แบบฟอร์ม 2 : องค์กรหลักและหน่วยงานในกากับ ศธ.

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของกระทรวงศึกษาธิการ
******************************
1. ชื่อหน่วยงาน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
2. ห้วงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 59 - ธ.ค. 59  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 60 - มี.ค. 60
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 60 - มิ.ย. 60  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 60 - ก.ย. 60
สถานะโครงการ  ยังไม่สิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแล้ว
3. ชื่อโครงการ วิจัย พัฒนาหลักสูตร สื่อและการประเมินคุณภาพสื่อ และการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
4. ความสอดคล้อง (โปรดทาเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)
4.1 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
4.2  แผนงานพื้นฐาน
4.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ......................................................................................................)
5. หลักการและเหตุผล
จากสภาพสั งคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ ยนไป รวมถึงมีการพึ่งพาและใช้เทคโนโลยีมากขึ้น ทั้งในชีวิตประจาวันและ
การศึกษาประกอบด้วยรายงานผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศใน World Economic Forum
(WEF) - The Global Competitiveness Report 2012 - 2013 ได้จัดอัน ดับการศึกษาในกลุ่ มประเทศอาเซียน โดย
ประเทศไทยอยู่ในลาดับที่ 8 ในกลุ่มที่มีคะแนนต่าสุด และผลสอบ PISA (การรู้เรื่องการอ่าน การรู้เรื่องคณิตศาสตร์
การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์) ที่ผ่านมาก็มีคะแนนต่ากว่าค่าเฉลี่ย สาเหตุสาคัญคือ นักเรียนไทยขาดความสามารถในการคิด
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วิเคราะห์ แก้ปัญหา ขาดทักษะการอ่าน เขียน เน้นการท่องจาเนื้อหา ดังนั้น สสวท. จึงได้วิจัยและพัฒนาหลักสูตร สื่อ
และกระบวนการจัดการเรียนรู้ขึ้นเพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถนาไปใช้ในการเรียนรู้ รวมทั้งครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา
นาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมกับพัฒนาการของผู้เรียนและยังเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีให้ดียิ่งขึ้น
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อวิจัยและพัฒนาหนังสือเรียน คู่มือครู และสื่อประกอบหลักสูตรอนาคต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่เน้นการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และการนาไปใช้
6.2 เพื่อพัฒนาระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพเครื่องมือการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
(1) หลักสู ตร สื่ อและกระบวนการจั ดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีคุณ ภาพตาม
มาตรฐานสากล เน้นการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและการนาไปใช้ ตามแนวทางสะเต็ม ศึกษา โดยการพัฒนา
ของ สสวท. 200 รายการ
7.2 เชิงคุณภาพ
(1) หลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล เน้นการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และการนาไปใช้ ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
8. ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
9. กิจกรรมทีด่ าเนินการภายในโครงการ
9.1 วิจัยและพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
9.2 พัฒนาระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพเครื่องมือการจัดการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
9.3 พัฒนาสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนงานวิชาการ
10. ผลการดาเนินงาน / ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการ
อยู่ระหว่างพัฒนาหลักสูตร สื่อประกอบหลักสูตรการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
11. งบประมาณที่ได้รับ
11.1 งบประมาณที่ได้รับ จานวน 58,333,300 บาท
11.2 งบประมาณที่ใช้ในไตรมาส จานวน 13,482,570 บาท
11.3 งบประมาณสะสม จานวน 13,482,570 บาท
11.4 แหล่งงบประมาณ เงินอุดหนุนงบประมาณจากรัฐบาล
12. ปัญหา อุปสรรค
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13. แผนที่จะดาเนินการต่อไป
พัฒนาหลักสูตร สื่อและการประเมินคุณภาพสื่อ และการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยีให้ครบทุกชั้นปี
14. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ
14.1 นักเรียนในโครงการของ สสวท. มีความรู้ ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีสูงกว่า
คะแนนเฉลี่ ย การสอบระดับ ชาติ (O-NET) (โรงเรียนศูนย์สะเต็มศึกษาภาค โรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา
สังกัด สพฐ. โรงเรียนที่เป็นศูนย์การพัฒนาผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สช. และโรงเรียนในเครือข่าย
พสวท. และ สควค.)
14.2 โรงเรียนทั่วประเทศนาหลักสูตร สื่อและกระบวนการเรียนรู้ ที่พัฒนาโดย สสวท. ไปปรับใช้ในการเรียนการสอน
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1. ชื่อหน่วยงาน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
2. ห้วงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 59 - ธ.ค. 59  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 60 - มี.ค. 60
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 60 - มิ.ย. 60  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 60 - ก.ย. 60
สถานะโครงการ  ยังไม่สิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแล้ว
3. ชื่อโครงการ วิจัย วัดผล ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
4. ความสอดคล้อง (โปรดทาเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)
4.1 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
4.2  แผนงานพื้นฐาน
4.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ......................................................................................................)
5. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ใช้ง่ายและมี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล เป็ นยุ ทธศาสตร์หนึ่ งของ สสวท. ซึ่ งสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ ของ สสวท. ที่ กาหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติ สสวท. พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 คือ “ส่งเสริม ประสาน และจัดให้มีการค้นคว้า วิจัย
ปรับปรุง และจัดทาแบบเรียน แบบฝึ กหั ด เอกสารทางวิชาการและสื่ อการเรียนการสอนทุ กประเภท ตลอดทั้งประดิษฐ์
อุปกรณ์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี” โดยกลยุทธ์ที่ใช้ในการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว คือ (1)
การวิจัยเพื่อติดตามและประเมินผลการดาเนินงานอย่างครบวงจร โดยรายงานข้อเสนอแนะให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไป
ปรับปรุ งแก้ไข พั ฒนา และติ ดตามว่าหน่ วยงานดังกล่ าวได้น าข้อเสนอแนะไปใช้ อย่างไร (2) การเข้าร่วมการวิจัยระดั บ
นานาชาติ เพื่อทราบแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางคุณภาพการศึกษาของนักเรียน และ (3) การนาองค์ความรู้จากการเข้าร่วม
การวิจัยระดับนานาชาติมาเป็นแนวทางในการพัฒนาครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษาและเครื่องมือวัดผลประเมินผลด้าน
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วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น สสวท. จึงได้จัดทาโครงการวิจัย วัดผล ประเมินผล
การจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีนี้ขึ้น เพื่อให้ ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย และเป็น
ประโยชน์ ต่ อหน่ วยงานที่ เกี่ยวข้องในการพั ฒนาหลั กสู ตร สื่ อ กระบวนการจัดการเรียนรู้ และการวั ดผลประเมิ นผลด้ าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใช้ง่ายและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สาหรับครูผู้สอนและบุคลากรทางการ
ศึกษาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สูงขึ้น
ตามลาดับ
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อติดตามการใช้ผลผลิตของ สสวท. เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี
6.2 เพื่อพัฒนาและติดตามผลการนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ของ สสวท.
6.3 เพื่อประเมินความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ของนักเรียนไทยเทียบกับนานาชาติ
6.4 เพื่อพัฒนาหลักสูตรอบรมออนไลน์ด้านวัดผลประเมินผลวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาที่มี
คุณภาพตามมาตรฐาน
6.5 เพื่อพัฒนาข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนด เข้าคลังข้อสอบของ
ระบบการสอบออนไลน์
6.6 เพื่อพัฒนาข้อสอบประเมินการรู้เรื่อง (Literacy) ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และเผยแพร่ข้อสอบในระบบ
สารสนเทศ
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
(1) รายงานการพัฒนาและติดตามการนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จานวน 1 ชุด
(2) รายงานผลการติดตามการใช้ผลผลิตของ สสวท. เพื่อพัฒนาคุณภาพ จานวน 1 ชุด
(3) รายงานผลการประเมินการรู้เรื่องด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์เทียบกับนานาชาติ จานวน 1 ชุด
(4) รายงานผลการประเมินด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 1 ชุด
(5) หลักสูตรอบรมออนไลน์ด้านวัดผลประเมินผลวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จานวน 1 หลักสูตร และวิชา
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จานวน 1 หลักสูตร
(6) ได้ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประกอบด้วยข้อสอบตามหลักสูตรและข้อสอบแข่งขัน ที่
นาเข้าคลังข้อสอบของระบบการสอบออนไลน์ จานวน 1,000 ข้อ
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(7) ข้อสอบประเมินการรู้เรื่องด้านวิทยาศาสตร์ จานวน 2 ฉบับ และคณิตศาสตร์ จานวน 2 ฉบับ
ที่เผยแพร่ในระบบสารสนเทศ
7.2 เชิงคุณภาพ
(1) ได้ข้อเสนอแนะที่มีคุณ ภาพสามารถนาไปใช้ในการพัฒ นาข้อเสนอเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติการด้าน การ
จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาให้กับหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องสาหรับใช้เป็นกรอบทิศทางและ
แนวทางในการพั ฒ นาครูและบุ คลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่ องและมีคุณ ภาพซึ่งส่ งผลต่อการพั ฒ นา
คุณภาพของผู้เรียน
(2) ได้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการใช้ผลผลิตของ สสวท. ครบถ้วน ถูกต้อง ทุกรายการ ข้อค้นพบมีคุณภาพสามารถ
ใช้ เป็ น แนวทางในการปรั บ ปรุ ง แก้ ไข และพั ฒ นาหลั ก สู ต ร สื่ อ และกระบวนการจั ด การเรี ย นรู้ ด้ า น
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับบริบทและสภาพปัญหาที่เป็นจริง
(3) ได้ข้อมูล เกี่ยวกับผลการประเมิน และปัจจัยที่ส่ งผลต่อคุณ ภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ของนักเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ต่อไป
(4) ได้หลักสูตรอบรมออนไลน์ด้านวัดผลประเมินผลวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาที่มี
รายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน สาหรับใช้ในการอบรม
(5) ได้ข้อสอบที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางฯ มีระดับความยากง่ายอย่าง
หลากหลาย และมีค่าอานาจจาแนกอยู่ในเกณฑ์ที่กาหนด สาหรับเตรียมไว้ให้นักเรียนทั้งระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาได้ฝึกฝนตนเอง
(6) ได้ ข้อสอบประเมิ นการรู้เรื่ องด้านวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ที่ มี คุณภาพ ส าหรับครูผู้ สอนและบุ คลากร
ทางการศึ ก ษาใช้ ในการฝึ ก ฝนนั ก เรีย นให้ ส ามารถน าความรู้แ ละทั ก ษะกระบวนการไปใช้ แ ก้ ปั ญ หาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง
8. ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
9. กิจกรรมที่ดาเนินการภายในโครงการ
9.1 วิจัย วัดผล ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในประเทศ
9.2 วิจัย วัดผล ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีร่วมกับนานาชาติ
9.3 พัฒนาเครื่องมือวัดผลประเมินผลด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
9.4 พัฒนากรอบการประเมินและเครื่องมือประเมินผลผู้เรียนร่วมกับ Newton Fund
9.5 ประเมินครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
9.6 จัดทาข้อสอบในการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)
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10. ผลการดาเนินงาน/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการ
 อยู่ระหว่างจัดทาเครื่องมือสาหรับวิจัย วัดผล ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยีในประเทศและร่วมกับนานาชาติ
 ได้รายงานผลการประเมินในโครงการศึกษาแนวโน้มการจัดการศึกษาคณิ ตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับ
นานาชาติ หรือ TIMSS จัดโดย IEA เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
และโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ หรือ PISA ริเริ่มโดย OECD เพื่อประเมินคุณภาพของระบบการศึกษา
ของประเทศต่าง ๆ ในการเตรียมความพร้อมให้เยาวชนมี ศักยภาพสาหรับการแข่งขันในอนาคต และเผยแพร่ผลการวิจัย
ของ 2 โครงการ ผ่านทางเว็บไซต์
 อยู่ระหว่างพัฒนาเครื่องมือวัดผลประเมินผลด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
11. งบประมาณที่ได้รับ
11.1 งบประมาณที่ได้รับ จานวน 15,466,000 บาท
11.2 งบประมาณที่ใช้ในไตรมาส จานวน 4,757,227 บาท
11.3 งบประมาณสะสม จานวน 4,757,227 บาท
11.4 แหล่งงบประมาณ เงินอุดหนุนงบประมาณจากรัฐบาล
12. ปัญหา อุปสรรค
13. แผนที่จะดาเนินการต่อไป
............................................................................................................................. ...................................................................
............................................................................................................................. .............................................
14. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ
ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาสามารถใช้สื่อและองค์ความรู้ที่ได้รับการพัฒนาในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
นักเรียนให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นรวมทั้ง สสวท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนาข้อค้นพบและข้อมูลจากการ
วิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายและนาข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ ให้ เหมาะสมสอดคล้องกับ บริบทและสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่เป็นจริง อันจะส่งผลให้ นักเรียนมีความรู้
ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ระดับชาติและทัดเทียมกับนานาชาติ
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1. ชื่อหน่วยงาน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
2. ห้วงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 59 - ธ.ค. 59  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 60 - มี.ค. 60
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 60 - มิ.ย. 60  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 60 - ก.ย. 60
สถานะโครงการ  ยังไม่สิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแล้ว
3. ชื่อโครงการ ขับเคลื่อนสะเต็มศึกษา
4. ความสอดคล้อง (โปรดทาเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)
4.1 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
4.2  แผนงานพื้นฐาน
4.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ......................................................................................................)
5. หลักการและเหตุผล
สืบ เนื่ องจากปั ญ หาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยในปัจจุบันซึ่ งมีหลายประการ
ที่สาคัญได้แก่ (1) จานวนผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีลดลงในทุกระดับ (2) การประเมินผลทั้งใน
ระดับประเทศ และระดับนานาชาติบ่งชี้ว่าการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในระดับโรงเรียนมีคุณภาพต่าโดยเฉลี่ย
และ (3) การจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีไม่สนองความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของชาติ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ซึ่งต้องการกาลังคนที่มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการผลิตและการบริการที่มีการแข่งขันสูงในยุคประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน (ASEAN Economic
Community – AEC)
สสวท. จึงเล็งเห็นความจาเป็นเร่งด่วน ในการพัฒนาและสร้างกาลังคนให้มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ดังกล่าวในการดารงชีวิตประจาวันและการประกอบอาชีพ อีก
ทั้งมีทักษะที่พร้อมสาหรับโลกในศตวรรษที่ 21 สสวท. จึงได้ขับเคลื่อนโครงการสะเต็มศึกษามาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557
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และเพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการสะเต็มศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยั่งยืนและต่อเนื่องจึงขอนาเสนอโครงการ
พัฒนาและสนับสนุนการดาเนินงานศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติ ศูนย์ สะเต็มศึกษาภาค และโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา
โดยมีกิจกรรมการดาเนินงานที่ตอบสนองต่อผลผลิตของ สสวท. อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติให้ทัดเทียม
นานาชาติต่อไป
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมในโรงเรียน โดยขยายผลการจัด การเรียนรู้สะเต็ม
ศึกษาในทุกภูมิภาค เพื่อให้เยาวชนสามารถคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาในการดารงชีวิตหรือประกอบอาชีพ
6.2 เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่นในการสนับสนุนกิจกรรมสะเต็มศึกษาของโรงเรียน
และ สสวท.
6.3 เพื่อพัฒนาครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็ม
ศึกษา ตามแนวทางของ สสวท.
6.4 เพื่อพัฒนาศักยภาพ วิทยากร ครูผู้นา ศึกษานิเทศก์และครูพี่เลี้ยงวิชาการสะเต็มศึกษา
6.5 เพื่อวิจัยและพัฒนารูปแบบ นวัตกรรม มาตรฐาน กิจกรรม คู่มือกิจกรรม และสื่อ อุปกรณ์ เพื่อการจั ดการเรียนรู้
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
6.6 เพื่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสะเต็มศึกษา และเป็นแหล่งข้อมูลให้กับ บุคลากร ที่
เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจ
6.7 เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเครือข่ายสะเต็มศึกษาให้เป็นฐานในการขยายผลการจัดการเรียนรู้
ตามแนวทางสะเต็มศึกษาให้กับครูและบุคลากรในท้องถิ่น
6.8 เพื่อขยายเครือข่ายทูตสะเต็มให้ครอบคลุมทุกกลุ่มวิชาชีพด้านสะเต็มศึกษาและสนับสนุนการดาเนิน งานของทูต
สะเต็มในการมีส่วนร่วมจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
6.9 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการของโครงการ GLOBE ประเทศไทย ในระดับประเทศ และระดับ
นานาชาติ
6.10 เพื่อสรรหา คัดเลือกและยกย่องเชิดชู บุคลากรและผลงานดีเด่นด้านสะเต็มศึกษา
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
(1) โรงเรียนในเครือข่ายสะเต็มศึกษาที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 800 โรงเรียน
(2) สื่อประชาสัมพันธ์ที่ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจด้านสะเต็มศึกษาจานวน 1 ชุด ได้แก่ สื่อเว็บไซต์ สื่อ
สิ่งพิมพ์ (Booklet) และสื่อดิจิตัล (วีดีทัศน์สะเต็มศึกษา Infographic )
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(3) พัฒนาวิทยากรหลักจานวน 140 คน วิทยากรท้องถิ่นจานวน 200 คน ทูตสะเต็ม 400 คน ครูผู้สอน 9,600
คน
(4) รางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย สาหรับครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 36 รางวัล
(5) เอกสารเกณฑ์การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา จานวน 1 ชุด
(6) รายงานการติดตาม และประเมินผลโครงการสะเต็มศึกษา จานวน 1 เล่ม
(7) เอกสารประกันคุณภาพเครือข่ายสะเต็มศึกษาจานวน 1 เล่ม
(8) เทปรายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสนับสนุนการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาจานวน 26 ตอน
(9) จัดงาน Thailand STEM Festival 2016 โดยมีผู้เข้าร่วมงาน จานวน 50,000 คน
(10) จัดทาวีดิทัศน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา จานวน 1 เรือ่ ง
(11) งานวิจัยศึกษาการพัฒนาความรู้ด้านพลังงานและการรู้วิทยาศาสตร์อันเนื่องมาจากการใช้กิจกรรม สะเต็ม
ศึกษาด้านพลังงานของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 จานวน 1 เล่ม
(12) ผลงานวิจัย GLOBE-STEM ที่เผยแพร่ในประเทศและต่างประเทศ จานวน 20 ชิ้น
(13) สมาชิกในเครือข่ายทูตสะเต็ม รุ่นที่ 2 จานวน 100 คน
(14) ประชาสัมพันธ์สะเต็มศึกษาเชิงรุก 1 กิจกรรม
(15) รายงานผลพัฒนาการของครูแกนนาปฐมวัยในเครือข่ายโรงเรียนของ สสวท. จานวน 6 ฉบับ
(16) ร้อยละ 90 ของผู้บริหารและครูสังกัด สช. อปท. และ สอศ. ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถดาเนิน การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้เป็นไปตามแนวทางสะเต็มศึกษา
(17) กิจกรรมสะเต็มที่ใช้กล้องจุลทรรศน์ดิจิทัลแบบพกพาเป็นสื่อ จานวน 2 กิจกรรมและกล้องจุลทรรศน์ดิจิทัล
แบบพกพา จานวน 5,000 ชุด
(18) เว็บไซต์และฐานข้อมูลสะเต็มศึกษา 1 ชุด
(19) มหาวิทยาลัยเครือข่ายสะเต็มศึกษาจานวน 30 มหาวิทยาลัย
(20) สมาชิกในเครือข่ายทูตสะเต็ม รุ่นที่ 2 จานวน 100 คน
(21) หลักสูตรการอบรมสาหรับศึกษานิเทศก์และครูพี่เลี้ยงวิชาการสะเต็มศึกษา จานวน 2 หลักสูตร
(22) เอกสารประกันคุณภาพบุคลากรและหน่วยงานในเครือข่ายสะเต็มศึกษเพื่อเผยแพร่ จานวน 500 เล่ม
(23) หลักสูตรการฝึกอบรมวิทยากรหลักเพื่อพัฒนาทักษะในการถ่ายทอดความรู้ด้านกระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม จานวน 1 หลักสูตร
(24) รางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย สาหรับครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 36 รางวัล
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(25) ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สช. อปท. สอศ.กศน มีความตระหนัก ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
(26) พัฒนาวิทยากรหลัก (core trainer) ที่สามารถขยายผลการจัดการเรียนการสอนและผลิตสื่อการเรียนรู้ตาม
กระบวนการ Assimilation Accommodation และ Open Process สาหรับผู้เรียนตามแนวทางของ
โครงการ Mini Phanomenta จานวน 20 คน
(27) เครื่องมือประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโครงการสะเต็มศึกษา จานวน 6 ชุด
(28) การจัดการประชาสัมพันธ์กิจกรรมสะเต็มศึกษาทางสื่อสาธารณะ จานวน 16 ครั้ง
(29) จานวนผู้เข้าร่วมการอบรมปฏิบัติการ Learning STEM in Classroom จานวน 130 คน
7.2 เชิงคุณภาพ
(1) โรงเรียนในเครือข่ายสะเต็มศึกษาที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
(2) สื่อประชาสัมพันธ์ที่ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจด้านสะเต็มศึกษาจานวน 1 ชุด ได้แก่
สื่อเว็บไซต์ สื่อสิ่งพิมพ์ (Booklet) และสื่อดิจิตัล (วีดีทัศน์สะเต็มศึกษา Infographic ) ที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล
(3) พัฒนาวิทยากรหลัก วิทยากรท้องถิ่น ทูตสะเต็ม และครูผู้สอน มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเผยแพร่แนว
ทางการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
(4) รางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย สาหรับครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ได้รับการประเมินและรับรองจากผู้เชี่ยวชาญ
(5) เกณฑ์การประกวดโครงงานมีความละเอียด ชัดเจน สามารถนาไปใช้ประกอบการจัดประกวดโครงงานสะเต็ม
(6) เครื่องมือประเมินโครงการมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สามารถนาไปใช้วัดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ของโครงการสะเต็มศึกษาได้
(7) เอกสารประกันคุณภาพบุคลากร และหน่วยงานในเครือข่ายสะเต็มศึกษา ที่มีคุณภาพ สามารถนาไปใช้เป็น
แนวทางในการทางาน และประเมินผลการดาเนินงานของบุคลากร และหน่วยงานในเครือข่าย สะเต็ม
ศึกษาได้
(8) กิจกรรมสะเต็มพลังงานช่วงชั้นที่ 3 ที่สามารถนาไปใช้ในห้องเรียน
(9) ผลงานวิจัย GLOBE-STEM ที่สามารถนาไปเผยแพร่และใช้เป็นตัวอย่างในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ใน
ระบบสะเต็มศึกษา และใช้ในการพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย
(10) สมาชิกในเครือข่ายทูตสะเต็ม มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา
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(11) ผู้ปกครอง ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน และประชาชนทั่วไป ได้รับ ข้อมูลข่าวสารของ สสวท. ด้าน
เกี่ยวกับสะเต็มศึกษา อย่างถูกต้องและทั่วถึง
(12) รายงานผลพัฒนาการของครูแกนนาปฐมวัยในเครือข่ายโรงเรียนของ สสวท. ที่มีความถูกต้องและได้รับการ
ตรวจสอบความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญ
(13) ผู้บริหารและครูแกนนาปฐมวัยจากโรงเรียนสังกัดสมาคมอนุบาลเอกชนแห่งประเทศไทยที่ผ่าน การ
อบรมเชิงปฏิบัติการมีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดการเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(14) กิจกรรมสะเต็มที่พัฒนาขึ้นได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญและผ่านการทดลองใช้
(15) เว็บไซต์ใช้งานได้ง่าย รองรับข้อมูลที่หลากหลาย
(16) มหาวิทยาลัยสามารถอบรมขยายผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาให้กับครูและบุคลากรใน
ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิผล
(17) สมาชิกในเครือข่ายทูตสะเต็มมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษาในโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา
(18) หลักสูตรการอบรมสาหรับศึกษานิเทศก์และครูพี่เลี้ยงวิชาการสะเต็มศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถนิเทศก์ ติดตาม
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด
(19) เอกสารประกันคุณภาพบุคลากร และหน่วยงานในเครือข่ายสะเต็มศึกษา ที่มีคุณภาพ สามารถนาไปใช้เป็น
แนวทางในการทางาน และประเมินผลการดาเนินงานของบุคลากร และหน่วยงานในเครือข่าย สะเต็ม
ศึกษาได้
(20) องค์ความรู้ด้านสะเต็มศึกษาที่เน้นกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมที่เข้าถึงได้สะดวกเผยแพร่หลากหลาย
ช่องทางและเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก
(21) ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สช. และ อปท. และ สอศ. มีความตระหนัก ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาในโรงเรียนตามเกณฑ์ที่กาหนด
(22) วิทยากรหลัก (core trainer) และบุคลากรการศึกษาที่ผ่านการอบรมสามารถใช้กระบวนการ Assimilation
Accommodation และ Open Process ในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้
(23) เครื่องมือประเมินโครงการมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สามารถนาไปใช้วัดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
โครงการสะเต็มศึกษาได้
(24) ผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติการ Learning STEM in Classroom มีความรู้ความเข้าใจการสร้าง พัฒนา
กิจกรรม รวมทั้งประยุกต์ใช้สะเต็มศึกษาในการเรียนรู้และแก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน
8. ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
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9. กิจกรรมที่ดาเนินการภายในโครงการ
9.1 บริหารจัดการศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติ
9.2 ขับเคลือ่ นและการขยายเครือข่ายสะเต็มศึกษา
9.3 พัฒนาและส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา สาหรับครูและนักเรียน
9.4 พัฒนานักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
9.5 สื่อสารและสร้างความตระหนักด้านสะเต็มศึกษา
9.6 ประเมินผลสะเต็มศึกษาแห่งชาติ
10. ผลการดาเนินงาน / ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการ
 คัดเลือกครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ระดับอาเภอ จานวน 125 คน
 จัดทาต้น แบบสื่ อประกอบชุดกิจกรรมะเต็มศึกษา 25 กิจกรรม เพื่อเผยแพร่ให้ ศูนย์ส ะเต็มและโครงเรียน
เครือข่ายสะเต็มศึกษา
11. งบประมาณที่ได้รับ
11.1 งบประมาณที่ได้รับ จานวน 40,797,000 บาท
11.2 งบประมาณที่ใช้ในไตรมาส จานวน 5,757,729 บาท
11.3 งบประมาณสะสม จานวน 5,757,729 บาท
11.4 แหล่งงบประมาณ ได้รับอุดหนุนงบประมาณจากรัฐบาล
12. ปัญหา อุปสรรค
13. แผนที่จะดาเนินการต่อไป
ขยายให้ครบทุกโรงเรียน ภายในปี 2564
14. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ
14.1 ประเทศไทยมีศักยภาพเพิ่มขึ้นในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาในโรงเรียน โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา วิทยากร และนักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถเพิ่มขึ้น
14.2 นโยบายสะเต็มศึกษาของประเทศ ได้รับการขยายผลดาเนินการครอบคลุมทุกจังหวัด

13

1. ชื่อหน่วยงาน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
2. ห้วงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 59 - ธ.ค. 59  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 60 - มี.ค. 60
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 60 - มิ.ย. 60  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 60 - ก.ย. 60
สถานะโครงการ  ยังไม่สิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแล้ว
3. ชื่อโครงการ พัฒนาและขยายบริการของศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (IPST
Learning Space) ที่เชื่อมโยงในระดับประเทศและนานาชาติ
4. ความสอดคล้อง (โปรดทาเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)
4.1 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
4.2  แผนงานพื้นฐาน
4.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ......................................................................................................)
5. หลักการและเหตุผล
ปั จจุบั นสั งคมไทยได้ก้าวเข้าสู่สั งคมแห่ งภูมิปั ญญาและการเรียนรู้ หน่วยงานทางด้านการศึกษาจาเป็นที่จะต้อง
ส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณภาพและมีศักยภาพในการเรียนรู้ เพื่อให้สามารถก้าวทันกับสังคมโลกที่กาลังเปลี่ยนแปลง อย่าง
ต่อเนื่อง ยิ่งไปกว่านั้น เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เข้ามามีบทบาทที่สาคัญในการพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะการเรียนรู้แบบออนไลน์ ที่สามารถตอบสนองการเรียนรู้ได้
ทุกรูปแบบ ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองโดยไม่จากัดเวลาและสถานที่
ทาให้การเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ด้วยเหตุนี้ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จึงได้พัฒนาศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (IPST Learning Space)ที่ประกอบไปด้วย ระบบโรงเรียน ระบบอบรมครู ระบบ
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การสอบออนไลน์ ระบบคลังสื่อดิจิทัล ระบบสานักพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และระบบชุมชนการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อเป็นแหล่ ง
เรียนรู้ออนไลน์ ส่งเสริมให้นักเรียน ครูและผู้สนใจได้ศึกษาค้นคว้า เรียนรู้ด้วยตนเอง ช่วยให้ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้นักเรียนคิดวิเคราะห์และคิดอย่างสร้างสรรค์และช่วยให้นักเรียนมีทักษะในการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง และ
สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่ อ พั ฒ นา เผยแพร่ และให้ บ ริ ก าร หลั กสู ตร สื่ อ กระบวนการจั ดการเรียนรู้ และองค์ ค วามรู้ ของ สสวท.
ในรูปแบบดิจิทัล
6.2 เพื่ อให้ ครู นักเรียน บุ คลากรทางการศึกษา และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงหลั กสู ตร สื่อ กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ และองค์ความรู้ของ สสวท. ในรูปแบบดิจิทัล ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทุกที่ทุกเวลา
6.3 เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาล
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
(1) ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัล (IPST Learning Space) ของ สสวท. 1 ศูนย์
(2) แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในประเทศไทย โดยมีความสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี 6 แหล่งเรียนรู้
(3) หลักสูตร สื่อ กระบวนการจัดการเรียนรู้ และองค์ความรู้ของ สสวท. ในรูปแบบดิจิทัล ที่เผยแพร่ผ่านระบบ
ออนไลน์เพิ่มขึ้น 360 รายการ
(4) หนังสือเรียนในรูปแบบดิจิทัลตามมาตรฐาน EPUB 5 เล่ม
(5) โมบายล์แอปพลิเคชัน่ เพื่อการเผยแพร่ และให้บริการการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 3 รายการ
7.2 เชิงคุณภาพ
(1) ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้บริหารโรงเรียน และบุคคลทั่วไป สามารถเข้าใช้งานระบบต่าง ๆ ของศูนย์เรียนรู้
ดิจิทัล (IPST Learning Space) รวมทั้งสามารถเข้าถึงสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ ตลอดจนมีความเข้าใจวัตถุประสงค์
ในการส่งเสริมการเรียนรู้
(2) ระบบแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ที่ประกอบด้วยกิจกรรมการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ที่สอดคล้องตามหลักสูตร
และบูรณาการในวิชาอื่น ๆ
(3) หน่วยงานของ สสวท. สามารถสร้างและเผยแพร่เนื้อหาที่เป็นประโยชน์ทางด้านการศึกษา
(4) การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีประสิทธิภาพผ่านการใช้แอปพลิเคชั่น
(5) นวัตกรรมด้านดิจิทัล ที่สามารถนาไปใช้จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
8. ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
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9. กิจกรรมที่ดาเนินการภายในโครงการ
9.1 กิจกรรมการพัฒนาและปรับปรุงศูนย์เรียนรูด้ ิจิทัลฯ
9.2 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ออนไลน์
9.3 การพัฒนาหนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐาน EPUB เพื่อเผยแพร่ในศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลฯ
9.4 การพัฒนาแอปพลิเคชัน่ สาหรับการจัดการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สาหรับอุปกรณ์พกพา
10. ผลการดาเนินงาน/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการ
 อยู่ ร ะหว่างพั ฒ นาและขยายบริ ก ารของศูน ย์ เรียนรู้ดิ จิทั ล ระดับ ชาติด้ านวิท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ และ
เทคโนโลยี (IPST Learning Space) http://learningspace.ipst.ac.th/ เพื่ อ เป็ น แหล่ งเรี ย นรู้ อ อนไลน์ ที่ ร องรับ การ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา ขยายโอกาสและเพิ่มความเท่าเทียมในการเรียนรู้
 อยู่ระหว่างพัฒนาสื่อดิจิทัลสาหรับเผยแพร่บนศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลฯ
11. งบประมาณที่ได้รับ
11.1 งบประมาณที่ได้รับ จานวน 24,657,300 บาท
11.2 งบประมาณที่ใช้ในไตรมาส จานวน 5,084,334 บาท
11.3 งบประมาณสะสม จานวน 5,084,334 บาท
11.4 แหล่งงบประมาณ เงินอุดหนุนงบประมาณจากรัฐบาล
12. ปัญหา อุปสรรค
13. แผนที่จะดาเนินการต่อไป
ขยายผลการเข้าใช้สื่อให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
14. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ

ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาหลักสูตร สื่อ กระบวนการจัดการเรียนรู้
และองค์ความรู้ของ สสวท. ในรูปแบบดิจิทัลไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี
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1. ชื่อหน่วยงาน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
2. ห้วงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 59 - ธ.ค. 59  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 60 - มี.ค. 60
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 60 - มิ.ย. 60  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 60 - ก.ย. 60
สถานะโครงการ  ยังไม่สิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแล้ว
3. ชื่อโครงการ พัฒนาความรู้และทักษะครู ศึกษานิเทศก์และผู้บริหารในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี
4. ความสอดคล้อง (โปรดทาเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)
4.1 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของการพัฒนาประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
4.2  แผนงานพื้นฐาน
4.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ......................................................................................................)
5. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาครูเป็นปัจจัยสาคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การปฏิรูปครูโดยยกฐานะวิชาชีพครูให้เป็น
วิชาชีพชั้นสูง โดยมีเป้าหมายมุ่งเน้นการผลิตและการพัฒนาครูให้มีคุณภาพทัดเทียมนานาชาติจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ควร
ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีทักษะการเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิจัยและ
การเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสังคมครูเพื่อศิษย์อย่างจริงจัง เพื่อส่งผลต่อการ
ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีความพร้อมในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงด้านการวิจัย
และพัฒนาหลักสูตร สื่อ กระบวนการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาศาสตร์
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คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักดีว่าการพัฒนาครูเป็นปัจจัยสาคัญของการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา จึงเร่งพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตั้งแต่ระดับปฐมวัย
ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเฉพาะในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทีม่ ีครูจบการศึกษาไม่ตรง
วุฒิจานวนมาก ส่งผลกระทบต่อนักเรียนไทยเป็นอย่างยิ่ง ทั้งความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่ไม่ถูกต้อง ขาดการเรียนรู้ที่
เสริมสร้าง กระบวนการความรู้ และทักษะการเรียนรู้ จึงได้จัดทาโครงการเชิงรุกพัฒนาความรู้และทักษะครู ศึกษานิเทศก์
และผู้บริหารในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ในทุกระดับชั้น เพื่อเร่งยกระดับคุณภาพการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยเร่งรัดพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความ
เข้าใจในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้
อย่างมีคุณภาพ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูผู้ช่วยหรือครูบรรจุใหม่ ต้อง
พัฒนาฝึกอบรมให้สามารถจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนและดารงชีวิตในโรงเรียนได้อย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมให้ปรับวิธีเรียน
เปลี่ยนวิธีสอน ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เพื่อให้เยาวชนไทยได้พัฒนาทักษะ กระบวนการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นความสาคัญของการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เพื่อเพิ่มทักษะและคุณภาพของกาลังคนด้านสะเต็มศึกษา อันจะนามาซึ่งการพัฒนา
นวัตกรรม และผลผลิตที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของ
คนไทย
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความ
เข้าใจ และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานและตามแนวทางสะเต็มศึกษา ตั้งแต่ ระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
6.2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้มีความรู้ ความ
เข้าใจ และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานและตามแนวทางสะเต็มศึกษา ตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดยเฉพาะครูผู้ช่วยหรือครูบรรจุใหม่ และครูจบไม่ตรงวุฒิ ในโรงเรียนขยายโอกาส ทั้งระบบการอบรมครูโดยตรง
และระบบการอบรมทางไกลและออนไลน์
6.3 เพื่อสร้างและพัฒนาวิทยากรหลัก วิทยากรท้องถิ่นจากครู สควค. ให้สามารถเป็นผู้นาทางวิชาการ ให้มีความรู้
ความสามารถในการจัดการอบรม และการนิเทศ ติดตามผล การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามหลักสูตรการอบรม
ของ สสวท
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6.4 เพื่อพัฒนาหลักสูตรการอบรมและชุดการอบรม ระดับปฐมวัย ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เน้น
กระบวนการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา ทั้งเอกสารหลักสูตรการอบรม เอกสารคู่มือการอบรม เอกสารการนิเทศ
ติดตาม ตลอดจน สื่อ อุปกรณ์
6.5 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน สื่อ อุปกรณ์ เอกสารการอบรม งบประมาณ แก่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศูนย์
มหาวิทยาลัยเครือข่ายและโรงเรียนที่เป็นศูนย์อบรมทัว่ ประเทศให้สามารถดาเนินการพัฒนาครูอย่างเป็นรูปธรรม
และกระจายให้ครอบคลุมทุกเขตพื้นที่การศึกษา
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
(1) ครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีจากเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
พื้นที่การศึกษา (225 เขตพื้นที่การศึกษา ) เข้ารับการพัฒนาความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตั้งระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตาม
หลักสูตรการอบรมของ สสวท
(2) ครู สควค. ได้รับการพัฒนาเป็นวิทยากรหลักในหลักสูตรอบรมครูผู้ช่วยหรือครูบรรจุใหม่ 650 คน
(3) ครูผู้ช่วยหรือครูบรรจุใหม่และครูที่จบไม่ตรงวุฒิ ได้รับการพัฒนาครอบคลุมทุกเขตพื้นที่การศึกษา (225 เขต )
(4) ครูผู้สอนระดับปฐมวัยได้รับการพัฒนาครอบคลุมทุกเขตพื้นที่การศึกษา (225 เขต)
7.2 เชิงคุณภาพ
(1) ครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่เข้ารับการพัฒนา มี
ความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีระดับปฐมวัยถึง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรของ สสวท. อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) ครู สควค. ที่ผ่านการพัฒนา สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรหลักในหลักสูตรอบรมครูผู้ช่วยหรือครูบรรจุ
ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) ครูผู้ช่วยหรือครูบรรจุใหม่ และครูที่จบไม่ตรงวุฒิ ที่ผ่านการพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจสามารถจัดการเรียน
การในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) ครูผู้สอนระดับปฐมวัยที่ผ่านการพัฒนาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพ
(5) หลักสูตรการอบรมครูตามวิทยฐานะ ( นาญการ ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (กคศ.) กระทรวงศึกษาธิการ
8. ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
9. กิจกรรมที่ดาเนินการภายในโครงการ
9.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามวิทยฐานะ
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9.2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกลุ่มสาระ
9.3 พัฒนาศักยภาพครูผู้มีความสามารถพิเศษ เพื่อเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
9.4 พัฒนาสถาบันพัฒนาศักยภาพสะเต็มศึกษาแห่งชาติ (National Academy for STEM Education : NASED)
10. ผลการดาเนินงาน / ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 1,990 คน
11. งบประมาณที่ได้รับ
11.1 งบประมาณที่ได้รับ จานวน 32,564,000 บาท
11.2 งบประมาณที่ใช้ในไตรมาส จานวน 10,886,194 บาท
11.3 งบประมาณสะสม จานวน 10,886,194 บาท
11.4 แหล่งงบประมาณ เงินอุดหนุนงบประมาณจากรัฐบาล
12. ปัญหา อุปสรรค
13. แผนที่จะดาเนินการต่อไป
................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .............................................
14. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามวิทยฐานะและตามกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับ
ปฐมวัย ถึง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ผ่านการพัฒนา มีความรู้ ความสามารถในการจัด กิจกรรมการเรียนรู้ในชั้น
เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและตามแนวทางสะเต็มศึกษา
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1. ชื่อหน่วยงาน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
2. ห้วงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 59 - ธ.ค. 59  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 60 - มี.ค. 60
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 60 - มิ.ย. 60  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 60 - ก.ย. 60
สถานะโครงการ  ยังไม่สิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแล้ว
3. ชื่อโครงการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามโครงการในพระราชดาริ
4. ความสอดคล้อง (โปรดทาเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)
4.1 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของการพัฒนาประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
4.2  แผนงานพื้นฐาน
4.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ......................................................................................................)
5. หลักการและเหตุผล
สสวท. เป็นหน่วยงานหนึ่งที่เข้าร่วมดาเนินงานพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามโครงการในพระราชดาริและโครงการ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได้ดาเนินงาน 3 กิจกรรมหลัก ดังนี้ 1) การพัฒนา
ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียนโครงการพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพด้านวิชาการแก่ครูโรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดารและสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์
ประกอบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนโครงการ
พระราชดาริสูงขึ้น 2) การพัฒนาครูแกนนาและบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยเพื่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวโครงการ
พระราชดาริบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยและแนวทางสะเต็มศึกษา เพื่อให้นักเรียนไทยได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ
สติปัญญาและนามาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศชาติ และ 3) การพัฒนาครูแกนนาและบุคลากรทางการ
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ศึกษาของโรงเรียนวังไกลกังวล เพื่อเป็นต้นแบบที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้กับ
นักเรียนในโรงเรียนปลายทางอีก 15,000 โรงเรียน ได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ สติปัญญา ทัดเทียมโรงเรียนทั่วไปของ
ประเทศ
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อสนับสนุนทรัพยากรที่จาเป็นต่อการจัดการเรียนรู้แก่โรงเรียนพระราชดาริและโรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดาร
6.2 เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนพระราชดาริ และโรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดารให้มี
ศักยภาพในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
6.3 เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวังไกลกังวล ให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
(1) ครูในโรงเรียนพระราชดาริและโรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดาร ได้รับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทจานวน 5
ทุน
(2) ครูในโรงเรียนพระราชดาริและโรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดาร จานวน 600 คน ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้าน
เนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอน จาก สสวท.
(3) คู่มือและใบกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย จานวน 1 ชุด
(4) วีดิทัศน์ตัวอย่างกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย จานวน 15 กิจกรรม
(5) ศึกษานิเทศก์ ครูแกนนาปฐมวัยจากสังกัด สพฐ. ทั่วประเทศ และวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่นจากโรงเรียนใน
พื้นที่ 6 จังหวัดภาคใต้ (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา สตูล และพัทลุง) ที่ผ่านหลักสูตรการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ จานวน 500 คน
(6) ครูปฐมวัยและบุคลาการทางการศึกษาในเครือข่ายของ สสวท. ได้เข้าร่วมงานวันบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
และพิธีรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย จานวน 300 คน
(7) คู่มือครูพระราชทานสาหรับโรงเรียนวังไกลกังวลและโรงเรียนปลายทาง จานวน 2 เล่ม
(8) ครูโรงเรียนวังไกลกังวล ระดับประถมศึกษาที่ผ่านหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ จานวน 5 คน
7.2 เชิงคุณภาพ
(1) ครูในโรงเรียนพระราชดาริและโรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดารที่ได้รับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท มีความรู้
ความสามารถ เป็นผู้นาทางด้านวิชาการสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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(2) ครูในโรงเรียนพระราชดาริและโรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดาร ที่ได้รับการพัฒนาจาก สสวท. มีความรู้ความ
เข้าใจทักษะปฏิบัติในเนื้อหาสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สามารถจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนให้กับนักเรียน โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนากระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์
กระบวนการคิด และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
(3) คู่มือและใบกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยที่มีคุณภาพ สามารถให้ครูปฐมวัยใช้เป็นแนวทางในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ได้
(4) ต้นฉบับวีดิทัศน์ตัวอย่างกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยที่มีคุณภาพ สามารถให้ครูปฐมวัยใช้เป็นแนวทางใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้
(5) ศึกษานิเทศก์ ครูแกนนาปฐมวัยจากสังกัด สพฐ. ทั่วประเทศ และวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่นจากโรงเรียนใน
พื้นที่ 6 จังหวัดภาคใต้ (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา สตูล และพัทลุง) ที่ผ่านการอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยและแนวทางสะเต็มศึกษา และ
สามารถเป็นพี่เลี้ยงวิชาการหรือจัดอบรมขยายผลในพื้นที่ได้
(6) ครูปฐมวัยและบุคลากรทางการศึกษาในเครือข่ายของ สสวท. มีผลงานในการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านการประเมิน
เพื่อรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
(7) คู่มือครูพระราชทานสาหรับโรงเรียนวังไกลกังวลและโรงเรียนปลายทางที่ครูสามารถใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ได้
(8) ครูโรงเรียนวังไกลกังวล ระดับประถมศึกษาที่ผ่านหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการสามารถจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ที่เน้นการคิด การอ่านและการนาไปใช้
8. ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
9. กิจกรรมที่ดาเนินการภายในโครงการ
9.1 พัฒนาครูในโรงเรียนในโครงการพระราชดาริฯ
9.2 พัฒนาครูแกนนาและบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยเพื่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวโครงการพระราชดาริ

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยและแนวทางสะเต็มศึกษา
9.3 พัฒนาครูในโรงเรียนไกลกังวลด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
10. ผลการดาเนินงาน/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 401 คน
11. งบประมาณที่ได้รับ
11.1 งบประมาณที่ได้รับ จานวน 13,855,000 บาท
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11.2 งบประมาณที่ใช้ในไตรมาส จานวน 665,875 บาท
11.3 งบประมาณสะสม จานวน 665,875 บาท
11.4 แหล่งงบประมาณ เงินอุดหนุนงบประมาณจากรัฐบาล
12. ปัญหา อุปสรรค
13. แผนที่จะดาเนินการต่อไป
................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .............................................
14. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ
14.1 ครูในโรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนพระปริยัติธรรม โรงเรียน ตชด. โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครอง
ท้องถิ่น (ระดับปฐมวัย) โรงเรียนในพื้นที่ 6 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนวังไกลกังวลและโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง
จานวนเพิ่มขึ้น สามารถจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็ม
ศึกษา ตามแนวทางของ สสวท.
14.2 นักเรียนในโรงเรีย นในท้องถิ่น ทุรกัน ดาร โรงเรียนพระปริยัติธ รรม โรงเรียน ตชด. โรงเรียนในสั งกัดองค์กร
ปกครองท้องถิ่น (ระดับปฐมวัย) โรงเรียนในพื้นที่ 6 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนวังไกลกังวลและโรงเรียนในพื้นที่
ใกล้เคียง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีสูงขึ้น
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1. ชื่อหน่วยงาน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
2. ห้วงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 59 - ธ.ค. 59  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 60 - มี.ค. 60
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 60 - มิ.ย. 60  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 60 - ก.ย. 60
สถานะโครงการ  ยังไม่สิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแล้ว
3. ชื่อโครงการ ยกระดับการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี เพื่อยกระดับสู่มาตรฐานสากล
4. ความสอดคล้อง (โปรดทาเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)
4.1 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของการพัฒนาประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
4.2  แผนงานพื้นฐาน
4.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ......................................................................................................)
5. หลักการและเหตุผล
ในการยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จาเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความสามารถและมี
ทักษะเพีย งพอ รวมทั้งต้องมี กาลังคนเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในสัดส่ วนที่พ อเหมาะ นอกจากนี้การที่
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (กวทน.) ได้กาหนดเป้าหมายไว้ว่าจะเพิ่มจานวน
บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาให้เป็น 15 คน/ปี/ ประชากร 10,000 คนภายในปี 2560 เนื่องจากการพัฒนาศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์จะต้องใช้เวลา แต่มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพสูง มาเป็นฐานในการ
ขับเคลื่อน ซึ่งบุคลากรเหล่านี้ค วรจะต้องได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง ด้วยวิธีการจัดการเรียนการสอนที่
เหมาะสมกับ ความสามารถด้ านร่ างกาย สมองและจิ ต ใจผู้ เรีย นโดยเฉพาะอย่ างยิ่ งกลุ่ ม ที่ มี ความสามารถพิ เศษด้ าน
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วิทยาศาสตร์ ซึ่งการดาเนินการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถที่ สสวท. ดาเนินการอยู่อาจไม่เพียงพอหรือไม่ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการขยายฐานการพัฒนาการศึกษา หลักสูตร รูปแบบการศึกษา
และขยายผลการจัดกิจกรรมที่จัดให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไปยังนักเรียนที่มี
ความสนใจและกระจายตัวอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ให้ได้รับการพัฒนาเช่นเดียวกัน
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพและเสริ ม สร้ า งความรู้ ความสามารถของเยาวชนให้ เป็ น ผู้ มี ค วามสามารถพิ เศษด้ า น
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นการเพิ่มทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง นาไปสู่
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
6.2 เพื่ อ สร้ า งและพั ฒ นานั ก วิ ท ยาศาสตร์ และบุ ค ลากรทางการวิ จั ย ที่ จ ะเป็ น ก าลั ง ส าคั ญ ในการสร้ า งสรรค์
องค์ความรู้จากการวิจัยและพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
6.3 เพื่อสรรหาและคัดเลือกเยาวชนเข้าโครงการ พสวท. โครงการ สควค. โครงการโอลิมปิกวิชาการและพัฒ นา
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวมทั้งการส่งนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษเข้าร่วมแข่งขันระดับ
นานาชาติ
6.4 เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับศูนย์โรงเรียนและมหาวิทยาลัยในโครงการทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
ในการพั ฒ นานั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาผู้ มี ค วามสามารถพิ เศษและครู ผู้ มี ค วามสามารถพิ เศษด้ า นวิ ท ยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
(1) จานวนนักเรียน นิสิตนักศึกษา ที่ได้รับ การพัฒนา พร้อมมีทุนการศึกษาสนับสนุน 2,049 คน
(2) จานวนผู้มีความสามารถพิเศษที่ได้รับการพัฒนาตามแนวทาง สสวท. เพือ่ เป็นฐานกาลังคนด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 32,671 คน
(3) จานวนนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพจากการสอน จัดกิจกรรม จากนักเรียน พสวท./ผู้มีความสามารถ
พิเศษและโอลิมปิกวิชาการ 108,000 คน
7.2 เชิงคุณภาพ
(1) นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ได้รับการพัฒนามีความสามารถและศักยภาพเทียบมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น
(2) นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับการคัดเลือกและพัฒนาด้วยหลักสูตร สื่อ กิจกรรมเสริมพิเศษ ได้อย่าง
เหมาะสม
(3) ผู้บริหาร ครู ในสถานศึกษา ได้รับการพัฒนาศักยภาพและสามารถจัดกิจกรรม ดูแลส่งเสริมผู้มีความสามารถ
พิเศษ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
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9. กิจกรรมที่ดาเนินการภายในโครงการ
9.1 พัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (พสวท.)
9.2 พัฒนาและส่งเสริมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนที่มีโครงการห้องเรียนพิเศษ
9.3 พัฒนานักเรียนและจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ
9.4 พัฒนาและขยายผลอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สาหรับเยาวชน
9.5 เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่ ครั้งที่ 49 พ.ศ. 2560 ในประเทศไทย
9.6 ขับเคลื่อนและยกระดับผลงานวิจัยบัณฑิต พสวท. สู่สาธารณชน
9.7 พัฒนานักเรียน พสวท. และผู้มีความสามารถพิเศษ เพื่อช่วยเหลือเพื่อนและน้องนักเรียนในการเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
10. ผลการดาเนินงาน / ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการ
 อยู่ระหว่างคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ารับทุนโครงการพัฒนา
และส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 4)
ประจาปีการศึกษา 2559
 อยู่ระหว่างคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนที่มีโครงการห้ องเรียนพิเศษเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ
ทั้งในและต่างประเทศ
 อยู่ระหว่างอบรมนักเรียนในโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่าง
ประเทศ เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจาปี พ.ศ. 2559 ใน
7 สาขาวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ และดาราศาสตร์และฟิสิกส์
ดาราศาสตร์โอลิมปิก
 คัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2558จานวน
4,236 คน โดยมีนักเรียนสมัครสอบเข้าแข่งขัน จานวน 158,054 คน
 ประชุมคณะทางานเพื่อเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ (International Chemistry
Olympiad : IChO) ครั้งที่ 49 พ.ศ. 2560
11. งบประมาณที่ได้รับ
11.1 งบประมาณที่ได้รับ จานวน 141,593,400 บาท
11.2 งบประมาณที่ใช้ในไตรมาส จานวน 80,810,334 บาท
11.3 งบประมาณสะสม จานวน 80,810,334 บาท
11.4 แหล่งงบประมาณ เงินอุดหนุนงบประมาณจากรัฐบาล
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12. ปัญหา อุปสรรค
13. แผนที่จะดาเนินการต่อไป
................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .............................................
14. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ
14.1 เยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามเกณฑ์ของ สสวท.
และแนวทางสากลมีจานวนเพิ่มขึ้น
14.2 ประเทศไทยมีเยาวชนผู้ได้รับรางวัลการแข่งขันความสามารถพิเศษและอัจฉริยภาพระดับนานาชาติเท่ากับ
จานวนที่ส่งเข้าร่วมแข่งขัน
14.3 ประเทศไทยมีครูผู้มีความสามารถพิเศษตามเกณฑ์ของ สสวท. ในจานวนเพิ่มขึ้น
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1. ชื่อหน่วยงาน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
2. ห้วงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 59 - ธ.ค. 59  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 60 - มี.ค. 60
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 60 - มิ.ย. 60  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 60 - ก.ย. 60
สถานะโครงการ  ยังไม่สิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแล้ว
3. ชื่อโครงการ พัฒนาและส่งเสริมการผลิตครูผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)
4. ความสอดคล้อง (โปรดทาเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)
4.1 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
4.2  แผนงานพื้นฐาน
4.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ......................................................................................................)
5. หลักการและเหตุผล
ด้วยคณะกรรมการกาหนดนโยบายการดาเนินงานพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการ โดย สสวท. ปรับรูปแบบการดาเนินงาน และจานวนทุนการผลิตครูโครงการ
สควค. ระยะที่ 3 ด้วยการขยายฐานการผลิตจากเดิมรับเพียงระดับปริญญาโท เป็นการรับในระดับปริญญาตรี เพื่อศึกษาในคณะ
วิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ถึง 4 และเปิดรับบุคคลทั่วไปที่กาลังศึกษา หรือสาเร็จการศึกษาแล้วไม่เกิน 3 ปี ในหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) รวมถึงครุศาสตรบัณฑิต ศึกษาในหลักสูตรปริญญาโททางการศึกษา
และวิทยาศาสตรศึกษา หรือคณิตศาสตรศึกษา ตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และคุรุสภาจานวน ปี
ละ 580 ทุ น เพื่ อผลิ ตครู ระดั บปริ ญญาโททางการศึ กษา ส าหรับสอนในสาขาวิ ชาคณิ ตศาสตร์ ฟิ สิ กส์ เคมี ชี ววิ ทยา และ
คอมพิวเตอร์ ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ และกลุ่มโรงเรียนมาตรฐานสากลและกลุ่มโรงเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ
ในการสอน (English Program : EP)
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สสวท. จึงจัดทาโครงการนี้ขึ้น เพื่อสรรหาผู้มีความสามารถพิเศษดังกล่าวเข้ารับทุนและพัฒนาให้มีศักยภาพสูง ซึ่งจะ
เป็นกาลังสาคัญในการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน ช่วยแก้ปัญหาการขาดครูในสาขาเฉพาะ
ทาง และสอดรับกับแนวทาง “การปรับปรุงการผลิต การพัฒนาและการใช้ครู ภายใต้นโยบายและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้” นอกจากนี้ ยังเป็นการดาเนินงาน
ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2559 ทั้งในเรื่องการพัฒนาศักยภาพผู้รับทุน รุ่น 4 การพัฒนาศักยภาพครูที่บรรจุในโรงเรียนครบ 2 ปี
การเตรียมการบรรจุผู้รับทุน รุ่น 3
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อสรรหาผู้มีความสามารถที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการคัดเลือกเข้ารับทุนโครงการ สควค.
6.2 เพื่อร่วมกับศูนย์มหาวิทยาลัยในโครงการทั้งในประเทศ และต่างประเทศ พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้รับทุนให้มี
ความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
(1) ผู้รับทุนโครงการ สควค. รุ่นที่ 5 ประจาปีการศึกษา 2560 จานวน 580 คน
(2) ผู้รับทุนโครงการ สควค. ศึกษาระดับปริญญาโท รุ่น 4 ประจาปีการศึกษา 2559 จานวน 200 คน ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จากศูนย์มหาวิทยาลัยใน
โครงการ สควค.
(3) มีผู้สาเร็จการศึกษาทุนประเภท premium รุ่น 3 จานวนไม่น้อยกว่า 90 คน
(4) คัดเลือกได้ผู้สาเร็จการศึกษาทุนประเภท premium รุ่น 3 จานวนไม่น้อยกว่า 30 คน เข้ารับทุนประเภท
super premium
7.2 เชิงคุณภาพ
(1) ผู้รับทุนโครงการ สควค. รุ่นที่ 5 ประจาปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านการคัดเลือกทุกคนมีคุณสมบัติครบ ตรงตาม
ประกาศ
(2) ผู้รับทุน โครงการ สควค. ศึกษาระดับปริญญาโท รุ่น 4 ประจาปีการศึกษา 2559 มีผลการเรียนและมีผล
คะแนนสอบภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์
(3) ผู้รับทุน โครงการ สควค. ศึกษาระดับปริญ ญาโท รุ่น 3 ประจาปีการศึกษา 2558 ได้รับการประเมินจาก
อาจารย์พี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศในระดับดี และมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์
8. ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
9. กิจกรรมที่ดาเนินการภายในโครงการ
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9.1 ดาเนินงานด้านนโยบายและติดตามความก้าวหน้าของโครงการ สควค.
9.2 สรรหานิสติ นักศึกษา เข้ารับทุนระดับปริญญาโททางการศึกษาประเภท Premium และ Super

Premium ในคณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์
9.3 พัฒนาศักยภาพนิสิตครู สควค. ระดับปริญญาโททางการศึกษาประเภท Premium และ Super
Premium ในคณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์
9.4 พัฒนาศักยภาพของผู้สาเร็จการศึกษาและรอบรรจุเป็นครูให้เป็นครูผู้นาเพื่อการเปลี่ยนแปลง
9.5 ประเมินโครงการ สควค. ระยะที่ 3
10. ผลการดาเนินงาน/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการ
อยู่ระหว่างดาเนินการนาเสนอ ครม. เพื่อปรับรูปแบบการดาเนินงาน
11. งบประมาณที่ได้รับ
11.1 งบประมาณที่ได้รับ จานวน 44,128,000 บาท
11.2 งบประมาณที่ใช้ในไตรมาส จานวน 12,920,331 บาท
11.3 งบประมาณสะสม จานวน 12,920,331 บาท
11.4 แหล่งงบประมาณ เงินอุดหนุนงบประมาณจากรัฐบาลและเงินกองทุน สสวท.
12. ปัญหา อุปสรรค
13. แผนที่จะดาเนินการต่อไป
............................................................................................................................. ........................................................
14. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ
ผู้สาเร็จการศึกษาด้วยทุน สควค. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทัดเทียมมาตรฐานสากล มีผลการเรียนและ
ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ สามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนได้
15. ผู้รายงาน นางสาววรรณทิพา เทพหล้า
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่แผนงานและงบประมาณ
โทรศัพท์ 02-392-4021 ต่อ 1106 โทรสาร 02-392-3595 E–mail: wthep@ipst.ac.th
16. วันที่รายงาน ณ วันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
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แบบฟอร์ม 2 : องค์กรหลักและหน่วยงานในกากับ ศธ.

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของกระทรวงศึกษาธิการ
******************************
1. ชื่อหน่วยงาน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
2. ห้วงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 59 - ธ.ค. 59  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 60 - มี.ค. 60
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 60 - มิ.ย. 60  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 60 - ก.ย. 60
สถานะโครงการ  ยังไม่สิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแล้ว
3. ชื่อโครงการ
วิจัย พัฒนาหลักสูตร สื่อและการประเมินคุณภาพสื่อ และการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
4. ความสอดคล้อง (โปรดทาเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)
4.1 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
4.2  แผนงานพื้นฐาน
4.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ......................................................................................................)
5. หลักการและเหตุผล
จากสภาพสั งคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ ยนไป รวมถึงมีการพึ่งพาและใช้เทคโนโลยีมากขึ้น ทั้งในชีวิตประจาวันและ
การศึกษาประกอบด้วยรายงานผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศใน World Economic Forum
(WEF) - The Global Competitiveness Report 2012 - 2013 ได้จัดอัน ดับการศึกษาในกลุ่ มประเทศอาเซียน โดย
ประเทศไทยอยู่ในลาดับที่ 8 ในกลุ่มที่มีคะแนนต่าสุด และผลสอบ PISA (การรู้เรื่องการอ่าน การรู้เรื่องคณิตศาสตร์
การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์) ที่ผ่านมาก็มีคะแนนต่ากว่าค่าเฉลี่ย สาเหตุสาคัญคือ นักเรียนไทยขาดความสามารถในการคิด
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วิเคราะห์ แก้ปัญหา ขาดทักษะการอ่าน เขียน เน้นการท่องจาเนื้อหา ดังนั้น สสวท. จึงได้วิจัยและพัฒนาหลักสูตร สื่อ
และกระบวนการจัดการเรียนรู้ขึ้นเพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถนาไปใช้ในการเรียนรู้ รวมทั้งครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา
นาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมกับพัฒนาการของผู้เรียนและยังเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีให้ดียิ่งขึ้น
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อวิจัยและพัฒนาหนังสือเรียน คู่มือครู และสื่อประกอบหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่เน้นการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และการนาไปใช้
6.2 เพื่อพัฒนาระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพเครื่องมือการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
(1) หลักสู ตร สื่ อและกระบวนการจั ดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีคุณ ภาพตาม
มาตรฐานสากล เน้นการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและการนาไปใช้ ตามแนวทางสะเต็มศึกษา โดยการพัฒนา
ของ สสวท. จานวน 200 รายการ
7.2 เชิงคุณภาพ
(1) หลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล เน้นการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และการนาไปใช้ ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
8. ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
9. กิจกรรมทีด่ าเนินการภายในโครงการ
9.1 วิจัยและพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
10. ผลการดาเนินงาน / ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการ
10.1 พัฒนาหลักสูตร สื่อประกอบหลักสูตรการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จานวน 111 รายการ
11. งบประมาณที่ได้รับ
11.1 งบประมาณที่ได้รับ จานวน 57,520,800 บาท
11.2 งบประมาณที่ใช้ในไตรมาส จานวน 8,880,476.28 บาท
11.3 งบประมาณสะสม จานวน 18,738,118.38 บาท
11.4 แหล่งงบประมาณ เงินอุดหนุนงบประมาณจากรัฐบาล
12. ปัญหา อุปสรรค
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13. แผนที่จะดาเนินการต่อไป
พัฒนาหลักสูตร สื่อและการประเมินคุณภาพสื่อ และการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยีให้ครบทุกชั้นปี
14. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ
14.1 นักเรียนในโครงการของ สสวท. มีความรู้ ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีสูงกว่า
คะแนนเฉลี่ ย การสอบระดับ ชาติ (O-NET) (โรงเรียนศูนย์สะเต็มศึกษาภาค โรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา
สังกัด สพฐ. โรงเรียนที่เป็นศูนย์การพัฒนาผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สช. และโรงเรียนในเครือข่าย
พสวท. และ สควค.)
14.2 โรงเรียนทั่วประเทศนาหลักสูตร สื่อและกระบวนการเรียนรู้ ที่พัฒนาโดย สสวท. ไปปรับใช้ในการเรียนการสอน
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1. ชื่อหน่วยงาน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
2. ห้วงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 59 - ธ.ค. 59  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 60 - มี.ค. 60
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 60 - มิ.ย. 60  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 60 - ก.ย. 60
สถานะโครงการ  ยังไม่สิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแล้ว
3. ชื่อโครงการ
วิจัย วัดผล ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
4. ความสอดคล้อง (โปรดทาเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)
4.1 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
4.2  แผนงานพื้นฐาน
4.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ......................................................................................................)
5. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ใช้ง่ายและมี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของ สสวท. โดยกลยุทธ์ที่ใช้ในการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว คือ
(1) การวิจัยเพื่อติดตามและประเมินผลการดาเนินงานอย่างครบวงจร โดยรายงานข้อเสนอแนะให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไป
ปรับปรุ งแก้ไข พั ฒนา และติ ดตามว่าหน่ วยงานดังกล่ าวได้น าข้อเสนอแนะไปใช้ อย่างไร (2) การเข้าร่วมการวิจัยระดั บ
นานาชาติ เพื่อทราบแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางคุณภาพการศึกษาของนักเรียน และ (3) การนาองค์ความรู้จากการเข้าร่วม
การวิจัยระดับนานาชาติมาเป็นแนวทางในการพัฒนาครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษาและเครื่องมือวัดผลประเมินผลด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น สสวท. จึงได้จัดทาโครงการวิจัย วัดผล ประเมินผล
การจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีนี้ขึ้น เพื่อให้ ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย และเป็น
ประโยชน์ ต่ อหน่ วยงานที่ เกี่ยวข้องในการพั ฒนาหลั กสู ตร สื่ อ กระบวนการจัดการเรียนรู้ และการวั ดผลประเมิ นผลด้ าน
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วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใช้ง่ายและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สาหรับครูผู้สอนและบุคลากรทางการ
ศึกษาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สูงขึ้น
ตามลาดับ
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อติดตามการใช้ผลผลิตของ สสวท. เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี
6.2 เพื่อพัฒนาและติดตามผลการนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ของ สสวท.
6.3 เพื่อประเมินความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ของนักเรียนไทยเทียบกับนานาชาติ
6.4 เพื่อพัฒนาหลักสูตรอบรมออนไลน์ด้านวัดผลประเมินผลวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาที่มี
คุณภาพตามมาตรฐาน
6.5 เพื่อพัฒนาข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนด เข้าคลังข้อสอบของ
ระบบการสอบออนไลน์
6.6 เพื่อพัฒนาข้อสอบประเมินการรู้เรื่อง (Literacy) ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และเผยแพร่ข้อสอบในระบบ
สารสนเทศ
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
(1) รายงานการศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาของนักเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ จานวน 1 รายงาน
(2) รายงานการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับนานาชาติ
จานวน 5 รายงาน
(3) ข้อสอบวัดผลประเมินผลด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จานวน 5 ฉบับ และข้อสอบในการประเมินและพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) จานวน 2 ฉบับ
(4) ข้อสอบการประเมินครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ จานวน 2 ฉบับ
7.2 เชิงคุณภาพ
(1) ได้ข้อเสนอแนะที่มีคุณ ภาพสามารถนาไปใช้ในการพัฒ นาข้อเสนอเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติการด้านการ
จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาให้กับหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องสาหรับใช้เป็นกรอบทิศทางและ
แนวทางในการพั ฒ นาครูและบุ คลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่ องและมีคุณ ภาพซึ่งส่ งผลต่อการพั ฒ นา
คุณภาพของผู้เรียน
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(2) ได้ข้อสอบที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางฯ มีระดับความยากง่ายอย่าง
หลากหลาย และมีค่าอานาจจาแนกอยู่ในเกณฑ์ที่กาหนด สาหรับเตรียมไว้ให้นักเรียนทั้งระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาได้ฝึกฝนตนเอง
(3) ได้ ข้อสอบประเมิ นการรู้เรื่ องด้านวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ที่ มี คุณภาพ ส าหรับครูผู้ สอนและบุ คลากร
ทางการศึ ก ษาใช้ ในการฝึ ก ฝนนั ก เรีย นให้ ส ามารถน าความรู้แ ละทั ก ษะกระบวนการไปใช้ แ ก้ ปั ญ หาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง
8. ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
9. กิจกรรมที่ดาเนินการภายในโครงการ
9.1 วิจัย วัดผล ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในประเทศ
9.2 วิจัย วัดผล ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีร่วมกับนานาชาติ
9.3 พัฒนาเครื่องมือวัดผลประเมินผลด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
9.4 พัฒนากรอบการประเมินและเครื่องมือประเมินผลผู้เรียนร่วมกับ Newton Fund
9.5 ประเมินครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
9.6 จัดทาข้อสอบในการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)
10. ผลการดาเนินงาน/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการ
 อยู่ระหว่างจัดทาเครื่องมือสาหรับวิจัย วัดผล ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยีในประเทศและร่วมกับนานาชาติ
 ได้ผลการประเมินในโครงการศึกษาแนวโน้มการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ
หรือ TIMSS จั ดโดย IEA เพื่อประเมิน ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิ ตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ของนักเรียน และ
โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ หรือ PISA ริเริ่มโดย OECD เพื่อประเมินคุณภาพของระบบการศึกษาของ
ประเทศต่าง ๆ ในการเตรียมความพร้อมให้เยาวชนมีศักยภาพสาหรับการแข่งขันในอนาคต และเผยแพร่ผลการวิจัยของ 2
โครงการ ผ่านทางเว็บไซต์
11. งบประมาณที่ได้รับ
11.1 งบประมาณที่ได้รับ จานวน 12,024,000 บาท
11.2 งบประมาณที่ใช้ในไตรมาส จานวน 4,015,877.28 บาท
11.3 งบประมาณสะสม จานวน 7,969,889.46 บาท
11.4 แหล่งงบประมาณ เงินอุดหนุนงบประมาณจากรัฐบาล
12. ปัญหา อุปสรรค
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13. แผนที่จะดาเนินการต่อไป
13.1 ดาเนินการวิจัยทั้งในประเทศและเข้าร่วมประเมินผลการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีร่วมกับนานาชาติ ในรอบถัดไป เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกีย่ วข้องต่อไป
14. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ
ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาสามารถใช้สื่อและองค์ความรู้ที่ได้รับการพัฒนาในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
นักเรียนให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นรวมทั้ง สสวท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนาข้อค้นพบและข้อมูลจากการ
วิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายและนาข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ ให้ เหมาะสมสอดคล้องกับ บริบทและสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่เป็นจริง อันจะส่งผลให้ นักเรียนมีความรู้
ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ระดับชาติและทัดเทียมกับนานาชาติ

7

1. ชื่อหน่วยงาน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
2. ห้วงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 59 - ธ.ค. 59  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 60 - มี.ค. 60
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 60 - มิ.ย. 60  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 60 - ก.ย. 60
สถานะโครงการ  ยังไม่สิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแล้ว
3. ชื่อโครงการ
ขับเคลื่อนสะเต็มศึกษา
4. ความสอดคล้อง (โปรดทาเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)
4.1 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
4.2  แผนงานพื้นฐาน
4.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ......................................................................................................)
5. หลักการและเหตุผล
สืบ เนื่ องจากปั ญ หาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยในปัจจุบันซึ่งมีหลายประการ
ทีส่ าคัญได้แก่ (1) จานวนผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีลดลงในทุกระดับ (2) การประเมินผลทั้งใน
ระดับประเทศ และระดับนานาชาติบ่งชี้ว่าการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในระดับโรงเรียนมีคุณภาพต่าโดยเฉลี่ย
และ (3) การจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีไม่สนองความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของชาติ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ซึ่งต้องการกาลังคนที่มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการผลิตและการบริการที่มีการแข่งขันสูงในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic
Community – AEC) สสวท. จึงเล็งเห็นความจาเป็นเร่งด่วน ในการพัฒนาและสร้างกาลังคนให้มีความรู้และทักษะด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ดังกล่าวในการดารงชีวิตประจาวันและการ
ประกอบอาชีพ อีกทั้งมีทักษะที่พร้อมสาหรับโลกในศตวรรษที่ 21
8

6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมในโรงเรียน โดยขยายผลการจัดการเรียนรู้สะเต็ม
ศึกษาในทุกภูมิภาค เพื่อให้เยาวชนสามารถคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาในการดารงชีวิตหรือประกอบอาชีพ
6.2 เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่นในการสนับสนุนกิจกรรมสะเต็มศึกษาของโรงเรียน
และ สสวท.
6.3 เพื่อพัฒนาครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็ม
ศึกษา ตามแนวทางของ สสวท.
6.4 เพื่อสรรหา คัดเลือกและยกย่องเชิดชู บุคลากรและผลงานดีเด่นด้านสะเต็มศึกษา
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
(1) ศูนย์สะเต็มศึกษาภาค 20 ศูนย์
(2) รางวัลครูดีเด่น STEM Education สาหรับครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
จานวน 314 รางวัล (ระดับประเทศ 12 รางวัล ระดับจังหวัด 77 รางวัล และระดับอาเภอ 225 รางวัล)
(3) กิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาสาหรับครูและนักเรียน 39 กิจกรรม
(4) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาและเครือข่าย ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 1,000 คน
7.2 เชิงคุณภาพ
(1) โรงเรียนในเครือข่ายสะเต็มศึกษาที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) ครูดีเด่น STEM Education เป็นครูทมี่ ีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาการเรียนการสอนเชิงบูรณาการตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา และสามารถเป็นแบบอย่างแก่ครูผุ้สอนได้ใช้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์งานด้านการ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
(3) กิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษามีคุณภาพ ได้รับการยอมรับจากครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี
8. ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
9. กิจกรรมที่ดาเนินการภายในโครงการ
9.1 บริหารจัดการศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติ
9.2 เชิดชูหน่วยงานครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นเครือข่ายสะเต็มศึกษา
9.3 พัฒนาและส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา สาหรับครูและนักเรียน
9.4 ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยเครือข่าย ตามแนวทาง
สะเต็มศึกษา
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9.5 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาและเครือข่าย ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
9.6 ประชาสัมพันธ์ การสื่อสาร และการสร้างความตระหนักด้านสะเต็มศึกษา
9.7 วิจัย ติดตามและประเมินผลสะเต็มศึกษาแห่งชาติ
9.8 เผยแพร่โครงงานสะเต็มศึกษาดีเด่นระดับนานาชาติ
9.9 คัดเลือกโครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษา
9.10 พัฒนาและจัดทาชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษาด้านพลังงาน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
10. ผลการดาเนินงาน / ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการ
 คัดเลื อกรางวัลครูดีเด่น STEM Education สาหรับครูผู้สอนวิช าวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์และเทคโนโลยี
จานวน 147 รางวัล (ระดับประเทศ 9 รางวัล ระดับจังหวัด 13 รางวัล และระดับอาเภอ 125 รางวัล)
11. งบประมาณที่ได้รับ
11.1 งบประมาณที่ได้รับ จานวน 40,797,000 บาท
11.2 งบประมาณที่ใช้ในไตรมาส จานวน 5,669,285.59 บาท
11.3 งบประมาณสะสม จานวน 8,440,466.82 บาท
11.4 แหล่งงบประมาณ ได้รับอุดหนุนงบประมาณจากรัฐบาล
12. ปัญหา อุปสรรค
13. แผนที่จะดาเนินการต่อไป
ขยายให้ครบทุกโรงเรียน ภายในปี 2564
14. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ
14.1 ประเทศไทยมีศักยภาพเพิ่มขึ้นในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาในโรงเรียน โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา วิทยากร และนักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถเพิ่มขึ้น
14.2 นโยบายสะเต็มศึกษาของประเทศ ได้รับการขยายผลดาเนินการครอบคลุมทุกจังหวัด
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1. ชื่อหน่วยงาน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
2. ห้วงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 59 - ธ.ค. 59  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 60 - มี.ค. 60
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 60 - มิ.ย. 60  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 60 - ก.ย. 60
สถานะโครงการ  ยังไม่สิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแล้ว
3. ชื่อโครงการ
พัฒนาและขยายบริการของศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
(IPST Learning Space) ที่เชื่อมโยงในระดับประเทศและนานาชาติ
4. ความสอดคล้อง (โปรดทาเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)
4.1 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
4.2  แผนงานพื้นฐาน
4.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ......................................................................................................)
5. หลักการและเหตุผล
ปั จจุบั นสั งคมไทยได้ก้าวเข้าสู่สั งคมแห่ งภูมิปั ญญาและการเรียนรู้ หน่วยงานทางด้านการศึกษาจาเป็นที่จะต้อง
ส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณภาพและมีศักยภาพในการเรียนรู้ เพื่อให้สามารถก้าวทันกับสังคมโลกที่กาลังเปลี่ยนแปลง อย่าง
ต่อเนื่อง ยิ่งไปกว่านั้น เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เข้ามามีบทบาทที่สาคัญในการพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะการเรียนรู้แบบออนไลน์ ที่สามารถตอบสนองการเรียนรู้ได้
ทุกรูปแบบ ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองโดยไม่จากัดเวลาและสถานที่
ทาให้การเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
6. วัตถุประสงค์
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6.1 เพื่ อ พั ฒ นา เผยแพร่ และให้ บ ริ ก าร หลั กสู ตร สื่ อ กระบวนการจั ดการเรียนรู้ และองค์ ค วามรู้ ของ สสวท.
ในรูปแบบดิจิทัล
6.2 เพื่ อให้ ครู นั กเรียน บุ คลากรทางการศึกษา และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงหลั กสู ตร สื่อ กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ และองค์ความรู้ของ สสวท. ในรูปแบบดิจิทัล ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทุกที่ทุกเวลา
6.3 เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาล
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
(1) ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัล (IPST Learning Space) ของ สสวท. 1 ศูนย์
(2) แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในประเทศไทย โดยมีความสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี 6 แหล่งเรียนรู้
(3) หลักสูตร สื่อ กระบวนการจัดการเรียนรู้ และองค์ความรู้ของ สสวท. ในรูปแบบดิจิทัล ที่เผยแพร่ผ่านระบบ
ออนไลน์เพิ่มขึ้น 360 รายการ
(4) หนังสือเรียนในรูปแบบดิจิทัลตามมาตรฐาน EPUB 5 เล่ม
(5) โมบายล์แอปพลิเคชัน่ เพื่อการเผยแพร่ และให้บริการการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 3 รายการ
7.2 เชิงคุณภาพ
(1) ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้บริหารโรงเรียน และบุคคลทั่วไป สามารถเข้าใช้งานระบบต่าง ๆ ของศูนย์เรียนรู้
ดิจิทัล (IPST Learning Space) รวมทั้งสามารถเข้าถึงสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ ตลอดจนมีความเข้าใจวัตถุประสงค์
ในการส่งเสริมการเรียนรู้
(2) ระบบแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ที่ประกอบด้วยกิจกรรมการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ที่สอดคล้องตามหลักสูตร
และบูรณาการในวิชาอื่น ๆ
(3) หน่วยงานของ สสวท. สามารถสร้างและเผยแพร่เนื้อหาที่เป็นประโยชน์ทางด้านการศึกษา
(4) การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีประสิทธิภาพผ่านการใช้แอปพลิเคชั่น
(5) นวัตกรรมด้านดิจิทัล ที่สามารถนาไปใช้จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
8. ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
9. กิจกรรมที่ดาเนินการภายในโครงการ
9.1 กิจกรรมการพัฒนาและปรับปรุงศูนย์เรียนรูด้ ิจิทัลฯ
9.2 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ออนไลน์
9.3 การพัฒนาหนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐาน EPUB เพื่อเผยแพร่ในศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลฯ
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9.4 การพัฒนาแอปพลิเคชัน่ สาหรับการจัดการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สาหรับอุปกรณ์พกพา
10. ผลการดาเนินงาน/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการ
 อยู่ ร ะหว่างพั ฒ นาและขยายบริ ก ารของศูน ย์ เรียนรู้ดิ จิทั ล ระดับ ชาติด้ านวิท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ และ
เทคโนโลยี (IPST Learning Space) http://learningspace.ipst.ac.th/ เพื่ อ เป็ น แหล่ งเรี ย นรู้ อ อนไลน์ ที่ ร องรับ การ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา ขยายโอกาสและเพิ่มความเท่าเทียมในการเรียนรู้
 อยู่ระหว่างพัฒนาสื่อดิจิทัลสาหรับเผยแพร่บนศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลฯ
11. งบประมาณที่ได้รับ
11.1 งบประมาณที่ได้รับ จานวน 24,657,300 บาท
11.2 งบประมาณที่ใช้ในไตรมาส จานวน 5,918,943.70 บาท
11.3 งบประมาณสะสม จานวน 8,047,397.66 บาท
11.4 แหล่งงบประมาณ เงินอุดหนุนงบประมาณจากรัฐบาล
12. ปัญหา อุปสรรค
13. แผนที่จะดาเนินการต่อไป
ขยายผลการเข้าใช้สื่อให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
14. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ

ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาหลักสูตร สื่อ กระบวนการจัดการเรียนรู้
และองค์ความรู้ของ สสวท. ในรูปแบบดิจิทัลไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี
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1. ชื่อหน่วยงาน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
2. ห้วงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 59 - ธ.ค. 59  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 60 - มี.ค. 60
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 60 - มิ.ย. 60  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 60 - ก.ย. 60
สถานะโครงการ  ยังไม่สิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแล้ว
3. ชื่อโครงการ
พัฒนาความรู้และทักษะครู ศึกษานิเทศก์และผู้บริหารในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี
4. ความสอดคล้อง (โปรดทาเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)
4.1 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของการพัฒนาประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
4.2  แผนงานพื้นฐาน
4.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ......................................................................................................)
5. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาครูเป็นปัจจัยสาคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การปฏิรูปครูโดยยกฐานะวิชาชีพครูให้เป็น
วิชาชีพชั้นสูง โดยมีเป้าหมายมุ่งเน้นการผลิตและการพัฒนาครูให้มีคุณภาพทัดเทียมนานาชาติจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ควร
ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีทักษะการเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิจัยและ
การเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสังคมครูเพื่อศิษย์อย่างจริงจัง เพื่อส่งผลต่อการยกระดับ
คุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีความพร้อมในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
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6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความ
เข้าใจ และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานและตามแนวทางสะเต็มศึกษา ตั้งแต่ ระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
6.2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้มีความรู้ ความ
เข้าใจ และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานและตามแนวทางสะเต็มศึกษา ตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดยเฉพาะครูผู้ช่วยหรือครูบรรจุใหม่ และครูจบไม่ตรงวุฒิ ในโรงเรียนขยายโอกาส ทั้งระบบการอบรมครูโดยตรง
และระบบการอบรมทางไกลและออนไลน์
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
(1) วีดิทัศน์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 จานวน 40 ตอน
(2) ครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้รับการพัฒนา 1,800 คน
7.2 เชิงคุณภาพ
(1) สื่อวีดิทัศน์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตสาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 สามารถพัฒนา
ให้ครูผู้สอนโรงเรียนขนาดเล็กทุกสังกัดมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระและสามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มุ่งเน้นกระบวนการคิด
วิเคราะห์และการแก้ปัญหา
(2) ครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่เข้ารับการพัฒนา มี
ความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีระดับปฐมวัยถึง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรของ สสวท. อย่างมีประสิทธิภาพ
8. ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
9. กิจกรรมที่ดาเนินการภายในโครงการ
9.1 พัฒนาวีดิทัศน์ เพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
9.2 พัฒนาหลักสูตรอบรมครูคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาร่วมกับ ORIGO Education Thailand
9.3 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
10. ผลการดาเนินงาน / ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการ
10.1 พัฒนาวีดิทัศน์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 จานวน 38 ตอน
10.2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2,228 คน
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11. งบประมาณที่ได้รับ
11.1 งบประมาณที่ได้รับ จานวน 32,831,250 บาท
11.2 งบประมาณที่ใช้ในไตรมาส จานวน 5,490,671.95 บาท7,078,779.22
11.3 งบประมาณสะสม จานวน 12,569,451.17 บาท
11.4 แหล่งงบประมาณ เงินอุดหนุนงบประมาณจากรัฐบาล
12. ปัญหา อุปสรรค
13. แผนที่จะดาเนินการต่อไป
พัฒนาความรู้และทักษะครู ศึกษานิเทศก์และผู้บริหารในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี ในทุกระดับชั้น เพื่อเร่งยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยเร่งรัดพัฒนา
คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานสามารถจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้อย่างมีคุณภาพ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
14. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามวิทยฐานะและตามกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับ
ปฐมวัย ถึง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ผ่านการพัฒนา มีความรู้ ความสามารถในการจัด กิจกรรมการเรียนรู้ในชั้น
เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและตามแนวทางสะเต็มศึกษา
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1. ชื่อหน่วยงาน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
2. ห้วงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 59 - ธ.ค. 59  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 60 - มี.ค. 60
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 60 - มิ.ย. 60  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 60 - ก.ย. 60
สถานะโครงการ  ยังไม่สิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแล้ว
3. ชื่อโครงการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามโครงการในพระราชดาริ
4. ความสอดคล้อง (โปรดทาเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)
4.1 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของการพัฒนาประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
4.2  แผนงานพื้นฐาน
4.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ......................................................................................................)
5. หลักการและเหตุผล
สสวท. เป็นหน่วยงานหนึ่งที่เข้าร่วมดาเนินงานพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามโครงการในพระราชดาริและโครงการ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได้ดาเนินงาน 3 กิจกรรมหลัก ดังนี้ 1) การพัฒนา
ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียนโครงการพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพด้านวิชาการแก่ครูโรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดารและสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ประกอบการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนโครงการพระราชดาริสูงขึ้น
2) การพัฒ นาครูแกนนาและบุ คลากรทางการศึกษาปฐมวัยเพื่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวโครงการพระราชดาริบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยและแนวทางสะเต็มศึกษา เพื่อให้นักเรียนไทยได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ สติปัญญาและนามาใช้
ให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศชาติ และ 3) การพัฒนาครูแกนนาและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวังไกล
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กังวล เพื่อเป็นต้นแบบที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนในโรงเรียนปลายทางอีก
15,000 โรงเรียน ได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ สติปัญญา ทัดเทียมโรงเรียนทั่วไปของประเทศ
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อสนับสนุนทรัพยากรที่จาเป็นต่อการจัดการเรียนรู้แก่โรงเรียนพระราชดาริและโรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดาร
6.2 เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนพระราชดาริ และโรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดารให้มี
ศักยภาพในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
6.3 เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวังไกลกังวล ให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
(1) สื่อการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสะเต็มศึกษา 3 ชุด
(2) ครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนา 2,300 คน
7.2 เชิงคุณภาพ
(1) สื่อการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสะเต็มศึกษา สามารถนาไปใช้เป็นแนวทางในการสอนได้จริง เน้น
การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์
(2) ครูในโรงเรียนพระราชดาริและโรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดาร ที่ได้รับการพัฒนาจาก สสวท. มีความรู้ความ
เข้าใจทักษะปฏิบัติในเนื้อหาสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สามารถจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนให้กับนักเรียน โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนากระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์
กระบวนการคิด และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
8. ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
9. กิจกรรมที่ดาเนินการภายในโครงการ
9.1 พัฒนาครูในโรงเรียนในโครงการพระราชดาริฯ
9.2 พัฒนาครูแกนนาและบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยเพื่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวโครงการพระราชดาริ

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยและแนวทางสะเต็มศึกษา
9.3 พัฒนาครูในโรงเรียนไกลกังวลด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
9.4 พัฒนาโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว
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10. ผลการดาเนินงาน/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการ
10.1 ได้สื่อการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสะเต็มศึกษา 1 ชุด
10.2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 592 คน
11. งบประมาณที่ได้รับ
11.1 งบประมาณที่ได้รับ จานวน 13,765,000 บาท
11.2 งบประมาณที่ใช้ในไตรมาส จานวน 3,116,292.74 บาท
11.3 งบประมาณสะสม จานวน 3,579,652.74 บาท
11.4 แหล่งงบประมาณ เงินอุดหนุนงบประมาณจากรัฐบาล
12. ปัญหา อุปสรรค
13. แผนที่จะดาเนินการต่อไป
ขยายผลให้ครอบคลุมมากขึ้น
14. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ
14.1 ครูในโรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนพระปริยัติธรรม โรงเรียน ตชด. โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครอง
ท้องถิ่น (ระดับปฐมวัย) โรงเรียนในพื้นที่ 6 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนวังไกลกังวลและโรงเรียนในพื้ นที่ใกล้เคียง
จานวนเพิ่มขึ้น สามารถจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็ม
ศึกษา ตามแนวทางของ สสวท.
14.2 นักเรียนในโรงเรีย นในท้องถิ่น ทุรกัน ดาร โรงเรียนพระปริยัติธ รรม โรงเรียน ตชด. โรงเรียนในสั งกัดองค์กร
ปกครองท้องถิ่ น (ระดับปฐมวัย) โรงเรียนในพื้นที่ 6 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนวังไกลกังวลและโรงเรียนในพื้นที่
ใกล้เคียง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีสูงขึ้น
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1. ชื่อหน่วยงาน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
2. ห้วงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 59 - ธ.ค. 59  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 60 - มี.ค. 60
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 60 - มิ.ย. 60  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 60 - ก.ย. 60
สถานะโครงการ  ยังไม่สิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแล้ว
3. ชื่อโครงการ
ยกระดับการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี เพื่อยกระดับสู่มาตรฐานสากล
4. ความสอดคล้อง (โปรดทาเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)
4.1 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของการพัฒนาประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
4.2  แผนงานพื้นฐาน
4.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ......................................................................................................)
5. หลักการและเหตุผล
ในการยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จาเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความสามารถและมี
ทักษะเพีย งพอ รวมทั้งต้องมี กาลังคนเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในสัดส่ วนที่พ อเหมาะ นอกจากนี้การที่
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่ งชาติ (กวทน.) ได้กาหนดเป้าหมายไว้ว่าจะเพิ่มจานวน
บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาให้เป็น 15 คน/ปี/ ประชากร 10,000 คนภายในปี 2560 เนื่องจากการพัฒนาศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์จะต้องใช้เวลา แต่มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพสูง มาเป็นฐานในการ
ขับเคลื่อน ซึ่งบุคลากรเหล่านี้ควรจะต้องได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง ด้วยวิธีการจัดการเรียนการสอนที่
เหมาะสมกับ ความสามารถด้ านร่ างกาย สมองและจิ ต ใจผู้ เรีย นโดยเฉพาะอย่ างยิ่ งกลุ่ ม ที่ มี ความสามารถพิ เศษด้ าน
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วิทยาศาสตร์ ซึ่งการดาเนินการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถที่ สสวท. ดาเนินการอยู่อาจไม่เพียงพอหรือไม่ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการขยายฐานการพัฒนาการศึกษา หลักสูตร รูปแบบการศึกษา
และขยายผลการจัดกิจกรรมที่จัดให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไปยังนักเรียนที่มี
ความสนใจและกระจายตัวอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ให้ได้รับการพัฒนาเช่นเดียวกัน
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพและเสริ ม สร้ า งความรู้ ความสามารถของเยาวชนให้ เป็ น ผู้ มี ค วามสามารถพิ เศษด้ า น
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นการเพิ่มทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง นาไปสู่
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
6.2 เพื่ อ สร้ า งและพั ฒ นานั ก วิ ท ยาศาสตร์ และบุ ค ลากรทางการวิ จั ย ที่ จ ะเป็ น ก าลั ง ส าคั ญ ในการสร้ า งสรรค์
องค์ความรู้จากการวิจัยและพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
6.3 เพื่อสรรหาและคัดเลือกเยาวชนเข้าโครงการ พสวท. โครงการ สควค. โครงการโอลิมปิกวิชาการและพัฒ นา
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวมทั้งการส่งนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษเข้าร่วมแข่งขันระดับ
นานาชาติ
6.4 เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับศูนย์โรงเรียนและมหาวิทยาลัยในโครงการทั้งในประเทศ และต่ างประเทศ
ในการพั ฒ นานั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาผู้ มี ค วามสามารถพิ เศษและครู ผู้ มี ค วามสามารถพิ เศษด้ า น วิ ท ยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
(1) ผู้มีความสามารถพิเศษในโครงการ พสวท. ได้รับการพัฒนาและส่งเสริม จานวน 1,200 คน
(2) นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนที่มโี ครงการห้องเรียนพิเศษได้รับการพัฒนาและส่งเสริม จานวน 76 คน
(3) นักเรียนในโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกวิชาการระหว่าง
ประเทศ ได้รับการพัฒนา จานวน 200 คน
(4) นักเรียนในโครงการพัฒนาและขยายผลอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สาหรับเยาวชน ได้รับ
การพัฒนา จานวน 4,000 คน
(5) เจ้าภาพจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่ ครั้งที่ 49 พ.ศ. 2560 ในประเทศไทย
7.2 เชิงคุณภาพ
(1) นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ได้รับการพัฒนามีความสามารถและศักยภาพเทียบมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น
(2) นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับการคัดเลือกและพัฒนาด้วยหลักสูตร สื่อ กิจกรรมเสริมพิเศษ ได้อย่าง
เหมาะสม
8. ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
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9. กิจกรรมที่ดาเนินการภายในโครงการ
9.1 พัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (พสวท.)
9.2 พัฒนาและส่งเสริมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนที่มีโครงการห้องเรียนพิเศษ
9.3 พัฒนานักเรียนและจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ
9.4 พัฒนาและขยายผลอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สาหรับเยาวชน
9.5 เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่ ครั้งที่ 49 พ.ศ. 2560 ในประเทศไทย
9.6 ขับเคลื่อนและยกระดับผลงานวิจัยบัณฑิต พสวท. สู่สาธารณชน
9.7 พัฒนานักเรียน พสวท. และผู้มีความสามารถพิเศษ เพื่อช่วยเหลือเพื่อนและน้องนักเรียนในการเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
10. ผลการดาเนินงาน / ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการ
 อยู่ระหว่างคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ารับทุนโครงการพัฒนา
และส่ งเสริ มผู้ มี ความสามารถพิ เศษทางวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุ น พสวท.) (1) ระดับ มั ธ ยมศึก ษาตอนปลาย
(มัธยมศึกษาปีที่ 4) (2) ระดับอุดมศึกษาในประเทศ และ (3) ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกต่างประเทศ
ประจาปีการศึกษา 2559
 พัฒนาและส่งเสริมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนที่มีโครงการห้องเรียนพิเศษ 59 คน
 อบรมนักเรียนในโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โอลิมปิกระหว่างประเทศ
เพื่ อคัดเลื อกผู้ แทนประเทศไทยไปแข่งขั นคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิ มปิกระหว่างประเทศ ประจาปี พ.ศ. 2559 ใน 7
สาขาวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ และดาราศาสตร์และฟิสิกส์
ดาราศาสตร์โอลิมปิกจานวน 238 คน
 คัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2559
ซึ่งมีนักเรียนที่ส นใจสมัครสอบเข้าแข่งขัน 158,054 คน โดยมีนักเรียนที่ส อบผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการฯ รอบที่ 1
จานวน 4,236 คน
 คัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2558จานวน
4,236 คน โดยมีนักเรียนสมัครสอบเข้าแข่งขัน จานวน 158,054 คน
 ประชุมคณะทางานเพื่อเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ (International Chemistry
Olympiad : IChO) ครั้งที่ 49 พ.ศ. 2560
 สนับสนุนทุนการศึกษา พสวท. จานวน 1,458 ทุน และทุนโอลิมปิกวิชาการ จานวน 123 ทุน
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11. งบประมาณที่ได้รับ
11.1 งบประมาณที่ได้รับ
งบดาเนินการ จานวน 141,593,400 บาท ทุนการศึกษา จานวน 852,489,600 บาท
11.2 งบประมาณที่ใช้ในไตรมาส
งบดาเนินการ จานวน 15,437,868.56 บาท ทุนการศึกษา จานวน783,738,303.46 บาท
11.3 งบประมาณสะสม
งบดาเนินการ จานวน 90,298,156.29บาท ทุนการศึกษา จานวน 811,950,185.20 บาท
11.4 แหล่งงบประมาณ เงินอุดหนุนงบประมาณจากรัฐบาลและเงินกองทุน สสวท.
12. ปัญหา อุปสรรค
13. แผนที่จะดาเนินการต่อไป
14. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ
14.1 เยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามเกณฑ์ของ สสวท.
และแนวทางสากลมีจานวนเพิ่มขึ้น
14.2 ประเทศไทยมีเยาวชนผู้ได้รับรางวัลการแข่งขันความสามารถพิเศษและอัจฉริยภาพระดับนานาชาติเท่ากับ
จานวนที่ส่งเข้าร่วมแข่งขัน
14.3 ประเทศไทยมีครูผู้มีความสามารถพิเศษตามเกณฑ์ของ สสวท. ในจานวนเพิ่มขึ้น
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1. ชื่อหน่วยงาน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
2. ห้วงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 59 - ธ.ค. 59  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 60 - มี.ค. 60
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 60 - มิ.ย. 60  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 60 - ก.ย. 60
สถานะโครงการ  ยังไม่สิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแล้ว
3. ชื่อโครงการ
พัฒนาและส่งเสริมการผลิตครูผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)
4. ความสอดคล้อง (โปรดทาเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)
4.1 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
4.2  แผนงานพื้นฐาน
4.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ......................................................................................................)
5. หลักการและเหตุผล
ด้วยคณะกรรมการกาหนดนโยบายการดาเนินงานพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการ โดย สสวท. ปรับรูปแบบการดาเนิ นงาน และจานวนทุนการผลิตครูโครงการ
สควค. ระยะที่ 3 ด้วยการขยายฐานการผลิตจากเดิมรับเพียงระดับปริญญาโท เป็นการรับในระดับปริญญาตรี เพื่อศึกษาในคณะ
วิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ถึง 4 และเปิดรับบุคคลทั่วไปที่กาลังศึกษา หรือสาเร็จการศึกษาแล้วไม่เกิน 3 ปี ในหลั กสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) รวมถึงครุศาสตรบัณฑิต ศึกษาในหลักสูตรปริญญาโททางการศึกษา
และวิทยาศาสตรศึกษา หรือคณิตศาสตรศึกษา ตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และคุรุสภาจานวน ปี
ละ 580 ทุ น เพื่ อผลิ ตครู ระดั บปริ ญ ญาโททางการศึ กษา ส าหรับสอนในสาขาวิ ชาคณิ ตศาสตร์ ฟิ สิ กส์ เคมี ชี ววิ ทยา และ
คอมพิวเตอร์ ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ และกลุ่มโรงเรียนมาตรฐานสากลและกลุ่มโรงเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ
ในการสอน (English Program : EP)
24

6. วัตถุประสงค์
6.1 ผู้มีความสามารถพิเศษเพื่อร่วมกับศูนย์มหาวิทยาลัยในโครงการทั้งในประเทศ และต่างประเทศ พัฒนาและ
ส่งเสริมศักยภาพผู้รับทุนให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
(1) ผู้รับทุนโครงการ สควค. รุ่นที่ 5 ประจาปีการศึกษา 2560 จานวน 580 คน
(2) ผู้รับทุนโครงการ สควค. ศึกษาระดับปริญญาโท รุ่น 4 ประจาปีการศึกษา 2559 จานวน 200 คน ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จากศูนย์มหาวิทยาลัยใน
โครงการ สควค.
(3) มีผู้สาเร็จการศึกษาทุนประเภท premium รุ่น 3 จานวนไม่น้อยกว่า 90 คน
(4) คัดเลือกได้ผู้สาเร็จการศึกษาทุนประเภท premium รุ่น 3 จานวนไม่น้อยกว่า 30 คน เข้ารับทุนประเภท
super premium
7.2 เชิงคุณภาพ
(1) ผู้รับทุนโครงการ สควค. รุ่นที่ 5 ประจาปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านการคัดเลือกทุกคนมีคุณสมบัติครบ ตรงตาม
ประกาศ
(2) ผู้รับทุน โครงการ สควค. ศึกษาระดับปริญญาโท รุ่น 4 ประจาปีการศึกษา 2559 มีผลการเรียนและมีผล
คะแนนสอบภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์
(3) ผู้รับทุน โครงการ สควค. ศึกษาระดับปริญ ญาโท รุ่น 3 ประจาปีการศึกษา 2558 ได้รับการประเมินจาก
อาจารย์พี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศในระดับดี และมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์
8. ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
9. กิจกรรมที่ดาเนินการภายในโครงการ
9.1 ดาเนินงานด้านนโยบายและติดตามความก้าวหน้าของโครงการ สควค.
9.2 สรรหานิสติ นักศึกษา เข้ารับทุนระดับปริญญาโททางการศึกษาประเภท Premium และ Super

Premium ในคณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์
9.3 พัฒนาศักยภาพนิสิตครู สควค. ระดับปริญญาโททางการศึกษาประเภท Premium และ Super
Premium ในคณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์
9.4 พัฒนาศักยภาพของผู้สาเร็จการศึกษาและรอบรรจุเป็นครูให้เป็นครูผู้นาเพื่อการเปลี่ยนแปลง
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9.5 ประเมินโครงการ สควค. ระยะที่ 3
10. ผลการดาเนินงาน/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการ
10.1 อยู่ระหว่างดาเนินการนาเสนอ ครม. เพื่อปรับรูปแบบการดาเนินงาน
10.2 สนับสนุนทุนการศึกษา จานวน 276 ทุน
11. งบประมาณที่ได้รับ
11.1 งบประมาณที่ได้รับ
งบดาเนินการ จานวน 44,128,000 บาท ทุนการศึกษา จานวน 144,139,400 บาท
11.2 งบประมาณที่ใช้ในไตรมาส
งบดาเนินการ จานวน 11,292,919.19 บาท ทุนการศึกษา จานวน 13,050,814.30 บาท
11.3 งบประมาณสะสม
งบดาเนินการ จานวน 18,152,346.24 บาท ทุนการศึกษา จานวน 40,897,484.80 บาท
11.4 แหล่งงบประมาณ เงินอุดหนุนงบประมาณจากรัฐบาลและเงินกองทุน สสวท.
12. ปัญหา อุปสรรค
13. แผนที่จะดาเนินการต่อไป
14. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ
ผู้สาเร็จการศึกษาด้วยทุน สควค. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทัดเทียมมาตรฐานสากล มีผลการเรียนและ
ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ สามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนได้
15. ผู้รายงาน นางสาววรรณทิพา เทพหล้า
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่แผนงานและงบประมาณ
โทรศัพท์ 02-392-4021 ต่อ 1106 โทรสาร 02-392-3595 E–mail: wthep@ipst.ac.th
16. วันที่รายงาน ณ วันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
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แบบฟอร์ม 1

1
แบบรายงานข้อมูลโครงการที่ตอบสนองตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ
 ตัวชี้วัด

 โครงการ

 ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย
โครงการ

แหล่งข้อมูล

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
1. ผลการประเมินระดับชาติในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานจากการทดสอบระดับชาติ (NT)
มีค่าเฉลีย่ เพิ่มขึ้น
2. ค่าคะแนนเฉลีย่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับชาติ (O-net/V-net/N-net) เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 3

ร้อยละ 3

สพฐ.

โครงการวิจัย พัฒนาหลักสูตร สื่อและ
การประเมินคุณภาพสื่อ และการ
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี

โครงการวิจัย วัดผล ประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษา
3. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษาได้รับการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด

ร้อยละ 100

4. อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ด้านการศึกษาของ IMD ดีขึ้นจากปี 2559

ดีขึ้น 2 อันดับ

จานวนหลักสูตร สื่อและกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล เน้นการ
คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและการ
นาไปใช้ ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
โดยการพัฒนาของ สสวท.
จานวนรายงานการวิจยั

ดาเนินงานขับเคลื่อนสะเต็มศึกษา

200 รายการ

นาสาววรรณทิพา
เทพหล้า (สสวท.)

6 ฉบับ

นาสาววรรณทิพา
เทพหล้า (สสวท.)

1 งาน

นาสาววรรณทิพา
เทพหล้า (สสวท.)
สป.(สช./กศน.)
สพฐ./สกอ./สอศ.
สกศ.

แบบฟอร์ม 1

2
 ตัวชี้วัด

 ค่าเป้าหมาย

 โครงการ

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย
โครงการ

แหล่งข้อมูล

5. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ร้อยละ 100
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
6. ร้อยละของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผ่าน
ร้อยละ 85
การประเมินตนเองระดับดีเยีย่ ม
7. ร้อยละของสถานศึกษาทีผ่ ่านเกณฑ์การ
ร้อยละ 85
ประเมินระดับดีขึ้นไปจาก สมศ.
8. ร้อยละของสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษานาร่องมี ร้อยละ 100
การประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพ
ภายนอกร่วมกันด้วยระบบออนไลน์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

ทุกหน่วย

9. ร้อยละของผู้บรรจุเข้ารับราชการครูตรงตาม
สาขาวิชาและภูมิลาเนาของอัตราเกษียณ
10. ร้อยละของครู และบุคลากรทางการศึกษาที่
เข้ารับการพัฒนาให้เป็นผูส้ นับสนุนการเรียนรู้ ผู้
กระตุ้นแรงจูงใจ ผู้สร้างแรงบันดาลใจ ผู้ให้
คาปรึกษาและชี้แนะ ผ่านเกณฑ์ทกี่ าหนด

ร้อยละ 25

สกอ.

ร้อยละ 80

สพฐ./สกอ./ สอศ.

สป. (สช./กศน.)
สพฐ./สกอ./สอศ.
ทุกหน่วย
สอศ.

โครงการพัฒนาความรู้และทักษะครู
ศึกษานิเทศก์และผู้บริหารในการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูต้ าม
โครงการในพระราชดาริ

จานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี ได้รับการพัฒนา

1,800 คน

นาสาววรรณทิพา
เทพหล้า (สสวท.)

จานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนา

2,300 คน

นาสาววรรณทิพา
เทพหล้า (สสวท.)
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 ตัวชี้วัด

 ค่าเป้าหมาย

 โครงการ

ตัวชี้วัดโครงการ

11. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่
ร้อยละ 100
ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ
12. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่
ร้อยละ 80
มีความพึงพอใจต่อระบบสวัสดิการและ
การบริหารงานบุคคล
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ
13. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้าง/
ร้อยละ 80
ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา
14. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
45:55
ประเภทอาชีวศึกษาต่อสามัญศึกษา (ปวช.1 : ม 4)
15. จานวนผู้เรียนที่เข้าร่วมการจัดการศึกษาเชิง
ไม่ต่ากว่า
บูรณาการกับการทางาน (สหกิจศึกษา)
45,000 คน
16. จานวนผู้เรียนมีความสามารถพิเศษ
13,100 คน สสวท.
ทุนสนับสนุนการศึกษานักเรียน
จานวนผู้มีความสามารถพิเศษทีไ่ ด้รับ
ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
2,500 คน นักศึกษาและครูเพื่อพัฒนาให้เป็นผู้มี การพัฒนาและส่งเสริม
ความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีและ
ตอบสนองต่อความต้องการของ
ประเทศและหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
โครงการยกระดับการพัฒนาและ
ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี เพื่อยกระดับสู่
มาตรฐานสากล

ค่าเป้าหมาย
โครงการ

แหล่งข้อมูล
คส.
กคศ./สกสค.

สอศ./สกอ.

สป.(ศทก.)
สกอ.
2,500 คน

นาสาววรรณทิพา
เทพหล้า (สสวท.)
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4
 ตัวชี้วัด

 ค่าเป้าหมาย

 โครงการ

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย
โครงการ

แหล่งข้อมูล

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิต
ครูผู้มคี วามสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)
17. ร้อยละของผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษาระดับอนุปริญญา
ถึงปริญญาตรี
18. ร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนในระบบทวิภาคี
ที่เพิ่มขึ้นต่อปี
19. ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งาน
สร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ ได้รับการเผยแพร่/ตีพิมพ์

ร้อยละ 30

สกอ.

ร้อยละ 30
จากปีที่ผ่านมา

สอศ.

ร้อยละ 65

สกอ./สคพ.

20. ร้อยละขององค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์
ร้อยละ 65
ที่นาไปใช้หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น
และส่งเสริมสุขภาพของประชาชน
21. จานวนเครือข่ายการผลิตและพัฒนากาลังคน 120 องค์กร/
กับองค์กร/หน่วยงานทั้งใน
หน่วยงาน
และต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

สกอ./สอศ.

22. จานวนปีการศึกษาเฉลีย่ ของคนไทย
อายุ 15 – 59 ปี
23. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15-17 ปี
24. ร้อยละของกาลังแรงงานที่สาเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป

สกศ.

10.2 ปี

สอศ./สคพ.

ร้อยละ 83

สป.(ศทก.)

ร้อยละ 57

สกศ.

แบบฟอร์ม 1
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 ตัวชี้วัด
25. ร้อยละของผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับ
การอุดหนุนและการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเหมาะสมกับสภาวะ
ทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน
26. อัตราการเข้าเรียนก่อนประถมศึกษา
ต่อประชากรกลุ่มอายุ 3-5 ปี
27. จานวนประชาชนที่เข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/
แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษา ในรูปแบบ
Life Long Learning

28. ร้อยละของผู้เรียนที่ศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรีและ ปวส. เพิ่มขึ้น

 ค่าเป้าหมาย

 โครงการ

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย
โครงการ

แหล่งข้อมูล

ร้อยละ 100

สป.(สช./กศน.)
/สพฐ./สอศ.

ร้อยละ 80

สป.(ศทก.)

18,000,000
คน

ร้อยละ 65

โครงการพัฒนาและขยายบริการของ จานวนผู้เข้าใช้หลักสูตร สื่อ และ
ศูนย์เรียนรู้ดิจิทลั ด้านวิทยาศาสตร์
กระบวนการจัดการเรียนรู้ ในรูปแบบ
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (IPST
ดิจิทัลและ e-learning
Learning Space) ที่เชื่อมโยงใน
ระดับประเทศและนานาชาติ

4 ล้านราย

นาสาววรรณทิพา
เทพหล้า (สสวท.)

สอศ./สกอ.

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
29. ค่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวม
ของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน โดย
ใช้ DLIT และ DLTV
30. ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รบั บริการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วไม่ตากว่
่ า 30 Mbps

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3

สพฐ.

ร้อยละ 50
ของ
สถานศึกษา

สป.(ศทก.)
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 ตัวชี้วัด

 ค่าเป้าหมาย

 โครงการ

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย
โครงการ

แหล่งข้อมูล

31. จานวนระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษา
4 ฐานข้อมูล
ของประเทศที่ทันสมัย/เป็นปัจจุบนั
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

สป.(ศทก.)

32. ร้อยละของคะแนนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
33. ค่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับชาติ (O-net/V-net/N-net) ในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มขึ้น
34. ร้อยละของผู้เรียน เยาวชนและประชาชนใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้รบั การพัฒนา
ศักยภาพหรือทักษะด้านอาชีพ สามารถมีงานทา
หรือนาไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นได้

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
ร้อยละ 3

ทุกหน่วย

ร้อยละ 80

สป.(กศน.)/สกอ.
(วชช.)/
สอศ.

35. สัดส่วนผูเ้ รียนในสถานศึกษาทุกระดับ
ของรัฐต่อเอกชน
36. จานวนภาคีเครือข่ายทีเ่ ข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
37. จานวนโรงเรียนขนาดเล็กทีเ่ ป็นเครือข่าย
ได้รับการบริหารจัดการเพื่อเข้าสูโ่ ครงการ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน

74:26
3,042
องค์กร/
หน่วยงาน
595 โรง

สทศ.

สป.(ศทก.)
สอศ.

สพฐ.

แบบฟอร์ม 1

7

หมายเหตุ 1. ขอให้หน่วยงานได้พิจารณาคัดเลือกโครงการสาคัญภายใต้แผนพื้นฐานและแผนบูรณาการที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนกลยุทธ์ที่ตอบสนองตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ
2. ระบุข้อมูลลงในแบบรายงานข้อมูลโครงการฯ (แบบฟอร์ม 1) เฉพาะในช่องหมายเลข  โครงการ


 ตัวชี้วัดของโครงการ  ค่าเป้าหมายของโครงการ

และ

แหล่งข้อมูล

3. ช่องที่  แหล่งข้อมูล ชื่อหน่วยงานที่ระบุในตารางเป็นหน่วยงานหลักในการรายงาน และมีหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจไม่ได้ระบุไว้ จึงขอให้หน่วยงานได้
พิจารณาโครงการของหน่วยงานที่มีความสอดคล้องในแต่ละตัวชี้วัดและระบุชื่อหน่วยงานเพิ่มเติมด้วย

แบบฟอร์ม ๒ : องค์กรหลักและหน่วยงานในกากับ ศธ.

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ของกระทรวงศึกษาธิการ
******************************
๑. ชื่อหน่วยงาน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
๒. ห้วงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ ๑ : เดือน ต.ค. ๕๙ - ธ.ค. ๕๙
 ไตรมาสที่ ๒ : เดือน ม.ค. ๖๐ - มี.ค. ๖๐
 ไตรมาสที่ ๓ : เดือน เม.ย. ๖๐ - มิ.ย. ๖๐
 ไตรมาสที่ ๔ : เดือน ก.ค. ๖๐ - ก.ย. ๖๐
สถานะโครงการ  ยังไม่สิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแล้ว
๓. ชื่อโครงการ
วิจัย พัฒนาหลักสูตร สื่อและการประเมินคุณภาพสื่อ และการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
๔. ความสอดคล้อง (โปรดทาเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)
๔.๑ ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
๔.๒  แผนงานพื้นฐาน
๔.๓ แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ......................................................................................................)
๕. หลักการและเหตุผล
จากสภาพสั งคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ ยนไป รวมถึงมีการพึ่งพาและใช้เทคโนโลยีมากขึ้น ทั้งในชี วิตประจาวันและ
การศึกษาประกอบด้วยรายงานผลการจั ดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศใน World Economic Forum
(WEF) - The Global Competitiveness Report 2012 - 2013 ได้จัดอันดับการศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยประเทศ
ไทยอยู่ในล าดับที่ ๘ ในกลุ่ มที่ มีคะแนนต่าสุ ด และผลสอบ PISA (การรู้เรื่องการอ่าน การรู้เรื่องคณิ ตศาสตร์ การรู้เรื่อง
วิทยาศาสตร์ ) ที่ ผ่ านมาก็ มี คะแนนต่ากว่าค่ าเฉลี่ ย สาเหตุ ส าคั ญคื อ นั กเรียนไทยขาดความสามารถในการคิดวิเคราะห์
๑

แก้ปัญหา ขาดทักษะการอ่าน เขียน เน้นการท่องจาเนื้อหา ดังนั้น สสวท. จึงได้วิจัยและพัฒนาหลักสูตร สื่อและกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ขึ้นเพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถนาไปใช้ในการเรียนรู้ รวมทั้งครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา นาไปใช้ในการ
จั ดการเรี ยนการสอนได้ อย่ างเหมาะสมกั บ พั ฒ นาการของผู้ เรี ยนและยั งเป็ นการช่ วยยกระดั บคุ ณ ภาพการศึ กษาด้ าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีให้ดียิ่งขึ้น
๖. วัตถุประสงค์
๖.๑ เพื่อวิจัยและพัฒนาหนังสือเรียน คู่มือครู และสื่อประกอบหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่เน้นการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และการนาไปใช้
๖.๒ เพื่อพัฒนาระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพเครื่องมือการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
๗. เป้าหมาย
๗.๑ เชิงปริมาณ
(๑) หลักสู ตร สื่ อและกระบวนการจั ดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีคุณ ภาพตาม
มาตรฐานสากล เน้นการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและการนาไปใช้ ตามแนวทางสะเต็มศึกษา โดยการพัฒนา
ของ สสวท. จานวน ๒๐๐ รายการ
๗.๒ เชิงคุณภาพ
(๑) หลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล เน้นการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และการนาไปใช้ ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
๘. ระยะเวลาดาเนินการ
๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
๙. กิจกรรมทีด่ าเนินการภายในโครงการ
๙.๑ วิจัยและพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
๑๐. ผลการดาเนินงาน / ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการ
๑๐.๑ พัฒนาหลักสูตร สื่อประกอบหลักสูตรการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จานวน ๑๒๘ รายการ
๑๑. งบประมาณที่ได้รับ
๑๑.๑ งบประมาณที่ได้รับ จานวน ๕๘,๒๐๗,๐๕๐ บาท
๑๑.๒ งบประมาณที่ใช้ในไตรมาส จานวน ๒๒,๐๕๑,๙๓๒.๘๔ บาท
๑๑.๓ งบประมาณสะสม จานวน ๔๐,๗๙๐,๐๕๑.๒๒ บาท
๑๑.๔ แหล่งงบประมาณ เงินอุดหนุนงบประมาณจากรัฐบาล
๑๒. ปัญหา อุปสรรค
๒

๑๓. แผนที่จะดาเนินการต่อไป
พัฒนาหลักสูตร สื่อและการประเมินคุณภาพสื่อ และการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยีให้ครบทุกชั้นปี
๑๔. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ
๑๔.๑ นักเรียนในโครงการของ สสวท. มีความรู้ ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีสูงกว่า
คะแนนเฉลี่ ย การสอบระดับ ชาติ (O-NET) (โรงเรียนศูนย์สะเต็มศึกษาภาค โรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา
สังกัดสานักงานพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียนที่เป็นศูนย์การพัฒนาผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และโรงเรียนในเครือข่าย พสวท. และ สควค.)
๑๔.๒ โรงเรียนทั่วประเทศนาหลักสูตร สื่อและกระบวนการเรียนรู้ ที่พัฒนาโดย สสวท. ไปปรับใช้ในการเรียนการสอน

๓

๑. ชื่อหน่วยงาน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
๒. ห้วงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ ๑ : เดือน ต.ค. ๕๙ - ธ.ค. ๕๙
 ไตรมาสที่ ๒ : เดือน ม.ค. ๖๐ - มี.ค. ๖๐
 ไตรมาสที่ ๓ : เดือน เม.ย. ๖๐ - มิ.ย. ๖๐
 ไตรมาสที่ ๔ : เดือน ก.ค. ๖๐ - ก.ย. ๖๐
สถานะโครงการ  ยังไม่สิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแล้ว
๓. ชื่อโครงการ
วิจัย วัดผล ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
๔. ความสอดคล้อง (โปรดทาเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)
๔.๑ ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
๔.๒  แผนงานพื้นฐาน
๔.๓ แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ......................................................................................................)
๕. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ใช้ง่ายและมี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของ สสวท. โดยกลยุทธ์ที่ใช้ในการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว คือ
(๑) การวิจัยเพื่อติดตามและประเมินผลการดาเนินงานอย่างครบวงจร โดยรายงานข้อเสนอแนะให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไป
ปรั บปรุ งแก้ไข พั ฒ นา และติ ดตามว่า หน่ วยงานดั งกล่ าวได้น าข้ อเสนอแนะไปใช้อย่ างไร (๒) การเข้าร่วมการวิจัยระดั บ
นานาชาติ เพื่อทราบแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางคุณภาพการศึกษาของนักเรียน และ (๓) การนาองค์ความรู้จากการเข้าร่วม
การวิจัยระดับนานาชาติมาเป็นแนวทางในการพัฒนาครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษาและเครื่ องมือวัดผลประเมินผลด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น สสวท. จึงได้จัดทาโครงการวิจัย วัดผล ประเมินผล
การจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีนี้ขึ้น เพื่อให้ ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย และเป็น
ประโยชน์ ต่ อหน่ วยงานที่ เกี่ยวข้องในการพั ฒนาหลั กสู ตร สื่ อ กระบวนการจัดการเรียนรู้ และการวั ดผลประเมิ นผลด้ าน
๔

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใช้ง่ายและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สาหรับครูผู้สอนและบุคลากรทางการ
ศึกษาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สูงขึ้น
ตามลาดับ
๖. วัตถุประสงค์
๖.๑ เพื่อติดตามการใช้ผลผลิตของ สสวท. เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
๖.๒ เพื่อพัฒนาและติดตามผลการนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ของ สสวท.
๖.๓ เพื่อประเมินความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ของนักเรียนไทยเทียบกับนานาชาติ
๖.๔ เพื่อพัฒนาหลักสูตรอบรมออนไลน์ด้านวัดผลประเมินผลวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาที่มี
คุณภาพตามมาตรฐาน
๖.๕ เพื่อพัฒนาข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนด เข้าคลังข้อสอบของ
ระบบการสอบออนไลน์
๖.๖ เพื่อพัฒนาข้อสอบประเมินการรู้เรื่อง (Literacy) ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และเผยแพร่ข้อสอบใน
ระบบสารสนเทศ
๗. เป้าหมาย
๗.๑ เชิงปริมาณ
(๑) รายงานการศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาของนักเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ จานวน ๑ รายงาน
(๒) รายงานการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับนานาชาติ
จานวน ๕ รายงาน
(๓) ข้อสอบวัดผลประเมินผลด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จานวน ๕ ฉบับ และข้อสอบในการประเมินและพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) จานวน ๒ ฉบับ
(๔) ข้อสอบการประเมินครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ จานวน ๒ ฉบับ
๗.๒ เชิงคุณภาพ
(๑) ได้ข้อเสนอแนะที่มีคุณภาพสามารถนาไปใช้ในการพัฒ นาข้อเสนอเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติการด้าน การ
จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาให้กับหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องสาหรับใช้เป็นกรอบทิศทางและ
แนวทางในการพั ฒ นาครูและบุ คลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่ องและมีคุณ ภาพซึ่งส่ งผลต่ อการพั ฒ นา
คุณภาพของผู้เรียน

๕

(๒) ได้ข้อสอบที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางฯ มีระดับความยากง่ายอย่าง
หลากหลาย และมีค่าอานาจจาแนกอยู่ในเกณฑ์ที่กาหนด สาหรับเตรียมไว้ให้นักเรียนทั้งระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาได้ฝึกฝนตนเอง
(๓) ได้ข้ อสอบประเมิ นการรู้ เรื่องด้ านวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ที่ มีคุ ณภาพ ส าหรับครูผู้ สอนและบุ คลากร
ทางการศึ ก ษาใช้ ในการฝึ ก ฝนนั ก เรีย นให้ ส ามารถน าความรู้แ ละทั ก ษะกระบวนการไปใช้ แ ก้ ปั ญ หาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง
๘. ระยะเวลาดาเนินการ
๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
๙. กิจกรรมทีด่ าเนินการภายในโครงการ
๙.๑ วิจัย วัดผล ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในประเทศ
๙.๒ วิจัย วัดผล ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีร่วมกับนานาชาติ
๙.๓ พัฒนาเครื่องมือวัดผลประเมินผลด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
๙.๔ พัฒนากรอบการประเมินและเครื่องมือประเมินผลผู้เรียนร่วมกับ Newton Fund
๙.๕ ประเมินครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
๙.๖ จัดทาข้อสอบในการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)
๙.๗ พัฒนาเครื่องมือวัดสาหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
๑๐. ผลการดาเนินงาน/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการ
๑๐.๑ อยู่ระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาของนักเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
๑๐.๒ ได้ผลการประเมินในโครงการศึกษาแนวโน้มการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ
หรือ TIMSS จัดโดย IEA เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของนักเรียน และ
โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ หรือ PISA ริเริ่มโดย OECD เพื่อประเมินคุณภาพของระบบการศึกษาของ
ประเทศต่าง ๆ ในการเตรียมความพร้อมให้เยาวชนมีศักยภาพสาหรับการแข่งขันในอนาคต และเผยแพร่ผลการวิจัยของ ๒
โครงการ ผ่านทางเว็บไซต์
๑๐.๓ อยู่ระหว่างดาเนินการพัฒนาข้อสอบวิทยาศาสตร์และคณิตสาสตร์เข้าคลังข้อสอบออนไลน์
๑๐.๔ อยู่ระหว่างจัดทาเครื่องมือการประเมินสาหรับโรงเรียนที่จัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบสะเต็มศึกษาระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
๑๐.๕ ได้ข้อสอบประเมินครูวิทยาศาสตร์และคณิตสาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๒ ฉบับ ประกอบด้วย ข้อสอบประเมิน
ครูวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๑ ฉบับ และข้อสอบประเมินครูคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๑ ฉบับ
๑๐.๖ อยู่ระหว่างจัดทาข้อสอบในการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)
๖

๑๐.๗ หารือร่วมกับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เกี่ยวข้องทั้งจากโรงเรียน มหาวิทยาลัย สทศ. สพฐ. และผู้เชี่ยวชาญด้านวัดผล
ประเมินผล ในการจัดทากรอบการพั ฒนาข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
เรียบร้อยแล้ว และได้ส่งมอบให้กับ สทศ. เพื่อประกาศให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบแล้ว และในขณะนี้อยู่ในระหว่างดาเนินการ
สร้างข้อสอบ ซึ่งมีกาหนดส่งมอบข้อสอบให้กับ สทศ. ในช่วงเดือนกันยายนและตุลาคม ๒๕๖๐ เพื่อดาเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป
๑๑. งบประมาณที่ได้รับ
๑๑.๑ งบประมาณที่ได้รับ จานวน ๑๔,๐๒๔,๐๐๐ บาท
๑๑.๒ งบประมาณที่ใช้ในไตรมาส จานวน ๒,๗๓๗,๘๓๒.๓๓ บาท
๑๑.๓ งบประมาณสะสม จานวน ๑๐,๗๐๗,๗๒๑.๗๙ บาท
๑๑.๔ แหล่งงบประมาณ เงินอุดหนุนงบประมาณจากรัฐบาล
๑๒. ปัญหา อุปสรรค
๑๓. แผนที่จะดาเนินการต่อไป
ดาเนินการวิจัยทั้งในประเทศและเข้าร่วมประเมินผลการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
ร่วมกับนานาชาติ ในรอบถัดไป เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
๑๔. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ
ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาสามารถใช้สื่อและองค์ความรู้ที่ได้รับการพัฒนาในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
นักเรียนให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นรวมทั้ง สสวท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนาข้อค้นพบและข้อมูลจากการ
วิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายและนาข้อมูลไปใช้ ในการพัฒนาหลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ ให้ เหมาะสมสอดคล้องกับ บริบทและสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่เป็นจริง อันจะส่งผลให้ นักเรียนมีความรู้
ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ระดับชาติและทัดเทียมกับนานาชาติ

๗

๑. ชื่อหน่วยงาน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
๒. ห้วงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ ๑ : เดือน ต.ค. ๕๙ - ธ.ค. ๕๙  ไตรมาสที่ ๒ : เดือน ม.ค. ๖๐ - มี.ค. ๖๐
 ไตรมาสที่ ๓ : เดือน เม.ย. ๖๐ - มิ.ย. ๖๐
 ไตรมาสที่ ๔ : เดือน ก.ค. ๖๐ - ก.ย. ๖๐
สถานะโครงการ  ยังไม่สิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแล้ว
๓. ชื่อโครงการ
ขับเคลื่อนสะเต็มศึกษา
๔. ความสอดคล้อง (โปรดทาเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)
๔.๑ ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
๔.๒  แผนงานพื้นฐาน
๔.๓ แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ......................................................................................................)
๕. หลักการและเหตุผล
สืบ เนื่ องจากปั ญ หาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยในปัจจุบันซึ่งมีหลายประการ
ที่สาคัญได้แก่ (๑) จานวนผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีลดลงในทุกระดับ (๒) การประเมินผลทั้งใน
ระดับประเทศ และระดับนานาชาติบ่งชี้ว่าการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในระดับโรงเรียนมีคุณภาพต่าโดยเฉลี่ย
และ (๓) การจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีไม่สนองความต้องการในการพัฒ นาเศรษฐกิจและ
สังคมของชาติ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ซึ่งต้องการกาลังคนที่มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการผลิตและการบริการที่มีการแข่งขันสูงในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic
Community – AEC) สสวท. จึงเล็งเห็นความจาเป็นเร่งด่วน ในการพัฒนาและสร้างกาลังคนให้มีความรู้และทักษะด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ดังกล่าวในการดารงชีวิตประจาวันและการ
ประกอบอาชีพ อีกทั้งมีทักษะที่พร้อมสาหรับโลกในศตวรรษที่ ๒๑
๘

๖. วัตถุประสงค์
๖.๑ เพื่อขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมในโรงเรียน โดยขยายผลการจัดการเรียนรู้สะเต็ม
ศึกษาในทุกภูมิภาค เพื่อให้เยาวชนสามารถคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาในการดารงชีวิตหรือประกอบอาชีพ
๖.๒ เพื่อ เสริม สร้างความร่ว มมื อระหว่างภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น ในการสนั บสนุ นกิจกรรมสะเต็มศึกษาของ
โรงเรียนและ สสวท.
๖.๓ เพื่อพัฒนาครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็ม
ศึกษา ตามแนวทางของ สสวท.
๖.๔ เพื่อสรรหา คัดเลือกและยกย่องเชิดชู บุคลากรและผลงานดีเด่นด้านสะเต็มศึกษา
๗. เป้าหมาย
๗.๑ เชิงปริมาณ
(๑) ศูนย์สะเต็มศึกษาภาค ๒๐ ศูนย์
(๒) รางวัลครูดีเด่น STEM Education สาหรับครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
จานวน ๓๑๔ รางวัล (ระดับประเทศ ๑๒ รางวัล ระดับจังหวัด ๗๗ รางวัล และระดับอาเภอ ๒๒๕ รางวัล)
(๓) กิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาสาหรับครูและนักเรียน ๓๙ กิจกรรม
(๔) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาและเครือข่าย ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ๑,๐๐๐ คน
๗.๒ เชิงคุณภาพ
(๑) โรงเรียนในเครือข่ายสะเต็มศึกษาที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๒) ครูดีเด่น STEM Education เป็นครูที่มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาการเรียนการสอนเชิงบูรณาการตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา และสามารถเป็นแบบอย่างแก่ครูผุ้สอนได้ใช้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์งานด้านการ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
(๓) กิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษามีคุณภาพ ได้รับการยอมรับจากครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี
๘. ระยะเวลาดาเนินการ
๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
๙. กิจกรรมที่ดาเนินการภายในโครงการ
๙.๑ บริหารจัดการศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติ
๙.๒ เชิดชูหน่วยงานครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นเครือข่ายสะเต็มศึกษา
๙.๓ พัฒนาและส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา สาหรับครูและนักเรียน
๙.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยเครือข่าย ตามแนวทาง
สะเต็มศึกษา
๙

๙.๕ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาและเครือข่าย ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
๙.๖ ประชาสัมพันธ์ การสื่อสาร และการสร้างความตระหนักด้านสะเต็มศึกษา
๙.๗ วิจัย ติดตามและประเมินผลสะเต็มศึกษาแห่งชาติ
๙.๘ เผยแพร่โครงงานสะเต็มศึกษาดีเด่นระดับนานาชาติ
๙.๙ คัดเลือกโครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษา
๙.๑๐ พัฒนาและจัดทาชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษาด้านพลังงาน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
๑๐. ผลการดาเนินงาน / ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการ
๑๐.๑ บริหารจัดการและสนับสนุนศูนย์สะเต็มศึกษาภาคและศูนย์เครือข่ายสะเต็มศึกษา
ขับเคลื่อนและขยายเครือข่ายสะเต็มศึกษาผ่านศูนย์สะเต็มศึกษาภาค ๑๓ ศูนย์ โรงเรียนต้นแบบสะเต็มศึกษา ๙๑
โรงเรียน โรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา ๕,๙๖๑ โรงเรียน (สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ๒,๒๕๐
โรงเรียน สังกัดสานักงานสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ๑๕๔ โรงเรียน สังกัด (อปท.) ๑๕๕ โรงเรียน
สังกัด (กทม.) ๔๑ โรงเรียน สังกัด กศน. ๑๙ โรงเรียน และโรงเรียนประชารัฐ ๓,๓๔๒ โรงเรียน) และมหาวิทยาลัย ๙ เครือข่าย
(มหาวิทยาลัยราชภัฎ ๒๖ แห่ง และมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงสะเต็มศึกษา ๑๓ แห่ง)
๑๐.๒ เชิดชูหน่วยงานครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นเครือข่ายสะเต็มศึกษา
เชิดชูเกียรติครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยให้รางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย
(Thailand STEM Education Teacher Awards) เพื่ อเป็ นการยกย่ องเชิ ดชู เกี ยรติ ครูและเป็ นแบบอย่างที่ ดี แก่ครูผู้ สอนทั่ ว
ประเทศ ได้ใช้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์งานด้านการเรียนการสอนที่มีประสิทธิผลต่อไป โดยมีครูที่ได้รับรางวัล จานวน ๙ คน
๑๐.๓ พัฒนาและส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา สาหรับครูและนักเรียน
จั ดงาน “STEM Showcase” เพื่ อจั ดแสดงโครงงานสะเต็ มศึ กษาดี เด่ นระดั บนานาชาติ โดยคั ดเลื อกโครงงาน
วิทยาศาสตร์ที่ผ่านการประกวดระดับนานาชาติที่เข้าข่ายโครงงานสะเต็มศึกษา และเป็นตัวอย่างที่ดีในการใช้สะเต็มศึ กษาเข้ามา
บูรณาการในการเรียนรู้ และที่สาคัญสามารถแก้ปัญหาที่พบเห็น หรือเกิดขึ้นในชุมชนและในชีวิตประจาวัน นามาจัดแสดงและ
เผยแพร่เป็นตัวอย่างให้แก่นักวิชาการของ สสวท. ครูผู้สอน และวิทยากรในเครือข่าย สสวท. ได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
กิจกรรมที่มีจุดเริ่มต้นมาจากการคิดแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวันได้อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนการนาไปเผยแพร่
ให้แก่ครูผู้สอนอื่น ๆ ได้ต่อไป
๑๐.๔ พัฒนานักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
พั ฒ นาผู้ น าการเรี ย นการสอนสะเต็ มเพื่ อเตรี ยมความพร้ อมสู่ ส ายอาชี พ (Instructional Leadership in STEM
Education for Skilled Ready Workforce : VSTEM) ร่วมกับ มูลนิธิเทมาเส็ก สถาบันการศึกษาแห่งชาติสิงคโปร์ และสานักงาน
เลขาธิการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยคัดเลือกและอบรมครู อาจารย์และนักวิชาการที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
และตอนปลายในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถาบันอาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัยราชภัฎหรือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ให้เป็นผู้นาการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้แนวทางสะเต็มจัดการเรียนการสอน ทั้งในระบบการศึกษาขั้น
๑๐

พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายและระบบอาชีวศึกษา ซึ่งได้จัดประชุมปฏิบัติการในหัวข้อ Understanding
STEM Education and its impact on Technological Change เพื่อสร้างผู้นาทางเรียนการสอนสะเต็มศึกษา จานวน ๑๔๐ คน
(Leaders in STEM Education; LD) รวมทั้ งสร้ างความตระหนั กถึ งความส าคั ญ ของการเรียนการสอนแบบสะเต็ มศึ กษา
โดยเฉพาะผู้นาสถานศึกษา และสร้างความเข้าใจที่ตรงกันต่อเป้าหมายในการร่วมโครงการ
๑๑. งบประมาณที่ได้รับ
๑๑.๑ งบประมาณที่ได้รับ จานวน ๔๑,๐๕๖,๖๐๐ บาท
๑๑.๒ งบประมาณที่ใช้ในไตรมาส จานวน ๕,๙๕๔,๘๕๔.๗๑ บาท
๑๑.๓ งบประมาณสะสม จานวน ๑๔,๓๙๕,๓๒๑.๕๓ บาท
๑๑.๔ แหล่งงบประมาณ ได้รับอุดหนุนงบประมาณจากรัฐบาล
๑๒. ปัญหา อุปสรรค
๑๓. แผนที่จะดาเนินการต่อไป
ขยายให้ครบทุกโรงเรียน ภายในปี ๒๕๖๔
๑๔. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ
๑๔.๑ ประเทศไทยมีศักยภาพเพิ่มขึ้นในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาในโรงเรียน โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา วิทยากร และนักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถเพิ่มขึ้น
๑๔.๒ นโยบายสะเต็มศึกษาของประเทศ ได้รับการขยายผลดาเนินการครอบคลุมทุกจังหวัด

๑๑

๑. ชื่อหน่วยงาน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
๒. ห้วงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ ๑ : เดือน ต.ค. ๕๙ - ธ.ค. ๕๙
 ไตรมาสที่ ๒ : เดือน ม.ค. ๖๐ - มี.ค. ๖๐
 ไตรมาสที่ ๓ : เดือน เม.ย. ๖๐ - มิ.ย. ๖๐
 ไตรมาสที่ ๔ : เดือน ก.ค. ๖๐ - ก.ย. ๖๐
สถานะโครงการ  ยังไม่สิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแล้ว
๓. ชื่อโครงการ
พัฒนาและขยายบริการของศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
(IPST Learning Space) ที่เชื่อมโยงในระดับประเทศและนานาชาติ
๔. ความสอดคล้อง (โปรดทาเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)
๔.๑ ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
๔.๒  แผนงานพื้นฐาน
๔.๓ แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ......................................................................................................)
๕. หลักการและเหตุผล
ปั จจุบั นสั งคมไทยได้ก้าวเข้าสู่สั งคมแห่ งภูมิปั ญญาและการเรียนรู้ หน่วยงานทางด้านการศึกษาจาเป็นที่จะต้อง
ส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณภาพและมีศักยภาพในการเรียนรู้ เพื่อให้สามารถก้าวทั นกับสังคมโลกที่กาลังเปลี่ยนแปลงอย่าง
ต่อเนื่อง ยิ่งไปกว่านั้น เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เข้ามามีบทบาทที่สาคัญในการพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะการเรียนรู้แบบออนไลน์ ที่สามารถตอบสนองการเรียนรู้ได้
ทุกรูปแบบ ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองโดยไม่จากัดเวลาและสถานที่
ทาให้การเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น

๑๒

๖. วัตถุประสงค์
๖.๑ เพื่อพัฒนา เผยแพร่และให้บริการ หลักสูตร สื่อ กระบวนการจัดการเรียนรู้ และองค์ความรู้ ของ สสวท. ในรูปแบบดิจิทัล
๖.๒ เพื่อให้ครู นั กเรียน บุ คลากรทางการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงหลั กสู ตร สื่อ กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ และองค์ความรู้ของ สสวท. ในรูปแบบดิจิทัล ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทุกที่ทุกเวลา
๖.๓ เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาล
๗. เป้าหมาย
๗.๑ เชิงปริมาณ
(๑) ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัล (IPST Learning Space) ของ สสวท. ๑ ศูนย์
(๒) แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในประเทศไทย โดยมีความสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี ๖ แหล่งเรียนรู้
(๓) หลักสูตร สื่อ กระบวนการจัดการเรียนรู้ และองค์ความรู้ของ สสวท. ในรูปแบบดิจิทัล ที่เผยแพร่ผ่านระบบ
ออนไลน์เพิ่มขึ้น ๓๖๐ รายการ
(๔) โมบายล์แอปพลิเคชั่น เพื่อการเผยแพร่ และให้บริการการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี ๓ รายการ
๗.๒ เชิงคุณภาพ
(๑) ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้บริหารโรงเรียน และบุคคลทั่วไป สามารถเข้าใช้งานระบบต่าง ๆ ของศูนย์เรียนรู้ดิจิทัล
(IPST Learning Space) รวมทั้งสามารถเข้าถึงสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ ตลอดจนมีความเข้าใจวัตถุประสงค์ในการ
ส่งเสริมการเรียนรู้
(๒) ระบบแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ที่ประกอบด้วยกิจกรรมการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ที่สอดคล้องตามหลักสูตร
และบูรณาการในวิชาอื่น ๆ
(๓) หน่วยงานของ สสวท. สามารถสร้างและเผยแพร่เนื้อหาที่เป็นประโยชน์ทางด้านการศึกษา
(๔) การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีประสิทธิภาพผ่านการใช้แอปพลิเคชั่น
(๕) นวัตกรรมด้านดิจิทัล ที่สามารถนาไปใช้จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
๘. ระยะเวลาดาเนินการ
๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
๙. กิจกรรมที่ดาเนินการภายในโครงการ
๙.๑ การพัฒนาและปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลฯ
๙.๒ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ออนไลน์
๙.๓ การพัฒนาแอปพลิเคชัน่ สาหรับการจัดการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สาหรับอุปกรณ์พกพา
๑๓

๑๐. ผลการดาเนินงาน/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการ
พัฒ นาและขยายบริการของศูนย์เรียนรู้ดิจิทัล (IPST Learning Space) เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ที่รองรับ
การยกระดับคุณภาพการศึกษา ขยายโอกาสและเพิ่มความเท่าเทียมในการเรียนรู้ โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนที่ใช้อินเทอร์เน็ต
สามารถเข้าถึงสื่อที่ได้มาตรฐาน คัดกรองคุณภาพและความถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญ สอดคล้องกับหลักสูตรในโรงเรียน
ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แบ่งปันประสบการณ์และเรียนรู้ร่วมกันได้ โดยไม่มีข้อจากัดทั้งเวลา สถานที่ ค่าใช้จ่าย
ผ่านเว็บไซต์ http://learningspace.ipst.ac.th ประกอบด้วย ๕ ระบบหลัก
 ระบบอบรมครู: Teacher Professional Development System เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพครูทั้งด้านเนื้อหาและเทคนิคการสอน
 ระบบการสอบออนไลน์ : Online Testing System เป็ น ระบบที่ ให้ บ ริ ก ารครู นั ก เรี ย น และ
ผู้ส นใจในการท าแบบทดสอบความรู้ทั้งในส่ วนของข้อสอบตามหลั กสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้อสอบแข่งขัน
โครงการต่าง ๆ และข้อสอบโครงการ PISA (Programme for International Student Assessment)
 ระบบคลังความรู้: SciMath.org เป็นแหล่งรวบรวมสื่อการเรียนการสอนหลากหลายประเภท เนื้อหา
ถูกต้องตามหลักวิชาการและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ที่สนับสนุนให้ครู นักเรียน และบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาหา
ความรู้ได้ด้วยตนเอง
 ระบบการเรียนรู้ร่วมกัน: Collaborative Learning เป็นชุมชนออนไลน์ที่เสริมสร้างการเรียนรู้
ร่วมกัน ผ่านกระดานสนทนาถามตอบวิทย์ คณิ ต เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ แบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์
 ระบบสานักพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์: e-Publishing เป็นระบบที่อานวยความสะดวกในการสร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีมาตรฐาน สวยงาม สามารถเพิ่มสื่อมัลติมีเดียและสามารถแก้ไขหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามความต้องการ

(IPST Learning Space)

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
๑๔

จากการรวบรวมสถิติการใช้งานศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลฯ ในภาพรวม พบว่ามีจานวนผู้ใช้บริการระบบต่าง ๆ เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง และผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับดี
๑๑. งบประมาณที่ได้รับ
๑๑.๑ งบประมาณที่ได้รับ จานวน ๑๙,๓๓๑,๓๐๐ บาท
๑๑.๒ งบประมาณที่ใช้ในไตรมาส จานวน ๕,๔๙๗,๔๕๐.๓๙ บาท
๑๑.๓ งบประมาณสะสม จานวน ๑๓,๕๔๔,๘๔๘.๐๕ บาท
๑๑.๔ แหล่งงบประมาณ เงินอุดหนุนงบประมาณจากรัฐบาล
๑๒. ปัญหา อุปสรรค
๑๓. แผนที่จะดาเนินการต่อไป
ขยายผลการเข้าใช้สื่อให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
๑๔. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ
ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาหลักสูตร สื่อ กระบวนการจัดการเรียนรู้ และ
องค์ความรู้ของ สสวท. ในรูปแบบดิจิทัลไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

๑๕

๑. ชื่อหน่วยงาน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
๒. ห้วงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ ๑ : เดือน ต.ค. ๕๙ - ธ.ค. ๕๙
 ไตรมาสที่ ๒ : เดือน ม.ค. ๖๐ - มี.ค. ๖๐
 ไตรมาสที่ ๓ : เดือน เม.ย. ๖๐ - มิ.ย. ๖๐
 ไตรมาสที่ ๔ : เดือน ก.ค. ๖๐ - ก.ย. ๖๐
สถานะโครงการ  ยังไม่สิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแล้ว
๓. ชื่อโครงการ
พัฒนาความรู้และทักษะครู ศึกษานิเทศก์และผู้บริหารในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี
๔. ความสอดคล้อง (โปรดทาเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)
๔.๑ ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนา
ประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
๔.๒  แผนงานพื้นฐาน
๔.๓ แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ......................................................................................................)
๕. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาครูเป็นปัจจัยสาคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การปฏิรูปครูโดยยกฐานะวิชาชีพครูให้เป็น
วิชาชีพชั้นสูง โดยมีเป้าหมายมุ่งเน้นการผลิตและการพัฒนาครูให้มีคุณภาพทัดเทียมนานาชาติจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ควร
ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีทักษะการเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิจัยและ
การเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสังคมครูเพื่อศิษย์อย่างจริงจัง เพื่อส่งผลต่อการยกระดับ
คุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีความพร้อมในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑

๑๖

๖. วัตถุประสงค์
๖.๑ เพื่อสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความ
เข้าใจ และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานและตามแนวทางสะเต็มศึกษา ตั้งแต่ ระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
๖.๒ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้มีความรู้ ความ
เข้าใจ และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานและตามแนวทางสะเต็มศึกษา ตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดยเฉพาะครูผู้ช่วยหรือครูบรรจุใหม่ และครูจบไม่ตรงวุฒิ ในโรงเรียนขยายโอกาส ทั้งระบบการอบรมครูโดยตรง
และระบบการอบรมทางไกลและออนไลน์
๗. เป้าหมาย
๗.๑ เชิงปริมาณ
(1) วีดิทัศน์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ จานวน ๔๐ ตอน
(2) ครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้รับการพัฒนา ๑,๘๐๐ คน
๗.๒ เชิงคุณภาพ
(1) สื่อวีดิทัศน์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตสาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ สามารถพัฒนา
ให้ครูผู้สอนโรงเรียนขนาดเล็กทุกสังกัดมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระและสามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มุ่งเน้นกระบวนการคิด
วิเคราะห์และการแก้ปัญหา
(2) ครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่เข้ารับการพัฒนา มี
ความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีระดับปฐมวัยถึง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรของ สสวท. อย่างมีประสิทธิภาพ
๘. ระยะเวลาดาเนินการ
๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
๙. กิจกรรมที่ดาเนินการภายในโครงการ
๙.๑ พัฒนาวีดิทัศน์ เพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
๙.๒ พัฒนาหลักสูตรอบรมครูคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาร่วมกับ ORIGO Education Thailand
๙.๓ พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
๑๐. ผลการดาเนินงาน / ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการ
๑๐.๑ พัฒนาวีดิทัศน์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ จานวน ๔๙ ตอน
๑๐.๒ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ๓,๐๙๖ คน
๑๗

๑๑. งบประมาณที่ได้รับ
๑๑.๑ งบประมาณที่ได้รับ จานวน ๓๓,๑๔๐,๙๕๐ บาท
๑๑.๒ งบประมาณที่ใช้ในไตรมาส จานวน ๕,๖๘๙,๒๗๒.๑๐ บาท
๑๑.๓ งบประมาณสะสม จานวน ๑๘,๒๕๘,๗๒๓.๒๗ บาท
๑๑.๔ แหล่งงบประมาณ เงินอุดหนุนงบประมาณจากรัฐบาล
๑๒. ปัญหา อุปสรรค
๑๓. แผนที่จะดาเนินการต่อไป
พัฒนาความรู้และทักษะครู ศึกษานิเทศก์และผู้บริหารในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี ในทุกระดับชั้น เพื่อเร่งยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยเร่งรัดพัฒนา
คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานสามารถจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้อย่างมีคุณภาพ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
๑๔. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามวิทยฐานะและตามกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับ
ปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ผ่านการพัฒนา มีความรู้ ความสามารถในการจัด กิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและตามแนวทางสะเต็มศึกษา

๑๘

๑. ชื่อหน่วยงาน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
๒. ห้วงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ ๑ : เดือน ต.ค. ๕๙ - ธ.ค. ๕๙
 ไตรมาสที่ ๒ : เดือน ม.ค. ๖๐ - มี.ค. ๖๐
 ไตรมาสที่ ๓ : เดือน เม.ย. ๖๐ - มิ.ย. ๖๐
 ไตรมาสที่ ๔ : เดือน ก.ค. ๖๐ - ก.ย. ๖๐
สถานะโครงการ  ยังไม่สิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแล้ว
๓. ชื่อโครงการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามโครงการในพระราชดาริ
๔. ความสอดคล้อง (โปรดทาเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)
๔.๑ ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนา
ประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
๔.๒  แผนงานพื้นฐาน
๔.๓ แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ......................................................................................................)
๕. หลักการและเหตุผล
สสวท. เป็นหน่วยงานหนึ่งที่เข้าร่วมดาเนินงานพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามโครงการในพระราชดาริและโครงการ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได้ดาเนินงาน ๓ กิจกรรมหลัก ดังนี้ ๑) การ
พัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียนโครงการพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เพื่ อเพิ่ มพู นศั กยภาพด้ านวิชาการแก่ครูโรงเรียนในท้องถิ่นทุ รกั นดารและสนั บสนุ น วัสดุ อุปกรณ์
ประกอบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลการศึ กษาของนักเรียนในโรงเรียนโครงการ
พระราชดาริสูงขึ้น ๒) การพัฒนาครูแกนนาและบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยเพื่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวโครงการ
พระราชดาริบ้ านนั กวิทยาศาสตร์ น้ อยและแนวทางสะเต็มศึกษา เพื่อให้ นักเรียนไทยได้พั ฒ นาความรู้ ความสามารถ
สติปัญญาและนามาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศชาติ และ ๓) การพัฒ นาครูแกนนาและบุคลากรทางการ
๑๙

ศึกษาของโรงเรีย นวังไกลกังวล เพื่อเป็ น ต้น แบบที่มีคุณ ภาพในการจัดการเรียนรู้วิท ยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ให้ กับ
นักเรียนในโรงเรียนปลายทางอีก ๑๕,๐๐๐ โรงเรียน ได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ สติปัญญา ทัดเที ยมโรงเรียนทั่วไป
ของประเทศ
๖. วัตถุประสงค์
๖.๑ เพื่อสนับสนุนทรัพยากรที่จาเป็นต่อการจัดการเรียนรู้แก่โรงเรียนพระราชดาริและโรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดาร
๖.๒ เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนพระราชดาริ และโรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดารให้มี
ศักยภาพในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
๖.๓ เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวังไกลกังวล ให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
๗. เป้าหมาย
๗.๑ เชิงปริมาณ
(๑) สื่อการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสะเต็มศึกษา ๓ ชุด
(๒) ครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนา ๒,๓๐๐ คน
๗.๒ เชิงคุณภาพ
(๑) สื่อการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสะเต็มศึกษา สามารถนาไปใช้เป็นแนวทางในการสอนได้จริง เน้น
การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
(๒) ครูในโรงเรียนพระราชดาริและโรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดาร ที่ได้รับการพัฒนาจาก สสวท. มีความรู้ความ
เข้าใจทักษะปฏิบัติในเนื้อหาสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สามารถจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนให้ กับ นั กเรี ยน โดยส่ งเสริมให้ ผู้ เรียนได้พัฒ นากระบวนการสืบ เสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์
กระบวนการคิด และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
๘. ระยะเวลาดาเนินการ
๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
๙. กิจกรรมที่ดาเนินการภายในโครงการ
๙.๑ พัฒนาครูในโรงเรียนในโครงการพระราชดาริฯ
๙.๒ พัฒนาครูแกนนาและบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยเพื่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวโครงการพระราชดาริบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยและแนวทางสะเต็มศึกษา
๙.๓ พัฒนาครูในโรงเรียนไกลกังวลด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
๙.๔ พัฒนาโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว

๒๐

๑๐. ผลการดาเนินงาน/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการ
๑๐.๑ ได้สื่อการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสะเต็มศึกษา ๔ ชุด
๑๐.๒ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ๑,๙๒๒ คน
๑๑. งบประมาณที่ได้รับ
๑๑.๑ งบประมาณที่ได้รับ จานวน ๑๔,๘๐๔,๐๐๐ บาท
๑๑.๒ งบประมาณที่ใช้ในไตรมาส จานวน ๘,๓๒๒,๔๙๐.๒๕ บาท
๑๑.๓ งบประมาณสะสม จานวน ๑๑,๙๐๒,๑๔๒.๙๙ บาท
๑๑.๔ แหล่งงบประมาณ เงินอุดหนุนงบประมาณจากรัฐบาล
๑๒. ปัญหา อุปสรรค
๑๓. แผนที่จะดาเนินการต่อไป
ขยายผลให้ครอบคลุมมากขึ้น
๑๔. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ
๑๔.๑ ครูในโรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนพระปริยัติธรรม โรงเรียน ตชด. โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครอง
ท้องถิ่น (ระดับปฐมวัย) โรงเรียนในพื้นที่ ๖ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนวังไกลกังวลและโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง
จานวนเพิ่มขึ้น สามารถจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็ม
ศึกษา ตามแนวทางของ สสวท.
๑๔.๒ นักเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่น ทุ รกันดาร โรงเรียนพระปริยัติธรรม โรงเรียน ตชด. โรงเรียนในสังกัดองค์กร
ปกครองท้องถิ่น (ระดับปฐมวัย) โรงเรียนในพื้นที่ ๖ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนวังไกลกังวลและโรงเรียนในพื้นที่
ใกล้เคียง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีสูงขึ้น

๒๑

๑. ชื่อหน่วยงาน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
๒. ห้วงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ ๑ : เดือน ต.ค. ๕๙ - ธ.ค. ๕๙
 ไตรมาสที่ ๒ : เดือน ม.ค. ๖๐ - มี.ค. ๖๐
 ไตรมาสที่ ๓ : เดือน เม.ย. ๖๐ - มิ.ย. ๖๐
 ไตรมาสที่ ๔ : เดือน ก.ค. ๖๐ - ก.ย. ๖๐
สถานะโครงการ  ยังไม่สิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแล้ว
๓. ชื่อโครงการ
ยกระดับการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี เพื่อยกระดับสู่มาตรฐานสากล
๔. ความสอดคล้อง (โปรดทาเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)
๔.๑ ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
๔.๒  แผนงานพื้นฐาน
๔.๓ แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ......................................................................................................)
๕. หลักการและเหตุผล
ในการยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จาเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความสามารถและมี
ทักษะเพีย งพอ รวมทั้งต้องมี กาลังคนเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสัดส่ วนที่พ อเหมาะ นอกจากนี้การที่
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (กวทน.) ได้กาหนดเป้าหมายไว้ว่าจะเพิ่มจานวน
บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาให้เป็น ๑๕ คน/ปี/ประชากร ๑๐,๐๐๐ คนภายในปี ๒๕๖๐ เนื่องจากการพัฒนาศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์จะต้องใช้เวลา แต่มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพสูงมาเป็นฐานในการ
ขับเคลื่อน ซึ่งบุคลากรเหล่านี้ควรจะต้องได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง ด้วยวิธีการจัดการเรียนการสอนที่
เหมาะสมกับ ความสามารถด้ านร่ างกาย สมองและจิ ต ใจผู้ เรีย นโดยเฉพาะอย่ างยิ่ งกลุ่ ม ที่ มี ความสามารถพิ เศษด้ าน
วิทยาศาสตร์ ซึ่งการดาเนินการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถที่ สสวท. ดาเนินการอยู่อาจไม่เพียงพอหรือไม่ทันต่อการ
๒๒

เปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการขยายฐานการพัฒนาการศึกษา หลักสูตร รูปแบบการศึกษา
และขยายผลการจัดกิจกรรมที่จัดให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไปยังนักเรียนที่มี
ความสนใจและกระจายตัวอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ให้ได้รับการพัฒนาเช่นเดียวกัน
๖. วัตถุประสงค์
๖.๑ เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพและเสริ ม สร้ างความรู้ ความสามารถของเยาวชนให้ เป็ น ผู้ มี ค วามสามารถพิ เศษด้ า น
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นการเพิ่มทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง นาไปสู่
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
๖.๒ เพื่ อ สร้ า งและพั ฒ นานั ก วิ ท ยาศาสตร์ และบุ ค ลากรทางการวิ จั ย ที่ จ ะเป็ น ก าลั งส าคั ญ ในการสร้ างสรรค์
องค์ความรู้จากการวิจัยและพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
๖.๓ เพื่อสรรหาและคัดเลือกเยาวชนเข้าโครงการ พสวท. โครงการ สควค. โครงการโอลิมปิกวิชาการและพัฒ นา
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวมทั้งการส่งนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษเข้าร่วมแข่งขันระดับ
นานาชาติ
๖.๔ เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับศูนย์โรงเรียนและมหาวิทยาลัยในโครงการทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
ในการพั ฒ นานั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาผู้ มี ค วามสามารถพิ เศษและครู ผู้ มี ค วามสามารถพิ เศษด้ า นวิ ท ยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
๗. เป้าหมาย
๗.๑ เชิงปริมาณ
(๑) ผู้มีความสามารถพิเศษในโครงการ พสวท. ได้รับการพัฒนาและส่งเสริม จานวน ๑,๒๐๐ คน
(๒) นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนที่มีโครงการห้องเรียนพิเศษได้รับการพัฒนาและส่งเสริม จานวน ๗๖ คน
(๓) นักเรียนในโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกวิชาการระหว่าง
ประเทศ ได้รับการพัฒนา จานวน ๒๐๐ คน
(๔) นักเรียนในโครงการพัฒนาและขยายผลอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สาหรับเยาวชน ได้รับ
การพัฒนา จานวน ๔,๐๐๐ คน
(๕) เจ้าภาพจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่ ครั้งที่ ๔๙ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในประเทศไทย
๗.๒ เชิงคุณภาพ
(๑) นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ได้รับการพัฒนามีความสามารถและศักยภาพเทียบมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น
(๒) นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับการคัดเลือกและพัฒนาด้วยหลักสูตร สื่อ กิจกรรมเสริมพิเศษ ได้อย่าง
เหมาะสม
๘. ระยะเวลาดาเนินการ
๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
๒๓

๙. กิจกรรมที่ดาเนินการภายในโครงการ
๙.๑ พัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (พสวท.)
๙.๒ พัฒนาและส่งเสริมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนที่มีโครงการห้องเรียนพิเศษ
๙.๓ พัฒนานักเรียนและจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ
๙.๔ พัฒนาและขยายผลอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สาหรับเยาวชน
๙.๕ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่ ครั้งที่ ๔๙ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในประเทศไทย
๙.๖ ขับเคลื่อนและยกระดับผลงานวิจัยบัณฑิต พสวท. สู่สาธารณชน
๑๐. ผลการดาเนินงาน / ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการ
๑๐.๑ พัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)
 คัดเลือกนั กเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ารับทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้ มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ ๔) เข้าศึกษาใน
โรงเรียนของศูนย์ พสวท. ทั้ง ๑๐ แห่ง จานวน ๖๒ คน และระดับอุดมศึกษาในประเทศ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยของศูนย์ พสวท.
ทั้ง ๑๐ แห่ง อยู่ระหว่างดาเนินการคัดเลือก รวมทั้งจัดกิจกรรมเสริมวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพและปลูกฝังการเป็นนักวิจัย
ได้แก่ จัดประชุมวิชาการระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปฐมนิเทศผู้รับทุนต่างปะเทศ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
จัดค่ายวิทยาศาสตร์ฤดูร้อนระดับอุดมศึกษา และจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์เพื่อเยาวชน
 สนับสนุ นทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) จานวน
๑,๕๓๑ ทุน
๑๐.๒ พัฒนาและส่งเสริมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนที่มีโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
 คัดเลื อกนั กเรีย นเป็ น ผู้ แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมนานาชาตินักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ ๒๔
(International Conference of Young Scientists : ICYS) และเข้าร่วมการแข่งขัน ณ เมือง Stuttgart สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี จานวน ๖ คน โดยผู้แทนประเทศไทยได้รับรางวัล ดังนี้ (๑) การนาเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์แบบบรรยาย (oral
presentation) ๕ เหรียญทองแดง (๒) การนาเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์แบบโปสเตอร์ (poster presentation) ๑ เหรียญ
เงิน และ ๒ เหรียญทองแดง
 คัดเลือกนักเรียนเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๓ (International
Young Physicists’ Tournament : IYPT) จานวน ๕ คน
๑๐.๓ จัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โอลิมปิกระหว่างประเทศ
 คัดเลือกนั กเรียนเข้าโครงการจัดส่ งผู้ แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โอลิ มปิ กระหว่าง
ประเทศ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ใน ๗ สาขาวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์โลกและ
๒๔

อวกาศ และดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ ๒๑๐ คน เพื่อพัฒนาความสามารถทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และอยู่ระหว่าง
เตรียมจัดส่งนักเรียนที่เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ๓๒ คน
 สนับสนุนทุนการศึกษาโอลิมปิกวิชาการสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร์ (ทุนโอลิมปิก) ๒๒๕ ทุน
๑๐.๔ พัฒนาและขยายผลอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สาหรับเยาวชน
 คัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
ซึ่งมีนักเรียนที่สนใจเข้าสมัครสอบแข่งขัน จานวน ๑๕๘,๐๕๔ คน โดยมีนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการฯ
(สอบคัดเลือกรอบที่ ๑) จานวน ๔,๒๓๖ คน และมีการสอบคัดเลือกนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการฯ เข้ารับ
เหรียญรางวัล (สอบคัดเลือกรอบที่ ๒) จานวน ๔๑๐ คน รวมทั้งจัดค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนที่ได้รับ
เหรียญรางวัลชั้ นประถมศึกษาปี ที่ ๓ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่ งชาติ (อพวช.) และค่ายวิทยาศาสตร์และ
คณิ ตศาสตร์ให้ กับ นั กเรี ย นที่ ได้ รับ เหรี ย ญรางวัล ชั้ นประถมศึ กษาปี ที่ ๖ ณ บ้ านวิท ยาศาสตร์สิ รินธร สถาบั น พั ฒ นา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อช่วยจุดประกายความรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเป็นแรงบันดาลใจ
ที่จะนาความรู้ไปปรับใช้ในการเรียน รวมทั้งได้ฝึกปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทุกแขนง ซึ่งประสบการณ์บางอย่างนักเรียนยังไม่
สามารถเรียนรู้ได้โดยตรงจากห้องเรียนในโรงเรียนของตนเองได้
จานวนนักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัล
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
นักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัล (คน)
วิชา/ระดับชั้น
เหรียญ เหรียญ
เหรียญ
รวม
ทอง
เงิน
ทองแดง
วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
๑๖
๓๑
๕๔
๑๐๑
วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
๑๗
๓๔
๔๙
๑๐๐
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
๑๔
๒๙
๖๕
๑๐๘
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
๑๕
๓๒
๕๔
๑๐๑
รวม
๖๒
๑๒๖
๒๒๒
๔๑๐
๑๐.๕ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่ ครั้งที่ ๔๙ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในประเทศไทย
เตรียมจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๔๙ (International Chemistry Olympiad : IChO)
ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม โดยสถาบันส่งเสริม
๒๕

การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์
ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) สมาคมเคมี
แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และสถาบันการศึกษา
ต่าง ๆ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงเจริญ
พระชนมายุ ๖๐ พรรษา ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และเพื่อเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณของประเทศให้นานาชาติได้รับ
ทราบและเป็นที่ยอมรับทางวิชาการมากยิ่งขึ้น อันจะก่อประโยชน์ต่อประเทศ และชาวไทยโดยส่วนรวมต่อไป
๑๑. งบประมาณที่ได้รับ
๑๑.๑ งบประมาณที่ได้รับ
งบดาเนินการ จานวน ๑๔๒,๘๐๖,๔๐๐ บาท ทุนการศึกษา จานวน ๙๐๙,๔๘๙,๖๐๐ บาท
๑๑.๒ งบประมาณที่ใช้ในไตรมาส
งบดาเนินการ จานวน ๓๗,๑๓๑,๖๓๘.๔๔ บาท ทุนการศึกษา จานวน ๕๙,๓๓๐,๖๕๕.๗๙ บาท
๑๑.๓ งบประมาณสะสม
งบดาเนินการ จานวน ๑๒๗,๔๒๙,๗๙๔.๗๓ บาท ทุนการศึกษา จานวน ๘๔๓,๐๖๘,๙๕๙.๒๕ บาท
๑๑.๔ แหล่งงบประมาณ เงินอุดหนุนงบประมาณจากรัฐบาลและเงินกองทุน สสวท.
๑๒. ปัญหา อุปสรรค
๑๓. แผนที่จะดาเนินการต่อไป
๑๔. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ
๑๔.๑ เยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามเกณฑ์ของ สสวท.
และแนวทางสากลมีจานวนเพิ่มขึ้น
๑๔.๒ ประเทศไทยมีเยาวชนผู้ได้รับรางวัลการแข่งขันความสามารถพิเศษและอัจฉริยภาพระดับนานาชาติเท่ากับ
จานวนที่ส่งเข้าร่วมแข่งขัน
๑๔.๓ ประเทศไทยมีครูผู้มีความสามารถพิเศษตามเกณฑ์ของ สสวท. ในจานวนเพิ่มขึ้น

๒๖

๑. ชื่อหน่วยงาน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
๒. ห้วงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ ๑ : เดือน ต.ค. ๕๙ - ธ.ค. ๕๙
 ไตรมาสที่ ๒ : เดือน ม.ค. ๖๐ - มี.ค. ๖๐
 ไตรมาสที่ ๓ : เดือน เม.ย. ๖๐ - มิ.ย. ๖๐
 ไตรมาสที่ ๔ : เดือน ก.ค. ๖๐ - ก.ย. ๖๐
สถานะโครงการ  ยังไม่สิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแล้ว
๓. ชื่อโครงการ
พัฒนาและส่งเสริมการผลิตครูผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)
๔. ความสอดคล้อง (โปรดทาเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)
๔.๑ ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
๔.๒  แผนงานพื้นฐาน
๔.๓ แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ......................................................................................................)
๕. หลักการและเหตุผล
ด้วยคณะกรรมการกาหนดนโยบายการดาเนินงานพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการ โดย สสวท. ปรับรูปแบบการดาเนินงาน และจานวนทุนการผลิตครูโครงการ
สควค. ระยะที่ ๓ ด้วยการขยายฐานการผลิตจากเดิมรับเพียงระดับปริญญาโท เป็นการรับในระดับปริญญาตรี เพื่อศึกษาในคณะ
วิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ชั้นปีที่ ๑ ถึง ๔ และเปิดรับบุคคลทั่วไปที่กาลังศึกษา หรือสาเร็จการศึกษาแล้วไม่เกิน ๓ ปี ในหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) รวมถึงครุศาสตรบัณฑิต ศึกษาในหลักสูตรปริญญาโททางการศึกษา
และวิทยาศาสตรศึกษา หรือคณิตศาสตรศึกษา ตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และคุรุสภาจานวน ปี
ละ ๕๘๐ ทุ น เพื่ อผลิ ตครู ระดั บปริ ญญาโททางการศึ กษา ส าหรับสอนในสาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ ฟิ สิ กส์ เคมี ชีววิทยา และ
คอมพิวเตอร์ ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ และกลุ่มโรงเรียนมาตรฐานสากลและกลุ่มโรงเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ
ในการสอน (English Program : EP)
๒๗

๖. วัตถุประสงค์
๖.๑ ผู้มีความสามารถพิเศษเพื่อร่วมกับศูนย์มหาวิทยาลัยในโครงการทั้งในประเทศ และต่างประเทศ พัฒนาและ
ส่งเสริมศักยภาพผู้รับทุนให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
๗. เป้าหมาย
๗.๑ เชิงปริมาณ
(๑) ผู้รับทุนโครงการ สควค. รุ่นที่ ๕ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ จานวน ๕๘๐ คน
(๒) ผู้รับทุนโครงการ สควค. ศึกษาระดับปริญญาโท รุ่น ๔ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ จานวน ๒๐๐ คน ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีจากศูนย์มหาวิทยาลัยใน
โครงการ สควค.
(๓) มีผู้สาเร็จการศึกษาทุนประเภท premium รุ่น ๓ จานวนไม่น้อยกว่า ๙๐ คน
(๔) คัดเลือกได้ผู้สาเร็จการศึกษาทุนประเภท premium รุ่น ๓ จานวนไม่น้อยกว่า ๓๐ คน เข้ารับทุนประเภท
super premium
๗.๒ เชิงคุณภาพ
(๑) ผู้รับทุนโครงการ สควค. รุ่นที่ ๕ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ ที่ผ่านการคัดเลือกทุกคนมีคุณสมบัติครบ ตรงตาม
ประกาศ
(๒) ผู้รับทุนโครงการ สควค. ศึกษาระดับปริญญาโท รุ่น ๔ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีผลการเรียนและมีผล
คะแนนสอบภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์
(๓) ผู้รับทุนโครงการ สควค. ศึกษาระดับปริญญาโท รุ่น ๓ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ ได้รับการประเมินจาก
อาจารย์พี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศในระดับดี และมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์
๘. ระยะเวลาดาเนินการ
๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
๙. กิจกรรมที่ดาเนินการภายในโครงการ
๙.๑ ดาเนินงานด้านนโยบายและติดตามความก้าวหน้าของโครงการ สควค.
๙.๒ สรรหานิสิต นักศึกษา เข้ารับทุนระดับปริญญาโททางการศึกษาประเภท Premium และ Super Premium ใน
คณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์
๙.๓ พัฒนาศักยภาพนิสิตครู สควค. ระดับปริญญาโททางการศึกษาประเภท Premium และ Super Premium ใน
คณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์
๙.๔ พัฒนาศักยภาพของผู้สาเร็จการศึกษาและรอบรรจุเป็นครูให้เป็นครูผู้นาเพื่อการเปลี่ยนแปลง
๙.๕ ประเมินโครงการ สควค. ระยะที่ ๓
๒๘

๑๐. ผลการดาเนินงาน/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการ
๑๐.๑ อยู่ระหว่างดาเนินการนาเสนอ ครม. เพื่อปรับรูปแบบการดาเนินงาน
๑๐.๒ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในโรงเรียน จานวน ๒๑๓ คน
๑๐.๓ สนับสนุนทุนการศึกษา จานวน ๒๙๑ ทุน
๑๑. งบประมาณที่ได้รับ
๑๑.๑ งบประมาณที่ได้รับ
งบดาเนินการ จานวน ๓๘,๙๔๔,๐๐๐ บาท
ทุนการศึกษา จานวน ๘๖,๖๔๕,๘๐๐ บาท
๑๑.๒ งบประมาณที่ใช้ในไตรมาส
งบดาเนินการ จานวน ๗,๙๕๙,๕๓๔.๒๓ บาท
ทุนการศึกษา จานวน ๖,๑๒๘,๓๖๕.๐๐ บาท
๑๑.๓ งบประมาณสะสม
งบดาเนินการ จานวน ๒๖,๑๑๑,๘๘๐.๔๗ บาท
ทุนการศึกษา จานวน ๔๗,๐๒๕,๘๔๙.๘๐ บาท
๑๑.๔ แหล่งงบประมาณ เงินอุดหนุนงบประมาณจากรัฐบาลและเงินกองทุน สสวท.
๑๒. ปัญหา อุปสรรค
๑๓. แผนที่จะดาเนินการต่อไป
๑๔. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ
ผู้สาเร็จการศึกษาด้วยทุน สควค. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทัดเทียมมาตรฐานสากล มีผลการเรียนและ
ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ สามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนได้
๑๕. ผู้รายงาน นางสาววรรณทิพา เทพหล้า
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่แผนงานและงบประมาณ
โทรศัพท์ ๐๒-๓๙๒-๔๐๒๑ ต่อ ๑๑๐๖ โทรสาร ๐๒-๓๙๒-๓๕๙๕
E–mail: wthep@ipst.ac.th
๑๖. วันที่รายงาน ณ วันที่ ๑๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

๒๙

