
แผนปฏิบติัการ
ระยะ 5 ป� 
(พ.ศ. 2566 - 2570)

สถาบนัสง่เสรมิการสอน
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
(สสวท.)



แผนปฏิบติัการระยะ 5 ป� (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ของสถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 

คํานํา

     โลกป�จจุบนัมคีวามท้าทายใหมห่ลายประการจากการเปลี�ยนแปลงของเศรษฐกิจ สงัคม 
เทคโนโลย ีและนวตักรรมอยา่งรวดเรว็ในยุค VUCA World  ซึ�งเป�นโลกที�เต็มไปด้วย 
ความผนัผวน (Volatility) ความไมแ่น่นอน (Uncertainty) ความสลับซบัซอ้น (Complexity) 
ความคลมุเครอื (Ambiguity) เป�นยุคความเปลี�ยนแปลงพลิกผนั ทําใหอ้งค์กรต่าง ๆ 
ได้รบัผลกระทบอยา่งมนีัยสาํคัญ และทางด้านการศึกษาก็ไมเ่วน้ ทําใหเ้กิดความท้าทายของการศึกษา
ในระบบและนอกระบบที�ต้องผสมผสานกัน ผูเ้รยีนแต่ละคนควรได้เรยีนรูต้ามความสนใจ
โดยไมต้่องมกีรอบกําหนดวา่ชว่งวยันี�ต้องเรยีนรูเ้รื�องนั�น เรื�องนี�เท่านั�น 

     ความท้าทายใหมน่ี� ทําให ้สสวท. ในฐานะเป�นผูจ้ดักระบวนการการเรยีนรูแ้ละควบคมุมาตรฐาน
ด้านวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลยขีองประเทศไทย จาํเป�นต้องปรบัตัว ต้อง Go Digital
ปรบัองค์กรใหข้บัเคลื�อนด้วยเทคโนโลยดีิจทัิลและนวตักรรมอยา่งสมบูรณ์แบบ เพื�อที�จะเขา้ถึงผูเ้รยีน
โดยไมแ่ยกแยะวา่จะเป�นการเรยีนแบบในระบบหรอืนอกระบบ ต้องเปลี�ยนจากสื�อที�เคยเป�น
สื�อตําราเรยีน การอบรมครูแบบพบหน้าและการดําเนินงานที�สาํคัญอื�น ใหเ้ป�นระบบดิจทัิลทั�งหมด
ต้องปรบัใหทั้นกับเวลาและองค์ความรูใ้หมที่�เกิดขึ�นอยา่งรวดเรว็ เพื�อนําพานักเรยีนไทยใหม้ทัีกษะ
ที�สามารถออกไปใชช้วีติในโลกแหง่อนาคตได้ 

     แผนปฏิบติัการระยะ 5 ป� (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ สสวท. ฉบบันี�เกิดจากพลังความคิดและ
ประสบการณ์ของผูที้�มคีวามมุง่มั�นตั�งใจที�จะพฒันาการศึกษาวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยใีหม้ปีระสทิธภิาพและบรรลผุลสาํเรจ็ตามเป�าหมาย ขอขอบคณุคณะกรรมการ สสวท. 
คณะอนุกรรมการแผนยุทธศาสตร ์คณะผูบ้รหิารและบุคลากรของ สสวท. ตลอดจนผูท้รงคณุวุฒิ
ทกุท่านที�ใหแ้นวทาง ความคิดเหน็และขอ้เสนอแนะที�เป�นประโยชน์ตลอดป�ที�ผา่นมา จนทําให้
แผนฉบบันี�มคีวามครบถ้วนและชดัเจน และหวงัเป�นอยา่งยิ�งวา่ทกุภาคสว่นที�เกี�ยวขอ้ง
จะใชเ้ป�นกรอบแนวทางในการขบัเคลื�อนการพฒันาได้ต่อไป

ศาสตราจารยชู์กิจ ลิมป�จาํนงค์
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สว่นที� 1
บทสรุปผูบ้รหิาร

      สถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(สสวท.) เป�นองค์กรในกํากับกระทรวง
ศึกษาธกิารที�มภีารกิจในการสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีตามวตัถปุระสงค์ที�ระบุใน
พระราชบญัญติัสถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีพ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ�มเติม
(ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2548  ดา้นการพฒันาหลักสตูร สื�อการเรยีนการสอน และกระบวนการจดัการ
เรยีนรู ้การวดัและการประเมนิผล การพฒันาบุคลากร การฝ�กอบรมครอูาจารย ์นกัเรยีน นสิติและ
นกัศึกษา และพฒันาและสง่เสรมิผูม้คีวามสามารถพเิศษ ตลอดทั�งการสง่เสรมิการผลิตครอูาจารย์
ที�มคีวามสามารถพเิศษทางดา้นวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลย ี

       ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนปฏิบติัการเชงิกลยุทธ ์สสวท. ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ.
2562 – 2565 ไดส้ิ�นสดุลง  สสวท. จงึไดดํ้าเนนิการจดัทําแผนปฏิบติัการระยะ 5 ป� (พ.ศ. 2566 –
2570) ขึ�น เพื�อใชเ้ป�นเครื�องมอืในการกําหนดแนวทางและขบัเคลื�อนการดําเนินงานใหกั้บองค์กร
ในการเตรยีมรบัและพฒันาใหทั้นกับการเปลี�ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมสงัคมโลกทั�งด้าน
เทคโนโลย ีเศรษฐกิจ การเมอืง สงัคมและวฒันธรรม เพื�อยกระดับคณุภาพการจดัการศึกษา
ด้านวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีการพฒันาการจดัการเรยีนการสอนสูก่ารเรยีนรู ้
ฐานสมรรถนะเพื�อตอบสนองการเปลี�ยนแปลงในศตวรรษที� 21 ระบบการพฒันาครแูละบุคลากร
ทางการศึกษาใหม้คีณุภาพมาตรฐาน และการผลิตและพฒันากําลังคน เพื�อเพิ�มขดีความสามารถ
ในการแขง่ขนัของประเทศ

       กระบวนการจดัทําแผนปฏิบติัการระยะ 5 ป� (พ.ศ. 2566 – 2570) ของ สสวท. มกีารวเิคราะห์
ความต้องการทางยุทธศาสตรป์ระกอบดว้ยด้านนโยบาย ด้านผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี และดา้นพนัธกิจ
ขององค์กร เพื�อกําหนดทิศทางและเป�าหมายในการขบัเคลื�อนการดําเนินงานอยา่งมปีระสทิธภิาพ
สงูสดุ การประเมนิศักยภาพทางยุทธศาสตรข์ององค์กร โดยการวเิคราะห ์SWOT ANALYSIS
วเิคราะหจุ์ดแขง็และจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อม
ภายนอกที�จะทําใหบ้รรลวุตัถปุระสงค์ การวเิคราะห ์TOWS Matrix ในการจดัทํากลยุทธ ์แผนงาน
และโครงการสาํคัญใชเ้ป�นกรอบในการขบัเคลื�อนการดําเนนิงาน ใหบ้รรลเุป�าหมายตามที�กําหนดไว ้

       ซึ�งสอดคล้องตามทิศทางการพฒันาประเทศตามแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ป� ดา้นการพฒันา
และเสรมิสรา้งศักยภาพทรพัยากรมนษุย ์และแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติฉบบัที� 13
ด้านการเสรมิสรา้งและพฒันาศักยภาพทนุมนษุย ์รฐับาลประกาศนโยบายเรง่ด่วนเรื�องที� 7 
การเตรยีมคนไทยสูศ่ตวรรษที� 21 และนโยบายหลักเรื�องที� 8 การปฏิรปูกระบวนการเรยีนรูแ้ละ
การพฒันาศักยภาพของคนไทยทกุชว่งวยั รวมไปถึงประกาศแผนพฒันากําลังคนรองรบั
อุตสาหกรรมเป�าหมาย และยุทธศาสตรข์องกระทรวงศึกษาธกิาร ภายในป� 2570 ผูเ้รยีนทกุชว่งวยั
ไดร้บัการพฒันาเต็มตามศักยภาพ มคีณุธรรม จรยิธรรม มทัีกษะที�จาํเป�น พรอ้มเรยีนรูต้ลอดชวีติ
และปรบัตัวสอดคล้องกับวถีิชวีติโลกยุคใหม่
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สว่นที� 1

     2. พฒันาและขบัเคลื�อนการใชเ้ทคโนโลยดิีจทัิลเพื�อการเรยีนรูด้้านวทิยาศาสตร์
คณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีอยา่งมคีณุภาพและทั�วถึง พฒันาแพลตฟอรม์ดจิทัิลเพื�อการเรยีนรู ้
และพฒันาตนเองดา้นวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลยอียา่งมคีณุภาพ และขยายการ
ใหบ้รกิารแพลตฟอรม์การเรยีนรูร้ว่มกับหน่วยงานเครอืขา่ย
     3. ขบัเคลื�อนการจดัการเรยีนการสอนฐานสมรรถนะด้วยวทิยาศาสตร ์คณติศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ีอยา่งมสีว่นรว่ม ให้สอดคล้องและเท่าทันพฒันาการของโลก ใหค้วามสาํคัญการ
พฒันาศักยภาพและเพิ�มสมรรถนะครใูหม้คีวามรูเ้กี�ยวกับการพฒันาหลักสตูรและการนาํหลักสตูร
สูก่ารปฏิบติัการ จดักระบวนการเรยีนรูแ้ละการประเมนิผลการเรยีนรู ้และการขบัเคลื�อนสถานศึกษา
และบูรณาการรว่มกับหนว่ยงานเครอืขา่ยเพื�อพฒันาคณุภาพในการจดัการเรยีนการสอน
วทิยาศาสตร ์คณติศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีตามแนวทาง สสวท. 
     4. พฒันาและสง่เสรมิผูม้คีวามสามารถพเิศษด้านวทิยาศาสตร ์คณติศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
เพื�อเป�นกําลังในการพฒันาประเทศด้วยวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรม สง่เสรมิการ
ผลิตและพฒันาผูม้คีวามสามารถพเิศษ เพื�อเป�นนักวทิยาศาสตร ์นกัวจิยั นกัเทคโนโลย ีและนวตักร
ที�มสีมรรถนะสงู สนบัสนนุการพฒันาประเทศ การผลิตและพฒันาคร ูเพื�อเป�นผูน้าํการเปลี�ยนแปลง
ในการขบัเคลื�อนการศึกษาอยา่งมคีณุภาพ และการสรา้งและพฒันาความรว่มมอืกับหน่วยงาน
เครอืขา่ยพฒันากลไกการผลิตกําลังคนที�มสีมรรถนะสงู เพื�อตอบโจทยก์ารพฒันาของประเทศ
     5. พฒันาความเป�นเลิศขององค์กรที�เนน้การใชดิ้จทัิลและนวตักรรม เพื�อการพฒันาการ
เรยีนรูด้้านวทิยาศาสตร ์คณติศาสตรแ์ละเทคโนโลยขีองประเทศอยา่งมคีณุภาพ พฒันาและ
สง่เสรมิบุคลากรใหม้สีมรรถนะเพื�อขบัเคลื�อนองค์กรด้วยเทคโนโลยดิีจทัิล ความเป�นเลิศทาง
วชิาการ การวจิยั และการสรา้งนวตักรรม การพฒันาแผนงาน โครงสรา้งองค์กร และ โครงสรา้ง
พื�นฐานสูก่ารใชด้จิทัิลและนวตักรรมเพื�อเพิ�มประสทิธภิาพ ประสทิธผิล และความคล่องตัวในการ
บรหิารและการปฏิบติังานอยา่งมธีรรมาภิบาล และสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ การยอมรบัและเชื�อมั�น
ในผลงานดา้นการจดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์คณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีรวมทั�งเป�ดโอกาสให้
ทกุภาคสว่นเขา้มามสีว่นรว่มและสนบัสนนุการดําเนินงานของ สสวท.

     สสวท. กําหนดวสิยัทัศนใ์นการเป�นองค์กรที�เนน้การใชดิ้จทัิลและนวตักรรมในการขบัเคลื�อน
การวจิยัพฒันาการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร ์คณติศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีเพื�อพฒันาและ
ยกระดับทรพัยากรมนษุย ์ให้มสีมรรถนะที�สอดคล้องและเท่าทันพฒันาการของโลก โดยแต่ละ
แผนการดาํเนนิงานไดกํ้าหนดเป�าประสงค์ ตัวชี�วดั เป�าหมายตัวชี�วดั ตลอดจนแนวทางการพฒันา
โครงการอยา่งชดัเจน ตามแผนปฏิบติัการ 5 ดา้น ดงันี�

     1. พฒันาหลักสตูร สื�อ ต้นแบบการจดักระบวนการเรยีนรูแ้ละเครื�องมอืวดัและประเมนิผล
การเรยีนรูที้�สอดคล้องและเหมาะสมกับนกัเรยีนในแต่ละชว่งวยั มุง่เนน้การพฒันาและสรา้ง
นวตักรรม วจิยัดา้นหลักสตูร สื�อ และกระบวนการจดัการเรยีนรูด้้านวทิยาศาสตร ์คณติศาสตร ์และ
เทคโนโลย ีตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน เพื�อเป�นฐานในการขบัเคลื�อนหลักสตูร
ฐานสมรรถนะ การพฒันาและสรา้งนวตักรรมสื�อดจิทัิลและกระบวนการจดัการเรยีนรู ้ที�ทันสมยั
เหมาะสม และตอบสนองต่อความต้องการของผูใ้ช ้และการวจิยั พฒันาและสรา้งนวตักรรม
ดา้นการวดัและประเมนิผลอยา่งครบวงจรตามมาตรฐานประเทศและนานาชาติ
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สว่นที� 1

       ซึ�งการดาํเนนิงานตามแผนปฏิบติัการจะชว่ยพฒันาและเสรมิสรา้งศักยภาพทรพัยากรมนุษย์
ใหเ้ป�นกําลังคนสมรรถนะสงูเพื�อพลิกโฉมประเทศ โดยใชห้ลักสตูร สื�อ และกระบวนการ
จดัการเรยีนรูที้�มคีณุภาพ และทันสมยั รวมทั�งเครื�องมอืสนบัสนนุการเรยีนรูแ้บบออนไลน ์
ที�ตอบสนองการเรยีนรูด้ว้ยตนเองโดยไมจ่าํกัดเวลาและสถานที�

       สสวท. กําหนดเป�าหมายการดาํเนนิงานเพื�อพฒันาทักษะ ความรูค้วามสามารถ และ
คณุลักษณะของผูเ้รยีนอยา่งมคีณุภาพสอดรบักับทักษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษ ที� 21 โดยมุง่เน้น
ผลลัพธใ์หผู้เ้รยีนไดร้บัการศึกษาที�มคีณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ มทัีกษะการเรยีนรู ้
และทักษะที�จาํเป�นในโลกยุคใหม ่สามารถเขา้ถึงการเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งต่อเนื�องตลอดชวีติและไดร้บัการ
พฒันาศักยภาพตามพหปุ�ญญา และสรา้งกําลังคนมสีมรรถนะสงู สอดคล้องกับความต้องการของ
ภาคการผลิตเป�าหมาย และสามารถสรา้งงานอนาคต โดยมคีวามคาดหวงัผลกระทบใหกั้บประเทศ
ผูเ้รยีนมคีวามรู ้ความสามารถดา้นวทิยาศาสตร ์คณติศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมสีมรรถนะที�เหมาะสม
ต่อการพฒันาตนเองและการดาํรงชวีติ และรูเ้ท่าทันเทคโนโลยดิีจทัิล
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สว่นที� 2
ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ
ตามนัยยะของมติคณะรฐัมนตรี
เมื�อวนัที� 4 ธนัวาคม 2560

สถานการณส์าํคัญและ
ความก้าวหนา้ที�เกี�ยวขอ้ง
ในป�จจุบนั

สถานการณ์การพฒันาที�ผ่านมา
     
        การพฒันากําลังคนของไทยเผชญิกับการเปลี�ยนแปลงเชงิโครงสรา้งที�สาํคัญ ได้แก่ 
การเป�นสงัคมสงูวยั สง่ผลใหป้ระเทศขาดกําลังคนในเชงิปรมิาณ ประกอบกับผลิตภาพแรงงาน
ที�ตกตํ�าลงในชว่งโควดิ - 19 เพิ�มป�ญหาด้านกําลังคนเชงิคณุภาพ จนอาจเป�นขอ้จาํกัดในการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ การเติบโตของนวตักรรมแหล่งความรูร้ะดับโลกออนไลน์ที�มต้ีนทนุและราคาตํ�า 
วงจรชวีติของความรูส้ั �นลงโดยเฉพาะด้านดิจทัิลและเทคโนโลยทีี�เปลี�ยนแปลงเรว็ และแนวโน้มความ
ต้องการเรยีนรูต้ามความสนใจรายบุคคล รวมถึงภาคเอกชน ที�เริ�มใหค้วามสาํคัญกับการสรรหาและ
การจา้งงานตามสมรรถนะในการทํางานมากกวา่คณุวุฒทิางการศึกษา อีกทั�งสถานการณ์
การแพรร่ะบาดของโรคอุบติัใหม ่สง่ผลต่อวถีิการดํารงชวีติและพฤติกรรมของคน และสะท้อนถึง
บทบาทของเครอืขา่ยภาคประชาสงัคมที�มคีวามเขม้แขง็ในการรว่มแก้ไขป�ญหาต่าง ๆ แต่ยงัขาด
การสนับสนุนที�มปีระสทิธภิาพจากภาครฐั จงึต้องเรง่ขยายผลและต่อยอดประเด็นการพฒันา
เพื�อนําไปสูก่ารพลิกโฉมกําลังคนสมรรถนะสงูที�มภีาวะผูนํ้าสงู สามารถสรา้งการเปลี�ยนแปลงและ
เพิ�มขดีความสามารถของประเทศได้
        การพฒันาทนุมนุษยท์กุชว่งวยัที�ผา่นมาได้มคีวามพยายามปรบัปรุงคณุภาพการศึกษา
ทกุระดับ ทั�งการยกระดบัมาตรฐานการศึกษา การพฒันากระบวนการเรยีนรู ้การใชเ้ทคโนโลยแีละ
การพฒันานวตักรรมการเรยีน รวมถึงการพฒันาพื�นที�นวตักรรมที�เป�นแบบอยา่งด้านการศึกษา 
ทําใหส้ถานศึกษามคีวามเป�นอิสระควบคู่กับความรบัผดิชอบต่อสงัคมที�มากขึ�น รวมถึงการสง่เสรมิ
ภาคีการพฒันาเขา้มามสีว่นรว่มการจดัการศึกษาและการเรยีนรูม้ากขึ�น รวมถึงความพยายาม
ในการลดความเหลื�อมลํ�าทางการศึกษา โดยค้นหาเดก็และผูเ้รยีนที�ดอ้ยโอกาส และจดัสรรเงินอุดหนุน
ผา่นกลไกของกองทนุเพื�อความเสมอภาคทางการศึกษา ตลอดจนรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย
พ.ศ. 2560 ไดกํ้าหนดใหร้ฐัต้องดาํเนนิการใหเ้ด็กทกุคนไดร้บัการศึกษาเป�นเวลาสบิสองป� 
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       ตั�งแต่ก่อนวยัเรยีนจนจบการศึกษาภาคบงัคับอยา่งมคีณุภาพโดยไมเ่ก็บค่าใชจ้า่ยรฐั รวมถึง
รฐัพงึใหค้วามชว่ยเหลือเดก็ เยาวชน สตร ีผูส้งูอายุ คนพกิาร ผูย้ากไร ้และผูด้อ้ยโอกาสใหส้ามารถ
ดาํรงชวีติไดอ้ยา่งมคีณุภาพ สง่ผลใหม้กีารปรบัปรงุกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกับการจดัการศึกษา
เอื�อใหก้ารจดัการศึกษามคีวามคล่องตัวและสอดคล้องกับความเปลี�ยนแปลงมากยิ�งขึ�น อาทิ 
พระราชบญัญติัปฐมวยั พ.ศ. 2562  พระราชบญัญติัการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 และ
รา่งพระราชบญัญติัการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. ...

       การพฒันาทนุมนุษยท์กุชว่งวยัยงัคงต้องมกีารยกระดับการพฒันาในแต่ละชว่งวยั ไดแ้ก่
เดก็ตั�งแต่ในครรภ์ถึงปฐมวยัมแีนวโนม้พฒันาการดขีึ�น แต่ยงัคงต้องสรา้งทักษะด้านอื�น ๆ 
ที�สมัพนัธกั์บพฒันาการของสมอง รวมถึงพฒันาโครงสรา้งพื�นฐานใหไ้ดม้าตรฐานมากขึ�น 
      ผู้เรยีนระดับพื�นฐาน ยงัมผีลสมัฤทธิ�ทางการศึกษาขั�นพื�นฐานตํ�ากวา่ค่าเฉลี�ยของกลุ่มประเทศ
ที�มรีะดบัการพฒันาที�ใกล้เคียงกัน การเรยีนรูใ้นระบบยงัไมเ่ชื�อมโยงกับวถีิชวีติ เดก็และเยาวชน
สว่นหนึ�งมทัีศนคติเชงิลบต่อการศึกษา จงึต้องสรา้งโอกาสใหไ้ด้รบัการพฒันาความรูต้ามแนวทาง
พหปุ�ญญาพรอ้มทั�งสรา้งทัศนคติเชงิบวกต่อการศึกษา เพื�อสรา้งการเติบโตของความคิดและ
การพฒันาตนเองใหทํ้าสิ�งใหม ่ๆ 
      การอาชวีศึกษาและอุดมศึกษา พบวา่การผลิตกําลังคนสมรรถนะยงัไมส่อดคล้อง
กับความต้องการของตลาดงาน ถึงแมว้า่การอาชวีศึกษาได้พฒันารปูแบบการจดัการเรยีนการสอน
เพื�อดงึดดูคนเก่งเขา้มาเรยีน อาทิ อาชวีศึกษาฐานวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลย ีแต่ยงัมขีอ้จาํกัด
ในการเรยีนต่อในระดบั ปวส. อีกทั�งค่าจา้งที�จา่ยตามคณุวุฒกิารศึกษายงัไมส่ามารถดงึดดูใหม้ผีูเ้รยีน
เพิ�มขึ�นได ้ในขณะที�มหาวทิยาลัยประสบป�ญหานักศึกษาน้อยลง และมคีวามท้าทายจาก
การเปลี�ยนแปลงของเทคโนโลย ีเกิดการจดัการเรยีนรูผ้า่นชอ่งทางออนไลนบ์นแพลตฟอรม์ต่าง ๆ 
ที�มต้ีนทนุการดาํเนนิงานตํ�าและตอบสนองความต้องการไดเ้ป�นรายบุคคล มหาวทิยาลัยจงึไมส่ามารถ
มุง่เฉพาะกลุ่มนกัศึกษาในระบบไดอี้กต่อไป ต้องเปลี�ยนเป�นการจดัการศึกษาที�มคีณุภาพ 
เนน้ประสบการณ์สาํหรบัคนทกุชว่งวยัใหเ้ขา้ถึงไดจ้ากทกุที�และทกุเวลา รวมทั�งมต้ีนทนุที�ไมส่งูเกินไป
จนเป�นอุปสรรคในการเขา้ถึง ทั�งนี� การเติบโตของคนรุน่ใหมใ่นบรบิททางสงัคมและการเรยีนรู ้
แบบใหมนํ่าไปสูค่วามแตกต่างทางความคิดและมุมมองระหวา่งรุน่มากขึ�น ต้องรว่มกันทําให้
ความเหน็ต่างของคนระหวา่งรุน่เบาบางลง การมองอนาคตประเทศรว่มกัน และมองเหน็จุดรว่มกัน
ที�จะพฒันาต่อยอด ตอบสนองความคาดหวงัทั�งของคนรุน่ใหมแ่ละคนรุน่เก่า นอกจากนี� 
การแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19 ยงัมผีลกระทบต่อคณุภาพของผูเ้รยีนทกุระดบัชั�น
จากการป�ดโรงเรยีนเป�นเวลานาน สง่ผลใหเ้กิดภาวการณถ์ดถอยของการเรยีนรูที้�มแีนวโนม้
การเกิดขึ�นซํ�าอยา่งหลีกเลี�ยงไมไ่ด้
      การพฒันากําลังคนสมรรถนะสงูเพื�อพลิกโฉมประเทศไปสูก่ารขบัเคลื�อนที�ใชน้วตักรรมเป�น
ฐานมหีลายป�จจยัที�สนบัสนุน ทั�งความก้าวหนา้ของเทคโนโลยแีละนวตักรรมที�มบีทบาทในการเรยีนรู ้
และเสรมิสรา้งสมรรถนะมากขึ�น มสีถาบนัการศึกษาและแพลตฟอรม์ฝ�กอบรมจาํนวนมาก รวมถึง
คนไทยมคีวามคุ้นเคยกับการใชเ้ทคโนโลยมีากขึ�นที�สามารถฝ�กอบรมทั�งการฝ�กซํ�าและการฝ�กยกระดบั
เพื�อเพิ�มสมรรถนะ อยา่งไรก็ตาม ยงัขาดระบบฐานขอ้มูลอุปสงค์และอุปทานกําลังคนของประเทศ และ
ขอ้มูลสมรรถนะที�จาํเป�นในการทํางานของแต่ละอาชพี เพื�อการวางแผนจดัการเรยีนและการอบรม
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แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที� 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)

มติิด้านทรพัยากรมนุษย์
       การพฒันาทรพัยากรมนษุยข์องไทยในภาพรวมมแีนวโนม้ที�ดีขึ�นอยา่งต่อเนื�อง จากการพจิารณา
จากดชันกีารพฒันามนษุย ์(Human Development Index: HDI) ของโครงการพฒันาแหง่
สหประชาชาติ (UNDP) แสดงใหเ้หน็วา่การพฒันาดงักล่าวเป�นผลมาจากการยกระดับสขุภาวะ 
การเขา้ถึงโอกาสทางการศึกษา และระดบัรายไดที้�เพิ�มขึ�น อยา่งไรก็ดี มติิดา้นคณุภาพของทนุมนุษย์
ยงัคงเป�นชอ่งวา่งของป�ญหาในการพฒันาของไทยมาโดยตลอด โดยเฉพาะป�ญหาผลสมัฤทธิ�
ทางการศึกษา และการขาดแคลนทักษะแรงงานที�สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและทิศทางการ
พฒันาประเทศ โดยมรีายละเอียดดงันี�
      1) คนไทยทกุชว่งวยัมทัีกษะความรูแ้ละความสามารถโดยรวมเพิ�มขึ�น บรรลตุามเป�าหมายของ
แผนพฒันาฯ ฉบบัที� 12 โดยเดก็ปฐมวยัมพีฒันาการเต็มศักยภาพทั�งทักษะดา้นภาษา 
ดา้นการเจรญิเติบโตของรา่งกายและการปรบัตัว เดก็วยัเรยีนมไีอคิวเฉลี�ยไมตํ่�ากวา่เกณฑ์มาตรฐาน
มแีนวโน้มเพิ�มขึ�นตามลําดบั คนไทยสามารถเขา้ถึงและใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสารเพิ�มขึ�น
โดยมผีูใ้ชอิ้นเทอรเ์นต็เพิ�มขึ�นจากรอ้ยละ 47.5 (29.8 ล้านคน)  ในป� 2559 เป�นรอ้ยละ 77.8 
(49.7 ล้านคน) ในป� 2563
      2) ผลสมัฤทธิ�การศึกษาของคนไทยอยูใ่นระดับตํ�า จากการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ
ขั�นพื�นฐานในระดบัชั�นประถมศึกษาป�ที� 6 ป�การศึกษา 2562 พบวา่นกัเรยีนไทยมผีลคะแนนค่าเฉลี�ย
ตํ�ากวา่เกณฑ์ในทกุวชิา ทั�งภาษาไทย (49.07 คะแนน) ภาษาอังกฤษ (34.42 คะแนน) คณติศาสตร์
(32.90 คะแนน) และวทิยาศาสตร ์(35.55 คะแนน) และผลคะแนนสอบ PISA ด้านคณติศาสตร ์และ
วทิยาศาสตร ์อันเป�นทักษะที�จาํเป�นในศตวรรษที� 21 ยงัอยูใ่นระดบัตํ�ากวา่หลายประเทศ โดยผลคะแนน
มแีนวโน้มลดลง จากอันดบัที� 50 จาก 79 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ ในป� 2555 เป�นอันดบัที� 66 
ในป� 2561
     3) ผลิตภาพของแรงงานเพิ�มขึ�นชา้และมขีอ้จาํกัดในการผลิตแรงงานให้มสีมรรถนะตรงกับ
ความต้องการของตลาด โดยการเพิ�มผลิตภาพแรงงานที�ผา่นมาของไทยยงัเป�นไปอยา่งล่าชา้
เนื�องจากขอ้จาํกัดในดา้นการพฒันาทักษะของแรงงาน แรงงานไทยสว่นมากยงัมรีะดับการศึกษาตํ�า
โดยพบวา่แรงงานรอ้ยละ 42.1 ไมม่กีารศึกษาหรอืสาํเรจ็การศึกษาไมเ่กินระดับประถมศึกษา ขณะที�
อีกรอ้ยละ 34.5 สาํเรจ็การศึกษาเพยีงระดบัมธัยมศึกษา และมแีรงงานสาํเรจ็การศึกษาระดับอุดมศึกษา
เพยีงรอ้ยละ 22.5 นาํมาซึ�งป�ญหาการขาดแคลนทักษะแรงงานที�สอดคล้องกับภาคการผลิตเป�าหมาย
และบรบิทการเปลี�ยนแปลง ในตลาดแรงงาน เกิดความไมส่อดคล้องระหวา่งความต้องการของ
ตลาดแรงงานและคณุภาพของแรงงาน ซึ�งสว่นหนึ�งเป�นผลจากการขาดความเชื�อมโยงระหวา่ง
ระบบการศึกษาในการออกแบบหลักสตูรเพื�อผลิตผูที้�จะเขา้สูต่ลาดแรงงานใหม้ทัีกษะฝ�มอืตรงกับ
ความต้องการของตลาด โดยเฉพาะอยา่งยิ�งภายใต้แนวโนม้ความก้าวหนา้ทางเทคโนโลยทีี�เปลี�ยนแปลง
อยา่งรวดเรว็สง่ผลใหค้วามต้องการทักษะแรงงานเปลี�ยนแปลงไป โดยเมื�อพจิารณาจาก
ดชันคีวามสามารถในการแขง่ขนัระดบัโลก (GCI) ในสว่นของตัวชี�วดัดา้นทักษะ พบวา่
อันดับความสามารถปรบัตัวลดลงจากอันดบัที� 66 ในป� 2561 – 2562 เป�นอันดบัที� 73 จาก 141
ประเทศทั�วโลก หรอือันดบัที� 6 ของภมูภิาคอาเซยีนในป� 2562 – 2563 อีกทั�งยงัมแีนวโนม้ของเดก็และ
เยาวชน ที�ไมไ่ดเ้รยีนหรอืไมไ่ดทํ้างานใด ๆ เพิ�มสงูขึ�น ทําใหศั้กยภาพของเยาวชนกลุ่มนี�
ไมไ่ดถ้กูนาํมาใชป้ระโยชนแ์ละไมไ่ดร้บัการพฒันา
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2.1 แผนระดับที� 1  
2.1.1 ยุทธศาสตรช์าติ 20 ป� (พ.ศ. 2561 - 2580)
1) ยุทธศาสตรช์าติ ดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศักยภาพทรพัยากรมนษุย์
    (1) เป�าหมาย คนไทยเป�นคนด ีคนเก่ง มคีณุภาพ พรอ้มสาํหรบัวถีิชวีติในศตวรรษที� 21

    (2) ประเด็นยุทธศาสตร ์

         ประเดน็ยุทธศาสตรที์� 2 การพฒันาศักยภาพคนตลอดชว่งชวีติ
         ประเดน็ยุทธศาสตรที์� 3 ปฏิรปูกระบวนการเรยีนรูที้�ตอบสนองต่อการเปลี�ยนแปลงใน
ศตวรรษที� 21

         ประเดน็ยุทธศาสตรที์� 4 การตระหนกัถึงพหปุ�ญญาของมนษุยที์�หลากหลาย
     (3) การบรรลเุป�าหมายตามยุทธศาสตรช์าติ สสวท. ดาํเนนิการวจิยัและพฒันาหลักสตูร สื�อ
และกระบวนการจดัการเรยีนรูที้�มคีณุภาพ และทันสมยัขึ�นเพื�อเป�นเครื�องมอืชว่ยใหนั้กเรยีนสามารถ
นาํไปใชใ้นการเรยีน และพฒันาสื�อดจิทัิลและเครื�องมอืสนบัสนนุการเรยีนรูแ้บบออนไลน ์
ที�ตอบสนองการเรยีนรูทั้�งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ที�จะชว่ยใหผู้เ้รยีนสามารถเรยีนรู ้
ดว้ยตนเองโดยไมจ่าํกัดเวลาและสถานที� ทําใหก้ารเรยีนการสอนทั�งในและนอกหอ้งเรยีน
มปีระสทิธภิาพมากขึ�น รวมทั�งครผููส้อนและบุคลากรทางการศึกษาสามารถนาํไปใช้
ในการจดัการเรยีนการสอนไดอ้ยา่งเหมาะสม เสรมิสรา้งพฒันาการของผูเ้รยีน พรอ้มทั�งจะเป�น
การชว่ยยกระดบัคณุภาพการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยใีหด้ยีิ�งขึ�น

เป�าหมายที� 1 คนไทยมกีารศึกษาที�มคีณุภาพตามมาตรฐานสากลเพิ�มขึ�น มทัีกษะที�จาํเป�น

เป�าหมายที� 2 คนไทยไดร้บัการพฒันาเต็มตามศักยภาพตามความถนดัและความสามารถของ
พหปุ�ญญาดขีึ�น
การบรรลเุป�าหมายตามแผนแมบ่ทฯ หลักสตูร สื�อ และกระบวนการจดัการเรยีนรูที้�มคีณุภาพ
และทันสมยันั�น จะชว่ยสง่เสรมิใหน้กัเรยีนคิด วเิคราะห ์และแก้ป�ญหาพรอ้มเสรมิสรา้ง
พฒันาการของผูเ้รยีนใหม้ทัีกษะที�จาํเป�นของโลกศตวรรษที� 21 สามารถแก้ป�ญหา ปรบัตัว
สื�อสาร และทํางานรว่มกับผูอื้�นไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิลเพิ�มขึ�น มนิีสยัใฝ�เรยีนรูอ้ยา่งต่อเนื�อง
ตลอดชวีติ ซึ�งจะเป�นการชว่ยยกระดบัคณุภาพการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร ์คณติศาสตร ์และ
เทคโนโลยใีหด้ยีิ�งของประเทศ     

(1) ประเด็น การพฒันาการเรยีนรู ้
     (1.1) เป�าหมายระดับประเด็นของแผนแมบ่ทฯ 

      ของโลกศตวรรษที� 21 สามารถในการแก้ป�ญหา ปรบัตัว สื�อสาร และทํางานรว่มกับผูอื้�นได้
      อยา่งมปีระสทิธผิลเพิ�มขึ�น มนีสิยัใฝ�เรยีนรูอ้ยา่งต่อเนื�องตลอดชวีติ

2.2 แผนระดับที� 2
2.2.1 แผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ (พ.ศ. 2561 - 2580)

ความสอดคล้องกับ
แผน 3 ระดับ 
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แนวทางการพฒันา 

เป�าหมายของแผนยอ่ย คนไทยไดร้บัการศึกษาที�มคีณุภาพตามมาตรฐาน มทัีกษะการเรยีนรู ้
และทักษะที�จาํเป�นของโลกศตวรรษที� 21 สามารถเขา้ถึงการเรยีนรูอ้ยา่งต่อเนื�องตลอดชวีติ

การบรรลเุป�าหมายตามแผนยอ่ยของแผนแมบ่ทฯ สสวท. ไดพ้ฒันาหลักสตูร สื�อ และ
กระบวนการเรยีนรู ้ตามกรอบหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน กลุ่มสาระการเรยีนรู ้
วทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลย ีซึ�งเน้นการคิด วเิคราะห ์แก้ป�ญหา พฒันาสื�อ

(1.2) แผนยอ่ยของแผนแมบ่ทฯ แผนยอ่ยการปฏิรูปกระบวนการเรยีนรูที้�ตอบสนองต่อการ
เปลี�ยนแปลงในศตวรรษที� 21

      1. ปรบัเปลี�ยนระบบการเรยีนรูส้าํหรบัศตวรรษที� 21 การวจิยัและพฒันาหลักสตูร
      แกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐานที�เป�นหลักสตูรฐานสมรรถนะใหไ้ด้มาตรฐานกับหลักสตูร
      ในระบบการศึกษาชั�นนาํที�ไดร้บัการยอมรบัในระดับนานาชาติอยา่งต่อเนื�อง การนเิทศ 
      การติดตามประเมนิผล และการปรบัปรงุหลักสตูรฐานสมรรถนะ พฒันากระบวนการเรยีนรู ้
      ของผูเ้รยีนทกุระดบัการศึกษา รวมถึงจดักิจกรรมเสรมิทักษะเพื�อพฒันาทักษะสาํหรบั
      ศตวรรษที� 21 มกีารผสมผสานเทคโนโลยเีขา้กับเนื�อหาและวธิกีารสอน พฒันาระบบ
      การเรยีนรูเ้ชงิบูรณาการที�เนน้การลงมอืปฏิบติั มกีารสะท้อนความคิด/ทบทวนไตรต่รอง 
      โดยเนน้การเรยีนการสอนที�เสรมิสรา้งทักษะชวีติ และสามารถนาํมาใชต่้อยอด
      ในการประกอบอาชพีไดจ้รงิ 
      2. เปลี�ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป�นครูยุคใหม ่สง่เสรมิสนบัสนนุระบบการพฒันาศักยภาพ
      และสมรรถนะครูอยา่งต่อเนื�อง 
      3. พฒันาระบบการเรยีนรูต้ลอดชวีติ พฒันาระบบเครอืขา่ยเทคโนโลยดีจิทัิลและดิจทัิล
      แฟลตฟอรม์ สื�อดจิทัิลเพื�อการศึกษาในทกุระดับทกุประเภทการศึกษาอยา่งทั�วถึงและ
      มปีระสทิธภิาพ และพฒันาโปรแกรมประยุกต์หรอืสื�อการเรยีนรูดิ้จทัิลที�มคีณุภาพที�นกัเรยีน
      สามารถเขา้ถึงและใชป้ระโยชนใ์นการเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองผา่นเทคโนโลยสีมยัใหมไ่ด้

      ดขีึ�น

      การสอนดจิทัิลรปูแบบวดีทัิศนก์ารสอนเน้นการเรยีนรูต้ามแนวทาง สสวท. ที�เนน้ความเขา้ใจ 
      แนวคิดหลักที�เชื�อมโยงไปสูก่ารนาํไปใชใ้นชวีติจรงิ อีกทั�งยงัไดพ้ฒันาขยายบรกิารของ
      ศูนยเ์รยีนรูด้จิทัิลฯ โดยศูนยเ์รยีนรูด้จิทัิลดา้นวทิยาศาสตร ์คณติศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
      สสวท. (IPST Learning Space) ประกอบด้วยระบบอบรมคร ูระบบการสอบออนไลน์ 
      ระบบคลังความรู ้เป�นแหล่งเรยีนรูอ้อนไลนที์�สง่เสรมิใหน้กัเรยีน ครแูละผูส้นใจไดศึ้กษา
      ค้นควา้ เรยีนรูด้ว้ยตนเอง โดยสื�อต่าง ๆ ที�เผยแพรใ่นศูนยเ์รยีนรูด้จิทัิลเป�นสื�อที�สง่เสรมิ
      ทักษะการค้นหาและประยุกต์ใชข้อ้มูล ทักษะการคิดวเิคราะหแ์ละคิดอยา่งสรา้งสรรค์ 
      อันจะเป�นประโยชนต่์อคร ูนกัเรยีน บุคลากรทางการศึกษา และหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง
      สามารถเขา้ถึงหลักสตูร สื�อ แผนการจดัการเรยีนรู ้และองค์ความรูข้อง สสวท. 
      ในรปูแบบดจิทัิลไดอ้ยา่งสะดวก รวดเรว็ และทกุที�ทกุเวลา
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แนวทางการพฒันา 

เป�าหมายของแผนยอ่ย ประเทศไทยมรีะบบขอ้มูลเพื�อการสง่เสรมิการพฒันาศักยภาพตาม
พหปุ�ญญา  เพื�อประโยชนใ์นการพฒันาและการสง่ต่อการพฒันาใหเ้ต็มตามศักยภาพเพิ�มขึ�น
การบรรลเุป�าหมายตามแผนยอ่ยของแผนแมบ่ทฯ ดาํเนนิการเพื�อขยายฐานการพฒันาและ
รูปแบบการศึกษาไปยงักลุ่มนกัเรยีนที�มคีวามสามารถพเิศษดา้นวทิยาศาสตร ์โดยเตรยีม
บุคคลกรตั�งแต่ระดบัประถมศึกษาต่อเนื�องจนถึงระดับบณัฑิตศึกษา มกีารปลกูฝ�ง
กระบวนการคิดเพื�อใหม้วีสิยัทัศนที์�กวา้งไกล ผลที�คาดวา่จะไดร้บัคือนกัเรยีนที�รบัการพฒันา

(1.3) แผนยอ่ยของแผนแมบ่ทฯ แผนยอ่ยการตระหนักถึงพหปุ�ญญาของมนุษยที์�หลากหลาย

      1. พฒันาและสง่เสรมิพหปุ�ญญาโดยพฒันาระบบบรหิารจดัการกลไกการคัดกรองและ
      การสง่ต่อเพื�อสง่เสรมิการพฒันาคนไทยตามพหปุ�ญญาใหเ้ต็มตามศักยภาพ เสรมิสรา้ง
      ความสามารถพเิศษตามความถนดั 
      2. สรา้งเสน้ทางอาชพี สภาพแวดล้อมการทํางาน และระบบสนบัสนนุที�เหมาะสมสาํหรบั
      ผูม้คีวามสามารถพเิศษ ระบบสนบัสนนุเพื�อผูม้คีวามสามารถพเิศษได้สรา้งความเขม้แขง็และ
      ต่อยอดได ้จดัใหม้กีลไกการทํางานในลักษณะการรวมตัวของกลุ่มผูม้คีวามสามารถพเิศษ
      ในหลากสาขาวชิา เพื�อรวมนกัวจิยัและนกัเทคโนโลยชีั�น  แนวหน้าเพื�อพฒันาต่อยอดงานวจิยั
      เพื�อตอบโจทยก์ารพฒันาประเทศ

      จะเป�นสว่นหนึ�งของฐานกําลังคนที�สาํคัญที�จะสรา้งงานวจิยั นวตักรรมใหม่ๆ  ที�สามารถนาํไป
      พฒันาประยุกต์ในภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม ของประเทศ เป�นต้น

2.2.2 แผนแมบ่ทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ อันเป�นผลมาจาก
สถานการณ ์โควดิ 19 พ.ศ. 2564 – 2565 

เป�าหมาย (4) มกีารวางรากฐานเพื�อรองรบัการปรบัโครงสรา้งเศรษฐกิจใหม่
แนวทางการพฒันา  (3) การพฒันาศักยภาพและยกระดับคณุภาพชวีติของคน (Human
Capital) ด้วยการยกระดับทักษะ (Upskill) ปรบัทักษะ (Reskill) และสง่เสรมิการเรยีนรู ้
การบรรลคุ่าเป�าหมายตามแผนแมบ่ทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ สสวท. ได้วจิยัและ
พฒันาหลักสตูร สื�อและกระบวนการจดัการเรยีนรูด้้านวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยทีี�มคีณุภาพและทันสมยั สื�อดิจทัิล และเครื�องมอืสนับสนุนการเรยีนรูแ้บบออนไลน์
เพื�อใหบุ้คลากรทางการศึกษาได้นําไปประกอบการจดัการเรยีนรู ้มกีารจดัอบรมพฒันาคร ู 
 ในการใชส้ื�อการเรยีนรู ้แนวทางการจดัการเรยีนรู ้การวดัประเมนิผล และกิจกรรม        
 เสรมิศักยภาพผูเ้รยีนในรูปแบบต่าง ๆ ผา่นการสรา้งความรว่มมอืกับหน่วยงาน       
 ทางการศึกษาอื�น ๆ อยา่งต่อเนื�อง ทั�งนี�เพื�อจุดมุง่หมายสงูสดุในการลดความเหลื�อมลํ�า
ทางการศึกษาของประเทศ การเป�นสถาบนัการศึกษาเพื�อการพฒันาท้องถิ�น เป�นแกนนํา   
 ในการพฒันาครูในทกุพื�นที�ของประเทศ ใหม้คีวามพรอ้มสูก่ารเป�นครูยุคใหมใ่นศตวรรษที� 21
โดยมุง่เน้นการพฒันาความสามารถในการจดัการเรยีนรูว้ชิาวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และ
เทคโนโลย ีสง่เสรมิการพฒันานวตักรรมของประเทศ และการพฒันาระบบการเรยีนรู ้ 
 ตลอดชวีติเพื�อพฒันาผูเ้รยีนใหส้ามารถกํากับการเรยีนรูที้�เหมาะสมกับตนเองได ้         
 อยา่งต่อเนื�อง 
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2.2.3 แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
เรื�องและประเด็นการปฏิรูปที� 1 การปฏิรปูระบบการศึกษาและการเรยีนรูโ้ดยรวมของประเทศ 
 โดยพระราชบญัญติัการศึกษาแหง่ชาติฉบบัใหม ่และกฎหมายลําดบัรอง
ประเด็นการปฏิรูปที� 1.3 การขบัเคลื�อนการจดัการศึกษาเพื�อการพฒันาตนเองและการศึกษา  
 เพื�อการเรยีนรูต้ลอดชวีติเพื�อรองรบัการพฒันาศักยภาพคนตลอดชว่งชวีติ
ขั�นตอนการดําเนินงาน
   กิจกรรม 3 การบูรณาการการดาํเนนิงานรว่มกันของหนว่ยงานที�เกี�ยวขอ้งกับการศึกษา
   เพื�อการพฒันาตนเอง
   เป�าหมาย หนว่ยงาน/องค์กรที�เกี�ยวขอ้งกับการศึกษาเพื�อการพฒันาตนเองและการศึกษา
   เพื�อการเรยีนรูต้ลอดชวีติบูรณาการการดาํเนนิงานรว่มกันไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

เรื�องและประเด็นการปฏิรูปที� 3 การปฏิรปูเพื�อลดความเหลื�อมลํ�าทางการศึกษา
ประเด็นการปฏิรูปที� 3.2 การจดัการศึกษาสาํหรบับุคคลพกิาร บุคคลที�มคีวามสามารถพเิศษ และ
บุคคลที�มคีวามต้องการการดแูลเป�นพเิศษ
เป�าหมายรวม ผูเ้รยีนพกิาร ผูเ้รยีนที�มคีวามสามารถพเิศษ และผูเ้รยีนที�มคีวามต้องการ
การดแูลเป�นพเิศษไดร้บัการพฒันาอยา่งทั�วถึงเต็มศักยภาพ และสามารถดาํรงชวีติอยูใ่นสงัคมได้
อยา่งมคีวามสขุและมศัีกดิ�ศรี
ตัวชี�วดั 3) จาํนวนผูเ้รยีนที�ไดร้บัการคัดกรอง วนิจิฉัย สง่ต่อและชว่ยเหลือ
ขั�นตอนการดําเนินงาน
   กิจกรรม 1 พฒันาระบบคัดกรองบุคคลพกิารบุคคลที�มคีวามสามารถพเิศษ และบุคคล
   ที�มคีวามต้องการการดแูลเป�นพเิศษ
   เป�าหมาย มรีะบบคัดกรองเพื�อจดัการเรยีนรูที้�เหมาะสมและลดความเหลื�อมลํ�าระหวา่งผูเ้รยีน
   กิจกรรม 2 จดัทําขอ้เสนอแนะต่อรฐับาลวา่ดว้ยยุทธศาสตรก์ารพฒันาผู้มคีวามสามารถพเิศษ
   และผูที้�มคีวามต้องการการดแูลเป�นพเิศษและสรา้งเสรมิศักยภาพใหส้ามารถต่อยอด
   การประกอบอาชพีได้อยา่งมั�นคง
   เป�าหมาย ขอ้เสนอแนะต่อรฐับาลวา่ดว้ยยุทธศาสตรก์ารพฒันาผูม้คีวามสามารถพเิศษ และ
   ผูที้�มคีวามต้องการการดแูลเป�นพเิศษที�ครอบคลมุทกุมติิ
   กิจกรรม 3 สรา้งความรูค้วามเขา้ใจแก่บุคลากรที�เกี�ยวขอ้งทั�วประเทศ
   เป�าหมาย บุคลากรที�เกี�ยวขอ้งทั�วประเทศมคีวามรู ้ความเขา้ใจในการจดัการศึกษาสาํหรบั
   กลุ่มที�มคีวามต้องการจาํเป�นพเิศษทั�งสามกลุ่ม
   กิจกรรม 4 พฒันาระบบขอ้มูล สารสนเทศการบรหิาร จดัการที�เชื�อมโยงฐานขอ้มูลใหเ้ป�นเอกภาพ
   เป�าหมาย มรีะบบขอ้มูลสารสนเทศและการบรหิารจดัการที�เชื�อมโยงฐานขอ้มูลใหเ้ป�นเอกภาพ
   กิจกรรม 5 สง่เสรมินวตักรรมในการสง่เสรมิสนับสนุนการจดัการเรยีนรูส้าํหรบับุคคลพกิาร 
   บุคคลที�มคีวามสามารถพเิศษและบุคคลที�มคีวามต้องการดแูลเป�นพเิศษ
   เป�าหมาย มนีวตักรรมในการสง่เสรมิสนับสนุนการจดัการเรยีนรูส้าํหรบับุคคลพกิาร 
   บุคคลที�มคีวามสามารถพเิศษ และบุคคลที�มคีวามต้องการการดแูลเป�นพเิศษเพิ�มขึ�น
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   กิจกรรม 6 พฒันาการเรยีนการสอนบุคคลพกิาร บุคคลที�มคีวามสามารถพเิศษและ
   ผูที้�มคีวามต้องการการดแูลเป�นพเิศษอยา่งมรีะบบและมาตรฐาน
   เป�าหมาย การเรยีนการสอนบุคคลพกิาร บุคคลที�มคีวามสามารถพเิศษ และผูที้�มคีวามต้องการ
   การดแูลเป�นพเิศษเหมาะสมกับแต่ละบุคคลและมาตรฐาน

ประเด็นการปฏิรูปที� 3.3 : การยกระดับคณุภาพการจดัการศึกษาในพื�นที�หา่งไกล หรอื
ในสถานศึกษาที�ต้องมกีารยกระดับคณุภาพอยา่งเรง่ด่วน
เป�าหมายรวม 3) ครูและผูเ้รยีนในโรงเรยีนขนาดเล็กในพื�นที�หา่งไกลและโรงเรยีนขนาดกลาง
ที�ต้องการการยกระดับคณุภาพของการจดัการศึกษาอยา่งเรง่ด่วนสามารถเขา้ถึงการสนับสนุน
ทางวชิาการได้อยา่งเพยีงพอ
ตัวชี�วดั 6) จาํนวนครูและผูเ้รยีนในโรงเรยีนขนาดเล็กในพื�นที�หา่งไกลและโรงเรยีนขนาดกลาง
ที�สามารถเขา้ถึงการสนับสนุนทางวชิาการ

เรื�องและประเด็นการปฏิรูปที� 4 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพฒันา
ผูป้ระกอบวชิาชพีครูและอาจารย์
ประเด็นการปฏิรูปที� 4.2 การพฒันาวชิาชพีครู
เป�าหมายรวม ครู บุคลากรทางการศึกษา มกีารพฒันาความรูแ้ละทักษะ และสมรรถนะ
ในการปฏิบติัหน้าที�ของตนอยา่งต่อเนื�อง เพื�อความก้าวหน้าทางวชิาชพี ด้วยระบบและวธิกีาร
ที�หลากหลายและเหมาะสมในการพฒันาแต่ละกลุ่ม โดยคํานึงถึงการปฏิบติังานในพื�นที�หา่งไกล
เสี�ยงภัย ยากลําบาก และทรุกันดารใหไ้ด้รบัความสะดวกในการพฒันา
ขั�นตอนการดําเนินงาน
     กิจกรรม 3 จดักลไกดแูล และชว่ยเหลือเพื�อเพิ�มประสทิธภิาพในการจดัการเรยีนการสอน
     สาํหรบัครู
     เป�าหมาย กลไกการนิเทศติดตาม ชว่ยเหลือครูที�สอนไมต่รงสาขาวชิาที�จบหรอืครูที�ยงัไมม่ั �นใจ
     ในการสอน
     กิจกรรม 4 จดัทําระบบ National Professional Teacher Platform (NPTP) เพื�อพฒันา
     ครูประจาํการและผูบ้รหิาร
     เป�าหมาย ครูประจาํการและผูบ้รหิารได้รบัการพฒันาผา่นระบบNational Professional  
     Teacher Platform (NPTP)
     กิจกรรม 5 จดัทําระบบและกลไกใหมเ่พื�อใหค้รูมกีารพฒันาตนเองหรอืวชิาชพีอยา่งต่อเนื�อง
     เป�าหมาย ครูมกีารพฒันาตนเองหรอืวชิาชพีอยา่งต่อเนื�อง
     กิจกรรม 6 กําหนดหลักสตูรที�เน้นใหค้รูแนะแนว ครูการศึกษาพเิศษ มคีวามเชี�ยวชาญ
     ในสาขาวชิาที�สอน และใหค้รูปฐมวยัมทัีกษะในการจดัการเรยีนการสอนได้ทกุวชิา
     เป�าหมาย ครูแนะแนว ครูการศึกษาพเิศษมคีวามเชี�ยวชาญในสาขาวชิาที�สอน และครูปฐมวยั
     มทัีกษะในการจดัการเรยีนการสอนได้ทกุวชิา
     กิจกรรม 9 สรา้งครูพี�เลี�ยงเพื�อทําหน้าที�ใหคํ้าปรกึษาในการจดัการเรยีนการสอน
     เป�าหมาย ครูประจาํชั�นและครูประจาํวชิามคีวามเชี�ยวชาญในการทําหน้าที�
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     กิจกรรม 2 พฒันาครใูนการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรุก และการวดัประเมนิผล เพื�อพฒันาผูเ้รยีน 
     รวมทั�งการพฒันาความรู ้และสมรรถนะดา้นเนื�อหาสาระที�สอน ดา้นศาสตรก์ารสอน 
     ดา้นการใชส้ื�อและเทคโนโลยใีนการเรยีนรูแ้ละการสอนดา้นการพฒันาทักษะแหง่ศตวรรษที� 21 
     และดา้นบทบาทของครใูนยุคใหม่
     เป�าหมาย 1) ครูมคีวามรู ้ความเขา้ใจสามารถจดัการเรยีนรูเ้ชงิรกุได ้2) ครูมคีวามรู ้
     ความเขา้ใจสามารถออกแบบรายวชิาเพิ�มเติมและกิจกรรมพฒันาผูเ้รยีนได ้
     3) ผูบ้รหิารสถานศึกษามคีวามรูค้วามเขา้ใจสามารถกํากับดแูลและอํานวยการใหค้รอูอกแบบ
     รายวชิาเพิ�มเติมหรอืกิจกรรมพฒันาผูเ้รยีนและสามารถนาํไปจดัการสอนหรอืจดักิจกรรม
     ใหผู้เ้รยีน 4) ศึกษานเิทศก์มคีวามรูค้วามเขา้ใจสามารถใหคํ้าแนะนาํหรอืชว่ยเหลือครอูอกแบบ
     รายวชิาเพิ�มเติมหรอืกิจกรรมพฒันาผูเ้รยีน และการนาํไปจดัการสอนหรอืจดักิจกรรม
     ใหผู้เ้รยีน
     กิจกรรม 3 สนบัสนนุชุดการสอน สื�อตัวอยา่งรายวชิาเป�าหมายเพิ�มเติม และกิจกรรมพฒันา
     ผูเ้รยีนรายวชิาเพิ�มเติม
     เป�าหมาย 1) จดัตั�งคลังชุดการสอนสาํเรจ็รปู รายวชิาเพิ�มเติมและกิจกรรมพฒันาผูเ้รยีน
     ที�ผา่นการคัดกรองจากผูเ้ชี�ยวชาญใหค้รเูขา้ถึงเพื�อนาํไปใชแ้ละเรยีนรูเ้พื�อพฒันาขึ�นเองได ้
     2) สถานศึกษามรีายวชิาเพิ�มเติมหรอืกิจกรรมพฒันาผูเ้รยีนที�พฒันาขึ�นเอง สอดคล้องกับ
     จุดมุง่หมายของหลักสตูร ความพรอ้มจุดเนน้ของสถานศึกษาและเกณฑ์การจบหลักสตูร
     กิจกรรม 4 จดัใหม้ศูีนยร์วบรวมสื�อและเทคโนโลยกีารศึกษา
     เป�าหมาย ศูนยร์วบรวมสื�อและเทคโนโลยกีารศึกษาเพื�อใหค้รแูละนกัเรยีนเลือกใชไ้ด้
     อยา่งเหมาะสมกับสถานการณก์ารเรยีนรู ้

ประเด็นการปฏิรูปที� 5.1 การปรบัหลักสตูร พรอ้มกระบวนการจดัการเรยีนการสอน และ
การประเมนิเพื�อพฒันาการเรยีนรู ้เป�นหลักสตูรฐานสมรรถนะ
เป�าหมายรวม การจดัการศึกษาทกุระดบัใชห้ลักสตูรที�เป�นหลักสตูรฐานสมรรถนะ และ
แนวทางการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรกุและการวดัประเมนิผลเพื�อพฒันาผูเ้รยีน
ตัวชี�วดั 
1) หลักสตูรการศึกษาขั�นพื�นฐาน พ.ศ. ... เป�นหลักสตูรฐานสมรรถนะซึ�งกําหนดความชดัเจน
เกี�ยวกับสมรรถนะหลักที�คาดหวงัในแต่ละระดบัการศึกษาของผูเ้รยีน กําหนดโครงสรา้งเวลาเรยีน
พื�นฐาน เวลาเรยีนเพิ�มเติม และรปูแบบการตัดสนิผลการเรยีนรายวชิาของกลุ่มสาระการเรยีนรู ้
2) จาํนวนครทีู�มสีมรรถนะในการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรกุ แนวทางการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรกุและ
การวดัประเมนิผลเพื�อพฒันาผูเ้รยีนใหมุ้ง่เน้นสมรรถนะ
ขั�นตอนการดําเนินงาน
     กิจกรรม 1 ปรบัปรงุหลักสตูรการศึกษาขั�นพื�นฐาน พ.ศ. ... ระดบัประถมศึกษาป�ที� 1-3 
     ใหมุ้ง่เนน้สมรรถนะหลักที�จาํเป�นสาหรบัผูเ้รยีน
     เป�าหมาย 1) มกีรอบสมรรถนะหลักของผูเ้รยีน (Core Competency) และการปรบัหลักสตูร
     ระดบัชั�นระดบัชั�น ป. 1-3  2) มแีนวทางการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรกุ และการวดัและประเมนิผล
     เพื�อพฒันาผูเ้รยีน 3) ผูเ้รยีนไดร้บัการคัดกรองและชว่ยเหลือเพื�อใหม้สีมรรถนะ
     ดา้นการอ่านออกเขยีนได ้คิดเลขเป�น

12
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     กิจกรรม 5 ปรบัปรงุหลักสตูรการศึกษาขั�นพื�นฐานใหเ้ป�นหลักสตูรฐานสมรรถนะ 
     (Competency-based Curriculum) 
     เป�าหมาย หลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐานพุทธศักราช ... ซึ�งกําหนดความชดัเจน
     เกี�ยวกับสมรรถนะหลักที�คาดหวงัในแต่ละระดับการศึกษาของผูเ้รยีนการกําหนด
     โครงสรา้งเวลาเรยีนพื�นฐาน เวลาเรยีนเพิ�มเติม และรปูแบบการตัดสนิผลการเรยีนรายวชิา
     ของกลุ่มสาระการเรยีนรูส้าํหรบัชั�นประถมศึกษาป�ที� 1 - 3 เป�นระบบผา่น/ต้องปรบัปรงุ
     กิจกรรม 6 การนเิทศติดตามประเมนิผลและปรบัปรงุหลักสตูรฐานสมรรถนะเป�นระยะ
     เป�าหมาย ขอ้เสนอการพฒันาปรบัปรงุหลักสตูรฐานสมรรถนะใหม้ปีระสทิธภิาพมคีวามยดืหยุน่ 
     ตอบสนองความต้องการและสอดรบักับสถานการณก์ารเปลี�ยนแปลงในโลกยุคป�จจุบนั
ประเด็นการปฏิรูปที� 5.3 การประเมนิคณุภาพการจดัการศึกษาระดบัชาติและระบบคัดเลือก
เขา้ศึกษาต่อ
เป�าหมายรวม มรีะบบทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติที�ไดร้บัการปรบัปรงุใหส้ามารถ
ประเมนิคณุภาพการศึกษาเพื�อใชป้ระโยชนใ์นการยกระดบัคณุภาพการจดัการศึกษา
อยา่งมปีระสทิธผิล และมแีนวทางในการคัดเลือกผูเ้รยีนเขา้ศึกษาต่อดว้ยวธิกีารที�หลากหลาย 
เพื�อลดความเหลื�อมล้าทางการศึกษา
ตัวชี�วดั
1) มรีะบบการทดสอบระดบัชาติที�สามารถประเมนิคณุภาพการจดัการศึกษาที�ตรงตามเป�าหมาย
ของหลักสตูรฐานสมรรถนะ
ขั�นตอนการดําเนินงาน
     กิจกรรม 1 จดัทําขอ้เสนอวา่ดว้ยการปรบัระบบการทดสอบระดบัชาติ
     เป�าหมาย 1) การสอบ O-NET เป�นเครื�องมอืติดตามคณุภาพเพื�อพฒันาการจดัการศึกษา 
     โดยใชว้ธิกีารสุม่ผูส้อบ 2) แบบทดสอบที�สามารถวดัสมรรถนะตามหลักสตูรไดอ้ยา่งมคีณุภาพ 
     โดยเน้นความสอดคล้อง (alignment) ระหวา่งสมรรถนะที�คาดหวงัตามหลักสตูรกับเครื�องมอื/
     ขอ้คําถามที�ใชว้ดั
     กิจกรรม 2 จดัทําขอ้เสนอใหม้กีารทบทวนและปรบัปรงุวธิกีารในการจดัสรรโอกาสและ
     การคัดเลือกเขา้ศึกษาต่อและประกาศใช้
     เป�าหมาย ผูเ้รยีนไดร้บัการจดัสรรโอกาสและได้เขา้ศึกษาต่อดว้ยดว้ยวธิกีารที�หลากหลาย 
     มคีวามเป�นธรรม เป�นการสรา้งโอกาสทางการศึกษาที�ทั�วถึงและเท่าเทียม
ประเด็นการปฏิรูปที� 5.8 การจดัตั�งสถาบนัหลักสตูรและการเรยีนรูแ้หง่ชาติ (National Institute
of Curriculum and Learning)
ขั�นตอนการดําเนินงาน
     กิจกรรม 1 รา่งพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยสถาบนัหลักสตูรและการเรยีนรูแ้หง่ชาติ
     เป�าหมาย พรฎ. สถาบนัหลักสตูรและการเรยีนรูแ้หง่ชาติ
     กิจกรรม 2 สถาบนัหลักสตูรและการเรยีนรูแ้หง่ชาติดาํเนนิการตามภารกิจ 
     เป�าหมาย สถาบนัหลักสตูรฯ สามารถดาํเนนิการไดต้ามภารกิจ
     กิจกรรม 3 นเิทศ ติดตามประเมนิผลการใชห้ลักสตูรทั�งในดา้นการจดัการเรยีนการสอนของคร ู
     และผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน
     เป�าหมาย สถาบนัหลักสตูรและการเรยีนรูแ้หง่ชาติ เป�นสถาบนัคณุภาพทางวชิาการ
     ดา้นหลักสตูรฐานสมรรถนะเพื�อพฒันาคณุภาพผูเ้รยีน
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เรื�องและประเด็นการปฏิรูปที� 7 การปฏิรปูการศึกษาและการเรยีนรูโ้ดยการพลิกโฉมดว้ย
ระบบดจิทัิล
ประเด็นการปฏิรูปที� 7.1 การปฏิรปูการเรยีนรูด้้วยดจิทัิลผา่นแพลตฟอรม์การเรยีนรูด้ว้ยดิจทัิล
แหง่ชาติ (Digital Learning Reform: National Digital Learning Platform (NDLP))
เป�าหมาย เพื�อพฒันาระบบดจิทัิลแพลตฟอรม์เพื�อการเรยีนรูแ้หง่ชาติ (National Digital
Learning Platform) ในการปรบัเปลี�ยนระบบการศึกษา สรา้งคณุภาพ ลดความเหลื�อมลํ�า และ
สรา้งความสามารถในการแขง่ขนั เพื�อใหก้้าวกระโดดทันกับพฒันาการในโลก ตามแผนยุทธศาสตร์
ชาติในการพฒันาทรพัยากรมนษุย์
ตัวชี�วดั มแีพลตฟอรม์การเรยีนรูด้ว้ยดจิทัิลที�เกิดจากการมสีว่นรว่มของทกุภาคสว่นในลักษณะ
Social Enterprise และคนทกุชว่งวยันาํไปใชอ้ยา่งแพรห่ลาย เกิดเครอืขา่ยทั�วประเทศและนําไปสู่
การเรยีนรูต้ลอดชวีติและการยกระดบัคณุภาพชวีติของคนไทยไปสูส่ากล
ขั�นตอนการดําเนนิงาน
     กิจกรรม 1 จดัทําขอ้เสนอใหก้ระทรวงศึกษาธกิารมมีาตรการใหท้กุหนว่ยงานนาํสื�อดิจทัิลและ   
     นวตักรรมที�มอียูไ่ปใชใ้หเ้กิดประโยชนแ์ละรายงานผลต่อ กอปศ.
     เป�าหมาย หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งนาํสื�อดจิทัิลและนวตักรรมที�มอียูม่าใชป้ระโยชนใ์นการสนบัสนนุ
     การปฏิรปูการเรยีนรูด้ว้ยดจิทัิล : แพลตฟอรม์การเรยีนรูด้้วยดิจทัิลแหง่ชาติ
     กิจกรรม 2 นาํผลการใชส้ื�อดจิทัิลและนวตักรรมที�ไดร้บัมาประมวลและดําเนินการผกูรวมและ
     นํามาพฒันาโครงสรา้งพื�นฐานของแพลตฟอรม์การเรยีนรูด้้วยดิจทัิล
     เป�าหมาย สื�อดจิทัิลและนวตักรรมที�มอียูทั่�วไป ไดร้บัการประมวลและนาํมาผกูรวมเพื�อนาํมา   
     พฒันาโครงสรา้งพื�นฐานของแพลตฟอรม์การเรยีนรูด้้วยดิจทัิล
     กิจกรรม 3 ขยายเครอืขา่ยแพลตฟอรม์การเรยีนรูด้ว้ยดจิทัิลโดยการสรา้งความรว่มมอื
     ของภาคสว่นที�เกี�ยวขอ้ง (PPP)
     เป�าหมาย ผูเ้รยีน คร ูและคนทกุชว่งวยัเขา้ถึงทรพัยากรการเรยีนรู ้และสื�อการจดัการเรยีน
     การสอนรปูแบบต่าง ๆ ที�มคีณุภาพสงู ผา่นแพลตฟอรม์การเรยีนรูด้้วยดจิทัิลแหง่ชาติไดอ้ยา่ง 
     ทั�วถึง เท่าเทียมรวมทั�งไดร้บัการชี�แนะ (Coaching) และแนะแนว (Consulting) ใหส้ามารถ
     พฒันาไดอ้ยา่งเต็มศักยภาพตามความถนดัและความสนใจจนสามารถประกอบอาชพีและ
     ดาํรงชวีติอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งยั�งยนื 

2.2.4 กิจกรรมปฏิรูปที�จะสง่ผลให้เกิดการเปลี�ยนแปลงต่อประชาชน
อยา่งมนียัสาํคัญ (Big Rock) 
แผนการปฏิรูปประเทศ ดา้นวฒันธรรม กีฬา แรงงาน และการพฒันาทรพัยากรมนุษย์
1) เรื�อง/กิจกรรมปฏิรูป กิจกรรมปฏิรปูประเทศที� 5 การบรหิารจดัการศักยภาพบุคลากรของ
ประเทศ
2) เป�าหมายและตัวชี�วดัของกิจกรรมปฏิรูป 1) หนว่ยงานภาครฐัมสีมรรถนะในระดบัที�สามารถ
ขบัเคลื�อนประเดน็การพฒันาใหม ่ๆ บนฐานของการมรีะบบบรหิารจดัการที�มปีระสทิธภิาพ 
2) ประชาชนทกุภาคสว่นไดร้บัโอกาสในการพฒันาทักษะใหม ่ๆ รวมถึงการสรา้งตลาดงานใหม ่ๆ
รองรบัอยา่งเหมาะสม นาํไปสูค่วามมั�นคงทางอาชพี และ 3) เดก็วยัเรยีนได้รบัการพฒันาทักษะ
สาํหรบัการเตรยีมพรอ้มสูศ่ตวรรษที� 22 ดว้ยจติวญิญาณของความเป�นไทย
3) โครงการที�สนับสนุน โครงการบรหิารจดัการ Coding แหง่ชาติ

14
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1) วตัถปุระสงค์เพื�อ พลิกโฉมประเทศไทยสู ่“สงัคมก้าวหน้าเศรษฐกิจสรา้งมูลค่าอยา่งยั�งยนื”
2) เป�าหมายรวมที� 3.2.2 การพฒันาคนสาํหรบัโลกยุคใหม ่
ตัวชี�วดั ดชันกีารพฒันามนษุย ์ค่าเป�าหมายในป� 2570 มดีชันกีารพฒันามนษุยใ์นระดบัสงูมาก
ที�ระดบั 0.820
3) หมุดหมายที� 12 ไทยมกํีาลังคนสมรรถนะสงู มุง่เรยีนรูอ้ยา่งต่อเนื�อง ตอบโจทยก์ารพฒันา
แหง่อนาคต 
    (3.1) เป�าหมายการพฒันาที� 1 คนไทยไดร้บัการพฒันาอยา่งเต็มศักยภาพในทกุชว่งวยั 
    มสีมรรถนะที�จาํเป�นสาหรบัโลกยุคใหม ่มคีณุลักษณะตามบรรทัดฐานที�ดขีองสงัคม และ
    มภีมูคิุ้มกันต่อการเปลี�ยนแปลงอยา่งพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถดํารงชวีติรว่มกัน
    ในสงัคมไดอ้ยา่งสงบสขุ
    ตัวชี�วดัที� 1.2 นกัเรยีนที�มสีมรรถนะไมถึ่งระดบัพื�นฐานของทั�ง 3 วชิาในแต่ละกลุ่มโรงเรยีน
    ลดลงรอ้ยละ 8 เมื�อสิ�นสดุแผนฯ
    กลยุทธก์ารพฒันา
    กลยุทธที์� 1 การพฒันาคนไทยทกุชว่งวยัในทกุมติิ
    กลยุทธย์อ่ยที� 1.2 พฒันาผูเ้รยีนระดบัพื�นฐานใหม้คีวามตระหนักรูใ้นตนเอง มสีมรรรถนะ
    ที�จาํเป�นต่อการเรยีนรู ้การดาํรงชวีติและการทํางาน โดย
       1) การพฒันาหลักสตูรฐานสมรรถนะและขบัเคลื�อนสูก่ารปฏิบติั 
       2) การยกระดบัการผลิตและพฒันาครทัู�งในดา้นปรมิาณและคณุภาพ 
       3) การปรบัปรงุระบบวดัและประเมนิผูเ้รยีนใหม้คีวามหลากหลายตามสภาพจรงิ 
       4) การพฒันาระบบสนบัสนนุการเรยีนรู ้

2.2.5 (รา่ง) แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที� 13 

    (3.2) เป�าหมายการพฒันาที� 2 กําลังคนมสีมรรถนะสงู สอดคล้องกับความต้องการ
    ของภาคการผลิตเป�าหมาย และสามารถสรา้งงานอนาคต
    ตัวชี�วดัที� 2.2 การจดัอันดบัในดา้นบุคลากรผูม้คีวามสามารถของ IMD มคีะแนนเพิ�มขึ�น 
    รอ้ยละ 3 ต่อป�
    กลยุทธก์ารพฒันา
    กลยุทธที์� 2 การพฒันากําลังคนสมรรถนะสงู
    กลยุทธย์อ่ยที� 2.1 พฒันากําลังคนสมรรถนะสงู สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิต
    เป�าหมาย และสามารถสรา้งงานอนาคต โดย 
       1) พฒันาระบบขอ้มูลเพื�อการวางแผนและพฒันากําลังคน 
       2) กําหนดมาตรการในการผลิตกําลังคนแบบเรง่ดว่น 

    (3.3) เป�าหมายการพฒันาที� 3 ประชาชนทกุกลุ่มเขา้ถึงการเรยีนรูต้ลอดชวีติ
    ตัวชี�วดัที� 3.1 การประเมนิสมรรถนะผูใ้หญใ่นระดบันานาชาติของคนไทยในทกุด้าน ไมตํ่�ากวา่
    ค่าเฉลี�ยของประเทศที�เขา้รบัการประเมนิ
    กลยุทธก์ารพฒันา
    กลยุทธที์� 3 การสง่เสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ
    กลยุทธย์อ่ยที� 3.1 พฒันาระบบนเิวศเพื�อการเรยีนรูต้ลอดชวีติ โดยสง่เสรมิใหภ้าคสว่นต่าง ๆ 
    สรา้งและพฒันาแหล่งเรยีนรูที้�หลากหลาย โดย 1) สรา้งสื�อการเรยีนรูที้�ไมทิ่�งใครไวข้า้งหลัง 
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รอ้ยละของนักเรยีนที�มสีมรรถนะ
จากการประเมนิ PISA ไมถึ่ง
ระดับพื�นฐานลดลงรอ้ยละ 8  
 เมื�อสิ�นสดุแผนฯ
IMD Talent ranking มคีะแนน
เพิ�มขึ�นรอ้ยละ 3 ต่อป�

1.

2.

 

หมุดหมายที� 12  ไทยมกํีาลังคนสมรรถนะสงูมุง่เรยีนรูอ้ยา่ง
ต่อเนื�องตอบโจทยก์ารพฒันาแห่งอนาคต

เป�าหมาย
ระดับหมุดหมาย

การเปลี�ยนแปลงเชงิโครงสรา้งที�สาํคัญ
นวตักรรมดิจทัิลและเทคโนโลย/ีการพฒันาสมรรถนะรายบุคคล/การแพรร่ะบาด
ของโรคอุบติัใหม่

ปรบัปรุงคณุภาพการศึกษาทกุระดับ
ยกระดบัมาตรฐานการศึกษา/นวตักรรมจดัการเรยีนการสอน/พื�นที�นวตักรรม
ทางการศึกษา/บูรณาการความรว่มมอื/ลดความเหลื�อมลํ�า

ตามรา่งแผนฯ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)

ประเด็นการพฒันากําลังคน

ผู้เรยีนระดับพื�นฐาน
ผลสมัฤทธิ�ทางการศึกษาขั�นพื�นฐานตํ�า/การเรยีนรูย้งัไมเ่ชื�อมโยงกับวถีิชวีติ/
ทัศนคติเชงิลบต่อการศึกษา

การพฒันากําลังคนสมรรถนะสงู
ขาดฐานขอ้มูลความต้องการด้านกําลังคน/ขาดขอ้มูลสมรรถนะที�จาํเป�นของ
แต่ละอาชพี

ความเชื�อมโยงกับพนัธกิจ สสวท.

คนไทยได้รบัการพฒันาอยา่งเต็ม
ศักยภาพในทกุชว่งวยั มสีมรรถนะ
ที�จาํเป�นสาํหรบัโลกยุคใหมฯ่
กําลังคนมสีมรรถนะสงู
สอดคล้องกับความต้องการและ
การพฒันาแห่งอนาคต

1.

2.

ตัวชี�วดั
และค่าเป�าหมาย

16



แผนปฏิบติัการระยะ 5 ป� (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ของสถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

17

จุดแขง็ (Strengths)

S1: บุคลากรมคีวามรู ้ความเชี�ยวชาญ และ
       ประสบการณใ์นการจดัทําหลักสตูร สื�อ และ
       กระบวนการจดัการเรยีนรู ้และการพฒันาครู
       ที�เท่าทันต่อการเปลี�ยนแปลงของเทคโนโลยี
 

S2: สสวท. มพีนัธกิจในการพฒันา และจดัทํา
       หลักสตูร สื�อ และพฒันากระบวนการ
       จดัการเรยีนรู ้การสอน การวดัและประเมนิผล
       ด้านคณติศาสตร ์วทิยาศาสตร ์และเทคโนโลยี
 

S3: สสวท. ม ีพรบ. เฉพาะ ทําใหม้โีครงสรา้ง  
       และระบบการบรหิารจดัการที�เป�นอิสระ 
       สามารถบรหิารจดัการ และดาํเนนิงานได้
       อยา่งคล่องตัว ยดืหยุน่ และสามารถ
       ปรบัเปลี�ยนโครงสรา้ง องค์กรได้ง่ายต่อ
       การดําเนนิงานตามภารกิจที�ไดร้บัมอบหมาย 

S4: สสวท. มเีครอืขา่ยความรว่มมอืที�ดีและ
       เขม้แขง็ที�พรอ้มใหก้ารสนบัสนนุในการ
       ดําเนนิงานดา้นวทิยาศาสตร ์คณติศาสตร ์
       และเทคโนโลย ีอาทิเชน่ โรงเรยีน มหาวทิยาลัย 
       ครู ครูแกนนาํและศูนยอั์จฉรยิภาพ และ
       นักเรยีนทนุ พสวท. สควค. โอลิมป�กวชิาการ 
       และสะเต็มศึกษา ซึ�งครอบคลมุอยูทั่�วประเทศ 

S5: หลักสตูร สื�อ และกระบวนการจดัการเรยีนรู ้
       มคีวามน่าสนใจ และมมีาตรฐาน 

S6: สสวท. มรีะบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื�อ     
       รองรบัการเผยแพรห่ลักสตูร สื�อประกอบ
       การจดัการเรยีนรู ้และการพฒันาครผููส้อนและ
       สนับสนุนการพฒันาองค์กรที�มปีระสทิธภิาพ 

การวเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน
โอกาส และอุปสรรค 
(SWOT Analysis)

จุดอ่อน (Weaknesses)

W1: สสวท. มบุีคลากรที�มคีวามเชี�ยวชาญ
        เฉพาะดา้นไมเ่พยีงพอต่อการดาํเนนิงาน
        ตามภารกิจ 

W2: ระบบการถ่ายทอดองค์ความรูภ้ายใน
        องค์กรยงัไมม่ปีระสทิธภิาพเพยีงพอ 

W3: ระบบการทํางานขาดการบูรณาการและ
        การบรหิารจดัการรว่มกัน 

W4: วธิกีารดาํเนนิงานดา้นการเงินและ
        การจดัซื�อจดัจา้ง ยงัไมส่นบัสนนุการ
        ปฏิบติังานของบุคลากรไดอ้ยา่งเต็มที� 

W5: การนําฐานขอ้มูลไปใชใ้นการบรหิารจดัการ
        ยงัไมม่ปีระสทิธภิาพเพยีงพอ 
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อุปสรรค (Threats)

T1: การปรบัเปลี�ยนนโยบายดา้นการศึกษา
       ในระดบัประเทศ
 
T2: อัตราการแขง่ขนัเพิ�มขึ�นในการผลิตสื�อ
       การเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์คณิตศาสตรแ์ละ
       เทคโนโลย ี

T3: สื�อ และอุปกรณ์ประกอบการเรยีนรู ้
       ในรปูแบบดจิทัิล มรีาคาสงู 

T4: ความเหลื�อมลํ�าของโอกาส และทรพัยากร
       ทางการศึกษา 

T5: งบประมาณที�ไดร้บัจดัสรรมจีาํกัดเนื�องจาก
       ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ 

T6: การสนบัสนนุ สง่เสรมิ และใหค้ณุค่า
       กับบุคลากรทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ
       เทคโนโลย ี

T7: ความต้องการการเรยีนรูร้ายบุคคล 
       (Personalized / Customized Learning) 
       ซึ�งยากและท้าทายต่อการบรหิารจดัการ 
 

โอกาส (Opportunities)

O1: นโยบายดา้นการศึกษาของประเทศมุง่เนน้
       การพฒันาสมรรถนะที�จาํเป�นสาํหรบั
       การพฒันากําลังคนสูศ่ตวรรษที� 21 และ
       ความต้องการยกระดบัความรู ้
       ดา้นวทิยาศาสตร ์คณติศาสตรแ์ละ
       เทคโนโลยี
 
O2: ระบบการศึกษาต้องการคร/ูผูถ่้ายทอดวชิา/
       ผูเ้อื�ออํานวยการเรยีนรู ้ที�มทัีกษะใหม่
       ในการสอนแนวใหมที่�สอดรบักับการเรยีนรู ้
       ในศตวรรษที� 21 

O3: ความต้องการเปลี�ยนแปลงการศึกษา
       เป�ดโอกาสในการพฒันาผลิตภัณฑ์ และ
       บรกิารใหม ่

O4: การขยายตัวของโครงสรา้งพื�นฐาน
       เทคโนโลยสีารสนเทศ รองรบัการขยายฐาน
       การพฒันางานทางดา้นดจิทัิล 

O5: การเป�นที�ยอมรบัในฐานะหนว่ยงานหลัก
       ที�ยกระดบัการจดัการเรยีนการสอน
       วทิยาศาสตร ์คณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
       ของประเทศ 

O6: การจดัตั�งสถาบนัพฒันาหลักสตูร 
       และการเรยีนรู ้

O7: ภาคเอกชนลงทนุดา้นกําลังคนในการ
       พฒันาประเทศดว้ยวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยี
       และนวตักรรม และการวจิยัพฒันาดา้น
       วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรม

18
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แผนปฏิบติัการ

พนัธกิจ

แนวทาง
การพฒันา

แผนงาน
โครงการสาํคัญ

สว่นที� 3
สาระสาํคัญแผนปฏิบติัการระยะ 5 ป�
(พ.ศ. 2566 – 2570) 
ของ สถาบนัสง่เสรมิการสอน
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(สสวท.)

งบประมาณ

วสิยัทัศน์
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วสิยัทัศน์

สสวท. เป�นองค์กรที�เน้นการใชดิ้จทัิลและนวตักรรม
ในการขบัเคลื�อนการวจิยัพฒันาการเรยีนการสอน

วทิยาศาสตร ์คณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
เพื�อพฒันาและยกระดับทรพัยากรมนุษย ์

ให้มสีมรรถนะที�สอดคล้องและเท่าทันพฒันาการของโลก
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1. รเิริ�ม ดาํเนนิการ สง่เสรมิ ประสาน และจดัใหม้ ีการศึกษา ค้นควา้ วจิยั และ
    พฒันา หลักสตูร วธิกีารเรยีนรู ้วธิสีอนและการ ประเมนิผลการเรยีนการสอน 
    เกี�ยวกับวทิยาศาสตร ์คณติศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีกุระดบัการศึกษา โดยเนน้
    การศึกษาขั�นพื�นฐานเป�นหลัก

2. สง่เสรมิ ประสานและจดัใหม้กีารพฒันาบุคลากร การฝ�กอบรมคร ูอาจารย ์
    นกัเรยีน นสิติ และนกัศึกษาเกี�ยวกับการเรยีนการสอนและการค้นควา้วจิยั
    ทางดา้นวทิยาศาสตร ์คณติศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

3. สง่เสรมิ ประสานและจดัใหม้กีารค้นควา้ วจิยั ปรบัปรงุ และจดัทําแบบเรยีน 
    แบบฝ�กหดั เอกสารทางวชิาการและสื�อการเรยีนการสอนทกุประเภท 
    ตลอดทั�งประดษิฐ ์อุปกรณ ์เกี�ยวกับวทิยาศาสตร ์คณติศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

4. สง่เสรมิการพฒันาระบบประกันคณุภาพและการประเมนิมาตรฐานการศึกษา
    ทางดา้นวทิยาศาสตร ์คณติศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

5. พฒันาและสง่เสรมิผูม้คีวามสามารถพเิศษทางดา้นวทิยาศาสตร ์คณติศาสตร์
    และเทคโนโลย ีตลอดทั�งสง่เสรมิการผลิตคร ูอาจารย ์ที�มคีวามสามารถพเิศษ
    ทางดา้น วทิยาศาสตร ์คณติศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

6. ใหคํ้าปรกึษาแนะนาํแก่กระทรวง ทบวง กรม สว่นราชการที�เรยีกชื�ออยา่งอื�น 
    หนว่ยงานอื�นของรฐั หรอืหนว่ยงานของเอกชน ที�มหีนา้ที�เกี�ยวกับ
    การจดัการศึกษา หรอืสถานศึกษา เฉพาะในเรื�องที�เกี�ยวกับพนัธกิจ
    ตาม 1. ถึง 5.

พนัธกิจ
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1. รอ้ยละของผูเ้รยีนที�ใชค้วามรู ้
   ดา้นวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร์
   และเทคโนโลย ีในการดาํรงชวีติ 
   และสามารถเลือกใชเ้ทคโนโลย ี
   ดจิทัิลไดอ้ยา่งเหมาะสม

2. รอ้ยละของนกัเรยีนที�มี
   สมรรถนะจากการประเมนิ 
   PISA ด้านวทิยาศาสตรแ์ละ
   คณิตศาสตรไ์มถึ่งระดบั
   พื�นฐานลดลง
หมายเหต ุbaseline จากผล PISA ป� 2018
วทิยาศาสตร ์รอ้ยละ 44.5 คณิตศาสตร ์รอ้ยละ 52.7

ผลกระทบ

ผลกระทบ (Impact)
ผูเ้รยีนมคีวามรู ้ความสามารถด้านวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี     
 มสีมรรถนะที�เหมาะสมต่อการพฒันาตนเองและการดาํรงชวีติ และรูเ้ท่าทัน
เทคโนโลยดิีจทัิล

 ตัวชี�วดั
ค่าเป�าหมาย

2566       2567       2568       2569      2570

 รอ้ยละ
   60       

 รอ้ยละ
   70       

 รอ้ยละ
   80       

 รอ้ยละ
   80       

 รอ้ยละ
   80       

 รอ้ยละ
     4       

 รอ้ยละ
     8       

     -            -            -       
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3. รอ้ยละของผูเ้รยีนมคีวาม
    สามารถในการใชเ้ทคโนโลยี
    และเขา้ถึงแหล่งเรยีนรูท้าง
    วทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร์
    และเทคโนโลยไีดอ้ยา่งรวดเรว็

2. รอ้ยละของผูม้คีวามสามารถ
    พเิศษดา้นวทิยาศาสตร ์
    คณติศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
    ซึ�งพฒันาโดย สสวท. ที�ไดร้บั
    รางวลัเชดิชูเกียรติในระดบั
    ชาติและนานาชาติ (นบัสะสม)

1. คะแนนเฉลี�ยของการสอบ   
    O-NET ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ
    ดา้นคณิตศาสตรข์องโรงเรยีน
    ในเครอืขา่ย สสวท. เมื�อเทียบ
    กับคะแนนเฉลี�ยประเทศ

          ผลลัพธ์

ผลลัพธ ์(Outcome)
1. ผูเ้รยีนไดร้บัการศึกษาที�มคีณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติมทัีกษะ
    การเรยีนรู ้และทักษะที�จาํเป�นในโลกยุคใหม ่สามารถเขา้ถึงการเรยีนรู ้
    ไดอ้ยา่งต่อเนื�องตลอดชวีติและได้รบัการพฒันาศักยภาพตามพหปุ�ญญา

2. กําลังคนสมรรถนะสงู สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิต
    เป�าหมาย และสามารถสรา้งงานอนาคต

2566       2567       2568       2569      2570
ค่าเป�าหมาย ตัวชี�วดั

 รอ้ยละ
    3       

สงูกวา่
คะแนน
เฉลี�ย
ประเทศ

 รอ้ยละ
    75       

 รอ้ยละ
    77       

 รอ้ยละ
    3       

 รอ้ยละ
    80       

 รอ้ยละ
    80       

 รอ้ยละ
    3       

 รอ้ยละ
    3       

 รอ้ยละ
    80       

 รอ้ยละ
    3       

สงูกวา่
คะแนน
เฉลี�ย
ประเทศ

สงูกวา่
คะแนน
เฉลี�ย
ประเทศ

สงูกวา่
คะแนน
เฉลี�ย
ประเทศ

สงูกวา่
คะแนน
เฉลี�ย
ประเทศ
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ผลผลิต

 1. หลักสตูร สื�อ และกระบวนการจดัการเรยีนรู ้ระดบัปฐมวยั ประถมศึกษา มธัยมศึกษา
     ตอนต้น และมธัยมศึกษาตอนปลาย มคีวามครบถ้วนสมบูรณ์ เหมาะสม และ
     สอดคล้องตามสมรรถนะของผูเ้รยีน

 2. หลักสตูร สื�อ ในรปูแบบดจิทัิล e-learning และ Mobile application มคีวามถกูต้อง 
     ทันสมยั ใชง่้าย สะดวก ใชไ้ดจ้รงิและมคีณุภาพ 

 3. เครื�องมอืการวดัและประเมนิผลเทียบมาตรฐานระดบันานาชาติ 

 4. เครื�องมอืในการรบันกัศึกษาเขา้ศึกษาที�เนน้วดัการประยุกต์ใชค้วามรู ้การคิดวเิคราะห์
     และการแก้ป�ญหา

 5. ระบบสนับสนนุการเรยีนรูด้จิทัิล เพื�อใหบ้รกิารหลักสตูร สื�อ และกระบวนการ
     จดัการเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 6. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที�ไดร้บัการคัดเลือกเพื�อพฒันาเป�นแกนนาํ มศัีกยภาพ
     เป�นไปตามมาตรฐาน สสวท. สามารถเป�นต้นแบบและเป�นวทิยากรในระดบัพื�นที�ได้
     อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 7. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที�ไดร้บัการพฒันาตามมาตรฐาน สสวท. สามารถ
     จดัการเรยีนการสอนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

 8. ระบบบรหิารจดัการเครอืขา่ย เพื�อขยายการใหบ้รกิารหลักสตูร สื�อ และกระบวนการ
     จดัการเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 9. การใหบ้รกิารหลักสตูร สื�อ และกระบวนการจดัการเรยีนรู ้ในโรงเรยีนเครอืขา่ย สสวท. 
     ไดค้รบถ้วน สมบูรณแ์ละมปีระสทิธภิาพ 

 10. หนว่ยงานที�เกี�ยวขอ้งในเครอืขา่ย สสวท. สามารถขยายฐานการจดักิจกรรม
       การเรยีนรูต้ามแนว สสวท. ไดอ้ยา่งต่อเนื�อง 
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 11. บณัฑิต สควค. มคีณุภาพและสามารถเป�นผูน้าํการเปลี�ยนแปลงขบัเคลื�อนการศึกษา
       ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 12. บณัฑิต พสวท. และโอลิมป�กวชิาการ มคีณุภาพและเป�นนกัวทิยาศาสตร ์นักวจิยั 
       นักนวตักรรมและนกัเทคโนโลยชีั�นนาํของประเทศ 

 13. ระบบกลไกการพฒันาและสง่เสรมิผูม้คีวามสามารถพเิศษฯ ระดบัการศึกษาปฐมวยั 
       การศึกษาขั�นพื�นฐานและการอาชวีศึกษา เพื�อเป�นฐานสูก่ารพฒันากําลังคน 
       อยา่งเป�นระบบมากขึ�นและมจีาํนวนเพิ�มขึ�นตามลําดบั 

 14. บุคลากรสายวชิาการ มศัีกยภาพในการพฒันานวตักรรมหลักสตูร สื�อ กิจกรรม
       ทางวชิาการตามเกณฑ์มาตรฐาน

 15. บุคลากร สสวท. มคีวามเป�นผูนํ้า มคีวามรู ้ความสามารถ เป�นวทิยากร และ
       สามารถนําการเปลี�ยนแปลงได ้

 16. บุคลากรสายสนับสนนุ มคีวามรู ้ความสามารถในการบรหิารจดัการและ
       สง่เสรมิการทํางานอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 17. ระบบบรหิารจดัการภายในองค์กร โดยใชร้ะบบคณุภาพองค์กรและ
       ระบบเทคโนโลยดีจิทัิลที�ทันสมยั 

 18. การสื�อสารประชาสมัพนัธที์�มรีปูแบบและชอ่งทางที�หลากหลาย 
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แผนปฏิบติัการระยะ 5 ป�
(พ.ศ. 2566 – 2570)
ของ สสวท.

Integrative 
Curriculum

Innovative 
Platform

Inclusive 
Teaching

High Performance
Manpower

High Performance
Organization
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Integrative Curriculum
1. พฒันาหลักสตูร สื�อ ต้นแบบการจดักระบวนการเรยีนรูแ้ละ
    เครื�องมอืวดัและประเมนิผลการเรยีนรูที้�สอดคล้องและ
    เหมาะสมกับนกัเรยีนในแต่ละชว่งวยั

Innovative Platform
2. พฒันาและขบัเคลื�อนการใชเ้ทคโนโลยดิีจทัิลเพื�อการเรยีนรู้
    ด้านวทิยาศาสตร ์คณติศาสตรแ์ละเทคโนโลยอียา่งมคีณุภาพ
    และทั�วถึง

Inclusive Teaching
3. ขบัเคลื�อนการจดัการเรยีนการสอนฐานสมรรถนะ
    ด้วยวทิยาศาสตร ์คณติศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีอยา่งมสีว่นรว่ม 
    ให้สอดคล้องและเท่าทันพฒันาการของโลก 

High Performance Manpower
4. พฒันาและสง่เสรมิผูม้คีวามสามารถพเิศษด้านวทิยาศาสตร ์
    คณติศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีเพื�อเป�นกําลังในการ
    พฒันาประเทศด้วยวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรม 

High Performance Organization
5. พฒันาความเป�นเลิศขององค์กรที�เนน้การใชดิ้จทัิลและ
    นวตักรรม เพื�อการพฒันาการเรยีนรูด้้านวทิยาศาสตร ์
    คณติศาสตรแ์ละเทคโนโลยขีองประเทศอยา่งมคีณุภาพ



ความเชือ่มโยงยุทธศาสตรช์าติ 20 ป� แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
นโยบายรฐับาล ยุทธศาสตรก์ระทรวงศึกษาธกิาร และแผนปฏิบัติการ สสวท.

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตรช์าติ
(พ.ศ. 2561 – 2580)

ประเด็น 12 การพัฒนาการเร�ยนรู้

แผนย่อย 1 การปฏิรปูกระบวนการเร�ยนรูท่ี้ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 แผนย่อย 2 การตระหนักถึงพหปุ�ญญาของมนุษย์ท่ีหลากหลาย

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
ฉบับท่ี 13
(พ.ศ. 2566 – 2570)

หมุดหมายท่ี 12 ไทยมีกําลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเร�ยนรูอ้ย่างต่อเน่ืองตอบโจทย์การพัฒนาแหง่อนาคต

ยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธกิาร
(พ.ศ. 2566 – 2570)

การพัฒนาศักยภาพคนทุกชว่งวัยและ
การสรา้งสังคมแหง่การเร�ยนรู้

การสรา้งโอกาสการเข้าถึงบร�การทางการศึกษาท่ี
มีคุณภาพอย่างท่ัวถึงและเสมอภาค

การผลิตและพัฒนากําลังคน 
เพ่ือสรา้งขีดความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศ

การพัฒนาระบบการบร�หารจดั
การศึกษาให้ทันสมัย มี

ประสิทธภิาพตามหลักธรรมาภิบาล

ด้านการศึกษา

การปฏิรปูการจดัการเร�ยนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปล่ียนแปลง
ในศตวรรษท่ี 21

การปฏิรปูการศึกษาและการเร�ยนรูโ้ดยการพลิกโฉม
ด้วยระบบดิจทัิล การปฏิรปูเพ่ือลดความเหล่ือมล�าทางการศึกษา

แผนการปฏิรูปประเทศ

แผนปฏิบติัการระยะ 5 ป� 
สสวท. 
(พ.ศ. 2566 – 2570)

1. พัฒนาหลักสูตร ส่ือ 
ต้นแบบการจดักระบวนการ

เร�ยนรูแ้ละเคร �อ่งมือวัด
และประเมินผลการเร�ยนรู้
ท่ีสอดคล้องและเหมาะสม
กับนักเร�ยนในแต่ละชว่งวัย

2. พัฒนาและขับเคล่ือน
การใชเ้ทคโนโลยีดิจทัิล

เพ่ือการเร�ยนรูด้้าน
ว�ทยาศาสตร ์

คณิตศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยีอย่างมี
คุณภาพและท่ัวถึง

3. ขับเคล่ือนการจดัการ
เร�ยนการสอนฐานสมรรถนะ

ด้วยว�ทยาศาสตร ์
คณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

อย่างมีส่วนรว่มให้
สอดคล้องและเท่าทัน

พัฒนาการของโลก

4. พัฒนาและส่งเสร�มผู้มี
ความสามารถพิเศษด้าน

ว�ทยาศาสตร ์คณิตศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี เพ่ือเป�นกําลังในการ
พัฒนาประเทศด้วยว�ทยาศาสตร ์

เทคโนโลยีและนวัตกรรม

5. พัฒนาความเป�นเลิศของ
องค์กรท่ีเน้นการใชดิ้จทัิลและ
นวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาการ

เร�ยนรูด้้านว�ทยาศาสตร ์
คณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลยีของ

ประเทศอย่างมีคุณภาพ

นโยบายรฐับาล นโยบายเรง่ด่วนเร�อ่งท่ี 7
การเตร�ยมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21

นโยบายหลักด้านท่ี 8
การปฏิรปูกระบวนการเร�ยนรูแ้ละการ
พัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชว่งวัย

นโยบายหลักด้านท่ี 11
การปฏิรปูการบร�หารจดัการ

ภาครฐั

ยุทธศาสตรท่ี์ 3
การพัฒนาและเสร�มสรา้งศักยภาพทรพัยากรมนุษย์

ยุทธศาสตรท่ี์ 6 
การปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบร�หารจดัการภาครฐั

ยุทธศาสตรช์าติ 20 ป�
(พ.ศ. 2561 – 2580)
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2566       2567       2568       2569      2570
1. จาํนวนหลักสตูร สื�อ และ
    กระบวนการจดัการเรยีนรู ้
    วทิยาศาสตร ์คณิตศาสตรแ์ละ
    เทคโนโลยทีี�มคีณุภาพตาม
    มาตรฐานสากล เน้นการ 
    พฒันาสมรรถนะของผูเ้รยีนที�
    เหมาะสมตามชว่งวยั(นับสะสม)

1.พฒันาหลักสตูร สื�อ ต้นแบบการจดั
กระบวนการเรยีนรูแ้ละเครื�องมอืวดัและ
ประเมนิผลการเรยีนรูที้�สอดคล้องและเหมาะ
สมกับนกัเรยีนในแต่ละชว่งวยั

 เป�าประสงค์
 1. หลักสตูร สื�อ ต้นแบบการจดักระบวนการเรยีนรูแ้ละเครื�องมอืวดัและประเมนิผล
     การเรยีนรูด้า้นวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีที�สอดคล้องและเหมาะสม
     กับนักเรยีนในแต่ละชว่งวยั

 ตัวชี�วดั ค่าเป�าหมาย

120
 รายการ        

300
 รายการ        

240
 รายการ        

160
 รายการ        

300
 รายการ        

รอ้ยละ 
50   

2. รอ้ยละของสื�อ และกิจกรรมใน
    รูปแบบดจิทัิล และ e-learning  
    ที�สามารถเผยแพรแ่ละนําไป
    ใชไ้ดอ้ยา่งมคีณุภาพ

4. จาํนวนเครื�องมอืการวดัและ
    ประเมนิผลที�เน้นวดัการ
    ประยุกต์ใชค้วามรู ้การคิด
    วเิคราะหแ์ละการแก้ป�ญหา 
    และจาํนวนเครื�องมอืการวดั
    และประเมนิผลระดบันานาชาติ 
    ที�มคีณุภาพ

3. ระดบัความพงึพอใจของผูใ้ช้
    หลักสตูร สื�อ และกระบวนการ
    จดัการเรยีนรูข้อง สสวท. 
    (คะแนนเต็ม 5)

รอ้ยละ 
50   

รอ้ยละ 
50   

รอ้ยละ 
50   

รอ้ยละ 
50   

4.0 
 คะแนน     

4.0 
 คะแนน     

4.0 
 คะแนน     

4.0 
 คะแนน     

4.0 
 คะแนน     

10
   ฉบบั     

10
   ฉบบั     

10
   ฉบบั     

12
   ฉบบั     

12
   ฉบบั     
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โครงการ 
1. โครงการพฒันาหลักสตูร สื�อ และกระบวนการจดัการเรยีนรูที้�เนน้การคิดวเิคราะห ์
    การแก้ป�ญหา สามารถนาํไปใชไ้ด้จรงิ และสง่เสรมิใหเ้กิดสมรรถนะตามชว่งวยั
    ของผูเ้รยีน

2. โครงการวจิยั วดัผล และประเมนิผล การจดัการเรยีนรูด้า้นวทิยาศาสตร ์
    คณติศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีระดบัประเทศ และระดบันานาชาติ

แผนงาน
วจิยัและพฒันาหลักสตูร สื�อ และกระบวนการจดัการเรยีนรู ้เครื�องมอืวดัและประเมนิผล
ที�สอดคล้องการเรยีนการสอนตามหลักสตูรฐานสมรรถนะ

แนวทางการพฒันา
1.1 วจิยั พฒันาและสรา้งนวตักรรมด้านหลักสตูร สื�อ และกระบวนการจดัการเรยีนรู ้
      ด้านวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยตีามหลักสตูรแกนกลาง
      การศึกษาขั�นพื�นฐาน เพื�อเป�นฐานในการขบัเคลื�อนหลักสตูรฐานสมรรถนะ

1.2 พฒันาและสรา้งนวตักรรมสื�อดิจทัิลและกระบวนการจดัการเรยีนรู ้
      ที�ทันสมยั เหมาะสม และตอบสนองต่อความต้องการของผูใ้ช ้

1.3 วจิยั พฒันาและสรา้งนวตักรรมด้านการวดัและประเมนิผล
      อยา่งครบวงจรตามมาตรฐานประเทศและนานาชาติ

30
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2. พฒันาและขบัเคลื�อนการใชเ้ทคโนโลยี
ดิจทัิลเพื�อการเรยีนรูด้้านวทิยาศาสตร์
คณติศาสตรแ์ละเทคโนโลยอียา่งมคีณุภาพ
และทั�วถึง

 เป�าประสงค์
 1. เทคโนโลยดีจิทัิลเพื�อการเรยีนรูที้�มปีระสทิธภิาพสามารถยกระดบัคณุภาพ
     การจดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์คณติศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีพื�อสรา้งสมรรถนะ
     ใหกั้บผูเ้รยีนอยา่งเต็มศักยภาพและความสนใจรายบุคคล

 ตัวชี�วดั ค่าเป�าหมาย
2566       2567       2568       2569      2570

1. จาํนวนสมาชกิที�สมคัรเขา้ใชง้าน
    ทกุแพลตฟอรม์ 
    (นับสะสม)

4. คะแนนความพงึพอใจ
    การใหบ้รกิารแพลตฟอรม์ 
    (คะแนนเต็ม 10)

3. จาํนวนการเขา้ชมสื�อ    
    Project 14 

2. จาํนวนการเขา้ใชง้าน
    ทกุแพลตฟอรม์

36,000
   คน     

188,000
   คน     

144,000
   คน     

96,000
   คน     

60,000
   คน     

2.7 ล้าน
    ครั�ง     

20.5 ล้าน
   ครั�ง     

15.2 ล้าน
    ครั�ง     

9.7 ล้าน
   ครั�ง     

5.7 ล้าน
   ครั�ง     

9.0 ล้าน
   ครั�ง     

12.9 ล้าน
   ครั�ง     

15.5 ล้าน
   ครั�ง     

18.6 ล้าน
   ครั�ง     

10.8 ล้าน
   ครั�ง     

8.0
  คะแนน     

8.0
  คะแนน     

8.0
  คะแนน     

8.0
  คะแนน     

8.0
  คะแนน     
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โครงการ 
1. โครงการพฒันาและปรบัปรงุแพลตฟอรม์ดจิทัิลเพื�อการเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเอง
    ดา้นวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลย ีอยา่งมคีณุภาพ

2. โครงการขบัเคลื�อนการใหบ้รกิารแพลตฟอรม์ดจิทัิลเพื�อการเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเอง
    ดา้นวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลย ีอยา่งมคีณุภาพ 

แผนงาน
พฒันาและขยายการใหบ้รกิารแพลตฟอรม์ดจิทัิลเพื�อการเรยีนรูด้า้นวทิยาศาสตร์
คณติศาสตร ์และเทคโนโลยี

แนวทางการพฒันา
2.1 วจิยัและพฒันาแพลตฟอรม์ดิจทัิลเพื�อการเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเอง
      ดา้นวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลยอียา่งมคีณุภาพ 

2.2 ขยายการใหบ้รกิารแพลตฟอรม์การเรยีนรูร้ว่มกับหนว่ยงานเครอืขา่ย

32
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3. ขบัเคลื�อนการจดัการเรยีนการสอน
ฐานสมรรถนะด้วยวทิยาศาสตร ์คณติศาสตร์
และเทคโนโลย ีอยา่งมสีว่นรว่ม ให้สอดคล้อง
และเท่าทันพฒันาการของโลก

 เป�าประสงค์
1. ครมูศัีกยภาพและสมรรถนะในการนาํหลักสตูรสูก่ารปฏิบติั เพื�อการจดักระบวนการ
    เรยีนรูแ้ละการประเมนิผลการเรยีนรู ้
2. หน่วยงานเครอืขา่ยที�มศัีกยภาพและพฒันาสถานศึกษาใหม้คีวามสามารถในการ
    จดัการเรยีนการสอนฐานสมรรถนะ ตามแนวทาง สสวท. 

 ตัวชี�วดั ค่าเป�าหมาย
2566       2567       2568       2569      2570

1. จาํนวนหน่วยงานภาคราชการ
    สว่นต่างๆ ที�รว่มดาํเนนิงาน
    และสนับสนุนการ
    จดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์  
    คณติศาสตร ์และเทคโนโลย ี

2. รอ้ยละของกําลังคนที�ไดร้บั
    การสนับสนนุจาก สสวท. และ
    ผา่นเกณฑ์ สสวท. 

4. รอ้ยละของครทีู�ใชห้นังสอื
    และคู่มอืครขูอง สสวท.

3. รอ้ยละของครทีู�ไดร้บัการ
    พฒันา/ฝ�กอบรม/ใหค้วามรู ้
    ตามโครงการ สสวท. จดัขึ�น
    และสามารถเป�นแกนนาํให ้
    สสวท. ไดอ้ยา่งเหมาะสม

20
หน่วย

    งาน     

20
หนว่ย 

    งาน     

20
หนว่ย

    งาน     

20
หนว่ย

    งาน     

20
หนว่ย

    งาน     

 รอ้ยละ 
 80  

 รอ้ยละ 
 80  

 รอ้ยละ 
 80  

 รอ้ยละ 
 80  

 รอ้ยละ 
 80  

 รอ้ยละ 
 90  

 รอ้ยละ 
 88  

 รอ้ยละ 
 86  

 รอ้ยละ 
 84  

 รอ้ยละ 
 82  

 รอ้ยละ 
 80  

 รอ้ยละ 
 85  

 รอ้ยละ 
 85  

 รอ้ยละ 
 80  

 รอ้ยละ 
 80  



8. รอ้ยละของสถานศึกษาที�ใช้
    หลักสตูร สื�อและ
    กระบวนการจดัการเรยีนรู ้
    ดา้นวทิยาศาสตร ์
    คณติศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
    ของ สสวท.
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 ตัวชี�วดั ค่าเป�าหมาย
2566       2567       2568       2569      2570

6. ระดบัความพงึพอใจของครู
    ที�ไดร้บัการพฒันา/ฝ�กอบรม/
    ใหค้วามรูต้ามโครงการ 
    สสวท. (คะแนนเต็ม 5)

7. รอ้ยละของนกัเรยีนที�ใช้
    หนังสอืเรยีนและ/หรอืสื�อ 
    วทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร์
    และเทคโนโลยขีอง สสวท.

5. รอ้ยละของครแูละ
    บุคลากรทางการศึกษา
    ที�ผา่นการอบรม
    สามารถปฏิบติัหน้าที�
    ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

4.2
  คะแนน     

4.5
  คะแนน     

4.4
  คะแนน     

4.3
  คะแนน     

4.5
  คะแนน     

 รอ้ยละ 
 80  

 รอ้ยละ 
 80  

 รอ้ยละ 
 80  

 รอ้ยละ 
 85  

 รอ้ยละ 
 85  

 รอ้ยละ 
 88  

 รอ้ยละ 
 86  

 รอ้ยละ 
 88  

 รอ้ยละ 
 86  

 รอ้ยละ 
 84  

 รอ้ยละ 
 84  

 รอ้ยละ 
 82  

 รอ้ยละ 
 82  

 รอ้ยละ 
 80  

 รอ้ยละ 
 80  
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9. รอ้ยละของครทีู�ไดร้บัการ
    พฒันา/ฝ�กอบรม/ใหค้วามรู้
    ตามโครงการ สสวท. สามารถ  
    ทําหน้าที�เป�นผูอํ้านวยการเรยีนรู ้
    ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

 รอ้ยละ 
 80  

 รอ้ยละ 
 80  

 รอ้ยละ 
 80  

 รอ้ยละ 
 80  

 รอ้ยละ 
 80  
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โครงการ 
1. โครงการปรบัการเรยีนเปลี�ยนการสอนของครูวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร์
    และเทคโนโลย ีและสะเต็มศึกษาตามแนวทาง สสวท.

2. โครงการสง่เสรมิการเรยีนภาษาคอมพวิเตอร ์(Coding)

3. โครงการพฒันาผูบ้รหิาร ศึกษานิเทศก์ ครูวทิยากรแกนนําและครูเครอืขา่ย สควค. 
    ใหส้ามารถขบัเคลื�อนการจดัการเรยีนการสอนฐานสมรรถนะได้อยา่งมปีระสทิธภิาพ

4. โครงการพฒันาครูผูส้อนวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีละ
    บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรยีนโครงการพระราชดําริ

5. โครงการยกระดับคณุภาพการจดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์
    และเทคโนโลยี

6. โครงพฒันาหลักสตูรและการเรยีนรู ้

แผนงาน
ขบัเคลื�อนการพฒันาครผููส้อนวทิยาศาสตร ์คณติศาสตร ์และเทคโนโลย ีและบุคลากร
ทางการศึกษา รว่มกับหน่วยงานเครอืขา่ยตามแนวทาง สสวท.

แนวทางการพฒันา
3.1 พฒันาศักยภาพและเพิ�มสมรรถนะครใูหม้คีวามรูเ้กี�ยวกับการพฒันาหลักสตูร
      และการนาํหลักสตูรสูก่ารปฏิบติัการจดักระบวนการเรยีนรูแ้ละ
      การประเมนิผลการเรยีนรู ้

3.2 ขบัเคลื�อนสถานศึกษาและบูรณาการรว่มกับหนว่ยงานเครอืขา่ยเพื�อพฒันาคณุภาพ
      ในการจดัการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร ์คณติศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
      ตามแนวทาง สสวท. 
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2. รอ้ยละของผูม้คีวามสามารถ
    พเิศษดา้นวทิยาศาสตร ์
    คณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
    ซึ�งพฒันาโดย สสวท. ที�ไดร้บั
    รางวลัเชดิชูเกียรติในระดบั
    ชาติและนานาชาติ (นบัสะสม)

3. รอ้ยละของครทีู�มี
    ความสามารถพเิศษดา้น
    วทิยาศาสตร ์และคณิตศาสตร ์
    (สควค.) ที�ไดร้บัรางวลั
    เชดิชูเกียรติในระดบัชาติและ
    นานาชาติ และเป�น
    ผูนํ้าการเปลี�ยนแปลงได ้
    (นับสะสม)

1. จาํนวนนักวทิยาศาสตร ์
    นักวจิยั นักเทคโนโลย ี
    นักนวตักรรมและผูเ้ชี�ยวชาญ 
    ด้านวทิยาศาสตร ์
    คณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
    ซึ�งไดจ้ากการสรา้งนักเรยีน 
    นักศึกษาที�มคีวามสามารถ
    พเิศษ ที�พฒันาโดย สสวท. 
    (นับสะสม)

4. พฒันาและสง่เสรมิผูม้คีวามสามารถพเิศษ
ด้านวทิยาศาสตร ์คณติศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
เพื�อเป�นกําลังในการพฒันาประเทศด้วย
วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรม 

 เป�าประสงค์
  1. ผู้มคีวามสามารถพเิศษไดร้บัการพฒันาอยา่งเต็มศักยภาพเขา้สูอ่าชพีที�เหมาะสม
      เพื�อเป�นกําลังในการพฒันาประเทศดว้ยวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรม 

 ตัวชี�วดั ค่าเป�าหมาย
2566       2567       2568       2569      2570

7,500
   คน     

7,600
   คน     

7,700
   คน     

7,800
   คน     

7,900
   คน     

รอ้ยละ 3  รอ้ยละ 3  รอ้ยละ 3  รอ้ยละ 3  รอ้ยละ 3  

รอ้ยละ 3  รอ้ยละ 3  รอ้ยละ 3  รอ้ยละ 3  รอ้ยละ 3  
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โครงการ 
1. โครงการทนุสนับสนุนการศึกษานักเรยีน นักศึกษา และครู เพื�อพฒันาใหเ้ป�น
    ผูม้คีวามสามารถพเิศษด้านวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยี
    และตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง

2. โครงการพฒันาอัจฉรยิภาพทางวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยี

3. โครงการโอลิมป�กวชิาการ

4. โครงการบรหิารการพฒันาและสง่เสรมิผูม้คีวามสามารถพเิศษทางวทิยาศาสตรแ์ละ
    เทคโนโลย ี(พสวท.)

5. โครงการบรหิารการผลิตครูที�มคีวามสามารถพเิศษทางวทิยาศาสตร ์และ
    คณิตศาสตร ์(สควค.)

6. โครงการสง่เสรมิผูม้คีวามสามารถพเิศษทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
    เขา้ปฏิบติังานในหน่วยวจิยั และการสรา้งเสน้ทางอาชพี (Career Path) 
    สภาพแวดล้อม และระบบสนับสนุน (Eco-systems) ที�เหมาะสมสาํหรบั
    ผูม้คีวามสามารถพเิศษทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

แผนงาน
พฒันากําลังคนที�มสีมรรถนะสงูดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรม
ใหเ้ป�นแกนนาํในการขยายผลและเป�นกําลังสาํคัญในการพฒันาประเทศ

แนวทางการพฒันา
4.1 ผลิตและพฒันาผูม้คีวามสามารถพเิศษ เพื�อเป�นนักวทิยาศาสตร ์นักวจิยั 
      นักเทคโนโลย ีและนวตักร ที�มสีมรรถนะสงู สนับสนุนการพฒันาประเทศ

4.2 ผลิตและพฒันาครูเพื�อเป�นผูน้ําการเปลี�ยนแปลงในการขบัเคลื�อน
      การศึกษาอยา่งมคีณุภาพ

4.3 สรา้งและพฒันาความรว่มมอืกับหน่วยงานเครอืขา่ยพฒันากลไก
      การผลิตกําลังคนที�มสีมรรถนะสงู เพื�อตอบโจทยก์ารพฒันาของประเทศ
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6. การประเมนิสถานะหน่วยงาน
    ของภาครฐัในการเป�นระบบ
    ราชการ 4.0 (PMQA)

5. พฒันาความเป�นเลิศขององค์กรที�เนน้การ
ใชดิ้จทัิลและนวตักรรม เพื�อการพฒันาการ
เรยีนรูด้้านวทิยาศาสตร ์คณติศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยขีองประเทศอยา่งมคีณุภาพ

 เป�าประสงค์
 1. บุคลากรมคีวามเป�นเลิศทางวชิาการ การวจิยั และการสรา้งนวตักรรม
 2. สสวท. สามารถขบัเคลื�อนแผนงาน โครงสรา้งองค์กร และ โครงสรา้งพื�นฐานดว้ย
     เทคโนโลยดิีจทัิลและนวตักรรม เพื�อเพิ�มประสทิธภิาพ ประสทิธผิล และความคล่องตัว
     ในการบรหิารและการปฏิบติังานอยา่งมธีรรมาภิบาล
 3. สสวท. ไดร้บัการยอมรบัและเชื�อมั�นในผลงานดา้นการจดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์
     คณติศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

 ตัวชี�วดั ค่าเป�าหมาย
2566       2567       2568       2569      2570

1. จาํนวนนวตักรรม ผลงาน
    ทางวชิาการ หรอืทรพัยส์นิ
    ทางป�ญญา (IP) ที�สรา้งจาก
    บุคลากร สสวท. 
2. ระดบัความพงึพอใจของ
    บุคลากร สสวท. ที�ใชบ้รกิาร
    ระบบเทคโนโลยดีจิทัิลที�ทันสมยั  
    และมคีณุภาพเพื�อการบรหิาร
    จดัการภายในองค์กร
    (คะแนนเต็ม 5)
3. ระดบัความพงึพอใจของสว่น
    สว่นราชการ หน่วยงานต่าง ๆ 
    ที�เกี�ยวขอ้ง ในการทํางาน
    รว่มกับ สสวท. (คะแนนเต็ม 5)
4. ระดบัการยอมรบัในขอ้มูล
    ในขอ้มูลขา่วสารเกี�ยวกับ
    กิจกรรม และผลงานของ 
    สสวท. (คะแนนเต็ม 5)

5. รอ้ยละของเยาวชน
    กลุ่มเป�าหมายที�มคีวามตระหนกั
    และเหน็ความสาํคัญ
    ของการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์
    และเทคโนโลยี

110
 ผลงาน   

115
 ผลงาน   

120
 ผลงาน   

125
 ผลงาน   

130
 ผลงาน   

4.0 
 คะแนน   

4.0 
 คะแนน   

4.0 
 คะแนน   

4.0 
 คะแนน   

4.0 
 คะแนน   

4.0 
 คะแนน   

4.0 
 คะแนน   

4.0 
 คะแนน   

4.0 
 คะแนน   

4.0 
 คะแนน   

4.0 
 คะแนน   

4.0 
 คะแนน   

4.0 
 คะแนน   

4.0 
 คะแนน   

4.0 
 คะแนน   

430 
 คะแนน   

470 
 คะแนน   

460 
 คะแนน   

450 
 คะแนน   

440 
 คะแนน   

รอ้ยละ
60

รอ้ยละ
70

รอ้ยละ
65

รอ้ยละ
65

รอ้ยละ
60
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โครงการ 
1. โครงการพฒันาศักยภาพบุคลากรใหม้คีวามรู ้ความสามารถและ
    สมรรถนะตามกลุ่มงานอยา่งเป�นระบบ

2. โครงการเพิ�มสมรรถนะองค์กรเพื�อขยายขดีความสามารถการใชด้ิจทัิลและนวตักรรม

3. โครงการพฒันาการบรหิารจดัการ สสวท. ทกุมติิ ใหม้มีาตรฐานเทียบเคียงเกณฑ์ 
    PMQA

4. โครงการสรา้งการยอมรบั เชื�อมั�น และใหเ้กิดความตระหนักและเหน็ความสาํคัญ
    ของการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยี

แผนงาน
พฒันาบุคลากรและองค์กรสูค่วามเป�นเลิศ เพื�อสรา้งการยอมรบัและเชื�อมั�น
ในผลงาน สสวท.

แนวทางการพฒันา
5.1 พฒันาและสง่เสรมิบุคลากรใหม้สีมรรถนะเพื�อขบัเคลื�อนองค์กร
      ด้วยเทคโนโลยดีิจทัิล ความเป�นเลิศทางวชิาการ การวจิยั และการสรา้งนวตักรรม

5.2 พฒันาแผนงาน โครงสรา้งองค์กร และโครงสรา้งพื�นฐานสูก่ารใชด้ิจทัิล
      และนวตักรรมเพื�อเพิ�มประสทิธภิาพ ประสทิธผิล และความคล่องตัวในการบรหิาร
      และการปฏิบติังานอยา่งมธีรรมาภิบาล

5.3 สรา้งความรูค้วามเขา้ใจ การยอมรบัและเชื�อมั�นในผลงานด้านการจดัการเรยีนรู ้
      วทิยาศาสตร ์คณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีรวมทั�งเป�ดโอกาสใหท้กุภาคสว่น
      เขา้มามสีว่นรว่มและสนับสนุนการดําเนินงานของ สสวท.
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1. พฒันาหลักสตูร สื�อ ต้นแบบการจดักระบวนการเรยีนรูแ้ละ
    เครื�องมอืวดัและประเมนิผลการเรยีนรูที้�สอดคล้องและ
    เหมาะสมกับนกัเรยีนในแต่ละชว่งวยั

2. พฒันาและขบัเคลื�อนการใชเ้ทคโนโลยดิีจทัิลเพื�อ
    เพื�อการเรยีนรูด้้านวทิยาศาสตร ์คณติศาสตรแ์ละ
    เทคโนโลยอียา่งมคีณุภาพและทั�วถึง

ประมาณการวงเงิน
งบประมาณรวม 
(พ.ศ. 2566 – 2570)

ประมาณการวงเงินงบประมาณตามโครงการ
ภายใต้แผนปฏิบติัการ 5 ด้าน รวมทั�งสิ�น  10,297,056,200  บาท

แผนปฏิบติัการ

5. พฒันาความเป�นเลิศขององค์กรที�เนน้การใชดิ้จทัิลและ
    นวตักรรม เพื�อการพฒันาการเรยีนรูด้้านวทิยาศาสตร ์
    คณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลยขีองประเทศอยา่งมคีณุภาพ

4. พฒันาและสง่เสรมิผู้มคีวามสามารถพเิศษ
    ด้านวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
    เพื�อเป�นกําลังในการพฒันาประเทศด้วยวทิยาศาสตร ์
    เทคโนโลยแีละนวตักรรม 

3. ขบัเคลื�อนการจดัการเรยีนการสอนฐานสมรรถนะ
    ด้วยวทิยาศาสตร ์คณติศาสตร ์และเทคโนโลย ี
    อยา่งมสีว่นรว่ม ให้สอดคล้องและเท่าทันพฒันาการ
    ของโลก 

343,055,000

101,906,200

1,648,110,000

8,107,705,000

96,280,000

งบประมาณ (บาท)
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แผนปฏิบติัการ 2566 2567 2568 2569 2570 รวม

1. พัฒนาหลกัสูตร ส่ือ ต้นแบบการจดักระบวนการเร�ยนรู ้  
และเคร�อ่งมอืวดัและประเมนิผลการเร�ยนรูท้ีส่อดคลอ้ง
และเหมาะสมกับนักเร�ยนในแต่ละชว่งวยั

71,011,000 67,511,000 69,511,000 67,511,000 67,511,000 343,055,000 

2. พัฒนาและขบัเคลือ่นการใชเ้ทคโนโลยดิีจทิลัเพ่ือ
การเร�ยนรูด้้านว�ทยาศาสตร ์คณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
อย่างมคีณุภาพและทัว่ถึง

20,141,400 19,672,400 26,222,400 19,075,400 16,794,600 101,906,200

3. ขบัเคลือ่นการจดัการเร�ยนการสอนฐานสมรรถนะ
ด้วยว�ทยาศาสตร ์คณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
อย่างมส่ีวนรว่ม ให้สอดคลอ้งและเทา่ทนัพัฒนาการ
ของโลก 

249,954,200 338,539,200 344,872,200 354,872,200 359,872,200 1,648,110,000

4. พัฒนาและส่งเสร�มผูม้คีวามสามารถพิเศษ
ด้านว�ทยาศาสตร ์คณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
เพ่ือเป�นกําลงัในการพัฒนาประเทศด้วยว�ทยาศาสตร ์
เทคโนโลยแีละนวตักรรม

1,282,184,000 1,476,891,000 1,668,878,000 1,789,695,000 1,890,057,000 8,107,705,000

5. พัฒนาความเป�นเลศิขององค์กรทีเ่น้นการใชดิ้จทิลั
และนวตักรรม เพ่ือการพัฒนาการเร�ยนรู ้
ด้านว�ทยาศาสตร ์คณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
ของประเทศอยา่งมคีณุภาพ

18,660,000 19,180,000 19,480,000 19,480,000 19,480,000 96,280,000

รวม 1,641,950,600 1,921,793,600 2,128,963,600 2,250,633,600 2,353,714,800 10,297,056,200

ประมาณการวงเง�นงบประมาณตามโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ 5 ด้าน รวมทัง้ส้ิน 10,297,056,200  บาท



สถาบนัสง่เสรมิการสอน
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
(สสวท.)
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