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รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ของกระทรวงศึกษาธิการ 

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

1. ช่ือหนวยงาน   สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)  

2. หวงเวลารายงาน     

 ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 61   -   ธ.ค. 61  ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 62   -   มี.ค. 62     

 ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 62  -   มิ.ย. 62  ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 62   -   ก.ย. 62     

สถานะโครงการ     ยังไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 

3. ช่ือโครงการ   พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีเนนการคิดวิเคราะห การแกปญหา และกระตุนใหเกิด

และใชความคิดสรางสรรค และสามารถนําไปใชไดจริง 

4. ความสอดคลอง (โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ท่ีมีความสอดคลองกับโครงการ) 

4.1 ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ   

 ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของชาติ 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน รวมท้ังงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีสอดคลองกับความตองการ 

ของการพัฒนาประเทศ 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาสทางการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิตอยางท่ัวถึงและเทาเทียม 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 การจัดการศึกษา เพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

4.2  แผนงานพ้ืนฐาน 

4.3  แผนงานยุทธศาสตร 

4.4 แผนงานบูรณาการ 

  แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและท่ัวถึง 

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

5. หลักการและเหตุผล  

จากสภาพสังคมและเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนไป รวมถึงมีการพ่ึงพาและใชเทคโนโลยีมากข้ึน ท้ังในชีวิตประจําวันและ

การศึกษา ประกอบกับรายงานผลการจัดอันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศใน World  Economic  Forum 

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

ในกลุมอาเซียนจึงถือวามีคะแนนต่ําสุด และผลสอบ PISA (การรูเรื่องการอาน การรูเรื่องคณิตศาสตร การรูเรื่องวิทยาศาสตร)    

ท่ีผานมาประเทศไทยก็มีคะแนนต่ํากวาคาเฉลี่ย OECD สาเหตุสําคัญหนึ่งคือ นักเรียนไทยขาดความสามารถในการคิด

วิเคราะห แกปญหา ขาดทักษะการอาน เขียน เนนแตการทองจําเนื้อหา ขอสอบ ดังนั้น สสวท. จึงไดวิจัยและพัฒนา

หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีมีคุณภาพ และทันสมัยข้ึนเพ่ือเปนเครื่องมือชวยใหนักเรียนสามารถนําไปใชใน

การเรียน และพัฒนาสื่อดิจิทัลและเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรูแบบออนไลน ท่ีตอบสนองการเรียนรูท้ังในระบบ นอกระบบ 



2 

และตามอัธยาศัย ท่ีจะชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองโดยไมจํากัดเวลาและสถานท่ี ทําใหการเรียนการสอนท้ังในและ

นอกหองเรียนมีประสิทธิภาพมากข้ึน รวมท้ังครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษาสามารถนําไปใชในการจัดการเรียนการ

สอนไดอยางเหมาะสม เสริมสรางพัฒนาการของผูเรียน พรอมท้ังจะเปนการชวยยกระดับคุณภาพการศึกษาดานวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร และเทคโนโลยีใหดียิ่งข้ึน 

6. วัตถุประสงค 

เพ่ือพัฒนาและสงเสริมการใช หลักสูตร สื่อ และกระบวนการเรียนรู ตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ซ่ึงเนนการคิด วิเคราะห 

แกปญหา และการนําไปใช 

7. เปาหมาย 

7.1 เชิงปริมาณ 

(1) หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพ         

ตามมาตรฐานสากล เนนการคิดวิเคราะห แกปญหาและการนําไปใช 440 รายการ  

7.2 เชิงคุณภาพ 

(1) หลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพ          

ตามมาตรฐานสากล เนนการคิดวิเคราะห แกปญหาและการนําไปใช 

8. ระยะเวลาดําเนินการ   1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

9. กิจกรรมท่ีดําเนินการภายในโครงการ/กิจกรรม  

9.1 การพัฒนาหลักสตูร สือ่ และกระบวนการเรยีนรูกลุมสาระการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรคณิตศาสตร วิทยาการคํานวณ

และการออกแบบและเทคโนโลย ีระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

9.2 การผลิตสื่อตนแบบและอุปกรณประกอบการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 

9.3 การพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการเรียนรูในรูปแบบดิจิทัล 

10. ผลการดําเนินงาน/ความกาวหนาการดําเนินงาน 

10.1 เชิงปริมาณ 

ดําเนินการจัดทําตนฉบับหนังสือเรียน แบบบันทึกกิจกรรม แบบฝกหัด แบบฝกทักษะ ชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 และ 5 

และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 และ 5 รวมท้ังสื่อตนแบบเสริมหลักสูตรการสอน/สื่ออุปกรณวิทยาศาสตร จํานวน 34 รายการ  

10.2 เชิงคุณภาพ 

สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีท่ีจัดทํามีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

ซ่ึงเนนการคิดวิเคราะห แกปญหา และการนําไปใช ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551   

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

10.3 ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ 17.50 
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11. งบประมาณ 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับท้ังหมด 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

รวม (สะสม) 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 4 

50,430,200 บาท 8,550,725.30 บาท 8,550,725.30 บาท - - - 

แหลงงบประมาณ   ไดรับจัดสรรจากรัฐ 49,680,600 บาท และเงินกองทุนสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

749,600 บาท 

12. ปญหา อุปสรรค 

-  

13. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 

ดําเนินการพัฒนาหลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรูวทิยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลย ีชั้นประถมศึกษา

ปท่ี 3 และ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และ 6 

14. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 

นักเรียนท่ีใชหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูของ สสวท. มีความรู ความสามารถดานวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร และเทคโนโลยีสงูข้ึน 

15. ผูรายงาน  นางสาววรรณทิพา  เทพหลา ตําแหนง   เจาหนาท่ี 

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

16. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 
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1. ช่ือหนวยงาน   สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)  

2. หวงเวลารายงาน     

 ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 61   -   ธ.ค. 61  ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 62   -   มี.ค. 62     

 ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 62  -   มิ.ย. 62  ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 62   -   ก.ย. 62     

สถานะโครงการ     ยังไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 

3. ช่ือโครงการ   พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู ท่ีเนนการคิดวิเคราะห การแกปญหา และกระตุนใหเกิด

และใชความคิดสรางสรรค อยางเปนระบบและสามารถนําไปใชศึกษาตอเปนนักนวัตกร ตามแนวทาง KOSEN 

4. ความสอดคลอง (โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ท่ีมีความสอดคลองกับโครงการ) 

4.1 ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ   

 ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของชาติ 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน รวมท้ังงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีสอดคลองกับความตองการ 

ของการพัฒนาประเทศ 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาสทางการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิตอยางท่ัวถึงและเทาเทียม 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 การจัดการศึกษา เพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

4.2  แผนงานพ้ืนฐาน 

4.3  แผนงานยุทธศาสตร 

4.4 แผนงานบูรณาการ 

  แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและท่ัวถึง 

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

5. หลักการและเหตุผล  

สถาบัน KOSEN ของประเทศญี่ปุน กอตั้งเม่ือป พ.ศ. 2505 มีเปาหมายในการจัดการศึกษาเพ่ือตอบสนองความ

ตองการของประเทศในดานอุตสาหกรรม และเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาวิศวกรเพ่ือตอบสนองตอการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจของประเทศ โดย KOSEN มุงเนนการผลิตวิศวกรดานนวัตกรรม (Innovative Engineer) และวิศวกรเชิงปฏิบัติ 

(Practical Engineer) ท่ีสรางสรรคนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม ๆ เพ่ือตอบสนองการแกไขปญหาตางๆ  ซ่ึงสถาบัน KOSEN 

จะเปนสถาบันการศึกษาท่ีเนนการปฏิบัติการและการวิจัย จัดการศึกษาดานวิศวกรรมศาสตรหลักสูตร 5 ป โดยรับนักศึกษา

ตั้งแตอายุ 15 ป (เทียบเทา ม.4) และหลังจากจบหลักสูตร 5 ป นักศึกษาสามารถศึกษาตอระดับ Advanced Course 

เปนเวลา 2 ป เพ่ือไดรับวุฒิเทียบเทาปริญญาตรี  

สถาบัน KOSEN นั้นจัดการศึกษาท่ีเนนวิทยาศาสตรเปนฐานดวยการทดลองและมุงเนนและสงเสริมองคความรู

และทักษะทางดานวิศวกรรมศาสตร โดยองคความรู คือ เนนการจัดการศึกษาใหนักเรียนมีพ้ืนฐานวิชาการท่ีเขมแข็งดาน

คณิตศาสตร ฟสิกส วิศวกรรมศาสตร รวมถึงทฤษฎีท่ีเก่ียวของและการวิจัยในระดับเดียวกันกับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 

สวนทักษะดานวิศวกรรมศาสตร คือ ฝกทักษะระดับสูงกวานักศึกษาในมหาวิทยาลัยท่ัวไป ดวยความสามารถในการ
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รวบรวมขอมูลและการคิดวิเคราะหข้ันสูง และมีการฝกประสบการณในการปฏิบัติการทางดานวิศวกรรมศาสตรและทักษะ

ปฏิบัติในโรงงานอุตสาหกรรม และเนนวัฒนธรรมการทํางานแบบ Monozukuri (คิดเปน-ทําเปน) ท่ีเปนท่ีตองการของ

อุตสาหกรรมญี่ปุน  

เม่ือจบการศึกษาบัณฑิต KOSEN จะมีทักษะในการทํางานเปนทีม มีการบริหารจัดการทํางานเปนอยางดี มีทักษะ

การแกไขปญหา สามารถคิดวิเคราะห แยกแยะและแกไขปญหา รวมถึงมีจิตสาธารณะและสํานึกรับผิดชอบตอสวนรวม 

รวมถึงมีทักษะในการสื่อสารและสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางสรางสรรค  ซ่ึงหลังจากจบการศึกษา นักศึกษาจาก

ระบบ KOSEN เปนท่ีตองการและไดทํางานในภาคอุตสาหกรรมชั้นนําของประเทศญ่ีปุน และมีสวนหนึ่งเขาศึกษาตอใน

ระดับปริญญาตรี โท และเอกในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของประเทศญี่ปุน 

จากการยอมรับของภาคอุตสาหกรรมท่ีมีตอบัณฑิต KOSEN นั้น รัฐบาลไทยโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวง ศึกษาธิการ

จึงมอบหมายให สสวท. พัฒนาจัดตั้งสถาบัน Thai KOSEN ท่ีมีมาตรฐานเดียวกันกับสถาบัน KOSEN ในประเทศญี่ปุน  

เบื้องตนจะดําเนินการจัดหองเรียนท่ีเรียนหลักสูตร KOSEN ท่ีเนนวิชาคณิตศาสตร ฟสิกส และวิศวกรรมศาสตร ระยะเวลา 2 ป  

เพ่ือเตรียมความพรอมนักเรียน กอนท่ีจะไปศึกษาตอท่ีสถาบัน Thai KOSEN หรือ สถาบัน KOSEN ในประเทศญ่ีปุน โดยหลักสูตร 

สําหรับหองเรียนดังกลาวเปนการศึกษาพิเศษตามแนวทาง KOSEN เพ่ือใหบัณฑิตของ Thai KOSEN มีคุณลักษณะอันพึง

ประสงคตามแนวทาง KOSEN และไดรับวุฒิการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับจากสถาบัน KOSEN ประเทศญี่ปุน และ

ภาคอุตสาหกรรมในประเทศญี่ปุนและประเทศไทย  

6. วัตถุประสงค 

6.1 เพ่ือพัฒนาหลักสูตร KOSEN ท่ีเนนวิชาคณิตศาสตร วิชาฟสิกส และวิชาดานวิศวกรรมศาสตร สําหรับสถาบัน Thai KOSEN      

6.2 เพ่ือพัฒนาและสงเสริมศักยภาพบุคลากรในสถานศึกษา ใหสามารถจัดหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน       

ตามแนวทาง KOSEN  

6.3 เพ่ือจัดตั้งศูนยประสานงาน Thai KOSEN  

6.4 เพ่ือพัฒนาเครื่องมือสําหรับสรรหา คัดเลือกนักเรียนเขารับทุน Thai KOSEN 

6.5 เพ่ือพัฒนากิจกรรมสําหรับพัฒนาศักยภาพผูมีความสามารถพิเศษ 

7. เปาหมาย 

7.1 เชิงปริมาณ 

(1) หลักสูตร Thai KOSEN 1 หลักสูตร 

(2) เครื่องมือสรรหาและคัดเลือกนักเรียนสําหรับสถาบัน Thai KOSEN 1 ชุด 

(3) ศูนยประสานงานสถาบัน Thai KOSEN 1 ศูนย 

(4) ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีผานการอบรมปฏิบัติการหลักสูตร Thai KOSEN 100 คน 

7.2 เชิงคุณภาพ 

(1) หลักสูตร Thai KOSEN สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนาโดย สสวท. มีคุณภาพและสรางให

นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามแนวทาง KOSEN 

(2) เครื่องมือสรรหาและคัดเลือกนักเรียนสําหรับสถาบัน Thai KOSEN ท่ีมีคุณภาพ สามารถคัดกรองนักเรียน

ตามกรอบการคัดเลือกของ KOSEN 
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(3) ศูนยประสานงานสถาบัน Thai KOSEN ท่ีมีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

(4) ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีผานการอบรมปฏิบัติการหลักสูตร Thai KOSEN สามารถจัดการเรียนรู    

ตามแนวทาง KOSEN ได 

8. ระยะเวลาดําเนินการ   1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

9. กิจกรรมท่ีดําเนินการภายในโครงการ / กิจกรรม  

9.1 การพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู ตามแนวทาง KOSEN 

9.2 การจัดตั้งสถาบันโคเซ็น 

9.3 การพัฒนาบุคลากรสําหรับสถาบันโคเซ็น 

10. ผลการดําเนินงาน/ความกาวหนาการดําเนินงาน 

10.1 เชิงปริมาณ 

ดําเนินการจัดพิธีลงนามความรวมมือเพ่ือจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็นระหวางสถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุน กระทรวง 

ศึกษาธิการ และมหาวิทยาลัยรวมผลิต โดยจะรวมมือกันดําเนินการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็นแหงแรก คือ สถาบันโคเซ็น 

วิทยาเขตพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง หรือ โคเซ็น สจล. (KOSEN Kmitl) เพ่ือรับนักศึกษาในปการศึกษา 2562 

และรวมกันจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็นแหงท่ีสอง คือ สถาบันโคเซ็น วิทยาเขตพระจอมเกลาธนบุรี (KOSEN Kmutt) ซ่ึงจะเปดรับ

นักศึกษาในปการศึกษา 2563 

10.2 เชิงคุณภาพ 

- 

10.3 ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ 48.00 

11. งบประมาณ 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับท้ังหมด 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

รวม(สะสม) 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 4 

5,983,500 บาท 960,492.01 บาท 960,492.01 บาท - - - 

แหลงงบประมาณ   ไดรับจัดสรรจากรัฐ 5,983,500 บาท 

12. ปญหา อุปสรรค 

ความเขาใจท่ีไมตรงกันระหวางหนวยงานรวมผลิต ทําใหสงผลใหการดําเนินการลาชา เชน เรื่องการเตรียมรับ

นักศึกษา หลักสูตร ฯลฯ และมีการปรับข้ึนของอัตราดอกเบี้ยเงินกูของ JICA ซ่ึงสงผลใหตองมีการเจรจาเพ่ิมเติมใหได

ดอกเบี้ยในอัตราเดิม 

13. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 

13.1 ออกประกาศรับนักเรียนรุนท่ี 1 และดําเนินการคัดเลือกนักศึกษา 

13.2 มหาวิทยาลัยรวมผลิตเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือใหอนุมัติ 

13.3 โครงการบริหารการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็นจะดําเนินการภายใน สสวท. และจะดําเนินการในการจัดตั้งสถาบัน

ไทยโคเซ็นตอไป 

13.4 แตงตั้งคณะอนุกรรมการชุดตางๆเพ่ือการดําเนินงานของโครงการ 
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14. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 

สรางวิศวกรนักปฏิบัติ สําหรับตอบโจทยอุตสาหกรรมของประเทศ 

15. ผูรายงาน  นางสาววรรณทิพา  เทพหลา ตําแหนง   เจาหนาท่ี 

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

16. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 
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1. ช่ือหนวยงาน   สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)  

2. หวงเวลารายงาน     

 ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 61   -   ธ.ค. 61  ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 62   -   มี.ค. 62     

 ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 62  -   มิ.ย. 62  ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 62   -   ก.ย. 62     

สถานะโครงการ     ยังไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 

3. ช่ือโครงการ   พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีเนนการคิดวิเคราะห การแกปญหา และกระตุนใหเกิด

และใชความคิดสรางสรรค อยางเปนระบบ สําหรับพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษ 

4. ความสอดคลอง (โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ท่ีมีความสอดคลองกับโครงการ) 

4.1 ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ   

 ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของชาติ 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน รวมท้ังงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีสอดคลองกับความตองการ 

ของการพัฒนาประเทศ 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาสทางการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิตอยางท่ัวถึงและเทาเทียม 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 การจัดการศึกษา เพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

4.2  แผนงานพ้ืนฐาน 

4.3  แผนงานยุทธศาสตร 

4.4 แผนงานบูรณาการ 

  แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและท่ัวถึง 

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

5. หลักการและเหตุผล  

นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษเปนบุคลากรท่ีมีความสําคัญกับการพัฒนาประเทศ การพัฒนาหลักสูตร สื่อ และ

กิจกรรมสําหรับนักเรียนเหลานี้ถือเปนสิ่งจําเปน นักเรียนควรจะไดรับการเติมเต็มศักยภาพท้ังทางวิชาการ การสงเสริมทักษะ

การคิดวิเคราะหเชื่อมโยง และการพัฒนาคุณลักษณะท่ีดีของการเปนนักวิทยาศาสตรและการเปนพลเมืองท่ีดีของประเทศ 

หลักสูตร สื่อ และกิจกรรมยังมีประโยชนตอการกระตุนการจัดการเรียนการสอนของประเทศไทยในภาพรวมอีกดวย 

6. วัตถุประสงค 

6.1 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรโปรแกรมเสริม พสวท. วิชาเทคนิคปฏิบัติการพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร 1 และ 2 ท่ีเนน      

การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรผานการบูรณาการ กระบวนการกลุม และความคิดสรางสรรค 

6.2 เพ่ือพัฒนาความรู ทักษะการคิด และความคิดสรางสรรคของนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ 

7. เปาหมาย 

7.1 เชิงปริมาณ 

(1) รางหลักสูตรโปรแกรมเสริมเขมขนผานระบบออนไลน (หลักสูตร SAT) 4 เลม 
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(2) รางหลักสูตรโปรแกรมเสริม วิชาเทคนิคปฏิบัติการพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร 1 และ 2 สําหรับนักเรียนและครู 4 เลม 

(3) รางหลักสูตรอบรมครูโปรแกรมเสริม วิชาระเบียบวิธีวิจัยและโครงงาน 1 โดยใช Community service 

สําหรับนักเรยีนและครู 2 เลม 

(4) รางเอกสารวิชาการสําหรับการเผยแพรเพ่ือสงเสริมการคิดวิเคราะหใหกับนักเรียน 4 เลม 

7.2 เชิงคุณภาพ 

(1) หลักสูตรมีคุณภาพ เนนการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรผานการบูรณาการ กระบวนการกลุม 

และความคิดสรางสรรค 

8. ระยะเวลาดําเนินการ   1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

9. กิจกรรมท่ีดําเนินการภายในโครงการ / กิจกรรม  

9.1 การพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกิจกรมสําหรับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ และครูผูสอนนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ 

10. ผลการดําเนินงาน/ความกาวหนาการดําเนินงาน 

10.1 เชิงปริมาณ 

อยูระหวางดําเนินการหลักสูตรสําหรับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ และครูผูสอนนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ 

10.2 เชิงคุณภาพ 

หลักสูตรเทคนิคปฏิบัติการพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร 1 และ 2 ไดรับการพิจารณาปรับแกจากผูทรงคุณวุฒิ โดย

ปรับเนื้อหาหลักสูตรใหตรงกับหลักสูตร พสวท. ท่ีจะปรับปรุงใหม และหลักสูตรระเบียบวิธีมีการเพ่ิมกระบวนการทาง

สังคมศาสตรเขาไปในเนื้อหาหลักสูตร ทําใหเกิดหลักสูตรระเบียบวิธีวิจัยท่ีสงเสริมทักษะการคิด และการเปนผูจิต

สาธารณะไดมากยิ่งข้ึน 

10.3 ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ 16.00 

11. งบประมาณ 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับท้ังหมด 

ผลการใชจาย

งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 4 

6,777,000 บาท 680,180 บาท 680,180 บาท - - - 

แหลงงบประมาณ   ไดรับจัดสรรจากรัฐ 6,777,000 บาท 

12. ปญหา อุปสรรค 

-  

13. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 

13.1 ดําเนินการยกรางเอกสารหลักสูตรเทคนิคปฏิบัติการพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร 1 และ 2 และเอกสาร

ระเบียบวิธีวิจัย ใหสมบูรณ เพ่ือใชสําหรับการอบรมครูรวมกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และจัดทํา

บรรณาธิการกิจเพ่ือเผยแพรหลักสูตร 

13.2 ประชุมพิจารณากรอบแนวทางการพัฒนาหลักสูตร SAT เพ่ือยกระดับมาตรฐานการเรียนรูนักเรียนทุน 

พสวท. และจัดทํารางหลักสูตร SAT ท่ีสามารถเผยแพรไดภายในสิ้นปงบประมาณ 2562 
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14. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 

นักเรียนทุน พสวท. ครูผูสอนนักเรียนทุน พสวท. และนักเรียนท่ีมีความสามารถ พิเศษไดรับการสงเสริมและ

พัฒนาศักยภาพทางวิชาการและทักษะการคิดวิเคราะห ผานหลักสูตร สสวท. 

15. ผูรายงาน  นางสาววรรณทิพา  เทพหลา ตําแหนง   เจาหนาท่ี 

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

16. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 
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1. ช่ือหนวยงาน   สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)  

2. หวงเวลารายงาน     

 ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 61   -   ธ.ค. 61  ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 62   -   มี.ค. 62     

 ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 62  -   มิ.ย. 62  ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 62   -   ก.ย. 62     

สถานะโครงการ     ยังไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 

3. ช่ือโครงการ   วิจยั วัดผล และประเมินผลการจัดการเรยีนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลย ีระดับประเทศ 

และระดับนานาชาต ิ

4. ความสอดคลอง (โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ท่ีมีความสอดคลองกับโครงการ) 

4.1 ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ   

 ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของชาติ 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน รวมท้ังงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีสอดคลองกับความตองการ 

ของการพัฒนาประเทศ 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาสทางการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิตอยางท่ัวถึงและเทาเทียม 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 การจัดการศึกษา เพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

4.2  แผนงานพ้ืนฐาน 

4.3  แผนงานยุทธศาสตร 

4.4 แผนงานบูรณาการ 

  แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและท่ัวถึง 

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

5. หลักการและเหตุผล  

การดําเนินงานพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 

ของ สสวท. จําเปนตองอาศัยขอสนเทศท่ีไดจากการวิจัยท้ังในระดับประเทศและระดับนานาชาติ เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการ

ปรับปรุงยกระดับคุณภาพการศึกษาและใชเปนแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคขางตน 

สสวท. จึงไดจัดทําโครงการวิจัย วัดผล และประเมินผลการจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 

ระดับประเทศและระดับนานาชาติ นี้ข้ึน เพ่ือใหไดขอมูลท่ีถูกตอง ครบถวน ทันสมัย และเปนประโยชนตอหนวยงานท่ี

เก่ียวของในการพัฒนาหลักสูตร สื่อ กระบวนการจัดการเรียนรู และการวัดผลประเมินผลดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

และเทคโนโลย ี

6. วัตถุประสงค 

6.1 เพ่ือดําเนินการวิจัย PISA 2018 และ PISA 2021 รวมกับ OECD  

6.2 เพ่ือเสนอแนะนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศจากผลการประเมิน PISA 

6.3 เพ่ือพัฒนาขอสอบวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรเขาคลังขอสอบของระบบการสอบออนไลน 
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6.4 เพ่ือพัฒนาเครื่องมือสําหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (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) ขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศอยางตอเนื่องจากผลการประเมิน PISA 12 ฉบับ 

(4) ขอสอบวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ประกอบดวยขอสอบตามหลักสูตรและขอสอบแขงขันท่ีนําเขาคลัง

ขอสอบในระบบการสอบออนไลน 300 ขอ 

(5) กรอบการประเมินสําหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร 6 ชุด 

(6) เครื่องมือประเมินสําหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร 12 ชุด 

7.2 เชิงคุณภาพ 

(1) เครื่องมือการวิจัยท่ีมีความถูกตอง เท่ียงตรง เชื่อถือได และกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลเปนท่ียอมรับและ

เปนไปตามมาตรฐานท่ี OECD กําหนด 

(2) ขอเสนอแนะท่ีมีคุณภาพสามารถนําไปใชในการพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติการดานการจัด 

การเรียนการสอนใหกับหนวยงานและบุคลากรท่ีเก่ียวของสําหรับใชเปนกรอบทิศทางและแนวทางในการ

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่องและมีคุณภาพซ่ึงสงผลตอการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน 

(3) ขอสอบตามหลักสูตรและขอสอบแขงขันท่ีมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางฯ   

มีระดับความยากงายอยางหลากหลาย และมีคาอํานาจจําแนกอยูในเกณฑท่ีกําหนด สําหรับเตรียมไวให

นักเรียนท้ังระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาไดฝกฝนตนเอง 

(4) กรอบการประเมินสําหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร ซ่ึงเปนตัวชี้วัดพ้ืนฐานท่ีนักเรียนจําเปนตองรู โดยมีรายละเอียดของรูปแบบเครื่องมือและจํานวน

ขอสอบ รวมท้ังไดเครื่องมือประเมินท่ีมีคุณภาพตรงตามตัวชี้วัดตามหลักสูตร และวัดไดตรงตามระดับ

พฤติกรรมท่ีกําหนดไว 

8. ระยะเวลาดําเนินการ   1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

9. กิจกรรมท่ีดําเนินการภายในโครงการ / กิจกรรม  

9.1 การประเมินผลการจัดการเรียนรูดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีรวมกับนานาชาติ 

9.2 การพัฒนาเครื่องมือวัดผลประเมินผลดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
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10. ผลการดําเนินงาน/ความกาวหนาการดําเนินงาน 

10.1 เชิงปริมาณ 

จัดทําเอกสาร "Focus ประเด็นจาก PISA" จํานวน 3 ฉบับ เผยแพรประจําทุกเดือน เพ่ือใหขอมูลประเด็น        

ท่ีนาสนใจเก่ียวกับการประเมินผลของ PISA ซ่ึงผูสนใจสามารถอานและดาวนโหลดเอกสารอิเล็กทรอนิกสไดท่ีเว็บไซต 

http://pisathailand.ipst.ac.th/focus และจัดทําแบบทดสอบฉบับอักษรเบรลลสําหรับผูบกพรองทางสายตา          

วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ระดับประถมศึกษาปท่ี 6 และมัธยมศึกษาปท่ี 3  

10.2 เชิงคุณภาพ 

(1) เอกสารมีขอเสนอแนะท่ีมีคุณภาพสามารถนําไปใชในการพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติการดานการ

จัด การเรียนการสอนใหกับหนวยงานและบุคลากรท่ีเก่ียวของสําหรับใชเปนกรอบทิศทางและแนวทางในการพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่องและมีคุณภาพซ่ึงสงผลตอการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน 

(2) แบบทดสอบฉบับอักษรเบรลลมีรายละเอียดท่ีถูกตองและเทียบเคียงไดกับแบบทดสอบฉบับปกติ สามารถใชใน

การทดสอบผูบกพรองทางสายตาได 

10.3 ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ 22.50 

11. งบประมาณ 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับท้ังหมด 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

รวม(สะสม) 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 4 

14,000,000 บาท 3,949,272.98 บาท 3,949,272.98 บาท - - - 

แหลงงบประมาณ   ไดรับจัดสรรจากรัฐ 14,000,000 บาท 

12. ปญหา อุปสรรค 

-  

13. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 

13.1 วิเคราะหและจดัทํารายงานรายงานผลการสอบเบื้องตนของ PISA 2018 ภายในประเทศ 

13.2 แปลและจัดทํารางขอสอบคณิตศาสตรและแบบสอบถามท่ีจะใชในการทดลองใชเครื่องมือ PISA 2021 

13.3 จัดทําเอกสาร Focus ประเด็นจาก PISA ซ่ึงเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของ

ประเทศอยางตอเนื่องจากผลการประเมิน PISA จํานวน 9 ฉบับ 

13.4 พิจารณา ปรับแกไขขอสอบ และตรวจสอบความถูกตองของเฉลยอยางละเอียดของขอสอบตามหลักสูตรและ

ขอสอบแขงขันวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตน เพ่ือนําเขาคลัง

ขอสอบในระบบการสอบออนไลน 

13.5 ประชุมพิจารณารวมกับผูเชี่ยวชาญภายนอกเพ่ือกําหนดกรอบการสรางเครื่องมือวัดสําหรับการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 มัธยมศึกษา   

ปท่ี 3 และมัธยมศึกษาปท่ี 6 ประจําปการศึกษา 2562 

http://pisathailand.ipst.ac.th/focus
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13.6 พิจารณา ปรับแกไข และบรรณาธิการกิจขอสอบวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 

มัธยมศึกษาป ท่ี 3 และมัธยมศึกษาปท่ี 6 รวมกับผูเชี่ยวชาญภายนอก เพ่ือจัดทําตนฉบับขอสอบสําหรับ        

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ประจําปการศึกษา 2562 

14. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 

14.1 หนวยงานและบุคลากรทางการศึกษาสามารถนําผลการประเมินและขอเสนอแนะเชงินโยบายไปใชเปนแนวทาง

ในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพซ่ึงสงผลตอการคุณภาพของผูเรียนตอไป 

14.2 ไดเครื่องมือวัดสําหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตรท่ีมีคุณภาพ เพ่ือนําไปใชในการประเมินผลการเรียนรูของนักเรียนและนําผลการทดสอบไปใชในการ

ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนตอไป 

15. ผูรายงาน  นางสาววรรณทิพา  เทพหลา ตําแหนง   เจาหนาท่ี 

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

16. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 
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1. ช่ือหนวยงาน   สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)  

2. หวงเวลารายงาน     

 ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 61   -   ธ.ค. 61  ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 62   -   มี.ค. 62     

 ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 62  -   มิ.ย. 62  ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 62   -   ก.ย. 62     

สถานะโครงการ     ยังไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 

3. ช่ือโครงการ   วิจัยติดตามการใชหลักสูตร สื่อการเรียนรู และพัฒนาเกณฑการจัดทําสื่อการเรียนรูวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 

4. ความสอดคลอง (โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ท่ีมีความสอดคลองกับโครงการ) 

4.1 ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ   

 ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของชาติ 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน รวมท้ังงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีสอดคลองกับความตองการ 

ของการพัฒนาประเทศ 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาสทางการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิตอยางท่ัวถึงและเทาเทียม 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 การจัดการศึกษา เพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

4.2  แผนงานพ้ืนฐาน 

4.3  แผนงานยุทธศาสตร 

4.4 แผนงานบูรณาการ 

  แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและท่ัวถึง 

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

5. หลักการและเหตุผล  

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) เปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีในการพัฒนาหลักสูตรและ

สื่อการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ซ่ึงผลผลิตของ สสวท. ท่ีผานมาไดมีกระบวนการจัดทําอยางเปน

ข้ันตอนและไดเผยแพรใหแกสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของไปใชประโยชน ในป พ.ศ. 2560 กระทรวงศึกษาธิการได

ประกาศใชหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 และสื่อการเรียนรูชุดใหม (ชั้น ป.1 ป.4 ม.1 และ ม.4 ) ท่ี สสวท. พัฒนาข้ึน

ไดถูกนําไปใชในโรงเรียนเปนปแรก จึงมีความจําเปนตองดําเนินการวิจัยติดตามการใชหลักสูตร สื่อการเรียนรู และพัฒนา

เกณฑการจัดทําสื่อการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี เพ่ือใหไดขอมูลจากการวิจัยมาพัฒนาใหผลผลิต

ของ สสวท. มีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล 

6. วัตถุประสงค 

6.1 เพ่ือจัดทําเกณฑการจัดทําสื่อการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 

6.2 เพ่ือวิจัยติดตามการใชหลักสูตรฉบับปรับปรุง 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) เครื่องมือสําหรับการวิจัยและติดตามการใชหลักสูตร พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) วิชา

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรผานการวิจัยและหาคุณภาพท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สามารถนําไปใช

เปนเครื่องมือในการกํากับติดตามการใชหลักสูตรของสถานศึกษา 

(2) ไดขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการและเชิงนโยบายสําหรับการพัฒนาหลักสูตรและหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร

และคณิตศาสตร ตลอดจนสื่ออ่ืน ๆ 

8. ระยะเวลาดําเนินการ   1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

9. กิจกรรมท่ีดําเนินการภายในโครงการ / กิจกรรม  

9.1 การวิจัยติดตามการใชหลักสูตร ฉบับปรับปรงุ พ.ศ. 2560 

10. ผลการดําเนินงาน/ความกาวหนาการดําเนินงาน 

10.1 เชิงปริมาณ 

อยูระหวางดําเนินการจัดทําเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยติดตามการใชหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

10.2 เชิงคุณภาพ 

- 

10.3 ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ 6.00 

11. งบประมาณ 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับท้ังหมด 

ผลการใชจาย

งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 4 

1,500,000 บาท - - - - - 

แหลงงบประมาณ   ไดรับจัดสรรจากรัฐ 1,500,000 บาท 

12. ปญหา อุปสรรค 

-  

13. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 

13.1 พัฒนาเครื่องมือสําหรับการวิจัยและติดตามการใชหลักสูตร พ.ศ. 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 วิชา

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (ตนฉบับ) จํานวน 4 ชุด 

13.2 เก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพกับผูท่ีเก่ียวของกับหลักสูตร 

13.3 จัดทํารางตัวบงชี้ความสําเร็จของหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร และตรวจสอบคุณภาพของตัวบงชี้

ความสําเร็จของหลักสูตรโดยผูเชี่ยวชาญ และโดยการใชโปรแกรมวิเคราะหเชิงคุณภาพ 
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13.4 ครูประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร โดยใชตัวบงชี้ท่ีพัฒนาข้ึน เพ่ือหาความสัมพันธระหวางตัว

ประกอบกับตัวบงชี้ 

13.5 ติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตรดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

13.6 จัดทําขอเสนอแนะสําหรับหลักสูตรดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

14. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 

ไดสารสนเทศเก่ียวกับจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนาในการนําหลักสูตรฉบับปรับปรุงไปใชในโรงเรียนท่ัวประเทศ 

และสามารถนําหลักสูตรและแบบเรียนมาปรับใหมีคุณภาพเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและนักเรียนไทย ซ่ึงจะสงผล

ตอการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนตอไป 

15. ผูรายงาน  นางสาววรรณทิพา  เทพหลา ตําแหนง   เจาหนาท่ี 

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

16. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 
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1. ช่ือหนวยงาน   สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)  

2. หวงเวลารายงาน     

 ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 61   -   ธ.ค. 61  ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 62   -   มี.ค. 62     

 ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 62  -   มิ.ย. 62  ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 62   -   ก.ย. 62     

สถานะโครงการ     ยังไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 

3. ช่ือโครงการ   พัฒนาระบบบริหารจัดการเครือขาย เพ่ือขยายการใหบริการหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู

ของ สสวท. 

4. ความสอดคลอง (โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ท่ีมีความสอดคลองกับโครงการ) 

4.1 ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ   

 ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของชาติ 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน รวมท้ังงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีสอดคลองกับความตองการ 

ของการพัฒนาประเทศ 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาสทางการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิตอยางท่ัวถึงและเทาเทียม 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 การจัดการศึกษา เพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

4.2  แผนงานพ้ืนฐาน 

4.3  แผนงานยุทธศาสตร 

4.4 แผนงานบูรณาการ 

  แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและท่ัวถึง 

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

5. หลักการและเหตุผล  

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ไดวิจัยและพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการ

เรียนรูท่ีมีคุณภาพ และทันสมัยข้ึนเพ่ือเปนเครื่องมือชวยใหนักเรียนสามารถนําไปใชในการเรียน และพัฒนาสื่อดิจิทัล และ

เครื่องมือสนับสนุนการเรียนรูแบบออนไลน เพ่ือใหบุคลากรทางการศึกษาไดนําไปใชประกอบการจัดการเรียนรูใหผูเรียนมีความ

พรอมท้ังดานความรูและทักษะสําคัญในการดําเนินชีวิตในโลกแหงศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว โดยมีการ

จัดอบรมพัฒนาครูเพ่ือการใชสื่อการเรียนรู แนวทางการจัดการเรียนรู การวัดประเมินผล กิจกรรมสงเสริมศักยภาพผูเรียนใน

รูปแบบตางๆ มีการสรางความรวมมือกับเครือขายโรงเรียน มหาวิทยาลัย รวมท้ังหนวยงานทางการศึกษาอ่ืนท้ังจากภาครัฐและ

เอกชนอยางตอเนื่อง  อยางไรก็ตาม การบริหารเครือขายและพัฒนาระบบฐานขอมูลเพ่ือการใชงานยังมีความจําเปนตองสราง

และพัฒนาใหเปนระบบมากข้ึน 

สสวท. เห็นความสําคัญของการบริหารเครือขายความรวมมือและการพัฒนาระบบฐานขอมูลดังกลาว จึงไดริเริ่ม

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเครือขาย เพ่ือขยายการใหบริการหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูของ สสวท. ท่ี

จะเปนประโยชนตอการบริหารจัดการขอมูลเครือขาย การใหบริการดานหลักสูตร สื่อ และการเรียนรูดานวิทยาศาสตร 
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คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ของ สสวท. ไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะสงผลตอการยกระดับคุณภาพและพัฒนาการเรียนรูของ

นักเรียน และมีผลการประเมินทางดานการศึกษาท้ังในระดับชาติและนานาชาติสูงข้ึน 

6. วัตถุประสงค 

6.1 เพ่ือพัฒนาระบบฐานขอมูลเครือขายโรงเรียน บุคลากรทางการศึกษา มหาวิทยาลัย ศูนยประสานงาน           

และหนวยงานทางการศึกษา 

6.2 เพ่ือพัฒนาคูมือการใชงานระบบฐานขอมูลเครือขาย 

6.3 เพ่ือพัฒนาเครือขายความรวมมือเพ่ือพัฒนาบุคลากรดานการศึกษารวมกับโรงเรียน มหาวิทยาลัย ศูนย

ประสานงาน และหนวยงานทางการศึกษา 

7. เปาหมาย 

7.1 เชิงปริมาณ 

(1) รายงานโครงสรางฐานขอมูลเครือขาย โรงเรียน มหาวิทยาลัย บุคลากรทางการศึกษา ศูนยประสานงาน และ

หนวยงานทางการศึกษาอ่ืน ๆ 1 ฉบับ 

(2) คูมือฐานขอมูลเครือขาย 1 ฉบับ 

(3) เครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนาบุคลากรดานการศึกษา 4 เครือขาย 

(4) โครงงานดีเดนสะเต็มศึกษาท่ีผานการประกวดรอบชิงชนะเลิศ 24 โครงงาน 

7.2 เชิงคุณภาพ 

(1) โครงสรางฐานขอมูลเครือขาย โรงเรียน มหาวิทยาลัย บุคลากรทางการศึกษา ศูนยประสานงาน และหนวยงาน

ทางการศึกษาอ่ืน ๆ สามารถนําไปใชพัฒนาระบบได 

(2) คูมือฐานขอมูลเครือขายท่ีชวยใหผูใชงานทราบถึงความสัมพันธของขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(3) โครงงานดีเดนสะเต็มศึกษาท่ีผานการประกวดรอบชิงชนะเลิศมีคุณภาพและสามารถนําไปเผยแพรเปนตัวอยางได 

8. ระยะเวลาดําเนินการ   1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

9. กิจกรรมท่ีดําเนินการภายในโครงการ/กิจกรรม  

9.1 การพัฒนาฐานขอมูลการจัดการ เครือขายโรงเรียน บุคลากรทางการศึกษา มหาวิทยาลัย ศูนยประสานงาน และ

หนวยงานทางการศึกษา 

9.2 การสรางเครือขายโรงเรียน มหาวิทยาลัย ศูนยประสานงาน และหนวยงานทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 

9.3 การประกวดโครงงานดีเดนสะเต็มศึกษา 

10. ผลการดําเนินงาน/ความกาวหนาการดําเนินงาน 

10.1 เชิงปริมาณ 

อยูระหวางรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของสําหรับหาแนวทางการพัฒนาฐานขอมูลการจัดการ เครือขายโรงเรียน บุคลากร

ทางการศึกษา มหาวิทยาลัย ศูนยประสานงาน และหนวยงานทางการศึกษา และอยูระหวางเตรียมการประกวดโครงงาน

ดีเดนสะเต็มศึกษารอบคัดเลือก 

10.2 เชิงคุณภาพ 

- 
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10.3 ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ 10.33 

11. งบประมาณ 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับท้ังหมด 

ผลการใชจาย

งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 4 

2,303,400 บาท 221,845 บาท 221,845 บาท - - - 

แหลงงบประมาณ   ไดรบัจัดสรรจากรัฐ 2,303,400 บาท 

12. ปญหา อุปสรรค  

การจัดเก็บขอมูลทางการศึกษาของแตละหนวยงานภายใน สสวท. ยังไมครบถวน และการพัฒนาระบบฐานขอมูล

เครือขายทางการศึกษามีความละเอียดและซับซอนจึงตองใชเวลาในการพิจารณา 

13. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 

พัฒนาระบบฐานขอมูลเครือขายทางการศึกษาใหใชงานไดสะดวกมากยิ่งข้ึนและปรับปรุงความถูกตองของขอมูล

เพ่ือใหมีคุณภาพและสามารถนําไปวิเคราะหได 

14. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 

สามารถสืบคนขอมูลตาง ๆ อาทิ บุคลากรทางศึกษาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีดวยระบบระบบ

ฐานขอมูลเครือขาย เพ่ือนําไปใชในการวิเคราะหผลสําหรับงานการพัฒนาครูได 

15. ผูรายงาน  นางสาววรรณทิพา  เทพหลา ตําแหนง   เจาหนาท่ี 

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

16. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 
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1. ช่ือหนวยงาน   สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)  

2. หวงเวลารายงาน     

 ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 61   -   ธ.ค. 61  ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 62   -   มี.ค. 62     

 ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 62  -   มิ.ย. 62  ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 62   -   ก.ย. 62     

สถานะโครงการ     ยังไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 

3. ช่ือโครงการ   พัฒนาศักยภาพครูแกนนําและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือขยายผลการใหบริการวิชาการดานหลักสูตร 

สื่อ และกระบวนการจัดการเรยีนรูของ สสวท. 

4. ความสอดคลอง (โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ท่ีมีความสอดคลองกับโครงการ) 

4.1 ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ   

 ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของชาติ 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน รวมท้ังงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีสอดคลองกับความตองการ 

ของการพัฒนาประเทศ 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาสทางการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิตอยางท่ัวถึงและเทาเทียม 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 การจัดการศึกษา เพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

4.2  แผนงานพ้ืนฐาน 

4.3  แผนงานยุทธศาสตร 

4.4 แผนงานบูรณาการ 

   แผนงานบรูณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและท่ัวถึง 

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

5. หลักการและเหตุผล  

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) เปนหนวยงานหลักในการดําเนินการปรับปรุง และ

พัฒนาหลักสูตรการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ซ่ึงมีพันธกิจท่ีสําคัญในการจัดการอบรมเพ่ือ

พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการขยายผลการใหบริการวิชาการดานหลักสูตร สื่อ และกระบวนการ

จัดการเรียนรูของ สสวท. เพ่ือใหครูมีความรู ความเขาใจในมาตรฐานหลักสูตรและตัวชี้วัด รวมท้ังวิธีการจัดการเรียนรูท่ี

สอดคลองกับตัวชี้วัดท้ังหมด และสามารถนําความรูไปจัดการเรียนรูในสถานศึกษาของตนเอง และขยายผลสูสถานศึกษา

อ่ืนได ดังนั้นการท่ี สสวท. จะสามารถบรรลุเปาหมายในการขับเคลื่อนนักเรียนไทยทุกชวงชั้นใหมีความรูความสามารถ

สูงข้ึนเปนลําดับ และทัดเทียมกับนานาชาติไดนั้น จะเปนท่ีจะตองวางแผนและดําเนินการพัฒนาและสงเสริมครูและ

บุคลากรทางการศึกษาดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีอยางเปนระบบ  

6. วัตถุประสงค 

6.1 เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีสามารถเปนวิทยากรท่ีมีศักยภาพ 

6.2 เพ่ือสรางเครือขายความรวมมือในการสงเสริมการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 
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7. เปาหมาย 

7.1 เชิงปริมาณ 

(1) หลักสูตรพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษา ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา 5 หลักสูตร 

(2) ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับการพัฒนา 1,000 คน 

7.2 เชิงคุณภาพ 

(1) หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาสอดคลองตาม

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

(2) ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับการพัฒนาสามารถเปนวิทยากรท่ีมีศักยภาพ 

8. ระยะเวลาดําเนินการ   1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

9. กิจกรรมท่ีดําเนินการภายในโครงการ / กิจกรรม  

9.1 การพัฒนาวิทยากรแกนนําวิชาวิทยาการคํานวณ และการออกแบบและเทคโนโลยี 

9.2 การพัฒนาครูแกนนําดานการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีท่ีสงเสริมทักษะการคิดและ

แกปญหา 

9.3 การพัฒนาครูผูสอนวิชาวิทยาศาสตรโลก และอวกาศ โดยมุงเนนพัฒนาครูแกนนํา สควค. 

10. ผลการดําเนินงาน/ความกาวหนาการดําเนินงาน 

10.1 เชิงปริมาณ 

อยูระหวางพัฒนาหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาครูแกนนํา สสวท. ดานการจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร

โลกและอวกาศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

10.2 เชิงคุณภาพ 

- 

10.3 ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ 12.50 

11. งบประมาณ 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับท้ังหมด 

ผลการใชจาย

งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 4 

11,979,000 บาท 409,008.79 บาท 409,008.79 บาท - - - 

แหลงงบประมาณ   ไดรบัจัดสรรจากรัฐ 11,979,000 บาท 

12. ปญหา อุปสรรค 

-  

13. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 

พัฒนาศักยภาพครูแกนนํา สสวท. เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ขยายผลใหครอบคลุมโรงเรียนคุณภาพ สสวท. และ

โรงเรียนอ่ืน ๆ ตามนโยบาย สสวท. และจัดเวทีใหครูแกนนําไดมีโอกาสขยายผลใหแกเครือขายในทองถ่ินของตน 
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14. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 

กระตุนใหสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ในแนวทางของ สสวท.   

ตามหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการใหเปนไปอยางถูกตอง ชัดเจน มีประสิทธิภาพ โดยมีวิทยากรแกนนํา สสวท. 

เปนตนแบบในการจัดการเรียนรูและใหความรูแกครูในทองถ่ิน 

15. ผูรายงาน  นางสาววรรณทิพา  เทพหลา ตําแหนง   เจาหนาท่ี 

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

16. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 
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1. ช่ือหนวยงาน   สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)  

2. หวงเวลารายงาน     

 ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 61   -   ธ.ค. 61  ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 62   -   มี.ค. 62     

 ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 62  -   มิ.ย. 62  ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 62   -   ก.ย. 62     

สถานะโครงการ     ยังไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 

3. ช่ือโครงการ   พัฒนาครูผูสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนโครงการ

พระราชดําริ 

4. ความสอดคลอง (โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ท่ีมีความสอดคลองกับโครงการ) 

4.1 ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ   

 ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของชาต ิ

 ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน รวมท้ังงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีสอดคลองกับความตองการ 

ของการพัฒนาประเทศ 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาสทางการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิตอยางท่ัวถึงและเทาเทียม 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 การจัดการศึกษา เพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

4.2  แผนงานพ้ืนฐาน 

4.3  แผนงานยุทธศาสตร 

4.4 แผนงานบูรณาการ 

  แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและท่ัวถึง 

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

5. หลักการและเหตุผล  

สสวท. เปนหนวยงานหนึ่งท่ีเขารวมดําเนินงานพัฒนาการจัดการเรียนรูตามโครงการในพระราชดําริและโครงการ

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพดานวิชาการแกครูโรงเรียนใน

ทองถ่ินทุรกันดารและสนับสนุน วัสดุ อุปกรณประกอบการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร และเพ่ือใหสัมฤทธิ์

ผลการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนโครงการพระราชดําริสูงข้ึน เพ่ือเปนตนแบบท่ีมีคุณภาพในการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร

และคณิตศาสตรใหกับนักเรียน และไดพัฒนาความรู ความสามารถ สติปญญา ทัดเทียมโรงเรียนท่ัวไปของประเทศ 

6. วัตถุประสงค 

6.1 เพ่ือพัฒนาครูในโรงเรียนในโครงการพระราชดําริฯ ใหมีศักยภาพในการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี   

6.2 เพ่ือพัฒนาครูของโรงเรียนวังไกลกังวลและโรงเรียนในพ้ืนท่ีใกลเคียงใหมีศักยภาพในการจัดการเรียนรูกลุมสาระ

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  

6.3 เพ่ือสนับสนุนทรัพยากรท่ีจําเปนตอการจัดการเรียนรูแกโรงเรียนโครงการพระราชดําริ 
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7. เปาหมาย 

7.1 เชิงปริมาณ 

(1) ศึกษานิเทศก ผูบริหาร และครูในโรงเรียนในโครงการพระราชดําริฯ โรงเรียนในพ้ืนท่ี 5 จังหวัดภาคใต 

(นราธิวาส ปตตานี ยะลา สงขลา และสตูล) และโรงเรียนวังไกลกังวลและโรงเรียนในพ้ืนท่ีใกลเคียงไดรับการ

พัฒนาศักยภาพ 630 คน 

(2) ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี สําหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 และ 5 จํานวน 4 ชุด 

7.2 เชิงคุณภาพ 

(1) ศึกษานิเทศก ผูบริหาร และครูในโรงเรียนในโครงการพระราชดําริฯ โรงเรียนในพ้ืนท่ี 5 จังหวัดภาคใต 

(นราธิวาส ปตตานี ยะลา สงขลา และสตูล) และโรงเรียนวังไกลกังวลและโรงเรียนในพ้ืนท่ีใกลเคียงท่ีไดรับ

การพัฒนาศักยภาพมีความรู ความเขาใจ และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหกับนักเรียน 

(2) ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี สําหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 และ 5 สอดคลองกับมาตรฐานและตัวชี้วัด กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

วิทยาศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

8. ระยะเวลาดําเนินการ   1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

9. กิจกรรมท่ีดําเนินการภายในโครงการ / กิจกรรม  

9.1 การพัฒนาการจัดการเรียนรูตามโครงการในพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 

9.2 การพัฒนาครูในโรงเรียนวังไกลกังวลและโรงเรียนในพ้ืนท่ีใกลเคียงในการจัดการเรยีนรูดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

9.3 การพัฒนาครูแกนนําและบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยเพ่ือการจัดการเรียนรูตามแนวโครงการพระราชดําริบาน

นักวิทยาศาสตรนอยและแนวทางสะเต็มศึกษา 

10. ผลการดําเนินงาน/ความกาวหนาการดําเนินงาน 

10.1 เชิงปริมาณ 

ดําเนินการพัฒนาครูผูสอนในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 431 คน 

10.2 เชิงคุณภาพ 

ครูผูสอนในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพมีความรู ความเขาใจ 

10.3 ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ 28.67 

11. งบประมาณ 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับท้ังหมด 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

รวม (สะสม) 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 4 

8,220,000 บาท 3,661,983.16 บาท 3,661,983.16 บาท - - - 

แหลงงบประมาณ   ไดรบัจัดสรรจากรัฐ 8,220,000 บาท 

12. ปญหา อุปสรรค 

การประสานงานกับครู ตชด. ลําบาก เนื่องจากอยูถ่ินทุรกันดาร 
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13. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 

ติดตามผลการอบรมครูโครงการในพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และปรับปรุงแผน   

การจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาครูในโรงเรียนวังไกลกังวลและโรงเรียนในพ้ืนท่ีใกลเคียงในการจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตรชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 และ 6 ใหสอดคลองกับหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 รวมท้ังขยายผลเพ่ิมพ้ืนท่ี

พัฒนาครูแกนนําและบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยเพ่ือการจัดการเรียนรูตามแนวโครงการพระราชดําริบานนักวิทยาศาสตรนอย

และแนวทางสะเต็มศึกษา 

14. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 

นักเรียนปฐมวัยท่ีอยูในโรงเรียนของครูปฐมวัยท่ีไดรับการพัฒนามีความเขาใจและไดเรียนรูวิทยาศาสตรและสะเต็มศึกษา

ผานกิจกรรมบานนักวิทยาศาสตรนอย และครูท่ีไดรับการอบรมสามารถนํากิจกรรมไปจัดการเรียนการสอนใหแกนักเรียน 

รวมท้ังเพ่ิมความเทาเทียมใหแกนักเรียนดอยโอกาสท่ีอยูหางไกลสามารถเรียนรู เขาถึงสื่อการเรียนรูท่ีดีและมีคุณภาพ       

ท่ีผลิตจาก สสวท.  

15. ผูรายงาน  นางสาววรรณทิพา  เทพหลา ตําแหนง   เจาหนาท่ี 

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

16. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 
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1. ช่ือหนวยงาน   สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)  

2. หวงเวลารายงาน     

 ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 61   -   ธ.ค. 61  ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 62   -   มี.ค. 62     

 ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 62  -   มิ.ย. 62  ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 62   -   ก.ย. 62     

สถานะโครงการ     ยังไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 

3. ช่ือโครงการ   ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนของครูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีตามแนวทาง สสวท.    

และสะเต็มศึกษา 

4. ความสอดคลอง (โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ท่ีมีความสอดคลองกับโครงการ) 

4.1 ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ   

 ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของชาติ 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน รวมท้ังงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีสอดคลองกับความตองการ 

ของการพัฒนาประเทศ 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาสทางการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิตอยางท่ัวถึงและเทาเทียม 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 การจัดการศึกษา เพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

4.2  แผนงานพ้ืนฐาน 

4.3  แผนงานยุทธศาสตร 

4.4 แผนงานบูรณาการ 

  แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและท่ัวถึง 

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

5. หลักการและเหตุผล  

สืบเนื่องจากปญหาดานการศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศไทยในปจจุบันซ่ึงมีหลายประการท่ี

สําคัญไดแก (1) จํานวนผูเรียนสายวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีลดลงในทุกระดับ (2) การประเมินผลท้ังใน

ระดับประเทศ และระดับนานาชาติบงชี้วาการศึกษาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรในระดับโรงเรียนมีคุณภาพตํ่าโดยเฉลี่ย 

(3) การจัดการศึกษาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีไมสนองความตองการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ

ชาติ ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ ซ่ึงตองการกําลังคนท่ีมีความรูและทักษะดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี

ท่ีเหมาะสมกับการผลิตและการบริการท่ีมีการแขงขันสูงในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 

Community: AEC)  สสวท. จึงเล็งเห็นความจําเปนเรงดวน ในการพัฒนาและสรางกําลังคนใหมีความรูและทักษะดาน

วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี และสามารถประยุกตใชความรูดังกลาวในการดํารงชีวิตประจําวันและการ

ประกอบอาชีพ อีกท้ังมีทักษะท่ีพรอมสําหรับโลกในศตวรรษท่ี 21 
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6. วัตถุประสงค 

6.1 เพ่ือพัฒนาครูผูชวยเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน วิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ใหมีความรู ความเขาใจ 

และความตระหนักในการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีของ สสวท.  

6.2 เพ่ือสงเสริมและกระตุนใหครูไดพัฒนาการจัดการเรียนรู ตามแนวทางสะเต็มศึกษาและพัฒนาวิชาชีพครูอยาง

ตอเนื่อง  

6.3 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรอบรมเพ่ิมพูนศักยภาพครูผูสอนวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีและวิชาวิทยาการคํานวณ

แบบออนไลน ท่ีสามารถเพ่ิมพูนศักยภาพครูผูสอนวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีและวิชาวิทยาการคํานวณใหมี

ความรู ความเขาใจในมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดการเรียนรู  

6.4 เพ่ืออบรมเพ่ิมพูนศักยภาพแกครูผูสอนวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีและวิชาวิทยาการคํานวณ ดวยวิธีการ

อบรมแบบออนไลนใหมีความรู ความเขาใจในมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดการเรียนรู 

7. เปาหมาย 

7.1 เชิงปริมาณ 

(1) ครูผูชวยเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน วิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ท่ีไดรับการพัฒนา 1,000 คน 

(2) ครูดีเดน STEM Education ประเทศไทย ประเภทบุคคล 54 รางวัล ประเภททีม 44 รางวัล 

(3) หลักสูตรอบรมเพ่ิมพูนศักยภาพครูผูสอนวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีแบบออนไลน 1 หลักสูตร 

(4) หลักสูตรอบรมเพ่ิมพูนศักยภาพครูผูสอนวิทยาการคํานวณแบบออนไลน 1 หลักสูตร 

(5) ครูผูสอนวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีและวิชาวิทยาการคํานวณไดรับการพัฒนาแบบออนไลน 6,000 คน 

7.2 เชิงคุณภาพ 

(1) ครูผูชวยเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน วิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ท่ีไดรับการพัฒนามีความรู ความ

เขาใจในเนื้อหาสาระวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหกับนักเรียน 

(2) ครูผูสอนท่ีไดรับรางวัลท้ังในประเภทบุคคลและประเภททีม เปนครูท่ีมีผลงานดีเดนดานการพัฒนาการเรียนการ

สอนเชิงบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา และสามารถเปนแบบอยางแกครูผูสอนไดใชเปนแนวทางในการ

สรางสรรคงานดานการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 

(3) หลักสูตรอบรมเพ่ิมพูนศักยภาพครูผูสอนวิทยาการคํานวณและวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี แบบ

ออนไลนสามารถเพ่ิมพูนศักยภาพครูผูสอนใหมีความรู ความเขาใจในมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด และ

แนวทางการจัดการเรียนรู 

(4) ครูผูสอนวิทยาการคํานวณและวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีมีความรู ความเขาใจในมาตรฐานการเรียนรู 

ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดการเรียนรู 

8. ระยะเวลาดําเนินการ   1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

9. กิจกรรมท่ีดําเนินการภายในโครงการ / กิจกรรม  

9.1 การพัฒนาและสงเสริมดานสะเต็มศึกษาแกครูในโครงการครูคืนถ่ิน 

9.2 การยกยองเชิดชูบุคลากรทางการศึกษาและเครือขาย 

9.3 การพัฒนาหลักสูตรอบรมครูผูสอนวิชาวิทยาการคํานวณ และการออกแบบและเทคโนโลยีแบบออนไลน 
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10. ผลการดําเนินงาน/ความกาวหนาการดําเนินงาน 

10.1 เชิงปริมาณ 

ดําเนินการพัฒนาครูผูชวยเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน วิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 1,005 คน 

10.2 เชิงคุณภาพ 

ครูผูชวยเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน วิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ท่ีไดรับการพัฒนามีความรู ความเขาใจ

ในเนื้อหาสาระวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลย ี

10.3 ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ 47.33 

11. งบประมาณ 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับท้ังหมด 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

รวม (สะสม) 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 4 

13,176,300 บาท 5,203,708.63 บาท 5,203,708.63 บาท - - - 

แหลงงบประมาณ   ไดรบัจัดสรรจากรัฐ 13,176,300 บาท 

12. ปญหา อุปสรรค 

ระบบท่ีใชเพ่ือการพัฒนาครูตามหลักสูตรแบบ On-line ยังไมสมบูรณ 

13. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 

ดําเนินการพัฒนาระบบใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยการประสานงานฝายดูแลระบบเพ่ือปรับปรุงใหทันสมัยและ

สอดรับความตองการของผูใหและผูรับบริการมากยิ่งข้ึน 

14. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับการพัฒนา สามารถจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี

ไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนไปตามหลักสูตร 

15. ผูรายงาน  นางสาววรรณทิพา  เทพหลา ตําแหนง   เจาหนาท่ี 

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

16. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 
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1. ช่ือหนวยงาน   สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)  

2. หวงเวลารายงาน     

 ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 61   -   ธ.ค. 61  ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 62   -   มี.ค. 62     

 ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 62  -   มิ.ย. 62  ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 62   -   ก.ย. 62     

สถานะโครงการ     ยังไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 

3. ช่ือโครงการ   ยกระดับคุณภาพโรงเรียนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลย ี

4. ความสอดคลอง (โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ท่ีมีความสอดคลองกับโครงการ) 

4.1 ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ   

 ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของชาติ 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน รวมท้ังงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีสอดคลองกับความตองการ 

ของการพัฒนาประเทศ 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาสทางการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิตอยางท่ัวถึงและเทาเทียม 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 การจัดการศึกษา เพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

4.2  แผนงานพ้ืนฐาน 

4.3  แผนงานยุทธศาสตร 

4.4 แผนงานบูรณาการ 

  แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและท่ัวถึง 

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

5. หลักการและเหตุผล  

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

ความเหลื่อมล้ําในสังคม และพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยเฉพาะอยางยิ่งเยาวชนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ

เทคโนโลยี ซ่ึงถือเปนกําลังคนพ้ืนฐานท่ีสําคัญตอการพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถดานการแขงขันของประเทศ 

สสวท. เล็งเห็นถึงความสําคัญดังกลาว จึงไดรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในการดําเนินงานพัฒนาศักยภาพ

เยาวชนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ในการจัดตั้งโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนในระดับอําเภอท้ังใน

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาข้ึน ใหสอดรับกับบริบทของโรงเรียนและความตองการของทองถ่ิน เพ่ือใหโรงเรียนใน

ระดับอําเภอมีคุณภาพไดมาตรฐานเทียบเคียงกับโรงเรียนชั้นนําในระดับจังหวัด และนักเรียนในชนบทมีโอกาสเขาถึง

โรงเรียนคุณภาพในทุกอําเภอ ตลอดจนไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงจะสงผลตอการยกระดับคุณภาพและพัฒนาการ

เรียนรูของนักเรียนในระดับอําเภอ และมีผลการประเมินทางดานการศึกษาท้ังในระดับชาติและนานาชาติสูงข้ึนอยางตอเนื่อง 
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6. วัตถุประสงค 

6.1 เพ่ือสงเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเปนเครือขายโรงเรียนคุณภาพใหมีศักยภาพดานหลักสูตร   

การออกแบบและการจดัการเรยีนรู การวัดและประเมินผลดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลย ีตามมาตรฐาน 

สสวท. 

6.2 เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนไดรับการพัฒนาและเพ่ิมพูนทักษะดานการสืบเสาะหาความรู การคิดวิเคราะห การแกปญหา

ดวยการทํากิจกรรมวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 

6.3 เพ่ือวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน 

สสวท.   

7. เปาหมาย 

7.1 เชิงปริมาณ 

(1) โรงเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาท่ีเปนเครือขายโรงเรียนคุณภาพ ตามมาตรฐาน สสวท. 

ไดรับการพัฒนาคุณภาพดานการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 1,100 โรงเรียน 

(2) ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาจากการสงเสริมใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการจัดการ

เรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 8,000 คน 

(3) นักเรียนไดรับการพัฒนาและเพ่ิมพูนทักษะดานการสืบเสาะหาความรู การคิดวิเคราะห การแกปญหา      

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) โรงเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาท่ีเปนเครือขายโรงเรียนคุณภาพ ตามมาตรฐาน สสวท. 

ไดรับการพัฒนาคุณภาพดานการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 

(2) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเขาใจดานหลักสูตร การจัดการเรียนรู และการวัดและประเมินผล รวมท้ัง

สามารถนําไปปรับใชในการจัดการเรียนรูทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีในหองเรียนไดดีข้ึน 

8. ระยะเวลาดําเนินการ   1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

9. กิจกรรมท่ีดําเนินการภายในโครงการ / กิจกรรม  

9.1 การยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอําเภอ ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลย ี

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. ชี้แจงเพ่ือทําความเขาใจเก่ียวกับการเขาปฏิบัติงานของผูเชี่ยวชาญ 488 คน  

2. ดําเนินการติดตอประสานงานโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการในการยกระดับคุณภาพดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

และเทคโนโลย ี701 โรงเรียน 

3. มีโรงเรียนท่ีสมัครเขารวมโครงการเพ่ิมข้ึน 758 โรงเรียน 

4. ครูท่ีไดรับการพัฒนาดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 59 คน 

10.2 เชิงคุณภาพ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเขาใจดานหลักสูตร การจัดการเรียนรู และการวัดและประเมินผล 

10.3 ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ 8.33 

11. งบประมาณ 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับท้ังหมด 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

รวม (สะสม) 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 4 

27,786,000 บาท 1,668,295.47 บาท 1,668,295.47 บาท - - - 

แหลงงบประมาณ   ไดรับจัดสรรจากรัฐ 24,758,000 บาท และเงินกองทุนสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

3,028,000 บาท 

12. ปญหา อุปสรรค 

การดําเนินงานในบางกิจกรรมดานการพัฒนาศักยภาพของครูและนักเรียนจํานวนมาก ยังไมสามารถทําได

ครอบคลุมไดตามความตองการของกลุมเปาหมาย เนื่องจากจํานวนบุคลากรท่ีมีศักยภาพในการขยายผลการพัฒนาใหกับ

กลุมเปาหมายยังมีไมเพียงพอ 

13. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 

1. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินการในบางกิจกรรม เชน การพัฒนาศักยภาพแกนนําในการขยายผลการอบรม 

2. สรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการจัดกิจกรรมใหกับครูและนักเรียน 

14. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 

1. ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนไดรับการพัฒนาสมรรถนะท่ีสงเสริมการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร

และเทคโนโลยีท่ีเนนการคิดวิเคราะห การแกปญหาและทักษะในศตวรรษท่ี 21 

2. หนวยงานท่ีเปนเครือขายความรวมมือไดรับการสนับสนุนในการขยายผลไปสูกลุมเปาหมายในพ้ืนท่ี 

15. ผูรายงาน  นางสาววรรณทิพา  เทพหลา ตําแหนง   เจาหนาท่ี 

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

16. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 
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1. ช่ือหนวยงาน   สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)  

2. หวงเวลารายงาน     

 ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 61   -   ธ.ค. 61  ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 62   -   มี.ค. 62     

 ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 62  -   มิ.ย. 62  ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 62   -   ก.ย. 62     

สถานะโครงการ     ยังไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 

3. ช่ือโครงการ   พัฒนาและจัดการเรียนการสอนนอกชั้นเรียนท่ีเหมาะสมตามแนวทาง สสวท. (Science and 

Mathematics Literacy) 

4. ความสอดคลอง (โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ท่ีมีความสอดคลองกับโครงการ) 

4.1 ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ   

 ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของชาติ 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน รวมท้ังงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีสอดคลองกับความตองการ 

ของการพัฒนาประเทศ 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาสทางการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิตอยางท่ัวถึงและเทาเทียม 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 การจัดการศึกษา เพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

4.2  แผนงานพ้ืนฐาน 

4.3  แผนงานยุทธศาสตร 

4.4 แผนงานบูรณาการ 

  แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและท่ัวถึง 

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

5. หลักการและเหตุผล  

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 

ไดนิยามการศึกษาวาเปน “กระบวนการเรียนรูเพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถายทอดความรู การฝก 

การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัด

สภาพแวดลอม สังคม การเรียนรูและปจจัยเก้ือหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต” โดยการศึกษาตลอดชีวิต 

หมายถึง “การศึกษาท่ีเกิดจากการผสมผสานระหวางการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

เพ่ือใหสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต” ซ่ึงจุดมุงหมายของการจัดการศึกษานั้นเปนไปตามมาตราท่ี 6 

พัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ

ดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข ซ่ึงการศึกษาตองยึดหลักใหเปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน ให

สังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา และการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง โดยมีความ

หลากหลายในทางปฏิบัติ กําหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา 

รวมถึงสงเสริมและพัฒนาวิชาชีพครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่อง มีการระดมทรัพยากรจากแหลง
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ตาง ๆ มาใชในการจัดการศึกษา และใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน 

องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

การศึกษาเรียนรู สามารถเกิดไดทุกท่ี ไมวาจะเปนในหองเรียน นอกหองเรียน เนื่องจากความรูอยูในทุกท่ีท่ีผูเรียน

ไดสัมผัส เชน ธรรมชาติรอบตัวเพ่ือเรียนรูธรรมชาติของชีวิต ชุมชนเพ่ือเรียนรูการเมือง การเงินการคํานวณ สังคม 

เทคโนโลยี วัฒนธรรมประเพณี และการอยูรวมกัน เปนตน การจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเหมาะสมนอกหองเรียนจะเปนการ

เสริมความรูและทักษะโดยเฉพาะอยางยิ่งทักษะท่ีสําคัญในศตวรรษท่ี 21 ใหกับผูเรียนไมวาผูเรียนจะเปนนักเรียนหรือครู 

คณาจารย บุคลาการทางการศึกษา ในปจจุบันนักเรียนนิยม  หาความรูนอกหองเรียนมากข้ึน โดยเรียนรูดวยตนเองผาน

การเขารวมกิจกรรม ผานเทคโนโลยีตาง ๆ หรือลงทะเบียนกับสถานศึกษานอกระบบ เพ่ือเรียนรูเพ่ิมเติมจากบทเรียน การ

สนับสนุนใหเกิดการจัดการเรียนรูตามแนวทาง สสวท. ไดแก การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู เนนใหนักเรียนตั้ง

คําถาม คนควาหาคําตอบดวยตนเอง ฝกแกปญหา ลงมือฝกปฏิบัติการวิทยาศาสตรอยางเหมาะสม จะเปนการเพ่ิมความรูและ

ทักษะท่ีสําคัญใหกับนักเรียนเพ่ือหลอหลอมใหเปนบุคลากรท่ีพรอมสําหรับการทํางาน นอกจากนี้ครู คณาจารย และ

บุคลากรทางการศึกษาท่ีผานการฝกปฏิบัติจะมีความรูและทักษะท่ีสามารถสงผานใหกับนักเรียนไดอยางเหมาะสม 

6. วัตถุประสงค 

6.1 เพ่ือปรับ พัฒนา และสงเสริมการจัดการเรียนการสอนนอกชั้นเรียนตามแนวทางของ สสวท.  

6.2 เพ่ือสรางเครือขายความรวมมือ เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนนอกชั้นเรียนตามแนวทาง สสวท. 

6.3 เพ่ือพัฒนาสื่อและบุคลากรสําหรับการเรียนรูนอกชั้นเรียน 

7. เปาหมาย 

7.1 เชิงปริมาณ 

(1) นักเรียนท่ีเขารวมโครงการ 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) นักเรียนท่ีเขารวมโครงการสามารถทํางานวิจัยตามแนวทาง สสวท.  

(2) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรูความเขาใจในการดําเนินกิจกรรมนอกหองเรียนรวมถึงงานวิจัยตาม

แนวทาง สสวท. โดยสามารถนําไปขยายผล และถายทอดใหกับนักเรียนและนักศึกษา  

(3) นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีเขารวมโครงการไดแลกเปลี่ยนความรู และประสบการณในการใช

สื่อและการทํางานวิจัย และนําองคความรูท่ีไดไปศึกษาและวิจัยในระดับท่ีลึกและกวางมากข้ึน ซ่ึงเปน

แนวทางในการพัฒนาการศึกษาในประเทศไทย  

(4) ผลงานวิจัยท่ีสามารถนําไปเผยแพรและใชเปนตัวอยางในการเรียนการสอนวิทยาศาสตรในแนวทาง สสวท. 

และใชในการพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตรในประเทศไทย 

(5) สือ่สงเสริมการเรียนรูประกอบในการเรียนการสอนตามแนวทาง สสวท. สําหรับโรงเรียน 
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8. ระยะเวลาดําเนินการ   1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

9. กิจกรรมท่ีดําเนินการภายในโครงการ/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 

ท่ีไดรับท้ังหมด 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

รวม (สะสม) 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 4 

5,912,000 บาท 2,107,280.90 บาท 2,107,280.90 บาท - - - 

แหลงงบประมาณ   ไดรบัจัดสรรจากรัฐ 5,912,600 บาท 

12. ปญหา อุปสรรค 

-  

13. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 

ดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนจัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ตามแนวทาง สสวท. ใหดีข้ึน 

14. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 

14.1 ครแูละนักเรียนท่ีเขารวมโครงการมีความรูความสามารถในการทํางานวิจัยวิทยาศาสตรสิง่แวดลอมตามแนวทาง สสวท. 

14.2 นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีเขารวมโครงการฯ ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู และประสบการณใน

การทํางานวิจัย ซ่ึงจะนําองคความรูท่ีไดไปสูการศึกษาคนควาวิจัยในระดับท่ีลึกและกวางมากข้ึน ซ่ึงเปนแนวทางหนึ่งท่ีจะ

ชวยพัฒนาการศึกษาในประเทศไทย 

14.3 นักเรียนและครูท่ีเขารวมโครงการเกิดการเรียนรูวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม และสามารถนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใช

ในชีวิตประจําวัน ตลอดจนเกิดความตระหนักในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมท่ีเกิดข้ึนไดอยางแทจริงและยั่งยืน 

15. ผูรายงาน  นางสาววรรณทิพา  เทพหลา ตําแหนง   เจาหนาท่ี 

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

16. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 
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1. ช่ือหนวยงาน   สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)  

2. หวงเวลารายงาน     

 ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 61   -   ธ.ค. 61  ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 62   -   มี.ค. 62     

 ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 62  -   มิ.ย. 62  ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 62   -   ก.ย. 62     

สถานะโครงการ     ยังไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 

3. ช่ือโครงการ   พัฒนาและขยายบริการของศูนยเรียนรูดิจิทัลและสื่อดิจิทัล 

4. ความสอดคลอง (โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ท่ีมีความสอดคลองกับโครงการ) 

4.1 ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ   

 ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของชาติ 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน รวมท้ังงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีสอดคลองกับความตองการ 

ของการพัฒนาประเทศ 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาสทางการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิตอยางท่ัวถึงและเทาเทียม 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 การจัดการศึกษา เพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

4.2  แผนงานพ้ืนฐาน 

4.3  แผนงานยุทธศาสตร 

4.4 แผนงานบูรณาการ 

  แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและท่ัวถึง 

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

5. หลักการและเหตุผล  

เนื่องจากปจจุบันสังคมไทยกําลังกาวสูยุคไทยแลนด 4.0 หนวยงานทางดานการศึกษาจําเปนท่ีจะตองสงเสริมให

เยาวชนมีคุณภาพและมีศักยภาพในการเรียนรูเพ่ือใหสามารถกาวทันกับสังคมโลกท่ีกําลังเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง โดย

การพัฒนาเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรูแบบออนไลน ท่ีสงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ท่ีจะชวยใหผูเรียนสามารถ

เรียนรูดวยตนเองโดยไมจํากัดเวลาและสถานท่ี ทําใหการเรียนการสอนท้ังในและนอกหองเรียนมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ดวยเหตุนี้ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาและขยาย

บริการของศูนยเรียนรูดิจิทัลฯ โดยศูนยเรียนรูดิจิทัลดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี สสวท. (IPST Learning 

Space) ประกอบดวยระบบอบรมครู ระบบการสอบออนไลน ระบบคลังความรู ระบบสํานักพิมพอิเล็กทรอนิกส และ

ระบบชุมชนการเรียนรูรวมกัน เปนแหลงเรียนรูออนไลนท่ีสงเสริมใหนักเรียน ครูและผูสนใจไดศึกษาคนควา เรียนรูดวย

ตนเอง  โดยสื่อตาง ๆ ท่ีเผยแพรในศูนยเรียนรูดิจิทัลเปนสื่อท่ีสงเสริมทักษะการคนหาและประยุกตใชขอมูล ทักษะการคิด

วิเคราะหและคิดอยางสรางสรรค อันจะเปนประโยชนตอการศึกษาในยุคดิจิทัล ซ่ึงสอดรับกับแผนการดําเนินงาน

ยุทธศาสตรท่ี 3 ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม คือ (1) เพ่ิมโอกาสการไดรับการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน ของ

นักเรียนและประชาชน แบบทุกวัย ทุกท่ี ทุกเวลา ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล และ (2) สรางสื่อ คลังสื่อและแหลงเรียนรูดิจิทัล 
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เพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีประชาชนเขาถึงไดอยางสะดวก ผานท้ังระบบโทรคมนาคม ระบบแพรภาพ กระจายเสียง และ

สื่อหลอมรวม ผลจากการดําเนินโครงการนี้จึงเปนสวนหนึ่งในการเตรียมความพรอมใหบุคลากรทุกกลุม มีความรูและ

ทักษะท่ีเหมาะสมตอการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล  

6. วัตถุประสงค 

6.1 เพ่ือพัฒนาและขยายบริการศูนยเรียนรูดิจิทัลฯ ในการเผยแพรและใหบริการหลักสูตร สื่อ แผนการจัดการเรียนรู 

และองคความรูของ สสวท. ในรูปแบบดิจิทัล  

6.2 เพ่ือใหครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถเขาถึงหลักสูตร สื่อ แผนการจัดการ

เรียนรู และองคความรูของ สสวท. ในรูปแบบดิจิทัลไดอยางสะดวก รวดเร็ว และทุกท่ีทุกเวลา 

6.3 เพ่ือตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาล 

6.4 เพ่ือใหครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และผูสนใจท่ัวไปสามารถใชสื่อ และองคความรูของ สสวท. ในรูปแบบ

ดิจิทัล ในการพัฒนาตนเองไดตามอัธยาศัย 

7. เปาหมาย 

7.1 เชิงปริมาณ 

(1) ศูนยเรียนรูดิจิทัล (IPST Learning Space) ของ สสวท. มีศักยภาพสูงข้ึนและสามารถรองรับการเรียนรูดาน

วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ในสังคมดิจิทัลของประเทศไทย 1 ศูนย 

7.2 เชิงคุณภาพ 

(1) ผูเขาใชงานหลักสูตร สื่อ แผนการจัดการเรียนรู และองคความรูของ สสวท. ในรูปแบบดิจิทัลผานศูนยเรียนรู

ดิจิทัลเพ่ิมมากข้ึน 

8. ระยะเวลาดําเนินการ   1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

9. กิจกรรมท่ีดําเนินการภายในโครงการ / กิจกรรม  

9.1 การพัฒนาและขยายบริการของศูนยเรียนรูดิจิทัลดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี (IPST Learning 

Space) ท่ีเชื่อมโยงในระดับประเทศและนานาชาติ 

10. ผลการดําเนินงาน/ความกาวหนาการดําเนินงาน 

10.1 เชิงปริมาณ 

อยูระหวางดําเนนิการปรบัปรุงศูนยเรียนรูดิจิทัลดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี (IPST Learning Space) 

10.2 เชิงคุณภาพ 

- 

10.3 ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ 24.00 

11. งบประมาณ 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับท้ังหมด 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

รวม (สะสม) 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 4 

12,211,000 บาท 1,080,827.25 บาท 1,080,827.25 บาท - - - 

แหลงงบประมาณ   ไดรบัจัดสรรจากรัฐ 12,211,000 บาท 
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12. ปญหา อุปสรรค 

ไดศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกับการใหบริการโครงสรางพ้ืนฐานของสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) และไดขออนุมัติ

เพ่ือเปลี่ยนไปใชบริการโครงสรางพ้ืนฐานของสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) ตามนโยบายรัฐบาล เพ่ือเปนการประหยัด

งบประมาณดานโครงสรางพ้ืนฐาน อยางไรก็ตาม ในการยาย server ชวงแรกนั้น จําเปนตองพิจารณาการบริหารจัดการทรัพยากร

และปญหาท่ีอาจเกิดข้ึน เพ่ือรองรับการใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

13. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 

ดําเนินงานในดานการบริหารจัดการนําเขาเนื้อหา สื่อและองคความรูของ สสวท. ดานการดูแลบํารุงรักษาระบบ 

และดานการใหบริการของศูนยบริการฯ เพ่ือรองรับการใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

14. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 

ผูเขาใชงานหลักสูตร สื่อ แผนการจัดการเรียนรู และองคความรูของ สสวท. ในรูปแบบดิจิทัลผานศูนยเรียนรู

ดิจิทัลไดตามความตองการ 

15. ผูรายงาน  นางสาววรรณทิพา  เทพหลา ตําแหนง   เจาหนาท่ี 

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

16. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 
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1. ช่ือหนวยงาน   สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)  

2. หวงเวลารายงาน     

 ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 61   -   ธ.ค. 61  ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 62   -   มี.ค. 62     

 ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 62  -   มิ.ย. 62  ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 62   -   ก.ย. 62     

สถานะโครงการ     ยังไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 

3. ช่ือโครงการ   พัฒนาและสงเสริมการใชเครื่องมือในการสอบคัดเลือกเขามหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับกระบวนการ

จัดการเรียนการสอนตามแนวทาง สสวท. (Science and Mathematics Literacy) 

4. ความสอดคลอง (โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ท่ีมีความสอดคลองกับโครงการ) 

4.1 ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ   

 ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของชาติ 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน รวมท้ังงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีสอดคลองกับความตองการ 

ของการพัฒนาประเทศ 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาสทางการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิตอยางท่ัวถึงและเทาเทียม 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 การจัดการศึกษา เพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

4.2  แผนงานพ้ืนฐาน 

4.3  แผนงานยุทธศาสตร 

4.4 แผนงานบูรณาการ 

  แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและท่ัวถึง 

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

5. หลักการและเหตุผล  

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 

ซ่ึงตองจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรม

และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข ซ่ึงการจัดการศึกษานั้นจะตองยึดหลักวาผูเรียน

ทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาจึงตอง

สงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม  ตามศักยภาพ โดยการจัดการศึกษาตองเนนความรู คุณธรรม 

กระบวนการเรียนรูและบูรณาการตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษา โดยตองมีความรูเก่ียวกับตนเอง ศาสนา 

ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปญญาไทย และการประยุกตใชภูมิปญญา ภาษา ทักษะในการประกอบอาชีพและการ

ดํารงชีวิตอยางมีความสุข และความรูและทักษะดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ซ่ึงหลังจากการจัด

การศึกษาแลว สถานศึกษาจะตองประเมินผูเรียน โดยพิจารณาจากพัฒนาการของผูเรียน ความประพฤติ การสังเกต

พฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรม และการทดสอบควบคูไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแตละ
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ระดับและรูปแบบการศึกษา นอกจากนี้ในการจัดสรรโอกาสการเขาศึกษาตอใหสถานศึกษาใชวิธีการท่ีหลากหลายและนํา

ผลการประเมินผูเรียนตามวรรคหนึ่งมาใชประกอบการพิจารณาดวย 

ในปจจุบัน การจัดสรรโอกาสการศึกษาตอ การคัดเลือกนักเรียนโครงการตาง ๆ ใชวิธีการจัดสอบ โดยลักษณะ

ขอสอบเปนการทดสอบความรู ซ่ึงการทดสอบในลักษณะนี้ สงผลตอกระบวนการจัดการเรียนรู   ในหองเรียน ซ่ึงครูและ

บุคลากรทางการศึกษาจะพยายามเนนเนื้อหา เนนความจํา เนนใหผูเรียนสามารถนําไปใชในการสอบ เพ่ือใหไดคะแนนท่ี

สูงพอท่ีจะมีโอกาสในการศึกษาตอหรือผานการคัดเลือก ในความเปนจริงนอกเหนือจากเนื้อหาท่ีผูเรียนตองเรียนรูแลว 

ผูเรียนควรท่ีจะตองมีการรูเรื่อง (literacy) และมีสมรรถนะ (competency) ในวิชาตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุค

ประเทศไทย 4.0 ท่ีผูเรียนตองรอบรู รูเรื่องและมีสมรรถนะดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (science and math 

literacy and competency) เพ่ือใหเขาใจในแงมุมของความรูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร สามารถนําความรูนั้นไปใช

ในการตัดสินใจแกปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ดําเนินชีวิตไดอยางเหมาะสม สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม   

มีความเขาใจและการมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศอยางมีประสิทธิภาพและชวยรักษาความม่ันคงของประเทศ   

ดังนั้นเพ่ือเปนการกระตุนใหมีการจัดการเรียนรูเนน science and math literacy and competency มากข้ึน 

สสวท. มีความตั้งใจท่ีจะปรับกระบวนการสอบ โดยใหขอสอบตาง ๆ เชน ขอสอบคัดเลือกเขาสถาบัน อุดมศึกษา ขอสอบ

คัดเลือกโครงการตาง ๆ เชน ทุน พสวท. และทุน สควค.ระดับอุดมศึกษา มีการเนน science and math literacy and 

competency ซ่ึงคาดหมายวาจะสงผลใหครูหันมาจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมการรูเรื่องทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

เพ่ือใหนักเรียนมีความเขาใจในวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร เพ่ือนําไปใชในแงมุมตางๆของชีวิต โดยไมเนนการทองจํา

เพียงอยางเดียว 

6. วัตถุประสงค 

6.1 เพ่ือพัฒนากรอบการประเมินสําหรับการทดสอบคัดเลือกวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

6.2 เพ่ือพัฒนาเครื่องมือในการสอบคัดเลือกนักเรียนทุนระดับอุดมศึกษาวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

6.3 เพ่ือดําเนินการวิจัยขอสอบท่ีเนน science and math literacy and competency 

7. เปาหมาย 

7.1 เชิงปริมาณ 

(1) กรอบการประเมินสาํหรับการทดสอบคัดเลือกนักเรียนระดับอุดมศึกษาวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 1 ชุด 

(2) เครื่องมือสําหรับการทดสอบคัดเลือกนักเรียนทุนระดับอุดมศึกษาวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (4 วิชา 

ไดแก ฟสิกส เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร) 1 ฉบับ 

7.2 เชิงคุณภาพ 

(1) เครื่องมือทดสอบคัดเลือกนักเรียนระดับอุดมศึกษาวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรท่ีเนน Science and 

math literacy and competency สามารถคัดเลือกนักเรียนท่ีมีลักษณะตามตองการ ไมเนนการทองจํา

และมีความเขาใจวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร สามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวัน 

8. ระยะเวลาดําเนินการ   1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

9. กิจกรรมท่ีดําเนินการภายในโครงการ / 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 

เครื่องมือทดสอบคัดเลือกนักเรียนระดับอุดมศึกษาวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรท่ีเนน Science and math 

literacy and competency สามารถคัดเลือกนักเรียนท่ีมีลักษณะตามตองการ ไมเนนการทองจําและมีความเขาใจ

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร สามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวัน 

10.3 ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ 60.00 

11. งบประมาณ 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับท้ังหมด 

ผลการใชจาย

งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 4 

1,233,000 บาท 542,316.57 บาท 542,316.57 บาท - - - 

แหลงงบประมาณ   ไดรบัจัดสรรจากรัฐ 1,233,000 บาท 

12. ปญหา อุปสรรค 

-  

13. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 

พัฒนาเครื่องมือสําหรับการทดสอบคัดเลือกนักเรียนทุนระดับอุดมศึกษาวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรใหมี

ศักยภาพมากข้ึน 

14. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 

 

15. ผูรายงาน  นางสาววรรณทิพา  เทพหลา ตําแหนง   เจาหนาท่ี 

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

16. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 
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1. ช่ือหนวยงาน   สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)  

2. หวงเวลารายงาน     

 ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 61   -   ธ.ค. 61  ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 62   -   มี.ค. 62     

 ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 62  -   มิ.ย. 62  ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 62   -   ก.ย. 62     

สถานะโครงการ     ยังไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 

3. ช่ือโครงการ   บริหารการผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (สควค.) 

4. ความสอดคลอง (โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ท่ีมีความสอดคลองกับโครงการ) 

4.1 ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ   

 ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของชาติ 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน รวมท้ังงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีสอดคลองกับความตองการ

ของการพัฒนาประเทศ 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาสทางการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิตอยางท่ัวถึงและเทาเทียม 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 การจัดการศึกษา เพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

4.2  แผนงานพ้ืนฐาน 

4.3  แผนงานยุทธศาสตร 

4.4 แผนงานบูรณาการ 

  แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและท่ัวถึง 

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

5. หลักการและเหตุผล  

ดวยคณะกรรมการกําหนดนโยบายการดําเนินงานพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี  ในการประชุมครั้งท่ี 34-2/2560 เม่ือวันท่ี 9 มีนาคม พ.ศ. 2560  ไดมีมติเห็นชอบในหลักการใหปรับปรุงและ

ขยายระยะเวลาการดําเนินงานโครงการ สควค. ระยะท่ี 3 จากเดิม พ.ศ.2556 - 2561 ไปอีก 5 ป เปน พ.ศ.2562 - 2566  

โดยขยายกลุมเปาหมายผูรับทุน ปรับรูปแบบการสรรหาและพัฒนาผูรับทุน และปรับรูปแบบการบริหารโครงการโดยการ

ประกันคุณภาพ ซ่ึงแตละปจะดําเนินการใหทุนระดับปริญญาตรีจํานวนปละไมเกิน 200 ทุน  เพ่ือสรางความเขมแข็งท้ัง

ดานวิชาการ ภาษาอังกฤษ และการปลูกฝงความเปนครู ใหมีความพรอมกอนศึกษาตอในระดับปริญญาโท  ทุนระดับ

ปริญญาโทจํานวนปละไมเกิน 250 ทุน ทุนตอเนื่องเพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพ ณ ตางประเทศ  จํานวนปละไมเกิน 50 ทุน และ

ทุนระดับปริญญาเอก เพ่ือสรางครูของครูใหกับมหาวิทยาลัยท่ีเปนศูนยผลิตครูทุนโครงการ สควค. จํานวนปละไมเกิน 20 ทุน 

ดังนั้น  สสวท. จึงไดจัดทําโครงการบริหารการผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

(สควค.) ข้ึน เพ่ือสรรหาบุคคลท่ัวไปเขารับทุนและพัฒนาใหมีศักยภาพสูง สําหรับเปนครูในโรงเรียนท่ีมีการจัดการเรียน

การสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ในสังกัด สพฐ.  ซ่ึงจะเปนกําลังสําคัญท่ีจะชวยยกระดับคุณภาพการ

จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรในโรงเรียน  ชวยแกไขปญหาการขาดแคลนครูในสาขาเฉพาะทาง และสอดรับกับ
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ยุทธศาสตรชาติ เรื่อง การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน เปนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมี

คุณภาพ และยุทธศาสตรท่ี 4 “เรงรัด พัฒนา และสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ

เทคโนโลยี เพ่ือเปนกําลังในการพัฒนาประเทศดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตามนโยบายประเทศไทย 

4.0” นอกจากนี้  ยังเปนการดําเนินงานตอเนื่องจากปงบประมาณ 2561 ในเรื่องการพัฒนาศักยภาพผูรับทุนรุน 5 และ 

รุน 6 การพัฒนาศักยภาพครูตอเนื่องหลังสําเร็จการศึกษา และการติดตามผลการปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษาทุน

โครงการ สควค. ท่ีเขาปฏิบัติงานสอนในโรงเรียน  รวมถึงการสรางเครือขายวิชาการของผูสําเร็จการศึกษาทุนโครงการ 

สควค. และการติดตาม การพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาอยางตอเนื่อง 

6. วัตถุประสงค 

6.1 เพ่ือสรรหาบุคคลท่ีผานเกณฑมาตรฐานการคัดเลือกเขารับทุนโครงการ สควค. 

6.2 เพ่ือพัฒนาและสงเสริมศักยภาพผูรับทุนใหมีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนนักเรียน             

ผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี   

6.3 เพ่ือสงเสริมใหบัณฑิต สควค. มีศักยภาพดานการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลย ี

7. เปาหมาย 

7.1 เชิงปริมาณ 

(5) ผูรับทุนโครงการ สควค. 400 คน 

(6) ผูรับทุนโครงการ สควค. ท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพดานการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร

เทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ 700 คน 

7.2 เชิงคุณภาพ 

(1) ผูรับทุนโครงการ สควค. ท่ีผานการคัดเลือกมีคุณสมบัติครบตรงตามประกาศ 

(2) ผูรับทุนโครงการ สควค. มีศักยภาพดานการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี สามารถ

ใชภาษาอังกฤษในการคนควาหาความรูและชวยในการศึกษาได 

8. ระยะเวลาดําเนินการ   1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

9. กิจกรรมท่ีดําเนินการภายในโครงการ/กิจกรรม  

9.1 การพัฒนาและสงเสริมการผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

10. ผลการดําเนินงาน/ความกาวหนาการดําเนินงาน 

10.1 เชิงปริมาณ 

อยูระหวางเตรียมการคัดเลือกนักเรียนผูมีความสามารถพิเศษเขารับทุนโครงการ สควค. และอยูระหวาง

เตรียมการพัฒนาศักยภาพดานภาอังกฤษใหกับผูรับทุนโครงการ สควค. 

10.2 เชิงคุณภาพ 

- 

10.3 ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ 14.00 
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11. งบประมาณ 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับท้ังหมด 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

รวม (สะสม) 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 4 

25,000,000 บาท 2,544,905.36 บาท 2,544,905.36 บาท - - - 

แหลงงบประมาณ   ไดรับจัดสรรจากรัฐ 25,000,000 บาท 

12. ปญหา อุปสรรค 

- 

13. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 

ดําเนินการคัดเลือกนักเรียนผูมีความสามารถพิเศษเขารับทุนโครงการ สควค. และพัฒนาศักยภาพใหกับผูรับทุน

โครงการ สควค. 

14. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 

ผลิตครูท่ีมีความรูความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร คอมพิวเตอร ในระดับปริญญาโท เพ่ือสอน

วิชาฟสิกส เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร และคอมพิวเตอรใหกับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษและนักเรียนท่ัวไประดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

15. ผูรายงาน  นางสาววรรณทิพา  เทพหลา ตําแหนง   เจาหนาท่ี 

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

16. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 
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1. ช่ือหนวยงาน   สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)  

2. หวงเวลารายงาน     

 ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 61   -   ธ.ค. 61  ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 62   -   มี.ค. 62     

 ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 62  -   มิ.ย. 62  ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 62   -   ก.ย. 62     

สถานะโครงการ     ยังไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 

3. ช่ือโครงการ   บริหารการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (พสวท.) 

4. ความสอดคลอง (โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ท่ีมีความสอดคลองกับโครงการ) 

4.1 ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ   

 ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของชาติ 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน รวมท้ังงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีสอดคลองกับความตองการ 

ของการพัฒนาประเทศ 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาสทางการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิตอยางท่ัวถึงและเทาเทียม 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 การจัดการศึกษา เพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

4.2  แผนงานพ้ืนฐาน 

4.3  แผนงานยุทธศาสตร 

4.4 แผนงานบูรณาการ 

  แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและท่ัวถึง 

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

5. หลักการและเหตุผล  

ปจจุบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนเครื่องมือสําคัญท่ีจะนําพาประเทศใหหลุดพนจากกับดักของประเทศท่ีมี

รายไดปานกลาง และทําใหประเทศชาติอยูในภาวะท่ีสามารถพึงพาตนเองไดอยางยั่งยืน สามารถสรางองคความรูและ

นวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจกับนานาชาติได การพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี จึงมีความสําคัญและมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีรัฐตองใหการสนับสนุน โดยเฉพาะกําลังคนดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี จึงมีความสําคัญและมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีรัฐตองใหการสนับสนุน โดยเฉพาะกําลังคนในกลุมผู มี

ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือเปนหัวรถจักรในการฉุดลากการพัฒนาของประเทศท้ังระบบ 

สสวท. เปนหนวยงานหนึ่งท่ีมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีท้ังในรูปแบบการให ทุนการศึกษากับนักเรียนท่ีมีศักยภาพ มีความรัก และสนใจในวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

และการจัดกิจกรรมเสริม เพ่ือพัฒนาสงเสริม และสนับสนุนใหนักเรียนท่ีมีศักยภาพเหลานั้น มีความพรอมท่ีจะเปนนักวิจัย 

นักวิทยาศาสตรท่ีดี มีคุณภาพ มีจิตสาธารณะ เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง หรือชี้นําการเปลี่ยนแปลงในการสรางองคความรู 

รวมถึงผลิตงานวิจัยท่ีมีคุณภาพและเปนประโยชนตอสังคมในวงกวางตอไป เม่ือสําเร็จการศึกษา โดยมีกระบวนการต้ังแต

การสรรหา พัฒนา และสงเสริมศักยภาพตั้งแตเขารับทุนจนสําเร็จการศึกษาอยางครบวงจร 
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6. วัตถุประสงค 

6.1 เพ่ือสรรหาและคัดเลือกบุคคลเขารับทุน พสวท. และเปนฐานกําลังคนดานวิทยาสาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ 

6.2 เพ่ือพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษและบุคลากรท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนนักวิจัย นักวิทยาศาสตรท่ีมี

คุณภาพ สามารถสรางองคความรูและผลงานท่ีเปนประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ 

6.3 เพ่ือใหมีโครงงาน บทความ และผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ มีประโยชนเผยแพรสูสาธารณชน 

6.4 เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรในเครือขาย พสวท. ในการพัฒนาและสงเสริมนักเรียนทุน พสวท. 

7. เปาหมาย 

7.1 เชิงปริมาณ 

(1) ผูรับทุนโครงการ พสวท. 120 คน (ระดับมัธยมศึกษา 40 คน และระดับปริญญาตรี 80 คน) 

(2) ผูรับทุนโครงการ พสวท.. ท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพดานการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร

เทคโนโลยี 1,200 คน 

7.2 เชิงคุณภาพ 

(1) ผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีสามารถสรางสรรคงานวิจัยหรือ

โครงงานท่ีมีคุณภาพและไดรับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ 

8. ระยะเวลาดําเนินการ   1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

9. กิจกรรมท่ีดําเนินการภายในโครงการ / กิจกรรม  

9.1 การสรรหา พัฒนา และวิจัยเพ่ือสงเสริมศักยภาพผูรับทุน พสวท. และการสรางความเขมแข็งเครือขาย พสวท. 

10. ผลการดําเนินงาน/ความกาวหนาการดําเนินงาน 

10.1 เชิงปริมาณ 

อยูระหวางเตรียมการคัดเลือกนักเรียนผูมีความสามารถพิเศษเขารับทุนโครงการ พสวท. และพัฒนาศักยภาพดาน

ใหกับผูรับทุนโครงการ พสวท. “ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องตน ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 4 และ 5” จํานวน 90 คน 

10.2 เชิงคุณภาพ 

ผูรับทุนโครงการ พสวท. ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 4 และ 5 มีความรูเก่ียวกับระเบียบวิธีวิจัยเบื้องตนมากข้ึน  

10.3 ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ 17.00 

11. งบประมาณ 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับท้ังหมด 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

รวม (สะสม) 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 4 

51,800,000 บาท 18,397,276.09 บาท 18,397,276.09 บาท - - - 

แหลงงบประมาณ   ไดรบัจัดสรรจากรัฐ 51,800,000 บาท 

12. ปญหา อุปสรรค 

-  
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13. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 

คัดเลือกนักเรียนผูมีความสามารถพิเศษเขารับทุนโครงการ พสวท. และพัฒนาศักยภาพดานใหกับผูรับทุน

โครงการ พสวท. 

14. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 

ผลิตผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สําหรับศึกษา วิจัย ประดิษฐ คิดคน และเผยแพร

ผลงานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ 

15. ผูรายงาน  นางสาววรรณทิพา  เทพหลา ตําแหนง   เจาหนาท่ี 

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

16. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 
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1. ช่ือหนวยงาน   สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)  

2. หวงเวลารายงาน     

 ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 61   -   ธ.ค. 61  ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 62   -   มี.ค. 62     

 ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 62  -   มิ.ย. 62  ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 62   -   ก.ย. 62     

สถานะโครงการ     ยังไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 

3. ช่ือโครงการ   โอลิมปกวิชาการ 

4. ความสอดคลอง (โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ท่ีมีความสอดคลองกับโครงการ) 

4.1 ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ   

 ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของชาติ 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน รวมท้ังงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีสอดคลองกับความตองการ 

ของการพัฒนาประเทศ 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาสทางการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิตอยางท่ัวถึงและเทาเทียม 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 การจัดการศึกษา เพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

4.2  แผนงานพ้ืนฐาน 

4.3  แผนงานยุทธศาสตร 

4.4 แผนงานบูรณาการ 

  แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและท่ัวถึง 

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

5. หลักการและเหตุผล  

ความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนหนึ่งในดัชนีชี้วัดความเจริญของแตละประเทศ ซ่ึงเกิดจาก

ความรูความสามารถของนักวิทยาศาสตรท่ีไดวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีท่ีสรางสรรคและเปนประโยชนตอมนุษยชาติ     

การกระตุนใหเยาวชนของชาติสนใจการเรียนรูทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรอยางจริงจัง จึงเปนข้ันตอนสําคัญท่ีจะ

นําไปสูการสรางนักวิทยาศาสตร ผูเปนทรัพยากรบุคคลท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศ ดังนั้นจึงไดจัดใหมี

โครงการจัดสงผูแทนประเทศไทยไปแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ ซ่ึงเริ่มดําเนินการตั้งแตป 

พ.ศ. 2532 และเปนโครงการท่ีชวยสงเสริมการสรางบรรยากาศการเรียนการสอนคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรไดอยาง

กวางขวาง อีกท้ังยังเปนสวนหนึ่งในการผลักดันใหเยาวชนไทยท่ีมีความตั้งใจศึกษาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ไดมี

โอกาสแสดงความสามารถเต็มตามศักยภาพของตนเอง นอกจากนี้ ผูแทนประเทศท่ีไปเขารวมแขงขันยังมีโอกาส

แลกเปลี่ยนประสบการณกับผูแทนจากประเทศตางๆ ท่ัวโลก คณะอาจารยไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนการจัดหลักสูตรและ

เนื้อหาการสอนวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยนานาประเทศ อันจะเปนการสรางความสัมพันธ

ท่ีดีอยางตอเนื่องถึงอนาคต ดังนั้น ผูแทนประเทศไทยท่ีเขารวมการแขงขัน รวมถึงนักเรียนท่ีผานกิจกรรมการเรียนการ

สอนในคายโอลิมปก ณ สสวท. จะไดรับโอกาสในการเรียนรูท้ังภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และประสบการณเขารวมแขงขัน



49 

ทางวิชาการในเวทีระดับโลก และจะเปนกําลังสําคัญสําหรับโรงเรียน ครู อาจารย และเพ่ือนนักเรียนดวยกัน รวมท้ัง

สามารถสอนเพ่ือนในสถานศึกษาของตน ใหมีความรูความสามารถดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีไดอีกดวย 

6. วัตถุประสงค 

6.1 เพ่ือกระตุนใหเกิดบรรยากาศทางวิชาการ อันจะสงเสริมการเรียนการสอนคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ใหเปนท่ี

สนใจของเยาวชน ซ่ึงจะนําไปสูการปรับปรุงระบบการเรียนการสอน ตลอดจนการวัดผลใหเหมาะสมและมี

มาตรฐานเทียบเทากับประเทศท่ีพัฒนาแลว 

6.2 เพ่ือสงเสริมและเปดโอกาสใหเยาวชนไดแสดงความสามารถดานวิชาการและพัฒนาภูมิปญญาของตนใหสูงยิ่ง ๆ ข้ึน 

โดยการเขารวมแขงขันกับเยาวชนท่ีมีความสามารถจากนานาชาติ 

6.3 เพ่ือสงเสริมและสรางสัมพันธไมตรี 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) นักเรียนท่ีมีความตั้งใจและสนใจศึกษาดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีมากข้ึน 

(2) นักเรียนท่ีไดรับคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทยมีศักยภาพทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี   

ตามมาตรฐานสากล 

(3) ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีผานการอบรมและสามารถจัดการเรียนการสอนสําหรบันักเรียนท่ีมีความสามารถ

พิเศษทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนามาตรฐานการศึกษาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

ใหไดระดับมาตรฐานสากล 

(4) นักเรียนโอลิมปกไดรับแรงบันดาลใจใหสนใจและรักอาชีพในดานวิทยาศาสตรเพ่ิมมากข้ึน 

8. ระยะเวลาดําเนนิการ   1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

9. กิจกรรมท่ีดําเนินการภายในโครงการ / กิจกรรม  

9.1 การพัฒนานักเรียนและจัดสงผูแทนประเทศไทยไปแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ 
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10. ผลการดําเนินงาน/ความกาวหนาการดําเนินงาน 

10.1 เชิงปริมาณ 

อยูระหวางอบรมนักเรียนวิชาคณิตศาสตร คอมพิวเตอร เคมี และฟสิกส 137 คน เพ่ือคัดเลือกเปนผูแทนประเทศ

ไทยไปแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ 

10.2 เชิงคุณภาพ 

- 

10.3 ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ 11.00 

11. งบประมาณ 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับท้ังหมด 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

รวม (สะสม) 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 4 

17,500,000 บาท 2,581,726.73 บาท 2,581,726.73 บาท - - - 

แหลงงบประมาณ      ไดรับจัดสรรจากรัฐ 17,500,000 บาท 

12. ปญหา อุปสรรค 

-  

13. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 

ดําเนินการอบรมนักเรียน เพ่ือคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทยไปแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตรโอลิมปก

ระหวางประเทศ และจัดสงผูแทนประเทศไทยไปแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ 

14. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 

เกิดบรรยากาศทางวิชาการ อันจะสงเสริมการเรียนการสอนคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ใหเปนท่ีสนใจของ

เยาวชน ซ่ึงจะนําไปสูการปรับปรุงระบบการเรียนการสอน ตลอดจนการวัดผลใหเหมาะสมและมีมาตรฐานเทียบเทากับ

ประเทศท่ีพัฒนาแลว 

15. ผูรายงาน  นางสาววรรณทิพา  เทพหลา ตําแหนง   เจาหนาท่ี 

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

16. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 
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1. ช่ือหนวยงาน   สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)  

2. หวงเวลารายงาน     

 ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 61   -   ธ.ค. 61  ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 62   -   มี.ค. 62     

 ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 62  -   มิ.ย. 62  ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 62   -   ก.ย. 62     

สถานะโครงการ     ยังไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 

3. ช่ือโครงการ   พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 

4. ความสอดคลอง (โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ท่ีมีความสอดคลองกับโครงการ) 

4.1 ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ   

 ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของชาติ 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน รวมท้ังงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีสอดคลองกับความตองการ 

ของการพัฒนาประเทศ 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาสทางการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิตอยางท่ัวถึงและเทาเทียม 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 การจัดการศึกษา เพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

4.2  แผนงานพ้ืนฐาน 

4.3  แผนงานยุทธศาสตร 

4.4 แผนงานบูรณาการ 

  แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและท่ัวถึง 

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

5. หลักการและเหตุผล  

กําลังคนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีเปนสิ่งบงบอกถึงระดับความเจริญของประเทศ การคนหา

และพัฒนาเด็กและเยาวชนผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรใหเต็มตามศักยภาพของแตละบุคคล

ควบคูไปกับการพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตร คณิตสาสตร และเทคโนโลยีจะทําใหประเทศไทยไดกลุมผูนําทางความคิด 

ในการพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีท่ีเปนประโยชนตอประเทศชาติในเวลาท่ีรวดเร็ว รวมท้ังเปนการกระตุนใหเด็กและ

เยาวชนท่ัวไปเขาใจและเห็นความสําคัญของการคิดคน ประยุกต และพัฒนาองคความรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

และเทคโนโลยีอยางชัดเจน อันเปนผลใหเด็กและเยาวชนท่ัวไปเกิดจินตนาการท่ีสามารถสานตอการพัฒนาในดานดังกลาว

ออกไปอีกระดับหนึ่ง ซ่ึงจะทําใหประเทศไทยมีโอกาสและแนวทางกาวสูความเปนเลิศเทียบเทาระดับสากลไดในอนาคต 

6. วัตถุประสงค 

6.1 เพ่ือสรรหาผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

6.2 เพ่ือสงเสริมนักเรียนผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรได 

6.3 เพ่ือสรางบรรยากาศใหนักเรียนสนใจการเรียนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมากข้ึน   
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6.4 เพ่ือพัฒนาและขยายผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร สําหรับนักเรียนผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร

และคณิตศาสตร 

7. เปาหมาย 

7.1 เชิงปริมาณ 

(1) นักเรียนไดรับการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 4,000 คน 

(2) ครูผูสอนนักเรียนท่ีมีอัจฉริยภาพดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 120 คน 

(3) โรงเรียนศูนยพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร สามารถพัฒนานักเรียนท่ีมีอัจฉริยภาพทาง

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรตามเกณฑมาตรฐานสากล 30 แหง 

7.2 เชิงคุณภาพ 

(1) นักเรียนท่ีไดรับการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานสากล 

(2) ครูสามารถจัดการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนท่ีมีอัจฉริยภาพดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ตามเกณฑ

มาตรฐานสากล 

(3) โรงเรียนศูนยพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรท่ีเปนท่ีซ่ึงสามารถพัฒนานักเรียนท่ีมี

อัจฉริยภาพทางวิทยาสาสตรและคณิตศาสตรตามเกณฑมาตรฐานสากล 

8. ระยะเวลาดําเนินการ   1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

9. กิจกรรมท่ีดําเนินการภายในโครงการ / กิจกรรม  

9.1 การพัฒนาและขยายผลอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร สําหรับเยาวชน 

10. ผลการดําเนินงาน/ความกาวหนาการดําเนินงาน 

10.1 เชิงปริมาณ 

ดําเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนท่ีมีความสามารถทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ระดับประถมศึกษาปท่ี 3 และ 

6 เขาโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ประจําปการศึกษา 2561 จํานวน 4,588 คน จาก

นักเรียนท่ัวประเทศท่ีสมัครสอบ 

10.2 เชิงคุณภาพ 

- 

10.3 ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ 25.00 

11. งบประมาณ 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับท้ังหมด 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

รวม (สะสม) 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 4 

25,566,900 บาท 10,778,260.51 บาท 10,778,260.51 บาท - - - 

แหลงงบประมาณ         ไดรับจัดสรรจากรัฐ 25,566,900 บาท 

12. ปญหา อุปสรรค 

-  
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13. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 

ดําเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนท่ีมีความสามารถทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ระดับประถมศึกษาปท่ี 3 

และ 6 เขาโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ประจําปการศึกษา 2561 รอบท่ี 2 และมอบ

เหรียญรางวัล รวมท้ังจัดคายวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรใหกับนักเรียนท่ีผานการคัดเลือกรอบท่ี 2 

14. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 

15. ผูรายงาน  นางสาววรรณทิพา  เทพหลา ตําแหนง   เจาหนาท่ี 

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

16. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 
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1. ช่ือหนวยงาน   สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)  

2. หวงเวลารายงาน     

 ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 61   -   ธ.ค. 61  ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 62   -   มี.ค. 62     

 ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 62  -   มิ.ย. 62  ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 62   -   ก.ย. 62     

สถานะโครงการ     ยังไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 

3. ช่ือโครงการ   ขยายฐานการพัฒนาผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสูแผนการพัฒนากําลังคน

ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 

4. ความสอดคลอง (โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ท่ีมีความสอดคลองกับโครงการ) 

4.1 ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ   

 ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของชาติ 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน รวมท้ังงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีสอดคลองกับความตองการ 

ของการพัฒนาประเทศ 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาสทางการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิตอยางท่ัวถึงและเทาเทียม 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 การจัดการศึกษา เพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

4.2  แผนงานพ้ืนฐาน 

4.3  แผนงานยุทธศาสตร 

4.4 แผนงานบูรณาการ 

  แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและท่ัวถึง 

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

5. หลักการและเหตุผล  

การดําเนินงานของทุนพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) 

ถือวาเปนตนแบบของการพัฒนาผูมีความสามารถพิเศษ การขยายผลจึงเปนสิ่งสําคัญท่ีจะทําใหศักยภาพของผูมีความสามารถ

พิเศษทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดมีโอกาสเบงบานอยางท่ัวถึง รวมถึงครูผูสอนนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ

ของประเทศไทยไดมีโอกาสพัฒนาความรูความสามารถ สามารถสอนนักเรียนผูมีความสามารถพิเศษใหมีท้ังความสามารถ

ทางวิชาการ และทักษะการคิด การขยายฐานผูมีความสามารถพิเศษเปนสิ่งจําเปนในการสรางฐานกําลังคนสําหรับการ

พัฒนาประเทศ 

6. วัตถุประสงค 

6.1 เพ่ือกระตุนและสงเสริมใหเกิดเวทีการแขงขันทางวิชาการและการนําเสนอผลงาน พรอมท้ังเวทีทางวิชาการ

ภายในประเทศใหนักเรียนไดแสดงศักยภาพอยางเต็มความสามารถทุกระดับ  

6.2 เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษใหไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ  
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6.3 เพ่ือพัฒนาและสงเสริมศักยภาพบุคลากรในสถานศึกษา ใหสามารถจัดหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนสําหรับ

ผูมีความสามารถพิเศษตั้งแตระดับมัธยมศึกษาตอนตน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอยางเปนระบบ  

6.4 เพ่ือพัฒนานักเรียนท่ีมีศักยภาพสูง ใหเกิดการสงตอเนื่องอยางเปนระบบ ตั้งแตระดับมัธยมศึกษาตอนตน สู

แผนพัฒนากาลังคนของประเทศในอนาคต  

6.5 เพ่ือขยายฐานการพัฒนาผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใหครอบคลุมกลุมเปาหมายยิ่งข้ึน 

7. เปาหมาย 

7.1 เชิงปริมาณ 

(1) นักเรียนท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพและสงเสริมเขารวมกิจกรรมทางวิชาการในเวทีนานาชาติและเทียบ

มาตรฐานนานาชาติ ท้ังในประเทศและตางประเทศ ไมนอยกวา 300 คน 

(2) ผูบริหารและครูผูสอนในสถานศึกษาท่ีจัดทําหองเรียนพิเศษ เขารับการอบรมไมนอยกวา 200 คน 

7.2 เชิงคุณภาพ 

(1) ผูบริหารและครูผูสอนในสถานศึกษาท่ีจัดทําหองเรียนพิเศษฯ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน 

(2) นักเรียนในโครงการท่ีไดรับการสงเสริมมีศักยภาพเทียบมาตรฐานสากล 

8. ระยะเวลาดําเนินการ   1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

9. กิจกรรมท่ีดําเนินการภายในโครงการ/กิจกรรม  

9.1 การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนผูมีความสามารถพิเศษ และครูผูสอนนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ  

ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีของประเทศไทย 

9.2 การเสริมศักยภาพวิชาการของ สสวท. เพ่ือยกระดับการศึกษาดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 

10. ผลการดําเนินงาน/ความกาวหนาการดําเนินงาน 

10.1 เชิงปริมาณ 

อยูระหวางดําเนินการคัดเลือกนักเรียนเพ่ือเปนผูแทนประเทศไทยไปแขงขันฟสิกสสัประยุทธระดับนานาชาติ 

(International Young Physicists’ Tournament: IYPT) 

10.2 เชิงคุณภาพ 

- 

10.3 ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ 13.50 

11. งบประมาณ 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับท้ังหมด 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

รวม (สะสม) 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 4 

13,710,900 บาท 2,410,243.15 บาท 2,410,243.15 บาท - - - 

แหลงงบประมาณ ไดรับจัดสรรจากรัฐ 9,480,900 บาท และเงินกองทุนสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

4,230,000 บาท 
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12. ปญหา อุปสรรค 

-  

13. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 

พัฒนาศักยภาพนักเรียนผูมีความสามารถพิเศษ และครูผูสอนนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ 

14. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 

ขยายฐานผูมีความสามารถพิเศษเปนสิ่งจําเปนในการสรางฐานกําลังคนสําหรับการพัฒนาประเทศ 

15. ผูรายงาน  นางสาววรรณทิพา  เทพหลา ตําแหนง   เจาหนาท่ี 

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

16. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 
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1. ช่ือหนวยงาน   สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)  

2. หวงเวลารายงาน     

 ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 61   -   ธ.ค. 61  ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 62   -   มี.ค. 62     

 ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 62  -   มิ.ย. 62  ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 62   -   ก.ย. 62     

สถานะโครงการ     ยังไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 

3. ช่ือโครงการ   ทุนสนับสนุนการศึกษานักเรียน นักศึกษาและครู เพ่ือพัฒนาใหเปนผูมีความสามารถพิเศษดาน

วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี และตอบสนองตอความตองการของประเทศและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

4. ความสอดคลอง (โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ท่ีมีความสอดคลองกับโครงการ) 

4.1 ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ   

 ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของชาติ 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน รวมท้ังงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีสอดคลองกับความตองการ 

ของการพัฒนาประเทศ 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาสทางการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิตอยางท่ัวถึงและเทาเทียม 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 การจัดการศึกษา เพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

4.2  แผนงานพ้ืนฐาน 

4.3  แผนงานยุทธศาสตร 

4.4 แผนงานบูรณาการ 

  แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและท่ัวถึง 

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

5. หลักการและเหตุผล  

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนพ้ืนฐานของการพัฒนาและเปนปจจัยสําคัญในกระบวนการพัฒนาประเทศ ผนวก

กับการปรับเปลี่ยนกลยุทธของรัฐบาล โดยมุงเนนให “คน” เปนศูนยกลางของการพัฒนา ซ่ึงเปนชวงเวลาท่ีประเทศไทย

อยูในภาวะขาดแคลนบุคลากรทางวิทยาศาสตร นักวิทยาศาสตร/นักวิจัย เปนจํานวนมาก ดังนั้นภาระในการสราง

นักวิทยาศาสตร/นักวิจัย ท้ังดานปริมาณและคุณภาพ จึงเปนความจําเปนและเปนความตองการของประเทศ ซ่ึงรัฐบาลได

เล็งเห็นความสําคัญดังกลาวและไดสนับสนุนใหสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(สสวท.) ดําเนิน

โครงการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(พสวท.) ตามมติคณะรัฐมนตรี 

วันท่ี 6 มีนาคม 2527  ซ่ึงโครงการ พสวท. มีเปาหมายมุงเนนการผลิตนักวิทยาศาสตรและนักวิจัยท่ีมีศักยภาพสูง มี

ความรูความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือสนองความตองการเรงดวนของประเทศ สําหรับการวิจัย

ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในสาขาท่ีเปนความตองการของประเทศและสาขาท่ีขาดแคลน ซ่ึงจะเปนกําลังของ

ประเทศและในการศึกษาวิจัยการประดิษฐคิดคนผลงานทางวิทยาศาสตร  ตลอดจนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจะสงผล

ถึงการเสริมสรางศักยภาพในการแขงขันของประเทศในเวทีโลก ประกอบกับ โครงการโอลิมปกวิชาการ อยูในความ
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รับผิดชอบของ สสวท. โดยในปงบประมาณ 2544 เปนตนมา รัฐบาลไดจัดสรรงบประมาณใหเปนทุนการศึกษาแกผูแทน

ประเทศไทยทุกคน เพ่ือไปศึกษาตอตางประเทศในสาขาวิชาท่ีเปนผูแทนประเทศไทย ตั้งแตระดับปริญญาตรีถึงระดับหลัง

ปริญญาเอก และในป พ.ศ. 2553 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 9 ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตชื่อ

ทุนการศึกษาผูแทนประเทศไทยวา “ทุนโอลิมปกวิชาการ สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง

นราธิวาสราชนครินทร” ตั้งแตวันท่ี 23 มกราคม 2553 เปนตนมา สําหรับการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษ

ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหไดรับการพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ จําเปนตอง มีครูท่ีมีความรู ความสามารถสูง 

เพ่ือสอนผูมีความสามารถพิเศษเหลานี้ในโครงการตางๆ ท่ัวประเทศ อาทิ เชน โครงการ พสวท. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย โครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร เปนตน สสวท. จึงไดจัดทําโครงการ

สงเสริมการผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (สควค.) เพ่ือผลิตครูสอนวิชาฟสิกส เคมี 

ชีววิทยา คณิตศาสตร และคอมพิวเตอร ท่ีมีความรู ความสามารถสูง เปนผูนําทางวิชาการของโรงเรียน เปนกําลังสําคัญใน

การพัฒนาและยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนในสาขาวิชาดังกลาว และเปนสวนหนึ่งของการแกปญหา การขาดแคลน

ครูสอนวิชาฟสิกส เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตรและคอมพิวเตอร ท้ังในดานคุณภาพและปริมาณนักเรียน นักศึกษาและครู 

เปนทรัพยากรหลักดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ท่ีสามารถจะขับเคลื่อนประเทศไปสูความกาวหนาในดาน

ดังกลาว  การใหทุนสนับสนุนการศึกษาเพ่ือตอบสนองตอความตองการของประเทศและหนวยงานท่ีเก่ียวของ จึงมีบทบาท

ท่ีสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศ เพราะการศึกษาคือ รากฐานของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ซ่ึงจะนําพาประเทศ

ไปสูความเจริญกาวหนาทัดเทียมนานาชาติ  

สสวท. จึงดําเนินการใหทุนสนับสนุนการศึกษาแกนักเรียนและนักศึกษา จํานวน 3 ประเภท คือ ทุนโครงการ 

พสวท. ทุนโครงการโอลิมปกวิชาการ และ ทุนโครงการ สควค. โดยเนนการสรรหาผูมีศักยภาพเขารวมโครงการ         

เพ่ือพัฒนาใหเปนทรัพยากรบุคคลท่ีมีคาของประเทศในดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือศึกษาตอเนื่อง

อยางเต็มตามศักยภาพ เปนรายบุคคล และสูอาชีพเปนนักวิทยาศาสตร เปนนักวิจัยและครูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร   

และเทคโนโลยี ซ่ึงเปนสาขาสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศตอไป 

6. วัตถุประสงค 

6.1 เพ่ือสงเสริม สนับสนุนทุนการศึกษา สําหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาโครงการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถ

พิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (พสวท.) 

6.2 เพ่ือสงเสริม สนับสนุนทุนการศึกษา สําหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาโครงการโอลิมปกวิชาการ  

6.3 เพ่ือสงเสริม สนับสนุนทุนการศึกษา สําหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา โครงการผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษทาง

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (สควค.) 

7. เปาหมาย 

7.1 เชิงปริมาณ 

(1) ผูรับทุนพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี (พสวท.) 1,804 คน 

(2) ผูรับทุนโอลิมปกวิชาการสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 

สําหรับผูแทนประเทศไทยท่ีเขารวมการแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ 250 คน 

(3) ผูรับทุนสงเสริมการผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร (สควค.) 325 คน 
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7.2 เชิงคุณภาพ 

(1) ผูรับทุนการศึกษาไดรับการพัฒนาและสงเสริมอยางเต็มตามศักยภาพ สามารถสําเร็จการศึกษาไดตามกําหนด 

8. ระยะเวลาดําเนินการ   1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

9. กิจกรรมท่ีดําเนินการภายในโครงการ / กิจกรรม  

9.1 ทุนการศึกษา สําหรบันักเรยีน นักศึกษาและครู เพ่ือพัฒนาใหเปนผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร

และเทคโนโลย ี

10. ผลการดําเนินงาน/ความกาวหนาการดําเนินงาน 

10.1 เชิงปริมาณ 

สนับสนุนทุนการศึกษาใหผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 1,215 คน 

ประกอบดวย 

(1) ทุนพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) 677 คน    

(2) ทุนสงเสริมการผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (ทุน สควค.) 350 คน 

(3) ทุนโอลิมปกวิชาการสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร             

(ทุนโอลิมปกวิชาการ) 188 คน 

10.2 เชิงคุณภาพ 

- 

10.3 ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ 31.00 

11. งบประมาณ 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับท้ังหมด 

ผลการใชจาย

งบประมาณรวม(สะสม) 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 4 

1,000,000,000 บาท 522,716,670.14 บาท 522,716,670.14 บาท - - - 

แหลงงบประมาณ   ไดรับจัดสรรจากรัฐ 519,591,900 บาท และเงินกองทุนสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

480,408,100 บาท 

12. ปญหา อุปสรรค 

- 

13. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 

สนับสนุนทุนการศึกษาใหผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลย ี

14. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 

สรางนักวิทยาศาสตร นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ซ่ึงเปนทรัพยากรท่ีสําคัญอยางยิ่ง

ตอการพัฒนาประเทศ 

15. ผูรายงาน  นางสาววรรณทิพา  เทพหลา ตําแหนง   เจาหนาท่ี 

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

16. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 
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1. ช่ือหนวยงาน   สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)  

2. หวงเวลารายงาน     

 ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 61   -   ธ.ค. 61  ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 62   -   มี.ค. 62     

 ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 62  -   มิ.ย. 62  ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 62   -   ก.ย. 62     

สถานะโครงการ     ยังไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 

3. ช่ือโครงการ   ประชาสัมพันธเชิงรุกเพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจในการทํางานของ สสวท. และสรางความตระหนักรู

ทางดานวิทยาศาสตร 

4. ความสอดคลอง (โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ท่ีมีความสอดคลองกับโครงการ) 

4.1 ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ   

 ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของชาติ 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน รวมท้ังงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีสอดคลองกับความตองการ 

ของการพัฒนาประเทศ 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาสทางการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิตอยางท่ัวถึงและเทาเทียม 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 การจัดการศึกษา เพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

4.2  แผนงานพ้ืนฐาน 

4.3  แผนงานยุทธศาสตร 

4.4 แผนงานบูรณาการ 

  แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและท่ัวถึง 

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

5. หลักการและเหตุผล  

สสวท. เปนองคกรหลักในการวิจัยพัฒนาหลักสูตร สื่อการเรียนรู การประเมิน การพัฒนาครู และสงเสริมการพัฒนา

ผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ซ่ึงการดําเนินงานของ สสวท. ความสําคัญตอการ

ผลักดันประเทศไทยเขาสูการเปนประเทศท่ีสรางฐานรายไดจากนวัตกรรมเปนอยางสูง ดังนั้นจึงเปนความจําเปนท่ี สสวท. 

จะเปนท่ียอมรับในการเปนผูนําดานการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ตอท้ังผูท่ีใชผลผลิตของ สสวท. 

และประชาชนในวงกวาง เพ่ือสรางความตระหนักรูเก่ียวกับผลงาน ผลผลิตตางๆ ของ สสวท. รวมท้ังกิจกรรมตาง ๆ ท่ี สสวท. 

ไดวิจัยและพัฒนาข้ึน และสรางผลกระทบเชิงบวกดานการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีตอเยาวชน

ใหเกิดความสนใจใฝรู และตระหนักถึงความสําคัญตอการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี รวมท้ัง

การสรางความผูกพันแบรนดของ สสวท. ของผูรับสื่อ ใหคุนชินกับผลิตภัณฑ บริการและองคความรูท่ี สสวท. มีอยู 

6. วัตถุประสงค 

6.1 เพ่ือสรางแรงจูงใจใหเกิดความตระหนักรูในกระบวนการเรียนการสอนทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี

ผานกิจกรรมในรูปแบบภาพยนตรวิทยาศาสตรและนิทรรศการ  
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6.2 เพ่ือจัดทํานิตยสารในรูปแบบสิ่งพิมพและดิจิทัลเผยแพร สงเสริมความรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี

ใหแกครู อาจารย นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาและผูสนใจท่ัวไป 

6.3 เพ่ือสงเสริมภาพลักษณท่ีดีของ สสวท. ในการเปนผูนําการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 

ในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน 

6.4 เพ่ือการเขาถึงกลุมเปาหมายของ สสวท. ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และประชาชนท่ัวไปในการสราง

การตระหนักรูถึงผลงานในดานตาง ๆ ของ สสวท. อยางท่ัวถึง 

6.5 เพ่ือการเขาถึงกลุมเปาหมายของ สสวท. ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และประชาชนท่ัวไปในดาน

ขอมูลขาวสารและกิจกรรมตางๆ ของ สสวท. อยางถูกตองและท่ัวถึง    

6.6 สรางความผูกพันกับแบรนด ผลิตภัณฑ บริการ และองคความรูตางๆ ของ สสวท. (Brand engagement)  

6.7 เพ่ือสรางภาพลักษณท่ีดีของ สสวท. และสรางเสริมเครือขายความรวมมือท้ังจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภายในประเทศ 

และนานาชาติในการสงเสริมการดําเนินงานของ สสวท. 

7. เปาหมาย 

7.1 เชิงปริมาณ 

(1) สื่อประชาสัมพันธในการสงเสริมภาพลักษณ สสวท. ในการเปนผูนําดานการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 1,500 ชิ้น 

(2) ผูเขาชมงานเทศกาลภาพยนตรวิทยาศาสตรเพ่ือการเรียนรู ครั้งท่ี 14 จํานวน 280,000 คน 

(3) ผูเขารวมกิจกรรมในรูปแบบนิทรรศการเผยแพรผลงานของ สสวท. 36,500 คน 

7.2 เชิงคุณภาพ 

(1) การตระหนักรูเก่ียวกับความสําคัญของการเรียนการสอนวิทยาศาสตรท้ังในและนอกโรงเรียนสูงมากข้ึน  

(2) เยาวชนไทยตระหนักและเห็นคุณคาของการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี และสามารถ

นําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

8. ระยะเวลาดําเนินการ   1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

9. กิจกรรมท่ีดําเนินการภายในโครงการ / กิจกรรม  

9.1 การสงเสริมภาพลักษณ สสวท. ในการเปนผูนําดานการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี  

9.2 การสรางความตระหนักและเผยแพรผลงานของ สสวท. 

10. ผลการดําเนินงาน/ความกาวหนาการดําเนินงาน 

10.1 เชิงปริมาณ 

ดําเนินการจัดทําสื่อประชาสัมพันธเพ่ือเปนการสงเสริมภาพลักษณ สสวท. ในการเปนผูนําดานการเรียนการสอน

วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีกวา 270 ชิ้น และจัดงานเทศกาลภาพยนตรวิทยาศาสตรเพ่ือการเรียนรู ครั้งท่ี 14 

ภายใตหัวขอ “การปฏิวัติทางอาหาร” (The Food Revolution) ซ่ึงมีภาพยนตรวิทยาศาสตร จํานวน 21 เรื่อง จาก 8 ประเทศ 

จัดฉายท่ีศูนยฉายท้ังกรุงเทพฯ และศูนยภูมิภาค ศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษา 19 แหงท่ัวประเทศ โดยมีผูเขารวมงาน

กวา 567,000 คน รวมท้ังจัดนิทรรศการและกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือเปนการสงเสริมและกระตุนความสนใจในการเรียนรู

วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี โดยมีผูเขารวมงาน 27,000 คน 
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10.2 เชิงคุณภาพ 

ผลงานของ สสวท. ไดรับการเผยแพรและเขาถึงประชาชนท่ัวไป 

10.3 ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ 39.50 

11. งบประมาณ 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับท้ังหมด 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

รวม (สะสม) 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 4 

14,641,350 บาท 7,145,354.41 บาท 7,145,354.41 บาท - - - 

แหลงงบประมาณ   ไดรบัจัดสรรจากรัฐ 11,333,700 บาท และเงินกองทุนสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

3,307,650 บาท 

12. ปญหา อุปสรรค 

-  

13. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 

ดําเนินการสงเสริมภาพลักษณ สสวท. ในการเปนผูนําดานการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ

เทคโนโลยแีละสรางความตระหนักและเผยแพรผลงานของ สสวท. ใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

14. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 

เยาวชนเกิดความสนใจใฝรู และตระหนักถึงความสําคัญตอการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ

เทคโนโลย ี

15. ผูรายงาน  นางสาววรรณทิพา  เทพหลา ตําแหนง   เจาหนาท่ี 

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

16. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562  
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1. ช่ือหนวยงาน   สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)  

2. หวงเวลารายงาน     

 ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 61   -   ธ.ค. 61  ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 62   -   มี.ค. 62     

 ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 62  -   มิ.ย. 62  ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 62   -   ก.ย. 62     

สถานะโครงการ     ยังไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 

3. ช่ือโครงการ   พัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5 ป) อยางมีคุณภาพ ดวยการจัดประสบการณเรียนรูวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร 

เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย 

4. ความสอดคลอง (โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ท่ีมีความสอดคลองกับโครงการ) 

4.1 ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ   

 ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของชาติ 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน รวมท้ังงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีสอดคลองกับความตองการ 

ของการพัฒนาประเทศ 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาสทางการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิตอยางท่ัวถึงและเทาเทียม 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 การจัดการศึกษา เพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

4.2  แผนงานพ้ืนฐาน 

4.3  แผนงานยุทธศาสตร 

4.4 แผนงานบูรณาการ 

  แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและท่ัวถึง 

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

5. หลักการและเหตุผล  

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 ไดมีการกําหนดยุทธศาสตรเก่ียวกับการเสริมสรางและ

พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยเปนยุทธศาสตรแรก ซ่ึงมีจะรบเปาหมายใหคนไทยทุกกลุมวัยมีทักษะและความรูความสามารถ 

ท่ีเปนฐานในการพัฒนาประเทศ โดยหนึ่งในแนวทางการพัฒนาท่ีสําคัญท่ีไดถูกระบุไว คือ การสงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีการ

พัฒนาทักษะสมอง และทักษะทางสังคมท่ีเหมาะสม แตอยางไรก็ตามในปจจุบันพบวา ครูปฐมวัยยังตองการการพัฒนา

ศักยภาพในการจัดประสบการณเรียนรู เพ่ือสงเสริมทักษะสมองของเด็กปฐมวัยอยางเหมาะสม สถาบันสงเสริมการสอน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ไดทําการวิจัยและพัฒนาแนวทางการจัดประสบการณเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัยมาอยางตอเนื่อง ซ่ึงสามารถสงเสริมการพัฒนาการดานสติปญญาของเด็กปฐมวัย

ไดอยางมีประสิทธิภาพ เหมาะสมตามวัย เปนการปูพ้ืนฐานทักษะในศตวรรษท่ี 21 รวมท้ังเพ่ิมศักยภาพในการเรียนรู  

ตลอดชีวิต และปลูกฝงใหเด็กมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี อันจะสงผลใหเด็กสนใจ ใฝรู     

และประกอบอาชีพดานนี้ตอไปในอนาคต สสวท. จึงเสนอโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5 ป) อยางมีคุณภาพ ดวยการ   

จัดประสบการณเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย ตามแผนบูรณาการ      
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การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต โดยเปนการพัฒนาครูปฐมวัยในสังกัด สพฐ. ท่ัวประเทศ อยางเปนระบบ

ผานเครือขายความรวมมือ และระบบการอบรมทางไกล ซ่ึง สสวท. จะจัดใหมีศูนยอบรมทางไกลในทุกเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาท่ัวประเทศ จํานวน 183 ศูนยการอบรม และอบรมพัฒนาศักยภาพทีมวิทยากรประจําศูนยอบรมโดยตรง 

โดยแตละทีมประกอบดวย ศึกษานิเทศกปฐมวัย 1 คน ผูบริหารสถานศึกษา 2 คน และครูปฐมวัย 4 คนท่ีมีศักยภาพ     

ซ่ึงเปนตัวแทนจากเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มาทําหนาท่ีรวมกับ สสวท. ในการดําเนินการจัดอบรมขยายผลผานระบบทางไกล

ใหกับผูบริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยจากโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 10 โรงเรียน

ตอเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 5 โรงเรียนตอเขตพ้ืนท่ีการศึกษา รวมท้ังสิ้น 

2,745 โรงเรียน ครูปฐมวัยท่ีเขารวมในโครงการจะไดรับการอบรมเชิงปฏิบัติการอยางตอเนื่องอยางนอย 2 รอบการอบรม

ตอหนึ่งหลักสูตร โดยแบงเปนการอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และหลักสูตร

สะเต็มศึกษาและเทคโนโลยี ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และจะมีการนิเทศและติดตามผลการประยุกตใชในชั้นเรียน

ภายในสถานศึกษาทุกรอบของการอบรมโดยผูบริหารสถานศึกษา รวมท้ังนําผลการดําเนินงานและปญหาอุปสรรคตาง ๆ 

มารวมสะทอนในการอบรมครั้งถัดไป นอกจากนี้ สสวท. ยังสนับสนุน เอกสารประกอบหลักสูตรพรอมตัวอยางสื่อการจัด    

การเรียนรู เพ่ือเปนแนวทางในการออกแบบหลักสูตรของสถานศึกษา และจัดประสบการณเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัยไดอยางมีคุณภาพ 

6. วัตถุประสงค 

6.1 เพ่ือพัฒนาทีมวิทยากรทองถ่ินประจําศูนยอบรมซ่ึงประกอบดวย ศึกษานิเทศกปฐมวัย ผูบริหารสถานศึกษาและ 

ครูปฐมวัยท่ีมีศักยภาพ ทําหนาท่ีรวมกับ สสวท. ในการดําเนินการจัดอบรมขยายผลใหกับผูบริหารสถานศึกษา

และครูปฐมวัยในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

6.2 เพ่ือพัฒนาครูปฐมวัยจากโรงเรียนในสังกัด สพฐ. และสังกัด สช. ใหมีความรูความเขาใจและสามารถจัด

ประสบการณเรียนรูเทคโนโลยีและสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัยไดอยางมีคุณภาพ 

6.3 เพ่ือสนับสนุนเอกสารแนวทางการจัดการเรียนรูเทคโนโลยีและสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย ใหแกโรงเรียน        

ท่ีจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ในสังกัด สพฐ. และ สช. เพ่ือใหครูใชในการออกแบบหลักสูตรของ

สถานศึกษาและจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

6.4 เพ่ือสนับสนุนชุดสื่อการจัดการเรียนรูเทคโนโลยีและสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัยใหแกศูนยการอบรม เพ่ือใชใน

การจดัอบรมขยายผลและใหครูปฐมวัยนําไปใชจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน 

7. เปาหมาย 

7.1 เชิงปริมาณ 

(1) ศึกษานิเทศกปฐมวัย ผูบริหารสถานศึกษา และครูปฐมวัยไดรับการพัฒนาการจัดการเรียนรูเทคโนโลยีและสะเต็ม

ศึกษาในระดับปฐมวัยโดยตรงจาก สสวท. เพ่ือเปนทีมวิทยากรทองถ่ินประจําศูนยการอบรมไมนอยกวา 1,200 คน 

(2) ผูบริหารสถานศึกษาจาก 183 เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ัวประเทศซ่ึงประกอบดวย โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 

10 โรงเรียน/เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และโรงเรียนในสังกัด สช. 5 โรงเรียน/เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ไดรับการอบรม

ขยายผลผานระบบทางไกลท่ีศูนยอบรมไมนอยกวา 2,700 คน 

(3) ครูปฐมวัยใน 2,745 โรงเรียนไดรบัการอบรมขยายผลผานระบบทางไกลท่ีศูนยอบรมไมนอยกวา 18,000 คน 
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7.2 เชิงคุณภาพ 

(1) ครูปฐมวัยใน 2,745 โรงเรียนท่ีไดรับการอบรมขยายผลผานระบบทางไกลท่ีศูนยอบรม มีความรูความเขาใจ

และสามารถจัดประสบการณเรียนรูเทคโนโลยีและสะเต็มศึกษา ในระดับปฐมวัย 

8. ระยะเวลาดําเนินการ  1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

9. กิจกรรมท่ีดําเนินการภายในโครงการ/กิจกรรม  

9.1 การผลิตชุดเอกสารและสื่อประกอบการอบรม 

9.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการพ่ีเลี้ยงประจําศูนย 

9.3 การอบรมโดยระบบทางไกล 

10. ผลการดําเนินงาน/ความกาวหนาการดําเนินงาน 

10.1 เชิงปริมาณ 

ศึกษานิเทศกปฐมวัย ผูบริหารสถานศึกษา และครูปฐมวัยไดรับการพัฒนาการจัดการเรยีนรูเทคโนโลยีและสะเต็มศึกษา

ในระดับปฐมวัยโดยตรงจาก สสวท. เพ่ือเปนทีมวิทยากรทองถ่ินประจําศูนยการอบรม 1,430 คน 

10.2 เชิงคุณภาพ 

พ่ีเลี้ยงประจําศูนยการอบรม ประกอบดวย ศึกษานิเทศกปฐมวัย ผูบริหารสถานศึกษา และครูปฐมวัยหลักสูตร  

สะเต็มศึกษาและเทคโนโลยีท่ีไดรับการอบรมใหเปนพ่ีเลี้ยงประจําศูนยการอบรมมีความรู และสามารถทําหนาท่ีรวมกับ สสวท. 

ในการดําเนินการจัดอบรมขยายผลผานระบบทางไกลใหกับผูบริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยจากโรงเรียนสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 10 โรงเรียนตอเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม

การศึกษาเอกชน (สช.) 5 โรงเรียนตอเขตพ้ืนท่ีการศึกษาได 

10.3 ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ 20 

11. งบประมาณ 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับท้ังหมด 

ผลการใชจาย 

งบประมาณรวม 

(สะสม) 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 4 

65,681,900 บาท 6,860,746.09 บาท 6,860,746.09 บาท - - - 

แหลงงบประมาณ   ไดรับจัดสรรจากรัฐ 60,181,900 บาท และเงินกองทุนสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

5,500,000 บาท 

12. ปญหา อุปสรรค 

- 

13. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 

- 

14. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 

ครูปฐมวัยท่ีไดรับการอบรมมีความรูความเขาใจในการจัดประสบการณเรียนรูเทคโนโลยีและสะเต็มศึกษาในระดับ

ปฐมวัย และสามารถจัดประสบการณเรียนรูเพ่ือสงเสริมพัฒนาการทางสติปญญาและปูพ้ืนฐานทักษะในศตวรรษท่ี 21 
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ใหกับเด็กปฐมวัยไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางสติปญญาอยางเหมาะสมตามวัยและมีทักษะ

พ้ืนฐานท่ีจําเปนในการเรียนรูเทคโนโลยีและสะเต็มศึกษา 

15. ผูรายงาน  นางสาววรรณทิพา  เทพหลา ตําแหนง   เจาหนาท่ี 

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

16. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 
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1. ช่ือหนวยงาน   สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)  

2. หวงเวลารายงาน     

 ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 61   -   ธ.ค. 61  ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 62   -   มี.ค. 62     

 ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 62  -   มิ.ย. 62  ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 62   -   ก.ย. 62     

สถานะโครงการ     ยังไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 

3. ช่ือโครงการ   ปรับการเรียนเปลี่ยนวิธีการสอนของครูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ตามแนวทางสะเต็มศึกษา

ในทุกจังหวัด และทุกเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทุกสังกัด 

4. ความสอดคลอง (โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ท่ีมีความสอดคลองกับโครงการ) 

4.1 ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ   

 ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของชาติ 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน รวมท้ังงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีสอดคลองกับความตองการ 

ของการพัฒนาประเทศ 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาสทางการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิตอยางท่ัวถึงและเทาเทียม 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 การจัดการศึกษา เพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

4.2  แผนงานพ้ืนฐาน 

4.3  แผนงานยุทธศาสตร 

4.4 แผนงานบูรณาการ 

  แผนงานบูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษา และการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและท่ัวถึง 

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

5. หลักการและเหตุผล  

โครงการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาสูสถานศึกษาโดยการพัฒนาครูผูสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 

ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ปงบประมาณ 2560 - 2561 ท่ีผานมา โดย สสวท  ไดดําเนินการพัฒนาครูผูสอนดวยระบบทางไกล

ผานทางสถานีโทรทัศนเพ่ือการศึกษา ETV  DLTV และ OBEC Channel โดยมี สสวท. เปนวิทยากรหลักใหการอบรมท่ีตนทาง 

มีครูท่ีเขารับการอบรมและลงมือปฏิบัติทํากิจกรรม ณ ศูนยการอบรมปลายทาง และมีครูพ่ีเลี้ยงวิชาการของแตละสังกัด

ประสานและดูแลครูในแตละศูนยของการอบรมอยางเปนระบบ การดําเนินงานครั้งนี้จะตองรวมมือกับทุกภาคสวนเชิงบูรณาการ

โดยแทจริง สสวท. จะเปนแกนหลักของการพัฒนาครู ตามหลักสูตรการอบรมครูสะเต็มศึกษาของ สสวท. ท่ีไดรับการรับรอง

จากกระทรวงศึกษาธิการ โดยท่ี สสวท. จะใหการสนับสนุนชุดการอบรมสะเต็มศึกษา อันประกอบดวย เอกสารคูมือ เอกสาร

การจัดกิจกรรม สื่อ อุปกรณประกอบการอบรมแกศูนยการอบรมทุกศูนยการอบรมของทุกสังกัด ท้ังสิ้น 627 ศูนยการอบรม 

ในปงบประมาณ 2562 สสวท จะพัฒนาหลักสูตรการอบรมสะเต็มศึกษา ท่ีสามารถสอดแทรกเขาไปกับการเรียน

การสอนในชั้นเรียนปกติของการเรียนการสอนในระดับชั้นเรียน สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ฉบับปรับปรุง จํานวน  4 ชวงชั้น ตั้งแตระดับประถมศึกษาตอนตน ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
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และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาดวยระบบทางไกลในครั้งนี้เปนปสุดทายของการอบรม        

ซ่ึงจะประสบผลสําเร็จไดอยางดีตองไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวน ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนอยางจริงจัง และยั่งยืนตอไป 

6. วัตถุประสงค 

6.1 เพ่ือสรางความรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของทางการศึกษาดําเนินการเชิงบูรณาการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษา    

ใหครอบคลุมทุกเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ทุกจังหวัด และทุกสังกัด อยางเปนรูปธรรม      

 6.2 เพ่ือพัฒนาครูผูสอนสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ใหมีความรูความสามารถในการ

จัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในชั้นเรียนไดตรงตามจุดประสงค  

 6.3 เพ่ือสงเสริมและสนับสนุน สื่อ อุปกรณ เอกสารการอบรม รวมถึงงบประมาณ ใหแกโรงเรียนท่ีเปนศูนยการอบรม 

ในแตละสังกัดเพ่ือเปนคาอาหารกลางวันและอาหารวาง 

7. เปาหมาย 

7.1 เชิงปริมาณ 

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

การอบรมทางไกลผานดาวเทียม 55,000 คน 

(2) ครูพ่ีเลี้ยงประจําศูนยการอบรมสะเต็มศึกษาไดรับการพัฒนาเชิงรุก 3,500 คน 

7.2 เชิงคุณภาพ 

(1) ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับการอบรมทางไกลผานดาวเทียมมีความรู ความเขาใจ และความตระหนัก

ในการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษาไดอยางถูกตอง 

8. ระยะเวลาดําเนินการ  1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

9. กิจกรรมท่ีดําเนินการภายในโครงการ / กิจกรรม  

9.1 การผลิตชุดเอกสารและสื่อประกอบการอบรม 

9.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการพ่ีเลี้ยงประจําศูนย 

9.3 การอบรมโดยระบบทางไกล 

10. ผลการดําเนินงาน/ความกาวหนาการดําเนินงาน 

10.1 เชิงปริมาณ 

อยูระหวางดําเนินการเตรียมเอกสารและสื่อประกอบการอบรมสําหรับการอบรมครูดวยระบบทางไกล  

10.2 เชิงคุณภาพ 

 - 

10.3 ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ 18 

11. งบประมาณ 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับท้ังหมด 

ผลการใชจาย

งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 4 

67,713,200 บาท 121,816 บาท 121,816 บาท - - - 

แหลงงบประมาณ ไดรับจัดสรรจากรัฐ 67,713,200 บาท 
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12. ปญหา อุปสรรค 

การจัดทําตนฉบับเอกสารประกอบการอบรม และ ตนแบบอุปกรณท่ีใชในการอบรมมีความลาชากวากําหนด ทํา

ใหการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางเพ่ือสนับสนุนศูนยเกิดการลาชาตามไปดวย อาจสงผลตอการจัดสงไปยังศูนยการอบรมท่ัว

ประเทศลาชากวาแผนการดําเนินงาน อีกท้ังนักวิชาการตองการอุปกรณท่ีสวยงาม และใชวัสดุอยางดี สงผลใหชุดอุปกรณ

มีราคาแพงมาก ทําใหจํานวนครู/กลุมท่ีใชชุดอุปกรณมีจํานวนมากถึง 15 คน เพ่ือใหวงเงินอยูในงบประมาณท่ีไดรับ 

13. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 

- 

14. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 

ครูผูสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีจากโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

(สพฐ.) สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) สํานักการศึกษา

กรุงเทพมหานคร (กทม.) และสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ไดรับการพัฒนา

ใหมีความรู ความเขาใจ และความตระหนักในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงบูรณาการ ท่ีเนนกระบวนการคิดวิเคราะห 

และการแกปญหา ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ซ่ึงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเหลานี้ จะสงผลกระทบตอการเรียน

ของนักเรียน รวมถึงมีการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมดานการเรียนรูของนักเรียนอยางมีนัยสําคัญ 

15. ผูรายงาน  นางสาววรรณทิพา  เทพหลา ตําแหนง   เจาหนาท่ี 

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

16. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 

 


