รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของกระทรวงศึกษาธิการ
******************************
1. ชื่อหนวยงาน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
2. ชื่อโครงการ พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู ที่เนนการคิดวิเคราะห การแกปญหา และกระตุน
ใหเกิดและใชความคิดสรางสรรค และสามารถนําไปใชไดจริง
3. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 62 - ธ.ค. 62  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 63 - มี.ค. 63
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 63 - มิ.ย. 63  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 63 - ก.ย. 63
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ
4.1 ยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ ดานการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
4.5 แผนความมั่นคง 4.6 นโยบายรัฐบาล
4.6.1 นโยบายหลัก นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
4.7 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
 ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู
 ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา
 ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
 ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
4.7.1  แผนงานพื้นฐาน
4.7.2  แผนงานยุทธศาสตร
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4.7.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)
5. วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาและสงเสริมการใชหลักสูตร สื่อ และกระบวนการเรียนรู ตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ซึ่งเนนการคิดวิเคราะห
แกปญหา และการนําไปใช
6. ตัวชี้วัดของโครงการ
6.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
6.1.1 จํานวนหลักสูตร สื่อ และกระบวนการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีที่ไดรับการพัฒนา
(จํานวน 440 รายการ)
6.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
6.2.1 รอยละของผูใชบริการที่มีระดับความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป (รอยละ 80)
7. กลุมเปาหมายโครงการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
8. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
9. สถานที่ดําเนินการ ทั่วประเทศ
10. กิจกรรมที่ดําเนินการ
10.1 การพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร วิทยาการคํานวณ
และการออกแบบและเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
10.2 การผลิตสื่อตนแบบและอุปกรณประกอบการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
10.3 การพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการเรียนรูในรูปแบบดิจิทัล
11. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม
พัฒนาสื่อและกระบวนการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ซึ่งเน น การคิ ด วิ เคราะห แก ป ญ หา และการนํ าไปใชตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั กราช 2551
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) พรอมใชครบทั้ง 12 ชั้นป และปรับรูปแบบการเรียนรูเพื่อรองรับสถานการณการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) จากในหองเรียนใหเปนการเรียนรูไดทุกที่ทุกเวลาและเลือกเนื้อหาไดตามความตองการ
ทาง http://proj14.ipst.ac.th/ และออกอากาศทางชอง DLTV ดวยการพัฒนาบทเรียนออนไลนภายใตโครงการสอนออนไลน
โปรเจค 14 (Project 14) ซึ่งมีเนื้อหาสอดคลองตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560) ครอบคลุมทุกระดับชั้น ตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปที่ 6 ทั้งรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชาเพิ่มเติม
รวมทั้งสิ้น 493 รายการ
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12. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
จํานวนหลักสูตร สื่อ และกระบวนการเรียนรูวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และเทคโนโลยีทไี่ ดรบั การพัฒนา
เชิงคุณภาพ
รอยละของผูใชบริการที่มีระดับความพึงพอใจ ในระดับดีขึ้นไป

คาเปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
จํานวนเปาหมาย ผลการดําเนินงาน

รอยละ

440 รายการ

440 รายการ

493 รายการ

112.05

รอยละ 80

รอยละ 80

รอยละ 80..20

100.25

13. งบประมาณ
งบประมาณที่ไดรับ
ทั้งหมด
36,470,970 บาท

ผลการใชจา ย
ผลการใชจา ย
ผลการใชจา ย
ผลการใชจา ย
ผลการใชจา ย
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
รวม (สะสม)
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
17,033,053.39 บาท 4,004,617.44 บาท 6,484,463.77 บาท 6,543,972.18 บาท 19,437,916.61 บาท

แหลงงบประมาณ จัดสรรจากรัฐ 36,470,970 บาท
14. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
14.1 ปญหา อุปสรรค
14.2 แนวทางแกไข
15. แผนที่จะดําเนินการตอไป
พั ฒนาชุ ดการเรียนรูสื่ อ 65 พรรษา กลุ มสาระการเรียนรูวิ ทยาศาสตรและเทคโนโลยี และกลุ มสาระการเรี ยนรู
คณิตศาสตร ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา ในวโรกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุ 65 พรรษา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําสื่อดังกลาวไปใชในโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียน
ขยายโอกาส เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหดียิ่งขึ้น
16. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
นักเรียนที่ใชหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูของ สสวท. มีความรู ความสามารถดานวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และเทคโนโลยีสงู ขึ้น
17. ผูรายงาน นางสาวสุภคั สรณ รุงศรี
ตําแหนง ผูชํานาญ
โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1107 โทรสาร 02-381-0750 E–mail: srung@ipst.ac.th
18. วันที่รายงาน ณ วันที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
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1. ชื่อหนวยงาน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
2. ชือ่ โครงการ วิจัย วัดผล และประเมินผลการจัดการเรียนรูด านวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ระดับประเทศ
และระดับนานาชาติ
3. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 62 - ธ.ค. 62  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 63 - มี.ค. 63
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 63 - มิ.ย. 63  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 63 - ก.ย. 63
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ
4.1 ยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ ดานการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
4.5 แผนความมั่นคง 4.6 นโยบายรัฐบาล
4.6.1 นโยบายหลัก นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
4.7 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
 ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู
 ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา
 ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
 ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
4.7.1  แผนงานพื้นฐาน
4.7.2  แผนงานยุทธศาสตร
4.7.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)
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5. วัตถุประสงค
เพื่อดําเนินการวิจัย PISA 2021 รวมกับ OECD และพัฒนาเครื่องมือสําหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
6. ตัวชี้วัดของโครงการ
6.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
6.1.1 จํานวนรายงานผล PISA 2018 ฉบับบทสรุปสําหรับผูบริหาร (จํานวน 1 ฉบับ)
6.1.2 จํานวนรางรายงานผล PISA 2018 ฉบับสมบูรณ (จํานวน 1 ฉบับ)
6.1.3 จํานวนเครื่องมือประเมินสําหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร (จํานวน 12 ชุด)
6.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
6.2.1 เครื่องมือในการวัดและประเมินผลสามารถคัดเลือกนักเรียนที่มีลักษณะพึงประสงคได (รอยละ 100)
7. กลุมเปาหมายโครงการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
8. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
9. สถานที่ดําเนินการ ทั่วประเทศ
10. กิจกรรมที่ดําเนินการ
10.1 การประเมินผลการจัดการเรียนรูดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีรวมกับนานาชาติ
10.2 การพัฒนาเครื่องมือวัดผลประเมินผลดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
11. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม
ดําเนิ นการประเมิ นการรูเรื่อง (Literacy) ดานการอ าน คณิ ตศาสตร และวิทยาศาสตรของนักเรียนไทยเที ยบกั บ
นานาชาติ (PISA) โดยไดรายงานผล PISA 2018 ฉบับบทสรุปสําหรับผูบริหาร จํานวน 1 ฉบับ รางรายงานผล PISA 2018
ฉบับสมบูรณ จํานวน 1 ฉบับ และเครื่องมือประเมินสําหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชา
วิทยาศาสตรและคณิ ตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาป ที่ 6 ประจําปการศึกษา
2563 ตรงตามตัวชี้วัดพื้นฐานที่นักเรียนจําเปนตองรู ระดับชั้นละ 2 ชุด รวม 12 ชุด
12. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

เชิงปริมาณ
จํานวนรายงานผล PISA 2018 ฉบับบทสรุปสําหรับผูบริหาร
จํานวนรางรายงานผล PISA 2018 ฉบับสมบูรณ
จํานวนเครื่องมือประเมินสําหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

1 ฉบับ
1 ฉบับ
12 ชุด

ผลการดําเนินงาน
ผลการ
จํานวนเปาหมาย
ดําเนินงาน
1 ฉบับ
1 ฉบับ
12 ชุด

1 ฉบับ
1 ฉบับ
12 ชุด

รอยละ
100.00
100.00
100.00
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ตัวชี้วัด

เชิงคุณภาพ
เครื่องมือในการวัดและประเมินผลสามารถคัดเลือกนักเรียนที่มี
ลักษณะพึงประสงคได

คาเปาหมาย

รอยละ 100

ผลการดําเนินงาน
ผลการ
จํานวนเปาหมาย
ดําเนินงาน

รอยละ 100

รอยละ 100

รอยละ

100.00

13. งบประมาณ
งบประมาณที่ไดรับ
ทั้งหมด
9,320,000 บาท

ผลการใชจา ย
ผลการใชจาย
ผลการใชจา ย
ผลการใชจา ย
ผลการใชจา ย
งบประมาณรวม
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
(สะสม)
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
6,908,597.93 บาท 1,095,920.08 บาท 4,935,786.55 บาท 876,891.30 บาท 2,411,402.07 บาท

แหลงงบประมาณ จัดสรรจากรัฐ 9,320,000 บาท
14. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
14.1 ปญหา อุปสรรค
14.2 แนวทางแกไข
15. แผนที่จะดําเนินการตอไป
จัดทํารายงานผล PISA 2018 ฉบับสมบูรณ และจัดทําตนฉบับเครื่องมือสําหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ประจําปการศึกษา 2564
16. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
16.1 หนวยงานและบุคลากรทางการศึกษาไดรับทราบขอมูลคุณภาพการศึกษาของประเทศเมื่อเทียบกับนานาชาติ
และทราบแนวโนมการเปลี่ยนแปลงทางคุณภาพการศึกษาของนักเรียน เพื่อที่จะไดนําผลที่ไดมาใชเปนแนวทางในการพัฒนา
การเรียนการสอน และยกระดับคุณภาพการศึกษาตอไป
16.2 ระบบการศึกษาของไทยมีกรอบและเครื่องมือวัดผลประเมินผลดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานที่กําหนด
17. ผูรายงาน นางสาวสุภคั สรณ รุงศรี
ตําแหนง ผูชํานาญ
โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1107 โทรสาร 02-381-0750 E–mail: srung@ipst.ac.th
18. วันที่รายงาน ณ วันที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
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1. ชื่อหนวยงาน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
2. ชือ่ โครงการ วิจัยติดตามการใชหลักสูตร สื่อการเรียนรู และพัฒนาเกณฑการจัดทําสื่อการเรียนรูวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
3. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 62 - ธ.ค. 62  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 63 - มี.ค. 63
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 63 - มิ.ย. 63  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 63 - ก.ย. 63
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ
4.1 ยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
4.2 แผนแมบทภายใตยทุ ธศาสตรชาติ ประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ ดานการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
4.5 แผนความมั่นคง 4.6 นโยบายรัฐบาล
4.6.1 นโยบายหลัก นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
4.7 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
 ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู
 ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา
 ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
 ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
4.7.1  แผนงานพื้นฐาน
4.7.2  แผนงานยุทธศาสตร
4.7.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)
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5. วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาเครื่องมือสําหรับการวิจัยและติดตามการใชหลักสูตร พ.ศ. 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 วิชาวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร และวิจัยติดตามการใชหลักสูตร หนังสือเรียนและสื่อดิจิทัล วิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 และ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และ 5
6. ตัวชี้วัดของโครงการ
6.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
6.1.1 จํานวนเครื่องมือสําหรับการวิจัยและติดตามการใชหลักสูตร หนังสือเรียนและสื่อดิจิทัล วิชาวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร (จํานวน 6 ชุด)
6.1.2 จํานวนตนรางรายงานการวิจัยติดตามการใชหลักสูตรพ.ศ. 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 วิชาวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร (จํานวน 1 ชุด)
6.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
6.2.1 เครื่องมือสําหรับการวิจัยและติดตามการใชหลักสูตร พ.ศ. 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 วิชาวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตรที่ผานการวิจัยและหาคุณภาพทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สามารถนําไปใชเปนเครื่องมือ
ในการกํากับติดตามการใชหลักสูตรของสถานศึกษา
6.2.2 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการและเชิงนโยบาย สามารถใชในการพัฒนาหลักสูตรและหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร ตลอดจนสื่ออื่น ๆ
7. กลุมเปาหมายโครงการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
8. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
9. สถานที่ดําเนินการ ทั่วประเทศ
10. กิจกรรมที่ดําเนินการ
10.1 การวิจัยติดตามการใชหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
11. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม
ไดเครื่องมือสําหรับการวิจัยและติดตามการใชหลักสูตร หนังสือเรียน และสื่อดิจิทัล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 และ 5
และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และ 5 รวม 6 ชุด และไดรางรายงานการวิจัยติดตามการใชหลักสูตรพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560) วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร จํานวน 1 ชุด
12. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
จํานวนเครื่องมือสําหรับการวิจัยและติดตามการใชหลักสูตร หนังสือเรียน
และสื่อดิจิทัล วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

คาเปาหมาย
6 ชุด

ผลการดําเนินงาน
จํานวนเปาหมาย ผลการดําเนินงาน รอยละ
6 ชุด

6 ชุด

100.00
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ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

จํานวนตนรางรายงานการวิจัยติดตามการใชหลักสูตรพ.ศ. 2551 ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
เชิงคุณภาพ
เครื่องมือสําหรับการวิจัยและติดตามการใชหลักสูตรพ.ศ. 2551 ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ที่ผานการวิจัยและ
หาคุณภาพทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สามารถนําไปใชเปนเครือ่ งมือใน
การกํากับติดตามการใชหลักสูตรของสถานศึกษา
ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการและเชิงนโยบาย สามารถใชในการพัฒนาหลักสูตร
และหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ตลอดจนสื่ออื่น ๆ

1 ชุด

ผลการดําเนินงาน
จํานวนเปาหมาย ผลการดําเนินงาน รอยละ
1 ชุด
1 ชุด
100.00

6 ชุด

6 ชุด

6 ชุด

100.00

1 ชุด

1 ชุด

1 ชุด

100.00

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
992,000 บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3
1,544,000 บาท

13. งบประมาณ
งบประมาณที่ไดรับ
ทั้งหมด
2,850,000 บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
รวม (สะสม)
2,536,000 บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
-

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4
314,000 บาท

แหลงงบประมาณ จัดสรรจากรัฐ 2,850,000 บาท
14. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
14.1 ปญหา อุปสรรค
14.2 แนวทางแกไข
15. แผนที่จะดําเนินการตอไป
สรางเครื่องมือประเมินการใชหลักสูตร หนังสือเรียน การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
เทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 และ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และ 6 และจัดทํารายงานผลการวิจัยติดตามการใช
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
16. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
ไดสารสนเทศเกี่ยวกับจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนาในการนําหลักสูตรฉบับปรับปรุงไปใชในโรงเรียนทั่วประเทศ
และสามารถนําหลักสูตรและแบบเรียนมาปรับใหมีคุณภาพเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและนักเรียนไทย ซึ่งจะสงผล
ตอการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนตอไป
17. ผูรายงาน นางสาวสุภคั สรณ รุงศรี
ตําแหนง ผูชํานาญ
โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1107 โทรสาร 02-381-0750 E–mail: srung@ipst.ac.th
18. วันที่รายงาน ณ วันที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
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1. ชื่อหนวยงาน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
2. ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพครูแกนนําและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขยายผลการใหบริการวิชาการดานหลักสูตร สือ่
และกระบวนการจัดการเรียนรูของ สสวท.
3. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 62 - ธ.ค. 62  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 63 - มี.ค. 63
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 63 - มิ.ย. 63  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 63 - ก.ย. 63
 สิ้นสุดโครงการแลว
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ
4.1 ยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยของประเทศ
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ ดานการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
4.5 แผนความมั่นคง 4.6 นโยบายรัฐบาล
4.6.1 นโยบายหลัก นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
4.7 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
 ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู
 ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา
 ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
 ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
4.7.1  แผนงานพื้นฐาน
4.7.2  แผนงานยุทธศาสตร
4.7.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)
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5. วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขยายผลการใหบริการวิชาการดานหลักสูตร สื่อ และกระบวน
การจัดการเรียนรูของ สสวท. เพื่อใหครูมีความรู ความเขาใจในมาตรฐานหลักสูตรและตัวชี้วัด รวมทั้งวิธีการจัดการเรียนรู
ที่สอดคลองกับตัวชี้วัดและสามารถนําความรูไปจัดการเรียนรูในสถานศึกษาของตนเองและขยายผลสูสถานศึกษาอื่นได
6. ตัวชี้วัดของโครงการ
6.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
6.1.1 จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับการพัฒนาและสงเสริมดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
เทคโนโลยี (จํานวน 760 คน)
6.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
6.2.1 รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เขารับการพัฒนามีความรูความสามารถผานเกณฑการประเมิน
(รอยละ 80)
7. กลุมเปาหมายโครงการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
8. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
9. สถานที่ดําเนินการ ทั่วประเทศ
10. กิจกรรมที่ดําเนินการ
10.1 การพัฒนาหลักสูตรอบรม
10.2 การพัฒนาศักยภาพครู
11. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม
จัดทํ าหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่ อพัฒนาครูแกนนํา สสวท. ดานการจัดการเรียนรูวิชาฟ สิกส เคมี ชีววิทยา
โลก ดาราศาสตรและอวกาศ การออกแบบและเทคโนโลยี และหลักสูตรดานการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
เทคโนโลยีที่สงเสริมทักษะการคิดและแกปญหารวม 11 หลักสูตร และพัฒนาศักยภาพครูและผูบริหารสถานศึกษา 700 คน
ใหมีความรู ความเขาใจในมาตรฐานหลักสูตรและตัวชี้วัด วิธีการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับตัวชี้วัดและสามารถนําความรู
ไปจัดการเรียนรูในสถานศึกษาของตนเองและขยายผลสูสถานศึกษาอื่นได รวมทั้งอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาเรื่อง
การเรียนรูการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและการสรางความตระหนักในการเรียนรูวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 94 คน
12. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรบั การพัฒนาและสงเสริม
ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
เชิงคุณภาพ
รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เขารับการพัฒนา
มีความรูความสามารถผานเกณฑการประเมิน

คาเปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
จํานวนเปาหมาย ผลการดําเนินงาน

รอยละ

760 คน

760 คน

794 คน

104.47

รอยละ 80

รอยละ 80

รอยละ 88.41

110.51

~ 12 ~
13. งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ไดรับทั้งหมด
3,450,050 บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณรวม
(สะสม)
3,359,052.45 บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
977,623.19 บาท

ผลการใชจาย
ผลการใชจา ย
งบประมาณ
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
1,464,792.14 บาท 198,328.50 บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4
718,308.62 บาท

แหลงงบประมาณ จัดสรรจากรัฐ 3,450,050 บาท
14. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
14.1 ปญหา อุปสรรค
14.2 แนวทางแกไข
15. แผนที่จะดําเนินการตอไป
เตรียมการดําเนินการพัฒนาครูในปงบประมาณ พ.ศ. 2564
16. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
พั ฒ นาครูเพื่ อเป น วิทยากรแกนนํ า สสวท. ให ส ามารถเข าใจในการจัด การเรีย นรูได อยางมี ป ระสิทธิภ าพและ
สามารถเปนวิทยากรในการอบรมขยายผลใหกับครูในโรงเรียนตาง ๆ ได
17. ผูรายงาน นางสาววรรณทิพา เทพหลา
ตําแหนง เจาหนาที่
โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1106 โทรสาร 02-381-0750 E–mail: wthep@ipst.ac.th
18. วันที่รายงาน ณ วันที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

~ 13 ~
1. ชื่อหนวยงาน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
2. ชือ่ โครงการ ยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอําเภอดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
3. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 62 - ธ.ค. 62  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 63 - มี.ค. 63
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 63 - มิ.ย. 63  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 63 - ก.ย. 63
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ
4.1 ยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยของประเทศ
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ ดานการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
4.5 แผนความมั่นคง 4.6 นโยบายรัฐบาล
4.6.1 นโยบายหลัก นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
4.7 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
 ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู
 ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา
 ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
 ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
4.7.1  แผนงานพื้นฐาน
4.7.2  แผนงานยุทธศาสตร
4.7.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)
5. วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมใหทุกอําเภอมีโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีที่ไดมาตรฐานสากล เพื่อให
นักเรียนมีทางเลือกที่จะเขาศึกษาในโรงเรียนดีใกลบานและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา และเพิ่มทรัพยากรบุคคลที่มี
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ศักยภาพสูงในทุกอําเภอ เพื่อใหสอดคลองกับการพัฒนาจังหวัดและประเทศที่ ตองการบุคลากรที่มีความรูและทักษะดาน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีเปนสําคัญ
6. ตัวชี้วัดของโครงการ
6.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
6.1.1 จํานวนโรงเรียนที่เขารวมโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน
ของ สสวท. (จํานวน 1,500 โรงเรียน)
6.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
6.2.1 รอยละของโรงเรียนคุณภาพที่สามารถจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีสูงขึ้น (รอยละ 80)
7. กลุมเปาหมายโครงการ นักเรียน ครู และผูบริหารสถานศึกษา
8. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
9. สถานที่ดําเนินการ ทั่วประเทศ
10. กิจกรรมที่ดําเนินการ
10.1 การสงเสริมโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีใหไดมาตรฐานสากล
10.2 การพัฒนาศักยภาพครู
11. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม
ยกระดั บ คุ ณ ภาพโรงเรีย นในระดั บ อําเภอทั้ งในระดั บ ประถมศึ กษาและมั ธยมศึ กษาใหส อดรับ กับ บริบ ทของ
โรงเรียนและความตองการของทองถิ่น เพื่อใหโรงเรียนในระดับอําเภอและทองถิ่นมีคุณภาพไดมาตรฐาน เทียบเคียงกับ
โรงเรียนชั้นนําในระดับจังหวัดและนักเรียนในชนบทมีโอกาสเขาถึงโรงเรียนคุณภาพในทุกอําเภอ ตลอดจนไดรับการศึกษา
ที่มีคุณ ภาพ โดยดําเนิน การคัดเลื อกโรงเรียนเขาโครงการโรงเรีย นคุ ณภาพวิทยาศาสตร คณิ ตศาสตร และเทคโนโลยี
ตามมาตรฐาน สสวท. 1,515 โรงเรียน รวมทั้งดําเนินการวิจัยพัฒนารูปแบบการพัฒนาโรงเรียน 75 โรงเรียน ใน 3 จังหวัดนํารอง
ไดแก จังหวัดหนองคาย จังหวัดประจวบคีรีขันธ และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
12. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

จํานวน
เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน รอยละ

เชิงปริมาณ
จํานวนโรงเรียนที่เขารวมโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร
1,500 โรงเรียน 1,500 โรงเรียน 1,515 โรงเรียน 101.00
คณิตศาสตร และเทคโนโลยีตามมาตรฐานของ สสวท.
เชิงคุณภาพ
รอยละของโรงเรียนคุณภาพทีส่ ามารถจัดการเรียนรูดา นวิทยาศาสตร
รอยละ 80
รอยละ 80
N/A
N/A
คณิตศาสตร และเทคโนโลยีสูงขึ้น*
หมายเหตุ: * เนือ่ งจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ทําใหเก็บขอมูลเชิงคุณภาพไดบางสวนเทานั้น
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13. งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ไดรับทั้งหมด
20,408,580 บาท

ผลการใชจา ย
ผลการใชจา ย
ผลการใชจา ย
งบประมาณรวม
งบประมาณ
งบประมาณ
(สะสม)
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
19,667,241.12 บาท 9,951,659.07 บาท 4,081,228.01 บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3
1,874,941.00

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4
3,759,413.04

แหลงงบประมาณ จัดสรรจากรัฐ 20,408,580 บาท
14. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
14.2 แนวทางแกไข
15. แผนที่จะดําเนินการตอไป
เตรียมการดําเนินการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพฯ และพัฒนาครูในโครงการโรงเรียนคุณภาพฯ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
16. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
การเรียนการสอนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงทัดเทียมนานาชาติ เพื่อลดความ
เหลื่อมล้ํา โดยเปดโอกาสใหเยาวชนในทุกอําเภอไดเขาถึงการศึกษา ที่มีคุณภาพ ไดรับการพัฒนาจนมีความสามารถและ
ทักษะที่จําเปนในการพัฒนาประเทศสูยุค 4.0
17. ผูรายงาน นางสาววรรณทิพา เทพหลา
ตําแหนง เจาหนาที่
โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1106 โทรสาร 02-381-0750 E–mail: wthep@ipst.ac.th
18. วันที่รายงาน ณ วันที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
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1. ชื่อหนวยงาน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
2. ชื่อโครงการ ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนของครูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาตามแนวทาง สสวท.
3. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 62 - ธ.ค. 62  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 63 - มี.ค. 63
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 63 - มิ.ย. 63  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 63 - ก.ย. 63
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ
4.1 ยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยของประเทศ
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ ดานการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
4.5 แผนความมั่นคง 4.6 นโยบายรัฐบาล
4.6.1 นโยบายหลัก นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
4.7 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
 ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู
 ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา
 ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
 ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
4.7.1  แผนงานพื้นฐาน
4.7.2  แผนงานยุทธศาสตร
4.7.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)
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5. วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาครูปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาจากโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.) สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่น (สถ.) และสํานัก
การศึกษากรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหมีความรู ความเขาใจ และสามารถจัดประสบการณเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยีตามแนวทาง สสวท. ไดอยางมีประสิทธิภาพ
6. ตัวชี้วัดของโครงการ
6.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
6.1.1 จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาและสงเสริมการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา
(จํานวน 50,000 คน)
6.1.2 จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการคัดเลือกเพื่อเขารวมอบรมหลักสูตรตามแนวทางสะเต็มศึกษา
อยางเขมขน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (จํานวน 3,000 คน)
6.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
6.2.1 รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผานการอบรมสามารถจัดการเรียนรูไดจริงในสถานศึกษา (รอยละ 80)
7. กลุมเปาหมายโครงการ ครูปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาจากโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่น (สถ.)
และสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร (กทม.)
8. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
9. สถานที่ดําเนินการ ทั่วประเทศ
10. กิจกรรมที่ดําเนินการ
10.1 การผลิตชุดเอกสารและสื่อประกอบการอบรม
10.2 การอบรมพี่เลี้ยงประจําศูนยอบรม
10.3 การอบรมโดยระบบทางไกล
11. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม
จัดทําหลักสูตรอบรมครูระดับประถมศึกษาตอนตนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 6 หลักสูตร และอบรมครูพี่เลี้ยง
ประจําศูนยอบรม เพื่อทําหนาที่รวมกับ สสวท. ในการดําเนินการจัดอบรมขยายผลใหกับครูผูสอนใหมีความรู ความเขาใจ
และสามารถจัดประสบการณเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ตามแนวทาง สสวท. ผานการอบรมทางไกล
5,139 คน รวมทั้งอบรมครูผูสอนประถมศึกษาตอนตนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่น (สถ.)
และสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร (กทม.) ผานออนไลน 62,104 คน
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12. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาและ
สงเสริมการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา
จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการคัดเลือกเพื่อเขารวม
อบรมหลักสูตรตามแนวทางสะเต็มศึกษาอยางเขมขน เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
เชิงคุณภาพ
รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาทีผ่ านการอบรมสามารถ
จัดการเรียนรูไดจริงในสถานศึกษา

คาเปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
จํานวนเปาหมาย ผลการดําเนินงาน

รอยละ

50,000 คน

50,000 คน

62,104 คน

124.21

3,000 คน

3,000 คน

5,139 คน

171.30

รอยละ 80

รอยละ 80

รอยละ 59.08

73.85

13. งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ไดรับทั้งหมด
44,186,550 บาท

ผลการใชจา ย
ผลการใชจา ย
งบประมาณรวม
งบประมาณ
(สะสม)
ไตรมาสที่ 1
43,602,575.51 บาท 10,335,093.99 บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
12,201,336.65

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3
10,223,185.91

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4
10,842,958.96

แหลงงบประมาณ จัดสรรจากรัฐ 44,186,550 บาท
14. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
14.1 ปญหา อุปสรรค
14.2 แนวทางแกไข
15. แผนที่จะดําเนินการตอไป
เตรียมการดําเนินการพัฒนาครูในปงบประมาณ พ.ศ. 2564
16. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
ครูผูสอนระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษามีความรูความเขาใจและสามารถปรับการเรียนเปลี่ยนการ
สอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีตามแนวทาง สสวท. ไดอยางมีประสิทธิภาพ
17. ผูรายงาน นางสาววรรณทิพา เทพหลา
ตําแหนง เจาหนาที่
โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1106 โทรสาร 02-381-0750 E–mail: wthep@ipst.ac.th
18. วันที่รายงาน ณ วันที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
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1. ชื่อหนวยงาน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
2. ชือ่ โครงการ สงเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร (Coding)
3. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 62 - ธ.ค. 62  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 63 - มี.ค. 63
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 63 - มิ.ย. 63  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 63 - ก.ย. 63
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ
4.1 ยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ ดานการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
4.5 แผนความมั่นคง 4.6 นโยบายรัฐบาล
4.6.1 นโยบายหลัก 4.6.2 นโยบายเรงดวน นโยบายเรื่องที่ 7 การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21
4.7 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
 ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู
 ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา
 ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
 ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
4.7.1  แผนงานพื้นฐาน
4.7.2  แผนงานยุทธศาสตร
4.7.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)
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5. วัตถุประสงค
เพื่ อ วิ จั ย และส งเสริ ม การใช ห ลั ก สู ต ร สื่ อ และกระบวนการเรีย นรู ด าน Coding และการจั ด การเรีย นรูวิช า
วิทยาการคํานวณ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ที่มีคุณภาพตามมมาตรฐานสากล ซึ่งเนนการคิดวิเคราะห แกปญหา
และการใชตรรกะ และพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการเปนวิทยากรแกนนําวิชา
วิทยาการคํานวณ
6. ตัวชี้วัดของโครงการ
6.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
6.1.1 จํานวนหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา
ที่ไดรับการพัฒนา (จํานวน 39 รายการ)
6.1.2 จํานวนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนไดรับการพัฒนาดานวิทยาการคํานวณ (จํานวน 20,000 คน)
6.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
6.2.1 รอยละของหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา
สามารถนําไปใชไดจริง (รอยละ 100)
6.2.2 รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผานการอบรมสามารถจัดการเรียนรูดานวิทยาการคํานวณ
ไดจริงในสถานศึกษา (รอยละ 80)
7. กลุมเปาหมายโครงการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
8. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
9. สถานที่ดําเนินการ ทั่วประเทศ
10. กิจกรรมที่ดําเนินการ
10.1 การสงเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร (Coding)
11. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม
ไดหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู วิทยาการคํานวณ ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา รวม 39 รายการ
และดําเนิ นการอบรมครูและบุ คลากรทางการศึ กษาผ านหลั กสู ตรออนไลน การจัดการเรียนรูวิทยาการคํ านวณ Coding for
Teacher (C4T) ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา โดยมีผูสมัครเขารับอบรม 115,766 คน และผานการอบรม 89,762 คน
12. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
จํานวนหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู วิทยาการคํานวณ
ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา ที่ไดรับการพัฒนา
จํานวนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ไดรับการพัฒนา
ดานวิทยาการคํานวณ

คาเปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
จํานวน
ผลการ
เปาหมาย
ดําเนินงาน

รอยละ

39 รายการ

39 รายการ

39 รายการ

100.00

20,000 คน

20,000 คน

89,762 คน

448.81
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ตัวชี้วัด
เชิงคุณภาพ
รอยละของหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ
ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาสามารถนําไปใชไดจริง
รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผานการอบรมสามารถ
จัดการเรียนรูดานวิทยาการคํานวณไดจริงในสถานศึกษา

คาเปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
จํานวน
ผลการ
เปาหมาย
ดําเนินงาน

รอยละ

รอยละ 100

รอยละ 100

รอยละ 100

100.00

รอยละ 80

รอยละ 80

รอยละ 82.40 103.00

13. งบประมาณ
งบประมาณที่ไดรับ
ทั้งหมด
30,560,000 บาท

ผลการใชจา ย
ผลการใชจา ย
ผลการใชจา ย
ผลการใชจา ย
ผลการใชจา ย
งบประมาณรวม
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
(สะสม)
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
7,340,385.01 บาท 3,348,834.82 บาท 2,383,680.19 บาท 1,607,870.00 บาท 23,219,614.99 บาท

แหลงงบประมาณ จัดสรรจากรัฐ 30,560,000 บาท
14. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
14.1 ปญหา อุปสรรค
14.2 แนวทางแกไข
15. แผนที่จะดําเนินการตอไป
จัดทําสื่อประกอบหลักสูตรวิทยาการคํานวณชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในรูปแบบดิจิทัล จัดทําหลักสูตร
การเรียนรูปญญาประดิษฐ และพัฒนาครูดานวิทยาการคํานวณและโคดดิ้ง (Coding)
16. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
16.1 ผูสอนทั่วประเทศสามารถเขาถึงและนําสื่อประกอบหลักสูตรวิทยาการคํานวณในรูปแบบดิจิทัล และนําไปใชใน
การจัดการเรียนรู ทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจและมีทักษะที่ตรงกับเปาหมายของหลักสูตร
16.2 ครูมีความมั่นใจในการจัดการเรียนรู Coding ลงสูนักเรียน
16.3 สรางความรูความเขาใจ และเผยแพรตัวอยางกิจกรรม Unplugged Coding สูสาธารณะ
16.4 มีหลักสูตรที่สามารถสงเสริมการเรียนรูจากการจัดการเรียนการสอนนอกชั้นเรียนที่เหมาะสมตามแนวทาง สสวท.
16.5 ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาเปนวิทยากรแกนนําวิชาวิทยาการคํานวณ และผูอํานวยการ
สถานศึกษาสามารถเปนผูนําดานการขับเคลื่อนวิทยาการคํานวณในโรงเรียนได
17. ผูรายงาน นางสาวสุภคั สรณ รุงศรี
ตําแหนง ผูชํานาญ
โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1107 โทรสาร 02-381-0750 E–mail: srung@ipst.ac.th
18. วันที่รายงาน ณ วันที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
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1. ชื่อหนวยงาน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
2. ชือ่ โครงการ พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู
3. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 62 - ธ.ค. 62  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 63 - มี.ค. 63
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 63 - มิ.ย. 63  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 63 - ก.ย. 63
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ
4.1 ยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ ดานการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
4.5 แผนความมั่นคง 4.6 นโยบายรัฐบาล
4.6.1 นโยบายหลัก 4.6.2 นโยบายเรงดวน นโยบายเรื่องที่ 7 การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21
4.7 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
 ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู
 ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา
 ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
 ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
4.7.1  แผนงานพื้นฐาน
4.7.2  แผนงานยุทธศาสตร
4.7.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)
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5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อศึกษาหาแนวทางการพัฒนา วางแผนจัดสราง และบริหารจัดการระบบการจัดการเรียนรูแ บบออนไลน (LMS)
เพื่อการเรียนรูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษา ที่สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และบริบทการใชงานสื่อดิจิทัลของสังคมไทย
5.2 เพื่อพัฒนาและขยายบริการศูนยเรียนรูดิจิทัลฯ ในการเผยแพรและใหบริการหลักสูตร สื่อ และองคความรูของ
สสวท. ในรูปแบบดิจิทัล
5.3 เพื่อใหครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถเขาถึงหลักสูตร สื่อ และองคความรู
ของ สสวท. ในรูปแบบดิจิทัลไดอยางสะดวก รวดเร็ว และทุกที่ทุกเวลา
5.4 เพื่อใหครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และผูสนใจทั่วไปสามารถใชสื่อและองคความรูของ สสวท. ในรูปแบบ
ดิจิทัล ในการพัฒนาตนเองไดตามอัธยาศัย
6. ตัวชี้วัดของโครงการ
6.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
6.1.1 จํานวนแพลตฟอรมดิจิทัลที่ไดรับการพัฒนา (จํานวน 5 ระบบ)
6.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
6.2.1 ระดับความพึงพอใจของผูใชงานระบบที่ไดรับการพัฒนา (ระดับ 3)
7. กลุมเปาหมายโครงการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
8. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
9. สถานที่ดําเนินการ ทั่วประเทศ
10. กิจกรรมที่ดําเนินการ
10.1 การพัฒนาแพลทฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู
11. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม
ไดดําเนินการดูแลบํารุงรักษาระบบอบรมครู ระบบบริหารจัดการขอสอบออนไลน (OTIMS) ระบบคลังความรู SciMath
และระบบคลังสื่อ ในศูนยเรียนรูดิจิทัลดานวิทยาศาสตร คณิ ตศาสตร และเทคโนโลยี (IPST Learning Space) และออกแบบ
ระบบการจัดการเรียนรูแบบออนไลน (Learning Management System: LMS) รวม 5 ระบบ
12. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
จํานวนแพลตฟอรมดิจิทัลทีไ่ ดรับการพัฒนา
เชิงคุณภาพ
ระดับความพึงพอใจของผูใชงานระบบที่ไดรับการพัฒนา

คาเปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
จํานวนเปาหมาย ผลการดําเนินงาน

รอยละ

5 ระบบ

5 ระบบ

5 ระบบ

100.00

ระดับ 3

ระดับ 3

ระดับ 4

133.33
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13. งบประมาณ
งบประมาณที่ไดรับ
ทั้งหมด
13,084,100 บาท

ผลการใชจา ย
ผลการใชจา ย
ผลการใชจา ย
ผลการใชจา ย
ผลการใชจา ย
งบประมาณรวม
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
(สะสม)
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
4,220,109.42 บาท 953,978.12 บาท 1,309,607.05 บาท 1,956,524.25 บาท 8,863,990.58 บาท

แหลงงบประมาณ จัดสรรจากรัฐ 13,084,100 บาท
14. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
14.1 ปญหา อุปสรรค
14.2 แนวทางแกไข
15. แผนที่จะดําเนินการตอไป
15.1 ดําเนินการออกแบบระบบจัดการเรียนรูแบบออนไลน (LMS) ที่เปนตนแบบที่ใชงานไดในโรงเรียนและเหมาะสม
กับบริบทการใชงานสื่อดิจิทัลของสังคมไทย และทดลองใชระบบ LMS ในโรงเรียน
15.2 พัฒนาและขยายบริการศูนยเรียนรูดิจิทัลฯ ในการเผยแพรและใหบริการหลักสูตร สื่อ และองคความรูของ
สสวท. ในรูปแบบดิจิทัล
16. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
16.1 ครูมีสื่อและเครื่องมือสมัยใหมที่ชวยการในการจัดการเรียนรู รวมทั้งชวยใหมีแนวทางที่หลากหลายในการจัดการ
เรียนการสอน
16.2 นักเรียนมีแหลงเรียนรูที่สามารถเขาถึงขอมูลหรือสื่อตาง ๆ ที่สามารถชวยใหเขาใจเนื้อหาไดมากขึ้น
16.3 ลดชองวางดานการศึกษาในกลุมที่สามารถเขาถึงการใชงานสื่อดิจิทัล และเปนตนแบบเพื่อขับเคลื่อนและผลักดัน
ใหเกิดการสรางความเสมอภาคดานการศึกษาของสังคมไทย
16.4 ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ผูสนใจทั่วไป และหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถเขาถึงและใชหลักสูตร สื่อ
และองคความรูของ สสวท. ผานระบบตาง ๆ ของศูนยเรียนรูดิจิทัลฯ เพื่อพัฒนาตนเองไดตามอัธยาศัย
17. ผูรายงาน นางสาวสุภคั สรณ รุงศรี
ตําแหนง ผูชํานาญ
โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1107 โทรสาร 02-381-0750 E–mail: srung@ipst.ac.th
18. วันที่รายงาน ณ วันที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
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1. ชื่อหนวยงาน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
2. ชือ่ โครงการ บริหารการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (สควค.)
3. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 62 - ธ.ค. 62
 ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 63 - มี.ค. 63
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 63 - มิ.ย. 63
 ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 63 - ก.ย. 63
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ
4.1 ยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยของประเทศ
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ ดานการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
4.5 แผนความมั่นคง 4.6 นโยบายรัฐบาล
4.6.1 นโยบายหลัก นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
4.7 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
 ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู
 ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา
 ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
 ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
4.7.1  แผนงานพื้นฐาน
4.7.2  แผนงานยุทธศาสตร
4.7.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)
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5. วัตถุประสงค
เพื่อสรรหาบุคคลที่ผานเกณฑมาตรฐานการคัดเลือกเขารับทุนโครงการ สควค. และพัฒนาใหมีศักยภาพสูงสําหรับ
เปนครูในโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ในสังกัด สพฐ. ซึ่งจะเปนกําลังสําคัญ
ที่จะชวยยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน ชวยแกไขปญหาการขาดแคลนครูในสาขาเฉพาะทาง
6. ตัวชี้วัดของโครงการ
6.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
6.1.1 จํานวนผูรบั ทุนโครงการ สควค. ประเภท Super Premium รุน 6 (จํานวน 20 คน)
6.1.2 จํานวนผูรับทุนโครงการ สควค. ไดรับการพัฒนาศักยภาพใหมีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี (จํานวน 164 คน)
6.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
6.2.1 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาโครงการ สควค. มีผลการประเมินจากผูบังคับบัญชาอยูในระดับดี (รอยละ 80)
7. กลุมเปาหมายโครงการ ผูรับทุนโครงการ สควค.
8. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
9. สถานที่ดําเนินการ สสวท. และศูนยมหาวิทยาลัยที่เขารวมโครงการ สควค.
10. กิจกรรมที่ดําเนินการ
10.1 การคัดเลือกผูรับทุนโครงการ สควค. ประเภท Super Premium รุน 6
10.2 การพัฒนาศักยภาพของผูรับทุนโครงการ สควค.
11. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม
คั ด เลื อ กผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาทุ น การศึ ก ษาพิ เ ศษ (Premium) เข า รั บ ทุ น การศึ ก ษาพิ เ ศษเฉพาะขั้ น สู ง
(Super Premium) รุนที่ 5 จํานวน 7 คน เพื่อศึกษาตอและฝกประสบการณวิชาชีพในตางประเทศใน 4 มหาวิทยาลัย ไดแก
(1) Curtin University (2) University of Wollongong (3) University of Wisconsin และ (4) Queensland University of
Technology และพัฒนาและสงเสริมศักยภาพผูรับทุน ประเภท Premium รุนที่ 6 ผานกิจกรรมตาง ๆ เชน สงเสริมการ
จัดการฝกประสบการณ รวมกับศูนยมหาวิทยาลัยรวมผลิต 11 แหง และสนับสนุนการพั ฒ นาศักยภาพดานทักษะและ
องคความรูดานวิชาการที่จําเปนนอกเหนือจากหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 164 คน
12. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
จํานวนผูร ับทุนโครงการ สควค. ประเภท Super Premium รุน 6
จํานวนผูรับทุนโครงการ สควค. ไดรับการพัฒนาศักยภาพใหมี
ความรู ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และเทคโนโลยี

คาเปาหมาย
20 คน
164 คน

ผลการดําเนินงาน
จํานวนเปาหมาย ผลการดําเนินงาน
20 คน
164 คน

7 คน
164 คน

รอยละ
35.00
100.00
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ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

เชิงคุณภาพ
รอยละของผูส ําเร็จการศึกษาโครงการ สควค. มีผลการประเมิน
จากผูบังคับบัญชาอยูในระดับดี

รอยละ 80

ผลการดําเนินงาน
จํานวนเปาหมาย ผลการดําเนินงาน
รอยละ 80

รอยละ 98

รอยละ
122.50

13. งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ไดรับทั้งหมด
9,500,000 บาท

ผลการใชจา ย
ผลการใชจา ย
ผลการใชจา ย
งบประมาณรวม
งบประมาณ
งบประมาณ
(สะสม)
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
8,746,807.81 บาท 1,691,458.64 บาท 2,311,865.28 บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3
2,410,696.08

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4
2,332,787.81 บาท

แหลงงบประมาณ จัดสรรจากรัฐ 9,500,000 บาท
14. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
14.1 ปญหา อุปสรรค
14.2 แนวทางแกไข
15. แผนที่จะดําเนินการตอไป
ติดตามผลการปฏิบัติงานของผูส ําเร็จการศึกษา การสรางเครือขาย และเตรียมการพัฒนานักเรียนผูมีความสามารถพิเศษ
เขารับทุนโครงการ สควค. สําหรับการดําเนินงานโครงการ สควค. ระยะที่ 4
16. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
ผลิตครูที่มีความรูความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร คอมพิวเตอร ในระดับปริญญาโท เพื่อสอน
วิชาฟสิกส เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร และคอมพิวเตอรใหกับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษและนักเรียนทั่วไประดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
17. ผูรายงาน นางสาววรรณทิพา เทพหลา
ตําแหนง เจาหนาที่
โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1106 โทรสาร 02-381-0750 E–mail: wthep@ipst.ac.th
18. วันที่รายงาน ณ วันที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
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1. ชื่อหนวยงาน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
2. ชื่อโครงการ บริหารการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (พสวท.)
3. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 62 - ธ.ค. 62  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 63 - มี.ค. 63
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 63 - มิ.ย. 63  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 63 - ก.ย. 63
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ
4.1 ยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยของประเทศ
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ ดานการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
4.5 แผนความมั่นคง 4.6 นโยบายรัฐบาล
4.6.1 นโยบายหลัก นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
4.7 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
 ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู
 ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา
 ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
 ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
4.7.1  แผนงานพื้นฐาน
4.7.2  แผนงานยุทธศาสตร
4.7.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)
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5. วัตถุประสงค
เพื่อผลิตผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สําหรับศึกษา วิจัย ประดิษฐ คิดคน และเผยแพร
ผลงานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่เปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ
6. ตัวชี้วัดของโครงการ
6.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
6.1.1 จํานวนผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีที่ไดรับการคัดเลือกเขารับทุน
โครงการ พสวท. (จํานวน 210 คน)
6.1.2 จํานวนผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีที่ไดรับการคัดเลือกเขาโครงการ
หองเรียน พสวท. (สูความเปนเลิศ) (จํานวน 240 คน)
6.1.3 จํานวนผูรับทุนโครงการ พสวท. ไดรับการพัฒนาศักยภาพดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
(จํานวน 1,200 คน)
6.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
6.2.1 รอยละของผูรับทุนโครงการ พสวท. มีระดับคะแนนผลการเรียนผานเกณฑตามที่กําหนด (รอยละ 80)
7. กลุมเปาหมายโครงการ ผูรับทุนโครงการ พสวท.
8. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
9. สถานที่ดําเนินการ สสวท. ศูนยโรงเรียน พสวท. ศูนยมหาวิทยาลัย พสวท. หนวยงานที่รวมทํา MOU กับ สสวท.
10. กิจกรรมที่ดําเนินการ
10.1 การคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรเพื่อรับทุนโครงการ พสวท.
10.2 การพัฒนาและสงเสริมศักยภาพของผูรับทุนโครงการ พสวท.
11. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม
คัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรเพื่อรับทุนโครงการ พสวท. 140 คน
ประกอบดวย ทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษา 38 คน และทุน พสวท. ระดับอุดมศึกษา 102 คน และคัดเลือกผูมีความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีเขาโครงการหองเรียน พสวท. (สูความเปนเลิศ) 240 คน รวมทั้งพัฒนา
และสงเสริมศักยภาพของผูรับทุนโครงการ พสวท. ผานกิจกรรมตาง ๆ 1,240 คน
12. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
จํานวนผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยีที่ไดรับการคัดเลือกเขารับทุนโครงการ พสวท.
จํานวนผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยีที่ไดรับการคัดเลือกเขาโครงการหองเรียน พสวท.
(สูความเปนเลิศ)

คาเปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
จํานวนเปาหมาย ผลการดําเนินงาน

รอยละ

210 คน

210 คน

140 คน

66.67

240 คน

240 คน

240 คน

100.00
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ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

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

1,200 คน

รอยละ 80

ผลการดําเนินงาน
จํานวนเปาหมาย ผลการดําเนินงาน
1,200 คน
1,240 คน

รอยละ 80

รอยละ 99.21

รอยละ
103.33

124.01

13. งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ไดรับทั้งหมด
42,558,300 บาท

ผลการใชจา ย
ผลการใชจา ย
ผลการใชจา ย
งบประมาณรวม
งบประมาณ
งบประมาณ
(สะสม)
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
42,450,083.68 บาท 10,780,602.08 บาท 6,294,192.96 บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3
3,962,401.94 บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4
21,412,886.70 บาท

แหลงงบประมาณ จัดสรรจากรัฐ 42,558,300 บาท
14. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
14.1 ปญหา อุปสรรค
เนื่ องจากมี โครงการในลั ก ษณะใกลเคี ย งกั น เกิ ด ขึ้ น จึ งส งผลใหผ ูส นใจสมั ครรับ ทุ น พสวท. มีจํานวนต่ํ ากว า
เปาหมายที่กําหนดไว ประกอบกับปญหาที่ผูรับทุนที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกแลว ไมสามารถบรรจุเขาปฏิบัติงาน
ตอบแทน ทุนไดในทันที ทําใหประเทศใชประโยชนจากศักยภาพของผูรับทุนไดคอนขางลาชา และอีกประเด็นที่สําคัญ คือ
เสนทางสายอาชีพดานวิทยาศาสตรไดรบั การสงเสริมสนับสนุนจากสังคมนอยกวาสายอาชีพดานอื่น ๆ เชน แพทย วิศวกร
14.2 แนวทางแกไข
จัดทําแผนการดําเนินงานการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
และสอดคลองกับสถานการณดังกลาว
15. แผนที่จะดําเนินการตอไป
สรรหา พัฒนา และสงเสริมศักยภาพนักเรียนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
16. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
ผลิตบุคคลากรที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในหนวยงานวิจัยหรือหนวยงานวิชาการขององคกรตาง ๆ ในภาครัฐบาล และเกิดการวิจัยและ
สรางสรรคผลงานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตลอดจนประดิษฐกรรมใหม ๆ ที่สอดคลองกับสภาพและความตองการ
ของประเทศ
17. ผูรายงาน นางสาววรรณทิพา เทพหลา
ตําแหนง เจาหนาที่
โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1106 โทรสาร 02-381-0750 E–mail: wthep@ipst.ac.th
18. วันที่รายงาน ณ วันที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
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1. ชื่อหนวยงาน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
2. ชื่อโครงการ โอลิมปกวิชาการ
3. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 62 - ธ.ค. 62  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 63 - มี.ค. 63
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 63 - มิ.ย. 63  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 63 - ก.ย. 63
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ
4.1 ยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยของประเทศ
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ ดานการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
4.5 แผนความมั่นคง 4.6 นโยบายรัฐบาล
4.6.1 นโยบายหลัก นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
4.7 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
 ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู
 ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา
 ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
 ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
4.7.1  แผนงานพื้นฐาน
4.7.2  แผนงานยุทธศาสตร
4.7.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)
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5. วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมการสรางบรรยากาศการเรียนการสอนและผลักดันใหเยาวชนไทยที่มีความตั้งใจศึกษาวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และเทคโนโลยีไดอยางกวางขวาง รวมทั้งผูแทนประเทศไทยที่ไปแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตรโอลิมปก
ระหวางประเทศ ไดตอยอดโดยไดรับทุนการศึกษาตางประเทศตั้งแตระดับปริญญาตรีจนถึงระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชา
ที่ตนเองมีความสามารถอยางเต็มศักยภาพ และกลับมาเปนผูนําวิชาการดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
ของประเทศ
6. ตัวชี้วัดของโครงการ
6.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
6.1.1 จํานวนนักเรียนเขาอบรมวิชาการของ สสวท. (จํานวน 220 คน)
6.1.2 จํานวนผูแทนประเทศไทยเขารวมแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ (จํานวน 35 คน)
6.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
6.2.1 รอยละของผูแทนประเทศไทยที่เขารวมแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ
ไดรับรางวัลจากการแขงขัน (รอยละ 90)
7. กลุมเปาหมายโครงการ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ
8. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
9. สถานที่ดําเนินการ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ
10. กิจกรรมที่ดําเนินการ
10.1 การอบรมนักเรียนในโครงการจัดสงผูแทนประเทศไทยไปแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ
10.2 การคัดเลือกและจัดสงผูแทนเขารวมแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ
11. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม
อบรมนักเรียนในโครงการจัดสงผูแทนประเทศไทยไปแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ
ประจําป พ.ศ. 2563 วิชาฟสิกส เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร และคอมพิวเตอร 220 คน และคัดเลือกผูแทนเขารวมแขงขัน
คณิตศาสตร วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ 35 คน
12. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
จํานวนนักเรียนเขาอบรมวิชาการของ สสวท.
เชิงคุณภาพ
รอยละของผูแทนประเทศไทยที่เขารวมแขงขันคณิตศาสตร
วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ ไดรับรางวัลจากการแขงขัน

คาเปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
จํานวนเปาหมาย ผลการดําเนินงาน

รอยละ

220 คน

220 คน

318 คน

144.55

รอยละ 90

รอยละ 90

รอยละ 100

111.11
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13. งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ไดรับทั้งหมด
10,875,000 บาท

ผลการใชจา ย
ผลการใชจา ย
ผลการใชจา ย
งบประมาณรวม
งบประมาณ
งบประมาณ
(สะสม)
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
10,464,609.82 บาท 6,343,231.18 บาท 897,743.14 บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3
687,567.42 บาท

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4
2,536,068.08 บาท

แหลงงบประมาณ จัดสรรจากรัฐ 10,875,000 บาท
14. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
14.1 ปญหา อุปสรรค
สถานกาณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทําใหมีการยกเลิกการจัดการแขงขันฟสิกส
โอลิมปกระหวางประเทศ และการแขงชีววิทยาวิทยาโอลิมปกระหวางประเทศ
14.2 แนวทางแกไข
จัดสงผูแทนประเทศไทยเขารวมการแขงขันฟสิกสโอลิมปกระดับทวีปยุโรป ครั้งที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2563 แทน
การแขงขันฟสิกสโอลิมปกระหวางประเทศและระดับทวีปเอเชียที่ยกเลิกการแขงขัน และจัดสงผูแทนประเทศไทยเขารวม
การแขงขันไอบีโอชาเลนจ 2020 แทนการแขงชีววิทยาวิทยาโอลิมปกระหวางประเทศ
15. แผนที่จะดําเนินการตอไป
เตรียมอบรมนักเรียนและจัดสงผูแทนประเทศไทยไปแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ
สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2564
16. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
ผลิตบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาวิชาการดาน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีในระดับแนวหนา ทําใหหนวยงานวิจัยและพัฒนาหรือหนวยงานวิชาการของ
องคการตาง ๆ ในภาครัฐและเอกชนมีความเขมแข็ง สามารถวิจัย พัฒ นา และสรางสรรคผลงานทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีขั้นสูง นําพาใหการวิจัยของไทยกาวสูระดับแนวหนา
17. ผูรายงาน นางสาววรรณทิพา เทพหลา
ตําแหนง เจาหนาที่
โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1106 โทรสาร 02-381-0750 E–mail: wthep@ipst.ac.th
18. วันที่รายงาน ณ วันที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
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1. ชื่อหนวยงาน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
2. ชื่อโครงการ พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
3. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 62 - ธ.ค. 62  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 63 - มี.ค. 63
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 63 - มิ.ย. 63  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 63 - ก.ย. 63
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ
4.1 ยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยของประเทศ
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ ดานการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
4.5 แผนความมั่นคง 4.6 นโยบายรัฐบาล
4.6.1 นโยบายหลัก นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
4.7 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
 ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู
 ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา
 ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
 ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
4.7.1  แผนงานพื้นฐาน
4.7.2  แผนงานยุทธศาสตร
4.7.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)
5. วัตถุประสงค
เพื่อสรางบรรยากาศและเปนการกระตุนใหนักเรียนในระดับประถมศึกษาทุกสังกัดทั่วประเทศสนใจการเรียน
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมากขึ้น
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6. ตัวชี้วัดของโครงการ
6.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
6.1.1 จํานวนนักเรียนที่ไดรับคัดเลือกเขาโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (จํานวน 4,000 คน)
6.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
6.2.1 รอยละของนักเรียนที่ไดรับการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ตามเกณฑ
มาตรฐานสากล (รอยละ 90)
7. กลุมเปาหมายโครงการ นักเรียนระดับประถมศึกษาทั่วประเทศ
8. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
9. สถานที่ดําเนินการ โรงเรียนระดับประถมศึกษาทั่วประเทศ
10. กิจกรรมที่ดําเนินการ
10.1 การคัดเลือกนักเรียนเขาโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
10.2 การพัฒนาศักยภาพนักเรียนในโครงการฯ
11. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม
จัดสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ระดับประถมศึกษาปที่ 3 และ 6 เขา
โครงการพั ฒ นาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิ ตศาสตร ประจําป การศึกษา 2562 รอบที่ 1 จํานวน 4,762 คน
นักเรียนที่ไดรับการคัดเลือกจะไดรับเกียรติบัตรและหนังสืออานเสริมความรูจาก สสวท. เพื่อพัฒนาศักยภาพและสรางแรง
บันดาลใจใหกับนักเรียน และสอบคัดเลือกนักเรียนเขาโครงการฯ รอบที่ 2 จํานวน 416 คน จากจํานวนนักเรียนที่ไดรับ
การคัดเลือก รอบที่ 1 และจัดกิจกรรมสงเสริมทักษะกระวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรผานระบบออนไลน
12. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
จํานวนนักเรียนที่ไดรับคัดเลือกเขาโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
เชิงคุณภาพ
รอยละของนักเรียนที่ไดรับการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร ตามเกณฑมาตรฐานสากล

คาเปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
จํานวนเปาหมาย ผลการดําเนินงาน

รอยละ

4,000 คน

4,000 คน

4,762 คน

119.05

รอยละ 90

รอยละ 90

รอยละ 100

111.11

13. งบประมาณ
งบประมาณที่ไดรับ
ทั้งหมด
24,696,000 บาท

ผลการใชจา ย
ผลการใชจา ย
ผลการใชจา ย
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
รวม (สะสม)
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
24,470,415.09 บาท 11,968,714.55 บาท 1,367,140.29 บาท

แหลงงบประมาณ จัดสรรจากรัฐ 24,696,000 บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3
4,188,442.83 บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4
6,946,117.42 บาท
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14. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
14.1 ปญหา อุปสรรค
14.2 แนวทางแกไข
15. แผนที่จะดําเนินการตอไป
เตรียมการคัดเลือกนักเรียนเขาโครงการฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564
16. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
เยาวชนผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ตามเกณฑของ สสวท. มีจํานวนเพิ่มขึ้น
17. ผูรายงาน นางสาววรรณทิพา เทพหลา
ตําแหนง เจาหนาที่
โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1106 โทรสาร 02-381-0750 E–mail: wthep@ipst.ac.th
18. วันที่รายงาน ณ วันที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
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1. ชื่อหนวยงาน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
2. ชื่อโครงการ ทุนสนับสนุนการศึกษานักเรียน นักศึกษา และครูเพื่อพัฒนาใหเปนผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และเทคโนโลยี และตอบสนองตอความตองการของประเทศและหนวยงานที่เกี่ยวของ
3. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 62 - ธ.ค. 62  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 63 - มี.ค. 63
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 63 - มิ.ย. 63  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 63 - ก.ย. 63
 สิ้นสุดโครงการแลว
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ
4.1 ยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยของประเทศ
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ ดานการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
4.5 แผนความมั่นคง 4.6 นโยบายรัฐบาล
4.6.1 นโยบายหลัก นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
4.7 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
 ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู
 ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา
 ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
 ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
4.7.1  แผนงานพื้นฐาน
4.7.2  แผนงานยุทธศาสตร
4.7.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)
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5. วัตถุประสงค
เพื่อสรรหาผูมีศักยภาพเขารวมโครงการและพัฒนาใหเปนทรัพยากรบุคคลที่มีคาของประเทศในดานวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และเทคโนโลยีใหไดรับการศึกษาตอเนื่องอยางเต็มตามศักยภาพ เปนรายบุคคล และสูอาชีพเปนนักวิทยาศาสตร
นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ซึ่งเปนสาขาสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศตอไป
6. ตัวชี้วัดของโครงการ
6.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
6.1.1 จํานวนผูมีความสามารถพิเศษที่ไดรับการสงเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพ (จํานวน 2,028 คน)
6.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
6.2.1 รอยละของผูมีความสามารถพิเศษที่ไดรับการสงเสริมและพัฒนาสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่กําหนด
(รอยละ 85)
7. กลุมเปาหมายโครงการ ผูรับทุนโครงการ พสวท. ผูรับทุนโครงการ สควค. และผูรับทุนโอลิมปกวิชาการ
8. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
9. สถานที่ดําเนินการ สสวท.
10. กิจกรรมที่ดําเนินการ
10.1 สนับสนุนทุนการศึกษาใหผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
11. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม
สนับสนุนทุนการศึกษาแกนักเรียนและนักศึกษา 3 ประเภท เพื่อพัฒนาใหเปนทรัพยากรบุคคลที่มีคาของประเทศ
ในดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี และเพื่อศึกษาตอเนื่องอยางเต็มตามศักยภาพ เปนรายบุคคล และสูอาชีพ
เปนนักวิทยาศาสตร เปนนักวิจัย และครูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ซึ่งเปนสาขาสําคัญอยางยิ่งตอการ
พัฒนาประเทศตอไป รวม 2,015 คน ประกอบดวย
(1) ทุนพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) 1,647 คน
(2) ทุนโอลิมปกวิชาการสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
(ทุนโอลิมปกวิชาการ) 197 คน
(3) ทุนสงเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (ทุน สควค.) 171 คน
12. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
จํานวนผูมีความสามารถพิเศษทีไ่ ดรับการสงเสริมและพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ
เชิงคุณภาพ
รอยละของผูม ีความสามารถพิเศษที่ไดรับการสงเสริมและพัฒนา
สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่กําหนด

คาเปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
จํานวนเปาหมาย ผลการดําเนินงาน

รอยละ

2,802 คน

2,802 คน

2,015 คน

71.91

รอยละ 85

รอยละ 85

รอยละ 100

117.65
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13. งบประมาณ
งบประมาณที่ไดรับ
ทั้งหมด
877,357,957 บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
รวม (สะสม)
876,465,289.77 บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
342,816,404.05 บาท

ผลการใชจา ย
ผลการใชจา ย
ผลการใชจา ย
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
48,467,749.36 บาท 253,833,063.68 บาท 231,348,072.68 บาท

แหลงงบประมาณ ไดรับจัดสรรจากรัฐ 792,602,402 บาท และเงินกองทุนสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
84,755,555 บาท
14. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
14.1 ปญหา อุปสรรค
โครงการ สควค. ระยะที่ 3 คณะรัฐมนตรีไมไดพิจารณาใหความเห็นชอบ สงผลใหไมสามารถคัดเลือกผูรับทุนรุน
ใหมจํานวน 450 ทุนได
14.2 แนวทางแกไข
ดําเนินการเสนอโครงการ สควค. ระยะที่ 3 ตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
15. แผนที่จะดําเนินการตอไป
สนับสนุนทุนการศึกษาใหผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
16. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
ผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีที่ไดรับการสนับสนุนทุนการศึกษามีทักษะ
พื้นฐานดานวิจัยและพัฒนา สามารถนําความรูและทักษะที่ไดไปทําวิจัย เพื่อสรางองคความรูใหม ผลงานใหม หรือพัฒนา
ตอยอดสรางนวัตกรรมที่เปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศได
17. ผูรายงาน นางสาววรรณทิพา เทพหลา
ตําแหนง เจาหนาที่
โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1106 โทรสาร 02-381-0750 E–mail: wthep@ipst.ac.th
18. วันที่รายงาน ณ วันที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
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1. ชื่อหนวยงาน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
2. ชือ่ โครงการ เพิ่มศักยภาพครูใหมีสมรรถนะของครูยุคใหมสําหรับการเรียนรูศตวรรษที่ 21
3. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 62 - ธ.ค. 62  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 63 - มี.ค. 63
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 63 - มิ.ย. 63  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 63 - ก.ย. 63
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ
4.1 ยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ ดานการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
4.5 แผนความมั่นคง 4.6 นโยบายรัฐบาล
4.6.1 นโยบายหลัก 4.6.2 นโยบายเรงดวน นโยบายเรื่องที่ 7 การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21
4.7 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
 ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู
 ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา
 ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษา เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
 ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
4.7.1  แผนงานพื้นฐาน
4.7.2  แผนงานยุทธศาสตร
4.7.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)
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5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อเพิ่มศักยภาพครูใหมีสมรรถนะของครูยุคใหม ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี พรอมตอการ
จัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
5.2 เพื่อขับเคลื่อนและผลักดันหนวยงานเครือขายและมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรูของโรงเรียนในภูมิภาคตาง ๆ ทั่วประเทศ
5.3 เพื่อเตรียมความพรอมผูเรียน ใหมีประสบการณและทักษะสําคัญที่จําเปนตอการเรียนรูตลอดชีวิต พรอมเขารวม
โครงการประเมินผลนักเรียนรวมกับนานาชาติ (PISA)
6. ตัวชี้วัดของโครงการ
6.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
6.1.1 จํานวนโรงเรียนทุกสังกัดระดับมัธยมศึกษาไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ (จํานวน 2,400 แหง)
6.1.2 จํานวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ (จํานวน 240,000 คน)
6.1.3 จํานวนครูระดับมัธยมศึกษาตอนตนไดรับการพัฒนาในการจัดการเรียนรู (จํานวน 12,000 คน)
6.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
6.1.2 รอยละของครูทผี่ านการทดสอบสมรรถนะในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ (รอยละ 80)
7. กลุมเปาหมายโครงการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
8. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
9. สถานที่ดําเนินการ ทั่วประเทศ
10. กิจกรรมที่ดําเนินการ
10.1 การเพิ่มศักยภาพครูใหมีสมรรถนะของครูยุคใหมสําหรับการเรียนรูศตวรรษที่ 21
11. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม
สสวท. รวมกับหนวยงานเครือขายและมหาวิทยาลัยราชภัฏในการพัฒนาหลักสูตรอบรม จํานวน 3 หลักสูตร และพัฒนา
ศักยภาพครูให มีสมรรถนะของครูยุคใหม ดานวิทยาศาสตร คณิ ตศาสตร และเทคโนโลยี 16,319 คน เพื่อยกระดับคุ ณภาพ
การศึกษาและการเรียนรูของโรงเรียนในภูมิภาคตาง ๆ ทั่วประเทศ
12. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
จํานวนโรงเรียนทุกสังกัดระดับมัธยมศึกษาไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ
จํานวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนไดรับการพัฒนาอยางเต็ม
ศักยภาพ
จํานวนครูระดับมัธยมศึกษาตอนตนไดรับการพัฒนาในการจัดการเรียนรู
เชิงคุณภาพ

คาเปาหมาย

จํานวน
เปาหมาย

2,400 แหง
240,000 คน

2,400 แหง
240,000 คน

4,673 แหง
326,380 คน

194.71
135.99

12,000 คน

12,000 คน

16,319 คน

135.99

ผลการดําเนินงาน รอยละ
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ผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

รอยละของครูที่ผา นการทดสอบสมรรถนะในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ

รอยละ 80

จํานวน
เปาหมาย
รอยละ 80

ผลการดําเนินงาน รอยละ
รอยละ 75

93.75

13. งบประมาณ
ผลการใชจา ย
ผลการใชจาย
งบประมาณ
งบประมาณ
รวม (สะสม)
ไตรมาสที่ 1
128,734,000 บาท 122,807,585.24 บาท 1,905,892.85 บาท
งบประมาณที่ไดรับ
ทั้งหมด

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
71,408,702.79 บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3
49,492,989.60 บาท

ผลการใชจา ย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4
5,926,414.76 บาท

แหลงงบประมาณ จัดสรรจากรัฐ 128,734,000 บาท
14. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
14.1 ปญหา อุปสรรค
14.2 แนวทางแกไข
15. แผนที่จะดําเนินการตอไป
พัฒนาหลักสูตรสมรรถนะทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และวิทยาการคํานวณ และรวมมือกับมหาวิทยาลัย
เครือขายในการขยายผลการอบรมใหกับวิทยากรแกนนําและครูประจําการใหมีสมรรถนะของครูยุคใหมพรอมตอการ
จัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
16. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
16.1 ครูสามารถเปนผูสนับสนุนการเรียนรูที่เนนกระบวนการคิดและแกไขปญหา ผานสถานการณจริงตามแนวทาง
การประเมินผล PISA และสามารถขยายผลดวยการปรับการเรียน เปลี่ยนวิธีสอนในสถานศึกษาไดอยางยั่งยืน
16.2 ยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักเรียนในกลุมเปาหมาย โดยมีคะแนนเฉลี่ย PISA ตามยุทธศาสตรชาติ
ไมต่ํากวา 470 คะแนน
16.3 หนวยงานดานการศึกษา เชน มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยที่เขารวมโครงการ จะไดรูปแบบการบริหาร
จัดการองคความรูเชิงวิชาการ และองคความรูเชิงการบริหารงบประมาณ เพื่อควบคุมปจจัยและสงเสริมกิจกรรมการเรียนรู
ตามมาตรฐานสากลไดอยางมีประสิทธิภาพ
17. ผูรายงาน นางสาวสุภคั สรณ รุงศรี
ตําแหนง ผูชํานาญ
โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1107 โทรสาร 02-381-0750 E–mail: srung@ipst.ac.th
18. วันที่รายงาน ณ วันที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

