รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของกระทรวงศึกษาธิการ
******************************
1. ชื่อหน่วยงาน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
2. ชื่อโครงการ พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และกระตุ้นให้
เกิดและใช้ความคิดสร้างสรรค์ อย่างเป็นระบบและสามารถนาไปใช้ศึกษาต่อเป็นนักนวัตกร ตามแนวทาง KOSEN
3. ห้วงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1: เดือน ต.ค. 64 - ธ.ค. 64
 ไตรมาสที่ 2: เดือน ม.ค. 65 - มี.ค. 65
 ไตรมาสที่ 3: เดือน เม.ย. 65 - มิ.ย. 65
 ไตรมาสที่ 4: เดือน ก.ค. 65 - ก.ย. 65
สถานะโครงการ  ยังไม่สิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแล้ว
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ
4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้)
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21)
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้านการศึกษา)
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
(ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์)
4.6 แผนความมั่นคง 4.7 นโยบายรัฐบาล
4.7.1 นโยบายหลัก 8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
4.7.2 นโยบายเร่งด่วน 4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
(ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้)
4.8.1  แผนงานพื้นฐาน
4.8.2  แผนงานยุทธศาสตร์
4.8.3 แผนงานบูรณาการ (-)
5.ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(1.1 การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกระดับมีส่วนร่วมสร้างสรรค์การเรียนรู้เพื่อให้เกิดสมรรถนะหลัก และ
การพัฒนาตนเองตามความถนัดและความสนใจ (Active Learning))
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6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน
(ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นปฏิบัติการและการสร้างความเข้าใจในระดับ
ที่เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละกลุ่ม โดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ)
7. หลักการและเหตุผล
สถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2505 มีเป้าหมายในการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของประเทศในด้านอุตสาหกรรม และเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาวิศวกรเพื่อตอบสนองต่อการเจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจ
ของประเทศ โดยโคเซ็นมุ่งเน้นการผลิตวิศวกรด้านนวัตกรรม และวิศวกรเชิงปฏิบัติ ที่สร้างสรรค์นวัตกรรมหรือ เทคโนโลยี
ใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น สถาบันโคเซ็นเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เน้นการปฏิบัติการและการวิจัย
ผ่านการจัดการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์หลักสูตร 5 ปี โดยรับนักศึกษาตั้งแต่อายุ 15 ปี (เทียบเท่า ม.4) และหลังจาก
จบหลักสูตร 5 ปี นักศึกษาสามารถศึกษาต่อระดับ Advanced Course เป็นเวลา 2 ปี เพื่อได้รับวุฒิเทียบเท่าปริญญาตรี
โดยสถาบันโคเซ็นจัดการศึกษาที่เน้นวิทยาศาสตร์เป็นฐานด้วยการทดลองและมุ่งเน้นและส่งเสริมองค์ความรู้และทักษะ
ทางด้ า นวิ ศ วกรรมศาสตร์ เน้ น การจั ด การศึ ก ษาให้ นั ก เรี ย นมี พื้ น ฐานวิ ช าการที่ เ ข้ ม แข็ ง ด้ า นคณิ ต ศาสตร์ ฟิ สิ ก ส์
วิศวกรรมศาสตร์ รวมถึงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและทาวิจัยในระดับเดียวกับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย และการฝึกประสบการณ์
ในการปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และทักษะปฏิบัติในโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อสาเร็จการศึกษา บัณฑิตโคเซ็น
เป็นที่ต้องการและทางานในภาคอุตสาหกรรมชั้นนาของประเทศญี่ปุ่น โดยมีส่วนหนึ่งเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โท
และเอกในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนาของประเทศญี่ปุ่น
การที่ภาคอุตสาหกรรมให้การยอมรับในความสามารถของบัณฑิต KOSEN เป็นอย่างมากนั้น คณะรั ฐมนตรีจึง
อนุมัติหลักการให้ดาเนินโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น โดย สสวท. ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานร่วมกับสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(อว.) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ ทหาร ลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในการ
จัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็นที่มีมาตรฐานเดียวกับสถาบัน โคเซ็นของประเทศญี่ปุ่น โดยสถาบันไทยโคเซ็นดาเนินการจัดการ
เรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ 5 ปี ที่เน้นวิชา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และวิศวกรรมศาสตร์ จัดเป็นการศึกษาพิเศษ
ตามแนวทางโคเซ็น เพื่อให้ บั ณฑิตของสถาบั นไทยโคเซ็นมีคุณลั กษณะอันพึงประสงค์ตามแนวทางโคเซ็น ได้รับวุฒิ
การศึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองจากสถาบั น โคเซ็ น ประเทศ ญี่ ปุ่ น และ อว. ของประเทศไทย และเป็ น ที่ ย อมรั บ ของ
ภาคอุตสาหกรรมทั้งในประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย
นอกจากนี้สถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น ได้ส่งบุคลากรร่วมพัฒนาหลักสูตรและร่วมจัดการเรียนการสอนใน ประเทศ
ไทย โดยบุคลากรดังกล่าวจะนาองค์ความรู้การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางโคเซ็น เครือข่ายร่วมกับภาคอุตสาหกรรมและ
การท าวิ จั ย และพั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมจากโจทย์ วิ จั ย ของภาคอุ ต สาหกรรม รวมน า ความสั ม พั น ธ์ กั บ
ภาคอุตสาหกรรมที่มีอยู่เดิม มาขยายผลให้กับสถาบันไทยโคเซ็น และประสานงานกับภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงาน
สนับสนุนอื่น ๆ เช่น Japan Chamber of Commerce (JCC), Japan External Trade Organization (JETRO), Osaka
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Chamber of Commerce and Industry (OCCI) ซึ่ง สสวท. จะร่วมกับสถาบันไทยโคเซ็น และสถาบันโคเซ็น ประเทศ
ญี่ปุ่น (1) ในการทาวิจัยทางการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ รวมถึงเผยแพร่ความก้าวหน้าโครงการ (2) สนับสนุนการ
พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และอุปกรณ์การสอน (3) พัฒนาหลักสูตรการอบรมและสนับสนุนการอบรมและพัฒนา
บุคลากรของสถาบันไทยโคเซ็น ซึ่งจะต่อยอดไปสู่การอบรมบุคลากรทางการศึกษาจาก สถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในประเทศไทย เพื่อปรับใช้การศึกษารูปแบบโคเซ็นหรือจัดตั้งสถาบันโคเซ็น เพื่อรองรับการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรม และขยายไปสู่การเป็นศูนย์กลางการอบรมพัฒนาบุคลากรในระดับภูมิภาค ตามที่นายกรัฐมนตรีของ
ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นเห็นพ้องด้วย ในคราวประชุม G20 ปี 2562
8. วัตถุประสงค์
8.1 เพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพบุคลากรในสถานศึกษา ให้สามารถจัดหลักสูตร และจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง
โคเซ็น (KOSEN) และพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีให้มีทักษะตามแนวทางโคเซ็น
8.2 เพื่อบริหารและดาเนินการโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น และ KOSEN Education Centre
9. ตัวชี้วัดของโครงการ
9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
9.1.1 หลักสูตร สื่อและกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนา (จานวน 1
รายการ)
9.1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
(จานวน 120 คน)
9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
9.2.1 ร้อยละของผู้ที่เข้ารับการพัฒนามีความรู้ ความสามารถผ่านเกณฑ์การประเมิน (ร้อยละ 80)
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ
10.1 นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลการเรียนดีในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ ภาษาอังกฤษ
ที่ประสงค์จะศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ และมีความสนใจเป็นนวัตกร วิศวกร
10.2 ครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรด้านเทคโนโลยีที่สนใจการศึกษาหรือแนวทางวิจัยหรือแนวทางการ
ปฏิบัติตามแนวทางโคเซ็น
11. ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
12. สถานที่ดาเนินการ ศูนย์ประสานงานไทยโคเซ็น (Thai KOSEN Coordination Center) และ KOSEN Education
Center (KEC) ณ สสวท. และ สถาบันไทยโคเซ็นทั้งสองแห่ง (สถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง (สจล.) และ สถาบันโคเซ็นแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
13. กิจกรรมที่วางแผนดาเนินการ
13.1 การดาเนินการสานักงานโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น
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13.2 การพัฒนาบุคลากรสาหรับสถาบันไทยโคเซ็น
14. ผลการดาเนินงานของกิจกรรม (สะสมตั้งแต่ไตรมาสที่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน) (จากข้อ 13)
ดาเนินการถ่ายโอนภารกิจโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็นไปยังสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจั ย และนวัตกรรม (อว.) โดย อว. จะเป็ นหน่ วยงานหลั กในการรับงบประมาณไทยและเงินกู้ และจัดการสั ญญาต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง และจัดอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามแนวทางโคเซ็นสาหรับบุคลากรของไทยโคเซ็น
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม 2564 มีผู้เข้ารับการอบรม 33 คน
15. ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ 9)
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

เชิงปริมาณ
จานวนหลักสูตร สื่อและกระบวนการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับ
การพัฒนาและส่งเสริมด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี
เชิงคุณภาพ
ร้อยละของผู้ที่เข้ารับการพัฒนามี
ความรู้ ความสามารถผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน

ผลการดาเนินงาน (สะสม)
จานวนเป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน

ร้อยละ

1 รายการ

1 รายการ

-

-

120 คน

120 คน

33 คน

27.5

ร้อยละ 80

N/A

-

-

16. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดาเนินการสู่ความสาเร็จ จานวน 5 ภาพ ขนาด file
เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB)
17. งบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด
1,000,000 บาท

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม
(สะสม)
322,850 บาท

แหล่งงบประมาณ จัดสรรจากรัฐ

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
322,850 บาท

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
-

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3
-

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4
-
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18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
18.1 ปัญหา อุปสรรค
18.2 แนวทางแก้ไข
19. แผนที่จะดาเนินการต่อไป
ประชุมคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา
และบุคลากรทางเทคโนโลยีด้วยหลักสูตรตามแนวทางโคเซ็น (upskill/reskill) ทางออนไลน์
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ
20.1 ประเทศไทยมีระบบการศึกษารูปแบบใหม่ที่ผลิตกาลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตรง
กับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
20.2 บุคลากรของไทยได้รับการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพในด้านการจัดการเรียนรู้และการวิจัยตาม แนวทางโค
เซ็น ผ่าน KOSEN Education Center (KEC) ด้วยการ upskill/reskill และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอาจารย์จากสถาบันโค
เซ็น ประเทศญี่ปุ่น
21. ผู้รายงาน นางสาวสุภคั สรณ์ รุ่งศรี
ตาแหน่ง ผู้ชานาญ
โทรศัพท์ 02-392-4021 ต่อ 1107 โทรสาร 02-392-3595 E–mail: srung@ipst.ac.th
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565
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1. ชื่อหน่วยงาน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
2. ชื่อโครงการ บริหารการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)
3. ห้วงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1: เดือน ต.ค. 64 - ธ.ค. 64
 ไตรมาสที่ 2: เดือน ม.ค. 65 - มี.ค. 65
 ไตรมาสที่ 3: เดือน เม.ย. 65 - มิ.ย. 65
 ไตรมาสที่ 4: เดือน ก.ค. 65 - ก.ย. 65
สถานะโครงการ  ยังไม่สิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแล้ว
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ
4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้านการพัฒนาการเรียนรู้)
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (ด้านการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย)
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้านการศึกษา)
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
(ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์)
4.6 แผนความมั่นคง (-)
4.7 นโยบายรัฐบาล
4.7.1 นโยบายหลัก (ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย)
4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (-)
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
(ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้)
4.8.1  แผนงานพื้นฐาน
4.8.2  แผนงานยุทธศาสตร์
4.8.3  แผนงานบูรณาการ (-)
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิ การ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(3.2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย โดยการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายและสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อการ
พัฒนาทักษะอาชีพ โดยการเพิ่มพูนทักษะ (Re-skill) พัฒนาทักษะ (Up skill) และการเรียนรู้ทักษะใหม่ (New skills)
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน)
6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน
(ยุ ทธศาสตร์ ที่ 4 เร่ งรั ด พัฒ นาและส่ งเสริ มผู้ มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อเป็นกาลังในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตามนโยบายประเทศไทย 4.0)
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7. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเครื่องมือส าคัญที่จะนาพาประเทศให้หลุดพ้นจากกับดักของประเทศ
ที่มีรายได้ปานกลาง และทาให้ประเทศชาติอยู่ในภาวะที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน สามารถสร้างองค์ความรู้ และ
นวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจกับนานาชาติได้ การพัฒนากาลังคนด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี จึ งมีความส าคัญและมี ความจ าเป็นอย่ างยิ่ งที่รัฐต้ องให้ การสนับสนุ น โดยเฉพาะก าลั งคนในกลุ่ ม ผู้ มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นหัวรถจักรในการฉุดลากการพัฒนาของประเทศทั้งระบบ
สสวท. เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ทั้ งในรู ป แบบการให้ ทุ น การศึก ษากั บ นัก เรีย นที่ มีศั ก ยภาพ มี ความรั ก และสนใจในวิ ท ยาศาสตร และ
เทคโนโลยี และการจัดกิจกรรมเสริ มเพื่อพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียนที่มีศักยภาพเหลานั้นมีความพรอม
ที่จะเปนนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ที่ดี มีคุณภาพ มีจิตสาธารณะ เปนผูนาการเปลี่ยนแปลง หรือชี้นาการเปลี่ยนแปลงในการ
สรางองคความรู รวมถึงผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ และเปนประโยชนตอสังคมในวงกวางตอไปเมื่อสาเร็จการศึกษา โดยมี
กระบวนการตั้งแตการสรรหา พัฒนา และสงเสริมศักยภาพตั้งแตเข้ารับทุนจนสาเร็จการศึกษาอยางครบวงจร
8. วัตถุประสงค์
8.1 ผลิตผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาหรับศึกษา วิจัย ประดิษฐ์ คิดค้นและเผยแพร่ผลงาน
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
9. ตัวชี้วัดของโครงการ
9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
9.1.1 จานวนนักเรียนทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ได้รับ
การพัฒนาอย่างเต็มความสามารถ (จานวน 1,344 คน)
9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
9.2.1 ร้อยละของผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาและส่งเสริมตามเกณฑ์ที่กาหนด (ร้อยละ 80)
9.2.2 ร้อยละของผู้มีความสามารถพิเศษที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด (ร้อยละ 85)
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ นักเรียนทุน พสวท. ศูนยโรงเรียน พสวท. และมหาวิทยาลัยคูศูนย 20 แหง
11. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
12. สถานที่ดาเนินการ ศูนยโรงเรียน พสวท.
13. กิจกรรมที่วางแผนดาเนินการ
13.1 การสรางเครื่องมือสรรหาและคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร เพื่อรับทุน พสวท.
13.2 การพัฒนาและสงเสริมศักยภาพนักเรียนทุน พสวท.
14. ผลการดาเนินงานของกิจกรรม (สะสมตั้งแต่ไตรมาสที่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน) (จากข้อ 13)
อยู่ระหว่างดาเนินการสร้างข้อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการ พสวท.
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15. ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ 9)
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

เชิงปริมาณ
1. จานวนนักเรียนทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ได้รับการพัฒนาอย่าง
เต็มความสามารถ
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละของผูม้ ีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาและส่งเสริม
ตามเกณฑ์ที่กาหนด
2. ร้อยละของผู้มคี วามสามารถพิเศษที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริม
ให้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด

ผลการดาเนินงาน (สะสม)
จานวนเป้าหมาย ผลการดาเนินงาน

ร้อยละ

1,344 คน

1,344 คน

-

-

ร้อยละ 80

1,344 คน

-

-

ร้อยละ 85

N/A

-

-

16. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดาเนินการสู่ความสาเร็จ จานวน 5 ภาพ ขนาด file
เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB)
17. งบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด
15,095,700 บาท

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม
(สะสม)
3,773,600 บาท

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
3,773,600 บาท

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
-

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3
-

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4
-

แหล่งงบประมาณ จัดสรรจากรัฐ
18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
18.1 ปัญหา อุปสรรค
18.2 แนวทางแก้ไข
19. แผนที่จะดาเนินการต่อไป
สร้างข้อสอบคัดเลือกและเตรียมการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการ พสวท.
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ
ประเทศไทยมีนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ในสาขาที่ขาดแคลนและเป็น
ความต้องการเร่งด่วนของประเทศ
21. ผู้รายงาน นางสาววรรณทิพา เทพหล้า
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ 02-392-4021 ต่อ 1106 โทรสาร 02-392-3595 e–mail: wthep@ipst.ac.th
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565
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1. ชื่อหน่วยงาน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
2. ชื่อโครงการ โอลิมปิกวิชาการ
3. ห้วงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1: เดือน ต.ค. 64 - ธ.ค. 64
 ไตรมาสที่ 2: เดือน ม.ค. 65 - มี.ค. 65
 ไตรมาสที่ 3: เดือน เม.ย. 65 - มิ.ย. 65
 ไตรมาสที่ 4: เดือน ก.ค. 65 - ก.ย. 65
สถานะโครงการ  ยังไม่สิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแล้ว
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ
4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้านการพัฒนาการเรียนรู้)
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (ด้านการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย)
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้านการศึกษา)
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
(ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์)
4.6 แผนความมั่นคง (-)
4.7 นโยบายรัฐบาล
4.7.1 นโยบายหลัก (ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย)
4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (-)
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
(ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้)
4.8.1  แผนงานพื้นฐาน
4.8.2  แผนงานยุทธศาสตร์
4.8.3  แผนงานบูรณาการ (แผนงาน............................................................................................)
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิ การ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(3.2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย โดยการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายและสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อการ
พัฒนาทักษะอาชีพ โดยการเพิ่มพูนทักษะ (Re-skill) พัฒนาทักษะ (Up skill) และการเรียนรู้ทักษะใหม่ (New skills)
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน)
6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน
(ยุ ทธศาสตร์ ที่ 4 เร่ งรั ด พัฒ นาและส่ งเสริ มผู้ มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อเป็นกาลังในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตามนโยบายประเทศไทย 4.0)
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7. หลักการและเหตุผล
ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหนึ่งในดัชนีชี้วัดความเจริญของแต่ละประเทศ ซึ่งเกิดจาก
ความรู้ความสามารถของนักวิทยาศาสตร์ที่ได้วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ ต่อมนุษยชาติ
การกระตุ้นให้เยาวชนของชาติสนใจการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อย่างจริงจัง จึงเป็นขั้นตอนสาคัญที่จะ
นาไปสู่การสร้างนักวิทยาศาสตร์ ผู้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ดังนั้นจึงได้จัดให้
มีโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ซึ่งเริ่มดาเนินการตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2532 และเป็นโครงการที่ช่วยส่งเสริมการสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้อย่าง
กว้างขวาง อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้เยาวชนไทยที่มีความตั้งใจศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้มีโอกาส
แสดงความสามารถเต็มตามศักยภาพของตนเอง นอกจากนี้ ผู้แทนประเทศที่ไปเข้าร่วมแข่งขันยังมีโอกาสแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กับผู้แทนจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก คณะอาจารย์ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนการจัดหลักสูตรและเนื้อหาการ
สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยนานาประเทศ อันจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
อย่างต่อเนื่องถึงอนาคต ดังนั้น ผู้แทนประเทศไทยที่เข้าร่วมการแข่งขัน รวมถึงนักเรียนที่ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนใน
ค่ายโอลิมปิก ณ สสวท. จะได้รับโอกาสในการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และประสบการณ์เข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ
ในเวทีระดับโลก และจะเป็นกาลังสาคัญสาหรับโรงเรียน ครู อาจารย์ และเพื่อนนักเรียนด้วยกัน รวมทั้งสามารถสอน
เพื่อนในสถานศึกษาของตนให้มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีได้อีกด้วย
8. วัตถุประสงค์
8.1 เพื่อกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศทางวิชาการ อันจะส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้เป็น
ทีส่ นใจของเยาวชน ซึ่งจะนาไปสู่การปรับปรุงระบบการเรียนการสอน ตลอดจนการวัดผลให้เหมาะสมและมีมาตรฐาน
เทียบเท่ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว
8.2 เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถด้านวิชาการและพัฒนาภูมิปัญญาของตนให้สูงขึ้น
โดยการเข้าร่วมแข่งขันกับเยาวชนที่มีความสามารถจากนานาชาติ
8.3 เพื่อส่งเสริมและสร้างสัมพันธไมตรี ความเข้าใจ พร้อมกับแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ ความคิดเห็นระหว่างครู
และนักเรียนไทยกับครูและนักเรียนจากนานาชาติ
9. ตัวชี้วัดของโครงการ
9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
9.1.1 จานวนนักเรียนที่เข้าอบรมวิชาการในโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
โอลิมปิกระหว่างประเทศ (จานวน 200 คน)
9.1.2 จานวนนักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามแนวทาง
ของมูลนิธิ สอวน. (จานวน 10,362 คน)
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9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
9.2.1 ร้อยละของนักเรียนที่เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีมากขึ้น
(ร้อยละ 80)
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ
11. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
12. สถานที่ดาเนินการ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ
13. กิจกรรมที่วางแผนดาเนินการ
13.1 การอบรมวิชาการและคัดเลือกนักเรียนในโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
โอลิมปิกระหว่างประเทศ
13.2 การจัดส่งผู้แทนเข้าร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ
14. ผลการดาเนินงานของกิจกรรม (สะสมตั้งแต่ไตรมาสที่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน) (จากข้อ 13)
อยู่ระหว่างดาเนินการจัดทาเนื้อหาการอบรมและเตรียมการจัดอบรมคัดเลือก ครั้งที่ 1 โครงการจัดส่งผู้แทน
ประเทศไทยไปแข่ง ขัน คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โ อลิ มปิ ก ระหว่า งประเทศ ประจาปี พ.ศ. 2565 และโอนเงิ น
งบประมาณให้กับมูลนิธิ สอวน. ดาเนินการ
15. ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ 9)
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

เชิงปริมาณ
1. จานวนนักเรียนที่เข้าอบรมวิชาการในโครงการจัดส่งผู้แทน
200 คน
ประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิก
ระหว่างประเทศ
2. จานวนนักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านคณิตศาสตร์
10,362 คน
วิทยาศาสตร์ และสาขาอื่นทีเ่ กี่ยวข้องตามแนวทางของมูลนิธิ สอวน.
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละของนักเรียนทีเ่ ข้ารับการอบรมได้รบั ความรู้ทางด้าน
ร้อยละ 85
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีมากขึ้น

ผลการดาเนินงาน (สะสม)
จานวนเป้าหมาย ผลการดาเนินงาน

ร้อยละ

200 คน

-

-

10,362 คน

-

-

200 คน

-

-

16. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดาเนินการสู่ความสาเร็จ จานวน 5 ภาพ ขนาด file
เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB)
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17. งบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด
4,910,000 บาท

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม
(สะสม)
180,000 บาท

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
180,000 บาท

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
-

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3
-

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4
-

แหล่งงบประมาณ จัดสรรจากรัฐ
หมายเหตุ: สสวท. โอนเงินสนับสนุนให้มูลนิธิ สอวน. 85,000,000 บาท

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
18.1 ปัญหา อุปสรรค
18.2 แนวทางแก้ไข
19. แผนที่จะดาเนินการต่อไป
อบรมนักเรียนในโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ
นักเรียนสนใจศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักคณิตศาสตร์ และนักวิจยั เพิ่มมากขึ้น
21. ผู้รายงาน นางสาววรรณทิพา เทพหล้า
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ 02-392-4021 ต่อ 1106 โทรสาร 02-392-3595 e–mail: wthep@ipst.ac.th
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565
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1. ชื่อหน่วยงาน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
2. ชื่อโครงการ ทุนสนับสนุนการศึกษานักเรียน นักศึกษาและครู เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี และตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. ห้วงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1: เดือน ต.ค. 64 - ธ.ค. 64
 ไตรมาสที่ 2: เดือน ม.ค. 65 - มี.ค. 65
 ไตรมาสที่ 3: เดือน เม.ย. 65 - มิ.ย. 65
 ไตรมาสที่ 4: เดือน ก.ค. 65 - ก.ย. 65
สถานะโครงการ  ยังไม่สิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแล้ว
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ
4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้านการพัฒนาการเรียนรู้)
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (ด้านการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย)
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้านการศึกษา)
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
(ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์)
4.6 แผนความมั่นคง (-)
4.7 นโยบายรัฐบาล
4.7.1 นโยบายหลัก (ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย)
4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (-)
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
(ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้)
4.8.1  แผนงานพื้นฐาน
4.8.2  แผนงานยุทธศาสตร์
4.8.3  แผนงานบูรณาการ (-)
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิ การ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(3.2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย โดยการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายและสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อการ
พัฒนาทักษะอาชีพ โดยการเพิ่มพูนทักษะ (Re-skill) พัฒนาทักษะ (Up skill) และการเรียนรู้ทักษะใหม่ (New skills)
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน)
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6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน
(ยุ ทธศาสตร์ ที่ 4 เร่ งรั ด พัฒ นาและส่ งเสริ มผู้ มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อเป็นกาลังในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตามนโยบายประเทศไทย 4.0)
7. หลักการและเหตุผล
การพัฒนากาลังคนนับเป็นปัจจัยสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศให้มีขีดความสามารถที่จะแข่งขันกับนานา
อารยประเทศได้ ปัจจุบันสภาพการขาดแคลนนักวิจัยที่มีทักษะ มีสมรรถนะ มีศักยภาพสูง ที่จะเข้ามาช่วยผลิตงานวิจัย
สร้างนวัตกรรม และพัฒนางานวิจัย เพื่อยกระดับคุณภาพเทียบมาตรฐานโลกยังคงสะท้อนให้เห็นอยู่ ดังนั้น การให้
ทุนการศึกษากับกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่มีศักยภาพ มีความรัก มีความมุ่งมั่นที่จะมีส่วนช่วยพัฒนาประเทศ และ
สนใจด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จึงเป็นกลไกสาคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนประเทศได้ และเพื่อการพัฒนา
กาลังคนมีความสอดคล้อง จาเป็นอย่างยิ่งที่นักเรียนกลุ่มนี้จะต้องมีครูที่มีพื้นฐานความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษาอังกฤษที่ดี เข้ามาช่วยเสริมให้กระบวนการเตรียมบุคลากรเป็นไปอย่างมีระบบ
8. วัตถุประสงค์
8.1 เพื่อเตรียมกาลังคนชั้นนา ที่เป็นคนดี มีความรู้ มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และด้าน
วิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม ที่จะสนับสนุนให้ประเทศขับเคลื่อนไปข้างหน้า
ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
8.2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนทุนการศึกษาสาหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่มีความประพฤติดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
มีศักยภาพสูง ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและพัฒนาในงานทุน พสวท. โครงการโอลิมปิกวิชาการฯ
และโครงการ สควค.
9. ตัวชี้วัดของโครงการ
9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
9.1.1 จานวนผู้มีความสามารถพิเศษที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพ (จานวน 1,685 คน)
9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
9.2.1 ร้อยละของผู้มีความสามารถพิเศษทีไ่ ด้รับการส่งเสริมและพัฒนาสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่กาหนด (ร้อยละ 85)
9.2.2 ร้อยละของผู้มีความสามารถพิเศษที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่กาหนด
ภายในระยะเวลาที่กาหนด (ร้อยละ 85)
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ ผู้รับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ผู้รับทุน
โอลิมปิกวิชาการสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สาหรับผู้แทนประเทศไทย
ที่เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ และผู้รับทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
11. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
12. สถานที่ดาเนินการ สสวท. ศูนย์โรงเรียน และศูนย์มหาวิทยาลัยในโครงการ
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13. กิจกรรมที่วางแผนดาเนินการ
13.1 การสนับสนุนทุนการศึกษาให้ผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
14. ผลการดาเนินงานของกิจกรรม (สะสมตั้งแต่ไตรมาสที่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน) (จากข้อ 13)
สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนและนักศึกษา 3 ประเภท เพื่อพัฒนาให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าของ
ประเทศในด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี และเพื่อศึกษาต่อเนื่องอย่างเต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล
และสู่อาชีพเป็นนักวิทยาศาสตร์ เป็นนักวิจัย และครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นสาขาสาคัญ
อย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศต่อไป 678 คน ประกอบด้วย (1) ทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) 524 คน (2) ทุนโอลิมปิกวิชาการสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (ทุนโอลิมปิกวิชาการ) 147 คน และ (3) ทุนส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ทุน สควค.) 7 คน
15. ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ 9)
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1. จานวนผู้มคี วามสามารถพิเศษที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละของผูม้ ีความสามารถพิเศษที่ได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่กาหนด
2. ร้อยละของผู้มคี วามสามารถพิเศษที่ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่กาหนดภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด

ค่าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน (สะสม)
จานวนเป้าหมาย ผลการดาเนินงาน

ร้อยละ

1,685 คน

1,685 คน

678 คน

40.24

ร้อยละ 85

N/A

-

-

ร้อยละ 85

N/A

-

-

16. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดาเนินการสู่ความสาเร็จ จานวน 5 ภาพ ขนาด file
เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB)
17. งบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด
890,557,400 บาท

ผลการใช้จ่าย
ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม
งบประมาณ
(สะสม)
ไตรมาสที่ 1
640,303,400 บาท 640,303,400 บาท

แหล่งงบประมาณ จัดสรรจากรัฐ

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
-

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3
-

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4
-
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18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
18.1 ปัญหา อุปสรรค
18.2 แนวทางแก้ไข
19. แผนที่จะดาเนินการต่อไป
สนับสนุนทุน พสวท. ทุนโอลิมปิกวิชาการฯ และทุน สควค. ให้กับนักเรียนและนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษ
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ
ประเทศไทยมีฐานกาลังคนชั้นนาที่ดีและมีคุณภาพ สามารถสร้างองค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม ที่จะสนับสนุน
ให้ประเทศขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
21. ผู้รายงาน นางสาววรรณทิพา เทพหล้า
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ 02-392-4021 ต่อ 1106 โทรสาร 02-392-3595 e–mail: wthep@ipst.ac.th
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565
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1. ชื่อหน่วยงาน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
2. ชื่อโครงการ ยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอาเภอด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
3. ห้วงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1: เดือน ต.ค. 64 - ธ.ค. 64
 ไตรมาสที่ 2: เดือน ม.ค. 65 - มี.ค. 65
 ไตรมาสที่ 3: เดือน เม.ย. 65 - มิ.ย. 65
 ไตรมาสที่ 4: เดือน ก.ค. 65 - ก.ย. 65
สถานะโครงการ  ยังไม่สิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแล้ว
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ
4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้านการพัฒนาการเรียนรู้)
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (ด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21)
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้านการศึกษา)
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
(ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์)
4.6 แผนความมั่นคง (-)
4.7 นโยบายรัฐบาล
4.7.1 นโยบายหลัก (ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย)
4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (-)
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุง
ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
(ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้)
4.8.1  แผนงานพื้นฐาน
4.8.2  แผนงานยุทธศาสตร์
4.8.3  แผนงานบูรณาการ (แผนงาน............................................................................................)
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิ การ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(1.3 การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล
รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน)
6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน
(ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
ผ่านเครือข่าย สสวท. ให้มีคุณภาพทั่วประเทศอย่างเป็นระบบ)
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7. หลักการและเหตุผล
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) มีเป้าหมายในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยการลด
ความเหลื่อมล้าในสังคม และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
ซึ่งถือเป็นกาลังคนพื้นฐานที่สาคัญต่อการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันของประเทศสสวท. เล็งเห็นถึง
ความสาคัญดังกล่าว จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงานพัฒนาศักยภาพเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ในการจัดตั้งโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนในระดับอาเภอทั้งในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาขึ้น ให้สอดรับกับบริบทของโรงเรียนและความต้องการของท้องถิ่น เพื่อให้โรงเรียนในระดับอาเภอมีคุณภาพ
ได้มาตรฐานเทียบเคียงกับโรงเรียนชั้นนาในระดับจังหวัด และนักเรียนในชนบทมีโอกาสเข้าถึงโรงเรียนคุณภาพในทุก
อาเภอ ตลอดจนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพและพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนใน
ระดับอาเภอ และมีผลการประเมินทางด้านการศึกษาทั้งในระดับชาติและนานาชาติสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
8. วัตถุประสงค์
8.1 ทุกอาเภอมีโรงเรียนคุณภาพ ด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อลดความเหลื่อมล้า
ทางการศึกษา
8.2 นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
8.3 ทุกจังหวัด มีทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพสูง เหมาะสมกับการพัฒนาจังหวัดและประเทศ
9. ตัวชี้วัดของโครงการ
9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
9.1.1 จานวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน
ของ สสวท. (จานวน 1,500 โรงเรียน)
9.1.2 จานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี (จานวน 2,000 คน)
9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
9.2.1 ร้อยละของโรงเรียนคุณภาพที่สามารถจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในระดับดีมาก
ตามเกณฑ์การประเมินมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ สสวท. (ร้อยละ 50)
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ ครู บุคลากรทางการศึกษา และโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียน SMT ตามมาตรฐาน สสวท.
11. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
12. สถานที่ดาเนินการ สสวท. และโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียน SMT ตามมาตรฐาน สสวท.
13. กิจกรรมที่วางแผนดาเนินการ
13.1 การส่งเสริมโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีให้ได้มาตรฐานสากล
13.2 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในโครงการโรงเรียน SMT ตามมาตรฐาน สสวท.
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14. ผลการดาเนินงานของกิจกรรม (สะสมตั้งแต่ไตรมาสที่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน) (จากข้อ 13)
อยู่ระหว่างจัดทาหลักสูตรสาหรับอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาและเตรียมการจัดอบรมครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในโครงการโรงเรียน SMT ตามมาตรฐาน สสวท.
15. ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ 9)
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

เชิงปริมาณ
1. จานวนโรงเรียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพ
1,500 โรงเรียน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน
ของ สสวท.
2. จานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา
2,000 คน
ด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละของโรงเรียนคุณภาพทีส่ ามารถจัดการเรียนรู้
ร้อยละ 50
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในระดับดีมาก
ตามเกณฑ์การประเมินมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ สสวท.

ผลการดาเนินงาน (สะสม)
จานวนเป้าหมาย ผลการดาเนินงาน

ร้อยละ

1,500 โรงเรียน

-

-

2,000 คน

-

-

1,500 โรงเรียน

-

-

16. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดาเนินการสู่ความสาเร็จ จานวน 5 ภาพ ขนาด file
เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB)
17. งบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด
5,000,000 บาท

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม
(สะสม)
610,000 บาท

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
610,000 บาท

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
-

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3
-

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4
-

แหล่งงบประมาณ จัดสรรจากรัฐ
18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
18.1 ปัญหา อุปสรรค
18.2 แนวทางแก้ไข
19. แผนที่จะดาเนินการต่อไป
จัดทาหลักสูตรสาหรับอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาและเตรียมการจัดอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในโครงการโรงเรียน SMT ตามมาตรฐาน สสวท.
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20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ
การเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงทัดเทียมนานาชาติ เพื่อลด
ความเหลื่อมล้า โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนในทุกอาเภอได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้รับการพัฒนาจนมีความสามารถ
และทักษะที่จาเป็นในการพัฒนาประเทศสู่ยุค 4.0
21. ผู้รายงาน นางสาววรรณทิพา เทพหล้า
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ 02-392-4021 ต่อ 1106 โทรสาร 02-392-3595 e–mail: wthep@ipst.ac.th
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565
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1. ชื่อหน่วยงาน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
2. ชื่อโครงการ ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนของครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาตามแนวทาง สสวท.
3. ห้วงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1: เดือน ต.ค. 64 - ธ.ค. 64
 ไตรมาสที่ 2: เดือน ม.ค. 65 - มี.ค. 65
 ไตรมาสที่ 3: เดือน เม.ย. 65 - มิ.ย. 65
 ไตรมาสที่ 4: เดือน ก.ค. 65 - ก.ย. 65
สถานะโครงการ  ยังไม่สิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแล้ว
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ
4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้านการพัฒนาการเรียนรู้)
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (ด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21)
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้านการศึกษา)
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
(ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์)
4.6 แผนความมั่นคง (-)
4.7 นโยบายรัฐบาล
4.7.1 นโยบายหลัก (ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย)
4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (-)
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุง
ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
(ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้)
4.8.1  แผนงานพื้นฐาน
4.8.2  แผนงานยุทธศาสตร์
4.8.3  แผนงานบูรณาการ (-)
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิ การ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(1.3 การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล
รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน)
6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน
(ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
ผ่านเครือข่าย สสวท. ให้มีคุณภาพทั่วประเทศอย่างเป็นระบบ)

~ 22 ~
7. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากปัญหาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยในปัจจุบัน ซึ่งมีหลายประการที่สาคัญ
ได้แก่ (1) จานวนผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีลดลงในทุกระดับ (2) การประเมินผลทั้งใน
ระดับประเทศและระดับนานาชาติบ่งชี้ว่าการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในระดับโรงเรียนมีคุณภาพต่าโดยเฉลี่ย
(3) การจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีไม่สนองความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของชาติ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ซึ่งประเทศไทยมีความต้องการกาลังคนที่มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการผลิตและการบริการที่มีการแข่งขันสูงในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic Community: AEC) ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้มุ่งเน้นเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ซึ่งมีเป้าหมายให้คนไทยทุกกลุ่มวัยมีทักษะและความรู้ความสามารถที่เป็นฐานในการพัฒนาประเทศ
โดยหนึ่งในแนวทางการพัฒนาที่สาคัญที่ได้ถูกระบุไว้ คือการส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกวัยตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานมีการพัฒนาทักษะสมอง และทักษะทางสังคมที่เหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน พบว่า
ครูผู้สอนในระดับต่าง ๆ ยังต้องการการพัฒนาศักยภาพในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมตามวัย รวมถึงได้ฝึกฝนทักษะที่จาเป็นสาหรับศตวรรษที่ 21 ทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิต และปลูกฝังให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิ ทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี อันจะส่งผลให้เด็กสนใจ ใฝ่รู้
และประกอบอาชีพด้านนี้ต่อไปในอนาคต สสวท. จึงเล็งเห็นความจาเป็นเร่งด่วน ในการพัฒนาอบรมครูด้วยวิธีต่าง ๆ
ทั้งระบบทางไกลระบบออนไลน์ และแบบพบหน้า (Face to Face) เพื่อพัฒนาครูผู้สอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ให้ห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนอง
ต่อนโยบายการสร้างกาลังคนให้มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา รวมทั้ง
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ดังกล่าวในการดารงชีวิตประจาวันและการประกอบอาชีพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประเทศให้ทัดเทียมนานาชาติต่อไป
8. วัตถุประสงค์
8.1 เพื่อพัฒนาครูปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาจากโรงเรียนในสังกัด สพฐ. สช. สถ. และ กทม. ให้มีความรู้
ความเข้าใจและสามารถจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่เน้นสมรรถนะสาคัญด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
และสะเต็มศึกษา ตามแนวทาง สสวท. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8.2 เพื่อสนับสนุนเอกสารประกอบแนวทางการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพฐ. สช. สถ. และ กทม. เพื่อให้ครูใช้ในการออกแบบ
หลักสูตรของสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
9. ตัวชี้วัดของโครงการ
9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
9.1.1 จานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึ กษา
(จานวน 50,000 คน)
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9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
9.2.1 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการอบรมสามารถจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
ได้จริงในสถานศึกษา (ร้อยละ 80)
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในสังกัด สพฐ. สช. สถ. และ กทม.
11. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
12. สถานที่ดาเนินการ ทั่วประเทศ
13. กิจกรรมที่วางแผนดาเนินการ
13.1 การจัดทาหลักสูตรสาหรับอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในสังกัด สพฐ. สช. สถ. และ กทม.
13.2 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนในสังกัด สพฐ. สช. สถ. และ กทม.
14. ผลการดาเนินงานของกิจกรรม (สะสมตั้งแต่ไตรมาสที่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน) (จากข้อ 13)
อยู่ระหว่างจัดทาหลักสูตรสาหรับอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาและเตรียมการจัดอบรมครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในโรงเรียนในสังกัด สพฐ. สช. สถ. และ กทม.
15. ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ 9)
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

เชิงปริมาณ
1. จานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รบั การพัฒนา
และส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการอบรม
สามารถจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาได้จริง
ในสถานศึกษา

ผลการดาเนินงาน (สะสม)
จานวนเป้าหมาย ผลการดาเนินงาน

ร้อยละ

50,000 คน

50,000 คน

-

-

ร้อยละ 80

50,000 คน

-

-

16. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดาเนินการสู่ความสาเร็จ จานวน 5 ภาพ ขนาด file
เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB)
17. งบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด
5,000,000 บาท

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม
(สะสม)
221,700 บาท

แหล่งงบประมาณ จัดสรรจากรัฐ

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
221,700 บาท

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
-

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3
-

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4
-
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18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
18.1 ปัญหา อุปสรรค
18.2 แนวทางแก้ไข
19. แผนที่จะดาเนินการต่อไป
จัดทาหลักสูตรสาหรับอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาและเตรียมการจัดอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในโรงเรียนในสังกัด สพฐ. สช. สถ. และ กทม.
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ
ครูผูสอนจากโรงเรียนในสังกัด สพฐ. สช. สถ. กทม. และบุคลากรทางการศึกษาที่เขาอบรม มีความรูความเขาใจ
และสามารถปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนวิชาวิทยาศาสตรคณิตศาสตรและเทคโนโลยีตามแนวทาง สสวท. ไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
21. ผู้รายงาน นางสาววรรณทิพา เทพหล้า
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ 02-392-4021 ต่อ 1106 โทรสาร 02-392-3595 e–mail: wthep@ipst.ac.th
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565
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1. ชื่อหน่วยงาน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
2. ชื่อโครงการ เพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สาหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21
3. ห้วงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1: เดือน ต.ค. 64 - ธ.ค. 64
 ไตรมาสที่ 2: เดือน ม.ค. 65 - มี.ค. 65
 ไตรมาสที่ 3: เดือน เม.ย. 65 - มิ.ย. 65
 ไตรมาสที่ 4: เดือน ก.ค. 65 - ก.ย. 65
สถานะโครงการ  ยังไม่สิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแล้ว
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ
4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้)
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21)
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้านการศึกษา)
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
(ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์)
4.6 แผนความมั่นคง 4.7 นโยบายรัฐบาล
4.7.1 นโยบายหลัก 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน นโยบายเรื่องที่ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
(ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้)
4.8.1  แผนงานพื้นฐาน
4.8.2  แผนงานยุทธศาสตร์
4.8.3 แผนงานบูรณาการ (-)
5.ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ถ้ามี)
(1.3 การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล
รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน)
6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน
(ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
และสถานศึกษาผ่านเครือข่าย สสวท. ให้มีคุณภาพทั่วประเทศอย่างเป็นระบบ)
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7. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านและต่อสู้กับปัญหาใหม่หลายประการ จากการต่อสู้กับความยากจนใน
อดีต ได้แปรเปลี่ยนเป็นการต่อสู้กับความเหลื่อมล้าในหลากรูปแบบ เช่น ความเหลื่อมล้าทางการศึกษา ความเหลื่อมล้า
ของโอกาส และความเหลื่อมล้าของรายได้และทรัพย์สิน ทาให้ผู้ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับจาเป็นต้องเร่งพัฒนาและทางานเชิง
บูรณาการมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงมีความจาเป็นที่หน่วยงานของรัฐต้องทางานเชิงบูรณาการร่วมกัน
ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และแผน
แม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ป ระเด็น การพั ฒ นาการเรี ยนรู้ มี เ ป้ า หมายให้ ค นไทยได้รั บการศึ ก ษาที่ มี คุ ณภาพตาม
มาตรฐานสากล มีทักษะที่จาเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ในช่วงที่ผ่านมาพบว่าคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรู้ของคนไทยอยู่ในระดับค่อนข้างต่า ดังจะเห็นได้จากการผลการประเมินในโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับ
นานาชาติ (PISA) ซึ่งคะแนนของประเทศไทยอยู่ในระดับต่ากว่าหลายประเทศที่มีระดับการพัฒนาใกล้เคียงกัน ทั้งนี้เป็นผล
มาจากการขาดปัจจัยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและครูที่มีคุณภาพยังกระจายไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล
ทั้งนี้ยุทธศาสตร์ชาติจึงมุ่งเน้นในการเสริมสร้างและยกระดับการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งการศึกษาในระบบ
นอกระบบ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในช่วงปี พ.ศ. 2561 – 2565 ดังนี้
(1) คะแนน PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (คะแนนเฉลี่ย) 470 คะแนน
(2) อัตราความแตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลงร้อยละ 20
รัฐบาลยังมีนโยบายหลัก 12 ด้านสาหรับการบริหารราชการ เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยความ
มั่นคง สังคมไทยมีความสงบสุข สามัคคีและเอื้ออาทร คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความพร้อมที่จะดาเนินชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 ให้ เ ศรษฐกิ จ ไทยมี ค วามแข็ ง แกร่ ง และมี ค วามสามารถในการแข่ ง ขั น สู ง ขึ้ น คว บคู่ ไ ปกั บ การดู แ ล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะด้านการศึกษา ดังนโยบายหลักที่ 8
ของรัฐบาลคือการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย มุ่งเน้นผลิตและพัฒนาครูที่
นาไปสู่การมีครูสมรรถนะสูง เป็นครูยุคใหม่ที่สามารถออกแบบและจัดระบบการสร้างความรู้สร้างวินัย กระตุ้น และสร้าง
แรงบันดาลใจ เปิดโลกทัศน์มุมมองของเด็กและครูด้วยการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้น ควบคู่กับหลักการทาง
วิชาการ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้านที่ 2 การผลิตและพัฒนาครูโดยกาหนดเป้าหมาย ผลิต
บัณฑิตให้มีอัตลักษณ์และสมรรถนะเป็นเลิศเป็นต้องการของผู้ใช้ สมบูรณ์ด้วยคุณลักษณะ 4 คือมีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มี
พื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีงานทามีอาชีพ และเป็นพลเมืองดี มีวินัย นอกจากนี้ยัง ต้องสามารถถ่ายทอด บ่มเพาะให้
ศิ ษ ย์ แ ต่ ล ะช่ ว งวั ย ได้ บั ณ ฑิ ต ครู จ ากมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เมื่ อ เข้ า สู่ วิ ช าชี พ ได้ รั บ การเสริ ม สมรรถนะเพื่ อ รองรั บ การ
เปลี่ยนแปลง
นอกจากนี้รัฐบาลยังได้กาหนดนโยบายเร่งด่วน 12 ข้อ โดยเฉพาะข้อที่ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 สร้าง
แพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ในระบบดิจิทัล ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้มุ่งสู่ระบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
ด้านวิศวกรรม คณิตศาสตร์ โปรแกรมเมอร์และภาษาต่างประเทศ ส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ตั้งแต่
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ระดับประถมศึกษา การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพในทุกตาบล ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ของสถาบันการศึกษาต่าง
ๆ เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้ของสถาบันการศึกษาสู่สาธารณะ เชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ สร้าง
นักวิจั ย ใหม่และนวัตกรเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ สร้างความรู้ความเข้าใจการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล สื่อออนไลน์และโครงข่ายสังคมออนไลน์ของคนไทยเพื่อป้องกันและลดผลกระทบในเชิงสังคม ความ
ปลอดภัย อาชญากรรมทางไซเบอร์และสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง การสร้าง
ความสมานฉันท์และความสามัคคีในสังคม รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่จาเป็นในการดาเนินชีวิต ซึ่งมี จุดมุ่งหมาย
สอดคล้องกับพันธกิจและจุดประสงค์การจัดตั้งสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ที่มีเป้าหมาย
ในการลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษาของประเทศ
เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายหลัก และนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล สสวท. และมหาวิทยาลัยราชภัฏในทุก
ภูมิภาค จึงร่วมกันทางานเชิงบูรณาการ เป็นแกนนาในการพัฒนาครูในทุกพื้นที่ของประเทศให้มีความพร้อมสู่การเป็นครู
ยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การ
ออกแบบและเทคโนโลยี และวิทยาการคานวณ รวมถึงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ตามแนวทางของโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัด
การศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้
อย่างต่อเนื่อง แม้จะสาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนแล้วก็ตาม
8. วัตถุประสงค์
8.1 เพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมต่อการจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
8.2 สร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ สสวท. และหน่วยงานการศึกษาอื่น ๆ ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และ
ท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ของโรงเรียนทั่วประเทศ
8.3 เตรียมความพร้อมผู้เรียนให้มีประสบการณ์และทักษะสาคัญที่จาเป็นต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมเข้าร่วม
โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA)
8.4 สร้างความตระหนักถึงความสาคัญของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีต่อการดาเนินชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21
9. ตัวชี้วัดของโครงการ
9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
9.1.1 ครูได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะจัดการเรียนรู้สาหรับศตวรรษที่ 21 (จานวน 1,000 คน)
9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
9.2.1 ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนามีทักษะและความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงสมรรถนะ สาหรับ
ศตวรรษที่ 21 (ร้อยละ 80)
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
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11. ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
12. สถานที่ดาเนินการ ทั่วประเทศ
13. กิจกรรมที่วางแผนดาเนินการ
13.1 การเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สาหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21
14. ผลการดาเนินงานของกิจกรรม (สะสมตั้งแต่ไตรมาสที่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน) (จากข้อ 13)
ประชุมวางแผน กาหนดกรอบร่างหลักสูตรการวัดและประเมินผลฐานสมรรถนะ ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนคริ ทร วิโรฒ
กาหนดปฏิทินการดาเนินงาน โครงสร้างหลักสูตรการอบรม เนื้อหาการอบรม ชั่วโมงการอบรม วิธีการเข้ารับการอบรม วิธีการ
วัดและประเมินผลของผู้เข้าร่วมอบรม และวิธีการประเมินผล ของครูที่นาหลักสูตรไปใช้ออกแบบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
15. ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ 9)
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

เชิงปริมาณ
ครูได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะจัดการเรียนรู้สาหรับ
ศตวรรษที่ 21
เชิงคุณภาพ
ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนามีทักษะและความสามารถ
ในการจัดการเรียนรู้เชิงสมรรถนะ สาหรับศตวรรษที่ 21

ผลการดาเนินงาน (สะสม)
จานวนเป้าหมาย ผลการดาเนินงาน

ร้อยละ

1,000 คน

1,000 คน

-

-

ร้อยละ 100

1,000 คน

-

-

16. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดาเนินการสู่ความสาเร็จ จานวน 5 ภาพ ขนาด file
เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB)
17. งบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด
12,900,000 บาท

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม
(สะสม)
3,603,600 บาท

แหล่งงบประมาณ จัดสรรจากรัฐ
18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
18.1 ปัญหา อุปสรรค
18.2 แนวทางแก้ไข
-

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
3,603,600 บาท

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
-

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3
-

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4
-
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19. แผนที่จะดาเนินการต่อไป
จัดทาต้นฉบับหลักสูตรการวัดและประเมินผลสมรรถนะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี และศึกษา
ต้นแบบการจัดการเรียนรู้หลักสูตรฐานสมรรถนะโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ
20.1 หลักสูตรการวัดและประเมินผลสมรรถนะที่มีคุณภาพสาหรับนาไปอบรมครูให้มีความสามารถในการวัดและ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
20.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการอบรมมีสมรรถนะของครูยุคใหม่สาหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
และสามารถสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
20.3 เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่งทั่วประเทศ มีความพร้อมสาหรับการเป็นศูนย์กลางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
21. ผู้รายงาน นางสาวสุภคั สรณ์ รุ่งศรี
ตาแหน่ง ผู้ชานาญ
โทรศัพท์ 02-392-4021 ต่อ 1107 โทรสาร 02-392-3595 E–mail: srung@ipst.ac.th
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565
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1. ชื่อหน่วยงาน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
2. ชื่อโครงการ พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
3. ห้วงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1: เดือน ต.ค. 64 - ธ.ค. 64
 ไตรมาสที่ 2: เดือน ม.ค. 65 - มี.ค. 65
 ไตรมาสที่ 3: เดือน เม.ย. 65 - มิ.ย. 65
 ไตรมาสที่ 4: เดือน ก.ค. 65 - ก.ย. 65
สถานะโครงการ  ยังไม่สิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแล้ว
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ
4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้)
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21)
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้านการศึกษา)
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
(ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์)
4.6 แผนความมั่นคง 4.7 นโยบายรัฐบาล
4.7.1 นโยบายหลัก 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน นโยบายเรื่องที่ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
(ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้)
4.8.1  แผนงานพื้นฐาน
4.8.2  แผนงานยุทธศาสตร์
4.8.3 แผนงานบูรณาการ (-)
5.ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ถ้ามี)
(การนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วม และการ
ส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจาวัน)
6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน
(ยุทธศาสตร์ที่ 3 ขับเคลื่อนกระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีให้เน้นความเข้าใจ ลง
มือปฏิบัติการ และสามารถนาไปใช้จริงทั้งในและนอกระบบ ตามแนวทาง สสวท.)
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7. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากปัจจุบันสังคมไทยกาลังก้าวสู่ยุคดิจิทัล หน่วยงานทางด้านการศึกษาจาเป็นที่จะต้องส่งเสริมให้เยาวชนมี
คุณภาพและมีศักยภาพในการเรียนรู้เพื่อให้สามารถก้าวทันกับสังคมโลกที่กาลังเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง โดยการพัฒนา
เครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้แบบออนไลน์ที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเองโดยไม่จากัดเวลาและสถานที่ ทาให้การเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาและขยายบริการของศูนย์
เรียนรู้ดิจิทัลด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สสวท. (IPST Learning Space) ซึ่งประกอบด้วยระบบอบรม
ครู ระบบการสอบออนไลน์ และระบบคลังความรู้ SciMath เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ที่ส่งเสริมให้นักเรียน ครู และ
ผู้สนใจได้ศึกษาค้นคว้า เรียนรู้ด้วยตนเองหรือนาไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และคิด
อย่าง สร้างสรรค์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในยุคดิจิทัล และนอกจากนี้ สสวท. ยังได้พัฒนาแอปพลิเคชันสาหรับ
ระบบเรียนออนไลน์ (แอปพลิเคชัน Project 14+) โดยต่อยอดจากเว็บไซต Project 14+ ไปสูแอปพลิเคชัน Project 14+
ซึ่งจะทาใหสามารถออกแบบการมีปฏิสัมพันธผู้ใช้ รวมถึงลดภาระการทางานของเครื่องแม่ข่ายเพื่อช่ วยใหสามารถรองรับ
จานวนผูใชงานไดเพิ่มขึ้น และพัฒนาระบบข้อมูลผู้ใช้ส่วนกลาง (User Data) เพื่อเชื่อมโยงขอมูลจากแอปพลิเคชันอื่น ๆ
ของ สสวท. โดยเฉพาะอย่างยิ่งแอปพลิเคชันที่ไม่มีเครื่องแม่ข่าย เชน การทดลองเสมือนจริง (Virtual Experiment) แอป
พลิเคชันสื่อ AR (Augmented reality) ประกอบหนังสือเรียน เนื่องจากแอปพลิเคชันเหลานี้ไม่มีเครื่องแม่ข่าย ผู้พัฒนาจึง
ไม่ไดมีการจัดเก็บขอมูลการใชงานของผู้ใช หรือจัดเก็บไวเฉพาะภายในแอปพลิเคชันโดยไม่สามารถใหขอมูลการใชงานกับ
ระบบอื่น ๆ ได้
8. วัตถุประสงค์
8.1 เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันสาหรับระบบเรียนออนไลน์และระบบข้อมูลผู้ใช้ส่วนกลาง
8.2 เพื่อให้บริการหลักสูตร สื่อ แผนการจัดการเรียนรู้ และองค์ความรู้ของ สสวท. ในรูปแบบดิจิทัล ผ่านศูนย์เรียนรู้
ดิจิทัลด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (IPST Learning Space)
9. ตัวชี้วัดของโครงการ
9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
9.1.1 แพลตฟอร์มดิจิทัลที่ได้รับการพัฒนา (จานวน 2 ระบบ)
9.1.2 การเข้าใช้งานหลักสูตร สื่อ แผนการจัดการเรียนรู้และองค์ความรู้ของ สสวท. ในรูปแบบดิจิทัลผ่านศูนย์เรียนรู้
ดิจิทัลฯ (จานวน 10 ล้านราย)
9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
9.2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน IPST Learning Space (ระดับ 4)
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วประเทศ
11. ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
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12. สถานที่ดาเนินการ ทั่วประเทศ
13. กิจกรรมที่วางแผนดาเนินการ
13.1 การพัฒนาระบบจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์และระบบเรียนออนไลน์
13.2 การให้บริการของศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (IPST Learning Space)
14. ผลการดาเนินงานของกิจกรรม (สะสมตั้งแต่ไตรมาสที่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน) (จากข้อ 13)
ดาเนินการบารุงรักษาระบบคลังความรู้ในศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลฯ พร้อมทั้งประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน ติดตาม และ
สนับสนุนการใช้งานศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลฯ และมีผู้เข้าใช้งานศูนย์เรียนรู้ดิจิทัล (IPST Learning Space) เดือนตุลาคม-ธันวาคม
2564 จานวนทั้งสิ้น 5,669,379 ราย
15. ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ 9)
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

เชิงปริมาณ
แพลตฟอร์มดิจิทัลที่ได้รับการพัฒนา
การเข้าใช้งานหลักสูตร สื่อ แผนการจัดการเรียนรู้และองค์
ความรู้ของ สสวท. ในรูปแบบดิจิทัลผ่านศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลฯ
เชิงคุณภาพ
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน IPST Learning Space

ผลการดาเนินงาน (สะสม)
จานวนเป้าหมาย ผลการดาเนินงาน
-

ร้อยละ

2 ระบบ
10 ล้านราย

2 ระบบ
10 ล้านราย

5,669,379 ราย

56.69

ระดับ 4

ระดับ 4

-

-

16. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดาเนินการสู่ความสาเร็จ จานวน 5 ภาพ ขนาด file
เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB)
17. งบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด
5,000,000 บาท

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม
(สะสม)
916,900 บาท

แหล่งงบประมาณ จัดสรรจากรัฐ
18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
18.1 ปัญหา อุปสรรค
18.2 แนวทางแก้ไข
-

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
916,900 บาท

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
-

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3
-

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4
-
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19. แผนที่จะดาเนินการต่อไป
ศึกษาขอมูลการใชงานเว็บ Project 14+ เพื่อวิเคราะห์ความตองการของผู้ใช้ และออกแบบแอปพลิเคชัน
Project 14+ ใหรองรับการทางานพื้นฐานของเว็บไซต์ Project 14+
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ
ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษามีแหล่งการเรียนรูที่สนับสนุนการเรียนออนไลน สามารถเขาถึงได้ทุกที่
และทุกเวลา
21. ผู้รายงาน นางสาวสุภคั สรณ์ รุ่งศรี
ตาแหน่ง ผู้ชานาญ
โทรศัพท์ 02-392-4021 ต่อ 1107 โทรสาร 02-392-3595 E–mail: srung@ipst.ac.th
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565
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1. ชื่อหน่วยงาน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
2. ชื่อโครงการ ส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)
3. ห้วงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1: เดือน ต.ค. 64 - ธ.ค. 64
 ไตรมาสที่ 2: เดือน ม.ค. 65 - มี.ค. 65
 ไตรมาสที่ 3: เดือน เม.ย. 65 - มิ.ย. 65
 ไตรมาสที่ 4: เดือน ก.ค. 65 - ก.ย. 65
สถานะโครงการ  ยังไม่สิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแล้ว
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ
4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้)
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21)
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้านการศึกษา)
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
(ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์)
4.6 แผนความมั่นคง 4.7 นโยบายรัฐบาล
4.7.1 นโยบายหลัก 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน นโยบายเรื่องที่ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
(ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้)
4.8.1  แผนงานพื้นฐาน
4.8.2  แผนงานยุทธศาสตร์
4.8.3 แผนงานบูรณาการ (-)
5.ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ถ้ามี)
(1.1 การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกระดับมีส่วนร่วมสร้างสรรค์การเรียนรู้เพื่อให้เกิดสมรรถนะหลัก และ
การพัฒนาตนเองตามความถนัดและความสนใจ (Active Learning))
6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน
(ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
และสถานศึกษาผ่านเครือข่าย สสวท. ให้มีคุณภาพทั่วประเทศอย่างเป็นระบบ)
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7. หลักการและเหตุผล
สถาบั น ส่ ง เสริ ม การสอนวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ จั ด ท าโครงการการส่ ง เสริ ม การเรี ย น
ภาษาคอมพิวเตอร์ มาตั้งแต่ปี 2563 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรและสื่อ เพื่อพัฒนาครูและนักเรียน ให้มีทักษะในการ
คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ มีตรรกะ มีทักษะการคิดเชิงคานวณซึ่งเป็นทักษะที่เกิดขึ้นในการ
แก้ปัญหาโดยการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสามารถนาทักษะนี้ไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริง สร้างทักษะ
ในการรวบรวม ประมวลผล ประเมินผล นาเสนอสารสนเทศ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทางานให้สามารถออกแบบ
วิธีการที่เหมาะสมและสร้างสารสนเทศที่เป็นประโยชน์หรือเกิดมูลค่าได้ รวมถึงให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกป้อง
ข้อมูลส่วนตัว และรู้เท่าทันต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะเห็นได้ว่าความรู้และทักษะดังกล่าวนี้มี
ความสาคัญต่อการดาเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 และเป็นการเตรียมให้พลเมืองมีความพร้อมในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งจาก
ระยะเวลาที่ผ่านมามีผู้สนใจในด้าน Coding เป็นจานวนมาก สสวท. จึงได้จัดทาโครงการต่อเนื่องเพื่อพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ให้ขยายไปทั่วประเทศ
8. วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาหลักสูตร สื่อการเรียนการสอน และการวิจัยเพื่อพัฒนาครูด้าน Coding และการจัดการเรียนรู้วิชา
วิทยาการคานวณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีทักษะการคิดชั้นสูง และมีคุณภาพ
9. ตัวชี้วัดของโครงการ
9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
9.1.1 หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคานวณ ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาที่ได้รับการ
พัฒนา (จานวน 24 รายการ)
9.1.2 ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนได้รับการพัฒนาด้านวิทยาการคานวณ (จานวน 16,200 คน)
9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
9.2.1 ร้อยละของหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคานวณ ระดับประถมศึกษาถึง
มัธยมศึกษาสามารถนาไปใช้ได้จริง (ร้อยละ 100)
9.2.2 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการอบรมสามารถจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาการคานวณได้
จริงในสถานศึกษา (ร้อยละ 70)
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
11. ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
12. สถานที่ดาเนินการ ทั่วประเทศ
13. กิจกรรมที่วางแผนดาเนินการ
13.1 การเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สาหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21
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14. ผลการดาเนินงานของกิจกรรม (สะสมตั้งแต่ไตรมาสที่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน) (จากข้อ 13)
ยกร่างหลักสูตรสมรรถนะสาหรับอบรมครูแกนนาระดับประถมศึกษา และเปิดอบรมหลักสูตร C4T ออนไลน์ 4 ระดับ ซึง่
จัดระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 - 1 มีนาคม 2565
15. ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ 9)
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

เชิงปริมาณ
หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการ
เรียนรู้วิทยาการคานวณ ระดับ
ประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาที่ได้รับการ
พัฒนา
ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน
ได้รับการพัฒนาด้านวิทยาการคานวณ
เชิงคุณภาพ
ร้อยละของหลักสูตร สื่อ และ
กระบวนการจัดการเรียนรู้วิทยาการ
คานวณ ระดับประถมศึกษาถึง
มัธยมศึกษาสามารถนาไปใช้ได้จริง
ร้อยละของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ผ่านการอบรมสามารถจัดการ
เรียนรู้ด้านวิทยาการคานวณได้จริงใน
สถานศึกษา

ผลการดาเนินงาน (สะสม)
จานวนเป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน

ร้อยละ

24 รายการ

24 รายการ

-

-

16,200 คน

16,200 คน

-

-

ร้อยละ 100

24 รายการ

-

-

ร้อยละ 70

16,200 คน

-

-

16. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดาเนินการสู่ความสาเร็จ จานวน 5 ภาพ ขนาด file
เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB)
17. งบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด
12,500,000 บาท

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม
(สะสม)
210,000 บาท

แหล่งงบประมาณ จัดสรรจากรัฐ

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
210,000 บาท

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
-

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3
-

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4
-
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18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
18.1 ปัญหา อุปสรรค
18.2 แนวทางแก้ไข
19. แผนที่จะดาเนินการต่อไป
ประชุมพิจารณาร่างและบรรณาธิการกิจหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะวิทยาการคานวณ พัฒนาสื่อดิจิทัลและจัด
อบรมครูออนไลน์
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ
20.1 ครูมีความมั่นใจในการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคานวณ
20.2 นักเรียนมีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ การแกปญหา การคิดอย่างมีเหตุผล และการคิดเชิงคานวณ
21. ผู้รายงาน นางสาวสุภคั สรณ์ รุ่งศรี
ตาแหน่ง ผู้ชานาญ
โทรศัพท์ 02-392-4021 ต่อ 1107 โทรสาร 02-392-3595 E–mail: srung@ipst.ac.th
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565
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1. ชื่อหน่วยงาน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
2. ชื่อโครงการ พัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน
โครงการพระราชดาริ
3. ห้วงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1: เดือน ต.ค. 64 - ธ.ค. 64
 ไตรมาสที่ 2: เดือน ม.ค. 65 - มี.ค. 65
 ไตรมาสที่ 3: เดือน เม.ย. 65 - มิ.ย. 65
 ไตรมาสที่ 4: เดือน ก.ค. 65 - ก.ย. 65
สถานะโครงการ  ยังไม่สิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแล้ว
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ
4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้านการพัฒนาการเรียนรู้)
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (ด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21)
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้านการศึกษา)
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
(ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์)
4.6 แผนความมั่นคง (-)
4.7 นโยบายรัฐบาล
4.7.1 นโยบายหลัก (ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย)
4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (-)
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) (ยุทธศาสตร์.................................................................)
4.8.1  แผนงานพื้นฐาน
4.8.2  แผนงานยุทธศาสตร์
4.8.3  แผนงานบูรณาการ (แผนงาน............................................................................................)
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิ การ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(1.3 การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล
รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน)
6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน
(ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
ผ่านเครือข่าย สสวท. ให้มีคุณภาพทั่วประเทศอย่างเป็นระบบ)
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7. หลักการและเหตุผล
สสวท. เป็นหน่วยงานหนึ่งที่เข้าร่วมดาเนินงานพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามโครงการในพระราชดาริและโครงการ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได้ดาเนินงาน 2 กิจกรรมหลัก ดังนี้ 1) การพัฒนา
ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียนโครงการพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพด้านวิชาการแก่ครูโรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดารและสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ประกอบ
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนโครงการพระราชดาริสูงขึน้
2) การพัฒนาครูแกนนาและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวังไกลกังวล เพื่อเป็นต้นแบบที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียน และได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ สติปัญญา ทัดเทียมโรงเรียนทั่วไปของ
ประเทศ
8. วัตถุประสงค์
8.1 เพื่อพัฒนาครูในโรงเรียนในโครงการในพระราชดาริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาเทคโนโลยี
8.2 เพื่อพัฒนาครูของโรงเรียนวังไกลกังวล และโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง ให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9. ตัวชี้วัดของโครงการ
9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
9.1.1 จานวนครู ในโรงเรียนโครงการพระราชดาริได้รับการพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพด้านเนื้อหาและเทคนิค
การจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (จานวน 410 คน)
9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
9.2.1 ร้อยละของครูโครงการพระราชดาริที่เข้ารับการอบรมผ่านการทดสอบ (ร้อยละ 80)
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนในโครงการในพระราชดาริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนวังไกลกังวล และโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง
11. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
12. สถานที่ดาเนินการ ทัว่ ประเทศ
13. กิจกรรมที่วางแผนดาเนินการ
13.1 การจัดทาหลักสูตรสาหรับอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในสังกัด สพฐ. สช. สถ. และ กทม.
13.2 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนในสังกัด สพฐ. สช. สถ. และ กทม.
14. ผลการดาเนินงานของกิจกรรม (สะสมตั้งแต่ไตรมาสที่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน) (จากข้อ 13)
อยู่ระหว่างจัดทาหลักสูตรสาหรับอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาและเตรียมการจัดอบรมครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในโรงเรียนในโครงการในพระราชดาริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนวังไกลกังวล และโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง
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15. ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ 9)
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

เชิงปริมาณ
1. จานวนครูในโรงเรียนโครงการพระราชดาริได้รับการ
พัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพด้านเนื้อหาและเทคนิคการ
จัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละของครูโครงการพระราชดาริที่เข้ารับการอบรม
ผ่านการทดสอบ

ผลการดาเนินงาน (สะสม)
จานวนเป้าหมาย ผลการดาเนินงาน

ร้อยละ

410 คน

410 คน

-

-

ร้อยละ 80

410 คน

-

-

16. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดาเนินการสู่ความสาเร็จ จานวน 5 ภาพ ขนาด file
เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB)
17. งบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด
4,707,600 บาท

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม
(สะสม)
197,000 บาท

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
197,000 บาท

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
-

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3
-

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4
-

แหล่งงบประมาณ จัดสรรจากรัฐ
18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
18.1 ปัญหา อุปสรรค
18.2 แนวทางแก้ไข
19. แผนที่จะดาเนินการต่อไป
จัดทาหลักสูตรสาหรับอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาและเตรียมการจัดอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในโรงเรียนในโครงการในพระราชดาริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี โรงเรียนวังไกลกังวล และโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนในโครงการในพระราชดาริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนวังไกลกังวล และโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง มีความรูความเขาใจ
และจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิภาพ
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21. ผู้รายงาน นางสาววรรณทิพา เทพหล้า
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ 02-392-4021 ต่อ 1106 โทรสาร 02-392-3595 e–mail: wthep@ipst.ac.th
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565
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1. ชื่อหน่วยงาน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
2. ชื่อโครงการ วิจัย วัดผล และประเมินผลการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีระดับประเทศ
และระดับนานาชาติ
3. ห้วงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1: เดือน ต.ค. 64 - ธ.ค. 64
 ไตรมาสที่ 2: เดือน ม.ค. 65 - มี.ค. 65
 ไตรมาสที่ 3: เดือน เม.ย. 65 - มิ.ย. 65
 ไตรมาสที่ 4: เดือน ก.ค. 65 - ก.ย. 65
สถานะโครงการ  ยังไม่สิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแล้ว
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ
4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้)
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21)
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้านการศึกษา)
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
(ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์)
4.6 แผนความมั่นคง 4.7 นโยบายรัฐบาล
4.7.1 นโยบายหลัก 8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
4.7.2 นโยบายเร่งด่วน 4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
(ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้)
4.8.1  แผนงานพื้นฐาน
4.8.2  แผนงานยุทธศาสตร์
4.8.3 แผนงานบูรณาการ (-)
5.ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ถ้ามี)
(1.1 การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกระดับมีส่วนร่วมสร้างสรรค์การเรียนรู้เพื่อให้เกิดสมรรถนะหลัก และ
การพัฒนาตนเองตามความถนัดและความสนใจ (Active Learning))
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6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน
(ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นปฏิบัติการและการสร้างความเข้าใจในระดับ
ที่เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละกลุ่ม โดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ)
7. หลักการและเหตุผล
การดาเนินงานพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ของ
สสวท. จาเป็นต้องอาศัยข้อสนเทศที่ได้จากการวิจัยทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ เพื่อเป็นพื้นฐาน ในการ
ปรับปรุงยกระดับคุณภาพการศึกษาและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น สสวท.
จึ ง ได้ จั ด ท าโครงการวิ จั ย วั ด ผล และประเมิ น ผลการจั ด การเรี ย นรู้ ด้ านวิ ทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยี
ระดับประเทศและระดับนานาชาตินี้ ขึ้น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้ว น ทันสมัย และเป็นประโยชน์ต่อ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการพัฒนาหลักสูตร สื่อ กระบวนการจัดการเรียนรู้ และการวัดผลประเมินผลด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี
8. วัตถุประสงค์
8.1 เพื่อดาเนินการวิจัย PISA 2022 ร่วมกับ OECD
8.2 เพื่อพัฒนาข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สาหรับคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้า
ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
9. ตัวชี้วัดของโครงการ
9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
9.1.1 เครื่องมือการวัดและประเมินผลเทียบมาตรฐานระดับประเทศและระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ (จานวน 12 ฉบับ)
9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
9.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติการ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศ (จานวน 1 ฉบับ)
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
11. ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
12. สถานที่ดาเนินการ ทั่วประเทศ
13. กิจกรรมที่วางแผนดาเนินการ
13.1 การประเมินความฉลาดรู้ (Literacy) ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ของนักเรียนไทยเทียบกับ
นานาชาติ (PISA) PISA 2022 ร่วมกับ OECD
13.2 การพัฒนาข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สาหรับคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้า
ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาร่วมกับ ทปอ.
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14. ผลการดาเนินงานของกิจกรรม (สะสมตั้งแต่ไตรมาสที่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน) (จากข้อ 13)
ได้ตนฉบับขอสอบวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สาหรับคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเขาศึกษาตอระ
ดับอุดมศึกษาหรือ TCAS ปี 2565 ซึ่งประกอบด้วย วิชา PAT 1 วิชา PAT 2 วิชาคณิตศาสตร์ 1 วิชาคณิตศาสตร์ 2 วิชาฟิสิกส์
วิชาเคมี วิชาชีววิทยา และวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จานวน 12 ฉบับ
15. ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ 9)
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

เชิงปริมาณ
เครื่องมือการวัดและประเมินผลเทียบ
มาตรฐานระดับประเทศและระดับ
นานาชาติที่มีคุณภาพ
เชิงคุณภาพ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิง
ปฏิบัติการ เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของประเทศ

ผลการดาเนินงาน (สะสม)
จานวนเป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน

ร้อยละ

12 ฉบับ

12 ฉบับ

12 ฉบับ

100.00

1 ฉบับ

1 ฉบับ

-

-

16. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดาเนินการสู่ความสาเร็จ จานวน 5 ภาพ ขนาด file
เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB)
17. งบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด
4,154,300 บาท

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม
(สะสม)
2,015,000 บาท

แหล่งงบประมาณ จัดสรรจากรัฐ
18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
18.1 ปัญหา อุปสรรค
18.2 แนวทางแก้ไข
-

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
2,015,000 บาท

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
-

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3
-

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4
-
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19. แผนที่จะดาเนินการต่อไป
ดาเนินการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลสังเกตการสอบ ติดตามขอข้อมูล และบันทึกข้อมูลโรงเรียนและนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่าง และข้อมูลผู้ประสานงานโรงเรียนและผู้คุมสอบจานวน 300 โรงเรียน รอบการวิจัยหลัก PISA 2022 ของประเทศ
ไทย และยกร่างผลการวิเคราะห์ประเด็นสาคัญจากผลการประเมิน PISA
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ
20.1 หน่วยงานและบุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบขอมูลคุณภาพการศึกษาของประเทศเมื่อเทียบกับนานาชาติ
และทราบแนวโนมการเปลี่ยนแปลงทางคุณภาพการศึกษาของนักเรียน เพื่อจะไดนาผลที่ไดมาใชเป็นแนวทางในการ
พัฒนาการเรียนการสอน และยกระดับคุณภาพการศึกษาตอไป
20.2 ระบบการศึกษาของไทยมีกรอบและขอสอบวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรสาหรับคัดเลือกนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย เขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษาที่สะทอนความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการประยุกต์ใชความรู
เพื่อแกปญหาในชีวิตจริง
21. ผู้รายงาน นางสาวสุภคั สรณ์ รุ่งศรี
ตาแหน่ง ผู้ชานาญ
โทรศัพท์ 02-392-4021 ต่อ 1107 โทรสาร 02-392-3595 E–mail: srung@ipst.ac.th
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565
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1. ชื่อหน่วยงาน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
2. ชื่อโครงการ พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ห้วงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1: เดือน ต.ค. 64 - ธ.ค. 64
 ไตรมาสที่ 2: เดือน ม.ค. 65 - มี.ค. 65
 ไตรมาสที่ 3: เดือน เม.ย. 65 - มิ.ย. 65
 ไตรมาสที่ 4: เดือน ก.ค. 65 - ก.ย. 65
สถานะโครงการ  ยังไม่สิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแล้ว
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ
4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้านการพัฒนาการเรียนรู้)
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (ด้านการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย)
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้านการศึกษา)
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
(ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์)
4.6 แผนความมั่นคง (-)
4.7 นโยบายรัฐบาล
4.7.1 นโยบายหลัก (ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย)
4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (-)
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
(ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้)
4.8.1  แผนงานพื้นฐาน
4.8.2  แผนงานยุทธศาสตร์
4.8.3  แผนงานบูรณาการ (แผนงาน............................................................................................)
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิ การ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(3.2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย โดยการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายและสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อการ
พัฒนาทักษะอาชีพ โดยการเพิ่มพูนทักษะ (Re-skill) พัฒนาทักษะ (Up skill) และการเรียนรู้ทักษะใหม่ (New skills)
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน)
6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน
(ยุ ทธศาสตร์ ที่ 4 เร่ งรั ด พัฒ นาและส่ งเสริ มผู้ มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อเป็นกาลังในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตามนโยบายประเทศไทย 4.0)
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7. หลักการและเหตุผล
กาลังคนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็นสิ่งบ่งบอกถึงระดับความเจริญของประเทศ การค้นหา
และพัฒนาเด็กและเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
ควบคู่ไปกับการพัฒนากาลังคนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จะทาให้ประเทศไทยได้กลุ่มผู้นาทาง
ความคิดในการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ ต่อประเทศชาติในเวลาที่รวดเร็ว รวมทั้งเป็นการ
กระตุ้นให้เด็กและเยาวชนทั่วไปเกิดจินตนาการจนนาไปสู่ความเข้าใจและเห็นความสาคัญของการคิดค้น ประยุกต์ และ
พัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีอย่างชัดเจน อันเป็นผลให้เด็กและเยาวชนทั่ว ไป
สามารถสานต่ อการพัฒนาในด้านดังกล่าวออกไปอีกระดับหนึ่ง ซึ่งจะทาให้ประเทศไทยมีโอกาสและแนวทางก้าวสู่
ความเป็นเลิศเทียบเท่าระดับสากลได้ในอนาคต
8. วัตถุประสงค์
8.1 เพื่อสรรหาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
8.2 เพื่อสร้างบรรยากาศให้นักเรียนสนใจการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มากขึ้น
8.3 เพื่อพัฒนาและขยายผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร สาหรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
9. ตัวชี้วัดของโครงการ
9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
9.1.1 จานวนนักเรียนระดับประถมศึกษาที่ได้รับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (จานวน 6,000 คน)
9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
9.2.1 ร้อยละของนั กเรียนที่ได้รับ การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ผ่ านเกณฑ์การเข้าร่ว มกิจ กรรม
ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ 80)
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ นักเรียนระดับประถมศึกษาทั่วประเทศ
11. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
12. สถานที่ดาเนินการ ทั่วประเทศ
13. กิจกรรมที่วางแผนดาเนินการ
13.1 การคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
13.2 การพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการฯ
14. ผลการดาเนินงานของกิจกรรม (สะสมตั้งแต่ไตรมาสที่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน) (จากข้อ 13)
อยู่ระหว่างเตรียมการรับสมัครนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจาปี
การศึกษา 2564
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15. ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ 9)
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

เชิงปริมาณ
1. จานวนนักเรียนระดับประถมศึกษาที่ได้รับการพัฒนา
ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละของนักเรียนทีไ่ ด้รับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ผ่านเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า

ผลการดาเนินงาน (สะสม)
จานวนเป้าหมาย ผลการดาเนินงาน

ร้อยละ

6,000 คน

6,000 คน

-

-

ร้อยละ 80

6,000 คน

-

-

16. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดาเนินการสู่ความสาเร็จ จานวน 5 ภาพ ขนาด file
เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB)
17. งบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด
7,967,800 บาท

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม
(สะสม)
75,000 บาท

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
75,000 บาท

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
-

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3
-

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4
-

แหล่งงบประมาณ จัดสรรจากรัฐ
18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
18.1 ปัญหา อุปสรรค
18.2 แนวทางแก้ไข
19. แผนที่จะดาเนินการต่อไป
เตรียมการรับสมัครนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ
นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาสนใจการเรียนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มากขึ้น
21. ผู้รายงาน นางสาววรรณทิพา เทพหล้า
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ 02-392-4021 ต่อ 1106 โทรสาร 02-392-3595 e–mail: wthep@ipst.ac.th
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565
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1. ชื่อหน่วยงาน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
2. ชื่อโครงการ พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและกระตุ้นให้
เกิดและใช้ความคิดสร้างสรรค์ และสามารถนาไปใช้ได้จริง
3. ห้วงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1: เดือน ต.ค. 64 - ธ.ค. 64
 ไตรมาสที่ 2: เดือน ม.ค. 65 - มี.ค. 65
 ไตรมาสที่ 3: เดือน เม.ย. 65 - มิ.ย. 65
 ไตรมาสที่ 4: เดือน ก.ค. 65 - ก.ย. 65
สถานะโครงการ  ยังไม่สิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแล้ว
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ
4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้)
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21)
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้านการศึกษา)
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
(ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์)
4.6 แผนความมั่นคง 4.7 นโยบายรัฐบาล
4.7.1 นโยบายหลัก 8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
4.7.2 นโยบายเร่งด่วน 4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
(ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้)
4.8.1  แผนงานพื้นฐาน
4.8.2  แผนงานยุทธศาสตร์
4.8.3 แผนงานบูรณาการ (-)
5.ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ถ้ามี)
(1.1 การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกระดับมีส่วนร่วมสร้างสรรค์การเรียนรู้เพื่อให้เกิดสมรรถนะหลัก และ
การพัฒนาตนเองตามความถนัดและความสนใจ (Active Learning))
6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน
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(ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นปฏิบัติการและการสร้างความเข้าใจในระดับ
ที่เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละกลุ่ม โดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ)
7. หลักการและเหตุผล
จากสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป รวมถึงมีการพึ่งพาและใช้เทคโนโลยีมากขึ้น ทั้งในชีวิตประจาวันและ
การศึกษา ประกอบกับรายงานผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศใน World Economic Forum
(WEF) - The Global Competitiveness Report 2012 - 2013 ได้จัดอันดับการศึกษา โดยประเทศไทยอยู่ในลาดับที่ 8 ใน
กลุ่มอาเซียนจึงถือว่ามีคะแนนต่าสุด และผลสอบ PISA (การรู้เรื่องการอ่าน การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์)
ที่ผ่านมาประเทศไทยก็มีคะแนนต่ากว่าค่าเฉลี่ย OECD สาเหตุสาคัญหนึ่ง คือ นักเรียนไทยขาดความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ แก้ปัญหา ขาดทักษะการอ่าน เขียน เน้นแต่การท่องจาเนื้อหา ข้อสอบ ดังนั้น สสวท. จึงได้วิจัยและพัฒนาหลักสูตร
สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และทันสมัยขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้นักเรียนสามารถนาไปใช้ในการเรียน
และพัฒนาสื่อดิจิทัลและเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้แบบออนไลน์ที่ตอบสนองการเรียนรู้ ทั้งในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย ที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองโดยไม่จากัดเวลาและสถานที่ ทาให้การเรียนการสอนทั้งในและนอก
ห้องเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาสามารถนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้
อย่างเหมาะสม เสริมสร้างพัฒนาการของผู้เรียน พร้อมทั้งจะเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีให้ดียิ่งขึ้น
8. วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการใช้หลักสูตร สื่อ และกระบวนการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้ น ฐาน กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่ มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐานสากล ซึ่ ง เน้ น
การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และการนาไปใช้
9. ตัวชี้วัดของโครงการ
9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
9.1.1 จานวนหลักสูตร สื่อ และกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนา
(จานวน 400 รายการ)
9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
9.2.1 ร้อยละของความพึงพอใจของผู้นาหลักสูตร สื่อ กระบวนการเรียนรู้ไปใช้ (ร้อยละ 80)
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ
11. ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
12. สถานที่ดาเนินการ ทั่วประเทศ
13. กิจกรรมที่วางแผนดาเนินการ
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13.1 การพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์และรูปแบบดิจิทัล ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
13.2 การผลิตสื่อต้นแบบและอุปกรณ์ประกอบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
14. ผลการดาเนินงานของกิจกรรม (สะสมตั้งแต่ไตรมาสที่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน) (จากข้อ 13)
ดาเนินการปรับปรุงคลิปการสอนคณิตศาสตร์ออนไลน์ (project 14) ระดับประถมศึกษา 14 คลิป จัดทาบทเรียน
ออนไลน์ (LMS) พร้อมสื่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 7 บทเรียน และ
จัดทาสื่อต้นแบบเสริมหลักสูตรการสอน/อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ จานวน 10 รายการ
15. ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ 9)
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

เชิงปริมาณ
จานวนหลักสูตร สื่อ และกระบวนการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนา
เชิงคุณภาพ
ร้อยละของความพึงพอใจของผู้นา
หลักสูตร สื่อ กระบวนการเรียนรู้ไปใช้

ผลการดาเนินงาน (สะสม)
จานวนเป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน

ร้อยละ

400 รายการ

400 รายการ

31 รายการ

7.75

ร้อยละ 80

N/A

-

-

16. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดาเนินการสู่ความสาเร็จ จานวน 5 ภาพ ขนาด file
เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB)
17. งบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด
17,521,200 บาท

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม
(สะสม)
3,297,200 บาท

แหล่งงบประมาณ จัดสรรจากรัฐ
18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
18.1 ปัญหา อุปสรรค
18.2 แนวทางแก้ไข
-

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
3,297,200 บาท

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
-

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3
-

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4
-
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19. แผนที่จะดาเนินการต่อไป
จัดทาสื่อดิจิทัลประกอบบทเรียนออนไลน์ (LMS) สาหรับการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยีระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย สื่อการเรียนรู้ดิจิทัลรูปแบบต่าง ๆ และสื่ออุปกรณ์
วิทยาศาสตร์
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ
นักเรียนที่ใช้หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ของ สสวท. มีความรู้ ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีสงู ขึ้น
21. ผู้รายงาน นางสาวสุภคั สรณ์ รุ่งศรี
ตาแหน่ง ผู้ชานาญ
โทรศัพท์ 02-392-4021 ต่อ 1107 โทรสาร 02-392-3595 E–mail: srung@ipst.ac.th
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565
--------------------------------------

