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สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศาสตราจารย์ประสาท สืบค้า
ิ�นไม�จะเกิ่่ำกำำก้ล่่หากรากและลำาิ�น่่ สถา่ันส่งเสริมการสำนวิทยาศาสิร์และเทัโนโลย่ (สสวท.)
ในฐานะ้้�่้แลการศึกษา่�านวิทยาศาสิร์และเทัโนโลย่ ิั�งแิ่ระ่ั่ปฐมวัยไปจนถึงมัธยมศึกษาิำนปลาย
เปร่ย่เสม่ำนรากท่ส� ร�างนักเร่ยนให�มั่ วามเข�มแข็ง เกิ่่ำกำำก้ลทางวิุาการ ส่งิ่ำส้ส่ ถา่ันำุ่มศึกษา หร่ำิลา่
แรงงานไ่�ำย่างม่ัุณภาั ้่านประส่การณ์ท่� สสวท. สั�งสมมาเป็นระยะเวลานาน ัึ�งไ่�สร�าง้ลงานและุ่�ำเส่ยงไว�
เป็นจำานวนมาก
ัณะกรรมการสถา่ันส่งเสริมการสำนวิทยาศาสิร์และเทัโนโลย่ มุ่งขั่เัล่�ำนเุิงนโย่ายและกำากั่่้แล
ััฒนาให� สสวท. เป็นำงั์กรแห่งนวัิกรรม ทันโลกแห่งการเร่ยนร้�้่าน่ิจิทัล ่ังน่�
W - World Class Organization ม่สัมฤทธิ้ลท่�แส่งให�เห็นว่า สสวท. เป็นำงั์กรท่�ม่ประสิทธิภาั

ทั�งระ่ัุ่าิิและนานาุาิิ
I - Innovation Organization สสวท. สร�างนวัิกรรมหลากหลาย ััฒนาจากิำาราสิ�งัิมั์
ส้ิ่ าำ รา่ิจทิ ลั ััฒนาการเร่ยนการสำนส้่ Mobile Learning เป็นิ�น
S - Service Excellence
สสวท. เป็นศ้นย์กลางท่�ให�่ริการทั�วประเทศ่�วยัวามเป็นเลิศ
ให�้้�รั่่ริการเกิ่ัวามัึงัำใจ ทันเวลา ถ้กิ�ำงสม่้รณ์
H - Happy Workplace
ุ่ัลากรขำง สสวท. ม่ัวามสุขทั�งกายใจ ัร�ำมท่�จะร่วมแรง
แข็งขัน งานไ่�้ล ันสุขใจ
ปี 2562 สสวท. ยังัง่ำาเนินงานภายใิ�ยทุ ธศาสิร์ุาิิทม่� งุ่ ยกระ่ั่ข่่ัวามสามารถในการแข่งขันขำงประเทศ
โ่ยััฒนาและสร�างกำาลังันให�ม่ัวามร้�และทักษะ่�านวิทยาศาสิร์ ัณิิศาสิร์ และเทัโนโลย่ สามารถประยุกิ์
ใุ�ัวามร้�่ังกล่าวในการ่ำารงุ่วิิประจำาวันและการประกำ่ำาุ่ัส้่การสร�างนวัิกรรมให�ม่ทักษะท่�ัร�ำมสำาหรั่
โลกในศิวรรษท่� 21 สำ่ัล�ำงกั่นโย่ายเร่ง่่วนเร่�ำงท่� 7 “การเิร่ยมันไทยส้่ศิวรรษท่� 21” ขำงรัฐ่าล
ัึ�งเป็น้ลงานสำาััญขำง สสวท.

(ศาสิราจารย์ประสาท ส่่ั�า)
ประธานกรรมการ สสวท.
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สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศาสตราจารย์ชูกิจ ลิมปิจํานงค์
สถา่ันส่งเสริมการสำนวิทยาศาสิร์และเทัโนโลย่ สังกั่กระทรวงศึกษาธิการ เน�นััฒนาัุณภาั
และสัมฤทธิ้ลการเร่ยนร้�วิทยาศาสิร์ ัณิิศาสิร์ และเทัโนโลย่ ขำงนักเร่ยนัร่ทุกุั�นปี ิั�งแิ่ระ่ัุ่ั�นปฐมวัย
ถึงมัธยมศึกษาิำนปลาย เั่ำ� ให�มั่ วามสามารถ ม่ทกั ษะในการัิ่วิเัราะห์ วางแ้น แก�ปญ
ั หา ม่ัวามัิ่สร�างสรรั์
ม่ทักษะในการใุ�ุ่วิิ ท่ามกลางการััฒนาำย่างรว่เร็วขำงเทัโนโลย่ และเป็นั่�นฐานในการยกระ่ั่ัุณภาัุ่วิิ
การสร�างนวัิกรรม การประกำ่ำาุ่ัท่ั� งึ� ัาินเำงไ่�ำย่างยัง� ย่น ัึง� การ่ำาเนินงานภายใิ�ภารกิจหลักขำง สสวท.
ิามนโย่ายประเทศไทย 4.0 ในุ่วงปีท�่้่านมายังังสำ่รั่กั่นโย่ายเร่ง่่วนเร่�ำงท่� 7 “การเิร่ยมันไทยส้่
ศิวรรษท่� 21” ขำงรัฐ่าลใหม่ในปัจจุ่ัน
้ลงานสำาััญขำง สสวท. ในปีง่ประมาณ ั.ศ. 2562 เุ่น การััฒนาหนังส่ำเร่ยนฉ่ั่ปรั่ปรุงใหม่ ัร�ำมทัง�
ส่�ำประกำ่การเร่ยนร้�ท่�หลากหลาย ไ่�จั่ทำาและััฒนาัร่ถ�วนแล�วิามกำาหน่เวลาขำงกระทรวงศึกษาธิการ
ัร�ำมให�สถานศึกษานำาไปใุ�ไ่�ัร่วงจรทุกุั�นปี ในปีการศึกษา 2563 เป็นิ�นไป การสร�างัร้เป็นวิทยากรแกนนำา
ำย่างิ่ำเน่ำ� ง ส่งเสริมให�วิทยากรแกนนำาไปถ่ายทำ่ำงั์ัวามร้� ขยาย้ลการจั่การเร่ยนร้�ิามแนวทางขำง สสวท.
ำ่รมััฒนาัร้และุ่ัลากรทางการศึกษาหลายร้ปแ่่ ัึ�งการััฒนาและส่งเสริมการเร่ยนร้�ขำง สสวท. เปิ่กว�าง
สำาหรั่สถานศึกษาทุกกลุ่ม ทุกสังกั่ เั่�ำล่ัวามเหล่�ำมลำ�าและสร�างัวามเท่าเท่ยมทางการศึกษาำย่างแท�จริง
รวมทัง� การััฒนา้้ม� ั่ วามสามารถัิเศษเั่ำ� เป็นฐานในการััฒนาประเทศ ่ังปรากิใน้ลการ่ำาเนินงานปีน่� สำาหรั่
ัวามร่วมม่ำกั่หน่วยงานระหว่างประเทศ สสวท. เป็นหน่วยงานกลางท่�้ลัก่ันให�ประเทศไทยร่วมเป็นสมาุิก
สมท่ในสภา่ริหารขำงโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเร่ยนมาิรฐานสากล หร่ำ Programme for International
Student Assessment (PISA) ขำงำงั์การเั่�ำัวามร่วมม่ำทางเศรษฐกิจและการััฒนา หร่ำ Organisation for
Economic Co-operation and Development (OECD)
การ่ำาเนินงานขำง สสวท. ในทุกภารกิจ ้้่� ริหารและันักงานขำง สสวท. มุง่ มัน� ร่วมม่ำกั่หน่วยงานเัร่ำข่าย
ปิิ่ัิิหน�าท่�ำย่างเิ็มกำาลังัวามสามารถ ่�วยัวามเป็นม่ำำาุ่ัภายใิ�สโลแกน “ันสำาราญ งานสำาเร็จ”
เั่�ำให�การ่ำาเนินงานสำาเร็จลุล่วงไป่�วย่่ำย่างม่ัวามสุข

(ศาสิราจารย์ุ้กิจ ลิมปิจำานงั์)
้้�ำำานวยการ สสวท.
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หนังสือเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ คิิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
จุดเดนที�แตกตางจากหนังสือเรียนฉบับ พ.ศ. 2551 ดังนี้คือ

ผลงานเดน.

สสวท.

การพัฒนาหนังสือเรียน คูมือครู และสื�อประกอบ
การเรียนรู�ตามหลักสูตร ครบทุกชัน
้ ปี

สสวท. ัลิกโฉมหนังส่ำเร่ยน ั้ม่ ำ่ ัร้ และส่ำ� ประกำ่การเร่ยนร้�
วิทยาศาสิร์ ัณิิศาสิร์ และเทัโนโลย่ ิามหลักส้ิรแกนกลางการศึกษา
ขั�นั่�นฐาน ัุทธศักราุ 2551 (ฉ่ั่ปรั่ปรุง ั.ศ. 2560) ทุกระ่ัุ่ั�นิั�งแิ่
ประถมศึกษาปีท่� 1 ถึงมัธยมศึกษาปีท่� 6 ในร้ปแ่่ใหม่ทั�งหม่ ให�ม่ัวามทันสมัย
้สานส่ำ� เสม่ำนจริงสามมิิิ (AR) ทันยุั่ิจทิ ลั น่าสนใจ และสำ่ัล�ำงกั่ศักยภาั้้เ� ร่ยน
มากกว่าเ่ิม โ่ย สสวท. เริม� เ้ยแัร่มาิัง� แิ่ปกี ารศึกษา 2561 สำาหรั่ ป.1 ป.4 ม.1 และ
ม.4 ปีการศึกษา 2562 เ้ยแัร่ส่�ำสำาหรั่ ป.2 ป.5 ม.2 และ ม.5 ในปีการศึกษา 2563 เ้ยแัรุ่ั�น ป.3 ป.6 ม.3
และ ม.6 ัึ�งในปีการศึกษา 2563 เป็นิ�นไป ้้�เร่ยนจะม่หนังส่ำเร่ยนัร่ทุกุั�นปีิั�งแิ่ ป.1 ถึงุั�น ม.6

หนังสืำเรียน
รายวิชา
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี
ฉบับ พ.ศ. 2551
1. การจัดกลุมสาระการเรียนรู�

1. การจัดกลุม
 สาระการเรียนรู�

2. สื�อประกอบบทเรียน

2. สือ� ประกอบบทเรียน

3. รูปเลมหนังสือ

3. รูปเลมหนังสือ

3 กลุม่ : วิทยาศาสิร์ ัณิิศาสิร์ การงานำาุ่ั
และเทัโนโลย่
่างโรงเร่ยนไม่ไ่�ให�ัวามสำาััญกั่การจั่การเร่ยน
การสำนรายวิุาเทัโนโลย่ในกลุ่มการงานำาุ่ั
เท่าท่�ัวร

ขา่ส่�ำและแหล่งเร่ยนร้�ท่�หลากหลายร้ปแ่่

ไม่่ึง่้่ใจ ขา่ำัิลักษณ์

6
6

สสวท. : หลักสูตรครบชั้นตั้งแตปฐมวัยถึง ม. 6

หนังสืำเรียน
รายวิชา
์
วิทยาศาสตร
์
คณิตศาสตร
ี
และเทคโนโลย
ุง
(ฉบับปรับปร
พ.ศ. 2560)

2 กลุม่ : วิทยาศาสิร์และเทัโนโลย่ ัณิิศาสิร์
การจั ่ รายวิ ุ าเทัโนโลย่ ำ ย้ ่ ใ นกลุ ่ ม เ่่ ย วกั ่
วิทยาศาสิร์มข่ ำ� ่่ทส่� ามารถ่้รณาการทัง� 2 รายวิุา
เข� า ่� ว ยกั น และส่ ง เสริ ม ให� นั ก เร่ ย นไ่� ม่ ทั ก ษะ
ท่�สำ่ัล�ำงในศิวรรษท่� 21

เหมาะสมิามศักยภาัขำง้้�เร่ยน ทันสมัย และ
ม่ัวามหลากหลาย ม่ AR ม่ QR-code เุ่�ำมโยง
แหล่งเร่ยนร้�ำำนไลน์

่ึง่้่ใจ ม่ำัิลักษณ์ นำ�าหนักเ่า ถนำมสายิา
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ธรณีวิทยา

3%

คำมพิวเตำร์

[พสวท.]

รางวัลด�านวิทยาศาสตร์
ของบัิฑิต พสวท.

จุดเด่นขำงทุน พสวท.

นักเร่ยนในโัรงการเป็นนักวิทยาศาสิร์ทุกัน
้ลิินักวิทยาศาสิร์/นักวิจัย ในสาขาท่�ขา่แัลน
เปิ่โำกาสให�นกั เร่ยนศึกษาในสาขาวิทยาศาสิร์ัน่� ฐาน
รำงรั่เทัโนโลย่ท่�ประเทศไทยไม่ม่ัวามัร�ำมและ
ขา่ำงั์ัวามร้� ่ังิัวำย่างัวามสำาเร็จขำงนักเร่ยนทุน
ัสวท. เุ่น
จั่ิั�งสถา่ันวิจัยแสงัินโัริรำน
จั่ิั�งสถา่ันวิจัย่าราศาสิร์แห่งุาิิ
โัรงการัวามร่วมม่ำไทย - เัิร์น
(CERN: The European Organization
for Nuclear Research)
ศ้นย์ัวามเป็นเลิศ่�านิิสิกส์
ปัจจุ่นั สสวท. ไ่�้ลิิ่ัณิิิ ัสวท. ท่เ� ป็นนักวิจยั และ
นั ก วิ ท ยาศาสิร์ ัึ� ง ่ั ณ ิิ ิ ัสวท.ระ่ั ่ ปริ ญ ญาเำก
เข�าปิิ่ัิิงานในภาัรัฐทั�งสถา่ันการศึกษา/มหาวิทยาลัย
และในหน่วยงานวิจยั จำานวน 1,112 ัน ่ัณิิิ ัสวท. ไ่�สร�าง
้ลงานวิจัย และ้ลิิ้ลงานทางวิทยาศาสิร์ัุณภาัส้ง
ท่�ไ่�รั่การิ่ัิมั์ในวารสารทางวิุาการท่�มุ่่�ำเส่ยงและ
เป็นท่�ยำมรั่ในวงการวิทยาศาสิร์ และไ่�รั่รางวัล่�าน
วิทยาศาสิร์จากหน่วยงานิ่าง ๆ ทัง� ภายในและิ่างประเทศ
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้ลงาน
ด้านการวิจัย
ขำงบัณิิต
พสวท.

14%

23

5

รางวัล
นักวิทยาศาสตร์
รุนใหม

รางวัล
นักวิจัยดีเดน
แหงชาติ

7

6

รางวัล
TWAS Prize for
Young Scientists in
Thailand

รางวัล
L’OREAL for
Woman in Science

3

2

รางวัล
TRF-CHE-Scopus
Researcher

รางวัล
นักวิทยาศาสตร์
ดีเดน

2

1

รางวัล
นักเทคโนโลยี
รุนใหม

รางวัล
นักนิวเคลียร์
ดาวรุง

ในปัจจุ่ันม่เยาวุนท่�ม่ัวามสามารถ
ัิเศษทางวิทยาศาสิร์ไ่�รั่การัั่เล่ำกเข�า
ส้โ่ ัรงการ ัสวท. จำานวน 2,232 ัน และม่
่ัณิิิ จำานวน 1,635 ัน สำาเร็จการศึกษา
ขั�นส้ง กลั่มาปิิ่ัิิงานในส่วนิ่าง ๆ ขำง
ภาัรัฐโ่ยกระจายำย้่ท�ัวประเทศ

27%

3%

ชีววิทยา

โครงการพัฒนาและส่งเสริม
ู้้มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ฟิสิกส์

เคมี

คณิตศาสตร์

30%

23%

ผลงานด�านการวิจัยพัฒนาที�โดดเดนตีพิมพ์
ในวารสารระดับโลก สามารถตอยอดสูเชิงพาิิชย์
ประกอบด�วย
ผลงานตีพิมพ์

10,353
182
เรื�อง

รวมทั้งสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

เรื�อง
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โครงการส่งเสริมการ้ลิตครูที�มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

[สควค.]

โัรงการส่งเสริมการ้ลิิัร้ท่�ม่ัวามสามารถัิเศษทางวิทยาศาสิร์และัณิิศาสิร์ (สัวั.) ่ำาเนินการมา
ิั�งแิ่ปี ั.ศ. 2539 จนถึงปัจจุ่ัน ภายใิ�การ่ริหารจั่การขำงัณะกรรมการกำาหน่นโย่ายการ่ำาเนินงาน
ััฒนาและส่งเสริม้้�ม่ัวามสามารถัิเศษทางวิทยาศาสิร์และเทัโนโลย่ ท่�ม่รำงนายกรัฐมนิร่ เป็นประธาน
และม่้้�ทรงัุณวุฒิ ้้�แทนจากหน่วยงานท่�เก่�ยวข�ำงเป็นกรรมการ การ่ำาเนินงานแ่่งเป็น 3 ระยะ โ่ยระยะท่� 1
และ 2 ไ่�้ลิิ่ัณิิิเป็นกำาลังสำาััญในการััฒนาการเร่ยนการสำนวิทยาศาสิร์และัณิิศาสิร์ในโรงเร่ยน เุ่น
โรงเร่ยนขยาย้ล สำวน. และม่เัร่ำข่าย่ัณิิิ สัวั. กว่า 5,000 ัน กระจายิามภ้มิภาัิ่าง ๆ ร่วมกันััฒนา
การเร่ยนการสำน่�านวิทยาศาสิร์และัณิิศาสิร์ขำงประเทศ
การ่ำาเนินงานระยะท่� 3 เริม� ิัง� แิ่ ปี ั.ศ. 2556 ถึง ปี ั.ศ. 2561 เั่ำ� ้ลิิ่ัณิิิระ่ั่ปริญญาโท จำานวน 6 รุน่
แ่่งเป็น 2 ประเภท ไ่�แก่ Premium และ Super Premium โ่ยกำาหน่ัุณลักษณะขำงัร้โัรงการ สัวั. ไว�่งั น่�
1) ม่ัุณธรรมและจริยธรรม ม่จิิวิญญาณัวามเป็นัร้ และเป็นัร้ม่ำำาุ่ั
2) ม่ ัวามร้ � ัวามสามารถและเุ่� ย วุาญในการจั ่การเร่ ย นร้ � ทางการศึ กษาัณิ ิศาสิร์ วิ ทยาศาสิร์
หร่ำัำมัิวเิำร์ ท่�สำ่ัล�ำงิามเกณิ์มาิรฐานวิุาุ่ััร้
3) ม่ัวามสามารถใุ�ภาษาิ่างประเทศเป็นเัร่ำ� งม่ำในการแสวงหาัวามร้�และถ่ายทำ่ัวามร้�
4) เป็นนักวิจัยท่�สามารถััฒนาัวามร้�ในศาสิร์ท่�เุ่�ยวุาญหร่ำััฒนานวัิกรรมทางการศึกษา โ่ยใุ�
กระ่วนการวิจัย
5) เป็นนักัิ่ำย่างเป็นระ่่ สามารถัิ่ำย่างสร�างสรรั์ ัิ่วิจารณญาณ ัิ่แก�ปญ
ั หา และสามารถิั่สินใจ
6) เป็น้้�นำาการเปล่�ยนแปลงการจั่การเร่ยนการสำนท่�สำ่ัล�ำงกั่การเร่ยนร้�ยุัใหม่
7) ม่ลักษณะท่�สำ่ัล�ำงกั่มาิรฐานัร้ัณิิศาสิร์หร่ำัร้วิทยาศาสิร์และเทัโนโลย่ ขำง สสวท.
นำกจากนัน� ยังไ่�กาำ หน่ัุณลักษณะเัิม� เิิมสำาหรั่ัร้ สัวั. ประเภท Super Premium ั่ำ เป็นัร้นกั วิจยั
สามารถใุ�ภาษาำังกฤษและส่ำ� เทัโนโลย่ในการจั่การเร่ยนร้� ั�นัว�าััฒนางาน ััฒนาินเำง แลกเปล่�ยนเร่ยนร้�
การจั่การเร่ยนการสำนกั่นานาุาิิ
จากการิิ่ิาม้ลการปิิ่ัิิงานขำงข�าราุการัร้ทุนโัรงการ สัวั. ประจำาปีง่ประมาณ ั.ศ. 2562
โ่ยิิ่ิามัร้ประเภท Premium รุน่ ท่� 1 - 3 ท่่� รรจุเข�าปิิ่ิั งิ านิัง� แิ่ปี ั.ศ. 2558 และประเภท Super Premium
รุ่นท่� 1 - 2 ท่�่รรจุเข�าปิิ่ัิิงานิั�งแิ่ปี ั.ศ. 2559 ั่ว่า้้�่ริหารโรงเร่ยนม่ัวามัึงัำใจิ่ำัุณลักษณะ
ัร้ โ ัรงการ สัวั. ทุ ก ประเภททุ น และทุ ก รุ ่ น ในระ่ั ่ มากขึ� น ไป ทั� ง 7 ัุ ณ ลั ก ษณะ ัิ ่ เป็ น ร� ำ ยละ 98
โ่ยัุณลักษณะท่�้้�่ริหารโรงเร่ยนม่ัวามัึงัำใจเป็นำัน่ั่หนึ�งขำงัร้โัรงการ สัวั. ประเภท Premium
รุ่นท่� 1 และ รุ่นท่� 2 ั่ำ ม่ัุณธรรม จริยธรรม ม่จิิวิญญาณัวามเป็นัร้ และเป็นัร้ม่ำำาุ่ั รุ่นท่� 3 ั่ำ
เป็ น ้้ � นำ า การเปล่� ย นแปลงการจั ่ การเร่ ย นการสำนท่� ส ำ่ัล� ำ งกั ่ การเร่ ย นยุ ั ใหม่ และัร้ โ ัรงการ
สัวั. ประเภท Super Premium รุ ่นท่� 1 และ 2 ั่ ำ ม่ ัวามสามารถในการใุ� ภาษาิ่ างประเทศเป็ น
เัร่�ำงม่ำในการแสวงหาัวามร้�และถ่ายทำ่ัวามร้�
จุดเด่นขำงครู สควค. จากการติดตาม้ลการปิิบัติงาน

1) ม่ัวามร้�ัวามสามารถ ม่ัวามเข�าใจในเน่�ำหาวิุา และการใุ�เทัโนโลย่ในการจั่การเร่ยนร้�
2) ม่ ัุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ม่ จิ ิ วิ ญ ญาณัวามเป็ น ัร้ แ ละัวามเป็ น ัร้ ม่ ำ ำาุ่ ั โ่ยเฉัาะำย่ า งยิ� ง
ัวามขยันหมั�นเั่ยร ัวามรั่้ิุ่ำ่ และจิิสาธารณะ
3) ม่ัวามเุ่ำ� มั�นในินเำง กล�าัิ่ กล�าแส่งำำก และม่ทักษะการัิ่ขั�นส้ง
10
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11%
คำมพิวเตำร์

28%

้้�รั่ทุนโัรงการ สัวั. ระ่ั่
ปริญญาโท ประเภท Premium และ
Super Premium ท่ไ� ่�ร่ั การ่รรจุเป็น
ัร้ ้้ � ุ ่ ว ยในโรงเร่ ย นสั ง กั ่ สำ า นั ก งาน
ัณะกรรมการการศึ ก ษาขั� น ั่� น ฐาน
23%
ิั�งแิ่ปีง่ประมาณ ั.ศ. 2559 - 2562
คณิต ม่จำานวน 651 ัน จำาแนกิามสาขา
ศาสตร์
วิุาท่�่รรจุ และภ้มิภาัขำงโรงเร่ยน
่ังภาั

ภาคเหนืำ

ภาคตะวันำำก
เฉียงเหนืำ

28%

34%
ภาคกลาง

20%

18%

ภาคใต้

13%

ชีววิทยา

ฟิสก
ิ ส์
เคมี 25%

8%

10.6%

41.5%

8.5%

โครงการโำลิมปิกวิชาการ
ปั จ จุ ่ั น ประเทศไทยส่ ง
นักเร่ยนเข�าร่วมแข่งขันโำลิมปิก
วิ ุ าการในระ่ั ่ มั ธ ยมศึ ก ษา
ิำนปลาย จำ า นวน 8 วิ ุ า ั่ ำ
ัณิ ิ ศาสิร์ ัำมัิ ว เิำร์ เัม่
ุ่ ว วิ ท ยา ิิ สิ ก ส์ ่าราศาสิร์ แ ละ
ิิสิกส์่าราศาสิร์ วิทยาศาสิร์โลก
และำวกาศ และภ้ มิ ศ าสิร์ นำกจากน่�
ประเทศไทยยั ง ส่ ง นั ก เร่ ย นเข� า ร่ ว มแข่ ง ขั น
วิ ท ยาศาสิร์ ร ะ่ั ่ มั ธ ยมศึ ก ษาิำนิ� น ัึ� ง ม่ เ น่� ำ หา
ัรำ่ัลุ ม วิ ุ าัณิ ิ ศาสิร์ เัม่ ุ่ ว วิ ท ยา และิิ สิ ก ส์ จำ า นวนรางวั ล
จากการแข่งขันโำลิมปิกวิุาการระหว่างประเทศ ิั�งแิ่ ั.ศ. 2532 – 2562
รวม 224 เหร่ยญทำง 374 เหร่ยญเงิน 272 เหร่ยญทำงแ่ง และ 98 เก่ยริิัณ
ุ
ประกาศ ัึ�งโำลิมปิกวิุาการถ่ำเป็นเวท่ท�่สำาััญในการสร�างทรััยากรุ่ััล
ท่�ม่ศักยภาัส้ง่�านวิทยาศาสิร์ เทัโนโลย่ และนวัิกรรมขำงประเทศ
โ่ยประมาณร�ำยละ 40 ขำงำ่่ิ้้แ� ทนประเทศไทยเป็นำาจารย์มหาวิทยาลัย
นักวิจยั นักวิุาการ และัร้ และำ่กประมาณร�ำยละ 20 เป็นแัทย์และวิศวกร
ทั�งในภาัรัฐและเำกุน

31.4%
ำาจารย์มหาวิทยาลัย 59 ัน
นักวิจยั นักวิุาการ ัร้ 16 ัน
แัทย์ 20 ัน
วิศวกร 15 ัน
ำ่น� ๆ 78 ัน
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“โค้ดดิ้ง” นโยบายเร่งด่วนขำงรัฐบาล

สมเด็จพระเจ�าพีน
� างเธอ
เจ�าฟ้ากัลยาิิวฒ
ั นา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ัระราุทานัระราุทรััย์ส่วนัระำงั์
และทรงัระกรุณารั่เป็นำงั์ำุปถัมภ์
โัรงการจั่ส่ง้้�แทนประเทศไปแข่งขัน
ัณิิศาสิร์โำลิมปิกระหว่างประเทศ
ณ สหัันธ์สาธารณรัฐเยำรมน่

มูลนิธิ สอวน.

ไ่�รั่ัระมหากรุณาธิัุณจาก

สมเด็จพระเจ�าพีน
� างเธอ
เจ�าฟ้ากัลยาิิวฒ
ั นา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ทรงัระกรุณาก่ำิั�ง มูลนิธิ สอวน.

และทรงรั่เป็นำงั์ประธานขำงม้ลนิธิฯ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ�า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงส่่สาน
ัระปณิธานขำงสมเด็จพระเจ�าพีน� างเธอ
เจ�าฟ้ากัลยาิิวฒ
ั นากรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์ โ่ยทรงรั่เป็นำงั์ประธาน
ขำงมูลนิธิ สอวน.

ิามท่ก� ระทรวงศึกษาธิการม่ัาำ สัง� ให�ใุ�มาิรฐานการเร่ยนร้ใ� นกลุม่ สาระ
การเร่ ย นร้ � วิ ท ยาศาสิร์ แ ละเทัโนโลย่ ิามหลั ก ส้ ิ รแกนกลาง
การศึกษาขั�นั่�นฐาน ัุทธศักราุ 2551 (ฉ่ั ่ปรั ่ปรุง ั.ศ. 2560)
ม่ำงั์ประกำ่ 2 ส่วน ั่ำ การำำกแ่่และเทัโนโลย่ และวิทยาการัำานวน
เป็ น การเร่ ย นร้ � เ ก่� ย วกั ่ การัั ฒ นา้้ � เร่ ย นให� ม่ ทั ก ษะการัิ ่ เุิ ง ัำ า นวณ
วิเัราะห์ แก�ปัญหาำย่างเป็นขั�นิำนและเป็นระ่่ ประยุกิ์ใุ�ัวามร้�
่�านวิทยาการัำมัิวเิำร์ เทัโนโลย่สารสนเทศและการส่ำ� สาร การร้่� จิ ทิ ลั
เั่ำ� แก�ปญ
ั หาในุ่วิิ จริงำย่างสร�างสรรั์และร้เ� ท่าทันเทัโนโลย่ การขั่เัล่ำ� น
วิทยาการัำานวณจึงม่ัวามสำาััญิ่ำการสร�างสมรรถนะขำงเยาวุนไทย
ในศิวรรษท่� 21 และการเิร่ยมัลเม่ำงให�ัร�ำมในยุัเศรษฐกิจ่ิจิทัล

นํ้าพระทัยสมเด็จเจ้าฟ้าสู่โำลิมปิกวิชาการ
พ.ศ.

2532

พ.ศ.

2542

พ.ศ.

2551

พ.ศ.

2562

ครบ 30 ป

จุดเด่นขำงโครงการโำลิมปิกวิชาการ

เั่�ำให�้้�แทนประเทศไทยท่�ไปแข่งขันัณิิศาสิร์
วิทยาศาสิร์โำลิมปิกระหว่างประเทศ ไ่�ิ่ำยำ่โ่ย
ไ่�ร่ั ทุนการศึกษาิ่างประเทศ ิัง� แิ่ระ่ั่ปริญญาิร่
จนถึงระ่ั่ปริญญาเำก ณ ิ่างประเทศ ในสาขาวิุา
ท่�ินเำงม่ัวามสามารถำย่างเิ็มศักยภาั
เั่�ำให�ไ่�ุ่ัลากรท่�ม่ัวามสามารถยำ่เย่�ยมมาเป็น
้้ � นำ า วิ ุ าการ่� า นัณิ ิ ศาสิร์ วิ ท ยาศาสิร์ แ ละ
เทัโนโลย่ขำงประเทศ
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สสวท. : หลักสูตรครบชั้นตั้งแตปฐมวัยถึง ม. 6

โัรงการจั่ส่ง้้�แทนประเทศไทย
ไปแข่งขันัณิิศาสิร์ วิทยาศาสิร์โำลิมปิก
ระหว่างประเทศ และ

ครบ 20 ป

การก่ำตั้งมูลนิธิ สำวน.

ในปี ั.ศ. 2562 กระทรวงศึกษาธิการไ่�มำ่หมายให� สสวท. ่ำาเนินงาน
ิามนโย่ายการเิร่ยมันไทยส้่ศิวรรษท่� 21 เั่�ำเร่งขั่เัล่�ำนการเร่ยน
การสำนวิุาวิทยาการัำานวณในทุกระ่ั่ำย่างเป็นร้ปธรรม โ่ยม่การจั่ำ่รม
ัร้ในั่�นท่�ิ่าง ๆ และไ่�จั่แถลงนโย่าย “่�านการศึกษาเั่�ำััฒนาันส้่
ศิวรรษท่� 21 หนุนเ่็กไทยไ่�เร่ยน Coding” เั่ำ� ึึกทักษะการัิ่ำย่างเป็น
ขั�นิำนและเป็นระ่่ิั�งแิุ่�ันประถมศึกษาิำนิ�น รำงรั่โลกยุั่ิจิทัล
นำกจากน่� สสวท. ยังไ่�ร่วมม่ำกั่สำานักงานัณะกรรมการการศึกษา
ขัน� ั่น� ฐาน (สัฐ.) จั่ำ่รมเุิงปิิ่ิั กิ ารการจั่การเร่ยนร้ว� ทิ ยาการัำานวณ
และโั�่่ิ�ง (Coding for Teacher: C4T) ให�กั่้้�่ริหารสถานศึกษาและ
ัร้้้�สำน ระ่ั่ประถมศึกษาิำนิ�น จนถึงระ่ั่ประถมศึกษาิำนปลาย
จากหลายสังกั่ จำานวน 324 โรงเร่ยน ้้�เข�ารั่การำ่รมทั�งหม่ 1,036 ัน
เั่�ำสร�างัวามร้�ัวามเข�าใจให�้้�่ริหารเห็นัวามสำาััญในการนำาหลักส้ิร
ลงส้่สถานศึกษา และให�้้�สำนไ่�แนวทางในการจั่การเร่ยนร้�วิุาวิทยาการ
ัำานวณำย่างม่ประสิทธิภาั
13
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ยกระดับคุณภาพโรงเรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
(Science Mathamatics and Technology: SMT)
โัรงการโรงเร่ ย นัุ ณ ภาั่� า นวิ ท ยาศาสิร์
ัณิิศาสิร์ และเทัโนโลย่ ิามมาิรฐาน สสวท.
(โรงเร่ ย นัุ ณ ภาั SMT ิามมาิรฐาน สสวท.)
ม่ เ ป้ า หมายเั่� ำ ล่ัวามเหล่� ำ มลำ� า ในการเข� า ถึ ง
การศึกษาท่�ม่ัุณภาั และกระจายโำกาสการศึกษา
ท่� ม่ ัุ ณ ภาัให� ทั� ว ถึ ง ทุ ก ำำ า เภำทั� ว ประเทศ โ่ยมุ ่ ง
ยกระ่ั่ัุณภาัโรงเร่ยนระ่ั่ำำาเภำ่�านวิทยาศาสิร์
ัณิิศาสิร์ และเทัโนโลย่ ิั�งแิ่ระ่ั่ประถมศึกษา
จนถึ ง ระ่ั ่ มั ธ ยมศึ ก ษาิำนปลายขำงทุ ก สั ง กั ่
้่านประส่การณ์และเัร่ำ� งม่ำขำง สสวท. ทั�งหลักส้ิร
หนังส่ำเร่ยน ั้่ม่ำัร้ ส่�ำการเร่ยนร้� เข�าส้่การััฒนา
การเร่ยนการสำนขำงโรงเร่ยน ทั�งยังส่งเสริมการเร่ยน
การสำนทาง่�านวิทยาการัำานวณในุัน� เร่ยนและำำนไลน์
ิามแนวทาง สสวท. และสะเิ็มศึกษา

สสวท. : หลักสูตรครบชั้นตั้งแตปฐมวัยถึง ม. 6

โมเดลการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ SMT ตามมาตรฐาน สสวท. จ.พระนครศรีำยุธยา

สสวท. ิัง� เป้าหมายจะขั่เัล่ำ� นโัรงการโรงเร่ยน
ัุณภาัฯ ให�ทั�วถึง ัรำ่ัลุมทั�ง 878 ำำาเภำ โ่ยเน�น
การจั ่การเร่ ย นร้ � ก ลุ ่ ม สาระการเร่ ย นร้ � วิ ท ยาศาสิร์
และเทัโนโลย่ และัณิิศาสิร์ ท่ไ� ่�ัณ
ุ ภาัิามเกณิ์
มาิรฐานขำง สสวท. จำานวน 1,480 โรงเร่ยน แ่่งเป็น
โรงเร่ยนัุณภาัฯ รุน่ ท่� 1 จำานวน 730 โรงเร่ยน โรงเร่ยน
ัุณภาัฯ รุ่นท่� 2 จำานวน 750 โรงเร่ยน โ่ยไ่�ลงนาม
ัวามร่วมม่ำ (MOU) แล�ว 501 โรงเร่ยน ำย้่ระหว่าง
่ำาเนินการประสานทำา MOU ำ่ก 249 โรงเร่ยน
นำกจากนัน� สสวท. ยังนำาร่ำงััฒนาโรงเร่ยนิ�นแ่่
ในเัร่ำข่ายโรงเร่ยนัุณภาัฯ จังหวั่ประจว่ั่ร่ขันธ์
8 โรงเร่ยน จังหวั่ัระนัรศร่ำยุธยา 9 โรงเร่ยน และ
จังหวั่หนำงัาย 15 โรงเร่ยน รวมทั�งััฒนาโรงเร่ยน
ิ� น แ่่ในโรงเร่ยน่าราัาม และโรงเร่ยนปทุมังัา
ในกรุงเทัฯ 2 โรงเร่ยน

โมเดลการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ SMT ตามมาตรฐาน สสวท. จ.ประจวบคีรีขันธ์
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โมเดลการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ SMT ตามมาตรฐาน สสวท. จ.หนำงคาย
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การพัฒนาครูู้้สำนวิชาวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
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สสวท. ่ำาเนินการััฒนาัวามร้�ัวามสามารถ
่�านวิทยาศาสิร์ ัณิิศาสิร์ และเทัโนโลย่ให�แก่ัร้
และุ่ัลากรทางการศึกษา ิามแนวทางขำง สสวท.
รวมทั�งหม่ 140,357 ัน ไ่�แก่
1. การัั ฒ นาัร้ ้้ � ส ำนวิ ุ าัณิ ิ ศาสิร์ ร ะ่ั ่
มัธยมศึกษา โ่ยใุ�โปรแกรมสำาเร็จร้ป GeoGebra ้่าน
ระ่่ำ่รมัร้ำำนไลน์ https://teacherpd.ipst.ac.th
จำานวน 214 ัน
2. การััฒนาัร้แกนนำาและุ่ัลากรทางการศึกษา
เั่�ำขยาย้ลการให�่ริการวิุาการ่�านหลักส้ิร ส่�ำ
และกระ่วนการจั่การเร่ยนร้�ขำง สสวท. ไ่�่ำาเนินการ
ััฒนาัร้และุ่ัลากรทางการศึกษา จำานวน 1,860 ัน
3. การััฒนาัร้้้�สำนวิทยาศาสิร์ ัณิิศาสิร์
และเทัโนโลย่และุ่ัลากรทางการศึกษา ในโรงเร่ยน
โัรงการัระราุ่ำาริ ไ่�่าำ เนินการััฒนาัร้และุ่ัลากร
ทางการศึกษา จำานวน 14,516 ัน
4. การปรั ่ การเร่ ย นเปล่� ย นการสำนขำงัร้
วิทยาศาสิร์ ัณิิศาสิร์ และเทัโนโลย่ ิามแนวทาง
สสวท. และสะเิ็มศึกษา ไ่�่ำาเนินการััฒนาัร้และ
ุ่ัลากรทางการศึกษา จำานวน 28,341 ัน
5. การยกระ่ั่ัุณภาัโรงเร่ยน่�านวิทยาศาสิร์
ัณิิศาสิร์ และเทัโนโลย่ ไ่�่ำาเนินการััฒนาัร้และ
ุ่ัลากรทางการศึกษา จำานวน 1,361 ัน

6. การัั ฒ นาและจั ่ การเร่ ย นการสำนนำก
ุั�นเร่ยนท่�เหมาะสมิามแนวทาง สสวท. (Science and
Mathematics Literacy) ไ่� ่ำา เนิ น การัั ฒ นาัร้
จำานวน 1,106 ัน
7. การัั ฒ นาัร้ ้้ � ส ำนวิ ุ าวิ ท ยาศาสิร์ แ ละ
ัณิิศาสิร์ ระ่ั่มัธยมศึกษา ในศ้นย์โรงเร่ยนขยาย้ล
สำวน. จำานวน 274 ัน
8. การัั ฒ นาัร้ ้้ � ส ำนวิ ุ าวิ ท ยาศาสิร์ แ ละ
ัณิิศาสิร์ จากศ้นย์ัฒ
ั นาำัจฉริยภาัทางวิทยาศาสิร์
และัณิิศาสิร์ สสวท. ระ่ั่ประถมศึกษา จำานวน 120 ัน
9. การััฒนาัร้โัรงการขยายฐานการััฒนา
้้�ม่ัวามสามารถัิเศษทางวิทยาศาสิร์และเทัโนโลย่
ส้ ่ แ ้นการัั ฒ นากำ า ลั ง ันิามนโย่ายประเทศไทย
4.0 จำานวน 1,109 ัน
10. การััฒนาัร้โัรงการปรั่การเร่ยนเปล่�ยน
วิ ธ่ ก ารสำนขำงัร้ วิ ท ยาศาสิร์ ัณิ ิ ศาสิร์ แ ละ
เทัโนโลย่ ิามแนวทางสะเิ็มศึกษาในทุกจังหวั่ และ
ทุกเขิั่�นท่�การศึกษา ทุกสังกั่ จำานวน 68,044 ัน
11. การัั ฒ นาัร้ โ ัรงการัั ฒ นาเ่็ ก ปฐมวั ย
(3 - 5 ปี) ำย่างม่ัณ
ุ ภาั ่�วยการจั่ประส่การณ์เร่ยนร้�
วิทยาศาสิร์ ัณิิศาสิร์ เทัโนโลย่และสะเิ็มศึกษา
ในระ่ั่ปฐมวัย จำานวน 23,412 ัน

สะเต็มศึกษา (STEM Education)
การจัดการเรียนรู้เพื�ำให้เกิดสมรรถนะ
จากการเรียนรู้้่านปัญหาจริง
สะเิ็มศึกษา (Science Technology Engineering
and Mathematics Education: STEM Education)
เป็นแนวทางการจั่การศึกษาให�้เ�้ ร่ยนเกิ่การเร่ยนร้แ� ละ
สามารถ่้รณาการัวามร้�ทางวิทยาศาสิร์ เทัโนโลย่
กระ่วนการทางวิศวกรรม และัณิิศาสิร์ ไปใุ�ใน
การเุ่ำ� มโยงและแก�ปัญหาในุ่วิิจริง รวมทั�งการััฒนา
กระ่วนการหร่ ำ ้ล้ลิ ิ ใหม่ ั ว่ั้ ่ ไ ปกั ่ การัั ฒ นา
ทักษะแห่งศิวรรษท่� 21
การ่ำาเนินงานขำง สสวท. ่�านสะเิ็มศึกษา
ในปี 2562 ประกำ่่�วย

1. การจั่ทำาหลักส้ิรำ่รม ััฒนาส่�ำกิจกรรม
และ่ำ า เนิ น การัั ฒ นาัร้ ิ ามแนวทางสะเิ็ ม ศึ ก ษา
และการัิ่วิเัราะห์ มุ่งเน�นการแก�ไขปัญหา ทั�งแ่่
Face to Face ในห�ำงำ่รม และแ่่ำำนไลน์ ในระ่ั่
โรงเร่ยน ิัง� แิ่ระ่ั่ปฐมวัยจนถึงมัธยมศึกษาิำนปลาย
2. การยกย่ำงเุิุ่้เก่ยริิัร้่เ่ ่่น่�านสะเิ็มศึกษา
3. การยกระ่ั่โรงเร่ยนิามแนวทาง สสวท. และ
สะเิ็มศึกษา ในโัรงการโรงเร่ยนัุณภาั่�านวิทยาศาสิร์
ัณิิศาสิร์ และเทัโนโลย่ ิามมาิรฐาน สสวท.
4. การส่งเสริมให�นกั เร่ยนทำาโัรงงานสะเิ็มศึกษา
และจั่ประกว่โัรงงาน่่ เ่่นสะเิ็มศึกษาในระ่ั่
ภ้มิภาัและระ่ัุ่าิิ
5. การส่งเสริมการทำาวิจยั วิทยาศาสิร์สง�ิ แว่ล�ำม
ิามแนวทาง GLOBE – STEM ในโรงเร่ยน

่
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การเปลี�ยนแปลง

พัฒนาการที�สำาคัญ
ประกาศใุ�หลักส้ิรัุทธศักราุ 2518
ระ่ั่มัธยมศึกษาิำนิ�นและ
ระ่ั่มัธยมศึกษาิำนปลาย

2515

2517

2518

ปรั่ปรุงหลักส้ิรัำมัิวเิำร์ ัรั�งท่� 2
(จากฉ่ั่เ่ิมปี ั.ศ. 2533)

ััฒนาหลักส้ิรวิทยาศาสิร์
และัณิิศาสิร์ สำาหรั่นักเร่ยน
ระ่ั่ประกาศน่ย่ัิรวิุาุ่ั (ปวุ.)

สสวท. ก่ำิั�งขึ�น
โ่ยม่สถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ
ในสังกั่กระทรวงศึกษาธิการ

2521

2522

เป็นเจ�าภาัจั่การแข่งขัน
ุ่ววิทยาโำลิมปิกระหว่าง
ประเทศ ัรั�งท่� 6

จั่ิั�งโัรงการััฒนาและ
ส่งเสริม้้�ม่ัวามสามารถัิเศษ
ทางวิทยาศาสิร์และเทัโนโลย่
(ัสวท.)

2523

เข�าร่วมวิจัยกั่สมาัม IEA
เั่�ำประเมิน้ลสัมฤทธิ์
วิุาัณิิศาสิร์
ประกาศใุ�หลักส้ิรัุทธศักราุ 2521
ระ่ั่มัธยมศึกษาิำนิ�นและระ่ั่ประถมศึกษา

วิจัยและััฒนาหลักส้ิรวิทยาศาสิร์
ัณิิศาสิร์ ัร�ำมทั�งเำกสารส่�ำ
ำุปกรณ์ประกำ่หลักส้ิร
เป็นัรั�งแรก

สสวท. เปล่�ยนสถานภาัเป็นนิิิุ่ััลและเป็น
หน่วยงานขำงรัฐท่�ไม่เป็นส่วนราุการิาม
กฎหมายว่า่�วยระเ่่ย่่ริหารราุการแ้่น่ิน
และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจิามกฎหมายว่า่�วย
วิธ่การง่ประมาณและกฎหมายำ่�น

ริเริ�มโัรงการจั่ส่ง้้�แทน
ประเทศไทยไปแข่งขัน
ัณิิศาสิร์ วิทยาศาสิร์
โำลิมปิกระหว่างประเทศ
เป็นัรั�งแรก

2524

2525

2527

2528

ประกาศใุ�หลักส้ิร
ัำมัิวเิำร์เป็นัรั�งแรก

2533

2536

ััฒนาวิทยากรแกนนำา
วิุาวิทยาศาสิร์
ัณิิศาสิร์ และ
ัำมัิวเิำร์

2538

2539

2540

จั่ิั�งโัรงการส่งเสริม
การ้ลิิัร้ท่�ม่ัวามสามารถ
ัิเศษทางวิทยาศาสิร์และ
ัณิิศาสิร์ (สัวั.)
จั่ประุุมวิุาการนานาุาิิ
สาขาิิสิกส์ (ICPE)

เข�าร่วมวิจัยกั่สมาัม IEA
เั่�ำประเมิน้ลสัมฤทธิ์
วิุาวิทยาศาสิร์
ประกาศใุ�หลักส้ิรัุทธศักราุ 2524
ระ่ั่มัธยมศึกษาิำนปลาย

ประกาศใุ�หลักส้ิร
ัุทธศักราุ 2540
หนังส่ำเร่ยน
โัรงสร�าง 3

จั่ิั�งกำงทุนสำารำงเล่�ยงุ่ั
สถา่ันส่งเสริมการสำน
วิทยาศาสิร์และเทัโนโลย่

2532

ประกาศใุ�หลักส้ิร
ัุทธศักราุ 2521
(ฉ่ั่ปรั่ปรุง ั.ศ. 2533)
หนังส่ำเร่ยนโัรงสร�าง 2
ััฒนาหลักส้ิรท่�ม่รายวิุา
สิ�งแว่ล�ำมศึกษา

เข�าร่วมวิจัยกั่สมาัม IEA ใน
โัรงการการวิจัยการใุ�เทัโนโลย่
สารสนเทศในการศึกษาร่วมกั่
นานาุาิิัรั�งท่� 2 โม่้ล 2
(SITES-M2)
เข�าร่วมวิจัยกั่ OECD ในการวิจัย
The Programme for International
Student Assessment หร่ำ PISA

2541

2542

2543

2544

ประกาศใุ�หลักส้ิรการศึกษา
ขั�นั่�นฐาน ัุทธศักราุ 2544
เัิ�มหลักส้ิรใหม่
การำำกแ่่และเทัโนโลย่
เป็นัรั�งแรก
จั่ทำาโัรงการทุนโำลิมปิกวิุาการฯ

ริเริ�มโัรงการััฒนาำัจฉริยภาัทางวิทยาศาสิร์และัณิิศาสิร์
จั่ทำากรำ่มาิรฐานหลักส้ิรการศึกษาขั�นั่�นฐาน กลุ่มสาระการเร่ยนร้�วิทยาศาสิร์
กลุ่มสาระการเร่ยนร้ั� ณิิศาสิร์ สาระำำกแ่่และเทัโนโลย่ สาระเทัโนโลย่สารสนเทศ
และการส่ำ� สาร ิาม ั.ร.่. การศึกษาแห่งุาิิ ัุทธศักราุ 2542
เข�าร่วมเป็นสมาุิกขำงโัรงการ GLOBE ลำา่ั่ประเทศท่� 85 ขำงโลก
เป็นเจ�าภาัจั่การแข่งขันเัม่โำลิมปิกระหว่างประเทศ ัรั�งท่� 31

18

สสวท. : หลักสูตรครบชั้นตั้งแตปฐมวัยถึง ม. 6
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ประกาศใุ�หลักส้ิรแกนกลางการศึกษาขั�นั่�นฐาน ัุทธศักราุ 2551 (ฉ่ั่ปรั่ปรุง
ั.ศ. 2560) กลุ่มสาระการเร่ยนร้�วิทยาศาสิร์และเทัโนโลย่ และัณิิศาสิร์
เริ�มััฒนาหนังส่ำเร่ยน ั้่ม่ำัร้ และส่�ำประกำ่การเร่ยนร้�วิุาวิทยาศาสิร์ ัณิิศาสิร์
และเทัโนโลย่ ุั�น ป.1 ป.4 และ ม.1 ม.4 เั่�ำเ้ยแัร่ในปีการศึ่กษา 2561

ประกาศใุ�หลักส้ิรแกนกลางการศึกษา
ขั�นั่�นฐาน ัุทธศักราุ 2551
ร่วมม่ำกั่ สัฐ. และ สกำ. ในการััฒนาัร้
และุ่ัลากรทางการศึกษา เั่�ำยกระ่ั่
ัุณภาัการเร่ยนร้�วิทยาศาสิร์ ัณิิศาสิร์
และเทัโนโลย่
จั่ทำามาิรฐานัร้
และมาิรฐานส่�ำสิ�งัิมั์
่�านวิทยาศาสิร์และ
ัณิิศาสิร์

2545

2546

ััฒนาหลักส้ิรวิทยาศาสิร์โลกทั�งระ่่
ุ่วงุั�นท่� 2 และุ่วงุั�นท่� 3 ฉ่ั่ภาษาไทย

ััฒนาเกณิ์ประเมินหนังส่ำเร่ยน
วิุาวิทยาศาสิร์และัณิิศาสิร์

สะเิ็มศึกษาไ่�รั่การประกาศให�เป็นส่วนหนึ�งในแนวทางขั่เัล่�ำน
ิามแ้นการศึกษาแห่งุาิิ ั.ศ. 2560 - 2579

เป็นเจ�าภาัจั่การแข่งขันิิสิกส์โำลิมปิก
ระ่ั่ทว่ปเำเุ่ย ัรั�งท่� 10

เข�าร่วมโัรงการวิจัยนานาุาิิ่�านการร้�
ัำมัิวเิำร์และสารสนเทศ (ICILS)

ปรั่ปรุงหลักส้ิรเทัโนโลย่สารสนเทศและการส่�ำสาร
เป็นวิทยาการัำานวณ (Computing Science)

ััฒนาศ้นย์เร่ยนร้�่ิจิทัลระ่ัุ่าิิ่�าน
วิทยาศาสิร์ ัณิิศาสิร์ และเทัโนโลย่
สสวท. (IPST Learning Space)

เป็นเจ�าภาัจั่การแข่งขันเัม่โำลิมปิกระหว่างประเทศ ัรั�งท่� 49

ร่วมม่ำกั่ สทศ. ในการประเมิน้ลสัมฤทธิ์
ทางการเร่ยนขำงนักเร่ยนในระ่ั่ประเทศ
วิุาวิทยาศาสิร์ ัณิิศาสิร์
และเทัโนโลย่สารสนเทศ

จั่การประุุมนานาุาิิ
่�านการวั่้ลประเมิน้ล
ัรั�งท่� 36 (IAEA 2010)

ประเมินมาิรฐานการจั่
การเร่ยนการสำนวิทยาศาสิร์
และัณิิศาสิร์ในโรงเร่ยน
นำาร่ำงและโรงเร่ยนแกนนำา

2547

2548

2549

2550

2551

้ลิิรายการวิทยสัประยุทธ์

จั่ิั�งโัรงการ่�านนักวิทยาศาสิร์น�ำย

จั่ิั�งโัรงการััฒนาศักยภาััร้
เั่�ำเป็น้้�นำาการเปล่�ยนแปลง
การเร่ยนการสำนวิทยาศาสิร์
และัณิิศาสิร์

เป็นเจ�าภาัจั่การแข่งขันิิสิกส์
โำลิมปิกระหว่างประเทศ ัรั�งท่� 42

2552

เป็นเจ�าภาัจั่การแข่งขันิิสิกส์
โำลิมปิกระ่ั่ทว่ปเำเุ่ย ัรั�งท่� 4

เข�าร่วมโัรงการจั่เิร่ยมัร้ัณิิศาสิร์ร่วมกั่
นานาุาิิ ั.ศ. 2008 (TEDS-M 2008)
จั่ประุุมวิุาการนำาเสนำ้ลงานวิจัยวิทยาศาสิร์
สิ�งแว่ล�ำมระ่ั่โรงเร่ยน ัรั�งท่� 1

จั่ทำาและเ้ยแัร่หนังส่ำำ่านประกำ่สำาหรั่ัร้การำำกแ่่และเทัโนโลย่ กลุ่มสาระการเร่ยนร้�การงานำาุ่ั
และเทัโนโลย่ ิามหลักส้ิรการศึกษาขั�นั่�นฐาน ัุทธศักราุ 2544
จั่การประุุมนานาุาิิ The Exploration of Marine Coastal Resources Symposium และการประุุม
The 10th Annual GLOBE Conference: The New Decade for Global Sustainable Development

20

2553

ลงนามสัญญาเป็น้้�จั่การประกว่
Thailand Junior Water Prize
เป็นเจ�าภาัจั่การแข่งขัน
ัณิิศาสิร์โำลิมปิก
ระหว่างประเทศ ัรั�งท่� 56

เป็นเจ�าภาัจั่การแข่งขันัำมัิวเิำร์
โำลิมปิกระหว่างประเทศ ัรั�งท่� 23
2554

2555

2556

2557

2558

ััฒนาหลักส้ิรวิทยาศาสิร์
โลกทั�งระ่่ Grade 4 - 6 และ
Grade 7 - 9 ฉ่ั่ภาษาำังกฤษ

จั่เทศกาลภาัยนิร์วิทยาศาสิร์
เั่�ำการเร่ยนร้� (Science Film
Festival) ร่วมกั่สถา่ันเกำเธ่
เป็นัรั�งแรก
จั่ทำามาิรฐานห�ำงปิิ่ัิิการ
วิทยาศาสิร์ และั้่ม่ำวั่
และประเมิน้ล่�านวิทยาศาสิร์
และัณิิศาสิร์

่ำาเนินการโัรงการมหาวิทยาลัยเ่็ก
ประเทศไทย

ัณะกรรมการ สสวท. ม่มิิให�
้ลัก่ัน “สะเิ็มศึกษา” เกิ่ขึน�
ในประเทศไทย
ริเริ�มโัรงการแลกเปล่�ยน
การนำาเสนำ้ลงานวิจัย
วิทยาศาสิร์สิ�งแว่ล�ำม
ขำงนักเร่ยนในภ้มิภาั
เำเุ่ยแปัิิิก
จั่ิั�งศ้นย์สะเิ็มศึกษาแห่งุาิิขึ�นท่�
สสวท. และสร�างเัร่ำข่ายัวามร่วมม่ำ
สะเิ็มศึกษา กั่ สัฐ.
ให�รางวัลัร้่่เ่่นสะเิ็มศึกษา
(Thailand STEM Teacher Awards) ัรั�งท่� 1

2559

ริเริ�มโัรงการโรงเร่ยนัุณภาั่�านวิทยาศาสิร์
ัณิิศาสิร์และเทัโนโลย่ิามมาิรฐาน สสวท.

2560

2561

2562
2562

จั่ทำาระ่่ข�ำสำ่ำำนไลน์
เั่�ำเ้ยแัร่ข�ำสำ่ PISA-Like
จั่ประกว่ Thailand Junior
Water Prize (TJWP) 2016 ัรั�งท่� 1

ประเทศไทยร่วมเป็นสมาุิกสมท่
ในสภา่ริหารขำงโปรแกรม PISA
วิทยาการัำานวณ และ Coding
ไ่�รั่การประกาศให�เป็นนโย่าย
เร่ง่่วนขำงรัฐ่าล เร่�ำงท่� 7
การเิร่ยมันไทยส้่ศิวรรษท่� 21
ัร่รำ่ 3 ทศวรรษโำลิมปิกวิุาการ
้ลัก่ันการจั่ิั�งสถา่ันไทยโัเั็น
ร่วมกั่ สัฐ. สจล. และ มจธ.

ััฒนาเัร่�ำงม่ำวั่ัวามสามารถในการประเมินินเำง (Metacognition) เัร่�ำงม่ำวั่จิิวิทยาศาสิร์
และเัร่�ำงม่ำประเมินสมรรถภาัขำงินเำง

จั่ทำาเว็่ไัิ์ http//www.stemedthailand.org

ััฒนาระ่่การสำ่ำำนไลน์ (Online Testing) และจั่ทำาัลังข�ำสำ่ในร้ปแ่่ Ofline

จั่ส่งนักเร่ยนเข�าประกว่ Stockholm Junior Water Prize 2014

สสวท. : หลักสูตรครบชั้นตั้งแตปฐมวัยถึง ม. 6

สถานศึกษาเริ�มใุ�หนังส่ำเร่ยน สสวท.
ิามหลักส้ิรแกนกลางการศึกษาขั�นั่�นฐาน
ัุทธศักราุ 2551 (ฉ่ั่ปรั่ปรุง ั.ศ. 2560)
ประกำ่่�วย วิุาวิทยาศาสิร์ วิุาัณิิศาสิร์
วิุาวิทยาการัำานวณ และวิุาการำำกแ่่
และเทัโนโลย่ ุั�น ป.1 ป.4 และ ม.1 ม.4
ในปีการศึกษา 2561

สถานศึกษาเริ�มใุ�หนังส่ำเร่ยน สสวท.
ิามหลักส้ิรแกนกลางการศึกษา
ขั�นั่�นฐาน ัุทธศักราุ 2551
(ฉ่ั่ปรั่ปรุง ั.ศ. 2560)
ประกำ่่�วย วิุาวิทยาศาสิร์
วิุาัณิิศาสิร์ วิุาวิทยาการัำานวณ
และวิุาการำำกแ่่และเทัโนโลย่
ุั�น ป.2 ป.5 และ ม.2 ม.5
ในปีการศึกษา 2562 และไ่�หลักส้ิร
ัรุ่ั�นสำาหรั่ใุ�ในปีการศึกษา 2563

21
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ผลการดำาเนินงาน

สสวท.

ยุทธศาสตร์ที� 1

พัฒนาหลักสูตร สืำ�
และกระบวนการจัดการเรียนรู้ที�เน้นปิิบัติการ
และการสร้างความเข้าใจในระดับที�เหมาะสมกับ
นักเรียนแต่ละกลุ่มโดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ
การพัฒนาหลักสูตร สืำ� และกระบวนการ
จัดการเรียนรูท
้ เี� น้นการคิดวิเคราะห์การแก้ปญ
ั หา
และกระตุ้นให้เกิดและใช้ความคิดสร้างสรรค์
และสามารถนําไปใช้ได้จริง

นั ่ ิั� ง แิ่ ป ระกาศใุ� ห ลั ก ส้ ิ รแกนกลางการศึ ก ษา
ขั�นั่�นฐาน ัุทธศักราุ 2551 (ฉ่ั่ปรั่ปรุง ั.ศ. 2560)
เม่�ำวันท่� 7 สิงหาัม 2560 สสวท. ไ่�ปรั่ร้ปแ่่การััฒนา
หนังส่ำเร่ยน ั้่ม่ำัร้ และส่�ำประกำ่การเร่ยนร้�ิามหลักส้ิร
่ังกล่าวในกลุ่มสาระการเร่ยนร้�วิทยาศาสิร์และเทัโนโลย่
และัณิิศาสิร์ โ่ยัำานึงถึงัวามเุ่ำ� มโยงขำงเน่ำ� หาในแิ่ละ
ระ่ัุ่ั�นมากขึ�น มุ่งเน�นทักษะกระ่วนการทางวิทยาศาสิร์
ทักษะการแก�ปัญหา การให�เหิุ้ลให�ำย้่ในเกณิ์เท่ย่เท่ากั่
ระ่ั่นานาุาิิิามมาิรฐานขำง Cambridge International
Examination (CIE) สหราุำาณาจั ก ร และสำ่แทรก
ัวามทั น สมั ย ทางเทัโนโลย่ ท่� ส ำ่ัล� ำ งกั ่ การใุ� ุ่ วิ ิ
ขำง้้�เร่ยนในยุัปัจจุ่ัน ไ่�แก่ AR (Augmented Reality)
ท่�สามารถแส่งร้ปภาั 3 มิิิเสม่ำนจริง และ QR (Quick
Response) ท่� ใ ห� นั ก เร่ ย นสามารถส่ ่ ั� น ข� ำ ม้ ล เัิ� ม เิิ ม
ไ่� ำ ย่ า งิรงจุ ่ เั่� ำ เัิ� ม ัวามน่ า สนใจและการิ่ ำ ยำ่
หาัวามร้เ� ัิม� เิิมให�แก่้เ�้ ร่ยน โ่ยหนังส่ำเร่ยน ั้ม่ ำ่ ัร้ และส่ำ�
ประกำ่การเร่ยนร้�ท่� สสวท. ััฒนาขึ�นไ่�เ้ยแัร่แล�วิั�งแิ่
ปีการศึกษา 2561 สำาหรั่ระ่ัุ่ั�นประถมศึกษาปีท่� 1 และ 4
และมั ธ ยมศึ ก ษาปี ท่� 1 และ 4 และปี ก ารศึ ก ษา 2562 สำ า หรั ่ ระ่ั ่ ุั� น ประถมศึ ก ษาปี ท่� 2 และ 5
และมัธยมศึกษาปีท่� 2 และ 5 และในปีการศึกษา 2563 สำาหรั่ระ่ัุ่ัน� ประถมศึกษาปีท่� 3 และ 6 และมัธยมศึกษาปีท่� 3
และ 6 ทั�งน่� ในปีการศึกษา 2563 เป็นิ�นไป จะม่หนังส่ำเร่ยน ั้่ม่ำัร้และส่�ำประกำ่การเร่ยนร้�ัร่ทุกุั�นปี
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สื�ำประกำบ
การเรียนรู้ำื�น ๆ
(รวม 345 รายการ)
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หมายเหิุ : ส่ำ� ่ิจิทัล ประกำ่่�วย AR,
เกม่ิจทิ ัล, ว่่ิทัศน์, ส่�ำ Interactive, วิ่โ่ ำัลิป,
e-Poster, e-Publishing, Mobile Application,
แหล่งเร่ยนร้ำ� ำนไลน์, ส่ำ� ภาั, แ่่ึึกหั่สำาหรั่เกม่ิจทิ ลั
ผลผลิตหลักและสื�อประกอบการเรียนรู�อื�น ๆ ในปีงบประมาินี้ ประกอบด�วย ผลผลิตหลัก จำานวน 126 รายการ
และสื�อ จำานวน 345 รายการ รวมทัง้ สิ้น 471 รายการ
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โลก ่าราศาสิร์และำวกาศ
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หมายเหิุ : ้ล้ลิิหลัก ประกำ่่�วย ฉ่ั่ร่าง
ิ�นฉ่ั่ และฉ่ั่ปรั่ปรุงแก�ไข
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การพัฒนาหลักสูตร สื�ำและกระบวนการจัดการเรียนรูท
้ เี� น้นการคิดวิเคราะห์
การแก้ปญ
ั หาและกระตุ้นให้เกิดและใช้ความคิดสร้างสรรค์ำย่างเป็นระบบ
และสามารถนําไปศึกษาต่ำเป็นนักนวัตกร ตามแนวทาง KOSEN
สถา่ันโัเั็น (KOSEN) ประเทศญ่ป� ุ�น ก่ำิั�งเม่�ำ
ปี ั.ศ. 2505 ม่เป้าหมายเั่�ำจั่การศึกษาท่ิ� ำ่สนำง
ัวามิ�ำงการขำงประเทศใน่�านำุิสาหกรรม และเป็น
กำ า ลั ง สำ า ัั ญ ในการัั ฒ นาวิ ศ วกรเั่� ำ ิำ่สนำงิ่ ำ
การเจริญเิิ่โิทางเศรษฐกิจขำงประเทศ โ่ยจั่การศึกษา
่�านวิศวกรรมศาสิร์หลักส้ิร 5 ปี รั่นักศึกษาิั�งแิ่
ำายุ 15 ปี (เท่ย่เท่า ม.4) และหลังจากจ่หลักส้ิร 5 ปี
นักศึกษาสามารถศึกษาิ่ำระ่ั่ Advanced Course
เป็นเวลา 2 ปี เั่�ำไ่�รั่วุฒิเท่ย่เท่าปริญญาิร่ การจั่
การศึกษาขำงสถา่ันโัเั็นเน�นให�นักเร่ยนม่ั�่นฐาน
วิ ุ าการท่� เ ข� ม แข็ ง ่� า นัณิ ิ ศาสิร์ ิิ สิ ก ส์ และ
วิศวกรรมศาสิร์ระ่ั่เ่่ยวกั่นักศึกษาในมหาวิทยาลัย
และึึกทักษะ่�านวิศวกรรมศาสิร์ท่�ส้งกว่านักศึกษา
ในมหาวิทยาลัยทั�วไป ึึกประส่การณ์จริงในโรงงาน
ำุ ิ สาหกรรม และเน� น วั ฒ นธรรมการทำ า งานแ่่
Monozukuri (ัิ่เป็น-ทำาเป็น) เั่�ำ่่มเัาะให�่ัณิิิ
โัเั็นม่ทกั ษะในการทำางานเป็นท่ม สามารถัิ่วิเัราะห์
แยกแยะ แก�ไขปัญหา ม่สาำ นึกรั่้ิุ่ำ่ิ่ำส่วนรวม และ
ม่ทักษะในการส่�ำสารำย่างสร�างสรรั์ ัึ�งเป็นท่�ิ�ำงการ
ขำงำุิสาหกรรมญ่�ปุ�น
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จากการยำมรั่ขำงภาัำุิสาหกรรมท่ม� ิ่ ำ่ ่ัณิิิ
โัเั็น รัฐ่าลไทยโ่ยรัฐมนิร่วา่ การกระทรวงศึกษาธิการ
จึงมำ่หมายให� สสวท. ร่วมกั่สำานักงานัณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั� น ั่� น ฐาน (สัฐ.) สถา่ั น เทัโนโลย่
ัระจำมเกล� า เจ� าัุ ณ ทหารลา่กระ่ัง (สจล.) และ
มหาวิ ท ยาลั ย เทัโนโลย่ ั ระจำมเกล�า ธนุ่ ร่ (มจธ.)
จั่ิั�งสถา่ันไทยโัเั็นท่�ม่มาิรฐานเ่่ยวกันกั่สถา่ัน
โัเั็น ในประเทศญ่�ปุ�น โ่ยในปีน่� สสวท. ไ่�่ำาเนินการ
1. จั่ิัง� สถา่ันไทยโัเั็นสำงแห่ง ไ่�แก่ KOSEN
KMITL และ KOSEN KMUTT ัึ�งเกิ่จากการลงนาม
ัวามร่วมม่ำ (MoC) ระหว่าง สสวท. สัฐ. สจล. และ มจธ.
เม่�ำวันท่� 14 ธันวาัม 2561 ณ โรงแรมเ่ำะสุโกศล
กรุงเทัฯ โ่ยม่วิั ถุประสงั์เั่ำ� จั่ิัง� สถา่ันไทยโัเั็น
เั่�ำััฒนาุ่ัลากร่� านวิศวกรรมและเทัโนโลย่ท่�ม่
ทักษะัวามเุ่ย� วุาญส้งในการสร�างและััฒนาเทัโนโลย่
และนวัิกรรมเั่�ำิำ่โจทย์ำุิสาหกรรมเป้ า หมาย
ิามยุทธศาสิร์ขำงประเทศ

2. ััฒนาหลักส้ิรร่วมกั่ สจล. และ National
Institute of Technology (NIT) ประเทศญ่ป� น�ุ โ่ยจั่ทำา
หลักส้ิรำนุปริญญาวิศวกรรมศาสิร์ สาขาวิศวกรรม
เมัาทรำนิกส์ (Mechatronics Engineering) ัึ�งเป็น
หลักส้ิรแรกสำาหรั่สถา่ันโัเั็นแห่งสถา่ันเทัโนโลย่
ัระจำมเกล�าเจ�าัุณทหารลา่กระ่ัง (KOSEN KMITL)
สำ า หรั ่ จั ่ การเร่ ย นการสำนในปี ก ารศึ ก ษา 2562
โ่ยเริ�มเร่ยนิั�งแิ่เ่่ำนัฤษภาัม 2562 และในุ่วง
เ่่ำนสิงหาัม 2562 เป็นิ�นมา สสวท. ร่วมกั่ มจธ. และ
NIT ในการเิร่ยมการจั่ทำาหลักส้ิรวิศวกรรมำัิโนมัิิ
(Automation Engineering) ัึง� เป็นหลักส้ิรแรกสำาหรั่
สถา่ันโัเั็นแห่งมหาวิทยาลัยเทัโนโลย่ัระจำมเกล�า
ธนุ่ร่ (KOSEN KMUTT) สำาหรั่จั่การเร่ยนการสำน
ในปี ก ารศึ ก ษา 2563 ัึ� ง จะเริ� ม เปิ ่ เร่ ย นในเ่่ ำ น
ัฤษภาัม 2563

3. จั ่ ิั� ง ศ้ น ย์ ป ระสานงานสถา่ั น ไทยโัเั็ น
และสำานักงานโัรงการจั่ิั�งสถา่ันไทยโัเั็น เั่ำ� เป็น
ศ้นย์ประสานงานและำำานวยการ่�านิ่าง ๆ ขำงโัรงการ
ม่ระ่่การ่ริหารจั่การท่ม� ป่ ระสิทธิภาั จำานวน 1 แห่ง
ิั�งำย้่ท�ุ่�ัน 1 ำาัารำำานวยการ สสวท.
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การพัฒนาหลักสูตร สื�ำ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ที�เน้นการคิดวิเคราะห์
การแก้ปัญหา และกระตุน
้ ให้เกิดและใช้ความคิดสร้างสรรค์ำย่างเป็นระบบ
สําหรับพัฒนาและส่งเสริมู้ม
้ ค
ี วามสามารถพิเศษ
การััฒนาหลักส้ิร ส่ำ� และกระ่วนการจั่การเร่ยนร้ส� าำ หรั่้้ม� ั่ วามสามารถัิเศษ ถ่ำเป็นสิง� สำาััญท่จ� ะุ่วย
ส่งเสริมศักยภาั้้�ม่ัวามสามารถัิเศษให�ไ่�รั่ัวามร้�ทาง่�านวิุาการท่�เข�มข�น ไ่�รั่การััฒนาทาง่�านทักษะ
การัิ ่ และัวามัิ ่ สร� า งสรรั์ เั่� ำ เัิ� ม ข่ ่ ัวามสามารถในการแก� ป ั ญ หาในสถานการณ์ ท่� ไ ม่ ัุ � น เัย
หร่ำสถานการณ์ใหม่ ำันเป็นจุ่เริ�มิ�นขำงการััฒนานวัิกรรม นำกจากน่�หลักส้ิรสำาหรั่้้�ม่ัวามสามารถัิเศษ
ัวรเน� น ไปท่� ก ารปล้ ก ึั ง ัุ ณ ลั ก ษณะขำงัวามเป็ น นั ก วิ ท ยาศาสิร์ ท่� ่่ และการเป็ น ้้ � ม่ จิ ิ สาธารณะ
เั่� ำ ให� ้้ � ม่ ั วามสามารถัิ เ ศษเข� า ใจศั ก ยภาัขำงินเำง เห็ น ัุ ณ ั่ า ขำงินเำง และนำ า ัุ ณ ั่ า ในินเำง
มาเป็นกำาลังสำาััญในการััฒนาประเทศิ่ำไปในำนาัิ
ในปีน่� สสวท. ไ่�จั่ทำาร่างหลักส้ิรโปรแกรมเสริมเข�มข�น้่านระ่่ำำนไลน์ (หลักส้ิร SAT) วิุาิิสิกส์ เัม่
ุ่ววิทยา และัณิิศาสิร์ ท่ใ� ห�นกั เร่ยนสามารถเล่ำกเข�าศึกษา่ทเร่ยนไ่�โ่ยไม่จาำ กั่เวลา จำานวน 4 เล่ม ร่างหลักส้ิร
โปรแกรมเสริมวิุาเทันิัปิิ่ัิิการั่�นฐานทางวิทยาศาสิร์ 1 และ 2 สำาหรั่นักเร่ยนและัร้ จำานวน 4 เล่ม
ร่างหลักส้ิรโปรแกรมเสริมวิุาระเ่่ย่วิธ่วิจัยและโัรงงาน 1 โ่ยใุ� Community Service สำาหรั่นักเร่ยน
และัร้ จำานวน 2 เล่ม และเำกสารแ้นการจั่การเร่ยนร้�เั่�ำส่งเสริมทักษะการัิ่นักเร่ยนท่�ม่ัวามสามารถัิเศษ
จำานวน 7 กิจกรรม ำาทิ กิจกรรมสึนามิ กิจกรรมเม่ำงเจ�าปัญหา กิจกรรมสนุกัิ่ัิุิิการลงทุน ัึ�งัร�ำมเ้ยแัร่
ในปีง่ประมาณถั่ไป

ในปีน่� สสวท. ไ่�่าำ เนินการจั่ทำาิ�นฉ่ั่รายงาน
“PISA 2015 ้ลการประเมินการแก�ปัญหาแ่่ร่วมม่ำ
(Collaborative Problem Solving)” จำานวน 1 ุุ่ จั่ทำา
รายงาน้ลการสำ่เ่่�ำงิ�นขำง PISA 2018 ภายใน
ประเทศ จากการเก็่และวิเัราะห์ข�ำม้ลกลุ่มิัวำย่าง
8,633 ัน ใน 290 โรงเร่ยน จำานวน 1 ุุ่ จั่ทำาิ�นร่างข�ำสำ่
PISA 2021 จำานวน 1 ุุ่ และจั่ทำาเำกสารข�ำเสนำ
เุิงนโย่ายประเ่็นจาก PISA จำานวน 12 ฉ่ั่เ้ยแัร่
ทางเว็่ไัิ์ https://pisathailand.ipst.ac.th

การวิจย
ั วัด้ล และประเมิน้ลการจัดการเรียนรูด
้ า้ นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยีระดับประเทศและระดับนานาชาติ

2. การพัฒนาเครืำ� งมืำวัด้ลประเมิน้ล
ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับชาติ

1. การประเมิน้ลการจัดการเรียนรูด
้ า้ นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ร่วมกับนานาชาติ

่ำาเนินงานโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเร่ยนมาิรฐานสากล (Programme for International Student
Assessment หร่ำ PISA) ม่วิั ถุประสงั์เั่ำ� ประเมินัุณภาัขำงระ่่การศึกษาขำงประเทศสมาุิกำงั์การเั่ำ�
ัวามร่วมม่ำทางเศรษฐกิจและการััฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development
หร่ำ OECD) และประเทศท่เ� ข�าร่วมโัรงการ เน่ำ� งจาก OECD ถ่ำว่าัุณภาัขำงการศึกษา เป็นิัวุ่ว� ่ั ศักยภาัขำง
การััฒนาทางเศรษฐกิจในำนาัิ โ่ยประเมินัวามร้�และทักษะขำงนักเร่ยนท่�ม่ำายุ 15 ปี ใน 3 ่�าน ไ่�แก่
ัวามฉลา่ร้�่�านการำ่าน (Reading Literacy) ัวามฉลา่ร้�่�านัณิิศาสิร์ (Mathematical Literacy)
และัวามฉลา่ร้่� า� นวิทยาศาสิร์ (Scientiic Literacy) ในการประเมิน้ลนักเร่ยนจะวั่ัวามร้แ� ละทักษะทัง� 3 ่�าน
่ังกล่าวไปัร�ำมกัน แิ่จะเน�นหนักใน่�านใ่่�านหนึง� ในการประเมินแิ่ละรำ่
PISA 2000
PISA 2009
PISA 2018

PISA 2003
PISA 2012
PISA 2021

PISA 2006
PISA 2015
PISA 2024

สสวท. ไ่�่ำาเนินการััฒนากรำ่การประเมินสำาหรั่การท่สำ่ทางการศึกษาระ่ัุ่าิิข�ันั่�นฐาน
(O-NET) ุั�นประถมศึกษาปีท่� 6 มัธยมศึกษาปีท่� 3 และมัธยมศึกษาปีท่� 6 วิุาวิทยาศาสิร์ ระ่ัุ่ั�นละ 1 ุุ่
และวิุาัณิิศาสิร์ระ่ัุ่ัน� ละ 1 ุุ่ รวม 6 ุุ่ ัึง� เป็นิัวุ่ว� ่ั ั่น� ฐานท่น� กั เร่ยนจำาเป็นิ�ำงร้� โ่ยม่รายละเำ่ย่ขำง
ร้ปแ่่เัร่ำ� งม่ำ และจำานวนข�ำสำ่ท่จ� าำ แนกิามิัวุ่ว� ่ั ระ่ั่ัวามยากง่าย และระ่ั่ัฤิิกรรมการเร่ยนร้� และจั่ทำา
ิ�นฉ่ั่ข�ำสำ่สำาหรั่การท่สำ่ทางการศึกษาระ่ัุ่าิิขั�นั่�นฐาน (O-NET) วิุาวิทยาศาสิร์และัณิิศาสิร์
ระ่ัุ่ัน� ละ 2 ุุ่ รวม 12 ุุ่ เั่ำ� เิร่ยมจั่ส่งให�สถา่ันท่สำ่ทางการศึกษาแห่งุาิิ (ำงั์การมหาุน) (สทศ.)
ระัับ้ั�น
ประถมศึกษาปีท่� 6
มัธยมศึกษาปีท่� 3
มัธยมศึกษาปีท่� 6
ริม
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ิิ้า

ำำานิน้้นฉบับ้้อสอบ (ุ้ั)

ำำานิน้้อสอบริม (้้อ)

วิทยาศาสิร์
ัณิิศาสิร์
วิทยาศาสิร์
ัณิิศาสิร์
วิทยาศาสิร์
ัณิิศาสิร์

2
2
2
2
2
2

56
40
88
50
88
80

12

402
27
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ยุทธศาสตร์ที� 2 ขับเคลืำ� นการพัฒนาและยกระดับการเรียนการสำน
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ้่านเครืำข่าย สสวท.
ให้มีคุณภาพทั�วประเทศำย่างเป็นระบบ

การพัฒนาระบบบริหารจัดการเครืำข่าย
เพืำ� ขยายการให้บริการหลักสูตร สืำ�
และกระบวนการจัดการเรียนรูข้ ำง สสวท.

การวิจย
ั ติดตามการใช้
หลักสูตร สืำ� การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี
สสวท. ไ่�่ำาเนินการวิจัยิิ่ิาม
การใุ�ิามหลักส้ิรแกนกลางการศึกษา
ขัน� ั่น� ฐาน ัุทธศักราุ 2551 (ฉ่ั่ปรั่ปรุง
ั.ศ. 2560) ระยะท่� 1 ัึ�งม่วัิถุประสงั์เั่�ำ
ััฒนาิัว่่งุ่�สาำ หรั่การประเมินหนังส่ำเร่ยนวิุาวิทยาศาสิร์ ัณิิศาสิร์ และเทัโนโลย่
ประเมินหนังส่ำเร่ยนวิุาวิทยาศาสิร์ ัณิิศาสิร์ และเทัโนโลย่ และจั่ทำาข�ำเสนำแนะสำาหรั่การััฒนา
หลักส้ิรและหนังส่ำเร่ยนวิุาวิทยาศาสิร์ ัณิิศาสิร์ และเทัโนโลย่
การวิ จั ย น่� ั รำ่ัลุ ม เฉัาะหนั ง ส่ ำ เร่ ย นวิ ุ าวิ ท ยาศาสิร์ ัณิ ิ ศาสิร์ และวิ ท ยาการการัำ า นวณ
ุัน� ประถมศึกษาปีท่� 1 และ 4 และุัน� มัธยมศึกษาปีท่� 1 และ 4 โ่ยเก็่รวมรวมข�ำม้ลเุิงปริมาณโ่ยใุ�แ่่สำ่ถาม
กั่ัร้้ส�้ ำน จำานวน 6,500 ัน และเก็่ข�ำม้ลเุิงัุณภาักั่โรงเร่ยนกรณ่ศกึ ษา จำานวน 60 กรณ่ศกึ ษา แ่่งเป็นโรงเร่ยน
ระ่ั่ประถมศึกษา จำานวน 30 แห่ง และระ่ั่มัธยมศึกษา จำานวน 30 แห่ง ้ลการวิจยั สรุปว่า้ลการประเมินหนังส่ำเร่ยน
วิุาวิทยาศาสิร์ ัณิิศาสิร์ และเทัโนโลย่ ิามิัว่่งุ่� 5 ิัว ไ่�แก่ ัวามสำ่ัล�ำงขำงสาระ ัวามถ้กิ�ำงขำงสาระ
ัวามังเส�นังวาขำงสาระ ัวามเหมาะสมขำงสาระ และัวามไม่ลำาเำ่ยงขำงสาระ ั่ว่าทุกิัว่่งุ่�ำย้่ในระ่ั่่่
ม่ร�ำยละเฉล่�ยไม่ิำ�ากว่าร�ำยละ 80 ทั�งน่� ม่ข�ำเสนำแนะจากการวิจัยเั่�ำประโยุน์ในการััฒนาิ่ำไป ำาทิ
1) ั้ม่ ำ่ ัร้ท่� สสวท. ทำาขึน� ัวรเัิม� เน่ำ� หาจากท่ม� ใ่ นหนังส่ำเร่ยนและปรั่กิจกรรมการเร่ยนร้ใ� ห�มั่ วามละเำ่ย่
เั่ยงัำท่�จะนำาไปประยุกิ์ใุ�ไ่�ใน่ริ่ทขำง้้�เร่ยนเก่ง ปานกลาง ำ่ำน ิลำ่จนัำาำธิ่ายหร่ำเฉลยท่�เป็นขั�นิำน
ำย่างละเำ่ย่และหลากหลายวิธ่
2) นำกเหน่ำจากส่�ำเทัโนโลย่ท่�ใุ�งาน้่านโทรศััท์ม่ำถ่ำแล�ว สสวท. ัวรำำกแ่่ส่�ำเทัโนโลย่ท่�เป็น
ทางเล่ำกให�ัร้สามารถใุ�ำปุ กรณ์ หร่ำเัร่ำ� งฉายภาัขึน� ่นหน�าจำท่วห่ ร่ำจำรั่ภาัหน�าุัน� เร่ยนไ่� เั่ำ� ให�นกั เร่ยน
ทุกันม่โำกาสไ่�เข�าถึงส่�ำการเร่ยนร้�ท่� สสวท. ำำกแ่่มา
3) สสวท. ัวรท่ทวนการนำาหนั งส่ ำเร่ ย นไปใุ� ในห� ำงเร่ ย นให�สามารถเร่ ย นร้ � ไ่� ่� วยินเำง โ่ยเัิ�ม
เน่�ำหาสาระ ิัวำย่างประกำ่การเร่ยนร้� แ่่ึึกหั่ และส่�ำเทัโนโลย่ท่�หลากหลาย เั่�ำให�นักเร่ยนสามารถ
ำ่านเิร่ยมิัวก่ำนเร่ยนและท่ทวนไ่�่�วยินเำง และยังสามารถแก�ปัญหาเก่�ยวกั่เวลาในการสำนท่�ไม่เั่ยงัำ
ไ่�ำ่ก่�วย
4) สสวท. ัวรม่การจั่ทำาส่ำ� การสำนุ่วยัร้ เุ่น วิ่โ่ ำัลิปุ่วยสำนท่ั� รำ่ัลุมทุกระ่ัุ่ัน� เั่ำ� เป็นแนวทาง
ให�ัร้นำาไปปรั่ใุ�ในุั�นเร่ยนขำงินไ่�
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ระบบ
ฐานข�อมูลเครือขาย
ทางการศึกษา
สสวท.

โครงสร้างระบบ
บริหารจัดการเครืำข่าย

ผู�เชี�ยวชาญ
สวนกลาง

ผู�บริหาร
โครงการโรงเรียน
คุิภาพ

Super
Administrator

ผู�บริหาร
สูงสุด

1. การพัฒนาฐานข้ำมูลการจัดการเครืำข่าย
โรงเรียน บุคลากรทางการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศูนย์ประสานงาน และหน่วยงานทางการศึกษา

่ำาเนินการสำ่ถามัวามิ�ำงการใุ�ข�ำม้ลขำง
หน่วยงานภายใน สสวท. ประกำ่่�วย 2 ส่วน ั่ำ
1) การจั ่ เก็ ่ และใุ� ง านข� ำ ม้ ล แ่่ทั� ว ไป
โ่ยเก็่ข�ำม้ลสถานศึกษาและุ่ัลากรทางการศึกษา
ท่�เก่�ยวข�ำงกั่ สสวท. ไว�ในฐานข�ำม้ลกลางโ่ยทุก
หน่ ว ยงานภายใน สสวท. สามารถเข� า ถึ ง และ
ใุ�งานไ่�
2) การจั่เก็่และใุ�งานข�ำม้ลขำงโัรงการ
โรงเร่ยนัุณภาัฯ จะม่ระ่่ำ่�น ๆ เัิ�มเิิมขึ�นมาิาม
การ่ำาเนินงานขำงโัรงการ เุ่น ้้�เุ่�ยวุาญจังหวั่
โรงเร่ยนและุ่ัลากรทางการศึกษา และศึกษาระ่่
ฐานข�ำม้ลท่�เก่�ยวข�ำง และยกร่างขำ่เขิขำงงาน
ให�ัรำ่ัลุมัวามิ�ำงการท่�รว่รวมมาไ่�

ผู�บริหาร
โครงการทั�วไป
บุคลากร
ทางการศึกษา

สถานศึกษา
ผู�เชี�ยวชาญ
จังหวัด

ระบบงานยอย 9 ระบบ
ประกอบด�วย
ระบบบริหารจัดการสิทธิ�
ระบบสมัครผูใ� ช�งาน

สถานศึกษา

ระบบผูเ� ชีย
� วชาญจังหวัด
ระบบจัดการกิจกรรม
ระบบบุคลากรทางการศึกษา
ระบบผูเ� ชีย
� วชาญสวนกลาง

บุคลากร
ทางการศึกษา

ระบบจัดการประเมิน
ระบบสถานศึกษา
ระบบรายงานสำาหรับผูบ
� ริหาร
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2. การสร้างเครืำข่ายโรงเรียน มหาวิทยาลัย ศูนย์ประสานงาน และหน่วยงานทางการศึกษา
เพืำ� พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

การพัฒนาศักยภาพครูแกนนําและบุคลากรทางการศึกษาเพื�ำขยาย้ลการให้บริการ
วิชาการด้านหลักสูตร สื�ำ และกระบวนการจัดการเรียนรูข้ ำง สสวท.

่ำาเนินการััฒนาเัร่ำข่ายัวามร่วมม่ำกั่หน่วยงานเัร่ำข่าย ประกำ่่�วย
1) เัร่ำข่ายมหาวิทยาลัยโัรงการ GLOBE 13 แห่ง
เป็นัวามร่วมม่ำเก่ย� วกั่การส่งเสริมงานวิจยั GLOBE ระหว่างมหาวิทยาลัยั่เ� ล่ย� งและโรงเร่ยนัุณภาั SMT
เั่ำ� ส่งเสริมให�นกั เร่ยนไ่�ทาำ งานวิจยั วิทยาศาสิร์สงิ� แว่ล�ำม เั่ำ� มุง่ เน�นส่งเสริมการเร่ยนการสำนให�นกั เร่ยนเข�าใจ
ัวามสัมัันธ์ขำงสิ�งแว่ล�ำมท่�เป็นำงั์ประกำ่ขำงโลก (่ิน นำ�า ่รรยากาศ สิ�งปกัลุม่ิน) ในลักษณะขำง
วิทยาศาสิร์โลกทั�งระ่่ (Earth System Science) โ่ยใุ�ัวามัิ่ระ่ั่ส้ง (Higher Order of Thinking)
และจิิวิทยาศาสิร์ (Scientiic Attitude) ในการส่่เสาะหาัวามร้ท� างวิทยาศาสิร์ (Scientiic Inquiry) ในการวิจยั
ั�นัว�าเก่�ยวกั่ปัญหาและวิธ่การแก�ปัญหาสิ�งแว่ล�ำมในท�ำงถิ�นขำงินเำงำย่างเป็นระ่่ และเป็นมาิรฐาน
ทางวิทยาศาสิร์ร่วมกั่ัร้ นักวิทยาศาสิร์ และุุมุน ัึ�งจะนำาไปส้่ัวามสามารถท่�จะั�นัว�าวิจัยในระ่ั่ท่�กว�าง
และลึกัำท่จ� ะสามารถแก�ไขปัญหาและำนุรกั ษ์ทรััยากรธรรมุาิิ และสิง� แว่ล�ำมในท�ำงถิน� ขำงินไ่�ำย่างแท�จริง
ถ้กิ�ำง และยั�งย่น ิลำ่จนสามารถท่�จะเข�าใจปัญหาสิ�งแว่ล�ำมท่�เุ่�ำมโยงในระ่ั่ท�ำงถิ�น ระ่ั่ภ้มิภาั
และระ่ั่โลกไ่�
2) เัร่ำข่ายมหาวิทยาลัยราุภัิ 38 แห่ง
สร� า งัวามเข� า ใจเก่� ย วกั ่ ร้ ป แ่่การประเมิ น ้ลิามแนวทาง PISA การจั ่ การเร่ ย นร้ � ใ นรายวิ ุ า
วิทยาการัำานวณ (Computing Science) และสะเิ็มศึกษาิามแนวทาง สสวท. และแนวทางการจั่ทำา
หลักส้ิรสะเิ็มศึกษาในมหาวิทยาลัยราุภัิ การจั่การเร่ยนร้ว� ุิ าวิทยาศาสิร์ และการสำนปิิ่ิั กิ ารวิทยาศาสิร์
ในระ่ั่ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ัร�ำมทัง� แนวทางัวามร่วมม่ำ่�านการจั่การเร่ยนร้ว� ทิ ยาศาสิร์ ัณิิศาสิร์
และเทัโนโลย่ขำงัร้และสถานศึกษา
3) เัร่ำข่ายศ้นย์สะเิ็มศึกษาภาั 13 โรงเร่ยน
ร่วมจั่ประกว่โัรงงาน่่เ่่นสะเิ็มศึกษารำ่ัั่เล่ำกในระ่ั่ภ้มิภาั เั่�ำเข�าแข่งขันรำุ่ิงุนะเลิศ
ระ่ั่ประเทศ

จั่ทำาหลักส้ิรสำาหรั่การััฒนาัร้วทิ ยาศาสิร์ ัณิิศาสิร์ และเทัโนโลย่ จำานวน 8 หลักส้ิร และััฒนาัร้
และุ่ัลากรทางการศึกษา่�านวิทยาศาสิร์ ัณิิศาสิร์ และเทัโนโลย่ จำานวน 1,851 ัน ประกำ่่�วย
1) หลักส้ิรการััฒนาัร้้้�นำาการจั่การเร่ยนร้�วิุาวิทยาการัำานวณ สำาหรั่ัร้ท�่ม่ัวามสามารถในการจั่
การเร่ยนร้�วิุาวิทยาการัำานวณ ระ่ั่ประถมศึกษาและระ่ั่มัธยมศึกษา 2 หลักส้ิร และนำาไปจั่ำ่รม
ัร้้้�สำน จำานวน 222 ัน
2) หลักส้ิรการััฒนาัร้้้�นำาวิุาการำำกแ่่และเทัโนโลย่ เั่�ำให�สามารถจั่การเร่ยนร้�ท�่สำ่ัล�ำงกั่
มาิรฐานหลักส้ิรและิัวุ่�วั่ ระ่ั่มัธยมศึกษา 1 หลักส้ิร และนำาไปำ่รมัร้้้�สำน จำานวน 119 ัน
3) หลักส้ิรััฒนาัร้และุ่ัลากรทางการศึกษาเั่ำ� เป็นวิทยากร่�านการจั่การเร่ยนร้ว� ทิ ยาศาสิร์ ัณิิศาสิร์
และเทัโนโลย่ทส่� ่งเสริมทักษะการัิ่และแก�ปัญหา 1 หลักส้ิร และนำาไปจั่ำ่รมัร้้้�สำน จำานวน 106 ัน
4) หลักส้ิรการำ่รม้้่� ริหารเั่ำ� ขั่เัล่ำ� นวิทยาการัำานวณ 1 หลักส้ิร นำาไปจั่ำ่รม้้ำ� าำ นวยการโรงเร่ยน
จำานวน 342 ัน และหลักส้ิรการำ่รมัร้้้�สำนวิทยาการัำ านวณ 1 หลักส้ิร นำ าไปจั่ำ่รมัร้้้�สำน
จำานวน 694 ัน
5) หลักส้ิรำ่รมเุิงปิิ่ัิิการเั่�ำััฒนาัร้แกนนำา สสวท. ่�านการจั่การเร่ยนร้�วิุาวิทยาศาสิร์โลก
และำวกาศ ระ่ั่มัธยมศึกษาิำนปลาย ิามิัวุ่�วั่และสาระการเร่ยนร้� ในหลักส้ิรแกนกลางการศึกษา
ขั�นั่�นฐาน ัุทธศักราุ 2551 (ฉ่ั่ปรั่ปรุง ั.ศ. 2560) 1 หลักส้ิร นำาไปำ่รมัร้้้�สำน จำานวน 368 ัน
6) หลักส้ิรำ่รมัร้สะเิ็มศึกษา เั่ำ� ให�ัร้และุ่ัลากรทางการศึกษาไ่�ใุ�เป็นแนวทางในการจั่การเร่ยนร้�
ิามแนวทางสะเิ็มศึกษาในห�ำงเร่ยน 1 หลักส้ิร รวมทั�งุุ่กิจกรรมสะเิ็มศึกษาสำาหรั่นักเร่ยน 4 ุุ่
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Annual Report 2019

การพัฒนาครู้ส
ู้ ำนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี และบุคลากรทางการศึกษา
ในโรงเรียนโครงการพระราชดําริ

การปรับการเรียนเปลีย
� นวิธก
ี ารสำนขำงครูวท
ิ ยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
และสะเต็มศึกษา ตามแนวทาง สสวท.

ััฒนาัร้้้�สำนวิทยาศาสิร์ ัณิิศาสิร์และเทัโนโลย่ และุ่ัลากรทางการศึกษาในโรงเร่ยนโัรงการ
ัระราุ่ำาริ จำานวน 14,516 ัน ประกำ่่�วย
1) ำ่รมัร้โรงเร่ยนิำารวจิระเวนุายแ่น ระ่ัุ่ัน� ประถมศึกษาปีท่� 1 ประถมศึกษาปีท�่ 4 มัธยมศึกษาปีท�่ 1
และมัธยมศึกษาปีท่� 4 เก่�ยวกั่การจั่การเร่ยนร้�วิทยาการัำานวณ จำานวน 447 ัน นำกจากนั�นยังไ่�ิิ่ิาม้ล
การำ่รมัร้ สังเกิการณ์ุนั� เร่ยนขำงัร้ท้่� า่ นการำ่รม รวมทัง� สนั่สนุนการจั่ั่ายวิทยาศาสิร์และัณิิศาสิร์
ขำงสามเณร ในโัรงการัระราุ่ำาริ จังหวั่น่าน
2) ััฒนาัร้้ส�้ ำนระ่ั่ประถมศึกษาในโรงเร่ยนวังไกลกังวลและโรงเร่ยน่าราัามเก่ย� วกั่การจั่การเร่ยนร้�
วิทยาศาสิร์ ัณิิศาสิร์และวิทยาการัำานวณ จำานวน 19 ัน ให�ม่ัวามร้� ัวามเข�าใจในเน่�ำหา กระ่วนการ
และทักษะิ่าง ๆ ท่�จำาเป็นิ่ำการจั่การเร่ยนการสำน สามารถใุ�ุุ่กิจกรรมการเร่ยนร้�ไ่�ำย่างม่ประสิทธิภาั
3) ััฒนาวิทยากรเัร่ำข่ายท�ำงถิ�น (Local Trainers) โัรงการัระราุ่ำาริ่�านนักวิทยาศาสิร์น�ำย
และแนวทางสะเิ็มศึกษา (โัรงการ่�านนักวิทยาศาสิร์นำ� ย) จำานวน 50 ัน เั่ำ� ให�มั่ วามร้ั� วามเข�าใจในการิรวจ
ัิจารณาโัรงงาน สามารถประเมิน้ลงานขำงัร้ปฐมวัยท่�ส่งมาขำรั่ิราัระราุทาน่�านนักวิทยาศาสิร์น�ำย
ไ่�ำย่างม่ัุณภาั นำกจากนั�นไ่�จั่งานวันนักวิทยาศาสิร์น�ำย ประจำาปี 2562 หัวข�ำ “เัราะทุกสิ�งไม่หยุ่นิ�ง”
ณ โรงเร่ยนำนุ่าลสงขลา จังหวั่สงขลา
4) ััฒนาัร้ำ่รมเุิงปิิ่ัิิการขั�นั่�นฐาน้่านระ่่ทางไกล โัรงการ
่�านนักวิทยาศาสิร์น�ำย ประเทศไทย ให�กั่ัร้และุ่ัลากรทางการศึกษา
้่านการำ่รมใน 183 เขิั่�นท่�การศึกษา จำานวน 14,000 ัน

1) ััฒนาัรุ้้�้ ว่ ยโัรงการ้ลิิัร้เั่ำ� ััฒนาท�ำงถิน� วิุาวิทยาศาสิร์ ัณิิศาสิร์ และเทัโนโลย่ โ่ยจั่ประุุม
ปิิ่ิั กิ ารท่จ� งั หวั่เุ่ยงใหม่ นัรราุส่มา และกรุงเทัมหานัร จำานวน 1,005 ัน
2) ยกย่ำงเุิุ่้่ัุ ลากรทางการศึกษาและเัร่ำข่าย โ่ยัั่เล่ำกและมำ่รางวัลัร้่เ่ ่่นสะเิ็มศึกษา 21 รางวัล
3) ััฒนาหลักส้ิรำ่รมัร้้ส�้ ำนวิุาวิทยาการัำานวณและการำำกแ่่และเทัโนโลย่แ่่ำำนไลน์ 1 หลักส้ิร
โ่ยม่ัร้เข�ารั่การำ่รม จำานวน 19,447 ัน

การยกระดับคุณภาพโรงเรียนด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
ัั่เล่ำกโรงเร่ยนระ่ั่ประถมศึกษาและระ่ั่มัธยมศึกษาเข�าร่วมโัรงการโรงเร่ยนัุณภาั่�านวิทยาศาสิร์
ัณิิศาสิร์ และเทัโนโลย่ ิามมาิรฐาน สสวท. เั่ำ� ล่ัวามเหล่ำ� มลำา� ขำงโำกาสในการเข�าถึงการศึกษาท่ม� ั่ ณ
ุ ภาั
และกระจายโำกาสการศึกษาท่ม� ั่ ณ
ุ ภาัให�ทว�ั ถึง ทุกำำาเภำ ทัว� ประเทศ มุง่ ยกระ่ั่ัุณภาัโรงเร่ยนระ่ั่ำำาเภำ
่�านวิทยาศาสิร์ ัณิิศาสิร์ และเทัโนโลย่ ิั�งแิ่ระ่ั่ประถมศึกษา จนถึงระ่ั่มัธยมศึกษาิำนปลาย
ขำงทุกสังกั่ โ่ยเน�นการจั่การเร่ยนร้�ิามกลุ่มสาระการเร่ยนร้�วิทยาศาสิร์และเทัโนโลย่ และัณิิศาสิร์
ท่ไ� ่�ัณ
ุ ภาั ิามเกณิ์มาิรฐานขำง สสวท. จำานวน 1,480 โรงเร่ยน แ่่งเป็น โรงเร่ยนัุณภาัฯ รุน่ ท่� 1 จำานวน 730 โรงเร่ยน
โรงเร่ยนัุณภาัฯ รุน่ ท่� 2 จำานวน 750 โรงเร่ยน โ่ยไ่�ลงนามัวามร่วมม่ำ (MOU) แล�ว จำานวน 501 โรงเร่ยน
ำย้ร่ ะหว่าง่ำาเนินการประสานทำา MOU ำ่กจำานวน 249 โรงเร่ยน
นำกจากนัน� สสวท. ยังนำาร่ำงััฒนาโรงเร่ยนิ�นแ่่ในเัร่ำข่ายโรงเร่ยนัุณภาัฯ ในจังหวั่ประจว่ั่รข่ นั ธ์
จำานวน 8 โรงเร่ยน จังหวั่ัระนัรศร่ำยุธยา จำานวน 9 โรงเร่ยน และจังหวั่หนำงัาย จำานวน 15 โรงเร่ยน รวมทัง�
โรงเร่ยน่าราัาม และโรงเร่ยนปทุมังัาในกรุงเทัฯ จำานวน 2 โรงเร่ยน
32
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ยุทธศาสตร์ที� 3

ขับเคลื�ำนกระบวนการเรียนการสำนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี ให้เน้นความเข้าใจ ลงมืำปิิบต
ั ก
ิ าร และสามารถนําไปใช้จริงทัง้ ในและนำกระบบ
ตามแนวทาง สสวท.
การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสำนด้านวิทยาศาสตร์สงิ� แวดล้ำม ตามแนวทาง สสวท.

ส่งเสริมการเร่ยนร้แ� ละการเข�าใจัวามสัมัันธ์ขำงสิง� แว่ล�ำมท่เ� ป็นำงั์ประกำ่ขำงโลก (่ิน นำา� ่รรยากาศ
และสิง� ปกัลุม่ิน/สิง� มุ่ว่ ิิ ) ในลักษณะขำงวิทยาศาสิร์โลกทัง� ระ่่ ้่านการศึกษา ั�นัว�า วิจยั ขำงนักเร่ยนท่เ� ุ่ำ� มโยง
กัุ่่วิิ จริง เก่ย� วกั่ปัญหาและวิธก่ ารแก�ปญ
ั หาสิง� แว่ล�ำมในท�ำงถิน� ขำงินำย่างเป็นระ่่ โ่ยการ่้รณาการัวามร้�
วิทยาศาสิร์ (Science) ัณิิศาสิร์ (Mathematics) และเทัโนโลย่ (Technology) ัึง� เป็นการส่งเสริมประส่การณ์
ทักษะุ่วิิ การัิ่วิเัราะห์ และัวามัิ่สร�างสรรั์ เั่ำ� นำาไปส้ก่ ารสร�างนวัิกรรม รวมทัง� ััฒนากระ่วนการหร่ำ
้ล้ลิิใหม่ ๆ ท่�เป็นประโยุน์ิ่ำการ่ำาเนินุ่วิิ และเป็นมาิรฐานทางวิทยาศาสิร์ร่วมกั่ัร้ นักวิทยาศาสิร์
และุุมุน เั่ำ� นำาไปส้ก่ ารสร�างัวามยัง� ย่นในการรักษาสิง� แว่ล�ำมร่วมกันในระ่ั่ท�ำงถิน� ระ่ั่ภ้มภิ าั และระ่ั่โลก
โ่ย่ำาเนินการ้่านกิจกรรมิ่าง ๆ ่ังน่�
1) การำ่รมหลักส้ิรวิทยาศาสิร์ส�ิงแว่ล�ำมสำาหรั่ัร้ห�ำงเร่ยนัิเศษ ในสังกั่สำานักงานัณะกรรมการ
การศึกษาขัน� ั่น� ฐาน (สัฐ.)
ร่วมม่ำกั่สำานักงานัณะกรรมการการศึกษาขั�นั่�นฐาน (สัฐ.) ำ่รมการิรวจวั่สิ�งแว่ล�ำม โ่ยใุ�หลัก
วิธก่ ารขำง GLOBE ทาง่�าน่ิน นำา� ่รรยากาศ สิง� ปกัลุม่ิน สิง� มุ่ว่ ิิ ยุง และการทำางานวิจยั สิง� แว่ล�ำมให�ก่ั ัร้
จำานวน 180 ัน เั่ำ� ให�มั่ วามเข�าใจในการจั่การเร่ยนร้ว� ทิ ยาศาสิร์โลก (Earth System Science: ESS)
2) การส่งเสริมการทำางานวิจยั วิทยาศาสิร์สงิ� แว่ล�ำมและนวัิกรรมในการำนุรกั ษ์ทรััยากรนำา�
ประกว่ GLOBE SRC 2019
จั่การประกว่ GLOBE Student Research Competition 2019 เั่ำ� ส่งเสริมการเร่ยนร้แ� ละเข�าใจัวามสัมัันธ์
ขำงสิง� แว่ล�ำมท่เ� ป็นำงั์ประกำ่ขำงโลก (่ิน นำา� ่รรยากาศ และสิง� ปกัลุม่ิน/สิง� มุ่ว่ ิิ ) ในลักษณะขำงวิทยาศาสิร์
โลกทั�งระ่่ ้่านการศึกษาั�นัว�าวิจัยขำงนักเร่ยนท่�เุ่�ำมโยงกัุ่่วิิจริง เก่�ยวกั่ปัญหาและวิธ่การแก�ปัญหา
สิ�งแว่ล�ำมในท�ำงถิ�นขำงินำย่างเป็นระ่่ โ่ยัั่เล่ำกงานวิจัย 59 งานวิจัย มานำาเสนำในการประุุมวิุาการ
“GLOBE Student Research Competition 2019” แ่่งเป็น นำาเสนำ้ลงานวิจัยแ่่ปากเปล่า 26 งานวิจัย
และนำาเสนำ้ลงานวิจัยแ่่โปสเิำร์ 33 งานวิจัย ณ โรงแรมแำม่าสัาเ่ำร์ กรุงเทัฯ ม่นักเร่ยน ัร้
ุ่ัลากรทางการศึกษา และ้้ส� นใจทัว� ไปเข�าร่วมงาน จำานวน 299 ัน
ประกว่ Thailand Junior Water Prize 2019
จั่การประกว่สิง� ประ่ิษฐ์และนวัิกรรมทาง่�านการำนุรกั ษ์ทรััยากรนำา� Thailand Junior Water Prize 2019
เั่�ำสร�างัวามิระหนักในการำนุรักษ์ทรััยากรนำ�า เป็นเวท่สำาหรั่นักวิทยาศาสิร์รุ่นใหม่ท�่ม่้ลงานเก่�ยวกั่
การำนุรักษ์นำ�า โ่ยัั่เล่ำก้ลงานวิจัย 32 ้ลงานจาก 32 โรงเร่ยน ัึ�งไ่�รั่การสนั่สนุนจากธนาัารำำมสิน
ม้ลนิธิ ัสวท. การไิิ้าึ�าย้ลิิแห่งประเทศไทย และการประปานัรหลวง ณ โรงแรมวินเัำร์ สว่ทส์ กรุงเทัฯ
ม่นกั เร่ยนและัร้เข�าร่วมงาน จำานวน 95 ัน และจั่ส่งท่มุนะเลิศจากโรงเร่ยนสงวนหญิง ในเร่ำ� ง “นวัิกรรมสารสกั่จาก
ใ่สะระแหน่ยั่ยั�งการทำาลายเปล่ำกไข่ยุงลายและปรั่ปรุงัุณภาันำ�า (Egg Stage Mosquitos Control from
Balm Mint Extraction along with Water Quality Improvement)” เป็นิัวแทนประเทศไทยเข�าประกว่
Stockholm Junior Water Prize 2019 ณ กรุงสิ็ำกโฮล์ม ราุำาณาจักรสว่เ่น
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3) การำ่รมการเร่ยนร้ก� ารเปล่ย� นแปลงภ้มำิ ากาศและสร�างัวามิระหนักในการเร่ยนร้ว� ทิ ยาศาสิร์สง�ิ แว่ล�ำม
ำ่รมเุิงปิิ่ัิิการ GLOBE Mosquito Habitat Mapper ให�กั่ัร้ จำานวน 56 ัน และนักเร่ยน
จำานวน 2,042 ัน เั่�ำสร�างัวามิระหนักในการเร่ยนร้�เก่�ยวกั่้ลกระท่่�านสุขภาัท่เ� กิ่จากการเปล่ย� นแปลง
ภ้มิำากาศสำารวจและกำาจั่แหล่งเัาะัันธุ์ยุง ทำาให�ุ่วยล่การแัร่ระ่า่ขำงโรัท่�เกิ่จากยุงเป็นัาหะนำาโรั
ไ่�ทางหนึง�
จั่ั่าย ร้�รักษ์ สิง� แว่ล�ำม ให�ก่ั ัร้ จำานวน 37 ัน และนักเร่ยน จำานวน 74 ัน เั่ำ� สร�างจิิสำานึกให�เกิ่การหวงแหน
และเกิ่ัวามิระหนักเก่ย� วกั่การใุ�ทรััยากรธรรมุาิิ สิง� เเว่ล�ำมำย่างร้ั� ณ
ุ ั่า รั่ร้แ� ละเข�าใจเก่ย� วกั่ท่ม� าขำง
ปัญหาสิง� แว่ล�ำมในปัจจุ่นั
จั่ั่าย IoT กั่งานวิจยั วิทยาศาสิร์สงิ� แว่ล�ำม ให�ก่ั ัร้และุ่ัลากรทางการศึกษา จำานวน 28 ัน
4) การส่งเสริมและสนั่สนุนงานวิจัย่�านวิทยาศาสิร์สิ�งแว่ล�ำมในโรงเร่ยนและมหาวิทยาลัยเัร่ำข่าย
ิามแนวทาง สสวท.
ร่วมม่ำกั่มหาวิทยาลัยเัร่ำข่าย GLOBE 13 มหาวิทยาลัย ในการขยาย้ลการเร่ยนการสำนทาง่�านสิง� แว่ล�ำม
้่านกิจกรรมิ่าง ๆ ให�ก่ั ัร้ จำานวน 731 ัน และนักเร่ยน จำานวน 5,749 ัน และไ่�ขำ� ม้ลิรวจวั่สิง� แว่ล�ำม จำานวน
10,637 ข�ำม้ล และงานวิจยั จำานวน 135 ้ลงาน จากโรงเร่ยนท่เ� ข�าร่วมกิจกรรม จำานวน 71 โรงเร่ยน
5) การเ้ยแัร่้ลงานวิจัยวิทยาศาสิร์สิ�งแว่ล�ำม (GLOBE-STEM) ในิ่างประเทศ
สนั่สนุนัร้ ุ่ัลากรทางการศึกษา และนักเร่ยนเข�าร่วมการประุุม เั่ำ� ให�เกิ่การแลกเปล่ย� นประส่การณ์
ในการทำางานวิจยั และการเร่ยนร้ร� ะหว่างประเทศในภ้มภิ าัเำเุ่ยแปัิิกิ
ประุุม Expedition to the Sea ณ สาธารณรัฐมัล่่ิส์ จำานวน 5 ัน
ประุุม 2019 Globe Taiwan Science Festival
ณ สาธารณรัฐจ่น จำานวน 16 ัน
6) การััฒนาส่ำ� ส่งเสริมการเร่ยนร้� GLOBE
(1) การิรวจวั่ัวามเั็มขำง่ิน
จั่ทำาส่ำ� ประกำ่การเร่ยนการสำน 7 เร่ำ� ง
(2) การิรวจวั่ัวามเั็มขำงนำา�
ประกำ่่�วย
(3) การวั่ัวามุันขำงั่น� ท่�
(4) การวั่ปริมาณึน
(5) การวั่ัวามส้งขำงิ�นไม�
(6) การวั่การปกัลุมขำงเร่ำนยำ่ิ�นไม�
(7) กิจกรรมการเร่ยนร้� เร่ำ� ง ยุง
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7) งาน 20 ปี โัรงการ GLOBE ประเทศไทย
จั่งานฉลำงัร่รำ่ 20 ปี โ่ยม่วัิถุประสงั์เั่�ำให�นักเร่ยน ัร้ และนักวิทยาศาสิร์ รวมทั�ง้้�ท่�ม่ส่วน
ในการ่ำ าเนิ นงานท่� ้่านมาไ่� มาแลกเปล่� ยนประส่การณ์ ในการเข� าร่ วมโัรงการ GLOBE กิ จกรรมในงาน
ประกำ่่�วย การนำาเสนำนิทรรศการ “20 ปี ขำงโัรงการ GLOBE ประเทศไทย” ้ลงานขำงนักเร่ยน ัร้ และ
มหาวิ ท ยาลั ย เัร่ ำ ข่ า ย กิ จ กรรมประุาสั ม ัั น ธ์ ก ารรณรงั์ “เร่ ย นร้ � ิ � น ไม� ร ำ่ิั ว เั่� ำ โลกท่� ยั� ง ย่ น ”
โ่ยการใุ� GLOBE Observer Application: Trees และการมำ่รางวัล GLOBE Star Award 2019 ให�ก่ั มหาวิทยาลัย
เัร่ำข่าย โรงเร่ยน และัร้ท่�่ำาเนินกิจกรรมโัรงการ GLOBE มาำย่างิ่ำเน่�ำง ณ โรงแรมเำส 31 กรุงเทัฯ
โ่ยม่ ่ร.ัุณหญิงกัลยา โสภณันิุ รัฐมนิรุ่่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในัิธ่ ม่ัร้ ุ่ัลากร
ทางการศึกษา นักเร่ยน และ้้ส� นใจเข�าร่วมงาน จำานวน 184 ัน
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การพัฒนาและขยายบริการขำงศูนย์เรียนรู้ดจิ ท
ิ ัลระดับชาติ
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สสวท. (IPST Learning Space)
ััฒนาศ้นย์เร่ยนร้�่ิจิทัลระ่ัุ่าิิ่�านวิทยาศาสิร์ ัณิิศาสิร์ และเทัโนโลย่ สสวท. ให�เป็นแหล่งเร่ยนร้�
ำำนไลน์่�านวิทยาศาสิร์ ัณิิศาสิร์ และเทัโนโลย่ โ่ยรว่รวมส่�ำการเร่ยนร้�ท�่ม่มาิรฐาน ัั่กรำงัุณภาั
และัวามถ้กิ�ำงโ่ย้้�เุ่�ยวุาญ สำ่ัล�ำงกั่หลักส้ิรในโรงเร่ยนไว�ำย่างัร่ัรัน และขยายโำกาสการเร่ยนร้�
เุ่ำ� มโยง้้ั� น ข�ำม้ลข่าวสาร และแหล่งเร่ยนร้ส� ท่้ กุ ันำย่างเท่าเท่ยม เั่ำ� ให�นกั เร่ยน ัร้ ้้่� ริหารสถานศึกษา ้้ป� กัรำง
และุ่ััลทั�วไป สามารถเข�าถึง แ่่งปัน และเร่ยนร้�ไ่�จากทุกท่� ในทุกเวลา จำานวน 5 ระ่่หลัก ้่านเว็่ไัิ์
http://learningspace.ipst.ac.th
1) ระ่่ำ่รมัร้ (Teacher Professional Development System) เป็นแหล่งเร่ยนร้�ำำนไลน์ท่�ัร้
สามารถท่ทวนัวามร้�หร่ำััฒนาศักยภาัขำงินเำง ทั�ง่�านเน่�ำหาวิุาการและเทันิัการสำน โ่ยัร้สามารถ
เข�าถึงเน่ำ� หาและร่วมกิจกรรมการำ่รมท่ห� ลากหลายจากวิทยากรท่ม� ั่ วามเุ่ย� วุาญ่�านวิทยาศาสิร์ ัณิิศาสิร์
และเทัโนโลย่ ขำง สสวท.
2) ระ่่การสำ่ำำนไลน์ (Online Testing System) เป็นระ่่ท่�ให�่ริการัร้ นักเร่ยน และ้้�สนใจ
ในการทำาแ่่ท่สำ่ัวามร้� ทัง� ในส่วนขำงข�ำสำ่ิามหลักส้ิรแกนกลางฯ ข�ำสำ่แข่งขันโัรงการิ่าง ๆ และข�ำสำ่
โัรงการ PISA (Programme for International Student Assessment) โ่ยระ่่ำำานวยัวามสะ่วกในการิรวจ
ข�ำสำ่ แส่ง้ลัะแนนสำ่ และประเมิน้ลการท่สำ่เ่็่เสร็จทันท่
3) ระ่่ัลังัวามร้� SciMath เป็นแหล่งรว่รวมส่�ำการเร่ยนการสำนหลากหลายประเภท เน่�ำหาถ้กิ�ำง
ทางวิุาการ และสำ่ัล�ำงกั่มาิรฐานการเร่ยนร้� ท่ส� นั่สนุนให�ัร้ นักเร่ยน และุ่ััลทัว� ไปสามารถเข�ามาั�นัว�า
ัวามร้�ไ่�่�วยินเำง
4) ระ่่การเร่ยนร้�ร่วมกัน (Collaborative Learning) เป็นุุมุนำำนไลน์ท่�เสริมสร�างการเร่ยนร้�ร่วมกัน
ในลักษณะกระ่านสนทนา เั่ำ� สร�างเัร่ำข่ายัวามร่วมม่ำ แ่่งปัน และแลกเปล่ย� นัวามร้่� า� นวิทยาศาสิร์ ัณิิศาสิร์
และเทัโนโลย่ำย่างสร�างสรรั์
5) ระ่่สำานักัิมั์ำิเล็กทรำนิกส์ (e-Publishing) เป็นระ่่ท่�ำำานวยัวามสะ่วกในการสร�างหนังส่ำ
ำิเล็กทรำนิกส์ท่�ม่มาิรฐาน สวยงาม สามารถเัิ�มส่�ำมัลิิม่เ่่ย และสามารถแก�ไขหนังส่ำำิเล็กทรำนิกส์ไ่�ิาม
ัวามิ�ำงการ
จำานวนผู�ใช�บริการศูนย์เรียนรู�ดิจท
ิ ลั ระดับชาติด�านวิทยาศาสตร์ คิิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สสวท.
(IPST Learning Space)

จำานวนผู�ใช�
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การพัฒนาและส่งเสริมการใช้เครื�ำงมืำในการสำบคัดเลืำกเข้ามหาวิทยาลัย
ให้สำดคล้ำงกับกระบวนการจัดการเรียนการสำนตามแนวทาง สสวท.
(Science and Mathematics Literacy)
ััฒนาและส่งเสริมการใุ�เัร่ำ� งม่ำในการสำ่ัั่เล่ำกเข�ามหาวิทยาลัยให�สำ่ัล�ำงกั่กระ่วนการจั่การเร่ยน
การสำนิามแนวทาง สสวท. (Science and Mathematics Literacy) เั่�ำกระิุ�นให�ม่การจั่การเร่ยนร้�
เน�น Science and Mathematics Literacy and Competency มากขึน� และิ�ำงการปรั่กระ่วนการสำ่ ัึง� ในปัจจุ่นั
การจั่สรรโำกาสการศึกษาิ่ำ การัั่เล่ำกนักเร่ยนโัรงการิ่าง ๆ ใุ�วิธ่การจั่สำ่ โ่ยลักษณะข�ำสำ่เป็น
การท่สำ่ัวามร้� ัึ�งการท่สำ่ในลักษณะน่�ส่ง้ลิ่ำกระ่วนการจั่การเร่ยนร้�ในห�ำงเร่ยน ัึ�งัร้และุ่ัลากร
ทางการศึกษาจะัยายามเน�นเน่�ำหา เน�นัวามจำา เน�นให�้้�เร่ยนสามารถนำาไปใุ�ในการสำ่ เั่�ำให�ไ่�ัะแนนท่�ส้ง
ัำท่� จ ะม่ โ ำกาสในการศึ ก ษาิ่ ำ หร่ ำ ้่ า นการัั ่ เล่ ำ ก แิ่ ใ นัวามเป็ น จริ ง นำกเหน่ ำ จากเน่� ำ หาท่� ้้ � เร่ ย น
ิ�ำงเร่ยนร้แ� ล�ว ้้เ� ร่ยนัวรท่จ� ะิ�ำงม่ัวามฉลา่ร้� (Literacy) และม่สมรรถนะ (Competency) ในวิุาิ่าง ๆ โ่ยเฉัาะ
ำย่างยิ�งในยุัประเทศไทย 4.0 ท่�้้�เร่ยนิ�ำงม่ัวามฉลา่ร้�และม่สมรรถนะ่�านวิทยาศาสิร์และัณิิศาสิร์
(Science and Mathematics Literacy and Competency) เั่� ำ ให� เข� า ใจในแง่ มุ ม ขำงัวามร้ �
วิทยาศาสิร์และัณิิศาสิร์ สามารถนำาัวามร้�นั�นไปใุ�ในการิั่สินใจแก�ปัญหาิ่าง ๆ ท่�เกิ่ขึ�น ่ำาเนินุ่วิิ
ไ่� ำ ย่ า งเหมาะสม สำ่ัล� ำ งกั ่ สภาัเศรษฐกิ จ สั ง ัม และวั ฒ นธรรม ม่ ั วามเข� า ใจและการม่ ส ่ ว นร่ ว ม
ในการััฒนาประเทศำย่างม่ประสิทธิภาั และุ่วยรักษาัวามมั�นังขำงประเทศ โ่ยััฒนาข�ำสำ่ท่�เน�น
การประเมินัวามฉลา่ร้ท� างวิทยาศาสิร์และัณิิศาสิร์ จำานวน 7 ฉ่ั่ สำาหรั่ใุ�เป็นข�ำสำ่ัั่เล่ำกนักเร่ยน
ท่�ม่ัวามประสงั์รั่ทุนการศึกษา โัรงการ ัสวท. ระ่ั่ำุ่มศึกษา ในปีการศึกษา 2563 ัึ�งเน�นการประเมิน
ัวามฉลา่ร้�วิทยาศาสิร์และัณิิศาสิร์ และการประยุกิ์ใุ�ัวามร้� เั่�ำแก�ปัญหาในุ่วิิจริง ไ่�แก่ วิุาิิสิกส์
วิุาเัม่ วิุาุ่ววิทยา วิุาโลก ่าราศาสิร์ และำวกาศ วิุาัณิิศาสิร์ วิุา Mathematics Literacy และวิุา
Science Literacy
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ยุทธศาสตร์ที� 4

เร่งรัดพัฒนาและส่งเสริมู้้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เพืำ� เป็นกําลังในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมตามนโยบายประเทศไทย 4.0
การส่งเสริมการ้ลิตครูท�ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ส่งเสริมการ้ลิิัร้ท่�ม่ัวามสามารถัิเศษทางวิทยาศาสิร์และัณิิศาสิร์ (สัวั.) เั่�ำ้ลิิัร้ท่�ม่ัวามร้�
ัวามสามารถัิเศษทางวิทยาศาสิร์ ัณิิศาสิร์ และัำมัิวเิำร์ ในระ่ั่ปริญญาโท สำาหรั่สำนวิุาิิสิกส์
เัม่ ุ่ววิทยา ัณิิศาสิร์ และัำมัิวเิำร์ให�กั่นักเร่ยนท่�ม่ัวามสามารถัิเศษทางวิทยาศาสิร์ ัณิิศาสิร์
และนักเร่ยนระ่ั่มัธยมศึกษาิำนปลาย
1) การสรรหาและัั่เล่ำก้้�รั่ทุนโัรงการส่งเสริมการ้ลิิัร้ท่�ม่ัวามสามารถัิเศษทางวิทยาศาสิร์
และัณิิศาสิร์ (ทุน สัวั.)
ทุน Premium

ิามท่� ัณะกรรมการกำ าหน่นโย่ายการ่ำ าเนินงานััฒนาและส่งเสริม้้�ม่ัวามสามารถัิเศษ
ทางวิทยาศาสิร์และเทัโนโลย่ ม่มิิเห็นุำ่ในหลักการ “แ้นการ่ำาเนินงานโัรงการส่งเสริม
การ้ลิิัร้ทม่� ั่ วามสามารถัิเศษทางวิทยาศาสิร์และัณิิศาสิร์ (สัวั.) ระยะท่� 3 (ั.ศ. 2556 - 2561)
ฉ่ั่ปรั่ปรุง และขยายระยะเวลาการ่ำาเนินงาน ระยะท่� 3 (ั.ศ. 2562 – 2566) ัึง� ขณะน่โ� ัรงการ สัวั.
ระยะท่� 3 (ั.ศ. 2562 - 2566) ำย้่ระหว่างเสนำัณะรัฐมนิร่เั่�ำัิจารณาให�ัวามเห็นุำ่ ส่ง้ลให�
ไม่สามารถัั่เล่ำก้้�รั่ทุนรุ่นใหม่ จำานวน 450 ทุนไ่�

ทุน Super Premium

ัั่เล่ำก้้�รั่ทุนโัรงการ สัวั. ประเภท Premium เั่�ำเข�ารั่ทุนศึกษาิ่ำและึึกประส่การณ์
วิุาุ่ััร้ในิ่างประเทศ ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี ่�วยทุนโัรงการ สัวั. ประเภท Super Premium
ประจำาปีการศึกษา 2562 จำานวน 7 ทุน
2) การััฒนาศักยภาัขำง้้�รั่ทุนโัรงการส่งเสริมการ้ลิิัร้ท่�ม่ัวามสามารถัิเศษทางวิทยาศาสิร์
และัณิิศาสิร์
ััฒนาศักยภาั่�านการจั่การเร่ยนร้�วิทยาศาสิร์ ัณิิศาสิร์ เทัโนโลย่ และภาษาำังกฤษร่วมกั่
ศ้นย์มหาวิทยาลัยในโัรงการ สัวั. ให�แก่้้�รั่ทุนโัรงการ สัวั. ประเภท Premium รุ่น 5 จำานวน 112 ัน และ
รุ่น 6 จำานวน 166 ัน รวมทั�งสิ�นจำานวน 278 ัน
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การพัฒนาและส่งเสริมู้ม
้ ค
ี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ััฒนาและส่งเสริม้้�ม่ัวามสามารถัิเศษทางวิทยาศาสิร์และเทัโนโลย่ (ัสวท.) เั่�ำ้ลิินักวิทยาศาสิร์
นักวิจัยท่�ม่ศักยภาัส้งเป็นฐานรำงรั่การััฒนาทั�งใน่�านการสร�างำงั์ัวามร้�ทางวิทยาศาสิร์และเทัโนโลย่ใหม่
การสร�าง้ลงานวิจัย และนวัิกรรมท่�เป็นประโยุน์ ัึ�งส่ง้ลให�เกิ่การเัิ�มศักยภาัขำงประเทศ
1) การสรรหาและัั่เล่ำก้้�รั่ทุนโัรงการััฒนาและส่งเสริม้้�ม่ัวามสามารถัิเศษทางวิทยาศาสิร์
และเทัโนโลย่ (ทุน ัสวท.)
ทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษา

ัั่เล่ำกนักเร่ยนท่�กำาลังศึกษาุั�นมัธยมศึกษาปีท่� 3 เั่�ำเข�ารั่ทุนศึกษาิ่ำ่�วยทุนโัรงการ ัสวท.
ระ่ั่มัธยมศึกษาิำนปลาย ประจำาปีการศึกษา 2562 จำานวน 23 ทุน กระจายไปศึกษาิามศ้นย์
โรงเร่ยนโัรงการ ัสวท.

ทุน พสวท. ระดับปริญญาตรี

ัั่เล่ำกนักเร่ยนท่�กำาลังศึกษาุั�นมัธยมศึกษาปีท่� 6 เั่�ำเข�ารั่ทุนศึกษาิ่ำ่�วยทุนโัรงการ ัสวท.
ระ่ั่ปริญญาิร่ และรั่ิ่ำเน่ำ� งจากศ้นย์โรงเร่ยนโัรงการ ัสวท. จำานวน 106 ัน กระจายไปศึกษา
ิามศ้นย์มหาวิทยาลัยโัรงการ ัสวท.
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การจัดส่งู้แ้ ทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
โำลิมปิกระหว่างประเทศ
จั่ส่ง้้แ� ทนประเทศไทยไปแข่งขันัณิิศาสิร์ วิทยาศาสิร์โำลิมปิกระหว่างประเทศ เั่ำ� ส่งเสริมการสร�าง
่รรยากาศการเร่ยนการสำนวิทยาศาสิร์และัณิิศาสิร์ไ่�ำย่างกว�างขวาง ำ่กทั�งยังเป็นส่วนหนึ�งในการ้ลัก่ัน
ให�เยาวุนไทยท่�ม่ัวามิั�งใจศึกษาวิทยาศาสิร์และัณิิศาสิร์ ไ่�ม่โำกาสแส่งัวามสามารถเิ็มิามศักยภาั
ขำงินเำง นำกจากน่� ้้ � แ ทนประเทศท่� ไ ปเข� า ร่ ว มแข่ ง ขั น ยั ง ม่ โ ำกาสแลกเปล่� ย นประส่การณ์ กั ่ ้้ � แ ทน
จากประเทศิ่าง ๆ ทัว� โลก
1) การำ่รมนักเร่ยนเข�าร่วมโัรงการไปแข่งขันัณิิศาสิร์ วิทยาศาสิร์โำลิมปิกระหว่างประเทศ
ร่วมกั่ม้ลนิธิส่งเสริมโำลิมปิกวิุาการและััฒนามาิรฐานวิทยาศาสิร์ศึกษา ในัระำุปถัมภ์สมเ่็จ
ัระเจ�าั่น� างเธำ เจ�าิ้ากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาสราุนัรินทร์ (สำวน.) โ่ยม้ลนิธิ สำวน. ่ำาเนินการรั่สมััร
นักเร่ยน จำานวน 118,267 ัน เั่�ำสำ่ัั่เล่ำกนักเร่ยนในั่าย 1 - 2 และร่วมกั่ศ้นย์มหาวิทยาลัยจั่การ
แข่งขันโำลิมปิกวิุาการระ่ัุ่าิิ ัั่เล่ำกนักเร่ยนมาเข�าั่ายัั่เล่ำก้้�แทนประเทศไทยไปแข่งขันัณิิศาสิร์
วิ ท ยาศาสิร์ โ ำลิ ม ปิ กระหว่ างประเทศ ณ สสวท. จำ านวน 197 ัน เั่� ำ เร่ ย นร้ � ท�ั ง ภาัทฤษฎ่ ภาัปิิ ่ั ิิ
และประส่การณ์เข�าร่วมแข่งขันทางวิุาการในเวท่ระ่ั่โลก และจะเป็นกำาลังสำาััญสำาหรั่โรงเร่ยน ัร้ ำาจารย์
และเั่ำ� นนักเร่ยน่�วยกัน รวมทัง� สามารถสำนเั่ำ� นในสถานศึกษาขำงิน ให�มั่ วามร้ั� วามสามารถ่�านวิทยาศาสิร์
ัณิิศาสิร์ และเทัโนโลย่
2) การัั ่ เล่ ำ ก้้ � แ ทนประเทศไทยไปแข่ ง ขั น ัณิ ิ ศาสิร์ วิ ท ยาศาสิร์ โ ำลิ ม ปิ ก ระหว่ า งประเทศ
ัั่เล่ำกและจั่ส่ง้้แ� ทนประเทศไทยไปแข่งขันัณิิศาสิร์ วิทยาศาสิร์โำลิมปิกระหว่างประเทศ ใน 7 วิุา
ประกำ่่�วย ัณิิศาสิร์ ัำมัิวเิำร์ เัม่ ุ่ววิทยา ิิสิกส์ วิทยาศาสิร์โลกและำวกาศ และ่าราศาสิร์
และิิสกิ ส์่าราศาสิร์ จำานวน 32 ัน

2) การััฒนาศักยภาัขำง้้ร� ่ั ทุนโัรงการััฒนาและส่งเสริม้้ม� ั่ วามสามารถัิเศษ
ทางวิทยาศาสิร์และเทัโนโลย่
ััฒนาศักยภาันักเร่ยนทุน ัสวท. ระ่ั่มัธยมศึกษาิำนปลายและระ่ั่ำุ่มศึกษา
จำานวน 1,365 ัน ้่านกิจกรรมิ่าง ๆ ไ่�แก่ กิจกรรมปฐมนิเทศ ั่ายวิทยาศาสิร์ฤ่้ร�ำน
การึึกงานกั่นักวิจยั นักวิทยาศาสิร์ัเ่� ล่ย� ง การััฒนาทักษะภาษาำังกฤษ การำ่รมโปรแกรมเสริม
การเข�าร่วมกิจกรรมวิุาการทั�งในประเทศและิ่างประเทศ รวมทั�งสนั่สนุนง่ประมาณให�ศ้นย์ ัสวท.
จั่กิจกรรมส่งเสริมและััฒนา้้�ม่ัวามสามารถัิเศษ
40
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จํานวนู้้แทนประเทศไทยและรางวัลที�ได้รับในการแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
โำลิมปิกระหว่างประเทศ ประจําป 2562
สา้าิิ้า
ัณิิศาสิร์
ัำมัิวเิำร์
เัม่
ุ่ววิทยา
ิิสิกส์
วิทยาศาสิร์โลกและำวกาศ
่าราศาสิร์และิิสิกส์่าราศาสิร์
ริม

้้้แทนประเทศไทยที�ไั้รับรางิัล (คน)
้้้แทน
เหรียญเงิน เหรียญทองแัง
ประเทศไทย (คน) เหรียญทอง
3
3
6
1
2
4
1
3
4
1
2
1
4
1
3
1
5
2
1
4
3
2
5
6
17
7
32

ริม
6
3
4
4
5
3
5
30
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การพัฒนาำัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ััฒนาำัจฉริยภาัทางวิทยาศาสิร์และัณิิศาสิร์ โ่ยการสรรหาและส่งเสริมนักเร่ยนท่ม� ั่ วามสามารถัิเศษ
ทางวิทยาศาสิร์และัณิิศาสิร์ ระ่ั่ประถมศึกษาปีท่� 3 และ 6 ให�สนใจการเร่ยนวิทยาศาสิร์และัณิิศาสิร์
มากขึ�น
1) การสำ่ัั่เล่ำกนักเร่ยนเข�าโัรงการััฒนาำัจฉริยภาัทางวิทยาศาสิร์และัณิิศาสิร์ รำ่ท่� 1
สำ่ัั่เล่ำกนักเร่ยนท่�ม่ัวามสามารถทางวิทยาศาสิร์และัณิิศาสิร์ ระ่ั่ประถมศึกษาปีท�่ 3 และ 6
เข�าโัรงการััฒนาำัจฉริยภาัทางวิทยาศาสิร์และัณิิศาสิร์ ประจำาปีการศึกษา 2561 รำ่ท่� 1 จำานวน 4,594 ัน
จากนักเร่ยนทัว� ประเทศท่ส� มััรสำ่ จำานวน 179,819 ัน นักเร่ยนท่ไ� ่�ร่ั การัั่เล่ำกจะไ่�ร่ั เก่ยริิ่ิั รและหนังส่ำ
ำ่านเสริมัวามร้�จาก สสวท. เั่�ำััฒนาศักยภาัและสร�างแรง่ัน่าลใจให�กั่นักเร่ยน
จํานวนนักเรียนที�ได้รบ
ั คัดเลืำกเข้าโครงการพัฒนาำัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รำบที� 1 ประจําปการศึกษา 2561
ิิ้า/ระัับ้ั�น
วิทยาศาสิร์ ุั�นประถมศึกษาปีท่� 3
วิทยาศาสิร์ ุั�นประถมศึกษาปีท่� 6
ัณิิศาสิร์ ุั�นประถมศึกษาปีท่� 3
ัณิิศาสิร์ ุั�นประถมศึกษาปีท่� 6
ริม

นักเรียนทีส� มัครสอบ (คน)

นท่ไ� �ไั้่�รบั่คัััั่เลื
เล่อำก (ัน)
นันักกเรีเร่ยยนที
(คน)

19,677
70,786
20,440
68,916
179,819

1,040
1,277
1,117
1,160
4,594
4,594

2) การสำ่ัั่เล่ำกนักเร่ยนเข�าโัรงการััฒนาำัจฉริยภาัทางวิทยาศาสิร์และัณิิศาสิร์ รำ่ท่� 2
สำ่ัั่เล่ำกนักเร่ยนเข�าโัรงการฯ รำ่ท่� 2
จำานวน 405 ัน จากจำานวนนักเร่ยนท่�ไ่�รั่การัั่เล่ำก
รำ่ท่� 1 สำาหรั่วิุาวิทยาศาสิร์ นักเร่ยนจะิ�ำงเข�ารั่
การท่สำ่ภาัปิิ่ัิิ ก่ำนประกาศ้ลนักเร่ยน
ท่�เข�ารั่รางวัลเหร่ยญทำง เหร่ยญเงิน และ
เหร่ยญทำงแ่ง

42
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3) การจั่กิจกรรมเสริมประส่การณ์ทาง่�านวิุาการในั่ายวิทยาศาสิร์และั่ายัณิิศาสิร์
จั่ขึน� ร่วมกั่สำานักงานวิทยาศาสิร์และเทัโนโลย่แห่งุาิิ (สวทุ.) ำงั์การัิัธิ ภัณิ์วทิ ยาศาสิร์แห่งุาิิ
(ำัวุ.) รวมทัง� ั่ายท่จ� ่ั โ่ยโรงเร่ยนศ้นย์ัฒ
ั นาำัจฉริยภาัฯ จำานวน 29 ศ้นย์ทวั� ประเทศ ท่� สสวท. ไ่�ัฒ
ั นาัร้ให�ม่
ัวามัร�ำมในการถ่ายทำ่ัวามร้�ให�แก่นักเร่ยนในโัรงการ
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ยุทธศาสตร์ที� 5

ส่งเสริมภาพลักษณ์ำงค์กรและประสานความร่วมมืำกับหน่วยงาน
ที�เกี�ยวข้ำง เพิ�มการยำมรับ สสวท. ในฐานะู้้นาํ การเปลี�ยนแปลงการเรียนรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีขำงเยาวชนให้ทันสมัย
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มค
ี วามรู้ ความสามารถ และสมรรถนะตามกลุม
่ งาน
ำย่างเป็นระบบ
ััฒนาศักยภาัุ่ัลากรให�ม่ัวามร้� ัวามสามารถ และสมรรถนะิามกลุ่มงานำย่างเป็นระ่่ เั่�ำััฒนา
ทรััยากรุ่ััลทุกกลุ่ม ทุกระ่ั่ให�เป็น้้�ท่�ม่ัวามร้� ัวามสามารถ ม่ทักษะและัุณลักษณะิ่าง ๆ ท่�เหมาะสม
และสำ่ัล�ำงกั่การทำางานภายใิ�สภาัแว่ล�ำมท่ม� ก่ ารเปล่ย� นแปลงำย่างรว่เร็ว โ่ยันักงานทุกันไ่�ร่ั โำกาส
ััฒนาในร้ปแ่่ิ่าง ๆ เั่�ำให�ม่สมรรถนะท่�เหมาะสมกั่ขำ่เขิัวามรั่้ิุ่ำ่ทั�งในปัจจุ่ันและในำนาัิ
โ่ยม่่ัุ ลากรขำง สสวท. เข�าร่วมประุุม สัมมนา ่้งาน เจรจาัวามร่วมม่ำทัง� ในและิ่างประเทศ จำานวน 1,167 ราย
ุ่ัลากร สสวท. ไ่�รั่การสนั่สนุนทุนการศึกษาิ่ำทั�งในและิ่างประเทศ จำานวน 14 ทุน และุ่ัลากร สสวท.
เข�าร่วมกิจกรรมึึกำ่รม ััฒนาิามแ้นััฒนาุ่ัลากร จิิำาสา และเสริมสร�างัวาม้้กัันภายในำงั์กร
จำานวน 3,099 ราย

การสนับสนุนทุนการศึกษาเพื�ำพัฒนาให้เป็นู้้มีความสามารถพิเศษ
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
1. ทุนััฒนาและส่งเสริม้้�ม่ัวามสามารถัิเศษทางวิทยาศาสิร์และเทัโนโลย่ (ทุน ัสวท.)
2. ทุนโำลิมปิกวิุาการสมเ่็จัระเจ�าั่�นางเธำ เจ�าิ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราุนัรินทร์
(ทุนโำลิมปิกวิุาการฯ)
3. ทุนส่งเสริมการ้ลิิัร้ท่�ม่ัวามสามารถัิเศษทางวิทยาศาสิร์และัณิิศาสิร์ (ทุน สัวั.)

ทุน พสิท.

1,656

ทุน สคิค.
ทุนโอลิมปิกิิ้าการฯ
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การพัฒนาการบริหารจัดการ สสวท. ทุกมิติ
ให้มม
ี าตรฐานเทียบเคียงเกณิ์ TQA

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพืำ� ขยายขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
ำงค์กร และการบริการในรูปแบบดิจท
ิ ลั ตามนโยบายรัฐบาลดิจท
ิ ลั

มิติที� 1 ด�านผลสัมฤทธิ�ตามพันธกิจ
มิติที� 2 ด�านผู�มีสวนได�เสีย
มิติที� 3 ด�านประสิทธิภาพ
มิติที� 4 ด�านการกำากับดูแลกิจการ
และพัฒนาองค์กร

1. การประเมินำงค์กร

จั่จ�างท่ป� รึกษา ั่ำ ่ริษทั ทริส ัำร์ปำเรุัน� จำากั่
เั่�ำทำาหน�าท่�เป็น้้�ประเมิน้ลการปิิ่ัิิงานิามัันธกิจ
ขำง สสวท. ัึง� ให�ัวามสำาััญกั่ทุกขัน� ิำนการประเมิน้ล
ทัง� การเก็่ข�ำม้ลในเุิงปฐมภ้มิ (Primary Data) และข�ำม้ล
ในเุิงทุิยิ ภ้มิ (Secondary Data) และรั่ิังัวามัิ่เห็น
จาก้้ม� ส่ ว่ นไ่�สว่ นเส่ยำย่างัรำ่ัลุม ไ่�แก่ ัณะกรรมการ
สสวท. ้้ร� ่ั ้ิุ่ำ่โัรงการ ้้ใ� ุ�่ริการัึง� เป็นกลุม่ เป้าหมาย
ขำง สสวท. ำาทิ ้้�่ริหารสถานศึกษา นักเร่ยน ัร้้้�สำน
ประุาุนทั�วไป ิลำ่จนุ่ัลากรขำง สสวท. เั่�ำให�ไ่�
ัวามัิ่เห็นและข�ำเสนำแนะำันเป็นประโยุน์ิำ่ การััฒนา
และปรั ่ ปรุ ง กระ่วนการ่ำ า เนิ น งานำย่ า งัร่ถ� ว น
ิามวั ิ ถุ ป ระสงั์ ข ำงโัรงการ ทั� ง น่� ้ลการประเมิ น
การ่ำาเนินงานขำง สสวท. ในภาัรวมทุกมิิิ เม่ำ� ัิจารณา
้ลการ่ำาเนินงานขำง สสวท. ทัง� 4 มิิิ จะั่ว่า้ลัะแนน
การ่ำาเนินงานขำง สสวท. ม่ัะแนนประเมินในภาัรวมเท่ากั่
4.6355 ัะแนน
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ััฒนาระ่่เทัโนโลย่สารสนเทศให�ทนั สมัยและม่สมรรถนะส้งเั่ยงัำท่จ� ะรำงรั่การทำางานำย่างิ่ำเน่ำ� ง
ุ่วยในการ่ริหารจั่การและสนั่สนุนให�เกิ่การเปล่�ยนแปลงการทำางานภายในำงั์กร ให�ม่กระ่วนการทำางาน
้สม้สานกั่เทัโนโลย่่ิจิทัลแ่่ัร่วงจร ัึ�งุ่วยล่ขั�นิำนการทำางาน ล่ทรััยากรท่�สิ�นเปล่ำง นำาไปส้่
การ่้รณาการท่�ม่ัวามร่วมม่ำขำงภายในและภายนำกหน่วยงาน ำ่กทั�งยังทำาให�เกิ่ประโยุน์ิ่ำการขั่เัล่�ำน
การ่ำาเนินงานิามวิสยั ทัศน์และัันธกิจขำงำงั์กร โ่ย่ำารุงรักษาระ่่่ริการเทัโนโลย่สารสนเทศ เั่ำ� ให�งาน
สนั่สนุน่ริการสารสนเทศม่ประสิทธิภาั สามารถรำงรั่การใุ�งานไ่�ำย่างิ่ำเน่ำ� ง ปรั่เปล่ย� นระ่่ให�เหมาะสม
กั่สภาัแว่ล�ำมปัจจุ่ันหร่ำเัิ�มเิิมัุณสม่ัิิเม่�ำม่ัวามิ�ำงการใหม่เกิ่ขึ�นและม่้ลิ่ำการเปล่�ยนแปลงระ่่
จำานวน 18 ระ่่ ประกำ่่�วย

ภาพรวม
4.6355

มิติที� 4
4.6579

มิติที� 1
5.0000

มิติที� 3
5.0000

มิติที� 2
3.9526

2. การจัดการความรู้ (Knowledge Management)

จั่กิจกรรมการจั่การัวามร้� (Knowledge Management: KM) จำานวน 19 เร่ำ� ง ประกำ่่�วย
1) กิจกรรมเมน้ัวามร้ป� ระจำาเ่่ำน เ้ยแัร่ในหน�าเว็่ไัิ์ KM Portal จำานวน 12 เร่ำ� ง
2) กิจกรรมเสวนา Lunch Talk จำานวน 2 เร่ำ� ง
3) การประุุมสรุปำงั์ัวามร้ส� าำ นัก่ริหารและััฒนาำงั์กร จำานวน 4 เร่ำ� ง
4) ข�ำม้ลำงั์ัวามร้ั� นักงานเกษ่ยณำายุ 2562 จำานวน 1 เร่ำ� ง

3. การพัฒนาการบริหารจัดการเพืำ� ให้ สสวท. เป็นำงค์การแห่งคุณภาพ

แิ่งิัง� ัณะทำางานััฒนาการ่ริหารจั่การเั่ำ� ให� สสวท. เป็นำงั์การแห่งัุณภาั ิามหมว่ 1 - 6 ขำงเกณิ์
PMQA รวมทัง� สิน� 53 ัน ัึง� ประกำ่่�วย ้้่� ริหารทุกระ่ั่และ้้เ� ก่ย� วข�ำงกั่การ่ำาเนินงานิามเกณิ์ PMQA
และึึกำ่รมเุิงปิิ่ัิิการการััฒนาการ่ริหารจั่การเั่�ำให� สสวท. เป็นำงั์การแห่งัุณภาัให�แก่ัณะทำางาน
จำานวน 3 ัรัง�
4. การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานขำงหน่วยงาน

สร�างัวามิระหนัก ัวามร้� ัวามเข�าใจในการปิิ่ิั งิ านท่ม� ั่ วามโปร่งใส เปิ่เ้ยข�ำม้ลข่าวสาร ปรั่ปรุงระ่่
การปิิ่ัิิงานให�เกิ่ัวามโปร่งใส ม่ประสิทธิภาั ำำานวยัวามสะ่วกิ่ำประุาุนให�เข�าถึงการ่ริการสาธารณะ
่�วยัวามเป็นธรรม้่านการปิิ่ิั งิ านำย่างม่มาิรฐาน และสนั่สนุนให�ันักงานและเจ�าหน�าท่ม� ส่ ว่ นร่วมในการรณรงั์
และปล้กจิิสำานึก ั่านิยมขำงหน่วยงานให�รว่ มกันิ่ำิ�านการทุจริิประัฤิิมุิ ำ่ขำงเจ�าหน�าท่ข� ำงรัฐ ให�ัวามสำาััญ
กั่การป้ำงกันท่ำ� าจเป็นัวามเส่ย� งหร่ำเป็นุ่ำงทางท่ำ� าจจะก่ำให�เกิ่การทุจริิ การรั่สิน่นหร่ำก่ำให�เกิ่้ลประโยุน์
ทั่ั�ำน ้่านกิจกรรมและส่�ำิ่าง ๆ เุ่น งานสัป่าห์์ิ่ำิ�านการทุจริิ กิจกรรมสร�างจิิสำานึกและัวามิระหนัก
ในการปิิ่ิั ิิ นิามหลักเศรษฐกิจัำเั่ยง และำ่น� ๆ
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1) ระบบเครือขาย (Network)
2) ระบบสารบรริอิเล็กทรอนิกส์
3) ระบบจัดเก็บจราจรคอมพิวเตอร์ (LOG)
4) ระบบภายในห�องศูนย์ขอ� มูล
(Data Center Room)
5) ระบบเครือ� งกำาเนิดไฟฟ้า (Generator)
6) ระบบเครือ� งสำารองไฟฟ้า (UPS)
7) ระบบโทรศัพท์ VoIP
8) ระบบ Microsoft SharePoint
9) ระบบ Website สสวท. ด�วย Joomla

10) ระบบจองทรัพยากร
11) ระบบลงทะเบียนออนไลน์
12) ระบบ BI
13) ระบบ e-HR
14) ระบบบริหารจัดการภายใน (ERP)
15) ระบบบริหารจัดการภายใน (MIS-PLUS)
16) ระบบจัดการสิทธิ� Sketchpad
17) ระบบ Website หนวยงาน/สาขา
ด�วย Wordpress
18) ระบบผานเรือ� ง
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การประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพืำ� ให้เกิดความรูค
้ วามเข้าใจในการทํางานขำง สสวท.
และสร้างความตระหนักรูท
้ างด้านวิทยาศาสตร์
1. การส่งเสริมภาพลักษณ์ สสวท. ในการเป็นู้น
้ าํ ด้านการเรียนการสำนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี

่ำาเนินการส่งเสริมภาัลักษณ์ สสวท. ในการเป็น้้�นำา่�านการเร่ยนการสำนวิทยาศาสิร์ ัณิิศาสิร์
และเทัโนโลย่ และการสร�างัวามิระหนักร้�่�านวิทยาศาสิร์ให�แก่กลุ่มเป้าหมายขำง สสวท. ำย่างทั�วถึง
โ่ยจั่ทำาส่�ำประุาสัมัันธ์์ 2,025 รายการ เุ่น วิ่่โำัลิป Facebook Live เำกสารส่�ำสารวิทยาศาสิร์
ข่าวเั่ำ� สนั่สนุนภารกิจหลักขำง สสวท. ิัววิง� โทรทัศน์ ส่ำ� ำินโิกราิิก รวมทัง� จั่เสวนาเร่ำ� ง “Digital Content
Matters: การสร�างเน่�ำหาในยุั่ิจิทัลให�โ่นใจ” และจั่ำ่รมแข่งขันการส่�ำสารทางวิทยาศาสิร์สำาหรั่เยาวุน
(School Lab Thailand 2019) ร่วมกั่หน่วยงานภายนำก
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2) จั่ทำานิิยสาร สสวท. จำานวน 6 ฉ่ั่ เั่�ำเ้ยแัร่และส่งเสริมัวามร้�ทาง่�านวิทยาศาสิร์ ัณิิศาสิร์
และเทัโนโลย่ เสนำัวามก�าวหน�าทางวิทยาการใน่�านการศึกษาท่�จะสนั่สนุนการศึกษาขำงุาิิให�ทันิ่ำ
เหิุการณ์ปัจจุ่ัน เ้ยแัร่กิจกรรมและ้ลงานขำง สสวท. ัร�ำมทั�งงานวิจัยและโัรงงานวิทยาศาสิร์ขำง
นักเร่ยน เั่�ำให�ัร้ นักเร่ยน และ้้�ท่�สนใจทำาโัรงงานไ่�ศึกษาแนวัิ่และใุ�ประโยุน์จากโัรงงาน โ่ยจั่ทำา
ทัง� แ่่สิง� ัิมั์และแ่่ำำนไลน์ และเ้ยแัร่นิิ ยสารให�ก่ั สมาุิก รวมทัง� เ้ยแัร่นิิ ยสารฉ่ั่่ิจทิ ลั ้่านเว็่ไัิ์
http://emagazine.ipst.ac.th

2. การสร้างความตระหนักและเ้ยแพร่้ลงานขำง สสวท.

1) การจั่งานเทศกาลภาัยนิร์วิทยาศาสิร์เั่�ำการเร่ยนร้� ัรั�งท่� 14 ร่วมกั่สถา่ันเกำเธ่ ประเทศไทย
ำงั์การัิัธิ ภัณิ์แห่งุาิิ และหน่วยงานหลักำ่น� ๆ เทศกาลน่ม� ั่ ร้ นักเร่ยน และ้้ส� นใจเข�าุมภาัยนิร์วทิ ยาศาสิร์
ท่ศ� น้ ย์วทิ ยาศาสิร์เั่ำ� การศึกษา ัึง� เป็นศ้นย์จ่ั ฉาย 16 แห่งทัว� ประเทศ รวมทัง� ศ้นย์ึกึ และััฒนาำาุ่ัราษฎรไทย
่ริเวณุายแ่นปัิิาน่ จำานวนกว่า 500,000 ัน
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3) จั่นิทรรศการเั่ำ� กระิุน� การเร่ยนร้ท� าง่�านวิทยาศาสิร์ ัณิิศาสิร์ และเทัโนโลย่ ัร�ำมทัง� เ้ยแัร่้ล้ลิิ
ขำง สสวท. ร่วมกั่หน่วยงานเัร่ำข่าย จำานวน 10 ัรั�ง ม่ยำ่้้�เข�าุม จำานวน 147,700 ัน ไ่�แก่
งาน Worlddidac Asia 2018
งานมหกรรมการ่ินและำวกาศ ัรัง� ท่� 2
การแข่งขันโำลิมปิกหุน่ ยนิ์ระ่ั่นานาุาิิ ประจำาปี 2561
งานวันเ่็กแห่งุาิิ ประจำาปี 2562
งานเ้ยแัร่้ลการ่ำาเนินงานขำงกระทรวงศึกษาธิการ
งานเฉลิมัระเก่ยริิเน่ำ� งในโำกาสมหามงัลัระราุัิธ่่ รมราุาภิเษก
งานแถลงนโย่าย่�านการศึกษาเั่ำ� ััฒนาันส้ศ่ ิวรรษท่� 21 หนุนเ่็กไทยไ่�เร่ยน Coding
งานสัป่าห์วทิ ยาศาสิร์แห่งุาิิ ประจำาปี 2562
งานมหกรรมการศึกษาแห่งุาิิ : ก�าวส้ั่ ณ
ุ ภาัการศึกษาท่่� ก่ ว่า
งานมหกรรมวิทยาศาสิร์และเทัโนโลย่แห่งุาิิ ประจำาปี 2562
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ร่วมกั่สำานักงานัณะกรรมการการศึกษาขั�นั่�นฐาน (สัฐ.) สำานักงานัณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เำกุน (สุ.) ำงั์กรปกัรำงส่วนท�ำงถิน� (ำปท.) สำานักการศึกษากรุงเทัมหานัร (กทม.) และสำานักงานส่งเสริม
การศึกษานำกระ่่และการศึกษาิามำัธยาศัย (กศน.) ำ่รมัร้ัเ่� ล่ย� งประจำาศ้นย์การำ่รม จำานวน 4,592 ัน
และัร้้ส�้ ำนวิทยาศาสิร์ ัณิิศาสิร์ และเทัโนโลย่ิามหลักส้ิรสะเิ็มศึกษา ่�วยระ่่ทางไกลทัว� ประเทศ ณ โรงเร่ยน
ท่เ� ป็นศ้นย์การำ่รมขำงแิ่ละสังกั่รวม 620 ศ้นย์ จำานวน 68,044 ัน เั่ำ� ให�ัร้ไ่�ัฒ
ั นาัวามร้แ� ละัวามเข�าใจในการจั่
กิจกรรมการเร่ยนร้เ� ุิง่้รณาการิามแนวทางสะเิ็มศึกษาไ่�ำย่างเิ็มประสิทธิภาั
ำำานินคร้พ�เี ลี�ยงและคร้้้สอนที�ไั้รับการอบรม (คน)
ระัับ

สสวท. : หลักสูตรครบชั้นตั้งแตปฐมวัยถึง ม. 6

กทม.

กศน.

ส้.

สพฐ.
อปท.
ริม
คร้
คร้ คร้ คร้ คร้ คร้ คร้ คร้ คร้ คร้ คร้ คร้
พีเ� ลีย� ง ้้ส้ อน พีเ� ลีย� ง ้้ส้ อน พีเ� ลีย� ง ้้ส้ อน พีเ� ลีย� ง ้้ส้ อน พีเ� ลีย� ง ้้ส้ อน พีเ� ลีย� ง ้้ส้ อน

ประถมศึกษาิำนิ�น

101

1,001 20

300

332 4,666 552 10,759 283 3,006 1,288 19,732

ประถมศึกษาิำนปลาย

98

1,297 41

623

329 4,696 557 10,477 289 2,761 1,314 19,854

มัธยมศึกษาิำนิ�น

30

495

60

894

235 3,177 802 13,481 259 2,383 1,386 20,430

มัธยมศึกษาิำนปลาย

6

100

45

626

136 1,712 256 4,221 161 1,369 604 8,028

ริม

50

การปรับการเรียนเปลี�ยนวิธีการสำนขำงครูวิทยาศาสตร์
คณิ ต ศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามแนวทางสะเต็ ม ศึ ก ษา
ในทุกจังหวัด และทุกเขตพืน
้ ทีก
� ารศึกษาทุกจังหวัด

235 2,893 166 2,443 1,032 14,251 2,167 38,938 992 9,519 4,592 68,044
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การพัฒนาเด็กปฐมวัยำย่างมีคุณภาพ
ด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรูว้ ท
ิ ยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา

ำ่รมศึกษานิเทศก์ปฐมวัย ้้�่ริหารสถานศึกษา และัร้ปฐมวัยให�ไ่�รั่ัวามร้�ัวามเข�าใจในหลักส้ิร
การจั ่ ประส่การณ์ ก ารเร่ ย นร้ � ่้ ร ณาการเทัโนโลย่และสะเิ็มศึกษาในระ่ั่ปฐมวัย รวมถึงทรา่แนวทาง
ในการจั่การำ่รมเุิงปิิ่ัิิการ ณ ศ้นย์ำ่รมปลายทาง สามารถเป็นท่มวิทยากรท�ำงถิ�นประจำาศ้นย์การำ่รม
และทำาหน�าท่ร� ว่ มกั่ สสวท. ในการ่ำาเนินการจั่ำ่รมขยาย้ลให�ก่ั ้้่� ริหารสถานศึกษาและัร้ปฐมวัยในเขิั่น� ท่�
การศึกษา จำานวน 1,430 ัน และำ่รมเุิงปิิ่ิั กิ าร้่านระ่่ทางไกลโ่ยส่งสัญญาณ่าวเท่ยว้่านุ่ำง DLTV
และ IPST YouTube Channel ไปยังศ้นย์การำ่รมปลายทางประจำาเขิั่น� ท่ก� ารศึกษา โ่ยม่ทม่ ั่เ� ล่ย� งประจำาศ้นย์
การำ่รมเป็น้้ำ� าำ นวยัวามสะ่วกในการจั่ำ่รมท่ศ� น้ ย์ปลายทางและุ่วยเหล่ำแนะนำาให�้เ�้ ข�ารั่การำ่รมร่วมทำา
กิจกรรมิามวิทยากร สสวท. ท่ส� ง่ สัญญาณจากสิ้่โิ ำขำง สสวท.
หลักสูตรที� 1 การจั่ประส่การณ์การเร่ยนร้�่้รณาการเทัโนโลย่ในระ่ั่ปฐมวัย ม่้้�เข�ารั่การำ่รม
ณ ศ้นย์ำ่รมปลายทาง จำานวน 23,116 ัน ประกำ่่�วย ้้�่ริหารสถานศึกษา จำานวน 3,077 ัน และ
ัร้ปฐมวัยจากโรงเร่ยนในสังกั่ สัฐ. และ สุ. จำานวน 20,039 ัน
หลักสูตรที� 2 การจั่ประส่การณ์การเร่ยนร้่� ้รณาการสะเิ็มศึกษาในระ่ั่ปฐมวัย ม่้เ�้ ข�ารั่การำ่รม
ณ ศ้นย์ำ่รมปลายทาง จำานวน 23,412 ัน ประกำ่่�วย ้้่� ริหารสถานศึกษา จำานวน 3,098 ัน และัร้ปฐมวัย
จากโรงเร่ยนในสังกั่ สัฐ. และ สุ. จำานวน 20,314 ัน
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รวมกับมูลนิธส
ิ ง เสริมวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์
ในการดำาเนินงานโครงการรางวัล
นักวิทยาศาสตร์ดีเดนและรางวัล
นักวิทยาศาสตร์รุนใหม

รวมกับสถาบันอนุญาโตตุลาการ
ในการจัดงานสัมมนา
ระหวางประเทศ
Thailand ADR
Week 2019

รวมกับ 13 หนวยงานหลัก
ของประเทศ ในการดำาเนินงาน
โครงการความรวมมือไทย – เิิร์น
ตามพระราชดำาริของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ�า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

รวมกับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
ในการจัดงาน “Global Inclusive
STEM + Leadership Week
China & Thailand 2019”

ข�อมูล
กิจกรรม
ที� สสวท. ดําเนินงาน
ร่วมกับหน่วยงานำื�น

รวมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในการจัดการประชุมวิชาการระดับ
ปริญญาตรีด�านพืชและพันธุศาสตร์
แหงประเทศไทย ครั้งที� 5 และการประชุม
วิชาการระดับเยาวชนด�านพืชและพันธุศาสตร์
แหงประเทศไทย ครั้งที� 2
รวมกับสมาคมเคมี
แหงประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของ
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ�าลูกเธอ
เจ�าฟ้าจุฬาภริวลัยลักษิ์ อัครราชกุมารี
ในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ
Pure and Applied Chemistry International
Conference (PACCON 2019) )

รวมกับสมาคมฟิสิกส์ไทย
ในการจัดประชุมวิชาการฟิสิกส์
ระดับชาติ ครั้งที� 14
ประจำาปี 2562

รวมกับมูลนิธิสงเสริมโอลิมปิก
วิชาการและพัฒนามาตรฐาน
วิทยาศาสตร์ศก
ึ ษา ในการแขงขัน
โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ
ปี พ.ศ. 2562

รวมกับสมาคมคิิตศาสตร์ แหงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการจัดประชุมวิชาการทางคิิตศาสตร์
ครั้งที� 24 และการประกวดโครงงานคิิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต�นและตอนปลาย
รวมกับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แหงชาติ (องค์การมหาชน)
ในการอบรมครูเชิงปิิบัติการด�านดาราศาสตร์
ขั้นต�น ขั้นกลาง ขั้นสูง ประจำาปี 2562
รวมกับมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ในการอบรมครู
เชิงปิิบัติการด�านธริีศาสตร์ ประจำาปี 2562
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ประวัติความเป็นมา

ข�อมูล
พื้นฐาน

สถาบันส่งเสริมการสำนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology (IPST)

สถา่ันส่งเสริมการสำนวิทยาศาสิร์และเทัโนโลย่ (สสวท.) จั่ิัง� ขึน� โ่ยมิิัณะรัฐมนิร่ เม่ำ� ั.ศ. 2513
ิ่ำมาไ่�รั่ำนุมัิิให�จั่ิั�งำย่างเป็นทางการโ่ยสภา่ริหารัณะปิิวัิิ เม่�ำวันท่� 16 มกราัม 2515 (ประกาศ
ัณะปิิวัิิ ฉ่ั่ท่� 42) ในสถานะสถา่ันขำงรัฐ เป็นนิิิุ่ััลแิ่ไม่เป็นส่วนราุการ
ในุ่วงเริ�มแรกขำงการก่ำิั�ง สสวท. ไ่�รั่การำุ่หนุนทางการเงินส่วนหนึ�งจากรัฐ่าลและำ่กส่วนหนึ�ง
ไ่�รั่ัวามุ่วยเหล่ำจากโัรงการััฒนาการศึกษาแห่งสหประุาุาิิ (UNDP) และำงั์การศึกษาวิทยาศาสิร์
และวัฒนธรรมแห่งสหประุาุาิิ (UNESCO) ทั�ง่�านการเงิน ้้�เุ่�ยวุาญิ่างประเทศ ำุปกรณ์ การ่้งาน และ
การศึกษาเัิ�มเิิมขำงุ่ัลากร เั่�ำเปล่�ยนแปลงวิธ่การจั่การเร่ยนการสำนวิทยาศาสิร์ ัณิิศาสิร์ และ
เทัโนโลย่ให�ทันสมัย รำงรั่การััฒนาทางวิทยาศาสิร์และเทัโนโลย่ นำกจากนั�นยังมุ่่ัลากรท่�ม่ศักยภาัส้ง
มาุ่วยััฒนาหลักส้ิรขำงสาขาวิุาิ่าง ๆ ประกำ่่�วย ำาจารย์จากมหาวิทยาลัย วิทยาลัยัร้ ้้ส� ำนวิทยาศาสิร์
จากโรงเร่ยนิ่าง ๆ ศึกษานิเทศก์ ฯลฯ
ิ่ำมาในปี ั.ศ. 2535 รัฐ่าลัึง� ขณะนัน� ม่นายุวน หล่กภัย เป็นนายกรัฐมนิร่ ม่นโย่ายให�ปรั่ปรุงร้ปแ่่
ขำงกฎหมายท่�ใุ�ในการ่ริหารราุการแ้่น่ิน ไม่ว่าจะเป็นประกาศขำงัณะปิิวัิิหร่ำประกาศขำงัณะปิิร้ป
การปกัรำงแ้่น่ินท่�ำำกใุ�่ังัั่ในระหว่างท่�ม่การปกัรำงโ่ยมิใุ่ระ่ำ่ประุาธิปไิยให�เป็นัระราุ
่ัญญัิิ เั่ำ� ให�เป็นไปิามวิธก่ าริรากฎหมายในระ่่ปกิิ ิามรัฐธรรมน้ญแห่งราุำาณาจักรไทย จึงไ่�เริม� ยกร่าง
ัระราุ่ัญญัิิสถา่ันส่งเสริมการสำนวิทยาศาสิร์และเทัโนโลย่
ิ่ำมาไ่�มั่ ระ่รมราุโำงการโปร่เกล�าฯ ให�ิราเป็นัระราุ่ัญญัิสิ ถา่ันส่งเสริมการสำนวิทยาศาสิร์
และเทัโนโลย่ ั.ศ. 2541 และประกาศในราุกิจจานุเ่กษา เม่ำ� วันท่� 1 กันยายน ั.ศ. 2541 สสวท. จึงมิไ่�มฐ่ านะ
เป็นรัฐวิสาหกิจิ่ำไปิามัระราุ่ัญญัิิสถา่ันส่งเสริมการสำนวิทยาศาสิร์และเทัโนโลย่ ั.ศ. 2541
แก�ไขเัิ�มเิิม (ฉ่ั่ท่� 2) ั.ศ. 2548 ให�สถา่ันเป็นนิิิุ่ััลและเป็นหน่วยงานขำงรัฐท่�ไม่เป็นส่วนราุการ
ิามกฎหมายว่า่�วยระเ่่ย่่ริหารราุการแ้่น่ิน และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ ิามกฎหมายว่า่�วยวิธก่ ารง่ประมาณ
และกฎหมายำ่�น
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โครงสร�างการจัดแบงสวนงาน

วิสัยทัศน์
สสวท. เป็นู้น
้ าํ การเปลีย
� นแปลงการเรียนการสำน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีทงั้ ในและนำก
สถานศึกษา ให้นก
ั เรียนพัฒนาตามศักยภาพขึ้นเป็น
ประชากรที�มีความรู้ นักวิชาชีพฐานดี และนักวิทยาศาสตร์
ชั้นนําต่ำไป

คานิยม
Innovation
มุ่งมั�นสร้างสรรค์นวัตกรรม

Professionalism
ความ่ื�ำตรงและความเป็นมืำำาชีพ

Service Excellence
การปิิบัติงานำย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน

Team Synergy
การทํางานเป็นทีม

I
P
S
T

พั
น
ธกิ
จ
และ
ภารกิจ
1. ริเริม
� ดำาเนินการ สงเสริม ประสาน และจัดให�มก
ี ารศึกษา
ค�นคว�า วิจยั และพัฒนาหลักสูตร วิธก
ี ารเรียนรู� วิธส
ี อน
และการประเมิ น ผลการเรี ย นการสอนเกี� ย วกั บ
วิทยาศาสตร์ คิิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ทุกระดับ
การศึกษาโดยเน�นการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหลัก
2. ส ง เสริ ม ประสาน และจั ด ให� มี ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากร
การฝึกอบรมครู อาจารย์ นักเรียน นิสต
ิ และนักศึกษา
เกี� ย วกั บ การเรี ย นการสอนและการค� น คว� า วิ จั ย
ทางด�านวิทยาศาสตร์ คิิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
3. สงเสริม ประสาน และจัดให�มก
ี ารค�นคว�า วิจย
ั ปรับปรุง
และจัดทำาแบบเรียน แบบฝึกหัด เอกสารทางวิชาการ
และสื� อ การเรี ย นการสอนทุ ก ประเภท ตลอดทั้ ง
ประดิษฐ์อุปกริ์เกี�ยวกับวิทยาศาสตร์ คิิตศาสตร์
และเทคโนโลยี
4. ส ง เสริ ม การพั ฒ นาระบบประกั น คุ ิ ภาพและ
การประเมินมาตรฐานการศึกษาทางด�านวิทยาศาสตร์
คิิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในสถานศึกษา
5. พัฒนาและสงเสริมผู�มีความสามารถพิเศษทางด�าน
วิทยาศาสตร์ คิิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตลอดทั้ง
การสงเสริมการผลิตครู อาจารย์ทม
ี� ค
ี วามสามารถพิเศษ
ทางด�านวิทยาศาสตร์ คิิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
6. ให� คำ า ปรึ ก ษาแนะนำ า แก ก ระทรวง ทบวง กรม
สวนราชการที�เรียกชื�ออยางอื�น หนวยงานอื�นของรัฐ
หรือหนวยงานของเอกชนที�มีหน�าที�เกี�ยวกับการจัด
การศึกษาหรือสถานศึกษาเฉพาะในเรื�องที�เกี�ยวกับ
อำานาจหน�าที�ตาม 1 ถึง 5

สสวท.

ัณะกรรมการ
สสวท.

ึ�ายิรวจสำ่ภายใน
ึ�ายยุทธศาสิร์ แ้นและประกันัุณภาั

้้�ำำานวยการ

ศ้นย์่ริหารเัร่ำข่ายัร้ สัวั.

สำานักวิุาัณิิศาสิร์และเทัโนโลย่

สำานักวิุาการวั่และประเมิน้ล

สาขาัณิิศาสิร์มัธยมศึกษา

สาขาวิจัยการศึกษาและััฒนาการวั่และประเมิน้ล

สาขาเัม่และุ่ววิทยา

สาขาัณิิศาสิร์ประถมศึกษา

สาขาการวั่และประเมิน้ลระ่ัุ่าิิ

สาขาวิทยาศาสิร์ภาั่ังัั่

สาขาเทัโนโลย่

สาขาการวั่และประเมิน้ลระ่ั่นานาุาิิ

สาขาิิสิกส์และวิทยาศาสิร์โลก

สำานักััฒนาและส่งเสริมศักยภาั
้้�ม่ัวามสามารถัิเศษทางวิทยาศาสิร์
ัณิิศาสิร์ และเทัโนโลย่

สำานักนวัิกรรม
และเทัโนโลย่สารสนเทศ

สำานัก่ริหารโัรงการัิเศษ
และกิจการนานาุาิิ

สำานัก่ริหาร
และััฒนาำงั์กร

ึ�ายััฒนาและส่งเสริม้้ม� ั่ วามสามารถ
ัิเศษทางวิทยาศาสิร์และเทัโนโลย่

ึ�ายนวัิกรรมเั่�ำการเร่ยนร้�

ึ�าย่ริหารโัรงการริเริ�ม

ึ�าย่ริหารทั�วไป

ึ�ายส่งเสริมการ้ลิิัร้ทม่� ั่ วามสามารถัิเศษ
ทางวิทยาศาสิร์และัณิิศาสิร์

ึ�ายำำกแ่่และััฒนาำุปกรณ์

ึ�ายกิจการนานาุาิิ

ึ�ายทรััยากรุ่ััล
และััฒนาำงั์กร

ึ�ายโำลิมปิกวิุาการและำัจฉริยภาั

ึ�ายเทัโนโลย่สารสนเทศ

ึ�าย่ริหารเัร่ำข่ายและััฒนาัร้

ึ�ายการเงินและ่ัญุ่

ึ�ายประสานและ่้รณาการทุนการศึกษา

ึ�ายส่�ำสารภาัลักษณ์ำงั์กร

ึ�ายโลกศึกษาเั่ำ� ััฒนาสิง� แว่ล�ำม

ึ�ายจั่ั่�ำและััสุ่

สำานักงานโัรงการจั่ิั�งสถา่ันไทยโัเั็น
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สสวท. : หลักสูตรครบชั้นตั้งแตปฐมวัยถึง ม. 6

ศ้นย์สะเิ็มศึกษา

รำง้้�ำำานวยการ ้้�ุ่วย้้�ำำานวยการ

ึ�าย่ริการและ่ริหารทรััย์สิน

สำานักวิุาวิทยาศาสิร์

ศ้นย์เร่ยนร้�่ิจิทัล

ึ�ายกฎหมาย
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วิชาการ

อัตราก�าลัง

สสวท.
346คน.

Annual Report 2019

142 171
คน คน

41%

โครงสร�างของ

คิะกรรมการ
สสวท.

33
คน

อำานวยการ

10%

ประธานกรรมการ

บริหาร

49%
วิชาการ

สัดส่วนขำงพนักงาน
จําแนกตามกลุ่มงาน

กรรมการโดยตําแหน่ง

กรรมการู้้ทรงคุณวุฒิ ไม่เกิน 12 คน

41
คน

ปริญญาเอก
คน

15%

53

สัดส่วนขำงพนักงาน
จําแนกตามระดับ
การศึกษา

ปริญญาโท
คน

202

26%

ปริญญาตรี
คน

88

ปริญญาตรี
ตำา� กวาปริญญาตรี

ตำ�ากวา
ปริญญาตรี
คน

3

57
คน
18
คน

3
คน

เล้าิิการสภาการศึกษา

3
คน

เล้าิิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิำและสังคมแห่ง้า้ิ
้้้อำานิยการสำานักงบประมาณ

ำ�าแนกตามกลุ�มงาน
บริหาร

วิชาการ

สสวท. : หลักสูตรครบชั้นตั้งแตปฐมวัยถึง ม. 6

ปลัักระทริงพลังงาน

เล้าิิการคณะกรรมการการอา้ีิศึกษา

อำานวยการ

58

ปลัักระทริงทรัพยากริรรม้า้ิและสิ�งแิัล้อม

เล้าิิการคณะกรรมการการศึกษา้ั�นพื�นฐาน

ุุิิการึึกษา
0 3 0
คน คน คน

ปลัักระทริงัิำิทัลเพื�อเศรษฐกิำและสังคม

ปลัักระทริงการอุัมศึกษา ิิทยาศาส้ร์ ิิำยั และนิั้กรรม

82
คน

ปริญญาเอก
ปริญญาโท

0
คน

127
คน

58%

1%

ปลัักระทริงศึกษาิิการ

12
คน

หมายเหิุ : ข�ำม้ล ณ วันท่� 30 กันยายน 2562

กรรมการและเลขานุการ

้้้อำานิยการ สสิท.

กลุ่มที� 1 ้้�ทรงัุณวุฒิ่�านวิทยาศาสิร์

ัณิิศาสิร์ และเทัโนโลย่

กลุ่มที� 2 ้้�ทรงัุณวุฒิท่�เป็นนักการศึกษา

่�านวิทยาศาสิร์ ัณิิศาสิร์
และเทัโนโลย่

กลุ่มที� 3 ้้�ทรงัุณวุฒิ่�านกฎหมายและ/

หร่ำ่�าน่ริหารรัฐกิจ

กลุ่มที� 4 ้้�ทรงัุณวุฒิท่�มาจากภาัธุรกิจ

หร่ำภาัเำกุน

้้�ทรงัุณวุฒิท่�เป็นัร้้้�สำน่�านวิทยาศาสิร์
หร่ำ่�านัณิิศาสิร์ในสถานศึกษาขั�นั่�นฐาน
ภาคเหนือ 1 คน
้้�ทรงัุณวุฒิท่�เป็นัร้้้�สำน่�านวิทยาศาสิร์
หร่ำ่�านัณิิศาสิร์ในสถานศึกษาขั�นั่�นฐาน
ภาค้ะิันออกเฉียงเหนือ 1 คน
้้�ทรงัุณวุฒิท่�เป็นัร้้้�สำน่�านวิทยาศาสิร์
หร่ำ่�านัณิิศาสิร์ในสถานศึกษาขั�นั่�นฐาน
ภาคกลาง 1 คน
้้�ทรงัุณวุฒิท่�เป็นัร้้้�สำน่�านวิทยาศาสิร์
หร่ำ่�านัณิิศาสิร์ในสถานศึกษาขั�นั่�นฐาน
ภาคใ้้ 1 คน

้้้้่ิยเล้านุการ
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Annual Report 2019

ประธานกรรมการ
ศาสตราจารย์ประสาท สืบค้า

อายุ 69 ปี

นายวิศักดิ� วัฒนศัพท์

ตำาแหนง : รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผู�แทนปลัดกระทรวงพลังงาน

การศึกษา : ปริญญาเอก Physics, Arizona State University, Tempe
สหรัฐอเมริกา

ตำาแหนง : ผู�ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน สำานักปลัดกระทรวงพลังงาน

อายุ 59 ปี

การศึกษา : ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัิฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประวัติการทำางาน

ำธิการ่่่มหาวิทยาลัยเทัโนโลย่สุรนาร่
สมาุิกสภานิิิ่ัญญัิิแห่งุาิิ
ัณ่่่สำานักวิุาวิทยาศาสิร์ มหาวิทยาลัยเทัโนโลย่สุรนาร่

ประวัติการทำางาน

รำงำธิ่่่กรมธุรกิจัลังงาน กรมธุรกิจัลังงาน
้้�ำำานวยการ สำานักงาน่ริหารยุทธศาสิร์ กรมธุรกิจัลังงาน
้้�เุ่�ยวุาญเฉัาะ่�านนโย่ายและแ้น กรมธุรกิจัลังงาน

กรรมการโดยตำาแหนง
นายวิจารย์ สิมาฉายา

อายุ 60 ปี

อายุ 59 ปี

ตำาแหนง : ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล�อม

ตำาแหนง : ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจย
ั และนวัตกรรม

การศึกษา : ปริญญาเอก Environmental Engineering, University of Guelph
ประเทศแคนาดา

การศึกษา : Certiicate in Clinical Fellow in Surgical Nutrition,
Department of Surgery, State University of New York
at Syracuse, New York สหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำางาน

ำธิ่่่กรมัว่ัุมมลัิษ กระทรวงทรััยากรธรรมุาิิและสิ�งแว่ล�ำม
รำงปลั่กระทรวง กระทรวงทรััยากรธรรมุาิิและสิ�งแว่ล�ำม
เลขาธิการสำานักงานนโย่ายและแ้นทรััยากรธรรมุาิิและสิง� แว่ล�ำม
กระทรวงทรััยากรธรรมุาิิและสิ�งแว่ล�ำม

นางคนึงนิจ คชศิลา

อายุ 58 ปี

ประวัติการทำางาน

ปลั่กระทรวงวิทยาศาสิร์และเทัโนโลย่
รำงเลขาธิการัณะกรรมการการำุ่มศึกษา
รำงัณ่่่ัณะแัทยศาสิร์ศิริราุัยา่าล มหาวิทยาลัยมหิ่ล

นายำํานาจ วิชยานุวัติ

อายุ 59 ปี

ผู�แทนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื�อเศรษฐกิจและสังคม

ผู�แทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ตำาแหนง : ผู�ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื�อเศรษฐกิจและสังคม

ตำาแหนง : รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

การศึกษา : ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

การศึกษา : ปริญญาเอก การบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัิวไลยอลงกริ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประวัติการทำางาน

้้�ุ่วยปลั่กระทรวง่ิจิทัลเั่�ำเศรษฐกิจและสังัม
รำงำธิ่่่กรมำุิุนิยมวิทยา
้้�ุ่วยปลั่กระทรวงเทัโนโลย่สารสนเทศและการส่�ำสาร

60

รำงศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม

สสวท. : หลักสูตรครบชั้นตั้งแตปฐมวัยถึง ม. 6

ประวัติการทำางาน

้้�นำาและหัวหน�ากลุ่มขั่เัล่�ำนการปิิร้ปประเทศ ยุทธศาสิร์ุาิิ
และการสร�างัวามสามััั่ปรำง่ำง กระทรวงศึกษาธิการ
้้�ิรวจราุการกระทรวงศึกษาธิการ ปิิ่ัิิหน�าท่ศ� ึกษาธิการภาั 3
้้�ุ่วยเลขาธิการัณะกรรมการการศึกษาขั�นั่�นฐาน
ปิิ่ัิิหน�าท่�ศึกษาธิการภาั 11
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กรรมการโดยตำาแหนง
นายสุเทพ ชิตยวงษ์

อายุ 60 ปี

นายสุภัทร จําปาทำง

ตำาแหนง : เลขาธิการคิะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตำาแหนง : เลขาธิการสภาการศึกษา

การศึกษา : ปรัญญาเอก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

การศึกษา : ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ประวัติการทำางาน

ประวัติการทำางาน

เลขาธิการัณะกรรมการการำาุ่วศึกษา
รำงเลขาธิการัณะกรรมการการศึกษาขั�นั่�นฐาน
้้�ุ่วยเลขาธิการัณะกรรมการการศึกษาขั�นั่�นฐาน

นายบุญรักษ์ ยำดเพชร

อายุ 57 ปี

เลขาธิการัณะกรรมการการำุ่มศึกษา
รำงปลั่กระทรวงศึกษาธิการ
รำงเลขาธิการัณะกรรมการการำุ่มศึกษา

อายุ 60 ปี

นางสาวจินางค์กูร โรจนนันต์

อายุ 57 ปี

ตำาแหนง : เลขาธิการคิะกรรมการการอาชีวศึกษา

ผู�แทนเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

การศึกษา : ปริญญาเอก Education, Sardar Patel University
ประเทศอินเดีย

ตำาแหนง : รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
การศึกษา : ปริญญาโท Human Resource Development,
The University of Manchester สหราชอาิาจักร

ประวัติการทำางาน

เลขาธิการัณะกรรมการการศึกษาขั�นั่�นฐาน
รำงเลขาธิการัณะกรรมการการศึกษาขั�นั่�นฐาน
้้�ุ่วยเลขาธิการัณะกรรมการการศึกษาขั�นั่�นฐาน

ศาสตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช

ประวัติการทำางาน

ท่�ปรึกษา่�านนโย่ายและแ้นงาน
้้�ำำานวยการสำานักยุทธศาสิร์และการวางแ้นััฒนาทางสังัม
้้�ำำานวยการสำานักยุทธศาสิร์่�านนโย่ายสาธารณะ

อายุ 56 ปี

ตำาแหนง : เลขาธิการคิะกรรมการการอุดมศึกษา
การศึกษา : ปริญญาเอก วิศวกรรมเครื�องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ประวัติการทำางาน

ำธิการ่่่ มหาวิทยาลัยมหาสารัาม
ัณ่่่ัณะวิศวกรรมศาสิร์ มหาวิทยาลัยมหาสารัาม
รำงัณ่่่ัณะวิศวกรรมศาสิร์ึา� ยวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารัาม

* หม่วาระ 30 ัฤษภาัม 2562 เน่ำ� งจากยุ่รวมกั่กระทรวงวิทยาศาสิร์
และเทัโนโลย่เป็นกระทรวงการำุ่มศึกษา วิทยาศาสิร์ วิจัยและนวัิกรรม
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สสวท. : หลักสูตรครบชั้นตั้งแตปฐมวัยถึง ม. 6

นางเยาวลักษณ์ จําปรัตน์

อายุ 59 ปี

ผู�แทนผูอ� ำานวยการสำานักงบประมาิ
ตำาแหนง : รองผูอ� ำานวยการสำานักงบประมาิ
การศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัิฑิตย์
ประวัติการทำางาน

ท่�ปรึกษาสำานักง่ประมาณ
ัณะกรรมการ่ริหารสำานักงานััฒนาเทัโนโลย่ำวกาศ
และภ้มิสารสนเทศ
ัณะกรรมการกำงทุนเงินให�ก้�ย่มเั่�ำการศึกษา
63
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กรรมการูู�ทรงุุณุุิิ
นายศรัณย์ โปษยะจินดา

อายุ 55 ปี

นายไพิูรย์ ขัมภรัตน์

ตำาแหนง : ผู�อำานวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แหงชาติ

ตำาแหนง : ข�าราชการบำานาญ

การศึกษา : ปริญญาเอก Polymer Science/Chemical Engineering,
University of Bradford สหราชอาิาจักร

การศึกษา : ปริญญาโท นิตศ
ิ าสตร์ จุฬาลงกริ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำางาน

รำงศาสตราจารย์พินิติ รตะนานุกูล

ประวัติการทำางาน

อายุ 64 ปี

นายสมบูรณ์ ม่วงกลํ�า

ตำาแหนง : เลขาธิการมูลนิธิสงเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐาน
วิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ�าพี�นางเธอ
เจ�าฟ้ากัลยาิิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)

ตำาแหนง : ข�าราชการบำานาญ

การศึกษา : ปริญญาเอก Organic Chemistry, The National University
of Ireland, University College Cork ประเทศไอร์แลนด์

ประวัติการทำางาน

ประวัติการทำางาน

เลขาธิการัณะกรรมการการำุ่มศึกษา
เลขาธิการสภาการศึกษา
้้�ิรวจราุการกระทรวงศึกษาธิการ

รำงศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณิา พรหมบุญ
ตำาแหนง : อธิการบดี วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา
การศึกษา : ปริญญาเอก Genetics, University of Hawaii
สหรัฐอเมริกา
ประวัติการทำางาน

สมาุิกสภานิิิ่ัญญัิิแห่งุาิิ (สนุ.)
ประธานกรรมการ ัณะกรรมการการำุ่มศึกษา (กกำ.)
กรรมการ่ริหารม้ลนิธสิ ่งเสริมโำลิมปิกวิุาการและััฒนา
มาิรฐานวิทยาศาสิร์ศึกษา (สำวน.)

สสวท. : หลักสูตรครบชั้นตั้งแตปฐมวัยถึง ม. 6

อายุ 67 ปี

ำัยการัิเศษ ึ�ายััฒนากฎหมาย สำานักงานำัยการส้งสุ่
สมาุิกสภากรุงเทัมหานัร แิ่งิัง� โ่ยัณะรักษาัวามสง่แห่งุาิิ

ัณ่่่สำานักวิุาวิทยาศาสิร์ มหาวิทยาลัยแม่ิ้าหลวง
รำง้้�ำำานวยการสถา่ันวิจัย่าราศาสิร์แห่งุาิิ
กรรมการำงั์การัิัิธภัณิ์วิทยาศาสิร์แห่งุาิิ
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อายุ 73 ปี

อายุ 67 ปี

การศึกษา : เนติบัิฑิตไทย เนติบัิฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์

ำัยการัิเศษึ�ายสัญญาและหาร่ำ 4 สำานักท่�ปรึกษากฎหมาย
สำานักงานำัยการส้งสุ่
ำัยการ้้เ� ุ่ย� วุาญัิเศษ สำานักท่ป� รึกษากฎหมาย สำานักงานำัยการส้งสุ่
ัณะกรรมการำงั์การิลา่ กระทรวงมหา่ไทย

นายสัมพันธ์ ศิลปนาฎ

อายุ 61 ปี

ตำาแหนง : รองประธานและผู�จัดการทั�วไป ฝ่ายปิิบัติการฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์
บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์ปอเรชั�น (ประเทศไทย) จำากัด
การศึกษา : ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ดุษีีบัิฑิตกิตติมศักดิ�
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประวัติการทำางาน

ประธานร่วมสมาัมสหกิจศึกษาโลก (Co-Chairman, World
Association for Cooperative & Work-Integrated Education
(WACE)
กรรมการสภามหาวิทยาลัย้้�ทรงัุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทัโนโลย่สุรนาร่
นายกสมาัมนายจ�างำิเล็กทรำนิกส์และัำมัิวเิำร์ (ECEA)
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กรรมการูู�ทรงุุณุุิิ
นายมนูญ สรรค์คุณากร

อายุ 67 ปี

ตำาแหนง : กรรมการและที�ปรึกษาในหนวยงานภาครัฐและเอกชน
การศึกษา : เนติบัิฑิตไทย เนติบัิฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์
ประวัติการทำางาน

กรรมการสภามหาวิทยาลัย้้�ทรงัุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหิ่ล
กรรมการสภามหาวิทยาลัย้้�ทรงัุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยเทัโนโลย่สุรนาร่
ำนุกรรมการิรวจสำ่และประเมิน้ลภาัราุการ กลุ่มจังหวั่

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ� ตันติศริ ินทร์
ตำาแหนง : สมาชิกวุฒิสภา

อายุ 75 ปี

การศึกษา : ปริญญาเอก Nutrition, Massachusetts Institute of Technology
สหรัฐอเมริกา
ประวัติการทำางาน

้้�ำำานวยการใหญ่ึ�ายำาหารและโภุนาการำงั์การำาหาร
และเกษิร แห่งสหประุาุาิิ (เำิเำโำ)
ท่�ปรึกษางานโัรงการิามัระราุ่ำาริสมเ่็จัระเทัรัินราุสุ่าฯ
สยาม่รมราุกุมาร่
้้�ำานวยการสถา่ันวิจัยโภุนาการ มหาวิทยาลัยมหิ่ล

นายเจษฎา เนตรสว่างวิชา

อายุ 45 ปี

นายำํานาจ มณีดุลย์

อายุ 59 ปี

ตำาแหนง : ครูวิทยฐานะชำานาญการพิเศษ โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย
จังหวัดสงขลา
การศึกษา : ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์ การวัดผลการศึกษา
มหาวิทยาลัยทักษิิ
ประวัติการทำางาน

ัรุ้ำานาญการัิเศษ (ัศ. 3)

นางเำมำร สุมามาลย์

อายุ 58 ปี

ตำาแหนง : ครูวิทยฐานะชำานาญการพิเศษ
โรงเรียนศรีสวัสดิ�วิทยาคาร จังหวัดนาน
การศึกษา : ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์ หลักสูตรและการสอน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประวัติการทำางาน

ัร้วิทยฐานะุำานาญการัิเศษ

นายวิิูรย์ สืบโมรา

อายุ 57 ปี

ตำาแหนง : ครูวิทยฐานะชำานาญการพิเศษ
โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรริบุรี

ตำาแหนง : ครูวิทยฐานะชำานาญการพิเศษ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
จังหวัดมหาสารคาม

การศึกษา : ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ เคมี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การศึกษา : ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์ ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม

ประวัติการทำางาน

ประวัติการทำางาน

ัร้ ัศ. 3 วิทยฐานะ ัรุ้ำานาญการัิเศษ โรงเร่ยนสงวนหญิง
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สสวท. : หลักสูตรครบชั้นตั้งแตปฐมวัยถึง ม. 6

หัวหน�างานแ้นงานโรงเร่ยน
หัวหน�ากลุ่ม่ริหารวิุาการ โรงเร่ยนัยััฆภ้มิวิทยาัาร
หัวหน�ากลุม่ สาระการเร่ยนร้ว� ทิ ยาศาสิร์ โรงเร่ยนัยััฆภ้มวิ ทิ ยาัาร
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การเข�ารวม

ประชุม
ของคิะกรรมการ
สสวท.

กรรมการและเลขานุการ
ศาสตราจารย์ชูกิจ ลิมปิจํานงค์

ำายุ 48 ป

กำาหนัประุ้ม

องค์ประุ้ม
ำำานิน (คน)

ำำานินกรรมการ
เ้้าร่ิมประุ้ม (คน)

521/9/2561

12 ิ.ั. 2561

25

24

96

2

522/10/2561

12 ั.ย. 2561

25

24

96

3

523/11/2561

21 ธ.ั. 2561

24

24

100

4

524/1/2562

11 ม.ั. 2562

24

22

92

5

525/2/2562

15 ก.ั. 2562

24

24

100

6

526/3/2562

8 ม่.ั. 2562

24

22

92

7

527/4/2562

19 เม.ย. 2562

24

20

83

8

528/5/2562

10 ั.ั. 2562

24

19

79

9

529/6/2562

14 มิ.ย. 2562

23

23

100

10

530/7/2562

12 ก.ั. 2562

23

21

91

11

531/8/2562

9 ส.ั. 2562

23

19

83

12

532/9/2562

13 ก.ย. 2562

23

20

87

ตำาแหนง : ผู�อำานวยการ
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที�

ครั�งที�

การศึกษา : ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์
Case Western Reserve University สหรัฐอเมริกา

1

ประวัติการทำางาน

รำงำธิการ่่่ึ�ายวิุาการและนวัิกรรม มหาวิทยาลัยเทัโนโลย่สุรนาร่
รำงำธิการ่่่ึ�ายวิุาการ มหาวิทยาลัยเทัโนโลย่สุรนาร่
้้ำ� าำ นวยการศ้นย์วจิ ยั ทางิิสกิ ส์ัาำ นวณและทฤษฎ่ ศ้นย์ัวามเป็นเลิศ
่�านิิสกิ ส์ (ThEP Center)

คิัเป็นร้อยละ

จากการประุุมทั�งสิ�น 12 ัรั�ง ั่ว่า ัณะกรรมการเข�าร่วมการประุุมร�ำยละ 80 ขึน� ไปจำานวน 11 ัรัง�
ัิ่เป็นร�ำยละ 92 ขำงจำานวนการประุุมทัง� หม่

68

สสวท. : หลักสูตรครบชั้นตั้งแตปฐมวัยถึง ม. 6
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สสวท.

คิะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล
1. นายมน้ญ สรรั์ัุณากร
2. ้้�ำำานวยการ สสวท.

คิะอนุกรรมการแผนยุทธศาสตร์
ประธานำนุกรรมการ
รำงประธานำนุกรรมการ

1. รำงศาสิราจารย์ัินิิิ ริะนานุก้ล

ประธานำนุกรรมการ

2. นายศรัณย์ โปษยะจิน่า

ำนุกรรมการ

3. ศาสิราจารย์กิิิิัุณสมหวัง ัิธิยานุวัฒน์

ำนุกรรมการ

3. ุ้้� ่วยศาสิราจารย์ภุุงั์ ำุทโยภาศ

ำนุกรรมการ

4. รำงศาสิราจารย์จิรประภา ำััร่วร

ำนุกรรมการ

4. รำงศาสิราจารย์ววิ ัฒน์ เร่ำงเลิศปัญญากุล

ำนุกรรมการ

5. รำงศาสิราจารย์ประัันธ์ แม่นยำา

ำนุกรรมการ

5. รำงศาสิราจารย์สาโรุ รุจิรวรรธน์

ำนุกรรมการ

6. รำง้้�ำำานวยการ สสวท.

ำนุกรรมการ

6. นายำัมัร ัินะสา

ำนุกรรมการ

7. นางสาวุ่ศรินทร์ น่ละกาญจน์

ำนุกรรมการ

7. ้้�ำาำ นวยการ สสวท.

ำนุกรรมการ

8. นายสมเก่ยริิ เั็ญทำง

ำนุกรรมการ

8. รำง้้�ำาำ นวยการ สสวท.

ำนุกรรมการ

9. นายสกรณ์ ุุณหะโสภณ

ำนุกรรมการและเลขานุการ

9. ุ้้� ่วย้้�ำำานวยการ สสวท. (นางสาวสุัรรณ่ ุาญประเสริฐ)

ำนุกรรมการ

10. นางสาวจิรว่่ ำิ�มสกุล

ุ้้� ่วยเลขานุการ

10. ุ้้� ่วย้้�ำำานวยการ สสวท. (นายวรวรงั์ รักเร่ำงเุ่)

ำนุกรรมการ

11. นางนิรมล สุวรรณละำำง

ุ้้� ่วยเลขานุการ

11. ้้�ำำานวยการึ�ายยุทธศาสิร์ แ้นและประกันัุณภาั

ำนุกรรมการและเลขานุการ

12. นางสาวุ่ญญรัิน์ นภาัณาัร

ุ้้� ่วยเลขานุการ

12. นางสาวศิริัร ลักษณาภิรมย์

คิะอนุกรรมการกลั�นกรองกีหมาย ข�อบังคับและระเบียบ สสวท.

คิะกรรมการอุทธริ์และร�องทุกข์
1. นายสม่้รณ์ ม่วงกลำ�า

ประธานกรรมการ

2. นายโฉลก ศิริสินธว์

กรรมการ

3. นายขจร จิิสุขุมมงัล

กรรมการ

4. นางสาวสุัรรณ่ ุาญประเสริฐ

กรรมการ

5. นายธ่รััฒน์ เวุุประสิทธิ์

กรรมการ

6. นายำิทธิังษ์ โลกุิรัล

กรรมการ

7. นางสาวธิ่ารัิน์ ศร่ัรหม

กรรมการและเลขานุการ

คิะอนุกรรมการตรวจสอบ
1. นายไัิ้รย์ ขัมภรัิน์

ำนุกรรมการและ้้�ุ่วยเลขานุการ

ประธานำนุกรรมการ

1. นายสม่้รณ์ ม่วงกลำ�า

ประธานำนุกรรมการ

2. นายไัิ้รย์ ขัมภรัิน์

รำงประธานำนุกรรมการ

3. นายวราสิทธิ์ กาญจนส้ิร

ำนุกรรมการ

4. นางวลัยัร ศร่ประย้รสกุล

ำนุกรรมการ

5. นางปิยาภรณ์ ัิสิฐัิทย์

ำนุกรรมการ

6. รำง้้�ำาำ นวยการท่�ไ่�รั่มำ่หมาย

ำนุกรรมการ

7. ุ้้� ่วย้้�ำำานวยการท่�ไ่�รั่มำ่หมาย

ำนุกรรมการ

8. ้้�ำาำ นวยการึ�ายกฎหมาย

ำนุกรรมการและเลขานุการ

9. ้้�ำาำ นวยการึ�ายทรััยากรุ่ััลและััฒนาำงั์กร

ำนุกรรมการและ้้�ุ่วยเลขานุการ

10. นางสาวำันธิ่า เัิ�มั้นเศรษฐ

ำนุกรรมการและ้้�ุ่วยเลขานุการ

คิะอนุกรรมการประเมินผลการปิิบัติงานผู�อำานวยการ สสวท.

2. รำงศาสิราจารย์ย่น ภ้่วรวรรณ

ำนุกรรมการ

3. นายสัมัันธ์ ศิลปนาฎ

ำนุกรรมการ

1. รำงศาสิราจารย์ัุณหญิงสุมณิา ัรหมุ่ญ

4. นางำรวรรณ ุยางก้ร

ำนุกรรมการ

2. ศาสิราจารย์กิิิิัุณสมหวัง ัิธิยานุวัฒน์

ำนุกรรมการ

5. นางำรนุุ ส้งสว่าง

ำนุกรรมการ

3. รำงศาสิราจารย์ัินิิิ ริะนานุก้ล

ำนุกรรมการ

เลขานุการ

4. รำงศาสิราจารย์จิรประภา ำััร่วร

ำนุกรรมการ

6. ้้�ำำานวยการึ�ายิรวจสำ่ภายใน
7. นางเมธัส่า ทิัย์จริยาำุ่ม

ุ้้� ่วยเลขานุการ

5. ้้�ุ่วย้้�ำำานวยการท่�รั่้ิุ่ำ่งานึ�ายทรััยากรุ่ััลและััฒนาำงั์กร

8. นางสาวกนกวรรณ สายสินธุ์

ุ้้� ่วยเลขานุการ

6. นางสาววรรณทิัา เทัหล�า
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คิะผู�บริหาร

สสวท.

คิะอนุกรรมการอาคารและการใช�ประโยชน์พื้นที�
1. นายศรัณย์ โปษยะจิน่า

ประธานำนุกรรมการ

2. ้้�ำำานวยการ สสวท.

รำงประธานำนุกรรมการ

3. นายวุฒิ ่่านกิิิกุล

ำนุกรรมการ

4. ้้�ุ่วยศาสิราจารย์สุรังษ์ เลิศสิทธิุัย

ำนุกรรมการ

5. นายัรสรรั์ ปัญจเทั

ำนุกรรมการ

6. รำงศาสิราจารย์สาโรุ รุจิรวรรธน์

ำนุกรรมการ

7. ้้�ุ่วย้้�ำำานวยการ สสวท. ท่�ไ่�ร่ั มำ่หมาย

ำนุกรรมการ

8. นายุัยวุฒิ เลิศวนสิริวรรณ

ำนุกรรมการและเลขานุการ

9. ้้�ำำานวยการึ�ายำำกแ่่และััฒนาำุปกรณ์

ุ้้� ่วยเลขานุการ

10. หัวหน�าส่วนำาัารสถานท่�และยานัาหนะ

ุ้้� ่วยเลขานุการ

1. นายัรุัย ำินทร์ฉาย

รำง้้�ำำานวยการ

้้�่ริหาร/้้่� ริหารระ่ั่ส้ง

2. นางสาววนิ่า ธนประโยุน์ศัก่ิ์

้้�ุ่วย้้�ำำานวยการ

้้่� ริหาร/้้�่ริหารระ่ั่ส้ง

3. นางสาวกุศลิน มุสิกุล

ุ้้� ่วย้้�ำำานวยการ

้้�่ริหาร/้้่� ริหารระ่ั่ส้ง

4. นายุัยวุฒิ เลิศวนสิริวรรณ

้้�ุ่วย้้�ำำานวยการ

้้�่ริหาร/้้่� ริหารระ่ั่ส้ง

5. นายสกรณ์ ุุณหะโสภณ

้้�ุ่วย้้�ำาำ นวยการ

้้่� ริหาร/้้�่ริหารระ่ั่ส้ง

6. นายวรวรงั์ รักเร่ำงเุ่

ุ้้� ่วย้้�ำำานวยการ

้้�่ริหาร/้้่� ริหารระ่ั่ส้ง

7. นายศรเทั วรรณรัิน์

้้�ำำานวยการสำานักวิุาัณิิศาสิร์และเทัโนโลย่

้้่� ริหาร/้้�่ริหารระ่ั่ส้ง

8. นางสาวสุัรรณ่ ุาญประเสริฐ

้้�ำาำ นวยการสำานักวิุาวิทยาศาสิร์

้้�่ริหาร/้้�่ริหารระ่ั่ส้ง

9. นางนันทวัน สมสุข

รักษาการ้้�ำำานวยการสำานักวิุาการวั่และประเมิน้ล

้้�่ริหาร/้้่� ริหารระ่ั่ส้ง

10. นายมิิรุัย ัำางำก

ุ้้� ำานาญ ปิิ่ัิิหน�าท่�แทน้้�ำาำ นวยการึ�าย

ึ�าย ัสวท.

11. นายกานิ์ ัันเัิ�มสิน

้้�ำำานวยการึ�ายกฎหมาย

ึ�ายกฎหมาย

12. นางสมนึก ทิศหล�า

้้�ำาำ นวยการึ�ายการเงินและ่ัญุ่

ึ�ายการเงินและ่ัญุ่

13. นางมยุร่ เทัรักษา

้้�ำำานวยการึ�ายิรวจสำ่ภายใน

ึ�ายิรวจสำ่ภายใน

14. นางสาวจิรว่่ ำิ�มสกุล

้้�ำำานวยการึ�ายทรััยากรุ่ััลและััฒนาำงั์กร

ึ�ายทรััยากรุ่ััลและััฒนาำงั์กร

15. นางสาวปล่�มฤ่่ ุาิิวันุัย

้้�ำำานวยการึ�ายเทัโนโลย่สารสนเทศ

ึ�ายเทัโนโลย่สารสนเทศ

16. นายสามารถ ังทว่เลิศ

้้�ำาำ นวยการึ�าย่ริการวิุาการและ่ริหารทรััย์สิน

ึ�าย่ริการและ่ริหารทรััย์สิน

17. นางสาวเขมว่่ ังศานนท์

้้�ำำานวยการึ�าย่ริหารเัร่ำข่ายและััฒนาัร้

ึ�าย่ริหารเัร่ำข่ายและััฒนาัร้

18. นางสาวนัิฐัร รุจิขจร

้้�ำำานวยการึ�าย่ริหารโัรงการริเริ�ม

ึ�าย่ริหารโัรงการริเริ�ม

19. นางสาวุ่ศรินทร์ น่ละกาญจน์

้้�ำำานวยการึ�าย่ริหารทั�วไป

ึ�าย่ริหารทั�วไป

20. นายณรงั์ แสงแก�ว

้้�ำำานวยการึ�ายำำกแ่่และััฒนาำุปกรณ์

ึ�ายำำกแ่่และััฒนาำุปกรณ์

21. นางสาวนวรัิน์ ำินทุวงศ์

้้�ำาำ นวยการึ�ายโำลิมปิกวิุาการและำัจฉริยภาั

ึ�ายโำลิมปิกวิุาการและำัจฉริยภาั

22. นางธันยากานิ์ กุลศุภกร

้้�ำาำ นวยการสาขาการวั่และประเมิน้ลระ่ัุ่าิิ

สาขาการวั่และประเมิน้ลระ่ัุ่าิิ

23. นายสมเก่ยริิ เั็ญทำง

้้�ำาำ นวยการสาขาัณิิศาสิร์ประถมศึกษา

สาขาัณิิศาสิร์ประถมศึกษา

24. นางสาวำลงกรณ์ ิั�งสงวนธรรม

้้�ำำานวยการสาขาัณิิศาสิร์มัธยมศึกษา

สาขาัณิิศาสิร์มัธยมศึกษา

25. นายธ่รััฒน์ เวุุประสิทธิ์

้้�ำำานวยการสาขาเัม่และุ่ววิทยา

สาขาเัม่และุ่ววิทยา

26. นางสาวังนิิา เัยนิยม

รักษาการ้้�ำำานวยการึ�าย สัวั.

ึ�าย สัวั.

27. นายกุลกว่ ุินสกุลรัินุัย

รักษาการ้้�ำำานวยการึ�ายจั่ั่�ำและััสุ่

ึ�ายจั่ั่�ำและััสุ่

28. นางวราภรณ์ ิ.วัฒน้ล

รักษาการ้้�ำำานวยการึ�ายประสานและ่้รณาการทุนการศึกษา

ึ�ายประสานและ่้รณาการทุนการศึกษา

29. นางศุภรา ่าัาวำส

รักษาการ้้�ำำานวยการึ�ายส่�ำสารภาัลักษณ์ำงั์กร

ึ�ายส่�ำสารภาัลักษณ์ำงั์กร

30. นายเำกรินทร์ ำัุุะกุลวิสุทธิ์

รักษาการ้้�ำำานวยการสาขาการวั่และประเมิน้ลระ่ั่นานาุาิิ

สาขาการวั่และประเมิน้ลระ่ั่นานาุาิิ

31. นางฤทัย เัลงวัฒนา

รักษาการ้้�ำำานวยการสาขาิิสิกส์และวิทยาศาสิร์โลก

สาขาิิสิกส์และวิทยาศาสิร์โลก

32. นายยุทธนันิ์ หาญณรงั์

หัวหน�าส่วนเทัโนโลย่ทางการศึกษา

ส่วนเทัโนโลย่ทางการศึกษา

33. นายกฤษณ์ สิงนวล

หัวหน�าส่วนำาัารสถานท่�และยานัาหนะ

ส่วนำาัารสถานท่�และยานัาหนะ

รายุ่�ำ้้�่ริหาร สสวท. ณ วันท่� 30 กันยายน 2562
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ยุทธ
ศาสตร์

กลยุทธ์

โครงการ
หลัก
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สสวท.

ยุทธศาสตร์ที� 1

ยุทธศาสตร์ที� 2

ยุทธศาสตร์ที� 4

ยุทธศาสตร์ที� 5

ััฒนาหลักส้ิร ส่�ำ และกระ่วนการจั่การเร่ยนร้�
ท่�เป็นปิิ่ัิิการ และการสร�างัวามเข�าใจ ในระ่ั่ท่�เหมาะสม
กั่นักเร่ยนแิ่ละกลุ่ม โ่ยใุ�เทัโนโลย่ิ่าง ๆ

ขั่เัล่�ำนการััฒนาและยกระ่ั่การเร่ยนการสำน
่�านวิทยาศาสิร์ ัณิิศาสิร์ และเทัโนโลย่
้่านเัร่ำข่าย สสวท. ให�ม่ัุณภาัทั�วประเทศำย่างเป็นระ่่

ยุทธศาสตร์ที� 3

1. ััฒนาหลักส้ิร ส่�ำ และกระ่วนการจั่การเร่ยนร้�ำย่างเป็นระ่่
ท่�เน�นการัิ่วิเัราะห์ การแก�ปัญหา กระิุ�นให�เกิ่และใุ�ัวามัิ่
สร�างสรรั์ สามารถนำาไปใุ�ไ่�จริง
2. วิจัยและััฒนาการวั่้ลและประเมิน้ลำย่างัร่วงจร
ิามมาิรฐานประเทศและนานาุาิิ
3. ััฒนาและส่งเสริมให�เกิ่เกณิ์มาิรฐาน เั่�ำยกระ่ั่ัุณภาัส่�ำ
และกระ่วนการจั่การเร่ยนร้�

4. ััฒนาระ่่่ริหารจั่การเัร่ำข่าย เั่�ำขยาย
การให�่ริการหลักส้ิร ส่�ำ และกระ่วนการจั่การเร่ยนร้�
ขำง สสวท. ำย่างเป็นระ่่
5. ขั่เัล่�ำนสถานศึกษาเั่�ำััฒนาัุณภาัในการจั่
การเร่ยนการสำนวิทยาศาสิร์ ัณิิศาสิร์ และเทัโนโลย่
ิามแนวทาง สสวท.

6. ััฒนากลไกขั่เัล่�ำน
การจั่การศึกษาิามแนวทาง สสวท.
สำาหรั่สถานศึกษาทั�งในและนำกระ่่
ให�ัรำ่ัลุมทุกภ้มิภาั
7. ััฒนาและส่งเสริมการรั่นักศึกษา
ในการเข�าศึกษาิ่ำในระ่ั่ำุ่มศึกษา
โ่ยเน�นท่สำ่ัวามเข�าใจ

8. ้ลิิและััฒนาัร้ัุณภาั เั่�ำเป็น้้�นำา
การเปล่�ยนแปลงในการขั่เัล่�ำนการศึกษา
ำย่างม่ัุณภาั
9. ้ลิิและััฒนานักวิจัยัุณภาั
เั่�ำเป็นนักวิทยาศาสิร์ นักวิจัย นักนวัิกรรม
และนักเทัโนโลย่ ุั�นนำาขำงประเทศ

10. ส่งเสริมให�ุ่ัลากรม่ศักยภาัในการััฒนา
หลักส้ิร ส่�ำ กิจกรรมทางวิุาการเท่ย่มาิรฐาน
นานาุาิิและการเป็นวิทยากรำย่างม่ำำาุ่ั
11. ััฒนาระ่่่ริหารจั่การ โ่ยใุ�ระ่่ัุณภาั
ำงั์กรและระ่่เทัโนโลย่สารสนเทศท่�ทันสมัย
12. ััฒนาและขยายการส่�ำสารประุาสัมัันธ์เุิงรุก
และสร�างัวามิระหนักร้�ทาง่�านวิทยาศาสิร์ โ่ยใุ�
ร้ปแ่่และุ่ำงทางท่�หลากหลายให�ัรำ่ัลุม
กลุ่มเป้าหมาย

1. โัรงการััฒนาหลักส้ิร ส่�ำ และกระ่วนการจั่การเร่ยนร้�ท่�เน�น
การัิ่วิเัราะห์ การแก�ปัญหา และกระิุ�นให�เกิ่และใุ�ัวามัิ่
สร�างสรรั์ และสามารถนำาไปใุ�ไ่�จริง
2. โัรงการััฒนาหลักส้ิร ส่�ำ และกระ่วนการจั่การเร่ยนร้�ท่�เน�น
การัิ่วิเัราะห์ การแก�ปัญหา และกระิุ�นให�เกิ่และใุ�ัวามัิ่
สร�างสรรั์ ำย่างเป็นระ่่ และสามารถนำาไปใุ�ศึกษาิ่ำเป็น
นักนวัิกรรม ิามแนวทาง KOSEN
3. โัรงการััฒนาหลักส้ิร ส่�ำ และกระ่วนการจั่การเร่ยนร้�ท่�เน�น
การัิ่วิเัราะห์ การแก�ปัญหา และกระิุ�นให�เกิ่และใุ�ัวามัิ่
สร�างสรรั์ำย่างเป็นระ่่ สำาหรั่ััฒนาและส่งเสริม้้�ม่
ัวามสามารถัิเศษ
4. โัรงการวิจยั วั่้ล และประเมิน้ลการจั่การเร่ยนร้่� า� นวิทยาศาสิร์
ัณิิศาสิร์ และเทัโนโลย่ระ่ั่ประเทศและระ่ั่นานาุาิิ
5. โัรงการวิจัยิิ่ิามการใุ�หลักส้ิร ส่�ำการเร่ยนร้� และััฒนาเกณิ์
การจั่ทำาส่�ำการเร่ยนร้�วิทยาศาสิร์ ัณิิศาสิร์ และเทัโนโลย่

6. โัรงการััฒนาระ่่่ริหารจั่การเัร่ำข่าย เั่�ำขยาย
การให�่ริการหลักส้ิร ส่�ำ และกระ่วนการจั่การเร่ยนร้�
ขำง สสวท.
7. โัรงการััฒนาศักยภาััร้แกนนำาและุ่ัลากรทาง
การศึกษาเั่�ำขยาย้ลการให�่ริการวิุาการ่�านหลักส้ิร
ส่�ำ และกระ่วนการจั่การเร่ยนร้�ขำง สสวท.
8. โัรงการััฒนาัร้้้�สำนวิทยาศาสิร์ ัณิิศาสิร์
และเทัโนโลย่ และุ่ัลากรทางการศึกษา ในโรงเร่ยน
โัรงการัระราุ่ำาริ
9. โัรงการปรั่การเร่ยนเปล่�ยนการสำนขำงัร้
วิทยาศาสิร์ ัณิิศาสิร์ เทัโนโลย่ และสะเิ็มศึกษา
ิามแนวทาง สสวท.
10. โัรงการส่งเสริมการเร่ยนภาษาัำมัิวเิำร์ (Coding)
11. โัรงการยกระ่ั่ัุณภาัโรงเร่ยน่�านวิทยาศาสิร์
ัณิิศาสิร์ และเทัโนโลย่

12. โัรงการััฒนาและจั่การเร่ยน
การสำนนำกุั�นเร่ยนท่�เหมาะสม
ิามแนวทาง สสวท. (Science and
Mathematics Literacy)
13. โัรงการััฒนาและขยาย่ริการ
ขำงศ้นย์เร่ยนร้�่ิจิทัลและส่�ำ่ิจิทัล
14. โัรงการััฒนาแัลทิำร์ม่ิจิทัล
เั่�ำการเร่ยนร้�
15. โัรงการััฒนาและส่งเสริมการใุ�
เัร่�ำงม่ำในการสำ่ัั่เล่ำกเข�า
มหาวิทยาลัยให�สำ่ัล�ำงกั่
กระ่วนการจั่การเร่ยนการสำน
ิามแนวทาง สสวท. (Science and
Mathematics Literacy)

16. โัรงการ่ริหารการ้ลิิัร้ท่�ม่ัวามสามารถัิเศษ
ทางวิทยาศาสิร์และัณิิศาสิร์ (สัวั.)
17. โัรงการ่ริหารการััฒนาและส่งเสริม้้ม� ั่ วามสามารถ
ัิเศษทางวิทยาศาสิร์และเทัโนโลย่ (ัสวท.)
18. โัรงการโำลิมปิกวิุาการ
19. โัรงการััฒนาำัจฉริยภาัทางวิทยาศาสิร์
ัณิิศาสิร์ และเทัโนโลย่
20. โัรงการขยายฐานการััฒนา้้�ม่ัวามสามารถ
ัิเศษทางวิทยาศาสิร์และเทัโนโลย่ส้่แ้นการััฒนา
กำาลังันิามนโย่ายประเทศไทย 4.0
21. โัรงการทุนสนั่สนุนการศึกษานักเร่ยน นักศึกษา
และัร้ เั่�ำััฒนาให�เป็น้้�ม่ัวามสามารถัิเศษทาง
วิทยาศาสิร์ ัณิิศาสิร์ และเทัโนโลย่และิำ่สนำง
ิ่ำัวามิ�ำงการขำงประเทศและหน่วยงานท่�เก่�ยวข�ำง

22. โัรงการััฒนาศักยภาัุ่ัลากร ให�ม่ัวามร้�
ัวามสามารถ และสมรรถนะิามกลุ่มงานำย่างเป็น
ระ่่
23. โัรงการััฒนาการ่ริหารจั่การ สสวท.ทุกมิิิ
ให�ม่มาิรฐานเท่ย่เั่ยงเกณิ์ TQA
24. โัรงการััฒนาระ่่เทัโนโลย่สารสนเทศ
เั่�ำขยายข่่ัวามสามารถในการ่ริหารจั่การำงั์กร
และการ่ริการในร้ปแ่่่ิจิทัลิามนโย่ายรัฐ่าล
่ิจิทัล
25. โัรงการประุาสัมัันธ์เุิงรุกเั่�ำให�เกิ่ัวามร้�
ัวามเข�าใจในการทำางานขำง สสวท. และสร�างัวาม
ิระหนักร้�ทาง่�านวิทยาศาสิร์

สสวท. : หลักสูตรครบชั้นตั้งแตปฐมวัยถึง ม. 6

ขั่เัล่�ำนกระ่วนการเร่ยนการสำน
วิทยาศาสิร์ ัณิิศาสิร์ และเทัโนโลย่
ให�เน�นัวามเข�าใจ ลงม่ำปิิ่ัิิการ
และสามารถนำาไปใุ�จริงทั�งในและ
นำกระ่่ ิามแนวทาง สสวท.

เร่งรั่ ััฒนา และส่งเสริม้้�ม่ัวามสามารถัิเศษ
่�านวิทยาศาสิร์ ัณิิศาสิร์ และเทัโนโลย่
เั่�ำเป็นกำาลังในการััฒนาประเทศ่�วยวิทยาศาสิร์
เทัโนโลย่ และนวัิกรรม ิามนโย่าย
ประเทศไทย 4.0

ส่งเสริมภาัลักษณ์ำงั์กรและประสานัวามร่วมม่ำ
กั่หน่วยงานท่�เก่�ยวข�ำง เัิ�มการยำมรั่ สสวท.
ในฐานะ้้�นำาการเปล่�ยนแปลงการเร่ยนร้�
่�านวิทยาศาสิร์ ัณิิศาสิร์ และเทัโนโลย่
ขำงเยาวุนให�ทันสมัย
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ความเสี�ยงสำาคัญขององค์กร

1. พัฒนาให�เยาวชนเกิดกระบวนการคิดอยางเป็นเหตุเป็นผล

(COSO - ERM) ัึง� เป็นเัร่ำ� งม่ำในการ่ริหารจั่การและสนั่สนุนการ่ำาเนินงานให�เกิ่สัมฤทธิ้์ ลทัง� ในระ่ั่ประเทศ
และนานาุาิิ โ่ยมุ่งเน�นให�ำงั์กรม่ระ่่การ่ริหารัวามเส่�ยงและการัว่ัุมภายในท่�เั่ยงัำและเหมาะสม
ทัง� การใุ�ทรััยากร การ่้แลทรััย์สนิ ม่ระ่่่ัญุ่และรายงานทางการเงินท่ม� ั่ วามถ้กิ�ำงเุ่ำ� ถ่ำไ่� การ่ริหารงาน
ท่�โปร่งใส รวมทั�งการปิิ่ัิิิามกฎหมาย ระเ่่ย่ข�ำ่ังัั่ และวัิถุประสงั์ขำงำงั์กร ทั�งในระ่ั่้้�่ริหาร
และระ่ั่ปิิ่ิั งิ าน เั่ำ� สนั่สนุนให�การ่ำาเนินงานขำง สสวท. ่รรลุิามวัิถุประสงั์ ม่การิิ่ิามและการประเมิน้ล
การ่ริ ห ารัวามเส่� ย ง การัว่ัุ ม ภายในเป็ น ประจำ า ทุ ก ไิรมาส โ่ยม่ ้้ � ท รงัุ ณ วุ ฒิ ท่� ม่ ั วามเุ่� ย วุาญ
ทำาหน�าท่�เป็นำนุกรรมการให�ัาำ แนะนำา และนำาเสนำให�ัณะกรรมการ สสวท. รั่ทรา่ำย่างิ่ำเน่ำ� ง เั่�ำให� สสวท.
เป็นำงั์กรท่�ม่ประสิทธิภาัและประสิทธิ้ลในการ่ำาเนินงานและทันิ่ำการเปล่�ยนแปลง
สสวท. ไ่�่าำ เนินการัว่ัุมภายในิามหลักมาิรฐานสากลขำง Committee of Sponsoring Organizations
of the Treadway Commission (COSO - ERM) ัึ�งม่การประเมิน 5 ำงั์ประกำ่ั่ำ

2. พัฒนากำาลังคนด�านการสร�างสรรค์นวัตกรรม

สสวท. ให�ัวามสำาััญในเร่ำ� งศ่ลธรรม จริยธรรม จรรยา่รรณ ัวามั่ำ� สัิย์และัวามโปร่งใสในการปิิ่ิั งิ าน
โ่ย่ำาเนินการ้่านกิจกรรมิ่าง ๆ ไ่�แก่ การประกาศเจิจำานง “การ่ริหารงาน่�วยัวามั่�ำสัิย์ สุจริิ”
โ่ย้้�ำำานวยการ สสวท. การแิ่งิั�งัณะทำางาน่ริหารัวามเส่�ยง่�านการทุจริิขำงำงั์กร การจั่ทำาโปสเิำร์
ประุาสัมัันธ์ิา� นการทุจริิ และการให�ัวามร้่� ัุ ลากรเร่ำ� งการทุจริิ ทัง� น่ก� ารประเมินัุณธรรมและัวามโปร่งใส
ในการ่ำาเนินงานขำงหน่วยงานภาัรัฐ (ITA) สสวท. ไ่�รั่้ลการประเมิน 97.01 ัะแนน

การปิิวัิิทางการเร่ยนร้� เริ�มิ�นจากศิวรรษท่� 21 นั่เป็นการัลิกโฉมร้ปแ่่การเร่ยนร้� ให�สำ่รั่กั่
การปิิวิั ทิ างการส่ำ� สารและการปิิวิั ทิ างเทัโนโลย่ทเ่� กิ่ขึน� ำย่างรว่เร็ว โ่ยการเร่ยนร้ท� เ่� กิ่ขึน� ไ่�ทกุ ท่ท� กุ เวลานัน�
เป็น้ลมาจากเทัโนโลย่สารสนเทศและการส่�ำสารท่�ม่การััฒนาำย่างรว่เร็ว สถานการณ์โลกม่ัวามแิกิ่าง
จากศิวรรษท่� 19 และ 20 แนวัิ่เร่�ำง “ทักษะแห่งำนาัิใหม่: การเร่ยนร้�ในศิวรรษท่� 21” ไ่�ถ้กััฒนาขึ�น
โ่ยภาัส่วนท่เ� กิ่จากวงการนำกการศึกษา ประกำ่่�วย ่ริษทั เำกุนุัน� นำาขนา่ใหญ่ ำงั์กรวิุาุ่ัระ่ั่ประเทศ
และสำานักงาน่�านการศึกษาขำงรัฐรวมิัวและก่ำิั�งเป็นเัร่ำข่ายำงั์กรัวามร่วมม่ำเั่�ำทักษะการเร่ยนร้�
ในศิวรรษท่� 21 (Partnership for 21st Century Skills) โ่ยไ่�วิเัราะห์ทักษะท่�จำาเป็นในการเร่ยนร้�
ในศิวรรษท่� 21 ั่ำ 3R8C เั่�ำให�เยาวุนไ่�ม่ัวามร้�และทักษะท่�จำาเป็นิ่ำการ่ำารงุ่วิิและประกำ่ำาุ่ั
สสวท. จึงไ่�่ำาเนินโัรงการและกิจกรรมิ่ำไปน่�
สสวท. ิระหนักถึงัวามสำาััญขำงการััฒนาทักษะขำง้้�เร่ยนเั่�ำให�สามารถ่ำารงุ่วิิไ่�ำย่างม่ัุณภาั
จึงไ่�ััฒนาหลักส้ิรวิทยาการัำานวณ โ่ยมุ่งเน�นให�้้�เร่ยนไ่�ััฒนาทักษะการัิ่วิเัราะห์ แก�ปัญหาำย่างเป็น
ขั� น ิำนและเป็ น ระ่่ ม่ ิ รรกะ ม่ ทั ก ษะการัิ ่ เุิ ง ัำ า นวณ และสามารถนำ า ไปประยุ ก ิ์ ใุ� เ ั่� ำ แก� ป ั ญ หา
ในุ่วิิจริง โ่ย สสวท. ไ่�่ำาเนินการำ่รมเุิงปิิ่ัิิการการจั่การเร่ยนร้�วิุาวิทยาการัำานวณและโั�่่ิ�งให�แก่
้้�่ริหารสถานศึกษาและัร้้้�สำน ระ่ั่ประถมศึกษาิำนิ�นจนถึงระ่ั่มัธยมศึกษาิำนปลายขำงทุกสังกั่
สสวท. ร่วมกั่สถา่ันโัเั็น ประเทศญ่�ปุ�น ่ำาเนินการััฒนาหลักส้ิรเน�นวิุาัณิิศาสิร์ ิิสิกส์
และวิศวกรรมศาสิร์ โ่ยจั่การเร่ยนร้� ณ สถา่ันไทยโัเั็นท่จ� ั่ิั�งขึ�น ไ่�แก่ สถา่ันโัเั็นแห่งสถา่ันเทัโนโลย่
ัระจำมเกล� า เจ� า ัุ ณ ทหารลา่กระ่ั ง (KOSEN KMITL) และสถา่ั น โัเั็ น แห่ ง มหาวิ ท ยาลั ย เทัโนโลย่
ัระจำมเกล�าธนุ่ร่ (KOSEN KMUTT) เั่ำ� ััฒนาและ้ลิิวิศวกร่�านนวัิกรรมและวิศวกรเุิงปิิ่ิั ิ เป็นกำาลังัน
ในการััฒนาประเทศิ่ำไป
3. การผลิตและจัดสงสื�อการเรียนการสอนให�ถึงมือครูและนักเรียน

สสวท. ไ่�ัฒ
ั นาส่ำ� การเร่ยนการสำนจำานวนมาก ำ่กทัง� การปรั่ปรุงหลักส้ิรแกนกลางการศึกษาขัน� ั่น� ฐาน
ไ่�ม่การเัิ�มสาระเทัโนโลย่เป็นสาระท่� 4 ในกลุ่มสาระการเร่ยนร้�วิทยาศาสิร์และเทัโนโลย่ ัึ�งทำาให�การ้ลิิและ
เ้ยแัร่ส่�ำขำง สสวท. ไปถึงกลุ่มเป้าหมายำาจไม่ม่ประสิทธิภาั สสวท. จึงไ่�ร่วมม่ำกั่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ำงั์การั�าขำงสำานักงานัณะกรรมการส่งเสริมสวัส่ิการและสวัส่ิภาััร้และุ่ัลากรทางการศึกษา (สกสั.) รวมถึง
ร�านั�าัันธมิิรทั�วทุกภ้มิภาั จั่ัิมั์และเ้ยแัร่ส่�ำการเร่ยนร้�วิุาวิทยาศาสิร์ ัณิิศาสิร์ และเทัโนโลย่
ในทุกุ่วงุั�น เั่�ำให�ัร้และนักเร่ยนม่ส่�ำการเร่ยนการสำนทันใุ�ก่ำนเปิ่เทำม

รายงานการวิเคราะห์ความเสี�ยง
ในปัจจุ่นั ทักษะการเร่ยนร้ใ� นศิวรรษท่� 21 เป็นสิง� จำาเป็นิ่ำการ่ำารงุ่วิิ และประกำ่ำาุ่ั ่ังนัน� สสวท.
ัึ�งม่ัันธกิจสำาััญในการััฒนาการศึกษา่�านวิทยาศาสิร์ ัณิิศาสิร์ และเทัโนโลย่ขำงประเทศ จึงม่่ท่าท
สำาััญในการััฒนานักเร่ยนให�มั่ วามัร�ำมและเิิ่โิเป็นกำาลังสำาััญในการััฒนาประเทศ เั่ำ� ให�่รรลุ้ลสัมฤทธิ์
สสวท. ให�ัวามสำาััญิ่ำการ่ริหารัวามเส่�ยงและการัว่ัุมภายใน โ่ย่ำาเนินการำย่างเป็นระ่่ิามกฎหมาย
แนวปิิ่ิั ทิ ่่� แ่ ละมาิรฐานสากลั่ำ Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission
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1. สภาพแวดล�อมการควบคุม

2. การประเมินความเสี�ยง

สสวท. ไ่�ใุ�หลักขำง COSO - ERM ในการวิเัราะห์และประเมินัวามเส่ย� ง โ่ยไ่�กาำ หน่หน�าท่้� ร�้ ่ั ้ิุ่ำ่
และหาร่ำร่วมกันให�เกิ่การเห็นั�ำงร่วมกันถึงัวามเส่�ยงขำงำงั์กรและร่วมม่ำกันกำาหน่วิธ่การจั่การัว่ัุม
ัวามเส่�ยง เั่ำ� ให�ส่ง้ลกระท่น�ำยท่�สุ่กั่ สสวท.
3. กิจกรรมการควบคุม

สสวท. ม่แนวทางการิิ่ิามและประเมิน้ลการัว่ัุมโัรงการและกิจกรรมำย่างิ่ำเน่ำ� งและรั่กุม โ่ยม่
การแิ่งิั�งัณะำนุกรรมการิรวจสำ่ ัึ�งม่การรายงาน้ลการิรวจสำ่่�านการเงินและ่�านการ่ำาเนินงาน
ให�ัณะกรรมการฯ รั่ทรา่และให�ัวามเห็นำย่างิ่ำเน่ำ� ง รวมถึงการรายงาน้ลการ่ำาเนินงาน ปัญหา และำุปสรรั
ในการ่ำาเนินงานให�้้�่ริหารรั่ทรา่เป็นประจำาทุกเ่่ำน
4. สารสนเทศและการสื�อสาร

สสวท. ไ่�่ำาเนินการััฒนาและปรั่ปรุงระ่่สำานักงานำิเล็กทรำนิกส์ เั่�ำเัิ�มประสิทธิภาัในการ่ริหาร
จั่การและการ่ำาเนินงานภายในำงั์กร ัึง� ประกำ่่�วย 12 ระ่่ย่ำย ั่ำ ระ่่ทรััยากรุ่ััล (e-HR) ระ่่สาร่รรณ
ำิเล็กทรำนิกส์ ระ่่จำงทรััยากร ระ่่ิรวจเสนำเร่ำ� ง ระ่่การประเมิน้ล้ลิิ ระ่่จั่เก็่เำกสารและระ่่
จำงห�ำงประุุมสาขา-ึ�าย ระ่่่ริหารการปิิ่ัิิงานภายใน (MIS-ERP) ระ่่่ริหารจั่การปิิ่ัิิงานภายใน
(MIS-PLUS) ระ่่วิเัราะห์ข�ำม้ลสำาหรั่้้�่ริหาร (BI) ระ่่ลงทะเ่่ยนำำนไลน์ ระ่่ฐานข�ำม้ลทางการศึกษา
และระ่่ิิ่ิามนักเร่ยนทุน
5. การติดตามประเมินผล

สสวท. ม่การิิ่ิามประเมิน้ลการัว่ัุมภายในและประเมินัุณภาัการปิิ่ัิิงานไ่�ำย่างิ่ำเน่�ำงและ
เป็นระ่่ เั่�ำวิเัราะห์จุ่ำ่ำนหร่ำข�ำ่กัร่ำงในการ่ำาเนินงานและ่ำาเนินการแก�ไข ัึ�งเป็นการเัิ�ม้ลสัมฤทธิ์
ขำงการัว่ัุมภายในไ่�่่ย�งิ ขึ�น
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รายงานประจำาปี 2562

รายงาน

สสวท. ไ่�่าำ เนินการประเมิน้ลการปิิ่ิั งิ านขำงำงั์กริามแนวทางการประเมินำงั์การมหาุนท่จ� ่ั ิัง� ิาม
ัระราุ่ัญญัิิเฉัาะ และมาิรการปรั่ปรุงประสิทธิภาัในการปิิ่ัิิราุการ เั่�ำให�หน่วยงานม่ข�ำม้ลัร่ถ�วน
่�านประสิทธิภาั ประสิทธิ้ล และัวามัุ�มั่าขำงการปิิ่ัิิงานและเป็นประโยุน์ิ่ำการปรั่ปรุงการปิิ่ัิิงาน
ในำนาัิ ในปีง่ประมาณ ั.ศ. 2562 สสวท. ไ่�จ่ั จ�างท่ป� รึกษา ่ริษทั ทริส ัำร์ปำเรุัน� จำากั่ เป็น้้ป� ระเมินำิสระ
่ำาเนินการประเมิน้ลการปิิ่ิั งิ านขำง สสวท. ิามกรำ่การประเมิน 4 มิิิ โ่ยม่รายงานสรุป้ลการประเมินขำง
สสวท. ำย้่ท่�ระ่ั่ัะแนน 4.6355 รายละเำ่ย่้ลการประเมิน ่ังน่�
มิติท�ี 1 ด�านผลสัมฤทธิ�ตามพันธกิจ

ประเมิน้ลการ่ำาเนินงาน่�านภารกิจหลักขำงำงั์กร 3 ่�าน ั่ำ ่�านการััฒนาหลักส้ิร ส่ำ� และกระ่วนการ
จั่การเร่ยนร้� ่�านการััฒนาัร้และุ่ัลากรทางการศึกษา และ่�านการััฒนา้้�ม่ัวามสามารถัิเศษ่�าน
วิทยาศาสิร์ ัณิิศาสิร์ และเทัโนโลย่ ม่้ลการประเมินำย้่ท่�ระ่ั่ัะแนน 5.0000 ้่านเกณิ์การประเมิน่่กว่า
เป้าหมายทุกิัวุ่�วั่ ไ่�แก่ การ้ลิิหลักส้ิร ส่�ำ และกระ่วนการจั่การเร่ยนร้�วิทยาศาสิร์ ัณิิศาสิร์
และเทัโนโลย่ทม่� ั่ ณ
ุ ภาัิามมาิรฐานสากล จำานวน 458 ุิน� งาน ้้เ� ข�าใุ�หลักส้ิร ส่ำ� และกระ่วนการจั่การเร่ยนร้�
ในร้ ป แ่่่ิ จิ ทั ล และ e-Learning ท่� เ ้ยแัร่ จำ า นวน 14,791,477 ราย ัร้ แ ละุ่ ั ลากรทางการศึ ก ษา
ท่� ไ ่� รั ่ การัั ฒ นาัวามร้ � ั วามสามารถ่�า นวิ ท ยาศาสิร์ ัณิ ิ ศาสิร์ แ ละเทัโนโลย่ ิ ามแนวทาง สสวท.
จำานวน 140,357 ัน เัร่�ำงม่ำท่สำ่ัั่เล่ำกนักเร่ยนระ่ั่ำุ่มศึกษาวิุาวิทยาศาสิร์และัณิิศาสิร์
ท่�เป็นไปิามหลักส้ิรและเน�นกระ่วนการจั่การเร่ยนการสำนิามแนวทาง สสวท. จำานวน 7 ฉ่ั่ ้้�รั่ทุนการศึก
ษาท่�ม่้ลการเร่ยน้่านเกณิ์ทก่� ำาหน่ ร�ำยละ 99.43 และเยาวุน้้�ไ่�รั่รางวัลการแข่งขันัวามสามารถัิเศษและ
ำัจฉริยภาัระ่ั่นานาุาิิ ร�ำยละ 95.35
มิติท�ี 2 ด�านผู�มีสวนได�เสีย

ประเมิน้ลการ่ำาเนินงานจากการให�่ริการและเ้ยแัร่ประุาสัมัันธ์้ล้ลิิขำง สสวท. ม่้ลการประเมิน
ำย้ ่ ท่�ระ่ั ่ัะแนน 3.9526 โ่ยการ่ำ าเนิ นการิามแ้นการสร� างัวามร้ � ัวามเข� าใจแก่ ประุาุนสามารถ
ทำาไ่�่่กว่าเป้าหมายมาก ร�ำยละ 127.11 การสำารวจัวามัึงัำใจขำง้้�ใุ�่ริการ สสวท. 3 กลุ่มเป้าหมาย ั่ำ
กลุ่ม้้�ใุ�หลักส้ิร ส่�ำ และกระ่วนการจั่การเร่ยนร้� กลุ่มัร้และุ่ัลากรทางการศึกษาท่�ไ่�รั่การััฒนาจาก
โัรงการ/กิจกรรมสะเิ็มศึกษา และกลุ่ม้้�ใุ�่ริการศ้นย์เร่ยนร้�่ิจิทัลระ่ัุ่าิิ่�านวิทยาศาสิร์ ัณิิศาสิร์
และเทัโนโลย่ สสวท. (IPST Learning Space) ม่้ลการสำารวจเฉล่ย� เท่ากั่ 4.2064 ท่ร� ะ่ั่ัวามัึงัำใจมากท่ส� ุ่
และการยำมรั่ขำงประุาุนในการเป็น้้�นำา่�านการเร่ยนร้�่�านวิทยาศาสิร์ ัณิิศาสิร์ และเทัโนโลย่ขำง
ประเทศขำง สสวท. ่�านข�ำม้ลข่าวสารหร่ำัวามร้� และ่�าน้ลงานและ่ท่าทขำง สสวท. ม่้ลการสำารวจเฉล่�ย
เท่ากั่ 3.8595 ท่�ระ่ั่เห็น่�วย
มิติท�ี 3 ด�านประสิทธิภาพ

ประเมิน้ลการ่ำาเนินงานจากประสิทธิภาัการ่ริหารงานิามแ้นปิิ่ัิิการประจำาปีขำง สสวท. ม่้ล
การประเมินำย้ท่ ร่� ะ่ั่ัะแนน 5.0000 โ่ยม่้ลการ่ำาเนินงาน่่กว่าเป้าหมายทัง� สำงิัวุ่ว� ่ั ัิจารณาจากัวามสำาเร็จ
ขำงการเ่ิกจ่ายง่ประมาณ ร�ำยละ 98.15 และโัรงการท่�่ำาเนินการแล�วเสร็จิามแ้นกำาหน่ระยะเวลาท่�ิั�งไว�
ร�ำยละ 100
มิติท�ี 4 ด�านการกำากับดูแลกิจการและพัฒนาองค์กร

ประเมิน้ลการ่ำาเนินงานจากการกำากั่่้แลกิจการขำงัณะกรรมการ สสวท. การ่ริหารงานทรััยากรุ่ััล
และ้ลงานทางวิุาการ นวัิกรรมหร่ำทรััย์สนิ ทางปัญญาจากุ่ัลากร สสวท. ท่ม� ส่ มรรถนะ้่านิามเกณิ์ทก่� าำ หน่ไว�
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ร�ำยละ 92.99 ม่้ลการประเมินำย้ท่ ร�่ ะ่ั่ัะแนน 4.6579 โ่ยการ่ำาเนินงานััฒนาระ่ั่สมรรถนะุ่ัลากร สสวท.
การสร�างสรรั์้ลงานทางวิุาการ นวัิกรรม หร่ำทรััย์สินทางปัญญา จำานวน 59 รายการ และการ่ำาเนินงาน
ิามแ้นััฒนาำงั์กรและุ่ัลากรระยะ 5 ปี ขำง สสวท. ม่ระ่ั่ัะแนน 5.0000 สามารถ่ำาเนินการไ่�่่กว่า
เป้าหมาย สำาหรั่ัวาม้้กัันขำงันักงานท่ม� ิ่ ำ่ สสวท. ม่้ลการสำารวจเท่ากั่ 4.3094 และการััฒนา่�านการกำากั่
่้แลกิจการ ม่้ลัะแนน 4.2500
ข�อเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงปิิบต
ั ิ และแนวทางการปรับปรุงการดำาเนินงานของ สสวท.
ัวร้ลัก่ันนโย่ายและเป็น้้�นำาในการััฒนาส่�ำการเร่ยนการสำนวิทยาศาสิร์เุิงรุกให�สำ่ัล�ำงกั่
นโย่ายยุัประเทศไทย 4.0 ิามหลัก 4 I ท่�ประกำ่่�วย
Inspiration สร�างแรง่ลใจแก่้้�เร่ยน
Insight
เห็นข�ำม้ล เห็นข�ำเท็จจริง เห็นปรากิการณ์ิ่าง ๆ แล�วสามารถวิเัราะห์
ว่าำะไรทำาให�เกิ่ำย่างนั�นขึ�นมา
Intuition
้้�เร่ยนสามารถัิ่ขึ�นมาไ่�่�วยินเำง
Imagination สร�างัวามำยากร้�ำยากเห็น นักเร่ยนจะเริ�มั�นัว�า
่ังนั�น หนังส่ำเร่ยนัวรปรั่เปล่�ยนให�ทันสมัย น่าสนใจ เห็นภาัให�ุั่เจนมาก สามารถขมว่ัวามร้�
เม่�ำ้้�เร่ยนเกิ่ัวามำยากจะั�นัว�าหาัวามร้� ก็จะเกิ่การปิิสัมัันธ์กั่เั่�ำนในห�ำงเร่ยน ร่วมกันหาำงั์ัวามร้�
นัน� ๆ ัึง� ำนาัิขำงห�ำงเร่ยน ั่ำิ�ำงเป็นแ่่ Active Learning ั่ำ ทุกันภายในห�ำงเร่ยนิ�ำงม่ปิิสมั ัันธ์กนั มาก ๆ
ัวรมุ่งเน�นการััฒนาัร้่�านวิทยาศาสิร์ ัณิิศาสิร์ และเทัโนโลย่ โ่ยมุ่งเน�นให�ัร้และ้้�่ริหาร
สถานศึกษาไ่�มส่ ว่ นร่วมในการำำกแ่่กิจกรรมการเร่ยนร้ใ� นร้ปแ่่สะเิ็มศึกษา (STEM Education) ่�วยการนำาเำา
ำงั์ัวามร้�ทั�งวิทยาศาสิร์ เทัโนโลย่ วิศวกรรมศาสิร์ และัณิิศาสิร์ ิ่ำยำ่เป็นนวัิกรรมใหม่ ๆ ิลำ่จน
การสร�างัวามเข�าใจในกระ่วนการสร�างุุมุนแห่งการเร่ยนร้� (PLC) เั่ำ� กระิุ�นให�้้�เร่ยนม่เจิัิิท่�่่ิ่ำการเร่ยนร้�
และไ่�ึึกึนทักษะท่�จะส่ง้ลสัมฤทธิ์ิำ่ ้้�เร่ยน เั่�ำิำ่สนำงโลกการศึกษาในยุัประเทศไทย 4.0 ไ่�ำย่างแท�จริง
ัวริิ่ิาม้ลการ่ำาเนินงาน่�าน้้ม� ส่ ว่ นไ่�เส่ยท่เ� ป็นข�ำม้ลเุิงปริมาณในมุมมำงำ่น� เัิม� เิิมนำกเหน่ำจาก
ัวามัึงัำใจขำง้้ใ� ุ�่ริการใน้ล้ลิิส่ำ� ร้ปแ่่ิ่าง ๆ กระ่วนการจั่การเร่ยนร้� และสะเิ็มศึกษาจากกลุม่ เป้าหมาย
ิ่าง ๆ โ่ยำาจัิจารณามุมมำงำ่น� เุ่น การกำาหน่กลุม่ เป้าหมายหลักขำงงานััฒนาัร้และุ่ัลากรทางการศึกษา
ขำง สสวท. และิิ่ิามการขยาย้ลขำงัร้ท่�ทำาหน�าท่�เป็น Trainer เุ่น ร�ำยละัวามัรำ่ัลุมขำงสถานศึกษา
ทุกภ้มิภาัทั�วประเทศ (Coverage) ท่�ใุ�กระ่วนการจั่การเร่ยนร้�ขำง สสวท. หร่ำสถิิิการเข�าใุ�่ริการส่�ำร้ปแ่่
่ิจทิ ลั ้่านำินเทำร์เน็ิและ้่านแำปัลิเัุัน่นสมาร์ทโินหร่ำแท็่เล็ิ แ่่ราย Username จำาแนกเป็นสถานศึกษา
ัร้กลุ่มเป้าหมาย ้้�ปกัรำง นักเร่ยน และุ่ัลากรทางการศึกษา เั่ำ� ิิ่ิามร�ำยละท่�เัิ�มขึ�นขำง้้�เข�าใุ�่ริการส่�ำ
ร้ปแ่่่ิจิทัลท่�ยังัง Active ำย้่จริง
ัวรเัิ�มเิิมการประเมินัุณภาัขำง้ล้ลิิหร่ำส่�ำท่� สสวท. จั่ทำา ่�วยวิธ่การสำ่ถามัวามัิ่เห็น
จาก้้ท� รงัุณวุฒภิ ายนำกหร่ำ้้เ� ุ่ย� วุาญท่ม� ั่ วามร้� ัวามสามารถ และ/หร่ำม่ประส่การณ์ในการสำนในห�ำงเร่ยน
ม่ประส่การณ์ขำงการใุ�ส่�ำการเร่ยนการสำนท่�ม่มาิรฐานในระ่ั่นานาุาิิ เั่�ำสะท�ำนมุมมำงจากภายนำก
(Outside-in) ัึ�ง สสวท. สามารถนำาัวามัิ่เห็นท่�ไ่�มาเป็นปัจจัยนำาเข�า เั่�ำใุ�ในการปรั่ปรุงยกระ่ั่ัุณภาั
ขำงส่ำ� หร่ำ In-house Standard
ัวรััฒนาแนวทางการัิ่้ลกระท่ (Impact) ท่�เกิ่ขึ�นจากการ่ำาเนินงานขำง สสวท. ทั�งในแง่ขำง
้ลกระท่ทางเศรษฐกิจ (Economic Impact) ้ลกระท่ทางสังัม (Social Imapact) เั่�ำใุ�แส่งเป็น้ลงาน
หร่ำัวามสำาเร็จขำงำงั์กร ท่แ� ส่งถึงัวามม่ัณ
ุ ั่า ม่ประโยุน์ขำงำงั์กรขำงสังัมและประเทศและท่ส� าำ ััญ เั่ำ� นำา
ข�ำม้ลไปประกำ่การขำง่ประมาณในแิ่ละปี โ่ย้้่� ริหาริ�ำงัั่เล่ำก้ล้ลิิิ่าง ๆ ท่� สสวท. สามารถสร�าง้ล้ลิิไ่�
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และัั่เล่ำก้ล้ลิิท่เ� ป็น้ลงานสำาััญิามภารกิจขำง สสวท. เั่ำ� เป็นฐานในการัิ่ม้ลั่า้ลกระท่ทางเศรษฐกิจ
(Economic Impact) ้ลกระท่ทางสังัม (Social Impact) ขำงำงั์กร โ่ยในเ่่�ำงิ�นำาจจะศึกษาแนวทางจาก
ำงั์กรท่ม� ่่ท่าทและภารกิจเหม่ำนหร่ำใกล�เั่ยงกั่ สสวท. เั่�ำนำามาประยุกิ์ใุ�ให�เข�ากั่่ริ่ทขำง สสวท.
ัวรััฒนาการใุ�เทัโนโลย่การวิเัราะห์ขำ� ม้ลจากฐานข�ำม้ลขนา่ใหญ่ (Big Data Analytics) เั่ำ� ั�นหา
ัวามิ�ำงการขำง้้ม� ส่ ว่ นไ่�เส่ยและข�ำม้ลำ่น� ๆ ท่เ� ป็นประโยุน์ิำ่ การ่ำาเนินงานขำง สสวท. สามารถนำาไปส้ก่ ารทำาแ้น
การ่ำาเนินงาน และ/หร่ำแ้นการิลา่ท่ม� ป่ ระสิทธิภาั เัิม� โำกาสในการสร�าง้ลการ่ำาเนินงานและการให�่ริการ
ท่�่่มากขึ�นแก่้้�ม่ส่วนไ่�เส่ย การปรั่ปรุงการทำางานให�เกิ่ประสิทธิภาั และสร�างัวามไ่�เปร่ย่เหน่ำั้่แข่ง
ในการแข่งขันทางการิลา่
ข�อเสนอแนะการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดำาเนินงานของ สสวท. ที�สอดคล�องกับ
พันธกิจและแผนปิิบัติการเชิงกลยุทธ์ สสวท. ประจำาปีงบประมาิ พ.ศ. 2562 – 2564
ของ สสวท.
ััฒนาศ้นย์การเร่ยนร้่� จิ ทิ ลั ระ่ัุ่าิิ่า� นวิทยาศาสิร์ ัณิิศาสิร์ และเทัโนโลย่ (IPST Learning Space)
ำย่างิ่ำเน่�ำง เั่�ำนำาเข�าเน่�ำหา และส่�ำการเร่ยนร้�ใหม่ ๆ ปรั่ปรุงัวามเสถ่ยรขำงระ่่การึึกำ่รมัร้
กรณ่ ม่ จำ า นวนัร้ เข� า ร่ ว มการำ่รมัร� ำ ม ๆ กั น เป็ น จำ า นวนมาก และสำ า รวจัวามิ� ำ งการขำง้้ � ใุ� ่ ริ ก าร
ให�ัรำ่ัลุมและเหมาะสมิามกลุ่ม้้�ใุ�่ริการประเภทิ่าง ๆ
ปรั่ปรุงส่ำ� และกระ่วนการจั่การเร่ยนร้ข� ำง สสวท. โ่ยััฒนาวิธก่ ารนำาเสนำเน่ำ� หาให�มั่ วามน่าสนใจ
กระิุ�นให�เกิ่การเร่ยนร้� ล่ัวามัำ�าั�ำนขำงเน่�ำหา ปรั่เน่�ำหาให�เข�าใจง่ายขึ�น จั่ทำาขนา่ร้ปเล่มและนำ�าหนัก
ให�สำ่ัล�ำงกั่ระ่ั่ขำงนักเร่ยน
ให�ัวามสำาััญกั่กลุ่ม้้�ปกัรำงและกลุ่มประุาุนในการส่�ำสารข�ำม้ล ประุาสัมัันธ์เ้ยแัร่ข�ำม้ล
ข่าวสาริ่าง ๆ ท่�เก่�ยวกั่วิทยาศาสิร์ ัณิิศาสิร์ และเทัโนโลย่ การ่ำาเนินงานิามัันธกิจขำง สสวท.
ปรั่ปรุงการส่�ำสารข�ำม้ลและประสานงานโ่ยิรงกั่้้�ปกัรำง โ่ยจั่กิจกรรมั่ปะกั่้้�ปกัรำง
หร่ำจั่กิจกรรมสัญจรเั่�ำั้่ัุย ระ่มัวามัิ่เห็นขำง้้�ปกัรำงในแิ่ละภ้มิภาัเก่�ยวกั่การจั่กิจกรรมิ่าง ๆ
ขำง สสวท. ท่�สำ่ัล�ำงกั่่ริ่ทหร่ำุ่วิิประจำาวันขำงันในั่�นท่�
เปิ่โำกาสให�นักเร่ยนในั่�นท่�ห่างไกล หร่ำโรงเร่ยนขนา่เล็กท่�ห่างไกล หร่ำโรงเร่ยนท่�ไม่ไ่�เป็นเัร่ำข่าย
ขำง สสวท. ไ่�มโ่ ำกาสไ่�เข�าร่วมกิจกรรมท่� สสวท. จั่ขึน� โ่ยกำาหน่โัวิ�าในการกระจายให�นกั เร่ยนในแิ่ละภ้มภิ าั
ขำงไทยม่โำกาสไ่�เข�าร่วมกิจกรรมำย่างเท่าเท่ยม
วิเัราะห์และจำาแนกัวามิ�ำงการท่แ� ิกิ่างกันในแิ่ละกลุม่ ้้ม� ส่ ว่ นเก่ย� วข�ำง และนำามาปรั่ปรุงการ่ำาเนินงาน
รวมทั�งจั่กิจกรรมหร่ำสนั่สนุนข�ำม้ลัวามร้�ให�ิรงกั่ัวามิ�ำงการนั�น โ่ยำาจแ่่งกลุม่ เป้าหมายิามระยะเวลา
เุ่น กลุม่ เป้าหมายเร่ง่่วน กลุม่ เป้าหมายระยะกลาง กลุ่มเป้าหมายระยะยาว ให�สำ่ัล�ำงิามัวามจำาเป็นและแ้น
การ่ำาเนินงานขำง สสวท. ัึง� จะุ่วยให� สสวท. เร่ยงลำา่ั่และจั่ลำา่ั่ัวามสำาััญขำงกลุม่ ้้ม� ส่ ว่ นเก่ย� วข�ำงให�เกิ่
การยำมรั่ใน่ท่าทขำง สสวท. ำย่างแท�จริง
ปรั่ปรุงการำำกแ่่การเร่ยนร้�เก่�ยวกั่วิุาุ่ววิทยาขำงระ่ัุ่ั�นประถมศึกษา เั่�ำเป็นการป้ัวามร้�
ั่น� ฐานเก่ย� วกั่สิง� มุ่ว่ ิิ ให�เยาวุนไ่�ร่ั การศึกษาและเข�าใจ ิัง� แิุ่นั� ประถมศึกษาหร่ำิัง� แิ่เ่็ก เุ่น ัวามร้เ� ก่ย� วกั่
ท่�มาหร่ำััฒนาการขำงมนุษย์และ่่เำ็นเำั่ำหน่วยท่�เล็กท่ส� ุ่ขำงสสารไม่ใุ่โมเลกุล เป็นิ�น
จั่ทำาส่�ำการเร่ยนการสำนโ่ยัำานึงถึงัวามุำ่และการสนใจเร่ยนร้�ท่�แิกิ่างระหว่างเัศุาย-หญิง
เั่�ำให�ส่�ำการเร่ยนการสำนวิุาวิทยาศาสิร์ ัณิิศาสิร์ และเทัโนโลย่ขำง สสวท. ม่ัวามน่าสนใจและจ้งใจ
ให�ำยากเร่ยนร้�
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ั�นหาวิธ่การประเมินัวามร้�ัวามเข�าใจวิุาุ่ววิทยาและวิุาิิสิกส์ขำงเ่็กนักเร่ยนในแิ่ละระ่ัุ่ั�น
การศึกษา และนำา้ลท่ไ� ่�มาเปร่ย่เท่ย่กั่การสำารวจ “ร�ำยละัวามร้ั� วามเข�าใจเก่ย� วกั่วิทยาศาสิร์และเทัโนโลย่
(Scientiic Literacy) ขำงเยาวุน” เั่ำ� หาสาเหิุและหาแนวทางปรั่ปรุงหลักส้ิรหร่ำส่ำ� การเร่ยนการสำน โ่ยใุ�
เทัโนโลย่สารสนเทศหร่ำ่ิจทิ ลั ท่น� า่ สนใจ เข�าใจง่าย และกระิุน� ให�เยาวุนำยากเร่ยนร้� เั่ำ� ให�เยาวุนนำาัวามร้ท� ไ่� ่�
ไปประยุกิ์ใุ�ในุ่วิิประจำาวันไ่�

การวิเคราะห์
ด�านการเงิน
รายงาน

สสวท. ม่รายไ่�จากการ่ำาเนินงานในปีง่ประมาณ ั.ศ. 2562 จำานวน 1,532.14 ล�าน่าท ประกำ่่�วย
รายไ่�จากเงินง่ประมาณ จำานวน 1,329.95 ล�าน่าท รายไ่�จากการขายสินั�าและ่ริการ จำานวน 26.60 ล�าน่าท รายไ่�
จากการำุ่หนุนและ่ริจาั จำานวน 22.89 ล�าน่าท และรายไ่�ำน่� จำานวน 152.70 ล�าน่าท และม่ัา่ ใุ�จา่ ยจากการ
่ำาเนินงานในปีง่ประมาณ ั.ศ. 2562 จำานวน 2,053.23 ล�าน่าท ประกำ่่�วย ั่าใุ�จา่ ยเงินำุ่หนุน่�านุ่ัลากร
จำานวน 318.27 ล�าน่าท ั่าใุ�จ่ายเงินำุ่หนุน จำานวน 1,290.55 ล�าน่าท และั่าิำ่แทน ั่าใุ�สำย ั่าวัสุ่
ั่าสาธารณ้ปโภัขำง สสวท. จำานวน 444.41 ล�าน่าท
สรุป้ลการ่ำาเนินงานประจำาปีง่ประมาณ ั.ศ. 2562 ม่รายไ่�ส้ง (ิำ�า) กว่าั่าใุ�จ่าย จำานวน (521.09)
ล�าน่าท ปีง่ประมาณ ั.ศ. 2562 สสวท. ไ่�รั่รายไ่�จากง่ำุ่หนุนมาแล�ว จำานวน 1,329.95 ล�าน่าท
ัึ�งประกำ่่�วย เงินำุ่หนุนั่าใุ�จ่ายุ่ัลากร จำานวน 147.72 ล�าน่าท เงินำุ่หนุนั่าใุ�จ่าย่ำาเนินงาน จำานวน
433.07 ล�าน่าท เงินำุ่หนุนทุนการศึกษา จำานวน 519.59 ล�าน่าท และเงินำุ่หนุนม้ลนิธโิ ำลิมปิกวิุาการฯ (สำวน.)
จำานวน 229.57 ล�าน่าท และในปีง่ประมาณ ั.ศ. 2562 สสวท. ไ่�ร่ั ำนุมิั เิ งินกำงทุนส่งเสริมจากัณะกรรมการ
สสวท. จำานวน 716.02 ล�าน่าท เั่�ำใุ�จ่ายในส่วนท่�ไม่ไ่�ร่ั จั่สรรจากรัฐ่าล

รายการ

งบประมาณ
(ล�าน่าท)

กองทุนส่งเสริมฯ
(ล�าน่าท)

ริม
(ล�าน่าท)

งุ่่ัลากร

147.72

160.55

308.27

ง่่ำาเนินการ

433.07

186.37

619.44

ทุนการศึกษา

519.59

385.70

905.29

ม้ลนิธิ สำวน.

229.57

-

229.57

-

27.57

27.57

1,329.95

760.19

2,090.14

ง่ลงทุน
ริม
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แผนยุทธศาสตร์
และเป้าหมายการปิิบัติงานของ สสวท.
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป

แ้นพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที� 12

นโยบายรัฐบาล

ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ

ยุทธศาสตร์ สสวท.

ยุทธศาสตร์ที� 6

การปรั่สมุ่ลและััฒนา
ระ่่การ่ริหารจั่การภาัรัฐ

ยุทธศาสตร์ที� 3 การััฒนาและเสริมสร�างศักยภาัทรััยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์ที� 1 การเสริมสร�างและััฒนาศักยภาัทุนมนุษย์

นโยบายเร่งด่วนเรื�ำงที� 7

การเิร่ยมันไทยส้่ศิวรรษท่� 21

ยุทธศาสตร์ที� 3

ยุทธศาสตร์ที� 4

นโยบายหลักด้านที� 8

การปิิร้ปการ่ริหารจั่การภาัรัฐ

ยุทธศาสตร์ที� 2

ยุทธศาสตร์ที� 6

การััฒนาและเสริมสร�าง
ศักยภาัันิลำุ่่วงุ่วิิ

การสร�างโำกาสทางการศึกษาิ่ำเน่�ำง
ิลำุ่่วิิำย่างทั�วถึงและเท่าเท่ยม

การ้ลิ ิ และัั ฒ นากำ า ลั ง ันรวมทั� ง
งานวิจัยและนวัิกรรมท่�สำ่ัล�ำงกั่
ัวามิ�ำงการขำงการััฒนาประเทศ

ยุทธศาสตร์ที� 1

ยุทธศาสตร์ที� 2

ยุทธศาสตร์ที� 4

การััฒนาหลักส้ิร ส่ำ� และกระ่วนการ
จั ่ การเร่ ย นร้ � ท่� เ น� น ปิิ ่ั ิิ ก ารและ
การสร�างัวามเข�าใจในระ่ั่ท่�เหมาะสม
กั่นักเร่ยนแิ่ละกลุ่ม โ่ยใุ�เทัโนโลย่
ิ่าง ๆ

การขั่เัล่�ำนการััฒนาและยกระ่ั่
การเร่ ย นการสำน่� า นวิ ท ยาศาสิร์
ัณิิศาสิร์ และเทัโนโลย่้า่ นเัร่ำข่าย
สสวท. ให�มั่ ณ
ุ ภาัทัว� ประเทศำย่างเป็น
ระ่่

นโยบายหลักด้านที� 11

การปิิร้ปกระ่วนการเร่ยนร้�และ
การัั ฒ นาศั ก ยภาัขำงันไทย
ทุกุ่วงวัย

การเร่ ง รั ่ ัั ฒ นาและส่ ง เสริ ม ้้ � ม่
ัวามสามารถัิ เ ศษ่� า นวิ ท ยาศาสิร์
ัณิิศาสิร์ และเทัโนโลย่ เั่ำ� เป็นกำาลัง
ในการััฒนาประเทศ่�วยวิทยาศาสิร์
เทัโนโลย่ และนวัิกรรมิามนโย่าย
ประเทศไทย 4.0

การััฒนาระ่่่ริหารจั่การ
ให�มป่ ระสิทธิภาั

ยุทธศาสตร์ที� 5

การส่ ง เสริ ม ภาัลั ก ษณ์ ำ งั์ ก รและ
ประสานัวามร่ ว มม่ ำ กั ่ หน่ ว ยงาน
ท่� เ ก่� ย วข� ำ ง เัิ� ม การยำมรั ่ สสวท.
ในฐานะ้้�นำาการเปล่�ยนแปลงการเร่ยนร้�
่� า นวิ ท ยาศาสิร์ ัณิ ิ ศาสิร์ แ ละ
เทัโนโลย่ขำงเยาวุนให�ทนั สมัย

ยุทธศาสตร์ที� 3

การขั่เัล่ำ� นกระ่วนการเร่ยนการสำน
วิทยาศาสิร์ ัณิิศาสิร์และเทัโนโลย่
ให�เน�นัวามเข�าใจ ลงม่ำปิิ่ัิิการ และ
สามารถนำาไปใุ�จริงทั�งในและนำกระ่่
ิามแนวทาง สสวท.
82
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ยุทธศาสตร์ที� 2

ตัวชี้วัด คาเป้าหมาย
และ

พัฒนาหลักสูตร สื�ำ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ที�เน้นปิิบัติการ และการสร้าง
ความเข้าใจในระดับที�เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละกลุ่ม โดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ

้ัิ้ี�ิัั

หน่ิยนับ

้ัิ้ี�ิัั

ยุทธศาสตร์ที� 1

ค่าเป้าหมาย
2562

2563

2564

ริม

1. จำานวนหลักส้ิร ส่ำ� และกระ่วนการจั่การเร่ยนร้�
วิทยาศาสิร์ ัณิิศาสิร์ และเทัโนโลย่ทม่� ั่ ณ
ุ ภาั
ิามมาิรฐานสากล เน�นการัิ่วิเัราะห์ แก�ปัญหา
และการนำาไปใุ�

ุิ�นงาน

440

440

480

1,360

2. จำานวนิ�นแุุ่่่การเร่ยนการสำนนำกุั�นเร่ยน
ท่�เน�นกระ่วนการัิ่ ิามแนวทาง สสวท.

ุิ�นงาน

50

50

50

150

3. ร�ำยละขำงส่�ำและกิจกรรมในร้ปแ่่่ิจิทัลและ
e-Learning ท่�สามารถเ้ยแัร่ไ่�ำย่างม่ัุณภาั

ร�ำยละ

60

70

80

80

4. ระ่ั่ัวามัึงัำใจขำง้้�ใุ�หลักส้ิร ส่�ำ
และกระ่วนการจั่การเร่ยนร้�ขำง สสวท.

ระ่ั่

3.80

3.90

4.00

ขับเคลื�ำนการพัฒนาและยกระดับการเรียนการสำนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี ้่านเครืำข่าย สสวท. ให้มีคุณภาพทั�วประเทศำย่างเป็นระบบ

4.00

5. จำานวนเัร่ำ� งม่ำการวั่และประเมิน้ลเท่ย่มาิรฐาน
ระ่ั่ประเทศและระ่ั่นานาุาิิ ท่ม� ่ัุณภาั

ฉ่ั่

13

12

12

37

6. เกณิ์การจั่ทำาส่�ำการเร่ยนร้�ท่�ม่ัุณภาั
เท่ย่มาิรฐานสากล

ฉ่ั่

-

1

-

1

1. ร�ำยละขำงกำาลังันท่�ไ่�รั่การสนั่สนุนจาก สสวท.
ม่ัวามสามารถในการจั่การเร่ยนร้�วิทยาศาสิร์
ัณิิศาสิร์ และเทัโนโลย่
2. ร�ำยละขำงัร้ท่�ไ่�รั่การััฒนา/ึึกำ่รม/ให�ัวามร้�
ิามโัรงการ สสวท. จั่ขึ�นและสามารถเป็นแกนนำา
ให� สสวท. ไ่�ำย่างเหมาะสม
3. จำานวนหน่วยงานภาัเำกุนท่ส� ง่ เสริมสนั่สนุนการจั่
การเร่ยนร้�วิทยาศาสิร์ ัณิิศาสิร์ และเทัโนโลย่
4. จำานวนหน่วยงานภาัราุการส่วนิ่าง ๆ ท่�ร่วม
่ำาเนินงานและสนั่สนุนการจั่การเร่ยนร้�
วิทยาศาสิร์ ัณิิศาสิร์ และเทัโนโลย่
5. ร�ำยละขำงัร้ท่�ใุ�หนังส่ำและั้่ม่ำัร้ ขำง สสวท.
6. ร�ำยละขำงนักเร่ยนท่�ใุ�หนังส่ำเร่ยนและ/หร่ำส่�ำ
วิทยาศาสิร์ ัณิิศาสิร์ และเทัโนโลย่ขำง สสวท.
7. ร�ำยละขำงสถานศึกษาท่�ใุ�หลักส้ิร ส่�ำ และ
กระ่วนการจั่การเร่ยนร้�่�านวิทยาศาสิร์
ัณิิศาสิร์ และเทัโนโลย่ขำง สสวท.
8. ม่ระ่่การ่ริหารจั่การเัร่ำข่ายเั่�ำส่งเสริม
การจั่การเร่ยนร้�ส้่สถานศึกษาำย่างม่ประสิทธิภาั
9.จำานวนโรงเร่ยนิ�นแ่่ สสวท. ทั�งประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา

ยุทธศาสตร์ที� 3

หน่ิยนับ

80

85

90

90

ร�ำยละ

60

70

80

80

หน่วยงาน
(สะสม)

10

20

30

30

หน่วยงาน
(สะสม)

10

20

30

30

ร�ำยละ

65

70

80

80

ร�ำยละ

50

60

70

70

ร�ำยละ

60

70

80

80

ระ่่

10

12

14

36

โรงเร่ยน

20

40

60

120

ขับเคลื�ำนกระบวนการเรียนการสำนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้เน้นความเข้าใจ
ลงมืำปิิบัติการ และสามารถนําไปใช้จริงทั้งในและนำกระบบ ตามแนวทาง สสวท.

1. จำานวนสมาัมวิุาุ่ัและสถา่ันิ่าง ๆ ท่ั� ฒ
ั นา
และจั่การเร่ยนการสำนนำกุัน� เร่ยน
ท่�เหมาะสม ิามแนวทาง สสวท.
2. จำานวนเัร่ำ� งม่ำในการสำ่ัั่เล่ำกเข�า
มหาวิทยาลัยให�สำ่ัล�ำงกั่กระ่วนการ
จั่การเร่ยนการสำนิามแนวทาง สสวท.
3. จำานวนัรั�ง้้�เข�าใุ�หลักส้ิร ส่�ำ และกระ่วนการ
จั่การเร่ยนร้�ในร้ปแ่่่ิจิทัลและ e-Learning
ท่�เ้ยแัร่
สสวท. : หลักสูตรครบชั้นตั้งแตปฐมวัยถึง ม. 6

ริม

ร�ำยละ

้ัิ้ี�ิัั

84

2562

ค่าเป้าหมาย
2563
2564

2562

ค่าเป้าหมาย
2563
2564

ริม

แห่ง/สถา่ัน

100

200

400

700

ฉ่ั่

5

5

5

15

ล�านัรั�ง

8

9

10

27

หน่ิยนับ

85
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บัญชี
และรายงานการเงิน

เร่งรัด พัฒนา และส่งเสริมู้้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี เพื�ำเป็นกําลังในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ตามนโยบายประเทศไทย 4.0

ยุทธศาสตร์ที� 4

้ัิ้ี�ิัั
1. จำานวนนักวิทยาศาสิร์ นักวิจัย นักเทัโนโลย่ นักนวัิกรรม
และ้้เ� ุ่ย� วุาญ่�านวิทยาศาสิร์ ัณิิศาสิร์ และเทัโนโลย่
ัึง� ไ่�จากการสร�างนักเร่ยน นักศึกษาท่ม� ่ัวามสามารถัิเศษ
ท่�ััฒนาโ่ย สสวท.
2. ร�ำยละขำงนักเร่ยนทุน้้ม� ั่ วามสามารถัิเศษ ัสวท. และ
โำลิมปิกวิุาการท่ส� ำาเร็จการศึกษาและทำางานในหน่วยงาน
ท่�กำาหน่่�านวิทยาศาสิร์ ัณิิศาสิร์ และเทัโนโลย่
และม่ั่าิำ่แทนท่�เหมาะสม
3. ร�ำยละขำง้้�ม่ัวามสามารถัิเศษ่�านวิทยาศาสิร์ ัณิิศาสิร์
และเทัโนโลย่ ัึ�งััฒนาโ่ย สสวท. ท่�ไ่�ร่ั รางวัลเุิุ่้เก่ยริิ
ในระ่ัุ่าิิและนานาุาิิ
4. ร�ำยละขำงัร้ท่�ม่ัวามสามารถัิเศษ่�านวิทยาศาสิร์และ
ัณิิศาสิร์ (สัวั.) ท่�ไ่�ร่ั รางวัลเุิุ่้เก่ยริิในระ่ัุ่าิิ
และนานาุาิิ และเป็น้้�นำาการเปล่�ยนแปลงไ่�
5. ร�ำยละขำง้้�ม่ัวามสามารถัิเศษ่�านวิทยาศาสิร์
ัณิิศาสิร์ และเทัโนโลย่ไ่�ร่ั การััฒนาและส่งเสริม
ำย่างิ่ำเน่�ำงในระ่ั่ิ่าง ๆ

ยุทธศาสตร์ที� 5
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หน่ิยนับ

รายงานของผู�สอบ

ค่าเป้าหมาย
2562

2563

2564

ริม

ัน
(สะสม)

6,500

7,000

7,500

7,500

ร�ำยละ

10

20

30

30

ร�ำยละ

10

20

30

30

ร�ำยละ

10

20

30

30

ร�ำยละ

60

70

80

80

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที� 30 กันยายน 2562

ส่งเสริมภาพลักษณ์ำงค์กรและประสานความร่วมมืำกับหน่วยงานที�เกี�ยวข้ำง
เพิ�มการยำมรับ สสวท. ในฐานะู้้นําการเปลี�ยนแปลงการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ขำงเยาวชนให้ทันสมัย

ค่าเป้าหมาย
2563
2564

้ัิ้ี�ิัั

หน่ิยนับ

1. ร�ำยละขำงุ่ัลากรม่ัวามร้� ัวามสามารถ ม่ัวามเุ่�ยวุาญ
เฉัาะทางในสายงาน และสามารถเป็น้้น� ำาการเปล่�ยนแปลงไ่�
2. จำานวนนวัิกรรม ้ลงานทางวิุาการ หร่ำทรััย์สินทางปัญญา
(IP) ท่�สร�างจากุ่ัลากร สสวท.
3. จำานวนระ่่่ริหารจั่การและ่ริการในร้ปแ่่เทัโนโลย่
สารสนเทศท่�ทันสมัยและม่ัุณภาั
4. ระ่ั่ัวามัึงัำใจขำงส่วนราุการ หน่วยงานิ่าง ๆ
ท่เ� ก่ย� วข�ำง ในการทำางานร่วมกั่ สสวท.
5 ระ่ั่การยำมรั่ในข�ำม้ลข่าวสารและ้ลงานขำง สสวท.
6. ร�ำยละขำงเยาวุนกลุ่มเป้าหมายท่�ม่ัวามิระหนักและ
เห็นัวามสำาััญขำงการเร่ยนร้�วิทยาศาสิร์และเทัโนโลย่
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