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แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  

 ของกระทรวงศึกษาธิการ  

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

1. ช่ือหนวยงาน   สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)  

2. หวงเวลารายงาน     

     ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 60   -   ธ.ค. 60     ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 61   -   มี.ค. 61     

     ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 61  -   มิ.ย. 61     ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 61   -   ก.ย. 61     

    สถานะโครงการ     ยังไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 

3. ช่ือโครงการ การพัฒนาหลักสูตร สื่อและกระบวนการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 

4. ความสอดคลอง (โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ท่ีมีความสอดคลองกับโครงการ) 

4.1 ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ   

 ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 ผลิต พัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 ผลิตและพัฒนากําลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคลองกับความตองการของการพัฒนาประเทศ 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 สงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 

 ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

4.2  แผนงานพ้ืนฐาน 

4.3  แผนงานยุทธศาสตร 

4.4 แผนงานบูรณาการ 

  แผนงานบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 

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

5. หลักการและเหตุผล  

จากสภาพสังคมและเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนไป รวมถึงมีการพ่ึงพาและใชเทคโนโลยีมากข้ึน ท้ังในชีวิตประจําวันและ

การศึกษา ประกอบกับรายงานผลการจัดอันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศใน World  Economic  Forum 

(WEF) - The Global Competitiveness Report 2012-2013 ไดจัดอันดับการศึกษา โดยประเทศไทยอยูในลําดับท่ี 8 ใน

กลุมอาเซียนจึงถือวามีคะแนนต่ําสุด และผลสอบ PISA (การรูเรื่องการอาน การรูเรื่องคณิตศาสตร การรูเรื่องวิทยาศาสตร) ท่ี

ผานมาประเทศไทยก็มีคะแนนต่ํากวาคาเฉลี่ย OECD สาเหตุสําคัญหนึ่งคือ นักเรียนไทยขาดความสามารถในการคิดวิเคราะห 

แกปญหา ขาดทักษะการอาน เขียน เนนแตการทองจําเนื้อหา ขอสอบ ดังนั้น สสวท. จึงไดวิจัยและพัฒนาหลักสูตร สื่อและ

กระบวนการจัดการเรียนรูท่ีมีคุณภาพ และทันสมัยข้ึนเพ่ือเปนเครื่องมือชวยใหนักเรียนสามารถนําไปใชในการเรียน รวมท้ัง

ครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษาสามารถนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม เสริมสรางพัฒนาการของ

ผูเรียนพรอมท้ังจะเปนการชวยยกระดับคุณภาพการศึกษาดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีใหดียิ่งข้ึน 
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6. วัตถุประสงค 

6.1 เพ่ือพัฒนาหนังสือเรียน คูมือครู และสื่อการเรียนรูประกอบหลักสูตรวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ท่ี

มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เนนการคิดวิเคราะหและแกปญหา ท่ีสามารถเผยแพรใหแกครูผูสอน นักเรียน 

ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาและบุคคลท่ัวไปนําไปใชประกอบการจัดการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับ

คุณภาพการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิภาพ 

6.2 เพ่ือพัฒนาและสงเสริมการใช หลักสูตร สื่อและกระบวนการเรียนรู ตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ซ่ึงเนน

การคิด วิเคราะห แกปญหา และการนําไปใช  

7. เปาหมาย 

7.1 เชิงปริมาณ 

(1) หลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพตาม

มาตรฐานสากล เนนการคิดวิเคราะห แกปญหาและการนําไปใช โดยการพัฒนาของ สสวท. 200 รายการ 

7.2 เชิงคุณภาพ 

(1) หลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีท่ีพัฒนาข้ึน         

มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เนนการคิดวิเคราะห แกปญหาและการนําไปใช 

8. ระยะเวลาดําเนินการ  1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 

9. กิจกรรมท่ีดําเนินการภายในโครงการ (ในภาพรวมโครงการ) 

9.1 วิจัยและพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ

เทคโนโลยี 

9.2 จัดประชุมวิชาการสําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรในโรงเรียนระดับชาติ ครั้งท่ี 23  

10. ผลการดําเนินงาน / ความกาวหนาการดําเนินงาน 

10.1 ผลการดําเนินงาน 

วิจัยและพัฒนาหลักสูตร ส่ือ และกระบวนการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 

อยูระหวางพัฒนาหนังสือเรียน คูมือครู แบบฝกหัด แบบฝกทักษะ สื่อประกอบการเรียนรู เครื่องมือการวิจัยและ

พัฒนาหลักสูตรอบรมครู โดยไดตนฉบับ 46 รายการ ตนราง 35 รายการ และตนแบบสื่อเสริมหลักสูตรการสอน/        

สื่ออุปกรณวิทยาศาสตร 9 รายการ 

จัดประชุมวิชาการสําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรในโรงเรียนระดับชาติ ครั้งท่ี 23 

จัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร คณิตศาสตรในโรงเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ี 23 (วทร23) "สรางสรรคการ

เรียนรูสูครูไทย 4.0" The 23rd National Conference : Creative Learning for SMT Teachers 4.0 ในวันท่ี 14 – 16 

ตุลาคม 2560 ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา เพ่ือเปนเวทีใหครู อาจารย นักศึกษาวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร และเทคโนโลยีทุกระดับชั้นไดแลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ ผลงานวิชาการและนวัตกรรมเพ่ือการเรียน

การสอน และการวิจัยดานศึกษาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี   
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10.2 ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ 28.93   

11. งบประมาณ 

11.1 งบประมาณท่ีไดรับ   จํานวน 67,372,920 บาท 

11.2 งบประมาณท่ีใชไตรมาสท่ี 1 

 แผนการใชจายงบประมาณ* 

(ลานบาท) 

ผลการใชจายงบประมาณ** 

(ลานบาท) 

ประจําไตรมาส 16.9143 14.9773 

สะสม 16.9143 14.9773 

12. ปญหา อุปสรรค  

- 

13. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 

พัฒนาหลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีใหครบทุกชั้นป 

14. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 

14.1 นักเรียนในโครงการของ สสวท. มีความรู ความสามารถดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีสูงกวา

คะแนนเฉลี่ยการสอบระดับชาติ (O-NET) 

14.2 โรงเรียนท่ัวประเทศนําหลักสูตร สื่อและกระบวนการเรียนรู ท่ีพัฒนาโดย สสวท. ไปปรับใชในการเรียนการสอน 

15. ผูรายงาน  

นางสาวสุภัคสรณ  รุงศรี  ตําแหนง ผูชํานาญ 

นางสาววรรณทิพา  เทพหลา   ตําแหนง เจาหนาท่ี 

     โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1106 โทรสาร 02-392-3595 E–mail : srung@ipst.ac.th, wthep@ipst.ac.th  

16. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี 6 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 

mailto:srung@ipst.ac.th
mailto:wthep@ipst.ac.th
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1. ช่ือหนวยงาน   สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)  

2. หวงเวลารายงาน     

     ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 60   -   ธ.ค. 60     ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 61   -   มี.ค. 61     

     ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 61  -   มิ.ย. 61     ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 61   -   ก.ย. 61     

    สถานะโครงการ     ยังไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 

3. ช่ือโครงการ การวิจัย วัดผล ประเมินผลการจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 

4. ความสอดคลอง (โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ท่ีมีความสอดคลองกับโครงการ) 

4.1 ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ   

 ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 ผลิต พัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 ผลิตและพัฒนากําลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคลองกับความตองการของการพัฒนาประเทศ 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 สงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 

 ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

4.2  แผนงานพ้ืนฐาน 

4.3  แผนงานยุทธศาสตร 

4.4 แผนงานบูรณาการ 

  แผนงานบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 

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

5. หลักการและเหตุผล  

การดําเนินงานพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 

ของ สสวท. จําเปนตองอาศัยขอสนเทศท่ีไดจากการวิจัยท้ังในระดับประเทศและระดับนานาชาติ เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการ

ปรับปรุงยกระดับคุณภาพการศึกษาและใชเปนแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคขางตน 

สสวท. จึงไดจัดทํา โครงการวิจัย วัดผล ประเมินผลการจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี นี้ข้ึน  

เพ่ือใหไดขอมูลท่ีถูกตอง ครบถวน ทันสมัย และเปนประโยชนตอหนวยงานท่ีเก่ียวของในการพัฒนาหลักสูตร สื่อ 

กระบวนการจัดการเรียนรู และการวัดผลประเมินผลดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 

6. วัตถุประสงค 

6.1 เพ่ือพัฒนาระบบการวัดผลประเมินผลทางการศึกษาตามแนวทาง PISA และเผยแพรระบบสารสนเทศ 

6.2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพของครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนสูการพัฒนาอยางยั่งยืน  

6.3 เพ่ือดําเนินการวิจัย PISA 2018 รวมกับ Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 

6.4 เพ่ือเสนอแนะนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศจากผลการประเมิน PISA 
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6.5 เพ่ือศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะหและการแกปญหาของนักเรียนวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

6.6 เพ่ือพัฒนาเครื่องมือสําหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร 

7. เปาหมาย 

7.1 เชิงปริมาณ 

(1) รายงานผลการศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะหและการแกปญหาของนักเรียนวิชาวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาฉบับสมบูรณ 1 ฉบับ 

(2) รายงานการวิจัย PISA 2015 ฉบับสมบูรณ 1 ฉบับ 

(3) เอกสารขอเสนอเชิงนโยบายประเด็นจาก PISA 12 ฉบับ 

(4) ตนฉบับขอสอบวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 500 ขอ 

(5) ตนฉบับกรอบการประเมิน O-NET วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 6 ชุด 

(6) ตนฉบับเครื่องมือประเมิน O-NET วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 12 ชุด 

7.2 เชิงคุณภาพ 

(1) เครื่องมือการวิจัยท่ีมีความถูกตอง เท่ียงตรง เชื่อถือได และกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลเปนท่ียอมรับ

และเปนไปตามมาตรฐานท่ี OECD กําหนด 

(2) ขอเสนอแนะท่ีมีคุณภาพสามารถนําไปใชในการพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติการดานการจัดการ

เรียนการสอนใหกับหนวยงานและบุคลากรท่ีเก่ียวของสําหรับใชเปนกรอบทิศทางและแนวทางในการพัฒนาครู

และบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่องและมีคุณภาพซ่ึงสงผลตอการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน 

(3) ขอสอบตามหลักสูตรและขอสอบแขงขันท่ีมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตร

แกนกลางฯ มีระดับความยากงายอยางหลากหลาย และมีคาอํานาจจําแนกอยูในเกณฑท่ีกําหนด สําหรับ

เตรียมไวใหนักเรียนท้ังระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาไดฝกฝนตนเอง 

(4) กรอบการประเมินสําหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร ซ่ึงเปนตัวชี้วัดพ้ืนฐานท่ีนักเรียนจําเปนตองรู โดยมีรายละเอียดของรูปแบบเครื่องมือและ

จํานวนขอสอบ รวมท้ังไดเครื่องมือประเมินท่ีมีคุณภาพตรงตามตัวชี้วัดตามหลักสูตร และวัดไดตรงตาม

ระดับพฤติกรรมท่ีกําหนดไว 

8. ระยะเวลาดําเนินการ  1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 

9. กิจกรรมท่ีดําเนินการภายในโครงการ (ในภาพรวมโครงการ) 

9.1 วิจัยดานการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

9.2 ประเมินผลการจัดการเรียนรูดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีรวมกับนานาชาติ 

9.3 พัฒนาเครื่องมือวัดผลประเมินผลดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
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10. ผลการดําเนินงาน / ความกาวหนาการดําเนินงาน 

10.1 ผลการดําเนินงาน 

จัดทําตนรางขอสอบและเกณฑการใหคะแนนขอสอบ ดานสมรรถนะการอยูในสังคมโลก 19 เรื่อง สําหรับ

การประเมินการรูเรื่อง (Literacy) ดานการอาน คณิตศาสตร และวิทยาศาสตรของนักเรียนไทยเทียบกับนานาชาติ 

(PISA) และจัดทําเอกสาร "Focus ประเด็นจาก PISA" จํานวน 3 ฉบับ 

10.2 ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ 21.25   

11. งบประมาณ 

11.1 งบประมาณท่ีไดรับ   จํานวน 14,484,500 บาท 

11.2 งบประมาณท่ีใชไตรมาสท่ี 1  

 แผนการใชจายงบประมาณ* 

(ลานบาท) 

ผลการใชจายงบประมาณ** 

(ลานบาท) 

ประจําไตรมาส 2.1662 1.3110 

สะสม 2.1662 1.3110 

12. ปญหา อุปสรรค 

-  

13. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 

ดําเนินการวิจัยท้ังในประเทศและเขารวมประเมินผลการจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร      

และเทคโนโลยีรวมกับนานาชาติ ในรอบถัดไป เพ่ือนําขอมูลท่ีไดไปใชประโยชนตอหนวยงานท่ีเก่ียวของตอไป 

14. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 

ครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษาสามารถใชสื่อและองคความรูท่ีไดรับการพัฒนาในการจัดการเรียนรูเพ่ือ

พัฒนานักเรียนใหมีความรูความสามารถเพ่ิมข้ึนรวมท้ัง สสวท. และหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถนําขอคนพบและ

ขอมูลจากการวิจัยไปใชประโยชนในการพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายและนําขอมูลไปใชในการพัฒนาหลักสูตร สื่อและ

กระบวนการจัดการเรียนรู ใหเหมาะสมสอดคลองกับบริบทและสภาพปญหาการจัดการเรียนรูท่ีเปนจริง อันจะสงผล

ใหนักเรียนมีความรูความสามารถดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ผานเกณฑมาตรฐานระดับชาติและ

ทัดเทียมกับนานาชาติ 

15. ผูรายงาน  

นางสาวสุภัคสรณ  รุงศรี  ตําแหนง ผูชํานาญ 

นางสาววรรณทิพา  เทพหลา   ตําแหนง เจาหนาท่ี 

     โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1106 โทรสาร 02-392-3595 E–mail : srung@ipst.ac.th, wthep@ipst.ac.th  

16. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี 6 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 

mailto:srung@ipst.ac.th
mailto:wthep@ipst.ac.th
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1. ช่ือหนวยงาน   สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)  

2. หวงเวลารายงาน     

     ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 60   -   ธ.ค. 60     ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 61   -   มี.ค. 61     

     ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 61  -   มิ.ย. 61     ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 61   -   ก.ย. 61     

    สถานะโครงการ     ยังไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 

3. ช่ือโครงการ การพัฒนาศักยภาพดานสะเต็มศึกษาเพ่ือการขยายผล 

4. ความสอดคลอง (โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ท่ีมีความสอดคลองกับโครงการ) 

4.1 ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ   

 ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 ผลิต พัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 ผลิตและพัฒนากําลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคลองกับความตองการของการพัฒนาประเทศ 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 สงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 

 ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

4.2  แผนงานพ้ืนฐาน 

4.3  แผนงานยุทธศาสตร 

4.4 แผนงานบูรณาการ 

  แผนงานบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 

  แผนงานบรูณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ......................................................................................................) 

5. หลักการและเหตุผล  

สืบเนื่องจากปญหาดานการศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศไทยในปจจุบันซ่ึงมีหลายประการ 

ท่ีสําคัญไดแก (1) จํานวนผูเรียนสายวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีลดลงในทุกระดับ (2) การประเมินผลท้ัง

ในระดับประเทศ และระดับนานาชาติบงชี้วาการศึกษาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรในระดับโรงเรียนมีคุณภาพต่ําโดย

เฉลี่ย (3) การจัดการศึกษาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีไมสนองความตองการในการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมของชาติ ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ ซ่ึงตองการกําลังคนท่ีมีความรูและทักษะดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับการผลิตและการบริการท่ีมีการแขงขันสูงในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 

Economic Community: AEC)   

สสวท. จึงเล็งเห็นความจําเปนเรงดวน ในการพัฒนาและสรางกําลังคนใหมีความรูและทักษะดานวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร และเทคโนโลยี และสามารถประยุกตใชความรูดังกลาวในการดํารงชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพ อีกท้ัง

มีทักษะท่ีพรอมสําหรับโลกในศตวรรษท่ี 21 สสวท. จึงไดขับเคลื่อนโครงการสะเต็มศึกษามาตั้งแตปงบประมาณ 2557 และ

เพ่ือใหการขับเคลื่อนโครงการสะเต็มศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยั่งยืนและตอเนื่องจึงขอนําเสนอโครงการพัฒนา

และสนับสนุนการดําเนินงานศูนยสะเต็มศึกษาแหงชาติ ศูนยสะเต็มศึกษาภาค และโรงเรียนเครือขายสะเต็มศึกษา โดยมี
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กิจกรรมการดําเนินงานท่ีตอบสนองตอผลผลิตของ สสวท. อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศชาติใหทัดเทียม

นานาชาติตอไป 

6. วัตถุประสงค 

6.1 เพ่ือขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาในประเทศไทยอยางเปนรูปธรรมในโรงเรียน โดยขยายผลการจัดการเรียนรูสะเต็ม

ศึกษาในทุกภูมิภาค เพ่ือใหเยาวชนสามารถคิดวิเคราะหและแกปญหาในการดํารงชีวิตหรือประกอบอาชีพ 

6.2 เพ่ือเสริมสรางความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และทองถ่ินในการสนับสนุนกิจกรรมสะเต็มศึกษาของ

โรงเรียนและ สสวท. 

6.3 เพ่ือพัฒนาครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู   

สะเต็มศึกษา ตามแนวทางของ สสวท. 

6.4 เพ่ือวิจัยและพัฒนารูปแบบ นวัตกรรม มาตรฐาน กิจกรรม คูมือกิจกรรม และสื่อ อุปกรณ เพ่ือการจัดการเรียนรู

ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 

6.5 เพ่ือสื่อสาร ประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสารสะเต็มศึกษา และเปนแหลงขอมูลใหกับบุคลากรท่ีเก่ียวของ

และผูท่ีสนใจ 

6.6 เพ่ือสรางเครือขายความรวมมือทางดานวิชาการของโครงการ GLOBE ประเทศไทย ในระดับประเทศและ

ระดับนานาชาติ 

6.7 เพ่ือสรรหา คัดเลือกและยกยองเชิดชูบุคลากรดีเดนดานสะเต็มศึกษา  

7. เปาหมาย 

7.1 เชิงปริมาณ 

(1) กิจกรรมการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา 7 กิจกรรม 

(2) ผลงานวิจัยท่ีเขารวมการประกวดผลงานวิจัยวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ประจําป 2561 จํานวน 65 งานวิจัย 

(3) ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีผานการอบรม 1,300 คน 

(4) ครูดีเดนสะเต็มศึกษาระดับอําเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ 68 คน 

(5) รายงานผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการสะเต็มศึกษาฉบับสมบูรณ 1 ฉบับ 

(6) กรอบการประเมินและเครื่องมือประเมินผลผูเรียนรวมกับ Newton Fund 5 ชุด 

(7) ขอเสนอ (Proposal) และรายละเอียดอ่ืนเก่ียวกับการจัดตั้งศูนยระดับภูมิภาควาดวยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ 

(A Feasibility Study Project on the Establishment of SEAMEO Regional Centre for STEM 

Education: SEAMEO STEM-ED) รวมกับมูลนิธิคีนันแหงเอเซีย 

(8) รายงานการวิจัยเก่ียวกับความเทาเทียมระหวางเพศหญิงชายในการศึกษาดานสะเต็มและการประกอบ

อาชีพดานวิทยาศาสตรและวิศวกรรม รวมกับ UNESCO ในโครงการ SAGA (STEM and Gender 

Advancement) 1 ฉบับ 

(9) โครงงานดีเดนสะเต็มศึกษา 24 โครงงาน 
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7.2 เชิงคุณภาพ 

(1) โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูสะเต็มศึกษาตามแนวทาง สสวท. อยางมีประสิทธิภาพ 

(2) นักเรียนท่ีไดรับการเรียนรูสะเต็มศึกษาสามารถสามารถคิดวิเคราะหและแกปญหา 

8. ระยะเวลาดําเนินการ  1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 

9. กิจกรรมท่ีดําเนินการภายในโครงการ (ในภาพรวมโครงการ) 

9.1 พัฒนาและสงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรูสะเต็มศึกษา สําหรับครูและนักเรียน 

9.2 สงเสริมและสนับสนุนงานวิจัยดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมตามแนวทางสะเต็มศึกษา 

9.3 เพ่ิมพูนศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (IPST Internal Collage) 

9.4 ยกยองเชิดชูบุคลากรทางการศึกษาและเครือขาย 

9.5 สื่อสาร ประชาสัมพันธ และการสรางความตระหนักดานสะเต็มศึกษา 

9.6 สะเต็มศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพเชิงพาณิชยสําหรับเยาวชนไทย 

9.7 วิจัย ติดตามและประเมินผลสะเต็มศึกษาแหงชาติ 

9.8 วัดผลประเมินผลผูเรียน 

9.9 พัฒนาและสงเสริมดานสะเต็มศึกษาแกครูในโครงการครูคืนถ่ิน 

9.10 ศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งศูนยระดับภูมิภาควาดวยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ (A Feasibility Study 

Project on the Establishment of SEAMEO Regional Centre for STEM Education: SEAMEO 

STEM-ED) รวมกับมูลนิธิคีนันแหงเอเชีย 

9.11 วิจัยเก่ียวกับความเทาเทียมระหวางเพศหญิงชายในการศึกษาดานสะเต็มและการประกอบอาชีพดาน

วิทยาศาสตรและวิศวกรรม รวมกับ UNESCO ในโครงการ SAGA (STEM and Gender Advancement) 

9.12 ประกวดโครงงานดีเดนสะเต็มศึกษา 

10. ผลการดําเนินงาน / ความกาวหนาการดําเนินงาน 

10.1 ผลการดําเนินงาน 

การพัฒนาและสงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรูสะเต็มศึกษาสําหรับครูและนักเรียน 

• จัดทํารายงานผลการทดลองใชกิจกรรมสําหรับการอบรมโครงการบูรณาการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

การสงเสริมและสนับสนุนงานวิจัยดานวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 

• นักเรียนท่ีเขารวมเผยแพร GLOBE – STEM ในประเทศและตางประเทศ 4 คน และมีผลงานเขารวม

เผยแพร 1 เรื่อง 

สะเต็มศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพเชิงพาณิชยสําหรับเยาวชนไทย 

• กิจกรรมความรวมมือเพ่ือสนับสนุนโครงการความรวมมือไทย – ญี่ปุน (Thailand – Japan Collaborative 

Project on STEM Education) จํานวน 1 กิจกรรม  โดย ผูสอนและนักวิชาการ สสวท. เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ

ในโครงการ Thailand-Japan Collaborative Project on STEM Education ณ ปะเทศญี่ปุน และจัดทีมบรรยาย

ในหัวขอ “การแบงปนประสบการณการเรียนการสอนสะเต็ม” เนื่องในงาน วทร. 23 
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การศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งศูนยระดับภูมิภาควาดวยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ (SEAMEO STEM-ED) 

รวมกับมูลนิธิคีนันแหงเอเซีย 

• จัดทําเครื่องมือในการศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งศูนยฯ และไดขอเสนอ (Proposal) และรายละเอียดอ่ืน

ในการจัดตั้งศูนย รวมท้ังไดตนรางรายงานผลการศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งศูนยฯ 

10.2 ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ 25.23   

11. งบประมาณ 

11.1 งบประมาณท่ีไดรับ   จํานวน 29,521,270 บาท 

11.2 งบประมาณท่ีใชไตรมาสท่ี 1 

 แผนการใชจายงบประมาณ* 

(ลานบาท) 

ผลการใชจายงบประมาณ** 

(ลานบาท) 

ประจําไตรมาส 8.9686 6.5224 

สะสม 8.9686 6.5224 

12. ปญหา อุปสรรค  

- 

13. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 

ขยายใหครบทุกโรงเรียน ภายในป 2564 

14. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 

14.1 ประเทศไทยมีศักยภาพเพ่ิมข้ึนในการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษาในโรงเรียน โดยผูบริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา วิทยากร และนักเรียน มีความรู ความเขาใจ และความสามารถเพ่ิมข้ึน 

14.2 นโยบายสะเต็มศึกษาของประเทศ ไดรับการขยายผลดําเนินการครอบคลุมทุกจังหวัด 

15. ผูรายงาน  

นางสาวสุภัคสรณ  รุงศรี  ตําแหนง ผูชํานาญ 

นางสาววรรณทิพา  เทพหลา   ตําแหนง เจาหนาท่ี 

     โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1106 โทรสาร 02-392-3595 E–mail : srung@ipst.ac.th, wthep@ipst.ac.th  

16. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี 6 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 

mailto:srung@ipst.ac.th
mailto:wthep@ipst.ac.th
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1. ช่ือหนวยงาน   สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)  

2. หวงเวลารายงาน     

     ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 60   -   ธ.ค. 60     ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 61   -   มี.ค. 61     

     ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 61  -   มิ.ย. 61     ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 61   -   ก.ย. 61     

    สถานะโครงการ     ยังไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 

3. ช่ือโครงการ การพัฒนาและขยายบริการของศูนยเรียนรูดิจิทัลและสื่อดิจิทัล 

4. ความสอดคลอง (โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ท่ีมีความสอดคลองกับโครงการ) 

4.1 ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ   

 ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 ผลิต พัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 ผลิตและพัฒนากําลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคลองกับความตองการของการพัฒนาประเทศ 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 สงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 

 ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

4.2  แผนงานพ้ืนฐาน 

4.3  แผนงานยุทธศาสตร 

4.4 แผนงานบูรณาการ 

  แผนงานบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 

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

5. หลักการและเหตุผล  

เนื่องจากปจจุบันสังคมไทยกําลังกาวสูยุคไทยแลนด 4.0 หนวยงานทางดานการศึกษาจําเปนท่ีจะตองสงเสริม

ใหเยาวชนมีคุณภาพและมีศักยภาพในการเรียนรูเพ่ือใหสามารถกาวทันกับสังคมโลกท่ีกําลังเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง 

โดยการพัฒนาสื่อดิจิทัลและเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรูแบบออนไลน ท่ีตอบสนองการเรียนรูท้ังในระบบ นอกระบบ

และตามอัธยาศัย ท่ีจะชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองโดยไมจํากัดเวลาและสถานท่ี ทําใหการเรียนการสอนท้ัง

ในและนอกหองเรียนมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ดวยเหตุนี้ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาและขยาย

บริการของศูนยเรียนรูดิจิทัลฯ และสื่อดิจิทัล โดยศูนยเรียนรูดิจิทัลดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี (IPST 

Learning Space) ประกอบดวยระบบอบรมครู ระบบการสอบออนไลน ระบบคลังความรู ระบบสํานักพิมพอิเล็กทรอนิกส 

และระบบชุมชนการเรียนรูรวมกัน เปนแหลงเรียนรูออนไลนท่ีสงเสริมใหนักเรียน ครูและผูสนใจไดศึกษาคนควา 

เรียนรูดวยตนเอง  นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาสื่อดิจิทัลท่ีสงเสริมทักษะการคนหาและประยุกตใชขอมูล ทักษะการคิด

วิเคราะหและคิดอยางสรางสรรค อันจะเปนประโยชนตอการศึกษาในยุคดิจิทัล ซ่ึงสอดรับกับแผนการดําเนินงาน

ยุทธศาสตรท่ี 3 ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม คือ (1) เพ่ิมโอกาสการไดรับการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน 
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ของนักเรียนและประชาชน แบบทุกวัย ทุกท่ี ทุกเวลา ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล และ (2) สรางสื่อ คลังสื่อและแหลงเรียนรู

ดิจิทัล เพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีประชาชนเขาถึงไดอยางสะดวก ผานท้ังระบบโทรคมนาคม ระบบแพรภาพกระจายเสียง 

และสื่อหลอมรวม ผลจากการดําเนินโครงการนี้จึงเปนสวนหนึ่งในการเตรียมความพรอมใหบุคลากรทุกกลุมมีความรู

และทักษะท่ีเหมาะสมตอการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล 

6. วัตถุประสงค 

6.1 เพ่ือพัฒนา เผยแพร และใหบรกิาร หลักสูตร สื่อ แผนการจัดการเรียนรู และองคความรูของ สสวท. ในรูปแบบดิจิทัล  

6.2 เพ่ือใหครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และหนวยงานท่ีเก่ียวของ สามารถเขาถึงหลักสูตร สื่อ แผนการ

จัดการเรียนรู และองคความรูของ สสวท. ในรูปแบบดิจิทัล ไดอยางสะดวก รวดเร็ว และทุกท่ีทุกเวลา 

6.3 เพ่ือตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาล 

7. เปาหมาย 

7.1 เชิงปริมาณ 

(1) ศูนยเรียนรูดิจิทัลฯ (Digital Learning Space) ของ สสวท. มีศักยภาพสูงข้ึนและสามารถรองรับการ

เรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีในสังคมดิจิทัลของประเทศไทย 1 ศูนย 

(2) ผูเขาใชหลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู ในรูปแบบดิจิทัลและ e-learning 5 ลานราย 

(3) หลักสูตร สื่อ แผนการจัดการเรียนรู และองคความรูของ สสวท. ในรูปแบบดิจิทัล ท่ีเผยแพรผานระบบ

ออนไลนเพ่ิมข้ึน 1,000 รายการ  

(4) แหลงเรียนรูออนไลนรวมกับหนวยงานภาคี ในการประยุกตใชวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 

เพ่ิมข้ึน 5 แหลงเรียนรู 

(5) โมบายลแอปพลิเคชัน เพ่ือการเผยแพร และใหบริการการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ

เทคโนโลยี 1 แอปพลิเคชัน  

(6) หนังสืออิเล็กทรอนิกสเพ่ือเผยแพรในศูนยเรียนรูดิจิทัลฯ 5 เลม 

7.2 เชิงคุณภาพ 

(1) หลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีท่ีพัฒนาข้ึน        

มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เนนการคิดวิเคราะห แกปญหาและการนําไปใช 

(2) ศูนยเรียนรูดิจิทัลฯ (Digital Learning Space) ของ สสวท. มีศักยภาพสูงข้ึนและสามารถรองรับการ

เรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีในสังคมดิจิทัลของประเทศไทย  

(3) หลักสูตร สื่อ แผนการจัดการเรียนรู และองคความรูของ สสวท. ในรูปแบบดิจิทัล ท่ีมีคุณภาพ ถูกตอง

ตามหลักวิชาการ ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ เผยแพรผานระบบออนไลนเพ่ิมข้ึน 

(4) แหลงเรียนรูออนไลนรวมกับหนวยงานภาคี ในการประยุกตใชวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี

ท่ีถูกตองตามหลักวิชาการ ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญเพ่ิมข้ึน 

(5) โมบายลแอปพลิเคชันท่ีเผยแพร และใหบริการการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี

ผานการตรวจสอบท้ังดานเนื้อหาวิชาการและดานการใชงาน 
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(6) หนังสืออิเล็กทรอนิกสท่ีผานการตรวจสอบท้ังดานเนื้อหาวิชาการและดานการใชงานเผยแพรในศูนย

เรียนรูดิจิทัลฯ 

8. ระยะเวลาดําเนินการ  1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 

9. กิจกรรมท่ีดําเนินการภายในโครงการ (ในภาพรวมโครงการ) 

9.1 พัฒนาและขยายบริการของศูนยเรียนรูดิจิทัลดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี (IPST Learning 

Space) ท่ีเชื่อมโยงในระดับประเทศและนานาชาติ 

9.2 พัฒนาหลักสูตร สื่อ แผนการจัดการเรียนรูและองคความรูในรูปแบบดิจิทัล 

10. ผลการดําเนินงาน / ความกาวหนาการดําเนินงาน 

10.1 ผลการดําเนินงาน 

พัฒนาและขยายบริการของศูนยเรียนรูดิจิทัลดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี (IPST Learning 

Space) ท่ีเช่ือมโยงในระดับประเทศและนานาชาติ 

• พัฒนาและขยายบริการของศูนยเรียนรูดิจิทัล (IPST Learning Space) เพ่ือเปนแหลงเรียนรูออนไลนท่ี

รองรับการยกระดับคุณภาพการศึกษา ขยายโอกาสและเพ่ิมความเทาเทียมในการเรียนรู โดยเปดโอกาสใหประชาชน

ทุกคนสามารถเขาถึงสื่อท่ีไดมาตรฐาน คัดกรองคุณภาพและความถูกตองโดยผูเชี่ยวชาญ สอดคลองกับหลักสูตรใน

โรงเรียน สงเสริมการแลกเปลี่ยนองคความรู แบงปนประสบการณและเรียนรูรวมกันได โดยไมมีขอจํากัดท้ังเวลา 

สถานท่ี คาใชจาย ผานเว็บไซต http://learningspace.ipst.ac.th ซ่ึงศูนยเรียนรูดิจิทัลประกอบดวย 5 ระบบหลัก 

(1) ระบบอบรมครู (Teacher Professional Development System) เปนแหลงเรียนรูเพ่ือพัฒนาศักยภาพ

ครูท้ังดานเนื้อหาและเทคนิคการสอน 

(2) ระบบการสอบออนไลน (Online Testing System) เปนระบบท่ีใหบริการครู นักเรียน และผูสนใจในการ

ทําแบบทดสอบความรูท้ังในสวนของขอสอบตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ขอสอบแขงขันโครงการตาง 

ๆ และขอสอบโครงการ PISA (Programme for International Student Assessment) 

(3) ระบบคลังความรู (SciMath.org) เปนแหลงรวบรวมสื่อการเรียนการสอนหลากหลายประเภท เนื้อหา

ถูกตองตามหลักวิชาการและสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูท่ีสนับสนุนใหครู นักเรียน และบุคคลท่ัวไปสามารถเขา

มาหาความรูไดดวยตนเอง 

(4) ระบบการเรียนรูรวมกัน (Collaborative Learning) เปนชมุชนออนไลนท่ีเสริมสรางการเรียนรูรวมกัน

ผานกระดานสนทนาถามตอบวิทย คณิต เพ่ือสรางเครือขายความรวมมือ แบงปนและแลกเปลี่ยนความรูดาน

วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีอยางสรางสรรค 

(5) ระบบสํานักพิมพอิเล็กทรอนิกส (e-Publishing) เปนระบบท่ีอํานวยความสะดวกในการสรางหนังสือ

อิเล็กทรอนิกสท่ีมีมาตรฐาน สวยงาม สามารถเพ่ิมสื่อมัลติมีเดียและสามารถแกไขหนังสืออิเล็กทรอนิกสไดตามความ

ตองการ 

พัฒนาหลักสูตร ส่ือ แผนการจัดการเรียนรูและองคความรูในรูปแบบดิจิทัล 

• จัดทําบทความเผยแพรบนศูนยเรียนรูดิจิทัล 100 บทความ 
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10.2 ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ 25.75   

11. งบประมาณ 

11.1 งบประมาณท่ีไดรับ   จํานวน 21,691,423 บาท 

11.2 งบประมาณท่ีใชไตรมาสท่ี 1   

 แผนการใชจายงบประมาณ* 

(ลานบาท) 

ผลการใชจายงบประมาณ** 

(ลานบาท) 

ประจําไตรมาส 1.4116 1.3827 

สะสม 1.4116 1.3827 

12. ปญหา อุปสรรค  

- 

13. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 

ขยายผลการเขาใชสื่อใหครอบคลุมท่ัวประเทศ 

14. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 

ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และหนวยงานท่ีเก่ียวของนําหลักสูตร สื่อ กระบวนการจัดการเรียนรู  

และองคความรูของ สสวท. ในรูปแบบดิจิทัลไปใชประโยชนในการจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ

เทคโนโลย ี

15. ผูรายงาน  

นางสาวสุภัคสรณ  รุงศรี  ตําแหนง ผูชํานาญ 

นางสาววรรณทิพา  เทพหลา   ตําแหนง เจาหนาท่ี 

     โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1106 โทรสาร 02-392-3595 E–mail : srung@ipst.ac.th, wthep@ipst.ac.th  

16. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี 6 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 

mailto:srung@ipst.ac.th
mailto:wthep@ipst.ac.th
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1. ช่ือหนวยงาน   สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)  

2. หวงเวลารายงาน     

     ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 60   -   ธ.ค. 60     ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 61   -   มี.ค. 61     

     ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 61  -   มิ.ย. 61     ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 61   -   ก.ย. 61     

    สถานะโครงการ     ยังไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 

3. ช่ือโครงการ การพัฒนาครูผูสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน

โครงการพระราชดําริ 

4. ความสอดคลอง (โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ท่ีมีความสอดคลองกับโครงการ) 

4.1 ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ   

 ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 ผลิต พัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 ผลิตและพัฒนากําลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคลองกับความตองการของการพัฒนาประเทศ 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 สงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 

 ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

4.2  แผนงานพ้ืนฐาน 

4.3  แผนงานยุทธศาสตร 

4.4 แผนงานบูรณาการ 

  แผนงานบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 

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

5. หลักการและเหตุผล  

สสวท. เปนหนวยงานหนึ่งท่ีเขารวมดําเนินงานพัฒนาการจัดการเรียนรูตามโครงการในพระราชดําริ

ดําเนินงาน 2 กิจกรรมหลัก ดังนี้  1) การพัฒนาครูผูสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีในโรงเรียนโครงการ

พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพดานวิชาการแกครูโรงเรียนใน

ทองถ่ินทุรกันดารและสนับสนุน วัสดุ อุปกรณประกอบการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร เพ่ือใหสัมฤทธิ์

ผลการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนโครงการพระราชดําริสูงข้ึน 2) การพัฒนาครูแกนนําและบุคลากรทางการศึกษา

ของโรงเรียนวังไกลกังวล เพ่ือเปนตนแบบท่ีมีคุณภาพในการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรใหกับนักเรียน 

และไดพัฒนาความรู ความสามารถ สติปญญา ทัดเทียมโรงเรียนท่ัวไปของประเทศ 

6. วัตถุประสงค 

6.1 เพ่ือพัฒนาครูในโรงเรียนในทองถ่ินทุรกันดาร โรงเรียนพระปริยัติธรรม และโรงเรียน ตชด. ใหมีศักยภาพใน

การจัดการเรียนรูกลุมสาระวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 
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6.2 เพ่ือพัฒนาครูของโรงเรียนวังไกลกังวล และโรงเรียนในพ้ืนท่ีใกลเคียงใหมีศักยภาพในการจัดการเรียนรูกลุม

สาระวิทยาศาสตร คณิตศาสตร  

6.3 เพ่ือสนับสนุนทรัพยากรท่ีจําเปนตอการจัดการเรียนรูแกโรงเรียนโครงการพระราชดําริ  

7. เปาหมาย 

7.1 เชิงปริมาณ 

(1) ครูในโรงเรียนในโครงการพระราชดําริ ไดรับการพัฒนาศักยภาพดานเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการ

สอน จาก สสวท. และมีความรู ความเขาใจและทักษะปฏิบัติในเนื้อหาสาระวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

และเทคโนโลยี 1,100 คน   

(2) ชุดการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ระดับประถมศึกษาปท่ี 1 และ 4 

จํานวน 4 ชุด 

7.2 เชิงคุณภาพ 

(1) ครูในโรงเรียนในโครงการพระราชดําริฯ ท่ีไดรับการพัฒนา มีความรูความเขาใจทักษะปฏิบัติ ในเนื้อหา

สาระวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหกับนักเรียน โดย

สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนากระบวนการสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร กระบวนการคิด และมีเจตคติ

ท่ีดีตอวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 

(2) ครูของโรงเรียนวังไกลกังวล ท่ีผานการอบรมดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร มีความรูความเขาใจใน

เนื้อหาและกระบวนการ และสามารถจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะสงผลตอคุณภาพของ

นักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวล 

(3) ชุดการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู

และตัวชี้วัด กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

(4) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและชวยเหลือกันทางวิชาการระหวางครูในจังหวัดประจวบคีรีขันธกับครู

วิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนวังไกลกังวล 

8. ระยะเวลาดําเนินการ  1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 

9. กิจกรรมท่ีดําเนินการภายในโครงการ (ในภาพรวมโครงการ) 

9.1 พัฒนาการจัดการเรียนรูตามโครงการในพระราชดําริฯ โรงเรียนในทองถ่ินทุรกันดาร โรงเรียนพระปริยัติธรรม 

โรงเรียน ตชด. โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผาเด็กกําพรา (หลัก 67) สปป.ลาว และโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว 

9.2 พัฒนาครูในโรงเรยีนวังไกลกังวลและโรงเรยีนในพ้ืนท่ีใกลเคียงในการจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

9.3 พัฒนาครูแกนนําและบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย เพ่ือการจัดการเรียนรูตามแนวโครงการพระราชดําริบาน

นักวิทยาศาสตรนอยและแนวทางสะเต็มศึกษา 

9.4 พัฒนาชุดการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร  

10. ผลการดําเนินงาน / ความกาวหนาการดําเนินงาน 

10.1 ผลการดําเนินงาน 
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การพัฒนาครูในโรงเรียนวังไกลกังวลและโรงเรียนในพ้ืนท่ีใกลเคียงในการจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร 

• พัฒนาศึกษานิเทศก ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอนโรงเรียนวังไกลกังวลและโรงเรียนเครือขาย ใหมี

ความเขมแข็งดานวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร สามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 98 คนและได

ตนรางชุดการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ระดับประถมศึกษาปท่ี 1 ท่ีสอดคลองกับ

มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 จํานวน 2 ชุด 

10.2 ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ 6.67   

11. งบประมาณ 

11.1 งบประมาณท่ีไดรับ   จํานวน 7,315,600 บาท 

11.2 งบประมาณท่ีใชไตรมาสท่ี 1   

 แผนการใชจายงบประมาณ* 

(ลานบาท) 

ผลการใชจายงบประมาณ** 

(ลานบาท) 

ประจําไตรมาส 0.6413 0.9408 

สะสม 0.6413 0.9408 

12. ปญหา อุปสรรค  

- 

13. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 

พัฒนาความรูและทักษะครู ศึกษานิเทศกและผูบริหารในการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ

เทคโนโลยี ในทุกระดับชั้น เพ่ือเรงยกระดับคุณภาพการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี  โดยเรงรัด

พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรูความเขาใจในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสามารถจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนไดอยางมีคุณภาพ ตั้งแตระดับปฐมวัยถึงระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

14. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาตามวิทยฐานะและตามกลุมสาระวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 

ระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ท่ีผานการพัฒนา มีความรู ความสามารถในการจัด กิจกรรมการเรียนรู

ในชั้นเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและตามแนวทางสะเต็มศึกษา 

15. ผูรายงาน  

นางสาวสุภัคสรณ  รุงศรี  ตําแหนง ผูชํานาญ 

นางสาววรรณทิพา  เทพหลา   ตําแหนง เจาหนาท่ี 

     โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1106 โทรสาร 02-392-3595 E–mail : srung@ipst.ac.th, wthep@ipst.ac.th  

16. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี 6 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 

mailto:srung@ipst.ac.th
mailto:wthep@ipst.ac.th
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1. ช่ือหนวยงาน   สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)  

2. หวงเวลารายงาน     

     ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 60   -   ธ.ค. 60     ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 61   -   มี.ค. 61     

     ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 61  -   มิ.ย. 61     ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 61   -   ก.ย. 61     

    สถานะโครงการ     ยังไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 

3. ช่ือโครงการ การยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอําเภอดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 

4. ความสอดคลอง (โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ท่ีมีความสอดคลองกับโครงการ) 

4.1 ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ   

 ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 ผลิต พัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 ผลิตและพัฒนากําลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคลองกับความตองการของการพัฒนาประเทศ 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 สงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 

 ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

4.2  แผนงานพ้ืนฐาน 

4.3  แผนงานยุทธศาสตร 

4.4 แผนงานบูรณาการ 

  แผนงานบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 

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

5. หลักการและเหตุผล  

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) มีเปาหมายในการเพ่ิมศักยภาพการแขงขันของประเทศ โดยการ

ลดความเหลื่อมล้ําในสังคม และพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยเฉพาะอยางยิ่งเยาวชนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ

เทคโนโลยี ซ่ึงถือเปนกําลังคนพ้ืนฐานท่ีสําคัญตอการพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถดานการแขงขันของประเทศ 

สสวท. เล็งเห็นถึงความสําคัญดังกลาว จึงไดรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในการดําเนินงานพัฒนาศักยภาพ

เยาวชนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ในการจัดตั้งโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนในระดับอําเภอ

ท้ังในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาข้ึน ใหสอดรับกับบริบทของโรงเรียนและความตองการของทองถ่ิน เพ่ือให

โรงเรียนในระดับอําเภอมีคุณภาพไดมาตรฐานเทียบเคียงกับโรงเรียนชั้นนําในระดับจังหวัด และนักเรียนในชนบทมี

โอกาสเขาถึงโรงเรียนคุณภาพในทุกอําเภอ ตลอดจนไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงจะสงผลตอการยกระดับคุณภาพ

และพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนในระดับอําเภอ และมีผลการประเมินทางดานการศึกษาท้ังในระดับชาติและ

นานาชาติสูงข้ึนอยางตอเนื่อง 
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6. วัตถุประสงค 

6.1 เพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีของโรงเรียนประจําอําเภอ

ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาใหมีคุณภาพสูงข้ึน อีกท้ังมีสื่อการเรียนการสอนท่ีทันสมัยมีคุณภาพ 

ครูผูสอนสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร และเทคโนโลยีไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน โดยออกแบบการพัฒนาคุณภาพใหสอดคลองกับความ

จําเปนและความตองการของแตละโรงเรียน 

6.2 เพ่ือพัฒนาโรงเรียนระดับอําเภอท่ีเปนเปาหมาย ใหเปนท่ีฝกปฏิบัติการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ของครูกอนประจําการ หรือครูผูชวย ระดับประถมศึกษา ถึงระดับมัธยมศึกษา 

7. เปาหมาย 

7.1 เชิงปริมาณ 

(1) โรงเรียนผานการคัดเลือกเขารวมโครงการเพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร

คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ตามแนวทางของ สสวท. 1,500 โรงเรียน 

7.2 เชิงคุณภาพ 

(1) ผูบริหาร และครูผูสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาและระดับ

มัธยมศึกษาสามารถวิเคราะหปญหาอุปสรรคท่ีเก่ียวกับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร และเทคโนโลยีได 

(2) ครูผูสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษามีความรู

และความสามารถในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี อยางมีคุณภาพ

ตามแนวทางของ สสวท. 

(3) ศึกษานิเทศก และครูผูนํา ในพ้ืนท่ีมีความรู ความเขาใจ และมีความสามารถในการเปนแกนนําชวย

ขับเคลื่อนโครงการและหนุนเสริมทางวิชาการใหกับโรงเรียนในโครงการฯ 

8. ระยะเวลาดําเนินการ  1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 

9. กิจกรรมท่ีดําเนินการภายในโครงการ (ในภาพรวมโครงการ) 

9.1 ยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอําเภอ ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 

10. ผลการดําเนินงาน / ความกาวหนาการดําเนินงาน 

10.1 ผลการดําเนินงาน 

รับสมัครและคัดเลือกโรงเรียนเขารวมโครงการโรงเรียนคุณภาพระดับอําเภอดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

และเทคโนโลยี หรือ โรงเรียนคุณภาพ สสวท. เพ่ือสรางความเสมอภาค สดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาใหกับเยาวชน

อยางเปนรูปธรรม สอดคลองกับยุทธศาสตรและนโยบายรัฐบาล ท่ีมุงเนนใหเยาวชนสามารถเขาถึงโรงเรียนคุณภาพใน

แตละพ้ืนท่ี เพ่ือพัฒนาและสรางกําลังคนของประเทศชาติใหมีทักษะการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับศตวรรษท่ี 21 และสราง

ประสบการณการทํางานเปนทีม การคิดวิเคราะห และการแกปญหาเพ่ือการทํางานในอนาคตอยางมีคุณภาพ โดยมี

โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจากทุกสังกัดเขารวมโครงการ 528 โรงเรียน 
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10.2 ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ 4   

11. งบประมาณ 

11.1 งบประมาณท่ีไดรับ   จํานวน 24,658,000 บาท 

11.2 งบประมาณท่ีใชไตรมาสท่ี 1   

 แผนการใชจายงบประมาณ* 

(ลานบาท) 

ผลการใชจายงบประมาณ** 

(ลานบาท) 

ประจําไตรมาส 0.1550 0.0059 

สะสม 0.1550 0.0059 

12. ปญหา อุปสรรค  

- 

13. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 

ขยายผลไปยังโรงเรียน 6,000 โรงเรียน ภายในป 2564 

14. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 

สรางกําลังคนของประเทศชาติใหมีทักษะการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับศตวรรษท่ี 21   

15. ผูรายงาน  

นางสาวสุภัคสรณ  รุงศรี  ตําแหนง ผูชํานาญ 

นางสาววรรณทิพา  เทพหลา   ตําแหนง เจาหนาท่ี 

     โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1106 โทรสาร 02-392-3595 E–mail : srung@ipst.ac.th, wthep@ipst.ac.th  

16. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี 6 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 

 

mailto:srung@ipst.ac.th
mailto:wthep@ipst.ac.th
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1. ช่ือหนวยงาน   สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)  

2. หวงเวลารายงาน     

     ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 60   -   ธ.ค. 60     ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 61   -   มี.ค. 61     

     ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 61  -   มิ.ย. 61     ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 61   -   ก.ย. 61     

    สถานะโครงการ     ยังไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 

3. ช่ือโครงการ การพัฒนาและสงเสริมการผลิตครูและนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

และเทคโนโลยี 

4. ความสอดคลอง (โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ท่ีมีความสอดคลองกับโครงการ) 

4.1 ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ   

 ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 ผลิต พัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 ผลิตและพัฒนากําลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคลองกับความตองการของการพัฒนาประเทศ 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 สงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 

 ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

4.2  แผนงานพ้ืนฐาน 

4.3  แผนงานยุทธศาสตร 

4.4 แผนงานบูรณาการ 

  แผนงานบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 

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

5. หลักการและเหตุผล  

ในการยกระดับและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ จําเปนตองมีบุคลากรท่ีมีความสามารถ

และมีทักษะเพียงพอ รวมท้ังตองมีกําลังคนเฉพาะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในสัดสวนท่ีพอเหมาะ นอกจากนี้

การท่ีคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมแหงชาติ (กวทน.) ไดกําหนดเปาหมายไววาจะ

เพ่ิมจํานวนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาใหเปน 15 คนตอปตอประชากร 10,000 คนภายในป 2561 เนื่องจากการ

พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษยจะตองใชเวลาแตมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองอาศัยทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพสูง

มาเปนฐานในการขับเคลื่อนซ่ึงบุคลากรเหลานี้ควรจะตองไดรับการพัฒนาและสงเสริมอยางตอเนื่อง ดวยวิธีการจัดการ

เรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับความสามารถดานรางกาย สมองและจิตใจผูเรียนโดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมท่ีมีความสามารถ

พิเศษดานวิทยาศาสตร  ซ่ึงการดําเนินการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถท่ี สสวท. ดําเนินการอยูอาจไมเพียงพอ

หรือไมทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกในปจจุบัน จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีตองมีการขยายฐานการพัฒนาการศึกษา 
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หลักสูตร รูปแบบการศึกษา และขยายผลการจัดกิจกรรมท่ีจัดใหนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตรไปยังนักเรียนท่ีมีความสนใจและกระจายตัวอยูในภูมิภาคตางๆ ใหไดรับการพัฒนาเชนเดียวกัน 

6. วัตถุประสงค 

6.1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพและเสริมสรางความรู ความสามารถของเยาวชนใหเปนผูมีความสามารถพิเศษดาน

วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี เปนการเพ่ิมทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง 

นําไปสูการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

6.2  เพ่ือสรางและพัฒนานักวิทยาศาสตร และบุคลากรทางการวิจัย ท่ีจะเปนกําลังสําคัญในการสรางสรรค องค

ความรูจากการวิจัยและพัฒนาท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ  

6.3  เพ่ือสรรหาและคัดเลือกเยาวชนเขาโครงการ พสวท. โครงการ สควค. โครงการโอลิมปกวิชาการและพัฒนา

อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร รวมท้ังการสงนักเรียนผูมีความสามารถพิเศษเขารวมแขงขัน

ระดับนานาชาติ 

6.4  เพ่ือพัฒนาเครือขายความรวมมือกับศูนยโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในโครงการท้ังในประเทศ และ

ตางประเทศ ในการพัฒนานักเรียน นักศึกษาผูมีความสามารถพิเศษและครูผูมีความสามารถพิเศษดาน

วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 

7. เปาหมาย 

7.1 เชิงปริมาณ 

(1) ผูรับทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาโท ไดรับการพัฒนาศักยภาพ 435 คน  

(2) ผูไดรับทุน พสวท. ไดรับการพัฒนาศักยภาพ 1,100 คน 

(3) นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนท่ีมีโครงการหองเรียนพิเศษ ไดรับการพัฒนาศักยภาพ 111 คน 

(4) นักเรียนในโครงการจัดสงผูแทนประเทศไทยไปแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตรโอลิมปกวิชาการ

ระหวางประเทศ ไดรับการพัฒนา 220 คน 

(5) นักเรียนในโครงการพัฒนาและขยายผลอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร สําหรับเยาวชน 

ไดรับการพัฒนา 4,000 คน 

7.2 เชิงคุณภาพ 

(1) นักเรียน นิสิต นักศึกษา ท่ีไดรับการพัฒนามีความสามารถและศักยภาพเทียบมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน 

(2) นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ไดรับการคัดเลือกและพัฒนาดวยหลักสูตร สื่อ กิจกรรมเสริมพิเศษ    

ไดอยางเหมาะสม 

8. ระยะเวลาดําเนินการ  1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 

9. กิจกรรมท่ีดําเนินการภายในโครงการ (ในภาพรวมโครงการ) 

9.1 พัฒนาและสงเสริมการผลิตครูผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (สควค.) 

9.2 พัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

9.3 พัฒนาและสงเสริมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนท่ีมีโครงการหองเรียนพิเศษ 
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9.4 พัฒนานักเรียนและจัดสงผูแทนประเทศไทยไปแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตร โอลิมปกระหวางประเทศ 

9.5 พัฒนาและขยายผลอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร สําหรับเยาวชน 

10. ผลการดําเนินงาน / ความกาวหนาการดําเนินงาน 

10.1 ผลการดําเนินงาน 

การพัฒนานักเรียนและจัดสงผูแทนประเทศไทยไปแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ 

• พัฒนาศักยภาพของนักเรียนท่ีมีความสามารถทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย 150 คน เพ่ือคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทยไปแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ และ

รวมมือกับมูลนิ สอวน. อบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา 92 คน 

การพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  

• นักเรียนท่ีมีความสามารถทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 และ 6 ผานการ

คัดเลือกรอบท่ี 1 จํานวน 4,329 คน โดยไดรับการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร

ของนักเรียนใหสูงยิ่ง ๆ ข้ึน นักเรียนท่ีไดรับคัดเลือกเขาโครงการฯ จะไดรับเกียรติบัตรและการสนับสนุนสื่อเสริมการ

เรียนเพ่ือศึกษานอกเวลาเรียนและใชเวลาวางใหเปนประโยชน  

• จัดทําตนฉบับแบบทดสอบท่ีใชในการสอบคัดเลือก รอบท่ี 2 จํานวน 4 ฉบับและรางคูมือกิจกรรมเสริม

หลักสูตรวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ระดับประถมศึกษา 1 เลม 

10.2 ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ 20.17   

11. งบประมาณ 

11.1 งบประมาณท่ีไดรับ   จํานวน 110,665,100 บาท 

11.2 งบประมาณท่ีใชไตรมาสท่ี 1   

 แผนการใชจายงบประมาณ* 

(ลานบาท) 

ผลการใชจายงบประมาณ** 

(ลานบาท) 

ประจําไตรมาส 22.5601 19.6502 

สะสม 22.5601 19.6502 

12. ปญหา อุปสรรค  

- 

13. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 

ขยายฐานการพัฒนาการศึกษา หลักสูตร รูปแบบการศึกษา และขยายผลการจัดกิจกรรมท่ีจัดใหนักเรียนท่ีมี

ความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรไปยังนักเรียนท่ีมีความสนใจและกระจายตัวอยูในภูมิภาคตางๆ 

ใหไดรับการพัฒนา 

14. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 

14.1 เยาวชนผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ตามเกณฑของ สสวท.                

และแนวทางสากลมีจํานวนเพ่ิมข้ึน 
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14.2 ประเทศไทยมีเยาวชนผูไดรับรางวัลการแขงขันความสามารถพิเศษและอัจฉริยภาพระดับนานาชาติเทากับ

จํานวนท่ีสงเขารวมแขงขัน 

14.3 ประเทศไทยมีครูผูมีความสามารถพิเศษตามเกณฑของ สสวท. ในจํานวนเพ่ิมข้ึน 

15. ผูรายงาน  

นางสาวสุภัคสรณ  รุงศรี  ตําแหนง ผูชํานาญ 

นางสาววรรณทิพา  เทพหลา   ตําแหนง เจาหนาท่ี 

     โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1106 โทรสาร 02-392-3595 E–mail : srung@ipst.ac.th, wthep@ipst.ac.th  

16. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี 6 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 

mailto:srung@ipst.ac.th
mailto:wthep@ipst.ac.th
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1. ช่ือหนวยงาน   สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)  

2. หวงเวลารายงาน     

     ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 60   -   ธ.ค. 60     ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 61   -   มี.ค. 61     

     ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 61  -   มิ.ย. 61     ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 61   -   ก.ย. 61     

    สถานะโครงการ     ยังไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 

3. ช่ือโครงการ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและสื่อสารองคกร 

4. ความสอดคลอง (โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ท่ีมีความสอดคลองกับโครงการ) 

4.1 ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ   

 ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 ผลิต พัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 ผลิตและพัฒนากําลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคลองกับความตองการ 

                         ของการพัฒนาประเทศ 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 สงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 

 ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

4.2  แผนงานพ้ืนฐาน 

4.3  แผนงานยุทธศาสตร 

4.4 แผนงานบูรณาการ 

  แผนงานบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 

  แผนงานบรูณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ......................................................................................................) 

5. หลักการและเหตุผล  

การขับเคลื่อนแผนงานตามแผนยุทธศาสตรของ สสวท. ปงบประมาณ พ.ศ. 2557- 2561 จําเปนตองอาศัย 1) 

การพัฒนาระบบคุณภาพองคกรและระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ซ่ึงเปนกรอบบริหารจัดการองคกรท่ี

มุงเนนใหเกิดการปรับปรุงองคกรอยางรอบดาน ครอบคลุมภาพรวมในมิติ ท้ัง 7 ดาน คือ การนําองคกร การวางแผน

เชิงยุทธศาสตร การใหความสําคัญผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  การวัดการวิเคราะหและการจัดการความรู การ

มุงเนนทรัพยากรบุคคล การจัดการกระบวนการ และผลลัพธการดําเนินงาน 2) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการติดตามประเมินผลท่ีจําเปนตองบูรณาการขอมูลสารสนเทศดานตาง ๆ ท่ีมีความถูกตองทันสมัยและนาเชื่อถือ 

เพ่ือนํามาสูการวิเคราะห สังเคราะหใหเปนสารสนเทศท่ีนํามาใชประกอบการกําหนดนโยบาย วางแผน บริหารจัดการ 

กํากับติดตามประเมินผล และจัดสรรงบประมาณตลอดจนตัดสินใจเชิงรุกในการดําเนินการตาง ๆ 3) การประชาสัมพันธ

ขาวสาร ผลงานและผลิตภัณฑของ สสวท. ผานสื่อทุกรูปแบบ รวมท้ังการสรางความรวมมือ เครือขายความสัมพันธกับ

สังคมภายนอกเพ่ือสงเสริมและพัฒนาการดําเนินงานใหเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางท่ัวถึงมากยิ่งข้ึน 

 

 



26 

6. วัตถุประสงค 

6.1 เพ่ือประเมินผลองคกร และพัฒนา ปรับปรุงตามระบบคุณภาพองคกรและธรรมาภิบาล 

6.2 เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพและทันสมัยในการบริหารจัดการ

องคกรและการบริการ ตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัล 

6.3 เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  

6.4 เพ่ือประชาสัมพันธ เผยแพร ผลงาน และชื่อเสียงของ สสวท. ใหเปนท่ีประจักษตอสาธารณชน 

6.5 เพ่ือเสริมสรางบทบาทและภาพลักษณขององคกร 

7. เปาหมาย 

7.1 เชิงปริมาณ 

(1) รายงานการประเมินผลองคกรและขอเสนอแนะ 1 ฉบับ 

(2) บทความเก่ียวกับการดําเนินการดานการจัดการความรูเพ่ือเผยแพรและสรางความเขาใจ 24 เรื่อง 

(3) องคความรูจากกิจกรรม Show & Share 80 เรื่อง 

(4) พัฒนา สสวท. ตามแนวทางแผนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐดานการวางแผนเชิงยุทธศาสตร 

1 หมวด 

(5) สงเสริมความรูความเขาใจใหแกบุคลากรของ สสวท. เก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีดวยความสุจริต และการ

ปองกันการทุจริต 2 กิจกรรม  

(6) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพและทันสมัยในการบริหารจัดการองคกรและการบริการท่ีแลว

เสร็จ 16 ระบบ 

(7) บุคลากร สสวท. ท่ีมีสมรรถนะเพ่ิมข้ึนตามมาตรฐานท่ีกําหนด 300 ราย 

(8) บุคลากร สสวท. มีความผูกพันตอองคกรอยูในระดับดีข้ึนไป 

(9) บุคลากร สสวท. มีความรู ความสามารถ และทักษะเพ่ิมข้ึนอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากการ

เขารวมกิจกรรมดานการพัฒนา 300 ราย 

(10) บุคลากร สสวท. ท่ีมีศักยภาพเพ่ิมข้ึนจากการเขารวมประชุมสัมมนา และศึกษาดูงานท้ังในประเทศและ

ตางประเทศ 80 ราย 

(11) บุคลากร สสวท. ท่ีสําเร็จการศึกษาท้ังในประเทศและตางประเทศ โดยทุน สสวท. 5 คน  

(12) ขอมูล ขาวสาร และผลงานของ สสวท. ท่ีสื่อสารและเผยแพรสูสาธารณชน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

2,000 ชิ้น  

(13) สารคดีเชิงขาว ท่ีเผยแพรผานโทรทัศน และ YouTube  22 เรื่อง  

(14) นิตยสาร สสวท. ในรูปแบบสิ่งพิมพและดิจิทัล  6 ฉบับตอป  

(15) เยาวชน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในทุกภูมิภาค ท่ีไดเรียนรูจากงานภาพยนตรวิทยาศาสตรเพ่ือการ

เรียนรู 280,000 คน 

(16) เยาวชน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ท่ีไดเรียนรูจากกิจกรรมนิทรรศการรวมกับหนวยงานตาง ๆ 35,000 คน 
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7.2 เชิงคุณภาพ 

(1) การดําเนินงานวางแผนเชิงยุทธศาสตรของ สสวท. มีแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 

และประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว  

(2) บุคลากรของ สสวท. ในทุกระดับท่ีไดเขารวมกิจกรรมไดเรียนรูและปฏิบัติงานตามหนาท่ีดวยหลักธรรมาภิบาล  

(3) ระบบสารสนเทศภายในองคกร สามารถใหบริการไดตลอดเวลาอยางมีประสิทธิ์ภาพในการใหบริการ 

(4) นิตยสาร สสวท. รูปแบบสิ่งพิมพและดิจิทัล มีความสอดคลองกับความตองการของครู  อาจารย สมาชิกนิตยสาร 

(5) เยาวชนไทยตระหนักและเห็นคุณคาของการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีและสามารถ

นําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

(6) ครู นักเรียน ผูปกครอง บุคลากรทางการศึกษาและผูสนใจ ไดศึกษา คนควา เรียนรูวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตรและเทคโนโลยีผานกิจกรรมท่ีจัดข้ึน 

8. ระยะเวลาดําเนินการ  1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 

9. กิจกรรมท่ีดําเนินการภายในโครงการ (ในภาพรวมโครงการ) 

9.1 พัฒนา ปรับปรุงองคกรตามระบบคุณภาพองคกรและธรรมาภิบาล 

9.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากร และความผูกพันของบุคลากร สสวท. 

9.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือขยายขีดความสามารถในการบริหารจัดการขององคกรและการบริการ

ในรูปแบบดิจิทัลตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัล 

9.4 สรางความตระหนักและเผยแพรผลงานของ สสวท. 

9.5 สื่อสารองคกรและประชาสัมพันธเชิงรุก เพ่ือเสริมสรางภาพลักษณท่ีดีตอ สสวท. 

10. ผลการดําเนินงาน / ความกาวหนาการดําเนินงาน 

10.1 ผลการดําเนินงาน 

การพัฒนา ปรับปรุงองคกรตามระบบคุณภาพองคกรและธรรมาภิบาล 

ประเมินผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยท่ีปรึกษาจากภายนอก คือ บริษัท ทริส คอร

ปอเรชั่น จํากัด ทําหนาท่ีประเมินผลการดําเนินงานครอบคลุม 4 ดาน ไดแก 1) ดานประสิทธิผลของแผนการปฏิบัติงาน 2) 

ดานคุณภาพการใหบริการ 3) ดานประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และ 4) ดานการกํากับดูแลกิจการและพัฒนา

องคกร ซ่ึงท้ัง 4 ดานเปนกรอบการประเมินผลตามมาตรฐานท่ี ก.พ.ร. กําหนด โดยไดจัดทํารายงานการประเมินผล

องคกรป 2560 (ฉบับสมบูรณ) 1 ฉบับ และรายงานผลการประเมินยุทธศาสตร 5 ป (พ.ศ. 2557 – 2561) ของสถาบัน

สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1 ฉบับ 

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและความผูกพันของบุคลากร สสวท. 

พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรตามมาตรฐานท่ีกําหนด โดยจัดกิจกรรมท่ีสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของ

พนักงานเพ่ือใหมีสมรรถนะท่ีสูงข้ึน โดยมีแนวทางในการสงเสริมและพัฒนาพนักงานในรูปแบบตาง ๆ  ในกิจกรรมการ

ฝกอบรมและพัฒนาตามท่ีกําหนดในแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล จํานวน 742 ราย 
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การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือขยายขีดความสามารถในการบริหารจัดการขององคกรและการบริการ

ในรูปแบบดิจิทัล ตาทนโยบายรัฐบาลดิจิทัล 

บํารุงรักษาระบบบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใหงานสนับสนุนบริการสารสนเทศมีประสิทธิภาพ สามารถ

รองรับการใชงานไดอยางตอเนื่อง ปรับเปลี่ยนระบบใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมปจจุบันหรือเพ่ิมเติมคุณสมบัติเม่ือ

มีความตองการใหมเกิดข้ึนและมีผลตอการเปลี่ยนแปลงระบบ จํานวน 6 ระบบ ไดแก (1) ระบบเครือขาย (2) ระบบ

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส (3) ระบบการลาอิเล็กกทรอนิกส (ESS) (4) ระบบจัดเก็บจราจรคอมพิวเตอร (LOG) (5) 

ระบบสนับสนุนหองศูนยขอมูล Data Center และ (6) ระบบ website หนวยงาน 

การสรางความตระหนักและเผยแพรผลงานของ สสวท. 

• จัดงานเทศกาลภาพยนตรวิทยาศาสตรเพ่ือการเรียนรู ครั้งท่ี 13 เพ่ือใหเยาวชนและผูสนใจในสวนภูมิภาคไดมี

โอกาสชมภาพยนตรและสนุกกับกิจกรรมวิทยาศาสตร อันเปนการสรางความตระหนักและสงเสริมการเรียนรูวิทยาศาสตร

ควบคูไปกับความสนุกสนานเพลิดเพลิน โดยมีผูเขาชมภาพยนตร 567,970 คน 

• จัดแสดงนิทรรศการรวมกับหนวยงานตาง ๆ เพ่ือเปนการกระตุนการเรียนรูทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

และเทคโนโลยี ผานกิจกรรมท่ีหลากหลาย โดยมีผูเขารวมงาน 6,000 คน 

• จัดทํานิตยสาร สสวท. ฉบับท่ี 209 (พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560) เพ่ือเผยแพรและสงเสริมความรูทางดาน

วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี เสนอความกาวหนาทางวิทยาการในดานการศึกษาท่ีจะสนับสนุนการศึกษาของ

ชาติใหทันกับเหตุการณปจจุบัน เผยแพรกิจกรรมและผลงานของ สสวท. พรอมท้ังงานวิจัยและโครงงานวิทยาศาสตรของ

นักเรียน เพ่ือใหครู นักเรียน และผูท่ีสนใจทําโครงงานไดศึกษาแนวคิดและใชประโยชนจากโครงงาน โดยจัดทําท้ังแบบ

สิ่งพิมพและแบบออนไลน และเผยแพรนิตยสารใหกับสมาชิก รวมท้ังเผยแพรนิตยสารฉบับดิจิทัลผานเว็บไซต 

http://emagazine.ipst.ac.th 

การส่ือสารองคกรและประชาสัมพันธเชิงรุก เพ่ือสรางภาพลักษณท่ีดีตอ สสวท. 

ประชาสัมพันธ เผยแพรผลงาน และชื่อเสียงของ สสวท. ใหเปนท่ีประจักษตอสาธารณชนผานชองทางตาง ๆ 

ไดแก เผยแพรขาวผานสื่อมวลชนและทางสื่อออนไลน เผยแพรขอมูลขาวสารทาง Facebook และทาง Website 

จัดทําตัววิ่งโทรทัศน จัดทํา Facebook Live กิจกรรม สสวท. เผยแพรบทสัมภาษณผูบริหาร สสวท. ผานสื่อมวลชน 5 

ครั้ง จัดทําขาวเชิงบวกจากการดําเนินงานของ สสวท. เปนตน จํานวน 440 ชิ้น 

10.2 ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ 20.50   

11. งบประมาณ 

11.1 งบประมาณท่ีไดรับ   จํานวน 14,047,200 บาท 

11.2 งบประมาณท่ีใชไตรมาสท่ี 1   

 แผนการใชจายงบประมาณ* 

(ลานบาท) 

ผลการใชจายงบประมาณ** 

(ลานบาท) 

ประจําไตรมาส 10.2476 8.8003 

สะสม 10.2476 8.8003 
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12. ปญหา อุปสรรค  

- 

13. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 

สงเสริมและพัฒนาการดําเนินงานใหเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางท่ัวถึงมากยิ่งข้ึน 

14. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 

14.1 เยาวชน นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูสนใจ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ รับทราบและใชประโยชน

จากขอมูล ขาวสาร และผลงานของ สสวท. 

14.2 เยาวชนมีความตระหนักและเห็นความสําคัญของการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 

15. ผูรายงาน  

นางสาวสุภัคสรณ  รุงศรี  ตําแหนง ผูชํานาญ 

นางสาววรรณทิพา  เทพหลา   ตําแหนง เจาหนาท่ี 

     โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1106 โทรสาร 02-392-3595 E–mail : srung@ipst.ac.th, wthep@ipst.ac.th  

16. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี 6 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 

mailto:srung@ipst.ac.th
mailto:wthep@ipst.ac.th
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1. ช่ือหนวยงาน   สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)  

2. หวงเวลารายงาน     

     ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 60   -   ธ.ค. 60     ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 61   -   มี.ค. 61     

     ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 61  -   มิ.ย. 61     ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 61   -   ก.ย. 61     

    สถานะโครงการ     ยังไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 

3. ช่ือโครงการ การพัฒนาเด็กปฐมวัย (3 - 5 ป) อยางมีคุณภาพ ดวยการจัดประสบการณเรียนรูวิทยาศาสตร

คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย 

4. ความสอดคลอง (โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ท่ีมีความสอดคลองกับโครงการ) 

4.1 ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ   

 ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 ผลิต พัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 ผลิตและพัฒนากําลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคลองกับความตองการของการพัฒนาประเทศ 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 สงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 

 ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

4.2  แผนงานพ้ืนฐาน 

4.3  แผนงานยุทธศาสตร 

4.4 แผนงานบูรณาการ 

  แผนงานบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 

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

5. หลักการและเหตุผล  

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 ไดมีการกําหนดยุทธศาสตรเก่ียวกับการเสริมสรางและ

พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยเปนยุทธศาสตรแรก ซ่ึงมีเปาหมายใหคนไทยทุกกลุมวัยมีทักษะและความรูความสามารถ    

ท่ีเปนฐานในการพัฒนาประเทศ โดยหนึ่งในแนวทางการพัฒนาท่ีสําคัญท่ีไดถูกระบุไว คือ การสงเสริมใหเด็กปฐมวัยมี

การพัฒนาทักษะสมอง และทักษะทางสังคมท่ีเหมาะสม แตอยางไรก็ตามในปจจุบันพบวา ครูปฐมวัยยังตองการการ

พัฒนาศักยภาพในการจัดประสบการณเรียนรู เพ่ือสงเสริมทักษะสมองของเด็กปฐมวัยอยางเหมาะสม สถาบันสงเสริม

การสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีได (สสวท.) ไดทําการวิจัยและพัฒนาแนวทางการจัดประสบการณเรียนรู

วิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย มาอยางตอเนื่อง ซ่ึงสามารถสงเสริมการ

พัฒนาการดานสติปญญาของเด็กปฐมวัยไดอยางมีประสิทธิภาพ เหมาะสมตามวัย เปนการปูพ้ืนฐานทักษะในศตวรรษ

ท่ี 21 รวมท้ังเพ่ิมศักยภาพในการเรียนรูตลอดชีวิต และปลูกฝงใหเด็กมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ

เทคโนโลยี อันจะสงผลใหเด็กสนใจ ใฝรู และประกอบอาชีพดานนี้ตอไปในอนาคต สสวท. จึงเสนอโครงการพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย (3-5 ป) อยางมีคุณภาพ ดวยการจัดประสบการณเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะ
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เต็มศึกษาในระดับปฐมวัย ตามแผนบูรณาการ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต โดยเปน

การพัฒนาครูปฐมวัยในสังกัด สพฐ. ท่ัวประเทศ อยางเปนระบบผานเครือขายความรวมมือ และระบบการอบรม

ทางไกล ซ่ึง สสวท. จะจัดใหมีศูนยอบรมทางไกลในโรงเรียนอนุบาลประจําจังหวัดและโรงเรียนอนุบาลประจําเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา จํานวน 183 ศูนยการอบรมท่ัวประเทศ และอบรมพัฒนาศักยภาพทีมวิทยากรประจําทองถ่ินโดยตรง โดย

แตละทีมประกอบดวย ศึกษานิเทศกปฐมวัย ผูบริหารสถานศึกษา และครูปฐมวัยท่ีมีศักยภาพ เพ่ือทําหนาท่ีรวมกับ 

สสวท. ในการดําเนินการจัดอบรมขยายผลผานระบบทางไกลใหกับผูบริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัย สังกัด สพฐ. ใน

ทองถ่ิน ซ่ึงครูปฐมวัยท่ีเขารวมในโครงการจะไดรับการอบรมเชิงปฏิบัติการอยางตอเนื่องอยางนอย 2 รอบการอบรม

ตอหนึ่งหลักสูตร โดยแบงเปนการอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ในปงบประมาณ พ.ศ.2561 และ

หลักสูตรสะเต็มศึกษาและเทคโนโลยี ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และจะมีการนิเทศและติดตามผลการประยุกตใชใน

ชั้นเรียนภายในสถานศึกษาทุกรอบของการอบรมโดยผูบริหารสถานศึกษา รวมท้ังนําผลการดําเนินงานและปญหา

อุปสรรคตาง ๆ มารวมสะทอนในการอบรมครั้งถัดไป นอกจากนี้ สสวท. ยังสนับสนุน เอกสารประกอบหลักสูตร 

พรอมตัวอยางสื่อการจัดการเรียนรู เพ่ือเปนแนวทางในการออกแบบหลักสูตรของสถานศึกษา และจัดประสบการณ

เรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัยไดอยางมีคุณภาพ 

6. วัตถุประสงค 

6.1 เพ่ือพัฒนาทีมวิทยากรทองถ่ินประจําศูนยอบรมซ่ึงประกอบดวย ศึกษานิเทศกปฐมวัย ผูบริหารสถานศึกษา 

และครูปฐมวัยท่ีมีศักยภาพ ทําหนาท่ีรวมกับ สสวท. ในการดําเนินการจัดอบรมขยายผลใหกับผูบริหาร

สถานศึกษาและครูปฐมวัยในทองถ่ิน 

6.2 เพ่ือพัฒนาครูปฐมวัยจากโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ท่ัวประเทศ ใหมีความรูความเขาใจและสามารถจัดประสบการณเรียนรู

วิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัยไดอยางมีคุณภาพ 

6.3 เพ่ือสนับสนุนเอกสารแนวทางการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาใน

ระดับปฐมวัย ใหแกทุกโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ในสังกัด สพฐ. ท่ัวประเทศ เพ่ือใหครูใช

ในการออกแบบหลักสูตรของสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

6.4 เพ่ือสนับสนุนชุดสื่อการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย

ใหแกศูนยการอบรมท่ัวประเทศ เพ่ือใชในการจัดอบรมขยายผลและสนับสนุนครูในโรงเรียนทองถ่ินจัดการ

เรียนการสอน 

7. เปาหมาย 

7.1 เชิงปริมาณ 

(1) ศึกษานิเทศกปฐมวัย ผูบริหารสถานศึกษา และครูปฐมวัย ไดรับการพัฒนาการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัยโดยตรงจาก สสวท. สามารถเปนทีมวิทยากร

ทองถ่ินประจําศูนยการอบรมและทําหนาท่ีรวมกับ สสวท. ในการดําเนินการจัดอบรมขยายผลใหกับ

ผูบริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 1,281 คน 
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(2) ผูบริหารสถานศึกษาจาก 183 เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกาท่ัวประเทศ ซ่ึงประกอบดวยโรงเรียนในสัง

สังกัด สพฐ. 10 โรงเรียน/เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และโรงเรียนในสังกัด สช. 5 โรงเรียน/เขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ไดรับการอบรมขยายผลผานระบบทางไกลท่ีศูนยอบรม มีความรูความเขาใจในการจัดประสบการณ

เรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย และสามารถนิเทศครู

ปฐมวัยในสถานศึกษาของตนเองได 2,745 คน 

(3) รอยละ 100 ของครูปฐมวัยใน 2,745 โรงเรียน ไดรับการอบรมขยายผลผานระบบทางไกลท่ีศูนยอบรม 

และมีความรูความเขาใจในการจัดประสบการณเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็ม

ศึกษาในระดับปฐมวัยในชั้นเรียนของตนเองได 

7.2 เชิงคุณภาพ 

(1) ครูปฐมวัยทุกคนจาก 2,745 โรงเรียน จาก 183 เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกาท่ัวประเทศ  ซ่ึง

ประกอบดวยโรงเรียนในสังสังกัด สพฐ. 10 โรงเรียน/เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และโรงเรียนในสังกัด สช. 5 

โรงเรียน/เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ไดรับการอบรมขยายผลผานระบบทางไกลท่ีศูนยอบรมและมีความรูความ

เขาใจและสามารถจัดประสบการณเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาใน

ระดับปฐมวัย  

(2) โรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยในสังกัด สพฐ. และ สช. จจํานวน 2,745 โรงเรียน มีเอกสาร

แนวทางการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย 

(3) ศูนยการอบรมท่ัวประเทศ จํานวน 183 แหง มีชุดสื่อการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัยประจําศูนย 

8. ระยะเวลาดําเนินการ  1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 

9. กิจกรรมท่ีดําเนินการภายในโครงการ (ในภาพรวมโครงการ) 

9.1 ผลิตชุดเอกสารและสื่อประกอบการอบรม 

9.2 อบรมเชิงปฏิบัติการพ่ีเลี้ยงประจําศูนย 

9.3 อบรมขยายผลโดยระบบทางไกล 

10. ผลการดําเนินงาน / ความกาวหนาการดําเนินงาน 

10.1 ผลการดําเนินงาน 

ไดเอกสารคูมือประกอบการอบรมสําหรับกลุมพ่ีเลี้ยง จํานวน 1 หลักสูตร และชุดวีดิทัศนประกอบการอบรม 

จํานวน 1 ชุด รวมถึงไดระบบสารสนเทศสําหรับการอบรมทางไกล จํานวน 1 ระบบ และพัฒนาศึกษานิเทศก ผูบริหาร

สถานศึกษา และครูปฐมวัย 1,123 คน 

10.2 ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ 17.00   

11. งบประมาณ 

11.1 งบประมาณท่ีไดรับ   จํานวน 60,098,500 บาท 

11.2 งบประมาณท่ีใชไตรมาสท่ี 1   
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 แผนการใชจายงบประมาณ* 

(ลานบาท) 

ผลการใชจายงบประมาณ** 

(ลานบาท) 

ประจําไตรมาส 6.8055 4.5803 

สะสม 6.8055 4.5803 

12. ปญหา อุปสรรค  

- 

13. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 

นิเทศและติดตามผลจากการอบรมและนําผลการดําเนินงาน ปญหาและอุปสรรคตาง ๆ มารวมสะทอนในการ

อบรมครั้งถัดไป 

14. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 

ผูบริหารสถานศึกษาจํานวน 2,745 คน จาก 183 เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ัวประเทศ มี

ความสามารถในการนิเทศการจัดประสบการณเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาใน ระดับ

ปฐมวัยของครูปฐมวัยภายในโรงเรียนของตนเอง และครูปฐมวัยทุกคนจากโรงเรียนในสังกัด สพฐ. และ สช. 2,745 

โรงเรียนใน 183 เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ัวประเทศ มีความรูความเขาใจในการจัดประสบการณเรียนรู

วิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย และสามารถจัดประสบการณเรียนรูเพ่ือ

สงเสริมพัฒนาการทางสติปญญาและปูพ้ืนฐานทักษะในศตวรรษท่ี 21 ใหกับเด็กปฐมวัยไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผล

ใหเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางสติปญญาอยางเหมาะสมตามวัยและมีทักษะพ้ืนฐานท่ีจําเปนในการเรียนรูวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาตอไปในระดับประถมศึกษา 

15. ผูรายงาน  

นางสาวสุภัคสรณ  รุงศรี  ตําแหนง ผูชํานาญ 

นางสาววรรณทิพา  เทพหลา   ตําแหนง เจาหนาท่ี 

     โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1106 โทรสาร 02-392-3595 E–mail : srung@ipst.ac.th, wthep@ipst.ac.th  

16. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี 6 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 

 

mailto:srung@ipst.ac.th
mailto:wthep@ipst.ac.th
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1. ช่ือหนวยงาน   สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)  

2. หวงเวลารายงาน     

     ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 60   -   ธ.ค. 60     ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 61   -   มี.ค. 61     

     ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 61  -   มิ.ย. 61     ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 61   -   ก.ย. 61     

    สถานะโครงการ     ยังไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 

3. ช่ือโครงการ ทุนสนับสนุนการศึกษานักเรียน นักศึกษาและครู เพ่ือพัฒนาใหเปนผูมีความสามารถพิเศษดาน

วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีและตอบสนองตอความตองการของประเทศและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

4. ความสอดคลอง (โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ท่ีมีความสอดคลองกับโครงการ) 

4.1 ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ   

 ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 ผลิต พัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 ผลิตและพัฒนากําลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคลองกับความตองการ 

                         ของการพัฒนาประเทศ 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 สงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 

 ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

4.2  แผนงานพ้ืนฐาน 

4.3  แผนงานยุทธศาสตร 

4.4 แผนงานบูรณาการ 

  แผนงานบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 

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

5. หลักการและเหตุผล  

ในการยกระดับและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ จําเปนตองมีบุคลากรท่ีมีความสามารถ

และมีทักษะเพียงพอ รวมท้ังตองมีกําลังคนเฉพาะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในสัดสวนท่ีพอเหมาะ นอกจากนี้

การท่ีคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมแหงชาติ (กวทน.) ไดกําหนดเปาหมายไววาจะ

เพ่ิมจํานวนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาใหเปน 15 คนตอปตอประชากร 10,000 คนภายในป 2561 เนื่องจากการ

พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษยจะตองใชเวลา แตมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองอาศัยทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพสูง

มาเปนฐานในการขับเคลื่อน ซ่ึงบุคลากรเหลานี้ควรจะตองไดรับการพัฒนาและสงเสริมอยางตอเนื่อง ดวยวิธีการ

จัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับความสามารถดานรางกาย สมองและจิตใจผูเรียนโดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมท่ีมี

ความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร  ซ่ึงการดําเนินการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถท่ี สสวท. ดําเนินการอยู

อาจไมเพียงพอหรือไมทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกในปจจุบัน จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีตองมีการขยายฐานการพัฒนา

 



35 

การศึกษา หลักสูตร รูปแบบการศึกษา และขยายผลการจัดกิจกรรมท่ีจัดใหนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษดาน

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรไปยังนักเรียนท่ีมีความสนใจและกระจายตัวอยูในภูมิภาคตางๆ ใหไดรับการพัฒนา

เชนเดียวกัน 

6. วัตถุประสงค 

6.1 เพ่ือพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ใหเปนกําลังคน

ของประเทศ  

7. เปาหมาย 

7.1 เชิงปริมาณ 

(1) ผูรับทุนพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (พสวท.) 1,822 คน    

(2) ผูรับทุนสงเสริมการผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (สควค.) 472 คน 

(3) ผูรับทุนโอลิมปกวิชาการสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 

สําหรับผูแทนประเทศไทยท่ีเขารวมการแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ 258 คน 

7.2 เชิงคุณภาพ 

(1) ผูสําเร็จการศึกษาสําเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

(2) ผูสําเร็จการศึกษาไดมีงานทํา หรือศึกษาตอ 

8. ระยะเวลาดําเนินการ  1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 

9. กิจกรรมท่ีดําเนินการภายในโครงการ (ในภาพรวมโครงการ) 

9.1 สนับสนุนทุน พสวท. 

9.2 สนับสนุนทุน สควค. 

9.3 สนับสนุนทุนโอลิมปกวิชาการ 

10. ผลการดําเนินงาน / ความกาวหนาการดําเนินงาน 

10.1 ผลการดําเนินงาน 

สนับสนุนทุนการศึกษา พสวท. จํานวน 36 ทุน ประกอบดวย ทุนในประเทศ จํานวน 16 ทุน ตางประเทศ 20 

ทุนและทุนการศึกษา สควค. จํานวน 82 ทุน  

10.2 ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ 23.00   

11. งบประมาณ 

11.1 งบประมาณท่ีไดรับ   จํานวน 501,090,200 บาท 

11.2 งบประมาณท่ีใชไตรมาสท่ี 1   

 แผนการใชจายงบประมาณ* 

(ลานบาท) 

ผลการใชจายงบประมาณ** 

(ลานบาท) 

ประจําไตรมาส 74.9307 48.1729 

สะสม 74.9307 48.1729 
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12. ปญหา อุปสรรค  

- 

13. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 

ขยายฐานการพัฒนาการศึกษา หลักสูตร รูปแบบการศึกษา และขยายผลการจัดกิจกรรมท่ีจัดใหนักเรียนท่ีมี

ความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรไปยังนักเรียนท่ีมีความสนใจและกระจายตัวอยูในภูมิภาคตางๆ 

ใหไดรับการพัฒนา 

14. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 

14.1 ผูสําเร็จการศึกษามีศักยภาพและมีผลงานวิจัยเทียบเทามาตรฐานสากล 

14.2 ครู อาจารย บุคลากรทางการศึกษา นักวิจัย นักวิทยาศาสตร ท่ีเปนกําลังในการพัฒนาของประเทศ 

15. ผูรายงาน  

นางสาวสุภัคสรณ  รุงศรี  ตําแหนง ผูชํานาญ 

นางสาววรรณทิพา  เทพหลา   ตําแหนง เจาหนาท่ี 

     โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1106 โทรสาร 02-392-3595 E–mail : srung@ipst.ac.th, wthep@ipst.ac.th  

16. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี 6 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 

mailto:srung@ipst.ac.th
mailto:wthep@ipst.ac.th
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1. ช่ือหนวยงาน   สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)  

2. หวงเวลารายงาน     

     ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 60   -   ธ.ค. 60     ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 61   -   มี.ค. 61     

     ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 61  -   มิ.ย. 61     ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 61   -   ก.ย. 61     

    สถานะโครงการ     ยังไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 

3. ช่ือโครงการ ปรับการเรียนเปลี่ยนวิธีการสอนของครูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ตามแนวทาง     

สะเต็มศึกษาในทุกจังหวัด และทุกเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทุกสังกัด 

4. ความสอดคลอง (โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ท่ีมีความสอดคลองกับโครงการ) 

4.1 ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ   

 ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 ผลิต พัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 ผลิตและพัฒนากําลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคลองกับความตองการของการพัฒนาประเทศ 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 สงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 

 ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

4.2  แผนงานพ้ืนฐาน 

4.3  แผนงานยุทธศาสตร 

4.4 แผนงานบูรณาการ 

  แผนงานบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 

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

5. หลักการและเหตุผล  

ปงบประมาณ 2560 สสวท. ไดดําเนินการพัฒนาครูผูสอนดวยระบบทางไกลผานทางสถานีโทรทัศนเพ่ือ

การศึกษา ETV DLTV และ OBEC Channel โครงการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาสูสถานศึกษาโดยการพัฒนาครูผูสอน

วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ตามแนวทางสะเต็มศึกษา โดยมี สสวท. เปนวิทยากรหลักใหการอบรมท่ีตน

ทาง มีครูท่ีเขารับการอบรม และลงมือปฏิบัติทํากิจกรรม ณ ศูนยการอบรมปลายทาง และมีครูพ่ีเลี้ยงวิชาการของแต

ละสังกัด ประสานและดูแลครูในแตละศูนยของการอบรมอยางเปนระบบ การดําเนินงานครั้งนี้จะตองรวมมือกับทุก

ภาคสวน เชิงบูรณาการโดยแทจริง สสวท. จะเปนแกนหลักของการพัฒนาครู ตามหลักสุตรการอบรมครูสะเต็มศึกษา 

ของ สสวท. ท่ีไดรับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ โดย สสวท.จะใหการสนับสนุนชุดการอบรมสะเต็มศึกษาอัน

ประกอบดวย เอกสารคูมือ เอกสารการจัดกิจกรรม สื่อ อุปกรณ ประกอบการอบรมแกศูนยการอบรมทุกศูนย การ

อบรมของทุกสังกัด 

ในปงบประมาณ 2561 สสวท จะพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกาตามรูปแบบเดิม โดยจะพัฒนาครูพ่ีเลี้ยง

ศูนยการอบรม กอนการพัฒนาครูในหลักสูตรการอบรมสะเต็มศึกษาดวยกิจกรรมเดียวกันท่ีสามารถสอดแทรกเขาไป
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กับการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติของการเรียนการสอน ในระดับชั้นเรียนสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท้ัง 4 ชวงชั้น ท้ังระดับประถมศึกษาตอนตน ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาดวยระบบทางไกลครั้งนี้ จะประสบผลสําเร็จได

ตองไดรับความรวมมือกับทุกภาคสวน ท้ังภาครัฐและเอกชนอยางจริงจัง และกระทําอยางตอเนื่องอยางนอยอีก 2 ป 

6. วัตถุประสงค 

6.1 เพ่ือพัฒนาครูพ่ีเลี้ยงและครูผูสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา และระดับ

มัธยมศึกษา ใหมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในชั้นเรียนไดตรงตาม

จุดประสงค 

6.2 เพ่ือสงเสริมและสนับสนุน สื่อ อุปกรณ เอกสารการอบรม รวมถึงงบประมาณ ใหแกสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา โรงเรียนท่ีเปนศูนยการอบรมในแตละสังกัดเพ่ือเปนคาวัสดุในการอบรมครู อาหารกลางวันและ

อาหารวาง  

6.3 เพ่ือสรางความรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของทางการศึกษาและสถานีโทรทัศนเพ่ือการศึกษาในการ

ดําเนินการเชิงบูรณาการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาใหครอบคลุมทุกเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ทุกจังหวัด และทุกสังกัด 

อยางเปนรูปธรรม 

7. เปาหมาย 

7.1 เชิงปริมาณ 

(1) ครูผูสอนทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ในสังกัด สพฐ.  สช.  อปท.  กศน.  กทม. เขารับ

การอบรมทางไกลผานดาวเทียม จากศูนยการอบรม 644 ศูนย จํานวน 47,500 คน 

(2) ครูพ่ีเลี้ยงประจําศูนยการอบรมสะเต็มศึกษาไดรับการพันาเชิงรุก 4,299 คน 

(3) รายงานผลการดําเนินโครงการ 1 ฉบับ 

7.2 เชิงคุณภาพ 

(1) ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู ความเขาใจ และความตระหนักในการจัดการเรียนรูตาม

แนวทางสะเต็มศึกษาไดอยางถูกตอง 

(2) โรงเรียนในสังกัด สพฐ.  สช.  อปท.  กศน.  กทม. ท่ีมีศักยภาพ สามารถเปดเปนศูนยการอบรมสะเต็ม

ศึกษาครอบคลุม 77 จังหวัด 

8. ระยะเวลาดําเนินการ  1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 

9. กิจกรรมท่ีดําเนินการภายในโครงการ (ในภาพรวมโครงการ) 

9.1 พัฒนาครูดวยระบบทางไกล 

10. ผลการดําเนินงาน / ความกาวหนาการดําเนินงาน 

10.1 ผลการดําเนินงาน 

ประชุมรวมกับ สพฐ. อปท. สช. กทม. กศน. ETV OBEC Channel และ UNINET เพ่ือเตรียมการอบรมและ

เตรียมเอกสารและอุปกรณสําหรับใชในการอบรม  
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10.2 ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ 15.00   

11. งบประมาณ 

11.1 งบประมาณท่ีไดรับ   จํานวน 67,713,200 บาท 

11.2 งบประมาณท่ีใชไตรมาสท่ี 1   

 แผนการใชจายงบประมาณ* 

(ลานบาท) 

ผลการใชจายงบประมาณ** 

(ลานบาท) 

ประจําไตรมาส 7.1196 0.3245 

สะสม 7.1196 0.3245 

12. ปญหา อุปสรรค  

- 

13. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 

อบรมครูผูสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน (สพฐ.) สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) สํานัก

การศึกษากรุงเทพมหานคร (กทม.)  และสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ให

ไดรับความรู ความเขาใจ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา จํานวน 162,660 คน 

โดยมีกรอบเวลาดําเนินการตอเนื่อง 3 ป เริ่มตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 

14. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 

ครูผูสอนทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีจากโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(อปท.) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร (กทม.) และสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย (กศน.) ไดรับการพัฒนาใหมีความรู ความเขาใจ และความตระหนักในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงบูรณา

การ ท่ีเนนกระบวนการคิด วิเคราะห และการแกปญหา ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ซ่ึงการพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเหลานี้ จะสงผลกระทบตอการเรียนของนักเรียน รวมถึงมีการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมดานการเรียนรู

ของนักเรียนอยางมีนัยสําคัญ 

15. ผูรายงาน  

นางสาวสุภัคสรณ  รุงศรี  ตําแหนง ผูชํานาญ 

นางสาววรรณทิพา  เทพหลา   ตําแหนง เจาหนาท่ี 

     โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1106 โทรสาร 02-392-3595 E–mail : srung@ipst.ac.th, wthep@ipst.ac.th  

16. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี 6 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 

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