แบบฟอรม 4

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของกระทรวงศึกษาธิการ
******************************
1. ชื่อหนวยงาน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
2. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 60 - ธ.ค. 60  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 61 - มี.ค. 61
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 61 - มิ.ย. 61  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 61 - ก.ย. 61
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
3. ชื่อโครงการ การพัฒนาหลักสูตร สื่อและกระบวนการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
4. ความสอดคลอง (โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ)
4.1 ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตรที่ 2 ผลิต พัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตรที่ 3 ผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัยทีส่ อดคลองกับความตองการของการพัฒนาประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ 4 ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
4.2  แผนงานพื้นฐาน
4.3  แผนงานยุทธศาสตร
4.4 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
 แผนงานบูรณาการอืน่ ๆ (โปรดระบุ......................................................................................................)
5. หลักการและเหตุผล
จากสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป รวมถึงมีการพึ่งพาและใชเทคโนโลยีมากขึ้น ทั้งในชีวิตประจําวันและ
การศึกษา ประกอบกับรายงานผลการจัดอันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศใน World Economic Forum
(WEF) - The Global Competitiveness Report 2012-2013 ไดจัดอันดับการศึกษา โดยประเทศไทยอยูในลําดับที่ 8 ใน
กลุมอาเซียนจึงถือวามีคะแนนต่ําสุด และผลสอบ PISA (การรูเรื่องการอาน การรูเรื่องคณิตศาสตร การรูเรื่องวิทยาศาสตร) ที่
ผานมาประเทศไทยก็มีคะแนนต่ํากวาคาเฉลี่ย OECD สาเหตุสําคัญหนึ่งคือ นักเรียนไทยขาดความสามารถในการคิดวิเคราะห
แกปญหา ขาดทักษะการอาน เขียน เนนแตการทองจําเนื้อหา ขอสอบ ดังนั้น สสวท. จึงไดวิจัยและพัฒนาหลักสูตร สื่อและ
กระบวนการจัดการเรียนรูที่มีคุณภาพ และทันสมัยขึ้นเพื่อเปนเครื่องมือชวยใหนักเรียนสามารถนําไปใชในการเรียน รวมทั้ง
ครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษาสามารถนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม เสริมสรางพัฒนาการของ
ผูเรียนพรอมทั้งจะเปนการชวยยกระดับคุณภาพการศึกษาดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีใหดียิ่งขึ้น
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6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อพัฒนาหนังสือเรียน คูมือครู และสื่อการเรียนรูประกอบหลักสูตรวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
ที่ มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐานสากล เน น การคิด วิ เคราะห แ ละแก ป ญ หา ที่ ส ามารถเผยแพรให แก ค รูผู ส อน
นั ก เรี ย น ตลอดจนบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาและบุ คคลทั่ ว ไปนํ า ไปใช ป ระกอบการจั ด การเรี ย นการสอน
เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิภาพ
6.2 เพื่อพัฒนาและสงเสริมการใช หลักสูตร สื่อและกระบวนการเรียนรู ตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้น พื้ น ฐาน กลุมสาระการเรียนรูวิ ทยาศาสตร คณิ ตศาสตร และเทคโนโลยี ที่ มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ซึ่งเนนการคิด วิเคราะห แกปญหา และการนําไปใช
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
(1) หลั กสู ต ร สื่ อและกระบวนการจั ด การเรี ย นรู วิ ท ยาศาสตร คณิ ตศาสตร และเทคโนโลยี ที่ มี คุ ณ ภาพ
ตามมาตรฐานสากล เนนการคิดวิเคราะห แกปญหาและการนําไปใช โดยการพัฒนาของ สสวท. 200 รายการ
7.2 เชิงคุณภาพ
(1) หลั ก สู ต ร สื่ อและกระบวนการจั ดการเรีย นรู วิท ยาศาสตร คณิ ตศาสตรและเทคโนโลยี ที่ พั ฒ นาขึ้ น
มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เนนการคิดวิเคราะห แกปญหาและการนําไปใช
8. ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561
9. กิจกรรมที่ดําเนินการภายในโครงการ (ในภาพรวมโครงการ)
9.1 วิจัยและพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูว ิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
9.2 จัดประชุมวิชาการสําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรในโรงเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 23
10. ผลการดําเนินงาน / ความกาวหนาการดําเนินงาน
10.1 ผลการดําเนินงาน
วิจัยและพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
อยูระหวางพัฒนาหนังสือเรียน คูมือครู แบบฝกหัด แบบฝกทักษะ สื่อประกอบการเรียนรู เครื่องมือการวิจัย
และพัฒนาหลักสูตรอบรมครู โดยไดตนฉบับ 62 รายการ ตนราง 91 รายการ และตนแบบสื่อเสริมหลักสูตรการสอน/
สื่ออุปกรณวิทยาศาสตร 32 รายการ
จัดประชุมวิชาการสําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรในโรงเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 23
จัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร คณิตศาสตรในโรงเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 23 (วทร. 23) "สรางสรรคการเรียนรู
สู ค รู ไทย 4.0" The 23 rd National Conference : Creative Learning for SMT Teachers 4.0 ในวั น ที่ 14 – 16
ตุ ลาคม 2560 ณ ศู นย นิ ทรรศการและการประชุ มไบเทคบางนา เพื่ อเป นเวที ให ครู อาจารย นั กศึ กษาวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และเทคโนโลยีทุกระดับชั้นไดแลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ ผลงานวิชาการและนวัตกรรมเพื่อการเรียน
การสอน และการวิจัยดานศึกษาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี โดยมีผูเขารวมงาน 1,212 คน
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10.2 ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ 52.59
11. งบประมาณ
11.1 งบประมาณที่ไดรับ จํานวน 74,417,535 บาท
11.2 งบประมาณที่ใชไตรมาสที่ 2
ประจําไตรมาส
สะสม

แผนการใชจายงบประมาณ
(ลานบาท)
16.6399
33.5542

ผลการใชจา ยงบประมาณ
(ลานบาท)
14.6200
29.5973

12. ปญหา อุปสรรค
13. แผนที่จะดําเนินการตอไป
พัฒนาหลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีใหครบทุกชั้นป
14. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
14.1 นักเรียนในโครงการของ สสวท. มีความรู ความสามารถดานวิทยาศาสตร คณิ ตศาสตร และเทคโนโลยีสูงกวา
คะแนนเฉลี่ยการสอบระดับชาติ (O-NET)
14.2 โรงเรียนทัว่ ประเทศนําหลักสูตร สื่อและกระบวนการเรียนรู ที่พัฒนาโดย สสวท. ไปปรับใชในการเรียนการสอน
15. ผูรายงาน
นางสาวสุภัคสรณ รุงศรี
ตําแหนง ผูชํานาญ
นางสาววรรณทิพา เทพหลา
ตําแหนง เจาหนาที่
โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1106 โทรสาร 02-392-3595 E–mail : srung@ipst.ac.th, wthep@ipst.ac.th
16. วันที่รายงาน ณ วันที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561
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1. ชื่อหนวยงาน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
2. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 60 - ธ.ค. 60  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 61 - มี.ค. 61
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 61 - มิ.ย. 61  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 61 - ก.ย. 61
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
3. ชื่อโครงการ การวิจัย วัดผล ประเมินผลการจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
4. ความสอดคลอง (โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ)
4.1 ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตรที่ 2 ผลิต พัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตรที่ 3 ผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของการพัฒนาประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ 4 ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
4.2  แผนงานพื้นฐาน
4.3  แผนงานยุทธศาสตร
4.4 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ......................................................................................................)
5. หลักการและเหตุผล
การดําเนินงานพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
ของ สสวท. จําเปนตองอาศัยขอสนเทศที่ไดจากการวิจัยทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ เพื่อเปนพื้นฐานในการ
ปรับปรุงยกระดับคุณภาพการศึกษาและใชเปนแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขางตน
สสวท. จึงไดจัดทํา โครงการวิจัย วัดผล ประเมินผลการจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี นี้ขึ้น
เพื่ อให ได ขอมู ลที่ ถูกต อง ครบถ วน ทั นสมั ย และเป นประโยชน ต อหน วยงานที่ เกี่ ยวข องในการพั ฒ นาหลั กสู ตร สื่ อ
กระบวนการจัดการเรียนรู และการวัดผลประเมินผลดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อพัฒนาระบบการวัดผลประเมินผลทางการศึกษาตามแนวทาง PISA และเผยแพรระบบสารสนเทศ
6.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพของครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนสูการพัฒนาอยางยั่งยืน
6.3 เพื่อดําเนินการวิจัย PISA 2018 รวมกับ Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
6.4 เพื่อเสนอแนะนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศจากผลการประเมิน PISA
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6.5 เพื่อศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะหและการแกปญหาของนักเรียนวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
6.6 เพื่อพัฒนาเครื่องมือสําหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
(1) รายงานผลการศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะหและการแกปญหาของนักเรียนวิชาวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาฉบับสมบูรณ 1 ฉบับ
(2) รายงานการวิจยั 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) เครื่องมือการวิจัยที่มีความถูกตอง เที่ยงตรง เชื่อถือได และกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลเปนที่ยอมรับ
และเปนไปตามมาตรฐานที่ OECD กําหนด
(2) ขอเสนอแนะที่มีคุณภาพสามารถนําไปใชในการพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติการดานการจัดการ
เรียนการสอนใหกับหนวยงานและบุคลากรที่เกี่ยวของสําหรับใชเปนกรอบทิศทางและแนวทางในการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่องและมีคุณภาพซึ่งสงผลตอการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน
(3) ข อ สอบตามหลั ก สู ต รและข อ สอบแข งขั น ที่ มี คุ ณ ภาพตรงตามมาตรฐานและตั ว ชี้ วั ด ตามหลั ก สู ต ร
แกนกลางฯ มีระดับความยากงายอยางหลากหลาย และมีคาอํานาจจําแนกอยูในเกณฑที่กําหนด สําหรับ
เตรียมไวใหนักเรียนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาไดฝกฝนตนเอง
(4) กรอบการประเมินสําหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร ซึ่งเปนตัวชี้วัดพื้นฐานที่นักเรียนจําเปนตองรู โดยมีรายละเอียดของรูปแบบเครื่องมือและ
จํานวนขอสอบ รวมทั้งไดเครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพตรงตามตัวชี้วัดตามหลักสูตร และวัดไดตรงตาม
ระดับพฤติกรรมที่กําหนดไว
8. ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561
9. กิจกรรมที่ดําเนินการภายในโครงการ (ในภาพรวมโครงการ)
9.1 วิจัยดานการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
9.2 ประเมินผลการจัดการเรียนรูดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีรวมกับนานาชาติ
9.3 พัฒนาเครื่องมือวัดผลประเมินผลดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
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10. ผลการดําเนินงาน / ความกาวหนาการดําเนินงาน
10.1 ผลการดําเนินงาน
การวิจัยดานการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
อยูระหวางสรางเครื่องมือเพื่อศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกปญหาของนักเรียนวิชาวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
การประเมินผลการจัดการเรียนรูดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีรวมกับนานาชาติ
อยู ระหวางจั ดทํ าตนรางข อสอบและเกณฑ การให คะแนนข อสอบ ดานสมรรถนะการอยู ในสังคมโลก 19 เรื่อง
สําหรับการประเมินการรูเรื่อง (Literacy) ดานการอาน คณิตศาสตร และวิทยาศาสตรของนักเรียนไทยเทียบกับนานาชาติ
(PISA) และจัดทําเอกสาร "Focus ประเด็นจาก PISA" จํานวน 6 ฉบับ เผยแพรประจําทุกเดือน เพื่อใหขอมูลประเด็น
ที่ น าสนใจเกี่ ย วกั บ การประเมิ น ผลของ PISA ซึ่งผู ส นใจสามารถอ านและดาวน โหลดเอกสารอิ เล็ก ทรอนิ กส ได ที่
http://pisathailand.ipst.ac.th/focus
การพัฒนาเครื่องมือวัดผลประเมินผลดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
อยูระหวางจัดทําขอสอบสําหรับใชในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร ปการศึกษา 2561
10.2 ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ 45.75
11. งบประมาณ
11.1 งบประมาณที่ไดรับ จํานวน 14,479,100 บาท
11.2 งบประมาณที่ใชไตรมาสที่ 2
ประจําไตรมาส
สะสม

แผนการใชจายงบประมาณ
(ลานบาท)
1.8294
3.9956

ผลการใชจา ยงบประมาณ
(ลานบาท)
2.3288
3.6398

12. ปญหา อุปสรรค
13. แผนที่จะดําเนินการตอไป
ดํ า เนิ น การวิ จั ย ทั้ งในประเทศและเข ารว มประเมิ น ผลการจั ด การเรีย นรูด านวิท ยาศาสตร คณิ ต ศาสตร
และเทคโนโลยีรวมกับนานาชาติ ในรอบถัดไป เพื่อนําขอมูลที่ไดไปใชประโยชนตอหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป
14. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
ครูผูสอนและบุ คลากรทางการศึกษาสามารถใชสื่อและองคความรูที่ไดรับการพัฒนาในการจัดการเรียนรูเพื่อ
พัฒนานักเรียนใหมีความรูความสามารถเพิ่มขึ้นรวมทั้ง สสวท. และหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถนําขอคนพบและ
ขอมูลจากการวิจัยไปใชประโยชนในการพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายและนําขอมูลไปใชในการพัฒนาหลักสูตร สื่อและ
กระบวนการจัดการเรียนรู ใหเหมาะสมสอดคลองกับบริบทและสภาพปญหาการจัดการเรียนรูที่เปนจริง อันจะสงผล
6

ใหนักเรียนมีความรูความสามารถดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ผานเกณฑมาตรฐานระดับชาติและ
ทัดเทียมกับนานาชาติ
15. ผูรายงาน
นางสาวสุภัคสรณ รุงศรี
ตําแหนง ผูชํานาญ
นางสาววรรณทิพา เทพหลา
ตําแหนง เจาหนาที่
โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1106 โทรสาร 02-392-3595 E–mail : srung@ipst.ac.th, wthep@ipst.ac.th
16. วันที่รายงาน ณ วันที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561
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1. ชื่อหนวยงาน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
2. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 60 - ธ.ค. 60  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 61 - มี.ค. 61
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 61 - มิ.ย. 61  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 61 - ก.ย. 61
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
3. ชื่อโครงการ การพัฒนาศักยภาพดานสะเต็มศึกษาเพื่อการขยายผล
4. ความสอดคลอง (โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ)
4.1 ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตรที่ 2 ผลิต พัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตรที่ 3 ผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของการพัฒนาประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ 4 ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
4.2  แผนงานพื้นฐาน
4.3  แผนงานยุทธศาสตร
4.4 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ......................................................................................................)
5. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากปญหาด านการศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศไทยในปจจุ บันซึ่งมีหลายประการ
ที่สําคัญไดแก (1) จํานวนผูเรียนสายวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีลดลงในทุกระดับ (2) การประเมินผลทั้งใน
ระดับประเทศ และระดับนานาชาติบงชี้วาการศึกษาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรในระดับโรงเรียนมีคุณภาพต่ําโดยเฉลี่ย
(3) การจัดการศึกษาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีไมสนองความตองการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ชาติ ทั้ งในเชิ งปริ มาณและคุ ณ ภาพ ซึ่ งต องการกํ าลั งคนที่ มี ความรูและทั กษะด านวิ ทยาศาสตร คณิ ตศาสตร และ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการผลิตและการบริการที่มีการแขงขันสูงในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic
Community: AEC)
สสวท. จึงเล็งเห็ นความจําเปนเรงดวน ในการพัฒนาและสรางกําลังคนใหมีความรูและทักษะดานวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และเทคโนโลยี และสามารถประยุกตใชความรูดังกลาวในการดํารงชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพ อีกทั้ง
มีทักษะที่พรอมสําหรับโลกในศตวรรษที่ 21 สสวท. จึงไดขับเคลื่อนโครงการสะเต็มศึกษามาตั้งแตปงบประมาณ 2557 และ
เพื่อใหการขับเคลื่อนโครงการสะเต็มศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยั่งยืนและตอเนื่องจึงขอนําเสนอโครงการพัฒนา
และสนับสนุนการดําเนินงานศูนยสะเต็มศึกษาแหงชาติ ศูนยสะเต็มศึกษาภาค และโรงเรียนเครือขายสะเต็มศึกษา โดยมี
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กิจกรรมการดํ าเนิ นงานที่ ตอบสนองตอผลผลิตของ สสวท. อั นจะเป นประโยชน ตอการพั ฒนาประเทศชาติ ใหทัดเที ยม
นานาชาติตอไป
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาในประเทศไทยอยางเปนรูปธรรมในโรงเรียน โดยขยายผลการจัดการเรียนรูสะเต็ม
ศึกษาในทุกภูมิภาค เพื่อใหเยาวชนสามารถคิดวิเคราะหและแกปญหาในการดํารงชีวิตหรือประกอบอาชีพ
6.2 เพื่อเสริมสรางความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และทองถิ่นในการสนับสนุนกิจกรรมสะเต็มศึกษาของ
โรงเรียนและ สสวท.
6.3 เพื่อพัฒนาครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
สะเต็มศึกษา ตามแนวทางของ สสวท.
6.4 เพื่อวิจัยและพัฒนารูปแบบ นวัตกรรม มาตรฐาน กิจกรรม คูมือกิจกรรม และสื่อ อุปกรณ เพื่อการจัดการเรียนรู
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
6.5 เพื่อสื่อสาร ประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสารสะเต็มศึกษา และเปนแหลงขอมูลใหกับบุคลากรที่เกี่ยวของ
และผูที่สนใจ
6.6 เพื่อสรางเครือขายความรวมมือทางดานวิชาการของโครงการ GLOBE ประเทศไทย ในระดับประเทศและ
ระดับนานาชาติ
6.7 เพื่อสรรหา คัดเลือกและยกยองเชิดชูบุคลากรดีเดนดานสะเต็มศึกษา
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
(1) กิจกรรมการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา 7 กิจกรรม
(2) ผลงานวิจัยที่เขารวมการประกวดผลงานวิจัยวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ประจําป 2561 จํานวน 65 งานวิจัย
(3) ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผานการอบรม 1,300 คน
(4) ครูดีเดนสะเต็มศึกษาระดับอําเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ 68 คน
(5) รายงานผลกระทบที่เกิดขึ้นในโรงเรียนที่เขารวมโครงการสะเต็มศึกษาฉบับสมบูรณ 1 ฉบับ
(6) กรอบการประเมินและเครื่องมือประเมินผลผูเรียนรวมกับ Newton Fund 5 ชุด
(7) ขอเสนอ (Proposal) และรายละเอียดอื่นเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนยระดับภูมิภาควาดวยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ
(A Feasibility Study Project on the Establishment of SEAMEO Regional Centre for STEM
Education: SEAMEO STEM-ED) รวมกับมูลนิธิคีนันแหงเอเซีย
(8) รายงานการวิจยั เกี่ยวกับความเทาเทียมระหวางเพศหญิงชายในการศึกษาดานสะเต็มและการประกอบอาชีพดาน
วิทยาศาสตรและวิศวกรรม รวมกับ UNESCO ในโครงการ SAGA (STEM and Gender Advancement) 1 ฉบับ
(9) โครงงานดีเดนสะเต็มศึกษา 24 โครงงาน
7.2 เชิงคุณภาพ
(1) โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูสะเต็มศึกษาตามแนวทาง สสวท. อยางมีประสิทธิภาพ
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(2) นักเรียนที่ไดรับการเรียนรูสะเต็มศึกษาสามารถสามารถคิดวิเคราะหและแกปญหา
8. ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561
9. กิจกรรมที่ดําเนินการภายในโครงการ (ในภาพรวมโครงการ)
9.1 พัฒนาและสงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรูสะเต็มศึกษา สําหรับครูและนักเรียน
9.2 สงเสริมและสนับสนุนงานวิจัยดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมตามแนวทางสะเต็มศึกษา
9.3 เพิ่มพูนศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (Academy for Science Mathematics Technology
Education Professionals (ASTEP))
9.4 ยกยองเชิดชูบุคลากรทางการศึกษาและเครือขาย
9.5 สื่อสาร ประชาสัมพันธ และการสรางความตระหนักดานสะเต็มศึกษา
9.6 สะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพเชิงพาณิชยสําหรับเยาวชนไทย
9.7 วิจัย ติดตามและประเมินผลสะเต็มศึกษาแหงชาติ
9.8 วัดผลประเมินผลผูเรียน
9.9 พัฒนาและสงเสริมดานสะเต็มศึกษาแกครูในโครงการครูคืนถิ่น
9.10 ศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งศูนยระดับภูมิภาควาดวยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ (A Feasibility Study
Project on the Establishment of SEAMEO Regional Centre for STEM Education: SEAMEO
STEM-ED) รวมกับมูลนิธิคีนันแหงเอเชีย
9.11 วิจัยเกี่ยวกับความเทาเทียมระหวางเพศหญิงชายในการศึกษาดานสะเต็มและการประกอบอาชีพดาน
วิทยาศาสตรและวิศวกรรม รวมกับ UNESCO ในโครงการ SAGA (STEM and Gender Advancement)
9.12 ประกวดโครงงานดีเดนสะเต็มศึกษา
10. ผลการดําเนินงาน / ความกาวหนาการดําเนินงาน
10.1 ผลการดําเนินงาน
การพัฒนาและสงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรูสะเต็มศึกษาสําหรับครูและนักเรียน
ไดชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา 4 กิจกรรม เพื่ อใหครู บุคลากรทางการศึกษาไดใชเปน แนวทางในการจัดการ
เรียนรูในหองเรียน
การสงเสริมและสนับสนุนงานวิจัยดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
นั กเรี ยนที่ เข าร วมเผยแพร GLOBE – STEM ในประเทศและต างประเทศ 4 คน และจั ดประชุ มเชิ งปฏิ บั ติ การ
GLOBE Train-The-Trainer Workshop
การเพิ่ ม พู น ศั กยภาพครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ กษา (Academy for Science Mathematics Technology
Education Professionals (ASTEP))
จั ด ตั้ ง Academy for Science Mathematics and Technology Education Professionals (ASTEP)
เพื่ อ พั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาให มี ค วามรู ค วามเข า ใจในการจั ด การเรี ย นการสอนในวิ ช าทางด า น
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีอยางเปนระบบ
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สะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพเชิงพาณิชยสําหรับเยาวชนไทย
กิจกรรมความรวมมือเพื่อสนับสนุนโครงการความรวมมือไทย – ญี่ปุน (Thailand – Japan Collaborative Project
on STEM Education) จํานวน 1 กิจกรรม โดย ผูสอนและนักวิชาการ สสวท. เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการในโครงการ
Thailand-Japan Collaborative Project on STEM Education ณ ปะเทศญี่ ปุ น และจั ด ที ม บรรยายในหั ว ข อ
“การแบงปนประสบการณการเรียนการสอนสะเต็ม” เนื่องในงาน วทร. 23
การศึกษาความเป นไปได ในการจัดตั้งศูนยระดับภูมิภาควาดวยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ (SEAMEO STEM-ED)
รวมกับมูลนิธิคีนันแหงเอเซีย
ไดรายงานฉบับสมบูรณในการศึกษาความเปนไปไดฯ สงใหสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 1 ชุด และได
ขอเสนอฉบับสมบูรณเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดตั้งศูนยฯ (MOA และ EI) 1 ชุด
10.2 ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ 42.85
11. งบประมาณ
11.1 งบประมาณที่ไดรับ จํานวน 30,886,770 บาท
11.2 งบประมาณที่ใชไตรมาสที่ 2
ประจําไตรมาส
สะสม

แผนการใชจายงบประมาณ
(ลานบาท)
6.4024
15.3710

ผลการใชจา ยงบประมาณ
(ลานบาท)
4.6177
11.1401

12. ปญหา อุปสรรค
13. แผนที่จะดําเนินการตอไป
ขยายใหครบทุกโรงเรียน ภายในป 2564
14. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
14.1 ประเทศไทยมีศักยภาพเพิ่มขึ้นในการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษาในโรงเรียน โดยผูบริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา วิทยากร และนักเรียน มีความรู ความเขาใจ และความสามารถเพิ่มขึ้น
14.2 นโยบายสะเต็มศึกษาของประเทศ ไดรับการขยายผลดําเนินการครอบคลุมทุกจังหวัด
15. ผูรายงาน
นางสาวสุภัคสรณ รุงศรี
ตําแหนง ผูชํานาญ
นางสาววรรณทิพา เทพหลา
ตําแหนง เจาหนาที่
โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1106 โทรสาร 02-392-3595 E–mail : srung@ipst.ac.th, wthep@ipst.ac.th
16. วันที่รายงาน ณ วันที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561
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1. ชื่อหนวยงาน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
2. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 60 - ธ.ค. 60  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 61 - มี.ค. 61
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 61 - มิ.ย. 61  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 61 - ก.ย. 61
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
3. ชื่อโครงการ การพัฒนาและขยายบริการของศูนยเรียนรูดิจิทัลและสื่อดิจิทัล
4. ความสอดคลอง (โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ)
4.1 ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตรที่ 2 ผลิต พัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตรที่ 3 ผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของการพัฒนาประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ 4 ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
4.2  แผนงานพื้นฐาน
4.3  แผนงานยุทธศาสตร
4.4 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ......................................................................................................)
5. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากปจจุบันสังคมไทยกําลังกาวสูยุคไทยแลนด 4.0 หนวยงานทางดานการศึกษาจําเปนที่จะตองสงเสริม
ใหเยาวชนมีคุณภาพและมีศักยภาพในการเรียนรูเพื่อใหสามารถกาวทันกับสังคมโลกที่กําลังเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง
โดยการพัฒนาสื่อดิจิทัลและเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรูแบบออนไลน ที่ตอบสนองการเรียนรูทั้งในระบบ นอกระบบ
และตามอัธยาศัย ที่จะชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองโดยไมจํากัดเวลาและสถานที่ ทําใหการเรียนการสอนทั้ง
ในและนอกหองเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ดวยเหตุนี้ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาและขยาย
บริการของศูนยเรียนรูดิจิทัลฯ และสื่อดิจิทัล โดยศูนยเรียนรูดิจิทัลดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี (IPST
Learning Space) ประกอบดวยระบบอบรมครู ระบบการสอบออนไลน ระบบคลังความรู ระบบสํานักพิมพอิเล็กทรอนิกส
และระบบชุมชนการเรียนรูรวมกัน เปน แหลงเรียนรูออนไลนที่สงเสริมใหนั กเรียน ครูและผูสนใจไดศึกษาคน ควา
เรียนรูดวยตนเอง นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาสื่อดิจิทัลที่สงเสริมทักษะการคนหาและประยุกตใชขอมูล ทักษะการคิด
วิเคราะหและคิดอยางสรางสรรค อันจะเปนประโยชนตอการศึกษาในยุคดิจิทัล ซึ่งสอดรับกับแผนการดําเนินงาน
ยุทธศาสตรที่ 3 ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คือ (1) เพิ่มโอกาสการไดรับการศึกษาที่มีมาตรฐาน
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ของนักเรียนและประชาชน แบบทุกวัย ทุกที่ ทุกเวลา ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล และ (2) สรางสื่อ คลังสื่อและแหลงเรียนรู
ดิจิทัล เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิตที่ประชาชนเขาถึงไดอยางสะดวก ผานทั้งระบบโทรคมนาคม ระบบแพรภาพกระจายเสียง
และสื่อหลอมรวม ผลจากการดําเนินโครงการนี้จึงเปนสวนหนึ่งในการเตรียมความพรอมใหบุคลากรทุกกลุมมีความรู
และทักษะที่เหมาะสมตอการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อพัฒนา เผยแพร และใหบริการ หลักสูตร สื่อ แผนการจัดการเรียนรู และองคความรูของ สสวท. ในรูปแบบดิจิทัล
6.2 เพื่อใหครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และหนวยงานที่เกี่ยวของ สามารถเขาถึงหลักสูตร สื่อ แผนการ
จัดการเรียนรู และองคความรูของ สสวท. ในรูปแบบดิจิทัล ไดอยางสะดวก รวดเร็ว และทุกที่ทุกเวลา
6.3 เพื่อตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาล
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
(1) ศูนย เรียนรูดิจิทัลฯ (Digital Learning Space) ของ สสวท. มีศักยภาพสูงขึ้น และสามารถรองรับการ
เรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีในสังคมดิจิทัลของประเทศไทย 1 ศูนย
(2) ผูเขาใชหลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู ในรูปแบบดิจิทัลและ e-learning 5 ลานราย
(3) หลักสูตร สื่อ แผนการจัดการเรียนรู และองคความรูของ สสวท. ในรูปแบบดิจิทัล ที่เผยแพรผานระบบ
ออนไลนเพิ่มขึ้น 1,000 รายการ
(4) แหลงเรียนรูออนไลน รวมกั บหน วยงานภาคี ในการประยุกตใช วิทยาศาสตร คณิ ตศาสตร และเทคโนโลยี
เพิ่มขึ้น 5 แหลงเรียนรู
(5) โมบายล แอปพลิ เคชั น เพื่ อการเผยแพร และให บริการการเรี ยนรู ด านวิ ทยาศาสตร คณิ ตศาสตร และ
เทคโนโลยี 1 แอปพลิเคชัน
(6) หนังสืออิเล็กทรอนิกสเพื่อเผยแพรในศูนยเรียนรูดิจิทัลฯ 5 เลม
7.2 เชิงคุณภาพ
(1) หลั ก สู ต ร สื่ อและกระบวนการจั ดการเรีย นรู วิท ยาศาสตร คณิ ตศาสตรและเทคโนโลยี ที่ พั ฒ นาขึ้ น
มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เนนการคิดวิเคราะห แกปญหาและการนําไปใช
(2) ศูนย เรียนรูดิจิทัลฯ (Digital Learning Space) ของ สสวท. มีศักยภาพสูงขึ้น และสามารถรองรับการ
เรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีในสังคมดิจิทัลของประเทศไทย
(3) หลักสูตร สื่อ แผนการจัดการเรียนรู และองคความรูของ สสวท. ในรูปแบบดิจิทัล ที่มีคุณภาพ ถูกตอง
ตามหลักวิชาการ ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ เผยแพรผานระบบออนไลนเพิ่มขึ้น
(4) แหลงเรียนรูออนไลนรวมกับหนวยงานภาคี ในการประยุกตใชวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
ที่ถูกตองตามหลักวิชาการ ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้น
(5) โมบายลแอปพลิเคชันที่เผยแพร และใหบริการการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
ผานการตรวจสอบทั้งดานเนื้อหาวิชาการและดานการใชงาน
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(6) หนังสืออิเล็กทรอนิกสที่ผานการตรวจสอบทั้งดานเนื้ อหาวิชาการและดานการใช งานเผยแพรในศูน ย
เรียนรูดิจิทัลฯ
8. ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561
9. กิจกรรมที่ดําเนินการภายในโครงการ (ในภาพรวมโครงการ)
9.1 พัฒนาและขยายบริการของศูนยเรียนรูดิจิทัลดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี (IPST Learning
Space) ที่เชื่อมโยงในระดับประเทศและนานาชาติ
9.2 พัฒนาหลักสูตร สื่อ แผนการจัดการเรียนรูและองคความรูในรูปแบบดิจิทัล
10. ผลการดําเนินงาน / ความกาวหนาการดําเนินงาน
10.1 ผลการดําเนินงาน
พัฒนาและขยายบริการของศูนยเรียนรูดิจิทัลดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี (IPST Learning
Space) ที่เชื่อมโยงในระดับประเทศและนานาชาติ
พั ฒ นาและขยายบริ ก ารของศู น ย เรี ย นรู ดิ จิ ทั ล (IPST Learning Space) เพื่ อ เป น แหล งเรี ย นรู อ อนไลน
ที่รองรับการยกระดับคุณภาพการศึกษา ขยายโอกาสและเพิ่มความเทาเทียมในการเรียนรู โดยเปดโอกาสใหประชาชน
ทุกคนสามารถเขาถึงสื่อที่ ไดมาตรฐาน คัดกรองคุณ ภาพและความถูกตองโดยผูเชี่ยวชาญ สอดคล องกับหลักสูต ร
ในโรงเรียน สงเสริมการแลกเปลี่ยนองคความรู แบงปนประสบการณและเรียนรูรวมกันได โดยไมมีขอจํากัดทั้งเวลา
สถานที่ คาใชจาย ผานเว็บไซต http://learningspace.ipst.ac.th ซึ่งศูนยเรียนรูดิจิทัลประกอบดวย 5 ระบบหลัก
(1) ระบบอบรมครู (Teacher Professional Development System) เปนแหลงเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ครูทั้งดานเนื้อหาและเทคนิคการสอน
(2) ระบบการสอบออนไลน (Online Testing System) เปนระบบที่ใหบริการครู นักเรียน และผูสนใจในการ
ทําแบบทดสอบความรูทั้งในสวนของขอสอบตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอสอบแขงขันโครงการตาง
ๆ และขอสอบโครงการ PISA (Programme for International Student Assessment)
(3) ระบบคลังความรู (SciMath.org) เปนแหลงรวบรวมสื่อการเรียนการสอนหลากหลายประเภท เนื้อหา
ถูกตองตามหลักวิชาการและสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูที่สนับสนุนใหครู นักเรียน และบุคคลทั่วไปสามารถเขา
มาหาความรูไดดวยตนเอง
(4) ระบบการเรียนรูรวมกัน (Collaborative Learning) เปนชุมชนออนไลนที่เสริมสรางการเรียนรูรวมกัน
ผานกระดานสนทนาถามตอบวิทย คณิต เพื่อสรางเครือขายความรวมมือ แบงปนและแลกเปลี่ยนความรูดาน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีอยางสรางสรรค
(5) ระบบสํานักพิมพอิเล็กทรอนิกส (e-Publishing) เปนระบบที่อํานวยความสะดวกในการสรางหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสที่มีมาตรฐาน สวยงาม สามารถเพิ่มสื่อมัลติมีเดียและสามารถแกไขหนังสืออิเล็กทรอนิกสไดตามความ
ตองการ
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พัฒนาหลักสูตร สื่อ แผนการจัดการเรียนรูและองคความรูในรูปแบบดิจิทัล
จั ด ทํ า บทความ 300 บทความ วี ดิ ทั ศ น 10 เรื่ อ ง และสื่ อ ภาพประกอบการเรีย นการสอนวิ ท ยาศาสตร
คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 30 ภาพ เผยแพรบนศูนยเรียนรูดิจิทัล
10.2 ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ 63.00
11. งบประมาณ
11.1 งบประมาณที่ไดรับ จํานวน 21,499,423 บาท
11.2 งบประมาณที่ใชไตรมาสที่ 2
ประจําไตรมาส
สะสม

แผนการใชจายงบประมาณ
(ลานบาท)
5.7470
7.1586

ผลการใชจา ยงบประมาณ
(ลานบาท)
3.8766
5.2593

12. ปญหา อุปสรรค
13. แผนที่จะดําเนินการตอไป
ขยายผลการเขาใชสื่อใหครอบคลุมทั่วประเทศ
14. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และหนวยงานที่เกี่ยวของนําหลักสูตร สื่อ กระบวนการจัดการเรียนรู
และองคความรูของ สสวท. ในรูปแบบดิจิทัลไปใชประโยชนในการจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
เทคโนโลยี
15. ผูรายงาน
นางสาวสุภัคสรณ รุงศรี
ตําแหนง ผูชํานาญ
นางสาววรรณทิพา เทพหลา
ตําแหนง เจาหนาที่
โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1106 โทรสาร 02-392-3595 E–mail : srung@ipst.ac.th, wthep@ipst.ac.th
16. วันที่รายงาน ณ วันที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561
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1. ชื่อหนวยงาน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
2. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 60 - ธ.ค. 60  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 61 - มี.ค. 61
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 61 - มิ.ย. 61  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 61 - ก.ย. 61
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
3. ชื่อโครงการ การพัฒนาครูผูสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน
โครงการพระราชดําริ
4. ความสอดคลอง (โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ)
4.1 ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตรที่ 2 ผลิต พัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตรที่ 3 ผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของการพัฒนาประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ 4 ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
4.2  แผนงานพื้นฐาน
4.3  แผนงานยุทธศาสตร
4.4 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ......................................................................................................)
5. หลักการและเหตุผล
สสวท. เป น หน ว ยงานหนึ่ งที่ เข า ร ว มดํ าเนิ น งานพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู ต ามโครงการในพระราชดํ า ริ
ดําเนินงาน 2 กิจกรรมหลัก ดังนี้ 1) การพัฒนาครูผูสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีในโรงเรียนโครงการ
พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพดานวิชาการแกครูโรงเรียนใน
ทองถิ่นทุรกันดารและสนับสนุน วัสดุ อุปกรณประกอบการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร เพื่อใหสัมฤทธิ์
ผลการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนโครงการพระราชดําริสูงขึ้น 2) การพัฒนาครูแกนนําและบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนวังไกลกังวล เพื่อเปนตนแบบที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรใหกับนักเรียน
และไดพัฒนาความรู ความสามารถ สติปญญา ทัดเทียมโรงเรียนทั่วไปของประเทศ
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อพัฒนาครูในโรงเรียนในทองถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนพระปริยัติธรรม และโรงเรียน ตชด. ใหมีศักยภาพใน
การจัดการเรียนรูกลุมสาระวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
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6.2 เพื่อพัฒนาครูของโรงเรียนวังไกลกังวล และโรงเรียนในพื้นที่ใกลเคียงใหมีศักยภาพในการจัดการเรียนรูกลุม
สาระวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
6.3 เพื่อสนับสนุนทรัพยากรที่จําเปนตอการจัดการเรียนรูแกโรงเรียนโครงการพระราชดําริ
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
(1) ครูในโรงเรียนในโครงการพระราชดําริ ไดรับการพัฒนาศักยภาพดานเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการ
สอน จาก สสวท. และมีความรู ความเขาใจและทักษะปฏิบัติในเนื้อหาสาระวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยี 1,100 คน
(2) ชุดการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิ ตศาสตร ระดับประถมศึกษาปที่ 1 และ 4
จํานวน 4 ชุด
7.2 เชิงคุณภาพ
(1) ครูในโรงเรียนในโครงการพระราชดําริฯ ที่ไดรับการพัฒนา มีความรูความเขาใจทักษะปฏิบัติ ในเนื้อหา
สาระวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหกับนักเรียน โดย
สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนากระบวนการสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร กระบวนการคิด และมีเจตคติ
ที่ดีตอวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
(2) ครูของโรงเรียนวังไกลกังวล ที่ผานการอบรมดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร มีความรูความเขาใจใน
เนื้อหาและกระบวนการ และสามารถจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะสงผลตอคุณภาพของ
นักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวล
(3) ชุดการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู
และตัวชี้วัด กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
(4) มี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู แ ละช ว ยเหลื อ กั น ทางวิ ช าการระหว างครูในจั งหวั ด ประจวบคี รี ขั น ธกั บ ครู
วิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนวังไกลกังวล
8. ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561
9. กิจกรรมที่ดําเนินการภายในโครงการ (ในภาพรวมโครงการ)
9.1 พัฒนาการจัดการเรียนรูตามโครงการในพระราชดําริฯ โรงเรียนในทองถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนพระปริยัติธรรม
โรงเรียน ตชด. โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผาเด็กกําพรา (หลัก 67) สปป.ลาว และโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว
9.2 พัฒนาครูในโรงเรียนวังไกลกังวลและโรงเรียนในพื้นที่ใกลเคียงในการจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
9.3 พัฒนาครูแกนนําและบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย เพื่อการจัดการเรียนรูตามแนวโครงการพระราชดําริบาน
นักวิทยาศาสตรนอยและแนวทางสะเต็มศึกษา
9.4 พัฒนาชุดการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
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10. ผลการดําเนินงาน / ความกาวหนาการดําเนินงาน
10.1 ผลการดําเนินงาน
การพั ฒนาครูในโรงเรียนวังไกลกังวลและโรงเรียนในพื้ นที่ใกลเคียงในการจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร
พัฒนาศึกษานิเทศก ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอนโรงเรียนวังไกลกังวลและโรงเรียนเครือขาย ใหมีความ
เขมแข็งดานวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร สามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 98 คน
การพัฒนาชุดการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
ไดตนรางชุดการจัดการเรียนรู กลุ มสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและคณิ ตศาสตร ระดั บประถมศึ กษาปที่ 1
ที่สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
จํานวน 2 ชุด
10.2 ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ 31.33
11. งบประมาณ
11.1 งบประมาณที่ไดรับ จํานวน 7,315,600 บาท
11.2 งบประมาณที่ใชไตรมาสที่ 2
ประจําไตรมาส
สะสม

แผนการใชจายงบประมาณ*
(ลานบาท)
0.8841
1.5254

ผลการใชจายงบประมาณ**
(ลานบาท)
1.0171
1.9579

12. ปญหา อุปสรรค
13. แผนที่จะดําเนินการตอไป
พัฒ นาความรูและทักษะครู ศึกษานิเทศกและผูบริหารในการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิ ตศาสตรและ
เทคโนโลยี ในทุกระดับชั้น เพื่อเรงยกระดับคุณภาพการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี โดยเรงรัด
พัฒ นาคุณ ภาพครูแ ละบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรูความเขา ใจในการจัดการเรีย นการสอนตามหลักสูต ร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนไดอยางมีคุณภาพ ตั้งแตระดับปฐมวัยถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
14. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาตามวิทยฐานะและตามกลุมสาระวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
ระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ผานการพัฒนา มีความรู ความสามารถในการจัด กิจกรรมการเรียนรู
ในชั้นเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและตามแนวทางสะเต็มศึกษา
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15. ผูรายงาน
นางสาวสุภัคสรณ รุงศรี
ตําแหนง ผูชํานาญ
นางสาววรรณทิพา เทพหลา
ตําแหนง เจาหนาที่
โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1106 โทรสาร 02-392-3595 E–mail : srung@ipst.ac.th, wthep@ipst.ac.th
16. วันที่รายงาน ณ วันที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561
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1. ชื่อหนวยงาน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
2. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 60 - ธ.ค. 60  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 61 - มี.ค. 61
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 61 - มิ.ย. 61  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 61 - ก.ย. 61
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
3. ชื่อโครงการ การยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอําเภอดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
4. ความสอดคลอง (โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ)
4.1 ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตรที่ 2 ผลิต พัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตรที่ 3 ผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของการพัฒนาประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ 4 ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
4.2  แผนงานพื้นฐาน
4.3  แผนงานยุทธศาสตร
4.4 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ......................................................................................................)
5. หลักการและเหตุผล
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) มีเปาหมายในการเพิ่มศักยภาพการแขงขันของประเทศ โดยการ
ลดความเหลื่อมล้ําในสังคม และพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยเฉพาะอยางยิ่งเยาวชนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
เทคโนโลยี ซึ่งถือเปนกําลังคนพื้นฐานที่สําคัญตอการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถดานการแขงขันของประเทศ
สสวท. เล็งเห็นถึงความสําคัญดังกลาว จึงไดรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินงานพัฒนาศักยภาพ
เยาวชนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ในการจัดตั้งโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนในระดับอําเภอ
ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาขึ้น ใหสอดรับกับบริบทของโรงเรียนและความตองการของทองถิ่น เพื่อให
โรงเรียนในระดับอําเภอมีคุณภาพไดมาตรฐานเทียบเคียงกับโรงเรียนชั้นนําในระดับจังหวัด และนักเรียนในชนบทมี
โอกาสเขาถึงโรงเรียนคุณภาพในทุกอําเภอ ตลอดจนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ ซึ่งจะสงผลตอการยกระดับคุณภาพ
และพั ฒ นาการเรี ย นรู ของนั กเรีย นในระดั บ อําเภอ และมีผ ลการประเมิ น ทางด านการศึกษาทั้ งในระดั บ ชาติ และ
นานาชาติสูงขึ้นอยางตอเนื่อง
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6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีของโรงเรียนประจําอําเภอ
ระดั บ ประถมศึ ก ษาถึ งมั ธ ยมศึ กษาใหมี คุณ ภาพสูงขึ้น อีกทั้ งมี สื่อการเรีย นการสอนที่ ทั น สมัย มีคุ ณ ภาพ
ครูผูสอนสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และเทคโนโลยีไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน โดยออกแบบการพัฒนาคุณภาพใหสอดคลองกับความ
จําเปนและความตองการของแตละโรงเรียน
6.2 เพื่ อพั ฒ นาโรงเรี ย นระดั บ อํ า เภอที่ เป น เป าหมาย ใหเปน ที่ ฝก ปฏิ บั ติ การเรีย นการสอนวิช าวิท ยาศาสตร
คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ของครูกอนประจําการ หรือครูผูชวย ระดับประถมศึกษา ถึงระดับมัธยมศึกษา
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
(1) โรงเรี ย นผ า นการคั ด เลื อ กเข า ร ว มโครงการเพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพการเรี ย นการสอนวิ ท ยาศาสตร
คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ตามแนวทางของ สสวท. 1,500 โรงเรียน
7.2 เชิงคุณภาพ
(1) ผู บ ริ ห าร และครู ผู ส อนวิ ท ยาศาสตร คณิ ต ศาสตร และเทคโนโลยี ระดั บ ประถมศึ ก ษาและระดั บ
มัธยมศึกษาสามารถวิเคราะหปญหาอุปสรรคที่เกี่ยวกับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และเทคโนโลยีได
(2) ครูผูสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษามีความรู
และความสามารถในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี อยางมีคุณภาพ
ตามแนวทางของ สสวท.
(3) ศึกษานิ เทศก และครูผูนํ า ในพื้ น ที่มีความรู ความเข าใจ และมีความสามารถในการเป น แกนนํ าชว ย
ขับเคลื่อนโครงการและหนุนเสริมทางวิชาการใหกับโรงเรียนในโครงการฯ
8. ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561
9. กิจกรรมที่ดําเนินการภายในโครงการ (ในภาพรวมโครงการ)
9.1 ยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอําเภอ ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
10. ผลการดําเนินงาน / ความกาวหนาการดําเนินงาน
10.1 ผลการดําเนินงาน
รับสมัครและคัดเลือกโรงเรียนเขารวมโครงการโรงเรียนคุณภาพระดับอําเภอดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยี หรือ โรงเรียนคุณภาพ สสวท. เพื่อสรางความเสมอภาค สดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาใหกับเยาวชน
อยางเปนรูปธรรม สอดคลองกับยุทธศาสตรและนโยบายรัฐบาล ที่มุงเนนใหเยาวชนสามารถเขาถึงโรงเรียนคุณภาพใน
แตละพื้นที่ เพื่อพัฒนาและสรางกําลังคนของประเทศชาติใหมีทักษะการเรียนรูที่เหมาะสมกับศตวรรษที่ 21 และสราง
ประสบการณการทํางานเปนทีม การคิดวิเคราะห และการแกปญหาเพื่อการทํางานในอนาคตอยางมีคุณภาพ โดยมี
โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจากทุกสังกัดเขารวมโครงการ 760 โรงเรียน
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10.2 ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ 18.00
11. งบประมาณ
11.1 งบประมาณที่ไดรับ จํานวน 25,778,000 บาท
11.2 งบประมาณที่ใชไตรมาสที่ 2
ประจําไตรมาส
สะสม

แผนการใชจายงบประมาณ*
(ลานบาท)
3.6690
3.8240

ผลการใชจายงบประมาณ**
(ลานบาท)
0.2593
0.2651

12. ปญหา อุปสรรค
13. แผนที่จะดําเนินการตอไป
ขยายผลไปยังโรงเรียน 6,000 โรงเรียน ภายในป 2564
14. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
สรางกําลังคนของประเทศชาติใหมีทักษะการเรียนรูที่เหมาะสมกับศตวรรษที่ 21
15. ผูรายงาน
นางสาวสุภัคสรณ รุงศรี
ตําแหนง ผูชํานาญ
นางสาววรรณทิพา เทพหลา
ตําแหนง เจาหนาที่
โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1106 โทรสาร 02-392-3595 E–mail : srung@ipst.ac.th, wthep@ipst.ac.th
16. วันที่รายงาน ณ วันที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561
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1. ชื่อหนวยงาน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
2. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 60 - ธ.ค. 60  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 61 - มี.ค. 61
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 61 - มิ.ย. 61  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 61 - ก.ย. 61
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
3. ชื่อโครงการ การพัฒนาและสงเสริมการผลิตครูและนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยี
4. ความสอดคลอง (โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ)
4.1 ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตรที่ 2 ผลิต พัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตรที่ 3 ผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของการพัฒนาประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ 4 ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
4.2  แผนงานพื้นฐาน
4.3  แผนงานยุทธศาสตร
4.4 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ......................................................................................................)
5. หลักการและเหตุผล
ในการยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ จําเปนตองมีบุคลากรที่มีความสามารถ
และมีทักษะเพียงพอ รวมทั้งตองมีกําลังคนเฉพาะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในสัดสวนที่พอเหมาะ นอกจากนี้
การที่คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมแหงชาติ (กวทน.) ไดกําหนดเปาหมายไววาจะ
เพิ่มจํานวนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาใหเปน 15 คนตอปตอประชากร 10,000 คนภายในป 2561 เนื่องจากการ
พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษยจะตองใชเวลาแตมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองอาศัยทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพสูง
มาเปนฐานในการขับเคลื่อนซึ่งบุคลากรเหลานี้ควรจะตองไดรับการพัฒนาและสงเสริมอยางตอเนื่อง ดวยวิธีการจัดการ
เรียนการสอนที่เหมาะสมกับความสามารถดานรางกาย สมองและจิตใจผูเรียนโดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมที่มีความสามารถ
พิเศษดานวิทยาศาสตร ซึ่งการดําเนินการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถที่ สสวท. ดําเนินการอยูอาจไมเพียงพอ
หรื อไม ทั น ต อการเปลี่ ย นแปลงของโลกในปจ จุบั น จึงจําเป น อยางยิ่งที่ ตองมีก ารขยายฐานการพั ฒ นาการศึก ษา
หลักสูตร รูปแบบการศึกษา และขยายผลการจัดกิจกรรมที่จัดใหนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตรไปยังนักเรียนที่มีความสนใจและกระจายตัวอยูในภูมิภาคตางๆ ใหไดรับการพัฒนาเชนเดียวกัน
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6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสรางความรู ความสามารถของเยาวชนใหเปนผูมีความสามารถพิเศษดาน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี เปนการเพิ่มทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง
นําไปสูการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
6.2 เพื่อสรางและพัฒนานักวิทยาศาสตร และบุคลากรทางการวิจัย ที่จะเปนกําลังสําคัญในการสรางสรรค องค
ความรูจากการวิจัยและพัฒนาที่เปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ
6.3 เพื่อสรรหาและคัดเลือกเยาวชนเขาโครงการ พสวท. โครงการ สควค. โครงการโอลิมปกวิชาการและพัฒนา
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร รวมทั้งการสงนักเรียนผูมีความสามารถพิเศษเขารวมแขงขัน
ระดับนานาชาติ
6.4 เพื่อพัฒนาเครือขายความรวมมือกับศูนยโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในโครงการทั้งในประเทศ 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) นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนที่มีโครงการหองเรียนพิเศษ ไดรับการพัฒนาศักยภาพ 111 คน
(4) นักเรียนในโครงการจัดสงผูแทนประเทศไทยไปแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตรโอลิมปกวิชาการ
ระหวางประเทศ ไดรับการพัฒนา 220 คน
(5) นักเรียนในโครงการพัฒนาและขยายผลอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร สําหรับเยาวชน
ไดรับการพัฒนา 4,000 คน
7.2 เชิงคุณภาพ
(1) นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ไดรับการพัฒนามีความสามารถและศักยภาพเทียบมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น
(2) นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ไดรับการคัดเลือกและพัฒนาดวยหลักสูตร สื่อ กิจกรรมเสริมพิเศษ
ไดอยางเหมาะสม
8. ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561
9. กิจกรรมที่ดําเนินการภายในโครงการ (ในภาพรวมโครงการ)
9.1 พัฒนาและสงเสริมการผลิตครูผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (สควค.)
9.2 พัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
9.3 พัฒนาและสงเสริมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนที่มีโครงการหองเรียนพิเศษ
9.4 พัฒนานักเรียนและจัดสงผูแทนประเทศไทยไปแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตร โอลิมปกระหวางประเทศ
9.5 พัฒนาและขยายผลอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร สําหรับเยาวชน
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10. ผลการดําเนินงาน / ความกาวหนาการดําเนินงาน
10.1 ผลการดําเนินงาน
การพัฒนานักเรียนและจัดสงผูแทนประเทศไทยไปแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ
พัฒนาศักยภาพของนักเรียนที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
150 คน เพื่อคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทยไปแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ และรวมมือ
กับมูลนิ สอวน. อบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา 92 คน
การพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
นักเรียนที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 และ 6 ผานการ
คัดเลือกรอบที่ 1 จํานวน 4,329 คน โดยไดรับการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
ของนักเรียนใหสูงยิ่ง ๆ ขึ้น นักเรียนที่ไดรับคัดเลือกเขาโครงการฯ จะไดรับเกียรติบัตรและการสนับสนุนสื่อเสริมการ
เรียนเพื่อศึกษานอกเวลาเรียนและใชเวลาวางใหเปนประโยชน
จัดทําตนฉบับแบบทดสอบที่ใชในการสอบคัดเลือก รอบที่ 2 จํานวน 4 ฉบับและรางคูมือกิจกรรมเสริม
หลักสูตรวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ระดับประถมศึกษา 1 เลม
10.2 ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ 54.14
11. งบประมาณ
11.1 งบประมาณที่ไดรับ จํานวน 110,490,300 บาท
11.2 งบประมาณที่ใชไตรมาสที่ 2
ประจําไตรมาส
สะสม

แผนการใชจายงบประมาณ
(ลานบาท)
22.7349
52.2950

ผลการใชจา ยงบประมาณ
(ลานบาท)
16.1327
35.7829

12. ปญหา อุปสรรค
13. แผนที่จะดําเนินการตอไป
ขยายฐานการพัฒนาการศึกษา หลักสูตร รูปแบบการศึกษา และขยายผลการจัดกิจกรรมที่จัดใหนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรไปยังนักเรียนที่มีความสนใจและกระจายตัวอยูในภูมิภาคตางๆ
ใหไดรับการพัฒนา
14. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
14.1 เยาวชนผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ตามเกณฑของ สสวท.
และแนวทางสากลมีจํานวนเพิ่มขึ้น
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14.2 ประเทศไทยมีเยาวชนผูไดรับรางวัลการแขงขันความสามารถพิเศษและอัจฉริยภาพระดับนานาชาติเทากับ
จํานวนที่สงเขารวมแขงขัน
14.3 ประเทศไทยมีครูผูมีความสามารถพิเศษตามเกณฑของ สสวท. ในจํานวนเพิ่มขึ้น
15. ผูรายงาน
นางสาวสุภัคสรณ รุงศรี
ตําแหนง ผูชํานาญ
นางสาววรรณทิพา เทพหลา
ตําแหนง เจาหนาที่
โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1106 โทรสาร 02-392-3595 E–mail : srung@ipst.ac.th, wthep@ipst.ac.th
16. วันที่รายงาน ณ วันที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561
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1. ชื่อหนวยงาน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
2. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 60 - ธ.ค. 60  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 61 - มี.ค. 61
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 61 - มิ.ย. 61  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 61 - ก.ย. 61
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
3. ชื่อโครงการ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและสื่อสารองคกร
4. ความสอดคลอง (โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ)
4.1 ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตรที่ 2 ผลิต พัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตรที่ 3 ผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการ
ของการพัฒนาประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ 4 ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
4.2  แผนงานพื้นฐาน
4.3  แผนงานยุทธศาสตร
4.4 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ......................................................................................................)
5. หลักการและเหตุผล
การขับเคลื่อนแผนงานตามแผนยุทธศาสตรของ สสวท. ปงบประมาณ พ.ศ. 2557- 2561 จําเปนตองอาศัย 1)
การพัฒนาระบบคุณภาพองคกรและระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งเปนกรอบบริหารจัดการองคกรที่
มุงเนนใหเกิดการปรับปรุงองคกรอยางรอบดาน ครอบคลุมภาพรวมในมิติ ทั้ง 7 ดาน คือ การนําองคกร การวางแผน
เชิงยุทธศาสตร การใหความสําคัญผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย การวัดการวิเคราะหและการจัดการความรู การ
มุงเนนทรัพยากรบุคคล การจัดการกระบวนการ และผลลัพธการดําเนินงาน 2) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการติดตามประเมินผลที่จําเปนตองบูรณาการขอมูลสารสนเทศดานตาง ๆ ที่มีความถูกตองทันสมัยและนาเชื่อถือ
เพื่อนํามาสูการวิเคราะห สังเคราะหใหเปนสารสนเทศที่นํามาใชประกอบการกําหนดนโยบาย วางแผน บริหารจัดการ
กํากับติดตามประเมินผล และจัดสรรงบประมาณตลอดจนตัดสินใจเชิงรุกในการดําเนินการตาง ๆ 3) การประชาสัมพันธ
ขาวสาร ผลงานและผลิตภัณฑของ สสวท. ผานสื่อทุกรูปแบบ รวมทั้งการสรางความรวมมือ เครือขายความสัมพันธกับ
สังคมภายนอกเพื่อสงเสริมและพัฒนาการดําเนินงานใหเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
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6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อประเมินผลองคกร และพัฒนา ปรับปรุงตามระบบคุณภาพองคกรและธรรมาภิบาล
6.2 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพและทันสมัยในการบริหารจัดการองคกร
และการบริการ ตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัล
6.3 เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
6.4 เพื่อประชาสัมพันธ เผยแพร ผลงาน และชื่อเสียงของ สสวท. ใหเปนที่ประจักษตอสาธารณชน
6.5 เพื่อเสริมสรางบทบาทและภาพลักษณขององคกร
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
(1) รายงานการประเมินผลองคกรและขอเสนอแนะ 1 ฉบับ
(2) บทความเกี่ยวกับการดําเนินการดานการจัดการความรูเพื่อเผยแพรและสรางความเขาใจ 24 เรื่อง
(3) องคความรูจากกิจกรรม Show & Share 80 เรื่อง
(4) พัฒนา สสวท. ตามแนวทางแผนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐดานการวางแผนเชิงยุทธศาสตร
1 หมวด
(5) สงเสริมความรูความเข าใจให แก บุคลากรของ สสวท. เกี่ ยวกับการปฏิ บั ติหนาที่ ดวยความสุจริต และการ
ปองกันการทุจริต 2 กิจกรรม
(6) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยในการบริหารจัดการองคกรและการบริการที่แลว
เสร็จ 16 ระบบ
(7) บุคลากร สสวท. ที่มีสมรรถนะเพิ่มขึ้นตามมาตรฐานที่กําหนด 300 ราย
(8) บุคลากร สสวท. มีความผูกพันตอองคกรอยูในระดับดีขึ้นไป
(9) บุคลากร สสวท. มีความรู ความสามารถ และทักษะเพิ่มขึ้นอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากการ
เขารวมกิจกรรมดานการพัฒนา 300 ราย
(10)บุคลากร สสวท. ที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้นจากการเขารวมประชุมสัมมนา และศึกษาดูงานทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ 80 ราย
(11)บุคลากร สสวท. ที่สําเร็จการศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยทุน สสวท. 5 คน
(12)ขอมูล ขาวสาร และผลงานของ สสวท. ที่สื่อสารและเผยแพรสูสาธารณชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ
2,000 ชิ้น
(13)สารคดีเชิงขาว ที่เผยแพรผานโทรทัศน และ YouTube 22 เรื่อง
(14)นิตยสาร สสวท. ในรูปแบบสิ่งพิมพและดิจิทัล 6 ฉบับตอป
(15) เยาวชน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในทุกภูมิภาค ที่ไดเรียนรูจากงานภาพยนตรวิทยาศาสตรเพื่อการ
เรียนรู 280,000 คน
(16) เยาวชน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ไดเรียนรูจากกิจกรรมนิทรรศการรวมกับหนวยงานตาง ๆ 35,000 คน
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7.2 เชิงคุณภาพ
(1) การดําเนินงานวางแผนเชิงยุทธศาสตรของ สสวท. มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง
และประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว
(2) บุคลากรของ สสวท. ในทุกระดับที่ไดเขารวมกิจกรรมไดเรียนรูและปฏิบัติงานตามหนาที่ดวยหลักธรรมาภิบาล
(3) ระบบสารสนเทศภายในองคกร สามารถใหบริการไดตลอดเวลาอยางมีประสิทธิ์ภาพในการใหบริการ
(4) นิตยสาร สสวท. รูปแบบสิ่งพิมพและดิจิทัล มีความสอดคลองกับความตองการของครู อาจารย สมาชิกนิตยสาร
(5) เยาวชนไทยตระหนักและเห็นคุณคาของการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีและสามารถ
นําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
(6) ครู นั ก เรี ย น ผู ป กครอง บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาและผู ส นใจ ได ศึ ก ษา ค น คว า เรีย นรูวิ ท ยาศาสตร
คณิตศาสตรและเทคโนโลยีผานกิจกรรมที่จัดขึ้น
8. ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561
9. กิจกรรมที่ดําเนินการภายในโครงการ (ในภาพรวมโครงการ)
9.1 พัฒนา ปรับปรุงองคกรตามระบบคุณภาพองคกรและธรรมาภิบาล
9.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากร และความผูกพันของบุคลากร สสวท.
9.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อขยายขีดความสามารถในการบริหารจัดการขององคกรและการบริการ
ในรูปแบบดิจิทัลตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัล
9.4 สรางความตระหนักและเผยแพรผลงานของ สสวท.
9.5 สื่อสารองคกรและประชาสัมพันธเชิงรุก เพื่อเสริมสรางภาพลักษณที่ดีตอ สสวท.
10. ผลการดําเนินงาน / ความกาวหนาการดําเนินงาน
10.1 ผลการดําเนินงาน
การพัฒนา ปรับปรุงองคกรตามระบบคุณภาพองคกรและธรรมาภิบาล
ประเมินผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยที่ปรึกษาจากภายนอก คือ บริษัท ทริส คอร
ปอเรชั่น จํากัด ทําหนาที่ประเมินผลการดําเนินงานครอบคลุม 4 ดาน ไดแก 1) ดานประสิทธิผลของแผนการปฏิบัติงาน 2)
ดานคุณ ภาพการใหบ ริการ 3) ด านประสิทธิภ าพในการปฏิบั ติงาน และ 4) ดานการกํากับ ดู แลกิ จการและพั ฒ นา
องคกร ซึ่งทั้ง 4 ดานเปนกรอบการประเมินผลตามมาตรฐานที่ ก.พ.ร. กําหนด โดยไดจัดทํารายงานการประเมินผล
องค กรป 2560 (ฉบั บสมบู รณ ) 1 ฉบั บ และรายงานผลการประเมิ นยุทธศาสตร 5 ป (พ.ศ. 2557 – 2561) ของสถาบั น
สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1 ฉบับ
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและความผูกพันของบุคลากร สสวท.
พั ฒ นาสมรรถนะของบุ คลากรตามมาตรฐานที่กําหนด โดยจัดกิจกรรมที่สนั บสนุนการพั ฒ นาศักยภาพของ
พนักงานเพื่อใหมีสมรรถนะที่สูงขึ้น โดยมีแนวทางในการสงเสริมและพัฒนาพนักงานในรูปแบบตาง ๆ ในกิจกรรมการ
ฝกอบรมและพัฒนาตามที่กําหนดในแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล จํานวน 742 ราย
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การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อขยายขีดความสามารถในการบริหารจัดการขององคกรและการบริการ
ในรูปแบบดิจิทัล ตาทนโยบายรัฐบาลดิจิทัล
บํารุงรักษาระบบบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหงานสนับสนุนบริการสารสนเทศมีประสิทธิภาพ สามารถ
รองรับการใชงานไดอยางตอเนื่อง ปรับเปลี่ยนระบบใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมปจจุบันหรือเพิ่มเติมคุณสมบัติเมื่อ
มีความตองการใหมเกิดขึ้นและมีผลตอการเปลี่ยนแปลงระบบ จํานวน 6 ระบบ ไดแก (1) ระบบเครือขาย (2) ระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส (3) ระบบการลาอิเล็กกทรอนิกส (ESS) (4) ระบบจัดเก็บ จราจรคอมพิวเตอร (LOG) (5)
ระบบสนับสนุนหองศูนยขอมูล Data Center และ (6) ระบบ website หนวยงาน
การสรางความตระหนักและเผยแพรผลงานของ สสวท.
• จัดงานเทศกาลภาพยนตรวิทยาศาสตรเพื่อการเรียนรู ครั้งที่ 13 เพื่อใหเยาวชนและผูสนใจในสวนภูมิภาคไดมี
โอกาสชมภาพยนตรและสนุกกับกิจกรรมวิทยาศาสตร อันเปนการสรางความตระหนักและสงเสริมการเรียนรูวิทยาศาสตร
ควบคูไปกับความสนุกสนานเพลิดเพลิน โดยมีผูเขาชมภาพยนตร 567,970 คน
• จัดแสดงนิทรรศการรวมกับหนวยงานตาง ๆ เพื่อเปนการกระตุนการเรียนรูทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยี ผานกิจกรรมที่หลากหลาย โดยมีผูเขารวมงาน 6,000 คน
• จัดทํ านิตยสาร สสวท. ฉบับที่ 209 (พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560) เพื่ อเผยแพรและสงเสริมความรูทางดาน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี เสนอความกาวหนาทางวิทยาการในดานการศึกษาที่จะสนับสนุนการศึกษาของ
ชาติใหทันกับเหตุการณปจจุบัน เผยแพรกิจกรรมและผลงานของ สสวท. พรอมทั้งงานวิจัยและโครงงานวิทยาศาสตรของ
นักเรียน เพื่อใหครู นักเรียน และผูที่สนใจทําโครงงานไดศึกษาแนวคิดและใชประโยชนจากโครงงาน โดยจัดทําทั้งแบบ
สิ่ งพิ มพ และแบบออนไลน และเผยแพร นิ ต ยสารให กั บ สมาชิ ก รวมทั้ งเผยแพร นิ ต ยสารฉบั บ ดิ จิ ทั ล ผ านเว็ บ ไซต
http://emagazine.ipst.ac.th
การสื่อสารองคกรและประชาสัมพันธเชิงรุก เพื่อสรางภาพลักษณที่ดีตอ สสวท.
ประชาสัมพันธ เผยแพรผลงาน และชื่อเสียงของ สสวท. ใหเปนที่ประจักษตอสาธารณชนผานชองทางตาง ๆ
ได แก เผยแพรขาวผานสื่อมวลชนและทางสื่อออนไลน เผยแพรขอมูล ขาวสารทาง Facebook และทาง Website
จัดทําตัววิ่งโทรทัศน จัดทํา Facebook Live กิจกรรม สสวท. เผยแพรบทสัมภาษณผูบริหาร สสวท. ผานสื่อมวลชน 5
ครั้ง จัดทําขาวเชิงบวกจากการดําเนินงานของ สสวท. เปนตน จํานวน 440 ชิ้น
10.2 ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ 45.67
11. งบประมาณ
11.1 งบประมาณที่ไดรับ จํานวน 13,723,200 บาท
11.2 งบประมาณที่ใชไตรมาสที่ 2
ประจําไตรมาส
สะสม

แผนการใชจายงบประมาณ*
(ลานบาท)
5.7122
15.9598
30

ผลการใชจายงบประมาณ**
(ลานบาท)
6.6399
15.4402

หมายเหตุ : โครงการนี้ใชเงินนอกงบประมาณ จํานวน 8.6803 ลานบาท

12. ปญหา อุปสรรค
13. แผนที่จะดําเนินการตอไป
สงเสริมและพัฒนาการดําเนินงานใหเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
14. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
14.1 เยาวชน นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูสนใจ และหนวยงานที่เกี่ยวของ รับทราบและใชประโยชน
จากขอมูล ขาวสาร และผลงานของ สสวท.
14.2 เยาวชนมีความตระหนักและเห็นความสําคัญของการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
15. ผูรายงาน
นางสาวสุภัคสรณ รุงศรี
ตําแหนง ผูชํานาญ
นางสาววรรณทิพา เทพหลา
ตําแหนง เจาหนาที่
โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1106 โทรสาร 02-392-3595 E–mail : srung@ipst.ac.th, wthep@ipst.ac.th
16. วันที่รายงาน ณ วันที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561
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1. ชื่อหนวยงาน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
2. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 60 - ธ.ค. 60  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 61 - มี.ค. 61
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 61 - มิ.ย. 61  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 61 - ก.ย. 61
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
3. ชื่อโครงการ การพัฒนาเด็กปฐมวัย (3 - 5 ป) อยางมีคุณภาพ ดวยการจัดประสบการณเรียนรูวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย
4. ความสอดคลอง (โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ)
4.1 ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตรที่ 2 ผลิต พัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตรที่ 3 ผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของการพัฒนาประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ 4 ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
4.2  แผนงานพื้นฐาน
4.3  แผนงานยุทธศาสตร
4.4 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ......................................................................................................)
5. หลักการและเหตุผล
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 ไดมีการกําหนดยุทธศาสตรเกี่ยวกับการเสริมสรางและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยเปนยุทธศาสตรแรก ซึ่งมีเปาหมายใหคนไทยทุกกลุมวัยมีทักษะและความรูความสามารถ
ที่เปนฐานในการพัฒนาประเทศ โดยหนึ่งในแนวทางการพัฒนาที่สําคัญที่ไดถูกระบุไว คือ การสงเสริมใหเด็กปฐมวัยมี
การพัฒนาทักษะสมอง และทักษะทางสังคมที่เหมาะสม แตอยางไรก็ตามในปจจุบันพบวา ครูปฐมวัยยังตองการการ
พัฒนาศักยภาพในการจัดประสบการณเรียนรู เพื่อสงเสริมทักษะสมองของเด็กปฐมวัยอยางเหมาะสม สถาบันสงเสริม
การสอนวิ ท ยาศาสตร และเทคโนโลยี ได (สสวท.) ไดทํ าการวิจัย และพั ฒ นาแนวทางการจัด ประสบการณ เรีย นรู
วิทยาศาสตร คณิ ตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับ ปฐมวัย มาอยางตอเนื่ อง ซึ่งสามารถสงเสริมการ
พัฒนาการดานสติปญญาของเด็กปฐมวัยไดอยางมีประสิทธิภาพ เหมาะสมตามวัย เปนการปูพื้นฐานทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 รวมทั้งเพิ่มศักยภาพในการเรียนรูตลอดชีวิต และปลูกฝงใหเด็กมีเจตคติที่ดีตอวิทยาศาสตร 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
การพัฒ นาครูป ฐมวัยในสังกัด สพฐ. ทั่ วประเทศ อยางเปน ระบบผานเครือขายความรวมมือ และระบบการอบรม
ทางไกล ซึ่ง สสวท. จะจัดใหมีศูนยอบรมทางไกลในโรงเรียนอนุบาลประจําจังหวัดและโรงเรียนอนุบาลประจําเขตพื้นที่
การศึกษา จํานวน 183 ศูนยการอบรมทั่วประเทศ และอบรมพัฒนาศักยภาพทีมวิทยากรประจําทองถิ่นโดยตรง โดย
แตละทีมประกอบดวย ศึกษานิเทศกปฐมวัย ผูบริหารสถานศึกษา และครูปฐมวัยที่มีศักยภาพ เพื่อทําหนาที่รวมกับ
สสวท. ในการดําเนินการจัดอบรมขยายผลผานระบบทางไกลใหกับผูบริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัย สังกัด สพฐ. ใน
ทองถิ่น ซึ่งครูปฐมวัยที่เขารวมในโครงการจะไดรับการอบรมเชิงปฏิบัติการอยางตอเนื่องอยางนอย 2 รอบการอบรม
ตอหนึ่ งหลั กสูตร โดยแบ งเปน การอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตรและคณิ ตศาสตร ในป งบประมาณ พ.ศ.2561 และ
หลักสูตรสะเต็มศึกษาและเทคโนโลยี ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และจะมีการนิเทศและติดตามผลการประยุกตใชใน
ชั้นเรียนภายในสถานศึกษาทุกรอบของการอบรมโดยผูบริหารสถานศึกษา รวมทั้งนําผลการดําเนินงานและปญหา
อุปสรรคตาง ๆ มารวมสะทอนในการอบรมครั้งถัดไป นอกจากนี้ สสวท. ยังสนั บสนุน เอกสารประกอบหลักสูตร
พรอมตัวอยางสื่อการจัดการเรียนรู เพื่อเปนแนวทางในการออกแบบหลักสูตรของสถานศึกษา และจัดประสบการณ
เรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัยไดอยางมีคุณภาพ
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อพัฒนาทีมวิทยากรทองถิ่นประจําศูนยอบรมซึ่งประกอบดวย ศึกษานิเทศกปฐมวัย ผูบริหารสถานศึกษา
และครูปฐมวัย ที่มีศักยภาพ ทําหนาที่รวมกั บ สสวท. ในการดํ าเนิน การจัดอบรมขยายผลให กับ ผูบ ริห าร
สถานศึกษาและครูปฐมวัยในทองถิ่น
6.2 เพื่อพัฒ นาครูป ฐมวัยจากโรงเรีย นที่จัด การเรียนการสอนระดับปฐมวัย ในสังกัดสํ านักงานคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (สพฐ.) ทั่ ว ประเทศ ให มี ความรูค วามเขาใจและสามารถจัด ประสบการณ เรีย นรู
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัยไดอยางมีคุณภาพ
6.3 เพื่อสนับสนุนเอกสารแนวทางการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาใน
ระดับปฐมวัย ใหแกทุกโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ในสังกัด สพฐ. ทั่วประเทศ เพื่อใหครูใช
ในการออกแบบหลักสูตรของสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
6.4 เพื่อสนับสนุนชุดสื่อการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย
ใหแกศูนยการอบรมทั่วประเทศ เพื่อใชในการจัดอบรมขยายผลและสนับสนุนครูในโรงเรียนทองถิ่นจัดการ
เรียนการสอน
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
(1) ศึกษานิเทศกปฐมวัย ผูบริหารสถานศึกษา และครูปฐมวัย ไดรับการพัฒนาการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัยโดยตรงจาก สสวท. สามารถเปนทีมวิทยากร
ทองถิ่นประจําศูนยการอบรมและทําหนาที่รวมกับ สสวท. ในการดําเนิน การจัดอบรมขยายผลใหกับ
ผูบริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยในเขตพื้นที่การศึกษา 1,281 คน
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(2) ผูบริหารสถานศึกษาจาก 183 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกาทั่วประเทศ ซึ่งประกอบดวยโรงเรียนในสัง
สังกัด สพฐ. 10 โรงเรียน/เขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัด สช. 5 โรงเรียน/เขตพื้นที่การศึกษา
ไดรับ การอบรมขยายผลผานระบบทางไกลที่ศูน ยอบรม มีความรูความเขาใจในการจัดประสบการณ
เรียนรูวิทยาศาสตร คณิ ตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย และสามารถนิเทศครู
ปฐมวัยในสถานศึกษาของตนเองได 2,745 คน
(3) รอยละ 100 ของครูปฐมวัยใน 2,745 โรงเรียน ไดรับการอบรมขยายผลผานระบบทางไกลที่ศูนยอบรม
และมีความรูความเขาใจในการจัดประสบการณเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็ม
ศึกษาในระดับปฐมวัยในชั้นเรียนของตนเองได
7.2 เชิงคุณภาพ
(1) ครู ป ฐมวั ย ทุ ก คนจาก 2,745 โรงเรี ย น จาก 183 เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาทั่ ว ประเทศซึ่ ง
ประกอบดวยโรงเรียนในสังสังกัด สพฐ. 10 โรงเรียน/เขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัด สช. 5
โรงเรียน/เขตพื้นที่การศึกษา ไดรับการอบรมขยายผลผานระบบทางไกลที่ศูนยอบรมและมีความรูความ
เขาใจและสามารถจัดประสบการณ เรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาใน
ระดับปฐมวัย
(2) โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยในสังกัด สพฐ. และ สช. จจํานวน 2,745 โรงเรียน มีเอกสาร
แนวทางการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย
(3) ศู น ย ก ารอบรมทั่ ว ประเทศ จํ า นวน 183 แห ง มี ชุ ด สื่ อ การจั ด การเรีย นรูวิท ยาศาสตร คณิ ต ศาสตร
เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัยประจําศูนย
8. ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561
9. กิจกรรมที่ดําเนินการภายในโครงการ (ในภาพรวมโครงการ)
9.1 ผลิตชุดเอกสารและสื่อประกอบการอบรม
9.2 อบรมเชิงปฏิบัติการพี่เลี้ยงประจําศูนย
9.3 อบรมขยายผลโดยระบบทางไกล
10. ผลการดําเนินงาน / ความกาวหนาการดําเนินงาน
10.1 ผลการดําเนินงาน
ไดเอกสารคูมือประกอบการอบรมสําหรับกลุมพี่เลี้ยง จํานวน 1 หลักสูตร และชุดวีดิทัศนประกอบการอบรม
จํานวน 1 ชุด รวมถึงไดระบบสารสนเทศสําหรับการอบรมทางไกล จํานวน 1 ระบบ และพัฒนาศึกษานิเทศก ผูบริหาร
สถานศึกษา และครูปฐมวัย 1,123 คน
10.2 ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ 29.00
11. งบประมาณ
11.1 งบประมาณที่ไดรับ จํานวน 60,098,500 บาท
11.2 งบประมาณที่ใชไตรมาสที่ 2
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ประจําไตรมาส
สะสม

แผนการใชจายงบประมาณ
(ลานบาท)
26.8476
33.6531

ผลการใชจา ยงบประมาณ
(ลานบาท)
4.3316
8.9119

12. ปญหา อุปสรรค
13. แผนที่จะดําเนินการตอไป
นิเทศและติดตามผลจากการอบรมและนําผลการดําเนินงาน ปญหาและอุปสรรคตาง ๆ มารวมสะทอนในการ
อบรมครั้งถัดไป
14. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาจํ า นวน 2,745 คน จาก 183 เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาทั่ ว ประเทศ มี
ความสามารถในการนิเทศการจัดประสบการณเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาใน ระดับ
ปฐมวัยของครูปฐมวัยภายในโรงเรียนของตนเอง และครูปฐมวัยทุกคนจากโรงเรียนในสังกัด สพฐ. และ สช. 2,745
โรงเรียนใน 183 เขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึกษาทั่วประเทศ มีความรูความเขาใจในการจัดประสบการณ เรีย นรู
วิทยาศาสตร คณิ ตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับ ปฐมวัย และสามารถจัดประสบการณ เรียนรูเพื่ อ
สงเสริมพัฒนาการทางสติปญญาและปูพื้นฐานทักษะในศตวรรษที่ 21 ใหกับเด็กปฐมวัยไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผล
ใหเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางสติปญญาอยางเหมาะสมตามวัยและมีทักษะพื้นฐานที่จําเปนในการเรียนรูวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาตอไปในระดับประถมศึกษา
15. ผูรายงาน
นางสาวสุภัคสรณ รุงศรี
ตําแหนง ผูชํานาญ
นางสาววรรณทิพา เทพหลา
ตําแหนง เจาหนาที่
โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1106 โทรสาร 02-392-3595 E–mail : srung@ipst.ac.th, wthep@ipst.ac.th
16. วันที่รายงาน ณ วันที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561
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1. ชื่อหนวยงาน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
2. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 60 - ธ.ค. 60  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 61 - มี.ค. 61
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 61 - มิ.ย. 61  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 61 - ก.ย. 61
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
3. ชื่อโครงการ ทุนสนับสนุนการศึกษานักเรียน นักศึกษาและครู เพื่อพัฒนาใหเปนผูมีความสามารถพิเศษดาน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีและตอบสนองตอความตองการของประเทศและหนวยงานที่เกี่ยวของ
4. ความสอดคลอง (โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ)
4.1 ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตรที่ 2 ผลิต พัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตรที่ 3 ผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของการพัฒนาประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ 4 ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
4.2  แผนงานพื้นฐาน
4.3  แผนงานยุทธศาสตร
4.4 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ......................................................................................................)
5. หลักการและเหตุผล
ในการยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ จําเปนตองมีบุคลากรที่มีความสามารถ
และมีทักษะเพียงพอ รวมทั้งตองมีกําลังคนเฉพาะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในสัดสวนที่พอเหมาะ นอกจากนี้
การที่คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมแหงชาติ (กวทน.) ไดกําหนดเปาหมายไววาจะ
เพิ่มจํานวนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาใหเปน 15 คนตอปตอประชากร 10,000 คนภายในป 2561 เนื่องจากการ
พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษยจะตองใชเวลา แตมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองอาศัยทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพสูง
มาเปนฐานในการขับ เคลื่อน ซึ่งบุคลากรเหล านี้ควรจะตองไดรับ การพัฒ นาและสงเสริมอยางตอเนื่ อง ดวยวิธีการ
จัดการเรียนการสอนที่ เหมาะสมกับ ความสามารถดานรางกาย สมองและจิตใจผูเรียนโดยเฉพาะอยางยิ่ งกลุมที่ มี
ความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร ซึ่งการดําเนินการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถที่ สสวท. ดําเนินการอยู
อาจไมเพียงพอหรือไมทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกในปจจุบัน จึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองมีการขยายฐานการพัฒนา
การศึกษา หลักสูตร รูปแบบการศึ กษา และขยายผลการจัดกิ จกรรมที่จั ดให นักเรีย นที่มีความสามารถพิ เศษด าน
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วิทยาศาสตรและคณิ ตศาสตรไปยังนั กเรียนที่ มีความสนใจและกระจายตัวอยูในภู มิภ าคตางๆ ใหได รับ การพัฒ นา
เชนเดียวกัน
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ใหเปนกําลังคน
ของประเทศ
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
(1) ผูรับทุนพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (พสวท.) 1,822 คน
(2) ผูรับทุนสงเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (สควค.) 472 คน
(3) ผูรับทุนโอลิมปกวิชาการสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิ วัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
สําหรับผูแทนประเทศไทยที่เขารวมการแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ 258 คน
7.2 เชิงคุณภาพ
(1) ผูสําเร็จการศึกษาสําเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด
(2) ผูสําเร็จการศึกษาไดมีงานทํา หรือศึกษาตอ
8. ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561
9. กิจกรรมที่ดําเนินการภายในโครงการ (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 56.00
11. งบประมาณ
11.1 งบประมาณที่ไดรับ จํานวน 497,669,600 บาท
11.2 งบประมาณที่ใชไตรมาสที่ 2
แผนการใชจายงบประมาณ
ผลการใชจายงบประมาณ
(ลานบาท)
(ลานบาท)
ประจําไตรมาส
903.5683
794.3531
สะสม
978.4990
842.5260
หมายเหตุ : โครงการนี้ใชเงินนอกงบประมาณ จํานวน 480.8294 ลานบาท
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12. ปญหา อุปสรรค
13. แผนที่จะดําเนินการตอไป
ขยายฐานการพัฒนาการศึกษา หลักสูตร รูปแบบการศึกษา และขยายผลการจัดกิจกรรมที่จัดใหนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรไปยังนักเรียนที่มีความสนใจและกระจายตัวอยูในภูมิภาคตางๆ
ใหไดรับการพัฒนา
14. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
14.1 ผูสําเร็จการศึกษามีศักยภาพและมีผลงานวิจัยเทียบเทามาตรฐานสากล
14.2 ครู อาจารย บุคลากรทางการศึกษา นักวิจัย นักวิทยาศาสตร ที่เปนกําลังในการพัฒนาของประเทศ
15. ผูรายงาน
นางสาวสุภัคสรณ รุงศรี
ตําแหนง ผูชํานาญ
นางสาววรรณทิพา เทพหลา
ตําแหนง เจาหนาที่
โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1106 โทรสาร 02-392-3595 E–mail : srung@ipst.ac.th, wthep@ipst.ac.th
16. วันที่รายงาน ณ วันที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561
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1. ชื่อหนวยงาน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
2. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 60 - ธ.ค. 60  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 61 - มี.ค. 61
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 61 - มิ.ย. 61  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 61 - ก.ย. 61
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
3. ชื่อโครงการ ปรับการเรียนเปลี่ยนวิธีการสอนของครูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ตามแนวทาง
สะเต็มศึกษาในทุกจังหวัด และทุกเขตพื้นที่การศึกษาทุกสังกัด
4. ความสอดคลอง (โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ)
4.1 ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
 ยุทธศาสตรที่ 2 ผลิต พัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตรที่ 3 ผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของการพัฒนาประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ 4 ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
 ยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
4.2  แผนงานพื้นฐาน
4.3  แผนงานยุทธศาสตร
4.4 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ......................................................................................................)
5. หลักการและเหตุผล
ปงบประมาณ 2560 สสวท. ได ดําเนินการพั ฒ นาครูผู สอนดวยระบบทางไกลผ านทางสถานีโทรทัศน เพื่ อ
การศึกษา ETV DLTV และ OBEC Channel โครงการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาสูสถานศึกษาโดยการพัฒนาครูผูสอน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ตามแนวทางสะเต็มศึกษา โดยมี สสวท. เปนวิทยากรหลักใหการอบรมที่ตน
ทาง มีครูที่เขารับการอบรม และลงมือปฏิบัติทํากิจกรรม ณ ศูนยการอบรมปลายทาง และมีครูพี่เลี้ยงวิชาการของแต
ละสังกัด ประสานและดูแลครูในแตละศูนยของการอบรมอยางเปนระบบ การดําเนินงานครั้งนี้จะตองรวมมือกับทุก
ภาคสวน เชิงบูรณาการโดยแทจริง สสวท. จะเปนแกนหลักของการพัฒนาครู ตามหลักสุตรการอบรมครูสะเต็มศึกษา
ของ สสวท. ที่ไดรับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ โดย สสวท.จะใหการสนับสนุนชุดการอบรมสะเต็มศึกษาอัน
ประกอบดวย เอกสารคูมือ เอกสารการจัดกิจกรรม สื่อ อุปกรณ ประกอบการอบรมแกศูนยการอบรมทุกศูนย การ
อบรมของทุกสังกัด
ในปงบประมาณ 2561 สสวท จะพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกาตามรูปแบบเดิม โดยจะพัฒนาครูพี่เลี้ยง
ศูนยการอบรม กอนการพัฒนาครูในหลักสูตรการอบรมสะเต็มศึกษาดวยกิจกรรมเดียวกันที่สามารถสอดแทรกเขาไป
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กับ การเรี ย นการสอนในชั้ น เรี ย นปกติ ของการเรี ย นการสอน ในระดั บ ชั้ น เรี ย นสอดคล องกั บ หลั ก สู ต รแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง 4 ชวงชั้น ทั้งระดับประถมศึกษาตอนตน ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาดวยระบบทางไกลครั้งนี้ จะประสบผลสําเร็จได
ตองไดรับความรวมมือกับทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐและเอกชนอยางจริงจัง และกระทําอยางตอเนื่องอยางนอยอีก 2 ป
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อพัฒนาครูพี่เลี้ยงและครูผูสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา และระดับ
มัธยมศึกษา ใหมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในชั้นเรียนไดตรงตามจุดประสงค
6.2 เพื่อสงเสริมและสนับสนุน สื่อ อุปกรณ เอกสารการอบรม รวมถึงงบประมาณ ใหแกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โรงเรียนที่เปนศูนยการอบรมในแตละสังกัดเพื่อเปนคาวัสดุในการอบรมครู อาหารกลางวันและอาหารวาง
6.3 เพื่ อ สร า งความร ว มมื อ กั บ หน ว ยงานที่ เกี่ ย วข อ งทางการศึ ก ษาและสถานี โทรทั ศ น เพื่ อ การศึ ก ษาในการ
ดําเนินการเชิงบูรณาการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาใหครอบคลุมทุกเขตพื้นที่การศึกษา 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) ครูพี่เลี้ยงประจําศูนยการอบรมสะเต็มศึกษาไดรับการพันาเชิงรุก 4,299 คน
(3) รายงานผลการดําเนินโครงการ 1 ฉบับ
7.2 เชิงคุณภาพ
(1) ครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา มีค วามรู ความเข าใจ และความตระหนั กในการจัดการเรีย นรูต าม
แนวทางสะเต็มศึกษาไดอยางถูกตอง
(2) โรงเรียนในสังกัด สพฐ. สช. อปท. กศน. กทม. ที่มีศักยภาพ สามารถเปดเปนศูนยการอบรมสะเต็ม
ศึกษาครอบคลุม 77 จังหวัด
8. ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561
9. กิจกรรมที่ดําเนินการภายในโครงการ (ในภาพรวมโครงการ)
9.1 พัฒนาครูดวยระบบทางไกล
10. ผลการดําเนินงาน / ความกาวหนาการดําเนินงาน
10.1 ผลการดําเนินงาน
อยูระหวางดําเนินการอบรมครูพี่เลี้ยงประจําศูนยการอบรมและครูที่สอนวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร หรือ
เทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา
10.2 ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ 60.00
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11. งบประมาณ
11.1 งบประมาณที่ไดรับ จํานวน 67,713,200 บาท
11.2 งบประมาณที่ใชไตรมาสที่ 2
ประจําไตรมาส
สะสม

แผนการใชจายงบประมาณ*
(ลานบาท)
60.5936
67.7132

ผลการใชจายงบประมาณ**
(ลานบาท)
59.3854
59.4344

12. ปญหา อุปสรรค
13. แผนที่จะดําเนินการตอไป
อบรมครูผู สอนวิทยาศาสตร คณิ ตศาสตร และเทคโนโลยีในสังกัด สํานั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ น
พื้นฐาน (สพฐ.) สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) สํานัก
การศึกษากรุงเทพมหานคร (กทม.) และสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ให
ไดรับความรู ความเขาใจ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา จํานวน 162,660 คน
โดยมีกรอบเวลาดําเนินการตอเนื่อง 3 ป เริ่มตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562
14. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
ครูผู ส อนทางวิท ยาศาสตร คณิ ตศาสตร และเทคโนโลยี จ ากโรงเรีย น ในสังกั ดสํานัก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(อปท.) สํานั กการศึ กษากรุงเทพมหานคร (กทม.) และสํานั กงานส งเสริมการศึ กษานอกระบบและการศึ กษาตาม
อัธยาศัย (กศน.) ไดรับการพัฒนาใหมีความรู ความเขาใจ และความตระหนักในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงบูรณา
การ ที่เนนกระบวนการคิด วิเคราะห และการแกป ญหา ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ซึ่งการพัฒ นาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเหลานี้ จะสงผลกระทบตอการเรียนของนักเรียน รวมถึงมีการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมดานการเรียนรู
ของนักเรียนอยางมีนัยสําคัญ
15. ผูรายงาน
นางสาวสุภัคสรณ รุงศรี
ตําแหนง ผูชํานาญ
นางสาววรรณทิพา เทพหลา
ตําแหนง เจาหนาที่
โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1106 โทรสาร 02-392-3595 E–mail : srung@ipst.ac.th, wthep@ipst.ac.th
16. วันที่รายงาน ณ วันที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561
--------------------------------------
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