รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ของกระทรวงศึกษาธิการ
******************************
๑. ชื่อหนวยงาน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
๒. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ ๑ : เดือน ต.ค. ๖๑ - ธ.ค. ๖๑  ไตรมาสที่ ๒ : เดือน ม.ค. ๖๒ - มี.ค. ๖๒
 ไตรมาสที่ ๓ : เดือน เม.ย. ๖๒ - มิ.ย. ๖๒  ไตรมาสที่ ๔ : เดือน ก.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๒
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
๓. ชื่อโครงการ พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู ที่เนนการคิดวิเคราะห การแกปญหา และกระตุนใหเกิด
และใชความคิดสรางสรรค และสามารถนําไปใชไดจริง
๔. ความสอดคลอง (โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ)
๔.๑ ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตรที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ
 ยุทธศาสตรที่ ๒ การผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรมที่สอดคลองกับความตองการ
ของการพัฒนาประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
 ยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางโอกาสทางการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิตอยางทั่วถึงและเทาเทียม
 ยุทธศาสตรที่ ๕ การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
 ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
๔.๒  แผนงานพื้นฐาน
๔.๓  แผนงานยุทธศาสตร
๔.๔ แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและทั่วถึง
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ......................................................................................................)
๕. หลักการและเหตุผล
จากสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป รวมถึงมีการพึ่งพาและใชเทคโนโลยีมากขึ้น ทั้งในชีวิตประจําวันและการศึกษา
ประกอบกับรายงานผลการจัดอันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศใน World Economic Forum (WEF) - The
Global Competitiveness Report 2012 - 2013 ไดจัดอันดับการศึกษา โดยประเทศไทยอยูในลําดับที่ ๘ ในกลุมอาเซียน
จึงถือวามี คะแนนต่ําสุ ด และผลสอบ PISA (การรูเรื่องการอาน การรูเรื่องคณิ ตศาสตร การรูเรื่องวิทยาศาสตร) ที่ ผ านมา
ประเทศไทยก็มีคะแนนต่ํากวาคาเฉลี่ย OECD สาเหตุสําคัญหนึ่งคือ นักเรียนไทยขาดความสามารถในการคิดวิเคราะห แกปญหา
ขาดทักษะการอาน เขียน เนนแตการทองจําเนื้อหา ขอสอบ ดังนั้น สสวท. จึงไดวิจัยและพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการ
จัดการเรียนรูที่มีคุณภาพและทันสมัยขึ้น เพื่อเปนเครื่องมือชวยใหนักเรียนสามารถนําไปใชในการเรียนและพัฒนาสื่อดิจิทัล
และเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรูแบบออนไลน ที่ตอบสนองการเรียนรูทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ที่จะชวยให
๑

ผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองโดยไมจํากัดเวลาและสถานที่ ทําใหการเรียนการสอนทั้งในและนอกหองเรียนมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น รวมทั้งครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษาสามารถนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม เสริมสราง
พัฒนาการของผูเรียน พรอมทั้งจะเปนการชวยยกระดับคุณภาพการศึกษาดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีใหดียิ่งขึ้น
๖. วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาและสงเสริมการใชหลักสูตร สื่อ และกระบวนการเรียนรู ตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ซึ่งเนนการคิดวิเคราะห
แกปญหา และการนําไปใช
๗. เปาหมาย
๗.๑ เชิงปริมาณ
(๑) หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล เนนการคิดวิเคราะห แกปญหาและการนําไปใช ๔๔๐ ชิ้นงาน
๗.๒ เชิงคุณภาพ
(๑) หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล เนนการคิดวิเคราะห แกปญหาและการนําไปใช
๘. ระยะเวลาดําเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
๙. กิจกรรมที่ดําเนินการภายในโครงการ/กิจกรรม
๙.๑ การพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร วิทยาการคํานวณ
และการออกแบบและเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
๙.๒ การผลิตสื่อตนแบบและอุปกรณประกอบการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
๙.๓ การพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการเรียนรูในรูปแบบดิจิทัล
๑๐.ผลการดําเนินงาน/ความกาวหนาการดําเนินงาน
๑๐.๑ เชิงปริมาณ
ไดหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร การออกแบบและเทคโนโลยี และ
วิทยาการคํานวณ เชน คูมือครู สื่อ AR สื่อ Animation วีดิทัศน คลิปวีดิโอ สื่ออุปกรณ และอื่น ๆ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) จํานวน ๙๓ ชิ้นงาน ซึ่งขณะนี้อยูระหวางพัฒนา
หนังสือเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ และ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ และ ๖ สําหรับนําไปใชในปการศึกษา ๒๕๖๓
๑๐.๒ เชิงคุณภาพ
สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีที่จัดทํามีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ซึ่งเนนการคิดวิเคราะห แกปญหา และการนําไปใช ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
๑๐.๓ ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ ๖๙.๖๘

๒

๑๑. งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ไดรับทั้งหมด
๕๑,๘๓๓,๗๐๐ บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
รวม (สะสม)
๒๙,๐๐๗,๙๓๘.๗๕ บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๑
๘,๕๕๐,๗๒๕.๓๐ บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๒
๑๐,๑๙๙,๘๗๒.๙๘ บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๓
๑๐,๒๕๗,๓๔๐.๔๗ บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๔
-

แหลงงบประมาณ ไดรับจัดสรรจากรัฐ ๕๐,๑๙๕,๕๐๐ บาท และเงินกองทุนสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๑,๖๓๘,๒๐๐ บาท

๑๒. ปญหา อุปสรรค
๑๓. แผนที่จะดําเนินการตอไป
พัฒนาสื่อและกระบวนการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ และ ๖
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ และ ๖ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
๑๔. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
นักเรียนที่ใชหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูของ สสวท. มีความรู ความสามารถดานวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และเทคโนโลยีสงู ขึ้น

๓

๑. ชื่อหนวยงาน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
๒. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ ๑ : เดือน ต.ค. ๖๑ - ธ.ค. ๖๑  ไตรมาสที่ ๒ : เดือน ม.ค. ๖๒ - มี.ค. ๖๒
 ไตรมาสที่ ๓ : เดือน เม.ย. ๖๒ - มิ.ย. ๖๒  ไตรมาสที่ ๔ : เดือน ก.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๒
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
๓. ชื่อโครงการ พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู ที่เนนการคิดวิเคราะห การแกปญหา และกระตุนใหเกิด
และใชความคิดสรางสรรค อยางเปนระบบและสามารถนําไปใชศึกษาตอเปนนักนวัตกร ตามแนวทาง KOSEN
๔. ความสอดคลอง (โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ)
๔.๑ ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตรที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ
 ยุทธศาสตรที่ ๒ การผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรมที่สอดคลองกับความตองการ
ของการพัฒนาประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
 ยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางโอกาสทางการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิตอยางทั่วถึงและเทาเทียม
 ยุทธศาสตรที่ ๕ การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
 ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
๔.๒  แผนงานพื้นฐาน
๔.๓  แผนงานยุทธศาสตร
๔.๔ แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและทั่วถึง
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ......................................................................................................)
๕. หลักการและเหตุผล
สถาบั น KOSEN ของประเทศญี่ ปุ น ก อตั้งเมื่ อป พ.ศ. ๒๕๐๕ มีเปาหมายในการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนอง
ความตองการของประเทศในดานอุตสาหกรรม และเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาวิศวกรเพื่อตอบสนองตอการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศ โดย KOSEN มุงเนนการผลิตวิศวกรดานนวัตกรรม (Innovative Engineer) และวิศวกรเชิงปฏิบัติ
(Practical Engineer) ที่สรางสรรคนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม ๆ เพื่อตอบสนองการแกไขปญหาตางๆ ซึ่งสถาบัน KOSEN
จะเปนสถาบันการศึกษาที่เนนการปฏิบัติการและการวิจัย จัดการศึกษาดานวิศวกรรมศาสตรหลักสูตร ๕ ป โดยรับนักศึกษา
ตั้งแตอายุ ๑๕ ป (เทียบเทา ม.๔) และหลังจากจบหลักสูตร ๕ ป นักศึกษาสามารถศึกษาตอระดับ Advanced Course
เปนเวลา ๒ ป เพื่อไดรับวุฒิเทียบเทาปริญญาตรี
สถาบัน KOSEN นั้นจัดการศึกษาที่เนนวิทยาศาสตรเปนฐานดวยการทดลองและมุงเนนและสงเสริมองคความรู
และทั กษะทางดานวิศวกรรมศาสตร โดยองคความรู คือ เนน การจัดการศึกษาให นักเรีย นมีพื้นฐานวิชาการที่ เขมแข็ ง
ดานคณิตศาสตร ฟสิกส วิศวกรรมศาสตร รวมถึงทฤษฎีที่เกี่ยวของและการวิจัยในระดับเดียวกันกับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
สวนทักษะดานวิศวกรรมศาสตร คือ ฝ กทั กษะระดั บสู งกวานักศึกษาในมหาวิทยาลัย ทั่วไป ด วยความสามารถในการ
๔

รวบรวมข อมู ลและการคิ ดวิ เคราะห ขั้ น สู ง และมี การฝ กประสบการณ ในการปฏิ บั ติ การทางด านวิ ศวกรรมศาสตร และ
ทักษะปฏิบัติในโรงงานอุตสาหกรรม และเนนวัฒนธรรมการทํางานแบบ Monozukuri (คิดเปน ทําเปน) ที่เปนที่ตองการ
ของอุตสาหกรรมญี่ปุน
เมื่อจบการศึกษาบัณฑิต KOSEN จะมีทักษะในการทํางานเปนทีม มีการบริหารจัดการทํางานเปนอยางดี มีทักษะ
การแกไขปญหา สามารถคิดวิเคราะห แยกแยะและแกไขปญหา รวมถึงมีจิตสาธารณะและสํานึกรับผิดชอบตอสวนรวม
รวมถึงมีทักษะในการสื่อสารและสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางสรางสรรค ซึ่งหลังจากจบการศึกษา นักศึกษาจาก
ระบบ KOSEN เป นที่ ตองการและได ทํางานในภาคอุตสาหกรรมชั้ นนําของประเทศญี่ ปุ น และมีสวนหนึ่ งเขาศึกษาต อ
ในระดับปริญญาตรี โท และเอกในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของประเทศญี่ปุน
จากการยอมรับของภาคอุตสาหกรรมที่มีตอบัณฑิต KOSEN นั้น รัฐบาลไทยโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
จึ งมอบหมายให สสวท. พั ฒ นาจั ดตั้ งสถาบั น Thai KOSEN ที่ มีมาตรฐานเดี ยวกั นกั บสถาบั น KOSEN ในประเทศญี่ ปุ น
เบื้องตนจะดําเนินการจัดหองเรียนที่เรียนหลักสูตร KOSEN ที่เนนวิชาคณิตศาสตร ฟสิกส และวิศวกรรมศาสตร ระยะเวลา ๒ ป
เพื่อเตรียมความพรอมนักเรียน กอนที่จะไปศึกษาตอที่สถาบัน Thai KOSEN หรือ สถาบัน KOSEN ในประเทศญี่ปุน โดยหลักสูตร
สําหรับหองเรียนดังกลาวเปนการศึกษาพิเศษตามแนวทาง KOSEN เพื่อใหบัณฑิตของ Thai KOSEN มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ต ามแนวทาง KOSEN และได รั บ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาที่ ได รับ การยอมรับ จากสถาบั น KOSEN ประเทศญี่ ปุ น และ
ภาคอุตสาหกรรมในประเทศญี่ปุนและประเทศไทย
๖. วัตถุประสงค
๖.๑ เพื่อพัฒนาหลักสูตร KOSEN ที่เนนวิชาคณิตศาสตร วิชาฟสิกส และวิชาดานวิศวกรรมศาสตร สําหรับสถาบัน Thai KOSEN
๖.๒ เพื่อพัฒนาและสงเสริมศักยภาพบุคลากรในสถานศึกษา ใหสามารถจัดหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน
ตามแนวทาง KOSEN
๖.๓ เพื่อจัดตั้งศูนยประสานงาน Thai KOSEN
๖.๔ เพื่อพัฒนาเครื่องมือสําหรับสรรหา คัดเลือกนักเรียนเขารับทุน Thai KOSEN
๗. เปาหมาย
๗.๑ เชิงปริมาณ
(๑) หลักสูตร Thai KOSEN ๑ หลักสูตร
(๒) ศูนยประสานงานสถาบัน Thai KOSEN ๑ ศูนย
๗.๒ เชิงคุณภาพ
(๑) หลักสูตร Thai KOSEN สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูที่พัฒนาโดย สสวท. มีคุณภาพและสรางใหนักเรียน
มีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามแนวทาง KOSEN
(๒) ศูนยประสานงานสถาบัน Thai KOSEN ที่มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
๘. ระยะเวลาดําเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
๙. กิจกรรมที่ดําเนินการภายในโครงการ / กิจกรรม
๙.๑ การพัฒนาหลักสูตรสถาบันไทยโคเซ็น
๙.๒ การจัดตั้งสถาบันโคเซ็น
๕

๑๐. ผลการดําเนินงาน/ความกาวหนาการดําเนินงาน
๑๐.๑ เชิงปริมาณ
รวมกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการผลิตวิศวกรนักปฏิบัติ
พัฒนาบุคลากรทั้งฝายบริหารและฝายวิชาการของสถาบันไทยโคเซ็น สนับสนุนสงเสริมงานดานวิชาการ งานวิจัย และเผยแพร
เทคโนโลยีตาง ๆ และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งขณะนี้สถาบันโคเซ็นแหงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง (โคเซ็น สจล. หรือ KOSEN Kmitl) ไดดําเนินการรับนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒ เรียบรอยแลว โดยมีพิธีเปด
โคเซ็น สจล. ในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และสถาบันโคเซ็นแหงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (KOSEN
KMUTT) อยูระหวางการเตรียมดําเนินการเพื่อเปดรับนักศึกษา ในปการศึกษา ๒๕๖๓
ทั้งนี้ สสวท. ไดดําเนินการจัดตั้งสํานักงานโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น เปนหนวยงานระดับสํานักของ สสวท.
เพื่อเปนศูนยประสานงานและอํานวยการดานตาง ๆ ของโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น ตามที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติ
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบในหลักการโครงการพัฒนากําลังคนดานวิศวกรรมศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
สนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ
โดยใหพิจารณาปรับปรุงบทบาท ภารกิจ โครงสรางของหนวยงานเดิมที่มีอยูเปนลําดับแรกกอน เพื่อมิใหเกิดความซ้ําซอน
ของภารกิจ และไมเปนภาระงบประมาณเพิ่มขึ้น โดยอาจพิจารณาจัดเปนหนวยงานภายในของ สสวท.
๑๐.๒ เชิงคุณภาพ
หลักสูตร Thai KOSEN ที่พัฒนามีคุณภาพ และศูนยประสานงานสถาบัน Thai KOSEN ที่มีระบบการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ
๑๐.๓ ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ ๘๓.๐๐
๑๑.งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ไดรับทั้งหมด
๔,๐๔๕,๔๐๐ บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
รวม (สะสม)
๒,๓๓๖,๐๓๘.๓๕ บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๑
๙๖๐,๔๙๒.๐๑ บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๒
๑,๐๘๑,๒๘๖ บาท

แหลงงบประมาณ ไดรับจัดสรรจากรัฐ ๔,๐๔๕,๔๐๐ บาท

๑๒. ปญหา อุปสรรค
๑๓. แผนที่จะดําเนินการตอไป
พัฒนาหลักสูตรสถาบันไทยโคเซ็น
๑๔. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
สรางวิศวกรนักปฏิบัติ สําหรับตอบโจทยอุตสาหกรรมของประเทศ

๖

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๓
๒๙๔,๒๖๐.๓๔ บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๔
-

๑. ชื่อหนวยงาน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
๒. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ ๑ : เดือน ต.ค. ๖๑ - ธ.ค. ๖๑  ไตรมาสที่ ๒ : เดือน ม.ค. ๖๒ - มี.ค. ๖๒
 ไตรมาสที่ ๓ : เดือน เม.ย. ๖๒ - มิ.ย. ๖๒  ไตรมาสที่ ๔ : เดือน ก.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๒
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
๓. ชื่อโครงการ พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนการคิดวิเคราะห การแกปญหา และกระตุนใหเกิด
และใชความคิดสรางสรรคอยางเปนระบบ สําหรับพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษ
๔. ความสอดคลอง (โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ)
๔.๑ ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตรที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ
 ยุทธศาสตรที่ ๒ การผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรมที่สอดคลองกับความตองการ
ของการพัฒนาประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
 ยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางโอกาสทางการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิตอยางทั่วถึงและเทาเทียม
 ยุทธศาสตรที่ ๕ การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
 ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
๔.๒  แผนงานพื้นฐาน
๔.๓  แผนงานยุทธศาสตร
๔.๔ แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและทั่วถึง
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ......................................................................................................)
๕. หลักการและเหตุผล
นักเรียนที่มีความสามารถพิ เศษเปนบุคลากรที่มีความสําคัญกับการพัฒนาประเทศ การพัฒนาหลักสูตร สื่อ และ
กิจกรรมสําหรับนักเรียนเหลานี้ถือเปนสิ่งจําเปน นักเรียนควรจะไดรับการเติมเต็มศักยภาพทั้งทางวิชาการ การสงเสริมทักษะ
การคิดวิเคราะหเชื่อมโยง และการพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของการเปนนักวิทยาศาสตรและการเปนพลเมืองที่ดีของประเทศ
หลักสูตร สื่อ และกิจกรรมยังมีประโยชนตอการกระตุนการจัดการเรียนการสอนของประเทศไทยในภาพรวมอีกดวย
๖. วัตถุประสงค
๖.๑ เพื่อพัฒนาหลักสูตรโปรแกรมเสริม พสวท. วิชาเทคนิคปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร ๑ และ ๒ ที่เนน
การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรผานการบูรณาการกระบวนการกลุม และความคิดสรางสรรค
๖.๒ เพื่อพัฒนาความรู ทักษะการคิด และความคิดสรางสรรคของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
๗. เปาหมาย
๗.๑ เชิงปริมาณ
(๑) รางหลักสูตรโปรแกรมเสริมเขมขนผานระบบออนไลน (หลักสูตร SAT) ๔ เลม
๗

(๒) รางหลักสูตรโปรแกรมเสริม วิชาเทคนิคปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร ๑ และ ๒ สําหรับนักเรียนและครู ๔ เลม
(๓) รางหลั กสู ตรอบรมครูโปรแกรมเสริม วิช าระเบีย บวิธีวิจัย และโครงงาน ๑ โดยใช Community service
สําหรับนักเรียนและครู ๒ เลม
(๔) รางเอกสารวิชาการสําหรับการเผยแพรเพื่อสงเสริมการคิดวิเคราะหใหกับนักเรียน ๒ เลม
๗.๒ เชิงคุณภาพ
(๑) หลักสูตรมีคุณภาพ เนนการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรผานการบูรณาการกระบวนการกลุม
และความคิดสรางสรรค
๘. ระยะเวลาดําเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
๙. กิจกรรมที่ดําเนินการภายในโครงการ / กิจกรรม
๙.๑ การพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกิจกรมสําหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษและครูผูสอนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
๑๐. ผลการดําเนินงาน/ความกาวหนาการดําเนินงาน
๑๐.๑ เชิงปริมาณ
อยูระหวางดําเนินการพัฒนาหลักสูตรโปรแกรมเสริมเขมขนผานระบบออนไลน (หลักสูตร SAT) วิชาฟสิกส เคมี
ชีววิทยา และคณิตศาสตร (วิดีโอ เอกสารประกอบการสอน และแบบฝกหัดการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร SAT วิชาฟสิกส
เคมี ชีววิทยา และคณิ ตศาสตร) ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อการสนับสนุนการศึกษาตอตางประเทศของนักเรียนทุน พสวท.
ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย และเพื่ อดึ งดู ดใจให นั กเรีย นที่ มี ศัก ยภาพมีค วามสนใจในการเขารว มโครงการ พสวท.
ตลอดจนสงเสริมใหนักเรียนไดรับการศึกษาตอในมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลกไดอยางเปนรูปธรรม หลักสูตรโปรแกรมเสริม
เขมขนมีการเรียนการสอนโดยใชวีดิโอชั้นเรียนออนไลน นักเรียนสามารถเลือกเขาศึกษาบทเรียนไดโดยไมจํากัดเวลา และ
สงการบานของแตละวิชาตามระยะเวลาที่กําหนด
๑๐.๒ เชิงคุณภาพ
๑๐.๓ ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ ๗๐.๐๐
๑๑. งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ไดรับทั้งหมด
๔,๘๗๙,๙๐๐ บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
รวม (สะสม)
๓,๒๔๕,๒๓๔.๘๓

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๑
๖๘๐,๑๘๐ บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๒
๘๕๒,๗๘๑.๖๒ บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๓
๑,๗๑๒,๒๗๓.๒๑

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๔
-

แหลงงบประมาณ ไดรับจัดสรรจากรัฐ ๔,๘๗๙,๙๐๐ บาท

๑๒. ปญหา อุปสรรค
๑๓. แผนที่จะดําเนินการตอไป
พัฒนาหลักสูตรโปรแกรมเสริมเขมขนผานระบบออนไลน (หลักสูตร SAT)
๑๔. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
นักเรียนทุน พสวท. ครูผูสอนนักเรียนทุน พสวท. และนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษไดรับการสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพทางวิชาการและทักษะการคิดวิเคราะห ผานหลักสูตร สสวท.
๘

๑. ชื่อหนวยงาน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
๒. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ ๑ : เดือน ต.ค. ๖๑ - ธ.ค. ๖๑  ไตรมาสที่ ๒ : เดือน ม.ค. ๖๒ - มี.ค. ๖๒
 ไตรมาสที่ ๓ : เดือน เม.ย. ๖๒ - มิ.ย. ๖๒  ไตรมาสที่ ๔ : เดือน ก.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๒
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
๓. ชื่อโครงการ วิจยั วัดผล และประเมินผลการจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ระดับประเทศ
และระดับนานาชาติ
๔. ความสอดคลอง (โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ)
๔.๑ ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตรที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ
 ยุทธศาสตรที่ ๒ การผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรมที่สอดคลองกับความตองการ
ของการพัฒนาประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
 ยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางโอกาสทางการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิตอยางทั่วถึงและเทาเทียม
 ยุทธศาสตรที่ ๕ การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
 ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
๔.๒  แผนงานพื้นฐาน
๔.๓  แผนงานยุทธศาสตร
๔.๔ แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและทั่วถึง
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ......................................................................................................)
๕. หลักการและเหตุผล
การดําเนินงานพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
ของ สสวท. จําเปนตองอาศัยขอสนเทศที่ไดจากการวิจัยทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ เพื่อเปนพื้นฐานในการ
ปรับปรุงยกระดับคุณภาพการศึกษาและใชเปนแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขางตน
สสวท. จึงไดจัดทําโครงการวิจัย วัดผล และประเมินผลการจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
ระดับประเทศและระดับนานาชาตินี้ข้ึน เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน ทันสมัย และเปนประโยชนตอหนวยงานที่เกี่ยวของ
ในการพัฒนาหลักสูตร สื่อ กระบวนการจัดการเรียนรู และการวัดผลประเมินผลดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
๖. วัตถุประสงค
๖.๑ เพื่อดําเนินการวิจัย PISA 2018 และ PISA 2021 รวมกับ OECD
๖.๒ เพื่อเสนอแนะนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศจากผลการประเมิน PISA
๖.๓ เพื่อพัฒนาขอสอบวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรเขาคลังขอสอบของระบบการสอบออนไลน
๖.๔ เพื่อพัฒนาเครื่องมือสําหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
๙

๗. เปาหมาย
๗.๑ เชิงปริมาณ
(๑) รายงานผลการสอบเบื้องตนของ PISA 2018 ภายในประเทศ ๑ ชุด
(๒) รางขอสอบวิชาคณิตศาสตรและแบบสอบถาม (นักเรียนและโรงเรียน) PISA 2021 จํานวน ๑ ชุด
(๓) ขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศอยางตอเนื่องจากผลการประเมิน PISA ๑๒ ฉบับ
(๔) ขอสอบวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ประกอบดวยขอสอบตามหลักสูตรและขอสอบแขงขันที่นําเขา
คลังขอสอบในระบบการสอบออนไลน ๓๐๐ ขอ
(๕) กรอบการประเมินสําหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร ๖ ชุด
(๖) เครื่องมือประเมินสําหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร ๑๒ ชุด
๗.๒ เชิงคุณภาพ
(๑) เครื่องมือการวิจัยที่มีความถูกตอง เที่ยงตรง เชื่อถือได และกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลเปนที่ยอมรับและ
เปนไปตามมาตรฐานที่ OECD กําหนด
(๒) ขอเสนอแนะที่มีคุณภาพ สามารถนําไปใชในการพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติการดานการจัด
การเรียนการสอนใหกับหนวยงานและบุคลากรที่เกี่ยวของ สําหรับใชเปนกรอบทิศทางและแนวทางในการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่องและมีคุณภาพ ซึ่งสงผลตอการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน
(๓) ขอสอบตามหลักสูตรและขอสอบแขงขันที่มีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางฯ
มีระดับ ความยากงายอยางหลากหลาย และมี คาอํานาจจําแนกอยูในเกณฑ ที่กําหนด สําหรับเตรียมไวให
นักเรียนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาไดฝกฝนตนเอง
(๔) กรอบการประเมินสําหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร ซึ่งเปนตัวชี้วัดพื้นฐานที่นักเรียนจําเปนตองรู โดยมีรายละเอียดของรูปแบบเครื่องมือและจํานวน
ขอสอบ รวมทั้ งได เครื่องมื อประเมิน ที่มีคุณ ภาพ ตรงตามตัวชี้วัดตามหลักสูตร และวัดไดตรงตามระดับ
พฤติกรรมที่กําหนดไว
๘. ระยะเวลาดําเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
๙. กิจกรรมที่ดําเนินการภายในโครงการ / กิจกรรม
๙.๑ การประเมินผลการจัดการเรียนรูดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีรวมกับนานาชาติ
๙.๒ การพัฒนาเครื่องมือวัดผลประเมินผลดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
๑๐.ผลการดําเนินงาน/ความกาวหนาการดําเนินงาน
๑๐.๑ เชิงปริมาณ
ดําเนิ นการประเมิ นการรูเรื่อง (Literacy) ด านการอ าน คณิ ตศาสตร และวิทยาศาสตรของนักเรียนไทยเที ยบกั บ
นานาชาติ (PISA) โดยไดเอกสาร Focus ประเด็นจาก PISA ฉบับที่ ๔๐ – ๔๒ จํานวน ๓ ฉบับ เผยแพรประจําทุกเดือน
เพื่ อ ให ข อ มู ล ประเด็ น ที่ น าสนใจเกี่ ย วกั บ การประเมิ น ผลของ PISA ซึ่ งผู ส นใจสามารถอ านและดาวน โหลดเอกสาร
๑๐

อิเล็กทรอนิกสไดที่เว็บไซต http://pisathailand.ipst.ac.th/focus และอยูระหวางจัดทํารายงานผลการสอบเบื้องตนของ
PISA 2018 ภายในประเทศ ซึ่งไดรายงานราง ๑ ในหัวขอบทนําและลักษณะสําคัญของการประเมิน PISA 2018 รวมทั้ง
รายงานผลการสอบเบื้องตนดานการอาน คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสมรรถนะการอยูในสังคมโลกในการวิจัยหลัก
(Main Survey) ของโครงการ PISA 2018 จากนักเรียนกลุมตัวอยาง ๙,๑๒๐ คน ใน ๒๙๑ โรงเรียน พรอมสงผลการสอบ
และหนังสือรับรองใหโรงเรียนที่รวมโครงการ รวมทั้งอยูระหวางจัดทําเครื่องมือสําหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ มัธยมศึกษาปที่ ๓ และมัธยมศึกษาปที่ ๖
๑๐.๒ เชิงคุณภาพ
(๑) เอกสารมีขอเสนอแนะที่ มีคุณภาพสามารถนํ าไปใชในการพั ฒนาขอเสนอเชิงนโยบายและเชิงปฏิบั ติการดาน
การจัดการเรียนการสอนใหกับหนวยงานและบุคลากรที่เกี่ยวของสําหรับใชเปนกรอบทิศทางและแนวทางในการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่องและมีคุณภาพซึ่งสงผลตอการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน
๑๐.๓ ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ ๖๙.๐๐
๑๑. งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ไดรับทั้งหมด
๑๓,๙๕๐,๐๐๐ บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
รวม (สะสม)
๕,๙๖๗,๕๗๓.๗๐ บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๑
๓,๙๔๙,๒๗๒.๙๘ บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๒
๘๙๒,๘๕๒.๑๓ บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๓
๑,๑๒๕,๔๔๘.๕๙ บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๔
-

แหลงงบประมาณ ไดรับจัดสรรจากรัฐ ๑๓,๙๕๐,๐๐๐ บาท

๑๒. ปญหา อุปสรรค
๑๓. แผนที่จะดําเนินการตอไป
จัดทํารายงานผลการสอบเบื้องตนของ PISA 2018 ภายในประเทศ
๑๔. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
๑๔.๑ หนวยงานและบุคลากรทางการศึกษาสามารถนําผลการประเมินและขอเสนอแนะเชิงนโยบายไปใชเปนแนวทาง
ในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพซึ่งสงผลตอคุณภาพของผูเรียนตอไป
๑๔.๒ ไดเครื่องมือวัดสําหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ที่มีคุณภาพ เพื่อนําไปใชในการประเมินผลการเรียนรูของนักเรียน และนําผลการทดสอบไปใชในการปรับปรุง
คุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนตอไป

๑๑

๑. ชื่อหนวยงาน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
๒. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ ๑ : เดือน ต.ค. ๖๑ - ธ.ค. ๖๑  ไตรมาสที่ ๒ : เดือน ม.ค. ๖๒ - มี.ค. ๖๒
 ไตรมาสที่ ๓ : เดือน เม.ย. ๖๒ - มิ.ย. ๖๒  ไตรมาสที่ ๔ : เดือน ก.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๒
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
๓. ชื่อโครงการ วิจัยติดตามการใชหลักสูตร สื่อการเรียนรู และพัฒนาเกณฑการจัดทําสื่อการเรียนรูวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
๔. ความสอดคลอง (โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ)
๔.๑ ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตรที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ
 ยุทธศาสตรที่ ๒ การผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรมที่สอดคลองกับความตองการ
ของการพัฒนาประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
 ยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางโอกาสทางการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิตอยางทั่วถึงและเทาเทียม
 ยุทธศาสตรที่ ๕ การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
 ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
๔.๒  แผนงานพื้นฐาน
๔.๓  แผนงานยุทธศาสตร
๔.๔ แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและทั่วถึง
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ......................................................................................................)
๕. หลักการและเหตุผล
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) เปนหนวยงานที่มีหนาที่ในการพัฒนาหลักสูตรและ
สื่อการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ที่ผานมาไดจัดทํามาตรฐานสื่อสิ่งพิมพดานวิทยาศาสตรและดาน
คณิตศาสตร เกณฑการประเมินหนังสือเรียนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร คูมือการประเมินผลผลิตและระบบเทคโนโลยีที่
ใชในการประเมินผลผลิต และไดเผยแพรใหแกสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของไปใชประโยชน รวมทั้งใชอางอิงใน
การพัฒนาผลผลิตภายในองคกร เพื่อเปนการควบคุมคุณภาพผลผลิตของ สสวท. กอนการเผยแพร ประกอบกับไดมีการ
ปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ในป พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศใชในปการศึกษา ๒๕๖๑ เปนปแรก พรอมกับสื่อการเรียนรู
ชุดใหมที่ สสวท. พัฒนาขึ้น จึงมีความจําเปนตองดําเนินการวิจัยติดตามการใชหลักสูตรและสื่อการเรียนรูชุดใหม
๖. วัตถุประสงค
๖.๑ เพื่อพัฒนาเครื่องมือสําหรับการวิจัยและติดตามการใชหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
๑๒

๖.๒ เพื่อวิจัยติดตามการใชหลักสูตรและหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ และ ๔
และมัธยมศึกษาปที่ ๑ และ ๔
๖.๓ เพื่อจัดทําขอเสนอแนะสําหรับการพัฒนาหลักสูตรและหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ และ ๔ และมัธยมศึกษาปท่ี ๑ และ ๔
๗. เปาหมาย
๗.๑ เชิงปริมาณ
(๑) เครื่องมือสําหรับการวิจัยและติดตามการใชหลักสูตรและหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ๖ ฉบับ
(๒) รางรายงานผลการวิจัยติดตามการใชหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๑ ฉบับ
๗.๒ เชิงคุณภาพ
(๑) เครื่องมือสําหรับการวิจัยและติดตามการใชหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) วิชาวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตรผานการวิจัยและหาคุณภาพทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สามารถนําไปใชเปนเครื่องมือ
ในการกํากับติดตามการใชหลักสูตรของสถานศึกษา
(๒) ไดขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการและเชิงนโยบายสําหรับการพัฒนาหลักสูตรและหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร ตลอดจนสื่ออื่น ๆ
๘. ระยะเวลาดําเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
๙. กิจกรรมที่ดําเนินการภายในโครงการ / กิจกรรม
๙.๑ การวิจัยติดตามการใชหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๐.ผลการดําเนินงาน/ความกาวหนาการดําเนินงาน
๑๐.๑ เชิงปริมาณ
ไดเครื่องมือที่ใชในการวิจัยติดตามการใชหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
โดยไดตนฉบับเครื่องมือสําหรับการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเชิงประเมิน ๑ ชุด และแบบตรวจสอบรายการสําหรับการประเมิน ๑ ชุด
๑๐.๒ เชิงคุณภาพ
เครื่องมือสําหรับการวิจัยและติดตามการใชหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) วิชาวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตรผานการวิจัยและหาคุณภาพทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สามารถนําไปใชเปนเครื่องมือในการกํากับ
ติดตามการใชหลักสูตรของสถานศึกษา
๑๐.๓ ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ ๖๕.๐๐
๑๑.งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ไดรับทั้งหมด
๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
รวม (สะสม)
๑,๐๘๓,๐๐๐ บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๑
๐ บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๒
๑,๐๘๓,๐๐๐ บาท

แหลงงบประมาณ ไดรับจัดสรรจากรัฐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๑๒. ปญหา อุปสรรค
๑๓

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๓
๐ บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๔
-

๑๓. แผนที่จะดําเนินการตอไป
จัดทํารางรายงานผลการวิจัยติดตามการใชหักสูตร
๑๔. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
ไดสารสนเทศเกี่ยวกับจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนาในการนําหลักสูตรฉบับปรับปรุงไปใชในโรงเรียนทั่วประเทศ
และสามารถนําหลักสูตรและแบบเรียนมาปรับใหมีคุณภาพเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและนักเรียนไทย ซึ่งจะสงผล
ตอการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนตอไป

๑๔

๑. ชื่อหนวยงาน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
๒. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ ๑ : เดือน ต.ค. ๖๑ - ธ.ค. ๖๑  ไตรมาสที่ ๒ : เดือน ม.ค. ๖๒ - มี.ค. ๖๒
 ไตรมาสที่ ๓ : เดือน เม.ย. ๖๒ - มิ.ย. ๖๒  ไตรมาสที่ ๔ : เดือน ก.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๒
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
๓. ชื่อโครงการ พัฒนาระบบบริหารจัดการเครือขาย เพื่อขยายการใหบริการหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู
ของ สสวท.
๔. ความสอดคลอง (โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ)
๔.๑ ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตรที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ
 ยุทธศาสตรที่ ๒ การผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรมที่สอดคลองกับความตองการ
ของการพัฒนาประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
 ยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางโอกาสทางการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิตอยางทั่วถึงและเทาเทียม
 ยุทธศาสตรที่ ๕ การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
 ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
๔.๒  แผนงานพื้นฐาน
๔.๓  แผนงานยุทธศาสตร
๔.๔ แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและทั่วถึง
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ......................................................................................................)
๕. หลักการและเหตุผล
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ไดวิจัยและพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการ
จัดการเรียนรูที่มีคุณภาพและทันสมัยขึ้น เพื่อเปนเครื่องมือชวยใหนักเรียนสามารถนําไปใชในการเรียน และพัฒนาสื่อดิจิทัล
และเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรูแบบออนไลน เพื่อใหบุคลากรทางการศึกษาไดนําไปใชประกอบการจัดการเรียนรูใหผูเรียน
มีความพรอมทั้งดานความรูและทักษะสําคัญในการดําเนินชีวิตในโลกแหงศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
โดยมีการจัดอบรมพัฒนาครูเพื่อการใชสื่อการเรียนรู แนวทางการจัดการเรียนรู การวัดประเมินผล กิจกรรมสงเสริมศักยภาพ
ผูเรียนในรูปแบบตาง ๆ มีการสรางความรวมมือกับเครือขายโรงเรียน มหาวิทยาลัย รวมทั้งหนวยงานทางการศึกษาอื่น
ทั้งจากภาครัฐและเอกชนอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตาม การบริหารเครือขายและพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการใชงานยังมี
ความจําเปนตองสรางและพัฒนาใหเปนระบบมากขึ้น
สสวท. เห็นความสําคัญของการบริหารเครือขายความรวมมือและการพัฒนาระบบฐานขอมูลดังกลาว จึงไดริเริ่ม
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเครือขาย เพื่อขยายการใหบริการหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูของ สสวท.
ที่จะเปนประโยชนตอการบริหารจัดการขอมูลเครือขาย การใหบริการดานหลักสูตร สื่อ และการเรียนรูดานวิทยาศาสตร
๑๕

คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ของ สสวท. ไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะสงผลตอการยกระดับคุณภาพและพัฒนาการเรียนรู
ของนักเรียน และมีผลการประเมินทางดานการศึกษาทั้งในระดับชาติและนานาชาติสูงขึ้น
๖. วัตถุประสงค
๖.๑ เพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลเครือขายโรงเรียน บุคลากรทางการศึกษา มหาวิทยาลัย ศูนยประสานงาน และหนวยงาน
ทางการศึกษา
๖.๒ เพื่อพัฒนาคูมือการใชงานระบบฐานขอมูลเครือขาย
๖.๓ เพื่อพัฒนาเครือขายความรวมมือเพื่อพัฒนาบุคลากรดานการศึกษารวมกับโรงเรียน มหาวิทยาลัย ศูนยประสานงาน
และหนวยงานทางการศึกษา
๗. เปาหมาย
๗.๑ เชิงปริมาณ
(๑) รายงานโครงสรางฐานขอมูลเครือขายโรงเรียน มหาวิทยาลัย บุคลากรทางการศึกษา ศูนยประสานงาน
และหนวยงานทางการศึกษาอื่น ๆ ๑ ฉบับ
(๒) เครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนาบุคลากรดานการศึกษา ๔ เครือขาย
(๓) โครงงานดีเดนสะเต็มศึกษาที่ผานการประกวดรอบชิงชนะเลิศ ๒๔ โครงงาน
๗.๒ เชิงคุณภาพ
(๑) โครงสรางฐานขอมูลเครือขาย โรงเรียน มหาวิทยาลัย บุคลากรทางการศึกษา ศูนยประสานงาน และหนวยงาน
ทางการศึกษาอื่น ๆ สามารถนําไปใชพัฒนาระบบได
(๒) โครงงานดีเดนสะเต็มศึกษาที่ผานการประกวดรอบชิงชนะเลิศมีคุณภาพและสามารถนําไปเผยแพรเปนตัวอยางได
๘. ระยะเวลาดําเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
๙. กิจกรรมที่ดําเนินการภายในโครงการ/กิจกรรม
๙.๑ การพัฒนาฐานขอมูลการจัดการ เครือขายโรงเรียน บุคลากรทางการศึกษา มหาวิทยาลัย ศูนยประสานงาน และ
หนวยงานทางการศึกษา
๙.๒ การสรางเครือขายโรงเรียน มหาวิทยาลัย ศูนยประสานงาน และหนวยงานทางการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
๙.๓ การประกวดโครงงานดีเดนสะเต็มศึกษา
๑๐.ผลการดําเนินงาน/ความกาวหนาการดําเนินงาน
๑๐.๑ เชิงปริมาณ
จัดทําฐานขอมูลการจัดการเครือขายโรงเรียน บุคลากรทางการศึกษา มหาวิทยาลัย ศูนยประสานงาน และหนวยงาน
ทางการศึกษา โดยอยูระหวางจัดการขอมูลครูที่ไดรับการอบรมทางไกลสะเต็มศึกษา ป ๒๕๖๒ เพื่อจัดทําเปนฐานขอมูลเครือขาย
และประสานงานการดําเนินงานระหวาง สสวท. กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แหง รวมทั้งอยูระหวางเตรียมการประกวด
โครงงานดีเดนสะเต็มศึกษารอบคัดเลือก
๑๐.๒ เชิงคุณภาพ
๑๐.๓ ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ ๗๐.๖๗
๑๖

๑๑. งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ไดรับทั้งหมด
๔,๖๖๒,๐๐๐ บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
รวม (สะสม)
๑,๘๐๘,๑๘๐.๕๔ บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๑
๒๒๑,๘๔๕ บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๒
๕๒๐,๔๙๐.๓๐ บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๓
๑,๐๖๕,๘๔๕.๒๔บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๔
-

แหลงงบประมาณ ไดรับจัดสรรจากรัฐ ๔,๖๖๒,๐๐๐ บาท

๑๒. ปญหา อุปสรรค
๑๓. แผนที่จะดําเนินการตอไป
จัดทําฐานขอมูลการจัดการเครือขายโรงเรียน บุคลากรทางการศึกษา มหาวิทยาลัย ศูนยประสานงาน และหนวยงาน
ทางการศึกษา และประชุมชี้แจงการพัฒนาเครือขายความรวมมืออีก ๒ เครือขาย รวมทั้งจัดประกวดโครงงานดีเดนสะเต็มศึกษา
๑๔. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
สามารถสืบคนขอมูลตาง ๆ อาทิ บุคลากรทางศึกษาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีดวยระบบฐานขอมูล
เครือขาย เพื่อนําไปใชในการวิเคราะหผลสําหรับงานการพัฒนาครูได

๑๗

๑. ชื่อหนวยงาน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
๒. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ ๑ : เดือน ต.ค. ๖๑ - ธ.ค. ๖๑  ไตรมาสที่ ๒ : เดือน ม.ค. ๖๒ - มี.ค. ๖๒
 ไตรมาสที่ ๓ : เดือน เม.ย. ๖๒ - มิ.ย. ๖๒  ไตรมาสที่ ๔ : เดือน ก.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๒
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
๓. ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพครูแกนนําและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขยายผลการใหบริการวิชาการดานหลักสูตร สื่อ
และกระบวนการจัดการเรียนรูของ สสวท.
๔. ความสอดคลอง (โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ)
๔.๑ ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตรที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ
 ยุทธศาสตรที่ ๒ การผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรมที่สอดคลองกับความตองการ
ของการพัฒนาประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
 ยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางโอกาสทางการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิตอยางทั่วถึงและเทาเทียม
 ยุทธศาสตรที่ ๕ การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
 ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
๔.๒  แผนงานพื้นฐาน
๔.๓  แผนงานยุทธศาสตร
๔.๔ แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและทั่วถึง
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ......................................................................................................)
๕. หลักการและเหตุผล
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) เปนหนวยงานหลักในการดําเนินการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ซึ่งมีพันธกิจที่สําคัญในการจัดการอบรม เพื่อพัฒนา
ศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการขยายผลการใหบริการวิชาการดานหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู
ของ สสวท. เพื่อใหครูมีความรู ความเขาใจในมาตรฐานหลักสูตรและตัวชี้วัด รวมทั้งวิธีการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับ
ตัวชี้วัดทั้งหมด และสามารถนําความรูไปจัดการเรียนรูในสถานศึกษาของตนเอง และขยายผลสูสถานศึกษาอื่นได ดังนั้น
การที่ สสวท. จะสามารถบรรลุเปาหมายในการขับเคลื่อนนักเรียนไทยทุกชวงชั้นใหมีความรูความสามารถสูงขึ้นเปนลําดับและ
ทัดเทียมกับนานาชาติไดนั้น จําเปนที่จะตองวางแผนและดําเนินการพัฒนาและสงเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาดาน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีอยางเปนระบบ
๖. วัตถุประสงค
๖.๑ เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สามารถเปนวิทยากรที่มีศักยภาพ
๖.๒ เพื่อสรางเครือขายความรวมมือในการสงเสริมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
๑๘

๗. เปาหมาย
๗.๑ เชิงปริมาณ
(๑) หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ๕ หลักสูตร
(๒) ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับการพัฒนา ๙๐๐ คน
๗.๒ เชิงคุณภาพ
(๑) หลั กสู ตรพั ฒ นาครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับ ประถมศึ กษาและระดั บ มัธยมศึ กษาสอดคลองตาม
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)
(๒) ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับการพัฒนาสามารถเปนวิทยากรที่มีศักยภาพ
๘. ระยะเวลาดําเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
๙. กิจกรรมที่ดําเนินการภายในโครงการ/กิจกรรม
๙.๑ การพัฒนาวิทยากรแกนนําวิชาวิทยาการคํานวณ และการออกแบบและเทคโนโลยี
๙.๒ การพัฒนาครูแกนนําดานการจัดการเรียนรูว ิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีที่สงเสริมทักษะการคิดและแกปญหา
๙.๓ การพัฒนาครูผูสอนวิชาวิทยาศาสตรโลก และอวกาศ โดยมุงเนนพัฒนาครูแกนนํา สควค.
๑๐.ผลการดําเนินงาน/ความกาวหนาการดําเนินงาน
๑๐.๑ เชิงปริมาณ
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูแกนนําวิชาวิทยาการคํานวณและวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีตามตัวชี้วัด
และสาระการเรียนรู (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) จํานวน ๒๒๗ คน
๑๐.๒ เชิงคุณภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับการพัฒนามีความรูความเขาใจมากขึ้น
๑๐.๓ ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ ๖๖.๐๐
๑๑.งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ไดรับทั้งหมด
๑๔,๒๒๗,๐๐๐ บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณรวม
(สะสม)
๙,๘๓๕,๕๙๕.๖๘ บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๑
๔๐๙,๐๐๘.๗๙ บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๒
๑,๖๓๓,๐๘๐.๐๗ บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๓
๗,๗๙๓,๕๐๖.๘๒ บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๔
-

แหลงงบประมาณ ไดรับจัดสรรจากรัฐ ๑๔,๒๒๗,๐๐๐ บาท

๑๒. ปญหา อุปสรรค
๑๓. แผนที่จะดําเนินการตอไป
อบรมครู สควค. วิชาวิทยาการคํานวณและวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี
๑๔. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
กระตุนให สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิ ตศาสตร และเทคโนโลยี ในแนวทางของ สสวท.
ตามหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการใหเปนไปอยางถูกตอง ชัดเจน มีประสิทธิภาพ โดยมีวิทยากรแกนนํา สสวท.
เปนตนแบบในการจัดการเรียนรูและใหความรูแกครูในทองถิ่น
๑๙

๑. ชื่อหนวยงาน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
๒. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ ๑ : เดือน ต.ค. ๖๑ - ธ.ค. ๖๑  ไตรมาสที่ ๒ : เดือน ม.ค. ๖๒ - มี.ค. ๖๒
 ไตรมาสที่ ๓ : เดือน เม.ย. ๖๒ - มิ.ย. ๖๒  ไตรมาสที่ ๔ : เดือน ก.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๒
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
๓. ชื่อโครงการ พัฒนาครูผูสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน
โครงการพระราชดําริ
๔. ความสอดคลอง (โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ)
๔.๑ ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตรที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ
 ยุทธศาสตรที่ ๒ การผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรมที่สอดคลองกับความตองการ
ของการพัฒนาประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
 ยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางโอกาสทางการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิตอยางทั่วถึงและเทาเทียม
 ยุทธศาสตรที่ ๕ การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
 ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
๔.๒  แผนงานพื้นฐาน
๔.๓  แผนงานยุทธศาสตร
๔.๔ แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและทั่วถึง
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ......................................................................................................)
๕. หลักการและเหตุผล
สสวท. เปนหนวยงานหนึ่งที่เขารวมดําเนินงานพัฒนาการจัดการเรียนรูตามโครงการในพระราชดําริและโครงการ
เฉลิมพระเกียรติส มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุ มารี เพื่ อเพิ่ มพู น ศักยภาพดานวิชาการแกครูโรงเรีย น
ในทองถิ่นทุรกันดาร และสนับสนุนวัสดุ อุปกรณประกอบการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร และเพื่อให
สัมฤทธิ์ผลการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนโครงการพระราชดําริสูงขึ้น เพื่อเปนตนแบบที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนรู
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรใหกับนักเรียน และไดพัฒนาความรู ความสามารถ สติปญญา ทัดเทียมโรงเรียนทั่วไปของประเทศ
๖. วัตถุประสงค
๖.๑ เพื่อพัฒนาครูในโรงเรียนในโครงการพระราชดําริฯ ใหมีศักยภาพในการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
๖.๒ เพื่อพัฒนาครูของโรงเรียนวังไกลกังวลและโรงเรียนในพื้นที่ใกลเคียงใหมีศักยภาพในการจัดการเรียนรูกลุมสาระ
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
๖.๓ เพื่อสนับสนุนทรัพยากรที่จําเปนตอการจัดการเรียนรูแกโรงเรียนโครงการพระราชดําริ
๒๐

๗. เปาหมาย
๗.๑ เชิงปริมาณ
(๑) ครูในโรงเรียนในโครงการพระราชดําริฯ โรงเรียนวังไกลกังวลไดรับการพัฒนาศักยภาพ ๔๒๐ คน
(๒) ชุด การจัด กิจ กรรมการเรียนรู วิช าวิทยาศาสตร คณิ ต ศาสตร และวิทยาการคํานวณ สํ าหรับ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๒ และ ๕ จํานวน ๖ ชุด
๗.๒ เชิงคุณภาพ
(๑) ครู ในโรงเรี ย นในโครงการพระราชดําริฯ และโรงเรีย นวังไกลกังวลที่ ได รับ การพั ฒ นาศั ก ยภาพมี ความรู
ความเขาใจ และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหกับนักเรียน
(๒) ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี สําหรับนักเรียน
ชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ ๒ และ ๕ สอดคล อ งกั บ มาตรฐานและตั ว ชี้ วั ด กลุ ม สาระการเรี ย นรู ค ณิ ต ศาสตร
วิทยาศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
๘. ระยะเวลาดําเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
๙. กิจกรรมที่ดําเนินการภายในโครงการ / กิจกรรม
๙.๑ การพัฒนาการจัดการเรียนรูตามโครงการในพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
๙.๒ การพัฒนาครูในโรงเรียนวังไกลกังวลและโรงเรียนในพื้นทีใ่ กลเคียงในการจัดการเรียนรูด านวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
๙.๓ การพัฒนาครูแกนนําและบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยเพื่อการจัดการเรียนรูตามแนวโครงการพระราชดําริ
บานนักวิทยาศาสตรนอยและแนวทางสะเต็มศึกษา
๑๐. ผลการดําเนินงาน/ความกาวหนาการดําเนินงาน
๑๐.๑ เชิงปริมาณ
ไดชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู วิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และวิทยาการคํานวณ สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๒ จํานวน ๓ ชุด
๑๐.๒ เชิงคุณภาพ
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๒ สอดคลองกับมาตรฐานและตัวชี้วัด กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
๑๐.๓ ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ ๖๗.๐๐
๑๑.งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ไดรับทั้งหมด
๘,๙๘๓,๐๐๐ บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
รวม (สะสม)
๖,๐๗๒,๖๐๒.๐๘ บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๑
๓,๖๖๑,๙๘๓.๑๖ บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๒
๙๗๕,๑๘๔.๓๘ บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๓
๑,๔๓๕,๔๓๔.๕๔ บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๔
-

แหลงงบประมาณ ไดรับจัดสรรจากรัฐ ๘,๗๑๓,๐๐๐ บาท และเงินกองทุนสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๒๗๐,๐๐๐ บาท

๑๒. ปญหา อุปสรรค
-

๒๑

๑๓. แผนที่จะดําเนินการตอไป
พัฒนาชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู วิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และวิทยาการคํานวณ สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๕ และพัฒนาครูผูสอนในโรงเรียนวังไกลกังวลและโรงเรียนในพื้นที่ใกลเคียงในการจัดการเรียนรูดาน
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
๑๔. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
นักเรียนปฐมวัยที่อยูในโรงเรียนของครูปฐมวัยที่ไดรับการพัฒนามีความเขาใจและไดเรียนรูวิทยาศาสตรและสะเต็มศึกษา
ผานกิจกรรมบานนักวิทยาศาสตรนอย และครูที่ไดรับการอบรมสามารถนํากิจกรรมไปจัดการเรียนการสอนใหแกนักเรียน
รวมทั้ งเพิ่ มความเทาเทียมใหแก นักเรียนดอยโอกาสที่ อยูห างไกลสามารถเรียนรู เขาถึงสื่อการเรียนรูที่ดีและมี คุณภาพ
ที่ผลิตจาก สสวท.

๒๒

๑. ชื่อหนวยงาน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
๒. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ ๑ : เดือน ต.ค. ๖๑ - ธ.ค. ๖๑  ไตรมาสที่ ๒ : เดือน ม.ค. ๖๒ - มี.ค. ๖๒
 ไตรมาสที่ ๓ : เดือน เม.ย. ๖๒ - มิ.ย. ๖๒  ไตรมาสที่ ๔ : เดือน ก.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๒
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
๓. ชื่อโครงการ ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนของครูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และและสะเต็มศึกษา
ตามแนวทาง สสวท.
๔. ความสอดคลอง (โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ)
๔.๑ ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตรที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ
 ยุทธศาสตรที่ ๒ การผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรมที่สอดคลองกับความตองการ
ของการพัฒนาประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
 ยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางโอกาสทางการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิตอยางทั่วถึงและเทาเทียม
 ยุทธศาสตรที่ ๕ การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
 ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
๔.๒  แผนงานพื้นฐาน
๔.๓  แผนงานยุทธศาสตร
๔.๔ แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและทั่วถึง
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ......................................................................................................)
๕. หลักการและเหตุผล
สืบ เนื่ องจากป ญ หาดานการศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศไทยในปจ จุบันซึ่ งมี หลายประการ
ที่สําคัญไดแก (๑) จํานวนผูเรียนสายวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีลดลงในทุกระดับ (๒) การประเมินผลทั้งใน
ระดับประเทศและระดับนานาชาติบงชี้วาการศึกษาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรในระดับโรงเรียนมีคุณภาพต่ําโดยเฉลี่ย
(๓) การจัดการศึกษาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีไมสนองความตองการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของชาติ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ซึ่งตองการกําลังคนที่มีความรูและทักษะดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมกับการผลิตและการบริการที่มีการแขงขันสูงในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)
สสวท. จึงเล็งเห็นความจําเปนเรงดวน ในการพัฒนาและสรางกําลังคนใหมีความรูและทักษะดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยี และสามารถประยุกตใชความรูดังกลาวในการดํารงชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพ อีกทั้งมีทักษะ
ที่พรอมสําหรับโลกในศตวรรษที่ ๒๑

๒๓

๖. วัตถุประสงค
๖.๑ เพื่อพัฒนาครูผูชวยเพื่อพัฒนาทองถิ่น วิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ใหมีความรู ความเขาใจ
และความตระหนักในการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีของ สสวท.
๖.๒ เพื่อสงเสริมและกระตุนใหครูไดพัฒนาการจัดการเรียนรู ตามแนวทางสะเต็มศึกษาและพัฒนาวิชาชีพครูอยางตอเนื่อง
๖.๓ เพื่อพัฒนาหลักสูตรอบรมเพิ่มพูนศักยภาพครูผูสอนวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีและวิชาวิทยาการคํานวณ
แบบออนไลน ที่สามารถเพิ่มพูนศักยภาพครูผูสอนวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีและวิชาวิทยาการคํานวณใหมี
ความรู ความเขาใจในมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดการเรียนรู
๖.๔ เพื่ออบรมเพิ่มพูนศักยภาพแกครูผูสอนวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีและวิชาวิทยาการคํานวณ ดวยวิธีการอบรม
แบบออนไลนใหมีความรู ความเขาใจในมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดการเรียนรู
๗. เปาหมาย
๗.๑ เชิงปริมาณ
(๑) ครูผูชวยเพื่อพัฒนาทองถิ่น วิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ที่ไดรับการพัฒนา ๑,๐๐๐ คน
(๒) ครูดีเดน STEM Education ประเทศไทย ประเภทบุคคล ๔๑ รางวัล ประเภททีม ๑๘ รางวัล
(๓) หลักสูตรอบรมเพิ่มพูนศักยภาพครูผูสอนวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีแบบออนไลน ๑ หลักสูตร
(๔) หลักสูตรอบรมเพิ่มพูนศักยภาพครูผูสอนวิทยาการคํานวณแบบออนไลน ๑ หลักสูตร
(๕) ครูผูสอนวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีและวิชาวิทยาการคํานวณไดรับการพัฒนาแบบออนไลน ๗,๐๐๐ คน
๗.๒ เชิงคุณภาพ
(๑) ครูผูชวยเพื่อพัฒนาทองถิ่น วิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ที่ไดรับการพัฒนามีความรู ความเขาใจ
ในเนื้อหาสาระวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหกับนักเรียน
(๒) ครูผูสอนที่ไดรับรางวัลทั้งในประเภทบุคคลและประเภททีม เปนครูที่มีผลงานดีเดนดานการพัฒนาการเรียนการสอน
เชิงบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา และสามารถเปนแบบอยางแกครูผูสอนไดใชเปนแนวทางในการสรางสรรค
งานดานการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
(๓) หลักสูตรอบรมเพิ่มพูนศักยภาพครูผูสอนวิทยาการคํานวณและวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี แบบออนไลน
สามารถเพิ่มพูนศักยภาพครูผูสอนใหมีความรู ความเขาใจในมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด และแนวทางการ
จัดการเรียนรู
(๔) ครูผูสอนวิทยาการคํานวณและวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีมีความรู ความเขาใจในมาตรฐานการเรียนรู
ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดการเรียนรู
๘. ระยะเวลาดําเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
๙. กิจกรรมที่ดําเนินการภายในโครงการ / กิจกรรม
๙.๑ การพัฒนาและสงเสริมดานสะเต็มศึกษาแกครูในโครงการครูคืนถิ่น
๙.๒ การยกยองเชิดชูบุคลากรทางการศึกษาและเครือขาย
๙.๓ การพัฒนาหลักสูตรอบรมครูผูสอนวิชาวิทยาการคํานวณ และการออกแบบและเทคโนโลยีแบบออนไลน
๒๔

๑๐. ผลการดําเนินงาน/ความกาวหนาการดําเนินงาน
๑๐.๑ เชิงปริมาณ
อบรมครูผูสอนวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี แบบออนไลน จํานวน ๓,๔๔๙ คน
๑๐.๒ เชิงคุณภาพ
ครูผูสอนวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีมีความรู ความเขาใจในมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด และแนวทางการจัด
การเรียนรูและหลักสูตรที่ไดสามารถเพิ่มพูนศักยภาพครูผูสอนใหมีความรู ความเขาใจในมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดและ
แนวทางการจัดการเรียนรู
๑๐.๓ ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ ๘๐.๐๐
๑๑. งบประมาณ
งบประมาณ
ทีไ่ ดรับทั้งหมด
๘,๓๕๔,๙๐๐ บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
รวม (สะสม)
๗,๓๔๒,๔๐๐.๖๐ บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๑
๕,๒๐๓,๗๐๘.๖๓ บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๒
๑,๕๗๓,๒๔๔.๔๐ บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๓
๕๖๕,๔๔๗.๕๗ บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๔
-

แหลงงบประมาณ ไดรับจัดสรรจากรัฐ ๘,๓๕๔,๙๐๐ บาท

๑๒. ปญหา อุปสรรค
๑๓. แผนที่จะดําเนินการตอไป
อบรมครูผูสอนวิชาวิทยาการคํานวณและวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี แบบออนไลน รุนตอไป
๑๔. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับการพัฒนาสามารถจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
ไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนไปตามหลักสูตร

๒๕

๑. ชื่อหนวยงาน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
๒. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ ๑ : เดือน ต.ค. ๖๑ - ธ.ค. ๖๑  ไตรมาสที่ ๒ : เดือน ม.ค. ๖๒ - มี.ค. ๖๒
 ไตรมาสที่ ๓ : เดือน เม.ย. ๖๒ - มิ.ย. ๖๒  ไตรมาสที่ ๔ : เดือน ก.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๒
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
๓. ชื่อโครงการ ยกระดับคุณภาพโรงเรียนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
๔. ความสอดคลอง (โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ)
๔.๑ ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตรที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ
 ยุทธศาสตรที่ ๒ การผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรมที่สอดคลองกับความตองการ
ของการพัฒนาประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
 ยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางโอกาสทางการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิตอยางทั่วถึงและเทาเทียม
 ยุทธศาสตรที่ ๕ การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
 ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
๔.๒  แผนงานพื้นฐาน
๔.๓  แผนงานยุทธศาสตร
๔.๔ แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและทั่วถึง
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ......................................................................................................)
๕. หลักการและเหตุผล
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) มีเปาหมายในการเพิ่มศักยภาพการแขงขันของประเทศ โดยการ
ลดความเหลื่อมล้ําในสังคม และพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยเฉพาะอยางยิ่งเยาวชนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
เทคโนโลยี ซึ่งถือเปนกําลังคนพื้นฐานที่สําคัญตอการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถดานการแขงขันของประเทศ
สสวท. เล็งเห็นถึงความสําคัญดังกลาว จึงไดรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินงานพัฒนาศักยภาพเยาวชน
ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ในการจัดตั้งโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนในระดับอําเภอทั้งในระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาขึ้น ใหสอดรับกับบริบทของโรงเรียนและความตองการของทองถิ่น เพื่อใหโรงเรียนในระดับ
อําเภอมีคุณภาพไดมาตรฐานเทียบเคียงกับโรงเรียนชั้นนําในระดับจังหวัด และนักเรียนในชนบทมีโอกาสเขาถึงโรงเรียนคุณภาพ
ในทุกอําเภอ ตลอดจนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ ซึ่งจะสงผลตอการยกระดับคุณภาพและพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน
ในระดับอําเภอ และมีผลการประเมินทางดานการศึกษาทั้งในระดับชาติและนานาชาติสูงขึ้นอยางตอเนื่อง

๒๖

๖. วัตถุประสงค
๖.๑ เพื่อสงเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เปนเครือขายโรงเรียนคุณภาพใหมีศักยภาพดานหลักสูตร
การออกแบบและการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผลดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
ตามมาตรฐาน สสวท.
๖.๒ เพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดรับการพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะดานการสืบเสาะหาความรู การคิดวิเคราะห การแกปญหา
ดวยการทํากิจกรรมวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
๖.๓ เพื่อวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
ตามมาตรฐาน สสวท.
๗. เปาหมาย
๗.๑ เชิงปริมาณ
(๑) โรงเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาที่เปนเครือขายโรงเรียนคุณภาพ ตามมาตรฐาน สสวท.
๑,๑๐๐ โรงเรียน
(๒) ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาจากการสงเสริมใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการจัดการ
เรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ๘,๐๐๐ คน
(๓) นั ก เรี ย นได รับ การพั ฒ นาและเพิ่ มพู น ทั ก ษะด านการสืบ เสาะหาความรู การคิด วิเคราะห การแกป ญ หา
ดวยการทํากิจกรรมวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ๑,๒๐๐ คน
(๔) ตนแบบเครือขายการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน
สสวท. ๓ ตนแบบ
(๕) ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนคุณภาพดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน
สสวท. (๓ จังหวัดนํารอง) ไดรับการพัฒนา ๘๐๐ คน
๗.๒ เชิงคุณภาพ
(๑) โรงเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาที่เปนเครือขายโรงเรียนคุณภาพ ตามมาตรฐาน สสวท.
ไดรับการพัฒนาคุณภาพดานการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
(๒) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเขาใจดานหลักสูตร การจัดการเรียนรู และการวัดและประเมินผล รวมทั้ง
สามารถนําไปปรับใชในการจัดการเรียนรูทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีในหองเรียนไดดีขึ้น
๘. ระยะเวลาดําเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
๙. กิจกรรมที่ดําเนินการภายในโครงการ / กิจกรรม
๙.๑ การยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอําเภอ ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
๙.๒ การวิจัยและพัฒนาคุณภาพดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ และจังหวัดหนองคาย
๙.๓ การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ในโรงเรียนปทุมคงคา
และโรงเรียนดาราคาม
๒๗

๑๐. ผลการดําเนินงาน/ความกาวหนาการดําเนินงาน
๑๐.๑ เชิงปริมาณ
ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนเขารวมโครงการโรงเรียนคุณภาพ วิทยาศาสตร คณิ ตศาสตรและเทคโนโลยี
ตามมาตรฐาน สสวท. รุนที่ ๒ จํานวน ๗๕๓ โรงเรียน เพื่อกระจายโอกาสการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพไปยังทุกพื้นที่
ทั่ว ประเทศ เป น การเตรียมความพรอมให เยาวชนมี ความสามารถและทั กษะเพื่ อการพั ฒ นาประเทศสู Thailand 4.0
และอบรมครู วิ ท ยาศาสตร คณิ ต ศาสตร และวิท ยาการคํานวณ ประถมศึ กษาและมั ธ ยมศึ กษาใน ๓ จั งหวั ด นํ าร อ ง
(จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดประจวบคีรีขันธ และจังหวัดหนองคาย) ๑๓๙ คน
๑๐.๒ เชิงคุณภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเขาใจดานหลักสูตร การจัดการเรียนรู และการวัดและประเมินผลดีขึ้น
๑๐.๓ ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ ๖๕.๘๓
๑๑.งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ไดรับทั้งหมด
๒๕,๖๖๔,๔๐๐ บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
รวม (สะสม)
๑๗,๖๔๓,๔๕๑.๘๐ บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๑
๑,๖๖๘,๒๙๕.๔๗ บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๒
๑๐,๖๐๙,๐๓๖ บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๓
๕,๓๖๖,๑๒๐.๓๓ บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๔
-

แหลงงบประมาณ ไดรับจัดสรรจากรัฐ ๒๔,๗๕๘,๐๐๐ บาท และเงินกองทุนสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๙๐๖,๔๐๐ บาท

๑๒. ปญหา อุปสรรค
๑๓. แผนที่จะดําเนินการตอไป
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาดานการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีและ
สนับสนุนสื่อเสริมการเรียนรู วัสดุอุปกรณใหกับโรงเรียนนํารอง
๑๔. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
๑๔.๑ ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนไดรับการพัฒนาสมรรถนะที่สงเสริมการเรียนรูวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และเทคโนโลยีที่เนนการคิดวิเคราะห การแกปญหาและทักษะในศตวรรษที่ ๒๑
๑๔.๒ หนวยงานที่เปนเครือขายความรวมมือไดรับการสนับสนุนในการขยายผลไปสูกลุมเปาหมายในพื้นที่

๒๘

๑. ชื่อหนวยงาน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
๒. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ ๑ : เดือน ต.ค. ๖๑ - ธ.ค. ๖๑  ไตรมาสที่ ๒ : เดือน ม.ค. ๖๒ - มี.ค. ๖๒
 ไตรมาสที่ ๓ : เดือน เม.ย. ๖๒ - มิ.ย. ๖๒  ไตรมาสที่ ๔ : เดือน ก.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๒
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
๓. ชื่อโครงการ พัฒนาและจัดการเรียนการสอนนอกชั้นเรียนที่เหมาะสมตามแนวทาง สสวท. (Science and
Mathematics Literacy)
๔. ความสอดคลอง (โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ)
๔.๑ ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตรที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ
 ยุทธศาสตรที่ ๒ การผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรมที่สอดคลองกับความตองการ
ของการพัฒนาประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
 ยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางโอกาสทางการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิตอยางทั่วถึงและเทาเทียม
 ยุทธศาสตรที่ ๕ การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
 ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
๔.๒  แผนงานพื้นฐาน
๔.๓  แผนงานยุทธศาสตร
๔.๔ แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและทั่วถึง
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ......................................................................................................)
๕. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓
ไดนิยามการศึกษาวาเปน “กระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถายทอดความรู การฝก
การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรู อันเกิดจาก
การจัดสภาพแวดลอม สังคม การเรียนรูและปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต” โดยการศึกษาตลอดชีวิต
หมายถึง “การศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหวางการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
เพื่อใหสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต” ซึ่งจุดมุงหมายของการจัดการศึกษานั้นเปนไปตามมาตราที่ ๖
พัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ซึ่งการศึกษาตองยึดหลักใหเปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน
ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา และการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง โดยมีความหลากหลาย
ในทางปฏิบัติ กําหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา รวมถึง
สงเสริมและพัฒนาวิชาชีพครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่อง มีการระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ
๒๙

มาใชในการจัดการศึกษา และใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน
องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา
การศึกษาเรียนรูสามารถเกิดไดทุกที่ ไมวาจะเปนในหองเรียน นอกหองเรียน เนื่องจากความรูอยูในทุกที่ที่ผูเรียน
ไดสัมผัส เชน ธรรมชาติรอบตัวเพื่อเรียนรูธรรมชาติของชีวิต ชุมชนเพื่อเรียนรูการเมือง การเงินการคํานวณ สังคม เทคโนโลยี
วัฒนธรรมประเพณี และการอยูรวมกัน เปนตน การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เหมาะสมนอกหองเรียนจะเปนการเสริมความรู
และทักษะโดยเฉพาะอยางยิ่งทักษะที่สําคัญในศตวรรษที่ ๒๑ ใหกับผูเรียนไมวาผูเรียนจะเปนนักเรียนหรือครู คณาจารย
บุคลาการทางการศึกษา ในปจจุบันนักเรียนนิยมหาความรูนอกหองเรียนมากขึ้น โดยเรียนรูดวยตนเองผานการเขารวมกิจกรรม
ผานเทคโนโลยีตาง ๆ หรือลงทะเบียนกับสถานศึกษานอกระบบ เพื่อเรียนรูเพิ่มเติมจากบทเรียน การสนับสนุนใหเกิด
การจัดการเรียนรูตามแนวทาง สสวท. ไดแก การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู เนนใหนักเรียนตั้งคําถาม คนควา
หาคําตอบดวยตนเอง ฝกแกปญหา ลงมือฝกปฏิบัติการวิทยาศาสตรอยางเหมาะสม จะเปนการเพิ่มความรูและทักษะที่สําคัญ
ใหกับนักเรียนเพื่อหลอหลอมใหเปนบุคลากรที่พรอมสําหรับการทํางาน นอกจากนี้ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
ที่ผานการฝกปฏิบัติจะมีความรูและทักษะที่สามารถสงผานใหกับนักเรียนไดอยางเหมาะสม
๖. วัตถุประสงค
๖.๑ เพื่อปรับ พัฒนา และสงเสริมการจัดการเรียนการสอนนอกชั้นเรียนตามแนวทางของ สสวท.
๖.๒ เพื่อสรางเครือขายความรวมมือ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนนอกชั้นเรียนตามแนวทาง สสวท.
๖.๓ เพื่อพัฒนาสื่อและบุคลากรสําหรับการเรียนรูนอกชั้นเรียน
๗. เปาหมาย
๗.๑ เชิงปริมาณ
(๑) นักเรียนที่เขารวมโครงการ จํานวน ๓,๘๐๐ คน
(๒) ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนา จํานวน ๖๐๐ คน
(๓) หนวยงานเขารวมและใหการสนับสนุนแนวทางการดําเนินงานของ สสวท. จํานวน ๗ หนวยงาน
(๔) ผลงานวิจัย จํานวน ๖๐ ชิ้น
(๕) สื่อสงเสริมการเรียนรูตามแนวทาง สสวท. จํานวน ๕ ชิ้น
๗.๒ เชิงคุณภาพ
(๑) นักเรียนที่เขารวมโครงการสามารถทํางานวิจัยตามแนวทาง สสวท.
(๒) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรูความเขาใจในการดําเนินกิจกรรมนอกหองเรียนรวมถึงงานวิจัยตาม
แนวทาง สสวท. โดยสามารถนําไปขยายผล และถายทอดใหกับนักเรียนและนักศึกษา
(๓) นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เขารวมโครงการไดแลกเปลี่ยนความรู และประสบการณในการใช
สื่ อและการทํ างานวิ จั ย และนํ าองค ความรูที่ ไดไปศึ กษาและวิจัย ในระดั บ ที่ ลึก และกวางมากขึ้น ซึ่งเป น
แนวทางในการพัฒนาการศึกษาในประเทศไทย
(๔) ผลงานวิจัยที่สามารถนําไปเผยแพรและใชเปนตัวอยางในการเรียนการสอนวิทยาศาสตรในแนวทาง สสวท.
และใชในการพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตรในประเทศไทย
(๕) สือ่ สงเสริมการเรียนรูประกอบในการเรียนการสอนตามแนวทาง สสวท. สําหรับโรงเรียน
๓๐

๘. ระยะเวลาดําเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
๙. กิจกรรมที่ดําเนินการภายในโครงการ/กิจกรรม
๙.๑ การสงเสริมและสนับสนุนจัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ตามแนวทาง สสวท.
๑๐. ผลการดําเนินงาน/ความกาวหนาการดําเนินงาน
๑๐.๑ เชิงปริมาณ
จั ด การประกวด Thailand Junior Water Prize (TJWP) 2019 ซึ่ งมี งานวิ จั ย ด านวิ ท ยาศาสตร ในการพั ฒ นา
สิ่งประดิ ษฐและนวั ตกรรมการอนุ รักษ ทรั พยากรน้ํ าสู ความยั่ งยืน ภายใต แนวคิ ด“นวั ตกรรมการอนุ รักษ น้ํ าสู ความยั่งยืน”
ที่สงเขารวมประกวด จํานวน ๓๒ งานวิจัย โดยมีผลงานวิจัยที่ไดรับรางวัล จํานวน ๖ งานวิจัย และอยูเตรียมจัดกิจกรรมคายรู
รักษสิ่งแวดลอม เพื่อเปนการกระตุนและสงเสริมใหเยาวชนระดับมัธยมศึกษาปที่ ๑ – ๔ เกิดความตื่นตัวและเรียนรูการปรับตัว
เพื่อรับมือตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
๑๐.๒ เชิงคุณภาพ
นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เขารวมโครงการไดแลกเปลี่ยนความรู และประสบการณในการใชสื่อ
และการทํางานวิจัย และนําองคความรูที่ไดไปศึกษาและวิจัยในระดับที่ลึกและกวางมากขึ้น
๑๐.๓ ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ ๕๒.๕๐
๑๑. งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ไดรับทั้งหมด
๖,๔๖๘,๐๐๐ บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
รวม (สะสม)
๕,๒๓๘,๘๐๒.๐๙ บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๑
๒,๑๐๗,๒๘๐.๙๐ บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๒
๓๔๑,๗๕๗.๑๔ บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๓
๒,๗๘๙,๗๖๔.๐๕ บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๔
-

แหลงงบประมาณ ไดรับจัดสรรจากรัฐ ๖,๔๖๘,๐๐๐ บาท

๑๒. ปญหา อุปสรรค
๑๓.แผนที่จะดําเนินการตอไป
อบรมหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมสําหรับครูหองเรียนพิเศษ
๑๔. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
๑๔.๑ ครูและนักเรียนที่เขารวมโครงการมีความรูค วามสามารถในการทํางานวิจัยวิทยาศาสตรสงิ่ แวดลอมตามแนวทาง สสวท.
๑๔.๒ นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เขารวมโครงการฯ ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู และประสบการณ
ในการทํางานวิจัย ซึ่งจะนําองคความรูที่ไดไปสูการศึกษาคนควาวิจัยในระดับที่ลึกและกวางมากขึ้น ซึ่งเปน
แนวทางหนึ่งที่จะชวยพัฒนาการศึกษาในประเทศไทย
๑๔.๓ นักเรียนและครูที่เขารวมโครงการเกิดการเรียนรูวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม และสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใช
ในชีวิตประจําวัน ตลอดจนเกิดความตระหนักในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นไดอยางแทจริงและยั่งยืน

๓๑

๑. ชื่อหนวยงาน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
๒. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ ๑ : เดือน ต.ค. ๖๑ - ธ.ค. ๖๑  ไตรมาสที่ ๒ : เดือน ม.ค. ๖๒ - มี.ค. ๖๒
 ไตรมาสที่ ๓ : เดือน เม.ย. ๖๒ - มิ.ย. ๖๒  ไตรมาสที่ ๔ : เดือน ก.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๒
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
๓. ชื่อโครงการ พัฒนาและขยายบริการของศูนยเรียนรูดิจิทัลและสื่อดิจิทัล
๔. ความสอดคลอง (โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ)
๔.๑ ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตรที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ
 ยุทธศาสตรที่ ๒ การผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรมที่สอดคลองกับความตองการ
ของการพัฒนาประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
 ยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางโอกาสทางการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิตอยางทั่วถึงและเทาเทียม
 ยุทธศาสตรที่ ๕ การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
 ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
๔.๒  แผนงานพื้นฐาน
๔.๓  แผนงานยุทธศาสตร
๔.๔ แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและทั่วถึง
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ......................................................................................................)
๕. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากปจจุบันสังคมไทยกําลังกาวสูยุคประเทศไทย ๔.๐ หนวยงานทางดานการศึกษาจําเปนที่จะตองสงเสริม
ใหเยาวชนมีคุณภาพและมีศักยภาพในการเรียนรู เพื่อใหสามารถกาวทันกับสังคมโลกที่กําลังเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง
โดยการพัฒนาเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรูแบบออนไลนที่สงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ ที่จะชวยใหผูเรียน
สามารถเรียนรูดวยตนเองโดยไมจํากัดเวลาและสถานที่ ทําใหการเรียนการสอนทั้งในและนอกหองเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ดวยเหตุนี้ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาและขยาย
บริการของศูนยเรียนรูดิจิทัลดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี สสวท. (IPST Learning Space) ประกอบดวย
ระบบอบรมครู ระบบการสอบออนไลน ระบบคลังความรู ระบบสํานักพิมพอิเล็กทรอนิกส และระบบชุมชนการเรียนรูรวมกัน
เปนแหลงเรียนรูออนไลนที่สงเสริมใหนักเรียน ครู และผูสนใจไดศึกษาคนควา เรียนรูดวยตนเอง โดยสื่อตาง ๆ ที่เผยแพร
ในศูนยเรียนรูดิจิทัลฯ เปนสื่อที่สงเสริมทักษะการคนหาและประยุกตใชขอมูล ทักษะการคิดวิเคราะหและคิดอยางสรางสรรค
อันจะเปนประโยชนตอการศึกษาในยุคดิจิทัล ซึ่งสอดรับกับแผนการดําเนินงานยุทธศาสตรที่ ๓ ของแผนพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม คือ (๑) เพิ่มโอกาสการไดรับการศึกษาที่มีมาตรฐาน ของนักเรียนและประชาชน แบบทุกวัย ทุกที่
ทุกเวลา ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล และ (๒) สรางสื่อ คลังสื่อและแหลงเรียนรูดิจิทัล เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิตที่ประชาชนเขาถึง
๓๒

ไดอยางสะดวก ผานทั้งระบบโทรคมนาคม ระบบแพรภาพ กระจายเสียง และสื่อหลอมรวม ผลจากการดําเนินโครงการนี้
จึงเปนสวนหนึ่งในการเตรียมความพรอมใหบุคลากรทุกกลุม มีความรูและทักษะที่เหมาะสมตอการดําเนินชีวิตและการ
ประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล
๖. วัตถุประสงค
๖.๑ เพื่อพัฒนาและขยายบริการศูนยเรียนรูดิจิทัลฯ ในการเผยแพรและใหบริการหลักสูตร สื่อ แผนการจัดการเรียนรู
และองคความรูของ สสวท. ในรูปแบบดิจิทัล
๖.๒ เพื่อใหครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถเขาถึงหลักสูตร สื่อ แผนการจัดการเรียนรู
และองคความรูของ สสวท. ในรูปแบบดิจิทัลไดอยางสะดวก รวดเร็ว และทุกที่ทุกเวลา
๖.๓ เพื่อตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาล
๖.๔ เพื่อใหครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และผูสนใจทั่วไปสามารถใชสื่อและองคความรูของ สสวท. ในรูปแบบ
ดิจิทัล ในการพัฒนาตนเองไดตามอัธยาศัย
๗. เปาหมาย
๗.๑ เชิงปริมาณ
(๑) ศูนยเรียนรูดิจิทัลดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี สสวท. (IPST Learning Space) ๑ ศูนย
๗.๒ เชิงคุณภาพ
(๑) ผูเขาใชงานหลักสูตร สื่อ แผนการจัดการเรียนรู และองคความรูของ สสวท. ในรูปแบบดิจิทัลผานศูนยเรียนรู
ดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น
๘. ระยะเวลาดําเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
๙. กิจกรรมที่ดําเนินการภายในโครงการ / กิจกรรม
๙.๑ การพัฒนาและขยายบริการของศูนยเรียนรูดิจิทัลดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี สสวท.
(IPST Learning Space) ที่เชื่อมโยงในระดับประเทศและนานาชาติ
๑๐.ผลการดําเนินงาน/ความกาวหนาการดําเนินงาน
๑๐.๑ เชิงปริมาณ
ดําเนินการบํารุงรักษาระบบตาง ๆ ภายในศูนยเรียนรูดิจิทัลดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี สสวท.
(IPST Learning Space) และนํ าสื่อดิ จิทัลเผยแพรบ นศูน ยเรีย นรูดิจิ ทัล ฯ โดยมีผูเขาใชงานแลวมากกวา ๔.๙ ลานราย
รวมถึงการหารือเพื่อสรางความรวมมือเพื่อขยายฐานการดําเนินงานของ สสวท. รองรับการดําเนินงาน Digital Transformation
กับกลุมบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เปนตน
๑๐.๒ เชิงคุณภาพ
๑๐.๓ ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ ๗๔.๐๐

๓๓

๑๑. งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ไดรับทั้งหมด
๘,๘๐๖,๐๐๐ บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
รวม (สะสม)
๗,๑๒๙,๖๑๒.๑๑ บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๑
๑,๐๘๐,๘๒๗.๒๕ บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๒
๓,๐๙๙,๙๔๑.๖๔ บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๓
๒,๙๔๘,๘๔๓.๒๒ บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๔
-

แหลงงบประมาณ ไดรับจัดสรรจากรัฐ ๘,๘๐๖,๐๐๐ บาท

๑๒. ปญหา อุปสรรค
๑๓. แผนที่จะดําเนินการตอไป
บํารุงรักษาระบบตาง ๆ ภายในศูนยเรียนรูดิจิทัลดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี สสวท. (IPST
Learning Space) และนําสื่อดิจิทัลเผยแพรบนศูนยเรียนรูดิจิทัลฯ
๑๔. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
ผูเขาใชงานหลักสูตร สื่อ แผนการจัดการเรียนรู และองคความรูของ สสวท. ในรูปแบบดิจิทัลผานศูนยเรียนรูดิจิทัล
ไดตามความตองการ

๓๔

๑. ชื่อหนวยงาน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
๒. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ ๑ : เดือน ต.ค. ๖๑ - ธ.ค. ๖๑  ไตรมาสที่ ๒ : เดือน ม.ค. ๖๒ - มี.ค. ๖๒
 ไตรมาสที่ ๓ : เดือน เม.ย. ๖๒ - มิ.ย. ๖๒  ไตรมาสที่ ๔ : เดือน ก.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๒
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
๓. ชื่อโครงการ พัฒนาและสงเสริมการใชเครื่องมือในการสอบคัดเลือกเขามหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนตามแนวทาง สสวท. (Science and Mathematics Literacy)
๔. ความสอดคลอง (โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ)
๔.๑ ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตรที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ
 ยุทธศาสตรที่ ๒ การผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรมที่สอดคลองกับความตองการ
ของการพัฒนาประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
 ยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางโอกาสทางการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิตอยางทั่วถึงและเทาเทียม
 ยุทธศาสตรที่ ๕ การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
 ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
๔.๒  แผนงานพื้นฐาน
๔.๓  แผนงานยุทธศาสตร
๔.๔ แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและทั่วถึง
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ......................................................................................................)
๕. หลักการและเหตุผล
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓
ซึ่งตองจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรม
และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ซึ่งการจัดการศึกษานั้นจะตองยึดหลักวาผูเรียน
ทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาจึงตอง
สงเสริมใหผู เรียนสามารถพั ฒ นาตามธรรมชาติและเต็ มตามศั กยภาพ โดยการจัดการศึกษาตองเน นความรู คุ ณ ธรรม
กระบวนการเรียนรูและบูรณาการตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษา โดยตองมีความรูเกี่ยวกับตนเอง ศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปญญาไทย และการประยุกตใชภูมิปญญา ภาษา ทักษะในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิต
อยางมีความสุข และความรูและทักษะดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ซึ่งหลังจากการจัดการศึกษาแลว
สถานศึกษาจะตองประเมินผูเรียน โดยพิจารณาจากพัฒนาการของผูเรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน
การรวมกิจกรรม และการทดสอบควบคูไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแตละระดับและรูปแบบ
๓๕

การศึกษา นอกจากนี้ในการจัดสรรโอกาสการเขาศึกษาตอใหสถานศึกษาใชวิธีการที่หลากหลายและนําผลการประเมิน
ผูเรียนตามวรรคหนึ่งมาใชประกอบการพิจารณาดวย
ในปจจุบัน การจัดสรรโอกาสการศึกษาตอ การคัดเลือกนักเรียนโครงการตาง ๆ ใชวิธีการจัดสอบ โดยลักษณะ
ขอสอบเปนการทดสอบความรู ซึ่งการทดสอบในลักษณะนี้ สงผลตอกระบวนการจัดการเรียนรูในหองเรียน ซึ่งครูและ
บุคลากรทางการศึกษาจะพยายามเนนเนื้อหา เนนความจํา เนนใหผูเรียนสามารถนําไปใชในการสอบ เพื่อใหไดคะแนนที่สูง
พอที่จะมีโอกาสในการศึกษาตอหรือผานการคัดเลือก ในความเปนจริงนอกเหนือจากเนื้อหาที่ผูเรียนตองเรียนรูแลว ผูเรียน
ควรที่จะตองมีการรูเรื่อง (literacy) และมีสมรรถนะ (competency) ในวิชาตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคประเทศไทย ๔.๐
ที่ผูเรียนตองรอบรู รูเรื่อง และมีสมรรถนะดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (science and math literacy and competency)
เพื่อใหเขาใจในแงมุมของความรูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร สามารถนําความรูนั้นไปใชในการตัดสินใจแกปญหาตาง ๆ
ที่เกิดขึ้น ดําเนินชีวิตไดอยางเหมาะสม สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มีความเขาใจและการมีสวนรวม
ในการพัฒนาประเทศอยางมีประสิทธิภาพและชวยรักษาความมั่นคงของประเทศ
ดังนั้นเพื่อเปนการกระตุนใหมีการจัดการเรียนรูเนน science and math literacy and competency มากขึ้น
สสวท. มีความตั้งใจที่จะปรับกระบวนการสอบ โดยใหขอสอบตาง ๆ เชน ขอสอบคัดเลือกเขาสถาบัน อุดมศึกษา ขอสอบ
คัดเลือกโครงการตาง ๆ เชน ทุน พสวท. และทุน สควค.ระดับอุดมศึกษา มีการเนน science and math literacy and
competency ซึ่งคาดหมายวาจะสงผลใหครูหันมาจัดการเรียนรูที่สงเสริมการรูเรื่องทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
เพื่อใหนักเรียนมีความเขาใจในวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร เพื่อนําไปใชในแงมุมตางๆของชีวิต โดยไมเนนการทองจํา
เพียงอยางเดียว
๖. วัตถุประสงค
๖.๑ เพื่อพัฒนากรอบการประเมินสําหรับการทดสอบคัดเลือกวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
๖.๒ เพื่อพัฒนาเครื่องมือในการสอบคัดเลือกนักเรียนทุนระดับอุดมศึกษาวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
๖.๓ เพื่อดําเนินการวิจัยขอสอบที่เนน science and math literacy and competency
๗. เปาหมาย
๗.๑ เชิงปริมาณ
(๑) กรอบการประเมินสําหรับการทดสอบคัดเลือกนักเรียนระดับอุดมศึกษาวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ๑ ชุด
(๒) เครื่องมือสําหรับการทดสอบคัดเลือกนักเรียนทุนระดับอุดมศึกษาวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ๖ ฉบับ
๗.๒ เชิงคุณภาพ
(๑) เครื่องมือทดสอบคัดเลือกนักเรียนระดับอุดมศึกษาวิชาวิทยาศาสตรและคณิ ตศาสตรที่เนน Science and
math literacy and competency สามารถคัดเลือกนักเรียนที่ มีลักษณะตามตองการ ไมเน นการทองจํา
และมีความเขาใจวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร สามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวัน
๘. ระยะเวลาดําเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
๙. กิจกรรมที่ดําเนินการภายในโครงการ / กิจกรรม
๙.๑ การพัฒนาเครื่องมือในการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับอุดมศึกษาวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
๓๖

๑๐. ผลการดําเนินงาน/ความกาวหนาการดําเนินงาน
๑๐.๑ เชิงปริมาณ
อยู ระหวางวิ เคราะห ขอมู ลการใช ขอสอบสําหรับ คัดเลือกนักเรีย นระดับ อุดมศึกษาเพื่อจัดทํารายงานสรุป ผล
การพัฒนาและการใช และหาขอมูลการจัดทํา Standardized Test เพื่อเตรียมสําหรับการจัดทําขอสอบในปหนา
๑๐.๒ เชิงคุณภาพ
เครื่องมือทดสอบคัดเลือกนักเรียนระดับอุดมศึกษาวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรที่เนน Science and math
literacy and competency สามารถคั ดเลื อกนั กเรีย นที่ มีลั กษณะตามต องการ ไม เนน การท องจําและมีค วามเขาใจ
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร สามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวัน
๑๐.๓ ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ ๘๐.๐๐
๑๑. งบประมาณ
งบประมาณ
ทีไ่ ดรับทั้งหมด
๖๔๖,๐๐๐ บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
รวม(สะสม)
๖๐๑,๒๕๗.๕๗ บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๑
๕๔๒,๓๑๖.๕๗ บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๒
๐

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๓
๕๘,๙๔๑.๐๐ บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๔
-

แหลงงบประมาณ ไดรับจัดสรรจากรัฐ ๖๔๖,๐๐๐ บาท

๑๒. ปญหา อุปสรรค
๑๓.แผนที่จะดําเนินการตอไป
จัดทํารายงานสรุปผลการพัฒนาและการใชเครื่องมือทดสอบคัดเลือกนักเรียนระดับอุดมศึกษาวิชาวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตรที่เนน Science and Math Literacy and Competency
๑๔. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
ครูผูสอนหันมาจัดการเรียนรูที่สงเสริมการรูเรื่องทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร เพื่อใหนักเรียนมีความเขาใจใน
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร สามารถนําไปใชในแงมุมตาง ๆ ของชีวิต โดยไมเนนการทองจําเพียงอยางเดียว

๓๗

๑. ชื่อหนวยงาน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
๒. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ ๑ : เดือน ต.ค. ๖๑ - ธ.ค. ๖๑  ไตรมาสที่ ๒ : เดือน ม.ค. ๖๒ - มี.ค. ๖๒
 ไตรมาสที่ ๓ : เดือน เม.ย. ๖๒ - มิ.ย. ๖๒  ไตรมาสที่ ๔ : เดือน ก.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๒
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
๓. ชื่อโครงการ บริหารการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (สควค.)
๔. ความสอดคลอง (โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ)
๔.๑ ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตรที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ
 ยุทธศาสตรที่ ๒ การผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรมที่สอดคลองกับความตองการ
ของการพัฒนาประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
 ยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางโอกาสทางการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิตอยางทั่วถึงและเทาเทียม
 ยุทธศาสตรที่ ๕ การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
 ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
๔.๒  แผนงานพื้นฐาน
๔.๓  แผนงานยุทธศาสตร
๔.๔ แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและทั่วถึง
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ......................................................................................................)
๕. หลักการและเหตุผล
ดวยคณะกรรมการกําหนดนโยบายการดําเนินงานพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ในการประชุมครั้งที่ ๓๔-๒/๒๕๖๐ เมื่ อวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดมีมติเห็ นชอบในหลักการให
ปรับปรุงและขยายระยะเวลาการดําเนินงานโครงการ สควค. ระยะที่ ๓ จากเดิม พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๖๑ ไปอีก ๕ ป เปน
พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๖ โดยขยายกลุมเปาหมายผูรับทุน ปรับรูปแบบการสรรหาและพัฒนาผูรับทุน และปรับรูปแบบการบริหาร
โครงการ โดยการประกันคุณภาพ ซึ่งแตละปจะดําเนินการใหทุนระดับปริญญาตรีจํานวนปละไมเกิน ๒๐๐ ทุน เพื่อสราง
ความเขมแข็งทั้งดานวิชาการ ภาษาอังกฤษ และการปลูกฝงความเปนครู ใหมีความพรอมกอนศึกษาตอในระดับปริญญาโท
ทุนระดับปริญญาโทจํานวนปละไมเกิน ๒๕๐ ทุน ทุนตอเนื่องเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพ ณ ตางประเทศ จํานวนปละไมเกิน ๕๐ ทุน
และทุนระดับปริญญาเอก เพื่อสรางครูของครูใหกับมหาวิทยาลัยที่เปนศูนยผลิตครูทุนโครงการ สควค. จํานวนปละไมเกิน ๒๐ ทุน
ดังนั้น สสวท. จึงไดจัดทําโครงการบริหารการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
(สควค.) ขึ้น เพื่อสรรหาบุคคลทั่วไปเขารับทุนและพัฒนาใหมีศักยภาพสูง สําหรับเปนครูในโรงเรียนที่มีการจัดการเรียน
การสอนวิท ยาศาสตร คณิ ตศาสตร และเทคโนโลยี ในสังกัด สพฐ. ซึ่งจะเปน กําลังสําคัญ ที่ จ ะชว ยยกระดั บ คุณ ภาพ
การจัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรในโรงเรียน ชวยแกไขปญหาการขาดแคลนครูในสาขาเฉพาะทาง และสอดรับ
๓๘

กับ ยุ ทธศาสตรช าติ เรื่อง การพั ฒ นาและเสริมสรางศั กยภาพคน เป น การยกระดับ คุณ ภาพการศึ กษาและการเรี ยนรู
ให มีคุณ ภาพ และยุทธศาสตรที่ ๔ “เรงรัด พั ฒ นา และสงเสริมผูมีความสามารถพิ เศษดานวิทยาศาสตร คณิ ตศาสตร
และเทคโนโลยี เพื่อเปนกําลังในการพัฒนาประเทศดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐”
นอกจากนี้ ยังเปนการดําเนินงานตอเนื่องจากปงบประมาณ ๒๕๖๑ ในเรื่องการพัฒนาศักยภาพผูรับทุนรุน ๕ และ รุน ๖
การพัฒนาศักยภาพครูตอเนื่องหลังสําเร็จการศึกษา และการติดตามผลการปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษาทุนโครงการ สควค.
ที่เขาปฏิบัติงานสอนในโรงเรียน รวมถึงการสรางเครือขายวิชาการของผูสําเร็จการศึกษาทุนโครงการ สควค. และการติดตาม
การพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาอยางตอเนื่อง
๖. วัตถุประสงค
๖.๑ เพื่อสรรหาบุคคลที่ผานเกณฑมาตรฐานการคัดเลือกเขารับทุนโครงการ สควค.
๖.๒ เพื่อพัฒนาและสงเสริมศักยภาพผูรับทุนใหมีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนนักเรียน
ผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
๖.๓ เพื่อสงเสริมใหบัณฑิต สควค. มีศักยภาพดานการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
๗. เปาหมาย
๗.๑ เชิงปริมาณ
(๑) ผูรับทุนโครงการ สควค. ประเภท Super Premium ๒๐ คน
(๒) ผู รั บ ทุ น โครงการ สควค. ที่ ได รั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพด านการจั ด การเรีย นรูวิท ยาศาสตร คณิ ต ศาสตร
เทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ ๒๗๘ คน
๗.๒ เชิงคุณภาพ
(๑) ผูรับทุนโครงการ สควค. ที่ผานการคัดเลือกมีคุณสมบัติครบตรงตามประกาศ
(๒) ผูรับทุนโครงการ สควค. มีศักยภาพดานการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี สามารถ
ใชภาษาอังกฤษในการคนควาหาความรูและชวยในการศึกษาได
๘. ระยะเวลาดําเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
๙. กิจกรรมที่ดําเนินการภายในโครงการ/กิจกรรม
๙.๑ การพัฒนาและสงเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
๑๐. ผลการดําเนินงาน/ความกาวหนาการดําเนินงาน
๑๐.๑ เชิงปริมาณ
ดําเนินการพัฒนาศักยภาพดานการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และภาษาอังกฤษใหแก
ผูรับทุนโครงการ สควค. ประเภท Premium รุน ๕ และรุน ๖ รวมกับศูนยมหาวิทยาลัยในโครงการ สควค. จํานวน ๒๗๘ คน
๑๐.๒ เชิงคุณภาพ
๑๐.๓ ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ ๗๔.๐๐

๓๙

๑๑. งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ไดรับทั้งหมด
๑๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
รวม (สะสม)
๑๐,๔๒๘,๒๓๑.๗๗ บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๑
๒,๕๔๔,๙๐๕.๓๖ บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๒
๑,๘๖๔,๘๓๐.๖๘ บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๓
๖,๐๑๘,๔๙๕.๗๓ บาท

ผลการใชจา ยงบประมาณ
ไตรมาสที่ ๔
-

แหลงงบประมาณ ไดรับจัดสรรจากรัฐ ๑๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๑๒. ปญหา อุปสรรค
โครงการ สควค. ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖) อยูระหวางเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
สงผลใหไมสามารถคัดเลือกผูรับทุนรุนใหมจํานวน ๔๕๐ ทุนได
๑๓. แผนที่จะดําเนินการตอไป
ดําเนินการคัดเลือกนักเรียนผูมีความสามารถพิเศษเขารับทุนโครงการ สควค. และพัฒนาศักยภาพใหกับผูรับทุน
โครงการ สควค.
๑๔. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
ผลิตครูที่มีความรูความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร คอมพิวเตอร ในระดับปริญญาโท เพื่อสอน
วิชาฟสิกส เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร และคอมพิวเตอรใหกับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษและนักเรียนทั่วไประดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย

๔๐

๑. ชื่อหนวยงาน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
๒. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ ๑ : เดือน ต.ค. ๖๑ - ธ.ค. ๖๑  ไตรมาสที่ ๒ : เดือน ม.ค. ๖๒ - มี.ค. ๖๒
 ไตรมาสที่ ๓ : เดือน เม.ย. ๖๒ - มิ.ย. ๖๒  ไตรมาสที่ ๔ : เดือน ก.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๒
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
๓. ชื่อโครงการ บริหารการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (พสวท.)
๔. ความสอดคลอง (โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ)
๔.๑ ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตรที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ
 ยุทธศาสตรที่ ๒ การผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรมที่สอดคลองกับความตองการ
ของการพัฒนาประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
 ยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางโอกาสทางการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิตอยางทั่วถึงและเทาเทียม
 ยุทธศาสตรที่ ๕ การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
 ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
๔.๒  แผนงานพื้นฐาน
๔.๓  แผนงานยุทธศาสตร
๔.๔ แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและทั่วถึง
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ......................................................................................................)
๕. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนเครื่องมือสําคัญที่จะนําพาประเทศใหหลุดพนจากกับดักของประเทศที่มี
รายไดปานกลาง และทําใหประเทศชาติอยูในภาวะที่สามารถพึงพาตนเองไดอยางยั่งยืน สามารถสรางองคความรูและ
นวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจกับนานาชาติได การพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี จึงมีความสําคัญและมีความจําเปนอยางยิ่งที่รัฐตองใหการสนับสนุน โดยเฉพาะกําลังคนดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี จึ ง มี ค วามสํ า คั ญ และมี ค วามจํ า เป น อย า งยิ่ ง ที่ รั ฐ ต อ งให ก ารสนั บ สนุ น โดยเฉพาะกํ า ลั ง คนในกลุ ม ผู มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อเปนหัวรถจักรในการฉุดลากการพัฒ นาของประเทศทั้งระบบ
สสวท. เป น หน ว ยงานหนึ่ งที่ มี บ ทบาทสํ าคั ญ ต อการพั ฒ นาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิท ยาศาสตรและ
เทคโนโลยีทั้งในรูปแบบการให ทุนการศึกษากับนักเรียนที่มีศักยภาพ มีความรัก และสนใจในวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
และการจัดกิจกรรมเสริม เพื่อพัฒนาสงเสริม และสนับสนุนใหนักเรียนที่มีศักยภาพเหลานั้น มีความพรอมที่จะเปนนักวิจัย
นักวิทยาศาสตรที่ดี มีคุณภาพ มีจิตสาธารณะ เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง หรือชี้นําการเปลี่ยนแปลงในการสรางองคความรู
รวมถึงผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพและเปนประโยชนตอสังคมในวงกวางตอไป เมื่อสําเร็จการศึกษา โดยมีกระบวนการตั้งแต
การสรรหา พัฒนา และสงเสริมศักยภาพตั้งแตเขารับทุนจนสําเร็จการศึกษาอยางครบวงจร
๔๑

๖. วัตถุประสงค
๖.๑ เพื่อสรรหาและคัดเลือกบุคคลเขารับทุน พสวท. และเปนฐานกําลังคนดานวิทยาสาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ
๖.๒ เพื่อพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษและบุคลากรที่เกี่ยวของ เพื่อเปนนักวิจัย นักวิทยาศาสตรที่มีคุณภาพ
สามารถสรางองคความรูและผลงานที่เปนประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ
๖.๓ เพื่อใหมีโครงงาน บทความ และผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ มีประโยชนเผยแพรสูสาธารณชน
๖.๔ เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรในเครือขาย พสวท. ในการพัฒนาและสงเสริมนักเรียนทุน พสวท.
๗. เปาหมาย
๗.๑ เชิงปริมาณ
(๑) ผูรับทุนโครงการ พสวท. ๑๒๐ คน (ระดับมัธยมศึกษา ๔๐ คน และระดับปริญญาตรี ๘๐ คน)
(๒) ผู รั บ ทุ น โครงการ พสวท.. ที่ ได รั บ การพั ฒ นาศั กยภาพดานการจัดการเรีย นรูวิท ยาศาสตร คณิ ตศาสตร
เทคโนโลยี ๑,๒๐๐ คน
๗.๒ เชิงคุณภาพ
(๑) ผู มี ค วามสามารถพิ เศษทางวิ ท ยาศาสตร คณิ ต ศาสตร และเทคโนโลยีส ามารถสรางสรรคงานวิจั ย หรือ
โครงงานที่มีคุณภาพและไดรับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ
๘. ระยะเวลาดําเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
๙. กิจกรรมที่ดําเนินการภายในโครงการ / กิจกรรม
๙.๑ การสรรหา พัฒนา และวิจัยเพื่อสงเสริมศักยภาพผูรับทุน พสวท. และการสรางความเขมแข็งเครือขาย พสวท.
๑๐. ผลการดําเนินงาน/ความกาวหนาการดําเนินงาน
๑๐.๑ เชิงปริมาณ
พัฒนาและสงเสริมศักยภาพนักเรียนทุน พสวท. ๑,๐๖๐ คน ผานกิจกรรมตาง ๆ เชน คายวิทยาศาสตรภาคฤดูรอน
การประชุมวิชาการตาง ๆ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เปนตน
๑๐.๒ เชิงคุณภาพ
นักเรียนทุน พสวท. ที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพ มีความรูความสามารถเพิ่มขึ้น
๑๐.๓ ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ ๗๖.๐๐
๑๑. งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ไดรับทั้งหมด
๕๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
รวม (สะสม)
๔๐,๒๓๕,๓๖๔.๓๒ บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๑
๑๘,๓๙๗,๒๗๖.๐๙ บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๒
๘,๙๔๔,๒๘๘.๖๙ บาท

แหลงงบประมาณ ไดรับจัดสรรจากรัฐ ๕๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท

๑๒. ปญหา อุปสรรค
๑๓. แผนที่จะดําเนินการตอไป
พัฒนาและสงเสริมศักยภาพนักเรียนทุน และครูผูสอนนักเรียนทุน พสวท.
๔๒

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๓
๑๒,๘๙๓,๗๙๙.๕๔ บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๔
-

๑๔. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
ผลิตผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สําหรับศึกษา วิจัย ประดิษฐ คิดคน และเผยแพร
ผลงานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่เปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ

๔๓

๑. ชื่อหนวยงาน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
๒. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ ๑ : เดือน ต.ค. ๖๑ - ธ.ค. ๖๑  ไตรมาสที่ ๒ : เดือน ม.ค. ๖๒ - มี.ค. ๖๒
 ไตรมาสที่ ๓ : เดือน เม.ย. ๖๒ - มิ.ย. ๖๒  ไตรมาสที่ ๔ : เดือน ก.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๒
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
๓. ชื่อโครงการ โอลิมปกวิชาการ
๔. ความสอดคลอง (โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ)
๔.๑ ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตรที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ
 ยุทธศาสตรที่ ๒ การผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรมที่สอดคลองกับความตองการ
ของการพัฒนาประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
 ยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางโอกาสทางการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิตอยางทั่วถึงและเทาเทียม
 ยุทธศาสตรที่ ๕ การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
 ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
๔.๒  แผนงานพื้นฐาน
๔.๓  แผนงานยุทธศาสตร
๔.๔ แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและทั่วถึง
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ......................................................................................................)
๕. หลักการและเหตุผล
ความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนหนึ่งในดัชนีชี้วัดความเจริญของแตละประเทศ ซึ่งเกิดจาก
ความรูความสามารถของนักวิทยาศาสตรที่ไดวิจั ยและพัฒ นาเทคโนโลยีที่สรางสรรค และเป นประโยชนตอมนุษยชาติ
การกระตุนใหเยาวชนของชาติสนใจการเรียนรูทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรอยางจริงจัง จึงเปนขั้นตอนสําคัญที่จะนําไปสู
การสรางนักวิทยาศาสตร ผูเปนทรัพยากรบุคคลที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศ ดังนั้นจึงไดจัดใหมีโครงการ
จัดสงผูแทนประเทศไทยไปแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ ซึ่งเริ่มดําเนินการตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๓๒
และเปนโครงการที่ชวยสงเสริมการสรางบรรยากาศการเรียนการสอนคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรไดอยางกวางขวาง
อีกทั้งยังเปนสวนหนึ่งในการผลักดันใหเยาวชนไทยที่มีความตั้งใจศึกษาคณิ ตศาสตรและวิทยาศาสตร ไดมีโอกาสแสดง
ความสามารถเต็มตามศักยภาพของตนเอง นอกจากนี้ ผูแทนประเทศที่ไปเขารวมแขงขันยังมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ
กับผูแทนจากประเทศตาง ๆ ทั่วโลก คณะอาจารยไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนการจัดหลักสูตรและเนื้อหาการสอนวิชาคณิตศาสตร
วิทยาศาสตรในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยนานาประเทศ อันจะเปนการสรางความสัมพั นธที่ดีอยางตอเนื่องถึงอนาคต
ดังนั้น ผูแทนประเทศไทยที่เขารวมการแขงขัน รวมถึงนักเรียนที่ผานกิจกรรมการเรียนการสอนในคายโอลิมปก ณ สสวท.
จะไดรับ โอกาสในการเรียนรูทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และประสบการณ เขารวมแขงขันทางวิชาการในเวทีระดับ โลก
๔๔

และจะเปนกําลังสําคัญสําหรับโรงเรียน ครู อาจารย และเพื่อนนักเรียนดวยกัน รวมทั้งสามารถสอนเพื่อนในสถานศึกษา
ของตน ใหมีความรูความสามารถดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีไดอีกดวย
๖. วัตถุประสงค
๖.๑ เพื่อกระตุนใหเกิดบรรยากาศทางวิชาการ อันจะสงเสริมการเรียนการสอนคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ใหเปนที่
สนใจของเยาวชน ซึ่งจะนําไปสูการปรับปรุงระบบการเรียนการสอน ตลอดจนการวัดผลใหเหมาะสมและมีมาตรฐาน
เทียบเทากับประเทศที่พัฒนาแลว
๖.๒ เพื่อสงเสริมและเปดโอกาสใหเยาวชนไดแสดงความสามารถดานวิชาการและพัฒนาภูมิปญญาของตนใหสูงยิ่ง ๆ ขึ้น
โดยการเขารวมแขงขันกับเยาวชนที่มีความสามารถจากนานาชาติ
๖.๓ เพื่อสงเสริมและสรางสัมพันธไมตรี ความเขาใจ พรอมกับแลกเปลี่ยนประสบการณ ความรู ความคิดเห็นระหวาง
ครูและนักเรียนไทยกับครูและนักเรียนจากนานาชาติ
๗. เปาหมาย
๗.๑ เชิงปริมาณ
(๑) นักเรียนเขาอบรมวิชาการของ สสวท. ไมนอยกวา ๒๐๐ คน
(๒) ผูแทนประเทศไทยเขารวมแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ ๓๕ คน (คณิตศาสตร ๖ คน
คอมพิวเตอร ๔ คน เคมี ๔ คน ชีววิทยา ๔ คน ฟสิกส ๘ คน วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ ๔ คน และดารา
ศาสตรและฟสิกสดาราศาสตร ๕ คน)
(๓) นักเรียนเขารวมกิจกรรมจิตอาสานักเรียนทุนโอลิมปกวิชาการฯ ๑๐๐ คน
(๔) ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากศูนยโรงเรียนโอลิมปกวิชาการ คาย ๑ สอวน. เขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ
สําหรับครูผูสอนวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ๒๐๐ คน
๗.๒ เชิงคุณภาพ
(๑) นักเรียนที่มีความตั้งใจและสนใจศึกษาดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีมากขึ้น
(๒) นักเรียนที่ไดรับคั ดเลือกเป นผูแทนประเทศไทยมีศักยภาพทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
ตามมาตรฐานสากล
(๓) ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผานการอบรมและสามารถจัดการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนามาตรฐานการศึกษาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ใหไดระดับมาตรฐานสากล
(๔) นักเรียนโอลิมปกไดรับแรงบันดาลใจใหสนใจและรักอาชีพในดานวิทยาศาสตรเพิ่มมากขึ้น
๘. ระยะเวลาดําเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
๙. กิจกรรมที่ดําเนินการภายในโครงการ / กิจกรรม
๙.๑ การพัฒนานักเรียนและจัดสงผูแทนประเทศไทยไปแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ

๔๕

๑๐. ผลการดําเนินงาน/ความกาวหนาการดําเนินงาน
๑๐.๑ เชิงปริมาณ
อบรมนักเรียนในโครงการจัดสงผูแทนประเทศไทยไปแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ
ประจําป ๒๕๖๒ และคัดเลือกผูแทนประเทศไทยไปแขงขันคณิตศาสตร คอมพิวเตอร เคมี ชีววิทยา ฟสิกส จํานวน ๒๓ คน
ไปแขงขัน ณ ประเทศตาง ๆ และจัดงานเลี้ยงสงคณะผูแทนประเทศไทยไปแขงขันคณิตศาสตร คอมพิวเตอร เคมี ชีววิทยา
ฟสิกส วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ ดาราศาสตรและฟสิกสดาราศาสตร และภูมิศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ ประจําป
พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒
๑๐.๒ เชิงคุณภาพ
๑๐.๓ ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ ๖๖.๐๐
๑๑. งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ไดรับทั้งหมด
๑๗,๓๘๖,๐๐๐ บาท

แหลงงบประมาณ

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
รวม (สะสม)
๑๓,๗๕๖,๒๐๘.๙๔ บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๑
๒,๕๘๑,๗๒๖.๗๓ บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๒
๒,๖๗๐,๙๘๓.๒๕ บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๓
๘,๕๐๓,๔๙๘.๙๖ บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๔
-

ไดรับจัดสรรจากรัฐ ๑๗,๓๘๖,๐๐๐ บาท

๑๒. ปญหา อุปสรรค
๑๓. แผนที่จะดําเนินการตอไป
จัดกิจกรรมจิตอาสานักเรียนทุนโอลิมปกวิชาการฯ
๑๔. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
เกิดบรรยากาศทางวิชาการ อันจะสงเสริมการเรียนการสอนคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ใหเปนที่สนใจของ
เยาวชน ซึ่งจะนําไปสูการปรับปรุงระบบการเรียนการสอน ตลอดจนการวัดผลใหเหมาะสมและมีมาตรฐานเทียบเทากับ
ประเทศที่พัฒนาแลว

๔๖

๑. ชื่อหนวยงาน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
๒. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ ๑ : เดือน ต.ค. ๖๑ - ธ.ค. ๖๑  ไตรมาสที่ ๒ : เดือน ม.ค. ๖๒ - มี.ค. ๖๒
 ไตรมาสที่ ๓ : เดือน เม.ย. ๖๒ - มิ.ย. ๖๒  ไตรมาสที่ ๔ : เดือน ก.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๒
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
๓. ชื่อโครงการ พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
๔. ความสอดคลอง (โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ)
๔.๑ ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตรที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ
 ยุทธศาสตรที่ ๒ การผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรมที่สอดคลองกับความตองการ
ของการพัฒนาประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
 ยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางโอกาสทางการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิตอยางทั่วถึงและเทาเทียม
 ยุทธศาสตรที่ ๕ การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
 ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
๔.๒  แผนงานพื้นฐาน
๔.๓  แผนงานยุทธศาสตร
๔.๔ แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและทั่วถึง
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ......................................................................................................)
๕. หลักการและเหตุผล
กําลังคนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีเปนสิ่งบงบอกถึงระดับความเจริญของประเทศ การคนหา
และพัฒนาเด็กและเยาวชนผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรใหเต็มตามศักยภาพของแตละบุคคล
ควบคูไปกับการพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีจะทําใหประเทศไทยไดกลุมผูนําทางความคิด
ในการพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีที่เปนประโยชนตอประเทศชาติในเวลาที่รวดเร็ว รวมทั้งเปนการกระตุนใหเด็กและ
เยาวชนทั่วไปเขาใจและเห็นความสําคัญของการคิดคน ประยุกต และพัฒนาองคความรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยีอยางชัดเจน อันเปนผลใหเด็กและเยาวชนทั่วไปเกิดจินตนาการที่สามารถสานตอการพัฒนาในดานดังกลาว
ออกไปอีกระดับหนึ่ง ซึ่งจะทําใหประเทศไทยมีโอกาสและแนวทางกาวสูความเปนเลิศเทียบเทาระดับสากลไดในอนาคต
๖. วัตถุประสงค
๖.๑ เพื่อสรรหาผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
๖.๒ เพื่อสงเสริมนักเรียนผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรได
๖.๓ เพื่อสรางบรรยากาศใหนักเรียนสนใจการเรียนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมากขึ้น
๔๗

๖.๔ เพื่อพัฒนาและขยายผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร สําหรับนักเรียนผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร
๗. เปาหมาย
๗.๑ เชิงปริมาณ
(๑) นักเรียนไดรับการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ๔,๐๐๐ คน
(๒) ครูผูสอนนักเรียนที่มีอัจฉริยภาพดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ๑๒๐ คน
(๓) โรงเรียนศูนยพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร สามารถพัฒนานักเรียนที่มีอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรตามเกณฑมาตรฐานสากล ๓๐ แหง
๗.๒ เชิงคุณภาพ
(๑) นักเรียนที่ไดรับการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานสากล
(๒) ครูสามารถจัดการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนที่มีอัจฉริยภาพดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ตามเกณฑ
มาตรฐานสากล
(๓) โรงเรี ยนศู นย พั ฒ นาอั จฉริ ยภาพทางวิ ทยาศาสตร และคณิ ตศาสตร ที่ เป นที่ ซึ่ งสามารถพั ฒ นานั กเรี ยนที่ มี
อัจฉริยภาพทางวิทยาสาสตรและคณิตศาสตรตามเกณฑมาตรฐานสากล
๘. ระยะเวลาดําเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
๙. กิจกรรมที่ดําเนินการภายในโครงการ / กิจกรรม
๙.๑ การพัฒนาและขยายผลอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร สําหรับเยาวชน
๑๐. ผลการดําเนินงาน/ความกาวหนาการดําเนินงาน
๑๐.๑ เชิงปริมาณ
จัดกิจกรรมคายคณิ ตศาสตรและวิทยาศาสตรใหแกนักเรียนที่ไดรับ เหรียญรางวัลโครงการพัฒ นาอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ ณ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
(สวทช.) และองคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพวช.)
๑๐.๒ เชิงคุณภาพ
นักเรียนไดรบั การพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
๑๐.๓ ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ ๗๕.๐๐
๑๑. งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ไดรับทั้งหมด
๒๗,๔๗๐,๐๐๐ บาท

แหลงงบประมาณ

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
รวม (สะสม)
๒๖,๐๙๔,๔๗๐.๕๑ บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๑
๑๐,๗๗๘,๒๖๐.๕๑ บาท

ไดรับจัดสรรจากรัฐ ๒๗,๔๗๐,๐๐๐ บาท

๑๒. ปญหา อุปสรรค
-

๔๘

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๒
๓,๗๑๘,๑๕๗.๒๙ บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๓
๑๑,๕๙๘,๐๕๒.๗๑ บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๔
-

๑๓. แผนที่จะดําเนินการตอไป
เตรียมการคัดเลือกนักเรียนเขาโครงการฯ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒
๑๔. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
เยาวชนผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ตามเกณฑของ สสวท. มีจํานวน
เพิ่มขึ้น

๔๙

๑. ชื่อหนวยงาน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
๒. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ ๑ : เดือน ต.ค. ๖๑ - ธ.ค. ๖๑  ไตรมาสที่ ๒ : เดือน ม.ค. ๖๒ - มี.ค. ๖๒
 ไตรมาสที่ ๓ : เดือน เม.ย. ๖๒ - มิ.ย. ๖๒  ไตรมาสที่ ๔ : เดือน ก.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๒
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
๓. ชื่อโครงการ ขยายฐานการพัฒนาผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสูแผนการพัฒนากําลังคน
ตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐
๔. ความสอดคลอง (โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ)
๔.๑ ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตรที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ
 ยุทธศาสตรที่ ๒ การผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรมที่สอดคลองกับความตองการ
ของการพัฒนาประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
 ยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางโอกาสทางการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิตอยางทั่วถึงและเทาเทียม
 ยุทธศาสตรที่ ๕ การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
 ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
๔.๒  แผนงานพื้นฐาน
๔.๓  แผนงานยุทธศาสตร
๔.๔ แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและทั่วถึง
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ......................................................................................................)
๕. หลักการและเหตุผล
การดําเนินงานของทุนพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.)
ถือวาเปนตนแบบของการพัฒนาผูมีความสามารถพิเศษ การขยายผลจึงเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหศักยภาพของผูมีความสามารถ
พิเศษทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดมีโอกาสเบงบานอยางทั่วถึง รวมถึงครูผูสอนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ของประเทศไทยไดมีโอกาสพัฒนาความรูความสามารถ สามารถสอนนักเรียนผูมีความสามารถพิเศษใหมีทั้งความสามารถ
ทางวิชาการ และทักษะการคิด การขยายฐานผูมีความสามารถพิเศษเปนสิ่งจําเปนในการสรางฐานกําลังคนสําหรับการ
พัฒนาประเทศ
๖. วัตถุประสงค
๖.๑ เพื่ อกระตุนและสงเสริมให เกิดเวที การแขงขันทางวิชาการและการนําเสนอผลงาน พรอมทั้งเวที ทางวิชาการ
ภายในประเทศใหนักเรียนไดแสดงศักยภาพอยางเต็มความสามารถทุกระดับ
๖.๒ เพื่อสงเสริมและสนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษใหไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ
๕๐

๖.๓ เพื่อพัฒนาและสงเสริมศักยภาพบุคลากรในสถานศึกษา ใหสามารถจัดหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนสําหรับ
ผูมีความสามารถพิเศษตั้งแตระดับมัธยมศึกษาตอนตน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอยางเปนระบบ
๖.๔ เพื่ อพั ฒ นานั กเรีย นที่ มี ศั กยภาพสู ง ให เกิ ดการสงตอ เนื่ องอยางเปน ระบบ ตั้ งแตร ะดับ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต น
สูแผนพัฒนากําลังคนของประเทศในอนาคต
๖.๕ เพื่อขยายฐานการพัฒ นาผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิ ตศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใหครอบคลุมกลุมเปาหมายยิ่งขึ้น
๗. เปาหมาย
๗.๑ เชิงปริมาณ
(๑) นักเรียนที่ ไดรับ การพั ฒ นาศักยภาพและสงเสริมเข ารวมกิจ กรรมทางวิชาการในเวที น านาชาติ และเที ย บ
มาตรฐานนานาชาติ ทั้งในประเทศและตางประเทศ ไมนอยกวา ๓๐๐ คน
(๒) ผูบริหารและครูผูสอนในสถานศึกษาที่จัดทําหองเรียนพิเศษ เขารับการอบรมไมนอยกวา ๒๐๐ คน
๗.๒ เชิงคุณภาพ
(๑) ผูบริหารและครูผูสอนในสถานศึกษาที่จัดทําหองเรียนพิเศษฯ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
(๒) นักเรียนในโครงการที่ไดรับการสงเสริมมีศักยภาพเทียบมาตรฐานสากล
๘. ระยะเวลาดําเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
๙. กิจกรรมที่ดําเนินการภายในโครงการ/กิจกรรม
๙.๑ การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนผูมีความสามารถพิเศษ และครูผูสอนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีของประเทศไทย
๙.๒ การเสริมศักยภาพวิชาการของ สสวท. เพื่อยกระดับการศึกษาดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
๑๐. ผลการดําเนินงาน/ความกาวหนาการดําเนินงาน
๑๐.๑ เชิงปริมาณ
สสวท. รวมกับสมาคมนักเรียนทุนโครงการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(สทวท.) สงคณะผูแทนและนักเรียนไทยเขารวมแขงขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ในการประชุมนานาชาติสําหรับ
นั กวิ ทยาศาสตร รุ นเยาว ครั้ งที่ ๒๖ (International Conference of Young Scientists: ICYS 2019) ณ กรุ งกั วลาลั มเปอร
ประเทศมาเลเซีย โดยผูแทนประเทศไทยไดรับรางวัลจํานวน ๕ รางวัล
๑๐.๒ เชิงคุณภาพ
นักเรียนในโครงการที่ไดรับการสงเสริมมีศักยภาพ
๑๐.๓ ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ ๗๕.๕๐
๑๑. งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ไดรับทั้งหมด
๑๙,๗๑๘,๖๐๐ บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
รวม (สะสม)
๑๖,๔๑๗,๐๙๓.๒๗ บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๑
๒,๔๑๐,๒๔๓.๑๕ บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๒
๒,๒๗๒,๐๔๔.๐๕ บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๓
๑๑,๗๓๔,๘๐๖.๐๗ บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๔
-

แหลงงบประมาณ ไดรับจัดสรรจากรัฐ ๑๑,๒๕๘,๖๐๐ บาท และเงินกองทุนสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๘,๔๖๐,๐๐๐ บาท
๕๑

๑๒. ปญหา อุปสรรค
๑๓. แผนที่จะดําเนินการตอไป
สงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีของ
ประเทศไทย
๑๔. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
ขยายฐานผูมีความสามารถพิเศษเปนสิ่งจําเปนในการสรางฐานกําลังคนสําหรับการพัฒนาประเทศ

๕๒

๑. ชื่อหนวยงาน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
๒. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ ๑ : เดือน ต.ค. ๖๑ - ธ.ค. ๖๑  ไตรมาสที่ ๒ : เดือน ม.ค. ๖๒ - มี.ค. ๖๒
 ไตรมาสที่ ๓ : เดือน เม.ย. ๖๒ - มิ.ย. ๖๒  ไตรมาสที่ ๔ : เดือน ก.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๒
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
๓. ชื่อโครงการ ทุนสนับสนุนการศึกษานักเรียน นักศึกษาและครู เพื่อพัฒนาใหเปนผูมีความสามารถพิเศษดาน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี และตอบสนองตอความตองการของประเทศและหนวยงานที่เกี่ยวของ
๔. ความสอดคลอง (โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ)
๔.๑ ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตรที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ
 ยุทธศาสตรที่ ๒ การผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรมที่สอดคลองกับความตองการ
ของการพัฒนาประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
 ยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางโอกาสทางการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิตอยางทั่วถึงและเทาเทียม
 ยุทธศาสตรที่ ๕ การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
 ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
๔.๒  แผนงานพื้นฐาน
๔.๓  แผนงานยุทธศาสตร
๔.๔ แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและทั่วถึง
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ......................................................................................................)
๕. หลักการและเหตุผล
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนพื้นฐานของการพัฒนาและเปนปจจัยสําคัญในกระบวนการพัฒนาประเทศ ผนวกกับ
การปรับเปลี่ยนกลยุทธของรัฐบาล โดยมุงเนนให “คน” เปนศูนยกลางของการพัฒนา ซึ่งเปนชวงเวลาที่ประเทศไทยอยูใน
ภาวะขาดแคลนบุคลากรทางวิทยาศาสตร นักวิทยาศาสตร/นักวิจัยเปนจํานวนมาก ดังนั้นภาระในการสรางนักวิทยาศาสตร/
นักวิจัย ทั้งดานปริมาณและคุณภาพ จึงเปนความจําเปนและเปนความตองการของประเทศ ซึ่งรัฐบาลไดเล็งเห็นความสําคัญ
ดังกลาวและไดสนับสนุนใหสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ดําเนินโครงการพัฒนาและสงเสริม
ผูมีความสามารถพิเศษทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (พสวท.) ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๒๗ ซึ่ง
โครงการ พสวท. มีเปาหมายมุงเนนการผลิตนักวิทยาศาสตรและนักวิจัยที่มีศักยภาพสูง มีความรูความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อสนองความตองการเรงดวนของประเทศ สําหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ในสาขาที่เปนความตองการของประเทศและสาขาที่ขาดแคลน ซึ่งจะเปนกําลังของประเทศและในการศึกษาวิจัยการประดิษฐ
คิดคนผลงานทางวิทยาศาสตร ตลอดจนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่จะสงผลถึงการเสริมสรางศักยภาพในการแขงขัน
ของประเทศในเวทีโลก ประกอบกับ โครงการโอลิมปกวิชาการ อยูในความรับผิดชอบของ สสวท. โดยในปงบประมาณ ๒๕๔๔
๕๓

เปนตนมา รัฐบาลไดจัดสรรงบประมาณใหเปนทุนการศึกษาแกผูแทนประเทศไทยทุกคน เพื่อไปศึกษาตอตางประเทศใน
สาขาวิชาที่เปนผูแทนประเทศไทย ตั้งแตระดับปริญญาตรีถึงระดับหลังปริญญาเอก และในป พ.ศ. ๒๕๕๓ พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๙ ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตชื่อทุนการศึกษาผูแทนประเทศไทยวา “ทุนโอลิมปกวิชาการ
สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร” ตั้งแตวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๓ เปนตนมา
สําหรับการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหไดรับการพัฒนาอยางเต็มตาม
ศักยภาพ จําเปนตอง มีครูที่มีความรู ความสามารถสูง เพื่อสอนผูมีความสามารถพิเศษเหลานี้ในโครงการตางๆ ทั่วประเทศ
อาทิ เชน โครงการ พสวท. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย โครงการหองเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร เปนตน สสวท. จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร (สควค.) เพื่อผลิตครูสอนวิชาฟสิกส เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร และคอมพิวเตอร ที่มีความรู ความสามารถสูง
เปนผูนําทางวิชาการของโรงเรียน เปนกําลังสําคัญในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนในสาขาวิชาดังกลาว
และเปนสวนหนึ่งของการแกปญหา การขาดแคลนครูสอนวิชาฟสิกส เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตรและคอมพิวเตอร ทั้งใน
ดานคุณภาพและปริมาณนั กเรียน นั กศึกษาและครู เปนทรัพยากรหลักดานวิทยาศาสตร คณิ ตศาสตรและเทคโนโลยี
ที่สามารถจะขับเคลื่อนประเทศไปสูความกาวหนาในดานดังกลาว การใหทุนสนับสนุนการศึกษาเพื่อตอบสนองตอความ
ตองการของประเทศและหนวยงานที่เกี่ยวของ จึงมีบทบาทที่สําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศ เพราะการศึกษาคือ
รากฐานของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ซึ่งจะนําพาประเทศไปสูความเจริญกาวหนาทัดเทียมนานาชาติ
สสวท. จึงดําเนินการใหทุนสนับสนุนการศึกษาแกนกั เรียนและนักศึกษา จํานวน ๓ ประเภท คือ ทุนโครงการ พสวท.
ทุนโครงการโอลิมปกวิชาการ และทุนโครงการ สควค. โดยเนนการสรรหาผูมีศักยภาพเขารวมโครงการ เพื่อพัฒนาใหเปน
ทรัพยากรบุคคลที่มีคาของประเทศในดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี เพื่อศึกษาตอเนื่องอยางเต็มตามศักยภาพ
เปนรายบุคคล และสูอาชีพเปนนักวิทยาศาสตร เปนนักวิจัย และครูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ซึ่งเปนสาขา
สําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศตอไป
๖. วัตถุประสงค
๖.๑ เพื่อสงเสริม สนับสนุนทุนการศึกษา สําหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาโครงการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (พสวท.)
๖.๒ เพื่อสงเสริม สนับสนุนทุนการศึกษา สําหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาโครงการโอลิมปกวิชาการ
๖.๓ เพื่อสงเสริม สนับสนุนทุนการศึกษา สําหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา โครงการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (สควค.)
๗. เปาหมาย
๗.๑ เชิงปริมาณ
(๑) ผูรับทุนพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี (พสวท.) ๑,๘๐๔ คน
(๒) ผูรับทุนโอลิมปกวิชาการสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิ วัฒ นา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
สําหรับผูแทนประเทศไทยที่เขารวมการแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ ๒๕๐ คน
(๓) ผูรับทุนสงเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร (สควค.) ๓๒๕ คน
๕๔

๗.๒ เชิงคุณภาพ
(๑) ผูรับทุนการศึกษาไดรับการพัฒนาและสงเสริมอยางเต็มตามศักยภาพ สามารถสําเร็จการศึกษาไดตามกําหนด
๘. ระยะเวลาดําเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
๙. กิจกรรมที่ดําเนินการภายในโครงการ / กิจกรรม
๙.๑ ทุนการศึกษาสําหรับนักเรียน นักศึกษา และครู เพื่อพัฒนาใหเปนผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยี
๑๐. ผลการดําเนินงาน/ความกาวหนาการดําเนินงาน
๑๐.๑ เชิงปริมาณ
สนั บ สนุ น ทุ น การศึ กษาให ผู มี ค วามสามารถพิ เศษด า นวิ ท ยาศาสตร คณิ ต ศาสตร และเทคโนโลยี ๓๑ คน
ประกอบดวย
(๑) ทุนพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ๒๗ คน
(๒) ทุ น โอลิ ม ป ก วิ ช าการสมเด็ จ พระเจ า พี่ น างเธอ เจ าฟ า กั ล ยาณิ วั ฒ นา กรมหลวงนราธิว าสราชนคริ น ทร
(ทุนโอลิมปกวิชาการ) ๔ คน
๑๐.๒ เชิงคุณภาพ
ผูรับทุนการศึกษาไดรับการพัฒนาและสงเสริมอยางเต็มตามศักยภาพ
๑๐.๓ ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ ๗๔.๐๐
๑๑. งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ไดรับทั้งหมด
๙๓๑,๐๓๕,๖๐๐ บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
รวม (สะสม)
๖๗๓,๕๑๗,๕๙๕.๗๘ บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๑
๕๒๒,๗๑๖,๖๗๐.๑๔ บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๒
๙๔,๓๗๔,๒๗๔.๕๐ บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๓
๕๖,๔๒๖,๖๕๑.๑๔ บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๔
-

แหลงงบประมาณ ไดรับจัดสรรจากรัฐ ๕๑๙,๕๙๑,๙๐๐ บาท และเงินกองทุนสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๔๑๑,๔๔๓,๗๐๐ บาท

๑๒. ปญหา อุปสรรค
๑๓. แผนที่จะดําเนินการตอไป
สนับสนุนทุนการศึกษาใหผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
๑๔. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
สรางนักวิทยาศาสตร นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ซึ่งเปนทรัพยากรที่สําคัญอยางยิ่ง
ตอการพัฒนาประเทศ

๕๕

๑. ชื่อหนวยงาน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
๒. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ ๑ : เดือน ต.ค. ๖๑ - ธ.ค. ๖๑  ไตรมาสที่ ๒ : เดือน ม.ค. ๖๒ - มี.ค. ๖๒
 ไตรมาสที่ ๓ : เดือน เม.ย. ๖๒ - มิ.ย. ๖๒  ไตรมาสที่ ๔ : เดือน ก.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๒
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
๓. ชื่อโครงการ ประชาสัมพันธเชิงรุกเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในการทํางานของ สสวท. และสรางความตระหนักรู
ทางดานวิทยาศาสตร
๔. ความสอดคลอง (โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ)
๔.๑ ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตรที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ
 ยุทธศาสตรที่ ๒ การผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรมที่สอดคลองกับความตองการ
ของการพัฒนาประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
 ยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางโอกาสทางการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิตอยางทั่วถึงและเทาเทียม
 ยุทธศาสตรที่ ๕ การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
 ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
๔.๒  แผนงานพื้นฐาน
๔.๓  แผนงานยุทธศาสตร
๔.๔ แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและทั่วถึง
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ......................................................................................................)
๕. หลักการและเหตุผล
สสวท. เปนองคกรหลักในการวิจัย พัฒนาหลักสูตร สื่อการเรียนรู การประเมิน การพัฒนาครู และสงเสริมการพัฒนา
ผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ซึ่งการดําเนินงานของ สสวท. ความสําคัญตอการ
ผลักดันประเทศไทยเขาสูการเปนประเทศที่สรางฐานรายไดจากนวัตกรรมเปนอยางสูง ดังนั้นจึงเปนความจําเปนที่ สสวท.
จะเปนที่ยอมรับในการเปนผูนําดานการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ตอทั้งผูที่ใชผลผลิตของ สสวท.
และประชาชนในวงกวาง เพื่อสรางความตระหนักรูเกี่ยวกับผลงาน ผลผลิตตางๆ ของ สสวท. รวมทั้งกิจกรรมตาง ๆ ที่ สสวท.
ไดวิจัยและพัฒนาขึ้น และสรางผลกระทบเชิงบวกดานการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีตอเยาวชน
ใหเกิดความสนใจ ใฝรู และตระหนักถึงความสําคัญตอการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี รวมทั้ง
การสรางความผูกพันแบรนดของ สสวท. ของผูรับสื่อ ใหคุนชินกับผลิตภัณฑ บริการและองคความรูที่ สสวท. มีอยู
๖. วัตถุประสงค
๖.๑ เพื่อสรางแรงจูงใจใหเกิดความตระหนักรูในกระบวนการเรียนการสอนทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
ผานกิจกรรมในรูปแบบภาพยนตรวิทยาศาสตรและนิทรรศการ
๕๖

๖.๒ เพื่อจัดทํานิตยสารในรูปแบบสิ่งพิมพและดิจิทัลเผยแพร สงเสริมความรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
ใหแกครู อาจารย นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาและผูสนใจทั่วไป
๖.๓ เพื่อสงเสริมภาพลักษณที่ดีของ สสวท. ในการเปนผูนําการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
ในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน
๖.๔ เพื่อการเขาถึงกลุมเปาหมายของ สสวท. ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และประชาชนทั่วไปในการสราง
การตระหนักรูถึงผลงานในดานตาง ๆ ของ สสวท. อยางทั่วถึง
๖.๕ เพื่อการเขาถึงกลุมเปาหมายของ สสวท. ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และประชาชนทั่วไปในดาน
ขอมูลขาวสารและกิจกรรมตาง ๆ ของ สสวท. อยางถูกตองและทั่วถึง
๖.๖ สรางความผูกพันกับแบรนด ผลิตภัณฑ บริการ และองคความรูตางๆ ของ สสวท. (Brand engagement)
๖.๗ เพื่อสรางภาพลักษณที่ดีของ สสวท. และสรางเสริมเครือขายความรวมมือทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชนภายในประเทศ
และนานาชาติในการสงเสริมการดําเนินงานของ สสวท.
๗. เปาหมาย
๗.๑ เชิงปริมาณ
(๑) สื่อประชาสั มพั นธ ในการส งเสริมภาพลั กษณ สสวท. ในการเป น ผูนํ าดานการเรียนการสอนวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ๑,๕๐๐ ชิ้น
(๒) ผูเขาชมงานเทศกาลภาพยนตรวิทยาศาสตรเพื่อการเรียนรู ครั้งที่ ๑๔ จํานวน ๒๘๐,๐๐๐ คน
(๓) ผูเ ขารวมกิจกรรมในรูปแบบนิทรรศการเผยแพรผลงานของ สสวท. ๓๖,๕๐๐ คน
๗.๒ เชิงคุณภาพ
(๑) การตระหนักรูเกี่ยวกับความสําคัญของการเรียนการสอนวิทยาศาสตรทั้งในและนอกโรงเรียนสูงมากขึ้น
(๒) เยาวชนไทยตระหนักและเห็นคุณคาของการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี และสามารถ
นําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
๘. ระยะเวลาดําเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
๙. กิจกรรมที่ดําเนินการภายในโครงการ / กิจกรรม
๙.๑ การสงเสริมภาพลักษณ สสวท. ในการเปนผูนําดานการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
๙.๒ การสรางความตระหนักและเผยแพรผลงานของ สสวท.
๑๐. ผลการดําเนินงาน/ความกาวหนาการดําเนินงาน
๑๐.๑ เชิงปริมาณ
ดําเนินการจัดทําสื่อประชาสัมพันธเพื่อเปนการสงเสริมภาพลักษณ สสวท. ในการเปนผูนําดานการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีกวา ๗๗๐ ชิ้น
๑๐.๒ เชิงคุณภาพ
ผลงานของ สสวท. ไดรับการเผยแพรและเขาถึงประชาชนทั่วไป
๑๐.๓ ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ ๗๗.๐๐
๕๗

๑๑. งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ไดรับทั้งหมด
๑๗,๒๙๗,๓๐๐ บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
รวม (สะสม)
๙,๙๙๙,๐๗๔.๗๖ บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๑
๗,๑๔๕,๓๕๔.๔๑ บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๒
๑,๒๒๐,๐๓๔.๙๒ บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๓
๑,๖๓๓,๖๘๕.๔๓ บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๔
-

แหลงงบประมาณ ไดรับจัดสรรจากรัฐ ๑๗,๐๙๗,๓๐๐ บาท และเงินกองทุนสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๒๐๐,๐๐๐ บาท

๑๒. ปญหา อุปสรรค
๑๓. แผนที่จะดําเนินการตอไป
ดําเนินการสงเสริมภาพลักษณ สสวท. ในการเปนผูนําดานการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
และสรางความตระหนักและเผยแพรผลงานของ สสวท. ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
๑๔. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
เยาวชนเกิดความสนใจใฝรู และตระหนักถึงความสําคัญตอการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
เทคโนโลยี

๕๘

๑. ชื่อหนวยงาน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
๒. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ ๑ : เดือน ต.ค. ๖๑ - ธ.ค. ๖๑  ไตรมาสที่ ๒ : เดือน ม.ค. ๖๒ - มี.ค. ๖๒
 ไตรมาสที่ ๓ : เดือน เม.ย. ๖๒ - มิ.ย. ๖๒  ไตรมาสที่ ๔ : เดือน ก.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๒
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
๓. ชื่อโครงการ พัฒนาเด็กปฐมวัย (๓-๕ ป) อยางมีคุณภาพ ดวยการจัดประสบการณเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย
๔. ความสอดคลอง (โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ)
๔.๑ ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตรที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ
 ยุทธศาสตรที่ ๒ การผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรมที่สอดคลองกับความตองการ
ของการพัฒนาประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
 ยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางโอกาสทางการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิตอยางทั่วถึงและเทาเทียม
 ยุทธศาสตรที่ ๕ การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
 ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
๔.๒  แผนงานพื้นฐาน
๔.๓  แผนงานยุทธศาสตร
๔.๔ แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและทั่วถึง
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ......................................................................................................)
๕. หลักการและเหตุผล
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๒ ไดมีการกําหนดยุทธศาสตรเกี่ยวกับการเสริมสรางและ
พัฒ นาศั กยภาพทุ น มนุ ษ ย เป น ยุ ท ธศาสตร แรก ซึ่งมีเปาหมายใหคนไทยทุ กกลุมวัย มีทักษะและความรูความสามารถ
ที่เปนฐานในการพัฒนาประเทศ โดยหนึ่งในแนวทางการพัฒนาที่สําคัญที่ไดถูกระบุไว คือ การสงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีการ
พัฒนาทักษะสมอง และทักษะทางสังคมที่เหมาะสม แตอยางไรก็ตามในปจจุบันพบวา ครูปฐมวัยยังตองการการพัฒนา
ศักยภาพในการจัดประสบการณเรียนรู เพื่อสงเสริมทักษะสมองของเด็กปฐมวัยอยางเหมาะสม สถาบันสงเสริมการสอน
วิท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี (สสวท.) ได ทํ า การวิจั ย และพั ฒ นาแนวทางการจั ด ประสบการณ เรีย นรูวิ ท ยาศาสตร
คณิ ต ศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็ ม ศึ กษาในระดั บ ปฐมวัย มาอยางตอ เนื่ อ ง ซึ่ งสามารถส งเสริม การพั ฒ นาการด าน
สติปญญาของเด็กปฐมวัยไดอยางมีประสิทธิภาพ เหมาะสมตามวัย เปนการปูพื้นฐานทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ รวมทั้งเพิ่ม
ศักยภาพในการเรียนรูตลอดชีวิต และปลูกฝงใหเด็กมีเจตคติที่ดีตอวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี อันจะสงผล
ใหเด็กสนใจ ใฝรู และประกอบอาชีพดานนี้ตอไปในอนาคต สสวท. จึงเสนอโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (๓-๕ ป) อยางมี
คุณภาพ ดวยการจัดประสบการณเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย ตามแผน
๕๙

บู ร ณาการการยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาและการเรี ย นรู ต ลอดชี วิ ต โดยเป น การพั ฒ นาครู ป ฐมวั ย ในสั งกั ด สพฐ.
ทั่วประเทศ อยางเปน ระบบผานเครือขายความรวมมือ และระบบการอบรมทางไกล ซึ่ง สสวท. จะจัดใหมีศูนยอบรม
ทางไกลในทุกเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั่วประเทศ จํานวน ๑๘๓ ศูนยการอบรม และอบรมพัฒนาศักยภาพทีม
วิทยากรประจําศูนยอบรมโดยตรง โดยแตละทีมประกอบดวย ศึกษานิเทศกปฐมวัย ๑ คน ผูบริหารสถานศึกษา ๒ คน
และครูปฐมวัย ๔ คนที่มีศักยภาพ ซึ่งเปนตัวแทนจากเขตพื้นที่การศึกษามาทําหนาที่รวมกับ สสวท. ในการดําเนินการจัด
อบรมขยายผลผานระบบทางไกลใหกับผูบริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยจากโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ๑๐ โรงเรียนตอเขตพื้นที่การศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
(สช.) ๕ โรงเรียนตอเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งสิ้น ๒,๗๔๕ โรงเรียน ครูปฐมวัยที่เขารวมในโครงการจะไดรับการอบรม
เชิงปฏิบัติการอยางตอเนื่องอยางนอย ๒ รอบการอบรมตอหนึ่งหลักสูตร โดยแบงเปนการอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักสูตรสะเต็มศึกษาและเทคโนโลยี ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ
จะมีการนิเทศและติดตามผลการประยุกตใชในชั้นเรียนภายในสถานศึกษาทุกรอบของการอบรมโดยผูบริหารสถานศึกษา
รวมทั้ งนํ าผลการดํ าเนิ น งานและป ญ หาอุ ป สรรคต า ง ๆ มาร ว มสะท อ นในการอบรมครั้ งถั ด ไป นอกจากนี้ สสวท.
ยังสนับสนุนเอกสารประกอบหลักสูตร พรอมตัวอยางสื่อการจัดการเรียนรู เพื่อเปนแนวทางในการออกแบบหลักสูตรของ
สถานศึกษา และจัดประสบการณเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัยไดอยางมี
คุณภาพ
๖. วัตถุประสงค
๖.๑ เพื่อพัฒนาทีมวิทยากรทองถิ่นประจําศูนยอบรม ซึ่งประกอบดวย ศึกษานิเทศกปฐมวัย ผูบริหารสถานศึกษา
และครูปฐมวัยที่มีศักยภาพ ทําหนาที่รวมกับ สสวท. ในการดําเนินการจัดอบรมขยายผลใหกับผูบริหารสถานศึกษา
และครูปฐมวัยในเขตพื้นที่การศึกษา
๖.๒ เพื่อพัฒนาครูปฐมวัยจากโรงเรียนในสังกัด สพฐ. และสังกัด สช. ใหมีความรูความเขาใจและสามารถจัดประสบการณ
เรียนรูเทคโนโลยีและสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัยไดอยางมีคุณภาพ
๖.๓ เพื่อสนับสนุนเอกสารแนวทางการจัดการเรียนรูเทคโนโลยีและสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัยใหแกโรงเรียน
ที่จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ในสังกัด สพฐ. และ สช. เพื่อใหครูใชในการออกแบบหลักสูตรของสถานศึกษา
และจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
๖.๔ เพื่อสนับสนุนชุดสื่อการจัดการเรียนรูเทคโนโลยีและสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัยใหแกศูนยการอบรม เพื่อใชใน
การจัดอบรมขยายผลและใหครูปฐมวัยนําไปใชจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
๗. เปาหมาย
๗.๑ เชิงปริมาณ
(๑) ศึกษานิเทศกปฐมวัย ผูบริหารสถานศึกษา และครูปฐมวัยไดรับการพัฒนาการจัดการเรียนรูเทคโนโลยีและ
สะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัยโดยตรงจาก สสวท. เพื่อเปนทีมวิทยากรทองถิ่นประจําศูนยการอบรมไมนอยกวา
๑,๒๐๐ คน

๖๐

(๒) ผูบ ริหารสถานศึกษาจาก ๑๘๓ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั่วประเทศซึ่งประกอบดวย โรงเรียนในสังกัด สพฐ.
๑๐ โรงเรียน/เขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัด สช. ๕ โรงเรียน/เขตพื้นที่การศึกษา ไดรับการอบรม
ขยายผลผานระบบทางไกลที่ศูนยอบรมไมนอยกวา ๒,๗๐๐ คน
(๓) ครูปฐมวัยใน ๒,๗๔๕ โรงเรียนไดรับการอบรมขยายผลผานระบบทางไกลที่ศูนยอบรมไมนอยกวา ๑๘,๐๐๐ คน
๗.๒ เชิงคุณภาพ
(๑) ครูปฐมวัยใน ๒,๗๔๕ โรงเรียนที่ไดรับการอบรมขยายผลผานระบบทางไกลที่ศูนยอบรม มีความรูความเขาใจ
และสามารถจัดประสบการณเรียนรูเทคโนโลยีและสะเต็มศึกษา ในระดับปฐมวัย
๘. ระยะเวลาดําเนินการ
๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
๙. กิจกรรมที่ดําเนินการภายในโครงการ/กิจกรรม
๙.๑ การผลิตชุดเอกสารและสื่อประกอบการอบรม
๙.๒ การอบรมเชิงปฏิบัติการพี่เลี้ยงประจําศูนย
๙.๓ การอบรมโดยระบบทางไกล
๑๐.ผลการดําเนินงาน/ความกาวหนาการดําเนินงาน
๑๐.๑ เชิงปริมาณ
อบรมครูพี่เลี้ยงประจําศูนยการอบรมสมาคมอนุบาล ๖๐ คน และอยูระหวางเตรียมการอบรมทางไกลใหกับ
ผูบริหารและครูปฐมวัย
อบรมขยายผลใหกับผูบริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยในเขตพื้นที่การศึกษา และสนับสนุนชุดสื่อการจัดการ
เรียนรูวิทยาศาสตร ในระดับปฐมวัยแกศูนยการอบรม ๑๘๓ ศูนย รวมทั้งอบรมขยายผลผานระบบทางไกลใหกับผูบริหาร
สถานศึ กษาและครูป ฐมวัย ให มีความรูความเข าใจในการจั ดประสบการณ เรีย นรูในระดับ ปฐมวัย หลักสู ตรเทคโนโลยี
๒๓,๑๑๖ คน และหลักสูตรสะเต็มศึกษา ๒๓,๔๑๒ คน
๑๐.๒ เชิงคุณภาพ
พี่เลี้ยงประจําศูนยการอบรมที่ไดรับการอบรมมีความรู และสามารถทําหนาที่รวมกับ สสวท. ในการดําเนินการจัด
อบรมขยายผลผานระบบทางไกลได และครูที่เขารับการอบรมมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น
๑๐.๓ ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ ๗๙.๐๐
๑๑. งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ไดรับทั้งหมด
๖๕,๖๘๑,๙๐๐ บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
รวม (สะสม)
๖๒,๓๕๖,๗๔๗.๐๙ บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๑
๖,๘๖๐,๗๔๖.๐๙ บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๒
๖๕,๖๖๐.๖๕ บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๓
๕๕,๔๓๐,๓๔๐.๓๕ บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๔
-

แหลงงบประมาณ ไดรับจัดสรรจากรัฐ ๖๐,๑๘๑,๙๐๐ บาท และเงินกองทุนสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๑๒. ปญหา อุปสรรค
๑๓. แผนที่จะดําเนินการตอไป
๖๑

การติดตามและประเมินผลโครงการ
๑๔.ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
ครูปฐมวัยที่ไดรับการอบรมมีความรูความเขาใจในการจัดประสบการณเรียนรูเทคโนโลยีและสะเต็มศึกษาในระดับ
ปฐมวัย และสามารถจัดประสบการณเรียนรูเพื่อสงเสริมพัฒนาการทางสติปญญาและปูพื้นฐานทักษะในศตวรรษที่ ๒๑
ใหกับเด็กปฐมวัยไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางสติปญญาอยางเหมาะสมตามวัยและมีทักษะ
พื้นฐานที่จําเปนในการเรียนรูเทคโนโลยีและสะเต็มศึกษา

๖๒

๑. ชื่อหนวยงาน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
๒. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ ๑ : เดือน ต.ค. ๖๑ - ธ.ค. ๖๑  ไตรมาสที่ ๒ : เดือน ม.ค. ๖๒ - มี.ค. ๖๒
 ไตรมาสที่ ๓ : เดือน เม.ย. ๖๒ - มิ.ย. ๖๒  ไตรมาสที่ ๔ : เดือน ก.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๒
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
๓. ชื่อโครงการ ปรับการเรียนเปลี่ยนวิธีการสอนของครูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
ในทุกจังหวัด และทุกเขตพื้นที่การศึกษาทุกสังกัด
๔. ความสอดคลอง (โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ)
๔.๑ ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ
 ยุทธศาสตรที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ
 ยุทธศาสตรที่ ๒ การผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรมที่สอดคลองกับความตองการ
ของการพัฒนาประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
 ยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางโอกาสทางการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิตอยางทั่วถึงและเทาเทียม
 ยุทธศาสตรที่ ๕ การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
 ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
๔.๒  แผนงานพื้นฐาน
๔.๓  แผนงานยุทธศาสตร
๔.๔ แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและทั่วถึง
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ......................................................................................................)
๕. หลักการและเหตุผล
โครงการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาสูสถานศึกษาโดยการพัฒนาครูผูสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ปงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ ที่ผานมา โดย สสวท ไดดําเนินการพัฒนาครูผูสอนดวยระบบทางไกล
ผานทางสถานีโทรทัศนเพื่อการศึกษา ETV DLTV และ OBEC Channel โดยมี สสวท. เปนวิทยากรหลักใหการอบรมที่ตนทาง
มีครูที่เขารับการอบรมและลงมือปฏิบัติทํากิจกรรม ณ ศูนยการอบรมปลายทาง และมีครูพี่เลี้ยงวิชาการของแตละสังกัด
ประสานและดูแลครูในแตละศูนยของการอบรมอยางเปนระบบ การดําเนินงานครั้งนี้จะตองรวมมือกับทุกภาคสวนเชิงบูรณาการ
โดยแทจริง สสวท. จะเปนแกนหลักของการพัฒนาครู ตามหลักสูตรการอบรมครูสะเต็มศึกษาของ สสวท. ที่ไดรับการรับรอง
จากกระทรวงศึกษาธิการ โดยที่ สสวท. จะใหการสนับสนุนชุดการอบรมสะเต็มศึกษา อันประกอบดวย เอกสารคูมือ เอกสาร
การจัดกิจกรรม สื่อ อุปกรณประกอบการอบรมแกศูนยการอบรมทุกศูนยการอบรมของทุกสังกัด ทั้งสิ้น ๖๒๗ ศูนยการอบรม
ในปงบประมาณ ๒๕๖๒ สสวท. จะพัฒนาหลักสูตรการอบรมสะเต็มศึกษา ที่สามารถสอดแทรกเขาไปกับการเรียน
การสอนในชั้นเรียนปกติของการเรียนการสอนในระดับชั้นเรียน สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ฉบับปรับปรุง จํานวน ๔ ชวงชั้น ตั้งแตระดับประถมศึกษาตอนตน ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
๖๓

และระดั บ มั ธยมศึกษาตอนปลาย การขั บ เคลื่อนสะเต็ มศึ กษาด วยระบบทางไกลในครั้งนี้เป น ป สุ ดทายของการอบรม
ซึ่งจะประสบผลสําเร็จไดอยางดีตองไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอยางจริงจัง และยั่งยืนตอไป
๖. วัตถุประสงค
๖.๑ เพื่อสรางความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของทางการศึกษาดําเนินการเชิงบูรณาการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษา
ใหครอบคลุมทุกเขตพื้นที่การศึกษา ทุกจังหวัด และทุกสังกัด อยางเปนรูปธรรม
๖.๒ เพื่อพัฒนาครูผูสอนสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ใหมีความรูความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในชั้นเรียนไดตรงตามจุดประสงค
๖.๓ เพื่อสงเสริมและสนับสนุนสื่อ อุปกรณ เอกสารการอบรม รวมถึงงบประมาณใหแกโรงเรียนที่เปนศูนยการอบรม
ในแตละสังกัดเพื่อเปนคาอาหารกลางวันและอาหารวาง
๗. เปาหมาย
๗.๑ เชิงปริมาณ
(๑) ครูผูสอนทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ในสังกัด สพฐ. สช. อปท. กศน. และ กทม. เขารับ
การอบรมทางไกลผานดาวเทียม ๗๘,๐๐๐ คน
(๒) ครูพี่เลี้ยงประจําศูนยการอบรมสะเต็มศึกษาไดรับการพัฒนาเชิงรุก ๔,๕๐๐ คน
๗.๒ เชิงคุณภาพ
(๑) ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับการอบรมทางไกลผานดาวเทียมมีความรู ความเขาใจ และความตระหนัก
ในการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษาไดอยางถูกตอง
๘. ระยะเวลาดําเนินการ
๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
๙. กิจกรรมที่ดําเนินการภายในโครงการ / กิจกรรม
๙.๑ การผลิตชุดเอกสารและสื่อประกอบการอบรม
๙.๒ การอบรมเชิงปฏิบัติการพี่เลี้ยงประจําศูนย
๙.๓ การอบรมโดยระบบทางไกล
๑๐.ผลการดําเนินงาน/ความกาวหนาการดําเนินงาน
๑๐.๑ เชิงปริมาณ
สสวท. รวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา
เอกชน (สช.) สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) สํานักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร (กทม.) และสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อบรมครูพี่เลี้ยงสะ
เต็มศึกษา ๔,๙๕๔ คน และอบรมครูผูสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีตามหลักสูตรสะเต็มศึกษาดวยระบบ
ทางไกลทั่วประเทศ ณ โรงเรียนที่เปนศูนยฝกการอบรมของแตละสังกัดรวม ๖๒๗ ศูนยฝกการอบรม จํานวน ๖๕,๔๖๖ คน
เพื่อใหครูไดพัฒนาความรูและความเขาใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษาไดอยางเต็ม
ประสิทธิภาพ

๖๔

๑๐.๒ เชิงคุณภาพ
ครูพี่เลี้ยงประจําศูนยการอบรมที่ไดรับการอบรมทางไกลผานดาวเทียมมีความรู ความเขาใจ และความตระหนัก
ในการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา
๑๐.๓ ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ ๗๘.๐๐
๑๑.งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ไดรับทั้งหมด
๘๑,๗๐๖,๒๐๐ บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
รวม (สะสม)
๘๐,๐๕๗,๖๒๖.๗๑ บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๑
๑๒๑,๘๑๖ บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๒
๗๓,๑๕๗,๖๓๖.๓๑ บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๓
๖,๗๗๘,๑๗๔.๔๐ บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๔
-

แหลงงบประมาณ ไดรับจัดสรรจากรัฐ ๖๗,๗๑๓,๒๐๐ บาท และเงินกองทุนสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๑๓,๙๙๓,๐๐๐ บาท

๑๒. ปญหา อุปสรรค
๑๓. แผนที่จะดําเนินการตอไป
การติดตามและประเมินผลโครงการ
๑๔. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
ครูผูสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีจากโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.) สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) สํานักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร (กทม.) และสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ไดรับการพัฒนา
ใหมีความรู ความเขาใจ และความตระหนักในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงบูรณาการ ที่เนนกระบวนการคิดวิเคราะห
และการแกปญหา ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ซึ่งการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเหลานี้ จะสงผลกระทบตอการ
เรียนของนักเรียน รวมถึงมีการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมดานการเรียนรูของนักเรียนอยางมีนัยสําคัญ
๑๕.ผูรายงาน นางสาววรรณทิพา เทพหลา ตําแหนง เจาหนาที่
โทรศัพท ๐๒-๓๙๒-๔๐๒๑ ตอ ๑๑๐๖
โทรสาร ๐๒-๓๙๒-๓๕๙๕ E–mail : wthep@ipst.ac.th
๑๖.วันที่รายงาน ณ วันที่ ๑๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๖๕

