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สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

สารประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สารผู้อ�านวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ผลงานเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 

ประวัติความเป็นมา 

วิสัยทัศน์ 

ค่านิยม 

พันธกิจและภารกิจ 

โครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงานของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อัตราก�าลัง 

45 ปี สสวท. จากอดีตสู่ปัจจุบัน 

ผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่ผ่านมา

ความรว่มมอืสง่เสรมิการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยี รว่มกบัภาครฐั 
และภาคเอกชนทัง้ในและต่างประเทศ 

ความเสี่ยงส�าคัญขององค์กร 

โครงสร้างของคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

คณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ สสวท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

คณะอนุกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

คณะผู้บริหารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนการด�าเนินงานของ สสวท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยง และภารกิจหลักขององค์กร

ข้อมูลเชิงสถิติและค�าอธิบายภาพรวมแผนยุทธศาสตร์และเป้าหมายการปฏิบัติงาน 
ของสถาบนัสง่เสริมการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีในระยะเวลา 3 - 5 ปี ขา้งหนา้
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I รายงานประจ�าปี 2560
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

จากการที่รัฐบาลประกาศนโยบาย	 “ประเทศไทย	 4.0”	 เพื่อขานรับการเปลี่ยนแปลงส�าคัญของโลกที่ 

ก้าวเข้าสูย่คุอตุสาหกรรม	4.0		(Industry	4.0)		จึงมกีารก�าหนดกรอบยทุธศาสตร์ประเทศไทยระยะ	20	ปี	(พ.ศ.	2560-2579)	 

6	ด้าน	ซึ่งประกอบด้วย	ด้านความมั่นคง	การสร้างความสามารถในการแข่งขัน	การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	 

การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทยีมกนัทางสงัคม		การสร้างการเตบิโตบนคณุภาพชวีติท่ีเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม	

รวมทั้งการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	 เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์	 “ประเทศมีความมั่นคง	 มั่งคั่ง	

ยั่งยืน	 เป็นประเทศพัฒนาแล้ว	 ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”	 น�าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ 

คนไทยให้มคีวามสขุ	สามารถสร้างรายได้ในระดับสงูให้แก่ประเทศ	ท�าให้ประเทศไทยต้องปรบัตวั	เพือ่รบัการเปลีย่นแปลงนี้ 

ตามบริบทของประเทศ

การก้าวไปสู่ประเทศไทย	 4.0	 เป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม	 หรือยุคเศรษฐกิจดิจิทัล	 รัฐบาล

ต้องการให้เศรษฐกิจได้เปรียบในเชิงแข่งขันมากขึ้นด้วยการน�านวัตกรรมเข้ามาช่วย	 และให้ความคิดสร้างสรรค์มาเป็น

แรงผลกัดนั	จงึต้องอาศยัความร่วมมอืในทกุภาคส่วน	โดยปัจจยัพืน้ฐานทีจ่ะช่วยส่งเสรมิความคดิสร้างสรรค์	สูก่ารพฒันา

นวัตกรรม	ก็คอื	ปัจจัยด้านการศึกษาทีจ่�าเป็นต้องให้คนในชาตไิด้รบัการพฒันาศกัยภาพตลอดช่วงชีวติ	ยกระดบัการศกึษา

และการเรียนรู้ให้มคุีณภาพ	ทัว่ถงึ	และเท่าเทยีม		ให้เป็นไปตามยทุธศาสตร์ชาตด้ิานการพฒันาและเสรมิสร้างศกัยภาพคน

การศกึษาทีส่อดคล้องกบัประเทศไทย	4.0	จงึต้องมุง่ส่งเสรมิให้ผูส้อนและผูเ้รยีนเป็นนกัคดิ	นกัสร้างนวตักรรม	

และกระตุน้ให้คนทีเ่ข้าเรยีนวทิยาศาสตร์	มุง่หวงัทีจ่ะเป็นเจ้าของธรุกจินวตักรรมด้วยตวัเอง	การพฒันาการศกึษาภายใต้

กรอบประเทศไทย	4.0	 จึงฝึกให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง	 เน้นการเรียนแบบบูรณาการสหวิชาการ	จัดหลักสูตร

ให้ครอบคลุมคนทุกกลุ่ม	 พร้อมทั้งปรับปรุงสื่อการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรท่ีเปลี่ยนแปลงไป	 นอกจากนี้ต้อง

เปลี่ยนระบบการประเมินเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตร	โดยเฉพาะการคิดเป็น	วิเคราะห์เป็นตามทักษะในศตวรรษที่	21	 

ในขณะเดียวกันต้องปรับการอบรมครูให้ตรงกับความต้องการในการน�าความรู้ไปใช้ด้วยเช่นกัน

สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี(สสวท.)	ซึง่เป็นองค์กรในก�ากบัของกระทรวงศกึษาธกิาร	

ได้ด�าเนนิการตามนโยบายการจัดการศึกษาดังกล่าว	เพือ่สอดรบักบัการปฏิรปูการศกึษาครัง้ใหญ่นี	้โดยได้ส่งเสรมิการเรยีนรู้ 

วิทยาศาสตร์	คณิตศาสตร	์และเทคโนโลยี	ในรูปแบบของสะเต็มศึกษา	(STEM	Education)	แบบบูรณาการสหวิชาการ	

การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห	์และการประยุกต์ให้เข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่	ๆ	การปรับปรุงหลักสูตรใหม่

เพื่อน�ามาใช้ในปีการศึกษา	2561	รวมทั้งเกิดวิชาใหม่อย่างวิทยาการค�านวณ	(Computing	Science)	เพื่อสร้างความคิด 

ของผู้เรียนไปสู่สิ่งที่ยากขึ้น	 โดยผลการด�าเนินงานของ	 สสวท.	 ในปีที่ผ่านมามีความสอดคล้องอย่างยิ่งกับนโยบายด้าน 

การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ	และนโยบายการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน

	 	 	 	 	 	 	(นายธีระเกียรติ	เจริญเศรษฐศิลป์)	

																																																 	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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การพัฒนาการศึกษาภายใต้กรอบประเทศไทย	4.0		ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

(สสวท.)	เพื่อพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรม	ให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น	ดังจะเห็น 

ได้จากในรอบปีที่ผ่านมา	 สสวท.	 ได้ด�าเนินการปรับหลักสูตรให้เปลี่ยนไปตามองค์ความรู้ในโลกยุคใหม่	 ปรับปรุงส่ือ	

และกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีมาตรฐานสากลท่ีเห็นความเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจน	 คือ	 วิชาวิทยาการค�านวณ	

(Computing	 Science)	 ได้เข้ามาแทนวิชาคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยี	 โดยย้ายจากวิชาพื้นฐานในกลุ่มสาระการงาน

อาชีพและเทคโนโลยี	มาอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์		รูปแบบการจัดการเรียนการสอนจึงเปลี่ยนไปจากเดิม	

คอื	นักเรยีนจะไม่ได้เรยีนเพยีงแค่การใช้คอมพวิเตอร์ขัน้พืน้ฐานเท่านัน้	แต่วชิาใหม่สอนให้มกีระบวนการคดิเชงิวเิคราะห์

อย่างเป็นระบบและสามารถน�ามาปรบัใช้เพือ่แก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ในสาขาวชิาอืน่อย่างหลากหลาย	เป็นพืน้ฐาน

ให้นกัเรยีนรบัมอืกบัปัญหาทีซ่บัซ้อนหรอืค�าถามปลายเปิดได้	ซึง่จะช่วยให้เหน็ถงึความสมัพนัธ์ระหว่างแต่ละวชิาได้ดยีิง่ขึน้	 

เมือ่ต้องน�าแต่ละวชิามาปรบัใช้เข้าด้วยกนั		ไม่ว่าจะในชัน้เรยีนหรอืการประกอบอาชพีในอนาคต	โดยทีว่ทิยาการค�านวณ

เป็นพื้นฐานที่จ�าเป็นในการพัฒนาแอปพลิเคชันส�าหรับคอมพิวเตอร์อีกด้วย	

สสวท.	 ยังได้พัฒนาครูวิทยาศาสตร์	 คณิตศาสตร์	 และเทคโนโลยี	 ด�าเนินการพัฒนาเครื่องมือวัดส�าหรับ 

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน	 (O-NET)	 วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	 ซ่ึงเป็นผลงานใหม่ท่ีได้รับ 

มอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการ	 นอกจากนั้น	 ผลงานริเริ่มที่ส�าคัญของ	 สสวท.	 อีกโครงการหนึ่งซึ่งเป็นโครงการ

ระยะยาว	5	ปี	(พ.ศ.	2560	-	2564)	คือ	การยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอ�าเภอด้านวิทยาศาสตร์	คณิตศาสตร์	และ

เทคโนโลยี	 ซึ่ง	 สสวท.	 ได้ระดมสรรพก�าลังจากหลายฝ่ายเพื่อพัฒนาและส่งเสริมโรงเรียนระดับอ�าเภอให้มีความพร้อม 

ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงทุกภูมิภาค	

ในโอกาสนี้	ผมขอขอบคุณคณะกรรมการ	สสวท.	และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่สละเวลา	ให้ค�าแนะน�า

และมีส่วนช่วยผลักดันการด�าเนินงานของ	 สสวท.	 ให้บรรลุผลตามพันธกิจท่ีวางไว้	 ทีมผู้บริหารและพนักงานที่ทุ่มเท 

ก�าลงักายก�าลงัใจเพ่ือปฏบิติัภารกจิให้ลลุ่วง	ตลอดจนหน่วยงานเครอืข่ายทีเ่กีย่วข้องทัง้ภาครฐัและเอกชนทีใ่ห้การสนบัสนนุ 

และร่วมมือกับ	 สสวท.	 ด้วยดีเสมอมา	 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกฝ่ายจะร่วมพลังเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน

วิทยาศาสตร์	คณิตศาสตร	์และเทคโนโลยีของไทยให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล	สอดคล้องกับประเทศไทย	4.0	

และโลกในศตวรรษที่	21	ต่อไป

     

	 	 	 	 	 	 	(รองศาสตราจารย์ธัชชัย	สุมิตร)	

		 	 	 	 	 	 									ประธานกรรมการ

			 	 	 	 	 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สารประธานกรรมการสถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี



III รายงานประจ�าปี 2560
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ดิฉันมีความยินดีที่ปี	 2560	ที่ผ่านมา	 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 (สสวท.)	 

ได้ด�าเนินภารกิจหลักอย่างต่อเนื่องให้สอดรับกับนโยบายประเทศไทย	4.0	ของรัฐบาล	และนโยบายด้านการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ	 เพื่อสร้างก�าลังคนให้มีความเข้มแข็งในองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์	 คณิตศาสตร์	 และเทคโนโลยี	

และเป็นฐานในการสร้างนวัตกรรม	

การด�าเนินงานในปี	2560	สสวท.	ได้ค�านึงถึงเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนอย่างต่อเนื่อง	ตามแนวทางของ

องค์การสหประชาชาติ	 ได้แก่	 เป้าหมายด้านการศึกษาท่ีเท่าเทียม	 เพื่อให้เกิดความครอบคลุมถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

เข้าถึงหลักสากลเพื่อการศึกษาที่สูงขึ้นอย่างมีคุณภาพ	 อาทิ	 การพัฒนาครูในโรงเรียนขนาดเล็กให้มีความพร้อม 

ในการสอน	 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ต่างๆ	 เป้าหมายด้านการจ้างงานท่ีมีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ	 โดยได้

สนับสนุนและดงึศกัยภาพการท�างานของบคุลากรอย่างเตม็ที	่เพือ่ตอบสนองความต้องการอย่างเท่าเทยีมกนัในทกุๆ	กลุม่	

และสถานะต่างๆ	 ทางสังคมบนพื้นฐานความยั่งยืน	 และเป้าหมายด้านการรับมือการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ	 

สสวท.	ได้ตระหนักที่จะรับมือและบรรเทาความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	ผ่านการก�าหนดนโยบาย	 

กลยทุธ์	และแผนงาน	โดยมปีระเด็นต่างๆ	เช่น	ประเดน็ด้านสิง่แวดล้อมทีส่่งผลกระทบต่อชมุชน	การปรบัปรงุการด�าเนนิการ 

เพื่อให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 การส่งเสริมให้บุคลากรมีความตระหนักในเรื่องดังกล่าว	 และบูรณาการเรื่องนี้เข้าไป 

ในการจดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์เพือ่ให้นกัเรยีนตระหนกัและมส่ีวนร่วมในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาดงักล่าวในชมุชน

ความภาคภมูใิจหลายด้านจากผลการด�าเนนิงานของ	สสวท.	ได้ปรากฏอยูใ่นรายงานประจ�าปีฉบบันี	้	จงึขอเป็น 

ตัวแทนคณะผู้บริหารและบุคลากร	สสวท.	ทุกคน	แสดงความขอบคุณองค์กรพันธมิตร	ผู้ร่วมสนับสนุน	นักวิชาการ	และ

ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านจากทุกภาคส่วน	ที่ได้ให้ความร่วมมือกับ	สสวท.	เป็นอย่างดียิ่งตลอดมา	โดยพวกเราทุกคนจะมุ่งมั่น 

และทุ่มเทด้วยหัวใจ	 อย่างเต็มก�าลังความสามารถในการบริหารและปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ	 เพื่อท่ีจะปฏิบัติภารกิจ 

ที่ส�าคัญของประเทศให้ลุล่วงไปอย่างดีที่สุด

      

	 	 	 	 	 	 (นางพรพรรณ		ไวทยางกูร)																																																						

								 	 	 	 	 	 							ผู้อ�านวยการ

											 	 	 					สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สารผู้อ�านวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



ผลงานเด่น
ในรอบปีที่ผ่านมา
ผลงานเด่น

ในรอบปีที่ผ่านมา
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ประวัติความเป็นมา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	(สสวท.)	จัดตั้งขึ้นโดยมติคณะรัฐมนตรี	เมื่อ	พ.ศ.	2513	

ต่อมาได้รับอนุมัติให้จัดตั้งอย่างเป็นทางการ	 โดยสภาบริหารคณะปฏิวัติ	 เมื่อวันท่ี	 16	 มกราคม	พ.ศ.	 2515	 (ประกาศ 

คณะปฏิวัติ	ฉบับที่	42)	ในสถานะสถาบันของรัฐ	เป็นนิติบุคคลแต่ไม่เป็นส่วนราชการ

ในช่วงเริ่มแรกของการก่อตั้ง	สสวท.	ได้รับการอุดหนุนทางการเงินส่วนหนึ่งจากรัฐบาล	และอีกส่วนหนึ่งได้รับ

ความช่วยเหลือจากโครงการพัฒนาการศึกษาแห่งสหประชาชาต	ิ(UNDP)	และองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม

แห่งสหประชาชาติ	 (UNESCO)	ทั้งด้านการเงิน	ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ	อุปกรณ์	การดูงาน	และการศึกษาเพิ่มเติมของ

บุคลากร	 เพื่อเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์	 คณิตศาสตร์	 และเทคโนโลยีให้ทันสมัย	 รองรับ 

การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 นอกจากนั้นยังมีบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูงมาช่วยพัฒนาหลักสูตรของสาขา 

วิชาต่าง	ๆ 	ประกอบด้วยอาจารย์จากมหาวิทยาลัย	วิทยาลัยครู	ผู้สอนวิทยาศาสตร์จากโรงเรียนต่าง	ๆ 	ศึกษานิเทศก์	ฯลฯ

ต่อมาในปี	พ.ศ.	2535	รัฐบาลซึ่งขณะนั้นมีนายชวน	หลีกภัย	เป็นนายกรัฐมนตรี	มีนโยบายให้ปรับปรุงรูปแบบ 

ของกฎหมายที่ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน	 ไม่ว่าจะเป็นประกาศของคณะปฏิวัติ	 หรือประกาศของคณะปฏิรูป 

การปกครองแผ่นดิน	 ที่ออกใช้บังคับในระหว่างที่มีการปกครองโดยมิใช่ระบอบประชาธิปไตย	 ให้เป็นพระราชบัญญัติ 

เพ่ือให้เป็นไปตามวิธีการตรากฎหมายในระบบปกติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 การยกร่างพระราชบัญญัติ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	จึงได้เริ่มตั้งแต่	พ.ศ.	2535	

ต่อมาได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ	 ให้ตราเป็นพระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลย	ีพ.ศ.	2541	และประกาศในราชกจิจานเุบกษา	เมือ่วนัท่ี	1	กันยายน	2541	สสวท.	จงึมไิด้มฐีานะเป็นรฐัวสิาหกจิ

ต่อไป	 ตามพระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	พ.ศ.	 2541	 แก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับท่ี	 2)	 

พ.ศ.2548	 ให้สถาบันเป็นนิติบุคคลและเป็นหน่วยงานของรัฐท่ีไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดิน	และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น
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วิสัยทัศน์

Innovation มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรม 
Professionalism ความซ่ือตรงและความเช่ือมั่นในวิชาชีพ
Standard Reference การปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน
Team Synergy การท�างานเป็นทีม

ตามพระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 พ.ศ.	 2541	 แก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 2)	 

พ.ศ.	2548	ได้ก�าหนดวัตถุประสงค์ของสถาบันไว้ดังนี้

สสวท. เป็นองค์กรหลักของประเทศที่พัฒนาให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถ 

ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีทัดเทียมนานาชาติ

ค่านิยม

พันธกิจและภารกิจ

ริเริ่ม	 ด�าเนินการ	 ส่งเสริม	 ประสาน	 และจัดให้มีการศึกษาค้นคว้า	 วิจัย	 และพัฒนาหลักสูตร	 วิธีการเรียนรู	้ 

วิธีสอนและการประเมินผลการเรียนการสอนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์	 คณิตศาสตร์	 และเทคโนโลยีทุกระดับ 

การศึกษา	โดยเน้นการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหลัก

ส่งเสริม	 ประสาน	 และจัดให้มีการพัฒนาบุคลากร	 การฝึกอบรมครู	 อาจารย์	 นักเรียน	 นิสิตและนักศึกษา 

เกี่ยวกับการเรียนการสอนและการค้นคว้าวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์	คณิตศาสตร์	และเทคโนโลยี

ส่งเสรมิ	ประสาน	และจัดให้มกีารค้นคว้า	วจิยั	ปรบัปรงุ	และจดัท�าแบบเรยีน	แบบฝึกหดั	เอกสารทางวชิาการและ

สื่อการเรียนการสอนทุกประเภท	ตลอดทั้งประดิษฐ์อุปกรณ์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์	คณิตศาสตร์	และเทคโนโลยี

ส่งเสรมิการพฒันาระบบประกนัคุณภาพและการประเมนิมาตรฐานการศกึษาทางด้านวทิยาศาสตร์	คณติศาสตร์	

และเทคโนโลยีในสถานศึกษา

พัฒนาและส่งเสริมผูม้คีวามสามารถพเิศษทางด้านวทิยาศาสตร์	คณติศาสตร์	และเทคโนโลย	ีตลอดทัง้การส่งเสริม 

การผลิตครู	อาจารย์ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์	คณิตศาสตร์	และเทคโนโลยี

ให้ค�าปรกึษาแนะน�าแก่กระทรวง	ทบวง	กรม	ส่วนราชการทีเ่รยีกชือ่อย่างอืน่	หน่วยงานอืน่ของรฐัหรอืหน่วยงาน

ของเอกชนทีม่หีน้าทีเ่กีย่วกบัการจัดการศกึษา	หรอืสถานศกึษาเฉพาะในเรือ่งท่ีเกีย่วกบัอ�านาจหน้าทีต่าม	1	ถงึ	5

1

2

3

4

5

6
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

โครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงาน
ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะกรรมการ สสวท.

ผู้อํานวยการ

รองผู้อํานวยการ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

ฝ่ายกฎหมาย

ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัล สสวท.

ศูนย์ PISA แห่งชาติ

สาขาเทคโนโลยี

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ฝ่ายการเงินและบัญชี

ฝ่ายจัดซื�อและพัศดุ

ฝ่าย พสวท.

ฝ่าย สควค.

ฝ่ายบริหาร
โครงการริเริ่มพิเศษ

สํานักพัฒนาและ
ส่งเสริมศักยภาพฯ

สาขาวิทยาศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย

สาขาวิทยาศาสตร์
ภาคบังคับ

สาขาคณิตศาสตร์
มัธยมศึกษา

ฝ่ายโอลิมปิกวิชาการและ
พัฒนาอัจฉริยภาพฯ

ฝ่ายนวัตกรรม
เพื่อการเรียนรู้

ฝ่ายบริการวิชาการและ
บริหารทรัพย์สิน

ฝ่ายออกแบบและ
พัฒนาอุปกรณ์

สาขาคณิตศาสตร์
ประถมศึกษา

สํานักวิจัยและ
ประเมินมาตรฐานฯ

สาขาวิจัยและ
ประเมินมาตรฐานฯ

ฝ่ายยุทธศาสตร์
แผนและประกันคุณภาพ

ฝ่ายสื่อสารองค์กรและ
วิเทศสัมพันธ์

ศูนย์พัฒนาผู้นํา
ด้านสะเต็มศึกษา

ฝ่ายบริหารเครือข่ายและ
พัฒนาวิชาชีพครู

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและ
พัฒนาองค์กร

สํานักยุทธศาสตร์
และแผน

ศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติ สํานักบริหารเครือข่ายและ
พัฒนาวิชาชีพครู สํานักพัฒนาองค์กร

สํานักวิชาการ สํานักนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

สํานักการวิชาการและ
บริหารทรัพย์สิน

สํานักบริหาร
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อัตราก�าลัง

สัดส่วนของพนักงานจ�าเเนกตามกลุ่ม

สัดส่วนของพนักงานจ�าเเนกตามระดับการศึกษา

3 คน

กลุ่มบริหาร

ร้อยละ 9.71

ร้อยละ 52.43

ร้อยละ 37.86

ร้อยละ 14.24

ร้อยละ 23.62

ร้อยละ 61.17

ร้อยละ 0.97

กลุ่มวิชาการ

กลุ่มอ�านวยการ

อัตราก�าลังและวุฒิการศึกษาของพนักงาน	 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560	จ�านวน	309	คน

หมำยเหต	ุ:	ข้อมูล	ณ	วันที่	30	กันยายน	2560

กลุ่มพนักงาน
ระดับการศึกษา

ต�่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม

		กลุ่มบริหาร - 3 14 13 30

		กลุ่มวิชาการ - 4 127 31 162

		กลุ่มอ�านวยการ 3 66 48 - 117

  รวม 3 73 189 44 309

30 คน

162 คน
117 คน

ต�่ากว่าปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

73 คน

189 คน

44 คน
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

สสวท.	ก่อตั้งขึ้นโดยมีสถำนะเป็น
รัฐวิสำหกิจ	ในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร

2515

ประกาศใช้หลักสูตรพุทธศักราช	2518	
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	และ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เข้าร่วมวิจัยกับสมาคม	IEA 
เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์

ประกาศใช้หลักสูตรพุทธศักราช	2521	
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	และ
ระดับประถมศึกษา

ประกาศใช้หลักสูตรพุทธศักราช	2524	
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร	์
และคณิตศาสตร	์ส�าหรับนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	(ปวช.)

เข้าร่วมวิจัยกับสมาคม	IEA	
เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์วิชาวิทยาศาสตร์

จัดตั้งโครงการพัฒนาและส่งเสริม 
ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี	(พสวท.)

วิจัยและพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร	์
คณิตศาสตร	์พร้อมทั้งเอกสารสื่อ	อุปกรณ	์
ประกอบหลักสูตรเป็นครั้งแรก

45 ปี สสวท. จากอดีตสู่ปัจจุบัน

2521 25242517 2522 25252518 2523 2527
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ประกาศใช้หลักสูตรคอมพิวเตอร์เป็นครั้งแรก

ริเริ่มโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทย
ไปแข่งขันคณิตศาสตร	์วิทยาศาสตร์
โอลิมปิกระหว่างประเทศ	เป็นครั้งแรก

จดัตัง้โครงการส่งเสรมิ 
การผลติครทูีม่คีวามสามารถพเิศษ 
ทางวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์	 

(สควค.)

สสวท.	เปลีย่นสถานภาพเป็นนติบิคุคล
และเป็นหน่วยงานของรฐัทีไ่ม่เป็น 

ส่วนราชการตามกฎหมาย	ว่าด้วยระเบยีบ
บรหิารราชการแผ่นดนิ	และ 

ไม่เป็นรฐัวสิาหกจิตามกฎหมาย 
ว่าด้วยวธิกีารงบประมาณ 

และกฎหมายอืน่

ปรบัปรงุหลกัสตูรคอมพวิเตอร์	
ครัง้ที	่2	(จากฉบบัเดมิปี	2533)

จดัประชมุวชิาการนานาชาติ
สาขาการศกึษาฟิสกิส์	(ICPE)

พัฒนาวิทยากรแกนน�าวิชา
วิทยาศาสตร	์คณิตศาสตร	์ 
และคอมพิวเตอร์

ประกาศใช้หลักสูตร 
พุทธศักราช	2521	 

(ฉบับปรับปรุง	2533)	 
หนังสือเรียนโครงสร้าง	2

เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
ชีววิทยาโอลิมปิก

ระหว่างประเทศ	ครั้งที่	6

ประกาศใช้หลักสูตร
พุทธศักราช	2540	

หนังสือเรียนโครงสร้าง	3

ริเริ่มโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ 
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

จัดท�ากรอบมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร	์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร	์ 

สาระออกแบบและเทคโนโลยี	สาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 
ตาม	พรบ.	การศึกษาแห่งชาต	ิพุทธศักราช	2542

เข้าร่วมเป็นสมาชิกของโครงการ	GLOBE	ล�าดับประเทศที่	85	ของโลก

เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ	ครั้งที่	31

จัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 
สถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พัฒนาหลักสูตรที่มีรายวิชา 
สิ่งแวดล้อมศึกษา

2528 25382532 25392533 25402536 2541 2542
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2543 2546 25492544 2547 25502545 2548 2551

เข้าร่วมวิจัยกับสมาคม	OECD	ในการวิจัย	 
The	Programme	for	International	Student	 
Assessment	หรือ	PISA

จัดท�ามาตรฐานห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์	และคู่มือวัดและ
ประเมินผลด้านวิทยาศาสตร์ 

และคณิตศาสตร์

เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟิสิกส์
โอลิมปิกระดับทวีปเอเซีย	ครั้งที่	4

ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน	
พุทธศักราช	2544

จัดท�ามาตรฐานคร	ูและมาตรฐาน 
สื่อสิ่งพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์

ประเมินมาตรฐานการจัดการเรียน 
การสอนวทิยาศาสตร์	และคณติศาสตร์	
ในโรงเรยีนน�าร่องและโรงเรยีนแกนน�า

จัดเทศกาลภาพยนตร์
วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู	้ 
(Science	Film	Festival)	 

ร่วมกับสถาบันเกอเธ่
เป็นครั้งแรก

เพิ่มหลักสูตรใหม่การออกแบบและเทคโนโลยี	
เป็นครั้งแรก

จัดท�าโครงการทุนโอลิมปิกวิชาการฯ

เข้าร่วมวิจัยกับสมาคม	IEA	 
ในโครงการวิจัยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการศึกษาร่วมกับนานาชาติ	ครั้งที่	2	โมดูล	2	(SITES-M2)

จัดท�าและเผยแพร่หนังสืออ่าน
ประกอบส�าหรับครู	การออกแบบ 
และเทคโนโลยี	กลุ่มสาระการเรียนรู ้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี	 
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน	
พุทธศักราช	2544

จัดการประชุมนานาชาติ	
The	Exploration	of	Marine	
Coastal	Resources	Symposium	 
และการประชุม	10th	Annual	
GLOBE	Conference	:	The	New	
Decade	for	Global	Sustainable	
Development

พัฒนาเครื่องมือวัดความสามารถ 
ในการประเมินตนเอง	(Metacognition)	
เครื่องมือวัดจิตวิทยาศาสตร์และ
เครื่องมือประเมินสมรรถภาพ 
ของตนเอง

พัฒนาระบบการสอบออนไลน์	 
(Online	Testing)	และจัดท�าระบบ 
ในรูปแบบ	Offline

ร่วมมือกับ	สพฐ.	และ	สกอ.	 
ในการพัฒนาครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา	เพื่อยกระดับ 

คุณภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร	์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

ร่วมมือกับ	สทศ.	ในการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนในระดับประเทศ	 
วิชาวิทยาศาสตร	์คณิตศาสตร	์

และเทคโนโลยีสารสนเทศ

เข้าร่วมโครงการจัดเตรียมครูคณิตศาสตร์ 
ร่วมกับนานาชาต	ิค.ศ.	2008	(TEDS-M	2008)

จัดประชุมวิชาการน�าเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร ์
สิ่งแวดล้อม	ระดับโรงเรียน	ครั้งที่	1



11ANNUAL REPORT 2017
The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology (IPST)

2552 25562553 25572554 25582555 2559 2560

พัฒนาเกณฑ์ประเมินหนังสือเรียน 
วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

เข้าร่วมโครงการวิจัยนานาชาติ 
ด้านการรู้คอมพิวเตอร์ 
และสารสนเทศ	(ICILS)

พฒันาศนูย์เรยีนรูดิ้จทิลัระดบัชาติ	 
ด้านวทิยาศาสตร์	คณิตศาสตร์และ

เทคโนโลย	ี(IPST	Learning	Space)

ด�าเนินการโครงการ 
มหาวทิยาลยัเดก็ประเทศไทย

จดัตัง้โครงการบ้านนกัวทิยาศาสตร์น้อย

เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน 
ฟิสกิส์โอลมิปิกระหว่างประเทศ	คร้ังที	่42

เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันคอมพิวเตอร์ 
โอลมิปิกระหว่างประเทศ	คร้ังที	่23

ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	
พุทธศักราช	2551

พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ	 
ช่วงชั้นที	่2	และช่วงชั้นที	่3	ฉบับภาษาไทย

เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก 
ระดับทวีปเอเซีย	ครั้งที่	10

จัดการประชุมนานาชาติ 
ด้านการวัดผลประเมินผล 
ครั้งที่	36	(IAEA	2010)

ผลิตรายการวิทยสัประยุทธ์

จัดตั้งโครงการพัฒนา
ศักยภาพครูเพื่อเป็นผู้น�า
การเปลี่ยนแปลงการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์

ริเริ่มโครงการแลกเปลี่ยนการน�าเสนอ
ผลงานวจิยัวทิยาศาสตร์สิง่แวดล้อมของ
นักเรียนในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก

เซ็นสัญญาเป็นผู้จัดการประกวด	 
Thailand	Junior	Water	Prize

เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์
โอลิมปิกระหว่างประเทศ	ครั้งที่	56	

จัดท�าระบบข้อสอบออนไลน	์
เพื่อเผยแพร่ข้อสอบ	 
PISA-Like

จดัการประกวด	Thailand	
Junior	Water	Prize	(TJWP)	
2016	ครัง้ที	่1

สะเตม็ศกึษำได้รบักำรประกำศ	
ให้เป็นหนึ่งในแนวทำง	
ขับเคลื่อนตำมแผนกำรศึกษำ
แห่งชำติ	พ.ศ.	2560	-	2579

ปรับปรุงวิชำเทคโนโลย	ี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร	
เป็นวิทยำกำรค�ำนวณ		
(Computing	Science)	

เป็นเจำ้ภำพจัดกำรแข่งขัน	
เคมีโอลิมปิกระหว่ำงประเทศ	
ครั้งที	่49

จัดตั้งศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาต	ิขึ้นที่	 
สสวท.	และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
สะเต็มศึกษา	กับ	สพฐ.

ให้รางวัลครูดีเด่น	ประเทศไทย	 
ด้านสะเต็มศึกษา	(Thailand	STEM	 
Teacher	Awards)	ครั้งที	่1

จัดท�าเว็บไซต	์ 
http://www.stemedthailand.org

จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวด 
Stockholm	Junior	Water	Prize	2014	

พฒันาหลกัสตูร 
วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ	 

Grade	4	–	6	 
และ	Grade	7	–	9	 
ฉบับภาษาอังกฤษ

คณะกรรมการ	สสวท. 
มีมติให้ผลักดัน 

"สะเต็มศึกษา"	เกิดขึ้นใน 
ประเทศไทย
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หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้

ผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่ผ่านมา

หลักสูตรใหม่ ผลักดันสังคมไทยก้าวสู่ประเทศไทย 4.0

1

1.1

สสวท.	 ได้รับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการให้ปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	 กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้คณิตศาสตร์	และสาระเกี่ยวกับเทคโนโลยี	ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี	ต่อมาได้ผนวกรวมอยู ่

ในกลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์	โดยเพิม่สาระเทคโนโลย	ีซึง่ประกอบด้วย	การออกแบบและเทคโนโลยี	และวทิยาการค�านวณ	

เพ่ือเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้บูรณาการสาระทางคณิตศาสตร์	 วิทยาศาสตร์	 และเทคโนโลยี	 กับกระบวนการเชิงวิศวกรรมตาม

แนวคิดสะเต็มศึกษา	

การปรบัมาตรฐานการเรยีนรูค้รัง้นีเ้ป็นการปรบัหลกัสตูรทัง้	12	ชัน้ปี	ซึง่	สสวท.	ให้ความส�าคญัเป็นอย่างยิง่ต่อการวจิยั

และพัฒนา	และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งครูผู้สอน	นักเรียน	ผู้ปกครอง	อาจารย์มหาวิทยาลัย	หน่วยงานอื่น	ๆ 	

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน	 เพื่อน�าข้อมูลมาวิเคราะห์และเปรียบเทียบหลักสูตรกับนานาชาติหลายประเทศอย่างต่อเนื่อง	 ตั้งแต่ปี	

พ.ศ.	2555	จนถึงปี	พ.ศ.	2560	และได้เปิดให้มีการประชาพิจารณ์หลักสูตรในระดับประเทศ	ในทุกภูมิภาคมาหลายครั้ง	รวมทั้ง

ได้ประชาพิจารณ์ออนไลน์บนเว็บไซต์	สสวท.		

นอกจากนัน้	สสวท.	ได้ร่วมงานกบั	Cambridge	International	Examination	(CIE)	สหราชอาณาจกัร	ซึง่เป็นหน่วยงาน 

ระดับสากลที่ท�าหน้าที่ประเมินหลักสูตรในประเทศต่าง	 ๆ	 เข้ามาร่วมวิจารณ์หลักสูตรฉบับปรับปรุงดังกล่าว	 และได้จัดท�าคู่มือ 

การใช้หลกัสตูร	เพือ่ให้ครแูละโรงเรยีนสามารถใช้เป็นแนวทางในการจดักจิกรรมและจดัการเรยีนการสอนให้เกดิประสทิธภิาพสูงสุด	

โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด	 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	 กลุ่มสาระการเรียนรู ้

วิทยาศาสตร์	และสาระภูมิศาสตร	์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม	(ฉบับปรับปรุง	พ.ศ.	2560)	ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	2551	แล้ว	เมื่อวันที่	7	สิงหาคม	พ.ศ.	2560	

การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกจิ	สงัคม	วฒันธรรม	สภาพแวดล้อม	และความรูท้างวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยทีีเ่จรญิก้าวหน้าอย่างรวดเรว็	เป็นการพฒันา 

และเสรมิสร้างศกัยภาพคนของชาติให้สามารถเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ	การยกระดบัคณุภาพการศกึษาและ

การเรียนรู้ให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล	สอดคล้องกับประเทศไทย	4.0	โลกในศตวรรษที่	21	และทัดเทียมกับนานาชาติ	

ผู้เรียนมีศักยภาพในการแข่งขันและด�ารงชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในประชาคมโลก	ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สสวท.	ชีแ้จงการปรบัปรงุมาตรฐานการเรยีนรู้ 

และตัวชี้วัดคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนา

ศกัยภาพนกัเรยีนยคุประเทศไทย	4.0	และให้สมัภาษณ์ต่อ

สื่อมวลชน	เมื่อวันที่	21	กันยายน		2560		ณ	ห้องประชุม

สนั่น	สุมิตร		สสวท.
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ขอบเขตการเรียนการสอนของวิชาวิทยาการค�านวณ	 ประกอบด้วย	 วิทยาการคอมพิวเตอร์	 (Computer	 

Science)	 เป็นการสอนการแก้ปัญหาอย่างเป็นข้ันตอนและเป็นระบบ	 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 

(Information	and	Communication	Technology)	เป็นการสอนให้รูจ้กัเทคนคิวธิกีารต่าง	ๆ 	เกีย่วกบัเทคโนโลยดีจิทิลั	 

โดยเฉพาะในยุคไทยแลนด์	4.0	จะเน้นในด้านระบบอัตโนมัติ	(Automation)	ที่อยู่ในชีวิตประจ�าวัน	ไม่ว่าจะเป็นด้าน

การเกษตร	 อุตสาหกรรมหรือคมนาคม	 และการรู้ดิจิทัล	 (Digital	 Literacy)	 เป็นทักษะเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อและ

เทคโนโลยีดิจิทัล

การเรียนรู้วิทยาการค�านวณนักเรียนจะไม่ได้เรียนแค่โปรแกรมพื้นฐานของคอมพิวเตอร์	 หรือเรียนรู้ 

เก่ียวกับการใช้คอมพิวเตอร์แค่ขั้นพื้นฐานเท่านั้น	 แต่จะได้กระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ	 สามารถน�า

มาปรับใช้เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ในสาขาวิชาต่าง	 ๆ	 รวมทั้งเป็นพื้นฐานที่ท�าให้นักเรียนสามารถรับมือกับ 

ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้หรือมีค�าถามปลายเปิด	ท�าให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างแต่ละวิชาได้ดียิ่งขึ้น

ในการจัดการเรยีนการสอนเน้นให้น�ารปูแบบของโปรแกรมคอมพวิเตอร์มาสอนอย่างเหมาะสมตามพฒันาการ

แต่ละวัย	 เด็กเล็กเน้นสื่อการเรียนรู้ประเภท	Unplugged	 (เขียนโปรแกรมโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์)	 เช่น	 แบบฝึกหัด	 

การ์ดค�าสั่ง	 บอร์ดเกม	 เป็นต้น	 และค่อย	 ๆ	 ปรับสื่อการเรียนรู้ให้เหมาะสมขึ้นตามระดับชั้นปี	 เช่น	 ป.4	 ให้เรียน

เขียนโปรแกรมอย่างง่ายผ่าน	 Scratch	 เป็นต้น	 เนื้อหาในการเรียนการสอนวิทยาการค�านวณมีความแตกต่างกันไป 

ในแต่ละระดับชั้นการศึกษา	ซึ่งสามารถแบ่งออกได้ดังนี้ 

ชั้นประถมศึกษำตอนต้น	เน้นการแก้ไขปัญหาอย่างง่าย	โดยใช้สื่อการเรียนรู้ประเภทต่าง	ๆ 	เข้ามาช่วยสอน	

เช่น	แบบฝึกหัด	การ์ดค�าสั่ง	บอร์ดเกม	ภาพวาด	หรือสัญลักษณ์

ชั้นประถมศึกษำตอนปลำย	 เน้นการเรียนการสอนในการออกแบบและการเขียนโปรแกรมอย่างง่ายผ่าน	

Scratch	เป็นการน�าซอฟต์แวร์หรือสื่อการเรียนการสอน	เรียนรู้วิธีการค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตอย่างเหมาะสม

ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น	 เน้นการเรียนการสอนที่เน้นการออกแบบและการเขียนโปรแกรมอย่างง่าย	 

เพื่อเป็นการฝึกแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไปพร้อม	ๆ	กัน

ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย	 เน้นการประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงค�านวณ	 เพื่อน�าไปใช้ในการบูรณาการกับ 

โครงงานวิชาอื่น	ๆ	อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพมากที่สุด

“วิทยาการค�านวณ” มิติใหม่ของหลักสูตรไทย 



14 รายงานประจ�าปี 2560
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

หนังสือเรียน คู่มือครู แบบฝึกทักษะ ทันสมัย ใช้งานง่าย ได้มาตรฐาน

พลิกโฉมสื่อการเรียนรู้ออกแบบและเทคโนโลยี และวิทยาการค�านวณ

สื่อการเรียนรู้รายวิชาวิทยาการค�านวณ

สื่อการเรียนรู้รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี  

สื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ฉบับปรับปรุงใหม่

1.2

จากการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน	 พุทธศักราช	 2551	 (ฉบับปรับปรุง	 พ.ศ.	 2560)	 ในกลุ่ม 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	 ได้เพิ่มสาระเทคโนโลยี	 เป็นสาระท่ี	 4	 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร	์ 

ประกอบด้วย	วิชาการออกแบบและเทคโนโลยีและวิชาวิทยาการค�านวณ	สสวท.	จึงได้เร่งพัฒนาสื่อการเรียนรู้วิชาการออกแบบ 

และเทคโนโลยีและวิชาวิทยาการค�านวณ	 ให้ทันใช้ในปีการศึกษา	 2561	 โดยปรับรูปแบบสื่อการเรียนรู้เป็นสื่อภาพการ์ตูน	 

ทีใ่ห้ความรู	้กระบวนการคดิ	การแก้ปัญหา	กระตุน้ให้นกัเรยีนอยากรูแ้ละค้นหาค�าตอบ	รวมทัง้ม	ีQR	Code	ทีเ่ชือ่มโยงไปยงัแหล่งเรียนรู้ 

และสื่อที่น่าสนใจ

จุดเด่นของสื่อการเรียนรู้รายวิชาวิทยาการค�านวณ	 คือ	 มีเนื้อหาสนุกสนาน	 ชวนเรียนรู้และหาค�าตอบ	 

จากการใช้ภาพการ์ตนูทีใ่ห้ความรูแ้ละฝึกกระบวนการคดิผ่านการเล่าเรือ่งราวในชวีติประจ�าวนั		มแีบบฝึกทกัษะทีใ่ช้

ควบคู่กับหนังสือเรียน	ใบกิจกรรมเรียงล�าดับจากง่ายไปยาก	ซึ่งครูผู้สอนน�าไปใช้ได้ทันท	ีเน้นการเป็นพลเมืองดิจิทัล	 

ทีรู่เ้ท่าทนั	สามารถสบืค้น		และประเมนิความน่าเชือ่ถอืของข้อมูล	รวมถงึการใช้สารสนเทศและสือ่ออนไลน์	โดยค�านงึถงึ 

สิทธิของตนเองและผู้อื่น

จุดเด่นของสือ่การเรยีนรูร้ายวชิาการออกแบบและเทคโนโลย	ีมคีวามสอดคล้องกบันโยบายประเทศไทย	4.0	 

และมุง่เน้นการฝึกทกัษะแห่งศตวรรษที	่21	เน้นการพฒันาผูเ้รยีนแบบองค์รวม	มทีกัษะในการคดิวเิคราะห์	แก้ปัญหา	 

อย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ	 เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริงอย่างสร้างสรรค์	 มีค�าถามชวนคิด	 สื่อเสริมเพิ่มความรู	้ 

มีกิจกรรมย่อย	และกิจกรรมท้ายบท	ที่ช่วยส่งเสริมทักษะความคิดและการท�างานให้กับผู้เรียน

สสวท.	ได้เร่งพัฒนาหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ส�าหรับนักเรียนชั้น	ป.1	ป.4	ม.1	และ	

ม.4	รวมถึงหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ส�าหรับนักเรียนชั้น	ม.	4

หนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	สสวท.	พฒันาโดยนกัวชิาการและผูท้รงคณุวฒุทิีม่คีวามเชีย่วชาญด้านเนือ้หา 

และด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	 หนังสือเรียนทุกเล่มจึงมีความสอดคล้องกับตัวช้ีวัด	 เหมาะสมกับวัย 

ของผู้เรียนที่จะเรียนรู้เนื้อหา	ควบคู่กับทักษะต่างๆ	ผ่านการฝึกฝนและลงมือปฏิบัติ	ผ่านการวิจัยที่ศึกษาจากห้องเรียนทุกบริบท

ของประเทศไทย		เพ่ือสร้างความมัน่ใจว่าสามารถใช้จดัการเรยีนรูไ้ด้จรงิ 

ในชัน้เรยีน	ภายในเล่มออกแบบและจัดพมิพ์	4	ส	ีสดใส	ดงึดดูความสนใจ	 

มีการใส่	 QR	 Code	 สามารถเชื่อมไปยังแหล่งข้อมูลในอินเทอร์เน็ต 

ซึ่งมีความถูกต้องและเชื่อถือได้ทางวิชาการให้นักเรียนได้สืบค้น 

ข้อมูลต่อ	 หนังสือเรียนบางส่วนได้น�าสื่อ	 AR	 3	 มิติ	 (Augmented	 

Reality)	 มาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาที่เข้าใจยาก	 มีความซับซ้อน 

หรือเป็นนามธรรม
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การขับเคลื่อนการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา1.3

“สะเตม็”	หรือ	“STEM”	เป็นค�าย่อจากภาษาองักฤษของศาสตร์	4	สาขา

วิชา	ได้แก่	วิทยาศาสตร์	(Science)	เทคโนโลยี	(Technology)		วิศวกรรมศาสตร์	

(Engineering)	และคณิตศาสตร	์(Mathematics)

สะเตม็ศกึษา	เป็นแนวทางการจดัการศกึษาทีบู่รณาการศาสตร์ดงักล่าว 

ในรปูแบบสหวทิยาการ	โดยเน้นการน�าความรูไ้ปใช้แก้ปัญหาในชวีติจรงิ	รวมทัง้พฒันา

กระบวนการหรอืผลผลติใหม่	 ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินชีวิต	 และการท�างาน	 

ช่วยนักเรียนสร้างความเชื่อมโยงระหว่างสหวิทยาการ	กับชีวิตจริงและการท�างาน	

การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ไม่เน้น

เพยีงการท่องจ�าทฤษฎหีรอืกฎทางวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์	แต่เป็นการสร้าง 

ความเข้าใจทฤษฎีหรือกฎเหล่านั้น	ผ่านการปฏิบัติให้เห็นจริงควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิด	ตั้งค�าถาม	แก้ปัญหาและการหา

ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่ๆ	พร้อมทั้งสามารถน�าข้อค้นพบนั้นไปใช้หรือบูรณาการกับชีวิตประจ�าวันได้

เนื่องจากการศึกษายุคปัจจุบัน	เป็นการเตรียมก�าลังคนเพื่อเข้าสู่ยุคประเทศไทย	4.0	สสวท.	จึงได้สร้างแรงบันดาลใจ 

และพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนทั้งระบบ	 โดยพัฒนาก�าลังคนให้สามารถคิดวิเคราะห์	 มีความคิดสร้างสรรค์	 บูรณาการ 

ข้อมูลต่างๆ	 รอบตัวมาแก้ปัญหา	 สามารถสร้างนวัตกรรม	 และเช่ือมโยงสู่อาชีพได้	 เป็นการสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวสู่การมี

ระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม	ตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย	4.0	ของรัฐบาล			

 กำรคัดเลือกและมอบรำงวัลครูดีเด่นสะเต็มศึกษำ	(Thailand	STEM	Education	Teacher	Awards)	ปีที่	3  

ประกอบด้วย	รางวัลครูดีเด่น	STEM	Education	ประเทศไทย	3	คน	รางวัลชมเชยพิเศษ	2	คน	และรางวัลชมเชย	4	คน	เพื่อเป็น 

การเชิดชูเกียรติครูและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครูผู้สอนทั่วประเทศได้ใช้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์งานด้านการเรียนการสอน 

ที่มีประสิทธิผลต่อไป
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

  กำรประกวดและมอบรำงวัลโครงงำน	

สะเต็มศึกษำ	สสวท.	แบ่งเป็นระดับประถมศึกษา	3	โครงงาน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	 6	 โครงงาน	 และระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย	6	 โครงงาน	 เพื่อเป็นตัวอย่างในการจัดท�าโครงงาน 

สะเต็มศึกษาให้แก่โรงเรียนอื่นที่สนใจ	 และส่งเสริมให้ผู้เรียน 

ได้ใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์	 คิดสร้างสรรค์	 และคิดแก้ปัญหา 

ในสถานการณ์จริง

ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 สื่อกำรเรียนรู ้

สสวท.	 พัฒนาสื่อกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา	 

ส�าหรบัครแูละนกัเรยีน	เช่น	คู่มอืกจิกรรมกงัหนัลม	คู่มอืกจิกรรม 

ส�ารวจโลกเลก็ๆ	กบักล้องจุลทรรศน์แบบพกพา	หนงัสอืกจิกรรม

สะเต็มศึกษา	 ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา	 รวมทั้ง

จัดท�าสื่อวีดิทัศน์ระดับประถมศึกษา	ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	

และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 กำรสร้ำงควำมตระหนักสะเต็มศึกษำ 

 กำรจดัแข่งขนั	STEM	Young	Pilot	Challenge		

2017	 โดยร่วมกับบริษัท	 การบินไทย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 และ

บริษัท	 โรลส์รอยซ์	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 ภายในงานมหกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	ประจ�าปี	2560	เมื่อวันที่	 

17	สิงหาคม	2560	ณ	ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค	

เมืองทองธานี
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 งำน	“STEM	Showcase”	จัดขึ้นเมื่อวันที	่20	กุมภาพันธ์	2560	ณ	โรงแรมแอมบาสเดอร์	สุขุมวิท	กรุงเทพฯ	 

เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา	ส�าหรับครูและนักเรียน	 โดยคัดเลือกโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ผ่าน 

การประกวดระดบันานาชาติทีเ่ข้าข่ายโครงงานสะเต็มศกึษา	และเป็นตวัอย่างทีด่ใีนการใช้สะเตม็ศกึษาเข้ามาบรูณาการในการเรียนรู้	 

และที่ส�าคัญสามารถแก้ปัญหาที่พบเห็น	หรือเกิดขึ้นในชุมชนและในชีวิตประจ�าวัน	น�ามาจัดแสดงและเผยแพร่เป็นตัวอย่างให้แก่

นักวิชาการของ	สสวท.	ครูผู้สอน	และวิทยากรในเครือข่าย	สสวท.	ได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากิจกรรมที่มีจุดเริ่มต้นมาจาก

การคิดแก้ปัญหาต่าง	ๆ	ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ�าวันได้อย่างเป็นรูปธรรม	ตลอดจนการน�าไปเผยแพร่ให้แก่ครูผู้สอนอื่น	ๆ	ได้ต่อไป		

 บทควำมกำรน�ำวทิยำศำสตร์	คณติศำสตร์	เทคโนโลยแีละวศิวกรรมไปใช้ในชวีติและอำชพี	หรอื	STEM	for	Life		

และภำพอินโฟกรำฟิก	 เพื่อให้ความรู้กับนักเรียน	 เป็นแหล่งข้อมูลให้ครูและอาจารย์ได้น�าไปใช้ประกอบการเรียนการสอน	และ

ให้บุคคลทั่วไปตระหนักว่าวิทยาศาสตร์	คณิตศาสตร	์และเทคโนโลยี	อยู่ในชีวิตประจ�าวันรอบตัวและมีประโยชน์กับการด�ารงชีวิต	 

เผยแพร่ผ่านทางเวบ็ไซต์	http://stemforlife.ipst.ac.th	เฟซบุ๊ก	www.facebook.com/stemedforlife,	www.facebook.com/ 

witsanook

http://stemforlife.ipst.ac.th

www.facebook.com/stemedforlife

www.facebook.com/witsanook
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

 กำรประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมอนุรักษ์น�้ำ	(Thailand	Junior	Water		Prize	2017)	โดยมีโรงเรียน 

ผ่านรอบคัดเลือก	 จ�านวน	 20	 โรงเรียน	 ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	 

และจัดประกวดรอบตัดสินขึ้นในวันที	่1	พฤษภาคม	2560	ณ	ห้างสรรพสินค้าสยามเซ็นเตอร์	กรุงเทพฯ	ภายในงานได้จัดแสดง 

นิทรรศการผลงาน	การเสวนาประสบการณ์ด	ี ๆ	 จากพี่สู่น้อง	 ในการพัฒนา 

สิ่งประดิษฐ์	 และนวัตกรรมใหม่ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน�้า	 ประสบการณ์ 

การเป็นตัวแทนประเทศไปแข่งขันที่ประเทศสวีเดน	 รวมถึงการประกวด 

ผลงานการอนรุกัษ์น�า้โดยการน�าเสนอแบบโปสเตอร์

โรงเรียนท่ีได้รับรางวัลชนะเลิศและได้เป็นตัวแทนประเทศไทย 

ไปแข่งขันการประกวดผลงานการอนุรักษ์น�้า	“Stockholm	Junior	Water	

Prize	2017”	 ในระดบันานาชาต	ิณ	ประเทศสวเีดน	คือ	โรงเรยีนสวนกุหลาบ

วิทยาลัยนนทบุรี	จากผลงานเรื่อง	เรือต้นแบบ	“เรือพลังงานสะอาด”

นอกจากนัน้	สสวท.	ยงัได้จดัค่ายนวตักรรมน�า้สูง่านวจิยั	เพือ่ส่งเสรมิ 

การใช้น�้าและการอนุรักษ์น�า้อย่างยั่งยืน	เมื่อวันที่	29	–	30	กันยายน	2560	 

ณ	ห้องประชุมนิดา	สะเพียรชัย	สสวท.	โดยนักเรียนเหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่ง 

ที่ได้เข้าร่วมการประกวดในระดับประเทศ	“Thailand	Junior	Water	Prize	

2018”	เพือ่เฟ้นหาผู้ชนะเลศิเข้าร่วมการประกวด	“Stockholm	Junior	Water	 

Prize	2018”	ในระดับนานาชาติ

  ทูตสะเต็ม	 สสวท.	 ร่วมกับโรงเรียนเบญจมราชูทิศ	

นครศรีธรรมราช	 จัดกิจกรรมจุดประกายเส้นทางสู่อาชีพให้นักเรียน

โดยทูตสะเต็ม	 เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	

คณติศาสตร์	และเทคโนโลย	ีแนะแนวการศกึษา	และการท�างานในอาชพี 

สะเต็มแก่นักเรียน	โดยใช้บริบทจากชีวิตจริง	และการประกอบอาชีพ	

เมื่อวันที่	18	กรกฎาคม	2560

  กำรน�ำเสนอผลงำนวิจัย	 GLOBE-STEM	 สสวท.	 

จัดส่งคณะนักเรียนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างนักเรียนในการ 

น�าเสนอผลงานวจิยั	GLOBE-STEM	ในภมูภิาคเอเซยีและแปซฟิิก	ณ	เมอืง	 

Bhubaneswar	 ประเทศอินเดีย	 ในวันที่	 31	 มกราคม	 –	 4	 กุมภาพันธ์	

2560	โดยมนัีกเรยีนและคร	ูจาก	3	ประเทศ	ได้แก่	อนิเดยี	ไต้หวนั	และไทย		 

เข้าร่วมงาน	 ในส่วนของประเทศไทยมีนักเรียนระดับประถมศึกษาจาก

โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล	จ�านวน	5	คน	และนักเรียนระดับมัธยมศึกษา	

จากโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์	 จ�านวน	 4	 คน	 รวมทั้งนักวิทยาศาสตร์ 

จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร	์วิทยาเขตก�าแพงแสน	จ�านวน	1	คน	และ	

สสวท.	1	คน	
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ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัล (IPST Learning Space) แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ ที่เช่ือมโยงองค์ความรู ้

ระดับประเทศและนานาชาติ
1.4

การเรยีนรูใ้นยคุประเทศไทย	4.0	ไม่จ�าเป็นว่าจะต้องมกีารเรยีนการสอนแค่เฉพาะในห้องเรยีนเท่านัน้	อนิเทอร์เนต็เป็น

พื้นที่เปิดส�าหรับทุกคน	ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัล	(IPST	Learning	Space)	จึงสามารถตอบโจทย์การเรียนรู้ในยุคสมัยใหม่ได้เป็นอย่างดี	

สสวท.	ได้พฒันาและขยายบริการ	โดยปรับปรงุหน้าเวบ็	Portal	และระบบคลงัความรู	้เพือ่เพิม่ฟังก์ชันการใช้งานทีจ่�าเป็น	 

สะดวกในการใช้งานและตอบสนองความต้องการของครู	นักเรียน	และบุคคลทั่วไป	และด�าเนินงานวิจัยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 

โดยใช้ระบบต่าง	ๆ	ของ	IPST	Learning	Space	เพื่อศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้ในห้องเรียน	ซึ่งผู้สอนจ�าเป็นต้องเข้าใจและ

ออกแบบกิจกรรมที่บูรณาการเทคโนโลยีเพื่อให้การจัดการเรียนรู้เหมาะสมกับเด็กยุคใหม่	 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ 

ที่จ�าเป็นต่อโลกอนาคต	 และน�าไปสู่ยุคประเทศไทย	 4.0	 ผ่านเว็บไซต์	 http://learningspace.ipst.ac.th	 ประกอบด้วย	 

5	ระบบหลัก	ได้แก่

จากการรวบรวมสถติิการใช้งานศูนย์เรียนรูด้จิทัิลในภาพรวม	พบว่ามจี�านวนผูใ้ช้บรกิารระบบต่าง	ๆ 	เพิม่ข้ึนอย่างต่อเน่ือง	 

โดยมีผู้เข้าใช้งานกว่า	6.53	ล้านราย

ระบบอบรมคร	ู(Teacher	Professional	Development	System)	เป็นแหล่งเรียนรู้

เพื่อพัฒนาศักยภาพครูทั้งด้านเนื้อหาและเทคนิคการสอน

ระบบกำรสอบออนไลน์	(Online	Testing	System)	เป็นระบบที่ให้บริการคร	ูนักเรียน	

และผู้สนใจในการท�าแบบทดสอบความรู้	ทั้งในส่วนของข้อสอบตามหลักสูตรแกนกลาง 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน	และข้อสอบแข่งขันโครงการต่าง	ๆ

ระบบคลังควำมรู้	(SciMath.org)	เป็นแหล่งรวบรวมสื่อการเรียนการสอนหลากหลาย

ประเภท	เนื้อหาถูกต้องตามหลักวิชาการและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ที่สนับสนุน

ให้ครู	นักเรียน	และบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาหาความรู้ได้ด้วยตนเอง

ระบบกำรเรียนรู้ร่วมกัน	(Collaborative	Learning)	เป็นชุมชนออนไลน์ที่เสริมสร้าง 

การเรยีนรูร่้วมกนัผ่านกระดานสนทนาถามตอบวทิย์	คณติ	เพือ่สร้างเครอืข่ายความร่วมมอื	แบ่งปัน 

และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิทยาศาสตร์	คณิตศาสตร์	และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์

ระบบส�ำนักพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์	(e-Publishing)	เป็นระบบที่อ�านวยความสะดวกในการ

สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีมาตรฐาน	สวยงาม	สามารถเพิ่มสื่อมัลติมีเดียและสามารถ

แก้ไขหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามความต้องการ

http://learningspace.ipst.ac.th
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

จ�านวนผู้ใช้บริการศูนย์เรียนรู้ดิจิทัล (IPST Learning Space)

ทั้งนี้	สสวท.	ได้จัดแถลงข่าว	“Digital	Education	with	

IPST	 Learning	 Space”	 เปิดเทอมใหม่	 ใช้สะดวก	ณ	 โรงแรม 

แกรนด์	 เซ็นเตอร์พอยต์	 เทอร์มินอล	 21	 พร้อมทั้งการร่วมเสวนา

ระหว่าง	 ดร.	 พรพรรณ	 ไวทยางกูร	 ผู้อ�านวยการสถาบันส่งเสริม 

การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี (สสวท.)	 และ	 นางปิยะนิภา	 

แสงแก้ว	 รองผู้อ�านวยการส�านกังานสลากกนิแบ่งรฐับาล	 ในหวัข้อ	

“การเรียนรู้ในยุคดิจิทัลผ่าน	 IPST	 Learning	 Space”	 จาก 

ผู้ใช้งานจริง	

การพัฒนาแอปพลิเคชันส�าหรับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี1.5

แอปพลิเคชันส�าหรับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	 คณิตศาสตร์	 และเทคโนโลยี	 ส�าหรับอุปกรณ์พกพา	 จ�านวน	 

3	รายการ	ได้แก่	

escivocab	:	พจนานกุรมศพัท์วทิยาศาสตร์	คณติศาสตร์	และเทคโนโลย	ีซึง่เป็นแอปพลเิคชนัทีร่วบรวมค�าศพัท์

ไว้มากกว่า	3,800	ค�า	จากหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์	คณิตศาสตร์	และเทคโนโลยี
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SciKids	 The	 Adventure	 Gamebook	 :	 เกมแอปพลิเคชันท่ีเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และให้ความรู้ 

ด้านวิทยาศาสตร์	คณิตศาสตร	์และเทคโนโลยี	ควบคู่ไปกับความสนุกสนาน	ตื่นเต้น	ให้ผู้เล่นได้หาเบาะแส	รวบรวมข้อมูล	

คิดวิเคราะห์	เพื่อค้นหาค�าตอบของปริศนาต่าง	ๆ	

SciKids	Tower	:	เกมแอปพลเิคชนัทีช่่วยส่งเสรมิการเรยีนรู้	ดว้ยการให้ผูเ้ล่นได้คดิวเิคราะห์	แก้ไขสถานการณ์	

ผู้เล่นมีภารกิจที่จะต้องพิชิตด่านทั้ง	30	ด่าน	เพื่อรวบรวมของส�าคัญที่หายไป	ด้วยการสร้างหอคอยให้มีรากฐานที่แข็งแรง	

และสูงเพียงพอที่จะรองรับสิ่งของที่หล่นลงมาได้อย่างปลอดภัย	

สิทธิบัตรการประดิษฐ์ อนุสิทธิบัตร และการออกแบบผลิตภัณฑ์1.6

ในปี	2560		สสวท.	ได้จดสิทธิบัตรการประดิษฐ์	จ�านวน	6	ค�าขอ	ได้แก่	(1)	ลูกเต๋าคณิตศาสตร์	(2)	หุ่นยนต์เคลื่อนที ่

รูปสัตว์ส�าหรับการเรียนการสอน	 (3)	 แบบจ�าลองศึกษาสมบัติของของเหลว	 (4)	 กระดานเกมบิงโกส�าหรับการเรียนการสอน	 

(5)	ฝาครอบเครื่องพิมพ์สามมิติ	(6)	แบบจ�าลองการขึ้น	การตกของดวงอาทิตย์และดวงดาว	อนุสิทธิบัตร	จ�านวน	2	ค�าขอ	ได้แก่	

(1)	สื่อการสอนคณิตศาสตร	์เกมเรียงรูป	เรียงสี	และ	(2)	กระบอกสูบสูญญากาศแบบมือโยกสองทาง	ชนิดเฟืองตรงส�าหรับใช้ใน

การเรียนการสอน	และการออกแบบผลิตภัณฑ์	6	ค�าขอ	ได้แก่	สื่อการสอน	(Quaker	Robot)	เปลี่ยนขาได	้แบบที	่1-6
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

การพฒันาครูและบุคลากรทางการศกึษาดา้นวทิยาศาสตร ์คณติศาสตร ์และเทคโนโลยี

การอบรมครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกลทั่วประเทศ

2

2.1

การจดัอบรมครสูะเตม็ศกึษาด้วยระบบทางไกลทัว่ประเทศ	ณ	โรงเรยีนทีเ่ป็นศนูย์อบรมของแต่ละสังกดั	รวม	527	ศนูย์	 

เกิดจากความร่วมมือระหว่าง	สสวท.	กับส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 (สพฐ.)	ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การศึกษาเอกชน	(สช.)	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(อปท.)	ส�านักการศึกษากรุงเทพมหานคร	(กทม.)	ส�านักงานส่งเสริมการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	 (กศน.)	 และมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม	 โดยออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน์ 

เพื่อการศึกษา	 3	 ช่อง	 ได้แก่	 สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา	 (ETV)	 สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม	

(DLTV)	สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน	(OBEC	Channel)	จ�านวน	60,224	คน

สสวท.	ได้จัดพิธลีงนามความร่วมมอืการอบรมครดู้วยระบบทางไกล	โครงการบรูณาการสะเตม็ศกึษา	เมือ่วนัที	่30	มนีาคม	

2560		ณ	ห้องประชุม	1	ชั้น	2	อาคาร	สพฐ.4	กระทรวงศึกษาธิการ	โดยมีนายแพทย์ธีระเกียรติ	เจริญเศรษฐศิลป์	รัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงศึกษาธิการ	 เป็นประธานในพิธี	 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการท่ีมุ่งเน้นขับเคลื่อนสะเต็มศึกษา 

สู่สถานศึกษาให้ครอบคลุมทุกสังกัด	และทุกเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ	ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
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การอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี2.2

	การพัฒนาครูผู้สอนหลักสูตรโลก	ดาราศาสตร์	และอวกาศ	ระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย	 จ�านวน	 165	 คน	 เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจ 

วิชาโลก	 ดาราศาสตร์	 และอวกาศ	 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	

โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้	 และลงมือปฏิบัติ	 สามารถ

ประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 และ

มีกิจกรรมให้ครูผู้เข้าร่วมอบรมได้ลงมือปฏิบัติ	 เช่น	กิจกรรมใช้กล้อง	Binokuler	 

การทดลองใช้กล้องดูดาวแบบฐาน	Dobsonian		โดยในปีนี้จัดการอบรมแบ่งออก

เป็น	2	หลักสูตร	ได้แก่	หลักสูตรดาราศาสตร	์จัดเมื่อวันที่	27	–	31	มีนาคม	2560	

และหลักสูตรธรณีวิทยาและบรรยากาศ	จัดเมื่อวันที่	1	–	5	พฤษภาคม	2560

	การพฒันาวทิยากรแกนน�าคอมพวิเตอร์	รุน่ที	่4	 

จัดขึ้นเมื่อวันที่	2-6	สิงหาคม	2560	ณ	โรงแรมรอแยล	เบญจา	 

กรุงเทพฯ	โดยมีครูผู้ผ่านการอบรม	จ�านวน	80	คน	เพื่อพัฒนา 

ครูผู ้สอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 ให้มี

ศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน	 และเป็นก�าลังส�าคัญ

ในการจัดการเรียนรู ้ในโรงเรียนและท้องถ่ินและร่วมงาน	 

กับ	 สสวท.	 ในการพัฒนาหลักสูตร	 สื่อ	 และกระบวนการจัด 

การเรียนรู้ในด้านต่าง	ๆ

	 การอบรมครูหลักสูตรการเรียนรู้สะเต็มศึกษาด้วยชุดกล่องสมองกล	 

IPST-Microbox	 จ�านวนทั้งสิ้น	 97	 คน	 จัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน	 2559	 

ณ	สสวท.	ทั้งนี้	IPST-Microbox	เป็นชุดแผงวงจรเอนกประสงค์ที่ใช้อุปกรณ์ควบคุม

แบบโปรแกรมได้ขนาดเล็กที่เรียกว่า	 “ไมโครคอนโทรลเลอร์”	 ท�างานร่วมกับวงจร

เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เพื่อการโปรแกรมและสื่อสารข้อมูล

		การอบรมเชงิปฏบิตักิารหลกัสตูรทีผ่่านการรบัรองจากสถาบนัครุพุฒันาเพือ่พฒันาข้าราชการคร	ู8	หลกัสตูร	ได้แก่	

(1)	กลศาสตร์	1	(2)	คลื่น	เสียง	แสง	และไฟฟ้า	(3)	หลักสูตรการพัฒนาแผนการสอนในรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ที่ใช้

การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร	์(Science	Argumentation)	และเทคนิคการเขียนเชิงวิทยาศาสตร์	(Science	Writing	Heuristic	:	

SWH)	(4)	หลักสูตรอบรมการสอนรายวิชาพื้นฐานฟิสิกส์	มัธยมศึกษาปีที	่4	-	6	กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	(5)	การอบรม

ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาชั้นประถมศึกษาปีที	่1	–	3	(6)	การอบรมครูผู้สอนคณิตศาสตร์

ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาชั้นประถมศึกษาปีที่	 4	 –	 6	 (7)	 การท�าโครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมให้เป็น 

สะเต็มศึกษา	และ	(8)	มองสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นวิทยาศาสตร์	(Earth	System	Science)	โดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น	353	คน
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การพัฒนาศักยภาพครูผู้มีความสามารถพิเศษ เพื่อเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

2.3

สสวท.	พฒันาครทูีม่คีวามสามารถพเิศษทางวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์	(สควค.)	และครวูทิยาศาสตร์	คณติศาสตร์ของ

โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาต่างๆ	ทั่วประเทศ	3	รุ่น	จ�านวน	1,564	คน	ใน	210	โรงเรียน	หลักสูตรที่ใช้พัฒนาครู		ประกอบด้วย	 

หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่เหมาะสมกับเนื้อหาตามมาตรฐานหลักสูตรและตัวชี้วัด 

การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ท่ีมีประสิทธิผล	 การวิจัยในช้ันเรียน	 หลักสูตรเสริมการเรียนการสอน 

วทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	ซึง่แบ่งเป็น	3	หลกัสตูรย่อย	ได้แก่	หลกัสตูรโครงงานค่ายและแหล่งเรยีนรูใ้นท้องถิน่	หลกัสตูรการเป็น 

พี่เล้ียงวิชาการส�าหรับครูพี่เลี้ยงวิชาการ	 และหลักสูตรส�าหรับผู้บริหารเพื่อเป็นผู้น�าทางวิชาการในโรงเรียน	 ให้ครูในโครงการ 

ได้รับการอบรมเพ่ือน�าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน	 มีสมรรถนะและความสามารถในการเป็นครูผู้น�าการเปลี่ยนแปลง

การจัดกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตามมาตรฐานหลักสูตรและตัวช้ีวัดระดับมัธยมศึกษา	 ท่ีเน้นทักษะ

และกระบวนการทางคณิตศาสตร์	 การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการแก้ปัญหา	 รวมทั้งสามารถขยายผลสู่ครู 

ในโรงเรียนเดียวกันและครูโรงเรียนอื่นๆ	ในเขตพื้นที่การศึกษา

การอบรมครูด้านวัดผลประเมินผลวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตามแนวทาง PISA

การพฒันาหลกัสตูรอบรมครูคณติศาสตร ์ระดบัประถมศกึษารว่มกบั ORIGO Education Thailand

2.4

2.5

สสวท.	พฒันาครดู้านวดัผลประเมนิผลวชิาวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์	ตามแนวทาง	PISA	ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น	

และมีกิจกรรมให้ท�าข้อสอบ	PISA	บนระบบออนไลน์ข้อสอบ	PISA	รวมทั้งให้สรุปประโยชน์ที่ได้รับจาก	PISA	IN	FOCUS	เพื่อให้มี

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลตามแนวทาง	PISA	ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	

และน�าความรู้ไปใช้วัดผลประเมินผลในห้องเรียน	จ�านวน	704	คน

สสวท.	และ	ORIGO	Education	Thailand	พัฒนาหลักสูตรอบรมครูคณิตศาสตร์	ระดับประถมศึกษา	ฉบับภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ	7	เรื่อง	เพื่อน�าหลักสูตรไปอบรมครูคณิตศาสตร์	ระดับประถมศึกษาทั่วประเทศ	ให้สามารถสอนคณิตศาสตร์

ได้อย่างมั่นใจ	 สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ท�าให้นักเรียนเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้อย่างเข้าใจ	 และมีสื่อประกอบการจัด 

การเรียนรู้ที่เหมาะสม	น�าไปใช้สอนในห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การพฒันาวีดิทัศน์เพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์2.6

การพัฒนาและเผยแพร่วีดิทัศน์เสริมความรู ้ครูผู ้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทางสถานีโทรทัศน์เพ่ือ 

การศกึษา	(ETV)	สถานวีทิยโุทรทศัน์การศกึษาทางไกลผ่านดาวเทยีม	(DLTV)	และเว็บไซต	์http://pd.ipst.ac.th	จ�านวน	36	เรื่อง	 

มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยทบทวนความรู้ให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	 ระดับมัธยมศึกษาปีที่	 1	 –	 3	 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 รวมทั้งพัฒนาวีดิทัศน์วิชาวิทยาศาสตร์	 คณิตศาสตร์	 ระดับมัธยมศึกษาปีที่	 3	 

จ�านวน	 28	 เรื่อง	 โดยมุ่งหวังว่าสื่อวีดิทัศน์ที่จัดท�าขึ้นจะช่วยให้ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์	 คณิตศาสตร์มีความรู้	 ความเข้าใจใน

เนื้อหาสาระและสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	 คณิตศาสตร์	 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานส่งผลให ้

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร	์คณิตศาสตร์สูงขึ้น
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การส่งเสริมการเรียนรู้ตามโครงการพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

การด�าเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 
ตามพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

3

3.1

สสวท.	 ได้จัดอบรมการใช้เลนส์มิวอาย	 (MuEye)	 

และมอบเลนส์มวิอาย	ให้กบัศนูย์อบรมสถาบนัอดุมศกึษา	7	ศนูย์	 

เพื่อใช้ในการพัฒนาครูโรงเรียนในโครงการพระราชด�าริฯ	 

มอบหนังสือคู่มือแนะน�าการใช้สื่อและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์	

ให้กับศูนย์อบรมสถาบันอุดมศึกษา	7	ศูนย์	และมอบหนังสือ

คู่มือแนะน�าการใช้สื่อและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์	 ให้โรงเรียน 

ในโครงการพระราชด�าริฯ	ตชด.	ทุรกันดาร	พระปริยัติธรรม	 

ทุกโรงเรียน

การจัดการเรียนรู้ในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย3.2

สสวท.	 ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 (สวทช.)	 

องค์การพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาต	ิ(อพวช.)	ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	(สพฐ.)	มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ	

(มศว.)	 บริษัท	 นานมีบุ๊คส์	 จ�ากัด	 และกลุ่มบริษัทบีกริมส์	 เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

ในระดับปฐมวัยตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย	 เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์	 สนุกกับ 

การเรยีนวทิยาศาสตร์์	และมทีกัษะพ้ืนฐานทีดี่ด้านวทิยาศาสตร์	ซ่ึงในปัจจบัุน	สสวท.	มเีครอืข่ายในความร่วมมอืแบ่งได้เป็น	5	กลุม่

เครอืข่ายใหญ่	ได้แก่

5.	เครือข่ายศึกษานิเทศก์และครูแกนน�า

ปฐมวัยจากเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	

สังกัด	สพฐ.	ทั่วประเทศ	

1.	เครือข่ายโรงเรียนสังกัด	สพฐ.	และ	

สช.	ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ	 

6	จังหวัดชายแดนใต	้	

2.	เครือข่ายโรงเรียนในสังกัด 

ต�ารวจตระเวนชายแดน	

3.	เครือข่ายสมาคมอนุบาลศึกษา 

แห่งประเทศไทย	

4.	เครือข่ายหน่วยงานในสังกัด 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

และโรงเรียนเอกชนในท้องถิ่น	
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

โดยมกีารอบรมผูบ้รหิารสถานศึกษา	ศึกษานเิทศก์	ครแูกนน�าปฐมวยั	วทิยากรเครอืข่ายท้องถ่ิน	และครปูฐมวยั	1,324	คน	 

ประกอบด้วย	 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูแกนน�าปฐมวัย	 สังกัดสมาคมอนุบาลแห่งประเทศไทย	 281	 คน	 ศึกษานิเทศก์และ 

ครูแกนน�าปฐมวัยจากสังกัด	 สพฐ.	 สี่ภูมิภาคทั่วประเทศ	 531	 คน	 และสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่นและวังไกลกังวล	 122	 คน	 

อบรมวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่นจากโรงเรียนในพื้นที	่6	จังหวัดภาคใต้	(นราธิวาส	ปัตตานี	ยะลา	สงขลา	สตูล	และพัทลุง)	175	คน	

อบรมครูปฐมวัยจากโรงเรียนสังกัด	ตชด.	215	คน

นอกจากนั้นยังได้จัดงานวันวิทยาศาสตร์น้อย	 2560	 เมื่อวันที่	 23	 มิถุนายน	 2560	ณ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 

จังหวัดสงขลา	 ในหัวข้อ	 “บ้านแห่งอนาคต”	 ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 และส�านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

จังหวัดสงขลา	ให้แก่ศึกษานิเทศก์	ครูปฐมวัย	นักเรียนชั้นปฐมวัย	ผู้ปกครอง	และผู้สนใจทั่วไปที่อยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 

จงัหวดัชายแดนภาคใต้	โดยเปิดโอกาสให้วทิยากรเครอืข่ายท้องถิน่ได้จัดกจิกรรมนอกห้องเรยีน	นกัเรยีนชัน้ปฐมวยัและผูป้กครอง

ที่เข้าร่วมงานได้รับความรู	้ประสบการณ์ผ่านการท�ากิจกรรม	ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการใช้ชีวิตในอนาคต	รวมทั้งปลูกฝัง 

ทศันคตทิีด่ต่ีอการเรยีนรู้วทิยาศาสตร์	ตลอดจนมคีวามรูแ้ละทักษะชีวติท่ีสามารถน�าไปใช้ในอนาคตต่อไป	โดยมผีูเ้ข้าร่วมงาน	458	คน

การพัฒนาครูในโรงเรียนไกลกังวลด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์3.3

สสวท.	จดัท�าเอกสารคูม่อืครพูระราชทาน	ให้ครทูีอ่ยูโ่รงเรยีนปลายทาง	สามารถน�าไปใช้เป็นแนวทางในการสอนได้จริง	 

เน้นการคิดวิเคราะห์	 แก้ปัญหา	 กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร	์ 

ครูของโรงเรียนวังไกลกังวล	 ที่ได้รับการอบรมด้านเนื้อหา	 วิธีสอน	 และนิเทศจาก	 สสวท.	 มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา 

และกระบวนการ	 สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพของนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวล 

และโรงเรียนที่ออกอากาศปลายทาง	เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างครูในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กับครูวิทยาศาสตร์

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนวังไกลกังวล

เอกสารคูม่อืครพูระราชทาน	วชิาวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์	ระดบัประถมศกึษา	ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น	และ

มัธยมศึกษาตอนปลาย	(12	ชั้นปี)	จ�านวน	24	เล่ม

รายงานผลการตดิตามและนเิทศช่วยเหลอืครผููส้อนของโรงเรยีนวงัไกลกงัวล	ในระดบัปฐมวยั	ในระดบัมธัยมศกึษา

วิชาวิทยาศาสตร	์และคณิตศาสตร	์	จ�านวน	3	เล่ม	

สื่อและอุปกรณ์การเรียนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์	คณิตศาสตร์	และสะเต็มศึกษาให้กับโรงเรียนวังไกลกังวล	 

จ�านวน	4	ชุด	ได้แก่	คณิตศาสตร	์จ�านวน		1	ชุด	วิทยาศาสตร์	ป.3	และ	ป.6	จ�านวน	1	ชดุ	และสือ่สะเตม็ศกึษา	

จ�านวน	2	ชดุ
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การพัฒนาโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว3.4

สสวท.	พัฒนาครูเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้	และเทคนิค 

วิธีการสอนให้กับครูทุกสาระการเรียนรู้	 และจัดหาสื่อ	 วัสดุ	 อุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว	 

รวมทั้งร่วมกับบริษัทเวสเทิร์นดิจิตอล	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 และชมรมกอล์ฟ	 HGST	 จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วย

พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	เพื่อระดมทุนส�าหรับการสนับสนุนการศึกษาโรงเรียนมัธยม

พระราชทานนายาว	ณ	สนามริเวอร์เดล	กอล์ฟคลับ	และทูลเกล้าฯ	ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อสนับสนุนการศึกษาโรงเรียน

มัธยมพระราชทานนายาวต่อไป

การอบรมครโูรงเรยีนวงัไกลกงัวลและเครอืข่ายครผููส้อนวชิา

วิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้นและผู้บริหารสถานศึกษา	 

พี่เลี้ยงวิชาการ	 ศึกษานิเทศก์	 จ�านวน	 96	 คน	 อบรมครู

ปฐมวยัของโรงเรยีนวงัไกลกงัวล	จ�านวน	9	คน	และอบรมครู

วทิยาศาสตร์	คณิตศาสตร์	ของโรงเรียนวงัไกลกงัวล	หลกัสตูร

สะเต็มศึกษา	จ�านวน	16	คน	รวมทั้งหมด	121	คน

การด�าเนินงานโครงการพระราชทานความช่วยเหลือด้านปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร ์
ให้แก่โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กก�าพร้าแขวงเวียงจันทร์ (หลัก 67) สปป. ลาว

3.5

สสวท.	ร่วมกบัมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชด�ารสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา	ฯ	สยามบรมราชกมุารใีนโครงการ 

พระราชทานให้ความช่วยเหลือด้านปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ให้แก่โรงเรียนวัฒนธรรมเด็กก�าพร้าแขวงเวียงจันทน	์

(หลัก	 67)	 สปป.ลาว	 พัฒนาครูของโรงเรียนวัฒนธรรมเด็กก�าพร้าแขวงเวียงจันทน์	 (หลัก	 67)	 จ�านวน	 20	 คน	 และติดตามผล 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูที่ผ่านการอบรม	 โดยการสังเกตการสอนในห้องเรียน	 สัมภาษณ์ครู	 และสัมภาษณ์นักเรียน	 

จากผูเ้ชีย่วชาญพเิศษอาวโุส	ผูช้�านาญและนกัวชิาการ 

จาก	 สสวท.	 รวมทั้งร่วมจัดโครงสร้างพื้นฐานด้าน

ปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ส�าหรับโรงเรียนหลัก	

67	 โดย	 สสวท.	 ได้ลงพื้นที่และให้ค�าแนะน�าร่วมกับ 

ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 (กปร.)	 และ

กรมชลประทานอุดรธานี	 ส�านักชลประทานที่	 5	 ใน

การจัดสร้างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ส�าหรับ

โรงเรียนหลัก	67
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โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย3.6

สสวท.	 ร่วมกับส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 (สวทช.)	 และมหาวิทยาลัยเครือข่าย	 18	 แห่ง	

ส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านการลงมือปฏิบัติและการฟังบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญหรือ 

นักวิทยาศาสตร์	โดย	สสวท.	ได้จัดกิจกรรม	“ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	(One	Day	Camp)	โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก

ประเทศไทย”	 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนต้น	 ได้ลงมือท�ากิจกรรมการทดลอง

ทางวิทยาศาสตร์ที่สนุกและท้าทาย	 เสมือนนักเรียนแต่ละคนได้เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยจริง	 เพื่อจุดประกายความสนใจ 

ในสาขาวทิยาศาสตร์	และสร้างแรงบนัดาลใจในการศกึษาต่อและประกอบอาชพีในสาขา		โดยมนีกัเรยีนเข้าร่วมกจิกรรม	215	คน	 

จาก	97	โรงเรียน	ใน	24	จังหวัด

ฐานกิจกรรม	 “กล้องสอดแนมสุดเจ๋ง”	 ซึ่งเป็นการทดลองวิทยาศาสตร์ในโอกาสครบรอบ	 5	 ปี	 โครงการ

มหาวิทยาลยัเด็ก	ประเทศไทย	ให้นกัเรยีนในงานได้ประดษิฐ์กล้องเพอรสิโคป	(Periscope)	หรอืกล้องปรทิรรศน์	ท่ีรูจ้กักนั 

ในนามกล้องตาเรือ	 จากกระดาษและกระจก	 กิจกรรมนี้สอดแทรกความรู้ในสาขาวิชาฟิสิกส์เรื่องหลักการสะท้อนแสง 

ที่ผิวกระจกราบ	จัดที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร	อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย	เมื่อวันที่	3	มิถุนายน	2560
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การวจิยั วดัผล และประเมนิผลการจดัการเรยีนรูด้า้นวทิยาศาสตร ์คณติศาสตร์
และเทคโนโลยี

การพัฒนาระบบตรวจสอบเพื่อประเมินคุณภาพเคร่ืองมือการจัดการเรียนการสอน 

และการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

4

4.1

สสวท.	พัฒนาระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพผลผลิตของ	สสวท.	ได้แก่	แบบประเมินหนังสือเรียน	แบบประเมิน

คู่มือครู	 	 แบบประเมินหนังสือแบบฝึกหัด	 	 แบบประเมินหนังสือแบบทดสอบ	 แบบประเมินสื่อสิ่งพิมพ์	 แบบประเมินสื่อดิจิทัล	

แบบประเมนิสือ่อปุกรณ์	และแบบประเมนิหลกัสตูรอบรม	เพือ่ประเมนิคณุภาพเคร่ืองมอืการจดัการเรยีนการสอนและการเรยีนรู ้

วิทยาศาสตร์	 คณิตศาสตร์	 และเทคโนโลยี	 และพัฒนาบุคลากรท่ีเก่ียวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจในวิธีการตรวจสอบระบบและ 

วิธีการตรวจสอบที่พัฒนาขึ้น	200	คน	ประกอบด้วย	ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก	จ�านวน	90	คน	และบุคลากร	สสวท.	

จ�านวน	110	คน	จาก	3	กลุ่มสาระ	ได้แก่	กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์	จ�านวน	116	คน	กลุ่มสาระคณิตศาสตร์	จ�านวน	59	คน	และ

กลุ่มสาระเทคโนโลยี	จ�านวน	25	คน

การประเมินผลการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในประเทศ

การประเมินผลการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีร่วมกับนานาชาติ

4.2

4.3

สสวท.	ตดิตามการจดัการเรยีนการสอนด้านวทิยาศาสตร์	คณติศาสตร์	และศกึษาความสามารถในการคดิวเิคราะห์และ 

แก้ปัญหาของนักเรียน	โดยศกึษาเฉพาะครทูีส่อนชัน้ประถมศกึษาปีที	่5	และชัน้มธัยมศกึษาปีที	่2	ในสงักดัส�านกังานคณะกรรมการ

การศกึษาขัน้พ้ืนฐาน	และจดัท�ารายงานการวจิยั	เรือ่ง	“การศกึษาความสามารถในการคดิวเิคราะห์และแก้ปัญหาของนกัเรยีนวิชา

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร	์เพื่อน�าไปใช้ส�าหรับการพัฒนาหลักสูตร	สื่อ	และกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมสอดคล้อง

กบับริบทและสภาพปัญหาทีเ่ป็นจรงิ		รวมทัง้น�าข้อเสนอแนะไปใช้ในการพฒันาข้อเสนอเชงินโยบายและเชงิปฏบัิตกิารด้านการจดั 

การเรียนการสอนระดับประถมศกึษาและมธัยมศกึษา	ให้กบัหน่วยงานและบคุลากรทีเ่กีย่วข้องได้ใช้เป็นกรอบทศิทางและแนวทาง

ในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน

สสวท.	ด�าเนนิงานประเมนิความรูค้วามสามารถด้านวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์ของนกัเรยีนไทยเทยีบกบันานาชาติ

และติดตามแนวโน้มคุณภาพการศึกษาของประเทศไทย	 เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีถูกต้อง	 ครบถ้วน	 ทันสมัย	 และเป็นประโยชน์ต่อ 

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	ในการพฒันาหลกัสตูร	สือ่	กระบวนการจดัการเรยีนรู	้และการวดัผลประเมนิผลด้านวทิยาศาสตร์	คณติศาสตร์	

และเทคโนโลยี	 ที่ใช้ง่ายและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล	 ส�าหรับครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาใช้ในการจัดการเรียนรู้	 

เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์	คณิตศาสตร์	และเทคโนโลยี	3	เรื่อง	ดังนี้
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PISA 2015 

สสวท.	 ร่วมกับ	 OECD	 (Organisation	 for	 Economic	 Co-operation	 and	 Development)	 ด�าเนินโครงการ

ประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาต	ิ (Programme	 for	 International	 Student	Assessment:	 PISA)	 เพื่อติดตามแนวโน้ม 

การเปลี่ยนแปลงคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนและมุ่งให้ข้อมูลแก่ระดับนโยบาย	ซึ่งการประเมินของ	PISA	ไม่เน้นการประเมิน 

ความรู้ตามหลักสูตรในโรงเรียน	 แต่เน้นการประเมินความสามารถของนักเรียนในการใช้ความรู้และทักษะเพื่อแก้ปัญหา 

ในชวิีตจริง	หรือทีเ่รียกว่า	“การรูเ้รือ่ง”	(Literacy)	ใน	3	ด้าน	ได้แก่	การรูเ้รือ่งการอ่าน	(Reading	Literacy)	การรูเ้รือ่งคณติศาสตร์	

(Mathematical	 Literacy)	 และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์	 (Scientific	 Literacy)	 ซึ่งการรู้เรื่องทั้งสามด้านนี้	 ถือว่าเป็นสิ่งจ�าเป็น

ส�าหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต	 และเป็นสิ่งที่ประชากรจ�าเป็นต้องมีเพื่อการพัฒนาและการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ	 

ในรอบการประเมนิ	PISA	2015	มปีระเทศทีเ่ข้าร่วมโครงการ	72	ประเทศ/เขตเศรษฐกจิ		และมกีารจดัให้มกีารสอบด้วยคอมพวิเตอร์	

(Computer-based	Assessment	:	CBA)	ครบทุกวิชาเป็นครั้งแรก

ส�าหรับประเทศไทยได้เก็บข้อมูลจากนักเรียนกลุ่มตัวอย่างอายุ	 15	 ปี	 จ�านวน	 8,249	 คน	 ใน	 273	 โรงเรียนของ 

ทุกสังกัดการศึกษา	โดยผลการประเมินของประเทศไทย	พบว่า	ผลการประเมินทั้ง	3	ด้านมีแนวโน้มลดลง	แม้ว่าช่วง	PISA	2009	 

ถึง	PISA	2012	ผลการประเมินด้านวิทยาศาสตร	์การอ่าน	และคณิตศาสตร์จะมีแนวโน้มสูงขึ้น	แต่ใน	PISA	2015	ทั้ง	3	ด้าน 

กลับมคีะแนนลดลงจาก	PISA	2012	โดยการอ่านเป็นด้านทีม่คีะแนนลดลงมากทีส่ดุ	(ลดลง	32	คะแนน)	รองลงมาคอื	วทิยาศาสตร์	

(ลดลง	23	คะแนน)	ซึ่งทั้งสองด้านลดลงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	ยกเว้นด้านคณิตศาสตร์	(ลดลง	12	คะแนน)	แต่ไม่มีนัยส�าคัญ 

ทางสถิต	ิและจัดท�ารายงานเรื่อง	“ประเด็นหลักและนัยทางการศึกษาจาก	PISA	2015:	บทสรุปส�าหรับผู้บริหาร”	ซึ่งเป็นข้อมูล 

สาระหลกั	ๆ 	ของการท�างานของ	PISA	พอเป็นพ้ืนฐานของท่ีมาของผลการประเมนิ	เพือ่ให้นกัวชิาการ	นกัอ่านผล	หรอืผูใ้ช้ผลการวจิยั 

ทราบข้อมูลจริงแทนการใช้ความคิดเห็น	

แถลงข่าวผลการประเมิน PISA 2015

สสวท.	ได้จัดงานแถลงข่าวผลการประเมิน	PISA	2015	เมื่อวันที่	7	ธันวาคม	2559	ณ	ห้องประชุม	5	ชั้น	1	อาคาร

ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	 โดยมีนายแพทย์ธีระเกียรติ	 เจริญเศรษฐศิลป์	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

เป็นผู้แถลงผลการประเมิน	และเผยแพร่รายงานการวิจัยบนเว็บไซต	์http://pisathailand.ipst.ac.th
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วิทยาศาสตร์

แนวโน้มผลกำรประเมินของนักเรียนไทยจำก	PISA	2000	ถึง	PISA	2015

การอ่าน คณิตศาสตร์

อย่างไรก็ตามเมื่อวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของคะแนนในภาพรวมตั้งแต่การประเมินรอบแรกจนถึงปัจจุบัน	

พบว่า	ผลการประเมินด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของไทยไม่เปลี่ยนแปลง	แต่ผลการประเมินด้านการอ่านมีแนวโน้มลดลง

อย่างต่อเนื่อง

ในระดับนานาชาติ	 ผลการประเมิน	 PISA	 2015	 พบว่า	 นักเรียนไทยมีคะแนนเฉลี่ยต�่ากว่าค่าเฉลี่ย	 OECD	 ส�าหรับ

ประเทศไทยกลุ่มโรงเรยีนเน้นวทิยาศาสตร์มคีะแนนสงูในระดบัเดยีวกบักลุม่บนสดุห้าอนัดบัแรก	(Top	5)	และกลุม่โรงเรยีนสาธติ

ของมหาวิทยาลัยมีคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ย	OECD		ส่วนกลุ่มโรงเรียนอื่น	ๆ	ยังคงมีคะแนนต�่ากว่าค่าเฉลี่ย	OECD		

จากการประเมนิ	PISA		ทีผ่่านมา	มข้ีอสงัเกตท่ีส�าคญั	2	ประการ	คอื	ประการแรก	นกัเรยีนไทยท้ังกลุม่ท่ีมคีวามสามารถสงู 

และกลุ่มที่มีความสามารถต�่ามีจุดอ่อนอยู่ที่ด้านการอ่าน	 จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ	 พบว่า	 ความสามารถด้านการอ่าน 

มีความสัมพันธ์กับด้านคณิตศาสตร์และด้านวิทยาศาสตร์	 หากความสามารถด้านการอ่านต�่า	 จะท�าให้ผลการประเมินด้านอื่น 

มคีะแนนต�า่ไปด้วย	ดังน้ัน	ระบบการศึกษาไทยจึงต้องยกระดบัความสามารถด้านการอ่านของนกัเรียนอย่างเร่งด่วน	และประการสอง	 

ผลการประเมินชี้ว่า	 ระบบการศึกษาไทยมีส่วนหนึ่งท่ีมีคุณภาพและสามารถพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในระดับสูงได	้ 

แต่ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพนั้นยังมีอยู่เฉพาะในวงจ�ากัด	 หากระดับนโยบายสามารถสร้างความเท่าเทียมกันทางการศึกษา	 

โดยขยายระบบการศึกษาที่มีคุณภาพไปให้ทั่วถึง	 ประเทศไทยก็จะสามารถยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนให้ทัดเทียม

กับนานาชาติได้

Focus ประเด็นจาก PISA

สสวท.	ได้จัดท�าเอกสาร	"Focus	ประเด็นจาก	PISA"	เผยแพร่

ประจ�าทกุเดอืน	เพือ่ให้ข้อมลูประเด็นทีน่่าสนใจเกีย่วกบัการประเมนิผล

ของ	PISA	ซ่ึงผู้สนใจสามารถอ่านและดาวน์โหลดเอกสารอเิลก็ทรอนกิส์

ได้ที่เว็บไซต์	http://pisathailand.ipst.ac.th/focus
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โครงการ TIMSS

สสวท.	 ร่วมกับสมาคมนานาชาติเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา	 (International	 Association	 for	 the	 

Evaluation	of	Educational	Achievement	:	IEA)	ด�าเนนิโครงการศกึษาแนวโน้มการจดัการศึกษาคณติศาสตร์และวทิยาศาสตร์

ของนักเรียนไทยเทียบกับนานาชาต	ิ(Trends	in	International	Mathematics	and	Science	Study	:	TIMSS)	เพื่อประเมิน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	 4	 (Grade	 4)	

และมัธยมศึกษาปีที่	 2	 (Grade	8)	 การประเมินครอบคลุมด้านเนื้อหาวิชา	 (Content	Domain)	 และด้านพฤติกรรมการเรียนรู้	 

(Cognitive	Domain)	รวมทั้งการส�ารวจข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอน	ส�าหรับรอบการประเมิน	TIMSS	2015	ประเทศไทย

เข้าร่วมการประเมินเฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 โดยมีประเทศที่เข้าร่วมวิจัยทั้งหมด	 39	 ประเทศ	 และรัฐที่เข้าร่วม 

เปรียบเทียบ	7	รัฐ	

ส�าหรับประเทศไทยได้เก็บข้อมูลจากนักเรียนกลุ่มตัวอย่างชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	จ�านวน	6,482	คน	ใน	204	โรงเรียน

ของทกุสงักดั	โดยผลการประเมนิของประเทศไทย	พบว่า	คะแนนเฉลีย่วชิาคณติศาสตร์และวทิยาศาสตร์จากการประเมนิโครงการ	

TIMSS	ในปี	ค.ศ.	1999	2007	2011	และ	2015	พบว่า	คะแนนเฉลีย่ของทัง้	2	วชิามแีนวโน้มลดลงอย่างต่อเนือ่ง	แต่ในปี	ค.ศ.	2015	 

มีคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นเล็กน้อย	

แนวโน้มคะแนนเฉลี่ยวิชำคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ของประเทศไทย	ในปี	ค.ศ.	1999	2007	2011	และ	2015

PISA 2000 PISA 2003 PISA 2006 PISA 2009 PISA 2012 PISA 2015
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วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

หมำยเหต	ุ	ประเทศไทยไม่ได้เข้าร่วมในป	ีค.ศ.	2003
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สสวท.	 ร่วมกับสมาคมนานาชาติที่ท�าหน้าท่ีประเมินผลด้านการศึกษา	 (The	 International	 Association	 for	 the	

Evaluation	of	Educational	Achievement	 :	 IEA)	ด�าเนินโครงการประเมินการรู้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ	 (Computer	

and	Information	Literacy)	ของนักเรียนไทยเทียบกับนานาชาติ	หรือ	โครงการ	International	Computer	and	Information	

Literacy	Study	:	ICILS	เพื่อประเมินผลเกี่ยวกับการรู้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	(Grade	8)

ส�าหรับประเทศไทยได้เก็บข้อมูลจากนักเรียนกลุ่มตัวอย่างชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	จ�านวน	3,646	คน			ใน	198	โรงเรียน	

โดยผลการประเมินของประเทศไทย	พบว่า	ประเทศไทยได้คะแนนเฉลี่ย	373	คะแนน	

ผลคะแนนด้ำนกำรรู้คอมพิวเตอร์และสำรสนเทศของประเทศต่ำงๆ	ที่เข้ำร่วมโครงกำร

หมำยเหตุ		คะแนนปรากฏเฉพาะประเทศที่มีข้อมูลครบตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก�าหนด

ประเทศ คะแนนเฉลี่ย

สาธารณรัฐเช็ค	 553

ออสเตรเลีย	 542

โปแลนด์	 537

นอร์เวย์	 537

เกาหลีใต้	 536

เยอรมนี	 523

สาธารณรัฐสโลวัค	 517

รัสเซีย	 516

โครเอเชีย	 512

สโลวีเนีย	 511

ลิธัวเนีย	 494

ชิลี	 487

ไทย 373

ตุรกี	 361

โครงการ ICILS
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การพัฒนาข้อสอบที่เน้นวัดการคิดวิเคราะห์ตามแนวทางของ PISA

การพฒันาขอ้สอบวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์เผยแพรผ่า่นทางระบบการสอบออนไลน ์(E-Testing)

4.4

4.5

	 สสวท.	 พัฒนาข้อสอบที่เน้นวัดการคิดวิเคราะห์ตามแนวทางของ	 PISA	 หรือที่เรียกว่า	 PISA-Like	 ประกอบด้วย	 

ข้อสอบ	PISA-Like	53	 เรื่อง	 (129	ข้อ)	แบ่งเป็น	ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์	 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย	6	 เรื่อง	 (18	ข้อ)	

ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์	 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	 19	 เรื่อง	 (54	 ข้อ)	 ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์	 ระดับช้ันประถมศึกษา 

ตอนปลาย	7	เรื่อง	(12	ข้อ)	และข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์	ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	21	เรื่อง	(45	ข้อ)	เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์	

http://learningspace.ipst.ac.th		และ	http://ipst-pisatest.ipst.ac.th		เพือ่เผยแพร่ข้อสอบให้ผูเ้รยีนทดสอบความรูข้องตนเอง	 

เป็นแหล่งเรยีนรูใ้ห้ครไูด้ใช้เป็นแนวทางในการพฒันาข้อสอบส�าหรบัประเมนิผลสมัฤทธิข์องผูเ้รยีน	รวมทัง้เพือ่รองรบัการประเมนิ

ที่เปลี่ยนจากการท�าข้อสอบในเล่มแบบทดสอบเป็นการใช้คอมพิวเตอร์ในการท�าแบบทดสอบ

	สสวท.	พัฒนาร่างข้อสอบประเมินผลการรู้เรื่อง	(Literacy)	ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	ตามแนวทาง	PISA	

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย	2	ฉบับ	และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	2	ฉบับ	และร่วมมือกับส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน	(สพฐ.)	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ระบบออนไลน์ข้อสอบ	PISA	สู่การประเมินในชั้นเรียนให้กับครู	จ�านวน	161	คน

สสวท.	พัฒนาข้อสอบวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ที่มีคุณภาพ	 1,656	 ข้อ	 เพื่อใช้ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ 

นักเรียน	โดยนักเรียน	คร	ูบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่สนใจ 

สามารถดูตัวอย่างข้อสอบและน�าข้อสอบไปใช้ในการวัดผล

ประเมนิผล	ผ่านทางระบบการสอบออนไลน์	(E-Testing)	ซึง่เป็น 

ระบบทดสอบในรูปแบบ	 Computer	 Based	 Test	 (CBT)	 

ที่ครูสามารถจัดชุดข้อสอบให้นักเรียนท�า	หรือให้นักเรียนเลือก

จัดชุดข้อสอบตามความสนใจเพื่อฝึกฝนและวัดระดับความรู้

ของตนเอง	 และทราบผลการสอบทันที	 รวมทั้งมีเฉลยข้อสอบ

อย่างละเอียด	และเผยแพร่ตัวอย่างข้อสอบจากระบบการสอบ

ออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์	 http://onlinetesting.ipst.ac.th		

และ	เฟซบุ๊ก	IPST	Online	Testing
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การพฒันาขอ้สอบส�าหรบัใช้ในการประเมนิและพฒันาสูค่วามเป็นเลศิทางคณติศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร์4.6

สสวท.	พฒันาข้อสอบส�าหรบัใช้ในการประเมนิ 

และพฒันาสู่ความเป็นเลศิทางคณติศาสตร์และวทิยาศาสตร์	

Thailand	 Educational	 Development	 and	

Evaluation	 Tests	 (TEDET)	 16	 ฉบับ	 และเผยแพร่

ผ ่านเว็บไซต์	 http://tedet.ac.th/InExam.html	 

เพ่ือใช้ประเมินระดับความสามารถด้านคณิตศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ของนักเรยีน	ซึง่ช่วยให้นกัเรยีนสามารถแก้ไข

จุดอ่อน	 เสริมจุดแข็ง	 และพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ

อย่างมปีระสทิธภิาพ	พร้อมทัง้ยกระดบัคณุภาพการเรียนรู ้

ของประเทศไทยให้ทัดเทียมกับนานาชาติต่อไป

การพัฒนาเครื่องมือวัดส�าหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พื้นฐาน (O-NET)  

วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
4.7

สสวท.	 ได้รับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการให้พัฒนากรอบการสร้างเครื่องมือวัดและเครื่องมือวัดส�าหรับ 

การทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน	(O-NET)	วชิาวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์	ชัน้ประถมศกึษาปีที	่6	ชัน้มธัยมศึกษา 

ปีที่	3	และชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	ระดับชั้นละ	2	ฉบับ	รวมจ�านวน	12	ฉบับ	เพื่อใช้ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนระดับชาติ	

ซึง่ผลการทดสอบทีไ่ด้สามารถน�าไปใช้ในการประกนัคณุภาพการศกึษา	การศกึษาวจิยั	และการพฒันาการจดัการเรยีนการสอนได้

การพัฒนากรอบการประเมินและเครื่องมือประเมินผลผู้เรียนร่วมกับ Newton Fund4.8

สสวท.	ร่วมมือกับโครงการ	Newton	Fund	ซึ่งด�าเนินการโดย	บริติช	เคานซิล	ประเทศไทย	พัฒนากรอบการประเมิน

และเครือ่งมอืการประเมนิส�าหรบัโรงเรยีนทีจั่ดการเรยีนรูด้้วยรปูแบบสะเตม็ศกึษาและต้นร่างเครือ่งมอืการประเมนิส�าหรบัโรงเรยีน

ที่จัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบสะเต็มศึกษา	ระดับประถมศึกษา	มัธยมศึกษาตอนต้น	และมัธยมศึกษาตอนปลาย	เพื่อเผยแพร่ให้แก่

ครูและบุคลากรทางการศึกษาน�าไปใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน	
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การพฒันาผู้มคีวามสามารถพเิศษดา้นวทิยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และเทคโนโลยี 

การพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) 

5

5.1

สสวท.	ได้ด�าเนินงานพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 (พสวท.)	มายาวนาน 

กว่า	30	ปี	ได้สร้างนักวิทยาศาสตร์ชั้นน�าที่ได้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ในระดับดีเด่นที่เป็นประโยชน์

ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมจ�านวนมาก

	ผลิตก�าลงัคน	โดยคดัเลอืกนกัเรยีนทีม่คีวามสามารถพเิศษทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เข้ารบัทนุโครงการพฒันา

และส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 (ทุน	 พสวท.)	 ประจ�าปีการศึกษา	 2560	 จ�านวน	 277	 ทุน	

ประกอบด้วย		ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	(ระดับมัธยมศึกษาปีที	่4)	จ�านวน	62	คน	ทุนระดับอุดมศึกษา	(ระดับปริญญาตรี)	

ในประเทศ	จ�านวน	170	คน	และทุนระดับอุดมศึกษาต่างประเทศ	จ�านวน	45	คน	

	พัฒนาศักยภาพ	โดยจัดค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน	ส�าหรับนักเรียนทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้ม ี

ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 (พสวท.)	 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	 4	 -	 5	 โดยเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู ้	 

ท�าการทดลอง	วิเคราะห์ข้อมูลนอกห้องเรียน	ผ่านกิจกรรมต่างๆ	เช่น	กิจกรรมแรลลี่วิทยาศาสตร์	กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์	กิจกรรม

ความคดิสร้างสรรค์	การศกึษาดงูานทางวทิยาศาสตร์	เป็นต้น	 

พร้อมกันนี้ยังได้มีโอกาสฟังบรรยายจากวิทยากรที่มีชื่อเสียง	

ซึง่เป็นรุ่นพ่ีบณัฑิต	พสวท.	เช่น	รศ.ดร.เจษฎา	เด่นดวงบรพินัธ์	 

อาจารย์คณะวทิยาศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	ดร.ศรณัย์	 

โปษยะจนิดา	รองผูอ้�านวยการสถาบนัวจิยัดาราศาสตร์แห่งชาติ	 

(องค์การมหาชน)	เป็นต้น	ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนทุน	พสวท.	ได้

ซาบซึ้งและเล็งเห็นประโยชน์ของการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์

และการประกอบอาชีพในสาขานี้	 เพื่อสร้างนักวิทยาศาสตร์

รุ่นใหม่พัฒนาประเทศ	ณ	ต�านานป่ารีสอร์ท	จังหวัดระยอง

 จดัการประชมุวชิาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เพือ่เยาวชน	(วทท.เพือ่เยาวชน)	ครัง้ที	่12	หวัข้อ	“วทิยาศาสตร์

พื้นฐานสู่นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนไทยแลนด์	 4.0”	 ระหว่าง 

วันที่	3	-	4	มิถุนายน	2560		ศูนย์นิทรรศการและการประชุม 

ไบเทค	กรงุเทพฯ	โดยมพีลอากาศเอกประจนิ	จัน่ตอง	รองนายก

รฐัมนตรทีีก่�ากบับรหิารราชการกระทรวงศกึษาธกิาร	เป็นประธาน

ในพธิเีปิด	มอบโล่รางวัลแก่ผู้สร้างชื่อเสียงและท�าคุณประโยชน์

ให้แก่โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	(พสวท.)	รวมทั้งปาฐกถาพิเศษ	
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งานนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต	 นักศึกษาในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี	 ได้น�าเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานทางวิชาการ	นอกจากนี้ภายในงานยังมี

กิจกรรมคู่ขนานที่มีประโยชน์ต่อนักเรียน	คร	ูและบุคคลทั่วไป	เช่น	กิจกรรมการบรรยายเรื่อง	แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ	

โดยสมาคมนักเรยีนทนุ	พสวท.	การอบรมเชงิปฏบิตักิารเรือ่ง	ตุก๊ตาแขนกลและเลเซอร์วาดภาพ	โดยพนัเอกสทิธโิชค	มกุเตยีร์	และ

การบรรยายพิเศษ	เรื่อง	วิทยาศาสตร์กับการสื่อสาร	โดยนายแทนไท	ประเสริฐกุล	บัณฑิต	พสวท.	เป็นต้น

	 สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในโครงการ	จ�านวน	1,704	คน	ซึ่งจากการด�าเนินงานตั้งแต่ปี	พ.ศ.	 2527	

สสวท.	สามารถผลิตบัณฑิต	พสวท.	ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานวิจัยและเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย	จ�านวน	1,250	คน

ปฐมนิเทศผู้รับทุน	 พสวท.	 ระดับปริญญา

ตร-ีโท-เอก	ปรญิญาโท-เอก	และปรญิญาเอก	

ศกึษาต่างประเทศ	ประจ�าปีการศกึษา	2560	

เมือ่วนัท่ี	20	มนีาคม	2560	ณ	โรงแรมรอแยล

เบญจา	สุขุมวิท	กรุงเทพฯ	

ปฐมนิเทศผู ้รับทุนวิจัยส�าหรับบัณฑิต

ทุน	พสวท.	หรือทุน	พสวท.	แรกบรรจุ	 

ประจ�าปี	พ.ศ.	2559	เมือ่วนัที	่24	กนัยายน	 

2560	ณ	ห้องประชุมสนั่น	สุมิตร	ชั้น	4	

อาคารปฏิบัติการ	สสวท.	
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	จัดงาน“พสวท.	ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม”	ครั้งที่	2	เมื่อวันที่	17	–	18	กรกฎาคม	2560	 

ณ	 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์	 เซ็นทรัลพลาซา	 ลาดพร้าว	 กรุงเทพฯ	 โดยมีพลอากาศเอกประจิน	 จั่นตอง	 รองนายกรัฐมนตร	ี 

เป็นประธาน	ภายในงานมกีารมอบเสือ้เกยีรติยศแก่บณัฑติ	พสวท.	ท่ีได้รบัคดัเลอืกเข้า	“DPST	Hall	of	Fame”	งานนีจ้ดัขึน้เพือ่เป็น

เวทีส�าหรับบัณฑิต	พสวท.	ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก	สสวท.		ได้น�าเสนอผลงาน	และน�าชิ้นงาน	สิ่งประดิษฐ์	หรือนวัตกรรม

มาแสดงในงาน	 และขับเคลื่อนผลงานวิจัยของบัณฑิต	พสวท.	 สู่ภาคเอกชน	 เพื่อให้บัณฑิต	 พสวท.	 มองเห็นเส้นทางสายอาชีพ

งานวิจัยที่ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	ที่มีความต้องการในสังคม	เศรษฐกิจ	และภาคอุตสาหกรรม	

การจัดท�ายุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลยีของประเทศ ปี พ.ศ. 2560 – 2579

5.2

สสวท.	 จัดท�ายุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ	 

ปี	พ.ศ.	2560	–	2579	เพือ่ตอบสนองเจตนารมณ์ของรฐับาลในการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศตามแผนยทุธศาสตร์ชาติ	 

20	ปี	(พ.ศ.	2560	–	2579)	และนโยบายการบริหารประเทศ	ตามวิสัยทัศน์ประเทศไทย	4.0		ยกระดับคุณภาพชีวิตในภาพรวม 

ของประชากรให้	“อยูด่	ีกนิด”ี	และมุง่สูก่ารพฒันาประเทศที	่“มัน่คง	มัง่คัง่	และยัง่ยนื”		โดยจดัท�าหนงัสอืถงึรฐัมนตรว่ีากระทรวง

ศกึษาธิการ	เพ่ือเสนอเรือ่งขออนมุติัยทุธศาสตร์และการด�าเนนิงานเกีย่วกบัผูม้คีวามสามารถพเิศษทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี

(พสวท.)	และครูทีม่คีวามสามารถพเิศษทางวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์	(สควค.)	ซึง่ขณะนีท้มีเลขานกุารรฐัมนตรว่ีาการกระทรวง

ศึกษาธิการ	 ได้เสนอเรื่องต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงนามถึงรองนายกรัฐมนตรี	 (พลอากาศเอกประจิน	 จ่ันตอง)	 

ให้ความเห็นชอบในเรื่องดังกล่าวและจะน�าเข้าคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป
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	คัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	ใน	7	สาขาวิชา	 

ได้แก่	 คณิตศาสตร์	 เคมี	 ชีววิทยา	 ฟิสิกส์	 คอมพิวเตอร์	 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ	 และดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร	์ 

210	คน	 เข้ารับการอบรมและคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยไปร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์	 วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ	

ประจ�าปี	พ.ศ.	2560	จ�านวน	32	คน

การจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ 5.3

สสวท.	 ด�าเนินงานโครงการนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศทางด้านวิชาการและเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยที่มี

ความสามารถด้านคณิตศาสตร	์วิทยาศาสตร์ได้แสดงตัว	และพัฒนาศักยภาพของตนให้สูงขึ้นเพื่อเป็นนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัย

ที่มีศักยภาพสูงชั้นน�าให้กับประเทศ

ผู้แทนประเทศไทยที่ได้รับคัดเลือกไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ

วิชาคณิตศาสตร์
จ�านวน	6	คน	ไปแข่งขัน	 
ณ	นครริโอ	เดอ	จาเนโร 

สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล	 
ตั้งแต่วันที	่	12	-	13	กรกฎาคม	2560

วิชาฟิสิกส์  
จ�านวน	5	คน	ไปแข่งขัน	 
ณ	เมืองยอร์คจาการ์ตาร	์ 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	 

ตั้งแต่วันที่	16	-	24	กรกฎาคม	2560

วิชาชีววิทยา  
จ�านวน	4	คน	ไปแข่งขัน	 

ณ	เมืองโคเวนทรี	สหราชอาณาจักร	 
ตั้งแต่วันที่	23	–30	กรกฎาคม	2560

วิชาวิทยาศาสตร์โลก
และอวกาศ  

จ�านวน	4	คน	ไปแข่งขัน	 
ณ	เมืองโกตดาซูร์	สาธารณรัฐฝรั่งเศส	 
ตั้งแต่วันที่	22	–29	สิงหาคม	2560

วิชาดาราศาสตร์
และฟิสิกส์ดาราศาสตร์  

จ�านวน	5	คน	ไปแข่งขัน	 
ณ	จังหวัดภูเก็ต	ประเทศไทย	 

ตั้งแต่วันที่	12	–21	พฤศจิกายน	2560

วิชาเคมี   
จ�านวน	4	คน	ไปแข่งขัน	 

ณ	จังหวัดนครปฐม	ประเทศไทย	 
ตั้งแต่วันที่	6	-	15	กรกฎาคม	2560

วิชาคอมพิวเตอร์ 
จ�านวน	4	คน	ไปแข่งขัน	 

ณ	กรุงเตหะราน	สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน	 
ตั้งแต่วันที่	28	กรกฎาคม	–	4	สิงหาคม	2560

งานเลีย้งสง่ผูแ้ทนประเทศไทยไปแขง่ขนัคณติศาสตร ์วทิยาศาสตรโ์อลมิปิกระหวา่งประเทศ

สสวท.	 จัดงานเลี้ยงส่งผู ้แทนประเทศไทยไป

แข่งขันคณิตศาสตร์	 วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ	

ประจ�าปี	พ.ศ.	2560		ในวิชาคณิตศาสตร	์คอมพิวเตอร์	เคม	ี

ชีววิทยา	ฟิสิกส	์วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ		ดาราศาสตร์

และฟิสิกส์ดาราศาสตร์	 เมื่อวันพุธที่	 28	 มิถุนายน	 2560		

ณ	ห้องอโนมาแกรนด	์ชั้น	 3	 โรงแรมอโนมา	ถนนราชด�าริ	

กรุงเทพฯ	 ด้วยการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและเอกชน	 

ทีเ่ลง็เหน็ถงึความส�าคญัทางด้านการศกึษา	ให้ทนุเด็กเรยีนด ี

ต่อยอดความรู้	เป็นตัวแทนประเทศสร้างชื่อในเวทีโลก		
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การจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย

ผู้แทนประเทศไทยที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ

สสวท.	 คัดเลือกและจัดส่งผู้แทนประเทศไทย	 8	 คน		

ไปแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย	 ประจ�าปี	 พ.ศ.	 2560	 

(	18th	Asian	Physics	Olympiad	)	ระหว่างวนัที	่1	-	9	พฤษภาคม	2560	

ณ	เมืองยากุ๊ตส์	สหพันธรัฐรัสเซีย	ผลปรากฏว่าผู้แทนประเทศไทย 

สามารถท�าได้	 1	 เหรียญทอง	 	 1	 เหรียญเงิน	 1	 เหรียญทองแดง	 

และ	4	เกียรติคุณประกาศ	

	สนับสนนุทนุการศกึษาให้กบันกัเรยีนในโครงการ	226	คน	ซึง่จากการด�าเนนิงานตัง้แต่ปี	พ.ศ.	2532	สสวท.	สามารถ

ผลิตบัณฑิตที่ส�าเร็จการศึกษากลับมาปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง	ๆ	ของรัฐ	50	คน

การพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 5.4

สสวท.	ด�าเนินโครงการนี้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา	ที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์

และคณติศาสตร์	ได้แสดงความสามารถให้เป็นทีป่ระจกัษ์	และได้พฒันาความสามารถอย่างเตม็ที	่นอกจากความสามารถพเิศษทาง

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่ถือได้ว่าเป็นคนเก่งแล้ว	นักเรียนทุกคนจะต้องเป็นคนดีมีคุณธรรม	และค�านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม 

เป็นหลัก	 เพราะคนเก่งที่ดีเท่าน้ัน	 จึงจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน	 ซ่ึงเยาวชน	 ครู	 และผู้ปกครอง 

ให้ความสนใจ	และตื่นตัวในการส่งนักเรียนเข้าสมัครสอบแข่งขันจ�านวนมากทุกปี

	 คัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	 ระดับประถมศึกษา	 เข้าโครงการพัฒนา 

อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร	์ ประจ�าปีการศึกษา	 2559	 (รอบที	่ 1)	 จ�านวน	 4,236	 คน	 เข้ารับเกียรติบัตรและ 

สื่อการเรียน	 เพื่อศึกษานอกเวลาเรียนและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์	 จากจ�านวนนักเรียนสมัครสอบท่ัวประเทศ	 จ�านวน	 

158,058	 คน	 และคัดเลือกนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการฯ	 (รอบท่ี	 2)	 จ�านวน	 410	 คน	 จากจ�านวนนักเรียนที่ได้รับ 

การคัดเลือก	รอบที่	1	จ�านวน	4,236	คน	แบ่งเป็นนักเรียนจากส่วนภูมิภาค	จ�านวน	218	คน	และนักเรียนในกรุงเทพฯ	จ�านวน	

192	คน	เข้ารับเหรียญรางวัลและเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และค่ายคณิตศาสตร์	

สำขำวิชำ
นักเรียนที่ได้รับเหรียญรำงวัล	(คน)

เหรยีญทอง เหรยีญเงนิ เหรยีญทองแดง เกยีรตคิณุประกำศ รวม

คณิตศาสตร์ 3 - 2 1 6

คอมพิวเตอร์ - 1 3 - 4

เคมี 2 2 - - 4

ชีววิทยา - 1 3 - 4

ฟิสิกส์ 2 3 - - 5

วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ - 2 2 - 4

ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ - 2 3 - 5

รวม 7 11 13 1 32
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พิธีมอบเหรียญรางวัลโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	ประจ�าปีการศึกษา	2559	 

เมื่อวันที่	28	มีนาคม	2560	ณ	ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค	กรุงเทพ	ฯ

จากผลการสอบคัดเลือกรอบที่	 1	 ในปีนี้	 เป็นที่สังเกตว่ามีนักเรียนเกือบทุกจังหวัดได้รับคัดเลือกเข้าโครงการฯ	 

แสดงให้เหน็ว่า	นักเรยีนผูม้คีวามสามารถทางวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์	กระจายอยูอ่ย่างทัว่ถงึทัง้ประเทศ		โดยเฉพาะนกัเรียน

ที่ได้รับคัดเลือกวิชาวิทยาศาสตร์	ต้องสอบภาคปฏิบัติด้วย	ท�าให้พบว่า	นักเรียนที่เข้าสอบทุกคน	ได้แสดงออกให้เห็นถึงคุณสมบัติ

พ้ืนฐานการเป็นนักวทิยาศาสตร์อย่างเด่นชดั	นกัเรยีนมคีวามอดทนสงูมากในการท�าการทดลอง	สงัเกตสิง่ทีเ่กดิขึน้จากการทดลอง	

จดบนัทกึและสรปุผล	จงึเชือ่มัน่ว่า	โครงการนีจ้ะมส่ีวนส�าคญัในการเพิม่นกัวทิยาศาสตร์รุน่ใหม่ทีม่ศีกัยภาพสงู	สามารถขบัเคลือ่น

ประเทศไทยสู่การพัฒนาได้อย่างยั่งยืนในอนาคต

วิชำ/ระดับชั้น
นักเรียนที่ได้รับเหรียญรำงวัล	(คน)

เหรยีญทอง เหรยีญเงนิ เหรยีญทองแดง รวม

วิทยาศาสตร์	ชั้นประถมศึกษาปีที่	3 16 31 54 101

วิทยาศาสตร์	ชั้นประถมศึกษาปีที่	6 17 34 49 100

คณิตศาสตร์	ชั้นประถมศึกษาปีที	่3 14 29 65 108

คณิตศาสตร์	ชั้นประถมศึกษาปีที	่6 15 32 54 101

รวม 62 126 222 410

สสวท.	 ได้ส่งสื่อการเรียนให้แก่นักเรียนในโครงการ	 เพื่อใช้ศึกษาด้วยตัวเองในเวลาว่างและเพิ่มพูนความรู้และทักษะ 

ให้เตม็ศกัยภาพ	นักเรยีนได้เข้าร่วมค่ายวทิยาศาสตร์และค่ายคณติศาสตร์		นอกจากนัน้	ยงัมกีารส่งเสรมิอย่างต่อเนือ่ง	อาทิ	นกัเรยีน 

ท่ีได้รบัรางวลัเหรยีญทอง	ทีก่�าลงัศกึษาในชัน้ประถมศกึษาปีที	่6	จะได้รบัสทิธิเ์ข้าสอบรอบท่ี	2	ส�าหรบัการแข่งขนัวทิยาศาสตร์โอลิมปิก 

ระหว่างประเทศ	 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	 (IJSO)	 	 นักเรียนท่ีได้รับเหรียญรางวัล	 จะได้รับเชิญเข้าสัมภาษณ์	 เพื่อคัดเลือกเข้า 

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส�าหรับเด็กและเยาวชน	(JSTP)	ของ	สวทช.	และได้รับเชิญให้สมัคร

เข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษอื่น	ๆ
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	 จัดข้ึนเพื่อให้นักเรียนท่ีได้รับเหรียญรางวัลในโครงการได้รับประสบการณ	์ 

เสริมสร้างความสนใจ	และต่อยอดความรู้ในการท�ากิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	จ�านวน	4	ครั้ง	ได้แก่

ก�าหนดการเข้าค่าย
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3			ณ	องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	(อวพช.)

 ค่ำยวิทยำศำสตร	์		 วันที่	2	-	4	พฤษภาคม	พ.ศ.	2560

 ค่ำยคณิตศำสตร	์		 วันที่	7	-	9	พฤษภาคม	พ.ศ.	2560

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6			ณ	บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร	อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

 ค่ำยวิทยำศำสตร	์		 วันที่	19	-	21	เมษายน	พ.ศ.	2560

 ค่ำยคณิตศำสตร	์		 วันที่	9	-	11	พฤษภาคม	พ.ศ.	2560

ค่ายโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจ�าปีการศึกษา 2559

การพัฒนานักเรียนและจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน 
The 12th World Cup of World Mathematical Olympiad : 12th WMO

สสวท.	ร่วมกบั	The	China	National	Committee	For	The	Wellbeing	Of	The	Youth	(CNC)	สาธารณรฐัประชาชนจนี	 

CMS	Education	Co.,	Ltd.	สาธารณรัฐเกาหลี	และบริษัท	เอดู	พาร์ค	จ�ากัด	จัดส่งผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขัน	The	12th  

World	Cup	of	World	Mathematical	Olympaid	(12th	WMO)	ตั้งแต่วันที่	10	–	15	สิงหาคม	2560		ณ	กรุงปักกิ่ง	สาธารณรัฐ

ประชาชนจนี	โดยมปีระเทศทีเ่ข้าร่วมการแข่งขนั	9	ประเทศ	ประกอบด้วย	สาธารณรฐัประชาชนจนี	สาธารณรฐัเกาหล	ีประเทศไทย	

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	มาเลเซีย	สาธารณรัฐอินโดนิเซีย	แคนาดา	สหราชอาณาจักร	และเครือรัฐออสเตรเลีย	มีนักเรียน

ที่เข้าร่วมการแข่งขัน	 113	 คน	 ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ผู้แทนประเทศไทยสามารถคว้ารางวัล	 1	 เหรียญทอง	 1	 เหรียญเงิน	 และ	 

6	เหรียญทองแดง
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การผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) 5.5

โครงการ	สควค.	ระยะที	่3		(พ.ศ.2556	-	2561)	มุง่ผลติครทูีม่คีวามรูค้วามสามารถพเิศษทางวทิยาศาสตร์	คณติศาสตร์	 

คอมพิวเตอร์ในระดับปริญญาโท	 เพื่อสอนวิชาฟิสิกส์	 เคมี	 ชีววิทยา	 คณิตศาสตร์	 และคอมพิวเตอร์	 ให้กับนักเรียนที่ม ี

ความสามารถพิเศษและนักเรียนทั่วไประดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	 	 เมื่อส�าเร็จการศึกษาแล้วได้รับการบรรจุเข้ารับราชการคร ู

ในกลุ่มโรงเรียนที่มีโครงการส�าหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	 โรงเรียนมาตรฐานสากล	 

และโรงเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอนของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	(สพฐ.)	เป็นหลัก

	 คัดเลือกผู้รับทุนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	 เข้ารับทุนโครงการส่งเสริมการผลิตคร ู

ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	 (ทุน	 สควค.)	 ระดับปริญญาโท	 ประจ�าปีการศึกษา	 2560	 ประเภท	 

Premium	112	คน	และประเภท	Super	Premium	3	คน

 	 ส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการของผู้รับทุนและครูพี่เลี้ยงในโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของโครงการ	 

โดยจดัอบรมเชงิปฏบิตักิารครผููส้อน	เพือ่พฒันาและส่งเสรมิผู้มคีวามสามารถพเิศษทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีบบห้องเรยีน

พิเศษ	ประจ�าปีงบประมาณ	2560		ณ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	จังหวัดนครราชสีมา	การอบรมครั้งที่	1	จัดขึ้นระหว่างวันที่	 

6	-	9	กุมภาพันธ	์2560	ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นผู้รับทุนประเภท	Premium	รุ่นที่	2	จ�านวน	168		คน	และครูพี่เลี้ยง	จ�านวน	76	คน	

และการอบรมครั้งที่	2	จัดขึ้นระหว่างวันที	่2	-	5	กรกฎาคม	2560		ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นผู้รับทุนประเภท	Premium	รุ่นที่	3	จ�านวน	

123	คน	และครูพี่เลี้ยง	จ�านวน	111	คน		ทั้งนี้	ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับการเสริมทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์	คณิตศาสตร์

และคอมพิวเตอร์	 เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนการสอน	 ตามหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์	 

ของ	 สสวท.	 หลักสูตร	 สอวน.	 (ขยายผล)	 และหลักสูตรโปรแกรมเสริม	 พสวท.	 รวมถึงมีองค์ความรู้ใหม่	 ในการจัดการเรียนรู้ 

ที่จ�าเป็นส�าหรับอนาคต

สสวท.	 แสดงความยินดีกับผู้รับทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มี

ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	(ทุนโครงการ	

สควค.)	ประเภท	Super	Premium		ศึกษาต่อและฝึกประสบการณ์

การสอนวชิาวทิยาศาสตร์	คณติศาสตร์		ณ	University	of	Wisconsin,	 

Oshkosh		สหรัฐอเมริกา

	 จัดกิจกรรมค่ายปลูกฝังคุณลักษณะความเป็นครูและกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ	 ส�าหรับผู้รับทุนประเภท	 Premium	 

รุ่นที่	3	จ�านวน	123		คน	ระหว่างวันที่	7	-	10	สิงหาคม	2560	ณ	ทรัพย์ไพรวัลย์แกรนด์โฮเต็ล	แอนด์	รีสอร์ท	จังหวัดพิษณุโลก		 

ผู้รับทุนจะได้รับการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนบรรจุเป็นข้าราชการครู	 รับทราบกฎระเบียบ	 กฎเกณฑ์	 สิทธิประโยชน์	

สวัสดิการต่าง	 ๆ	 และแนวปฏิบัติตนในการเข้ารับราชการ	 รวมทั้งได้รับการเสริมความรู้และทักษะที่จ�าเป็นส�าหรับการสอน 

ในศตวรรษที่	21	
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

	 ส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการของผู้รับทุนทางด้านภาษา		

โดยจดั	“ค่ายอบรมภาษาองักฤษอย่างเข้มภาคฤดรู้อน”	โครงการพฒันา 

ความรู้และทกัษะภาษาองักฤษ	ส�าหรบัผูร้บัทุนโครงการส่งเสรมิการผลติ 

ครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	 (สควค.)	 

ระดับปริญญาโท	ประเภท	 Premium	ส�าหรับผู้รับทุนรุ่นท่ี	 2	 จ�านวน	 

60	คน		ระหว่างวันที	่21	พฤษภาคม	ถึง	30	มิถุนายน	2560	ณ	สสวท.	 

โดยเน้นให้ผูเ้ข้าร่วมค่ายได้พัฒนาทกัษะการฟัง	การพูด	การอ่าน	การเขยีน	 

ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมต่าง	ๆ	เป็นระยะเวลา	6	สัปดาห์	พร้อมกันนี้ 

ผู้เข้าร่วมค่ายยังได้มีโอกาสเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากคุณแอนดรูว	 บิ๊กซ์	

และทีมงาน

การสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
6

จดัท�าข่าว	ภาพข่าว	บทความ	สือ่ประชาสมัพนัธ์ต่าง	ๆ 	รวมทัง้ภาพนิง่และภาพเคล่ือนไหว	เพือ่เผยแพร่ผลงานกจิกรรม

ต่าง	ๆ	ของ	สสวท.	ผ่านช่องทางและวิธีการที่หลากหลาย	ได้แก่

จัดท�าช่องทางการสื่อสารผลงาน	กิจกรรมต่าง	ๆ	และการแถลงผลงานที่โดดเด่นของ	สสวท.	ผ่านช่องทาง	Social	

Media	เช่น	เว็บไซต์	สสวท.		IPST	Thailand	Facebook

จัดท�าข่าวเผยแพร่ทางสื่อมวลชน	ได้แก	่หนังสือพิมพ์	นิตยสาร	วิทยุ	โทรทัศน์

การจัดแถลงข่าวผลงานที่โดดเด่น	และการจัดสัมภาษณ์พิเศษให้แก่สื่อมวลชน

การเผยแพร่ตัวอักษรวิ่งทางโทรทัศน์	เพื่อประกาศเชิญชวนให้กลุ่มเป้าหมายรับทราบ	หรือสมัครเข้าร่วมกิจกรรม	

ของ	สสวท.		







สสวท.	 ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการด�าเนินงานประชาสัมพันธ์ของ	 สสวท.	 ทั้งเครือข่าย 

สื่อมวลชนต่าง	 ๆ	 กิจกรรมเย่ียมประสานงานสื่อมวลชน	 และเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและเอกชน	 เช่น	 สถานีโทรทัศน	์	 

สถานีวิทยุ	หนังสือพิมพ์	เครือข่ายประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ	เป็นต้น		

	 สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในโครงการ	 398	 คน	 ซ่ึงจากการด�าเนินงานตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2539	 สสวท.	 

สามารถผลิตบัณฑิต	สควค.	ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง	ๆ	ของรัฐ	จ�านวน	4,568	คน	

การสื่อสารประชาสมัพนัธ์ผา่นสื่อสารมวลชน สื่อออนไลนแ์ละ Social Media เพื่อเผยแพรข่า่วสาร 
ผลงานและสร้างภาพลักษณ์องค์กร 

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการประชาสัมพันธ์

6.1

6.2
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การสร้างความตระหนักให้เยาวชนเห็นความส�าคัญของการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

7

 จัดเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้	ครั้งที่	12		ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาต	ิ 

(อพวช.)	 และสถาบันเกอเธ่	 ในหัวข้อ	“วัสดุศาสตร์”	 (Material	 Science)	 ระหว่างวันที่	 3	พฤศจิกายน	 -	 16	ธันวาคม	2559		 

จดัฉายทีศ่นูย์การเรยีนรูน้านมบีุค๊ส์	อทุยานวทิยาศาสตร์ของ	สวทช.		หอภาพยนตร์แห่งชาต	ิ	พพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์	ประเทศไทย	

จัตุรัสวิทยาศาสตร์	 อพวช.	 อุทยานการเรียนรู้จังหวัดนครศรีธรรมราช	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่	 ศูนย์วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 รวมท้ังจัดฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์สัญจร	 โดยได้รับความร่วมมือจาก 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาทั้ง	 19	 แห่งทั่วประเทศ	 เพื่อให้เยาวชนและผู้สนใจในส่วนภูมิภาคได้มีโอกาสชมภาพยนตร์และ

สนุกกับกิจกรรมวิทยาศาสตร์	 อันเป็นการสร้างความตระหนัก	 และส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ควบคู่ไปกับความสนุกสนาน

เพลิดเพลิน	เทศกาลนี้มีผู้เข้าชมภาพยนตร	์557,364	คน		

 จดัแสดงนทิรรศการในงานมหกรรมวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ	ณ	ศนูย์แสดงสนิค้าและการประชุมอมิแพค็	 

เมืองทองธานี	และจัดแสดงนิทรรศการร่วมกับหน่วยงานต่าง	ๆ 	อีก	5	ครั้ง		เพื่อเป็นการกระตุ้นการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร	์

คณิตศาสตร์	 และเทคโนโลยี	 ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายทั้งกระบวนการคิดวิเคราะห์การหาค�าตอบจากการสืบเสาะค้นหา 

การเรียนรู้จากการที่ได้ปฏิบัติจริง	ซึ่งจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนและผู้เข้าชมนิทรรศการ
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

 จัดท�านิตยสาร	สสวท.	ราย	2	เดือน	จ�านวน	6	ฉบับ	เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมความรู ้ทางด้านวิทยาศาสตร์	

คณิตศาสตร์	 และเทคโนโลยี	 เสนอความก้าวหน้าทางวิทยาการในด้านการศึกษาที่จะสนับสนุนการศึกษาของชาติให้ทันกับ 

เหตุการณ์ปัจจุบัน	เผยแพร่กิจกรรมและผลงานของ	สสวท.	พร้อมทั้งงานวิจัยและโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน	เพื่อให้คร	ู

นักเรียน	และผู้ที่สนใจท�าโครงงานได้ศึกษาแนวคิดและใช้ประโยชน์จากโครงงาน	โดยจัดท�าทั้งแบบสิ่งพิมพ์และแบบออนไลน์	

รวมทั้งเผยแพร่นิตยสารฉบับดิจิทัลผ่านเว็บไซต์	http://emagazine.ipst.ac.th

 เผยแพร่บทความและภาพอนิโฟกราฟิก	เพือ่สือ่สารความรูด้้านวทิยาศาสตร์	คณติศาสตร์	เทคโนโลย	ีและวศิวกรรม 

ผ่านเว็บไซต์และเฟซบุ๊ก	 โดยได้ร่วมมือกับทีมงานวิทย์สนุกรอบตัว	 ภาควิชาเคมี	 คณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหิดล		 

ในการจัดท�าภาพอินโฟกราฟิกเพื่อเผยแพร่ความรู้รอบตัวที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์	คณิตศาสตร์	และเทคโนโลยี

ประชุมหารือเตรียมการประชุมระดมความคิดเห็น	

เรื่องแนวทางการปรับปรุงนิตยสาร	 สสวท.	 ซึ่งได้เชิญ

ตัวแทนส�านักพิมพ์เอกชน	 ตัวแทนครูจากโรงเรียน	

บัณฑิต	พสวท.	ครู	สควค.	และสมาชิกนิตยสาร	สสวท.	

เพื่อระดมความคิดเห็นในเรื่องแนวทางการปรับปรุง

นิตยสาร	 สสวท.	 เมื่อวันที่	 28	 เมษายน	 พ.ศ.2560	 

ณ	ห้องประชุมสนั่น	สุมิตร	สสวท.	

 จัดท�าคลิปรายการ	"รู้ทันรู้คิด	วิทย์คณิต	กับ	สสวท."	

เผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์	 ผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์	 

เพือ่สร้างความตระหนกัให้เยาวชน	และประชาชนทัว่ไป	เหน็ความส�าคญั 

ของการเรียนรู้และใช้วิทยาศาสตร	์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี	อาทิ		

วันส่ิงแวดล้อมโลกและวันทะเลโลก	 วันประชากรโลก	 ผลงานวิจัย 

ของบัณฑิต	พสวท.	"DPST	HALL	OF	FAME"	
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การประเมินผลองค์กรประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 25608.1

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร
ให้เป็นองค์กรแห่งคุณภาพและยกระดับคุณภาพบุคลากรโดยใช้ระบบสมรรถนะ

8

 ประเมนิผลการด�าเนนิงานประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560	โดยทีป่รกึษาจากภายนอก	คอื	บรษิทั	ทรสิ	คอร์ปอเรชัน่	 

จ�ากัด	ท�าหน้าที่ประเมินผลการด�าเนินงานครอบคลุม	4	มิติ	ประกอบด้วย	มิติที่	1	ผลสัมฤทธิ์ทางพันธกิจ	มิติที่	2	ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย	มิติที่	 3	ประสิทธิภาพ	และมิติที่	 4	ก�ากับดูแลกิจการและพัฒนาองค์กร	ซึ่งทั้ง	4	มิติเป็นกรอบการประเมินผลตาม

มาตรฐานที่ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	(ก.พ.ร.)	ก�าหนด	

 จัดท�าแผนการบริหารความเสี่ยงประจ�าปีส�าหรับใช้ระบุแนวทางและแผนจัดการความเสี่ยง	และมีการทบทวน	 

ปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป	 เพื่อให้องค์กรสามารถด�าเนินงานได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

ที่ก�าหนดไว้

ผลการด�าเนินงานในภาพรวม	 สสวท.	 ได้คะแนนรวม	 4.3802	 คะแนนจากคะแนนเต็ม	 5	 คะแนน	 ซึ่งถือว่า 

ผลการด�าเนนิงานในภาพรวมดกีว่าเป้าหมาย	เมือ่จ�าแนกเป็นมติกิารด�าเนนิงาน	ประกอบด้วย	4	มติ	ิมติทิีไ่ด้รบัผลประเมนิสงูทีส่ดุ	 

คือ	 ผลสัมฤทธ์ิตามพันธกิจ	 ได้คะแนน	 5.0000	 คะแนน	 ซึ่งถือว่าผลการด�าเนินงานด้านนี้อยู่ในระดับดีมาก	 รองลงมาคือ 

ประสิทธิภาพ	 ได้คะแนน	 4.7390	 คะแนน	 มิติการก�ากับดูแลกิจการและพัฒนาองค์กร	 ได้คะแนน	 4.4727	 คะแนน	 ส่วนมิต ิ

ผู้มีส่วนได้เสียเป็นมิติที่ได้คะแนนน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับมิติอื่น	ๆ	โดยได้คะแนนอยู่ที่	3.3102	คะแนน

ผลคะแนนในแต่ละมิติและผลคะแนนในภาพรวม

ด้ำนผลสัมฤทธิ์ตำมพันธกิจ
ร้อยละ	30.0

ได้คะแนน	5.0000	คะแนน

มิติที่	2	ดำ้นผู้มีส่วนได้เสีย
ร้อยละ	25.0
ได้คะแนน	3.3102	คะแนน

ดำ้นกำรก�ำกับดูแลกิจกำร
และพัฒนำองค์กร 
ร้อยละ	30.0
ได้คะแนน	4.4727	คะแนน

ด้ำนประสิทธิภำพ	
ร้อยละ	15.0

ได้คะแนน	4.7390	คะแนน

ภำพรวม
ร้อยละ	100.0

ได้คะแนน	4.3802	คะแนน

การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน8.2
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

 ตดิตามผลการด�าเนินงานอย่างต่อเน่ือง	และมกีารประเมนิผลการควบคมุภายในและประเมนิคณุภาพการปฏบิตังิาน 

อย่างเพียงพอ	 โดยมีกระบวนการประเมินและรายงานผลทุกเดือนอย่างเป็นระบบ	 รวมท้ังสรุปเป็นรายไตรมาสและน�าเสนอ 

ให้ผู้ที่เก่ียวข้องพิจารณาและด�าเนินการแก้ไขปรับปรุง	 เพื่อให้เช่ือมั่นได้ว่าระบบการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ	

สสวท.	จะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในองค์กร

 บริหารจัดการความรู้ของบุคลากร	สสวท.	เพื่อสร้างความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	โดการสนับสนุนให้บุคลากร 

ทุกกลุม่และทกุระดบัมทีศันคติทีดี่	มแีนวความคิด	ตลอดจนมส่ีวนร่วมในการด�าเนนิการและพฒันาการจดัการความรู้อย่างสม�า่เสมอ

และต่อเนื่อง	โดยจัดกิจกรรม	Show	&	Share	และถ่ายทอดองค์ความรู้	

 บ�ารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	14	ระบบ	เพื่อให้งานสนับสนุนบริการสารสนเทศมีประสิทธิภาพ	สามารถ 

รองรับการใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง	 ปรับเปลี่ยนระบบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมปัจจุบันหรือเพิ่มเติมคุณสมบัติเมื่อมี 

ความต้องการใหม่เกดิขึน้และมผีลต่อการเปลีย่นแปลงระบบ	รวมถงึการยกระดบัให้สามารถใช้ระบบต่าง	ๆ 	ได้จากทกุทีผ่่านระบบ

เครือข่าย	(Mobile	Office)	

 อบรมบคุลากรของ	สสวท.	ในทกัษะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ	5	หลกัสตูร	ได้แก่	(1)	การใช้งาน	WordPress	เบือ้งต้น	 

ส�าหรับ	Web	Master	 ของ	 สสวท.	 (2)	 การใช้งานระบบฐานข้อมูลทางการศึกษาวิทยาศาสตร์	 คณิตศาสตร์	 และเทคโนโลยี	 

ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	 (3)	 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์,	 ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส	์ 

(4)	การสร้างแบบสอบถามออนไลน์	 โดยใช้	Google	Form	และ	 (5)	หลักสูตรสารพันเทคนิคและลูกเล่นใน	Microsoft	Excel	

โดยมีผู้เข้ารับอบรม	174	ราย

 อบรมบคุลากร	สสวท.	ด้านสือ่ดจิทิลั	เพือ่ตอบสนอง 

ความจ�าเป็นในการใช้ของแต่ละกลุ่มงาน	 5	 หลักสูตร	 ได้แก่	 

(1)	 iBook	 Author	 for	 Educators	 	 (2)	 การพัฒนาคุณภาพ 

ทางการศึกษาโดยการใช้เคร่ืองมือดิจิทัล	 (3)	 การใช้เครื่องมือ	 

ICT	 เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน	 (4)	 การใช้งาน	 G	 Suite	 

เพื่อการท�างานเบื้องต้น	และ	 (5)	Microsoft	Learning	Tools	 

and	Education	Apps	โดยมีผู้เข้ารับอบรม	84	ราย

การฝึกอบรมบุคลากรของ สสวท. ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ

การจัดการความรู้ (Knowledge Management)

การบ�ารุงรักษาระบบสารสนเทศขององค์กรเพื่อขยายขีดความสามารถขององค์กร

การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

8.3

8.4

8.5
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การพฒันาสมรรถนะบุคลากร สสวท.

 พัฒนาสมรรถนะของบคุลากรตามมาตรฐานท่ีก�าหนด	โดยจดักจิกรรมท่ีสนบัสนนุการพฒันาศกัยภาพของพนกังาน

เพือ่ให้มสีมรรถนะท่ีสงูขึน้	ภายใต้แนวทางในการส่งเสรมิและพฒันาพนกังานในรปูแบบต่าง	ๆ 	ผ่านกจิกรรมการฝึกอบรมและพัฒนา

ตามที่ก�าหนดในแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล	จ�านวน	1,829	ราย	ดังนี้

สมรรถนะ หลักสูตร จ�านวนผู้เข้าอบรม 
(ราย)

1. สมรรถนะพื้นฐาน

ทักษะทางภาษา	 PSMT	English	Camp	(เข้าร่วมกับ	สควค.) 4

2. สมรรถนะหลัก (Core Competency)

Professionalism	 ทักษะการน�าเสนออย่างมืออาชีพ 32

Standard	Reference การเขียนหนังสือราชการ	หนังสือโต้ตอบและรายงาน 
การประชุม	รุ่นที่	11

33

Team	Synergy การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานใหม	่We	are	IPST	รุ่นที่	14 36

3. สมรรถนะบริหาร (Managerial  Competency)

Supervision หลักสูตรการก�ากับดูแลงาน	รุ่นที่	3 33

Supervision หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร	Global		Mini	MBA	
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1

Change	Management/Supervision หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	(ADVANCE	LEADERSHIP	
COURSE)	ของสถาบันฝึกอบรมผู้น�าคานาอาน	 
ณ	สาธารณรัฐเกาหลี

3

Change	Management การบริหารจัดการโครงการและก�าหนดภาระงาน 41

Supervision การพัฒนาผู้บริหาร	สสวท. 26

4. สมรรถนะกลุ่มงาน (Functional Competency)

วิชาการ การพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ 155*

วิชาการ การบรรยายพิเศษทางวิชาการ 470*	

บริหาร/วิชาการ/อ�านวยการ การพัฒนาตามนโยบายและความต้องการของ	สสวท. 676*

วิชาการ/อ�านวยการ สนับสนุนทุนการศึกษา 12

บริหาร/วิชาการ/อ�านวยการ ประชุม	สัมมนา	ดูงาน	ปฏิบัติงาน	ร่วมกิจกรรม	 
(ต่างประเทศ)

90*

บริหาร/วิชาการ/อ�านวยการ การส่งพนักงานเข้าอบรมกับหน่วยงานภายนอก	 217*

*	หมายถึง	นับคนซ�้า
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การเสรมิสรา้งความผูกพันของบุคลากร สสวท.

 จดักจิกรรมส่งเสริมความผกูพัน	(Engagement)		ของพนกังาน	เพือ่เป็นแรงขับเคลือ่นส�าคญัท่ีจะน�าไปสูป่ระสทิธิภาพ 

ขององค์กรและผลงานของพนักงาน	 โดยผ่านรูปแบบการจัดที่หลากหลาย	 ครอบคลุมพนักงานแต่ละกลุ่ม	 แต่ละช่วงวัย	 โดยม ี

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	889	ราย	ดังนี้

ที่ กิจกรรม จ�านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
(ราย)

1 กิจกรรม		“IPST	#	14	MEET	&	GREET”	 43

2 กิจกรรม	“สร้างสุขในการท�างาน”	รุ่นที่	1 52

3 กิจกรรม	“สร้างสุขในการท�างาน”	รุ่นที่	2 46

4 กิจกรรม	“สร้างสุขในการท�างาน”	รุ่นที่	3 24

5 กิจกรรม	“สร้างสุขในการท�างาน”	รุ่นที่	4 23

6 ผู้อ�านวยการเชิญผู้ปฏิบัติงานใหม่พบ 34

7 การศกึษาดงูานนทิรรศการ	“ชราแลนด์	ดนิแดนวนัเดอร์เวลิด์”																																								 10

8 การส�ารวจความคิดเห็นกิจกรรมการเสริมสร้างความผูกพัน 135

9 บรรยายเรื่อง	“การดูแลสุขภาพด้วยวิถีธรรมชาติ” 45

10 กิจกรรม	“ตลาดนัดความสุข” 140

11 กิจกรรมบนรถบัสงานสัมมนา 300

12 ONE	DAY	TRIP	AYUTTHAYA	

ตามรอยวัฒนธรรม	พัฒนาจิต	เพิ่มพลังใจ	ในอยุธยา

37
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ความร่วมมือส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย ี
ร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนทัง้ในและต่างประเทศ

การผลักดันสะเต็มศึกษาเพื่อเตรียมก�าลังคนในอนาคต	 ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีการแข่งขันสูง	 จะต้อง

อาศยัการมส่ีวนร่วมของทกุภาคส่วน	เช่น	ภาครฐั	รฐัวสิาหกจิและเอกชน	ในการพฒันากจิกรรมการเรยีนรูส้ะเตม็ศกึษา	การพัฒนา

ครูและบุคลากรสะเต็ม	และการส่งเสริมให้ทูตสะเต็ม	เข้าไปมีบทบาทในการส่งเสริมการเรียนรู้	และสร้างแรงบันดาลใจต่ออาชีพ

ด้านสะเตม็และการปรบัเปลีย่นการประเมนิในโรงเรยีนและระดบัชาต	ิให้สอดคล้องกบัสะเตม็ศกึษา	โดยมุง่เน้นการประเมนิความรู	้ 

ควบคู่ไปกับทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์	คณิตศาสตร์	และเทคโนโลยี	รวมทั้งพัฒนาระบบการประเมินให้ครอบคลุม

การวิเคราะห์	คิดสร้างสรรค์	และการแก้ปัญหาในชีวิตจริง

กิจกรรมการขับเคลื่อนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 เพื่อสร้างความตระหนักด้านสะเต็มศึกษา 

ในประเทศไทย	Public	and	Private	Partnership	(PPP)	ประจ�าปีงบประมาณ	2560	ประกอบด้วย

การขยายเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชน

สสวท.	 ได้ด�าเนินกิจกรรมการขับเคลื่อนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 เพื่อสร้างความตระหนัก

ด้านสะเต็มศึกษาในประเทศไทย	 โดยมีการประชุมเพื่อขยายเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชน	 ระหว่างวันท่ี	 

1	ตุลาคม	2559	-	30	กันยายน	2560	ดังนี้

ล�าดับที่ วัน เดือน ปี รายช่ือหน่วยงาน

1 4	ตุลาคม	2559 บริษัท	เซ็นทรัลพัฒนา	จ�ากัด	(มหาชน)

2 7	ธันวาคม	2559 สถานสอนภาษาเอ.ยู.เอ.	(A.U.A	Language	Center)

3 21	ธันวาคม	2559 บริษัท	โพสต์	อินเตอร์เนชั่นแนล	มีเดีย	จ�ากัด

4 4	มกราคม	2560 บริษัท	น�้าตาลมิตรผล	จ�ากัด

5 2	กุมภาพันธ์	2560 บริษัท	ไอบีเอ็ม	ประเทศไทย	จ�ากัด

6 3	กุมภาพันธ์	2560 บริษัท	ดาวเคมิคอลประเทศไทย	จ�ากัด

7 8	กุมภาพันธ์	2560 Global	Enterpreneurship	Thailand

8 15	กุมภาพันธ์	2560 Infinia	Payment	Systems	Co.,	Ltd

9 16	มีนาคม	2560 บริษัท	Apple	Thailand	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

10 21	มีนาคม	2560 บริษัท	พีรพัฒน์	เทคโนโลยี	จ�ากัด	(มหาชน)

11 30	มีนาคม	2560 บริษัท	ออนป้า	จ�ากัด	

12 10	เมษายน	2560 Worlddidac	Asia	Secretariat	Office
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ล�าดับที่ วัน เดือน ปี รายช่ือหน่วยงาน

13 9	พฤษภาคม	2560 CNN	(STEMScope	products)

14 8	มิถุนายน	2560 บริษัท	เวสเทิร์น	ดิจิตอล	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

15 19	มิถุนายน	2560 บริษัท	เมกาเคม	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)

16 6	กรกฎาคม	2560 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ	(Thailand	Creative	&	Design	Center,	TCDC)

17 27	กรกฎาคม	2560 Ciputra	Foundation,		สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

18 11	สิงหาคม	2560 Beijing	Association	for	Science	and	Technology	(BAST)		 

สาธารณรัฐประชาชนจีน

19 17	สิงหาคม	2560 The	Association	of	Thai	Professionals	in	America	and	Canada	(ATPAC)

20 24	สิงหาคม	2560 บริษัท	ไทยลักซ์	เอ็นเตอร์ไพรส์	จ�ากัด	(มหาชน)

การสนับสนุนหาทุนและสิทธิประโยชน์ของกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ

กิจกรรม/โครงการ

	1.		กำรประชุมวิชำกำรวิทยำศำสตร์	คณิตศำสตร์ในโรงเรียน	ระดับชำต	ิครั้งที่	23	(วทร.	23)

1.1			Chevron	Enjoy	Science

1.2			องค์การค้าของ	สกสค.

1.3			บริษัท	Robot	Galaxy	Kids	จ�ากัด

1.4			มูลนิธิพลังแห่งการเรียนรู้

1.5			บริษัท	เอดู	พาร์ค	จ�ากัด

1.6			ธนาคารออมสิน

1.7			บริษัท	ปตท.	เคมิคอล	จ�ากัด	(มหาชน)

1.8			บริษัท	อักษร	เอ็ดดูเคชั่น	จ�ากัด

1.9			บริษัท	ภาดา	เอ็ดดูเคชั่น	จ�ากัด

1.10		บริษัท	อินโนเวตีฟ	เอ็กเพอริเมนต์	จ�ากัด

นอกจากนี้	 สสวท.	 ได้ด�าเนินการประสานงานกับภาครัฐและเอกชนท่ีเป็นเครือข่ายเพื่อการสนับสนุนหาทุนและสิทธิ

ประโยชน์ของกิจกรรมและโครงการต่าง	ๆ	ของ	สสวท.	ซึ่งสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
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กิจกรรม/โครงการ

1.11		CC	Knowledge	Links

1.12		McGraw-Hills	International

1.13		สมาคมครูวิทยาศาสตร์	คณิตศาสตร	์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

1.14		Expenovate	Pte	Ltd.

1.15		บริษัท	แกมมาโก	้(ประเทศไทย)	จ�ากัด

1.16		บริษัท	ซีเอ็ดยูเคชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)

1.17		บริษัท	วรธันย์	เทคโนโลยี	จ�ากัด

1.18		โรงเรียนก�าเนิดวิทย์

1.19		บริษัท	นานมีบุ๊คส	์อินโนเวชั่น	จ�ากัด

1.20		บริษัท	โอเพ่นเทค	จ�ากัด

1.21		บริษัท	คาสิโอ	มาร์เก็ตติ้ง	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

1.22		บริษัท	เอดดูสเปก	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

	2.		โครงกำรกำรแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่ำงประเทศ	ครั้งที่	49	(ICHO49)

2.1			ธนาคารออมสิน

2.2			บริษัท	เวสเทิร์น	ดิจิตอล	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

2.3			บริษัท	เนสท์เล่	(ไทย)	จ�ากัด																											

2.4			บริษัท	การบินไทย	จ�ากัด	(มหาชน)																			

2.5			บริษัท	โพสต์	อินเตอร์เนชั่นแนล	มีเดีย	จ�ากัด					

2.6			บริษัท	คาสิโอ	มาร์เก็ตติ้ง	(ประเทศไทย)	จ�ากัด				

2.7			McGraw-Hill	International																						
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

สรุปกิจกรรมของภาครัฐและภาคเอกชนที่มีเครือข่ายความร่วมมือกับ สสวท. 

กิจกรรม รายช่ือภาครัฐ/เอกชน รายละเอียดงาน

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา 
ผู้น�าการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา 
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สายอาชีพ

มูลนิธิเทมาเส็ก
National	 Institute	of	 Education	
สาธารณรัฐสิงคโปร์,
ส�านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา

จดัการอบรมเชงิปฏบิตักิารด้านสะเตม็ศกึษาส�าหรบั 
ครอูาชวีศกึษา	เพือ่เตรยีมวทิยากรหลักส�าหรบัร่วม
เขยีนหลักสูตรสะเตม็ศึกษา	เพือ่เตรยีมความพร้อม
สู่สายอาชีพ

Dare2Drone:	โลด	โผน	โดรน	ทะยาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แนะน�ากิจกรรมด้านสะเต็มศึกษาเกี่ยวกับการบิน	
(โดรน)	

อบรมปฏิบัติการเคมีย่อส่วน บริษัท	ดาวเคมิคอลประเทศไทย	
จ�ากัด

เพื่อแนะน�าการปฏิบัติการเคมีย่อส่วนซ่ึงสามารถ 
จะท�าปฏบิตักิารได้โดยใช้สารจ�านวนน้อยในห้องเรยีน

เสวนางาน	“STEM	Connex:	Be	Inspired	
with	60	minutes	Talk”

Worlddidac	Asia การเสวนาเกี่ยวกับการบูรณาการสะเต็มศึกษาใน
หวัข้อย่อยต่าง	ๆ 	เช่น	การจดัการสอน	และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

STEM	Young	Pilot	Challenge	2017 บริษัท	การบินไทย	จ�ากัด	(มหาชน)
และ	บริษัท	โรลส์	รอยซ์	
ประเทศไทย	จ�ากัด

จัดประกวดส่ิงประดิษฐ์เกี่ยวกับการบิน	 แข่งขัน 
การประกวดเครื่องบินพลังยาง	 ในมหกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 ณ	 อิมแพค		
เมืองทองธานี	 เพื่อคัดเลือกนักเรียนระดับ	 ม.ต้น
เข้าร่วมค่ายของการบินไทย	 และนักเรียนระดับ	 
ม.ปลาย	 ไปเดินทางดูงานที่	 บ.โรลส์รอยซ์	 ณ	
สาธารณรัฐสิงคโปร์

บรรยายสร้างแรงบนัดาลใจ	"Never	let	your	 
fears	get	in	the	way	of	your	dreams	-	one	 
man's	journey	to	the	stars"	จาก	Dr.	Albert	 
Sacco	Jr.	อดีตนักบินอวกาศ	NASA

The	Association	of	Thai	 
Professionals	in	American	
and	Canada	(ATPAC)

สร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับอาชีพทางการบิน 
ในระหว่างการจดังานสปัดาห์วทิยาศาสตร์	ณ	อมิแพค	
เมืองทองธานี

Workshop	ในหัวข้อ	“การประยุกต์ใช้
เครื่องค�านวณวิทยาศาสตร์ในการสอน
คณิตศาสตร์ระดับมัธยม”

บริษัท	Casio	Marketing	
ประเทศไทย	จ�ากัด

อบรมครูระดับมัธยมศึกษา	จ�านวน	22	คน	 
และนักวิชาการ	สสวท.	จ�านวน	1	คน	ณ	สสวท.

อบรมครูเรื่องสะเต็มศึกษา บริษัท	ยูนิไทย	กรุ๊ป	จ�ากัด อบรมครูจ�านวน	 6	 โรงเรียนที่มีที่ตั้งบนเกาะช้าง	
จ.ตราด	 โดยจัดอบรมที่โรงเรียนวัดสลักเพชรและ
โรงเรียนบ้านคลองพร้าว	จ.ตราด
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การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้น�าการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา 
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สายอาชีพ

การศึกษายุคปัจจุบันในยุคประเทศไทย	 4.0	 จ�าเป็นต้องปรับบทบาทการเรียนการสอน	ซึ่งสะเต็มศึกษาเป็นทางออก 

ในการพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะ	มีศักยภาพพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานได้

สสวท.	 ได้ด�าเนินโครงการความร่วมมือพัฒนาผู้น�าการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่สายอาชีพ	 

(Instructional	 Leadership	 in	 STEM	 Education	 for	 Skilled	 Ready	Workforce:	 VSTEM)	 ร่วมกับมูลนิธิเทมาเส็ก	 

สถาบนัการศกึษาแห่งชาติสงิคโปร์	และส�านกังานเลขาธกิารอาชวีศกึษา	(สอศ.)	โดยคดัเลอืกและอบรมครู	อาจารย์	และนกัวชิาการ 

ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย	 ในระบบการศึกษาข้ันพื้นฐาน	 สถาบันอาชีวศึกษา	 และ

มหาวิทยาลัยราชภัฏหรือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	 ให้เป็นผู้น�าการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพ 

การใช้แนวทางสะเต็มจัดการเรียนการสอนทั้งในระบบการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย	 

และระบบอาชีวศึกษา		การอบรมนี้ใช้หลักสูตรที่พัฒนาโดยสถาบัน	National	Institute	of	Education	(NIE)	ภายใต้	Nanyang	

Technical	 University	 จากประเทศสิงคโปร์	 ซึ่ง	 NIE	 เป็นสถาบันการอบรมครูเพียงแห่งเดียวในประเทศสิงคโปร์	 จุดประสงค ์

ของโครงการในระยะยาว	 ก็คือ	 เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบการใช้หลักสูตรสะเต็มศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ	 รวมทั้ง 

เตรยีมความพร้อมให้นกัเรยีนในการเรยีนต่อสายอาชพีหรอืประกอบอาชพี	ได้ใช้สะเต็มศกึษาในการใช้ชวีติได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

แถลงข่าวโครงการความร่วมมอืพฒันาผูน้�าการเรยีนการสอนสะเตม็ศกึษาเพือ่เตรยีมความพร้อมสูส่ายอาชพี	 

ในวันที่	 24	 กุมภาพันธ์	 2560	ณ	 โรงแรม	 S31	 กรุงเทพฯ	 ซึ่งสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี	 (สสวท.)	 และส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	 (สอศ.)	 ร่วมมือกับมูลนิธิเทมาเส็ก	 

และสถาบนัการศกึษาแห่งชาตสิงิคโปร์	ประเทศสงิคโปร์	ในการขบัเคลือ่นและขยายแนวทางการสอนสะเตม็

ไปสู่ระบบอาชีวศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพในอนาคต
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

กิจกรรม STEM Young Pilot Challenge 2017

การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนาน	 

ปล่อยด้วยมือ	 Indoor	 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	 (STEM	 

Young	 Pilot	 Challennge	 2017)	 ผู ้รับรางวัลได้แก่	 

รางวลัที	่1	ทมีโรงเรียนไทยรฐัวทิยา	31	จงัหวดัแพร่	รางวลัที	่2	 

จากโรงเรียนวัดหนองสมัคร	 จังหวัดสระบุรี	 และรางวัลที่	 3	 

โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร	จังหวดันครนายก	พร้อมเกยีรตบิตัร	 

โดยมีทีมที่ผ่านการคัดเลือกมาแข่งขัน	 จ�านวน	 22	 โรงเรียน	

ภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	

ประจ�าปี	 2560	ณ	 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค	

เมืองทองธานี	จังหวัดนนทบุรี	เมื่อวันที่	17	สิงหาคม	2560

การแข่งขนัอากาศยานบงัคบัด้วยวทิย	ุความคดิสร้างสรรค์	 

บินประกอบดนตร	ีเข้าจงัหวะเสยีงเพลง	(Fantasy	Flying	Machine)	 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	(STEM	Young	Pilot	Challennge	 

2017)	 โดยรางวัลชนะเลิศ	 ได้แก่	 ทีมจากโรงเรียนสามัคคีวิทยา	 

จังหวัดเชียงราย	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี	 1	 จากโรงเรียน

ฟากกว ๊านวิทยาคม	 จังหวัดพะเยา	 และรางวัลรองชนะเลิศ	 

อันดับที่	 2	 จากโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร	 จังหวัดกาญจนบุรี	 

ภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 ประจ�าปี	 

2560	 ณ	 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค	 เมืองทองธานี	

จังหวัดนนทบุร	ีเมื่อวันที่	21	สิงหาคม	2560

การแข่งขันอากาศยานด้วยวิทยุ	 ความคิดสร้างสรรค ์

บินประกอบดนตรี	 เป็นการออกแบบและสร้างอากาศยานฯ	 ขึ้นเอง	 

ตามหลักอากาศพลศาสตร์พื้นฐาน	 โดยให้ผู ้ เข ้าแข่งขันสร้าง 

อากาศยานฯ	 ที่จินตนาการมาจากคน	 สัตว์	 สิ่งของที่เราใช้ใน

ชีวิตประจ�าวัน	 เช่น	 คน	 การ์ตูน	 สัตว์	 (ที่ไม่ใช่สัตว์ปีก)	 ผลไม	้ 

ยานพาหนะ	 เฟอร์นิเจอร์	 เครื่องใช้ไฟฟ้า	 เครื่องใช้ในครัวเรือน	 

เครื่องดนตร	ี เครื่องประดับ	 เคหะสถาน	 โลกอวกาศ	 ฯลฯ	บินแสดง

ท่าทางการบินตามจังหวะเสียงเพลง	 มีโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือก 

เข้าแข่งขัน	จ�านวน	8	โรงเรียน
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กิจกรรม Dare2Drone “โลด โผน โดรน ทะยาน”

กิจกรรม	Dare2Drone	“โลด	โผน	โดรน	ทะยาน”		จัดขึ้นเมื่อวันที่	5	เมษายน	2560		ณ	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร	์

บางเขน	 และทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศให้แก่เยาวชนไทย	 ผ่านกิจกรรมเก่ียวกับการบิน	 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน 

รักการเรียนวิทยาศาสตร์	 คณิตศาสตร์	 และเทคโนโลยี	 และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียนในการประกอบอาชีพเก่ียวกับ 

การบินในอนาคต	 โดย	 มี	 ดร.ไชยวัฒน์	 กล�่าพล	 อาจารย์ประจ�าภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ	 และหัวหน้าห้อง 

ปฏิบัติงานวิจัย	iSAAC	Laboratory	คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	เป็นวิทยากรพิเศษในกิจกรรมนี้		

กิจกรรมน้ีมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 3	 -	 4	 เป็นตัวแทนจากโรงเรียนในทุกสังกัด	 ส่งเรียงความในหัวข้อ 

"อาชีพการบินและแรงบันดาลใจในการบิน"	 ซึ่งผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ	 ได้รับคะแนน	 7.5	 คะแนนข้ึนไป	 เข้าร่วม

กิจกรรม	จ�านวน	19	โรงเรียน	

สรุปผลการจัดกิจกรรม	 นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมรู้สึกพอใจและสนใจเข้าร่วมกิจกรรมอีก	 หาก	 สสวท.	 จัดกิจกรรม 

ในลักษณะนี้อีก	ซึ่งนักเรียนแต่ละคนได้รับแรงบันดาลใจเกี่ยวกับการบินและอวกาศในการประกอบอาชีพการบินในอนาคต
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การอบรมวทิยากรปฏิบัติการเคมแีบบย่อสว่น บริษทั ดาว เคมคิลั ประเทศไทย จ�ากดั

การประชุมเครอืขา่ยความรว่มมอืภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนสะเตม็ศึกษาครัง้ที่ 2 
การพฒันาทกัษะเยาวชนสู่ศตวรรษที่ 21

กลุ่มบริษัท	 ดาว	 ประเทศไทย	 ร่วมมือกับสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย	 ในพระอุปถัมภ์ของศาสตราจารย์	 ดร.สมเด็จ

พระเจ้าลูกเธอ	 เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	 จัดโครงการ	 “ห้องเรียนเคมีดาว”	 ข้ึน	 โดยให้การอบรมการสอน 

การทดลองเคมีและเทคนิคการปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน	 (Small-Scale	 Chemistry	 Laboratory)	 เพื่อเพิ่มศักยภาพ 

การเรียนการสอนวิชาเคมีให้ได้มีการทดลองวิทยาศาสตร์โดยการใช้อุปกรณ์การทดลองแบบย่อส่วนท่ีปลอดภัย	 ใช้ปริมาณ 

สารเคมีน้อย	ใช้เวลาในการทดลองสั้นลง	ลดภาระการขจัดของเสียจากการทดลอง	

กลุ่มบริษัทดาวประเทศไทยได้เชิญนักวิชาการ	 สสวท.	 เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการทดลองเคมีแบบย่อส่วน	 

รวม	 4	 บทปฏิบัติการ	 ในวันที่	 26	 พฤษภาคม	 2560	 โดยมีครูผู้ที่เคยเข้ารับการอบรมในรุ่นก่อนหน้านี้เป็นวิทยากรแนะน�า	 

ในปัจจบุนัโครงการห้องเรยีนเคมดีาวได้อบรมครปูระมาณ	352	คน	จาก	176	โรงเรยีนทัว่ประเทศ	โดยโครงการนีม้คีรวิูทยาศาสตร์

ต้นแบบรวม	44	คนที่ได้รับการอบรมเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถเป็นวิทยากรปฏิบัติการเคมีย่อส่วนได้

จากการเข้าร่วมกิจกรรมได้รวบรวมความเห็นของนักวิชาการ	 สสวท.	 โดยพบท้ังประโยชน์ของการปฏิบัติการย่อส่วน	

ข้อพึงระวัง	และข้อเสนอแนะในการน�ากิจกรรมจากการอบรมไปใช้ในชั้นเรียน

การประชุมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการแนะน�าโครงการสะเต็มศึกษาท่ี	 สสวท.	 ก�าลังด�าเนินการอยู ่และได้ทราบถึง 

โครงการต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับสะเต็มศึกษาของภาคเอกชนซึ่งได้ด�าเนินการแล้ว	เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง	สสวท.	 

กับภาคเอกชน	ตลอดจนภาคเอกชนรายใหม่ที่สนใจได้รับทราบข้อมูล	จ�านวน	26	บริษัท	57	คน	โดยจัดขึ้นในวันที่	16	พฤษภาคม	

2560	ณ	ห้องประชุมนิดา	สะเพียรชัย	ชั้น	3	อาคาร	15	ป	ีสสวท.	
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การจัดกจิกรรม "อยา่ปลอ่ยใหค้วามกลวัมาขวางทางฝัน - การเดนิทางสูด่วงดาว
ของชายคนหนึง่"

กิจกรรมพิเศษสร้างแรงบันดาลใจ	“อย่าปล่อยให้ความกลัวมาขวางทางฝัน	–	การเดินทางสู่ดวงดาวของชายคนหนึ่ง”	

หรือ	“Never	let	your	fears	get	in	the	way	of	your	dreams	-	one	man’s	journey	to	the	stars”	โดย	Dr.	Albert	Sacco		 

อดีตนักบินอวกาศองค์การนาซา	 มาบรรยายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียน	 ครูและผู้สนใจเพื่อเป็นแนวทางการเรียนรู้ 

เกีย่วกบัอาชพีทีเ่กีย่วข้องกบัสะเต็มศึกษา	(STEM	Education)	โดยการศกึษาแบบสะเตม็	มุง่พฒันาทกัษะชวีติ	สูก่ารประกอบอาชีพ 

ในอนาคต	 “สะเต็มศึกษาไม่ใช่เพื่อการสร้าง	 แต่เพื่อเพิ่มทักษะพื้นฐานให้อยู่ได้กับโลกท่ีเปลี่ยนแปลง”	 นับเป็นโอกาสครั้งส�าคัญ 

ของเยาวชนที่จะได้เปิดโลกไปสู่อวกาศ	ได้รับแรงบันดาลใจจากผู้มีประสบการณ์ตรงจากองค์การนาซาอย่างใกล้ชิด	โดยนักเรียน 

ที่เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษต่างรู้สึกประทับใจ	และเกิดเป็นแรงผลักดันในการเรียนรู้	STEM	อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

กิจกรรมนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่	17	สิงหาคม	2560	ภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	

ณ	ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค	เมืองทองธานี	จังหวัดนนทบุรี
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การประชุมวิชาการนานาชาติ The International Science, Mathematics and 
Technology Education Conference : ISMTEC 2016 

สสวท.	 ร่วมมือกับ	 International	 Technology	 and	 Engineering	 Education	 Association	 (ITEEA)	 

องค์กรรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 (Southeast	 Asian	 Ministers	 of	 Education	 Organization	 

Secretariat:	 SEAMEO)	 กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้	 กระทรวงการต่างประเทศ	 และสมาคมครูวิทยาศาสตร์	 คณิตศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	 จัดประชุมวิชาการนานาชาติ	 (The	 International	 Science,	Mathematics	 and	 Technology	 

Education	Conference	:	ISMTEC	2016)		ภายใต้หวัข้อ	“STEM	Education	:	preparing	a	workforce	for	the	future”		หรอื	

สะเต็มศึกษา	:	การจัดเตรียมแรงงานเพื่ออนาคต	ระหว่างวันที่	19	-	22	ตุลาคม	2559	ณ	โรงแรมแอมบาสเดอร์	กรุงเทพมหานคร	

การประชุมวิชาการนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้	 เปิดมุมมองใหม่	 และการพัฒนาครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์	 คณิตศาสตร์	 และเทคโนโลยีในระดับนานาชาติ	 และส่งเสริมศักยภาพและผลักดันให้บุคลากร 

ทางการศึกษาของประเทศให้ได้รับการพัฒนา	 มีส่วนร่วม	 และเห็นความส�าคัญของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	 คณิตศาสตร์	 

และเทคโนโลยี	 โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย	 การบรรยายพิเศษทางวิชาการ	 การน�าเสนอผลงานจากครูผู้ได้รับรางวัล 

สมเดจ็เจ้าฟ้ามหาจกัร	ีการน�าเสนอผลงานด้านสะเตม็ศกึษาในรปูแบบโปสเตอร์และบรรยาย	การจดันทิรรศการด้านสะเตม็ศกึษา	 

การจัดเสวนาและแลกเปลี่ยนความรู้	และการแสดงผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทางการศึกษา	โดยมีนักเรียน	นิสิต	นักศึกษา	ครู	อาจารย์	

นักการศึกษา	ผู้บริหารสถานศึกษา	จากโรงเรียนและมหาวิทยาลัยเข้าร่วมงานจ�านวน	1,237	คน
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การประชุมวชิาการนานาชาต ิเรื่อง Cracking the Code: Girls’ Education in STEM 

ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	 ได้มอบหมายให้	 สสวท.	 เป็นเจ้าภาพร่วมกับองค์การยูเนสโก	 ประเทศไทย	

จัดการประชุมวิชาการนานาชาต	ิ เรื่อง	Cracking	 the	Code:	Girls’	 Education	 in	 STEM	ระหว่างวันที่	 28	 -	 30	สิงหาคม	

2560	ณ	 โรงแรมดุสิตธานี	 กรุงเทพ	 ฯ	 เป็นการรวมตัวผู้เกี่ยวข้องจากหลายภาคส่วน	ตั้งแต่ผู้ก�าหนดนโยบายและบุคคลที่เป็น

แนวหน้าในการศึกษาของผู้หญิงในด้านสะเต็ม	การประชุมนี้เป็นเวทีให้กับตัวแทนจากทั่วโลกได้ร่วมอภิปรายถึงปัจจัยที่ท�าให้เกิด 

ความไม่เสมอภาคทางเพศและมส่ีวนร่วมในการเรยีนรูเ้ชงิปฏบิตักิารต่อวธิจีดัการปัญหาในทกุระดบั	โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่น�าเสนอ 

ผลการวิจัยและแนวปฏิบัติล่าสุด	 พร้อมทั้งสนับสนุนการอภิปรายระดับนโยบายการแลกเปลี่ยนประสบการณ์	 และการสร้าง 

เครือข่ายและอธิบายความส�าคัญของการส่งเสริมการศึกษาของผู้หญิงในวิชาการสะเต็ม	

สสวท.	 ได้ด�าเนินการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับพัฒนาการเรียนการสอน

วิทยาศาสตร์	คณิตศาสตร	์และเทคโนโลยี		อาทิ		ความร่วมมือกับ	Cambridge	University	Press	(CUP)	ในการพัฒนามาตรฐาน

และยกระดับคุณภาพหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์		ความร่วมมือกับ	Cambridge	International	Examinations	

(CIE)	 ในการประเมินกรอบหลักสูตรและตัวช้ีวัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	 คณิตศาสตร์	 และความร่วมมือกับ	 British	

Council	Thailand	เพื่อพัฒนากรอบและเครื่องมือการประเมินการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา	

ในการจัดอบรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์	 คณิตศาสตร์	 และเทคโนโลยีกับต่างประเทศ	

สสวท.	ได้รับความร่วมมือจากหลากหลายหน่วยงาน	อาทิ	การจัดอบรมปฏิบัติการสะเต็มศึกษา	ที่เน้นกระบวนการออกแบบเชิง

วิศวกรรมโดยวิทยากรจาก	Museum	of	 Science,	 Boston	 	 การจัดบรรยายพิเศษเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนและ 

ผู้สนใจ	 เพื่อเป็นแนวทางการเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสะเต็มศึกษาโดย	Dr.	 Albert	 Sacco	 อดีตนักบินอวกาศของ 

องค์การนาซ่า	 (National	 Aeronautics	 and	 Space	 Administration:	 NASA)	 และการบรรยายเรื่อง	 Cloud	 Classroom	 

โดยวิทยากรจาก	National	Normal	Taiwan	University	(NTNU)	เป็นต้น	

แถลงข่าวการประชุมวิชาการนานาชาติ	Cracking	the	Code:	Girls’	Education	in	STEM	ในวันที่	28	สิงหาคม	2560	 

ณ	โรงแรมดุสิตธาน	ีกรุงเทพฯ
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สสวท.	ต้อนรับและมอบของที่ระลึกให้แก่	Dr.Andrea	Netten	 

ผู ้อ�านวยการ	 IEA	 พร้อมทั้งหารือแนวทางความร่วมมือ 

เพื่อพัฒนาด้านการศึกษา	 เมื่อวันที่	 11	 พฤษภาคม	 2560	 

ณ	ห้องประชุมสุขุม	ศรีธัญรัตน์	สสวท.	

ในด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์	 คณิตศาสตร์	 และเทคโนโลยี	 

สสวท.	ได้ร่วมหารือกับผู้แทนจากหน่วยงานต่างประเทศชั้นน�า	อาทิ	Korea	Institute	of	Curriculum	and	Evaluation	(KICE)	 

สาธารณรัฐเกาหลี	 	 Stanford	University	 และ	 Pennsylvania	 State	University	 ประเทศสหรัฐอเมริกา	 สมาคมนานาชาต ิ

เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา	(IEA)	จากประเทศเนเธอร์แลนด์		และ	National	Institute	of	Education	จากประเทศ

สิงคโปร์	เป็นต้น	

นอกจากนี	้สสวท.	ยงัได้รบัความร่วมมอืจากหน่วยงาน 

และสถานศึกษาจากประเทศญี่ปุ ่น	 และประเทศเวียดนาม	 

ในการส่งนกัเรยีนเข้าร่วมน�าเสนอผลงานในการประชมุวชิาการ

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อเยาวชน	 (วทท.	 เพื่อยาวชน)	

ครั้งที่	12	อีกด้วย

สสวท.	ให้การต้อนรับ	Mr.Jill		Lai	ผู้อ�านวยการฝ่ายการศึกษา	ส�านักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป	ประจ�าประเทศไทย	

(กลาง)	 และ	 Dr.Chun	 Chang	 ผู้อ�านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษามหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวัน	 (ท่ี	 3	 จากขวา)	 

พร้อมทั้งหารือแนวทางความร่วมมือด้านสะเต็มศึกษา	ระหว่าง	สสวท.	และประเทศไต้หวัน	เมื่อวันที่	4	พฤษภาคม	2560	 

ณ	ห้องประชุมสุขุม	ศรีธัญรัตน	์สสวท.
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ความเสี่ยงส�าคัญขององค์กร 

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

การบริหารความเสี่ยง

การควบคุมภายใน

สสวท.	 ให้ความส�าคัญต่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	 โดยใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ

และสนับสนุนการด�าเนินงานให้เกิดสัมฤทธิผลทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ	 มุ่งเน้นให้องค์กรมีระบบการบริหารความเส่ียง 

และการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม	ทั้งการใช้ทรัพยากร	การดูแลทรัพย์สิน	มีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มี

ความถูกต้องเชื่อถือได้	การบริหารงานที่โปร่งใส	รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย	ระเบียบข้อบังคับ	และวัตถุประสงค์ขององค์กร	 

ทั้งในระดับผู้บริหารและระดับปฏิบัติงาน	 เพื่อสนับสนุนให้การด�าเนินงานของ	 สสวท.	 บรรลุตามวัตถุประสงค์	 มีการวางแผน	 

การติดตามและการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง	 การควบคุมภายในเป็นประจ�าทุกไตรมาส	 โดยมีผู ้ทรงคุณวุฒิที่มี 

ความเชีย่วชาญท�าหน้าทีเ่ป็นอนกุรรมการให้ค�าแนะน�า	และน�าเสนอให้คณะกรรมการ	สสวท.	รบัทราบอย่างต่อเนือ่ง	เพือ่ให้	สสวท.	

เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด�าเนินงาน	และทันต่อการเปลี่ยนแปลง	

เนื่องด้วยปัจจัยต่างๆ	เช่น	นโยบายของรัฐบาล	เทคโนโลยีในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว	สสวท.	จึงได้

วิเคราะห์ปัญหาที่อาจจะเกิด	รวมทั้งจัดท�าแผนและด�าเนินการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวให้ลดลง	เพื่อให้อยู่ในระดับที่ไม่กระทบ

กับองค์กร	ซึ่งประกอบไปด้วย

สสวท.	ได้ด�าเนินการควบคุมภายในตามหลักมาตรฐานสากลของ	Committee	of	Organization	of	the	Treadway	

Commission	:	COSO	ซึ่งมีการประเมิน	5	องค์ประกอบคือ

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม
ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างและอัตราก�าลังขององค์กร	การปรับเปลี่ยนหน้าที่และวิธีการท�างาน	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

และพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น	รวมทั้งได้ให้ความส�าคัญในเรื่องศีลธรรม	จริยธรรม	จรรยาบรรณ	ความซื่อสัตย์

และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน	 ซึ่งในปี	 2560	 สสวท.	 ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของ 

หน่วยงานภาครัฐ	(ITA)	ระดับสูงมาก	(91.35	คะแนน)

พัฒนามาตรฐานหนังสือเรียนของ สสวท. ให้สอดคล้องกับมาตรฐานนานาชาติ

พัฒนาทักษะการสร้างสื่อดิจิทัลขัน้พื้นฐานให้กับบุคลากร สสวท. เพื่อเท่าทันกับการเรียนรู้ 

ในยุคดิจิทัล

ปรับปรุงกฎระเบียบ สสวท. ให้ทันสมัยและสามารถน�าไปปฏิบัติได้จริง

1

2
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2. การประเมินความเสี่ยง
ได้ใช้หลกัของ	COSO	-	ERM	ซึง่เป็นหลกัสากลทีห่น่วยงานชัน้น�าเลอืกใช้	ซึง่จะแบ่งความเสีย่งเป็น	3	ด้าน	ประกอบด้วย	

ด้านกลยุทธ	์ด้านการปฏิบัติงาน	ด้านกฎระเบียบ	 โดยหารือร่วมกันให้เกิดการเห็นพ้องถึงปัญหาขององค์กรและร่วมมือกันค้นหา 

วิธีการจัดการควบคุมความเสี่ยง	ไม่ให้กระทบหรือส่งผลน้อยที่สุดกับ	สสวท.

3. กิจกรรมการควบคุม
มีการติดตามและประเมินผลการควบคุมอย่างต่อเนื่องและรัดกุม	 โดยมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบและ 

มีการรายงานผลการตรวจสอบด้านการเงินและด้านการด�าเนินงานให้คณะอนุกรรมการพิจารณาทุกไตรมาส

4. สารสนเทศและการสื่อสาร
ริเริ่มใช้ระบบ	E-Office	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการด�าเนินงาน	ซึ่งประกอบด้วยระบบย่อยคือ	

ระบบทรัพยากรบุคคล	 (E-HR)	 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	 ระบบจองทรัพยากร	 ระบบตรวจเสนอเรื่อง	 ระบบการประเมิน

ผลผลิต	 ระบบจัดเก็บเอกสารและระบบจองห้องประชุมสาขา-ฝ่าย	 ระบบบริหารการปฏิบัติงานภายใน	 ระบบวิเคราะห์ข้อมูล

ส�าหรับผู้บริหาร	(BI)

5. การติดตามประเมินผล
มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ	 

เพื่อวิเคราะห์จุดอ่อนหรือข้อบกพร่องในการด�าเนินงานและด�าเนินการแก้ไข	 ซ่ึงเป็นการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของการควบคุมภายใน 

ได้ดียิ่งขึ้น
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โครงสร้างของคณะกรรมการ 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ประธานกรรมการ

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

กลุมที่ 1 ผูทรงคุณวุฒิดานวิทยาศาสตร 
 คณิตศาสตร และเทคโนโลยี

กลุมที่ 2 ผูทรงคุณวุฒิที่เปนนักการศึกษา
 ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
 และเทคโนโลยี

กลุมที่ 3 ผูทรงคุณวุฒิดานกฏหมาย
 และ/หรือดานบริหารรัฐกิจ

กลุมที่ 4 ผูทรงคุณวุฒิที่มาจากภาคธุรกิจ
 หรือภาคเอกชน

ผูทรงคุณวุฒิที่เปนครูผูสอนดานวิทยาศาสตร
หรือดานคณิตศาสตรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในภาคเหนือ 1 คน

ผูทรงคุณวุฒิที่เปนครูผูสอนดานวิทยาศาสตร
หรือดานคณิตศาสตรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 คน

ผูทรงคุณวุฒิที่เปนครูผูสอนดานวิทยาศาสตร
หรือดานคณิตศาสตรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในภาคกลาง 1 คน

ผูทรงคุณวุฒิที่เปนครูผูสอนดานวิทยาศาสตร
หรือดานคณิตศาสตรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในภาคใต 1 คน

ปลัดกระทรวงพลังงาน

ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เลขาธิการสภาการศึกษา

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ

ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ

กรรมการและเลขานุการ

ผูอํานวยการ สสวท.

กรรมการโดยตําแหนง กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  ไมเกิน 12 คน
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คณะกรรมการ 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รองศาสตราจารย์ธัชชัย สุมิตร

อำยุ	:	75	ปี
ต�ำแหน่งหน้ำที่ปัจจุบันนอกเหนือจำกในองค์กำรมหำชน	:	ข้าราชการบ�านาญ
วุฒิกำรศึกษำ	:	ปริญญาเอก	Energy	and	power	engineering	(Electrical		Engineering	with	Nuclear	Power	 
	 								Option),		University	of	Genoa,	Italy
ประวัติกำรท�ำงำน	:

	ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	(พ.ศ.	2550	–	2555)	

	กรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ	

	ประธานกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ	สาขาวิศวกรรมศาสตร์	

	อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

	คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร	์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

	กรรมการบริษัทการบินไทย	จ�ากัด	มหาชน	

	กรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ	

	ประธานอนุกรรมการความปลอดภัยทางนิวเคลียร์

	กรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ	(องค์การมหาชน)	

1
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กรรมการโดยต�าแหน่ง

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์

อำยุ	:	58	ปี
ต�ำแหน่งหน้ำที่ปัจจุบันนอกเหนือจำกในองค์กำรมหำชน	:	ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
วุฒิกำรศึกษำ	:	ปริญญาเอก	คณะครุศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติกำรท�ำงำน	:

	เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

	รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ	ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

	รองเลขาธิการสภาการศึกษา	ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

	ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลย	ีเพื่อการเรียนการสอน	(ระดับ	10)	 
ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	ผู้อ�านวยการส�านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 
ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	ผู้อ�านวยการส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์	 
ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

	ครูผู้สอน	ส�านักงานการประถมศึกษาจังหวัดกระบี	่

นางทรงพร โกมลสุรเดช

อำยุ	:	59	ปี
ต�ำแหน่งหน้ำที่ปัจจุบันนอกเหนือจำกในองค์กำรมหำชน	 :	ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	
(16	กันยายน	2559	–	4	พฤศจิกายน	2559)
วุฒิกำรศึกษำ	:	ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
ประวัติกำรท�ำงำน	:

	รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

	ที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร	กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

	ผู้อ�านวยการส�านักกิจการอวกาศแห่งชาติ	กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

	ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

	ผู้อ�านวยการส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์	กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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นางสาววิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล

อำยุ	:	58	ปี
ต�ำแหน่งหน้ำที่ปัจจุบันนอกเหนือจำกในองค์กำรมหำชน	 :	ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	 
(5	พฤศจิกายน	2559	–	30	กันยายน	2560)
วุฒิกำรศึกษำ	:	ปริญญาโท	สาขาสถิติศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติกำรท�ำงำน	:

	ผู้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาติ

	ผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

	รองผู้อ�านวยการส�านักงานสถิติแห่งชาติ

	ผู้อ�านวยการส�านักนโยบายและวิชาการสถิติ	ส�านักงานสถิติแห่งชาติ

	ผู้อ�านวยการส�านักสถิติเศรษฐกิจและสังคม	ส�านักงานสถิติแห่งชาติ

นายเกษมสันต์ จิณณวาโส

อำยุ	:	60	ปี
ต�ำแหน่งหน้ำท่ีปัจจุบันนอกเหนอืจำกในองค์กำรมหำชน	:	ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม
(9	มิถุนายน	พ.ศ.	2558	-	17	ธันวาคม	พ.ศ.	2559)
วุฒิกำรศึกษำ	:	ปริญญาเอก	Labor	Economics,	University	of	Norte	Dame,	USA
ประวัติกำรท�ำงำน	:

	อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	อธิบดีกรมทรัพยากรน�้า	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า	และพันธุ์พืช	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	เลขาธิการส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4
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นายวิจารย์ สิมาฉายา

อำยุ	:	59	ปี
ต�ำแหน่งหน้ำทีปั่จจุบันนอกเหนอืจำกในองค์กำรมหำชน	:	ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม							
(18	ธันวาคม	พ.ศ.	2559	–	ปัจจุบัน)
วุฒิกำรศึกษำ	:	ปริญญาเอก	Doctorate	in	Philosophy	(Environmental	Engineering),	
	 								University	of	Guelph,	Canada
ประวัติกำรท�ำงำน	:

	อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	เลขาธิการส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	ผู้ตรวจราชการ	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	นักวิชาการสิ่งแวดล้อม	9	ผู้อ�านวยการส�านักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง	 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	นักวิชาการสิ่งแวดล้อม	8	ว	ผู้อ�านวยการฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการ	 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	ผู้อ�านวยการกองสิ่งแวดล้อม	ส�านักเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น�้าโขง	 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	นักวิชาการสิ่งแวดล้อม	8	ผู้อ�านวยการส�านักจัดการคุณภาพน�้า 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	นักวิชาการสิ่งแวดล้อม	7	ว	ผู้อ�านวยการส่วนแหล่งน�้าจืด	 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม

อำยุ	:	60	ปี
ต�ำแหน่งหน้ำท่ีปัจจุบันนอกเหนอืจำกในองค์กำรมหำชน	:	ปลดักระทรวงพลงังาน
วุฒิกำรศึกษำ	:	ปริญญาเอก	Finance	University	of	Mississippi,	USA
ประวัติกำรท�ำงำน	:

	เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	ส�านักงานพัฒนาระบบราชการ

	ปลัดกระทรวงการคลัง

	อธิบดีกรมสรรพสามิต	กระทรวงการคลัง

	ผู้อ�านวยการส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	กระทรวงการคลัง

6
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70 รายงานประจ�าปี 2560
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม

อำยุ	:	57	ปี
ต�ำแหน่งหน้ำที่ปัจจุบันนอกเหนือจำกในองค์กำรมหำชน	:	ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วุฒิกำรศึกษำ	:	ปริญญาตร	ีแพทยศาสตรบัณฑิต	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล
ประวัติกำรท�ำงำน	:

	รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

	รองคณบดี	คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	มหาวิทยาลัยมหิดล

	รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน	มหาวิทยาลัยมหิดล

	ผู้อ�านวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	มหาวิทยาลัยมหิดล

นายการุณ สกุลประดิษฐ์

อำยุ	:	58	ปี
ต�ำแหน่งหน้ำทีปั่จจุบันนอกเหนอืจำกในองค์กำรมหำชน	:	เลขาธกิารคณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐาน
วุฒิกำรศึกษำ	:	ปริญญาโท	ศึกษาศาสตร์	(การบริหารการศึกษา)	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประวัติกำรท�ำงำน	:

	เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	กระทรวงศึกษาธิการ

	เลขาธิการส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	(กศน.)	

	รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	(กช.)	กระทรวงศึกษาธิการ

	ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

	ผู้อ�านวยการส�านักงานศึกษาธิการ	ภาค	12

	ผู้อ�านวยการส�านักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่	12

	ผู้อ�านวยการเขตตรวจราชการที่	12

	ผู้อ�านวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน	จังหวัดยะลา

	ผู้อ�านวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน	จังหวัดนราธิวาส

8
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นายสุเทพ ชิตยพงษ์

อำยุ	:	58	ปี
ต�ำแหน่งหน้ำที่ปัจจุบันนอกเหนือจำกในองค์กำรมหำชน	:	เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วุฒิกำรศึกษำ	:	ปริญญาเอก	Education	Administration	University	of	Northern	Philippines	(UNP)
ประวัติกำรท�ำงำน	:

	รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	กระทรวงศึกษาธิการ

	ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

	ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี	เขต	3	กระทรวงศึกษาธิการ

	ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร	ีเขต	1	กระทรวงศึกษาธิการ

	ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี	เขต	1	กระทรวงศึกษาธิการ

	ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี	เขต	3	กระทรวงศึกษาธิการ

	ผู้อ�านวยการการประถมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา	ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ�านวยการส�านักงาน
	 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุร	ีเขต	3	กระทรวงศึกษาธิการ

	ผู้อ�านวยการการประถมศึกษาจังหวัด	ส�านักงานการประถมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา	 
กระทรวงศึกษาธิการ

	ผู้ช่วยผู้อ�านวยการการประถมศึกษาจังหวัด	ส�านักงานการประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี	 
กระทรวงศึกษาธิการ

	ผู้ช่วยผู้อ�านวยการการประถมศึกษาจังหวัด	ส�านักงานการประถมศึกษาจังหวัดระยอง	 
กระทรวงศึกษาธิการ

	หวัหน้าการประถมศึกษาอ�าเภอ	ส�านกังานการประถมศกึษา	อ�าเภอเกาะสชัีง	และอ�าเภอหนองใหญ่	
ส�านักงานการประถมศึกษาจังหวัดชลบุร	ีกระทรวงศึกษาธิการ

	ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอ�าเภอ	ส�านักงานการประถมศึกษาอ�าเภอดอนตูม	 
ส�านักงานการประถมศึกษา	จังหวัดนครปฐม	กระทรวงศึกษาธิการ

	ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอ�าเภอส�านักงานการประถมศึกษากิ่งอ�าเภอเกาะสีชัง	 
ส�านักงานการประถมศึกษาจังหวัดชลบุร	ีกระทรวงศึกษาธิการ

	อาจารย	์1	โรงเรียนบ้านหนองแฟบ	อ�าเภอปักธงชัย	จังหวัดนครราชสีมา	 
สังกัดส�านักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาต	ิกระทรวงศึกษาธิการ

	อาจารย์ใหญ่โรงเรียนเกษตรกรรมบ้านบึง	ระดับ	ปวช.	และ	ปวส.	 
สังกัดส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	กระทรวงศึกษาธิการ

	ครูผู้สอนโรงเรียนเกษตรกรรมบ้านบึง
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72 รายงานประจ�าปี 2560
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

นายกมล รอดคล้าย

อำยุ	:	55	ปี
ต�ำแหน่งหน้ำทีปั่จจุบันนอกเหนอืจำกในองค์กำรมหำชน	:	เลขาธกิารสภาการศกึษา
วุฒิกำรศึกษำ	:	ปริญญาเอก	ครุศาสตร	์(บริหารการศึกษา)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติกำรท�ำงำน	:

	ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์	ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

	ผู้อ�านวยการส�านักตรวจราชการและติดตามประเมินผล	ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

	ผู้เชี่ยวชาญด้านฝึกอบรม	ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

	ผู้อ�านวยการศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและครอบครัว	กระทรวงศึกษาธิการ

	ผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล	กรมการศาสนา	กระทรวงวัฒนธรรม

	ผู้อ�านวยการกองแผนงาน	กรมการศาสนา
	ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการกิจการสตรี	เยาวชน	และผู้สูงอายุวุฒิสภา

	กรรมาธิการศึกษามาตรการส่งเสริมการจัดการศึกษาเด็กด้อยโอกาส

	นักวิชาการและคณะท�างานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นายสุภัทร จ�าปาทอง

อำยุ	:	55	ปี
ต�ำแหน่งหน้ำทีปั่จจุบันนอกเหนอืจำกในองค์กำรมหำชน	:	เลขาธกิารคณะกรรมการการอดุมศกึษา
วุฒิกำรศึกษำ	:	ปริญญาโท	สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติกำรท�ำงำน	:

	รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

	ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ	

	ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

	ผู้อ�านวยการส�านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา

	ผู้อ�านวยการส�านักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา

12
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นายปรเมธี วิมลศิริ

อำยุ	:	57	ปี
ต�ำแหน่งหน้ำที่ปัจจุบันนอกเหนือจำกในองค์กำรมหำชน	 :	 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
วุฒิกำรศึกษำ	:	ปริญญาเอก	Economics,	Carleton	University,	Canada
ประวัติกำรท�ำงำน	:

	หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิควางแผน	กองวิเคราะห์และประมาณการเศรษฐกิจ

	ผู้อ�านวยการกองวางแผนส่วนรวม
	ผู้อ�านวยการส�านักวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

	ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน	(ระดับ	10)

	รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ

อำยุ	:	60	ปี
ต�ำแหน่งหน้ำท่ีปัจจุบันนอกเหนอืจำกในองค์กำรมหำชน	:	ผูอ้�านวยการส�านกังบประมาณ
วุฒิกำรศึกษำ	:	ปริญญาโท	พัฒนบริหารศาสตร	(รัฐประศาสนศาสตร์)	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประวัติกำรท�ำงำน	:

	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ	8

	ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์การงบประมาณ	(เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ	9	ชช.)

	ผู้อ�านวยการส�านักจัดท�างบประมาณด้านเศรษฐกิจ	4

	ผู้อ�านวยการส�านักจัดท�างบประมาณด้านสังคม	1

	ที่ปรึกษาส�านักงบประมาณ

	รองผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ
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74 รายงานประจ�าปี 2560
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์

อำยุ	:	73	ปี
ต�ำแหน่งหน้ำที่ปัจจุบันนอกเหนือจำกในองค์กำรมหำชน	:	ที่ปรึกษาอาวุโส	มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิกำรศึกษำ	:	ปริญญาเอก	Nutritional	Sciences,	Massachusetts	Institute	of	Technology,	USA
ประวัติกำรท�ำงำน	:

	ศาสตราจารย์ประจ�าคณะแพทยศาสตร์	โรงพยาบาลรามาธิบดี

	รองผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยโภชนาการของมหาวิทยาลัยมหิดล

	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย	มหาวิทยาลัยมหิดล	

	ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยโภชนาการ	มหาวิทยาลัยมหิดล

	ผูอ้�านวยการใหญ่ฝ่ายอาหารและโภชนาการ	องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาต	ิ(เอฟเอโอ)

	ปรึกษางานโครงการตามพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี		

	ประธานกรรมการนโยบายส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	(สกว.)	

	กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดลและสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รองศาสตราจารย์ศักรินทร์ ภูมิรัตน

อำยุ	:	68	ปี
ต�ำแหน่งหน้ำทีปั่จจบุนันอกเหนอืจำกในองค์กำรมหำชน	:	อธกิารบดมีหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุี
วุฒิกำรศึกษำ	:	ปริญญาเอก	Chemical	Engineering,	University	of	Wisconsin	-	Madison,	USA
ประวัติกำรท�ำงำน	:

	รองคณบด	ี(ฝ่ายวิชาการ)	คณะพลังงานและวัสดุ	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

	รองคณบด	ี(	ฝ่ายวิชาการ	)	คณะวิศวกรรมศาสตร์	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

	ผู้อ�านวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ	ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ

	รองอธิการบดีอาวุโส	ฝ่ายบริหาร	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

	สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ	ประธานคณะกรรมการปฏิรูปวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	วิจัย	นวัตกรรม	
และทรัพย์สินทางปัญญา

	ผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
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ศาสตราจารย์วิเชียร เลาหโกศล

อำยุ	:	65	ปี
ต�ำแหน่งหน้ำที่ปัจจุบันนอกเหนือจำกในองค์กำรมหำชน	:	ศาสตราจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์	 
คณะวิทยาศาสตร	์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วุฒิกำรศึกษำ	:	ปริญญาเอก	Mathematics,	University	of	Illinois,	USA
ประวัติกำรท�ำงำน	:

	หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร	์คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

	ประธานออกข้อสอบในการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ

	หัวหน้าทีมประเทศไทยในการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ

รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ

อำยุ	:	71	ปี
ต�ำแหน่งหน้ำท่ีปัจจุบันนอกเหนอืจำกในองค์กำรมหำชน	:	สมาชิกสภานติบัิญญตัแิห่งชาตแิละ 
ประธานคณะกรรมการการอดุมศึกษา
วุฒิกำรศึกษำ	:	ปริญญาเอก	Genetics,	University	of	Hawaii,	USA
ประวัติกำรท�ำงำน	:

	คณบดีคณะวิทยาศาสตร	์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

	อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

	ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย	(ทปอ.)

	กรรมการบริหารมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

	กรรมการบริหารมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนาวิทยาศาสตร์ศึกษา	(สอวน.)

	กรรมการ	คณะกรรมการอ�านวยการโครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์	สอศ.

	ที่ปรึกษาโครงการพัฒนานักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	 
ของ	สพฐ.	และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

	ประธานกรรมการ	คณะกรรมการการอุดมศึกษา	(กกอ.)

	สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	(สนช.)
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ศาสตราจารย์กิตติคุณ สมหวัง พิธิยานุวัฒน์

อำยุ	:	71	ปี
ต�ำแหน่งหน้ำที่ปัจจุบันนอกเหนือจำกในองค์กำรมหำชน	 :	 ภาคีสมาชิกศึกษาศาสตร์	 คณะครุศาสตร์	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิกำรศึกษำ	:	ปริญญาเอก	Educational	Psychology,	University	of	Minnesota,	USA
ประวัติกำรท�ำงำน	:

	ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

	ประธานคณะท�างานก�าหนดหลักเกณฑ์และคัดเลือกมหาวิทยาลัยเข้าเป็นศูนย์โครงการ	สควค.

	ทีป่รึกษาอนุกรรมการจัดท�าหลกัเกณฑ์การต่ออายใุบอนญุาตประกอบวชิาชีพทางการศกึษา	ครุสุภา

	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ	(ค.ต.ป.)	ประจ�ากระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

	ผู้อ�านวยการส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา	(องค์การมหาชน)

ศาสตราจารย์ ยงค์วิมล เลณบุรี

อำยุ	:	65	ปี
ต�ำแหน่งหน้ำท่ีปัจจุบันนอกเหนอืจำกในองค์กำรมหำชน	:	ศาสตราจารย์คณะวทิยาศาสตร์	มหาวทิยาลยัมหดิล
วุฒิกำรศึกษำ	:	ปริญญาเอก	Mathematics,	Vanderbilt	University	,	USA
ประวัติกำรท�ำงำน	:

	ศาสตราจารย	์ภาควิชาคณิตศาสตร์	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล

	ผู้อ�านวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์	ส�านักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัย 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	ประธานหลักสูตรปริญญาโท	สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์	(หลักสูตรนานาชาติ)	มหาวิทยาลัยมหิดล

	รองหัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร	์คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล

	หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร	์คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล

	ประธานหลักสูตรปริญญาเอก	สาขาคณิตศาสตร์	(หลักสูตรนานาชาติ)	มหาวิทยาลัยมหิดล
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นายสัมพันธ์ ศิลปนาฎ

อำยุ	:	59	ปี
ต�ำแหน่งหน้ำท่ีปัจจุบันนอกเหนอืจำกในองค์กำรมหำชน	:	รองประธานและกรรมการผูจ้ดัการบรษิทั	
เอชจเีอสท	ี(ประเทศไทย)	จ�ากดั
วุฒิกำรศึกษำ	:	ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติกำรท�ำงำน	:

	รองประธานฝ่ายการผลิต	บริษัท	เวสเทิร์นดิจิตอล	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

	ประธานความร่วมมือสหกิจศึกษาโลก	(WACE)

	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

	รองประธานสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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นายสมบูรณ์ ม่วงกล�่า

อำยุ	:	65	ปี
ต�ำแหน่งหน้ำที่ปัจจุบันนอกเหนือจำกในองค์กำรมหำชน	:	รองอธิบดีอัยการ	ส�านักงานการบังคับคดี	 
ส�านักงานอัยการสูงสุด
วุฒิกำรศึกษำ	:	เนติบัณฑิตยสภาฯ	เนติบัณฑิตไทย
ประวัติกำรท�ำงำน	:

	อัยการพิเศษฝ่ายสัญญาและหารือ	4	ส�านักที่ปรึกษากฎหมาย	ส�านักงานอัยการสูงสุด

	อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ	ส�านักที่ปรึกษากฎหมาย	ส�านักงานอัยการสูงสุด

	คณะกรรมการองค์การตลาด	กระทรวงมหาดไทย

	กรรมการบริหาร	ขสมก.

	กรรมการบริษัท	อสมท.	จ�ากัด	(มหาชน)

	เจ้าหน้าที่บังคับคด	ีและเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์	กรมบังคับคดี

	พนักงานอัยการ	อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ	ส�านักงานที่ปรึกษากฎหมาย	ส�านักงานอัยการสูงสุด
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

นางจันทร์ดาว แสงแก้ว

อำยุ	:	48	ปี
ต�ำแหน่งหน้ำที่ปัจจุบันนอกเหนือจำกในองค์กำรมหำชน	:	ครูช�านาญการพิเศษ	โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
วุฒิกำรศึกษำ	:	ปริญญาโท	การศึกษามหาบัณฑิต	(กศม.)	วิทยาศาสตร์ศึกษา	(เคมี)	มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประวัติกำรท�ำงำน	:

	ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์

	ครูพี่เลี้ยงและครูแกนน�าของ	สสวท.

	รางวัลครูต้นแบบ	และครูผู้สอนดีเด่น

นายศตภิษัช ไกรษี

อำยุ	:	44	ปี
ต�ำแหน่งหน้ำทีปั่จจุบันนอกเหนอืจำกในองค์กำรมหำชน	:	ครชู�านาญการพเิศษ	โรงเรยีนกันทรารมณ์	
วุฒิกำรศึกษำ	:	ปริญญาโท	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	(วทม.)	สาขาการสอนเคมี	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติกำรท�ำงำน	:

	ครูผู้สอนวิชาเคมี	โรงเรียนกันทรารมณ์

	รางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น	ระดับมัธยมศึกษา	ปี	2552	จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

	รางวัลครูดีในดวงใจ	ระดับเขตพื้นที่การศึกษา	(สพม.	28)	ปี	2556

	รับรางวัลครูดีในดวงใจ	ระดับประเทศ	ปี	2557
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นายวิเชียร ดอนแรม

อำยุ	:	49	ปี
ต�ำแหน่งหน้ำทีปั่จจบุนันอกเหนอืจำกในองค์กำรมหำชน	:	ครชู�านาญการพเิศษ	โรงเรยีนจุฬาภรณราชวทิยาลยั	
ชลบุรี
วุฒิกำรศึกษำ	:	ปรญิญาโท	วทิยาศาสตรมหาบัณฑติ	สาขาวชิาการศกึษาวทิยาศาสตร์	(วชิาเอกคอมพวิเตอร์)	
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประวัติกำรท�ำงำน	:

	หัวหน้างานหลักสูตร	โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย	ชลบุรี	(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)

	หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายอนัน จันทรัตน์

อำยุ	:	48	ปี
ต�ำแหน่งหน้ำทีปั่จจบุนันอกเหนอืจำกในองค์กำรมหำชน	:	ครชู�านาญการพเิศษ	โรงเรยีนจฬุาภรณ์ราชวทิยาลยั	
สตลู
วุฒิกำรศึกษำ	:	ปริญญาโทการศึกษามหาบัณฑิต	คณิตศาสตร์	มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประวัติกำรท�ำงำน	:

	ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์

	การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนวิทยาศาสตร์

	รางวัลครูดีเด่น	(คณิตศาสตร์)
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

นางพรพรรณ ไวทยางกูร

อำยุ	:	63	ปี
ต�ำแหน่งหน้ำท่ีปัจจุบันนอกเหนอืจำกในองค์กำรมหำชน	:	ผูอ้�านวยการสถาบันส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
วุฒิกำรศึกษำ	:	ปริญญาเอก	Computer	Science	Teaching,	University	of	North	Texas	,	USA
ประวัติกำรท�ำงำน	:

	รองผู้อ�านวยการ	สสวท.

	ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ	สสวท.

	หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ		สสวท

	หัวหน้าส�านักนโยบายและแผน	สสวท.

	รักษาการหัวหน้าส�านักบริการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ	สสวท.	

	หัวหน้าส�านักงานผู้อ�านวยการ	สสวท.

	วิทยากร	สาขาเคม	ีสสวท.

27

กรรมการและเลขานุการ
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ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ สสวท. 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ที่ ครัง้ที่ ก�าหนดประชุม

จ�านวน
กรรมการ
ทัง้หมด
(คน)

จ�านวน
กรรมการ
เข้าประชุม

(คน)

จ�านวน
กรรมการ

ไม่เข้าประชุม
(คน)

ร้อยละ
กรรมการ
เข้าประชุม
แต่ละครัง้

1 499/8/2559 28	ต.ค.	2559 25 23 2 92

2 500/9/2559 18	พ.ย.	2559 25 22 3 88

3 501/10/2559 9	ธ.ค.	2559 25 17 8 68

4 502/1/2560 13	ม.ค.	2560 25 21 4 84

5 503/2/2560 10	ก.พ.	2560 25 22 3 88

6 504/3/2560 17	มี.ค.	2560 25 23 2 92

7 505/4/2560 19	พ.ค.	2560 25 20 5 80

8 506/5/2560 9	มิ.ย.	2560 25 24 1 96

9 507/6/2560 21	ก.ค.	2560 25 21 4 84

10 508/7/2560 11	ส.ค.	2560 25 19 6 76

11 509/8/2560 8	ก.ย.	2560 25 23 2 92

ร้อยละกรรมกำรที่เข้ำร่วมประชุมเฉลี่ยแต่ละครั้งในปีงบประมำณ 85.45
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2

คณะอนุกรรมการ 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล

	ศาสตราจารย์กิตติคุณ	ดร.สมหวัง	พิธิยานุวัฒน์									 	 	 ประธานอนุกรรมการ

	ผู้อ�านวยการ	สสวท.	 	 	 	 	 	 รองประธานอนุกรรมการ

	รองศาสตราจารย	์ดร.ศักรินทร์	ภูมิรัตน	 	 	 	 อนุกรรมการ

	ศาสตราจารย	์ดร.ประสาท	สืบค้า	 	 	 	 	 อนุกรรมการ

	รองศาสตราจารย	์ดร.จิรประภา	อัครบวร	 	 	 	 อนุกรรมการ

	รองผู้อ�านวยการ	(ดร.สุพัตรา	ผาติวิสันติ์)	 	 	 	 อนุกรรมการ

	ผู้แทนพนักงาน	(นางกัญณัฏฐ	์สวัสดิ์สว่าง)	 	 	 	 อนุกรรมการ

	ผู้แทนพนักงาน	(นายอิทธิพงษ์	โลกุตรพล)	 	 	 	 อนุกรรมการ

	ผู้ช่วยผู้อ�านวยการที่ก�ากับดูแลส�านักบริหาร	(นายสกรณ์	ชุณหะโสภณ)	 อนุกรรมการและเลขานุการ

	นางจุฑามาส	ศรีพันธุ์	 	 	 	 	 	 ผู้ช่วยเลขานุการ

	นางสาวบุญญรัตน	์นภาคณาพร	 	 	 	 	 ผู้ช่วยเลขานุการ

	นางนิรมล	สุวรรณละออง	 	 	 	 	 	 ผู้ช่วยเลขานุการ

	นางสาวจิรวด	ี	อิ่มสกุล	 	 	 	 	 	 ผู้ช่วยเลขานุการ

หน้ำที	่ให้คณะอนุกรรมการฯ	มีอ�านาจหน้าที่	ดังนี้
(1)			มีอ�านาจหน้าที่ตามความในข้อ	8	ของข้อบังคับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี 

		ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล	พ.ศ.	2542

(2)		มีอ�านาจเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลหรือส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ

	นายไกรสิทธิ์	ตันติศิรินทร์	 	 	 	 	 ประธานอนุกรรมการ

	นางทรงพร	โกมลสุรเดช	 	 	 	 	 อนุกรรมการ

	นายสมนึก	พิมลเสถียร	 	 	 	 	 อนุกรรมการ

	นายกระหยิ่ม	ศานต์ตระกูล	 	 	 	 	 อนุกรรมการ

	นางจุรีกร	ลรรพรัตน์	 	 	 	 	 อนุกรรมการ

	นางกัญณัฏฐ	์สวัสดิ์สว่าง	 	 	 	 	 อนุกรรมการ

	ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงินและบัญชี	 	 	 	 เลขานุการ

	นางสมนึก	ทิศหล้า		 	 	 	 	 ผู้ช่วยเลขานุการ

หน้ำที	่ให้คณะอนุกรรมการฯ	มีอ�านาจหน้าที่	ดังนี้
(1)			ก�าหนดแนวทางการตรวจสอบการด�าเนินงานของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	(สสวท.)
	 		ให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการ	สสวท.
(2)			ติดตาม	ตรวจสอบ	ประเมินผลการด�าเนินงานของ	สสวท.	เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการ	สสวท.
(3)			ก�าหนดแนวนโยบายและพิจารณาให้ความเห็นชอบการควบคุมภายใน
(4)			ติดตามความก้าวหน้าของการด�าเนินงานตามแผนการควบคุมภายในรายไตรมาส
(5)			มีอ�านาจเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลหรือส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา
(6)			แต่งตั้งคณะท�างานตามความเหมาะสม
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4

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยี

	นายวีระพงษ์	แพสุวรรณ	 	 	 	 	 	 ประธานอนุกรรมการ

	นายสมหวัง	พิธิยานุวัฒน์	 	 	 	 	 	 อนุกรรมการ

	นางยงค์วิมล	เลณบุรี	 	 	 	 	 	 อนุกรรมการ

	นางสุวรรณ	ีค�ามั่น		 	 	 	 	 	 อนุกรรมการ

	นายยืน	ภู่วรวรรณ		 	 	 	 	 	 อนุกรรมการ

	ผู้อ�านวยการ	สสวท.	 	 	 	 	 	 อนุกรรมการ

	รองผู้อ�านวยการที่รับผิดชอบงานส�านักยุทธศาสตร์และแผน	 	 อนุกรรมการ

 รองผู้อ�านวยการ	(รองศาสตราจารย์สัญญา		มิตรเอม)	 	 	 อนุกรรมการ

 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการที่รับผิดชอบงานฝ่ายยุทธศาสตร์	 	 	 อนุกรรมการ	  

ประเมินผลและประกันคุณภาพ	 	 	

 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการที่รับผิดชอบงานส�านักพัฒนาและส่งเสริม	 	 อนุกรรมการ		  

ศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์	 

คณิตศาสตร	์และเทคโนโลยี		 	

 ผู้อ�านวยการฝ่ายยุทธศาสตร์	แผนและประกันคุณภาพ	 	 	 อนกุรรมการและเลขานกุาร

 นางสาวศิริพร	ลักษณาภิรมย์	 	 	 	 	 อนกุรรมการและผูช่้วยเลขานกุาร

หน้ำที	่ให้คณะอนุกรรมการฯ	มีอ�านาจหน้าที่	ดังนี้
(1)			ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร	์คณิตศาสตร	์และเทคโนโลยี
(2)			ก�าหนดกลยุทธ์และผลักดันการด�าเนินงานของ	สสวท.	ไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์
(3)			พิจารณากลั่นกรองนโยบาย	แผนและงบประมาณ	รวมทั้งแผนปฏิบัติการตามนโยบายและการจัดสรรงบประมาณ
(4)			เสนอแต่งตั้งคณะท�างานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร	์คณิตศาสตร	์และเทคโนโลยี
(5)			ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ	สสวท.

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบ สสวท. 

	นายสมบูรณ	์ม่วงกล�่า	 	 	 	 	 	 ประธานอนุกรรมการ

	นางวลัยภรณ	์ศรีประยูรสกุล		 	 	 	 	 อนุกรรมการ

	นางสาวปิยาภรณ	์พิสิฐพิทย์		 	 	 	 	 อนุกรรมการ

	นางสาวสุพัตรา	ผาติวิสันติ์	 	 	 	 	 	 อนุกรรมการ

	ผู้ช่วยผู้อ�านวยการที่รับผิดชอบงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร	 อนุกรรมการและเลขานุการ

	ผู้อ�านวยการฝ่ายกฎหมาย	 	 	 	 	 	 อนกุรรมการและผูช่้วยเลขานกุาร

	ผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร	 	 	 อนกุรรมการและผูช่้วยเลขานกุาร

หน้ำที	่ให้คณะอนุกรรมการฯ	มีอ�านาจหน้าที่	ดังนี้
(1)			พิจารณา	กลั่นกรองกฎหมาย	ข้อบังคับ	ระเบียบและหลักเกณฑ์ต่าง	ๆ	ของ	สสวท.	ที่คณะอนุกรรมการชุดต่าง	ๆ	
							เสนอให้มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน	และเหมาะสมตามภารกิจ	สสวท.

(2)			มีอ�านาจเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลหรือส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา
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6

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 

	นายวิเชียร	เลาหโกศล	 	 	 	 	 	 ประธานอนุกรรมการ

	นางสุวรรณี	ค�ามั่น		 	 	 	 	 	 อนุกรรมการ

	นายวิสุทธิ์	วิจิตรพัชราภรณ์	 	 	 	 	 	 อนุกรรมการ

	นางวันวิสา	สุดประเสริฐ	 	 	 	 	 	 อนุกรรมการ

	ผู้ช่วยผู้อ�านวยการที่รับผิดชอบงานฝ่ายยุทธศาสตร์	 	 	 อนุกรรมการ 
ประเมินผลและประกันคุณภาพ

	ผู้อ�านวยการฝ่ายยุทธศาสตร	์ประเมินผลและประกันคุณภาพ	 	 เลขานุการ

	นางสาวสุภัคสรณ	์รุ่งศรี	 	 	 	 	 	 ผู้ช่วยเลขานุการ

	นายพชร	เทียมธารา	 	 	 	 	 	 ผู้ช่วยเลขานุการ

หน้ำที	่ให้คณะอนุกรรมการฯ	มีอ�านาจหน้าที่	ดังนี้
(1)			ก�าหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงองค์กร
(2)			พิจารณากลั่นกรองรายละเอียดกลยุทธ์ด้านความเสี่ยง	และการจัดท�าแผนบริหารความเสี่ยงองค์กร 

		และการควบคุมภายใน	โดยมุ่งเน้นการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
(3)			พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงองค์กร
(4)			ติดตามความก้าวหน้าของการด�าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงองค์กร
(5)			พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กร
(6)			มีอ�านาจเชิญฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง	ให้ความเห็น	ให้ข้อมูล	ตอบข้อซักถามตามความจ�าเป็น
(7)		เสนอแต่งตั้งคณะท�างานเพื่อการใด	ๆ	ตามความเหมาะสม

คณะอนุกรรมการทรัพย์สินทางปัญญา 

	นายสัมพันธ์	ศิลปนาฎ	 	 	 	 	 	 ประธานอนุกรรมการ

	นายยงยุทธ์	ลายถาวร	 	 	 	 	 	 อนุกรรมการ

	นางสาวทินสิริ	ศิริโพธิ์	 	 	 	 	 	 อนุกรรมการ

	นายวิศณ	ุทรัพย์สมพล	 	 	 	 	 	 อนุกรรมการ

	ผู้อ�านวยการ	สสวท.	 	 	 	 	 	 อนุกรรมการ

	รองผู้อ�านวยการ	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลกฤต	กฤชไมตรี)		 	 อนุกรรมการ

	ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ	(นางกัญณัฏฐ	์สวัสดิ์สว่าง)	 	 	 	 อนุกรรมการ

	ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ	(นางสาววนิดา	ธนประโยชน์ศักดิ์)	 	 	 อนุกรรมการ

	ผูช่้วยผูอ้�านวยการทีร่บัผดิชอบงานส�านกันวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศ	 อนุกรรมการ

	นางจุรีกร	ลรรพรัตน์	 	 	 	 	 	 อนุกรรมการ

	นางชลธารา		สุขนิ่ม	 	 	 	 	 	 เลขานุการ

	นายพีรฤทธิ์	กิจบูรณะ	 	 	 	 	 	 ผู้ช่วยเลขานุการ

หน้ำที	่ให้คณะอนุกรรมการฯ	มีอ�านาจหน้าที่	ดังนี้
(1)			พิจารณา	กลั่นกรองการด�าเนินงานด้านธุรกิจเชิงพาณิชย์ของ	สสวท.
(2)			ก�ากับ	ดูแล	การจัดหาผลประโยชน์จากสินทรัพย์ทุกประเภทของ	สสวท.
(3)			ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ	สสวท.
(4)			มีอ�านาจเชิญฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง	ให้ความเห็น	ให้ข้อมูล	ตอบข้อซักถาม	ตามความจ�าเป็น
(5)			เสนอแต่งตั้งคณะท�างานเพื่อการใด	ๆ	ตามความเหมาะสม
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7 คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อ�านวยการ สสวท. 

	คุณหญิงสุมณฑา		พรหมบุญ		 	 	 	 	 ประธานอนุกรรมการ

	นายประสาท		สืบค้า	 	 	 	 	 	 อนุกรรมการ

	นายยืน		ภู่วรวรรณ	 	 	 	 	 	 อนุกรรมการ

	นางสุวรรณี		ค�ามั่น		 	 	 	 	 	 อนุกรรมการ

	ผู้ช่วยผู้อ�านวยการที่รับผิดชอบงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร	 เลขานุการ

	นางสาววรรณทิพา		เทพหล้า	 	 	 	 	 ผู้ช่วยเลขานุการ

หน้ำที	่ให้คณะอนุกรรมการฯ	มีอ�านาจหน้าที่	ดังนี้
(1)		พิจารณา	ก�าหนดหลักเกณฑ	์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ�านวยการ	สสวท.
(2)		ด�าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ�านวยการ	สสวท.	และเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการ 

	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(3)		มีอ�านาจเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลหรือส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา
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คณะผู้บริหาร
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	นางพรพรรณ	ไวทยางกูร																																 ผู้อ�านวยการ	

	นางสาวสุพัตรา	ผาติวิสันติ์																														 รองผู้อ�านวยการ	

	รองศาสตราจารย์สัญญา	มิตรเอม													 	 รองผู้อ�านวยการ	

	ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลกฤต	กฤชไมตรี													 รองผู้อ�านวยการ	

	นางกัญณัฏฐ์	สวัสดิ์สว่าง																																 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ	และรักษาการในต�าแหน่งผู้อ�านวยการ
	 	 	 	 	 	 	 ฝ่ายบริหารเครือข่ายและพัฒนาวิชาชีพครู	

	นางสาววนิดา		ธนประโยชน์ศักดิ์																							 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ	

	นายพรชัย	อินทร์ฉาย																																			 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ	

	นางสาวกุศลิน	มุสิกุล																																				 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ	และรักษาการในต�าแหน่งผู้อ�านวยการ
	 	 	 	 	 	 	 สาขาวิทยาศาสตร์ภาคบังคับ	

	นายชัยวุฒ	ิเลิศวนสิริวรรณ																													 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ	

	นายสกรณ	์	ชุณหะโสภณ																															 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ	และรักษาการในต�าแหน่งผู้อ�านวยการ
	 	 	 	 	 	 	 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร	

	นายกานต์	พันเพิ่มสิน																																			 ผู้อ�านวยการฝ่ายกฎหมาย

	ว่าที่ร้อยเอกภณัฐ	ก้วยเจริญพานิชก์																				 ผู้อ�านวยการฝ่ายยุทธศาสตร์	แผนและประกันคุณภาพ

	นายณรงค์	แสงแก้ว																																					 ผู้อ�านวยการฝ่ายออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์

	นายสมเกียรต	ิเพ็ญทอง																																	 ผู้อ�านวยการสาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษา

	นางธันยากานต	์กุลศุภกร																															 ผู้อ�านวยการสาขาวิจัยและประเมินมาตรฐาน

	นางสาวนวรัตน์	อินทุวงศ์																															 ผู้อ�านวยการฝ่ายโอลิมปิกวิชาการและพัฒนาอัจฉริยภาพ
	 	 	 	 	 	 	 ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

	นายธีรพัฒน์		เวชชประสิทธ์																												 รกัษาการผูอ้�านวยการสาขาวทิยาศาสตร์มธัยมศกึษาตอนปลาย		

	นางนันทวัน	สมสุข																																						 รักษาการผู้อ�านวยการฝ่าย	สควค.		

	นางปาริฉัตร	พวงมณี																																				 ผู้เชี่ยวชาญ	ปฏิบัติงานหัวหน้าโครงการวิทยาศาสตร์
	 	 	 	 	 	 	 สิ่งแวดล้อมโลก		

	นางสาวอลงกรณ์	ตั้งสงวนธรรม																									 รักษาการผู้อ�านวยการสาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษา
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	นางสาวเบญจพร	วรรธนวหะ																											 รักษาการผู้อ�านวยการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้

	นางสาวเขมวดี	พงศานนท	์																													 รักษาการผู้อ�านวยการสาขาเทคโนโลยี

	นางวราภรณ์	ต.วัฒนผล																																	 รักษาการผู้อ�านวยการฝ่าย	พสวท.

	นางสาวปลื้มฤดี	ชาติวันชัย	 	 	 	 รักษาการผู้อ�านวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

	นางชลธารา		สุขนิ่ม																																					 รกัษาการผูอ้�านวยการฝ่ายบรกิารวชิาการและบรหิารทรพัย์สนิ

	นางสมนึก	ทิศหล้า																																						 รักษาการผู้อ�านวยการฝ่ายการเงินและบัญชี

	นางมยุรี		เทพรักษา																																					 รักษาการผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

	นางสาวนัฏฐพร	รุจิขจร																																	 รักษาการผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารโครงการริเริ่มพิเศษ

	นางสาวบุศรินทร์	นีละกาญจน	์																									 รักษาการผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

	นายกุลกวี	ชินสกุลรัตนชัย																														 ผู้ช�านาญ	ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ�านวยการฝ่ายจัดซื้อและพัสดุ		

	นางศุภรา	บาคาวอส																																				 นักวิชาการ	ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ�านวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร	
	 	 	 	 	 	 และวิเทศสัมพันธ์		
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แผนการด�าเนินงานของ สสวท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	(สสวท.)	เป็นองค์กรในก�ากับของกระทรวงศึกษาธิการ	ได้เตรียม 

ด�าเนินโครงการและกิจกรรมให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	 นโยบายด้านการศึกษา 

ของกระทรวงศึกษาธิการ	 และนโยบายการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน	 ในการขับเคลื่อนการศึกษาวิทยาศาสตร์	 คณิตศาสตร์	 

และเทคโนโลยี	 ก้าวสู่ประเทศไทย	 4.0	 เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์	“ประเทศมีควำมมั่นคง	 มั่งคั่ง	 ยั่งยืน	 เป็นประเทศพัฒนำแล้ว		

ด้วยกำรพัฒนำตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง”	ประกอบด้วย

ยกระดับการพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยีที่ใช้ง่ายและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  

ขับเคลื่อนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ และพัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะห์ โดยใช้กลไกการเรียนรู้ที่เป็นนวัตกรรม  

1

2

 พัฒนาคู่มือการใช้หลักสูตร	 เพื่อเป็นแนวทางให้กับสถานศึกษาและครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้	 ให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานการเรียนรู้	 ตัวชี้วัด	 และสาระการเรียนรู้แกนกลาง	 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	 

(ฉบับปรับปรุง	พ.ศ.	2560)	ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	2551

 พัฒนาหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	ระดับชั้นประถมศึกษาปีที	่1	และ	4		มัธยมศึกษา

ปีที่	1	และ	4	(ฉบับปรับปรุง	พ.ศ.	2560)	ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	2551	ที่เริ่มใช้

ตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม	2561	โดยหนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	สสวท.	ยงัเน้นให้ผูเ้รยีน	ได้เรยีนรูเ้นือ้หา

ที่เข้าใจยาก	มีความซับซ้อนหรือเป็นนามธรรม	ผ่านแอปพลิเคชัน	AR	ซึ่งฝังอยู่ในหนังสือ	ผู้เรียนสามารถใช้แท็บเล็ต 

หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่สแกน	QR	 code	 ในหนังสือเรียนเพื่อเข้าสู่	 AR	 ในหนังสือได้	 หนังสือเรียนยังฝัง	QR	Code	 

ที่เชื่อมไปยังแหล่งข้อมูลในอินเทอร์เน็ตซึ่งมีความถูกต้องและเชื่อถือได้ทางวิชาการให้นักเรียนได้สืบค้นอีกด้วย	

 พัฒนาสื่อการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ	เพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในยุคใหม่	เช่น	สื่อดิจิทัลแสดงผลเสมือนจริง

เสริมการเรียนรู้	ชุดการเรียนรู้ฟิสิกส์ส�าหรับครูที่ไม่จบวิชาเอก	อุปกรณ์วิทยาศาสตร์	สื่อเสริมปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

   ส่งเสรมิการเรยีนรูส้ะเต็มศึกษาผ่านสือ่และกจิกรรมต่าง	ๆ 	เช่น	ชุดกจิกรรมสะเตม็ศกึษา	กจิกรรมส่งเสรมิและสนบัสนนุ

งานวจิยัด้านวทิยาศาสตร์สิง่แวดล้อมในโรงเรยีนตามแนวทางสะเตม็ศกึษา	กจิกรรมคดัเลอืกและมอบรางวลัครูดเีด่น 

สะเต็มศึกษา	 กิจกรรม	 STEM	 Festival	 2018	 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน	 เพื่อสร้าง 

ความตระหนักสะเต็มศึกษาในประเทศไทย	 กิจกรรมสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพเชิงพาณิชย์ส�าหรับเยาวชนไทย	 

การพัฒนาผู้น�าการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่สายอาชีพ	 การประกวดโครงงานดีเด่น 

สะเต็มศึกษา	

 พัฒนาศูนย์เรียนรู้ดิจิทัล	(IPST	Learning	Space)	เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ออนไลน์	ที่มุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษา

และขยายโอกาสการเรยีนรู	้โดยรวบรวมสือ่การเรยีนรูท่ี้มมีาตรฐาน	คดักรองคณุภาพและความถกูต้องโดยผูเ้ช่ียวชาญ	

และสอดคล้องกับหลักสูตรในโรงเรียนไว้อย่างครบครัน	 ตลอดจนเช่ือมโยงผู้คน	 ข้อมูลข่าวสาร	 และแหล่งเรียนรู้	 

สู่ทุกคนอย่างเท่าเทียม	เพื่อให้นักเรียน	ครู	ผู้บริหารสถานศึกษา	ผู้ปกครอง	และบุคคลทั่วไป	สามารถเข้าถึง	แบ่งปัน	

และเรียนรู้ได้จากทุกที่	ในทุกเวลา
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 พฒันาครผููส้อนวทิยาศาสตร์	คณิตศาสตร์	และเทคโนโลย	ีและบคุลากรทางการศกึษาให้มศีกัยภาพ	ในการจดัการเรียน 

การสอนและน�าแนวทางในการจัดกจิกรรมการเรยีนรูไ้ปใช้ในโรงเรยีนทกุสงักดั	ทัง้อบรมทางตรง	ทางไกล	และออนไลน์

 ยกระดับโรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์	 คณิตศาสตร์	 และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน	 สสวท.	 โดยส่งเสริม

การเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์	 คณิตศาสตร์	 และเทคโนโลยีให้มีผลสัมฤทธิ์ท่ีสูงข้ึน	 เพื่อลดความเหล่ือมล�้า	 

โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนในทุกอ�าเภอได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ	 ได้รับการพัฒนาจนมีความสามารถและทักษะ 

ที่จ�าเป็นในการพัฒนาประเทศสู่ยุค	4.0	โดยการร่วมมือกับจังหวัด	อ�าเภอและท้องถิ่น

 พฒันาและส่งเสรมิผูม้คีวามสามารถพเิศษทางวทิยาศาสตร์	คณติศาสตร์	และเทคโนโลย	ีเพือ่สร้างก�าลงัคนเข้ามาพฒันา

ประเทศ	พัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์	ศักยภาพด้านเทคโนโลยี	สร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่น�ามูลค่าทาง

เศรษฐกิจ	ตอบสนองความจ�าเป็นในการด�ารงชีวิต	สิ่งแวดล้อม	และสร้างประโยชน์ให้ประเทศชาติต่อไป	ตอบโจทย์

ไทยแลนด์ยคุ	4.0	ผ่านโครงการต่าง	ๆ 	ได้แก่	โครงการพฒันาและส่งเสรมิผูม้คีวามสามารถพเิศษทางวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี	 (พสวท.)	 โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	 (สควค.)	

โครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์	 วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ	 โครงการพัฒนา 

อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	และโครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์

พฒันาก�าลังคนและเครอืขา่ยสนบัสนนุการจดัการเรยีนรู้วทิยาศาสตร ์คณติศาสตร ์และเทคโนโลยี
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

3

สื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  

พัฒนาระบบบริหารจัดการและสื่อสารองค์กร

4

5

สสวท.	จะจัดกิจกรรมและด�าเนินงานเพื่อประชาสัมพันธ์องค์กรในเชิงรุก	เพื่อเผยแพร่ผลงานกิจกรรมต่าง	ๆ	 

ของ	 สสวท.	 ผ่านช่องทางและวิธีการที่หลากหลาย	 เช่น	 จัดแถลงข่าว	 จัดท�าข่าว	 บทความประชาสัมพันธ์	 จัดท�าคลิป 

เผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร	์ฯลฯ	สร้างความตระหนักให้เยาวชนเห็นความส�าคัญของการเรียนรู้และใช้วิทยาศาสตร	์

คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี	ได้แก	่จัดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้		ครั้งที่	13		จัดแสดงนิทรรศการ 

ในงานมหกรรมวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต	ิจดันทิรรศการสญัจรตามภมูภิาคต่างๆ		พร้อมท้ังจดัท�านติยสาร	สสวท.

สสวท.	จะด�าเนินงานพัฒนาและปรับปรุงองค์กรตามระบบคุณภาพองค์กรและธรรมาภิบาล	พัฒนาศักยภาพ

บคุลากรและความผกูพนัของบคุลากร	สสวท.		พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่ขยายขดีความสามารถในการบริหาร

จัดการขององค์กรและการบริการในรูปแบบดิจิทัลตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัล	
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รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยง  
และภารกิจหลักขององค์กร  

การวิเคราะห์ด้านการเงิน

การวิเคราะห์ด้านความเสี่ยง

1

2

สสวท.	 มีรายได้จากการด�าเนินงานในปีงบประมาณ	 2560	 จ�านวน	 1,650.98	 ล้านบาท	 ประกอบด้วย	 รายได้ 

จากเงินงบประมาณ	 1,461.63	 ล้านบาท	 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	 จ�านวน	 25.23	 ล้านบาท	 รายได้จาก 

การอุดหนุนและบริจาคจ�านวน	 33.86	 ล้านบาท	 และรายได้อื่น	 จ�านวน	 130.26	 ล้านบาท	 และมีค ่าใช้จ ่ายจาก 

การด�าเนินงานในปีงบประมาณ	 2560	 จ�านวน	 2,063.50	 ล้านบาท	 ประกอบด้วย	 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนด้านบุคลากร 

จ�านวน	 268.58	 ล้านบาท	 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนจ�านวน	 1,387.13	 ล้านบาท	 และค่าตอบแทน	 ค่าใช้สอย	 ค่าวัสดุ	 

ค่าสาธารณูปโภคของ	สสวท.	จ�านวน	407.79	ล้านบาท

สรุปผลการด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ	 2560	 	 มีรายได้สูง	 (ต�่า)	 กว่าค่าใช้จ่ายจ�านวน	 (412.52)	 ล้านบาท	 

ปีงบประมาณ	 2560	 สสวท.	 ได้รับรายได้จากงบอุดหนุนมาแล้วจ�านวน	 1,461.63	 ล้านบาท	 ซึ่งประกอบด้วย	 เงินอุดหนุน

ค่าใช้จ่ายบุคลากรจ�านวน	 144.24	 ล้านบาท	 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายด�าเนินงานจ�านวน	 521.30	 ล้านบาท	 เงินอุดหนุน 

ทุนการศึกษาจ�านวน	 577.95	 ล ้านบาท	 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจงบลงทุน	 2.80	 ล ้านบาท	 และเงินอุดหนุนมูลนิธิ 

โอลิมปิกวิชาการ	 (สอวน)	 จ�านวน	 215.34	 ล้านบาท	 และในปีงบประมาณ	 2560	 สสวท.	 ได้รับอนุมัติเงินกองทุนส่งเสริมจาก 

คณะกรรมการ	สสวท.	จ�านวน	687.14	ล้านบาท	เพื่อใช้จ่ายในส่วนที่ไม่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล

สสวท.	 ให้ความส�าคัญต่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	 โดยใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ 

และสนับสนุนการด�าเนินงานให้เกิดสัมฤทธิผลทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ	 โดยมุ่งเน้นให้องค์กรมีระบบการบริหาร 

ความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม	ทั้งการใช้ทรัพยากร	 การดูแลทรัพย์สิน	 มีระบบบัญชีและรายงาน 

ทางการเงนิทีม่คีวามถกูต้อง		เชือ่ถอืได้	การบรหิารงานทีโ่ปร่งใส	รวมท้ังการปฏบัิตติามกฎหมาย	ระเบียบข้อบังคบั	และวตัถุประสงค์

ขององค์กร	 ทั้งในระดับผู้บริหารและระดับปฏิบัติงาน	 เพื่อสนับสนุนให้การด�าเนินงานของ	 สสวท.	 บรรลุตามวัตถุประสงค	์ 

มกีารวางแผน		การติดตาม		และการประเมนิผลการบรหิารความเสีย่ง	การควบคมุภายในเป็นประจ�าทกุไตรมาส	โดยมผีูท้รงคณุวฒุิ 

ที่มีความเชี่ยวชาญท�าหน้าที่เป็นอนุกรรมการให้ค�าแนะน�า	 และน�าเสนอให้คณะกรรมการ	 สสวท.	 รับทราบอย่างต่อเนื่อง	 

เพื่อให้	สสวท.	เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด�าเนินงานและทันต่อการเปลี่ยนแปลง	
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เน่ืองด้วยปัจจัยต่างๆ	 เช่น	 นโยบายของรัฐบาล	 เทคโนโลยีในปัจจุบัน	 มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว	 สสวท.	 

จึงได้วิเคราะห์ปัญหาที่อาจจะเกิด		รวมทั้งจัดท�าแผนและด�าเนินการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวให้ลดลงให้อยู่ในระดับที่ไม่กระทบ

กับองค์กร	ซึ่งประกอบไปด้วย

สสวท.	ได้ด�าเนินการควบคุมภายในตามหลักมาตรฐานสากลของ	Committee	of	Organization	of	the	Treadway	

Commission	:	COSO	ซึ่งมีการประเมิน	5	องค์ประกอบ

							สภำพแวดล้อมกำรควบคุม

ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างและอัตราก�าลังขององค์กร	 การปรับเปลี่ยนหน้าที่และวิธีการท�างาน	 เพ่ือเพ่ิม 

ประสิทธิภาพและพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน	 รวมท้ังได้ให้ความส�าคัญในเรื่องศีลธรรม	 จริยธรรม	 

จรรยาบรรณ	ความซื่อสัตย์	และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน	ซึ่งในป	ี2560	สสวท.	ได้รับการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	(ITA)	ระดับสูงมาก	(91.35	คะแนน)

							กำรประเมินควำมเสี่ยง

ได้ใช้หลักของ	COSO-ERM	ซึ่งเป็นหลักสากลที่หน่วยงานชั้นน�าเลือกใช	้ซึ่งจะแบ่งความเสี่ยงเป็น	3	ด้าน	 

ประกอบด้วย	 ด้านกลยุทธ์	 ด้านการปฏิบัติงาน	 ด้านกฎระเบียบ	 โดยหารือร่วมกันให้เกิดการเห็นพ้องถึงปัญหา 

ขององค์กรและร่วมมือกันค้นหาวิธีการจัดการควบคุมความเสี่ยง	ไม่ให้กระทบหรือส่งผลน้อยที่สุดกับ	สสวท.

							กิจกรรมกำรควบคุม

มีการติดตามและประเมินผลการควบคุมอย่างต่อเนื่องและรัดกุม	 โดยมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 

ตรวจสอบและมีการรายงานผลการตรวจสอบด้านการเงินและด้านการด�าเนินงานให้คณะอนุกรรมการพิจารณา 

ทุกไตรมาส

							กำรติดตำมประเมินผล

มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องและ 

เป็นระบบ	 เพื่อวิเคราะห์จุดอ่อนหรือข้อบกพร่องในการด�าเนินงานและด�าเนินการแก้ไข	 ซึ่งเป็นการเพิ่มผลสัมฤทธ์ิ 

ของการควบคุมภายในได้ดียิ่งขึ้น

							สำรสนเทศและกำรสื่อสำร

ริเริ่มใช้ระบบ	 E-Office	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการด�าเนินงาน	 ซึ่งประกอบด้วย	 

ระบบทรัพยากรบุคคล	 (E-HR)	 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	 ระบบจองทรัพยากร	 ระบบตรวจเสนอเรื่อง	 

ระบบการประเมนิผลผลติ	ระบบจดัเกบ็เอกสาร		ระบบจองห้องประชมุสาขา-ฝ่าย		ระบบบรหิารการปฏบิตังิานภายใน	

และระบบวิเคราะห์ข้อมูลส�าหรับผู้บริหาร	(BI)

การบริหารความเสี่ยง

การควบคุมภายใน

1

1

2

3

5

4

2

3

พัฒนามาตรฐานหนังสือเรียนของ	สสวท.	ให้สอดคล้องกับมาตรฐานและมาตรฐานนานาชาติ

พัฒนาทักษะการสร้างสื่อดิจิทัลขั้นพื้นฐานให้กับบุคลากร	สสวท.	เพื่อเท่าทันกับการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล

ปรับปรุงกฎระเบียบ	สสวท.	ให้ทันสมัยและสามารถน�าไปปฏิบัติได้จริง
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สสวท.	 ด�าเนินการพัฒนาและยกระดับหลักสูตร	 สื่อ	 และกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์	 คณิตศาสตร์	

และเทคโนโลยี	ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล	เน้นการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา	และการน�าไปใช	้เพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนรู ้

ในยุคใหม่	เช่น

สสวท.	ด�าเนินการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์	คณิตศาสตร์	และเทคโนโลยี	เพื่อสร้าง

ก�าลังคนเข้ามาพัฒนาประเทศ	 พัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์	 ศักยภาพด้านเทคโนโลยี	 สร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรม 

ที่น�ามูลค่าทางเศรษฐกิจ	ตอบสนองความจ�าเป็นในการด�ารงชีวิต	สิ่งแวดล้อม	และสร้างประโยชน์ให้ประเทศชาติ	เช่น

สสวท.	ด�าเนินการพัฒนาครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์	คณิตศาสตร์	และเทคโนโลยีทุกสังกัด	

ให้มีทักษะที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนยุคใหม่	 และสามารถปรับการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม 

และทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น	เช่น

การวิเคราะห์ภารกิจหลักขององค์กร3

การพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

การพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

การพัฒนาครู

 พัฒนาหลักสูตร	สื่อ	และกระบวนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	คณิตศาสตร์	และเทคโนโลยี

	 วิจัย	วัดผล	ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์	คณิตศาสตร์	และเทคโนโลยี

	 พัฒนาศักยภาพด้านสะเต็มศึกษาเพื่อการขยายผล

	 พัฒนาและขยายบริการของศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลและสื่อดิจิทัล

 พัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	(พสวท.)

 ส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	(สควค.)

 จัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์	วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ

 พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

 ปรับการเรียนเปลี่ยนวิธีการสอนของครูวิทยาศาสตร์	 คณิตศาสตร์	 และเทคโนโลยี	 ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 

ในทุกจังหวัด	และทุกเขตพื้นที่การศึกษาทุกสังกัด

 พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามโครงการในพระราชด�าริฯ	 โรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดาร	 โรงเรียนพระปริยัติธรรม	

โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน	(ตชด.)	โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กก�าพร้า	(หลัก	67)	สปป.ลาว	และโรงเรียน

มัธยมพระราชทานนายาว

 พฒันาครใูนโรงเรียนวงัไกลกงัวลและโรงเรยีนในพืน้ทีใ่กล้เคยีงในการจดัการเรยีนรูด้้านวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์

 พัฒนาครูแกนน�าและบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยเพื่อการจัดการเรียนรู ้ตามแนวโครงการพระราชด�าร ิ

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยและแนวทางสะเต็มศึกษา

 ยกระดับโรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร	์คณิตศาสตร์	และเทคโนโลยี	ตามมาตรฐาน	สสวท.
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ข้อมูลเชิงสถิติและค�าอธิบายภาพรวมแผนยุทธศาสตร์  
และเป้าหมายการปฏิบัติงานขององค์กร
ในระยะเวลา 3 - 5 ปี ข้างหน้า  

ในช่วงระยะเวลา	 4	 ปีที่ผ่านมา	 สสวท.	 ได้ด�าเนินงานสอดคล้องและบรรลุตามพันธกิจและภารกิจของการจัดตั้ง 

ขององค์กร	ด้วยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ภายใต้กรอบของแผนยุทธศาสตร์	5	ป	ีสถาบันส่งเสริม

การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2557	–	2561	ซึ่งประกอบด้วย	วิสัยทัศน์	พันธกิจ	เป้าประสงค์

เชิงยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร	์ผลกระทบ	ผลลัพธ์	ผลผลิต	กลยุทธ์	โครงการหลัก	ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย	ดังต่อไปนี้

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

สสวท. เป็นองค์กรหลักของประเทศที่พัฒนาให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถ 

ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีทัดเทียมนานาชาติ

ริเริ่ม	 ด�าเนินการ	 ส่งเสริม	 ประสาน	 และจัดให้มีการศึกษาค้นคว้า	 วิจัย	 และพัฒนาหลักสูตร	 วิธีการเรียนรู	้ 

วิธีสอนและการประเมินผลการเรียนการสอนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์	 คณิตศาสตร์	 และเทคโนโลยีทุกระดับ 

การศึกษา	โดยเน้นการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหลัก

ส่งเสริม	 ประสาน	 และจัดให้มีการพัฒนาบุคลากร	 การฝึกอบรมครู	 อาจารย์	 นักเรียน	 นิสิตและนักศึกษา 

เกี่ยวกับการเรียนการสอนและการค้นคว้าวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์	คณิตศาสตร์	และเทคโนโลยี

ส่งเสรมิ	ประสาน	และจัดให้มกีารค้นคว้า	วจิยั	ปรบัปรงุ	และจดัท�าแบบเรยีน	แบบฝึกหดั	เอกสารทางวชิาการและ

สื่อการเรียนการสอนทุกประเภท	ตลอดทั้งประดิษฐ์อุปกรณ์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์	คณิตศาสตร์	และเทคโนโลยี

ส่งเสรมิการพฒันาระบบประกนัคุณภาพและการประเมนิมาตรฐานการศกึษาทางด้านวทิยาศาสตร์	คณติศาสตร์	

และเทคโนโลยีในสถานศึกษา

พัฒนาและส่งเสริมผูม้คีวามสามารถพเิศษทางด้านวทิยาศาสตร์	คณติศาสตร์	และเทคโนโลย	ีตลอดทัง้การส่งเสริม 

การผลิตครู	อาจารย์ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์	คณิตศาสตร์	และเทคโนโลยี

ให้ค�าปรกึษา		แนะน�าแก่กระทรวง	ทบวง	กรม	ส่วนราชการทีเ่รยีกชือ่อย่างอืน่	หน่วยงานอืน่ของรฐัหรอืหน่วยงาน

ของเอกชนทีม่หีน้าทีเ่กีย่วกบัการจัดการศกึษา	หรอืสถานศกึษาเฉพาะในเรือ่งท่ีเกีย่วกบัอ�านาจหน้าทีต่าม	1	ถงึ	5

1

2

3

4

5

6



94 รายงานประจ�าปี 2560
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์

ผลกระทบ (Impact)

ผลลัพธ์ (Outcome)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ยุทธศาสตร์ที่ 5

นักเรียนไทยมีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์	 คณิตศาสตร์	 และเทคโนโลยี	 ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

ระดับชาติและทัดเทียมนานาชาติ

ประเทศไทยมีนักวิทยาศาสตร์และผู้เช่ียวชาญด้านวิทยาศาสตร์	 คณิตศาสตร์	 และเทคโนโลยี	 ท่ีเพิ่มขึ้นจาก 

การสร้างนักเรียน	นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษ

การยกระดับการพัฒนาหลักสูตร	 สื่อ	 และกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์	

คณิตศาสตร์	และเทคโนโลยี	ที่ใช้ง่ายและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

การขับเคลื่อนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	 คณิตศาสตร์	 และเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ 

และพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์	โดยใช้กลไกการเรียนรู้ที่เป็นนวัตกรรม

การพัฒนาก�าลังคนและเครือข่ายสนับสนุนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	คณิตศาสตร์

และเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุก	 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	 คณิตศาสตร ์

และเทคโนโลยี

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรให้เป็น

องค์กรแห่งคุณภาพและยกระดับคุณภาพบุคลากรโดยใช้ระบบสมรรถนะ

1

2

เพื่อพัฒนานักเรียนไทยให้มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์	 คณิตศาสตร์	 และเทคโนโลยี	 สูงขึ้นเป็นล�าดับ 

และทัดเทียมนานาชาติ

เยาวชนไทยมคีวามรูค้วามสามารถในการคิดวเิคราะห์	การใช้ข้อมลู	และ/หรอืแก้ปัญหาโดยใช้วทิยาศาสตร์	คณติศาสตร์

และเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ในการด�ารงชีวิตหรือประกอบอาชีพ
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ผลผลิต (Output)

หลักสูตร	สื่อ	และกระบวนการจัดการเรียนรู้	ซึ่งครบถ้วนสมบูรณ์	ใช้ง่ายและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล	เน้นการคิด 

วิเคราะห์และการแก้ปัญหา	 (หลักสูตร	 สื่อ	 และกระบวนการจัดการเรียนรู้	 หมายถึง	 	 (1)	 หลักสูตร	 (2)	 หนังสือเรียน	 

(3)	คูม่อืคร	ู(4)	เครือ่งมอืวดัผลประเมนิผล	(5)	สือ่ประกอบการเรยีนรู	้(รวมถงึแบบฝึกหดั)	(6)	กระบวนการจดัการเรยีนรู้	 

(รวมถึงแผนการสอน)	(7)	นวัตกรรมจัดการเรียนรู้	(รวมถึงรายการโทรทัศน์)	และ	(8)	เอกสารเสริมความรู้และอ้างอิง)

ศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติและศูนย์สะเต็มศึกษาภาค	 เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์	 คณิตศาสตร ์

และเทคโนโลยีแบบบูรณาการ	ที่ให้บริการครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติด้านวิทยาศาสตร	์คณิตศาสตร์	และเทคโนโลยี	ให้บริการครู	นักเรียน	นักศึกษาและบุคลากร

ทางการศึกษาเพิ่มขึ้น	(รวมถึง	Hotline	บริการให้ค�าปรึกษาทาง	Internet)	

ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์	คณิตศาสตร	์และเทคโนโลยี	มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและใช้นวัตกรรม

ตามเกณฑ์ที่ก�าหนด

นักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์	คณิตศาสตร์	และเทคโนโลยี	ที่ช่วยเหลือเพื่อนนักเรียนในสถานศึกษา

ให้มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร	์คณิตศาสตร์	และเทคโนโลยี

ครูพี่เลี้ยงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์	 คณิตศาสตร์	 และเทคโนโลยี	 ให้บริการวิชาการแก่ครูผู้สอนอย่างต่อเนื่องและ 

มีจ�านวนเพิ่มขึ้น	(รวมถึงครูผู้มีความสามารถพิเศษที่เป็นครูพี่เลี้ยงวิชาการ)

สสวท.	เป็นทีรู่จั้กและมภีาพลกัษณ์ทีดี่ในการเป็นองค์กรพฒันาการศกึษาวทิยาศาสตร์	คณติศาสตร์และเทคโนโลยขีองชาติ

สสวท.	เป็นองค์กรแห่งคุณภาพ	มีระบบบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาลและใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย

สถานศกึษาใช้หลกัสตูร	หนังสอืเรียน	คู่มอืคร	ูสือ่	กระบวนการเรยีนรูแ้ละนวตักรรมทีเ่ก่ียวข้อง	ของ	สสวท.	มจี�านวนเพิม่ขึน้	

นักเรียนผู้ช่วยครูที่มีความรู้ความสามารถในการใช้หลักสูตร	 สื่อ	 และบริการของ	 สสวท.	 เพื่อช่วยเหลือครูผู้สอน 

ด้านวิทยาศาสตร์	คณิตศาสตร	์และเทคโนโลยี	มีจ�านวนเพิ่มขึ้น

นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาโดยใช้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์	คณิตศาสตร์	และเทคโนโลยีตามเกณฑ์ระดับชาติ	มีจ�านวนเพิ่มขึ้น		

นักเรียนใช้วิทยาศาสตร	์คณิตศาสตร	์และเทคโนโลยีในชีวิตหรืออาชีพ

นักเรียน	นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์	คณิตศาสตร์	และเทคโนโลยี	มีจ�านวนเพิ่มขึ้น

บุคลากรของ	สสวท.	มีสมรรถนะสูงตามเกณฑ์ที่ก�าหนด
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เยาวชนไทยมคีวามรูค้วามสามารถในการคดิวเิคราะห์	การใช้ข้อมลู	และ/หรอืแก้ปัญหาโดยใช้วทิยาศาสตร์	คณติศาสตร์

และเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ในการด�ารงชีวิตหรือประกอบอาชีพ
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และโครงการหลัก

ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำรยกระดับกำรพัฒนำหลักสูตร	 สื่อ	 และกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์	

คณิตศำสตร์	และเทคโนโลยี	ที่ใช้ง่ำยและมีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์	:	หลักสูตร	สื่อและเครื่องมือจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์	คณิตศาสตร์	และเทคโนโลยี	ครบถ้วน 

	 	 	 				สมบรูณ์	ใช้ง่ายและมคีณุภาพตามมาตรฐานสากล	เน้นการคดิวเิคราะห์	การแก้ปัญหา	และการน�าไปใช้

ตัวชี้วัดและค่ำเปำ้หมำย	:

ตัวช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ 2557 2558 2559 2560 2561 รวม

1.	จ�านวนหลักสูตร	สื่อ	และกระบวนการ 
จดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์	คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล	
เน้นการคิดวิเคราะห์	แก้ปัญหา	 
และการน�าไปใช้

รายการ 460 400 410 200 200 1,672

2.	ร้อยละของหลักสูตร	สื่อ	และกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่ใช้ง่ายและมีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานที่ก�าหนด

ร้อยละ 70 80 90 100 - 100

3.	ร้อยละของตัวอย่างครูที่ใช้หลักสูตร	
สื่อ	และกระบวนการจัดการเรยีนรู้ด้าน
วทิยาศาสตร์	คณิตศาสตร	์และเทคโนโลยี
ของ	สสวท.

ร้อยละ 30 40 50 60 80 80

4.	ร้อยละของตวัอย่างนกัเรยีนทีใ่ช้หนงัสอืเรยีน 
และ/หรือสื่อวิทยาศาสตร	์คณิตศาสตร ์
และเทคโนโลยีของ	สสวท.

ร้อยละ 30 40 50 60 80 80

5.	จ�านวนสถานศึกษาที่ใช้หลักสูตร	สื่อ	และ 
กระบวนการจดัการเรยีนรู้ด้านวทิยาศาสตร์	
คณิตศาสตร์	และเทคโนโลยีของ	สสวท.

โรงเรียน

(สะสม)

10,000 12,000 14,000 18,000 20,000 20,000

6.	ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้หลักสูตร	สื่อ

และกระบวนการจัดการเรียนรู้ของ	สสวท.

ระดับ 4 4.2 4.2 4.3 4.5 4.5

กลยุทธ	์:		 1.	 ทบทวนและพัฒนาหลักสูตร	 หนังสือเรียน	 คู่มือครู	 สื่อประกอบการเรียนรู้	 เครื่องมือวัดผลประเมินผล	 

	 	 กระบวนการและนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์	 คณิตศาสตร์	 และเทคโนโลยี	 อย่างครบถ้วน	 

	 	 ด้วยการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายและ/หรือกระบวนการวิจัย

		 2.		 พัฒนาระบบการเรียนรู้และนวัตกรรมร่วมกับต่างประเทศ	รวมทั้งอาเซียน

		 3.		 วิจัยและพัฒนาการวัดผลและประเมินผลอย่างครบวงจร	ตามมาตรฐานประเทศและนานาชาติ
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โครงกำรหลัก	:		 1.		 โครงการทบทวนและพฒันาสือ่และกระบวนการจดัการเรยีนรู้	และพฒันาหลกัสตูรส�าหรบัวชิาวทิยาศาสตร์	 

	 	 คณิตศาสตร์	และเทคโนโลยี	ที่ใช้ง่ายและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

	 2.		 โครงการพฒันาระบบตรวจสอบและประเมนิคณุภาพเครือ่งมอืการจดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์	คณติศาสตร์ 

	 	 และเทคโนโลยี

	 3.		 โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์	 คณิตศาสตร์	 และเทคโนโลยีร่วมกับ 

	 	 ต่างประเทศ	รวมทั้งอาเซียน

	 4.		 โครงการวิจัย	วัดผล	ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์	คณิตศาสตร์	และเทคโนโลยี		

ยุทธศาสตร์ที่ 2 กำรขับเคลื่อนกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์	 คณิตศำสตร์	 และเทคโนโลยีเชิงบูรณำกำร		

และพัฒนำทักษะกำรคิดวิเครำะห์	โดยใช้กลไกกำรเรียนรู้ที่เป็นนวัตกรรม

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์	:	1.	นักเรียนในทุกภูมิภาค	ได้เรียนรู้เชิงบูรณาการและน�าวิทยาศาสตร์	คณิตศาสตร์	และเทคโนโลย ี

	 	 	 							ไปใช้ในชีวิตหรืออาชีพ	

	 	 	 	 	 2.	 นักเรียน	 ครู	 และบุคลากรทางการศึกษาสามารถเข้าถึงผลผลิตของ	 สสวท.	 ในรูปแบบดิจิทัล 

	 	 	 							ได้อย่างสะดวกและทั่วถึง

ตัวชี้วัดและค่ำเปำ้หมำย	:

ตัวช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ 2557 2558 2559 2560 2561 รวม

1.	ร้อยละของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ใช้
วิทยาศาสตร์	คณิตศาสตร	์และเทคโนโลย ี
ในชีวิตหรืออาชีพ

ร้อยละ - - Base	

line

เพิ่มขึ้นจาก
ปีที่ผ่านมา
ร้อยละ	5	

ต่อปี

เพิ่มขึ้นจาก
ปีที่ผ่านมา
ร้อยละ	5	

ต่อปี

เพิ่มขึ้นจาก
ปีที่ผ่านมา
ร้อยละ	5	

ต่อปี

2.	ร้อยละของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายซึ่งใช้
หลกัสตูร	สือ่	และกระบวนการจัดการเรยีนรู้ 
ของ	สสวท.	ที่มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์และแก้ปัญหา

ร้อยละ Base	

line

เพิ่มขึ้นจาก
ปีที่ผ่านมา
ร้อยละ	5	

ต่อปี

เพิ่มขึ้นจาก
ปีที่ผ่านมา
ร้อยละ	5	

ต่อปี

เพิ่มขึ้นจาก
ปีที่ผ่านมา
ร้อยละ	5	

ต่อปี

3.	จ�านวนโรงเรียนที่จัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์	คณิตศาสตร	์และเทคโนโลยี
เชิงบูรณาการ	โดยใช้กลไกการเรียนรู ้
ที่เป็นนวัตกรรม	รวมทั้งสะเต็มศึกษา	

โรงเรียน

(สะสม)

91 910 2,090 8,000 11,000 11,000

4.	ร้อยละของหลักสูตร	สื่อ	และกระบวนการ
จัดการเรียนรู้	ในรูปแบบดิจิทัลและ	
e-learning	ที่เผยแพร่ทางศูนย์เรียนรู้
ดิจิทัล	เว็บไซต์อื่น	ๆ	ของ	สสวท.	และ 
แอปพลเิคชนับนโทรศพัท์มอืถอื	และแทบ็เลต็

ร้อยละ 40 50 60 80 90 90

5.	จ�านวนผูเ้ข้าใช้หลกัสตูร	สือ่	และกระบวนการ 
จัดการเรียนรู้	ในรูปแบบดิจิทัลและ	
e-learning	ที่เผยแพร่ทางศนูย์เรยีนรูด้จิทิลั	
เวบ็ไซต์อืน่	ๆ	ของ	สสวท.	และแอปพลเิคชนั 
บนโทรศพัท์มอืถอื	และแทบ็เลต็

ราย	

(ล้าน)

1 2 2.5 4 5 5

6.	ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัล	(IPST	Learning	Space)

ระดับ 3 3.2 3.5 3.8 4 4
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำก�ำลังคนและเครือข่ำยสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์	 คณิตศำสตร์	

และเทคโนโลยี	อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์	:		1.	 ก�าลังคนและเครือข่ายสนับสนุนการจัดการเรียนรู้	 ท่ีมีความสามารถในการจัดการเรียนรู ้

	 	 วิทยาศาสตร	์คณิตศาสตร์	และเทคโนโลยี	มีจ�านวนเพิ่มขึ้น

	 2.	 ครูและนักเรียนได้รับการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้จากก�าลังคนและเครือข่ายสนับสนุน 

	 	 ของ	สสวท.

	 3.	 ผู ้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์	 คณิตศาสตร์	 และเทคโนโลยีมีจ�านวนเพ่ิมขึ้น	 

	 	 และมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการเรียนรู้

ตัวชี้วัดและค่ำเปำ้หมำย	:

ตัวช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ 2557 2558 2559 2560 2561 รวม

1.	จ�านวนก�าลงัคนท่ีสนับสนุนการจัดการเรยีนรู้	 
มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์	คณิตศาสตร	์และเทคโนโลยี

			รวมทั้งสะเต็มศึกษา

คน 3,000 6,000 7,000 8,000 10,000 10,000

2.	จ�านวนหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ	(การศึกษา	 
ราชการ	เอกชน	ประชาสังคม	ต่างประเทศ)	
ที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร	์
คณิตศาสตร์	เทคโนโลยี	และสะเต็มศึกษา	

หน่วย

งาน

(สะสม)

15 17 63 94 100 100

3.	จ�านวนครูที่มีความรู้ความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร	์คณิตศาสตร	์
และเทคโนโลยี	ตามเกณฑ์ของ	สสวท.

คน 9,000 15,000 20,000 25,000 30,000 30,000

4.	จ�านวนนักวิทยาศาสตร	์นักวิจัย	และคร ู
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์	คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี		ซึ่งได้จากการสร้าง
นักเรียน	นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษ	
ซึ่งพัฒนาโดย	สสวท.	

คน

(สะสม)

5,500 5,900 6,600 7,300 8,000 8,000

5.	จ�านวนผู้มีความสามารถพิเศษที่เข้ามา 
มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู	้(โครงการ 
พี่สอนน้อง)

คน

(สะสม)

500 740 - - - 740

กลยุทธ์	:		 1.	 พัฒนากลไกขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่าย	 และสนับสนุนการด�าเนินการให้ครอบคลุม 

	 	 ทุกภูมิภาค

		 2.		 เร่งรัดพัฒนาศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลและขยายบริการหลักสูตร	 สื่อ	 และกระบวนการจัดการเรียนรู้	 ในรูปแบบ 

	 	 ดิจิทัล	และ	e-learning	

โครงกำรหลัก	:		 1.		 โครงการพฒันาและสนบัสนุนการด�าเนนิงานศนูย์สะเตม็ศกึษาแห่งชาต	ิศนูย์สะเตม็ศกึษาภาค	และโรงเรียน 

	 	 เครือข่ายสะเต็มศึกษา

	 2.		 โครงการพัฒนาและขยายบริการของศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลด้านวิทยาศาสตร์	 คณิตศาสตร์	 และเทคโนโลย	ี 

	 	 (IPST	Learning	Space)	ที่เชื่อมโยงในระดับประเทศและนานาชาติ
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กลยุทธ	์:		 1.	 เร่งรัดพัฒนาเครือข่ายปฏิบัติการเชิงรุกในพื้นที่	 เพื่อหนุนเสริมการเรียนรู้	 และการนิเทศอย่างทั่วถึง 

	 	 และมีประสิทธิภาพประสิทธิผล

	 2.	 พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามโครงการในพระราชด�าริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

	 3.	 พฒันาผูม้คีวามสามารถพเิศษด้านวทิยาศาสตร์	คณติศาสตร์		และเทคโนโลย	ีเพือ่ยกระดบัสูม่าตรฐานสากล	 

	 	 ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง	และมส่ีวนร่วมในการสนบัสนนุการเรยีนรู	้

โครงกำรหลัก	:		 1.	 โครงการเชิงรุกพัฒนาความรู้และทักษะครู	 ศึกษานิเทศก์และผู้บริหารในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	 

	 	 คณิตศาสตร์	และเทคโนโลยี	เพื่อยกระดับคะแนนเฉลี่ยของการสอบ	O-NET	และ	PISA

	 2.	 โครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

	 3.	 โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและสนับสนุนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	 คณิตศาสตร ์

	 	 และเทคโนโลยี

	 4.	 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามโครงการในพระราชด�าริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

	 5.	 โครงการบูรณาการการยกระดับการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร	์ 

	 	 คณิตศาสตร์	และเทคโนโลยี	เพื่อยกระดับสู่มาตรฐานสากล

	 6.	 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตครูผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	(สควค.)

	 7.	 โครงการให้ทุนสนับสนุนการศึกษานักเรียน	นักศึกษา	 และครู	 เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้มีความสามารถพิเศษ 

	 	 ด้านวทิยาศาสตร์	คณติศาสตร์		และเทคโนโลย	ีและตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและหน่วยงาน 

	 	 ที่เกี่ยวข้อง



100 รายงานประจ�าปี 2560
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

กลยุทธ	์:		 1.	 พัฒนาและขยายการสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุก	 โดยใช้รูปแบบและช่องทางท่ีหลากหลายให้ครอบคลุม 

	 	 ทั่วประเทศ

โครงกำรหลัก	:		 1.	 โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุก	เผยแพร่ผลงานของ	สสวท.	และเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร

	 2.	 โครงการสร้างความตระหนักและกระตุ้นเยาวชนให้เห็นความส�าคัญและเพิ่มการเรียนรู้วิทยาศาสตร	์ 

	 	 คณิตศาสตร์	และเทคโนโลยี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 กำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก	 เพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู ้วิทยำศำสตร์	 คณิตศำสตร์	

และเทคโนโลยี

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์	:		1.	 ผลงานของ	สสวท.	ได้รับการยอมรับ			

	 2.		เยาวชนมีความตระหนักและเห็นความส�าคัญของการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์	 คณิตศาสตร ์

	 	 และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดและค่ำเปำ้หมำย	:

ตัวช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ 2557 2558 2559 2560 2561 รวม

1.	จ�านวนผู้ที่ได้รับการสื่อสารประชาสัมพันธ์
ของ	สสวท.

ราย

(ล้าน)

2 3 5 6 7 23

2.	ร้อยละของผลิตภัณฑ์ของ	สสวท.ที่ได้รับ 
การประชาสัมพันธ์ทางสื่อมวลชนหรือ 
สื่อออนไลน์

ร้อยละ 60 100 100 100 100 100

3.	ระดับการยอมรับในข้อมูลข่าวสาร	 
และผลงานของ	สสวท.

ระดับ 4.3 4.25 4.25 4.25 4.4 4.4

4.	ร้อยละของเยาวชนกลุ่มเป้าหมายที่ม ี
ความตระหนักและเห็นความส�าคัญของ 
การเรียนรู้วิทยาศาสตร	์คณิตศาสตร ์
และเทคโนโลยี	

ร้อยละ 50 60 75 80 85 85
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กลยุทธ	์:		 1.	 พัฒนาระบบบริหารจัดการ	โดยใช้ระบบคุณภาพองค์กรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย

	 2.	 พัฒนาทรัพยากรบุคคลตามระบบสมรรถนะอย่างต่อเนื่องโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร

โครงกำรหลัก	:		 1.	 โครงการพัฒนาระบบคุณภาพองค์กรและระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

	 2.	 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร	เพื่อขยายขีดความสามารถขององค์กร

	 3.	 โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร	สสวท.

ยุทธศาสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรและระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศขององค์กร	

ให้เป็นองค์กรแห่งคุณภำพและยกระดับคุณภำพบุคลำกรโดยใช้ระบบสมรรถนะ

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์	:		1.	 สสวท.	เป็นองค์กรแห่งคณุภาพ	และมรีะบบการบรหิารจดัการทีใ่ช้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

	 	 สมัยใหม่

	 2.	 บุคลากรมีสมรรถนะตามที่ก�าหนด

ตัวชี้วัดและค่ำเปำ้หมำย	:

ตัวช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ 2557 2558 2559 2560 2561 รวม

1.	ร้อยละของมิติคุณภาพองค์กรที่ม ี
ผลการประเมินในระดับดี

ร้อยละ 60 70 100 100 100 100

2.	ร้อยละของระบบบริหารจัดการองค์กร 
ที่ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	

ร้อยละ 60 70 75 80 85 85

3.	ร้อยละของบคุลากรของ	สสวท.	 
มสีมรรถนะตามเกณฑ์ทีก่�าหนด

ร้อยละ 60 70 75 80 90 90

ทัง้นี	้สสวท.	มกีารประเมนิผลการด�าเนนิงานและปรบัเปลีย่นแนวทางการด�าเนนิงานอย่างต่อเนือ่ง	เพือ่ให้ทนั 

ต่อการเปล่ียนแปลงและตอบรับต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ	 ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ฉบับดังกล่าวนี้จะสิ้นสุดลง 

ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561	ในการนี	้สสวท.	จึงมีแผนการด�าเนินงานจัดท�าแผนยุทธศาสตร์	สสวท.	พ.ศ.	2562	-	2564	 

ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2561	 เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อน	 สสวท.	 ในช่วงปี	 พ.ศ.	 2562	 -	 2564	 

โดยจะพิจารณาจุดเน้นที่ก�าหนดในยุทธศาสตร์ชาติ	 20	 ปี	 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับที่	 12	 

(พ.ศ.	2560	-	2564)	แผนการศกึษาแห่งชาต	ิพ.ศ.	2560	-	2579	และยทุธศาสตร์กระทรวงศกึษาธกิาร	พ.ศ.	2560	-	2564	 

เป็นแนวทางในการร่างแผนยทุธศาสตร์	เพือ่ก�าหนดวสิยัทศัน์	ผลกระทบ	ผลลพัธ์	ผลผลติ	และยทุธศาสตร์การด�าเนนิงาน	 

รวมทั้งจุดเน้นที่	สสวท.	ควรด�าเนินการต่อให้บรรลุเป้าหมาย	และส่งผลต่อการก้าวเป็นประเทศไทย	4.0	ต่อไป	
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