
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 ของกระทรวงศึกษาธิการ  

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

1. ช่ือหนวยงาน   สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)  

2. ช่ือโครงการ พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู ท่ีเนนการคิดวิเคราะห การแกปญหาและ

กระตุนใหเกิดและใชความคิดสรางสรรค และสามารถนําไปใชไดจริง 

3. หวงเวลารายงาน     

     ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63     ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   มี.ค. 64     

     ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 64  -   มิ.ย. 64     ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64     

    สถานะโครงการ     ยงัไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 

4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   

    4.1 ยุทธศาสตรชาต ิ(ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย) 

4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (ประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู) 

4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท (การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21) 

4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ดานการศึกษา)   

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

(ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย) 

4.6 แผนความม่ันคง   - 

4.7 นโยบายรัฐบาล 

 4.7.1 นโยบายหลัก  8. การปฏิรูปกระบวนการเรยีนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย 

 4.7.2 นโยบายเรงดวน  - 

4.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ  

      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสรางขีดความสามารถ 

                         ในการแขงขันของประเทศ 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาสและความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

     4.8.1   แผนงานพ้ืนฐาน 

    4.8.2   แผนงานยุทธศาสตร 

     4.8.3 แผนงานบูรณาการ (-) 
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5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  

    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(1.3.1 การสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในศตวรรษท่ี 21) 

6. ความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีเนนปฏิบัติการและการสรางความเขาใจ        

ในระดับท่ีเหมาะสมกับนักเรียนแตละกลุม โดยใชเทคโนโลยีตาง ๆ) 

7. หลักการและเหตุผล  

  จากสภาพสังคมและเศรษฐกิจท่ี เปลี่ยนไป รวมถึงมีการพ่ึงพา และใช เทคโนโลยีมากข้ึน ท้ังใน

ชีวิตประจําวันและการศึกษา ประกอบกับรายงานผลการจัดอันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศใน World  

Economic  Forum (WEF) - The Global Competitiveness Report 2012 - 2013 ไดจัดอันดับการศึกษา โดย

ประเทศไทยอยูในลําดับท่ี 8 ในกลุมอาเซียน และจากผลการสอบ PISA (การรูเรื่องการอาน การรูเรื่องคณิตศาสตร 

การรูเรื่องวิทยาศาสตร) ท่ีผานมาประเทศไทยมีคะแนนตํ่ากวาคาเฉลี่ย OECD  สาเหตุสําคัญประการหนึ่งคือ 

นักเรียนไทยขาดความสามารถในการคิดวิเคราะห แกปญหา ขาดทักษะในการอาน เขียน ดังนั้น สสวท. จึงได

ดําเนินการวิจัย และพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีมีคุณภาพ และทันสมัยข้ึนเพ่ือเปนเครื่องมือ

ชวยใหนักเรียนสามารถนําไปใชในการเรียน พัฒนาสื่อดิจิทัล และเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรูแบบออนไลน              

ท่ีตอบสนองการเรียนรูท้ังในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเอง โดยไมจํากัด

เวลาและสถานท่ี ทําใหการเรียนการสอนท้ังใน และนอกหองเรียนมีประสิทธิภาพมากข้ึน รวมท้ังครูผูสอนและ

บุคลากรทางการศึกษาสามารถนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม เสริมสรางพัฒนาการของผูเรียน 

พรอมท้ังเปนการชวยยกระดับคุณภาพการศึกษาดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีใหดียิ่งข้ึน 

8. วัตถุประสงค 

เพ่ือพัฒนา และสงเสริมการใชหลักสูตร สื่อ และกระบวนการเรียนรูตามกรอบหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

ซ่ึงเนนการคิดวิเคราะห แกปญหา และการนําไปใช 

9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 

     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

(1) จํานวนหลักสูตร สื่อ และกระบวนการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีท่ีไดรับการพัฒนา 

(จํานวน 220 รายการ) 

     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

(1) รอยละของผูใชบริการท่ีมีระดับความพึงพอใจในระดับดีข้ึนไป (รอยละ 80) 

10. กลุมเปาหมายโครงการ  นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ัวประเทศ 

11. ระยะเวลาดําเนินการ    ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

12. สถานท่ีดําเนินการ   ท่ัวประเทศ 
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13. กิจกรรมท่ีวางแผนดําเนินการ  

13.1 การพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีและกลุมสาระ

การเรียนรูคณิตศาสตร ท้ังในรูปแบบสิ่งพิมพและรูปแบบดิจิทัล ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน 

และมัธยมศึกษาตอนปลาย 

13.2 การผลิตสื่อตนแบบและอุปกรณประกอบการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 

14. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม (จากขอ 13)  

ดําเนินการจัดทําวีดิทัศนการสอนออนไลนประกอบการเรยีนรูตามโครงการโปรเจค 14 (Project 14) กลุมสาระ

การเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีและกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จัดทํา

สื่อดิจิทัลแสดงผลเสมือนจริง (AR) รวมถึงผลิตสื่อตนแบบเสรมิหลักสูตร การสอน/อุปกรณวทิยาศาสตร  

15. ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากขอ 9)  

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
ผลการดําเนนิงาน 

จํานวนเปาหมาย ผลการดําเนนิงาน รอยละ 

เชิงปริมาณ      

หลักสูตร สื่อ และกระบวนการเรียนรูวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร และเทคโนโลยี  ท่ีไดรับการพัฒนา 

220 รายการ 220 รายการ 160 รายการ 72.73 

เชิงคุณภาพ      

รอยละของผูใชบรกิารท่ีมรีะดับความพึงพอใจ       

ในระดับดีข้ึนไป 

รอยละ 80 N/A N/A N/A 

 

16. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 5 ภาพ 

ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB) 

17. งบประมาณ 

 งบประมาณท่ีไดรับ

ท้ังหมด 

 

ผลการใชจาย

งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 4 

34,978,200 บาท 5,119,600 บาท 5,119,600 บาท - - - 

แหลงงบประมาณ จัดสรรจากรัฐ  

18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 

     18.1 ปญหา อุปสรรค 

  - 

     18.2 แนวทางแกไข 

  - 
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19. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 

 จัดทําชุดกิจกรรมการเรียนรูบูรณาการวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย วีดิทัศนการ

สอนออนไลน เกมกระดาน สื่อการเรียนรูดิจิทัลรูปแบบตาง ๆ และหลักสูตรอบรมครูเพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพครูผูสอน

วิชาการออกแบบและเทคโนโลยีแบบออนไลน 

20. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 

 นักเรียนท่ีใชหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูของ สสวท. มีความรู ความสามารถดานวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร และเทคโนโลยีสงูข้ึน 

21. ผูรายงาน    นางสาวสุภคัสรณ รุงศรี  ตําแหนง   ผูชํานาญ 

     โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1107 โทรสาร 02-392-3595 E–mail: srung@ipst.ac.th 

22. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี 7 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 
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1. ช่ือหนวยงาน   สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)  

2. ช่ือโครงการ พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู ท่ีเนนการคิดวิเคราะห การแกปญหา และกระตุน

ใหเกิดและใชความคิดสรางสรรคอยางเปนระบบ และสามารถนําไปใชศึกษาตอเปนนักนวัตกรตามแนวทาง KOSEN 

3. หวงเวลารายงาน     

     ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63     ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   มี.ค. 64     

     ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 64  -   มิ.ย. 64     ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64     

    สถานะโครงการ     ยงัไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 

4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   

    4.1 ยุทธศาสตรชาต ิ(ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย) 

4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (ประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู) 

4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท (การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21) 

4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ดานการศึกษา)   

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

(ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย) 

4.6 แผนความม่ันคง   - 

4.7 นโยบายรัฐบาล 

 4.7.1 นโยบายหลัก  8. การปฏิรูปกระบวนการเรยีนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย 

 4.7.2 นโยบายเรงดวน  - 

4.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ  

      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสรางขีดความสามารถ 

                         ในการแขงขันของประเทศ 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาสและความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

     4.8.1   แผนงานพ้ืนฐาน 

    4.8.2   แผนงานยุทธศาสตร 

     4.8.3 แผนงานบูรณาการ (-) 

5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  

    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(1.3.1 การสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในศตวรรษท่ี 21) 



~ 6 ~ 

6. ความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีเนนปฏิบัติการและการสรางความเขาใจ      

ในระดับท่ีเหมาะสมกับนักเรียนแตละกลุม โดยใชเทคโนโลยีตาง ๆ) 

7. หลักการและเหตุผล  

สถาบันโคเซ็น (KOSEN) ของประเทศญี่ปุน กอตั้งเม่ือป พ.ศ. 2505 มีเปาหมายในการจัดการศึกษาเพ่ือตอบสนอง       

ความตองการของประเทศในดานอุตสาหกรรม และเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาวิศวกรเพ่ือตอบสนองตอการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจของประเทศ  สถาบันโคเซ็นเนนการจัดการศึกษาใหนักเรียนมีพ้ืนฐานวิชาการท่ีเขมแข็งดานคณิตศาสตร 

ฟสิกส วิศวกรรมศาสตร รวมถึงทฤษฎีท่ีเก่ียวของและการวิจัยในระดับเดียวกันกับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย สวนทักษะดาน

วิศวกรรมศาสตร คือ ฝกทักษะระดับสูงกวานักศึกษาในมหาวิทยาลัยท่ัวไป สถาบันโคเซ็นจัดการศึกษาดาน

วิศวกรรมศาสตรหลักสูตร 5 ป โดยรับนักศึกษาตั้งแตอายุ 15 ป (เทียบเทา ม.4) และหลังจากจบหลักสูตร 5 ป 

นักศึกษาสามารถศึกษาตอระดับ Advanced Course เปนเวลา 2 ป เพ่ือไดรับวุฒิเทียบเทาปริญญาตรี  เม่ือจบการศึกษา

บัณฑิตโคเซ็นจะมีทักษะในการทํางานเปนทีม มีการบริหารจัดการทํางานเปนอยางดี มีทักษะการแกไขปญหา 

สามารถคิดวิเคราะห แยกแยะและแกไขปญหา รวมถึงมีจิตสาธารณะและสํานึกรับผิดชอบตอสวนรวม รวมถึงมีทักษะ

ในการสื่อสารและสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางสรางสรรค   

 จากการยอมรับของภาคอุตสาหกรรมท่ีมีตอบัณฑิตโคเซ็นนั้น สสวท. ไดรับมอบหมายใหดําเนินการพัฒนาจัดตั้ง

สถาบัน Thai KOSEN ใหมีมาตรฐานเดียวกันกับสถาบันโคเซ็นในประเทศญี่ปุน โดยดําเนินการรวมกับสถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ในการจัดตั้ง

สถาบันท่ีจัดการเรียนการสอนหลักสูตร KOSEN ท่ีเนนวิชาคณิตศาสตร ฟสิกส และวิศวกรรมศาสตร เปนระยะเวลา 

5 ป  โดยหลักสูตรดังกลาวเปนการศึกษาพิเศษตามแนวทางโคเซ็นเพ่ือใหบัณฑิตของ Thai KOSEN มีคุณลักษณะอัน

พึงประสงคตามแนวทางโคเซ็น และไดรับวุฒิท่ีไดรับการยอมรับจากสถาบันโคเซ็นประเทศญี่ปุน และภาคอุตสาหกรรม

ในประเทศญี่ปุน และประเทศไทย รวมท้ังขยายผลถายทอดการศึกษาตามแนวทาง โคเซ็นใหกับครู อาจารยในกลุม

อาชีวศึกษา และโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย อีกดวย 

8. วัตถุประสงค 

8.1 เพ่ือพัฒนาและสงเสริมศักยภาพบุคลากรในสถานศึกษา ใหสามารถจัดหลักสูตร และจัดการเรียนรู       

ตามแนวทางโคเซ็น (KOSEN) และพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีใหมีทักษะตามแนวทางโคเซ็น 

8.2 เพ่ือบริหาร และดําเนินการศูนยประสานงาน Thai KOSEN และ KOSEN Education Centre 

9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 

9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

(1) ครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรทางเทคโนโลยีท่ีผานการพัฒนาดวยหลักสูตร ตามแนวทางโคเซ็น 

(upskill/reskill) (จํานวน 120 คน) 

9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

(1) รอยละของผูท่ีเขารับการพัฒนามีความรูความสามารถผานเกณฑการประเมิน (รอยละ 80) 
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10. กลุมเปาหมายโครงการ  นักเรียนท่ีจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีประสงคจะศึกษาดานวิศวกรรมศาสตร 

รวมถึงครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเก่ียวของ 

11. ระยะเวลาดําเนินการ    ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

12. สถานท่ีดําเนินการ   ศูนยประสานงานไทยโคเซ็น (Thai KOSEN Coordination Center) และ KOSEN Education 

Center (KEC) ณ สสวท. และ สถาบันไทยโคเซ็นท้ังสองแหง (สถาบันโคเซ็นแหงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และ สถาบันโคเซ็นแหงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.)) 

13. กิจกรรมท่ีวางแผนดําเนินการ  

13.1 การดําเนินการสํานักงานโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น 

13.2 การพัฒนาบุคลากรสําหรับสถาบันไทยโคเซ็น 

14. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม (จากขอ 13)  

 ดําเนินการจัดการอบรมการจัดการเรียนรูตามแนวทางโคเซ็น ในหลักสูตร KOSEN 101: Applying KOSEN 

Education to your own โดยมีผูเขาอบรมจํานวน 42 คน จากโรงเรยีนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย สพฐ. 

และ สสวท. และติดตามการดําเนินงานและจัดการเรียนรูของสถาบันโคเซ็น สจล. และ สถาบันโคเซ็น มจธ. พรอม

ท้ังเก็บขอมูลการจัดการเรียนรูของอาจารยไทยและอาจารยญี่ปุนท่ีสอน ณ สถาบันไทยโคเซ็น 

15. ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากขอ 9)  

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
ผลการดําเนนิงาน 

จํานวนเปาหมาย ผลการดําเนนิงาน รอยละ 

เชิงปริมาณ      

ครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรทางเทคโนโลยี

ท่ีผานการพัฒนาดวยหลักสูตร ตามแนวทางโคเซ็น 

(upskill/reskill)    

120 คน 120 คน 87 คน 72.50 

เชิงคุณภาพ      

รอยละของผูท่ีเขารับการพัฒนามคีวามรูความสามารถ

ผานเกณฑการประเมิน 

รอยละ 80 120 คน N/A N/A 

 

16. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 5 ภาพ 

ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB) 

17. งบประมาณ 

 งบประมาณท่ีไดรับ

ท้ังหมด 

 

ผลการใชจาย

งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 4 

10,000,000 บาท 763,600 บาท 763,600 บาท - - - 

แหลงงบประมาณ จัดสรรจากรัฐ 

18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
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     18.1 ปญหา อุปสรรค 

  - 

     18.2 แนวทางแกไข 

  - 

19. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 

เตรียมการพัฒนาบุคลากรสําหรับสถาบันไทยโคเซ็น ครั้งท่ี 3 และจัดประชุม Thai KOSEN Working Group ในการ

บริหารโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น 

20. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 

สรางวิศวกรนักปฏิบัติ สําหรับตอบโจทยอุตสาหกรรมของประเทศ 

21. ผูรายงาน  นางสาวสุภัคสรณ รุงศรี ตําแหนง   ผูชํานาญ 

โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1107  โทรสาร 02-392-3595 E–mail:  srung@ipst.ac.th 

22. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี 7 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 
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1. ช่ือหนวยงาน   สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)  

2. ช่ือโครงการ วิจัย วัดผล และประเมินผลการจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี

ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 

3. หวงเวลารายงาน     

     ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63     ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   มี.ค. 64     

     ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 64  -   มิ.ย. 64     ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64     

    สถานะโครงการ     ยงัไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 

4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   

    4.1 ยุทธศาสตรชาติ (ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย) 

4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (ประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู) 

4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท (การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21) 

4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ดานการศึกษา) 

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

(ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย) 

4.6 แผนความม่ันคง   - 

4.7 นโยบายรัฐบาล 

 4.7.1 นโยบายหลัก  8. การปฏิรูปกระบวนการเรยีนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย 

 4.7.2 นโยบายเรงดวน  - 

4.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ  

      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสรางขีดความสามารถ 

                         ในการแขงขันของประเทศ 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาสและความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

     4.8.1   แผนงานพ้ืนฐาน 

    4.8.2   แผนงานยุทธศาสตร 

     4.8.3 แผนงานบูรณาการ (-) 

5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  

    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(1.3.1 การสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในศตวรรษท่ี 21) 



~ 10 ~ 

6. ความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีเนนปฏิบัติการและการสรางความเขาใจ       

ในระดับท่ีเหมาะสมกับนักเรียนแตละกลุม โดยใชเทคโนโลยีตาง ๆ) 

7. หลักการและเหตุผล  

การดําเนินงานพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 

ของ สสวท. จําเปนตองอาศัยขอสนเทศท่ีไดจากการวิจัยท้ังในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ เพ่ือเปนพ้ืนฐาน  

ในการปรับปรุงยกระดับคุณภาพการศึกษาและใชเปนแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค

ขางตน สสวท. จึงไดจัดทําโครงการวิจัย วัดผล และประเมินผลการจัดการเรียนรู ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ

เทคโนโลยี ระดับประเทศและระดับนานาชาตินี้ข้ึน เพ่ือใหไดขอมูลท่ีถูกตอง ครบถวน ทันสมัย และเปนประโยชนตอ

หนวยงานท่ีเก่ียวของในการพัฒนาหลักสูตร สื่อ กระบวนการจัดการเรียนรู และการวัดผลประเมินผลดานวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 

8. วัตถุประสงค 

8.1 เพ่ือดําเนินการวิจัย PISA 2021 รวมกับ OECD  

8.2 เพ่ือพัฒนาเครื่องมือสําหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร 

8.3 เพ่ือพัฒนาขอสอบวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรสําหรับคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษารวมกับท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) 

9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 

9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

(1) เครื่องมือในการวัดและประเมินผลในการจัดการเรียนรู  (จํานวน 28 ฉบับ) 

     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

(1) เครื่องมือในการวัดและประเมินผลสามารถคัดเลือกนักเรียนท่ีมีลักษณะพึงประสงคได (รอยละ 100) 

10. กลุมเปาหมายโครงการ  ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

11. ระยะเวลาดําเนินการ    ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

12. สถานท่ีดําเนินการ   ท่ัวประเทศ 

13. กิจกรรมท่ีวางแผนดําเนินการ  

13.1 ประเมินการรูเรื่อง (Literacy) ดานการอาน คณิตศาสตร และวิทยาศาสตรของนักเรียนไทยเทียบกับ

นานาชาติ (PISA) PISA 2021 รวมกับ OECD 

13.2 พัฒนาเครื่องมือสําหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร 

13.3 พัฒนาขอสอบวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรสําหรับคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   

เขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษารวมกับ ทปอ. 
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14. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม (จากขอ 13)  

ไดรายงานผลการประเมิน PISA 2018 ฉบับสมบูรณ  ไดตนฉบับขอสอบวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

สําหรับคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษารวมกับ ทปอ. (TCAS ป 2564) 

และอยูระหวางการพัฒนาเครื่องมือสําหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตร

และคณิตศาสตร 

15. ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากขอ 9)  

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
ผลการดําเนนิงาน 

จํานวนเปาหมาย ผลการดําเนนิงาน รอยละ 

เชิงปริมาณ      

เครื่องมือในการวัดและประเมินผลในการ

จัดการเรียนรู 

28 ฉบับ 28 ฉบับ 12 ฉบับ 42.86 

เชิงคุณภาพ      

เครื่องมือในการวัดและประเมินผลสามารถ

คัดเลือกนักเรียนท่ีมลีักษณะพึงประสงคได 

รอยละ 100 28 ฉบับ N/A N/A 

 

16. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 5 ภาพ 

ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB) 

17. งบประมาณ 

 งบประมาณท่ีไดรับ

ท้ังหมด 

 

ผลการใชจาย

งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 4 

14,000,000 บาท 900,800 บาท 900,800 บาท - - - 

แหลงงบประมาณ จัดสรรจากรัฐ 

18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 

     18.1 ปญหา อุปสรรค 

  - 

     18.2 แนวทางแกไข 

  - 

19. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 

จัดทํารายงานผลการประเมินสมรรถนะการอยูในสังคมโลก PISA 2018  ตนฉบับขอสอบและแบบสอบถาม 

PISA 2022 FT ตนฉบับกรอบการประเมินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตร

และคณิตศาสตร และจัดทํารางขอสอบวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรสําหรับคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลายเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษารวมกับ ทปอ. ป 2565 
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20. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 

20.1 หนวยงานและบุคลากรทางการศึกษาไดรับทราบขอมูลคุณภาพการศึกษาของประเทศเม่ือเทียบกับ

นานาชาติ และทราบแนวโนมการเปลี่ยนแปลงทางคุณภาพการศึกษาของนักเรียน เพ่ือท่ีจะไดนําผลท่ีไดมาใชเปน

แนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน และยกระดับคุณภาพการศึกษาตอไป 

20.2 ระบบการศึกษาของไทยมีกรอบและเครื่องมือวัดผลประเมินผลดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร    

ท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนด 

21. ผูรายงาน    นางสาวสุภคัสรณ รุงศรี  ตําแหนง   ผูชํานาญ 

     โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1107 โทรสาร 02-392-3595 E–mail:  srung@ipst.ac.th 

22. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี 7 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 
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1. ช่ือหนวยงาน   สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)  

2. ช่ือโครงการ   พัฒนาศักยภาพครูแกนนําและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือขยายผลการใหบริการวิชาการ      

ดานหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูของ สสวท. 

3. หวงเวลารายงาน     

     ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63     ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   มี.ค. 64     

     ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 64  -   มิ.ย. 64     ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64     

    สถานะโครงการ     ยงัไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 

4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   

    4.1 ยุทธศาสตรชาต ิ(ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย) 

4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (ประเด็น 12 การพัฒนาการเรยีนรู)  

4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท (การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21)  

4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ดานการศึกษา) 

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

(ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย) 

4.6 แผนความม่ันคง (-) 

4.7 นโยบายรัฐบาล 

 4.7.1 นโยบายหลัก  (-) 

 4.7.2 นโยบายเรงดวน (การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21) 

4.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ  

      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสรางขีดความสามารถ 

                         ในการแขงขันของประเทศ 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาสและความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาประสทิธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

     4.8.1   แผนงานพ้ืนฐาน 

    4.8.2   แผนงานยุทธศาสตร 

     4.8.3 แผนงานบูรณาการ (-) 

5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  

    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(1.3.1 การสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในศตวรรษท่ี 21) 
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6. ความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(ยุทธศาสตรท่ี 2 ขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 

ผานเครือขาย สสวท. ใหมีคุณภาพท่ัวประเทศอยางเปนระบบ) 

7. หลักการและเหตุผล  

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) เปนหนวยงานหลักในการดําเนินการปรับปรุง 

และพัฒนาหลักสูตรการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีซ่ึงมีพันธกิจท่ีสําคัญ

ในการจัดการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขยายผลการใหบริการวิชาการ       

ดานหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูของ สสวท. เพ่ือใหครูมีความรู ความเขาใจในมาตรฐานหลักสูตร 

และตัวชี้วัด รวมท้ังวิธีการจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับตัวชี้วัดท้ังหมด และสามารถนําความรูไปจัดการเรียนรู           

ในสถานศึกษาของตนเอง และขยายผลสูสถานศึกษาอ่ืนได ดังนั้นการท่ี สสวท. จะสามารถบรรลุเปาหมายในการ

ขับเคลื่อนนักเรียนไทยทุกชวงชั้นใหมีความรูความสามารถสูงข้ึนเปนลําดับและทัดเทียมกับนานาชาติไดนั้น จําเปน

ท่ีจะตองวางแผนและดําเนินการพัฒนาและสงเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

และเทคโนโลยีอยางเปนระบบ 

8. วัตถุประสงค 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขยายผลการใหบริการวิชาการดานหลักสูตร สื่อ     

และกระบวนการจัดการเรียนรูของ สสวท. ใหมีความรูความเขาใจในมาตรฐานหลักสูตรและตัวชี้วัด รวมท้ังวิธีการ

จัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับตัวชี้วัดและสามารถนําความรูไปจัดการเรียนรูในสถานศึกษาของตนเองและขยายผล     

สูสถานศึกษาอ่ืนได 

9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 

     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

(1) ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับการพัฒนาและสงเสริมดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลย ี

(จํานวน 510 คน) 

     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

(1) รอยละของผูท่ีเขารับการพัฒนามีความรูความสามารถผานเกณฑการประเมิน (รอยละ 80) 

10. กลุมเปาหมายโครงการ   ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

11. ระยะเวลาดําเนินการ   ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

12. สถานท่ีดําเนินการ   สสวท.  

13. กิจกรรมท่ีวางแผนดําเนินการ  

      13.1 การพัฒนาหลักสูตรอบรมครู 

      13.2 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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14. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม (จากขอ 13)  

จัดทําหลักสูตรอบรมครู 5 หลักสูตร ประกอบดวย (1) หลักสูตรการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร และเทคโนโลยีท่ีสงเสริมทักษะการคิดและแกปญหา (2) หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู 

รายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตรโลกและอวกาศ และ (3) หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู รายวิชาเพ่ิมเติม 

โลก ดาราศาสตร และอวกาศ (4) หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาครูแกนนําวิชาฟสิกส รายวิชาพ้ืนฐาน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ (5) หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาครูแกนนําวิชาฟสิกส รายวิชาเพ่ิมเติม 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และอยูระหวางเตรียมการสําหรับอบรมครูออนไลน 

15. ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากขอ 9)  

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

จํานวนเปาหมาย ผลการดําเนินงาน รอยละ 

เชิงปริมาณ      

ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับ    

การพัฒนาและสงเสริมดานวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร และเทคโนโลย ี

510 คน 510 คน N/A N/A 

เชิงคุณภาพ      

รอยละของผูท่ีเขารับการพัฒนามีความรู

ความสามารถผานเกณฑการประเมิน 

รอยละ 80 510 คน N/A N/A 

 

16. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 5 ภาพ 

ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB) 

17. งบประมาณ 

 งบประมาณท่ีไดรับ

ท้ังหมด 

 

ผลการใชจาย

งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 4 

8,406,200 บาท 4,281,000 บาท 4,281,000 บาท    

แหลงงบประมาณ งบประมาณจัดสรรจากรัฐ 

18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 

     18.1 ปญหา อุปสรรค 

- 

     18.2 แนวทางแกไข 

  - 

19. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 

พัฒนาหลักสูตรอบรมครูและเตรียมการอบรมครูออนไลน 
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20. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับการพัฒนาสามารถนําความรูไปจัดการเรียนรูในสถานศึกษาของตนเอง 

และขยายผลสูสถานศึกษาอ่ืนได 

21. ผูรายงาน   นางสาววรรณทิพา  เทพหลา ตําแหนง   เจาหนาท่ี 

     โทรศัพท   02-392-4021 ตอ 1106 โทรสาร   02-392-3595 E–mail :   wthep@ipst.ac.th 

22. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี 7 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 
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1. ช่ือหนวยงาน   สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)  

2. ช่ือโครงการ   บริหารการผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (สควค.) 

3. หวงเวลารายงาน     

     ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63     ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   มี.ค. 64     

     ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 64  -   มิ.ย. 64     ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64     

    สถานะโครงการ     ยงัไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 

4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   

    4.1 ยุทธศาสตรชาต ิ(ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย) 

4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (ประเด็น 12 การพัฒนาการเรยีนรู)  

4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท (การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยท่ีหลากหลาย) 

4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ดานการศึกษา) 

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

(ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย) 

4.6 แผนความม่ันคง (-) 

4.7 นโยบายรัฐบาล 

 4.7.1 นโยบายหลัก  (การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย) 

 4.7.2 นโยบายเรงดวน (-) 

4.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ  

      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสรางขีดความสามารถ 

                         ในการแขงขันของประเทศ 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาสและความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

     4.8.1   แผนงานพ้ืนฐาน 

    4.8.2   แผนงานยุทธศาสตร 

     4.8.3 แผนงานบูรณาการ (-) 

5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  

    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564   

(1.2.1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยทุกชวงวัย โดยการเพ่ิมพูนทักษะ (Re-skill) พัฒนาทักษะ (Up Skill) และการ

เรียนรูทักษะใหม (New skills) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแขงขัน) 
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6. ความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(ยุทธศาสตรท่ี 4 เรงรัด พัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 

เพ่ือเปนกําลังในการพัฒนาประเทศดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตามนโยบายประเทศไทย 4.0) 

7. หลักการและเหตุผล  

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) จัดทําโครงการบริหารการผลิตครูท่ีมี

ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (สควค.) ข้ึน เพ่ือสรรหาบุคคลท่ัวไปเขารับทุนและพัฒนา    

ใหมีศักยภาพสูง สําหรับเปนครูในโรงเรียนท่ีมีการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 

ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ซ่ึงจะเปนกําลังสําคัญท่ีจะชวยยกระดับคุณภาพ    

การจัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีในโรงเรียน ชวยแกไขปญหาการขาดแคลนคร ู 

ในสาขาเฉพาะทาง 

8. วัตถุประสงค 

เพ่ือพัฒนาและสงเสริมศักยภาพขาราชการครูในโครงการ สควค. ใหมีความรูความสามารถในการจัด    

การเรียนการสอน 

9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 

     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

(1) ผูสําเร็จการศึกษาจากโครงการ สควค. ท่ีไดรับการพัฒนา (จํานวน 60 คน) 

     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

(1) ครูท่ีบรรจุเขาปฏิบัติงานมีผลการประเมินความพึงพอใจจากผูบริหารอยูในระดับดี (รอยละ 80) 

10. กลุมเปาหมายโครงการ   ขาราชการครูในโครงการ สควค. 

11. ระยะเวลาดําเนินการ   ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

12. สถานท่ีดําเนินการ   สสวท. และโรงเรียนท่ีขาราชการครูในโครงการ สควค. ปฏิบัติงาน  

13. กิจกรรมท่ีวางแผนดําเนินการ  

      13.1 การพัฒนาขาราชการครูในโครงการ สควค. 

      13.2 การติดตามผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูทุนโครงการ สควค. 

14. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม (จากขอ 13) 

เตรียมการสําหรับพัฒนาขาราชการครูในโครงการ สควค. และอยูระหวางติดตามการประเมินความพึงพอใจ

การปฏิบัติงานของขาราชการครูทุนโครงการ สควค. ระยะท่ี 3 ท่ีบรรจุเขาปฏิบัติงานแลวอยางนอย 1 ป 
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15. ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากขอ 9)  

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

จํานวนเปาหมาย ผลการดําเนินงาน รอยละ 

เชิงปริมาณ      

ผูสําเร็จการศึกษาจากโครงการ สควค.  

ท่ีไดรับการพัฒนา 

60 คน 60 คน N/A N/A 

เชิงคุณภาพ      

ครูท่ีบรรจุเขาปฏิบัติงานมีผลการประเมิน

ความพึงพอใจจากผูบริหารอยูในระดับดี 

รอยละ 80 120 คน N/A N/A 

 

16. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 5 ภาพ 

ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB) 

17. งบประมาณ 

 งบประมาณท่ีไดรับ

ท้ังหมด 

 

ผลการใชจาย

งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 4 

13,309,000 บาท 500,000 บาท 500,000 บาท - - - 

แหลงงบประมาณ งบประมาณจัดสรรจากรัฐ 

18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 

     18.1 ปญหา อุปสรรค 

- 

     18.2 แนวทางแกไข 

   - 

19. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 

พัฒนาผูสําเร็จการศึกษาจากโครงการ สควค. และติดตามการประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ

ขาราชการครทุูนโครงการ สควค. 

20. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 

ผลิตครูท่ีมีความรูความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีในระดับปริญญาโท 

สอนวิชาฟสิกส เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร และคอมพิวเตอรใหกับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษและนักเรียนท่ัวไป 

21. ผูรายงาน   นางสาววรรณทิพา  เทพหลา ตําแหนง   เจาหนาท่ี 

     โทรศัพท   02-392-4021 ตอ 1106 โทรสาร   02-392-3595 E–mail :   wthep@ipst.ac.th 

22. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี 7 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 
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1. ช่ือหนวยงาน   สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)  

2. ช่ือโครงการ   บริหารการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (พสวท.) 

3. หวงเวลารายงาน     

     ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63     ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   มี.ค. 64     

     ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 64  -   มิ.ย. 64     ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64     

    สถานะโครงการ     ยงัไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 

4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   

    4.1 ยุทธศาสตรชาต ิ(ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย) 

4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (ประเด็น 12 การพัฒนาการเรยีนรู)  

4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท (การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยท่ีหลากหลาย) 

4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ดานการศึกษา) 

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

(ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย) 

4.6 แผนความม่ันคง (-) 

4.7 นโยบายรัฐบาล 

 4.7.1 นโยบายหลัก  (การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย) 

 4.7.2 นโยบายเรงดวน (-) 

4.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ  

      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสรางขีดความสามารถ 

                         ในการแขงขันของประเทศ 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาสและความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

     4.8.1   แผนงานพ้ืนฐาน 

    4.8.2   แผนงานยุทธศาสตร 

     4.8.3 แผนงานบูรณาการ (-) 

5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  

    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564   

(1.2.1 การพัฒนาทรัพยากรมนษุยทุกชวงวัย โดยการเพ่ิมพูนทักษะ (Re-skill) พัฒนาทักษะ (Up Skill) และการเรยีนรู

ทักษะใหม (New skills) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแขงขัน) 
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6. ความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(ยุทธศาสตรท่ี 4 เรงรัด พัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 

เพ่ือเปนกําลังในการพัฒนาประเทศดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตามนโยบายประเทศไทย 4.0) 

7. หลักการและเหตุผล  

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) จัดทําโดยโครงการพัฒนาและสงเสริมผูมี

ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (พสวท.) ข้ึน เพ่ือสรางฐานกําลังคนของชาติในอนาคต การจูงใจ

ใหนักเรียนและนักศึกษาท่ีมีศักยภาพสูงหรือความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรสนใจมาสมัคร  

รับทุน เพ่ือศึกษาตอเนื่องจนถึงระดับปริญญาเอก มีความรู สนใจและเลือกประกอบอาชีพเปนนักวิทยาศาสตร 

นักวิจัย นักนวัตกรรม และนักเทคโนโลยีซ่ึงเปนสาขาสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศ 

8. วัตถุประสงค 

เพ่ือผลิตผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สําหรับศึกษา วิจัย ประดิษฐ คิดคน และ

เผยแพรผลงานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ 

9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 

     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

(1) นักเรียนทุนพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (พสวท.) ไดรับ     

การพัฒนาอยางเต็มความสามารถ (จํานวน 1,200 คน) 

(2) นักเรียนในโครงการ พสวท. (สูความเปนเลิศ) และนักเรียนในสังกัด สพฐ. และ สช. ไดรับการพัฒนาศักยภาพ 

(จํานวน 1,000 คน) 

     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

(1) นักเรียนทุนพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (พสวท.) มีผลการเรียน

ผานเกณฑมาตรฐานตามกําหนด (รอยละ 90) 

10. กลุมเปาหมายโครงการ   ผูรับทุนโครงการ พสวท. 

11. ระยะเวลาดําเนินการ   ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

12. สถานท่ีดําเนินการ   สสวท. ศูนยโรงเรียน พสวท.  และศูนยมหาวิทยาลัย พสวท.  

13. กิจกรรมท่ีวางแผนดําเนินการ  

      13.1 การคัดเลือกนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรเพ่ือรับทุนโครงการ พสวท. 

      13.2 การพัฒนาและสงเสริมศักยภาพของผูรับทุนโครงการ พสวท. 

14. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม (จากขอ 13)  

อยูระหวางคัดเลือกนักเรียนเพ่ือเขารับทุนพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและทุนพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ศึกษา ณ ตางประเทศ และอยูระหวาง

เตรียมการสําหรับพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุน พสวท. 
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15. ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากขอ 9)  

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 

จํานวนเปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 
รอยละ 

เชิงปริมาณ      

นักเรียนทุนพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถ

พิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (พสวท.) 

ไดรับการพัฒนาอยางเต็มความสามารถ 

1,200 คน 1,200 คน N/A N/A 

นักเรียนในโครงการ พสวท. (สูความเปนเลิศ) 

และนักเรียนในสังกัด สพฐ. และ สช. ไดรับ   

การพัฒนาศักยภาพ 

1,000 คน 1,000 คน N/A N/A 

เชิงคุณภาพ      

นักเรียนทุนพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถ

พิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (พสวท.) 

มีผลการเรียนผานเกณฑมาตรฐานตามกําหนด 

รอยละ 90 1,587 คน N/A N/A 

 

16. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 5 ภาพ 

ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB) 

17. งบประมาณ 

 งบประมาณท่ีไดรับ

ท้ังหมด 

 

ผลการใชจาย

งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 4 

20,849,000 บาท 8,772,000 บาท 8,772,000 บาท - - - 

แหลงงบประมาณ งบประมาณจัดสรรจากรัฐ 

18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 

     18.1 ปญหา อุปสรรค 

- 

     18.2 แนวทางแกไข 

  - 

19. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 

คัดเลือกนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร เพ่ือรับทุน โครงการ พสวท. 

และโครงการ พสวท. สูความเปนเลิศ และพัฒนาศักยภาพ 
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20. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 

ผลิตบุคคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา

ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในหนวยงานวิจัยหรือหนวยงานวิชาการขององคกรตาง ๆ ในภาครัฐบาล และ

เกิดการวิจัยและสรางสรรคผลงานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตลอดจนประดิษฐกรรมใหม ๆ ท่ีสอดคลองกับ

สภาพและความตองการของประเทศ 

21. ผูรายงาน   นางสาววรรณทิพา  เทพหลา ตําแหนง   เจาหนาท่ี 

     โทรศัพท   02-392-4021 ตอ 1106 โทรสาร   02-392-3595 E–mail :   wthep@ipst.ac.th 

22. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี 7 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 
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1. ช่ือหนวยงาน   สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)  

2. ช่ือโครงการ   โอลิมปกวิชาการ 

3. หวงเวลารายงาน     

     ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63     ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   มี.ค. 64     

     ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 64  -   มิ.ย. 64     ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64     

    สถานะโครงการ     ยงัไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 

4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   

    4.1 ยุทธศาสตรชาต ิ(ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย) 

4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (ประเด็น 12 การพัฒนาการเรยีนรู)  

4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท (การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยท่ีหลากหลาย) 

4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ดานการศึกษา) 

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

(ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย) 

4.6 แผนความม่ันคง (-) 

4.7 นโยบายรัฐบาล 

 4.7.1 นโยบายหลัก  (การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย) 

 4.7.2 นโยบายเรงดวน (-) 

4.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ  

      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสรางขีดความสามารถ 

                         ในการแขงขันของประเทศ 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาสและความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

     4.8.1   แผนงานพ้ืนฐาน 

    4.8.2   แผนงานยุทธศาสตร 

     4.8.3 แผนงานบูรณาการ (-) 

5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  

    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564   

(1.2.1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยทุกชวงวัย โดยการเพ่ิมพูนทักษะ (Re-skill) พัฒนาทักษะ (Up Skill) และการ

เรียนรูทักษะใหม (New skills) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแขงขัน) 
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6. ความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(ยุทธศาสตรท่ี 4 เรงรัด พัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 

เพ่ือเปนกําลังในการพัฒนาประเทศดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตามนโยบายประเทศไทย 4.0) 

7. หลักการและเหตุผล  

สถาบันสงเสรมิการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) จัดทําโครงการโอลิมปกวิชาการ เพ่ือสงเสริม

การสรางบรรยากาศการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรและเปนการผลักดันใหเยาวชนไทยท่ีมี      

ความตั้งใจศึกษาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรไดมีโอกาสแสดงความสามารถเต็มตามศักยภาพของตนเอง รวมท้ัง 

ผูแทนประเทศท่ีไปเขารวมแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ

กับผูแทนจากประเทศตาง ๆ ท่ัวโลก คณะอาจารยไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนการจัดหลักสูตรและเนื้อหาการสอน     

วิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยนานาประเทศ อันจะเปนการสรางความสัมพันธท่ีด ี  

อยางตอเนื่องถึงอนาคต ดังนั้น ผูแทนประเทศไทยท่ีเขารวมการแขงขัน รวมถึงนักเรียนท่ีผานกิจกรรมการเรียนการสอน

ในคายโอลิมปก ณ สสวท. จะไดรับโอกาสในการเรียนรูท้ังภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และประสบการณเขารวมแขงขัน

ทางวิชาการในเวทีระดับโลก และจะเปนกําลังสําคัญสําหรับโรงเรียน ครู อาจารยและเพ่ือนนักเรียนดวยกัน รวมท้ัง

สามารถสอนเพ่ือนในสถานศึกษาของตนใหมีความรูความสามารถดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีไดอีกดวย 

8. วัตถุประสงค 

เพ่ือสงเสริมและเปดโอกาสใหเยาวชนไดแสดงความสามารถดานวิชาการและพัฒนาภูมิปญญาของตนใหสูงข้ึน 

โดยการเขารวมแขงขันกับเยาวชนท่ีมีความสามารถจากนานาชาติ และกระตุนใหเกิดบรรยากาศทางวิชาการ อันจะ

สงเสริมการเรียนการสอนคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ใหเปนท่ีสนใจของเยาวชน ซึ่งจะนําไปสูการปรับปรุงระบบ

การเรียนการสอน ตลอดจนการวัดผลใหเหมาะสมและมีมาตรฐานเทียบเทากับประเทศท่ีพัฒนาแลว 

9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 

     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

(1) นักเรียนเขาอบรมวิชาการของ สสวท. (จํานวน 200 คน) 

(2) นักเรียนท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของ ตามแนวทาง                 

ของมูลนิธิ สอวน. (จํานวน 10,362 คน) 

     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

(1) นักเรียนท่ีไดรับการอบรมมีความรูทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีมากข้ึน (รอยละ 85) 

10. กลุมเปาหมายโครงการ   นักเรียนระดับมัธยมศึกษาท่ัวประเทศ 

11. ระยะเวลาดําเนินการ   ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

12. สถานท่ีดําเนินการ   โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาท่ัวประเทศ  

13. กิจกรรมท่ีวางแผนดําเนินการ  

      13.1 การอบรมนักเรียนในโครงการจัดสงผูแทนประเทศไทยไปแขงขันคณิตศาสตร วทิยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ 

      13.2 การคัดเลือกและจัดสงผูแทนเขารวมแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ 
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14. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม (จากขอ 13)  

อยูระหวางอบรมนักเรียนในโครงการจัดสงผูแทนประเทศไทยไปแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตรโอลิมปก

ระหวางประเทศ ครั้งท่ี 1 วิชาคณิตศาสตร คอมพิวเตอร เคมี และฟสิกส 136 คน และสนับสนุนงบประมาณใหมูลนิธิ

สงเสริมโอลิมปกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษา (สอวน.) ในการจัดการแขงขันโอลิมปกวิชาการ

ระดับชาติ ป พ.ศ. 2564 วิชาคณิตศาสตร คอมพิวเตอร เคมี ชีววิทยา และฟสิกส 

15. ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากขอ 9)  

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

จํานวนเปาหมาย ผลการดําเนินงาน รอยละ 

เชิงปริมาณ      

นักเรียนเขาอบรมวิชาการของ สสวท. 200 คน 200 คน 136 68.00 

นักเรียนท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพดาน

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสาขาอ่ืนท่ี

เก่ียวของ ตามแนวทางของมูลนธิิ สอวน. 

10,362 คน 10,362 คน N/A N/A 

เชิงคุณภาพ      

นักเรียนท่ีไดรับการอบรมมีความรูทางดาน

วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีมากข้ึน 

รอยละ 85 200 คน N/A N/A 

 

16. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 5 ภาพ 

ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB) 

17. งบประมาณ 

 งบประมาณท่ีไดรับ

ท้ังหมด 

 

ผลการใชจาย

งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 4 

261,284,900 บาท 125,831,100 บาท 58,320,800 บาท 67,510,300 บาท - - 

แหลงงบประมาณ งบประมาณจัดสรรจากรัฐ 

18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 

     18.1 ปญหา อุปสรรค 

- 

     18.2 แนวทางแกไข 

  - 

19. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 

อบรมนักเรียนในโครงการจัดสงผูแทนประเทศไทยไปแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ 
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20. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 

ผลิตบุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาวิชาการ

ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีในระดับแนวหนา ทําใหหนวยงานวิจัยและพัฒนาหรือหนวยงาน

วิชาการขององคการตาง ๆ ในภาครัฐและเอกชนมีความเขมแข็ง สามารถวิจัย พัฒนา และสรางสรรคผลงานทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีข้ันสูง นําพาใหการวิจัยของไทยกาวสูระดับแนวหนา 

21. ผูรายงาน   นางสาววรรณทิพา  เทพหลา ตําแหนง   เจาหนาท่ี 

     โทรศัพท   02-392-4021 ตอ 1106 โทรสาร   02-392-3595 E–mail :   wthep@ipst.ac.th 

22. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี 7 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 
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1. ช่ือหนวยงาน   สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)  

2. ช่ือโครงการ   พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 

3. หวงเวลารายงาน     

     ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63     ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   มี.ค. 64     

     ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 64  -   มิ.ย. 64     ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64     

    สถานะโครงการ     ยงัไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 

4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   

    4.1 ยุทธศาสตรชาต ิ(ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย) 

4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (ประเด็น 12 การพัฒนาการเรยีนรู)  

4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท (การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยท่ีหลากหลาย) 

4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ดานการศึกษา) 

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

(ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย) 

4.6 แผนความม่ันคง (-) 

4.7 นโยบายรัฐบาล 

 4.7.1 นโยบายหลัก  (การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย) 

 4.7.2 นโยบายเรงดวน (-) 

4.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ  

      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสรางขีดความสามารถ 

                         ในการแขงขันของประเทศ 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาสและความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

     4.8.1   แผนงานพ้ืนฐาน 

    4.8.2   แผนงานยุทธศาสตร 

     4.8.3 แผนงานบูรณาการ (-) 

5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  

    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564   

(1.2.1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยทุกชวงวัย โดยการเพ่ิมพูนทักษะ (Re-skill) พัฒนาทักษะ (Up Skill) และการเรียนรู

ทักษะใหม (New skills) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแขงขัน) 



~ 29 ~ 

6. ความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(ยุทธศาสตรท่ี 4 เรงรัด พัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 

เพ่ือเปนกําลังในการพัฒนาประเทศดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตามนโยบายประเทศไทย 4.0) 

7. หลักการและเหตุผล  

กําลังคนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีเปนสิ่งบงบอกถึงระดับความเจริญของประเทศ       

การคนหาและพัฒนาเด็กและเยาวชนผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรใหเต็มตามศักยภาพ

ของแตละบุคคลควบคูไปกับการพัฒนากําลังคนดานดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีจะทําใหประเทศไทย    

ไดกลุมผูนําทางความคิดในการพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีท่ีเปนประโยชนตอประเทศชาติในเวลาท่ีรวดเร็ว 

รวมท้ังเปนการกระตุนใหเด็กและเยาวชนท่ัวไป เขาใจและเห็นความสําคัญของการคิดคน ประยุกต และพัฒนาองค

ความรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีอยางชัดเจน อันเปนผลใหเด็กและเยาวชนท่ัวไปเกิดจินตนาการ 

ท่ีสามารถสานตอการพัฒนาในดานดังกลาวออกไปอีกระดับหนึ่ง ซ่ึงจะทําใหประเทศไทยมีโอกาสและแนวทางกาวสู

ความเปนเลิศเทียบเทาระดับสากลไดในอนาคต 

8. วัตถุประสงค 

เพ่ือสรางบรรยากาศและเปนการกระตุนใหนักเรียนในระดับประถมศึกษาทุกสังกัดท่ัวประเทศสนใจการเรียน

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมากข้ึน 

9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 

     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

(1) นักเรียนท่ีไดรับการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ตามมาตรฐานสากล (จํานวน 2,000 คน) 

     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

(1) นักเรียนท่ีไดรับการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรผานเกณฑการเขารวมกิจกรรม      

ไมนอยกวา (รอยละ 80) 

10. กลุมเปาหมายโครงการ   นักเรียนระดับประถมศึกษาท่ัวประเทศ 

11. ระยะเวลาดําเนินการ   ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

12. สถานท่ีดําเนินการ   โรงเรียนระดับประถมศึกษาท่ัวประเทศ  

13. กิจกรรมท่ีวางแผนดําเนินการ  

      13.1 การคัดเลือกนักเรียนเขาโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

      13.2 การพัฒนาศักยภาพนักเรียนในโครงการฯ 

14. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม (จากขอ 13)  

คัดเลือกนักเรียนเขาโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ประจําปการศึกษา 

2563 (สอบคัดเลือกรอบท่ี 1) จํานวน 2,114 คน และอยูระหวางเตรียมการจัดสงสื่อเสริมทักษะวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตรและจัดกิจกรรมสงเสริมทักษะวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรใหกับนักเรียนในโครงการฯ ผานระบบ

ออนไลน 
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15. ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากขอ 9)  

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

จํานวนเปาหมาย ผลการดําเนินงาน รอยละ 

เชิงปริมาณ      

นักเรียนท่ีไดรับการพัฒนาอัจฉริยภาพทาง

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรตามมาตรฐานสากล 

2,000 คน 2,000 คน 2,114 คน 105.70 

เชิงคุณภาพ      

นักเรียนท่ีไดรับการพัฒนาอัจฉริยภาพดาน

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ผานเกณฑ 

การเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา 

รอยละ 80 2,000 คน N/A N/A 

 

16. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 5 ภาพ 

ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB) 

17. งบประมาณ 

 งบประมาณท่ีไดรับ

ท้ังหมด 

 

ผลการใชจาย

งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 4 

15,571,700 บาท 10,320,000 บาท 10,320,000 บาท - - - 

แหลงงบประมาณ งบประมาณจัดสรรจากรัฐ 

18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 

     18.1 ปญหา อุปสรรค 

- 

     18.2 แนวทางแกไข 

  - 

19. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 

จัดสงสื่อเสริมทักษะวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรและจัดกิจกรรมสงเสริมทักษะวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

ใหกับนักเรียนในโครงการฯ ผานระบบออนไลน 

20. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 

เยาวชนผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ตามเกณฑของ สสวท.       

มีจํานวนเพ่ิมข้ึน 

21. ผูรายงาน   นางสาววรรณทิพา  เทพหลา ตําแหนง   เจาหนาท่ี 

     โทรศัพท   02-392-4021 ตอ 1106 โทรสาร   02-392-3595 E–mail :   wthep@ipst.ac.th 

22. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี 7 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 
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1. ช่ือหนวยงาน   สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)  

2. ช่ือโครงการ   ทุนสนับสนุนการศึกษานักเรียน นักศึกษาและครูเพ่ือพัฒนาใหเปนผูมีความสามารถพิเศษ      

ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีและตอบสนองตอความตองการของประเทศและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

3. หวงเวลารายงาน     

     ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63     ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   มี.ค. 64     

     ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 64  -   มิ.ย. 64     ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64     

    สถานะโครงการ     ยงัไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 

4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   

    4.1 ยุทธศาสตรชาต ิ(ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย) 

4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (ประเด็น 12 การพัฒนาการเรยีนรู)  

4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท (การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยท่ีหลากหลาย) 

4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ดานการศึกษา) 

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

      (ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย) 

4.6 แผนความม่ันคง (-) 

4.7 นโยบายรัฐบาล 

 4.7.1 นโยบายหลัก  (การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย) 

 4.7.2 นโยบายเรงดวน (-) 

4.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏบัิติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ  

      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสรางขีดความสามารถ 

                         ในการแขงขันของประเทศ 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาสและความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

     4.8.1   แผนงานพ้ืนฐาน 

    4.8.2   แผนงานยุทธศาสตร 

     4.8.3 แผนงานบูรณาการ (-) 
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5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  

    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564   

(1.2.1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยทุกชวงวยั โดยการเพ่ิมพูนทักษะ (Re-skill) พัฒนาทักษะ (Up Skill) และการเรียนรู

ทักษะใหม (New skills) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแขงขัน) 

6. ความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(ยุทธศาสตรท่ี 4 เรงรัด พัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 

เพ่ือเปนกําลังในการพัฒนาประเทศดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตามนโยบายประเทศไทย 4.0) 

7. หลักการและเหตุผล  

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) จัดทําโครงการทุนสนับสนุนการศึกษานักเรียน 

นักศึกษา และครู เพ่ือพัฒนาใหเปนผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีและตอบสนอง

ตอความตองการของประเทศและหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยสรรหาผูมีศักยภาพ รักและสนใจดานวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร และเทคโนโลยีเขารวมโครงการ เพ่ือบมเพาะและพัฒนาใหเปนทรัพยากรบุคคลท่ีมีคาของประเทศ    

ในดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีใหศึกษาตอเนื่องอยางเต็มตามศักยภาพเปนรายบุคคล และสูอาชีพ

นักวิทยาศาสตร นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ซ่ึงเปนสาขาสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนา

ประเทศตอไป 

8. วัตถุประสงค 

เพ่ือสนับสนุนทุนการศึกษาสําหรับนักเรียน นักศึกษา และครูท่ีมีความรัก ความสนใจ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

มีศักยภาพสูงดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยี ใหมีสมรรถนะและมีความรูความสามารถท่ีจะสรางผลงานวิจัย

ท่ีตอบสนองตอความตองการของประเทศ 

9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 

     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

(1) ผูมีความสามารถพิเศษท่ีไดรับการสงเสริมและพัฒนาเต็มศักยภาพ (จํานวน 1,804 คน) 

     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

(1) รอยละของผูมีความสามารถพิเศษท่ีไดรับการสงเสริมและพัฒนาสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร          

ท่ีกําหนด (รอยละ 85) 

10. กลุมเปาหมายโครงการ ผูรับทุนพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 

ผูรับทุนโอลิมปกวิชาการสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร สําหรับ

ผูแทนประเทศไทยท่ีเขารวมการแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ และผูรับทุนสงเสริมการ

ผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร 

11. ระยะเวลาดําเนินการ   ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

12. สถานท่ีดําเนินการ   สสวท. ศูนยโรงเรียน และศูนยมหาวิทยาลยัในโครงการ 
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13. กิจกรรมท่ีวางแผนดําเนินการ  

      13.1 การสนับสนุนทุนการศึกษาใหผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 

14. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม (จากขอ 13)  

สนับสนุนทุนการศึกษาแกนักเรียนและนักศึกษา 3 ประเภท เพ่ือพัฒนาใหเปนทรัพยากรบุคคลท่ีมีคาของ

ประเทศในดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี และเพ่ือศึกษาตอเนื่องอยางเต็มตามศักยภาพเปนรายบุคคล 

และสูอาชีพเปนนักวิทยาศาสตร เปนนักวิจัย และครูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ซ่ึงเปนสาขาสําคัญ

อยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศตอไป รวม 1,680 คน ประกอบดวย 

(1) ทุนพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) 1,493 คน 

(2) ทุนโอลิมปกวิชาการสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร            

(ทุนโอลิมปกวิชาการ) 174 คน 

(3) ทุนสงเสริมการผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (ทุน สควค.) 13 คน      

15. ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากขอ 9)  

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

จํานวนเปาหมาย ผลการดําเนินงาน รอยละ 

เชิงปริมาณ      

ผูมีความสามารถพิเศษท่ีไดรับการสงเสริม

และพัฒนาเต็มศักยภาพ 

1,804 คน 1,804 คน 1,680 คน 93.13 

เชิงคุณภาพ      

รอยละของผูมีความสามารถพิเศษท่ีไดรับ

การสงเสริมและพัฒนาสาํเรจ็การศึกษา

ตามหลักสูตรท่ีกําหนด 

รอยละ 85 135 คน N/A N/A 

 

16. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 5 ภาพ 

ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB) 

17. งบประมาณ 

 งบประมาณท่ีไดรับ

ท้ังหมด 

 

ผลการใชจาย

งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 4 

921,055,700 บาท 482,160,700 บาท 203,806,000 บาท 278,354,700 บาท - - 

แหลงงบประมาณ งบประมาณจัดสรรจากรัฐ 
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18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 

     18.1 ปญหา อุปสรรค 

- 

     18.2 แนวทางแกไข 

    - 

19. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 

สนับสนุนทุนการศึกษาใหผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลย ี

20. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 

ผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีท่ีไดรับการสนับสนุนทุนการศึกษา     

มีทักษะพ้ืนฐานดานวิจัยและพัฒนา สามารถนําความรูและทักษะท่ีไดไปทําวิจัย เพ่ือสรางองคความรูใหม ผลงานใหม 

หรือพัฒนาตอยอดสรางนวัตกรรมท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศได 

21. ผูรายงาน   นางสาววรรณทิพา  เทพหลา ตําแหนง   เจาหนาท่ี 

     โทรศัพท   02-392-4021 ตอ 1106 โทรสาร   02-392-3595 E–mail :   wthep@ipst.ac.th 

22. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี 7 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 
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1. ช่ือหนวยงาน   สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)  

2. ช่ือโครงการ   ยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอําเภอดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 

3. หวงเวลารายงาน     

     ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63     ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   มี.ค. 64     

     ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 64  -   มิ.ย. 64     ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64     

    สถานะโครงการ     ยงัไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 

4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   

    4.1 ยุทธศาสตรชาติ (ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย) 

4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (การพัฒนาการเรียนรู)  

4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท (การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21)  

4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ดานการศึกษา) 

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

(ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย) 

4.6 แผนความม่ันคง (-) 

4.7 นโยบายรัฐบาล 

 4.7.1 นโยบายหลัก  (-) 

 4.7.2 นโยบายเรงดวน (การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21) 

4.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ  

      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสรางขีดความสามารถ 

                         ในการแขงขันของประเทศ 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาสและความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

     4.8.1   แผนงานพ้ืนฐาน 

    4.8.2   แผนงานยุทธศาสตร 

     4.8.3 แผนงานบูรณาการ (-) 

5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  

    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(1.3.1 การสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในศตวรรษท่ี 21) 
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6. ความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(ยุทธศาสตรท่ี 2 ขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 

ผานเครือขาย สสวท. ใหมีคุณภาพท่ัวประเทศอยางเปนระบบ) 

7. หลักการและเหตุผล  

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) รวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในการดําเนินงาน

พัฒนาศักยภาพเยาวชนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ในการจัดตั้งโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียน

ในระดับอําเภอท้ังในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาข้ึน ใหสอดรับกับบริบทของโรงเรียนและความตองการ   

ของทองถ่ิน เพ่ือใหโรงเรียนในระดับอําเภอมีคุณภาพไดมาตรฐานเทียบเคียงกับโรงเรียนชั้นนําในระดับจังหวัด และ

นักเรียนในชนบทมีโอกาสเขาถึงโรงเรียนคุณภาพในทุกอําเภอ ตลอดจนไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงจะสงผลตอ

การยกระดับคุณภาพและพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนในระดับอําเภอ และมีผลการประเมินทางดานการศึกษา   

ท้ังในระดับชาติและนานาชาติสูงข้ึนอยางตอเนื่อง 

8. วัตถุประสงค 

เพ่ือสงเสริมใหทุกอําเภอมีโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีท่ีไดมาตรฐานสากล 

เพ่ือใหนักเรียนมีทางเลือกท่ีจะเขาศึกษาในโรงเรียนดีใกลบานและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา และเพ่ิม

ทรัพยากรบุคคลท่ีมีศักยภาพสูงในทุกอําเภอ เพ่ือใหสอดคลองกับการพัฒนาจังหวัดและประเทศท่ีตองการบุคลากร

ท่ีมีความรูและทักษะดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีเปนสําคัญ 

9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 

     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

(1) โรงเรียนท่ีเขารวมโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน       

ของ สสวท. (จํานวน 1,500 โรงเรียน) 

(2) ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับการพัฒนาดานการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ

เทคโนโลยี (จํานวน 5,000 คน) 

     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

(1) รอยละของโรงเรียนคุณภาพท่ีสามารถจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี (รอยละ 50) 

10. กลุมเปาหมายโครงการ   ครู บุคลากรทางการศึกษา และโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการ 

11. ระยะเวลาดําเนินการ   ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

12. สถานท่ีดําเนินการ   สสวท. และโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการ  

13. กิจกรรมท่ีวางแผนดําเนินการ  

      13.1 การสงเสริมโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีใหไดมาตรฐานสากล 

      13.2 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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14. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม (จากขอ 13)  

อยูระหวางเตรียมการสงเสริมโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีและพัฒนาครแูละ

บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการฯ      

15. ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากขอ 9)  

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

จํานวนเปาหมาย ผลการดําเนินงาน รอยละ 

เชิงปริมาณ      

โรงเรียนท่ีเขารวมโครงการโรงเรียน

คุณภาพวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ

เทคโนโลยี ตามมาตรฐานของ สสวท. 

1,500 โรงเรียน 1,500 โรงเรียน N/A N/A 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับการ

พัฒนาดานการจัดการเรยีนรูวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 

5,000 คน 5,000 คน N/A N/A 

เชิงคุณภาพ      

รอยละของโรงเรียนคุณภาพท่ีสามารถ

จัดการเรยีนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

และเทคโนโลย ี

รอยละ 50 1,500 โรงเรียน N/A N/A 

 

16. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 5 ภาพ 

ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB) 

17. งบประมาณ 

 งบประมาณท่ีไดรับ

ท้ังหมด 

 

ผลการใชจาย

งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 4 

15,758,000 บาท 5,663,800 บาท - 5,663,800 บาท - - 

แหลงงบประมาณ งบประมาณจัดสรรจากรัฐ 

18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 

     18.1 ปญหา อุปสรรค 

- 

     18.2 แนวทางแกไข 

  - 
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19. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 

สงเสริมโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีและพัฒนาครแูละบุคลากรทางการศึกษา

ในโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการฯ 

20. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 

การเรียนการสอนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีมีผลสัมฤทธิ์ท่ีสูงทัดเทียมนานาชาติ      

เพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา โดยเปดโอกาสใหเยาวชนในทุกอําเภอไดเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ไดรับการพัฒนา      

จนมีความสามารถและทักษะท่ีจําเปนในการพัฒนาประเทศสูยุค 4.0 

21. ผูรายงาน   นางสาววรรณทิพา  เทพหลา ตําแหนง   เจาหนาท่ี 

     โทรศัพท   02-392-4021 ตอ 1106 โทรสาร   02-392-3595 E–mail :   wthep@ipst.ac.th 

22. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี 7 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 
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1. ช่ือหนวยงาน   สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)  

2. ช่ือโครงการ   ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนของครูวิทยาศาสตรคณิตศาสตร เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษา     

ตามแนวทาง สสวท. 

3. หวงเวลารายงาน     

     ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63     ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   มี.ค. 64     

     ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 64  -   มิ.ย. 64     ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64     

    สถานะโครงการ     ยงัไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 

4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   

    4.1 ยุทธศาสตรชาต ิ(ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย) 

4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (ประเด็น 12 การพัฒนาการเรยีนรู)  

4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท (การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21)  

4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ดานการศึกษา) 

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

(ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย) 

4.6 แผนความม่ันคง (-) 

4.7 นโยบายรัฐบาล 

 4.7.1 นโยบายหลัก  (-) 

 4.7.2 นโยบายเรงดวน (การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21) 

4.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ  

      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสรางขีดความสามารถ 

                         ในการแขงขันของประเทศ 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาสและความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

     4.8.1   แผนงานพ้ืนฐาน 

    4.8.2   แผนงานยุทธศาสตร 

     4.8.3 แผนงานบูรณาการ (-) 

5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  

    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(1.3.1 การสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในศตวรรษท่ี 21) 
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6. ความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(ยุทธศาสตรท่ี 2 ขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 

ผานเครือขาย สสวท. ใหมีคุณภาพท่ัวประเทศอยางเปนระบบ) 

7. หลักการและเหตุผล  

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) เล็งเห็นความจําเปนเรงดวนในการพัฒนาพัฒนา

ครูผูสอนต้ังแตระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใหมีความสามารถในการจัดการเรียนรูใหหองเรียน      

ไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือตอบสนองตอนโยบายการสรางกําลังคนใหมีความรูและทักษะดานวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร และเทคโนโลยี และสามารถประยุกตใชความรูดังกลาวในการดํารงชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพ 

อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศใหทัดเทียมนานาชาติตอไป 
8. วัตถุประสงค 

เพ่ือพัฒนาครูผูสอนจากโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) สํานักงาน

คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ิน (สถ.) และสํานักการศึกษา

กรุงเทพมหานคร (กทม.) ตั้งแตระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใหมีความรูความเขาใจ และสามารถจัด

ประสบการณเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีตามแนวทาง สสวท. ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 

     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

(1) ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาและสงเสริมการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา        

(จํานวน 10,000 คน) 

     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

(1) รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีผานการอบรมสามารถจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษาไดจริง

ในสถานศึกษา (รอยละ 90) 

10. กลุมเปาหมายโครงการ   ครูผูสอนจากโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ิน (สถ.) และสํานัก

การศึกษากรุงเทพมหานคร (กทม.) ระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

11. ระยะเวลาดําเนินการ   ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

12. สถานท่ีดําเนินการ   สสวท.  

13. กิจกรรมท่ีวางแผนดําเนินการ  

13.1 การจัดทํากิจกรรมและสื่ออบรมครู 

13.2 การอบรมครูผานระบบออนไลน 

14. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม (จากขอ 13)  

อยูระหวางเตรียมการจัดทํากิจกรรมและสื่ออบรมครูดวยรูปแบบออนไลน ต้ังแตระดับปฐมวัยถึงระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย    
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15. ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากขอ 9)  

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

จํานวนเปาหมาย ผลการดําเนินงาน รอยละ 

เชิงปริมาณ      

ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนา

และสงเสริมการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา 

10,000 คน 10,000 คน N/A N/A 

เชิงคุณภาพ      

รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีผาน

การอบรมสามารถจัดการเรียนรูตามแนวทาง

สะเต็มศึกษาไดจริงในสถานศึกษา 

รอยละ 90 10,000 คน N/A N/A 

 

16. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 5 ภาพ 

ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB) 

17. งบประมาณ 

 งบประมาณท่ีไดรับ

ท้ังหมด 

 

ผลการใชจาย

งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 4 

43,195,000 บาท 5,908,900 บาท - 5,908,900 บาท - - 

แหลงงบประมาณ งบประมาณจัดสรรจากรัฐ 

18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 

     18.1 ปญหา อุปสรรค 

- 

     18.2 แนวทางแกไข 

    - 

19. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 

จัดทํากิจกรรมและสื่อ และเตรียมการอบรมครูดวยรูปแบบออนไลน ตั้งแตระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

20. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 

ครูผูสอนระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษามีความรูความเขาใจและสามารถปรับการเรียน

เปลี่ยนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีตามแนวทาง สสวท. ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

21. ผูรายงาน   นางสาววรรณทิพา  เทพหลา ตําแหนง   เจาหนาท่ี 

     โทรศัพท   02-392-4021 ตอ 1106 โทรสาร   02-392-3595 E–mail :   wthep@ipst.ac.th 

22. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี 7 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 
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1. ช่ือหนวยงาน   สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)  

2. ช่ือโครงการ  พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู 

3. หวงเวลารายงาน     

     ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63     ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   มี.ค. 64     

     ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 64  -   มิ.ย. 64     ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64     

    สถานะโครงการ     ยงัไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 

4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   

    4.1 ยุทธศาสตรชาต ิ(ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย) 

4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (ประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู) 

4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท (การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21) 

4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ดานการศึกษา) 

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

(ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย) 

4.6 แผนความม่ันคง   - 

4.7 นโยบายรัฐบาล 

 4.7.1 นโยบายหลัก  - 

 4.7.2 นโยบายเรงดวน  นโยบายเรื่องท่ี 7 การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 

4.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ  

      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสรางขีดความสามารถ 

                         ในการแขงขันของประเทศ 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาสและความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

     4.8.1   แผนงานพ้ืนฐาน 

    4.8.2   แผนงานยุทธศาสตร 

     4.8.3 แผนงานบูรณาการ (-) 

5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  

    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(1.4.1 การใชแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรูเพ่ือพัฒนาดานการศึกษาเพ่ือ

ความเปนเลิศ (Digital Education Excellence Platform: DEEP)) 
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6. ความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(ยุทธศาสตรท่ี 3 ขับเคลื่อนกระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีใหเนนความเขาใจ 

ลงมือปฏิบัติการ และสามารถนําไปใชจริงท้ังในและนอกระบบ ตามแนวทาง สสวท.) 

7. หลักการและเหตุผล  

 ความแพรหลายของเทคโนโลยดีิจิทัลทําใหเกิดการเปลีย่นแปลงในทุกภาคสวนของสังคม ในสวนของการศึกษา

นั้น ความแพรหลายและความหลากหลายของสื่อดิจิทัลทําใหเกิดการใชประโยชนในการศึกษามากข้ึน ความสามารถใน

การสื่อสารเปดโอกาสใหเกิดการเรียนรูไดทุกท่ีทุกเวลาผานหลากหลายชองทาง เครือขายสังคมออนไลนทําใหเกิด

ปฏิสัมพันธรูปแบบใหมระหวางผูเรียน ผูสอน และ ผูปกครอง ในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงในภาคเศรษฐกิจและสังคม

ก็ทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงของความตองการแรงงาน ทักษะ และคุณลักษณของผูจบการศึกษา   

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ไดดําเนินโครงการท่ีใชประโยชนจาก

เทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ เทคโนโลยี  มาบางแลวเปนระยะเวลาหนึ่ง 

เชน การพัฒนาศูนยเรียนรูดิจิทัล (Learning Space) การใช QR code และ สื่อ AR (Augmented Reality) ใน

หนังสือเรียน  อยางไรก็ตาม แนวโนมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและโครงสรางพ้ืนฐานการสื่อสารในปจจุบัน ทําให

คาดไดวาจะมีการพัฒนาและประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลในภาคการศึกษาข้ึนอีกมากในอนาคต  ซ่ึงการดําเนินการ

ท่ีผานมาเม่ือพิจารณาจํานวนและความพึงพอใจของผูใชงาน นับไดวามีความสําเร็จในระดับหนึ่ง  

 สสวท. จึงมีความประสงคจะทําโครงการวิจัยระบบจัดการเรียนรูแบบออนไลนข้ึน เพ่ือศึกษาวิจัย เก็บและวิเคราะห

ขอมูลการใชงานสื่อประกอบแบบดิจิ ทัล ท่ีจะสงเสริมการเรียนรู ในยุคดิจิ ทัล โดยในปงบประมาณ 2564 นี้                 

เปนการศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมจากท่ีไดดําเนินการในป 2563 โดยการเพ่ิมเนื้อหาวิชา เพ่ิมระดับชั้น และเพ่ิมโมดูลการเรียนรู

ใหมๆ นอกจากนี้จะมีการเพ่ิมโรงเรียนท่ีใชศึกษาวิจัยใหมากข้ึนใหสอดคลองกับรงการพัฒนาเนื้อหาการเรียนรูในรูปแบบ

ดิจิทัลท่ีมีการวางเปาหมายใหครอบคลุมระดับชั้นมัธยมศึกษาตั้งแตปท่ี 1 ถึง 6 ทุกสาระวิชาท่ี สสวท. รับผิดชอบ 

8. วัตถุประสงค 

 8.1 เพ่ือศึกษาหาแนวทางการพัฒนา วางแผนจัดสราง และบริหารจัดการระบบการจัดการเรียนรูแบบออนไลน 

(Learning Management System: LMS) 

 8.2 เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงศูนยเรียนรูดิจิทัลดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี (IPST Learning Space) 

ในการเผยแพรและใหบริการหลักสูตร สื่อ และองคความรูของ สสวท. ในรูปแบบดิจิทัล 

9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 

     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

(1) แพลตฟอรมดิจิทัลท่ีไดรับการพัฒนา (จํานวน 5 ระบบ) 

     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

(1) ระดับความพึงพอใจของนักเรียนในโรงเรียนกลุมทดลอง (ระดับ 3) 

(2) ระดับความพึงพอใจของผูใชงาน IPST Learning Space (ระดับ 4) 
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10. กลุมเปาหมายโครงการ  นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียนนํารอง และผูสนใจใชงานศูนย

เรียนรูดิจิทัลฯ ท่ัวประเทศ 

11. ระยะเวลาดําเนินการ    ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

12. สถานท่ีดําเนินการ   สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และโรงเรียนนํารอง 

13. กิจกรรมท่ีวางแผนดําเนินการ  

13.1 การพัฒนาระบบจัดการเรียนรูแบบออนไลน (Learning Management System) 

13.2 การพัฒนาและขยายบริการของศูนยเรียนรูดิจิทัลดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี        

(IPST Learning Space) 

14. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม (จากขอ 13)  

ไดรายงานแนวทางในการวางรูปแบบรางเครื่องมือตนแบบของระบบจัดการเรียนรูแบบออนไลน ดําเนินการ

บํารุงรักษาระบบคลังความรูของการใหบริการของศูนยเรียนรูดิจิทัลฯ 

15. ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากขอ 9)  

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
ผลการดําเนนิงาน 

จํานวนเปาหมาย ผลการดําเนนิงาน รอยละ 

เชิงปริมาณ      

แพลตฟอรมดิจิทัลท่ีไดรับการพัฒนา 5 ระบบ 5 ระบบ 1 ระบบ 20.00 

เชิงคุณภาพ      

ระดับความพึงพอใจของนักเรียนในโรงเรยีนกลุมทดลอง ระดบั 3 ระดบั 3 N/A N/A 

ระดับความพึงพอใจของผูใชงานระบบท่ีไดรับการพัฒนา ระดบั 4 ระดบั 4 N/A N/A 
 

16. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 5 ภาพ 

ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB) 

17. งบประมาณ 

 งบประมาณท่ีไดรับ

ท้ังหมด 

 

ผลการใชจาย

งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 4 

10,000,000 บาท 3,737,200 - 3,737,200 - - 

แหลงงบประมาณ จัดสรรจากรัฐ 

18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 

     18.1 ปญหา อุปสรรค 

  - 

     18.2 แนวทางแกไข 

  - 
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19. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 

ดําเนินการปรับแตงแพลตฟอรมสําหรับการเรียนการสอนออนไลน จัดทํารายงานสรุปผลแนวทางการ

ออกแบบระบบจัดการเรียนรูแบบออนไลน นําระบบจัดการเรียนรูแบบออนไลน (LMS) ไปทดลองใชในโรงเรียน และ

ดําเนินการดูแลบํารุงรักษาระบบการใหบริการของศูนยเรียนรูดิจิทัลดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี (IPST 

Learning Space) 

20. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 

20.1 ไดระบบจัดการเรียนรูแบบออนไลนท่ีเปนตนแบบในการผลิตสื่อสําหรับจัดการเรียนรูท่ีใชงานไดในโรงเรียน 

และเหมาะสมกับบริบทการใชงานสื่อดิจิทัลของสังคมไทย 

20.2 ลดชองวางดานการศึกษาในกลุมท่ีสามารถเขาถึงการใชงานสื่อดิจิทัล และเปนตนแบบเพ่ือขับเคลื่อนและ

ผลักดันใหเกิดการสรางความเสมอภาคดานการศึกษาของสังคมไทย 

20.3 ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ผูสนใจท่ัวไป และหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถเขาถึงและใชหลักสูตร 

สื่อ และองคความรูของ สสวท. ผานระบบตาง ๆ ของศูนยเรียนรูดิจิทัลฯ เพ่ือพัฒนาตนเองไดตามอัธยาศัย ทุกท่ี ทุกเวลา 

21. ผูรายงาน    นางสาวสุภคัสรณ รุงศรี            ตําแหนง   ผูชํานาญ 

     โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1107  โทรสาร 02-392-3595   E–mail:  srung@ipst.ac.th 

22. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี 7 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564
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1. ช่ือหนวยงาน   สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)  

2. ช่ือโครงการ  สงเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร (Coding) 

3. หวงเวลารายงาน     

     ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63     ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   มี.ค. 64     

     ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 64  -   มิ.ย. 64     ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64     

    สถานะโครงการ     ยงัไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 

4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   

    4.1 ยุทธศาสตรชาติ (ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย) 

4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (ประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู) 

4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท (การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21) 

4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ดานการศึกษา) 

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

(ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย) 

4.6 แผนความม่ันคง   - 

4.7 นโยบายรัฐบาล 

 4.7.1 นโยบายหลัก  - 

 4.7.2 นโยบายเรงดวน  นโยบายเรื่องท่ี 7 การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 

4.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ  

      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสรางขีดความสามารถ 

                         ในการแขงขันของประเทศ 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาสและความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

     4.8.1   แผนงานพ้ืนฐาน 

    4.8.2   แผนงานยุทธศาสตร 

     4.8.3 แผนงานบูรณาการ (-) 

5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  

    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(1.3.1 การสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในศตวรรษท่ี 21) 
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6. ความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(ยุทธศาสตรท่ี 2 ขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 

และสถานศึกษาผานเครือขาย สสวท. ใหมีคุณภาพท่ัวประเทศอยางเปนระบบ) 

7. หลักการและเหตุผล  

 จากการท่ีเศรษฐกิจและสังคมโลกเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก มีการนําเทคโนโลยีประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวัน และใชในดานอุตสาหกรรมการผลิต การบริการ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน สงผลใหเกิด   

การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต สังคม ธุรกรรม การเขาถึง ติดตอสื่อสาร นําเสนอขอมูลขาวสารผานสื่อตาง ๆ และใช

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารเปนเครื่องมือเครื่องมือในการทํางาน การศึกษา การเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ

และสะดวกสบายมากข้ึน เพ่ือการพัฒนาประเทศใหกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงนี้ รัฐจึงไดวางนโยบายตาง ๆ ท่ีเนน

ขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ เปนโมเดลเศรษฐกิจท่ีจะนําพาประเทศไทยใหเปลี่ยนผานไปสูความม่ันคง  

ม่ังค่ัง และยั่งยืน การเปนเพียงผูใชเทคโนโลยีจึงไมเพียงพอสําหรับการดําเนินชีวิตในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ท่ีตองมีพ้ืน

ฐานความรูและทักษะเพ่ือแกปญหาในชีวิตจริงหรือพัฒนานวัตกรรมและใชทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารในการสรางองคความรูหรือสรางมูลคาใหเกิดข้ึนได  

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ไดตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนา

ทักษะของผูเรียนใหดํารงชีวิตอยูไดอยางมีคุณภาพในศตวรรษท่ี 21 รวมถึงสรางความรู ความเขาใจ และสงเสริม

ทักษะข้ันพ้ืนฐานในการนําเทคโนโลยีไปสรางนวัตกรรมอยางมีความคิดสรางสรรค จึงไดปรับเปลี่ยนหลักสูตร

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปสูหลักสูตรวิทยาการคํานวณ ซ่ึงประกอบดวยองคความรูหลัก 3 ดาน ไดแก 

1) วิทยาการคอมพิวเตอร เชน การแกปญหา Coding การใชตรรกะ 2) การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารในการแกปญหา 3) การใชเทคโนโลยีอยางปลอดภัยและรูเทาทัน โดยหลักสูตรนี้มุงเนนใหผูเรียนไดพัฒนา

ทักษะการคิดวิเคราะห แกปญหาอยางเปนข้ันตอนและเปนระบบ มีตรรกะ มีทักษะการคิดเชิงคํานวณซ่ึงเปนทักษะ

ท่ีเกิดข้ึนในการแกปญหาโดยการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรและผูเรียนสามารถนําทักษะนี้ไปประยุกตใชเพ่ือ

แกปญหาในชีวิตจริง สรางทักษะในการรวบรวม ประมวลผล ประเมินผล นําเสนอสารสนเทศ ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการทํางานใหสามารถออกแบบวิธีการท่ีเหมาะสมและสรางสารสนเทศท่ีเปนประโยชนหรือเกิดมูลคา

ได รวมถึงใหความรูความเขาใจเก่ียวกับการปกปองขอมูลสวนตัว และรูเทาทันตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร จะเห็นไดวาความรูและทักษะดังกลาวนี้ลวนมีความสําคัญตอการดําเนินชีวิตในศตวรรษท่ี 21 อีกท้ังยัง

เปนการเตรียมเยาวชนใหเปนพลเมืองท่ีมีความพรอมในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 

8. วัตถุประสงค 

เพ่ือวิจัยและสงเสริมการใชหลักสูตร สื่อ และกระบวนการเรียนรูดาน Coding และการจัดการเรียนรู    

วิชาวิทยาการคํานวณ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ซ่ึงเนนการคิด วิเคราะห 

แกปญหา และการใชตรรกะ 
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9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 

9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

(1) หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาท่ีไดรับ

การพัฒนา (จํานวน 65 รายการ) 

(2) ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนไดรับการพัฒนาดานวิทยาการคํานวณ (จํานวน 10,000 คน) 

     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

(1) รอยละของหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ ระดับประถมศึกษา               

ถึงมัธยมศึกษาสามารถนําไปใชไดจริง (รอยละ 100) 

(2) รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีผานการอบรมสามารถจัดการเรียนรูดานวิทยาการคํานวณ      

ไดจริงในสถานศึกษา (รอยละ 80) 

10. กลุมเปาหมายโครงการ  นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ัวประเทศ 

11. ระยะเวลาดําเนินการ    ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

12. สถานท่ีดําเนินการ   ท่ัวประเทศ 

13. กิจกรรมท่ีวางแผนดําเนินการ  

13.1 การสงเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร (Coding) 

14. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม (จากขอ 13)  

อยูระหวางการประชุมพิจารณาหลักสูตร Coding for Farm (CM) แผนจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนประถมศึกษา

ปท่ี 3 และ 6 และมัธยมศึกษาปท่ี 3 และ 6  หลักสูตรการรูเรื่องดิจิทัล และจัดทําอุปกรณ AI ใหโรงเรียนทดลอง 

15. ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากขอ 9)  

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
ผลการดําเนนิงาน 

จํานวนเปาหมาย ผลการดําเนนิงาน รอยละ 

เชิงปริมาณ      

หลักสตูร สื่อ และกระบวนการจดัการเรยีนรู

วิทยาการคํานวณ ระดบัประถมศกึษาถึง

มัธยมศึกษาท่ีไดรับการพัฒนา 

65 รายการ 65 รายการ N/A N/A 

ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนไดรับ

การพัฒนาดานวิทยาการคํานวณ 

10,000 คน 10,000 คน N/A N/A 

เชิงคุณภาพ      

รอยละของหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัด   

การเรยีนรูวิทยาการคํานวณ ระดบัประถมศึกษา

ถึงมัธยมศึกษาสามารถนําไปใชไดจริง 

รอยละ 100 65 รายการ N/A N/A 

รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีผาน

การอบรมสามารถจัดการเรียนรูดานวิทยาการ

คํานวณไดจริงในสถานศึกษา 

รอยละ 80 10,000 คน N/A N/A 
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16. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 5 ภาพ 

ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB) 

17. งบประมาณ 

 งบประมาณท่ีไดรับ

ท้ังหมด 

 

ผลการใชจาย

งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 4 

50,000,000 บาท 3,378,400 - 3,378,400 - - 

แหลงงบประมาณ จัดสรรจากรัฐ 

18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 

     18.1 ปญหา อุปสรรค 

  - 

     18.2 แนวทางแกไข 

  - 

19. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 

พัฒนาและปรับปรุงสื่อการอบรมครูแบบออนไลน และจัดอบรมการสงเสริมการเรียนรูวิทยาการคํานวณ

ใหกับครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบออนไลน 

20. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 

20.1 ผูสอนท่ัวประเทศสามารถเขาถึงและนําสื่อประกอบหลักสูตรวิทยาการคํานวณในรูปแบบดิจิทัล และ

นําไปใชในการจัดการเรียนรู ทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจและมีทักษะท่ีตรงกับเปาหมายของหลักสูตร 

20.2 เกิดความเขมแข็งระหวางเครือขายครูวิทยาการคํานวณ และ สสวท. เพ่ือการประสานเปนเครือขาย

รวมกันตอไปในอนาคต 

20.3 ครูมีความม่ันใจในการจัดการเรียนรู Coding ลงสูนักเรียน 

20.4 สรางความรูความเขาใจ และเผยแพรตัวอยางกิจกรรม Unplugged Coding สูสาธารณะ 

21. ผูรายงาน    นางสาวสุภคัสรณ รุงศรี            ตําแหนง   ผูชํานาญ 

     โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1107  โทรสาร 02-392-3595   E–mail:  srung@ipst.ac.th 

22. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี 7 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 
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1. ช่ือหนวยงาน   สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)  

2. ช่ือโครงการ  เพ่ิมศักยภาพครูใหมีสมรรถนะของครูยุคใหมสําหรับการเรียนรูศตวรรษท่ี 21  

3. หวงเวลารายงาน     

     ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63     ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   มี.ค. 64     

     ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 64  -   มิ.ย. 64     ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64     

    สถานะโครงการ     ยงัไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 

4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   

    4.1 ยุทธศาสตรชาต ิ(ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย) 

4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (ประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู) 

4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท (การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21) 

4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ดานการศึกษา) 

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

(ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย) 

4.6 แผนความม่ันคง   - 

4.7 นโยบายรัฐบาล 

 4.7.1 นโยบายหลัก  - 

 4.7.2 นโยบายเรงดวน  นโยบายเรื่องท่ี 7 การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 

4.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ  

      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสรางขีดความสามารถ 

                         ในการแขงขันของประเทศ 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาสและความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

     4.8.1   แผนงานพ้ืนฐาน 

    4.8.2   แผนงานยุทธศาสตร 

     4.8.3 แผนงานบูรณาการ (-) 

5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  

    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(1.3.1 การสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในศตวรรษท่ี 21) 
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6. ความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(ยุทธศาสตรท่ี 2 ขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 

และสถานศึกษาผานเครือขาย สสวท. ใหมีคุณภาพท่ัวประเทศอยางเปนระบบ) 

7. หลักการและเหตุผล  

ตามท่ียุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย และ

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็น การพัฒนาการเรียนรู มีเปาหมายใหคนไทยไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ

ตามมาตรฐานสากล มีทักษะท่ีจําเปนของโลกศตวรรษท่ี 21 มีความสามารถในการแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และ

ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิผล มีนิสัยใฝเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ในชวงท่ีผานมาพบวาคุณภาพ

การศึกษาและการเรียนรูของคนไทยอยูในระดับคอนขางต่ํา ดังจะเห็นไดจากการผลการประเมินในโครงการ

ประเมินผลนักเรียนรวมกับนานาชาติ (PISA) ซ่ึงคะแนนของประเทศไทยอยูในระดับต่ํากวาหลายประเทศท่ีมีระดับ

การพัฒนาใกลเคียงกัน ท้ังนี้เปนผลมาจากการขาดปจจัยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและครูท่ีมีคุณภาพยัง

กระจายไมท่ัวถึงโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีหางไกล ท้ังนี้ยุทธศาสตรชาติจึงมุงเนนในการเสริมสรางและยกระดับการพัฒนา

การศึกษาและการเรียนรูท้ังการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการเรียนรูตลอดชีวิต  

รัฐบาลยังมีนโยบายหลัก 12 ดานสําหรับการบริหารราชการ เพ่ือพัฒนาประเทศไทยใหกาวไปขางหนาดวย

ความม่ันคง สังคมไทยมีความสงบสุข สามัคคีและเอ้ืออาทร คนไทยมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนและมีความพรอมท่ีจะ

ดําเนินชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ใหเศรษฐกิจไทยมีความแข็งแกรงและมีความสามารถในการแขงขันสูงข้ึน ควบคูไปกับ

การดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะดานการศึกษา ดัง

นโยบายหลักท่ี 8 ของรัฐบาลคือการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย มุงเนน

ผลิตและพัฒนาครูท่ีนําไปสูการมีครูสมรรถนะสูง เปนครูยุคใหมท่ีสามารถออกแบบและจัดระบบการสรางความรู

สรางวินัย กระตุน และสราง แรงบันดาลใจ เปดโลกทัศนมุมมองของเด็กและครูดวยการสอนในเชิงแสดงความ

คิดเห็นใหมากข้ึน ควบคูกับหลักการทางวิชาการ ซ่ึงสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ ดานท่ี 2 การ

ผลิตและพัฒนาครูโดยกําหนดเปาหมาย ผลิตบัณฑิตใหมีอัตลักษณและสมรรถนะเปนเลิศเปนตองการของผูใช 

สมบูรณดวยคุณลักษณะ 4 คือมีทัศนคติท่ีดีและถูกตอง มีพ้ืนฐานชีวิตท่ีม่ันคงเขมแข็ง มีงานทํามีอาชีพ และเปน

พลเมืองดี มีวินัย นอกจากนี้ยังตองสามารถถายทอด บมเพาะใหศิษยแตละชวงวัยได บัณฑิตครูจากมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเม่ือเขาสูวิชาชีพไดรับการเสริมสมรรถนะเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง  

นอกจากนี้รัฐบาลยังไดกําหนดนโยบายเรงดวน 12 ขอ โดยขอท่ี 7 คือการเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 

สรางแพลตฟอรมการเรียนรูใหมในระบบดิจิทัล ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรูมุงสูระบบการเรียนการสอน

วิทยาศาสตรเทคโนโลยีดานวิศวกรรม คณิตศาสตร โปรแกรมเมอรและภาษาตางประเทศ สงเสริมการเรียน

ภาษาคอมพิวเตอร (Coding) ตั้งแตระดับประถมศึกษา การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพในทุกตําบล สงเสริมการพัฒนา

หลักสูตรออนไลนของสถาบันการศึกษาตาง ๆ เพ่ือแบงปนองคความรูของสถาบันการศึกษาสูสาธารณะ เชื่อมโยง

ระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ สรางนักวิจัยใหมและนวัตกรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพดานเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมของประเทศ สรางความรูความเขาใจการใชเทคโนโลยีดิจิทัล สื่อออนไลนและโครงขายสังคมออนไลนของ
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คนไทยเพ่ือปองกันและลดผลกระทบในเชิงสังคม ความปลอดภัย อาชญากรรมทางไซเบอรและสามารถใช

เทคโนโลยีเปนเครื่องมือในการกระจายขอมูลขาวสารท่ีถูกตอง การสรางความสมานฉันทและความสามัคคีในสังคม 

รวมท้ังปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมท่ีจําเปนในการดําเนินชีวิต ซ่ึงมีจุดมุงหมายสอดคลองกับพันธกิจและจุดประสงค

ในการจัดตั้งสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ท่ีมีเปาหมายในการลดความเหลื่อมล้ํา

ทางการศึกษาของประเทศ และเพ่ือเปนการขับเคลื่อนนโยบายหลัก และนโยบายเรงดวนของรัฐบาล สสวท. และ

มหาวิทยาลัยราชภัฏในทุกภูมิภาค จึงรวมกันทํางานเชิงบูรณาการ เปนแกนนําในการพัฒนาครูในทุกพ้ืนท่ีของ

ประเทศใหมีความพรอมสูการเปนครูยุคใหมในศตวรรษท่ี 21 โดยมุงเนนการพัฒนาความสามารถในการจัดการ

เรียนรูวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และการออกแบบและเทคโนโลยี วิทยาการคํานวณและการเรียนรูดิจิทัล  

รวมถึงการสงเสริมความรูความเขาใจเก่ียวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามแนวทางของโครงการ

ประเมินผลนักเรียนรวมกับนานาชาติ (PISA) รวมถึงเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนา

ระบบการเรียนรูตลอดชีวิต เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหสามารถจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับตนเองไดอยางตอเนื่อง แมจะ

สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนแลวก็ตาม 

8. วัตถุประสงค 

8.1 เพ่ิมศักยภาพครูใหมีสมรรถนะของครูยุคใหม ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี พรอมตอการ

จัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

8.2 สรางเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏ สสวท. และหนวยงานการศึกษาอ่ืน ๆ ท้ังในระดับประเทศ ภูมิภาค 

และทองถ่ิน เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูของโรงเรียนท่ัวประเทศ 

8.3 เตรียมความพรอมผูเรียนใหมีประสบการณและทักษะสําคัญท่ีจําเปนตอการเรียนรูตลอดชีวิต พรอมเขารวม

โครงการประเมินผลนักเรียนรวมกับนานาชาติ (PISA) 

8.4 สรางความตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีตอการดําเนิน

ชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 

9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

(1) ครูไดรับการพัฒนาใหมีสมรรถนะจัดการเรียนรูสําหรับศตวรรษท่ี 21 (จํานวน 5,000 คน) 

     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

(1) รอยละของครูท่ีไดรับการพัฒนามีทักษะและความสามารถในการจัดการเรียนรูเชิงสมรรถนะสําหรับ

ศตวรรษท่ี 21 (รอยละ 80) 

10. กลุมเปาหมายโครงการ  ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

11. ระยะเวลาดําเนินการ    ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

12. สถานท่ีดําเนินการ   ท่ัวประเทศ 

13. กิจกรรมท่ีวางแผนดําเนินการ  

13.1 การเพ่ิมศักยภาพครูใหมีสมรรถนะของครูยุคใหมสําหรับการเรียนรูศตวรรษท่ี 21 
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14. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม (จากขอ 13)  

ไดตนฉบับแผนการจัดการเรียนรูดานสมรรถนะวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร หลักสูตรการเขียนแผน

สมรรถนะวิชาวิทยาศาสตรและวิชาคณิตศาสตร หลักสูตรการอบรมการจัดการเรียนรูฐานสมรรถนะวิชา

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร และสื่อประกอบการอบรม   

15. ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากขอ 9)  

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
ผลการดําเนนิงาน 

จํานวนเปาหมาย ผลการดําเนนิงาน รอยละ 

เชิงปริมาณ      

จํานวนครูไดรับการพัฒนาใหมีสมรรถนะจดัการ

เรียนรูสําหรับศตวรรษท่ี 21 

5,000 คน 5,000 คน N/A N/A 

เชิงคุณภาพ      

รอยละของครูท่ีไดรับการพัฒนามทัีกษะและ

ความสามารถในการจดัการเรียนรูเชิงสมรรถนะ 

สําหรับศตวรรษท่ี 21 

รอยละ 80 5,000 คน N/A N/A 

 

16. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 5 ภาพ 

ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB) 

17. งบประมาณ 

 งบประมาณท่ีไดรับ

ท้ังหมด 

 

ผลการใชจาย

งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย

งบประมาณ 

ไตรมาสท่ี 4 

43,211,600 บาท 40,761,100 - 40,761,100 - - 

แหลงงบประมาณ จัดสรรจากรัฐ 

18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 

     18.1 ปญหา อุปสรรค 

  - 

     18.2 แนวทางแกไข 

  - 

19. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 

ดําเนินการประชุมชี้แจงหลักสูตรสําหรับวิทยากรแกนนํา อบรมครูประจําการ และกํากับติดตามรวมกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

20. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 

20.1 หลักสูตรการเขียนแผนสมรรถนะท่ีมีคุณภาพสําหรับนําไปอบรมครูใหมีความสามารถในการทําแผนการเรียนรู

เชิงสมรรถนะ และนําไปใชจัดการเรียนรูสําหรับนักเรียนเพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับนักเรียนสําหรับศตวรรษท่ี 21 
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20.2 ครูท่ีเขารับการอบรมมีสมรรถนะของครูยุคใหมสําหรับการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 และนักเรียนมีทักษะ

สําคัญท่ีจําเปนตอการเรียนรูตลอดชีวิต มีความพรอมสําหรับการทดสอบ PISA 2022 

20.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเปนหนวยงานเครือขายในการรวมขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและ  

การเรียนรู 

21. ผูรายงาน    นางสาวสุภคัสรณ รุงศรี            ตําแหนง   ผูชํานาญ 

     โทรศัพท 02-392-4021 ตอ 1107  โทรสาร 02-392-3595   E–mail:  srung@ipst.ac.th 

22. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี 7 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 
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