
๑ 

 

๑. ช่ือโครงการสําคัญ โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  
และเทคโนโลยี 

ภายใต้แผนงาน ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียน ครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา 
กรมท่ีรับผิดชอบ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

�  สอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ท่ี  ๑.๒  
�  สอดคล้องกับแนวทางของยุทธศาสตร์ท่ี  ๒.๒  

๑.๑ วัตถุประสงค์ของโครงการสําคัญ 
เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม

ตามศักยภาพทุกระดับ และส่งเสริมเข้าสู่แผนพัฒนากําลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศต่อไป 

๑.๒ เป้าหมายของโครงการสําคัญ 
เชิงปริมาณ 
๑) พัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน ๒,๘๗๕ คน 
๒) จัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ปีละ ๒๓ คน 
๓) สรรหาและพัฒนานักเรียนในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีละ ๔,๐๐๐ คน 
เชิงคุณภาพ 

นักเรียนในโครงการได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพและได้รับการศึกษาถึงระดับสูงสุดตาม
ความสามารถ 

๑.๓ วิธีดําเนินงาน 
๑) สนับสนุนทุนการศึกษาและพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
๒) อบรมพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ และคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย

เข้าแข่งขันในต่างประเทศ 
๓) พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
• คัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
• จัดค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนท่ีได้รับเหรียญรางวัล 

๑.๔ ระยะเวลาดําเนินการ  ตุลาคม ๒๕๕๕ – กันยายน ๒๕๕๖ 

๑.๕ งบประมาณ รวมท้ังสิ้น  ๓,๑๒๓,๗๓๙,๐๐๐  บาท 
 ปีท่ีดําเนินงาน ปี พ.ศ. งบประมาณ (บาท) 

แผนฯ ๑๐ ปีท่ี ... ๒๕๕๔ ๙๖๑,๖๗๐,๓๐๐ 

แผนฯ ๑๑ 
ปีท่ี ๑ ๒๕๕๕ ๑,๐๒๓,๕๓๑,๒๐๐ 
ปีท่ี ๒ ๒๕๕๖ ๑,๑๓๘,๕๓๗,๕๐๐ 

๑.๖ ความก้าวหน้าการดําเนินงาน (กรณียังดําเนินงานแผนงาน/โครงการไม่แล้วเสร็จในปี ๒๕๕๕) 

  - 

รายงานผลการดําเนินงานปีที่ ๒ ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๖) 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 



๒ 

 

๑.๗ ผลท่ีได้จากการดําเนินงาน (โปรดอธิบายรายละเอียด)   
            � ผลผลิต 

๑) สนับสนุนทุนการศึกษาและพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑.๑) สนับสนุนทุนการศึกษาผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีท้ัง
ในและต่างประเทศ ดังนี้ 
• ทุนการศึกษา พสวท. ๑,๔๗๔ ทุน 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ๒๔๔  ทุน 
- ระดับปริญญาตรี    ๕๑๖  ทุน 
- ระดับปริญญาโท    ๒๘๐  ทุน 
- ระดับปริญญาโท (โปรแกรมนานาชาติ)   ๒๘  ทุน 
- ระดับปริญยาเอก    ๑๔๓  ทุน 
- ระดับปริญญาเอก (โปรแกรมนานาชาติ)   ๒๓  ทุน 
- ระดับปริญญาโทควบปริญญาเอก     ๓๑  ทุน 
- ระดับปริญญาตรี – ปริญญาเอก   ๒๐๙  ทุน 

• ทุนการศึกษาโอลิมปิกวิชาการ ๑๘๘ ทุน 
• ทุนการศึกษา สควค. ๖๗๓ ทุน 
- ระดับปริญญาโท    ๖๒๒ ทุน 
- ระดับปริญญาเอก    ๕๑  ทุน 

๑.๒) สนับสนุนให้บุคลากรในโครงการเข้าร่วมประชุม เสนอผลงานและจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น      
เข้าร่วมประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ครั้งท่ี ๒๑ (วทร.๒๑) เข้าร่วมกิจกรรม 
Sunburst Youth Camp เข้าร่วมค่าย STEP NUS Sunburst Brain Camp เสนอผลงานโครงงาน
วิทยาศาสตร์ในงาน Science Edge 2013 ศึกษาดูงานการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม จัดค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อนสําหรับนักเรียนทุน เป็นต้น  

๒) อบรมพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ และคัดเลือกผู้แทน
ประเทศไทยเข้าแข่งขันในต่างประเทศ 

 คัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิก
ระหว่างประเทศ ประจําปี ๒๕๕๖ ใน ๕ สาขาวิชา คือ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์และ
คอมพิวเตอร์ จํานวน ๑๔๓ คน เพ่ือพัฒนาความสามารถทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
และจัดส่งนักเรียนเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันฯ โดยมีผู้แทนประเทศไทยได้รับรางวัล ดังนี้ 

วิชา เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง 
คณิตศาสตร์ ๑ ๔ ๑ 
เคมี ๑ ๓ - 
ชีววิทยา ๒ ๒ - 
ฟิสิกส์ ๓ ๒ - 
คอมพิวเตอร์ - ๑ ๒ 

รวม ๗ ๑๒ ๓ 
 



๓ 

 

๓) พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
คัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจําปี

การศึกษา ๒๕๕๕ มีนักเรียนสมัครสอบเข้าแข่งขัน จํานวน ๑๒๒,๗๖๕ คน และผ่านการคัดเลือกเข้า
โครงการฯ ๔,๗๓๒ คน โดยมีนักเรียนได้รับเหรียญรางวัล ๓๙๐ คน ดังนี้ 

วิชา/ช้ัน 
นักเรียนท่ีได้รับเหรียญรางวัล (คน) 

เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง รวม 
คณิตศาสตร์ ประถมศึกษาปีท่ี ๓ ๑๕ ๓๒ ๕๖ ๑๐๓ 
คณิตศาสตร์ ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ๑๖ ๓๓ ๕๑ ๑๐๐ 
วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีท่ี ๓ ๑๕ ๓๑ ๔๗ ๙๓ 
วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ๑๕ ๓๑ ๔๘ ๙๔ 

รวม ๖๑ ๑๒๗ ๒๐๒ ๓๙๐ 

� ผลลัพธ์ 
   นักเรียน/นักศึกษาท่ีมีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอย่างเต็มตามศักยภาพ และทําให้มี
นักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน 

๑.๘ ถ้าแผนงาน/โครงการสําคัญมีการบูรณาการการทํางานร่วมกับภาคีการพัฒนาอ่ืนๆ โปรดระบุช่ือ
หน่วยงาน และวิธีการดําเนินงาน  

ช่ือหน่วยงาน แนวทาง/วิธีการดําเนินงาน 
ภาครัฐ:  
มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนา
วิทยาศาสตร์มาตรฐานศึกษา ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา 
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) 

คัดเลือกนักเรียนและอบรมพัฒนาศักยภาพของนักเรียน เพ่ือไป
แข่งขันโอลิมปิกระหว่างประเทศ   รวมท้ังพัฒนาหลักสูตร สื่อและ
อบรมครู 

ศูนย์ พสวท. ๒๐ ศุนย์  
(โรงเรียน ๑๐ ศูนย์ มหาวิทยาลัย ๑๐ ศูนย์) 

ดําเนินการคัดเลือกนักเรียนและจัดกิจกรรมเสริมการเรียนการ
สอนสําหรับนักเรียน 

๑.๙ ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน 
  - 

๑.๑๐ ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานในระยะต่อไป 
-  

 
 



๔ 

 

๒. ช่ือโครงการสําคัญ    โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (IPST Learning Space) 
ภายใต้แผนงาน ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียน ครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา 
กรมท่ีรับผิดชอบ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

�  สอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ท่ี  ๑.๒  
�  สอดคล้องกับแนวทางของยุทธศาสตร์ท่ี  ๒.๒  

๒.๑ วัตถุประสงค์ของโครงการสําคัญ 
  พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัล (IPST Learning Space) เพ่ือเป็นศูนย์กลางการให้บริการความรู้ด้าน

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี รวมท้ังพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ดิจิทัลท่ีหลากหลาย ทันสมัย เหมาะสมกับ
สภาพการเรียนการสอนของประเทศไทยในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า พัฒนาวิธีคิดอย่าง
สร้างสรรค์และคิดวิเคราะห์ รวมท้ังให้มีทักษะในการค้นคว้าหาความรู้และสามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและครู
สามารถนําไปสอนในห้องเรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ 

๒.๒ เป้าหมายของโครงการสําคัญ 
เชิงปริมาณ:  
๑) พัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ดิจิทัลด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน ๓๐๐ รายการ 
๒) พัฒนาระบบจํานวน ๓ ระบบ ได้แก่ ระบบโรงเรียน ระบบอบรมครู และระบบการสอบแบบออนไลน์ 
เชิงคุณภาพ: 
๑) สื่อดิจิทัลทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีมีความหลากหลาย ทันสมัย เหมาะสมกับ                 

สภาพการเรียนการสอนของประเทศไทย ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
๒) ศูนย์เรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (IPST Learning Space) ท่ีให้บริการในด้านท่ีเก่ียวข้อง             

กับการเรียนรู้อย่างครบวงจร 

๒.๓ วิธีดําเนินงาน (โปรดอธบิายรายละเอียด) 
๑) พัฒนาปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
๒) พัฒนาทรัพยากรดิจิทัลวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ หลากหลาย ทันสมัย 

และเหมาะสมกับสภาพการเรียนการสอนของประเทศไทย 

๒.๔ ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม ๒๕๕๕ – กันยายน ๒๕๕๖ 

๒.๕ งบประมาณ รวมท้ังสิ้น ๑๗๗,๘๘๐,๘๐๐ บาท 

 ปีท่ีดําเนินงาน ปี พ.ศ. งบประมาณ (บาท) 
แผนฯ ๑๐ ปีท่ี ... ๒๕๕๔ ๒๔,๖๒๗,๖๐๐ 

แผนฯ ๑๑ 
ปีท่ี ๑ ๒๕๕๕ ๙๒,๒๙๔,๐๐๐ 
ปีท่ี ๒ ๒๕๕๖ ๖๐,๙๕๙,๒๐๐ 

๒.๖ ความก้าวหน้าการดําเนินงาน (กรณียังดําเนินงานแผนงาน/โครงการไม่แล้วเสร็จในปี 2555) 
  - 



๕ 

 

๒.๗ ผลท่ีได้จากการดําเนินงาน (โปรดอธิบายรายละเอียด) 
�  ผลผลิต 

๑) พัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ดิจิทัลวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีหลากหลาย ทันสมัย 
และเหมาะสมกับสภาพการเรียนการสอนของประเทศไทย ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ ได้แก่ E-book, 
Animation, Application วีดิทัศน์ ชุดการทดลองเสมือนจริง (Virtual Experiment) ทัศนศึกษาเสมือน 
(Virtual Field Trips) เกมส่งเสริมการเรียนรู้ และแปลงหนังสือเรียน คู่มือครูและเอกสารเสริมให้อยู่ใน
รูปแบบดิจิทัล เพ่ือใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน
๔๒๗ รายการ 
๒) อยู่ระหว่างพัฒนาระบบโรงเรียน ระบบอบรมครูและระบบการสอบแบบออนไลน์ 

   � ผลลัพธ์ 
ครู นักเรียนมีสื่อดิจิทัลทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ท่ีหลากหลายทันสมัย เหมาะสม

กับสภาพการเรียนการสอนของประเทศไทย คลอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย เพียงพอต่อความต้องการและ
สามารถเรียนรู้ได้ทุกท่ีทุกเวลา 

๒.๘ ถ้าแผนงาน/โครงการสําคัญมีการบูรณาการการทํางานร่วมกับภาคีการพัฒนาอ่ืนๆ โปรดระบุช่ือ
หน่วยงาน และวิธีการดําเนินงาน  

ช่ือหน่วยงาน แนวทาง/วิธีการดําเนินงาน 
ภาครัฐ  
หน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ผลงานสู่กลุ่มเป้าหมาย 

๒.๙ ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน 

  - 

๒.๑๐ ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานในระยะต่อไป 
  -   
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๓. ช่ือโครงการสําคัญ   โครงการวิจัย พัฒนาหลักสูตร ส่ือ กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล               
ให้ทันสมัยทัดเทียม นานาชาติ   

ภายใต้แผนงาน ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียน ครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา 
กรมท่ีรับผิดชอบ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

�  สอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ท่ี  ๑.๒  
�  สอดคล้องกับแนวทางของยุทธศาสตร์ท่ี  ๒.๒  

๓.๑ วัตถุประสงค์ของโครงการสําคัญ 
๑) ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ทันสมัยทัดเทียมกับนานาชาติ

และมีความครอบคลุมสอดคล้องกับพัฒนาการของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
๒) พัฒนาสื่ออุปกรณ์ท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย (กลุ่มผู้มีความสามารถสูง กลุ่มปกติ     

และกลุ่มพิเศษ) 

๓.๒ เป้าหมายของโครงการสําคัญ 
เชิงปริมาณ  
๑) หลักสูตรสําหรับชั้นเรียนปกติ จํานวน ๓ กลุ่มสาระ คือ หลักสูตรสําหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
(การออกแบบและเทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

๒) สื่อประกอบการเรียนการสอน ท้ังสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออุปกรณ์ ท่ีสอดคล้องกับหลักการของหลักสูตรและ
สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ 
๑) หลักสูตรมีความทันสมัย ทัดเทียมกับนานาชาติ มีความสอดคล้องและเหมาะกับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
๒) สื่อการเรียนการสอนสอดคล้องกับหลักการของหลักสูตร สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียนและพัฒนาให้

ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์และมีความสามารถในการแก้ปัญหา 

๓.๓ วิธีดําเนินงาน (โปรดอธบิายรายละเอียด) 
๑) พัฒนา ปรับปรุงหนังสือเรียน คู่มือครู แบบฝึกทักษะ สื่อประกอบหลักสูตร ๒๕๕๑ (รายวิชาเพ่ิมเติม) 
๒) พัฒนา ปรับปรุงกรอบมาตรฐานหลักสูตร คู่มือการใช้หลักสูตร หนังสือเรียน คู่มือครู แบบบันทึกกิจกรรม

และสื่อประกอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สําหรับใช้ในอนาคต  
๓) พัฒนา ปรับปรุงหนังสืออ่านเพ่ิมเติมเพ่ือเสริมศักยภาพการเรียนรู้  
๔) พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
๕) พัฒนา ปรับปรุงและสร้างสื่ออุปกรณ์ต้นแบบท่ีมีมาตรฐาน 

 ๓.๔ ระยะเวลาดําเนินการ  ตุลาคม ๒๕๕๕ – กันยายน ๒๕๕๖ 

 ๓.๕ งบประมาณ รวมท้ังสิ้น  ๑๐๘,๕๓๑,๗๐๐  บาท 

 ปีท่ีดําเนินงาน ปี พ.ศ. งบประมาณ (บาท) 
แผนฯ ๑๐ ปีท่ี ... ๒๕๕๔ ๒๔,๖๕๙,๓๐๐ 

แผนฯ ๑๑ 
ปีท่ี ๑ ๒๕๕๕ ๔๘,๕๓๙,๖๐๐ 
ปีท่ี ๒ ๒๕๕๖ ๓๕,๓๓๒,๘๐๐ 
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๓.๖ ความก้าวหน้าการดําเนินงาน (กรณียังดําเนินงานแผนงาน/โครงการไม่แล้วเสร็จในปี 2555) 
   - 

๓.๗ ผลท่ีได้จากการดําเนินงาน (โปรดอธิบายรายละเอียด) 
���� ผลผลิต 
๑) พัฒนา ปรับปรุงหนังสือเรียน คู่มือครู แบบฝึกทักษะ สื่อประกอบหลักสูตร ๒๕๕๑ (รายวิชาเพ่ิมเติม) 

จํานวน ๓๒ รายการ 
๒) พัฒนา ปรับปรุงกรอบมาตรฐานหลักสูตร คู่มือการใช้หลักสูตร หนังสือเรียน คู่มือครู แบบบันทึก

กิจกรรมและสื่อประกอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สําหรับใช้ในอนาคต 
จํานวน ๖๒ รายการ 

๓) พัฒนา ปรับปรุงหนังสืออ่านเพ่ิมเติมเพ่ือเสริมศักยภาพการเรียนรู้ จํานวน ๔๒ รายการ 
๔) พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ จํานวน ๙ รายการ 
๕) พัฒนา ปรับปรุงและสร้างสื่ออุปกรณ์ต้นแบบท่ีมีมาตรฐาน จํานวน ๒๒ รายการ 

    � ผลลัพธ์ 
๑) หลักสูตรท่ีได้มีความทันสมัยทัดเทียมกับนานาชาติ มีความสอดคล้องเหมาะสมกับผู้ เรียน                      

ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
๒) สื่อการเรียนการสอนสอดคล้องกับหลักการของหลักสูตร สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน และ

พัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์และมีความสามารถในการแก้ปัญหา  
๓) ครูสามารถนํารูปแบบการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลไปช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน            

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     ๓.๘ ถ้าแผนงาน/โครงการสําคัญมีการบูรณาการการทํางานร่วมกับภาคีการพัฒนาอ่ืนๆ โปรดระบุช่ือ 
หน่วยงาน และวิธีการดําเนินงาน  

ช่ือหน่วยงาน แนวทาง/วิธีการดําเนินงาน 
ภาครัฐ   
สพฐ  
สป. 

มีส่วนร่วมในการเผยแพร่และอํานวยความสะดวกในการ
ดําเนินงานให้หลักสูตรถึงกลุ่มเป้าหมาย และสถานศึกษานํา
หลักสูตรและสื่อต่าง ๆ ท่ีผลิตข้ึนไปใช้ 

อ่ืนๆ  
มูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย และ Teacher 
College แห่งมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย 

มีส่วนร่วมในการพิจารณาร่างมาตรฐานหลักสูตรและให้
ข้อเสนอแนะ รวมท้ังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับการวิจัย
และพัฒนาหลักสูตร สื่อ กับต่างประเทศ 

๓.๙ ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน 
  - 

๓.๑๐ ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานในระยะต่อไป 
   -   

เจ้าหน้าท่ีผู้ประสานงาน นางสาววรรณทิพา  เทพหล้า 
        หน่วยงาน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 โทร. ๐๒-๓๙๒๔๐๒๑ ต่อ ๑๑๐๒  


