รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของกระทรวงศึกษาธิการ
******************************
1. ชื่อหนวยงาน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
2. ชื่อโครงการ พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู ที่เนนการคิดวิเคราะห การแกปญหา และกระตุนให
เกิดและใชความคิดสรางสรรค และสามารถนําไปใชไดจริง
3. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 62 - ธ.ค. 62  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 63 - มี.ค. 63
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 63 - มิ.ย. 63  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 63 - ก.ย. 63
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ
4.1 ยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ ดานการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
4.5 แผนความมั่นคง 4.6 นโยบายรัฐบาล
4.6.1 นโยบายหลัก นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
4.7 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
 ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู
 ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา
 ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
 ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
4.7.1  แผนงานพื้นฐาน
4.7.2  แผนงานยุทธศาสตร
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4.7.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)
5. วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาและสงเสริมการใชหลักสูตร สื่อ และกระบวนการเรียนรู ตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ซึ่งเนนการคิดวิเคราะห
แกปญหา และการนําไปใช
6. ตัวชี้วัดของโครงการ
6.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
6.1.1 จํานวนหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล เนนการคิดวิเคราะห แกปญหา และการนําไปใช (จํานวน 440 รายการ)
6.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
6.2.1 รอยละของผูใชบริการที่มีระดับความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป (รอยละ 80)
7. กลุมเปาหมายโครงการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
8. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
9. สถานที่ดําเนินการ ทั่วประเทศ
10. กิจกรรมที่ดําเนินการ
10.1 การพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูว ิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร วิทยาการคํานวณ
และการออกแบบและเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
10.2 การผลิตสื่อตนแบบและอุปกรณประกอบการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
10.3 การพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการเรียนรูในรูปแบบดิจิทัล
11. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม
ดําเนินการจัดทําตนฉบับหนังสือเรียน แบบบันทึกกิจกรรม แบบฝกหัด วิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษา
ปที่ 3 และ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และ 6 รวมทั้งสื่อตนแบบเสริมหลักสูตรการสอน/สื่ออุปกรณวิทยาศาสตร และ
อยูระหวางการดําเนินการพัฒนาสื่อประกอบการเรียนรูในรูปแบบดิจิทัล
12. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
จํานวนหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และเทคโนโลยีที่มคี ณ
ุ ภาพตามมาตรฐานสากล
เนนการคิดวิเคราะห แกปญหาและการนําไปใช

คาเปาหมาย
440 รายการ

ผลการดําเนินงาน
จํานวนเปาหมาย ผลการดําเนินงาน
440 รายการ

25 รายการ

รอยละ
5.68

~3~
ตัวชี้วัด
เชิงคุณภาพ
รอยละของผูใชบริการที่มีระดับความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป

คาเปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
จํานวนเปาหมาย ผลการดําเนินงาน

รอยละ 80

N/A

N/A

รอยละ
N/A

13. งบประมาณ
งบประมาณที่ไดรับ
ทั้งหมด
28,067,010 บาท

ผลการใชจา ย
ผลการใชจา ย
งบประมาณรวม
งบประมาณ
(สะสม)
ไตรมาสที่ 1
4,004,617.44 บาท 4,004,617.44 บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
-

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3
-

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4
-

แหลงงบประมาณ จัดสรรจากรัฐ 28,067,010 บาท
14. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
14.1 ปญหา อุปสรรค
14.2 แนวทางแกไข
15. แผนที่จะดําเนินการตอไป
จัดทําตนฉบับคูมือครูวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 และ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และ 6
สื่อตนแบบเสริมการเรียนรู และสื่อการเรียนรูดิจิทัล
16. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
นักเรียนที่ใชหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูของ สสวท. มีความรู ความสามารถดานวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และเทคโนโลยีสงู ขึ้น
17. ผูรายงาน นางสาวสุภคั สรณ รุงศรี
ตําแหนง ผูชํานาญ
โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1107 โทรสาร 02-381-0750 E–mail: srung@ipst.ac.th
18. วันที่รายงาน ณ วันที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563
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1. ชื่อหนวยงาน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
2. ชื่อโครงการ วิจัย วัดผล และประเมินผลการจัดการเรียนรูด านวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ระดับประเทศ
และระดับนานาชาติ
3. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 62 - ธ.ค. 62  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 63 - มี.ค. 63
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 63 - มิ.ย. 63  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 63 - ก.ย. 63
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ
4.1 ยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ ดานการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
4.5 แผนความมั่นคง 4.6 นโยบายรัฐบาล
4.6.1 นโยบายหลัก นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
4.7 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
 ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู
 ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา
 ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
 ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
4.7.1  แผนงานพื้นฐาน
4.7.2  แผนงานยุทธศาสตร
4.7.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)
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5. วัตถุประสงค
เพื่อดําเนินการวิจัย PISA 2021 รวมกับ OECD และพัฒนาเครื่องมือสําหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
6. ตัวชี้วัดของโครงการ
6.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
6.1.1 จํานวนรายงานผล PISA 2018 ฉบับบทสรุปสําหรับผูบริหาร (จํานวน 1 ฉบับ)
6.1.2 จํานวนรางรายงานผล PISA 2018 ฉบับสมบูรณ (จํานวน 1 ฉบับ)
6.1.3 จํานวนเครื่องมือประเมินสําหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร (จํานวน 12 ชุด)
6.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
6.2.1 เครื่องมือในการวัดและประเมินผลสามารถคัดเลือกนักเรียนที่มีลักษณะพึงประสงคได
7. กลุมเปาหมายโครงการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
8. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
9. สถานที่ดําเนินการ ทั่วประเทศ
10. กิจกรรมที่ดําเนินการ
10.1 การประเมินผลการจัดการเรียนรูดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีรวมกับนานาชาติ
10.2 การพัฒนาเครื่องมือวัดผลประเมินผลดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
11. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม
จัด ทํ าข อเสนอแนะเชิ งนโยบายประเด็น จาก PISA เผยแพรป ระจําทุกเดือน เพื่ อให ขอมู ล ประเด็น ที่นาสนใจ
เกี่ ย วกั บ การประเมิ น ผลของ PISA ซึ่ ง ผู ส นใจสามารถอ า นและดาวน โ หลดเอกสารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ไ ด ที่ เ ว็ บ ไซต
http://pisathailand.ipst.ac.th/focus
12. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
จํานวนรายงานผล PISA 2018 ฉบับบทสรุปสําหรับผูบริหาร
จํานวนรางรายงานผล PISA 2018 ฉบับสมบูรณ
จํานวนเครื่องมือประเมินสําหรับการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
เชิงคุณภาพ
เครื่องมือในการวัดและประเมินผลสามารถคัดเลือกนักเรียนที่มี
ลักษณะพึงประสงคได

คาเปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
จํานวนเปาหมาย ผลการดําเนินงาน

รอยละ

1 ฉบับ
1 ฉบับ
12 ชุด

1 ฉบับ
1 ฉบับ
12 ชุด

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A

รอยละ 100

N/A

N/A

N/A
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13. งบประมาณ
งบประมาณที่ไดรับ
ทั้งหมด
9,970,000 บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณรวม
(สะสม)
1,095,920.08 บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
1,095,920.08 บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
-

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3
-

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4
-

แหลงงบประมาณ จัดสรรจากรัฐ 9,970,000 บาท
14. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
14.1 ปญหา อุปสรรค
14.2 แนวทางแกไข
15. แผนที่จะดําเนินการตอไป
15.1 สุมตัวอยางและจัดทําเครื่องมือรอบการทดลองใชเครื่องมือ PISA 2021
15.2 ประชุมพิจารณารางรวมกับผูเชี่ยวชาญภายนอกเพื่อพัฒนาเครื่องมือสําหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ประจําปการศึกษา 2563
16. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
16.1 หนวยงานและบุคลากรทางการศึกษาไดรับทราบขอมูลคุณภาพการศึกษาของประเทศเมื่อเทียบกับนานาชาติ
และทราบแนวโนมการเปลี่ยนแปลงทางคุณภาพการศึกษาของนักเรียน เพื่อที่จะไดนําผลที่ไดมาใชเปนแนวทางในการ
พัฒนาการเรียนการสอน และยกระดับคุณภาพการศึกษาตอไป
16.2 ระบบการศึกษาของไทยมีกรอบและเครื่องมือวัดผลประเมินผลดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานที่กําหนด
17. ผูรายงาน นางสาวสุภคั สรณ รุงศรี
ตําแหนง ผูชํานาญ
โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1107 โทรสาร 02-381-0750 E–mail: srung@ipst.ac.th
18. วันที่รายงาน ณ วันที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563
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1. ชื่อหนวยงาน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
2. ชื่อโครงการ วิจัยติดตามการใชหลักสูตร สื่อการเรียนรู และพัฒนาเกณฑการจัดทําสื่อการเรียนรูวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
3. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 62 - ธ.ค. 62  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 63 - มี.ค. 63
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 63 - มิ.ย. 63  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 63 - ก.ย. 63
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ
4.1 ยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ ดานการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
4.5 แผนความมั่นคง 4.6 นโยบายรัฐบาล
4.6.1 นโยบายหลัก นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
4.7 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
 ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู
 ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา
 ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
 ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
4.7.1  แผนงานพื้นฐาน
4.7.2  แผนงานยุทธศาสตร
4.7.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)
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5. วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาเครื่องมือสําหรับการวิจัยและติดตามการใชหลักสูตร พ.ศ. 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 วิชาวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร และวิจัยติดตามการใชหลักสูตร หนังสือเรียนและสื่อดิจิทัล วิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 และ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และ 5
6. ตัวชี้วัดของโครงการ
6.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
6.1.1 จํานวนเครื่องมือสําหรับการวิจัยและติดตามการใชหลักสูตร หนังสือเรียนและสื่อดิจิทัล วิชาวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร (จํานวน 6 ชุด)
6.1.2 จํานวนตนรางรายงานการวิจัยติดตามการใชหลักสูตรพ.ศ. 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 วิชาวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร (จํานวน 1 ชุด)
6.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
6.2.1 เครื่องมือสําหรับการวิจัยและติดตามการใชหลักสูตรพ.ศ. 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 วิชาวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตรที่ผานการวิจัยและหาคุณภาพทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สามารถนําไปใชเปนเครื่องมือในการกํากับ
ติดตามการใชหลักสูตรของสถานศึกษา
6.2.2 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการและเชิงนโยบาย สามารถใชในการพัฒนาหลักสูตรและหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร ตลอดจนสื่ออื่น ๆ
7. กลุมเปาหมายโครงการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
8. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
9. สถานที่ดําเนินการ ทั่วประเทศ
10. กิจกรรมที่ดําเนินการ
10.1 การวิจัยติดตามการใชหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
11. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม
อยูระหวางดําเนินการจัดทําเครื่องมือที่ใชในการวิจัยติดตามการใชหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
12. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
จํานวนเครื่องมือสําหรับการวิจัยและติดตามการใชหลักสูตร
หนังสือเรียนและสื่อดิจิทลั วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
จํานวนตนรางรายงานการวิจัยติดตามการใชหลักสูตรพ.ศ. 2551
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
เชิงคุณภาพ

คาเปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
จํานวนเปาหมาย ผลการดําเนินงาน

รอยละ

6 ชุด

6 ชุด

N/A

N/A

1 ชุด

1 ชุด

N/A

N/A
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ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

เครื่องมือสําหรับการวิจัยและติดตามการใชหลักสูตรพ.ศ. 2551 ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ที่ผานการ
วิจัยและหาคุณภาพทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สามารถนําไปใช
เปนเครื่องมือในการกํากับติดตามการใชหลักสูตรของสถานศึกษา
ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการและเชิงนโยบาย สามารถใชในการ
พัฒนาหลักสูตรและหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ตลอดจนสื่ออื่น ๆ

6 ชุด

ผลการดําเนินงาน
จํานวนเปาหมาย ผลการดําเนินงาน
6 ชุด
N/A

1 ชุด

1 ชุด

รอยละ
N/A

N/A

N/A

13. งบประมาณ
งบประมาณที่ไดรับ
ทั้งหมด
2,850,000 บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณรวม
(สะสม)
-

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
-

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
-

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3
-

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4
-

แหลงงบประมาณ จัดสรรจากรัฐ 2,850,000 บาท
14. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
14.1 ปญหา อุปสรรค
14.2 แนวทางแกไข
15. แผนที่จะดําเนินการตอไป
15.1 จัดทําตนฉบับเครื่องมือที่ใชในการวิจัยติดตามการใชหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา จํานวน 4 ชุด
15.2 พัฒนาตัวบงชี้ความสําเร็จการใชหลักสูตรและประเมินสื่อดิจิทัล โดยการใชโปรแกรมวิเคราะหเชิงคุณภาพ
15.3 เก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพกับผูที่เกี่ยวของกับหลักสูตร
15.4 วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพและทําการสังเคราะหเอกสารเพื่อกําหนดขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการศึกษา
16. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
ไดสารสนเทศเกี่ยวกับจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนาในการนําหลักสูตรฉบับปรับปรุงไปใชในโรงเรียนทั่วประเทศ
และสามารถนําหลักสูตรและแบบเรียนมาปรับใหมีคุณภาพเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและนักเรียนไทย ซึ่งจะสงผล
ตอการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนตอไป
17. ผูรายงาน นางสาวสุภคั สรณ รุงศรี
ตําแหนง ผูชํานาญ
โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1107 โทรสาร 02-381-0750 E–mail: srung@ipst.ac.th
18. วันที่รายงาน ณ วันที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

~ 10 ~
1. ชื่อหนวยงาน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
2. ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพครูแกนนําและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขยายผลการใหบริการวิชาการดานหลักสูตร สือ่
และกระบวนการจัดการเรียนรูข อง สสวท.
3. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 62 - ธ.ค. 62  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 63 - มี.ค. 63
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 63 - มิ.ย. 63  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 63 - ก.ย. 63
 สิ้นสุดโครงการแลว
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ
4.1 ยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยของประเทศ
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ ดานการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
4.5 แผนความมั่นคง 4.6 นโยบายรัฐบาล
4.6.1 นโยบายหลัก นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
4.7 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
 ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู
 ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา
 ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
 ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
4.7.1  แผนงานพื้นฐาน
4.7.2  แผนงานยุทธศาสตร
4.7.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)
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5. วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขยายผลการใหบริการวิชาการดานหลักสูตร สื่อ และ
กระบวนการจัดการเรียนรูของ สสวท. เพื่อใหครูมีความรู ความเขาใจในมาตรฐานหลักสูตรและตัวชี้วัด รวมทั้งวิธีการ
จัด การเรี ย นรูที่ ส อดคล องกั บ ตั ว ชี้ วั ดและสามารถนํ าความรูไปจัด การเรีย นรูในสถานศึ ก ษาของตนเองและขยายผล
สูสถานศึกษาอื่นได
6. ตัวชี้วัดของโครงการ
6.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
6.1.1 จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับการพัฒนาและสงเสริมดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
เทคโนโลยี (จํานวน 600 คน)
6.2 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
6.2.1 รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เขารับการพัฒนามีความรูความสามารถผานเกณฑการประเมิน
(รอยละ 80)
7. กลุมเปาหมายโครงการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
8. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
9. สถานที่ดําเนินการ ทั่วประเทศ
10. กิจกรรมที่ดําเนินการ
10.1 การพัฒนาหลักสูตรอบรม
10.2 การพัฒนาศักยภาพครู
11. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม
อยู ระหว างพั ฒ นาหลั กสู ตรสํ าหรั บครูผูสอนวิชาเคมี เพื่ อพั ฒ นาเป นครู แกนนํ า สสวท. ด านการจัดการเรีย นรู
วิทยาศาสตรกายภาพ (เคมี) และวิชาเคมี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และวิชาโลก ดาราศาสตรและอวกาศ เพื่อพัฒนา
เปนครูแกนนํา สสวท. ดานการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร โลกและอวกาศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
12. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรบั การพัฒนาและสงเสริม
ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
เชิงคุณภาพ
รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เขารับการพัฒนา
มีความรูความสามารถผานเกณฑการประเมิน

คาเปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
จํานวนเปาหมาย ผลการดําเนินงาน

รอยละ

600 คน

600 คน

N/A

N/A

รอยละ 80

600 คน

N/A

N/A
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13. งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ไดรับทั้งหมด
8,757,100 บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณรวม
(สะสม)
977,623.19 บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
977,623.19 บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
-

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3
-

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4
-

แหลงงบประมาณ จัดสรรจากรัฐ 8,757,100 บาท
14. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
14.1 ปญหา อุปสรรค
14.2 แนวทางแกไข
15. แผนที่จะดําเนินการตอไป
พัฒนาครูผูสอนวิชาฟสิกส วิชาเคมี วิชาชีววิทยา และวิชาโลก ดาราศาสตรและอวกาศ
16. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
พั ฒ นาครูเพื่ อเป น วิทยากรแกนนํ า สสวท. ให ส ามารถเข าใจในการจัด การเรีย นรูได อยางมี ป ระสิทธิภ าพและ
สามารถเปนวิทยากรในการอบรมขยายผลใหกบั ครูในโรงเรียนตาง ๆ ได
17. ผูรายงาน นางสาววรรณทิพา เทพหลา
ตําแหนง เจาหนาที่
โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1106 โทรสาร 02-381-0750 E–mail: wthep@ipst.ac.th
18. วันที่รายงาน ณ วันที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563
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1. ชื่อหนวยงาน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
2. ชือ่ โครงการ ยกระดับคุณภาพโรงเรียนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
3. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 62 - ธ.ค. 62  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 63 - มี.ค. 63
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 63 - มิ.ย. 63  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 63 - ก.ย. 63
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ
4.1 ยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยของประเทศ
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ ดานการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
4.5 แผนความมั่นคง 4.6 นโยบายรัฐบาล
4.6.1 นโยบายหลัก นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
4.7 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
 ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู
 ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา
 ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
 ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
4.7.1  แผนงานพื้นฐาน
4.7.2  แผนงานยุทธศาสตร
4.7.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)
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5. วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมใหทุกอําเภอมีโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีที่ไดมาตรฐานสากล เพื่อให
นักเรียนมีทางเลือกที่จะเขาศึกษาในโรงเรียนดีใกลบานและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา และเพิ่มทรัพยากรบุคคลที่มี
ศักยภาพสูงในทุกอําเภอ เพื่อใหสอดคลองกับการพัฒนาจังหวัดและประเทศที่ ตองการบุคลากรที่มีความรูและทักษะดาน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีเปนสําคัญ
6. ตัวชี้วัดของโครงการ
6.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
6.1.1 จํานวนโรงเรียนที่เขารวมโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน
ของ สสวท. (จํานวน 1,500 โรงเรียน)
6.1.2 จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับการพัฒนาดานการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยี (จํานวน 12,000 คน)
6.2 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
6.2.1 รอยละของโรงเรียนคุณภาพที่สามารถจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีในระดับดีมาก
ตามเกณฑการประเมินมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ สสวท. (รอยละ 20)
7. กลุมเปาหมายโครงการ นักเรียน ครู และผูบริหารสถานศึกษา
8. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
9. สถานที่ดําเนินการ ทั่วประเทศ
10. กิจกรรมที่ดําเนินการ
10.1 การสงเสริมโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีใหไดมาตรฐานสากล
10.2 การพัฒนาศักยภาพครู
11. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม
จั ด ทํ าคู มื อมาตรฐานโรงเรี ย นคุ ณ ภาพดานวิ ท ยาศาสตร คณิ ต ศาสตรแ ละเทคโนโลยี ต ามมาตรฐาน สสวท.
ประกอบดวยมาตรฐาน 3 ดาน คือ (1) มาตรฐานดานคุณภาพนักเรียน (2) มาตรฐานดานคุณภาพครู และ (3) มาตรฐาน
ดานการบริหารจัดการโรงเรียน เพื่อใหหนวยงานและผูที่เกี่ยวของนําไปใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาและเครื่องมือใน
การติดตามโรงเรียนที่เขารวมโครงการฯ
12. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

เชิงปริมาณ
จํานวนโรงเรียนที่เขารวมโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และเทคโนโลยีตามมาตรฐานของ สสวท.
จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับการพัฒนาดานการ
จัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี

1,500
โรงเรียน
12,000 คน

ผลการดําเนินงาน
จํานวนเปาหมาย ผลการดําเนินงาน
1,500
โรงเรียน
12,000 คน

รอยละ

N/A

N/A

N/A

N/A
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ตัวชี้วัด
เชิงคุณภาพ
รอยละของโรงเรียนคุณภาพที่สามารถจัดการเรียนรูดาน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีในระดับดีมาก
ตามเกณฑการประเมินมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ สสวท.

คาเปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
จํานวนเปาหมาย ผลการดําเนินงาน

รอยละ 20

N/A

N/A

รอยละ
N/A

13. งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ไดรับทั้งหมด
45,047,050 บาท

ผลการใชจา ย
ผลการใชจา ย
งบประมาณรวม
งบประมาณ
(สะสม)
ไตรมาสที่ 1
9,951,659.07 บาท 9,951,659.07 บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
-

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3
-

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4
-

แหลงงบประมาณ จัดสรรจากรัฐ 45,047,050 บาท บาท
14. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
14.1 ปญหา อุปสรรค
14.2 แนวทางแกไข
15. แผนที่จะดําเนินการตอไป
พัฒนาครูในโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.
16. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
การเรียนการสอนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงทัดเทียมนานาชาติ เพื่อลดความ
เหลื่อมล้ํา โดยเปดโอกาสใหเยาวชนในทุกอําเภอไดเขาถึงการศึกษา ที่มีคุณภาพ ไดรับการพัฒนาจนมีความสามารถและ
ทักษะที่จําเปนในการพัฒนาประเทศสูยุค 4.0
17. ผูรายงาน นางสาววรรณทิพา เทพหลา
ตําแหนง เจาหนาที่
โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1106 โทรสาร 02-381-0750 E–mail: wthep@ipst.ac.th
18. วันที่รายงาน ณ วันที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

~ 16 ~
1. ชื่อหนวยงาน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
2. ชื่อโครงการ ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนของครูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาตามแนวทาง สสวท.
3. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 62 - ธ.ค. 62  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 63 - มี.ค. 63
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 63 - มิ.ย. 63  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 63 - ก.ย. 63
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ
4.1 ยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยของประเทศ
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ ดานการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
4.5 แผนความมั่นคง 4.6 นโยบายรัฐบาล
4.6.1 นโยบายหลัก นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
4.7 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
 ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู
 ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา
 ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
 ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
4.7.1  แผนงานพื้นฐาน
4.7.2  แผนงานยุทธศาสตร
4.7.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)
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5. วัตถุประสงค
เพื่อเพื่อพัฒนาครูปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาจากโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่น (สถ.)
และสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหมีความรูความเขาใจ และสามารถจัดประสบการณ เรียนรูวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และเทคโนโลยีตามแนวทาง สสวท. ไดอยางมีประสิทธิภาพ
6. ตัวชี้วัดของโครงการ
6.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
6.1.1 จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาผานการอบรมทางไกล (จํานวน 50,000 คน)
6.2 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
6.2.1 รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผานการอบรมมีความรูความเขาใจและสามารถจัดประสบการณ
เรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีในชั้นเรียนระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได (รอยละ 90)
7. กลุมเปาหมายโครงการ นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั่วประเทศ
8. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
9. สถานที่ดําเนินการ ทั่วประเทศ
10. กิจกรรมที่ดําเนินการ
10.1 การผลิตชุดเอกสารและสื่อประกอบการอบรม
10.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการพี่เลี้ยงประจําศูนย
10.3 การอบรมโดยระบบทางไกล
11. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม
อยูระหวางพั ฒ นาหลักสูต รสํ าหรับ อบรมครูผูส อนระดั บ ปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาจากโรงเรีย น
ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่น (สถ.) และสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร (กทม.)
12. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนา
ผานการอบรมทางไกล
เชิงคุณภาพ
รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผานการอบรมมีความรู
ความเขาใจและสามารถจัดประสบการณเรียนรูวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และเทคโนโลยีในชั้นเรียนระดับปฐมวัย ประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาได

คาเปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
จํานวนเปาหมาย ผลการดําเนินงาน

รอยละ

50,000 คน

50,000 คน

N/A

N/A

รอยละ 90

50,000 คน

N/A

N/A
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13. งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ไดรับทั้งหมด
48,129,250 บาท

ผลการใชจา ย
ผลการใชจา ย
งบประมาณรวม
งบประมาณ
(สะสม)
ไตรมาสที่ 1
10,335,093.99 บาท 10,335,093.99 บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
-

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3
-

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4
-

แหลงงบประมาณ จัดสรรจากรัฐ 48,129,250 บาท
14. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
14.1 ปญหา อุปสรรค
14.2 แนวทางแกไข
15. แผนที่จะดําเนินการตอไป
อบรมครูพี่เลี้ยงประจําศูนยอบรม เพื่อทําหนาที่รวมกับ สสวท. ในการดําเนินการจัดอบรมขยายผลใหกับครูผูสอน
ใหมีความรูความเขาใจและสามารถจัดประสบการณเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ตามแนวทาง สสวท.
16. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
ครูผูสอนระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษามีความรูความเขาใจและสามารถปรับการเรียนเปลี่ยนการ
สอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีตามแนวทาง สสวท. ไดอยางมีประสิทธิภาพ
17. ผูรายงาน นางสาววรรณทิพา เทพหลา
ตําแหนง เจาหนาที่
โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1106 โทรสาร 02-381-0750 E–mail: wthep@ipst.ac.th
18. วันที่รายงาน ณ วันที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563
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1. ชื่อหนวยงาน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
2. ชือ่ โครงการ สงเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร (Coding)
3. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 62 - ธ.ค. 62  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 63 - มี.ค. 63
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 63 - มิ.ย. 63  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 63 - ก.ย. 63
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ
4.1 ยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ ดานการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
4.5 แผนความมั่นคง 4.6 นโยบายรัฐบาล
4.6.1 นโยบายหลัก 4.6.2 นโยบายเรงดวน นโยบายเรื่องที่ 7 การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21
4.7 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
 ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู
 ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา
 ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
 ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
4.7.1  แผนงานพื้นฐาน
4.7.2  แผนงานยุทธศาสตร
4.7.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)
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5. วัตถุประสงค
เพื่ อ วิ จั ย และส งเสริ ม การใช ห ลั ก สู ต ร สื่ อ และกระบวนการเรี ย นรู ด าน Coding และการจั ด การเรีย นรูวิช า
วิทยาการคํานวณ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ที่มีคุณภาพตามมมาตรฐานสากล ซึ่งเนนการคิดวิเคราะห แกปญหา
และการใชตรรกะ และพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการเปนวิทยากรแกนนําวิชา
วิทยาการคํานวณ
6. ตัวชี้วัดของโครงการ
6.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
6.1.1 จํานวนหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู วิทยาการคํานวณ ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา
ที่ไดรับการพัฒนา (จํานวน 39 รายการ)
6.1.2 จํานวนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนไดรับการพัฒนาดานวิทยาการคํานวณ (จํานวน 25,000 คน)
6.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
6.2.1 รอยละของหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา
สามารถนําไปใชไดจริง (รอยละ 100)
6.2.2 รอยละของครูและบุคลากรทางการศึ กษาที่ ผานการอบรมสามารถจัดการเรียนรูดานวิทยาการคํานวณ
ไดจริงในสถานศึกษา (รอยละ 80)
7. กลุมเปาหมายโครงการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
8. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
9. สถานที่ดําเนินการ ทั่วประเทศ
10. กิจกรรมที่ดําเนินการ
10.1 การสงเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร (Coding)
11. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม
ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรสําหรับการพัฒนาครูผูนําวิชาวิทยาการคํานวณระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา
และหลักสูตรสําหรับการพัฒนาครูดาน Coding ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา และดําเนินการพัฒนาวิทยากรแกน
นําวิชาวิทยาการคํานวณไดตามเปาหมาย
12. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
จํานวนหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ
ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาที่ไดรับการพัฒนา
จํานวนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ไดรับการพัฒนา
ดานวิทยาการคํานวณ

คาเปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
จํานวนเปาหมาย ผลการดําเนินงาน

รอยละ

39 รายการ

39 รายการ

7 รายการ

17.95

25,000 คน

25,000 คน

N/A

N/A
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ตัวชี้วัด
เชิงคุณภาพ
รอยละของหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูวิทยาการ
คํานวณระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาสามารถนําไปใชไดจริง
รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผานการอบรมสามารถ
จัดการเรียนรูดานวิทยาการคํานวณไดจริงในสถานศึกษา

คาเปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
จํานวนเปาหมาย ผลการดําเนินงาน

รอยละ

รอยละ 100

39 รายการ

N/A

N/A

รอยละ 80

25,000 คน

N/A

N/A

13. งบประมาณ
งบประมาณที่ไดรับ
ทั้งหมด
50,000,000 บาท

ผลการใชจา ย
ผลการใชจา ย
งบประมาณรวม
งบประมาณ
(สะสม)
ไตรมาสที่ 1
3,348,834.82 บาท 3,348,834.82 บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
-

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3
-

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4
-

แหลงงบประมาณ จัดสรรจากรัฐ 50,000,000 บาท
14. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
14.1 ปญหา อุปสรรค
14.2 แนวทางแกไข
15. แผนที่จะดําเนินการตอไป
15.1 จัดทํารางรายงานการวิจัยการพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูวิชาเทคโนโลยี
(วิทยาการคํานวณ) ระดับมัธยมศึกษา
15.3 จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาเพื่อเปนผูนําดานการขับเคลื่อนวิทยาการคํานวณ
16. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
16.1 ผูสอนทั่วประเทศสามารถเขาถึงและนําสื่อประกอบหลักสูตรวิทยาการคํานวณในรูปแบบดิจิทัล และนําไปใชใน
การจัดการเรียนรู ทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจและมีทักษะที่ตรงกับเปาหมายของหลักสูตร
16.2 ครูมีความมั่นใจในการจัดการเรียนรู Coding ลงสูนักเรียน
16.3 สรางความรูความเขาใจ และเผยแพรตัวอยางกิจกรรม Unplugged Coding สูสาธารณะ
16.4 มีหลักสูตรที่สามารถสงเสริมการเรียนรูจากการจัดการเรียนการสอนนอกชั้นเรียนที่เหมาะสมตามแนวทาง สสวท.
16.5 ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาเปนวิทยากรแกนนําวิชาวิทยาการคํานวณ และผูอํานวยการ
สถานศึกษาสามารถเปนผูนําดานการขับเคลื่อนวิทยาการคํานวณในโรงเรียนได
17. ผูรายงาน นางสาวสุภคั สรณ รุงศรี
ตําแหนง ผูชํานาญ
โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1107 โทรสาร 02-381-0750 E–mail: srung@ipst.ac.th
18. วันที่รายงาน ณ วันที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563
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1. ชื่อหนวยงาน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
2. ชือ่ โครงการ พัฒนาแพลทฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู
3. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 62 - ธ.ค. 62  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 63 - มี.ค. 63
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 63 - มิ.ย. 63  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 63 - ก.ย. 63
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ
4.1 ยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ ดานการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
4.5 แผนความมั่นคง 4.6 นโยบายรัฐบาล
4.6.1 นโยบายหลัก นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
4.7 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
 ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู
 ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา
 ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
 ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
4.7.1  แผนงานพื้นฐาน
4.7.2  แผนงานยุทธศาสตร
4.7.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)
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5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อศึกษาหาแนวทางการพัฒนา วางแผนจัดสราง และบริหารจัดการระบบการจัดการเรียนรูแบบออนไลน (LMS)
เพื่อการเรียนรูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษา ที่สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และบริบทการใชงานสื่อดิจิทัลของสังคมไทย
5.2 เพื่อพัฒนาและขยายบริการศูนยเรียนรูดิจิทัลฯ ในการเผยแพรและใหบริการหลักสูตร สื่อ และองคความรูของ สสวท.
ในรูปแบบดิจิทัล
5.3 เพื่อใหครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถเขาถึงหลักสูตร สื่อ และองคความรู
ของ สสวท. ในรูปแบบดิจิทัลไดอยางสะดวก รวดเร็ว และทุกที่ทุกเวลา
5.4 เพื่อใหครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และผูสนใจทั่วไปสามารถใชสื่อและองคความรูของ สสวท. ในรูปแบบ
ดิจิทัล ในการพัฒนาตนเองไดตามอัธยาศัย
6. ตัวชี้วัดของโครงการ
6.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
6.1.1 จํานวนแพลตฟอรมดิจิทัลที่ไดรับการพัฒนา (จํานวน 5 ระบบ)
6.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
6.2.1 ระดับความพึงพอใจของผูใชงานระบบที่ไดรับการพัฒนา (ระดับ 4)
7. กลุมเปาหมายโครงการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
8. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
9. สถานที่ดําเนินการ ทั่วประเทศ
10. กิจกรรมที่ดําเนินการ
10.1 การพัฒนาแพลทฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู
11. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม
อยูระหวางการศึกษาแนวทางการออกแบบระบบจัดการเรียนรูแบบออนไลน ยกรางสื่อประกอบระบบจัดการ
เรียนรูแบบออนไลน วิชาคณิตศาสตร ฟสิกส เคมี ชีววิทยา โลกและดาราศาสตร มัธยมศึกษาตอนปลาย และอยูระหวาง
การดูแลบํารุงรักษาระบบในศูนยเรียนรูดิจิทัลดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี (IPST Learning Space)
12. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
จํานวนแพลตฟอรมดิจิทัลทีไ่ ดรับการพัฒนา
เชิงคุณภาพ
ระดับความพึงพอใจของผูใชงานระบบที่ไดรับการพัฒนา

คาเปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
จํานวนเปาหมาย ผลการดําเนินงาน

รอยละ

5 ระบบ

5 ระบบ

N/A

N/A

ระดับ 4

N/A

N/A

N/A
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13. งบประมาณ
งบประมาณที่ไดรับ
ทั้งหมด
10,184,100 บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณรวม
(สะสม)
953,978.12 บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
953,978.12 บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
-

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3
-

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4
-

แหลงงบประมาณ จัดสรรจากรัฐ 10,184,100 บาท
14. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
14.1 ปญหา อุปสรรค
14.2 แนวทางแกไข
15. แผนที่จะดําเนินการตอไป
15.1 ประชุมพิจารณารางแบบฝกหัดและเฉลย และสคริปตสื่อวิชาโลกและดาราศาสตร ชีววิทยา และเคมี สําหรับ
ระบบการเรียนรูออนไลน
15.2 ดําเนินงานในดานการบริหารจัดการนําเขาเนื้อหา สื่อและองคความรูของ สสวท. ดานการดูแลบํารุงรักษาระบบ
และดานการใหบริการของศูนยบริการฯ เพื่อรองรับการใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
16. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
16.1 ครูมีสื่อและเครื่องมือสมัยใหมที่ชวยการในการจัดการเรียนรู รวมทั้งชวยใหมีแนวทางที่หลากหลายในการจัด
การเรียนการสอน
16.2 นักเรียนมีแหลงเรียนรูที่สามารถเขาถึงขอมูลหรือสื่อตาง ๆ ที่สามารถชวยใหเขาใจเนื้อหาไดมากขึ้น
16.3 ลดชองวางดานการศึกษาในกลุมที่สามารถเขาถึงการใชงานสื่อดิจิทัล และเปนตนแบบเพื่อขับเคลื่อนและผลักดัน
ใหเกิดการสรางความเสมอภาคดานการศึกษาของสังคมไทย
16.4 ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ผูสนใจทั่วไป และหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถเขาถึงและใชหลักสูตร สื่อ
และองคความรูของ สสวท. ผานระบบตาง ๆ ของศูนยเรียนรูดิจิทัลฯ เพื่อพัฒนาตนเองไดตามอัธยาศัย
17. ผูรายงาน นางสาวสุภคั สรณ รุงศรี
ตําแหนง ผูชํานาญ
โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1107 โทรสาร 02-381-0750 E–mail: srung@ipst.ac.th
18. วันที่รายงาน ณ วันที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563
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1. ชื่อหนวยงาน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
2. ชือ่ โครงการ บริหารการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (สควค.)
3. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 62 - ธ.ค. 62
 ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 63 - มี.ค. 63
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 63 - มิ.ย. 63
 ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 63 - ก.ย. 63
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ
4.1 ยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยของประเทศ
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ ดานการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
4.5 แผนความมั่นคง 4.6 นโยบายรัฐบาล
4.6.1 นโยบายหลัก นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
4.7 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
 ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู
 ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา
 ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
 ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
4.7.1  แผนงานพื้นฐาน
4.7.2  แผนงานยุทธศาสตร
4.7.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)
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5. วัตถุประสงค
เพื่อสรรหาบุคคลที่ผานเกณฑมาตรฐานการคัดเลือกเขารับทุนโครงการ สควค. และพัฒนาใหมีศักยภาพสูงสําหรับ
เปนครูในโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ในสังกัด สพฐ. ซึ่งจะเปนกําลังสําคัญ
ที่จะชวยยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน ชวยแกไขปญหาการขาดแคลนครูในสาขาเฉพาะทาง
6. ตัวชี้วัดของโครงการ
6.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
6.1.1 จํานวนผูรบั ทุนโครงการ สควค. ประเภท Super Premium รุน 6 (จํานวน 20 คน)
6.1.2 จํานวนผูรับทุนโครงการ สควค. ไดรับการพัฒนาศักยภาพใหมีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี (จํานวน 164 คน)
6.2 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
6.2.1 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาโครงการ สควค. มีผลการประเมินจากผูบังคับบัญชาอยูในระดับดี (รอยละ 80)
7. กลุมเปาหมายโครงการ ผูรับทุนโครงการ สควค.
8. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
9. สถานที่ดําเนินการ สสวท. และ ศูนยมหาวิทยาลัยที่เขารวมโครงการ สควค.
10. กิจกรรมที่ดําเนินการ
10.1 การคัดเลือกผูรับทุนโครงการ สควค
10.2 การพัฒนาศักยภาพของผูรับทุนโครงการ สควค.
11. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม
สนั บ สนุ น งบประมาณการดํ าเนิ น งานโครงการ สควค. ให กับ มหาวิท ยาลัย เครือขายสําหรับ พัฒ นานั กศึกษา
ในโครงการ สควค.
12. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
39

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
จํานวนผูร ับทุนโครงการ สควค. ประเภท Super Premium รุน 6
จํานวนผูรับทุนโครงการ สควค. ไดรับการพัฒนาศักยภาพใหมี
ความรู ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
เชิงคุณภาพ
รอยละของผูส ําเร็จการศึกษาโครงการ สควค. มีผลการประเมิน
จากผูบังคับบัญชาอยูในระดับดี

คาเปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
จํานวนเปาหมาย ผลการดําเนินงาน

รอยละ

20 คน
164 คน

20 คน
164 คน

N/A
N/A

N/A
N/A

รอยละ 80

N/A

N/A

N/A
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13. งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ไดรับทั้งหมด
12,772,400 บาท

ผลการใชจา ย
ผลการใชจา ย
งบประมาณรวม
งบประมาณ
(สะสม)
ไตรมาสที่ 1
1,691,458.64 บาท 1,691,458.64 บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
-

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3
-

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4
-

แหลงงบประมาณ จัดสรรจากรัฐ 12,772,400 บาท
14. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
14.1 ปญหา อุปสรรค
14.2 แนวทางแกไข
15. แผนที่จะดําเนินการตอไป
คัดเลือกนักเรียนผูมีความสามารถพิเศษเขารับทุนโครงการ สควค. และพัฒนาศักยภาพใหกับผูรับทุนโครงการ สควค.
16. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
ผลิตครูที่มีความรูความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร คอมพิวเตอร ในระดับปริญญาโท เพื่อสอน
วิชาฟสิกส เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร และคอมพิวเตอรใหกับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษและนักเรียนทั่วไประดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
17. ผูรายงาน นางสาววรรณทิพา เทพหลา
ตําแหนง เจาหนาที่
โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1106 โทรสาร 02-381-0750 E–mail: wthep@ipst.ac.th
18. วันที่รายงาน ณ วันที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563
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1. ชื่อหนวยงาน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
2. ชื่อโครงการ บริหารการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (พสวท.)
3. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 62 - ธ.ค. 62  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 63 - มี.ค. 63
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 63 - มิ.ย. 63  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 63 - ก.ย. 63
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ
4.1 ยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยของประเทศ
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ ดานการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
4.5 แผนความมั่นคง 4.6 นโยบายรัฐบาล
4.6.1 นโยบายหลัก นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
4.7 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
 ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู
 ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา
 ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
 ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
4.7.1  แผนงานพื้นฐาน
4.7.2  แผนงานยุทธศาสตร
4.7.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)
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5. วัตถุประสงค
เพื่อผลิตผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สําหรับศึกษา วิจัย ประดิษฐ คิดคน และเผยแพร
ผลงานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่เปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ
6. ตัวชี้วัดของโครงการ
6.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
6.1.1 จํานวนผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีที่ไดรับการคัดเลือกเขารับทุน
โครงการ พสวท. (จํานวน 210 คน)
6.1.2 จํานวนผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีที่ไดรับการคัดเลือกเขาโครงการ
หองเรียน พสวท. (สูความเปนเลิศ) (จํานวน 240 คน)
6.1.3 จํานวนผูรับทุนโครงการ พสวท. ไดรับการพัฒนาศักยภาพดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
(จํานวน 1,200 คน)
6.2 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
6.2.1 รอยละของผูรับทุนโครงการ พสวท. มีระดับคะแนนผลการเรียนผานเกณฑตามที่กําหนด (รอยละ 80)
7. กลุมเปาหมายโครงการ ผูรับทุนโครงการ พสวท.
8. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
9. สถานที่ดําเนินการ สสวท. ศูนยโรงเรียน พสวท. ศูนยมหาวิทยาลัย พสวท. หนวยงานที่รวมทํา MOU กับ สสวท.
10. กิจกรรมที่ดําเนินการ
10.1 การคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรเพื่อรับทุนโครงการ พสวท.
10.2 การพัฒนาและสงเสริมศักยภาพของผูรับทุนโครงการ พสวท.
11. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม
จัดสอบวัดสมรรถนะทางวิชาการและการคิดวิเคราะหทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ประจําปการศึกษา 2562 และการคัดเลือกนักเรียนทุน พสวท. และนักเรียนโครงการหองเรียน พสวท. (สูความเปนเลิศ) รวมทั้ง
สนับสนุนงบประมาณการดําเนินงานโครงการ พสวท. ใหกับศูนยโรงเรียน พสวท. สําหรับพัฒนานักเรียนในโครงการ พสวท.
12. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
จํานวนผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยีที่ไดรับการคัดเลือกเขารับทุนโครงการ พสวท.
จํานวนผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยีที่ไดรับการคัดเลือกเขาโครงการหองเรียน พสวท.
(สูความเปนเลิศ)

คาเปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
จํานวนเปาหมาย ผลการดําเนินงาน

รอยละ

210 คน

210 คน

N/A

N/A

240 คน

240 คน

N/A

N/A
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ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

จํานวนผูรับทุนโครงการ พสวท. ไดรับการพัฒนาศักยภาพ
ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
เชิงคุณภาพ
รอยละของผูม ีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยี มีระดับคะแนนผลการเรียนผานเกณฑตามที่กําหนด

1,200 คน

ผลการดําเนินงาน
จํานวนเปาหมาย ผลการดําเนินงาน
1,200 คน
N/A

รอยละ 80

N/A

N/A

รอยละ
N/A

N/A

13. งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ไดรับทั้งหมด
43,242,300 บาท

ผลการใชจา ย
ผลการใชจา ย
งบประมาณรวม
งบประมาณ
(สะสม)
ไตรมาสที่ 1
10,780,602.08 บาท 10,780,602.08 บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
-

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3
-

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4
-

แหลงงบประมาณ จัดสรรจากรัฐ 43,242,300 บาท
14. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
14.1 ปญหา อุปสรรค
14.2 แนวทางแกไข
15. แผนที่จะดําเนินการตอไป
คัดเลือกและพัฒนาศักยภาพใหกับผูรับทุน พสวท. และนักเรียนในโครงการหองเรียน พสวท. (สูความเปนเลิศ)
16. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
ผลิตบุคคลากรที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในหนวยงานวิจัยหรือหนวยงานวิชาการขององคกรตาง ๆ ในภาครัฐบาล และเกิดการวิจัยและ
สรางสรรคผลงานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตลอดจนประดิษฐกรรมใหม ๆ ที่สอดคลองกับสภาพและความตองการ
ของประเทศ
17. ผูรายงาน นางสาววรรณทิพา เทพหลา
ตําแหนง เจาหนาที่
โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1106 โทรสาร 02-381-0750 E–mail: wthep@ipst.ac.th
18. วันที่รายงาน ณ วันที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563
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1. ชื่อหนวยงาน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
2. ชื่อโครงการ โอลิมปกวิชาการ
3. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 62 - ธ.ค. 62  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 63 - มี.ค. 63
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 63 - มิ.ย. 63  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 63 - ก.ย. 63
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ
4.1 ยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยของประเทศ
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ ดานการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
4.5 แผนความมั่นคง 4.6 นโยบายรัฐบาล
4.6.1 นโยบายหลัก นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
4.7 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
 ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู
 ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา
 ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
 ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
4.7.1  แผนงานพื้นฐาน
4.7.2  แผนงานยุทธศาสตร
4.7.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)
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5. วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมการสรางบรรยากาศการเรียนการสอนและผลักดันใหเยาวชนไทยที่มีความตั้งใจศึกษาวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และเทคโนโลยีไดอยางกวางขวาง รวมทั้งผูแทนประเทศไทยที่ไปแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตรโอลิมปก
ระหวางประเทศ ไดตอยอดโดยไดรับทุนการศึกษาตางประเทศตั้งแตระดับปริญญาตรีจนถึงระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชา
ที่ตนเองมีความสามารถอยางเต็มศักยภาพ และกลับมาเปนผูนําวิชาการดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
ของประเทศ
6. ตัวชี้วัดของโครงการ
6.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
6.1.1 จํานวนนักเรียนเขาอบรมวิชาการของ สสวท. (จํานวน 220 คน)
6.1.2 จํานวนผูแทนประเทศไทยเขารวมแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ (จํานวน 35 คน)
6.2 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
6.2.1 รอยละของผูแทนประเทศไทยที่เขารวมแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ ไดรับ
รางวัลจากการแขงขัน (รอยละ 90)
7. กลุมเปาหมายโครงการ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ
8. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
9. สถานที่ดําเนินการ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ
10. กิจกรรมที่ดําเนินการ
10.1 การอบรมนักเรียนในโครงการจัดสงผูแทนประเทศไทยไปแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ
10.2 การคัดเลือกและจัดสงผูแทนเขารวมแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ
11. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม
อบรมนักเรียนในโครงการจัดสงผูแทนประเทศไทยไปแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ
ประจําป พ.ศ. 2563 วิชาคณิตศาสตร วิชาคอมพิวเตอร วิชาเคมี และวิชาฟสิกส จํานวน 121 คน
12. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
จํานวนนักเรียนเขาอบรมวิชาการของ สสวท.
จํานวนผูแทนประเทศไทยเขารวมแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตร
โอลิมปกระหวางประเทศ
เชิงคุณภาพ
รอยละของผูแทนประเทศไทยที่เขารวมแขงขันคณิตศาสตร
วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ ไดรับรางวัลจากการแขงขัน

คาเปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
จํานวนเปาหมาย ผลการดําเนินงาน

รอยละ

220 คน
35 คน

220 คน
35 คน

121
N/A

55.00
N/A

รอยละ 90

35 คน

N/A

N/A
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13. งบประมาณ
งบประมาณที่ไดรับ
ทั้งหมด
16,735,000 บาท

ผลการใชจา ย
ผลการใชจาย
งบประมาณรวม
งบประมาณ
(สะสม)
ไตรมาสที่ 1
6,343,231.18 บาท 6,343,231.18 บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
-

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3
-

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4
-

แหลงงบประมาณ จัดสรรจากรัฐ 16,735,000 บาท
14. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
14.1 ปญหา อุปสรรค
14.2 แนวทางแกไข
15. แผนที่จะดําเนินการตอไป
อบรมนักเรียนและจัดสงผูแทนประเทศไทยไปแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ
16. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
ผลิตบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาวิชาการดาน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีในระดับแนวหนา ทําใหหนวยงานวิจัยและพัฒนาหรือหนวยงานวิชาการของ
องคการตาง ๆ ในภาครัฐและเอกชนมีความเขมแข็ง สามารถวิจัย พัฒ นา และสรางสรรคผลงานทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีขั้นสูง นําพาใหการวิจัยของไทยกาวสูระดับแนวหนา
17. ผูรายงาน นางสาววรรณทิพา เทพหลา
ตําแหนง เจาหนาที่
โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1106 โทรสาร 02-381-0750 E–mail: wthep@ipst.ac.th
18. วันที่รายงาน ณ วันที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563
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1. ชื่อหนวยงาน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
2. ชื่อโครงการ พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
3. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 62 - ธ.ค. 62  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 63 - มี.ค. 63
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 63 - มิ.ย. 63  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 63 - ก.ย. 63
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ
4.1 ยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยของประเทศ
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ ดานการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
4.5 แผนความมั่นคง 4.6 นโยบายรัฐบาล
4.6.1 นโยบายหลัก นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
4.7 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
 ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู
 ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา
 ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
 ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
4.7.1  แผนงานพื้นฐาน
4.7.2  แผนงานยุทธศาสตร
4.7.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)
5. วัตถุประสงค
เพื่อสรางบรรยากาศและเปนการกระตุนใหนักเรียนในระดับประถมศึกษาทุกสังกัดทั่วประเทศสนใจการเรียน
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมากขึ้น
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6. ตัวชี้วัดของโครงการ
6.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
6.1.1 จํานวนนักเรียนที่ไดรับคัดเลือกเขาโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
(จํานวน 4,000 คน)
6.2 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
6.2.1 รอยละของนักเรียนที่ไดรับการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ตามเกณฑ
มาตรฐานสากล (รอยละ 90)
7. กลุมเปาหมายโครงการ นักเรียนระดับประถมศึกษาทั่วประเทศ
8. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
9. สถานที่ดําเนินการ โรงเรียนระดับประถมศึกษาทั่วประเทศ
10. กิจกรรมที่ดําเนินการ
10.1 การคัดเลือกนักเรียนเขาโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
10.2 การพัฒนาศักยภาพนักเรียนในโครงการฯ
11. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม
คัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ระดับประถมศึกษาปที่ 3 และ 6 เขาโครงการ
พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ประจําปการศึกษา 2562 รอบที่ 1 จํานวน 4,349 คน จากนักเรียน
ทั่วประเทศที่สมัครสอบ 185,470 คน
12. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
จํานวนนักเรียนที่ไดรับคัดเลือกเขาโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
เชิงคุณภาพ
รอยละของนักเรียนที่ไดรับการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร ตามเกณฑมาตรฐานสากล

คาเปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
จํานวนเปาหมาย ผลการดําเนินงาน

รอยละ

4,000 คน

4,000 คน

4,349 คน

108.73

รอยละ 90

4,000 คน

N/A

N/A

13. งบประมาณ
งบประมาณที่ไดรับ
ทั้งหมด
23,896,000 บาท

ผลการใชจาย
ผลการใชจา ย
งบประมาณ
งบประมาณ
รวม (สะสม)
ไตรมาสที่ 1
11,968,714.55 บาท 11,968,714.55 บาท

แหลงงบประมาณ จัดสรรจากรัฐ 23,896,000 บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
-

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3
-

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4
-
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14. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
14.1 ปญหา อุปสรรค
14.2 แนวทางแกไข
15. แผนที่จะดําเนินการตอไป
เตรียมการคัดเลือกนักเรียนเขาโครงการฯ ประจําปการศึกษา 2563 รอบที่ 2
16. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
เยาวชนผูม ีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ตามเกณฑของ สสวท. มีจํานวนเพิ่มขึ้น
17. ผูรายงาน นางสาววรรณทิพา เทพหลา
ตําแหนง เจาหนาที่
โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1106 โทรสาร 02-381-0750 E–mail: wthep@ipst.ac.th
18. วันที่รายงาน ณ วันที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563
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1. ชื่อหนวยงาน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
2. ชื่อโครงการ ทุนสนับสนุนการศึกษานักเรียน นักศึกษา และครูเพื่อพัฒนาใหเปนผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และเทคโนโลยี และตอบสนองตอความตองการของประเทศและหนวยงานที่เกี่ยวของ
3. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 62 - ธ.ค. 62  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 63 - มี.ค. 63
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 63 - มิ.ย. 63  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 63 - ก.ย. 63
 สิ้นสุดโครงการแลว
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ
4.1 ยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยของประเทศ
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ ดานการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
4.5 แผนความมั่นคง 4.6 นโยบายรัฐบาล
4.6.1 นโยบายหลัก นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
4.7 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
 ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู
 ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา
 ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
 ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
4.7.1  แผนงานพื้นฐาน
4.7.2  แผนงานยุทธศาสตร
4.7.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)
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5. วัตถุประสงค
เพื่อสรรหาผูมีศักยภาพเขารวมโครงการและพัฒนาใหเปนทรัพยากรบุคคลที่มีคาของประเทศในดานวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และเทคโนโลยีใหไดรับการศึกษาตอเนื่องอยางเต็มตามศักยภาพ เปนรายบุคคล และสูอาชีพเปนนักวิทยาศาสตร
นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ซึ่งเปนสาขาสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศตอไป
6. ตัวชี้วัดของโครงการ
6.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
6.1.1 จํานวนผูมีความสามารถพิเศษที่ไดรับการสงเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพ (จํานวน 2,028 คน)
6.2 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
6.2.1 รอยละของผูมีความสามารถพิเศษที่ไดรับการสงเสริมและพัฒนาสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่กําหนด
(รอยละ 85)
7. กลุมเปาหมายโครงการ ผูรับทุนโครงการ พสวท. ผูรับทุนโครงการ สควค. และผูรับทุนโอลิมปกวิชาการ
8. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
9. สถานที่ดําเนินการ สสวท.
10. กิจกรรมที่ดําเนินการ
10.1 สนับสนุนทุนการศึกษาใหผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
11. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม
สนับสนุนทุนการศึกษาแกนักเรียนและนักศึกษา 3 ประเภท เพื่อพัฒนาใหเปนทรัพยากรบุคคลที่มีคาของประเทศ
ในดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี และเพื่อศึกษาตอเนื่องอยางเต็มตามศักยภาพ เปนรายบุคคล และสูอาชีพ
เปนนักวิทยาศาสตร เปนนักวิจัย และครูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ซึ่งเปนสาขาสําคัญอยางยิ่งตอการ
พัฒนาประเทศตอไป รวม 1,837 คน ประกอบดวย
(1) ทุนพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) 1,526 คน
(2) ทุนโอลิมปกวิชาการสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
(ทุนโอลิมปกวิชาการ) 142 คน
(3) ทุนสงเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (ทุน สควค.) 169 คน
12. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
จํานวนผูมีความสามารถพิเศษทีไ่ ดรับการสงเสริมและพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ
เชิงคุณภาพ
รอยละของผูม ีความสามารถพิเศษที่ไดรับการสงเสริมและพัฒนา
สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่กําหนด

คาเปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
จํานวนเปาหมาย ผลการดําเนินงาน

รอยละ

2,028 คน

2,028 คน

1,837 คน

90.58

รอยละ 85

N/A

N/A

N/A
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13. งบประมาณ
งบประมาณที่ไดรับ
ทั้งหมด
765,816,345 บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
รวม (สะสม)
342,816,404.05 บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
342,816,404.05 บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
-

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3
-

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4
-

แหลงงบประมาณ ไดรับจัดสรรจากรัฐ 681,060,790 บาท และเงินกองทุนสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
84,755,555 บาท
14. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
14.1 ปญหา อุปสรรค
14.2 แนวทางแกไข
15. แผนที่จะดําเนินการตอไป
สนับสนุนทุนการศึกษาใหผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
16. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
ผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีที่ไดรับการสนับสนุนทุนการศึกษามีทักษะ
พื้นฐานดานวิจัยและพัฒนา สามารถนําความรูและทักษะที่ไดไปทําวิจัย เพื่อสรางองคความรูใหม ผลงานใหม หรือพัฒนา
ตอยอดสรางนวัตกรรมที่เปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศได
17. ผูรายงาน นางสาววรรณทิพา เทพหลา
ตําแหนง เจาหนาที่
โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1106 โทรสาร 02-381-0750 E–mail: wthep@ipst.ac.th
18. วันที่รายงาน ณ วันที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563
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1. ชื่อหนวยงาน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
2. ชือ่ โครงการ เพิ่มศักยภาพครูใหมีสมรรถนะของครูยุคใหมสาหรับการเรียนรูศตวรรษที่ 21
3. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 62 - ธ.ค. 62  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 63 - มี.ค. 63
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 63 - มิ.ย. 63  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 63 - ก.ย. 63
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ
4.1 ยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ ดานการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
4.5 แผนความมั่นคง 4.6 นโยบายรัฐบาล
4.6.1 นโยบายหลัก 4.6.2 นโยบายเรงดวน นโยบายเรื่องที่ 7 การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21
4.7 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
 ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู
 ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา
 ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
 ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
4.7.1  แผนงานพื้นฐาน
4.7.2  แผนงานยุทธศาสตร
4.7.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)
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5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อเพิ่มศักยภาพครูใหมีสมรรถนะของครูยุคใหม ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี พรอมตอการ
จัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
5.2 เพื่อขับเคลื่อนและผลักดันหนวยงานเครือขายและมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรูของโรงเรียนในภูมิภาคตาง ๆ ทั่วประเทศ
5.3 เพื่อเตรียมความพรอมผูเรียน ใหมีประสบการณและทักษะสําคัญที่จําเปนตอการเรียนรูตลอดชีวิต พรอมเขารวม
โครงการประเมินผลนักเรียนรวมกับนานาชาติ (PISA)
6. ตัวชี้วัดของโครงการ
6.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
6.1.1 จํานวนครูไดรับการพัฒนาใหมีสมรรถนะจัดการเรียนรูสําหรับศตวรรษที่ 21 (จํานวน 16,000 คน)
6.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
6.2.1 รอยละของครู ที่ได รับ การพั ฒ นามี ทักษะและความสามารถในการจัด การเรีย นรูเชิ งสมรรถนะสํ าหรั บ
ศตวรรษที่ 21 (รอยละ 80)
7. กลุมเปาหมายโครงการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
8. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
9. สถานที่ดําเนินการ ทั่วประเทศ
10. กิจกรรมที่ดําเนินการ
10.1 การเพิ่มศักยภาพครูใหมีสมรรถนะของครูยุคใหม
11. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม
ดําเนินการจัดทําหลักสูตรเพิ่มศักยภาพครูใหมีสมรรถนะของครูยุคใหมสําหรับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และ
พัฒนาวิทยากรหลักผานการประชุมปฏิบัติการวิพากษและชี้แจงหลักสูตรรวมกับมหาวิทยาราชภัฏ 36 แหง
12. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
จํานวนครูไดรับการพัฒนาใหมีสมรรถนะจัดการเรียนรูสําหรับ
ศตวรรษที่ 21
เชิงคุณภาพ
รอยละของครูทไี่ ดรับการพัฒนามีทักษะและความสามารถในการ
จัดการเรียนรูเชิงสมรรถนะสําหรับศตวรรษที่ 21

คาเปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
จํานวน
ผลการ
เปาหมาย
ดําเนินงาน

รอยละ

16,000 คน

16,000 คน

152 คน

0.95

รอยละ 80

16,000 คน

N/A

N/A
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13. งบประมาณ
งบประมาณที่ไดรับ
ทั้งหมด

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
รวม (สะสม)

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1

123,353,000 บาท 1,905,892.85 บาท 1,905,892.85 บาท
แหลงงบประมาณ จัดสรรจากรัฐ 123,353,000 บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4

-

-

-

14. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
14.1 ปญหา อุปสรรค
มหาวิทยาลัยราชภัฏมาไมครบ 38 แหง โดยมาเขารวมวิพากษและชี้แจงหลักสูตรเพียง 36 แหง เนื่องจากติด
ภารกิจอื่น
14.2 แนวทางแกไข
ผูรับผิดชอบโครงการไดประสานงานและชี้แจงหลักสูตรใหกับอาจารยของมหาวิทยาลัยราชภัฏไดรับทราบแลว
15. แผนที่จะดําเนินการตอไป
15.1 จัดเตรียมการพัฒนาวิทยากรทองถิ่นและปรับแกเอกสารประกอบการอบรมวิทยากรทองถิ่น
15.2 จัดประชุม focus group รวมกับผูบริหารโรงเรียนในโครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและจัดทําหลักสูตร
สําหรับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
15.3 ดําเนินการความรวมมือกับพันธมิตรในพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา
16. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
16.1 ครูสามารถเปนผูสนับสนุนการเรียนรูที่เนนกระบวนการคิดและแกไขปญหา ผานสถานการณจริงตามแนวทาง
การประเมินผล PISA และสามารถขยายผลดวยการปรับการเรียน เปลี่ยนวิธีสอนในสถานศึกษาไดอยางยั่งยืน
16.2 ยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักเรียนในกลุมเปาหมาย โดยมีคะแนนเฉลี่ย PISA ตามยุทธศาสตรชาติ
ไมต่ํากวา 470 คะแนน
16.3 หนวยงานดานการศึกษา เชน มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยที่เขารวมโครงการ จะไดรูปแบบการบริหาร
จัดการองคความรูเชิงวิชาการ และองคความรูเชิงการบริหารงบประมาณ เพื่อควบคุมปจจัยและสงเสริมกิจกรรมการเรียนรู
ตามมาตรฐานสากลไดอยางมีประสิทธิภาพ
17. ผูรายงาน นางสาวสุภคั สรณ รุงศรี
ตําแหนง ผูชํานาญ
โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1107 โทรสาร 02-381-0750 E–mail: srung@ipst.ac.th
18. วันที่รายงาน ณ วันที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

