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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 

1.1 วิสัยทัศน์ 

สสวท. เป็นผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลง กำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และเทคโนโลยีทั้งใน
และนอกสถำนศึกษำ ให้นักเรียนพัฒนำตำมศักยภำพขึ้นเป็นประชำกรที่มีควำมรู้นักวิชำชีพฐำนดี และ 
นักวิทยำศำสตร์ช้ันน ำต่อไป 

1.2 เป้าประสงค์ 

นักเรียนไทยทัว่ประเทศมีโอกำสพัฒนำควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร ์คณติศำสตร์และเทคโนโลยี ได้เหมำะสม
ตำมศักยภำพและควำมถนัด เพื่อให้เติบโตเข้ำสู่เส้นทำงอำชีพที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชำติ 

1.3 ผลกระทบ 

เยำวชนไทยมีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรคิด วิเครำะห์ กำรใช้ข้อมูล และ/หรือ แก้ปัญหำโดยใช้
วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์และเทคโนโลยี ให้เกิดประโยชน์ในกำรด ำรงชีวิตหรือประกอบอำชีพ 

1.4 ผลลัพธ์ 

1. นักเรียนไทยมีควำมรู้ ควำมสำมำรถด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์และเทคโนโลยี ที่สำมำรถ
น ำไปใช้แก้ปัญหำกำรด ำรงชีพและเป็นประชำกรที่มีควำมรู้ นักวิชำชีพฐำนดี 

2. ประเทศไทยมีนักวิทยำศำสตร์ นักวิจัย นักเทคโนโลยี นักนวัตกรรมและผู้ เชี่ยวชำญด้ำน
วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์และเทคโนโลยี ที่เพิ่มขึ้นจำกกำรสร้ำงนักเรียน นักศึกษำที่มีควำมสำมำรถพิเศษ 

1.5  ผลผลิต  
1. หลักสูตร สื่อ และกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ ระดับปฐมวัย ประถมศึกษำ มัธยมศึกษำตอนต้น

และมัธยมศึกษำตอนปลำย มีควำมครบถ้วนสมบูรณ์ ใช้ง่ำยและมีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล 
2. หลักสูตร สื่อ ในรูปแบบดิจิทัล e-learning และ Mobile application มีควำมทันสมัยเข้ำใช้ง่ำย

รวดเร็ว สำมำรถเผยแพร่ใช้ได้จริงและมีคุณภำพ 
3. หลักสูตร สื่อ และกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ และสำมำรถน ำไปใช้ศึกษำต่อเป็นนักวิชำชีพชั้นสูง

ได้จริง ตำมแนวทำง KOSEN 
4. หลักสูตร สื่อ และกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ ที่สำมำรถน ำไปพัฒนำและส่งเสริมผู้มีควำมสำมำรถ

พิเศษได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
5. เครื่องมือกำรวัดและประเมินผลเทียบมำตรฐำนระดับประเทศ และระดับนำนำชำติ  
6. สสวท. มีระบบบริหำรจัดกำรเครือข่ำย เพื่อขยำยกำรให้บริกำรหลักสูตร สื่อ และกระบวนกำร

จัดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

1



7. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อพัฒนำเป็นแกนน ำ มีศักยภำพเป็นไปตำม
มำตรฐำน สสวท. สำมำรถเป็นต้นแบบและเป็นวิทยำกรในระดับพื้นที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

8. กำรให้บริกำรหลักสูตร สื่อ และกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ ในโรงเรียนเครือข่ำย สสวท.
ได้ครบถ้วน สมบูรณ์และมีประสิทธิภำพ 

9. หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ในเครือข่ำย สสวท. สำมำรถขยำยฐำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมแนว
สสวท. ได้อย่ำงต่อเนื่อง 

10. มหำวิทยำลัยใช้เครื่องมือในกำรรับนักศึกษำเข้ำศึกษำโดยเน้นกำรคิดวิเครำะห์ กำรแก้ปัญหำ
และสำมำรถน ำไปใช้ได้จริงเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 

11. สสวท. มีระบบสนับสนุนกำรเรียนรู้ดิจิทัล เพื่อให้บริกำรหลักสูตร สื่อ และกระบวนกำรจัดกำร
เรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

12. บัณฑิต สควค. มีคุณภำพและสำมำรถเป็นผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงขับเคลื่อนกำรศึกษำได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

13. บัณฑิต พสวท. และโอลิมปิกวิชำกำร มีคุณภำพและเป็นนักวิทยำศำสตร์ นักวิจัย  นักนวัตกรรม
และนักเทคโนโลยีช้ันน ำของประเทศ 

14. มีระบบกลไกกำรพัฒนำและส่งเสริมผู้มีควำมสำมำรถพิเศษฯ ระดับกำรศึกษำปฐมวัย
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและกำรอำชีวศึกษำ เพื่อเป็นฐำนสู่กำรพัฒนำก ำลังคน อย่ำงเป็นระบบมำกขึ้นและ 
มี จ ำนวนเพ่ิมขึ้นตำมล ำดับ 

15. บุคลำกรสำยนักวิชำกำร มีนวัตกรรมกำรศึกษำชั้นแนวหน้ำ เป็นที่ยอมรับด้ำนกระบวนกำร
จัดกำรเรียนรู้ของประเทศ 

16. บุคลำกรสำยวิชำกำร มีศักยภำพในกำรพัฒนำหลักสูตร สื่อ กิจกรรมทำงวิชำกำรเทียบ
มำตรฐำนนำนำชำติ  

17. บุคลำกร สสวท. มีควำมเป็นผู้น ำ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ เป็นวิทยำกร และสำมำรถน ำ
กำรเปลี่ยนแปลงได้  

18. บุคลำกร สำยสนับสนุน มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรและส่งเสริมกำรท ำงำน
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

19. มีระบบบริหำรจัดกำร โดยใช้ระบบคุณภำพองค์กรและระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัย
20. กำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์มีรูปแบบและช่องทำงที่หลำกหลำย
21. บุคลำกร สสวท. มีควำมรักและผูกพันต่อองค์กร
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1.6 ยุทธศาสตร์ 

เพื่อให้ระบุผลผลิตตำมที่วำงไว้ สสวท. ได้ก ำหนดยุทธศำสตร์เพื่อขับเคลื่อนกำรปฏิบัติงำน
จ ำแนกเป็น 5 ด้ำน ดังนี ้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนำหลักสูตร สื่อ และกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ ที่เน้นปฏิบัติกำร และกำรสร้ำง
ควำมเข้ำใจ ในระดับที่เหมำะสมกับนักเรียนแต่ละกลุ่ม โดยใช้เทคโนโลยีต่ำง ๆ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ขับเคลื่อนกำรพัฒนำและยกระดับกำรเรียนกำรสอนด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ 
และเทคโนโลยี ผ่ำนเครือข่ำย สสวท. ให้มีคุณภำพทั่วประเทศอย่ำงเป็นระบบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ขับเคลื่อนกระบวนกำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์และเทคโนโลยีให้เน้น
ควำมเข้ำใจ ลงมือปฏิบัติกำร และสำมำรถน ำไปใช้จริงทั้งในและนอกระบบ ตำมแนวทำง 
สสวท. 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : เร่งรัด พัฒนำ และส่งเสริม  ผู้มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ 
และเทคโนโลยี เพื่อเป็นก ำลังในกำรพัฒนำประเทศด้วยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ตำมนโยบำยประเทศไทย 4.0 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ส่งเสริมภำพลักษณ์องค์กรและประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง       
เพิ่มกำรยอมรับ สสวท. ในฐำนะผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงกำรเรียนรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์ 
คณิตศำสตร์และเทคโนโลยี ของเยำวชนให้ทันสมัย  
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1.7 โครงการหลักภายใต้ยทุธศาสตร ์
 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 สสวท. ได้จัดท ำโครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์เพื่อขับเคลื่อนกำรปฏิบัติงำน
ของ สสวท. จ ำนวนทั้งสิ้น 26 โครงกำร ดังนี ้
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่เนน้ปฏิบัติการ และการสรา้ง   
ความเข้าใจในระดับที่เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละกลุ่ม โดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ 

  โครงกำรหลัก 1 โครงกำรพัฒนำหลักสูตร สื่อ และกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ ที่เน้นกำรคิดวิเครำะห์ 
กำรแก้ปัญหำ และกระตุ้นใหเ้กิดและใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ และสำมำรถน ำไปใช้ได้จริง  

โครงกำรหลัก 2 โครงกำรพัฒนำหลักสูตร สื่อ และกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ ที่เน้นกำรคิดวิเครำะห์ 
กำรแก้ปัญหำ และกระตุ้นใหเ้กิดและใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ อย่ำงเป็นระบบและ
สำมำรถน ำไปใช้ศึกษำต่อเป็นนักนวัตกร ตำมแนวทำง KOSEN 

โครงกำรหลัก 3 โครงกำรพัฒนำหลักสูตร สื่อ และกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ ที่เน้นกำรคิดวิเครำะห์ 
กำรแก้ปัญหำ และกระตุ้นใหเ้กิดและใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ อย่ำงเป็นระบบ ส ำหรับ
พัฒนำและส่งเสริมผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ  

โครงกำรหลัก 4 โครงกำรวิจัย วัดผล และประเมินผลกำรจดักำรเรียนรูด้้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ 
และเทคโนโลยรีะดับประเทศและระดับนำนำชำติ 

โครงกำรหลัก 5 โครงกำรวิจัยติดตำมกำรใช้หลักสูตร สื่อกำรเรียนรู้ และพัฒนำเกณฑ์กำรจัดท ำสื่อ   
กำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์และเทคโนโลย ี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ผ่านเครือข่าย สสวท. ให้มีคุณภาพทั่วประเทศอย่างเปน็ระบบ 

โครงกำรหลัก 6 โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเครือข่ำยเพ่ือขยำยกำรให้บริกำรหลกัสูตร สื่อ และ
กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ของ สสวท. 

โครงกำรหลัก 7 โครงกำรพัฒนำศักยภำพครูแกนน ำและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพื่อขยำยผลกำร
ให้บริกำรวิชำกำรด้ำนหลักสูตร สื่อและกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ของ สสวท. 

       โครงกำรหลัก 8 โครงกำรพัฒนำครูผู้สอนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์และเทคโนโลยี และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ในโรงเรียนโครงกำรพระรำชด ำร ิ

       โครงกำรหลัก 9 โครงกำรกำรปรับกำรเรียนเปลี่ยนกำรสอนของครูวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ เทคโนโลยี 
และสะเต็มศึกษำ ตำมแนวทำง สสวท.  

     โครงกำรหลัก 10 โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนภำษำคอมพิวเตอร์ (Coding) 
โครงกำรหลัก 11 โครงกำรยกระดับคุณภำพโรงเรียนระดับอ ำเภอด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์และ

เทคโนโลย ี
โครงกำรหลัก 12 โครงกำรเพิ่มศักยภำพครูให้มสีมรรถนะของครูยุคใหม่ส ำหรับกำรเรียนรู้ศตวรรษที่ 21  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ขับเคลื่อนกระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีให้เน้น

ความเข้าใจ ลงมือปฏิบัติการ และสามารถน าไปใช้จริงทั้งในและนอกระบบ ตามแนวทาง 
สสวท. 

โครงกำรหลัก 13 โครงกำรพัฒนำและขยำยบริกำรของศูนย์เรียนรู้ดิจิทัล และสื่อดิจิทัล 
โครงกำรหลัก 14 โครงกำรพัฒนำแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อกำรเรียนรู ้
โครงกำรหลัก 15 โครงกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรใช้เครื่องมือในกำรสอบคัดเลือกเข้ำมหำวิทยำลัย      

ให้สอดคล้องกบักระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมแนวทำง สสวท. (Science and 
Mathematics Literacy) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : เร่งรัด พฒันา และส่งเสริมผู้มคีวามสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี เพือ่เป็นก าลังในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 

โครงกำรหลัก 16 โครงกำรบริหำรกำรผลิตครูที่มีควำมสำมำรถพิเศษทำงวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 
(สควค.) 

โครงกำรหลัก 17 โครงกำรบริหำรกำรพัฒนำและส่งเสริมผู้มีควำมสำมำรถพิเศษทำงวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี (พสวท.) 

โครงกำรหลัก 18 โครงกำรโอลิมปิกวิชำกำร 

โครงกำรหลัก 19 โครงกำรพัฒนำอัจฉริยภำพทำงวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร ์และเทคโนโลยี 
โครงกำรหลัก 20 โครงกำรทุนสนับสนุนกำรศึกษำนักเรียน นักศึกษำและครู เพื่อพัฒนำให้เป็นผู้มี

ควำมสำมำรถพิเศษด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์และเทคโนโลยี และตอบสนองต่อ
ควำมต้องกำรของประเทศและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

โครงกำรหลัก 21 โครงกำรขยำยฐำนกำรพัฒนำผู้มีควำมสำมำรถพิเศษทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี    
สู่แผนกำรพัฒนำก ำลังคนตำมนโยบำยประเทศไทย 4.0 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพิ่มการ
ยอมรับ สสวท. ในฐานะผู้น าการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี ของเยาวชนให้ทันสมัย 

โครงกำรหลัก 22 โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร ใหม้ีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และสมรรถนะตำม    
กลุ่มงำนอย่ำงเป็นระบบ 

โครงกำรหลัก 23 โครงกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร สสวท. ทุกมิติ ให้มีมำตรฐำนเทียบเคียงเกณฑ์ TQA 

โครงกำรหลัก 24 โครงกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือขยำยขีดควำมสำมำรถในกำรบริหำร
จัดกำรองค์กร และกำรบริกำรในรูปแบบดิจทิัลตำมนโยบำยรัฐบำลดิจิทัล 

โครงกำรหลัก 25 โครงกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรท ำงำนของ สสวท. 
และสร้ำงควำมตระหนักรู้ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์  

โครงกำรหลัก 26 โครงกำรจัดตั้งสถำบันพัฒนำหลักสูตรและกำรเรียนรู้ (สพลร.) 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 

สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ในกรอบวงเงินจ ำนวนทั้งสิ้น 1,512,215,600 บำท 
ประกอบไปด้วย เงินงบประมำณจำกรัฐ จ ำนวน 1,312,215,600 บำท และเงินจำกกองทุนส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี จ ำนวน 200,000,000 บำท 
ตำมรำยละเอียด ดังนี ้

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สสวท. แยกตามหมวดเงนิ 

รายการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผลผลิต จัดสรรตามแหล่งเงินภายใน สสวท. 
ชื่อผู้รับผิดชอบ 

รวม งบประมาณจากรฐั เงินกองทุน 

1. งบบุคลากร     270,828,500       143,615,500 127,213,000 ผช.สกรณ์ ชุณหะโสภณ 

- เงินเดือน 326 คน     232,000,000       130,873,200 101,126,800 

- กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ/กองทุนสงเครำะห์ 326 คน       25,752,000  12,742,300 13,009,700 

- ค่ำตอบแทนส ำหรับผู้ทีม่ีเงินเดือนเต็มขั้น 10 คน   410,000   -   410,000 

- ค่ำชดเชย 1 คน        666,500   -        666,500 

- เงินเพิ่มพิเศษประจ ำต ำแหน่ง 190 คน       12,000,000   -       12,000,000 

2. งบด าเนินการ   1,229,505,800     1,168,600,100 60,905,700 

2.1 งบยุทธศาสตร์ สสวท.    101,816,700 100,312,700 1,504,000 

        2.1.1 ยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ท่ีเน้นปฏิบัติการ และการสร้างความเข้าใจ ในระดับที่เหมาะสมกับ
นักเรียนแตล่ะกลุม่ โดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ 

      20,706,500 19,914,500 792,000 
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รายการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผลผลิต จัดสรรตามแหล่งเงินภายใน สสวท.  
ชื่อผู้รับผิดชอบ 

  รวม งบประมาณจากรฐั เงินกองทุน 

        - โครงการหลัก 1 การพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจดัการ
เรียนรู้   ท่ีเน้นการคิดวิเคราะห์ การแก้ปญัหา และกระตุ้นให้เกิดและใช้
ความคิดสร้างสรรค์ และสามารถน าไปใช้ได้จริง 

400 รายการ 
 - ความพึงพอใจของ
ผู้น าหลักสูตร สื่อ 
กระบวนการเรียนรู้ไปใช้
ร้อยละ 80 

10,284,500  9,492,500  792,000 รอง ผอ.พรชัย อินทร์ฉาย 
ผช.วนิดา ธนประโยชน์ศักดิ ์

      โครงกำรย่อย 1.1 กำรพัฒนำสือ่ดิจิทัลประกอบบทเรียนออนไลน์ (LMS) 
ส ำหรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำวิทยำศำสตร์ ระดับประถมศึกษำ 

192 บท/1 ชุด 53,200  53,200                     -      

      โครงกำรย่อย 1.2 กำรพัฒนำสือ่ดิจิทัลประกอบบทเรียนออนไลน์ (LMS) 
ส ำหรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำวิทยำศำสตร์ ระดับมัธยมศกึษำ
ตอนต้น 

10 ตอน/13 กจิกรรม/1 
ชุด/1 เกม 

182,000  182,000                     -      

      โครงกำรย่อย 1.3 กำรพัฒนำสือ่ดิจิทัลประกอบบทเรียนออนไลน์ (LMS) 
ส ำหรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำเคมี ระดบัมัธยมศึกษำตอนปลำย 

10 ตอน/2 ชุด/4 ชิ้น 2,387,000  2,387,000                     -      

      โครงกำรย่อย 1.4 กำรพัฒนำสือ่ดิจิทัลประกอบบทเรียนออนไลน์ (LMS) 
ส ำหรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำชีววิทยำ ระดบัมัธยมศึกษำตอนปลำย 

23 ตอน/30 ชิ้น/2 ชุด/
10 แผน/1 ฉบับ 

1,315,000  1,315,000                     -      

      โครงกำรย่อย 1.5 กำรพัฒนำสือ่ดิจิทัลประกอบบทเรียนออนไลน์ (LMS) 
ส ำหรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำฟิสิกส์ ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 

49 ชุด 1,094,300  1,094,300                     -      

      โครงกำรย่อย 1.6 กำรพัฒนำสือ่ดิจิทัลประกอบบทเรียนออนไลน์ (LMS) 
ส ำหรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำโลกและอวกำศ ระดับมัธยมศกึษำ
ตอนปลำย 

25 ชุด 113,000  113,000                     -      

      โครงกำรย่อย 1.7 กำรวิจัยและพัฒนำสื่อดิจิทลัเพือ่ยกระดบักำรเรยีนกำร
สอนวิชำวิทยำศำสตร์ คณติศำสตร ์และเทคโนโลย ี

1 กลุ่ม/1 ชุด          36,000  36,000                     -      
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รายการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผลผลิต จัดสรรตามแหล่งเงินภายใน สสวท.  
ชื่อผู้รับผิดชอบ 

  รวม งบประมาณจากรฐั เงินกองทุน 

      โครงกำรย่อย 1.8 กำรพัฒนำสือ่ดิจิทัลประกอบหนังสือเรียน คู่มือครู 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ระดับประถมศึกษำ 

3 เลม่/10 ชุด/40 คลิป 490,000  490,000                     -      

      โครงกำรย่อย 1.9 กำรพัฒนำสือ่กำรเรียนรู้ออนไลน์ (LMS) ส ำหรบักำร
จัดกำรเรียนรู้รำยวิชำพื้นฐำนคณติศำสตร์ชั้นประถมศกึษำ 

10 บทเรียน          200,000  200,000                     -     

      โครงกำรย่อย 1.10 กำรพัฒนำบทเรียนออนไลน์ (LMS) ส ำหรับกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนวิชำคณิตศำสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น 

31 บทเรียน 1,105,000  313,000  792,000    

      โครงกำรหลกั 1.11 กำรพัฒนำบทเรียนออนไลน์ (LMS) ส ำหรบักำร
จัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำคณิตศำสตร์ ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 

16 บทเรียน 10,000  10,000                     -      

      โครงกำรย่อย 1.12 กำรพัฒนำ Chatbot เสริมสรำ้งกำรเรียนรู้
คณิตศำสตร์  ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 

1 ชุด/1 บท 44,000  44,000                     -      

      โครงกำรย่อย 1.13 กำรพัฒนำสื่อดิจิทลัประกอบบทเรียนออนไลน์ (LMS) 
ส ำหรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำออกแบบและเทคโนโลยี ระดับ
มัธยมศึกษำ 

5 เรื่อง 456,000  456,000                     -      

      โครงกำรย่อย 1.14 กำรพัฒนำสื่ออุปกรณ์ต้นแบบประกอบกำรเรียนรู้
รำยวิชำกำรออกแบบและเทคโนโลยี 

6 เกม/2 ชุด 624,000  624,000                     -      

      โครงกำรย่อย 1.15 กำรพัฒนำสื่อเสรมิกลุม่สำระกำรเรียนรูว้ิทยำศำสตร์ 
คณิตศำสตร์ และเทคโนโลยี ในรูปแบบดิจิทลั 

3 รำยงำน/1 แหลง่/18 
แผน/1 ชิ้น 

500,000  500,000                     -      
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รายการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผลผลิต จัดสรรตามแหล่งเงินภายใน สสวท.  
ชื่อผู้รับผิดชอบ 

  รวม งบประมาณจากรฐั เงินกองทุน 

      โครงกำรย่อย 1.16 กำรผลิตสื่อต้นแบบและอุปกรณ์ประกอบกำรเรยีนรู้
วิทยำศำสตร์ คณติศำสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสนับสนนุงำนวิชำกำร 

200 รำยกำร 475,000  475,000                     -      

      โครงกำรย่อย 1.17 กำรพัฒนำหลักสูตร สื่อ และกระบวนกำรจัดกำร
เรียนรู้ที่เน้นกำรคดิวิเครำะห์ กำรแก้ปัญหำ และกระตุ้นให้เกิดและใช้ควำมคิด
สร้ำงสรรค์อยำ่งเป็นระบบ เพื่อโรงเรียนวิทยำศำสตรพ์ลังสบิ 

4 เลม่/76 คน/95 ร.ร./  
1 ฉบบั 

1,200,000  1,200,000                     -      

      - โครงการหลัก 2 การพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ การแก้ปญัหา และกระตุ้นให้เกิดและใช้
ความคิดสร้างสรรค์ อย่างเป็นระบบและสามารถน าไปใช้ศึกษาต่อเปน็
นักนวัตกร ตามแนวทาง KOSEN 

1 หลักสูตร/120 คน 
 - ผู้ที่เข้ารับการพัฒนามี
ความรู้ความสามารถ
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

ร้อยละ 80  

292,000  292,000                     -    รอง ผอ.พรชัย อินทร์ฉาย 

      โครงกำรย่อย 2.1 กำรพัฒนำหลักสตูร สือ่และกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้
ตำมแนวทำงโคเซ็น 

1 ฉบบั/120 คน 292,000  292,000                     -      

      - โครงการหลัก 3  การพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการ
เรียนรู้    ท่ีเน้นการคิดวิเคราะห์ การแก้ปญัหา และกระตุ้นให้เกิดและใช้
ความคิดสร้างสรรค์ อย่างเป็นระบบ ส าหรับพัฒนาและส่งเสริมผู้มี
ความสามารถพิเศษ (ปี 65 ไม่ด าเนินงาน เนื่องจากท าครบทุกชั้นปีแล้ว) 
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รายการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผลผลิต จัดสรรตามแหล่งเงินภายใน สสวท.  
ชื่อผู้รับผิดชอบ 

  รวม งบประมาณจากรฐั เงินกองทุน 

      - โครงการหลัก 4 การวิจัย วัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรู้         
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระดบัประเทศ และระดบั
นานาชาติ  

 12 ฉบับ 
 - ข้อเสนอแนะเชงิ
นโยบายและเชิงปฎิบัติ
การเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของประเทศ 1 
ฉบับ 

10,130,000  10,130,000                     -    ผอ.ส านัก นันทวนั สมสุข 

      โครงกำรย่อย 4.1 กำรประเมินผลกำรจัดกำรเรียนรู้ด้ำนคณติศำสตร์ 
วิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยีร่วมกับนำนำชำต ิ

1ชุด/280 ร.ร./1 ฉบับ 6,780,000  6,780,000                     -      

      โครงกำรย่อย 4.2 กำรพัฒนำเครื่องมือในกำรสอบคัดเลือกนกัเรียนเข้ำ
ศึกษำต่อระดับอุดมศึกษำตำมแนวทำง กำรจัดกำรเรียนกำรสอนของ สสวท. 

27 ฉบับ 3,350,000  3,350,000                     -      

      - โครงการหลัก 5 การวิจัยติดตามการใช้หลักสูตร สื่อการเรียนรู้ และ
พัฒนาเกณฑ์การประเมินสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี (ปี 65 ไม่ด าเนินงาน เนือ่งจากวิจัยติดตามครบทุกชั้นปีแลว้) 

      

        2.1.2 ยุทธศาสตร์ 2 ขับเคลือ่นการพัฒนาและยกระดับการเรียนการ
สอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยี และสถานศึกษาผ่าน
เครือข่าย สสวท. ให้มีคุณภาพทั่วประเทศอย่างเป็นระบบ 

  33,365,100  33,365,100                     -      

      - โครงการหลัก 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเครือข่าย เพื่อขยาย
การให้บริการหลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ของ สสวท. (ปี 65 
รวมกับหลัก 11 ร.ร.คุณภาพฯ) 
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รายการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผลผลิต จัดสรรตามแหล่งเงินภายใน สสวท.  
ชื่อผู้รับผิดชอบ 

  รวม งบประมาณจากรฐั เงินกองทุน 

      - โครงการหลัก 7 การพัฒนาศักยภาพครูแกนน าและบุคลากรทางการ
ศึกษา เพื่อขยายผลการให้บริการวิชาการด้านหลักสูตร สื่อและ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ของ สสวท. (ปี 65 รวมกับหลกั 11 ร.ร.คุณภาพ) 

      

      - โครงการหลัก 8 การพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร ์และ
เทคโนโลยีและบคุลากรทางการศึกษา ในโรงเรียนโครงการพระราชด าร ิ         

 410 คน 2,172,000  2,172,000                     -    รอง ผอ.พรชัย อินทร์ฉาย 

ผช.กุศลิน มุสิกลุ   

        โครงกำรยอ่ย 8.1 กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมโครงกำรใน
พระรำชด ำริสมเดจ็พระกนิษฐำธิรำชเจ้ำกรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสดุำฯ 
สยำมบรมรำชกุมำร ี

410 คน (214 ร.ร.) 300,000  300,000                     -      

        โครงกำรยอ่ย 8.2 กำรพัฒนำครูในโรงเรียนวังไกลกงัวลและโรงเรียนใน
พื้นที่ใกล้เคียงในกำรจัดกำรเรียนรู้ดำ้นวิทยำศำสตร ์และคณิตศำสตร ์

30 คน 128,000  128,000                     -      

        โครงกำรยอ่ย 8.3 กำรพัฒนำบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สื่อและ
กระบวนกำรเรียนรู้ในระดับปฐมวัยตำมแนวทำงสะเตม็ศึกษำและโครงกำรบำ้น
นักวิทยำศำสตร์น้อย 

1,720 คน 1,744,000  1,744,000                     -      

      - โครงการหลัก 9 การปรบัการเรียนเปลี่ยนการสอนของครู
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ตามแนวทาง 
สสวท.   

 50,000 คน 
 - ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ผ่านการ
อบรมสามารถจัดการ
เรียนรู้ตามแนวทาง 
สะเต็ม ร้อยละ 80 

5,114,400  5,114,400                     -    รอง ผอ.พรชัย อินทร์ฉาย 
ผช.กุศลิน มุสิกลุ 
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รายการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผลผลิต จัดสรรตามแหล่งเงินภายใน สสวท.  
ชื่อผู้รับผิดชอบ 

  รวม งบประมาณจากรฐั เงินกองทุน 

        โครงกำรยอ่ย 9.1 กำรปรับกำรเรียนเปลี่ยนกำรสอนของครูวิทยำศำสตร์ 
คณิตศำสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษำ เพื่อพัฒนำสมรรถนะของผู้เรียนตำม
ช่วงวัย 

50,000 คน/1 หลกัสูตร       2,800,000  2,800,000                     -      

        โครงกำรยอ่ย 9.2 กำรส่งเสริมและสนบัสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ด้ำนวิทยำศำสตรส์ิ่งแวดล้อมตำมแนวทำง สสวท. 

100 แห่ง /1,500 คน 2,314,400  2,314,400                     -      

      - โครงการหลัก 10 การส่งเสรมิการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) 24 รายการ/16,200 คน 
 - หลักสูตร สื่อ และ
กระบวนการจัดการเรียนรู้
วิทยาการค านวณระดับ
ประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา
สามารถน าไปใช้ไดจ้ริง ร้อย
ละ 100 
 - ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ผ่านการอบรม
สามารถจัดการเรียนรู้ด้าน
วิทยาการค านวณได้จริงใน

สถานศึกษา ร้อยละ 70  

     10,000,000  10,000,000                     -    ผอ.ส านัก ศรเทพ วรรณรัตน์ 

        โครงกำรยอ่ย 10.1 กำรส่งเสริมกำรเรียนภำษำคอมพิวเตอร์ (Coding) 24 รำยกำร/16,200 คน      10,000,000  10,000,000                     -      
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รายการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผลผลิต จัดสรรตามแหล่งเงินภายใน สสวท.  
ชื่อผู้รับผิดชอบ 

  รวม งบประมาณจากรฐั เงินกองทุน 

      - โครงการหลัก 11 การยกระดับคุณภาพโรงเรยีนระดับอ าเภอดา้น
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลย ี

1,500 โรงเรียน/7,000 คน 
(สะสม) 
 - โรงเรียนคุณภาพที่
สามารถจัดการเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยีในระดับดี
มาก ตามเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ 
สสวท. ร้อยละ 50 

8,933,000  8,933,000                     -    รอง ผอ.พรชัย อินทร์ฉาย 

        โครงกำรยอ่ย 11.1 กำรยกระดับคุณภำพโรงเรยีนระดับอ ำเภอดำ้น
วิทยำศำสตร์ คณติศำสตร์ และเทคโนโลยี 

1,500 โรงเรียน(สะสม)/
2,500 คน (6,500 คนสะสม) 

8,080,000  8,080,000                     -      

        โครงกำรยอ่ย 11.2 กำรพัฒนำครูผู้สอนวิชำชวีวิทยำ โดยมุง่เนน้พัฒนำ
ครูแกนน ำ สควค. 

80 คน 75,000  75,000                     -      

        โครงกำรยอ่ย 11.3 กำรพัฒนำครูพี่เลี้ยงด้ำนกำรจดักำรเรียนรู้วชิำเคมี
ผ่ำนระบบออนไลน์ โดยมุ่งเน้นครู สควค. 

77 คน/2 หลกัสูตร 30,000  30,000                     -      

        โครงกำรยอ่ย 11.4 กำรพัฒนำหลกัสูตรอบรมครูออนไลน์ ส ำหรบัครู
ระดับปฐมวัยและครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ระดับประถมศึกษำถึง
ระดับมัธยมศกึษำ 

500 คน/5 หลักสตูร 30,000  30,000                     -      

        โครงกำรยอ่ย 11.5 กำรพัฒนำแนวทำงกำรพัฒนำหลกัสูตรเพื่อเพิ่มพูน
สมรรถนะครูพี่เลี้ยง ครูแกนน ำ และวิทยำกรดำ้นกำรสอนที่เน้นสมรรถนะ
คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี 

1  เลม่ 68,000  68,000                     -      
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รายการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผลผลิต จัดสรรตามแหล่งเงินภายใน สสวท.  
ชื่อผู้รับผิดชอบ 

  รวม งบประมาณจากรฐั เงินกองทุน 

        โครงกำรยอ่ย 11.6 กำรพัฒนำฐำนข้อมลูและขยำยบริกำรระบบ
ฐำนข้อมูลเครอืข่ำยทำงกำรศึกษำ สสวท. 

3,000 รำยกำร 500,000  500,000                     -      

        โครงกำรยอ่ย 11.7 กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
วิทยำศำสตร์ คณติศำสตร์ และเทคโนโลยี ในโรงเรียนดำรำคำม ภำยใตก้ำร
ดูแล สสวท. 

10 คน 150,000  150,000                     -      

      - โครงการหลัก 12 การเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่
ส าหรับการเรียนรูศ้ตวรรษที่ 21 

 1,000 คน 
 - ครูที่ได้รับการพัฒนามี
ทักษะและความสามารถ
ในการจัดการเรียนรู้เชิง
สมรรถนะส าหรับศตวรรษ
ท่ี 21 ร้อยละ 80 

7,145,700  7,145,700                     -    รอง ผอ.พรชัย อินทร์ฉาย 

       โครงกำรย่อย 12.1 กำรเพิ่มศกัยภำพครูให้มสีมรรถนะของครูยุคใหม่
ส ำหรับกำรเรียนรูศ้ตวรรษที่ 21 โดยกำรจัดกำรเรียนรู้ฐำนสมรรถนะ 

1 กลุ่ม (38 แห่ง)/2,050 
คน/1 หลักสูตร 

3,400,000  3,400,000                     -      

       โครงกำรย่อย 12.2 กำรพัฒนำนวัตกรรมกำรศึกษำในพื้นที่นวัตกรรม
กำรศึกษำ 

1 ฉบบั/8 ชิ้น 3,080,000  3,080,000                     -      

       โครงกำรย่อย 12.3 กำรศึกษำต้นแบบกำรจัดกำรเรียนรู้หลักสตูรฐำน
สมรรถนะโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน 

96 คน/1 หลกัสูตร 597,300  597,300                     -      

       โครงกำรย่อย 12.4 กำรสร้ำงควำมร่วมมอืนำนำชำติเพื่อส่งเสริมกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนในศตวรรษท่ี 21 

200 คน/4 เครือขำ่ย 68,400  68,400                     -      
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รายการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผลผลิต จัดสรรตามแหล่งเงินภายใน สสวท.  
ชื่อผู้รับผิดชอบ 

  รวม งบประมาณจากรฐั เงินกองทุน 

        2.1.3 ยุทธศาสตร์ 3 ขับเคลือ่นกระบวนการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร ์คณติศาสตร์และเทคโนโลยีให้เน้นความเข้าใจ ลงมือ
ปฏิบัตกิาร และสามารถน าไปใชจ้รงิทั้งในและนอกระบบ ตามแนวทาง 
สสวท. 

  3,579,600  3,579,600                     -      

      - โครงการหลัก 13 การพัฒนาและขยายบริการของศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลฯ 
(ปี 65 รวมกับหลกั 14 แพลตฟอร์ม) 

          

      - โครงการหลัก 14 การพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู ้  2 ระบบ/10 ล้านราย 
 - ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งาน IPST 
LEARNING SPACE 
ระดับ 4 

3,579,600  3,579,600                     -    ผอ.ส านัก ศรเทพ วรรณรัตน์ 

         โครงกำรยอ่ย 14.1 กำรส่งเสริมและสนับสนุนระบบจัดกำรเรียนรู้แบบ
ออนไลน ์

10 โรงเรียน/150 คน 279,600  279,600                     -      

        โครงกำรยอ่ย 14.2 กำรบริหำรจดักำรเพื่อให้บริกำรศูนย์เรียนรูด้จิิทัล
ด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์และเทคโนโลยี (IPST Learning Space) 

2 ฉบบั 3,300,000  3,300,000                     -      

      - โครงการหลัก 15 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้เครื่องมือในการสอบ
คัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ตามแนวทาง สสวท. (Science and Mathematics Literacy) (ปี 65 
รวมกับหลัก 4 วจิัย วัดผลและประเมินผล) 
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รายการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผลผลิต จัดสรรตามแหล่งเงินภายใน สสวท.  
ชื่อผู้รับผิดชอบ 

  รวม งบประมาณจากรฐั เงินกองทุน 

        2.1.4 ยุทธศาสตร์ 4 เร่งรัด พัฒนา และส่งเสริม ผู้มีความสามารถ
พิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อเป็นก าลังในการ
พัฒนาประเทศดว้ยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตามนโยบาย
ประเทศไทย 4.0 

  30,905,300  30,905,300                     -      

      - โครงการหลัก 16 การบริหารการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) 

  2,000,000  2,000,000                     -    ผช.นวลวรรณ สงวนศักดิ ์

       โครงกำรย่อย 16.1 กำรพัฒนำและสง่เสริมกำรผลิตครูที่มีควำมสำมำรถ
พิเศษทำงวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร ์

2 ฉบบั 2,000,000  2,000,000      

      - โครงการหลัก 17 การบริหารการพัฒนาและส่งเสริมผู้มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(พสวท.) 

 1,344 คน 
 - ผู้มีความสามารถ
พิเศษที่ได้รับการพัฒนา
และส่งเสริมตามเกณฑ์ที่
ก าหนด ร้อยละ 80 

15,914,300  15,914,300                     -    ผช.นวลวรรณ สงวนศักดิ ์

        โครงกำรยอ่ย 17.1 กำรสรรหำ พัฒนำ และวิจยัเพื่อส่งเสริมศักยภำพ
ผู้รับทุน พสวท. และกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งเครือข่ำย พสวท. 

1,673 คน/5 ฉบับ 15,914,300  15,914,300                     -      

      - โครงการหลัก 18 โอลิมปิกวชิาการ   200 คน 5,000,000  5,000,000                     -    ผช.นวลวรรณ สงวนศักดิ ์

        โครงกำรยอ่ย 18.1 กำรพัฒนำนักเรียนและจดัส่งผู้แทนประเทศไทยไป
แข่งขันคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์โอลิมปิกระหวำ่งประเทศ  

200 คน 5,000,000  5,000,000                     -      
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รายการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผลผลิต จัดสรรตามแหล่งเงินภายใน สสวท.  
ชื่อผู้รับผิดชอบ 

  รวม งบประมาณจากรฐั เงินกองทุน 

      - โครงการหลัก 19 การพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย ี

 6,000 คน 
 - นักเรียนที่ได้รับการ
พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ ผ่าน
เกณฑ์การเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 80 

7,991,000  7,991,000                     -    ผช.นวลวรรณ สงวนศักดิ ์

        โครงกำรยอ่ย 19.1 กำรพัฒนำและขยำยผลอจัฉริยภำพทำงวิทยำศำสตร์
และคณิตศำสตร์ ส ำหรับเยำวชน 

6,000 คน 7,991,000  7,991,000                     -      

      - โครงการหลัก 21 การขยายฐานการพัฒนาผูม้ีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีู่แผนการพัฒนากาลังคนตามนโยบาย
ประเทศไทย 4.0 (ใช้งบประมาณจาก สพฐ. โครงการวิทย์พลงัสบิ) 

      

        2.1.5 ยุทธศาสตร์ 5 ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรและประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพิ่มการยอมรับ สสวท. ในฐานะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ของ
เยาวชนให้ทันสมยั  

  13,260,200  12,548,200  712,000    

      - โครงการหลัก 22 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มีความรู้ 
ความสามารถ และสมรรถนะตามกลุ่มงานอย่างเป็นระบบ (ปี 65 ใช้
เงินกองทุนเพื่อนวัตกรรมฯ) 
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รายการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผลผลิต จัดสรรตามแหล่งเงินภายใน สสวท.  
ชื่อผู้รับผิดชอบ 

  รวม งบประมาณจากรฐั เงินกองทุน 

      - โครงการหลัก 23 การพัฒนาการบริหารจัดการ สสวท. ทุก มิติ ให้มี
มาตรฐานเทียบเคียงเกณฑ์ TQA 

  2,804,500   2,804,500                     -    ผช.สกรณ์ ชุณหะโสภณ 

        โครงกำรยอ่ย 23.1 กำรพัฒนำกำรบรหิำรจัดกำรองค์กรตำมระบบ
คุณภำพและธรรรมำภิบำล 

7 ฉบับ 2,804,500  2,804,500                     -      

      - โครงการหลัก 24 การพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อขยายขีด
ความสามารถในการบริหารจัดการองค์กร และการบริการในรูปแบบดิจิทัล
ตามนโยบายรัฐบาลดิจิทลั 

  7,582,200  7,582,200                     -    ผช.ชัยวุฒิ เลิศวนสิริวรรณ 

        โครงกำรยอ่ย 24.1 กำรให้บริกำรระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อขยำย
ขีดควำมสำมำรถในกำรบริหำรจดักำรองค์กร 

21 ระบบ/4 งำน 7,182,200  7,182,200                     -      

        โครงกำรยอ่ย 24.2 กำรสนับสนุนกำรพัฒนำส ำนักงำนดิจิทัล 3 งำน 400,000  400,000                     -      

      - โครงการหลัก 25 การประชาสัมพันธ์เชงิรุกเพื่อให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจในการทางานของ สสวท. และสร้างความตระหนักรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์  

  2,803,500  2,091,500  712,000 ผช.ชัยวุฒิ เลิศวนสิริวรรณ 

        โครงกำรยอ่ย 25.1 กำรส่งเสริมภำพลักษณ์ สสวท. ในกำรเป็นผูน้ำด้ำน
กำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์ คณติศำสตร์และเทคโนโลยี  

345 ชิ้น/700 เล่ม 1,277,000  565,000  712,000    

        โครงกำรยอ่ย 25.2 กำรสร้ำงควำมตระหนกัและเผยแพรผ่ลงำนของ 
สสวท. 

331,000 คน 1,526,500  1,526,500                     -      
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รายการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผลผลิต จัดสรรตามแหล่งเงินภายใน สสวท.  
ชื่อผู้รับผิดชอบ 

  รวม งบประมาณจากรฐั เงินกองทุน 

      - โครงการหลัก 26 การจัดตั้งสถาบันพฒันาหลักสูตรและการเรียนรู้ 
(สพลร.) 

  70,000  70,000  - รอง ผอ.พรชัย อินทร์ฉาย 

        โครงกำรยอ่ย 26.1 กำรจัดตัง้สถำบันพัฒนำหลักสตูรและกำรเรยีนรู้ 
(สพลร.) 

1 ฉบบั 70,000  70,000                     -      

   2.2 งบบริหารงานประจ า   62,789,700  7,730,000  55,059,700  รอง ผอ.พรชัย อินทร์ฉาย 
ผช.สกรณ์ ชุณหะโสภณ 
ผช.ชัยวุฒิ เลิศวนสิริวรรณ 
ผช.นวลวรรณ สงวนศักดิ ์

       - สำธำรณูปโภค 12 เดือน 4,286,600  4,286,600                     -    

       - กำรด ำเนินงำนของฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลและพฒันำองค์กร 326 คน 13,788,200  3,443,400  10,344,800  

       - กำรด ำเนินงำนของฝ่ำยยุทธศำสตร์ แผนและประกันคุณภำพ 3 แผน/24 ฉบับ 100,000                    -    100,000  

       - กำรด ำเนินงำนของฝ่ำยกิจกำรนำนำชำติ 8 งำน 3,000                    -    3,000   

       - กำรด ำเนินงำนของฝ่ำยกฎหมำย   8 คด ี 385,700                    -    385,700    

       - กำรด ำเนินงำนของฝ่ำยบริหำรทั่วไป 12 เดือน 6,400,000  - 6,400,000    

       - กำรด ำเนินงำนของส่วนอำคำรสถำนทีแ่ละยำนพำหนะ 12 เดือน 11,145,400  - 11,145,400    

       - กำรด ำเนินงำนของฝ่ำยกำรเงนิและบัญชี   12 เดือน 879,000                    -    879,000    

       - กำรด ำเนินงำนของฝ่ำยจัดซื้อและพัสดุ 12 เดือน 685,000                    -    685,000    

       - กำรด ำเนินงำนฝำ่ยบริกำรวิชำกำรและบริหำรทรัพย์สิน  17 งำน 1,810,200                    -    1,810,200    

       - กำรด ำเนินงำนของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน  3 เลม่                -                      -                       -      

       - กำรด ำเนินงำนฝำ่ยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนรู ้ 2 กจิกรรม 354,000                    -    354,000    
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รายการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผลผลิต จัดสรรตามแหล่งเงินภายใน สสวท.  
ชื่อผู้รับผิดชอบ 

  รวม งบประมาณจากรฐั เงินกองทุน 

       - กำรด ำเนินงำนฝำ่ยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 661 เครื่อง/ 477 สิทธิ ์ 19,836,500                    -    19,836,500    

       - กำรสนบัสนุนงบประมำณให้หน่วยงำนภำยนอก 3 หน่วยงำน 3,116,100                    -    3,116,100    

   2.3 งบทุนการศึกษา 1,685 คน 
 - ผู้มีความสามารถ
พิเศษที่ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรที่
ก าหนด ร้อยละ 85 

890,557,400  890,557,400                     -    ผช.นวลวรรณ สงวนศักดิ์ 

   2.4 งบมูลนิธิ สอวน. 10,362 คน 170,000,000  170,000,000                     -    ผช.นวลวรรณ สงวนศักดิ์ 

   2.5 งบลงทุน   4,342,000  - 4,342,000  ผช.ชัยวุฒิ เลิศวนสิริวรรณ 
ผช.นวลวรรณ สงวนศักดิ์ 
ผอ.ส านัก ศรเทพ วรรณรัตน์ 

       - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   3,842,000  - 3,842,000  

        (1) กำรปรบัปรุงระบบกำรสอบออนไลน ์(Online Testing System) 
(ต่อเนื่องปี) 

1 ระบบ 342,000  - 342,000  

        (2) จ้ำงพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อบริหำรจดักำรทุนกำรศึกษำ 
(ต่อเนื่อง)    

8 ระบบ 3,000,000                    -    3,000,000    

        (3) กำรพัฒนำระบบรับสมัครสอบออนไลน ์ 1 ระบบ 500,000                    -    500,000    

       - ครุภัณฑ์อื่น   500,000                    -    500,000    

        (1) ครุภัณฑ์ตำมควำมต้องกำรของหน่วยงำน 29 หน่วยงำน  500,000                    -    500,000   

รวม (ไม่รวมงบส ารอง)    1,500,334,300  1,312,215,600  188,118,700    

3. งบส ารอง   11,881,300                    -    11,881,300    

รวม    1,512,215,600  1,312,215,600  200,000,000    
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รายการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผลผลิต จัดสรรตามแหล่งเงินภายใน สสวท.  
ชื่อผู้รับผิดชอบ 

  รวม งบประมาณจากรฐั เงินกองทุน 

เงินกองทุนเพื่อนวัตกรรมและการพัฒนา สสวท.  7,330,000                    -    7,330,000  ผช.สกรณ์ ชุณหะโสภณ 

ผอ.ส านัก ศรเทพ วรรณรัตน์  
 (1) โครงกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรจดักำรเรียนรู้แบบออนไลน ์ 3 ระบบ/1 แอปพลิเคชัน 1,350,000  - 1,350,000    

 (2) โครงกำรพัฒนำสื่อต้นแบบนวัตกรรมเทคโนโลยีแชทบอท 4 ชิ้น 1,800,000  - 1,800,000    

 (3) โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรและเสริมสร้ำงควำมผูกพัน 2,326 รำย 4,180,000  - 4,180,000    

รวมทั้งสิ้น     1,519,545,600  1,312,215,600  207,330,000    
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โครงการหลักที่ 1 

1. ชื่อโครงการ พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา
และกระตุ้นให้เกิดและใช้ความคิดสร้างสรรค์ และสามารถน าไปใช้ได้จริง

2. ลักษณะโครงการ  ใหม่  ต่อเนื่อง  

3. ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง เป้าหมายท่ีเกี่ยวข้อง ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

เป้าหมายที่ 1 คนไทยเป็น
คนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อม
ส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21  
เป้าหมายที่ 2 สังคมไทยมี
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อและ
สนับสนุน ต่อการพัฒนาคน
ตลอดช่วงชีวิต 

ประเด็นที่ 4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 ประเด็นย่อยที่ 4.2.2 ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี

มีวินัย พัฒนาทักษะความสามารถการเรียนรู้ที่สอดรับกับทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 
ประเด็นท่ี 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรยีนรู้ ที่ตอบสนอง            
ต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 ประเด็นย่อยที่ 4.3.1 การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อ

ต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 
 ประเด็นย่อยที่ 4.3.2 การเปลีย่นโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครู

ยุคใหม ่
 ประเด็นย่อยที่ 4.3.3 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัด

การศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 
 ประเด็นยอ่ยที่ 4.3.4 การพัฒนาระบบการเรยีนรูต้ลอดชีวิต
ประเด็นย่อยที่ 4.3.6 การวางพื้นฐานระบบรองรบัการเรียนรู้
โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอรม์

4. ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์

ชาติที่เกี่ยวข้อง 
เป้าหมายท่ีเกี่ยวข้อง ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

แผนย่อย 1 การปฏริูป
กระบวนการเรียนรู้ที่
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21 

เป้าหมายที่ 1 คนไทย
ได้รับการศึกษาที่มีคณุภาพ
ตามมาตรฐาน มีทักษะการ
เรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็น
ของโลกศตวรรษที่ 21 
สามารถเข้าถึงการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
 ประเด็นย่อยที่ 4.2.2 ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี มี

วินัย พัฒนาทักษะความสามารถการเรียนรู้ที่สอดรับกับทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 
ประเด็นท่ี 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรยีนรู้ ที่ตอบสนอง 
ต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 ประเด็นย่อยที่ 4.3.1 การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อ

การพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 
 ประเด็นย่อยที่ 4.3.2 การเปลีย่นโฉมบทบาท “ครู”ให้เป็นครูยคุ

ใหม ่
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติที่เกี่ยวข้อง 

เป้าหมายท่ีเกี่ยวข้อง ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

 ประเด็นย่อยที่ 4.3.3 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัด
การศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 
 ประเด็นยอ่ยที่ 4.3.4 การพัฒนาระบบการเรยีนรูต้ลอดชีวิต 
ประเด็นย่อยที่ 4.3.6 การวางพื้นฐานระบบรองรบัการเรียนรู้                 
โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอรม์ 

5. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เป้าหมายท่ีเกี่ยวข้อง แนวทางที่เกี่ยวข้อง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1                       
การเสรมิสรา้งและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ 

เป้าหมายที่ 2 คนใน
สังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ 
ความรู้ และความสามารถ
เพิ่มขึ้น 

เป้าหมายที่ 3 คนไทยได้รับ
การศึกษาที่มีคณุภาพสูงตาม
มาตรฐานสากล และสามารถ
เรียนรูด้้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

แนวทางการพัฒนา 3.2  พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้
และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 

 3.2.1 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะ ทางสมองและ
ทักษะทางสังคมที่เหมาะสม 

 3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรคม์ีทักษะการทางานและการใช้
ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 

แนวทางการพัฒนา 3.3  ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรูต้ลอดชีวิต 

 3.3.1 ปรับหลักสูตรการผลิตครูทีเ่น้นสมรรถนะมีจิตวิญญาณ
ความเป็นครู เป็นผู้แนะน า และสามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน 
3.3.6 จัดท าสื่อการเรียนรู้ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้งาน
ผ่านระบบอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ง่าย 
สะดวก ทั่วถึง ไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ และใช้มาตรการทางภาษีจูง
ใจให้ภาคเอกชนผลิตหนังสือ สื่อการอ่าน และการเรียนรู้ที่มีคณุภาพ
และราคาถกู 

6. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
นโยบายหลักข้อที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
นโยบายเร่งด่วน เรื่องที่ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 

7. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สสวท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นปฏิบัติการและการสร้างความเข้าใจ             
ในระดับท่ีเหมาะสมกับนักเรียนแต่ละกลุ่ม โดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ 
เป้าประสงค์ หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี มีความ
ทันสมัย เน้นปฏิบัติการที่เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละกลุ่ม 
กลยุทธ์ พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา 
กระตุ้นให้เกิดและใช้ความคิดสร้างสรรค์สามารถน าไปใช้ได้จริง 
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ผลผลิต 
1. หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษา

ตอนปลาย มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ใช้ง่ายและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
2. หลักสูตร สื่อในรูปแบบดิจิทัล e-learning และ Mobile application มีความทันสมัย เข้าใช้ง่าย รวดเร็ว 

สามารถเผยแพร่ใช้ได้จริงและมีคุณภาพ  
ผลลัพธ์ นักเรียนไทยมีความรู้ ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่สามารถน าไปใช้
แก้ปัญหา การด ารงชีพและเป็นประชากรที่มีความรู้ นักวิชาชีพฐานดี 

8. หลักการและเหตุผล 
จากสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป รวมถึงมีการพ่ึงพาและใช้เทคโนโลยีมากขึ้น ทั้งในชีวิตประจ าวัน

และการศึกษา ประกอบกับรายงานผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศใน World  
Economic  Forum (WEF) - The Global Competitiveness Report 2012 - 2013 ได้จัดอันดับการศึกษา โดย
ประเทศไทยอยู่ในล าดับที่ 8 ในกลุ่มอาเซียนจึงถือว่ามีคะแนนต่ าสุด และผลสอบ PISA (การรู้เรื่องการอ่าน การรู้
เรื่องคณิตศาสตร์ การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์) ที่ผ่านมาประเทศไทยก็มีคะแนนต่ ากว่าค่าเฉลี่ย OECD สาเหตุส าคัญ
หนึ่ง คือ นักเรียนไทยขาดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา ขาดทักษะการอ่าน เขียน เน้นแต่การ
ท่องจ าเนื้อหา ข้อสอบ ดังนั้น สสวท. จึงได้วิจัยและพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
และทันสมัยขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยให้นักเรียนสามารถน าไปใช้ในการเรียนและพัฒนาสื่อดิจิทัลและเครื่องมือ
สนับสนุนการเรียนรู้แบบออนไลน์ที่ตอบสนองการเรียนรู้ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ที่จะช่วยให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองโดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ ท าให้การเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน รวมทั้งครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาสามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้
อย่างเหมาะสม เสริมสร้างพัฒนาการของผู้เรียน พร้อมทั้งจะเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีให้ดียิ่งขึ้น 

9. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมการใช้หลักสูตร สื่อ และกระบวนการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษา    

ขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ซึ่งเน้น             
การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และการน าไปใช้ 

10. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของโครงการหลัก 
10.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

1) หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ค่าเป้าหมาย   400 รายการ 

10.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
1) ร้อยละความพึงพอใจของผู้น าหลักสูตร สื่อ กระบวนการเรียนรู้ไปใช้ในระดับดีขึ้นไป 

 ค่าเป้าหมาย   ร้อยละ 80 

24



 
 

 
 

11. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์    นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ัวประเทศ 

12. สถานทีด่ าเนินการ ทั่วประเทศ 

13. ระยะเวลาด าเนินโครงการ   ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

14. วงเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565     จ านวน 9,659,500 บาท                  
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15. แผนการด าเนนิงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กิจกรรม 
เป้าหมาย/
งบประมาณ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

การพัฒนาหลักสตูร สื่อ และกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นการ คดิวิเคราะห ์การ
แก้ปญัหา และ กระตุน้ให้เกดิและใช้ความคดิ 
สร้างสรรคแ์ละสามารถน าไปใช้ไดจ้รงิ 

400  
รายการ 

4 
รายการ 

 
10  

รายการ 
2  

รายการ 
1  

รายการ 
92 

รายการ 
36 

รายการ 
12 

รายการ 
21 

รายการ 
19 

รายการ 
96 

รายการ 
107 

รายการ 

9,659,500 33,831 89,056 194,230 160,609 390,000 835,360 1,317,300 486,300 1,633,690 1,039,600 1,749,150 1,730,374 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 9,659,500 33,831 89,056 194,230 160,609 390,000 835,360 1,317,300 486,300 1,633,690 1,039,600 1,749,150 1,730,374 
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16. หน่วยงานรับผิดชอบกิจกรรมและหน่วยงานร่วมด าเนินงาน 

กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กิจกรรม 

หน่วยงานของ สสวท.  
ที่ร่วมด าเนินการ 

หน่วยงานภายนอก  
ที่ร่วมด าเนินการ 

หน่วยงาน 
บทบาท/ 
หน้าท่ี 

หน่วยงาน บทบาท/หน้าที ่

การพัฒนาหลักสตูร สื่อ และ
กระบวนการจัดการเรยีนรู้ทีเ่น้นการ 
คิดวิเคราะห์ การแก้ปญัหา และ 
กระตุ้นให้เกดิและใช้ความคดิ 
สร้างสรรคแ์ละสามารถน าไปใช้ไดจ้รงิ 

ส านักวิชาการ/ ฝา่ย 
ออกแบบและพัฒนา 
อุปกรณ ์

ฝ่าย 
นวัตกรรม 
เพื่อการ 
เรียนรู้  

ร่วมก าหนด 
แนวทางในการ 
จัดท าสื่อดิจิทลั 

เครือข่ายผูเ้ช่ียวชาญ 
จากโรงเรียนและ 
มหาวิทยาลยั 

- ร่วมยกร่าง 
- พิจารณาร่าง 
- ทดลองใช้ 

 

17. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
17.1 หัวหน้าโครงการ 
     1) ชือ่-สกุล ดร.วนิดา ธนประโยชน์ศักดิ์  โทรศัพท์ 02-392-4021 ต่อ 1407 
         E-mail address wtana@ipst.ac.th 
     2) ชื่อ-สกุล ดร.กุศลิน มุสิกุล    โทรศัพท์ 02-392-4021 ต่อ 1228 
         E-mail address kmusi@ipst.ac.th 
     3) ชื่อ-สกุล ดร.ศรเทพ วรรณรัตน์   โทรศัพท์ 02-392-4021 ต่อ 1269 
         E-mail address sornthep@ipst.ac.th 

        17.2 เลขานุการโครงการ 
     1) ชื่อ-สกุล ดร.กุศลิน มุสิกุล    โทรศัพท์ 02-392-4021 ต่อ 1228 
         E-mail address kmusi@ipst.ac.th 
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โครงการหลักที่ 2 

 

1. ช่ือโครงการ การพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู ท่ีเนนการคิดวิเคราะห การแกปญหา และ

กระตุนใหเกิดและใชความคิดสรางสรรค อยางเปนระบบและสามารถนำไปใชศึกษาตอเปนนักนวัตกร ตาม

แนวทาง KOSEN 

2. ลักษณะโครงการ  ใหม   ตอเนื่อง         

3. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 

ยุทธศาสตรชาติท่ีเกี่ยวของ เปาหมายท่ีเกี่ยวของ ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

ยุทธศาสตรชาติดานการ

พัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 เปาหมายท่ี 1 คนไทยเปน

คนดีคนเกง มีคณุภาพ พรอม

สำหรับวิถีชีวิต                  

ในศตวรรษท่ี 21   

 เปาหมายท่ี 2 สังคมไทย               

มีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือและ

สนับสนุนตอการพัฒนาคน

ตลอดชวงชีวิต 

 ประเด็นท่ี 4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

• ประเด็นยอยท่ี 4.2.2 ชวงวัยเรียน/วัยรุน ปลูกฝงความเปน  

คนดีมีวินัย พัฒนาทักษะความสามารถการเรียนรูท่ีสอดรับกับ

ทักษะในศตวรรษท่ี 21 

 ประเด็นท่ี 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการ

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

• ประเด็นยอยท่ี 4.3.1 การปรับเปลีย่นระบบการเรยีนรูใหเอ้ือ

ตอการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษท่ี 21 

• ประเด็นยอยท่ี 4.3.2 การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ใหเปนครูยุค

ใหม 

• ประเด็นยอยท่ี 4.3.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจดั

การศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 

ประเด็นยอยท่ี 4.3.4 การพัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต 

4. ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 
แผนแมบทภายใต

ยุทธศาสตรชาติท่ีเกี่ยวของ 
เปาหมายท่ีเกี่ยวของ ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

ดานการพัฒนาการเรียนรู ยุทธศาสตรชาติดานการ

พัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

เปาหมายท่ี1 คนไทยเปน

คนดี คนเกง มีคุณภาพ 

พรอมสำหรับวิถีชีวิตใน

ศตวรรษท่ี 21 

เปาหมายท่ี2 สังคมไทยมี

สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือและ

สนับสนุนตอการพัฒนาคน

ตลอดชวงชีวิต 

ประเด็นท่ี 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการ

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

4.3.1 การปรับเปลีย่นระบบการเรยีนรูใหเอ้ือตอการพัฒนาทักษะ

สำหรับศตวรรษท่ี 21 

4.3.2 การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ใหเปนครูยุคใหม 

4.3.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจดัการศึกษาในทุกระดับ ทุก

ประเภท 

4.3.4 การพัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต 

4.3.7 การสรางระบบการศึกษาเพ่ือเปนเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ

ประเด็นท่ี 4.4 การตระหนักถึงพหปุญญาของมนุษยท่ีหลากหลาย 
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แผนแมบทภายใต

ยุทธศาสตรชาติท่ีเกี่ยวของ 
เปาหมายท่ีเกี่ยวของ ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

4.4.1 การพัฒนาและสงเสรมิพหุปญญาผานครอบครัว                

ระบบสถานศึกษา สภาพแวดลอมรวมท้ังสื่อ 

4.4.2 การสรางเสนทางอาชีพ สภาพแวดลอมการทางานและระบบ

สนับสนุนท่ีเหมาะสมสาหรบัผูมคีวามสามารถพิเศษผานกลไกตาง ๆ 

5. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของ เปาหมายท่ีเกี่ยวของ แนวทางท่ีเกี่ยวของ 

ยุทธศาสตรท่ี 1              

การเสริมสรางและพัฒนา

ศักยภาพทุนมนุษย 

 เปาหมายท่ี 2 คนใน

สังคมไทยทุกชวงวัยมีทักษะ 

ความรู และความสามารถ

เพ่ิมข้ึน 

เปาหมายท่ี 3 คนไทยไดรับ

การศึกษาท่ีมีคณุภาพสูงตาม

มาตรฐาน สากลและสามารถ

เรียนรูดวยตนเองอยาง

ตอเน่ือง 

 แนวทางการพัฒนา 3.2  พัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะความรู 

และความสามารถในการดำรงชีวิตอยางมีคุณคา 

• 3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุนใหมีทักษะการคดิวิเคราะหอยาง

เปนระบบ มคีวามคิด สรางสรรค มีทักษะการทำงานและการใชชีวิต

ท่ีพรอมเขาสูตลาดงาน 

 แนวทางการพัฒนา 3.3  ยกระดับคณุภาพการศึกษาและการ

เรียนรูตลอดชีวิต 

• 3.3.1 ปรับหลักสูตรการผลติครท่ีูเนนสมรรถนะมจีิตวิญญาณความ

เปนครู เปนผูแนะนำและสามารถกระตุนการเรยีนรูของผูเรียน 

6. ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

นโยบายหลักขอท่ี 8 การปฏิรปูกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย 

นโยบายเรงดวน เรื่องท่ี 7 การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 

7. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร สสวท. ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 

ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนปฏิบัติการ และการสรางความเขาใจ     ใน

ระดับท่ีเหมาะสมกับนักเรียนแตละกลุม โดยใชเทคโนโลยีตาง ๆ 

เปาประสงค หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี มีความ

ทันสมัย เนนปฏิบัติการท่ีเหมาะสมกับนักเรียนแตละกลุม 

กลยุทธ พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบที่เนนการคิดวิเคราะห การแกปญหา 

กระตุนใหเกิดและใชความคิดสรางสรรคสามารถนำไปใชไดจริง 

ผลผลิต หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู และสามารถนำไปใชศึกษาตอเปนนักวิชาชีพชั้นสูงไดจริง ตาม

แนวทาง KOSEN 

ผลลัพธ ประเทศไทยมีนักวิทยาศาสตร นักวิจัย นักเทคโนโลยี นักนวัตกรและผูเชี ่ยวชาญดานวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร และเทคโนโลยีท่ีเพ่ิมข้ึนจากการสรางนักเรียน นักศึกษาท่ีมีความสามารถพิเศษ 

8. หลักการและเหตุผล 

สถาบัน KOSEN ของประเทศญี่ปุน กอตั้งเมื่อป พ.ศ. 2505 มีเปาหมายในการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองความ

ตองการของประเทศในดานอุตสาหกรรม และเปนกำลังสำคัญในการพัฒนาวิศวกรเพ่ือตอบสนองตอการเจริญเติบโต
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ทางเศรษฐกิจของประเทศ โดย KOSEN มุงเนนการผลิตวิศวกรดานนวัตกรรม (Innovative Engineer) และวิศวกร

เชิงปฏิบัติ (Practical Engineer) ที่สรางสรรคนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม ๆ เพื่อตอบสนองการแกไขปญหาตางๆ  

ซึ่งสถาบัน KOSEN จะเปนสถาบันการศึกษาที่เนนการปฏิบัติการและการวิจัย จัดการศึกษาดานวิศวกรรมศาสตร

หลักสูตร 5 ป โดยรับนักศึกษาตั้งแตอายุ 15 ป (เทียบเทา ม.4) และหลังจากจบหลักสูตร 5 ป นักศึกษาสามารถ

ศึกษาตอระดับ Advanced Course เปนเวลา 2 ป เพื่อไดรับวุฒิเทียบเทาปริญญาตรี  ซึ่งนักศึกษาสถาบัน KOSEN 

นั้นมีพื้นฐานวิชาการที่เขมแข็งดานคณิตศาสตร ฟสิกส วิศวกรรมศาสตร รวมถึงทฤษฎีที่เกี ่ยวของและการวิจัย                  

ในระดับเดียวกันกับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย และมีทักษะดานวิศวกรรมศาสตร คือ ไดรับการฝกทักษะระดับสูงกวา

นักศึกษาในมหาวิทยาลัยทั่วไป ดวยความสามารถในการรวมรวบขอมูลและการคิดวิเคราะหขั ้นสูง และมีการฝก

ประสบการณในการปฏิบัติการทางดานวิศวกรรมศาสตรและทักษะปฏิบัติในโรงงานอุตสาหกรรม และเนนวัฒนธรรม

การทำงานแบบ Monozukuri (คิดเปน-ทำเปน) ซึ ่งเมื ่อจบการศึกษาบัณฑิต KOSEN จึงเปนที ่ต องการของ

อุตสาหกรรมญี่ปุน และไดทำงานในภาคอุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศญี่ปุน และมีสวนหนึ่งเขาศึกษาตอในระดับ

ปริญญาตร ีโท และเอกในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศญ่ีปุน 

จากการยอมรับของภาคอุตสาหกรรมที่มีตอบัณฑิต KOSEN นั้น รัฐบาลไทยโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวง 

ศึกษาธิการ (นายแพทยธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป) จึงมอบหมายให สสวท. รวมกับ สพฐ. พัฒนาจัดตั้งสถาบันไทย

โคเซ็นท่ีมีมาตรฐานเดียวกันกับสถาบัน KOSEN ในประเทศญ่ีปุน  โดยประสานงานกับสถาบัน KOSEN ประเทศญี่ปุน 

และสถาบันรวมผลิตในการจัดทำหลักสูตร KOSEN ที่เนนวิชาคณิตศาสตร ฟสิกส และวิศวกรรมศาสตรและจัดการ

เรียนการสอน ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลาธนบุร ี โดยจัดตั ้งเปน สถาบันโคเซ็นแหงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจ าค ุณทหารลาดกระบัง                             

(สถาบันโคเซ็น สจล.) และ สถาบันโคเซ็นแหงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (สถาบันโคเซ็น มจธ.)                     

โดยหลักสูตรท่ีจัดข้ึน ณ สถาบันไทยโคเซ็นท้ังสองแหงดังเปนการศึกษาพิเศษตามแนวทาง KOSEN เพ่ือใหบัณฑิตของ

สถาบันไทยโคเซ็นมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามแนวทาง KOSEN และไดรับวุฒิที่ไดรับการยอมรับจากสถาบัน 

KOSEN ประเทศญี่ปุน และภาคอุตสาหกรรมในประเทศญี่ปุนและประเทศไทย โครงการนี้มีเปาหมายในการผลิต

บัณฑิตสถาบันไทยโคเซ็น มีจำนวนกวา 1,000 คนในระยะเวลา 13 ปเพื่อใหทันตอความตองการวิศวกรนักปฏิบัติ

และนวัตกรของภาคอุตสาหกรรม โดยแตละสถาบัน จะผลิตบัณฑิตจำนวน 3 สาขา ดังนี้ สถาบันโคเซ็น สจล. ผลิต 

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส วิศวกรรมคอมพิวเตอร และวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  และ สถาบันโคเซ็น มจธ. 

ผลิต วิศวกรรมอัตโนมัติ Bio-Engineering และ Agri-Engineering   ซึ่งหลักสูตรของสถาบันไทยโคเซ็นไดตอบโจทย 

9 อุตสาหกรรม จาก 10 อุตสาหกรรมตามนโยบายประเทศไทย 4.0 อันไดแก อุตสาหกรรมยานยนตแหงอนาคต 

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ อุตสาหกรรมหุนยนต อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส อุตสาหกรรมดิจิทัล 

อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ และอุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร  

นอกจากรวมจัดทำหลักสูตรและสนับสนุนจัดการศึกษาตามแนวทางโคเซ็นในสถาบันไทยโคเซ็นแลว สสวท.      

ยังรวมกับสถาบัน KOSEN ประเทศญี่ปุนในการจัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาอาจารยและบุคลากรทางการศึกษาตาม

แนวทาง KOSEN ซึ่งนอกจากจะเปนสรางความเขาใจในแนวทางการจัดการศึกษารูปแบบ KOSEN และนำมาปรับ/

ประยุกตใชในการจัดการศึกษาสำหรับครูและบุคลากรของสถาบันไทยโคเซ็นแลว ยังเปนการพัฒนา บุคลากรทางการ
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ศึกษาในหนวยงานท่ีเก่ียวของกับ KOSEN เชน สพฐ. หรือ สอศ. ซ่ึงทำใหบุคลากรไดรับทราบและเขาใจประเด็นหลัก

ของการศึกษารูปแบบ KOSEN และบุคลากรสามารถนำแนวทางการศึกษารูปแบบ ouh  ไปประยุกตในการจัดการ

เรียนรู ณ สถาบันของตน นอกจากนี้สถาบัน KOSEN ประเทศญี่ปุน มีจุดเดนในการใหการศึกษาดานอาชีพ หรือ 

Career Education สำหรับนักศึกษาทุกชั้นป ซึ่ง สสวท. จะไดรวมกับสถาบัน KOSEN และสถาบันไทยเซ็นในการ

ดำเนินการ career education ใหกับนักศึกษาของสถาบันไทยโคเซ็นและสรางความสัมพันธกับภาคอุตสาหกรรม

เพื่อเปนประโยชนตอบัณฑิตไทยโคเซ็นตอไป และเพื่อใหมีขอมูลการศึกษาตามแนวทาง KOSEN เพิ่มมากขึ้น สสวท. 

จึงไดรวมทำวิจัยรูปแบบการศึกษาของ KOSEN รวมการบริหารจัดการ ความสำเร็จของสถาบันดังกลาว เพื่อจัดทำ

เปนรายงานวิจัยดวย 

9. วัตถุประสงค 

(1) เพ่ือพัฒนาและสงเสริมศักยภาพบุคลากรในสถานศึกษา ใหสามารถจัดหลักสูตรและจัดการเรียนรู                

ตามแนวทาง KOSEN  

(2) เพ่ือดำเนินการ career education (การศึกษาเก่ียวกับอาชีพ) สำหรับนักศึกษาสถาบันไทยโคเซ็น                  

และดำเนินการวิจัยแนวทางการศึกษารูปแบบ KOSEN 

10. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายของโครงการหลัก 

10.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ   

(1) ครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรทางเทคโนโลยีท่ีผานการพัฒนาดวยหลักสูตรอบรมตามแนวทาง

โคเซ็น  

คาเปาหมาย  120 คน 

(2) รายงานวิจัย 

คาเปาหมาย  1 ชิ้น 

10.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ   

(1) ครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรดานเทคโนโลยีท่ีผานการอบรมตามแนวทางโคเซ็น สามารนำ

ความรูไปดาเนินการจัดการเรียนรู หรือ ตอยอดและพัฒนาสรางมูลคาเพ่ิมใหกับตนเอง สถานศึกษา หรือ 

สถานประกอบการ 

11. กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน 

(1) นักเรียนท่ีจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีผลการเรียนดีในวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ

ภาษาอังกฤษ ท่ีประสงคจะศึกษาดานวิศวกรรมศาสตร และมีความสนใจเปนนวัตกร วิศวกร 

(2) ครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรดานเทคโนโลยีท่ีสนใจการศึกษาหรือแนวทางวิจัยหรือแนว

ทางการปฏิบัติตามแนวทางโคเซ็น 

12. สถานท่ีดำเนินการ 

ฝายบริหารโครงการริเริ่ม ศูนยประสานงานไทยโคเซ็น (Thai KOSEN Coordination Center) และ 

KOSEN Education Center (KEC) ณ สสวท. และ สถาบันไทยโคเซ็น ท้ังสองแหง (สถาบันโคเซ็นแหงสถาบัน
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เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง และ สถาบันโคเซ็นแหงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

ธนบุรี) 

13. ระยะเวลาดำเนินโครงการ   ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

14. วงเงินงบประมาณ ป พ.ศ. 2565     จำนวน 292,000 บาท  
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15. แผนการดำเนนิงาน และแผนการใชจายงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กิจกรรม 
เปาหมาย/

งบประมาณ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

การพัฒนาหลักสูตร สื่อและกระบวนการ

จัดการเรียนรู ตามแนวทางโคเซ็น 

1 ฉบับ/ 

120 คน 
  30 คน    30 คน   60 คน  1 ฉบับ 

292,000 20,000 62,575 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,425 28,500 20,000 20,500 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 292,000 20,000 62,575 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,425 28,500 20,000 20,500 
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16. หนวยงานรับผิดชอบกิจกรรมและหนวยงานรวมดำเนินงาน 

กิจกรรม 

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กิจกรรม 

หนวยงานของ สสวท.  
ท่ีรวมดำเนินการ 

หนวยงานภายนอก  
ท่ีรวมดำเนินการ 

หนวยงาน 
บทบาท/ 
หนาท่ี 

หนวยงาน บทบาท/หนาท่ี 

การพัฒนาหลักสูตร สื่อและ

กระบวนการจดัการเรียนรู้ ตาม

แนวทาง KOSEN 

ฝ่ายบรหิาร

โครงการ 

ริเริม่ 

ฝ่ายบรหิาร

โครงการ 

ริเริม่ 

ร่วมออกแบบ

หลักสตูรแนวทาง 

KOSEN  

 

- มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีพระจอม

เกล้าธนบุร ี

- สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจา้

คุณทหาร

ลาดกระบัง 

- สพฐ. 

National Institute 

of Technology 

(NIT) 

ร่วมออกแบบ

หลักสตูรแนวทาง 

KOSEN 

 

-  

 

 

- ฝ่ายบริหาร

โครงการ 

ริเริม่ 

- ฝ่ายสื่อสาร

ภาพลักษณ์

องค์กร 

วางแผนและ

ประชาสมัพันธ์

สถาบัน Thai 

KOSEN 

- มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีพระจอม

เกล้าธนบุร ี

- สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจา้

คุณทหาร

ลาดกระบัง 

- สพฐ.  

- EEC 

- สถาน

เอกอัครราชทูต

ญี่ปุ่นประจำ

ประเทศไทย/JICA/

หอการค้าญี่ปุ่น 

(1) Nationa

l Institute of 

Technology (NIT) 

ร่วมประชาสัมพันธ์ 

และสร้างการรับรู้

เก่ียวกับสถาบัน

ไทยโคเซ็น 

 

 

ฝ่ายบรหิาร

โครงการ 

ริเริม่ 

1) ร่วมออกแบบ

การอบรมครูตาม

แนวทางโคเซ็น 

- มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีพระจอม

เกล้าธนบุร ี

- สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจา้

1) วิทยากร

หลักการอบรม 

(NIT) 

34



กิจกรรม 

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กิจกรรม 

หนวยงานของ สสวท.  
ท่ีรวมดำเนินการ 

หนวยงานภายนอก  
ท่ีรวมดำเนินการ 

หนวยงาน 
บทบาท/ 
หนาท่ี 

หนวยงาน บทบาท/หนาท่ี 

2) ร่วมเป�น

วิทยากรการ

อบรม 

3) บริหารจัดการ

การอบรม 

4) ดำเนินการ

เก็บข้อมูลและ

วิจัยผล 

5) ร่วม

ดำเนินการ 

Career 

Education 

 

คุณทหาร

ลาดกระบัง 

- สพฐ. 

- สอศ.  

- สถาน

เอกอัครราชทูต

ญี่ปุ่นประจำ

ประเทศไทย/ JICA 

(2) Nationa

l Institute of 

Technology (NIT) 

2) คัดเลือกผู้เข้า

อบรม (มจธ./

สจล./สอศ.) 

3) สนับสนุนการ

อบรม (หน่วยงาน

อ่ืน) 

4) ให้ความร่วมมือ

ในการเก็บข้อมูล

วิจัย 

5) ร่วมดำเนินการ 

career 

education 

สำหรับนักศึกษา 

 

17. ผูรับผิดชอบโครงการ 

19.1 หัวหนาโครงการ 

     1) ช่ือ-สกุล  ดร.พรชัย อินทรฉาย   โทรศัพท  0-2392-4021 ต่อ 1331 

         E-mail address  pinch@ipst.ac.th 

        19.2 เลขานุการโครงการ 

    1) ช่ือ-สกุล  ดร.นัฏฐพร รุจิขจร   โทรศัพท  0-2392-4021 ต่อ 1311 

        E-mail address  nruch@ipst.ac.th 
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โครงการหลักที่ 4 

 

1. ช่ือโครงการ วิจัย วัดผล และประเมินผลการจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 

ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 

2. ลักษณะโครงการ  ใหม   ตอเนื่อง         

3. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 

ยุทธศาสตรชาติท่ีเกี่ยวของ เปาหมายท่ีเกี่ยวของ ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

ยุทธศาสตรชาติดานการ

พัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

เปาหมายท่ี 1 คนไทยเปน

คนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอม

สำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21   

ประเด็นท่ี 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรยีนรูท่ีตอบสนองตอ              

การเปลีย่นแปลงในศตวรรษท่ี 21 

  ประเด็นยอยท่ี 4.3.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหาร 

จัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 

4. ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 
แผนแมบทภายใต

ยุทธศาสตรชาติท่ีเกี่ยวของ 
เปาหมายท่ีเกี่ยวของ ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

การพัฒนาการเรียนรู คนไทยเปนคนดี คนเกง               

มีคุณภาพ พรอมสาหรับ              

วิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบรหิารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุก

ประเภท 

• การสรางระบบการศึกษาเพ่ือเปนเลิศทางวิชาการระดับ

นานาชาติ 

5. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของ เปาหมายท่ีเกี่ยวของ แนวทางท่ีเกี่ยวของ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การ

เสรมิสรางและพัฒนา

ศักยภาพทุนมนุษย 

  เปาหมายท่ี 2 คนในสังคมไทยทุก

ชวงวัยมีทักษะ ความรู และ

ความสามารถเพ่ิมข้ึน 

 เปาหมายท่ี 3 คนไทยไดรับการศึกษา

ท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐาน สากลและ

สามารถเรียนรูดวยตนเองอยางตอเน่ือง 

แนวทางการพัฒนา 3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา

และการเรียนรูตลอดชีวิต 

 3.3.3 พัฒนาระบบประเมินคณุภาพมาตรฐานท่ี

สามารถวัดและประเมินผลคณุภาพผูเรียน ท้ังดาน

ทักษะ ความรู ความสามารถ และสมรรถนะตาม

มาตรฐานการเรียนรูแตละระดับการศึกษา 

6. ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล  

นโยบายหลักขอท่ี  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย 

นโยบายเรงดวน เรื่องท่ี  การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 

7. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร สสวท. ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 

ยุทธศาสตรท่ี  พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู ที ่เนนปฏิบัติการ และการสรางความเขาใจ               

ในระดับท่ีเหมาะสมกับนักเรียนแตละกลุม โดยใชเทคโนโลยีตาง ๆ 
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เปาประสงค  หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี มีความ

ทันสมัย เนนปฏิบัติการท่ีเหมาะสมกับนักเรียนแตละกลุม 

กลยุทธ  วิจยัและพัฒนาการวัดผลและประเมินผลอยางครบวงจร ตามมาตรฐานประเทศและนานาชาติ 

ผลผลิต  เครื่องมือการวัดและประเมินผลเทียบมาตรฐานระดับประเทศ และระดับนานาชาต ิ

ผลลัพธ  นักเรียนไทยมีความรู ความสามารถดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ที่สามารถนำไปใช

แกปญหาการดำรงชีพและเปนประชากรท่ีมีความรู นักวิชาชีพฐานดี 

8. หลักการและเหตุผล 

การดำเนินงานพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 

ของ สสวท. จำเปนตองอาศัยขอสนเทศที่ไดจากการวิจัยทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ เพื่อเปนพื้นฐานใน

การปรับปรุงยกระดับคุณภาพการศึกษาและใชเปนแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค

ขางตน สสวท. จึงไดจัดทำโครงการวิจัย วัดผล และประเมินผลการจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ

เทคโนโลยี ระดับประเทศและระดับนานาชาติ นี้ขึ้น เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน ทันสมัย และเปนประโยชน

ตอหนวยงานที่เกี ่ยวของในการพัฒนาหลักสูตร สื่อ กระบวนการจัดการเรียนรู และการวัดผลประเมินผลดาน

วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี โดยเขารวมโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล 

(Programme for International Student Assessment หรือ PISA) ริเร ิ ่มโดยองคการเพื ่อความร วมมือทาง

เศรษฐก ิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Cooperation and Development หร ือ OECD) มี

วัตถุประสงคเพื ่อประเมินคุณภาพของระบบการศึกษาในการเตรียมความพรอมใหประชาชนมีศักยภาพหรือ

ความสามารถพื้นฐานที่จำเปนตอการดำรงชีวิตในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงโดย PISA เนนการประเมินสมรรถนะของ

นักเรียนเกี่ยวกับการใชความรูและทักษะในชีวิตจริงมากกวาการเรียนรูตามหลักสูตรในโรงเรียน โดยสสวท. เปนผู

ดำเน ินงานโปรแกรม PISA ในประเทศไทยในฐานะศูนย แห งชาติ (National Center) ซึ ่งดำเน ินงานด าน

กระบวนการวิจัยเปนหลักและใหขอมูลเชิงนโยบายที่ไดจากผลการประเมิน PISA แกหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยเห็น

ความสำคัญของการประเมินความรูและทักษะของนักเรียนไทยเปรียบเทียบกับนานาชาติเพื่อที่จะไดทราบแนวโนม

การเปลี่ยนแปลงทางคุณภาพการศึกษาของนักเรียน และนำผลท่ีไดมาใชเปนแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน 

และยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศ และในยุคประเทศไทย 4.0 ท่ีผูเรียนตองมีความฉลาดรูดานวิทยาศาสตร

และคณิตศาสตร (Science and Mathematics Literacy) เพื่อใหเขาใจในแงมุมของความรูดานวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร สามารถนำความรู ไปใชในการตัดสินใจแกปญหาตาง ๆ ที ่เกิดขึ ้น ดำเนินชีวิตไดอยางเหมาะสม 

สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มีความเขาใจและมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศอยางมี

ประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อเปนการกระตุนใหในชั้นเรียนมีการจัดการเรียนรูที่สงเสริมความฉลาดรูดานวิทยาศาสตร

และคณิตศาสตร สสวท. จึงมีความตั ้งใจที ่จะปรับกระบวนการสอบ โดยเนน Scientific and Mathematical 

Literacyในขอสอบตาง ๆ เชน ขอสอบคัดเลือกเขาสถาบันอุดมศึกษา ขอสอบคัดเลือกเขาโครงการตาง ๆ เชน ทุน 

พสวท. และทุน สควค. ระดับอุดมศึกษา ซ่ึงคาดหมายวาในสถานศึกษาจะมีการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมการรูเรื่องทาง

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร เพ่ือใหนักเรียนมีความเขาใจในวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร และนำวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตรไปใชในการดำเนินชีวิต โดยไมเนนการทองจำเพียงอยางเดียว ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สสวท. จึงได
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เรี ่มมีการดำเนินงานรวมกับที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.)ในการพัฒนากรอบและขอสอบสำหรับ

คัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษาประจำปการศึกษา 2564 (TCAS 64) ท่ี

เนนวัดการคิดวิเคราะหและการประยุกตใชความรูเพื่อศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาซ่ึงปงบประมาณ 2565 สสวท. 

ยังคงดำเนินงานรวมกับที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) ในการพัฒนากรอบและขอสอบสำหรับคัดเลือก

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษา ประจำปการศึกษา 2565(TCAS 65) และมี

กระบวนการวิจัยเพ่ือศึกษาคุณภาพขอสอบท่ีใชในการคัดเลือกนักเรียนเพ่ือเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาและความ

คิดเห็นของผูเกี่ยวของ ไดแก ผูบริหารโรงเรียนและครู ในประเด็นเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมของนักเรียนการ

เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสม ผลกระทบท่ีไดรับ ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะเพ่ือนำไปสู

การวางแผนเชิงนโยบายในการพัฒนาการเรียนการสอน และเตรียมนักเรียนใหมีคุณลักษณะที่สอดคลองและ

เหมาะสมกับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาตอไป 

9. วัตถุประสงค 

9.1 เพ่ือดำเนินการวิจัย PISA 2022 รวมกับ OECD 

9.2 เพ่ือเสนอแนะนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศจากผลการประเมิน PISA 

9.3 เพ่ือพัฒนาเครื่องมือสำหรับคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษา 

รวมกับ ทปอ. 

10. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายของโครงการหลัก 

10.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ   

(1) ขอสอบและแบบสอบถาม PISA ฉบับภาษาไทยท่ีจะนำไปใชในการสอบรอบการวิจัยหลัก 

คาเปาหมาย  1 ชุด 

(2) ผลการวิเคราะหประเด็นสำคัญจากผลการประเมิน PISA 

คาเปาหมาย  1 ฉบับ 

(3) กรอบการสรางขอสอบวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรสำหรับคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลายเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษา (TCAS 66) 

คาเปาหมาย  5 ฉบับ 

(4) ตนฉบับขอสอบวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรสำหรับคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษา (TCAS 65) 

คาเปาหมาย  12 ฉบับ 

(5) ตนรางขอสอบวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรสำหรับคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเขา

ศึกษาตอระดับอุดมศึกษา (TCAS 66) 

คาเปาหมาย  10 ฉบับ 

10.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ   

(6) ขอสอบและแบบสอบถามมีความถูกตอง เท่ียงตรง เชื่อถือได และเปนไปตามมาตรฐานท่ี 

OECD กำหนด  
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คาเปาหมาย 1 ชุด 

(7) ผลการวิเคราะหประเด็นสำคัญจากผลการประเมิน PISA สามารถนำไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาดาน

การจัดการเรียนการสอนใหกับหนวยงานและบุคลากรท่ีเก่ียวของสำหรับใชเปนกรอบทิศทางและแนวทาง

ในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาไดอยางตอเนื่องและมีคุณภาพ

คาเปาหมาย 1 ฉบับ

(8) กรอบการสรางขอสอบวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรสำหรับคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลายเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษา รวมกับ ทปอ.มีความชัดเจนและสามารถนำไปใชในการสรางขอสอบ

ได

คาเปาหมาย 5 ฉบับ

(9) ขอสอบวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรสำหรับคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเขาศึกษา

ตอระดับอุดมศึกษา รวมกับ ทปอ. มีคุณภาพ สอดคลองกับกรอบการสรางขอสอบ และสามารถนำไปใช

ในการคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได

คาเปาหมาย 12 ฉบับ

(10) ประเด็นและสารสนเทศเก่ียวกับคุณภาพของขอสอบวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรสำหรับคัดเลือก

นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษารวมกับ ทปอ. สามารถนำไปพัฒนา

คุณภาพของขอสอบและการจัดการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

คาเปาหมาย 1 ฉบับ

11. กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน    นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ัวประเทศ

12. สถานท่ีดำเนินการ ท่ัวประเทศ

13. ระยะเวลาดำเนินโครงการ   ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565

14. วงเงินงบประมาณ ป พ.ศ. 2565     จำนวน 10,130,000 บาท
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15. แผนการดำเนนิงาน และแผนการใชจายงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565

กิจกรรม 
เปาหมาย/

งบประมาณ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

การวิจัย วัดผล และประเมินผลการจัดการ

เรียนรูดานวิทยาศาสตร คณติศาสตร และ

เทคโนโลยี ระดับประเทศ และระดับ

นานาชาติ 

1 ชุด / 30 

ฉบับ 
12 ฉบับ 1 ชุด 5 ฉบับ 1 ฉบับ 1 ฉบับ 11 ฉบับ 

10,130,000 995,000 160,000 42,000 498,000 226,000 4,060,500 68,000 613,200 177,400 968,100 1,506,300 815,500 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 10,130,000 995,000 160,000 42,000 498,000 226,000 4,060,500 68,000 613,200 177,400 968,100 1,506,300 815,500 
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16. หนวยงานรับผิดชอบกิจกรรมและหนวยงานรวมดำเนินงาน

กิจกรรม 

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กิจกรรม 

หนวยงานของ สสวท. 
ท่ีรวมดำเนินการ 

หนวยงานภายนอก 
ท่ีรวมดำเนินการ 

หนวยงาน 
บทบาท/ 
หนาท่ี 

หนวยงาน บทบาท/หนาท่ี 

การวิจัย วัดผล และประเมินผล

การจัดการเรยีนรูดานวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 

ระดับประเทศ และระดับ

นานาชาติ 

สาขาการวัดและ

ประเมินผลระดับ

นานาชาติ 

- OECD

หน่วยงานต้นสังกัด

ของโรงเรียน 

- กำหนด

มาตรฐานและ

ข้ันตอนการวิจัย

- ให้ความร่วมมือ

ในการเก็บข้อมูล

สาขาการวัดและ

ประเมินผล

ระดับชาต ิ

สำนักวิชา

วิทยาศาสตร์ 

สำนักวิชา

คณิตศาสตร์

และ

เทคโนโลย ี

ร่วมพิจารณา

กรอบการ

ประเมิน 

ร่วมพัฒนา

ข้อสอบ 

สถาบันทดสอบ

ทางการศึกษา

แห่งชาติ (สทศ.) 

กำหนด

รายละเอียดการ

ทำงานร่วมกัน

และดำเนินการจัด

สอบ O-NET 

17. ผูรับผิดชอบโครงการ

17.1 หัวหนาโครงการ

1) ช่ือ-สกุล  นางนันทวัน  สมสุข โทรศัพท  0 2392 4021 ตอ 2302 

E-mail address  nnant@ipst.ac.th

   17.2 เลขานุการโครงการ 

โทรศัพท  0 2392 4021 ตอ 2303 

โทรศัพท  0 2392 4021 ตอ 1201 

1) ชื่อ-สกุล  นางสุชาดา  ปทมวิภาต

E-mail address  sthai@ipst.ac.th

2) ชื่อ-สกุล  นายเตชทัต  เรืองธรรม

E-mail address  kruan@ipst.ac.th 

41

mailto:sthai@ipst.ac.th


 
 

โครงการหลักที่ 8 

 

1. ชื่อโครงการ พัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน
โครงการพระราชด าริ 

2. ลักษณะโครงการ  ใหม ่  ต่อเนื่อง         

3. ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง เป้าหมายท่ีเกี่ยวข้อง ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
พัฒนาและเสริมสรา้ง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

 เป้าหมายที่ 1 คนไทยเป็น
คนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อม
ส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21   
 เป้าหมายที่ 2 สังคมไทยมี
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อและ
สนับสนุน ต่อการพัฒนาคน
ตลอดช่วงชีวิต 

 ประเด็นที่ 4.2  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

 ประเด็นย่อยที่ 4.2.2 ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี 
มีวินัย พัฒนาทักษะความสามารถการเรยีนรู้ที่สอดรับกับทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 

 ประเด็นที่ 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ทีต่อบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

 ประเด็นย่อยที่ 4.3.1 การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อ
การพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 

 ประเด็นย่อยที่ 4.3.2 การเปลีย่นโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครู
ยุคใหม ่

 ประเด็นย่อยที่ 4.3.3 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัด
การศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 

4. ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนแม่บทภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง 
เป้าหมายท่ีเกี่ยวข้อง ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

ด้านการพัฒนาการเรียนรู ้  เป้าหมายที่ 1 คนไทย
ได้รับการศึกษาที่มี
คณุภาพตามมาตรฐาน มี
ทักษะการเรยีนรู้ และ
ทักษะที่จ าเป็นของโลก
ศตวรรษที่ 21 สามารถ
เข้าถึง  การเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขี้น 

 แผนย่อยการปฏริูปกระบวนการเรยีนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

 แนวทางที่ 1 การปรับเปลี่ยนระบบการเรยีนรูส้ าหรับศตวรรษที่ 21 
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5. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เป้าหมายท่ีเกี่ยวข้อง แนวทางที่เกี่ยวข้อง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
เสรมิสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์

 เป้าหมายที่ 2 คนใน
สังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ 
ความรู้ และความสามารถ
เพิ่มขึ้น 
 เป้าหมายที่ 3 คนไทย
ได้รับการศึกษาที่มีคณุภาพสูง
ตามมาตรฐาน สากลและ
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

 แนวทางการพัฒนา 3.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และ
ความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 

 3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ มีความคิด สร้างสรรค์ มีทักษะการท างานและการ
ใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 
 แนวทางการพัฒนา 3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรูต้ลอดชีวิต 
3.3.1 ปรับหลักสูตรการผลิตครูทีเ่น้นสมรรถนะ มีจติวิญญาณความ
เป็นครู เป็นผู้แนะน าและสามารถกระตุ้นการเรยีนรู้ของผู้เรียน 

6. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
นโยบายหลักข้อที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
นโยบายเร่งด่วน เรื่องที่ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 

7. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สสวท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 

ยุทธศาสตร์ที ่2 ขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี และสถานศึกษาผ่านเครือข่าย สสวท. ให้มีคุณภาพทั่วประเทศอย่างเป็นระบบ 
เป้าประสงค์ ก าลังคนและเครือข่ายมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ดา้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
กลยุทธ์ ขับเคลื่อนสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร์และ 
เทคโนโลยี ตามแนวทาง สสวท. 
ผลผลิต  ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับการคัดเลือกเพ่ือพัฒนาเป็นแกนน า มีศักยภาพเป็นไปตาม
มาตรฐานของ สสวท. สามารถเป็นต้นแบบและเป็นวิทยากรในระดับพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผลลัพธ์  นักเรียนไทยมีความรู้ ความสามารถ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สามารถน าไปใช้
แก้ปัญหาในการด ารงชีพ และเป็นประชากรที่มีความรู้ นักวิชาชีพฐานดี 

8. หลักการและเหตุผล 
สสวท.  เป็นหน่วยงานหนึ่งที่เข้าร่วมด าเนินงานพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามโครงการในพระราชด าริและ 

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได้
ด าเนินงาน 3 กิจกรรมหลัก ดังนี้  1) การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามโครงการในพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิ-
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เพ่ือพัฒนาครูในโรงเรียนในโครงการในพระราชด าริฯ 
ให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  2) การพัฒนาครูในโรงเรียนวังไกล
กังวลและโรงเรียนในพ้ืนที่ใกล้เคียงในการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์  และคณิตศาสตร์  เพ่ือเป็นต้นแบบที่มี
คุณภาพในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียน และได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ 
สติปัญญา ทัดเทียมโรงเรียนทั่วไปของประเทศ 3) การพัฒนาครูแกนน าและบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยเพ่ือการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวโครงการพระราชด าริบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยและแนวทางสะเต็มศึกษา  เพ่ือพัฒนาครูและ
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บุคลากรทางการศึกษาในระดับปฐมวัยให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 

9. วัตถุประสงค์ 
9.1 เพ่ือพัฒนาครูในโรงเรียนในโครงการในพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ 

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาเทคโนโลยี  
9.2 เพ่ือพัฒนาครูของโรงเรียนวังไกลกังวล และโรงเรียนในพ้ืนที่ใกล้เคียง ให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้กลุ่ม 

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
9.3 เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาปฐมวยัให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ใน 

ระดับปฐมวัยตามแนวทางสะเต็มศึกษาและโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
9.4 เพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เผยแพร่และแลกเปลี่ยนผลงานวิชาการเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้

ตามแนวโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
9.5 เพ่ือพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัยตามแนวทาง

สะเต็มศึกษาที่มีคุณภาพ เน้นการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและการน าไปใช้ และเผยแพร่ในรูปแบบดิจิทัลให้แก่ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย หรือผู้ที่สนใจใช้เป็นแนวทางในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 

10 ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของโครงการหลัก 

    10.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ   
(1) ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนโครงการ

พระราชด าริ ที่ได้รับการพัฒนา 
ค่าเป้าหมาย  2,160 คน 

(2) รายงานการติดตามผลและนิเทศก์ช่วยเหลือครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตั้งแต่ ประถมศึกษาถึง
มัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนวังไกลกังวล (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี) เพื่อน ามา 
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ต่อไป 
ค่าเป้าหมาย  3 เล่ม 

(3) โรงเรียนที่ได้เข้ารับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ค่าเป้าหมาย  480 โรงเรียน 

10.2  ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ   
(1)  ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนโครงการ

พระราชด าริ ที่ได้รับการพัฒนามีความรู้ความเข้าใจทักษะปฏบิัตใินเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี สามารถจดัการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิผล 
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 

(2) โรงเรียนที่โครงงานมีคุณภาพผ่านเกณฑ์การคัดเลือกไดเ้ข้ารับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 
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11. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์  ครู ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ทั่วประเทศ 

12. สถานทีด่ าเนินการ ทั่วประเทศ 

13. ระยะเวลาด าเนินโครงการ  ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

14. วงเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565     จ านวน  2,172,000  บาท  
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15. แผนการด าเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กิจกรรม 
เป้าหมาย/
งบประมาณ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

พัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และ
บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน
โครงการพระราชด าริ 

2,160 คน        410 คน 720 คน 500 คน  530 คน 

2,172,000 22,000 26,000 119,846 3,000 17,000 12,000 300,000 287,000 800,654 219,000 301,500 64,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,172,000 22,000 26,000 119,846 3,000 17,000 12,000 300,000 287,000 800,654 219,000 301,500 64,000 
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16. หน่วยงานรับผิดชอบกิจกรรมและหน่วยงานร่วมด าเนินงาน 

กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กิจกรรม 

หน่วยงานของ สสวท.  
ที่ร่วมด าเนินการ 

หน่วยงานภายนอก  
ที่ร่วมด าเนินการ 

หน่วยงาน 
บทบาท/ 
หน้าท่ี 

หน่วยงาน บทบาท/หน้าที ่

การพัฒนาครูผู้สอน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี และบุคลากร
ทางการศึกษาในโรงเรียน
โครงการพระราชด าริ 

 - ฝ่ายบริหาร
เครือข่ายฯ 
- สาขาคณติ-
ศาสตร์ 
ประถมศึกษา 

 - สาขา
วิทยาศาสตร์ภาค
บังคับ 

- สาขาวิจัย 
- สาขา
วิทยาศาสตร์
ม.ปลาย 
- สาขา
เทคโนโลย ี
- ฝ่ายบรหิาร
โครงการ
ริเริม่และ
ฝ่ายกิจการ
นานาชาติ 
- สาขาเคมี
และ
ชีววิทยา 
- สาขา
ฟิสิกส์และ
วิทยา-
ศาสตร์โลก 
- ฝ่าย
นวัตกรรม
เพื่อการ
เรียนรู ้
- ฝ่าย
ออกแบบ
และพัฒนา
อุปกรณ ์

 - ประเมินผล 
- จัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ 
SMT 
- พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 
- บันทึกภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไว 
และจัดท าวดีิ
ทัศน์กิจกรรม 

- ผลิตอุปกรณ์
ต้นแบบ   

1. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ 7 แห่ง (ม.
เชียงใหม ่ม.สงขลา     
ม.กาญจนบรุี ม.
อุดรธานี  ม.ร าไพ
พรรณี  ม.สกลนคร     

และ ม.เทคโนโลยี
ราชมงคลลา้นนา
น่าน) 
2. ส านักงาน 
โครงการสมเด็จ 
พระเทพฯ 
3. มูลนิธิทางไกล                  
ผ่านดาวเทียม 
4. สพฐ. 
5. โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์
น้อยประเทศไทย 
และภาคีหลัก 
6. โรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดน
ทั่วประเทศ 

 

- ศูนย์อบรมคร ู
- ก ากับ ติดตาม 
สนับสนุนให้
ผู้บริหารและครู
จัดการเรียนการ
สอนตามแนวทาง 
สสวท. ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
- ร่วมด าเนิน
โครงการ 
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17. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
17.1 หัวหน้าโครงการ 
  ชื่อ-สกุล ดร.พรชัย อินทร์ฉาย   โทรศัพท์ 0-2392-4021 ต่อ 2301  
  E-mail address. pinch@ipst.ac.th   

ชื่อ-สกุล ดร. กุศลิน มุสิกุล   โทรศัพท์ 0-2392-4021 ต่อ 1332  
E-mail address kmusi@ipst.ac.th   

17.2 เลขานุการโครงการ 
ชื่อ-สกุล นางสาวนีรนันท์ ปิยะวิทยาธรรม  โทรศัพท์ 0-2392-4021 ต่อ 1151 
E-mail address npiya@ipst.ac.th  

ชื่อ-สกุล นางสาวภัทรวดี  หาดแก้ว  โทรศัพท์ 0-2392-4021 ต่อ 2506 
E-mail address phadk@ipst.ac.th 

ชื่อ-สกุล นางสาวสุณิสา สมสมัย   โทรศัพท์ 0-2392-4021 ต่อ 1212 
E-mail address ssoms@ipst.ac.th  
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โครงการหลกัท่ี 9 

 

1. ชื่อโครงการ การปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนของครูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา 

    ตามแนวทาง สสวท. 

2. ลักษณะโครงการ  ใหม   ตอเน่ือง         

3. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 

ยุทธศาสตรชาติที่เก่ียวของ เปาหมายที่เกี่ยวของ ประเด็นที่เก่ียวของ 

ยุทธศาสตรชาติดาน           

การพัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

เปาหมายท่ี 1 คนไทยเปนคนดี 

คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับ

วิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21   

เปาหมายท่ี 2 สังคมไทยมี

สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือและ

สนับสนนุตอการพัฒนาคนตลอด

ชวงชีวิต 

ประเด็นท่ี 4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

 ประเด็นยอยท่ี 4.2.2 ชวงวัยเรียน/วัยรุน ปลกูฝงความเปนคนดี 

มีวินัย พัฒนาทักษะความสามารถ  การเรียนรูท่ีสอดรับกับทักษะใน

ศตวรรษท่ี 21 

ประเด็นท่ี 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู ท่ีตอบสนองตอการ

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

 ประเด็นยอยท่ี 4.3.1 การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูใหเอ้ือตอ

การพัฒนาทักษะสําหรับศตวรรษท่ี 21 

 ประเด็นยอยท่ี 4.3.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัด

การศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 

4. ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 
แผนแมบทภายใต

ยุทธศาสตรชาติที่เก่ียวของ 
เปาหมายที่เกี่ยวของ ประเด็นที่เก่ียวของ 

ดานการพัฒนาการเรียนรู คนไทยไดรับการศึกษาท่ีม

คุณภาพตามมาตรฐาน มี

ทักษะการเรียนรู และ

ทักษะท่ีจําเปนของโลก

ศตวรรษท่ี 21 สามารถ

เขาถึงการเรียนรูอยาง

ตอเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

แผนยอยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลีย่นแปลงใน

ศตวรรษท่ี 21 

แนวทางท่ี 1 การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูสาํหรับศตวรรษท่ี 21 
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5. สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ยุทธศาสตรที่เก่ียวของ เปาหมายที่เกี่ยวของ แนวทางที่เกี่ยวของ 

ยุทธศาสตรท่ี 1            

การเสริมสรางและพัฒนา

ศักยภาพทุนมนุษย 

�เปาหมายท่ี 2 คนใน

สังคมไทยทุกชวงวัยมีทักษะ 

ความรูและความสามารถ

เพ่ิมขึ้น 

�เปาหมายท่ี 3 คนไทย

ไดรับการศึกษาท่ีมี

คุณภาพสูงตาม

มาตรฐานสากล และ

สามารถเรียนรูดวยตนเอง

อยางตอเนื่อง 

แนวทางการพัฒนาท่ี 3.2 พัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะความรู และ

ความสามารถในการดํารงชีวิตอยางมีคุณคา 

3.2.1 สงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะ

ทางสังคมท่ีเหมาะสม 

3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุนใหมีทักษะการคิดวิเคราะหอยาง

เปนระบบ มีความคิดสรางสรรค มีทักษะการทํางานและการใชชีวิต

ท่ีพรอมเขาสูตลาดงาน 

แนวทางการพัฒนาท่ี 3.3  ยกระดับคุณภาพการศกึษาและการ

เรียนรูตลอดชีวิต 

3.3.1 ปรับหลักสูตรการผลิตครูท่ีเนนสมรรถนะ มีจิตวญิญาณความเปน

ครู เปนผูแนะนําและสามารถกระตุนการเรียนรูของผูเรยีน 

3.3.6 จัดทําสื่อการเรียนรูท่ีเปนสื่ออิเล็กทรอนิกสและสามารถใชงานผาน

ระบบอุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ีใหคนทุกกลุมสามารถเขาถึงไดงาย สะดวก 

ท่ัวถึง ไมจํากัดเวลาและสถานท่ี และใชมาตรการทางภาษจีูงใจใหภาคเอกชน

ผลิตหนังสือ สื่อการอานและการเรียนรูท่ีมีคุณภาพและราคาถูก 

6. ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

นโยบายหลักขอที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย 

นโยบายเรงดวน เรื่องที่ 7 การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที ่21 

7. ความสอดคลองกับยทุธศาสตร สสวท. ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 

ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสรมิสรางศกัยภาพทรัพยากรมนุษย 

ขอยอยที่ 3.3 การพัฒนาการเรียนรู 

เปาประสงค    1. คนไทยมีการศึกษาที่มีคณุภาพมาตรฐานสากล มทีกัษะที่จาํเปนของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถแก ปญหา 

ปรับตัว สือ่สาร และทํางานรวมกับผูอ่ืน อยางมีประสทิธิผล มีนิสัยใฝเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต 

  2. คนไทยไดรบัการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปญญา 

กลยุทธ  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เนนสมรรถนะสําคัญดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา 

     ผลผลิต  จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาและสงเสริมการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา         

ผลลัพธ  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะในดานการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21  

8. หลักการและเหตุผล 

สืบเน่ืองจากปญหาดานการศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศไทยในปจจุบันซึ่งมีหลายประการ      

ที่สําคัญไดแก (1) จํานวนผูเรียนสายวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีลดลงในทุกระดับ (2) การประเมินผล

ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติบงช้ีวาการศึกษาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรในระดับโรงเรียนมีคุณภาพตํ่า

โดยเฉลี่ย (3) การจัดการศึกษาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีไมสนองความตองการในการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมของชาติ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ซึ่งประเทศไทยมีความตองการกําลังคนที่มีความรูและทักษะดาน
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วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการผลิตและการบริการที่มีการแขงขันสูงในยุคประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)  ประกอบกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ไดมุงเนนเกี่ยวกับ

การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษยซึ่งมีเปาหมายใหคนไทยทุกกลุมวัยมีทักษะและความรูความสามารถที่

เปนฐานในการพัฒนาประเทศ โดยหน่ึงในแนวทางการพัฒนาที่สําคัญที่ไดถูกระบุไว คือการสงเสริมใหผูเรียนทุกวัย

ต้ังแตระดับปฐมวัยจนถึงระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีการพัฒนาทักษะสมอง และทักษะทางสังคมที่เหมาะสม แต

อยางไรก็ตามในปจจุบัน พบวา ครูผูสอนในระดับตางๆ ยังตองการการพัฒนาศักยภาพในการจัดประสบการณเรียนรู 

เพ่ือสงเสริมสมรรถนะดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีอยางเหมาะสมตามวัย รวมถึงไดฝกฝนทักษะที่

จําเปนสําหรับศตวรรษที่ 21 ทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต และปลูกฝงใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร และเทคโนโลยี อันจะสงผลใหเด็กสนใจ ใฝรู และประกอบอาชีพดานน้ีตอไปในอนาคต 

สสวท. จึงเล็งเห็นความจําเปนเรงดวน ในการพัฒนาอบรมครูดวยวิธีตาง ๆ ทั้งระบบทางไกลระบบออนไลน  และ

แบบพบหนา  (Face to Face) เพ่ือพัฒนาครูผูสอนต้ังแตระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใหมี

ความสามารถในการจัดการเรียนรูใหหองเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือตอบสนองตอนโยบายการสรางกําลังคนให

มีความรูและทักษะดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา รวมทั้งสามารถประยุกตใชความรู

ดังกลาวในการดํารงชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพ อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศใหทัดเทียม

นานาชาติตอไป 

9. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือพัฒนาครูจากโรงเรียนในสังกัด สพฐ. สช. สถ. และ กทม. ใหมีความรูความเขาใจและสามารถจัด

ประสบการณเรียนรูที่เนนสมรรถนะสําคัญดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ตาม

แนวทาง สสวท. ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือการจัดการเรียนรูการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและวิทยาศาสตรโลก

ทั้งระบบ  

3. เพ่ือจัดทําสื่อหรือเอกสารประกอบแนวทางการจัดการเรียนรูสําหรับสงเสริมสนับสนุนใหครูนําไปใชใน

สถานศึกษา 

 

10. ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของโครงการหลัก 

10.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ   

(1)  ครูผูสอนทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีในสังกัด สพฐ. สช. สถ. กทม. ที่ไดรับการอบรม

เพ่ือพัฒนานักเรียนอยางมีคุณภาพดวยการจัดประสบการณเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี

และสะเต็มศึกษา  

คาเปาหมาย  50,000 คน 

(2) ตนฉบับเอกสารการอบรมเพ่ือการพัฒนานักเรียนอยางมีคุณภาพฯ   

คาเปาหมาย  1 หลักสูตร  
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(3) ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับการอบรมเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนดาน  

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมตามแนวทางสสวท. 

คาเปาหมาย  460 คน 

 

10.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ   

(1) ครูที่ผานการอบรมเพ่ือการพัฒนานักเรียนอยางมีคุณภาพดวยการจัดประสบการณเรียนรูวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษามีความรูความเขาใจในการจัดการเรียนรูตามแนวทาง สสวท.  

คาเปาหมาย รอยละ 80 

(2) ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับการอบรมเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนดาน  

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมตามแนวทางสสวท. ผานการอบรมตามเกณฑของหลักสูตร  

คาเปาหมาย  รอยละ 80 

11. กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรับประโยชน     

11.1 ครูผูสอนจากโรงเรียนในสังกัด สพฐ. สช. สถ. และ กทม.  ในเครือขายโครงการพัฒนานักเรียนอยางมี

คุณภาพดวยการจัดประสบการณเรียนรูวิทยาศาสตร คณติศาสตร เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษา 

11.2  ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน เครือขายมหาวิทยาลัยในโครงการ GLOBE (วิทยาศาสตรโลกทัง้ระบบ) 

หนวยงานที่เกี่ยวของ และผูสนใจทั่วไป 

12. สถานที่ดําเนนิการ ทั่วประเทศ  

13. ระยะเวลาดําเนินโครงการ   ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

14. วงเงนิงบประมาณ ป พ.ศ. 2565   จํานวน 5,114,400 บาท  

 

52



15. แผนการดําเนนิงาน และแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กิจกรรม 
เปาหมาย/
งบประมาณ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

การปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนของครู

วิทยาศาสตร คณติศาสตร เทคโนโลยี 

และสะเต็มศึกษาตามแนวทาง สสวท. 

1 หลักสูตร, 

/50,460 คน 
  130 คน  100 คน 100 คน 130 คน  25,000 คน 

1 หลักสูตร

25,000 คน 
  

รวมงบประมาณทั้งสิน้ 5,114,400 28,000 35,200 79,600 773,840 41,200 341,660 75,300 208,500 722,400 1,561,500 889,700 357,500 
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16. หนวยงานรบัผิดชอบกิจกรรมและหนวยงานรวมดําเนนิงาน 

กิจกรรม 

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กิจกรรม 

หนวยงานของ สสวท.  
ที่รวมดําเนินการ 

หนวยงานภายนอก  
ที่รวมดําเนินการ 

หนวยงาน 
บทบาท/ 
หนาที่ 

หนวยงาน บทบาท/หนาที่ 

1.การพัฒนานักเรยีนอยางมี

คุณภาพดวยการจดัประสบการณ

เรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร

เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา โดย

บูรณาการกับ 4 หนวยงาน 

สาขาเคมีและ 

ชีววิทยา 

สาขา 

วิทยาศาสตร 

ภาคบังคับ 

และสาขา/

ฝาย 

ตาง  ๆท่ี 

เกี่ยวของ 

ปฏิบัติงานดาน

วิชาการ 

และระบบการ

อบรมครู 

สพฐ. สช. สถ. และ 

กทม. 

และหนวยงาน

เครือขายอ่ืน  ๆ

ตนสังกัดครู/ 

รวมมือพัฒนาครู 

และบุคลากรทาง 

การศึกษา 

2.การสงเสริมและสนับสนุนการ

จัดการเรียนการสอนดานวิท

ยาศาสตรสิ่งแวดลอมตาม 

แนวทาง สสวท. 

ฝายโลกศึกษาเพ่ือ

พัฒนาสิ่งแวดลอม 

(GLOBE) 

ฝาย

ออกแบบ

และพัฒนา

อุปกรณ, 

ฝายสื่อสาร

ภาพลักษณ

องคกร, 

ฝาย

นวัตกรรม

เพ่ือการ

เรียนรู 

ใหการสนับสนุน

การจัดแสดง

นิทรรศการ

ผลงานของ

นักเรียน, 

ประชาสัมพันธ

และเผยแพรขาว

ท่ีฝายฯ ได

ดําเนินการ, ถาย

วีดิทัศน และ

ภาพนิ่ง  

- GLOBE 

Implementation 

Office ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

- GLOBE Asia-Pacific 

Regional 

Coordination Office 

(RCO) 

- มหาวิทยาลัยและ

โรงเรียนในเครือขาย

โครงการ GLOBE ท้ัง

ในประเทศและ

ตางประเทศ 

- โครงการ GLOBE 

ประเทศอินเดีย 

ประเทศไตหวัน และ

ประเทศเนปาล 

- สถานทูต

ราชอาณาจักร

สวีเดน 

- ใหการสนับสนุน  

ดานวิชาการ 

พัฒนาสื่อ 

-รวมกิจกรรม 

และพัฒนาสื่อ 

-จัดกิจกรรมใน

โครงการ

แลกเปลี่ยนการ

นําเสนอ

ผลงานวิจัยของ

นักเรียนในระดับ

ภูมิภาคเอเซีย

แปซิฟก 

- ประสานงานใน

การจัดสงผูแทน

ประเทศไทยเขา

รวมการประกวด 

SJWP 

 

 

 

 

 

54



17. ผูรับผิดชอบโครงการ 

17.1 หัวหนาโครงการ 

1) ชื่อ-สกุล ดร.วรวรงค รักเรืองเดช  โทรศัพท 02-3924021 ตอ  1342 

E-mail address wrakr@ipst.ac.th  
2) ชื่อ-สกุล ดร. กุศลิน มุสิกลุ  โทรศัพท 0-2392-4021 ตอ 1332  

E-mail address kmusi@ipst.ac.th   

        17.2 เลขานุการโครงการ 

1) ชื่อ-สกุล ดร.สนธิ พลชัยยา   โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1422 

E-mail address: sopho@ipst.ac.th 

2) ชื่อ-สกุล นางยุพาพร ลาภหลาย  โทรศัพท 02 392 4021 ตอ 1124 

E-mail address : ytipj@ipst.ac.th  

3) ชื่อ-สกุล นางสาวณญาดา ณ นคร   โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1230 

E-mail address: nnana@ipst.ac.th 
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โครงการหลักที่ 10 

 

1. ช่ือโครงการ สงเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร (coding) 

2. ลักษณะโครงการ  ใหม   ตอเนื่อง         

3. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 

ยุทธศาสตรชาติท่ีเกี่ยวของ เปาหมายท่ีเกี่ยวของ ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

ยุทธศาสตรชาติดาน           

การพัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

เปาหมายท่ี 1 คนไทยเปนคนดี 

คนเกง มีคณุภาพ พรอมสาํหรบั

วิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21   

เปาหมายท่ี 2 สังคมไทยมี

สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือและ

สนับสนุนตอการพัฒนาคนตลอด

ชวงชีวิต 

ประเด็นท่ี 4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

• ประเด็นยอยท่ี 4.2.2 ชวงวัยเรียน/วัยรุน ปลูกฝงความเปนคนดี 

มีวินัย พัฒนาทักษะความสามารถ  การเรียนรูท่ีสอดรับกับทักษะใน

ศตวรรษท่ี 21 

ประเด็นท่ี 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู ท่ีตอบสนองตอการ

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

• ประเด็นยอยท่ี 4.3.1 การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูใหเอ้ือตอ

การพัฒนาทักษะสําหรับศตวรรษท่ี 21 

• ประเด็นยอยท่ี 4.3.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัด

การศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 

4. ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 
แผนแมบทภายใต

ยุทธศาสตรชาติท่ีเกี่ยวของ 
เปาหมายท่ีเกี่ยวของ ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

ดานการพัฒนาการเรียนรู คนไทยไดรับการศึกษาท่ีม

คุณภาพตามมาตรฐาน มี

ทักษะการเรียนรู และ

ทักษะท่ีจําเปนของโลก

ศตวรรษท่ี 21 สามารถ

เขาถึงการเรียนรูอยาง

ตอเน่ืองตลอดชีวิตดีข้ึน 

แผนยอยการปฏิรปูกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงใน

ศตวรรษท่ี 21 

แนวทางท่ี 1 การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูสําหรับศตวรรษท่ี 21 

แนวทางท่ี 2 การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘ครู’ ใหเปนครูยุคใหม 

5. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของ เปาหมายท่ีเกี่ยวของ แนวทางท่ีเกี่ยวของ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การ

เสรมิสรางและพัฒนา

ศักยภาพทุนมนุษย 

เปาหมายท่ี 2 คนในสังคมไทย

ทุกชวงวัย มีทักษะ ความรู 

และความสามารถเพ่ิมข้ึน 

เปาหมายท่ี 3 คนไทยไดรับ

การศึกษา ท่ีมีคุณภาพสูงตาม

มาตรฐานสากลและสามารถ

เรียนรูดวยตนเองอยางตอเน่ือง 

แนวทางการพัฒนา 3.2  พัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะความรู และ

ความสามารถ ในการดํารงชีวิตอยางมีคุณคา 

• 3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุน ใหมีทักษะการคิดวิเคราะห

อยางเปนระบบ มีความคิด สรางสรรค มีทักษะการทางานและการใช

ชีวิตท่ีพรอมเขาสูตลาดงาน 
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6. ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

นโยบายหลักขอท่ี 8 การปฏิรปูกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย 

นโยบายเรงดวน เรื่องท่ี 7 การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21  

7. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร สสวท. ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ

เทคโนโลยี และสถานศึกษาผานเครือขาย สสวท. ใหมีคุณภาพท่ัวประเทศอยางเปนระบบ 

เปาประสงค  

1. กําลังคนและเครือขายมีความสามารถในการจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี  

2. ครูและนักเรียนใชหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู จากกําลังคนและเครือขาย ตามแนวทางของ สสวท. 

กลยุทธ ขับเคลื่อนสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ 

เทคโนโลยี ตามแนวทาง สสวท. 

ผลผลิต  หนวยงานท่ีเก่ียวของ ในเครือขาย สสวท. สามารถขยายฐานการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนว สสวท. 

ไดอยางตอเนื่อง 

ผลลัพธ  นักเรียนไทยมีความรู ความสามารถ ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ท่ีสามารถนําไปใช

แกปญหาในการดํารงชีพ และเปนประชากรท่ีมีความรู นักวิชาชีพฐานดี 

8. หลักการและเหตุผล 

 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ไดจัดทําโครงการ การสงเสริมการเรียน

ภาษาคอมพิวเตอร มาตั้งแตป 2563 โดยมุงเนนการพัฒนาหลักสูตรและสื่อ เพ่ือพัฒนาครูและนักเรียน ใหมีทักษะใน

การคิดวิเคราะห แกปญหาอยางเปนข้ันตอนและเปนระบบ มีตรรกะ มีทักษะการคิดเชิงคํานวณซ่ึงเปนทักษะท่ีเกิดข้ึน

ในการแกปญหาโดยการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร และสามารถนําทักษะนี้ไปประยุกตใชเพ่ือแกปญหาในชีวิตจริง 

สรางทักษะในการรวบรวม ประมวลผล ประเมินผล นําเสนอสารสนเทศ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการทํางานให

สามารถออกแบบวิธีการท่ีเหมาะสมและสรางสารสนเทศ  ท่ีเปนประโยชนหรือเกิดมูลคาได รวมถึงใหความรูความ

เขาใจเก่ียวกับการปกปองขอมูลสวนตัว และรูเทาทัน ตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะเห็นไดวา

ความรูและทักษะดังกลาวนี้มีความสําคัญตอการดําเนินชีวิตในศตวรรษท่ี 21 และเปนการเตรียมใหพลเมืองมีความ

พรอมในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 

9. วัตถุประสงค 

เพ่ือพัฒนาหลักสูตร สื่อการเรียนการสอน และการวิจัยเพ่ือพัฒนาครูดาน Coding และการจัดการเรียนรูวิชา

วิทยาการคํานวณ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหมีทักษะการคิดข้ันสูง 
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10. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายของโครงการหลัก 

10.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ   

  (1) จํานวนหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู วิทยาการคํานวณ ระดับประถมศึกษาถึง

มัธยมศึกษา ท่ีไดรับการพัฒนา  

              คาเปาหมาย 24 รายการ (4 หลักสูตร, สื่อดิจิทัล 20 เรื่อง) 

  (2) จํานวนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนไดรับการพัฒนาดานวิทยาการคํานวณ 

              คาเปาหมาย 16,200 คน 

10.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ   

  (1) รอยละของหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ ระดับประถมศึกษาถึง

มัธยมศึกษา สามารถนําไปใชไดจริง 

              คาเปาหมาย รอยละ 100 

           (2) รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีผานการอบรมสามารถจัดการเรียนรูดานวิทยาการคํานวณ

ไดจริงในสถานศึกษา 

      คาเปาหมาย รอยละ 70 

 

11. กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน ครูและนักเรียน    

12. สถานท่ีดําเนินการ สสวท./สถาบันการศึกษา/สถานท่ีจัดประชุม/โรงเรียน 

13. ระยะเวลาดําเนินโครงการ   ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 

14. วงเงินงบประมาณ ป พ.ศ. 2565   จํานวน  10,000,000  บาท  
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15. แผนการดาํเนนิงาน และแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กิจกรรม 
เปาหมาย/

งบประมาณ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

การสงเสริมการเรียน

ภาษาคอมพิวเตอร (Coding) 
4 หลักสูตร/ 

20 เรื่อง/

16,200 คน 

        1 หลักสูตร 1 หลักสูตร 1 หลักสูตร/ 

20 เรื่อง/ 

16,200 คน 

1 หลักสูตร 

10,000,000 70,000 530,800 79,307 237,770 529,600 1,427,000 1,081,030 1,333,493 1,825,500 1,911,500 904,000 70,000 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 10,000,000 70,000 530,800 79,307 237,770 529,600 1,427,000 1,081,030 1,333,493 1,825,500 1,911,500 904,000 70,000 
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16. หนวยงานรับผิดชอบกิจกรรมและหนวยงานรวมดําเนินงาน 

กิจกรรม 

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กิจกรรม 

หนวยงานของ สสวท.  
ท่ีรวมดําเนินการ 

หนวยงานภายนอก  
ท่ีรวมดําเนินการ 

หนวยงาน 
บทบาท/ 
หนาท่ี 

หนวยงาน บทบาท/หนาท่ี 

การพัฒนาครูวิทยาการคํานวณ
ระดับประถมศึกษา ตามภมูิภาค 

สสวท. สาขา

เทคโนโลย ี

ประสานงานกับ 
สพฐ. 

สพฐ. ประสานงานกับ

เขตพ้ืนท่ี

การศึกษา 

การพัฒนาครูวิทยาการคํานวณ
ระดับมัธยมศึกษา ตามภมูิภาค 

สสวท. สาขา

เทคโนโลย ี

ประสานงานกับ 

สพฐ. 

สพฐ. ประสานงานกับ

เขตพ้ืนท่ี

การศึกษา 

 

17. ผูรับผิดชอบโครงการ 

17.1 หัวหนาโครงการ 

  ช่ือ-สกุล  ดร.ศรเทพ วรรณรัตน   โทรศัพท  0-2392-4021 ตอ 6305 

  E-mail address  sornthep@ipst.ac.th 

        17.2 เลขานุการโครงการ 

  ช่ือ-สกุล  นางสาวพรพิมล ตั้งชัยสิน  โทรศัพท 02 392 4021 ตอ 3415 

 E-mail address  ptang@ipst.ac.th 
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โครงการหลกัที ่11 

 

1. ชื่อโครงการ ยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอ าเภอ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 

2. ลักษณะโครงการ  ใหม ่  ต่อเนื่อง         

3. ความสอดคลอ้งกับเป้าหมายยุทธศาสตรช์าติ 
ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

ยุทธศาสตร์ชาติด้าน           
การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

เป้าหมายที่ 1 คนไทยเป็นคนดี 
คนเกง่ มีคุณภาพ พร้อมส าหรับ
วิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21   
เป้าหมายที่ 2 สังคมไทยมี
สภาพแวดล้อมที่เอื้อและ
สนับสนนุต่อการพัฒนาคนตลอด
ช่วงชีวิต 

ประเด็นที่ 4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

 ประเด็นย่อยที่ 4.2.2 ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี 
มีวินัย พัฒนาทักษะความสามารถ  การเรียนรู้ที่สอดรับกับทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 

ประเด็นที่  4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

 ประเด็นย่อยที่ 4.3.1 การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อ
การพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 

 ประเด็นย่อยที่ 4.3.3 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัด
การศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 

4. ความสอดคลอ้งกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ 
แผนแม่บทภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง 
เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ คนไทยได้รับการศึกษาที่ม
คุณภาพตามมาตรฐาน มี
ทักษะการเรียนรู้ และ
ทักษะที่จ าเป็นของโลก
ศตวรรษที่ 21 สามารถ
เข้าถึงการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

แผนย่อยการปฏิรปูกระบวนการเรยีนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 
แนวทางที่ 1 การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21 
แนวทางที่ 2 การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘คร’ู ให้เป็นครยูุคใหม่ 

5. ความสอดคลอ้งกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง แนวทางที่เกี่ยวข้อง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ 

เป้าหมายที่ 2 คนในสังคมไทย
ทุกช่วงวัย มีทักษะ ความรู้ 
และความสามารถเพิ่มขึ้น 
เป้าหมายที่ 3 คนไทยได้รับ
การศึกษา ที่มีคุณภาพสูงตาม
มาตรฐานสากลและสามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

แนวทางการพัฒนา 3.2  พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และ
ความสามารถ ในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 

 3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น ให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ มีความคิด สร้างสรรค์ มีทักษะการทางานและการใช้
ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 
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6. ความสอดคล้องกับนโยบายรฐับาล นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
นโยบายหลักข้อที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
นโยบายเร่งดว่น เรื่องที่ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที ่21  

7. ความสอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ สสวท. ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 
ยุทธศาสตร์ที ่2 ขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี และสถานศึกษาผา่นเครือข่าย สสวท. ให้มีคุณภาพทั่วประเทศอย่างเป็นระบบ 
เป้าประสงค์  

1. ก าลังคนและเครือข่ายมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  
2. ครูและนักเรียนใช้หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ จากก าลังคนและเครือข่าย ตามแนวทาง

ของ สสวท. 
     กลยุทธ์ ขับเคลื่อนสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 

ตามแนวทาง สสวท. 
ผลผลิต หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในเครือข่าย สสวท. สามารถขยายฐานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนว สสวท. 
ได้อย่างต่อเนื่อง 

     ผลลัพธ์ นักเรียนไทยมีความรู้ ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สามารถน าไปใช้
แก้ปัญหาการด ารงชีพและเป็นประชากรที่มีความรู้ นักวิชาชีพฐานดี 

8. หลักการและเหตุผล 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) มีเป้าหมายในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ               

โดยการลดความเหลื่อมล้ าในสังคม และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่งถือเป็นก าลังคนพ้ืนฐานที่ส าคัญต่อการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน
ของประเทศ 

สสวท. เล็งเห็นถึงความส าคัญดังกล่าว จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานพัฒนาศักยภาพ
เยาวชนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ในการจัดตั้งโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนในระดับอ าเภอ
ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาขึ้น ให้สอดรับกับบริบทของโรงเรียนและความต้องการของท้องถิ่น เพื่อให้
โรงเรียนในระดับอ าเภอมีคุณภาพได้มาตรฐานเทียบเคียงกับโรงเรียนชั้นน าในระดับจังหวัด และนักเรียนในชนบทมี
โอกาสเข้าถึงโรงเรียนคุณภาพในทุกอ าเภอ ตลอดจนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพ
และพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับอ าเภอ และมีผลการประเมินทางด้านการศึกษาทั้งใน ระดับชาติและ
นานาชาติสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

9. วัตถุประสงค ์
9.1  ทุกอ าเภอมีโรงเรียนคุณภาพ ด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้มาตรฐานสากล 
      เพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
9.2  นักเรียนมทัีกษะการเรียนรู้และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
9.3  ทุกจังหวัด มีทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพสูง เหมาะสมกับการพัฒนาจังหวัดและประเทศ 
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10. ตัวชี้วัดและคา่เปา้หมายของโครงการหลัก 
10.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ   

(1) โรงเรียนมัธยมศึกษา และโรงเรียนประถมศึกษา ประจ าอ าเภอทั่วประเทศ เป็นเครือข่ายโรงเรียนคุณภาพ 
SMT ตามมาตรฐาน สสวท. 
ค่าเป้าหมาย  1,500 โรงเรียน (สะสม) 

(2) บุคลากรทางการศึกษาและผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ ที่ได้รับการพัฒนาด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย ี

ค่าเป้าหมาย  7,000 คน (สะสม) 
10.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ   

(1) โรงเรียนคุณภาพสามารถจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในระดับดีมาก ตาม
เกณฑ์การประเมินมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ สสวท. 
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 50 

11. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รบัประโยชน์     
1. ผู้บริหาร คร ูและนักเรียนในโรงเรียนคุณภาพ สสวท. 

2. บุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่ และผู้เชี่ยวชาญที่เข้าร่วมโครงการ 

12. สถานทีด่ าเนนิการ โรงเรียนคุณภาพและศูนย์อบรมที่กระจายทั่วประเทศ 

13. ระยะเวลาด าเนินโครงการ   ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

14. วงเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565     จ านวน    8,933,000      บาท  
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15. แผนการด าเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กิจกรรม 
เป้าหมาย/
งบประมาณ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

การยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอ าเภอ 
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

1,500 
โรงเรียน 
(สะสม) 

/7,000 คน 
(สะสม) 

      5,500 คน 40 คน 500 คน  1,060 คน 

1,500 
โรงเรียน 

 
 

8,933,000 - 26,300 118,000 143,000 266,300 387,600 871,000 2,203,000 850,400 566,850 1,405,550 2,095,000 

รวมงบประมาณทัง้สิ้น 8,933,000 - 26,300 118,000 143,000 266,300 387,600 871,000 2,203,000 850,400 566,850 1,405,550 2,095,000 
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16. หน่วยงานรบัผิดชอบกิจกรรมและหน่วยงานร่วมด าเนนิงาน 

กิจกรรม 

หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรม 

หน่วยงานของ สสวท.  
ที่ร่วมด าเนินการ 

หน่วยงานภายนอก  
ที่ร่วมด าเนินการ 

หน่วยงาน 
บทบาท/ 
หน้าที่ 

หน่วยงาน 
บทบาท/
หน้าที่ 

การยกระดับคุณภาพ
โรงเรียนระดับอ าเภอ ด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

และเทคโนโลยี 

ส านักบริหาร
เครือข่ายและพัฒนา

วิชาชีพคร ู

- ส านักวิชาการ 
- ส านักนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ส านักวิจัยและประเมิน

มาตรฐาน 

ด าเนินการ
จัดอบรม 

สพฐ. 
สช. 

อปท. 
กทม. 

เมืองพัทยา 
มหาดไทย 

โรงเรียนในสังกัด
มหาวิทยาลัย 

ต้นสังกัด
โรงเรียน 

 

17. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
17.1 หัวหน้าโครงการ 
ชื่อ-สกุล ดร.พรชัย  อินทร์ฉาย   โทรศัพท์ 0-2392-4021 ต่อ 1331,1333  
E-mail address pinch@ipst.ac.th  
17.2 เลขานุการโครงการ 
ชื่อ-สกุล ดร.เขมวด ี พงศานนท ์   โทรศัพท์ 0-2392-4021 ต่อ 1151 
E-mail address kpong@ipst.ac.th 
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โครงการหลักที่ 12 
 

1. ชื่อโครงการ เพ่ิมศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ส าหรับการเรียนรู้ศตวรรษท่ี 21 

2. ลักษณะโครงการ  ใหม่   ต่อเนื่อง         

3. ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง เป้าหมายท่ีเกี่ยวข้อง ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
พัฒนาและเสริมสรา้ง
ทรัพยากรมนุษย ์

 เป้าหมายที่ 1 คนไทยเป็น
คนดี  คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อม
ส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21   
เป้าหมายที่ 2 สังคมไทยมี
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อและ
สนับสนุนต่อการพัฒนาคน
ตลอดช่วงชีวิต 

ประเด็นท่ี 4.2 การพัฒนาศักยภาพคน   ตลอดช่วงชีวิต 
 ประเด็นย่อยที่ 4.2.2 ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝัง ความเป็นคน
ดี มีวินัย พัฒนาทักษะความสามารถการเรียนรู้ทีส่อดรับกับทักษะ  
ในศตวรรษที่ 21 
ประเด็นท่ี 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรยีนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 ประเด็นย่อยที่ 4.3.1 การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อ
ต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษท่ี 21 
 ประเด็นย่อยที่ 4.3.2 การเปลีย่นโฉมบทบาท “ครู”  ให้เป็นครู
ยุคใหม ่

4. ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนแม่บทภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง 
เป้าหมายท่ีเกี่ยวข้อง ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

การพัฒนาการเรียนรู ้ คนไทยได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพตามมาตรฐาน มี
ทักษะการเรยีนรู้ และทักษะที่
จ าเป็นของดลกศตวรรษที่ 21 
สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อยา่ง
ต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรยีนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
แนวทางที่ 1 การปรับเปลี่ยนระบบการเรยีนรูส้ าหรับศตวรรษที่ 21 
แนวทางที่ 2 การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘ครู’ ให้เป็นครยูุคใหม ่

5. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เป้าหมายท่ีเกี่ยวข้อง แนวทางที่เกี่ยวข้อง 
ยุทธศาสตร์ที่การ
เสรมิสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์

 เป้าหมายที่ 3 คนไทย
ได้รับการศึกษาที่มีคณุภาพสูง
ตามมาตรฐานสากล และ
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

แนวทางการพัฒนา 3.3  ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรูต้ลอดชีวิต 
 3.3.1 ปรับหลักสตูรการผลิตครทูี่เน้นสมรรถนะ มีจิตวิญญาณ
ความเป็นครู เป็นผู้แนะน า และสามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 3.3.6 จัดท าสื่อการเรียนรู้ที่เปน็สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้
งานผ่านระบบอุปกรณส์ื่อสารเคลื่อนที่ให้คนทุกกลุม่สามารถเข้าถึงได้
ง่าย สะดวก ทั่วถึง ไม่จ ากัดเวลาและสถานท่ี และใช้มาตรการทาง
ภาษีจูงใจให้ภาคเอกชนผลิตหนังสอื สื่อการอ่าน และการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพและราคาถูก 

6. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
นโยบายหลักข้อที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
นโยบายเร่งด่วน เรื่องที่ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
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7. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สสวท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
ผ่านเครือข่าย สสวท. ให้มีคุณภาพทั่วประเทศอย่างเป็นระบบ 
เป้าประสงค์  1. ก าลังคนและเครือข่ายมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ด้านวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 

2. ครูและนักเรียนใช้หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้จากก าลังคนและเครือข่าย   
ตามแนวทางของ สสวท. 

กลยุทธ์ 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการเครือข่าย เพ่ือขยายการให้บริการหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการ 
  เรียนรู้ของ สสวท. อย่างเป็นระบบ 

2. ขับเคลื่อนสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ 
เทคโนโลยี ตามแนวทาง สสวท. 

ผลผลิต 1. มหาวิทยาลัยเครือข่าย 38 แห่ง 
 2. หลักสูตรการอบรม 2 หลักสูตร 
 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการอบรม/ประชุมปฏิบัติการ 1,000 คน 
 4. นวัตกรรมการศึกษาส าหรับโรงเรียน 8 ชิ้น 

ผลลัพธ์  1. ครูปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน 
  2. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ระหว่างครูประจ าการ 

8. หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านและต่อสู้กับปัญหาใหม่หลายประการ จากการต่อสู้กับความยากจน

ในอดีต ได้แปรเปลี่ยนเป็นการต่อสู้กับความเหลื่อมล้ าในหลากรูปแบบ เช่น ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ความ
เหลื่อมล้ าของโอกาส และความเหลื่อมล้ าของรายได้และทรัพย์สิน ท าให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับจ าเป็นต้องเร่งพัฒนา
และท างานเชิงบูรณาการมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่หน่วยงานของรัฐต้องท างานเชิงบูรณาการร่วมกัน  

ตามท่ียุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ มีเป้าหมายให้คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ในช่วงที่ผ่านมาพบว่าคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ของคนไทยอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า ดังจะเห็นได้จากการผลการประเมินในโครงการประเมินผลนักเรียน
ร่วมกับนานาชาติ (PISA) ซึ่งคะแนนของประเทศไทยอยู่ในระดับต่ ากว่าหลายประเทศที่มีระดับการพัฒนาใกล้เคียงกัน 
ทั้งนี้เป็นผลมาจากการขาดปัจจัยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและครูที่มีคุณภาพยังกระจายไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะ
ในพ้ืนที่ห่างไกล ทั้งนี้ยุทธศาสตร์ชาติจึงมุ่งเน้นในการเสริมสร้างและยกระดับการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ทั้ง
การศึกษาในระบบ นอกระบบ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในช่วงปี พ.ศ. 2561 – 2565 ดังนี้ 

(1) คะแนน PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (คะแนนเฉลี่ย) 470 คะแนน 
(2) อัตราความแตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลงร้อยละ 20 

รัฐบาลยังมีนโยบายหลัก 12 ด้านส าหรับการบริหารราชการ เพ่ือพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยความ
มั่นคง สังคมไทยมีความสงบสุข สามัคคีและเอ้ืออาทร คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความพร้อมที่จะด าเนินชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 ให้เศรษฐกิจไทยมีความแข็งแกร่งและมีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น ควบคู่ไปกับการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะด้านการศึกษา ดังนโยบายหลักที่ 8 
ของรัฐบาลคือการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย มุ่งเน้นผลิตและพัฒนาครูที่
น าไปสู่การมีครูสมรรถนะสูง เป็นครูยุคใหม่ที่สามารถออกแบบและจัดระบบการสร้างความรู้สร้างวินัย กระตุ้น และสร้าง 
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แรงบันดาลใจ เปิดโลกทัศน์มุมมองของเด็กและครูด้วยการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้น ควบคู่กับหลักการทาง
วิชาการ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้านที่ 2 การผลิตและพัฒนาครูโดยก าหนดเป้าหมาย ผลิต
บัณฑิตให้มีอัตลักษณ์และสมรรถนะเป็นเลิศเป็นต้องการของผู้ใช้ สมบูรณ์ด้วยคุณลักษณะ 4 คือมีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มี
พ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีงานท ามีอาชีพ และเป็นพลเมืองดี มีวินัย นอกจากนี้ยังต้องสามารถถ่ายทอด บ่มเพาะให้ศิษย์
แต่ละช่วงวัยได้ บัณฑิตครูจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเมื่อเข้าสู่วิชาชีพได้รับการเสริมสมรรถนะเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง  

นอกจากนี้รัฐบาลยังได้ก าหนดนโยบายเร่งด่วน 12 ข้อ โดยเฉพาะข้อที่ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
สร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ในระบบดิจิทัล ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้มุ่งสู่ระบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีด้านวิศวกรรม คณิตศาสตร์ โปรแกรมเมอร์และภาษาต่างประเทศ ส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ 
(Coding) ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพในทุกต าบล ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ของ
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพ่ือแบ่งปันองค์ความรู้ของสถาบันการศึกษาสู่สาธารณะ เชื่อมโยงระบบการศึกษากับ
ภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ สร้างนักวิจัยใหม่และนวัตกรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ 
สร้างความรู้ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สื่อออนไลน์และโครงข่ายสังคมออนไลน์ของคนไทยเพ่ือป้องกันและลด
ผลกระทบในเชิงสังคม ความปลอดภัย อาชญากรรมทางไซเบอร์และสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการกระจาย
ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง การสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีในสังคม รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่
จ าเป็นในการด าเนินชีวิต ซึ่งมีจุดมุ่งหมายสอดคล้องกับพันธกิจและจุดประสงค์การจัดตั้งสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ที่มีเป้าหมายในการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาของประเทศ  

เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนนโยบายหลัก และนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล สสวท. และมหาวิทยาลัยราชภัฏในทุก
ภูมิภาค จึงร่วมกันท างานเชิงบูรณาการ เป็นแกนน าในการพัฒนาครูในทุกพ้ืนที่ของประเทศให้มีความพร้อมสู่การเป็น
ครูยุคใหม่ในศตวรรษท่ี 21 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การ
ออกแบบและเทคโนโลยี และวิทยาการค านวณ รวมถึงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ตามแนวทางของโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) รวมถึงเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
บริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สามารถจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับตนเองได้อย่างต่อเนื่อง แม้จะส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนแล้วก็ตาม  

9. วัตถุประสงค์ 
9.1. เพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมต่อการ
จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

     9.2. สร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ สสวท. และหน่วยงานการศึกษาอ่ืนๆ ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และ
ท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ของโรงเรียนทั่วประเทศ 
     9.3. เตรียมความพร้อมผู้เรียนให้มีประสบการณ์และทักษะส าคัญที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมเข้าร่วม
โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) 

9.4. สร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีต่อการด าเนิน
ชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

10. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของโครงการหลัก 
10.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ   

1) หลักสูตรการอบรม 
ค่าเป้าหมาย  2 หลักสูตร 
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2) จ านวนครไูดร้ับบการพัฒนาใหม้สีมรรถนะจดัการเรียนรูส้ าหรบัศตวรรษที ่21 

ค่าเป้าหมาย  1,000 คน 
3) นวัตกรรมการศึกษาส าหรับโรงเรยีน 

ค่าเป้าหมาย  8 ชิ้น 

10.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ   
1) ครูได้รับการพัฒนาให้มีทักษะและความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงสมรรถนะส าหรับศตวรรษที่ 21 
ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ 80 

11.  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ วิทยากรแกนน า, ครูประจ าการ, ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน ประชาชน 

12. สถานทีด่ าเนินการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยเครือข่าย  ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 

13. ระยะเวลาด าเนินโครงการ   ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

14. วงเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565 7,145,700 บาท 
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15. แผนการด าเนนิงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กิจกรรม เป้าหมาย/
งบประมาณ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เพ่ิมศักยภาพครูให้มีสมรรถนะ
ของครูยุคใหม่ส าหรับการเรียนรู้

ศตวรรษที่ 21 

2 หลักสตูร/ 
1,000 คน/ 

8 ช้ิน 

   
   

1 หลักสูตร/
500 คน 

500 คน 
1 

หลักสตูร 
  8 ช้ิน 

7,145,700 82,000 75,000 1,019,800 630,100 1,266,000 2,102,700 1,039,800 300,640 134,040 181,340 211,440 102,840 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 7,145,700 82,000 75,000 1,019,800 630,100 1,266,000 2,102,700 1,039,800 300,640 134,040 181,340 211,440 102,840 
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16. หน่วยงานรับผิดชอบกิจกรรมและหน่วยงานร่วมด าเนินงาน 

กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กิจกรรม 

หน่วยงานของ สสวท.  
ที่ร่วมด าเนินการ 

หน่วยงานภายนอก  
ที่ร่วมด าเนินการ 

หน่วยงาน 
บทบาท/ 
หน้าท่ี 

หน่วยงาน บทบาท/หน้าที ่

เพิ่มศักยภาพครูให้มี
สมรรถนะของครูยุค
ใหม่ส าหรับการ
เรียนรูศ้ตวรรษที่ 21 

ฝ่ายบรหิาร
โครงการริเริม่ 
สสวท. 

ส านักวิชา
วิทยาศาสตร ์
 
ฝ่ายสื่อสาร
ภาพลักษณ์องค์กร 
 
ส านักนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1) ร่วมให้ข้อมูลและ
วิพากษ์การพัฒนา
หลักสตูร 
2) ประชาสัมพันธ์
การด าเนินงาน 
 
3) จัดข้อมูล
หลักสตูร/แผนการ
เรียนรู้ในรูปแบบ
ดิจิทัล 

ศูนย์พิซ่า สพฐ. 
ครูผูส้อน ศึกษานิเทศน์  
มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุร ี
มหาวิทยาลยัเกษตรศา
สตรม์หาวิทยาลัยราช
ภัฏ และเครือข่าย 

1) ร่วมร่าง 
พัฒนาและ
วิพากษ์หลักสูตร 
2) เป็นวิทยากร 
ขยายผลการ
อบรม 

ฝ่ายสื่อสาร
ภาพลักษณ์องค์กร 

ร่วมประชาสัมพันธ์
การด าเนินงาน 

คณะกรรมการขับเคลื่อน
พื้นที่นวัตกรรม
การศึกษา/ 
ส านักงานศกึษาธิการ
จังหวัด/เขตพื้นที ่
มหาวิทยาลยัมหิดล/ 
มหาวิทยาลยัทักษณิ 

1) ร่วมขับ เคลื่อน
การด าเนินงาน  
2) ประสานงาน
ในพื้นที่ 

  มหาวิทยาลยัศรีนคริ
นทรวิโรฒ 

ด าเนินการวิจยั
และจัดท า
รายงาน 

17. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
17.1 หัวหน้าโครงการ 
     1) ชือ่-สกุลนายวรวรงค์ รักเรืองเดช  โทรศัพท์ 02-3924021 ต่อ  1342 

E-mail address wrakr@ipst.ac.th  
17.2 เลขานุการโครงการ 
     1) ชื่อ-สกุล นางสาวนัฏฐพร รุจิขจร  โทรศัพท์ 02-3924021 ต่อ 1311 

E-mail address nruch@ipst.ac.th 
     2) ชื่อ-สกุล นายสมเกียรติ ยังจีน  โทรศัพท์ 02-3924021 ต่อ 1311 

E-mail address syang@ipst.ac.th 
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โครงการหลักที่ 14 

 

1. ช่ือโครงการ การพัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู 

2. ลักษณะโครงการ  ใหม   ตอเนื่อง         

3. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 

ยุทธศาสตรชาติท่ีเกี่ยวของ เปาหมายท่ีเกี่ยวของ ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

ยุทธศาสตรชาติดานการ

พัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

เปาหมายท่ี 1 คนไทยเปน

คนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอม

สำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 

21   

เปาหมายท่ี 2 สังคมไทยมี

สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือและ

สนับสนุนตอการพัฒนาคน

ตลอดชวงชีวิต 

ประเด็นท่ี 4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

• ประเด็นยอยท่ี 4.2.2 ชวงวัยเรียน/วัยรุน ปลูกฝงความเปนคนดี 

มีวินัย พัฒนาทักษะความสามารถการเรยีนรูท่ีสอดรับกับทักษะ

ในศตวรรษท่ี 21 

ประเด็นท่ี 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรยีนรูท่ีตอบสนองตอการ

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

• ประเด็นยอยท่ี 4.3.1 การปรับเปลีย่นระบบการเรยีนรูใหเอ้ือตอ

การพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษท่ี 21 

• ประเด็นยอยท่ี 4.3.2 การเปลีย่นโฉมบทบาท “ครู” ใหเปนครู

ยุคใหม 

ประเด็นยอยท่ี 4.3.6 การวางพ้ืนฐานระบบรองรบัการเรียนรูโดย

ใชดิจิทัลแพลตฟอรม  

4. ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 
แผนแมบทภายใต

ยุทธศาสตรชาติท่ีเกี่ยวของ 
เปาหมายท่ีเกี่ยวของ ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

การพัฒนาการเรียนรู คนไทยเปนคนดี คนเกง           

มีคุณภาพ พรอมสาหรับวิถี

ชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงใน

ศตวรรษท่ี 21 

• 4.3.6 การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรยีนรูโดยใชดิจิทัล

แพลตฟอรม 

5. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของ เปาหมายท่ีเกี่ยวของ แนวทางท่ีเกี่ยวของ 

ยุทธศาสตรท่ี 1                     

การเสริมสรางและพัฒนา

ศักยภาพทุนมนุษย 

เปาหมายท่ี 2 คนใน

สังคมไทยทุกชวงวัยมีทักษะ 

ความรู และความสามารถ

เพ่ิมข้ึน 

เปาหมายท่ี 3 คนไทย

ไดรับการศึกษา            ท่ีมี

คุณภาพสูงตามมาตรฐาน สากล 

แนวทางการพัฒนา 3.2  พัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะความรู 

และความสามารถในการดำรงชีวิตอยางมีคุณคา 

• 3.2.1 สงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีการพัฒนา ทักษะ    ทางสมองและ

ทักษะทางสังคมท่ีเหมาะสม 

• 3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห

อยางเปนระบบ มีความคิดสรางสรรค มีทักษะการทำงานและการ

ใชชีวิตท่ีพรอมเขาสูตลาดงาน 
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ยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของ เปาหมายท่ีเกี่ยวของ แนวทางท่ีเกี่ยวของ 

และสามารถเรียนรูดวยตนเอง

อยางตอเน่ือง 

แนวทางการพัฒนา 3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู

ตลอดชีวิต 

3.3.6 จัดทำสื่อการเรยีนรูท่ีเปนสือ่อิเล็กทรอนิกสและสามารถใช

งานผานระบบอุปกรณสื่อสารเคลือ่นท่ีใหคนทุกกลุมสามารถเขาถึง

ไดงาย สะดวก ท่ัวถึง ไมจำกัดเวลาและสถานท่ี และใชมาตรการ

ทางภาษีจูงใจใหภาคเอกชนผลติหนังสือ สื่อการอานและการเรียนรู

ท่ีมีคุณภาพและราคาถูก 

6. ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล  

นโยบายหลักขอท่ี  8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 

นโยบายเรงดวน เรื่องท่ี  7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 

7. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร สสวท. ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 

ยุทธศาสตรท่ี  3 ขับเคลื่อนกระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีใหเนนความเขาใจ ลงมือ

ปฏิบัติการ และสามารถนำไปใชจริงท้ังในและนอกระบบ ตามแนวทาง สสวท. 

เปาประสงค  มีกลไกขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตามแนวทาง สสวท. สำหรับสถานศึกษาท้ัง ในและนอกระบบ 

กลยุทธ  พัฒนากลไกขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตามแนวทาง สสวท. สำหรับสถานศึกษาท้ังในและนอกระบบ ใหครอบคลุม

ทุกภูมิภาค 

ผลผลิต  สสวท. มีระบบสนับสนุนการเรียนรูดิจิทัล เพ่ือใหบริการหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูได

อยางมีประสิทธิภาพ 

ผลลัพธ  นักเรียนไทยมีความรู ความสามารถดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ท่ีสามารถนำไปใชแกปญหา

การดำรงชีพและเปนประชากรท่ีมีความรู นักวิชาชีพฐานดี 

8. หลักการและเหตุผล 

ความแพรหลายของเทคโนโลยีดิจิทัลทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกภาคสวนของสังคม ในสวนของ

การศึกษานั้น ความหลากหลายของสื่อดิจิทัลทำใหเกิดการใชประโยชนในการศึกษามากข้ึน ความสามารถในการ

สื่อสารเปดโอกาสใหเกิดการเรียนรูไดทุกที่ทุกเวลาผานหลากหลายชองทาง เครือขายสังคมออนไลนทำใหเกิด

ปฏิสัมพันธรูปแบบใหมระหวางผูเรียน ผูสอน และ ผูปกครอง ในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงในภาคเศรษฐกิจและ

สังคมก็ทำใหเกิดความเปลี่ยนแปลงของความตองการแรงงาน ทักษะ และ คุณลักษณของผูจบการศึกษา   

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ไดดำเนินโครงการที ่ใชประโยชนจาก

เทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ เทคโนโลยี  มาบางแลวเปนระยะเวลาหนึ่ง เชน 

การพัฒนาศูนยเรียนรูดิจิทัล (Learning Space) การใช QR code และ สื่อ AR (Augmented Reality) ในหนังสือ

เรียน  อยางไรก็ตาม แนวโนมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและโครงสรางพื้นฐานการสื่อสารในปจจุบัน ทำใหคาดได

วาจะมีการพัฒนาและประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลในภาคการศึกษาข้ึนอีกมากในอนาคต  ซ่ึงการดำเนินการท่ีผานมา

เมื่อพิจารณาจำนวนและความพึงพอใจของผูใชงาน นับไดวามีความสำเร็จในระดับหนึ่ง แตการความกาวหนาอยาง
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กาวกระโดดของขีดความสามารถและการใชงานเทคโนโลยีดิจิทัลทำให สสวท. มีความจำเปนตองปรับเปลี่ยนการ

พัฒนาระบบใหมาอยูในรูปของแพลทฟอรมที่มีความเชื่อมโยงขององคประกอบตางๆ และ ออกแบบใหสัมพันธกับ

กระบวนการทำงานภายใน และ การใชงานของผูใชใหมากยิ่งขึ้น พรอมที่จะเปนชองทางหลักในการขับเคลื่อนและ

ยกระดับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ เทคโนโลยีตอไป 

 การพัฒนาแพลทฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู มีความสอดคลองกับพันธกิจของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้ง 4 

ขอ ไดแก 1) ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาใหมีมาตรฐาน โดยใหครูสามารถเขาถึงสื่อและแนวทางการสอนท่ี

เหมาะสม 2) ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ดวยการใชเทคโนโลยีดิจิทัลที่ชวยใหครูและนักเรียนในพื้นที่หางไกล

เขาถึงสื่อได ตามความแพรหลายของโครงสรางพื้นฐานดิจิทัล 3) มุงความเปนเลิศและสรางขีดความสามารถในการ

แขงขันของประเทศ โดยใชเทคโนโลยีดิจิทัลเปดโอกาสใหนักเรียนที่มีศักยภาพและความสนใจแตกตางกัน สามารถ

เขาถึงสื่อที่ตรงกับความสนใจของตน และ มีโอกาสพัฒนาตนเองไดเต็มศักยภาพ และ 4) ปรับปรุงระบบบริหาร

จัดการการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ เพ่ิมประสิทธิภาพและลดคาใชจายในการจัดการศึกษา และ การดำเนินโครงการนี้

จะชวยใหบรรลุเปาประสงค ขอ 5 ผูเรียนทุกคนไดรับโอกาสเขาถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพอยางทั่วถึงและ

เหมาะสมกับชวงวัย ขอ 8 องคความรู สิ่งประดิษฐ งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถนำไปใชประโยชนใน

เชิงเศรษฐกิจและสังคม และ ขอ 9 ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล สามารถ

สนับสนุนการจัดการศึกษาที่หลากหลายในระดับพื้นที่ ตอบสนองความตองการของผูเรียน โดยเปนการดำเนินการ

ตามประเด็นยุทธศาสตรขอ 4 สงเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา  

 การพัฒนาดิจิทัลแพลทฟอรมประกอบดวยกิจกรรม 4 ดาน คือ 1) การพัฒนาเทคโนโลยี ไดแก การพัฒนา

ระบบใหม หรือ ปรับปรุงระบบเดิมใหมีขีดความสามารถ และ รูปแบบการทำงานที่เหมาะสมกับการใชงานในบริบท

ทางการศึกษาของประเทศ 2) การพัฒนาสื่อ โดยพัฒนาจากหนังสือเรียน และ คูมือครูเพื่อใหมีสื่อการเรียนรูที่มุง

ยกระดับการสอนของครู และ การเรียนรูของนักเรียนโดยใชประโยชนเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีชวยลดขอจำกัดของสื่อแบบ

ดั้งเดิม 3) การทดลองใชสื ่อและเทคโนโลยี โครงการนี้จะนำสื่อและแนวคิดการออกแบบระบบไปทดลองใชและ

สอบถามความคิดเห็นของครูและนักเรียน เพื่อใหมั่นใจวาสื่อและระบบที่พัฒนาขึ้นจะสอดคลองเหมาะสมกับการใช

งานไดจริง และ 4) การใหบริการ ระบบที่ไดมีการพัฒนาไวกอนหนานี้ เชน ระบบคลังความรู Sci Math และ ระบบ

อบรมครู เปนระบบท่ีมีผูใชงานอยูอยางตอเนื่องและมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน โครงการนี้จึงมีความจำเปนตองสนับสนุนการ

ใหบริการของระบบเหลานี้อยางตอเนื่อง ท้ังดานโครงสรางพ้ืนฐาน และ ดานบุคลากรในการบำรุงรักษาและใหบริการ 

สวนระบบท่ีจะพัฒนาข้ึนใหมโครงการจะทยอยเปดใหบริการตามความเหมาะสม 

 ผลการดำเนินการในปงบประมาณ 2563 และ 2564 

 การพัฒนาเทคโนโลยี ตามแผนการดำเนินโครงการในปงบประมาณ 2563 โครงการมีเปาหมายในการ

พัฒนาระบบ 5 ระบบ และ มีแผนการพัฒนาสื่อดิจิทัล 5 วิชาในระดับชั้นมัธยมศึกษปที่ 4 แตโครงการมีความ

จำเปนตองปรับแผนการดำเนินใหสอดคลองกับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ซ่ึงทำใหตองมีการปดสถานศึกษา เลื่อนเวลาเปดภาคเรียน และ มีการใชระบบออนไลนเพ่ือจัดการเรียน

การสอนและการอบรมครู อยางไรก็ตาม โครงการยังคงรักษาเปาหมายเชิงปริมาณในการพัฒนาและปรับปรุงระบบ

จำนวน 5 ระบบ คือ 1) ปรับปรุงระบบอบรมครู 2) ปรับปรุงระบบทดสอบออนไลน 3) พัฒนาตนแบบแบบฝกหัด

74



คณิตศาสตรออนไลน 4) พัฒนาตนแบบ chatbot และ 5) พัฒนาเว็บไซตคลิปการสอนออนไลน Project 14 สวนการ

พัฒนาสื่อดิจิทัลไดดำเนินการตามแผนท่ีวางไว 

ทั้งนี้การปรับปรุงระบบอบรมครูไดดำเนินการเพื่อรองรับการจัดอบรมครูที่ไดรับผลกระทบจากการแพร

ระบาด COVID-19 ทำใหมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเปนการอบรมแบบออนไลนมากขึ้น จำเปนตองมีการขยายขีด

ความสามารถของระบบใหรองรับผูเขารวมการอบรมไดจำนวนมาก โดยมีการอบรมสำคัญคือการอบรมครูดาน

ว ิทยาการคำนวณหลักส ูตร Coding for Teacher (C4T) ซ ึ ่งเป นการดำเน ินการร วมกันระหว างสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ สสวท. มีครูสังกัดตางๆ เขารับการอบรมมากกวา 1 แสนคน สวน

การพัฒนาเว็บไซตคลิปการสอนออนไลน Project 14 มีวัตถุประสงคเพื่อเปนชองทางใหครูและนักเรียนสามารถ

เขาถึงวีดิทัศนการสอนออนไลน ซึ ่ง สสวท. ไดจัดทำขึ ้นครบทุกระดับชั ้น และ ทุกวิชาในกลุ มวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร และ เทคโนโลยี เพื่อบรรเทาผลกระทบของการเลื่อนการเปดภาคเรียนและเพื่อสนับสนุนการจัดการ

เรียนการสอนแบบออนไลนในโรงเรียนท่ัวประเทศ  

นอกจากนี้โครงการยังไดจัดเชาระบบสอนออนไลนเพื่อทดลองใหบริการ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเรียนรู

พฤติกรรมการใชงานระบบสอนออนไลนของนักเรียน เพื่อทำขอมูลไปใชในการจัดทำระบบที่เหมาะสมกับการใชงาน

จริงตอไป มีผูลงทะเบียนเพื่อใชงานระบบสอนออนไลนมากกวา 22,000 คน และ เปดใหใชงานไดตั้งแต 1 มิถุนายน 

2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2564 ครอบคลุม 1 ปการศึกษา 

ในปงบประมาณ 2564 โครงการจะพัฒนาระบบใหม 3 ระบบ คือ ระบบขอมูลผูใช ระบบสื่อดิจิทัลสำหรับ

ครูและนักเรียน และ ระบบเรียนรูออนไลนสำหรับนักเรียน และ จะปรับปรุงระบบท่ีพัฒนาไวแลว 2 ระบบ คือ ระบบ

อบรมครู และ ระบบสอบออนไลน ระบบตางๆ เหลานี้ จะทำงานรวมกับระบบคลังความรู Sci Math เปนแพลท

ฟอรมดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู 

สำหรับการพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อประกอบการเรียนการสอน โครงการไดตั ้งเปาหมายผลิตสื่อหลัก 

5 ประเภท คือ 1) แนวทางการสอน เพ่ือเปนขอมูลสำหรับครูท่ียังไมมีประสบการณ 2) ไฟลนำเสนอสำหรับครูใชสอน

ในหองเรียน 3) สื่อ ภาพนิ่ง วีดิทัศน ประกอบการเรียนรู 4) แบบฝกหัดทดสอบความเขาใจ และ 5) วีดิทัศนตัวอยาง

การสอน โดยครูสามารถเลือกประยุกตใชสื่อเหลานี้ไดตามความเหมาะสมของเนื้อหาวิชา บริบทของโรงเรียน และ 

ความชำนาญการสอนของครู  ในปงบประมาณ 2563 โครงการไดพัฒนาสื่อเหลานี้สำหรับวิชา คณิตศาสตรเพิ่มเติม 

ฟสิกส เคมี ชีววิทยา และ โลก ดาราศาสตรและอวกาศ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 สวนในปงบประมาณ 2564 

เปนตนไป เพื่อความเหมาะสมและคลองตัวในการดำเนินงาน สสวท. ไดแยกกิจกรรมการพัฒนาสื่อไปดำเนินการ

ภายใตโครงการหลักที่ 1 โดยมีเปาหมายจัดทำสื่อสำหรับทุกวิชาในกลุมวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ เทคโนโลยี 

ทุกระดับชั้นในระดับมัธยมศึกษาภายในปงบประมาณ 2565 นี ้

โครงการไดรับความรวมมือจากโรงเรียนมัธยมจำนวน 6 โรงเรียน ในการทดลองใชสื่อและใหความ

คิดเห็นเก่ียวกับตนแบบระบบเพ่ือเผยแพรสื่อดิจิทัล โครงการไดจัดมอบสื่อดิจิทัลท่ีจัดทำข้ึนเพ่ือใหครูนำไปทดลองใช

งาน จากการติดตามการใชงานและการสังเกตการสอนพบวา ครูมีความพึงพอใจตอสื่อของ สสวท.ในระดับดีถึงดีมาก 

และใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงท่ีเปนประโยชนในการพัฒนาสื่อของ สสวท. ใหดียิ่งข้ึน การวิจัยรูปแบบระบบเพ่ือ

เผยแพรสื่อ สสวท. ทำใหไดรับความคิดเห็นจากครูผูสอนวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรเก่ียวกับรูปแบบการคนหา
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และใชงานสื่อดิจิทัลของครู โดยครูมีความพึงพอใจตอรูปแบบของการพัฒนาบนเว็บไซตที่สามารถจัดการสื่อไดงาย 

สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง ใชขั้นตอนไมมากในการเลือกใชหรือคนหาสื่อที่ตองการ ซึ่งโครงการไดนำความคิดเห็น

ดังกลาวมาออกแบบระบบเพ่ือเผยแพรสื่อ สสวท. และอยูระหวางการจัดทำตนแบบระบบตอไป  

ในขณะเดียวกันโครงการยังไดใหบริการระบบคลังความรู SciMath ซึง สสวท. ไดพัฒนาไวแลว สสวท.

และมีผูเขาใชงานเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องทุกป โดยในปงบประมาณ 2563 มีการเขาใชงานกวา 14 ลานครั้งจากทุก

จังหวัดทั่วประเทศ แสดงใหเห็นความแพรหลายของการใชงานสื่อดิจิทัล และ ประโยชนของการเผยแพรผานระบบ

ดิจิทัลอยางชัดเจน 

แผนการดำเนินงานในปงบประมาณ 2565   

 ในปงบประมาณ 2565 โครงการนี้มีแผนการดำเนินการ คือ 1) ปรับปรุงระบบสื่อดิจิทัลสำหรับครูและนักเรียนให

มีขีดความสามารถรองรับปริมาณการใชงานไดมากขึ้น และ ปรับปรุงการคนหาสื่อและการออกแบบระบบให

สอดคลองกับความตองการของผูใชโดยเนนครูผูสอนเปนหลัก 2) ปรับปรุงเพิ่มเติมขีดความสามารถของระบบสอน

ออนไลนเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการเรียนรู การใชเทคโนโลยีปญญาประดิษฐมาชวยเสนอแนะสื่อที่สอดคลองกับความ

สนใจ และ ความถนัดของผูเรียน ปรับปรุงขีดความสามารถของระบบใหสามารถดึงความสนใจของผูเรียนไดมาก

ยิ่งขึ้น 3) ปรับปรุงระบบคลังความรูในสวนการคนหาขอมูลและการนำเสนอขอมูลใหดีขึ้นและสอดรับกับการทำงาน

รวมกับระบบอื่นๆ 4) ทดลองใชสื่อและระบบในโรงเรียนใหรองรับการใชงานที่มากขึ้น และไดขอเสนอแนะและแนว

ทางการปรับปรุงไดครอบคลุมมากยิ่งขึ้น และ 5) ใหบริการระบบอบรมครู ระบบคลังความรู Sci Math ระบบสื่อ

สำหรับครูและนักเรียน ระบบสอบออนไลน และ ระบบสอนออนไลน 

9. วัตถุประสงค

10.1 เพ่ือพัฒนาแพลทฟอรมดิจิทัลเพ่ือการเรียนรูเพ่ือรองรับการพัฒนาแอพพลิเคชันทางการศึกษา

10.2 เพ่ือใหครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถเขาถึงหลักสูตร สื่อ แผนการ

จัดการเรียนรู และองคความรูของ สสวท. ในรูปแบบดิจิทัลไดอยางสะดวก รวดเร็ว และทุกท่ีทุกเวลา และพัฒนา

ตนเองไดตามอัธยาศัย

10. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายของโครงการหลัก

10.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ

(1) โรงเรียนท่ีเขารวมการทดลองใชระบบจดัการเรยีนรูแบบออนไลน

คาเปาหมาย  10 โรงเรียน

(2) ครูท่ีเขารวมการทดลองใชระบบจัดการเรียนรูแบบออนไลน

คาเปาหมาย  150 คน

(3) รายงานการบริหารจัดการเพ่ือใหบริการระบบตาง ๆ ของศูนยเรียนรูดิจิทัลฯ

คาเปาหมาย  1 ฉบับ

(4) รายงานการบริหารจัดการและการเผยแพรบทความ สื่อและองคความรูของ สสวท. ผานศูนยเรียนรู

ดิจิทัลฯ

คาเปาหมาย  1 ฉบับ
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10.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  

(1) โรงเรียนท่ีเขารวมการทดลองกระจายอยูในทุกภูมิภาค

คาเปาหมาย 10 โรงเรียน

(2) ครูท่ีเขารวมการทดลองใชระบบสามารถใชงานระบบและนำสื่อไปใชจัดการเรียนรูได

คาเปาหมาย 150 คน

(3) ระบบตาง ๆ ของศูนยเรียนรูดิจิทัลฯ สามารถใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ

คาเปาหมาย ระบบตาง ๆ ใหบริการไดไมต่ำกวา 95% ของเวลาใหบริการท้ังหมด และจัดการปญหาตาม

ขอตกลงระดับการใหบริการ (Service Level Agreement : SLA) ท่ีกำหนดไว

(4) การบริหารจัดการและการเผยแพรบทความ สื่อและองคความรูของ สสวท. ผานระบบตาง ๆ เปนไปตาม

ข้ันตอนท่ีกำหนด

คาเปาหมาย การบริหารจดัการและการเผยแพรบทความเปนไปตามข้ันตอนท่ีกำหนด

11. กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน    ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา และบุคคลท่ัวไป

12. สถานท่ีดำเนินการ สสวท.

13. ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565

14. วงเงินงบประมาณ ป พ.ศ. 2565     จำนวน 3,579,600 บาท
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15. แผนการดำเนนิงาน และแผนการใชจายงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565

กิจกรรม 
เปาหมาย/

งบประมาณ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

การพัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือ

การเรียนรู 
10 โรงเรียน 

/ 150 คน / 

2 ฉบับ 

10 

โรงเรียน

/ 150 

คน 

2 ฉบับ 

3,579,600 - 100,000 816,950 - - 795,950 101,350 49,000 204,660 869,690 543,000 99,000 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 3,579,600 - 100,000 816,950 - - 795,950 101,350 49,000 204,660 869,690 543,000 99,000 
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16. หนวยงานรับผิดชอบกิจกรรมและหนวยงานรวมดำเนินงาน

กิจกรรม 

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กิจกรรม 

หนวยงานของ สสวท. 
ท่ีรวมดำเนินการ 

หนวยงานภายนอก 
ท่ีรวมดำเนินการ 

หนวยงาน 
บทบาท/ 
หนาท่ี 

หนวยงาน บทบาท/หนาท่ี 

การพัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัล

เพ่ือการเรียนรู 

สาขาเทคโนโลย ี ฝ่าย

นวัตกรรม

เพ่ือการ

เรียนรู ้

คณะทำงาน, ร่วม

กำหนดขอบเขต

งาน, กรรมการท่ี

เก่ียวข้อง 

โรงเรียนท่ีเข้าร่วม

โครงการ 

- ทดลองใช้ระบบ

และสื่อท่ีสสวท.

พัฒนา

ฝ่ายนวัตกรรมเพ่ือ

การเรยีนรู ้
- สำนัก

วิชาการ
สำนักวิจยั

และประเมิน

มาตรฐาน 

- สร้างหลักสูตร

ออนไลน์บนระบบ

อบรมครู

- ตอบคำถาม

ด้านวิชาการ

- สร้างข้อสอบ

ออนไลน์บนระบบ

การสอบออนไลน์
จัดทำ

รายละเอียดสื่อ

และนำเข้าข้อมลู

เพ่ือเตรียม

เผยแพร ่

โครงการพัฒนา

ระบบคลาวด์กลาง

ภาครัฐ สำนักงาน

คณะกรรมการ

ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาต ิ

- ให้บริการเครื่อง

คอมพิวเตอร์แม่

ข่ายสำหรับใช้เป�น

โครงสร้างพ้ืนฐาน

ของระบบต่าง ๆ

ของศูนย์เรียนรู้

ดิจิทัลฯ

สาขาเคมีและ

ชีววิทยา 

ฝ่าย

นวัตกรรม

เพ่ือการ

เรียนรู ้

ให้คำปรกึษา

เก่ียวกับเทคโนโลยี

และโครงสร้าง

พ้ืนฐาน 

โรงเรียนท่ีร่วม

ทดลอง 

- ทดลองและ

ประเมินผลการใช้

งาน

ฝ่ายบรหิาร

โครงการริเริม่ 

ฝ่าย

นวัตกรรม

เพ่ือการ

เรียนรู ้

ให้คำปรกึษา

เก่ียวกับเทคโนโลยี

และโครงสร้าง

พ้ืนฐาน 

ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาท่ีร่วม

ใช้ระบบ 

- ใช้และประเมินผล

การใช้งาน
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E-mail address  bwatt@ipst.ac.th

2) ช่ือ-สกุล นายบุญวิทย รัตนทิพยาภรณ

โทรศัพท  0-2392-4021 ตอ 3503 

E-mail address  bratt@ipst.ac.th
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17. ผูรับผิดชอบโครงการ

17.1 หัวหนาโครงการ

1) ชื่อ-สกุล ดร.ศรเทพ วรรณรัตน

E-mail address  sornthep@ipst.ac.th

โทรศัพท  0-2392-4021 ตอ 6305 

   17.2 เลขานุการโครงการ 

1) ช่ือ-สกุล ดร.เบญจพร วรรธนวหะ

โทรศพัท  0-2392-4021 ตอ 2404 

mailto:bwatt@ipst.ac.th


โครงการหลักที ่16

 
1. ชื่อโครงการ โครงการบริหารการผลิตครูที่มคีวามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) 
2. ลักษณะโครงการ  ใหม ่   ต่อเนื่อง 
3. ความสอดคลอ้งกับเป้าหมายยุทธศาสตรช์าติ 

ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 เป้าหมายที่ 1 คนไทยเป็น
คนดี คนเก่ง มีคณุภาพ พร้อม
ส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21   

 เป้าหมายที่ 2 สังคมไทย
มีสภาพ แวดล้อมที่เอ้ือและ
สนับสนุนต่อการพัฒนาคน
ตลอดช่วงชีวิต 

ประเด็นที่ 4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

 ประเด็นย่อยที่ 4.2.2 ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคน
ดี มีวินัย พัฒนาทักษะความสามารถการเรียนรู้ที่สอดรับกับทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 

 ประเด็นที่ 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

 ประเด็นย่อยที่ 4.3.1 การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อ
การพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 

 ประเด็นย่อยที่ 4.3.2 การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็น
ครูยุคใหม่ 

 ประเด็นย่อยที่ 4.3.3 การเพิ่มประสทิธิภาพระบบบริหารจัด
การศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 

 ประเด็นย่อยที่ 4.3.4 การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

4. ความสอดคลอ้งกับแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์

ชาติที่เกี่ยวข้อง 
เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

ด้านการตระหนักถึงพหุปัญญา
ของมนุษย์ที่หลากหลาย 

ประเทศไทยมีระบบข้อมูล เพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ตามพหุปัญญา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการ
พัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพิ่มขึ้น 

การพัฒนาการเรียนรู้ 

5. ความสอดคลอ้งกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง แนวทางที่เกี่ยวข้อง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

 เป้าหมายที่ 2 คนในสังคมไทย
ทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และ
ความสามารถเพิ่มขึ้น 

 เป้าหมายที่ 3 คนไทยได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพสูงตาม
มาตรฐาน สากลและสามารถเรียนรู้
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 แนวทางการพัฒนา 3.2  พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ
ความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 

 3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิด สร้างสรรค์ มีทักษะ          
การทางานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 

 แนวทางการพัฒนา 3.3  ยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 3.3.1 ปรับหลักสูตรการผลิตครูที่เน้นสมรรถนะ              
มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นผู้แนะน าและสามารถกระตุ้น
การเรียนรู้ของผู้เรียน 
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6. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
นโยบายหลักข้อที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 

7. ความสอดคลอ้งแผนปฏิบัตกิารเชิงกลยุทธ์ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เร่งรัด พัฒนา และส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 

เพื่อเป็นก าลังในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 
เป้าประสงค์ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพเข้าสู่อาชีพที่เหมาะสม      

เพื่อเป็นก าลังในการพัฒนาประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 
กลยุทธ์ ผลิตและพัฒนาครูคุณภาพ เพ่ือเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง ในการขับเคลื่อนการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
ผลผลิต บัณฑิต สควค. มีคุณภาพและสามารถเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงขับเคลื่อนการศึกษาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
ผลลัพธ์  ประเทศไทยมีนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักเทคโนโลยี นักนวัตกรรมและผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นจากการสร้างนักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษ 

8. หลักการและเหตุผล 
  โครงการการพฒันาและส่งเสริมการผลิตครทูี่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจ า 
ปีงบประมาณ 2565 เป็นการด าเนินงานเพื่อเตรียมความพรอ้มส าหรับการด าเนินงานโครงการ สควค. ระยะ 4 ที่เลื่อนการ
คัดเลือกเป็นปีงบประมาณ 2566 และสนับสนุนการสร้างเครือข่ายวิชาการครู สควค. รวมถึงการท าวิจัยเพื่อติดตามผล
การปฏิบัติงานของข้าราชการครูทุนโครงการ สควค. ระยะที ่3 ที่บรรจุเข้าปฏิบัติงานแล้วอย่างน้อย 1 ป ีและการวิจยั
ประเมินโครงการ สควค. 
9. วัตถุประสงค ์

9.1 เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการด าเนินงานโครงการ สควค. ระยะ 4 

     9.2 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ส าเร็จการศึกษา การสร้างเครือข่ายและความเข้มแข็งทางวิชาการ  
       หลังส าเรจ็การศึกษา 
10. ตัวชี้วัดและคา่เปา้หมายของโครงการหลัก  

10.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ   
(1) ระบุช่ือตัวชี้วัด ร่างโปรแกรมพัฒนาทักษะความเป็นครูและโปรแกรมพัฒนาองค์ความรู้ตามแนวทาง สสวท. 

ค่าเป้าหมาย 1 เรื่อง  

(2) ระบุช่ือตัวชี้วัด รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ส าเร็จการศึกษา  
ค่าเป้าหมาย  1 ฉบับ  

10.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ   
(1) ระบุช่ือตัวชี้วัด ครูที่บรรจุเข้าปฏิบัติงาน มีผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้บริหารอยู่ในระดับดี    

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 

11. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รบัประโยชน์  เครือข่ายวิชาการครู สควค./ครู สควค. 
12. สถานทีด่ าเนนิการ  จังหวัดทีม่ีศูนย์ร่วมการผลิตตั้งอยู่ โรงเรยีนเครือข่ายวิชาการครู สควค. โรงเรียนในสังกดั สพฐ. 
13. ระยะเวลาด าเนินโครงการ ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565  
14. วงเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 จ านวน 2,000,000 บาท  
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15. แผนการด าเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กิจกรรม 
เป้าหมาย/
งบประมาณ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

การพัฒนาและส่งเสริมการผลิตครูที่มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร ์

2  ฉบับ            2 ฉบับ 

2,000,000  70,000 300,944 10,002 4,052 87,425 79,000 64,000 79,000 474,000 59,000 474,000 298,577 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,000,000 70,000 300,944 10,002 4,052 87,425 79,000 64,000 79,000 474,000 59,000 474,000 298,577 
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1. หน่วยงานรับผิดชอบกิจกรรมและหน่วยงานร่วมด าเนินงาน 

กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กิจกรรม 

หน่วยงานของ สสวท.  
ที่ร่วมด าเนินการ 

หน่วยงานภายนอกที่ร่วมด าเนินการ 

หน่วยงาน บทบาท/หน้าที่ หน่วยงาน บทบาท/หน้าที่ 
การพัฒนาและส่งเสริม             
การผลิตครูที่มีความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

     

1. สรรหาและคัดเลือก นิสิต 
นักศึกษา เข้ารับทุน 

ฝ่าย สควค. 

  

1. หน่วยงานที่มีผู้
แทนที่ได้รับการ
แต่งตั้งตามค าสั่ง
กรรมการก าหนด
นโยบาย  
2. มหาวิทยาลัย 

1. ตามค าสั่ง 
2. ให้ข้อคิดเห็น 

2. พัฒนาศักยภาพผู้รับทุน ครูพี่
เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ และการ
สนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์
ร่วมผลิต 

ฝ่าย สควค. ส านัก
วิชาการ 

วิทยากร ร่วม
จัดท าโปรแกรม
เสริม 

1. มหาวิทยาลัย  
2. คุรุสภา 

1. ให้ข้อคิดเห็น 
2. ร่วม
ด าเนินการ 

3. การติดตามการด าเนินงานของ
ศูนย์ และการบรรจุ ติดตามผล
การปฏิบัติงานของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

ฝ่าย สควค. ส านัก
วิชาการ 

วิทยากร ชี้แจง
หลักสูตรที่
ปรับเปลี่ยน  

ศูนย์เครือข่าย 
สควค. ระดับ
ภูมิภาค 

เป็นศูนย์
ประสาน และ
จัดการอบรม 

 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
2.1 หัวหน้าโครงการ 

ชื่อ-สกุล ดร.นวลวรรณ สงวนศักด์ิ  โทรศัพท์ 02-392-4021 ต่อ 1269 
E-mail address :  nuans@ipst.ac.th    

2.2 เลขานุการโครงการ 
ชื่อ-สกุล นางสาวคงนิตา  เคยนิยม           โทรศัพท์ 02-392-4021 ต่อ 7601 หรือ 3531 
E-mail address : kkoie@ipst.ac.th 
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โครงการหลักที ่17

1. ชื่อโครงการ โครงการบริหารการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)
2. ลักษณะโครงการ  ใหม ่  ต่อเนื่อง 
3. ความสอดคลอ้งกับเป้าหมายยุทธศาสตรช์าติ

ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 เป้าหมายที่ 1 คนไทยเป็น
คนดี คนเก่ง มีคณุภาพ พร้อม
ส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21   

 เป้าหมายที่ 2 สังคมไทย
มีสภาพ แวดล้อมที่เอ้ือและ
สนับสนุนต่อการพัฒนาคน
ตลอดช่วงชีวิต 

ประเด็นที่ 4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

 ประเด็นย่อยที่ 4.2.2 ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคน
ดี มีวินัย พัฒนาทักษะความสามารถการเรียนรู้ที่สอดรับกับทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 

 ประเด็นที่ 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

 ประเด็นย่อยที่ 4.3.1 การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อ
การพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 

 ประเด็นย่อยที่ 4.3.2 การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็น
ครูยุคใหม่ 

 ประเด็นย่อยที่ 4.3.3 การเพิ่มประสทิธิภาพระบบบริหารจัด
การศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 

 ประเด็นย่อยที่ 4.3.4 การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

4. ความสอดคลอ้งกับแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์

ชาติที่เกี่ยวข้อง 
เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

ด้านการตระหนักถึงพหุปัญญา
ของมนุษย์ที่หลากหลาย 

ประเทศไทยมีระบบข้อมูล เพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ตามพหุปัญญา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการ
พัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพิ่มขึ้น 

การพัฒนาการเรียนรู้ 

5. ความสอดคลอ้งกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง แนวทางที่เกี่ยวข้อง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

 เป้าหมายที่ 2 คนในสังคมไทย
ทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และ
ความสามารถเพิ่มขึ้น 

 เป้าหมายที่ 3 คนไทยได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพสูงตาม
มาตรฐาน สากลและสามารถเรียนรู้
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 แนวทางการพัฒนา 3.2  พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ
ความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่าง มีคุณค่า 

 3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิด สร้างสรรค์ มีทักษะ  
การทางานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 

 แนวทางการพัฒนา 3.3  ยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 3.3.1 ปรับหลักสูตรการผลิตครูที่เน้นสมรรถนะ    
มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นผู้แนะน าและสามารถกระตุ้น
การเรียนรู้ของผู้เรียน 
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6. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
นโยบายหลักข้อที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย

7. ความสอดคลอ้งแผนปฏิบัตกิารเชิงกลยุทธ์ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เร่งรัด พัฒนา และส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 

เพื่อเป็นก าลังในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 
เป้าประสงค์ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพเข้าสู่อาชีพที่เหมาะสม 

เพื่อเป็นก าลังในการพัฒนาประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 
 กลยุทธ์ ผลิตและพัฒนานักวิจัยคุณภาพ เพื่อเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักนวัตกรรม และนักเทคโนโลยีชั้นน า

ของประเทศ 
ผลผลิต บัณฑิต พสวท. และโอลิมปิกวิชาการ มีคุณภาพและเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักนวัตกรรมและ    

นักเทคโนโลยีชั้นน าของประเทศ 
ผลลัพธ์  ประเทศไทยมีนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักเทคโนโลยี นักนวัตกรรมและผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นจากการสร้างนักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษ 

8. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะน าพาประเทศให้หลุดพ้นจากกับดักของประเทศ

ที่มีรายได้ปานกลาง และท าให้ประเทศชาติอยู่ในภาวะที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน สามารถสร้างองค์ความรู้
และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจกับนานาชาติได้ การพัฒนาก าลังคนด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงมีความส าคัญและมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่รัฐต้องให้การสนับสนุน โดยเฉพาะก าลังคน
ในกลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นหัวรถจักรในการฉุดลากการพัฒนาของประเทศ
ทั้งระบบ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทส าคัญต่อการ
พัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ทั้งในรูปแบบการให้ทุนการศึกษากับ
นักเรียนที่มีศักยภาพ มีความรัก และสนใจในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการจัดกิจกรรมเสริมเพื่อพัฒนาส่งเสริม 
และสนับสนุนให้นักเรียนที่มีศักยภาพเหล่านั้น มีความพร้อมที่จะเป็นนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ ที่ดี มีคุณภาพ มีจิต
สาธารณะ เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง หรือชี้น าการเปลี่ยนแปลงในการสร้างองค์ความรู้ รวมถึงผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ
และเป็นประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้างต่อไปเมื่อส าเร็จการศึกษา โดยมีกระบวนการตั้งแต่การสรรหา พัฒนา และ
ส่งเสริมศักยภาพตั้งแต่เข้ารับทุนจนส าเร็จการศึกษา อย่างครบวงจร สสวท. จึงจัดให้มีโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้น 

9. วัตถุประสงค์
9.1 เพื่อสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้ารับทุน พสวท. และเป็นฐานก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
9.2 เพื่อพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ที่มี

คุณภาพ สามารถสร้างองค์ความรู้ และผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 
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     9.3 เพื่อให้มีโครงงาน บทความ และผลงานวิจัย ที่มีคุณภาพ มีประโยชน์ เผยแพร่สู่สาธารณชน 
     9.4 เพื่อพัฒนาครูและบคุลากรในเครือข่าย พสวท. ในการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนทุน พสวท. 



10. ตัวชี้วัดและคา่เปา้หมายของโครงการหลัก

10.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
(1) ระบุช่ือตัวชี้วัด : นักเรียนทนุพัฒนาและสง่เสริมผูมี้ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(พสวท.) ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มความสามารถ

ค่าเป้าหมาย  จ านวน 1,673 คน

(2) ระบุช่ือตัวชี้วัด : รายงานการประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ
ค่าเป้าหมาย  จ านวน 5 ฉบบั

10.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  
(1) ระบุช่ือตัวชี้วัด : นักเรียนทนุพัฒนาและสง่เสริมผูมี้ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(พสวท.) มีผลการเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามก าหนด
ค่าเป้าหมาย  นักเรียนทนุ พสวท. มีผลการเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามก าหนด ร้อยละ 80

(2) ระบุช่ือตัวชี้วัด : รายงานการประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ
ค่าเป้าหมาย รายงานการประชุมมีความถูกต้อง

11. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รบัประโยชน์ นักเรียนทุน พสวท. ศูนย์โรงเรียน พสวท. และมหาวิทยาลัยคู่ศูนย์ 20 แห่ง
12. สถานทีด่ าเนนิการ  สสวท. ศนูย์โรงเรยีน พสวท. ศูนยม์หาวทิยาลัย พสวท. หน่วยงานที่ร่วมท า MOU กับ สสวท. หรือ

หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกีย่วข้อง
13. ระยะเวลาด าเนินโครงการ ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
14. วงเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 จ านวน  15,914,300  บาท
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15. แผนการด าเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กิจกรรม 
เป้าหมาย/
งบประมาณ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

การสรรหา พัฒนา และวิจัย
เพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้รับทุน 
พสวท. และการสร้างความ 
เข้มแข็ง เครือข่าย พสวท. 

1,673 
คน 

1,673 
 คน 

15,914,300 62,000 1,483,775 10,000 1,320,775 760,000 6,868,775 2,446,000 747,900 906,375 912,000 396,700 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 15,914,300 62,000 1,483,775 10,000 1,320,775 760,000 6,868,775 2,446,000 747,900 906,375 912,000 396,700 
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1. หน่วยงานรับผิดชอบกิจกรรมและหน่วยงานร่วมด าเนินงาน

กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กิจกรรม 

หน่วยงานของ สสวท. 
ที่ร่วมด าเนินการ 

หน่วยงานภายนอก 
ที่ร่วมด าเนินการ 

หน่วยงาน 
บทบาท/
หน้าที่ 

หน่วยงาน บทบาท/หน้าที่ 

การสรรหา พัฒนา และวิจัย
เพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้รับทุน 
พสวท. และการสร้างความ
เข้มแข็งเครือข่าย พสวท. 
1. การคัดเลือกนักเรียนเข้า
รับทุนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย รอบที่ 2

พสวท. - - อพวช. สนามสอบการคัดเลือก
รอบที่ 2 

2. การอบรมโปรแกรมเสริม
นักเรียนทุน พสวท. พสวท. 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถานที่จัดอบรม 

3. การอบรมโปรแกรมเสริม
ส าหรับครู

พสวท. - - สวทช., มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 

สถานที่จัดกิจกรรม และ
ประสานงานการจัด
กิจกรรม 

4. การพัฒนาศักยภาพครูใน
การสร้างงานวิจยัทางด้าน
การจัดการศึกษาส าหรับผู้มี
ความสามารถพิเศษเพื่อ
พัฒนานักเรียนทุน พสวท.

พสวท. - - เครือข่ายโรงเรียน ครู และ
บัณฑิต พสวท. 

ครูพี่เลี้ยง อาจารย์ที่
ปรึกษาโครงงาน 

5. การประชุมวิชาการ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี นักเรียนทุน
พสวท.

พสวท. - - เครือข่ายโรงเรียน 
มหาวิทยาลัย ครู และ
บัณฑิต พสวท. 

กรรมการ ประสานงาน
และด าเนินการจัด
กิจกรรม และอ านวย
ความสะดวกสถานที่จัด
งานประชุมวิชาการ 

6. การประชุมวิชาการ
ATPAC และ ATPER ส าหรับ
นักเรียนทุน พสวท.
ระดับอุดมศึกษาต่างประเทศ

พสวท. - - ATPAC และ ATPER ประสานงานและ
ด าเนินการจัดกิจกรรม 
และอ านวยความ
สะดวกสถานที่จัดงาน
ประชุมวิชาการ 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ
2.1 หัวหน้าโครงการ

ชื่อ-สกุล ดร.นวลวรรณ สงวนศักด์ิ โทรศัพท์ 02-392-4021 ต่อ 1269 
E-mail address :  nuans@ipst.ac.th

2.2 เลขานุการโครงการ 
ชื่อ-สกุล นางสาวนวรัตน์  อินทุวงศ ์  โทรศัพท์ 02-392-4021 ต่อ 2311 
E-mail address : nindu@ipst.ac.th
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โครงการหลักที ่18

1. ชื่อโครงการ โอลิมปิกวิชาการ

2. ลักษณะโครงการ  ใหม่   ต่อเนื่อง   

3. ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 เป้าหมายที่ 1 คนไทยเป็น
คนดี คนเก่ง มีคณุภาพ พร้อม
ส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
 เป้าหมายที่ 2 สังคมไทยมี
สภาพ แวดล้อมที่เอื้อและ
สนับสนุนต่อการพัฒนาคน
ตลอดช่วงชีวิต

ประเด็นที่ 4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

 ประเด็นย่อยที่ 4.2.2 ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย
พัฒนาทักษะความสามารถการเรียนรู้ที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21
 ประเด็นที่ 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

 ประเด็นย่อยที่ 4.3.1 การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อ
การพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21

 ประเด็นย่อยที่ 4.3.2 การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่

 ประเด็นย่อยที่ 4.3.3 การเพิ่มประสทิธิภาพระบบบริหารจัด
การศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท

 ประเด็นย่อยที่ 4.3.4 การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต

4. ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์

ชาติที่เกี่ยวข้อง 
เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

ด้านการตระหนักถึงพหุปัญญา
ของมนุษย์ที่หลากหลาย 

ประเทศไทยมีระบบข้อมูล เพื่อการส่งเสริมการพัฒนา 
ศักยภาพตามพหุปัญญา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา
และการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพิ่มขึ้น 

การพัฒนาการเรียนรู้ 

5. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง แนวทางที่เกี่ยวข้อง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1        
การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ 

 เป้าหมายที่ 2 คนในสังคมไทย
ทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และ
ความสามารถเพิ่มขึ้น
 เป้าหมายที่ 3 คนไทยได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพสูงตาม
มาตรฐาน สากลและสามารถเรียนรู้
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

 แนวทางการพัฒนา 3.2  พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้
และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่าง  มีคุณค่า

 3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ มีความคิด สร้างสรรค์ มีทักษะการทางานและ
การใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน
 แนวทางการพัฒนา 3.3  ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
 3.3.1 ปรับหลักสูตรการผลิตครูที่เน้นสมรรถนะมีจิตวิญญาณ
ความเป็นครู เป็นผู้แนะน าและสามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน
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6. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
นโยบายหลักข้อที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 

7. ความสอดคล้องแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เร่งรัด พัฒนา และส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 

เพื่อเป็นก าลังในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 
เป้าประสงค์ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพเข้าสู่อาชีพที่เหมาะสม      

เพื่อเป็นก าลังในการพัฒนาประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 
กลยุทธ์ ผลิตและพัฒนานักวิจัยคุณภาพ เพื่อเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักนวัตกรรม และนักเทคโนโลยีชั้นน า

ของประเทศ 
ผลผลิต มีระบบกลไกการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษฯ ระดับการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน

และการอาชีวศึกษา เพื่อเป็นฐานสู่การพัฒนาก าลังคนอย่างเป็นระบบมากขึ้นและมีจ านวนเพ่ิมขึ้นตามล าดับ 
ผลลัพธ์  ประเทศไทยมีนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักเทคโนโลยี นักนวัตกรรมและผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นจากการสร้างนักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษ 

8. หลักการและเหตุผล 
ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหนึ่งในดัชนีชี้วัดความเจริญของแต่ละประเทศ ซึ่งเกิดจาก

ความรู้ความสามารถของนักวิทยาศาสตร์ที่ได้วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติ 
การกระตุ้นให้เยาวชนของชาติสนใจการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อย่างจริงจัง จึงเป็นขั้นตอนส าคัญ     
ที่จะน าไปสู่การสร้างนักวิทยาศาสตร์ ผู้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ดังนั้นจึงได้
จัดให้มีโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ซึ่งเริ่มด าเนินการ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 และเป็นโครงการที่ช่วยส่งเสริมการสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
ได้อย่างกว้างขวาง อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้เยาวชนไทยที่มีความต้ังใจศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ได้มีโอกาสแสดงความสามารถเต็มตามศักยภาพของตนเอง นอกจากนี้ ผู้แทนประเทศที่ไปเข้าร่วมแข่งขันยังมีโอกาส
แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้แทนจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก คณะอาจารย์ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนการจัดหลักสูตรและ
เนื้อหาการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยนานาประเทศ อันจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีอย่างต่อเนื่องถึงอนาคต ดังนั้น ผู้แทนประเทศไทยที่เข้าร่วมการแข่งขัน รวมถึงนักเรียนที่ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอน
ในค่ายโอลิมปิก ณ สสวท. จะได้รับโอกาสในการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และประสบการณ์เข้าร่วมแข่งขันทาง
วิชาการในเวทีระดับโลก และจะเป็นก าลังส าคัญส าหรับโรงเรียน ครู อาจารย์ และเพื่อนนักเรียนด้วยกัน รวมทั้งสามารถสอน
เพื่อนในสถานศึกษาของตนให้มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีได้อีกด้วย  

9. วัตถุประสงค์ 
9.1 เพื่อกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศทางวิชาการ อันจะส่งเสริมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์       

ให้เป็นที่สนใจของเยาวชน ซึ่งจะน าไปสู่การปรับปรุงระบบการเรียนการสอน ตลอดจนการวัดผลให้เหมาะสม
และมีมาตรฐานเทียบเท่ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว 
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9.2 เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถด้านวิชาการและพัฒนาภูมิปัญญาของตนให้สูง   
ย่ิง ๆ ขึ้น โดยการเข้าร่วมแข่งขันกับเยาวชนที่มีความสามารถจากนานาชาติ 

9.3 เพื่อส่งเสริมและสร้างสัมพันธไมตรี ความเข้าใจ พร้อมกับแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ ความคิดเห็น
ระหว่างครูและนักเรียนไทยกับครูและนักเรียนจากนานาชาต ิ

10. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของโครงการหลัก 
10.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ   

(1) นักเรียนทีเ่ข้าอบรมวิชาการในโครงการฯ 
ค่าเป้าหมาย  200 คน 

10.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ   
(1) นักเรียนได้รับความรูท้างด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 85 
11. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ นักเรียนระดับมัธยมศกึษาท่ัวประเทศ 
12. สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ 
13. ระยะเวลาด าเนินโครงการ ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
14. วงเงินงบประมาณ พ.ศ. 2565  จ านวน 5,000,000 บาท
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15. แผนการด าเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

กิจกรรม 
เป้าหมาย/
งบประมาณ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

การพัฒนานักเรียนและจัดส่งผู้แทน
ประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตรโ์อลิมปิกระหว่างประเทศ 

200 คน      131 คน  69 คน     

5,000,000 15,000 16,000 164,300 642,900 300,000 778,500 830,200 500,000 1,178,380 253,800 257,400 63,520 

รวมงบประมาณทัง้สิ้น 5,000,000 15,000 16,000 164,300 642,900 300,000 778,500 830,200 500,000 1,178,380 253,800 257,400 63,520 
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16. หน่วยงานรับผิดชอบกิจกรรมและหน่วยงานร่วมด าเนินงาน 

กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กิจกรรม 

หน่วยงานของ สสวท.  
ที่ร่วมด าเนินการ 

หน่วยงานภายนอก  
ที่ร่วมด าเนินการ 

หน่วยงาน บทบาท/หน้าที่ หน่วยงาน บทบาท/หน้าที่ 
1. การพัฒนา
นักเรียนและ
จัดส่งผู้แทน
ประเทศไทยไป
แข่งขัน
คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์
โอลิมปิกระหว่าง
ประเทศ 

ฝ่ายโอลิมปิกฯ - สาขาคณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
- สาขาวิทยาศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
- สาขาเทคโนโลยี 
-  ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อ
การเรียนรู้ 
-  ฝ่ายสื่อสาร
ภาพลักษณ์องค์กร 
-  ฝ่ายบริหารทั่วไป 
-  ฝ่ายออกแบบและ
พัฒนาอุปกรณ์    

- ร่วมประสานวิทยากร
และนักเรียนที่เข้าอบรม
คัดเลือก 
- ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ 
และคณะท างาน 
- ร่วมถ่ายภาพนิ่ง 
- ร่วมจัดท าข่าวเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล 
- ร่วมผลิตอปุกรณ์ส าหรับ
ครูศูนย์โรงเรียนค่าย 1   
สอวน. 

- มูลนิธิ สอวน. 
- สพฐ. 
- สมาคมต่าง ๆ 
- มหาวิทยาลัย 

- รับสมัครนักเรียน 
- ร่วมพิจารณา
คัดเลือกคณะผูแ้ทน 
ประเทศไทยฯ 
- วิทยากรในสังกัด
ให้การอบรม
นักเรียน 

    

17. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
17.1 หัวหน้าโครงการ 

  ชื่อ-สกุล ดร.นวลวรรณ  สงวนศักดิ ์  โทรศัพท์ 02-392-4021 ต่อ 1269 
  E-mail address: nuans@ipst.ac.th  

17.2 เลขานุการโครงการ 
  ชื่อ-สกุล นางสาวรัชดา  ยาตรา   โทรศัพท์ 02-3924021 ตอ่ 2204 
  E-mail address: ryatr@ipst.ac.th  
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โครงการหลักที ่19

 
1. ชื่อโครงการ พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย ี

2. ลักษณะโครงการ  ใหม ่   ต่อเนื่อง 

3. ความสอดคลอ้งกับเป้าหมายยุทธศาสตรช์าติ 
ยุทธศาสตร์ชาติที่

เกี่ยวข้อง 
เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ 

 เป้าหมายที่ 1 คนไทยเป็น
คนดี คนเก่ง มีคณุภาพ พร้อม
ส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21   
 เป้าหมายที่ 2 สังคมไทยมี
สภาพ แวดล้อมที่เอื้อและ
สนับสนุนต่อการพัฒนาคน
ตลอดช่วงชีวิต 

ประเด็นที่ 4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

 ประเด็นย่อยที่ 4.2.2 ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี      
มีวินัย พัฒนาทักษะความสามารถการเรียนรู้ที่สอดรับกับทักษะ         
ในศตวรรษที่ 21 
 ประเด็นที่ 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

 ประเด็นย่อยที่ 4.3.1 การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการ
พัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 

 ประเด็นย่อยที่ 4.3.2 การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ 

 ประเด็นย่อยที่ 4.3.3 การเพิ่มประสทิธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา        
ในทุกระดับ ทุกประเภท 

 ประเด็นย่อยที่ 4.3.4 การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

4. ความสอดคลอ้งกับแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์

ชาติที่เกี่ยวข้อง 
เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

ด้านการตระหนักถึงพหุปัญญา
ของมนุษย์ที่หลากหลาย 

ประเทศไทยมีระบบข้อมูล เพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ตามพหุปัญญา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการ
พัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพิ่มขึ้น 

การพัฒนาการเรียนรู้ 

5. ความสอดคลอ้งกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง แนวทางที่เกี่ยวข้อง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ 

 เป้าหมายที่ 2 คนในสังคมไทย
ทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และ
ความสามารถเพิ่มขึ้น 
 เป้าหมายที่ 3 คนไทยได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพสูงตาม
มาตรฐาน สากลและสามารถเรียนรู้
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 แนวทางการพัฒนา 3.2  พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ 
และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 

 3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่าง
เป็นระบบ มีความคิด สร้างสรรค์ มีทักษะการทางานและการใช้ชีวิต    
ที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 
 แนวทางการพัฒนา 3.3  ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
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ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง แนวทางที่เกี่ยวข้อง 

 3.3.1 ปรับหลักสูตรการผลิตครูที่เน้นสมรรถนะ มีจิตวิญญาณ
ความเป็นครู เป็นผู้แนะน าและสามารถกระตุน้การเรียนรู้ของผู้เรียน 

6. ความสอดคลอ้งกับนโยบายรัฐบาล 
นโยบายหลักข้อที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 

7. ความสอดคลอ้งแผนปฏิบัตกิารเชิงกลยุทธ์ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เร่งรัด พัฒนา และส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 

เพื่อเป็นก าลังในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 
เป้าประสงค์ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพเข้าสู่อาชีพที่เหมาะสม      

เพื่อเป็นก าลังในการพัฒนาประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 
กลยุทธ์ ผลิตและพัฒนานักวิจัยคุณภาพ เพื่อเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักนวัตกรรม และนักเทคโนโลยีชั้นน า

ของประเทศ 
ผลผลิต มีระบบกลไกการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษฯ ระดับการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน

และการอาชีวศึกษา เพื่อเป็นฐานสู่การพัฒนาก าลังคนอย่างเป็นระบบมากขึ้นและมีจ านวนเพ่ิมขึ้นตามล าดับ 
ผลลัพธ์  ประเทศไทยมีนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักเทคโนโลยี นักนวัตกรรมและผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นจากการสร้างนักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษ 

8. หลักการและเหตุผล 
ก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็นสิ่งบ่งบอกถึงระดับความเจริญของประเทศ       

การค้นหาและพัฒนาเด็กและเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้เต็มตามศักยภาพของ
แต่ละบุคคลควบคู่ไปกับการพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีจะท าให้ประเทศไทยได้ กลุ่ม
ผู้น าทางความคิดในการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติในเวลาที่รวดเร็ว รวมทั้งเป็น
การกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนทั่วไปเกิดจินตนาการจนน าไปสู่ความเข้าใจและเห็นความส าคัญของการคิดค้น ประยุกต์ 
และพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีอย่างชัดเจน อันเป็นผลให้เด็กและเยาวชนทั่วไป
สามารถสานต่อการพัฒนาในด้านดังกล่าวออกไปอีกระดับหนึ่ง ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยมีโอกาสและแนวทางก้าวสู่
ความเป็นเลิศเทียบเท่าระดับสากลได้ในอนาคต 

9. วัตถุประสงค ์
9.1 เพื่อสรรหาผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์
9.2 เพื่อส่งเสริมนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้ 
9.3 เพื่อสร้างบรรยากาศให้นักเรียนสนใจการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มากขึ้น   
9.4 เพื่อพัฒนาและขยายผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ส าหรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทาง

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์
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10. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของโครงการหลัก  
10.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ   

(1) นักเรียนระดับประถมศกึษาท่ีได้รับการพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
ค่าเป้าหมาย  6,000 คน 

10.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ   
(1) นักเรียนทีไ่ด้รับการพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ผา่นเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรม 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 

11. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ 
11.1 นักเรียนระดับประถมศกึษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศ 
11.2 นักเรียนทีส่มคัรเข้าศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 1 ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แห่ง 

12. สถานทีด่ าเนนิการ โรงเรียนระดับประถมศึกษาทั่วประเทศ ทุกสังกัด 

13. ระยะเวลาด าเนินโครงการ ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565  

14. วงเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 จ านวน 7,991,000 บาท 
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15. แผนการด าเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กิจกรรม 
เป้าหมาย/
งบประมาณ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

การพัฒนาและขยายผลอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ส าหรับ
เยาวชน 

6,000 คน         2,000 2,000 2,000  

7,991,000   50,000   1,400,000 140,000 4,000,000 814,200 104,000 1,000,300 240,000 242,500 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 7,991,000  50,000   1,400,000 140,000 4,000,000 814,200 104,000 1,000,300 240,000 242,500 
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16. หน่วยงานรับผิดชอบกิจกรรมและหน่วยงานร่วมด าเนินงาน 

กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กิจกรรม 

หน่วยงานของ สสวท.  
ที่ร่วมด าเนินการ 

หน่วยงานภายนอก  
ที่ร่วมด าเนินการ 

หน่วยงาน บทบาท/หน้าที่ หน่วยงาน บทบาท/หน้าที่ 
1. การพัฒนา
และขยายผล
อัจฉริยภาพ
ทาง
วิทยาศาสตร์
และ
คณิตศาสตร์ 
ส าหรับ
เยาวชน 

ฝ่าย
โอลิมปิกฯ 

- - สาขาคณิตศาสตร์
ประถมศึกษา 

- - สาขาคณิตศาสตร์
มัธยมศึกษา 

- - สาขาวิทยาศาสตร์
ภาคบังคับ 

- - สาขาการวัดและ
ประเมินผลระดับ
นานาชาต ิ

ร่วมพิจารณา
ข้อสอบ 

- - ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

- - ส านักงานบริหารงานความเป็น
เลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา สพฐ. 
(สบว. สพฐ.) 

- - ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา (สพป.) 182 เขต  

ร่วมด าเนินการจัดสอบ
คัดเลือก 

- ฝ่ายออกแบบและ
พัฒนาอุปกรณ์ 
 

ร่วมผลิตอุปกรณ์
ส าหรับศูนย์
พัฒนา
อัจฉริยภาพ 

- - ส านักงานบริหารงานความเป็น
เลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา สพฐ. 
(สบว. สพฐ.) 

- - โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
12 แห่ง 

ด าเนินการรับสมัครและ
สอบคัดเลือกรอบแรก
ผ่านโครงการพัฒนา
อัจฉริยภาพฯ 

- - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- - มหาวิทยาลัยมหิดล 
- - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าพระนครเหนือ 
- - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
- - โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
- - โรงเรียนก าเนิดวิทย์  
- - โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 

ร่วมสร้างและพิจารณา
ข้อสอบ 
 

- ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

เป็นหน่วยงานที่
ด าเนินการโอนเงิน
สนับสนุนโครงการฯ 

 

17. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
17.1 หัวหน้าโครงการ 

ชื่อ-สกุล ดร.นวลวรรณ สงวนศักด์ิ  โทรศัพท์ 02-392-4021 ต่อ 1269 
E-mail address:  nuans@ipst.ac.th      

17.2 เลขานุการโครงการ 
ชื่อ-สกุล นางสาวรัชดา ยาตรา   โทรศัพท์ 02-392-4021 ต่อ 2204 
E-mail address: ryatr@ipst.ac.th   
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โครงการหลักที่ 20 

 
1. ชื่อโครงการ โครงการทุนสนับสนนุการศึกษานักเรียน นักศึกษาและครูเพื่อพัฒนาให้เป็นผู้มี

ความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีและตอบสนองต่อความต้องการของ
ประเทศและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

2.  ลักษณะโครงการ    ใหม่            ต่อเนื่อง         

3.  ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 เป้าหมายที่ 1 คนไทยเป็น
คนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อม
ส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21   
 เป้าหมายที่ 2 สังคมไทย
มีสภาพ แวดล้อมที่เอ้ือและ
สนับสนุนต่อการพัฒนาคน
ตลอดช่วงชีวิต 

ประเด็นที่ 4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

 ประเด็นย่อยที่ 4.2.2 ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคน
ดี มีวินัย พัฒนาทักษะความสามารถการเรียนรู้ที่สอดรับกับทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 

 ประเด็นที่ 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

 ประเด็นย่อยที่ 4.3.1 การปรับเปลีย่นระบบการเรียนรู้ใหเ้อ้ือต่อ
การพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที ่21 

 ประเด็นย่อยที่ 4.3.2 การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครู
ยุคใหม่ 

 ประเด็นย่อยที่ 4.3.3 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัด
การศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 

 ประเด็นย่อยที่ 4.3.4 การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

4.  ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ
แผนแม่บทภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติท่ีเกีย่วข้อง 
เป้าหมายท่ีเกี่ยวข้อง ประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง 

ด้านการตระหนักถึงพหุปัญญา
ของมนุษย์ที่หลากหลาย 

ประเทศไทยมีระบบข้อมูล เพื่อการส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพตามพหุปัญญา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและการ
ส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพิ่มขึ้น 

การพัฒนาการเรียนรู้ 
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5.  ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง แนวทางที่เกี่ยวข้อง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

 เป้าหมายที่ 2 คนในสังคมไทย
ทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และ
ความสามารถเพิ่มขึ้น 
 เป้าหมายที่ 3 คนไทยได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพสูงตาม
มาตรฐาน สากลและสามารถเรียนรู้
ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง 

 แนวทางการพัฒนา 3.2  พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ
ความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่าง มีคุณค่า 

 3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรยีนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิด สร้างสรรค ์มีทักษะ          
การทางานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 
 แนวทางการพัฒนา 3.3  ยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 3.3.1 ปรับหลักสูตรการผลิตครูที่เน้นสมรรถนะ              
มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นผู้แนะน าและสามารถกระตุ้น
การเรียนรู้ของผู้เรียน 

 

6. ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล   

   นโยบายหลักข้อท่ี 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 

7. ความสอดคล้องแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เร่งรัด พัฒนา และส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี                
เพื่อเป็นก าลังในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  ตามนโยบายประเทศไทย 4.0  
เป้าประสงค์ นักเรียนไทยทั่วประเทศมีโอกาสพัฒนาความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
ได้เหมาะสมตามศักยภาพและความถนัด เพื่อให้เติบโต เข้าสู่เส้นทางอาชีพที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ       
กลยุทธ์   8. ผลิตและพัฒนาครูคุณภาพ เพื่อเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง ในการขับเคลื่อนการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

      9. ผลิตและพัฒนานักวิจัยคุณภาพ เพื่อเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักนวัตกรรม และนักเทคโนโลยี ช้ันน า
ของประเทศ 

     10. พัฒนากลไกการเช่ือมโยงในการด าเนินงานเพื่อใช้ประโยชน์จากเครือข่ายในการพัฒนาและส่งเสริม             
ผู้มีความสามารถพิเศษสู่แผนพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศอย่างเป็นระบบ 
ผลผลิต  1. บัณฑิต สควค. มีคุณภาพและสามารถเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงขับเคลื่อนการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

       2. บัณฑิต พสวท. และโอลิมปิกวิชาการ มีคุณภาพและเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักนวัตกรรมและ 
นักเทคโนโลยีช้ันน าของประเทศ  
ผลลัพธ์  1. นักเรียนไทยมีความรู้ ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สามารถน าไปใช้ 
แก้ปัญหาการด ารงชีพและเป็นประชากรที่มีความรู้ นักวิชาชีพฐานดี 

         2. ประเทศไทยมีนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักเทคโนโลยีนักนวัตกรรม และผู้เช่ียวชาญด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เพิ่มข้ึนจากการสร้างนักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษ 
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8.  หลักการและเหตุผล  
 การพัฒนาก าลังคน การวิจัยและสร้างนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อมุ่งสู่การเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน และการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ให้บรรลุตามเป้าหมายของประเทศ
เป็นสิ่งจ าเป็น และมีความส าคัญอย่างยิ่ง ปัจจุบันสภาพการขาดแคลนนักวิจัยที่มีทักษะ มีสมรรถนะและศักยภาพสูง
ที่จะเข้ามาช่วยผลิตงานวิจัย สร้างนวัตกรรม และพัฒนางานวิจัย เพื่อยกระดับคุณภาพเทียบมาตรฐานโลก ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน ยังคงสะท้อนให้เห็นอยู่ ดังนั้น การให้ทุนการศึกษากับกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่มีศักยภาพ      
มีความรักและความมุ่งมั่นที่จะมีส่วนช่วยพัฒนาประเทศ และสนใจด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี    
จึงเป็นกลไกส าคัญอีกอย่างหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาประเทศ และสนใจด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จึง
เป็นกลไกส าคัญอีกอย่างหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนประเทศได้ และเพื่อการพัฒนาก าลังคนมีความ
สอดคล้อง จ าเป็นอย่างยิ่งที่นักเรียนกลุ่มนี้จะต้องมีครูที่มีพื้นฐานความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี และภาษาอังกฤษที่ดี เข้ามาช่วยเสริมให้กระบวนการเตรียมบุคลากรเป็นไปอย่างมีระบบ สสวท.           
จึงด าเนินการสนับสนุนทุนเพื่อการศึกษาและพัฒนางานวิจัย ให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่มีศักยภาพ ผ่านงานทุน
พัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ทุนโอลิมปิกวิชาการ สมเด็จ
พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (ทุนโอลิมปิกวิชาการป และทุนโครงการ
ส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (โครงการ สควค.) 

9. วัตถุประสงค์ 
9.1  เพื่อเตรียมก าลงัคนช้ันน า ที่เป็นคนดี มีความรู้ มีความสามารถ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี

และด้านวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม ที่จะสนับสนุนให้ประเทศขับเคลื่อนไป
ข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

9.2  เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนทุนการศึกษาส าหรับนกัเรียน นิสิต นักศึกษา ได้พัฒนาศักยภาพของตนเองให้
บรรลเุป้าหมายของการด าเนินงาน 

10. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของโครงการหลัก 

10.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ   
(1) ระบุช่ือตัวช้ีวัด : จ านวนนักเรียน นิสิต นักศึกษาทีม่ีความสามารถพิเศษได้รบัการพัฒนาและสง่เสรมิอย่าง

ต่อเนื่องในระดับต่างๆ 

ค่าเป้าหมาย  จ านวน 1,727 คน 

(2) ระบุช่ือตัวช้ีวัด : ร้อยละของนกัเรียนทุนผู้มีความสามารถพเิศษ ที่ส าเรจ็การศึกษาและท างานใน
หน่วยงานที่ก าหนด ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี   
ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ85    

10.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ   
(1) ระบุช่ือตัวช้ีวัด : ร้อยละของนกัเรียนที่ได้รบัการพัฒนาและส่งเสริมจนส าเรจ็การศึกษาตามหลักสูตร 

ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ 85 
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11.  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ท่ีได้รับประโยชน์  
      1) เยาวชนที่มีพื้นฐานความรู้ที่ดี รักและสนใจด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและวิจัย 
      2) สถาบันวิจัยและพฒันา สถาบันการศึกษาทีเ่น้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี 
      3) หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทีเ่น้นวิจัยและพัฒนา 

12.  สถานท่ีด าเนินการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 

13.  ระยะเวลาด าเนินโครงการ ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

14.  วงเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 จ านวน 890,557,400 บาท 
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15. แผนการด าเนินงาน และแผนการใช้จา่ยงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

กิจกรรม 
ค่าถ่วง
น้ าหนกั 

เป้าหมาย/
งบประมาณ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ทุนสนับสนุนการศึกษา

นักเรียน นักศึกษาและ

ครู เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้มี

ความสามารถพิเศษ 

ด้านวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

100 
1,727 คน 2% 2% 48% 22% 4%   1% 1% 11% 8% 1% 

890,557,400 1,164,200 8,597,292 384,367,150 208,860,864 37,313,936   7,3234,556 5,370,000 117,603,400 99,480,229 20,476,773 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 100 890,557,400 1,164,200 8,597,292 384,367,150 208,860,864 37,313,936   7,3234,556 5,370,000 117,603,400 99,480,229 20,476,773 
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16.  หน่วยงานรับผิดชอบกิจกรรมและหน่วยงานร่วมด าเนินงาน 

กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กิจกรรม 

หน่วยงานของ สสวท.  
ที่ร่วมด าเนินการ 

หน่วยงานภายนอก  
ที่ร่วมด าเนินการ 

หน่วยงาน บทบาท/หน้าที่ หน่วยงาน บทบาท/หน้าที่ 

1 การ
สนับสนุนทุน 
พสวท. 

ฝ่ายประสาน
และบูรณาการ
ทุนการศึกษา

(ฝปบท.) 

ฝ่าย พสวท. 
(ทุนใน
ประเทศ) 

สนับสนุนข้อมูลและติดตาม ดูแล
นักเรียนทุน 

1ศูนย์มหาวิทยาลัยและ
ศูนย์โรงเรียน พสวท.  
2มหาวิทยาลัยและ
โรงเรียนที่นักเรียนทุน
ศึกษา (ไม่ใช่ศูนย์) 

1ร่วมดูแลการเบิกจ่าย
เงินทุนให้นักเรียนทุนที่
ก าลังศึกษา 
2 รายงานความก้าวหน้า
การศึกษา 

 ฝปบท. 
(ทุน
ต่างประเทศ) 

1จัดท ารายละเอียดประกอบการยื่น
ค าของบประมาณสนับสนุนทุน 
2 ประสานงานและร่วมประชุมกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อตรวจสอบ
และปรับปรุงข้อมูลรายการค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ให้ทันสมัย 
3 บริหารทุนการศึกษา 
4 ติดตามดูแลนักเรียนทุนที่ก าลัง
ศึกษาในต่างประเทศ 
5 บันทึกและปรับปรุงข้อมูลการศึกษา
และในระบบสารสนเทศนักเรียนทุน 
6 วางแผน บริหารเงินทุน และตดิตามการ
ใช้จ่ายงบประมาณ 
7 ท ารายละเอียดการเบิกจ่าย 
8 ท ารายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
ในภาพรวม 
9 บันทึกค่าใช้จ่ายนักเรียนทุนใน
ระบบสารสนเทศ 
10 สนับสนุนและร่วมจัดกิจกรรม
เสริมทักษะการวิจัยและทักษะอ่ืนให้
นักเรียนทุน 
11 ประสานรวบรวมเพื่อน าส่งข้อมูล
ผลการด าเนินงานทุนการศึกษาให้ 
ก.พ. ปีละครั้ง 
12 จัดระบบการจัดเก็บเอกสารและ
ไฟล์ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ 

ส านักงาน ก.พ. 
ส านักงานผู้ดูแล
นักเรียนทุนรัฐบาล
ในต่างประเทศ
(สนร.) 
สถาน
เอกอัครราชทูต 

1 ดูแลการเบิกจ่าย
ทุนให้นักเรียนที่ก าลัง
ศึกษา 
2 สนับสนุนข้อมูล
รายละเอียดค่าใช้จ่าย 

2 การ
สนับสนุนทุน
โอลิมปิก
วิชาการ 

ฝ่ายโอลิมปิก
วิชาการฯ 

1.สนับสนุนข้อมูลนักเรียนทุน 
2.ร่วมจัดท ารายละเอียดค าขอ
งบประมาณ 
3.ติดตามดูแลนักเรียนทุน 
4 บันทึกค่าใช้จ่ายนักเรียนทุนใน
ระบบสารสนเทศ 

ส านักงาน ก.พ. 
ส านักงานผู้ดูแลนักเรียน
ทุนรัฐบาลในต่างประเทศ
(สนร.) 
สถานเอกอัครราชทตู 

1 ดูแลการเบิกจ่าย
ทุนให้นักเรียนที่
ก าลังศึกษา 
2 สนับสนุนข้อมูล
รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย 
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กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กิจกรรม 

หน่วยงานของ สสวท.  
ที่ร่วมด าเนินการ 

หน่วยงานภายนอก  
ที่ร่วมด าเนินการ 

หน่วยงาน บทบาท/หน้าที่ หน่วยงาน บทบาท/หน้าที่ 

3 การสนับสนุน
ทุน โครงการ 
สควค. 

ฝ่าย สควค. 1.สนับสนุนข้อมูลนักเรียนทุน 
2.ร่วมจัดท ารายละเอียดค าของบประมาณ 
3. ติดตามดูแลนักเรียนทุน และเบิกจ่ายทุน 
4 บันทึกค่าใช้จ่ายนักเรียนทุนใน
ระบบสารสนเทศ 

ศูนย์มหาวิทยาลัยใน
โครงการ สควค. 

1 ดูแลการเบิกจ่าย
ทุนให้นักเรียนที่
ก าลังศึกษา 
2 สนับสนุนข้อมูล
รายละเอียดค่าใช้จ่าย 

17.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

      17.1 หัวหน้าโครงการ 

   ชื่อ-สกุล นายพรชัย อินทร์ฉาย   โทรศัพท์ 02-3924021 ต่อ 1334 

   E-mail address pinch@ipst.ac.th   

       17.2 เลขานุการโครงการ 

    ชื่อ-สกุล นางวราภรณ์ ต.วัฒนผล  โทรศัพท์ 02-3924021 ต่อ 7604 

    E-mail address wmuns@ipst.ac.th  
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โครงการหลกัที ่23 

 

1. ชื่อโครงการ พัฒนาการบริหารจัดการ สสวท. ทุกมิติ ให้มีมาตรฐานเทยีบเคียงเกณฑ์ TQA 

2. ลักษณะโครงการ  ใหม ่  ต่อเนื่อง         

3. ความสอดคลอ้งกับเป้าหมายยุทธศาสตรช์าติ 
ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง 

(เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

เป้าหมายที่ 1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่
มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

 

ประเด็นที่ 4 ภาครัฐมีความทันสมัย 

 ประเด็นย่อยที่ 4.1 องค์กรภาครัฐมีความ
ยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ 

 ประเด็นย่อยที่ 4.2 พัฒนาและปรับระบบ
วิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 

ประเด็นที่ 5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง 
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก  
มีความสามารถสูง มุ่งมั่นและเป็นมืออาชีพ 
 ประเด็นย่อยที่ 5.1 ภาครัฐมีการบริหาร

ก าลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม 

 ประเด็นย่อยที่ 5.2 บุคลากรภาครัฐยึด
ค่านิยมในการท างานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม
และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าใน
อาชีพ 

4. ความสอดคลอ้งกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ 
แผนแม่บทภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง 

(เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 

เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

ด้านการบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ 

ภาครัฐมีขีดสมรรถนะ สูงเทียบเท่า 
มาตรฐานสากลและ มีความคล่องตัว 
 
บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยม ในการท างานเพื่อ
ประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มี
จิตส านึก มีความสามารถ สูง มุ่งมั่น และเป็น
มืออาชีพ 

แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาหน่วยงาน
ภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง 
เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง” 
แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาบุคลากร
ภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถ
สูง มีทักษะการคิดวิเคราะห์ และการปรับตัว
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
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5. ความสอดคลอ้งกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

(เลือกได้เพียง 1 ด้าน) 
เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง แนวทางที่เกี่ยวข้อง 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหาร
จัดการในภาครัฐ การป้องกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบและธรร
มาภิบาลในสังคมไทย 
 

เป้าหมายที่ 1 ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 
และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ
การให้บริการของภาครัฐและประสิทธิภาพการ
ประกอบธุรกิจของประเทศ 

แนวทางการพัฒนา 1 ปรับปรงุโครงสรา้ง
หน่วยงาน บทบาท ภารกิจและคุณภาพ
บุคลากรภาครัฐให้มีความโปร่งใส ทันสมัย 
คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 

 แนวทาง 1.2 ปรับปรุงกลไกการปฏิบัติงาน
ของภาครัฐให้มีลักษณะบูรณาการ สามารถ
ส่งเสริมกระบวนการผลิตและการให้บริการของ
ภาคเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 แนวทาง 1.4 พัฒนาบุคลากรและปฏิรูป
ระบบบริหารจัดการก าลังคนภาครัฐให้มี
ประสิทธิภาพ 

 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายรฐับาล การลดความเหลื่อมล  าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 

นโยบายหลักข้อที่ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 

นโยบายเร่งด่วน เรื่องที่ 10 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 
 

7. ความสอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ สสวท. ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพิ่มการยอมรับ 
สสวท. ในฐานะผู้น าการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีของเยาวชนให้
ทันสมัย 
เป้าประสงค์  สสวท. เป็นองค์กรแห่งคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและบริการในรูปแบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทนัสมัย 
กลยุทธ์  พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยใช้ระบบคุณภาพองค์กรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
ผลผลิต  มีระบบบริหารจัดการ โดยใช้ระบบคุณภาพองค์กรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
ผลลัพธ์  - 

8. หลักการและเหตุผล 
การพัฒนาระบบคุณภาพองค์กรและระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเป็นกรอบบริหารจัดการองค์กรที่

มุ่งเน้นให้เกิดการปรับปรุงองค์กรอย่างรอบด้าน ครอบคลุมภาพรวมในมิติ ทั ง 7 ด้าน คือ (1) การน าองค์กร (2) การ
วางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (3) การให้ความส าคัญผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  (4) การวัดการวิเคราะห์และการ
จัดการความรู้ (5) การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล  (6) การจัดการกระบวนการ และ (7) ผลลัพธ์การด าเนินงาน โดยการ
ด าเนินการดังกล่าวเปรียบเสมือนการตรวจสุขภาพขององค์กร ท าให้ทราบจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง และน า
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โอกาสในการปรับปรุงที่พบไปวางแผนพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่ง ๆ ขึ น โดยองค์กรสามารถเลือกใช้เครื่องมือ
ทางการบริหารที่เหมาะสมมาด าเนินการได้อย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดการพัฒนาองค์กรที่ก้าวหน้า
อย่างยั่งยืน โดย สสวท. จะด าเนินการบริหารความเสี่ยงองค์กร ท าการประเมินผลองค์กรตามมิติ พัฒนาและบริหาร
จัดการความรู้ การพัฒนาระบบคุณภาพองค์กรและธรรมาภิบาล การประเมินระบบบริหารจัดการและสนับสนุนเพื่อ
การพัฒนาปรับปรุงโดยผู้ประเมินจากภายนอก เพื่อพัฒนาระบบคุณภาพองค์กรและระบบบริหารจัดการตามหลักธรร
มาภิบาล 

9. วัตถุประสงค ์
9.1  เพื่อพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งคุณภาพมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได ้
9.2  เพื่อให้บุคลากรทุกกลุ่มและทุกระดับมีความพร้อม มีความตื่นตัว และเข้าใจระบบการบริหารจัดการที่

เชื่อมโยงแบบบูรณาการและสามารถน าแนวทางการพัฒนาระบบคุณภาพองค์กรธรรมาภิบาล 
9.3  มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานบนพื นฐานของระบบธรรมาภิบาล  
9.4  เพื่อส่งมอบคุณค่า สร้างผลผลิตและบริการที่น่าพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สสวท. 
9.5  เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลผลิต และผลลัพธ์ของ สสวท.  
9.6  เพื่อให้ สสวท. สามารถพัฒนาการด าเนินงาน ไปถึงระดับผลลัพธ์ (outcome) และผลกระทบ (impact) ได้  

 

10. ตัวชี้วัดและคา่เปา้หมายของโครงการหลัก 
10.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ   

(1) กิจกรรมการบริหารจัดการ สสวท.  
ค่าเป้าหมาย  4 กิจกรรม  

10.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ   
(1) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ สสวท. ตามกรอบการประเมิน PMQA 4.0 

ค่าเป้าหมาย 400 คะแนน  
 

11. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รบัประโยชน์  บุคลากร สสวท.    

12. สถานทีด่ าเนนิการ สสวท.    

13. ระยะเวลาด าเนินโครงการ  ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

14. วงเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565     จ านวน      2,804,500         บาท  
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15. แผนการด าเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กิจกรรม 
เป้าหมาย/
งบประมาณ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามระบบ
คุณภาพและธรรรมาภิบาล 

7 ฉบบั/14 
เรื่อง/1 ชุด 
/327 ราย 

1 เรื่อง 1 เรื่อง 2 เรื่อง 
1 ฉบบั/ 
1 เรื่อง 

2 ฉบบั/ 
1 เรื่อง/ 
2 แผน 

1 ฉบบั/ 
2 เรื่อง 

1 ชุด/ 
1 เรื่อง/ 
327ราย 

1 ฉบบั/ 
1 เรื่อง 

1 เรื่อง 
1 ฉบบั/ 
1 เรื่อง 

2 เรื่อง 1 ฉบบั 

2,804,500 - - - 804,500 36,000 914,000 23,000 - 400,000 - - 627,000 

รวมงบประมาณทัง้สิ้น 2,804,500 - - - 804,500 36,000 914,000 23,000 - 400,000 - - 627,000 
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16. หน่วยงานรบัผิดชอบกิจกรรมและหน่วยงานร่วมด าเนนิงาน 

กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กิจกรรม 

หน่วยงานของ สสวท.  
ที่ร่วมด าเนินการ 

หน่วยงานภายนอก  
ที่ร่วมด าเนินการ 

หน่วยงาน บทบาท/หน้าที่ หน่วยงาน บทบาท/หน้าที่ 

พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร
ตามระบบคุณภาพและธรรรมา 

ภิบาล 

- ฝ่ายยุทธศาสตร์ 
แผนและประกัน
คุณภาพ 
- ฝ่ายทรัพยากร
บุคคลและพัฒนา
องค์กร 

- คณะกรรมการ
และคณะท างาน
ITA 

ทุกหน่วยงาน ให้ความร่วมมือ 
และสนับสนุน

ข้อมูล 
ในการด าเนินงาน 

- ที่ปรึกษา
หน่วยงาน
ภายนอก 
- ส านักงาน 
ป.ป.ช. 
 

- ผู้ประเมิน 
 
 
 

 

17. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
17.1หัวหน้าโครงการ 

ชื่อ-สกุล นายสกรณ์ ชุณหะโสภณ   โทรศัพท์ 0-2392-4021 ต่อ 1226  
E-mail address schun@ipst.ac.th  

17.2 เลขานุการโครงการ 
ชื่อ-สกุล นางสาวศิริพร ลักษณาภิรมย ์  โทรศัพท์ 0-2392-4021 ต่อ 1102 
E-mail address sluxs@ipst.ac.th 
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โครงการหลักที่ 24 

 

1. ช่ือโครงการ พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือขยายขีดความสามารถในการบรหิารจดัการองคกร และการบริการ 

ในรูปแบบดิจิทัลตามนโยบายรฐับาลดิจิทัล 

2. ลักษณะโครงการ  ใหม   ตอเนื่อง         

3. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 

ยุทธศาสตรชาติท่ีเกี่ยวของ เปาหมายท่ีเกี่ยวของ ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

ยุทธศาสตรชาติดานการ

ปรับสมดุลและพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐ 

เปาหมายท่ี 1 ภาครัฐมี

วัฒนธรรมการทํางานท่ีมุง

ผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน

สวนรวม ตอบสนองความ

ตองการของประชาชนไดอยาง

สะดวก รวดเร็ว โปรงใส 

 

ประเด็นท่ี 4 ภาครัฐมีความทันสมยั 

• ประเด็นยอยท่ี 4.1 องคกรภาครัฐมีความยืดหยุนเหมาะสมกับ

บริบทการพัฒนาประเทศ 

• ประเด็นยอยท่ี 4.2 พัฒนาและปรบัระบบวิธีการปฏิบัตริาชการ

ใหทันสมัย 

ประเด็นท่ี 5 บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม 

จริยธรรม มีจติสํานึก  

มีความสามารถสูง มุงมั่นและเปนมืออาชีพ 

• ประเด็นยอยท่ี 5.1 ภาครัฐมีการบริหารกําลังคนท่ีมีความ

คลองตัว ยึดระบบคณุธรรม 

• ประเด็นยอยท่ี 5.2 บุคลากรภาครฐัยึดคานิยมในการทํางานเพ่ือ

ประชาชน มีคุณธรรมและมีการพัฒนาตามเสนทางความกาวหนา

ในอาชีพ 

4. ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 
แผนแมบทภายใต

ยุทธศาสตรชาติท่ีเกี่ยวของ 
เปาหมายท่ีเกี่ยวของ ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

ดานการบริการประชาชน

และประสิทธิภาพภาครัฐ 

ภาครัฐมีขีดสมรรถนะ สูง

เทียบเทา มาตรฐานสากล

และ มีความคลองตัว 

 

บุคลากรภาครัฐยึดคานิยม 

ในการทํางานเพ่ือ

ประชาชน ยึดหลัก

คุณธรรม จรยิธรรม มี

จิตสํานึก มีความสามารถ 

สูง มุงมั่น และเปนมือ

อาชีพ 

แนวทางการพัฒนาท่ี 2 พัฒนาหนวยงานภาครัฐใหเปน “ภาครัฐ

ทันสมัย เปดกวาง เปนองคกรขีดสมรรถนะสูง” 

แนวทางการพัฒนาท่ี 3 พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทใหมีความรู

ความสามารถสูง มีทักษะการคิดวิเคราะห และการปรับตัวใหทันตอการ

เปลี่ยนแปลง 
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5. ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของ เปาหมายท่ีเกี่ยวของ แนวทางท่ีเกี่ยวของ 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การ

บริหารจดัการในภาครัฐ 

การปองกันการทุจริต

ประพฤติมิชอบและธรร

มาภิบาลในสังคมไทย 

 

เปาหมายท่ี 1 ลดสัดสวน

คาใชจายดานบุคลากร และ

เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการและการใหบริการของ

ภาครัฐและประสิทธิภาพการ

ประกอบธุรกิจของประเทศ 

แนวทางการพัฒนา 1 ปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน บทบาท ภารกิจ

และคณุภาพบุคลากรภาครัฐใหมีความโปรงใส ทันสมัย คลองตัว มี

ขนาดท่ีเหมาะสม เกิดความคุมคา 

• แนวทาง 1.2 ปรับปรุงกลไกการปฏิบัติงานของภาครัฐใหมี

ลักษณะบูรณาการ สามารถสงเสรมิกระบวนการผลิตและการ

ใหบริการของภาคเอกชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

• แนวทาง 1.4 พัฒนาบุคลากรและปฏิรูประบบบรหิารจดัการ

กําลังคนภาครัฐใหมีประสิทธิภาพ 

6. ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล การลดความเหลื่อมล้ําของสงัคมและการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ 

นโยบายหลักขอท่ี 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 

นโยบายเรงดวน เรื่องท่ี 10 การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชน 

7. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร สสวท. ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 

ยุทธศาสตรท่ี 5 สงเสริมภาพลักษณองคกรและประสานความรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ิมการยอมรับ 

สสวท. ในฐานะผูนําการเปลี่ยนแปลงการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีของเยาวชนให

ทันสมัย 

เปาประสงค  สสวท. เปนองคกรแหงคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและบริการในรูปแบบเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีทันสมัย 

กลยุทธ  พัฒนาระบบบริหารจดัการ โดยใชระบบคุณภาพองคกรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย 

ผลผลิต  มีระบบบริหารจัดการ โดยใชระบบคุณภาพองคกรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย 

ผลลัพธ  - 

8. หลักการและเหตุผล 

การขับเคลื่อนแผนงานตามแผนยุทธศาสตรของ สสวท. รวมถึงการติดตามประเมินผลจําเปนตองบูรณาการ

ขอมูลสารสนเทศดานตาง ๆ ท่ีมีความถูกตองทันสมัยและนาเชื่อถือ เพ่ือนําขอมูลสูการวิเคราะห สังเคราะหใหเปน

สารสนเทศท่ีนํามาประกอบการกําหนดนโยบายวางแผน บริหารจัดการ กํากับติดตามประเมินผล และจัดสรร

งบประมาณ ตลอดจนการตัดสินใจเชิงรุกในการดําเนินการตาง ๆ ท่ีจําเปน อีกท้ังการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของ สสวท. สําหรับสนับสนุนการดําเนินการพันธกิจตาง ๆ ในระดับกระบวนการการจัดการขอมูลสารสนเทศท่ี

เก่ียวของท้ังหมด ไดแก ขอมูลเปาหมาย ตัวชี้วัดขององคกร ท้ังตัวชี้วัดผลืการดําเนินการระยะสั้น ระยะยาว ตามท่ีระบุ

ไวในวัตถุประสงคของยุทธศาสตร สสวท. จึงไดจัดทําโครงการนี้ข้ึนเพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ

บริการและบริหารจัดการ จัดหา ปรับปรุง บํารุงรักษาระบบสารสนเทศใหสามารถบริการไดอยางตอเนื่อง 
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9. วัตถุประสงค 

9.1 เพ่ือบํารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหสามารถทํางานไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

9.2 เพ่ือจัดทํากระบวนการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศของการบูรณาการสําหรับการเชื่อมโยงขอมูล ให

สามารถใชงานรวมกัน 

9.3 เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจในการดําเนินงานตามภารกิจเพ่ือสงเสริมประสานความรวมมือการบูรณการ

ขอมูลกับหนวยงานภายในและภายนอก 

9.4 เพ่ือใหมีมาตรฐานการใชงาน Digital ID ผานระบบดิจิทัลของ สสวท. 

9.5 เพ่ือใหผูใชงานสามารถเขาใจมาตรฐานการใชงาน digital ID และวิเคราะหและออกแบบการพัฒนา

กระบวนการทํางาน ขอกําหนดและระเบียบปฏิบัติใหมีความม่ันคงและความปลอดภัย 

10. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายของโครงการหลัก 

10.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ   

(1) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพและทันสมัยในการบริหารจัดการองคกรและการบริการท่ีแลวเสร็จ 

คาเปาหมาย 21 ระบบ 

(2) บูรณาการขอมูลสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการ 

คาเปาหมาย 4 งาน 

(3) แนวทางการจัดทํามาตรฐานการวิเคราะหและออกแบบการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานความม่ันคงความ

ปลอดภัย 

คาเปาหมาย 1 งาน 

(4) การจัดทํากระบวนการนําเขาขอมูล ETL สําหรับรองรับการโอนเงินอิเล็กทรอนิกสบนระบบชวยในการ 

    วิเคราะหและตัดสินใจของผูบริหาร 

    คาเปาหมาย 1 งาน 

(5) การวิเคราะหและออกแบบกระบวนการเรียนรูของบุคลากร สสวท. ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส 

คาเปาหมาย 1 งาน 

 10.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ   

(1) รอยละความพึงพอใจการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือขยายขีดความสามารถในการบริหารจัดการองคกร 

  คาเปาหมาย รอยละ 80 

          (2) รอยละความพึงพอใจการสนับสนุนการพัฒนาสํานักงานดิจิทัล 

      คาเปาหมาย รอยละ 80 

11. กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน บุคลากร สสวท.    

12. สถานท่ีดําเนินการ สสวท. 

13. ระยะเวลาดําเนินโครงการ   ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 

14. วงเงินงบประมาณ ป พ.ศ. 2565   จํานวน  7,582,200  บาท  
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15. แผนการดาํเนนิงาน และแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กิจกรรม 
เปาหมาย/

งบประมาณ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

เพ่ือขยายขีดความสามารถในการ

บริหารจดัการองคกร และการ

บริการ ในรูปแบบดิจิทัลตาม

นโยบายรฐับาลดิจิทัล 

21 ระบบ/ 

7 งาน 

18 ระบบ/ 

2 งาน 
  

 

2 ระบบ 
 

 

 

2 งาน 

1 ระบบ/ 

3 งาน 
     

7,582,200 - 448,000 - 158,500 777,000 40,000 1,605,450 428,000 283,100 100,000 859,200 2,882,950 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 7,582,200 - 448,000 - 158,500 777,000 40,000 1,605,450 428,000 283,100 100,000 859,200 2,882,950 
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16. หนวยงานรับผิดชอบกิจกรรมและหนวยงานรวมดําเนินงาน 

กิจกรรม 

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กิจกรรม 

หนวยงานของ สสวท.  
ท่ีรวมดําเนินการ 

หนวยงานภายนอก  
ท่ีรวมดําเนินการ 

หนวยงาน บทบาท/หนาท่ี หนวยงาน บทบาท/หนาท่ี 

พัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือขยายขีด

ความสามารถในการบรหิาร

จัดการองคกร และการบรกิาร 

ในรูปแบบดิจิทัลตามนโยบาย

รัฐบาลดิจิทัล 

ฝายเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- สาขา/ฝาย

ตาง ๆ ท่ี

เปน

เจาของ

ระบบ 

- แจงปญหาและรวมทดสอบ/

ตรวจสอบ 

- รวมใหขอมลูท่ีตองการ

เช่ือมโยงขอมลูโดยจดัเตรยีม

ขอมูลและรวมทดสอบเพ่ือให

เกิดการออกแบบขอมลูบูรณา

การสารสนเทศ 

- รวมใหขอมูลการทํางานของ

หนวยงาน และงานตามภารกิจ

เพ่ือใหสามารถออกแบบ

กระบวนการใหบริการท่ี

สามารถใหเกิดการบริการ

อิเล็กทรอนิกส 

- สํานักงาน

ปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ 

- สํานักงานพัฒนา

รัฐบาลดิจิทัล 

(องคการมหาชน) 

(สพร.) 

- ขอเช่ือมโยงขอมูล

ทางการศึกษา รวมถึง

รายละเอียดข้ันตอน

การทดสอบ 

- ขอขอมูลการทํา 

Data Governance 

เพ่ือออกแบบ

กระบวนการภายใน 

ใหสามารถเผยแพร

ขอมูลสาธารณะ 

 

17. ผูรับผิดชอบโครงการ 

17.1 หัวหนาโครงการ 

ช่ือ-สกุล ดร.ชัยวุฒิ เลิศวนสิริวรรณ  โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 2406 
E-mail address clert@ipst.ac.th 

17.2 เลขานุการโครงการ 

ช่ือ-สกุล นางสาวปลื้มฤดี ชาติวันชัย  โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 7304 
E-mail address pchar@ipst.ac.th 
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โครงการหลกัที ่25 

 

1. ชื่อโครงการ ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการท างานของ สสวท. และสร้างความตระหนัก
รู้ทางด้านวิทยาศาสตร ์

2. ลักษณะโครงการ  ใหม ่  ต่อเนื่อง         

3. ความสอดคลอ้งกับเป้าหมายยุทธศาสตรช์าติ 
ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3                  
การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

การปฏิรูปการเรียนรู้ที่ตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที ่
21   
เป้าหมายที่ 2 สังคมไทย           
มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและ
สนับสนนุต่อการพัฒนาคนตลอด
ช่วงชีวิต 

ประเด็นที่ 4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

 ประเด็นย่อยที่ 4.2.2 ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็น               
คนดี มีวินัย พัฒนาทักษะความสามารถการเรียนรู้ที่สอดรับกับ
ทักษะในศตวรรษที่ 21 
ประเด็นที่ 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

 ประเด็นย่อยที่ 4.3.1 การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อ
ต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่21 

 ประเด็นย่อยที่ 4.3.3 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัด
การศึกษาในทุกระดับทุกประเภท 

 ประเด็นย่อยที่ 4.3.4 การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

4. ความสอดคลอ้งกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ 
แผนแม่บทภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง 
เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มี
ทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 
21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
แนวทางที่ 4 พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

5. ความสอดคลอ้งกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง แนวทางที่เกี่ยวข้อง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

เป้าหมายที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ 
ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น 
เป้าหมายที่ 3 คนไทยได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

แนวทางการพัฒนา 3.2  พัฒนาศักยภาพคน
ให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการ
ดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 

 3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มี
ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มี
ความคิด สร้างสรรค์ มีทักษะการทางาน
และการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 
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6. ความสอดคล้องกับนโยบายรฐับาล  นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

นโยบายหลักข้อที่  8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
นโยบายเร่งดว่น เรื่องที่ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 

7. ความสอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ สสวท. ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพิ่มการยอมรับ  
สสวท. ในฐานะผู้น าการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ของเยาวชนให้ทันสมัย 
เป้าประสงค์ ประชาชนมีความตระหนักและเห็นความส าคัญของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
เพิ่มขึ้น 
ผลผลิต  การสื่อสารประชาสัมพันธ์ และสร้างการตระหนักรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีรูปแบบและช่องทางที่หลากหลาย 
ผลลัพธ์ ประชาชนมีความตระหนักและเห็นความส าคัญของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ 
เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น 

8. หลักการและเหตุผล 
ตามแผนยุทธศาสตร์ของ สสวท. ปีงบประมาณ 2562- 2565 จ าเป็นต้องอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การบูรณาการข้อมูลข่าวสารด้านต่าง ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันมาใช้เพื่อประกอบการขับเคลื่อนแผนการด าเนินงาน 
ของ สสวท. ระบบหรือข้อมูลดังกล่าวต้องมีความรวดเร็ว ทันสมัยและมีความน่าเชื่อถือ การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
เกี่ยวกับผลงานของ สสวท. ผ่านสื่อทุกรูปแบบ เป็นการส่งเสริมและพัฒนาการด าเนินงานให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
ได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น การสร้างความตระหนักและเผยแพร่ผลงานของ สสวท. เป็นหนึ่งในโครงการที่ส าคัญ  
อย่างยิ่งที่จะท าให้แผนยุทธศาสตร์ของ สสวท. ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับโครงการอื่น ๆ เพื่อให้ภารกิจ
ดังกล่าวบรรลุผลอย่างแท้จริง วิธีการที่จะท าให้ภารกิจส าเร็จตามเป้าหมายจะต้องมีการปลูกฝัง สร้างแรงจูงใจให้ครู 
นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจเกิดความตระหนักรู้ในกระบวนการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านกิจกรรมการสื่อในรูปแบบต่าง ๆ ของ สสวท. เช่น ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ นิทรรศการ
เกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานของ สสวท. กระบวนการสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล กิจกรรมต่าง 
ๆ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้เกิดความตระหนักในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต 

9. วัตถุประสงค ์
9.1 เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดความตระหนักรู้ในกระบวนการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีผ่านกิจกรรมในรูปแบบ ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์และนิทรรศการ  
9.2 เพื่อจัดท านิตยสารในรูปแบบสิ่งพิมพ์และดิจิทัล  เผยแพร่ ส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ

เทคโนโลยีให้แก่ครู อาจารย์ นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจทั่วไป 
  9.3 เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของ สสวท. ในการเป็นผู้น าด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี  

     9.4 เพื่อการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของ สสวท. ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และประชาชนทั่วไปในการ  
 สร้างการตระหนักรู้ถึงผลงานในด้านต่างๆ ของสสวท. อย่างทั่วถึง 

118



9.5  เพื่อสร้างเสริมเครือข่ายความร่วมมือทั้งจากภาครัฐ และเอกชน  

10. ตัวชี้วัดและคา่เปา้หมายของโครงการหลัก 
10.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ   

1) ตัวชี้วัด : Content เพื่อสื่อสารวิทยาศาสตร์ ข่าวสารและกิจกรรมของ สสวท. 
ค่าเป้าหมาย : จ านวน 345 ชิ้น 

2) ตัวชี้วัด : หนังสอืที่ระลึก 50 ปี 
ค่าเป้าหมาย : จ านวน 700 เล่ม  

      3) ตัวชี้วัด :  ผู้เข้าชมงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 17  

     ค่าเป้าหมาย :  จ านวน 330,000 คน 

          4) ตัวชี้วดั : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบนิทรรศการเผยแพร่ผลงานของ สสวท.  

              ค่าเป้าหมาย :  จ านวน 1,000 คน 

     5) ตัวชี้วัด : นิตยสาร สสวท. รูปแบบสิ่งพิมพ ์ 

              ค่าเป้าหมาย :   จ านวน 2 ฉบบั และรูปแบบดิจิทัล 6 issues 

 10.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

1) ตัวชี้วัด : กลุ่มเป้าหมายได้รับข้อมูลข่าวสารและมสี่วนร่วมในกิจกรรมของ สสวท.  
ค่าเป้าหมาย :  มีรายงานผลส ารวจความพึงพอใจการรับข้อมูลข่าวสารและการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของ  

สสวท. ที่เป็นประโยชน์ต่อ สสวท. จ านวน 1 ฉบับ 

2) ตัวชี้วัด : ระดบัค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการเข้าร่วมงานสถาปนา สสวท. ครบรอบ 50 ปี 
ค่าเป้าหมาย : ระดับ 4 (จากทั้งหมด 5 ระดับ) 

3) ตัวชี้วัด : ผู้เข้าร่วมชมภาพยนตรใ์นงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ มีความสนใจ และ 

เข้าใจเนื้อหาวิทยาศาสตรม์ากขึ้น  

 ค่าเป้าหมาย :   ร้อยละ 90  

4)  ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจกับเนื้อหาสาระทางวิชาการในนิตยสาร สสวท. ทั้งรูปแบบสิ่งพิมพ์และดิจิทลั  

 ค่าเป้าหมาย :   ร้อยละ 75  

11. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รบัประโยชน์ นักเรียน ครู อาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษา ผูมี้ส่วนตัดสินใจในการใช้ส่ือการ

เรียนการสอน หนังสือเรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป 
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12. สถานทีด่ าเนนิการ  

- ศูนย์จัดฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 18 ศนูย์ ทั่วประเทศ 

- นิทรรศการต่าง ๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 

- งานวันเด็ก กระทรวงศึกษาธิการ 

- สื่อ social media สื่อหนงัสือพิมพ์ สื่อวิทยุ – โทรทัศน ์website (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ส าหรับ

เข้าถึงผู้รับสื่อทั้งในและต่างประเทศ 

13. ระยะเวลาด าเนินโครงการ   ตุลาคม 2564 –กันยายน 2565 

14. วงเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565     จ านวน  2,803,500  บาท  
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15. แผนการด าเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย/
งบประมาณ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค.64 พ.ย.64 ธ.ค.64 ม.ค.65 ก.พ.65 มี.ค.65 เม.ย.65 พ.ค.65 มิ.ย.65 ก.ค..65 ส.ค.65 ก.ย.65 

กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมภาพลักษณ์ 

สสวท. ในการเป็นผู้น าด้านการเรียน

การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

และเทคโนโลยี 

200 ชิ้น/ 

145 ชิ้น/ 

700 เล่ม 

  30 ชิ้น/

30 ชิ้น/

36 ชิ้น  

700 เล่ม  70 ชิ้น/ 

36 ชิ้น 

  50 ชิ้น/ 

36 ชิ้น 

  50 ชิ้น/ 

37 ชิ้น 

1,277,000 42,000 39,000 377,000 327,000 171,800 57,000 47,000 48,000 47,000 42,000 47,000 32,200 

กิจกรรมที่ 2 การสร้างความตระหนัก

และเผยแพร่ผลงานของ สสวท. 

331,000   
คน /         

2 ฉบับ /     
6 issues 

 250,000 
คน/     

1 ฉบับ/   
1 issues 

80,000 
คน 

1 ฉบับ/    
1 issues 

      1 
issues 

      1 
issues 

 500 คน/     
1 issues 

500 คน      1 issues 

1,526,500 271,500 389,800 - 430,000 - 70,000 - 70,000 - 77,500 7,500 210,200 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,803,500 313,500 428,800 377,000 757,000 171,800 127,000 47,000 118,000 47,000 119,500 54,500 242,400 
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16. หน่วยงานรบัผิดชอบกิจกรรมและหน่วยงานร่วมด าเนนิงาน 

กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กิจกรรม 

หน่วยงานของ สสวท.  
ที่ร่วมด าเนินการ 

หน่วยงานภายนอก  
ที่ร่วมด าเนินการ 

หน่วยงาน บทบาท/หน้าที่ หน่วยงาน บทบาท/หน้าที่ 

1.การจัดงานเทศกาลภาพยนตร์
วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 18  

ส านัก

นวัตกรรมและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป 

งานพิธีเปิดและ
ประสานงานกับ
หน่วยงานภายใน
และภายนอก 
สสวท. 

 

-สถาบันเกอเธ่ 
-อพวช. 
-ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษา 
 

เจ้าภาพร่วมจัดงาน
เทศกาลภาพยนตร์
วิทยาศาสตร์เพื่อ
การเรียนรู้ 

2.ฝ่ายสื่อสาร
องค์กรและ
วิเทศสัมพันธ์ 

ประสานงานกับ
หน่วยงาน
ต่างประเทศ 

  

3.ฝ่ายอาคาร
สถานที่ 

จัดเตรียมรถรับส่ง 
พนักงาน และ
ประสานงาน ที่จอด
รถกับสถานที่จัด
งาน 

  

2.นิตยสาร สสวท. รูปแบบสิ่งพิมพ์ 1.ส านัก
วิชาการ 
2.ส านักพัฒนา
และส่งเสริม
ศักยภาพผู้มี
ความสามารถ
พิเศษทาง
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี 

เขียนบทความ
วิชาการ 

  

3.การจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลผลิต
ของ สสวท. 

1.ส านัก
วิชาการ 
2.ส านักพัฒนา
และส่งเสริม
ศักยภาพผู้มี
ความสามารถ
พิเศษทาง
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี 

-ร่วมจัด workshop 
-ให้ข้อมูลเพื่อจัดท า 
Artwork ด้าน SMT 

-กระทรวงศึกษาธิการ 
-งานนิทรรศการของ
หน่วยงานภายใน
กระทรวงศึกษาธิการ 
-ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษา 
- อพวช. 

ผู้ด าเนินการจัด
งานวันเด็ก
แห่งชาติ 

4 ส่งเสริมภาพลักษณ์ สสวท. ในการ
เป็นผู้น าด้านการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี 

 
ฝ่ายส่ือสาร
ภาพลักษณ์
องค์กร 
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17. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1. หัวหน้าโครงการ 

     ชื่อ-สกุล ดร.ชัยวุฒิ เลิศวนสิริวรรณ โทรศัพท์ 0-2392-4021 ต่อ 1239  

     E-mail address: clert@ipst.ac.th 

2. เลขานุการโครงการ 

    ชื่อ-สกุล นายณรงค์  แสงแก้ว  โทรศัพท์ 0-2392-4021   ต่อ 2101 

    E-mail address: nsaen@ipst.ac.th 
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โครงการหลักที่ 26 

 

1. ชื่อโครงการ การจัดต้ังสถาบันพัฒนาหลักสูตรและการเรยีนรู้ (สพลร.) 

2. ลักษณะโครงการ  ใหม ่  ต่อเนื่อง         

3. ความสอดคลอ้งกับเป้าหมายยุทธศาสตรช์าติ 
ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3                  
การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

การปฏิรูปการเรียนรู้ที่ตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 
21   
เป้าหมายที่ 2 สังคมไทย           
มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและ
สนับสนนุต่อการพัฒนาคนตลอด
ช่วงชีวิต 

ประเด็นที่ 4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

 ประเด็นย่อยที่ 4.2.2 ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็น               
คนดี มีวินัย พัฒนาทักษะความสามารถการเรียนรู้ที่สอดรับกับ
ทักษะในศตวรรษที่ 21 
ประเด็นที่ 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

 ประเด็นย่อยที่ 4.3.1 การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อ
ต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่21 

 ประเด็นย่อยที่ 4.3.3 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัด
การศึกษาในทุกระดับทุกประเภท 

 ประเด็นย่อยที่ 4.3.4 การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

4. ความสอดคลอ้งกับแผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ 
แผนแม่บทภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง 
เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มี
ทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 
21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
แนวทางที่ 4 พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

5. ความสอดคลอ้งกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง แนวทางที่เกี่ยวข้อง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

เป้าหมายที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ 
ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น 
เป้าหมายที่ 3 คนไทยได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

แนวทางการพัฒนา 3.2  พัฒนาศักยภาพคน
ให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการ
ดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 

 3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มี
ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มี
ความคิด สร้างสรรค์ มีทักษะการทางาน
และการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 
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6. ความสอดคล้องกับนโยบายรฐับาล  การลดความเหลื่อมล้ าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 

นโยบายหลักข้อที่ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 

นโยบายเร่งด่วน เรื่องที่ 10 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 

7. ความสอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ สสวท. ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพิ่มการยอมรับ  
สสวท. ในฐานะผู้น าการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ของเยาวชนให้ทันสมัย 
เป้าประสงค์ ประชาชนมีความตระหนักและเห็นความส าคัญของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
เพิ่มขึ้น 
ผลผลิต  การสื่อสารประชาสัมพันธ์ และสร้างการตระหนักรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีรูปแบบและช่องทางที่หลากหลาย 
ผลลัพธ์ ประชาชนมีความตระหนักและเห็นความส าคัญของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ 
เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น 

8. หลักการและเหตุผล 
เนื่องจากสถานการณข์องโลกเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว การศึกษาของประเทศไทยจึงต้องมุ่งเน้นการสร้าง 

พลเมืองของประเทศใหม้ีสมรรถนะทีเ่ท่าทนัต่อการเปลี่ยนแปลง สามารถน าความรูจ้ากการเรียนไปใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
พระราชบญัญัติการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นกฎหมายกลางในการวางรูปแบบการจัดการศึกษาชาติในปัจจุบนันั้น 
ถูกใช้งานมานานกว่า 20 ปี ดังนั้นเพื่อการจัดการศกึษาให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน กระทรวงศกึษาธิการ
จึงเห็นควรให้มกีารปฏิรูปการศึกษา โดยน าเสนอร่างพระราชบัญญัตกิารศกึษาแห่งชาตฉิบับใหม่ ซึ่งมีวตัถุประสงคใ์นการ
ปรับกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยเน้นพฒันาให้ผู้เรียนมีสมรรถะในการน าสิ่งทีไ่ด้เรียนรู้ไปปรบัใช้กบัชีวิต มี
ความสามารถในการคดิวิเคราะห์ มีทกัษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตที่สอดคล้องและเท่าทนัพัฒนาการของ
โลก มีโอกาสพฒันาความถนัดของตนให้เกิดความเชี่ยวชาญ ผ่านการพัฒนา ฝึกฝน และบม่เพาะใหผู้้เรยีนมีความรู ้ทักษะ 
เจตคต ิและคณุลักษณะที่ดี ก่อเกิดเป็นสมรรถนะที่น าไปใชป้ระโยชนใ์นชีวิตและการท างานได้อย่างบูรณาการกัน 

นอกจากนี ้ในรา่งพระราชบญัญัติดังกล่าวยังมุ่งเน้นการพัฒนาครใูห้มคีุณภาพ มีจิตวญิญาณของความเปน็คร ู 
มีทักษะในการจัดการชั้นเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอือ้อ านวยต่อการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของผู้เรียน มีทักษะใน
การประเมินผลการเรยีนรู ้ทกัษะในการสื่อสารกับผู้เรยีน และทักษะในการสร้างความมั่นใจให้กบัผู้เรยีน โดยให้
กระทรวงศกึษาธิการส่งเสรมิและสนบัสนนุให้มีการพฒันาผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ คร ูและบคุลากรอื่นที่เกีย่วกับ
การจัดการศกึษาให้มีความรู ้ความสามารถ และสมรรถนะเพิ่มพูนอย่างต่อเนื่องและทนัต่อพัฒนาการของโลกและ
เทคโนโลย ีทั้งนี้ตามความจ าเป็นและความตอ้งการของผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ครูและบุคลากรอื่นที่เกี่ยวกับการ
จัดการศกึษา และจัดระบบการติดตามและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ านวยการ 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ คร ูและบคุลากรอื่นที่เกีย่วกับการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุง แกไ้ข และ
พัฒนาบุคลากรทุกภาคส่วนทีเ่กี่ยวกับการจัดการศกึษา และต้องสอดคล้องกับภารกิจการพัฒนาผู้เรยีน อีกทั้งการจัด
การศกึษาตามพระราชบญัญัตินี้จะมีความอสิระมากขึ้นโดยเน้นใหส้ถานศกึษามีความเปน็เอกภาพ มีการบูรณาการกบัทุก
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ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา จัดการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นและมีอิสระทางวิชาการเพื่อรองรับการเรียนรู้หลากหลาย
รูปแบบ 

ในมาตรา 57 ของร่างพระราชบัญญัตกิารศกึษาแห่งชาติฉบบัใหม่ ระบุว่าจะต้องจัดหลักสูตรที่มุ่งเพื่อใหบ้รรลุ
วัตถุประสงค์ตามมาตรา 6 ซึ่งระบุใหผู้้เรยีนตอ้งได้รับการพฒันาให้เป็นบคุคลที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ได้รับ
การฝึกฝนและบ่มเพาะให้มคีวามรู ้ทักษะ เจตคต ิและคณุลักษณะที่ดีเพือ่ให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตามมาตรา 7 และบรรลุ
เป้าหมายในแต่ละช่วงวัยตามมาตรา 8 และในมาตรา 58 ไดร้ะบุใหม้ี “สถาบันพัฒนาหลักสูตรและการเรยีนรู้” เปน็
หน่วยงานของรัฐในก ากบัของกระทรวงศกึษาธิการ มีฐานะเป็นนิติบุคคลทีไ่ม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดนิ หรือรฐัวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ และกฎหมายอื่น โดยใหส้ถาบัน
พัฒนาหลักสูตรและการเรยีนรู้มีหน้าทีโ่ดยสรุปดังนี้ (1) พัฒนาและจัดท าต้นแบบหลักสูตรส าหรับการจัดกระบวนการ
เรียนรูใ้ห้บรรลุเป้าหมายของผู้เรียนในแต่ละช่วงวัย โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจดัท าต้นแบบ และต้องปรับปรงุ
ใหส้อดคล้องกบัพัฒนาการของโลกและความจ าเป็นของประเทศตามระยะเวลาทีค่ณะกรรมการนโยบายก าหนด หรือ
ตามที่ก าหนดในแผนการศกึษาแห่งชาต ิ(2) จัดท าต้นแบบการจัดกระบวนการเรียนรูท้ีห่ลากหลาย (3) จัดท าต้นแบบของ
ระบบ วิธีการ และเครื่องมือวดัและประเมินผล (4) จัดใหม้ีระบบการเทียบเคียงหรือเทยีบโอนผลการเรยีน ทักษะ ความรู ้
ประสบการณ ์หรือสมรรถนะจากระบบเดียวกันแต่ต่างสถานศึกษา หรือจากระบบหนึ่งไปสู่อีกระบบหนึ่ง หรือจาก
ต่างประเทศ หรือการศกึษาจากเอกชน เพื่อประโยชนใ์นการเข้าศึกษา หรือการรับรองระดบัการศกึษาต่างสถานศึกษา
หรือต่างระบบได้ (5) จัดให้มแีนวทางหรือวิธีการฝึกอบรมพฒันาหัวหน้าสถานศกึษา ผู้ชว่ยหัวหน้าสถานศึกษา และครู ให้
มีความรู้เกี่ยวกบัการพัฒนาหลักสูตรและการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติ การจัดกระบวนการเรียนรู้ และการประเมินผลการ
เรียนรู ้และใหม้ีความรูแ้ละทกัษะเกีย่วกับการพัฒนาบคุลากรด้านวิชาการและบริหารจัดการ (6) ศึกษาวิจัยและสร้างองค์
ความรูเ้พื่อน าไปใช้ในการปฏบิัติหน้าที่ และ (7) ติดตามการใช้หลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรูข้องสถานศึกษา
เพื่อใหผู้้เรียนมีสมรรถนะและบรรลุเป้าหมายในแต่ละช่วงวัย 

ทั้งนี้บทเฉพาะกาลของร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มาตรา 105 วรรคหนึ่ง ระบุว่า “ในวาระเริ่มแรก
เป็นเวลาไม่เกนิห้าปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ใหส้ถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีตาม
กฎหมายว่าด้วยสถาบันส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท าหนา้ที่เป็นสถาบันพัฒนาหลักสูตรและการเรยีนรู้
ตามพระราชบญัญัตินี้” 

นอกจากนี ้ในมาตรา 105 ของร่างพระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาตฉิบับใหม่ยังระบุว่า ในระหว่างระยะเวลา
ดังกล่าว ใหส้ถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(สสวท.) มีหน้าทีแ่ละอ านาจตามที่พระราชบัญญัตินี้
บัญญัตใิห้เปน็หน้าทีแ่ละอ านาจของสถาบันพัฒนาหลักสูตรและการเรยีนรู้ด้วย ระหว่างนี้จะต้องเสนอให้คณะรฐัมนตรี
พิจารณาว่าสมควรจะจัดตั้งสถาบันพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ขึ้นหรือไม่ หากคณะรฐัมนตรมีีมติว่าไม่สมควรจัดตั้ง
สถาบนัพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ หรือมิได้มีมติภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ สสวท. ท าหนา้ที่ของสถาบันพฒันา
หลักสูตรและการเรียนรู้ตามหน้าที่และอ านาจที่ระบไุว้ในพระราชบัญญัต ิโดยก าหนดให ้สสวท. สามารถขอยมืตัว
ข้าราชการหรอืเจ้าหน้าทีข่องรฐัมาปฏิบัติงานใหแ้ก ่สสวท. ได้ โดยในระหวา่งปฏิบัติงานดังกล่าว ให้ข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าทีข่องรฐัดังกล่าวมีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทนเพิม่เติมจาก สสวท. ได้ตามที่คณะกรรมการนโยบายการศึกษา
แห่งชาติก าหนด 
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เพื่อเป็นการเตรียมการให้ สสวท. สามารถด าเนินการสนับสนุนการจัดตั้งและปฏิบัติหน้าที่ของสถาบัน 
พัฒนาหลักสูตรและการเรยีนรู้ในช่วงแรกเปน็ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นบัตั้งแต่พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่
มีผลใช้บังคับ หรืออาจจะต้องปฏิบัติหน้าที่ของสถาบันพฒันาหลักสูตรและการเรยีนรู้อย่างต่อเนื่องในกรณีที่
คณะรฐัมนตรียงัไม่มีมติเห็นชอบให้จดัตั้งสถาบันพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ภายในระยะเวลาดังกล่าว จึงมีความ
จ าเป็นที่จะต้องด าเนินการจัดตั้งส านักงานโครงการจดัตั้งสถาบันพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู ้(สพลร.) เป็นหน่วยงาน
ภายใน สสวท. ด าเนินงานรวบรวมข้อมูล ประสานงาน และจดัเตรียมรายละเอียดต่าง ๆ เพือ่สนับสนุนการจัดตั้งสถาบัน
พัฒนาหลักสูตรและการเรยีนรู้ โดยจัดท าเอกสารเพื่อน าเสนอเหตผุลและความจ าเป็นในการจัดตั้ง ร่างวิสัยทัศน ์พันธกิจ 
และภารกจิ และโครงสร้างองค์กรและการแบ่งกลุ่มงาน รวมถึงวิเคราะห์พนัธกิจและภารกิจของหน่วยงานที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง และศึกษาความเปน็ไปไดแ้ละแนวทางในการจัดตั้งเป็นองค์การมหาชนต่อไป 

9. วัตถุประสงค ์
9.1 จัดตั้งส านกังานโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู ้(สพลร.) เพื่อประสานงาน เตรียมการ 

จัดตั้ง และปฏิบัติหน้าที่สถาบันพัฒนาหลักสูตรและการเรยีนรู้ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ในช่วง
เริ่มต้น และระหว่างเวลาที่พระราชบัญญัติมผีลใช้บังคับ โดยจัดตั้งเป็นหน่วยงานภายใน สสวท. 

9.2 จัดเตรียมรายละเอียดส าหรับการจัดต้ังสถาบันพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ โดยรวบรวมข้อมูล ประสานงาน 
และจัดเตรียมรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อจัดท าเอกสารน าเสนอเหตุผลและความจ าเป็นในการจัดต้ัง ร่างวิสัยทัศน์ พันธกจิ 
และภารกิจ และโครงสร้างองค์กรและการแบ่งกลุ่มงาน รวมถึงวิเคราะห์พันธกิจและภารกิจของหน่วยงานที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง และศึกษาความเป็นไปได้และแนวทางในการจัดตั้งเป็นองค์การมหาชน 

10. ตัวชี้วัดและคา่เปา้หมายของโครงการหลัก 
10.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ   

1) ตัวชี้วัด :  ส านักงานโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ (สพลร.) 
ค่าเป้าหมาย : จ านวน 1 ส านักงาน 

2) ตัวชี้วัด : รายงานการด าเนินงานส านักงานโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ 

ค่าเป้าหมาย : จ านวน 1 ฉบบั 

 10.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

1) ตัวชี้วัด : สสวท. มีข้อมลูที่ครบถ้วน ละเอียด และเป็นประโยชน์ต่อการจัดท าและพัฒนาหลักสูตร การ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงการเทียบโอนและเทียบเคียงผล
การเรียนรู้และประสบการณ์ จากหน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในทุกสาระวิชา ซึ่งสามารถ
น ามาใช้ในการด าเนินงานของส านักงานจัดตั้งสถาบันพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ 

ค่าเป้าหมาย :  มีรายงานการด าเนินงานส านักงานโครงการฯ ที่มีข้อมลูครบถ้วน ละเอียด และเป็นประโยชน์

ต่อ สสวท. ในการด าเนินงานของส านักงานจัดตั้งสถาบันพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู ้ จ านวน 1 ฉบับ  
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11. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์  ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

12. สถานทีด่ าเนนิการ   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(สสวท.)  

13. ระยะเวลาด าเนินโครงการ   ตุลาคม 2564 –กันยายน 2565 

14. วงเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565     จ านวน  70,000 บาท                 
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15. แผนการด าเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย/
งบประมาณ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค.64 พ.ย.64 ธ.ค.64 ม.ค.65 ก.พ.65 มี.ค.65 เม.ย.65 พ.ค.65 มิ.ย.65 ก.ค..65 ส.ค.65 ก.ย.65 

การจัดตั้งสถาบนัพัฒนาหลักสูตร

และการเรียนรู้ (สพลร.) 

1 ส านักงาน/   

1  ฉบับ 

           1 

ส านักงาน/

1  ฉบับ 

70,000 - - - - - 33,500 10,000 2,000 10,000 2,000 10,000 2,500 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 70,000 - - - - - 33,500 10,000 2,000 10,000 2,000 10,000 2,500 
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16. หน่วยงานรับผิดชอบกจิกรรมและหน่วยงานร่วมด าเนนิงาน 

กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กิจกรรม 

หน่วยงานของ สสวท.  
ที่ร่วมด าเนินการ 

หน่วยงานภายนอก  
ที่ร่วมด าเนินการ 

หน่วยงาน บทบาท/หน้าที่ หน่วยงาน บทบาท/หน้าที่ 

การจัดตั้งสถาบนัพัฒนาหลักสูตร
และการเรียนรู้ (สพลร. 

ฝ่ายบริหาร
โครงการ
ริเริ่ม 

  คณะอนุกรรมการ
อ านวยการโครงการ
จัดตั้งสถาบันพัฒนา
หลักสูตรและการ
เรียนรู้ 

 

 

17. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1. หัวหน้าโครงการ 

     ชื่อ-สกุล ดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช โทรศัพท์ 0-2392-4021 ต่อ 1326  

     E-mail address: wrakr@ipst.ac.th 

2. เลขานุการโครงการ 

    ชื่อ-สกุล นางสาวนัฏฐพร รุจิขจร  โทรศัพท์ 0-2392-4021   ต่อ 1311 

    E-mail address: nruch@ipst.ac.th 
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รายละเอียดแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(แยกตามงบบุคลากร งบบริหารงานประจ า และงบลงทุน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



งบบุคลากร และงบบริหารงานประจ า 

กิจกรรม 
เป้าหมาย/
งบประมาณ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. งบบุคลากร 326 คน            326 คน 
270,828,500 22,169,258 22,169,258 22,169,258 22,179,258 22,179,258 22,179,258 22,836,970 22,836,970 22,836,970 22,846,970 22,846,970 23,578,102 

2. ค่าสาธารณูป-
โภค 

12 เดือน 1 เดือน 1 เดือน 1 เดือน 1 เดือน 1 เดือน 1 เดือน 1 เดือน 1 เดือน 1 เดือน 1 เดือน 1 เดือน 1 เดือน 
4,286,600  290,400 315,000 316,400 330,200 330,200 330,200 395,700 395,700 395,700 395,700 791,400 

3. การด าเนินงาน
ของฝ่ายทรัพยา-
กรบุคคลและ           
พัฒนาองค์กร 

326 คน            326 คน 

13,788,200 1,086,000 1,037,200 1,271,250 1,526,700 1,097,850 1,091,200 1,222,450 1,056,100 980,700 1,107,200 1,007,250 1,304,300 

4. การด าเนินงาน
ของฝ่ายยุทธ-
ศาสตร์ แผนและ          
ประกันคุณภาพ 

3 แผน/24 
ฉบับ 

4 ฉบับ 1 ฉบับ 1 ฉบับ 
1 แผน/     
4 ฉบับ 

1 ฉบับ 1 ฉบับ 4 ฉบับ 1 ฉบับ 1 ฉบับ 3 ฉบับ 2 ฉบับ 
2 แผน/  
1 ฉบับ 

100,000    7,200  6,000 63,000 3,000 9,800 5,000 3,000 3,000 

5. การด าเนินงาน
ของฝ่ายกิจการ
นานาชาติ 

8 งาน   2 งาน   2 งาน   2 งาน   2 งาน 

3,000            3,000 
6. การด าเนินงาน
ของฝ่ายกฎหมาย 

8 คดี 1 คดี  2 คดี 1 คดี  1 คดี  1 คดี 1 คดี  1 คดี  

385,700 15,300  169,000 12,600 5,400 20,900 5,400 112,000 16,000  22,700 6,400 

7. การด าเนินงาน
ของฝ่ายบริหาร
ทั่วไป 

12 เดือน 1 เดือน 1 เดือน 1 เดือน 1 เดือน 1 เดือน 1 เดือน 1 เดือน 1 เดือน 1 เดือน 1 เดือน 1 เดือน 1 เดือน 

6,400,000 458,800 478,900 634,800 507,000 510,500 554,000 541,000 531,000 546,000 546,000 541,000 551,000 

8. การด าเนินงาน
ของส่วนอาคาร
สถานที่และ
ยานพาหนะ 

12 เดือน 1 เดือน 1 เดือน 1 เดือน 1 เดือน 1 เดือน 1 เดือน 1 เดือน 1 เดือน 1 เดือน 1 เดือน 1 เดือน 1 เดือน 

11,145,400 115,400 1,197,700 984,300 925,500 975,700 872,150 903,550 940,150 907,550 885,150 879,550 1,558,700 
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กิจกรรม 
เป้าหมาย/
งบประมาณ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9. การด าเนินงาน
ของฝ่ายการเงิน
และบัญชี 

12 เดือน 1 เดือน 1 เดือน 1 เดือน 1 เดือน 1 เดือน 1 เดือน 1 เดือน 1 เดือน 1 เดือน 1 เดือน 1 เดือน 1 เดือน 

879,000 40,200 40,200 40,200 44,200 44,200 27,200 527,600 29,600 10,400 27,600 20,000 27,600 

10. การ
ด าเนินงานของ
ฝ่ายจัดซื้อและ
พัสดุ 

12 เดือน 1 เดือน 1 เดือน 1 เดือน 1 เดือน 1 เดือน 1 เดือน 1 เดือน 1 เดือน 1 เดือน 1 เดือน 1 เดือน 1 เดือน 

685,000   8,000   200,000  100,000  350,000 10,000 17,000 

11. การ
ด าเนินงานของ
ฝ่ายบริการ
วิชาการและ
บริหารทรัพย์สิน 

17 งาน 1 งาน    3 งาน  1 งาน 4 งาน 1 งาน 1 งาน 2 งาน 4 งาน 

1,810,200 500 310,500 26,500 40,500 49,200 74,200 52,800 399,500 337,000 277,800 164,200 77,500 

12. การ
ด าเนินงานของ
ฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน 

3 เล่ม            3 เล่ม 

-             

13. การ
ด าเนินงานของ
ฝ่ายนวัตกรรม
และเทคโนโลย ี        
เพื่อการเรียนรู้ 

2 กิจกรรม           1 กิจกรรม 1 กิจกรรม 

354,000  78,600 65,400 20,000 50,000 50,000  10,000 30,000  50,000  

14. การ
ด าเนินงานของ
ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

661 เครื่อง/ 
477 สิทธิ์  556 เครื่อง 

12 เครื่อง/ 
13 สิทธิ์ 

3 เครื่อง/  
70 สิทธิ์ 

1 สิทธิ์ 21 สิทธิ์ 16 สิทธิ์ 
30 เครื่อง/ 

5 สิทธิ์ 
32 เครื่อง/ 

1 สิทธิ์ 
5 เครื่อง 23 เครื่อง 350 สิทธิ์ 

19,836,500 - 708,255 2,187,725 1,704,615 711,855 1,367,715 1,737,290 1,200,480 1,605,155 1,955,405 1,125,980 5,532,025 
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กิจกรรม 
เป้าหมาย/
งบประมาณ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

15.การสนับสนุน
งบประมาณให้
หน่วยงาน
ภายนอก 

1 หน่วยงาน  1 หน่วยงาน   1 หน่วยงาน 1 หน่วยงาน       

3,116,100  16,100   3,000,000 100,000       

รวม
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
333,618,200 23,885,458 26,327,113 27,871,433 27,283,973 28,954,163 26,872,823 28,220,260 27,614,500 27,675,275 28,396,825 27,066,350 33,450,027 
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งบลงทุน 

กิจกรรม 
เป้าหมาย/
งบประมาณ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. การปรบัปรุงระบบการสอบออนไลน์ 
(Online Testing System) (ต่อเนื่อง) 

1 ระบบ  1 ระบบ           

342,000  342,000           

2. จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหาร
จัดการทุนการศึกษา (ต่อเนื่อง) 

8 ระบบ       8 ระบบ      

3,000,000       1,200,000   1,800,000   
3. การพัฒนาระบบรับสมัครสอบออนไลน ์ 1 ระบบ       1 ระบบ      

500,000       500,000      
4. ครุภัณฑ์ตามความต้องการของหนว่ยงาน 

29 หน่วยงาน            
29 

หน่วยงาน 
500,000      100,000   200,000   200,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 4,342,000   342,000    100,000 1,700,000  200,000 1,800,000  200,000 
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รายละเอียด 
เงินกองทุนเพื่อนวัตกรรมและการพัฒนา สสวท. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เงินกองทุนเพื่อนวัตกรรมและการพัฒนา สสวท. 

โครงการ 
เป้าหมาย/
งบประมาณ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. การพัฒนานวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้แบบออนไลน์ 

3 ระบบ/ 
1 แอป

พลิเคชัน 
         1 ระบบ  

1 แอปพลิ 

เคชัน 
2 ระบบ 

1,350,000         90,000 190,000  360,000 710,000 

2. การพัฒนาสื่อตน้แบบนวัตกรรม
เทคโนโลยีแชทบอท 

4 ชิ้น            4 ชิ้น 

1,800,000   20,000   40,000   681,000 40,000  1,019,000 
3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ
เสริมสร้างความผูกพัน 

2,186 ราย 284 ราย 420 ราย 196 ราย 91 ราย 159 ราย 115 ราย 350 ราย 30 ราย 180 ราย 90 ราย 180 ราย 91 ราย 

4,180,000 2,000 2,000 1,646,000 152,000 150,000 207,400 337,000 252,000 225,100 270,000 785,000 151,500 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 7,330,000 2,000 2,000 1,666,000 152,000 150,000 247,400 337,000 342,000 1,096,100 310,000 1,145,000 1,880,500 
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