
๑ 

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

ของกระทรวงศึกษาธิการ 

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

๑. ช่ือหนวยงาน   สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)  

๒. หวงเวลารายงาน     

 ไตรมาสท่ี ๑ :  เดือน   ต.ค. ๖๑   -   ธ.ค. ๖๑  ไตรมาสท่ี ๒ :  เดือน   ม.ค. ๖๒   -   มี.ค. ๖๒     

 ไตรมาสท่ี ๓ :  เดือน   เม.ย. ๖๒  -   มิ.ย. ๖๒  ไตรมาสท่ี ๔ :  เดือน   ก.ค. ๖๒   -   ก.ย. ๖๒     

สถานะโครงการ     ยังไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 

๓. ช่ือโครงการ   พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู ท่ีเนนการคิดวิเคราะห การแกปญหา และกระตุนใหเกิด

และใชความคิดสรางสรรค และสามารถนําไปใชไดจริง 

๔. ความสอดคลอง (โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ท่ีมีความสอดคลองกับโครงการ) 

๔.๑ ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ   

 ยุทธศาสตรท่ี ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของชาติ 

 ยุทธศาสตรท่ี ๒ การผลิตและพัฒนากําลังคน รวมท้ังงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีสอดคลองกับความตองการ 

ของการพัฒนาประเทศ 

 ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

 ยุทธศาสตรท่ี ๔ การสรางโอกาสทางการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิตอยางท่ัวถึงและเทาเทียม 

 ยุทธศาสตรท่ี ๕ การจัดการศึกษา เพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 ยุทธศาสตรท่ี ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

๔.๒  แผนงานพ้ืนฐาน 

๔.๓  แผนงานยุทธศาสตร 

๔.๔ แผนงานบูรณาการ 

    แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและท่ัวถึง 

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

๕. หลักการและเหตุผล  

จากสภาพสังคมและเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนไป รวมถึงมีการพ่ึงพาและใชเทคโนโลยีมากข้ึน ท้ังในชีวิตประจําวันและการศึกษา 

ประกอบกับรายงานผลการจัดอันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศใน World  Economic  Forum (WEF) - The 

Global Competitiveness Report 2012 - 2013 ไดจัดอันดับการศึกษา โดยประเทศไทยอยูในลําดับท่ี ๘ ในกลุมอาเซียน  

จึงถือวามีคะแนนตํ่าสุด และผลสอบ PISA (การรูเรื่องการอาน การรูเรื่องคณิตศาสตร การรูเรื่องวิทยาศาสตร) ท่ีผานมา

ประเทศไทยก็มีคะแนนต่ํากวาคาเฉลี่ย OECD สาเหตุสําคัญหนึ่งคือ นักเรียนไทยขาดความสามารถในการคิดวิเคราะห แกปญหา 

ขาดทักษะการอาน เขียน เนนแตการทองจําเนื้อหา ขอสอบ ดังนั้น สสวท. จึงไดวิจัยและพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการ

จัดการเรียนรูท่ีมีคุณภาพและทันสมัยข้ึน เพ่ือเปนเครื่องมือชวยใหนักเรียนสามารถนําไปใชในการเรียนและพัฒนาสื่อดิจิทัล

และเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรูแบบออนไลน ท่ีตอบสนองการเรียนรูท้ังในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ท่ีจะชวยให



๒ 

ผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองโดยไมจํากัดเวลาและสถานท่ี ทําใหการเรียนการสอนท้ังในและนอกหองเรียนมีประสิทธิภาพ

มากข้ึน รวมท้ังครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษาสามารถนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม เสริมสราง

พัฒนาการของผูเรียน พรอมท้ังจะเปนการชวยยกระดับคุณภาพการศึกษาดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีใหดียิ่งข้ึน 

๖. วัตถุประสงค 

เพ่ือพัฒนาและสงเสริมการใชหลักสูตร สื่อ และกระบวนการเรียนรู ตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ซ่ึงเนนการคิดวิเคราะห 

แกปญหา และการนําไปใช 

๗. เปาหมาย 

๗.๑ เชิงปริมาณ 

(๑) หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพ          

ตามมาตรฐานสากล เนนการคิดวิเคราะห แกปญหาและการนําไปใช ๔๔๐ ชิ้นงาน  

๗.๒ เชิงคุณภาพ 

(๑) หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีมีคุณภาพ            

ตามมาตรฐานสากล เนนการคิดวิเคราะห แกปญหาและการนําไปใช 

๘. ระยะเวลาดําเนินการ   ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

๙. กิจกรรมท่ีดําเนินการภายในโครงการ/กิจกรรม  

๙.๑ การพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร วิทยาการคํานวณ 

และการออกแบบและเทคโนโลย ีระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

๙.๒ การผลิตสื่อตนแบบและอุปกรณประกอบการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 

๙.๓ การพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการเรียนรูในรูปแบบดิจิทัล 

๑๐. ผลการดําเนินงาน/ความกาวหนาการดําเนินงาน 

๑๐.๑ เชิงปริมาณ 

ไดหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร การออกแบบและเทคโนโลยี และ

วิทยาการคํานวณ เชน คูมือครู สื่อ AR สื่อ Animation วีดิทัศน คลิปวีดิโอ สื่ออุปกรณ และอ่ืน ๆ ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) จํานวน ๙๓ ชิ้นงาน ซ่ึงขณะนี้อยูระหวางพัฒนา

หนังสือเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓ และ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ และ ๖ สําหรับนําไปใชในปการศึกษา ๒๕๖๓ 

๑๐.๒ เชิงคุณภาพ 

สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีท่ีจัดทํามีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

ซ่ึงเนนการคิดวิเคราะห แกปญหา และการนําไปใช ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑   

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๑๐.๓ ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ ๖๙.๖๘ 

 

 



๓ 

๑๑. งบประมาณ 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับท้ังหมด 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

รวม (สะสม) 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี ๑ 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี ๒ 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี ๓ 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี ๔ 

๕๑,๘๓๓,๗๐๐ บาท ๒๙,๐๐๗,๙๓๘.๗๕ บาท ๘,๕๕๐,๗๒๕.๓๐ บาท ๑๐,๑๙๙,๘๗๒.๙๘ บาท ๑๐,๒๕๗,๓๔๐.๔๗ บาท - 

แหลงงบประมาณ   ไดรับจัดสรรจากรัฐ ๕๐,๑๙๕,๕๐๐ บาท และเงินกองทุนสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๑,๖๓๘,๒๐๐ บาท 

๑๒. ปญหา อุปสรรค 

-  

๑๓. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 

พัฒนาสื่อและกระบวนการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓ และ ๖ 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ และ ๖ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๑๔. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 

นักเรียนท่ีใชหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูของ สสวท. มีความรู ความสามารถดานวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร และเทคโนโลยีสงูข้ึน 



๔ 

๑. ช่ือหนวยงาน   สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)  

๒. หวงเวลารายงาน     

 ไตรมาสท่ี ๑ :  เดือน   ต.ค. ๖๑   -   ธ.ค. ๖๑  ไตรมาสท่ี ๒ :  เดือน   ม.ค. ๖๒   -   มี.ค. ๖๒     

 ไตรมาสท่ี ๓ :  เดือน   เม.ย. ๖๒  -   มิ.ย. ๖๒  ไตรมาสท่ี ๔ :  เดือน   ก.ค. ๖๒   -   ก.ย. ๖๒     

สถานะโครงการ     ยังไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 

๓. ช่ือโครงการ   พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู ท่ีเนนการคิดวิเคราะห การแกปญหา และกระตุนใหเกิด

และใชความคิดสรางสรรค อยางเปนระบบและสามารถนําไปใชศึกษาตอเปนนักนวัตกร ตามแนวทาง KOSEN 

๔. ความสอดคลอง (โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ท่ีมีความสอดคลองกับโครงการ) 

๔.๑ ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ   

  ยุทธศาสตรท่ี ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของชาติ 

  ยุทธศาสตรท่ี ๒ การผลิตและพัฒนากําลังคน รวมท้ังงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีสอดคลองกับความตองการ 

 ของการพัฒนาประเทศ 

  ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

  ยุทธศาสตรท่ี ๔ การสรางโอกาสทางการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิตอยางท่ัวถึงและเทาเทียม 

  ยุทธศาสตรท่ี ๕ การจัดการศึกษา เพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

  ยุทธศาสตรท่ี ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

๔.๒  แผนงานพ้ืนฐาน 

๔.๓  แผนงานยุทธศาสตร 

๔.๔ แผนงานบูรณาการ 

    แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและท่ัวถึง 

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

๕. หลักการและเหตุผล  

สถาบัน KOSEN ของประเทศญี่ปุน กอตั้งเม่ือป พ.ศ. ๒๕๐๕ มีเปาหมายในการจัดการศึกษาเพ่ือตอบสนอง   

ความตองการของประเทศในดานอุตสาหกรรม และเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาวิศวกรเพ่ือตอบสนองตอการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจของประเทศ โดย KOSEN มุงเนนการผลิตวิศวกรดานนวัตกรรม (Innovative Engineer) และวิศวกรเชิงปฏิบัติ 

(Practical Engineer) ท่ีสรางสรรคนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม ๆ เพ่ือตอบสนองการแกไขปญหาตางๆ  ซ่ึงสถาบัน KOSEN 

จะเปนสถาบันการศึกษาท่ีเนนการปฏิบัติการและการวิจัย จัดการศึกษาดานวิศวกรรมศาสตรหลักสูตร ๕ ป โดยรับนักศึกษา

ตั้งแตอายุ ๑๕ ป (เทียบเทา ม.๔) และหลังจากจบหลักสูตร ๕ ป นักศึกษาสามารถศึกษาตอระดับ Advanced Course 

เปนเวลา ๒ ป เพ่ือไดรับวุฒิเทียบเทาปริญญาตรี  

สถาบัน KOSEN นั้นจัดการศึกษาท่ีเนนวิทยาศาสตรเปนฐานดวยการทดลองและมุงเนนและสงเสริมองคความรู

และทักษะทางดานวิศวกรรมศาสตร โดยองคความรู คือ เนนการจัดการศึกษาใหนักเรียนมีพ้ืนฐานวิชาการท่ีเขมแข็ง    

ดานคณิตศาสตร ฟสิกส วิศวกรรมศาสตร รวมถึงทฤษฎีท่ีเก่ียวของและการวิจัยในระดับเดียวกันกับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 

สวนทักษะดานวิศวกรรมศาสตร คือ ฝกทักษะระดับสูงกวานักศึกษาในมหาวิทยาลัยท่ัวไป ดวยความสามารถในการ
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รวบรวมขอมูลและการคิดวิเคราะห ข้ันสูง และมีการฝกประสบการณในการปฏิบัติการทางดานวิศวกรรมศาสตรและ         

ทักษะปฏิบัติในโรงงานอุตสาหกรรม และเนนวัฒนธรรมการทํางานแบบ Monozukuri (คิดเปน ทําเปน) ท่ีเปนท่ีตองการ

ของอุตสาหกรรมญี่ปุน  

เม่ือจบการศึกษาบัณฑิต KOSEN จะมีทักษะในการทํางานเปนทีม มีการบริหารจัดการทํางานเปนอยางดี มีทักษะ

การแกไขปญหา สามารถคิดวิเคราะห แยกแยะและแกไขปญหา รวมถึงมีจิตสาธารณะและสํานึกรับผิดชอบตอสวนรวม 

รวมถึงมีทักษะในการสื่อสารและสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางสรางสรรค ซ่ึงหลังจากจบการศึกษา นักศึกษาจาก

ระบบ KOSEN เปนท่ีตองการและไดทํางานในภาคอุตสาหกรรมชั้นนําของประเทศญ่ีปุน และมีสวนหนึ่งเขาศึกษาตอ      

ในระดับปริญญาตรี  โท และเอกในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของประเทศญี่ปุน 

จากการยอมรับของภาคอุตสาหกรรมท่ีมีตอบัณฑิต KOSEN นั้น รัฐบาลไทยโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

จึงมอบหมายให สสวท. พัฒนาจัดตั้งสถาบัน Thai KOSEN ท่ีมีมาตรฐานเดียวกันกับสถาบัน KOSEN ในประเทศญี่ปุน  

เบื้องตนจะดําเนินการจัดหองเรียนท่ีเรียนหลักสูตร KOSEN ท่ีเนนวิชาคณิตศาสตร ฟสิกส และวิศวกรรมศาสตร ระยะเวลา ๒ ป  

เพ่ือเตรียมความพรอมนักเรียน กอนท่ีจะไปศึกษาตอท่ีสถาบัน Thai KOSEN หรือ สถาบัน KOSEN ในประเทศญ่ีปุน โดยหลักสูตร 

สําหรับหองเรียนดังกลาวเปนการศึกษาพิเศษตามแนวทาง KOSEN เพ่ือใหบัณฑิตของ Thai KOSEN มีคุณลักษณะอันพึง

ประสงคตามแนวทาง KOSEN และไดรับวุฒิการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับจากสถาบัน KOSEN ประเทศญี่ปุน และ

ภาคอุตสาหกรรมในประเทศญี่ปุนและประเทศไทย  

๖. วัตถุประสงค 

๖.๑ เพ่ือพัฒนาหลักสูตร KOSEN ท่ีเนนวิชาคณิตศาสตร วิชาฟสิกส และวิชาดานวิศวกรรมศาสตร สําหรับสถาบัน Thai KOSEN      

๖.๒ เพ่ือพัฒนาและสงเสริมศักยภาพบุคลากรในสถานศึกษา ใหสามารถจัดหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน        

      ตามแนวทาง KOSEN  

๖.๓ เพ่ือจัดตั้งศูนยประสานงาน Thai KOSEN  

๖.๔ เพ่ือพัฒนาเครื่องมือสําหรับสรรหา คัดเลือกนักเรียนเขารับทุน Thai KOSEN 

๗. เปาหมาย 

๗.๑ เชิงปริมาณ 

(๑) หลักสูตร Thai KOSEN ๑ หลักสูตร 

(๒) ศูนยประสานงานสถาบัน Thai KOSEN ๑ ศูนย 

๗.๒ เชิงคุณภาพ 

(๑) หลักสูตร Thai KOSEN สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนาโดย สสวท. มีคุณภาพและสรางใหนักเรียน   

มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามแนวทาง KOSEN 

(๒) ศูนยประสานงานสถาบัน Thai KOSEN ท่ีมีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

๘. ระยะเวลาดําเนินการ   ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

๙. กิจกรรมท่ีดําเนินการภายในโครงการ / กิจกรรม  

๙.๑ การพัฒนาหลักสูตรสถาบันไทยโคเซ็น 

๙.๒ การจัดตั้งสถาบันโคเซ็น 
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๑๐. ผลการดําเนินงาน/ความกาวหนาการดําเนินงาน 

๑๐.๑ เชิงปริมาณ 

รวมกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือการผลิตวิศวกรนักปฏิบัต ิ

พัฒนาบุคลากรท้ังฝายบริหารและฝายวิชาการของสถาบันไทยโคเซ็น สนับสนุนสงเสริมงานดานวิชาการ งานวิจัย และเผยแพร

เทคโนโลยีตาง ๆ และเรื่องอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ซ่ึงขณะนี้สถาบันโคเซ็นแหงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง (โคเซ็น สจล. หรือ KOSEN Kmitl) ไดดําเนินการรับนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒ เรียบรอยแลว โดยมีพิธีเปด

โคเซ็น สจล. ในวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และสถาบันโคเซ็นแหงมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (KOSEN 

KMUTT) อยูระหวางการเตรียมดําเนินการเพ่ือเปดรับนักศึกษา ในปการศึกษา ๒๕๖๓ 

ท้ังนี้ สสวท. ไดดําเนินการจัดตั้งสํานักงานโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น เปนหนวยงานระดับสํานักของ สสวท. 

เพ่ือเปนศูนยประสานงานและอํานวยการดานตาง ๆ ของโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น ตามท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติ   

เม่ือวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบในหลักการโครงการพัฒนากําลังคนดานวิศวกรรมศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม

สนับสนุนการลงทุนและเพ่ิมขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ 

โดยใหพิจารณาปรับปรุงบทบาท ภารกิจ โครงสรางของหนวยงานเดิมท่ีมีอยูเปนลําดับแรกกอน เพ่ือมิใหเกิดความซํ้าซอน

ของภารกิจ และไมเปนภาระงบประมาณเพ่ิมข้ึน โดยอาจพิจารณาจัดเปนหนวยงานภายในของ สสวท. 

๑๐.๒ เชิงคุณภาพ 

หลักสูตร Thai KOSEN ท่ีพัฒนามีคุณภาพ และศูนยประสานงานสถาบนั Thai KOSEN ท่ีมีระบบการบริหาร

จัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

๑๐.๓ ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ ๘๓.๐๐ 

๑๑. งบประมาณ 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับท้ังหมด 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

รวม (สะสม) 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี ๑ 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี ๒ 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี ๓ 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี ๔ 

๔,๐๔๕,๔๐๐ บาท ๒,๓๓๖,๐๓๘.๓๕ บาท ๙๖๐,๔๙๒.๐๑ บาท ๑,๐๘๑,๒๘๖ บาท ๒๙๔,๒๖๐.๓๔ บาท - 

แหลงงบประมาณ   ไดรับจัดสรรจากรัฐ ๔,๐๔๕,๔๐๐ บาท 

๑๒. ปญหา อุปสรรค 

- 

๑๓. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 

พัฒนาหลักสูตรสถาบันไทยโคเซ็น 

๑๔. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 

สรางวิศวกรนักปฏิบัติ สําหรับตอบโจทยอุตสาหกรรมของประเทศ 
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๑. ช่ือหนวยงาน   สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)  

๒. หวงเวลารายงาน     

 ไตรมาสท่ี ๑ :  เดือน   ต.ค. ๖๑   -   ธ.ค. ๖๑  ไตรมาสท่ี ๒ :  เดือน   ม.ค. ๖๒   -   มี.ค. ๖๒     

 ไตรมาสท่ี ๓ :  เดือน   เม.ย. ๖๒  -   มิ.ย. ๖๒  ไตรมาสท่ี ๔ :  เดือน   ก.ค. ๖๒   -   ก.ย. ๖๒     

สถานะโครงการ     ยังไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 

๓. ช่ือโครงการ   พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีเนนการคิดวิเคราะห การแกปญหา และกระตุนใหเกิด

และใชความคิดสรางสรรคอยางเปนระบบ สําหรับพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษ 

๔. ความสอดคลอง (โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ท่ีมีความสอดคลองกับโครงการ) 

๔.๑ ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ   

 ยุทธศาสตรท่ี ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของชาติ 

 ยุทธศาสตรท่ี ๒ การผลิตและพัฒนากําลังคน รวมท้ังงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีสอดคลองกับความตองการ 

ของการพัฒนาประเทศ 

 ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

 ยุทธศาสตรท่ี ๔ การสรางโอกาสทางการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิตอยางท่ัวถึงและเทาเทียม 

 ยุทธศาสตรท่ี ๕ การจัดการศึกษา เพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 ยุทธศาสตรท่ี ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

๔.๒  แผนงานพ้ืนฐาน 

๔.๓  แผนงานยุทธศาสตร 

๔.๔ แผนงานบูรณาการ 

    แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและท่ัวถึง 

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

๕. หลักการและเหตุผล  

นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษเปนบุคลากรท่ีมีความสําคัญกับการพัฒนาประเทศ การพัฒนาหลักสูตร สื่อ และ

กิจกรรมสําหรับนักเรียนเหลานี้ถือเปนสิ่งจําเปน นักเรียนควรจะไดรับการเติมเต็มศักยภาพท้ังทางวิชาการ การสงเสริมทักษะ

การคิดวิเคราะหเชื่อมโยง และการพัฒนาคุณลักษณะท่ีดีของการเปนนักวิทยาศาสตรและการเปนพลเมืองท่ีดีของประเทศ 

หลักสูตร สื่อ และกิจกรรมยังมีประโยชนตอการกระตุนการจัดการเรียนการสอนของประเทศไทยในภาพรวมอีกดวย 

๖. วัตถุประสงค 

๖.๑ เพ่ือพัฒนาหลักสูตรโปรแกรมเสริม พสวท. วิชาเทคนิคปฏิบัติการพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร ๑ และ ๒ ท่ีเนน       

      การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรผานการบูรณาการกระบวนการกลุม และความคิดสรางสรรค 

๖.๒ เพ่ือพัฒนาความรู ทักษะการคิด และความคิดสรางสรรคของนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ 

๗. เปาหมาย 

๗.๑ เชิงปริมาณ 

(๑) รางหลักสูตรโปรแกรมเสริมเขมขนผานระบบออนไลน (หลักสูตร SAT) ๔ เลม 
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(๒) รางหลักสูตรโปรแกรมเสริม วิชาเทคนิคปฏิบัติการพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร ๑ และ ๒ สําหรับนักเรียนและครู ๔ เลม 

(๓) รางหลักสูตรอบรมครูโปรแกรมเสริม วิชาระเบียบวิธีวิจัยและโครงงาน ๑ โดยใช Community service 

สําหรับนักเรยีนและครู ๒ เลม 

(๔) รางเอกสารวิชาการสําหรับการเผยแพรเพ่ือสงเสริมการคิดวิเคราะหใหกับนักเรียน ๒ เลม 

๗.๒ เชิงคุณภาพ 

(๑) หลักสูตรมีคุณภาพ เนนการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรผานการบูรณาการกระบวนการกลุม 

และความคิดสรางสรรค 

๘. ระยะเวลาดําเนินการ   ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

๙. กิจกรรมท่ีดําเนินการภายในโครงการ / กิจกรรม  

๙.๑ การพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกิจกรมสําหรับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษและครูผูสอนนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ 

๑๐. ผลการดําเนินงาน/ความกาวหนาการดําเนินงาน 

๑๐.๑ เชิงปริมาณ 

อยูระหวางดําเนินการพัฒนาหลักสูตรโปรแกรมเสริมเขมขนผานระบบออนไลน (หลักสูตร SAT) วิชาฟสิกส เคมี 

ชีววิทยา และคณิตศาสตร (วิดีโอ เอกสารประกอบการสอน และแบบฝกหัดการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร SAT วิชาฟสิกส 

เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร) ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือการสนับสนุนการศึกษาตอตางประเทศของนักเรียนทุน พสวท. 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และเพ่ือดึงดูดใจใหนักเรียนท่ีมีศักยภาพมีความสนใจในการเขารวมโครงการ พสวท. 

ตลอดจนสงเสริมใหนักเรียนไดรับการศึกษาตอในมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลกไดอยางเปนรูปธรรม หลักสูตรโปรแกรมเสริม

เขมขนมีการเรียนการสอนโดยใชวีดิโอชั้นเรียนออนไลน นักเรียนสามารถเลือกเขาศึกษาบทเรียนไดโดยไมจํากัดเวลา และ

สงการบานของแตละวิชาตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

๑๐.๒ เชิงคุณภาพ 

- 

๑๐.๓ ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ ๗๐.๐๐ 

๑๑. งบประมาณ 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับท้ังหมด 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

รวม (สะสม) 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี ๑ 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี ๒ 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี ๓ 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี ๔ 

๔,๘๗๙,๙๐๐ บาท ๓,๒๔๕,๒๓๔.๘๓ ๖๘๐,๑๘๐ บาท ๘๕๒,๗๘๑.๖๒ บาท ๑,๗๑๒,๒๗๓.๒๑ - 

แหลงงบประมาณ   ไดรับจัดสรรจากรัฐ ๔,๘๗๙,๙๐๐ บาท 

๑๒. ปญหา อุปสรรค 

- 

๑๓. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 

พัฒนาหลักสูตรโปรแกรมเสริมเขมขนผานระบบออนไลน (หลักสูตร SAT) 

๑๔. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 

นักเรียนทุน พสวท. ครูผูสอนนักเรียนทุน พสวท. และนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษไดรับการสงเสริมและพัฒนา

ศักยภาพทางวิชาการและทักษะการคิดวิเคราะห ผานหลักสูตร สสวท. 



๙ 

๑. ช่ือหนวยงาน   สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)  

๒. หวงเวลารายงาน     

 ไตรมาสท่ี ๑ :  เดือน   ต.ค. ๖๑   -   ธ.ค. ๖๑  ไตรมาสท่ี ๒ :  เดือน   ม.ค. ๖๒   -   มี.ค. ๖๒     

 ไตรมาสท่ี ๓ :  เดือน   เม.ย. ๖๒  -   มิ.ย. ๖๒  ไตรมาสท่ี ๔ :  เดือน   ก.ค. ๖๒   -   ก.ย. ๖๒     

สถานะโครงการ     ยังไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 

๓. ช่ือโครงการ   วิจยั วัดผล และประเมินผลการจัดการเรยีนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลย ีระดับประเทศ 

และระดับนานาชาต ิ

๔. ความสอดคลอง (โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ท่ีมีความสอดคลองกับโครงการ) 

๔.๑ ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ   

 ยุทธศาสตรท่ี ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของชาติ 

 ยุทธศาสตรท่ี ๒ การผลิตและพัฒนากําลังคน รวมท้ังงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีสอดคลองกับความตองการ 

ของการพัฒนาประเทศ 

 ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

 ยุทธศาสตรท่ี ๔ การสรางโอกาสทางการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิตอยางท่ัวถึงและเทาเทียม 

 ยุทธศาสตรท่ี ๕ การจัดการศึกษา เพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 ยุทธศาสตรท่ี ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

๔.๒  แผนงานพ้ืนฐาน 

๔.๓  แผนงานยุทธศาสตร 

๔.๔ แผนงานบูรณาการ 

    แผนงานบรูณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและท่ัวถึง 

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

๕. หลักการและเหตุผล  

การดําเนินงานพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 

ของ สสวท. จําเปนตองอาศัยขอสนเทศท่ีไดจากการวิจัยท้ังในระดับประเทศและระดับนานาชาติ เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการ

ปรับปรุงยกระดับคุณภาพการศึกษาและใชเปนแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคขางตน 

สสวท. จึงไดจัดทําโครงการวิจัย วัดผล และประเมินผลการจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 

ระดับประเทศและระดับนานาชาตินี้ข้ึน เพ่ือใหไดขอมูลท่ีถูกตอง ครบถวน ทันสมัย และเปนประโยชนตอหนวยงานท่ีเก่ียวของ

ในการพัฒนาหลักสูตร สื่อ กระบวนการจัดการเรียนรู และการวัดผลประเมินผลดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 

๖. วัตถุประสงค 

๖.๑ เพ่ือดําเนินการวิจัย PISA 2018 และ PISA 2021 รวมกับ OECD  

๖.๒ เพ่ือเสนอแนะนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศจากผลการประเมิน PISA 

๖.๓ เพ่ือพัฒนาขอสอบวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรเขาคลังขอสอบของระบบการสอบออนไลน 

๖.๔ เพ่ือพัฒนาเครื่องมือสําหรบัการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) วชิาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 



๑๐ 

๗. เปาหมาย 

๗.๑ เชิงปริมาณ 

(๑) รายงานผลการสอบเบื้องตนของ PISA 2018 ภายในประเทศ ๑ ชุด 

(๒) รางขอสอบวิชาคณิตศาสตรและแบบสอบถาม (นักเรียนและโรงเรียน) PISA 2021 จํานวน ๑ ชุด 

(๓) ขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศอยางตอเนื่องจากผลการประเมิน PISA ๑๒ ฉบับ 

(๔) ขอสอบวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ประกอบดวยขอสอบตามหลักสูตรและขอสอบแขงขันท่ีนําเขา   

คลังขอสอบในระบบการสอบออนไลน ๓๐๐ ขอ 

(๕) กรอบการประเมินสําหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร ๖ ชุด 

(๖) เครื่องมือประเมินสําหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร ๑๒ ชุด 

๗.๒ เชิงคุณภาพ 

(๑) เครื่องมือการวิจัยท่ีมีความถูกตอง เท่ียงตรง เชื่อถือได และกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลเปนท่ียอมรับและ

เปนไปตามมาตรฐานท่ี OECD กําหนด 

(๒) ขอเสนอแนะท่ีมีคุณภาพ สามารถนําไปใชในการพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติการดานการจัด 

การเรียนการสอนใหกับหนวยงานและบุคลากรท่ีเก่ียวของ สําหรับใชเปนกรอบทิศทางและแนวทางในการ

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่องและมีคุณภาพ ซ่ึงสงผลตอการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน 

(๓) ขอสอบตามหลักสูตรและขอสอบแขงขันท่ีมีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางฯ   

มีระดับความยากงายอยางหลากหลาย และมีคาอํานาจจําแนกอยูในเกณฑท่ีกําหนด สําหรับเตรียมไวให

นักเรียนท้ังระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาไดฝกฝนตนเอง 

(๔) กรอบการประเมินสําหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร ซ่ึงเปนตัวชี้วัดพ้ืนฐานท่ีนักเรียนจําเปนตองรู โดยมีรายละเอียดของรูปแบบเครื่องมือและจํานวน

ขอสอบ รวมท้ังไดเครื่องมือประเมินท่ีมีคุณภาพ ตรงตามตัวชี้วัดตามหลักสูตร และวัดไดตรงตามระดับ

พฤติกรรมท่ีกําหนดไว 

๘. ระยะเวลาดําเนินการ   ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

๙. กิจกรรมท่ีดําเนินการภายในโครงการ / กิจกรรม  

๙.๑ การประเมินผลการจัดการเรียนรูดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีรวมกับนานาชาติ 

๙.๒ การพัฒนาเครื่องมือวัดผลประเมินผลดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

๑๐. ผลการดําเนินงาน/ความกาวหนาการดําเนินงาน 

๑๐.๑ เชิงปริมาณ 

ดําเนินการประเมินการรูเรื่อง (Literacy) ดานการอาน คณิตศาสตร และวิทยาศาสตรของนักเรียนไทยเทียบกับ

นานาชาติ (PISA) โดยไดเอกสาร Focus ประเด็นจาก PISA ฉบับท่ี ๔๐ – ๔๒ จํานวน ๓ ฉบับ เผยแพรประจําทุกเดือน 

เพ่ือใหขอมูลประเด็นท่ีนาสนใจเก่ียวกับการประเมินผลของ PISA ซ่ึงผูสนใจสามารถอานและดาวนโหลดเอกสาร



๑๑ 

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

PISA 2018 ภายในประเทศ ซ่ึงไดรายงานราง ๑ ในหัวขอบทนําและลักษณะสําคัญของการประเมิน PISA 2018 รวมท้ัง

รายงานผลการสอบเบื้องตนดานการอาน คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสมรรถนะการอยูในสังคมโลกในการวิจัยหลัก 

(Main Survey) ของโครงการ PISA 2018 จากนักเรียนกลุมตัวอยาง ๙,๑๒๐ คน ใน ๒๙๑ โรงเรียน พรอมสงผลการสอบ

และหนังสือรับรองใหโรงเรียนท่ีรวมโครงการ รวมท้ังอยูระหวางจัดทําเครื่องมือสําหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  

ข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ มัธยมศึกษาปท่ี ๓ และมัธยมศึกษาปท่ี ๖ 

๑๐.๒ เชิงคุณภาพ 

(๑) เอกสารมีขอเสนอแนะท่ีมีคุณภาพสามารถนําไปใชในการพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติการดาน    

การจัดการเรียนการสอนใหกับหนวยงานและบุคลากรท่ีเก่ียวของสําหรับใชเปนกรอบทิศทางและแนวทางในการพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่องและมีคุณภาพซ่ึงสงผลตอการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน 

๑๐.๓ ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ ๖๙.๐๐ 

๑๑. งบประมาณ 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับท้ังหมด 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

รวม (สะสม) 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี ๑ 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี ๒ 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี ๓ 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี ๔ 

๑๓,๙๕๐,๐๐๐ บาท ๕,๙๖๗,๕๗๓.๗๐ บาท ๓,๙๔๙,๒๗๒.๙๘ บาท ๘๙๒,๘๕๒.๑๓ บาท ๑,๑๒๕,๔๔๘.๕๙ บาท - 

แหลงงบประมาณ   ไดรับจัดสรรจากรัฐ ๑๓,๙๕๐,๐๐๐ บาท 

๑๒. ปญหา อุปสรรค 

- 

๑๓. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 

จัดทํารายงานผลการสอบเบื้องตนของ PISA 2018 ภายในประเทศ 

๑๔. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 

๑๔.๑ หนวยงานและบคุลากรทางการศึกษาสามารถนําผลการประเมินและขอเสนอแนะเชิงนโยบายไปใชเปนแนวทาง 

        ในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพซ่ึงสงผลตอคุณภาพของผูเรียนตอไป 

๑๔.๒ ไดเครื่องมือวัดสําหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

        ท่ีมีคุณภาพ เพ่ือนําไปใชในการประเมินผลการเรียนรูของนักเรียน และนําผลการทดสอบไปใชในการปรับปรุง 

        คุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนตอไป 

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


๑๒ 

๑. ช่ือหนวยงาน   สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)  

๒. หวงเวลารายงาน     

 ไตรมาสท่ี ๑ :  เดือน   ต.ค. ๖๑   -   ธ.ค. ๖๑  ไตรมาสท่ี ๒ :  เดือน   ม.ค. ๖๒   -   มี.ค. ๖๒     

 ไตรมาสท่ี ๓ :  เดือน   เม.ย. ๖๒  -   มิ.ย. ๖๒  ไตรมาสท่ี ๔ :  เดือน   ก.ค. ๖๒   -   ก.ย. ๖๒     

สถานะโครงการ     ยังไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 

๓. ช่ือโครงการ   วิจัยติดตามการใชหลักสูตร สื่อการเรียนรู และพัฒนาเกณฑการจัดทําสื่อการเรียนรูวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 

๔. ความสอดคลอง (โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ท่ีมีความสอดคลองกับโครงการ) 

๔.๑ ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ   

 ยุทธศาสตรท่ี ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของชาติ 

 ยุทธศาสตรท่ี ๒ การผลิตและพัฒนากําลังคน รวมท้ังงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีสอดคลองกับความตองการ 

ของการพัฒนาประเทศ 

 ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

 ยุทธศาสตรท่ี ๔ การสรางโอกาสทางการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิตอยางท่ัวถึงและเทาเทียม 

 ยุทธศาสตรท่ี ๕ การจัดการศึกษา เพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 ยุทธศาสตรท่ี ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

๔.๒  แผนงานพ้ืนฐาน 

๔.๓  แผนงานยุทธศาสตร 

๔.๔ แผนงานบูรณาการ 

    แผนงานบรูณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและท่ัวถึง 

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

๕. หลักการและเหตุผล  

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) เปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีในการพัฒนาหลักสูตรและ

สื่อการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ท่ีผานมาไดจัดทํามาตรฐานสื่อสิ่งพิมพดานวิทยาศาสตรและดาน

คณิตศาสตร เกณฑการประเมินหนังสือเรียนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร คูมือการประเมินผลผลิตและระบบเทคโนโลยีท่ี

ใชในการประเมินผลผลิต และไดเผยแพรใหแกสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของไปใชประโยชน รวมท้ังใชอางอิงใน

การพัฒนาผลผลิตภายในองคกร เพ่ือเปนการควบคุมคุณภาพผลผลิตของ สสวท. กอนการเผยแพร ประกอบกับไดมีการ

ปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ในป พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศใชในปการศึกษา ๒๕๖๑ เปนปแรก พรอมกับสื่อการเรียนรู 

ชุดใหมท่ี สสวท. พัฒนาข้ึน จึงมีความจําเปนตองดําเนินการวิจัยติดตามการใชหลักสูตรและสื่อการเรียนรูชุดใหม 

๖. วัตถุประสงค 

๖.๑ เพ่ือพัฒนาเครื่องมือสําหรับการวิจัยและติดตามการใชหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  

      วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 



๑๓ 

๖.๒ เพ่ือวิจัยติดตามการใชหลักสูตรและหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ และ ๔ 

และมัธยมศึกษาปท่ี ๑ และ ๔ 

๖.๓ เพ่ือจัดทําขอเสนอแนะสําหรับการพัฒนาหลักสูตรและหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  

      ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ และ ๔ และมัธยมศึกษาปท่ี ๑ และ ๔ 

๗. เปาหมาย 

๗.๑ เชิงปริมาณ 

(๑) เครื่องมือสําหรับการวิจัยและติดตามการใชหลักสูตรและหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ๖ ฉบับ 

(๒) รางรายงานผลการวิจัยติดตามการใชหลักสูตร ฉบับปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๑ ฉบับ 

๗.๒ เชิงคุณภาพ 

(๑) เครื่องมือสําหรับการวิจัยและติดตามการใชหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) วิชาวิทยาศาสตร

และคณิตศาสตรผานการวิจัยและหาคุณภาพท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สามารถนําไปใชเปนเครื่องมือ  

ในการกํากับติดตามการใชหลักสูตรของสถานศึกษา 

(๒) ไดขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการและเชิงนโยบายสําหรับการพัฒนาหลักสูตรและหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร

และคณิตศาสตร ตลอดจนสื่ออ่ืน ๆ 

๘. ระยะเวลาดําเนินการ   ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

๙. กิจกรรมท่ีดําเนินการภายในโครงการ / กิจกรรม  

๙.๑ การวิจัยติดตามการใชหลักสูตร ฉบับปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑๐. ผลการดําเนินงาน/ความกาวหนาการดําเนินงาน 

๑๐.๑ เชิงปริมาณ 

ไดเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยติดตามการใชหลักสูตรวชิาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

โดยไดตนฉบับเครื่องมือสําหรับการลงพ้ืนท่ีตรวจเยี่ยมเชิงประเมิน ๑ ชดุ และแบบตรวจสอบรายการสําหรับการประเมิน ๑ ชุด 

๑๐.๒ เชิงคุณภาพ 

เครื่องมือสําหรับการวิจัยและติดตามการใชหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) วิชาวิทยาศาสตร

และคณิตศาสตรผานการวิจัยและหาคุณภาพท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สามารถนําไปใชเปนเครื่องมือในการกํากับ

ติดตามการใชหลักสูตรของสถานศึกษา 

๑๐.๓ ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ ๖๕.๐๐ 

๑๑. งบประมาณ 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับท้ังหมด 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

รวม (สะสม) 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี ๑ 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี ๒ 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี ๓ 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี ๔ 

๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ๑,๐๘๓,๐๐๐ บาท ๐ บาท ๑,๐๘๓,๐๐๐ บาท ๐ บาท - 

แหลงงบประมาณ   ไดรับจัดสรรจากรัฐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

๑๒. ปญหา อุปสรรค 

- 

 



๑๔ 

๑๓. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 

จัดทํารางรายงานผลการวิจัยติดตามการใชหักสูตร 

๑๔. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 

ไดสารสนเทศเก่ียวกับจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนาในการนําหลักสูตรฉบับปรับปรุงไปใชในโรงเรียนท่ัวประเทศ 

และสามารถนําหลักสูตรและแบบเรียนมาปรับใหมีคุณภาพเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและนักเรียนไทย ซ่ึงจะสงผล

ตอการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนตอไป 



๑๕ 

๑. ช่ือหนวยงาน   สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)  

๒. หวงเวลารายงาน     

 ไตรมาสท่ี ๑ :  เดือน   ต.ค. ๖๑   -   ธ.ค. ๖๑  ไตรมาสท่ี ๒ :  เดือน   ม.ค. ๖๒   -   มี.ค. ๖๒     

 ไตรมาสท่ี ๓ :  เดือน   เม.ย. ๖๒  -   มิ.ย. ๖๒  ไตรมาสท่ี ๔ :  เดือน   ก.ค. ๖๒   -   ก.ย. ๖๒     

สถานะโครงการ     ยังไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 

๓. ช่ือโครงการ   พัฒนาระบบบริหารจัดการเครือขาย เพ่ือขยายการใหบริการหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู

ของ สสวท. 

๔. ความสอดคลอง (โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ท่ีมีความสอดคลองกับโครงการ) 

๔.๑ ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ   

 ยุทธศาสตรท่ี ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของชาติ 

 ยุทธศาสตรท่ี ๒ การผลิตและพัฒนากําลังคน รวมท้ังงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีสอดคลองกับความตองการ 

ของการพัฒนาประเทศ 

 ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

 ยุทธศาสตรท่ี ๔ การสรางโอกาสทางการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิตอยางท่ัวถึงและเทาเทียม 

 ยุทธศาสตรท่ี ๕ การจัดการศึกษา เพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 ยุทธศาสตรท่ี ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

๔.๒  แผนงานพ้ืนฐาน 

๔.๓  แผนงานยุทธศาสตร 

๔.๔ แผนงานบูรณาการ 

    แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและท่ัวถึง 

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

๕. หลักการและเหตุผล  

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ไดวิจัยและพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการ

จัดการเรียนรูท่ีมีคุณภาพและทันสมัยข้ึน เพ่ือเปนเครื่องมือชวยใหนักเรียนสามารถนําไปใชในการเรียน และพัฒนาสื่อดิจิทัล

และเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรูแบบออนไลน เพ่ือใหบุคลากรทางการศึกษาไดนําไปใชประกอบการจัดการเรียนรูใหผูเรียน 

มีความพรอมท้ังดานความรูและทักษะสําคัญในการดําเนินชีวิตในโลกแหงศตวรรษท่ี ๒๑ ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

โดยมีการจัดอบรมพัฒนาครูเพ่ือการใชสื่อการเรียนรู แนวทางการจัดการเรียนรู การวัดประเมินผล กิจกรรมสงเสริมศักยภาพ

ผูเรียนในรูปแบบตาง ๆ มีการสรางความรวมมือกับเครือขายโรงเรียน มหาวิทยาลัย รวมท้ังหนวยงานทางการศึกษาอ่ืน   

ท้ังจากภาครัฐและเอกชนอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตาม การบริหารเครือขายและพัฒนาระบบฐานขอมูลเพ่ือการใชงานยังมี

ความจําเปนตองสรางและพัฒนาใหเปนระบบมากข้ึน 

สสวท. เห็นความสําคัญของการบริหารเครือขายความรวมมือและการพัฒนาระบบฐานขอมูลดังกลาว จึงไดริเริ่ม

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเครือขาย เพ่ือขยายการใหบริการหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูของ สสวท.   

ท่ีจะเปนประโยชนตอการบริหารจัดการขอมูลเครือขาย การใหบริการดานหลักสูตร สื่อ และการเรียนรูดานวิทยาศาสตร 



๑๖ 

คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ของ สสวท. ไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะสงผลตอการยกระดับคุณภาพและพัฒนาการเรียนรู    

ของนักเรยีน และมีผลการประเมินทางดานการศึกษาท้ังในระดับชาติและนานาชาติสูงข้ึน 

๖. วัตถุประสงค 

๖.๑ เพ่ือพัฒนาระบบฐานขอมูลเครือขายโรงเรียน บุคลากรทางการศึกษา มหาวิทยาลัย ศูนยประสานงาน และหนวยงาน 

      ทางการศึกษา 

๖.๒ เพ่ือพัฒนาคูมือการใชงานระบบฐานขอมูลเครือขาย 

๖.๓ เพ่ือพัฒนาเครือขายความรวมมือเพ่ือพัฒนาบุคลากรดานการศึกษารวมกับโรงเรียน มหาวิทยาลัย ศูนยประสานงาน 

      และหนวยงานทางการศึกษา 

๗. เปาหมาย 

๗.๑ เชิงปริมาณ 

(๑) รายงานโครงสรางฐานขอมูลเครือขายโรงเรียน มหาวิทยาลัย บุคลากรทางการศึกษา ศูนยประสานงาน  

และหนวยงานทางการศึกษาอ่ืน ๆ ๑ ฉบับ 

(๒) เครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนาบุคลากรดานการศึกษา ๔ เครือขาย 

(๓) โครงงานดีเดนสะเต็มศึกษาท่ีผานการประกวดรอบชิงชนะเลิศ ๒๔ โครงงาน 

๗.๒ เชิงคุณภาพ 

(๑) โครงสรางฐานขอมูลเครือขาย โรงเรียน มหาวิทยาลัย บุคลากรทางการศึกษา ศูนยประสานงาน และหนวยงาน

ทางการศึกษาอ่ืน ๆ สามารถนําไปใชพัฒนาระบบได 

(๒) โครงงานดีเดนสะเต็มศึกษาท่ีผานการประกวดรอบชิงชนะเลิศมีคุณภาพและสามารถนําไปเผยแพรเปนตัวอยางได 

๘. ระยะเวลาดําเนินการ   ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

๙. กิจกรรมท่ีดําเนินการภายในโครงการ/กิจกรรม  

๙.๑ การพัฒนาฐานขอมูลการจัดการ เครือขายโรงเรียน บุคลากรทางการศึกษา มหาวิทยาลัย ศูนยประสานงาน และ

หนวยงานทางการศึกษา 

๙.๒ การสรางเครือขายโรงเรียน มหาวิทยาลยั ศูนยประสานงาน และหนวยงานทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 

๙.๓ การประกวดโครงงานดีเดนสะเต็มศึกษา 

๑๐. ผลการดําเนินงาน/ความกาวหนาการดาํเนินงาน 

๑๐.๑ เชิงปริมาณ 

จัดทําฐานขอมูลการจัดการเครือขายโรงเรียน บุคลากรทางการศึกษา มหาวิทยาลัย ศูนยประสานงาน และหนวยงาน

ทางการศึกษา โดยอยูระหวางจัดการขอมูลครูท่ีไดรับการอบรมทางไกลสะเต็มศึกษา ป ๒๕๖๒ เพ่ือจัดทําเปนฐานขอมูลเครือขาย 

และประสานงานการดําเนินงานระหวาง สสวท. กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แหง รวมท้ังอยูระหวางเตรียมการประกวด

โครงงานดีเดนสะเต็มศึกษารอบคัดเลือก 

๑๐.๒ เชิงคุณภาพ 

- 

๑๐.๓ ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ ๗๐.๖๗ 



๑๗ 

๑๑. งบประมาณ 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับท้ังหมด 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

รวม (สะสม) 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี ๑ 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี ๒ 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี ๓ 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี ๔ 

๔,๖๖๒,๐๐๐ บาท ๑,๘๐๘,๑๘๐.๕๔ บาท  ๒๒๑,๘๔๕ บาท  ๕๒๐,๔๙๐.๓๐ บาท ๑,๐๖๕,๘๔๕.๒๔บาท - 

แหลงงบประมาณ   ไดรับจัดสรรจากรัฐ ๔,๖๖๒,๐๐๐ บาท 

๑๒. ปญหา อุปสรรค 

- 

๑๓. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 

จัดทําฐานขอมูลการจัดการเครือขายโรงเรียน บุคลากรทางการศึกษา มหาวิทยาลัย ศูนยประสานงาน และหนวยงาน

ทางการศึกษา และประชุมชี้แจงการพัฒนาเครือขายความรวมมืออีก ๒ เครือขาย รวมท้ังจัดประกวดโครงงานดีเดนสะเต็มศึกษา 

๑๔. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 

สามารถสืบคนขอมูลตาง ๆ อาทิ บุคลากรทางศึกษาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีดวยระบบฐานขอมูล

เครือขาย เพ่ือนําไปใชในการวิเคราะหผลสําหรับงานการพัฒนาครูได 



๑๘ 

๑. ช่ือหนวยงาน   สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)  

๒. หวงเวลารายงาน     

 ไตรมาสท่ี ๑ :  เดือน   ต.ค. ๖๑   -   ธ.ค. ๖๑  ไตรมาสท่ี ๒ :  เดือน   ม.ค. ๖๒   -   มี.ค. ๖๒     

 ไตรมาสท่ี ๓ :  เดือน   เม.ย. ๖๒  -   มิ.ย. ๖๒  ไตรมาสท่ี ๔ :  เดือน   ก.ค. ๖๒   -   ก.ย. ๖๒     

สถานะโครงการ     ยังไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 

๓. ช่ือโครงการ   พัฒนาศักยภาพครูแกนนําและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือขยายผลการใหบริการวิชาการดานหลักสูตร สื่อ 

และกระบวนการจัดการเรียนรูของ สสวท. 

๔. ความสอดคลอง (โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ท่ีมีความสอดคลองกับโครงการ) 

๔.๑ ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ   

 ยุทธศาสตรท่ี ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของชาติ 

 ยุทธศาสตรท่ี ๒ การผลิตและพัฒนากําลังคน รวมท้ังงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีสอดคลองกับความตองการ 

ของการพัฒนาประเทศ 

 ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

 ยุทธศาสตรท่ี ๔ การสรางโอกาสทางการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิตอยางท่ัวถึงและเทาเทียม 

 ยุทธศาสตรท่ี ๕ การจัดการศึกษา เพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 ยุทธศาสตรท่ี ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

๔.๒  แผนงานพ้ืนฐาน 

๔.๓  แผนงานยุทธศาสตร 

๔.๔ แผนงานบูรณาการ 

    แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและท่ัวถึง 

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

๕. หลักการและเหตุผล  

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) เปนหนวยงานหลักในการดําเนินการปรับปรุงและพัฒนา

หลักสูตรการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ซ่ึงมีพันธกิจท่ีสําคัญในการจัดการอบรม เพ่ือพัฒนา

ศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการขยายผลการใหบริการวิชาการดานหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู

ของ สสวท. เพ่ือใหครูมีความรู ความเขาใจในมาตรฐานหลักสูตรและตัวชี้วัด รวมท้ังวิธีการจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับ

ตัวชี้วัดท้ังหมด และสามารถนําความรูไปจัดการเรียนรูในสถานศึกษาของตนเอง และขยายผลสูสถานศึกษาอ่ืนได ดังนั้น

การท่ี สสวท. จะสามารถบรรลุเปาหมายในการขับเคลื่อนนักเรียนไทยทุกชวงชั้นใหมีความรูความสามารถสูงข้ึนเปนลําดับและ

ทัดเทียมกับนานาชาติไดนั้น จําเปนท่ีจะตองวางแผนและดําเนินการพัฒนาและสงเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาดาน

วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีอยางเปนระบบ  

๖. วัตถุประสงค 

๖.๑ เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีสามารถเปนวิทยากรท่ีมีศักยภาพ 

๖.๒ เพ่ือสรางเครือขายความรวมมือในการสงเสริมการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 



๑๙ 

๗. เปาหมาย 

๗.๑ เชิงปริมาณ 

(๑) หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ๕ หลักสูตร 

(๒) ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับการพัฒนา ๙๐๐ คน 

๗.๒ เชิงคุณภาพ 

(๑) หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาสอดคลองตาม

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) 

(๒) ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับการพัฒนาสามารถเปนวิทยากรท่ีมีศักยภาพ 

๘. ระยะเวลาดําเนินการ   ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

๙. กิจกรรมท่ีดําเนินการภายในโครงการ/กิจกรรม  

๙.๑ การพัฒนาวิทยากรแกนนําวิชาวิทยาการคํานวณ และการออกแบบและเทคโนโลยี 

๙.๒ การพัฒนาครแูกนนําดานการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีท่ีสงเสริมทักษะการคิดและแกปญหา 

๙.๓ การพัฒนาครูผูสอนวิชาวิทยาศาสตรโลก และอวกาศ โดยมุงเนนพัฒนาครูแกนนํา สควค. 

๑๐. ผลการดําเนินงาน/ความกาวหนาการดําเนินงาน 

๑๐.๑ เชิงปริมาณ 

อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาครูแกนนําวิชาวิทยาการคํานวณและวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีตามตัวชี้วัด

และสาระการเรียนรู (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) จํานวน ๒๒๗ คน 

๑๐.๒ เชิงคุณภาพ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับการพัฒนามีความรูความเขาใจมากข้ึน 

๑๐.๓ ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ ๖๖.๐๐ 

๑๑. งบประมาณ 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับท้ังหมด 

ผลการใชจาย 

งบประมาณรวม 

(สะสม) 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี ๑ 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี ๒ 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี ๓ 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี ๔ 

๑๔,๒๒๗,๐๐๐ บาท ๙,๘๓๕,๕๙๕.๖๘ บาท ๔๐๙,๐๐๘.๗๙ บาท ๑,๖๓๓,๐๘๐.๐๗ บาท ๗,๗๙๓,๕๐๖.๘๒ บาท - 

แหลงงบประมาณ   ไดรับจัดสรรจากรัฐ ๑๔,๒๒๗,๐๐๐ บาท 

๑๒. ปญหา อุปสรรค 

- 

๑๓. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 

อบรมครู สควค. วิชาวิทยาการคํานวณและวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี 

๑๔. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 

กระตุนใหสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ในแนวทางของ สสวท.   

ตามหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการใหเปนไปอยางถูกตอง ชัดเจน มีประสิทธิภาพ โดยมีวิทยากรแกนนํา สสวท. 

เปนตนแบบในการจัดการเรียนรูและใหความรูแกครูในทองถ่ิน 



๒๐ 

๑. ช่ือหนวยงาน   สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)  

๒. หวงเวลารายงาน     

 ไตรมาสท่ี ๑ :  เดือน   ต.ค. ๖๑   -   ธ.ค. ๖๑  ไตรมาสท่ี ๒ :  เดือน   ม.ค. ๖๒   -   มี.ค. ๖๒     

 ไตรมาสท่ี ๓ :  เดือน   เม.ย. ๖๒  -   มิ.ย. ๖๒  ไตรมาสท่ี ๔ :  เดือน   ก.ค. ๖๒   -   ก.ย. ๖๒     

สถานะโครงการ     ยังไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 

๓. ช่ือโครงการ   พัฒนาครูผูสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน

โครงการพระราชดําริ 

๔. ความสอดคลอง (โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ท่ีมีความสอดคลองกับโครงการ) 

๔.๑ ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ   

 ยุทธศาสตรท่ี ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของชาติ 

 ยุทธศาสตรท่ี ๒ การผลิตและพัฒนากําลังคน รวมท้ังงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีสอดคลองกับความตองการ 

ของการพัฒนาประเทศ 

 ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

 ยุทธศาสตรท่ี ๔ การสรางโอกาสทางการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิตอยางท่ัวถึงและเทาเทียม 

 ยุทธศาสตรท่ี ๕ การจัดการศึกษา เพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 ยุทธศาสตรท่ี ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

๔.๒  แผนงานพ้ืนฐาน 

๔.๓  แผนงานยุทธศาสตร 

๔.๔ แผนงานบูรณาการ 

    แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและท่ัวถึง 

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

๕. หลักการและเหตุผล  

สสวท. เปนหนวยงานหนึ่งท่ีเขารวมดําเนินงานพัฒนาการจัดการเรียนรูตามโครงการในพระราชดําริและโครงการ

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพดานวิชาการแกครูโรงเรียน       

ในทองถ่ินทุรกันดาร และสนับสนุนวัสดุ อุปกรณประกอบการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร และเพ่ือให

สัมฤทธิ์ผลการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนโครงการพระราชดําริสูงข้ึน เพ่ือเปนตนแบบท่ีมีคุณภาพในการจัดการเรียนรู

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรใหกับนักเรียน และไดพัฒนาความรู ความสามารถ สติปญญา ทัดเทียมโรงเรียนท่ัวไปของประเทศ 

๖. วัตถุประสงค 

๖.๑ เพ่ือพัฒนาครูในโรงเรียนในโครงการพระราชดําริฯ ใหมีศักยภาพในการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู 

      วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี   

๖.๒ เพ่ือพัฒนาครูของโรงเรียนวังไกลกังวลและโรงเรียนในพ้ืนท่ีใกลเคียงใหมีศักยภาพในการจัดการเรียนรูกลุมสาระ 

      วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  

๖.๓ เพ่ือสนับสนุนทรัพยากรท่ีจําเปนตอการจัดการเรียนรูแกโรงเรียนโครงการพระราชดําริ 



๒๑ 

๗. เปาหมาย 

๗.๑ เชิงปริมาณ 

(๑) ครูในโรงเรียนในโครงการพระราชดําริฯ โรงเรียนวังไกลกังวลไดรับการพัฒนาศักยภาพ ๔๒๐ คน 

(๒) ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู วิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และวิทยาการคํานวณ สําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปท่ี ๒ และ ๕ จํานวน ๖ ชุด 

๗.๒ เชิงคุณภาพ 

(๑) ครูในโรงเรียนในโครงการพระราชดําริฯ และโรงเรียนวังไกลกังวลท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพมีความรู     

ความเขาใจ และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหกับนักเรียน 

(๒) ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี สําหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๒ และ ๕ สอดคลองกับมาตรฐานและตัวชี้วัด กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

วิทยาศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๘. ระยะเวลาดําเนนิการ   ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

๙. กิจกรรมท่ีดําเนินการภายในโครงการ / กิจกรรม  

๙.๑ การพัฒนาการจัดการเรียนรูตามโครงการในพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 

๙.๒ การพัฒนาครูในโรงเรียนวงัไกลกังวลและโรงเรียนในพ้ืนท่ีใกลเคียงในการจดัการเรยีนรูดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

๙.๓ การพัฒนาครูแกนนําและบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยเพ่ือการจัดการเรียนรูตามแนวโครงการพระราชดําริ     

      บานนักวิทยาศาสตรนอยและแนวทางสะเต็มศึกษา 

๑๐. ผลการดําเนินงาน/ความกาวหนาการดําเนินงาน 

๑๐.๑ เชิงปริมาณ 

ไดชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู วิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และวิทยาการคํานวณ สําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปท่ี ๒ จํานวน ๓ ชุด 

๑๐.๒ เชิงคุณภาพ 

ชดุการจัดกิจกรรมการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปท่ี ๒ สอดคลองกับมาตรฐานและตวัชี้วัด กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๑๐.๓ ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ ๖๗.๐๐ 

๑๑. งบประมาณ 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับท้ังหมด 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

รวม (สะสม) 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี ๑ 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี ๒ 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี ๓ 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี ๔ 

๘,๙๘๓,๐๐๐ บาท ๖,๐๗๒,๖๐๒.๐๘ บาท ๓,๖๖๑,๙๘๓.๑๖ บาท ๙๗๕,๑๘๔.๓๘ บาท ๑,๔๓๕,๔๓๔.๕๔ บาท - 

แหลงงบประมาณ   ไดรับจัดสรรจากรัฐ ๘,๗๑๓,๐๐๐ บาท และเงินกองทุนสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๒๗๐,๐๐๐ บาท 

๑๒. ปญหา อุปสรรค 

- 

 

 



๒๒ 

๑๓. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 

พัฒนาชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู วิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และวิทยาการคํานวณ สําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปท่ี ๕ และพัฒนาครูผูสอนในโรงเรียนวังไกลกังวลและโรงเรียนในพ้ืนท่ีใกลเคียงในการจัดการเรียนรูดาน

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

๑๔. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 

นักเรียนปฐมวัยท่ีอยูในโรงเรียนของครูปฐมวัยท่ีไดรับการพัฒนามีความเขาใจและไดเรียนรูวิทยาศาสตรและสะเต็มศึกษา

ผานกิจกรรมบานนักวิทยาศาสตรนอย และครูท่ีไดรับการอบรมสามารถนํากิจกรรมไปจัดการเรียนการสอนใหแกนักเรียน 

รวมท้ังเพ่ิมความเทาเทียมใหแกนักเรียนดอยโอกาสท่ีอยูหางไกลสามารถเรียนรู เขาถึงสื่อการเรียนรูท่ีดีและมีคุณภาพ       

ท่ีผลิตจาก สสวท. 

 



๒๓ 

๑. ช่ือหนวยงาน   สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)  

๒. หวงเวลารายงาน     

 ไตรมาสท่ี ๑ :  เดือน   ต.ค. ๖๑   -   ธ.ค. ๖๑  ไตรมาสท่ี ๒ :  เดือน   ม.ค. ๖๒   -   มี.ค. ๖๒     

 ไตรมาสท่ี ๓ :  เดือน   เม.ย. ๖๒  -   มิ.ย. ๖๒  ไตรมาสท่ี ๔ :  เดือน   ก.ค. ๖๒   -   ก.ย. ๖๒     

สถานะโครงการ     ยังไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 

๓. ช่ือโครงการ   ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนของครูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และและสะเต็มศึกษา      

ตามแนวทาง สสวท.     

๔. ความสอดคลอง (โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ท่ีมีความสอดคลองกับโครงการ) 

๔.๑ ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ   

 ยุทธศาสตรท่ี ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของชาติ 

 ยุทธศาสตรท่ี ๒ การผลิตและพัฒนากําลังคน รวมท้ังงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีสอดคลองกับความตองการ 

ของการพัฒนาประเทศ 

 ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

 ยุทธศาสตรท่ี ๔ การสรางโอกาสทางการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิตอยางท่ัวถึงและเทาเทียม 

 ยุทธศาสตรท่ี ๕ การจัดการศึกษา เพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 ยุทธศาสตรท่ี ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

๔.๒  แผนงานพ้ืนฐาน 

๔.๓  แผนงานยุทธศาสตร 

๔.๔ แผนงานบูรณาการ 

    แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและท่ัวถึง 

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

๕. หลักการและเหตุผล  

สืบเนื่องจากปญหาดานการศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศไทยในปจจุบันซ่ึงมีหลายประการ        

ท่ีสําคัญไดแก (๑) จํานวนผูเรียนสายวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีลดลงในทุกระดับ (๒) การประเมินผลท้ังใน

ระดับประเทศและระดับนานาชาติบงชี้วาการศึกษาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรในระดับโรงเรียนมีคุณภาพต่ําโดยเฉลี่ย 

(๓) การจัดการศึกษาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีไมสนองความตองการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  

ของชาติ ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ ซ่ึงตองการกําลังคนท่ีมีความรูและทักษะดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี

ท่ีเหมาะสมกับการผลิตและการบริการท่ีมีการแขงขันสูงในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)  

สสวท. จึงเล็งเห็นความจําเปนเรงดวน ในการพัฒนาและสรางกําลังคนใหมีความรูและทักษะดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

และเทคโนโลยี และสามารถประยุกตใชความรูดังกลาวในการดํารงชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพ อีกท้ังมีทักษะ   

ท่ีพรอมสําหรับโลกในศตวรรษท่ี ๒๑ 

 

  



๒๔ 

๖. วัตถุประสงค 

๖.๑ เพ่ือพัฒนาครูผูชวยเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน วิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ใหมีความรู ความเขาใจ  

      และความตระหนักในการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีของ สสวท.  

๖.๒ เพ่ือสงเสริมและกระตุนใหครูไดพัฒนาการจัดการเรียนรู ตามแนวทางสะเต็มศึกษาและพัฒนาวิชาชีพครูอยางตอเนื่อง  

๖.๓ เพ่ือพัฒนาหลักสูตรอบรมเพ่ิมพูนศักยภาพครูผูสอนวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีและวิชาวิทยาการคํานวณ 

      แบบออนไลน ท่ีสามารถเพ่ิมพูนศักยภาพครูผูสอนวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีและวิชาวิทยาการคํานวณใหมี 

      ความรู ความเขาใจในมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดการเรียนรู  

๖.๔ เพ่ืออบรมเพ่ิมพูนศักยภาพแกครูผูสอนวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีและวิชาวิทยาการคํานวณ ดวยวิธีการอบรม 

      แบบออนไลนใหมีความรู ความเขาใจในมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดการเรียนรู 

๗. เปาหมาย 

๗.๑ เชิงปริมาณ 

(๑) ครูผูชวยเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน วิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ท่ีไดรับการพัฒนา ๑,๐๐๐ คน 

(๒) ครูดีเดน STEM Education ประเทศไทย ประเภทบุคคล ๔๑ รางวัล ประเภททีม ๑๘ รางวัล 

(๓) หลักสูตรอบรมเพ่ิมพูนศักยภาพครูผูสอนวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีแบบออนไลน ๑ หลักสูตร 

(๔) หลักสูตรอบรมเพ่ิมพูนศักยภาพครูผูสอนวิทยาการคํานวณแบบออนไลน ๑ หลักสูตร 

(๕) ครูผูสอนวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีและวิชาวิทยาการคํานวณไดรับการพัฒนาแบบออนไลน ๗,๐๐๐ คน 

๗.๒ เชิงคุณภาพ 

(๑) ครูผูชวยเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน วิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลย ีท่ีไดรับการพัฒนามีความรู ความเขาใจ

ในเนื้อหาสาระวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหกับนักเรียน 

(๒) ครูผูสอนท่ีไดรับรางวัลท้ังในประเภทบุคคลและประเภททีม เปนครูท่ีมีผลงานดีเดนดานการพัฒนาการเรียนการสอน

เชิงบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา และสามารถเปนแบบอยางแกครูผูสอนไดใชเปนแนวทางในการสรางสรรค

งานดานการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 

(๓) หลักสูตรอบรมเพ่ิมพูนศักยภาพครูผูสอนวิทยาการคํานวณและวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี แบบออนไลน

สามารถเพ่ิมพูนศักยภาพครูผูสอนใหมีความรู ความเขาใจในมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด และแนวทางการ

จัดการเรียนรู 

(๔) ครูผูสอนวิทยาการคํานวณและวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีมีความรู ความเขาใจในมาตรฐานการเรียนรู 

ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดการเรียนรู 

๘. ระยะเวลาดําเนินการ   ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

๙. กิจกรรมท่ีดําเนินการภายในโครงการ / กิจกรรม  

๙.๑ การพัฒนาและสงเสริมดานสะเต็มศึกษาแกครูในโครงการครูคืนถ่ิน 

๙.๒ การยกยองเชิดชูบุคลากรทางการศึกษาและเครือขาย 

๙.๓ การพัฒนาหลักสูตรอบรมครผููสอนวิชาวิทยาการคํานวณ และการออกแบบและเทคโนโลยีแบบออนไลน 

 



๒๕ 

๑๐. ผลการดําเนินงาน/ความกาวหนาการดําเนินงาน 

๑๐.๑ เชิงปริมาณ 

อบรมครูผูสอนวิชาการออกแบบและเทคโนโลย ีแบบออนไลน จํานวน ๓,๔๔๙ คน 

๑๐.๒ เชิงคุณภาพ 

ครูผูสอนวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีมีความรู ความเขาใจในมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด และแนวทางการจัด   

การเรียนรูและหลักสูตรท่ีไดสามารถเพ่ิมพูนศักยภาพครูผูสอนใหมีความรู ความเขาใจในมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดและ  

แนวทางการจัดการเรียนรู 

๑๐.๓ ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ ๘๐.๐๐ 

๑๑. งบประมาณ 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับท้ังหมด 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

รวม (สะสม) 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี ๑ 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี ๒ 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี ๓ 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี ๔ 

๘,๓๕๔,๙๐๐ บาท ๗,๓๔๒,๔๐๐.๖๐ บาท ๕,๒๐๓,๗๐๘.๖๓ บาท ๑,๕๗๓,๒๔๔.๔๐ บาท ๕๖๕,๔๔๗.๕๗ บาท - 

แหลงงบประมาณ   ไดรับจัดสรรจากรัฐ ๘,๓๕๔,๙๐๐ บาท 

๑๒. ปญหา อุปสรรค 

- 

๑๓. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 

อบรมครูผูสอนวิชาวิทยาการคํานวณและวิชาการออกแบบและเทคโนโลย ีแบบออนไลน รุนตอไป 

๑๔. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับการพัฒนาสามารถจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี

ไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนไปตามหลักสูตร 



๒๖ 

๑. ช่ือหนวยงาน   สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)  

๒. หวงเวลารายงาน     

 ไตรมาสท่ี ๑ :  เดือน   ต.ค. ๖๑   -   ธ.ค. ๖๑  ไตรมาสท่ี ๒ :  เดือน   ม.ค. ๖๒   -   มี.ค. ๖๒     

 ไตรมาสท่ี ๓ :  เดือน   เม.ย. ๖๒  -   มิ.ย. ๖๒  ไตรมาสท่ี ๔ :  เดือน   ก.ค. ๖๒   -   ก.ย. ๖๒     

สถานะโครงการ     ยังไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 

๓. ช่ือโครงการ   ยกระดับคุณภาพโรงเรียนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลย ี

๔. ความสอดคลอง (โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ท่ีมีความสอดคลองกับโครงการ) 

๔.๑ ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ   

 ยุทธศาสตรท่ี ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของชาติ 

 ยุทธศาสตรท่ี ๒ การผลิตและพัฒนากําลังคน รวมท้ังงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีสอดคลองกับความตองการ 

ของการพัฒนาประเทศ 

 ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

 ยุทธศาสตรท่ี ๔ การสรางโอกาสทางการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิตอยางท่ัวถึงและเทาเทียม 

 ยุทธศาสตรท่ี ๕ การจัดการศึกษา เพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 ยุทธศาสตรท่ี ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

๔.๒  แผนงานพ้ืนฐาน 

๔.๓  แผนงานยุทธศาสตร 

๔.๔ แผนงานบูรณาการ 

    แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและท่ัวถึง 

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

๕. หลักการและเหตุผล  

ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) มีเปาหมายในการเพ่ิมศักยภาพการแขงขันของประเทศ โดยการ

ลดความเหลื่อมล้ําในสังคม และพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยเฉพาะอยางยิ่งเยาวชนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ

เทคโนโลยี ซ่ึงถือเปนกําลังคนพ้ืนฐานท่ีสําคัญตอการพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถดานการแขงขันของประเทศ 

สสวท. เล็งเห็นถึงความสําคัญดังกลาว จึงไดรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในการดําเนินงานพัฒนาศักยภาพเยาวชน

ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ในการจัดตั้งโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนในระดับอําเภอท้ังในระดับ

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาข้ึน ใหสอดรับกับบริบทของโรงเรียนและความตองการของทองถ่ิน เพ่ือใหโรงเรียนในระดับ

อําเภอมีคุณภาพไดมาตรฐานเทียบเคียงกับโรงเรียนชั้นนําในระดับจังหวัด และนักเรียนในชนบทมีโอกาสเขาถึงโรงเรียนคุณภาพ

ในทุกอําเภอ ตลอดจนไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงจะสงผลตอการยกระดับคุณภาพและพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน

ในระดับอําเภอ และมีผลการประเมินทางดานการศึกษาท้ังในระดับชาติและนานาชาติสูงข้ึนอยางตอเนื่อง 

 

 

 



๒๗ 

๖. วัตถุประสงค 

๖.๑ เพ่ือสงเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเปนเครือขายโรงเรียนคุณภาพใหมีศักยภาพดานหลักสูตร    

       การออกแบบและการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผลดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี  

      ตามมาตรฐาน สสวท. 

๖.๒ เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนไดรับการพัฒนาและเพ่ิมพูนทักษะดานการสืบเสาะหาความรู การคิดวิเคราะห การแกปญหา 

      ดวยการทํากิจกรรมวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลย ี

๖.๓ เพ่ือวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี           

      ตามมาตรฐาน สสวท.   

๗. เปาหมาย 

๗.๑ เชิงปริมาณ 

(๑) โรงเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาท่ีเปนเครือขายโรงเรียนคุณภาพ ตามมาตรฐาน สสวท. 

๑,๑๐๐ โรงเรียน 

(๒) ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาจากการสงเสริมใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการจัดการ

เรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลย ี๘,๐๐๐ คน 

(๓) นักเรียนไดรับการพัฒนาและเพ่ิมพูนทักษะดานการสืบเสาะหาความรู การคิดวิเคราะห การแกปญหา      

ดวยการทํากิจกรรมวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ๑,๒๐๐ คน 

(๔) ตนแบบเครือขายการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน 

สสวท. ๓ ตนแบบ 

(๕) ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนคุณภาพดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน 

สสวท. (๓ จังหวัดนํารอง) ไดรับการพัฒนา ๘๐๐ คน 

๗.๒ เชิงคุณภาพ 

(๑) โรงเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาท่ีเปนเครือขายโรงเรียนคุณภาพ ตามมาตรฐาน สสวท. 

ไดรับการพัฒนาคุณภาพดานการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 

(๒) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเขาใจดานหลักสูตร การจัดการเรียนรู และการวัดและประเมินผล รวมท้ัง

สามารถนําไปปรับใชในการจัดการเรียนรูทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีในหองเรียนไดดีข้ึน 

๘. ระยะเวลาดําเนินการ   ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

๙. กิจกรรมท่ีดําเนินการภายในโครงการ / กิจกรรม  

๙.๑ การยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอําเภอ ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลย ี

๙.๒ การวิจัยและพัฒนาคุณภาพดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี จังหวดัพระนครศรีอยุธยา จังหวัด 

      ประจวบคีรีขันธ และจังหวัดหนองคาย 

๙.๓ การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ในโรงเรียนปทุมคงคา 

      และโรงเรียนดาราคาม 

 



๒๘ 

๑๐. ผลการดําเนินงาน/ความกาวหนาการดําเนินงาน 

๑๐.๑ เชิงปริมาณ 

ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนเขารวมโครงการโรงเรียนคุณภาพ วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลย ี

ตามมาตรฐาน สสวท. รุนท่ี ๒ จํานวน ๗๕๓ โรงเรียน เพ่ือกระจายโอกาสการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพไปยังทุกพ้ืนท่ี    

ท่ัวประเทศ เปนการเตรียมความพรอมใหเยาวชนมีความสามารถและทักษะเพ่ือการพัฒนาประเทศสู Thailand 4.0    

และอบรมครูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และวิทยาการคํานวณ ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาใน ๓ จังหวัดนํารอง    

(จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดประจวบคีรีขันธ และจังหวัดหนองคาย) ๑๓๙ คน 

๑๐.๒ เชิงคุณภาพ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเขาใจดานหลักสูตร การจัดการเรียนรู และการวัดและประเมินผลดีข้ึน 

๑๐.๓ ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ ๖๕.๘๓ 

๑๑. งบประมาณ 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับท้ังหมด 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

รวม (สะสม) 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี ๑ 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี ๒ 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี ๓ 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี ๔ 

๒๕,๖๖๔,๔๐๐ บาท ๑๗,๖๔๓,๔๕๑.๘๐ บาท ๑,๖๖๘,๒๙๕.๔๗ บาท ๑๐,๖๐๙,๐๓๖ บาท ๕,๓๖๖,๑๒๐.๓๓ บาท - 

แหลงงบประมาณ   ไดรับจัดสรรจากรัฐ ๒๔,๗๕๘,๐๐๐ บาท และเงินกองทุนสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๙๐๖,๔๐๐ บาท 

๑๒. ปญหา อุปสรรค 

- 

๑๓. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาดานการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีและ

สนับสนุนสื่อเสริมการเรียนรู วัสดุอุปกรณใหกับโรงเรียนนํารอง 

๑๔. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 

๑๔.๑ ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนไดรับการพัฒนาสมรรถนะท่ีสงเสริมการเรียนรูวิทยาศาสตร  

        คณิตศาสตร และเทคโนโลยีท่ีเนนการคิดวิเคราะห การแกปญหาและทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ 

๑๔.๒ หนวยงานท่ีเปนเครือขายความรวมมือไดรับการสนับสนุนในการขยายผลไปสูกลุมเปาหมายในพ้ืนท่ี 



๒๙ 

๑. ช่ือหนวยงาน   สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี(สสวท.)  

๒. หวงเวลารายงาน     

 ไตรมาสท่ี ๑ :  เดือน   ต.ค. ๖๑   -   ธ.ค. ๖๑  ไตรมาสท่ี ๒ :  เดือน   ม.ค. ๖๒   -   มี.ค. ๖๒     

 ไตรมาสท่ี ๓ :  เดือน   เม.ย. ๖๒  -   มิ.ย. ๖๒  ไตรมาสท่ี ๔ :  เดือน   ก.ค. ๖๒   -   ก.ย. ๖๒     

สถานะโครงการ     ยังไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 

๓. ช่ือโครงการ   พัฒนาและจัดการเรียนการสอนนอกชั้นเรียนท่ีเหมาะสมตามแนวทาง สสวท. (Science and 

Mathematics Literacy) 

๔. ความสอดคลอง (โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ท่ีมีความสอดคลองกับโครงการ) 

๔.๑ ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ   

 ยุทธศาสตรท่ี ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของชาติ 

 ยุทธศาสตรท่ี ๒ การผลิตและพัฒนากําลังคน รวมท้ังงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีสอดคลองกับความตองการ 

ของการพัฒนาประเทศ 

 ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

 ยุทธศาสตรท่ี ๔ การสรางโอกาสทางการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิตอยางท่ัวถึงและเทาเทียม 

 ยุทธศาสตรท่ี ๕ การจัดการศึกษา เพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 ยุทธศาสตรท่ี ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

๔.๒  แผนงานพ้ืนฐาน 

๔.๓  แผนงานยุทธศาสตร 

๔.๔ แผนงานบูรณาการ 

    แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและท่ัวถึง 

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

๕. หลักการและเหตุผล  

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ไดนิยามการศึกษาวาเปน “กระบวนการเรียนรูเพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถายทอดความรู การฝก 

การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรู อันเกิดจาก

การจัดสภาพแวดลอม สังคม การเรียนรูและปจจัยเก้ือหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต” โดยการศึกษาตลอดชีวิต 

หมายถึง “การศึกษาท่ีเกิดจากการผสมผสานระหวางการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

เพ่ือใหสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต” ซ่ึงจุดมุงหมายของการจัดการศึกษานั้นเปนไปตามมาตราท่ี ๖ 

พัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ

ดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข ซ่ึงการศึกษาตองยึดหลักใหเปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน

ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา และการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง โดยมีความหลากหลาย 

ในทางปฏิบัติ กําหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา รวมถึง

สงเสริมและพัฒนาวิชาชีพครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่อง มีการระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ 



๓๐ 

มาใชในการจัดการศึกษา และใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน องคกรเอกชน 

องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

การศึกษาเรียนรูสามารถเกิดไดทุกท่ี ไมวาจะเปนในหองเรียน นอกหองเรียน เนื่องจากความรูอยูในทุกท่ีท่ีผูเรียน

ไดสัมผัส เชน ธรรมชาติรอบตัวเพ่ือเรียนรูธรรมชาติของชีวิต ชุมชนเพ่ือเรียนรูการเมือง การเงินการคํานวณ สังคม เทคโนโลย ี

วัฒนธรรมประเพณี และการอยูรวมกัน เปนตน การจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเหมาะสมนอกหองเรียนจะเปนการเสริมความรู

และทักษะโดยเฉพาะอยางยิ่งทักษะท่ีสําคัญในศตวรรษท่ี ๒๑ ใหกับผูเรียนไมวาผูเรียนจะเปนนักเรียนหรือครู คณาจารย 

บุคลาการทางการศึกษา ในปจจุบันนักเรียนนิยมหาความรูนอกหองเรียนมากข้ึน โดยเรียนรูดวยตนเองผานการเขารวมกิจกรรม

ผานเทคโนโลยีตาง ๆ หรือลงทะเบียนกับสถานศึกษานอกระบบ เพ่ือเรียนรูเพ่ิมเติมจากบทเรียน การสนับสนุนใหเกิด   

การจัดการเรียนรูตามแนวทาง สสวท. ไดแก การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู เนนใหนักเรียนตั้งคําถาม คนควา  

หาคําตอบดวยตนเอง ฝกแกปญหา ลงมือฝกปฏิบัติการวิทยาศาสตรอยางเหมาะสม จะเปนการเพ่ิมความรูและทักษะท่ีสําคัญ

ใหกับนักเรียนเพ่ือหลอหลอมใหเปนบุคลากรท่ีพรอมสําหรับการทํางาน นอกจากนี้ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา

ท่ีผานการฝกปฏิบัติจะมีความรูและทักษะท่ีสามารถสงผานใหกับนักเรียนไดอยางเหมาะสม 

๖. วัตถุประสงค 

๖.๑ เพ่ือปรับ พัฒนา และสงเสริมการจัดการเรียนการสอนนอกชั้นเรียนตามแนวทางของ สสวท.  

๖.๒ เพ่ือสรางเครือขายความรวมมือ เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนนอกชั้นเรียนตามแนวทาง สสวท. 

๖.๓ เพ่ือพัฒนาสื่อและบุคลากรสําหรับการเรียนรูนอกชั้นเรียน 

๗. เปาหมาย 

๗.๑ เชิงปริมาณ 

(๑) นักเรียนท่ีเขารวมโครงการ จํานวน ๓,๘๐๐ คน 

(๒) ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนา จํานวน ๖๐๐ คน 

(๓) หนวยงานเขารวมและใหการสนับสนุนแนวทางการดําเนินงานของ สสวท. จํานวน ๗ หนวยงาน 

(๔) ผลงานวิจัย จํานวน ๖๐ ชิ้น 

(๕) สื่อสงเสริมการเรียนรูตามแนวทาง สสวท. จํานวน ๕ ชิ้น 

๗.๒ เชิงคุณภาพ 

(๑) นักเรียนท่ีเขารวมโครงการสามารถทํางานวิจัยตามแนวทาง สสวท.  

(๒) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรูความเขาใจในการดําเนินกิจกรรมนอกหองเรียนรวมถึงงานวิจัยตาม

แนวทาง สสวท. โดยสามารถนําไปขยายผล และถายทอดใหกับนักเรียนและนักศึกษา  

(๓) นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีเขารวมโครงการไดแลกเปลี่ยนความรู และประสบการณในการใช

สื่อและการทํางานวิจัย และนําองคความรูท่ีไดไปศึกษาและวิจัยในระดับท่ีลึกและกวางมากข้ึน ซ่ึงเปน

แนวทางในการพัฒนาการศึกษาในประเทศไทย  

(๔) ผลงานวิจัยท่ีสามารถนําไปเผยแพรและใชเปนตัวอยางในการเรียนการสอนวิทยาศาสตรในแนวทาง สสวท. 

และใชในการพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตรในประเทศไทย 

(๕) สือ่สงเสริมการเรียนรูประกอบในการเรียนการสอนตามแนวทาง สสวท. สําหรับโรงเรียน 



๓๑ 

๘. ระยะเวลาดําเนินการ   ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

๙. กิจกรรมท่ีดําเนินการภายในโครงการ/กิจกรรม  

๙.๑ การสงเสริมและสนับสนุนจัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ตามแนวทาง สสวท. 

๑๐. ผลการดําเนินงาน/ความกาวหนาการดําเนินงาน 

๑๐.๑ เชิงปริมาณ 

จัดการประกวด Thailand Junior Water Prize (TJWP) 2019 ซ่ึ งมีงานวิจัยด านวิทยาศาสตรในการพัฒนา

สิ่งประดิษฐและนวัตกรรมการอนุรักษทรัพยากรน้ําสูความยั่งยืน ภายใตแนวคิด“นวัตกรรมการอนุรักษน้ําสูความยั่งยืน”        

ท่ีสงเขารวมประกวด จํานวน ๓๒ งานวิจัย โดยมีผลงานวิจัยท่ีไดรับรางวัล จํานวน ๖ งานวิจัย และอยูเตรียมจัดกิจกรรมคายรู

รักษสิ่งแวดลอม เพ่ือเปนการกระตุนและสงเสริมใหเยาวชนระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๑ – ๔ เกิดความต่ืนตัวและเรียนรูการปรับตัว

เพ่ือรับมือตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

๑๐.๒ เชิงคุณภาพ 

นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีเขารวมโครงการไดแลกเปลี่ยนความรู และประสบการณในการใชสื่อ

และการทํางานวิจัย และนําองคความรูท่ีไดไปศึกษาและวิจัยในระดับท่ีลึกและกวางมากข้ึน 

๑๐.๓ ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ ๕๒.๕๐ 

๑๑. งบประมาณ 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับท้ังหมด 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

รวม (สะสม) 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี ๑ 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี ๒ 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี ๓ 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี ๔ 

๖,๔๖๘,๐๐๐ บาท ๕,๒๓๘,๘๐๒.๐๙ บาท ๒,๑๐๗,๒๘๐.๙๐ บาท ๓๔๑,๗๕๗.๑๔ บาท ๒,๗๘๙,๗๖๔.๐๕ บาท - 

แหลงงบประมาณ   ไดรับจัดสรรจากรัฐ ๖,๔๖๘,๐๐๐ บาท 

๑๒. ปญหา อุปสรรค 

-  

๑๓. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 

อบรมหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมสําหรับครูหองเรียนพิเศษ 

๑๔. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 

๑๔.๑ ครูและนักเรียนท่ีเขารวมโครงการมีความรูความสามารถในการทํางานวิจัยวิทยาศาสตรสิง่แวดลอมตามแนวทาง สสวท. 

๑๔.๒ นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีเขารวมโครงการฯ ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู และประสบการณ 

        ในการทํางานวิจัย ซ่ึงจะนําองคความรูท่ีไดไปสูการศึกษาคนควาวิจัยในระดับท่ีลึกและกวางมากข้ึน ซ่ึงเปน 

        แนวทางหนึ่งท่ีจะชวยพัฒนาการศึกษาในประเทศไทย 

๑๔.๓ นักเรียนและครูท่ีเขารวมโครงการเกิดการเรยีนรูวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม และสามารถนาํความรูท่ีไดรับไปประยุกตใช 

        ในชีวิตประจําวัน ตลอดจนเกิดความตระหนักในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมท่ีเกิดข้ึนไดอยางแทจริงและยั่งยืน 



๓๒ 

๑. ช่ือหนวยงาน   สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)  

๒. หวงเวลารายงาน     

 ไตรมาสท่ี ๑ :  เดือน   ต.ค. ๖๑   -   ธ.ค. ๖๑  ไตรมาสท่ี ๒ :  เดือน   ม.ค. ๖๒   -   มี.ค. ๖๒     

 ไตรมาสท่ี ๓ :  เดือน   เม.ย. ๖๒  -   มิ.ย. ๖๒  ไตรมาสท่ี ๔ :  เดือน   ก.ค. ๖๒   -   ก.ย. ๖๒     

สถานะโครงการ     ยังไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 

๓. ช่ือโครงการ   พัฒนาและขยายบริการของศูนยเรียนรูดิจิทัลและสื่อดิจิทัล 

๔. ความสอดคลอง (โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ท่ีมีความสอดคลองกับโครงการ) 

๔.๑ ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ   

 ยุทธศาสตรท่ี ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของชาติ 

 ยุทธศาสตรท่ี ๒ การผลิตและพัฒนากําลังคน รวมท้ังงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีสอดคลองกับความตองการ 

ของการพัฒนาประเทศ 

 ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

 ยุทธศาสตรท่ี ๔ การสรางโอกาสทางการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิตอยางท่ัวถึงและเทาเทียม 

 ยุทธศาสตรท่ี ๕ การจัดการศึกษา เพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 ยุทธศาสตรท่ี ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

๔.๒  แผนงานพ้ืนฐาน 

๔.๓  แผนงานยุทธศาสตร 

๔.๔ แผนงานบูรณาการ 

    แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและท่ัวถึง 

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

๕. หลักการและเหตุผล  

เนื่องจากปจจุบันสังคมไทยกําลังกาวสูยุคประเทศไทย ๔.๐ หนวยงานทางดานการศึกษาจําเปนท่ีจะตองสงเสริม

ใหเยาวชนมีคุณภาพและมีศักยภาพในการเรียนรู เพ่ือใหสามารถกาวทันกับสังคมโลกท่ีกําลังเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง 

โดยการพัฒนาเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรูแบบออนไลนท่ีสงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ ท่ีจะชวยใหผูเรียน

สามารถเรียนรูดวยตนเองโดยไมจํากัดเวลาและสถานท่ี ทําใหการเรียนการสอนท้ังในและนอกหองเรียนมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ดวยเหตุนี้ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาและขยาย

บริการของศูนยเรียนรูดิจิทัลดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี สสวท. (IPST Learning Space) ประกอบดวย

ระบบอบรมครู ระบบการสอบออนไลน ระบบคลังความรู ระบบสํานักพิมพอิเล็กทรอนิกส และระบบชุมชนการเรียนรูรวมกัน 

เปนแหลงเรียนรูออนไลนท่ีสงเสริมใหนักเรียน ครู และผูสนใจไดศึกษาคนควา เรียนรูดวยตนเอง โดยสื่อตาง ๆ ท่ีเผยแพร

ในศูนยเรียนรูดิจิทัลฯ เปนสื่อท่ีสงเสริมทักษะการคนหาและประยุกตใชขอมูล ทักษะการคิดวิเคราะหและคิดอยางสรางสรรค 

อันจะเปนประโยชนตอการศึกษาในยุคดิจิทัล ซ่ึงสอดรับกับแผนการดําเนินงานยุทธศาสตรท่ี ๓ ของแผนพัฒนาดิจิทัล   

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม คือ (๑) เพ่ิมโอกาสการไดรับการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน ของนักเรียนและประชาชน แบบทุกวัย ทุกท่ี 

ทุกเวลา ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล และ (๒) สรางสื่อ คลังสื่อและแหลงเรียนรูดิจิทัล เพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีประชาชนเขาถึง  



๓๓ 

ไดอยางสะดวก ผานท้ังระบบโทรคมนาคม ระบบแพรภาพ กระจายเสียง และสื่อหลอมรวม ผลจากการดําเนินโครงการนี้

จึงเปนสวนหนึ่งในการเตรียมความพรอมใหบุคลากรทุกกลุม มีความรูและทักษะท่ีเหมาะสมตอการดําเนินชีวิตและการ

ประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล  

๖. วัตถุประสงค 

๖.๑ เพ่ือพัฒนาและขยายบริการศูนยเรียนรูดิจิทัลฯ ในการเผยแพรและใหบริการหลักสูตร สื่อ แผนการจัดการเรียนรู   

      และองคความรูของ สสวท. ในรูปแบบดิจิทัล  

๖.๒ เพ่ือใหครู นักเรยีน บุคลากรทางการศึกษา และหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถเขาถึงหลักสูตร สื่อ แผนการจัดการเรยีนรู   

     และองคความรูของ สสวท. ในรูปแบบดิจิทัลไดอยางสะดวก รวดเร็ว และทุกท่ีทุกเวลา 

๖.๓ เพ่ือตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาล 

๖.๔ เพ่ือใหครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และผูสนใจท่ัวไปสามารถใชสื่อและองคความรูของ สสวท. ในรูปแบบ

ดิจิทัล ในการพัฒนาตนเองไดตามอัธยาศัย 

๗. เปาหมาย 

๗.๑ เชิงปริมาณ 

(๑) ศูนยเรียนรูดิจิทัลดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี สสวท. (IPST Learning Space) ๑ ศูนย 

๗.๒ เชิงคุณภาพ 

(๑) ผูเขาใชงานหลักสูตร สื่อ แผนการจัดการเรียนรู และองคความรูของ สสวท. ในรูปแบบดิจิทัลผานศูนยเรียนรู

ดิจิทัลเพ่ิมมากข้ึน 

๘. ระยะเวลาดําเนินการ   ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

๙. กิจกรรมท่ีดําเนินการภายในโครงการ / กิจกรรม  

๙.๑ การพัฒนาและขยายบริการของศูนยเรียนรูดิจิทัลดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี สสวท.        

(IPST Learning Space) ท่ีเชื่อมโยงในระดับประเทศและนานาชาติ 

๑๐. ผลการดําเนินงาน/ความกาวหนาการดําเนินงาน 

๑๐.๑ เชิงปริมาณ 

ดําเนินการบํารุงรักษาระบบตาง ๆ ภายในศูนยเรียนรูดิจิทัลดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี สสวท. 

(IPST Learning Space) และนําสื่อดิจิทัลเผยแพรบนศูนยเรียนรูดิจิทัลฯ โดยมีผูเขาใชงานแลวมากกวา ๔.๙ ลานราย 

รวมถึงการหารือเพ่ือสรางความรวมมือเพ่ือขยายฐานการดําเนินงานของ สสวท. รองรับการดําเนินงาน Digital Transformation 

กับกลุมบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เปนตน 

๑๐.๒ เชิงคุณภาพ 

- 

๑๐.๓ ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ ๗๔.๐๐ 

 

 

 



๓๔ 

๑๑. งบประมาณ 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับท้ังหมด 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

รวม (สะสม) 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี ๑ 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี ๒ 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี ๓ 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี ๔ 

๘,๘๐๖,๐๐๐ บาท ๗,๑๒๙,๖๑๒.๑๑ บาท ๑,๐๘๐,๘๒๗.๒๕ บาท ๓,๐๙๙,๙๔๑.๖๔ บาท ๒,๙๔๘,๘๔๓.๒๒ บาท - 

แหลงงบประมาณ   ไดรับจัดสรรจากรัฐ ๘,๘๐๖,๐๐๐ บาท 

 

๑๒. ปญหา อุปสรรค 

- 

๑๓. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 

บํารุงรักษาระบบตาง ๆ ภายในศูนยเรียนรูดิจิทัลดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี สสวท. (IPST 

Learning Space) และนําสื่อดิจิทัลเผยแพรบนศูนยเรียนรูดิจิทัลฯ 

๑๔. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 

ผูเขาใชงานหลักสูตร สื่อ แผนการจัดการเรียนรู และองคความรูของ สสวท. ในรูปแบบดิจิทัลผานศูนยเรียนรูดิจิทัล

ไดตามความตองการ 

 



๓๕ 

๑. ช่ือหนวยงาน   สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)  

๒. หวงเวลารายงาน     

 ไตรมาสท่ี ๑ :  เดือน   ต.ค. ๖๑   -   ธ.ค. ๖๑  ไตรมาสท่ี ๒ :  เดือน   ม.ค. ๖๒   -   มี.ค. ๖๒     

 ไตรมาสท่ี ๓ :  เดือน   เม.ย. ๖๒  -   มิ.ย. ๖๒  ไตรมาสท่ี ๔ :  เดือน   ก.ค. ๖๒   -   ก.ย. ๖๒     

สถานะโครงการ     ยังไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 

๓. ช่ือโครงการ   พัฒนาและสงเสริมการใชเครื่องมือในการสอบคัดเลือกเขามหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับกระบวนการ

จัดการเรียนการสอนตามแนวทาง สสวท. (Science and Mathematics Literacy) 

๔. ความสอดคลอง (โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ท่ีมีความสอดคลองกับโครงการ) 

๔.๑ ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ   

 ยุทธศาสตรท่ี ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของชาติ 

 ยุทธศาสตรท่ี ๒ การผลิตและพัฒนากําลังคน รวมท้ังงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีสอดคลองกับความตองการ 

ของการพัฒนาประเทศ 

 ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

 ยุทธศาสตรท่ี ๔ การสรางโอกาสทางการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิตอยางท่ัวถึงและเทาเทียม 

 ยุทธศาสตรท่ี ๕ การจัดการศึกษา เพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 ยุทธศาสตรท่ี ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

๔.๒  แผนงานพ้ืนฐาน 

๔.๓  แผนงานยุทธศาสตร 

๔.๔ แผนงานบูรณาการ 

    แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและท่ัวถึง 

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

๕. หลักการและเหตุผล  

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ซ่ึงตองจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรม

และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข ซ่ึงการจัดการศึกษานั้นจะตองยึดหลักวาผูเรียน

ทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาจึงตอง

สงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยการจัดการศึกษาตองเนนความรู คุณธรรม 

กระบวนการเรียนรูและบูรณาการตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษา โดยตองมีความรูเก่ียวกับตนเอง ศาสนา 

ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปญญาไทย และการประยุกตใชภูมิปญญา ภาษา ทักษะในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิต

อยางมีความสุข และความรูและทักษะดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ซ่ึงหลังจากการจัดการศึกษาแลว 

สถานศึกษาจะตองประเมินผูเรียน โดยพิจารณาจากพัฒนาการของผูเรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน 

การรวมกิจกรรม และการทดสอบควบคูไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแตละระดับและรูปแบบ



๓๖ 

การศึกษา นอกจากนี้ในการจัดสรรโอกาสการเขาศึกษาตอใหสถานศึกษาใชวิธีการท่ีหลากหลายและนําผลการประเมิน

ผูเรียนตามวรรคหนึ่งมาใชประกอบการพิจารณาดวย 

ในปจจุบัน การจัดสรรโอกาสการศึกษาตอ การคัดเลือกนักเรียนโครงการตาง ๆ ใชวิธีการจัดสอบ โดยลักษณะ

ขอสอบเปนการทดสอบความรู ซ่ึงการทดสอบในลักษณะนี้ สงผลตอกระบวนการจัดการเรียนรูในหองเรียน ซ่ึงครูและ

บุคลากรทางการศึกษาจะพยายามเนนเนื้อหา เนนความจํา เนนใหผูเรียนสามารถนําไปใชในการสอบ เพ่ือใหไดคะแนนท่ีสูง

พอท่ีจะมีโอกาสในการศึกษาตอหรือผานการคัดเลือก ในความเปนจริงนอกเหนือจากเนื้อหาท่ีผูเรียนตองเรียนรูแลว ผูเรียน

ควรท่ีจะตองมีการรูเรื่อง (literacy) และมีสมรรถนะ (competency) ในวิชาตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคประเทศไทย ๔.๐ 

ท่ีผูเรียนตองรอบรู รูเรื่อง และมีสมรรถนะดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (science and math literacy and competency) 

เพ่ือใหเขาใจในแงมุมของความรูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร สามารถนําความรูนั้นไปใชในการตัดสินใจแกปญหาตาง ๆ 

ท่ีเกิดข้ึน ดําเนินชีวิตไดอยางเหมาะสม สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มีความเขาใจและการมีสวนรวม

ในการพัฒนาประเทศอยางมีประสิทธิภาพและชวยรักษาความม่ันคงของประเทศ   

ดังนั้นเพ่ือเปนการกระตุนใหมีการจัดการเรียนรูเนน science and math literacy and competency มากข้ึน 

สสวท. มีความตั้งใจท่ีจะปรับกระบวนการสอบ โดยใหขอสอบตาง ๆ เชน ขอสอบคัดเลือกเขาสถาบัน อุดมศึกษา ขอสอบ

คัดเลือกโครงการตาง ๆ เชน ทุน พสวท. และทุน สควค.ระดับอุดมศึกษา มีการเนน science and math literacy and 

competency ซ่ึงคาดหมายวาจะสงผลใหครูหันมาจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมการรูเรื่องทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

เพ่ือใหนักเรียนมีความเขาใจในวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร เพ่ือนําไปใชในแงมุมตางๆของชีวิต โดยไมเนนการทองจํา

เพียงอยางเดียว 

๖. วัตถุประสงค 

๖.๑ เพ่ือพัฒนากรอบการประเมินสําหรับการทดสอบคัดเลือกวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

๖.๒ เพ่ือพัฒนาเครื่องมือในการสอบคัดเลือกนักเรียนทุนระดับอุดมศึกษาวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

๖.๓ เพ่ือดําเนินการวิจัยขอสอบท่ีเนน science and math literacy and competency 

๗. เปาหมาย 

๗.๑ เชิงปริมาณ 

(๑) กรอบการประเมินสาํหรับการทดสอบคัดเลือกนักเรียนระดับอุดมศึกษาวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ๑ ชุด 

(๒) เครื่องมือสําหรับการทดสอบคัดเลือกนักเรียนทุนระดับอุดมศึกษาวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ๖ ฉบับ 

๗.๒ เชิงคุณภาพ 

(๑) เครื่องมือทดสอบคัดเลือกนักเรียนระดับอุดมศึกษาวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรท่ีเนน Science and 

math literacy and competency สามารถคัดเลือกนักเรียนท่ีมีลักษณะตามตองการ ไมเนนการทองจํา

และมีความเขาใจวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร สามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวัน 

๘. ระยะเวลาดําเนินการ   ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

๙. กิจกรรมท่ีดําเนินการภายในโครงการ / กิจกรรม  

๙.๑ การพัฒนาเครื่องมือในการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับอุดมศึกษาวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

 



๓๗ 

๑๐. ผลการดําเนินงาน/ความกาวหนาการดําเนินงาน 

๑๐.๑ เชิงปริมาณ 

อยูระหวางวิเคราะหขอมูลการใชขอสอบสําหรับคัดเลือกนักเรียนระดับอุดมศึกษาเพ่ือจัดทํารายงานสรุปผล     

การพัฒนาและการใช และหาขอมูลการจัดทํา Standardized Test เพ่ือเตรียมสําหรับการจัดทําขอสอบในปหนา  

๑๐.๒ เชิงคุณภาพ 

เครื่องมือทดสอบคัดเลือกนักเรียนระดับอุดมศึกษาวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรท่ีเนน Science and math 

literacy and competency สามารถคัดเลือกนักเรียนท่ีมีลักษณะตามตองการ ไมเนนการทองจําและมีความเขาใจ

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร สามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวัน 

๑๐.๓ ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ ๘๐.๐๐ 

๑๑. งบประมาณ 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับท้ังหมด 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

รวม(สะสม) 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี ๑ 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี ๒ 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี ๓ 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี ๔ 

๖๔๖,๐๐๐ บาท ๖๐๑,๒๕๗.๕๗ บาท ๕๔๒,๓๑๖.๕๗ บาท ๐ ๕๘,๙๔๑.๐๐ บาท - 

แหลงงบประมาณ   ไดรับจัดสรรจากรัฐ ๖๔๖,๐๐๐ บาท 

๑๒. ปญหา อุปสรรค 

-  

๑๓. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 

จัดทํารายงานสรุปผลการพัฒนาและการใชเครื่องมือทดสอบคัดเลือกนักเรียนระดับอุดมศึกษาวิชาวิทยาศาสตร

และคณิตศาสตรท่ีเนน Science and Math Literacy and Competency 

๑๔. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 

ครูผูสอนหันมาจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมการรูเรื่องทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร เพ่ือใหนักเรียนมีความเขาใจใน

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร สามารถนําไปใชในแงมุมตาง ๆ ของชีวิต โดยไมเนนการทองจําเพียงอยางเดียว 

 

 



๓๘ 

๑. ช่ือหนวยงาน   สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)  

๒. หวงเวลารายงาน     

 ไตรมาสท่ี ๑ :  เดือน   ต.ค. ๖๑   -   ธ.ค. ๖๑  ไตรมาสท่ี ๒ :  เดือน   ม.ค. ๖๒   -   มี.ค. ๖๒     

 ไตรมาสท่ี ๓ :  เดือน   เม.ย. ๖๒  -   มิ.ย. ๖๒  ไตรมาสท่ี ๔ :  เดือน   ก.ค. ๖๒   -   ก.ย. ๖๒     

สถานะโครงการ     ยังไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 

๓. ช่ือโครงการ   บริหารการผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (สควค.) 

๔. ความสอดคลอง (โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ท่ีมีความสอดคลองกับโครงการ) 

๔.๑ ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ   

 ยุทธศาสตรท่ี ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของชาติ 

 ยุทธศาสตรท่ี ๒ การผลิตและพัฒนากําลังคน รวมท้ังงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีสอดคลองกับความตองการ 

ของการพัฒนาประเทศ 

 ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

 ยุทธศาสตรท่ี ๔ การสรางโอกาสทางการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิตอยางท่ัวถึงและเทาเทียม 

 ยุทธศาสตรท่ี ๕ การจัดการศึกษา เพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 ยุทธศาสตรท่ี ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

๔.๒  แผนงานพ้ืนฐาน 

๔.๓  แผนงานยุทธศาสตร 

๔.๔ แผนงานบูรณาการ 

    แผนงานบรูณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและท่ัวถึง 

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

๕. หลักการและเหตุผล  

ดวยคณะกรรมการกําหนดนโยบายการดําเนินงานพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร  

และเทคโนโลยี ในการประชุมครั้งท่ี ๓๔-๒/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  ไดมีมติเห็นชอบในหลักการให

ปรับปรุงและขยายระยะเวลาการดําเนินงานโครงการ สควค. ระยะท่ี ๓ จากเดิม พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๖๑ ไปอีก ๕ ป เปน 

พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๖  โดยขยายกลุมเปาหมายผูรับทุน ปรับรูปแบบการสรรหาและพัฒนาผูรับทุน และปรับรูปแบบการบริหาร

โครงการ โดยการประกันคุณภาพ ซ่ึงแตละปจะดําเนินการใหทุนระดับปริญญาตรีจํานวนปละไมเกิน ๒๐๐ ทุน  เพ่ือสราง

ความเขมแข็งท้ังดานวิชาการ ภาษาอังกฤษ และการปลูกฝงความเปนครู ใหมีความพรอมกอนศึกษาตอในระดับปริญญาโท  

ทุนระดับปริญญาโทจํานวนปละไมเกิน ๒๕๐ ทุน ทุนตอเนื่องเพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพ ณ ตางประเทศ  จํานวนปละไมเกิน ๕๐ ทุน 

และทุนระดับปริญญาเอก เพ่ือสรางครูของครูใหกับมหาวิทยาลัยท่ีเปนศูนยผลิตครูทุนโครงการ สควค. จํานวนปละไมเกิน ๒๐ ทุน 

ดังนั้น  สสวท. จึงไดจัดทําโครงการบริหารการผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

(สควค.) ข้ึน เพ่ือสรรหาบุคคลท่ัวไปเขารับทุนและพัฒนาใหมีศักยภาพสูง สําหรับเปนครูในโรงเรียนท่ีมีการจัดการเรียน

การสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ในสังกัด สพฐ. ซ่ึงจะเปนกําลังสําคัญท่ีจะชวยยกระดับคุณภาพ       

การจัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรในโรงเรียน ชวยแกไขปญหาการขาดแคลนครูในสาขาเฉพาะทาง และสอดรับ



๓๙ 

กับยุทธศาสตรชาติ เรื่อง การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน เปนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู        

ใหมีคุณภาพ และยุทธศาสตรท่ี ๔ “เรงรัด พัฒนา และสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร    

และเทคโนโลยี เพ่ือเปนกําลังในการพัฒนาประเทศดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐” 

นอกจากนี้  ยังเปนการดําเนินงานตอเนื่องจากปงบประมาณ ๒๕๖๑ ในเรื่องการพัฒนาศักยภาพผูรับทุนรุน ๕ และ รุน ๖ 

การพัฒนาศักยภาพครูตอเนื่องหลังสําเร็จการศึกษา และการติดตามผลการปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษาทุนโครงการ สควค. 

ท่ีเขาปฏิบัติงานสอนในโรงเรียน  รวมถึงการสรางเครือขายวิชาการของผูสําเร็จการศึกษาทุนโครงการ สควค. และการติดตาม 

การพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาอยางตอเนื่อง 

๖. วัตถุประสงค 

๖.๑ เพ่ือสรรหาบุคคลท่ีผานเกณฑมาตรฐานการคัดเลือกเขารับทุนโครงการ สควค. 

๖.๒ เพ่ือพัฒนาและสงเสริมศักยภาพผูรับทุนใหมีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนนักเรียน              

      ผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี   

๖.๓ เพ่ือสงเสริมใหบัณฑิต สควค. มีศักยภาพดานการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 

๗. เปาหมาย 

๗.๑ เชิงปริมาณ 

(๑) ผูรับทุนโครงการ สควค. ประเภท Super Premium ๒๐ คน 

(๒) ผูรับทุนโครงการ สควค. ท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพดานการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร

เทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ ๒๗๘ คน 

๗.๒ เชิงคุณภาพ 

(๑) ผูรับทุนโครงการ สควค. ท่ีผานการคัดเลือกมีคุณสมบัติครบตรงตามประกาศ 

(๒) ผูรับทุนโครงการ สควค. มีศักยภาพดานการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี สามารถ

ใชภาษาอังกฤษในการคนควาหาความรูและชวยในการศึกษาได 

๘. ระยะเวลาดําเนินการ   ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

๙. กิจกรรมท่ีดําเนินการภายในโครงการ/กิจกรรม  

๙.๑ การพัฒนาและสงเสริมการผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

๑๐. ผลการดําเนินงาน/ความกาวหนาการดําเนินงาน 

๑๐.๑ เชิงปริมาณ 

ดําเนินการพัฒนาศักยภาพดานการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และภาษาอังกฤษใหแก

ผูรับทุนโครงการ สควค. ประเภท Premium รุน ๕ และรุน ๖ รวมกับศูนยมหาวิทยาลัยในโครงการ สควค. จํานวน ๒๗๘ คน  

๑๐.๒ เชิงคุณภาพ 

- 

๑๐.๓ ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ ๗๔.๐๐ 

 

 



๔๐ 

๑๑. งบประมาณ 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับท้ังหมด 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

รวม (สะสม) 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี ๑ 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี ๒ 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี ๓ 

ผลการใชจายงบประมาณ 

ไตรมาสท่ี ๔ 

๑๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท ๑๐,๔๒๘,๒๓๑.๗๗ บาท ๒,๕๔๔,๙๐๕.๓๖ บาท ๑,๘๖๔,๘๓๐.๖๘ บาท ๖,๐๑๘,๔๙๕.๗๓ บาท - 

แหลงงบประมาณ   ไดรับจัดสรรจากรัฐ ๑๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

๑๒. ปญหา อุปสรรค 

โครงการ สควค. ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖) อยูระหวางเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ 

สงผลใหไมสามารถคัดเลือกผูรับทุนรุนใหมจํานวน ๔๕๐ ทุนได 

๑๓. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 

ดําเนินการคัดเลือกนักเรียนผูมีความสามารถพิเศษเขารับทุนโครงการ สควค. และพัฒนาศักยภาพใหกับผูรับทุน

โครงการ สควค. 

๑๔. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 

ผลิตครูท่ีมีความรูความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร คอมพิวเตอร ในระดับปริญญาโท เพ่ือสอน

วิชาฟสิกส เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร และคอมพิวเตอรใหกับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษและนักเรียนท่ัวไประดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย 



๔๑ 

๑. ช่ือหนวยงาน   สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)  

๒. หวงเวลารายงาน     

 ไตรมาสท่ี ๑ :  เดือน   ต.ค. ๖๑   -   ธ.ค. ๖๑  ไตรมาสท่ี ๒ :  เดือน   ม.ค. ๖๒   -   มี.ค. ๖๒     

 ไตรมาสท่ี ๓ :  เดือน   เม.ย. ๖๒  -   มิ.ย. ๖๒  ไตรมาสท่ี ๔ :  เดือน   ก.ค. ๖๒   -   ก.ย. ๖๒     

สถานะโครงการ     ยังไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 

๓. ช่ือโครงการ   บริหารการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (พสวท.) 

๔. ความสอดคลอง (โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ท่ีมีความสอดคลองกับโครงการ) 

๔.๑ ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ   

 ยุทธศาสตรท่ี ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของชาติ 

 ยุทธศาสตรท่ี ๒ การผลิตและพัฒนากําลังคน รวมท้ังงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีสอดคลองกับความตองการ 

ของการพัฒนาประเทศ 

 ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

 ยุทธศาสตรท่ี ๔ การสรางโอกาสทางการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิตอยางท่ัวถึงและเทาเทียม 

 ยุทธศาสตรท่ี ๕ การจัดการศึกษา เพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 ยุทธศาสตรท่ี ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

๔.๒  แผนงานพ้ืนฐาน 

๔.๓  แผนงานยุทธศาสตร 

๔.๔ แผนงานบูรณาการ 

  แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและท่ัวถึง 

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

๕. หลักการและเหตุผล  

ปจจุบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนเครื่องมือสําคัญท่ีจะนําพาประเทศใหหลุดพนจากกับดักของประเทศท่ีมี

รายไดปานกลาง และทําใหประเทศชาติอยูในภาวะท่ีสามารถพึงพาตนเองไดอยางยั่งยืน สามารถสรางองคความรูและ

นวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจกับนานาชาติได การพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี จึงมีความสําคัญและมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีรัฐตองใหการสนับสนุน โดยเฉพาะกําลังคนดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี จึงมีความสําคัญและมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีรัฐตองใหการสนับสนุน โดยเฉพาะกําลังคนในกลุมผู มี

ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือเปนหัวรถจักรในการฉุดลากการพัฒนาของประเทศท้ังระบบ 

สสวท. เปนหนวยงานหนึ่งท่ีมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีท้ังในรูปแบบการให ทุนการศึกษากับนักเรียนท่ีมีศักยภาพ มีความรัก และสนใจในวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

และการจัดกิจกรรมเสริม เพ่ือพัฒนาสงเสริม และสนับสนุนใหนักเรียนท่ีมีศักยภาพเหลานั้น มีความพรอมท่ีจะเปนนักวิจัย 

นักวิทยาศาสตรท่ีดี มีคุณภาพ มีจิตสาธารณะ เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง หรือชี้นําการเปลี่ยนแปลงในการสรางองคความรู 

รวมถึงผลิตงานวิจัยท่ีมีคุณภาพและเปนประโยชนตอสังคมในวงกวางตอไป เม่ือสําเร็จการศึกษา โดยมีกระบวนการต้ังแต

การสรรหา พัฒนา และสงเสริมศักยภาพตั้งแตเขารับทุนจนสําเร็จการศึกษาอยางครบวงจร 



๔๒ 

๖. วัตถุประสงค 

๖.๑ เพ่ือสรรหาและคัดเลือกบุคคลเขารับทุน พสวท. และเปนฐานกําลังคนดานวิทยาสาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ 

๖.๒ เพ่ือพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษและบุคลากรท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนนักวิจัย นักวิทยาศาสตรท่ีมีคุณภาพ  

      สามารถสรางองคความรูและผลงานท่ีเปนประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ 

๖.๓ เพ่ือใหมีโครงงาน บทความ และผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ มีประโยชนเผยแพรสูสาธารณชน 

๖.๔ เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรในเครือขาย พสวท. ในการพัฒนาและสงเสริมนักเรียนทุน พสวท. 

๗. เปาหมาย 

๗.๑ เชิงปริมาณ 

(๑) ผูรับทุนโครงการ พสวท. ๑๒๐ คน (ระดับมัธยมศึกษา ๔๐ คน และระดับปริญญาตรี ๘๐ คน) 

(๒) ผูรับทุนโครงการ พสวท.. ท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพดานการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร

เทคโนโลยี ๑,๒๐๐ คน 

๗.๒ เชิงคุณภาพ 

(๑) ผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีสามารถสรางสรรคงานวิจัยหรือ

โครงงานท่ีมีคุณภาพและไดรับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ 

๘. ระยะเวลาดําเนินการ   ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

๙. กิจกรรมท่ีดําเนินการภายในโครงการ / กิจกรรม  

๙.๑ การสรรหา พัฒนา และวิจัยเพ่ือสงเสริมศักยภาพผูรับทุน พสวท. และการสรางความเขมแข็งเครือขาย พสวท. 

๑๐. ผลการดําเนินงาน/ความกาวหนาการดําเนินงาน 

๑๐.๑ เชิงปริมาณ 

พัฒนาและสงเสริมศักยภาพนักเรียนทุน พสวท. ๑,๐๖๐ คน ผานกิจกรรมตาง ๆ เชน คายวิทยาศาสตรภาคฤดูรอน 

การประชุมวิชาการตาง ๆ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เปนตน 

๑๐.๒ เชิงคุณภาพ 

นักเรียนทุน พสวท. ท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพ มีความรูความสามารถเพ่ิมข้ึน  

๑๐.๓ ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ ๗๖.๐๐ 

๑๑. งบประมาณ 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับท้ังหมด 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

รวม (สะสม) 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี ๑ 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี ๒ 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี ๓ 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี ๔ 

๕๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท ๔๐,๒๓๕,๓๖๔.๓๒ บาท ๑๘,๓๙๗,๒๗๖.๐๙ บาท ๘,๙๔๔,๒๘๘.๖๙ บาท ๑๒,๘๙๓,๗๙๙.๕๔ บาท - 

แหลงงบประมาณ   ไดรับจัดสรรจากรัฐ ๕๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท 

๑๒. ปญหา อุปสรรค 

-  

๑๓. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 

พัฒนาและสงเสริมศักยภาพนักเรยีนทุน และครูผูสอนนักเรียนทุน พสวท. 

 



๔๓ 

๑๔. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 

ผลิตผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สําหรับศึกษา วิจัย ประดิษฐ คิดคน และเผยแพร

ผลงานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ 



๔๔ 

๑. ช่ือหนวยงาน   สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)  

๒. หวงเวลารายงาน     

 ไตรมาสท่ี ๑ :  เดือน   ต.ค. ๖๑   -   ธ.ค. ๖๑  ไตรมาสท่ี ๒ :  เดือน   ม.ค. ๖๒   -   มี.ค. ๖๒     

 ไตรมาสท่ี ๓ :  เดือน   เม.ย. ๖๒  -   มิ.ย. ๖๒  ไตรมาสท่ี ๔ :  เดือน   ก.ค. ๖๒   -   ก.ย. ๖๒     

สถานะโครงการ     ยังไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 

๓. ช่ือโครงการ   โอลิมปกวิชาการ 

๔. ความสอดคลอง (โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ท่ีมีความสอดคลองกับโครงการ) 

๔.๑ ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ   

 ยุทธศาสตรท่ี ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของชาติ 

 ยุทธศาสตรท่ี ๒ การผลิตและพัฒนากําลังคน รวมท้ังงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีสอดคลองกับความตองการ 

ของการพัฒนาประเทศ 

 ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

 ยุทธศาสตรท่ี ๔ การสรางโอกาสทางการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิตอยางท่ัวถึงและเทาเทียม 

 ยุทธศาสตรท่ี ๕ การจัดการศึกษา เพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 ยุทธศาสตรท่ี ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

๔.๒  แผนงานพ้ืนฐาน 

๔.๓  แผนงานยุทธศาสตร 

๔.๔ แผนงานบูรณาการ 

    แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและท่ัวถึง 

    แผนงานบรูณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ......................................................................................................) 

๕. หลักการและเหตุผล  

ความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนหนึ่งในดัชนีชี้วัดความเจริญของแตละประเทศ ซ่ึงเกิดจาก

ความรูความสามารถของนักวิทยาศาสตรท่ีไดวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีท่ีสรางสรรคและเปนประโยชนตอมนุษยชาติ     

การกระตุนใหเยาวชนของชาติสนใจการเรียนรูทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรอยางจริงจัง จึงเปนข้ันตอนสําคัญท่ีจะนําไปสู

การสรางนักวิทยาศาสตร ผูเปนทรัพยากรบุคคลท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศ ดังนั้นจึงไดจัดใหมีโครงการ

จัดสงผูแทนประเทศไทยไปแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ ซ่ึงเริ่มดําเนินการตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๓๒ 

และเปนโครงการท่ีชวยสงเสริมการสรางบรรยากาศการเรียนการสอนคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรไดอยางกวางขวาง    

อีกท้ังยังเปนสวนหนึ่งในการผลักดันใหเยาวชนไทยท่ีมีความตั้งใจศึกษาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ไดมีโอกาสแสดง

ความสามารถเต็มตามศักยภาพของตนเอง นอกจากนี้ ผูแทนประเทศท่ีไปเขารวมแขงขันยังมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ

กับผูแทนจากประเทศตาง ๆ ท่ัวโลก คณะอาจารยไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนการจัดหลักสูตรและเนื้อหาการสอนวิชาคณิตศาสตร 

วิทยาศาสตรในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยนานาประเทศ อันจะเปนการสรางความสัมพันธท่ีดีอยางตอเนื่องถึงอนาคต 

ดังนั้น ผูแทนประเทศไทยท่ีเขารวมการแขงขัน รวมถึงนักเรียนท่ีผานกิจกรรมการเรียนการสอนในคายโอลิมปก ณ สสวท. 

จะไดรับโอกาสในการเรียนรูท้ังภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และประสบการณเขารวมแขงขันทางวิชาการในเวทีระดับโลก    



๔๕ 

และจะเปนกําลังสําคัญสําหรับโรงเรียน ครู อาจารย และเพ่ือนนักเรียนดวยกัน รวมท้ังสามารถสอนเพ่ือนในสถานศึกษา

ของตน ใหมีความรูความสามารถดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีไดอีกดวย 

๖. วัตถุประสงค 

๖.๑ เพ่ือกระตุนใหเกิดบรรยากาศทางวิชาการ อันจะสงเสริมการเรียนการสอนคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ใหเปนท่ี 

      สนใจของเยาวชน ซ่ึงจะนําไปสูการปรับปรุงระบบการเรียนการสอน ตลอดจนการวัดผลใหเหมาะสมและมีมาตรฐาน  

      เทียบเทากับประเทศท่ีพัฒนาแลว 

๖.๒ เพ่ือสงเสริมและเปดโอกาสใหเยาวชนไดแสดงความสามารถดานวิชาการและพัฒนาภูมิปญญาของตนใหสูงยิ่ง ๆ ข้ึน  

      โดยการเขารวมแขงขันกับเยาวชนท่ีมีความสามารถจากนานาชาติ 

๖.๓ เพ่ือสงเสริมและสรางสัมพันธไมตรี ความเขาใจ พรอมกับแลกเปลี่ยนประสบการณ ความรู ความคิดเห็นระหวาง 

      ครูและนักเรียนไทยกับครูและนักเรียนจากนานาชาติ 

๗. เปาหมาย 

๗.๑ เชิงปริมาณ 

(๑) นักเรียนเขาอบรมวิชาการของ สสวท. ไมนอยกวา ๒๐๐ คน 

(๒) ผูแทนประเทศไทยเขารวมแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ ๓๕ คน (คณิตศาสตร ๖ คน 

คอมพิวเตอร ๔ คน เคมี ๔ คน ชีววิทยา ๔ คน ฟสิกส ๘ คน วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ ๔ คน และดารา

ศาสตรและฟสิกสดาราศาสตร ๕ คน) 

(๓) นักเรียนเขารวมกิจกรรมจิตอาสานักเรียนทุนโอลิมปกวิชาการฯ ๑๐๐ คน 

(๔) ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากศูนยโรงเรียนโอลิมปกวิชาการ คาย ๑ สอวน. เขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ

สําหรับครูผูสอนวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ๒๐๐ คน 

๗.๒ เชิงคุณภาพ 

(๑) นักเรียนท่ีมีความตั้งใจและสนใจศึกษาดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีมากข้ึน 

(๒) นักเรียนท่ีไดรับคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทยมีศักยภาพทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี   

ตามมาตรฐานสากล 

(๓) ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีผานการอบรมและสามารถจัดการเรียนการสอนสําหรบันักเรียนท่ีมีความสามารถ

พิเศษทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนามาตรฐานการศึกษาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

ใหไดระดับมาตรฐานสากล 

(๔) นักเรียนโอลิมปกไดรับแรงบันดาลใจใหสนใจและรักอาชีพในดานวิทยาศาสตรเพ่ิมมากข้ึน 

๘. ระยะเวลาดําเนินการ   ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

๙. กิจกรรมท่ีดําเนินการภายในโครงการ / กิจกรรม  

๙.๑ การพัฒนานักเรียนและจัดสงผูแทนประเทศไทยไปแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ 

 

 

 



๔๖ 

๑๐. ผลการดําเนินงาน/ความกาวหนาการดําเนินงาน 

๑๐.๑ เชิงปริมาณ 

อบรมนักเรียนในโครงการจัดสงผูแทนประเทศไทยไปแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ 

ประจําป ๒๕๖๒ และคัดเลือกผูแทนประเทศไทยไปแขงขันคณิตศาสตร คอมพิวเตอร เคมี ชีววิทยา ฟสิกส จํานวน ๒๓ คน 

ไปแขงขัน ณ ประเทศตาง ๆ และจัดงานเลี้ยงสงคณะผูแทนประเทศไทยไปแขงขันคณิตศาสตร คอมพิวเตอร เคมี ชีววิทยา 

ฟสิกส วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ ดาราศาสตรและฟสิกสดาราศาสตร และภูมิศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ ประจําป 

พ.ศ. ๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒   

๑๐.๒ เชิงคุณภาพ 

- 

๑๐.๓ ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ ๖๖.๐๐ 

๑๑. งบประมาณ 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับท้ังหมด 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

รวม (สะสม) 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี ๑ 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี ๒ 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี ๓ 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี ๔ 

๑๗,๓๘๖,๐๐๐ บาท ๑๓,๗๕๖,๒๐๘.๙๔ บาท ๒,๕๘๑,๗๒๖.๗๓ บาท ๒,๖๗๐,๙๘๓.๒๕ บาท ๘,๕๐๓,๔๙๘.๙๖ บาท - 

แหลงงบประมาณ      ไดรับจัดสรรจากรัฐ ๑๗,๓๘๖,๐๐๐ บาท 

๑๒. ปญหา อุปสรรค 

-  

๑๓. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 

จัดกิจกรรมจิตอาสานักเรียนทุนโอลิมปกวิชาการฯ 

๑๔. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 

เกิดบรรยากาศทางวิชาการ อันจะสงเสริมการเรียนการสอนคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ใหเปนท่ีสนใจของ

เยาวชน ซ่ึงจะนําไปสูการปรับปรุงระบบการเรียนการสอน ตลอดจนการวัดผลใหเหมาะสมและมีมาตรฐานเทียบเทากับ

ประเทศท่ีพัฒนาแลว 



๔๗ 

๑. ช่ือหนวยงาน   สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)  

๒. หวงเวลารายงาน     

 ไตรมาสท่ี ๑ :  เดือน   ต.ค. ๖๑   -   ธ.ค. ๖๑  ไตรมาสท่ี ๒ :  เดือน   ม.ค. ๖๒   -   มี.ค. ๖๒     

 ไตรมาสท่ี ๓ :  เดือน   เม.ย. ๖๒  -   มิ.ย. ๖๒  ไตรมาสท่ี ๔ :  เดือน   ก.ค. ๖๒   -   ก.ย. ๖๒     

สถานะโครงการ     ยังไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 

๓. ช่ือโครงการ   พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 

๔. ความสอดคลอง (โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ท่ีมีความสอดคลองกับโครงการ) 

๔.๑ ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ   

 ยุทธศาสตรท่ี ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของชาติ 

 ยุทธศาสตรท่ี ๒ การผลิตและพัฒนากําลังคน รวมท้ังงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีสอดคลองกับความตองการ 

ของการพัฒนาประเทศ 

 ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

 ยุทธศาสตรท่ี ๔ การสรางโอกาสทางการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิตอยางท่ัวถึงและเทาเทียม 

 ยุทธศาสตรท่ี ๕ การจัดการศึกษา เพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 ยุทธศาสตรท่ี ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

๔.๒  แผนงานพ้ืนฐาน 

๔.๓  แผนงานยุทธศาสตร 

๔.๔ แผนงานบูรณาการ 

    แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและท่ัวถึง 

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

๕. หลักการและเหตุผล  

กําลังคนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีเปนสิ่งบงบอกถึงระดับความเจริญของประเทศ การคนหา

และพัฒนาเด็กและเยาวชนผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรใหเต็มตามศักยภาพของแตละบุคคล

ควบคูไปกับการพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีจะทําใหประเทศไทยไดกลุมผูนําทางความคิด 

ในการพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีท่ีเปนประโยชนตอประเทศชาติในเวลาท่ีรวดเร็ว รวมท้ังเปนการกระตุนใหเด็กและ

เยาวชนท่ัวไปเขาใจและเห็นความสําคัญของการคิดคน ประยุกต และพัฒนาองคความรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

และเทคโนโลยีอยางชัดเจน อันเปนผลใหเด็กและเยาวชนท่ัวไปเกิดจินตนาการท่ีสามารถสานตอการพัฒนาในดานดังกลาว

ออกไปอีกระดับหนึ่ง ซ่ึงจะทําใหประเทศไทยมีโอกาสและแนวทางกาวสูความเปนเลิศเทียบเทาระดับสากลไดในอนาคต 

๖. วัตถุประสงค 

๖.๑ เพ่ือสรรหาผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

๖.๒ เพ่ือสงเสริมนักเรียนผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรได 

๖.๓ เพ่ือสรางบรรยากาศใหนักเรียนสนใจการเรียนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมากข้ึน 

   



๔๘ 

๖.๔ เพ่ือพัฒนาและขยายผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร สําหรับนักเรียนผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร 

      และคณิตศาสตร 

๗. เปาหมาย 

๗.๑ เชิงปริมาณ 

(๑) นักเรียนไดรับการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ๔,๐๐๐ คน 

(๒) ครูผูสอนนักเรียนท่ีมีอัจฉริยภาพดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ๑๒๐ คน 

(๓) โรงเรียนศูนยพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร สามารถพัฒนานักเรียนท่ีมีอัจฉริยภาพทาง

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรตามเกณฑมาตรฐานสากล ๓๐ แหง 

๗.๒ เชิงคุณภาพ 

(๑) นักเรียนท่ีไดรับการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานสากล 

(๒) ครูสามารถจัดการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนท่ีมีอัจฉริยภาพดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ตามเกณฑ

มาตรฐานสากล 

(๓) โรงเรียนศูนยพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรท่ีเปนท่ีซ่ึงสามารถพัฒนานักเรียนท่ีมี

อัจฉริยภาพทางวิทยาสาสตรและคณิตศาสตรตามเกณฑมาตรฐานสากล 

๘. ระยะเวลาดําเนินการ   ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

๙. กิจกรรมท่ีดําเนินการภายในโครงการ / กิจกรรม  

๙.๑ การพัฒนาและขยายผลอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร สําหรับเยาวชน 

๑๐. ผลการดําเนินงาน/ความกาวหนาการดําเนินงาน 

๑๐.๑ เชิงปริมาณ 

จัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรใหแกนักเรียนท่ีไดรับเหรียญรางวัลโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ    

ทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ ณ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

(สวทช.) และองคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพวช.)  

๑๐.๒ เชิงคุณภาพ 

นักเรียนไดรบัการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

๑๐.๓ ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ ๗๕.๐๐ 

๑๑. งบประมาณ 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับท้ังหมด 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

รวม (สะสม) 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี ๑ 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี ๒ 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี ๓ 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี ๔ 

๒๗,๔๗๐,๐๐๐ บาท ๒๖,๐๙๔,๔๗๐.๕๑ บาท ๑๐,๗๗๘,๒๖๐.๕๑ บาท ๓,๗๑๘,๑๕๗.๒๙ บาท ๑๑,๕๙๘,๐๕๒.๗๑ บาท - 

แหลงงบประมาณ         ไดรับจัดสรรจากรัฐ ๒๗,๔๗๐,๐๐๐ บาท 

๑๒. ปญหา อุปสรรค 

-  

 

 



๔๙ 

๑๓. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 

เตรียมการคัดเลือกนักเรียนเขาโครงการฯ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ 

๑๔. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 

เยาวชนผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ตามเกณฑของ สสวท. มีจํานวน

เพ่ิมข้ึน 

 



๕๐ 

๑. ช่ือหนวยงาน   สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)  

๒. หวงเวลารายงาน     

 ไตรมาสท่ี ๑ :  เดือน   ต.ค. ๖๑   -   ธ.ค. ๖๑  ไตรมาสท่ี ๒ :  เดือน   ม.ค. ๖๒   -   มี.ค. ๖๒     

 ไตรมาสท่ี ๓ :  เดือน   เม.ย. ๖๒  -   มิ.ย. ๖๒  ไตรมาสท่ี ๔ :  เดือน   ก.ค. ๖๒   -   ก.ย. ๖๒     

สถานะโครงการ     ยังไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 

๓. ช่ือโครงการ   ขยายฐานการพัฒนาผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสูแผนการพัฒนากําลังคน

ตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐ 

๔. ความสอดคลอง (โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ท่ีมีความสอดคลองกับโครงการ) 

๔.๑ ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ   

 ยุทธศาสตรท่ี ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของชาติ 

 ยุทธศาสตรท่ี ๒ การผลิตและพัฒนากําลังคน รวมท้ังงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีสอดคลองกับความตองการ 

ของการพัฒนาประเทศ 

 ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

 ยุทธศาสตรท่ี ๔ การสรางโอกาสทางการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิตอยางท่ัวถึงและเทาเทียม 

 ยุทธศาสตรท่ี ๕ การจัดการศึกษา เพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 ยุทธศาสตรท่ี ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

๔.๒  แผนงานพ้ืนฐาน 

๔.๓  แผนงานยุทธศาสตร 

๔.๔ แผนงานบูรณาการ 

    แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและท่ัวถึง 

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

๕. หลักการและเหตุผล  

การดําเนินงานของทุนพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) 

ถือวาเปนตนแบบของการพัฒนาผูมีความสามารถพิเศษ การขยายผลจึงเปนสิ่งสําคัญท่ีจะทําใหศักยภาพของผูมีความสามารถ

พิเศษทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดมีโอกาสเบงบานอยางท่ัวถึง รวมถึงครูผูสอนนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ

ของประเทศไทยไดมีโอกาสพัฒนาความรูความสามารถ สามารถสอนนักเรียนผูมีความสามารถพิเศษใหมีท้ังความสามารถ

ทางวิชาการ และทักษะการคิด การขยายฐานผูมีความสามารถพิเศษเปนสิ่งจําเปนในการสรางฐานกําลังคนสําหรับการ

พัฒนาประเทศ 

๖. วัตถุประสงค 

๖.๑ เพ่ือกระตุนและสงเสริมใหเกิดเวทีการแขงขันทางวิชาการและการนําเสนอผลงาน พรอมท้ังเวทีทางวิชาการ

ภายในประเทศใหนักเรียนไดแสดงศักยภาพอยางเต็มความสามารถทุกระดับ  

๖.๒ เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษใหไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ  



๕๑ 

๖.๓ เพ่ือพัฒนาและสงเสริมศักยภาพบุคลากรในสถานศึกษา ใหสามารถจัดหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนสําหรับ

ผูมีความสามารถพิเศษตั้งแตระดับมัธยมศึกษาตอนตน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอยางเปนระบบ  

๖.๔ เพ่ือพัฒนานักเรียนท่ีมีศักยภาพสูง ใหเกิดการสงตอเนื่องอยางเปนระบบ ตั้งแตระดับมัธยมศึกษาตอนตน          

สูแผนพัฒนากําลังคนของประเทศในอนาคต  

๖.๕ เพ่ือขยายฐานการพัฒนาผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใหครอบคลุมกลุมเปาหมายยิ่งข้ึน 

๗. เปาหมาย 

๗.๑ เชิงปริมาณ 

(๑) นักเรียนท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพและสงเสริมเขารวมกิจกรรมทางวิชาการในเวทีนานาชาติและเทียบ

มาตรฐานนานาชาติ ท้ังในประเทศและตางประเทศ ไมนอยกวา ๓๐๐ คน 

(๒) ผูบริหารและครูผูสอนในสถานศึกษาท่ีจัดทําหองเรียนพิเศษ เขารับการอบรมไมนอยกวา ๒๐๐ คน 

๗.๒ เชิงคุณภาพ 

(๑) ผูบริหารและครูผูสอนในสถานศึกษาท่ีจัดทําหองเรียนพิเศษฯ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน 

(๒) นักเรียนในโครงการท่ีไดรับการสงเสริมมีศักยภาพเทียบมาตรฐานสากล 

๘. ระยะเวลาดําเนินการ   ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

๙. กิจกรรมท่ีดําเนินการภายในโครงการ/กิจกรรม  

๙.๑ การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนผูมีความสามารถพิเศษ และครูผูสอนนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ   

      ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีของประเทศไทย 

๙.๒ การเสริมศักยภาพวิชาการของ สสวท. เพ่ือยกระดับการศึกษาดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 

๑๐. ผลการดําเนินงาน/ความกาวหนาการดําเนินงาน 

๑๐.๑ เชิงปริมาณ 

สสวท. รวมกับสมาคมนักเรียนทุนโครงการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

(สทวท.) สงคณะผูแทนและนักเรียนไทยเขารวมแขงขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ในการประชุมนานาชาติสําหรับ

นักวิทยาศาสตรรุนเยาว ครั้งท่ี ๒๖ (International Conference of Young Scientists: ICYS 2019) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร 

ประเทศมาเลเซีย โดยผูแทนประเทศไทยไดรับรางวัลจํานวน ๕ รางวัล 

๑๐.๒ เชิงคุณภาพ 

นักเรียนในโครงการท่ีไดรับการสงเสริมมีศักยภาพ 

๑๐.๓ ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ ๗๕.๕๐ 

๑๑. งบประมาณ 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับท้ังหมด 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

รวม (สะสม) 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี ๑ 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี ๒ 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี ๓ 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี ๔ 

๑๙,๗๑๘,๖๐๐ บาท ๑๖,๔๑๗,๐๙๓.๒๗ บาท ๒,๔๑๐,๒๔๓.๑๕ บาท ๒,๒๗๒,๐๔๔.๐๕ บาท ๑๑,๗๓๔,๘๐๖.๐๗ บาท - 

แหลงงบประมาณ ไดรับจัดสรรจากรัฐ ๑๑,๒๕๘,๖๐๐ บาท และเงินกองทุนสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๘,๔๖๐,๐๐๐ บาท 

 



๕๒ 

๑๒. ปญหา อุปสรรค 

-  

๑๓. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 

สงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีของ

ประเทศไทย 

๑๔. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 

ขยายฐานผูมีความสามารถพิเศษเปนสิ่งจําเปนในการสรางฐานกําลังคนสําหรับการพัฒนาประเทศ 



๕๓ 

๑. ช่ือหนวยงาน   สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)  

๒. หวงเวลารายงาน     

 ไตรมาสท่ี ๑ :  เดือน   ต.ค. ๖๑   -   ธ.ค. ๖๑  ไตรมาสท่ี ๒ :  เดือน   ม.ค. ๖๒   -   มี.ค. ๖๒     

 ไตรมาสท่ี ๓ :  เดือน   เม.ย. ๖๒  -   มิ.ย. ๖๒  ไตรมาสท่ี ๔ :  เดือน   ก.ค. ๖๒   -   ก.ย. ๖๒     

สถานะโครงการ     ยังไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 

๓. ช่ือโครงการ   ทุนสนับสนุนการศึกษานักเรียน นักศึกษาและครู เพ่ือพัฒนาใหเปนผูมีความสามารถพิเศษดาน

วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี และตอบสนองตอความตองการของประเทศและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

๔. ความสอดคลอง (โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ท่ีมีความสอดคลองกับโครงการ) 

๔.๑ ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ   

 ยุทธศาสตรท่ี ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของชาติ 

 ยุทธศาสตรท่ี ๒ การผลิตและพัฒนากําลังคน รวมท้ังงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีสอดคลองกับความตองการ 

ของการพัฒนาประเทศ 

 ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

 ยุทธศาสตรท่ี ๔ การสรางโอกาสทางการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิตอยางท่ัวถึงและเทาเทียม 

 ยุทธศาสตรท่ี ๕ การจัดการศึกษา เพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 ยุทธศาสตรท่ี ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

๔.๒  แผนงานพ้ืนฐาน 

๔.๓  แผนงานยุทธศาสตร 

๔.๔ แผนงานบูรณาการ 

    แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและท่ัวถึง 

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

๕. หลักการและเหตุผล  

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนพ้ืนฐานของการพัฒนาและเปนปจจัยสําคัญในกระบวนการพัฒนาประเทศ ผนวกกับ

การปรับเปลี่ยนกลยุทธของรัฐบาล โดยมุงเนนให “คน” เปนศูนยกลางของการพัฒนา ซ่ึงเปนชวงเวลาท่ีประเทศไทยอยูใน

ภาวะขาดแคลนบุคลากรทางวิทยาศาสตร นักวิทยาศาสตร/นักวิจัยเปนจํานวนมาก ดังนั้นภาระในการสรางนักวิทยาศาสตร/

นักวิจัย ท้ังดานปริมาณและคุณภาพ จึงเปนความจําเปนและเปนความตองการของประเทศ ซ่ึงรัฐบาลไดเล็งเห็นความสําคัญ

ดังกลาวและไดสนับสนุนใหสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ดําเนินโครงการพัฒนาและสงเสริม   

ผูมีความสามารถพิเศษทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (พสวท.) ตามมติคณะรัฐมนตรี วันท่ี ๖ มีนาคม ๒๕๒๗  ซ่ึง

โครงการ พสวท. มีเปาหมายมุงเนนการผลิตนักวิทยาศาสตรและนักวิจัยท่ีมีศักยภาพสูง มีความรูความสามารถพิเศษทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือสนองความตองการเรงดวนของประเทศ สําหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ในสาขาท่ีเปนความตองการของประเทศและสาขาท่ีขาดแคลน ซ่ึงจะเปนกําลังของประเทศและในการศึกษาวิจัยการประดิษฐ

คิดคนผลงานทางวิทยาศาสตร  ตลอดจนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจะสงผลถึงการเสริมสรางศักยภาพในการแขงขัน

ของประเทศในเวทีโลก ประกอบกับ โครงการโอลิมปกวิชาการ อยูในความรับผิดชอบของ สสวท. โดยในปงบประมาณ ๒๕๔๔ 



๕๔ 

เปนตนมา รัฐบาลไดจัดสรรงบประมาณใหเปนทุนการศึกษาแกผูแทนประเทศไทยทุกคน เพ่ือไปศึกษาตอตางประเทศใน

สาขาวิชาท่ีเปนผูแทนประเทศไทย ตั้งแตระดับปริญญาตรีถึงระดับหลังปริญญาเอก และในป พ.ศ. ๒๕๕๓ พระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๙ ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตชื่อทุนการศึกษาผูแทนประเทศไทยวา “ทุนโอลิมปกวิชาการ 

สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร” ตั้งแตวันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๕๓ เปนตนมา 

สําหรับการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหไดรับการพัฒนาอยางเต็มตาม

ศักยภาพ จําเปนตอง มีครูท่ีมีความรู ความสามารถสูง เพ่ือสอนผูมีความสามารถพิเศษเหลานี้ในโครงการตางๆ ท่ัวประเทศ 

อาทิ เชน โครงการ พสวท. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย โครงการหองเรียน

พิเศษวิทยาศาสตร เปนตน สสวท. จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมการผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร (สควค.) เพ่ือผลิตครูสอนวิชาฟสิกส เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร และคอมพิวเตอร ท่ีมีความรู ความสามารถสูง 

เปนผูนําทางวิชาการของโรงเรียน เปนกําลังสําคัญในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนในสาขาวิชาดังกลาว 

และเปนสวนหนึ่งของการแกปญหา การขาดแคลนครูสอนวิชาฟสิกส เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตรและคอมพิวเตอร ท้ังใน

ดานคุณภาพและปริมาณนักเรียน นักศึกษาและครู เปนทรัพยากรหลักดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี       

ท่ีสามารถจะขับเคลื่อนประเทศไปสูความกาวหนาในดานดังกลาว  การใหทุนสนับสนุนการศึกษาเพ่ือตอบสนองตอความ

ตองการของประเทศและหนวยงานท่ีเก่ียวของ จึงมีบทบาทท่ีสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศ เพราะการศึกษาคือ 

รากฐานของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ซ่ึงจะนําพาประเทศไปสูความเจริญกาวหนาทัดเทียมนานาชาติ  

สสวท. จึงดําเนินการใหทุนสนับสนุนการศึกษาแกนกัเรียนและนักศึกษา จํานวน ๓ ประเภท คือ ทุนโครงการ พสวท. 

ทุนโครงการโอลิมปกวิชาการ และทุนโครงการ สควค. โดยเนนการสรรหาผูมีศักยภาพเขารวมโครงการ เพ่ือพัฒนาใหเปน

ทรัพยากรบุคคลท่ีมีคาของประเทศในดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี เพ่ือศึกษาตอเนื่องอยางเต็มตามศักยภาพ 

เปนรายบุคคล และสูอาชีพเปนนักวิทยาศาสตร เปนนักวิจัย และครูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ซ่ึงเปนสาขา

สําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศตอไป 

๖. วัตถุประสงค 

๖.๑ เพ่ือสงเสริม สนับสนุนทุนการศึกษา สําหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาโครงการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถ 

      พิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (พสวท.) 

๖.๒  เพ่ือสงเสริม สนับสนุนทุนการศึกษา สําหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาโครงการโอลิมปกวิชาการ  

๖.๓  เพ่ือสงเสริม สนับสนุนทุนการศึกษา สําหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา โครงการผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษทาง 

      วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (สควค.) 

๗. เปาหมาย 

๗.๑ เชิงปริมาณ 

(๑) ผูรับทุนพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี (พสวท.) ๑,๘๐๔ คน 

(๒) ผูรับทุนโอลิมปกวิชาการสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 

สําหรับผูแทนประเทศไทยท่ีเขารวมการแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ ๒๕๐ คน 

(๓) ผูรับทุนสงเสริมการผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร (สควค.) ๓๒๕ คน 

 



๕๕ 

๗.๒ เชิงคุณภาพ 

(๑) ผูรับทุนการศึกษาไดรับการพัฒนาและสงเสริมอยางเต็มตามศักยภาพ สามารถสําเร็จการศึกษาไดตามกําหนด 

๘. ระยะเวลาดําเนินการ   ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

๙. กิจกรรมท่ีดําเนินการภายในโครงการ / กิจกรรม  

๙.๑ ทุนการศึกษาสําหรับนักเรยีน นักศึกษา และครู เพ่ือพัฒนาใหเปนผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

       และเทคโนโลย ี

๑๐. ผลการดําเนินงาน/ความกาวหนาการดําเนินงาน 

๑๐.๑ เชิงปริมาณ 

สนับสนุนทุนการศึกษาใหผู มีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ๓๑ คน 

ประกอบดวย 

(๑) ทุนพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ๒๗ คน    

(๒) ทุนโอลิมปกวิชาการสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร             

(ทุนโอลิมปกวิชาการ) ๔ คน 

๑๐.๒ เชิงคุณภาพ 

ผูรับทุนการศึกษาไดรับการพัฒนาและสงเสริมอยางเต็มตามศักยภาพ 

๑๐.๓ ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ ๗๔.๐๐ 

๑๑. งบประมาณ 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับท้ังหมด 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

รวม (สะสม) 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี ๑ 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี ๒ 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี ๓ 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี ๔ 

๙๓๑,๐๓๕,๖๐๐ บาท ๖๗๓,๕๑๗,๕๙๕.๗๘ บาท ๕๒๒,๗๑๖,๖๗๐.๑๔ บาท ๙๔,๓๗๔,๒๗๔.๕๐ บาท ๕๖,๔๒๖,๖๕๑.๑๔ บาท - 

แหลงงบประมาณ   ไดรับจดัสรรจากรฐั ๕๑๙,๕๙๑,๙๐๐ บาท และเงินกองทุนสงเสรมิการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๔๑๑,๔๔๓,๗๐๐ บาท 

๑๒. ปญหา อุปสรรค 

- 

๑๓. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 

สนับสนุนทุนการศึกษาใหผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลย ี

๑๔. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 

สรางนักวิทยาศาสตร นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ซ่ึงเปนทรัพยากรท่ีสําคัญอยางยิ่ง

ตอการพัฒนาประเทศ 



๕๖ 

๑. ช่ือหนวยงาน   สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)  

๒. หวงเวลารายงาน     

 ไตรมาสท่ี ๑ :  เดือน   ต.ค. ๖๑   -   ธ.ค. ๖๑  ไตรมาสท่ี ๒ :  เดือน   ม.ค. ๖๒   -   มี.ค. ๖๒     

 ไตรมาสท่ี ๓ :  เดือน   เม.ย. ๖๒  -   มิ.ย. ๖๒  ไตรมาสท่ี ๔ :  เดือน   ก.ค. ๖๒   -   ก.ย. ๖๒     

สถานะโครงการ     ยังไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 

๓. ช่ือโครงการ   ประชาสัมพันธเชิงรุกเพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจในการทํางานของ สสวท. และสรางความตระหนักรู

ทางดานวิทยาศาสตร 

๔. ความสอดคลอง (โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ท่ีมีความสอดคลองกับโครงการ) 

๔.๑ ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ   

 ยุทธศาสตรท่ี ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของชาติ 

 ยุทธศาสตรท่ี ๒ การผลิตและพัฒนากําลังคน รวมท้ังงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีสอดคลองกับความตองการ 

ของการพัฒนาประเทศ 

 ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

 ยุทธศาสตรท่ี ๔ การสรางโอกาสทางการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิตอยางท่ัวถึงและเทาเทียม 

 ยุทธศาสตรท่ี ๕ การจัดการศึกษา เพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 ยุทธศาสตรท่ี ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

๔.๒  แผนงานพ้ืนฐาน 

๔.๓  แผนงานยุทธศาสตร 

๔.๔ แผนงานบูรณาการ 

    แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและท่ัวถึง 

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

๕. หลักการและเหตุผล  

สสวท. เปนองคกรหลักในการวิจัย พัฒนาหลักสูตร สื่อการเรียนรู การประเมิน การพัฒนาครู และสงเสรมิการพัฒนา

ผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ซ่ึงการดําเนินงานของ สสวท. ความสําคัญตอการ

ผลักดันประเทศไทยเขาสูการเปนประเทศท่ีสรางฐานรายไดจากนวัตกรรมเปนอยางสูง ดังนั้นจึงเปนความจําเปนท่ี สสวท. 

จะเปนท่ียอมรับในการเปนผูนําดานการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ตอท้ังผูท่ีใชผลผลิตของ สสวท. 

และประชาชนในวงกวาง เพ่ือสรางความตระหนักรูเก่ียวกับผลงาน ผลผลิตตางๆ ของ สสวท. รวมท้ังกิจกรรมตาง ๆ ท่ี สสวท. 

ไดวิจัยและพัฒนาข้ึน และสรางผลกระทบเชิงบวกดานการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีตอเยาวชน

ใหเกิดความสนใจ ใฝรู และตระหนักถึงความสําคัญตอการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี รวมท้ัง

การสรางความผูกพันแบรนดของ สสวท. ของผูรับสื่อ ใหคุนชินกับผลิตภัณฑ บริการและองคความรูท่ี สสวท. มีอยู 

๖. วัตถุประสงค 

๖.๑  เพ่ือสรางแรงจูงใจใหเกิดความตระหนักรูในกระบวนการเรียนการสอนทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลย ี

      ผานกิจกรรมในรูปแบบภาพยนตรวิทยาศาสตรและนิทรรศการ  



๕๗ 

๖.๒  เพ่ือจัดทํานิตยสารในรูปแบบสิ่งพิมพและดิจิทัลเผยแพร สงเสริมความรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 

       ใหแกครู อาจารย นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาและผูสนใจท่ัวไป 

๖.๓ เพ่ือสงเสริมภาพลักษณท่ีดีของ สสวท. ในการเปนผูนําการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี  

      ในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน 

๖.๔  เพ่ือการเขาถึงกลุมเปาหมายของ สสวท. ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และประชาชนท่ัวไปในการสราง 

      การตระหนักรูถึงผลงานในดานตาง ๆ ของ สสวท. อยางท่ัวถึง 

๖.๕ เพ่ือการเขาถึงกลุมเปาหมายของ สสวท. ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และประชาชนท่ัวไปในดาน 

      ขอมูลขาวสารและกิจกรรมตาง ๆ ของ สสวท. อยางถูกตองและท่ัวถึง    

๖.๖  สรางความผูกพันกับแบรนด ผลิตภัณฑ บริการ และองคความรูตางๆ ของ สสวท. (Brand engagement)  

๖.๗ เพ่ือสรางภาพลักษณท่ีดีของ สสวท. และสรางเสริมเครือขายความรวมมือท้ังจากภาครัฐ ภาคเอกชนภายในประเทศ  

      และนานาชาติในการสงเสริมการดําเนินงานของ สสวท. 

๗. เปาหมาย 

๗.๑ เชิงปริมาณ 

(๑) สื่อประชาสัมพันธในการสงเสริมภาพลักษณ สสวท. ในการเปนผูนําดานการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ๑,๕๐๐ ชิ้น 

(๒) ผูเขาชมงานเทศกาลภาพยนตรวิทยาศาสตรเพ่ือการเรียนรู ครั้งท่ี ๑๔ จํานวน ๒๘๐,๐๐๐ คน 

(๓) ผูเขารวมกิจกรรมในรูปแบบนิทรรศการเผยแพรผลงานของ สสวท. ๓๖,๕๐๐ คน 

๗.๒ เชิงคุณภาพ 

(๑) การตระหนักรูเก่ียวกับความสําคัญของการเรียนการสอนวิทยาศาสตรท้ังในและนอกโรงเรียนสูงมากข้ึน  

(๒) เยาวชนไทยตระหนักและเห็นคุณคาของการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี และสามารถ

นําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

๘. ระยะเวลาดําเนินการ   ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

๙. กิจกรรมท่ีดําเนินการภายในโครงการ / กิจกรรม  

๙.๑ การสงเสริมภาพลักษณ สสวท. ในการเปนผูนําดานการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี  

๙.๒ การสรางความตระหนักและเผยแพรผลงานของ สสวท. 

๑๐. ผลการดําเนินงาน/ความกาวหนาการดําเนินงาน 

๑๐.๑ เชิงปริมาณ 

ดําเนินการจัดทําสื่อประชาสัมพันธเพ่ือเปนการสงเสริมภาพลักษณ สสวท. ในการเปนผูนําดานการเรียนการสอน

วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยกีวา ๗๗๐ ชิ้น 

๑๐.๒ เชิงคุณภาพ 

ผลงานของ สสวท. ไดรับการเผยแพรและเขาถึงประชาชนท่ัวไป 

๑๐.๓ ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ ๗๗.๐๐ 

 



๕๘ 

๑๑. งบประมาณ 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับท้ังหมด 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

รวม (สะสม) 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี ๑ 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี ๒ 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี ๓ 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี ๔ 

๑๗,๒๙๗,๓๐๐ บาท ๙,๙๙๙,๐๗๔.๗๖ บาท ๗,๑๔๕,๓๕๔.๔๑ บาท ๑,๒๒๐,๐๓๔.๙๒ บาท ๑,๖๓๓,๖๘๕.๔๓ บาท - 

แหลงงบประมาณ   ไดรับจัดสรรจากรัฐ ๑๗,๐๙๗,๓๐๐ บาท และเงินกองทุนสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

๑๒. ปญหา อุปสรรค 

-  

๑๓. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 

ดําเนินการสงเสริมภาพลักษณ สสวท. ในการเปนผูนําดานการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี

และสรางความตระหนักและเผยแพรผลงานของ สสวท. ใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

๑๔. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 

เยาวชนเกิดความสนใจใฝรู และตระหนักถึงความสําคัญตอการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ

เทคโนโลย ี



๕๙ 

๑. ช่ือหนวยงาน   สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)  

๒. หวงเวลารายงาน     

 ไตรมาสท่ี ๑ :  เดือน   ต.ค. ๖๑   -   ธ.ค. ๖๑  ไตรมาสท่ี ๒ :  เดือน   ม.ค. ๖๒   -   มี.ค. ๖๒     

 ไตรมาสท่ี ๓ :  เดือน   เม.ย. ๖๒  -   มิ.ย. ๖๒  ไตรมาสท่ี ๔ :  เดือน   ก.ค. ๖๒   -   ก.ย. ๖๒     

สถานะโครงการ     ยังไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 

๓. ช่ือโครงการ   พัฒนาเด็กปฐมวัย (๓-๕ ป) อยางมีคุณภาพ ดวยการจัดประสบการณเรียนรูวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร 

เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย 

๔. ความสอดคลอง (โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ท่ีมีความสอดคลองกับโครงการ) 

๔.๑ ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ   

 ยุทธศาสตรท่ี ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของชาติ 

 ยุทธศาสตรท่ี ๒ การผลิตและพัฒนากําลังคน รวมท้ังงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีสอดคลองกับความตองการ 

ของการพัฒนาประเทศ 

 ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

 ยุทธศาสตรท่ี ๔ การสรางโอกาสทางการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิตอยางท่ัวถึงและเทาเทียม 

 ยุทธศาสตรท่ี ๕ การจัดการศึกษา เพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 ยุทธศาสตรท่ี ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

๔.๒  แผนงานพ้ืนฐาน 

๔.๓  แผนงานยุทธศาสตร 

๔.๔ แผนงานบูรณาการ 

    แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและท่ัวถึง 

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

๕. หลักการและเหตุผล  

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี ๑๒ ไดมีการกําหนดยุทธศาสตรเก่ียวกับการเสริมสรางและ

พัฒนาศักยภาพทุนมนุษยเปนยุทธศาสตรแรก ซ่ึงมีเปาหมายใหคนไทยทุกกลุมวัยมีทักษะและความรูความสามารถ        

ท่ีเปนฐานในการพัฒนาประเทศ โดยหนึ่งในแนวทางการพัฒนาท่ีสําคัญท่ีไดถูกระบุไว คือ การสงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีการ

พัฒนาทักษะสมอง และทักษะทางสังคมท่ีเหมาะสม แตอยางไรก็ตามในปจจุบันพบวา ครูปฐมวัยยังตองการการพัฒนา

ศักยภาพในการจัดประสบการณเรียนรู เพ่ือสงเสริมทักษะสมองของเด็กปฐมวัยอยางเหมาะสม สถาบันสงเสริมการสอน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ไดทําการวิจัยและพัฒนาแนวทางการจัดประสบการณเรียนรูวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัยมาอยางตอเนื่อง ซ่ึงสามารถสงเสริมการพัฒนาการดาน

สติปญญาของเด็กปฐมวัยไดอยางมีประสิทธิภาพ เหมาะสมตามวัย เปนการปูพ้ืนฐานทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ รวมท้ังเพ่ิม

ศักยภาพในการเรียนรูตลอดชีวิต และปลูกฝงใหเด็กมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี อันจะสงผล

ใหเด็กสนใจ ใฝรู และประกอบอาชีพดานนี้ตอไปในอนาคต สสวท. จึงเสนอโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (๓-๕ ป) อยางมี

คุณภาพ ดวยการจัดประสบการณเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย ตามแผน
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บูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต โดยเปนการพัฒนาครูปฐมวัยในสังกัด สพฐ.          

ท่ัวประเทศ อยางเปนระบบผานเครือขายความรวมมือ และระบบการอบรมทางไกล ซ่ึง สสวท. จะจัดใหมีศูนยอบรม

ทางไกลในทุกเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ัวประเทศ จํานวน ๑๘๓ ศูนยการอบรม และอบรมพัฒนาศักยภาพทีม

วิทยากรประจําศูนยอบรมโดยตรง โดยแตละทีมประกอบดวย ศึกษานิเทศกปฐมวัย ๑ คน ผูบริหารสถานศึกษา ๒ คน 

และครูปฐมวัย ๔ คนท่ีมีศักยภาพ ซ่ึงเปนตัวแทนจากเขตพ้ืนท่ีการศึกษามาทําหนาท่ีรวมกับ สสวท. ในการดําเนินการจัด

อบรมขยายผลผานระบบทางไกลใหกับผูบริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยจากโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ๑๐ โรงเรียนตอเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 

(สช.) ๕ โรงเรียนตอเขตพ้ืนท่ีการศึกษา รวมท้ังสิ้น ๒,๗๔๕ โรงเรียน ครูปฐมวัยท่ีเขารวมในโครงการจะไดรับการอบรม  

เชิงปฏิบัติการอยางตอเนื่องอยางนอย ๒ รอบการอบรมตอหนึ่งหลักสูตร โดยแบงเปนการอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักสูตรสะเต็มศึกษาและเทคโนโลยี ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ

จะมีการนิเทศและติดตามผลการประยุกตใชในชั้นเรียนภายในสถานศึกษาทุกรอบของการอบรมโดยผูบริหารสถานศึกษา 

รวมท้ังนําผลการดําเนินงานและปญหาอุปสรรคตาง ๆ มารวมสะทอนในการอบรมครั้งถัดไป นอกจากนี้ สสวท.            

ยังสนับสนุนเอกสารประกอบหลักสูตร พรอมตัวอยางสื่อการจัดการเรียนรู เพ่ือเปนแนวทางในการออกแบบหลักสูตรของ

สถานศึกษา และจัดประสบการณเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัยไดอยางมี

คุณภาพ 

๖. วัตถุประสงค 

๖.๑ เพ่ือพัฒนาทีมวิทยากรทองถ่ินประจําศูนยอบรม ซ่ึงประกอบดวย ศึกษานิเทศกปฐมวัย ผูบริหารสถานศึกษา   

      และครูปฐมวัยท่ีมีศักยภาพ ทําหนาท่ีรวมกับ สสวท. ในการดําเนินการจัดอบรมขยายผลใหกับผูบริหารสถานศึกษา

และครูปฐมวัยในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

๖.๒ เพ่ือพัฒนาครูปฐมวัยจากโรงเรียนในสังกัด สพฐ. และสังกัด สช. ใหมีความรูความเขาใจและสามารถจัดประสบการณ  

      เรียนรูเทคโนโลยีและสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัยไดอยางมีคุณภาพ 

๖.๓ เพ่ือสนับสนุนเอกสารแนวทางการจัดการเรียนรูเทคโนโลยีและสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัยใหแกโรงเรียน         

      ท่ีจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ในสังกัด สพฐ. และ สช. เพ่ือใหครูใชในการออกแบบหลักสูตรของสถานศึกษา 

      และจดัการเรยีนการสอนในสถานศึกษา 

๖.๔ เพ่ือสนับสนุนชุดสื่อการจัดการเรียนรูเทคโนโลยีและสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัยใหแกศูนยการอบรม เพ่ือใชใน 

      การจัดอบรมขยายผลและใหครปูฐมวัยนําไปใชจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน 

๗. เปาหมาย 

๗.๑ เชิงปริมาณ 

(๑) ศึกษานิเทศกปฐมวัย ผูบริหารสถานศึกษา และครูปฐมวัยไดรับการพัฒนาการจัดการเรียนรูเทคโนโลยีและ

สะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัยโดยตรงจาก สสวท. เพ่ือเปนทีมวิทยากรทองถ่ินประจําศูนยการอบรมไมนอยกวา 

๑,๒๐๐ คน 
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(๒) ผูบริหารสถานศึกษาจาก ๑๘๓ เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ัวประเทศซ่ึงประกอบดวย โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 

๑๐ โรงเรียน/เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และโรงเรียนในสังกัด สช. ๕ โรงเรียน/เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ไดรับการอบรม

ขยายผลผานระบบทางไกลท่ีศูนยอบรมไมนอยกวา ๒,๗๐๐ คน 

(๓) ครูปฐมวัยใน ๒,๗๔๕ โรงเรียนไดรับการอบรมขยายผลผานระบบทางไกลท่ีศูนยอบรมไมนอยกวา ๑๘,๐๐๐ คน 

๗.๒ เชิงคุณภาพ 

(๑) ครูปฐมวัยใน ๒,๗๔๕ โรงเรียนท่ีไดรับการอบรมขยายผลผานระบบทางไกลท่ีศูนยอบรม มีความรูความเขาใจ

และสามารถจัดประสบการณเรียนรูเทคโนโลยีและสะเต็มศึกษา ในระดับปฐมวัย 

๘. ระยะเวลาดําเนินการ  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

๙. กิจกรรมท่ีดําเนินการภายในโครงการ/กิจกรรม  

๙.๑ การผลิตชุดเอกสารและสื่อประกอบการอบรม 

๙.๒ การอบรมเชิงปฏิบัติการพ่ีเลี้ยงประจําศูนย 

๙.๓ การอบรมโดยระบบทางไกล 

๑๐. ผลการดําเนินงาน/ความกาวหนาการดําเนินงาน 

๑๐.๑ เชิงปริมาณ 

อบรมครูพ่ีเลี้ยงประจําศูนยการอบรมสมาคมอนุบาล ๖๐ คน และอยูระหวางเตรียมการอบรมทางไกลใหกับ

ผูบริหารและครูปฐมวัย 

อบรมขยายผลใหกับผูบริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสนับสนุนชุดสื่อการจัดการ

เรียนรูวิทยาศาสตร ในระดับปฐมวัยแกศูนยการอบรม ๑๘๓ ศูนย รวมท้ังอบรมขยายผลผานระบบทางไกลใหกับผูบริหาร

สถานศึกษาและครูปฐมวัยใหมีความรูความเขาใจในการจัดประสบการณเรียนรูในระดับปฐมวัยหลักสูตรเทคโนโลยี 

๒๓,๑๑๖ คน และหลักสูตรสะเต็มศึกษา ๒๓,๔๑๒ คน 

๑๐.๒ เชิงคุณภาพ 

พ่ีเลี้ยงประจําศูนยการอบรมท่ีไดรับการอบรมมีความรู และสามารถทําหนาท่ีรวมกับ สสวท. ในการดําเนินการจัด

อบรมขยายผลผานระบบทางไกลได และครูท่ีเขารับการอบรมมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึน 

๑๐.๓ ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ ๗๙.๐๐ 

๑๑. งบประมาณ 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับท้ังหมด 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

รวม (สะสม) 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี ๑ 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี ๒ 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี ๓ 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี ๔ 

๖๕,๖๘๑,๙๐๐ บาท ๖๒,๓๕๖,๗๔๗.๐๙ บาท ๖,๘๖๐,๗๔๖.๐๙ บาท ๖๕,๖๖๐.๖๕ บาท ๕๕,๔๓๐,๓๔๐.๓๕ บาท - 

แหลงงบประมาณ   ไดรับจัดสรรจากรัฐ ๖๐,๑๘๑,๙๐๐ บาท และเงินกองทุนสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

๑๒. ปญหา อุปสรรค 

- 

 

๑๓. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 
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การติดตามและประเมินผลโครงการ 

๑๔. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 

ครูปฐมวัยท่ีไดรับการอบรมมีความรูความเขาใจในการจัดประสบการณเรียนรูเทคโนโลยีและสะเต็มศึกษาในระดับ

ปฐมวัย และสามารถจัดประสบการณเรียนรูเพ่ือสงเสริมพัฒนาการทางสติปญญาและปูพ้ืนฐานทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ 

ใหกับเด็กปฐมวัยไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางสติปญญาอยางเหมาะสมตามวัยและมีทักษะ

พ้ืนฐานท่ีจําเปนในการเรียนรูเทคโนโลยีและสะเต็มศึกษา 
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๑. ช่ือหนวยงาน   สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)  

๒. หวงเวลารายงาน     

 ไตรมาสท่ี ๑ :  เดือน   ต.ค. ๖๑   -   ธ.ค. ๖๑  ไตรมาสท่ี ๒ :  เดือน   ม.ค. ๖๒   -   มี.ค. ๖๒     

 ไตรมาสท่ี ๓ :  เดือน   เม.ย. ๖๒  -   มิ.ย. ๖๒  ไตรมาสท่ี ๔ :  เดือน   ก.ค. ๖๒   -   ก.ย. ๖๒     

สถานะโครงการ     ยังไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 

๓. ช่ือโครงการ   ปรับการเรียนเปลี่ยนวิธีการสอนของครูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ตามแนวทางสะเต็มศึกษา

ในทุกจังหวัด และทุกเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทุกสังกัด 

๔. ความสอดคลอง (โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ท่ีมีความสอดคลองกับโครงการ) 

๔.๑ ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ   

 ยุทธศาสตรท่ี ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของชาติ 

 ยุทธศาสตรท่ี ๒ การผลิตและพัฒนากําลังคน รวมท้ังงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีสอดคลองกับความตองการ 

ของการพัฒนาประเทศ 

 ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

 ยุทธศาสตรท่ี ๔ การสรางโอกาสทางการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิตอยางท่ัวถึงและเทาเทียม 

 ยุทธศาสตรท่ี ๕ การจัดการศึกษา เพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 ยุทธศาสตรท่ี ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

๔.๒  แผนงานพ้ืนฐาน 

๔.๓  แผนงานยุทธศาสตร 

๔.๔ แผนงานบูรณาการ 

    แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและท่ัวถึง 

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

๕. หลักการและเหตุผล  

โครงการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาสูสถานศึกษาโดยการพัฒนาครูผูสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 

ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ปงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ ท่ีผานมา โดย สสวท  ไดดําเนินการพัฒนาครูผูสอนดวยระบบทางไกล

ผานทางสถานีโทรทัศนเพ่ือการศึกษา ETV  DLTV และ OBEC Channel โดยมี สสวท. เปนวิทยากรหลักใหการอบรมท่ีตนทาง 

มีครูท่ีเขารับการอบรมและลงมือปฏิบัติทํากิจกรรม ณ ศูนยการอบรมปลายทาง และมีครูพ่ีเลี้ยงวิชาการของแตละสังกัด

ประสานและดูแลครูในแตละศูนยของการอบรมอยางเปนระบบ การดําเนินงานครั้งนี้จะตองรวมมือกับทุกภาคสวนเชิงบูรณาการ

โดยแทจริง สสวท. จะเปนแกนหลักของการพัฒนาครู ตามหลักสูตรการอบรมครูสะเต็มศึกษาของ สสวท. ท่ีไดรับการรับรอง

จากกระทรวงศึกษาธิการ โดยท่ี สสวท. จะใหการสนับสนุนชุดการอบรมสะเต็มศึกษา อันประกอบดวย เอกสารคูมือ เอกสาร

การจัดกิจกรรม สื่อ อุปกรณประกอบการอบรมแกศูนยการอบรมทุกศูนยการอบรมของทุกสังกัด ท้ังสิ้น ๖๒๗ ศูนยการอบรม 

ในปงบประมาณ ๒๕๖๒ สสวท. จะพัฒนาหลักสูตรการอบรมสะเต็มศึกษา ท่ีสามารถสอดแทรกเขาไปกับการเรียน

การสอนในชั้นเรียนปกติของการเรียนการสอนในระดับชั้นเรียน สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ฉบับปรับปรุง จํานวน  ๔ ชวงชั้น ตั้งแตระดับประถมศึกษาตอนตน ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 



๖๔ 

และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาดวยระบบทางไกลในครั้งนี้เปนปสุดทายของการอบรม        

ซ่ึงจะประสบผลสําเร็จไดอยางดีตองไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวน ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนอยางจริงจัง และยั่งยืนตอไป 

๖. วัตถุประสงค 

๖.๑ เพ่ือสรางความรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของทางการศึกษาดําเนินการเชิงบูรณาการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษา     

      ใหครอบคลุมทุกเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ทุกจังหวัด และทุกสังกัด อยางเปนรูปธรรม      

 ๖.๒ เพ่ือพัฒนาครูผูสอนสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ใหมีความรูความสามารถในการ 

       จัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในชั้นเรียนไดตรงตามจุดประสงค  

 ๖.๓ เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนสื่อ อุปกรณ เอกสารการอบรม รวมถึงงบประมาณใหแกโรงเรียนท่ีเปนศูนยการอบรม  

       ในแตละสังกัดเพ่ือเปนคาอาหารกลางวันและอาหารวาง 

๗. เปาหมาย 

๗.๑ เชิงปริมาณ 

(๑) ครูผูสอนทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ในสังกัด สพฐ. สช. อปท. กศน.  และ กทม. เขารับ

การอบรมทางไกลผานดาวเทียม ๗๘,๐๐๐ คน 

(๒) ครูพ่ีเลี้ยงประจําศูนยการอบรมสะเต็มศึกษาไดรับการพัฒนาเชิงรุก ๔,๕๐๐ คน 

๗.๒ เชิงคุณภาพ 

(๑) ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับการอบรมทางไกลผานดาวเทียมมีความรู ความเขาใจ และความตระหนัก

ในการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษาไดอยางถูกตอง 

๘. ระยะเวลาดําเนินการ  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

๙. กิจกรรมท่ีดําเนินการภายในโครงการ / กิจกรรม  

๙.๑ การผลิตชุดเอกสารและสื่อประกอบการอบรม 

๙.๒ การอบรมเชิงปฏิบัติการพ่ีเลี้ยงประจําศูนย 

๙.๓ การอบรมโดยระบบทางไกล 

๑๐. ผลการดําเนินงาน/ความกาวหนาการดําเนินงาน 

๑๐.๑ เชิงปริมาณ 

สสวท. รวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา

เอกชน (สช.) สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) สํานักการศึกษา

กรุงเทพมหานคร (กทม.) และสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อบรมครูพ่ีเลี้ยงสะ

เต็มศึกษา ๔,๙๕๔ คน และอบรมครูผูสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีตามหลักสูตรสะเต็มศึกษาดวยระบบ

ทางไกลท่ัวประเทศ ณ โรงเรียนท่ีเปนศูนยฝกการอบรมของแตละสังกัดรวม ๖๒๗ ศูนยฝกการอบรม จํานวน ๖๕,๔๖๖ คน 

เพ่ือใหครูไดพัฒนาความรูและความเขาใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษาไดอยางเต็ม

ประสิทธิภาพ 

 

 



๖๕ 

๑๐.๒ เชิงคุณภาพ 

ครูพ่ีเลี้ยงประจําศูนยการอบรมท่ีไดรับการอบรมทางไกลผานดาวเทียมมีความรู ความเขาใจ และความตระหนัก

ในการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา 

๑๐.๓ ความกาวหนาการดําเนินงาน รอยละ ๗๘.๐๐ 

๑๑. งบประมาณ 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับท้ังหมด 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

รวม (สะสม) 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี ๑ 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี ๒ 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี ๓ 

ผลการใชจาย 

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี ๔ 

๘๑,๗๐๖,๒๐๐ บาท ๘๐,๐๕๗,๖๒๖.๗๑ บาท ๑๒๑,๘๑๖ บาท ๗๓,๑๕๗,๖๓๖.๓๑ บาท ๖,๗๗๘,๑๗๔.๔๐ บาท - 

แหลงงบประมาณ ไดรับจัดสรรจากรัฐ ๖๗,๗๑๓,๒๐๐ บาท และเงินกองทุนสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๑๓,๙๙๓,๐๐๐ บาท 

๑๒. ปญหา อุปสรรค 

- 

๑๓. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 

การติดตามและประเมินผลโครงการ 

๑๔. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 

ครูผูสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีจากโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

(สพฐ.) สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) สํานักการศึกษา

กรุงเทพมหานคร (กทม.) และสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ไดรับการพัฒนา

ใหมีความรู ความเขาใจ และความตระหนักในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงบูรณาการ ท่ีเนนกระบวนการคิดวิเคราะห 

และการแกปญหา ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ซ่ึงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเหลานี้ จะสงผลกระทบตอการ

เรียนของนักเรียน รวมถึงมีการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมดานการเรียนรูของนักเรียนอยางมีนัยสําคัญ 

๑๕. ผูรายงาน  นางสาววรรณทิพา  เทพหลา ตําแหนง   เจาหนาท่ี 

โทรศัพท ๐๒-๓๙๒-๔๐๒๑ ตอ ๑๑๐๖  โทรสาร ๐๒-๓๙๒-๓๕๙๕ E–mail :   wthep@ipst.ac.th 

๑๖. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี ๑๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 


