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บทนํา
1.1 ความเปนมา
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ไดจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2515
เพื่อดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาดาน วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ภายใตความชวยเหลือ
จากโครงการพั ฒ นาการศึ ก ษาแห ง สหประชาชาติ (United Nation Development Program : UNDP)
ป จ จุ บั น เป น หน ว ยงานของรั ฐ ในกํ า กั บ กระทรวงศึกษาธิการตามพระราชบัญ ญั ติส ถาบัน สงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พ.ศ. 2541 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 มีสถานะเปนนิติบุคคลและเปน
หน ว ยงานของรั ฐ ที่ ไ ม เ ป น ส ว นราชการตามกฎหมายว าด ว ยระเบี ย บบริ ห ารราชการแผ น ดิ น และไม เ ป น
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่นมีบทบาทหนาที่เกี่ยวกับการสงเสริมการ
จัดการเรียนการสอนทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีทุกระดับการศึกษา โดยเนนการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน รวมทั้งภารกิจอื่นที่เปนการพัฒนาการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีของ
ประเทศไทยใหเขมแข็งยิ่งขึ้น

1.2 วัตถุประสงคของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
ตามพระราชบัญญัติสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พ.ศ. 2541 แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ไดกําหนดวัตถุประสงคของสถาบันไวดังนี้
1. ริเริ่ม ดําเนินการ สงเสริม ประสาน และจัดใหมีการศึกษาคนควา วิจัย และพัฒนาหลักสูตร วิธีการ
เรียนรู วิธีสอนและการประเมินผลการเรียนการสอน เกี่ยวกับวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีทุก
ระดับการศึกษา โดยเนนการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนหลัก
2. สงเสริม ประสาน และจัดใหมีการพัฒนาบุคลากร การฝกอบรมครู อาจารย นักเรียน นิสิตและ
นักศึกษา เกี่ยวกับการเรียนการสอนและการคนควาวิจัยทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
3. สงเสริม ประสาน และจัดใหมีการคนควา วิจัย ปรับปรุง และจัดทําแบบเรียน แบบฝกหัด เอกสาร
ทางวิชาการและสื่อการเรียนการสอนทุกประเภท ตลอดทั้งประดิษฐอุปกรณเกี่ยวกับวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยี
4. สงเสริมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพและการประเมินมาตรฐานการศึกษา ทางดานวิทยาศาสตร
คณิตศาสตรและเทคโนโลยีในสถานศึกษา
5. พัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ตลอด
ทั้งการสงเสริมการผลิตครู อาจารย ที่มีความสามารถพิเศษทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
6. ใหคําปรึกษาแนะนําแกกระทรวง ทบวง กรม สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น หนวยงานอื่นของรัฐ
หรือหนวยงานของเอกชนที่มีหนาที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา หรือสถานศึกษาเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับอํานาจ
หนาที่ตาม 1 ถึง 5
1

1.3 นโยบาย ยุทธศาสตร และแผนพัฒนาของประเทศ ที่เกี่ยวของกับการเรียนรูวิทยาศาสตร
คณิตศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ
สสวท. เปนองคกรในกํากับกระทรวงศึกษาธิการหรืออีกนัยหนึ่งเปนกลไกของรัฐ ในการสงเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ดังนั้น สสวท. จึงตองกําหนดแผนยุทธศาสตรที่สามารถสนับสนุน
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามแผนและนโยบายสําคัญ เชน ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 –
2580) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรช าติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนปฏิรูปประเทศ (พ.ศ. 2561-2565)
แผนการศึกษาแหงชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560-2564) แผนพัฒนาการศึ กษาของกระทรวงศึกษาธิ การ ฉบับที่ 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 รวมทั้งแนวโนมในอนาคต
1) ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580)
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) มีสาระสําคัญดานการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยีของประเทศ ดังนี้
 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย โดยมีเปาหมายคือ
คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 และมีตัวชี้วัดคือ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
2) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) มีสาระสําคัญดานการ
เรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ ดังนี้
 ประเด็นยอยที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู โดยมีเปาหมาย คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จําเปนของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแกปญหา
ปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น 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)
2

4. ปรับปรุงระบบการศึกษาใหมีประสิทธิภาพของการใชทรัพยากร เพิ่มความคลองตัวใน การรองรับ
ความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสรางเสริมธรรมาภิบาล (improve Efficiency, Agility
and Good governance)
มีสาระสําคัญดานการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ ดังนี้
 เรื่องที่ 4 : การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครู
และอาจารย มีเปาหมายคือครู บุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนาความรูและทักษะ และ
สมรรถนะในการปฏิบัติ หนาที่ของตนอยางตอเนื่อง เพื่อความกาวหนาทางวิชาชีพดวยระบบ
และวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสม ในการพัฒนาแตละกลุม โดยคํานึงถึงการปฏิบัติงาน
ในพื้นที่หางไกล เสี่ยงภัย ยากลําบาก และทุรกันดารให ไดรับความสะดวกในการพัฒนา
 เรื่องที่ 5 : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่
21 มีเปาหมายคือ การจัดการศึกษาทุกระดับใชหลักสูตรที่เปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ และ
แนวทางการจัด การเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน
 เรื่ อ งที่ 7 : การปฏิ รู ป การศึ ก ษาและการเรี ย นรู โ ดยการพลิ ก โฉมด ว ยระบบดิ จิ ทั ล
(Digitalization for Educational and Learning Reform มีเปาหมายคือเพื่อใชประโยชน
จากแหลงขอมูลความรูตางๆ ที่มีอยูและจะมีการสรางขึ้นตอไป ทั้งใน ประเทศ และตาง
ประเทศ ใหสามารถใชประโยชนไดอยางกวางขวางและทั่วถึง ทั้งเปนที่รวบรวมขอมูลสื่อ การ
เรียนรูเดิมที่มีอยูแลว
4) แผนการศึกษาแหงชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579)
แผนการศึกษาแหงชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) มีสาระสําคัญดานการเรียนรูวิทยาศาสตร
คณิตศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ ดังนี้
 ยุ ท ธศาสตร ที่ 2 การผลิ ต และพั ฒ นากํ า ลั ง คน การวิ จั ย และนวั ต กรรม เพื่ อ สร า งขี ด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนกลไกที่สําคัญยิ่ง
ในการนําประเทศเขาสูสังคมโลกในศตวรรษที่ 21 การเตรียมความพรอมกําลังคนทั้งดาน
ความรู ทั ก ษะ สมรรถนะที่ จํ า เป น ให ส ามารถปรั บ ตั ว และรู เ ท า ทั น ต อ กระแสความ
เปลี่ยนแปลงของโลกที่มีพลวัต
 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกๆ ชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู
คนไทยทุกคนควรไดรับการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพและความสามารถของแตละบุคคลตาม
ความถนัด ความตองการและความสนใจ
 ยุ ท ธศาสตร ที่ 4 การสร า งโอกาสความเสมอภาคและความเท า เที ย มทางการศึ ก ษา
การศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานสําหรับประชากรเปนกลไกหลักสําคัญในการขับเคลื่อน
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การพัฒนาประเทศ จึงตองมีการเพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาของ
ผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย
 ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา จําเปนตองบริหาร
และจัดการทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
5) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีสาระสําคัญดานการเรียนรู
วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ ดังนี้
 ยุ ท ธศาสตร ที่ 1 การเสริ ม สร า งและพั ฒ นาศั ก ยภาพทุ น ต อ งให ค วามสํ า คั ญ กั บ การ
วางรากฐานการพั ฒ นาคนใหมีความสมบูร ณ เริ่มตั้งแตกลุมเด็กปฐมวัย ที่ตองพัฒนาใหมี
สุขภาพกายและใจที่ดี มีทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรู และทักษะชีวิต
 ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม ความกาวหนา
ทางเทคโนโลยีที่เอื้อประโยชนตอผูที่สามารถเขาถึงซึ่งสวนใหญเปนกลุมที่มีทักษะสูงทําให
สามารถได รั บ ผลตอบแทนสู ง ขึ้ น และทิ้ ง ห า งจากผู ที่ ข าดทั ก ษะและไม ส ามารถเข า ถึ ง
เทคโนโลยีได ขณะเดียวกันเทคโนโลยีก็สามารถทําใหผูที่อยูหางไกลสามารถเขาถึงการศึกษา
ความรู และบริการสาธารณสุขได
 ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน ประเทศ
ไทยจะสามารถแขงขันในตลาดโลกไดนั้นตองเนนการพัฒนาและใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวัตกรรมขั้นกาวหนาที่เขมขนมากขึ้น
 ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม การพัฒนาดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศไทยจําเปนอยางยิ่งที่จะตองปรับ
รูปแบบการดําเนินงานใหมุงเนนความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชนในการลงทุนเพื่อการ
วิจัยและพัฒนาโดยกําหนดประเด็นวิจัยของชาติ
6) แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีสาระสําคัญดานการ
เรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ ดังนี้
 ยุ ทธศาสตร ที่ 1 พั ฒนาหลักสูต ร กระบวนการเรียนการสอน การวัด และประเมินผล
เพื่ อให ผู เ รี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรีย นที่สู ง ขึ้น สามารถทองจํ าและนํ าสิ่ งที่จํ า ไปฝ ก คิ ด
วิเคราะห คิดสังเคราะห คิดในเชิงสรางสรรค และแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได มีทักษะการทํางาน
รวมกับผูอื่น สอดคลองกับทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21
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 ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิต พัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา สามารถผลิตครู
ไดสอดคลองกับความตองการในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท มีครูครบตามเกณฑ
และมีครูที่จบตรงวุฒิตามสาขาวิชาที่สอน
 ยุทธศาสตรที่ 3 ผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการ
ของการพัฒนาประเทศ การผลิตและพัฒนากําลังคนดานอาชีวศึกษา และดานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีที่มีคุณภาพ เพิ่มจํานวนบัณฑิตในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน มีสมรรถนะ มีความรู
ความสามารถในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถแขงขันไดในระดับสากล
ประชาชนได รั บ การฝ ก อาชี พ ตามความถนั ด และความสนใจ รวมทั้ ง มี ผ ลงานวิ จั ย และ
นวัตกรรมที่สามารถนําไปใชประโยชนไดจริง
 ยุทธศาสตรที่ 4 ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรูอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิต โดยทุกคนสามารถเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอยางเทาเทียมกันในทุกระดับและ
ประเภทการศึ กษา ได รั บ การสนับ สนุน คาใชจายตั้งแตร ะดับ อนุบ าลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐานและสามารถเรียนรูจากแหลงเรียนรูไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
7) คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทรโอชา แถลงตอรัฐสภา
นโยบายหลัก 12 ดาน
ขอ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย
8.1 สงเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย
8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธใหม
8.4 ดึงดูดคนเกงจากทั่วโลกเขามารวมทํางานกับคนไทยและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษ
8.5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทยการพัฒนาประเทศ
8.6 สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาทักษะทุกชวงวัย
นโยบายเรงดวน 12 เรื่อง
ขอ 7 การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21
โดยสรางแพลตฟอรมการเรียนรูใหม ในระบบดิจิทัล ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรูมุงสูระบบ
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร เทคโนโลยี ดานวิศวกรรม คณิตศาสตร โปรแกรมเมอร และภาษาตางประเทศ
สงเสริมการเรียน ภาษาคอมพิวเตอร (Coding) ตั้งแตระดับประถมศึกษา การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพในทุก
ตําบล สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรออนไลนของสถาบันการศึกษาตาง ๆ เพื่อแบงปนองคความรู ของ
สถาบันการศึกษาสูสาธารณะ เชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ สรางนักวิจัยใหมและน
วัตกรเพื่อเพิ่มศักยภาพดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ สรางความรูความเขาใจการใชเทคโนโลยี
ดิจิทัล สื่อออนไลน และโครงขายสังคมออนไลนของคนไทย เพื่อปองกันและลดผลกระทบในเชิงสังคม ความ
ปลอดภัย อาชญากรรมทางไซเบอร และสามารถ ใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือในการกระจายขอมูลขาวสารที่
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ถูกตอง การสรางความสมานฉันท และความสามัคคีในสังคม รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมที่จําเปนใน
การดําเนินชีวิต
8) (ราง) แผนแมบทดานการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีของประเทศ ป พ.ศ. 2560 – 2579
 ยุ ทธศาสตร ที่ 1 การพั ฒนาและสงเสริมผูมีค วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ร ะดั บการศึ กษาปฐมวัย การศึกษาขั้น พื้น ฐานและอาชีวศึกษา พัฒ นาและ
สงเสริมเยาวชนผูมีความสามารถพิเศษทางดานวิทยาศาสตรตั้งแตระดับปฐมวัยจนถึงระดับ
มัธยม-ศึกษาตอนปลาย และมีหนวยงานที่รับผิดชอบหลักในการเสาะหาและพัฒนาสงเสริม
เยาวชนกลุมนี้อยางเปนระบบ ถูกตอง เหมาะสม และเต็มตามศักยภาพเปนรายบุคคล
 ยุ ทธศาสตร ที่ 2 การพั ฒนาและสงเสริมผูมีค วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีระดับอุดมศึกษา ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีในหลักสูตรที่เขมขนและตรงกับ
ความตองการของประเทศ และผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก (หรือผูมีทักษะการวิจัยและ
พั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมขั้ น สู ง ) จากผู มี ค วามสามารถพิ เ ศษทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (หรือไดรับการพัฒนาศักยภาพ) เพื่อเปนนักวิทยาศาสตร นัก
เทคโนโลยี นักวิจัยและนักนวัตกรรม เพิ่มสูงขึ้นเปนลําดับ
 ยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเขา
ปฏิบัติงานในหนวยวิจัยและนวัตกรรม มีผูมีความสามารถพิเศษฯ มาเปนกําลังคนที่มีทักษะ
ขั้ น สู ง ด า นการวิ จั ย และพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมตามแผนของ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปสูประเทศไทย 4.0 ในป พ.ศ. 2579
 ยุ ท ธศาสตร ที่ 4 การสร า งเส น ทางอาชี พ (Career Path) สภาพแวดล อ มและระบบ
สนับสนุน (Eco-systems) ที่เหมาะสมสําหรับผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี สร า งแรงจู ง ใจให นั ก เรี ย นที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษฯ เข า สู กํ า ลั ง คนด าน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศใหพรอมในภาคอุตสาหกรรม 4.0
 ยุ ทธศาสตร ที่ 5 กลไกการบริหารการพัฒนาและสงเสริมผูมีค วามสามารถพิเ ศษทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสูแผนพัฒนากําลังคนของประเทศ ใหมีศูนยประสานงานการ
จัดการศึกษาและการสงตอปฏิบัติงานที่จะเห็นภาพรวมในการพัฒนา และสงเสริมศักยภาพผู
มีความสามารถพิเศษฯ เพื่อประโยชนในการพัฒนาการใหการศึกษาแกผูมีความสามารถ
พิเศษฯ และการสรางกําลังคนผูมีศักยภาพและทักษะขั้นสูงเขาสู การพัฒนาวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและนวั ตกรรมของประเทศตรงตามเปาหมายและเทาทันตอการเปลี่ย นแปลง
สถานการณของประเทศและโลก (ที่สงผลกระทบตอความตองการกําลังคนดังกลาว ทั้งเชิง
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
 ยุทธศาสตรที่ 1 ปฏิรูปภาคอุตสาหกรรมไทยสูอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนดวยปญญา เปน
การสงเสริมใหอุตสาหกรรมมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น ดวยการยกระดับผลิตภาพ
มาตรฐานในการผลิต และการสรางนวัตกรรมใหม ๆ โดยใชเทคโนโลยีดิจิทัลเปนเครื่องมือที่
สําคัญ
 ยุทธศาสตรที่ 2 ปฏิรูปนิเวศอุตสาหกรรมรองรับอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนดวยปญญา เปน
การวางรากฐานด า นป จ จั ย พื้ น ฐานให พ ร อ มขั บ เคลื่ อ นและรองรั บ การพั ฒ นานิ เ วศ
อุตสาหกรรม สิ่งที่สําคัญคือ การพัฒนาทักษะและองคความรูของแรงงานและบุคลากรใหทัน
ตอเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในปจจุบัน
การพัฒนาประเทศจําเปนตองใชความรวมมือจากทุกภาคสวนโดยเริ่มจากการพัฒนาองค
ความรู สรางเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม ๆ เพื่อนํามาสรางเปนผลิตภัณฑ และสามารถตอ
ยอดไปถึงการผลิตในเชิงพาณิชยในที่สุด ซึ่ง แบงออกเปน 4 ระยะ คือ
1. การพัฒนาองคความรู (Pure Science) เปนการสงเสริมใหเกิดการพัฒนาความรู
ในด า นต า ง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ งทางด านวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีเ พื่ อ เป น
รากฐานในการพั ฒ นานวั ต กรรมต อ ไป ซึ่ ง จะต อ งพั ฒ นาคนให มี ทั ก ษะ ความรู
ความสามารถในการเรียนรู คิดวิเคราะห ตลอดจนการคิดสรางสรรคสิ่งใหมๆได
2. การสรางเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology & Innovation) ขั้นถัดมาคือ
การสรางเทคโนโลยีและนวัตกรรม เนื่องจากอุตสาหกรรมในอนาคตจะมีการแขงขัน
กันในดานนวัตกรรมและเทคโนโลยี มากขึ้น ดังนั้นประเทศไทยจึงต องเร ง พั ฒ นา
เทคโนโลยีและสรางสรรคนวัตกรรมตางๆ
3. การพัฒนาการผลิต (Engineering) เปนการนํานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่พัฒนา
คิดคนมาไดมาสูขั้นตอนของการผลิตเพื่อใหไดผลิตภัณฑหรือบริการตางๆ ซึ่งจะตอง
มีการออกแบบและการวางแผนการผลิตอยางเหมาะสม
4. การพัฒนาเชิงพาณิชย (Commerce) ขั้นสุดทายคือการพัฒนาเชิงพาณิชย เ พื่อ
สามารถขายสินคาและบริการที่ผลิตไดและสรางรายไดใหแกประเทศ
10) กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579)
ไดกําหนดวิสัยทัศนในอีก 20 ปขางหนา คือ “ทรัพยากรมนุษยมีคุณคาสูง สูความยั่งยืน”
แบงการดําเนินการเพื่อบรรลุวิสัยทัศนเปน 4 ยุคๆ ละ 5 ป ดังนี้
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ยุคที่ 1 Productive Manpower (พ.ศ. 2560-2564) เปนยุคของรากฐานดานแรงงานที่
เปนมาตรฐานสากล สงเสริมใหแรงงานไทยมีทักษะที่หลากหลาย (multi-skilled) เติมทักษะใหม
(re-skilled) และเติมทักษะดาน STEM เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนผานในโลกของการทํ างานที่ร าบรื่ น
(smooth transition) เพื่อรองรับการพัฒนาแรงงานใหมีทักษะการเปนแรงงานในยุคประเทศไทย 4.0
ยุค ที่ 2 Innovative Workforce (พ.ศ. 2565-2569) เปน ยุคของทรั พยากรมนุ ษ ย ข อง
ประเทศที่ เ ป น ประชากรของโลก (Global citizen) เพื่ อ ให แ รงงานสามารถนํ า เทคโนโลยี แ ละ
นวัตกรรมมาใช ในการเพิ่ มผลิ ตภาพไดอยางมีป ระสิทธิภ าพรองรับ ตอประเทศไทย 4.0 อยางเต็ม
รูปแบบ
ยุ ค ที่ 3 Creative Workforce (พ.ศ. 2570-2574) เป น ยุ ค ของทรั พ ยากรมนุ ษ ย ที่ มี
ความคิดสรางสรรคในการสรางมูลคาเพิ่มใหแกการทํางาน เพื่อใหบรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ใน
กรอบของสหประชาชาติ (SDGs) เปาหมายขอที่ 8 “สงเสริมการเติบ โตทางเศรษฐกิจ ที่ตอ เนื่ อ ง
การจางงานเต็ มที่ (Full Employment) และมีผลิตภาพ (Productivity) และการมีงานที่มี คุ ณ ค า
(Decent Work)”
ยุ ค ที่ 4 Brain Power (พ.ศ. 2575-2579) เป น ยุ ค ของสั ง คมการทํ างานแห งป ญ ญา ใช
สติปญญาในการทํางานที่มูลคาสูง (High Value) เพื่อใหมีรายไดสูง (High Income) ผลสัมฤทธิ์ที่คาด
วาจะไดรับคือ ประเทศสามารถหลุดพนจากกับดักรายไดปานกลาง (Middle Income Trap: MIT)
ดวยทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคาสูงอยางยั่งยืน

1.4 สถานการณสําคัญและความกาวหนาที่เกี่ยวของในปจจุบัน
1) การปฏิวัติทางการเรียนรู (learning revolution)
เนื่องจากปจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในทุกๆ ดานทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
การดําเนินชีวิต ความกาวหนาของเทคโนโลยีทําใหตองมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระตามหลักสูตรควบคูไป
กับการพัฒนาทักษะใหมๆ ที่จําเปนสําหรับศตวรรษที่ 21 โดยศตวรรษที่ 21 นับเปนจุดเริ่มตนของการปฏิวัติ
ทางการเรี ย นรู (learning revolution) เป น การพลิกโฉมรูป แบบการเรีย นครั้งใหญ ใหส อดรับ การปฏิวั ติ
ทางการสื่อสาร (communication revolution) และการปฏิวัติทางเทคโนโลยี (technology revolution) ที่
เกิ ด ขึ้ น อย า งรวดเร็ ว ซึ่ ง เป น ที่ ป ระจั ก ษ ว า เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร (Information and
Communication Technology – ICT) เปนสื่อกลางสําคัญที่ผลักดันใหการปฏิวัติทางการเรียนรูเกิดขึ้นไดทุก
ที่ทุกเวลา โดยเฉพาะเมื่อมี ICT เขามาเปนประตูสูโลกกวางทางการเรียนรู สําหรับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
สาระวิชาก็มีความสําคัญ แตไมเพียงพอสําหรับการเรียนรู เพื่อมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ปจจุบันการเรียนรู
สาระวิชา ควรเปนการเรียนจากการคนควาเองของศิษยโดยครูชวยแนะนําและชวยออกแบบกิจกรรมที่ชวยให
นักเรียนแตละคนสามารถประเมินความกาวหนาของการเรียนรูของตนเองได ทั้งนี้ 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 เปนสื่อกลางสนับสนุนการเรียนรูของนักเรียนเพิ่มขึ้น
อย างต อเนื่ อง กิ จ กรรมในห องเรี ย นถู กปรั บ เปลี่ย นใหส อดคลองและเติมเต็มกับ การเรียนรูนอกหองเรียน
บทบาทและทักษะความชํานาญของครูไดพัฒนาไปในอีกรูปแบบ
นอกจากนี้ ผลจากการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจ สังคม และสถานการณสังคมสูงวัยขางตน สงผล
ใหทุกประเทศทั่วโลกกําหนดทิศทางการผลิตและพัฒนากําลังคนของประเทศตนใหมีทักษะและสมรรถนะ
ระดับสูง มีความสามารถเฉพาะทางมากขึ้น สวนความตองการกําลังแรงงานที่ไรฝมือ และมีทักษะต่ําจะถู ก
แทนที่ดวยหุนยนตและเทคโนโลยีใหม ๆ มากขึ้น
การจั ด การศึ ก ษาในป จ จุ บั น จึ ง ต อ งปรั บ เปลี่ ย นให ต อบสนองกั บ ทิ ศ ทางการผลิ ต และการพั ฒ นา
กําลังคนดังกลาว โดยมุงเนนการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนมี ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อใหไดทั้ง
ความรูและทักษะที่จําเปนตองใชในการดํารงชีวิต การประกอบอาชีพ และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศทามกลางกระแสแหงการเปลี่ยนแปลง
ทักษะสําคัญจําเปนในโลกศตวรรษที่ 21 ประกอบดวยทักษะที่เรียกตามคํายอวา 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)
 ทั ก ษะด า นความร ว มมื อ การทํ า งานเป น ที ม และภาวะผู นํ า (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) เปนแนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีและวิศวกรรม ใน
ทุกระดับชั้นตั้งแตอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ไปจนถึงอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา โดยที่มุงแกไขปญหา
ที่พบเห็นในชีวิตจริง เพื่อสรางเสริมประสบการณ ทักษะชีวิต ความคิดสรางสรรค และเปนการเตรียมความ
พร อ มให กั บ นั ก เรี ย นในการปฏิ บั ติ ง านที่ ต อ งใช อ งค ค วามรู แ ละทั ก ษะกระบวนการด า นวิ ท ยาศาสตร
คณิตศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้งนําไปสูการสรางนวัตกรรมในอนาคต
ดังนั้น สะเต็มศึกษา จึงมักเนนการทําโครงการแกปญหาหรือสรางนวัตกรรมใหมๆ ที่บูรณาการการ
เรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี ผนวกกับแนวคิดการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยนักเรียนจะไดทํา
กิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูความเขาใจและฝกทักษะดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี และไดนํา
ความรู ม าออกแบบชิ้ น งานหรื อ วิ ธี ก าร เพื่ อ ตอบสนองความต อ งการหรื อ แก ไ ขป ญ หาที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
ชีวิตประจําวันเพื่อใหไดเทคโนโลยีซึ่งเปนผลผลิตจากกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
สะเต็มศึกษา จะชวยใหผูเรียนที่ ไดสร างสมประสบการณในระหวางเรีย นจะเปลี่ย พฤติ กรรมและ
ทัศนคติดังนี้
1. เห็นความสําคัญของการเรียนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรในการดําเนินชีวิตและจะชอบ
เรียนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
2. มีประสบการณที่สามารถนําไปใชประกอบอาชีพและปฏิบัติงานทันทีในระหวางเรียนหรือ
ทันทีที่สําเร็จการศึกษา
3. มี ความพร อมที่ จ ะศึ กษาต อในสายอุดมศึกษาหรืออาชีวศึกษาตอไป รวมทั้งมีความสนใจ
ติดตามหาความรูใหมๆ ไดดวยตนเองตามแนวการศึกษาตลอดชีวิต
หลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยกําลังประสบปญหา เกี่ยวกับการศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
หลายประการ ที่สําคัญไดแก
1. จํานวนผูเรียนสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีลดลงในทุกระดับ ตั้งแตการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาชี ว ศึ ก ษา และอุ ด มศึ ก ษา นอกจากนี้ ก ารประเมิ น ผลทั้ ง ในระดั บ ประเทศ และระดั บ
นานาชาติที่บงชี้วาการศึกษาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีระดับโรงเรียนของไทย
มีคุณภาพต่ําโดยเฉลี่ย
2. ผูสําเร็จการศึกษาสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มักจะประกอบอาชีพเปนครู อาจารย
นักวิจัย สวนผูสําเร็จการศึกษาสายวิทยาศาสตรประยุกต มักจะประกอบอาชีพที่มีความนิยม
และรายได สู งกวา เช น วิ ศวกร สถาปนิก แพทย ทัน ตแพทย เภสัช กร พยาบาล และนัก
เทคนิคการแพทย เปนตน
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3. สําหรับประเทศไทย การศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมสนองความตองการในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ ซึ่งไดยกระดับเปนประเทศที่มีรายไดระดับปานกลาง และ
ตองการกําลังที่มีความรูและทักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการผลิต
และการบริการที่มีการแขงขันสูง เชน การเกษตรแบบกาวหนา การผลิตที่ใชเทคโนโลยีชั้นสูง
การสื่ อสาร การคมนาคม การพลังงาน และการจัดการสิ่งแวดลอม ที่ตองใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ และเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีระดับสูง ตลอดจนการจัดการโลจิสติกส เปนตน
นโยบายและแผนวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 – 2564) ได
ระบุกลุมสาขาอุตสาหกรรมเดิมและอุตสาหกรรมใหมของประเทศที่ตองการกําลังคนดานสะเต็ม ไวดังนี้
1. กลุมสาขาอุตสาหกรรมดั้งเดิมของประเทศจากกลุมเปาหมายหลักที่ประเทศตองพยายาม
รักษาเพื่อใหเกิดการจางงานและการลงทุนอยางมีเสถียรภาพ 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 กลุมอุตสาหกรรมที่ใชทรัพยากรธรรมชาติ : อาหารแปรรูป ยาและสมุนไพร
1.5 กลุมธุรกิจบริการและการคา : บริการทองเที่ยวและสาขาตอเนื่อง (บริการสุขภาพและ
อนามัย บริการดานวัฒธรรมบันเทิงและกีฬา โรงแรมที่พัก รานอาหาร บริการเสริม
สุขภาพ สปา) โลจิสติกสและสาขาตอเนื่อง (ระบบราง เครื่องจักรกล เหล็กโลหะและ
ผลิตภัณฑ ตอเรือซอมเรือ) และบริการกอสรางและสาขาตอเนื่อง
2. กลุมอุตสาหกรรมใหมและสาขาที่มีแนวโนมที่ดี ไดแก สาขาพลังงานและพลังงานทดแทน
ระบบเนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) และสาขาตอเนื่อง (บริการคอมพิวเตอรและซอฟแวร สิ่งพิมพและพิมพ
สกรี น ) และกลุ มเทคโนโลยี ใหม เช น Bio Plastic, Bio Fuel, Non – Chemical Product, Bio Packaging
และ Technical Textile เปนตน
เนื่องจาก สะเต็มศึกษา เปนการจัดการศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่เปนการบูรณาการระหวาง
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีและวิศวกรรม เพื่อการใชประโยชนในการประกอบอาชีพวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีของคนไทยรุนใหม ดังนั้นประเทศไทยจําเปนตองกําหนดยุทธศาสตรสะเต็มศึกษาที่จะพัฒนา
ระบบการศึกษาในยุคปจจุบันใหเปนระบบสะเต็มศึกษา สิ่งที่จําเปนตองพัฒนามี 4 ประเด็นหลักดังนี้
1. การมีสวนรวมของทุกภาคสวน ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ควรมีบทบาทเขามารวมจัด
สะเต็มศึกษา เพราะหนวยงานเหลานี้จะเปนผูที่ใชผูสําเร็จการศึกษาสายสามัญ สายอาชีวะ และสายอุดมศึกษา
ที่มีความรูและทักษะทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการผลิต การแปรรูปและการ
ขนส งสิ น ค า จากภาคเกษตร อุ ตสาหกรรม การกอสราง และการรักษาความมั่น คง ดังนั้น รั ฐ จึ งควรออก
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มาตรการทางกฎหมาย ส ง เสริ ม หรื อ ให สิ ท ธิ ป ระโยชน เ พื่ อ ชั ก นํ า ให บุ ค ลากรที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในการ
ปฏิบัติงานในสายวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในหนวยงานตางๆ ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจเอกชน มี
โอกาสมาชวยแนะนําผูเรียนและครูใหสามารถแนะนําผูเรียน ทําโครงงานวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของกับกิจการ
ของหนวยงาน และใหถือวาเปนสวนหนึ่งของการดําเนินการความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร (Corporate
Social Responsibility : CSR)
2. หลักสูตรเชิงบูรณาการ หลักสูตรวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรจําเปนตองปรับปรุงใหเพิ่ม
การบู ร ณาการ การคิ ดวิ เ คราะห และการแกปญ หาในชีวิตจริง เพื่อสรางทักษะใหกับ ผูเรีย น ตั้งแตร ะดับ
ประถมศึกษาเปนตนไป ควรมีการเรียนรูนอกหองเรียน เนนกิจกรรมที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรใน
ครัวเรือน ชุมชน สถานประกอบการตางๆ
3. ครูและผูบริหารการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตร
คณิตศาสตรและเทคโนโลยี จะตองมีการบูรณาการ และทําโครงงานวิทยาศาสตรเพื่อสรางทักษะ นวัตกรรมที่
สามารถใชแกปญหาในชีวิตจริง ดังนั้น ครูจําเปนตองสรางสมประสบการณเพิ่มขึ้น โดยใหมีโอกาสรับคําแนะนํา
จากผูที่ประกอบอาชีพใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในหนาที่การงานอยางเชี่ยวชาญ รวมทั้งครูควรมีโอกาส
ไดเยี่ยมชมสถานที่ปฏิบัติงานของผูเชี่ยวชาญเหลานี้ เพื่อสรางความมั่นใจในระหวางทําโครงงานวิทยาศาสตร
และการสอนตามหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม
4. การประเมินผลดานทักษะวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ระบบการประเมินผลการเรียน
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร จะตองปรับใหเนนความคิดริเริ่มที่จะนําองคความรูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
มาบูรณาการในการทําโครงงานวิทยาศาสตร และหลักการเหตุผล และทฤษฎีวิทยาศาสตร
3) แพลตฟอรมการศึกษาสําหรับประเทศไทย 4.0
เคลตัน ครอสเต็นเซน (Claytom Christensen,2560) กลาวไววา “นักการศึกษาไดถกเถียงถึงวิธีการ
อันหลากหลายในการเขาถึ งเนื้ อหาของการศึกษาและกระบวนการเรีย นรูในทุกระดับวาจําเปน ตองมี ก าร
เปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยชี้ใหเห็นวาการศึกษาเรียนรูไมวาจะเปนในหรือนอกหองเรียนออนไลน มีรูปแบบ
โครงสร า งชัดเจนหรื อไม ก็ตาม จะหลุ ดพ น จากกระบวนการเรี ยนรูแบบเดิ มที่ เคยเปน มา” นั่น หมายถึงวา
แพลตฟอรมการศึกษาจะกลายเปนที่ที่ผูสอนและผูเรียนสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูหรือทํากิจกรรมแลกเปลี่ยน
ที่สรางมูลคาใหแกผูสอนและผูเรียน ดังนั้นแพลตฟอรมการศึกษาที่สามารถขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ไดนั้น
ควรเปนแพลตฟอรมที่สรางการเขาถึงองคความรูและนวัตกรรมที่ชวยใหผูสอนและผูเรียนมีปฏิสัมพันธกันได
สะดวกรวดเร็วขึ้นบนโลกออนไลน
ปเตอร ฟสก (Peter Fisk, 2560) ไดแสดงวิสัยทัศนในหัวขอ “Changing the Game of Education”
ไววาจากแนวคิดของการใชชีวิตที่ยืนยาวขึ้น "100 Year-Life" สงผลใหรูปแบบการเรียนรูมีบทบาทมากขึ้นใน
สังคม โดยเปนการเรียนรูตอเนื่องจากโรงเรียนและมหาวิทยาลัยสูการเรียนรูในการทํางานและการเรียนรูตลอด
ชี วิ ต “การศึ ก ษา 4.0” จึ ง เป น วิ สั ย ทั ศ น สํ า หรั บ อนาคตของการศึ ก ษาที่ ต อบสนองความต อ งการของ
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“อุตสาหกรรม 4.0” หรือการปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที่ 4 ซึ่งมีความเปนไปไดที่มนุษยและเครื่องจักรจะทํางาน
ไดใกลเคียงกันมากจนเกือบแทนที่กันไดและความสามารถในการใชประโยชนจากศักยภาพของเทคโนโลยี
ดิจิทัล ทําใหการเชื่อมตอกับเทคโนโลยีและขอมูลสวนบุคคลเป นไปโดยสะดวก อีกทั้งการแขงขันกัน สร าง
นวัตกรรมอยางไมหยุดยั้งทําใหเกิดความตองการทักษะใหมและองคความรูใหมเพื่อใหทันกับการเปลี่ยนแปลง
ดังนั้น ในการจัดการศึกษาจึงตองมีการทบทวน (Reeducation) แพลตฟอรมการศึกษาที่ตอบสนอง ตอความ
ต องการดั งกล า ว ซึ่ งแน น อนว าแพลตฟอรมที่ ผสานความกาวหนาดานดิจิ ทัลและนวตั กรรมการเรี ยนรูคือ
รูปแบบที่ตอบโจทยการเรียนรูสําหรับประเทศไทยในยคุ 4.0 มากที่สุด
จากหองเรียนสูแพลตฟอรม
ปจจจุบันองคความรูในศาสตรตางๆ พัฒนาไปอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะองคความรูดานเทคโนโลยี การ
เรี ย นรู จึ งมิ ได จํ า กั ด อยู เ พี ย งแค การถ า ยทอดความรูจ ากผูส อนสูผู เรีย นซึ่ง เปน การเรีย นการสอนในระบบ
หองเรียนแบบเดิม ๆ แตตองมีการนําเทคโนโลยีมาใชเปนเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการ
สงเสริมใหผูเรียนแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อการสอนทุกรูปแบบ ทั้งสื่อสิ่งพิมพมและสื่อดิจิทัล รวมกับ
การทํางานเปนกลุม และการนําสื่อสังคมออนไลน (Social Media) เขามาเปนเครื่องมือในการพัฒนาการเรียน
การสอนใหทันสมัยยิ่งขึ้น
จากที่กลาวมาข างต น คงมองเห็นแนวโน มของแพลตฟอรมการศึ กษา 4.0 ที่ผนวกเอาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เขามาใชในการสงเสริมการเรียนรูและพัฒนาเนื้อหาสาระการเรียนรูรวมกับ
การเรียนการสอนแบบมีปฏิสัมพันธ (Interactive Learning) ซึ่งผูเรียนเปนผูควบคุมการเรียนรูของตนเอง เชน
แพลตฟอรม e-learning หรือ Massive Open Online Courses (MOOCs) ซึ่งเปนการจัดการเรียนการสอน
ออนไลนระบบเปดสําหรับมหาชน ที่คาดวาจะแพรหลายมากขึ้นในอนาคตอันใกล
แนวโนมที่เกิดขึ้นเปนผลจากการที่คนยุคนี้ใชชีวิตอยูกับเครื่องจักรอัจฉริยะ (Smart Machine) มาก
ขึ้ น ข อมู ล ที่ มีอยู ทั่ว ไปทํ า ให คนมี ความรู มากขึ้น การแสวงหาความรูทําไดงายและรวดเร็ว ขึ้น เทคโนโลยี
ปรับเปลี่ยนชีวิตวิถีชีวิตและวิธีการทํางานของผูคนตัวแปรดานระยะทาง เวลา และสถานที่เปลี่ยนไป นอกจากนี้
การเชื่ อ มต อ โลก (Global Connect) ทํ า ให เ กิ ด การตื่ น ตั ว ในการเตรี ย มคนเพื่ อ อนาคต ดั ง นั้ น แนวโน ม
กระบวนการเรียนรูหรือการศึกษาในอนาคต จึงจําเปนจะตองปรับเปลี่ยนโดยคํานึงถึงการสรางแพลตฟอรม
การศึ ก ษาและเนื้ อ หาการเรี ย การสอนที่ ส อดรั บ กั บ องค ค วามรู ใ นโลกยุ ค ใหม เช น ความรู ด า น STEM
(Science/Technology/Engineering/ Mathematics) ซึ่งผสมผสานความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตรและคณิตศาสตรเขาดวยกันเพื่อการสรางนวัตกรรมไปจนถึงการประมวลผลคอมพิวเตอร
(Computing) ที่เปนการเรียนเกี่ยวกับโปรแกรมที่ใชควบคุมการทํางานของเครื่องจักร เครื่องกล เพื่อใหผูเรียน
รูจักสรางนวัตกรรมและรูเทาทันเทคโนโลยี
การที่สังคมแหงการเรียนรูยุคใหมมุงเนนใหผูเรียนมิใชเพียงไดรับความรู แตตองเปนผูที่สรางสรรค
นวัตกรรม ทําใหผูสอนตองพัฒนาศักยภาพของตนเองเชนกัน โดยการปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนผานความรู
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ยุคใหมที่เปนไปอยางรวดเร็วและไมมีท่ีสิ้นสุด ปรับแนวทางการเรียนการสอนใหสอดคลองกับพฤติกรรมของ
การเรียนที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหมเปนเครื่องมือกระตุน การเรียนรู ข อง
ผูเรียนซึ่งนับเปนความทาทายอยางยิ่งสําหรับผูสอนยุคใหมในการกาวผานการเรียนการสอนในแพลตฟอรมเดิม
เขาสูระบบการเรียนการสอนแบบใหม หรือเรียกวา Education Platform for Thailand 4.0
Education Platform for Thailand 4.0 จึงเปนแพลตฟอรมที่จะสรางความเทาเทียมและทั่วถึงดาน
การศึกษาดวยเทคโนโลยีการสื่อสาร (Communication Technology) และทรัพยากรการเรียรูแบบดิจิ ทัล
(Digital Learning Resource) เพื่อใหผูคนทั้งในเมืองและในพื้นที่ชนบทหางไกลสามารถเขาถึงองคความรูที่มี
คุณภาพไดโดยสะดวก
BLENDED LEARNING
ป จ จุ บั น แนวคิ ด Bring Your Own Device (BYOD) หรือการเชื่ อ มต อ อุ ป กรณ อิ เ ล็ กทรอนิ ก ส ส ว น
บุคคลเขากับระบบเน็ตเวิรกของหนวยงาน/องคกรกําลังเปนที่นิยมในภาคธุรกิจและมีการขยายเขาสูแวดวง
การศึกษาทั่วโลก
ในป พ.ศ.2559 คณะกรรมาธิ การยุโ รปไดเผยแพรเอกสารเกี่ย วกับ การอนุญ าตใหนักเรีย น นิสิต
นักศึกษานําโทรศัพทมือถือ แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอรโนตบุกสวนตัวมาใชในหองเรียนโดยชี้วามีทิศทางเชิง
บวกในหลายประเทศ และมีแนวโนมการนําแนวคิด BYOD มาใชในสถานศึกษาในยุโรปสูงขึ้นเรื่อยๆ ทวา
Bring Your Own Device ยังเปนเรื่องยากในระบบการศึกษาไทย ปญหาสําคัญอยูที่บุคลากรทางการศึกษา
ของไทยจํานวนหนึ่งยังตามเทคโนโลยีไมทัน ดังที่ ภาสกร เรืองรอง (2557) ไดใหขอเสนอแนะไวในการวิจัย
เรื่อง เทคโนโลยีการศึกษากับครูไทยในศตวรรษที่ 21 วาควรมีการสงเสริมและเปดมุมมองของการพัฒนาครูใน
ศตวรรษที่ 21 โดยหนวยงานที่เกี่ยวของจะตองกําหนดนโยบายเพื่อเปนกรอบในการผลิตและพัฒนาครู กําหนด
มาตรฐานวิชาชีพครู พัฒนาหลักสูตรครูในสถาบันอุดมศึกษาใหสอดคลองกับสภาพปจจุบันจัดอบรมใหความรู
และปรับทัศนคติของครูในการจัดการเรียนรูสมัยใหมสงเสริมใหครูนําเทคโนโลยีเขามาชวยในการจัดการเรียน
การสอนและพัฒนาตนเอง รวมทั้งใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขามาชวยในการพัฒนาครู ตลอดจน
สรางระบบการโคช (Coaching) โดยใหครูที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนเปนผูฝกปฏิบัติใหแก
ครูที่ยังขาดความชํานาญ
การนําระบบการโคชมาใชในยุคการศึกษา 4.0 จึงอาจเปนการลมกระดานสิ่งที่เคยเปนมาในอดีต จาก
เดิ ม ที่ ค รู อ าวุ โ สเป น พี่ เ ลี้ ย งให แ ก ค รู ใ หม ห รื อ ครู ฝ ก สอนมาสูยุ ค ที่ ค รู รุ น ใหม ก ลายเปน โค ช ให แ ก ค รู อาวุ โ ส
โดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีการศึกษา Blended Learning จึงนาจะเปนคําตอบที่ดีสําหรับแวดวง
การศึกษาไทยในชั่วโมงนี้
Barista 4.0 กับการศึกษาไทย
การสร า งส วนผสมที่ กลมกลอมใหแกการเรีย นการสอนแบบ Blended Learning นั้น จําเปน ตอง
อาศั ย บาริ ส ต า (Barista) หรื อ นั ก ชงมื อ ฉมั ง ที่ จ ะทํ า หน า ที่ ผ สมระบบการเรี ย นการสอนแบบดั้ ง เดิ ม หรื อ
14

Lecture-Based Learning ที่มีการเผชิญหนาระหวางผูเรียนกับผูสอนในชั้นเรียน (Face-to-Face) ใหผสาน
เขากับการจัดการเรียนการสอนผานระบบอินเทอรเน็ต หรือ OnlineBased Learning อยางลงตัว
Blended Learning จึ งเป น เครื่ องมือสําคัญ ในการแสวงจุดรวม - สงวนจุดตางระหวาง LectureBased Learning กับ Online-Based Learning ทั้งยังเปนการประนีประนอมระหวางครูอาวุโสที่คุนเคยกับ
การเรียนการสอนแบบดั้งเดิมกับครูรุนใหมที่เติบโตมากับระบบอินเอรเน็ต
เนื่ องจากในห องเรี ย น Blended Learning นั้น แมส นับ สนุน การจัดการเรีย นการสอนผานระบบ
ออนไลน เพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเองอยางตอเนื่องทุกเวลาและทุกสถานที่ ผานสื่อการเรียนการ
สอนอิเล็กทรอนิกส แตในขณะดียวกันก็ยังสนับสนุนการพบปะและแลกเปลี่ยนในหองเรียนระหวางผูสอนกับ
ผูเรียน รวมถึงผูเรียนกับผูเรียนดวยกันผานการทํางานกลุม
“ครู” ซึ่งรับบทบาทบาริสตาในระบบการศึกษายุค 4.0 จึงไมเพียงตองเชี่ยวชาญในการใชเครื่องไม
เครื่องมือ ICT เพื่อจัดการเรียนการสอน ยังตองชํานาญในการใหการศึกษาผานหองเรียนรูปแบบดั้งเดิม และ
ตองเปนนักปรุงมือฉมังเพื่อใหรสชาติการเรียนรูทั้งสองสวนผสมผสานกันอยางกลมกลอมอีกดวย
Blended Learning คือคําตอบสุดทาย Blended Learning อาจดูเหมือนเปนแนวโนมใหมหรือเปน
บันไดขั้นพักระหวางการเปลี่ยนผานจากยุค Lecture-Based Learning สูยุค Online-Based Learning ของ
ไทย เนื่องจากเปนชวงเวลาที่มีการผสมผสานกันระหวางครูสองรุน คือครูอาวุโสกับครูรุนใหม ผานการบูรณา
การระหว างการเรี ย นการสอนในชั้ น เรี ย นกับ การใหความรูผานระบบออนไลน แต ห ลั กใหญ ใจความของ
Blended Learning ก็คือการคนหาเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่จะเขามาชวยเสริมการเรียนรูของผูเรียนและ
สรางสมดุลในเรื่องการใชเวลาในชั้นเรียนไดอยางเหมาะสม
ดังนั้น ไมวาจะเปน BYOD หรือ Face-to-Face จะ Online หรือ Offline หัวใจสําคัญในยุคเปลี่ยนผานนี้ก็คือ
การนํา Blended Learning มาใชโดยคํานึงถึงความเสมอภาคทางการศึกษา ซึ่งอาจกลาวไดวาเปนแนวทางที่
เหมาะสมที่สุดสําหรับบริบทการศึกษาไทยที่กําลังกาวไปสูยุค 4.0
DIGITAL KNOWLEDGE TRENDS แนวการเรียนรูยุคดิจิทัล
ในยุคดิจิทัลซึ่งขอมูลขาวสารและเทคโนโลยีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการเรียนรูและ
การศึกษา องคความรูและขอมูลมหาศาลสามารถหาไดงายขึ้น ตลาดแรงงานมีอาชีพใหมเกิดขึ้น สวนอาชีพเกา
บางอาชีพกลับลดความสําคัญลง ซึ่งสงผลใหเกิดแนวโนมเกี่ยวกับความจําเปนของกระบวนการเรียนรูตลอด
ชีวิตเนื่องจากรูปแบบการศึกษาแบบเกาอาจไมรองรับอาชีพที่เหมาะสมกับโลกยุคใหมผูประกอบอาชีพจึงตอง
ปรับตัวและพรอมเรียนรูใหมอยูเสมอ สวนอุตสาหกรรมตองพัฒนาทักษะของลูกจางใหเหมาะสมยุคสมัยยิ่งขึ้น
รูปแบบการเรียนรูที่เหมาะสมกับยุคดิจิทัลคือรูปแบบที่สามารถนําขอมูลขาวสารและเทคโนโลยีมาใช
ประโยชน ซึ่งไมวาใครก็สามารถเรียนรูได แตตองเรียนรูใหเหมาะสมกับความสนใจและความสามารถของแตละ
บุคคลดวย ปจจุบันจึงเกิดรูปแบบการเรียนรูใหมขึ้นมากมาย ซึ่งนับเปนโอกาสของคนรุนใหมที่สามารถเลือก
รูปแบบการเรียนรูที่เหมาะสมกับตนเองมากที่สุด
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10 เทรนดรูปแบบการเรียนรูในยุคดิจิทัล
ปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence : AI) ความกาวหนาทางปญญาประดิษฐที่คิดอานแทน
มนุษยไดในบางเรื่องจะเขามาพัฒนาและสรางความเปลี่ยนแปลงใหแกทุกแพลตฟอรมการศึกษา เชน ระบบพี่
เลี้ยงอัตโนมัติ ที่ใชขอมูลจากระบบวิเคราะหขอมูลในการใหคํา แนะนําแกผูเรียนที่มีความสามารถแตกตางกัน
หรือ โปรแกรมพูดคุยอัตโนมัติ (Chatbot) ที่ชวยในการเรียนการสอน เปนตน
การบูรณาการแพลตฟอรมออนไลน แนวโนมการบูรณาการระหวางแพลตฟอรมตางๆ จะทํา ใหเกิด
แพลตฟอรมการเรียนรูที่มีรูปแบบผสมผสานมากขึ้น อาทิ หลักสูตรออนไลนแบบเปด หรือ Massive Open
Online Courses (MOOCs) ไดมีการใชแพลตฟอรมอื่นเพื่อสนับสนุนการเรียนรู ไมวาจะเปนการเผยแพรวีดิ
ทัศนบนยูทูป (YouTube) หรือใชเกมเพื่อดึงดูดความสนใจ เปนตน
ภูมิปญญาจากฝูงชน (Crowdsourcing) แนวคิดการระดมความคิดจากกลุมคนที่หลากหลาย ซึ่งไม
จํากัดอยูเพียงการรวบรวมขอมูล ความรู และสติปญญาแตยังรวมถึงแรงงานและเงินทุนดวย ซึ่งทําใหเกิด
แพลตฟอร ม การเรี ย นรู ยุ ค ใหม ที่ ร วบรวมองค ค วามรู แ ละแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ร ะหว า งผู ค นที่ มี ค วามรู และ
ประสบการณดานตางๆ เพื่อการเรียนรูที่เปดกวางยิ่งขึ้นเชน เว็บไซตสารานุกรมออนไลนที่เปดใหคนทั่วไปเขา
มาแบงปนความรูในเรื่องที่ตนเชี่ยวชาญ
สื่อโสตทัศน (Audio Media) คอนเทนตเสียงกลายเปนสื่อการเรียนรูที่ไดรับความนิยมแพรหลายใน
ยุคนี้เพราะนอกจากเหมาะกับพฤติกรรมของคนรุนใหมที่อานหนังสือนอยลง ยังชวยลดความเหลื่อมล้ําทางการ
เรียนรูโดยเฉพาะในผูพิการทางสายตาหรือผูสูงอายุที่มีปญหาดานสายตา ในอนาคตเราอาจไดเห็นการบูรณา
การระหวางสื่อโสตทัศนกับสื่อขอความอยางกวางขวางรวมทั้งการใชเสียงสังเคราะหเพื่อการฟงแบบเรงดวน
สําหรับการบริโภคขอมูลมากขึ้นในระยะเวลาอันสั้น
สื่อสังคมออนไลน (Social Media) การใชสื่อสังคมออนไลนเ พื่อสรางและแบงปนข อมูล รวมถึง
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นตางๆ มีแนวโนมที่จะถูกนํามาใชอยางหลากหลายมากขึ้น ไมวาจะเปนการสรางสื่อ
สังคมเฉพาะกลุม เชนเครือขายหางาน การใชสื่อสังคมเพื่อคนหาขอมูล การติดตอสื่อสารกับครูและเพื่อนรวม
ชั้นผานสื่อสังคม รวมถึงสรางเครือขายในการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
หลักสูตรออนไลนแบบเปด (MOOCs) รูปแบบการเรียนรูนอกระบบผานหลักสูตรออนไลนแบบเปด
ซึ่งใครก็ตามจากที่ ใดก็ ตามในโลก สามารถสมัครเรี ยนได จะกลายเปนเทรนดการศึกษาที่เติบโตแบบก าว
กระโดด โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อหลายแหงเริ่มมีการมอบประกาศนียบัตรใหแกผูเรียน และอาจมีการนํา AIเขา
มาชวยวิเคราะหขอมูล เพื่อปรับการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและเขาถึงผูเรียนมากขึ้น
เกม (Game) เกมเปนหนึ่งในรูปแบบการเรียนรูที่สอดคลองกับลักษณะนิสัยและความสนใจของคน
รุนใหมอยางมาก เกมและของเลนยุคใหมตองไมเพียงใหความรู แตยังตองสามารถเพิ่มทักษะหลากหลายใหแก
ผูเลน สวนการใชความเปนจริงเสมือน(VR) ความเปนจริงเสริม (AR) และความเปนจริงผสม (MR) ก็จะชวยใหผู
ใชไดสัมผัสกับประสบการณเสมือนจริงชวยเสริมสรางแรงบันดาลใจและจินตนาการไดดวย
การเรียนรูออนไลน (e-Learning) การเรียนรูออนไลน (e-Learning) การสรางรูปแบบการเรียนรู
ใหมๆผานสื่อการเรียนรูออนไลนจะตองตอบสนองพฤติกรรมการเรียนรูของคนรุนใหมที่เปลี่ยนแปลงไป เชน มี
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หัวขอการเรียนรูหลากหลาย และมีรูปภาพมากกวาตัวหนังสือ นอกจากนี้ผูสอนควรมีความรูในเรื่องที่สอน ซึ่ง
จะชวยกระตุนใหสื่อออนไลนบนอินเทอรเน็ตนาสนใจและนาใชงานมากขึ้น
สื่อวีดิทัศน (Video Media) การใชสื่อวีดิทัศนเพื่อการเรียนรูหรือประกอบการสอนอาจไมใชเรื่ อง
ใหม แตสื่อวีดีทัศนยุคใหมจะตองทันสมัยและมีลูกเลนมากขึ้น เชน วีดิทัศนรอบทิศ (360Video) วีดิทัศนสาม
มิติ (3D Video) วีดิทัศนความเปนจริงเสมือน (VirtualReality Video) รวมถึงการถายทอดสดบทเรียนบนยู
ทูปหรือเฟซบุก (Facebook)
อาชี พใหม (New Cutting-Edge Jobs) อาชีพใหมที่เกิดขึ้น จากการพัฒ นาดา นเทคโนโลยี แ ละ
รูปแบบการเรียนรูที่เปลี่ยนไป อาทิ อาชีพครูผูสอนหลักสูตรออนไลนแบบเปด นักจัดรายการเพื่อการเรียนรูบน
สื่อวีดิทัศนและโสตทัศนไปจนถึงนักวิจารณสื่อการเรียนรูออนไลน (Commentator หรือ Recommender)
เปนตน
4) มาตรฐานการศึกษาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีระดับนานาชาติ
โปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (Programme for International Student
Assessment หรือ PISA) ริเริ่มโดยองคการเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for
Economic Co-operation and Development หรือ OECD) มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินคุณภาพของระบบ
การศึกษาในการเตรียมความพรอมใหประชาชนมีศักยภาพหรือความสามารถพื้นฐานที่จําเปนตอการดํารงชีวิต
ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง
PISA ประเมินนักเรียนอายุ 15 ป ซึ่งเปนวัยที่สําเร็จการศึกษาภาคบังคับ โดยดําเนินการอยาง
ตอเนื่องทุก ๆ 3 ป เพื่อติดตามแนวโนมการเปลี่ยนแปลงคุณภาพการศึกษาและมุงใหขอมูลแกระดับนโยบาย
การประเมินของ PISA เนนการประเมินสมรรถนะของนักเรียนเกี่ยวกับการใชความรูและทักษะในชีวิตจริง
มากกวาการเรียนรูตามหลักสูตรในโรงเรียน หรือเรียกวา “ความฉลาดรู” (Literacy) ไดแก ความฉลาดรูดาน
การอาน (Reading Literacy) ความฉลาดรูดานคณิตศาสตร (Mathematical Literacy) และความฉลาดรู
ดานวิทยาศาสตร (Scientific Literacy) การประเมินนักเรียนจะวัดทั้ง 3 ดาน ดังกลาวไปพรอมกัน แตจะ
เนนหนักในดานใดดานหนึ่งในแตละรอบการประเมิน ซึ่งความฉลาดรูทั้งสามดานนี้ ถือวาเปนสิ่งจําเปนสําหรับ
การเรียนรูตลอดชีวิต และเปนสิ่งที่ประชากรจําเปนตองมีเพื่อการพัฒนาและการแขงขันทางเศรษฐกิ จ ของ
ประเทศ
สําหรับรอบการประเมิน PISA 2018 เนนการประเมินดานการอาน มีนักเรียนเขารวมการประเมิน
ประมาณ 600,000 คน ซึ่งถือวาเปนตัวแทนของนักเรียนอายุ 15 ป จํานวนประมาณ 32 ลานคนทั่วโลก จาก
79 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ สําหรับประเทศไทย สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
ทําหนาที่เปนศูนยแหงชาติ (National Center) ไดดําเนินการจัดสอบเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 ที่ผานมา
มีนักเรียนกลุมตัวอยางจํานวน 8,633 คน จาก 290 โรงเรียนในทุกสังกัดการศึกษาเขารวมการประเมินในรอบ
นี้ โดยนักเรียนไดทําแบบทดสอบและแบบสอบถามทางคอมพิวเตอรผานแฟลชไดรฟขอสอบ นอกจากนี้ยังมี
การเก็บขอมูลจากผูบริหารโรงเรียนผานทางแบบสอบถามออนไลนดวย
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ผลการประเมิน PISA 2018 ในระดับนานาชาติ พบวา นักเรียนจากจีนสี่มณฑล (ปกกิ่ง เซี่ยงไฮ
เจียงซู และเจอเจียง) และสิงคโปร มีคะแนนทั้งสามดานสูงกวาทุกประเทศ/เขตเศรษฐกิจ สําหรับประเทศที่มี
คะแนนสูงสุดหาอันดับแรกในดานการอานซึ่งเปนดานที่เนนในรอบการประเมินนี้ 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) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ PISA 2015 พบวา ดานการอานมีคะแนน
ลดลง 16 คะแนน ส ว นด า นคณิ ต ศาสตร แ ละวิ ท ยาศาสตร มี ค ะแนนเพิ่ ม ขึ้ น 3 คะแนน และ 4 คะแนน
ตามลําดับ ซึ่งในการทดสอบทางสถิติถือวาดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรไมมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับ
รอบการประเมิ นที่ ผ านมา อย า งไรก็ ตาม เมื่อวิเคราะหแนวโนมการเปลี่ ยนแปลงของคะแนนตั้ งแตการ
ประเมิ น รอบแรกจนถึ งป จ จุ บัน พบว า ผลการประเมิน ดา นคณิต ศาสตรแ ละวิท ยาศาสตรข องไทยไม
เปลี่ยนแปลง แตผลการประเมินดานการอานมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง
สํ า หรั บ ประเทศไทย กลุ มโรงเรีย นเนน วิทยาศาสตร มีค ะแนนเฉลี่ย อยู ในระดับ เดีย วกั บ กลุ ม
ประเทศ/เศรษฐกิจที่มีคะแนนสูงสุดหาอันดับแรก (Top 5) และกลุมโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยมีคะแนน
สู งกว าค าเฉลี่ ย OECD สว นกลุ มโรงเรี ย นอื่น ๆ ยังคงมีคะแนนต่ํ า กวา ค าเฉลี่ย OECD ทั้ งนี้ คะแนนด า น
วิทยาศาสตรของนักเรียนทุกกลุมโรงเรียนมีคะแนนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ PISA 2015
เมื่อพิจารณาความแตกตางของคะแนนระหวางนักเรียนกลุมที่มีคะแนนสูง (เปอรเซ็นไทลที่ 90)
กับนักเรียนกลุมที่มีคะแนนต่ํา (เปอรเซ็นไทลที่ 10) ของไทย ในภาพรวมพบวา มีชองวางของคะแนนประมาณ
200 คะแนน โดยแนวโนมความแตกต า งในดานการอานและวิทยาศาสตรยังคงที่ สว นดานคณิตศาสตรมี
ชองวางของคะแนนกวางขึ้น เนื่องจากนักเรียนกลุมสูงมีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น ในขณะที่นักเรียนกลุมต่ํามีคะแนน
เฉลี่ยลดลง ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาความแตกตางระหวางเพศ พบวา นักเรียนหญิงมีคะแนนสูงกวานักเรียนชายใน
ทุกดาน โดยเฉพาะดานการอานที่นักเรียนหญิงมีคะแนนสูงกวานักเรียนชายถึง 39 คะแนน
OECD แบ งระดั บ ความสามารถของนักเรีย นในแตล ะดานเปน 6 ระดั บ โดยระดับ 2 ถือเปน
ระดับพื้นฐานที่นักเรียนสามารถใชทักษะและความรูในชีวิตจริงได พบวา ในดานการอาน คาเฉลี่ย OECD มี
นักเรียน 77% ที่มีความสามารถดานการอานตั้งแตระดับ 2 ขึ้นไป สวนในประเทศ/เขตเศรษฐกิจที่มีคะแนนสูง
อยางจีนสี่มณฑล แคนาดา เอสโตเนีย ฟนแลนด ฮองกง ไอรแลนด มาเกา โปแลนด และสิงคโปร มีนักเรียน
มากกวา 85% ที่มีความสามารถตั้งแตระดับ 2 ขึ้นไป สําหรับประเทศไทย มีนักเรียนที่มีความสามารถตั้งแต
ระดับ 2 ขึ้นไป ประมาณ 40%
ในด า นคณิ ตศาสตร และวิ ทยาศาสตร นักเรีย นไทยที่มีความสามารถตั้ง แตร ะดั บ 2 ขึ้ น ไป มี
ประมาณ 47% และ 56% ตามลําดับ (คาเฉลี่ย OECD คณิตศาสตร 76% และวิทยาศาสตร 78%) ทั้งนี้ ใน
สองดานนี้มีสัดสวนของนักเรียนไทยที่มีความสามารถระดับสูง (ระดับ 5 และ 6) เพิ่มขึ้นเล็กนอยเมื่อเทียบกับ
PISA 2015
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จากการประเมิน PISA ที่ผานมา มีขอสังเกตที่สําคัญ 3 ประการ คือ ประการแรก ผลการประเมิน
ชี้วา ระบบการศึกษาไทยมีสวนหนึ่งที่มีคุณภาพและสามารถพัฒนานักเรียนใหมีความสามารถในระดับสูงได
หากระดับนโยบายสามารถสรางความเทาเทียมกันทางการศึกษา โดยขยายระบบการศึกษาที่มีคุณภาพไปให
ทั่วถึง ประเทศไทยก็จะสามารถยกระดับคุณภาพการเรียนรูของนักเรียนใหทัดเทียมกับนานาชาติได ประการที่
สอง นักเรียนไทยทั้งกลุมที่มีคะแนนสูงและกลุมที่มีคะแนนต่ํามีจุดออนอยูที่ดานการอาน ซึ่งใน PISA 2018
เปนการประเมินการอานเนื้อหาสาระที่มาจากทั้งแหลงขอมูลเดียวและหลายแหลงขอมูล อีกทั้งสื่อที่นักเรียนได
อานสวนใหญอยูในรูปแบบดิจิทัลซึ่งสะทอนถึงธรรมชาติของการอานที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณของโลก
และสอดคลองกับการใชขอมูลในชีวิตจริงของผูคนทั่วโลก ดังนั้น ระบบการศึกษาไทยจึงควรสงเสริมการเรียนรู
ดวยเทคโนโลยีดิจิทัลเขาไปในการเรียนการสอนเพื่อสรางความคุนเคยและยกระดับความสามารถดานการอาน
ของนักเรียนในยุคดิจิทัลตอไป และประการที่สาม แนวโนมคะแนนการอานของไทยลดลงอยางตอเนื่อง และ
ความฉลาดรูดานการอานมีความสัมพันธกับความฉลาดรูดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ระบบการศึกษา
ไทยจึงตองยกระดับความสามารถดานการอานของนักเรียนอยางเรงดวน

1.5 การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis)
จุดแข็ง
S1: สสวท. มี บุ ค ลากรที่ มี ค วามตั้ ง ใจ ทุ ม เท ให กั บ การทํ า งานอย า งเต็ ม ที่ ทํ า งานร ว มกั น ได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ มีความยืดหยุนสามารถปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ
S2: บุคลากรรุนใหมที่มีวุฒิการศึกษาตรงกับพันธกิจขององคกร ใฝหาความรู และพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง
S3: สสวท. เปนหนวยงานหลักที่มีหนาที่รับผิดชอบในการพัฒนา และจัดทําหลักสูตร สื่อ และพัฒนา
กระบวนการจั ด การเรี ย นรู การสอน การวัด และประเมิน ผล ดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยี
S4: สสวท. มี พรบ. เฉพาะ ทําใหมีโครงสรางและระบบการบริหารจัดการที่เปนอิสระ สามารถบริหาร
จัดการ และดําเนินงานไดอยางคลองตัว ยืดหยุน และสามารถปรับเปลี่ยนโครงสราง องคกรไดงายตอการ
ดําเนินงานตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย
S5: สสวท. มีเครือขายความรวมมื อที่ ดี และเขมแข็งที่ พร อมใหการสนั บสนุน ในการดําเนิน งานด าน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี อาทิ เชน โรงเรียน มหาวิทยาลัย ครู ครูแกนนําและศู น ย
อัจฉริยภาพ และนักเรียนทุน พสวท. สควค. โอลิมปกวิชาการ และสะเต็มศึกษา ซึ่งครอบคลุมอยูทั่ว
ประเทศ
S6: สสวท. มีผลงานเปนที่ยอมรับในฐานะหนวยงานหลักที่ยกระดับการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยีของประเทศ
19

จุดออน
W1: สสวท. มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานไมเพียงพอ ตอการดําเนินงานตามภารกิจ
W2: การวางแผนกลยุ ทธ จํ า นวนบุ คลากร และการพัฒ นาศักยภาพของบุคลากรที่จําเปน ไมทัน ตอ
ภาวะการณปจจุบัน
W3: ระบบการทํางานรูปแบบเดิม ขาดการบูรณาการ ไมเอื้อตอการพัฒนาแบบกาวกระโดด
W4: โครงสรางพื้นฐานเปนขอจํากัดในการทํางาน เชน สถานที่ทํางานคับแคบ หองประชุมไมเพียงพอ
และ อุปกรณดานปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรที่ชํารุด ทรุดโทรม และไมทันสมัย ทําใหไมเอื้อตอการทํางาน
ในเชิงรุก อีกทั้งไมดึงดูดบุคลากรที่มีศักยภาพสูงมารวมงาน
W5: ขาดกลไกการเชื่อมโยงในการดําเนินงานเพื่อใชประโยชนจากเครือขายที่มารวมสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี และการนําหลักสูตร และผลผลิตของ สสวท. ไป
ใชในสถานศึกษา
โอกาส
O1: นโยบายของรัฐบาล และการพัฒนาสมรรถนะที่จําเปนสําหรับการพัฒนากําลังคนสูศตวรรษที่ 21
และความตองการยกระดับความรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ตลอดจนโรงเรียนตางๆ
ใหความสําคัญ ในการเพิ่มหองเรียนวิทยาศาสตรแบบเขม ทําใหหลักสูตรระดับชาติ เปลี่ยนไปสูหลักสูตร
ฐานสมรรถนะ และใชคะแนน PISA เปนตัวชี้วัดหนึ่งในแผนแมบทตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป
O2: ระบบการศึกษาตองการครู/ผูถายทอดวิชา/ผูเอื้ออํานวยการเรียนรู ที่มีทักษะใหม ในการสอนแนว
ใหม สอดรับกับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เนื่องจากความรูไมไดจํากัดอยูใน หองเรียนอีกตอไป ทุกคน
สามารถเรียนรูไดทุกที่ ทุกเวลา
O3: เทคโนโลยีปจจุบัน วิธีการเรียนรู และสื่อรูปแบบใหมๆ ที่เกิดขึ้นมากมาย รวมทั้งการปรับเปลี่ยนของ
สังคมยุคดิจิทัล ตลอดจนเครื่องมือ และอุปกรณที่เอื้อตอการสงเสริมการเรียนการสอนมากขึ้น รวดเร็ว
และทันสมัย สามารถนํามาใชหรือพัฒนาพนักงาน และวิธีการทํางานของ สสวท.
O4: ภาคเอกชนลงทุ น ด านการพั ฒ นากํ า ลั ง คน(upskill, reskill, literacy) และด า นการวิ จั ย พั ฒ นา
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี และนวัตกรรมมากขึ้น
O5: สังคมใหความสําคัญกับการวัด และประเมินผลที่เนนการประเมินทักษะ สมรรถนะ และความฉลาดรู
ของผู เ รี ย น ซึ่ งจะทํ า ให โ รงเรี ยน นั กเรีย น และผูป กครองเห็น ความสําคัญ ของการจัดการเรียนรูตาม
แนวทาง สสวท. ที่เนนการคิดวิเคราะห และการพัฒนาทักษะที่ จําเปนในศตวรรษที่ 21 และใชสื่อของ
สสวท. มากขึ้น
O6: ความตองการสื่อและการจัดการเรียนการสอนรูปแบบดิจิทัลเพิ่มมากขึ้นจากสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
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อุปสรรค
T1: มีหนวยงานที่กําลังจัดตั้งใหมทําหนาที่หรือมีพันธกิจคลายกับ สสวท.
T2: รัฐมีนโยบายในการลดขนาดของหนวยงานลง และเพิ่มสมรรถนะขององคกร
T3: หนวยงานดานการศึกษาในทุกระดับขาดการประสานงานในการพัฒนารวมกัน ทั้งดานหลักสูตร การ
จัดการเรียนรู การวัด และประเมินผล
T4: ความตองการของผูใชผลผลิตของ สสวท. มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และมีอัตราการแขงขัน
เพิ่มขึ้นในการผลิตสื่อการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
T5: ความเหลื่อมล้ําของโอกาส และทรัพยากรทางการศึกษาในแตละพื้นที่
T6: การขาดแคลนครูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี สงผลใหนักเรียนเรียนรูจากครูที่ไมตรง
วุฒิ ไมมีความเชี่ยวชาญ ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง สสวท.
T7: สถานการณที่รายแรง เชน การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทบ
การดําเนินงานพัฒนาครูและการจัดกิจกรรมตางๆ ของ สสวท. ตองหยุดหรือชะลอออกไป

1.6 แผนที่เชิงกลยุทธ
การปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการ โดยกําหนดเปนวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ จัดทําเปนแผนที่
เชิงกลยุทธ ที่แสดงความเชื่อมโยงและความสมดุลในมุมมอง 4 มิติ (Balanced Scorecard) ครอบคลุมทั้งดาน
ประสิทธิผล ผูรับบริการ กระบวนการภายในและการเรียนรูแ ละการพัฒนา (รายะเอียดในภาคผนวก)
ซึ่งสรุปเปนแผนที่เชิงกลยุทธของ สสวท. ไดดังนี้
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ยุทธศาสตร สสวท.
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565
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2.1 วิสัยทัศน
สสวท. เป น ผู นํ า การเปลี่ ย นแปลง การเรี ย นการสอน
วิ ท ยาศาสตร คณิ ต ศาสตร และเทคโนโลยี ทั้ ง ในและนอก
สถานศึกษา ใหนักเรียนพัฒนาตามศักยภาพขึ้นเปนประชากรที่มี
ความรู นักวิชาชีพฐานดี และ นักวิทยาศาสตรชั้นนําตอไป

2.2 พันธกิจและภารกิจตามกฎหมาย
1. ริ เ ริ่ ม ดํ า เนิ น การ ส งเสริ ม ประสาน และจัดใหมีการศึ กษา คน ควา วิจัย และพั ฒ นา
หลั ก สู ต ร วิ ธี ก ารเรี ย นรู วิ ธี ส อนและการประเมิ น ผลการเรี ย นการสอน เกี่ ย วกั บ
วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีทุกระดับการศึกษา โดยเนนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เปนหลัก
2. สงเสริม ประสานและจัดใหมีการพัฒนาบุคลากร การฝกอบรมครู อาจารย นักเรียน นิสิต
และนั ก ศึ ก ษา เกี่ ย วกั บ การเรี ย นการสอนและการค น คว า วิ จั ย ทางด า นวิ ท ยาศาสตร
คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
3. สงเสริม ประสานและจัดใหมีการคนควา วิจัย ปรับปรุง และจัดทําแบบเรียน แบบฝกหัด
เอกสารทางวิ ช าการและสื่อการเรีย นการสอนทุกประเภท ตลอดทั้งประดิษฐอุป กรณ
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
4. สงเสริมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพและการประเมินมาตรฐานการศึกษาทางดาน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
5. พั ฒ นาและส ง เสริ ม ผู มี ค วามสามารถพิ เ ศษทางด า นวิ ท ยาศาสตร คณิ ต ศาสตร แ ละ
เทคโนโลยี ตลอดทั้ ง ส ง เสริ ม การผลิ ต ครู อาจารย ที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษทางด า น
วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
6. ใหคําปรึกษาแนะนําแกกระทรวง ทบวง กรม สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น หนวยงาน
อื่นของรัฐ หรือหนวยงานของเอกชน ที่มีหนาที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา หรือสถานศึกษา
เฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับพันธกิจตาม 1. ถึง 5.
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2.3 เปาประสงคของแผนยุทธศาสตร
นักเรียนไทยทั่วประเทศมีโอกาสพัฒนาความรูดานวิทยาศาสตร
คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ไดเหมาะสมตามศักยภาพและความถนัด
เพื่อใหเติบโตเขาสูเสนทางอาชีพที่เกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติ

2.4 ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู ที่เนนปฏิบัติการ และ
การสร า งความเข าใจ ในระดับ ที่เหมาะสมกับ นักเรีย นแตล ะกลุม โดยใช
เทคโนโลยีตางๆ
ยุทธศาสตรที่ 2 ขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาและยกระดั บ การเรี ย นการสอนด า นวิ ท ยาศาสตร
คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ผานเครือขาย สสวท. ใหมีคุณภาพทั่วประเทศ
อยางเปนระบบ
ยุทธศาสตรที่ 3 ขั บ เคลื่ อ นกระบวนการเรี ย นการสอนวิ ท ยาศาสตร คณิ ต ศาสตร แ ละ
เทคโนโลยีใหเนนความเขาใจ ลงมือปฏิบัติการ และสามารถนําไปใชจริงทั้งใน
และนอกระบบ ตามแนวทาง สสวท.
ยุทธศาสตรที่ 4 เร ง รั ด พั ฒ นา และส ง เสริ ม ผู มี ค วามสามารถพิ เ ศษด า นวิ ท ยาศาสตร
คณิ ต ศาสตร และเทคโนโลยี เพื่ อ เป น กํ า ลั ง ในการพั ฒ นาประเทศด ว ย
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตามนโยบายประเทศไทย 4.0
ยุทธศาสตรที่ 5 ส ง เสริ ม ภาพลั ก ษณ อ งค ก รและประสานความร ว มมื อ กั บ หน ว ยงานที่
เกี่ยวของ เพิ่มการยอมรับ สสวท. ในฐานะผูนําการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู
ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ของเยาวชนใหทันสมัย
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2.5 ผลกระทบ (Impact)
เยาวชนไทยมีความรู ความสามารถในการคิด วิเคราะห การใช
ข อ มู ล และ/หรื อ แก ป ญ หาโดยใช วิ ท ยาศาสตร คณิ ต ศาสตร แ ละ
เทคโนโลยี ใหเกิดประโยชนในการดํารงชีวิตหรือประกอบอาชีพ

ตัวชี้วัดผลกระทบ
รอยละของเยาวชนที่ใชความรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี เลือกเสนทางในชีวิตหรือ
อาชีพที่เหมาะสม
ตัวชี้วัด
รอยละของเยาวชนที่ใช
ความรูดานวิทยาศาสตร
คณิตศาสตรและ
เทคโนโลยี เลือกเสนทาง
ในชีวิตหรืออาชีพที่
เหมาะสม

คาเปาหมาย
2562
40

2563
50

25

2564
60

2565
60

2.6 ผลลัพธ (Outcome)
1. นั ก เรี ย นไทยมี ค วามรู ความสามารถด า นวิ ท ยาศาสตร
คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ที่สามารถนําไปใชแกปญหาการดํารงชีพ
และเปนประชากรที่มีความรู นักวิชาชีพฐานดี
2. ประเทศไทยมี นั ก วิ ท ยาศาสตร นั ก วิ จั ย นั ก เทคโนโลยี
นั ก นวั ต กรรมและผู เ ชี่ ย วชาญด า นวิ ท ยาศาสตร คณิ ต ศาสตร แ ละ
เทคโนโลยี ที่เพิ่มขึ้นจากการสรางนักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถ
พิเศษ
ตัวชี้วัดผลลัพธที่ 1
1. คะแนนเฉลี่ยของการสอบ O-NET ดานวิทยาศาสตร และดานคณิตศาสตร
ตัวชี้วัดผลลัพธที่ 1
(1) คะแนนเฉลี่ยของการสอบ O-NET
ดานวิทยาศาสตร และดาน
คณิตศาสตรเมื่อเทียบกับรอบที่ผานมา
(2) คะแนนเฉลี่ยของการสอบ O-NET
ดานวิทยาศาสตร และดาน
คณิตศาสตรเมื่อเทียบกับคะแนนเฉลี่ย
ประเทศ

คาเปาหมาย
2562
สูงกวารอบป
ที่ผานมา

2563
สูงกวารอบป
ที่ผานมา

2564
สูงกวารอบป
ที่ผานมา

2565
สูงกวารอบป
ที่ผานมา

สูงกวาคะแนน สูงกวาคะแนน สูงกวาคะแนน สูงกวาคะแนน
เฉลี่ยประเทศ เฉลีย่ ประเทศ เฉลีย่ ประเทศ เฉลีย่ ประเทศ

หมายเหตุ โรงเรียนในเครือขาย สสวท. เปนกลุมเปาหมาย
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2. รอยละของนักเรียนที่มีสมรรถนะดาน Science Literacy และ Mathematics Literacy
สําหรับระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตัวชี้วัดผลลัพธที่ 1
(1) รอยละของนักเรียนที่มีสมรรถนะตั้งแต
ระดับพื้นฐานขึ้นไป จากการประเมิน PISA
หมายเหตุ
1. ระดับ 2 เปนระดับพื้นฐาน ซึ่งเปนระดับที่แสดง
วานักเรียนเริ่มรูและใชประโยชนจากความรูไ ดใน
ชีวิตประจําวัน
2. การประเมินการสอบ PISA มีทุก 3 ป โดยผล
สอบป 2565 มีคาเปาหมายสูงกวาป 2562

(2) รอยละของนักเรียนที่มีคะแนนสอบวัด
สมรรถนะดาน Science Literacy และ
Mathematics Literacy สําหรับระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย สูงกวาเกณฑท่ี
กําหนด

คาเปาหมาย
2562
คณิตศาสตร
รอยละ 47.3

2563
-

2564
-

2565
-

45.9

สูงขึ้น

สูงขึ้น

วิทยาศาสตร
รอยละ 55.5

43.5

หมายเหตุ - โรงเรียนในเครือขาย สสวท. เปนกลุมเปาหมาย
- PISA 2021 เลื่อนการสอบออกไปอีก 1 ป เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดโรคโควิด เปน PISA 2022

3. รอยละของนักเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีและเขาถึงแหลงเรียนรูทาง
วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ไดอยางรวดเร็ว
ตัวชี้วัดผลลัพธที่ 1
รอยละของนักเรียนมีความสามารถในการใช
เทคโนโลยีและเขาถึงแหลงเรียนรูทาง
วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ได
อยางรวดเร็ว

คาเปาหมาย
2562
40

2563
50

หมายเหตุ โรงเรียนในเครือขาย ที่ใชหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูของ สสวท.
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2564
60

2565
60

ตัวชี้วัดผลลัพธที่ 2
1. จํานวนนักวิทยาศาสตร นักวิจัย นักเทคโนโลยี นักนวัตกรรมและผูเชี่ยวชาญ ดาน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งไดจากการสรางนักเรียน นักศึกษาที่มี
ความสามารถพิเศษ เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
ตัวชี้วัดผลลัพธที่ 2
จํานวนนักวิทยาศาสตร นักวิจัย นัก
เทคโนโลยี นักนวัตกรรมและผูเชี่ยวชาญ
ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ
เทคโนโลยี ซึ่งไดจากการสรางนักเรียน
นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษ เพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง

คาเปาหมาย (คน (สะสม))
2562

2563

2564

6,800

7,200

7,700

2565
7,700

หมายเหตุ นักเรียน นักศึกษา จากโครงการ พสวท. โอลิมปกวิชาการ และ สควค.

2. จํานวน นักเรียน ไดรับการพัฒนาและสงเสริม เพื่อเปนฐานการพัฒนากําลังคนดาน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี สูประเทศไทย 4.0 จํานวนเพิ่มขึ้นเปนลําดับ
ตัวชี้วัดผลลัพธที่ 2
จํานวน นักเรียน ไดรับการพัฒนาและ
สงเสริม เพื่อเปนฐานการพัฒนากําลังคน
ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
เทคโนโลยี สูประเทศไทย 4.0 จํานวน
เพิ่มขึ้นเปนลําดับ

คาเปาหมาย (คน (สะสม))
2562
45,000

2563
47,000

หมายเหตุ นักเรียน จากโครงการผูมีความสามารถพิเศษจาก สสวท. และเครือขาย
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2564
50,000

2565
54,000

2.7 ผลผลิต (Output)
1.

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

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

หลั กสู ต ร สื่ อ และกระบวนการจั ด การเรี ย นรู ระดับ ปฐมวัย ประถมศึ กษา มั ธ ยมศึ ก ษา
ตอนต น และมั ธ ยมศึ กษาตอนปลาย มีความครบถว นสมบูร ณ ใชงายและมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล
หลั ก สู ต ร สื่ อ ในรู ป แบบดิ จิ ทั ล e-learning และ Mobile application มี ค วามทั น สมั ย
เขาใชงาย รวดเร็ว สามารถเผยแพรใชไดจริงและมีคุณภาพ
หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู และสามารถนําไปใชศึกษาตอเปนนักวิชาชีพ
ชั้นสูงไดจริง ตามแนวทาง KOSEN
หลั ก สู ต ร สื่ อ และกระบวนการจั ด การเรี ย นรู ที่ ส ามารถนํ า ไปพั ฒ นาและส ง เสริ ม ผู มี
ความสามารถพิเศษไดอยางมีประสิทธิภาพ
เครื่องมือการวัดและประเมินผลเทียบมาตรฐานระดับประเทศ และระดับนานาชาติ
สสวท. มี ร ะบบบริ ห ารจั ด การเครื อ ข า ย เพื่ อ ขยายการให บ ริ ก ารหลั ก สู ต ร สื่ อ และ
กระบวนการจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ไดรับการคัดเลือกเพื่อพัฒนาเปนแกนนํา มีศักยภาพเปนไป
ตามมาตรฐาน สสวท. สามารถเป น ต น แบบและเป น วิ ท ยากรในระดั บ พื้ น ที่ ไ ด อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
การใหบริการหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู ในโรงเรียนเครือขาย สสวท. ได
ครบถวน สมบูรณและมีประสิทธิภาพ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ในเครือขาย สสวท. สามารถขยายฐานการจัดกิจกรรมการเรียนรูตาม
แนว สสวท. ไดอยางตอเนื่อง
มหาวิทยาลัยใชเครื่องมือในการรับนักศึกษาเขาศึกษาโดยเนนการคิดวิเคราะห การแกปญหา
และสามารถนําไปใชไดจริงเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
สสวท. มี ร ะบบสนั บ สนุน การเรี ยนรูดิ จิทัล เพื่อใหบ ริการหลักสูตร สื่อ และกระบวนการ
จัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
บัณฑิต สควค. มีคุณภาพและสามารถเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงขับเคลื่อนการศึกษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
บั ณ ฑิ ต พสวท. และโอลิ ม ป ก วิ ช าการ มี คุ ณ ภาพและเป น นั ก วิ ท ยาศาสตร นั ก วิ จั ย
นักนวัตกรรมและนักเทคโนโลยีชั้นนําของประเทศ
มี ร ะบบกลไกการพั ฒ นาและส ง เสริ ม ผู มี ค วามสามารถพิ เ ศษฯ ระดั บ การศึ ก ษาปฐมวั ย
การศึกษาขั้นพื้นฐานและการอาชีวศึกษา เพื่อเปนฐานสูการพัฒนากําลังคน อยางเปนระบบ
มากขึ้นและมีจํานวนเพิ่มขึ้นตามลําดับ
บุคลากรสายนักวิชาการ มีนวัตกรรมการศึกษาชั้นแนวหนา เปนที่ยอมรับดานกระบวนการ
จัดการเรียนรูของประเทศ
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16. บุ คลากรสายวิ ช าการ มี ศักยภาพในการพัฒ นาหลักสูตร สื่อ กิจ กรรมทางวิช าการเทีย บ
มาตรฐานนานาชาติ
17. บุคลากร สสวท. มีความเปนผูนํา มีความรู ความสามารถ เปนวิทยากร และสามารถนําการ
เปลี่ยนแปลงได
18. บุคลากร สายสนับสนุน มีความรู ความสามารถในการบริหารจัดการและสงเสริมการทํางาน
อยางมีประสิทธิภาพ
19. มีระบบบริหารจัดการ โดยใชระบบคุณภาพองคกรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
20. การสื่อสารประชาสัมพันธมีรูปแบบและชองทางที่หลากหลาย
21. บุคลากร สสวท. มีความรักและผูกพันตอองคกร
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2.8 ความเชื่อมโยงระหวางยุทธศาสตรและผลผลิต
ยุทธศาสตร

ผลผลิต

ยุทธศาสตร 1 พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการ
จัดการเรียนรู ที่เนนปฏิบัติการ และการสรางความ
เขาใจ ในระดับที่เหมาะสมกับนักเรียนแตละกลุม โดย
ใชเทคโนโลยีตางๆ

ผลผลิต 1 หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูระดับ
ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอน
ปลาย มี ค วามครบถ ว นสมบู ร ณ ใช ง า ยและมี คุ ณ ภาพตาม
มาตรฐานสากล
ผลผลิ ต 2 หลั ก สู ต ร สื่ อ ในรู ป แบบดิ จิ ทั ล e-learning และ
Mobile application มีความทันสมัย เขาใชงาย รวดเร็ว สามารถ
เผยแพรใชไดจริงและมีคุณภาพ
ผลผลิต 3 หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู และ
สามารถนํ า ไปใช ศึ ก ษาต อ เป น นั ก วิ ช าชี พ ชั้ น สู ง ได จ ริ ง ตาม
แนวทาง KOSEN
ผลผลิ ต 4 หลั ก สู ต ร สื่ อ และกระบวนการจั ด การเรี ย นรู ที่
สามารถนําไปพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
ผลผลิ ต 5 เครื่ อ งมื อ การวั ด และประเมิ น ผลเที ย บมาตรฐาน
ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ

ยุทธศาสตร 2 ขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับการ
เรี ย นการสอนด า นวิ ท ยาศาสตร คณิ ต ศาสตร และ
เทคโนโลยี ผ า นเครื อ ข า ย สสวท. ให มี คุ ณ ภาพทั่ ว
ประเทศอยางเปนระบบ

ผลผลิต 6 สสวท. มีระบบบริหารจัดการเครือขาย เพื่อขยายการ
ใหบริการหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
ผลผลิต 7 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ไดรับการคัดเลือก
เพื่อพัฒนาเปนแกนนํา มีศักยภาพเปนไปตามมาตรฐาน สสวท.
สามารถเป นต นแบบและเปน วิ ทยากรในระดับพื้ น ที่ได อยางมี
ประสิทธิภาพ
ผลผลิต 8 การใหบริการหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการ
เรียนรู ในโรงเรียนคุณภาพ สสวท. ไดครบถวน สมบูรณและมี
ประสิทธิภาพ
ผลผลิต 9 หนวยงานที่เกี่ยวของ ในเครือขาย สสวท. สามารถ
ขยายฐานการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนว สสวท. ไดอยาง
ตอเนื่อง
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ยุทธศาสตร

ผลผลิต

ยุทธศาสตร 3 ขับเคลื่อนกระบวนการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีใหเนนความ
เขาใจ ลงมือปฏิบัติการ และสามารถนําไปใชจริงทั้งใน
และนอกระบบ ตามแนวทาง สสวท.

ผลผลิ ต 10 มหาวิ ท ยาลั ย ใช เ ครื่ อ งมื อ ในการรั บ นั ก ศึ ก ษาเข า
ศึ ก ษาโดยเน น การคิ ด วิ เ คราะห การแก ป ญ หา และสามารถ
นําไปใชไดจริงเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
ผลผลิ ต 11 สสวท. มี ร ะบบสนั บ สนุ น การเรี ย นรู ดิ จิ ทั ล เพื่ อ
ใหบริการหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
ผลผลิต 12 บัณฑิต สควค. มีคุณภาพและสามารถเปนผูนําการ
เปลี่ยนแปลงขับเคลื่อนการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
ผลผลิต 13 บัณฑิต พสวท. และโอลิมปกวิชาการ มีคุณภาพและ
เปนนักวิทยาศาสตร นักวิจัย นักนวัตกรรมและนักเทคโนโลยีชั้น
นําของประเทศ
ผลผลิต 14 มีระบบกลไกการพัฒนาและสงเสริมผูม ีความสามารถ
พิเศษฯ ระดับการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐานและการ
อาชีวศึกษา เพื่อเปนฐานสูการพัฒนากําลังคน อยางเปนระบบ
มากขึ้นและมีจํานวนเพิ่มขึ้นตามลําดับ
ผลผลิต 15 บุคลากรสายนักวิชาการ มีนวัตกรรมการศึกษาชั้น
แนวหน า เป น ที่ ย อมรั บ ด า นกระบวนการจั ด การเรี ย นรู ข อง
ประเทศ
ผลผลิ ต 16 บุ ค ลากรสายวิ ช าการ มี ศั ก ยภาพในการพั ฒ นา
หลักสูตร สื่อ กิจกรรมทางวิชาการเทียบมาตรฐานนานาชาติ
ผลผลิ ต 17 บุ ค ลากร สสวท.มี ค วามเป น ผู นํ า มี ค วามรู
ความสามารถ เปนวิทยากร และสามารถนําการเปลี่ยนแปลงได
ผลผลิต 18 บุคลากรสายสนับสนุน มีความรู ความสามารถใน
การบริหารจัดการและสงเสริมการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
ผลผลิต 19 มีระบบบริหารจัดการ โดยใชระบบคุณภาพองคกร
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
ผลผลิต 20 การสื่อสารประชาสัมพันธมีรูปแบบและชองทางที่
หลากหลาย
ผลผลิต 21 บุคลากร สสวท. มีความรักและผูกพันตอองคกร

ยุ ท ธศาสตร 4 เร ง รั ด พั ฒ นา และส ง เสริ ม ผู มี
ความสามารถพิ เ ศษด า นวิ ท ยาศาสตร คณิ ต ศาสตร
และเทคโนโลยี เพื่อเปนกําลังในการพัฒนาประเทศ
ด ว ยวิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี และนวั ต กรรม ตาม
นโยบายประเทศไทย 4.0

ยุทธศาสตร 5 สงเสริมภาพลักษณองคกรและประสาน
ความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพิ่มการยอมรับ
สสวท. ในฐานะผูนําการเปลี่ยนแปลงการเรียนรูดาน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ของเยาวชน
ใหทันสมัย
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2.9 ยุทธศาสตร เปาประสงคยุทธศาสตร กลยุทธ และโครงการหลัก
ยุทธศาสตรที่ 1:

พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู ที่เนนปฏิบัติการ และการ
สรางความเขาใจ ในระดับที่เหมาะสมกับนักเรียนแตละกลุม โดยใชเทคโนโลยี
ตางๆ

เปาประสงคยุทธศาสตร : หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยี มีความทันสมัย เนนปฏิบัติการ ที่เหมาะสมกับนักเรียนแตละ
กลุม

ตัวชี้วดั และคาเปาหมาย :
ตัวชี้วัด
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 ที่ มี คุ ณ ภ า พ ต า ม
มาตรฐานสากล เนนการคิดวิเคราะห
แกปญหาและการนําไปใช
2. จํ า นวนต น แบบชุ ด การเรี ย น การ
สอน นอกชั้นเรียนที่เนนกระบวนการ
คิด ตามแนวทาง สสวท.
3. ร อ ยละของสื่ อ และกิ จ กรรมใน
รู ป แ บ บ ดิ จิ ทั ล แ ล ะ e-learning ที่
สามารถเผยแพรไดอยางมีคุณภาพ
4. ระดั บ ความพึ ง พอใจของผู ใ ช
หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการ
เรียนรูของ สสวท.
5. จํ า นวนเครื่ อ งมื อ การวั ด แล ะ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล เ ที ย บ ม า ต ร ฐ า น
ระดับประเทศ และระดับนานาชาติที่มี
คุณภาพ
6. รายงานผลการวิจัยติดตามการใช
หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการ
เรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ
เทคโนโลยี

หนวย
นับ

คาเปาหมาย

ชิ้นงาน

2562
440

2563
440

2564
480

2565
480

รวม
1,840

ชิ้นงาน

50

50

50

50

200

รอยละ

60

70

80

80

80

ระดับ

3.8

3.9

4.0

4.0

4.0

ฉบับ

13

13

13

13

52

ฉบับ

1

1

1

1

4
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กลยุทธที่ 1.1 พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบที่เนนการคิดวิเคราะห
การแกปญหา กระตุนใหเกิดและใชความคิดสรางสรรคสามารถนําไปใชไดจริง
โครงการที่ 1 พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู ที่เนนการคิดวิเคราะห การแกปญหาและ
กระตุนใหเกิดและใชความคิดสรางสรรค และสามารถนําไปใชไดจริง (ตอบตัวชี้วัดที่ 1 – 4)
โครงการที่ 2 พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู ที่เนนการคิดวิเคราะห การแกปญหา
และกระตุนใหเกิดและใชความคิดสรางสรรค อยางเปนระบบและสามารถนําไปใชศึกษาตอ
เปนนักนวัตกร ตามแนวทาง KOSEN (ตอบตัวชี้วัดที่ 1 – 4)
โครงการที่ 3 พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู ที่เนนการคิดวิเคราะห การแกปญหา
และกระตุนใหเกิดและใชความคิดสรางสรรค อยางเปนระบบ สําหรับพัฒนาและสงเสริมผูมี
ความสามารถพิเศษ (ตอบตัวชี้วัดที่ 1 – 4)
กลยุทธที่ 1.2 วิ จั ยและพั ฒนาการวั ด ผลและประเมิน ผลอย า งครบวงจรตามมาตรฐานประเทศและ
นานาชาติ
โครงการที่ 4 วิจัย วัดผล และประเมินผลการจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
ระดับประเทศและระดับนานาชาติ (ตอบตัวชี้วัดที่ 5)
กลยุทธที่ 1.3 พัฒนาและสงเสริมใหเ กิดเกณฑ มาตรฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพสื่อ และกระบวนการ
จัดการเรียนรู
โครงการที่ 5 วิ จั ย ติ ด ตามการใช ห ลั ก สู ต ร สื่ อ การเรี ย นรู และพั ฒ นาเกณฑ ก ารจั ด ทํ า สื่ อ การเรี ย นรู
วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี (ตอบตัวชี้วัดที่ 6)
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ยุทธศาสตรที่ 2 : ขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยี ผานเครือขาย สสวท. ใหมีคุณภาพทั่วประเทศอยางเปนระบบ
เปาประสงคยุทธศาสตร : 1. กําลังคนและเครือขายมีความสามารถในการจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
2. ครูและนักเรียนใชหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู จากกําลังคน
และเครือขาย ตามแนวทางของ สสวท.

ตัวชี้วดั และคาเปาหมาย :
ตัวชี้วัด

หนวยนับ

1. มี ร ะบบการบริ ห ารจั ด การเครื อ ข า ยเพื่ อ ระบบ
สงเสริมการจัดการเรียนรูสูสถานศึกษาอยางมี (สะสม)
ประสิทธิภาพ
2. จํานวนโรงเรียนตนแบบ สสวท. ทั้งประถม โรงเรียน
และมัธยม
(สะสม)
3. จํานวนหนวยงานภาคราชการสวนตางๆ ที่ หนวยงาน
ร ว มดํ า เนิ น งานและสนั บ สนุ น การจั ด การ (สะสม)
เรี ย นรู วิ ท ยาศาสตร คณิ ต ศาสตร และ
เทคโนโลยี
4. รอยละของกําลังคนที่ไดรับการสนับสนุน รอยละ
จาก สสวท. มี ค วามสามารถในการจั ด การ
เ รี ย น รู วิ ทยา ศา สตร ค ณิ ต ศ า สตร แ ละ
เทคโนโลยี
5. รอยละของครูที่ไดรับการพัฒนา/ฝกอบรม/ รอยละ
ให ค วามรู ต ามโครงการ สสวท. จั ด ขึ้ น และ
สามารถเป น แกนนํ า ให สสวท. ได อ ย า ง
เหมาะสม
6. รอยละของครูที่ใชหนังสือและคูมือครูของ รอยละ
สสวท.
7. รอยละของนักเรียนที่ใชหนังสือเรียนและ/ รอยละ
หรื อ สื่ อ วิ ท ยาศาสตร คณิ ต ศาสตร แ ละ
เทคโนโลยีของ สสวท.

คาเปาหมาย
2562
10

2563
12

2564
14

2565
14

รวม
14

20

40

60

60

60

10

20

30

40

40

80

85

90

90

90

60

70

80

80

80

65

70

80

80

80

50

60

70

70

70
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ตัวชี้วัด

หนวยนับ

8. รอยละของสถานศึกษาที่ใชหลักสูตร 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.
9. รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
ผานการอบรมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

คาเปาหมาย

รอยละ

2562
60

2563
70

2564
80

2565
80

รวม
80

รอยละ

-

40

50

60

60

หมายเหตุ
1) ตัวชี้วัดที่ 6 7 และ 8 คาเปาหมายป 2562 สํารวจสื่อ (หนังสือเรียนป.1 ป.4 ม.1 และ ม.4) ออกใหมในป พ.ศ. 2561 คาเปาหมายป 2563 สํารวจสื่อ (หนังสือ
เรียน ป.2 ป.5 ม.2 และ ม.5) ออกใหมในป พ.ศ. 2562 และคาเปาหมายป 2564 สํารวจสื่อ (หนังสือเรียนป.3 ป.6 ม.3 และ ม.6) ออกใหมในป พ.ศ. 2563
2) กํ า ลั ง คน หมายถึ ง บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา บุ ค ลากรในวิ ช าชี พ ต า ง ๆ และหรื อ บุ ค ลากรจากเครื อ ข า ยมหาวิ ท ยาลั ย /มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ /
มหาวิทยาลัยราชมงคล/ศึกษานิเทศก/บัณฑิต พสวท./ครูสควค./ครูดีเดน ที่สนับสนุนการดําเนินงานของ สสวท.
3) เครือขาย หมายถึง กลุมบุคลากรที่ดําเนินงานรวมกับ สสวท. เพื่อประโยชนในการพัฒนางานตามพันธกิจ สสวท.

กลยุทธที่ 2.1 พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การเครื อ ข า ย เพื่ อ ขยายการให บ ริ ก ารหลั ก สู ต ร สื่ อ และ
กระบวนการจัดการเรียนรูของ สสวท. อยางเปนระบบ
โครงการที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการเครือขายเพื่อขยายการใหบริการหลักสูตร สื่อ และกระบวนการ
จัดการเรียนรูของ สสวท. (ตอบตัวชี้วัดที่ 1)
กลยุทธที่ 2.2 ขับเคลื่อนสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร
คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ตามแนวทาง สสวท.
โครงการที่ 7 พัฒนาศักยภาพครูแกนนําและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขยายผลการใหบริการวิชาการดาน
หลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรูของ สสวท. (ตอบตัวชี้วัดที่ 6)
โครงการที่ 8 พัฒนาครูผูสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี และบุคลากรทางการศึกษา ใน
โรงเรียนโครงการพระราชดําริ (ตอบตัวชี้วัดที่ 3,4,5,6,7,8)
โครงการที่ 9 การปรั บ การเรี ย นเปลี่ ย นการสอนของครู วิ ท ยาศาสตร คณิ ต ศาสตร เทคโนโลยี
และสะเต็มศึกษา ตามแนวทาง สสวท. (ตอบตัวชี้วัดที่ 3,4,5,6,7,8)
โครงการที่ 10 สงเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร (Coding) (ตอบตัวชี้วัดที่ 3,4,5,6,7,8)
โครงการที่ 11 ยกระดับคุณภาพโรงเรียนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี (ตอบตัวชี้วัดที่
2,3,4,5,6,7,8)
โครงการที่ 12 เพิ่มศักยภาพครูใหมีสมรรถนะของครูยุคใหมสําหรับการเรียนรูศตวรรษที่ 21 (ตอบตัวชี้วัด
ที่ 3,4,5,6,7,8)
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ยุทธศาสตรที่ 3 ขับเคลื่อนกระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีให
เนนความเขา ใจ ลงมือปฏิบัติก าร และสามารถนํา ไปใชจริงทั้งในและนอกระบบ ตามแนวทาง
สสวท.
เปาประสงคยุทธศาสตร : มีกลไกขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตามแนวทาง สสวท. สําหรับสถานศึกษาทั้ง
ในและนอกระบบ

ตัวชี้วดั และคาเปาหมาย :
ตัวชี้วัด
1. จํ า นวนครั้ ง ผู เ ข า ใช ห ลั ก สู ต ร สื่ อ และ
กระบวนการจัดการเรียนรู ในรูปแบบดิจิทัล
และ e-learning ที่เผยแพร
2. จํานวนเครื่องมือในการสอบคัดเลือกเข า
มหาวิ ท ยาลั ย ให ส อดคล อ งกั บ กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนตามแนวทาง สสวท.

หนวย
นับ

คาเปาหมาย

ครั้ง

2562
8 ลาน

2563
9 ลาน

2564
10 ลาน

2565
10 ลาน

รวม
37 ลาน

ฉบับ

5

5

6

6

22

กลยุทธที่ 3.1 พัฒนากลไกขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตามแนวทาง สสวท. สําหรับสถานศึกษาทั้ งใน
และนอกระบบ ใหครอบคลุมทุกภูมิภาค
โครงการที่ 13 พัฒนาและขยายบริการของศูนยเรียนรูดิจิทัล และสื่อดิจิทัล (ตอบตัวชี้วัดที่ 1)
โครงการที่ 14 พัฒนาแพลทฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู (ตอบตัวชี้วัดที่ 1)
กลยุทธที่ 3.2 พัฒนากระบวนการวัด และประเมินผลเพื่อเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาโดยเนน
ทดสอบความเขาใจ
โครงการที่ 15 พัฒนาและสงเสริมการใชเครื่องมือในการสอบคัดเลือกเขามหาวิทยาลัยใหสอดคล องกั บ
กระบวนการจั ด การเรี ย นการสอนตามแนวทาง สสวท. (Science and Mathematics
Literacy) (ตอบตัวชี้วัดที่ 2)
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ยุทธศาสตรที่ 4

เร ง รั ด พั ฒ นา และส ง เสริ ม ผู มี ค วามสามารถพิ เ ศษด า นวิ ท ยาศาสตร
คณิ ต ศาสตร และเทคโนโลยี เพื่ อ เป น กํ า ลั ง ในการพั ฒ นาประเทศด ว ย
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตามนโยบายประเทศไทย 4.0

เปาประสงคยุทธศาสตร : นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพเขาสูอาชีพที่
เหมาะสม เพื่อเปนกําลังในการพัฒนาประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

ตัวชี้วดั และคาเปาหมาย :
ตัวชี้วัด
1. จํ า นวนนั ก วิ ท ยาศาสตร นั ก วิ จั ย นั ก
เทคโนโลยี นักนวัตกรรมและผูเชี่ยวชาญ ดาน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่ง
ได จ ากการสร า งนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาที่ มี
ความสามารถพิเศษ ที่พัฒนาโดย สสวท.
2. รอยละของนักเรียนทุนผูมีความสามารถ
พิเศษ พสวท. และโอลิมปกวิชาการ ที่สําเร็จ
การศึกษาและทํางานในหนวยงานที่กําหนด
ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
3. ร อ ยละของผู มี ค วามสามารถพิ เ ศษด า น
วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่ง
พัฒนาโดย สสวท. ที่ไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติ
ในระดับชาติและนานาชาติ
4. รอยละของครูที่มีความสามารถพิเศษดาน
วิ ท ยาศาสตร และคณิ ต ศาสตร (สควค.) ที่
ได รั บ รางวั ล เชิ ด ชู เ กี ย รติ ใ นระดั บ ชาติ แ ละ
นานาชาติ และเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงได
5. ร อ ยละของผู มี ค วามสามารถพิ เ ศษด า น
วิ ท ยาศาสตร คณิ ต ศาสตร แ ละเทคโนโลยี
ไดรับการพัฒนาและสงเสริมอยางตอเนื่อง ใน
ระดับตางๆ

หนวย
นับ

คาเปาหมาย
2562
6,500

2563
7,000

2564
7,500

2565
7,500

รวม
7,500

รอยละ

10

20

30

30

30

รอยละ

10

20

30

30

30

รอยละ

10

20

30

30

30

รอยละ

60

70

80

80

80

คน
(สะสม)
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กลยุทธที่ 4.1 ผลิตและพัฒนาครูคุณภาพ เพื่อเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงในการขับเคลื่อนการศึกษาอยาง
มีคุณภาพ
โครงการที่ 16 บริหารการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (สควค.)
(ตอบตัวชี้วัดที่ 1, 4)
กลยุทธที่ 4.2 ผลิตและพัฒนานักวิจั ยคุณภาพ เพื่อเปนนักวิทยาศาสตร นักวิจัย นักนวัตกรรม และ
นักเทคโนโลยี ชั้นนําของประเทศ
โครงการที่ 17 บริหารการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(พสวท.) (ตอบตัวชี้วัดที่ 1 ,2, 3 ,5)
โครงการที่ 18 โอลิมปกวิชาการ (ตอบตัวชี้วัดที่ 1 ,2, 3 ,5)
โครงการที่ 19 พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี (ตอบตัวชี้วัดที่ 5)
โครงการที่ 20 ทุนสนับสนุนการศึกษานักเรียน นักศึกษาและครู เพื่อพัฒนาใหเปนผูมีความสามารถพิเศษ
ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี และตอบสนองตอความตองการของประเทศ
และหนวยงานที่เกี่ยวของ (ตอบตัวชี้วัดที่ 1 ,2, 3 ,4, 5)
กลยุทธที่ 4.3 พัฒนากลไกการเชื่อมโยงในการดําเนินงานเพื่อใชประโยชนจากเครือขายในการพัฒนา
และส ง เสริ ม ผู มี ค วามสามารถพิ เ ศษสู แ ผนพั ฒ นากํ า ลั ง คนด า นวิ ท ยาศาสตร และ
เทคโนโลยีของประเทศอยางเปนระบบ
โครงการที่ 21 ขยายฐานการพัฒนาผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสูแผนการพัฒนา
กําลังคนตามนโยบายประเทศไทย 4.0 (ตอบตัวชี้วัดที่ 5)
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ยุทธศาสตรที่ 5

สงเสริมภาพลักษณองคกรและประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพิ่มการยอมรับ สสวท. ในฐานะผูนําการเปลี่ยนแปลงการเรียนรูดา นวิทยาศาสตร
คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ของเยาวชนใหทันสมัย

เปาประสงคยุทธศาสตร : 1. บุคลากรมีความรูความสามารถ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในสายงาน
และสามารถเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงได
2. สสวท. เป น องค ก รแห ง คุ ณ ภาพ มี ร ะบบบริ ห ารจั ด การและบริ ก ารใน
รูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
3. เยาวชนมีความตระหนักและเห็นความสําคัญของการเรียนรูวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วดั และคาเปาหมาย :
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

หนวยนับ

1. ร อ ย ล ะ ข อ ง บุ ค ล า ก ร มี ค ว า ม รู
รอยละ
ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ในสายงาน และสามารถเป น ผู นํ า การ
เปลี่ยนแปลงได
2. จํานวนนวัตกรรม ผลงานทางวิชาการ
ชิ้นงาน/
หรือทรัพยสินทางปญญา (IP) ที่สรางจาก
ผลงาน
บุคลากร สสวท.
(สะสม)
3. จํานวนระบบบริหารจัดการและบริการ ระบบบริหาร/
ในรูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ระบบบริการ
และมีคุณภาพ
4. ระดับความพึงพอใจของสวนราชการ
ระดับ
หน ว ยงานต า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ ง ในการ
ทํางานรวมกับ สสวท.
5. ระดับการยอมรับในขอมูลขาวสาร และ
ระดับ
ผลงานของ สสวท.
6. รอยละของเยาวชนกลุมเปาหมายที่มี
รอยละ
ความตระหนักและเห็นความสําคัญของ
การเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

40

2562
20

2563
40

2564
60

2565
60

รวม
60

20

40

60

70

70

18

21

21

21

21

4.0

4.25

4.25

4.25

4.25

4.0

4.25

4.5

4.5

4.5

55

60

65

65

65

กลยุทธที่ 5.1 ส งเสริ มให บุค ลากรมี ศั กยภาพในการพัฒนาหลักสูต ร สื่อ กิจ กรรมทางวิชาการเทียบ
มาตรฐานนานาชาติและการเปนวิทยากรอยางมืออาชีพ
โครงการที่ 22 พัฒนาศักยภาพบุคลากร ใหมีความรู ความสามารถ และสมรรถนะตามกลุมงานอยางเปน
ระบบ (ตอบตัวชี้วัดที่ 1 ,2)
กลยุทธที่ 5.2 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ระบบบริหารจัดการ ระบบการใหบริการ โดยใชระบบคุณภาพ
องคกร ระบบบริหารจัดการขอมูล และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
โครงการที่ 23 พัฒนาการบริหารจัดการ สสวท. ทุก มิติ ใหมีมาตรฐานเทียบเคียงเกณฑ TQA (ตอบตัวชี้วัด
ที่ 4)
โครงการที่ 24 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อขยายขีดความสามารถในการบริหารจัดการองคกร
และการบริการในรูปแบบดิจิทัลตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัล (ตอบตัวชี้วัดที่ 3)
กลยุทธที่ 5.3 สรางความรู ความเขาใจ และการยอมรับในผลผลิตดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
เทคโนโลยี และบทบาทของ สสวท.
โครงการที่ 25 ประชาสัมพันธเชิงรุกเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในการทํางานของ สสวท. และสรางความ
ตระหนักรูทางดานวิทยาศาสตร (ตอบตัวชี้วัดที่ 5,6 )
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2.10 ยุทธศาสตร และงบประมาณ
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาหลักสูตร สื่อ และ
กระบวนการจัดการเรียนรู ที่เนน
ปฏิบัติการ และการสรางความเขาใจ ใน
ระดับที่เหมาะสมกับนักเรียนแตละกลุม
โดยใชเทคโนโลยีตางๆ
ยุทธศาสตรที่ 2 ขับเคลื่อนการพัฒนาและ
ยกระดับการเรียนการสอนดาน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
ผานเครือขาย สสวท. ใหมีคุณภาพทั่ว
ประเทศอยางเปนระบบ
ยุทธศาสตรที่ 3 ขับเคลื่อนกระบวนการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยีใหเนนความเขาใจ ลงมือ
ปฏิบัติการ และสามารถนําไปใชจริงทั้งใน
และนอกระบบ ตามแนวทาง สสวท.
ยุทธศาสตรที่ 4 เรงรัด พัฒนา และ
สงเสริมผูมีความสามารถพิเศษดาน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
เพื่อเปนกําลังในการพัฒนาประเทศดวย
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ตามนโยบายประเทศไทย 4.0
ยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริมภาพลักษณองคกร
และประสานความรวมมือกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ เพิ่มการยอมรับ สสวท. ในฐานะ
ผูนําการเปลี่ยนแปลงการเรียนรูดาน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
ของเยาวชนใหทันสมัย

69,452,329.73

2563

งบประมาณ
2564

53,573,410.00

53,122,950

97,893,000

274,041,689.73

61,289,761.99

61,363,700.00

97,448,300

753,680,000

973,781,761.99

15,714,117.50

34,457,100.00

14,175,000

41,500,000

105,846,217.50

1,049,201,859.31 880,067,145.00

986,055,700

2562

43,610,253.98

32,420,900.00

21,302,000.00

2565

รวม

1,505,453,300 4,420,778,004.31

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 คืองบประมาณที่ไดรับจัดสรร / ป 2565 คืองบประมาณที่ขอตั้ง
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ยุทธศาสตรที่ 3 ขับเคลื่อนกระบวนการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยี ใหเนนความเขาใจ ลงมือ
ปฏิบัติการ และสามารถนําไปใชจริงทั้งใน
และนอกระบบ ตามแนวทาง สสวท.

4. พั ฒนาระบบบริ ห ารจั ดการเครื อ ข า ย เพื่ อ ขยายการให บ ริ ก าร
หลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรูของ สสวท. อยางเปน
ระบบ
5. ขับเคลื่อนสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ตามแนวทาง สสวท.

6. พั ฒ นากลไกขั บ เคลื่ อ นการจั ด
การศึกษาตามแนวทาง สสวท. สําหรับ
สถานศึ ก ษาทั้ งในและนอกระบบ ให
ครอบคลุมทุกภูมิภาค
7. พั ฒน า ก ระ บ ว น ก า รวั ด แ ละ
ป ระ เมิ น ผลเพื่ อ เข า ศึ ก ษ า ต อ ใน
ระดับอุดมศึกษาโดยเนนทดสอบความ
เขาใจ

ยุทธศาสตรที่ 4 เรงรัด พัฒนา และสงเสริม ผูมีความสามารถ
พิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี เพื่อเปน
กําลังในการพัฒนาประเทศดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ตามนโยบายประเทศไทย 4.0

ยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริมภาพลักษณองคกรและประสานความ
รวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพิ่มการยอมรับ สสวท. ใน
ฐานะผู นํ า การเปลี่ ย นแปลงการเรี ย นรู ด า นวิ ท ยาศาสตร
คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ของเยาวชนใหทันสมัย

8. ผลิตและพัฒนาครูคุณภาพ เพื่อเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง
ในการขับเคลื่อนการศึกษาอยางมีคุณภาพ
9. ผลิตและพัฒนานักวิจยั คุณภาพ เพื่อเปนนักวิทยาศาสตร
นักวิจยั นักนวัตกรรม และนักเทคโนโลยี ชั้นนําของประเทศ
10. พั ฒ นากลไกการเชื่ อ มโยงในการดํ า เนิ น งานเพื่ อ ใช
ประโยชน จ ากเครื อ ข า ยในการพั ฒ นาและส ง เสริ ม ผู มี
ความสามารถพิเศษสูแผนพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีของประเทศอยางเปนระบบ

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

1. พัฒนาหลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบที่เนนการ
คิดวิเคราะห การแกปญหา กระตุนใหเกิดและใชความคิดสรางสรรคสามารถ
นําไปใชไดจริง
2. วิ จั ย และพัฒ นาการวั ด ผลและประเมิ น ผลอย า งครบวงจรตามมาตรฐาน
ประเทศและนานาชาติ
3. พัฒนาและสงเสริ มใหเกิดเกณฑ มาตรฐาน เพื่ อ ยกระดับ คุ ณภาพสื่ อ และ
กระบวนการจัดการเรียนรู

1. โครงการพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู ที่เนนการคิด
วิเคราะห การแก ป ญ หา และกระตุ น ให เกิ ดและใช ความคิ ดสร า งสรรค และ
สามารถนําไปใชไดจริง
2. โครงการพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู ที่เนนการคิด
วิเคราะห การแกปญหา และกระตุนใหเกิดและใชความคิดสรางสรรค อยางเปน
ระบบและสามารถนําไปใชศึกษาตอเปนนักนวัตกร ตามแนวทาง KOSEN
3. โครงการพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู ที่เนนการคิด
วิเคราะห การแกปญหา และกระตุนใหเกิดและใชความคิดสรางสรรค อยางเปน
ระบบ สําหรับพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษ
4. โครงการวิจัย วั ดผล และประเมิ น ผลการจั ดการเรี ย นรู ดา นวิ ทยาศาสตร
คณิตศาสตร และเทคโนโลยีระดับประเทศและระดับนานาชาติ
5. โครงการวิจัยติดตามการใชหลักสูตร สื่อการเรียนรู และพัฒนาเกณฑการจัดทํา
สื่อการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี

6. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเครือขาย เพื่อขยายการใหบริการ
หลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรูของ สสวท.
7. โครงการพัฒนาศั กยภาพครูแ กนนํ าและบุคลากรทางการศึ กษาเพื่อ
ขยายผลการใหบริการวิชาการดานหลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการ
เรียนรูของ สสวท.
8. โครงการพัฒนาครูผูสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี และ
บุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียนโครงการพระราชดําริ
9. โครงการการปรั บ การเรี ย นเปลี่ ย นการสอนของครู วิ ท ยาศาสตร
คณิตศาสตร เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษา ตามแนวทาง สสวท.
10. โครงการสงเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร (Coding)
11. โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ
เทคโนโลยี
12. โครงการเพิ่ม ศัก ยภาพครูใหมี สมรรถนะของครู ยุคใหมสําหรับการ
เรียนรูศตวรรษที่ 21

13. โครงการพัฒนาและขยายบริการ
ของศูนยเรียนรูดิจิทัล และสื่อดิจิทัล
14. โครงการพัฒนาแพลทฟอรมดิจิทัล
เพื่อการเรียนรู
15. โครงการพัฒนาและสงเสริมการใช
เครื่ อ งมื อ ในการสอบคั ด เลื อ กเข 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. โครงการบริ ห ารการผลิ ตครู ที่ มี ความสามารถพิ เ ศษทาง
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (สควค.)
17. โครงการบริหารการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (พสวท.)
18. โครงการโอลิมปกวิชาการ
19. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยี
20. โครงการทุนสนับสนุนการศึกษานักเรียน นักศึกษาและครู
เพื่ อ พั ฒ นาให เ ป น ผู มี ค วามสามารถพิ เ ศษด า นวิ ท ยาศาสตร
คณิตศาสตรและเทคโนโลยี และตอบสนองตอความตองการของ
ประเทศและหนวยงานที่เกี่ยวของ
21. โครงการขยายฐานการพัฒนาผูมีความสามารถพิเศษทาง
วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี สู แ ผนการพั ฒ นากํ า ลั ง คนตาม
นโยบายประเทศไทย 4.0

22. โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากร ให มี ค วาม รู
ความสามารถ และสมรรถนะตามกลุมงานอยางเปนระบบ
23. โครงการพั ฒนาการบริห ารจัดการ สสวท. ทุก มิติ ใหมี
มาตรฐานเทียบเคียงเกณฑ TQA
24. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อขยายขีด
ความสามารถในการบริหารจัดการองคกร และการบริการใน
รูปแบบดิจิทัลตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัล
25. โครงการประชาสัม พัน ธเชิงรุก เพื่อ ใหเกิดความรูความ
เข า ใจในการทํ า งานของ สสวท. และสรา งความตระหนัก รู
ทางดานวิทยาศาสตร

1. หลัก สูตร สื่อ และกระบวนการจั ดการเรี ย นรู ระดั บ ปฐมวั ย ประถมศึ ก ษา
มัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความครบถวนสมบูรณ ใชงาย
และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
2. หลั ก สู ต ร สื่ อ ในรู ป แบบดิ จิ ทั ล e-learning และ Mobile application มี
ความทันสมัย เขาใชงาย รวดเร็ว สามารถเผยแพรใชไดจริงและมีคุณภาพ
3. หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู และสามารถนําไปใชศึกษาตอ
เปนนักวิชาชีพชั้นสูงไดจริง ตามแนวทาง KOSEN
4. หลัก สูตร สื่อ และกระบวนการจั ดการเรี ย นรู ที่ สามารถนํ า ไปพั ฒนาและ
สงเสริมผูมีความสามารถพิเศษไดอยางมีประสิทธิภาพ
5. เครื่อ งมือ การวัดและประเมินผลเทียบมาตรฐานระดับประเทศ และระดับ
นานาชาติ

6. สสวท. มี ระบบบริ หารจั ดการเครื อข าย เพื่ อ ขยายการใหบริการ
หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
7. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ไดรับการคัดเลือกเพื่อพัฒนาเปน
แกนนํา มีศักยภาพเปนไปตามมาตรฐาน สสวท. สามารถเปนตนแบบ
และเปนวิทยากรในระดับพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
8. การให บ ริ ก ารหลั ก สู ตร สื่ อ และกระบวนการจั ดการเรี ย นรู ใน
โรงเรียนคุณภาพ สสวท. ไดครบถวน สมบูรณและมีประสิทธิภาพ
9. หนวยงานที่เกี่ยวของ ในเครือขาย สสวท. สามารถขยายฐานการจัด
กิจกรรมการเรียนรูตามแนว สสวท. ไดอยางตอเนื่อง

10. สสวท. มีระบบสนับสนุนการ
เรียนรูดิจิทัล เพื่อใหบริการหลักสูตร
สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูได
อยางมีประสิทธิภาพ
11. มหาวิทยาลัยใชเครื่องมือในการรับ
นักศึกษาเขาศึกษาโดยเนนการคิด
วิเคราะห การแกปญหา และสามารถ
นําไปใชไดจริงเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง

12. บั ณ ฑิ ต สควค. มี คุ ณ ภาพและสามารถเป น ผู นํ า การ
เปลี่ยนแปลงขับเคลื่อนการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
13. บัณฑิต พสวท. และโอลิมปกวิชาการ มีคุณภาพและเปน
นักวิทยาศาสตร นักวิจัย นักนวัตกรรมและนักเทคโนโลยีชั้น
นําของประเทศ
14. มี ระบบกลไกการพั ฒนาและส งเสริ ม ผู มีความสามารถ
พิเศษฯ ระดับการศึกษา ปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐานและ
การอาชีวศึกษา เพื่อเปนฐานสูการพัฒนากําลังคน อยางเปน
ระบบมากขึ้นและมีจํานวนเพิ่มขึ้นตามลําดับ

15. บุคลากรสายนักวิชาการ มีนวัตกรรมการศึกษาชั้นแนวหนา
เปนที่ยอมรับดานกระบวนการจัดการเรียนรูของประเทศ
16. บุคลากรสายวิชาการ มีศักยภาพในการพัฒนาหลักสูตร สื่อ
กิจกรรมทางวิชาการเทียบมาตรฐานนานาชาติ
17. บุคลากร สสวท.มีความเปนผูนํา มีความรู ความสามารถ
เปนวิทยากร และสามารถนําการเปลี่ยนแปลงได
18. บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น มี ค วามรู ความสามารถในการ
บริหารจัดการและสงเสริมการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
19. มี ระบบบริ ห ารจั ดการ โดยใชระบบคุณภาพองคก รและ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
20. การสื่ อ สารประชาสั ม พั น ธ มี รู ป แบบและช อ งทางที่
หลากหลาย
21. บุคลากร สสวท. มีความรักและผูกพันตอองคกร

ยุทธศาสตรชาติ

กลยุทธ

ยุทธศาสตรที่ 2 ขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับการเรียนการสอน
ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ผานเครือขาย สสวท.
ใหมีคุณภาพทั่วประเทศอยางเปนระบบ

โครงการหลัก

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู ที่เนน
ปฏิบัติการ และการสรางความเขาใจ ในระดับที่เหมาะสมกับนักเรียนแตละ
กลุม โดยใชเทคโนโลยีตางๆ

ผลผลิต

ยุทธศาสตร

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

ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย

ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
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ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
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ภาคผนวก
ตาราง Balanced Scorecard สําหรับ สสวท.
มุมมอง
ดาน
ประสิทธิผล

วัตถุประสงค

คา
เปาหมาย

ตัวชี้วัด

สสวท. จะสราง
รอยละของกําลังคนที่ไดรับการสนับสนุน
เครือขายการทํางาน จาก สสวท. มีความสามารถในการจัดการ
รวมกับหนวยงานอื่น เรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ
เทคโนโลยี
รอยละของครูทไี่ ดรับการพัฒนา/ฝกอบรม/
ใหความรูตามโครงการ สสวท.จัดขึ้นและ
สามารถเปนแกนนําให สสวท. ไดอยาง
เหมาะสม
จํานวนหนวยงานภาคราชการสวนตางๆ ที่
รวมดําเนินงานและสนับสนุนการจัดการ
เรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
เทคโนโลยี
มีระบบบริหารจัดการเครือขายเพือ่ สงเสริม
การจัดการเรียนรูส ูสถานศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ
จํานวนโรงเรียนตนแบบ สสวท. ทัง้ ประถม
และมัธยม

โครงการสนับสนุน

รอยละ 90 - โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเครือขาย เพื่อ
ขยายการใหบริการหลักสูตร สื่อ และกระบวนการ
จัดการเรียนรูของ สสวท.
- โครงการพัฒนาศักยภาพครูแกนนําและบุคลากร
รอยละ 80 ทางการศึกษาเพื่อขยายผลการใหบริการวิชาการ
ดานหลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรูของ
สสวท.
- โครงการพัฒนาครูผูสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยีและบุคลากรทางการศึกษาใน
40
หนวยงาน โรงเรียนโครงการพระราชดําริ
- โครงการการปรับการเรียนเปลีย่ นการสอนของครู
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็ม
14 ระบบ ศึกษา ตามแนวทาง สสวท.
- โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนดาน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
60 โรง - โครงการสงเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร
(Coding)
- โครงการเพิ่มศักยภาพครูใหมีสมรรถนะของครูยคุ
ใหมสําหรับการเรียนรูศตวรรษที่ 21
จํานวนนักวิทยาศาสตร นักวิจัย นัก
7,500 คน - โครงการบริหารการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ
เทคโนโลยี นักนวัตกรรมและผูเ ชี่ยวชาญ
ทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (สควค.)
ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ
- โครงการบริหารการพัฒนาและสงเสริมผูมี
เทคโนโลยี ซึ่งไดจากการสรางนักเรียน
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษ ที่พัฒนา
(พสวท.)
โดย สสวท.
- โครงการโอลิมปกวิชาการ
รอยละของนักเรียนทุนผูม ีความสามารถ
รอยละ 30 - โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
พิเศษ พสวท. และโอลิมปกวิชาการ ที่สําเร็จ
- โครงการขยายฐานการพัฒนาผูม คี วามสามารถ
การศึกษาและทํางานในหนวยงานที่กําหนด
พิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสูแผนการ
ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
พัฒนากําลังคนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
เทคโนโลยี
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รอยละของผูม ีความสามารถพิเศษดาน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่ง
พัฒนาโดย สสวท. ที่ไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติ
ในระดับชาติและนานาชาติ
รอยละของครูทมี่ ีความสามารถพิเศษดาน
วิทยาศาสตร และคณิตศาสตร (สควค.) ที่
ไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติในระดับชาติและ
นานาชาติ และเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงได
รอยละของผูม ีความสามารถพิเศษดาน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
ไดรับการพัฒนาและสงเสริมอยางตอเนื่อง
ในระดับตางๆ
ผูรับบริการ ขยายฐานการใช
รอยละของครูที่ใชหนังสือและคูมอื ครูของ
หลักสูตร สื่อ และ สสวท.
กระบวนการจัดการ รอยละของนักเรียนที่ใชหนังสือเรียนและ/
เรียนรูของ สสวท. หรือสื่อ วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ
เทคโนโลยีของ สสวท.
รอยละของสถานศึกษาที่ใชหลักสูตร สื่อและ
กระบวนการจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตร
คณิตศาสตรและเทคโนโลยีของ สสวท.
รอยละของเยาวชนกลุมเปาหมายที่มีความ
ตระหนักและเห็นความสาคัญของการเรียนรู
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จํานวนครั้งผูเขาใชหลักสูตร สื่อ และ
กระบวนการจัดการเรียนรู ในรูปแบบดิจิทัล
และ e-learning ที่เผยแพร
สสวท. พยายามที่จะ จํานวนเครื่องมือในการสอบคัดเลือกเขา
ดึงดูดผูร ับบริการราย มหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับกระบวนการ
ใหมใหมาใชหลักสูตร จัดการเรียนการสอนตามแนวทาง สสวท.
สื่อ และ
กระบวนการจัดการ
เรียนรูของ สสวท.
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โครงการสนับสนุน

รอยละ 30 - โครงการทุนสนับสนุนการศึกษานักเรียน นักศึกษา
และครู เพื่อพัฒนาใหเปนผูมคี วามสามารถพิเศษ
ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี และ
ตอบสนองตอความตองการของประเทศและ
รอยละ 30 หนวยงานที่เกี่ยวของ

รอยละ 80

รอยละ 80 - โครงการพัฒนาแพลทฟอรมดิจทิ ัลเพื่อการเรียนรู
- โครงการพัฒนาและขยายบริการของศูนยเรียนรู
รอยละ 70 ดิจิทัล และสื่อดิจิทัล
- โครงการประชาสัมพันธเชิงรุกเพือ่ ใหเกิดความรู
ความเขาใจในการทํางานของ สสวท. และสราง
รอยละ 80 ความตระหนักรูทางดานวิทยาศาสตร

รอยละ 65

37 ลาน
ครั้ง
22 ฉบับ

- โครงการพัฒนาและสงเสริมการใชเครื่องมือในการ
สอบคัดเลือกเขามหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง
สสวท. (Science and Mathematics Literacy)

มุมมอง

กระบวนกา
รภายใน

คา
เปาหมาย

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

สสวท. ติดตามดูแล
ผูรับบริการรายเดิม
ที่ใชหลักสูตร สื่อ
และกระบวนการ
จัดการเรียนรูของ
สสวท. ตอไป
สสวท. จะพัฒนา
หลักสูตร สื่อ และ
กระบวนการจัดการ
เรียนรู ใหมคี วาม
ทันสมัยอยาง
ตอเนื่อง

ระดับความพึงพอใจของผูใชหลักสูตร สื่อ
และกระบวนการจัดการเรียนรูของ สสวท.

สสวท. จะให
ความสําคัญกับ
มาตรฐานหลักสูตร
สื่อ และ
กระบวนการจัดการ
เรียนรู
มุงเนนใหพนักงาน
ทํางานอยางมือ
อาชีพ มีมาตรฐาน

จํานวนเครื่องมือการวัดและประเมินผล
เทียบมาตรฐานระดับประเทศ และระดับ
นานาชาติ ที่มีคุณภาพ

ระดับ 4.0 - โครงการวิจัยติดตามการใชหลักสูตร สื่อการเรียนรู
และพัฒนาเกณฑการจัดทําสื่อการเรียนรู
วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี

จํานวนหลักสูตร สื่อ และกระบวนการ
1,840
จัดการเรียนรู วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ ชิ้นงาน
เทคโนโลยีที่มีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานสากล
เนนการคิดวิเคราะห แกปญหาและการ
นําไปใช
จํานวนตนแบบชุดการเรียนการสอนนอกชั้น
200
เรียนที่เนนกระบวนการคิด ตามแนวทาง
ชิ้นงาน
สสวท.
รอยละของสื่อ และกิจกรรมในรูปแบบดิจิทัล รอยละ 80
และ e-learning ที่สามารถเผยแพรไดอยาง
มีคุณภาพ

ระดับความพึงพอใจของสวนราชการ
หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ในการทํางาน
รวมกับ สสวท.
ระดับการยอมรับในขอมูลขาวสาร และ
ผลงานของ สสวท.
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โครงการสนับสนุน

- โครงการพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการ
จัดการเรียนรู ที่เนนการคิดวิเคราะห การแกปญหา
และกระตุนใหเกิดและใชความคิดสรางสรรค และ
สามารถนําไปใชไดจริง
- โครงการพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการ
จัดการเรียนรู ที่เนนการคิดวิเคราะห การแกปญหา
และกระตุนใหเกิดและใชความคิดสรางสรรค อยาง
เปนระบบและสามารถนําไปใชศึกษาตอเปน
นักนวัตกร ตามแนวทาง KOSEN
- โครงการพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการ
จัดการเรียนรู ที่เนนการคิดวิเคราะห การแกปญหา
และกระตุนใหเกิดและใชความคิดสรางสรรค อยาง
เปนระบบ สําหรับพัฒนาและสงเสริมผูม ี
ความสามารถพิเศษ
52 ฉบับ - โครงการวิจัย วัดผล และประเมินผลการจัดการ
เรียนรูด านวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
ระดับประเทศและระดับนานาชาติ
- โครงการวิจัยติดตามการใชหลักสูตร สื่อการเรียนรู
และพัฒนาเกณฑการจัดทําสื่อการเรียนรู
วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
ระดับ 4.25 - โครงการพัฒนาการบริหารจัดการ สสวท. ทุกมิติ
ใหมีมาตรฐานเทียบเคียงเกณฑ TQA
ระดับ 4.5

มุมมอง

วัตถุประสงค

การเรียนรู
และการ
พัฒนา

สสวท. ให
ความสําคัญกับการ
เพิ่มทักษะใหกับ
พนักงาน

สนับสนุนความ
พรอมระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

คา
เปาหมาย

ตัวชี้วัด

รอยละของบุคลากรมีความรูค วามสามารถ รอยละ 60
มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในสายงาน และ
สามารถเปนผูนาํ การเปลี่ยนแปลงได
จํานวนนวัตกรรม ผลงานทางวิชาการ หรือ 70 ชิ้นงาน
ทรัพยสินทางปญญา (IP) ที่สรางจาก
บุคลากร สสวท.
จํานวนระบบบริหารจัดการและบริการใน
21 ระบบ
รูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนั สมัยและ
มีคุณภาพ
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โครงการสนับสนุน
- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ใหมีความรู
ความสามารถ และสมรรถนะตามกลุมงานอยางเปน
ระบบ

- โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ขยายขีดความสามารถในการบริหารจัดการองคกร
และการบริการในรูปแบบดิจิทลั ตามนโยบายรัฐบาล
ดิจิทัล

การประเมิน PISA ดานสมรรถนะของนักเรียน
ความฉลาดรูดานการอาน (Reading Literacy)
หมายถึง ความสามารถที่จะทําความเขาใจกับสิ่งที่ไดอาน สามารถนําไปใช ประเมิน สะทอนออกมา
เปนความคิดเห็นของตนเอง และมีความรักและผูกพันกับการอาน เพื่อใหบรรลุเปาหมาย พัฒนาความรูและ
ศักยภาพ และการมีสวนรวมในสังคม
ความฉลาดรูดานคณิตศาสตร (Mathematical Literacy)
หมายถึง ความสามารถของแตละบุคคลในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร และสามารถแปลงปญหา ใช
คณิตศาสตร และตีความผลลัพธทางคณิตศาสตรเพื่อใชในการแกปญหาในบริบทของโลกชีวิตจริง รวมถึงการใช
แนวคิ ด กระบวนการ ข อ เท็ จ จริ ง และเครื่ อ งมื อ ทางคณิ ต ศาสตร เ พื่ อ บรรยาย อธิ บ าย และคาดการณ
ปรากฏการณตาง ๆ โดยสิ่งเหลานี้จะชวยใหแตละบุคคลทราบถึงบทบาทของคณิตศาสตรที่มีตอโลกนี้และสราง
พื้นฐานที่ดีในการลงขอสรุปและการตัดสินใจซึ่งเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับพลเมืองในศตวรรษที่ 21 ที่ตองมีความ
สรางสรรค มีการคิดอยางไตรตรอง และมีสวนรวมตอสังคมสวนรวม
ความฉลาดรูดานวิทยาศาสตร (Scientific Literacy)
หมายถึง ความสามารถในการเชื่อมโยงสิ่งตาง ๆ เขากับประเด็นที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตร และ
แนวคิดทางวิทยาศาสตรไดอยางมีวิจารณญาณ
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จัดทําโดย

ฝายยุทธศาสตร แผน และประกันคุณภาพ
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี (สสวท.)
924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทรศัพท 0-2392-4021
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