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 ๒๐๑๒ - ๒๐๑๓ ได จั ดอั น ดั บ การศึ กษา โดยประเทศไทยอยู ในลํ าดั บ ที่ ๘ ในกลุ ม
อาเซียน จึงถือวามีคะแนนต่ําสุด และผลสอบ PISA (การรูเรื่องการอาน การรูเรื่องคณิตศาสตร การรูเรื่องวิทยาศาสตร) ที่
ผานมาประเทศไทยก็มีคะแนนต่ํากวาคาเฉลี่ย OECD สาเหตุสําคัญหนึ่งคือ นักเรียนไทยขาดความสามารถในการคิดวิเคราะห
แกปญหา ขาดทักษะการอาน เขียน เนนแตการทองจําเนื้อหา ขอสอบ ดังนั้น สสวท. จึงไดวิจัยและพัฒนาหลักสูตร สื่อ และ
กระบวนการจัดการเรียนรูที่มีคุณภาพและทั นสมั ยขึ้น เพื่ อเปนเครื่องมื อชวยให นักเรียนสามารถนํ าไปใชในการเรียนและ
พัฒนาสื่ อดิจิทัลและเครื่องมื อสนับสนุนการเรียนรูแบบออนไลน ที่ตอบสนองการเรียนรูทั้งในระบบ นอกระบบ และตาม
๑

อัธยาศัย ที่จะชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองโดยไมจํากัดเวลาและสถานที่ ทําใหการเรียนการสอนทั้งในและนอก
หองเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษาสามารถนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนได
อย างเหมาะสม เสริ มสร างพั ฒนาการของผู เรี ยน พร อมทั้ งจะเป นการช วยยกระดั บคุ ณภาพการศึ กษาด านวิ ทยาศาสตร
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
พัฒนาสื่อและกระบวนการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ซึ่งเนน การคิ ดวิเคราะห แกปญหา และการนํ าไปใชตามหลักสูต รแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ น ฐาน พุ ทธศั กราช ๒๕๕๑
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) มาอยางตอเนื่องตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งยังคงเนนความทันสมัยทางเทคโนโลยี
โดยสอดแทรก AR (Augmented Reality) ที่สามารถแสดงรูปภาพ ๓ มิติเสมือนจริง และ QR (Quick Response) ที่ให
นักเรียนสามารถสืบคนขอมูลเพิ่มเติมไดอยางตรงจุด โดยในปนี้เปนการพัฒนาหนังสือเรียน คูมือครู และสื่อประกอบการเรียนรู
วิชาวิทยาศาสตร วิชาฟสิกส วิชาเคมี วิชาชีววิทยา วิชาโลก ดาราศาสตร และอวกาศ วิชาคณิตศาสตร วิชาการออกแบบ
และเทคโนโลยี และวิชาวิทยาการคํานวณ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ และ ๕ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ และ ๕ สําหรับนําไปใช
ในปการศึกษา ๒๕๖๒ และอยูระหวางพัฒนาหนังสือเรียน คูมือครู และสื่อประกอบการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ และ ๖
และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ และ ๖ สําหรับนําไปใชในปการศึกษา ๒๕๖๓ รวมทั้งสิ้น ๔๕๘ ชิ้นงาน
๒

๑๐.๒ เชิงคุณภาพ
สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีที่จัดทํามีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ซึ่งเนนการคิดวิเคราะห แกปญหา และการนําไปใช ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
๑๐.๓ ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ ๑๐๐
๑๑.งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ไดรับทั้งหมด

ผลการใชจาย
งบประมาณ
รวม (สะสม)

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๑

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๒

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๓

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๔

๕๑,๐๓๑,๐๐๐ บาท

๔๙,๒๙๔,๐๖๑.๑๐ บาท

๘,๕๕๐,๗๒๕.๓๐ บาท

๑๐,๑๙๙,๘๗๒.๙๘ บาท

๑๐,๒๕๗,๓๔๐.๔๗ บาท

๒๐,๒๘๖,๑๒๒.๓๕ บาท

แหลงงบประมาณ ไดรับจัดสรรจากรัฐ ๔๙,๘๘๑,๐๐๐ บาท และเงินกองทุนสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๑,๑๕๐,๐๐๐ บาท

๑๒. ปญหา อุปสรรค
๑๓. แผนที่จะดําเนินการตอไป
พัฒนาสื่อและกระบวนการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ และ ๖
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ และ ๖ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน 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
๖.๓ เพื่อจัดตั้งศูนยประสานงาน 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
ดําเนินการลงนามบันทึกความรวมมือ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็นกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
ภายในประเทศ ประกอบดวย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี โดยมีสารัตถะในบันทึกความรวมมือดําเนินการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น เพื่อพัฒนา
บุคลากรดานวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีที่มีทักษะความเชี่ยวชาญสูงในการสรางและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย
อุตสาหกรรมเปาหมายตามยุทธศาสตรของประเทศ พรอมรวมกันดําเนินการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการผลิตวิศวกรนักปฏิบัติ พัฒนาบุคลากร
ทั้งฝายบริหารและฝายวิชาการของสถาบันไทยโคเซ็น สนับสนุนสงเสริมงานดานวิชาการ งานวิจัย และเผยแพรเทคโนโลยีตาง ๆ และเรื่องอืน่ ๆ
ที่เกี่ยวของกับวัตถุประสงคของบันทึกความรวมมือหรือตามที่ทั้งสี่ฝา ยเห็นชอบรวมกัน ซึ่งสถาบันโคเซ็นแหงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง (โคเซ็น สจล. หรือ KOSEN Kmitl) ไดดําเนินการรับนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒ เรียบรอยแลว สําหรับสถาบัน
โคเซ็นแหงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (KOSEN KMUTT) อยูระหวางการเตรียมดําเนินการเพื่อเปดรับนักศึกษา ในปการศึกษา ๒๕๖๓

๑๐.๒ เชิงคุณภาพ
หลักสูตร Thai KOSEN ที่พัฒนามีคุณภาพ และศูนยประสานงานสถาบัน Thai KOSEN ที่มีระบบการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ
๑๐.๓ ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ ๑๐๐
๑๑. งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ไดรับทั้งหมด

ผลการใชจาย
งบประมาณ
รวม (สะสม)

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๑

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๒

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๓

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๔

๓,๐๘๕,๔๐๐ บาท

๒,๗๙๒,๖๖๗.๓๕ บาท

๙๖๐,๔๙๒.๐๑ บาท

๑,๐๘๑,๒๘๖ บาท

๒๙๔,๒๖๐.๓๔ บาท

๔๕๖,๖๒๙ บาท

แหลงงบประมาณ ไดรับจัดสรรจากรัฐ ๓,๐๘๕,๔๐๐ บาท

๑๒. ปญหา อุปสรรค
๑๓. แผนที่จะดําเนินการตอไป
จัดตั้งศูนย KOSEN Education Center (KEC)
๑๔. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
สรางวิศวกรนักปฏิบัติ สําหรับตอบโจทยอุตสาหกรรมของประเทศ

๖

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
พัฒนาหลักสูตรโปรแกรมเสริมเขมขน วิชาฟสิกส เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร หลักสูตรโปรแกรมเสริมวิชา
เทคนิคปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร ๑ และ ๒ หลักสูตรโปรแกรมเสริมวิชาระเบียบวิธีวิจัยและโครงงาน ๑ โดยใช
Community Service สําหรับนักเรียนและครู เอกสารวิชาการสําหรับการเผยแพรเพื่อสงเสริมการคิดวิเคราะหใหกับนักเรียน
เพื่อสงเสริมศักยภาพผูมีความสามารถพิเศษใหไดรับความรูทางดานวิชาการที่เขมขน พัฒนาทางดานทักษะการคิดและ
ความคิดสรางสรรค เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแกปญหาในสถานการณที่ไมคุนเคย หรือสถานการณใหม อันเปนจุดเริ่มตน
ของการพัฒนานวัตกรรม นอกจากนี้หลักสูตรสําหรับผูมีความสามารถพิเศษเนนไปที่การปลูกฝงคุณลักษณะของความเปน
นักวิทยาศาสตรที่ดีและการเปนผูมีจิตสาธารณะ เพื่อใหผูมีความสามารถพิเศษเขาใจศักยภาพของตนเอง เห็นคุณคาของ
ตนเอง และนําคุณคาในตนเองมาเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศตอไปในอนาคต
๑๐.๒ เชิงคุณภาพ
หลักสูตรโปรแกรมเสริมเปนองคความรูที่มีประโยชนตอการศึกษาและการวิจัย
๑๐.๓ ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ ๑๐๐
๑๑. งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ไดรับทั้งหมด

ผลการใชจาย
งบประมาณ
รวม (สะสม)

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๑

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๒

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๓

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๔

๔,๘๗๙,๙๐๐ บาท

๕,๐๒๐,๗๒๐.๒๕ บาท

๖๘๐,๑๘๐ บาท

๘๕๒,๗๘๑.๖๒ บาท

๑,๗๑๒,๒๗๓.๒๑ บาท

๑,๗๗๕,๔๘๕.๔๒ บาท

แหลงงบประมาณ ไดรับจัดสรรจากรัฐ ๕,๐๙๔,๙๐๐ บาท

๑๒. ปญหา อุปสรรค
๑๓. แผนที่จะดําเนินการตอไป
พัฒนาหลักสูตรโปรแกรมเสริมเขมขนผานระบบออนไลน (หลักสูตร SAT)

๘

๑๔. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
นักเรียนทุน พสวท. ครูผูสอนนักเรียนทุน พสวท. และนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษไดรับการสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพทางวิชาการและทักษะการคิดวิเคราะห ผานหลักสูตร สสวท.

๙

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 ๒๐๑๘ และ PISA ๒๐๒๑ รวมกับ OECD
๖.๒ เพื่อเสนอแนะนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศจากผลการประเมิน PISA
๖.๓ เพื่อพัฒนาขอสอบวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรเขาคลังขอสอบของระบบการสอบออนไลน
๖.๔ เพื่อพัฒนาเครื่องมือสําหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
๑๐

๗. เปาหมาย
๗.๑ เชิงปริมาณ
(๑) รายงานผลการสอบเบื้องตนของ PISA ๒๐๑๘ ภายในประเทศ ๑ ชุด
(๒) รางขอสอบวิชาคณิตศาสตรและแบบสอบถาม (นักเรียนและโรงเรียน) PISA ๒๐๒๑ 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
ดําเนินการประเมินการรูเรื่อง (Literacy) ดานการอาน คณิตศาสตร และวิทยาศาสตรของนักเรียนไทยเทียบกับ
นานาชาติ (PISA) โดยไดเอกสาร Focus ประเด็ นจาก PISA ๑๒ ฉบั บ เผยแพรประจําทุ กเดือน เพื่อให ขอมู ลประเด็ น
ที่นาสนใจเกี่ยวกับการประเมินผลของ PISA ซึ่งผูสนใจสามารถอานและดาวนโหลดเอกสารอิเล็กทรอนิกสไดที่เว็บไซต
๑๑

http://pisathailand.ipst.ac.th/focus และดําเนินการเก็บขอมูลการประเมิน PISA ๒๐๑๘ รอบการวิจัยหลัก (Main Study)
จากกลุมตัวอยาง ๘,๖๘๓ คน ใน ๒๙๑ โรงเรียน และจัดทําขอมูลผลการสอบเบื้องตนดานการอาน คณิตศาสตร วิทยาศาสตร
และสมรรถนะการอยูในสังคมโลก พรอมสงผลการสอบใหแกโรงเรียนกลุมตัวอยาง รวมทั้งจัดทํารายงานสรุปขอมูลเบื้องตน
โครงการ PISA ๒๐๑๘ และจัดทํ ากรอบการประเมิ นสําหรับ การทดสอบทางการศึกษาระดั บชาติขั้น พื้ นฐาน (O-NET)
ปการศึกษา ๒๕๖๒ วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖
รวม ๖ ชุด และจัดทําตนฉบับขอสอบเพื่อเตรียมจัดสงใหสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.) วิชาวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ ระดับชั้นละ ๒ ชุด รวม ๑๒ ชุด
๑๐.๒ เชิงคุณภาพ
(๑) เอกสารมีขอเสนอแนะที่ มีคุณภาพสามารถนํ าไปใชในการพั ฒนาขอเสนอเชิงนโยบายและเชิงปฏิบั ติการดาน
การจัดการเรียนการสอนใหกับหนวยงานและบุคลากรที่เกี่ยวของสําหรับใชเปนกรอบทิศทางและแนวทางในการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่องและมีคุณภาพซึ่งสงผลตอการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน
(๒) กรอบการประเมิ นสํ าหรั บ การทดสอบทางการศึ กษาระดั บชาติ ขั้ นพื้ นฐาน (O-NET) วิ ชาวิ ทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร ซึ่งเปนตัวชี้วัดพื้นฐานที่นักเรียนจําเปนตองรู และเครื่องมือประเมินฯ มีคุณภาพตรงตามกรอบการประเมิน
๑๐.๓ ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ ๑๐๐
๑๑. งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ไดรับทั้งหมด

ผลการใชจาย
งบประมาณ
รวม (สะสม)

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๑

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๒

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๓

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๔

๑๐,๖๑๐,๐๐๐ บาท

๑๐,๕๕๗,๙๐๒.๐๒ บาท

๓,๙๔๙,๒๗๒.๙๘ บาท

๘๙๒,๘๕๒.๑๓ บาท

๑,๑๒๕,๔๔๘.๕๙ บาท

๔,๕๙๐,๓๒๘.๓๒ บาท

แหลงงบประมาณ ไดรับจัดสรรจากรัฐ ๑๐,๖๑๐,๐๐๐ บาท

๑๒. ปญหา อุปสรรค
๑๓. แผนที่จะดําเนินการตอไป
จัดทํารายงานผลการสอบเบื้องตนของ PISA ๒๐๑๘ ภายในประเทศ
๑๔. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
๑๔.๑ หนวยงานและบุคลากรทางการศึกษาสามารถนําผลการประเมินและขอเสนอแนะเชิงนโยบายไปใชเปนแนวทาง
ในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพซึ่งสงผลตอคุณภาพของผูเรียนตอไป
๑๔.๒ ไดเครื่องมือวัดสําหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ที่มีคุณภาพ เพื่อนําไปใชในการประเมินผลการเรียนรูของนักเรียน และนําผลการทดสอบไปใชในการปรับปรุง
คุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนตอไป

๑๒

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
๑๓

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
พัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัยติดตามการใชหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ระดับประถมศึกษา ๒ ชุด
และตนฉบับเครื่องมือที่ใชในการวิจัยติดตามการใชหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษา ๒ ชุด
รวมทั้งเครื่องมือสําหรับการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเชิงประเมิน ๑ ชุด และแบบตรวจสอบรายการสําหรับการประเมิน ๑ ชุด
สําหรับวิจัยติดตามการใชหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ขณะนี้ไดรายงานความกาวหนา
การวิจัยติดตามการใชหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๖๑ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรและจัดทํา
รายงานฉบับสมบูรณในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๑๐.๒ เชิงคุณภาพ
เครื่องมือสําหรับการวิจัยและติดตามการใชหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) วิชาวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตรผานการวิจัยและหาคุณภาพทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สามารถนําไปใชเปนเครื่องมือในการกํากับ
ติดตามการใชหลักสูตรของสถานศึกษา
๑๐.๓ ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ ๑๐๐

๑๔

๑๑. งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ไดรับทั้งหมด

ผลการใชจาย
งบประมาณ
รวม (สะสม)

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๑

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๒

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๓

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๔

๑,๗๒๐,๐๐๐ บาท

๑,๗๒๐,๐๐๐ บาท

๐ บาท

๑,๐๘๓,๐๐๐ บาท

๐ บาท

๖๓๗,๐๐๐ บาท

แหลงงบประมาณ ไดรบั จัดสรรจากรัฐ ๑,๗๒๐,๐๐๐ บาท

๑๒. ปญหา อุปสรรค
๑๓. แผนที่จะดําเนินการตอไป
จัดทํารายงานผลการวิจัยติดตามการใชหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
๑๔. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
ไดสารสนเทศเกี่ยวกับจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนาในการนําหลักสูตรฉบับปรับปรุงไปใชในโรงเรียนทั่วประเทศ
และสามารถนําหลักสูตรและแบบเรียนมาปรับใหมีคุณภาพเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและนักเรียนไทย ซึ่งจะสงผล
ตอการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนตอไป

๑๕

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 และกระบวนการจัดการ
เรียนรูของ 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
๑๖

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
พัฒนาระบบฐานขอมูลเครือขายโรงเรียน บุคลากรทางการศึกษา มหาวิทยาลัย ศูนยประสานงานและหนวยงาน
ทางการศึกษา เพื่อขยายการใหบริการหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูของ สสวท. ที่จะเปนประโยชนตอการ
บริหารจัดการขอมูลเครือขาย การใหบริการดานหลักสูตร สื่อ และการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
ของ สสวท. ไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะสงผลตอการยกระดับคุณภาพและพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน และพัฒนา
ระบบฐานขอมูลฯ ตอใหมีประสิทธิภาพพรอมใชงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และพัฒนาเครือขายความรวมมือกับ
หนวยงานเครือขาย ๒ เครือขาย ประกอบดวย (๑) เครือขายมหาวิทยาลัยโครงการ GLOBE ๑๓ แหง เปนความรวมมือ
เกี่ยวกับการสงเสริมงานวิจัย GLOBE ระหวางมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงและโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
๑๗

เทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท. และ (๒) เครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แหง เกี่ยวกับรูปแบบการประเมินผลตาม
แนวทาง PISA การจัดการเรียนรูในรายวิชาวิทยาการคํานวณ (Computing science) และสะเต็มศึกษาตามแนวทาง สสวท.
รวมทั้งจัดประกวดโครงงานดีเดนสะเต็มศึกษา สสวท. ประจําป ๒๕๖๒ เพื่อสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของครูและ
นักเรียนในการนําความรูและทักษะทางวิทยาศาสตรคณิตศาสตร และเทคโนโลยีไปใชในการแกปญหาในสถานการณ
จริง ผานกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยโดยมีโครงงานสะเต็มศึกษาที่ไดรับรางวัลรวม ๒๔ รางวัล ประกอบดวย
ระดับประถมศึกษา ๘ รางวัล ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ๘ รางวัล และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๘ รางวัล
๑๐.๒ เชิงคุณภาพ
โครงงานดีเดนสะเต็มศึกษาที่ผานการประกวดรอบชิงชนะเลิศมีคุณภาพและสามารถนําไปเผยแพรเปนตัวอยางได
๑๐.๓ ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ ๙๑.๓๓
๑๑.งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ไดรับทั้งหมด
๔,๔๒๓,๕๐๐ บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
รวม (สะสม)
๔,๔๐๒,๙๗๙.๘๖ บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๑
๒๒๑,๘๔๕ บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๒
๕๒๐,๔๙๐.๓๐ บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๓
๑,๐๖๕,๘๔๕.๒๔ บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๔
๒,๕๙๔,๗๙๙.๓๒ บาท

แหลงงบประมาณ ไดรับจัดสรรจากรัฐ ๔,๔๒๓,๕๐๐ บาท

๑๒. ปญหา อุปสรรค
มีการปรับรายละเอียดของการพัฒนาระบบฐานขอมูลเครือขายโรงเรียน บุคลากรทางการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศูนยประสานงานและหนวยงานทางการศึกษา ทําใหการดําเนินงานไมเปนไปตามแผน
๑๓. แผนที่จะดําเนินการตอไป
จัดทําฐานขอมูลการจัดการเครือขายโรงเรียน บุคลากรทางการศึกษา มหาวิทยาลัย ศูนยประสานงาน และหนวยงาน
ทางการศึกษา
๑๔. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
สามารถสืบคนขอมูลตาง ๆ อาทิ บุคลากรทางศึกษาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีดวยระบบฐานขอมูล
เครือขาย เพื่อนําไปใชในการวิเคราะหผลสําหรับงานการพัฒนาครูได

๑๘

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
๑๙

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
จัดทําหลักสูตรสําหรับการพัฒนาครูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี จํานวน ๘ หลักสูตร และพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี จํานวน ๑,๘๖๐ คน ประกอบดวย ครูผูสอนวิชา
วิทยาการคํานวณ ๒๒๒ คน ครูผูสอนวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ๑๑๙ คน ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับการ
พัฒนาเปนวิทยากรดานการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีที่สงเสริมทักษะการคิดและแกปญหา
๑๑๒ คน วิ ท ยากรแกนนํ าวิ ช าวิ ท ยาศาสตร โ ลกและอวกาศ ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ๕๘ คน ครู ผู ส อนวิ ช า
วิทยาศาสตรโลก และอวกาศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนเครือขาย ฯ สสวท. และโรงเรียน
อื่น ๆ ๓๑๓ คน รวมทั้งผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนระดับประถมศึกษาตอนตนจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ของทุกสังกัดจาก ๓๕๐ โรงเรียน ๑,๐๓๖ คน เพื่อสรางความรูความเขาใจมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดวิชาวิทยาการ
คํ านวณ สามารถจั ด การเรี ย นรู ที่ ส อดคล อ งกั บ ตั ว ชี้ วัด ในภาคการศึ ก ษาที่ ๒ ป ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๒ ได เต็ ม ศั ก ยภาพ
ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการที่เรงขับเคลื่อนการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคํานวณและโคดดิ้งในโรงเรียนทุกระดับ
อยางเปนรูปธรรม
๑๐.๒ เชิงคุณภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับการพัฒนามีความรูความเขาใจมากขึ้น
๑๐.๓ ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ ๑๐๐
๑๑. งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ไดรับทั้งหมด
๒๐,๗๒๗,๐๐๐ บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณรวม
(สะสม)
๑๕,๘๑๒,๐๘๘.๗๔ 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
๕,๙๗๖,๔๙๓.๐๖ บาท

แหลงงบประมาณ ไดรับจัดสรรจากรัฐ ๑๔,๖๙๕,๐๐๐ บาท และเงินกองทุนสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๖,๐๓๒,๐๐๐ บาท
๒๐

๑๒. ปญหา อุปสรรค
๑๓. แผนที่จะดําเนินการตอไป
อบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
๑๔. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
กระตุนให สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิ ตศาสตร และเทคโนโลยี ในแนวทางของ สสวท.
ตามหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการใหเปนไปอยางถูกตอง ชัดเจน มีประสิทธิภาพ โดยมีวิทยากรแกนนํา สสวท.
เปนตนแบบในการจัดการเรียนรูและใหความรูแกครูในทองถิ่น

๒๑

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 อุปกรณ ประกอบการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร และเพื่อให
สัมฤทธิ์ผลการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนโครงการพระราชดําริสูงขึ้น เพื่อเปนตนแบบที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนรู
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรใหกับนักเรียน และไดพัฒนาความรู ความสามารถ สติปญญา ทัดเทียมโรงเรียนทั่วไปของประเทศ
๖. วัตถุประสงค
๖.๑ เพื่อพัฒนาครูในโรงเรียนในโครงการพระราชดําริฯ ใหมีศักยภาพในการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
๖.๒ เพื่อพัฒนาครูของโรงเรียนวังไกลกังวลและโรงเรียนในพื้นที่ใกลเคียงใหมีศักยภาพในการจัดการเรียนรูกลุมสาระ
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
๖.๓ เพื่อสนับสนุนทรัพยากรที่จําเปนตอการจัดการเรียนรูแกโรงเรียนโครงการพระราชดําริ
๒๒

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 กลเคียงในการจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
๙.๓ การพัฒนาครูแกนนําและบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยเพื่อการจัดการเรียนรูตามแนวโครงการพระราชดําริ
บานนักวิทยาศาสตรนอยและแนวทางสะเต็มศึกษา
๑๐.ผลการดําเนินงาน/ความกาวหนาการดําเนินงาน
๑๐.๑ เชิงปริมาณ
พัฒนาครูผูสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนโครงการพระราชดําริ
รวม ๑๔,๕๑๖ คน ประกอบดวย ครูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ประถมศึกษาปที่ ๒
มัธยมศึกษาปที่ ๑ และมัธยมศึ กษาป ที่ ๔ จํานวน ๔๔๗ คน ครูในโรงเรียนวังไกลกังวล ระดั บประถมศึกษา ๑๙ คน
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เปนวิทยากรเครือขายทองถิ่น จากโรงเรียนในพื้นที่ ๕ จังหวัด ภาคใต (นราธิวาส ปตตานี
ยะลา สงขลา และสตูล) เปนผูตรวจโครงงานบานนักวิทยาศาสตรนอย ๕๐ คน และครูปฐมวัยในโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย
ไดรับการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานผานระบบทางไกล ๑๔,๐๐๐ คน
๑๐.๒ เชิงคุณภาพ
ครูในโรงเรียนในโครงการพระราชดําริฯ และโรงเรียนวังไกลกังวลที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพมีความรูความเขาใจ
และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหกบั นักเรียน
๑๐.๓ ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ ๑๐๐

๒๓

๑๑. งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ไดรับทั้งหมด

ผลการใชจาย
งบประมาณ
รวม (สะสม)

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๑

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๒

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๓

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๔

๘,๗๑๔,๐๐๐ บาท

๘,๗๐๘,๖๗๘.๘๓ บาท

๓,๖๖๑,๙๘๓.๑๖ บาท

๙๗๕,๑๘๔.๓๘ บาท

๑,๔๓๕,๔๓๔.๕๔ บาท

๒,๖๓๖,๐๗๖.๗๕ บาท

แหลงงบประมาณ ไดรับจัดสรรจากรัฐ ๘,๔๔๕,๙๕๐ บาท และเงินกองทุนสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๒๖๘,๐๕๐ บาท

๑๒. ปญหา อุปสรรค
๑๓. แผนที่จะดําเนินการตอไป
พั ฒ นาครู ผู ส อนในโรงเรี ยนวังไกลกั งวลและโรงเรีย นในพื้น ที่ใกลเคีย งในการจัดการเรีย นรูดานวิท ยาศาสตร
คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
๑๔. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
นักเรียนปฐมวัยที่อยูในโรงเรียนของครูปฐมวัยที่ไดรับการพัฒนามีความเขาใจและไดเรียนรูวิทยาศาสตรและสะเต็มศึกษา
ผานกิจกรรมบานนักวิทยาศาสตรนอย และครูที่ไดรับการอบรมสามารถนํากิจกรรมไปจัดการเรียนการสอนใหแกนักเรียน
รวมทั้ งเพิ่ มความเทาเทียมใหแกนักเรียนด อยโอกาสที่ อยูห างไกลสามารถเรียนรู เขาถึงสื่ อการเรียนรูที่ดีและมี คุณภาพ
ที่ผลิตจาก สสวท.

๒๔

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 จุบั นซึ่ 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

๒๕

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 ๓๕ 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
๒๖

๑๐. ผลการดําเนินงาน/ความกาวหนาการดําเนินงาน
๑๐.๑ เชิงปริมาณ
พั ฒ นาครูวิ ทยาศาสตร คณิ ต ศาสตรและเทคโนโลยี ตามแนวทาง สสวท. และสะเต็ มศึ กษาได รั บ การพั ฒ นา
๒๘,๓๔๑ คน ซึ่งประกอบดวย ครูผูชวยโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาทองถิ่นที่สอนวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
ชวงชั้นที่ ๑ – ๔ จํานวน ๑,๐๐๕ คน ครูผูสอนวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีและวิชาวิทยาการคํานวณ ไดรับการพัฒนา
ผานระบบออนไลน จํานวน ๒๗,๓๓๖ คน (วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี จํานวน ๗,๘๘๙ คน วิชาวิทยาการคํานวณ
๑๙,๔๔๗ คน) และคัดเลือกและมอบรางวัลครูดีเดนสะเต็มศึกษา (Thailand STEM Education Teacher Awards) เพื่อ
สงเสริมและกระตุนใหครูพัฒนาการจัดการเรียนรูอยางตอเนื่อง เชิดชูเกียรติครู และเผยแพรผลงานซึ่งเปนแบบอยางที่ดี
ดานการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษาใหแกครูผูสอนทั่วประเทศไดใชเปนแนวทางในการสรางสรรคงานดานการ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ๒๑ รางวัล
๑๐.๒ เชิงคุณภาพ
ครูผูสอนทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีที่ไดรับการอบรม มีความรู ความเขาใจ และความตระหนัก
ในการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษาไดอยางถูกตอง
๑๐.๓ ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ ๑๐๐
๑๑. งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ไดรับทั้งหมด

ผลการใชจาย
งบประมาณ
รวม (สะสม)

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๑

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๒

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๓

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๔

๘,๑๘๙,๕๐๐ บาท

๘,๑๗๓,๙๒๓.๑๗ บาท

๕,๒๐๓,๗๐๘.๖๓ บาท

๑,๕๗๓,๒๔๔.๔๐ บาท

๕๖๕,๔๔๗.๕๗ บาท

๘๓๑,๕๒๒.๕๗ บาท

แหลงงบประมาณ ไดรับจัดสรรจากรัฐ ๘,๑๘๙,๕๐๐ บาท

๑๒. ปญหา อุปสรรค
๑๓. แผนที่จะดําเนินการตอไป
อบรมครูผูสอนวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีและคัดเลือกครูดีเดน STEM Education
๑๔. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับการพัฒนาสามารถจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
ไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนไปตามหลักสูตร

๒๗

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

๒๘

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) ตนแบบเครือขายการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน
สสวท. ๓ ตนแบบ
(๔) 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
๑๐. ผลการดําเนินงาน/ความกาวหนาการดําเนินงาน
๑๐.๑ เชิงปริมาณ
๒๙

คัดเลือกโรงเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาเขารวมโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท. เพื่อลดความเหลื่อมล้ําของโอกาสในการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและกระจาย
โอกาสการศึกษาที่มีคุณภาพใหทั่วถึง ทุกอําเภอ ทั่วประเทศ มุงยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอําเภอดานวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ตั้งแตระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของทุกสังกัด โดยเนน
การจัดการเรียนรูกลุมสาระวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีที่ไดคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานของ สสวท. ๑,๔๘๐
โรงเรียน แบงเปน โรงเรียนคุณภาพรุนที่ ๑ จํานวน ๗๓๐ โรงเรียน โรงเรียนคุณภาพรุนที่ ๒ จํานวน ๗๕๐ โรงเรียน (จัดทํา
MOU แล ว ๕๐๑ โรงเรี ยน อยู ระหว างดํ าเนิ นการประสานทํ า MOU ๒๔๙ โรงเรี ยน) และอบรมครู ผู ส อนวิ ท ยาศาสตร
คณิตศาสตร และเทคโนโลยีในโรงเรียนคุณภาพ ตามหลักสูตรสะเต็มศึกษาดวยระบบทางไกล ๑๔,๐๔๒ คน เพื่อใหครูได
พั ฒ นาความรู แ ละความเข า ใจในการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู เ ชิ ง บู ร ณาการตามแนวทางสะเต็ ม ศึ ก ษาได อ ย า งเต็ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพ รวมทั้ งร ว มมื อ กั บ หน ว ยงานที่ เกี่ ย วข อ งในการดํ าเนิ น งานพั ฒ นาศั ก ยภาพเยาวชนด านวิท ยาศาสตร
คณิ ตศาสตร และเทคโนโลยี ในการวิจัยและพั ฒ นาโรงเรียนคุณ ภาพดานวิทยาศาสตร คณิ ตศาสตรและเทคโนโลยี ตาม
มาตรฐาน สสวท. (โรงเรียนคุณภาพ SMT ตามมาตรฐาน สสวท.) ใน ๓ จังหวัดนํารอง ไดแก จังหวัดอยุธยา (๙ โรงเรียน)
จังหวัดประจวบคีรีขันธ (๘ โรงเรียน) และจังหวัดหนองคาย (๑๕ โรงเรียน) ใหสอดรับกับบริบทและความตองการของจังหวัด
เพื่อใหโรงเรียนมีคุณภาพไดมาตรฐานเทียบเคียงกับโรงเรียนชั้นนําและนักเรียนมีโอกาสเขาถึงโรงเรียนคุณภาพในทองถิ่น
ของตน ตลอดจนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ ซึ่งจะสงผลตอการยกระดับคุณภาพและพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน มีผล
การประเมินทางดานการศึกษาทั้งในระดับชาติและนานาชาติสูงขึ้นอยางตอเนื่อง และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในโรงเรียนคุณภาพดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. (๓ จังหวัดนํารอง) รวม ๑,๓๖๑ คน
๑๐.๒ เชิงคุณภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเขาใจดานหลักสูตร การจัดการเรียนรู และการวัดและประเมินผลดีขึ้น
๑๐.๓ ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ ๑๐๐
๑๑. งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ไดรับทั้งหมด

ผลการใชจาย
งบประมาณ
รวม (สะสม)

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๑

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๒

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๓

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๔

๒๓,๒๙๐,๔๐๐ บาท

๒๒,๖๓๒,๕๖๒.๐๒ บาท

๑,๖๖๘,๒๙๕.๔๗ บาท

๑๐,๖๐๙,๐๓๖ บาท

๕,๓๖๖,๑๒๐.๓๓ บาท

๔,๙๘๙,๑๑๐.๒๒ บาท

แหลงงบประมาณ ไดรับจัดสรรจากรัฐ ๒๒,๓๘๔,๐๐๐ 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
๓๐

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
๓๑

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
๗.๒ เชิงคุณภาพ
(๑) นักเรียนที่เขารวมโครงการสามารถทํางานวิจัยตามแนวทาง สสวท.
(๒) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรูความเขาใจในการดําเนินกิจกรรมนอกหองเรียนรวมถึงงานวิจัยตาม
แนวทาง สสวท. โดยสามารถนําไปขยายผล และถายทอดใหกับนักเรียนและนักศึกษา
(๓) นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เขารวมโครงการไดแลกเปลี่ยนความรู และประสบการณในการใช
สื่ อและการทํ า งานวิ จั ย และนํ าองค ความรูที่ ได ไปศึ กษาและวิจัย ในระดั บ ที่ ลึก และกวางมากขึ้น ซึ่งเป น
แนวทางในการพัฒนาการศึกษาในประเทศไทย
๘. ระยะเวลาดําเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
๙. กิจกรรมที่ดําเนินการภายในโครงการ/กิจกรรม
๙.๑ การสงเสริมและสนับสนุนจัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ตามแนวทาง สสวท.

๓๒

๑๐. ผลการดําเนินงาน/ความกาวหนาการดําเนินงาน
๑๐.๑ เชิงปริมาณ
รวมมือกับมหาวิทยาลัยเครือขาย GLOBE ในการขยายผลการเรียนการสอนทางดานสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ
เพื่อสรางเครือขายความรวมมือทางดานวิชาการของโครงการ GLOBE ประเทศไทยในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
และพัฒนาความรูความสามารถของนักเรียนในการทํางานวิจัยวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ตามแนวทางสะเต็มศึกษา โดยสนับสนุน
งบประมาณใหแกมหาวิทยาลัยเครือขาย GLOBE เพื่อดําเนินงานในการขยายผลการเรียนรูทางดานสิ่งแวดลอมอยางเปน
ระบบ ๑๓ หนวยงาน และพัฒนานักเรียน ๘,๑๐๘ คนและครู ๑,๑๐๖ คน ผานกิจกรรมตาง ๆ ประกอบดวย การสงเสริม
การทํางานวิจัยวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมและนวัตกรรมในการอนุรักษทรัพยากรน้ําประจําป ๒๕๖๒ การอบรมการเรียนรู
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและการสรางความตระหนักในการเรียนรูวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม การสงเสริมและสนับสนุน
งานวิจัยดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยเครือขายตามแนวทาง สสวท. และการอบรมหลักสูตร
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมสําหรับครูหองเรียนพิเศษ
๑๐.๒ เชิงคุณภาพ
นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เขารวมโครงการไดแลกเปลี่ยนความรู และประสบการณในการใชสื่อ
และการทํางานวิจัย และนําองคความรูที่ไดไปศึกษาและวิจัยในระดับที่ลึกและกวางมากขึ้น
๑๐.๓ ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ ๑๐๐
๑๑. งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ไดรับทั้งหมด

ผลการใชจาย
งบประมาณ
รวม (สะสม)

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๑

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๒

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๓

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๔

๖,๒๔๒,๐๐๐ บาท

๖,๒๔๐,๒๐๐.๐๐ บาท

๒,๑๐๗,๒๘๐.๙๐ บาท

๓๔๑,๗๕๗.๑๔ บาท

๒,๗๘๙,๗๖๔.๐๕ บาท

๑,๐๐๑,๓๙๗.๙๑ บาท

แหลงงบประมาณ ไดรับจัดสรรจากรัฐ ๖,๒๔๒,๐๐๐ บาท

๑๒. ปญหา อุปสรรค
๑๓.แผนที่จะดําเนินการตอไป
สงเสริมและสนับสนุนจัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ตามแนวทาง สสวท. ใหกับครูและ
นักเรียนผานกิจกรรมตาง ๆ
๑๔. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
๑๔.๑ ครูและนักเรียนที่เขารวมโครงการมีความรูความสามารถในการทํางานวิจัยวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมตามแนวทาง สสวท.
๑๔.๒ นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เขารวมโครงการฯ ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู และประสบการณ
ในการทํางานวิจัย ซึ่งจะนําองคความรูที่ไดไปสูการศึกษาคนควาวิจัยในระดับที่ลึกและกวางมากขึ้น ซึ่งเปน
แนวทางหนึง่ ที่จะชวยพัฒนาการศึกษาในประเทศไทย
๑๔.๓ นักเรียนและครูที่เขารวมโครงการเกิดการเรียนรูวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม และสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใช
ในชีวิตประจําวัน ตลอดจนเกิดความตระหนักในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นไดอยางแทจริงและยั่งยืน

๓๓

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
๓๔

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
พัฒนาศูนยเรียนรูดิจิทัลระดับชาติดานวิทยาศาสตร คณิ ตศาสตร และเทคโนโลยี สสวท. (IPST Learning Space)
ประกอบดวย ๕ ระบบหลัก คือ (๑) ระบบอบรมครู (๒) ระบบการสอบออนไลน (๓) ระบบคลังความรู SciMath (๔) ระบบ
การเรียนรูรวมกัน และ (๕) ระบบสํานักพิมพอิเล็กทรอนิกส ใหเปนแหลงเรียนรูออนไลนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
เทคโนโลยี โดยรวบรวมสื่อการเรียนรูที่มีมาตรฐาน คัดกรองคุณภาพและความถูกตองโดยผูเชี่ยวชาญ และสอดคลองกับ
หลักสูตรในโรงเรียนไวอยางครบครัน เพื่อใหนักเรียน ครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูปกครอง และบุคคลทั่วไปสามารถเขาถึง แบงปน
และเรียนรูไดจากทุกที่ ในทุกเวลา ผานเว็บไซต http://learningspace.ipst.ac.th โดยมีผูเขาใชงานกวา ๑๒.๓๗ ลานราย
๑๐.๒ เชิงคุณภาพ
ผูเขาใชงานสามารถเรียนรูดวยตนเอง โดยสื่อตาง ๆ ที่เผยแพรในศูนยเรียนรูดิจิทัลฯ ซึ่งเปนสื่อที่สงเสริมทักษะ
การคนหาและประยุกตใชขอมูล ทักษะการคิดวิเคราะหและคิดอยางสรางสรรค
๓๕

๑๐.๓ ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ ๑๐๐
๑๑. งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ไดรับทั้งหมด
๘,๗๔๑,๒๐๐ บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
รวม (สะสม)
๘,๗๐๘,๒๗๖.๑๑ 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
๑,๕๗๘,๖๖๔.๐๐

แหลงงบประมาณ ไดรับจัดสรรจากรัฐ ๘,๗๔๑,๒๐๐ 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

๓๖

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
๓๗

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
๓๘

๑๐. ผลการดําเนินงาน/ความกาวหนาการดําเนินงาน
๑๐.๑ เชิงปริมาณ
พัฒนากรอบการประเมินสําหรับการทดสอบคัดเลือกนักเรียนระดับอุดมศึกษาวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ๑ ชุด
และจัดทําขอสอบที่ใชในการสอบคัดเลือกนักเรียนเขามหาวิทยาลัยที่สอดคลองกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเนน
การคิดวิเคราะห การแกปญหา กระตุนใหเกิดและใชความคิดสรางสรรคตามแนวทาง สสวท. ซึ่งเปนขอสอบที่แสดงถึง
สมรรถนะต าง ๆ ด าน Science & Mathematic Literacy ได แ ก การเชื่ อ มโยงความรู (Integration) การคิ ด อย า งมี
วิจารณญาณ (Critical thinking) และการสื่อสาร (Communication) รวม ๗ ฉบั บ ประกอบดวย วิชาฟสิกส วิชาเคมี
วิชาชีววิทยา วิชาโลก ดาราศาสตรและอวกาศ วิชาคณิ ตศาสตร วิชาละ ๑ ฉบับ และวิชา Science & Mathematics
Literacy ๒ ฉบับ
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 ๑๐๐
๑๑. งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ไดรับทั้งหมด
๘๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ผลการใชจาย
งบประมาณ
รวม(สะสม)
๘๒๗,๒๕๑.๕๗ บาท

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๑
๕๔๒,๓๑๖.๕๗ บาท

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๒
๐

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๓
๕๘,๙๔๑.๐๐ บาท

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๔
๒๒๕,๙๙๔.๐๐ บาท

แหลงงบประมาณ ไดรับจัดสรรจากรัฐ ๘๓๐๖,๐๐๐ บาท

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

๓๙

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 เมื่อวันที่ 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
๔๐

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 คณิตศาสตร
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) 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. 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
พั ฒ นาศั กยภาพด านการจั ดการเรีย นรูวิทยาศาสตร คณิ ตศาสตร เทคโนโลยี และภาษาอังกฤษรวมกับ ศูน ย
มหาวิทยาลัยในโครงการ สควค. ใหแกผูรับทุนโครงการ สควค. ๒๗๘ คน
๑๐.๒ เชิงคุณภาพ
ผูรับทุนโครงการ สควค. มีศักยภาพดานการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี สามารถใช
ภาษาอังกฤษในการคนควาหาความรูและชวยในการศึกษาได
๑๐.๓ ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ ๑๐๐

๔๑

๑๑. งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ไดรับทั้งหมด

ผลการใชจาย
งบประมาณ
รวม (สะสม)

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๑

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๒

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๓

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๔

๑๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๑๗,๔๘๓,๙๓๓.๙๕ บาท

๒,๕๔๔,๙๐๕.๓๖ บาท

๑,๘๖๔,๘๓๐.๖๘ บาท

๖,๐๑๘,๔๙๕.๗๓ บาท

๗,๐๕๕,๗๐๒.๑๘ บาท

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

๔๒

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 หนว 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
๔๓

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
คัดเลือกผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเขารับทุนโครงการ พสวท. ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒
จํานวน ๘๖ คน และพัฒนาศักยภาพนักเรียนผานกิจกรรมตาง ๆ ไดแก อบรมโปรแกรมเสริมสําหรับนักเรียนทุน พสวท.
ระดับมัธยมศึกษา เขารวมคายวิทยาศาสตรภาคฤดูรอน ระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา เขารวมกิจกรรมวิชาการ
ตางประเทศนั กเรี ย นทุ น ระดั บ มั ธยมศึ กษา เข าร วมประชุ มสั มมนาหรือฝกงานในหนว ยงาน เขารวมประชุ มวิช าการ
วิทยาศาสตร คณิ ตศาสตร และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษา เขารวมประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่ อ
เยาวชน ครั้งที่ ๑๔ อบรมภาษาอังกฤษ และเขารวมงานขับเคลื่อนงานบัณฑิต พสวท. สูสาธารณชน รวมทั้งสนับสนุน
งบประมาณใหศูนย พสวท. จัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนา ๑,๓๖๕ คน
๑๐.๒ เชิงคุณภาพ
นักเรียนทุน พสวท. ที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพ มีความรูความสามารถเพิ่มขึ้น
๑๐.๓ ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ ๑๐๐

๔๔

๑๑. งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ไดรับทั้งหมด
๕๖,๓๕๐,๐๐๐ บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
รวม (สะสม)
๕๕,๙๕๗,๘๒๒.๓๒ บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๑
๑๘,๓๙๗,๒๗๖.๐๙ บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๒
๘,๙๔๔,๒๘๘.๖๙ บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๓
๑๒,๘๙๓,๗๙๙.๕๔ บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๔
๑๕,๗๒๒,๔๕๘.๐๐ บาท

แหลงงบประมาณ ไดรับจัดสรรจากรัฐ ๕๓,๖๖๙,๐๐๐ บาท และเงินกองทุนสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๒,๖๘๑,๐๐๐ บาท

๑๒. ปญหา อุปสรรค
๑๓. แผนที่จะดําเนินการตอไป
พัฒนาและสงเสริมศักยภาพนักเรียนทุน และครูผูสอนนักเรียนทุน พสวท.
๑๔. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
ผลิตผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สําหรับศึกษา วิจัย ประดิษฐ คิดคน และเผยแพร
ผลงานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่เปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ

๔๕

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
๔๖

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 คณิ ตศาสตร 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

๔๗

๑๐. ผลการดําเนินงาน/ความกาวหนาการดําเนินงาน
๑๐.๑ เชิงปริมาณ
อบรมนักเรียนในโครงการจัดสงผูแทนประเทศไทยไปแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ
ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๙๗ คน คัดเลือกและจัดสงผูแทนประเทศไทย ๓๕ คน เขารวมการแขงขันฟสิกสโอลิมปก
ระดับทวีปเอเชีย จํานวน ๘ คน โดยผูแทนประเทศไทยไดรับรางวัลเกียรติคุณประกาศ ๖ คน และคัดเลือกเปนผูแทน
ประเทศไทยไปแข งขั น คณิ ต ศาสตร วิ ท ยาศาสตร โอลิ ม ป ก ระหว างประเทศใน ๗ วิ ช า ประกอบด ว ย คณิ ต ศาสตร
คอมพิวเตอร เคมี ชีววิทยา ฟสิกส วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ และดาราศาสตรและฟสิกสดาราศาสตร จํานวน ๓๒ คน
โดยมีนักเรียนที่ไดรับรางวัลในการแขงขัน ดังนี้
นักเรียนที่ไดรับรางวัล (คน)
รวม
เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
คณิตศาสตร
๓
๓
๖
คอมพิวเตอร
๑
๒
๓
เคมี
๑
๓
๔
ชีววิทยา
๑
๒
๑
๔
ฟสิกส
๑
๓
๑
๕
วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ
๒
๑
๓
ดาราศาสตรและฟสิกสดาราศาสตร
๓
๒
๕
รวม
๖
๑๗
๗
๓๐
สาขาวิชา

และจัดกิจกรรมจิตอาสานักเรียนทุนโอลิมปกวิชาการฯ “คายพี่โอลิมปกสอนนอง” รวมกับ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต ๑ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ จํานวน ๑๐๐ คน จากโรงเรียนใน
เครือขายที่อยูในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต ๑ จํานวน ๑๐ โรงเรียน รวมทั้งพัฒนาครูผูสอนวิชา
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษาในศูนยโรงเรียนขยายผล สอวน ใหมีความรูความสามารถเปนวิทยากร
อบรมนั กเรีย นที่ เข ารว มค ายอบรมเพื่ อคั ดเลือกนักเรีย นเปน ผูแทนประเทศ ไทยไปแขงขัน คณิ ตศาสตร วิทยาศาสตร
โอลิมปกระหวางประเทศ ใน ๕ สาขาวิชา ไดแก คณิตศาสตร คอมพิวเตอร เคมี ชีววิทยา และฟสิกส จํานวน ๒๗๔ คน
๑๐.๒ เชิงคุณภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผานการอบรมและสามารถจัดการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ทางวิ ทยาศาสตร คณิ ตศาสตร และเทคโนโลยี เพื่ อพั ฒนามาตรฐานการศึ กษาวิทยาศาสตร และคณิ ตศาสตร ให ได ร ะดั บ
มาตรฐานสากล และนักเรียนไดรับแรงบันดาลใจใหสนใจและรักอาชีพในดานวิทยาศาสตรเพิ่มมากขึ้น
๑๐.๓ ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ ๑๐๐
๑๑.งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ไดรับทั้งหมด
๒๐,๑๐๑,๒๐๐.๐๐ บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
รวม (สะสม)
๑๙,๑๖๙,๑๖๐.๙๗ 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
๕,๔๑๒,๙๕๒.๐๓ บาท

แหลงงบประมาณ ไดรับจัดสรรจากรัฐ ๑๘,๓๘๓,๗๐๐ บาท และเงินกองทุนสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๑,๗๑๗,๕๐๐ บาท
๔๘

๑๒. ปญหา อุปสรรค
๑๓. แผนที่จะดําเนินการตอไป
อบรมนักเรียนและจัดสงผูแทนประเทศไทยไปแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ และ
พัฒนาครูผูสอนวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษาในศูนยโรงเรียนขยายผล สอวน.
๑๔. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
เกิดบรรยากาศทางวิชาการ อันจะสงเสริมการเรียนการสอนคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ใหเปนที่สนใจของ
เยาวชน ซึ่งจะนําไปสูการปรับปรุงระบบการเรียนการสอน ตลอดจนการวัดผลใหเหมาะสมและมีมาตรฐานเทียบเทากับ
ประเทศที่พัฒนาแลว

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 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
๕๐

๖.๔ เพื่อพัฒนาและขยายผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร สําหรับนักเรียนผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร
๗. เปาหมาย
๗.๑ เชิงปริมาณ
(๑) นักเรียนไดรับการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ๔,๐๐๐ คน
(๒) ครูผูสอนนักเรียนที่มีอัจฉริยภาพดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ๑๒๐ คน
๗.๒ เชิงคุณภาพ
(๑) นักเรียนที่ไดรับการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานสากล
(๒) ครูสามารถจัดการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนที่มีอัจฉริยภาพดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ตามเกณฑ
มาตรฐานสากล
๘. ระยะเวลาดําเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
๙. กิจกรรมที่ดําเนินการภายในโครงการ / กิจกรรม
๙.๑ การพัฒนาและขยายผลอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร สําหรับเยาวชน
๑๐. ผลการดําเนินงาน/ความกาวหนาการดําเนินงาน
๑๐.๑ เชิงปริมาณ
คั ด เลื อ กนั ก เรี ย นที่ มี ค วามสามารถทางวิ ท ยาศาสตร แ ละคณิ ต ศาสตร ระดั บ ประถมศึ ก ษาป ที่ ๓ และ ๖
เขาโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ รอบที่ ๑ จํานวน ๔,๕๙๔ คน
จากนักเรียนทั่วประเทศที่สมัครสอบ ๑๗๙,๘๑๙ คน นักเรียนที่ไดรับการคัดเลือกจะไดรับเกียรติบัตรและหนังสืออานเสริม
ความรูจาก สสวท. เพื่อพัฒนาศักยภาพและสรางแรงบันดาลใจใหกับนักเรียน และคัดเลือกนักเรียนเขาโครงการฯ รอบที่ ๒
จํ า นวน ๔๐๕ คน จากจํ า นวนนั ก เรี ย นที่ ได รั บ การคั ด เลื อ ก รอบที่ ๑ เข า รั บ เหรี ย ญรางวั ล และร ว มกิ จ กรรมค า ย
วิทยาศาสตรและคายคณิตศาสตร
จํานวนนักเรียนที่ไดรับเหรียญรางวัล
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
วิชา/ระดับชั้น

นักเรียนที่สมัครสอบ
เขาโครงการ (คน)

วิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
วิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
คณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
คณิตศาสตร ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๖
รวม

๑๙,๖๗๗
๗๐,๗๘๖
๒๐,๔๔๐
๖๘,๙๑๖
๑๗๙,๘๑๙

นักเรียนที่ไดรับ
คัดเลือก
เขาโครงการ (คน)
๑,๐๔๐
๑,๒๗๗
๑,๑๑๗
๑,๑๖๐
๔,๕๙๔

นักเรียนที่ไดรับเหรียญรางวัล (คน)
เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
๑๔
๑๕
๑๕
๑๗
๖๑

๓๓
๓๔
๓๖
๓๗
๑๔๐

๕๓
๕๑
๕๒
๔๘
๒๐๔

รวม
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๓
๑๐๒
๔๐๕

และพัฒนาครูผูสอนวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร จากศูนยพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
สสวท. ระดับประถมศึกษา ไดรับการพัฒนาเรื่อง “การใชกิจกรรม และสื่อการเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร”
เพื่อใหครูสามารถนํากิจกรรมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรไปใชสงเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตรได
อยางมีศักยภาพและกระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีมากขึ้น ๑๒๐ คน
๕๑

๑๐.๒ เชิงคุณภาพ
นักเรียนไดรบั การพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
๑๐.๓ ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ ๑๐๐
๑๑.งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ไดรับทั้งหมด

ผลการใชจาย
งบประมาณ
รวม (สะสม)

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๑

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๒

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๓

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๔

๓๐,๐๕๓,๖๐๐ บาท

๒๙,๗๔๖,๕๕๒.๙๒ บาท

๑๐,๗๗๘,๒๖๐.๕๑ บาท

๓,๗๑๘,๑๕๗.๒๙ บาท

๑๑,๕๙๘,๐๕๒.๗๑ บาท

๓,๖๕๒,๐๘๒.๔๑ บาท

แหลงงบประมาณ

ไดรับจัดสรรจากรัฐ ๓๐,๐๕๓,๖๐๐ บาท

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

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 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
๕๓

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
อบรมนักเรียนในการจัดทําโจทยการแขงขันฟสิกสสัประยุทธ ๓๓๔ คน และคัดเลือกและจัดสงผูแทนประเทศไทย
เขารวมแขงขันการแขงขันฟสิกสสัประยุทธระดับนานาชาติ (IYPT 2019) ครั้งที่ ๓๒ ณ สาธารณรัฐโปแลนด ๕ คน โดย
ผูแทนประเทศไทยไดรับรางวัลเหรียญทองแดง ไดลําดับที่ ๑๑ จาก ๓๔ ประเทศที่เขารวมการแขงขัน และรวมกับสมาคม
นักเรียนทุนโครงการพัฒ นาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สทวท.) และคัดเลือก
ผูแทนประเทศไทยนํ าโครงงานวิทยาศาสตรเข าประกวดในการประชุมนานาชาตินั กวิ ทยาศาสตรรุ น เยาว ครั้งที่ ๒๖
(26 th International Conference of Young Scientists : ICYS 2019) จํ า นวน ๖ คน โดยผู แ ทนประเทศไทยได รับ
รางวัล ๑ เหรียญทอง ๑ เหรียญเงิน ๑ เหรียญทองแดง ๒ รางวัลโปสเตอรยอดเยี่ยม และ ๑ รางวัลเขารวมประกวดโครงงาน
รวมทั้งพัฒนาครูผูสอนนักเรียนหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน (สพฐ.) ไดรับ การพั ฒ นาหลักสูตรเทคนิคปฏิ บัติการพื้ น ฐานทางวิท ยาศาสตร ๑
(ชีววิทยา และเคมี) หลักสูตรเทคนิคปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร ๒ (ฟสิกส และคอมพิวเตอร) และคณิตศาสตร
จํานวน ๙๘๓ คน เพื่ อกระตุ น ทั กษะปฏิ บั ติการทางวิทยาศาสตร ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ทักษะการคิด
๕๔

วิเคราะห และนําไปสูการจัดการเรียนรูอยางมีความหมาย รวมทั้งสามารถสรางกิจกรรมและแผนการจัดการเรียนรูเชิง
บูรณาการ เพื่อสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได
๑๐.๒ เชิงคุณภาพ
นั กเรี ยนและครูผู ส อนนั กเรีย นห องเรีย นพิเศษวิทยาศาสตร คณิ ตศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีศักยภาพเพิ่มขึ้น
๑๐.๓ ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ ๑๐๐
๑๑. งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ไดรับทั้งหมด

ผลการใชจาย
งบประมาณ
รวม (สะสม)

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๑

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๒

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๓

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๔

๒๒,๐๕๒,๒๐๐ บาท

๒๑,๕๖๕,๑๙๕.๔๑ บาท

๒,๔๑๐,๒๔๓.๑๕ บาท

๒,๒๗๒,๐๔๔.๐๕ บาท

๑๑,๗๓๔,๘๐๖.๐๗ บาท

๕,๑๔๘,๑๐๒.๑๔ บาท

แหลงงบประมาณ ไดรับจัดสรรจากรัฐ ๑๒,๘๓๕,๗๐๐ บาท และเงินกองทุนสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๙,๒๑๖,๕๐๐ บาท

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

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 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
๕๖

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 คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
ที่สามารถจะขับเคลื่อนประเทศไปสูความกาวหนาในดานดังกลาว การใหทุนสนับสนุนการศึกษาเพื่อตอบสนองตอความ
ตองการของประเทศและหนวยงานที่เกี่ยวของ จึงมีบทบาทที่สําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศ เพราะการศึกษาคือ
รากฐานของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ซึ่งจะนําพาประเทศไปสูความเจริญกาวหนาทัดเทียมนานาชาติ
สสวท. จึงดําเนินการใหทุนสนับสนุนการศึกษาแกนักเรียนและนักศึกษา 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
๕๗

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
สนับสนุนทุนการศึกษาแกนักเรียนและนักศึกษา 3 ประเภท เพื่อพัฒนาใหเปนทรัพยากรบุคคลที่มีคาของประเทศ
ในดานวิทยาศาสตร คณิ ตศาสตร และเทคโนโลยี และเพื่อศึกษาตอเนื่องอยางเต็มตามศักยภาพ เปนรายบุคคล และสู
อาชีพเปนนักวิทยาศาสตร เปนนักวิจัย และครูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ซึ่งเปนสาขาสําคัญอยางยิ่งตอ
การพัฒนาประเทศตอไป รวม ๒,๑๗๙ คน ประกอบดวย
(1) ทุนพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ๑,๖๕๖ คน
(2) ทุนสงเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (ทุน สควค.) ๓๐๖ คน
(3) ทุนโอลิมปกวิชาการสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
(ทุนโอลิมปกวิชาการ) ๒๑๗ คน
๑๐.๒ เชิงคุณภาพ
ผูรับทุนการศึกษาไดรับการพัฒนาและสงเสริมอยางเต็มตามศักยภาพ
๑๐.๓ ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ ๑๐๐
๑๑. งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ไดรับทั้งหมด

ผลการใชจาย
งบประมาณ
รวม (สะสม)

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๑

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๒

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๓

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๔

๙๐๕,๒๘๘,๐๐๐ บาท

๙๐๒,๕๗๙,๙๓๘.๗๖ บาท

๕๒๒,๗๑๖,๖๗๐.๑๔ บาท

๙๔,๓๗๔,๒๗๔.๕๐ บาท

๕๖,๔๒๖,๖๕๑.๑๔ บาท

๒๒๙,๐๖๒,๓๔๒.๙๘ บาท

แหลงงบประมาณ ไดรับจัดสรรจากรัฐ ๕๑๙,๕๙๑,๙๐๐ บาท และเงินกองทุนสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๓๘๕,๖๙๖,๑๐๐ บาท

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

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 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
๕๙

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) สื่อประชาสัมพั นธ ในการส งเสริมภาพลั กษณ สสวท. ในการเป น ผูนําดานการเรียนการสอนวิทยาศาสตร
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
จัดทํ าสื่อประชาสัมพั นธ ข าวสารเกี่ ยวกับผลงานของ สสวท. ผ านสื่ อทุ กรูปแบบเพื่ อสงเสริมภาพลั กษณ สสวท.
ในการเปนผูนําดานการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิ ตศาสตร และเทคโนโลยี ไดแก VDO/Facebook Live Content
สื่อสารวิทยาศาสตร เพื่อเผยแพรผลงานของ สสวท. Booklet สื่อสารวิทยาศาสตร ขาวเพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของ
สสวท. ขาวสําหรับเผยแพรผานชองทางโทรทัศน/ตัววิ่งโทรทัศน เนื้อหาขาวสําหรับเผยแพรผานชองทางวิทยุและออนไลน
บทความเผยแพรเกี่ยวกับวิทยาการคํานวณผานสื่อมวลชน บทความงานวิจัยดานการสื่อสารวิทยาศาสตรเปนภาษาอังกฤษ
บทความเพื่อเผยแพรผลงานของ สสวท. สื่อ Infographic กวา ๒,๐๐๐ ชิ้น และจัดงานเทศกาลภาพยนตรวิทยาศาสตร
๖๐

เพื่อการเรียนรู ครั้งที่ ๑๔ ภายใตหัวขอ “การปฏิวัติทางอาหาร” (The Food Revolution) มีภาพยนตรวิทยาศาสตรชั้นดี
จากนานาชาติ ๒๑ เรื่อง จาก ๘ ประเทศ โดยมีครู นักเรียน และผูสนใจเขาชมภาพยนตรวิทยาศาสตรตลอดทั้งเทศกาล
กวา ๕๐๐,๐๐๐ คน รวมทั้งจัดแสดงนิทรรศการรวมกับหนวยงานตาง ๆ เพื่อเปนการกระตุนการเรียนรูทางดานวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ผานกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งกระบวนการคิดวิเคราะหการหาคําตอบจากการสืบเสาะคนหา
การเรียนรูจากการที่ไดปฏิบัติจริง ซึ่งจะสรางแรงบันดาลใจใหกับนักเรียนและผูเขาชมนิทรรศการ ไดแก งานเวิลดไดแด็ค
เอเชีย 2018 (Worlddidac Asia 2018) งานมหกรรมการบินและอวกาศ งานแขงขันโอลิมปกหุนยนตระดับนานาชาติ งาน
ฉลองวันเด็กแหงชาติประจําป 2562 งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก งานแถลง
นโยบายดานการศึกษาเพื่ อพั ฒ นาคนสู ศตวรรษที่ ๒๑ (Coding Project) งานสัป ดาห วิทยาศาสตรแห งชาติ ประจํ าป
๒๕๖๒ งานมหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ประจําป ๒๕๖๒ เปนตน โดยมีผูเขารวมงานกวา ๑๕๐,๐๐๐ คน
๑๐.๒ เชิงคุณภาพ
ผลงานของ สสวท. ไดรับการเผยแพรและเขาถึงประชาชนทั่วไป
๑๐.๓ ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ ๑๐๐
๑๑. งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ไดรับทั้งหมด
๑๗,๑๘๔,๗๐๐ บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
รวม (สะสม)
๑๗,๑๑๔,๖๗๑.๓๙ 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
๗,๑๑๕,๕๙๖.๖๓ บาท

แหลงงบประมาณ ไดรับจัดสรรจากรัฐ ๑๖,๙๘๔,๗๐๐ 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

๖๑

๑. ชื่ออหนวยงาน 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
๖๒

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

๖๓

(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
อบรมศึกษานิเทศกปฐมวัย ผูบริหารสถานศึกษา และครูปฐมวัยใหไดรับความรูความเขาใจในหลักสูตรการจัด
ประสบการณการเรียนรูบูรณาการเทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย รวมถึงทราบแนวทางในการจัดการอบรม
เชิงปฏิบัติการ ณ ศูนยอบรมปลายทาง สามารถเปนทีมวิทยากรทองถิ่นประจําศูนยการอบรมและทําหนาที่รวมกับ สสวท.
ในการดําเนินการจัดอบรมขยายผลใหกับผูบริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยในเขตพื้นที่การศึกษา ๑,๔๓๐ คน
และอบรมเชิงปฏิบัติการผานระบบทางไกลโดยสงสัญญาณดาวเทียวผานชอง DLTV และ IPST YouTube Channel
ไปยังศูนยการอบรมปลายทางประจําเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีทีมพี่เลี้ยงประจําศูนยการอบรมเปนผูอํานวยความสะดวกใน
การจัดอบรมที่ศูนยปลายทางและชวยเหลือแนะนําใหผเู ขารับการอบรมรวมทํากิจกรรมตามวิทยากร สสวท. ที่สงสัญญาณ
จากสตูดิโอของ สสวท.
หลักสูตรที่ ๑ : การจัดประสบการณการเรียนรูบูรณาการเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย มีผูเขารับการอบรม ณ ศูนย
อบรมปลายทาง รวมทั้งสิ้น ๒๓,๑๑๖ คน ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา ๓,๐๗๗ คน และครูปฐมวัยจากโรงเรียนใน
สังกัด สพฐ. และ สช. ๒๐,๐๓๙ คน
หลักสู ตรที่ ๒ : การจัด ประสบการณ การเรีย นรูบู รณาการสะเต็ มศึ กษาในระดั บ ปฐมวัย มี ผู เขารับ การอบรม
ณ ศูนยอบรมปลายทาง รวมทั้งสิ้น ๒๓,๔๑๒ คน ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา ๓,๐๙๘ คน และครูปฐมวัย จาก
โรงเรียนในสังกัด สพฐ. และ สช. ๒๐,๓๑๔ คน
๑๐.๒ เชิงคุณภาพ
พี่เลี้ยงประจําศูนยการอบรมที่ไดรับการอบรมมีความรู และสามารถทําหนาที่รวมกับ สสวท. ในการดําเนินการจัด
อบรมขยายผลผานระบบทางไกลได และครูที่เขารับการอบรมมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น
๑๐.๓ ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ ๑๐๐
๖๔

๑๑. งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ไดรับทั้งหมด
๖๕,๖๓๑,๙๐๐ บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
รวม (สะสม)
๖๕,๕๙๒,๗๗๒.๖๙ 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
๓,๒๓๖,๐๒๕.๖๐

แหลงงบประมาณ ไดรับจัดสรรจากรัฐ ๖๐,๑๘๑,๙๐๐ บาท และเงินกองทุนสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๕,๔๕๐,๐๐๐ บาท

๑๒. ปญหา อุปสรรค
๑๓. แผนที่จะดําเนินการตอไป
๑๔. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
ครูปฐมวัยที่ไดรับการอบรมมีความรูความเขาใจในการจัดประสบการณเรียนรูเทคโนโลยีและสะเต็มศึกษาในระดับ
ปฐมวัย และสามารถจัดประสบการณเรียนรูเพื่อสงเสริมพัฒนาการทางสติปญญาและปูพื้นฐานทักษะในศตวรรษที่ ๒๑
ใหกับเด็กปฐมวัยไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางสติปญญาอยางเหมาะสมตามวัยและมีทักษะ
พื้นฐานที่จําเปนในการเรียนรูเทคโนโลยีและสะเต็มศึกษา

๖๕

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
๖๖

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) ครูพี่เลี้ยงประจําศูนยการอบรมสะเต็มศึกษาไดรับการพัฒนาเชิงรุก ๔,๕๐๐ คน
(๒) ครูผูสอนทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ในสังกัด สพฐ. สช. อปท. กศน. และ กทม. เขารับ
การอบรมทางไกลผานดาวเทียม ๗๘,๐๐๐ 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.) องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร (กทม.) และสํานักงานสงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อบรมครูพี่เลี้ยงประจําศูนยการอบรม ๔,๕๙๒ คน และครูผูสอนวิทยาศาสตร
คณิ ตศาสตร และเทคโนโลยีตามหลักสูตรสะเต็มศึกษาดวยระบบทางไกลทั่วประเทศ ณ โรงเรียนที่เปนศูนยการอบรมของ
แตละสังกัดรวม ๖๒๐ ศูนย จํานวน ๖๘,๐๔๔ คน เพื่อใหครูไดพัฒนาความรูและความเขาใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิง
บูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษาไดอยางเต็มประสิทธิภาพ
๑๐.๒ เชิงคุณภาพ
ครูพี่เลี้ยงและครูผูสอนมีความรู ความเขาใจ และความตระหนักในการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา
ในชั้นเรียนได
๖๗

๑๐.๓ ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ ๑๐๐
๑๑. งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ไดรับทั้งหมด
๘๐,๑๔๐,๕๐๐ บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
รวม (สะสม)
๘๐,๑๔๐,๔๕๕.๗๑ บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ ๑
๑๒๑,๘๑๖.๐๐ 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
๘๒,๘๒๙.๐๐ บาท

แหลงงบประมาณ ไดรับจัดสรรจากรัฐ ๖๗,๕๗๔,๙๑๐ บาท และเงินกองทุนสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๑๒,๕๖๕,๕๙๐ บาท

๑๒. ปญหา อุปสรรค
๑๓. แผนที่จะดําเนินการตอไป
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 ๑๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

๖๘

