รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของกระทรวงศึกษาธิการ
******************************
1. ชื่อหนวยงาน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
2. ชื่อโครงการ พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู ที่เนนการคิดวิเคราะห การแกปญหาและ
กระตุนใหเกิดและใชความคิดสรางสรรค และสามารถนําไปใชไดจริง
3. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 63 - ธ.ค. 63  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 64 - มี.ค. 64
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 64 - มิ.ย. 64  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 64 - ก.ย. 64
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ
4.1 ยุทธศาสตรชาติ (ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย)
4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (ประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู)
4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท (การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21)
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ดานการศึกษา)
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
(ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย)
4.6 แผนความมั่นคง 4.7 นโยบายรัฐบาล
4.7.1 นโยบายหลัก 8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย
4.7.2 นโยบายเรงดวน 4.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
 ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู
 ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาสและความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา
 ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
4.8.1  แผนงานพื้นฐาน
4.8.2  แผนงานยุทธศาสตร
4.8.3 แผนงานบูรณาการ (-)
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5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
(1.3.1 การสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในศตวรรษที่ 21)
6. ความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
(ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนปฏิบัติการและการสรางความเขาใจ
ในระดับที่เหมาะสมกับนักเรียนแตละกลุม โดยใชเทคโนโลยีตาง ๆ)
7. หลักการและเหตุผล
จากสภาพสั ง คมและเศรษฐกิ จ ที่ เ ปลี่ ย นไป รวมถึ ง มี ก ารพึ่ ง พา และใช เ ทคโนโลยี ม ากขึ้ น ทั้ ง ใน
ชีวิตประจําวันและการศึกษา ประกอบกับรายงานผลการจัดอันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศใน World
Economic Forum (WEF) - The Global Competitiveness Report 2012 - 2013 ไดจัดอั นดับการศึกษา โดย
ประเทศไทยอยูในลําดับที่ 8 ในกลุมอาเซียน และจากผลการสอบ PISA (การรูเรื่องการอาน การรูเรื่องคณิ ตศาสตร
การรูเรื่ องวิ ทยาศาสตร ) ที่ ผ านมาประเทศไทยมีคะแนนต่ํากวาคาเฉลี่ย OECD สาเหตุสําคัญ ประการหนึ่ งคื อ
นักเรีย นไทยขาดความสามารถในการคิ ดวิเคราะห แกปญ หา ขาดทักษะในการอาน เขี ย น ดังนั้ น สสวท. จึงได
ดําเนินการวิจัย และพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูที่มีคุณภาพ และทันสมัยขึ้นเพื่อเปนเครื่องมือ
ชวยใหนั กเรีย นสามารถนําไปใช ในการเรียน พัฒ นาสื่อดิจิทัล และเครื่องมือสนั บ สนุ น การเรียนรูแบบออนไลน
ที่ตอบสนองการเรียนรูทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเอง โดยไมจํากัด
เวลาและสถานที่ ทํ าให การเรียนการสอนทั้ งใน และนอกห องเรียนมีป ระสิ ทธิภ าพมากขึ้น รวมทั้ งครูผูส อนและ
บุคลากรทางการศึกษาสามารถนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม เสริมสรางพัฒนาการของผูเรียน
พรอมทั้งเปนการชวยยกระดับคุณภาพการศึกษาดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีใหดียิ่งขึ้น
8. วัตถุประสงค
เพื่ อ พั ฒ นา และส งเสริ ม การใช ห ลั ก สู ต ร สื่ อ และกระบวนการเรี ย นรู ต ามกรอบหลั ก สู ต รแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ซึ่งเนนการคิดวิเคราะห แกปญหา และการนําไปใช
9. ตัวชี้วัดของโครงการ
9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
(1) จํานวนหลักสูตร สื่อ และกระบวนการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีที่ไดรับการพัฒนา
(จํานวน 220 รายการ)
9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
(1) รอยละของผูใชบริการที่มีระดับความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป (รอยละ 80)
10. กลุมเปาหมายโครงการ นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ
11. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
12. สถานที่ดําเนินการ ทั่วประเทศ
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13. กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการ
13.1 การพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และกลุมสาระ
การเรียนรูคณิ ตศาสตร ทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพและรูปแบบดิจิทัล ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน
และมัธยมศึกษาตอนปลาย
13.2 การผลิตสื่อตนแบบและอุปกรณประกอบการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
14. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม (จากขอ 13)
ดําเนินการจัดทําวีดิทัศนการสอนออนไลนประกอบการเรียนรูต ามโครงการโปรเจค 14 (Project 14) กลุมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จัดทํา
สื่อดิจิทัลแสดงผลเสมือนจริง (AR) รวมถึงผลิตสื่อตนแบบเสริมหลักสูตร การสอน/อุปกรณวทิ ยาศาสตร
15. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด (จากขอ 9)
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

เชิงปริมาณ
หลักสูตร สื่อ และกระบวนการเรียนรูว ิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ที่ไดรับการพัฒนา
เชิงคุณภาพ
รอยละของผูใชบริการที่มรี ะดับความพึงพอใจ
ในระดับดีขึ้นไป

ผลการดําเนินงาน
จํานวนเปาหมาย
ผลการดําเนินงาน

รอยละ

220 รายการ

220 รายการ

160 รายการ

72.73

รอยละ 80

N/A

N/A

N/A

16. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 5 ภาพ
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB)
17. งบประมาณ
งบประมาณที่ไดรับ
ทั้งหมด
34,978,200 บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณรวม
(สะสม)
17,489,100 บาท

แหลงงบประมาณ จัดสรรจากรัฐ
18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
18.1 ปญหา อุปสรรค
18.2 แนวทางแกไข
-

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
12,299,800 บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
5,189,300 บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3
-

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4
-
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19. แผนที่จะดําเนินการตอไป
จัดทําชุดกิจกรรมการเรียนรูบูรณาการวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย วีดิทัศนการ
สอนออนไลน เกมกระดาน สื่อการเรียนรูดิจิทัลรูปแบบตาง ๆ และหลักสูตรอบรมครูเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพครูผูสอน
วิชาการออกแบบและเทคโนโลยีแบบออนไลน
20. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
นักเรียนที่ใชหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูของ สสวท. มีความรู ความสามารถดานวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และเทคโนโลยีสงู ขึ้น
21. ผูรายงาน นางสาวสุภคั สรณ รุงศรี
ตําแหนง ผูชํานาญ
โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1107 โทรสาร 02-392-3595 E–mail: srung@ipst.ac.th
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 7 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564
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1. ชื่อหนวยงาน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
2. ชื่อโครงการ พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู ที่เนนการคิดวิเคราะห การแกปญหา และกระตุน
ใหเกิดและใชความคิดสรางสรรคอยางเปนระบบ และสามารถนําไปใชศึกษาตอเปนนักนวัตกรตามแนวทาง KOSEN
3. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 63 - ธ.ค. 63  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 64 - มี.ค. 64
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 64 - มิ.ย. 64  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 64 - ก.ย. 64
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ
4.1 ยุทธศาสตรชาติ (ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย)
4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (ประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู)
4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท (การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21)
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ดานการศึกษา)
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
(ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย)
4.6 แผนความมั่นคง 4.7 นโยบายรัฐบาล
4.7.1 นโยบายหลัก 8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย
4.7.2 นโยบายเรงดวน 4.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณทีไ่ ดรับจัดสรร)
 ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
 ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู
 ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาสและความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา
 ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
4.8.1  แผนงานพื้นฐาน
4.8.2  แผนงานยุทธศาสตร
4.8.3 แผนงานบูรณาการ (-)
5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
(1.3.1 การสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในศตวรรษที่ 21)
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6. ความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
(ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนปฏิบัติการและการสรางความเขาใจ
ในระดับที่เหมาะสมกับนักเรียนแตละกลุม โดยใชเทคโนโลยีตาง ๆ)
7. หลักการและเหตุผล
สถาบันโคเซ็น (KOSEN) ของประเทศญี่ปุน กอตั้งเมื่อป พ.ศ. 2505 มีเปาหมายในการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนอง
ความตองการของประเทศในดานอุตสาหกรรม และเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาวิศวกรเพื่อตอบสนองตอการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศ สถาบันโคเซ็นเนนการจัดการศึกษาใหนักเรียนมีพื้นฐานวิชาการที่เขมแข็งดานคณิตศาสตร
ฟสิกส วิศวกรรมศาสตร รวมถึงทฤษฎีที่เกี่ยวของและการวิจัยในระดับเดียวกันกับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย สวนทักษะดาน
วิ ศวกรรมศาสตร คื อ ฝ กทั กษะระดั บ สู งกว านั กศึ กษาในมหาวิ ทยาลั ยทั่ วไป สถาบั น โคเซ็ น จั ด การศึ ก ษาด า น
วิศวกรรมศาสตร หลั กสู ตร 5 ป โดยรับนั กศึ กษาตั้ งแต อายุ 15 ป (เที ยบเท า ม.4) และหลังจากจบหลั กสู ต ร 5 ป
นักศึกษาสามารถศึกษาตอระดับ Advanced Course เปนเวลา 2 ป เพื่อไดรับวุฒิเทียบเทาปริญญาตรี เมื่อจบการศึกษา
บัณ ฑิ ตโคเซ็น จะมี ทักษะในการทํางานเป นทีม มีการบริหารจัด การทํางานเป นอยางดี มีทักษะการแกไขปญ หา
สามารถคิดวิเคราะห แยกแยะและแกไขปญหา รวมถึงมีจิตสาธารณะและสํานึกรับผิดชอบตอสวนรวม รวมถึงมีทักษะ
ในการสื่อสารและสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางสรางสรรค
จากการยอมรับของภาคอุตสาหกรรมที่มีตอบัณฑิตโคเซ็นนั้น สสวท. ไดรับมอบหมายใหดําเนินการพัฒนาจัดตั้ง
สถาบั น Thai KOSEN ให มี มาตรฐานเดี ยวกั นกั บสถาบั นโคเซ็ น ในประเทศญี่ ปุ น โดยดํ าเนิ น การรว มกับ สถาบั น
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ในการจัดตั้ง
สถาบันที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตร KOSEN ที่เนนวิชาคณิตศาสตร ฟสิกส และวิศวกรรมศาสตร เปนระยะเวลา
5 ป โดยหลักสูตรดังกลาวเปนการศึกษาพิเศษตามแนวทางโคเซ็นเพื่อใหบัณฑิตของ Thai KOSEN มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงคตามแนวทางโคเซ็น และไดรับวุฒิที่ไดรับการยอมรับจากสถาบันโคเซ็นประเทศญี่ปุน และภาคอุตสาหกรรม
ในประเทศญี่ ปุน และประเทศไทย รวมทั้งขยายผลถายทอดการศึกษาตามแนวทาง โคเซ็นใหกับครู อาจารยในกลุม
อาชีวศึกษา และโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย อีกดวย
8. วัตถุประสงค
8.1 เพื่ อ พั ฒ นาและส งเสริ ม ศั ก ยภาพบุ ค ลากรในสถานศึ ก ษา ให ส ามารถจั ด หลั กสู ต ร และจั ด การเรี ย นรู
ตามแนวทางโคเซ็น (KOSEN) และพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีใหมีทักษะตามแนวทางโคเซ็น
8.2 เพื่อบริหาร และดําเนินการศูนยประสานงาน Thai KOSEN และ KOSEN Education Centre
9. ตัวชี้วัดของโครงการ
9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
(1) ครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรทางเทคโนโลยีที่ผานการพัฒนาดวยหลักสูตร ตามแนวทางโคเซ็น
(upskill/reskill) (จํานวน 120 คน)
9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
(1) รอยละของผูที่เขารับการพัฒนามีความรูความสามารถผานเกณฑการประเมิน (รอยละ 80)
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10. กลุมเปาหมายโครงการ นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ประสงคจะศึกษาดานวิศวกรรมศาสตร
รวมถึงครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวของ
11. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
12. สถานที่ดําเนินการ ศูนยประสานงานไทยโคเซ็น (Thai KOSEN Coordination Center) และ KOSEN Education
Center (KEC) ณ สสวท. และ สถาบันไทยโคเซ็นทั้งสองแหง (สถาบันโคเซ็นแหงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และ สถาบันโคเซ็นแหงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.))
13. กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการ
13.1 การดําเนินการสํานักงานโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น
13.2 การพัฒนาบุคลากรสําหรับสถาบันไทยโคเซ็น
14. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม (จากขอ 13)
ดําเนินการจัดการอบรมการจัดการเรียนรูตามแนวทางโคเซ็น ในหลักสูตร KOSEN 101: Applying KOSEN
Education to your own โดยมีผูเขาอบรมจํานวน 42 คน จากโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย สพฐ.
และ สสวท. และติดตามการดําเนินงานและจัดการเรียนรูของสถาบันโคเซ็น สจล. และ สถาบันโคเซ็น มจธ. พรอม
ทั้งเก็บขอมูลการจัดการเรียนรูของอาจารยไทยและอาจารยญี่ปุนที่สอน ณ สถาบันไทยโคเซ็น
15. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด (จากขอ 9)
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

เชิงปริมาณ
ครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรทางเทคโนโลยี
ที่ผานการพัฒนาดวยหลักสูตร ตามแนวทางโคเซ็น
(upskill/reskill)
เชิงคุณภาพ
รอยละของผูทเี่ ขารับการพัฒนามีความรูความสามารถ
ผานเกณฑการประเมิน

ผลการดําเนินงาน
จํานวนเปาหมาย
ผลการดําเนินงาน

รอยละ

120 คน

120 คน

87 คน

72.50

รอยละ 80

120 คน

N/A

N/A

16. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 5 ภาพ
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB)
17. งบประมาณ
งบประมาณที่ไดรับ
ทั้งหมด
10,000,000 บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณรวม
(สะสม)
5,000,000 บาท

แหลงงบประมาณ จัดสรรจากรัฐ
18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
1,234,800 บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
3,765,200 บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3
-

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4
-
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18.1 ปญหา อุปสรรค
18.2 แนวทางแกไข
19. แผนที่จะดําเนินการตอไป
เตรียมการพัฒนาบุคลากรสําหรับสถาบันไทยโคเซ็น ครั้งที่ 3 และจัดประชุม Thai KOSEN Working Group ในการ
บริหารโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น
20. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
สรางวิศวกรนักปฏิบัติ สําหรับตอบโจทยอุตสาหกรรมของประเทศ
21. ผูรายงาน นางสาวสุภัคสรณ รุงศรี ตําแหนง ผูชํานาญ
โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1107 โทรสาร 02-392-3595 E–mail: srung@ipst.ac.th
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 7 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564
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1. ชื่อหนวยงาน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
2. ชื่อโครงการ วิจัย วัดผล และประเมินผลการจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ
3. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 63 - ธ.ค. 63  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 64 - มี.ค. 64
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 64 - มิ.ย. 64  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 64 - ก.ย. 64
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ
4.1 ยุทธศาสตรชาติ (ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย)
4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (ประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู)
4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท (การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21)
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ดานการศึกษา)
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
(ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย)
4.6 แผนความมั่นคง 4.7 นโยบายรัฐบาล
4.7.1 นโยบายหลัก 8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย
4.7.2 นโยบายเรงดวน 4.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
 ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู
 ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาสและความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา
 ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
4.8.1  แผนงานพื้นฐาน
4.8.2  แผนงานยุทธศาสตร
4.8.3 แผนงานบูรณาการ (-)
5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
(1.3.1 การสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในศตวรรษที่ 21)
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6. ความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
(ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนปฏิบัติการและการสรางความเขาใจ
ในระดับที่เหมาะสมกับนักเรียนแตละกลุม โดยใชเทคโนโลยีตาง ๆ)
7. หลักการและเหตุผล
การดําเนินงานพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
ของ สสวท. จําเปนตองอาศัยขอสนเทศที่ไดจากการวิจัยทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ เพื่อเปนพื้นฐาน
ในการปรับปรุงยกระดับคุณภาพการศึกษาและใชเปนแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
ขางตน สสวท. จึงไดจัดทําโครงการวิจัย วัดผล และประเมินผลการจัดการเรียนรู ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
เทคโนโลยี ระดับประเทศและระดับนานาชาตินี้ขึ้น เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน ทันสมัย และเปนประโยชนตอ
หนวยงานที่เกี่ยวของในการพัฒนาหลักสูตร สื่อ กระบวนการจัดการเรียนรู และการวัดผลประเมินผลดานวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
8. วัตถุประสงค
8.1 เพื่อดําเนินการวิจัย PISA 2021 รวมกับ OECD
8.2 เพื่อพัฒนาเครื่องมือสําหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร
8.3 เพื่อพัฒนาขอสอบวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรสําหรับคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษารวมกับที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.)
9. ตัวชี้วัดของโครงการ
9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
(1) เครื่องมือในการวัดและประเมินผลในการจัดการเรียนรู (จํานวน 28 ฉบับ)
9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
(1) เครื่องมือในการวัดและประเมินผลสามารถคัดเลือกนักเรียนที่มีลักษณะพึงประสงคได (รอยละ 100)
10. กลุมเปาหมายโครงการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
11. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
12. สถานที่ดําเนินการ ทั่วประเทศ
13. กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการ
13.1 ประเมินการรูเรื่อง (Literacy) ดานการอาน คณิตศาสตร และวิทยาศาสตรของนักเรียนไทยเทียบกับ
นานาชาติ (PISA) PISA 2021 รวมกับ OECD
13.2 พัฒนาเครื่องมือสําหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร
13.3 พัฒนาขอสอบวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรสําหรับคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษารวมกับ ทปอ.
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14. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม (จากขอ 13)
ไดรายงานผลการประเมิน PISA 2018 ฉบับสมบูรณ ไดตนฉบับขอสอบวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
สําหรับคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษารวมกับ ทปอ. (TCAS ป 2564)
และอยูระหวางการพัฒนาเครื่องมือสําหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร
15. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด (จากขอ 9)
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
เครื่องมือในการวัดและประเมินผลในการ
จัดการเรียนรู
เชิงคุณภาพ
เครื่องมือในการวัดและประเมินผลสามารถ
คัดเลือกนักเรียนที่มลี ักษณะพึงประสงคได

คาเปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
จํานวนเปาหมาย
ผลการดําเนินงาน

รอยละ

28 ฉบับ

28 ฉบับ

12 ฉบับ

42.86

รอยละ 100

28 ฉบับ

N/A

N/A

16. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 5 ภาพ
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB)
17. งบประมาณ
งบประมาณที่ไดรับ
ทั้งหมด
14,000,000 บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณรวม
(สะสม)
7,786,700 บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
978,700 บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
6,808,000 บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3
-

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4
-

แหลงงบประมาณ จัดสรรจากรัฐ
18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
18.1 ปญหา อุปสรรค
18.2 แนวทางแกไข
19. แผนที่จะดําเนินการตอไป
จัดทํารายงานผลการประเมินสมรรถนะการอยูในสังคมโลก PISA 2018 ตนฉบับขอสอบและแบบสอบถาม
PISA 2022 FT ตนฉบับกรอบการประเมินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร และจัดทํารางขอสอบวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรสําหรับคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษารวมกับ ทปอ. ป 2565
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20. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
20.1 หนวยงานและบุคลากรทางการศึกษาไดรับทราบขอมูลคุณภาพการศึกษาของประเทศเมื่อเทียบกับ
นานาชาติ และทราบแนวโนมการเปลี่ยนแปลงทางคุณภาพการศึกษาของนักเรียน เพื่อที่จะไดนําผลที่ไดมาใชเปน
แนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน และยกระดับคุณภาพการศึกษาตอไป
20.2 ระบบการศึกษาของไทยมีกรอบและเครื่องมือวัดผลประเมินผลดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด
21. ผูรายงาน นางสาวสุภคั สรณ รุงศรี
ตําแหนง ผูชํานาญ
โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1107 โทรสาร 02-392-3595 E–mail: srung@ipst.ac.th
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 7 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564
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1. ชื่อหนวยงาน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
2. ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพครูแกนนําและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขยายผลการใหบริการวิชาการ
ดานหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูของ สสวท.
3. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 63 - ธ.ค. 63  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 64 - มี.ค. 64
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 64 - มิ.ย. 64  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 64 - ก.ย. 64
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ
4.1 ยุทธศาสตรชาติ (ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย)
4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (ประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู)
4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท (การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21)
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ดานการศึกษา)
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
(ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย)
4.6 แผนความมั่นคง (-)
4.7 นโยบายรัฐบาล
4.7.1 นโยบายหลัก (-)
4.7.2 นโยบายเรงดวน (การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21)
4.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
 ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู
 ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาสและความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา
 ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
4.8.1  แผนงานพื้นฐาน
4.8.2  แผนงานยุทธศาสตร
4.8.3 แผนงานบูรณาการ (-)
5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
(1.3.1 การสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในศตวรรษที่ 21)
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6. ความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
(ยุทธศาสตรที่ 2 ขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
ผานเครือขาย สสวท. ใหมีคุณภาพทั่วประเทศอยางเปนระบบ)
7. หลักการและเหตุผล
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) เปนหนวยงานหลักในการดําเนินการปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งมีพันธกิจที่สําคัญ
ในการจั ด การอบรมเพื่ อ พั ฒ นาศั กยภาพครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึ กษาในการขยายผลการให บ ริการวิช าการ
ดานหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูของ สสวท. เพื่อใหครูมีความรู ความเขาใจในมาตรฐานหลักสูตร
และตัวชี้วัด รวมทั้ งวิธีการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับตัวชี้วัดทั้งหมด และสามารถนําความรูไปจัดการเรียนรู
ในสถานศึกษาของตนเอง และขยายผลสูสถานศึกษาอื่นได ดังนั้นการที่ สสวท. จะสามารถบรรลุเปาหมายในการ
ขับเคลื่อนนักเรียนไทยทุกชวงชั้นใหมีความรูความสามารถสูงขึ้นเปนลําดับและทัดเทียมกับนานาชาติไดนั้น จําเปน
ที่จะตองวางแผนและดําเนินการพัฒนาและสงเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยีอยางเปนระบบ
8. วัตถุประสงค
เพื่ อพั ฒ นาศั กยภาพครูและบุ คลากรทางการศึ กษาในการขยายผลการให บ ริการวิช าการดานหลั กสู ตร สื่ อ
และกระบวนการจัดการเรียนรูของ สสวท. ใหมีความรูความเขาใจในมาตรฐานหลักสูตรและตัวชี้วัด รวมทั้งวิธีการ
จัดการเรียนรูที่สอดคลองกับตัวชี้วัดและสามารถนําความรูไปจัดการเรียนรูในสถานศึกษาของตนเองและขยายผล
สูสถานศึกษาอื่นได
9. ตัวชี้วัดของโครงการ
9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
(1) ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับการพัฒนาและสงเสริมดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
(จํานวน 510 คน)
9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
(1) รอยละของผูที่เขารับการพัฒนามีความรูความสามารถผานเกณฑการประเมิน (รอยละ 80)
10. กลุมเปาหมายโครงการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
11. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
12. สถานที่ดําเนินการ สสวท.
13. กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการ
13.1 การพัฒนาหลักสูตรอบรมครู
13.2 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
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14. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม (จากขอ 13)
จั ด ทํ า หลั ก สู ต รอบรมครู 5 หลั ก สู ต ร ประกอบด ว ย (1) หลั ก สู ต รการจั ด การเรี ย นรู วิ ท ยาศาสตร
คณิตศาสตร และเทคโนโลยีที่สงเสริมทักษะการคิดและแกปญหา (2) หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู
รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตรโลกและอวกาศ และ (3) หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู รายวิชาเพิ่มเติม
โลก ดาราศาสตร และอวกาศ (4) หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูแกนนําวิชาฟสิกส รายวิชาพื้นฐาน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ (5) หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูแกนนําวิชาฟสิกส รายวิชาเพิ่มเติม
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และอยูระหวางเตรียมการสําหรับอบรมครูออนไลน
15. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด (จากขอ 9)
ผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
จํานวนเปาหมาย ผลการดําเนินงาน รอยละ
เชิงปริมาณ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับ
510 คน
510 คน
N/A
N/A
การพัฒนาและสงเสริมดานวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
เชิงคุณภาพ
รอยละของผูที่เขารับการพัฒนามีความรู
รอยละ 80
510 คน
N/A
N/A
ความสามารถผานเกณฑการประเมิน
16. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 5 ภาพ
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB)
17. งบประมาณ
งบประมาณที่ไดรับ
ทั้งหมด
8,406,200 บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณรวม
(สะสม)
4,203,100 บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
4,203,100 บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
-

แหลงงบประมาณ งบประมาณจัดสรรจากรัฐ
18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
18.1 ปญหา อุปสรรค
18.2 แนวทางแกไข
19. แผนที่จะดําเนินการตอไป
พัฒนาหลักสูตรอบรมครูและเตรียมการอบรมครูออนไลน

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4
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20. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับการพัฒนาสามารถนําความรูไปจัดการเรียนรูในสถานศึกษาของตนเอง
และขยายผลสูสถานศึกษาอื่นได
21. ผูรายงาน นางสาววรรณทิพา เทพหลา ตําแหนง เจาหนาที่
โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1106 โทรสาร 02-392-3595 E–mail : wthep@ipst.ac.th
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 7 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564
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1. ชื่อหนวยงาน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
2. ชื่อโครงการ บริหารการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (สควค.)
3. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 63 - ธ.ค. 63  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 64 - มี.ค. 64
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 64 - มิ.ย. 64  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 64 - ก.ย. 64
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ
4.1 ยุทธศาสตรชาติ (ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย)
4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (ประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู)
4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท (การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยที่หลากหลาย)
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ดานการศึกษา)
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
(ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย)
4.6 แผนความมั่นคง (-)
4.7 นโยบายรัฐบาล
4.7.1 นโยบายหลัก (การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย)
4.7.2 นโยบายเรงดวน (-)
4.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
 ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู
 ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาสและความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา
 ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
4.8.1  แผนงานพื้นฐาน
4.8.2  แผนงานยุทธศาสตร
4.8.3 แผนงานบูรณาการ (-)
5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
(1.2.1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยทุกชวงวัย โดยการเพิ่มพูนทักษะ (Re-skill) พัฒนาทักษะ (Up Skill) และการ
เรียนรูทักษะใหม (New skills) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน)
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6. ความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
(ยุทธศาสตรที่ 4 เรงรัด พัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
เพื่อเปนกําลังในการพัฒนาประเทศดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตามนโยบายประเทศไทย 4.0)
7. หลักการและเหตุผล
สถาบั น ส งเสริ ม การสอนวิ ท ยาศาสตร และเทคโนโลยี (สสวท.) จัด ทํ าโครงการบริห ารการผลิต ครูที่ มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (สควค.) ขึ้น เพื่อสรรหาบุคคลทั่วไปเขารับทุนและพัฒนา
ใหมีศักยภาพสูง สําหรับเปนครูในโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งจะเปน กําลังสําคัญที่จะชวยยกระดับ คุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีในโรงเรียน ชวยแกไขปญหาการขาดแคลนครู
ในสาขาเฉพาะทาง
8. วัตถุประสงค
เพื่ อพั ฒ นาและส งเสริมศั กยภาพข าราชการครูในโครงการ สควค. ใหมีความรูความสามารถในการจั ด
การเรียนการสอน
9. ตัวชี้วัดของโครงการ
9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
(1) ผูสําเร็จการศึกษาจากโครงการ สควค. ที่ไดรับการพัฒนา (จํานวน 60 คน)
9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
(1) ครูที่บรรจุเขาปฏิบัติงานมีผลการประเมินความพึงพอใจจากผูบริหารอยูในระดับดี (รอยละ 80)
10. กลุมเปาหมายโครงการ ขาราชการครูในโครงการ สควค.
11. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
12. สถานที่ดําเนินการ สสวท. และโรงเรียนที่ขาราชการครูในโครงการ สควค. ปฏิบัติงาน
13. กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการ
13.1 การพัฒนาขาราชการครูในโครงการ สควค.
13.2 การติดตามผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูทุนโครงการ สควค.
14. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม (จากขอ 13)
เตรียมการสําหรับพัฒนาขาราชการครูในโครงการ สควค. และอยูระหวางติดตามการประเมินความพึงพอใจ
การปฏิบัติงานของขาราชการครูทุนโครงการ สควค. ระยะที่ 3 ที่บรรจุเขาปฏิบัติงานแลวอยางนอย 1 ป
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15. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด (จากขอ 9)
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
ผูสําเร็จการศึกษาจากโครงการ สควค.
ที่ไดรับการพัฒนา
เชิงคุณภาพ
ครูที่บรรจุเขาปฏิบัติงานมีผลการประเมิน
ความพึงพอใจจากผูบริหารอยูในระดับดี

คาเปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
จํานวนเปาหมาย ผลการดําเนินงาน

รอยละ

60 คน

60 คน

N/A

N/A

รอยละ 80

120 คน

N/A

N/A

16. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 5 ภาพ
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB)
17. งบประมาณ
งบประมาณที่ไดรับ
ทั้งหมด
13,309,000 บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณรวม
(สะสม)
2,485,000 บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
500,000 บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
1,985,000

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3
-

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4
-

แหลงงบประมาณ งบประมาณจัดสรรจากรัฐ
18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
18.1 ปญหา อุปสรรค
18.2 แนวทางแกไข
19. แผนที่จะดําเนินการตอไป
พัฒนาผูสําเร็จการศึกษาจากโครงการ สควค. และติดตามการประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ
ขาราชการครูทุนโครงการ สควค.
20. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
ผลิตครูที่มีความรูความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีในระดับปริญญาโท
สอนวิชาฟสิกส เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร และคอมพิวเตอรใหกับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษและนักเรียนทั่วไป
21. ผูรายงาน นางสาววรรณทิพา เทพหลา ตําแหนง เจาหนาที่
โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1106 โทรสาร 02-392-3595 E–mail : wthep@ipst.ac.th
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 7 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564
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1. ชื่อหนวยงาน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
2. ชื่อโครงการ บริหารการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (พสวท.)
3. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 63 - ธ.ค. 63  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 64 - มี.ค. 64
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 64 - มิ.ย. 64  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 64 - ก.ย. 64
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ
4.1 ยุทธศาสตรชาติ (ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย)
4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (ประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู)
4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท (การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยที่หลากหลาย)
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ดานการศึกษา)
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
(ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย)
4.6 แผนความมั่นคง (-)
4.7 นโยบายรัฐบาล
4.7.1 นโยบายหลัก (การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย)
4.7.2 นโยบายเรงดวน (-)
4.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
 ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู
 ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาสและความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา
 ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
4.8.1  แผนงานพื้นฐาน
4.8.2  แผนงานยุทธศาสตร
4.8.3 แผนงานบูรณาการ (-)
5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
(1.2.1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยทุกชวงวัย โดยการเพิ่มพูนทักษะ (Re-skill) พัฒนาทักษะ (Up Skill) และการเรียนรู
ทักษะใหม (New skills) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน)
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6. ความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
(ยุทธศาสตรที่ 4 เรงรัด พัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
เพื่อเปนกําลังในการพัฒนาประเทศดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตามนโยบายประเทศไทย 4.0)
7. หลักการและเหตุผล
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) จัดทําโดยโครงการพัฒนาและสงเสริมผูมี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (พสวท.) ขึ้น เพื่อสรางฐานกําลังคนของชาติในอนาคต การจูงใจ
ใหนักเรียนและนักศึกษาที่มีศักยภาพสูงหรือความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรสนใจมาสมัคร
รับทุน เพื่อศึกษาตอเนื่ องจนถึงระดับปริญญาเอก มีความรู สนใจและเลือกประกอบอาชีพเปน นักวิทยาศาสตร
นักวิจัย นักนวัตกรรม และนักเทคโนโลยีซึ่งเปนสาขาสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศ
8. วัตถุประสงค
เพื่อผลิตผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สําหรับศึกษา วิจัย ประดิษฐ คิดคน และ
เผยแพรผลงานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่เปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ
9. ตัวชี้วัดของโครงการ
9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
(1) นั กเรี ยนทุ นพั ฒนาและส งเสริมผู มีความสามารถพิ เศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (พสวท.) ได รั บ
การพัฒนาอยางเต็มความสามารถ (จํานวน 1,200 คน)
(2) นักเรียนในโครงการ พสวท. (สูความเปนเลิศ) และนักเรียนในสังกัด สพฐ. และ สช. ไดรับการพัฒนาศักยภาพ
(จํานวน 1,000 คน)
9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
(1) นักเรียนทุนพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (พสวท.) มีผลการเรียน
ผานเกณฑมาตรฐานตามกําหนด (รอยละ 90)
10. กลุมเปาหมายโครงการ ผูรับทุนโครงการ พสวท.
11. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
12. สถานที่ดําเนินการ สสวท. ศูนยโรงเรียน พสวท. และศูนยมหาวิทยาลัย พสวท.
13. กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการ
13.1 การคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรเพื่อรับทุนโครงการ พสวท.
13.2 การพัฒนาและสงเสริมศักยภาพของผูรับทุนโครงการ พสวท.
14. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม (จากขอ 13)
อยูระหวางคัดเลือกนักเรียนเพื่อเขารับทุนพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (ทุ น พสวท.) ระดั บ มั ธยมศึ กษาตอนปลายและทุ น พั ฒ นาและสงเสริมผูมี ความสามารถพิ เศษทาง
วิ ท ยาศาสตร และเทคโนโลยี (ทุ น พสวท.) ระดับ ปริญ ญาตรี-โท-เอก ศึ กษา ณ ต างประเทศ และอยูร ะหวาง
เตรียมการสําหรับพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุน พสวท.
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15. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด (จากขอ 9)
ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงาน
คาเปาหมาย
ผลการ
จํานวนเปาหมาย
ดําเนินงาน

เชิงปริมาณ
นักเรียนทุนพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถ 1,200 คน
พิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (พสวท.)
ไดรับการพัฒนาอยางเต็มความสามารถ
นักเรียนในโครงการ พสวท. (สูความเปนเลิศ)
1,000 คน
และนักเรียนในสังกัด สพฐ. และ สช. ไดรับ
การพัฒนาศักยภาพ
เชิงคุณภาพ
นักเรียนทุนพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถ รอยละ 90
พิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (พสวท.)
มีผลการเรียนผานเกณฑมาตรฐานตามกําหนด

รอยละ

1,200 คน

N/A

N/A

1,000 คน

N/A

N/A

1,587 คน

N/A

N/A

16. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 5 ภาพ
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB)
17. งบประมาณ
งบประมาณที่ไดรับ
ทั้งหมด
20,849,000 บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณรวม
(สะสม)
9,882,000 บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
9,882,000 บาท

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
-

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3
-

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4
-

แหลงงบประมาณ งบประมาณจัดสรรจากรัฐ
18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
18.1 ปญหา อุปสรรค
18.2 แนวทางแกไข
19. แผนที่จะดําเนินการตอไป
คัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร เพื่อรับทุน โครงการ พสวท.
และโครงการ พสวท. สูความเปนเลิศ และพัฒนาศักยภาพ
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20. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
ผลิตบุ คคลากรที่ มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่ อปฏิบั ติงานวิจัยและพัฒ นา
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในหนวยงานวิจัยหรือหนวยงานวิชาการขององคกรตาง ๆ ในภาครัฐบาล และ
เกิดการวิจัยและสรางสรรคผลงานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตลอดจนประดิษฐกรรมใหม ๆ ที่สอดคลองกับ
สภาพและความตองการของประเทศ
21. ผูรายงาน นางสาววรรณทิพา เทพหลา ตําแหนง เจาหนาที่
โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1106 โทรสาร 02-392-3595 E–mail : wthep@ipst.ac.th
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 7 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564
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1. ชื่อหนวยงาน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
2. ชื่อโครงการ โอลิมปกวิชาการ
3. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 63 - ธ.ค. 63  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 64 - มี.ค. 64
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 64 - มิ.ย. 64  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 64 - ก.ย. 64
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ
4.1 ยุทธศาสตรชาติ (ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย)
4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (ประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู)
4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท (การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยที่หลากหลาย)
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ดานการศึกษา)
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
(ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย)
4.6 แผนความมั่นคง (-)
4.7 นโยบายรัฐบาล
4.7.1 นโยบายหลัก (การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย)
4.7.2 นโยบายเรงดวน (-)
4.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
 ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู
 ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาสและความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา
 ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
4.8.1  แผนงานพื้นฐาน
4.8.2  แผนงานยุทธศาสตร
4.8.3 แผนงานบูรณาการ (-)
5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
(1.2.1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยทุกชวงวัย โดยการเพิ่มพูนทักษะ (Re-skill) พัฒนาทักษะ (Up Skill) และการ
เรียนรูทักษะใหม (New skills) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน)
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6. ความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
(ยุทธศาสตรที่ 4 เรงรัด พัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
เพื่อเปนกําลังในการพัฒนาประเทศดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตามนโยบายประเทศไทย 4.0)
7. หลักการและเหตุผล
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) จัดทําโครงการโอลิมปกวิชาการ เพื่อสงเสริม
การสร า งบรรยากาศการเรี ย นการสอนวิ ท ยาศาสตรและคณิ ต ศาสตรแ ละเป น การผลั ก ดั น ให เยาวชนไทยที่ มี
ความตั้งใจศึกษาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรไดมีโอกาสแสดงความสามารถเต็มตามศักยภาพของตนเอง รวมทั้ง
ผูแทนประเทศที่ไปเขารวมแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ
กับ ผูแทนจากประเทศตาง ๆ ทั่ วโลก คณะอาจารยไดมีโอกาสแลกเปลี่ ยนการจัดหลักสูตรและเนื้ อหาการสอน
วิชาคณิ ตศาสตร วิทยาศาสตรในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยนานาประเทศ อันจะเปนการสรางความสัมพันธที่ดี
อยางตอเนื่องถึงอนาคต ดังนั้น ผูแทนประเทศไทยที่เขารวมการแขงขัน รวมถึงนักเรียนที่ผานกิจกรรมการเรียนการสอน
ในคายโอลิมปก ณ สสวท. จะไดรับโอกาสในการเรียนรูทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และประสบการณเขารวมแขงขัน
ทางวิชาการในเวทีระดับโลก และจะเปนกําลังสําคัญสําหรับโรงเรียน ครู อาจารยและเพื่อนนักเรียนดวยกัน รวมทั้ง
สามารถสอนเพื่อนในสถานศึกษาของตนใหมีความรูความสามารถดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีไดอีกดวย
8. วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมและเปดโอกาสใหเยาวชนไดแสดงความสามารถดานวิชาการและพัฒนาภูมิปญญาของตนใหสูงขึ้น
โดยการเขารวมแขงขันกับเยาวชนที่มีความสามารถจากนานาชาติ และกระตุนใหเกิดบรรยากาศทางวิชาการ อันจะ
สงเสริมการเรียนการสอนคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ใหเปนที่สนใจของเยาวชน ซึ่งจะนําไปสูการปรับปรุงระบบ
การเรียนการสอน ตลอดจนการวัดผลใหเหมาะสมและมีมาตรฐานเทียบเทากับประเทศที่พัฒนาแลว
9. ตัวชี้วัดของโครงการ
9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
(1) นักเรียนเขาอบรมวิชาการของ สสวท. (จํานวน 200 คน)
(2) นักเรียนที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสาขาอื่นที่เกี่ยวของ ตามแนวทาง
ของมูลนิธิ สอวน. (จํานวน 10,362 คน)
9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
(1) นักเรียนที่ไดรับการอบรมมีความรูทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีมากขึ้น (รอยละ 85)
10. กลุมเปาหมายโครงการ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ
11. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
12. สถานที่ดําเนินการ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ
13. กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการ
13.1 การอบรมนักเรียนในโครงการจัดสงผูแทนประเทศไทยไปแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ
13.2 การคัดเลือกและจัดสงผูแทนเขารวมแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ
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14. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม (จากขอ 13)
อยูระหวางอบรมนักเรียนในโครงการจัดสงผูแทนประเทศไทยไปแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตรโอลิมปก
ระหวางประเทศ ครั้งที่ 1 วิชาคณิตศาสตร คอมพิวเตอร เคมี และฟสิกส 136 คน และสนับสนุนงบประมาณใหมูลนิธิ
สงเสริมโอลิมปกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษา (สอวน.) ในการจัดการแขงขันโอลิมปกวิชาการ
ระดับชาติ ป พ.ศ. 2564 วิชาคณิตศาสตร คอมพิวเตอร เคมี ชีววิทยา และฟสิกส
15. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด (จากขอ 9)
ผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
จํานวนเปาหมาย ผลการดําเนินงาน รอยละ
เชิงปริมาณ
นักเรียนเขาอบรมวิชาการของ สสวท.
200 คน
200 คน
136
68.00
นักเรียนทีไ่ ดรับการพัฒนาศักยภาพดาน
10,362 คน
10,362 คน
N/A
N/A
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสาขาอื่นที่
เกี่ยวของ ตามแนวทางของมูลนิธิ สอวน.
เชิงคุณภาพ
นักเรียนที่ไดรับการอบรมมีความรูทางดาน
รอยละ 85
200 คน
N/A
N/A
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีมากขึ้น
16. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 5 ภาพ
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB)
17. งบประมาณ
งบประมาณที่ไดรับ
ทั้งหมด
10,702,600 บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณรวม
(สะสม)
6,309,200 บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
6,309,200 บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
-

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3
-

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4
-

แหลงงบประมาณ งบประมาณจัดสรรจากรัฐ
18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
18.1 ปญหา อุปสรรค
18.2 แนวทางแกไข
19. แผนที่จะดําเนินการตอไป
อบรมนักเรียนในโครงการจัดสงผูแทนประเทศไทยไปแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ
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20. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
ผลิตบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาวิชาการ
ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีในระดับแนวหนา ทําใหหนวยงานวิจัยและพัฒ นาหรือหนวยงาน
วิชาการขององคการตาง ๆ ในภาครัฐและเอกชนมีความเขมแข็ง สามารถวิจัย พัฒนา และสรางสรรคผลงานทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีขั้นสูง นําพาใหการวิจัยของไทยกาวสูระดับแนวหนา
21. ผูรายงาน นางสาววรรณทิพา เทพหลา ตําแหนง เจาหนาที่
โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1106 โทรสาร 02-392-3595 E–mail : wthep@ipst.ac.th
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 7 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564
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1. ชื่อหนวยงาน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
2. ชื่อโครงการ พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
3. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 63 - ธ.ค. 63  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 64 - มี.ค. 64
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 64 - มิ.ย. 64  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 64 - ก.ย. 64
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ
4.1 ยุทธศาสตรชาติ (ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย)
4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (ประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู)
4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท (การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยที่หลากหลาย)
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ดานการศึกษา)
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
(ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย)
4.6 แผนความมั่นคง (-)
4.7 นโยบายรัฐบาล
4.7.1 นโยบายหลัก (การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย)
4.7.2 นโยบายเรงดวน (-)
4.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
 ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู
 ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาสและความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา
 ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
4.8.1  แผนงานพื้นฐาน
4.8.2  แผนงานยุทธศาสตร
4.8.3 แผนงานบูรณาการ (-)
5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
(1.2.1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยทุกชวงวัย โดยการเพิ่มพูนทักษะ (Re-skill) พัฒนาทักษะ (Up Skill) และการเรียนรู
ทักษะใหม (New skills) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน)
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6. ความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
(ยุทธศาสตรที่ 4 เรงรัด พัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
เพื่อเปนกําลังในการพัฒนาประเทศดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตามนโยบายประเทศไทย 4.0)
7. หลักการและเหตุผล
กําลังคนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีเปนสิ่งบ งบอกถึงระดับความเจริญของประเทศ
การคนหาและพัฒนาเด็กและเยาวชนผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรใหเต็มตามศักยภาพ
ของแตละบุคคลควบคูไปกับการพัฒนากําลังคนดานดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีจะทําใหประเทศไทย
ไดกลุมผูนําทางความคิดในการพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีที่เปนประโยชนตอประเทศชาติในเวลาที่รวดเร็ว
รวมทั้งเปนการกระตุนใหเด็กและเยาวชนทั่วไป เขาใจและเห็นความสําคัญของการคิดคน ประยุกต และพัฒนาองค
ความรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีอยางชัดเจน อันเปนผลใหเด็กและเยาวชนทั่วไปเกิดจินตนาการ
ที่สามารถสานตอการพัฒนาในดานดังกลาวออกไปอีกระดับหนึ่ง ซึ่งจะทําใหประเทศไทยมีโอกาสและแนวทางกาวสู
ความเปนเลิศเทียบเทาระดับสากลไดในอนาคต
8. วัตถุประสงค
เพื่อสรางบรรยากาศและเปนการกระตุนใหนักเรียนในระดับประถมศึกษาทุกสังกัดทั่วประเทศสนใจการเรียน
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมากขึ้น
9. ตัวชี้วัดของโครงการ
9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
(1) นักเรียนที่ไดรับการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ตามมาตรฐานสากล (จํานวน 2,000 คน)
9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
(1) นักเรียนที่ไดรับการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิ ตศาสตรผานเกณฑการเขารวมกิจกรรม
ไมนอยกวา (รอยละ 80)
10. กลุมเปาหมายโครงการ นักเรียนระดับประถมศึกษาทั่วประเทศ
11. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
12. สถานที่ดําเนินการ โรงเรียนระดับประถมศึกษาทั่วประเทศ
13. กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการ
13.1 การคัดเลือกนักเรียนเขาโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
13.2 การพัฒนาศักยภาพนักเรียนในโครงการฯ
14. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม (จากขอ 13)
คัดเลือกนักเรียนเขาโครงการพัฒ นาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ประจําป การศึกษา
2563 (สอบคัดเลือกรอบที่ 1) จํานวน 2,114 คน และอยูระหวางเตรียมการจัดสงสื่อเสริมทักษะวิทยาศาสตรและ
คณิ ตศาสตรและจัดกิจกรรมสงเสริมทักษะวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรใหกับนักเรียนในโครงการฯ ผานระบบ
ออนไลน
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15. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด (จากขอ 9)
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

เชิงปริมาณ
นักเรียนที่ไดรับการพัฒนาอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรตามมาตรฐานสากล
เชิงคุณภาพ
นักเรียนที่ไดรับการพัฒนาอัจฉริยภาพดาน
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ผานเกณฑ
การเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา

ผลการดําเนินงาน
จํานวนเปาหมาย ผลการดําเนินงาน รอยละ

2,000 คน

2,000 คน

2,114 คน

105.70

รอยละ 80

2,000 คน

N/A

N/A

16. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 5 ภาพ
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB)
17. งบประมาณ
งบประมาณที่ไดรับ
ทั้งหมด
15,571,700 บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณรวม
(สะสม)
11,539,900 บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
10,320,000 บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
1,219,900 บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3
-

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4
-

แหลงงบประมาณ งบประมาณจัดสรรจากรัฐ
18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
18.1 ปญหา อุปสรรค
18.2 แนวทางแกไข
19. แผนที่จะดําเนินการตอไป
จัดสงสื่อเสริมทักษะวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรและจัดกิจกรรมสงเสริมทักษะวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ใหกับนักเรียนในโครงการฯ ผานระบบออนไลน
20. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
เยาวชนผูมีความสามารถพิ เศษดานวิทยาศาสตร คณิ ตศาสตร และเทคโนโลยี ตามเกณฑ ของ สสวท.
มีจํานวนเพิ่มขึ้น
21. ผูรายงาน นางสาววรรณทิพา เทพหลา ตําแหนง เจาหนาที่
โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1106 โทรสาร 02-392-3595 E–mail : wthep@ipst.ac.th
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 7 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

~ 31 ~
1. ชื่อหนวยงาน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
2. ชื่อโครงการ ทุนสนับสนุนการศึกษานักเรียน นักศึกษาและครูเพื่อพัฒนาใหเปนผูมีความสามารถพิเศษ
ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีและตอบสนองตอความตองการของประเทศและหนวยงานที่เกี่ยวของ
3. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 63 - ธ.ค. 63  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 64 - มี.ค. 64
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 64 - มิ.ย. 64  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 64 - ก.ย. 64
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ
4.1 ยุทธศาสตรชาติ (ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย)
4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (ประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู)
4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท (การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยที่หลากหลาย)
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ดานการศึกษา)
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
(ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย)
4.6 แผนความมั่นคง (-)
4.7 นโยบายรัฐบาล
4.7.1 นโยบายหลัก (การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย)
4.7.2 นโยบายเรงดวน (-)
4.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
 ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู
 ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาสและความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา
 ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
4.8.1  แผนงานพื้นฐาน
4.8.2  แผนงานยุทธศาสตร
4.8.3 แผนงานบูรณาการ (-)
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5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
(1.2.1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยทุกชวงวัย โดยการเพิ่มพูนทักษะ (Re-skill) พัฒนาทักษะ (Up Skill) และการเรียนรู
ทักษะใหม (New skills) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน)
6. ความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
(ยุทธศาสตรที่ 4 เรงรัด พัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
เพื่อเปนกําลังในการพัฒนาประเทศดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตามนโยบายประเทศไทย 4.0)
7. หลักการและเหตุผล
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) จัดทําโครงการทุนสนับสนุนการศึกษานักเรียน
นักศึกษา และครู เพื่อพัฒนาใหเปนผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีและตอบสนอง
ตอความตองการของประเทศและหนวยงานที่ เกี่ยวของ โดยสรรหาผูมีศักยภาพ รักและสนใจดานวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และเทคโนโลยีเขารวมโครงการ เพื่อบมเพาะและพัฒนาใหเปนทรัพยากรบุคคลที่มีคาของประเทศ
ในดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีใหศึกษาตอเนื่องอยางเต็มตามศักยภาพเปนรายบุคคล และสูอาชีพ
นักวิทยาศาสตร นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ซึ่งเปนสาขาสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนา
ประเทศตอไป
8. วัตถุประสงค
เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาสําหรับนักเรียน นักศึกษา และครูทมี่ ีความรัก ความสนใจ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
มีศักยภาพสูงดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยี ใหมีสมรรถนะและมีความรูความสามารถที่จะสรางผลงานวิจัย
ที่ตอบสนองตอความตองการของประเทศ
9. ตัวชี้วัดของโครงการ
9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
(1) ผูมีความสามารถพิเศษที่ไดรับการสงเสริมและพัฒนาเต็มศักยภาพ (จํานวน 1,804 คน)
9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
(1) ร อ ยละของผู มี ค วามสามารถพิ เศษที่ ได รั บ การส งเสริม และพั ฒ นาสํ าเร็จ การศึ ก ษาตามหลั ก สูต ร
ที่กําหนด (รอยละ 85)
10. กลุมเปาหมายโครงการ ผูรับทุนพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
ผูรับทุนโอลิมปกวิชาการสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร สําหรับ
ผูแทนประเทศไทยที่เขารวมการแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ และผูรับทุนสงเสริมการ
ผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร
11. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
12. สถานที่ดําเนินการ สสวท. ศูนยโรงเรียน และศูนยมหาวิทยาลัยในโครงการ
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13. กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการ
13.1 การสนับสนุนทุนการศึกษาใหผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
14. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม (จากขอ 13)
สนับสนุนทุนการศึกษาแกนักเรียนและนักศึกษา 3 ประเภท เพื่อพัฒนาใหเปนทรัพยากรบุคคลที่มีคาของ
ประเทศในดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี และเพื่อศึกษาตอเนื่องอยางเต็มตามศักยภาพเปนรายบุคคล
และสูอาชีพเปนนักวิทยาศาสตร เปนนักวิจัย และครูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ซึ่งเปนสาขาสําคัญ
อยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศตอไป รวม 1,680 คน ประกอบดวย
(1) ทุนพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) 1,493 คน
(2) ทุนโอลิมปกวิชาการสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
(ทุนโอลิมปกวิชาการ) 174 คน
(3) ทุนสงเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (ทุน สควค.) 13 คน
15. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด (จากขอ 9)
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
ผูมีความสามารถพิเศษที่ไดรับการสงเสริม
และพัฒนาเต็มศักยภาพ
เชิงคุณภาพ
รอยละของผูมีความสามารถพิเศษที่ไดรับ
การสงเสริมและพัฒนาสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรที่กําหนด

คาเปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
จํานวนเปาหมาย ผลการดําเนินงาน

รอยละ

1,804 คน

1,804 คน

1,680 คน

93.13

รอยละ 85

135 คน

N/A

N/A

16. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 5 ภาพ
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB)
17. งบประมาณ
งบประมาณที่ไดรับ
ทั้งหมด
921,055,700 บาท

ผลการใชจา ย
ผลการใชจา ย
ผลการใชจา ย
งบประมาณรวม
งบประมาณ
งบประมาณ
(สะสม)
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
482,160,700 บาท 203,806,000 บาท 278,354,700 บาท

แหลงงบประมาณ งบประมาณจัดสรรจากรัฐ

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3
-

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4
-
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18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
18.1 ปญหา อุปสรรค
18.2 แนวทางแกไข
19. แผนที่จะดําเนินการตอไป
สนับสนุนทุนการศึกษาใหผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
20. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
ผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีที่ไดรับการสนับสนุนทุนการศึกษา
มีทักษะพื้นฐานดานวิจัยและพัฒนา สามารถนําความรูและทักษะที่ไดไปทําวิจัย เพื่อสรางองคความรูใหม ผลงานใหม
หรือพัฒนาตอยอดสรางนวัตกรรมที่เปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศได
21. ผูรายงาน นางสาววรรณทิพา เทพหลา ตําแหนง เจาหนาที่
โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1106 โทรสาร 02-392-3595 E–mail : wthep@ipst.ac.th
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 7 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564
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1. ชื่อหนวยงาน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
2. ชื่อโครงการ ยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอําเภอดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
3. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 63 - ธ.ค. 63  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 64 - มี.ค. 64
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 64 - มิ.ย. 64  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 64 - ก.ย. 64
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ
4.1 ยุทธศาสตรชาติ (ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย)
4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (การพัฒนาการเรียนรู)
4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท (การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21)
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ดานการศึกษา)
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
(ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย)
4.6 แผนความมั่นคง (-)
4.7 นโยบายรัฐบาล
4.7.1 นโยบายหลัก (-)
4.7.2 นโยบายเรงดวน (การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21)
4.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
 ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู
 ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาสและความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา
 ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
4.8.1  แผนงานพื้นฐาน
4.8.2  แผนงานยุทธศาสตร
4.8.3 แผนงานบูรณาการ (-)
5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
(1.3.1 การสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในศตวรรษที่ 21)
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6. ความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
(ยุทธศาสตรที่ 2 ขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
ผานเครือขาย สสวท. ใหมีคุณภาพทั่วประเทศอยางเปนระบบ)
7. หลักการและเหตุผล
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) รวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินงาน
พัฒนาศักยภาพเยาวชนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ในการจัดตั้งโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียน
ในระดับอําเภอทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาขึ้น ใหสอดรับกับบริบทของโรงเรียนและความตองการ
ของทองถิ่น เพื่อใหโรงเรียนในระดับอําเภอมีคุณภาพไดมาตรฐานเทียบเคียงกับโรงเรียนชั้นนําในระดับจังหวัด และ
นักเรียนในชนบทมีโอกาสเขาถึงโรงเรียนคุณภาพในทุกอําเภอ ตลอดจนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ ซึ่งจะสงผลตอ
การยกระดับคุณภาพและพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนในระดับอําเภอ และมีผลการประเมินทางดานการศึกษา
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติสูงขึ้นอยางตอเนื่อง
8. วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมใหทุกอําเภอมีโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีที่ไดมาตรฐานสากล
เพื่อให นั กเรีย นมี ทางเลื อกที่ จะเข าศึ กษาในโรงเรียนดีใกลบานและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา และเพิ่ ม
ทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพสูงในทุกอําเภอ เพื่อใหสอดคลองกับการพัฒนาจังหวัดและประเทศที่ตองการบุคลากร
ที่มีความรูและทักษะดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีเปนสําคัญ
9. ตัวชี้วัดของโครงการ
9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
(1) โรงเรี ยนที่ เข าร วมโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร คณิ ตศาสตร และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน
ของ สสวท. (จํานวน 1,500 โรงเรียน)
(2) ครูและบุ คลากรทางการศึ กษาที่ ไดรั บการพั ฒนาด านการจั ดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิ ตศาสตร และ
เทคโนโลยี (จํานวน 5,000 คน)
9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
(1) รอยละของโรงเรียนคุณภาพที่สามารถจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี (รอยละ 50)
10. กลุมเปาหมายโครงการ ครู บุคลากรทางการศึกษา และโรงเรียนที่เขารวมโครงการ
11. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
12. สถานที่ดําเนินการ สสวท. และโรงเรียนที่เขารวมโครงการ
13. กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการ
13.1 การสงเสริมโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีใหไดมาตรฐานสากล
13.2 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

~ 37 ~
14. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม (จากขอ 13)
อยูระหวางเตรียมการสงเสริมโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีและพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนที่เขารวมโครงการฯ
15. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด (จากขอ 9)
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
โรงเรียนที่เขารวมโครงการโรงเรียน
คุณภาพวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
เทคโนโลยี ตามมาตรฐานของ สสวท.
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับการ
พัฒนาดานการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
เชิงคุณภาพ
รอยละของโรงเรียนคุณภาพที่สามารถ
จัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยี

คาเปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
จํานวนเปาหมาย ผลการดําเนินงาน

รอยละ

1,500 โรงเรียน

1,500 โรงเรียน

N/A

N/A

5,000 คน

5,000 คน

N/A

N/A

รอยละ 50

1,500 โรงเรียน

N/A

N/A

16. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 5 ภาพ
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB)
17. งบประมาณ
งบประมาณที่ไดรับ
ทั้งหมด
15,758,000 บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณรวม
(สะสม)
5,663,800 บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
-

แหลงงบประมาณ งบประมาณจัดสรรจากรัฐ
18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
18.1 ปญหา อุปสรรค
18.2 แนวทางแกไข
-

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
5,663,800 บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3
-

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4
-
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19. แผนที่จะดําเนินการตอไป
สงเสริมโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในโรงเรียนที่เขารวมโครงการฯ
20. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
การเรีย นการสอนด านวิ ทยาศาสตร คณิ ตศาสตร และเทคโนโลยีมีผ ลสัมฤทธิ์ที่ สูงทัดเทีย มนานาชาติ
เพื่ อลดความเหลื่ อมล้ํา โดยเปดโอกาสให เยาวชนในทุกอําเภอไดเขาถึงการศึกษาที่มีคุณ ภาพ ไดรับ การพั ฒ นา
จนมีความสามารถและทักษะที่จําเปนในการพัฒนาประเทศสูยุค 4.0
21. ผูรายงาน นางสาววรรณทิพา เทพหลา ตําแหนง เจาหนาที่
โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1106 โทรสาร 02-392-3595 E–mail : wthep@ipst.ac.th
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 7 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564
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1. ชื่อหนวยงาน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
2. ชื่อโครงการ ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนของครูวิทยาศาสตรคณิตศาสตร เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษา
ตามแนวทาง สสวท.
3. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 63 - ธ.ค. 63  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 64 - มี.ค. 64
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 64 - มิ.ย. 64  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 64 - ก.ย. 64
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ
4.1 ยุทธศาสตรชาติ (ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย)
4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (ประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู)
4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท (การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21)
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ดานการศึกษา)
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
(ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย)
4.6 แผนความมั่นคง (-)
4.7 นโยบายรัฐบาล
4.7.1 นโยบายหลัก (-)
4.7.2 นโยบายเรงดวน (การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21)
4.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณทีไ่ ดรับจัดสรร)
 ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
 ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู
 ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาสและความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา
 ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
4.8.1  แผนงานพื้นฐาน
4.8.2  แผนงานยุทธศาสตร
4.8.3 แผนงานบูรณาการ (-)
5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
(1.3.1 การสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในศตวรรษที่ 21)
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6. ความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
(ยุทธศาสตรที่ 2 ขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
ผานเครือขาย สสวท. ใหมีคุณภาพทั่วประเทศอยางเปนระบบ)
7. หลักการและเหตุผล
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) เล็งเห็นความจําเปนเรงดวนในการพัฒนาพัฒนา
ครูผู สอนตั้ งแตระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให มีความสามารถในการจัดการเรียนรูใหหองเรียน
ได อย างมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ เพื่ อตอบสนองต อนโยบายการสร างกํ าลั งคนให มี ความรู และทั กษะด านวิ ท ยาศาสตร
คณิตศาสตร และเทคโนโลยี และสามารถประยุกตใชความรูดังกลาวในการดํารงชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพ
อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศใหทัดเทียมนานาชาติตอไป
8. วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาครูผูสอนจากโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่น (สถ.) และสํานักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร (กทม.) ตั้งแตระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใหมีความรูความเขาใจ และสามารถจัด
ประสบการณเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีตามแนวทาง สสวท. ไดอยางมีประสิทธิภาพ
9. ตัวชี้วัดของโครงการ
9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
(1) ครู และบุ คลากรทางการศึ กษาได รั บ การพั ฒ นาและส งเสริ มการเรี ย นรู ตามแนวทางสะเต็ มศึ กษา
(จํานวน 10,000 คน)
9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
(1) รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผานการอบรมสามารถจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษาไดจริง
ในสถานศึกษา (รอยละ 90)
10. กลุมเปาหมายโครงการ ครูผูสอนจากโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่น (สถ.) และสํานัก
การศึกษากรุงเทพมหานคร (กทม.) ระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
11. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
12. สถานที่ดําเนินการ สสวท.
13. กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการ
13.1 การจัดทํากิจกรรมและสื่ออบรมครู
13.2 การอบรมครูผานระบบออนไลน
14. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม (จากขอ 13)
อยูระหวางเตรียมการจัดทํากิจกรรมและสื่ออบรมครูดวยรูปแบบออนไลน ตั้งแตระดับปฐมวัยถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
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15. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด (จากขอ 9)
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนา
และสงเสริมการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา
เชิงคุณภาพ
รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผาน
การอบรมสามารถจัดการเรียนรูตามแนวทาง
สะเต็มศึกษาไดจริงในสถานศึกษา

คาเปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
จํานวนเปาหมาย ผลการดําเนินงาน

รอยละ

10,000 คน

10,000 คน

N/A

N/A

รอยละ 90

10,000 คน

N/A

N/A

16. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 5 ภาพ
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB)
17. งบประมาณ
งบประมาณที่ไดรับ
ทั้งหมด
43,195,000 บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณรวม
(สะสม)
5,908,900 บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
-

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
5,908,900 บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3
-

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4
-

แหลงงบประมาณ งบประมาณจัดสรรจากรัฐ
18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
18.1 ปญหา อุปสรรค
18.2 แนวทางแกไข
19. แผนที่จะดําเนินการตอไป
จัดทํากิจกรรมและสื่อ และเตรียมการอบรมครูดวยรูปแบบออนไลน ตั้งแตระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
20. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
ครูผูส อนระดับ ปฐมวัย ประถมศึ กษา และมัธยมศึ กษามีความรูความเขาใจและสามารถปรับการเรีย น
เปลี่ยนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีตามแนวทาง สสวท. ไดอยางมีประสิทธิภาพ
21. ผูรายงาน นางสาววรรณทิพา เทพหลา ตําแหนง เจาหนาที่
โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1106 โทรสาร 02-392-3595 E–mail : wthep@ipst.ac.th
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 7 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564
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1. ชื่อหนวยงาน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
2. ชื่อโครงการ พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู
3. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 63 - ธ.ค. 63  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 64 - มี.ค. 64
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 64 - มิ.ย. 64  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 64 - ก.ย. 64
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ
4.1 ยุทธศาสตรชาติ (ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย)
4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (ประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู)
4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท (การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21)
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ดานการศึกษา)
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
(ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย)
4.6 แผนความมั่นคง 4.7 นโยบายรัฐบาล
4.7.1 นโยบายหลัก 4.7.2 นโยบายเรงดวน นโยบายเรื่องที่ 7 การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21
4.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
 ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู
 ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาสและความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา
 ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
4.8.1  แผนงานพื้นฐาน
4.8.2  แผนงานยุทธศาสตร
4.8.3 แผนงานบูรณาการ (-)
5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
(1.4.1 การใชแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรูเพื่อพัฒนาดานการศึกษาเพื่อ
ความเปนเลิศ (Digital Education Excellence Platform: DEEP))
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6. ความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
(ยุทธศาสตรที่ 3 ขับเคลื่อนกระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีใหเนนความเขาใจ
ลงมือปฏิบัติการ และสามารถนําไปใชจริงทั้งในและนอกระบบ ตามแนวทาง สสวท.)
7. หลักการและเหตุผล
ความแพรหลายของเทคโนโลยีดิจิทัลทําใหเกิดการเปลีย่ นแปลงในทุกภาคสวนของสังคม ในสวนของการศึกษา
นั้น ความแพรหลายและความหลากหลายของสื่อดิจิทัลทําใหเกิดการใชประโยชนในการศึกษามากขึ้น ความสามารถใน
การสื่อสารเปดโอกาสใหเกิดการเรียนรูไดทุกที่ทุกเวลาผานหลากหลายชองทาง เครือขายสังคมออนไลนทําใหเกิด
ปฏิสัมพันธรูปแบบใหมระหวางผูเรียน ผูสอน และ ผูปกครอง ในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงในภาคเศรษฐกิจและสังคม
ก็ทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงของความตองการแรงงาน ทักษะ และคุณลักษณของผูจบการศึกษา
สถาบั น ส งเสริ ม การสอนวิ ท ยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ได ดํ าเนิ น โครงการที่ ใชป ระโยชน จ าก
เทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ เทคโนโลยี มาบางแลวเปนระยะเวลาหนึ่ง
เชน การพัฒนาศูนยเรียนรูดิจิทัล (Learning Space) การใช QR code และ สื่อ AR (Augmented Reality) ใน
หนังสือเรียน อยางไรก็ตาม แนวโนมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและโครงสรางพื้นฐานการสื่อสารในปจจุบัน ทําให
คาดไดวาจะมีการพัฒนาและประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลในภาคการศึกษาขึ้นอีกมากในอนาคต ซึ่งการดําเนินการ
ที่ผานมาเมื่อพิจารณาจํานวนและความพึงพอใจของผูใชงาน นับไดวามีความสําเร็จในระดับหนึ่ง
สสวท. จึงมีความประสงคจะทําโครงการวิจัยระบบจัดการเรียนรูแบบออนไลนขึ้น เพื่อศึกษาวิจัย เก็บและวิเคราะห
ข อ มู ล การใช งานสื่ อ ประกอบแบบดิ จิ ทั ล ที่ จ ะส งเสริ ม การเรี ย นรู ในยุ ค ดิ จิ ทั ล โดยในป งบประมาณ 2564 นี้
เปนการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมจากที่ไดดําเนินการในป 2563 โดยการเพิ่มเนื้อหาวิชา เพิ่มระดับชั้น และเพิ่มโมดูลการเรียนรู
ใหมๆ นอกจากนี้จะมีการเพิ่มโรงเรียนที่ใชศึกษาวิจัยใหมากขึ้นใหสอดคลองกับรงการพัฒนาเนื้อหาการเรียนรูในรูปแบบ
ดิจิทัลที่มีการวางเปาหมายใหครอบคลุมระดับชั้นมัธยมศึกษาตั้งแตปที่ 1 ถึง 6 ทุกสาระวิชาที่ สสวท. รับผิดชอบ
8. วัตถุประสงค
8.1 เพื่อศึกษาหาแนวทางการพัฒนา วางแผนจัดสราง และบริหารจัดการระบบการจัดการเรียนรูแบบออนไลน
(Learning Management System: LMS)
8.2 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงศูนยเรียนรูดิจิทัลดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี (IPST Learning Space)
ในการเผยแพรและใหบริการหลักสูตร สื่อ และองคความรูของ สสวท. ในรูปแบบดิจิทัล
9. ตัวชี้วัดของโครงการ
9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
(1) แพลตฟอรมดิจิทัลที่ไดรับการพัฒนา (จํานวน 5 ระบบ)
9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
(1) ระดับความพึงพอใจของนักเรียนในโรงเรียนกลุมทดลอง (ระดับ 3)
(2) ระดับความพึงพอใจของผูใชงาน IPST Learning Space (ระดับ 4)
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10. กลุมเปาหมายโครงการ นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียนนํารอง และผูสนใจใชงานศูนย
เรียนรูดิจิทัลฯ ทั่วประเทศ
11. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
12. สถานที่ดําเนินการ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และโรงเรียนนํารอง
13. กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการ
13.1 การพัฒนาระบบจัดการเรียนรูแบบออนไลน (Learning Management System)
13.2 การพัฒนาและขยายบริการของศูนยเรียนรูดิจิทัลดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
(IPST Learning Space)
14. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม (จากขอ 13)
ไดรายงานแนวทางในการวางรูปแบบรางเครื่องมือตนแบบของระบบจัดการเรียนรูแบบออนไลน ดําเนินการ
บํารุงรักษาระบบคลังความรูของการใหบริการของศูนยเรียนรูดิจิทัลฯ
15. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด (จากขอ 9)
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

เชิงปริมาณ
แพลตฟอรมดิจิทัลทีไ่ ดรับการพัฒนา
เชิงคุณภาพ
ระดับความพึงพอใจของนักเรียนในโรงเรียนกลุมทดลอง
ระดับความพึงพอใจของผูใชงานระบบที่ไดรับการพัฒนา

ผลการดําเนินงาน
จํานวนเปาหมาย ผลการดําเนินงาน

รอยละ

5 ระบบ

5 ระบบ

1 ระบบ

20.00

ระดับ 3
ระดับ 4

ระดับ 3
ระดับ 4

N/A
N/A

N/A
N/A

16. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 5 ภาพ
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB)
17. งบประมาณ
งบประมาณที่ไดรับ
ทั้งหมด
10,000,000 บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณรวม
(สะสม)
3,737,200 บาท

แหลงงบประมาณ จัดสรรจากรัฐ
18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
18.1 ปญหา อุปสรรค
18.2 แนวทางแกไข
-

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
-

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
3,737,200 บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3
-

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4
-
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19. แผนที่จะดําเนินการตอไป
ดํ า เนิ น การปรั บ แต งแพลตฟอร ม สํ า หรับ การเรีย นการสอนออนไลน จั ดทํ ารายงานสรุป ผลแนวทางการ
ออกแบบระบบจัดการเรียนรูแบบออนไลน นําระบบจัดการเรียนรูแบบออนไลน (LMS) ไปทดลองใชในโรงเรียน และ
ดําเนินการดูแลบํารุงรักษาระบบการใหบริการของศูนยเรียนรูดิจิทัลดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี (IPST
Learning Space)
20. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
20.1 ไดระบบจัดการเรียนรูแบบออนไลนที่เปนตนแบบในการผลิตสื่อสําหรับจัดการเรียนรูที่ใชงานไดในโรงเรียน
และเหมาะสมกับบริบทการใชงานสื่อดิจิทัลของสังคมไทย
20.2 ลดชองวางดานการศึกษาในกลุมที่สามารถเขาถึงการใชงานสื่อดิจิทัล และเปนตนแบบเพื่อขับเคลื่อนและ
ผลักดันใหเกิดการสรางความเสมอภาคดานการศึกษาของสังคมไทย
20.3 ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ผูสนใจทั่วไป และหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถเขาถึงและใชหลักสูตร
สื่อ และองคความรูของ สสวท. ผานระบบตาง ๆ ของศูนยเรียนรูดิจิทัลฯ เพื่อพัฒนาตนเองไดตามอัธยาศัย ทุกที่ ทุกเวลา
21. ผูรายงาน นางสาวสุภคั สรณ รุงศรี
ตําแหนง ผูชํานาญ
โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1107 โทรสาร 02-392-3595 E–mail: srung@ipst.ac.th
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 7 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564
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1. ชื่อหนวยงาน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
2. ชื่อโครงการ สงเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร (Coding)
3. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 63 - ธ.ค. 63  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 64 - มี.ค. 64
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 64 - มิ.ย. 64  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 64 - ก.ย. 64
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ
4.1 ยุทธศาสตรชาติ (ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย)
4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (ประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู)
4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท (การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21)
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ดานการศึกษา)
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
(ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย)
4.6 แผนความมั่นคง 4.7 นโยบายรัฐบาล
4.7.1 นโยบายหลัก 4.7.2 นโยบายเรงดวน นโยบายเรื่องที่ 7 การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21
4.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
 ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู
 ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาสและความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา
 ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
4.8.1  แผนงานพื้นฐาน
4.8.2  แผนงานยุทธศาสตร
4.8.3 แผนงานบูรณาการ (-)
5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
(1.3.1 การสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในศตวรรษที่ 21)
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6. ความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
(ยุทธศาสตรที่ 2 ขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
และสถานศึกษาผานเครือขาย สสวท. ใหมีคุณภาพทั่วประเทศอยางเปนระบบ)
7. หลักการและเหตุผล
จากการที่ เศรษฐกิ จ และสั งคมโลกเปลี่ ย นแปลงไปจากเดิ มมาก มี การนํ าเทคโนโลยีป ระยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน และใชในดานอุตสาหกรรมการผลิต การบริการ เพื่ อยกระดับคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น สงผลใหเกิ ด
การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต สังคม ธุรกรรม การเขาถึง ติดตอสื่อสาร นําเสนอขอมูลขาวสารผานสื่อตาง ๆ และใช
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารเปนเครื่องมือเครื่องมือในการทํางาน การศึกษา การเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ
และสะดวกสบายมากขึ้น เพื่อการพัฒนาประเทศใหกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงนี้ รัฐจึงไดวางนโยบายตาง ๆ ที่เนน
ขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ เปนโมเดลเศรษฐกิจที่จะนําพาประเทศไทยใหเปลี่ยนผานไปสูความมั่นคง
มั่งคั่ง และยั่งยืน การเปนเพียงผูใชเทคโนโลยีจึงไมเพียงพอสําหรับการดําเนินชีวิตในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ที่ตองมีพื้น
ฐานความรูและทักษะเพื่อแกปญหาในชีวิตจริงหรือพัฒนานวัตกรรมและใชทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในการสรางองคความรูหรือสรางมูลคาใหเกิดขึ้นได
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ไดตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนา
ทักษะของผูเรียนใหดํารงชีวิตอยูไดอยางมีคุณภาพในศตวรรษที่ 21 รวมถึงสรางความรู ความเขาใจ และสงเสริม
ทักษะขั้น พื้น ฐานในการนํ าเทคโนโลยีไปสรางนวัตกรรมอยางมีความคิดสรางสรรค จึงไดป รับ เปลี่ยนหลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปสูหลักสูตรวิทยาการคํานวณ ซึ่งประกอบดวยองคความรูหลัก 3 ดาน ไดแก
1) วิทยาการคอมพิ ว เตอร เช น การแกป ญ หา Coding การใช ต รรกะ 2) การใช เทคโนโลยีส ารสนเทศและการ
สื่อสารในการแกปญหา 3) การใชเทคโนโลยีอยางปลอดภัยและรูเทาทัน โดยหลักสูตรนี้มุงเนนใหผูเรียนไดพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห แกปญหาอยางเปนขั้นตอนและเปนระบบ มีตรรกะ มีทักษะการคิดเชิงคํานวณซึ่งเปนทักษะ
ที่เกิดขึ้น ในการแกป ญหาโดยการเขียนโปรแกรมคอมพิ วเตอรและผูเรียนสามารถนําทักษะนี้ ไปประยุกตใชเพื่อ
แก ป ญ หาในชี วิ ตจริ ง สรา งทั กษะในการรวบรวม ประมวลผล ประเมิน ผล นําเสนอสารสนเทศ ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการทํางานใหสามารถออกแบบวิธีการที่เหมาะสมและสรางสารสนเทศที่เปนประโยชนหรือเกิดมูลคา
ได รวมถึงใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปกปองขอมูลสวนตัว และรูเทาทันตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร จะเห็นไดวาความรูและทักษะดังกลาวนี้ลวนมีความสําคัญตอการดําเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 อีกทั้งยัง
เปนการเตรียมเยาวชนใหเปนพลเมืองที่มีความพรอมในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
8. วัตถุประสงค
เพื่ อวิจั ยและสงเสริมการใชห ลั กสูต ร สื่ อ และกระบวนการเรียนรูดาน Coding และการจั ดการเรีย นรู
วิชาวิทยาการคํานวณ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ซึ่งเนนการคิด วิเคราะห
แกปญหา และการใชตรรกะ
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9. ตัวชี้วัดของโครงการ
9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
(1) หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาที่ไดรับ
การพัฒนา (จํานวน 65 รายการ)
(2) ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนไดรับการพัฒนาดานวิทยาการคํานวณ (จํานวน 10,000 คน)
9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
(1) ร อ ยละของหลั ก สู ต ร สื่ อ และกระบวนการจั ด การเรี ย นรู วิ ท ยาการคํ า นวณ ระดั บ ประถมศึ ก ษา
ถึงมัธยมศึกษาสามารถนําไปใชไดจริง (รอยละ 100)
(2) รอยละของครูและบุ คลากรทางการศึกษาที่ผานการอบรมสามารถจัดการเรียนรูดานวิทยาการคํ านวณ
ไดจริงในสถานศึกษา (รอยละ 80)
10. กลุมเปาหมายโครงการ นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั่วประเทศ
11. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
12. สถานที่ดําเนินการ ทั่วประเทศ
13. กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการ
13.1 การสงเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร (Coding)
14. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม (จากขอ 13)
อยูระหวางการประชุมพิจารณาหลักสูตร Coding for Farm (CM) แผนจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนประถมศึกษา
ปที่ 3 และ 6 และมัธยมศึกษาปที่ 3 และ 6 หลักสูตรการรูเรื่องดิจิทัล และจัดทําอุปกรณ AI ใหโรงเรียนทดลอง
15. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด (จากขอ 9)
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู
วิทยาการคํานวณ ระดับประถมศึกษาถึง
มัธยมศึกษาที่ไดรับการพัฒนา
ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนไดรับ
การพัฒนาดานวิทยาการคํานวณ
เชิงคุณภาพ
รอยละของหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัด
การเรียนรูวิทยาการคํานวณ ระดับประถมศึกษา
ถึงมัธยมศึกษาสามารถนําไปใชไดจริง
รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผาน
การอบรมสามารถจัดการเรียนรูด า นวิทยาการ
คํานวณไดจริงในสถานศึกษา

คาเปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
จํานวนเปาหมาย ผลการดําเนินงาน

รอยละ

65 รายการ

65 รายการ

N/A

N/A

10,000 คน

10,000 คน

N/A

N/A

รอยละ 100

65 รายการ

N/A

N/A

รอยละ 80

10,000 คน

N/A

N/A
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16. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 5 ภาพ
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB)
17. งบประมาณ
งบประมาณที่ไดรับ
ทั้งหมด
50,000,000 บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณรวม
(สะสม)
3,378,400 บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
-

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
3,378,400 บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3
-

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4
-

แหลงงบประมาณ จัดสรรจากรัฐ
18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
18.1 ปญหา อุปสรรค
18.2 แนวทางแกไข
19. แผนที่จะดําเนินการตอไป
พัฒนาและปรับปรุงสื่อการอบรมครูแบบออนไลน และจัดอบรมการสงเสริมการเรียนรูวิทยาการคํานวณ
ใหกับครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบออนไลน
20. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
20.1 ผูสอนทั่วประเทศสามารถเขาถึงและนําสื่อประกอบหลักสูตรวิทยาการคํานวณในรูปแบบดิจิทัล และ
นําไปใชในการจัดการเรียนรู ทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจและมีทักษะที่ตรงกับเปาหมายของหลักสูตร
20.2 เกิดความเขมแข็งระหวางเครือขายครูวิทยาการคํานวณ และ สสวท. เพื่อการประสานเปนเครือขาย
รวมกันตอไปในอนาคต
20.3 ครูมีความมั่นใจในการจัดการเรียนรู Coding ลงสูนักเรียน
20.4 สรางความรูความเขาใจ และเผยแพรตัวอยางกิจกรรม Unplugged Coding สูสาธารณะ
21. ผูรายงาน นางสาวสุภคั สรณ รุงศรี
ตําแหนง ผูชํานาญ
โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1107 โทรสาร 02-392-3595 E–mail: srung@ipst.ac.th
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 7 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

~ 50 ~
1. ชื่อหนวยงาน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
2. ชื่อโครงการ เพิ่มศักยภาพครูใหมีสมรรถนะของครูยุคใหมสําหรับการเรียนรูศตวรรษที่ 21
3. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 63 - ธ.ค. 63  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 64 - มี.ค. 64
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 64 - มิ.ย. 64  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 64 - ก.ย. 64
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ
4.1 ยุทธศาสตรชาติ (ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย)
4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (ประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู)
4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท (การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21)
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ดานการศึกษา)
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
(ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย)
4.6 แผนความมั่นคง 4.7 นโยบายรัฐบาล
4.7.1 นโยบายหลัก 4.7.2 นโยบายเรงดวน นโยบายเรื่องที่ 7 การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21
4.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
 ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู
 ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาสและความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา
 ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
4.8.1  แผนงานพื้นฐาน
4.8.2  แผนงานยุทธศาสตร
4.8.3 แผนงานบูรณาการ (-)
5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
(1.3.1 การสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในศตวรรษที่ 21)
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6. ความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
(ยุทธศาสตรที่ 2 ขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
และสถานศึกษาผานเครือขาย สสวท. ใหมีคุณภาพทั่วประเทศอยางเปนระบบ)
7. หลักการและเหตุผล
ตามที่ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย และ
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็น การพัฒนาการเรียนรู มีเปาหมายใหคนไทยไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล มีทักษะที่จําเปนของโลกศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และ
ทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิผล มีนิสัยใฝเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ในชวงที่ผานมาพบวาคุณภาพ
การศึ กษาและการเรีย นรูของคนไทยอยู ในระดับ ค อนข างต่ํ า ดั งจะเห็ น ได จ ากการผลการประเมิ น ในโครงการ
ประเมินผลนักเรียนรวมกับนานาชาติ (PISA) ซึ่งคะแนนของประเทศไทยอยูในระดับต่ํากวาหลายประเทศที่มีระดับ
การพัฒนาใกลเคียงกัน ทั้งนี้เปนผลมาจากการขาดปจจัยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและครูที่มีคุณภาพยัง
กระจายไมทั่วถึงโดยเฉพาะในพื้นที่หางไกล ทั้งนี้ยุทธศาสตรชาติจึงมุงเนนในการเสริมสรางและยกระดับการพัฒนา
การศึกษาและการเรียนรูทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการเรียนรูตลอดชีวิต
รัฐบาลยังมีนโยบายหลัก 12 ดานสําหรับการบริหารราชการ เพื่อพัฒนาประเทศไทยใหกาวไปขางหนาดวย
ความมั่นคง สังคมไทยมีความสงบสุข สามัคคีและเอื้ออาทร คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความพรอมที่จะ
ดําเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 ใหเศรษฐกิจไทยมีความแข็งแกรงและมีความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น ควบคูไปกับ
การดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะดานการศึกษา ดัง
นโยบายหลักที่ 8 ของรัฐบาลคือการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย มุงเนน
ผลิตและพัฒนาครูที่นําไปสูการมีครูสมรรถนะสูง เปนครูยุคใหมที่สามารถออกแบบและจัดระบบการสรางความรู
สรางวินัย กระตุน และสราง แรงบั นดาลใจ เปดโลกทั ศน มุมมองของเด็กและครูดวยการสอนในเชิงแสดงความ
คิดเห็นใหมากขึ้น ควบคูกับหลักการทางวิชาการ ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ ดานที่ 2 การ
ผลิตและพัฒ นาครูโดยกําหนดเปาหมาย ผลิตบัณฑิตให มีอัตลักษณ และสมรรถนะเปนเลิศเปน ตองการของผูใช
สมบูรณดวยคุณลักษณะ 4 คือมีทัศนคติที่ดีและถูกตอง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเขมแข็ง มีงานทํามีอาชีพ และเปน
พลเมืองดี มีวินัย นอกจากนี้ยังตองสามารถถายทอด บมเพาะใหศิษยแตละชวงวัยได บัณฑิตครูจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเมื่อเขาสูวิชาชีพไดรับการเสริมสมรรถนะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
นอกจากนี้รัฐบาลยังไดกําหนดนโยบายเรงดวน 12 ขอ โดยขอที่ 7 คือการเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21
สร า งแพลตฟอร ม การเรี ย นรู ใหม ในระบบดิ จิ ทั ล ปรั บ ปรุ ง รู ป แบบการเรี ย นรู มุ ง สู ร ะบบการเรี ย นการสอน
วิท ยาศาสตร เทคโนโลยี ดา นวิ ศวกรรม คณิ ตศาสตร โปรแกรมเมอรและภาษาต างประเทศ สงเสริม การเรีย น
ภาษาคอมพิวเตอร (Coding) ตั้งแตระดับประถมศึกษา การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพในทุกตําบล สงเสริมการพัฒนา
หลักสูตรออนไลนของสถาบันการศึกษาตาง ๆ เพื่อแบงปนองคความรูของสถาบันการศึกษาสูสาธารณะ เชื่อมโยง
ระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ สรางนักวิจัยใหมและนวัตกรเพื่อเพิ่มศักยภาพดานเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของประเทศ สรางความรูความเขาใจการใชเทคโนโลยีดิจิทัล สื่อออนไลนและโครงขายสังคมออนไลนของ
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คนไทยเพื่ อ ป อ งกั น และลดผลกระทบในเชิ งสั งคม ความปลอดภั ย อาชญากรรมทางไซเบอร แ ละสามารถใช
เทคโนโลยีเปนเครื่องมือในการกระจายขอมูลขาวสารที่ถูกตอง การสรางความสมานฉันทและความสามัคคีในสังคม
รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมที่จําเปนในการดําเนินชีวิต ซึ่งมีจุดมุงหมายสอดคลองกับพันธกิจและจุดประสงค
ในการจัดตั้งสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ที่มีเปาหมายในการลดความเหลื่อมล้ํา
ทางการศึกษาของประเทศ และเพื่อเปนการขับเคลื่อนนโยบายหลัก และนโยบายเรงดวนของรัฐบาล สสวท. และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในทุกภู มิภาค จึงรวมกัน ทํางานเชิงบูรณาการ เป นแกนนํ าในการพัฒ นาครูในทุกพื้ นที่ ของ
ประเทศใหมีความพรอมสูการเปนครูยุคใหมในศตวรรษที่ 21 โดยมุงเนนการพัฒนาความสามารถในการจัดการ
เรียนรูวิชาวิทยาศาสตร คณิ ตศาสตร และการออกแบบและเทคโนโลยี วิทยาการคํานวณและการเรียนรูดิจิทัล
รวมถึ ง การส งเสริ ม ความรู ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ การวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู ต ามแนวทางของโครงการ
ประเมินผลนักเรียนรวมกับนานาชาติ (PISA) รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนา
ระบบการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาผูเรียนใหสามารถจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับตนเองไดอยางตอเนื่อง แมจะ
สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนแลวก็ตาม
8. วัตถุประสงค
8.1 เพิ่มศักยภาพครูใหมีสมรรถนะของครูยุคใหม ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี พรอมตอการ
จัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
8.2 สรางเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏ สสวท. และหนวยงานการศึกษาอื่น ๆ ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค
และทองถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูของโรงเรียนทั่วประเทศ
8.3 เตรียมความพรอมผูเรียนใหมีประสบการณและทักษะสําคัญที่จําเปนตอการเรียนรูตลอดชีวิต พรอมเขารวม
โครงการประเมินผลนักเรียนรวมกับนานาชาติ (PISA)
8.4 สรางความตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีตอการดําเนิน
ชีวิตในศตวรรษที่ 21
9. ตัวชี้วัดของโครงการ
9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
(1) ครูไดรับการพัฒนาใหมีสมรรถนะจัดการเรียนรูสําหรับศตวรรษที่ 21 (จํานวน 5,000 คน)
9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
(1) ร อยละของครู ที่ ได รับ การพั ฒ นามี ทั กษะและความสามารถในการจัดการเรีย นรูเชิงสมรรถนะสํ าหรับ
ศตวรรษที่ 21 (รอยละ 80)
10. กลุมเปาหมายโครงการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
11. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
12. สถานที่ดําเนินการ ทั่วประเทศ
13. กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการ
13.1 การเพิ่มศักยภาพครูใหมีสมรรถนะของครูยุคใหมสําหรับการเรียนรูศตวรรษที่ 21
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14. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม (จากขอ 13)
ไดตนฉบับแผนการจัดการเรียนรูดานสมรรถนะวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร หลักสูตรการเขียนแผน
สมรรถนะวิ ช าวิ ท ยาศาสตร แ ละวิ ช าคณิ ต ศาสตร หลั ก สู ต รการอบรมการจั ด การเรี ย นรู ฐ านสมรรถนะวิ ช า
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร และสื่อประกอบการอบรม
15. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด (จากขอ 9)
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
จํานวนครูไดรับการพัฒนาใหมีสมรรถนะจัดการ
เรียนรูส ําหรับศตวรรษที่ 21
เชิงคุณภาพ
รอยละของครูทไี่ ดรับการพัฒนามีทักษะและ
ความสามารถในการจัดการเรียนรูเ ชิงสมรรถนะ
สําหรับศตวรรษที่ 21

คาเปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
จํานวนเปาหมาย ผลการดําเนินงาน

รอยละ

5,000 คน

5,000 คน

N/A

N/A

รอยละ 80

5,000 คน

N/A

N/A

16. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 5 ภาพ
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB)
17. งบประมาณ
งบประมาณที่ไดรับ
ทั้งหมด
43,211,600 บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณรวม
(สะสม)
40,761,100 บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
-

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
40,761,100 บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3
-

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4
-

แหลงงบประมาณ จัดสรรจากรัฐ
18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
18.1 ปญหา อุปสรรค
18.2 แนวทางแกไข
19. แผนที่จะดําเนินการตอไป
ดําเนินการประชุมชี้แจงหลักสูตรสําหรับวิทยากรแกนนํา อบรมครูประจําการ และกํากับติดตามรวมกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
20. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
20.1 หลักสูตรการเขียนแผนสมรรถนะที่มีคุณภาพสําหรับนําไปอบรมครูใหมีความสามารถในการทําแผนการเรียนรู
เชิงสมรรถนะ และนําไปใชจัดการเรียนรูสําหรับนักเรียนเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับนักเรียนสําหรับศตวรรษที่ 21
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20.2 ครูที่เขารับการอบรมมีสมรรถนะของครูยุคใหมสําหรับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และนักเรียนมีทักษะ
สําคัญที่จําเปนตอการเรียนรูตลอดชีวิต มีความพรอมสําหรับการทดสอบ PISA 2022
20.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเปนหนวยงานเครือขายในการรวมขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู
21. ผูรายงาน นางสาวสุภคั สรณ รุงศรี
ตําแหนง ผูชํานาญ
โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1107 โทรสาร 02-392-3595 E–mail: srung@ipst.ac.th
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 7 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

