาหมายอยางแทจริง

• การรักษาความสัมพันธกับเครือขายและหนวยงานภายนอกที่ไมใชเปนแตเพียงผูใหเทานั้น สสวท. ตอง
สื่อสารกับเครือขายและหนวยงานภายนอกถึงผลประโยชนที่หนวยงานตาง ๆ จะไดรับ หรือความสัมพันธตางตอบแทน
นอกจากนี้การทำงานรวมกับหนวยงานตาง ๆ ตองอาศัยบุคลากรไมวาจะเปนผูบริหารโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา
และบุคลากรในหนวยงานภายนอกอื่น ๆ ดังนั้นการสรางความสัมพันธที่ดีจึงเปนเรื่องที่สำคัญ ซึ่ง สสวท. ควรเขาไปมีสวน
ชวยใหบุคลากรเหลานี้ไมรูสึกวาการดำเนินภารกิจของ สสวท. เปนการเพิ่มภาระ แตเปนการชวยสนับสนุนซึ่งกันและกัน
ในเรื่องนี้ สสวท. ตองมีการสื่อสารและใหการสนับสนุนในเรื่องที่เปนความตองการ หรือชวยแกไขปญหาที่แทจริงของ
หนวยงานเครือขาย

• การสื่อสารภาพลักษณองคกรไปยังผูมีสวนไดสวนเสียและบุคคลภายนอก สสวท. ตองเพิ่มการสื่อสาร
ภาพลักษณองคกรไปยังภายนอกใหมากขึน้ กวาเดิมในฐานะหนวยงานทีม่ สี ว นสำคัญในการขับเคลือ่ นวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยีใหกับประเทศ ปจจุบัน โครงการสะเต็มศึกษาไดรับความนิยม และเปนที่รูจักในวงกวางจากหนวยงาน
ภาคสวนตาง ๆ สสวท. สามารถอาศัยโอกาสนีใ้ นการสือ่ สารองคกรออกไปใหประชาชนไดรจู กั องคการมากยิง่ ขึน้ ในการทีจ่ ะ
บรรลุเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรขององคกรทีจ่ ะพัฒนานักเรียนไทยใหมคี วามรูค วามสามารถดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยีสูงขึ้น และทัดเทียมนานาชาติ จากการสำรวจผลการดำเนินงานในกลุมประชาชน กลับพบวาประชาชน
ที่รูจัก สสวท. มีประมาณ 1 คน ตอการสอบถามประชาชนจำนวนถึง 6 คน ซึ่งถือวายังนอยเกินไป หาก สสวท.
ยังไมไดเปนที่รูจักแกประชาชนอยางแพรหลายแลว การขับเคลื่อนงานดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
ในระดับชาติและนานาชาติ ก็อาจจะยังทำไดยาก ดังนั้น หาก สสวท. สรางกลยุทธทำใหประชาชนรูจักบทบาทและ
ภารกิจของ สสวท. มากขึ้น กวาที่เปนอยู ก็จะชวยใหบรรลุเปาประสงคยุทธศาสตรไดในระยะยาว

• การประเมินกระบวนการบริหารจัดการ (Management Assessment) เพื่อหาโอกาสในการปรับปรุง
(Opportunity for Improvement) ในการประเมินกระบวนการบริหารจัดการ เพือ่ การพัฒนาองคกรดานตาง ๆ ในระยะยาว
นอกจากนี้ สิ่งสำคัญคือ ระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพในการติดตามขอมูลตัวชี้วัดตาง ๆ ควรเปนระบบสารสนเทศที่มี
การใชงานรวมกันทุกฝาย โดยใชขอมูลเดียวกัน สามารถดึงรายงานสรุปผลไดอยางถูกตอง ตามความตองการของผูใช
(customized) และสามารถนำขอมูลไปใชไดอยางรวดเร็ว ทันเวลา อยางไรก็ดี สสวท. มีระบบขอมูลชวยในการวิเคราะห
และตัดสินใจของผูบริหาร (Business Intelligence : BI) อยูแลว หากสามารถผนวก หรือปรับปรุงขอมูลตัวชี้วัดตาง ๆ
ตั้งแตตัวชี้วัดระดับผลกระทบ ผลลัพธของโครงการ รวมถึงการประเมินผลการดำเนินงานเขาไวในจุดเดียวกัน ก็จะชวยให
ผูบริหาร และผูที่เกี่ยวของสามารถนำขอมูลไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

• การสนับสนุนและตอบสนองความตองการที่แทจริงของลูกคา (Customer Insight) ในการประเมิน
ผลการดำเนินงานพบวาดานคุณภาพการใหบริการ ถึงแมจะอยูในระดับดำเนินการไดดี แตก็ยังมีคะแนนประเมินนอยกวา
ดานอืน่ ๆ โดยเฉพาะอยางยิง่ ความพึงพอใจของผูใ ชหลักสูตร สือ่ และกระบวนการจัดการเรียนรูท เ่ี ปนผลผลิตหลักของ สสวท.
รวมถึงความพึงพอใจของผูใชบริการสะเต็มศึกษา มีกลุมผูใชบริการบางกลุมที่ยังไมพึงพอใจ เชน กลุมผูบริหารโรงเรียน
และครู ซึง่ เปนสิง่ จำเปนที่ สสวท. ตองดำเนินการปรับปรุงอยางเรงดวน จากขอมูลการสำรวจพบวา ผูบ ริหารโรงเรียน และครู
ยังมีความพึงพอใจตอสื่อและวัสดุอุปกรณที่ใชในกิจกรรมสะเต็มศึกษายังมีจำนวนไมเพียงพอ และไมมีความหลากหลาย
หรือเรื่องอื่น ๆ ที่สงผลตอการดำเนินงานโครงการสะเต็มศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงที่โครงการสะเต็มศึกษาไดขยาย
ขอบเขตการดำเนินงานออกไปสูโ รงเรียนตาง ๆ จำนวนมาก ในขณะนีก้ ารสรางความพึงพอใจใหแกผมู สี ว นไดสว นเสียจึงเปน
สิ่งสำคัญมากที่จะทำใหภารกิจของ สสวท. บรรลุผลสำเร็จไดตามเปาหมาย
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• สสวท. ใหความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรทุกกลุม ทุกระดับ เพื่อใหเปนผูที่มีความรูความสามารถ
มีทักษะและคุณสมบัติเหมาะสมในการปฏิบัติงานทั้งในปจจุบันและอนาคต โดยกำหนดใหมีระบบสมรรถนะ 4 ดาน แตยัง
พบวาระบบสมรรถนะที่มีอยูในปจจุบันยังไมเหมาะสม และไมสามารถนำไปใชไดจริง ดังนั้น สสวท. จึงควรเรงทบทวน
การกำหนดสมรรถนะทั้ง 4 ดานอีกครั้งในสวนที่เกี่ยวกับความสอดคลองกับการปฏิบัติงาน ความชัดเจนในการประเมิน
และสมรรถนะที่มีผลตอความสำเร็จของงาน โดยอาจใชการระดมความคิดเห็นจากผูปฏิบัติงานทั้งที่เปนผูบังคับบัญชาและ
ผูใตบังคับบัญชา และนำมาทดสอบการประเมินเพื่อนำมาปรับปรุงระบบสมรรถนะใหนำไปสูความสำเร็จขององคกรไดตาม
เปาหมายอยางแทจริง

• การรักษาความสัมพันธกับเครือขายและหนวยงานภายนอกที่ไมใชเปนแตเพียงผูใหเทานั้น สสวท. ตอง
สื่อสารกับเครือขายและหนวยงานภายนอกถึงผลประโยชนที่หนวยงานตาง ๆ จะไดรับ หรือความสัมพันธตางตอบแทน
นอกจากนี้การทำงานรวมกับหนวยงานตาง ๆ ตองอาศัยบุคลากรไมวาจะเปนผูบริหารโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา
และบุคลากรในหนวยงานภายนอกอื่น ๆ ดังนั้นการสรางความสัมพันธที่ดีจึงเปนเรื่องที่สำคัญ ซึ่ง สสวท. ควรเขาไปมีสวน
ชวยใหบุคลากรเหลานี้ไมรูสึกวาการดำเนินภารกิจของ สสวท. เปนการเพิ่มภาระ แตเปนการชวยสนับสนุนซึ่งกันและกัน
ในเรื่องนี้ สสวท. ตองมีการสื่อสารและใหการสนับสนุนในเรื่องที่เปนความตองการ หรือชวยแกไขปญหาที่แทจริงของ
หนวยงานเครือขาย

• การสื่อสารภาพลักษณองคกรไปยังผูมีสวนไดสวนเสียและบุคคลภายนอก สสวท. ตองเพิ่มการสื่อสาร
ภาพลักษณองคกรไปยังภายนอกใหมากขึน้ กวาเดิมในฐานะหนวยงานทีม่ สี ว นสำคัญในการขับเคลือ่ นวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยีใหกับประเทศ ปจจุบัน โครงการสะเต็มศึกษาไดรับความนิยม และเปนที่รูจักในวงกวางจากหนวยงาน
ภาคสวนตาง ๆ สสวท. สามารถอาศัยโอกาสนีใ้ นการสือ่ สารองคกรออกไปใหประชาชนไดรจู กั องคการมากยิง่ ขึน้ ในการทีจ่ ะ
บรรลุเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรขององคกรทีจ่ ะพัฒนานักเรียนไทยใหมคี วามรูค วามสามารถดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
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ที่รูจัก สสวท. มีประมาณ 1 คน ตอการสอบถามประชาชนจำนวนถึง 6 คน ซึ่งถือวายังนอยเกินไป หาก สสวท.
ยังไมไดเปนที่รูจักแกประชาชนอยางแพรหลายแลว การขับเคลื่อนงานดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
ในระดับชาติและนานาชาติ ก็อาจจะยังทำไดยาก ดังนั้น หาก สสวท. สรางกลยุทธทำใหประชาชนรูจักบทบาทและ
ภารกิจของ สสวท. มากขึ้น กวาที่เปนอยู ก็จะชวยใหบรรลุเปาประสงคยุทธศาสตรไดในระยะยาว

• การประเมินกระบวนการบริหารจัดการ (Management Assessment) เพื่อหาโอกาสในการปรับปรุง
(Opportunity for Improvement) ในการประเมินกระบวนการบริหารจัดการ เพือ่ การพัฒนาองคกรดานตาง ๆ ในระยะยาว
นอกจากนี้ สิ่งสำคัญคือ ระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพในการติดตามขอมูลตัวชี้วัดตาง ๆ ควรเปนระบบสารสนเทศที่มี
การใชงานรวมกันทุกฝาย โดยใชขอมูลเดียวกัน สามารถดึงรายงานสรุปผลไดอยางถูกตอง ตามความตองการของผูใช
(customized) และสามารถนำขอมูลไปใชไดอยางรวดเร็ว ทันเวลา อยางไรก็ดี สสวท. มีระบบขอมูลชวยในการวิเคราะห
และตัดสินใจของผูบริหาร (Business Intelligence : BI) อยูแลว หากสามารถผนวก หรือปรับปรุงขอมูลตัวชี้วัดตาง ๆ
ตั้งแตตัวชี้วัดระดับผลกระทบ ผลลัพธของโครงการ รวมถึงการประเมินผลการดำเนินงานเขาไวในจุดเดียวกัน ก็จะชวยให
ผูบริหาร และผูที่เกี่ยวของสามารถนำขอมูลไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

• การสนับสนุนและตอบสนองความตองการที่แทจริงของลูกคา (Customer Insight) ในการประเมิน
ผลการดำเนินงานพบวาดานคุณภาพการใหบริการ ถึงแมจะอยูในระดับดำเนินการไดดี แตก็ยังมีคะแนนประเมินนอยกวา
ดานอืน่ ๆ โดยเฉพาะอยางยิง่ ความพึงพอใจของผูใ ชหลักสูตร สือ่ และกระบวนการจัดการเรียนรูท เ่ี ปนผลผลิตหลักของ สสวท.
รวมถึงความพึงพอใจของผูใชบริการสะเต็มศึกษา มีกลุมผูใชบริการบางกลุมที่ยังไมพึงพอใจ เชน กลุมผูบริหารโรงเรียน
และครู ซึง่ เปนสิง่ จำเปนที่ สสวท. ตองดำเนินการปรับปรุงอยางเรงดวน จากขอมูลการสำรวจพบวา ผูบ ริหารโรงเรียน และครู
ยังมีความพึงพอใจตอสื่อและวัสดุอุปกรณที่ใชในกิจกรรมสะเต็มศึกษายังมีจำนวนไมเพียงพอ และไมมีความหลากหลาย
หรือเรื่องอื่น ๆ ที่สงผลตอการดำเนินงานโครงการสะเต็มศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงที่โครงการสะเต็มศึกษาไดขยาย
ขอบเขตการดำเนินงานออกไปสูโ รงเรียนตาง ๆ จำนวนมาก ในขณะนีก้ ารสรางความพึงพอใจใหแกผมู สี ว นไดสว นเสียจึงเปน
สิ่งสำคัญมากที่จะทำใหภารกิจของ สสวท. บรรลุผลสำเร็จไดตามเปาหมาย
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คณะกรรมการ สสวท.
ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย ดร.ธัชชัย สุมิตร

กรรมการโดยตำแหนง
ดร.เกษมสันต จิณณวาโส
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ดร.เมธินี เทพมณี
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (12 มิถุนายน 2557 - 15 กันยายน 2559)

นางทรงพร โกมลสุรเดช
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (16 กันยายน - 4 พฤศจิกายน 2559)

ดร.อารีพงศ ภูชอุม
ปลัดกระทรวงพลังงาน

รองศาสตราจารย ดร.อาภรณ แกนวงศ
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ดร.ปรเมธี วิมลศิริ
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ดร.กมล รอดคลาย
เลขาธิการสภาการศึกษา

นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ
ผูอำนวยการสำนักงบประมาณ

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร
ผูทรงคุณวุฒิดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
รองศาสตราจารย ดร.ศักรินทร ภูมิรัตน
ผูทรงคุณวุฒิดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี

รองศาสตราจารย ดร.วีระพงษ แพสุวรรณ
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

รองศาสตราจารย นายแพทยกำจร ตติยกวี
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายการุณ สกุลประดิษฐ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ดร.ชัยพฤกษ เสรีรักษ
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ศาสตราจารย ดร.วิเชียร เลาหโกศล
ผูทรงคุณวุฒิดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี

รองศาสตราจารย คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
ผูทรงคุณวุฒิดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี

ศาสตราจารยกิตติคุณ สมหวัง พิธิยานุวัฒน
ผูทรงคุณวุฒิที่เปนนักการศึกษาดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
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คณะอนุกรรมการ สสวท.

ศาสตราจารย ดร.ยงควิมล เลณบุรี
ผูทรงคุณวุฒิดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการสงเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
นายสมบูรณ มวงกล่ำ
ผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมายและ/หรือดานบริหารรัฐกิจ

นายสัมพันธ ศิลปนาฎ
ผูทรงคุณวุฒิที่มาจากภาคธุรกิจหรือภาคเอกชน

นางจันทรดาว แสงแกว
ครูผูสอนวิชาวิทยาศาสตร

นายศตภิษัช ไกรษี
ครูผูสอนวิชาวิทยาศาสตร

นายวิเชียร ดอนแรม
ครูผูสอนวิชาคอมพิวเตอร

นายอนัน จันทรัตน
ครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายวีระพงษ แพสุวรรณ
นายสมหวัง พิธิยานุวัฒน
นางยงควิมล เลณบุรี
นางสุวรรณี คำมั่น
นายยืน ภูวรวรรณ
ผูอำนวยการ สสวท.
ผูชวยผูอำนวยการที่รับผิดชอบงานฝายยุทธศาสตร
ประเมินผล และประกันคุณภาพ
8. ผูชวยผูอำนวยการที่รับผิดชอบงานสำนักพัฒนา
และสงเสริมศักยภาพผูมีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
9. ผูอำนวยการฝายยุทธศาสตร ประเมินผล
และประกันคุณภาพ
10. นางสาวศิริพร ลักษณาภิรมย

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
และเลขานุการ
อนุกรรมการ
และผูชวยเลขานุการ

หนาที่
1. ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
2. กำหนดกลยุทธและผลักดันการดำเนินงานของ สสวท. ไปสูการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงค
3. พิจารณากลั่นกรองนโยบาย แผน และงบประมาณ แผนปฏิบัติงานตามนโยบายและการจัดสรรงบประมาณ
4. แตงตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
5. ปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ สสวท.

กรรมการและเลขานุการ
ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร
ผูอำนวยการ สสวท.
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นางจันทรดาว แสงแกว
ครูผูสอนวิชาวิทยาศาสตร

นายศตภิษัช ไกรษี
ครูผูสอนวิชาวิทยาศาสตร

นายวิเชียร ดอนแรม
ครูผูสอนวิชาคอมพิวเตอร

นายอนัน จันทรัตน
ครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายวีระพงษ แพสุวรรณ
นายสมหวัง พิธิยานุวัฒน
นางยงควิมล เลณบุรี
นางสุวรรณี คำมั่น
นายยืน ภูวรวรรณ
ผูอำนวยการ สสวท.
ผูชวยผูอำนวยการที่รับผิดชอบงานฝายยุทธศาสตร
ประเมินผล และประกันคุณภาพ
8. ผูชวยผูอำนวยการที่รับผิดชอบงานสำนักพัฒนา
และสงเสริมศักยภาพผูมีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
9. ผูอำนวยการฝายยุทธศาสตร ประเมินผล
และประกันคุณภาพ
10. นางสาวศิริพร ลักษณาภิรมย

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
และเลขานุการ
อนุกรรมการ
และผูชวยเลขานุการ

หนาที่
1. ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
2. กำหนดกลยุทธและผลักดันการดำเนินงานของ สสวท. ไปสูการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงค
3. พิจารณากลั่นกรองนโยบาย แผน และงบประมาณ แผนปฏิบัติงานตามนโยบายและการจัดสรรงบประมาณ
4. แตงตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
5. ปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ สสวท.

กรรมการและเลขานุการ
ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร
ผูอำนวยการ สสวท.
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สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)

รายงานประจำป 2559

คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
1.
2.
3.
4.
5.

นายวิเชียร เลาหโกศล
นางสุวรรณี คำมั่น
นายวิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ
นางวันวิสา สุดประเสริฐ
ผูชวยผูอำนวยการที่รับผิดชอบงานฝายยุทธศาสตร
ประเมินผลและประกันคุณภาพ
6. ผูอำนวยการฝายยุทธศาสตร ประเมินผล และประกันคุณภาพ
7. นางสาวสุภัคสรณ รุงศรี
8. นายพชร เทียมธารา

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

หนาที่
1. กำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงองคกร
2. พิจารณากลั่นกรองรายละเอียดกลยุทธดานความเสี่ยง และการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงองคกร
และการควบคุมภายใน โดยมุงเนนการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. พิจารณาใหความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงองคกร
4. ติดตามความกาวหนาของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงองคกร
5. พิจารณาใหความเห็นชอบรายงานผลการบริหารความเสี่ยงองคกร
6. มีอำนาจเชิญบุคคลที่เกี่ยวของมาใหขอมูลหรือสงเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา
7. เสนอแตงตั้งคณะทำงานเพื่อการใด ๆ ตามความเหมาะสม

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายสมหวัง พิธิยานุวัฒน
นายศักรินทร ภูมิรัตน
นายประสาท สืบคา
นางจิรประภา อัครบวร
ผูอำนวยการฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร
นางสาวจิรวดี อิ่มสกุล
นางสาวบุญญรัตน นภาคณาพร
นางกัญณัฏฐ สวัสดิ์สวาง
นายอิทธิพงษ โลกุตรพล

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูแทนพนักงาน
ผูแทนพนักงาน

หนาที่
1. ออกระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ตลอดจนสวัสดิการของพนักงาน
2. รับรองคุณวุฒิของผูไดรับปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิอื่น ๆ
เพื่อประโยชนในการแตงตั้ง และกำหนดอัตราเงินเดือนที่ไดรับ
3. ตีความวินิจฉัยปญหาที่เกิดขึ้นจากการใชขอบังคับนี้
4. เสนอแนะใหคำปรึกษาแกคณะกรรมการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
5. เสนอชือ่ ผูท รงคุณวุฒทิ ส่ี มควรแตงตัง้ ใหเปนประธานกรรมการอุทธรณและรองทุกขตอ คณะกรรมการ
6. รายงานผลการดำเนินงานตอคณะกรรมการ เพือ่ ปรับปรุง เปลีย่ นแปลงเกีย่ วกับระบบการบริหารงานบุคคล
7. แตงตั้งคณะทำงานทำการใดอันอยูในอำนาจและหนาที่
8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร
นางทรงพร โกมลสุรเดช
นายสมนึก พิมลเสถียร
นายกระหยิ่ม ศานตตระกูล
นางจุรีกร ลรรพรัตน
นางกัญณัฏฐ สวัสดิ์สวาง
ผูอำนวยการฝายการเงินและบัญชี
นางสมนึก ทิศหลา

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

หนาที่
1. ตรวจสอบการดำเนินงานของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
ในการปฏิบัติตามนโยบายของคณะกรรมการ สสวท.
2. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของ สสวท. เพือ่ นำเสนอตอคณะกรรมการ สสวท.
3. ใหคำปรึกษาและขอเสนอแนะดานการดำเนินงานแกฝายตรวจสอบภายใน สสวท.
4. มีอำนาจเชิญบุคคลมาใหขอมูล หรือสงเอกสารที่เกี่ยวของมาประกอบการพิจารณา
5. แตงตั้งคณะทำงานเพื่อการใดๆ ที่อยูในอำนาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการ
40

คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายสมบูรณ มวงกล่ำ
นายโฉลก ศิริสินธว
นายสุวิทย สุมาลา
นายพรชัย อินทรฉาย
นางสาวสุพรรณี ชาญประเสริฐ
นายอิทธิพงษ โลกุตรพล
นายธีรพัฒน เวชชประสิทธิ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หนาที่
1. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคำสั่งลงโทษปลดออก ตัดเงินเดือน งดบำเหน็จความชอบ ภาคทัณฑ
2. พิจารณาเรื่องรองทุกข
3. แตงตั้งคณะทำงานเพื่อทำการใด ๆ อันอยูในอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข
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สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
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คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
1.
2.
3.
4.
5.

นายวิเชียร เลาหโกศล
นางสุวรรณี คำมั่น
นายวิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ
นางวันวิสา สุดประเสริฐ
ผูชวยผูอำนวยการที่รับผิดชอบงานฝายยุทธศาสตร
ประเมินผลและประกันคุณภาพ
6. ผูอำนวยการฝายยุทธศาสตร ประเมินผล และประกันคุณภาพ
7. นางสาวสุภัคสรณ รุงศรี
8. นายพชร เทียมธารา

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

หนาที่
1. กำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงองคกร
2. พิจารณากลั่นกรองรายละเอียดกลยุทธดานความเสี่ยง และการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงองคกร
และการควบคุมภายใน โดยมุงเนนการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. พิจารณาใหความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงองคกร
4. ติดตามความกาวหนาของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงองคกร
5. พิจารณาใหความเห็นชอบรายงานผลการบริหารความเสี่ยงองคกร
6. มีอำนาจเชิญบุคคลที่เกี่ยวของมาใหขอมูลหรือสงเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา
7. เสนอแตงตั้งคณะทำงานเพื่อการใด ๆ ตามความเหมาะสม

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายสมหวัง พิธิยานุวัฒน
นายศักรินทร ภูมิรัตน
นายประสาท สืบคา
นางจิรประภา อัครบวร
ผูอำนวยการฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร
นางสาวจิรวดี อิ่มสกุล
นางสาวบุญญรัตน นภาคณาพร
นางกัญณัฏฐ สวัสดิ์สวาง
นายอิทธิพงษ โลกุตรพล

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูแทนพนักงาน
ผูแทนพนักงาน

หนาที่
1. ออกระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ตลอดจนสวัสดิการของพนักงาน
2. รับรองคุณวุฒิของผูไดรับปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิอื่น ๆ
เพื่อประโยชนในการแตงตั้ง และกำหนดอัตราเงินเดือนที่ไดรับ
3. ตีความวินิจฉัยปญหาที่เกิดขึ้นจากการใชขอบังคับนี้
4. เสนอแนะใหคำปรึกษาแกคณะกรรมการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
5. เสนอชือ่ ผูท รงคุณวุฒทิ ส่ี มควรแตงตัง้ ใหเปนประธานกรรมการอุทธรณและรองทุกขตอ คณะกรรมการ
6. รายงานผลการดำเนินงานตอคณะกรรมการ เพือ่ ปรับปรุง เปลีย่ นแปลงเกีย่ วกับระบบการบริหารงานบุคคล
7. แตงตั้งคณะทำงานทำการใดอันอยูในอำนาจและหนาที่
8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร
นางทรงพร โกมลสุรเดช
นายสมนึก พิมลเสถียร
นายกระหยิ่ม ศานตตระกูล
นางจุรีกร ลรรพรัตน
นางกัญณัฏฐ สวัสดิ์สวาง
ผูอำนวยการฝายการเงินและบัญชี
นางสมนึก ทิศหลา

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

หนาที่
1. ตรวจสอบการดำเนินงานของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
ในการปฏิบัติตามนโยบายของคณะกรรมการ สสวท.
2. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของ สสวท. เพือ่ นำเสนอตอคณะกรรมการ สสวท.
3. ใหคำปรึกษาและขอเสนอแนะดานการดำเนินงานแกฝายตรวจสอบภายใน สสวท.
4. มีอำนาจเชิญบุคคลมาใหขอมูล หรือสงเอกสารที่เกี่ยวของมาประกอบการพิจารณา
5. แตงตั้งคณะทำงานเพื่อการใดๆ ที่อยูในอำนาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการ
40

คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายสมบูรณ มวงกล่ำ
นายโฉลก ศิริสินธว
นายสุวิทย สุมาลา
นายพรชัย อินทรฉาย
นางสาวสุพรรณี ชาญประเสริฐ
นายอิทธิพงษ โลกุตรพล
นายธีรพัฒน เวชชประสิทธิ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หนาที่
1. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคำสั่งลงโทษปลดออก ตัดเงินเดือน งดบำเหน็จความชอบ ภาคทัณฑ
2. พิจารณาเรื่องรองทุกข
3. แตงตั้งคณะทำงานเพื่อทำการใด ๆ อันอยูในอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข
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สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)

รายงานประจำป 2559

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองกฎหมาย ขอบังคับและระเบียบ สสวท.
1.
2.
3.
4.
5.

นายสมบูรณ มวงกล่ำ
นางวลัยภรณ ศรีประยูรสกุล
นางสาวปยาภรณ พิสิฐพิทย
นางสาวสุพัตรา ผาติวิสันติ์
ผูชวยผูอำนวยการที่รับผิดชอบงาน
ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร
6. ผูอำนวยการฝายกฎหมาย
7. ผูอำนวยการฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ

หนาที่
1. พิจารณา กลัน่ กรอง ขอบังคับ ระเบียบและหลักเกณฑ ทีค่ ณะอนุกรรมการชุดตาง ๆ เสนอใหมคี วามคลองตัว
ในการปฏิบัติงาน และเหมาะสมตามภารกิจ สสวท. พรอมทั้งเสนอแนะใหความคิดเห็นเพื่อเสนอ
ตอคณะกรรมการสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. มีอำนาจเชิญบุคคลที่เกี่ยวของมาใหขอมูลหรือสงเอกสารมาใหประกอบการพิจารณา
คณะอนุกรรมการทรัพยสินทางปญญา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายสัมพันธ ศิลปนาฎ
นายยงยุทธ ลายถาวร
นางสาวทินสิริ ศิริโพธิ์
นายวิศณุ ทรัพยสมพล
ผูอำนวยการ สสวท.
ผูช ว ยผูอ ำนวยการทีร่ บั ผิดชอบงานสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางจุรีกร ลรรพรัตน
นายพีรฤทธิ์ กิจบูรณะ

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

หนาที่
1. พิจารณา กลั่นกรองการดำเนินงานดานธุรกิจเชิงพาณิชยของ สสวท.
2. กำกับ ดูแล การจัดหาผลประโยชนจากสินทรัพยทุกประเภทของ สสวท.
3. ปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ สสวท.
4. มีอำนาจเชิญบุคคลมาใหขอมูล หรือสงเอกสารที่เกี่ยวของมาประกอบการพิจารณา
5. แตงตั้งคณะทำงานเพื่อการใด ๆ ตามความเหมาะสม

42

คณะผูบริหาร สสวท. ปงบประมาณ 2559
1. ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร
2. นายณรงคศิลป ธูปพนม
3. นางกัญณัฏฐ สวัสดิ์สวาง
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ดร.สุพัตรา ผาติวิสันติ์
นายอุปการ จีระพันธุ
ดร.วนิดา ธนประโยชนศักดิ์
ดร.พรชัย อินทรฉาย
ดร.ชัยวุฒิ เลิศวนสิริวรรณ
นายสกรณ ชุณหะโสภณ
ดร.กุศลิน มุสิกุล
นางเบ็ญจวรรณ ศรีเจริญ
นายราม ติวารี
ดร.สุพรรณี ชาญประเสริฐ
นายสุพจน วุฒิโสภณ
นายสมเกียรติ เพ็ญทอง
นายพรพจน พุฒวันเพ็ญ
ดร.ประสงค เมธีพินิตกุล
นางสาวธันยากานต ยืนตระกูลชัย
นางวราภรณ ต.วัฒนผล
นางสาวนวรัตน อินทุวงศ

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

วาที่รอยเอกภณัฐ กวยเจริญพานิชก
นางประกายกานต ตรีอาภรณ
นางจุฑามาศ ศรีพันธุ
นายถนิม ทิพยผอง
นายณรงค แสงแกว
นางนิรมล สุวรรณละออง
นางสุภลักษณ ชาญวุธ
นายสมประเสริฐ โพธิปญญาศักดิ์
นายกานต พันเพิ่มสิน
นางมยุรี เทพรักษา
นายกฤษณ สิงนวล
นางสาวคงนิตา เคยนิยม
นางสมนึก ทิศลา
นางสาวดุษฎี นัยวัฒนกุล

ผูอำนวยการ
รองผูอำนวยการ
ผูชวยผูอำนวยการและรักษาการผูอำนวยการสาขาเครือขายครู
บุคลากรทางการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพครู
ผูชวยผูอำนวยการ
ผูชวยผูอำนวยการ
ผูชวยผูอำนวยการและรักษาการผูอำนวยการสาขาชีววิทยา
ผูชวยผูอำนวยการ
ผูชวยผูอำนวยการ
ผูชวยผูอำนวยการ
ผูชวยผูอำนวยการ
ผูอำนวยการสาขาวิทยาศาสตรมัธยมศึกษาตอนตน
ผูอำนวยการสาขาฟสิกส
ผูอำนวยการสาขาเคมี
ผูอำนวยการสาขาโลก ดาราศาสตร และอวกาศ
ผูอำนวยการสาขาคณิตศาสตรประถมศึกษา
ผูอำนวยการสาขาคอมพิวเตอร
ผูอำนวยการสาขาวิจัย
ผูอำนวยการสาขาประเมินมาตรฐาน
รักษาการผูอำนวยการสาขา พสวท. และ สควค.
ผูอำนวยการสาขาโอลิมปกวิชาการและพัฒนาอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ผูอำนวยการฝายยุทธศาสตร ประเมินผล และประกันคุณภาพ
ผูอำนวยการฝายสื่อสารองคกรและวิเทศสัมพันธ
รักษาการผูอำนวยการฝายทรัพยากรบุคคล
ผูอ ำนวยการฝายโครงสรางพืน้ ฐานและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูอำนวยการสาขาออกแบบและพัฒนาอุปกรณ
รักษาการผูอำนวยการฝายบริหารทั่วไป
รักษาการผูอำนวยการฝายการเงินและบัญชี
ผูอำนวยการฝายจัดซื้อและพัสดุ
ผูอำนวยการฝายกฎหมาย
รักษาการผูอำนวยการฝายตรวจสอบภายใน
หัวหนาสวนอาคารสถานที่และยานพาหนะ
หัวหนาสวน สควค.
หัวหนาสวนการเงิน
หัวหนาสวนประชาสัมพันธ
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สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)

รายงานประจำป 2559

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองกฎหมาย ขอบังคับและระเบียบ สสวท.
1.
2.
3.
4.
5.

นายสมบูรณ มวงกล่ำ
นางวลัยภรณ ศรีประยูรสกุล
นางสาวปยาภรณ พิสิฐพิทย
นางสาวสุพัตรา ผาติวิสันติ์
ผูชวยผูอำนวยการที่รับผิดชอบงาน
ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร
6. ผูอำนวยการฝายกฎหมาย
7. ผูอำนวยการฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ

หนาที่
1. พิจารณา กลัน่ กรอง ขอบังคับ ระเบียบและหลักเกณฑ ทีค่ ณะอนุกรรมการชุดตาง ๆ เสนอใหมคี วามคลองตัว
ในการปฏิบัติงาน และเหมาะสมตามภารกิจ สสวท. พรอมทั้งเสนอแนะใหความคิดเห็นเพื่อเสนอ
ตอคณะกรรมการสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. มีอำนาจเชิญบุคคลที่เกี่ยวของมาใหขอมูลหรือสงเอกสารมาใหประกอบการพิจารณา
คณะอนุกรรมการทรัพยสินทางปญญา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายสัมพันธ ศิลปนาฎ
นายยงยุทธ ลายถาวร
นางสาวทินสิริ ศิริโพธิ์
นายวิศณุ ทรัพยสมพล
ผูอำนวยการ สสวท.
ผูช ว ยผูอ ำนวยการทีร่ บั ผิดชอบงานสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางจุรีกร ลรรพรัตน
นายพีรฤทธิ์ กิจบูรณะ

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

หนาที่
1. พิจารณา กลั่นกรองการดำเนินงานดานธุรกิจเชิงพาณิชยของ สสวท.
2. กำกับ ดูแล การจัดหาผลประโยชนจากสินทรัพยทุกประเภทของ สสวท.
3. ปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ สสวท.
4. มีอำนาจเชิญบุคคลมาใหขอมูล หรือสงเอกสารที่เกี่ยวของมาประกอบการพิจารณา
5. แตงตั้งคณะทำงานเพื่อการใด ๆ ตามความเหมาะสม
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คณะผูบริหาร สสวท. ปงบประมาณ 2559
1. ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร
2. นายณรงคศิลป ธูปพนม
3. นางกัญณัฏฐ สวัสดิ์สวาง
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ดร.สุพัตรา ผาติวิสันติ์
นายอุปการ จีระพันธุ
ดร.วนิดา ธนประโยชนศักดิ์
ดร.พรชัย อินทรฉาย
ดร.ชัยวุฒิ เลิศวนสิริวรรณ
นายสกรณ ชุณหะโสภณ
ดร.กุศลิน มุสิกุล
นางเบ็ญจวรรณ ศรีเจริญ
นายราม ติวารี
ดร.สุพรรณี ชาญประเสริฐ
นายสุพจน วุฒิโสภณ
นายสมเกียรติ เพ็ญทอง
นายพรพจน พุฒวันเพ็ญ
ดร.ประสงค เมธีพินิตกุล
นางสาวธันยากานต ยืนตระกูลชัย
นางวราภรณ ต.วัฒนผล
นางสาวนวรัตน อินทุวงศ

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

วาที่รอยเอกภณัฐ กวยเจริญพานิชก
นางประกายกานต ตรีอาภรณ
นางจุฑามาศ ศรีพันธุ
นายถนิม ทิพยผอง
นายณรงค แสงแกว
นางนิรมล สุวรรณละออง
นางสุภลักษณ ชาญวุธ
นายสมประเสริฐ โพธิปญญาศักดิ์
นายกานต พันเพิ่มสิน
นางมยุรี เทพรักษา
นายกฤษณ สิงนวล
นางสาวคงนิตา เคยนิยม
นางสมนึก ทิศลา
นางสาวดุษฎี นัยวัฒนกุล

ผูอำนวยการ
รองผูอำนวยการ
ผูชวยผูอำนวยการและรักษาการผูอำนวยการสาขาเครือขายครู
บุคลากรทางการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพครู
ผูชวยผูอำนวยการ
ผูชวยผูอำนวยการ
ผูชวยผูอำนวยการและรักษาการผูอำนวยการสาขาชีววิทยา
ผูชวยผูอำนวยการ
ผูชวยผูอำนวยการ
ผูชวยผูอำนวยการ
ผูชวยผูอำนวยการ
ผูอำนวยการสาขาวิทยาศาสตรมัธยมศึกษาตอนตน
ผูอำนวยการสาขาฟสิกส
ผูอำนวยการสาขาเคมี
ผูอำนวยการสาขาโลก ดาราศาสตร และอวกาศ
ผูอำนวยการสาขาคณิตศาสตรประถมศึกษา
ผูอำนวยการสาขาคอมพิวเตอร
ผูอำนวยการสาขาวิจัย
ผูอำนวยการสาขาประเมินมาตรฐาน
รักษาการผูอำนวยการสาขา พสวท. และ สควค.
ผูอำนวยการสาขาโอลิมปกวิชาการและพัฒนาอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ผูอำนวยการฝายยุทธศาสตร ประเมินผล และประกันคุณภาพ
ผูอำนวยการฝายสื่อสารองคกรและวิเทศสัมพันธ
รักษาการผูอำนวยการฝายทรัพยากรบุคคล
ผูอ ำนวยการฝายโครงสรางพืน้ ฐานและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูอำนวยการสาขาออกแบบและพัฒนาอุปกรณ
รักษาการผูอำนวยการฝายบริหารทั่วไป
รักษาการผูอำนวยการฝายการเงินและบัญชี
ผูอำนวยการฝายจัดซื้อและพัสดุ
ผูอำนวยการฝายกฎหมาย
รักษาการผูอำนวยการฝายตรวจสอบภายใน
หัวหนาสวนอาคารสถานที่และยานพาหนะ
หัวหนาสวน สควค.
หัวหนาสวนการเงิน
หัวหนาสวนประชาสัมพันธ
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มูลนิธิ สอวน.
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รายการ
งบบุคลากร
งบดำเนินการ
2.1 งบดำเนินงานตามยุทธศาสตร สสวท.
2.2 งบบริหาร
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มูลนิธิ สอวน.
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