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บทนํา 

1.1 ความเปนมา 

 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ไดจัดตั้งข้ึนเม่ือวันท่ี 16 มกราคม 2515 

เพ่ือดําเนินงานเก่ียวกับการจัดการศึกษาดาน วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ภายใตความชวยเหลือ

จากโครงการพัฒนาการศึกษาแหงสหประชาชาติ (United Nation Development Program : UNDP) 

ปจจุบันเปนหนวยงานของรัฐในกํากับกระทรวงศึกษาธิการตามพระราชบัญญัติสถาบันสงเสริมการสอน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พ.ศ. 2541 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548 มีสถานะเปนนิติบุคคลและเปน

หนวยงานของรัฐท่ีไมเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และไมเปน

รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอ่ืนมีบทบาทหนาท่ีเก่ียวกับการสงเสริมการ

จัดการเรียนการสอนทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีทุกระดับการศึกษา โดยเนนการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน รวมท้ังภารกิจอ่ืนท่ีเปนการพัฒนาการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีของ

ประเทศไทยใหเขมแข็งยิ่งข้ึน 

1.2 วัตถุประสงคของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 

 ตามพระราชบัญญัติสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พ.ศ. 2541 แกไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548  ไดกําหนดวัตถุประสงคของสถาบันไวดังนี้ 

1. ริเริ่ม ดําเนินการ สงเสริม ประสาน และจัดใหมีการศึกษาคนควา วิจัย และพัฒนาหลักสูตร วิธีการ

เรียนรู วิธีสอนและการประเมินผลการเรียนการสอน เก่ียวกับวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีทุก

ระดับการศึกษา โดยเนนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนหลัก 

2. สงเสริม ประสาน และจัดใหมีการพัฒนาบุคลากร การฝกอบรมครู อาจารย นักเรียน นิสิตและ

นักศึกษา เก่ียวกับการเรียนการสอนและการคนควาวิจัยทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 

3. สงเสริม ประสาน และจัดใหมีการคนควา วิจัย ปรับปรุง และจัดทําแบบเรียน แบบฝกหัด เอกสาร

ทางวิชาการและสื่อการเรียนการสอนทุกประเภท ตลอดท้ังประดิษฐอุปกรณเก่ียวกับวิทยาศาสตร คณิตศาสตร

และเทคโนโลย ี

4. สงเสริมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพและการประเมินมาตรฐานการศึกษา ทางดานวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตรและเทคโนโลยีในสถานศึกษา 

5. พัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ตลอด

ท้ังการสงเสริมการผลิตครู อาจารย ท่ีมีความสามารถพิเศษทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 

6. ใหคําปรึกษาแนะนําแกกระทรวง ทบวง กรม สวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน หนวยงานอ่ืนของรัฐ 

หรือหนวยงานของเอกชนท่ีมีหนาท่ีเก่ียวกับการจัดการศึกษา หรือสถานศึกษาเฉพาะในเรื่องท่ีเก่ียวกับอํานาจ

หนาท่ีตาม 1 ถึง 5 
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1.3 นโยบาย ยุทธศาสตร และแผนพัฒนาของประเทศ ที่เกี่ยวของกับการเรียนรูวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ 

สสวท. เปนองคกรในกํากับกระทรวงศึกษาธิการหรืออีกนัยหนึ่งเปนกลไกของรัฐ ในการสงเสริมการ

สอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ดังนั้น สสวท. จึงตองกําหนดแผนยุทธศาสตรท่ีสามารถสนับสนุน

การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามแผนและนโยบายสําคัญ เชน ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 

2580) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนปฏิรูปประเทศ (พ.ศ. 2561-2565) 

แผนการศึกษาแหงชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 

2560-2564) แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบายของ

รัฐบาล  (ราง) แผนแมบทดานการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ของประเทศ ป พ.ศ. 2560 - 2579 ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 

2579) และกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) เปนตน 

นอกจากนี้ตองศึกษาวิเคราะหสถานการณสําคัญในปจจุบัน รวมท้ังแนวโนมในอนาคต 

1) ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) มีสาระสําคัญดานการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร

และเทคโนโลยีของประเทศ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย โดยมีเปาหมายคือ 

คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 และมีตัวชี้วัดคือ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 

2) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) มีสาระสําคัญดานการ 

เรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ ดังนี้ 

 ประเด็นยอยท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู โดยมีเปาหมาย คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพ

ตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะท่ีจําเปนของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแกปญหา 

ปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝเรียนรูอยาง

ตอเนื่องตลอดชีวิต 

3) แผนการปฏิรูปประเทศ (พ.ศ. 2561 – 2565) ดานการศึกษา  

โดยมีวัตถุประสงครวม 

1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา (enhance quality of education) 

2. ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา (reduce disparity in education 

3. มุงความเปนเลิศและสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ (leverage excellence 

and competitiveness) 
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4. ปรับปรุงระบบการศึกษาใหมีประสิทธิภาพของการใชทรัพยากร เพ่ิมความคลองตัวใน การรองรับ

ความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสรางเสริมธรรมาภิบาล (improve Efficiency, Agility 

and Good governance) 

มีสาระสําคัญดานการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ ดังนี้ 

 เรื่องท่ี 4 : การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครู 

และอาจารย มีเปาหมายคือครู บุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนาความรูและทักษะ และ

สมรรถนะในการปฏิบัติ หนาท่ีของตนอยางตอเนื่อง เพ่ือความกาวหนาทางวิชาชีพดวยระบบ

และวิธีการท่ีหลากหลายและเหมาะสม ในการพัฒนาแตละกลุม โดยคํานึงถึงการปฏิบัติงาน

ในพ้ืนท่ีหางไกล เสี่ยงภัย ยากลําบาก และทุรกันดารให ไดรับความสะดวกในการพัฒนา 

 เรื่องท่ี 5 : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 

21 มีเปาหมายคือ การจัดการศึกษาทุกระดับใชหลักสูตรท่ีเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ และ

แนวทางการจัด การเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผูเรียน 

 เรื่องท่ี 7 : การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู โดยการพลิกโฉมดวยระบบดิจิทัล 

(Digitalization for Educational and Learning Reform มีเปาหมายคือเพ่ือใชประโยชน

จากแหลงขอมูลความรูตางๆ ท่ีมีอยูและจะมีการสรางข้ึนตอไป ท้ังใน ประเทศ และตาง

ประเทศ ใหสามารถใชประโยชนไดอยางกวางขวางและท่ัวถึง ท้ังเปนท่ีรวบรวมขอมูลสื่อ การ

เรียนรูเดิมท่ีมีอยูแลว 

4) แผนการศึกษาแหงชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) 

แผนการศึกษาแหงชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) มีสาระสําคัญดานการเรียนรูวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือสรางขีด

ความสามารถในการแขงขันของประเทศ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนกลไกท่ีสําคัญยิ่ง

ในการนําประเทศเขาสูสังคมโลกในศตวรรษท่ี 21 การเตรียมความพรอมกําลังคนท้ังดาน

ความรู  ทักษะ สมรรถนะท่ีจําเปนใหสามารถปรับตัวและรู เทาทันตอกระแสความ

เปลี่ยนแปลงของโลกท่ีมีพลวัต 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกๆ ชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

คนไทยทุกคนควรไดรับการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพและความสามารถของแตละบุคคลตาม

ความถนัด ความตองการและความสนใจ 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 

การศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานสําหรับประชากรเปนกลไกหลักสําคัญในการขับเคลื่อน
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การพัฒนาประเทศ จึงตองมีการเพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาของ

ผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย 

 ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา จําเปนตองบริหาร

และจัดการทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

5) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีสาระสําคัญดานการเรียนรู 

วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุน ตองใหความสําคัญกับการ

วางรากฐานการพัฒนาคนใหมีความสมบูรณ เริ่มต้ังแตกลุมเด็กปฐมวัยท่ีตองพัฒนาใหมี

สุขภาพกายและใจท่ีดี มีทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรู และทักษะชีวิต 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม ความกาวหนา

ทางเทคโนโลยีท่ีเอ้ือประโยชนตอผูท่ีสามารถเขาถึงซ่ึงสวนใหญเปนกลุมท่ีมีทักษะสูงทําให

สามารถไดรับผลตอบแทนสูงข้ึนและท้ิงหางจากผู ท่ีขาดทักษะและไมสามารถเขาถึง

เทคโนโลยีได ขณะเดียวกันเทคโนโลยีก็สามารถทําใหผูท่ีอยูหางไกลสามารถเขาถึงการศึกษา 

ความรู และบริการสาธารณสุขได 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางย่ังยืน ประเทศ

ไทยจะสามารถแขงขันในตลาดโลกไดนั้นตองเนนการพัฒนาและใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี

และนวัตกรรมข้ันกาวหนาท่ีเขมขนมากข้ึน  

 ยุทธศาสตรท่ี 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม การพัฒนาดาน

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศไทยจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองปรับ

รูปแบบการดําเนินงานใหมุงเนนความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชนในการลงทุนเพ่ือการ

วิจัยและพัฒนาโดยกําหนดประเด็นวิจัยของชาติ 

6) แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีสาระสําคัญดานการ 

เรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัด และประเมินผล 

เพ่ือใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงข้ึน สามารถทองจําและนําสิ่งท่ีจําไปฝกคิด

วิเคราะห คิดสังเคราะห คิดในเชิงสรางสรรค และแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได มีทักษะการทํางาน

รวมกับผูอ่ืน สอดคลองกับทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21  
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 ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิต พัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา สามารถผลิตครู

ไดสอดคลองกับความตองการในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท มีครูครบตามเกณฑ 

และมีครูท่ีจบตรงวุฒิตามสาขาวิชาท่ีสอน  

 ยุทธศาสตรท่ี 3 ผลิตและพัฒนากําลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคลองกับความตองการ

ของการพัฒนาประเทศ การผลิตและพัฒนากําลังคนดานอาชีวศึกษา และดานวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพ เพ่ิมจํานวนบัณฑิตในสาขาวิชาชีพท่ีขาดแคลน มีสมรรถนะ มีความรู

ความสามารถในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถแขงขันไดในระดับสากล 

ประชาชนไดรับการฝกอาชีพตามความถนัดและความสนใจ รวมท้ังมีผลงานวิจัยและ

นวัตกรรมท่ีสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรูอยางตอเนื่อง

ตลอดชีวิต โดยทุกคนสามารถเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยางเทาเทียมกันในทุกระดับและ

ประเภทการศึกษา ไดรับการสนับสนุนคาใชจายตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานและสามารถเรียนรูจากแหลงเรียนรูไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

7) คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทรโอชา แถลงตอรัฐสภา 

นโยบายหลัก 12 ดาน 

ขอ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย 

8.1 สงเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธใหม 

8.4 ดึงดูดคนเกงจากท่ัวโลกเขามารวมทํางานกับคนไทยและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษ 

8.5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมท่ีตอบโจทยการพัฒนาประเทศ 

8.6 สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาทักษะทุกชวงวัย 

นโยบายเรงดวน 12 เรื่อง 

ขอ 7 การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 

 โดยสรางแพลตฟอรมการเรียนรูใหม ในระบบดิจิทัล ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรูมุงสูระบบ

การเรียนการสอนวิทยาศาสตร เทคโนโลยี ดานวิศวกรรม คณิตศาสตร โปรแกรมเมอร และภาษาตางประเทศ 

สงเสริมการเรียน ภาษาคอมพิวเตอร (Coding) ตั้งแตระดับประถมศึกษา การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพในทุก

ตําบล สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรออนไลนของสถาบันการศึกษาตาง ๆ เพ่ือแบงปนองคความรู ของ

สถาบันการศึกษาสูสาธารณะ เชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ  สรางนักวิจัยใหมและน

วัตกรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ  สรางความรูความเขาใจการใชเทคโนโลยี

ดิจิทัล สื่อออนไลน และโครงขายสังคมออนไลนของคนไทย เพ่ือปองกันและลดผลกระทบในเชิงสังคม ความ

ปลอดภัย อาชญากรรมทางไซเบอร และสามารถ ใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือในการกระจายขอมูลขาวสารท่ี
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ถูกตอง การสรางความสมานฉันท  และความสามัคคีในสังคม รวมท้ังปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมท่ีจําเปนใน

การดําเนินชีวิต 

8) (ราง) แผนแมบทดานการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและ 

เทคโนโลยีของประเทศ ป พ.ศ. 2560 – 2579 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีระดับการศึกษาปฐมวัย การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและอาชีวศึกษา พัฒนาและ

สงเสริมเยาวชนผูมีความสามารถพิเศษทางดานวิทยาศาสตรตั้งแตระดับปฐมวัยจนถึงระดับ

มัธยม-ศึกษาตอนปลาย และมีหนวยงานท่ีรับผิดชอบหลักในการเสาะหาและพัฒนาสงเสริม

เยาวชนกลุมนี้อยางเปนระบบ ถูกตอง เหมาะสม และเต็มตามศักยภาพเปนรายบุคคล 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีระดับอุดมศึกษา ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีในหลักสูตรท่ีเขมขนและตรงกับ

ความตองการของประเทศ และผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก (หรือผูมีทักษะการวิจัยและ

พัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมข้ันสูง) จากผูมีความสามารถพิเศษทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (หรือไดรับการพัฒนาศักยภาพ) เพ่ือเปนนักวิทยาศาสตร      นัก

เทคโนโลยี นักวิจัยและนักนวัตกรรม เพ่ิมสูงข้ึนเปนลําดับ  

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเขา

ปฏบัิติงานในหนวยวิจัยและนวัตกรรม มีผูมีความสามารถพิเศษฯ มาเปนกําลังคนท่ีมีทักษะ

ข้ันสูงดานการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมตามแผนของ

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปสูประเทศไทย 4.0 ในป พ.ศ. 2579 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางเสนทางอาชีพ (Career Path) สภาพแวดลอมและระบบ

สนับสนุน (Eco-systems) ท่ีเหมาะสมสําหรับผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี สรางแรงจูงใจใหนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษฯ เขาสูกําลังคนดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศใหพรอมในภาคอุตสาหกรรม 4.0 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 กลไกการบริหารการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสูแผนพัฒนากําลังคนของประเทศ ใหมีศูนยประสานงานการ

จัดการศึกษาและการสงตอปฏิบัติงานท่ีจะเห็นภาพรวมในการพัฒนา และสงเสริมศักยภาพผู

มีความสามารถพิเศษฯ เพ่ือประโยชนในการพัฒนาการใหการศึกษาแกผูมีความสามารถ

พิเศษฯ และการสรางกําลังคนผูมีศักยภาพและทักษะข้ันสูงเขาสูการพัฒนาวิทยาศาสตร

เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศตรงตามเปาหมายและเทาทันตอการเปลี่ยนแปลง

สถานการณของประเทศและโลก (ท่ีสงผลกระทบตอความตองการกําลังคนดังกลาว ท้ังเชิง

คุณภาพและเชิงปริมาณ) 
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9) ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) 

ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) มีสาระสําคัญดานการ

เรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 ปฏิรูปภาคอุตสาหกรรมไทยสูอุตสาหกรรมท่ีขับเคล่ือนดวยปญญา เปน

การสงเสริมใหอุตสาหกรรมมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงข้ึน ดวยการยกระดับผลิตภาพ 

มาตรฐานในการผลิต และการสรางนวัตกรรมใหม ๆ โดยใชเทคโนโลยีดิจิทัลเปนเครื่องมือท่ี

สําคัญ 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 ปฏิรูปนิเวศอุตสาหกรรมรองรับอุตสาหกรรมท่ีขับเคล่ือนดวยปญญา เปน

การวางรากฐานดานปจจัยพ้ืนฐานใหพรอมขับเคลื่อนและรองรับการพัฒนานิ เวศ

อุตสาหกรรม สิ่งท่ีสําคัญคือ การพัฒนาทักษะและองคความรูของแรงงานและบุคลากรใหทัน

ตอเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในปจจุบัน 

การพัฒนาประเทศจําเปนตองใชความรวมมือจากทุกภาคสวนโดยเริ่มจากการพัฒนาองค 

  ความรู สรางเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม ๆ เพ่ือนํามาสรางเปนผลิตภัณฑ และสามารถตอ 

  ยอดไปถึงการผลิตในเชิงพาณิชยในท่ีสุด ซ่ึง แบงออกเปน 4 ระยะ คือ 

1. การพัฒนาองคความรู (Pure Science) เปนการสงเสริมใหเกิดการพัฒนาความรู

ในดานตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือเปน

รากฐานในการพัฒนานวัตกรรมตอไป ซ่ึงจะตองพัฒนาคนใหมีทักษะ ความรู 

ความสามารถในการเรียนรู คิดวิเคราะห ตลอดจนการคิดสรางสรรคสิ่งใหมๆได  

2. การสรางเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology & Innovation) ข้ันถัดมาคือ

การสรางเทคโนโลยีและนวัตกรรม เนื่องจากอุตสาหกรรมในอนาคตจะมีการแขงขัน

กันในดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีมากข้ึน ดังนั้นประเทศไทยจึงตองเรงพัฒนา

เทคโนโลยีและสรางสรรคนวัตกรรมตางๆ  

3. การพัฒนาการผลิต (Engineering) เปนการนํานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีท่ีพัฒนา

คิดคนมาไดมาสูข้ันตอนของการผลิตเพ่ือใหไดผลิตภัณฑหรือบริการตางๆ ซ่ึงจะตอง

มีการออกแบบและการวางแผนการผลิตอยางเหมาะสม 

4. การพัฒนาเชิงพาณิชย (Commerce) ข้ันสุดทายคือการพัฒนาเชิงพาณิชยเพ่ือ

สามารถขายสินคาและบริการท่ีผลิตไดและสรางรายไดใหแกประเทศ  

10) กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) 

ไดกําหนดวิสัยทัศนในอีก 20 ปขางหนา คือ “ทรัพยากรมนุษยมีคุณคาสูง สูความยั่งยืน” 

แบงการดําเนินการเพ่ือบรรลุวิสัยทัศนเปน 4 ยุคๆ ละ 5 ป ดังนี้ 
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ยุคท่ี 1 Productive Manpower (พ.ศ. 2560-2564) เปนยุคของรากฐานดานแรงงานท่ี

เปนมาตรฐานสากล สงเสริมใหแรงงานไทยมีทักษะท่ีหลากหลาย (multi-skilled) เติมทักษะใหม   

(re-skilled) และเติมทักษะดาน STEM เพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนผานในโลกของการทํางานท่ีราบรื่น 

(smooth transition) เพ่ือรองรับการพัฒนาแรงงานใหมีทักษะการเปนแรงงานในยุคประเทศไทย 4.0 

ยุคท่ี 2 Innovative Workforce (พ.ศ. 2565-2569) เปนยุคของทรัพยากรมนุษยของ

ประเทศท่ีเปนประชากรของโลก (Global citizen) เพ่ือใหแรงงานสามารถนําเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมมาใชในการเพ่ิมผลิตภาพไดอยางมีประสิทธิภาพรองรับตอประเทศไทย 4.0 อยางเต็ม

รูปแบบ 

ยุคท่ี 3 Creative Workforce (พ.ศ. 2570-2574) เปนยุคของทรัพยากรมนุษย ท่ี มี

ความคิดสรางสรรคในการสรางมูลคาเพ่ิมใหแกการทํางาน เพ่ือใหบรรลุวาระการพัฒนาท่ียั่งยืนใน

กรอบของสหประชาชาติ (SDGs) เปาหมายขอท่ี 8 “สงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีตอเนื่อง      

การจางงานเต็มท่ี (Full Employment) และมีผลิตภาพ (Productivity) และการมีงานท่ีมีคุณคา 

(Decent Work)” 

ยุคท่ี 4 Brain Power (พ.ศ. 2575-2579) เปนยุคของสังคมการทํางานแหงปญญา ใช

สติปญญาในการทํางานท่ีมูลคาสูง (High Value) เพ่ือใหมีรายไดสูง (High Income) ผลสัมฤทธิ์ท่ีคาด

วาจะไดรับคือ ประเทศสามารถหลุดพนจากกับดักรายไดปานกลาง (Middle Income Trap: MIT) 

ดวยทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณคาสูงอยางยั่งยืน 

 

1.4 สถานการณสําคัญและความกาวหนาที่เกี่ยวของในปจจุบัน 

1) การปฏิวัติทางการเรียนรู (learning revolution) 

เนื่องจากปจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในทุกๆ ดานท้ังดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม  

การดําเนินชีวิต ความกาวหนาของเทคโนโลยีทําใหตองมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระตามหลักสูตรควบคูไป

กับการพัฒนาทักษะใหมๆ ท่ีจําเปนสําหรับศตวรรษท่ี 21 โดยศตวรรษท่ี 21 นับเปนจุดเริ่มตนของการปฏิวัติ

ทางการเรียนรู (learning revolution) เปนการพลิกโฉมรูปแบบการเรียนครั้งใหญ ใหสอดรับการปฏิวัติ

ทางการสื่อสาร (communication revolution) และการปฏิวัติทางเทคโนโลยี (technology revolution) ท่ี

เกิดข้ึนอยางรวดเร็ว ซ่ึงเปนท่ีประจักษวาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( Information and 

Communication Technology – ICT) เปนสื่อกลางสําคัญท่ีผลักดันใหการปฏิวัติทางการเรียนรูเกิดข้ึนไดทุก

ท่ีทุกเวลา โดยเฉพาะเม่ือมี ICT เขามาเปนประตูสูโลกกวางทางการเรียนรู สําหรับการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

สาระวิชาก็มีความสําคัญ แตไมเพียงพอสําหรับการเรียนรู เพ่ือมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษท่ี 21 ปจจุบันการเรียนรู

สาระวิชา ควรเปนการเรียนจากการคนควาเองของศิษยโดยครูชวยแนะนําและชวยออกแบบกิจกรรมท่ีชวยให

นักเรียนแตละคนสามารถประเมินความกาวหนาของการเรียนรูของตนเองได ท้ังนี้ ไดมีการกลาวถึงการปฏิวัติ
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การเรียนรูใน 2 มิติ ไดแก (1) รูปแบบการเรียนรู และ (2) การใช ICT เปนสื่อกลางในการเรียนรูและบทบาท

ใหมของครู 

 ในกระแสของการปฏิวัติการเรียนรู (1) รูปแบบของการเรียนรูสําหรับนักเรียนไดถูกปรับเปลี่ยนเปน

อยางมาก นักเรียนไมไดถูกตีกรอบใหเรียนรูเฉพาะบทเรียนตามหลักสูตร ในทางตรงกันขามหลักคิดและเทคนิค

การเรียนรูใหมๆ ไดถูกแนะนําแกเยาวชน (2) การใช ICT เปนสื่อกลางสนับสนุนการเรียนรูของนักเรียนเพ่ิมข้ึน

อยางตอเนื่อง กิจกรรมในหองเรียนถูกปรับเปลี่ยนใหสอดคลองและเติมเต็มกับการเรียนรูนอกหองเรียน 

บทบาทและทักษะความชํานาญของครูไดพัฒนาไปในอีกรูปแบบ 

 นอกจากนี้ ผลจากการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจ สังคม และสถานการณสังคมสูงวัยขางตน สงผล

ใหทุกประเทศท่ัวโลกกําหนดทิศทางการผลิตและพัฒนากําลังคนของประเทศตนใหมีทักษะและสมรรถนะ

ระดับสูง มีความสามารถเฉพาะทางมากข้ึน สวนความตองการกําลังแรงงานท่ีไรฝมือ และมีทักษะตํ่าจะถูก

แทนท่ีดวยหุนยนตและเทคโนโลยีใหม ๆ มากข้ึน 

 การจัดการศึกษาในปจจุบันจึงตองปรับเปลี่ยนใหตอบสนองกับทิศทางการผลิตและการพัฒนา

กําลังคนดังกลาว โดยมุงเนนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหผูเรียนมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือใหไดท้ัง

ความรูและทักษะท่ีจําเปนตองใชในการดํารงชีวิต การประกอบอาชีพ และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศทามกลางกระแสแหงการเปลี่ยนแปลง 

ทักษะสําคัญจําเปนในโลกศตวรรษท่ี 21 ประกอบดวยทักษะท่ีเรียกตามคํายอวา 3Rs + 8Cs 

3Rs ประกอบดวย 

 อานออก (Reading) 

 เขียนได (WRiting) 

 คิดเลขเปน (ARithmetics) 

8Cs ประกอบดวย 

 ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ และทักษะในการแกปญหา (Critical Thinking and Problem Solving) 

 ทักษะดานการสรางสรรค และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) 

 ทักษะดานความเขาใจตางวัฒนธรรม ตางกระบวนทัศน (Cross – cultural Understanding) 

 ทักษะดานความรวมมือ การทํางานเปนทีม และภาวะผูนํา (Collaboration Teamwork and 

Leadership) 

 ทักษะดานการสื่อสาร สารสนเทศ และรูเทาทันสื่อ (Communications, Information and Media 

Literacy) 

 ทักษะดานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) 

 ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู (Career and Learning Skills) 

 ความมีเมตตา กรุณา วินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion) 
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2) สะเต็มศึกษา 

สะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM  

Education) เปนแนวทางการจัดการศึกษาท่ีบูรณาการวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีและวิศวกรรม ใน

ทุกระดับชั้นตั้งแตอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ไปจนถึงอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา โดยท่ีมุงแกไขปญหา

ท่ีพบเห็นในชีวิตจริง เพ่ือสรางเสริมประสบการณ ทักษะชีวิต ความคิดสรางสรรค และเปนการเตรียมความ

พรอมใหกับนักเรียนในการปฏิบัติงานท่ีตองใชองคความรูและทักษะกระบวนการดานวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตรและเทคโนโลยี รวมท้ังนําไปสูการสรางนวัตกรรมในอนาคต  

 ดังนั้น สะเต็มศึกษา จึงมักเนนการทําโครงการแกปญหาหรือสรางนวัตกรรมใหมๆ ท่ีบูรณาการการ

เรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี ผนวกกับแนวคิดการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยนักเรียนจะไดทํา

กิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรูความเขาใจและฝกทักษะดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี และไดนํา

ความรูมาออกแบบชิ้นงานหรือวิธีการ เพ่ือตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหาท่ีเก่ียวของกับ

ชีวิตประจําวันเพ่ือใหไดเทคโนโลยีซ่ึงเปนผลผลิตจากกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 

 สะเต็มศึกษา จะชวยใหผูเรียนท่ีไดสรางสมประสบการณในระหวางเรียนจะเปลี่ยพฤติกรรมและ

ทัศนคติดังนี้  

1. เห็นความสําคัญของการเรียนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรในการดําเนินชีวิตและจะชอบ

เรียนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  

2. มีประสบการณท่ีสามารถนําไปใชประกอบอาชีพและปฏิบัติงานทันทีในระหวางเรียนหรือ

ทันทีท่ีสําเร็จการศึกษา 

3. มีความพรอมท่ีจะศึกษาตอในสายอุดมศึกษาหรืออาชีวศึกษาตอไป รวมท้ังมีความสนใจ

ติดตามหาความรูใหมๆ ไดดวยตนเองตามแนวการศึกษาตลอดชีวิต 

หลายประเทศรวมท้ังประเทศไทยกําลังประสบปญหา เก่ียวกับการศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

หลายประการ ท่ีสําคัญไดแก  

1. จํานวนผูเรียนสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีลดลงในทุกระดับ ตั้งแตการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา นอกจากนี้การประเมินผลท้ังในระดับประเทศ และระดับ

นานาชาติท่ีบงชี้วาการศึกษาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีระดับโรงเรียนของไทย

มีคุณภาพต่ําโดยเฉลี่ย 

2. ผูสําเร็จการศึกษาสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มักจะประกอบอาชีพเปนครู อาจารย 

นักวิจัย สวนผูสําเร็จการศึกษาสายวิทยาศาสตรประยุกต มักจะประกอบอาชีพท่ีมีความนิยม

และรายไดสูงกวา เชน วิศวกร สถาปนิก แพทย ทันตแพทย เภสัชกร พยาบาล และนัก

เทคนิคการแพทย เปนตน 
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3. สําหรับประเทศไทย การศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมสนองความตองการในการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ ซ่ึงไดยกระดับเปนประเทศท่ีมีรายไดระดับปานกลาง และ

ตองการกําลังท่ีมีความรูและทักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับการผลิต 

และการบริการท่ีมีการแขงขันสูง เชน การเกษตรแบบกาวหนา การผลิตท่ีใชเทคโนโลยีชั้นสูง 

การสื่อสาร การคมนาคม การพลังงาน และการจัดการสิ่งแวดลอม ท่ีตองใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ และเครื่องจักรท่ีมีเทคโนโลยีระดับสูง ตลอดจนการจัดการโลจิสติกส เปนตน 

นโยบายและแผนวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2555 – 2564) ได

ระบุกลุมสาขาอุตสาหกรรมเดิมและอุตสาหกรรมใหมของประเทศท่ีตองการกําลังคนดานสะเต็ม ไวดังนี้ 

1. กลุมสาขาอุตสาหกรรมดั้งเดิมของประเทศจากกลุมเปาหมายหลักท่ีประเทศตองพยายาม 

รักษาเพ่ือใหเกิดการจางงานและการลงทุนอยางมีเสถียรภาพ ไดแก  

  1.1 กลุมเกษตรกรรม : ขาว มันสําปะหลัง ออย กุง ปาลมน้ํามัน ยางพารา 

  1.2 กลุมอุตสาหกรรม : เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ยานยนตและชิ้นสวนอุปกรณ 

  1.3 กลุมอุตสาหกรรมเบา : แฟชั่น (สาขาสิ่งทอและเครื่องนุงหม ผลิตภัณฑจากหนัง แกว 

       และเซรามิก อัญมณี) 

  1.4 กลุมอุตสาหกรรมท่ีใชทรัพยากรธรรมชาติ : อาหารแปรรูป ยาและสมุนไพร 

  1.5 กลุมธุรกิจบริการและการคา : บริการทองเท่ียวและสาขาตอเนื่อง (บริการสุขภาพและ 

       อนามัย บริการดานวัฒธรรมบันเทิงและกีฬา โรงแรมท่ีพัก รานอาหาร บริการเสริม 

       สุขภาพ สปา) โลจิสติกสและสาขาตอเนื่อง (ระบบราง เครื่องจักรกล เหล็กโลหะและ 

       ผลิตภัณฑ ตอเรือซอมเรือ) และบริการกอสรางและสาขาตอเนื่อง 

2. กลุมอุตสาหกรรมใหมและสาขาท่ีมีแนวโนมท่ีดี ไดแก สาขาพลังงานและพลังงานทดแทน 

ระบบเนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) และสาขาตอเนื่อง (บริการคอมพิวเตอรและซอฟแวร สิ่งพิมพและพิมพ

สกรีน) และกลุมเทคโนโลยีใหม เชน Bio Plastic, Bio Fuel, Non – Chemical Product, Bio Packaging 

และ Technical Textile เปนตน 

 เนื่องจาก สะเต็มศึกษา เปนการจัดการศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ีเปนการบูรณาการระหวาง

วิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีและวิศวกรรม เพ่ือการใชประโยชนในการประกอบอาชีพวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีของคนไทยรุนใหม ดังนั้นประเทศไทยจําเปนตองกําหนดยุทธศาสตรสะเต็มศึกษาท่ีจะพัฒนา

ระบบการศึกษาในยุคปจจุบันใหเปนระบบสะเต็มศึกษา สิ่งท่ีจําเปนตองพัฒนามี 4 ประเด็นหลักดังนี้ 

1. การมีสวนรวมของทุกภาคสวน ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ควรมีบทบาทเขามารวมจัด 

สะเต็มศึกษา เพราะหนวยงานเหลานี้จะเปนผูท่ีใชผูสําเร็จการศึกษาสายสามัญ สายอาชีวะ และสายอุดมศึกษา

ท่ีมีความรูและทักษะทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในการปฏิบัติงานเก่ียวกับการผลิต การแปรรูปและการ

ขนสงสินคาจากภาคเกษตร อุตสาหกรรม การกอสราง และการรักษาความม่ันคง ดังนั้น รัฐจึงควรออก
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มาตรการทางกฎหมาย สงเสริม หรือใหสิทธิประโยชนเพ่ือชักนําใหบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญในการ

ปฏิบัติงานในสายวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในหนวยงานตางๆ ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจเอกชน มี

โอกาสมาชวยแนะนําผูเรียนและครูใหสามารถแนะนําผูเรียน ทําโครงงานวิทยาศาสตรท่ีเก่ียวของกับกิจการ

ของหนวยงาน และใหถือวาเปนสวนหนึ่งของการดําเนินการความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร (Corporate 

Social Responsibility : CSR) 

2. หลักสูตรเชิงบูรณาการ หลักสูตรวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรจําเปนตองปรับปรุงใหเพ่ิม 

การบูรณาการ การคิดวิเคราะห และการแกปญหาในชีวิตจริง เพ่ือสรางทักษะใหกับผูเรียน ตั้งแตระดับ

ประถมศึกษาเปนตนไป ควรมีการเรียนรูนอกหองเรียน เนนกิจกรรมท่ีเก่ียวกับวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรใน

ครัวเรือน ชุมชน สถานประกอบการตางๆ  

3. ครูและผูบริหารการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตรและเทคโนโลยี จะตองมีการบูรณาการ และทําโครงงานวิทยาศาสตรเพ่ือสรางทักษะ นวัตกรรมท่ี

สามารถใชแกปญหาในชีวิตจริง ดังนั้น ครูจําเปนตองสรางสมประสบการณเพ่ิมข้ึน โดยใหมีโอกาสรับคําแนะนํา

จากผูท่ีประกอบอาชีพใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในหนาท่ีการงานอยางเชี่ยวชาญ รวมท้ังครูควรมีโอกาส

ไดเยี่ยมชมสถานท่ีปฏิบัติงานของผูเชี่ยวชาญเหลานี้ เพ่ือสรางความม่ันใจในระหวางทําโครงงานวิทยาศาสตร

และการสอนตามหลักสูตรท่ีปรับปรุงใหม 

4. การประเมินผลดานทักษะวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ระบบการประเมินผลการเรียน 

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร จะตองปรับใหเนนความคิดริเริ่มท่ีจะนําองคความรูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

มาบูรณาการในการทําโครงงานวิทยาศาสตร และหลักการเหตุผล และทฤษฎีวิทยาศาสตร 

3) แพลตฟอรมการศึกษาสําหรับประเทศไทย 4.0 

เคลตัน ครอสเต็นเซน (Claytom Christensen,2560) กลาวไววา “นักการศึกษาไดถกเถียงถึงวิธีการ

อันหลากหลายในการเขาถึงเนื้อหาของการศึกษาและกระบวนการเรียนรูในทุกระดับวาจําเปนตองมีการ

เปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยชี้ใหเห็นวาการศึกษาเรียนรูไมวาจะเปนในหรือนอกหองเรียนออนไลน มีรูปแบบ

โครงสรางชัดเจนหรือไมก็ตาม จะหลุดพนจากกระบวนการเรียนรูแบบเดิมท่ีเคยเปนมา” นั่นหมายถึงวา

แพลตฟอรมการศึกษาจะกลายเปนท่ีท่ีผูสอนและผูเรียนสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูหรือทํากิจกรรมแลกเปลี่ยน

ท่ีสรางมูลคาใหแกผูสอนและผูเรียน ดังนั้นแพลตฟอรมการศึกษาท่ีสามารถขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ไดนั้น 

ควรเปนแพลตฟอรมท่ีสรางการเขาถึงองคความรูและนวัตกรรมท่ีชวยใหผูสอนและผูเรียนมีปฏิสัมพันธกันได

สะดวกรวดเร็วข้ึนบนโลกออนไลน 

ปเตอร ฟสก  (Peter Fisk, 2560) ไดแสดงวิสัยทัศนในหัวขอ “Changing the Game of Education” 

ไววาจากแนวคิดของการใชชีวิตท่ียืนยาวข้ึน "100 Year-Life" สงผลใหรูปแบบการเรียนรูมีบทบาทมากข้ึนใน

สังคม โดยเปนการเรียนรูตอเนื่องจากโรงเรียนและมหาวิทยาลัยสูการเรียนรูในการทํางานและการเรียนรูตลอด

ชีวิต “การศึกษา 4.0” จึงเปนวิสัยทัศนสําหรับอนาคตของการศึกษาท่ีตอบสนองความตองการของ 
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“อุตสาหกรรม 4.0” หรือการปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคท่ี 4 ซ่ึงมีความเปนไปไดท่ีมนุษยและเครื่องจักรจะทํางาน

ไดใกลเคียงกันมากจนเกือบแทนท่ีกันไดและความสามารถในการใชประโยชนจากศักยภาพของเทคโนโลยี

ดิจิทัล ทําใหการเชื่อมตอกับเทคโนโลยีและขอมูลสวนบุคคลเปนไปโดยสะดวก อีกท้ังการแขงขันกันสราง

นวัตกรรมอยางไมหยุดยั้งทําใหเกิดความตองการทักษะใหมและองคความรูใหมเพ่ือใหทันกับการเปลี่ยนแปลง 

ดังนั้น ในการจัดการศึกษาจึงตองมีการทบทวน (Reeducation) แพลตฟอรมการศึกษาท่ีตอบสนอง ตอความ

ตองการดังกลาว ซ่ึงแนนอนวาแพลตฟอรมท่ีผสานความกาวหนาดานดิจิทัลและนวตักรรมการเรียนรูคือ 

รูปแบบท่ีตอบโจทยการเรียนรูสําหรับประเทศไทยในยคุ 4.0 มากท่ีสุด 

จากหองเรียนสูแพลตฟอรม 

 ปจจจุบันองคความรูในศาสตรตางๆ พัฒนาไปอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะองคความรูดานเทคโนโลยี การ

เรียนรูจึงมิไดจํากัดอยูเพียงแคการถายทอดความรูจากผูสอนสูผูเรียนซ่ึงเปนการเรียนการสอนในระบบ

หองเรียนแบบเดิม ๆ แตตองมีการนําเทคโนโลยีมาใชเปนเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน รวมท้ังการ

สงเสริมใหผูเรียนแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อการสอนทุกรูปแบบ ท้ังสื่อสิ่งพิมพมและสื่อดิจิทัล รวมกับ

การทํางานเปนกลุม และการนําสื่อสังคมออนไลน (Social Media) เขามาเปนเครื่องมือในการพัฒนาการเรียน

การสอนใหทันสมัยยิ่งข้ึน 

 จากท่ีกลาวมาขางตน คงมองเห็นแนวโนมของแพลตฟอรมการศึกษา 4.0 ท่ีผนวกเอาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เขามาใชในการสงเสริมการเรียนรูและพัฒนาเนื้อหาสาระการเรียนรูรวมกับ

การเรียนการสอนแบบมีปฏิสัมพันธ (Interactive Learning) ซ่ึงผูเรียนเปนผูควบคุมการเรียนรูของตนเอง เชน 

แพลตฟอรม e-learning หรือ Massive Open Online Courses (MOOCs) ซ่ึงเปนการจัดการเรียนการสอน

ออนไลนระบบเปดสําหรับมหาชน ท่ีคาดวาจะแพรหลายมากข้ึนในอนาคตอันใกล 

 แนวโนมท่ีเกิดข้ึนเปนผลจากการท่ีคนยุคนี้ใชชีวิตอยูกับเครื่องจักรอัจฉริยะ (Smart Machine) มาก

ข้ึน ขอมูลท่ีมีอยูท่ัวไปทําใหคนมีความรูมากข้ึน การแสวงหาความรูทําไดงายและรวดเร็วข้ึน เทคโนโลยี

ปรับเปลี่ยนชีวิตวิถีชีวิตและวิธีการทํางานของผูคนตัวแปรดานระยะทาง เวลา และสถานท่ีเปลี่ยนไป นอกจากนี้

การเชื่อมตอโลก (Global Connect) ทําใหเกิดการตื่นตัวในการเตรียมคนเพ่ืออนาคต ดังนั้นแนวโนม

กระบวนการเรียนรูหรือการศึกษาในอนาคต จึงจําเปนจะตองปรับเปลี่ยนโดยคํานึงถึงการสรางแพลตฟอรม

การศึกษาและเนื้อหาการเรียการสอนท่ีสอดรับกับองคความรูในโลกยุคใหม เชน ความรูดาน  STEM 

(Science/Technology/Engineering/ Mathematics) ซ่ึงผสมผสานความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

วิศวกรรมศาสตรและคณิตศาสตรเขาดวยกันเพ่ือการสรางนวัตกรรมไปจนถึงการประมวลผลคอมพิวเตอร 

(Computing) ท่ีเปนการเรียนเก่ียวกับโปรแกรมท่ีใชควบคุมการทํางานของเครื่องจักร เครื่องกล เพ่ือใหผูเรียน

รูจักสรางนวัตกรรมและรูเทาทันเทคโนโลยี 

 การท่ีสังคมแหงการเรียนรูยุคใหมมุงเนนใหผูเรียนมิใชเพียงไดรับความรู แตตองเปนผูท่ีสรางสรรค

นวัตกรรม ทําใหผูสอนตองพัฒนาศักยภาพของตนเองเชนกัน โดยการปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนผานความรู



14 

 

ยุคใหมท่ีเปนไปอยางรวดเร็วและไมมีท่ีสิ้นสุด ปรับแนวทางการเรียนการสอนใหสอดคลองกับพฤติกรรมของ

การเรียนท่ีเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหมเปนเครื่องมือกระตุนการเรียนรูของ

ผูเรียนซ่ึงนับเปนความทาทายอยางยิ่งสําหรับผูสอนยุคใหมในการกาวผานการเรียนการสอนในแพลตฟอรมเดิม

เขาสูระบบการเรียนการสอนแบบใหม หรือเรียกวา  Education Platform for Thailand 4.0  

Education Platform for Thailand 4.0 จึงเปนแพลตฟอรมท่ีจะสรางความเทาเทียมและท่ัวถึงดาน

การศึกษาดวยเทคโนโลยีการสื่อสาร (Communication Technology) และทรัพยากรการเรียรูแบบดิจิทัล 

(Digital Learning Resource) เพ่ือใหผูคนท้ังในเมืองและในพ้ืนท่ีชนบทหางไกลสามารถเขาถึงองคความรูท่ีมี

คุณภาพไดโดยสะดวก 

BLENDED LEARNING  

ปจจุบันแนวคิด Bring Your Own Device (BYOD) หรือการเชื่อมตออุปกรณอิเล็กทรอนิกสสวน

บุคคลเขากับระบบเน็ตเวิรกของหนวยงาน/องคกรกําลังเปนท่ีนิยมในภาคธุรกิจและมีการขยายเขาสูแวดวง

การศึกษาท่ัวโลก 

 ในป พ.ศ.2559 คณะกรรมาธิการยุโรปไดเผยแพรเอกสารเก่ียวกับการอนุญาตใหนักเรียน นิสิต 

นักศึกษานําโทรศัพทมือถือ แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอรโนตบุกสวนตัวมาใชในหองเรียนโดยชี้วามีทิศทางเชิง

บวกในหลายประเทศ และมีแนวโนมการนําแนวคิด BYOD มาใชในสถานศึกษาในยุโรปสูงข้ึนเรื่อยๆ ทวา 

Bring Your Own Device ยังเปนเรื่องยากในระบบการศึกษาไทย ปญหาสําคัญอยูท่ีบุคลากรทางการศึกษา

ของไทยจํานวนหนึ่งยังตามเทคโนโลยีไมทัน ดังท่ี ภาสกร เรืองรอง (2557) ไดใหขอเสนอแนะไวในการวิจัย

เรื่อง เทคโนโลยีการศึกษากับครูไทยในศตวรรษท่ี 21 วาควรมีการสงเสริมและเปดมุมมองของการพัฒนาครูใน

ศตวรรษท่ี 21 โดยหนวยงานท่ีเก่ียวของจะตองกําหนดนโยบายเพ่ือเปนกรอบในการผลิตและพัฒนาครู กําหนด

มาตรฐานวิชาชีพครู พัฒนาหลักสูตรครูในสถาบันอุดมศึกษาใหสอดคลองกับสภาพปจจุบันจัดอบรมใหความรู

และปรับทัศนคติของครูในการจัดการเรียนรูสมัยใหมสงเสริมใหครูนําเทคโนโลยีเขามาชวยในการจัดการเรียน

การสอนและพัฒนาตนเอง รวมท้ังใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขามาชวยในการพัฒนาครู ตลอดจน

สรางระบบการโคช (Coaching) โดยใหครูท่ีมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนเปนผูฝกปฏิบัติใหแก

ครูท่ียังขาดความชํานาญ 

 การนําระบบการโคชมาใชในยุคการศึกษา 4.0 จึงอาจเปนการลมกระดานสิ่งท่ีเคยเปนมาในอดีต จาก

เดิมท่ีครูอาวุโสเปนพ่ีเลี้ยงใหแกครูใหมหรือครูฝกสอนมาสูยุคท่ีครูรุนใหมกลายเปนโคชใหแกครูอาวุโส 

โดยเฉพาะในเรื่องเก่ียวกับเทคโนโลยีการศึกษา Blended Learning จึงนาจะเปนคําตอบท่ีดีสําหรับแวดวง

การศึกษาไทยในชั่วโมงนี้ 

Barista 4.0 กับการศึกษาไทย 

 การสรางสวนผสมท่ีกลมกลอมใหแกการเรียนการสอนแบบ Blended Learning นั้น จําเปนตอง

อาศัยบาริสตา (Barista) หรือนักชงมือฉมังท่ีจะทําหนาท่ีผสมระบบการเรียนการสอนแบบดั้งเดิม หรือ 
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Lecture-Based Learning ท่ีมีการเผชิญหนาระหวางผูเรียนกับผูสอนในชั้นเรียน (Face-to-Face) ใหผสาน

เขากับการจัดการเรียนการสอนผานระบบอินเทอรเน็ต หรือ OnlineBased Learning อยางลงตัว 

 Blended Learning จึงเปนเครื่องมือสําคัญในการแสวงจุดรวม - สงวนจุดตางระหวาง Lecture-

Based Learning กับ Online-Based Learning ท้ังยังเปนการประนีประนอมระหวางครูอาวุโสท่ีคุนเคยกับ

การเรียนการสอนแบบดั้งเดิมกับครูรุนใหมท่ีเติบโตมากับระบบอินเอรเน็ต 

 เนื่องจากในหองเรียน Blended Learning นั้น แมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนผานระบบ

ออนไลน เพ่ือใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเองอยางตอเนื่องทุกเวลาและทุกสถานท่ี ผานสื่อการเรียนการ

สอนอิเล็กทรอนิกส แตในขณะดียวกันก็ยังสนับสนุนการพบปะและแลกเปลี่ยนในหองเรียนระหวางผูสอนกับ

ผูเรียน รวมถึงผูเรียนกับผูเรียนดวยกันผานการทํางานกลุม 

 “ครู” ซ่ึงรับบทบาทบาริสตาในระบบการศึกษายุค 4.0 จึงไมเพียงตองเชี่ยวชาญในการใชเครื่องไม

เครื่องมือ ICT เพ่ือจัดการเรียนการสอน ยังตองชํานาญในการใหการศึกษาผานหองเรียนรูปแบบด้ังเดิม และ

ตองเปนนักปรุงมือฉมังเพ่ือใหรสชาติการเรียนรูท้ังสองสวนผสมผสานกันอยางกลมกลอมอีกดวย 

 Blended Learning คือคําตอบสุดทาย Blended Learning อาจดูเหมือนเปนแนวโนมใหมหรือเปน

บันไดข้ันพักระหวางการเปลี่ยนผานจากยุค Lecture-Based Learning สูยุค Online-Based Learning ของ

ไทย เนื่องจากเปนชวงเวลาท่ีมีการผสมผสานกันระหวางครูสองรุน คือครูอาวุโสกับครูรุนใหม ผานการบูรณา

การระหวางการเรียนการสอนในชั้นเรียนกับการใหความรูผานระบบออนไลน แตหลักใหญใจความของ 

Blended Learning ก็คือการคนหาเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพท่ีจะเขามาชวยเสริมการเรียนรูของผูเรียนและ

สรางสมดุลในเรื่องการใชเวลาในชั้นเรียนไดอยางเหมาะสม 

ดังนั้น ไมวาจะเปน BYOD หรือ Face-to-Face จะ Online หรือ Offline หัวใจสําคัญในยุคเปลี่ยนผานนี้ก็คือ 

การนํา Blended Learning มาใชโดยคํานึงถึงความเสมอภาคทางการศึกษา ซ่ึงอาจกลาวไดวาเปนแนวทางท่ี 

เหมาะสมท่ีสุดสําหรับบริบทการศึกษาไทยท่ีกําลังกาวไปสูยุค 4.0 

DIGITAL KNOWLEDGE TRENDS แนวการเรียนรูยุคดิจิทัล 

 ในยุคดิจิทัลซ่ึงขอมูลขาวสารและเทคโนโลยีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการเรียนรูและ

การศึกษา องคความรูและขอมูลมหาศาลสามารถหาไดงายข้ึน ตลาดแรงงานมีอาชีพใหมเกิดข้ึน สวนอาชีพเกา

บางอาชีพกลับลดความสําคัญลง ซ่ึงสงผลใหเกิดแนวโนมเก่ียวกับความจําเปนของกระบวนการเรียนรูตลอด

ชีวิตเนื่องจากรูปแบบการศึกษาแบบเกาอาจไมรองรับอาชีพท่ีเหมาะสมกับโลกยุคใหมผูประกอบอาชีพจึงตอง

ปรับตัวและพรอมเรียนรูใหมอยูเสมอ สวนอุตสาหกรรมตองพัฒนาทักษะของลูกจางใหเหมาะสมยุคสมัยยิ่งข้ึน 

รูปแบบการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับยุคดิจิทัลคือรูปแบบท่ีสามารถนําขอมูลขาวสารและเทคโนโลยีมาใช

ประโยชน ซ่ึงไมวาใครก็สามารถเรียนรูได แตตองเรียนรูใหเหมาะสมกับความสนใจและความสามารถของแตละ

บุคคลดวย ปจจุบันจึงเกิดรูปแบบการเรียนรูใหมข้ึนมากมาย ซ่ึงนับเปนโอกาสของคนรุนใหมท่ีสามารถเลือก

รูปแบบการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับตนเองมากท่ีสุด 
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10 เทรนดรูปแบบการเรียนรูในยุคดิจิทัล 

ปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence : AI) ความกาวหนาทางปญญาประดิษฐท่ีคิดอานแทน

มนุษยไดในบางเรื่องจะเขามาพัฒนาและสรางความเปลี่ยนแปลงใหแกทุกแพลตฟอรมการศึกษา เชน ระบบพ่ี

เลี้ยงอัตโนมัติ ท่ีใชขอมูลจากระบบวิเคราะหขอมูลในการใหคํา แนะนําแกผูเรียนท่ีมีความสามารถแตกตางกัน

หรือ โปรแกรมพูดคุยอัตโนมัติ (Chatbot) ท่ีชวยในการเรียนการสอน เปนตน 

การบูรณาการแพลตฟอรมออนไลน แนวโนมการบูรณาการระหวางแพลตฟอรมตางๆ จะทํา ใหเกิด

แพลตฟอรมการเรียนรูท่ีมีรูปแบบผสมผสานมากข้ึน อาทิ หลักสูตรออนไลนแบบเปด หรือ Massive Open 

Online Courses (MOOCs) ไดมีการใชแพลตฟอรมอ่ืนเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู ไมวาจะเปนการเผยแพรวีดิ

ทัศนบนยูทูป (YouTube) หรือใชเกมเพ่ือดึงดูดความสนใจ เปนตน 

ภูมิปญญาจากฝูงชน (Crowdsourcing) แนวคิดการระดมความคิดจากกลุมคนท่ีหลากหลาย ซ่ึงไม

จํากัดอยูเพียงการรวบรวมขอมูล ความรู และสติปญญาแตยังรวมถึงแรงงานและเงินทุนดวย ซ่ึงทําใหเกิด

แพลตฟอรมการเรียนรูยุคใหมท่ีรวบรวมองคความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูคนท่ีมีความรูและ

ประสบการณดานตางๆ เพ่ือการเรียนรูท่ีเปดกวางยิ่งข้ึนเชน เว็บไซตสารานุกรมออนไลนท่ีเปดใหคนท่ัวไปเขา

มาแบงปนความรูในเรื่องท่ีตนเชี่ยวชาญ 

ส่ือโสตทัศน (Audio Media) คอนเทนตเสียงกลายเปนสื่อการเรียนรูท่ีไดรับความนิยมแพรหลายใน

ยุคนี้เพราะนอกจากเหมาะกับพฤติกรรมของคนรุนใหมท่ีอานหนังสือนอยลง ยังชวยลดความเหลื่อมล้ําทางการ

เรียนรูโดยเฉพาะในผูพิการทางสายตาหรือผูสูงอายุท่ีมีปญหาดานสายตา ในอนาคตเราอาจไดเห็นการบูรณา

การระหวางสื่อโสตทัศนกับสื่อขอความอยางกวางขวางรวมท้ังการใชเสียงสังเคราะหเพ่ือการฟงแบบเรงดวน 

สําหรับการบริโภคขอมูลมากข้ึนในระยะเวลาอันสั้น 

ส่ือสังคมออนไลน (Social Media) การใชสื่อสังคมออนไลนเพ่ือสรางและแบงปนขอมูล รวมถึง

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นตางๆ มีแนวโนมท่ีจะถูกนํามาใชอยางหลากหลายมากข้ึน ไมวาจะเปนการสรางสื่อ

สังคมเฉพาะกลุม เชนเครือขายหางาน การใชสื่อสังคมเพ่ือคนหาขอมูล การติดตอสื่อสารกับครูและเพ่ือนรวม

ชั้นผานสื่อสังคม รวมถึงสรางเครือขายในการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 

หลักสูตรออนไลนแบบเปด (MOOCs) รูปแบบการเรียนรูนอกระบบผานหลักสูตรออนไลนแบบเปด 

ซ่ึงใครก็ตามจากท่ีใดก็ตามในโลก สามารถสมัครเรียนได จะกลายเปนเทรนดการศึกษาท่ีเติบโตแบบกาว

กระโดด โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือหลายแหงเริ่มมีการมอบประกาศนียบัตรใหแกผูเรียน และอาจมีการนํา AIเขา

มาชวยวิเคราะหขอมูล เพ่ือปรับการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและเขาถึงผูเรียนมากข้ึน 

เกม (Game) เกมเปนหนึ่งในรูปแบบการเรียนรูท่ีสอดคลองกับลักษณะนิสัยและความสนใจของคน

รุนใหมอยางมาก เกมและของเลนยุคใหมตองไมเพียงใหความรู แตยังตองสามารถเพ่ิมทักษะหลากหลายใหแก

ผูเลน สวนการใชความเปนจริงเสมือน(VR) ความเปนจริงเสริม (AR) และความเปนจริงผสม (MR) ก็จะชวยใหผู

ใชไดสัมผัสกับประสบการณเสมือนจริงชวยเสริมสรางแรงบันดาลใจและจินตนาการไดดวย 

การเรียนรูออนไลน (e-Learning) การเรียนรูออนไลน (e-Learning) การสรางรูปแบบการเรียนรู

ใหมๆผานสื่อการเรียนรูออนไลนจะตองตอบสนองพฤติกรรมการเรียนรูของคนรุนใหมท่ีเปลี่ยนแปลงไป เชน มี
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หัวขอการเรียนรูหลากหลาย และมีรูปภาพมากกวาตัวหนังสือ นอกจากนี้ผูสอนควรมีความรูในเรื่องท่ีสอน ซ่ึง

จะชวยกระตุนใหสื่อออนไลนบนอินเทอรเน็ตนาสนใจและนาใชงานมากข้ึน 

ส่ือวีดิทัศน (Video Media) การใชสื่อวีดิทัศนเพ่ือการเรียนรูหรือประกอบการสอนอาจไมใชเรื่อง

ใหม แตสื่อวีดีทัศนยุคใหมจะตองทันสมัยและมีลูกเลนมากข้ึน เชน วีดิทัศนรอบทิศ (360Video) วีดิทัศนสาม

มิติ (3D Video) วีดิทัศนความเปนจริงเสมือน (VirtualReality Video) รวมถึงการถายทอดสดบทเรียนบนยู

ทูปหรือเฟซบุก (Facebook) 

อาชีพใหม (New Cutting-Edge Jobs) อาชีพใหมท่ีเกิดข้ึนจากการพัฒนาดานเทคโนโลยีและ

รูปแบบการเรียนรูท่ีเปลี่ยนไป อาทิ อาชีพครูผูสอนหลักสูตรออนไลนแบบเปด นักจัดรายการเพ่ือการเรียนรูบน

สื่อวีดิทัศนและโสตทัศนไปจนถึงนักวิจารณสื่อการเรียนรูออนไลน (Commentator หรือ Recommender) 

เปนตน 

 

4) มาตรฐานการศึกษาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีระดบันานาชาติ  

โปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (Programme for International Student 

Assessment หรือ PISA) ริเริ่มโดยองคการเพ่ือความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for 

Economic Co-operation and Development หรือ OECD) มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินคุณภาพของระบบ

การศึกษาในการเตรียมความพรอมใหประชาชนมีศักยภาพหรือความสามารถพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิต

ในโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 

PISA ประเมินนักเรียนอายุ 15 ป ซ่ึงเปนวัยท่ีสําเร็จการศึกษาภาคบังคับ โดยดําเนินการอยาง

ตอเนื่องทุก ๆ 3 ป เพ่ือติดตามแนวโนมการเปลี่ยนแปลงคุณภาพการศึกษาและมุงใหขอมูลแกระดับนโยบาย 

การประเมินของ PISA เนนการประเมินสมรรถนะของนักเรียนเก่ียวกับการใชความรูและทักษะในชีวิตจริง

มากกวาการเรียนรูตามหลักสูตรในโรงเรียน หรือเรียกวา “ความฉลาดรู” (Literacy) ไดแก ความฉลาดรูดาน

การอาน (Reading Literacy) ความฉลาดรูดานคณิตศาสตร (Mathematical Literacy) และความฉลาดรู

ดานวิทยาศาสตร (Scientific Literacy) การประเมินนักเรียนจะวัดท้ัง 3 ดาน ดังกลาวไปพรอมกัน แตจะ

เนนหนักในดานใดดานหนึ่งในแตละรอบการประเมิน ซ่ึงความฉลาดรูท้ังสามดานนี้ ถือวาเปนสิ่งจําเปนสําหรับ

การเรียนรูตลอดชีวิต และเปนสิ่งท่ีประชากรจําเปนตองมีเพ่ือการพัฒนาและการแขงขันทางเศรษฐกิจของ

ประเทศ 

สําหรับรอบการประเมิน PISA 2018 เนนการประเมินดานการอาน มีนักเรียนเขารวมการประเมิน

ประมาณ 600,000 คน ซ่ึงถือวาเปนตัวแทนของนักเรียนอายุ 15 ป จํานวนประมาณ 32 ลานคนท่ัวโลก จาก 

79 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ สําหรับประเทศไทย สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 

ทําหนาท่ีเปนศูนยแหงชาติ (National Center) ไดดําเนินการจัดสอบเม่ือเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 ท่ีผานมา 

มีนักเรียนกลุมตัวอยางจํานวน 8,633 คน จาก 290 โรงเรียนในทุกสังกัดการศึกษาเขารวมการประเมินในรอบ

นี้ โดยนักเรียนไดทําแบบทดสอบและแบบสอบถามทางคอมพิวเตอรผานแฟลชไดรฟขอสอบ นอกจากนี้ยังมี

การเก็บขอมูลจากผูบริหารโรงเรียนผานทางแบบสอบถามออนไลนดวย 
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ผลการประเมิน PISA 2018 ในระดับนานาชาติ พบวา นักเรียนจากจีนสี่มณฑล (ปกก่ิง เซ่ียงไฮ 

เจียงซู และเจอเจียง) และสิงคโปร มีคะแนนท้ังสามดานสูงกวาทุกประเทศ/เขตเศรษฐกิจ สําหรับประเทศท่ีมี

คะแนนสูงสุดหาอันดับแรกในดานการอานซ่ึงเปนดานท่ีเนนในรอบการประเมินนี้ ไดแก จีนสี่มณฑล สิงคโปร 

มาเกา ฮองกง และเอสโตเนีย 

สําหรับผลการประเมินของประเทศไทย นักเรียนไทยมีคะแนนเฉลี่ยในดานการอาน 393 คะแนน 

(คาเฉลี่ย OECD 487 คะแนน) คณิตศาสตร 419 คะแนน (คาเฉลี่ย OECD 489 คะแนน) และวิทยาศาสตร 

426 คะแนน (คาเฉลี่ย OECD 489 คะแนน) ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับ PISA 2015 พบวา ดานการอานมีคะแนน

ลดลง 16 คะแนน สวนดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรมีคะแนนเพ่ิมข้ึน 3 คะแนน และ 4 คะแนน 

ตามลําดับ ซ่ึงในการทดสอบทางสถิติถือวาดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรไมมีการเปลี่ยนแปลงเม่ือเทียบกับ

รอบการประเมินท่ีผานมา อยางไรก็ตาม เม่ือวิเคราะหแนวโนมการเปล่ียนแปลงของคะแนนตั้งแตการ

ประเมินรอบแรกจนถึงปจจุบัน พบวา ผลการประเมินดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรของไทยไม

เปล่ียนแปลง แตผลการประเมินดานการอานมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง 

สําหรับประเทศไทย กลุมโรงเรียนเนนวิทยาศาสตรมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับเดียวกับกลุม

ประเทศ/เศรษฐกิจท่ีมีคะแนนสูงสุดหาอันดับแรก (Top 5) และกลุมโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยมีคะแนน

สูงกวาคาเฉลี่ย OECD สวนกลุมโรงเรียนอ่ืน ๆ ยังคงมีคะแนนต่ํากวาคาเฉลี่ย OECD ท้ังนี้ คะแนนดาน

วิทยาศาสตรของนักเรียนทุกกลุมโรงเรียนมีคะแนนเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับ PISA 2015 

เม่ือพิจารณาความแตกตางของคะแนนระหวางนักเรียนกลุมท่ีมีคะแนนสูง (เปอรเซ็นไทลท่ี 90) 

กับนักเรียนกลุมท่ีมีคะแนนต่ํา (เปอรเซ็นไทลท่ี 10) ของไทย ในภาพรวมพบวา มีชองวางของคะแนนประมาณ 

200 คะแนน โดยแนวโนมความแตกตางในดานการอานและวิทยาศาสตรยังคงท่ี สวนดานคณิตศาสตรมี

ชองวางของคะแนนกวางข้ึน เนื่องจากนักเรียนกลุมสูงมีคะแนนเฉลี่ยสูงข้ึน ในขณะท่ีนักเรียนกลุมต่ํามีคะแนน

เฉลี่ยลดลง ท้ังนี้ เม่ือพิจารณาความแตกตางระหวางเพศ พบวา นักเรียนหญิงมีคะแนนสูงกวานักเรียนชายใน

ทุกดาน โดยเฉพาะดานการอานท่ีนักเรียนหญิงมีคะแนนสูงกวานักเรียนชายถึง 39 คะแนน 

OECD แบงระดับความสามารถของนักเรียนในแตละดานเปน 6 ระดับ โดยระดับ 2 ถือเปน

ระดับพ้ืนฐานท่ีนักเรียนสามารถใชทักษะและความรูในชีวิตจริงได พบวา ในดานการอาน คาเฉลี่ย OECD มี

นักเรียน 77% ท่ีมีความสามารถดานการอานตั้งแตระดับ 2 ข้ึนไป สวนในประเทศ/เขตเศรษฐกิจท่ีมีคะแนนสูง

อยางจีนสี่มณฑล แคนาดา เอสโตเนีย ฟนแลนด ฮองกง ไอรแลนด มาเกา โปแลนด และสิงคโปร มีนักเรียน

มากกวา 85% ท่ีมีความสามารถตั้งแตระดับ 2 ข้ึนไป สําหรับประเทศไทย มีนักเรียนท่ีมีความสามารถตั้งแต

ระดับ 2 ข้ึนไป ประมาณ 40% 

ในดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร นักเรียนไทยท่ีมีความสามารถตั้งแตระดับ 2 ข้ึนไป มี

ประมาณ 47% และ 56% ตามลําดับ (คาเฉลี่ย OECD คณิตศาสตร 76% และวิทยาศาสตร 78%) ท้ังนี้ ใน

สองดานนี้มีสัดสวนของนักเรียนไทยท่ีมีความสามารถระดับสูง (ระดับ 5 และ 6) เพ่ิมข้ึนเล็กนอยเม่ือเทียบกับ 

PISA 2015 
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จากการประเมิน PISA ท่ีผานมา มีขอสังเกตท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ ประการแรก ผลการประเมิน

ชี้วา ระบบการศึกษาไทยมีสวนหนึ่งท่ีมีคุณภาพและสามารถพัฒนานักเรียนใหมีความสามารถในระดับสูงได 

หากระดับนโยบายสามารถสรางความเทาเทียมกันทางการศึกษา โดยขยายระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพไปให

ท่ัวถึง ประเทศไทยก็จะสามารถยกระดับคุณภาพการเรียนรูของนักเรียนใหทัดเทียมกับนานาชาติได ประการท่ี

สอง นักเรียนไทยท้ังกลุมท่ีมีคะแนนสูงและกลุมท่ีมีคะแนนต่ํามีจุดออนอยูท่ีดานการอาน ซ่ึงใน PISA 2018 

เปนการประเมินการอานเนื้อหาสาระท่ีมาจากท้ังแหลงขอมูลเดียวและหลายแหลงขอมูล อีกท้ังสื่อท่ีนักเรียนได

อานสวนใหญอยูในรูปแบบดิจิทัลซ่ึงสะทอนถึงธรรมชาติของการอานท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณของโลก

และสอดคลองกับการใชขอมูลในชีวิตจริงของผูคนท่ัวโลก ดังนั้น ระบบการศึกษาไทยจึงควรสงเสริมการเรียนรู

ดวยเทคโนโลยีดิจิทัลเขาไปในการเรียนการสอนเพ่ือสรางความคุนเคยและยกระดับความสามารถดานการอาน

ของนักเรียนในยุคดิจิทัลตอไป และประการท่ีสาม แนวโนมคะแนนการอานของไทยลดลงอยางตอเนื่อง และ

ความฉลาดรูดานการอานมีความสัมพันธกับความฉลาดรูดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ระบบการศึกษา

ไทยจึงตองยกระดับความสามารถดานการอานของนักเรียนอยางเรงดวน 

 

1.5 การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 

จุดแข็ง 

S1: สสวท. มีบุคลากรท่ีมีความตั้งใจ ทุมเท ใหกับการทํางานอยางเต็มท่ี ทํางานรวมกันไดอยางมี

ประสิทธิภาพ มีความยืดหยุนสามารถปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ  

S2: บุคลากรรุนใหมท่ีมีวุฒิการศึกษาตรงกับพันธกิจขององคกร ใฝหาความรู และพัฒนาตนเองอยาง

ตอเนื่อง 

S3: สสวท. เปนหนวยงานหลักท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในการพัฒนา และจัดทําหลักสูตร สื่อ และพัฒนา

กระบวนการจัดการเรียนรู การสอน การวัด และประเมินผล ดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และ

เทคโนโลย ี

S4: สสวท. มี พรบ. เฉพาะ ทําใหมีโครงสรางและระบบการบริหารจัดการท่ีเปนอิสระ สามารถบริหาร

จัดการ และดําเนินงานไดอยางคลองตัว ยืดหยุน และสามารถปรับเปลี่ยนโครงสราง องคกรไดงายตอการ

ดําเนินงานตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย 

S5: สสวท. มีเครือขายความรวมมือท่ีดี  และเขมแข็งท่ีพรอมใหการสนับสนุนในการดําเนินงานดาน

วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี อาทิ เชน โรงเรียน มหาวิทยาลัย ครู ครูแกนนําและศูนย

อัจฉริยภาพ และนักเรียนทุน พสวท. สควค. โอลิมปกวิชาการ และสะเต็มศึกษา ซ่ึงครอบคลุมอยูท่ัว

ประเทศ  

S6: สสวท. มีผลงานเปนท่ียอมรับในฐานะหนวยงานหลักท่ียกระดับการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

และเทคโนโลยีของประเทศ 
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จุดออน 

W1: สสวท. มีบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานไมเพียงพอ ตอการดําเนินงานตามภารกิจ 

W2: การวางแผนกลยุทธ จํานวนบุคลากร และการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท่ีจําเปน ไมทันตอ

ภาวะการณปจจุบัน 

W3: ระบบการทํางานรูปแบบเดิม ขาดการบูรณาการ ไมเอ้ือตอการพัฒนาแบบกาวกระโดด 

W4: โครงสรางพ้ืนฐานเปนขอจํากัดในการทํางาน เชน สถานท่ีทํางานคับแคบ หองประชุมไมเพียงพอ 

และ อุปกรณดานปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรท่ีชํารุด ทรุดโทรม และไมทันสมัย ทําใหไมเอ้ือตอการทํางาน

ในเชิงรุก อีกท้ังไมดึงดูดบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูงมารวมงาน 

W5: ขาดกลไกการเชื่อมโยงในการดําเนินงานเพ่ือใชประโยชนจากเครือขายท่ีมารวมสนับสนุนการจัดการ

เรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี และการนําหลักสูตร และผลผลิตของ สสวท. ไป

ใชในสถานศึกษา 

 

โอกาส 

O1: นโยบายของรัฐบาล และการพัฒนาสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการพัฒนากําลังคนสูศตวรรษท่ี 21 

และความตองการยกระดับความรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ตลอดจนโรงเรียนตางๆ 

ใหความสําคัญ ในการเพ่ิมหองเรียนวิทยาศาสตรแบบเขม ทําใหหลักสูตรระดับชาติ เปลี่ยนไปสูหลักสูตร

ฐานสมรรถนะ และใชคะแนน PISA เปนตัวชี้วัดหนึ่งในแผนแมบทตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

O2: ระบบการศึกษาตองการครู/ผูถายทอดวิชา/ผูเอ้ืออํานวยการเรียนรู ท่ีมีทักษะใหม ในการสอนแนว

ใหม สอดรับกับการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 เนื่องจากความรูไมไดจํากัดอยูใน หองเรียนอีกตอไป ทุกคน

สามารถเรียนรูไดทุกท่ี ทุกเวลา 

O3: เทคโนโลยีปจจุบัน วิธีการเรียนรู และสื่อรูปแบบใหมๆ ท่ีเกิดข้ึนมากมาย รวมท้ังการปรับเปลี่ยนของ

สังคมยุคดิจิทัล ตลอดจนเครื่องมือ และอุปกรณท่ีเอ้ือตอการสงเสริมการเรียนการสอนมากข้ึน รวดเร็ว 

และทันสมัย สามารถนํามาใชหรือพัฒนาพนักงาน และวิธีการทํางานของ สสวท. 

O4: ภาคเอกชนลงทุนดานการพัฒนากําลังคน(upskill, reskill, literacy) และดานการวิจัย พัฒนา

วิทยาศาสตรเทคโนโลยี และนวัตกรรมมากข้ึน 

O5: สังคมใหความสําคัญกับการวัด และประเมินผลท่ีเนนการประเมินทักษะ สมรรถนะ และความฉลาดรู

ของผูเรียน ซ่ึงจะทําใหโรงเรียน นักเรียน และผูปกครองเห็นความสําคัญของการจัดการเรียนรูตาม

แนวทาง สสวท. ท่ีเนนการคิดวิเคราะห และการพัฒนาทักษะท่ี จําเปนในศตวรรษท่ี 21 และใชสื่อของ 

สสวท. มากข้ึน 

O6: ความตองการสื่อและการจัดการเรียนการสอนรูปแบบดิจิทัลเพ่ิมมากข้ึนจากสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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อุปสรรค 

T1: มีหนวยงานท่ีกําลังจัดตั้งใหมทําหนาท่ีหรือมีพันธกิจคลายกับ สสวท. 

T2: รัฐมีนโยบายในการลดขนาดของหนวยงานลง และเพ่ิมสมรรถนะขององคกร 

T3: หนวยงานดานการศึกษาในทุกระดับขาดการประสานงานในการพัฒนารวมกัน ท้ังดานหลักสูตร การ

จัดการเรียนรู การวัด และประเมินผล 

T4: ความตองการของผูใชผลผลิตของ สสวท. มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และมีอัตราการแขงขัน

เพ่ิมข้ึนในการผลิตสื่อการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 

T5: ความเหลื่อมล้ําของโอกาส และทรัพยากรทางการศึกษาในแตละพ้ืนท่ี 

T6: การขาดแคลนครูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี สงผลใหนักเรียนเรียนรูจากครูท่ีไมตรง

วุฒิ ไมมีความเชี่ยวชาญ ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง สสวท.  

T7: สถานการณท่ีรายแรง เชน การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทบ

การดําเนินงานพัฒนาครูและการจัดกิจกรรมตางๆ ของ สสวท. ตองหยุดหรือชะลอออกไป 

1.6 แผนที่เชิงกลยุทธ  

 การปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการ โดยกําหนดเปนวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ จัดทําเปนแผนท่ี

เชิงกลยุทธ ท่ีแสดงความเชื่อมโยงและความสมดุลในมุมมอง 4 มิติ (Balanced Scorecard) ครอบคลุมท้ังดาน

ประสิทธิผล ผูรับบริการ กระบวนการภายในและการเรียนรูและการพัฒนา (รายะเอียดในภาคผนวก)   

ซ่ึงสรุปเปนแผนท่ีเชิงกลยุทธของ สสวท. ไดดังนี้ 
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ยุทธศาสตร สสวท. 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 

 



23 

 

2.1 วิสัยทัศน  

 

 

 

 

 

 

2.2 พันธกิจและภารกิจตามกฎหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สสวท. เปนผู นําการเปลี่ยนแปลง การเรียนการสอน

วิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  และเทคโนโลยี ท้ังในและนอก

สถานศึกษา ใหนักเรียนพัฒนาตามศักยภาพข้ึนเปนประชากรท่ีมี

ความรู นักวิชาชีพฐานดี และ นักวิทยาศาสตรช้ันนําตอไป 

1. ริเริ่ม ดําเนินการ สงเสริม ประสาน และจัดใหมีการศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนา

หลักสูตร วิธีการเรียนรู  วิธีสอนและการประเมินผลการเรียนการสอน เก่ียวกับ

วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีทุกระดับการศึกษา โดยเนนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

เปนหลัก 

2. สงเสริม ประสานและจัดใหมีการพัฒนาบุคลากร การฝกอบรมครู อาจารย นักเรียน นิสิต

และนักศึกษา เก่ียวกับการเรียนการสอนและการคนควาวิจัยทางดานวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 

3. สงเสริม ประสานและจัดใหมีการคนควา วิจัย ปรับปรุง และจัดทําแบบเรียน แบบฝกหัด 

เอกสารทางวิชาการและสื่อการเรียนการสอนทุกประเภท ตลอดท้ังประดิษฐอุปกรณ

เก่ียวกับวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 

4. สงเสริมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพและการประเมินมาตรฐานการศึกษาทางดาน

วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 

5. พัฒนาและสงเสริมผู มีความสามารถพิเศษทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ

เทคโนโลยี ตลอดท้ังสงเสริมการผลิตครู อาจารย ท่ีมีความสามารถพิเศษทางดาน

วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 

6. ใหคําปรึกษาแนะนําแกกระทรวง ทบวง กรม สวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน หนวยงาน

อ่ืนของรัฐ หรือหนวยงานของเอกชน ท่ีมีหนาท่ีเก่ียวกับการจัดการศึกษา หรือสถานศึกษา 

เฉพาะในเรื่องท่ีเก่ียวกับพันธกิจตาม 1. ถึง 5. 
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2.3 เปาประสงคของแผนยุทธศาสตร 

 

 

 

 

 

 

2.4 ยุทธศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักเรียนไทยท่ัวประเทศมีโอกาสพัฒนาความรูดานวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ไดเหมาะสมตามศักยภาพและความถนัด 

เพ่ือใหเติบโตเขาสูเสนทางอาชีพท่ีเกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู ท่ีเนนปฏิบัติการ และ

การสรางความเขาใจ ในระดับท่ีเหมาะสมกับนักเรียนแตละกลุม โดยใช

เทคโนโลยีตางๆ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ผานเครือขาย สสวท. ใหมีคุณภาพท่ัวประเทศ

อยางเปนระบบ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 ขับเคลื่อนกระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ

เทคโนโลยีใหเนนความเขาใจ ลงมือปฏิบัติการ และสามารถนําไปใชจริงท้ังใน

และนอกระบบ ตามแนวทาง สสวท. 

ยุทธศาสตรท่ี 4 เรงรัด พัฒนา และสงเสริม  ผู มีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร และเทคโนโลยี เพ่ือเปนกําลังในการพัฒนาประเทศดวย

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 

ยุทธศาสตรท่ี 5 สงเสริมภาพลักษณองคกรและประสานความรวมมือกับหนวยงานท่ี

เก่ียวของ เพ่ิมการยอมรับ สสวท. ในฐานะผูนําการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู

ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ของเยาวชนใหทันสมัย 



25 

 

2.5 ผลกระทบ (Impact) 

 

 

 

 

 

ตัวช้ีวัดผลกระทบ 

รอยละของเยาวชนท่ีใชความรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี เลือกเสนทางในชีวิตหรือ

อาชีพท่ีเหมาะสม 

ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

2562 2563 2564 2565 

รอยละของเยาวชนท่ีใช

ความรูดานวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตรและ

เทคโนโลยี เลือกเสนทาง

ในชีวิตหรืออาชีพท่ี

เหมาะสม 

40 50 60 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เยาวชนไทยมีความรู ความสามารถในการคิด วิเคราะห การใช

ขอมูล และ/หรือ แกปญหาโดยใชวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ

เทคโนโลยี ใหเกิดประโยชนในการดํารงชีวิตหรือประกอบอาชีพ 
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2.6 ผลลัพธ (Outcome) 

 

 

 

 

 

 

  

 ตัวช้ีวัดผลลัพธที่ 1 

 1. คะแนนเฉลี่ยของการสอบ O-NET ดานวิทยาศาสตร และดานคณิตศาสตร 

ตัวช้ีวัดผลลัพธท่ี 1 
คาเปาหมาย 

2562 2563 2564 2565 

(1) คะแนนเฉลี่ยของการสอบ O-NET 

ดานวิทยาศาสตร และดาน

คณิตศาสตรเม่ือเทียบกับรอบท่ีผานมา 

สูงกวารอบป 

ท่ีผานมา 

สูงกวารอบป 

ท่ีผานมา 

สูงกวารอบป 

ท่ีผานมา 

สูงกวารอบป 

ท่ีผานมา 

(2) คะแนนเฉลี่ยของการสอบ O-NET 

ดานวิทยาศาสตร และดาน

คณิตศาสตรเม่ือเทียบกับคะแนนเฉลี่ย

ประเทศ 

สูงกวาคะแนน

เฉลี่ยประเทศ 

สูงกวาคะแนน

เฉลี่ยประเทศ 

สูงกวาคะแนน

เฉลี่ยประเทศ 

สูงกวาคะแนน

เฉลี่ยประเทศ 

หมายเหตุ โรงเรียนในเครือขาย สสวท. เปนกลุมเปาหมาย 

 

 

 

 

 

 

1. นักเรียนไทยมีความรู  ความสามารถดานวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ท่ีสามารถนําไปใชแกปญหาการดํารงชีพ

และเปนประชากรท่ีมีความรู นักวิชาชีพฐานดี 

2. ประเทศไทยมีนักวิทยาศาสตร นักวิจัย นักเทคโนโลยี           

นักนวัตกรรมและผูเช่ียวชาญดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ

เทคโนโลยี ท่ีเพ่ิมข้ึนจากการสรางนักเรียน นักศึกษาท่ีมีความสามารถ

พิเศษ 
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 2. รอยละของนักเรียนท่ีมีสมรรถนะดาน Science Literacy และ Mathematics Literacy  

  สําหรับระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ตัวช้ีวัดผลลัพธท่ี 1 
คาเปาหมาย 

2562 2563 2564 2565 

(1) รอยละของนักเรียนท่ีมีสมรรถนะตั้งแต

ระดับพ้ืนฐานข้ึนไป จากการประเมิน PISA 
หมายเหตุ 

1. ระดับ 2 เปนระดับพ้ืนฐาน ซึ่งเปนระดับท่ีแสดง

วานักเรียนเริ่มรูและใชประโยชนจากความรูไดใน

ชีวิตประจําวัน 
2. การประเมินการสอบ PISA มีทุก 3 ป โดยผล

สอบป 2565 มีคาเปาหมายสูงกวาป 2562 

คณิตศาสตร 

รอยละ 47.3 

 

วิทยาศาสตร 

รอยละ 55.5 

- - - 

 

(2) รอยละของนักเรียนท่ีมีคะแนนสอบวัด

สมรรถนะดาน Science Literacy และ 

Mathematics Literacy สําหรับระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย สูงกวาเกณฑท่ี

กําหนด 

43.5 

 

45.9 

 

สูงข้ึน สูงข้ึน 

หมายเหตุ - โรงเรียนในเครือขาย สสวท. เปนกลุมเปาหมาย 

             - PISA 2021 เลื่อนการสอบออกไปอีก 1 ป เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดโรคโควิด เปน PISA 2022 

 3. รอยละของนักเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีและเขาถึงแหลงเรียนรูทาง 

  วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ไดอยางรวดเร็ว 

ตัวช้ีวัดผลลัพธท่ี 1 
คาเปาหมาย 

2562 2563 2564 2565 

รอยละของนักเรียนมีความสามารถในการใช

เทคโนโลยีและเขาถึงแหลงเรียนรูทาง

วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ได

อยางรวดเร็ว 

40 50 60 60 

 

หมายเหตุ โรงเรียนในเครือขาย ที่ใชหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูของ สสวท. 
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 ตัวช้ีวัดผลลัพธที่ 2 

 1. จํานวนนักวิทยาศาสตร นักวิจัย นักเทคโนโลยี นักนวัตกรรมและผูเชี่ยวชาญ ดาน 

  วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ซ่ึงไดจากการสรางนักเรียน นักศึกษาท่ีมี 

  ความสามารถพิเศษ เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง 

ตัวช้ีวัดผลลัพธท่ี 2 
คาเปาหมาย (คน (สะสม)) 

2562 2563 2564 2565 

จํานวนนักวิทยาศาสตร นักวิจัย นัก

เทคโนโลยี นักนวัตกรรมและผูเชี่ยวชาญ 

ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ

เทคโนโลยี ซ่ึงไดจากการสรางนักเรียน 

นักศึกษาท่ีมีความสามารถพิเศษ เพ่ิมข้ึน

อยางตอเนื่อง 

6,800 7,200 

 

7,700 7,700  

 

หมายเหตุ นักเรียน นักศึกษา จากโครงการ พสวท. โอลิมปกวิชาการ และ สควค. 

 2. จํานวน นักเรียน ไดรับการพัฒนาและสงเสริม เพ่ือเปนฐานการพัฒนากําลังคนดาน 

  วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี สูประเทศไทย 4.0 จํานวนเพ่ิมข้ึนเปนลําดับ 

ตัวช้ีวัดผลลัพธท่ี 2 
คาเปาหมาย (คน (สะสม)) 

2562 2563 2564 2565 

จํานวน นักเรียน ไดรับการพัฒนาและ

สงเสริม เพ่ือเปนฐานการพัฒนากําลังคน

ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ

เทคโนโลยี สูประเทศไทย 4.0 จํานวน

เพ่ิมข้ึนเปนลําดับ 

45,000 47,000 50,000 54,000  

หมายเหตุ นักเรียน จากโครงการผูมีความสามารถพิเศษจาก สสวท. และเครือขาย 
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2.7 ผลผลิต (Output)  

1. หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

ตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความครบถวนสมบูรณ ใชงายและมีคุณภาพตาม

มาตรฐานสากล  

2. หลักสูตร สื่อ ในรูปแบบดิจิทัล e-learning และ Mobile application มีความทันสมัย     

เขาใชงาย รวดเร็ว สามารถเผยแพรใชไดจริงและมีคุณภาพ  

3. หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู และสามารถนําไปใชศึกษาตอเปนนักวิชาชีพ

ชั้นสูงไดจริง ตามแนวทาง KOSEN  

4. หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู  ท่ีสามารถนําไปพัฒนาและสงเสริมผู มี

ความสามารถพิเศษไดอยางมีประสิทธิภาพ  

5. เครื่องมือการวัดและประเมินผลเทียบมาตรฐานระดับประเทศ และระดับนานาชาติ  

6. สสวท. มีระบบบริหารจัดการเครือขาย เพ่ือขยายการใหบริการหลักสูตร สื่อ และ

กระบวนการจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

7. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีไดรับการคัดเลือกเพ่ือพัฒนาเปนแกนนํา มีศักยภาพเปนไป

ตามมาตรฐาน สสวท. สามารถเปนตนแบบและเปนวิทยากรในระดับพ้ืนท่ีไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  

8. การใหบริการหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู ในโรงเรียนเครือขาย สสวท.     ได

ครบถวน สมบูรณและมีประสิทธิภาพ 

9. หนวยงานท่ีเก่ียวของ ในเครือขาย สสวท. สามารถขยายฐานการจัดกิจกรรมการเรียนรูตาม

แนว สสวท. ไดอยางตอเนื่อง 

10. มหาวิทยาลัยใชเครื่องมือในการรับนักศึกษาเขาศึกษาโดยเนนการคิดวิเคราะห การแกปญหา 

และสามารถนําไปใชไดจริงเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง  

11. สสวท. มีระบบสนับสนุนการเรียนรูดิจิทัล เพ่ือใหบริการหลักสูตร สื่อ และกระบวนการ

จัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ  

12. บัณฑิต สควค. มีคุณภาพและสามารถเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงขับเคลื่อนการศึกษาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  

13. บัณฑิต พสวท. และโอลิมปกวิชาการ มีคุณภาพและเปนนักวิทยาศาสตร  นักวิจัย              

นักนวัตกรรมและนักเทคโนโลยีชั้นนําของประเทศ  

14. มีระบบกลไกการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษฯ ระดับการศึกษาปฐมวัย 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการอาชีวศึกษา เพ่ือเปนฐานสูการพัฒนากําลังคน อยางเปนระบบ

มากข้ึนและมีจํานวนเพ่ิมข้ึนตามลําดับ  

15. บุคลากรสายนักวิชาการ มีนวัตกรรมการศึกษาชั้นแนวหนา เปนท่ียอมรับดานกระบวนการ

จัดการเรียนรูของประเทศ  
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16. บุคลากรสายวิชาการ มีศักยภาพในการพัฒนาหลักสูตร สื่อ กิจกรรมทางวิชาการเทียบ

มาตรฐานนานาชาติ  

17. บุคลากร สสวท. มีความเปนผูนํา มีความรู ความสามารถ เปนวิทยากร และสามารถนําการ

เปลี่ยนแปลงได  

18. บุคลากร สายสนับสนุน มีความรู ความสามารถในการบริหารจัดการและสงเสริมการทํางาน

อยางมีประสิทธิภาพ  

19. มีระบบบริหารจัดการ โดยใชระบบคุณภาพองคกรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย  

20. การสื่อสารประชาสัมพันธมีรูปแบบและชองทางท่ีหลากหลาย 

21. บุคลากร สสวท. มีความรักและผูกพันตอองคกร  
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2.8 ความเชื่อมโยงระหวางยุทธศาสตรและผลผลิต 

ยุทธศาสตร ผลผลิต 

ยุทธศาสตร 1 พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการ

จัดการเรียนรู ท่ีเนนปฏิบัติการ และการสรางความ

เขาใจ ในระดับท่ีเหมาะสมกับนักเรียนแตละกลุม โดย

ใชเทคโนโลยีตางๆ 

ผลผลิต 1 หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูระดับ

ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอน

ปลาย มีความครบถวนสมบูรณ ใชงายและมีคุณภาพตาม

มาตรฐานสากล 

ผลผลิต 2 หลักสูตร สื่อ ในรูปแบบดิจิทัล e-learning และ 

Mobile application มีความทันสมัย เขาใชงาย รวดเร็ว สามารถ

เผยแพรใชไดจริงและมีคุณภาพ 

ผลผลิต 3 หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู และ

สามารถนําไปใชศึกษาตอเปนนักวิชาชีพช้ันสูงไดจริง ตาม

แนวทาง KOSEN 

ผลผลิต 4 หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู ท่ี

สามารถนําไปพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

ผลผลิต 5 เครื่องมือการวัดและประเมินผลเทียบมาตรฐาน

ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 

 

ยุทธศาสตร 2 ขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับการ

เรียนการสอนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ

เทคโนโลยี ผานเครือขาย สสวท. ใหมีคุณภาพท่ัว

ประเทศอยางเปนระบบ 

ผลผลิต 6 สสวท. มีระบบบริหารจัดการเครือขาย เพ่ือขยายการ

ใหบริการหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

ผลผลิต 7 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีไดรับการคัดเลือก

เพ่ือพัฒนาเปนแกนนํา มีศักยภาพเปนไปตามมาตรฐาน สสวท. 

สามารถเปนตนแบบและเปนวิทยากรในระดับพ้ืนท่ีไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

ผลผลิต 8 การใหบริการหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการ

เรียนรู ในโรงเรียนคุณภาพ สสวท. ไดครบถวน สมบูรณและมี

ประสิทธิภาพ 

ผลผลิต 9 หนวยงานท่ีเก่ียวของ ในเครือขาย สสวท. สามารถ

ขยายฐานการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนว สสวท. ไดอยาง

ตอเน่ือง 
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ยุทธศาสตร ผลผลิต 

ยุทธศาสตร 3  ขับเคลื่อนกระบวนการเรียนการสอน

วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีใหเนนความ

เขาใจ ลงมือปฏิบัติการ และสามารถนําไปใชจริงท้ังใน

และนอกระบบ ตามแนวทาง สสวท. 

ผลผลิต 10 มหาวิทยาลัยใชเครื่องมือในการรับนักศึกษาเขา

ศึกษาโดยเนนการคิดวิเคราะห การแกปญหา และสามารถ

นําไปใชไดจริงเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง 

ผลผลิต 11 สสวท. มีระบบสนับสนุนการเรียนรูดิจิทัล เพ่ือ

ใหบริการหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  

ยุทธศาสตร  4 เร งรัด พัฒนา และสงเสริม ผูมี

ความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

และเทคโนโลยี เพ่ือเปนกําลังในการพัฒนาประเทศ

ดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตาม

นโยบายประเทศไทย 4.0 

ผลผลิต 12 บัณฑิต สควค. มีคุณภาพและสามารถเปนผูนําการ

เปลี่ยนแปลงขับเคลื่อนการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ผลผลิต 13 บัณฑิต พสวท. และโอลิมปกวิชาการ มีคุณภาพและ

เปนนักวิทยาศาสตร นักวิจัย นักนวัตกรรมและนักเทคโนโลยีช้ัน

นําของประเทศ 

ผลผลิต 14 มีระบบกลไกการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถ

พิเศษฯ ระดับการศึกษาปฐมวัย การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการ

อาชีวศึกษา เพ่ือเปนฐานสูการพัฒนากําลังคน อยางเปนระบบ

มากข้ึนและมีจํานวนเพ่ิมข้ึนตามลําดับ 

ยุทธศาสตร 5 สงเสริมภาพลักษณองคกรและประสาน

ความรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ิมการยอมรับ 

สสวท. ในฐานะผูนําการเปลี่ยนแปลงการเรียนรูดาน

วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ของเยาวชน

ใหทันสมัย 

ผลผลิต 15 บุคลากรสายนักวิชาการ มีนวัตกรรมการศึกษาช้ัน

แนวหนา เปนท่ียอมรับดานกระบวนการจัดการเรียนรูของ

ประเทศ 

ผลผลิต 16 บุคลากรสายวิชาการ มีศักยภาพในการพัฒนา

หลักสูตร สื่อ กิจกรรมทางวิชาการเทียบมาตรฐานนานาชาติ 

ผลผลิต  17 บุคลากร สสวท.มีความเปนผู นํ า  มีความรู  

ความสามารถ เปนวิทยากร และสามารถนําการเปลี่ยนแปลงได 

ผลผลิต 18 บุคลากรสายสนับสนุน มีความรู ความสามารถใน

การบริหารจัดการและสงเสริมการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 

ผลผลิต 19 มีระบบบริหารจัดการ โดยใชระบบคุณภาพองคกร

และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย 

ผลผลิต 20 การสื่อสารประชาสัมพันธมีรูปแบบและชองทางท่ี

หลากหลาย 

ผลผลิต 21 บุคลากร สสวท. มีความรักและผูกพันตอองคกร 
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2.9  ยุทธศาสตร เปาประสงคยุทธศาสตร กลยุทธ และโครงการหลัก 

ยุทธศาสตรท่ี 1: พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู ท่ีเนนปฏิบัติการ และการ

สรางความเขาใจ ในระดับท่ีเหมาะสมกับนักเรียนแตละกลุม โดยใชเทคโนโลยี

ตางๆ 

เปาประสงคยุทธศาสตร :  หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

และเทคโนโลยี มีความทันสมัย เนนปฏิบัติการ ท่ีเหมาะสมกับนักเรียนแตละ

กลุม  

ตัวชี้วดัและคาเปาหมาย : 

ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

คาเปาหมาย 

2562 2563 2564 2565 รวม 

1.  จํ า น ว น ห ลั ก สู ต ร  สื่ อ  แ ล ะ

ก ร ะ บ ว น ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู  

วิ ท ย า ศ า ส ต ร  ค ณิ ต ศ า ส ต ร แ ล ะ

เ ท ค โ น โ ล ยี ท่ี มี คุ ณ ภ า พ ต า ม

มาตรฐานสากล เนนการคิดวิเคราะห 

แกปญหาและการนําไปใช 

ช้ินงาน 440 

 

440 480 480 1,840 

2. จํานวนตนแบบชุดการเรียน การ

สอน นอกช้ันเรียนท่ีเนนกระบวนการ

คิด ตามแนวทาง สสวท. 

ช้ินงาน 50 

 

50 50 50 200 

3.  รอยละของสื่อ และกิจกรรมใน

รู ป แบบดิ จิ ทั ล  แล ะe- learning ท่ี

สามารถเผยแพรไดอยางมีคุณภาพ 

รอยละ 60 

 

70 80 80 80 

4.  ร ะดั บความ พึ งพอใจของผู ใ ช

หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการ

เรียนรูของ สสวท. 

ระดับ 3.8 

 

3.9 4.0 4.0 4.0 

5.  จํ านวน เครื่ อ งมื อการ วัดและ

ป ร ะ เ มิ น ผ ล เ ที ย บ ม า ต ร ฐ า น

ระดับประเทศ และระดับนานาชาติท่ีมี

คุณภาพ 

ฉบับ 13 

 

13 13 13 52 

6. รายงานผลการวิจัยติดตามการใช

หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการ

เรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ

เทคโนโลยี 

ฉบับ 1 1 1 1 4 
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กลยุทธท่ี 1.1 พัฒนาหลักสูตร ส่ือ และกระบวนการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบท่ีเนนการคิดวิเคราะห 

การแกปญหา กระตุนใหเกิดและใชความคิดสรางสรรคสามารถนําไปใชไดจริง 

โครงการท่ี 1 พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู ท่ีเนนการคิดวิเคราะห การแกปญหาและ 

กระตุนใหเกิดและใชความคิดสรางสรรค และสามารถนําไปใชไดจริง (ตอบตัวชี้วัดท่ี 1 – 4) 

โครงการท่ี 2 พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู ท่ีเนนการคิดวิเคราะห การแกปญหา 

 และกระตุนใหเกิดและใชความคิดสรางสรรค อยางเปนระบบและสามารถนําไปใชศึกษาตอ

เปนนักนวัตกร ตามแนวทาง KOSEN (ตอบตัวชี้วัดท่ี 1 – 4) 

โครงการท่ี 3 พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู ท่ีเนนการคิดวิเคราะห การแกปญหา 

 และกระตุนใหเกิดและใชความคิดสรางสรรค อยางเปนระบบ สําหรับพัฒนาและสงเสริมผูมี

ความสามารถพิเศษ (ตอบตัวชี้วัดท่ี 1 – 4) 

 

กลยุทธท่ี 1.2 วิจัยและพัฒนาการวัดผลและประเมินผลอยางครบวงจรตามมาตรฐานประเทศและ

นานาชาติ 

โครงการท่ี 4 วิจัย วัดผล และประเมินผลการจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี

ระดับประเทศและระดับนานาชาติ (ตอบตัวชี้วัดท่ี 5) 

 

กลยุทธท่ี 1.3 พัฒนาและสงเสริมใหเกิดเกณฑมาตรฐาน เพ่ือยกระดับคุณภาพส่ือ และกระบวนการ

จัดการเรียนรู   

โครงการท่ี 5 วิจัยติดตามการใชหลักสูตร สื่อการเรียนรู  และพัฒนาเกณฑการจัดทําสื่อการเรียนรู

วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี (ตอบตัวชี้วัดท่ี 6) 
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ยุทธศาสตรท่ี 2 : ขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

และเทคโนโลยี ผานเครือขาย สสวท. ใหมีคุณภาพท่ัวประเทศอยางเปนระบบ 

เปาประสงคยุทธศาสตร : 1. กําลังคนและเครือขายมีความสามารถในการจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร และเทคโนโลยี  

 2. ครูและนักเรียนใชหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู จากกําลังคน

และเครือขาย ตามแนวทางของ สสวท.    

ตัวชี้วดัและคาเปาหมาย :  

ตัวชี้วัด หนวยนับ 
คาเปาหมาย 

2562 2563 2564 2565 รวม 

1. มีระบบการบริหารจัดการเครือขายเพ่ือ

สงเสริมการจัดการเรียนรูสูสถานศึกษาอยางมี

ประสิทธิภาพ 

ระบบ 

(สะสม) 

10 

 

12 14 14 

 

14 

2. จํานวนโรงเรียนตนแบบ สสวท. ท้ังประถม

และมัธยม 

โรงเรียน 

(สะสม) 

20 

 

40 60 60 

 

60 

3. จํานวนหนวยงานภาคราชการสวนตางๆ ท่ี

รวมดําเนินงานและสนับสนุนการจัดการ

เรี ยนรู วิ ทยาศาสตร  คณิตศาสตร  และ

เทคโนโลยี 

หนวยงาน 

(สะสม) 

10 

 

20 30 40 40 

4. รอยละของกําลังคนท่ีไดรับการสนับสนุน

จาก สสวท. มีความสามารถในการจัดการ

เ รี ย น รู วิ ท ยาศาสตร  คณิ ต ศ าสตร และ

เทคโนโลยี 

รอยละ 80 
 

85 90 90 

 

90 

5. รอยละของครูท่ีไดรับการพัฒนา/ฝกอบรม/

ใหความรูตามโครงการ สสวท. จัดข้ึนและ

สามารถเปนแกนนําให  สสวท. ไดอยาง

เหมาะสม 

รอยละ 60 

 

70 80 80 

 

80 

6. รอยละของครูท่ีใชหนังสือและคูมือครูของ 

สสวท.  

รอยละ 65 

 

70 80 80 

 

80 

7. รอยละของนักเรียนท่ีใชหนังสือเรียนและ/

หรือสื่ อ  วิทยาศาสตร  คณิตศาสตรและ

เทคโนโลยีของ สสวท. 

 

 

รอยละ 50 

 

60 70 70 

 

70 
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ตัวชี้วัด หนวยนับ 
คาเปาหมาย 

2562 2563 2564 2565 รวม 

8. รอยละของสถานศึกษาท่ีใชหลักสูตร สื่อ

แ ล ะ ก ร ะ บ ว น ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู ด า น

วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีของ 

สสวท. 

รอยละ 60 

 

70 80 80 

 

80 

9. รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ี

ผานการอบรมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

รอยละ - 40 50 60 60 

หมายเหต ุ 

1) ตัวชี้วัดที่ 6 7 และ 8 คาเปาหมายป 2562 สํารวจส่ือ (หนังสือเรียนป.1 ป.4 ม.1 และ ม.4) ออกใหมในป พ.ศ. 2561  คาเปาหมายป 2563 สํารวจส่ือ (หนังสือ

เรียน ป.2 ป.5 ม.2 และ ม.5) ออกใหมในป พ.ศ. 2562  และคาเปาหมายป 2564 สํารวจส่ือ (หนังสือเรียนป.3 ป.6 ม.3 และ ม.6) ออกใหมในป พ.ศ. 2563 

2) กําลังคน หมายถึง บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรในวิชาชีพตาง ๆ และหรือ บุคลากรจากเครือขายมหาวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยราชภัฏ/             

มหาวิทยาลัยราชมงคล/ศึกษานิเทศก/บัณฑิต พสวท./ครูสควค./ครูดีเดน ที่สนับสนุนการดําเนินงานของ สสวท. 

3) เครือขาย หมายถึง กลุมบุคลากรที่ดําเนินงานรวมกับ สสวท. เพ่ือประโยชนในการพัฒนางานตามพันธกิจ สสวท. 

กลยุทธท่ี 2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการเครือขาย เพ่ือขยายการใหบริการหลักสูตร ส่ือ และ

กระบวนการจัดการเรียนรูของ สสวท. อยางเปนระบบ 

โครงการท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการเครือขายเพ่ือขยายการใหบริการหลักสูตร สื่อ และกระบวนการ

จัดการเรียนรูของ สสวท. (ตอบตัวชี้วัดท่ี 1) 

 

กลยุทธท่ี 2.2 ขับเคล่ือนสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ตามแนวทาง สสวท. 

โครงการท่ี 7 พัฒนาศักยภาพครูแกนนําและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือขยายผลการใหบริการวิชาการดาน

หลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรูของ สสวท. (ตอบตัวชี้วัดท่ี 6) 

โครงการท่ี 8 พัฒนาครูผูสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี และบุคลากรทางการศึกษา ใน

โรงเรียนโครงการพระราชดําริ (ตอบตัวชี้วัดท่ี 3,4,5,6,7,8) 

โครงการท่ี 9 การปรับการเรียนเปลี่ ยนการสอนของครูวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  เทคโนโลยี                  

และสะเต็มศึกษา ตามแนวทาง สสวท. (ตอบตัวชี้วัดท่ี 3,4,5,6,7,8) 

โครงการท่ี 10 สงเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร (Coding) (ตอบตัวชี้วัดท่ี 3,4,5,6,7,8) 

โครงการท่ี 11 ยกระดับคุณภาพโรงเรียนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี (ตอบตัวชี้วัดท่ี 

2,3,4,5,6,7,8) 

โครงการท่ี 12 เพ่ิมศักยภาพครูใหมีสมรรถนะของครูยุคใหมสําหรับการเรียนรูศตวรรษท่ี 21 (ตอบตัวชี้วัด

ท่ี 3,4,5,6,7,8) 
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ยุทธศาสตรท่ี 3  ขับเคลื่อนกระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีให

เนนความเขาใจ ลงมือปฏิบัติการ และสามารถนําไปใชจริงท้ังในและนอกระบบ ตามแนวทาง 

สสวท. 

เปาประสงคยุทธศาสตร : มีกลไกขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตามแนวทาง สสวท. สําหรับสถานศึกษาท้ัง 

ในและนอกระบบ  

ตัวชี้วดัและคาเปาหมาย : 

ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

คาเปาหมาย 

2562 2563 2564 2565 รวม 

1.  จํานวนครั้ งผู เขาใชหลักสูตร สื่อ และ

กระบวนการจัดการเรียนรู ในรูปแบบดิจิทัล

และ e-learning ท่ีเผยแพร 

ครั้ง 8 ลาน 

 

9 ลาน 10 ลาน 10 ลาน 

 

37 ลาน 

2. จํานวนเครื่องมือในการสอบคัดเลือกเขา

มหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับกระบวนการ

จัดการเรียนการสอนตามแนวทาง สสวท.  

ฉบับ 5 

 

5 6 6 
 

22 

 

กลยุทธท่ี 3.1 พัฒนากลไกขับเคล่ือนการจัดการศึกษาตามแนวทาง สสวท. สําหรับสถานศึกษาท้ังใน

และนอกระบบ ใหครอบคลุมทุกภูมิภาค  

โครงการท่ี 13 พัฒนาและขยายบริการของศูนยเรียนรูดิจิทัล และสื่อดิจิทัล (ตอบตัวชี้วัดท่ี 1) 

โครงการท่ี 14 พัฒนาแพลทฟอรมดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู  (ตอบตัวชี้วัดท่ี 1) 

 

กลยุทธท่ี 3.2  พัฒนากระบวนการวัด และประเมินผลเพ่ือเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาโดยเนน

ทดสอบความเขาใจ  

โครงการท่ี 15 พัฒนาและสงเสริมการใชเครื่องมือในการสอบคัดเลือกเขามหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับ

กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง สสวท. (Science and Mathematics 

Literacy) (ตอบตัวชี้วัดท่ี 2) 
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ยุทธศาสตรท่ี 4 เร งรัด พัฒนา และสง เสริมผู มีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร  

คณิตศาสตร และเทคโนโลยี เ พ่ือเปนกําลังในการพัฒนาประเทศดวย

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 

เปาประสงคยุทธศาสตร :   นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพเขาสูอาชีพท่ี

เหมาะสม เพ่ือเปนกําลังในการพัฒนาประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 

ตัวชี้วดัและคาเปาหมาย : 

ตัวชี้วัด 
หนวย

นับ 

คาเปาหมาย 

2562 2563 2564 2565 รวม 

1.  จํ านวนนักวิทยาศาสตร  นัก วิจัย  นัก

เทคโนโลยี นักนวัตกรรมและผูเช่ียวชาญ ดาน

วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่ง

ได จากการสร า ง นัก เ รี ยน  นักศึ กษา ท่ีมี

ความสามารถพิเศษ ท่ีพัฒนาโดย สสวท. 

คน 

(สะสม) 

6,500 

 

7,000 7,500 7,500  

 

7,500 

2. รอยละของนักเรียนทุนผูมีความสามารถ

พิเศษ พสวท. และโอลิมปกวิชาการ ท่ีสําเร็จ

การศึกษาและทํางานในหนวยงานท่ีกําหนด 

ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลย ี

รอยละ 10 20 30 30 

 

30 

3. รอยละของผูมีความสามารถพิเศษดาน

วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่ง

พัฒนาโดย สสวท. ท่ีไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติ

ในระดับชาติและนานาชาติ 

รอยละ 10 20 30 30 

 

30 

4. รอยละของครูท่ีมีความสามารถพิเศษดาน

วิทยาศาสตร และคณิตศาสตร (สควค.) ท่ี

ไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติในระดับชาติและ

นานาชาติ และเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงได 

รอยละ 10 20 30 30 

 

30 

5. รอยละของผูมีความสามารถพิเศษดาน

วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 

ไดรับการพัฒนาและสงเสริมอยางตอเน่ือง ใน

ระดับตางๆ 

รอยละ 60 70 80 80 

 

80 
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กลยุทธท่ี 4.1 ผลิตและพัฒนาครูคุณภาพ เพ่ือเปนผูนําการเปล่ียนแปลงในการขับเคล่ือนการศึกษาอยาง

มีคุณภาพ  

โครงการท่ี 16 บริหารการผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (สควค.)  

  (ตอบตัวชี้วัดท่ี 1, 4) 

 

กลยุทธท่ี 4.2 ผลิตและพัฒนานักวิจัยคุณภาพ เพ่ือเปนนักวิทยาศาสตร นักวิจัย นักนวัตกรรม และ        

นักเทคโนโลยี ช้ันนําของประเทศ 

โครงการท่ี 17 บริหารการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

  (พสวท.) (ตอบตัวชี้วัดท่ี 1 ,2, 3 ,5) 

โครงการท่ี 18 โอลิมปกวิชาการ (ตอบตัวชี้วัดท่ี 1 ,2, 3 ,5) 

โครงการท่ี 19 พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี (ตอบตัวชี้วัดท่ี 5) 

โครงการท่ี 20 ทุนสนับสนุนการศึกษานักเรียน นักศึกษาและครู เพ่ือพัฒนาใหเปนผูมีความสามารถพิเศษ  

ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี และตอบสนองตอความตองการของประเทศ

และหนวยงานท่ีเก่ียวของ (ตอบตัวชี้วัดท่ี 1 ,2, 3 ,4, 5) 

 

กลยุทธท่ี 4.3 พัฒนากลไกการเช่ือมโยงในการดําเนินงานเพ่ือใชประโยชนจากเครือขายในการพัฒนา

และสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษสูแผนพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตร และ

เทคโนโลยีของประเทศอยางเปนระบบ 

โครงการท่ี 21 ขยายฐานการพัฒนาผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสูแผนการพัฒนา

กําลังคนตามนโยบายประเทศไทย 4.0 (ตอบตัวชี้วัดท่ี 5)      
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ยุทธศาสตรท่ี 5 สงเสริมภาพลกัษณองคกรและประสานความรวมมือกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

เพ่ิมการยอมรบั สสวท. ในฐานะผูนําการเปลี่ยนแปลงการเรยีนรูดานวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตรและเทคโนโลย ีของเยาวชนใหทันสมัย 

เปาประสงคยุทธศาสตร :   1. บุคลากรมีความรูความสามารถ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในสายงาน 

 และสามารถเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงได 

 2. สสวท. เปนองคกรแหงคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและบริการใน

 รูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย 

 3. เยาวชนมีความตระหนักและเห็นความสําคัญของการเรียนรูวิทยาศาสตร   

     คณิตศาสตร และเทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน 

ตัวชี้วดัและคาเปาหมาย : 

ตัวชี้วัด 
หนวยนับ คาเปาหมาย 

2562 2563 2564 2565 รวม 

1.  ร อ ย ล ะ ข อ ง บุ ค ล า ก ร มี ค ว า ม รู

ความสามารถ มีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง

ในสายงาน และสามารถเปนผู นําการ

เปลี่ยนแปลงได 

รอยละ 20 

 

40 

 

 

60 

 

 

60 60 

2. จํานวนนวัตกรรม ผลงานทางวิชาการ 

หรือทรัพยสินทางปญญา (IP) ท่ีสรางจาก

บุคลากร สสวท. 

ช้ินงาน/

ผลงาน 

(สะสม) 

20 

 

40 60 70 70 

3. จํานวนระบบบริหารจัดการและบริการ

ในรูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย

และมีคุณภาพ 

ระบบบรหิาร/

ระบบบริการ 

18 

 

21 21 21 21 

4. ระดับความพึงพอใจของสวนราชการ 

หนวยงานตาง ๆ ท่ีเ ก่ียวของ ในการ

ทํางานรวมกับ สสวท. 

ระดับ 4.0 

 

4.25 4.25 4.25 4.25 

5. ระดับการยอมรับในขอมูลขาวสาร และ

ผลงานของ สสวท. 

ระดับ 4.0 

 

4.25 4.5 4.5 4.5 

6. รอยละของเยาวชนกลุมเปาหมายท่ีมี

ความตระหนักและเห็นความสําคัญของ

การเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

รอยละ 55 

 

60 65 65 65 
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กลยุทธท่ี 5.1 สงเสริมใหบุคลากรมีศักยภาพในการพัฒนาหลักสูตร ส่ือ กิจกรรมทางวิชาการเทียบ

มาตรฐานนานาชาติและการเปนวิทยากรอยางมืออาชีพ 

โครงการท่ี 22 พัฒนาศักยภาพบุคลากร ใหมีความรู ความสามารถ และสมรรถนะตามกลุมงานอยางเปน

ระบบ (ตอบตัวชี้วัดท่ี 1 ,2) 

 

กลยุทธท่ี 5.2 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบบริหารจัดการ ระบบการใหบริการ โดยใชระบบคุณภาพ

องคกร ระบบบริหารจัดการขอมูล และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย  

โครงการท่ี 23 พัฒนาการบริหารจัดการ สสวท. ทุก มิติ ใหมีมาตรฐานเทียบเคียงเกณฑ TQA (ตอบตัวชี้วัด

ท่ี 4) 

โครงการท่ี 24 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือขยายขีดความสามารถในการบริหารจัดการองคกร 

และการบริการในรูปแบบดิจิทัลตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัล (ตอบตัวชี้วัดท่ี 3) 

 

กลยุทธท่ี 5.3  สรางความรู ความเขาใจ และการยอมรับในผลผลิตดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ

เทคโนโลยี และบทบาทของ สสวท.  

โครงการท่ี 25 ประชาสัมพันธเชิงรุกเพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจในการทํางานของ สสวท. และสรางความ

ตระหนักรูทางดานวิทยาศาสตร (ตอบตัวชี้วัดท่ี 5,6 ) 
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2.10 ยุทธศาสตร และงบประมาณ 

ยุทธศาสตร 
งบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 รวม 
ยุทธศาสตรท่ี 1  พัฒนาหลักสูตร สื่อ และ

กระบวนการจัดการเรยีนรู ท่ีเนน

ปฏิบัติการ และการสรางความเขาใจ ใน

ระดับท่ีเหมาะสมกับนักเรียนแตละกลุม 

โดยใชเทคโนโลยีตางๆ 

69,452,329.73 53,573,410.00 53,122,950 97,893,000 274,041,689.73 

 

ยุทธศาสตรท่ี 2  ขับเคลื่อนการพัฒนาและ

ยกระดับการเรียนการสอนดาน

วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 

ผานเครือขาย สสวท. ใหมีคุณภาพท่ัว

ประเทศอยางเปนระบบ 

61,289,761.99 61,363,700.00 97,448,300  753,680,000 973,781,761.99 

ยุทธศาสตรท่ี 3 ขับเคลื่อนกระบวนการ

เรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร

และเทคโนโลยีใหเนนความเขาใจ ลงมือ

ปฏิบัติการ และสามารถนําไปใชจริงท้ังใน

และนอกระบบ ตามแนวทาง สสวท. 

15,714,117.50 34,457,100.00 14,175,000  41,500,000 105,846,217.50 

ยุทธศาสตรท่ี 4 เรงรัด พัฒนา และ

สงเสริมผูมีความสามารถพิเศษดาน

วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 

เพ่ือเปนกําลังในการพัฒนาประเทศดวย

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 

1,049,201,859.31 880,067,145.00 986,055,700 1,505,453,300 4,420,778,004.31 

ยุทธศาสตรท่ี 5 สงเสริมภาพลักษณองคกร

และประสานความรวมมือกับหนวยงานท่ี

เก่ียวของ เพ่ิมการยอมรับ สสวท. ในฐานะ

ผูนําการเปลี่ยนแปลงการเรียนรูดาน

วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 

ของเยาวชนใหทันสมัย 

43,610,253.98 32,420,900.00 21,302,000.00 33,602,000 130,935,153.98 

รวมงบยุทธศาสตร 1,239,268,322.51 1,061,882,255.00 1,172,103,950 2,432,128,300 5,905,382,827.51 

หมายเหตุ  ป 2562 – 2564  คืองบประมาณท่ีไดรับจัดสรร / ป 2565  คืองบประมาณท่ีขอตั้ง
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ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาหลักสูตร ส่ือ และกระบวนการจัดการเรียนรู ที่เนน

ปฏิบัติการ และการสรางความเขาใจ ในระดับท่ีเหมาะสมกับนักเรียนแตละ

กลุม โดยใชเทคโนโลยีตางๆ 

ยุทธศาสตรที่ 2 ขับเคล่ือนการพัฒนาและยกระดับการเรียนการสอน

ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ผานเครือขาย สสวท. 

ใหมีคุณภาพทั่วประเทศอยางเปนระบบ  

ยุทธศาสตรที่ 4 เรงรัด พัฒนา และสงเสริม  ผูมีความสามารถ

พิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี เพื่อเปน

กําลังในการพัฒนาประเทศดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ

นวัตกรรม ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 

ยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริมภาพลักษณองคกรและประสานความ

รวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพิ่มการยอมรับ สสวท. ใน

ฐานะผูนําการเปล่ียนแปลงการเรียนรูดานวิทยาศาสตร  

คณิตศาสตรและเทคโนโลย ีของเยาวชนใหทันสมัย 

1. พัฒนาหลักสูตร ส่ือและกระบวนการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบที่เนนการ
คิดวิเคราะห การแกปญหา กระตุนใหเกิดและใชความคิดสรางสรรคสามารถ
นําไปใชไดจริง 
2. วิจัยและพัฒนาการวัดผลและประเมินผลอยางครบวงจรตามมาตรฐาน
ประเทศและนานาชาติ 
3. พัฒนาและสงเสริมใหเกิดเกณฑมาตรฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพส่ือ และ
กระบวนการจัดการเรียนรู   

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการเครือขาย เพื่อขยายการใหบริการ
หลักสูตร ส่ือและกระบวนการจัดการเรียนรูของ สสวท. อยางเปน
ระบบ 
5. ขับเคล่ือนสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ตามแนวทาง สสวท. 

6.  พัฒนากลไกขับ เค ล่ือนการจัด
การศึกษาตามแนวทาง สสวท. สําหรับ
สถานศึกษาทั้งในและนอกระบบ ให
ครอบคลุมทุกภูมิภาค 
7.  พัฒนากระบวนกา รวั ด  และ
ประ เมิ นผล เพื่ อ เ ข า ศึ กษาต อ ใน
ระดับอุดมศึกษาโดยเนนทดสอบความ
เขาใจ  

8. ผลิตและพัฒนาครูคุณภาพ เพื่อเปนผูนําการเปล่ียนแปลง 
ในการขับเคล่ือนการศึกษาอยางมีคุณภาพ 
9. ผลิตและพัฒนานักวิจยัคุณภาพ เพื่อเปนนักวิทยาศาสตร 
นักวิจยั นักนวัตกรรม และนักเทคโนโลยี ชั้นนําของประเทศ 
10. พัฒนากลไกการเช่ือมโยงในการดําเนินงานเพื่อใช

ประโยชนจากเครือขายในการพัฒนาและสงเสริมผูมี                

ความสามารถพิเศษสูแผนพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยีของประเทศอยางเปนระบบ 

11. สงเสริมใหบุคลากรมีศักยภาพในการพัฒนาหลักสูตร ส่ือ 
กิจกรรมทางวิชาการเทียบมาตรฐานนานาชาติและการเปน
วิทยากรอยางมืออาชีพ  
12. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ระบบบริหารจัดการ ระบบการ
ใหบริการ โดยใชระบบคุณภาพองคกร ระบบบริหารจัดการ
ขอมูล และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
13. สรางความรู ความเขาใจ และการยอมรับในผลผลิตดาน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี และบทบาทของ 
สสวท. 
 

1. โครงการพัฒนาหลักสูตร ส่ือ และกระบวนการจัดการเรียนรู ที่เนนการคิด
วิเคราะห การแกปญหา และกระตุนใหเกิดและใชความคิดสรางสรรค และ
สามารถนําไปใชไดจริง  
2. โครงการพัฒนาหลักสูตร ส่ือ และกระบวนการจัดการเรียนรู ที่เนนการคิด
วิเคราะห การแกปญหา และกระตุนใหเกิดและใชความคิดสรางสรรค อยางเปน
ระบบและสามารถนําไปใชศึกษาตอเปนนักนวัตกร ตามแนวทาง KOSEN 
3. โครงการพัฒนาหลักสูตร ส่ือ และกระบวนการจัดการเรียนรู ที่เนนการคิด
วิเคราะห การแกปญหา และกระตุนใหเกิดและใชความคิดสรางสรรค อยางเปน
ระบบ สําหรับพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษ  
4. โครงการวิจัย วัดผล และประเมินผลการจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร และเทคโนโลยีระดับประเทศและระดับนานาชาติ 
5. โครงการวิจัยติดตามการใชหลักสูตร ส่ือการเรียนรู และพัฒนาเกณฑการจัดทาํ
ส่ือการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 

6. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเครือขาย เพื่อขยายการใหบริการ
หลักสูตร ส่ือและกระบวนการจัดการเรียนรูของ สสวท.  
7. โครงการพัฒนาศักยภาพครูแกนนําและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อ
ขยายผลการใหบริการวิชาการดานหลักสูตร ส่ือและกระบวนการจัดการ
เรียนรูของ สสวท. 
8. โครงการพัฒนาครูผูสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี และ
บุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียนโครงการพระราชดําริ 
9. โครงการการปรับการเรียนเปล่ียนการสอนของครูวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร เทคโนโลยแีละสะเต็มศึกษา ตามแนวทาง สสวท.  
10. โครงการสงเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร (Coding) 
11. โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ
เทคโนโลย ี
12. โครงการเพิ่มศักยภาพครูใหมีสมรรถนะของครูยุคใหมสําหรับการ
เรียนรูศตวรรษที่ 21 
 
 

13. โครงการพัฒนาและขยายบริการ
ของศูนยเรียนรูดิจิทัล และส่ือดิจิทัล 
14. โครงการพัฒนาแพลทฟอรมดิจิทัล
เพื่อการเรียนรู 
15. โครงการพัฒนาและสงเสริมการใช
เค ร่ืองมือ ในการสอบคัด เ ลือก เข า
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ใ ห ส อ ด ค ล อ ง กั บ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนตาม
แ น ว ท า ง  ส ส ว ท .  ( Science and 
Mathematics Literacy) 
 

16. โครงการบริหารการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (สควค.) 
17. โครงการบริหารการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (พสวท.) 
18. โครงการโอลิมปกวิชาการ 
19. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
และเทคโนโลยี 
20. โครงการทุนสนับสนุนการศึกษานักเรียน นักศึกษาและครู 
เพื่อพัฒนาใหเปนผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตรและเทคโนโลยี และตอบสนองตอความตองการของ
ประเทศและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
21. โครงการขยายฐานการพัฒนาผูมีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสูแผนการพัฒนากําลังคนตาม
นโยบายประเทศไทย 4.0 
 
 

22.  โครงการพัฒนา ศักยภาพบุ คลากร  ให มี คว าม รู  
ความสามารถ และสมรรถนะตามกลุมงานอยางเปนระบบ 
23. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการ สสวท. ทุกมิติ ใหมี
มาตรฐานเทียบเคียงเกณฑ TQA 
24. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อขยายขีด
ความสามารถในการบริหารจัดการองคกร และการบริการใน
รูปแบบดิจิทัลตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัล 
25. โครงการประชาสัมพันธเชิงรุกเพื่อใหเกิดความรูความ
เขาใจในการทํางานของ สสวท. และสรางความตระหนักรู
ทางดานวิทยาศาสตร  
 
 
 
 

1. หลักสูตร ส่ือ และกระบวนการจัดการเรียนรูระดับปฐมวัย ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความครบถวนสมบูรณ ใชงาย
และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
2. หลักสูตร ส่ือ ในรูปแบบดิจิทัล e-learning และ Mobile application มี
ความทันสมัย เขาใชงาย รวดเร็ว สามารถเผยแพรใชไดจริงและมีคุณภาพ 
3. หลักสูตร ส่ือ และกระบวนการจัดการเรียนรู และสามารถนําไปใชศึกษาตอ
เปนนักวิชาชีพชั้นสูงไดจริง ตามแนวทาง KOSEN 
4. หลักสูตร ส่ือ และกระบวนการจัดการเรียนรู ที่สามารถนําไปพัฒนาและ
สงเสริมผูมีความสามารถพิเศษไดอยางมีประสิทธิภาพ 
5. เคร่ืองมือการวัดและประเมินผลเทียบมาตรฐานระดับประเทศ และระดับ
นานาชาติ 
 

6. สสวท. มีระบบบริหารจัดการเครือขาย เพื่อขยายการใหบริการ
หลักสูตร ส่ือ และกระบวนการจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
7. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ไดรับการคัดเลือกเพื่อพัฒนาเปน
แกนนํา มีศักยภาพเปนไปตามมาตรฐาน สสวท. สามารถเปนตนแบบ
และเปนวิทยากรในระดับพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
8. การใหบริการหลักสูตร ส่ือ และกระบวนการจัดการเรียนรู ใน
โรงเรียนคุณภาพ สสวท. ไดครบถวน สมบูรณและมีประสิทธิภาพ 
9. หนวยงานที่เกี่ยวของ ในเครือขาย สสวท. สามารถขยายฐานการจัด
กิจกรรมการเรียนรูตามแนว สสวท. ไดอยางตอเนื่อง 

10. สสวท. มีระบบสนับสนุนการ
เรียนรูดิจิทัล เพื่อใหบริการหลักสูตร 
ส่ือ และกระบวนการจัดการเรียนรูได
อยางมีประสิทธภิาพ  
11. มหาวิทยาลัยใชเคร่ืองมือในการรับ
นักศึกษาเขาศึกษาโดยเนนการคิด
วิเคราะห การแกปญหา และสามารถ
นําไปใชไดจริงเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 
 

12. บัณฑิต สควค. มีคุณภาพและสามารถเปนผูนําการ
เปล่ียนแปลงขับเคล่ือนการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
13. บัณฑิต พสวท. และโอลิมปกวิชาการ มีคุณภาพและเปน
นักวิทยาศาสตร นักวิจัย นักนวัตกรรมและนักเทคโนโลยีชั้น
นําของประเทศ 
14. มีระบบกลไกการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถ
พิเศษฯ ระดับการศึกษา ปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐานและ
การอาชีวศึกษา เพื่อเปนฐานสูการพัฒนากําลังคน อยางเปน
ระบบมากขึ้นและมีจํานวนเพิ่มขึ้นตามลําดับ 

15. บุคลากรสายนักวิชาการ มีนวัตกรรมการศึกษาชั้นแนวหนา 
เปนที่ยอมรับดานกระบวนการจัดการเรียนรูของประเทศ 
16. บุคลากรสายวิชาการ มีศักยภาพในการพัฒนาหลักสูตร ส่ือ 
กิจกรรมทางวิชาการเทียบมาตรฐานนานาชาติ 
17. บุคลากร สสวท.มีความเปนผูนํา มีความรู ความสามารถ 
เปนวิทยากร และสามารถนําการเปล่ียนแปลงได 
18. บุคลากรสายสนับสนุน มีความรู ความสามารถในการ
บริหารจัดการและสงเสริมการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 
19. มีระบบบริหารจัดการ โดยใชระบบคุณภาพองคกรและ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
20.  การส่ือสารประชาสัมพันธมี รูปแบบและชองทางที่
หลากหลาย 
21. บุคลากร สสวท. มีความรักและผูกพันตอองคกร 
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ยุทธศาสตรที่ 3 ขับเคล่ือนกระบวนการ

เรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร

และเทคโนโลยี ใหเนนความเขาใจ ลงมอื

ปฏิบัติการ และสามารถนําไปใชจริงทั้งใน

และนอกระบบ ตามแนวทาง สสวท.  

 

ยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการหลักและผลผลิต ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565 ของ สสวท. 

ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ยุท
ธศ

าส
ตร
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ติ 
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ภาคผนวก 

ตาราง Balanced Scorecard สําหรับ สสวท.  

มุมมอง วัตถุประสงค ตัวชี้วัด คา
เปาหมาย โครงการสนับสนุน 

ดาน

ประสิทธิผล

  

สสวท. จะสราง

เครือขายการทํางาน

รวมกับหนวยงานอ่ืน 

รอยละของกําลังคนท่ีไดรับการสนับสนุน

จาก สสวท. มีความสามารถในการจัดการ

เรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ

เทคโนโลย ี

รอยละ 90 - โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเครือขาย เพ่ือ

ขยายการใหบริการหลักสตูร สื่อ และกระบวนการ

จัดการเรียนรูของ สสวท. 

- โครงการพัฒนาศักยภาพครูแกนนําและบุคลากร

ทางการศึกษาเพ่ือขยายผลการใหบริการวิชาการ

ดานหลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรยีนรูของ 

สสวท. 

- โครงการพัฒนาครผููสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร

และเทคโนโลยีและบุคลากรทางการศึกษาใน

โรงเรียนโครงการพระราชดําร ิ

- โครงการการปรับการเรียนเปลีย่นการสอนของครู

วิทยาศาสตร คณติศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็ม

ศึกษา ตามแนวทาง สสวท. 

- โครงการยกระดับคณุภาพโรงเรยีนดาน

วิทยาศาสตร คณติศาสตรและเทคโนโลย ี

- โครงการสงเสรมิการเรียนภาษาคอมพิวเตอร

(Coding) 

- โครงการเพ่ิมศักยภาพครูใหมีสมรรถนะของครูยคุ

ใหมสําหรับการเรียนรูศตวรรษท่ี 21 

รอยละของครูท่ีไดรับการพัฒนา/ฝกอบรม/

ใหความรูตามโครงการ สสวท.จัดข้ึนและ

สามารถเปนแกนนําให สสวท. ไดอยาง

เหมาะสม 

รอยละ 80 

จํานวนหนวยงานภาคราชการสวนตางๆ ท่ี

รวมดําเนินงานและสนับสนุนการจัดการ

เรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ

เทคโนโลย ี

40 

หนวยงาน 

มีระบบบริหารจัดการเครือขายเพ่ือสงเสรมิ

การจัดการเรยีนรูสูสถานศึกษาอยางมี

ประสิทธิภาพ 

14 ระบบ 

จํานวนโรงเรยีนตนแบบ สสวท. ท้ังประถม

และมัธยม 

60 โรง 

จํานวนนักวิทยาศาสตร นักวิจัย นัก

เทคโนโลยี นักนวัตกรรมและผูเช่ียวชาญ 

ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ

เทคโนโลยี ซึ่งไดจากการสรางนักเรียน 

นักศึกษาท่ีมีความสามารถพิเศษ ท่ีพัฒนา

โดย สสวท. 

7,500 คน - โครงการบริหารการผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษ

ทางวิทยาศาสตรและคณติศาสตร (สควค.) 

- โครงการบริหารการพัฒนาและสงเสริมผูมี

ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

(พสวท.) 

- โครงการโอลมิปกวิชาการ 

- โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร และเทคโนโลย ี

- โครงการขยายฐานการพัฒนาผูมคีวามสามารถ

พิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยสีูแผนการ

พัฒนากําลังคนตามนโยบายประเทศไทย 4.0 

  รอยละของนักเรียนทุนผูมีความสามารถ

พิเศษ พสวท. และโอลิมปกวิชาการ ท่ีสําเรจ็

การศึกษาและทํางานในหนวยงานท่ีกําหนด 

ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ

เทคโนโลย ี

 

รอยละ 30 
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มุมมอง วัตถุประสงค ตัวชี้วัด คา
เปาหมาย โครงการสนับสนุน 

  รอยละของผูมีความสามารถพิเศษดาน

วิทยาศาสตร คณติศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่ง

พัฒนาโดย สสวท. ท่ีไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติ

ในระดับชาติและนานาชาต ิ

รอยละ 30 - โครงการทุนสนับสนุนการศึกษานักเรยีน นักศึกษา

และครู เพ่ือพัฒนาใหเปนผูมคีวามสามารถพิเศษ

ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี และ

ตอบสนองตอความตองการของประเทศและ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ รอยละของครูท่ีมีความสามารถพิเศษดาน

วิทยาศาสตร และคณติศาสตร (สควค.) ท่ี

ไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติในระดับชาติและ

นานาชาติ และเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงได 

รอยละ 30 

รอยละของผูมีความสามารถพิเศษดาน

วิทยาศาสตร คณติศาสตรและเทคโนโลยี 

ไดรับการพัฒนาและสงเสรมิอยางตอเน่ือง 

ในระดับตางๆ 

รอยละ 80 

ผูรับบริการ ขยายฐานการใช 

หลักสตูร สื่อ และ

กระบวนการจดัการ

เรียนรูของ สสวท. 

รอยละของครูท่ีใชหนังสือและคูมอืครูของ 

สสวท. 

รอยละ 80 - โครงการพัฒนาแพลทฟอรมดิจทัิลเพ่ือการเรียนรู 

- โครงการพัฒนาและขยายบริการของศูนยเรียนรู

ดิจิทัล และสื่อดจิิทัล 

- โครงการประชาสัมพันธเชิงรุกเพ่ือใหเกิดความรู

ความเขาใจในการทํางานของ สสวท. และสราง

ความตระหนักรูทางดานวิทยาศาสตร 

รอยละของนักเรียนท่ีใชหนังสือเรยีนและ/

หรือสื่อ วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ

เทคโนโลยีของ สสวท. 

รอยละ 70 

รอยละของสถานศึกษาท่ีใชหลักสตูร สื่อและ 

กระบวนการจดัการเรียนรูดานวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตรและเทคโนโลยีของ สสวท. 

รอยละ 80 

รอยละของเยาวชนกลุมเปาหมายท่ีมีความ

ตระหนักและเห็นความสาคญัของการเรยีนรู

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

รอยละ 65 

จํานวนครั้งผูเขาใชหลักสูตร สื่อ และ

กระบวนการจดัการเรียนรู ในรูปแบบดิจิทัล

และ e-learning ท่ีเผยแพร 

37 ลาน

ครั้ง 

 สสวท. พยายามท่ีจะ

ดึงดูดผูรับบริการราย

ใหมใหมาใชหลักสตูร 

สื่อ และ 

กระบวนการจดัการ

เรียนรูของ สสวท. 

จํานวนเครื่องมือในการสอบคัดเลอืกเขา

มหาวิทยาลยัใหสอดคลองกับกระบวนการ

จัดการเรียนการสอนตามแนวทาง สสวท. 

22 ฉบับ - โครงการพัฒนาและสงเสริมการใชเครื่องมือในการ

สอบคัดเลือกเขามหาวิทยาลยัใหสอดคลองกับ

กระบวนการจดัการเรียนการสอนตามแนวทาง 

สสวท. (Science and Mathematics Literacy) 
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มุมมอง วัตถุประสงค ตัวชี้วัด คา
เปาหมาย โครงการสนับสนุน 

สสวท. ติดตามดูแล

ผูรับบริการรายเดิม

ท่ีใชหลักสูตร สื่อ 

และกระบวนการ

จัดการเรียนรูของ 

สสวท. ตอไป 

ระดับความพึงพอใจของผูใชหลักสตูร สื่อ 

และกระบวนการจดัการเรียนรูของ สสวท. 

ระดับ 4.0 - โครงการวิจัยตดิตามการใชหลักสูตร สื่อการเรียนรู

และพัฒนาเกณฑการจัดทําสื่อการเรียนรู

วิทยาศาสตร คณติศาสตรและเทคโนโลย ี

กระบวนกา

รภายใน 

สสวท. จะพัฒนา

หลักสตูร สื่อ และ

กระบวนการจดัการ

เรียนรู ใหมคีวาม

ทันสมัยอยาง

ตอเน่ือง 

จํานวนหลักสตูร สื่อ และกระบวนการ

จัดการเรียนรู วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ

เทคโนโลยีท่ีมีคณุภาพตามมาตรฐานสากล 

เนนการคิดวิเคราะห แกปญหาและการ

นําไปใช 

1,840 

ช้ินงาน 

- โครงการพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการ

จัดการเรียนรู ท่ีเนนการคดิวิเคราะห การแกปญหา 

และกระตุนใหเกิดและใชความคิดสรางสรรค และ

สามารถนําไปใชไดจริง 

- โครงการพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการ

จัดการเรียนรู ท่ีเนนการคดิวิเคราะห การแกปญหา 

และกระตุนใหเกิดและใชความคิดสรางสรรค อยาง

เปนระบบและสามารถนําไปใชศึกษาตอเปน

นักนวัตกร ตามแนวทาง KOSEN 

- โครงการพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการ

จัดการเรียนรู ท่ีเนนการคดิวิเคราะห การแกปญหา 

และกระตุนใหเกิดและใชความคิดสรางสรรค อยาง

เปนระบบ สําหรับพัฒนาและสงเสริมผูมี

ความสามารถพิเศษ 

จํานวนตนแบบชุดการเรียนการสอนนอกช้ัน

เรียนท่ีเนนกระบวนการคิด ตามแนวทาง 

สสวท. 

200 

ช้ินงาน 

รอยละของสื่อ และกิจกรรมในรปูแบบดิจิทัล 

และ e-learning ท่ีสามารถเผยแพรไดอยาง

มีคุณภาพ 

รอยละ 80 

สสวท. จะให

ความสําคญักับ

มาตรฐานหลักสูตร 

สื่อ และ

กระบวนการจดัการ

เรียนรู  

จํานวนเครื่องมือการวัดและประเมินผล

เทียบมาตรฐานระดับประเทศ และระดับ

นานาชาติ ท่ีมีคุณภาพ 

52 ฉบับ - โครงการวิจัย วัดผล และประเมนิผลการจัดการ

เรียนรูดานวิทยาศาสตร คณติศาสตร และเทคโนโลยี

ระดับประเทศและระดับนานาชาติ 

- โครงการวิจัยตดิตามการใชหลักสูตร สื่อการเรียนรู

และพัฒนาเกณฑการจัดทําสื่อการเรียนรู

วิทยาศาสตร คณติศาสตรและเทคโนโลย ี

มุงเนนใหพนักงาน

ทํางานอยางมือ

อาชีพ มีมาตรฐาน 

ระดับความพึงพอใจของสวนราชการ 

หนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ในการทํางาน

รวมกับ สสวท. 

ระดับ 4.25 - โครงการพัฒนาการบริหารจัดการ สสวท. ทุกมิติ 

ใหมีมาตรฐานเทียบเคียงเกณฑ TQA 

 

ระดับการยอมรับในขอมูลขาวสาร และ

ผลงานของ สสวท. 

 

 

ระดับ 4.5 
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มุมมอง วัตถุประสงค ตัวชี้วัด คา
เปาหมาย โครงการสนับสนุน 

การเรยีนรู

และการ

พัฒนา 

สสวท. ให

ความสําคญักับการ

เพ่ิมทักษะใหกับ

พนักงาน 

รอยละของบุคลากรมคีวามรูความสามารถ 

มีความเช่ียวชาญเฉพาะทางในสายงาน และ

สามารถเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงได 

รอยละ 60 - โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ใหมีความรู 

ความสามารถ และสมรรถนะตามกลุมงานอยางเปน

ระบบ 

จํานวนนวัตกรรม ผลงานทางวิชาการ หรือ

ทรัพยสินทางปญญา (IP) ท่ีสรางจาก

บุคลากร สสวท. 

70 ช้ินงาน 

สนับสนุนความ

พรอมระบบ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

จํานวนระบบบริหารจัดการและบริการใน

รูปแบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทันสมัยและ

มีคุณภาพ 

21 ระบบ - โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือ

ขยายขีดความสามารถในการบริหารจัดการองคกร 

และการบริการในรูปแบบดิจิทัลตามนโยบายรัฐบาล

ดิจิทัล 
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การประเมิน PISA ดานสมรรถนะของนักเรียน 

ความฉลาดรูดานการอาน (Reading Literacy)  

หมายถึง ความสามารถท่ีจะทําความเขาใจกับสิ่งท่ีไดอาน สามารถนําไปใช ประเมิน สะทอนออกมา

เปนความคิดเห็นของตนเอง และมีความรักและผูกพันกับการอาน เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย พัฒนาความรูและ

ศักยภาพ และการมีสวนรวมในสังคม 

ความฉลาดรูดานคณิตศาสตร (Mathematical Literacy)  

หมายถึง ความสามารถของแตละบุคคลในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร และสามารถแปลงปญหา ใช

คณิตศาสตร และตีความผลลัพธทางคณิตศาสตรเพ่ือใชในการแกปญหาในบริบทของโลกชีวิตจริง รวมถึงการใช

แนวคิด กระบวนการ ขอเท็จจริง และเครื่องมือทางคณิตศาสตรเพ่ือบรรยาย อธิบาย และคาดการณ

ปรากฏการณตาง ๆ โดยสิ่งเหลานี้จะชวยใหแตละบุคคลทราบถึงบทบาทของคณิตศาสตรท่ีมีตอโลกนี้และสราง

พ้ืนฐานท่ีดีในการลงขอสรุปและการตัดสินใจซ่ึงเปนสิ่งท่ีจําเปนสําหรับพลเมืองในศตวรรษท่ี 21 ท่ีตองมีความ

สรางสรรค มีการคิดอยางไตรตรอง และมีสวนรวมตอสังคมสวนรวม 

ความฉลาดรูดานวิทยาศาสตร (Scientific Literacy)  

หมายถึง ความสามารถในการเชื่อมโยงสิ่งตาง ๆ เขากับประเด็นท่ีเก่ียวของกับวิทยาศาสตร และ

แนวคิดทางวิทยาศาสตรไดอยางมีวิจารณญาณ 
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