
๑ 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
       ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และแผนบูรณาการฯ ที่ร่วมกับส่วนราชการอ่ืน 

****************************** 
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. ชื่องาน / โครงการ / กิจกรรม การปรับการเรียนเปลี่ยนวิธีการสอนของครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ

เทคโนโลยี ตามแนวทางสะเต็มศึกษาในทุกจังหวัด และทุกเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกสังกัด 
๔. ความสอดคล้อง 
    ๔.๑ ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ   

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการ 
                         ของการพัฒนาประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

    ๔.๒ แผนงานบูรณาการ 
  แผนงานบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ......................................................................................................)  
๕. หลักการและเหตุผล  

โครงการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาสู่สถานศึกษา โดยการพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา โดย สพฐ. ได้เร่งรัดพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ 
และครูผู้น าการเปลี่ยนแปลงผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัยนั้นประสบผลส าเร็จเป็นอย่างดี ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ 
และครูผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถให้การนิเทศติดตามการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ตามแนวทางสะเต็มศึกษาได้แต่ต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูง และใช้เวลากับการด าเนินงาน เพ่ือให้การ
ขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาประสบผลส าเร็จมากขึ้น ใช้งบประมาณน้อยลง และครอบคลุมทุกเขตพ้ืนที่ ทุกจังหวัดได้อย่าง
รวดเร็วและมีคุณภาพ ส าหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๐ สสวท. จึงเสนอแนวคิดใหม่ในการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาอย่างเป็น
ระบบและรวดเร็ว โดยการพัฒนาครูผู้สอนด้วยระบบทางไกลผ่านทางสถานีโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา ETV และ DLTV โดยมี 

 

แบบฟอร์ม ๒ : หน่วยงาน ศธ. 



๒ 

สสวท. เป็นวิทยากรหลักให้การอบรมที่ต้นทาง โดยครูที่เข้ารับการอบรมลงมือปฏิบัติท ากิจกรรม ณ ศูนย์การอบรม
ปลายทาง โดยมีครูพ่ีเลี้ยงวิชาการ ครูผู้น าการเปลี่ยนแปลง และอาจารย์มหาวิทยาลัยในแต่ละพ้ืนที่ช่วยดูแลครูในแต่ละ
ศูนย์ของแต่ละจังหวัดอย่างเป็นระบบ 
๖. วัตถุประสงค์ 

๖.๑ เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการอบรมครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล พร้อมชุดการอบรมที่สมบูรณ์ เน้นกระบวนการคิด 

วิเคราะห์ และการแก้ปัญหา 

๖.๒ เพ่ือสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาด าเนินการเชิงบูรณาการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษา     

ให้ครอบคลุมทุกเขตพ้ืนที่การศึกษา ทุกจังหวัด และทุกสังกัดอย่างเป็นรูปธรรม 

๖.๓ เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ให้สามารถเป็นผู้น าสะเต็มศึกษา

ประจ าจังหวัด 

๖.๔ เพ่ือสร้างครูผู้น าสะเต็มศึกษาประจ าจังหวัดที่สามารถออกแบบการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๗. เป้าหมาย 
     ๗.๑ เชิงปริมาณ 

(๑) ชุดการอบรมสะเต็มศึกษา ๓ ชุด มีประจ าศูนย์การอบรมทุกศูนย์การอบรม 
(๒) ครูผู้สอนทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในสังกัด สพฐ. สช. อปท. กศน. และ กทม. ผ่านการ

อบรม ๖๗,๕๐๐ คน 
     ๗.๒ เชิงคุณภาพ 

(๑) ครผูู้สอนทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี มีความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 

(๒) โรงเรียนในสังกัด สพฐ. สช. อปท. กศน. และ กทม. ที่มีศักยภาพ สามารถเปิดศูนย์การอบรมสะเต็มศึกษา
ครอบคลุมทุกจังหวัด 

๘. ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 
๙. กิจกรรมทีด่ าเนินการภายในโครงการ / กิจกรรม  

๙.๑ ประชุมคณะท างานและคณะกรรมการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการอบรมครูสะเต็มศึกษาทางไกล 
๙.๒ จัดท าหลักสูตรการอบรมสะเต็มศึกษา 
๙.๓ ประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายสะเต็มศึกษา 
๙.๔ ประชุมชี้แจงการจัดอบรมสะเต็มศึกษาทางไกล 
๙.๕ สนับสนุนการอบรมสะเต็มศึกษาทางไกล สังกัด สพฐ. สช. อปท. กศน. และ กทม.  
๙.๖ ติดตามการอบรมครูหลักสูตรครูทางไกลและครูผู้น า 
๙.๗ ประเมินโครงการ 



๓ 

๑๐. ผลการด าเนินงาน / ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 
๑๐.๑ ประชุมคณะท ำงำนและคณะกรรมกำรหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(๑) ประชุมกับท่ำนเลขำธิกำร สพฐ เพ่ือปรึกษำหำรือเรื่อง กำรพัฒนำครูด้วยระบบทำงไกล ปี ๒๕๖๐ และกำร
เพ่ิมศูนย์สะเต็ม ให้สอดคล้องกับศึกษำธิกำรภำค ๑๘ ศูนย์ภำค 

(๒) ประชุมร่วมกับเลขำธิกำร สช เพื่อประสำนแผนกำรพัฒนำครูทั้งระบบทำงไกล และระบบปกติ 
(๓) ประชุมคณะท ำงำนฯ กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เช่น กทม สช อปท สพฐ กศน ฯ ณ กระทรวงศกึษำธิกำร เพ่ือหำรือ 

เรื่อง กำรคัดเลือกศูนย์กำรอบรมทำงไกล 
(๔) ประชุมคณะท ำงำนเพ่ือพัฒนำหลักสูตรกำรอบรมครูทำงไกล สะเต็มศึกษำ ปี ๒๕๖๐ 

๑๐.๒ อยู่ระหว่ำงประสำนกับ ETV /DLTV เพ่ือขอเวลำในกำรออกอำกำศ 

๑๑. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการด าเนินการสู่ความส าเร็จ จ านวน ๕ ภาพ) 
- 

๑๒. งบประมาณที่ได้รับ 
๑๒.๑ งบประมาณท่ีได้รับ จ านวน ๑๓๗,๖๓๗,๐๐๐ บาท 

๑๒.๒ งบประมาณท่ีใช้ในไตรมาส จ านวน - บาท 

๑๒.๓ แหล่งงบประมาณ งบประมาณจัดสรรจากรัฐบาล 

๑๓. ปัญหา อุปสรรค  
- 

๑๔. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จะขยายผลการอบรมครสูะเต็มศึกษา ๘๐,๐๐๐  คน และพัฒนาศักยภาพต่อเป็นครูแกนน า 

๒,๕๐๐ คน 
๑๕. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

ครูผู้สอนทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีจาก ๒,๒๕๐ โรงเรียน ในสังกัด สพฐ. และโรงเรียนใน
สังกัดอ่ืน ๆ จ านวน ๖๗,๕๐๐ คน ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เชิงบูรณาการ ที่เน้นกระบวนการคิด วิเคราะห์ และการแก้ปัญหา ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ซึ่งการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเหล่านี้ จะส่งผลกระทบต่อการเรียนของนักเรียน รวมถึงมีการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมด้านการ
เรียนรู้ของนักเรียนอย่างมีนัยส าคัญ 
๑๖. ผู้รายงาน นาวสาววรรณทิพา  เทพหล้า ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่แผนงานและงบประมาณ 

โทรศัพท์ ๐-๒๓๙๒-๔๐๒๑ ต่อ ๑๑๐๖    โทรสาร ๐-๒๓๙๒-๓๕๙๕    E-mail : wthep@ipst.ac.th 

๑๗. วันที่รายงาน ณ วันที่ ๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
-------------------------------------- 

mailto:wthep@ipst.ac.th


หน้าที่ 1

แบบ สงป.301 (แผนบูรณาการ)

จัดท าแผน

รายงานผล

แผนบูรณาการ-เป้าหมาย-แนวทางการด าเนินงาน หน่วยนับ

ผลการด าเนินงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

  137.6370   23.2296   23.2296   23.2296     0.2881           -     21.6601           -     92.4592           -   

แผนบูรณาการ : แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ

เรียนรูต้ลอดชีวิต

  137.6370   23.2296   23.2296   23.2296     0.2881           -     21.6601           -     92.4592           -   

กระทรวง : ศึกษาธิการ

   กรม : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

โครงการที ่ 1 : โครงการปรับการเรียนเปลีย่นวิธีการสอนของครู

วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์และเทคโนโลยี ตามแนวทางสะเต็มศึกษา

ในทุกจังหวัด และทุกเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาทุกสังกัด

  137.6370   23.2296   23.2296   23.2296     0.2881           -     21.6601           -     92.4592           -   

กิจกรรม : พัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์และ

เทคโนโลยีตามแนวทางสะเต็มศึกษา

  137.6370   23.2296   23.2296   23.2296     0.2881           -     21.6601           -     92.4592           -   

- ค่าเป้าหมาย : จ านวนผู้ผ่านการอบรมตามหลักสูตรสะเต็มศึกษา คน 67,500 0 0 0 0 0 0 0 67500 0

แบบจัดท าแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง )

รวมทัง้สิน้ ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- ม.ีค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- ม.ิย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) 



๑ 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
       ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และแผนบูรณาการฯ ที่ร่วมกับส่วนราชการอ่ืน 

****************************** 
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. ชื่องาน / โครงการ / กิจกรรม การปรับการเรียนเปลี่ยนวิธีการสอนของครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ

เทคโนโลยี ตามแนวทางสะเต็มศึกษาในทุกจังหวัด และทุกเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกสังกัด 
๔. ความสอดคล้อง 
    ๔.๑ ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ   

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการ 
                         ของการพัฒนาประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

    ๔.๒ แผนงานบูรณาการ 
  แผนงานบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ......................................................................................................)  
๕. หลักการและเหตุผล  

โครงการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาสู่สถานศึกษา โดยการพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา โดย สพฐ. ได้เร่งรัดพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ 
และครูผู้น าการเปลี่ยนแปลงผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัยนั้นประสบผลส าเร็จเป็นอย่างดี ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ 
และครูผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถให้การนิเทศติดตามการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ตามแนวทางสะเต็มศึกษาได้แต่ต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูง และใช้เวลากับการด าเนินงาน เพ่ือให้การ
ขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาประสบผลส าเร็จมากขึ้น ใช้งบประมาณน้อยลง และครอบคลุมทุกเขตพ้ืนที่ ทุกจังหวัดได้อย่าง
รวดเร็วและมีคุณภาพ ส าหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๐ สสวท. จึงเสนอแนวคิดใหม่ในการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาอย่างเป็น
ระบบและรวดเร็ว โดยการพัฒนาครูผู้สอนด้วยระบบทางไกลผ่านทางสถานีโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา ETV และ DLTV โดยมี 

 

แบบฟอร์ม ๒ : องค์กรหลักและหนว่ยงานในก ากบั ศธ. 



๒ 

สสวท. เป็นวิทยากรหลักให้การอบรมที่ต้นทาง โดยครูที่เข้ารับการอบรมลงมือปฏิบัติท ากิจกรรม ณ ศูนย์การอบรม
ปลายทาง โดยมีครูพ่ีเลี้ยงวิชาการ ครูผู้น าการเปลี่ยนแปลง และอาจารย์มหาวิทยาลัยในแต่ละพ้ืนที่ช่วยดูแลครูในแต่ละ
ศูนย์ของแต่ละจังหวัดอย่างเป็นระบบ 
๖. วัตถุประสงค์ 

๖.๑ เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการอบรมครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล พร้อมชุดการอบรมที่สมบูรณ์ เน้นกระบวนการคิด 

วิเคราะห์ และการแก้ปัญหา 

๖.๒ เพ่ือสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาด าเนินการเชิงบูรณาการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษา     

ให้ครอบคลุมทุกเขตพ้ืนที่การศึกษา ทุกจังหวัด และทุกสังกัดอย่างเป็นรูปธรรม 

๖.๓ เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ให้สามารถเป็นผู้น าสะเต็มศึกษา

ประจ าจังหวัด 

๖.๔ เพ่ือสร้างครูผู้น าสะเต็มศึกษาประจ าจังหวัดที่สามารถออกแบบการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๗. เป้าหมาย 
     ๗.๑ เชิงปริมาณ 

(๑) ชุดการอบรมสะเต็มศึกษา ๓ ชุด มีประจ าศูนย์การอบรมทุกศูนย์การอบรม 
(๒) ครูผู้สอนทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในสังกัด สพฐ. สช. อปท. กศน. และ กทม. ผ่านการ

อบรม ๖๗,๕๐๐ คน 
     ๗.๒ เชิงคุณภาพ 

(๑) ครผูู้สอนทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี มีความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 

(๒) โรงเรียนในสังกัด สพฐ. สช. อปท. กศน. และ กทม. ที่มีศักยภาพ สามารถเปิดศูนย์การอบรมสะเต็มศึกษา
ครอบคลุมทุกจังหวัด 

๘. ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 
๙. กิจกรรมทีด่ าเนินการภายในโครงการ / กิจกรรม  

๙.๑ ประชุมคณะท างานและคณะกรรมการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการอบรมครูสะเต็มศึกษาทางไกล 
๙.๒ จัดท าหลักสูตรการอบรมสะเต็มศึกษาและบันทึกเทปวีดิทัศน์ 
๙.๓ ลงนามความร่วมมือกับ ๙ หนว่ยงานหลัก 
๙.๔ ประชุมชี้ผู้บริหารโรงเรียนและครูพ่ีเลี้ยง ประจ าศูนย์ฝึกอบรมสะเต็มศึกษาทางไกล 
๙.๕ สนับสนุนการอบรมสะเต็มศึกษาทางไกล สังกัด สพฐ. สช. อปท. กศน. และ กทม.  
๙.๖ ติดตามการอบรมครู 
๙.๗ ประเมินโครงการ 



๓ 

๑๐. ผลการด าเนินงาน / ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 
๑๐.๑ ประชุมคณะท ำงำนและคณะกรรมกำรหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

(๑) หำรือท่ำนรองเลขำธิกำร ( ท่ำนบุญรักษ์ ยอดเพชร ) น ำฝ่ำยเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ สสวท. ประชุมร่วมกับ
คณะท ำงำนฝ่ำย OBEC channel กระทรวงศึกษำธิกำรเรื่องกำรออกอำกำศ  

(๒) ประชุมร่วมกับ ๕ หน่วยงำนหลักท่ีเกี่ยวข้องกับกำรศึกษำได้แก่ สพฐ. สช. อปท. กทม. กศน.  เพ่ือเตรียม
คัดเลือกโรงเรียนเป็นฐำนในกำรอบรมครูด้วยระบบทำงไกล ปีงบประมำณ  ๒๕๖๐  

(๓) ประชุมคณะท ำงำนจำก ส ำนักวชิำกำร สสวท. เพ่ือพัฒนำหลักสูตรกำรอบรมครูทำงไกล สะเตม็ศึกษำปี ๒๕๖๐ 
(๔) จัดให้กำรลงนำมควำมร่วมมือกับ ๙ หน่วยงำนหลักเพ่ือสร้ำงควำมร่วมมือในกำรด ำเนินกำร 

๑๐.๒ จัดให้มีกำรประชุมชี้แจงผู้บริหำรโรงเรียนที่เป็นศูนย์กำรอบรมและครูพ่ีเลี้ยงประจ ำศูนย์กำรอบรมของทุกสังกัด 
               ตั้งแต่เดือนมีนำคมถึงเมษำยน 

๑๐.๓ จัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือ ๙ หน่วยงานหลัก ได้แก่ สพฐ. สช. อปท. กทม. กศน. และสถานีโทรทัศน์เพ่ือ
การศึกษา ETV DLTV OBEC Channel และ สสวท. 

๑๐.๔ จัดท าเอกสารประกอบการอบรม ได้แก่ เอกสารกิจกรรม เอกสารคู่มือการอบรม เอกสารแผ่นพับรูปแบบการ
อบรม 

๑๐.๕ จัดท าโฆษณา/ แบรนเนอร์การอบรม/ หลักสูตรการอบรมและประชาสัมพันธ์การอบรม 
๑๐.๖ OBEC channel และส านักวิชาการ สสวท. บันทึกเทปโทรทัศน์เพื่อการอบรมครู ๓ กิจกรรมเพื่อเป็นแนวทาง

ในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 
๑๐.๗ จัดซื้อเอกสารกิจกรรมสะเต็มภาคเรียน ๑ และ ๒ อุปกรณ์ประกอบการอบรมและเอกสารประกอบการท า ๓ กิจกรรม 

เพ่ือส่งให้ศูนย์การอบรมทุกศูนย์การอบรม 
๑๑. งบประมาณที่ได้รับ 

๑๒.๑ งบประมาณท่ีได้รับ จ านวน  ๑๓๗,๖๓๗,๐๐๐  บาท 

๑๒.๒ งบประมาณท่ีใช้ในไตรมาส จ านวน  ๒๓,๕๑๗,๗๐๐  บาท  

๑๒.๓ แหล่งงบประมาณ งบประมาณจัดสรรจากรัฐบาล 

๑๒. ปัญหา อุปสรรค  
- 

๑๓. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จะขยายผลการอบรมครสูะเต็มศึกษา ๘๐,๐๐๐  คน และพัฒนาศักยภาพต่อเป็นครูแกนน า 

๒,๕๐๐ คน 
๑๔. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

ครูผู้สอนทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีจาก ๒,๒๕๐ โรงเรียน ในสังกัด สพฐ. และโรงเรียนใน
สังกัดอ่ืน ๆ จ านวน ๖๗,๕๐๐ คน ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในการจัดกิจกรรมการ



๔ 

เรียนรู้เชิงบูรณาการ ที่เน้นกระบวนการคิด วิเคราะห์ และการแก้ปัญหา ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ซึ่งการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเหล่านี้ จะส่งผลกระทบต่อการเรียนของนักเรียน รวมถึงมีการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมด้านการ
เรียนรู้ของนักเรียนอย่างมีนัยส าคัญ 
๑๕. ผู้รายงาน นาวสาววรรณทิพา  เทพหล้า ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่แผนงานและงบประมาณ 

โทรศัพท์ ๐-๒๓๙๒-๔๐๒๑ ต่อ ๑๑๐๖    โทรสาร ๐-๒๓๙๒-๓๕๙๕    E-mail : wthep@ipst.ac.th 

๑๖. วันที่รายงาน ณ วันที่ ๒๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
-------------------------------------- 

mailto:wthep@ipst.ac.th


๑ 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

       ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และแผนบูรณาการฯ ที่ร่วมกับส่วนราชการอ่ืน 

****************************** 

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     ยังไมส่ิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว 

๓. ชื่องาน / โครงการ / กิจกรรม การปรับการเรียนเปลี่ยนวิธีการสอนของครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ

เทคโนโลยี ตามแนวทางสะเต็มศึกษาในทุกจังหวัด และทุกเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกสังกัด 

๔. ความสอดคล้อง 

    ๔.๑ ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ   

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

    ๔.๒ แผนงานบูรณาการ 

  แผนงานบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

  แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ......................................................................................................)  

๕. หลักการและเหตุผล  

โครงการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาสู่สถานศึกษา โดยการพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 

ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา โดย สพฐ. ได้เร่งรัดพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ 

และครูผู้น าการเปลี่ยนแปลงผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัยนั้นประสบผลส าเร็จเป็นอย่างดี ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ 

และครูผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถให้การนิเทศติดตามการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ

เทคโนโลยี ตามแนวทางสะเต็มศึกษาได้แต่ต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูง และใช้เวลากับการด าเนินงาน เพ่ือให้การ

 

แบบฟอร์ม ๒ : องค์กรหลักและหนว่ยงานในก ากบั ศธ. 



๒ 

ขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาประสบผลส าเร็จมากขึ้น ใช้งบประมาณน้อยลง และครอบคลุมทุกเขตพ้ืนที่ ทุกจังหวัดได้อย่าง

รวดเร็วและมีคุณภาพ ส าหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๐ สสวท. จึงเสนอแนวคิดใหม่ในการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาอย่างเป็น

ระบบและรวดเร็ว โดยการพัฒนาครูผู้สอนด้วยระบบทางไกลผ่านทางสถานีโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา ETV และ DLTV โดยมี 

สสวท. เป็นวิทยากรหลักให้การอบรมที่ต้นทาง โดยครูที่เข้ารับการอบรมลงมือปฏิบัติท ากิจกรรม ณ ศูนย์การอบรม

ปลายทาง โดยมีครูพ่ีเลี้ยงวิชาการ ครูผู้น าการเปลี่ยนแปลง และอาจารย์มหาวิทยาลัยในแต่ละพ้ืนที่ช่วยดูแลครูในแต่ละ

ศูนย์ของแต่ละจังหวัดอย่างเป็นระบบ 

๖. วัตถุประสงค์ 

๖.๑ เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการอบรมครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล พร้อมชุดการอบรมที่สมบูรณ์ เน้นกระบวนการคิด 

วิเคราะห์ และการแก้ปัญหา 

๖.๒ เพ่ือสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาด าเนินการเชิงบูรณาการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษา     

ให้ครอบคลุมทุกเขตพ้ืนที่การศึกษา ทุกจังหวัด และทุกสังกัดอย่างเป็นรูปธรรม 

๖.๓ เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ให้สามารถเป็นผู้น าสะเต็มศึกษา

ประจ าจังหวัด 

๖.๔ เพ่ือสร้างครูผู้น าสะเต็มศึกษาประจ าจังหวัดที่สามารถออกแบบการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๗. เป้าหมาย 

     ๗.๑ เชิงปริมาณ 

(๑) ชุดการอบรมสะเต็มศึกษา ๓ ชุด มีประจ าศูนย์การอบรมทุกศูนย์การอบรม 

(๒) ครูผู้สอนทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน (สพฐ.) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 

ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร (กทม.)  ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

(กศน.) ผ่านการอบรม ๖๗,๕๐๐ คน 

     ๗.๒ เชิงคุณภาพ 

(๑) ครผูู้สอนทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี มีความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในการ

จัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 

(๒) โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การศึกษาเอกชน (สช.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร (กทม.)  

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)ที่มีศักยภาพ สามารถเปิดศูนย์การ

อบรมสะเต็มศึกษาครอบคลุมทุกจังหวัด 



๓ 

๘. ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 

๙. กิจกรรมทีด่ าเนินการภายในโครงการ / กิจกรรม  

๙.๑ ประชุมคณะท างานและคณะกรรมการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการอบรมครูสะเต็มศึกษาทางไกล 

๙.๒ จัดท าหลักสูตรการอบรมสะเต็มศึกษาและบันทึกเทปวีดิทัศน์ 

๙.๓ ลงนามความร่วมมือกับ ๙ หน่วยงานหลัก 

๙.๔ ประชุมชี้ผู้บริหารโรงเรียนและครูพ่ีเลี้ยง ประจ าศูนย์ฝึกอบรมสะเต็มศึกษาทางไกล 

๙.๕ สนับสนุนการอบรมสะเต็มศึกษาทางไกล สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ส านักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร 

(กทม.)  และส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)  

๙.๖ ติดตามการอบรมครู 

๙.๗ ประเมินโครงการ 

๑๐. ผลการด าเนินงาน / ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(สพฐ.) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ส านักการศึกษา

กรุงเทพมหานคร (กทม.)  ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และมูลนิธิการศึกษาทางไกล

ผ่านดาวเทียม จัดอบรมครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกลทั่วประเทศ ณ โรงเรียนที่เป็นศูนย์อบรมของแต่ละสังกัดรวม ๕๒๗ 

ศูนย์การอบรม โดยออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา ๓ ช่อง ได้แก่  สถานีวิทยุโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา (ETV) สถานี

วิทยุโทรทัศน์เพ่ือการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สถานีโทรทัศน์เพ่ือการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (OBEC Channel)  พร้อมทั้ง

การถ่ายทอดผ่าน LIVE Facebook ของ สสวท. จ านวน ๕๙,๐๐๐ คน โดยจัดอบรมแยกเป็นระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามช่วงเวลาดังนี้ 

วันที่ กิจกรรม 

๑๙ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ กิจกรรมสะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

๒๖ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ กิจกรรมสะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

๑ – ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ กิจกรรมสะเต็มศึกษาระดับประถมศึกษา 

๑๑. งบประมาณที่ได้รับ 

๑๑.๑ งบประมาณท่ีได้รับ   จ านวน  ๑๓๗,๖๓๗,๐๐๐  บาท 
๑๑.๒ งบประมาณท่ีใช้ในไตรมาส   จ านวน  ๒๙,๗๔๐,๓๐๙.๑๙ บาท 
๑๑.๓ งบประมาณสะสม   จ านวน  ๕๓,๒๕๘,๐๐๙.๑๙  บาท 



๔ 

๑๑.๔ แหล่งงบประมาณ   เงินอุดหนุนงบประมาณจากรัฐบาล 

๑๒. ปัญหา อุปสรรค  

- 

๑๓. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 

อบรมครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(สพฐ.) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ส านักการศึกษา

กรุงเทพมหานคร (กทม.)  และส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ให้ได้รับความรู้ 

ความเข้าใจ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา จ านวน ๑๖๒,๖๖๐ คน โดยมีกรอบ

เวลาด าเนินการต่อเนื่อง ๓ ปี เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 

๑๔. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

ครูผู้สอนทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีจากโรงเรียน ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ส านั ก

การศึกษากรุงเทพมหานคร (กทม.) และส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ได้รับ

การพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการ ที่เน้นกระบวนการคิด 

วิเคราะห์ และการแก้ปัญหา ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ซึ่งการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเหล่านี้ จะส่งผล

กระทบต่อการเรียนของนักเรียน รวมถึงมีการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมด้านการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างมีนัยส าคัญ 

๑๕. ผู้รายงาน นางสาววรรณทิพา  เทพหล้า ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่แผนงานและงบประมาณ 

โทรศัพท์ ๐-๒๓๙๒-๔๐๒๑ ต่อ ๑๑๐๖    โทรสาร ๐-๒๓๙๒-๓๕๙๕    E-mail : wthep@ipst.ac.th 

๑๖. วันที่รายงาน ณ วันที่ ๑๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

-------------------------------------- 
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