รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของกระทรวงศึกษาธิการ
******************************
1. ชื่อหนวยงาน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
2. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 61 - ธ.ค. 61  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 62 - มี.ค. 62
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 62 - มิ.ย. 62  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 62 - ก.ย. 62
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
3. ชื่อโครงการ พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนการคิดวิเคราะห การแกปญหา และกระตุนใหเกิด
และใชความคิดสรางสรรค และสามารถนําไปใชไดจริง
4. ความสอดคลอง (โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ)
4.1 ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ
 ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรมที่สอดคลองกับความตองการ
ของการพัฒนาประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
 ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาสทางการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิตอยางทั่วถึงและเทาเทียม
 ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
 ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
4.2  แผนงานพื้นฐาน
4.3  แผนงานยุทธศาสตร
4.4 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและทั่วถึง
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ......................................................................................................)
5. หลักการและเหตุผล
จากสภาพสั งคมและเศรษฐกิ จที่ เปลี่ ยนไป รวมถึ งมี การพึ่ งพาและใช เทคโนโลยี มากขึ้ น ทั้ งในชี วิ ตประจําวั นและ
การศึ กษา ประกอบกั บรายงานผลการจั ดอั นดั บความสามารถในการแข งขั นของประเทศใน World Economic Forum
(WEF) - The Global Competitiveness Report 2012 - 2013 ได จั ดอั นดั บการศึ กษา โดยประเทศไทยอยู ในลํ าดั บที่ 8
ในกลุมอาเซียนจึงถือวามีคะแนนต่ําสุด และผลสอบ PISA (การรูเรื่องการอาน การรูเรื่องคณิตศาสตร การรูเรื่องวิทยาศาสตร)
ที่ ผ านมาประเทศไทยก็ มี คะแนนต่ํ ากวาค าเฉลี่ ย OECD สาเหตุสําคัญหนึ่งคือ นักเรียนไทยขาดความสามารถในการคิ ด
วิเคราะห แกป ญ หา ขาดทั กษะการอาน เขีย น เนน แตการท องจําเนื้ อหา ข อสอบ ดังนั้น สสวท. จึงไดวิจัยและพัฒนา
หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูที่มีคุณภาพ และทันสมัยขึ้นเพื่อเปนเครื่องมือชวยใหนักเรียนสามารถนําไปใชใน
การเรียน และพัฒนาสื่อดิจิทัลและเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรูแบบออนไลน ที่ตอบสนองการเรียนรูทั้งในระบบ นอกระบบ
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และตามอัธยาศัย ที่จะชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองโดยไมจํากัดเวลาและสถานที่ ทําใหการเรียนการสอนทั้งในและ
นอกหองเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษาสามารถนําไปใชในการจัดการเรียนการ
สอนไดอยางเหมาะสม เสริมสรางพัฒนาการของผูเรียน พรอมทั้งจะเปนการชวยยกระดับคุณภาพการศึกษาดานวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และเทคโนโลยีใหดียิ่งขึ้น
6. วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาและสงเสริมการใช หลักสูตร สื่อ และกระบวนการเรียนรู ตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ซึ่งเนนการคิด วิเคราะห
แกปญหา และการนําไปใช
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
(1) หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล เนนการคิดวิเคราะห แกปญหาและการนําไปใช 440 รายการ
7.2 เชิงคุณภาพ
(1) หลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล เนนการคิดวิเคราะห แกปญหาและการนําไปใช
8. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
9. กิจกรรมที่ดําเนินการภายในโครงการ/กิจกรรม
9.1 การพัฒนาหลักสูตร สือ่ และกระบวนการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูว ิชาวิทยาศาสตรคณิตศาสตร วิทยาการคํานวณ
และการออกแบบและเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
9.2 การผลิตสื่อตนแบบและอุปกรณประกอบการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
9.3 การพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการเรียนรูในรูปแบบดิจิทัล
10. ผลการดําเนินงาน/ความกาวหนาการดําเนินงาน
10.1 เชิงปริมาณ
ดําเนินการจัดทําตนฉบับหนังสือเรียน แบบบันทึกกิจกรรม แบบฝกหัด แบบฝกทักษะ ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 และ 5
และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และ 5 รวมทั้งสื่อตนแบบเสริมหลักสูตรการสอน/สื่ออุปกรณวิทยาศาสตร จํานวน 34 รายการ
10.2 เชิงคุณภาพ
สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีที่จัดทํามีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ซึ่งเน น การคิ ดวิเคราะห แกป ญ หา และการนํ าไปใช ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น ฐาน พุทธศักราช 2551
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
10.3 ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ 17.50

2

11. งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ไดรับทั้งหมด
50,430,200 บาท

ผลการใชจาย
งบประมาณ
รวม (สะสม)
8,550,725.30 บาท

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
8,550,725.30 บาท

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
-

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3
-

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4
-

แหลงงบประมาณ ไดรับจัดสรรจากรัฐ 49,680,600 บาท และเงินกองทุนสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
749,600 บาท
12. ปญหา อุปสรรค
13. แผนที่จะดําเนินการตอไป
ดําเนินการพัฒนาหลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรูวทิ ยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษา
ปที่ 3 และ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และ 6
14. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
นักเรียนที่ใชหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูของ สสวท. มีความรู ความสามารถดานวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และเทคโนโลยีสงู ขึ้น
15. ผูรายงาน นางสาววรรณทิพา เทพหลา ตําแหนง เจาหนาที่
โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1106 โทรสาร 02-392-3595 E–mail : wthep@ipst.ac.th
16. วันที่รายงาน ณ วันที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562
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1. ชื่อหนวยงาน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
2. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 61 - ธ.ค. 61  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 62 - มี.ค. 62
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 62 - มิ.ย. 62  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 62 - ก.ย. 62
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
3. ชื่อโครงการ พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู ที่เนนการคิดวิเคราะห การแกปญหา และกระตุนใหเกิด
และใชความคิดสรางสรรค อยางเปนระบบและสามารถนําไปใชศึกษาตอเปนนักนวัตกร ตามแนวทาง KOSEN
4. ความสอดคลอง (โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ)
4.1 ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ
 ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรมที่สอดคลองกับความตองการ
ของการพัฒนาประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
 ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาสทางการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิตอยางทั่วถึงและเทาเทียม
 ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
 ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
4.2  แผนงานพื้นฐาน
4.3  แผนงานยุทธศาสตร
4.4 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและทั่วถึง
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ......................................................................................................)
5. หลักการและเหตุผล
สถาบัน KOSEN ของประเทศญี่ปุน กอตั้งเมื่อป พ.ศ. 2505 มีเปาหมายในการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองความ
ตองการของประเทศในดานอุตสาหกรรม และเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาวิศวกรเพื่อตอบสนองตอการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศ โดย KOSEN มุงเนนการผลิตวิศวกรดานนวัตกรรม (Innovative Engineer) และวิศวกรเชิงปฏิบัติ
(Practical Engineer) ที่สรางสรรคนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม ๆ เพื่อตอบสนองการแกไขปญหาตางๆ ซึ่งสถาบัน KOSEN
จะเปนสถาบันการศึกษาที่เนนการปฏิบัติการและการวิจัย จัดการศึกษาดานวิศวกรรมศาสตรหลักสูตร 5 ป โดยรับนักศึกษา
ตั้งแตอายุ 15 ป (เทียบเทา ม.4) และหลังจากจบหลักสูตร 5 ป นักศึกษาสามารถศึกษาตอระดับ Advanced Course
เปนเวลา 2 ป เพื่อไดรับวุฒิเทียบเทาปริญญาตรี
สถาบัน KOSEN นั้นจัดการศึกษาที่เนนวิทยาศาสตรเปนฐานดวยการทดลองและมุงเนนและสงเสริมองคความรู
และทักษะทางดานวิศวกรรมศาสตร โดยองคความรู คือ เนนการจัดการศึกษาใหนักเรียนมีพื้นฐานวิชาการที่เขมแข็งดาน
คณิตศาสตร ฟสิกส วิศวกรรมศาสตร รวมถึงทฤษฎีที่เกี่ยวของและการวิจัยในระดับเดียวกันกับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
สวนทักษะดานวิศวกรรมศาสตร คือ ฝ กทั กษะระดั บสู งกวานักศึกษาในมหาวิทยาลัย ทั่วไป ด วยความสามารถในการ
4

รวบรวมขอมูลและการคิดวิเคราะหขั้นสูง และมีการฝกประสบการณในการปฏิบัติการทางดานวิศวกรรมศาสตรและทักษะ
ปฏิบัติในโรงงานอุตสาหกรรม และเนนวัฒนธรรมการทํางานแบบ Monozukuri (คิดเปน-ทําเปน) ที่เปนที่ตองการของ
อุตสาหกรรมญี่ปุน
เมื่อจบการศึกษาบัณฑิต KOSEN จะมีทักษะในการทํางานเปนทีม มีการบริหารจัดการทํางานเปนอยางดี มีทักษะ
การแกไขปญหา สามารถคิดวิเคราะห แยกแยะและแกไขปญหา รวมถึงมีจิตสาธารณะและสํานึกรับผิดชอบตอสวนรวม
รวมถึงมีทักษะในการสื่อสารและสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางสรางสรรค ซึ่งหลังจากจบการศึกษา นักศึกษาจาก
ระบบ KOSEN เปนที่ตองการและไดทํางานในภาคอุตสาหกรรมชั้นนําของประเทศญี่ปุน และมีสวนหนึ่งเขาศึกษาตอใน
ระดับปริญญาตรี โท และเอกในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของประเทศญี่ปุน
จากการยอมรับของภาคอุตสาหกรรมที่มีตอบัณฑิต KOSEN นั้น รัฐบาลไทยโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวง ศึกษาธิการ
จึ งมอบหมายให สสวท. พั ฒ นาจั ดตั้ งสถาบั น Thai KOSEN ที่ มีมาตรฐานเดี ยวกั นกั บสถาบั น KOSEN ในประเทศญี่ ปุ น
เบื้องตนจะดําเนินการจัดหองเรียนที่เรียนหลักสูตร KOSEN ที่เนนวิชาคณิตศาสตร ฟสิกส และวิศวกรรมศาสตร ระยะเวลา 2 ป
เพื่อเตรียมความพรอมนักเรียน กอนที่จะไปศึกษาตอที่สถาบัน Thai KOSEN หรือ สถาบัน KOSEN ในประเทศญี่ปุน โดยหลักสูตร
สําหรับหองเรียนดังกลาวเปนการศึกษาพิเศษตามแนวทาง KOSEN เพื่อใหบัณฑิตของ Thai KOSEN มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ต ามแนวทาง KOSEN และได รั บ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาที่ ได รั บ การยอมรับ จากสถาบั น KOSEN ประเทศญี่ ปุ น และ
ภาคอุตสาหกรรมในประเทศญี่ปุนและประเทศไทย
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อพัฒนาหลักสูตร KOSEN ที่เนนวิชาคณิตศาสตร วิชาฟสิกส และวิชาดานวิศวกรรมศาสตร สําหรับสถาบัน Thai KOSEN
6.2 เพื่ อ พั ฒ นาและส งเสริ มศั ก ยภาพบุ ค ลากรในสถานศึ ก ษา ให ส ามารถจั ด หลัก สูต รและจั ดการเรีย นการสอน
ตามแนวทาง KOSEN
6.3 เพื่อจัดตั้งศูนยประสานงาน Thai KOSEN
6.4 เพื่อพัฒนาเครื่องมือสําหรับสรรหา คัดเลือกนักเรียนเขารับทุน Thai KOSEN
6.5 เพื่อพัฒนากิจกรรมสําหรับพัฒนาศักยภาพผูมีความสามารถพิเศษ
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
(1) หลักสูตร Thai KOSEN 1 หลักสูตร
(2) เครื่องมือสรรหาและคัดเลือกนักเรียนสําหรับสถาบัน Thai KOSEN 1 ชุด
(3) ศูนยประสานงานสถาบัน Thai KOSEN 1 ศูนย
(4) ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผานการอบรมปฏิบัติการหลักสูตร Thai KOSEN 100 คน
7.2 เชิงคุณภาพ
(1) หลั ก สู ต ร Thai KOSEN สื่ อ และกระบวนการจัด การเรีย นรู ที่ พั ฒ นาโดย สสวท. มี คุ ณ ภาพและสรางให
นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามแนวทาง KOSEN
(2) เครื่องมือสรรหาและคัดเลือกนักเรียนสําหรับสถาบัน Thai KOSEN ที่มีคุณภาพ สามารถคัดกรองนักเรียน
ตามกรอบการคัดเลือกของ KOSEN
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(3) ศูนยประสานงานสถาบัน Thai KOSEN ที่มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
(4) ครู และบุ คลากรทางการศึ กษาที่ ผ านการอบรมปฏิ บั ติการหลักสู ตร Thai KOSEN สามารถจัด การเรี ยนรู
ตามแนวทาง KOSEN ได
8. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
9. กิจกรรมที่ดําเนินการภายในโครงการ / กิจกรรม
9.1 การพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู ตามแนวทาง KOSEN
9.2 การจัดตั้งสถาบันโคเซ็น
9.3 การพัฒนาบุคลากรสําหรับสถาบันโคเซ็น
10. ผลการดําเนินงาน/ความกาวหนาการดําเนินงาน
10.1 เชิงปริมาณ
ดํ าเนิ นการจั ดพิ ธี ลงนามความร วมมื อเพื่ อจั ดตั้ งสถาบั นไทยโคเซ็ นระหวางสถาบั นโคเซ็ น ประเทศญี่ ปุ น กระทรวง
ศึกษาธิการ และมหาวิทยาลัยรวมผลิต โดยจะรวมมือกันดําเนินการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็นแหงแรก คือ สถาบันโคเซ็น
วิทยาเขตพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง หรือ โคเซ็น สจล. (KOSEN Kmitl) เพื่อรับนักศึกษาในปการศึกษา 2562
และรวมกันจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็นแหงที่สอง คือ สถาบันโคเซ็น วิทยาเขตพระจอมเกลาธนบุรี (KOSEN Kmutt) ซึ่งจะเปดรับ
นักศึกษาในปการศึกษา 2563
10.2 เชิงคุณภาพ
10.3 ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ 48.00
11. งบประมาณ
ผลการใชจาย
ผลการใชจาย
งบประมาณ
งบประมาณ
รวม(สะสม)
ไตรมาสที่ 1
5,983,500 บาท 960,492.01 บาท 960,492.01 บาท
งบประมาณ
ที่ไดรับทั้งหมด

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
-

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3
-

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4
-

แหลงงบประมาณ ไดรับจัดสรรจากรัฐ 5,983,500 บาท
12. ปญหา อุปสรรค
ความเขาใจที่ไมตรงกันระหวางหนวยงานรวมผลิต ทําใหสงผลใหการดําเนินการลาชา เชน เรื่องการเตรียมรับ
นักศึกษา หลักสูตร ฯลฯ และมีการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยเงินกูของ JICA ซึ่งสงผลใหตองมีการเจรจาเพิ่มเติมใหได
ดอกเบี้ยในอัตราเดิม
13. แผนที่จะดําเนินการตอไป
13.1 ออกประกาศรับนักเรียนรุนที่ 1 และดําเนินการคัดเลือกนักศึกษา
13.2 มหาวิทยาลัยรวมผลิตเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อใหอนุมัติ
13.3 โครงการบริหารการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็นจะดําเนินการภายใน สสวท. และจะดําเนินการในการจัดตั้งสถาบัน
ไทยโคเซ็นตอไป
13.4 แตงตั้งคณะอนุกรรมการชุดตางๆเพื่อการดําเนินงานของโครงการ
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14. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
สรางวิศวกรนักปฏิบัติ สําหรับตอบโจทยอุตสาหกรรมของประเทศ
15. ผูรายงาน นางสาววรรณทิพา เทพหลา ตําแหนง เจาหนาที่
โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1106 โทรสาร 02-392-3595 E–mail : wthep@ipst.ac.th
16. วันที่รายงาน ณ วันที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562
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1. ชื่อหนวยงาน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
2. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 61 - ธ.ค. 61  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 62 - มี.ค. 62
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 62 - มิ.ย. 62  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 62 - ก.ย. 62
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
3. ชื่อโครงการ พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนการคิดวิเคราะห การแกปญหา และกระตุนใหเกิด
และใชความคิดสรางสรรค อยางเปนระบบ สําหรับพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษ
4. ความสอดคลอง (โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ)
4.1 ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ
 ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรมที่สอดคลองกับความตองการ
ของการพัฒนาประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
 ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาสทางการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิตอยางทั่วถึงและเทาเทียม
 ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
 ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
4.2  แผนงานพื้นฐาน
4.3  แผนงานยุทธศาสตร
4.4 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและทั่วถึง
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ......................................................................................................)
5. หลักการและเหตุผล
นักเรียนที่มีความสามารถพิ เศษเปนบุคลากรที่มีความสําคัญกับการพัฒนาประเทศ การพัฒนาหลักสูตร สื่อ และ
กิจกรรมสําหรับนักเรียนเหลานี้ถือเปนสิ่งจําเปน นักเรียนควรจะไดรับการเติมเต็มศักยภาพทั้งทางวิชาการ การสงเสริมทักษะ
การคิดวิเคราะหเชื่อมโยง และการพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของการเปนนักวิทยาศาสตรและการเปนพลเมืองที่ดีของประเทศ
หลักสูตร สื่อ และกิจกรรมยังมีประโยชนตอการกระตุนการจัดการเรียนการสอนของประเทศไทยในภาพรวมอีกดวย
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อพั ฒ นาหลักสู ตรโปรแกรมเสริม พสวท. วิช าเทคนิ คปฏิ บั ติการพื้ น ฐานทางวิทยาศาสตร 1 และ 2 ที่ เน น
การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรผานการบูรณาการ กระบวนการกลุม และความคิดสรางสรรค
6.2 เพื่อพัฒนาความรู ทักษะการคิด และความคิดสรางสรรคของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
(1) รางหลักสูตรโปรแกรมเสริมเขมขนผานระบบออนไลน (หลักสูตร SAT) 4 เลม
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(2) รางหลักสูตรโปรแกรมเสริม วิชาเทคนิคปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร 1 และ 2 สําหรับนักเรียนและครู 4 เลม
(3) รางหลั กสู ตรอบรมครูโปรแกรมเสริม วิช าระเบี ย บวิธีวิจัย และโครงงาน 1 โดยใช Community service
สําหรับนักเรียนและครู 2 เลม
(4) รางเอกสารวิชาการสําหรับการเผยแพรเพื่อสงเสริมการคิดวิเคราะหใหกับนักเรียน 4 เลม
7.2 เชิงคุณภาพ
(1) หลักสูตรมีคุณภาพ เนนการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรผานการบูรณาการ กระบวนการกลุม
และความคิดสรางสรรค
8. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
9. กิจกรรมที่ดําเนินการภายในโครงการ / กิจกรรม
9.1 การพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกิจกรมสําหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ และครูผูสอนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
10. ผลการดําเนินงาน/ความกาวหนาการดําเนินงาน
10.1 เชิงปริมาณ
อยูระหวางดําเนินการหลักสูตรสําหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ และครูผูสอนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
10.2 เชิงคุณภาพ
หลักสูตรเทคนิคปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร 1 และ 2 ไดรับการพิจารณาปรับแกจากผูทรงคุณวุฒิ โดย
ปรับเนื้อหาหลักสูตรใหตรงกับหลักสูตร พสวท. ที่จะปรับปรุงใหม และหลักสูตรระเบียบวิธีมีการเพิ่มกระบวนการทาง
สังคมศาสตรเขาไปในเนื้อหาหลักสูตร ทําใหเกิดหลักสูตรระเบียบวิธีวิจัยที่สงเสริมทักษะการคิด และการเปนผูจิต
สาธารณะไดมากยิ่งขึ้น
10.3 ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ 16.00
11. งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ไดรับทั้งหมด
6,777,000 บาท

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม
(สะสม)
680,180 บาท

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
680,180 บาท

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
-

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3
-

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4
-

แหลงงบประมาณ ไดรับจัดสรรจากรัฐ 6,777,000 บาท
12. ปญหา อุปสรรค
13. แผนที่จะดําเนินการตอไป
13.1 ดํ าเนิ น การยกร างเอกสารหลั กสู ต รเทคนิ คปฏิ บั ติ การพื้ น ฐานทางวิทยาศาสตร 1 และ 2 และเอกสาร
ระเบียบวิธีวิจัย ใหสมบูรณ เพื่อใชสําหรับการอบรมครูรวมกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจัดทํา
บรรณาธิการกิจเพื่อเผยแพรหลักสูตร
13.2 ประชุมพิ จารณากรอบแนวทางการพัฒ นาหลักสู ตร SAT เพื่อยกระดั บมาตรฐานการเรียนรูนักเรีย นทุ น
พสวท. และจัดทํารางหลักสูตร SAT ที่สามารถเผยแพรไดภายในสิ้นปงบประมาณ 2562
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14. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
นักเรียนทุน พสวท. ครูผูสอนนักเรียนทุน พสวท. และนักเรียนที่มีความสามารถ พิเศษไดรับการสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพทางวิชาการและทักษะการคิดวิเคราะห ผานหลักสูตร สสวท.
15. ผูรายงาน นางสาววรรณทิพา เทพหลา ตําแหนง เจาหนาที่
โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1106 โทรสาร 02-392-3595 E–mail : wthep@ipst.ac.th
16. วันที่รายงาน ณ วันที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562
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1. ชื่อหนวยงาน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
2. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 61 - ธ.ค. 61  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 62 - มี.ค. 62
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 62 - มิ.ย. 62  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 62 - ก.ย. 62
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
3. ชื่อโครงการ วิจยั วัดผล และประเมินผลการจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ระดับประเทศ
และระดับนานาชาติ
4. ความสอดคลอง (โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ)
4.1 ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ
 ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรมที่สอดคลองกับความตองการ
ของการพัฒนาประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
 ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาสทางการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิตอยางทั่วถึงและเทาเทียม
 ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
 ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
4.2  แผนงานพื้นฐาน
4.3  แผนงานยุทธศาสตร
4.4 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและทั่วถึง
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ......................................................................................................)
5. หลักการและเหตุผล
การดําเนินงานพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
ของ สสวท. จําเปนตองอาศัยขอสนเทศที่ไดจากการวิจัยทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ เพื่อเปนพื้นฐานในการ
ปรับปรุงยกระดับคุณภาพการศึกษาและใชเปนแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขางตน
สสวท. จึงไดจัดทําโครงการวิจัย วัดผล และประเมินผลการจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิ ตศาสตร และเทคโนโลยี
ระดั บประเทศและระดั บนานาชาติ นี้ ขึ้น เพื่ อให ไดขอมู ลที่ ถูกตอง ครบถ วน ทั นสมั ย และเปน ประโยชน ตอหน วยงานที่
เกี่ยวของในการพัฒนาหลักสูตร สื่อ กระบวนการจัดการเรียนรู และการวัดผลประเมินผลดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยี
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อดําเนินการวิจัย PISA 2018 และ PISA 2021 รวมกับ OECD
6.2 เพื่อเสนอแนะนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศจากผลการประเมิน PISA
6.3 เพื่อพัฒนาขอสอบวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรเขาคลังขอสอบของระบบการสอบออนไลน
11

6.4 เพื่อพัฒนาเครื่องมือสําหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
(1) รายงานผลการสอบเบื้องตนของ PISA 2018 ภายในประเทศ 1 ชุด
(2) รางขอสอบวิชาคณิตศาสตรและแบบสอบถาม (นักเรียนและโรงเรียน) PISA 2021 จํานวน 1 ชุด
(3) ขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศอยางตอเนื่องจากผลการประเมิน PISA 12 ฉบับ
(4) ขอสอบวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ประกอบดวยขอสอบตามหลักสูตรและขอสอบแขงขันที่นําเขาคลัง
ขอสอบในระบบการสอบออนไลน 300 ขอ
(5) กรอบการประเมินสําหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร 6 ชุด
(6) เครื่องมือประเมินสําหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร 12 ชุด
7.2 เชิงคุณภาพ
(1) เครื่องมือการวิจัยที่มีความถูกตอง เที่ยงตรง เชื่อถือได และกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลเปนที่ยอมรับและ
เปนไปตามมาตรฐานที่ OECD กําหนด
(2) ขอเสนอแนะที่มีคุณภาพสามารถนําไปใชในการพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติการดานการจัด
การเรียนการสอนใหกับหนวยงานและบุคลากรที่เกี่ยวของสําหรับใชเปนกรอบทิศทางและแนวทางในการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่องและมีคุณภาพซึ่งสงผลตอการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน
(3) ขอสอบตามหลักสูตรและขอสอบแขงขันที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางฯ
มีระดับ ความยากงายอยางหลากหลาย และมี คาอํานาจจําแนกอยูในเกณฑ ที่กําหนด สําหรับเตรียมไวให
นักเรียนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาไดฝกฝนตนเอง
(4) กรอบการประเมินสําหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร ซึ่งเปนตัวชี้วัดพื้นฐานที่นักเรียนจําเปนตองรู โดยมีรายละเอียดของรูปแบบเครื่องมือและจํานวน
ข อสอบ รวมทั้ งได เครื่อ งมื อประเมิน ที่ มี คุณ ภาพตรงตามตัว ชี้ วัด ตามหลั กสูต ร และวัดไดต รงตามระดั บ
พฤติกรรมที่กําหนดไว
8. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
9. กิจกรรมที่ดําเนินการภายในโครงการ / กิจกรรม
9.1 การประเมินผลการจัดการเรียนรูดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีรวมกับนานาชาติ
9.2 การพัฒนาเครื่องมือวัดผลประเมินผลดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
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10. ผลการดําเนินงาน/ความกาวหนาการดําเนินงาน
10.1 เชิงปริมาณ
จั ด ทํ าเอกสาร "Focus ประเด็ น จาก PISA" จํ านวน 3 ฉบั บ เผยแพร ป ระจํ าทุ ก เดื อ น เพื่ อ ให ข อ มู ล ประเด็ น
ที่นาสนใจเกี่ยวกับการประเมินผลของ PISA ซึ่งผูสนใจสามารถอานและดาวนโหลดเอกสารอิเล็กทรอนิกสไดที่เว็บไซต
http://pisathailand.ipst.ac.th/focus และจั ด ทํ า แบบทดสอบฉบั บ อั ก ษรเบรลล สํ า หรั บ ผู บ กพร อ งทางสายตา
วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ระดับประถมศึกษาปที่ 6 และมัธยมศึกษาปที่ 3
10.2 เชิงคุณภาพ
(1) เอกสารมีขอเสนอแนะที่มีคุณภาพสามารถนําไปใชในการพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติการดานการ
จัด การเรียนการสอนใหกับหนวยงานและบุคลากรที่เกี่ยวของสําหรับใชเปนกรอบทิศทางและแนวทางในการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่องและมีคุณภาพซึ่งสงผลตอการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน
(2) แบบทดสอบฉบับอักษรเบรลลมีรายละเอียดที่ถูกตองและเทียบเคียงไดกับแบบทดสอบฉบับปกติ สามารถใชใน
การทดสอบผูบกพรองทางสายตาได
10.3 ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ 22.50
11. งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ไดรับทั้งหมด
14,000,000 บาท

ผลการใชจาย
งบประมาณ
รวม(สะสม)
3,949,272.98 บาท

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
3,949,272.98 บาท

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
-

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3
-

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4
-

แหลงงบประมาณ ไดรับจัดสรรจากรัฐ 14,000,000 บาท
12. ปญหา อุปสรรค
13. แผนที่จะดําเนินการตอไป
13.1 วิเคราะหและจัดทํารายงานรายงานผลการสอบเบื้องตนของ PISA 2018 ภายในประเทศ
13.2 แปลและจัดทํารางขอสอบคณิตศาสตรและแบบสอบถามที่จะใชในการทดลองใชเครื่องมือ PISA 2021
13.3 จัดทําเอกสาร Focus ประเด็นจาก PISA ซึ่งเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
ประเทศอยางตอเนื่องจากผลการประเมิน PISA จํานวน 9 ฉบับ
13.4 พิจารณา ปรับแกไขขอสอบ และตรวจสอบความถูกตองของเฉลยอยางละเอียดของขอสอบตามหลักสูตรและ
ขอสอบแขงขันวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตน เพื่อนําเขาคลัง
ขอสอบในระบบการสอบออนไลน
13.5 ประชุมพิจารณารวมกับผูเชี่ยวชาญภายนอกเพื่อกําหนดกรอบการสรางเครื่องมือวัดสําหรับการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มัธยมศึกษา
ปที่ 3 และมัธยมศึกษาปที่ 6 ประจําปการศึกษา 2562
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13.6 พิ จารณา ปรับ แกไข และบรรณาธิการกิจ ขอสอบวิชาวิทยาศาสตรและคณิ ตศาสตร ชั้ นประถมศึกษาป ที่ 6
มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 3 และมั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 6 ร ว มกั บ ผู เชี่ ย วชาญภายนอก เพื่ อ จั ด ทํ า ต น ฉบั บ ข อ สอบสํ า หรั บ
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจําปการศึกษา 2562
14. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
14.1 หนวยงานและบุคลากรทางการศึกษาสามารถนําผลการประเมินและขอเสนอแนะเชิงนโยบายไปใชเปนแนวทาง
ในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพซึ่งสงผลตอการคุณภาพของผูเรียนตอไป
14.2 ได เครื่ อ งมื อ วั ด สํ า หรั บ การทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน (O-NET) วิ ช าวิ ท ยาศาสตร แ ละ
คณิตศาสตรที่มีคุณภาพ เพื่อนําไปใชในการประเมินผลการเรียนรูของนักเรียนและนําผลการทดสอบไปใชในการ
ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนตอไป
15. ผูรายงาน นางสาววรรณทิพา เทพหลา ตําแหนง เจาหนาที่
โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1106 โทรสาร 02-392-3595 E–mail : wthep@ipst.ac.th
16. วันที่รายงาน ณ วันที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562
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1. ชื่อหนวยงาน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
2. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 61 - ธ.ค. 61  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 62 - มี.ค. 62
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 62 - มิ.ย. 62  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 62 - ก.ย. 62
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
3. ชื่อโครงการ วิจัยติดตามการใชหลักสูตร สื่อการเรียนรู และพัฒนาเกณฑการจัดทําสื่อการเรียนรูวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
4. ความสอดคลอง (โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ)
4.1 ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ
 ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรมที่สอดคลองกับความตองการ
ของการพัฒนาประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
 ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาสทางการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิตอยางทั่วถึงและเทาเทียม
 ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
 ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
4.2  แผนงานพื้นฐาน
4.3  แผนงานยุทธศาสตร
4.4 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและทั่วถึง
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ......................................................................................................)
5. หลักการและเหตุผล
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) เปนหนวยงานที่มีหนาที่ในการพัฒนาหลักสูตรและ
สื่อการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ซึ่งผลผลิตของ สสวท. ที่ผานมาไดมีกระบวนการจัดทําอยางเปน
ขั้นตอนและไดเผยแพรใหแกสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของไปใชประโยชน ในป พ.ศ. 2560 กระทรวงศึกษาธิการได
ประกาศใชหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 และสื่อการเรียนรูชุดใหม (ชั้น ป.1 ป.4 ม.1 และ ม.4 ) ที่ สสวท. พัฒนาขึ้น
ไดถูกนําไปใชในโรงเรียนเปนปแรก จึงมีความจําเปนตองดําเนินการวิจัยติดตามการใชหลักสูตร สื่อการเรียนรู และพัฒนา
เกณฑการจัดทําสื่อการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี เพื่อใหไดขอมูลจากการวิจัยมาพัฒนาใหผลผลิต
ของ สสวท. มีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อจัดทําเกณฑการจัดทําสื่อการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
6.2 เพื่อวิจัยติดตามการใชหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 และสื่อการเรียนรูประกอบหลักสูตร
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7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
(1) รายงานผลการวิจัยติดตามการใชหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 จํานวน 1 ฉบับ
7.2 เชิงคุณภาพ
(1) เครื่ อ งมื อ สํ า หรั บ การวิ จั ย และติ ด ตามการใช ห ลั ก สู ต ร พ.ศ. 2551 (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2560) วิ ช า
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรผานการวิจัยและหาคุณภาพทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สามารถนําไปใช
เปนเครื่องมือในการกํากับติดตามการใชหลักสูตรของสถานศึกษา
(2) ไดขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการและเชิงนโยบายสําหรับการพัฒนาหลักสูตรและหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร ตลอดจนสื่ออื่น ๆ
8. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
9. กิจกรรมที่ดําเนินการภายในโครงการ / กิจกรรม
9.1 การวิจัยติดตามการใชหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
10. ผลการดําเนินงาน/ความกาวหนาการดําเนินงาน
10.1 เชิงปริมาณ
อยูระหวางดําเนินการจัดทําเครื่องมือที่ใชในการวิจัยติดตามการใชหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
10.2 เชิงคุณภาพ
10.3 ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ 6.00
11. งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ไดรับทั้งหมด
1,500,000 บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณรวม
(สะสม)
-

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
-

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
-

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3
-

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4
-

แหลงงบประมาณ ไดรับจัดสรรจากรัฐ 1,500,000 บาท
12. ปญหา อุปสรรค
13. แผนที่จะดําเนินการตอไป
13.1 พัฒนาเครื่องมือสําหรับการวิจัยและติดตามการใชหลักสูตร พ.ศ. 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 วิชา
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (ตนฉบับ) จํานวน 4 ชุด
13.2 เก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพกับผูที่เกี่ยวของกับหลักสูตร
13.3 จัดทํารางตัวบงชี้ความสําเร็จของหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร และตรวจสอบคุณภาพของตัวบงชี้
ความสําเร็จของหลักสูตรโดยผูเชี่ยวชาญ และโดยการใชโปรแกรมวิเคราะหเชิงคุณภาพ
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13.4 ครูประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร โดยใชตัวบงชี้ที่พัฒนาขึ้น เพื่อหาความสัมพันธระหวางตัว
ประกอบกับตัวบงชี้
13.5 ติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตรดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
13.6 จัดทําขอเสนอแนะสําหรับหลักสูตรดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
14. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
ไดสารสนเทศเกี่ยวกับจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนาในการนําหลักสูตรฉบับปรับปรุงไปใชในโรงเรียนทั่วประเทศ
และสามารถนําหลักสูตรและแบบเรียนมาปรับใหมีคุณภาพเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและนักเรียนไทย ซึ่งจะสงผล
ตอการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนตอไป
15. ผูรายงาน นางสาววรรณทิพา เทพหลา ตําแหนง เจาหนาที่
โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1106 โทรสาร 02-392-3595 E–mail : wthep@ipst.ac.th
16. วันที่รายงาน ณ วันที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562
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1. ชื่อหนวยงาน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
2. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 61 - ธ.ค. 61  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 62 - มี.ค. 62
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 62 - มิ.ย. 62  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 62 - ก.ย. 62
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
3. ชื่อโครงการ พัฒนาระบบบริหารจัดการเครือขาย เพื่อขยายการใหบริการหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู
ของ สสวท.
4. ความสอดคลอง (โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ)
4.1 ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ
 ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรมที่สอดคลองกับความตองการ
ของการพัฒนาประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
 ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาสทางการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิตอยางทั่วถึงและเทาเทียม
 ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
 ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
4.2  แผนงานพื้นฐาน
4.3  แผนงานยุทธศาสตร
4.4 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและทั่วถึง
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ......................................................................................................)
5. หลักการและเหตุผล
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ไดวิจัยและพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการ
เรียนรูที่มีคุณภาพ และทั นสมัยขึ้นเพื่อเปนเครื่องมือชวยใหนักเรียนสามารถนําไปใชในการเรียน และพั ฒนาสื่อดิจิทัล และ
เครื่องมือสนับสนุนการเรียนรูแบบออนไลน เพื่อใหบุคลากรทางการศึกษาไดนําไปใชประกอบการจัดการเรียนรูใหผูเรียนมีความ
พรอมทั้งดานความรูและทักษะสําคัญในการดําเนินชีวิตในโลกแหงศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว โดยมีการ
จัดอบรมพัฒนาครูเพื่อการใชสื่อการเรียนรู แนวทางการจัดการเรียนรู การวัดประเมินผล กิจกรรมสงเสริมศักยภาพผูเรียนใน
รูปแบบตางๆ มีการสรางความรวมมือกับเครือขายโรงเรียน มหาวิทยาลัย รวมทั้งหนวยงานทางการศึกษาอื่นทั้งจากภาครัฐและ
เอกชนอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตาม การบริหารเครือขายและพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการใชงานยังมีความจําเปนตองสราง
และพัฒนาใหเปนระบบมากขึ้น
สสวท. เห็ นความสํ าคั ญของการบริ หารเครือขายความรวมมือและการพัฒนาระบบฐานขอมูลดังกลาว จึงไดริเริ่ม
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเครือขาย เพื่อขยายการใหบริการหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูของ สสวท. ที่
จะเป นประโยชน ต อการบริ หารจั ดการข อมู ลเครื อข าย การให บริการด านหลั กสู ตร สื่ อ และการเรียนรู ด านวิทยาศาสตร
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คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ของ สสวท. ไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะสงผลตอการยกระดับคุณภาพและพัฒนาการเรียนรูของ
นักเรียน และมีผลการประเมินทางดานการศึกษาทั้งในระดับชาติและนานาชาติสูงขึ้น
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลเครือขายโรงเรียน บุคลากรทางการศึกษา มหาวิทยาลัย ศูนยประสานงาน
และหนวยงานทางการศึกษา
6.2 เพื่อพัฒนาคูมือการใชงานระบบฐานขอมูลเครือขาย
6.3 เพื่อพัฒนาเครือขายความรวมมือเพื่อพัฒนาบุคลากรดานการศึกษารวมกับโรงเรียน มหาวิทยาลัย ศูนย
ประสานงาน และหนวยงานทางการศึกษา
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
(1) รายงานโครงสรางฐานขอมูลเครือขาย โรงเรียน มหาวิทยาลัย บุคลากรทางการศึกษา ศูนยประสานงาน และ
หนวยงานทางการศึกษาอื่น ๆ 1 ฉบับ
(2) คูมือฐานขอมูลเครือขาย 1 ฉบับ
(3) เครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนาบุคลากรดานการศึกษา 4 เครือขาย
(4) โครงงานดีเดนสะเต็มศึกษาที่ผานการประกวดรอบชิงชนะเลิศ 24 โครงงาน
7.2 เชิงคุณภาพ
(1) โครงสรางฐานขอมูลเครือขาย โรงเรียน มหาวิทยาลัย บุคลากรทางการศึกษา ศูนยประสานงาน และหนวยงาน
ทางการศึกษาอื่น ๆ สามารถนําไปใชพัฒนาระบบได
(2) คูมือฐานขอมูลเครือขายที่ชวยใหผูใชงานทราบถึงความสัมพันธของขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ
(3) โครงงานดีเดนสะเต็มศึกษาที่ผานการประกวดรอบชิงชนะเลิศมีคุณภาพและสามารถนําไปเผยแพรเปนตัวอยางได
8. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
9. กิจกรรมที่ดําเนินการภายในโครงการ/กิจกรรม
9.1 การพัฒนาฐานขอมูลการจัดการ เครือขายโรงเรียน บุคลากรทางการศึกษา มหาวิทยาลัย ศูนยประสานงาน และ
หนวยงานทางการศึกษา
9.2 การสรางเครือขายโรงเรียน มหาวิทยาลัย ศูนยประสานงาน และหนวยงานทางการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
9.3 การประกวดโครงงานดีเดนสะเต็มศึกษา
10. ผลการดําเนินงาน/ความกาวหนาการดําเนินงาน
10.1 เชิงปริมาณ
อยูระหวางรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของสําหรับหาแนวทางการพัฒนาฐานขอมูลการจัดการ เครือขายโรงเรียน บุคลากร
ทางการศึกษา มหาวิทยาลัย ศูนยประสานงาน และหนวยงานทางการศึกษา และอยูระหวางเตรียมการประกวดโครงงาน
ดีเดนสะเต็มศึกษารอบคัดเลือก
10.2 เชิงคุณภาพ
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10.3 ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ 10.33
11. งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ไดรับทั้งหมด
2,303,400 บาท

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม
(สะสม)
221,845 บาท

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
221,845 บาท

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
-

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3
-

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4
-

แหลงงบประมาณ ไดรบั จัดสรรจากรัฐ 2,303,400 บาท
12. ปญหา อุปสรรค
การจัดเก็บขอมูลทางการศึกษาของแตละหนวยงานภายใน สสวท. ยังไมครบถวน และการพัฒนาระบบฐานขอมูล
เครือขายทางการศึกษามีความละเอียดและซับซอนจึงตองใชเวลาในการพิจารณา
13. แผนที่จะดําเนินการตอไป
พัฒนาระบบฐานขอมูลเครือขายทางการศึกษาใหใชงานไดสะดวกมากยิ่งขึ้นและปรับปรุงความถูกตองของขอมูล
เพื่อใหมีคุณภาพและสามารถนําไปวิเคราะหได
14. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
สามารถสืบคนขอมูลตาง ๆ อาทิ บุคลากรทางศึกษาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีดวยระบบระบบ
ฐานขอมูลเครือขาย เพื่อนําไปใชในการวิเคราะหผลสําหรับงานการพัฒนาครูได
15. ผูรายงาน นางสาววรรณทิพา เทพหลา ตําแหนง เจาหนาที่
โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1106 โทรสาร 02-392-3595 E–mail : wthep@ipst.ac.th
16. วันที่รายงาน ณ วันที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562
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1. ชื่อหนวยงาน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
2. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 61 - ธ.ค. 61  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 62 - มี.ค. 62
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 62 - มิ.ย. 62  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 62 - ก.ย. 62
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
3. ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพครูแกนนําและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขยายผลการใหบริการวิชาการดานหลักสูตร
สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูของ สสวท.
4. ความสอดคลอง (โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ)
4.1 ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ
 ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรมที่สอดคลองกับความตองการ
ของการพัฒนาประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
 ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาสทางการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิตอยางทั่วถึงและเทาเทียม
 ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
 ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
4.2  แผนงานพื้นฐาน
4.3  แผนงานยุทธศาสตร
4.4 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและทั่วถึง
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ......................................................................................................)
5. หลักการและเหตุผล
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) เปนหนวยงานหลักในการดําเนินการปรับปรุง และ
พัฒนาหลักสูตรการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ซึ่งมีพันธกิจที่สําคัญในการจัดการอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการขยายผลการใหบริการวิชาการดานหลักสูตร สื่อ และกระบวนการ
จัดการเรียนรูของ สสวท. เพื่อใหครูมีความรู ความเขาใจในมาตรฐานหลักสูตรและตัวชี้วัด รวมทั้งวิธีการจัดการเรียนรูที่
สอดคลองกับตัวชี้วัดทั้งหมด และสามารถนําความรูไปจัดการเรียนรูในสถานศึกษาของตนเอง และขยายผลสูสถานศึกษา
อื่นได ดังนั้นการที่ สสวท. จะสามารถบรรลุเปาหมายในการขับเคลื่อนนักเรียนไทยทุกชวงชั้นใหมีความรูความสามารถ
สูงขึ้ น เป น ลําดับ และทั ดเที ยมกับ นานาชาติ ไดนั้ น จะเปน ที่ จะต องวางแผนและดํ าเนิ น การพั ฒ นาและสงเสริมครูและ
บุคลากรทางการศึกษาดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีอยางเปนระบบ
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สามารถเปนวิทยากรที่มีศักยภาพ
6.2 เพื่อสรางเครือขายความรวมมือในการสงเสริมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
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7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
(1) หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา 5 หลักสูตร
(2) ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับการพัฒนา 1,000 คน
7.2 เชิงคุณภาพ
(1) หลั กสู ตรพั ฒ นาครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับ ประถมศึ กษาและระดั บ มัธยมศึ กษาสอดคลองตาม
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
(2) ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับการพัฒนาสามารถเปนวิทยากรที่มีศักยภาพ
8. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
9. กิจกรรมที่ดําเนินการภายในโครงการ / กิจกรรม
9.1 การพัฒนาวิทยากรแกนนําวิชาวิทยาการคํานวณ และการออกแบบและเทคโนโลยี
9.2 การพัฒนาครูแกนนําดานการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีที่สงเสริมทักษะการคิดและ
แกปญหา
9.3 การพัฒนาครูผูสอนวิชาวิทยาศาสตรโลก และอวกาศ โดยมุงเนนพัฒนาครูแกนนํา สควค.
10. ผลการดําเนินงาน/ความกาวหนาการดําเนินงาน
10.1 เชิงปริมาณ
อยูระหวางพัฒนาหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูแกนนํา สสวท. ดานการจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร
โลกและอวกาศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
10.2 เชิงคุณภาพ
10.3 ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ 12.50
11. งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ไดรับทั้งหมด
11,979,000 บาท

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม
(สะสม)
409,008.79 บาท

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
409,008.79 บาท

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
-

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3
-

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4
-

แหลงงบประมาณ ไดรบั จัดสรรจากรัฐ 11,979,000 บาท
12. ปญหา อุปสรรค
13. แผนที่จะดําเนินการตอไป
พัฒนาศักยภาพครูแกนนํา สสวท. เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ขยายผลใหครอบคลุมโรงเรียนคุณภาพ สสวท. และ
โรงเรียนอื่น ๆ ตามนโยบาย สสวท. และจัดเวทีใหครูแกนนําไดมีโอกาสขยายผลใหแกเครือขายในทองถิ่นของตน
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14. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
กระตุนให สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิ ตศาสตร และเทคโนโลยี ในแนวทางของ สสวท.
ตามหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการใหเปนไปอยางถูกตอง ชัดเจน มีประสิทธิภาพ โดยมีวิทยากรแกนนํา สสวท.
เปนตนแบบในการจัดการเรียนรูและใหความรูแกครูในทองถิ่น
15. ผูรายงาน นางสาววรรณทิพา เทพหลา ตําแหนง เจาหนาที่
โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1106โทรสาร 02-392-3595 E–mail : wthep@ipst.ac.th
16. วันที่รายงาน ณ วันที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562
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1. ชื่อหนวยงาน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
2. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 61 - ธ.ค. 61  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 62 - มี.ค. 62
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 62 - มิ.ย. 62  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 62 - ก.ย. 62
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
3. ชื่อโครงการ พัฒนาครูผูสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนโครงการ
พระราชดําริ
4. ความสอดคลอง (โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ)
4.1 ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ
 ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรมที่สอดคลองกับความตองการ
ของการพัฒนาประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
 ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาสทางการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิตอยางทั่วถึงและเทาเทียม
 ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
 ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
4.2  แผนงานพื้นฐาน
4.3  แผนงานยุทธศาสตร
4.4 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและทั่วถึง
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ......................................................................................................)
5. หลักการและเหตุผล
สสวท. เปนหนวยงานหนึ่งที่เขารวมดําเนินงานพัฒนาการจัดการเรียนรูตามโครงการในพระราชดําริและโครงการ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพดานวิชาการแกครูโรงเรียนใน
ทองถิ่นทุรกันดารและสนับสนุน วัสดุ อุปกรณประกอบการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร และเพื่อใหสัมฤทธิ์
ผลการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนโครงการพระราชดําริสูงขึ้น เพื่อเปนตนแบบที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตรใหกับนักเรียน และไดพัฒนาความรู ความสามารถ สติปญญา ทัดเทียมโรงเรียนทั่วไปของประเทศ
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่ อพั ฒ นาครู ในโรงเรี ย นในโครงการพระราชดํ าริ ฯ ให มีศัก ยภาพในการจัด การเรีย นรูกลุม สาระการเรีย นรู
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
6.2 เพื่อพัฒนาครูของโรงเรียนวังไกลกังวลและโรงเรียนในพื้นที่ใกลเคียงใหมีศักยภาพในการจัดการเรียนรูกลุมสาระ
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
6.3 เพื่อสนับสนุนทรัพยากรที่จําเปนตอการจัดการเรียนรูแกโรงเรียนโครงการพระราชดําริ
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7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
(1) ศึ กษานิ เทศก ผู บ ริห าร และครูในโรงเรีย นในโครงการพระราชดําริฯ โรงเรีย นในพื้น ที่ 5 จังหวัดภาคใต
(นราธิวาส ปตตานี ยะลา สงขลา และสตูล) และโรงเรียนวังไกลกังวลและโรงเรียนในพื้นที่ใกลเคียงไดรับการ
พัฒนาศักยภาพ 630 คน
(2) ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 และ 5 จํานวน 4 ชุด
7.2 เชิงคุณภาพ
(1) ศึกษานิ เทศก ผู บ ริห าร และครู ในโรงเรีย นในโครงการพระราชดํ าริ ฯ โรงเรีย นในพื้ น ที่ 5 จั งหวัดภาคใต
(นราธิวาส ปตตานี ยะลา สงขลา และสตูล) และโรงเรียนวังไกลกังวลและโรงเรียนในพื้นที่ใกลเคียงที่ไดรับ
การพัฒนาศักยภาพมีความรู ความเขาใจ และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหกับนักเรียน
(2) ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี สําหรับนักเรียน
ชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 2 และ 5 สอดคล อ งกั บ มาตรฐานและตั ว ชี้ วั ด กลุ ม สาระการเรี ย นรู ค ณิ ต ศาสตร
วิทยาศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
8. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
9. กิจกรรมที่ดําเนินการภายในโครงการ / กิจกรรม
9.1 การพัฒนาการจัดการเรียนรูตามโครงการในพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
9.2 การพัฒนาครูในโรงเรียนวังไกลกังวลและโรงเรียนในพื้นที่ใกลเคียงในการจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
9.3 การพัฒนาครูแกนนําและบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยเพื่อการจัดการเรียนรูตามแนวโครงการพระราชดําริบาน
นักวิทยาศาสตรนอยและแนวทางสะเต็มศึกษา
10. ผลการดําเนินงาน/ความกาวหนาการดําเนินงาน
10.1 เชิงปริมาณ
ดําเนินการพัฒนาครูผูสอนในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 431 คน
10.2 เชิงคุณภาพ
ครูผูสอนในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพมีความรู ความเขาใจ
10.3 ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ 28.67
11. งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ไดรับทั้งหมด
8,220,000 บาท

ผลการใชจาย
งบประมาณ
รวม (สะสม)
3,661,983.16 บาท

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
3,661,983.16 บาท

แหลงงบประมาณ ไดรบั จัดสรรจากรัฐ 8,220,000 บาท
12. ปญหา อุปสรรค
การประสานงานกับครู ตชด. ลําบาก เนื่องจากอยูถิ่นทุรกันดาร
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ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
-

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3
-

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4
-

13. แผนที่จะดําเนินการตอไป
ติดตามผลการอบรมครูโครงการในพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และปรับปรุงแผน
การจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาครูในโรงเรียนวังไกลกังวลและโรงเรียนในพื้นที่ใกลเคียงในการจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตรชั้นประถมศึกษาปที่ 3 และ 6 ใหสอดคลองกับหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 รวมทั้งขยายผลเพิ่มพื้นที่
พัฒนาครูแกนนําและบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยเพื่อการจัดการเรียนรูตามแนวโครงการพระราชดําริบานนักวิทยาศาสตรนอย
และแนวทางสะเต็มศึกษา
14. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
นักเรียนปฐมวัยที่อยูในโรงเรียนของครูปฐมวัยที่ไดรับการพัฒนามีความเขาใจและไดเรียนรูวิทยาศาสตรและสะเต็มศึกษา
ผานกิจกรรมบานนักวิทยาศาสตรนอย และครูที่ไดรับการอบรมสามารถนํากิจกรรมไปจัดการเรียนการสอนใหแกนักเรียน
รวมทั้ งเพิ่ มความเทาเทียมใหแก นักเรียนดอยโอกาสที่ อยูห างไกลสามารถเรียนรู เขาถึงสื่อการเรียนรูที่ดีและมี คุณภาพ
ที่ผลิตจาก สสวท.
15. ผูรายงาน นางสาววรรณทิพา เทพหลา ตําแหนง เจาหนาที่
โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1106 โทรสาร 02-392-3595 E–mail : wthep@ipst.ac.th
16. วันที่รายงาน ณ วันที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562
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1. ชื่อหนวยงาน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
2. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 61 - ธ.ค. 61  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 62 - มี.ค. 62
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 62 - มิ.ย. 62  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 62 - ก.ย. 62
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
3. ชื่อโครงการ ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนของครูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีตามแนวทาง สสวท.
และสะเต็มศึกษา
4. ความสอดคลอง (โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ)
4.1 ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ
 ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรมที่สอดคลองกับความตองการ
ของการพัฒนาประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
 ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาสทางการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิตอยางทั่วถึงและเทาเทียม
 ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
 ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
4.2  แผนงานพื้นฐาน
4.3  แผนงานยุทธศาสตร
4.4 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและทั่วถึง
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ......................................................................................................)
5. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากปญหาดานการศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศไทยในปจจุบันซึ่งมีหลายประการที่
สําคัญไดแก (1) จํานวนผูเรียนสายวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีลดลงในทุกระดับ (2) การประเมินผลทั้งใน
ระดับประเทศ และระดับนานาชาติบงชี้วาการศึกษาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรในระดับโรงเรียนมีคุณภาพต่ําโดยเฉลี่ย
(3) การจัดการศึกษาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีไมสนองความตองการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ชาติ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ซึ่งตองการกําลังคนที่มีความรูและทักษะดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
ที่ เหมาะสมกั บ การผลิ ต และการบริ ก ารที่ มี ก ารแข ง ขั น สู งในยุ ค ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (ASEAN Economic
Community: AEC) สสวท. จึงเล็งเห็นความจําเปนเรงดวน ในการพัฒนาและสรางกําลังคนใหมีความรูและทักษะดาน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี และสามารถประยุกตใชความรูดังกลาวในการดํารงชีวิตประจําวันและการ
ประกอบอาชีพ อีกทั้งมีทักษะที่พรอมสําหรับโลกในศตวรรษที่ 21
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6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อพัฒนาครูผูชวยเพื่อพัฒนาทองถิ่น วิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ใหมีความรู ความเขาใจ
และความตระหนักในการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีของ สสวท.
6.2 เพื่อสงเสริมและกระตุนใหครูไดพัฒนาการจัดการเรียนรู ตามแนวทางสะเต็มศึกษาและพัฒนาวิชาชีพครูอยาง
ตอเนื่อง
6.3 เพื่อพัฒนาหลักสูตรอบรมเพิ่มพูนศักยภาพครูผูสอนวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีและวิชาวิทยาการคํานวณ
แบบออนไลน ที่สามารถเพิ่มพูนศักยภาพครูผูสอนวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีและวิชาวิทยาการคํานวณใหมี
ความรู ความเขาใจในมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดการเรียนรู
6.4 เพื่ออบรมเพิ่มพูนศักยภาพแกครูผูสอนวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีและวิชาวิทยาการคํานวณ ดวยวิธีการ
อบรมแบบออนไลนใหมีความรู ความเขาใจในมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดการเรียนรู
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
(1) ครูผูชวยเพื่อพัฒนาทองถิ่น วิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ที่ไดรับการพัฒนา 1,000 คน
(2) ครูดีเดน STEM Education ประเทศไทย ประเภทบุคคล 54 รางวัล ประเภททีม 44 รางวัล
(3) หลักสูตรอบรมเพิ่มพูนศักยภาพครูผูสอนวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีแบบออนไลน 1 หลักสูตร
(4) หลักสูตรอบรมเพิ่มพูนศักยภาพครูผูสอนวิทยาการคํานวณแบบออนไลน 1 หลักสูตร
(5) ครูผูสอนวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีและวิชาวิทยาการคํานวณไดรับการพัฒนาแบบออนไลน 6,000 คน
7.2 เชิงคุณภาพ
(1) ครูผูชวยเพื่อพัฒนาทองถิ่น วิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ที่ไดรับการพัฒนามีความรู ความ
เขาใจในเนื้อหาสาระวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหกับนักเรียน
(2) ครูผูสอนที่ไดรับรางวัลทั้งในประเภทบุคคลและประเภททีม เปนครูที่มีผลงานดีเดนดานการพัฒนาการเรียนการ
สอนเชิ งบู รณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา และสามารถเป นแบบอย างแกครูผูสอนไดใช เปนแนวทางในการ
สรางสรรคงานดานการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
(3) หลั ก สูต รอบรมเพิ่ ม พู น ศั กยภาพครูผู ส อนวิท ยาการคํานวณและวิช าการออกแบบและเทคโนโลยี แบบ
ออนไลน สามารถเพิ่ มพู น ศักยภาพครูผูสอนใหมีความรู ความเขาใจในมาตรฐานการเรียนรู ตั วชี้วัด และ
แนวทางการจัดการเรียนรู
(4) ครูผูสอนวิทยาการคํานวณและวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีมีความรู ความเขาใจในมาตรฐานการเรียนรู
ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดการเรียนรู
8. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
9. กิจกรรมที่ดําเนินการภายในโครงการ / กิจกรรม
9.1 การพัฒนาและสงเสริมดานสะเต็มศึกษาแกครูในโครงการครูคืนถิ่น
9.2 การยกยองเชิดชูบุคลากรทางการศึกษาและเครือขาย
9.3 การพัฒนาหลักสูตรอบรมครูผูสอนวิชาวิทยาการคํานวณ และการออกแบบและเทคโนโลยีแบบออนไลน
28

10. ผลการดําเนินงาน/ความกาวหนาการดําเนินงาน
10.1 เชิงปริมาณ
ดําเนินการพัฒนาครูผูชวยเพื่อพัฒนาทองถิ่น วิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 1,005 คน
10.2 เชิงคุณภาพ
ครูผูชวยเพื่อพัฒนาทองถิ่น วิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ที่ไดรับการพัฒนามีความรู ความเขาใจ
ในเนื้อหาสาระวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
10.3 ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ 47.33
11. งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ไดรับทั้งหมด
13,176,300 บาท

ผลการใชจาย
งบประมาณ
รวม (สะสม)
5,203,708.63 บาท

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
5,203,708.63 บาท

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
-

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3
-

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4
-

แหลงงบประมาณ ไดรบั จัดสรรจากรัฐ 13,176,300 บาท
12. ปญหา อุปสรรค
ระบบที่ใชเพื่อการพัฒนาครูตามหลักสูตรแบบ On-line ยังไมสมบูรณ
13. แผนที่จะดําเนินการตอไป
ดําเนินการพัฒนาระบบใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการประสานงานฝายดูแลระบบเพื่อปรับปรุงใหทันสมัยและ
สอดรับความตองการของผูใหและผูรับบริการมากยิ่งขึ้น
14. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับการพัฒนา สามารถจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
ไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนไปตามหลักสูตร
15. ผูรายงาน นางสาววรรณทิพา เทพหลา ตําแหนง เจาหนาที่
โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1106 โทรสาร 02-392-3595 E–mail : wthep@ipst.ac.th
16. วันที่รายงาน ณ วันที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562
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1. ชื่อหนวยงาน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
2. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 61 - ธ.ค. 61  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 62 - มี.ค. 62
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 62 - มิ.ย. 62  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 62 - ก.ย. 62
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
3. ชื่อโครงการ ยกระดับคุณภาพโรงเรียนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
4. ความสอดคลอง (โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ)
4.1 ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ
 ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรมที่สอดคลองกับความตองการ
ของการพัฒนาประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
 ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาสทางการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิตอยางทั่วถึงและเทาเทียม
 ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
 ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
4.2  แผนงานพื้นฐาน
4.3  แผนงานยุทธศาสตร
4.4 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและทั่วถึง
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ......................................................................................................)
5. หลักการและเหตุผล
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) มีเปาหมายในการเพิ่มศักยภาพการแขงขันของประเทศ โดยการลด
ความเหลื่อมล้ํ าในสั งคม และพั ฒ นาทรัพยากรมนุษยโดยเฉพาะอยางยิ่งเยาวชนดานวิ ทยาศาสตร คณิ ตศาสตร และ
เทคโนโลยี ซึ่งถือเปนกําลังคนพื้นฐานที่สําคัญตอการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถดานการแขงขันของประเทศ
สสวท. เล็งเห็นถึงความสําคัญดังกลาว จึงไดรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินงานพัฒนาศักยภาพ
เยาวชนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ในการจัดตั้งโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนในระดับอําเภอทั้งใน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาขึ้น ใหสอดรับกับบริบทของโรงเรียนและความตองการของทองถิ่น เพื่อใหโรงเรียนใน
ระดับอําเภอมี คุณภาพไดมาตรฐานเทียบเคียงกับ โรงเรียนชั้นนําในระดับจังหวัด และนักเรียนในชนบทมีโอกาสเขาถึง
โรงเรียนคุณภาพในทุกอําเภอ ตลอดจนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ ซึ่งจะสงผลตอการยกระดับคุณภาพและพัฒนาการ
เรียนรูของนักเรียนในระดับอําเภอ และมีผลการประเมินทางดานการศึกษาทั้งในระดับชาติและนานาชาติสูงขึ้นอยางตอเนื่อง
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6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อสงเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เปนเครือขายโรงเรียนคุณภาพใหมีศักยภาพดานหลักสูตร
การออกแบบและการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผลดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน
สสวท.
6.2 เพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดรับการพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะดานการสืบเสาะหาความรู การคิดวิเคราะห การแกปญหา
ดวยการทํากิจกรรมวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
6.3 เพื่อวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน
สสวท.
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
(1) โรงเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาที่เปนเครือขายโรงเรียนคุณภาพ ตามมาตรฐาน สสวท.
ไดรับการพัฒนาคุณภาพดานการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 1,100 โรงเรียน
(2) ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาจากการสงเสริมใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการจัดการ
เรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 8,000 คน
(3) นั ก เรี ย นได รับ การพั ฒ นาและเพิ่ มพู น ทั ก ษะด านการสืบ เสาะหาความรู การคิด วิเคราะห การแกป ญ หา
ดวยการทํากิจกรรมวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 1,200 คน
(4) ตนแบบเครือขายการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน
สสวท. 3 ตนแบบ
(5) ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนคุณภาพดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน
สสวท. (3 จังหวัดนํารอง) ไดรับการพัฒนา 800 คน
7.2 เชิงคุณภาพ
(1) โรงเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาที่เปนเครือขายโรงเรียนคุณภาพ ตามมาตรฐาน สสวท.
ไดรับการพัฒนาคุณภาพดานการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
(2) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเขาใจดานหลักสูตร การจัดการเรียนรู และการวัดและประเมินผล รวมทั้ง
สามารถนําไปปรับใชในการจัดการเรียนรูทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีในหองเรียนไดดีขึ้น
8. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
9. กิจกรรมที่ดําเนินการภายในโครงการ / กิจกรรม
9.1 การยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอําเภอ ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
9.2 การวิจัยและพัฒนาคุณภาพดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ และจังหวัดหนองคาย
9.3 การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ในโรงเรียนปทุมคงคาและ
โรงเรียนดาราคาม
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10. ผลการดําเนินงาน/ความกาวหนาการดําเนินงาน
10.1 เชิงปริมาณ
1. ชี้แจงเพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับการเขาปฏิบัติงานของผูเชี่ยวชาญ 488 คน
2. ดําเนินการติดตอประสานงานโรงเรียนที่เขารวมโครงการในการยกระดับคุณภาพดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยี 701 โรงเรียน
3. มีโรงเรียนที่สมัครเขารวมโครงการเพิ่มขึ้น 758 โรงเรียน
4. ครูที่ไดรับการพัฒนาดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 59 คน
10.2 เชิงคุณภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเขาใจดานหลักสูตร การจัดการเรียนรู และการวัดและประเมินผล
10.3 ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ 8.33
11. งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ไดรับทัง้ หมด
27,786,000 บาท

ผลการใชจาย
งบประมาณ
รวม (สะสม)
1,668,295.47 บาท

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
1,668,295.47 บาท

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
-

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3
-

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4
-

แหลงงบประมาณ ไดรับจัดสรรจากรัฐ 24,758,000 บาท และเงินกองทุนสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3,028,000 บาท
12. ปญหา อุปสรรค
การดํ าเนิ น งานในบางกิ จ กรรมด านการพั ฒ นาศั กยภาพของครู และนั กเรี ย นจํ านวนมาก ยั งไม ส ามารถทํ าได
ครอบคลุมไดตามความตองการของกลุมเปาหมาย เนื่องจากจํานวนบุคลากรที่มีศักยภาพในการขยายผลการพัฒนาใหกับ
กลุมเปาหมายยังมีไมเพียงพอ
13. แผนที่จะดําเนินการตอไป
1. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินการในบางกิจกรรม เชน การพัฒนาศักยภาพแกนนําในการขยายผลการอบรม
2. สรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการจัดกิจกรรมใหกับครูและนักเรียน
14. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
1. ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนไดรับการพัฒนาสมรรถนะที่สงเสริมการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยีที่เนนการคิดวิเคราะห การแกปญหาและทักษะในศตวรรษที่ 21
2. หนวยงานที่เปนเครือขายความรวมมือไดรับการสนับสนุนในการขยายผลไปสูกลุมเปาหมายในพื้นที่
15. ผูรายงาน นางสาววรรณทิพา เทพหลา ตําแหนง เจาหนาที่
โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1106โทรสาร 02-392-3595 E–mail : wthep@ipst.ac.th
16. วันที่รายงาน ณ วันที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562
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1. ชื่อหนวยงาน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
2. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 61 - ธ.ค. 61  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 62 - มี.ค. 62
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 62 - มิ.ย. 62  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 62 - ก.ย. 62
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
3. ชื่อโครงการ พัฒนาและจัดการเรียนการสอนนอกชั้นเรียนที่เหมาะสมตามแนวทาง สสวท. (Science and
Mathematics Literacy)
4. ความสอดคลอง (โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ)
4.1 ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ
 ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรมที่สอดคลองกับความตองการ
ของการพัฒนาประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
 ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาสทางการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิตอยางทั่วถึงและเทาเทียม
 ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
 ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
4.2  แผนงานพื้นฐาน
4.3  แผนงานยุทธศาสตร
4.4 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและทั่วถึง
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ......................................................................................................)
5. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
ไดนิยามการศึกษาวาเปน “กระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถายทอดความรู การฝก
การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัด
สภาพแวดลอม สังคม การเรียนรูและปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต” โดยการศึกษาตลอดชีวิต
หมายถึง “การศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหวางการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
เพื่อใหสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต” ซึ่งจุดมุงหมายของการจัดการศึกษานั้นเปนไปตามมาตราที่ 6
พัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ซึ่งการศึกษาตองยึดหลักใหเปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน ให
สังคมมีสวนรวมในการจัด การศึกษา และการพั ฒ นาสาระและกระบวนการเรียนรูให เปน ไปอยางตอเนื่ อง โดยมี ความ
หลากหลายในทางปฏิบัติ กําหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา
รวมถึงสงเสริมและพัฒนาวิชาชีพครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่อง มีการระดมทรัพยากรจากแหลง
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ตาง ๆ มาใช ในการจัด การศึ กษา และให บุ คคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุ มชน องค กรปกครองสวนท องถิ่น เอกชน
องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา
การศึกษาเรียนรู สามารถเกิดไดทุกที่ ไมวาจะเปนในหองเรียน นอกหองเรียน เนื่องจากความรูอยูในทุกที่ที่ผูเรียน
ได สั ม ผั ส เช น ธรรมชาติ ร อบตั วเพื่ อเรี ย นรู ธ รรมชาติ ของชีวิต ชุม ชนเพื่ อเรีย นรูการเมื อง การเงิน การคํานวณ สังคม
เทคโนโลยี วัฒนธรรมประเพณี และการอยูรวมกัน เปนตน การจัดกิจกรรมการเรียนรูท ี่เหมาะสมนอกหองเรียนจะเปนการ
เสริมความรูและทักษะโดยเฉพาะอยางยิ่งทักษะที่สําคัญในศตวรรษที่ 21 ใหกับผูเรียนไมวาผูเรียนจะเปนนักเรียนหรือครู
คณาจารย บุคลาการทางการศึกษา ในปจจุบันนักเรียนนิยม หาความรูนอกหองเรียนมากขึ้น โดยเรียนรูดวยตนเองผาน
การเขารวมกิจกรรม ผานเทคโนโลยีตาง ๆ หรือลงทะเบียนกับสถานศึกษานอกระบบ เพื่อเรียนรูเพิ่มเติมจากบทเรียน การ
สนับสนุนใหเกิดการจัดการเรียนรูตามแนวทาง สสวท. ไดแก การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู เนนใหนักเรียนตั้ง
คําถาม คนควาหาคําตอบดวยตนเอง ฝกแกปญหา ลงมือฝกปฏิบัติการวิทยาศาสตรอยางเหมาะสม จะเปนการเพิ่มความรูและ
ทักษะที่ สําคั ญให กับ นั กเรียนเพื่ อหล อหลอมให เปน บุคลากรที่พรอมสําหรับ การทํ างาน นอกจากนี้ครู คณาจารย และ
บุคลากรทางการศึกษาที่ผานการฝกปฏิบัติจะมีความรูและทักษะที่สามารถสงผานใหกับนักเรียนไดอยางเหมาะสม
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อปรับ พัฒนา และสงเสริมการจัดการเรียนการสอนนอกชั้นเรียนตามแนวทางของ สสวท.
6.2 เพื่อสรางเครือขายความรวมมือ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนนอกชั้นเรียนตามแนวทาง สสวท.
6.3 เพื่อพัฒนาสื่อและบุคลากรสําหรับการเรียนรูนอกชั้นเรียน
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
(1) นักเรียนที่เขารวมโครงการ จํานวน 3,800 คน
(2) ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนา จํานวน 600 คน
(3) หนวยงานเขารวมและใหการสนับสนุนแนวทางการดําเนินงานของ สสวท. จํานวน 7 หนวยงาน
(4) ผลงานวิจัย จํานวน 60 ชิ้น
(5) สื่อตามแนวทาง สสวท. จํานวน 5 ชิ้น
7.2 เชิงคุณภาพ
(1) นักเรียนที่เขารวมโครงการสามารถทํางานวิจัยตามแนวทาง สสวท.
(2) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรูความเขาใจในการดําเนินกิจกรรมนอกหองเรียนรวมถึงงานวิจัยตาม
แนวทาง สสวท. โดยสามารถนําไปขยายผล และถายทอดใหกับนักเรียนและนักศึกษา
(3) นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เขารวมโครงการไดแลกเปลี่ยนความรู และประสบการณในการใช
สื่ อและการทํ า งานวิ จั ย และนํ าองค ความรูที่ ไดไปศึ กษาและวิจัย ในระดั บ ที่ ลึก และกวางมากขึ้น ซึ่งเป น
แนวทางในการพัฒนาการศึกษาในประเทศไทย
(4) ผลงานวิจัยที่สามารถนําไปเผยแพรและใชเปนตัวอยางในการเรียนการสอนวิทยาศาสตรในแนวทาง สสวท.
และใชในการพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตรในประเทศไทย
(5) สือ่ สงเสริมการเรียนรูประกอบในการเรียนการสอนตามแนวทาง สสวท. สําหรับโรงเรียน
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8. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
9. กิจกรรมที่ดําเนินการภายในโครงการ/กิจกรรม
9.1 การสงเสริมและสนับสนุนจัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ตามแนวทาง สสวท.
10. ผลการดําเนินงาน/ความกาวหนาการดําเนินงาน
10.1 เชิงปริมาณ
ดําเนินการอบรมครูและนักเรียน “GLOBE Mosquito Habitat Mapper” 516 คน
10.2 เชิงคุณภาพ
ครูและนักเรียนมีความรู ความเขาใจในการเรียนรูการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและการสรางความตระหนักในการ
เรียนรูวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
10.3 ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ 30.00
11. งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ไดรับทั้งหมด
5,912,000 บาท

ผลการใชจาย
งบประมาณ
รวม (สะสม)
2,107,280.90 บาท

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
2,107,280.90 บาท

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
-

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3
-

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4
-

แหลงงบประมาณ ไดรบั จัดสรรจากรัฐ 5,912,600 บาท
12. ปญหา อุปสรรค
13. แผนที่จะดําเนินการตอไป
ดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนจัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ตามแนวทาง สสวท. ใหดีขึ้น
14. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
14.1 ครูและนักเรียนที่เขารวมโครงการมีความรูความสามารถในการทํางานวิจัยวิทยาศาสตรสงิ่ แวดลอมตามแนวทาง สสวท.
14.2 นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เขารวมโครงการฯ ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู และประสบการณใน
การทํางานวิจัย ซึ่งจะนําองคความรูที่ไดไปสูการศึกษาคนควาวิจัยในระดับที่ลึกและกวางมากขึ้น ซึ่งเปนแนวทางหนึ่งที่จะ
ชวยพัฒนาการศึกษาในประเทศไทย
14.3 นักเรียนและครูที่เขารวมโครงการเกิดการเรียนรูวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม และสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใช
ในชีวิตประจําวัน ตลอดจนเกิดความตระหนักในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นไดอยางแทจริงและยั่งยืน
15. ผูรายงาน นางสาววรรณทิพา เทพหลา ตําแหนง เจาหนาที่
โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1106 โทรสาร 02-392-3595 E–mail : wthep@ipst.ac.th
16. วันที่รายงาน ณ วันที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562
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1. ชื่อหนวยงาน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
2. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 61 - ธ.ค. 61  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 62 - มี.ค. 62
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 62 - มิ.ย. 62  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 62 - ก.ย. 62
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
3. ชื่อโครงการ พัฒนาและขยายบริการของศูนยเรียนรูดิจิทัลและสื่อดิจิทัล
4. ความสอดคลอง (โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ)
4.1 ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ
 ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรมที่สอดคลองกับความตองการ
ของการพัฒนาประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
 ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาสทางการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิตอยางทั่วถึงและเทาเทียม
 ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
 ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
4.2  แผนงานพื้นฐาน
4.3  แผนงานยุทธศาสตร
4.4 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและทั่วถึง
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ......................................................................................................)
5. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากปจจุบันสังคมไทยกําลังกาวสูยุคไทยแลนด 4.0 หนวยงานทางดานการศึกษาจําเปนที่จะตองสงเสริมให
เยาวชนมีคุณภาพและมีศักยภาพในการเรียนรูเพื่อใหสามารถกาวทันกับสังคมโลกที่กําลังเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง โดย
การพัฒนาเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรูแบบออนไลน ที่สงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ที่จะชวยใหผูเรียนสามารถ
เรียนรูดวยตนเองโดยไมจํากัดเวลาและสถานที่ ทําใหการเรียนการสอนทั้งในและนอกหองเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ดวยเหตุนี้ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาและขยาย
บริการของศูนยเรียนรูดิจิทัลฯ โดยศูนยเรียนรูดิจิทัลดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี สสวท. (IPST Learning
Space) ประกอบดวยระบบอบรมครู ระบบการสอบออนไลน ระบบคลังความรู ระบบสํานักพิมพอิเล็กทรอนิกส และ
ระบบชุมชนการเรียนรูรวมกัน เปนแหลงเรียนรูออนไลนที่สงเสริมใหนักเรียน ครูและผูสนใจไดศึกษาคนควา เรียนรูดวย
ตนเอง โดยสื่อตาง ๆ ที่เผยแพรในศูนยเรียนรูดิจิทัลเปนสื่อที่สงเสริมทักษะการคนหาและประยุกตใชขอมูล ทักษะการคิด
วิเคราะห และคิ ด อย างสร างสรรค อั น จะเป น ประโยชน ต อการศึ ก ษาในยุ ค ดิ จิ ทั ล ซึ่ งสอดรับ กับ แผนการดํ าเนิ น งาน
ยุทธศาสตรที่ 3 ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คือ (1) เพิ่มโอกาสการไดรับการศึกษาที่มีมาตรฐาน ของ
นักเรียนและประชาชน แบบทุกวัย ทุกที่ ทุกเวลา ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล และ (2) สรางสื่อ คลังสื่อและแหลงเรียนรูดิจิทัล
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เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิตที่ประชาชนเขาถึงไดอยางสะดวก ผานทั้งระบบโทรคมนาคม ระบบแพรภาพ กระจายเสียง และ
สื่อหลอมรวม ผลจากการดําเนินโครงการนี้จึงเปนสวนหนึ่งในการเตรียมความพรอมใหบุคลากรทุกกลุม มีความรูและ
ทักษะที่เหมาะสมตอการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อพัฒนาและขยายบริการศูนยเรียนรูดิจิทัลฯ ในการเผยแพรและใหบริการหลักสูตร สื่อ แผนการจัดการเรียนรู
และองคความรูของ สสวท. ในรูปแบบดิจิทัล
6.2 เพื่อใหครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถเขาถึงหลักสูตร สื่อ แผนการจัดการ
เรียนรู และองคความรูของ สสวท. ในรูปแบบดิจิทัลไดอยางสะดวก รวดเร็ว และทุกที่ทุกเวลา
6.3 เพื่อตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาล
6.4 เพื่อใหครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และผูสนใจทั่วไปสามารถใชสื่อ และองคความรูของ สสวท. ในรูปแบบ
ดิจิทัล ในการพัฒนาตนเองไดตามอัธยาศัย
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
(1) ศูนยเรียนรูดิจิทัล (IPST Learning Space) ของ สสวท. มีศักยภาพสูงขึ้นและสามารถรองรับการเรียนรูดาน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ในสังคมดิจิทัลของประเทศไทย 1 ศูนย
7.2 เชิงคุณภาพ
(1) ผูเขาใชงานหลักสูตร สื่อ แผนการจัดการเรียนรู และองคความรูของ สสวท. ในรูปแบบดิจิทัลผานศูนยเรียนรู
ดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น
8. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
9. กิจกรรมที่ดําเนินการภายในโครงการ / กิจกรรม
9.1 การพัฒนาและขยายบริการของศูนยเรียนรูดิจิทัลดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี (IPST Learning
Space) ที่เชื่อมโยงในระดับประเทศและนานาชาติ
10. ผลการดําเนินงาน/ความกาวหนาการดําเนินงาน
10.1 เชิงปริมาณ
อยูระหวางดําเนินการปรับปรุงศูนยเรียนรูดิจิทัลดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี (IPST Learning Space)
10.2 เชิงคุณภาพ
10.3 ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ 24.00
11. งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ไดรับทั้งหมด
12,211,000 บาท

ผลการใชจาย
งบประมาณ
รวม (สะสม)
1,080,827.25 บาท

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
1,080,827.25 บาท

แหลงงบประมาณ ไดรบั จัดสรรจากรัฐ 12,211,000 บาท
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ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
-

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3
-

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4
-

12. ปญหา อุปสรรค
ไดศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใหบริการโครงสรางพื้นฐานของสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) และไดขออนุมัติ
เพื่อเปลี่ยนไปใชบริการโครงสรางพื้นฐานของสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อเปนการประหยัด
งบประมาณดานโครงสรางพื้นฐาน อยางไรก็ตาม ในการยาย server ชวงแรกนั้น จําเปนตองพิจารณาการบริหารจัดการทรัพยากร
และปญหาที่อาจเกิดขึ้น เพื่อรองรับการใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
13. แผนที่จะดําเนินการตอไป
ดําเนินงานในดานการบริหารจัดการนําเขาเนื้อหา สื่อและองคความรูของ สสวท. ดานการดูแลบํารุงรักษาระบบ
และดานการใหบริการของศูนยบริการฯ เพื่อรองรับการใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
14. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
ผูเขาใชงานหลักสูตร สื่อ แผนการจัดการเรียนรู และองคความรูของ สสวท. ในรูปแบบดิจิทัลผานศูนยเรียนรู
ดิจิทัลไดตามความตองการ
15. ผูรายงาน นางสาววรรณทิพา เทพหลา ตําแหนง เจาหนาที่
โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1106 โทรสาร 02-392-3595 E–mail : wthep@ipst.ac.th
16. วันที่รายงาน ณ วันที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562
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1. ชื่อหนวยงาน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
2. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 61 - ธ.ค. 61  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 62 - มี.ค. 62
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 62 - มิ.ย. 62  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 62 - ก.ย. 62
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
3. ชื่อโครงการ พัฒนาและสงเสริมการใชเครื่องมือในการสอบคัดเลือกเขามหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนตามแนวทาง สสวท. (Science and Mathematics Literacy)
4. ความสอดคลอง (โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ)
4.1 ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ
 ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรมที่สอดคลองกับความตองการ
ของการพัฒนาประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
 ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาสทางการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิตอยางทั่วถึงและเทาเทียม
 ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
 ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
4.2  แผนงานพื้นฐาน
4.3  แผนงานยุทธศาสตร
4.4 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและทั่วถึง
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ......................................................................................................)
5. หลักการและเหตุผล
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
ซึ่งตองจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรม
และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ซึ่งการจัดการศึกษานั้นจะตองยึดหลักวาผูเรียน
ทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาจึงตอง
สงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒ นาตามธรรมชาติและเต็ม ตามศักยภาพ โดยการจัดการศึกษาตองเนนความรู คุณธรรม
กระบวนการเรียนรูและบูรณาการตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษา โดยตองมีความรูเกี่ยวกับตนเอง ศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปญญาไทย และการประยุกตใชภูมิปญญา ภาษา ทักษะในการประกอบอาชีพและการ
ดํา รงชี วิ ต อย างมี ค วามสุ ข และความรู และทั กษะดานวิท ยาศาสตร คณิ ตศาสตร และเทคโนโลยี ซึ่ งหลังจากการจั ด
การศึกษาแลว สถานศึกษาจะตองประเมินผูเรียน โดยพิ จารณาจากพัฒ นาการของผูเรียน ความประพฤติ การสังเกต
พฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรม และการทดสอบควบคูไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแตละ
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ระดับและรูปแบบการศึกษา นอกจากนี้ในการจัดสรรโอกาสการเขาศึกษาตอใหสถานศึกษาใชวิธีการที่หลากหลายและนํา
ผลการประเมินผูเรียนตามวรรคหนึ่งมาใชประกอบการพิจารณาดวย
ในปจจุบัน การจัดสรรโอกาสการศึกษาตอ การคัดเลือกนักเรียนโครงการตาง ๆ ใชวิธีการจัดสอบ โดยลักษณะ
ขอสอบเปนการทดสอบความรู ซึ่งการทดสอบในลักษณะนี้ สงผลตอกระบวนการจัดการเรียนรู ในหองเรียน ซึ่งครูและ
บุคลากรทางการศึกษาจะพยายามเนนเนื้อหา เนนความจํา เนนใหผูเรียนสามารถนําไปใชในการสอบ เพื่อใหไดคะแนนที่
สูงพอที่จะมีโอกาสในการศึกษาตอหรือผานการคัดเลือก ในความเปนจริงนอกเหนือจากเนื้อหาที่ผูเรียนตองเรียนรูแลว
ผูเรี ย นควรที่ จ ะต อ งมี ก ารรู เรื่ อง (literacy) และมี ส มรรถนะ (competency) ในวิช าต าง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุ ค
ประเทศไทย 4.0 ที่ ผู เรีย นต องรอบรู รูเรื่องและมีส มรรถนะดานวิทยาศาสตรและคณิ ตศาสตร (science and math
literacy and competency) เพื่อใหเขาใจในแงมุมของความรูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร สามารถนําความรูนั้นไปใช
ในการตัดสินใจแกปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ดําเนินชีวิตไดอยางเหมาะสม สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
มีความเขาใจและการมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศอยางมีประสิทธิภาพและชวยรักษาความมั่นคงของประเทศ
ดังนั้นเพื่อเปนการกระตุนใหมีการจัดการเรียนรูเนน science and math literacy and competency มากขึ้น
สสวท. มีความตั้งใจที่จะปรับกระบวนการสอบ โดยใหขอสอบตาง ๆ เชน ขอสอบคัดเลือกเขาสถาบัน อุดมศึกษา ขอสอบ
คัดเลือกโครงการตาง ๆ เชน ทุน พสวท. และทุน สควค.ระดับอุดมศึกษา มีการเนน science and math literacy and
competency ซึ่งคาดหมายวาจะสงผลใหครูหันมาจัดการเรียนรูที่สงเสริมการรูเรื่องทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
เพื่อใหนักเรียนมีความเขาใจในวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร เพื่อนําไปใชในแงมุมตางๆของชีวิต โดยไมเนนการทองจํา
เพียงอยางเดียว
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อพัฒนากรอบการประเมินสําหรับการทดสอบคัดเลือกวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
6.2 เพื่อพัฒนาเครื่องมือในการสอบคัดเลือกนักเรียนทุนระดับอุดมศึกษาวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
6.3 เพื่อดําเนินการวิจัยขอสอบที่เนน science and math literacy and competency
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
(1) กรอบการประเมินสําหรับการทดสอบคัดเลือกนักเรียนระดับอุดมศึกษาวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 1 ชุด
(2) เครื่องมือสําหรับการทดสอบคัดเลือกนักเรียนทุนระดับอุดมศึกษาวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (4 วิชา
ไดแก ฟสิกส เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร) 1 ฉบับ
7.2 เชิงคุณภาพ
(1) เครื่องมือทดสอบคัดเลือกนักเรียนระดับอุดมศึกษาวิชาวิทยาศาสตรและคณิ ตศาสตรที่เนน Science and
math literacy and competency สามารถคัดเลือกนักเรียนที่ มีลักษณะตามตองการ ไมเน นการทองจํา
และมีความเขาใจวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร สามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวัน
8. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
9. กิจกรรมที่ดําเนินการภายในโครงการ / กิจกรรม
9.1 การพัฒนาเครื่องมือในการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับอุดมศึกษาวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
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10. ผลการดําเนินงาน/ความกาวหนาการดําเนินงาน
10.1 เชิงปริมาณ
ไดกรอบการประเมินสําหรับการทดสอบคัดเลือกนักเรียนระดับอุดมศึกษาวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 1 ชุด
และเครื่องมือสําหรับการทดสอบคัดเลือกนักเรียนทุนระดับอุดมศึกษาวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (4 วิชา ไดแก
ฟสิกส เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร) 1 ฉบับ
10.2 เชิงคุณภาพ
เครื่องมือทดสอบคัดเลือกนักเรียนระดับอุดมศึกษาวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรที่เนน Science and math
literacy and competency สามารถคัดเลือกนักเรียนที่มีลักษณะตามตองการ ไมเนนการทองจําและมีความเขาใจ
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร สามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวัน
10.3 ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ 60.00
11. งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ไดรับทั้งหมด
1,233,000 บาท

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม
(สะสม)
542,316.57 บาท

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
542,316.57 บาท

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
-

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3
-

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4
-

แหลงงบประมาณ ไดรบั จัดสรรจากรัฐ 1,233,000 บาท
12. ปญหา อุปสรรค
13. แผนที่จะดําเนินการตอไป
พัฒนาเครื่องมือสําหรับการทดสอบคัดเลือกนักเรียนทุนระดับอุดมศึกษาวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรใหมี
ศักยภาพมากขึ้น
14. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
15. ผูรายงาน นางสาววรรณทิพา เทพหลา ตําแหนง เจาหนาที่
โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1106 โทรสาร 02-392-3595 E–mail : wthep@ipst.ac.th
16. วันที่รายงาน ณ วันที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562
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1. ชื่อหนวยงาน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
2. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 61 - ธ.ค. 61  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 62 - มี.ค. 62
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 62 - มิ.ย. 62  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 62 - ก.ย. 62
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
3. ชื่อโครงการ บริหารการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (สควค.)
4. ความสอดคลอง (โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ)
4.1 ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ
 ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรมที่สอดคลองกับความตองการ
ของการพัฒนาประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
 ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาสทางการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิตอยางทั่วถึงและเทาเทียม
 ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
 ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
4.2  แผนงานพื้นฐาน
4.3  แผนงานยุทธศาสตร
4.4 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและทั่วถึง
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ......................................................................................................)
5. หลักการและเหตุผล
ดวยคณะกรรมการกําหนดนโยบายการดําเนินงานพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ในการประชุมครั้งที่ 34-2/2560 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560 ไดมีมติเห็นชอบในหลักการใหปรับปรุงและ
ขยายระยะเวลาการดําเนินงานโครงการ สควค. ระยะที่ 3 จากเดิม พ.ศ.2556 - 2561 ไปอีก 5 ป เปน พ.ศ.2562 - 2566
โดยขยายกลุมเปาหมายผูรับทุน ปรับรูปแบบการสรรหาและพัฒนาผูรับทุน และปรับรูปแบบการบริหารโครงการโดยการ
ประกันคุณภาพ ซึ่งแตละปจะดําเนินการใหทุนระดับปริญญาตรีจํานวนปละไมเกิน 200 ทุน เพื่อสรางความเขมแข็งทั้ง
ดานวิชาการ ภาษาอังกฤษ และการปลูกฝงความเปนครู ใหมีความพรอมกอนศึกษาตอในระดับปริญญาโท ทุนระดับ
ปริญญาโทจํานวนปละไมเกิน 250 ทุน ทุนตอเนื่องเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพ ณ ตางประเทศ จํานวนปละไมเกิน 50 ทุน และ
ทุนระดับปริญญาเอก เพื่อสรางครูของครูใหกับมหาวิทยาลัยที่เปนศูนยผลิตครูทุนโครงการ สควค. จํานวนปละไมเกิน 20 ทุน
ดังนั้น สสวท. จึงไดจัดทําโครงการบริหารการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
(สควค.) ขึ้น เพื่อสรรหาบุคคลทั่วไปเขารับทุนและพัฒนาใหมีศักยภาพสูง สําหรับเปนครูในโรงเรียนที่มีการจัดการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ในสังกัด สพฐ. ซึ่งจะเปนกําลังสําคัญที่จะชวยยกระดับคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรในโรงเรียน ชวยแกไขปญหาการขาดแคลนครูในสาขาเฉพาะทาง และสอดรับกับ
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ยุทธศาสตรชาติ เรื่อง การพั ฒ นาและเสริมสรางศักยภาพคน เปน การยกระดับ คุณ ภาพการศึกษาและการเรียนรูให มี
คุณภาพ และยุทธศาสตรที่ 4 “เรงรัด พัฒ นา และสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
เทคโนโลยี เพื่อเปนกําลังในการพัฒ นาประเทศดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตามนโยบายประเทศไทย
4.0” นอกจากนี้ ยังเปนการดําเนินงานตอเนื่องจากปงบประมาณ 2561 ในเรื่องการพัฒนาศักยภาพผูรับทุนรุน 5 และ
รุน 6 การพัฒนาศักยภาพครูตอเนื่องหลังสําเร็จการศึกษา และการติดตามผลการปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษาทุน
โครงการ สควค. ที่เขาปฏิบัติงานสอนในโรงเรียน รวมถึงการสรางเครือขายวิชาการของผูสําเร็จการศึกษาทุนโครงการ
สควค. และการติดตาม การพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาอยางตอเนื่อง
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อสรรหาบุคคลที่ผานเกณฑมาตรฐานการคัดเลือกเขารับทุนโครงการ สควค.
6.2 เพื่อพัฒนาและสงเสริมศักยภาพผูรับทุนใหมีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนนักเรียน
ผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
6.3 เพื่อสงเสริมใหบัณฑิต สควค. มีศักยภาพดานการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
(5) ผูรับทุนโครงการ สควค. 400 คน
(6) ผู รั บ ทุ น โครงการ สควค. ที่ ได รั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพด านการจั ด การเรีย นรูวิท ยาศาสตร คณิ ต ศาสตร
เทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ 700 คน
7.2 เชิงคุณภาพ
(1) ผูรับทุนโครงการ สควค. ที่ผานการคัดเลือกมีคุณสมบัติครบตรงตามประกาศ
(2) ผูรับทุนโครงการ สควค. มีศักยภาพดานการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี สามารถ
ใชภาษาอังกฤษในการคนควาหาความรูและชวยในการศึกษาได
8. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
9. กิจกรรมที่ดําเนินการภายในโครงการ/กิจกรรม
9.1 การพัฒนาและสงเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
10. ผลการดําเนินงาน/ความกาวหนาการดําเนินงาน
10.1 เชิงปริมาณ
อยูระหวางเตรียมการคัดเลือกนักเรียนผูมีความสามารถพิเศษเขารับทุนโครงการ สควค. และอยูระหวาง
เตรียมการพัฒนาศักยภาพดานภาอังกฤษใหกับผูรับทุนโครงการ สควค.
10.2 เชิงคุณภาพ
10.3 ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ 14.00

43

11. งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ไดรับทั้งหมด
25,000,000 บาท

ผลการใชจาย
งบประมาณ
รวม (สะสม)
2,544,905.36 บาท

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
2,544,905.36 บาท

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
-

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3
-

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4
-

แหลงงบประมาณ ไดรับจัดสรรจากรัฐ 25,000,000 บาท
12. ปญหา อุปสรรค
13. แผนที่จะดําเนินการตอไป
ดําเนินการคัดเลือกนักเรียนผูมีความสามารถพิเศษเขารับทุนโครงการ สควค. และพัฒนาศักยภาพใหกับผูรับทุน
โครงการ สควค.
14. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
ผลิตครูที่มีความรูความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร คอมพิวเตอร ในระดับปริญญาโท เพื่อสอน
วิชาฟสิกส เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร และคอมพิวเตอรใหกับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษและนักเรียนทั่วไประดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
15. ผูรายงาน นางสาววรรณทิพา เทพหลา ตําแหนง เจาหนาที่
โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1106 โทรสาร 02-392-3595 E–mail : wthep@ipst.ac.th
16. วันที่รายงาน ณ วันที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562
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1. ชื่อหนวยงาน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
2. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 61 - ธ.ค. 61  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 62 - มี.ค. 62
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 62 - มิ.ย. 62  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 62 - ก.ย. 62
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
3. ชื่อโครงการ บริหารการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (พสวท.)
4. ความสอดคลอง (โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ)
4.1 ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ
 ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรมที่สอดคลองกับความตองการ
ของการพัฒนาประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
 ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาสทางการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิตอยางทั่วถึงและเทาเทียม
 ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
 ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
4.2  แผนงานพื้นฐาน
4.3  แผนงานยุทธศาสตร
4.4 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและทั่วถึง
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ......................................................................................................)
5. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนเครื่องมือสําคัญที่จะนําพาประเทศใหหลุดพนจากกับดักของประเทศที่มี
รายไดปานกลาง และทําใหประเทศชาติอยูในภาวะที่สามารถพึงพาตนเองไดอยางยั่งยืน สามารถสรางองคความรูและ
นวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจกับนานาชาติได การพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี จึงมีความสําคัญและมีความจําเปนอยางยิ่งที่รัฐตองใหการสนับสนุน โดยเฉพาะกําลังคนดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี จึ ง มี ค วามสํ า คั ญ และมี ค วามจํ า เป น อย า งยิ่ ง ที่ รั ฐ ต อ งให ก ารสนั บ สนุ น โดยเฉพาะกํ า ลั ง คนในกลุ ม ผู มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อเปนหัวรถจักรในการฉุดลากการพัฒ นาของประเทศทั้งระบบ
สสวท. เป น หน ว ยงานหนึ่ งที่ มี บ ทบาทสํ าคั ญ ต อการพั ฒ นาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิท ยาศาสตรและ
เทคโนโลยีทั้งในรูปแบบการให ทุนการศึกษากับนักเรียนที่มีศักยภาพ มีความรัก และสนใจในวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
และการจัดกิจกรรมเสริม เพื่อพัฒนาสงเสริม และสนับสนุนใหนักเรียนที่มีศักยภาพเหลานั้น มีความพรอมที่จะเปนนักวิจัย
นักวิทยาศาสตรที่ดี มีคุณภาพ มีจิตสาธารณะ เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง หรือชี้นําการเปลี่ยนแปลงในการสรางองคความรู
รวมถึงผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพและเปนประโยชนตอสังคมในวงกวางตอไป เมื่อสําเร็จการศึกษา โดยมีกระบวนการตั้งแต
การสรรหา พัฒนา และสงเสริมศักยภาพตั้งแตเขารับทุนจนสําเร็จการศึกษาอยางครบวงจร
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6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อสรรหาและคัดเลือกบุคคลเขารับทุน พสวท. และเปนฐานกําลังคนดานวิทยาสาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ
6.2 เพื่อพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษและบุคลากรที่เกี่ยวของ เพื่อเปนนักวิจัย นักวิทยาศาสตรที่มี
คุณภาพ สามารถสรางองคความรูและผลงานที่เปนประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ
6.3 เพื่อใหมีโครงงาน บทความ และผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ มีประโยชนเผยแพรสูสาธารณชน
6.4 เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรในเครือขาย พสวท. ในการพัฒนาและสงเสริมนักเรียนทุน พสวท.
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
(1) ผูรับทุนโครงการ พสวท. 120 คน (ระดับมัธยมศึกษา 40 คน และระดับปริญญาตรี 80 คน)
(2) ผู รั บ ทุ น โครงการ พสวท.. ที่ ได รั บ การพั ฒ นาศั กยภาพดานการจัดการเรีย นรูวิท ยาศาสตร คณิ ตศาสตร
เทคโนโลยี 1,200 คน
7.2 เชิงคุณภาพ
(1) ผู มี ค วามสามารถพิ เศษทางวิ ท ยาศาสตร คณิ ต ศาสตร และเทคโนโลยีส ามารถสรางสรรคงานวิจั ย หรือ
โครงงานที่มีคุณภาพและไดรับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ
8. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
9. กิจกรรมที่ดําเนินการภายในโครงการ / กิจกรรม
9.1 การสรรหา พัฒนา และวิจัยเพื่อสงเสริมศักยภาพผูรับทุน พสวท. และการสรางความเขมแข็งเครือขาย พสวท.
10. ผลการดําเนินงาน/ความกาวหนาการดําเนินงาน
10.1 เชิงปริมาณ
อยูระหวางเตรียมการคัดเลือกนักเรียนผูมีความสามารถพิเศษเขารับทุนโครงการ พสวท. และพัฒนาศักยภาพดาน
ใหกับผูรับทุนโครงการ พสวท. “ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องตน ระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 และ 5” จํานวน 90 คน
10.2 เชิงคุณภาพ
ผูรับทุนโครงการ พสวท. ระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 และ 5 มีความรูเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยเบื้องตนมากขึ้น
10.3 ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ 17.00
11. งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ไดรับทั้งหมด
51,800,000 บาท

ผลการใชจา ย
ผลการใชจา ย
ผลการใชจา ย
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
รวม (สะสม)
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
18,397,276.09 บาท 18,397,276.09 บาท -

แหลงงบประมาณ ไดรบั จัดสรรจากรัฐ 51,800,000 บาท
12. ปญหา อุปสรรค
-
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ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3
-

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4
-

13. แผนที่จะดําเนินการตอไป
คัดเลือกนักเรียนผูมีความสามารถพิเศษเขารับทุนโครงการ พสวท. และพัฒนาศักยภาพดานใหกับผูรับทุน
โครงการ พสวท.
14. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
ผลิตผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สําหรับศึกษา วิจัย ประดิษฐ คิดคน และเผยแพร
ผลงานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่เปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ
15. ผูรายงาน นางสาววรรณทิพา เทพหลา ตําแหนง เจาหนาที่
โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1106 โทรสาร 02-392-3595 E–mail : wthep@ipst.ac.th
16. วันที่รายงาน ณ วันที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562
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1. ชื่อหนวยงาน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
2. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 61 - ธ.ค. 61  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 62 - มี.ค. 62
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 62 - มิ.ย. 62  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 62 - ก.ย. 62
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
3. ชื่อโครงการ โอลิมปกวิชาการ
4. ความสอดคลอง (โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ)
4.1 ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ
 ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรมที่สอดคลองกับความตองการ
ของการพัฒนาประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
 ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาสทางการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิตอยางทั่วถึงและเทาเทียม
 ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
 ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
4.2  แผนงานพื้นฐาน
4.3  แผนงานยุทธศาสตร
4.4 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและทั่วถึง
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ......................................................................................................)
5. หลักการและเหตุผล
ความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนหนึ่งในดัชนีชี้วัดความเจริญของแตละประเทศ ซึ่งเกิดจาก
ความรูความสามารถของนักวิทยาศาสตรที่ไดวิจัยและพัฒ นาเทคโนโลยีที่สรางสรรค และเป นประโยชนตอมนุษยชาติ
การกระตุนใหเยาวชนของชาติสนใจการเรียนรูทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรอยางจริงจัง จึงเปนขั้นตอนสําคัญที่จะ
นําไปสูการสรางนักวิทยาศาสตร ผูเปนทรัพยากรบุคคลที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศ ดังนั้นจึงไดจัดใหมี
โครงการจัดสงผูแทนประเทศไทยไปแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ ซึ่งเริ่มดําเนินการตั้งแตป
พ.ศ. 2532 และเปนโครงการที่ชวยสงเสริมการสรางบรรยากาศการเรียนการสอนคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรไดอยาง
กวางขวาง อีกทั้งยังเป นสวนหนึ่งในการผลักดันใหเยาวชนไทยที่มีความตั้งใจศึกษาคณิ ตศาสตรและวิทยาศาสตร ไดมี
โอกาสแสดงความสามารถเต็ ม ตามศั ก ยภาพของตนเอง นอกจากนี้ ผู แ ทนประเทศที่ ไปเข าร ว มแข งขั น ยั งมี โอกาส
แลกเปลี่ยนประสบการณกับผูแทนจากประเทศตางๆ ทั่วโลก คณะอาจารยไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนการจัดหลักสูตรและ
เนื้อหาการสอนวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยนานาประเทศ อันจะเปนการสรางความสัมพันธ
ที่ดีอยางตอเนื่องถึงอนาคต ดังนั้น ผูแทนประเทศไทยที่เขารวมการแขงขัน รวมถึงนักเรียนที่ผานกิจกรรมการเรียนการ
สอนในคายโอลิมปก ณ สสวท. จะไดรับโอกาสในการเรียนรูทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และประสบการณเขารวมแขงขัน
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ทางวิชาการในเวทีระดับ โลก และจะเปน กําลั งสําคัญสําหรับ โรงเรียน ครู อาจารย และเพื่ อนนั กเรียนดวยกัน รวมทั้ ง
สามารถสอนเพื่อนในสถานศึกษาของตน ใหมีความรูความสามารถดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีไดอีกดวย
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อกระตุนใหเกิดบรรยากาศทางวิชาการ อันจะสงเสริมการเรียนการสอนคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ใหเปนที่
สนใจของเยาวชน ซึ่ งจะนํ าไปสู การปรับ ปรุงระบบการเรียนการสอน ตลอดจนการวัดผลใหเหมาะสมและมี
มาตรฐานเทียบเทากับประเทศที่พัฒนาแลว
6.2 เพื่อสงเสริมและเปดโอกาสใหเยาวชนไดแสดงความสามารถดานวิชาการและพัฒนาภูมิปญญาของตนใหสูงยิ่ง ๆ ขึ้น
โดยการเขารวมแขงขันกับเยาวชนที่มีความสามารถจากนานาชาติ
6.3 เพื่อสงเสริมและสรางสัมพันธไมตรี ความเขาใจ พรอมกับแลกเปลี่ยนประสบการณ ความรู ความคิดเห็นระหวาง
ครูและนักเรียนไทยกับครูและนักเรียนจากนานาชาติ
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
(1) นักเรียนเขาอบรมวิชาการของ สสวท. ไมนอยกวา 200 คน
(2) ผูแทนประเทศไทยเขารวมแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ 35 คน (คณิตศาสตร 6 คน
คอมพิวเตอร 4 คน เคมี 4 คน ชีววิทยา 4 คน ฟสิกส 8 คน วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ 4 คน และดารา
ศาสตรและฟสิกสดาราศาสตร 5 คน)
(3) นักเรียนเขารวมกิจกรรมจิตอาสานักเรียนทุนโอลิมปกวิชาการฯ 100 คน
(4) ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากศูนยโรงเรียนโอลิมปกวิชาการ คาย 1 สอวน. เขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ
สําหรับครูผูสอนวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 200 คน
7.2 เชิงคุณภาพ
(1) นักเรียนที่มีความตั้งใจและสนใจศึกษาดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีมากขึ้น
(2) นักเรียนที่ไดรับคั ดเลือกเป นผูแทนประเทศไทยมีศักยภาพทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
ตามมาตรฐานสากล
(3) ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผานการอบรมและสามารถจัดการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนามาตรฐานการศึกษาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ใหไดระดับมาตรฐานสากล
(4) นักเรียนโอลิมปกไดรับแรงบันดาลใจใหสนใจและรักอาชีพในดานวิทยาศาสตรเพิ่มมากขึ้น
8. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
9. กิจกรรมที่ดําเนินการภายในโครงการ / กิจกรรม
9.1 การพัฒนานักเรียนและจัดสงผูแทนประเทศไทยไปแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ
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10. ผลการดําเนินงาน/ความกาวหนาการดําเนินงาน
10.1 เชิงปริมาณ
อยูระหวางอบรมนักเรียนวิชาคณิตศาสตร คอมพิวเตอร เคมี และฟสิกส 137 คน เพื่อคัดเลือกเปนผูแ ทนประเทศ
ไทยไปแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ
10.2 เชิงคุณภาพ
10.3 ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ 11.00
11. งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ไดรับทั้งหมด
17,500,000 บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
รวม (สะสม)
2,581,726.73 บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
2,581,726.73 บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
-

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3
-

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4
-

แหลงงบประมาณ ไดรับจัดสรรจากรัฐ 17,500,000 บาท
12. ปญหา อุปสรรค
13. แผนที่จะดําเนินการตอไป
ดําเนินการอบรมนักเรียน เพื่อคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทยไปแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตรโอลิมปก
ระหวางประเทศ และจัดสงผูแทนประเทศไทยไปแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ
14. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
เกิดบรรยากาศทางวิชาการ อันจะสงเสริมการเรียนการสอนคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ใหเปนที่สนใจของ
เยาวชน ซึ่งจะนําไปสูการปรับปรุงระบบการเรียนการสอน ตลอดจนการวัดผลใหเหมาะสมและมีมาตรฐานเทียบเทากับ
ประเทศที่พัฒนาแลว
15. ผูรายงาน นางสาววรรณทิพา เทพหลา ตําแหนง เจาหนาที่
โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1106 โทรสาร 02-392-3595 E–mail : wthep@ipst.ac.th
16. วันที่รายงาน ณ วันที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562
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1. ชื่อหนวยงาน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
2. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 61 - ธ.ค. 61  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 62 - มี.ค. 62
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 62 - มิ.ย. 62  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 62 - ก.ย. 62
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
3. ชื่อโครงการ พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
4. ความสอดคลอง (โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ)
4.1 ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ
 ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรมที่สอดคลองกับความตองการ
ของการพัฒนาประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
 ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาสทางการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิตอยางทั่วถึงและเทาเทียม
 ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
 ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
4.2  แผนงานพื้นฐาน
4.3  แผนงานยุทธศาสตร
4.4 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและทั่วถึง
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ......................................................................................................)
5. หลักการและเหตุผล
กําลังคนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีเปนสิ่งบงบอกถึงระดับความเจริญของประเทศ การคนหา
และพัฒนาเด็กและเยาวชนผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรใหเต็มตามศักยภาพของแตละบุคคล
ควบคูไปกับการพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตร คณิตสาสตร และเทคโนโลยีจะทําใหประเทศไทยไดกลุมผูนําทางความคิด
ในการพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีที่เปนประโยชนตอประเทศชาติในเวลาที่รวดเร็ว รวมทั้งเปนการกระตุนใหเด็กและ
เยาวชนทั่วไปเขาใจและเห็นความสําคัญของการคิดคน ประยุกต และพัฒนาองคความรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยีอยางชัดเจน อันเปนผลใหเด็กและเยาวชนทั่วไปเกิดจินตนาการที่สามารถสานตอการพัฒนาในดานดังกลาว
ออกไปอีกระดับหนึ่ง ซึ่งจะทําใหประเทศไทยมีโอกาสและแนวทางกาวสูความเปนเลิศเทียบเทาระดับสากลไดในอนาคต
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อสรรหาผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
6.2 เพื่อสงเสริมนักเรียนผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรได
6.3 เพื่อสรางบรรยากาศใหนักเรียนสนใจการเรียนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมากขึ้น
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6.4 เพื่อพัฒนาและขยายผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร สําหรับนักเรียนผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
(1) นักเรียนไดรับการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 4,000 คน
(2) ครูผูสอนนักเรียนที่มีอัจฉริยภาพดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 120 คน
(3) โรงเรียนศูนยพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร สามารถพัฒนานักเรียนที่มีอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรตามเกณฑมาตรฐานสากล 30 แหง
7.2 เชิงคุณภาพ
(1) นักเรียนที่ไดรับการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานสากล
(2) ครูสามารถจัดการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนที่มีอัจฉริยภาพดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ตามเกณฑ
มาตรฐานสากล
(3) โรงเรี ยนศู นย พั ฒ นาอั จฉริ ยภาพทางวิ ทยาศาสตร และคณิ ตศาสตร ที่ เป นที่ ซึ่ งสามารถพั ฒ นานั กเรี ยนที่ มี
อัจฉริยภาพทางวิทยาสาสตรและคณิตศาสตรตามเกณฑมาตรฐานสากล
8. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
9. กิจกรรมที่ดําเนินการภายในโครงการ / กิจกรรม
9.1 การพัฒนาและขยายผลอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร สําหรับเยาวชน
10. ผลการดําเนินงาน/ความกาวหนาการดําเนินงาน
10.1 เชิงปริมาณ
ดําเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ระดับประถมศึกษาปที่ 3 และ
6 เขาโครงการพัฒ นาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิ ตศาสตร ประจําปการศึกษา 2561 จํานวน 4,588 คน จาก
นักเรียนทั่วประเทศที่สมัครสอบ
10.2 เชิงคุณภาพ
10.3 ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ 25.00
11. งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ไดรับทั้งหมด
25,566,900 บาท

แหลงงบประมาณ
12. ปญหา อุปสรรค
-

ผลการใชจาย
งบประมาณ
รวม (สะสม)
10,778,260.51 บาท

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
10,778,260.51 บาท

ไดรับจัดสรรจากรัฐ 25,566,900 บาท
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ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
-

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3
-

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4
-

13. แผนที่จะดําเนินการตอไป
ดําเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ระดับประถมศึกษาปที่ 3
และ 6 เขาโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ประจําปการศึกษา 2561 รอบที่ 2 และมอบ
เหรียญรางวัล รวมทั้งจัดคายวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรใหกับนักเรียนที่ผานการคัดเลือกรอบที่ 2
14. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
15. ผูรายงาน นางสาววรรณทิพา เทพหลา ตําแหนง เจาหนาที่
โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1106 โทรสาร 02-392-3595 E–mail : wthep@ipst.ac.th
16. วันที่รายงาน ณ วันที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562
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1. ชื่อหนวยงาน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
2. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 61 - ธ.ค. 61  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 62 - มี.ค. 62
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 62 - มิ.ย. 62  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 62 - ก.ย. 62
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
3. ชื่อโครงการ ขยายฐานการพัฒนาผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสูแผนการพัฒนากําลังคน
ตามนโยบายประเทศไทย 4.0
4. ความสอดคลอง (โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ)
4.1 ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ
 ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรมที่สอดคลองกับความตองการ
ของการพัฒนาประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
 ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาสทางการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิตอยางทั่วถึงและเทาเทียม
 ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
 ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
4.2  แผนงานพื้นฐาน
4.3  แผนงานยุทธศาสตร
4.4 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและทั่วถึง
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ......................................................................................................)
5. หลักการและเหตุผล
การดําเนินงานของทุนพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.)
ถือวาเปนตนแบบของการพัฒนาผูมีความสามารถพิเศษ การขยายผลจึงเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหศักยภาพของผูมีความสามารถ
พิเศษทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดมีโอกาสเบงบานอยางทั่วถึง รวมถึงครูผูสอนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ของประเทศไทยไดมีโอกาสพัฒนาความรูความสามารถ สามารถสอนนักเรียนผูมีความสามารถพิเศษใหมีทั้งความสามารถ
ทางวิชาการ และทักษะการคิด การขยายฐานผูมีความสามารถพิเศษเปนสิ่งจําเปนในการสรางฐานกําลังคนสําหรับการ
พัฒนาประเทศ
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่ อกระตุนและสงเสริมให เกิดเวที การแขงขันทางวิชาการและการนําเสนอผลงาน พรอมทั้งเวที ทางวิชาการ
ภายในประเทศใหนักเรียนไดแสดงศักยภาพอยางเต็มความสามารถทุกระดับ
6.2 เพื่อสงเสริมและสนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษใหไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ
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6.3 เพื่อพัฒนาและสงเสริมศักยภาพบุคลากรในสถานศึกษา ใหสามารถจัดหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนสําหรับ
ผูมีความสามารถพิเศษตั้งแตระดับมัธยมศึกษาตอนตน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอยางเปนระบบ
6.4 เพื่ อพั ฒ นานั กเรียนที่มีศักยภาพสูง ให เกิดการสงตอเนื่องอยางเปน ระบบ ตั้งแตระดั บมัธยมศึกษาตอนตน สู
แผนพัฒนากาลังคนของประเทศในอนาคต
6.5 เพื่อขยายฐานการพัฒ นาผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิ ตศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใหครอบคลุมกลุมเปาหมายยิ่งขึ้น
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
(1) นักเรียนที่ ไดรับ การพั ฒ นาศักยภาพและสงเสริมเข ารวมกิจ กรรมทางวิชาการในเวทีน านาชาติ และเที ย บ
มาตรฐานนานาชาติ ทั้งในประเทศและตางประเทศ ไมนอยกวา 300 คน
(2) ผูบริหารและครูผูสอนในสถานศึกษาที่จัดทําหองเรียนพิเศษ เขารับการอบรมไมนอยกวา 200 คน
7.2 เชิงคุณภาพ
(1) ผูบริหารและครูผูสอนในสถานศึกษาที่จัดทําหองเรียนพิเศษฯ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
(2) นักเรียนในโครงการที่ไดรับการสงเสริมมีศักยภาพเทียบมาตรฐานสากล
8. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
9. กิจกรรมที่ดําเนินการภายในโครงการ/กิจกรรม
9.1 การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนผูมีความสามารถพิเศษ และครูผูสอนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีของประเทศไทย
9.2 การเสริมศักยภาพวิชาการของ สสวท. เพื่อยกระดับการศึกษาดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
10. ผลการดําเนินงาน/ความกาวหนาการดําเนินงาน
10.1 เชิงปริมาณ
อยูระหวางดําเนินการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเปนผูแทนประเทศไทยไปแขงขันฟสิกสสัประยุทธระดับนานาชาติ
(International Young Physicists’ Tournament: IYPT)
10.2 เชิงคุณภาพ
10.3 ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ 13.50
11. งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ไดรับทั้งหมด
13,710,900 บาท

ผลการใชจาย
งบประมาณ
รวม (สะสม)
2,410,243.15 บาท

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
2,410,243.15 บาท

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
-

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3
-

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4
-

แหลงงบประมาณ ไดรับจัดสรรจากรัฐ 9,480,900 บาท และเงินกองทุนสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4,230,000 บาท
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12. ปญหา อุปสรรค
13. แผนที่จะดําเนินการตอไป
พัฒนาศักยภาพนักเรียนผูมีความสามารถพิเศษ และครูผูสอนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
14. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
ขยายฐานผูมีความสามารถพิเศษเปนสิ่งจําเปนในการสรางฐานกําลังคนสําหรับการพัฒนาประเทศ
15. ผูรายงาน นางสาววรรณทิพา เทพหลา ตําแหนง เจาหนาที่
โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1106 โทรสาร 02-392-3595 E–mail : wthep@ipst.ac.th
16. วันที่รายงาน ณ วันที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562
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1. ชื่อหนวยงาน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
2. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 61 - ธ.ค. 61  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 62 - มี.ค. 62
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 62 - มิ.ย. 62  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 62 - ก.ย. 62
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
3. ชื่อโครงการ ทุนสนับสนุนการศึกษานักเรียน นักศึกษาและครู เพื่อพัฒนาใหเปนผูมีความสามารถพิเศษดาน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี และตอบสนองตอความตองการของประเทศและหนวยงานที่เกี่ยวของ
4. ความสอดคลอง (โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ)
4.1 ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ
 ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรมที่สอดคลองกับความตองการ
ของการพัฒนาประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
 ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาสทางการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิตอยางทั่วถึงและเทาเทียม
 ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
 ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
4.2  แผนงานพื้นฐาน
4.3  แผนงานยุทธศาสตร
4.4 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและทั่วถึง
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ......................................................................................................)
5. หลักการและเหตุผล
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนพื้นฐานของการพัฒนาและเปนปจจัยสําคัญในกระบวนการพัฒนาประเทศ ผนวก
กับการปรับเปลี่ยนกลยุทธของรัฐบาล โดยมุงเนนให “คน” เปนศูนยกลางของการพัฒนา ซึ่งเปนชวงเวลาที่ประเทศไทย
อยู ในภาวะขาดแคลนบุ คลากรทางวิ ทยาศาสตร นั กวิทยาศาสตร/นัก วิจัย เป น จํ านวนมาก ดั งนั้ น ภาระในการสราง
นักวิทยาศาสตร/นักวิจัย ทั้งดานปริมาณและคุณภาพ จึงเปนความจําเปนและเปนความตองการของประเทศ ซึ่งรัฐบาลได
เล็ งเห็ น ความสําคั ญ ดั งกล าวและไดส นั บ สนุ น ใหส ถาบัน สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(สสวท.) ดําเนิ น
โครงการพัฒ นาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(พสวท.) ตามมติคณะรัฐมนตรี
วัน ที่ 6 มีนาคม 2527 ซึ่ งโครงการ พสวท. มี เป าหมายมุงเน นการผลิตนักวิทยาศาสตรและนักวิจัยที่ มีศักยภาพสูง มี
ความรูความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อสนองความตองการเรงดวนของประเทศ สําหรับการวิจัย
ทางวิ ทยาศาสตร และเทคโนโลยีในสาขาที่ เป น ความต องการของประเทศและสาขาที่ ขาดแคลน ซึ่ งจะเป น กํ าลั งของ
ประเทศและในการศึกษาวิจัยการประดิษฐคิดคนผลงานทางวิทยาศาสตร ตลอดจนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่จะสงผล
ถึงการเสริมสรางศักยภาพในการแข งขัน ของประเทศในเวที โลก ประกอบกับ โครงการโอลิ มป กวิชาการ อยูในความ
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รับผิดชอบของ สสวท. โดยในปงบประมาณ 2544 เปนตนมา รัฐบาลไดจัดสรรงบประมาณใหเปนทุนการศึกษาแกผูแทน
ประเทศไทยทุกคน เพื่อไปศึกษาตอตางประเทศในสาขาวิชาที่เปนผูแทนประเทศไทย ตั้งแตระดับปริญญาตรีถึงระดับหลัง
ปริญญาเอก และในป พ.ศ. 2553 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตชื่อ
ทุน การศึกษาผูแทนประเทศไทยวา “ทุ น โอลิ มป กวิ ชาการ สมเด็ จพระเจ าพี่ น างเธอ เจาฟากัล ยาณิ วัฒ นา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร” ตั้งแตวันที่ 23 มกราคม 2553 เปนตนมา สําหรับการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหไดรับการพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ จําเปนตอง มีครูที่มีความรู ความสามารถสูง
เพื่อสอนผูมีความสามารถพิเศษเหลานี้ในโครงการตางๆ ทั่วประเทศ อาทิ เชน โครงการ พสวท. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย โครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร เปนตน สสวท. จึงไดจัดทําโครงการ
สงเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิ ตศาสตร (สควค.) เพื่อผลิตครูสอนวิชาฟสิกส เคมี
ชีววิทยา คณิตศาสตร และคอมพิวเตอร ที่มีความรู ความสามารถสูง เปนผูนําทางวิชาการของโรงเรียน เปนกําลังสําคัญใน
การพัฒนาและยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนในสาขาวิชาดังกลาว และเปนสวนหนึ่งของการแกปญหา การขาดแคลน
ครูสอนวิชาฟสิกส เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตรและคอมพิวเตอร ทั้งในดานคุณภาพและปริมาณนักเรียน นักศึกษาและครู
เปนทรัพยากรหลักดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ที่สามารถจะขับเคลื่อนประเทศไปสูความกาวหนาในดาน
ดังกลาว การใหทุนสนับสนุนการศึกษาเพื่อตอบสนองตอความตองการของประเทศและหนวยงานที่เกี่ยวของ จึงมีบทบาท
ที่สําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศ เพราะการศึกษาคือ รากฐานของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ซึ่งจะนําพาประเทศ
ไปสูความเจริญกาวหนาทัดเทียมนานาชาติ
สสวท. จึงดําเนินการใหทุนสนับสนุนการศึกษาแกนักเรียนและนักศึกษา จํานวน 3 ประเภท คือ ทุนโครงการ
พสวท. ทุ น โครงการโอลิ ม ป ก วิ ช าการ และ ทุ น โครงการ สควค. โดยเน น การสรรหาผู มี ศั ก ยภาพเข าร ว มโครงการ
เพื่อพัฒนาใหเปนทรัพยากรบุคคลที่มีคาของประเทศในดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อศึกษาตอเนื่อง
อยางเต็มตามศักยภาพ เปนรายบุคคล และสูอาชีพเปนนักวิทยาศาสตร เปนนักวิจัยและครูวิทยาศาสตร คณิ ตศาสตร
และเทคโนโลยี ซึ่งเปนสาขาสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศตอไป
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อสงเสริม สนับสนุนทุนการศึกษา สําหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาโครงการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (พสวท.)
6.2 เพื่อสงเสริม สนับสนุนทุนการศึกษา สําหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาโครงการโอลิมปกวิชาการ
6.3 เพื่อสงเสริม สนับสนุนทุนการศึกษา สําหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา โครงการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (สควค.)
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
(1) ผูรับทุนพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี (พสวท.) 1,804 คน
(2) ผูรับทุนโอลิมปกวิชาการสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิ วัฒ นา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
สําหรับผูแทนประเทศไทยที่เขารวมการแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ 250 คน
(3) ผูรับทุนสงเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร (สควค.) 325 คน
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7.2 เชิงคุณภาพ
(1) ผูรับทุนการศึกษาไดรับการพัฒนาและสงเสริมอยางเต็มตามศักยภาพ สามารถสําเร็จการศึกษาไดตามกําหนด
8. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
9. กิจกรรมที่ดําเนินการภายในโครงการ / กิจกรรม
9.1 ทุนการศึกษา สําหรับนักเรียน นักศึกษาและครู เพื่อพัฒนาใหเปนผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยี
10. ผลการดําเนินงาน/ความกาวหนาการดําเนินงาน
10.1 เชิงปริมาณ
สนั บสนุ นทุ นการศึ กษาให ผูมี ความสามารถพิ เศษดานวิท ยาศาสตร คณิ ต ศาสตร และเทคโนโลยี 1,215 คน
ประกอบดวย
(1) ทุนพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) 677 คน
(2) ทุนสงเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (ทุน สควค.) 350 คน
(3) ทุนโอลิมปกวิชาการสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
(ทุนโอลิมปกวิชาการ) 188 คน
10.2 เชิงคุณภาพ
10.3 ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ 31.00
11. งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ไดรับทั้งหมด

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม(สะสม)

1,000,000,000 บาท

522,716,670.14 บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
522,716,670.14 บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
-

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3
-

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4
-

แหลงงบประมาณ ไดรับจัดสรรจากรัฐ 519,591,900 บาท และเงินกองทุนสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
480,408,100 บาท
12. ปญหา อุปสรรค
13. แผนที่จะดําเนินการตอไป
สนับสนุนทุนการศึกษาใหผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
14. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
สรางนักวิทยาศาสตร นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ซึ่งเปนทรัพยากรที่สําคัญอยางยิ่ง
ตอการพัฒนาประเทศ
15. ผูรายงาน นางสาววรรณทิพา เทพหลา ตําแหนง เจาหนาที่
โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1106 โทรสาร 02-392-3595 E–mail : wthep@ipst.ac.th
16. วันที่รายงาน ณ วันที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562
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1. ชื่อหนวยงาน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
2. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 61 - ธ.ค. 61  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 62 - มี.ค. 62
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 62 - มิ.ย. 62  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 62 - ก.ย. 62
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
3. ชื่อโครงการ ประชาสัมพันธเชิงรุกเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในการทํางานของ สสวท. และสรางความตระหนักรู
ทางดานวิทยาศาสตร
4. ความสอดคลอง (โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ)
4.1 ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ
 ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรมที่สอดคลองกับความตองการ
ของการพัฒนาประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
 ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาสทางการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิตอยางทั่วถึงและเทาเทียม
 ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
 ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
4.2  แผนงานพื้นฐาน
4.3  แผนงานยุทธศาสตร
4.4 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและทั่วถึง
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ......................................................................................................)
5. หลักการและเหตุผล
สสวท. เปนองคกรหลักในการวิจัยพัฒนาหลักสูตร สื่อการเรียนรู การประเมิน การพัฒนาครู และสงเสริมการพัฒนา
ผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ซึ่งการดําเนินงานของ สสวท. ความสําคัญตอการ
ผลักดันประเทศไทยเขาสูการเปนประเทศที่สรางฐานรายไดจากนวัตกรรมเปนอยางสูง ดังนั้นจึงเปนความจําเปนที่ สสวท.
จะเปนที่ยอมรับในการเปนผูนําดานการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ตอทั้งผูที่ใชผลผลิตของ สสวท.
และประชาชนในวงกวาง เพื่อสรางความตระหนักรูเกี่ยวกับผลงาน ผลผลิตตางๆ ของ สสวท. รวมทั้งกิจกรรมตาง ๆ ที่ สสวท.
ไดวิจัยและพัฒนาขึ้น และสรางผลกระทบเชิงบวกดานการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีตอเยาวชน
ใหเกิดความสนใจใฝรู และตระหนักถึงความสําคัญตอการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้ง
การสรางความผูกพันแบรนดของ สสวท. ของผูรับสื่อ ใหคุนชินกับผลิตภัณฑ บริการและองคความรูที่ สสวท. มีอยู
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อสรางแรงจูงใจใหเกิดความตระหนักรูในกระบวนการเรียนการสอนทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
ผานกิจกรรมในรูปแบบภาพยนตรวิทยาศาสตรและนิทรรศการ
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6.2 เพื่อจัดทํานิตยสารในรูปแบบสิ่งพิมพและดิจิทัลเผยแพร สงเสริมความรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
ใหแกครู อาจารย นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาและผูสนใจทั่วไป
6.3 เพื่อสงเสริมภาพลักษณที่ดีของ สสวท. ในการเปนผูนําการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
ในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน
6.4 เพื่อการเขาถึงกลุมเปาหมายของ สสวท. ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และประชาชนทั่วไปในการสราง
การตระหนักรูถึงผลงานในดานตาง ๆ ของ สสวท. อยางทั่วถึง
6.5 เพื่อการเขาถึงกลุมเปาหมายของ สสวท. ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และประชาชนทั่วไปในดาน
ขอมูลขาวสารและกิจกรรมตางๆ ของ สสวท. อยางถูกตองและทั่วถึง
6.6 สรางความผูกพันกับแบรนด ผลิตภัณฑ บริการ และองคความรูตางๆ ของ สสวท. (Brand engagement)
6.7 เพื่อสรางภาพลักษณที่ดีของ สสวท. และสรางเสริมเครือขายความรวมมือทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภายในประเทศ
และนานาชาติในการสงเสริมการดําเนินงานของ สสวท.
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
(1) สื่อประชาสั มพั นธ ในการส งเสริมภาพลั กษณ สสวท. ในการเป น ผูนํ าดานการเรียนการสอนวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 1,500 ชิ้น
(2) ผูเขาชมงานเทศกาลภาพยนตรวิทยาศาสตรเพื่อการเรียนรู ครั้งที่ 14 จํานวน 280,000 คน
(3) ผูเ ขารวมกิจกรรมในรูปแบบนิทรรศการเผยแพรผลงานของ สสวท. 36,500 คน
7.2 เชิงคุณภาพ
(1) การตระหนักรูเกี่ยวกับความสําคัญของการเรียนการสอนวิทยาศาสตรทั้งในและนอกโรงเรียนสูงมากขึ้น
(2) เยาวชนไทยตระหนักและเห็นคุณคาของการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี และสามารถ
นําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
8. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
9. กิจกรรมที่ดําเนินการภายในโครงการ / กิจกรรม
9.1 การสงเสริมภาพลักษณ สสวท. ในการเปนผูนําดานการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
9.2 การสรางความตระหนักและเผยแพรผลงานของ สสวท.
10. ผลการดําเนินงาน/ความกาวหนาการดําเนินงาน
10.1 เชิงปริมาณ
ดําเนินการจัดทําสื่อประชาสัมพันธเพื่อเปนการสงเสริมภาพลักษณ สสวท. ในการเปนผูนําดานการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีกวา 270 ชิ้น และจัดงานเทศกาลภาพยนตรวิทยาศาสตรเพื่อการเรียนรู ครั้งที่ 14
ภายใตหัวขอ “การปฏิวัติทางอาหาร” (The Food Revolution) ซึ่งมีภาพยนตรวิทยาศาสตร จํานวน 21 เรื่อง จาก 8 ประเทศ
จัดฉายที่ศูนยฉายทั้งกรุงเทพฯ และศูนยภูมิภาค ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา 19 แหงทั่วประเทศ โดยมีผูเขารวมงาน
กวา 567,000 คน รวมทั้งจัดนิทรรศการและกิจกรรมทางวิชาการเพื่อเปนการสงเสริมและกระตุนความสนใจในการเรียนรู
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี โดยมีผูเขารวมงาน 27,000 คน
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10.2 เชิงคุณภาพ
ผลงานของ สสวท. ไดรับการเผยแพรและเขาถึงประชาชนทั่วไป
10.3 ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ 39.50
11. งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ไดรับทั้งหมด
14,641,350 บาท

ผลการใชจาย
งบประมาณ
รวม (สะสม)
7,145,354.41 บาท

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
7,145,354.41 บาท

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
-

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3
-

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4
-

แหลงงบประมาณ ไดรบั จัดสรรจากรัฐ 11,333,700 บาท และเงินกองทุนสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3,307,650 บาท
12. ปญหา อุปสรรค
13. แผนที่จะดําเนินการตอไป
ดําเนินการสงเสริมภาพลักษณ สสวท. ในการเปนผูนําดานการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
เทคโนโลยีและสรางความตระหนักและเผยแพรผลงานของ สสวท. ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
14. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
เยาวชนเกิดความสนใจใฝรู และตระหนักถึงความสําคัญตอการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
เทคโนโลยี
15. ผูรายงาน นางสาววรรณทิพา เทพหลา ตําแหนง เจาหนาที่
โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1106 โทรสาร 02-392-3595 E–mail : wthep@ipst.ac.th
16. วันที่รายงาน ณ วันที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562
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1. ชื่อหนวยงาน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
2. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 61 - ธ.ค. 61  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 62 - มี.ค. 62
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 62 - มิ.ย. 62  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 62 - ก.ย. 62
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
3. ชื่อโครงการ พัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5 ป) อยางมีคุณภาพ ดวยการจัดประสบการณเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย
4. ความสอดคลอง (โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ)
4.1 ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ
 ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรมที่สอดคลองกับความตองการ
ของการพัฒนาประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
 ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาสทางการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิตอยางทั่วถึงและเทาเทียม
 ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
 ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
4.2  แผนงานพื้นฐาน
4.3  แผนงานยุทธศาสตร
4.4 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและทั่วถึง
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ......................................................................................................)
5. หลักการและเหตุผล
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 ไดมีการกําหนดยุทธศาสตรเกี่ยวกับการเสริมสรางและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยเปนยุทธศาสตรแรก ซึ่งมีจะรบเปาหมายใหคนไทยทุกกลุมวัยมีทักษะและความรูความสามารถ
ที่เปนฐานในการพัฒนาประเทศ โดยหนึ่งในแนวทางการพัฒนาที่สําคัญที่ไดถูกระบุไว คือ การสงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีการ
พัฒนาทักษะสมอง และทักษะทางสังคมที่เหมาะสม แตอยางไรก็ตามในปจจุบันพบวา ครูปฐมวัยยังตองการการพัฒนา
ศักยภาพในการจัดประสบการณเรียนรู เพื่อสงเสริมทักษะสมองของเด็กปฐมวัยอยางเหมาะสม สถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ไดทําการวิจัยและพัฒนาแนวทางการจัดประสบการณเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัยมาอยางตอเนื่อง ซึ่งสามารถสงเสริมการพัฒนาการดานสติปญญาของเด็กปฐมวัย
ไดอยางมีประสิทธิภาพ เหมาะสมตามวัย เปนการปูพื้นฐานทักษะในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู
ตลอดชี วิต และปลู กฝ งให เด็กมี เจตคติที่ดีตอวิ ทยาศาสตร คณิ ตศาสตร และเทคโนโลยี อัน จะสงผลใหเด็กสนใจ ใฝรู
และประกอบอาชีพดานนี้ตอไปในอนาคต สสวท. จึงเสนอโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5 ป) อยางมีคุณภาพ ดวยการ
จัดประสบการณ เรีย นรูวิทยาศาสตร คณิ ต ศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึ กษาในระดับ ปฐมวัย ตามแผนบู รณาการ
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การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต โดยเปนการพัฒนาครูปฐมวัยในสังกัด สพฐ. ทั่วประเทศ อยางเปนระบบ
ผานเครือขายความรวมมือ และระบบการอบรมทางไกล ซึ่ง สสวท. จะจัดใหมีศูนยอบรมทางไกลในทุกเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาทั่วประเทศ จํานวน 183 ศูนยการอบรม และอบรมพัฒนาศักยภาพทีมวิทยากรประจําศูนยอบรมโดยตรง
โดยแตละทีมประกอบดวย ศึกษานิเทศกปฐมวัย 1 คน ผูบ ริหารสถานศึกษา 2 คน และครูปฐมวัย 4 คนที่มีศักยภาพ
ซึ่งเปนตัวแทนจากเขตพื้นที่การศึกษา มาทําหนาที่รวมกับ สสวท. ในการดําเนินการจัดอบรมขยายผลผานระบบทางไกล
ใหกับผูบริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยจากโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 10 โรงเรียน
ตอเขตพื้นที่การศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 5 โรงเรียนตอเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งสิ้น
2,745 โรงเรียน ครูปฐมวัยที่เขารวมในโครงการจะไดรับการอบรมเชิงปฏิบัติการอยางตอเนื่องอยางนอย 2 รอบการอบรม
ตอหนึ่งหลักสูตร โดยแบงเปนการอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และหลักสูตร
สะเต็มศึกษาและเทคโนโลยี ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และจะมีการนิเทศและติดตามผลการประยุกตใชในชั้นเรียน
ภายในสถานศึกษาทุกรอบของการอบรมโดยผูบริหารสถานศึกษา รวมทั้งนําผลการดําเนินงานและปญหาอุปสรรคตาง ๆ
มารวมสะทอนในการอบรมครั้งถัดไป นอกจากนี้ สสวท. ยังสนั บสนุน เอกสารประกอบหลักสูตรพรอมตัวอยางสื่อการจัด
การเรียนรู เพื่อเปนแนวทางในการออกแบบหลักสูตรของสถานศึกษา และจัดประสบการณเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัยไดอยางมีคุณภาพ
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อพัฒนาทีมวิทยากรทองถิ่นประจําศูนยอบรมซึ่งประกอบดวย ศึกษานิเทศกปฐมวัย ผูบริหารสถานศึกษาและ
ครูปฐมวัยที่มีศักยภาพ ทําหนาที่รวมกับ สสวท. ในการดําเนินการจัดอบรมขยายผลใหกับผูบริหารสถานศึกษา
และครูปฐมวัยในเขตพื้นที่การศึกษา
6.2 เพื่ อ พั ฒ นาครู ป ฐมวั ย จากโรงเรี ย นในสั งกั ด สพฐ. และสั งกั ด สช. ให มี ค วามรู ค วามเข า ใจและสามารถจั ด
ประสบการณเรียนรูเทคโนโลยีและสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัยไดอยางมีคุณภาพ
6.3 เพื่ อสนั บ สนุ น เอกสารแนวทางการจัดการเรียนรูเทคโนโลยีและสะเต็ มศึกษาในระดับ ปฐมวัย ให แก โรงเรีย น
ที่ จั ด การเรี ย นการสอนระดั บ ปฐมวั ย ในสั ง กั ด สพฐ. และ สช. เพื่ อ ให ค รูใช ในการออกแบบหลั ก สู ต รของ
สถานศึกษาและจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
6.4 เพื่อสนับสนุนชุดสื่อการจัดการเรียนรูเทคโนโลยีและสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัยใหแกศูนยการอบรม เพื่อใชใน
การจัดอบรมขยายผลและใหครูปฐมวัยนําไปใชจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
(1) ศึกษานิเทศกปฐมวัย ผูบริหารสถานศึกษา และครูปฐมวัยไดรับการพัฒนาการจัดการเรียนรูเทคโนโลยีและสะเต็ม
ศึกษาในระดับปฐมวัยโดยตรงจาก สสวท. เพื่อเปนทีมวิทยากรทองถิ่นประจําศูนยการอบรมไมนอยกวา 1,200 คน
(2) ผูบ ริหารสถานศึกษาจาก 183 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั่วประเทศซึ่งประกอบดวย โรงเรียนในสังกัด สพฐ.
10 โรงเรียน/เขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัด สช. 5 โรงเรียน/เขตพื้นที่การศึกษา ไดรับการอบรม
ขยายผลผานระบบทางไกลที่ศูนยอบรมไมนอยกวา 2,700 คน
(3) ครูปฐมวัยใน 2,745 โรงเรียนไดรบั การอบรมขยายผลผานระบบทางไกลทีศ่ ูนยอบรมไมนอยกวา 18,000 คน
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7.2 เชิงคุณภาพ
(1) ครูปฐมวัยใน 2,745 โรงเรียนที่ไดรับการอบรมขยายผลผานระบบทางไกลที่ศูนยอบรม มีความรูความเขาใจ
และสามารถจัดประสบการณเรียนรูเทคโนโลยีและสะเต็มศึกษา ในระดับปฐมวัย
8. ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
9. กิจกรรมที่ดําเนินการภายในโครงการ/กิจกรรม
9.1 การผลิตชุดเอกสารและสื่อประกอบการอบรม
9.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการพี่เลี้ยงประจําศูนย
9.3 การอบรมโดยระบบทางไกล
10. ผลการดําเนินงาน/ความกาวหนาการดําเนินงาน
10.1 เชิงปริมาณ
ศึกษานิเทศกปฐมวัย ผูบริหารสถานศึกษา และครูปฐมวัยไดรับการพัฒนาการจัดการเรียนรูเทคโนโลยีและสะเต็มศึกษา
ในระดับปฐมวัยโดยตรงจาก สสวท. เพื่อเปนทีมวิทยากรทองถิ่นประจําศูนยการอบรม 1,430 คน
10.2 เชิงคุณภาพ
พี่เลี้ยงประจําศูนยการอบรม ประกอบดวย ศึกษานิเทศกปฐมวัย ผูบริหารสถานศึกษา และครูปฐมวัยหลักสูตร
สะเต็มศึกษาและเทคโนโลยีที่ไดรับการอบรมใหเปนพี่เลี้ยงประจําศูนยการอบรมมีความรู และสามารถทําหนาที่รวมกับ สสวท.
ในการดําเนินการจัดอบรมขยายผลผานระบบทางไกลใหกับผูบริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยจากโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้น ฐาน (สพฐ.) 10 โรงเรียนตอเขตพื้ นที่การศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน (สช.) 5 โรงเรียนตอเขตพื้นที่การศึกษาได
10.3 ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ 20
11. งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ไดรับทั้งหมด
65,681,900 บาท

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม
(สะสม)
6,860,746.09 บาท

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
6,860,746.09 บาท

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
-

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3
-

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4
-

แหลงงบประมาณ ไดรับจัดสรรจากรัฐ 60,181,900 บาท และเงินกองทุนสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
5,500,000 บาท
12. ปญหา อุปสรรค
13. แผนที่จะดําเนินการตอไป
14. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
ครูปฐมวัยที่ไดรับการอบรมมีความรูความเขาใจในการจัดประสบการณเรียนรูเทคโนโลยีและสะเต็มศึกษาในระดับ
ปฐมวัย และสามารถจัดประสบการณเรียนรูเพื่อสงเสริมพัฒนาการทางสติปญญาและปูพื้นฐานทักษะในศตวรรษที่ 21
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ใหกับเด็กปฐมวัยไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางสติปญญาอยางเหมาะสมตามวัยและมีทักษะ
พื้นฐานที่จําเปนในการเรียนรูเทคโนโลยีและสะเต็มศึกษา
15. ผูรายงาน นางสาววรรณทิพา เทพหลา ตําแหนง เจาหนาที่
โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1106โทรสาร 02-392-3595 E–mail : wthep@ipst.ac.th
16. วันที่รายงาน ณ วันที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562
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1. ชื่อหนวยงาน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
2. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 61 - ธ.ค. 61  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 62 - มี.ค. 62
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 62 - มิ.ย. 62  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 62 - ก.ย. 62
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
3. ชื่อโครงการ ปรับการเรียนเปลี่ยนวิธีการสอนของครูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
ในทุกจังหวัด และทุกเขตพื้นที่การศึกษาทุกสังกัด
4. ความสอดคลอง (โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ)
4.1 ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ
 ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรมที่สอดคลองกับความตองการ
ของการพัฒนาประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
 ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาสทางการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิตอยางทั่วถึงและเทาเทียม
 ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
 ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
4.2  แผนงานพื้นฐาน
4.3  แผนงานยุทธศาสตร
4.4 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและทั่วถึง
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ......................................................................................................)
5. หลักการและเหตุผล
โครงการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาสูสถานศึกษาโดยการพัฒนาครูผูสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ปงบประมาณ 2560 - 2561 ที่ผานมา โดย สสวท ไดดําเนินการพัฒนาครูผูสอนดวยระบบทางไกล
ผานทางสถานีโทรทัศนเพื่อการศึกษา ETV DLTV และ OBEC Channel โดยมี สสวท. เปนวิทยากรหลักใหการอบรมที่ตนทาง
มีครูที่เขารับการอบรมและลงมือปฏิบัติทํากิจกรรม ณ ศูนยการอบรมปลายทาง และมีครูพี่เลี้ยงวิชาการของแตละสังกัด
ประสานและดูแลครูในแตละศูนยของการอบรมอยางเปนระบบ การดําเนินงานครั้งนี้จะตองรวมมือกับทุกภาคสวนเชิงบูรณาการ
โดยแทจริง สสวท. จะเปนแกนหลักของการพัฒนาครู ตามหลักสูตรการอบรมครูสะเต็มศึกษาของ สสวท. ที่ไดรับการรับรอง
จากกระทรวงศึกษาธิการ โดยที่ สสวท. จะใหการสนับสนุนชุดการอบรมสะเต็มศึกษา อันประกอบดวย เอกสารคูมือ เอกสาร
การจัดกิจกรรม สื่อ อุปกรณประกอบการอบรมแกศูนยการอบรมทุกศูนยการอบรมของทุกสังกัด ทั้งสิ้น 627 ศูนยการอบรม
ในปงบประมาณ 2562 สสวท จะพัฒนาหลักสูตรการอบรมสะเต็มศึกษา ที่สามารถสอดแทรกเขาไปกับการเรียน
การสอนในชั้นเรียนปกติของการเรียนการสอนในระดับชั้นเรียน สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ฉบับปรับปรุง จํานวน 4 ชวงชั้น ตั้งแตระดับประถมศึกษาตอนตน ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
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และระดั บ มั ธยมศึกษาตอนปลาย การขั บ เคลื่อนสะเต็ มศึ กษาด วยระบบทางไกลในครั้งนี้เป น ป สุ ดทายของการอบรม
ซึ่งจะประสบผลสําเร็จไดอยางดีตองไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอยางจริงจัง และยั่งยืนตอไป
6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่อสรางความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของทางการศึกษาดําเนินการเชิงบูรณาการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษา
ใหครอบคลุมทุกเขตพื้นที่การศึกษา ทุกจังหวัด และทุกสังกัด อยางเปนรูปธรรม
6.2 เพื่อพัฒนาครูผูสอนสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ใหมีความรูความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในชั้นเรียนไดตรงตามจุดประสงค
6.3 เพื่อสงเสริมและสนับสนุน สื่อ อุปกรณ เอกสารการอบรม รวมถึงงบประมาณ ใหแกโรงเรียนที่เปนศูนยการอบรม
ในแตละสังกัดเพื่อเปนคาอาหารกลางวันและอาหารวาง
7. เปาหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
(1) ครูผูสอนทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ในสังกัด สพฐ. สช. อปท. กศน. และ กทม. เขารับ
การอบรมทางไกลผานดาวเทียม 55,000 คน
(2) ครูพี่เลี้ยงประจําศูนยการอบรมสะเต็มศึกษาไดรับการพัฒนาเชิงรุก 3,500 คน
7.2 เชิงคุณภาพ
(1) ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับการอบรมทางไกลผานดาวเทียมมีความรู ความเขาใจ และความตระหนัก
ในการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษาไดอยางถูกตอง
8. ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
9. กิจกรรมที่ดําเนินการภายในโครงการ / กิจกรรม
9.1 การผลิตชุดเอกสารและสื่อประกอบการอบรม
9.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการพี่เลี้ยงประจําศูนย
9.3 การอบรมโดยระบบทางไกล
10. ผลการดําเนินงาน/ความกาวหนาการดําเนินงาน
10.1 เชิงปริมาณ
อยูระหวางดําเนินการเตรียมเอกสารและสื่อประกอบการอบรมสําหรับการอบรมครูดวยระบบทางไกล
10.2 เชิงคุณภาพ
10.3 ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ 18
11. งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ไดรับทั้งหมด
67,713,200 บาท

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม
(สะสม)
121,816 บาท

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
121,816 บาท

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
-

แหลงงบประมาณ ไดรับจัดสรรจากรัฐ 67,713,200 บาท
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ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3
-

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4
-

12. ปญหา อุปสรรค
การจัดทําตนฉบับเอกสารประกอบการอบรม และ ตนแบบอุปกรณที่ใชในการอบรมมีความลาชากวากําหนด ทํา
ใหการดําเนินการจัดซื้อจัดจางเพื่อสนับสนุนศูนยเกิดการลาชาตามไปดวย อาจสงผลตอการจัดสงไปยังศูนยการอบรมทั่ว
ประเทศลาชากวาแผนการดําเนินงาน อีกทั้งนักวิชาการตองการอุปกรณที่สวยงาม และใชวัสดุอยางดี สงผลใหชุดอุปกรณ
มีราคาแพงมาก ทําใหจํานวนครู/กลุมที่ใชชุดอุปกรณมีจํานวนมากถึง 15 คน เพื่อใหวงเงินอยูในงบประมาณที่ไดรับ
13. แผนที่จะดําเนินการตอไป
14. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
ครูผูสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีจากโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.) สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) สํานักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร (กทม.) และสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ไดรับการพัฒนา
ใหมีความรู ความเขาใจ และความตระหนักในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงบูรณาการ ที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะห
และการแกปญหา ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ซึ่งการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเหลานี้ จะสงผลกระทบตอการเรียน
ของนักเรียน รวมถึงมีการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมดานการเรียนรูของนักเรียนอยางมีนัยสําคัญ
15. ผูรายงาน นางสาววรรณทิพา เทพหลา ตําแหนง เจาหนาที่
โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1106 โทรสาร 02-392-3595 E–mail : wthep@ipst.ac.th
16. วันที่รายงาน ณ วันที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562
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