
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ของกระทรวงศึกษาธิการ 

****************************** 

1.  ช่ือหนวยงาน   สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)  

2.  ช่ือโครงการ พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู ท่ีเนนการคิดวิเคราะห การแกปญหา และกระตุนให

เกิดและใชความคิดสรางสรรค และสามารถนําไปใชไดจริง 

3. หวงเวลารายงาน     

     ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62     ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63     

     ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   มิ.ย. 63     ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63     

    สถานะโครงการ     ยงัไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 

4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ 

    4.1 ยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  ประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู 

4.3 แผนปฏิรูปประเทศ ดานการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  

      ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

4.5 แผนความม่ันคง - 

4.6 นโยบายรัฐบาล 

 4.6.1 นโยบายหลัก  นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

4.7 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  

      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 

              ของประเทศ 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 การจัดการศึกษา เพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

     4.7.1   แผนงานพ้ืนฐาน 

    4.7.2   แผนงานยุทธศาสตร 
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     4.7.3 แผนงานบูรณาการ 

            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 

            แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 

5. วัตถุประสงค 

เพ่ือพัฒนาและสงเสริมการใชหลักสูตร สื่อ และกระบวนการเรียนรู ตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ซ่ึงเนนการคิดวิเคราะห 

แกปญหา และการนําไปใช 

6. ตัวช้ีวัดของโครงการ 

    6.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

6.1.1 จํานวนหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพ 

ตามมาตรฐานสากล เนนการคิดวิเคราะห แกปญหา และการนําไปใช (จํานวน 440 รายการ) 

    6.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

6.2.1 รอยละของผูใชบริการท่ีมีระดับความพึงพอใจในระดับดีข้ึนไป (รอยละ 80)  

7.  กลุมเปาหมายโครงการ  ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

8.  ระยะเวลาดําเนินการ   1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

9.  สถานท่ีดําเนินการ   ท่ัวประเทศ  

10. กิจกรรมท่ีดําเนินการ  

10.1 การพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการเรยีนรูกลุมสาระการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร วิทยาการคํานวณ 

และการออกแบบและเทคโนโลย ีระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

10.2 การผลิตสื่อตนแบบและอุปกรณประกอบการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 

10.3 การพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการเรียนรูในรูปแบบดิจิทัล 

11. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม  

ดําเนินการจัดทําตนฉบับหนังสือเรียน แบบบันทึกกิจกรรม แบบฝกหัด วิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษา

ปท่ี 3 และ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และ 6 รวมท้ังสื่อตนแบบเสริมหลักสูตรการสอน/สื่ออุปกรณวิทยาศาสตร และ   

อยูระหวางการดําเนินการพัฒนาสื่อประกอบการเรียนรูในรูปแบบดิจิทัล 

12. ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
ผลการดําเนนิงาน 

จํานวนเปาหมาย ผลการดําเนนิงาน รอยละ 

เชิงปริมาณ      

จํานวนหลักสตูร สื่อ และกระบวนการจัดการเรยีนรูวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร และเทคโนโลยีท่ีมคีณุภาพตามมาตรฐานสากล  

เนนการคิดวิเคราะห แกปญหาและการนําไปใช 

 

440 รายการ 440 รายการ 25 รายการ 5.68 
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ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
ผลการดําเนนิงาน 

จํานวนเปาหมาย ผลการดําเนนิงาน รอยละ 

เชิงคุณภาพ      

รอยละของผูใชบริการท่ีมีระดับความพึงพอใจในระดับดีข้ึนไป รอยละ 80 N/A N/A N/A 

13. งบประมาณ 

งบประมาณท่ีไดรับ 

ท้ังหมด 

ผลการใชจาย

งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 4 

28,067,010 บาท 4,004,617.44 บาท 4,004,617.44 บาท - - - 

แหลงงบประมาณ จัดสรรจากรัฐ 28,067,010 บาท 

14. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 

     14.1 ปญหา อุปสรรค 

- 

     14.2 แนวทางแกไข 

- 

15. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 

จัดทําตนฉบับคูมือครูวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 และ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และ 6  

สื่อตนแบบเสริมการเรียนรู และสื่อการเรียนรูดิจิทัล 

16. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 

นักเรียนท่ีใชหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูของ สสวท. มีความรู ความสามารถดานวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร และเทคโนโลยีสงูข้ึน 

17. ผูรายงาน    นางสาวสุภคัสรณ รุงศรี            ตําแหนง   ผูชํานาญ 

     โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1107  โทรสาร 02-381-0750   E–mail:  srung@ipst.ac.th 

18. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563   
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1.  ช่ือหนวยงาน   สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 

2.  ช่ือโครงการ วิจัย วัดผล และประเมินผลการจดัการเรยีนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลย ีระดับประเทศ    

และระดับนานาชาต ิ

3.  หวงเวลารายงาน     

     ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62     ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63     

     ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   มิ.ย. 63     ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63     

    สถานะโครงการ     ยงัไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 

4.  ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ 

    4.1 ยุทธศาสตรชาต ิดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  ประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู 

4.3 แผนปฏิรูปประเทศ ดานการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  

      ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

4.5 แผนความม่ันคง - 

4.6 นโยบายรัฐบาล 

 4.6.1 นโยบายหลัก  นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

4.7 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  

      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 

                        ของประเทศ 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 การจัดการศึกษา เพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

     4.7.1   แผนงานพ้ืนฐาน 

    4.7.2   แผนงานยุทธศาสตร 

     4.7.3 แผนงานบูรณาการ 

            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 

            แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
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5.  วัตถุประสงค 

เพ่ือดําเนินการวิจัย PISA 2021 รวมกับ OECD และพัฒนาเครื่องมือสําหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

6.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

6.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

6.1.1 จํานวนรายงานผล PISA 2018 ฉบับบทสรุปสําหรับผูบริหาร (จํานวน 1 ฉบับ) 

6.1.2 จํานวนรางรายงานผล PISA 2018 ฉบับสมบูรณ (จํานวน 1 ฉบับ) 

6.1.3 จํานวนเครื่องมือประเมินสําหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตร

และคณิตศาสตร (จํานวน 12 ชุด) 

6.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

6.2.1 เครื่องมือในการวัดและประเมินผลสามารถคัดเลือกนักเรียนท่ีมีลักษณะพึงประสงคได 

7.  กลุมเปาหมายโครงการ  ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

8.  ระยะเวลาดําเนินการ   1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

9.  สถานท่ีดําเนินการ   ท่ัวประเทศ  

10. กิจกรรมท่ีดําเนินการ  

10.1 การประเมินผลการจัดการเรียนรูดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีรวมกับนานาชาติ 

10.2 การพัฒนาเครื่องมือวัดผลประเมินผลดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

11. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม  

จัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายประเด็นจาก PISA เผยแพรประจําทุกเดือน เพ่ือใหขอมูลประเด็นท่ีนาสนใจ

เก่ียวกับการประเมินผลของ PISA ซ่ึงผูสนใจสามารถอานและดาวนโหลดเอกสารอิเล็กทรอนิกสได ท่ี เว็บไซต 

http://pisathailand.ipst.ac.th/focus  

12. ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
ผลการดําเนนิงาน 

จํานวนเปาหมาย ผลการดําเนนิงาน รอยละ 

เชิงปริมาณ      

จํานวนรายงานผล PISA 2018 ฉบับบทสรุปสําหรับผูบรหิาร 1 ฉบับ 1 ฉบับ N/A N/A 

จํานวนรางรายงานผล PISA 2018 ฉบับสมบูรณ 1 ฉบับ 1 ฉบับ N/A N/A 

จํานวนเครื่องมือประเมินสําหรับการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  

12 ชุด 12 ชุด N/A N/A 

เชิงคุณภาพ      

เครื่องมือในการวัดและประเมินผลสามารถคดัเลือกนักเรียนท่ีมี

ลักษณะพึงประสงคได 

รอยละ 100 N/A N/A N/A 

 

http://pisathailand.ipst.ac.th/focus
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13. งบประมาณ 

งบประมาณท่ีไดรับ

ท้ังหมด 

ผลการใชจาย 

งบประมาณรวม 

(สะสม) 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 4 

9,970,000 บาท 1,095,920.08 บาท 1,095,920.08 บาท - - - 

แหลงงบประมาณ จัดสรรจากรัฐ 9,970,000 บาท 

14. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 

     14.1 ปญหา อุปสรรค 

- 

     14.2 แนวทางแกไข 

- 

15. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 

15.1 สุมตัวอยางและจัดทําเครื่องมือรอบการทดลองใชเครื่องมือ PISA 2021 

15.2 ประชุมพิจารณารางรวมกับผูเชี่ยวชาญภายนอกเพ่ือพัฒนาเครื่องมือสําหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ประจําปการศึกษา 2563 

16. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 

16.1 หนวยงานและบุคลากรทางการศึกษาไดรับทราบขอมูลคุณภาพการศึกษาของประเทศเม่ือเทียบกับนานาชาต ิ

และทราบแนวโนมการเปลี่ยนแปลงทางคุณภาพการศึกษาของนักเรียน เพ่ือท่ีจะไดนําผลท่ีไดมาใชเปนแนวทางในการ

พัฒนาการเรียนการสอน และยกระดับคุณภาพการศึกษาตอไป 

16.2 ระบบการศึกษาของไทยมีกรอบและเครื่องมือวัดผลประเมินผลดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรท่ีมีคุณภาพ

ตามมาตรฐานท่ีกําหนด 

17. ผูรายงาน    นางสาวสุภคัสรณ รุงศรี            ตําแหนง   ผูชํานาญ 

     โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1107  โทรสาร 02-381-0750   E–mail:  srung@ipst.ac.th 

18. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 
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1.  ช่ือหนวยงาน   สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 

2.  ช่ือโครงการ วิจัยติดตามการใชหลักสูตร สื่อการเรียนรู และพัฒนาเกณฑการจัดทําสื่อการเรียนรูวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 

3.  หวงเวลารายงาน     

     ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62     ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63     

     ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   มิ.ย. 63     ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63     

    สถานะโครงการ     ยงัไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 

4.  ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ 

    4.1 ยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  ประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู 

4.3 แผนปฏิรูปประเทศ ดานการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  

      ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

4.5 แผนความม่ันคง - 

4.6 นโยบายรัฐบาล 

 4.6.1 นโยบายหลัก  นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

4.7 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  

      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 

              ของประเทศ 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 การจัดการศึกษา เพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

     4.7.1   แผนงานพ้ืนฐาน 

    4.7.2   แผนงานยุทธศาสตร 

     4.7.3 แผนงานบูรณาการ 

            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 

            แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
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5.  วัตถุประสงค 

เพ่ือพัฒนาเครื่องมือสําหรับการวิจัยและติดตามการใชหลักสูตร พ.ศ. 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 วิชาวิทยาศาสตร

และคณิตศาสตร และวิจัยติดตามการใชหลักสูตร หนังสือเรียนและสื่อดิจิทัล วิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 และ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 และ 5   

6.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

6.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

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 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

6.2.1 เครื่องมือสําหรับการวิจัยและติดตามการใชหลักสูตรพ.ศ. 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 วิชาวิทยาศาสตร

และคณิตศาสตรท่ีผานการวิจัยและหาคุณภาพท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สามารถนําไปใชเปนเครื่องมือในการกํากับ

ติดตามการใชหลักสูตรของสถานศึกษา 

6.2.2 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการและเชิงนโยบาย สามารถใชในการพัฒนาหลักสูตรและหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร

และคณิตศาสตร ตลอดจนสื่ออ่ืน ๆ 

7.  กลุมเปาหมายโครงการ  ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

8.  ระยะเวลาดําเนินการ   1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

9.  สถานท่ีดําเนินการ   ท่ัวประเทศ  

10. กิจกรรมท่ีดําเนินการ  

10.1 การวิจัยติดตามการใชหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

11. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม  

อยูระหวางดําเนินการจัดทําเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยติดตามการใชหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  

12. ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
ผลการดําเนนิงาน 

จํานวนเปาหมาย ผลการดําเนนิงาน รอยละ 

เชิงปริมาณ      

จํานวนเครื่องมือสาํหรับการวิจัยและตดิตามการใชหลักสูตร 

หนังสือเรียนและสื่อดิจิทัล วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

6 ชุด 6 ชุด N/A N/A 

จํานวนตนรางรายงานการวิจัยติดตามการใชหลักสูตรพ.ศ. 2551 

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

1 ชุด 1 ชุด N/A N/A 

เชิงคุณภาพ      
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ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
ผลการดําเนนิงาน 

จํานวนเปาหมาย ผลการดําเนนิงาน รอยละ 

เครื่องมือสําหรับการวิจัยและติดตามการใชหลักสูตรพ.ศ. 2551 ฉบับ

ปรับปรุง พ.ศ. 2560 วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ท่ีผานการ

วิจัยและหาคุณภาพท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สามารถนําไปใช

เปนเครื่องมือในการกํากับติดตามการใชหลักสูตรของสถานศึกษา 

6 ชุด 6 ชุด N/A N/A 

ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการและเชิงนโยบาย สามารถใชในการ

พัฒนาหลักสตูรและหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตรและคณติศาสตร 

ตลอดจนสื่ออ่ืน ๆ 

1 ชุด 1 ชุด N/A N/A 

13. งบประมาณ 

งบประมาณท่ีไดรับ

ท้ังหมด 

ผลการใชจาย

งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 4 

2,850,000 บาท - - - - - 

แหลงงบประมาณ จัดสรรจากรัฐ 2,850,000 บาท 

14. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 

     14.1 ปญหา อุปสรรค 

- 

     14.2 แนวทางแกไข 

- 

15. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 

15.1 จัดทําตนฉบับเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยติดตามการใชหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ระดับประถมศึกษา

และมัธยมศึกษา จํานวน 4 ชุด 

15.2 พัฒนาตัวบงชี้ความสําเร็จการใชหลักสูตรและประเมินสื่อดิจิทัล โดยการใชโปรแกรมวิเคราะหเชิงคุณภาพ 

15.3 เก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพกับผูท่ีเก่ียวของกับหลักสูตร 

15.4 วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพและทําการสังเคราะหเอกสารเพ่ือกําหนดขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือการศึกษา 

16. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 

ไดสารสนเทศเก่ียวกับจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนาในการนําหลักสูตรฉบับปรับปรุงไปใชในโรงเรียนท่ัวประเทศ 

และสามารถนําหลักสูตรและแบบเรียนมาปรับใหมีคุณภาพเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและนักเรียนไทย ซ่ึงจะสงผล

ตอการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนตอไป 

17. ผูรายงาน    นางสาวสุภคัสรณ รุงศรี            ตําแหนง   ผูชํานาญ 

     โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1107  โทรสาร 02-381-0750   E–mail:  srung@ipst.ac.th 

18. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563   
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1.  ช่ือหนวยงาน   สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)  

2.  ช่ือโครงการ  พัฒนาศักยภาพครูแกนนําและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือขยายผลการใหบริการวชิาการดานหลักสตูร สือ่   

และกระบวนการจัดการเรียนรูของ สสวท. 

3.  หวงเวลารายงาน     

     ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62     ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63     

     ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   มิ.ย. 63     ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63     

    สถานะโครงการ     ยงัไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 

4.  ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   

4.1  ยุทธศาสตรชาติ   ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

4.2  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยของประเทศ 

4.3  แผนปฏิรูปประเทศ  ดานการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

4.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)    

ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

4.5  แผนความม่ันคง  - 

4.6  นโยบายรัฐบาล 

 4.6.1 นโยบายหลัก  นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารงุศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

4.7  ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ             

      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 

                         ของประเทศ 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 การจัดการศึกษา เพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

4.7.1  แผนงานพ้ืนฐาน 

4.7.2  แผนงานยุทธศาสตร 

4.7.3 แผนงานบูรณาการ 

            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 

         แผนงานบรูณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
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5.  วัตถุประสงค 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขยายผลการใหบริการวิชาการดานหลักสูตร สื่อ และ

กระบวนการจัดการเรียนรูของ สสวท. เพ่ือใหครูมีความรู ความเขาใจในมาตรฐานหลักสูตรและตัวชี้วัด รวมท้ังวิธีการ

จัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับตัวชี้วัดและสามารถนําความรูไปจัดการเรียนรูในสถานศึกษาของตนเองและขยายผล           

สูสถานศึกษาอ่ืนได  

6.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

     6.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

6.1.1 จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับการพัฒนาและสงเสริมดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ

เทคโนโลย ี(จํานวน 600 คน) 

     6.2 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

6.2.1 รอยละของครูและบคุลากรทางการศึกษาท่ีเขารับการพัฒนามีความรูความสามารถผานเกณฑการประเมิน 

(รอยละ 80) 

7.  กลุมเปาหมายโครงการ  ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

8.  ระยะเวลาดําเนินการ  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

9.  สถานท่ีดําเนินการ   ท่ัวประเทศ 

10. กิจกรรมท่ีดําเนินการ  

      10.1 การพัฒนาหลักสูตรอบรม 

      10.2 การพัฒนาศักยภาพครู 

11. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม  

อยูระหวางพัฒนาหลักสูตรสําหรับครูผูสอนวิชาเคมี เพ่ือพัฒนาเปนครูแกนนํา สสวท. ดานการจัดการเรียนรู

วิทยาศาสตรกายภาพ (เคมี) และวิชาเคมี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และวิชาโลก ดาราศาสตรและอวกาศ เพ่ือพัฒนา

เปนครูแกนนํา สสวท. ดานการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร โลกและอวกาศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

12. ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
ผลการดําเนนิงาน 

จํานวนเปาหมาย ผลการดําเนนิงาน รอยละ 

เชิงปริมาณ     

จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรบัการพัฒนาและสงเสรมิ

ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลย ี

600 คน 600 คน N/A N/A 

เชิงคุณภาพ     

รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเขารับการพัฒนา    

มีความรูความสามารถผานเกณฑการประเมิน 

รอยละ 80 600 คน N/A N/A 

 

 



~ 12 ~ 

13. งบประมาณ 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับท้ังหมด 

ผลการใชจาย

งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 4 

8,757,100 บาท 977,623.19 บาท 977,623.19 บาท - - - 

แหลงงบประมาณ  จัดสรรจากรัฐ 8,757,100 บาท 

14. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 

     14.1 ปญหา อุปสรรค 

- 

     14.2 แนวทางแกไข 

- 

15. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 

พัฒนาครผููสอนวิชาฟสิกส วิชาเคมี วิชาชีววิทยา และวิชาโลก ดาราศาสตรและอวกาศ 

16. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 

พัฒนาครูเพ่ือเปนวิทยากรแกนนํา สสวท. ใหสามารถเขาใจในการจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพและ

สามารถเปนวิทยากรในการอบรมขยายผลใหกับครูในโรงเรียนตาง ๆ ได 

17. ผูรายงาน  นางสาววรรณทิพา  เทพหลา ตําแหนง  เจาหนาท่ี 

     โทรศัพท  02-392-4021 ตอ 1106 โทรสาร  02-381-0750 E–mail:  wthep@ipst.ac.th 

18. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 
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1.  ช่ือหนวยงาน   สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)  

2.  ช่ือโครงการ   ยกระดับคุณภาพโรงเรียนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 

3.  หวงเวลารายงาน     

     ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62     ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63     

     ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   มิ.ย. 63     ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63     

    สถานะโครงการ     ยงัไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 

4.  ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   

4.1  ยุทธศาสตรชาติ   ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

4.2  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยของประเทศ 

4.3  แผนปฏิรูปประเทศ  ดานการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

4.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)    

ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

4.5  แผนความม่ันคง  - 

4.6  นโยบายรัฐบาล 

 4.6.1 นโยบายหลัก  นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารงุศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

4.7  ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ             

      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสรางขีดความสามารถ 

                         ในการแขงขันของประเทศ 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 การจัดการศึกษา เพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

4.7.1  แผนงานพ้ืนฐาน 

4.7.2  แผนงานยุทธศาสตร 

4.7.3 แผนงานบูรณาการ 

            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 

         แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
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5.  วัตถุประสงค 

เพ่ือสงเสริมใหทุกอําเภอมีโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีท่ีไดมาตรฐานสากล เพ่ือให

นักเรียนมีทางเลือกท่ีจะเขาศึกษาในโรงเรียนดีใกลบานและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา และเพ่ิมทรัพยากรบุคคลท่ีมี

ศักยภาพสูงในทุกอําเภอ เพ่ือใหสอดคลองกับการพัฒนาจังหวัดและประเทศท่ี ตองการบุคลากรท่ีมีความรูและทักษะดาน

วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีเปนสําคัญ 

6.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

     6.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

6.1.1 จํานวนโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน

ของ สสวท. (จํานวน 1,500 โรงเรียน) 

6.1.2 จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับการพัฒนาดานการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

และเทคโนโลย ี(จํานวน 12,000 คน) 

     6.2 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

6.2.1 รอยละของโรงเรียนคุณภาพท่ีสามารถจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีในระดับดีมาก  

ตามเกณฑการประเมินมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ สสวท. (รอยละ 20) 

7.  กลุมเปาหมายโครงการ  นักเรียน ครู และผูบริหารสถานศึกษา 

8.  ระยะเวลาดําเนินการ  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

9.  สถานท่ีดําเนินการ   ท่ัวประเทศ 

10. กิจกรรมท่ีดําเนินการ  

      10.1 การสงเสริมโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีใหไดมาตรฐานสากล 

      10.2 การพัฒนาศักยภาพครู 

11. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม  

จัดทําคูมือมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท. 

ประกอบดวยมาตรฐาน 3 ดาน คือ (1) มาตรฐานดานคุณภาพนักเรียน  (2) มาตรฐานดานคุณภาพครู และ (3) มาตรฐาน

ดานการบริหารจัดการโรงเรียน เพ่ือใหหนวยงานและผูท่ีเก่ียวของนําไปใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาและเครื่องมือใน

การติดตามโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการฯ 

12. ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
ผลการดําเนนิงาน 

จํานวนเปาหมาย ผลการดําเนนิงาน รอยละ 

เชิงปริมาณ     

จํานวนโรงเรยีนท่ีเขารวมโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร และเทคโนโลยตีามมาตรฐานของ สสวท. 

1,500  

โรงเรียน 

1,500  

โรงเรียน 

N/A N/A 

จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับการพัฒนาดานการ

จัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลย ี

12,000 คน 12,000 คน N/A N/A 
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ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
ผลการดําเนนิงาน 

จํานวนเปาหมาย ผลการดําเนนิงาน รอยละ 

เชิงคุณภาพ     

รอยละของโรงเรียนคณุภาพท่ีสามารถจัดการเรยีนรูดาน

วิทยาศาสตร คณติศาสตร และเทคโนโลยีในระดับดีมาก      

ตามเกณฑการประเมินมาตรฐานโรงเรียนคณุภาพ สสวท. 

รอยละ 20 N/A N/A N/A 

13. งบประมาณ 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับท้ังหมด 

ผลการใชจาย

งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 4 

45,047,050 บาท 9,951,659.07 บาท 9,951,659.07 บาท - - - 

แหลงงบประมาณ  จัดสรรจากรัฐ 45,047,050 บาท บาท 

14. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 

     14.1 ปญหา อุปสรรค 

- 

     14.2 แนวทางแกไข 

- 

15. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 

พัฒนาครูในโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. 

16. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 

การเรียนการสอนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีมีผลสัมฤทธิ์ท่ีสูงทัดเทียมนานาชาติ เพ่ือลดความ

เหลื่อมล้ํา โดยเปดโอกาสใหเยาวชนในทุกอําเภอไดเขาถึงการศึกษา ท่ีมีคุณภาพ ไดรับการพัฒนาจนมีความสามารถและ

ทักษะท่ีจําเปนในการพัฒนาประเทศสูยุค 4.0 

17. ผูรายงาน  นางสาววรรณทิพา  เทพหลา ตําแหนง  เจาหนาท่ี 

     โทรศัพท  02-392-4021 ตอ 1106 โทรสาร  02-381-0750 E–mail:  wthep@ipst.ac.th 

18. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 
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1.  ช่ือหนวยงาน   สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)  

2.  ช่ือโครงการ   ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนของครูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลย ีและสะเต็มศึกษาตามแนวทาง สสวท. 

3.  หวงเวลารายงาน     

     ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62     ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63     

     ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   มิ.ย. 63     ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63     

    สถานะโครงการ     ยงัไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 

4.  ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   

4.1  ยุทธศาสตรชาติ   ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

4.2  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยของประเทศ 

4.3  แผนปฏิรูปประเทศ  ดานการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

4.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)    

ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

4.5  แผนความม่ันคง  - 

4.6  นโยบายรัฐบาล 

 4.6.1 นโยบายหลัก  นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารงุศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

4.7  ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ             

      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสรางขีดความสามารถ 

                         ในการแขงขันของประเทศ 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 การจัดการศึกษา เพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

4.7.1  แผนงานพ้ืนฐาน 

4.7.2  แผนงานยุทธศาสตร 

4.7.3 แผนงานบูรณาการ 

            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 

         แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
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5.  วัตถุประสงค 

เพ่ือเพ่ือพัฒนาครูปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาจากโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ิน (สถ.) 

และสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหมีความรูความเขาใจ และสามารถจัดประสบการณเรียนรูวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร และเทคโนโลยีตามแนวทาง สสวท. ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

6.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

     6.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

6.1.1 จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาผานการอบรมทางไกล (จํานวน 50,000 คน) 

     6.2 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

6.2.1 รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีผานการอบรมมีความรูความเขาใจและสามารถจัดประสบการณ 

เรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีในชั้นเรียนระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได (รอยละ 90) 

7.  กลุมเปาหมายโครงการ  นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ัวประเทศ 

8.  ระยะเวลาดําเนินการ  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

9.  สถานท่ีดําเนินการ   ท่ัวประเทศ 

10. กิจกรรมท่ีดําเนินการ  

10.1 การผลิตชุดเอกสารและสื่อประกอบการอบรม 

10.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการพ่ีเลี้ยงประจําศูนย 

10.3 การอบรมโดยระบบทางไกล 

11. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม  

อยูระหวางพัฒนาหลักสูตรสําหรับอบรมครูผูสอนระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาจากโรงเรียน       

ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 

สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ิน (สถ.) และสํานกัการศึกษากรุงเทพมหานคร (กทม.) 

12. ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
ผลการดําเนนิงาน 

จํานวนเปาหมาย ผลการดําเนนิงาน รอยละ 

เชิงปริมาณ     

จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนา 

ผานการอบรมทางไกล 

50,000 คน 50,000 คน N/A N/A 

เชิงคุณภาพ     

รอยละของครแูละบุคลากรทางการศกึษาท่ีผานการอบรมมีความรู

ความเขาใจและสามารถจดัประสบการณเรยีนรูวิทยาศาสตร 

คณติศาสตร และเทคโนโลยีในช้ันเรียนระดับปฐมวัย ประถมศึกษา

และมัธยมศึกษาได 

รอยละ 90 50,000 คน N/A N/A 
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13. งบประมาณ 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับท้ังหมด 

ผลการใชจาย

งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 4 

48,129,250 บาท 10,335,093.99 บาท 10,335,093.99 บาท - - - 

แหลงงบประมาณ  จัดสรรจากรัฐ 48,129,250 บาท 

14. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 

     14.1 ปญหา อุปสรรค 

- 

     14.2 แนวทางแกไข 

- 

15. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 

อบรมครูพ่ีเลี้ยงประจําศูนยอบรม เพ่ือทําหนาท่ีรวมกับ สสวท. ในการดําเนินการจัดอบรมขยายผลใหกับครูผูสอน   

ใหมีความรูความเขาใจและสามารถจัดประสบการณเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ตามแนวทาง สสวท. 

16. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 

ครูผูสอนระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษามีความรูความเขาใจและสามารถปรับการเรียนเปลี่ยนการ

สอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีตามแนวทาง สสวท. ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

17. ผูรายงาน  นางสาววรรณทิพา  เทพหลา ตําแหนง  เจาหนาท่ี 

     โทรศัพท  02-392-4021 ตอ 1106 โทรสาร  02-381-0750 E–mail:  wthep@ipst.ac.th 

18. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 
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1.  ช่ือหนวยงาน   สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 

2.  ช่ือโครงการ สงเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร (Coding) 

3.  หวงเวลารายงาน     

     ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62     ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63     

     ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   มิ.ย. 63     ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63     

    สถานะโครงการ     ยงัไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 

4.  ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ 

    4.1 ยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  ประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู 

4.3 แผนปฏิรูปประเทศ ดานการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  

      ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

4.5 แผนความม่ันคง - 

4.6 นโยบายรัฐบาล 

 4.6.1 นโยบายหลัก  - 

 4.6.2 นโยบายเรงดวน นโยบายเรื่องท่ี 7 การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 

4.7 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  

      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 

    ของประเทศ 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 การจัดการศึกษา เพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

     4.7.1   แผนงานพ้ืนฐาน 

    4.7.2   แผนงานยุทธศาสตร 

     4.7.3 แผนงานบูรณาการ 

            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 

            แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
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5. วัตถุประสงค 

เพ่ือวิจัยและสงเสริมการใชหลักสูตร สื่อ และกระบวนการเรียนรูดาน Coding และการจัดการเรียนรูวิชา

วิทยาการคํานวณ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ท่ีมีคุณภาพตามมมาตรฐานสากล ซ่ึงเนนการคิดวิเคราะห แกปญหา 

และการใชตรรกะ และพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการเปนวิทยากรแกนนําวิชา

วิทยาการคํานวณ 

6.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

6.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

6.1.1 จํานวนหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู วิทยาการคํานวณ ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา      

ท่ีไดรับการพัฒนา (จํานวน 39 รายการ) 

6.1.2 จํานวนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนไดรับการพัฒนาดานวิทยาการคํานวณ (จํานวน 25,000 คน) 

6.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

6.2.1 รอยละของหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา

สามารถนําไปใชไดจริง (รอยละ 100) 

6.2.2 รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีผานการอบรมสามารถจัดการเรียนรูดานวิทยาการคํานวณ     

ไดจริงในสถานศึกษา (รอยละ 80) 

7.  กลุมเปาหมายโครงการ  ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

8.  ระยะเวลาดําเนินการ   1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

9.  สถานท่ีดําเนินการ   ท่ัวประเทศ  

10. กิจกรรมท่ีดําเนินการ  

10.1 การสงเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร (Coding) 

11. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม  

ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรสําหรับการพัฒนาครูผูนําวิชาวิทยาการคํานวณระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา 

และหลักสูตรสําหรับการพัฒนาครูดาน Coding ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา  และดําเนินการพัฒนาวิทยากรแกน

นําวิชาวิทยาการคํานวณไดตามเปาหมาย 

12. ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
ผลการดําเนนิงาน 

จํานวนเปาหมาย ผลการดําเนนิงาน รอยละ 

เชิงปริมาณ      

จํานวนหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ 

ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาท่ีไดรับการพัฒนา 

39 รายการ 39 รายการ 7 รายการ 17.95 

จํานวนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ไดรับการพัฒนา

ดานวิทยาการคํานวณ 

 

25,000 คน 25,000 คน N/A N/A 
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ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
ผลการดําเนนิงาน 

จํานวนเปาหมาย ผลการดําเนนิงาน รอยละ 

เชิงคุณภาพ      

รอยละของหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรยีนรูวิทยาการ

คํานวณระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาสามารถนําไปใชไดจริง 

รอยละ 100 39 รายการ N/A N/A 

รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีผานการอบรมสามารถ

จัดการเรียนรูดานวิทยาการคํานวณไดจริงในสถานศึกษา 

รอยละ 80 25,000 คน N/A N/A 

13. งบประมาณ 

งบประมาณท่ีไดรับ

ท้ังหมด 

ผลการใชจาย

งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 4 

50,000,000 บาท 3,348,834.82 บาท 3,348,834.82 บาท - - - 

แหลงงบประมาณ จัดสรรจากรัฐ 50,000,000 บาท 

14. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 

     14.1 ปญหา อุปสรรค 

- 

     14.2 แนวทางแกไข 

- 

15. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 

15.1 จัดทํารางรายงานการวิจัยการพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูวิชาเทคโนโลยี 

(วิทยาการคํานวณ) ระดับมัธยมศึกษา 

15.3 จัดประชุมปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาเพ่ือเปนผูนําดานการขับเคลื่อนวิทยาการคํานวณ 

16. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 

16.1 ผูสอนท่ัวประเทศสามารถเขาถึงและนําสื่อประกอบหลักสูตรวิทยาการคํานวณในรูปแบบดิจิทัล และนําไปใชใน

การจัดการเรียนรู ทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจและมีทักษะท่ีตรงกับเปาหมายของหลักสูตร 

16.2 ครูมีความม่ันใจในการจัดการเรียนรู Coding ลงสูนักเรียน 

16.3 สรางความรูความเขาใจ และเผยแพรตัวอยางกิจกรรม Unplugged Coding สูสาธารณะ 

16.4 มีหลักสูตรท่ีสามารถสงเสริมการเรียนรูจากการจัดการเรียนการสอนนอกชั้นเรียนท่ีเหมาะสมตามแนวทาง สสวท.  

16.5 ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาเปนวิทยากรแกนนําวิชาวิทยาการคํานวณ และผูอํานวยการ

สถานศึกษาสามารถเปนผูนําดานการขับเคลื่อนวิทยาการคํานวณในโรงเรียนได 

17. ผูรายงาน    นางสาวสุภคัสรณ รุงศรี            ตําแหนง   ผูชํานาญ 

     โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1107  โทรสาร 02-381-0750   E–mail:  srung@ipst.ac.th 

18. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 
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1.  ช่ือหนวยงาน   สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 

2.  ช่ือโครงการ พัฒนาแพลทฟอรมดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู 

3.  หวงเวลารายงาน     

     ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62     ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63     

     ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   มิ.ย. 63     ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63     

    สถานะโครงการ     ยงัไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 

4.  ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ 

    4.1 ยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  ประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู 

4.3 แผนปฏิรูปประเทศ ดานการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  

      ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

4.5 แผนความม่ันคง - 

4.6 นโยบายรัฐบาล 

 4.6.1 นโยบายหลัก  นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

4.7 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  

      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 

    ของประเทศ 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 การจัดการศึกษา เพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

     4.7.1   แผนงานพ้ืนฐาน 

    4.7.2   แผนงานยุทธศาสตร 

     4.7.3 แผนงานบูรณาการ 

            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 

            แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
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5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือศึกษาหาแนวทางการพัฒนา วางแผนจัดสราง และบริหารจัดการระบบการจัดการเรียนรูแบบออนไลน (LMS) 

เพ่ือการเรียนรูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษา ท่ีสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และบริบทการใชงานสื่อดิจิทัลของสังคมไทย 

5.2 เพ่ือพัฒนาและขยายบริการศูนยเรียนรูดิจิทัลฯ ในการเผยแพรและใหบริการหลักสูตร สื่อ และองคความรูของ สสวท. 

ในรูปแบบดิจิทัล 

5.3 เพ่ือใหครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถเขาถึงหลักสูตร สื่อ และองคความรู

ของ สสวท. ในรูปแบบดิจิทัลไดอยางสะดวก รวดเร็ว และทุกท่ีทุกเวลา 

5.4 เพ่ือใหครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และผูสนใจท่ัวไปสามารถใชสื่อและองคความรูของ สสวท. ในรูปแบบ

ดิจิทัล ในการพัฒนาตนเองไดตามอัธยาศัย 

6.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

6.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

6.1.1 จํานวนแพลตฟอรมดิจิทัลท่ีไดรับการพัฒนา (จํานวน 5 ระบบ)    

6.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

6.2.1 ระดับความพึงพอใจของผูใชงานระบบท่ีไดรับการพัฒนา (ระดับ 4)   

7. กลุมเปาหมายโครงการ  ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

8. ระยะเวลาดําเนินการ   1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

9. สถานท่ีดําเนินการ   ท่ัวประเทศ  

10. กิจกรรมท่ีดําเนินการ  

10.1 การพัฒนาแพลทฟอรมดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู 

11. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม  

อยูระหวางการศึกษาแนวทางการออกแบบระบบจัดการเรียนรูแบบออนไลน ยกรางสื่อประกอบระบบจัดการ

เรียนรูแบบออนไลน วิชาคณิตศาสตร ฟสิกส เคมี ชีววิทยา โลกและดาราศาสตร มัธยมศึกษาตอนปลาย และอยูระหวาง

การดูแลบํารุงรักษาระบบในศูนยเรียนรูดิจิทัลดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี (IPST Learning Space) 

12. ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
ผลการดําเนนิงาน 

จํานวนเปาหมาย ผลการดําเนนิงาน รอยละ 

เชิงปริมาณ      

จํานวนแพลตฟอรมดิจิทัลท่ีไดรับการพัฒนา 5 ระบบ 5 ระบบ N/A N/A 

เชิงคุณภาพ      

ระดับความพึงพอใจของผูใชงานระบบท่ีไดรับการพัฒนา ระดับ 4 N/A N/A N/A 
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13. งบประมาณ 

งบประมาณท่ีไดรับ

ท้ังหมด 

ผลการใชจาย

งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 4 

10,184,100 บาท 953,978.12 บาท 953,978.12 บาท - - - 

แหลงงบประมาณ จัดสรรจากรัฐ 10,184,100 บาท 

14. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 

     14.1 ปญหา อุปสรรค 

- 

     14.2 แนวทางแกไข 

- 

15. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 

15.1 ประชุมพิจารณารางแบบฝกหัดและเฉลย และสคริปตสื่อวิชาโลกและดาราศาสตร ชีววิทยา และเคมี สําหรับ

ระบบการเรยีนรูออนไลน 

15.2 ดําเนินงานในดานการบริหารจัดการนําเขาเนื้อหา สื่อและองคความรูของ สสวท. ดานการดูแลบํารุงรักษาระบบ 

และดานการใหบริการของศูนยบริการฯ เพ่ือรองรับการใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

16. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 

16.1 ครูมีสื่อและเครื่องมือสมัยใหมท่ีชวยการในการจัดการเรียนรู รวมท้ังชวยใหมีแนวทางท่ีหลากหลายในการจัด   

การเรียนการสอน 

16.2 นักเรียนมีแหลงเรียนรูท่ีสามารถเขาถึงขอมูลหรือสื่อตาง ๆ ท่ีสามารถชวยใหเขาใจเนื้อหาไดมากข้ึน 

16.3 ลดชองวางดานการศึกษาในกลุมท่ีสามารถเขาถึงการใชงานสื่อดิจิทัล และเปนตนแบบเพ่ือขับเคลื่อนและผลักดัน

ใหเกิดการสรางความเสมอภาคดานการศึกษาของสังคมไทย 

16.4 ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ผูสนใจท่ัวไป และหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถเขาถึงและใชหลักสูตร สื่อ 

และองคความรูของ สสวท. ผานระบบตาง ๆ ของศูนยเรียนรูดิจิทัลฯ เพ่ือพัฒนาตนเองไดตามอัธยาศัย 

17. ผูรายงาน    นางสาวสุภคัสรณ รุงศรี            ตําแหนง   ผูชํานาญ 

     โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1107  โทรสาร 02-381-0750   E–mail:  srung@ipst.ac.th 

18. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 
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1.  ช่ือหนวยงาน   สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)  

2.  ช่ือโครงการ   บริหารการผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (สควค.) 

3.  หวงเวลารายงาน     

 ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62  ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63     

 ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   มิ.ย. 63  ไตรมาสท่ี 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  ดานการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

4.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  

      ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

4.5  แผนความม่ันคง  - 

4.6  นโยบายรัฐบาล 

 4.6.1 นโยบายหลัก  นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารงุศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

4.7  ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ             

      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขัน   

                        ของประเทศ 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 การจัดการศึกษา เพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาประสทิธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

4.7.1  แผนงานพ้ืนฐาน 

4.7.2  แผนงานยุทธศาสตร 

4.7.3 แผนงานบูรณาการ 

         แผนงานบรูณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 

          แผนงานบรูณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
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5.  วัตถุประสงค 

เพ่ือสรรหาบุคคลท่ีผานเกณฑมาตรฐานการคัดเลือกเขารับทุนโครงการ สควค. และพัฒนาใหมีศักยภาพสูงสําหรับ

เปนครูในโรงเรียนท่ีมีการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ในสังกัด สพฐ. ซ่ึงจะเปนกําลังสําคัญ

ท่ีจะชวยยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน ชวยแกไขปญหาการขาดแคลนครูในสาขาเฉพาะทาง  

6.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

     6.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

6.1.1 จํานวนผูรบัทุนโครงการ สควค. ประเภท Super Premium รุน 6 (จํานวน 20 คน) 

6.1.2 จํานวนผูรับทุนโครงการ สควค. ไดรับการพัฒนาศักยภาพใหมีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน

วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลย ี(จํานวน 164 คน) 

     6.2 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

6.2.1 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาโครงการ สควค. มีผลการประเมินจากผูบังคับบัญชาอยูในระดับดี (รอยละ 80) 

7.  กลุมเปาหมายโครงการ  ผูรับทุนโครงการ สควค. 

8.  ระยะเวลาดําเนินการ  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

9.  สถานท่ีดําเนินการ   สสวท. และ39ศูนยมหาวิทยาลัยท่ีเขารวมโครงการ สควค. 

10. กิจกรรมท่ีดําเนินการ  

      10.1 การคัดเลือกผูรับทุนโครงการ สควค 

      10.2 การพัฒนาศักยภาพของผูรับทุนโครงการ สควค. 

11. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม  

สนับสนุนงบประมาณการดําเนินงานโครงการ สควค. ใหกับมหาวิทยาลัยเครือขายสําหรับพัฒนานักศึกษา        

ในโครงการ สควค. 

12. ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
ผลการดําเนนิงาน 

จํานวนเปาหมาย ผลการดําเนนิงาน รอยละ 

เชิงปริมาณ     

จํานวนผูรับทุนโครงการ สควค. ประเภท Super Premium รุน 6 20 คน 20 คน N/A N/A 

จํานวนผูรับทุนโครงการ สควค. ไดรับการพัฒนาศักยภาพใหมี

ความรู ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร และเทคโนโลย ี

164 คน 164 คน N/A N/A 

เชิงคุณภาพ     

รอยละของผูสําเร็จการศึกษาโครงการ สควค. มผีลการประเมิน

จากผูบังคับบัญชาอยูในระดับด ี

รอยละ 80 N/A N/A N/A 
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13. งบประมาณ 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับท้ังหมด 

ผลการใชจาย

งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 4 

12,772,400 บาท 1,691,458.64 บาท 1,691,458.64 บาท - - - 

แหลงงบประมาณ  จัดสรรจากรัฐ 12,772,400 บาท 

14. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 

     14.1 ปญหา อุปสรรค 

- 

     14.2 แนวทางแกไข 

- 

15. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 

คัดเลือกนักเรียนผูมีความสามารถพิเศษเขารับทุนโครงการ สควค. และพัฒนาศักยภาพใหกับผูรับทุนโครงการ สควค. 

16. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 

ผลิตครูท่ีมีความรูความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร คอมพิวเตอร ในระดับปริญญาโท เพ่ือสอน

วิชาฟสิกส เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร และคอมพิวเตอรใหกับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษและนักเรียนท่ัวไประดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

17. ผูรายงาน  นางสาววรรณทิพา  เทพหลา ตําแหนง  เจาหนาท่ี 

     โทรศัพท  02-392-4021 ตอ 1106 โทรสาร  02-381-0750 E–mail:  wthep@ipst.ac.th 

18. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 
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1.  ช่ือหนวยงาน   สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)  

2.  ช่ือโครงการ   บรหิารการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี(พสวท.) 

3.  หวงเวลารายงาน     

     ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62     ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63     

     ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   มิ.ย. 63     ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63     

    สถานะโครงการ     ยงัไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 

4.  ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   

4.1  ยุทธศาสตรชาติ   ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

4.2  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยของประเทศ 

4.3  แผนปฏิรูปประเทศ  ดานการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

4.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)    

ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

4.5  แผนความม่ันคง  - 

4.6  นโยบายรัฐบาล 

 4.6.1 นโยบายหลัก  นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

4.7  ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ             

      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 

  ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 

                        ของประเทศ 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 การจัดการศึกษา เพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

4.7.1  แผนงานพ้ืนฐาน 

4.7.2  แผนงานยุทธศาสตร 

4.7.3 แผนงานบูรณาการ 

            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 

         แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
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5.  วัตถุประสงค 

เพ่ือผลิตผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สําหรับศึกษา วิจัย ประดิษฐ คิดคน และเผยแพร

ผลงานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ  

6.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

     6.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

6.1.1 จํานวนผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีท่ีไดรับการคัดเลือกเขารับทุน

โครงการ พสวท. (จํานวน 210 คน) 

6.1.2 จํานวนผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีท่ีไดรับการคัดเลือกเขาโครงการ

หองเรียน พสวท. (สูความเปนเลิศ) (จํานวน 240 คน) 

6.1.3 จํานวนผูรับทุนโครงการ พสวท. ไดรับการพัฒนาศักยภาพดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี

(จํานวน 1,200 คน) 

     6.2 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

6.2.1 รอยละของผูรับทุนโครงการ พสวท. มีระดับคะแนนผลการเรียนผานเกณฑตามท่ีกําหนด (รอยละ 80) 

7.  กลุมเปาหมายโครงการ  ผูรับทุนโครงการ พสวท. 

8.  ระยะเวลาดําเนินการ  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

9.  สถานท่ีดําเนินการ   สสวท.  ศูนยโรงเรียน พสวท.  ศูนยมหาวิทยาลัย พสวท. หนวยงานท่ีรวมทํา MOU กับ สสวท. 

10. กิจกรรมท่ีดําเนินการ  

      10.1 การคัดเลือกนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรเพ่ือรับทุนโครงการ พสวท. 

      10.2 การพัฒนาและสงเสริมศักยภาพของผูรับทุนโครงการ พสวท. 

11. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม  

จัดสอบวัดสมรรถนะทางวิชาการและการคิดวิเคราะหทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ประจําปการศึกษา 2562 และการคัดเลือกนักเรียนทุน พสวท. และนักเรียนโครงการหองเรียน พสวท. (สูความเปนเลิศ) รวมท้ัง

สนับสนุนงบประมาณการดําเนินงานโครงการ พสวท. ใหกับศูนยโรงเรียน พสวท. สําหรับพัฒนานักเรียนในโครงการ พสวท. 

12. ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
ผลการดําเนนิงาน 

จํานวนเปาหมาย ผลการดําเนนิงาน รอยละ 

เชิงปริมาณ     

จํานวนผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร คณติศาสตร 

และเทคโนโลยีท่ีไดรับการคัดเลือกเขารับทุนโครงการ พสวท. 

210 คน 210 คน N/A N/A 

จํานวนผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร คณติศาสตร 

และเทคโนโลยีท่ีไดรับการคัดเลือกเขาโครงการหองเรียน พสวท. 

(สูความเปนเลิศ) 

 

240 คน 240 คน N/A N/A 
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ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
ผลการดําเนนิงาน 

จํานวนเปาหมาย ผลการดําเนนิงาน รอยละ 

จํานวนผูรับทุนโครงการ พสวท. ไดรับการพัฒนาศักยภาพ     

ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลย ี

1,200 คน 1,200 คน N/A N/A 

เชิงคุณภาพ     

รอยละของผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร     

และเทคโนโลยี มีระดับคะแนนผลการเรียนผานเกณฑตามท่ีกําหนด 

รอยละ 80 N/A N/A N/A 

13. งบประมาณ 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับท้ังหมด 

ผลการใชจาย

งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 4 

43,242,300 บาท 10,780,602.08 บาท 10,780,602.08 บาท - - - 

แหลงงบประมาณ  จัดสรรจากรัฐ 43,242,300 บาท 

14. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 

     14.1 ปญหา อุปสรรค 

- 

     14.2 แนวทางแกไข 

- 

15. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 

คัดเลือกและพัฒนาศักยภาพใหกับผูรับทุน พสวท. และนักเรียนในโครงการหองเรียน พสวท. (สูความเปนเลิศ) 

16. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 

ผลิตบุคคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาทางดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในหนวยงานวิจัยหรือหนวยงานวิชาการขององคกรตาง ๆ ในภาครัฐบาล และเกิดการวิจัยและ

สรางสรรคผลงานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตลอดจนประดิษฐกรรมใหม ๆ ท่ีสอดคลองกับสภาพและความตองการ

ของประเทศ 

17. ผูรายงาน  นางสาววรรณทิพา  เทพหลา ตําแหนง  เจาหนาท่ี 

     โทรศัพท  02-392-4021 ตอ 1106 โทรสาร  02-381-0750 E–mail:  wthep@ipst.ac.th 

18. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 
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1.  ช่ือหนวยงาน   สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)  

2.  ช่ือโครงการ   โอลิมปกวชิาการ 

3.  หวงเวลารายงาน     

     ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62     ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63     

     ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   มิ.ย. 63     ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63     

    สถานะโครงการ     ยงัไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 

4.  ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   

4.1  ยุทธศาสตรชาติ   ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

4.2  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยของประเทศ 

4.3  แผนปฏิรูปประเทศ  ดานการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

4.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)    

ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

4.5  แผนความม่ันคง  - 

4.6  นโยบายรัฐบาล 

 4.6.1 นโยบายหลัก  นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารงุศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

4.7  ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ          

      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 

                        ของประเทศ 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 การจัดการศึกษา เพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

4.7.1  แผนงานพ้ืนฐาน 

4.7.2  แผนงานยุทธศาสตร 

4.7.3 แผนงานบูรณาการ 

            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 

         แผนงานบรูณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
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5.  วัตถุประสงค 

เพ่ือสงเสริมการสรางบรรยากาศการเรียนการสอนและผลักดันใหเยาวชนไทยท่ีมีความตั้งใจศึกษาวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร และเทคโนโลยีไดอยางกวางขวาง รวมท้ังผูแทนประเทศไทยท่ีไปแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตรโอลิมปก

ระหวางประเทศ ไดตอยอดโดยไดรับทุนการศึกษาตางประเทศตั้งแตระดับปริญญาตรีจนถึงระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชา

ท่ีตนเองมีความสามารถอยางเต็มศักยภาพ และกลับมาเปนผูนําวิชาการดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี   

ของประเทศ 

6.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

     6.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

6.1.1 จํานวนนักเรียนเขาอบรมวิชาการของ สสวท. (จํานวน 220 คน) 

6.1.2 จํานวนผูแทนประเทศไทยเขารวมแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ (จํานวน 35 คน) 

     6.2 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

6.2.1 รอยละของผูแทนประเทศไทยท่ีเขารวมแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ ไดรับ

รางวัลจากการแขงขัน (รอยละ 90) 

7.  กลุมเปาหมายโครงการ  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาท่ัวประเทศ 

8.  ระยะเวลาดําเนินการ  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

9.  สถานท่ีดําเนินการ   โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาท่ัวประเทศ 

10. กิจกรรมท่ีดําเนินการ  

      10.1 การอบรมนักเรียนในโครงการจัดสงผูแทนประเทศไทยไปแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ 

      10.2 การคัดเลือกและจัดสงผูแทนเขารวมแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ 

11. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม  

อบรมนักเรียนในโครงการจัดสงผูแทนประเทศไทยไปแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ 

ประจําป พ.ศ. 2563 วิชาคณิตศาสตร วิชาคอมพิวเตอร วิชาเคมี และวิชาฟสิกส จํานวน 121 คน 

12. ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
ผลการดําเนนิงาน 

จํานวนเปาหมาย ผลการดําเนนิงาน รอยละ 

เชิงปริมาณ     

จํานวนนักเรียนเขาอบรมวิชาการของ สสวท. 220 คน 220 คน 121 55.00 

จํานวนผูแทนประเทศไทยเขารวมแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตร

โอลิมปกระหวางประเทศ 

35 คน 35 คน N/A N/A 

เชิงคุณภาพ     

รอยละของผูแทนประเทศไทยท่ีเขารวมแขงขันคณิตศาสตร 

วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ ไดรับรางวัลจากการแขงขัน 

รอยละ 90 35 คน N/A N/A 
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13. งบประมาณ 

งบประมาณท่ีไดรับ

ท้ังหมด 

ผลการใชจาย

งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 4 

16,735,000 บาท 6,343,231.18 บาท 6,343,231.18 บาท - - - 

แหลงงบประมาณ จัดสรรจากรัฐ 16,735,000 บาท 

14. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 

     14.1 ปญหา อุปสรรค 

- 

     14.2 แนวทางแกไข 

- 

15. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 

อบรมนักเรียนและจัดสงผูแทนประเทศไทยไปแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ 

16. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 

ผลิตบุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาวิชาการดาน

วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีในระดับแนวหนา ทําใหหนวยงานวิจัยและพัฒนาหรือหนวยงานวิชาการของ

องคการตาง ๆ ในภาครัฐและเอกชนมีความเขมแข็ง สามารถวิจัย พัฒนา และสรางสรรคผลงานทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีข้ันสูง นําพาใหการวิจัยของไทยกาวสูระดับแนวหนา 

17. ผูรายงาน  นางสาววรรณทิพา  เทพหลา ตําแหนง  เจาหนาท่ี 

     โทรศัพท  02-392-4021 ตอ 1106 โทรสาร  02-381-0750 E–mail:  wthep@ipst.ac.th 

18. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 
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1.  ช่ือหนวยงาน   สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)  

2.  ช่ือโครงการ   พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 

3.  หวงเวลารายงาน     

     ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62     ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63     

     ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   มิ.ย. 63     ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63     

    สถานะโครงการ     ยงัไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 

4.  ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   

4.1  ยุทธศาสตรชาติ   ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

4.2  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยของประเทศ 

4.3  แผนปฏิรูปประเทศ  ดานการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

4.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)    

ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

4.5  แผนความม่ันคง  - 

4.6  นโยบายรัฐบาล 

 4.6.1 นโยบายหลัก  นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารงุศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

4.7  ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ             

      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขัน  

                        ของประเทศ 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 การจัดการศึกษา เพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

4.7.1  แผนงานพ้ืนฐาน 

4.7.2  แผนงานยุทธศาสตร 

4.7.3 แผนงานบูรณาการ 

            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 

         แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 

5.  วัตถุประสงค 

เพ่ือสรางบรรยากาศและเปนการกระตุนใหนักเรียนในระดับประถมศึกษาทุกสังกัดท่ัวประเทศสนใจการเรียน

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมากข้ึน 
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6.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

     6.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

6.1.1 จํานวนนักเรียนท่ีไดรับคัดเลือกเขาโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  

        (จํานวน 4,000 คน) 

     6.2 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

6.2.1 รอยละของนักเรียนท่ีไดรับการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ตามเกณฑ 

        มาตรฐานสากล (รอยละ 90) 

7.  กลุมเปาหมายโครงการ   นักเรียนระดับประถมศึกษาท่ัวประเทศ 

8.  ระยะเวลาดําเนินการ   1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

9.  สถานท่ีดําเนินการ   โรงเรียนระดับประถมศึกษาท่ัวประเทศ 

10. กิจกรรมท่ีดําเนินการ  

      10.1 การคัดเลือกนักเรียนเขาโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

      10.2 การพัฒนาศักยภาพนักเรียนในโครงการฯ 

11. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม  

คัดเลือกนักเรียนท่ีมีความสามารถทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ระดับประถมศึกษาปท่ี 3 และ 6 เขาโครงการ

พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ประจําปการศึกษา 2562 รอบท่ี 1 จํานวน 4,349 คน จากนักเรียน

ท่ัวประเทศท่ีสมัครสอบ 185,470 คน 

12. ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
ผลการดําเนนิงาน 

จํานวนเปาหมาย ผลการดําเนนิงาน รอยละ 

เชิงปริมาณ     

จํานวนนักเรียนท่ีไดรับคดัเลือกเขาโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ       

ทางวิทยาศาสตรและคณติศาสตร 

4,000 คน 4,000 คน 4,349 คน 108.73 

เชิงคุณภาพ     

รอยละของนักเรียนท่ีไดรับการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร

และคณิตศาสตร ตามเกณฑมาตรฐานสากล 

รอยละ 90 4,000 คน N/A N/A 

13. งบประมาณ 

 งบประมาณท่ีไดรับ

ท้ังหมด 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

รวม (สะสม) 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 4 

23,896,000 บาท 11,968,714.55 บาท 11,968,714.55 บาท - - - 

แหลงงบประมาณ จัดสรรจากรัฐ 23,896,000 บาท 
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14. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 

     14.1 ปญหา อุปสรรค 

- 

     14.2 แนวทางแกไข 

- 

15. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 

เตรียมการคัดเลือกนักเรียนเขาโครงการฯ ประจําปการศึกษา 2563 รอบท่ี 2 

16. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 

เยาวชนผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ตามเกณฑของ สสวท. มีจํานวนเพ่ิมข้ึน 

17. ผูรายงาน  นางสาววรรณทิพา  เทพหลา ตําแหนง  เจาหนาท่ี 

     โทรศัพท  02-392-4021 ตอ 1106 โทรสาร  02-381-0750 E–mail:  wthep@ipst.ac.th 

18. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 
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1.  ช่ือหนวยงาน   สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)  

2.  ช่ือโครงการ   ทุนสนับสนุนการศึกษานักเรียน นักศึกษา และครูเพ่ือพัฒนาใหเปนผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร   

                     คณิตศาสตร และเทคโนโลยี และตอบสนองตอความตองการของประเทศและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

3.  หวงเวลารายงาน     

     ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62     ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63     

     ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   มิ.ย. 63     ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63     

    สถานะโครงการ     ยงัไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 

4.  ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   

4.1  ยุทธศาสตรชาติ   ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

4.2  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยของประเทศ 

4.3  แผนปฏิรูปประเทศ  ดานการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

4.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)    

ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

4.5  แผนความม่ันคง  - 

4.6  นโยบายรัฐบาล 

 4.6.1 นโยบายหลัก  นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารงุศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

4.7  ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ             

      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 

                        ของประเทศ 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 การจัดการศึกษา เพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

4.7.1  แผนงานพ้ืนฐาน 

4.7.2  แผนงานยุทธศาสตร 

4.7.3 แผนงานบูรณาการ 

            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 

         แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
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5.  วัตถุประสงค 

เพ่ือสรรหาผูมีศักยภาพเขารวมโครงการและพัฒนาใหเปนทรัพยากรบุคคลท่ีมีคาของประเทศในดานวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร และเทคโนโลยีใหไดรับการศึกษาตอเนื่องอยางเต็มตามศักยภาพ เปนรายบุคคล และสูอาชีพเปนนักวิทยาศาสตร 

นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ซ่ึงเปนสาขาสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศตอไป 

6.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

     6.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

6.1.1 จํานวนผูมีความสามารถพิเศษท่ีไดรับการสงเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพ (จํานวน 2,028 คน) 

     6.2 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

6.2.1 รอยละของผูมีความสามารถพิเศษท่ีไดรับการสงเสริมและพัฒนาสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรท่ีกําหนด 

(รอยละ 85) 

7.  กลุมเปาหมายโครงการ  ผูรับทุนโครงการ พสวท. ผูรับทุนโครงการ สควค. และผูรับทุนโอลิมปกวิชาการ 

8.  ระยะเวลาดําเนินการ  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

9.  สถานท่ีดําเนินการ   สสวท. 

10. กิจกรรมท่ีดําเนินการ  

      10.1 สนับสนุนทุนการศึกษาใหผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 

11. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม 

สนับสนุนทุนการศึกษาแกนักเรียนและนักศึกษา 3 ประเภท เพ่ือพัฒนาใหเปนทรัพยากรบุคคลท่ีมีคาของประเทศ

ในดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี และเพ่ือศึกษาตอเนื่องอยางเต็มตามศักยภาพ เปนรายบุคคล และสูอาชีพ

เปนนักวิทยาศาสตร เปนนักวิจัย และครูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ซ่ึงเปนสาขาสําคัญอยางยิ่งตอการ

พัฒนาประเทศตอไป รวม 1,837 คน ประกอบดวย 

(1) ทุนพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) 1,526 คน 

(2) ทุนโอลิมปกวิชาการสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร            

(ทุนโอลิมปกวิชาการ) 142 คน 

(3) ทุนสงเสริมการผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (ทุน สควค.) 169 คน 

12. ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
ผลการดําเนนิงาน 

จํานวนเปาหมาย ผลการดําเนนิงาน รอยละ 

เชิงปริมาณ     

จํานวนผูมีความสามารถพิเศษท่ีไดรับการสงเสริมและพัฒนาเตม็

ตามศักยภาพ 

2,028 คน 2,028 คน 1,837 คน 90.58 

เชิงคุณภาพ     

รอยละของผูมีความสามารถพิเศษท่ีไดรับการสงเสรมิและพัฒนา

สําเรจ็การศึกษาตามหลักสตูรท่ีกําหนด 

รอยละ 85 N/A N/A N/A 
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13. งบประมาณ 

 งบประมาณท่ีไดรับ

ท้ังหมด 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

รวม (สะสม) 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 4 

765,816,345 บาท 342,816,404.05 บาท 342,816,404.05 บาท - - - 

แหลงงบประมาณ ไดรับจัดสรรจากรัฐ 681,060,790 บาท และเงินกองทุนสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

84,755,555 บาท 

14. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 

     14.1 ปญหา อุปสรรค 

- 

     14.2 แนวทางแกไข 

- 

15. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 

สนับสนุนทุนการศึกษาใหผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลย ี

16. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 

ผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีท่ีไดรับการสนับสนุนทุนการศึกษามีทักษะ

พ้ืนฐานดานวิจัยและพัฒนา สามารถนําความรูและทักษะท่ีไดไปทําวิจัย เพ่ือสรางองคความรูใหม ผลงานใหม หรือพัฒนา

ตอยอดสรางนวัตกรรมท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศได 

17. ผูรายงาน  นางสาววรรณทิพา  เทพหลา ตําแหนง  เจาหนาท่ี 

     โทรศัพท  02-392-4021 ตอ 1106 โทรสาร  02-381-0750 E–mail:  wthep@ipst.ac.th 

18. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 
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1.  ช่ือหนวยงาน   สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 

2.  ช่ือโครงการ เพ่ิมศักยภาพครูใหมีสมรรถนะของครูยุคใหมสาหรับการเรียนรูศตวรรษท่ี 21 

3.  หวงเวลารายงาน     

     ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62     ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63     

     ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   มิ.ย. 63     ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63     

    สถานะโครงการ     ยงัไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 

4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ 

    4.1 ยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  ประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู 

4.3 แผนปฏิรูปประเทศ ดานการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  

      ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

4.5 แผนความม่ันคง - 

4.6 นโยบายรัฐบาล 

 4.6.1 นโยบายหลัก  - 

 4.6.2 นโยบายเรงดวน นโยบายเรื่องท่ี 7 การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 

4.7 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  

      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 

    ของประเทศ 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 การจัดการศึกษา เพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

     4.7.1   แผนงานพ้ืนฐาน 

    4.7.2   แผนงานยุทธศาสตร 

     4.7.3 แผนงานบูรณาการ 

            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 

            แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
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5.  วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพครูใหมีสมรรถนะของครูยุคใหม ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี พรอมตอการ

จัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

5.2 เพ่ือขับเคลื่อนและผลักดันหนวยงานเครือขายและมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและ

การเรียนรูของโรงเรียนในภูมิภาคตาง ๆ ท่ัวประเทศ  

5.3 เพ่ือเตรียมความพรอมผูเรียน ใหมีประสบการณและทักษะสําคัญท่ีจําเปนตอการเรียนรูตลอดชีวิต พรอมเขารวม

โครงการประเมินผลนักเรียนรวมกับนานาชาติ (PISA) 

6.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

6.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

6.1.1 จํานวนครูไดรับการพัฒนาใหมีสมรรถนะจัดการเรียนรูสําหรับศตวรรษท่ี 21 (จํานวน 16,000 คน) 

6.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

6.2.1 รอยละของครูท่ีไดรับการพัฒนามีทักษะและความสามารถในการจัดการเรียนรูเชิงสมรรถนะสําหรับ

ศตวรรษท่ี 21 (รอยละ 80)    

7.  กลุมเปาหมายโครงการ  ครแูละบุคลากรทางการศึกษา 

8.  ระยะเวลาดําเนินการ   1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

9.  สถานท่ีดําเนินการ   ท่ัวประเทศ  

10. กิจกรรมท่ีดําเนินการ  

10.1 การเพ่ิมศักยภาพครูใหมีสมรรถนะของครูยุคใหม 

11. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม  

ดําเนินการจัดทําหลักสูตรเพ่ิมศักยภาพครูใหมีสมรรถนะของครูยุคใหมสําหรับการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 และ

พัฒนาวิทยากรหลักผานการประชุมปฏิบัติการวิพากษและชี้แจงหลักสูตรรวมกับมหาวิทยาราชภัฏ 36 แหง  

12. ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

ผลการดําเนนิงาน 

จํานวน

เปาหมาย 

ผลการ

ดําเนินงาน 
รอยละ 

เชิงปริมาณ      

จํานวนครูไดรับการพัฒนาใหมีสมรรถนะจดัการเรียนรูสําหรับ

ศตวรรษท่ี 21   

16,000 คน 16,000 คน 152 คน 0.95 

เชิงคุณภาพ      

รอยละของครูท่ีไดรับการพัฒนามทัีกษะและความสามารถในการ

จัดการเรียนรูเชิงสมรรถนะสําหรบัศตวรรษท่ี 21 

รอยละ 80 16,000 คน N/A N/A 
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13. งบประมาณ 

งบประมาณท่ีไดรับ

ท้ังหมด 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

รวม (สะสม) 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 4 

123,353,000 บาท 1,905,892.85 บาท 1,905,892.85 บาท - - - 

แหลงงบประมาณ จัดสรรจากรัฐ 123,353,000 บาท 

14. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 

14.1 ปญหา อุปสรรค 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมาไมครบ 38 แหง โดยมาเขารวมวิพากษและชี้แจงหลักสูตรเพียง 36 แหง เนื่องจากติด

ภารกิจอ่ืน 

14.2 แนวทางแกไข 

ผูรับผิดชอบโครงการไดประสานงานและชี้แจงหลักสูตรใหกับอาจารยของมหาวิทยาลัยราชภัฏไดรับทราบแลว 

15. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 

15.1 จัดเตรียมการพัฒนาวิทยากรทองถ่ินและปรับแกเอกสารประกอบการอบรมวิทยากรทองถ่ิน 

15.2 จัดประชุม focus group รวมกับผูบริหารโรงเรียนในโครงการพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาและจัดทําหลักสูตร

สําหรับพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา 

15.3 ดําเนินการความรวมมือกับพันธมิตรในพ้ืนท่ีนวัตกรรมทางการศึกษา 

16. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 

16.1 ครูสามารถเปนผูสนับสนุนการเรียนรูท่ีเนนกระบวนการคิดและแกไขปญหา ผานสถานการณจริงตามแนวทาง    

การประเมินผล PISA และสามารถขยายผลดวยการปรับการเรียน เปลี่ยนวิธีสอนในสถานศึกษาไดอยางยั่งยืน 

16.2 ยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักเรียนในกลุมเปาหมาย โดยมีคะแนนเฉลี่ย PISA ตามยุทธศาสตรชาติ        

ไมต่ํากวา 470 คะแนน 

16.3 หนวยงานดานการศึกษา เชน มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยท่ีเขารวมโครงการ จะไดรูปแบบการบริหาร

จัดการองคความรูเชิงวิชาการ และองคความรูเชิงการบริหารงบประมาณ เพ่ือควบคุมปจจัยและสงเสริมกิจกรรมการเรียนรู 

ตามมาตรฐานสากลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

17. ผูรายงาน    นางสาวสุภคัสรณ รุงศรี            ตําแหนง   ผูชํานาญ 

     โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1107  โทรสาร 02-381-0750   E–mail:  srung@ipst.ac.th 

18. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 


