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 สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้า กรมสมเด็็จพระเทพรัตนิราชสุด็าฯ สยามบรมราชกุมาร ีเสด็็จพระราชด็ำาเนิินิเป็็นิองค์์ป็ระธิานิ 

ในิงานิ “3 ทศวรรษ นิำ�าพระทัยสมเด็็จเจา้ฟ้้าส่�โอลิิมป็กิวิชาการ” โด็ยทรงมพีระราชด็ำารัสเปิ็ด็งานิ แลิะทรงป็าฐกถาพเิศษ จากนัิ�นิ  

เสด็็จพระราชด็ำาเนิินิไป็ยังบรเิวณจัด็นิิทรรศการ ทรงตัด็แถบแพรเปิ็ด็นิิทรรศการ ทอด็พระเนิตรงานินิิทรรศการ แลิะกิจกรรมวิชาการ 

จำาลิองบรรยากาศในิการอบรมค์�ายโอลิิมปิ็กวิชาการ 8 กลุิ�มสาขาวิชา ตลิอด็จนิกจิกรรมวิชาการอ่�นิ ๆ  เม่�อวันิที� 25 ตุลิาค์ม 2562  

ณ ศ่นิย์นิิทรรศการแลิะการป็ระชุมไบเทค์ บางนิา กรุงเทพมหานิค์ร

 งานิ “3 ทศวรรษ นิำ�าพระทัยสมเด็็จเจ้าฟ้้าส่�โอลิิมปิ็กวิชาการ” จัด็ข้�นิเน่ิ�องในิโอกาสค์รบรอบปี็ที� 30 ของการด็ำาเนิินิ 

โค์รงการจัด็ส�งผู้่้แทนิป็ระเทศไทยไป็แข�งขันิค์ณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิิมปิ็กระหว�างป็ระเทศ ซ้ึ่�งป็ระเทศไทยได้็เริ�มคั์ด็เล่ิอก 

แลิะจัด็ส�งผู้่้แทนิป็ระเทศไทยไป็แข�งขันิค์ณิตศาสตร์โอลิิมปิ็กระหว�างป็ระเทศเป็็นิค์รั�งแรก ในิปี็ พ.ศ. 2532 ณ สหพันิธ์ิ 

สาธิารณรัฐเยอรมนีิ ในิค์รั�งนัิ�นิได้็มีการระด็มทุนิเพ่�อเป็็นิค์�าใช้จ�ายในิการด็ำาเนิินิงานิดั็งกลิ�าว เม่�อสมเด็็จพระเจ้าพี�นิางเธิอ  

เจ้าฟ้้ากัลิยาณวัิฒนิา กรมหลิวงนิราธิิวาสราชนิค์รนิิทร ์ทรงทราบจง้ได็ป้็ระทานิทรพัย์ส�วนิพระองค์์ แลิะทรงรบัเป็็นิองค์์อุป็ถัมภ์์ 

โค์รงการจัด็ส�งผู้่้แทนิป็ระเทศไทยฯ ตั�งแต�ปี็ พ.ศ. 2532 ต�อมาในิปี็ พ.ศ. 2542 ได้็ทรงพระกรุณาก�อตั�งม่ลินิิธิิ สอวนิ. เพ่�อสนัิบสนุินิ

งานิโอลิิมปิ็กวิชาการ แลิะทรงรับเป็็นิป็ระธิานิม่ลินิิธิิ สอวนิ. ด้็วย

พระราชกรณีียกิจ
สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้า กรมสมเด็็จพระเทพรัตนิราชสุด็าฯ สยามบรมราชกุมารี

องค์์ประธิานิมูลนิิธิิส่งเสริมโอลิมปิกวิิชาการ และพัฒนิามาตรฐานิวิิทยาศาสตร์ศึกษา ในิพระอุปถััมภ์์

สมเด็็จพระเจ้าพี�นิางเธิอ เจ้าฟ้้ากัลยาณิีวัิฒนิา กรมหลวิงนิราธิิวิาสราชนิค์รินิทร์ (สอวินิ.)

นิำ�าพระทัยสมเด็็จเจ้าฟ้้าส่�โอลิิมปิ็กวิชาการ
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ศาสตราจารย์ ด็ร.ประสาท ส่บค์้า

สารประธิานิกรรมการ
สถาบันิส�งเสริมการสอนิวิทยาศาสตร์แลิะเทค์โนิโลิยี

(ศาสตราจารย์ ด็ร.ป็ระสาท ส่บค้์า) 
ป็ระธิานิกรรมการ สสวท.

 ปี็ 2563 ค์ณะกรรมการสถาบันิส�งเสริมการสอนิวิทยาศาสตร์แลิะเทค์โนิโลิยีมีค์วามภ่์มิใจที�ได้็ผู้ลัิกดั็นิให้ 

สถาบันิส�งเสรมิการสอนิวิทยาศาสตร์แลิะเทค์โนิโลิยี (สสวท.) ด็ำาเนิินิงานิภ์ายใต้ยุทธิศาสตร์ชาติ “การพัฒนิาแลิะเสรมิสร้าง 

ศักยภ์าพทรัพยากรมนุิษย์ แลิะแผู้นิป็ฏิิร่ป็ป็ระเทศ ด้็านิการจัด็การเรียนิการสอนิ” เพ่�อตอบสนิองต�อการเป็ลีิ�ยนิแป็ลิง 

ในิศตวรรษที� 21 ตามกรอบแนิวทางของกระทรวงศ้กษาธิิการ เพ่�อยกระดั็บคุ์ณภ์าพการศ้กษา ลิด็ค์วามเหล่ิ�อมลิำ�า 

ทางการศ้กษา มุ�งค์วามเป็็นิเลิิศแลิะสร้างขีด็ค์วามสามารถในิการแข�งขันิของป็ระเทศ แลิะขับเค์ล่ิ�อนิการศ้กษาด้็วยเทค์โนิโลิยี

แลิะนิวัตกรรม   

 นิโยบายรัฐบาลิให้ค์วามสำาคั์ญกับการใช้วิทยาศาสตร์แลิะเทค์โนิโลิยีเป็็นิฐานิในิการพัฒนิาส่�ป็ระเทศไทย 4.0 

ด้็วยการบ่รณาการองค์์ค์วามร้่ทางวิทยาศาสตร์ (Science) เทค์โนิโลิย ี(Technology) กระบวนิการออกแบบเชงิวิศวกรรม 

(Engineering Design Process)  แลิะค์ณิตศาสตร์ (Mathematics) หรอ่สะเต็ม (STEM) นิำาไป็ส่�การสร้างสรรค์์นิวัตกรรม                         

เพ่�อพัฒนิาเศรษฐกิจแลิะสังค์ม  โด็ยกระทรวงศ้กษาธิิการเป็็นิแกนิหลัิกขับเค์ล่ิ�อนิสะเต็มไป็ใช้ในิระบบการศ้กษา หรอ่ที�เรยีกว�า  

“สะเต็มศ้กษา (STEM Education)”  ซ้ึ่�งปั็จจุบันิ สสวท. ยังได้็ส�งเสรมิแลิะพัฒนิาสะเต็มศ้กษามาอย�างต�อเน่ิ�อง อันิเป็็นิแนิวทาง 

ในิการสร้างทรัพยากรบุค์ค์ลิของชาติที�มีศักยภ์าพในิอนิาค์ต แลิะในิขณะเดี็ยวกันิค์ณะกรรมการ สสวท. มีค์วามภ่์มิใจ 

กับโค์รงการริเริ�มใหม� รวมทั�งโค์รงการสำาคั์ญที� สสวท. ด็ำาเนิินิงานิอย�างเป็็นิระบบมาอย�างต�อเน่ิ�อง โด็ยมุ�งหวังว�า 

ผู้ลิการด็ำาเนิินิงานิของ สสวท. ในิระยะยาว จะนิำาไป็ส่�การเป็ลีิ�ยนิแป็ลิงการเรยีนิการสอนิวทิยาศาสตร ์ค์ณิตศาสตร ์แลิะเทค์โนิโลิยี 

พัฒนิาค์ร่ให้เป็็นิค์ร่ยุค์ใหม�ที�มีทักษะ ค์วามร้่ แลิะศักยภ์าพเพียงพอ พร้อมต�อการพัฒนิานัิกเรียนิให้มี “ฐานิสมรรถนิะ”  

ในิศตวรรษที� 21  รวมถ้งพัฒนิานัิกเรยีนิส่� “ค์วามฉลิาด็ร้่ด้็านิวิทยาศาสตร์ ค์ณิตศาสตร์” ซ้ึ่�งจะนิำาไป็ส่�การยกระดั็บค์วามสามารถ 

ในิการแข�งขันิของป็ระเทศทั�งในิด้็านิเศรษฐกิจแลิะสังค์มต�อไป็ ถ้งแม้ว�าโลิกจะเป็ลีิ�ยนิแป็ลิงไป็อย�างรวด็เร็ว 

แต�การด็ำาเนิินิงานิ ของ สสวท. จะยังค์งก้าวทันิแลิะลิำ�าหน้ิาต�อเน่ิ�องไป็



ศาสตราจารย์ ด็ร.ชูกิจ ลิมปิจ�านิงค์์

สารผูู้้อ�านิวิยการ
สถาบันิส�งเสริมการสอนิวิทยาศาสตร์แลิะเทค์โนิโลิยี

(ศาสตราจารย์ ด็ร.ช่กิจ ลิิมปิ็จำานิงค์์) 
ผู้่้อำานิวยการ สสวท.

 ปี็ 2563 นิบัเป็็นิปี็เริ�มต้นิส่�วิถีใหม� หรอ่ นิิวนิอรมั์ลิ (New  Normal) ผู้่บ้รหิารแลิะบคุ์ลิากรของ สสวท. จ้งได็พั้ฒนิาวถีิ

การด็ำาเนิินิงานิอย�างรวด็เร็ว ให้ก้าวทันิต�อค์วามเป็ลีิ�ยนิแป็ลิงของเทค์โนิโลิยีที�ส�งผู้ลิต�อการศ้กษาไทยอย�างก้าวกระโด็ด็

แลิะยังวางทิศทางส่�อนิาค์ตอย�างเป็็นิระบบ เพ่�อให้การศ้กษาวิทยาศาสตร์ ค์ณิตศาสตร์ แลิะเทค์โนิโลิยีของไทยให้ทัด็เทียม 

กับนิานิาชาติ

 เม่�อโลิกเข้าส่�ศตวรรษที� 21 ค์วามก้าวหน้ิาอย�างรวด็เร็วของเทค์โนิโลิยีส�งผู้ลิต�อค์วามเป็ลีิ�ยนิแป็ลิงที�กระทบต�อ

เศรษฐกิจ สังค์ม แลิะวิถีการด็ำารงชีวิต การด็ำาเนิินิงานิพัฒนิาการศ้กษาวิทยาศาสตร์ ค์ณิตศาสตร์ แลิะเทค์โนิโลิยีจ้ง 

ไม�เค์ยหยุด็นิิ�ง สถาบันิส�งเสรมิการสอนิวิทยาศาสตร์แลิะเทค์โนิโลิยี (สสวท.) ในิฐานิะผู้่้นิำาการเป็ลีิ�ยนิแป็ลิงการเรยีนิการสอนิ

วิทยาศาสตร์ ค์ณิตศาสตร์ แลิะเทค์โนิโลิยี ด็ำาเนิินิงานิเพ่�อยกระดั็บคุ์ณภ์าพการศ้กษา ลิด็ค์วามเหล่ิ�อมลิำ�าทางการศ้กษา  

มุ�งค์วามเป็็นิเลิิศ แลิะสร้างขีด็ค์วามสามารถในิการแข�งขันิของป็ระเทศ รวมทั�งขับเค์ล่ิ�อนิการศ้กษาด้็วยเทค์โนิโลิยีแลิะ

นิวัตกรรม ตามภ์ารกิจหลิัก 3 ด็้านิ ได็้แก� การพัฒนิาหนิังส่อเรียนิ หลิักส่ตร ส่�อแลิะการจัด็การเรียนิร่้ ค์รบ 12 ชั�นิป็ี  

การพัฒนิาค์ร่วิทยาศาสตร์ ค์ณิตศาสตร์ แลิะเทค์โนิโลิยี แลิะยกระดั็บคุ์ณภ์าพการเรียนิร้่ส่�ศตวรรษที� 21 แลิะการผู้ลิิต 

กำาลัิงค์นิที�มีค์วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ค์ณิตศาสตร์ แลิะเทค์โนิโลิยี เพ่�อขับเค์ล่ิ�อนินิโยบายป็ระเทศไทย 4.0 

 นิอกจากนัิ�นิ สสวท. ได้็ด็ำาเนิินิโค์รงการเด็�นิเพ่�อสนัิบสนุินิภ์ารกิจหลัิกอีกหลิายโค์รงการ อาทิ การป็รับเป็ลีิ�ยนิ

กระบวนิการสอบที�เนิ้นิวัด็ค์วามฉลิาด็ร่้ การพัฒนิาค์ร่เพ่�อส�งเสริมค์วามฉลิาด็ร่้ในิโรงเรียนิ การด็ำาเนิินิงานิ Project 14  

เพ่�อวิจัยแลิะพัฒนิาระบบแพลิตฟ้อร์มดิ็จิทัลิเพ่�อการเรียนิร้่ การพัฒนิาโรงเรียนิคุ์ณภ์าพ SMT ตามมาตรฐานิ สสวท. 

เพ่�อสร้างค์วามเสมอภ์าค์ทางการศ้กษา ให้นัิกเรียนิได้็ศ้กษาในิโรงเรียนิดี็ใกล้ิบ้านิ การพัฒนิาส่�อเฉลิิมพระเกียรติ 

สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้า กรมสมเด็็จพระเทพรัตนิราชสุด็าฯ สยามบรมราชกุมาร ีเพ่�อแก้ปั็ญหาการขาด็แค์ลินิค์ร่วิทยาศาสตร์  

ค์ณิตศาสตร์ แลิะเทค์โนิโลิยี ในิโรงเรยีนิขนิาด็เล็ิก แลิะการพัฒนิาค์ร่วิทยาการค์ำานิวณ เพ่�อขับเค์ล่ิ�อนิการจัด็การเรยีนิร้่โค้์ด็ดิ็�ง 

(Coding) ในิโรงเรยีนิ ซ้ึ่�งด็ำาเนิินิงานิได็ส้ำาเรจ็ตามเป็า้หมาย จง้ขอขอบค์ณุหนิ�วยงานิเค์ร่อข�าย ผู้่เ้ชี�ยวชาญ แลิะบคุ์ลิากรจาก

ทุกภ์าค์ส�วนิที�ให้เกียรติร�วมม่อสนัิบสนุินิการด็ำาเนิินิงานิของ สสวท. อย�างเข้มแข็งมา ณ โอกาสนีิ�
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ผู้ลงานิเด็่นิ 
สสวิท. ปี 2563

ด้็านิที� 1 ยกระด็ับค์ุณีภ์าพการเรียนิรู้

ด้็านิที� 2 สร้างค์วิามเสมอภ์าค์ทางการศึกษา

ด้็านิที� 3 มุ่งค์วิามเป็นิเลิศและสร้างขีด็ค์วิามสามารถั 

 ในิการแข่งขันิของประเทศ

ด้็านิที� 4 ขับเค์ล่�อนิการศึกษาด็้วิยเทค์โนิโลยี  

 และนิวัิตกรรมสู่ค์วิามปกติใหม่ทางการศึกษา
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ด้็านิที� 1  
ยกระดั็บคุ์ณีภ์าพการเรียนิรู้

 สสวท. ได้็ด็ำาเนิินิงานิภ์ายใต้ค์วามท้าทายจากการ 

เป็ลีิ�ยนิแป็ลิงในิยุค์เทค์โนิโลิยีดิ็จิทัลิ (Digital Disruption) จ้งได้็ 

พัฒนิาหลัิกส่ตร ส่�อ แลิะกระบวนิการจัด็การเรียนิร้่วิถีใหม� 

ที�เน้ินิการคิ์ด็วิเค์ราะห์ แก้ปั็ญหาแลิะกระตุ้นิให้เกิด็แลิะใช้ค์วามคิ์ด็ 

สร้างสรรค์์ สามารถนิำาไป็ใช้ได้็จริง ซ้ึ่�งจะนิำาไป็ส่�การยกระด็ับ

คุ์ณภ์าพการเรียนิร้่ของนัิกเรียนิ ได้็แก�

   พัฒนิาหลักสูตร ส่�อ และกระบวินิการจัด็การเรียนิรู้

วิิทยาศาสตร ์ค์ณิีตศาสตร ์และเทค์โนิโลย ีค์รบ 12 ชั�นิปี เน้ินิการค์ดิ็ 

วิเค์ราะห์ แก้ปั็ญหา แลิะการนิำาไป็ใช้ให้เหมาะสมกับการเรียนิร้่ 

วิถีใหม� แลิะใช้เทค์โนิโลิยีที�ทันิสมัย

 ในิปี็ 2563  สสวท. ได้็มีการด็ำาเนิินิงานิวถีิใหม� โด็ยแตกต�าง 

จากปี็ที�ผู้�านิมาอันิเน่ิ�องมาจากสถานิการณ์การแพร�ระบาด็ 

ของโรค์ตดิ็เช่�อไวรัสโค์โรนิา 2019 (COVID-19) ซึ่้�ง สสวท. สามารถ 

ป็รับเป็ลีิ�ยนิการด็ำาเนิินิงานิ แลิะกา้วผู้�านิข้อจำากัด็ต�าง ๆ  ให้รองรับ 

ต�อสถานิการณ์ที�เกิด็ข้�นิได็้อย�างรวด็เร็ว แลิะมีป็ระสิทธิิภ์าพ  

ด้็วยการวางแผู้นิบริหาร แลิะด็ำาเนิินิงานิด้็วยการนิำาเทค์โนิโลิยี 

เข้ามาใช้ในิการทำางานิตามวิถีใหม�เพ่�อลิด็ขั�นิตอนิการทำางานิ  

ลิด็การใช้ทรัพยากรที�สิ�นิเป็ล่ิอง ก�อให้เกิด็ป็ระโยชน์ิต�อการขับเค์ล่ิ�อนิ 

การด็ำาเนิินิงานิตามวิสัยทัศน์ิ แลิะพันิธิกิจขององค์์กร สนัิบสนุินิ 

การให้บรกิารสารสนิเทศเม่�อพนัิกงานิต้องทำางานิที�บ้านิ (Work  

From Home) ในิช�วงที�มีการแพร�ระบาด็ของโรค์ผู้�านิมาตรการ 

ต�าง ๆ  ที�ป็ระกาศใช้อย�างรัด็กุม มีการป็ระชุมผู้่้อำานิวยการ สสวท.  

กับพนิักงานิในิร่ป็แบบออนิไลินิ์เป็็นิค์รั�งแรก โด็ยมีบุค์ลิากรของ 

สสวท. เข้าร�วมป็ระชุม 334 ค์นิ 

 นิอกจากนิั�นิ กิจกรรมการอบรม  การป็ระชุมป็ฏิิบัติการ   

การป็ระชุมวิชาการ ป็ระกวด็แข�งขันิ ค์�ายวิทยาศาสตร์ ค์ณิตศาสตร์  

แลิะอ่�นิๆ ยังได้็ป็รับเป็ลีิ�ยนิ เป็็นิร่ป็แบบกิจกรรมออนิไลิน์ิทด็แทนิ 

กิจกรรมแบบพบหนิา้ (Face to Face) รวมทั�งจัด็ทำาส่�อการเรยีนิร้่ 

แลิะเทค์โนิโลิยีในิร่ป็แบบดิ็จิทัลิเพ่�อการเรียนิร้่ วิทยาศาสตร์ 

ค์ณิตศาสตร์ แลิะเทค์โนิโลิยีที�สามารถสนิับสนุินิสถานิศ้กษา 

ค์ร่ผู้่้สอนิ แลิะนิักเรียนิทั�งกลุิ�มทั�วไป็ กลุิ�มด้็อยโอกาส แลิะกลุิ�ม 

ผู้่้มีค์วามสามารถพิเศษ ซ้ึ่�งเป็็นิทรัพยากรสำาคั์ญของชาติได้็รับ 

การพัฒนิาอย�างเต็มศักยภ์าพ โด็ยไม�หยุด็ชะงัก แลิะเป็็นิการ 

ก้าวผู้�านิข้อจำากัด็วิถีการเรียนิร้่เดิ็มส่�วิถีใหม�

• ส่�อสิ�งพิมพ์ 2929 รายการ
 หนัิงส่อเรียนิ แบบบันิท้กกิจกรรม แบบฝึึกหัด็  

 ข้อสอบ กรอบการเรียนิร่้

• ส่�อดิ็จิทัล 430430 รายการ  
 ค่์�ม่อค์ร่ เกม วีดิ็ทัศน์ิการสอนิออนิไลิน์ิ  

 Augmented Reality (AR),  

 Animation, Interactive Simulation,  

 Infographic, e-Book, Virtual Experiment (VE),  

 e-Poster,  หลิักส่ตรอบรมค์ร่ออนิไลินิ์

• ชุด็ส่�ออุปกรณ์ีและเกม 34 34 รายการ
 เกมกระด็านิ ส่�ออุป็กรณ์ ส่�อป็ฐมวัย

การพัฒนิาหลักสูตร ส่�อ และ 
กระบวินิการจัด็การเรียนิรู้

493493  รายการ
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ส่�อการเรยีนิรู้ ปีงบประมาณี พ.ศ. 2562

   เน้ินิผู้ลิิตส่�อสิ�งพิมพ์ตามหลัิกส่ตรแกนิกลิาง 

  การศ้กษาขั�นิพ่�นิฐานิ พ.ศ. 2551 

  (ฉบับป็รับป็รุง พ.ศ. 2560)

   เน้ินิผู้ลิิตส่�อดิ็จิทัลิเพิ�มเติมจากส่�อสิ�งพิมพ์  

  แลิะมีค์วามหลิากหลิายของป็ระเภ์ทส่�อดิ็จิทัลิมากข้�นิ  

  เช�นิ เกม วีดิ็ทัศน์ิการสอนิออนิไลิน์ิ Augmented Reality  

  (AR), Animation, Interactive Simulation, Infographic,  

  e-Book, Virtual Experiment (VE), e-Poster

   ทันิสมัยแลิะมีค์วามหลิากหลิาย มี AR มี QR-code  

  เช่�อมโยงแหลิ�งเรียนิร้่ออนิไลิน์ิ

   เน้ินิจัด็ทำาส่�อป็ระกอบหนัิงส่อเรียนิแลิะสอด็แทรก 

  ส่�อดิ็จิทัลิในิหนัิงส่อเรียนิเป็็นิหลัิก

   ใช้ระบบจัด็การเรียนิร้่แบบออนิไลิน์ิผู้�านิ Website   

  Facebook แลิะ YouTube

   มีภ์าพเค์ล่ิ�อนิไหว แบบจำาลิองสามมิติ แลิะแบบจำาลิอง 

  ที�มีป็ฏิิสัมพันิธิ์กับผู้่้เรียนิ (Interactive Model)

   สามารถรวบรวมเนิ่�อหาแลิะข้อม่ลิเพ่�อช�วยสนิับสนิุนิ 

  การสอนิของค์ร่ แลิะแบบฝึึกหัด็/แบบทด็สอบในิร่ป็แบบ 

  ออนิไลินิ์เพ่�อติด็ตามค์วามก้าวหนิ้าในิการเรียนิร่้

   ค์้นิหาแลิะเลิ่อกใช้งานิได็้ง�ายผู้�านิแพลิตฟ้อร์ม 

  ที�พัฒนิาข้�นิ  

   เก็บข้อม่ลิการใช้งานิแลิะนิำามาป็รับแผู้นิการเรียนิร่ ้

  ให้เหมาะสมกับผู้่้เรียนิได็้

   มีการวิจัยติด็ตามการใช้หลัิกส่ตร ส่�อการเรียนิร้่  

  แลิะพัฒนิาเกณฑ์์การจัด็ทำาส่�อการเรียนิร้่วิทยาศาสตร์  

  ค์ณิตศาสตร์ แลิะเทค์โนิโลิยี ชั�นิ ป็.1 ป็.4 ม.1 แลิะ ม.4  

  เพ่�อหาสภ์าพการสอนิ (Baseline) ด้็านิการจัด็ 

  การเรียนิการสอนิของค์ร่

   มีการวิจัยติด็ตามการใช้หลัิกส่ตร ส่�อการเรียนิร้่แลิะ 

  พัฒนิาเกณฑ์์การจัด็ทำาส่�อการเรียนิร้่วิทยาศาสตร์ 

   ค์ณิตศาสตร์แลิะเทค์โนิโลิยี ชั�นิ ป็.2 ป็.5 ม.2 แลิะ ม.5 

    เพ่�อป็ระเมินิการเป็ลีิ�ยนิแป็ลิงพฤติกรรมการสอนิของ 

  ค์ร่ที�ได้็รับการอบรมจาก สสวท. แลิะใช้หนัิงส่อเรียนิ 

  ของ สสวท. เป็็นิหนัิงส่อเรียนิหลัิก

ส่�อการเรยีนิรู้ ปีงบประมาณี พ.ศ. 2563

ค์วิามแตกต่างระหว่ิางส่�อการเรียนิรู้ปีงบประมาณี พ.ศ. 2562 และ 2563

การติด็ตามเพ่�อพัฒนิาปรับปรุงส่�อ

เทค์โนิโลยีที�ใช้ในิส่�อดิ็จทัิล

รูปแบบส่�อ
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 จากผู้ลการประเมนิิคุ์ณีภ์าพส่�อการเรยีนิรู้และการพัฒนิาค์รูผูู้้สอนิที�ใช้ส่�อของ สสวิท. ตวัอย�างเช�นิ หนัิงส่อเรยีนิวิชาวิทยาศาสตร์  

ค์ณิตศาสตร์ แลิะเทค์โนิโลิยีของ สสวท. ชั�นิ ป็.2 ป็.5 ม.2 แลิะ ม.5 แลิะผู้ลิการป็ระเมินิการสอนิของค์ร่ชั�นิ ป็.2 ป็.5 ม.2 แลิะ ม.5  

ที�ได็้เข้ารับการอบรมแลิะใช้หนิังส่อเรียนิของ สสวท. เป็็นิหนัิงส่อเรียนิหลัิก ในิปี็ 2563

 คุ์ณีภ์าพหนัิงส่อเรียนิของ สสวิท. ชั�นิ ป็.2 ป็.5 ม.2 แลิะ 

ม.5 ค์ร่มากกว�าร้อยลิะ 80 ได้็ป็ระเมินิหนัิงส่อเรียนิของ สสวท. 

มีคุ์ณภ์าพอย่�ในิเกณฑ์์ดี็ถ้งดี็มาก ดั็งนีิ�

 1) เน่ิ�อหาสาระของหนัิงส่อเรียนิ ตัวอย�างป็ระกอบการเรียนิร้่  

กิจกรรมการเรียนิร้่ แบบฝึึกหัด็ แลิะส่�อที�ป็รากฏิในิหนัิงส่อเรียนิ 

ค์รบถ้วนิเป็็นิไป็ตามมาตรฐานิ แลิะสาระการเรียนิร้่ที�กำาหนิด็ในิ 

หลัิกส่ตรแกนิกลิางการศ้กษาขั�นิพ่�นิฐานิ พ.ศ. 2551 (ฉบับป็รับป็รุง  

พ.ศ. 2560) สอด็ค์ลิอ้งกับช�วงวัยของผู้่้เรยีนิ สอด็ค์ล้ิองกับบรบิท  

วัฒนิธิรรม แลิะการด็ำาเนิินิชีวิตป็ระจำาวันิของผู้่้เรียนิ

 2) หนัิงส่อเรยีนิมีส�วนิช�วยพัฒนิาคุ์ณลัิกษณะที�พ้งป็ระสงค์์ 

ของผู้่้เรียนิตามมาตรฐานิการเรียนิร้่ของหลัิกส่ตรได้็ถ่กต้อง 

ตามหลัิกวิชา ทำาให้เกิด็ค์วามเข้าใจได้็อย�างถ่กต้อง มีการบ่รณาการ 

กับสาระในิรายวิชาอ่�นิอย�างสมเหตุสมผู้ลิ ทำาให้เกิด็การเรียนิร้่ 

ด้็วยตนิเองได้็ มุ�งเน้ินิการพัฒนิาการการเรียนิร้่ตามช�วงวัยแลิะ

ระดั็บการเรียนิร้่ของผู้่้เรียนิ เหมาะสมกับยุค์สมัย แลิะไม�มีอค์ติ 

กับค์วามแตกต�างระหว�างบุค์ค์ลิ เช�นิ ไม�นิำาเสนิอมุมมองที�กระทบ

กับค์วามร้่ส้กของผู้่้เรียนิที�มีค์วามแตกต�างทั�งในิด้็านิเพศ ฐานิะ 

เช่�อชาติ  

 ส่�อการทด็ลองฟิ้สิกส์เสม่อนิจริง

 โป็รแกรมการทด็ลิอง Virtual Experiment 2.0  (VE 2.0)  

ที�ผู้่้เรียนิสามารถทำาการทด็ลิองได้็ทุกเวลิา ทุกสถานิที� ป็ระกอบด้็วย  

วีดิ็ทัศน์ิสาธิิตทด็ลิอง สามารถเขา้ใจได็ง้�าย ฝึึกฝึนิได็ด้้็วยตนิเอง  

การทด็ลิองเสม่อนิจริงด้็วยเทค์โนิโลิยีจำาลิอง 3 มิติ สามารถ

ฝึึกฝึนิทักษะการทด็ลิอง การบันิท้กผู้ลิ การวิเค์ราะห์ผู้ลิ พร้อม 

ผู้ลิป็ระเมินิการทด็ลิองที�แม�นิยำา โด็ยมีระบบรายงานิผู้ลิการทด็ลิอง 

แลิะป็ระเมินิผู้ลิเพ่�อให้ผู้่้เรียนิแลิะผู้่้สอนิทราบ
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 3) องค์์ป็ระกอบในิหนิังส่อเรียนิ ได็้รับการป็ระเมินิให้อย่�ในิเกณฑ์์ด็ีถ้งด็ีมาก มีการใช้ภ์าษาที�ถ่กต้องตามหลิักวิชาการ

มีการนิำาเสนิอแหลิ�งอ้างอิง แลิะแหลิ�งค้์นิค์ว้าเพิ�มเติมสำาหรับผู้่้เรียนิอย�างนิ�าเช่�อถ่อ ส่�อเทค์โนิโลิยีป็ระกอบการเรียนิร้่เข้าถ้งได้็ 

หลิากหลิายช�องทาง รองรับผู้่้เรียนิที�แตกต�างกันิในิด็้านิฐานิะทางเศรษฐกิจแลิะสังค์ม แลิะค์วามต้องการพิเศษ เนิ่�อหาสาระ  

ร่ป็แบบแลิะการจัด็วาง สี แลิะขนิาด็ของตัวอักษรที�ใช้เหมาะสมกับช�วงวัยแลิะระด็ับการเรียนิร่้ของผู้่้เรียนิ 

 ผู้ลการประเมินิการสอนิของค์รู

จากการสัังเกตการสัอนในชั้ั�นเรียนและการศึึกษาคลิป 

วีีดิิโอการสัอนของครูร่วีมกับผูู้�เชีั้�ยวีชั้าญดิ�านการสัอนและ

การประเมินผู้ลพบวี่า ครูชั้ั�น ป.2 ป.5 ม.2 และ ม.5 ที่ี�ใชั้� 

หนังสืัอเรียนของ สัสัวีที่. ร่วีมกับการอบรมดิ�านการสัอนกับ  

สัสัวีที่. มีคุณภาพการสัอนเปลี�ยนแปลงจากระดัิบพอใชั้�เป็น

ระดัิบดีิ ในขณะทีี่�คุณภาพการสัอนของครูทีี่�ไม่ไดิ�ใชั้�หนังสืัอเรยีน 

ของ สัสัวีที่. เป็นหนังสืัอเรียนหลัก คุณภาพการสัอนอยู่ระดัิบ 

พอใชั้� โดิยผูู้�เชีั้�ยวีชั้าญพบว่ีาครูกลุ่มดัิงกล่าวีส่ัวีนใหญ่ไม่

เปลี�ยนแปลงพฤติกรรมการสัอน

 ชุด็ส่�อสมบูรณ์ีแบบวิิชาวิิทยาศาสตร์ ค์ณิีตศาสตร์ 

และเทค์โนิโลยี

 สสวท. ร�วมกับสำานัิกงานิค์ณะกรรมการการศ้กษาขั�นิ

พ่�นิฐานิ (สพฐ.) พัฒนิาชุด็ส่�อสมบ่รณ์แบบเน่ิ�องในิวโรกาสที�  

สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้า กรมสมเด็็จพระเทพรัตนิราชสุด็าฯ  

สยามบรมราชกุมารี มีพระชนิมายุค์รบ 65 พรรษา โด็ย สสวท.  

จัด็ทำาส่�อสมบ่รณ์แบบกลุิ�มสาระการเรียนิร้่วิทยาศาสตร์แลิะ 

เทค์โนิโลิยี แลิะกลุิ�มสาระการเรียนิร้่ค์ณิตศาสตร์ ระดั็บมัธิยม 

ศ้กษาตอนิต้นิ แลิะระดั็บมัธิยมศ้กษาตอนิป็ลิาย รวม 40 โมด่็ลิ  

เพ่�อเพิ�มป็ระสิทธิิภ์าพการจัด็การเรียนิร้่แลิะยกระดั็บคุ์ณภ์าพ

การศ้กษาให้กับโรงเรยีนิในิถิ�นิทุรกันิด็าร โรงเรียนิขยายโอกาส

ทางการศ้กษา โรงเรียนิในิโค์รงการพระราชด็ำาริฯ แลิะโรงเรียนิ 

พระป็รยัิติธิรรม โด็ยเนิน้ิสมรรถนิะแลิะการเรยีนิร้่แบบบ่รณาการ 

ที�สอด็ค์ล้ิองกับบริบทแลิะชีวิตจริง ค์ำาน้ิงถ้งศักยภ์าพ ค์วามต้องการ 

แลิะค์วามแตกต�างของผู้่้เรียนิ มีการออกแบบให้มีองค์์ป็ระกอบ 

ค์รบถ้วนิตั�งแต�จุด็ป็ระสงค์์การเรียนิร่้ กิจกรรมการเรียนิร่ ้ 

ส่�อป็ระกอบการเรียนิร่้ รวมทั�งการวัด็แลิะป็ระเมินิผู้ลิที�สะท้อนิ

ถ้งค์วามสำาเร็จของผู้่้เรียนิ
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 การส่งเสริมการเรียนิภ์าษาค์อมพิวิเตอร์ (Coding)
 

 1) พัฒนิาหลิักส่ตร ส่�อ แลิะกระบวนิการเรียนิร่้ สาระ

เทค์โนิโลิยี (วิทยาการค์ำานิวณ) ป็ระกอบด้็วย ระดั็บป็ระถมศ้กษา

แบบส่�อสิ�งพิมพ์ 3 รายการ แบบส่�อดิ็จิทัลิ 3 รายการ แลิะระดั็บ

มัธิยมศ้กษาแบบส่�อสิ�งพิมพ์ 9 รายการ แบบส่�อดิ็จทัิลิ 5 รายการ
   

 2) พัฒนิาหลัิกส่ตรการเรยีนิร้่ปั็ญญาป็ระดิ็ษฐ์ 4 หลัิกส่ตร  

มีผู้่้เข้ารับการอบรมหลิกัส่ตรที� 1 จำานิวนิ 5,835 ค์นิ โด็ยหลิกัส่ตร

ที� 2-4 จะจัด็อบรมในิปี็งบป็ระมาณ พ.ศ. 2564

 3) ร�วมกับสำานัิกงานิค์ณะกรรมการการศ้กษาขั�นิพ่�นิฐานิ 

(สพฐ.) พัฒนิาค์ร่ผู้่้นิำาวิทยาการค์ำานิวณหลัิกส่ตร Coding for  

Teacher (C4T) 2 หลิักส่ตร สำาหรับค์ร่ระดั็บป็ระถมศ้กษา  

มผีู้่เ้ขา้รบัการอบรม 124,912 ค์นิ ผู้�านิการอบรม 92,558 ค์นิ แลิะ

ระด็ับมัธิยมศ้กษา 2 หลิักส่ตร มีผู้่้เข้ารับการอบรม 77,782 ค์นิ  

ผู้�านิการอบรม 53,266 ค์นิ ซ้ึ่�งทุกหลัิกส่ตรผู้�านิการรับรอง 

จากสำานัิกงานิค์ณะกรรมการข้าราชการค์ร่แลิะบุค์ลิากร 

ทางการศ้กษา (ก.ค์.ศ.) แล้ิว

  4) พัฒนิาค์ร่ด้็านิ Coding ขั�นิส่ง (C4T Plus) จำานิวนิ 7  

หลิักส่ตร ได็้แก� (1) การเขียนิโป็รแกรม Scratch (2) การเขียนิ 

โป็รแกรมภ์าษา Python (3) การออกแบบกิจกรรมการเรยีนิร้่แบบ  

Unplugged ระด็ับป็ระถมศ้กษา (4) การออกแบบกิจกรรม 

การเรยีนิร้่แบบ Unplugged ระด็บัมัธิยมศ้กษา (5) กลิ�องสมองกลิ 

สร้างสรรค์์แลิะการเขียนิโป็รแกรม MicroPython (6) กลิ�องสมองกลิ 

สร้างสรรค์์แลิะการเขยีนิโป็รแกรม KB-IDE  (7) วทิยาการขอ้ม่ลิ 

(Data Science) มีผู้่้สมัค์รเข้ารับการอบรม 29,361 ค์นิ
 

 5) อบรมผู้่้บริหารสถานิศ้กษาเพ่�อเป็็นิผู้่้นิำาด้็านิการ 

ขับเค์ล่ิ�อนิวิทยาการค์ำานิวณหลัิกส่ตร Coding for School 

Director (C4S) มีผู้่้เข้ารับการอบรม 2,492 ค์นิ

 จากการประเมินผู้ลหลักสูัตรอบรมวิีที่ยาการคำานวีณสัำาหรับครู สัรุปไดิ�ว่ีา ครูส่ัวีนใหญ่เห็นว่ีาการอบรมในรูปแบบออนไลน์

มปีระโยชั้นใ์นการเข�าถึงึองคค์วีามรู� ประหยดัิเวีลา และการเดิินที่าง สัามารถึเข�าอบรมเวีลาใดิก็ไดิ� แต่อาจเพิ�มการอบรมถึงึสัถึานที่ี�  

(Onsite) ควีบคู่ไปดิ�วีย ตลอดิจนควีรเปิดิให�รับชั้มคลิปวีิดิีโอการสัอนย�อนหลังไดิ� และมีช่ั้องที่างการเข�าถึึงเครื�องมือ

หรืออุปกรณ์ทีี่�ใชั้�ในการเรียนรู� เช่ั้น ใบงาน บัตรคำา เอกสัาร และสืั�ออื�น ๆ รวีมถึึงอาจมีการจัดิค่ายในแต่ละเขตพื�นทีี่�การ

ศึึกษา และจัดิให�มีการอบรมพัฒนาทัี่กษะ-เรียนรู�ทัี่กษะใหม่ (Reskill-Upskill) เป็นระยะ ทัี่�งนี� ครูแต่ละท่ี่านมีควีามเห็น 

ต่อการนำาควีามรู�ไปใชั้�ในลักษณะที่ี�แตกต่างกัน ตั�งแต่สัามารถึนำาไปใชั้�ไดิ�ทัี่นทีี่ สัามารถึปรับใชั้�ไดิ� หรืออยู่ระหวี่างเตรียมการ 

นำาไปใชั้�ในการเรียนการสัอน 

C4T   C4T   

มัธิยมศึกษา 
ผูู้้เข้ารับการอบรม 

77,782 ค์นิ
ผู่้านิการอบรม  
53,266 ค์นิ

ประถัมศึกษา
ผูู้้เข้ารับการอบรม 

124,912 ค์นิ
ผู่้านิการอบรม 
92,558 ค์นิ
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 การพลิกโฉมการพัฒนิาค์รูวิิทยาศาสตร์ ค์ณิีตศาสตร์ เทค์โนิโลยี และสะเต็มศึกษา ส�าหรับการเรยีนิรู้ในิศตวิรรษที� 21  ผู้�านิระบบ 

การอบรม Face to Face ระบบทางไกลิ DLTV แลิะระบบออนิไลิน์ิ ผู้ลิสัมฤทธิิ�ที�เห็นิได้็ชัด็เจนิแลิะสามารถสร้างค์วามยั�งย่นิ 

ทางวิชาการ ค่์อ ค์ร่มีพี�เลีิ�ยงทางวิชาการ แลิะค์ร่แกนินิำาในิพ่�นิที� รวมทั�งค์ร่ป็ระจำาการที�ได้็รับการพัฒนิา ส�งผู้ลิให้ค์ร่เกิด็ค์วามเข้มแข็ง  

ทางวิชาการเพ่�อเพิ�มสมรรถนิะในิการจัด็การเรียนิการสอนิให้ก้าวทันิยุค์นิิวนิอร์มัลิที�สอด็รับการเรียนิร้่ในิศตวรรษที� 21

   ค์ร่แกนินิำาขยายผู้ลิหลัิกส่ตร  

  ส่�อแลิะกระบวนิการจัด็การเรียนิร้่

   ค์ร่ที�มีสมรรถนิะของค์ร่ยุค์ใหม�  

  สำาหรับการเรียนิร้่ในิศตวรรษที� 21

   ค์ร่ที�พัฒนิาด้็านิการจัด็ป็ระสบการณ์ 

  เรียนิร้่วิทยาศาสตร์ ค์ณิตศาสตร์  

  เทค์โนิโลิยี แลิะสะเต็มศ้กษา

   ค์ร่ที�พัฒนิาด้็านิวิทยาศาสตร์สิ�งแวด็ล้ิอม

ค์ร่แกนินิำาสามารถขยายผู้ลิต�อให้ค์ร่ป็ระจำาการ เพ่�อเพิ�มทักษะ 

สมรรถนิะในิการจัด็การเรียนิการสอนิที�สอด็รับการเรียนิร้่ 

ในิศตวรรษที� 21

ผู้ลิสัมฤทธิิ�เห็นิได้็ชัด็เจนิแลิะสามารถสร้างค์วามยั�งย่นิ 

ทางวิชาการ ค่์อ ค์ร่มีพี�เลีิ�ยงทางวิชาการในิพ่�นิที� ส�งผู้ลิให้ค์ร่เกิด็ 

ค์วามเข้มแข็ง สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนิร้่ที�มุ�งเน้ินิ 

ให้นัิกเรยีนิเกิด็สมรรถนิะอย�างต�อเน่ิ�องแลิะฝัึงรากล้ิก เกิด็ระบบ 

ชี�แนิะที�ถ่กป็ล่ิกฝัึงทั�งในิโรงเรียนิแลิะในิพ่�นิที� ทำาให้ค์ร่เกิด็ 

การพัฒนิาอย�างต�อเนิ่�องเกิด็การหมุนิวงรอบ PLC ได็้อย�าง 

มีป็ระสิทธิิภ์าพ เกิด็ชุมชนิการเรียนิร้่อย�างแท้จริง 

ค์ร่ได้็รับค์วามร้่แลิะทักษะเพิ�มข้�นิ มีทัศนิค์ติเชิงบวกต�อ

หลัิกส่ตรอบรม ค์ร่ที�จบไม�ตรงวิชาเอกมองว�าการอบรมทำาให้

เข้าใจเน่ิ�อหาในิหนิังส่อเรียนิ สสวท. มากข้�นิ ค์ร่มีค์วามเห็นิ

ต�อการนิำาค์วามร้่ไป็ใช้ในิลัิกษณะที�แตกต�างกันิ โด็ยโรงเรียนิ

ที�มีนัิกเรียนิอ�อนิแลิะป็านิกลิางสามารถนิำาไป็ใช้ได้็ทันิที  

บางโรงเรยีนิต้องป็รับให้กิจกรรมท้าทายข้�นิ เน่ิ�องจากมีนัิกเรียนิ 

เก�งมาก ค์ร่ส�วนิใหญ�เห็นิด้็วยกับการอบรมออนิไลิน์ิที�สามารถ

ศ้กษาได้็เองที�บ้านิมากกว�าการอบรมทางไกลิ (ออกอากาศสด็)  

เพราะมีป็ระโยชน์ิในิการเข้าถ้งองค์์ค์วามร้่ ป็ระหยัด็เวลิาในิ

การเดิ็นิทางแลิะสามารถเข้าอบรมเวลิาใด็ก็ได้็

ค์ร่สามารถนิำาค์วามร้่แลิะกิจกรรมไป็บ่รณาการกับวิชาหลัิก

ได้็ แลิะอาจารย์มหาวิทยาลัิยที�เข้าร�วมอบรมสามารถนิำา

หลัิกวิธีิด็ำาเนิินิการตรวจวัด็ด้็านิสิ�งแวด็ล้ิอมไป็ป็ระยุกต์ใช้ในิ

การจัด็การเรยีนิการสอนิได้็ นัิกเรยีนิที�ร�วมกิจกรรมเกิด็ค์วาม

ตระหนัิกแลิะเข้าใจบริบทของสิ�งแวด็ล้ิอมในิชุมชนิ    

662  
ค์นิ

17,725 
ค์นิ

67,239 
ค์นิ

943  
ค์นิ

ค์รูที�ได้็รับการพัฒนิาจาก สสวิท. เพ่�อให้มีสมรรถันิะรองรับการเรียนิรู้ในิศตวิรรษที� 21

 กลุ่มค์รูที�ได้็รับการพัฒนิา  จ�านิวินิ  ผู้ลการด็�าเนิินิงานิ
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ด้็านิที� 2  

สร้างค์วิามเสมอภ์าค์ทางการศึกษา
 สสวท. พฒันิาสถานิศ้กษาด็า้นิวิทยาศาสตร ์ค์ณิตศาสตร์ 

แลิะเทค์โนิโลิยี เพ่�อให้นัิกเรียนิในิท้องถิ�นิได้็เข้าถ้งการศ้กษาที�มี

คุ์ณภ์าพอย�างเสมอภ์าค์ แลิะเพิ�มศักยภ์าพการจัด็การเรยีนิร้่ให้แก� 

ค์ร่โรงเรียนิท้องถิ�นิทุรกันิด็าร โรงเรียนิในิโค์รงการพระราชด็ำาริ 

แลิะโรงเรียนิพระป็ริยัติธิรรม ได้็แก�

                 ยกระดั็บโรงเรยีนิคุ์ณีภ์าพด็า้นิวิิทยาศาสตร ์ค์ณิีตศาสตร์ 

และเทค์โนิโลยีตามมาตรฐานิ สสวิท. (โรงเรียนิค์ุณีภ์าพ SMT  

ตามมาตรฐานิ สสวิท.) ให้ได้็คุ์ณภ์าพตามเกณฑ์์มาตรฐานิของ  

สสวท. ตั�งแต�ระด็บัป็ระถมศก้ษาตอนิตน้ิ จนิถง้ระดั็บมัธิยมศ้กษา 

ตอนิป็ลิายของทุกสังกัด็ ให้นัิกเรยีนิมีโรงเรยีนิดี็ใกล้ิบ้านิ ค์รอบค์ลุิม 

ทุกอำาเภ์อ ผู้�านิวิถีใหม�แบบออนิไลิน์ิ 

 จากการประเมินควีามคิดิเห็นของผูู้�บริหารสัถึานศึึกษา

โรงเรียนคุณภาพ SMT ตามมาตรฐาน สัสัวีที่. พบว่ีา การอบรม 

ทีี่� สัสัวีที่. จัดิขึ�นเป็นประโยชั้น์อย่างมากต่อการนำาไปพัฒนา

โรงเรียน ที่ำาให�ไดิ�รับควีามรู�ใหม่ และการใชั้�เที่คโนโลยี ดิ�าน ICT 

ในการพัฒนาควีามรู�อย่างดิียิ�งขึ�น ไดิ�รับควีามรู�เพิ�มเติมและ

ประสับการณ์ใหม่จากหลักสูัตร เนื�อหา ควีามรู� กิจกรรมการอบรม 

ในหลักสูัตรน่าสันใจ มีประโยชั้น์ สััมพันธ์์กับการนำาไปใชั้�ไดิ�ทุี่กดิ�าน 

โดิยเฉพาะในการขับเคลื�อนโรงเรียนคุณภาพ SMT สัะที่�อนถึึง 

รูปแบบการจัดิการเรียนรู�ทีี่�สัถึานศึึกษาสัามารถึนำาไปปรับใชั้� 

ในการจัดิการของสัถึานศึึกษาไดิ�เป็นอย่างดีิ ซึึ่�งผูู้�บรหิารสัามารถึ

นำาควีามรู�ทีี่�ไดิ�รับในการอบรมครั�งนี�ไปใชั้�ประโยชั้น์ไดิ�ในการบริหาร

โรงเรยีนคุณภาพ SMT ตามมาตรฐาน สัสัวีที่. ให�มีคุณภาพต่อไป

 นิอกจากนัิ�นิ สสวท. ยังได้็วิจัยแลิะป็ระเมินิผู้ลิการด็ำาเนิินิงานิโค์รงการร�วมกับค์ณะศ้กษาศาสตร์ มหาวิทยาลัิยเกษตรศาสตร์  

โด็ยได้็หาร่อแลิะจัด็ทำากรอบแนิวทางการด็ำาเนิินิงานิติด็ตามป็ระเมินิผู้ลิโค์รงการ แลิะพัฒนิาเค์ร่�องม่อติด็ตามป็ระเมินิผู้ลิ  

แลิะวิจัยการพัฒนิาโรงเรียนิคุ์ณภ์าพสร้างระบบพี�เลีิ�ยง (Coaching & Mentoring) แลิะชุมชนิการเรียนิร้่เชิงวิชาชีพ (Professional  

Learning Community : PLC) ซ้ึ่�งจะด็ำาเนิินิงานิอย�างต�อเน่ิ�อง แลิะสิ�นิสุด็ในิปี็ 2564

• โรงเรียนิคุ์ณีภ์าพ SMT  

 ตามมาตรฐานิ สสวิท. 

 1,515 1,515 โรงเรียนิ โรงเรียนิ

• ผูู้้บริหารสถัานิศึกษา 

 และค์รูได้็รับการพัฒนิา  

 28,30428,304 ค์นิ ค์นิ
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   เพิ�มศักยภ์าพค์รูตามโค์รงการในิพระราชด็�าริ โด็ยสนัิบสนุินิแลิะส�งเสริมทางวิชาการด้็านิวิทยาศาสตร์ ค์ณิตศาสตร์  

แลิะเทค์โนิโลิยี ให้แก�ค์ร่ผู้่้สอนิโรงเรียนิในิท้องถิ�นิทุรกันิด็าร เพ่�อให้มีค์วามร่้ค์วามเข้าใจ เกิด็ค์วามตระหนิักในิการจัด็การเรียนิร่้ 

วิทยาศาสตร์ ค์ณิตศาสตร์ แลิะเทค์โนิโลิยี แลิะสามารถนิำาค์วามร้่ไป็ใช้จัด็การเรียนิการสอนิของโรงเรียนิได้็อย�างมีป็ระสิทธิิภ์าพ

วิถีใหม�ในิการนิิเทศกิจกรรมการเรยีนิการสอนิในิชั�นิเรยีนิของค์ร่

ที�ได้็รับการพัฒนิาจาก สสวท. ผู้�านิทางออนิไลิน์ิเสม่อนิผู้่้นิิเทศ

ได้็อย่�ในิห้องเรียนิจริง ป็ระหยัด็เวลิา งบป็ระมาณแลิะทรัพยากร

 ผู้ลจากการพัฒนาครู พบว่ีา  ครูตามโครงการในพระราชั้ดิำาริ 

มีควีามรู�ควีามเข�าใจทัี่กษะปฏิิบติั สัามารถึจัดิกิจกรรมการเรยีน 

การสัอนให�กับนักเรยีน โดิยส่ังเสัรมิให�ผูู้�เรยีนไดิ�พัฒนากระบวีนการ 

สืับเสัาะหาควีามรู�ที่างวิีที่ยาศึาสัตร์ กระบวีนการคิดิ และมี

เจตคติทีี่�ดีิต่อวิีชั้าวีิที่ยาศึาสัตร์ คณิตศึาสัตร์ และเที่คโนโลยี  

สัามารถึบูรณาการการเรยีนรู�ทีี่�หลากหลาย เชืั้�อมโยงองค์ควีามรู� 

ในที่�องถิึ�นและชีั้วิีตประจำาวัีนไดิ� ครูโรงเรยีนวัีงไกลกังวีล มีควีามตั�งใจ 

ในการนำาสืั�อ 60 พรรษา ไปใชั้�ในการจัดิกิจกรรม โดิยนักเรียน 

ส่ัวีนใหญ่ตั�งใจที่ำากิจกรรมอย่างเต็มทีี่� ซึึ่�งผูู้�เชีั้�ยวีชั้าญทีี่�ไปร่วีมนิเที่ศึ 

ติดิตามผู้ลไดิ�ให�ข�อเสันอแนะแก่ครูผูู้�สัอนเพื�อนำาไปพัฒนา 

การจัดิการเรยีนการสัอนต่อไป และ ครูปฐมวัียจากโรงเรยีนตำารวีจ 

ตระเวีนชั้ายแดิน มคีวีามเข�าใจในเนื�อหาและสัามารถึนำากิจกรรม

ไปจัดิประสับการณ์การเรียนรู�ในห�องเรียนปฐมวัียไดิ� 

   พัฒนิาค์รูต�ารวิจตระเวินิชายแด็นิ (ตชด็.)  

เพ่�อการจัด็การเรียนิร้่ตามแนิวโค์รงการ 

พระราชด็ำาริบ้านินัิกวิทยาศาสตร์น้ิอย

แลิะแนิวทางสะเต็มศ้กษา ป็ระกอบด็้วย  

ค์ร่วิทยากรเค์รอ่ข�ายท้องถิ�นิ 50 ค์นิ แลิะ

ค์ร่ป็ฐมวัย  240  ค์นิ

  พัฒนิาค์รูในิโรงเรียนิวัิงไกลกังวิลในิ 

พระบรมราชูปถััมป์ และโรงเรียนิในิพ่�นิที� 

ใกลเ้คี์ยง ในิการจัด็การเรยีนิร้่วิทยาศาสตร์  

ค์ณิตศาสตร์ แลิะวิทยาการค์ำานิวณ ระดั็บ

ป็ระถมศ้กษาแลิะมัธิยมศ้กษาตอนิต้นิ 

33 ค์นิ

  พัฒนิาการจัด็การเรียนิรู้ตามโค์รงการ 

ในิพระราชด็�าริ กลุิ�มสาระการเรียนิร้่ 

วิทยาศาสตร์ วิชาเทค์โนิโลิยี (วิทยาการ 

ค์ำานิวณ) 420 ค์นิ 
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 จากการติดิตามผู้ลการปฏิิบัติงานของข�าราชั้การครูทุี่น

โครงการ สัควีค. ทีี่�ไดิ�รับการบรรจุและแต่งตั�งเป็นข�าราชั้การครู

และบุคลากรที่างการศึึกษา ตำาแหน่งครูผูู้�ช่ั้วีย ครบ 1 ปี จำานวีน 

109 คน ในปีงบประมาณ พ.ศึ. 2563 พบว่ีาผูู้�บริหารโรงเรียน 

มีควีามพึงพอใจต่อคุณลักษณะของครูโครงการ สัควีค. ในระดัิบ

มากขึ�นไป โดิยคุณลักษณะทีี่�ผูู้�บริหารโรงเรียนมีควีามพึงพอใจ 

มากทีี่�สุัดิ คือ การมีคุณธ์รรม จรยิธ์รรม มีจติวิีญญาณ ควีามเป็นครู  

และเป็นครูมืออาชีั้พ และอันดัิบรองลงมา คือการเป็นผูู้�นำา 

การเปลี�ยนแปลงการจัดิการเรียนการสัอนทีี่�สัอดิคล�องกับ 

การเรียนรู�ยุคใหม่ โดิยจุดิเด่ินของครูโครงการ สัควีค. ตาม 

ควีามคิดิเห็นของผูู้�บริหารโรงเรียน คือ มีควีามรู�ควีามสัามารถึที่าง 

วิีชั้าการ โดิยเฉพาะควีามรู�ในเนื�อหาสัาระทีี่�สัอน ครูมีควีาม 

รับผิู้ดิชั้อบ กระตอืรอืร�น มุ่งมั�นในการที่ำางาน และมคีวีามสัามารถึ 

ในการใชั้�สืั�อและเที่คโนโลยี  

 ปัจจุบันมีผูู้�สัำาเร็จการศึึกษาแล�วี จำานวีน 1,738  คน  และ

กำาลังศึึกษา จำานวีน  1,643 คน  ผูู้�สัำาเร็จการศึึกษา หรอื บัณฑิิต พสัวีที่. 

เข�าปฏิิบัติงานเป็นอาจารย์ นักวิีจัย นักวิีชั้าการ และผูู้�บริหาร 

ทัี่�งสัถึาบนัการศึึกษา มหาวีทิี่ยาลัย และหนว่ียงานวีจัิยในภาครฐั  

นอกจากนั�น สัสัวีที่. ยังไดิ�ผู้ลักดัินให�นักวิีที่ยาศึาสัตร์และนักวิีจัย 

จากโครงการ พสัวีที่. สัามารถึประกอบอาชั้ีพและชั้ดิใชั้�ทีุ่นใน 

ภาคเอกชั้น 7 คน รวีมทัี่�งผู้ลักดัินให�ผูู้�สัำาเร็จการศึึกษาสัามารถึ

ที่ำางานวิีจัยหลังปริญญาเอกไดิ� โดิยให�นับเวีลาชั้ดิใชั้�ทุี่น 23 คน   

โดิยบัณฑิิต พสัวีที่. เหล่านี�ไดิ��สัร�างผู้ลงานวิีจัย และผู้ลิตผู้ลงานที่าง 

วิีที่ยาศึาสัตร์คุณภาพสูังทีี่�ไ่ดิ�รับการตีพิมพ์ในวีารสัารที่างวิีชั้าการ 

ทีี่�่มีชืั้�่อเสีัยงและเป็นทีี่�่ยอมรับในวีงการวิีที่ยาศึาสัตร์ และไดิ�รับ

รางวัีลดิ�านวิีที่ยาศึาสัตร์จากหน่วียงานทัี่�งภายในและต่างประเที่ศึ

    ผู้ลิตค์รูที�มีค์วิามสามารถัพิเศษทางวิิทยาศาสตร์และ

ค์ณิีตศาสตร์ ให้มีศักยภ์าพส่งทางวิทยาศาสตร์ ค์ณิตศาสตร์ 

แลิะค์อมพิวเตอร์ ระดั็บป็ริญญาโท สำาหรับสอนิวิชาฟิ้สิกส์ เค์มี 

ชีววิทยา ค์ณิตศาสตร์ แลิะค์อมพิวเตอร์ เพ่�อเป็็นิกำาลัิงสำาคั์ญ

ในิการพัฒนิาการเรียนิการสอนิวิทยาศาสตร์แลิะค์ณิตศาสตร์

ในิโรงเรียนิ

   พัฒนิาและส่งเสริมผูู้้มีค์วิามสามารถัพิเศษทาง 

วิิทยาศาสตร์และเทค์โนิโลยี ให้มีนัิกวิทยาศาสตร์ นัิกวิจัย

ศักยภ์าพส่งเพ่�อเป็็นิฐานิรองรับการพัฒนิา สร้างองค์์ค์วามร้่ทาง

วิทยาศาสตร์แลิะเทค์โนิโลิยีใหม� สร้างผู้ลิงานิวิจัย แลิะนิวัตกรรม

ที�เป็็นิป็ระโยชน์ิต�อการเพิ�มศักยภ์าพของป็ระเทศ

ด้็านิที� 3  

มุ่งค์วิามเป็นิเลิศและสร้างขีด็ค์วิามสามารถั
ในิการแข่งขันิของประเทศ

 สสวท. พัฒนิาแลิะส�งเสริมผู้่้มีค์วามสามารถพิเศษด้็านิ

วิทยาศาสตร์ ค์ณิตศาสตร์ แลิะเทค์โนิโลิยี เพ่�อเป็็นิกำาลัิงในิการ

พัฒนิาป็ระเทศด้็วยวิทยาศาสตร์ เทค์โนิโลิยี แลิะนิวัตกรรมตาม

นิโยบายป็ระเทศไทย 4.0 
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  นิาวิาอากาศโท วิรุต ธิรรมวิิชัย 

   วิิทยานิิพนิธิ์ด็ีเด็่นิ ประจ�าปี 
  งบประมาณี พ.ศ. 2562 ระด็ับด็ีมาก

  ด็ร.กันิตพัฒน์ิ จันิทร์แสนิภั์กดิ็�

   การค์้นิพบแมลงปอเส่อปลายงอนิ 
  ทองผู้าภ์ูมิชนิิด็ใหม่ของโลก 

  รองศาสตราจารย์ ด็ร.บุญเสถีัยร บุญสูง

   สตรีตัวิอย่างแห่งปี  
  สาขาวิิทยาศาสตร์และเทค์โนิโลยี 

  รองศาสตราจารย์ ด็ร.มัลลิกา เจริญสุธิาสินีิ

   นิักบริหารด็ีเด็่นิแห่งปี  
  ประจ�าปี พ.ศ. 2563  

  รองศาสตราจารย์ ด็ร.ธีิระเด็ช เจียรสุขสกุลิ

   นัิกวิิจัย พสวิท. รุ่นิใหม่ 
  ประจ�าปี พ.ศ. 2563 สาขาเค์มี

  ผูู้้ช่วิยศาสตราจารย์ ด็ร.ธีิรนัินิท์ ศิริตานินิท์
  นิายกิตติพันิธ์ิ ศิวิะวิรรณีพงศ์

  สาขาชีวิวิิทยา

  นิายรัชพงศ์ เนิตรศรีทอง

  สาขาค์ณีิตศาสตร์

  รองศาสตราจารย์ ด็ร.ธีิระพงศ์ สุขส�าราญ   หอเกียรติยศ พสวิท. ประจ�าปี 2563

  ศาสตราจารย์ ด็ร.รัตติกร ยิ�มนิิรัญ
  ศาสตราจารย์ ด็ร.ศุภ์จิตรา ชัชวิาล  
  รองศาสตราจารย์ ด็ร.พลังพล ค์งเสรี

   ผูู้้อ�านิวิยการสถัาบันิเทค์โนิโลยี 
  นิิวิเค์ลียร์แห่งชาติ (องค์์การมหาชนิ)

  รองศาสตราจารย์ ด็ร.ธิวัิชชัย อ่อนิจันิทร์

   ผูู้้อ�านิวิยการสถัาบันิวิิจัย 
  แสงซิินิโค์รตรอนิ (องค์์การมหาชนิ)

  รองศาสตราจารย์ ด็ร.สาโรช รุจิรวิรรธิน์ิ

   นิักเรียนิทุนิรัฐบาลไทยด็าวิรุ่ง   
  สาขาวิิทยาศาสตร์เค์มีวิิเค์ราะห์   
  ประจ�าปี พ.ศ. 2562 

  ด็ร.จินิตนิา  นิามมูลน้ิอย 

   นิักเรียนิทุนิรัฐบาลไทยด็ีเด็่นิ   
  ประจ�าปี พ.ศ. 2562

      ศาสตราจารย์ ด็ร.ชูกิจ ลิมปิจ�านิงค์์ 

   นิักวิิจัยด็ีเด็่นิแห่งชาติ  
  ประจ�าปีงบประมาณี พ.ศ. 2563

  รองศาสตราจารย์ ด็ร.วิรวัิฒน์ิ มีวิาสนิา

   ค์รูวิิทยาศาสตร์ด็ีเด็่นิ ประจ�าปี  
  พ.ศ. 2562 ระด็ับอุด็มศึกษา

  ผูู้้ช่วิยศาสตราจารย์ ด็ร.มนิต์สิทธิิ� ธินิสิทธิิโกศล

  CST High Impact Chemist  
  Award 2019

  ศาสตราจารย์ ด็ร.มงค์ล สุขวัิฒนิาสินิิทธิิ�

   ทุนิวิิจัยลอรอัิล ประเทศไทย  
  “เพ่�อสตรใีนิงานิวิิทยาศาสตร์”  
  ประจ�าปี พ.ศ. 2562 

  รองศาสตราจารย์ ด็ร.พนิิด็า สุรวัิฒนิาวิงศ์

   รางวิัลนิักแปลด็ีเด็่นิ  
  รางวิัลสุรินิทราชา พ.ศ. 2563

  ด็ร.นิ�าชัย ชีวิวิิวิรรธิน์ิ

รางวัิลและเกียรติยศที�บัณีฑิิต พสวิท. ได้็รับในิปี 2563
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การได้็รับรางวัิล 
ของนัิกเรียนิทุนิ  

พสวิท.

 การปรับแผู้นิทุนิ พสวิท. ตามมติค์ณีะรัฐมนิตรี 

 เม่�อวันิที� 29 กันิยายนิ 2563 ค์ณะรัฐมนิตรไีด้็มีมติเห็นิชอบ 

ในิหลัิกการป็รับแผู้นิการด็ำาเนิินิงานิทุนิพัฒนิาแลิะส�งเสริม 

ผู้่้มีค์วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์แลิะเทค์โนิโลิยี 

(พสวท.) ตามที�กระทรวงศ้กษาธิิการเสนิอ สาระสำาคั์ญดั็งนีิ�

 1. อนิุมัติในิหลิักการตามที�กระทรวงศ้กษาธิิการเสนิอ 

โด็ยในิส�วนิของทุนิการศ้กษา (ส�วนิที�เป็็นิค์�าใช้จ�ายส�วนิตัว) แลิะ

หลิักเกณฑ์์การด็่แลิการจัด็การศ้กษาที�เกี�ยวข้อง ให้กระทรวง

ศ้กษาธิิการ สถาบันิส�งเสรมิการสอนิวิทยาศาสตร์แลิะเทค์โนิโลิยี 

(สสวท.) หารอ่ร�วมกับสำานัิกงานิ กพ. ในิรายลิะเอียด็ตามค์วามเห็นิ 

ของสำานัิกงานิ ก.พ. สำาหรับภ์าระงบป็ระมาณที�จะเกิด็ข้�นิจาก 

การด็ำาเนิินิงานิทุนิ พสวท. ให้กระทรวงศ้กษาธิิการ (สสวท.) 

ด็ำาเนิินิการตามค์วามเห็นิของสำานัิกงบป็ระมาณ ทั�งนีิ�ให้ 

กระทรวงศ้กษาธิิการรับค์วามเห็นิของกระทรวงการค์ลัิง  

กระทรวงการต�างป็ระเทศ กระทรวงการอดุ็มศ้กษา วทิยาศาสตร์ 

วิจัยแลิะนิวัตกรรม กระทรวงสาธิารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม 

สำานัิกงบป็ระมาณ สำานัิกงานิ ก.พ. แลิะสำานัิกงานิ ก.พ.ร. ไป็

พิจารณาด็ำาเนิินิการต�อไป็ด้็วย

  2. ในิระยะต�อไป็ หากกระทรวงศ้กษาธิิการ (สสวท.) มีค์วาม 

จำาเป็็นิต้องป็รับป็รุงร่ป็แบบแลิะเง่�อนิไขของแผู้นิการด็ำาเนิินิ 

งานิทุนิ พสวท. ให้กระทรวงศ้กษาธิิการ (สสวท.) หาร่อร�วมกับ 

กระทรวงการอุด็มศ้กษา วิทยาศาสตร์ วิจัยแลิะนิวัตกรรม สำานัิกงานิ  

ก.พ. สำานัิกงานิสภ์าพัฒนิาการเศรษฐกิจแลิะสังค์มแห�งชาติ 

สำานัิกงบป็ระมาณ แลิะหนิ�วยงานิที�เกี�ยวข้องให้ได้็ข้อยุติ 

ก�อนิการนิำาเสนิอค์ณะกรรมการกำาหนิด็นิโยบายการด็ำาเนิินิงานิ 

พัฒนิาแลิะส�งเสรมิผู้่้มีค์วามสามารถพเิศษทางวิทยาศาสตร์แลิะ

เทค์โนิโลิยีพิจารณา แล้ิวนิำาเสนิอค์ณะรัฐมนิตรีต�อไป็

 3. ให้กระทรวงศ้กษาธิิการ (สสวท.) แลิะหนิ�วยงานิ 

ที�เกี�ยวข้องกับการด็ำาเนิินิงานิโค์รงการทุนิด้็านิวิทยาศาสตร์

พิจารณากำาหนิด็แนิวทางการแก้ไขปั็ญหานัิกเรียนิทุนิสลิะสิทธิิ�

การขอรับทุนิก�อนิสำาเร็จการศ้กษา รวมทั�งแนิวทางในิการจ่งใจ 

ให้บุค์ลิากรที�สำาเร็จการศ้กษาแล้ิวป็ฏิิบัติงานิด้็านิวิทยาศาสตร์ 

เทค์โนิโลิยี วิจัยแลิะนิวัตกรรม ทั�งในิหนิ�วยงานิภ์าค์รัฐแลิะ 

ภ์าค์เอกชนิให้ชัด็เจนิแลิะเป็็นิมาตรฐานิเดี็ยวกันิเพ่�อด็ำาเนิินิการ 

ต�อไป็ด็้วย

รางวัิลการนิ�าเสนิอ/ 
การประกวิด็โค์รงงานิ

ม.6 | 66 รางวิัล

รางวัิลการเข้าร่วิม
กิจกรรม/การอบรม

ม.5 | 44  รางวัิล ม.6 | 1212 รางวิัล

รางวัิลการแข่งขันิ/การประกวิด็/การตอบค์�าถัาม

ม.5 | 44  รางวัิล ม.6 | 1212 รางวิัล
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แข่งขันิในิรูปแบบออนิไลน์ิ

   ส่งเสริมผูู้้แทนิประเทศไทยไปแข่งขันิค์ณิีตศาสตร์ 

วิิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่ิางประเทศ เพ่�อผู้ลัิกดั็นิให้เยาวชนิไทย 

แสด็งค์วามสามารถเต็มตามศักยภ์าพ แลิะผู้ลิิตบุค์ลิากรที�มี 

ค์วามสามารถพิเศษทางค์ณิตศาสตร์แลิะวิทยาศาสตร์ ป็ฏิิบัติ 

งานิวิจัยแลิะพัฒนิาวิชาการด้็านิวิทยาศาสตร์ ค์ณิตศาสตร์ แลิะ

เทค์โนิโลิยี

 จากการตดิิตามผู้ลการดิำาเนนิงาน พบวีา่ โครงการจดัิส่ัง 

ผูู้�แที่นประเที่ศึไที่ยไปแข่งขันขันคณิตศึาสัตร์ วิีที่ยาศึาสัตร์โอลิมปิก

ระหว่ีางประเที่ศึ มีนักเรยีนสันใจสัมัครเข�าร่วีมโครงการ จำานวีน

กว่ีา 70,000 คน และไดิ�เข�ารับการอบรมวิีชั้าการของ สัสัวีที่.  

จำานวีนกวีา่ 200 คน ภายหลงัการอบรมแล�วี มกีารสัอบคดัิเลอืก 

นักเรียนเป็นผูู้�แที่นประเที่ศึไที่ยฯ จำานวีน 26 คน ที่ำาให�เห็นว่ีา  

นักเรียนไที่ยมีควีามตั�งใจ และสันใจศึึกษาดิ�านวิีที่ยาศึาสัตร์ 

คณิตศึาสัตร์ และเที่คโนโลยีมากขึ�น นักเรยีนทีี่�ไดิ�รบัคัดิเลือกเป็น

ผูู้�แที่นประเที่ศึไที่ยฯ มีศัึกยภาพที่างคณิตศึาสัตร์ วิีที่ยาศึาสัตร์ 

และเที่คโนโลยีตามเกณฑ์ิมาตรฐานสัากล และนักเรยีนทีี่�เข�าร่วีม

โครงการ รวีมถึึงผูู้�ปกครอง ไดิ�รับแรงบันดิาลใจให�สันใจ และรัก

อาชีั้พดิ�านวิีที่ยาศึาสัตร์เพิ�มมากขึ�น นอกจากนี� สัสัวีที่. ยังไดิ� 

จัดิงาน “3 ที่ศึวีรรษ นำ�าพระทัี่ยสัมเด็ิจเจ�าฟ้้าสู่ัโอลิมปิกวิีชั้าการ” 

เมื�อเดืิอนตุลาคม 2562 

จัด็ค่์ายอบรมโอลิมปิกวิิชาการแบบออนิไลน์ิ คั์ด็เล่อกและเปลี�ยนิ

วิิธีิการจัด็ส่งผูู้้แทนิประเทศไทยเข้าร่วิมการแข่งขันิค์ณิีตศาสตร์ 

วิิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่ิางประเทศ จากการไปแข่งขันิต่าง

ประเทศ เป็นิการแข่งขันิแบบออนิไลน์ิ 5 วิิชา ได้็แก่ ค์ณิีตศาสตร์ 

ค์อมพิวิเตอร์ เค์มี ชีวิวิิทยา ฟิ้สิกส์ระดั็บทวีิปยุโรป

อบรมกวิ่า   

200200 ค์นิ

คั์ด็เล่อกร่วิมกับ 
มูลนิิธิิ สอวินิ. 

70,00070,000 ค์นิ
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 สัสัวีที่. ไดิ�พัฒนากิจกรรมเสัริมหลักสูัตรทีี่�มีคุณสัมบัติ 

เหมาะสัมกับการจัดิกิจกรรมในค่ายวิีที่ยาศึาสัตร์และคณิตศึาสัตร์ 

ของศูึนย์พัฒนาอัจฉริยภาพ และครูทีี่�ผู่้านการอบรมสัามารถึนำา 

ควีามรู� เที่คนิคต่าง ๆ  ไปจัดิกิจกรรมประจำาศูึนย์อย่างมีประสิัที่ธิ์ภาพ 

และสัามารถึถ่ึายที่อดิให�ครูในโรงเรียนทีี่�สันใจไดิ�

นัิกเรียนิสมัค์ร
กว่ิาแสนิค์นิ

ค์ัด็เล่อกรอบ 1 

ได็้ 4,7624,762 ค์นิ

มอบเกียรติบัตรและส่�อ
เสริมค์วิามรู้

คั์ด็เล่อกรอบ 2 

ได้็ 416416 ค์นิ

จัด็กิจกรรม 
เสริมประสบการณี์ 
ทางวิิชาการทางออนิไลนิ ์
ค์วิามรู้ค์ู่ค์วิามสนิุก

   พัฒนิาอัจฉริยภ์าพทางวิิทยาศาสตร์และค์ณิีตศาสตร์ เพ่�อให้นัิกเรียนิมีศักยภ์าพทางวิทยาศาสตร์แลิะค์ณิตศาสตร์

อย�างเข้มข้นิ ใช้ค์วามร้่ค์วามสามารถต�อยอด็ส่�โค์รงการทางวิชาการอ่�นิๆ ในิระดั็บชั�นิที�ส่งข้�นิ แลิะสร้างแรงบันิด็าลิใจให้กับนัิกเรยีนิ

  พัฒนิาแบบทด็สอบ 4 ฉบับ แลิะชุด็

กิจกรรมการทด็ลิองภ์าค์ป็ฏิิบัติ 2 ชุด็  

เพ่�อนิำาไป็สอบคั์ด็เล่ิอกนัิกเรียนิ 

เข้าโค์รงการ 

 จัด็กิจกรรมให้กับนัิกเรียนิ 4,762 ค์นิ 

โด็ยกลุิ�มนัิกเรียนิที�ได้็รับเหรียญรางวัลิ  

ได้็รับการส�งเสริมศักยภ์าพแบบลิงม่อ

ป็ฏิิบัติ 416 ค์นิ

  พัฒนิาค์ร่ศ่นิย์พัฒนิาอัจฉริยภ์าพฯ  

120 ค์นิ จาก 29 ศ่นิย์โรงเรียนิ ซ้ึ่�งค์ร่จัด็ 

กิจกรรมออนิไลิน์ิให้กับนัิกเรยีนิ 3,480 ค์นิ

ขั�นิตอนิการพัฒนิาอัจฉริยภ์าพ

นัิกเรยีนิโค์รงการพฒันิาอัจฉรยิภ์าพฯ ฝึึกป็ฏิิบัติการ

วิทยาศาสตร์ ค์ณิตศาสตร์ ผู้�านิการสอนิวิถีใหม� 

ทางออนิไลินิ์
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ผู้ลการด็�าเนิินิงานิ

ทุนิ พสวิท.   

1,6471,647 ทุนิ

ทุนิโอลิมปิกวิิชาการ 

197197 ทุนิ

ทุนิ สค์วิค์.   

171171 ทุนิ

   สนัิบสนุินิทุนิการศึกษานัิกเรียนิ นัิกศึกษา และค์รู

  ให้เป็็นิทรัพยากรบุค์ค์ลิที�มีค์�าของป็ระเทศในิด็า้นิวิทยาศาสตร์ 

ค์ณิตศาสตร์ แลิะเทค์โนิโลิยี ให้ศ้กษาต�อเน่ิ�องอย�างเต็มตาม

ศักยภ์าพ เป็็นิรายบุค์ค์ลิ แลิะส่�อาชีพนัิกวิทยาศาสตร์ นัิกวิจัย 

แลิะค์ร่วิทยาศาสตร์ ค์ณิตศาสตร์ แลิะเทค์โนิโลิยี ซ้ึ่�งเป็็นิสาขา

สำาคั์ญอย�างยิ�งต�อการพัฒนิาป็ระเทศต�อไป็

ด้็านิที� 4  

ขับเค์ล่�อนิการศึกษาด้็วิยเทค์โนิโลยีและนิวัิตกรรมสู่ค์วิามปกติใหม่ทางการศึกษา
 สสวท. สรา้งต้นิแบบแพลิตฟ้อรม์ดิ็จทัิลิ เพ่�อด็ำาเนิินิศ้กษา วิจัย แลิะพัฒนิาระบบจดั็การเรยีนิร้่แบบออนิไลินิ ์ให้มีป็ระสทิธิิภ์าพ 

ทด็สอบระบบ แลิะบริหารจัด็การให้ค์รอบค์ลุิมทุกกลุิ�มสาระวิชาที� สสวท. รับผิู้ด็ชอบ โด็ยในิอนิาค์ตจะค์รอบค์ลุิมทุกระดั็บชั�นิ 
  

   พัฒนิาศูนิย์เรียนิรู้ดิ็จิทัลระดั็บชาติด้็านิวิิทยาศาสตร์ ค์ณิีตศาสตร์ และเทค์โนิโลยี สสวิท. (IPST Learning Space)

เพ่�อให้เป็็นิแหลิ�งเรียนิร้่ออนิไลิน์ิด้็านิวิทยาศาสตร์ ค์ณิตศาสตร์ แลิะเทค์โนิโลิยี ที�สามารถเข้าถ้งส่�อ แลิะองค์์ค์วามร้่ของ สสวท.  

ได้็อย�างสะด็วก ทุกที� ทุกเวลิา ป็ระกอบด้็วย 3 ระบบ ได้็แก� ระบบอบรมค์ร่ ระบบการสอบออนิไลิน์ิ แลิะระบบค์ลัิงค์วามร้่ สามารถ 

เข้าถ้งผู้�านิเว็บไซึ่ต์ https://learningspace.ipst.ac.th โด็ยระบบอบรมค์ร่สามารถรองรับกิจกรรมการอบรมค์ร่ ซ้ึ่�งได้็รับการป็รับ 

ร่ป็แบบเป็็นิแบบออนิไลิน์ิ เพ่�อหลีิกเลีิ�ยงผู้ลิกระทบจากการแพร�ระบาด็ของโรค์ติด็เช่�อไวรัสโค์โรนิา 2019 (COVID-19) 10 หลัิกส่ตร  

มีผู้่้เข้าร�วมการอบรม 203,236 ค์นิ ระบบการสอบออนิไลินิมี์การป็รับป็รุงฟั้งก์ชันิการใช้งานิให้ทันิสมัย ใช้งานิง�าย มีค์วามป็ลิอด็ภั์ย  

ตอบสนิองต�อพฤตกิรรมการใชง้านิในิป็จัจบุนัิใหด้็ยีิ�งข้�นิ นิอกจากนิี�โค์รงการยงัได็น้ิำาเขา้ส่�อใหม�กว�า 789  รายการเขา้ระบบค์ลิงัค์วามร่้ 

รวมทั�งค์่�ม่อค์ร่ ซึ่้�ง สสวท. ได้็จัด็ทำาแลิะเผู้ยแพร�แล้ิวค์รบทุกระดั็บชั�นิ ทุกวิชา โด็ยในิปี็ 2563 มีการเข้าใช้งานิกว�า 16.71 ล้ิานิราย
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เรียนิได้็ทุกที�ทุกเวิลา

ก�าหนิด็การเรียนิรู้ด้็วิยตนิเอง

เน้ินิค์วิามเข้าใจ เช่�อมโยงชีวิิตจริง

ตรงตามหลักสูตร

 เสีัยงสัะที่�อนหลังการใชั้�บรกิาร Project 14 พบว่ีาผูู้�รับบรกิาร ไดิ�แก่ ครู นักเรยีน และผูู้�ปกครองเห็นว่ีา คลิปการสัอนทีี่� สัสัวีที่. 

เผู้ยแพร่เป็นสืั�อการเรียนรู�ทีี่�มีคุณภาพ มีเนื�อหาถูึกต�อง ผูู้�เรียนสัามารถึเข�าใจเนื�อหาไดิ�ง่ายและชัั้ดิเจน ใชั้�ภาษาและการนำาเสันอ 

ทีี่�สัอดิคล�องกับวัียของผูู้�เรยีน ครูและนักเรยีนสัามารถึนำาไปใชั้�ประกอบการเรยีนการสัอนตามวัีตถุึประสังค์ของโครงการ นอกจากนี� 

ครูบางท่ี่านยังนำาแนวีคิดิจากคลิปของ สัสัวีที่. เป็นต�นแบบในการสัร�างเป็นคลิปสืั�อการสัอน หรอืแนวีที่างการสัอนของครไูดิ�อีกดิ�วีย  

นอกจากนี� สัสัวีที่. ยังไดิ�ประสัานกับกระที่รวีงศึึกษาธิ์การในการนำาคลิปของ Project 14 เข�าระบบ DEEP เพื�อให�ครูและนักเรียน

สัามารถึเข�าถึึงคลิป Project 14 ไดิ�อย่างสัะดิวีกและนำาไปใชั้�ประโยชั้น์ไดิ�อย่างแพร่หลาย

    วิิจยัและพัฒนิาระบบแพลตฟ้อร์มดิ็จทิลัเพ่�อการเรยีนิรู้ โค์รงการ Project 14 เพ่�อพัฒนิาระบบจัด็การเรยีนิร้่แบบออนิไลิน์ิ 

(Learning Management System) ที�มีส่�อสนัิบสนุินิการเรยีนิการสอนิที�เน้ินิค์วามเขา้ใจ เช่�อมโยงชีวิตจรงิ สะด็วกในิการเข้าถ้งแลิะ

ใช้งานิ สอด็ค์ล้ิองกับตัวชี�วัด็กลุิ�มสาระการเรียนิร้่วิทยาศาสตร์แลิะเทค์โนิโลิยี แลิะกลุิ�มสาระการเรียนิร้่ค์ณิตศาสตร์

 ในิปี็นีิ�ได้็ด็ำาเนิินิงานิเพ่�อตอบสนิองนิโยบายของรัฐบาลิแลิะกระทรวงศ้กษาธิิการในิการรับม่อกับผู้ลิกระทบของสถานิการณ์

การแพร�ระบาด็ของโรค์เช่�อไวรัสโค์โรนิา 2019 (COVID-19) ซ้ึ่�งได้็พัฒนิาค์ลิิป็การเรียนิร้่ด้็วยตนิเองผู้�านิระบบออนิไลิน์ิกลุิ�มสาระ 

การเรียนิร้่ค์ณิตศาสตร์ แลิะกลุิ�มสาระการเรียนิร้่วิทยาศาสตร์แลิะเทค์โนิโลิยี ระดั็บป็ระถมศ้กษาปี็ที� 1 - มัธิยมศ้กษาปี็ที� 6 ตาม 

หนัิงส่อเรียนิของ สสวท. สำาหรับภ์าค์เรียนิที� 1 แลิะภ์าค์เรียนิที� 2 ให้มีคุ์ณภ์าพแลิะสอด็ค์ลิ้องกับแนิวทางการจัด็การเรียนิร้่ 

ของ สสวท.  โด็ย สสวท. ได้็จัด็ทำาแลิะเผู้ยแพร�ค์ลิิป็ต�าง ๆ  ผู้�านิช�องทางต�าง ๆ  ตั�งแต�เด่็อนิมิถุนิายนิ 2563 จนิถ้งเด่็อนิตุลิาค์ม 2563  

มากกว�า 1,000 ค์ลิิป็ แลิะจะเริ�มเผู้ยแพร�ค์ลิิป็การสอนิของภ์าค์เรียนิที� 2 ตั�งแต�เด่็อนิธัินิวาค์ม 2563 

  Project 14 เรียนิได้็ทุกที�ทุกเวลิาผู้�านิ

เว็บไซึ่ต์แลิะโทรศัพท์ม่อถ่อ 

  เว็บไซึ่ต์ http://proj14.ipst.ac.th 

 YouTube IPST Proj14  

 Facebook  

https://www.facebook.com/ipstproj14

  Project 14 Plus ค์ร่จัด็การเรียนิ 

การสอนิออนิไลิน์ิผู้�านิแอป็พลิิเค์ชันิ 

Proj14+ by IPST แลิะเว็บไซึ่ต์ https://

classroom.proj14.ipst.ac.th

  Project 14 DLTV เรียนิร่้ทางไกลิ

ผู้�านิโทรทัศนิ์ทาง DLTV



พ.ศ.2515 
 สสวิท. ก่อตั�งขึ�นิ  
 โด็ยมีสถัานิะเป็นิรัฐวิิสาหกิจ 
 ในิสังกัด็กระทรวิงศึกษาธิิการ

พ.ศ.2536 - 2545
ช่วิงที�       3

ช่วิงที�       2
ช่วิงที�       1
พ.ศ.2516 - 2525

พ.ศ.2526 - 2535

การเปลี�ยนิแปลง การเปลี�ยนิแปลง 
พัฒนิาการที�ส�าคั์ญพัฒนิาการที�ส�าคั์ญ

วิจัยแลิะพัฒนิาหลิักส่ตรวิทยาศาสตร์ 

ค์ณิตศาสตร์ พร้อมทั�งเอกสารส่�อ อุป็กรณ์

ป็ระกอบหลิักส่ตรเป็็นิค์รั�งแรก  

ป็ระกาศใช้หลิักส่ตรพุทธิศักราช 2518  

ระดั็บมัธิยมศ้กษาตอนิต้นิแลิะมัธิยมศ้กษา

ตอนิป็ลิาย

ป็ระกาศใช้หลิักส่ตรพุทธิศักราช 2521  

ระดั็บป็ระถมศ้กษาแลิะมัธิยมศ้กษาตอนิต้นิ

ป็ระกาศใช้หลิักส่ตรพุทธิศักราช 2524  

ระด็ับมัธิยมศ้กษาตอนิป็ลิาย

2517

2518

2521

2524

จัด็ตั�งโค์รงการพัฒนิาแลิะส�งเสริมผู้่้มี

ค์วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์

แลิะเทค์โนิโลิยี (พสวท.)

ป็ระกาศใช้หลิักส่ตรค์อมพิวเตอร์ 

เป็็นิค์รั�งแรก

จัด็ตั�งโค์รงการจัด็ส�งผู้่้แทนิป็ระเทศไทย

ไป็แข�งขันิค์ณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

โอลิิมป็ิกระหว�างป็ระเทศ

ป็ระกาศใช้หลิักส่ตรพุทธิศักราช 2521 

(ฉบับป็รับป็รุง พ.ศ. 2533)  

หนิังส่อเรียนิโค์รงสร้าง 2

2527

2528

2532

2533

จัด็ตั�งโค์รงการส�งเสริมการผู้ลิิตค์ร่ที�มี

ค์วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์

แลิะค์ณิตศาสตร์ (สค์วค์.)

 
ป็ระกาศใช้หลัิกส่ตรพุทธิศักราช 2540 

หนัิงส่อเรียนิโค์รงสร้าง 3

สสวท. เป็ลีิ�ยนิสถานิภ์าพเป็็นินิิติบุค์ค์ลิ

แลิะเป็็นิหนิ�วยงานิของรัฐที�ไม�เป็็นิส�วนิ

ราชการตามกฎหมายว�าด็้วยระเบียบ

บริหารราชการแผู้�นิด็ินิแลิะไม�เป็็นิ

รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว�าด็้วยวิธิีการ

งบป็ระมาณแลิะกฎหมายอ่�นิ

2539

2540

2541



พ.ศ.2536 - 2545

ปรับรูปแบบการจัด็การเรียนิการสอนิ 
แบบนิิวินิอร์มัล โด็ยปรับเปลี�ยนิจากส่�อสิ�งพิมพ์ 
เป็นิส่�อด็ิจิทัล จัด็ท�าส่�อการสอนิออนิไลนิ์ สสวิท. 
Project 14 ค์รอบค์ลุมตัวิชี�วิัด็และผู้ลการเรียนิรู้ 
ทุกระด็ับชั�นิ และจัด็กิจกรรมทางวิิชาการ 
ในิรูปแบบออนิไลนิ์

2563

พ.ศ.2546 - 2555
พ.ศ.2556 - 2563

ช่วิงที�       4
ช่วิงที�       5

 

ค์ณะกรรมการ สสวท. มีมติให้ผู้ลิักด็ันิ  

“สะเต็มศ้กษา” เกิด็ข้�นิในิป็ระเทศไทย 

สะเต็มศ้กษาได้็รับการป็ระกาศให้เป็็นิ 

ส�วนิหนิ้�งในิแนิวทางขับเค์ลิ่�อนิตามแผู้นิ 

การศ้กษาแห�งชาติ พ.ศ. 2560-2579

ป็ระกาศใช้หลัิกส่ตรการศ้กษาขั�นิพ่�นิฐานิ  

พุทธิศักราช 2551 (ฉบับป็รับป็รุง พ.ศ. 

2560) กลุิ�มสาระการเรียนิร้่วิทยาศาสตร์

แลิะเทค์โนิโลิยี แลิะกลุิ�มสาระการเรียนิร้่ 

ค์ณิตศาสตร์

จัด็ตั�งโค์รงการโรงเรียนิคุ์ณภ์าพ 

ด็้านิวิทยาศาสตร์ ค์ณิตศาสตร์ 

แลิะเทค์โนิโลิยี ตามมาตรฐานิ สสวท.

ผู้ลิักด็ันิการจัด็ตั�งสถาบันิไทยโค์เซึ่็นิ  

ร�วมกับ สพฐ. สจลิ. แลิะ มจธิ.

2556

2560

2560

2561

2562

 
ริเริ�มจัด็เทศกาลิภ์าพยนิตร์วิทยาศาสตร์ 

เพ่�อการเรียนิร่้ (Science Film Festival) 

ร�วมกับสถาบันิเกอเธิ�

ป็ระกาศใช้หลิักส่ตรการศ้กษาขั�นิพ่�นิฐานิ  

พุทธิศักราช 2551 

จัด็ตั�งโค์รงการพัฒนิาศักยภ์าพค์ร่ 

เพ่�อเป็็นิผู้่้นิำาการเป็ลิี�ยนิแป็ลิงการเรียนิ

การสอนิวิทยาศาสตร์แลิะค์ณิตศาสตร์

พัฒนิาศ่นิย์เรียนิร่้ด็ิจิทัลิระด็ับชาติ 

ด็้านิวิทยาศาสตร์ ค์ณิตศาสตร์ แลิะ

เทค์โนิโลิยี (IPST Learning Space)

2546

2551

2553

2554
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ผู้ลการด็�าเนิินิงานิ
สสวิท.

ยุทธิศาสตร์ที� 1 การพัฒนิาหลักสูตร ส่�อ และกระบวินิการจัด็การเรียนิรู้ 

 ที� เนิ้นิปฏิิบัติการ และการสร้างค์วิามเข้าใจในิระด็ับ 

 ที�เหมาะสมกับนัิกเรียนิแต่ละกลุ่มโด็ยใช้เทค์โนิโลยีต่าง ๆ 

ยุทธิศาสตร์ที� 2 การขับเค์ล่�อนิการพัฒนิาและยกระดั็บการเรียนิการสอนิ 

 ด้็านิวิิทยาศาสตร์ ค์ณิีตศาสตร์ และเทค์โนิโลยีผู่้านิเค์รอ่ข่าย 

  สสวิท. ให้มีค์ุณีภ์าพทั�วิประเทศอย่างเป็นิระบบ

ยุทธิศาสตร์ที� 3 การขับเค์ล่�อนิกระบวินิการเรียนิการสอนิวิิทยาศาสตร์ 

 ค์ณิีตศาสตร์ และเทค์โนิโลยีให้เน้ินิค์วิามเข้าใจ ลงม่อปฏิิบัติการ 

 และสามารถันิ�าไปใช้จริงทั�งในิและนิอกระบบ ตามแนิวิทาง 

 สสวิท.

ยุทธิศาสตร์ที� 4 การเร่งรัด็ พัฒนิา และส่งเสริมผูู้้มีค์วิามสามารถัพิเศษ 

 ด็า้นิวิิทยาศาสตร ์ค์ณิีตศาสตร ์และเทค์โนิโลย ีเพ่�อเปน็ิก�าลัง 

 ในิการพัฒนิาประเทศด็้วิยวิิทยาศาสตร์ เทค์โนิโลยี และ 

 นิวัิตกรรมตามนิโยบายประเทศไทย 4.0

ยุทธิศาสตร์ที� 5 การส่งเสริมภ์าพลักษณ์ีองค์์กรและประสานิค์วิามร่วิมม่อ 

 กับหน่ิวิยงานิที�เกี�ยวิข้อง เพิ�มการยอมรับ สสวิท. ในิฐานิะผูู้้นิ�า 

 การเปลี�ยนิแปลงการเรียนิรู้ด้็านิวิิทยาศาสตร์ ค์ณิีตศาสตร์  

 และเทค์โนิโลยีของเยาวิชนิให้ทันิสมัย
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ผู้ลการด็�าเนิินิงานิ
สสวิท.

ยุทธิศาสตร์ที� 1  

 การพัฒนิาหลักสูตร ส่�อ และกระบวินิการจัด็การเรียนิรู้

ที�เน้ินิปฏิิบัติการ และการสร้างค์วิามเข้าใจในิระดั็บที�เหมาะสม

กับนัิกเรียนิแต่ละกลุ่ม โด็ยใช้เทค์โนิโลยีต่าง ๆ

 การพัฒนิาหลักสูตร ส่�อและกระบวินิการจัด็การเรียนิรู้ 

อย่างเป็นิระบบที�เน้ินิการคิ์ด็วิิเค์ราะห์ การแก้ปัญหา กระตุ้นิให้เกิด็ 

และใช้ค์วิามคิ์ด็สร้างสรรค์์สามารถันิ�าไปใช้ได้็จริง 
 

• ส่�อสิ�งพิมพ์

• ส่�อดิ็จิทัล

    พัฒนิาส่�อและกระบวินิการจัด็การเรยีนิรู้ วิิทยาศาสตร์  

ค์ณิีตศาสตร์ และเทค์โนิโลยีที�มีคุ์ณีภ์าพตามมาตรฐานิสากล 
 

 พัฒนิาส่�อแลิะกระบวนิการจัด็การเรียนิร้่วิทยาศาสตร์  

ค์ณิตศาสตร์ แลิะ เทค์โนิโลิ ยีตามหลัิก ส่ตรแกนิกลิาง 

การศ้กษาขั�นิพ่�นิฐานิ พุทธิศักราช 2551  (ฉบับป็รับป็รุง พ.ศ. 2560)  

ที�มีคุ์ณภ์าพตามมาตรฐานิสากลิ ซ้ึ่�งเน้ินิการคิ์ด็วิเค์ราะห์ แก้ปั็ญหา  

แลิะการนิำาไป็ใช้มาอย�างต�อเน่ิ�องตั�งแต�ปี็งบป็ระมาณ พ.ศ. 2560  

จนิค์รบทุกชั�นิเรยีนิ ในิปี็ 2563 มีผู้ลิการด็ำาเนิินิงานิ 493 รายการ  

ซ้ึ่�งเน้ินิการผู้ลิิตส่�อเสริมการเรียนิร้่เพิ�มเติมจากส่�อสิ�งพิมพ์  

โด็ยส�วนิใหญ�เป็็นิค์ลิิป็การสอนิออนิไลิน์ิ แลิะมีค์วามหลิากหลิาย

ของป็ระเภ์ทส่�อดิ็จิทัลิมากข้�นิ

• หนัิงส่อเรียนิ  
 แบบฝึึกหัด็/แบบฝึึกทักษะ

• IPST Learning Space
 ระบบอบรมค์ร่
 ระบบการสอบออนิไลิน์ิ
 ค์ลัิงค์วามร้่ SciMath
 ระบบการเรียนิร้่ 
 ร�วมกันิ

• AR ส่�อดิ็จิทัลิ 
 เสม่อนิจริง

• e-Book
 ค์่�ม่อค์ร่

ส่�อการเรียนิรู้ สสวิท.

• เกมการเรียนิร้่

• ชุด็ส่�ออุปกรณ์ีและเกม
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 บทเรียนิออนิไลน์ิรองรับผู้ลกระทบจากการเล่�อนิเปิด็ 

ภ์าค์เรยีนิ ปีการศึกษา 2563
 

 จัด็ทำาบทเรียนิออนิไลิน์ิภ์ายใต้โค์รงการ Project 14 

เน่ิ�องจากการแพร�ระบาด็ของโรค์ติด็เช่�อไวรัสโค์โรนิา 2019 

(COVID-19) แลิะส�งเสริมวิถีการเรียนิร้่ใหม�ที�ให้ผู้่้เรียนิมีแหลิ�ง

เรียนิร้่ด้็านิค์ณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ แลิะเทค์โนิโลิยีที�ตรง

ตามหลัิกส่ตร เพ่�อใช้ในิการศ้กษาค้์นิค์ว้า เรียนิร้่ หร่อทบทวนิ 

บทเรยีนิได็ทุ้กที� ทุกเวลิา ค์ร่ผู้่้สอนิใชแ้หลิ�งเรยีนิร้่นีิ�ป็ระกอบการจดั็ 

การเรยีนิร้่ตามป็กตใินิห้องเรยีนิ เพ่�อส�งเสรมิคุ์ณภ์าพการเรยีนิร้่ 

ของผู้่้เรียนิ โด็ยสอด็ค์ล้ิองกับตัวชี�วัด็กลุิ�มสาระการเรียนิร้่ 

ค์ณิตศาสตร์ แลิะวิทยาศาสตร์แลิะเทค์โนิโลิยี ตามหลัิกส่ตร 

แกนิกลิางการศ้กษาขั�นิพ่�นิฐานิ พทุธิศักราช 2551 (ฉบบัป็รับป็รุง  

พ.ศ. 2560) ค์รอบค์ลุิมทุกระดั็บชั�นิ ตั�งแต�ชั�นิป็ระถมศ้กษาปี็ที� 1  

ถ้งมัธิยมศ้กษาปี็ที� 6 ทั�งรายวิชาพ่�นิฐานิแลิะรายวิชาเพิ�มเติม  

มากกว�า 1,000 ค์ลิิป็
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   การพฒันิาหลักสูตร ส่�อ และกระบวินิการจัด็การเรียนิรู้  

ที�เน้ินิการคิ์ด็วิิเค์ราะห์ การแก้ปัญหา และกระตุ้นิให้เกิด็และใช้

ค์วิามคิ์ด็สร้างสรรค์์ อย่างเป็นิระบบและสามารถันิ�าไปใช้ศึกษาต่อ 

เป็นินัิกนิวัิตกรตามแนิวิทาง KOSEN
  

 KOSEN เป็็นิสถาบันิการศ้กษาระดั็บอุด็มศ้กษา (Higher 

Education) เนิน้ิการป็ฏิิบัติการแลิะการวจัิย โด็ยใชวิ้ทยาศาสตร์

เป็็นิฐานิด็้วยการทด็ลิอง แลิะมุ�งเนิ้นิแลิะส�งเสริมองค์์ค์วามร่้

แลิะทักษะทางด้็านิวิศวกรรมศาสตร์แลิะมีการฝึึกป็ระสบการณ์ 

ในิการป็ฏิิบัติการทางด้็านิวิศวกรรมศาสตร์แลิะทักษะป็ฏิิบัติ 

ในิโรงงานิอุตสาหกรรม KOSEN จัด็การศ้กษาด้็านิวิศวกรรมศาสตร์ 

หลัิกส่ตร 5 ปี็ โด็ยรับนัิกศ้กษาตั�งแต�อายุ 15 ปี็ (เทียบเท�า ม.4) 

แลิะหลัิงจากจบหลัิกส่ตร 5 ปี็ นัิกศ้กษาสามารถเข้าป็ฏิิบัติงานิ

ในิสถานิป็ระกอบการได้็ทันิที หร่อศ้กษาต�อระดั็บ Advanced 

Course เป็็นิเวลิา 2 ปี็ เพ่�อได้็รับวุฒิเทียบเท�าป็ริญญาตรี 

 จากการยอมรับของภ์าค์อุตสาหกรรมที�มีต�อ KOSEN นัิ�นิ 

รัฐบาลิไทยตามมติค์ณะรัฐมนิตรวัีนิที� 4  ธัินิวาค์ม 2561  ได้็มอบหมาย 

ให้ สสวท. แลิะ สพฐ. ร�วมกับสถาบันิเทค์โนิโลิยีพระจอมเกล้ิา 

เจ้าคุ์ณทหารลิาด็กระบัง (สจลิ.) แลิะมหาวิทยาลัิยเทค์โนิโลิยี

พระจอมเกลิ้าธินิบุรี (มจธิ.) พัฒนิาจัด็ตั�งสถาบันิไทยโค์เซึ่็นิที�มี 

มาตรฐานิเดี็ยวกันิกับ KOSEN ในิป็ระเทศญี�ปุ็�นิ โด็ยด็ำาเนิินิการ 

ร�วมกับ KOSEN ป็ระเทศญี�ปุ็�นิในิการพัฒนิาหลัิกส่ตรตามแนิวทาง 

โค์เซ็ึ่นิ ที�เน้ินิวิชาค์ณิตศาสตร์ ฟิ้สิกส์ แลิะวิศวกรรมศาสตร์  

 ชุด็ส่�อสมบูรณ์ีแบบวิิชาวิิทยาศาสตร์ ค์ณิีตศาสตร์  

และเทค์โนิโลยี

 สสวท. ร�วมกับสำานัิกงานิค์ณะกรรมการการศ้กษาขั�นิ

พ่�นิฐานิ (สพฐ.) พัฒนิาชุด็ส่�อสมบ่รณ์แบบเน่ิ�องในิวโรกาสที�  

สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้า กรมสมเด็็จพระเทพรัตนิราชสุด็าฯ  

สยามบรมราชกุมารี มีพระชนิมายุค์รบ 65 พรรษา โด็ย สสวท.  

จัด็ทำาส่�อสมบ่รณ์แบบกลุิ�มสาระการเรียนิร้่วิทยาศาสตร์แลิะ 

เทค์โนิโลิยี รวมทั�งกลุิ�มสาระการเรยีนิร้่ค์ณิตศาสตร์ ระดั็บมัธิยม 

ศ้กษา เพ่�อเพิ�มป็ระสิทธิิภ์าพการจัด็การเรียนิร้่ แลิะยกระดั็บ 

คุ์ณภ์าพการศ้กษาระด็ับมัธิยมศ้กษา สำาหรับโรงเรียนิในิถิ�นิ 

ทุรกันิด็าร โรงเรียนิขยายโอกาสทางการศ้กษา โรงเรียนิในิ

โค์รงการพระราชด็ำาริ แลิะโรงเรียนิพระป็ริยัติธิรรม รวม 40 โมด่็ลิ 

เพ่�อนิำามาจดั็การเรยีนิร้่ที�สถาบนัิไทยโค์เซึ่น็ิสองแห�ง ได้็แก� สถาบนัิ 

โค์เซ็ึ่นิแห�งสถาบันิเทค์โนิโลิยีพระจอมเกล้ิาเจ้าคุ์ณทหารลิาด็กระบัง  

(สถาบันิโค์เซ็ึ่นิ สจลิ.) แลิะ สถาบันิโค์เซ็ึ่นิแห�งมหาวิทยาลัิยเทค์โนิโลิยี 

พระจอมเกลิา้ธินิบรุ ี(สถาบนัิโค์เซึ่น็ิ มจธิ.) ซึ่้�งทั�งสองแห�งได็เ้ปิ็ด็รับ 

นัิกศ้กษาแล้ิวตั�งแต�ปี็การศ้กษา 2562 แลิะ 2563 ตามลิำาดั็บ  

ซ้ึ่�งสถาบันิไทยโค์เซึ่็นิแต�ลิะแห�งจะผู้ลิิตหลิักส่ตรแห�งลิะ 3 สาขา  

รวม 6 สาขา ได้็แก� วิศวกรรมเมค์ค์าทรอนิิกส์ วิศวกรรมค์อมพิวเตอร์  

แลิะวิศวกรรมไฟ้ฟ้้าแลิะอิเล็ิกทรอนิิกส์ ณ สถาบันิโค์เซ็ึ่นิ สจลิ. 

แลิะวิศวกรรมอัตโนิมัติ วิศวกรรมชีวภ์าพ แลิะวิศวกรรมเกษตร 
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ณ สถาบันิโค์เซ็ึ่นิ มจธิ. ซ้ึ่�งหลัิกส่ตรของสถาบันิไทยโค์เซ็ึ่นิ 

ได้็ตอบโจทย์ 9 อุตสาหกรรม จาก 10 อุตสาหกรรมตามนิโยบาย

ป็ระเทศไทย 4.0  

 สสวท. แลิะ สพฐ. ร�วมด็ำาเนิินิโค์รงการในิฐานิะ Project 

Management Unit (PMU) หร่อหนิ�วยงานิบริหารโค์รงการ  

ซ้ึ่�งมีหน้ิาที�อำานิวยการแลิะจัด็การด้็านิต�าง ๆ รวมถ้งการบริหาร 

งบป็ระมาณสำาหรับโค์รงการ โด็ยงบป็ระมาณสำาหรับการด็ำาเนิินิ 

การสถาบันิไทยโค์เซ็ึ่นิทั�งสองแห�ง แลิะการคั์ด็เล่ิอกนัิกเรียนิ

โรงเรียนิวิทยาศาสตร์จุฬาภ์รณ์ราชวิทยาลัิยเพ่�อไป็ศ้กษาต�อที�

สถาบันิโค์เซ็ึ่นิ ป็ระเทศญี�ปุ็�นิ 7 ปี็ นัิ�นิ จะด็ำาเนิินิการผู้�านิ สพฐ.  

โด็ย สสวท. ด็ำาเนิินิการด็า้นิงานิเอกสารต�าง ๆ  งานิแผู้นิงบป็ระมาณ 

สำาหรบัเงินิก้่ ODA ขององค์์การค์วามร�วมม่อระหว�างป็ระเทศแห�ง 

ญี�ป็ุ�นิ งานิทุนิการศ้กษาสถาบันิไทยโค์เซึ่็นิ งานิป็ระชาสัมพันิธิ์  

งานิเลิขานุิการค์ณะกรรมการบรหิารโค์รงการจัด็ตั�งสถาบันิไทย

โค์เซ็ึ่นิ แลิะค์ณะอนุิกรรมการวิชาการในิค์ณะกรรมการบริหาร

โค์รงการจัด็ตั�งสถาบันิไทยโค์เซ็ึ่นิ

 ในิการพฒันิาบุค์ลิากรสำาหรบัสถาบันิไทยโค์เซึ่น็ิ ได็จั้ด็ตั�ง  

KOSEN Education Center (KEC) ป็ระชมุอบรมแลิกเป็ลีิ�ยนิเรยีนิร้่  

รวมถ้งการด็ำาเนิินิการในิลัิกษณะ On-the-Job Training ซ้ึ่�ง สสวท. 

ได้็ป็ระชุมร�วมกับค์ณาจารย์จากสถาบันิโค์เซึ่็นิ ป็ระเทศญี�ปุ็�นิ  

ในิการร�วมจัด็ทำาหลัิกส่ตรการพัฒนิาอาจารย์ป็ระจำาสถาบันิ 

ไทยโค์เซ็ึ่นิ บุค์ลิากรทางการศ้กษาจากหนิ�วยงานิที�เกี�ยวข้อง 

เช�นิ สพฐ. แลิะ สำานัิกงานิค์ณะกรรมการการอาชีวศ้กษา (สอศ.)  

แลิกเป็ลีิ�ยนิเรียนิร้่ แลิะเยี�ยมนัิกเรียนิทุนิสถาบันิไทยโค์เซ็ึ่นิ 

เพ่�อเก็บรวบรวมข้อม่ลิ ทำาค์วามเข้าใจในิแนิวทางการจัด็ 

การศ้กษาแบบโค์เซ็ึ่นิ นิอกจากนัิ�นิยังได้็วิเค์ราะห์การจัด็การเรยีนิร้่ 

ตามร่ป็แบบโค์เซึ่น็ิ เพ่�อส่บค้์นิปั็จจัยแห�งค์วามสำาเรจ็ แลิะเตรยีม 

จัด็ทำาบทค์วามเกี�ยวกับการด็ำาเนิินิโค์รงการจัด็ตั�งสถาบันิ 

ไทยโค์เซ็ึ่นิ สำาหรับเสนิอในิการป็ระชุมวิชาการหรอ่วารสารวิจัย
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กิจกรรมเพ่�อสังค์มของนิักเรียนิทุนิ พสวท. รุ�นิที� 36 ผู้ลิิต

ชุด็ป้็องกันิเสมหะจากค์นิไข้ขณะเก็บตัวอย�างไป็ตรวจเช่�อ 

COVID -19 หร่อ Oropharyngeal Swab Protection  

มอบให้แก�โรงพยาบาลิ 40 แห�ง

    การพััฒนาหลัักสููตร สู่�อ แลัะกิจกรรมสูำาหรับนักเรียน 

ที่ี�มคีวามสูามารถพิัเศษ แลัะครผููู้�สูอนนักเรยีนที่ี�มคีวามสูามารถ 

พิัเศษ
 

 พััฒนาหลัักสููตรโปรแกรมเสูริมเข้้มข้้นวิิชาฟิิสิูกส์ู เคมี 

ชีวิวิิทยา แลัะคณิิตศาสูตร์ หลัักสููตรโปรแกรมเสูริมวิิชาเทคนิค 

ปฏิิบััติการพั้�นฐานทางวิิทยาศาสูตร ์1 แลัะ 2   หลัักสููตรโปรแกรม 

เสูริมวิิชาระเบีัยบัวิิธีีวิิจััยแลัะโครงงาน โดยใช้ Community  

Service สูำาหรับันักเรียนแลัะครู เอกสูารวิิชาการสูำาหรับั 

การเผยแพัร่เพ้ั�อสู่งเสูริมการคิดวิิเคราะห์ให้กับันักเรียน 23 

รายการ เพ้ั�อสู่งเสูริมศักยภาพันักเรียนผู้มีควิามสูามารถพัิเศษ

ให้ได้รับัควิามรู้ทางด้านวิิชาการที�เข้้มข้้น พััฒนาทางด้านทักษะ

การคิดแลัะควิามคิดสูร้างสูรรค์ เพิั�มขี้ดควิามสูามารถในการแก้

ปัญหาในสูถานการณ์ิที�ไม่ค้้นเคย หร้อสูถานการณ์ิใหม่ อันเป็น

จ้ัดเริ�มต้นข้องการพััฒนานวัิตกรรม เน้นการปลูักฝัังค้ณิลัักษณิะ

ข้องควิามเป็นนักวิิทยาศาสูตร์ที�ดีแลัะการเป็นผู้มีจัิตสูาธีารณิะ 

เพ้ั�อให้เข้้าใจัศักยภาพัข้องตนเอง เห็นค้ณิค่าข้องตนเองแลัะผู้อ้�น

แลัะนำาค้ณิค่าเหล่ัานี�มาเป็นกำาลัังสูำาคัญในการพััฒนาประเทศ

ต่อไปในอนาคต
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 การวิิจัย วัิด็ผู้ล และประเมินิผู้ลการจดั็การเรยีนิรู้ด้็านิวิิทยาศาสตร์ ค์ณิีตศาสตร์ และเทค์โนิโลยีระดั็บประเทศและระด็บันิานิาชาติ 

  พัฒนิาเค์ร่�องม่อส�าหรับการทด็สอบทางการศึกษา 

ระดั็บชาติขั�นิพ่�นิฐานิ (O-NET) วิิชาวิิทยาศาสตร์และค์ณิีตศาสตร์

 จัด็ทำาเค์ร่�องม่อป็ระเมินิสำาหรับการทด็สอบทางการศ้กษา 

ระดั็บชาติขั�นิพ่�นิฐานิ (O-NET) วิชาวิทยาศาสตร์แลิะค์ณิตศาสตร์ 

ชั�นิป็ระถมศ้กษาปี็ที� 6 ชั�นิมัธิยมศ้กษาปี็ที� 3 แลิะชั�นิมัธิยมศ้กษา

ปี็ที� 6 รวม 12 ชุด็ 

  พัฒนิากรอบการประเมินิส�าหรับการทด็สอบทาง 

การศึกษาระดั็บชาติขั�นิพ่�นิฐานิ (O-NET) วิิชาวิิทยาศาสตร์และ

ค์ณิีตศาสตร์

 จัด็ทำากรอบการป็ระเมินิสำาหรับการทด็สอบทางการศ้กษา 

ระดั็บชาติขั�นิพ่�นิฐานิ (O-NET) วิชาวิทยาศาสตร์แลิะค์ณิตศาสตร์  

ชั�นิป็ระถมศ้กษาปี็ที� 6 ชั�นิมัธิยมศ้กษาปี็ที� 3 แลิะชั�นิมัธิยมศ้กษา

ปี็ที� 6 รวม 6 ชุด็

  เผู้ยแพร่ข ้อสอบวิิทยาศาสตร์และค์ณีิตศาสตร์  

ผู่้านิระบบการสอบออนิไลน์ิ

 จัด็ทำาข้อสอบตามมาตรฐานิการเรียนิร้่แลิะตัวชี�วัด็ 

(ฉบับป็รับป็รุง พ.ศ. 2560) ตามหลัิกส่ตรแกนิกลิางการศ้กษา 

ขั�นิพ่�นิฐานิ พ.ศ. 2551 วิชาวิทยาศาสตร์แลิะค์ณิตศาสตร์ 

พร้อมเฉลิยอย�างลิะเอียด็ ระดั็บป็ระถมศ้กษาตอนิป็ลิายแลิะ

มัธิยมศ้กษาตอนิต้นิ แลิะอนุิมัติข้อสอบเข้าระบบการสอบ 

ออนิไลิน์ิ สสวท. พรอ้มเผู้ยแพร� รวม 809 ข้อ แลิะนิำาเขา้ขอ้สอบ 

ตามหลัิกส่ตรฯ วิชาวิทยาศาสตร์ ระด็บัป็ระถมศ้กษาตอนิป็ลิาย 

แลิะมัธิยมศ้กษาตอนิต้นิ พร้อมเฉลิยอย�างลิะเอียด็ ลิงในิ 

ระบบการสอบออนิไลิน์ิ สสวท. รวม 141 ข้อ โด็ยข้อสอบอย่�ในิ

สถานิะข้อสอบใหม� เพ่�อรออนุิมัติให้สามารถเผู้ยแพร�ในิระบบ

ต�อไป็ 

ระดั็บชั�นิ

ประถัมศึกษาปีที� 6

มัธิยมศึกษาปีที� 3

มัธิยมศึกษาปีที� 6

วิิชา

วิิทยาศาสตร์

ค์ณิีตศาสตร์

วิิทยาศาสตร์

ค์ณิีตศาสตร์

วิิทยาศาสตร์

ค์ณิีตศาสตร์

จ�านิวินิต้นิฉบับข้อสอบ (ชุด็) 

2

2

2

2

2

2

จ�านิวินิข้อสอบ (ข้อ) 

50

40

80

50

84

64

ตารางแสด็งจ�านิวินิต้นิฉบับและจ�านิวินิข้อสอบที�เตรียมจัด็ส่งให้  
สถัาบันิทด็สอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์์การมหาชนิ) หรอ่ สทศ.

 รวิม  12  368
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    การพัฒนิาและส่งเสรมิการใช้เค์ร่�องม่อในิการสอบค์ดั็เล่อกเข้ามหาวิิทยาลัย

ให้สอด็ค์ลอ้งกับกระบวินิการจดั็การเรยีนิการสอนิตามแนิวิทาง สสวิท. (Science and 

Mathematics Literacy)
  

 ปั็จจุบันิการรับเข้าศ้กษาต�อแลิะการค์ัด็เล่ิอกนัิกเรียนิเข้าร�วมโค์รงการต�าง ๆ  

ใช้วิธีิจัด็ทด็สอบค์วามร้่ที�ส�งผู้ลิต�อกระบวนิการจัด็การเรยีนิร้่ในิห้องเรยีนิที�เน้ินิให้ผู้่้เรยีนิ 

จด็จำาเน่ิ�อหาเพ่�อนิำาไป็ใช้ในิการสอบให้ได้็ค์ะแนินิส่งพอที�จะมีโอกาสในิการศ้กษาต�อ 

หร่อผู้�านิการคั์ด็เล่ิอก แต�ในิค์วามเป็็นิจริงนิอกเหน่ิอจากเน่ิ�อหาแล้ิว ผู้่้เรียนิต้องมี 

ค์วามฉลิาด็ร้่ (Literacy) ในิวิชาต�าง ๆ โด็ยเฉพาะอย�างยิ�งในิยุค์ป็ระเทศไทย 4.0  

ที�ผู้่้เรียนิต้องมีค์วามฉลิาด็ร้่ด้็านิวิทยาศาสตร์แลิะค์ณิตศาสตร์ เพ่�อให้เข้าใจในิแง�มุม 

ของค์วามร้่ด้็านิวิทยาศาสตร์แลิะค์ณิตศาสตร์ สามารถเช่�อมโยงค์วามร้่แลิะแนิวคิ์ด็ทาง 

วิทยาศาสตร์แลิะค์ณิตศาสตร์ เพ่�อวิเค์ราะห์สถานิการณ์หร่อปั็ญหา หาค์ำาตอบ 

แสด็งเหตผุู้ลิ หรอ่หาขอ้สรุป็ได็อ้ย�างมวิีจารณญาณ รวมถ้งมีการส่�อสารอย�างเหมาะสม  

เพ่�อรองรับส่�ศตวรรษที� 21 ผู้ลิการด็ำาเนิินิงานิ ได้็แก�

 • พัฒนิากรอบการป็ระเมินิแลิะข้อสอบสำาหรับการวัด็ค์วามฉลิาด็ร้่ด้็านิ

วิทยาศาสตร์แลิะค์ณิตศาสตร์ของนัิกเรียนิระดั็บมัธิยมศ้กษาตอนิป็ลิาย ตามแนิวทาง 

สสวท. ได้็รายงานิผู้ลิการด็ำาเนิินิงานิพัฒนิากรอบการป็ระเมินิสำาหรับวัด็ค์วาม

ฉลิาด็ร้่ด้็านิวิทยาศาสตร์แลิะค์ณิตศาสตร์ของนัิกเรียนิระดั็บมัธิยมศ้กษาตอนิป็ลิาย 

ป็ระจำาปี็การศ้กษา 2562 จำานิวนิ 1 ฉบับ กรอบการป็ระเมินิสำาหรับวัด็ค์วามฉลิาด็ร้่ 

ด้็านิวิทยาศาสตร์แลิะค์ณิตศาสตร์ของนัิกเรียนิระดั็บมัธิยมศ้กษาตอนิป็ลิาย 

ป็ระจำาปี็การศ้กษา 2563 จำานิวนิ 1 ฉบับ แลิะต้นิฉบับข้อสอบวัด็ค์วามฉลิาด็ร้่ด้็านิ

วิทยาศาสตร์แลิะค์ณิตศาสตร์ 3 ฉบับ
 

 • ศ้กษาค์ุณภ์าพของข้อสอบวัด็ค์วามฉลิาด็ร้่ด็้านิวิทยาศาสตร์แลิะ

ค์ณิตศาสตร์ของนัิกเรียนิระดั็บมัธิยมศ้กษาตอนิป็ลิาย ได้็รายงานิค์วามก้าวหน้ิา

ผู้ลิการศ้กษาค์ุณภ์าพของข้อสอบที�ใช้ในิการคั์ด็เล่ิอกนัิกเรียนิระดั็บมัธิยมศ้กษา 

ตอนิป็ลิายแลิะตัวแป็รที�ส�งผู้ลิต�อคุ์ณภ์าพของนิิสิตนัิกศ้กษาในิโค์รงการ 1 รายงานิ  

แบบสอบถามเพ่�อวัด็การร้่คิ์ด็ (Metacognition) หร่อค์วามคิ์ด็ขั�นิส่งที�ค์วบคุ์ม

กระบวนิการค์ิด็ในิการเรียนิร้่ของนิิสิตนัิกศ้กษาที�เข้าร�วมโค์รงการ 2 ฉบับ แลิะแบบ

สัมภ์าษณ์เชิงทด็สอบเพ่�อป็ระเมินิเมตาค์อกนิิชันิ 4 ฉบับ

 • พัฒนิากรอบการป็ระเมินิข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์แลิะค์ณิตศาสตร์สำาหรับ 

คั์ด็เล่ิอกนัิกเรียนิระดั็บมัธิยมศ้กษาตอนิป็ลิายเข้าศ้กษาต�อระดั็บอุด็มศ้กษา ร�วมกับ 

ที�ป็ระชุมอธิิการบด็ีแห�งป็ระเทศไทย (ทป็อ.) 2 ฉบับ แลิะต้นิร�างตัวอย�างข้อสอบ 

วิชาวิทยาศาสตร์แลิะค์ณิตศาสตร์สำาหรับคั์ด็เล่ิอกนัิกเรยีนิระดั็บมัธิยมศ้กษาตอนิป็ลิาย

เข้าศ้กษาต�อระดั็บอุด็มศ้กษา 2 ฉบับ

 การเรยีนรู�ปรับเปลี�ยนจากเดิิม 

ทีี่�เคยเน�นเนื�อหาวิีชั้า (Content-Based  

Learning) ไปเป็นการเรียนรู�ฐาน 

สัมรรถึนะ (Competency-Based  

Learning) และเนื�องดิ�วียควีามฉลาดิรู� 

(Literacy) เป็นสิั�งจำาเป็นทีี่�พลเมืองโลก 

และพลเมืองไที่ยควีรมีไวี� เพื�อเป็น 

ควีามสัามารถึพื�นฐานในสัังคมยุค 

ดิิจทัิี่ล เพื�อรองรับศึตวีรรษทีี่� 21  สัสัวีที่.  

ไดิ�ตระหนักถึึงสัภาพปัญหาการเรียนรู�

ทีี่�เกิดิขึ�น จงึไดิ�ปรับรูปแบบข�อสัอบเข�า

มหาวิีที่ยาลัยให�เน�นการวัีดิสัมรรถึนะ 
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OECD กำาหนิด็ให้เป็ิด็เผู้ยผู้ลิการป็ระเมินิ PISA 2018 ในิวันิอังค์ารที� 3 ธิันิวาค์ม 2562 เวลิา 09.00 นิ. 

ตามเวลิา ณ กรุงป็ารีส สาธิารณรัฐฝึรั�งเศส ทั�งนิี� ป็ระเทศไทยได็้จัด็งานิแถลิงข�าวผู้ลิการป็ระเมินิ PISA 2018 

เม่�อวันิอังค์ารที� 3 ธิันิวาค์ม 2562 เวลิา 14.30–16.30 นิ. ณ กระทรวงศ้กษาธิิการ

   การประเมินิผู้ลนัิกเรียนิร่วิมกับนิานิาชาติ (Programme  

for International Student Assessment หรอ่ PISA)
   

 PISA มีวัตถุป็ระสงค์์เพ่�อป็ระเมินิคุ์ณภ์าพของระบบ

การศ้กษาของป็ระเทศสมาชิกองค์์การเพ่�อค์วามร�วมม่อทาง

เศรษฐกิจแลิะการพัฒนิา (OECD)  แลิะป็ระเทศที�เข้าร�วมโค์รงการ  

โด็ยป็ระเมนิิค์วามร้่แลิะทกัษะของนิกัเรยีนิที�มีอายุ 15 ปี็ ในิ 3 ด้็านิ   

ได็้แก� ค์วามฉลิาด็ร้่ด้็านิการอ�านิ (Reading Literacy)  

ค์วามฉลิาด็ร้่ด้็านิค์ณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) 

แลิะค์วามฉลิาด็ร่้ด็้านิวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) 

ในิการป็ระเมินิผู้ลินิักเรียนิจะวัด็ค์วามร่้แลิะทักษะทั�ง 3 ด็้านิ  

ดั็งกลิ�าวไป็พร้อมกันิ แต �จะเนิ ้นิหนิักในิด็้านิใด็ด็้านิหน้ิ�ง 

ในิการป็ระเมินิแต�ลิะรอบ ในิป็ีนิี� สสวท. ได็้จัด็ทำารายงานิผู้ลิ  

PISA 2018 ฉบับบทสรุป็สำาหรับผู้่้บริหาร 1 ฉบับ ร�างรายงานิ 

การวิจัย PISA 2018 ฉบับสมบ่รณ์ 1 ฉบับ ข้อสอบค์ณิตศาสตร์  

ค์วามค์ิด็สร้างสรรค์์ แลิะแบบสอบถามของ PISA 2021  

จำานิวนิ 5 ชุด็ แลิะเอกสารข้อเสนิอเชิงนิโยบายป็ระเด็็นิจาก PISA 

(Focus ป็ระเด็็นิจาก PISA) 12 ฉบับ

 นิอกจากนัิ�นิ สสวท. ยังได้็เข้าร�วมป็ระชุมกับศ่นิย์ PISA  

ต�างป็ระเทศ ได้็แก� ป็ระชุม PISA 2021 National Project  

Manager ค์รั�งที� 2 ณ กรุงเทพมหานิค์ร ป็ระชุม PISA 2021 Field  

Trial International Coding Training ค์รั�งที� 1 ณ ป็ระเทศกรีซึ่  

ป็ระชุม PISA Governing Board (PGB) ค์รั�งที� 49 ผู้�านิทาง 

ออนิไลิน์ิ (Webinar) รวมทั�งการจัด็ป็ระชุมค์ณะกรรมการ PISA 

แห�งชาติ ค์รั�งที� 2/1/2563 แลิะ 3/2/2563 ณ กระทรวง 

ศ้กษาธิิการ แลิะจัด็ป็ระชุมระด็มค์วามค์ิด็เร่�อง แนิวทางการจัด็ 

การเรียนิการสอนิแลิะการวัด็แลิะป็ระเมินิผู้ลิเพ่�อยกระดั็บ 

ค์วามสามารถด้็านิการอ�านิของนัิกเรียนิ ณ สสวท.
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 ข�อค�นพบจากการประเมิน PISA ทีี่�สัำาคัญ 3 ประการ 

 1) ผู้ลการประเมนิชีั้�ว่ีาระบบการศึึกษาไที่ยมส่ีัวีนหนึ�งทีี่�มีคุณภาพและสัามารถึพฒันานักเรยีนให�มีควีามสัามารถึในระดิบัสูังไดิ�  

หากระดัิบนโยบายสัามารถึสัร�างควีามเท่ี่าเทีี่ยมกันที่างการศึึกษา โดิยขยายระบบการศึึกษาทีี่�มีคุณภาพไปให�ทัี่�วีถึึง ประเที่ศึไที่ยก็

จะสัามารถึยกระดัิบคุณภาพการเรียนรู�ของนักเรียนให�ทัี่ดิเทีี่ยมกับนานาชั้าติไดิ� 

 2) นักเรยีนไที่ยทัี่�งกลุ่มทีี่�มีคะแนนสูังและกลุ่มทีี่�มีคะแนนตำ�ามีจุดิอ่อนอยู่ทีี่�ดิ�านการอ่าน ซึึ่�งใน PISA 2018 เป็นการประเมินการอ่าน

เนื�อหาสัาระที่ี�มาจากทัี่�งแหล่งข�อมูลเดีิยวีและหลายแหลง่ข�อมูล อีกทัี่�งสืั�อทีี่�นักเรยีนไดิ�อ่านส่ัวีนใหญอ่ยู่ในรูปแบบดิิจทัิี่ลซึึ่�งสัะที่�อนถึึง 

ธ์รรมชั้าติของการอ่านทีี่�เปลี�ยนแปลงไปตามสัถึานการณ์ของโลกและสัอดิคล�องกับการใชั้�ข�อมูลในชั้ีวิีตจริงของผูู้�คนทัี่�วีโลก ดิังนั�น 

ระบบการศึึกษาไที่ยจึงควีรสั่งเสัริมการเรียนรู�ดิ�วียเที่คโนโลยีดิิจิทัี่ลเข�าไปในการเรียนการสัอนเพื�อสัร�างควีามคุ�นเคยและยกระดิับ

ควีามสัามารถึดิ�านการอ่านของนักเรียนในยุคดิิจิทัี่ลต่อไป  

 3) แนวีโน�มคะแนนการอ่านของไที่ยลดิลงอย่างต่อเนื�อง และควีามฉลาดิรู�ดิ�านการอ่านมีควีามสััมพันธ์์กับควีามฉลาดิรู�ดิ�าน

คณิตศึาสัตร์และวีิที่ยาศึาสัตร์ ระบบการศึึกษาไที่ยจึงต�องยกระดัิบควีามสัามารถึดิ�านการอ่านของนักเรียนอย่างเร่งด่ิวีน

 ป็ระเทศไทยได็้เข้าร�วมการป็ระเมินิ PISA มาตั�งแต�การป็ระเมินิรอบแรก (PISA 2000) ในิป็ี พ.ศ. 2543 จนิถ้งรอบ 

การป็ระเมินิป็ัจจุบันิ (PISA 2021) ซึ่้�งเนิ้นิป็ระเมินิด็้านิค์ณิตศาสตร์ แลิะมีการป็ระเมินิเพิ�มเติมด็้านิค์วามค์ิด็สร้างสรรค์์ 

(Creative Thinking) โด็ยมีป็ระเทศเข้าร�วมการป็ระเมินิจำานิวนิ 88 ป็ระเทศ แต�เน่ิ�องจากสถานิการณ์การแพร�ระบาด็

ของโรค์ติด็เช่�อไวรัสโค์โรนิา 2019 (COVID-19) ได็้ส�งผู้ลิกระทบต�อการด็ำาเนิินิงานิสำาหรับการป็ระเมินิ PISA 2021 ของ

ป็ระเทศต�าง ๆ  ซึ่้�งทำาให้ป็ระเทศส�วนิใหญ�ที�มีกำาหนิด็สอบรอบ Field Trial ตั�งแต�ช�วงป็ลิายเด่็อนิมีนิาค์ม 2563 เป็็นิต้นิมา  

ยังไม�สามารถด็ำาเนิินิการจัด็สอบได็้ เน่ิ�องจากมีการป็ระกาศป็ิด็โรงเรียนิทั�วป็ระเทศ ทาง OECD จ้งได็้แจ้งให้เล่ิ�อนิ 

การด็ำาเนิินิงานิ PISA 2021 ออกไป็เป็็นิระยะเวลิา 1 ป็ี ทำาให้จะมีการจัด็สอบรอบ Field Trial ในิป็ี ค์.ศ. 2021 แลิะสอบรอบ  

Main Survey ในิป็ี ค์.ศ. 2022 ซึ่้�งต�อไป็รอบการป็ระเมินิด็ังกลิ�าวจะเรียกว�า PISA 2022

สัสัวีที่. ไดิ�จัดิที่ำาระบบออนไลน์ข�อสัอบ PISA เพื�อเผู้ยแพร่ข�อสัอบที่ี� OECD อนุญาตให�เผู้ยแพร่ 
ผู้่านเวี็บไซึ่ต์ http://ipst-pisatest.ipst.ac.th
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ในิโรงเรียนิที�ใช้แลิะไม�ใช้หนิังส่อเรียนิของ สสวท. แลิะป็ระเมินิ

ป็ระสิทธิิภ์าพของหลิักส่ตร หนิังส่อเรียนิแลิะการอบรมของ 

สสวท.   

 การป็ระเมินิติด็ตามในิป็ี 2563 (ระยะที� 2) ค์รอบค์ลิุม 

เฉพาะหนิังส่อเรียนิวิชาวิทยาศาสตร์ ค์ณิตศาสตร์ แลิะ 

เทค์โนิโลิยี (วิทยาการการค์ำานิวณ) ชั�นิ ป็.2 ป็.5 ม.2 แลิะ  

ม.5 ใช้ระเบียบวิธีิวิจัยเชิงป็รมิาณแลิะเชิงคุ์ณภ์าพ (Quantitative  

and Qualitative Research) เก็บรวบรวมข้อม่ลิเชิงป็ริมาณ 

โด็ยใช้แบบสอบถามกับค์ร่ผู่้้สอนิ จำานิวนิ 6,500 โรงเรียนิ  

(สุ �มกลิุ �มตัวอย�างโรงเรียนิ 20% ของจำานิวนิป็ระชากร)  

แลิะเก็บข้อม่ลิเชิงค์ุณภ์าพกับโรงเรียนิกรณีศ้กษา 60 โรงเรียนิ  

แบ�งเป็็นิโรงเรียนิระด็ับป็ระถมศ้กษา 30 โรงเรียนิ แลิะระด็ับ 

มัธิยมศ้กษา 30 โรงเรียนิ ผู้ลิการป็ระเมินิสรุป็ได็้ด็ังนิี�

 1. คุ์ณีภ์าพหนัิงส่อเรยีนิของ สสวิท. ชั�นิ ป็.2 ป็.5 ม.2 แลิะ  

ม.5 ค์ร่มากกว�าร้อยลิะ 80 ป็ระเมินิหนัิงส่อเรียนิของ สสวท.  

มีคุ์ณภ์าพอย่�ในิเกณฑ์์ดี็ถ้งดี็มาก ดั็งนีิ� 

   1) เน่ิ�อหาสาระของหนัิงส่อเรยีนิ ตัวอย�างป็ระกอบการ 

เรยีนิร้่ กิจกรรมการเรยีนิร้่ แบบฝึึกหัด็ ส่�อที�ป็รากฏิในิหนิงัส่อเรยีนิ 

ค์รบถ้วนิเป็็นิไป็ตามมาตรฐานิแลิะสาระการเรียนิร่้ที�กำาหนิด็ 

ในิหลัิกส่ตรแกนิกลิาง สอด็ค์ล้ิองกบัช�วงวยัของผู้่้เรยีนิ สอด็ค์ล้ิอง

กับบริบท วัฒนิธิรรม แลิะการด็ำาเนิินิชีวิตป็ระจำาวันิของผู้่้เรียนิ  

   2) หนิังส่อเรียนิมีส�วนิช�วยให้พัฒนิาคุ์ณลัิกษณะ 

ที�พ้งป็ระสงค์์ของผู่้้เรียนิตามมาตรฐานิการเรียนิร้่ของหลิักส่ตร

ได็้ถ่กต้องตามหลัิกวิชา ทำาให้เกิด็ค์วามเข้าใจได็้อย�างถ่กต้อง 

มีการบ่รณาการกับสาระในิรายวิชาอ่�นิอย�างสมเหตุสมผู้ลิ 

ทำาให้เกิด็การเรียนิร้่ด้็วยตนิเองได้็ มุ�งเน้ินิพัฒนิาการการเรียนิร่ 

ตามช�วงวัยแลิะระดั็บการเรยีนิร้่ของผู้่้เรยีนิ เหมาะสมกับยุค์สมัย

แลิะไม�มีอค์ติกับค์วามแตกต�างระหว�างบุค์ค์ลิ เช�นิ ไม�นิำาเสนิอ

มุมมองที�กระทบกับค์วามร่้ส้กของผู่้้เรียนิที�มีค์วามแตกต�าง 

ทั�งในิด้็านิเพศ ฐานิะ เช่�อชาติ 

   3)  องค์์ป็ระกอบในิหนิงัส่อเรยีนิ อย่�ในิเกณฑ์์ดี็ถ้งดี็มาก  

มีการใช้ภ์าษาที�ถ่กต้องตามหลัิกวิชาการ มีการนิำาเสนิอแหลิ�ง 

อ้างอิงแลิะแหลิ�งค์้นิค์ว้าเพิ�มเติมสำาหรับผู่้ ้เรียนินิ�าเช่�อถ่อ  

ส่�อเทค์โนิโลิยีป็ระกอบการเรียนิร้่ เข้าถ้งได้็หลิากหลิายช�องทาง 

รองรับผู่้้เรียนิที�มีค์วามแตกต�างกันิในิด็้านิฐานิะทางเศรษฐกิจ

แลิะสังค์ม แลิะค์วามต้องการพิเศษ เน่ิ�อหาสาระ ร่ป็แบบแลิะ 

การจัด็วาง สี แลิะขนิาด็ของตัวอักษรที�ใช้มีค์วามเหมาะสม

กับช�วงวัยแลิะระดั็บการเรียนิร้่ของผู้่้เรียนิ
 

 การวิิจัยติด็ตามการใช้หลักสูตร ส่�อการเรยีนิรู้ และพัฒนิา 

เกณีฑิ์การจัด็ท�าส่�อการเรียนิรู้วิิทยาศาสตร์ ค์ณิีตศาสตร์ 

และเทค์โนิโลยี

    วิิจัยติด็ตามและประเมินิผู้ลการใช้หลักสูตร

วิิทยาศาสตร์ ค์ณิีตศาสตร์ และเทค์โนิโลยี 

 โด็ยในิป็ี 2563 ทำาการป็ระเมินิค์ุณภ์าพหนิังส่อเรียนิ

ที� สสวท. พัฒนิาข้�นิ ป็ระเมินิพฤติกรรมของค์ร่ผู่้้สอนิที�จัด็ 

การเรียนิร่้โด็ยใช้หนิังส่อเรียนิแลิะเข้ารับการอบรมแนิวทาง 

การสอนิตามหนิังส่อเรียนิ เพ่�อนิำาข้อม่ลิที�ได็้ไป็ใช้ในิการพัฒนิา

แลิะป็รับป็รุงหนิังส่อเรียนิ แลิะส่�อด็ิจิทัลิ ทั�งนิี�ได็้จัด็ทำาเค์ร่�องม่อ 

สำาหรับการวิจัยแลิะติด็ตามการใช้หลิักส่ตร หนิังส่อเรียนิ  

วิชาวิทยาศาสตร์ ค์ณิตศาสตร์ แลิะเทค์โนิโลิยี 6 ชุด็ แลิะจัด็ทำา

ต้นิร�างรายงานิการวิจัยติด็ตามการใช้หลิักส่ตร 1 ฉบับ  

 การป็ระเมินิติด็ตามการใช้หลัิกส่ตรแกนิกลิางการศ้กษา

ขั�นิพ่�นิฐานิ พ.ศ. 2551 (ฉบับป็รับป็รุง พ.ศ. 2560) เป็็นิโค์รงการ

ต�อเน่ิ�องที�ด็ำาเนิินิการระหว�างปี็งบป็ระมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

เพ่�อป็ระเมินิผู้ลิของการนิำาหลัิกส่ตรไป็ใช้ โด็ยเฉพาะหนัิงส่อเรยีนิ

แลิะส่�อการเรียนิร้่ที�พัฒนิาโด็ย สสวท. แบ�งการด็ำาเนิินิงานิเป็็นิ 

3 ระยะ ได้็แก�
  

 ระยะที� 1 ปี็ 2562 ป็ระเมินิคุ์ณภ์าพหนัิงส่อเรียนิวิชา 

วิทยาศาสตร ์ค์ณิตศาสตร์ แลิะเทค์โนิโลิย ีของ สสวท. ชั�นิ ป็.1  ป็.4 

ม.1 แลิะ ม.4 พร้อมทั�งสำารวจสภ์าพการจัด็การเรยีนิการสอนิด้็านิ 

วิทยาศาสตร์ ค์ณิตศาสตร์ แลิะเทค์โนิโลิยี (วิทยาการค์ำานิวณ)  

ของค์ร่ผู้่้สอนิชั�นิป็ระถมศ้กษา (ป็.1 - ป็.6) แลิะค์ร่ที�สอนิชั�นิมัธิยม 

ศ้กษา (ม.1 - ม.6) เพ่�อหาสภ์าพการสอนิ (Baseline) ด้็านิการจัด็ 

การเรียนิการสอนิของค์ร่   

 ระยะที� 2 ป็ี 2563 ป็ระเมินิคุ์ณภ์าพหนัิงส่อเรียนิวิชา 

วิทยาศาสตร์ ค์ณิตศาสตร์ แลิะเทค์โนิโลิยี (วิทยาการค์ำานิวณ)  

ของ สสวท. ชั�นิ ป็.2 ป็.5 ม.2 แลิะ ม.5 พร้อมทั�งป็ระเมินิพฤติกรรม 

การสอนิของค์ร่ ชั�นิ ป็.2 ป็.5 แลิะชั�นิ ม.2 ม.5 แลิะป็ระเมินิ 

การเป็ลีิ�ยนิแป็ลิงพฤตกิรรมการสอนิของค์ร่ที�ได้็เข้ารับการอบรม 

แลิะใช้หนิังส่อเรียนิของ สสวท. เป็็นิหนิังส่อเรียนิหลิัก

 ระยะที� 3 ป็ี 2564 ป็ระเมินิค์ุณภ์าพหนิังส่อเรียนิวิชา 

วิทยาศาสตร์ ค์ณิตศาสตร์ แลิะเทค์โนิโลิยี (วิทยาการค์ำานิวณ)  

ของ สสวท. ชั�นิ ป็.3 ป็.6 ม.3 แลิะ ม.6 วิเค์ราะห์เป็รียบเทียบ 

พฤติกรรมการสอนิของค์ร่แลิะผู้ลิสัมฤทธิิ�ด็้านิการค์ิด็วิเค์ราะห 

แลิะการแก ้ป็ ัญหาของนิักเรียนิจากผู้ลิการสอบ O-NET  
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 2. ผู้ลการประเมินิการสอนิของค์รู จากการสังเกตการสอนิ 

ในิชั�นิเรียนิร�วมกับการศ้กษาค์ลิิป็วิดี็โอการสอนิของค์ร่ร�วมกับ 

ผู่้้เชี�ยวชาญด็้านิการสอนิแลิะการป็ระเมินิผู้ลิ พบว�า ค์ร่ชั�นิ 

ป็.2 ป็.5 ม.2 แลิะ ม.5 ที�ใช้หนัิงส่อเรียนิของ สสวท. ร�วมกับ 

การเข้าร�วมอบรมด้็านิการสอนิกับ สสวท. มีระดั็บคุ์ณภ์าพการสอนิ 

เป็ลีิ�ยนิแป็ลิงจากระดั็บพอใช้เป็็นิระดั็บดี็ ในิขณะที�คุ์ณภ์าพการสอนิ 

ของค์ร่ที�ไม�ได้็ใช้หนัิงส่อเรียนิของ สสวท. เป็็นิหนัิงส่อเรียนิหลัิก 

คุ์ณภ์าพการสอนิอย่�ระดั็บพอใช้ โด็ยผู่้้เชี�ยวชาญพบว�าค์ร่กลุิ�ม 

ดั็งกลิ�าวส�วนิใหญ�ยังสอนิในิร่ป็แบบเดิ็ม นิอกจากนีิ� ยังพบว�า

ค์ร่ส�วนิใหญ�ได้็สะท้อนิว�าบทเรียนิมีค์วามสอด็ค์ล้ิองกับสาระ 

การเรยีนิร้่แลิะตัวชี�วัด็ชั�นิปี็ แลิะค์ร่ได้็เช่�อมโยงเน่ิ�อหา หรอ่ทักษะ 

ที�สอนิกับเน่ิ�อหาหร่อทักษะอ่�นิ ๆ ได็้อย�างชัด็เจนิ ค์ร่ส�วนิ

ใหญ�สามารถตั�งค์ำาถามที�นัิกเรียนิต้องตอบโด็ยใช้ค์วามเข้าใจ 

หร่อค์วามคิ์ด็ระดั็บส่ง แลิะได้็กระตุ้นิให้นัิกเรียนิอภิ์ป็รายแสด็ง 

ค์วามคิ์ด็เห็นิของตนิเองร�วมกับเพ่�อนิในิห้องเรียนิ โด็ยสามารถ 

ใช้วิธีิการสอนิที�ส�งเสรมิ หรอ่ให้โอกาสนัิกเรยีนิส�วนิใหญ�ได้็พัฒนิา 

ทักษะการคิ์ด็ขั�นิส่ง รวมทั�งใช้วิธีิป็ระเมินิผู้ลิการเรยีนิร้่ที�สอด็ค์ล้ิอง 

กับเป้็าหมายการเรียนิร้่ แลิะให้นัิกเรียนิแสด็งค์วามร้่ แลิะ/หรอ่ 

ทักษะที�ไม�ซัึ่บซ้ึ่อนิ แลิะเกี�ยวข้องกับเป้็าหมายการเรียนิร้่
 

 ในิการวิจัยค์รั�งนีิ�มีข้อเสนิอแนิะที�สามารถป็รับป็รุง 

การด็ำาเนิินิการในิเร่�องต�างๆ ของ สสวท. ดั็งนีิ�

 1. ด้็านิหลักสูตร ค์วรสร้างค์วามร้่ค์วามเข้าใจก�อนิการนิำา

หลัิกส่ตรไป็ใช้ในิเร่�องต�อไป็นีิ�

  1) ด้็านิเป้็าหมายของหลัิกส่ตร ค์วามสำาคั์ญ ค์วามจำาเป็็นิ 

ในิการเป็ลีิ�ยนิแป็ลิง สร้างค์วามตระหนัิกแลิะค์วามสำาคั์ญของ

วิชาทั�ง 3 วิชา โด็ยเช่�อมโยงให้เห็นิค์วามสอด็ค์ล้ิองกับเน่ิ�อหาเดิ็ม     

  2) การนิำาหลัิกส่ตรไป็ส่�การป็ฏิิบัติ เพ่�อเป็็นิแนิวทางป็ฏิิบัติ 

ของสถานิศ้กษาในิการพัฒนิาเป็็นิหลัิกส่ตรสถานิศ้กษา การบริหาร 

จัด็การเวลิาเรยีนิ พร้อมตัวอย�างป็ระกอบ แนิวทางการจัด็โค์รงสร้าง 

หลัิกส่ตร แลิะแนิวทางการจัด็ทำาวิชาเพิ�มเติม กิจกรรมชุมนุิม 

เป็็นิต้นิ    

  3) ด้็านิเน่ิ�อหาของวิชาวิทยาศาสตร์ ค์ณิตศาสตร์ แลิะ 

เทค์โนิโลิยี (วิทยาการค์ำานิวณ) ค์วรเพิ�มแนิวทางการจัด็กิจกรรม 

การเรียนิร่้ ตัวอย�างการออกแบบกิจกรรมการเรียนิร่้ โด็ยมี 

ตัวอย�างการออกแบบกิจกรรมที�ง�าย ๆ เหมาะสมกับบริบทของ 

โรงเรยีนิที�หลิากหลิายค์ร่สามารถเข้าถ้งส่�อป็ระกอบการสอนิต�าง ๆ   

ที�ใช้ป็ระกอบการสอนิได็้จริง แลิะมีเอกสารตัวอย�างกิจกรรม 

การจัด็การเรียนิร่้ที�อย่�ในิร่ป็แบบเอกสาร รวมทั�งร่ป็แบบส่�อ 

อิเล็ิกทรอนิิกส์ต�างๆ เช�นิ VDO ตัวอย�างการสอนิในิร่ป็แบบ CD,  

DVD แลิะแบบออนิไลิน์ิสามารถด็าวนิ์โหลิด็จากเว็บไซึ่ต์ของ  

สสวท. แลิะสำานัิกงานิเขตพ่�นิที�การศ้กษาได้็อย�างสะด็วก
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 2. ด้็านิหนัิงส่อเรียนิ มีข้อเสนิอแนิะ ดั็งนีิ�

   1) ค์วรพัฒนิาให้มีส�วนิที�ผู้่้เรียนิสามารถเรียนิร้่ได้็ด้็วย

ตนิเองได้็มากข้�นิ ซ้ึ่�งจะช�วยลิด็ปั็ญหาเกี�ยวกับเร่�องของเวลิาสอนิ

ที�ไม�เพียงพอ หนัิงส่อค์วรเป็็นิส่�อการเรยีนิร้่ที�ให้ผู้่้เรยีนิได้็ใช้ศ้กษา

แลิะเตรียมตัวมาก�อนิลิ�วงหนิ้าแลิะสามารถนิำากลิับไป็ทบทวนิ

ได้็ด้็วยตนิเอง

   2) ค์วรมกีารจัด็ทำาส่�อการสอนิช�วยค์ร่ โด็ยจดั็ทำาค์ลิิป็

วิดี็โอช�วยสอนิ (Teaching Supporting Materials) ในิเร่�อง 

การจัด็การเรียนิร่้ที�ส�งเสริมทักษะการคิ์ด็ของนัิกเรียนิ โด็ยอาจ 

ใช้เน่ิ�อหาในิหนัิงส่อเรียนิมาต�อยอด็เป็็นิส่�อเสริมให้กับนัิกเรียนิ

กลุิ�มเก�ง หรอ่ป่็พ่�นิฐานิค์วามร้่อย�างลิะเอียด็ก�อนิที�จะเรยีนิเน่ิ�อหา

ในิหนัิงส่อเรียนิเร่�องใหม�ให้กับนัิกเรียนิกลุิ�มกลิางแลิะอ�อนิ แลิะ

เพิ�มกิจกรรมที�ส�งเสริมทักษะการคิ์ด็วิเค์ราะห์ รวมทั�งกิจกรรม

ค์วรสอด็ค์ลิ้องกับสภ์าพจริงในิบริบทของแต�ลิะวิชา แลิะ

ค์รอบค์ลุิมทุกระดั็บชั�นิ เพ่�อเป็็นิแนิวทางให้กบัค์ร่นิำาไป็ป็รบัใช้ในิ

ชั�นิเรียนิของตนิได็

   3) สสวท. ค์วรสอด็แทรกเทค์นิิค์การสอนิแลิะเทค์นิิค์

การป็ระเมินิผู้ลิต�อไป็นีิ�ในิค่์�ม่อค์ร่ของ สสวท. ทุกวิชา เช�นิ เทค์นิิค์ 

การสอนิที�ส�งเสริมให้นัิกเรียนิได็้อภิ์ป็รายแสด็งค์วามคิ์ด็เห็นิ

ของตนิเองร�วมกับเพ่�อนิในิห้องเรียนิ โด็ยใช้ป็ระจักษ์พยานิ 

เพ่�อสนัิบสนุินิแนิวคิ์ด็ของตนิเองแลิะแนิวคิ์ด็ของเพ่�อนิ เพ่�อพัฒนิา 

ทักษะการค์ดิ็ขั�นิส่ง เทค์นิิค์การป็ระเมนิิผู้ลิในิชั�นิเรยีนิที�เปิ็ด็โอกาส 

ให้นัิกเรียนิได็้แสด็งค์วามร่้ แลิะ/หร่อ ทักษะที�ซึ่ับซึ่้อนิแลิะ

เกี�ยวข้องกับเป็้าหมายการเรียนิร่้ รวมทั�งการให้นัิกเรียนิได็้นิำา 

ข้อม่ลิที�ได็้จากการป็ระเมินิผู้ลิไป็ใช้กำาหนิด็เป็้าหมายการเรียนิร่ 

แลิะตรวจสอบค์วามก้าวหน้ิาในิการเรียนิร้่ของตนิเอง
 

 3. ด้็านิการพัฒนิาค์รู มีข้อเสนิอแนิะ ดั็งนีิ�

   1) การจัด็กลุิ�มการอบรม นิอกจากจัด็กลุิ�มตามระดั็บ 

ป็ระถมศ้กษา ระดั็บมัธิยมศ้กษาแลิ้ว ค์วรจัด็กลุิ�มตามขนิาด็

โรงเรยีนิ เน่ิ�องจากโรงเรยีนิขนิาด็เล็ิกอาจเป็็นิโรงเรยีนิที�ต้องการ

ค์วามช�วยเหล่ิอที�แตกต�างออกไป็จากโรงเรียนิขนิาด็อ่�นิ ๆ ทั�งนีิ�

เน่ิ�องจากเป็็นิโรงเรยีนิที�ค์ร่อาจสอนิหลิายวชิา ค์ร่จบไม�ตรงสาขา 

โรงเรียนิต้องออกแบบการเรียนิร่้ที�เนิ้นิการบ่รณาการมากข้�นิ  

เน้ินิค์วามย่ด็หยุ�นิ ด้็านิเวลิา แลิะอาจต้องมีส่�อช�วยค์ร่มากข้�นิ    

   2) การสร้างระบบกำากับติด็ตามการใช้หลัิกส่ตรแลิะ

ค่์�ม่อค์ร่ โด็ยพัฒนิาศ้กษานิิเทศก์ แลิะค์ร่ต้นิแบบ มหาวิทยาลัิย

ในิภ่์มิภ์าค์ สร้างระบบการชี�แนิะแลิะเป็็นิพี�เลีิ�ยง (Coaching and 

Mentoring) เพ่�อสนัิบสนุินิ ช�วยเหล่ิอค์ร่ แลิะส�งเสริมการสร้าง

เค์ร่อข�ายของค์ร่ที�สอนิในิวิชาเดี็ยวกันิ ได็้แลิกเป็ลีิ�ยนิเรียนิร่้กันิ 

ทั�งนีิ�ค์วรมีเวทีหรอ่โอกาสให้ค์ร่ผู้่้สอนิได้็สะท้อนิค์ดิ็ (Reflection)  

เกี�ยวกับค์วามสำาเร็จ ปั็ญหาอุป็สรรค์ต�าง ๆ ในิการจัด็การเรียนิ 

การสอนิ แลิะค์ร่ต้นิแบบ ศ้กษานิิเทศก์ เพ่�อนิค์ร่ในิเค์ร่อข�าย 

ให้ข้อม่ลิป็้อนิกลิับ (Feedback) เกี�ยวกับแนิวทางที�เหมาะสม 

ในิการจัด็การเรียนิร่้ รวมทั�งรวบรวมสารสนิเทศต�าง ๆ ให้แก 

หนิ�วยงานิที�เกี�ยวข้อง ได็้แก� สสวท. สพฐ. เพ่�อให้การสนิับสนิุนิ

แลิะช�วยเหล่ิอค์ร่ต�อไป็
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ยุทธิศาสตร์ที� 2  

 การขับเค์ล่�อนิการพฒันิาและยกระด็บัการเรยีนิการสอนิ

ด้็านิวิิทยาศาสตร์ ค์ณิีตศาสตร์ และเทค์โนิโลยีผู่้านิเค์รอ่ข่าย สสวิท.  

ให้มีคุ์ณีภ์าพทั�วิประเทศอย่างเป็นิระบบ

 การพัฒนิาระบบบริหารจัด็การเค์ร่อข่าย เพ่�อขยาย 

การให้บริการหลักสูตร ส่�อและกระบวินิการจัด็การเรียนิรู้ของ 

สสวิท. อย่างเป็นิระบบ  
 

    พัฒนิาระบบบรหิารจัด็การเค์รอ่ข่าย เพ่�อขยายการให้ 

บริการหลักสูตร ส่�อและกระบวินิการจัด็การเรียนิรู้ของ สสวิท.   

 พัฒนิาระบบฐานิข้อม่ลิเค์ร่อข�ายโรงเรียนิ บุค์ลิากรทาง 

การศ้กษา มหาวิทยาลัิย ศ่นิย์ป็ระสานิงานิแลิะหนิ�วยงานิ 

ทางการศ้กษาเพ่�อขยายการให้บริการหลัิกส่ตร ส่�อ แลิะ 

กระบวนิการจัด็การเรยีนิร้่ของ สสวท. โด็ยมีระบบงานิย�อย 9 ระบบ  

ป็ระกอบด้็วย ระบบบริหารจัด็การสิทธิิ� ระบบจัด็การกิจกรรม  

ระบบจัด็การป็ระเมินิ ระบบสมัค์รผู้่้ใช้งานิ ระบบบุค์ลิากร 

ทางการศ้กษา ระบบสถานิศ้กษา ระบบผู้่เ้ชี�ยวชาญจังหวัด็ ระบบ 

ผู้่้เชี�ยวชาญส�วนิกลิาง แลิะระบบรายงานิสำาหรับผู้่้บริหาร ทั�งนีิ�  

ได็ท้ด็ลิองใชร้ะบบขา้งตน้ิค์รบถว้นิแลิว้ แลิะด็ำาเนินิิการจดั็อบรม

ให้แก�ผู่้้เกี�ยวข้องในิแต�ลิะระบบตามบทบาทการใช้งานิ

                                
      ผูู้้สมัค์รเข้าใช้งานิระบบ

       บุค์ลากร   สถัานิศึกษา

สถัานิศึกษา

บุค์ลากรทางการศึกษา

ผูู้้เชี�ยวิชาญจังหวัิด็

ผูู้้เชี�ยวิชาญส่วินิกลาง

ผูู้้บริหาร สสวิท.

B : ส่วินิการบริหารจัด็การ
(Back-Office)

A : ส่วินิการให้บริการบุค์ค์ลภ์ายนิอก
(Front-office)

ระบบสมัค์รผูู้้ใช้งานิ4

ระบบบุค์ลากรทางการศึกษา5

ระบบสถัานิศึกษา6

ระบบผูู้้เชี�ยวิชาญจังหวิัด็7

ระบบผูู้้เชี�ยวิชาญส่วินิกลาง8

ระบบรายงานิส�าหรับผูู้้บริหาร9

2

3

ผูู้้ดู็แลระบบ (Admin)

ระบบบริหารจัด็การสิทธิิ�1

ระบบจัด็การกิจกรรม

ระบบจัด็การประเมินิ

• การเข้าร่วิมกิจกรรม
• ยกเลิกการเข้าร่วิมกิจกรรม
• ส่งข้อค์วิามแจ้งข่าวิกิจกรรม
• สถัานิะการเข้าร่วิมกิจกรรม

• ท�าแบบประเมินิ/แผู้นิ
• ดู็ข้อมูลแบบประเมินิ/แผู้นิ

 
                               
     

ระบบฐานิข้อมูล 
เค์ร่อข่ายทางการศึกษา สสวิท.
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    พฒันิามาตรฐานิระบบรับรองคุ์ณีภ์าพค์รูวิิทยาศาสตร์  

ค์ณิีตศาสตร์ และเทค์โนิโลยี ที�ผู่้านิการพัฒนิาโด็ยหลักสูตร 

สสวิท.

   จัด็ทำาร�างมาตรฐานิแลิะระบบรับรองคุ์ณภ์าพค์ร่

วิทยาศาสตร์ ค์ณิตศาสตร์ แลิะเทค์โนิโลิยีที�ผู้�านิการพัฒนิาโด็ย

หลัิกส่ตร สสวท. ร�วมกับผู้่้เชี�ยวชาญจากหนิ�วยงานิภ์ายนิอก 1  เลิ�ม  

ซ้ึ่�งจะเป็็นิป็ระโยชน์ิต�อการด็ำาเนิินิการพัฒนิาค์ร่ให้มีสมรรถนิะ

ตามระดั็บที�ค์าด็หวังที�สอด็ค์ล้ิองกับเป้็าหมายในิการพัฒนิา 

การศ้กษาวทิยาศาสตร ์ค์ณิตศาสตร ์แลิะเทค์โนิโลิยใีนิยุค์ปั็จจุบันิ 

โด็ยได็้กำาหนิด็สมรรถนิะค์ร่วิทยาศาสตร์ ค์ณิตศาสตร์ แลิะ 

เทค์โนิโลิยี 5 ด้็านิ ได้็แก� ค์วามร้่ในิเน่ิ�อหาแลิะธิรรมชาติของ

วิชาการจัด็การเรียนิร้่ การใช้แลิะพัฒนิาหลัิกส่ตร การวัด็แลิะ

ป็ระเมินิผู้ลิ แลิะคุ์ณลัิกษณะของค์ร่ แลิะจำาแนิกกลุิ�มเป้็าหมาย

ของค์ร่ที�ได้็รับการพัฒนิาจาก สสวท. 3 ระดั็บ โด็ยพิจารณาถ้ง

สมรรถนิะที�ค์ร่แต�ลิะระด็บัจำาเป็็นิต้องมีเพ่�อจัด็การเรยีนิร้่อย�างมี 

ป็ระสิทธิิภ์าพ ป็ระกอบด้็วย ค์ร่ผู้่้สอนิ (Teacher) ค์ร่ผู้่้นิำา  

(Teacher Leader) แลิะวิทยากรแกนินิำา (Trainer)

 การพัฒนิาศักยภ์าพค์รูแกนินิ�าและบุค์ลากรทางการ

ศึกษาเพ่�อขยายผู้ลการให้บริการวิิชาการด้็านิหลักสูตร ส่�อและ

กระบวินิการจัด็การเรียนิรู้ของ สสวิท. 

   พัฒนิาศักยภ์าพค์รูผูู้้สอนิวิิชาการออกแบบและ

เทค์โนิโลยี 

 พัฒนิาหลัิกส่ตรการป็ระชุมป็ฏิิบัติการ ระดั็บมัธิยมศ้กษา  

1 หลัิกส่ตร โด็ยได้็ส�งวัสดุ็อุป็กรณ์ป็ระกอบการอบรมให้ 

ค์ร่แกนินิำาลิ�วงหน้ิาทุกค์นิเพ่�อให้ได้็ลิงม่อป็ฏิิบัติกิจกรรมจริง 

เป็็นิรายบุค์ค์ลิผู้�านิกล้ิองวิดี็โอในิค์อมพิวเตอร์ของตนิเอง  

มีการอภ์ิป็ราย นิำาเสนิอต�อวิทยากรแลิะผู้่้เข้าอบรมด็้วยกันิ 

มีค์ร่เข้ารับการอบรม 55 ค์นิ โด็ยป็รับเป็ลีิ�ยนิจากอบรมแบบ 

พบหน้ิา (Face to Face) เป็็นิแบบออนิไลิน์ิ

   พัฒนิาค์รูผูู้้สอนิวิิชาเค์มี โด็ยมุ่งเน้ินิพัฒนิาค์รูแกนินิ�า  

สค์วิค์. 

 พัฒนิาหลัิกส่ตรอบรมเชิงป็ฏิิบัติการเพ่�อพัฒนิาค์ร่แกนินิำา 

สสวท. ด้็านิการจัด็การเรียนิร้่วิชาวิทยาศาสตร์กายภ์าพ (เค์มี)  

แลิะวิชาเค์มี ระดั็บมัธิยมศ้กษาตอนิป็ลิาย 2 หลัิกส่ตร โด็ยมีค์ร่ 

เข้ารับการอบรม 77 ค์นิ จากการอบรมเชิงป็ฏิิบัติการเตรียม 

ค์วามพร้อมวิทยากรเพ่�อพัฒนิาค์ร่แกนินิำาวิชาวิทยาศาสตร์ 

กายภ์าพ (เค์มี) 38 ค์นิ แลิะการอบรมเชิงป็ฏิิบัติการเตรียม 

ค์วามพร้อมวิทยากรเพ่�อพัฒนิาค์ร่แกนินิำาวิชาเค์มี 39 ค์นิ

   พัฒนิาค์รูผูู้้สอนิวิิชาชีวิวิิทยา โด็ยมุ่งเน้ินิพัฒนิา 

ค์รูแกนินิ�า สค์วิค์. 

 พัฒนิาหลัิกส่ตรอบรมเชิงป็ฏิิบัติการวิชาวิทยาศาสตร์ 

ชีวภ์าพ แลิะวิชาชีววิทยา ระดั็บมัธิยมศ้กษาตอนิป็ลิาย ตามตัวชี�วัด็ 

ผู้ลิการเรียนิร้่ แลิะสาระการเรียนิร้่ (ฉบับป็รับป็รุง พ.ศ. 2560)  

เพ่�อใช้ในิการอบรมร่ป็แบบออนิไลิน์ิ 2 หลัิกส่ตร โด็ยมีค์ร่เข้ารับ

การอบรม 90 ค์นิ

   พัฒนิาค์รูผูู้้สอนิวิิชาฟิ้สิกส์ โด็ยมุ่งเน้ินิพัฒนิา 

ค์รูแกนินิ�า สค์วิค์. 

 พัฒนิาหลัิกส่ตรอบรมเชิงป็ฏิิบัติการเพ่�อพัฒนิาค์ร่ 

แกนินิำา สสวท. ด้็านิการจัด็การเรยีนิร้่วิชาวิทยาศาสตร์กายภ์าพ 

(ฟิ้สิกส์) แลิะวิชาฟิ้สิกส์ ระดั็บมัธิยมศ้กษาตอนิป็ลิาย ตาม 

ตัวชี�วัด็ผู้ลิการเรียนิร้่แลิะสาระการเรียนิร้่ (ฉบับป็รับป็รุง 

พ.ศ. 2560) แลิะค์ร่เข้ารับการอบรม 80 ค์นิ 

    พัฒนิาค์รูผูู้้สอนิวิิชาโลก ด็าราศาสตร์ และอวิกาศ  

โด็ยมุ่งเน้ินิพัฒนิาค์รูแกนินิ�า สค์วิค์. 

 พัฒนิาหลัิกส่ตรอบรมเชิงป็ฏิิบัติการเพ่�อพัฒนิา 

ค์ร่แกนินิำา สสวท. ด้็านิการจัด็การเรียนิร้่รายวิชาพ่�นิฐานิ

วิทยาศาสตร์แลิะเทค์โนิโลิยี วิทยาศาสตร์โลิกแลิะอวกาศ  

ระด็ับมัธิยมศ้กษาตอนิป็ลิาย แลิะรายวิชาเพิ�มเติมโลิก  

ด็าราศาสตร์แลิะอวกาศ ระดั็บมัธิยมศ้กษาตอนิป็ลิาย ตามตวัชี�วัด็ 

ผู้ลิการเรียนิร้่แลิะสาระการเรียนิร้่ (ฉบับป็รับป็รุง พ.ศ. 2560) 

เพ่�อใช้ในิการอบรมในิร่ป็แบบออนิไลิน์ิ 2 หลัิกส่ตร แลิะค์ร่เข้ารับ 

การอบรม 92 ค์นิ

   พัฒนิาค์รูและบุค์ลากรทางการศึกษาด้็านิการจัด็ 

การเรียนิรู้วิิทยาศาสตร์ ค์ณิีตศาสตร์ และเทค์โนิโลยีที�ส่งเสริม

ทักษะการคิ์ด็และแก้ปัญหา 

 พัฒนิาหลิักส่ตรอบรม 2 หลิักส่ตร ได็้แก� หลัิกส่ตร 

การจัด็การเรียนิร้่วิทยาศาสตร์ ค์ณิตศาสตร์ แลิะเทค์โนิโลิยี 

ที�ส�งเสริมทักษะการคิ์ด็แลิะแก้ปั็ญหาร่ป็แบบออนิไลินิ์ ระดั็บ

ป็ระถมศ้กษา แลิะมัธิยมศ้กษา จัด็อบรมค์ร่ร่ป็แบบออนิไลิน์ิ

ผู้�านิเว็บไซึ่ต์ http://teacherpd.ipst.ac.th ให้แก�ค์ร่ป็ระถม

ศ้กษา 153 ค์นิ แลิะค์ร่มัธิยมศ้กษา 155 ค์นิ รวม 308 ค์นิ มีค์ร่ 

ผู้�านิเกณฑ์์การอบรม ระด็ับป็ระถมศ้กษา 103 ค์นิ แลิะระด็ับ

มัธิยมศ้กษา 108 ค์นิ รวม 211 ค์นิ
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 การพัฒนิาค์รูผูู้้สอนิวิิทยาศาสตร์ ค์ณิีตศาสตร์และ 

เทค์โนิโลยี และบุค์ลากรทางการศึกษา ในิโรงเรียนิโค์รงการ 

พระราชด็�าริ

   พัฒนิาการจัด็การเรยีนิรู้ตามโค์รงการในิพระราชด็�าริ 

 พัฒนิาค์ร่โรงเรียนิตำารวจตระเวนิชายแด็นิทั�วป็ระเทศ 

วิชาเทค์โนิโลิยี (วิทยาการค์ำานิวณ) ชั�นิป็ระถมศ้กษาปี็ที� 2 แลิะ

ชั�นิป็ระถมศ้กษาปี็ที� 5 จำานิวนิ 216 โรงเรียนิ ผู้่้เข้ารับการอบรม 

420 ค์นิ เพ่�อพัฒนิาค์ร่ผู้่้สอนิให้มีค์วามร้่ค์วามเข้าใจในิหลัิกส่ตร

การศ้กษาขั�นิพ่�นิฐานิ ได็ฝึ้ึกป็ฏิิบัติกิจกรรมเพ่�อนิำาไป็ใชใ้นิการจัด็ 

การเรียนิการสอนิให้สอด็ค์ล้ิองกับหลัิกส่ตรแลิะเหมาะสมตาม

สภ์าพแวด็ล้ิอมในิชีวิตจริงของแต�ลิะท้องถิ�นิ

 จากการติดิตามผู้ลครูทีี่�ไดิ�รับการอบรม พบว่ีาครูมี

ควีามรู�ควีามเข�าใจทัี่กษะปฏิิบัติ ในเนื�อหากลุ่มสัาระการเรยีนรู�

วิีที่ยาศึาสัตร์ วีชิั้าเที่คโนโลยี (วิีที่ยาการคำานวีณ) สัามารถึจัดิ

กิจกรรมการเรยีนการสัอนให�กับนักเรยีน โดิยส่ังเสัรมิให�ผูู้�เรยีน

ไดิ�พัฒนากระบวีนการสัืบเสัาะหาควีามรู�ที่างวีิที่ยาศึาสัตร์  

กระบวีนการคิดิ และมีเจตคติทีี่�ดีิต่อวิีชั้าวิีที่ยาศึาสัตร์ คณิตศึาสัตร์  

และเที่คโนโลยี สัามารถึบูรณาการการเรียนรู�ทีี่�หลากหลาย 

เชืั้�อมโยงองค์ควีามรู�ในที่�องถิึ�นและชีั้วิีตประจำาวัีนไดิ�

 ผู้ลจากการดิำาเนินงานที่ำาให�มีครูแกนนำา 702 คน  

ทีี่�สัามารถึนำาไปขยายผู้ลต่อให�ครูประจำาการ เพื�อให�เกิดิ

ควีามเข�มแข็งที่างวิีชั้าการ เป็นการเพิ�มทัี่กษะสัมรรถึนะใน 

การจัดิการเรียนการสัอนตามหลักสูัตรบนพื�นฐานสัมรรถึนะ 

ทีี่�สัอดิรับกับการเรียนรู�ในศึตวีรรษทีี่� 21



42

   พัฒนิาค์รูในิโรงเรยีนิวัิงไกลกังวิลในิพระบรมราชูปถััมภ์์

และโรงเรียนิในิพ่�นิที�ใกล้เคี์ยงในิการจัด็การเรียนิรู้วิิทยาศาสตร์ 

ค์ณิีตศาสตร์ และวิิทยาการค์�านิวิณี ระด็ับประถัมศึกษาและ

มัธิยมศึกษาตอนิปลาย 

 • ป็รับป็รุงชุด็การจัด็การเรียนิร้่กลุิ�มสาระการเรียนิร้่ 

วิทยาศาสตร์แลิะเทค์โนิโลิยี ค์ณิตศาสตร์ ที�สอด็ค์ลิ้องกับ 

มาตรฐานิการเรยีนิร้่แลิะตัวชี�วัด็กลุิ�มสาระการเรยีนิร้่วิทยาศาสตร์

แลิะเทค์โนิโลิยี ค์ณิตศาสตร์ (ฉบับป็รับป็รุง พ.ศ. 2560)  

แบ�งเป็็นิชั�นิป็ระถมศ้กษาปี็ที� 1 - 6 (ส่�อ 60 พรรษา) จำานิวนิ 13 ชุด็  

แลิะชั�นิมัธิยมศ้กษาปี็ที� 3 จำานิวนิ 4 ชุด็ เพ่�อให้ค์ร่โรงเรียนิ 

วังไกลิกังวลิฯ แลิะโรงเรียนิในิพ่�นิที�ใกล้ิเคี์ยงได้็แนิวทางการจัด็ 

การเรียนิร้่กลุิ�มสาระการเรียนิร้่วิทยาศาสตร์แลิะเทค์โนิโลิยี 

ค์ณิตศาสตร์ แลิะนิำาไป็ใช้ในิการสอนิทางไกลิแบบรายชั�นิปี็  

รวมทั�งมีการจัด็ทำาวีดิ็ทัศน์ิแลิะแผู้นิการสอนิวิชาวิทยาการค์ำานิวณ 

หลัิกส่ตรเสริมระดั็บมัธิยมศ้กษาตอนิต้นิ 3 หลัิกส่ตร หลัิกส่ตรลิะ  

4 กิจกรรม จากการป็ระเมินิโด็ยผู้่้ทรงคุ์ณวุฒิ พบว�า เอกสาร

แลิะส่�อดั็งกลิ�าวสอด็ค์ล้ิองกับมาตรฐานิการเรียนิร้่แลิะตัวชี�วัด็

กลุิ�มสาระการเรียนิร้่วิทยาศาสตร์แลิะเทค์โนิโลิยี ค์ณิตศาสตร์ 

(ฉบับป็รับป็รุง พ.ศ. 2560) แลิะเป็็นิแนิวทางการจัด็การเรียนิร้่ 

วิทยาศาสตร์แลิะเทค์โนิโลิยี ค์ณิตศาสตร์ที�เน้ินิให้ผู้่้เรียนิลิงม่อ

ป็ฏิิบัติ ส่บเสาะ แลิะสรา้งองค์์ค์วามร้่ด็ว้ยตนิเอง รวมถ้งสามารถ

นิำาไป็ใช้ในิการสอนิทางไกลิแบบรายชั�นิปี็ได้็

 • พัฒนิาค์ร่ในิโรงเรยีนิวังไกลิกังวลิฯ แลิะโรงเรยีนิในิพ่�นิที�

ใกล้ิเคี์ยง ระดั็บป็ระถมศ้กษา เร่�องการเตรยีมค์วามพร้อมการใช้

แผู้นิการจัด็การเรียนิร้่ค์ณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์แลิะเทค์โนิโลิยี 

(ส่�อ 60 พรรษา ฉบับป็รับป็รุง) 33  ค์นิ  แลิะชั�นิมัธิยมศ้กษาปี็ที� 6  

เร่�องเสริมสร้างค์วามมั�นิใจในิการสอนิป็ฏิิบัติการรายวิชา 

เพิ�มเติมวิทยาศาสตร์แลิะเทค์โนิโลิยี เค์มี ชีววิทยา ฟิ้สิกส์ 5 ค์นิ 

รวมทั�งมีการนิิเทศแลิะติด็ตามผู้ลิการใช้ชุด็กิจกรรมการเรียนิร้่ 

(ส่�อ 60 พรรษา) แบบแยกรายชั�นิปี็  

 จากการสัำารวีจควีามคิดิเห็นของครูผูู้�สัอนหลังเข�ารับ

การอบรมเชิั้งปฏิิบัติการเกี�ยวีกับการจัดิการเรียนการสัอน

คณิตศึาสัตร ์วิีที่ยาศึาสัตร ์และวิีที่ยาการคำานวีณ ระดิบัประถึม

ศึึกษา พบวี่า ครูมีควีามเข�าใจเกี�ยวีกับทัี่กษะแห่งศึตวีรรษ

ทีี่� 21 และการจัดิการเรียนรู�คณิตศึาสัตร์ วิีที่ยาศึาสัตร์ และ

เที่คโนโลยีตามแนวีที่าง สัสัวีที่. และครูมีควีามมั�นใจทีี่�นำาชุั้ดิ

การจัดิกิจกรรมการเรียนจัดิการเรียนรู� (สืั�อ 60 พรรษา ฉบับ

ปรับปรุง) ไปใชั้�ไดิ�อย่างมีประสิัที่ธิ์ภาพ และจากการนิเที่ศึและ

ติดิตามผู้ลการนำาชุั้ดิการจัดิการเรียนรู�กลุ่มสัาระการเรียน

รู�คณิตศึาสัตร์ วิีที่ยาศึาสัตร์และเที่คโนโลยีของครูโรงเรียน 

วัีงไกลกังวีลฯ ระดัิบชัั้�นประถึมศึึกษาปีทีี่� 1 – 6 พบว่ีา ครูผูู้�สัอน

มีควีามเข�าใจและตั�งใจในการนำาสืั�อ 60 พรรษา ไปใชั้�ในการจัดิ 

กิจกรรม นักเรียนส่ัวีนใหญ่ตั�งใจที่ำากิจกรรมและไดิ�เรียนรู�

ผู่้านการลงมือปฏิิบัติจนเกิดิควีามรู�ควีามเข�าใจในเนื�อหา  

ซึึ่�งผูู้�เชีั้�ยวีชั้าญทีี่�ไปร่วีมนิเที่ศึติดิตามผู้ลไดิ�ให�ข�อเสันอแนะแก่ 

ครูผูู้�สัอนเพื�อนำาไปพัฒนาการจัดิการเรียนการสัอนต่อไป
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 จากการติดิตามผู้ลการดิำาเนินโครงการพัฒนาครูแกนนำา 

และบุคลากรที่างการศึึกษาปฐมวัียเพื�อการจัดิการเรียนรู� 

ตามแนวีโครงการพระราชั้ดิำาริบ�านนักวิีที่ยาศึาสัตร์น�อยและ

แนวีที่างสัะเต็มศึึกษา พบว่ีา

 ครูปฐมวัียจากโรงเรยีนตำารวีจตระเวีนชั้ายแดินที่ี�เข�ารับ 

การอบรมเชิั้งปฏิิบัติการหลักสูัตรการจัดิ ประสับการณ์ 

การเรยีนรู�บูรณาการเที่คโนโลย ี(การคิดิเชิั้งคำานวีณ) ในระดิบั

ปฐมวัีย มีควีามเข�าใจในเนื�อหาและสัามารถึนำากิจกรรมไปจัดิ 

ประสับการณ์การเรียนรู�ในห�องเรียนปฐมวัียไดิ� ซึึ่�งครูไดิ�มี 

การแลกเปลี�ยนและสัง่ภาพถ่ึายบรรยากาศึการจดัิกิจกรรมให�

ห�องเรียนผู่้านที่างกลุ่มไลน์ สัสัวีที่. ตชั้ดิ. ปฐมวัีย แต่ยังพบว่ีา 

มีครูบางส่ัวีนเข�าใจคลาดิเคลื�อนในเนื�อหาหลักสูัตรการอบรม  

และพบปัญหาทีี่�เกิดิจากการอบรมดิ�วียระบบออนไลน์ ไดิ�แก่ 

โรงเรียนส่ัวีนใหญ่อยู่ในพื�นทีี่�ห่างไกลที่ำาให�มีควีามขัดิข�อง 

ที่างสััญญาณอินเที่อร์เน็ตหรอืบางพื�นทีี่�ไม่สัามารถึรบัชั้มไดิ�เลย  

จึงที่ำาให�การอบรมที่ำาไดิ�ยากและไม่ต่อเนื�อง ควีามขาดิแคลน 

ครูปฐมวัียที่ำาให�โรงเรียนบางส่ัวีนต�องจัดิหาผูู้� ดูิแลเด็ิก 

มาประจำาในห�องเรียนปฐมวีัย ซึึ่�งผูู้�ดูิแลเด็ิกไม่มีพื�นฐาน 

ในการจดัิประสับการณก์ารเรยีนรู�กับเด็ิกปฐมวัียมากเท่ี่าทีี่�ควีร  

 จากปัญหาดัิงกล่าวีสัรุปไดิ�ว่ีาครูยังมีควีามต�องการ 

เข�ารับการอบรมกับ สัสัวีที่. อย่างต่อเนื�องดิ�วียระบบการอบรม 

แบบพบหน�า (Face to Face) เนื�องจากครูสัามารถึอบรม 

ไดิ�อย่างต่อเนื�อง และสัามารถึพูดิคุยและสัอบถึามกับวิีที่ยากร

ไดิ�ตลอดิเวีลา 

 ครูจากโรงเรียนในพื�นที่ี� 5 จังหวีัดิภาคใต� (นราธ์ิวีาสั 

ปัตตานี ยะลา สังขลา และสัตูล) ที่ี�เข�าร่วีมโครงการบ�าน

นักวิีที่ยาศึาสัตร์น�อย ประเที่ศึไที่ย มีควีามรู�ควีามเข�าใจและ 

สัามารถึจัดิกิจกรรมบ�านนักวิีที่ยาศึาสัตร์น�อยให� กับ 

เด็ิกปฐมวัียไดิ� ซึึ่�งจากผู้ลการพิจารณาเล่มรายงานโครงงานทีี่�

ครูส่ังมาเพื�อขอรับการประเมินเพื�อเข�ารับตราพระราชั้ที่านบ�าน

นักวิีที่ยาศึาสัตร์น�อย มีจำานวีนโรงเรียนทีี่�โครงงานผู่้านเกณฑ์ิ 

การคัดิเลือกและไดิ�เข�ารับตราพระราชั้ที่าน 233 โรงเรียน

  พัฒนิาค์รูแกนินิ�าและบุค์ลากรทางการศึกษา 

ปฐมวัิยเพ่�อการจัด็การเรียนิรู้ตามแนิวิโค์รงการพระราชด็�าริ 

บ้านินัิกวิิทยาศาสตร์น้ิอยและแนิวิทางสะเต็มศึกษา

 • อบรมเชิงป็ฏิิบัติการค์ร่แกนินิำาแลิะค์ร่ป็ฐมวัยจาก

โรงเรียนิตำารวจตระเวนิชายแด็นิ ด้็วยระบบออนิไลิน์ิ หลัิกส่ตร

การจัด็ป็ระสบการณ์การเรียนิร้่บ่รณาการเทค์โนิโลิยี (การคิ์ด็ 

เชิงค์ำานิวณ) ในิระดั็บป็ฐมวัย โด็ยมีค์ร่ลิงทะเบียนิเข้าร�วม 

การอบรม 318 ค์นิ จาก 218 โรงเรียนิทั�วป็ระเทศ

 • คั์ด็เล่ิอกโค์รงงานิบ้านินัิกวิทยาศาสตร์น้ิอย โด็ย 

ศ้กษานิิเทศก์แลิะค์ร่ป็ฐมวัยที�เป็็นิวิทยากรเค์ร่อข�ายท้องถิ�นิ  

จากโรงเรยีนิในิพ่�นิที� 5 จังหวัด็ภ์าค์ใต้ (นิราธิิวาส ปั็ตตานีิ ยะลิา 

สงขลิา แลิะสต่ลิ) เป็็นิผู้่้ตรวจโค์รงงานิบ้านินัิกวิทยาศาสตร์น้ิอย 

ร�วมกับ สสวท. 50 ค์นิ

 • ป็ระชุมวิชาการค์รบรอบ 10 ปี็ โค์รงการบ้านิ 

นัิกวิทยาศาสตร์น้ิอย เล่ิ�อนิไป็จัด็ในิปี็งบป็ระมาณ 2564  

เน่ิ�องจากสถานิการณ์การแพร�ระบาด็ของโรค์ติด็เช่�อไวรัส 

โค์โรนิา 2019 (COVID-19) ที�ซ้ึ่�งได้็คั์ด็เล่ิอกผู้ลิงานิจากโรงเรียนิ 

ของโค์รงการที�ส�งเข้ามา 144 ผู้ลิงานิแลิ้ว โด็ยมีผู้ลิงานิที�มี

คุ์ณภ์าพแลิะโด็ด็เด็�นิได็้นิำาเสนิอในิงานิ 13 ผู้ลิงานิ แลิะมีค์ร่ 

เข้านิำาเสนิอผู้ลิงานิ 26 ค์นิ 
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 การขับเค์ล่�อนิสถัานิศึกษาเพ่�อพัฒนิาคุ์ณีภ์าพในิการจัด็ 

การเรียนิการสอนิวิิทยาศาสตร์ ค์ณิีตศาสตร์ และเทค์โนิโลยี  

ตามแนิวิทาง สสวิท.   

 

   เพิ�มศักยภ์าพค์รูให้มีสมรรถันิะของค์รูยุค์ใหม่ส�าหรับ

การเรียนิรู้ศตวิรรษที� 21

 ร่ป็แบบการพัฒนิาค์ร่ให้เกิด็สมรรถนิะยุค์ใหม�สำาหรับ 

การเรยีนิร้่ในิศตวรรษที� 21 โด็ย สสวท. ร�วมม่อกับมหาวิทยาลัิย

ราชภั์ฏิ 38 แห�งทั�วป็ระเทศ เริ�มต้นิจากการสร้างหลัิกส่ตรพัฒนิา

ค์ร่ให้สามารถจัด็กิจกรรมการเรียนิการสอนิที�เน้ินิให้นัิกเรียนิ

เกิด็สมรรถนิะตามแนิวทางของ Organisation for Economic 

Co-operation and Development (OECD) ซ้ึ่�งหลัิกส่ตรนีิ� 

ยกร�างโด็ยค์ณะค์ร่ที� มีค์วามเชี�ยวชาญด้็านิการออกแบบ 

การจัด็กิจกรรมการเรยีนิการสอนิ รวมถ้งศ้กษานิิเทศก์ นัิกวิชาการ  

แลิะอาจารย์มหาวิทยาลัิย หลัิงจากนัิ�นิผู้�านิกระบวนิการวิพากษ์

แลิะพัฒนิาหลัิกส่ตรจากค์ณะอาจารย์มหาวิทยาลัิยราชภั์ฏิ 120 ค์นิ  

จนิได้็ต้นิฉบับ “หลัิกส่ตรอบรมเชิงป็ฏิิบัติการเพิ�มศักยภ์าพค์ร่

ให้มีสมรรถนิะของค์ร่ยุค์ใหม� สำาหรับการเรยีนิร้่ในิศตวรรษที� 21 

ตามแนิวสมรรถนิะของ PISA รายวิชาวิทยาศาสตร์ ค์ณิตศาสตร์ 

แลิะวิทยาการค์ำานิวณ” ซ้ึ่�งเป็็นิหลัิกส่ตรที�ได้็รับการรับรองจาก

สำานัิกงานิค์ณะกรรมการข้าราชการค์ร่แลิะบุค์ลิากรทางการศ้กษา 

(ก.ค์.ศ.) โด็ยค์ร่สามารถนิำาวุฒิบัตรที�ได้็รับจากการอบรมไป็ย่�นิ

รับรองเป็็นิชั�วโมงการพัฒนิาตนิเองเพ่�อเพิ�มวิทยฐานิะได้็  

 ในิปี็งบป็ระมาณ พ.ศ. 2563 นีิ�มีค์ร่สนิใจเข้าร�วมอบรมในิ

โค์รงการ 16,319 ค์นิ แลิะผู้�านิกระบวนิการอบรมแลิะได้็รับวุฒิบัตร

จำานิวนิ 12,196 ค์นิ นิอกจากนีิ�ยังได้็รับค์วามร�วมม่อจากอาจารย์

มหาวิทยาลัิยราชภั์ฏิในิการเป็็นิพี�เลีิ�ยงทางวิชาการ โด็ยสร้าง 

วงรอบการสร้างแลิะขับเค์ล่ิ�อนิชุมชนิแห�งการเรียนิร้่ทางวิชาชีพ 

หรอ่ Professional Learning Community (PLC) ทั�งภ์ายในิ

โรงเรียนิแลิะระดั็บเค์ร่อข�าย จำานิวนิ 3 วงรอบ เพ่�อช�วยเหล่ิอ

ค์ร่ในิการจัด็การเรียนิการสอนิที�มุ�งเน้ินิให้นัิกเรียนิเกิด็สมรรถนิะ 

ส�งผู้ลิให้เกิด็การเรยีนิร้่แลิะสร้างเค์ร่อข�ายทางวิชาการที�เข้มแข็ง

ในิพ่�นิที�ทั�งในิมหาวิทยาลัิย โรงเรียนิ แลิะค์ร่ ผู้ลิสัมฤทธิิ�ที�เห็นิ

ได้็อย�างชัด็เจนิแลิะสามารถสร้างค์วามยั�งย่นิทางวิชาการค่์อ

ค์ร่มีพี�เลีิ�ยงทางวิชาการในิพ่�นิที� ส�งผู้ลิให้ค์ร่เกิด็ค์วามเข้มแข็ง

สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนิร้่ที�มุ�งเน้ินิให้นัิกเรียนิเกิด็

สมรรถนิะอย�างต�อเน่ิ�องแลิะฝัึงรากล้ิก เกิด็ระบบโค้์ชที�ถ่กป็ล่ิกฝัึง

ทั�งในิโรงเรยีนิแลิะในิพ่�นิที� ทำาให้ค์ร่เกิด็การพัฒนิาอย�างต�อเน่ิ�อง

เกิด็การหมุนิวงรอบ PLC ได้็อย�างมีป็ระสิทธิิภ์าพ เกิด็ชุมชนิการ

เรยีนิร้่อย�างแท้จรงิ 
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 นิอกจากนัิ�นิยังได้็ด็ำาเนิินิการในิพ่�นิที�นิวัตกรรมการศ้กษา 

6 พ่�นิที� รเิริ�มสำารวจค์วามต้องการของโรงเรยีนิ ค์ร่แลิะนัิกเรยีนิ

ในิพ่�นิที� เพ่�อหนุินิเสรมิการสร้างนิวัตกรรมทางการศ้กษาเพ่�อให้

เกิด็ป็ระโยชน์ิต�อพ่�นิที�อย�างเต็มที� ได้็แก�
  

 • พ่�นิที�นิวัิตกรรมทางการศึกษา จังหวัิด็เชียงใหม่ จัด็อบรม  

2 หลัิกส่ตร ได้็แก� หลัิกส่ตรการวิเค์ราะห์ข้อสอบแลิะรายงานิผู้ลิ 

การสอบ O-NET สำาหรับค์ร่วิทยาศาสตร์ในิโรงเรยีนิกลุิ�มยกระดั็บ 

ด้็านิวิทยาศาสตร์ ค์ณิตศาสตร์ แลิะเทค์โนิโลิยี ตามแนิวทาง สสวท.  

ให้แก�โรงเรียนิพ่�นิที�นิวัตกรรมจังหวัด็เชียงใหม� 32 โรงเรียนิ  

มีค์ร่เข้าอบรม 35 ค์นิ แลิะศ้กษานิิเทศก์ 12 ค์นิ แลิะหลัิกส่ตรแนิวทาง

การป็ฏิิบัติงานิของศ้กษานิิเทศก์ในิการเป็็นิพี�เลีิ�ยงวิชาการ  

นิิเทศ ติด็ตามโรงเรยีนิพ่�นิที�นิวัตกรรมจังหวัด็เชียงใหม� 32 โรงเรยีนิ  

มีศ้กษานิิเทศก์ร�วมอบรม 20 ค์นิ จากการลิงพ่�นิที�เพ่�อเก็บข้อม่ลิ 

สำาหรับการพัฒนิาโรงเรียนิ สรุป็ได้็ว�า โรงเรียนิต้องการรับ 

การพัฒนิาค์ร่ในิการจัด็การเรยีนิร้่วิชาวิทยาศาสตร์ ค์ณิตศาสตร์  

แลิะเทค์โนิโลิยี หร่อ SMT เพ่�อหนุินิเสริมให้ค์ร่สามารถคิ์ด็

นิวัตกรรมในิการยกระดั็บการเรยีนิร้่ SMT

 • พ่�นิที�นิวัิตกรรมทางการศึกษา จังหวัิด็ระยอง และ 

จังหวัิด็ศรีสะเกษ ออกแบบหลัิกส่ตร แลิะจัด็อบรมค์ร่รวมถ้ง

ป็ระชุมติด็ตามผู้ลิค์ร่ จังหวัด็ระยอง 112 ค์นิ จาก 29 โรงเรียนิ 

แลิะจังหวัด็ศรีสะเกษ 93 ค์นิ จาก 24 โรงเรียนิ จัด็อบรมเชิง

ป็ฏิิบัติการป็ระชุมพิจารณากิจกรรมจัด็การเรียนิร้่ของค์ณะค์ร่

ผู้�านิ Zoom ป็ระชุมอบรมเชิงป็ฏิิบัติการเร่�อง Internet of Things  

(IoT) สำาหรับนิวัตกรน้ิอย จากการด็ำาเนิินิงานิ พบว�า ค์ร่ได้็รับ 

การอบรมแลิะสามารถออกแบบแลิะพัฒนิากิจกรรมการเรียนิร้่ 

บ่รณาการวิทยาศาสตร์ ค์ณิตศาสตร์ แลิะเทค์โนิโลิยี แลิะนัิกเรยีนิ 

ได้็รับการพัฒนิาสมรรถนิะผู้�านิการทำากิจกรรมการเรียนิร้่แลิะ 

สามารถพัฒนิานิวัตกรรมจากการเรียนิร้่ ทั�งนีิ�  โรงเรียนิ 

ในิโค์รงการ 9 โรงเรียนิในิจังหวัด็ศรีสะเกษ ได้็เข้าร�วมนิำาเสนิอ 

ผู้ลิงานิแลิะแลิกเป็ลีิ�ยนิเรียนิร้่เกี�ยวกับการจัด็การเรียนิการสอนิ 

บ่รณาการวิชา SMT ในิงานิ TEP Forum: Sisaket 

 • พ่�นิที�นิวัิตกรรมทางการศึกษา จังหวัิด็กาญจนิบุรี 

ด็ำาเนิินิการร�วมกับมหาวิทยาลัิยมหิด็ลิ วิทยาเขตกาญจนิบุรี 

จัด็กิจกรรมสร้างค์วามตระหนัิกแลิะสร้างแรงบันิด็าลิใจให้กับ

ค์ร่แลิะนัิกเรียนิในิโรงเรียนินิำาร�องพ่�นิที�นิวัตกรรมทางการศ้กษา

จำานิวนิ 6 โรงเรยีนิ ซ้ึ่�งแต�ลิะโรงเรยีนินิำาร�องได้็คั์ด็เล่ิอกนัิกเรยีนิ

ที�สนิใจร�วมกิจกรรมการสร้างสรรค์์นิวัตกรรม จำานิวนิ 12 ค์นิต�อ

โรงเรยีนิ หลัิงจากนัิ�นินัิกเรยีนิแลิะค์ร่จากโรงเรยีนินิำาร�องได้็ด็ำาเนิินิ

การป็รับป็รุงข้อเสนิองานินิวัตกรรมที�จัด็ทำาข้�นิ 

 • พ่�นิที�นิวัิตกรรมทางการศึกษา จังหวัิด็สตูล และ 3 จังหวัิด็ 

ชายแด็นิภ์าค์ใต้ ร�วมกับมหาวิทยาลัิยทักษิณ ด็ำาเนิินิงานิ 4  โค์รงการ  

ได้็แก�

 1) ขับเค์ล่ิ�อนินิวัตกรรมบ่รณาการเพ่�อพัฒนิาสมรรถนิะ

ทางเทค์โนิโลิยีดิ็จทัิลิในิการเป็็นิผู้่้ป็ระกอบการ (Entrepreneur) 

ศ้กษาบรบิทของชุมชนิ แลิะสร้างหลัิกส่ตรที�เหมาะกับพ่�นิที�เพ่�อให้

สามารถนิำาไป็ใช้ได้็จริง โด็ยต้นิแบบผู้ลิงานิที�เกิด็ข้�นิในิหลัิกส่ตร 

นัิบว�าเป็็นินิวัตกรรมในิชุมชนิ 

 2) พัฒนิาผู้่้นิำาการเป็ลีิ�ยนิแป็ลิงของผู้่้บรหิารสถานิศ้กษา

โด็ยจัด็ป็ระชุมออนิไลิน์ิเพ่�อป็ระสานิด็ำาเนิินิงานิ  

 3) พัฒนิาสมรรถนิะค์ร่ในิศตวรรษที� 21 บนิพ่�นิที�เกาะ 

จังหวัด็สต่ลิ จัด็อบรม ป็ระชุม แลิะลิงพ่�นิที�เพ่�อเยี�ยมแลิะ

สังเกตการณ์สอนิของค์ร่ที�ป็ฏิิบัติงานิ ณ โรงเรยีนิในิเกาะต�าง ๆ 

ของจังหวัด็สต่ลิ โด็ยด็ำาเนิินิการหนุินิเสรมิค์ร่ผู้�านิวิธีิการชุมชนิการ

เรยีนิร้่ทางวิชาชีพ (PLC) ร�วมกับการสนัิบสนุินิให้ใช้ส่�อการเรยีนิ 

การสอนิของ สสวท. เพ่�อเพิ�มค์วามเสมอภ์าค์ทางการศ้กษา 

 4) อบรมการตรวจวัด็สิ�งแวด็ล้ิอมโด็ยใช้หลัิกวิธีิการของ 

GLOBE จดั็ทำาวิดี็โอการสอนิวธีิิตรวจวดั็ต�าง ๆ  ของ GLOBE เพ่�อใช้ 

ในิการอบรม
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 มหาวิีที่ยาลัยราชั้ภัฏิแต่ละแห่งมีเครอืข่ายการที่ำางานทีี่�เข�มแข็ง ทัี่�งหน่วียงานภายในและภายนอกมหาวิีที่ยาลัย เช่ั้น คณะต่าง ๆ   

ภายในมหาวีิที่ยาลัย สัำานักงานเขตพื�นทีี่�การศึึกษา และโรงเรียนในเขตพื�นทีี่� ซึึ่�งที่ำาให�การจัดิการอบรมไดิ�รับควีามร่วีมมือ 

ทัี่�งดิ�านวิีที่ยากรทีี่�มาจากคณะทีี่�หลากหลาย ตรงกับควีามเชีั้�ยวีชั้าญของแต่ละสัาขาทีี่�อบรม และไดิ�รับควีามร่วีมมือจากครูในพื�นทีี่� 

ดัิงนั�นการดิำาเนินโครงการครั�งต่อไปควีรรักษาเครือข่ายควีามร่วีมมือเหล่านี�ไวี� และสัร�างเครือข่ายเพิ�มเติมเพื�อให�โครงการดิำาเนิน

ไปไดิ�อย่างมีประสิัที่ธิ์ภาพมากยิ�งขึ�น

 การปรับการเรียนิเปลี�ยนิการสอนิของค์รูวิิทยาศาสตร์ 

ค์ณิีตศาสตร์ เทค์โนิโลยี และสะเต็มศึกษาตามแนิวิทาง สสวิท.
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   พัฒนิาค์รูวิิทยาศาสตร์ ค์ณิีตศาสตร์ เทค์โนิโลยี

 ตามแนิวิทางสะเต็มศึกษา 
 

 ร�วมกับสำานัิกงานิค์ณะกรรมการการศ้กษาขั�นิพ่�นิฐานิ  

(สพฐ.) สำานัิกงานิค์ณะกรรมการส�งเสรมิการศ้กษาเอกชนิ (สช.)  

สำานัิกงานิส�งเสริมการป็กค์รองท้องถิ�นิ (สถ.) สำานัิกการศ้กษา 

กรุงเทพมหานิค์ร (กทม.) แลิะสำานัิกงานิส�งเสริมการศ้กษา 

นิอกระบบแลิะการศ้กษาตามอัธิยาศัย (กศนิ.) จัด็ป็ระชุมกับ 

หนิ�วยงานิที�เกี�ยวข้องการอบรมด้็วยระบบทางไกลิสำาหรับพี�เลีิ�ยง 

ศ่นิย์อบรมแลิะค์ร่ผู้่้สอนิ ป็ระชุมค์ณะทำางานิแต�ลิะฝึ�ายของ

โค์รงการ จัด็ทำาระบบลิงทะเบียนิแลิะป็ระชาสัมพันิธ์ิโค์รงการ 

แลิะป็ระชุมชี�แจงการอบรมทางไกลิ โด็ยมีศ้กษานิิเทศก์ แลิะค์ร่

พี�เลีิ�ยง เข้าร�วมการป็ระชุมชี�แจง 1,317 ค์นิ การจัด็ทำาเอกสาร

ป็ระกอบการอบรม 6 เลิ�ม อบรมด้็วยระบบทางไกลิให้กับค์ร่ 

ในิสังกัด็ สพฐ. สช. สถ. แลิะ กทม. ระดั็บป็ฐมวัยถ้งมัธิยมศ้กษา 

ป็ระกอบด้็วย อบรมค์ร่พี�เลีิ�ยงด้็วยระบบทางไกลิ มีผู้่้เข้ารับการ

อบรม 5,139 ค์นิ ผู้�านิการอบรม 3,693 ค์นิ ในิ 5 หลัิกส่ตร 

อบรมค์ร่ผู้่้สอนิด้็วยร่ป็แบบออนิไลิน์ิ 6 หลัิกส่ตร มีผู้่้เข้ารับ 

การอบรม 62,104 ผู้�านิการอบรม 36,031 ค์นิ แลิะติด็ตามผู้ลิ 

ร�วมเค์รอ่ข�าย 4 สังกัด็ แลิะสรุป็รายงานิโค์รงการ จากการเก็บ

ข้อม่ลิเชิงคุ์ณภ์าพด้็วยการลิงพ่�นิที�สังเกตแลิะสัมภ์าษณ์กลุิ�ม 

กับค์ร่ที�เข้าร�วมหลัิกส่ตรอบรมออนิไลิน์ิ จำานิวนิ 160 ค์นิ (ระดั็บ 

ชั�นิลิะ 40 ค์นิ) จากโรงเรยีนิ 80 โรงเรยีนิ

 จากการติดิตามผู้ล พบว่ีา ครูไดิ�รับควีามรู�และทัี่กษะ

เพิ�มขึ�น โดิยมีทัี่ศึนคติดิ�านบวีกต่อหลักสูัตรอบรม ครูทีี่�จบไม่ตรง 

วิีชั้าเอกมองวี่าการอบรมที่ำาให�เข�าใจเนื�อหาในหนังสืัอเรียน 

สัสัวีที่. มากขึ�น แต่ต�องที่บที่วีนเนื�อหาที่ี�อบรมหลายรอบ 

ครูมีควีามเห็นต่อการนำาควีามรู�ไปใชั้�ในลักษณะทีี่�แตกต่างกัน  

โดิยโรงเรยีนทีี่�มีนักเรยีนอ่อนและปานกลางสัามารถึนำาไปใชั้�ไดิ� 

ทัี่นทีี่ บางโรงเรยีนต�องปรบัให�กจิกรรมที่�าที่ายมากขึ�นเนื�องจาก 

มีนักเรยีนเก่งมาก ครูส่ัวีนใหญ่เห็นดิ�วียกับการอบรมออนไลน์ 

ทีี่�สัามารถึศึึกษาไดิ�เองทีี่�บ�าน มากกว่ีาการอบรมที่างไกล  

(ออกอากาศึสัดิ) เพราะมีประโยชั้น์ในการเข�าถึึงองค์ควีามรู� 

ประหยัดิเวีลาและการเดิินที่าง สัามารถึเข�าอบรมเวีลาใดิก็ไดิ� 
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   การส่งเสริมและสนัิบสนุินิการจัด็การเรียนิการสอนิ

ด้็านิวิิทยาศาสตร์สิ�งแวิด็ล้อม

 สนัิบสนุินิให้นัิกเรียนิทำางานิวิจัยค้์นิค์ว้าร�วมกับค์ร่  

นัิกวิทยาศาสตร์ แลิะชุมชนิ เกี�ยวกับวิทยาศาสตร์โลิกทั�งระบบ  

(Earth System Science: ESS) โด็ยเก็บข้อม่ลิอย�างถ่กต้อง  

แม�นิยำา สมำ�าเสมอ ต�อเนิ่�อง แลิะค์รอบค์ลิมุพ่�นิที� เพ่�อให้สามารถ 

ระบุแนิวโน้ิมร่ป็แบบค์วามสัมพันิธ์ิของข้อม่ลิ เข้าใจแบบจำาลิอง 

แลิะทำานิายป็รากฏิการณธ์ิรรมชาตติ�าง ๆ  ที�เกิด็ข้�นิบนิโลิก นิำาไป็ส่� 

ค์วามเข้าใจปั็ญหาแลิะการแก้ปั็ญหาในิระดั็บท้องถิ�นิ ระดั็บป็ระเทศ  

ระดั็บภ่์มิภ์าค์ แลิะระดั็บโลิกอย�างแท้จริงแลิะยั�งย่นิ แลิะพัฒนิา 

ผู้่้เรียนิให้เข้าใจธิรรมชาติของวิทยาศาสตร์ แลิะใช้กระบวนิการ

ทางวิทยาศาสตร์แลิะจิตวิทยาศาสตร์ในิการส่บเสาะหาค์วามร้่ 

แลิะแก้ปั็ญหาผู้�านิการพัฒนิาหนัิงส่อเรยีนิ ค่์�ม่อค์ร่ แลิะส่�อการเรยีนิร้่  

การอบรมค์ร่แลิะนัิกเรียนิ การป็ระกวด็ผู้ลิงานิวิจัย รวมทั�ง 

กิจกรรมส�งเสรมิการเรยีนิร้่อ่�นิ ๆ  ผู้่้เข้าร�วมโค์รงการป็ระกอบด้็วย  

นัิกเรียนิ 5,802 ค์นิ ค์ร่แลิะบุค์ลิากรทางการศ้กษา 943 ค์นิ  

มีผู้ลิงานิวจัิยวิทยาศาสตรสิ์�งแวด็ลิอ้มตามแนิวทางสะเตม็ศ้กษา 

ที�บ่รณาการค์วามร้่วิทยาศาสตร์โลิกทั�งระบบ 180 ผู้ลิงานิ

 นิอกจากนัิ�นิ ได้็ร�วมม่อกับเค์ร่อข�ายมหาวิทยาลัิยแลิะ

หนิ�วยงานิที�เกี�ยวข้อง 19 หนิ�วยงานิ ขยายผู้ลิการเรียนิร้่ทาง 

ด้็านิวิทยาศาสตร์สิ�งแวด็ล้ิอม แลิะวิทยาศาสตร์โลิกทั�งระบบ 

ผู้ลการด็�าเนิินิงานิมหาวิิทยาลัยเค์ร่อข่าย 19 หนิ่วิยงานิ ปี 2563

ค์รู  
619619
ค์นิ

นัิกเรียนิ
3,8303,830

ค์นิ

179179
โรงเรียนิ

139139
งานิวิิจัย/
กิจกรรม
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 การส่งเสรมิการเรยีนิภ์าษาค์อมพิวิเตอร์ (Coding)

 

   ส่งเสรมิการเรยีนิภ์าษาค์อมพิวิเตอร์ (Coding) 

 การเขียนิโป็รแกรมค์อมพิวเตอร์ (Coding) หรอ่ โค้์ด็ดิ็�ง เป็็นิ

ส�วนิหน้ิ�งในิวิชาวิทยาการค์ำานิวณ (Computing Science) อย่�ในิ 

สาระการเรียนิร้่กลุิ�มวิทยาศาสตร์แลิะเทค์โนิโลิยี ตามหลัิกส่ตร

แกนิกลิางการศ้กษาขั�นิพ่�นิฐานิพุทธิศักราช 2551 (ฉบับ

ป็รับป็รุง พ.ศ. 2560) ซ้ึ่�งเป็็นิการสร้างพ่�นิฐานิทักษะด้็านิการคิ์ด็

วิเค์ราะห์ แก้ปั็ญหาอย�างเป็็นิขั�นิตอนิ สามารถจับป็ระเด็็นิที�เป็็นิ

สาระสำาคั์ญของปั็ญหาแลิะวางแผู้นิการแก้ปั็ญหาได้็ ซ้ึ่�งจำาเป็็นิ  

ต�อการด็ำาเนิินิชีวิตในิทุกอาชีพ ไม�ใช�เฉพาะผู้่้ที�จะเป็็นิโป็รแกรมเมอร์  

 ในิการด็ำาเนิินิงานิเพ่�อสนัิบสนุินินิโยบายเร�งด็�วนิของ

รัฐบาลิแลิะกระทรวงศ้กษาธิิการเพ่�อเร�งขับเค์ล่ิ�อนิการเรียนิ 

การสอนิวิชาวิทยาการค์ำานิวณ แลิะโค้์ด็ดิ็�งในิโรงเรียนิทุกระดั็บ

อย�างเป็็นิร่ป็ธิรรม สสวท. ได้็ด็ำาเนิินิการดั็งนีิ�

 • พัฒนิาหลัิกส่ตร ส่�อ แลิะกระบวนิการเรียนิร้่วิชา

เทค์โนิโลิยี (วิทยาการค์ำานิวณ) โด็ยได้็แนิวทางการพัฒนิา

หลัิกส่ตรวิทยาการค์ำานิวณ ระดั็บป็ระถมศ้กษา แลิะการวัด็

แลิะป็ระเมินิผู้ลิผู้่้เรียนิในิระดั็บป็ระถมศ้กษาแลิะมัธิยมศ้กษา

ด้็านิสมรรถนิะที�เกิด็ข้�นิหลัิงจากเรียนิวิชาวิทยาการค์ำานิวณ 

ได้็แก� การแก้ปั็ญหา การเขียนิโป็รแกรม การร้่สารสนิเทศ  

การร้่เทค์โนิโลิยีดิ็จทัิลิ แลิะค์วามฉลิาด็ร้่ดิ็จทัิลิ ป็ระกอบด้็วย ระดั็บ

ป็ระถมศ้กษาแบบสิ�งพิมพ์ 3 รายการ แบบดิ็จทัิลิ 3 รายการ แลิะ

ระดั็บมัธิยมศ้กษาแบบสิ�งพิมพ์ 9 รายการ แบบดิ็จทัิลิ  5 รายการ

 จากการประเมินผู้ลงานวิีจัยทีี่�ส่ังเข�าร่วีมการประกวีดิ 

GLOBE Student Research Competition 2020 GLOBE Student Research Competition 2020 และ 

การประกวีดิ Thailand Junior Water Prize 2020Thailand Junior Water Prize 2020 พบว่ีา ครู  

และบุคลากรที่างการศึึกษามีควีามรู�ควีามเข�าใจในหลักวิีธี์

ดิำาเนินการตรวีจวัีดิดิ�านสิั�งแวีดิล�อมทีี่�สัามารถึนำาไปใชั้�ใน

การสั่งเสัริมการเรียนรู�และงานวิีจัยวิีที่ยาศึาสัตร์สิั�งแวีดิล�อม 

นำาไปใชั้�ขยายผู้ลและถ่ึายที่อดิให�กับนักเรียนไดิ�เป็นอย่างดีิ  

นอกจากนี� เครือข่ายมหาวิีที่ยาลัยไดิ�สันับสันุนนักศึึกษา 

ให�ฝึึกประสับการณ์ และสัร�างควีามเข�มแข็งที่างดิ�านวีิชั้าการ

ในการตรวีจวัีดิข�อมูลดิ�านสิั�งแวีดิล�อมเพื�อนำาไปใชั้�เมื�อจบ 

การศึึกษา อีกทัี่�งมีโอกาสัแลกเปลี�ยนควีามรู� และประสับการณ์

ในการที่ำางานวิีจัย ซึึ่�งจะนำาองค์ควีามรู�ทีี่�ไดิ�ไปสู่ัการศึึกษา

ค�นควี�าวิีจัยในอนาคตเพื�อพัฒนางานวีจัิยให�สัามารถึใชั้�ไดิ�จรงิ

ในชุั้มชั้นของตนอย่างยั�งยืนต่อไป

 การติดิตามผู้ลการอบรมการเรียนรู�การเปลี�ยนแปลง 

ภูมิอากาศึของครูทีี่�เข�ารับการอบรม พบว่ีาครูสัามารถึนำาควีามรู�  

และกิจกรรมบางส่ัวีนไปบูรณาการร่วีมกับวิีชั้าหลัก เช่ั้น วิีชั้า 

วิีที่ยาศึาสัตร์พื�นฐาน วิีชั้าสัังคมศึาสัตร์ โดิยประยุกต์ใชั้�กิจกรรม 

บางส่ัวีนของหนังสืัอกิจกรรมการเรียนรู�การเปลี�ยนแปลง 

ภูมิอากาศึสัอดิแที่รกเพิ�มเติมการเรียนการสัอนในห�องเรียน 

 ผู้ลการจัดิประชุั้มเชิั้งปฏิิบัติการ GLOBE Train-the GLOBE Train-the 

-Trainer Workshop -Trainer Workshop พบว่ีาผูู้�เข�าร่วีมประชุั้มซึึ่�งเป็นคณาจารย์

จากมหาวิีที่ยาลัยทัี่�วีประเที่ศึจำานวีน 56 คน จาก 35 แห่ง สัามารถึ

นำาหลักวิีธี์ดิำาเนินการตรวีจวัีดิดิ�านสิั�งแวีดิล�อมไปประยุกต์ 

ใชั้�ในการจัดิการเรียนการสัอนในมหาวิีที่ยาลัย ถึึงแม�ว่ีา 

ผูู้�เข�าร่วีมประชุั้มบางท่ี่านไม่เคยผู่้านการอบรมตามแนวีที่าง 

GLOBEGLOBE และไม่ไดิ�อยู่ในสัังกัดิมหาวีิที่ยาลัยเครือข่ายทีี่�ไดิ�รับ 

งบประมาณในโครงการควีามร่วีมมือกับเครือข่ายมหาวิีที่ยาลัย 

และหนว่ียงานที่ี�เกี�ยวีข�อง ของ สัสัวีที่. แตไ่ดิ�แนวีการจดัิการเรยีน 

การสัอนที่างและเป็นวิีที่ยากรให�การอบรมครูไดิ�เป็นอย่างดีิ
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 • พัฒนิาหลัิกส่ตรการเรยีนิร้่ปั็ญญาป็ระดิ็ษฐ์ 4  หลัิกส่ตร 

มีผู้่้เข้ารับการอบรมหลัิกส่ตรที� 1  จำานิวนิ 5,835 ค์นิ  สามารถใช้ในิ

การอบรมบุค์ค์ลิทั�วไป็ หรอ่นิำาไป็ใช้สอนิในิโรงเรยีนิ ตั�งแต�ค์วามร้่ 

พ่�นิฐานิด้็านิ AI จนิถ้งสามารถสร้างแอป็พลิิเค์ชันิ AI ได้็

 • พัฒนิาค์ร่ผู้่้นิำาวิทยาการค์ำานิวณหลิกัส่ตร Coding for  

Teacher (C4T) 2 หลิักส่ตร สำาหรับค์ร่ระดั็บป็ระถมศ้กษา  

การเขียนิโป็รแกรม Scratch แบบออนิไลิน์ิ

การเขียนิโป็รแกรมภ์าษา Python แบบออนิไลิน์ิ 

การออกแบบกิจกรรมการเรียนิร้่แบบ Unplugged  
ระดั็บป็ระถมศ้กษา แบบออนิไลิน์ิ

การออกแบบกิจกรรมการเรียนิร้่แบบ Unplugged 
 ระดั็บมัธิยมศ้กษา แบบออนิไลิน์ิ

กลิ�องสมองกลิสร้างสรรค์์ แลิะการเขียนิโป็รแกรม  
MicroPython แบบออนิไลิน์ิ

กลิ�องสมองกลิสร้างสรรค์์ แลิะการเขียนิโป็รแกรม KB-IDE 
แบบออนิไลิน์ิ

วิทยาการข้อม่ลิ (Data Science)

ค์ร่มีค์วามเข้าใจในิการเขียนิโป็รแกรม Scratch แลิะได็แ้นิวทาง
ในิการป็ระยุกต์ใช้โป็รแกรม Scratch เพ่�อทำา Project ต�าง ๆ

ค์ร่มีค์วามร้่ ค์วามเข้าใจ สามารถนิำาไป็ป็ระยุกต์ใช้ในิการจัด็
กิจกรรมการเรียนิร้่ในิชั�นิเรียนิอย�างมีป็ระสิทธิิภ์าพ

ส่�อในิหัวข้อการแก้ปั็ญหา อัลิกอริท้ม การเขียนิโป็รแกรม  
การตรวจสอบแลิะแก้ไขโป็รแกรม เพ่�อนิำาไป็ใช้ในิการจัด็ 
การเรียนิร่้วิทยาการค์ำานิวณในิระด็ับชั�นิป็ระถมศ้กษา 
การป็ระเมินิแลิะได้็ข้อค์วรป็รับป็รุงเพ่�อนิำามาใช้ในิการพัฒนิาส่�อ 
ต�อไป็ รวมถ้งแนิวคิ์ด็ในิการออกแบบกิจกรรม unplugged 
ที�เหมาะสมกับการเรียนิร้่ของนัิกเรียนิ

ส่�อใหม�ที�ใช้ในิการสอนิวิทยาการค์ำานิวณในิร่ป็แบบเกม สำาหรับ 
ให้ค์ร่ได้็ทด็ลิองใช้ แลิะการอบรมเปิ็ด็โอกาสให้ค์ร่ได็้นิำาเสนิอ 
ร่ป็แบบของเกมที�ใช้ในิการสอนิในิห้องเรียนิเพ่�อให้ผู้่้เรยีนิเกิด็
ค์วามสนุิกสนิานิแลิะได้็รับค์วามร้่ไป็พร้อมกันิ

หลัิกส่ตรที�ส�งเสริมการเขียนิโป็รแกรมภ์าษาไพทอนิกับบอร์ด็ 
ไมโค์รค์อนิโทรลิเลิอร์ ซ้ึ่�งเป็็นิทางเล่ิอกให้กับโรงเรียนิที�มี 
ค์วามพร้อมนิำาไป็พัฒนิานิักเรียนิให้สามารถป็ระยุกต์ใช้
สำาหรับทำาโค์รงงานิหร่อสร้างสรรค์์นิวัตกรรมที�เป็็นิป็ระโยชน์ิ 
โด็ยมีผู้่้เข้ารับการอบรม 4 รุ�นิ

หลัิกส่ตรที�เช่�อมต�อกับบอร์ด็ไมโค์รค์อนิโทรลิเลิอร์ ซ้ึ่�งเป็็นิ 
ทางเล่ิอกให้กับโรงเรียนิที�มีค์วามพร้อมด้็านิอุป็กรณ์ แลิะ
นัิกเรียนิจะสามารถนิำาไป็ป็ระยุกต์ใช้สำาหรับทำาโค์รงงานิ  
เปิ็ด็โอกาสให้มีการสร้างสรรค์์นิวัตกรรม

หลัิกส่ตรสำาหรับเพิ�มพ่นิค์วามร้่ให้กับค์ร่ แลิะผู้่้ที�สนิใจด้็านิ
วิทยาการข้อม่ลิ ซ้ึ่�งเป็็นิศาสตร์ใหม� ในิยุค์ของข้อม่ลิข�าวสาร 
ที�มีการนิำาข้อม่ลิมาใช้ให้เป็็นิป็ระโยชน์ิ

 หลักสูตร  ผู้ลที�ได้็

มผ่ีู้ผู้้�านิการอบรม 92,558 ค์นิ แลิะระด็บัมธัิยมศก้ษา 2 หลิกัส่ตร 

มีผู่้้ผู้�านิการอบรม 53,266 ค์นิ ซ้ึ่�งทุกหลัิกส่ตรผู้�านิการรับรอง 

จากสำานัิกงานิค์ณะกรรมการข้าราชการค์ร่แลิะบุค์ลิากร 

ทางการศ้กษา (ก.ค์.ศ.) แล้ิว

 • พัฒนิาค์ร่ด้็านิ Coding ขั�นิส่ง (C4T Plus) 7 หลัิกส่ตร 

มีผู้่้ผู้�านิการอบรม 4,146 ค์นิ ดั็งนีิ�
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 • จัด็นิิทรรศการ “ร�วมม่อร�วมใจใช้โค้์ด็ดิ็�ง ส้่โค์วิด็-19” 

โด็ยมีพลิเอกป็ระยุทธ์ิ จันิทร์โอชา นิายกรัฐมนิตร ี เป็็นิป็ระธิานิ

เพ่�อกระตุ้นิสังค์มให้ใช้หลัิกการเรยีนิร้่โค้์ด็ดิ็�ง (Coding) ในิการทำา 

ค์วามเข้าใจกับมาตรการของภ์าค์รัฐ แลิะวิเค์ราะห์สถานิการณ์

รอบตัวอย�างมีวิจารณญาณ เป็็นิขั�นิเป็็นิตอนิอย�างมีเหตุมีผู้ลิ  

ณ ทำาเนีิยบรัฐบาลิ

 จากการประเมินผู้ลหลักสูัตรอบรมวิีที่ยาการคำานวีณ

สัำาหรับครู ดิ�านควีามรู� ทัี่ศึนคติ ทัี่กษะ และควีามพึงพอใจ 

ในภาพรวีมระหว่ีางช่ั้วีงก่อนและหลังเข�าอบรม พบว่ีา คะแนน

ช่ั้วีงหลังสูังกว่ีาคะแนนช่ั้วีงก่อนเข�าอบรมอย่างมีนัยสัำาคัญ 

ทีี่�ระดัิบ 0.01 ทุี่กดิ�านในทุี่กช่ั้วีงชัั้�น และจากการเก็บข�อมูล

เชิั้งคุณภาพดิ�วียการลงพื�นทีี่�สัังเกตและสััมภาษณ์กลุ่มกับครู 

ทีี่�เข�าร่วีมหลักสูัตรอบรมออนไลน์ จำานวีน 42 คน จากโรงเรียน 

12 โรงเรียน สัรุปไดิ�ว่ีา ครูส่ัวีนใหญ่เห็นว่ีาการอบรมในรูปแบบ

ออนไลน์มีประโยชั้น์ในการเข�าถึึงองค์ควีามรู� ประหยัดิเวีลาและ

การเดิินที่าง สัามารถึเข�าอบรมเวีลาใดิก็ไดิ� แต่อาจเพิ�มการอบรม 

ถึึงสัถึานที่ี� (Onsite) ควีบคู่ไปดิ�วีย ตลอดิจนควีรเปดิิให�รับชั้มคลปิ 

วิีดีิโอการสัอนย�อนหลังไดิ�บนช่ั้องที่างออนไลน์ (Platform Online) 

และมีชั้อ่งที่างการเข�าถึึงเครื�องมือหรอือุปกรณ์ที่ี�ใชั้�ในการเรยีนรู�  

เช่ั้น ใบงาน บัตรคำา เอกสัารและสืั�ออื�น ๆ  รวีมถึึงอาจมกีารจัดิค่าย 

ในแต่ละเขตพื�นทีี่�การศึึกษา และจัดิให�มีการอบรมพัฒนาที่ักษะ 

-เรียนรู�ที่ักษะใหม่ (Reskill-Upskill) เป็นระยะ ที่ั�งนี� ครูจาก 

แต่ละโรงเรียนมีควีามเห็นต่อการนำาควีามรู�ไปใชั้�ในลักษณะ 

ทีี่�แตกต่างกัน ตั�งแต่สัามารถึนำาไปใชั้�ไดิ�ทัี่นทีี่ สัามารถึปรับใชั้�ไดิ� 

หรืออยู่ระหว่ีางเตรียมการนำาไปใชั้�ในการเรียนการสัอน 
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   พัฒนิาผูู้้บรหิาร วิิทยากรหลัก (Core Trainer) และชุด็

การเรียนิรู้หุ่นิยนิต์ (Robotics) เพ่�อพัฒนิาการเรียนิรู้วิิทยาการ

ค์�านิวิณี 
 

 • พัฒนิาหลัิกส่ตรหุ�นิยนิต์สำาหรับจัด็การเรยีนิร้่ที�ส�งเสรมิ

การเรยีนิร้่สาระเทค์โนิโลิยี กิจกรรมภ์ายในิหลัิกส่ตร ป็ระกอบด้็วย 

ระดั็บป็ระถมศ้กษา 4 ชั�วโมง ระดั็บมัธิยมศ้กษา 22 ชั�วโมง

 • อบรมเพิ�มพ่นิศักยภ์าพการจัด็การเรียนิร่้วิทยาการ

ค์ำานิวณสำาหรับวิทยากรแกนินิำา Coding Core Trainer (CCT)  

มีค์ร่เข้าอบรม 92 ค์นิ ผู้�านิการป็ระเมินิเพ่�อเป็็นิวิทยากรแกนินิำา 

ระดั็บป็ระถมศ้กษา 41 ค์นิ แลิะระดั็บมัธิยมศ้กษา 18 ค์นิ

 • อบรมหลัิกส่ตรผู้่้บริหารสถานิศ้กษาเพ่�อเป็็นิผู้่้นิำาด้็านิ 

การขับเค์ล่ิ�อนิวิทยาการค์ำานิวณ ผู้�านิทางระบบ Teacher  

Professional Development System (TeacherPD) บนิเว็บไซึ่ต์  

https://teacherpd.ipst.ac.th มีผู้่้สมัค์รเข้าอบรม 1,704 ค์นิ 

ผู้�านิเกณฑ์์ค์ะแนินิรวมร้อยลิะ 75 ข้�นิไป็ 1,266 ค์นิ

 • ติด็ตามแลิะป็ระเมนิิผู้ลิการอบรมเชงิป็ฏิิบัติการการจดั็ 

การเรียนิร้่วิชาวิทยาการค์ำานิวณแลิะโค้์ด็ดิ็�งในิโรงเรียนิ ร�วมกับ

มหาวิทยาลัิยเกษตรศาสตร์

 การยกระดั็บคุ์ณีภ์าพโรงเรยีนิด้็านิวิิทยาศาสตร์ ค์ณิีตศาสตร์  

และเทค์โนิโลยี (โรงเรยีนิคุ์ณีภ์าพ SMT ตามมาตรฐานิ สสวิท.)

 ส�งเสริมให้ทุกอำาเภ์อมีโรงเรียนิคุ์ณภ์าพวิทยาศาสตร์ 

ค์ณิตศาสตร์ แลิะเทค์โนิโลิยีที�ได้็มาตรฐานิสากลิ ให้นัิกเรียนิ 

มีทางเล่ิอกที�จะเข้าศ้กษาในิโรงเรียนิดี็ใกล้ิบ้านิแลิะสร้างค์วาม

เสมอภ์าค์ทางการศ้กษา โด็ยมีโรงเรียนิระด็ับป็ระถมศ้กษา 

แลิะระด็ับมัธิยมศ้กษา เข้าร�วมโค์รงการโรงเรียนิค์ุณภ์าพ 

วิทยาศาสตร์ ค์ณิตศาสตร์ แลิะเทค์โนิโลิยี ตามมาตรฐานิของ 

สสวท. 1,515 โรงเรียนิ แลิะได้็ด็ำาเนิินิงานิ ดั็งนีิ�

   อบรมผูู้้บริหารสถัานิศึกษา เพ่�อเป็นิผูู้้นิ�าด้็านิการจัด็

การเรียนิรู้วิิทยาศาสตร์ ค์ณิีตศาสตร์และเทค์โนิโลยี 

 พัฒนิาหลัิกส่ตรการอบรมซ้ึ่�งภ์ายหลัิงได้็ป็รับเป็ลีิ�ยนิ 

เป็็นิร่ป็แบบออนิไลิน์ิ พัฒนิาวิทยากรแกนินิำา แลิะจัด็อบรม 

ในิร่ป็แบบออนิไลินิผ์ู้�านิ Teacher Professional Development 

System (TeacherPD) เว็บไซึ่ต์ http://teacherpd.ipst.ac.th 

แลิะแอป็พลิิเค์ชันิ Zoom Cloud Meeting แบ�งออกเป็็นิ 2 รุ�นิ ค่์อ 

รุ�นิที� 1 มีผู่้้เข้ารับการอบรม 970 ค์นิ ผู้�านิการอบรม 739 ค์นิ 

แลิะรุ�นิที� 2 มีผู่้้เข้ารับการอบรม 286 ค์นิ ผู้�านิการอบรม 96 ค์นิ  

หลิังจากการผู้�านิการอบรมระยะที� 1 ผู่้้รับการอบรมนิำาค์วามร่ ้

ไป็ป็ฏิิบัตจิรงิในิโรงเรยีนิระหว�างเด่็อนิกรกฎาค์ม - สิงหาค์ม 2563  

(รุ�นิที� 1) แลิะระหว�างเด่็อนิกันิยายนิ - ตุลิาค์ม 2563 (รุ�นิที� 2)  

แลิะช�วงท้ายของหลัิกส่ตรเป็็นิการนิำาเสนิอผู้ลิงานิในิการป็ระชุม

วิชาการ (Symposium) ผู้�านิการป็ระชุมทางไกลิในิเด่็อนิตุลิาค์ม 

แลิะเด่็อนิธัินิวาค์ม 2563
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   พัฒนิาศักยภ์าพการจัด็การเรียนิรู้ค์รูวิิทยาศาสตร์ 

ค์ณิีตศาสตร์และเทค์โนิโลยี ให้แก่ค์รูโรงเรียนิคุ์ณีภ์าพ SMT 

ประกอบด็้วิย
 

 • อบรมเชงิป็ฏิิบัติการการจดั็การเรยีนิร้่วชิาวิทยาศาสตร์

โลิกแลิะอวกาศ ระดั็บมัธิยมศ้กษาตอนิป็ลิาย ค์ร่ผู้�านิการอบรม  

59 ค์นิ อบรมเชิงป็ฏิิบัติการด็้านิวัด็ผู้ลิป็ระเมินิผู้ลิวิชา

วิทยาศาสตร์ ระดั็บมัธิยมศ้กษาตอนิต้นิ ค์ร่ผู้�านิการอบรม 

รุ�นิที� 1 จำานิวนิ 64 ค์นิ แลิะค์ร่ผู้�านิการอบรมรุ�นิที� 2 จำานิวนิ 66 ค์นิ  

อบรมการจัด็การเรยีนิการสอนิเพ่�อพัฒนิาการคิ์ด็แลิะแก้ปั็ญหา 

ระดั็บป็ระถมศ้กษาแลิะมัธิยมศ้กษา ค์ร่ผู้�านิการอบรม 221 ค์นิ  

อบรมการพัฒนิาการเรียนิร้่วิทยาการค์ำานิวณสำาหรับค์ร่  

(Coding for Teacher: C4T) ค์ร่ในิโรงเรียนิคุ์ณภ์าพ SMT ผู้�านิ

การอบรม 18,822 ค์นิ จากผู้่้เข้ารับการอบรม 25,408 ค์นิ

อบรมผูู้�บริหารสัถึานศึึกษา เพื�อเป็นผูู้�นำาดิ�านการจัดิการเรียนรู�

วิีที่ยาศึาสัตร์ คณิตศึาสัตร์และเที่คโนโลยี

 จากการประเมินควีามคิดิเห็นของผูู้�บรหิารสัถึานศึึกษา 

พบว่ีา การอบรมเป็นประโยชั้น์อย่างมากต่อการนำาไปพัฒนา

โรงเรยีน ที่ำาให�ไดิ�รับควีามรู�ใหม่ และการใชั้�เที่คโนโลยี ดิ�าน ICT 

ในการพัฒนาควีามรู�อย่างดีิยิ�งขึ�น ไดิ�รับควีามรู�เพิ�มเติมและ

ประสับการณ์ใหม่จากหลักสูัตร เนื�อหา ควีามรู� กิจกรรมการ

อบรมในหลักสูัตรน่าสันใจ มีประโยชั้น์ สััมพันธ์์กับการนำาไป

ใชั้�ไดิ�ทุี่กดิ�านโดิยเฉพาะในการขับเคลื�อนโรงเรียนคุณภาพ SMT 

สัามารถึสัะที่�อนถึึงรูปแบบการจัดิการเรียนรู�ที่ี�สัถึานศึึกษา

สัามารถึนำาไปปรับใชั้�ในการจัดิการของสัถึานศึึกษาไดิ�เป็น 

อย่างดีิ ซึึ่�งผูู้�บรหิารสัามารถึนำาควีามรู�ทีี่�ไดิ�รับในการอบรมครั�งนี� 

ไปใชั้�ประโยชั้น์ไดิ�ในการบรหิารโรงเรยีน SMT ให�มีคุณภาพต่อไป

เป้าหมายในิการพัฒนิาโรงเรียนิคุ์ณีภ์าพ ปี 2563
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 • ป็ระชุมผู้่้เชี�ยวชาญแลิะนิิเทศติด็ตามการจัด็การเรียนิร้่ 

วิทยาศาสตร์ ค์ณิตศาสตร์ แลิะเทค์โนิโลิยี รวมทั�งวิจัยแลิะ

ป็ระเมินิผู้ลิการด็ำาเนิินิงานิโค์รงการร�วมกับค์ณะศ้กษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัิยเกษตรศาสตร์ โด็ยได็้ป็ระชุมร�วมกันิตลิอด็

ปี็งบป็ระมาณ 23 ค์รั�ง เพ่�อหารอ่แนิวทางการด็ำาเนิินิงานิติด็ตาม

ป็ระเมินิผู้ลิโค์รงการ แลิะพัฒนิาเค์ร่�องม่อติด็ตามป็ระเมินิผู้ลิ 

16 ชิ�นิ นิอกจากนัิ�นิยังวิจัยการพัฒนิาโรงเรียนิคุ์ณภ์าพ ร�วมกับ

ค์ณะศ้กษาศาสตร์ มหาวิทยาลัิยเกษตรศาสตร์  โด็ยสร้างระบบ 

พี�เลีิ�ยง (Coaching & Mentoring) แลิะชุมชนิการเรยีนิร้่เชิงวิชาชีพ  

(Professional Learning Community : PLC) ได้็มีการป็ระชุมเก็บ

ข้อม่ลิเพ่�อการพัฒนิาโรงเรียนิค์ุณภ์าพ โด็ยมีผู่้้บริหารสถานิ

ศ้กษาแลิะค์ร่เข้าร�วมป็ระชุมเพ่�อให้ข้อม่ลิ 10 โรงเรียนิ ซ้ึ่�งจะ 

ด็ำาเนิินิงานิอย�างต�อเน่ิ�องแลิะสิ�นิสุด็งานิวิจัยในิปี็ 2564

 นิอกจากนัิ�นิ สสวท. ยังนิำาร�องพัฒนิาโรงเรียนิต้นิแบบในิ

เค์รอ่ข�ายโรงเรยีนิคุ์ณภ์าพฯ  ในิจังหวัด็ป็ระจวบคี์รขัีนิธ์ิ 23 โรงเรยีนิ 

จังหวัด็พระนิค์รศรีอยุธิยา 17 โรงเรียนิ แลิะจังหวัด็หนิองค์าย 

35 โรงเรียนิ รวมทั�งโรงเรียนิด็าราค์าม แลิะโรงเรียนิป็ทุมค์งค์า

ในิกรุงเทพมหานิค์ร 2 โรงเรียนิ 

 พัฒนิาโรงเรียนิคุ์ณีภ์าพ SMT จังหวัิด็ประจวิบคี์รีขันิธ์ิ  

พัฒนิาผู่้้บริหารสถานิศ้กษา ค์ร่ในิโรงเรียนิในิการอบรม แลิะ 

การป็ระชุมป็ฏิิบัติการ ที�จัด็โด็ย สสวท. มหาวิทยาลัิยราชภั์ฏิ 

ในิท้องถิ�นิ แลิะสถาบันิอุด็มศ้กษาอ่�นิ ๆ 275 ค์นิ ติด็ตามผู้ลิ 

การพัฒนิาโรงเรียนิโด็ยทีมผู้่้เชี�ยวชาญจังหวัด็ป็ระจวบค์ีรีขันิธ์ิ 

เข้าสังเกตการสอนิแลิะแนิะนิำาการจัด็กิจกรรมการเรียนิร้่ในิ 

ชั�นิเรียนิ ป็ระเด็็นิการสังเกตตามมาตรฐานิแลิะตัวชี�วัด็สำาหรับ 

โรงเรียนิคุ์ณภ์าพ เพ่�อให้หนิ�วยงานิแลิะผู้่้เกี�ยวข้องนิำาไป็ใช้ 

เป็็นิกรอบแนิวทางการพัฒนิา แลิะเป็็นิเค์ร่�องม่อในิการติด็ตาม 

ป็ระกอบด็้วย มาตรฐานิด้็านิคุ์ณภ์าพนัิกเรียนิ มาตรฐานิด้็านิ

คุ์ณภ์าพค์ร่ แลิะมาตรฐานิด้็านิการบริหารจัด็การโรงเรียนิ

 ดิ�านคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐาน สัสัวีที่. นักเรียน 

สั่วีนใหญ่มีการคิดิสัร�างสัรรค์ การคิดิอย่างมีวีิจารณญาณ  

สัามารถึประยุกต์ใชั้�ควีามรู�ที่างวิีที่ยาศึาสัตร์ คณิตศึาสัตร์

และเที่คโนโลยีในการแก�ปัญหา นักเรียนบางส่ัวีนไดิ�รับรางวัีล

ประเภที่นวัีตกรรม สิั�งประดิิษฐ์ หรือโครงงานวิีที่ยาศึาสัตร์ 

คณิตศึาสัตร์และเที่คโนโลยี ระดัิบจังหวัีดิหรอืเขตพื�นทีี่�การศึึกษา  

นักเรียนมัธ์ยมศึึกษาส่ัวีนใหญ่มีสัมรรถึนะสัำาคัญดิ�านการใชั้�

เที่คโนโลยีเพื�อการเรยีนรู�และการสืั�อสัาร ส่ัวีนระดัิบประถึมศึึกษา  

นักเรียนบางสั่วีนมีสัมรรถึนะสัำาคัญดิ�านการใชั้�เที่คโนโลยี 

เพื�อการเรยีนรู�และการสืั�อสัาร นักเรยีนบางส่ัวีนมีควีามสัามารถึ 

สืับเสัาะ หาควีามรู�ที่างวิีที่ยาศึาสัตร์ สัำารวีจ และสัร�างข�อควีาม 

คาดิการณ์ที่างคณิตศึาสัตร์ และแก�ปัญหา หรอืพัฒนางานอย่างมี 

ควีามคิดิสัร�างสัรรค์ มีเจตคติทีี่�ดีิต่อการเรียนรู�วิีที่ยาศึาสัตร์

คณิตศึาสัตร์ และเที่คโนโลยี อยู่ในระดัิบดีิ  

 ดิ�านคุณภาพครู ครูส่ัวีนใหญ่มีควีามสัามารถึในการ 

ออกแบบการเรียนรู� จัดิการเรียนรู� เลือกใชั้� หรือพัฒนาสืั�อ

เที่คโนโลยีสัารสันเที่ศึสืั�อการเรียนรู�และแหล่งเรียนรู�ทีี่�ส่ังเสัริม

ทัี่กษะการเรียนรู�ที่างวิีที่ยาศึาสัตร์คณิตศึาสัตร์ และเที่คโนโลยี

ซึึ่�งเหมาะสัมกบัศัึกยภาพนกัเรยีน  ครใูชั้�วิีธี์การและเครื�องมือวัีดิ

และประเมินผู้ลการเรียนทีี่�หลากหลายอย่างเหมาะสัม มีการ

พัฒนาตนเองในดิ�านต่าง ๆ 

 ดิ�านการบรหิารจัดิการโรงเรยีน โรงเรยีนบางแห่งมีแผู้น 

พัฒนาคุณภาพสัถึานศึึกษาที่ี�ส่ังเสัริมทัี่กษะการเรียนรู�ที่าง

วิีที่ยาศึาสัตร์ คณิตศึาสัตร์ และเที่คโนโลยี ผูู้�บริหารส่ัวีนใหญ่

มีการสืั�อสัารและกำาหนดิผูู้�รับผิู้ดิชั้อบในเครือข่ายรวีมพัฒนา

โรงเรยีน เพื�อนำาแผู้นพัฒนาคุณภาพสัถึานศึึกษาไปสู่ัการปฏิิบัติ  

และมีการกำากับติดิตามอย่างต่อเนื�อง บริหารการจัดิการโครงการ 

ตามแผู้นพัฒนาคุณภาพสัถึานศึึกษาให�เกิดิการส่ังเสัริมทัี่กษะ

การเรียนรู�ที่างวีิที่ยาศึาสัตร์ คณิตศึาสัตร์ และเที่คโนโลยี 

อย่างชัั้ดิเจน ใชั้�ระบบและกลไก PLC เพื�อส่ังเสัรมิทัี่กษะการเรยีนรู� 

ที่างวิีที่ยาศึาสัตร์ คณิตศึาสัตร์ และเที่คโนโลยี ไปสู่ัการปฏิิบัติ และ

มีการประเมินและปรับปรุงกระบวีนการ และมีสัื�อ/ที่รัพยากร 

สันับสันุนการเรียนรู�

ผู้ลการประเมินภาพรวีมของคุณภาพนักเรียน คุณภาพครู  

และการบริหารจัดิการโรงเรียน
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 พัฒนิาโรงเรยีนิคุ์ณีภ์าพ SMT จังหวัิด็หนิองค์าย หนุินิเสรมิ 

การจัด็การเรยีนิร้่วิทยาศาสตร์ ค์ณิตศาสตร์ แลิะเทค์โนิโลิยี ให้แก� 

ค์ร่แลิะบุค์ลิากรทางการศ้กษาจากโรงเรียนิมัธิยมศ้กษาแลิะ 

โรงเรียนิป็ระถมศ้กษา ในิจังหวัด็หนิองค์ายที�ร�วมโค์รงการ 

โรงเรียนิคุ์ณภ์าพ 884 ค์นิ ค์วามคิ์ด็เห็นิจากค์ร่ที�เข้ารับ 

การอบรม พบว�า เน่ิ�อหาการอบรมสามารถนิำาไป็ป็ระยุกต์ใช้ 

ในิการป็ฏิิบัติงานิได้็ เน่ิ�อหามีค์วามนิ�าสนิใจ แลิะการกำาหนิด็เวลิา 

ในิการอบรมในิแต�ลิะเน่ิ�อหามีค์วามเหมาะสม วิทยากรเปิ็ด็โอกาส 

ให้มีการซัึ่กถามอย�างเหมาะสม สามารถตอบค์ำาถามได้็อย�าง 

ชัด็เจนิแลิะเข้าใจง�าย สามารถอธิิบายเน่ิ�อหาได้็อย�างชัด็เจนิ

แลิะเข้าใจง�าย เทค์นิิค์การนิำาเสนิอของวิทยากรมีค์วามนิ�าสนิใจ  

แลิะมีการอธิิบายลิำาดั็บเน่ิ�อหาที�เหมาะสมก�อนิการเข้ารับ 

การอบรม ผู้่้เข้ารับการอบรมมีค์วามร้่ค์วามเข้าใจก�อนิการเข้า 

อบรมอย่�ในิระด็ับป็านิกลิาง แลิะหลิังการอบรมมีค์วามร้่ 

ค์วามเข้าใจเร่�องที�เข้ารับการอบรมอย่�ในิระดั็บมาก

 จากการนิเที่ศึติดิตามผู้ลในโรงเรียน ไดิ�พบควีามตั�งใจ

ของครูในการจัดิกิจกรรมการเรยีนการสัอนแก่นักเรยีน เช่ั้น ครู

บางส่ัวีนจัดิการเรียนการสัอนทีี่�มีการวีางแผู้นลำาดัิบขั�นตอน   

ใชั้�คำาถึามไดิ�ดิ ีและปลูกฝัึงเจตคติที่างวิีที่ยาศึาสัตร์ มคีวีามรู�และ 

เที่คนิคในการสัอนกิจกรรมเป็นอย่างยิ�ง สืั�อทีี่�ใชั้�น่าสันใจ ครูจบ 

ไม่ตรงวิีชั้าเอกแต่สัามารถึจัดิการเรยีนการสัอนไดิ�อย่างราบรื�น  

ถูึกต�อง น่าชืั้�นชั้ม  แม�ว่ีาจะสัอนเป็นกลุ่มใหญ่ แต่กิจกรรมดึิงดูิดิให�

นักเรยีนร่วีมกิจกรรมอยา่งสันุกสันาน เนื�องจากครสูัามารถึใชั้�สืั�อ 

ทีี่� เหมาะสัมและมีประสิัที่ธิ์ภาพ อีกทัี่�งยังเพิ�มควีามยาก 

เพื�อที่�าที่ายการคิดิของนักเรียน 

 ข�อจำากัดิทีี่�พบ เช่ั้น แม�ว่ีาครูจะใชั้�คำาถึามตลอดิการสัอน  

แต่ควีรเพิ�มคำาถึามเพื�อตรวีจสัอบควีามเข�าใจ หรอืการนำาไปใชั้�

มากขึ�น ยังมีนักเรียนที่ี�ไม่มั�นใจในการตอบ และที่ำาแบบฝึึกหัดิ 

นักเรยีนบางคนที่ี�ยังต�องการควีามชั้ว่ียเหลอืเป็นพิเศึษ แม�วีา่ครู

จะดิำาเนินกิจกรรมเป็นขั�นตอน แต่นักเรยีนบางส่ัวีนยังไม่เข�าใจว่ีา 

สิั�งทีี่�ให�ที่ำานั�น ที่ำาเพื�ออะไร หรือเหตุใดิจึงต�องที่ำาเช่ั้นนั�น ดัิงนั�น

จึงควีรเพิ�มเติมขั�นตอนการอภิปรายเพื�อที่ำาควีามเข�าใจและ

สัรุปแนวีคิดิทีี่�ไดิ�จากการที่ดิลอง นักเรียนบางสั่วีนไม่สัามารถึ 

ตั�งสัมมติฐาน แต่ครูสัามารถึช่ั้วียให�นักเรียนตั�งสัมมติฐาน 

ไดิ�ง่ายขึ�น เช่ั้น ให�นักเรยีนสัังเกตและบอกควีามเหมือนและต่าง

ของกรวีดิและที่ราย เป็นต�น ซึึ่�งคณะผูู้�ติดิตามผู้ลไดิ�ให�ข�อเสันอแนะ 

เพิ�มเติมอย่างเอาใจใสั ่เพื�อให�ครูนำาไปพฒันาปรับปรุงการเรยีน

การสัอนในแต่ละชัั้�นเรียนให�ดีิยิ�งขึ�น
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 พัฒนิาโรงเรยีนิคุ์ณีภ์าพ SMT จังหวัิด็พระนิค์รศรอียุธิยา 

พัฒนิาค์ร่แลิะบุค์ลิากรทางการศ้กษา ด้็านิการจัด็การเรียนิร้่ 

วิทยาศาสตร์ ค์ณิตศาสตร์ แลิะเทค์โนิโลิยี 166 ค์นิ จากการอบรม 

เชิงป็ฏิิบัติการการทำาโค์รงงานิวิทยาศาสตร์สิ�งแวด็ล้ิอมโด็ยใช้

หลัิกวิธีิการตรวจวัด็ของ GLOBE การอบรมกิจกรรมการเรียนิร้่ 

การเป็ลีิ�ยนิแป็ลิงภ่์มิอากาศ การอบรมเชิงป็ฏิิบัติการจัด็การเรยีนิร้่ 

วิทยาการค์ำานิวณโด็ยไม�ใช้ค์อมพิวเตอร์ การอบรมเชิงป็ฏิิบัติการ 

เพิ�มพ่นิศักยภ์าพการสอนิค์ณิตศาสตร์เพ่�อการจัด็การเรียนิ 

การสอนิในิศตวรรษ ที� 21 สำาหรับค์ร่ป็ระถมศ้กษาตอนิต้นิแลิะ

ค์ร่ป็ระถมศ้กษาตอนิป็ลิาย การอบรมเชิงป็ฏิิบัติการหลิักส่ตร

เพิ�มพ่นิเพ่�อการจัด็การเรียนิการสอนิ การอบรมเชิงป็ฏิิบัติการ

หลัิกส่ตรกลิางของ สสวท. นิอกจากนัิ�นิยังได้็ติด็ตามผู้ลิการ 

จัด็การเรียนิการสอนิในิโรงเรียนิ

 สัถึานการณ์การแพร่การระบาดิของโรคติดิเชืั้�อไวีรัสั

โคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ำาให�ต�องเปลี�ยนแปลงรูปแบบ 

การพัฒนาครูและการติดิตามโรงเรยีน โดิยเฉพาะการพัฒนาครู 

ทีี่�ดิำาเนินการโดิยส่ัวีนกลางของ สัสัวีที่. ทีี่�เปลี�ยนรูปแบบและเลื�อน 

เวีลาจากกำาหนดิการเดิิมทีี่�วีางแผู้นไวี� จึงต�องปรับวิีธี์การ 

ติดิตามและอบรมให�สัอดิคล�องกับสัถึานการณ์ในขณะนั�น  

โดิยหลังจากสัถึานการณ์คลี�คลายไดิ�ปรับวิีธี์การดิำาเนินงาน 

เป็นการลงพื�นทีี่�ร่วีมกับการประชุั้มออนไลน์ 
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ยุทธิศาสตร์ที� 3  

 การขับเค์ล่�อนิกระบวินิการเรียนิการสอนิวิิทยาศาสตร์ 

ค์ณิีตศาสตร์และเทค์โนิโลยีให้เน้ินิค์วิามเข้าใจ ลงม่อปฏิิบัติการ 

และสามารถันิ�าไปใช้จริงทั�งในิและนิอกระบบ ตามแนิวิทาง 

สสวิท.

 พัฒนิากลไกขับเค์ล่�อนิการจัด็การศึกษาตามแนิวิทาง 

สสวิท. ส�าหรับสถัานิศึกษาทั�งในิและนิอกระบบ ให้ค์รอบค์ลุม

ทุกภู์มิภ์าค์   
 

   ProJect 14 พัฒนิาระบบจัด็การเรียนิรู้แบบออนิไลน์ิ 

 ค์วามแพร�หลิายของเทค์โนิโลิยีดิ็จิทัลิทำาให้เกิด็การใช้ 

ป็ระโยชน์ิในิการศ้กษามากข้�นิ เกิด็ป็ฏิิสัมพันิธ์ิร่ป็แบบใหม�

ระหว�างผู้่้เรียนิกับผู้่้สอนิ แลิะแนิวโนิ้มการพัฒนิาเทค์โนิโลิยี

ดิ็จิทัลิแลิะโค์รงสร้างพ่�นิฐานิการส่�อสารในิปั็จจุบันิ ทำาให้มี

การพัฒนิาแลิะป็ระยุกต์ใช้เทค์โนิโลิยีดิ็จิทัลิในิภ์าค์การศ้กษา

ข้�นิอีกมากในิอนิาค์ต สสวท. จ้งพัฒนิาแพลิตฟ้อร์มดิ็จิทัลิให้

เป็็นิโค์รงสร้างแลิะบริการพ่�นิฐานิที�สามารถใช้งานิร�วมกันิ 

กับทรัพยากรเด็ิมที�มีอย่� รองรับการพัฒนิาแอป็พลิิเค์ชันิ

ทางการศ้กษา เน้ินิป็ระสิทธิิภ์าพในิการบริหารจัด็การเน่ิ�อหา 

การเก็บแลิะวิเค์ราะห์ข้อม่ลิการใช้งานิ แลิะการใช้เทค์โนิโลิยี

ปั็ญญาป็ระดิ็ษฐ์ รวมทั�งพัฒนิาแอป็พลิิเค์ชันิทางการศ้กษา

ที�เป็็นิกุญแจสำาคั์ญในิการด็ำาเนิินิงานิของ สสวท. โด็ยใช้ระบบ

จัด็การเรียนิร้่แบบออนิไลิน์ิ ซ้ึ่�งเป็็นิระบบที�สามารถใช้ส่�อดิ็จิทัลิ

ทด็แทนิหนัิงส่อเรียนิแบบสิ�งพิมพ์เดิ็ม แลิะมีขีด็ค์วามสามารถ

ส่งกว�าหนัิงส่อเรยีนิ เพราะมีภ์าพเค์ล่ิ�อนิไหว แบบจำาลิองสามมิติ  

แลิะแบบจำาลิองที�มีป็ฏิิสัมพันิธ์ิกับผู้่้เรยีนิ (Interacttive Model)  

สามารถรวบรวมเน่ิ�อหาแลิะข้อม่ลิเพ่�อช�วยสนิับสนุินิการสอนิ 

ของค์ร่ แลิะแบบฝึึกหดั็/แบบทด็สอบเพ่�อติด็ตามค์วามกา้วหนิา้ 

ในิการเรียนิร้่ไว้ในิระบบเดี็ยวกันิในิร่ป็แบบที�สามารถค้์นิหา 

แลิะเล่ิอกใช้งานิได้็ง�าย เหมาะสมกับแต�ลิะโรงเรียนิ อีกทั�ง

สามารถเก็บข้อม่ลิการใช้งานิแลิะนิำามาป็รับแผู้นิการเรียนิร้่ให้

เหมาะสมกับผู้่้เรียนิ

 การวิจัยแลิะพัฒนิาระบบแพลิตฟ้อร์มดิ็จิทัลิเพ่�อการเรียนิร้่  

(Learning Management System) เพ่�อศ้กษาวิจัยแนิวทาง 

การพัฒนิาระบบจัด็การเรียนิร้่แบบออนิไลิน์ิ ส่�อสนัิบสนุินิ 

การเรยีนิการสอนิ ที�เน้ินิค์วามเข้าใจ เช่�อมโยงชีวิตจรงิ สะด็วกในิ

การเข้าถ้งแลิะใช้งานิ สอด็ค์ล้ิองกับตัวชี�วัด็กลุิ�มสาระค์ณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์แลิะเทค์โนิโลิยี ตามหลัิกส่ตรแกนิกลิางการศ้กษา 

ขั�นิพ่�นิฐานิ  พุทธิศักราช 2551 (ฉบับป็รับป็รุง พ.ศ. 2560) ค์รอบค์ลุิม 

ทุกระดั็บชั�นิ ตั�งแต�ชั�นิป็ระถมศ้กษาปี็ที� 1 ถ้งมัธิยมศ้กษาปี็ที� 6 

ทั�งรายวิชาพ่�นิฐานิ แลิะรายวิชาเพิ�มเติม อย�างมีค์ุณภ์าพแลิะ

สอด็ค์ลิ้องกับแนิวทางการจัด็การเรียนิร้่ของ สสวท. ที�นัิกเรียนิ

สามารถเข้าถ้งได้็ง�าย แบ�งออกเป็็นิ 3 ส�วนิ ได้็แก� Project 14  

Project 14 Plus แลิะ Project 14 บนิ DLTV มีรายลิะเอียด็ ดั็งนีิ�

  • Project 14 เป็็นิการจัด็ทำาแลิะเผู้ยแพร�หลิักส่ตรวิชา

ค์ณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์แลิะเทค์โนิโลิยีผู้�านิระบบ Website 

Facebook แลิะ YouTube สำาหรับนัิกเรยีนิ ค์ร่ แลิะผู้่้สนิใจ โด็ยเริ�ม 

เผู้ยแพร�หลัิกส่ตรวิชาค์ณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์แลิะเทค์โนิโลิยี 

ภ์าค์เรยีนิที� 1  ปี็การศ้กษา 2563 โด็ยมีจุด็เน้ินิของโค์รงการในิ 4 ด้็านิ  

ได้็แก� ผู้่้เรยีนิสามารถเรยีนิร้่ได้็จากทุกที�ทุกเวลิาตามค์วามสะด็วก  

สามารถกำาหนิด็การเรยีนิร้่ได้็ด้็วยตนิเองเน้ินิค์วามเข้าใจเช่�อมโยง

กับชีวิตจรงิ 90 หลัิกส่ตร

 • Project 14 Plus  จัด็ทำาแลิะเผู้ยแพร�หลัิกส่ตร 

วิชาค์ณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์แลิะเทค์โนิโลิยี ผู้�านิแอป็พลิิเค์ชันิ 

https://classroom.proj14.ipst.ac.th เพ่�อศ้กษาแลิะวิจัยร่ป็แบบ

การเรยีนิร้่ด้็วยตนิเองผู้�านิระบบออนิไลิน์ิ เพ่�อนิำาข้อม่ลิมาพัฒนิา

ระบบ Learning Management System (LMS) ของ สสวท.  

ให้มีขีด็ค์วามสามารถรองรับผู้่้ใช้งานิ (นัิกเรยีนิ) ได้็ถ้ง 25,000 ค์นิ  

มีผู้่้สมัค์รใช้งานิ 22,000 ค์นิ คิ์ด็เป็็นิ 88% ของขีด็ค์วามสามารถ

ของระบบ โด็ยค์ร่เป็็นิผู้่้ช�วยด่็แลิการใช้งานิของนัิกเรียนิ สสวท.  

ติด็ตามการเรียนิร้่ของผู้่้เรียนิได้็ เข้าถ้งการเรียนิร้่ของผู้่้เรียนิ 

ในิแต�ลิะเร่�องหร่อบท แลิะแขวนิเอกสาร ใบกิจกรรม ใบงานิ  

แบบทด็สอบ ให้ผู้่้เรียนิสามารถทำากิจกรรมหรอ่ข้อสอบบนิระบบได้็

 • Project 14 ออกอากาศทาง DLTV ส่บเน่ิ�องจาก 

สถานิการณ์การแพร�ระบาด็ของโรค์ติด็เช่�อไวรัสโค์โรนิา 2019 

(COVID-19) ซ้ึ่�งกระทรวงศ้กษาธิิการมีนิโยบายให้โรงเรียนิ 

จัด็การเรยีนิร้่ผู้�านิทางโทรทัศน์ิ เพ่�อรองรับสถานิการณ์ดั็งกลิ�าว  

สสวท. จ้งร�วมม่อกับม่ลินิิธิิการศ้กษาทางไกลิผู้�านิด็าวเทียม 

ในิพระบรมราช่ป็ถัมภ์์ในิการส�งเทป็วิชาวิทยาศาสตร์แลิะ 

ค์ณิตศาสตร์ชั�นิ ป็. 3 ป็. 6 แลิะ ม. 3 ของ Project 14 ที�ป็รับให้ 

เหมาะสมกับการเรียนิร้่แบบออกอากาศทางโทรทัศน์ิ เพ่�อออก 

อากาศทางช�อง DLTV ในิภ์าค์เรยีนิที� 1  แลิะ 2  ของปี็การศ้กษา 2563 

กว�า 1,000 ค์ลิิป็
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   การพัฒนิาและขยายบริการของศูนิย์เรียนิรู้ดิ็จิทัล

ระดั็บชาติ ด้็านิวิิทยาศาสตร์ ค์ณิีตศาสตร์ และเทค์โนิโลยี 

(IPST Learning Space)
 

 • พัฒนิาศ่นิย์เรียนิร้่ดิ็จิทัลิระดั็บชาติ ด้็านิวิทยาศาสตร์ 

ค์ณิตศาสตร ์แลิะเทค์โนิโลิย ี(IPST Learning Space) เพ่�อให้เป็็นิ 

แหลิ�งเรยีนิร้่ออนิไลิน์ิด้็านิวิทยาศาสตร์ ค์ณิตศาสตร์ แลิะเทค์โนิโลิยี  

ที�สามารถเข้าถ้ง ส่�อ แลิะองค์์ค์วามร้่ของ สสวท. ได้็อย�างสะด็วก  

ทุกที� ทุกเวลิา ป็ระกอบด้็วย 3 ระบบ ค่์อ ระบบอบรมค์ร่ ระบบ 

การสอบออนิไลิน์ิ แลิะระบบค์ลัิงค์วามร้่ สามารถเข้าถ้งผู้�านิเว็บไซึ่ต์  

https://learningspace.ipst.ac.th

  ระบบอบรมค์ร่สามารถรองรับกิจกรรมการอบรมค์ร่ 

ซ้ึ่�งได้็รับการป็รับร่ป็แบบเป็็นิแบบออนิไลิน์ิ เพ่�อหลีิกเลีิ�ยง 

ผู้ลิกระทบจากสถานิการณ์การแพร�ระบาด็ของโรค์ติด็เช่�อ 

ไวรัสโค์โรนิา 2019 (COVID-19) โด็ยมีหลัิกส่ตรที�จัด็อบรมออนิไลิน์ิ 

ในิปี็งบป็ระมาณ พ.ศ. 2563 จำานิวนิ 10 หลัิกส่ตร มีผู้่้เข้าร�วม 

การอบรม 203,236 ค์นิ ระบบการสอบออนิไลิน์ิมีการป็รับป็รุง 

ฟั้งก์ชันิการใชง้านิใหมี้ค์วามทนัิสมัย ใช้งานิง�าย มคี์วามป็ลิอด็ภ์ยั  

แลิะตอบสนิองต�อพฤติกรรมการใช้งานิในิปั็จจุบันิให้ดี็ยิ�งข้�นิ  

แลิะมีการนิำาเข้าส่�อใหม�กว�า 789 รายการเข้าระบบค์ลัิงค์วามร้่  

รวมทั�งค่์�ม่อค์ร่ ซ้ึ่�ง สสวท. ได้็จัด็ทำาแลิะเผู้ยแพร�แล้ิวค์รบทุกระดั็บชั�นิ  

ทุกวิชา สามารถเข้าถ้งได้็ผู้�านิเว็บไซึ่ต์ https://www.scimath.

org/teacherguide

 สัสัวีที่. บริหารจัดิการโครงสัร�างพื�นฐานและติดิตามปริมาณการใชั้�งาน ตลอดิจนควีามมั�นคงปลอดิภัยในการที่ำางาน 

ของระบบ ดิูแลบำารุงรักษาระบบ และบริหารจัดิการศึูนย์บริการเพื�อตรวีจสัอบการที่ำางานของระบบ ภายใต�กระบวีนการ  

Information Technology Infrastructure Library (ITIL) เพื�อให�ระบบต่าง ๆ รองรับการใชั้�งานไดิ�อย่างเต็มประสิัที่ธิ์ภาพ 

และให�บรกิารตอบคำาถึามเกี�ยวีกับการใชั้�งานระบบ เพื�อให�มั�นใจว่ีาผูู้�ใชั้�งานระบบจะใชั้�บริการไดิ�อย่างสัะดิวีก และจัดิอบรม ให�คำาแนะนำา 

แก่นักวิีชั้าการในการเผู้ยแพร่หลักสูัตร สืั�อ และกระบวีนการจัดิการเรยีนรู�ผู่้านระบบต่าง ๆ  ของศูึนย์เรียนรู�ดิิจิทัี่ลฯ รวีมถึึงดิำาเนินการ 

ตามกลยุที่ธ์์ดึิงดูิดิ ครู นักเรยีน และบุคคลทัี่�วีไป ให�เข�าใชั้�งานศูึนย์เรยีนรู�ดิิจทัิี่ลฯ อย่างต่อเนื�อง ในรูปแบบต่าง ๆ  เช่ั้น บรหิารจัดิการสืั�อ 

โดิยวีางแผู้นการนำาเข�าและเผู้ยแพร่สัื�อดิิจิที่ัลอย่างต่อเนื�อง และประชั้าสััมพันธ์์ผู้่านสัื�อสัังคมออนไลน์ ซึ่ึ�งปัจจุบันมีผูู้�ติดิตาม 

Facebook ของระบบคลังควีามรู� 161,822 คน และของระบบการสัอบออนไลน์ 5,539 คน

 Website  
http://proj14.ipst.ac.th

 YouTube  
IPST Proj14  

 Facebook
https://www.facebook.com/ipstproj14
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เชียงใหม่

ชลบุรี

พัทลุง

มหาสารค์าม

ขอนิแก่นิ

กรุงเทพมหานิค์ร

ยุทธิศาสตร์ที� 4  

 การเร่งรัด็ พัฒนิาและส่งเสริมผูู้้มีค์วิามสามารถัพิเศษ

ด้็านิวิิทยาศาสตร์ ค์ณิีตศาสตร์ และเทค์โนิโลยี เพ่�อเป็นิก�าลังในิ

การพัฒนิาประเทศด้็วิยวิิทยาศาสตร์ เทค์โนิโลยี และนิวัิตกรรม

ตามนิโยบายประเทศไทย 4.0

 การผู้ลิตและพัฒนิาค์รู เพ่�อเป็นิผูู้้นิ�าการเปลี�ยนิแปลง 

ในิการขับเค์ล่�อนิการศึกษาอย่างมีคุ์ณีภ์าพ 

    คั์ด็เล่อกผูู้้รับทุนิโค์รงการส่งเสริมการผู้ลิตค์รูที�มี

ค์วิามสามารถัพิเศษทางวิิทยาศาสตร์และค์ณิีตศาสตร์ (สค์วิค์.)

 โค์รงการ สค์วค์. มีวัตถุป็ระสงค์์เพ่�อส�งเสริมการผู้ลิิต

ค์ร่ด้็านิวิทยาศาสตร์ แลิะค์ณิตศาสตร์ในิระดั็บป็ริญญาโท 

ทางการศ้กษา สาขาวชิาเค์มี ชีววิทยา ฟิ้สิกส์ ค์ณิตศาสตร์ แลิะ

ค์อมพวิเตอร ์ที�สอนิระด็บัมัธิยมศ้กษาตอนิป็ลิาย โด็ยเฉพาะใหกั้บ

นัิกเรียนิห้องเรียนิพิเศษวิทยาศาสตร์ นัิกเรียนิของกลุิ�มโรงเรียนิ

มาตรฐานิสากลิ แลิะกลุิ�มโรงเรียนิที�ใช้ภ์าษาอังกฤษเป็็นิส่�อ 

ในิการสอนิ โด็ยคั์ด็เล่ิอกผู้่้สำาเร็จการศ้กษาทุนิการศ้กษาพิเศษ 

(Premium) เข้ารับทุนิการศ้กษาพิเศษเฉพาะขั�นิส่ง (Super  

Premium) ป็ระจำาป็กีารศ้กษา 2563 จำานิวนิ 7 ค์นิ เพ่�อศ้กษาต�อ 

แลิะฝึึกป็ระสบการณ์วิชาชีพในิต�างป็ระเทศ ในิ 4 มหาวิทยาลัิย 

ได้็แก� (1) Curtin University (2) University of Wollongong 

(3) University of Wisconsin แลิะ (4) Queensland University 

of Technology

    พัฒนิาศักยภ์าพผูู้้รับทุนิโค์รงการ สค์วิค์. 

 ร�วมกับศ่นิย์มหาวิทยาลัิย 11 แห�ง พัฒนิาโรงเรียนิ 

ฝึึกป็ระสบการณ์วชิาชีพค์ร่ให้เข้มแข็ง แลิะส�งเสรมิการจัด็การฝึึก 

ป็ระสบการณ์แลิะจัด็กิจกรรมปั็จฉิมนิิเทศผู้่้รับทุนิโค์รงการ สค์วค์.  

ผู้�านิระบบออนิไลินิ์ เพ่�อสร้างเสริมคุ์ณลัิกษณะค์วามเป็็นิค์ร่ที�ดี็  

พัฒนิาเจตค์ติค์วามเป็็นิค์ร่ก�อนิเข้ารับการบรรจุเป็็นิข้าราชการ  

แลิะส�งเสรมิค์วามเข้าใจเกี�ยวกับระเบียบ กฎเกณฑ์์ สิทธิิป็ระโยชน์ิ  

สวัสดิ็การ แลิะแนิวทางการป็ฏิิบัติตนิในิการเข้ารับราชการค์ร่ 

ให้กับนิิสิต นัิกศ้กษาทุนิ สค์วค์. ป็ระเภ์ท Premium รุ�นิที� 6  

รวม 164 ค์นิ แลิะพัฒนิาศักยภ์าพด้็านิทักษะแลิะองค์์ค์วามร้่ 

ด้็านิวิชาการที�จำาเป็็นินิอกเหน่ิอจากหลัิกส่ตรของมหาวิทยาลัิย  

สำาหรับผู้่้รับทุนิโค์รงการ สค์วค์. ให้กับศ่นิย์ค์ณะวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลัิยศรนีิค์รนิิทรวิโรฒ ในิการอบรมการเขียนิบทค์วาม 

เพ่�อการตีพิมพ์ระดั็บนิานิาชาติ 32 ค์นิ 

1. ค์ณะศ้กษาศาสตร์ มหาวิทยาลัิยบ่รพา 

2. ค์ณะศ้กษาศาสตร์ มหาวิทยาลัิยเชียงใหม� 

3. ค์ณะศ้กษาศาสตร์ มหาวิทยาลัิยทักษิณ 

4. ค์ณะค์รุศาสตร์ มหาวิทยาลัิยราชภั์ฏิมหาสารค์าม 

5. ค์ณะศ้กษาศาสตร์ มหาวิทยาลัิยมหาสารค์าม 

6. ค์ณะศ้กษาศาสตร์ มหาวิทยาลัิยขอนิแก�นิ 

7. ค์ณะศ้กษาศาสตร์ มหาวิทยาลัิยเกษตรศาสตร์ 

8. ค์ณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัิยศรีนิค์รินิทรวิโรฒ

9. วิทยาลัิยนิานิาชาติ มหาวิทยาลัิยราชภั์ฏิสวนิสุนัินิทา 

10. ค์ณะศ้กษาศาสตร์ มหาวิทยาลัิยรังสิต 

11. ค์ณะค์รุศาสตร์อุตสาหกรรมแลิะเทค์โนิโลิยี 

 สถาบันิเทค์โนิโลิยีพระจอมเกล้ิาเจ้าคุ์ณทหารลิาด็กระบัง
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 รวมทั�งจัด็ป็ฐมนิิเทศให้กับผู้่้รับทุนิโค์รงการ 

สค์วค์. ระยะที� 3 ป็ระเภ์ท Super Premium รุ�นิที� 6  

ป็ระจำาปี็การศ้กษา 2563 เพ่�อเตรียมค์วาม

พร้อมให้กับผู้่้รับทุนิก�อนิการเด็นิิทางไป็ศ้กษาต�อ  

ณ ต�างป็ระเทศ ตลิอด็จนิการสร้างค์วามเข้าใจถ้ง 

รายลิะเอียด็เง่�อนิไขสัญญาแลิะข้อผู่้กพันิในิ 

การรับทุนิ นิอกจากนัิ�นิยังได้็ร�วมม่อกับเค์รอ่ข�ายค์ร่  

สค์วค์. 4  ภ่์มิภ์าค์ พัฒนิาเค์รอ่ข�ายให้มีค์วามเข้มแข็ง 

ทางวิชาการเพ่�อเป็็นิกำาลัิงสำาคั์ญในิการพัฒนิา 

การศ้กษาต�อไป็

    สนัิบสนุินิทุนิการศึกษา สค์วิค์.

 สนัิบสนุินิทุนิส�งเสริมการผู้ลิิตค์ร่ที�มีค์วามสามารถพิเศษ

ทางวิทยาศาสตร์แลิะค์ณิตศาสตร์ (ทุนิ สค์วค์.) 171 ค์นิ เพ่�อผู้ลิิต

ค์ร่วิทยาศาสตร์แลิะค์ณิตศาสตร์ในิสาขาวิชาเค์มี ชีววิทยา ฟิ้สิกส์ 

ค์ณิตศาสตร์ แลิะค์อมพิวเตอร์ ป็ระกอบด้็วย

ทุนิการศึกษาในิประเทศ

164164  ทุนิ

 o ปริญญาโท ประเภ์ท Premium

ทุนิการศึกษาต่างประเทศ

77 ทุนิ

 o ปริญญาโท ประเภ์ท Super Premium

ทุนิ  
สค์วิค์.  

171171 ทุนิ
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ปริญญาตรี-โท-เอก
1010 ค์นิ

ปริญญาโท-เอก
1515 ค์นิ

ปริญญาเอก
2020 ค์นิ

 การผู้ลิตและพัฒนิานิักวิิ จัยคุ์ณีภ์าพ เพ่�อให้เป็นิ 

นัิกวิิทยาศาสตร์ นัิกวิิจัย นัิกนิวัิตกรรม และนัิกเทค์โนิโลยีชั�นินิ�า

ของประเทศ 

   คั์ด็เล่อกผูู้้รับทุนิโค์รงการพัฒนิาและส่งเสริมผูู้้มี

ค์วิามสามารถัพิเศษทางวิิทยาศาสตร์และเทค์โนิโลยี (พสวิท.) 

 ผู้ลิิตนัิกวิทยาศาสตร์ แลิะนัิกวิจัยที�มีค์วามสามารถพิเศษ 

ทางวิทยาศาสตร์แลิะเทค์โนิโลิยี เพ่�อป็ฏิิบัติงานิวิจัยทาง 

วิทยาศาสตร์แลิะเทค์โนิโลิยี โด็ยคั์ด็เล่ิอกนัิกเรียนิ นิิสิต นัิกศ้กษา 

ที�มีค์วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์แลิะเทค์โนิโลิยีเข้ารับทุนิ 

โค์รงการพัฒนิาแลิะส�งเสริมผู้่้มีค์วามสามารถพิเศษทาง 

วิทยาศาสตร์แลิะเทค์โนิโลิยี (พสวท.) ป็ระจำาปี็การศ้กษา 2563  

จำานิวนิ 185 ค์นิ ป็ระกอบด้็วย ทุนิการศ้กษาในิป็ระเทศ 140 ค์นิ 

(มัธิยมศ้กษาตอนิป็ลิาย 38 ค์นิ ป็รญิญาตร ี102 ค์นิ) แลิะค์ดั็เล่ิอก 

นิิสิต นัิกศ้กษาทุนิ พสวท. เข้ารับทุนิการศ้กษาต�างป็ระเทศ 45 ค์นิ  

(ป็ริญญาตรี-โท-เอก 10 ค์นิ ป็รญิญาโท-เอก 15 ค์นิ แลิะป็รญิญาเอก 

20 ค์นิ)

   พัฒนิาศักยภ์าพผูู้้รับทุนิ พสวิท.

 พัฒนิาแลิะเสริมสร้างศักยภ์าพนิักเรียนิทุนิ พสวท.  

ผู้�านิกิจกรรมต�าง ๆ 

 • ป็ฐมนิิเทศแลิะชี�แจงการทำาสัญญารับทุนิสำาหรับ 

นัิกเรยีนิทุนิ พสวท. ระดั็บมัธิยมศ้กษาตอนิป็ลิาย ปี็การศ้กษา  

2563

 • พัฒนิาศักยภ์าพภ์าษาอังกฤษนัิกเรียนิทุนิ พสวท.  

ชั�นิมัธิยมศ้กษาปี็ที� 4

 • อบรมวิชาเทค์นิิค์ป็ฏิิบัติการพ่�นิฐานิทางวิทยาศาสตร์ 1   

แลิะ 2 แลิะค์ณิตศาสตร์ ตามแนิวทางโป็รแกรมเสริม พสวท.  

ชั�นิมัธิยมศ้กษาปี็ที� 4 ผู้�านิระบบออนิไลิน์ิ เพ่�อพัฒนิาแลิะส�งเสรมิ 

ทักษะป็ฏิิบัติการพ่�นิฐานิทางวิทยาศาสตร์

 • จัด็อบรมวิชาระเบียบวิธีิวิจัยเบ่�องต้นิ สำาหรับนัิกเรยีนิทุนิ  

พสวท. ปี็การศ้กษา 2562 เพ่�อให้นัิกเรียนิได้็มีโอกาสพัฒนิา 

ตัวอย�างเค้์าโค์รงโค์รงงานิจากการศ้กษาพ่�นิที�ชุมชนิ วิพากษ์

เค้์าโค์รงโค์รงงานิ แลิะสามารถนิำาค์วามร้่ที�ได้็ไป็ใช้ในิการพฒันิา

เค้์าโค์รงโค์รงงานิตามค์วามสามารถ ค์วามถนิดั็ แลิะค์วามสนิใจ

ของตนิเอง

 • ป็ระชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ ค์ณิตศาสตร์ แลิะเทค์โนิโลิยี  

ระดั็บมัธิยมศ้กษา ค์รั�งที� 34 เพ่�อฝึึกทักษะการนิำาเสนิอผู้ลิงานิ 

ด้็านิวิทยาศาสตร์ ค์ณิตศาสตร์ แลิะเทค์โนิโลิยี เพิ�มพ่นิค์วามร้่ 

แลิะป็ระสบการณ์ตรงจากการฟั้งบรรยายแลิะเสวนิาแลิกเป็ลีิ�ยนิ

ค์วามร้่กับผู้่้ทรงคุ์ณวุฒิ 

 • จัด็ค์�ายวิทยาศาสตร์ภ์าค์ฤด่็ร้อนิ สำาหรับนิิสิต นัิกศ้กษา

ทุนิ พสวท. ชั�นิป็ีที� 1 แลิะ 2 ค์รั�งที� 34 เพ่�อได็้มีโอกาสเพิ�มพ่นิ

ป็ระสบการณ์เกี�ยวกับกระบวนิการทางวิทยาศาสตร์ การทำางานิ

ร�วมกันิเป็็นิหม่�ค์ณะ ได้็ร�วมฟั้งค์วามคิ์ด็เห็นิแลิะป็ระสบการณ์ของ

นัิกวิทยาศาสตร์สาขาต�าง ๆ 

 • ป็ระชมุวิชาการวิทยาศาสตรแ์ลิะเทค์โนิโลิย ีนัิกเรยีนิทุนิ  

พสวท. ป็ระจำาป็ี 2563 ในิร่ป็แบบออนิไลินิ์ เพ่�อเปิ็ด็โอกาสให้

นัิกเรียนิทุนิระดั็บป็ริญญาตรี ชั�นิปี็ที� 4 นิำาเสนิอผู้ลิงานิวิจัย
ทุนิ  
พสวิท.  

185185  ทุนิ

 ทุนิการศึกษาในิประเทศ

140140  ทุนิ

 ทุนิการศึกษาต่างประเทศ

4545  ทุนิ

มัธิยมศึกษาตอนิปลาย
3838 ค์นิ

ปริญญาตรี
102102 ค์นิ
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1. โรงเรียนิบดิ็นิทรเด็ชา (สิงห์ สิงหเสนีิ) 

2. โรงเรียนิสามเสนิวิทยาลัิย 

3. โรงเรียนิศรีบุณยานินิท์ 

4. โรงเรียนิพระป็ฐมวิทยาลัิย 

5. โรงเรียนิยุพราชวิทยาลัิย 

6. โรงเรียนิพิษณุโลิกพิทยาค์ม 

7. โรงเรียนิแก�นินิค์รวิทยาลัิย 

8. โรงเรียนิสุรนิารีวิทยา

9. โรงเรียนิหาด็ใหญ�วิทยาลัิย  

10. โรงเรียนิเบญจมราช่ทิศ นิค์รศรีธิรรมราช

   ยกระดั็บมาตรฐานิการพัฒนิาและขยายฐานินัิกเรียนิ

ที�มีค์วิามสามารถัพิเศษ ตามแนิวิทาง สสวิท.

 ร�วมกับสำานัิกงานิค์ณะกรรมการการศ้กษาขั�นิพ่�นิฐานิ  

(สพฐ.) เปิ็ด็ห้องเรียนิ พสวท. (ส่�ค์วามเป็็นิเลิิศ) เพ่�อยกระดั็บ 

มาตรฐานิการพัฒนิานัิกเรียนิที� มีค์วามสามารถพิเศษ  

ตามแนิวทาง สสวท. ให้ขยายฐานิมากข้�นิ สำาหรับเป็็นิต้นิแบบ

การวิจัยแลิะพัฒนิาองค์์ค์วามร้่นัิกเรยีนิที�มีค์วามสามารถพิเศษ 

แลิะยกระดั็บมาตรฐานิศ่นิย์โรงเรียนิ พสวท. 10 ศ่นิย์ ให้เป็็นิ 

แม�ข�ายการพัฒนิาแลิะส�งเสริมนัิกเรียนิที�มีค์วามสามารถพิเศษ

ในิภ่์มิภ์าค์ โด็ยคั์ด็เล่ิอกนัิกเรียนิเข้าโค์รงการห้องเรียนิ พสวท.  

(ส่�ค์วามเป็็นิเลิิศ) ป็ระจำาป็กีารศ้กษา 2563 จำานิวนิ 240 ค์นิ แลิะ

จัด็การเรยีนิการสอนิโด็ยใช้หลัิกส่ตรโป็รแกรมเสรมิตามแนิวทาง 

พสวท. ซ้ึ่�งนัิกเรียนิทุกค์นิจะได้็รับการบ�มเพาะด้็านิวิทยาศาสตร์ 

ค์ณิตศาสตร์แลิะเทค์โนิโลิยี แลิะกิจกรรมเสริมหลัิกส่ตรวิชาการ

ให้นัิกเรยีนิในิโค์รงการฯ 453 ค์นิ ป็ระกอบด้็วย นัิกเรยีนิชั�นิมัธิยม 

ศ้กษาปี็ที� 4 จำานิวนิ 240 ค์นิ ชั�นิมัธิยมศ้กษาปี็ที� 5 จำานิวนิ  

213 ค์นิ รวมทั�งสนัิบสนุินินัิกเรยีนิในิโค์รงการเข้าร�วมกิจกรรมแลิะ 

การแข�งขันิ แลิะได้็รับรางวัลิรวม 23 รางวัลิ

55

33

77

66

44

เชียงใหม่

นิค์รปฐม

นินิทบุรี

สงขลา

ขอนิแก่นิ

นิค์รศรีธิรรมราช

พิษณุีโลก

กรุงเทพมหานิค์ร

99

1010

22

11

88

นิค์รราชสีมา
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   อบรมค์รูผูู้้สอนินัิกเรียนิในิโค์รงการห้องเรียนิ พสวิท.

(สู่ค์วิามเป็นิเลิศ)

 อบรมค์ร่ผู้่้สอนินิักเรียนิในิโค์รงการห้องเรียนิ พสวท.  

(ส่�ค์วามเป็็นิเลิิศ) 10 แห�ง รวม 200 ค์นิ เร่�อง การสร้างค์วามเข้าใจ 

ในิการพัฒนิาแผู้นิการจัด็การเรียนิร้่ตามแนิวทางฐานิสมรรถนิะ  

เพ่�อพัฒนิานัิกเรียนิที�มีค์วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ 

แลิะเทค์โนิโลิยี โด็ยอบรมในิร่ป็แบบออนิไลิน์ิ

  รวิม 2323  รางวัิล

การเข้าร่วิมกิจกรรม 
/อบรมต่างประเทศ    

33  รางวัิล

รางวัิลการเข้าร่วิม
กิจกรรม/การอบรม    

33  รางวัิล

รางวัิลการแข่งขันิ 
/การประกวิด็ 

/การตอบค์�าถัาม    
66  รางวัิล

การเข้าร่วิมกิจกรรม 
/อบรมในิประเทศ    
1010  รางวัิล

รางวัิลการนิ�าเสนิอ 
/การประกวิด็โค์รงงานิ    

11  รางวัิล

จ�านิวินิรางวัิล 
นัิกเรียนิในิโค์รงการห้องเรียนิ  

พสวิท.พสวิท. (สู่ค์วิามเป็นิเลิศ)

    สนัิบสนุินิทุนิการศึกษา พสวิท.

 สนัิบสนุินิทุนิพัฒนิาแลิะส�งเสริมผู้่้มีค์วามสามารถพิเศษ

ทางวทิยาศาสตรแ์ลิะเทค์โนิโลิย ี(ทุนิ พสวท.) 1,647 ค์นิ เพ่�อผู้ลิิต

ผู้่้มีค์วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์แลิะเทค์โนิโลิยี สำาหรับ

ศ้กษา วิจัย ป็ระดิ็ษฐ์ คิ์ด็ค้์นิ แลิะเผู้ยแพร�ผู้ลิงานิทางวิทยาศาสตร์

แลิะเทค์โนิโลิยีที�เป็็นิป็ระโยชน์ิต�อการพัฒนิาป็ระเทศ 
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 การคั์ด็เล่อกและจัด็ส่งผูู้้แทนิประเทศไทยไปแข่งขันิ

ค์ณิีตศาสตร์ วิิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่ิางประเทศ 

   คั์ด็เล่อกผูู้้แทนิประเทศไทยไปแข่งขันิค์ณิีตศาสตร์

วิิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่ิางประเทศ

 ร�วมกับม่ลินิิธิิส�งเสริมโอลิิมปิ็กวิชาการแลิะพัฒนิา

มาตรฐานิวิทยาศาสตร์ ในิพระอุป็ถัมภ์์สมเด็็จพระเจ้าพี�นิางเธิอ  

เจ้าฟ้้ากัลิยาณิวัฒนิา กรมหลิวงนิราธิิวาสราชนิค์รนิิทร์ (สอวนิ.)  

คั์ด็เ ล่ิอกนัิกเรียนิเพ่�อ เ ป็็นิ ผู้่้แทนิป็ระเทศไทยไป็แข�ง ขันิ

ค์ณิตศาสตร ์วิทยาศาสตรโ์อลิิมป็กิระหว�างป็ระเทศ โด็ยจดั็อบรม 

ให้ค์วามร้่ให้กบันัิกเรยีนิที�ได้็รับคั์ด็เล่ิอกวิชา ฟิ้สิกส์ เค์มี ชวีวิทยา 

ค์ณิตศาสตร์ แลิะค์อมพิวเตอร์ 318 ค์นิ แลิะค์ัด็เล่ิอกผู่้้แทนิ

ป็ระเทศไทย 26 ค์นิ ป็ระกอบด็้วย วิชาค์ณิตศาสตร์ 6 ค์นิ 

ค์อมพิวเตอร์ 4 ค์นิ เค์มี 4 ค์นิ ชีววิทยา 4 ค์นิ แลิะฟิ้สิกส์ 8 ค์นิ  

เข้าร�วมแข�งขันิค์ณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิิมปิ็กระหว�าง

ป็ระเทศป็ระจำาปี็ พ.ศ. 2563

    เข้าร่วิมการแข่งขันิค์ณิีตศาสตร์ วิิทยาศาสตร์โอลิมปิก

ระหว่ิางประเทศ

 จัด็ส�งผู้่้แทนิป็ระเทศไทยเข้าร�วมการแข�งขันิค์ณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์โอลิิมปิ็กระหว�างป็ระเทศ ป็ระจำาปี็ พ.ศ. 2563  

จำานิวนิ 23 ค์นิ เข้าร�วมแข�งขันิ ซ้ึ่�งจากสถานิกาณ์การแพร�ระบาด็ 

ของโรค์ติด็เช่�อไวรัสโค์โรนิา 2019 (COVID-19) ทำาให้ป็ระเทศ 

เจ้าภ์าพที�จัด็การแข�งขันิค์ณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิิมปิ็ก 

ระหว�างป็ระเทศ ได้็ป็รับร่ป็แบบการแข�งขันิเป็็นิผู้�านิระบออนิไลินิ์

วิิชาค์ณิีตศาสตร์ ผูู้้แทนิ 6 ค์นิ 
เข้าร่วิมการแข่งขันิค์ณิีตศาสตร์โอลิมปิก 

ระหว่ิางประเทศ

วิิชาค์อมพิวิเตอร์ ผูู้้แทนิ 4 ค์นิ 
เข้าร่วิมแข่งขันิค์อมพิวิเตอร์โอลิมปิก 

ระหว่ิางประเทศ

วิิชาเค์มี ผูู้้แทนิ 4 ค์นิ 
เข้าร่วิมแข่งขันิเค์มีโอลิมปิก 

ระหว่ิางประเทศ

วิิชาชีวิวิิทยา ผูู้้แทนิ 4 ค์นิ 
เข้าร่วิมแข่งขันิไอบีโอชาเลนิจ์ 2020

วิิชาฟิ้สิกส์ ผูู้้แทนิ 5 ค์นิ 
เข้าร่วิมแข่งขันิฟิ้สิกส์โอลิมปิก 

ระดั็บทวีิปยุโรป

 หมายเหตุ: 

   วีิชั้าฟ้ิสัิกสั์คัดิเลือกผูู้�แที่นประเที่ศึไที่ย 5 คน

เพื�อเข�าร่วีมการแข่งขันฟิ้สิักส์ัโอลิมปิกระดัิบที่วีีปยุโรป ครั�งทีี่� 4  

ประจำาปี พ.ศึ. 2563 และการแข่งขันฟิ้สิักส์ัโอลิมปิกระหว่ีาง 

ประเที่ศึและระดัิบที่วีีปเอเชีั้ยยกเลิกการแข่งขันในปี พ.ศึ. 2563

   วิิชั้าชีั้วีวิีที่ยาคัดิเลือกผูู้�แที่นประเที่ศึไที่ย 4 คน  

เพื�อเข�าร่วีมการแข่งขันไอบีโอชั้าเลนจ์ 2020 (IBO Challenge  

2020) ซึึ่�งจัดิขึ�นเพื�อที่ดิแที่นการแข่งชีั้วีวิีที่ยาวิีที่ยาโอลิมปิก

ระหว่ีางประเที่ศึ (International Biology Olympiad)

ผู้ลการแข่งขันิค์ณิีตศาสตร์
วิิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่ิางประเทศ
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   สนัิบสนุินิทุนิการศึกษาโอลิมปิกวิิชาการ

 สนัิบสนุินิทุนิโอลิิมปิ็กวิชาการสมเด็็จพระเจ้าพี�นิางเธิอ 

เจ้าฟ้้ากัลิยาณิวัฒนิา กรมหลิวงนิราธิิวาสราชนิค์รินิทร์ (ทุนิโอลิิมปิ็ก 

วิชาการ) 197 ค์นิ

   งานิ 3 ทศวิรรษ นิ��าพระทัยสมเด็็จเจ้าฟ้้าสู่โอลิมปิก

วิิชาการ

 ร�วมกับม่ลินิิธิิส�งเสริมโอลิิมปิ็กวิชาการแลิะพัฒนิามาตรฐานิ

วิทยาศาสตร์ศ้กษา ในิพระอุป็ถัมภ์์สมเด็็จพระเจ้าพี�นิางเธิอ  

เจ้าฟ้้ากัลิยาณิวัฒนิา กรมหลิวงนิราธิิวาสราชนิค์รนิิทร์ (สอวนิ.) 

แลิะสำานัิกงานิค์ณะกรรมการการศ้กษาขั�นิพ่�นิฐานิ (สพฐ.) จัด็งานิ  

3 ทศวรรษ นิำ�าพระทยัสมเด็็จเจา้ฟ้้าส่�โอลิิมป็กิวิชาการ โด็ยได็รั้บ 

พระมหากรณุาธิิคุ์ณจากสมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจา้ กรมสมเด็็จ 

พระเทพรัตนิราชสุด็าฯ สยามบรมราชกุมาร ีเสด็็จพระราชด็ำาเนิินิ 

ทรงเปิ็ด็งานิ ณ ศ่นิย์นิิทรรศการแลิะการป็ระชุมไบเทค์ บางนิา 

กรุงเทพมหานิค์ร มีการคั์ด็เล่ิอกผู้่้ทำาคุ์ณป็ระโยชน์ิให้แก�โค์รงการ 

มาตั�งแต�ต้นิ 50 ค์นิ เข้ารับพระราชทานิเข็มที�ระล้ิกจากสมเด็็จ 

พระกนิิษฐาธิิราชเจ้า กรมสมเด็็จพระเทพรัตนิราชสุด็าฯ  

สยามบรมราชกุมารี มีการแสด็งผู้ลิงานิที�เป็็นิป็ระโยชน์ิของ

นัิกเรียนิหร่อผู้่้แทนิฯ ได้็รับการยกย�องแลิะเชิด็ช่ต�อสาธิารณชนิ 

โด็ยมีบุค์ลิากรทางการศ้กษา นัิกเรียนิ แลิะผู้่้สนิใจเข้าร�วมงานิ 

2,815 ค์นิ

  รวิม 2323 รางวัิล

  2  3 1  62  3 1  6

 - - 4 4 - - 4 4

 - -  4 - 44 - 4

 1 - 3 4 1 - 3 4

  - 1 4 5- 1 4 5

 ทอง  เงินิ ทองแด็ง  รวิม

เหรียญทอง             33  รางวัิล

เหรียญเงินิ             88  รางวัิล

เหรียญทองแด็ง          1212  รางวัิล
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 การพัฒนิาอัจฉริยภ์าพทางวิิทยาศาสตร์ ค์ณิีตศาสตร์ และเทค์โนิโลยี   

   คั์ด็เล่อกนัิกเรียนิที�มีค์วิามสามารถัทางวิิทยาศาสตร์และค์ณิีตศาสตร์

 สรรหาแลิะส�งเสรมินัิกเรยีนิที�มีค์วามสามารถพเิศษทางวทิยาศาสตรแ์ลิะค์ณติศาสตร ์เพ่�อเป็็นิการสรา้งบรรยากาศแลิะกระตุ้นิ 

ให้นัิกเรียนิในิระดั็บป็ระถมศ้กษาทุกสังกัด็ทั�วป็ระเทศ สนิใจการเรียนิวิทยาศาสตร์แลิะค์ณิตศาสตร์มากข้�นิ โด็ยจัด็สอบ 

คั์ด็เล่ิอกนัิกเรยีนิที�มีค์วามสามารถทางวิทยาศาสตร์แลิะค์ณิตศาสตร์ ระดั็บป็ระถมศ้กษาปี็ที� 3 แลิะ 6 เข้าโค์รงการพัฒนิาอัจฉรยิภ์าพ 

ทางวิทยาศาสตร์แลิะค์ณิตศาสตร์ ป็ระจำาปี็การศ้กษา 2562 รอบที� 1 แลิะได้็รับเกียรติบัตรจาก สสวท. 4,762 ค์นิ จากนัิกเรยีนิทั�วป็ระเทศ 

ที�สมัค์รสอบ 185,470 ค์นิ แลิะสอบคั์ด็เล่ิอกนัิกเรียนิเข้าโค์รงการฯ รอบที� 2 จากจำานิวนินัิกเรียนิที�ได้็รับการคั์ด็เล่ิอกรอบที� 1 แลิะ

ได้็รับเหรียญรางวัลิจาก สสวท. 416 ค์นิ

   ส่งเสริมและพัฒนิาอัจฉริยภ์าพทางวิิทยาศาสตร์และค์ณิีตศาสตร์

 จัด็ส�งส่�อเสรมิค์วามร้่วิทยาศาสตร์แลิะค์ณิตศาสตร์ให้กับนัิกเรยีนิที�ได้็รับคั์ด็เล่ิอกเข้าโค์รงการฯ รอบที� 1 เพ่�อพัฒนิาศักยภ์าพ 

แลิะสร้างแรงบันิด็าลิใจให้กับนัิกเรยีนิ แลิะจัด็กิจกรรมส�งเสริมแลิะพัฒนิาอัจฉริยภ์าพทางวิทยาศาสตร์์แลิะค์ณิตศาสตร์ให้แก�นัิกเรยีนิ 

ที�ได็้รับค์ัด็เล่ิอกเข้าโค์รงการฯ รอบที� 2 โด็ยจัด็ส�งส่�อเสริมทักษะวิทยาศาสตร์์แลิะค์ณิตศาสตร์ พร้อมจัด็ทำาค่์�ม่อป็ระกอบ 

การเรยีนิร้่ส่�อ แลิะร�วมกับสำานัิกงานิพัฒนิาวิทยาศาสตร์์แลิะเทค์โนิโลิยีแห�งชาติ (สวทช.) จัด็กิจกรรมส�งเสรมิทักษะวิทยาศาสตร์แลิะ 

ค์ณิตศาสตร์์ผู้�านิระบบออนิไลิน์ิ โด็ยเน้ินิเป็็นิกิจกรรมที�นัิกเรียนิได้็ลิงม่อป็ฏิิบัติด้็วยตนิเองโด็ยใช้หลัิกการทางวิทยาศาสตร์์แลิะ

ค์ณิตศาสตร์ป็ระกอบการทำากิจกรรม  

 นิอกจากนัิ�นิได้็ร�วมกับศ่นิย์พัฒนิาอัจฉริยภ์าพทางวิทยาศาสตร์แลิะค์ณิตศาสตร์ 29 ศ่นิย์ จัด็กิจกรรมส�งเสริมทักษะ

กระบวนิการทางวิทยาศาสตร์แลิะค์ณิตศาสตร์ 3 กิจกรรม ป็ระกอบด้็วย ค่์อ ของเลิ�นิแม�เหล็ิก ค์วามจรงิมีเพียงหน้ิ�งเดี็ยว แลิะกลิมกลิม 

กับค์ณิตศาสตร์ผู้�านิระบบออนิไลิน์ิ ให้กับนัิกเรียนิที�ได้็รับคั์ด็เล่ิอกเข้าโค์รงการฯ 4,040 ค์นิ

วิิชา/ระดัับชั�น

วิิทยาศาสตร์ ชั�นประถมศึกษาปีท่� 3

วิิทยาศาสตร์ ชั�นประถมศึกษาปีท่� 6

คณิิตศาสตร์ ชั�นประถมศึกษาปีท่� 3

คณิิตศาสตร์ ชั�นประถมศึกษาปีท่� 6

นักเรียนที่สมัครสอบ
 (คน)

20,363

73,156

21,892

70,059

นกัเรียนทีไ่ด้รบัคดัเลอืก
รอบที ่1 (คน)

1,277

1,492

932

1,111

นกัเรียนทีไ่ด้รบัคดัเลอืก
รอบที ่2 (คน)

102

105

105

104

 รวิม  185,470 4,762 416

นิักเรียนิที�ได็้รับค์ัด็เล่อกเข้าโค์รงการพัฒนิาอัจฉริยภ์าพทางวิิทยาศาสตร์และค์ณีิตศาสตร์
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   เสริมสร้างค์วิามผูู้กพันิ

 จัด็กิจกรรมที�ช�วยเสริมสร้างค์วามผู่้กพันิผู้�านิร่ป็แบบ 

การจัด็ที�หลิากหลิาย ค์รอบค์ลุิมบุค์ลิากรแต�ลิะกลุิ�ม แต�ลิะช�วงวัย  

13 ค์รั�ง โด็ยมีผู้่้เข้าร�วมกิจกรรม 401 ราย

 • กิจกรรม We Care Your Voice “เพราะเสียงของคุ์ณ 

มีค์วามหมายสำาหรับเรา”: บุค์ลิากร สสวท. สามารถแสด็ง 

ค์วามคิ์ด็เห็นิ ข้อเสนิอแนิะ หร่อบอกต�อในิเร่�องที�เป็็นิป็ระโยชน์ิ 

ค์วามคิ์ด็สร้างสรรค์์ นิวัตกรรมหรอ่เร่�องอ่�นิ ๆ 

 • กิจกรรมตลิาด็นัิด็ค์วามสุข: บุค์ลิากร สสวท. มีโอกาส

พบป็ะ พ่ด็ค์ยุแลิกเป็ลีิ�ยนิค์วามค์ดิ็เหน็ิซ้ึ่�งกันิแลิะกนัิในิบรรยากาศ

ที�เป็็นิกันิเอง ร�วมเล่ิอกซ่ึ่�อสินิค้์าแลิะผู้ลิิตภั์ณฑ์์ตามบ่ธิต�าง ๆ

 • กิจกรรม “WE LOVE IPST”  ปี็ 2 ส�งเร่�องเลิ�า (Storytelling)  

เราอยากเลิ�าเร่�อง รักแลิะผู่้กพันิ สสวท.: บุค์ลิากร สสวท.  

เขียนิบรรยายแบ�งปั็นิค์วามร้่ส้กดี็ๆ เร่�องราวค์วามรักแลิะค์วาม

ผู่้กพันิต�อองค์ก์ร เป็น็ิการสรา้งแรงบนัิด็าลิใจ เหน็ิค์ณุค์�า กระตุน้ิ 

ให้บุค์ลิากรเกิด็ค์วามรัก ค์วามผู่้กพันิกับองค์์กร 

 • กิจกรรมนิ้องเต็มใจแจก Point: บุค์ลิากร สสวท. 

ร�วมกิจกรรมโด็ยสแกนิ QR Code สะสมค์ะแนินิกับน้ิองเต็มใจ  

แลิะส�งร่ป็ภ์าพกจิกรรม งานิอด็เิรก หรอ่สัตว์เลีิ�ยงแสนิรกั ในิช�วงที� 

ท�านิป็ฏิิบัติงานิที�บ้านิ Work from Home เพ่�อร�วมแบ�งปั็นิ 

ค์วามสุขแลิะรอยยิ�ม 

 • กิจกรรมน้ิองเต็มใจชวนิตอบ: บุค์ลิากร สสวท. ร�วมสนุิก 

ตอบค์ำาถามกับหัวข้อ “การทำางานิ Work from Home ช�วง 

COVID-19 แลิะร่ป็แบบการทำางานิ”

ยุทธิศาสตร์ที� 5  

 การสง่เสรมิภ์าพลกัษณ์ีองค์์กรและประสานิค์วิามรว่ิมม่อ 

กับหนิ่วิยงานิที�เกี�ยวิข้อง เพิ�มการยอมรับ สสวิท. ในิฐานิะผูู้้นิ�า

การเปลี�ยนิแปลงการเรยีนิรู้ด้็านิวิิทยาศาสตร์ ค์ณิีตศาสตร์ และ

เทค์โนิโลยีของเยาวิชนิให้ทันิสมัย

 การพัฒนิาศักยภ์าพบุค์ลากรใหมี้ค์วิามรู ้ค์วิามสามารถั  

และสมรรถันิะตามกลุ่มงานิอย่างเป็นิระบบ 
  

   พัฒนิาสมรรถันิะบุค์ลากร สสวิท.

 จัด็กิจกรรมพัฒนิาศักยภ์าพของบุค์ลิากร สสวท. เพ่�อ 

ยกระดั็บสมรรถนิะพ่�นิฐานิ สมรรถนิะหลัิกแลิะสมรรถนิะกลิุ�มงานิ 

ผู้�านิหลิักส่ตร แลิะกิจกรรมต�าง ๆ เช�นิ หลิักส่ตร Microsoft  

Office 2016, Growth Mindset for Performance Working 

(การสร้างแนิวค์ิด็เชิงเติบโตเพ่�อเพิ�มป็ระสิทธิิภ์าพการทำางานิ) 

Creative to Innovation Development for Performance  

Working (การพัฒนิาค์วามคิ์ด็สร้างสรรค์์แลิะนิวัตกรรม 

เพิ�มป็ระสิทธิิภ์าพการทำางานิ) การส�งพนัิกงานิเข้าอบรมกับ 

หนิ�วยงานิภ์ายนิอก หร่อป็ระชมุ สมัมนิา ด่็งานิ ป็ฏิิบตังิานิ ซึ่้�งมี 

ผู้่้ได้็รับการพัฒนิา 1,453 ราย 
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 การพฒันิาการบรหิารจดั็การ สสวิท. ทกุมิติให้มีมาตรฐานิ

   ประเมินิองค์์กร  

 สถาบันิเพิ�มผู้ลิผู้ลิิตแห�งชาติ ป็ระเมินิผู้ลิการป็ฏิิบัติงานิ 

ตามพันิธิกิจของ สสวท. ภ์ายใต้กรอบ 4 มิติ ป็ระกอบด็้วย  

(1) ป็ระสทิธิิผู้ลิของแผู้นิป็ฏิิบัติงานิ (2) การตอบสนิองต�อป็ระชาชนิ  

(3) ป็ระสิทธิิภ์าพในิการป็ฏิิบัติงานิ แลิะ (4) การกำากับด่็แลิกิจการ 

แลิะพัฒนิาองค์์กร ซ้ึ่�งผู้ลิการป็ระเมินิในิภ์าพรวมของ สสวท.  

ทั�ง 4 มิติ อย่��ที�ระดั็บค์ะแนินิ 4.70

   การสนัิบสนุินิทุนิการศึกษา

การสนัิบสนุินิ 
ทุนิการศึกษา

1212  ทุนิ
 ทุนิการศึกษาต่างประเทศ

ปริญญาเอก
44 ค์นิ

 ทุนิการศึกษาในิประเทศ

ปริญญาโท
44 ค์นิ

ปริญญาเอก
44 ค์นิ

ภ์าพรวิม
4.704.70

มิติที� 1
5.005.00

มิติที� 4
5.005.00

มิติที� 3
5.005.00

มิติที� 2
4.004.00
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   พัฒนิาการบริหารจัด็การเพ่�อให้ สสวิท. เป็นิองค์์การ

แห่งคุ์ณีภ์าพ (PMQA) 

 นิำาเกณฑ์์คุ์ณภ์าพการบริหารจัด็การภ์าค์รัฐ (Public 

Sector Management Quality Award: PMQA) ของสำานัิกงานิ

ค์ณะกรรมการพัฒนิาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เพ่�อมาใช้ในิการ

พัฒนิาการบริหารจัด็การ เพ่�อให้ สสวท. เป็็นิองค์์กรค์ุณภ์าพ

แลิะเตรียมพร้อมสำาหรับการป็ระเมินิตามระบบราชการ 4.0 

โด็ยสมัค์รขอรับรางวัลิเลิิศรัฐ สาขารางวัลิคุ์ณภ์าพการบริหาร

จัด็การภ์าค์รัฐ (PMQA) ในิป็ระเภ์ท PMQA 4.0

  ทั�งนีิ� สสวท. จะนิำาผู้ลิการวิเค์ราะห์ข้อม่ลิการตอบกลัิบ 

ของ ก.พ.ร. มาป็รับป็รุงการด็ำาเนิินิงานิในิป็ีต�อไป็ รวมทั�ง 

จัด็ทำาแผู้นิการพัฒนิาการบริหารจัด็การตามกรอบ PMQA 4.0  

ที�จะด็ำาเนิินิงานิในิปี็งบป็ระมาณ 2564 ป็ระกอบด้็วย 6 หมวด็

   บริหารจัด็การค์วิามรู้ (KM)

 บริหารจัด็การค์วามร่้ของบุค์ลิากร สสวท. เพ่�อสร้าง 

วัฒนิธิรรมการเป็็นิองค์์กรแห�งการเรียนิร่้ โด็ยการสนิับสนิุนิ 

ให้บุค์ลิากรทุกกลิุ�มแลิะทุกระด็ับมีทัศนิค์ติที�ด็ี มีแนิวค์วามค์ิด็  

ตลิอด็จนิมีส�วนิร�วมในิการด็ำาเนิินิการแลิะพัฒนิาการจัด็การ

ค์วามร้่อย�างสมำ�าเสมอแลิะต�อเน่ิ�อง เพ่�อให้บรรลุิเป้็าหมายของ

การสร้างองค์์กรแห�งการเรียนิร้่ที�ยั�งย่นิต�อไป็ ผู้�านิกิจกรรม 

Lunch Talk  เพ่�อส�งเสริมให้บุค์ลิากร สสวท. แลิกเป็ลีิ�ยนิองค์์ค์วามร้่ 

ที�มีค์วามเชี�ยวชาญหร่อมีป็ระสบการณ์โด็ยตรงแลิะส�งเสริมให 

เกิด็วัฒนิธิรรมการเรยีนิร้่ แลิะกจิกรรมเมน่ิค์วามร้่ เพ่�อเผู้ยแพร�ให 

บุค์ลิากร สสวท. ได็้้ศ้กษาผู้�านิ Intranet ของ สสวท. ซึ่้�งเป็็นิ

องค์์ค์วามร้่นิอกเหน่ิอจากงานิป็ระจำาเพิ�มเติม

หมวิด็ที�  

11

หมวิด็ที�  

22

หมวิด็ที�  

33

หมวิด็ที�  

44

หมวิด็ที�  

55

หมวิด็ที�  

66

 การนิ�าองค์์กร สร้างวัฒนิธิรรมองค์์กรด้็านินิวัตกรรม

 การวิางแผู้นิเชิงยุทธิศาสตร์ ขับเค์ล่ิ�อนิยุทธิศาสตร์์  

 สสวท. พ.ศ. 2562 – 2565 ส่�การป็ฏิิบัติ

 การให้ค์วิามส�าคั์ญกับผูู้้รับบริการและผูู้้มีส่วินิได็้เสีย 

 พัฒนิาระบบฐานิข้อม่ลิของผู้่้รับบริการแลิะผู้่้มีส�วนิได้็ 

 ส�วนิเสียของ สสวท. พ.ศ. 2562 – 2565 ส่�การป็ฏิิบัติ

  การวัิด็ การวิิเค์ราะห์ และการจัด็การค์วิามรู้ 

  จัด็ทำาค่์�ม่อเอกลัิกษณ์ส่�อการเรียนิการสอนิ

  ร่ป็แบบดิ็จิทัลิของ สสวท.

 การมุ่งเน้ินิบุค์ลากร 

 Work-Life Integration Plus

 การมุ่งเน้ินิระบบปฏิิบัติการ จัด็ทำาระบบการจัด็ซ่ึ่�อ

 จัด็จ้างไม�เกินิ 100,000 บาท
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   ส่งเสริมคุ์ณีธิรรมและค์วิามโปร่งใสในิการด็�าเนิินิงานิ

ของหน่ิวิยงานิ (ITA)

 ส�งเสริมคุ์ณธิรรมแลิะค์วามโป็ร�งใสในิการด็ำาเนิินิงานิ  

โด็ยสร้างค์วามตระหนัิก ค์วามร้่ ค์วามเข้าใจในิการป็ฏิิบัติงานิ 

ที�มีค์วามโป็ร�งใส จัด็ระบบการตรวจสอบ แลิะป็ระเมินิผู้ลิสัมฤทธิิ�

ตามมาตรฐานิคุ์ณธิรรม จริยธิรรม ค์วามคุ้์มค์�า เปิ็ด็เผู้ยข้อม่ลิ

ข�าวสาร ป็รับป็รุงระบบการป็ฏิิบัติงานิให้เกิด็ค์วามโป็ร�งใส  

มีป็ระสิทธิิภ์าพ อำานิวยค์วามสะด็วกต�อป็ระชาชนิ ให้เข้าถ้ง 

การบริการสาธิารณะด้็วยค์วามเป็็นิธิรรมผู้�านิการป็ฏิิบัติงานิ

อย�างมีมาตรฐานิ แลิะสนัิบสนุินิให้บุค์ลิากร สสวท. มีส�วนิร�วม

ในิการรณรงค์์แลิะป็ล่ิกจติสำาน้ิกค์�านิิยมของหนิ�วยงานิให้ร�วมกันิ

ต�อต้านิการทจุรติป็ระพฤตมิิชอบ ให้ค์วามสำาคั์ญกับการป้็องกันิ 

ที�อาจเป็็นิค์วามเสี�ยงหร่อเป็็นิช�องทางที�อาจจะก�อให้เกิด็ 

การทุจรติ การรับสินิบนิ หรอ่ก�อให้เกิด็ผู้ลิป็ระโยชน์ิทับซ้ึ่อนิ แลิะ

สามารถยับยั�งการทุจรติหรอ่ผู้ลิป็ระโยชน์ิทับซ้ึ่อนิที�อาจเกิด็ข้�นิได้็

อย�างเท�าทันิสถานิการณ์ ผู้�านิกิจกรรมต�าง ๆ เช�นิ การเผู้ยแพร� 

ข้อม่ลิข�าวสารค์วามร้่เกี�ยวกับการป้็องกันิแลิะป็ราบป็ราม 

การทุจรติ การศ้กษาด่็งานิ ตามรอยรัชกาลิที� 9 การจัด็ทำาข้อม่ลิ

แลิะส่�อการเรียนิร้่เผู้ยแพร�ข้อม่ลิบนิเว็บไซึ่ต์ ITA ของ สสวท. 

http://ita.ipst.ac.th เป็็นิต้นิ

 การพัฒนิาระบบเทค์โนิโลยีสารสนิเทศเพ่�อขยายขีด็ 

ค์วิามสามารถัในิการบริหารจัด็การ องค์์กรและการบริการ 

ในิรูปแบบดิ็จิทัลตามนิโยบายรัฐบาลดิ็จิทัล

    พัฒนิาระบบเทค์โนิโลยีสารสนิเทศเพ่�อการบรกิารและ 

บริหารจัด็การ 

 จัด็หา ป็รับป็รุง บำารุงรักษาระบบสารสนิเทศให้สามารถ 

บริการได้็อย�างต�อเน่ิ�องแลิะมีป็ระสิทธิิภ์าพ เพ่�อสนัิบสนุินิการ

ด็ำาเนิินิงานิตามพันิธิกิจต�าง ๆ ในิการจัด็การข้อม่ลิสารสนิเทศ 

ที�เกี�ยวข้อง 21 ระบบ

ผู้ลประเมินิ ITA สถัาบันิส่งเสริมการสอนิวิิทยาศาสตร์และเทค์โนิโลยี

100

75

50

25

0

79.6979.69 83.7383.73
91.3591.35

83.183.1
91.0791.07 90.7390.73

 

2558 2559 2560 2561 2562 2563

ค์ะแนินิ

ปี พ.ศ.
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 ระบบเทค์โนิโลยีสารสนิเทศ 
 เพ่�อการบริการและบริหารจัด็การ สสวิท.

 1. ระบบเค์รอ่ข่าย (Network)     

 2. ระบบสารบรรณีอิเล็กทรอนิิกส์ 

 3. ระบบจัด็เก็บจราจรค์อมพิวิเตอร์์ (LOG)  

 4. ระบบภ์ายในิห้องศูนิย์ข้อมูล (Data Center Room) 

 5. ระบบเค์ร่�องก�าเนิิด็ไฟ้ฟ้้า (Generator)   

 6. ระบบเค์ร่�องส�ารองไฟ้ Socome  

 7. ระบบเค์ร่�องส�ารองไฟ้ Delta 

 8. ระบบโทรศัพท์์ (VoIP)  

 9. ระบบ Website สสวิท. (ภ์าษาไทย)

 10. ระบบ Website สสวิท. (ภ์าษาอังกฤษ)

 11. ระบบจองทรัพยากร 

 12. ระบบ Business Intelligence 

 13. ระบบบริหารทรัพยากรบุค์ค์ล (e-HR) 

 14. ระบบบริหารจัด็การปฏิิบัติงานิภ์ายในิ (ERP & MIS-PLUS) 

 15. ระบบจัด็การสิทธิิ� Sketchpad 

 16. ระบบ Website หน่ิวิยงานิ/สาขา ด้็วิย Wordpress 

 17. ระบบบริหารจัด็การกระบวินิการภ์ายในิ (BPM) 

 18. ระบบลงทะเบียนิออนิไลน์ิ 

 19. ระบบผู่้านิเร่�อง 

 20. ระบบฐานิข้อมูลการศึกษา 

 21. ระบบ Microsoft Sharepiont 
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 การพัฒนิาและขยายการส่�อสารประชาสัมพันิธ์ิเชิงรุก 

และสร้างค์วิามตระหนัิกรู้ทางด็้านิวิิทยาศาสตร์ ค์ณิีตศาสตร์ 

และเทค์โนิโลยี โด็ยใช้รูปแบบและช่องทางที�หลากหลาย 

ให้ค์รอบค์ลุมกลุ่มเป้าหมาย 

   ส่งเสริมภ์าพลักษณี์องค์์กรในิการเป็นิผูู้้นิ�าด็้านิ

การเรยีนิการสอนิวิิทยาศาสตร์ ค์ณิีตศาสตร์ และเทค์โนิโลยี

 ส่�อสารองค์์กรแลิะป็ระชาสัมพันิธ์ิเชิงรุก เพ่�อเสริมสร้าง

ภ์าพลัิกษณ์ที�ดี็ต�อ สสวท. ให้แก�ผู้่บ้รหิารสถานิศ้กษา ค์ร่ นัิกเรยีนิ 

แลิะป็ระชาชนิทั�วไป็ เพ่�อเผู้ยแพร�ข้อม่ลิข�าวสารเกี�ยวกับภ์ารกิจแลิะ

ผู้ลิงานิของ สสวท. รวมทั�งส�งเสรมิภ์าพลัิกษณ์องค์์กรผู้�านิทางส่�อ 

แลิะช�องทางที�หลิากหลิาย ทั�งส่�อกระแสหลัิกแลิะส่�อสมัยใหม�

อย�างถ่กต้องแลิะทั�วถ้ง ป็ระกอบด้็วย VDO/Facebook Live 

การเผู้ยแพร�เน่ิ�อหาเพ่�อส่�อสารทางวิทยาศาสตร์ การเผู้ยแพร�

ส่�อเพ่�อส�งเสริมการเรียนิร้่วิทยาศาสตร์ การส�งข�าวสารทาง

ส่�อมวลิชนิ วีดิ็ทัศน์ิ ข�าวโทรทัศน์ิ ส่�อวิทยุเผู้ยแพร�เชิงบวก  

ตัววิ�งโทรทัศน์ิ แลิะข�าวสารเผู้ยแพร�ส่�อออนิไลิน์ิกว�า 1,000 ชิ�นิ  

โด็ยมีการเข้าถ้งกลุิ�มเป้็าหมายของ สสวท. ผู้�านิช�องทาง Social  

Media ได้็แก� Facebook, YouTube, Line@, IG/Twitter, Tiktok 

โด็ยมี Facebook เป็็นิช�องทางหลัิกที�มีการเข้าถ้ง 12,160,725  

Reach แลิะมีผู้่้ เ ข้าร�วมกิจกรรมของแฟ้นิเพจ 419,518  

Engagement นิอกจากนีิ� มีการส�งข�าวสารผู้�านิช�องทางอ่�นิ ๆ 

944 ค์รั�ง แลิะมีค์�าการมองเห็นิมากกว�า 500,000 ค์รั�ง

e-Magazine

IPST
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    เผู้ยแพร่ ส่งเสรมิค์วิามรู้ด้็านิวิิทยาศาสตร์ ค์ณิีตศาสตร์  

และเทค์โนิโลยี

 จัด็ทำานิิตยสาร สสวท.  6  ฉบับ (ฉบับที� 220 – 225)  ในิร่ป็แบบ 

สิ�งพิมพ์แลิะร่ป็แบบด็จิทัิลิ เพ่�อส�งเสรมิค์วามร้่ด็า้นิวิทยาศาสตร์ 

ค์ณิตศาสตร์ แลิะเทค์โนิโลิยี แลิะรับร้่ข�าวสารค์วามก้าวหน้ิา

ทางวิทยาศาสตร์ ค์ณิตศาสตร์ แลิะเทค์โนิโลิยีให้แก�ค์ร่ อาจารย์ 

นัิกเรยีนิ บุค์ลิากรทางการศ้กษา แลิะผู้่้สนิใจทั�วไป็ โด็ยได้็เผู้ยแพร�

นิิตยสารฉบับดิ็จทัิลิผู้�านิเว็บไซึ่ต์ http://emagazine.ipst.ac.th 

   สร้างค์วิามตระหนัิกรู้ในิกระบวินิการเรียนิการสอนิ

ทางวิิทยาศาสตร์ ค์ณิีตศาสตร์ และเทค์โนิโลยี

 สร้างค์วามตระหนัิกร้่ในิกระบวนิการเรียนิการสอนิ 

ทางวิทยาศาสตร์ ค์ณิตศาสตร์ แลิะเทค์โนิโลิยีผู้�านิกิจกรรม 

ในิร่ป็แบบภ์าพยนิตร์วิทยาศาสตร์แลิะนิิทรรศการ โด็ยร�วมกับ 

สถาบันิเกอเธิ�แลิะองค์์การพิพิธิภ์ัณฑ์์แห�งชาติ (อพวช.) เป็็นิ

เจ้าภ์าพในิการจัด็งานิเทศกาลิภ์าพยนิตร์วิทยาศาสตร์เพ่�อ 

การเรยีนิร้่ ค์รั�งที� 15 ภ์ายใตหั้วข้อ “ฮุุมโบลิด็ท์แลิะสายใยแห�งชีวิต  

(Humboldt & The Web of Life)” เพ่�อขับเค์ล่ิ�อนิองค์์ค์วามร้่ 

ด้็านิวิทยาศาสตร์ เทค์โนิโลิยี แลิะสิ�งแวด็ล้ิอมผู้�านิส่�อภ์าพยนิตร์

แก�ค์ร่ นัิกเรียนิ นิิสิต นัิกศ้กษา แลิะป็ระชาชนิทั�วไป็ ซ้ึ่�งมีการฉาย 

ภ์าพยนิตร์ตามศ่นิย์จัด็ฉาย ดั็งนีิ�  อุทยานิวิทยาศาสตร์ป็ระเทศไทย  

สำานัิกงานิพัฒนิาวิทยาศาสตร์แลิะเทค์โนิโลิยีแห�งชาติ (สวทช.)  

หอภ์าพยนิตร์ (องค์์การมหาชนิ) องค์์การพิพิธิภั์ณฑ์์แห�งชาติ  

(อพวช.) จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ศ่นิย์วิทยาศาสตร์เพ่�อการศ้กษา  

16 แห�ง แลิะศ่นิย์ฝึึกแลิะพัฒนิาอาชีพราษฎรไทยบรเิวณชายแด็นิ 

ปั็ตตานีิ มีผู้่้เข้าร�วมชมภ์าพยนิตร์รวม 724,574  ค์นิ แลิะจัด็ 

นิิทรรศการกระตุ้นิการเรียนิร้่ทางด้็านิวิทยาศาสตร์ ค์ณิตศาสตร์  

แลิะเทค์โนิโลิยผีู้�านิกจิกรรมต�าง ๆ  ภ์ายในินิิทรรศการมผ้่ีู้เข้าร�วม

นิิทรรศการ 4,085 ค์นิ
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สถัาบันิส่งเสริมการสอนิวิิทยาศาสตร์และเทค์โนิโลยี (สสวิท.)

ประวัิติค์วิามเป็นิมา

 สถาบัันส่งเสริิมการิสอนวิิทยาศาสตร์ิและเทคโนโลยี (สสวิท.) จััดตั�งข้ึ้�นโดยมติคณะรัิฐมนตริี เม่�อ พ.ศ. 2513 ต่อมาได้รัิบั 

อนุมัติให้้จััดตั�งอย่างเป็็นทางการิโดยสภาบัริิห้าริคณะป็ฏิิวัิติ เม่�อวัินที� 16 มกริาคม 2515 (ป็ริะกาศคณะป็ฏิิวัิติ ฉบัับัที� 42)  

ในสถานะสถาบัันขึ้องรัิฐ เป็็นนิติบุัคคลแต่ไม่เป็็นส่วินริาชการิ

 ในชว่ิงเริิ�มแริกขึ้องการิกอ่ตั�ง สสวิท. ไดรั้ิบัการิอดุห้นุนทางการิเงนิส่วินห้น้�งจัากริฐับัาลและอกีส่วินห้น้�งได้รัิบัควิามชว่ิยเห้ล่อ 

จัากโคริงการิพัฒนาการิศ้กษาแห่้งสห้ป็ริะชาชาติ (UNDP) และองค์การิศ้กษาวิิทยาศาสตร์ิและวัิฒนธริริมแห่้งสห้ป็ริะชาชาติ 

(UNESCO) ทั�งด้านการิเงนิ ผู้้้เชี�ยวิชาญต่างป็ริะเทศ อปุ็กริณ ์การิด้งาน และการิศ้กษาเพิ�มเติมขึ้องบุัคลากริ เพ่�อเป็ลี�ยนแป็ลงวิิธีการิ 

จััดการิเริยีนการิสอนวิิทยาศาสตร์ิ คณิตศาสตร์ิ และเทคโนโลยีให้้ทันสมัย ริองรัิบัการิพัฒนาทางวิิทยาศาสตร์ิและเทคโนโลยี นอกจัากนั�น 

ยังมีบุัคลากริที�มีศักยภาพส้งมาช่วิยพัฒนาห้ลักส้ตริขึ้องสาขึ้าวิิชาต่าง ๆ ป็ริะกอบัด้วิย อาจัาริย์จัากมห้าวิิทยาลัย วิิทยาลัยคร้ิ 

ผู้้้สอนวิิทยาศาสตร์ิจัากโริงเริียนต่าง ๆ ศ้กษานิเทศก์ ฯลฯ

 ต่อมาในปี็ พ.ศ. 2535 รัิฐบัาลซ้ึ่�งขึ้ณะนั�นมีนายชวิน ห้ลีกภัย เป็็นนายกรัิฐมนตริ ีมีนโยบัายให้้ป็รัิบัป็รุิงร้ิป็แบับัขึ้องกฎห้มาย 

ที�ใช้ในการิบัริิห้าริริาชการิแผู่้นดิน ไม่ว่ิาจัะเป็็นป็ริะกาศขึ้องคณะป็ฏิิวัิติห้ริ่อป็ริะกาศขึ้องคณะป็ฏิิร้ิป็การิป็กคริองแผู่้นดินที�ออกใช้

บัังคับัในริะห้ว่ิางที�มีการิป็กคริองโดยมิใช่ริะบัอบัป็ริะชาธิป็ไตยให้้เป็็นพริะริาชบััญญัติ เพ่�อให้้เป็็นไป็ตามวิิธีการิตริากฎห้มายในริะบับั

ป็กติ ตามรัิฐธริริมน้ญแห่้งริาชอาณาจัักริไทย  จัง้ได้เริิ�มยกร่ิางพริะริาชบััญญัติสถาบัันส่งเสริิมการิสอนวิิทยาศาสตร์ิและเทคโนโลยี
 

 ต่อมาได้มีพริะบัริมริาชโองการิโป็ริดเกล้าฯ ให้้ตริาเป็็นพริะริาชบััญญัติสถาบัันส่งเสริิมการิสอนวิิทยาศาสตริ์และ

เทคโนโลยี พ.ศ. 2541 และป็ริะกาศในริาชกิจัจัานุเบักษา เม่�อวัินที� 1 กันยายน พ.ศ. 2541 สสวิท. จั้งมิได้มีฐานะเป็็นรัิฐวิิสาห้กิจัต่อไป็ 

ตามพริะริาชบััญญติัสถาบัันส่งเสริมิการิสอนวิิทยาศาสตริแ์ละเทคโนโลย ีพ.ศ. 2541 แกไ้ขึ้เพิ�มเติม (ฉบัับัที� 2) พ.ศ. 2548 ให้้สถาบััน 

เป็็นนิติบุัคคลและเป็็นห้น่วิยงานขึ้องริัฐที�ไม่เป็็นส่วินริาชการิตามกฎห้มายวิ่าด้วิยริะเบัียบับัริิห้าริริาชการิแผู้่นดิน และไม่เป็็น

รัิฐวิิสาห้กิจั ตามกฎห้มายว่ิาด้วิยวิิธีการิงบัป็ริะมาณและกฎห้มายอ่�น

ข้อมูลพ่�นิฐานิ
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 สสวิท. เป็นิผูู้้นิ�าการเปลี�ยนิแปลงการเรยีนิการสอนิวิิทยาศาสตร์  

ค์ณิีตศาสตร์ และเทค์โนิโลยีทั�งในิและนิอกสถัานิศึกษา ให้นัิกเรียนิพัฒนิา

ตามศักยภ์าพขึ�นิเป็นิประชากรที�มีค์วิามรู้ นัิกวิิชาชีพฐานิดี็ และ 

นัิกวิิทยาศาสตร์ชั�นินิ�าต่อไป

1. ริเริ�ม ด็�าเนิินิการ ส่งเสริม ประสานิ และจัด็ให้มีการศึกษา 

 ค้์นิค์ว้ิา วิิจัย และพัฒนิาหลักสูตร วิิธีิการเรียนิรู้ วิิธีิสอนิและ 

 การประเมินิผู้ลการเรียนิการสอนิเกี�ยวิกับวิิทยาศาสตร์ 

 ค์ณิีตศาสตร์ และเทค์โนิโลยี ทุกระดั็บการศึกษา โด็ยเน้ินิ 

 การศึกษาขั�นิพ่�นิฐานิเป็นิหลัก

2. ส่งเสริม ประสานิ และจัด็ให้มีการพัฒนิาบุค์ลากร การฝึึก 

 อบรมค์รู อาจารย์ นัิกเรียนิ นิิสิต และนิักศึกษาเกี�ยวิกับ 

 การเรียนิการสอนิและการค้์นิค์ว้ิาวิิจัยทางด้็านิวิิทยาศาสตร์  

 ค์ณิีตศาสตร์ และเทค์โนิโลยี

3. ส่งเสริม ประสานิ และจัด็ให้มีการค้์นิค์ว้ิา วิิจัย ปรับปรุงและ 

 จัด็ท�าแบบเรียนิ แบบฝึึกหัด็ เอกสารทางวิิชาการและส่�อ 

 การเรียนิการสอนิทุกประเภ์ท ตลอด็ทั�งประดิ็ษฐ์อุปกรณ์ี 

 เกี�ยวิกับวิิทยาศาสตร์ ค์ณิีตศาสตร์ และเทค์โนิโลยี

4. ส่งเสรมิการพัฒนิาระบบประกันิคุ์ณีภ์าพและการประเมินิมาตรฐานิ

  การศึกษาทางด็้านิวิิทยาศาสตร์ ค์ณิีตศาสตร์ และเทค์โนิโลยี 

 ในิสถัานิศึกษา

5. พัฒนิาและส่งเสรมิผูู้้มีค์วิามสามารถัพเิศษทางด้็านิวิิทยาศาสตร์

  ค์ณิีตศาสตร์ และเทค์โนิโลยี ตลอด็ทั�งการส่งเสริมการผู้ลิตค์รู  

 อาจารย์ที� มีค์วิามสามารถัพิเศษทางด้็านิวิิทยาศาสตร์ 

 ค์ณิีตศาสตร์ และเทค์โนิโลยี

6. ให้ค์�าปรกึษาแนิะนิ�าแก่กระทรวิง ทบวิง กรม ส่วินิราชการที�เรยีก

  ช่�ออย่างอ่�นิ หนิ่วิยงานิอ่�นิของรัฐ หร่อหนิ่วิยงานิของเอกชนิ 

 ที�มีหน้ิาที�เกี�ยวิกับการจัด็การศึกษาหร่อสถัานิศึกษาเฉพาะ 

 ในิเร่�องที�เกี�ยวิกับอ�านิาจหน้ิาที�ตาม 1 ถึัง 5

Innovation : มุ่งมั�นิสร้างสรรค์์นิวัิตกรรม

Professionalism : ค์วิามซ่ิ�อตรงและค์วิามเป็นิม่ออาชีพ

Service Excellence : การปฏิิบัติงานิอย่างมีคุ์ณีภ์าพตามมาตรฐานิ

Team Synergy : การท�างานิเป็นิทีม

พันิธิกิจและภ์ารกิจ

ค์่านิิยม

วิิสัยทัศนิ์
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ส�านัิกนิวัิตกรรม 
และเทค์โนิโลยีสารสนิเทศ

ฝ่ึายนิวัิตกรรม 
เพ่�อการเรียนิรู้

ฝ่ึายออกแบบและพัฒนิา
อุปกรณ์ี

ส�านัิกบริหารโค์รงการพิเศษ
และกิจการนิานิาชาติ

ส�านัิกงานิโค์รงการจัด็ตั�ง
สถัาบันิไทยโค์เซ็ินิ

ฝ่ึายบริหารโค์รงการริเริ�ม

ฝ่ึายบริหารเค์รอ่ข่าย 
และพัฒนิาค์รู

ฝ่ึายกิจการนิานิาชาติ

ฝ่ึายโลกศึกษาเพ่�อพัฒนิา 
สิ�งแวิด็ล้อม

ฝ่ึายเทค์โนิโลยีสารสนิเทศ

ฝ่ึายส่�อสาร 
ภ์าพลักษณ์ีองค์์กร

ส�านัิกพัฒนิาและส่งเสริม
ศักยภ์าพผูู้้มีค์วิามสามารถั

พิเศษทางวิิทยาศาสตร์ 
ค์ณิีตศาสตร์ และเทค์โนิโลยี

ฝ่ึายพัฒนิาและส่งเสริม 
ผูู้้มีค์วิามสามารถัพิเศษ 
ทางวิิทยาศาสตร์และ

เทค์โนิโลยี

ฝ่ึายส่งเสริมการผู้ลิตค์รู 
ที�มีค์วิามสามารถัพิเศษ 
ทางวิิทยาศาสตร์และ

ค์ณิีตศาสตร์

ฝ่ึายโอลิมปิกวิิชาการ 
และอัจฉริยภ์าพ

ฝ่ึายยุทธิศาสตร์ แผู้นิ 
และประกันิคุ์ณีภ์าพ

ฝ่ึายบริการและบริหาร 
ทรัพย์สินิ

ฝ่ึายตรวิจสอบภ์ายในิ

ฝ่ึายประสานิและ 
บูรณีาการทุนิการศึกษา

โค์รงสร้างการจัด็แบ่งส่วินิงานิ  
สสวิท.
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ส�านัิกวิิชาการวัิด็ 
และประเมินิผู้ล

ส�านัิกวิิชาค์ณิีตศาสตร์ 
และเทค์โนิโลยี

สาขาค์ณิีตศาสตร์ 
มัธิยมศึกษา

สาขาวิิจัยการศึกษา 
และพัฒนิาการวัิด็
และประเมินิผู้ล

สาขาค์ณิีตศาสตร์ 
ประถัมศึกษา

สาขาการวัิด็และ 
ประเมินิผู้ลระดั็บชาติ

สาขาเทค์โนิโลยี
สาขาการวัิด็ 

และประเมินิผู้ล 
ระดั็บนิานิาชาติ

ส�านัิกวิิชาวิิทยาศาสตร์
ส�านัิกบริหาร

และพัฒนิาองค์์กร

สาขาฟิ้สิกส์ 
และวิิทยาศาสตร์โลก

ฝ่ึายบริหารทั�วิไป

สาขาเค์มีและชีวิวิิทยา

สาขาวิิทยาศาสตร์ 
ภ์าค์บังคั์บ

ฝ่ึายทรัพยากรบุค์ค์ล 
และพัฒนิาองค์์กร

ฝ่ึายการเงินิและบัญชี

ฝ่ึายจัด็ซ่ิ�อและพัสดุ็

ฝ่ึายกฎหมาย

ศูนิย์สะเต็มศึกษา

ศูนิย์บริหารเค์รอ่ข่ายค์รู  
สค์วิค์.

ศูนิย์เรียนิรู้ดิ็จิทัล
ค์ณีะกรรมการ

สสวิท.

ผูู้้อ�านิวิยการ

รองผูู้้อ�านิวิยการ   ผูู้้ช่วิยผูู้้อ�านิวิยการ
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อัตราก�าลัง  
สสวิท.
332332 ค์นิ

กลุ่มบรหิาร 
9.64%

กลุ่มอ�านิวิยการ 

41.26% กลุ่มวิิชาการ 

49.10%

3232 
ค์นิ

163163 
ค์นิ

137137 ค์นิ

กลุ่มงานิ

วุิฒิการศึกษา
ปริญญาเอก I 53 ค์นิ  

ปริญญาโท  I 194 ค์นิ  

ปริญญาตรี I  84 ค์นิ

ต��ากวิ่าปริญญาตรี I  1 ค์นิ

กลุ่ม 
บรหิาร

2 ค์นิ

16 ค์นิ

14 ค์นิ กลุ่ม 
วิิชาการ

2 ค์นิ

122 ค์นิ

39 ค์นิ

กลุ่ม 
อ�านิวิยการ

1 ค์นิ

80 ค์นิ

56 ค์นิ

* ข้อมูลอัตราก�าลังเฉพาะพนัิกงานิ สสวิท.
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กรรมการและเลขานุิการ

ผูู้้อ�านิวิยการ สสวิท.

ผูู้้ช่วิยเลขานุิการ

(พนัิกงานิ สสวิท. ที�ได้็รับการแต่งตั�งจากผูู้้อ�านิวิยการ สสวิท. )

ปลัด็กระทรวิงศึกษาธิิการ

ปลัด็กระทรวิงดิ็จิทัลเพ่�อเศรษฐกิจและสังค์ม

ปลัด็กระทรวิงทรัพยากรธิรรมชาติและสิ�งแวิด็ล้อม

ปลัด็กระทรวิงพลังงานิ

ปลัด็กระทรวิงการอุด็มศึกษา วิิทยาศาสตร์ วิิจัยและนิวัิตกรรม

เลขาธิิการค์ณีะกรรมการการศึกษาขั�นิพ่�นิฐานิ

เลขาธิิการค์ณีะกรรมการการอาชีวิศึกษา

เลขาธิิการสภ์าการศึกษา

เลขาธิิการสภ์าพัฒนิาการเศรษฐกิจและสังค์มแห่งชาติ

ผูู้้อ�านิวิยการส�านัิกงบประมาณี

กรรมการโด็ยต�าแหนิ่ง กรรมการผูู้้ทรงคุ์ณีวุิฒิ ไม่เกินิ 12 ค์นิ

ประธิานิกรรมการ

กลุ่มที� 1 ผู่้้ทรงค์ุณวุฒิด็้านิวิทยาศาสตร์
 ค์ณิตศาสตร์ แลิะเทค์โนิโลิยี

กลุ่มที� 2  ผู่้้ทรงค์ุณวุฒิที�เป็็นินิักการศ้กษา 
 ด็้านิวิทยาศาสตร์ ค์ณิตศาสตร์   
 แลิะเทค์โนิโลิยี

กลุ่มที� 3 ผู่้้ทรงค์ุณวุฒิด็้านิกฎหมายแลิะ/ 
 หร่อด็้านิบริหารรัฐกิจ

กลุ่มที� 4 ผู่้้ทรงค์ุณวุฒิที�มาจากภ์าค์ธิุรกิจ 
 หร่อภ์าค์เอกชนิ

ผู่้้ทรงค์ุณวุฒิที�เป็็นิค์ร่ผู่้้สอนิด็้านิวิทยาศาสตร์
หร่อด็้านิค์ณิตศาสตร์ในิสถานิศ้กษาขั�นิพ่�นิฐานิ
ภ์าค์เหน่ิอ 1 ค์นิ

ผู่้้ทรงค์ุณวุฒิที�เป็็นิค์ร่ผู่้้สอนิด็้านิวิทยาศาสตร์
หร่อด็้านิค์ณิตศาสตร์ในิสถานิศ้กษาขั�นิพ่�นิฐานิ 
ภ์าค์ตะวัินิออกเฉียงเหน่ิอ 1 ค์นิ

ผู่้้ทรงค์ุณวุฒิที�เป็็นิค์ร่ผู่้้สอนิด็้านิวิทยาศาสตร์
หร่อด็้านิค์ณิตศาสตร์ในิสถานิศ้กษาขั�นิพ่�นิฐานิ 
ภ์าค์กลาง 1 ค์นิ

ผู่้้ทรงค์ุณวุฒิที�เป็็นิค์ร่ผู่้้สอนิด็้านิวิทยาศาสตร์
หร่อด็้านิค์ณิตศาสตร์ในิสถานิศ้กษาขั�นิพ่�นิฐานิ 
ภ์าค์ใต้ 1 ค์นิ

โค์รงสร้างของค์ณีะกรรมการ สสวิท.
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กรรมการโด็ยต�าแหน่ิง     
1. นิายจตุพร บุรุษพัฒนิ์   ตำาแหนิ�ง : ป็ลัิด็กระทรวงทรัพยากรธิรรมชาติแลิะสิ�งแวด็ล้ิอม  

2. นิายภ่์เวียง ป็ระค์ำามินิทร์   ตำาแหนิ�ง : ผู้่้แทนิป็ลัิด็กระทรวงดิ็จิทัลิเพ่�อเศรษฐกิจแลิะสังค์ม  

3. นิายวิศักด็ิ� วัฒนิศัพท์    ตำาแหนิ�ง : ผู้่้แทนิป็ลัิด็กระทรวงพลัิงงานิ  

4. รองศาสตราจารย์สรนิิต ศิลิธิรรม   ตำาแหนิ�ง : ป็ลัิด็กระทรวงการอุด็มศ้กษา วิทยาศาสตร์ วิจัยแลิะนิวัตกรรม  

5. นิายป็ระเสริฐ บุญเร่อง    ตำาแหนิ�ง : ป็ลัิด็กระทรวงศ้กษาธิิการ  

11

22

33

44

 ศาสตราจารย์ประสาท ส่บค์้า
 ตำาแหนิ�ง : รักษาการแทนิอธิิการบด็ี   
 มหาวิทยาลิัยสุโขทัยธิรรมาธิิราช

ประธิานิกรรมการ
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6. นิายอำานิาจ วิชยานุิวัติ  ตำาแหนิ�ง : เลิขาธิิการค์ณะกรรมการการศ้กษาขั�นิพ่�นิฐานิ 

7. นิายณรงค์์ แผู้้วพลิสง   ตำาแหนิ�ง : เลิขาธิิการค์ณะกรรมการการอาชีวศ้กษา 

8. นิางสาวจินิางค์์ก่ร โรจนินัินิต์    ตำาแหนิ�ง : ผู้่้แทนิเลิขาธิิการสภ์าพัฒนิาการเศรษฐกิจแลิะสังค์มแห�งชาติ 

9. นิายสุภั์ทร จำาป็าทอง   ตำาแหนิ�ง : เลิขาธิิการสภ์าการศ้กษา  

10. นิางเยาวลัิกษณ์ จำาปี็รัตน์ิ   ตำาแหนิ�ง : ผู้่้แทนิผู้่้อำานิวยการสำานัิกงบป็ระมาณ 

66

55

77

88

99

1010
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กรรมการผูู้้ทรงคุ์ณีวุิฒิ : กลุ่มที� ๑ ผูู้้ทรงคุ์ณีวุิฒิด้็านิวิิทยาศาสตร์ ค์ณิีตศาสตร์ และเทค์โนิโลยี 

11. นิายศรัณย์ โป็ษยะจินิด็า ตำาแหนิ�ง : ผู้่้อำานิวยการสถาบันิวิจัยด็าราศาสตร์แห�งชาติ (องค์์การมหาชนิ)  

12. นิางจุฬารัตน์ิ ตันิป็ระเสริฐ ตำาแหนิ�ง : รองผู้่้อำานิวยการ สำานัิกงานิพัฒนิาวิทยาศาสตร์แลิะเทค์โนิโลิยีแห�งชาติ (สวทช.)  

กรรมการผูู้้ทรงคุ์ณีวุิฒิ : กลุ่มที� ๒ ผูู้้ทรงคุ์ณีวุิฒิที�เป็นินัิกการศึกษาด้็านิวิิทยาศาสตร์ ค์ณิีตศาสตร์ และเทค์โนิโลยี  

13. รองศาสตราจารย์พินิิติ รตะนิานุิก่ลิ ตำาแหนิ�ง : เลิขาธิิการม่ลินิิธิิส�งเสริมโอลิิมปิ็กวิชาการ แลิะพัฒนิามาตรฐานิ   
            วิทยาศาสตร์ศ้กษา ในิพระอุป็ถัมป์็สมเด็็จพระเจ้าพี�นิางเธิอ  
            เจ้าฟ้้ากัลิยาณิวัฒนิา กรมหลิวงนิราธิิวาสราชนิค์รินิทร์  (สอวนิ.)  

14. รองศาสตราจารย์ คุ์ณหญิงสุมณฑ์า พรหมบุญ   ตำาแหนิ�ง : อธิิการบดี็สถาบันิเทค์โนิโลิยีจิตรลิด็า  

กรรมการผูู้้ทรงคุ์ณีวุิฒิ : กลุ่มที� ๓ ผูู้้ทรงคุ์ณีวุิฒิด้็านิกฎหมายและ/หรอ่ด้็านิบริหารรัฐกิจ 

15. นิายไพฑ่์รย์ ขัมภ์รัตน์ิ ตำาแหนิ�ง : สมาชิกสภ์ากรุงเทพมหานิค์ร   

16. นิายสมบ่รณ์ ม�วงกลิำ�า   ตำาแหนิ�ง : ค์ณะทำางานิรัฐมนิตรีว�าการกระทรวงศ้กษาธิิการ    

1313

1818

16161515

1414

1212

1717

1111
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กรรมการผูู้้ทรงคุ์ณีวุิฒิ : กลุ่มที� ๔ ผูู้้ทรงคุ์ณีวุิฒิที�มาจากภ์าค์ธุิรกิจหร่อภ์าค์เอกชนิ  

17. นิายมน่ิญ สรรค์์คุ์ณากร ตำาแหนิ�ง : ที�ป็รก้ษาทางด้็านิการบริหารงานิบุค์ค์ลิ กลุิ�มบริษัทเซ็ึ่นิทรัลิ   

18. นิายสัมพันิธ์ิ ศิลิป็นิาฏิ ตำาแหนิ�ง : รองป็ระธิานิแลิะผู้่้จัด็การทั�วไป็ ฝึ�ายป็ฏิิบัติการฮุาร์ด็ดิ็สก์ได็รฟ์้    
                บริษัท เวสเทิร์นิ ดิ็จิตอลิ ค์อร์ป็อเรชันิ (ป็ระเทศไทย) จำากัด็   

กรรมการผูู้้ทรงคุ์ณีวุิฒิ : ค์รูผูู้้สอนิด้็านิวิิทยาศาสตร์ หรอ่ด้็านิค์ณิีตศาสตร์ ในิสถัานิศึกษาขั�นิพ่�นิฐานิจากเขตพ่�นิที�การศึกษา 
                                  ในิภ์าค์เหน่ิอ ภ์าค์ตะวัินิออกเฉียงเหน่ิอ ภ์าค์กลาง และภ์าค์ใต้  

19. นิางเอมอร สุมามาลิย์ ตำาแหนิ�ง : กรรมการผู้่้ทรงคุ์ณวุฒิค์ร่ผู้่้สอนิด้็านิค์ณิตศาสตร์ ภ์าค์เหน่ิอ   

20. นิายวิฑ่์รย์ ส่บโมรา  ตำาแหนิ�ง : กรรมการผู้่้ทรงคุ์ณวุฒิค์ร่ผู้่้สอนิด้็านิวิทยาศาสตร์ ภ์าค์ตะวันิออกเฉียงเหน่ิอ   

21. นิายรณภ์ณ เนิตรสว�างวิชา  ตำาแหนิ�ง : กรรมการผู้่้ทรงคุ์ณวุฒิค์ร่ผู้่้สอนิด้็านิวิทยาศาสตร์ ภ์าค์กลิาง  

22. นิายอำานิาจ มณีดุ็ลิย์  ตำาแหนิ�ง : กรรมการผู้่้ทรงคุ์ณวุฒิค์ร่ผู้่้สอนิด้็านิวิทยาศาสตร์ ภ์าค์ใต้  

2121

2222

1919

2020

 ศาสตราจารย์ชูกิจ ลิมปิจ�านิงค์์ 
 ตำาแหนิ�ง : ผู้่้อำานิวยการ 
 สถาบันิส�งเสริมการสอนิวิทยาศาสตร์แลิะเทค์โนิโลิยี

กรรมการและเลขานุิการ



84

การเข้าร่วิมประชุมของ 
 ค์ณีะกรรมการ สสวิท.

ประจ�าปีงบประมาณี พ.ศ. 2563

   ลำาดัิบทีี่� 7-12 เป็นการประชุั้มแบบออนไลน์

• 

    องค์์ประชุม จ�านิวินิกรรมการ 
 ที� ค์รั�งที� ก�าหนิด็ประชุม จ�านิวินิ (ค์นิ) เข้าร่วิมประชุม (ค์นิ) คิ์ด็เป็นิร้อยละ

 1 533/10/2562 11 ต.ค์. 2562 23 20 86.95

 2 534/11/2562 15 พ.ย. 2562 23 21 91.30

 3 535/12/2562 13 ธิ.ค์. 2562 23 21 91.30

 4 536/1/2563 9 ม.ค์. 2563 23 21 91.30

 5 537/2/2563 14 ก.พ. 2563 24 22 91.66

 6 538/3/2563 13 มี.ค์. 2563 24 23 95.83

 7 539/4/2563 24 เม.ย. 2563 24 24 100

 8 540/5/2563 15 พ.ค์. 2563 24 24 95.83

 9 541/6/2563 12 มิ.ย. 2563 24 24 100

 10 542/7/2563 10 ก.ค์. 2563 24 23 95.83

 11 543/8/2563 14 ส.ค์. 2563 24 24 100

 12 544/9/2563 11 ก.ย. 2563 24 24  100
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 ค์ณีะอนุิกรรมการ สสวิท.

   

1. นิายไพฑ่์รย์ ขัมภ์รัตน์ิ  ป็ระธิานิอนุิกรรมการ

2. รองศาสตราจารย์ย่นิ ภ่์�วรวรรณ  อนุิกรรมการ

3. นิายสัมพันิธ์ิ ศิลิป็นิาฎ  อนุิกรรมการ 

4. นิางอรวรรณ ชยางก่ร  อนุิกรรมการ

5. นิางอรนุิช ส่งสว�าง  อนุิกรรมการ

6. ผู้่้อำานิวยการฝึ�ายตรวจสอบภ์ายในิ  เลิขานุิการ

7. นิางเมธัิสด็า ทิพย์จริยาอุด็ม  ผู้่้ช�วยเลิขานุิการ

8. นิางสาวกนิกวรรณ สายสินิธ์ุิ  ผู้่้ช�วยเลิขานุิการ

   

1. รองศาสตราจารย์พินิิติ รตะนิานุิก่ลิ  ป็ระธิานิอนุิกรรมการ

2. นิายศรัณย์ โป็ษยะจินิด็า  อนุิกรรมการ

3. ผู้่้ช�วยศาสตราจารย์ภุ์ชงค์์ อุทโยภ์าศ  อนุิกรรมการ

4. รองศาสตราจารย์วิวัฒน์ิ เรอ่งเลิิศปั็ญญากุลิ  อนุิกรรมการ

5. รองศาสตราจารย์สาโรช รุจิรวรรธิน์ิ  อนุิกรรมการ

6. นิายอัมพร พินิะสา  อนุิกรรมการ

7. ผู้่้อำานิวยการ สสวท.   อนุิกรรมการ

8. รองผู้่้อำานิวยการ สสวท.  อนุิกรรมการ

9. ผู้่้อำานิวยการสำานัิก (นิางสาวสุพรรณี ชาญป็ระเสริฐ)  อนุิกรรมการ

10. ผู้่้ช�วยผู้่้อำานิวยการ สสวท. (นิายวรวรงค์์ รักเร่องเด็ช)  อนุิกรรมการ

11. ผู้่้อำานิวยการฝึ�ายยุทธิศาสตร์ แผู้นิแลิะป็ระกันิคุ์ณภ์าพ  อนุิกรรมการแลิะเลิขานุิการ

12. นิางสาวศิริพร ลัิกษณาภิ์รมย์  อนุิกรรมการแลิะผู้่้ช�วยเลิขานุิการ

 ค์ณีะอนุิกรรมการแผู้นิยุทธิศาสตร์

   

1. นิายมน่ิญ สรรค์์คุ์ณากร  ป็ระธิานิอนุิกรรมการ

2. ผู้่้อำานิวยการ สสวท.  รองป็ระธิานิอนุิกรรมการ

3. ศาสตราจารย์กิตติคุ์ณสมหวัง พิธิิยานุิวัฒน์ิ  อนุิกรรมการ

4. รองศาสตราจารย์จิรป็ระภ์า อัค์รบวร  อนุิกรรมการ

5. รองศาสตราจารย์ป็ระพันิธ์ิ แม�นิยำา  อนุิกรรมการ

6. รองผู้่้อำานิวยการ สสวท.  อนุิกรรมการ

7. นิางสาวบุศรินิทร์ นีิลิะกาญจน์ิ  อนุิกรรมการ

8. นิายสมเกียรติ เพ็ญทอง  อนุิกรรมการ

9. นิายสกรณ์ ชุณหะโสภ์ณ  อนุิกรรมการแลิะเลิขานุิการ

10. นิางสาวจิรวดี็ อิ�มสกุลิ  ผู้่้ช�วยเลิขานุิการ

11. นิางนิิรมลิ สุวรรณลิะออง  ผู้่้ช�วยเลิขานุิการ

12. นิางสาวบุญญรัตน์ิ นิภ์าค์ณาพร  ผู้่้ช�วยเลิขานุิการ

   

1. นิายสมบ่รณ์ ม�วงกลิำ�า  ป็ระธิานิกรรมการ

2. นิายโฉลิก ศิริสินิธิว์  กรรมการ

3. นิายขจร จิตสุขุมมงค์ลิ  กรรมการ

4. นิางสาวสุพรรณี ชาญป็ระเสริฐ  กรรมการ

5. นิายธีิรพัฒน์ิ เวชชป็ระสิทธิิ�  กรรมการ

6. นิายอิทธิิพงษ์ โลิกุตรพลิ  กรรมการ

7. นิางสาวธิิด็ารัตน์ิ ศรีพรหม  กรรมการแลิะเลิขานุิการ

 ค์ณีะอนุิกรรมการบริหารงานิบุค์ค์ล

 ค์ณีะอนุิกรรมการตรวิจสอบ

 ค์ณีะกรรมการอุทธิรณ์ีและร้องทุกข์
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1. นิายศรัณย์  โป็ษยะจินิด็า  ป็ระธิานิอนุิกรรมการ 

2. ผู้่้อำานิวยการ สสวท.  รองป็ระธิานิอนุิกรรมการ 

3. นิายวุฒิ  ด็�านิกิติกุลิ  อนุิกรรมการ 

4. ผู้่้ช�วยศาสตราจารย์สุรพงษ์  เลิิศสิทธิิชัย  อนุิกรรมการ 

5. นิายพรสรรค์์  ปั็ญจเทพ  อนุิกรรมการ 

6. รองศาสตราจารย์สาโรช  รุจิรวรรธิน์ิ  อนุิกรรมการ 

7. ผู้่้ช�วยผู้่้อำานิวยการ สสวท. ที�ได้็รับมอบหมาย  อนุิกรรมการ 

8. นิายชัยวุฒิ  เลิิศวนิสิริวรรณ  อนุิกรรมการแลิะเลิขานุิการ 

9. ผู้่้อำานิวยการฝึ�ายออกแบบแลิะพัฒนิาอุป็กรณ์  ผู้่้ช�วยเลิขานุิการ 

10. หัวหน้ิาส�วนิอาค์ารสถานิที�แลิะยานิพาหนิะ  ผู้่้ช�วยเลิขานุิการ

   

1. นิายสมบ่รณ์ ม�วงกลิำ�า  ป็ระธิานิอนุิกรรมการ

2. นิายไพฑ่์รย์ ขัมภ์รัตน์ิ  รองป็ระธิานิอนุิกรรมการ

3. นิายวราสิทธิิ� กาญจนิส่ตร  อนุิกรรมการ

4. นิางวลัิยพร ศรีป็ระย่รสกุลิ  อนุิกรรมการ

5. นิางปิ็ยาภ์รณ์ พิสิฐพิทย์  อนุิกรรมการ

6. รองผู้่้อำานิวยการที�ได้็รับมอบหมาย  อนุิกรรมการ

7. ผู้่้ช�วยผู้่้อำานิวยการที�ได้็รับมอบหมาย  อนุิกรรมการ

8. ผู้่้อำานิวยการฝึ�ายกฎหมาย  อนุิกรรมการแลิะเลิขานุิการ

9. ผู้่้อำานิวยการฝึ�ายทรัพยากรบุค์ค์ลิแลิะพัฒนิาองค์์กร  อนุิกรรมการแลิะผู้่้ช�วยเลิขานุิการ

10. นิางสาวอันิธิิด็า เพิ�มพ่นิเศรษฐ  อนุิกรรมการแลิะผู้่้ช�วยเลิขานุิการ

    

1. รองศาสตราจารย์คุ์ณหญิงสุมณฑ์า พรหมบุญ  ป็ระธิานิอนุิกรรมการ 

2. ศาสตราจารย์กิตติคุ์ณสมหวัง พิธิิยานุิวัฒน์ิ  อนุิกรรมการ

3. รองศาสตราจารย์พินิิติ รตะนิานุิก่ลิ  อนุิกรรมการ

4. รองศาสตราจารย์จิรป็ระภ์า อัค์รบวร  อนุิกรรมการ

5. ผู้่้ช�วยผู้่้อำานิวยการที�รับผิู้ด็ชอบงานิฝึ�ายทรัพยากรบุค์ค์ลิแลิะพัฒนิาองค์์กร  เลิขานุิการ

6. นิางสาววรรณทิพา เทพหล้ิา  ผู้่้ช�วยเลิขานุิการ

 ค์ณีะอนุิกรรมการกลั�นิกรองกฎหมาย ข้อบังคั์บและระเบียบ สสวิท.  

 ค์ณีะอนุิกรรมการประเมินิผู้ลการปฏิิบัติงานิผูู้้อ�านิวิยการ สสวิท.

 ค์ณีะอนุิกรรมการอาค์ารและการใช้ประโยชน์ิพ่�นิที�

 ค์ณีะอนุิกรรมการ สสวิท.
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1.  ศาสตราจารย์์ชููกิิจ ลิิมปิิจ�านงค์์  ผูู้�อำ�านวย์กิาร  ผูู้�บริหารระดัับสูง 

2. นาย์พรชัูย์ อิำนทร์ฉาย์ รอำงผูู้�อำ�านวย์กิาร  ผูู้�บริหารระดัับสูง 

3. นางสาววนิดัา ธนปิระโย์ชูน์ศักิดิั� ผูู้�ชู่วย์ผูู้�อำ�านวย์กิาร  ผูู้�บริหารระดัับสูง 

4. นาย์สกิรณ์์ ชุูณ์หะโสภณ์ ผูู้�ชู่วย์ผูู้�อำ�านวย์กิาร  ผูู้�บริหารระดัับสูง   

5. นางสาวกุิศลิิน มุสิกุิลิ ผูู้�ชู่วย์ผูู้�อำ�านวย์กิาร  ผูู้�บริหารระดัับสูง 

6. นาย์ชัูย์วุฒิิ เลิิศวนสิริวรรณ์ ผูู้�ชู่วย์ผูู้�อำ�านวย์กิาร  ผูู้�บริหารระดัับสูง 

7. นาย์วรวรงค์์ รักิเรือำงเดัชู ผูู้�ชู่วย์ผูู้�อำ�านวย์กิาร  ผูู้�บริหารระดัับสูง 

8. นางสาวนวลิวรรณ์ สงวนศักิดิั� ผูู้�ชู่วย์ผูู้�อำ�านวย์กิาร  ผูู้�บริหารระดัับสูง 

9. นางสาวสุพรรณี์ ชูาญปิระเสริฐ ผูู้�อำ�านวย์กิารส�านักิวิชูาวิทย์าศาสตร์  ส�านักิวิชูาวิทย์าศาสตร์ 

10. นาย์ศรเทพ วรรณ์รัตน์ ผูู้�อำ�านวย์กิารส�านักิวิชูาค์ณิ์ตศาสตร์แลิะเทค์โนโลิยี์  ส�านักิวิชูาค์ณิ์ตศาสตร์แลิะเทค์โนโลิยี์  

11. นางนันทวัน สมสุข ผูู้�อำ�านวย์กิารส�านักิวิชูากิารวัดัแลิะปิระเมินผู้ลิ  ส�านักิวิชูากิารวัดัแลิะปิระเมินผู้ลิ 

12. นาย์มิตรชัูย์ ค์�างอำกิ ผูู้�ชู�านาญ ปิฏิิบัติหน�าที�แทนผูู้�อำ�านวย์กิารฝ่่าย์  ฝ่่าย์ พสวท. 

13. นางสาวปิระวีณ์า ติระ ผูู้�ชู�านาญ ปิฏิิบัติหน�าทีแทนผูู้�อำ�านวย์กิารฝ่่าย์  ฝ่่าย์สื�อำสารภาพลัิกิษณ์์อำงค์์กิร 

14. นาย์เตชูทัต เรือำงธรรม ผูู้�ชู�านาญ ปิฏิิบัติหน�าที�แทนผูู้�อำ�านวย์กิารสาขา  สาขากิารวัดัแลิะปิระเมินผู้ลิระดัับชูาติ 

15. นางสมนึกิ ทิศหลิ�า ผูู้�อำ�านวย์กิารฝ่่าย์กิารเงินแลิะบัญชีู  ฝ่่าย์กิารเงินแลิะบัญชีู 

16. นางมยุ์รี เทพรักิษา ผูู้�อำ�านวย์กิารฝ่่าย์ตรวจสอำบภาย์ใน  ฝ่่าย์ตรวจสอำบภาย์ใน 

17. นางสาวจิรวดีั อิำ�มสกุิลิ ผูู้�อำ�านวย์กิารฝ่่าย์ทรัพย์ากิรบุค์ค์ลิแลิะพัฒินาอำงค์์กิร  ฝ่่าย์ทรัพย์ากิรบุค์ค์ลิแลิะพัฒินาอำงค์์กิร 

18. นาย์กุิลิกิวี ชิูนสกุิลิรัตนชัูย์ ผูู้�อำ�านวย์กิารฝ่่าย์จัดัซืื้�อำแลิะพัสดุั  ฝ่่าย์จัดัซืื้�อำแลิะพัสดุั 

19. นางสาวปิลืิ�มฤดีั ชูาติวันชัูย์ ผูู้�อำ�านวย์กิารฝ่่าย์เทค์โนโลิยี์สารสนเทศ  ฝ่่าย์เทค์โนโลิยี์สารสนเทศ 

20. นาย์สามารถ ค์งทวีเลิิศ ผูู้�อำ�านวย์กิารฝ่่าย์บริกิารวิชูากิารแลิะบริหารทรัพย์์สิน  ฝ่่าย์บริกิารแลิะบริหารทรัพย์์สิน 

21. นางสาวเขมวดีั พงศานนท์ ผูู้�อำ�านวย์กิารฝ่่าย์บริหารเค์รือำข่าย์แลิะพัฒินาค์รู  ฝ่่าย์บริหารเค์รือำข่าย์แลิะพัฒินาค์รู 

22. นางสาวนัฏิฐพร รุจิขจร ผูู้�อำ�านวย์กิารฝ่่าย์บริหารโค์รงกิารริเริ�ม  ฝ่่าย์บริหารโค์รงกิารริเริ�ม 

23. นางสาวบุศรินทร์ นีลิะกิาญจน์ ผูู้�อำ�านวย์กิารฝ่่าย์บริหารทั�วไปิ  ฝ่่าย์บริหารทั�วไปิ 

24. นาย์ณ์รงค์์ แสงแกิ�ว ผูู้�อำ�านวย์กิารฝ่่าย์อำอำกิแบบแลิะพัฒินาอุำปิกิรณ์์   ฝ่่าย์อำอำกิแบบแลิะพัฒินาอุำปิกิรณ์์ 

25. นางสาวนวรัตน์ อิำนทุวงศ์ ผูู้�อำ�านวย์กิารฝ่่าย์โอำลิิมปิิกิวิชูากิารแลิะพัฒินาอัำจฉริย์ภาพ  ฝ่่าย์โอำลิิมปิิกิวิชูากิารฯ 

26. นาย์เอำกิรินทร์ อัำชูชูะกุิลิวิสุทธิ� ผูู้�อำ�านวย์กิารสาขากิารวัดัแลิะปิระเมินผู้ลิระดัับนานาชูาติ  สาขากิารวัดัแลิะปิระเมินผู้ลิระดัับนานาชูาติ 

27. นาย์สมเกีิย์รติ เพ็ญทอำง ผูู้�อำ�านวย์กิารสาขาค์ณิ์ตศาสตร์ปิระถมศึกิษา  สาขาค์ณิ์ตศาสตร์ปิระถมศึกิษา 

28. นางสาวอำลิงกิรณ์์ ตั�งสงวนธรรม ผูู้�อำ�านวย์กิารสาขาค์ณิ์ตศาสตร์มัธย์มศึกิษา  สาขาค์ณิ์ตศาสตร์มัธย์มศึกิษา 

29. นาย์ธีรพัฒิน์ เวชูชูปิระสิทธิ� ผูู้�อำ�านวย์กิารสาขาเค์มีแลิะชีูววิทย์า  สาขาเค์มีแลิะชีูววิทย์า 

30. นางฤทัย์ เพลิงวัฒินา ผูู้�อำ�านวย์กิารสาขาฟิิสิกิส์แลิะวิทย์าศาสตร์โลิกิ  สาขาฟิิสิกิส์แลิะวิทย์าศาสตร์โลิกิ 

31. นางสาวค์งนิตา เค์ย์นิย์ม รักิษากิารผูู้�อำ�านวย์กิารฝ่่าย์ สค์วค์.   ฝ่่าย์ สค์วค์. 

32. นางวราภรณ์์ ต.วัฒินผู้ลิ รักิษากิารผูู้�อำ�านวย์กิารฝ่่าย์ปิระสานแลิะบูรณ์ากิารทุนกิารศึกิษา ฝ่่าย์ปิระสานแลิะบูรณ์ากิารทุนกิารศึกิษา 

33. นาย์กิฤษณ์์ สิงนวลิ หัวหน�าส่วนอำาค์ารสถานที�แลิะย์านพาหนะ  ส่วนอำาค์ารสถานที�แลิะย์านพาหนะ 

 ค์ณีะผูู้้บริหาร สสวิท. รายช่�อผู้่้บริหาร สสวท. ณ วันิที� 30 กันิยายนิ 2562
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ยุทธิศาสตร์ที� 3  
การพัฒนิาแลิะเสริมสร้างศักยภ์าพทรัพยากรมนุิษย์

ยุทธิศาสตร์ที� 1  
การเสริมสร้างแลิะพัฒนิาศักยภ์าพทุนิมนิุษย์

นิโยบายเร่งด็่วินิ เร่�องที� 7  
การเตรียมค์นิไทยส่�ศตวรรษที� 21

ยทุธิศาสตร์ชาต ิ20 ปี

นิโยบายรัฐบาล

ยุทธิศาสตร์ สสวิท.

ยุทธิศาสตร์ที� 2    
ขับเค์ล่ิ�อนิการพัฒนิาแลิะ 
ยกระด็ับการเรียนิการสอนิ 
ด็้านิวิทยาศาสตร์ ค์ณิตศาสตร์
แลิะเทค์โนิโลิยี ผู้�านิเค์ร่อข�าย 
สสวท. ให้มีค์ุณภ์าพทั�วป็ระเทศ
อย�างเป็็นิระบบ

ยุทธิศาสตร์ที� 4   
เพิ�มโอกาสให้ค์นิทุก
ช�วงวัยเข้าถ้งบริการ
ทางการศ้กษาอย�าง
ต�อเน่ิ�องตลิอด็ชีวิต 

ยุทธิศาสตร์ที� 1       
พัฒนิาหลิักส่ตร ส่�อแลิะ
กระบวนิการจัด็การเรียนิร่้ 
ที�เนิ้นิป็ฏิิบัติการแลิะการสร้าง
ค์วามเข้าใจ ในิระด็ับที�เหมาะ
สมกับนิักเรียนิแต�ลิะกลิุ�มโด็ยใช้
เทค์โนิโลิยีต�าง ๆ

ยุทธิศาสตร์ที� 2   
พัฒนิาค์ร่แลิะบุค์ลิากร
ทางการศ้กษา

ยุทธิศาสตร์ที� 1   
พัฒนิาหลิักส่ตร 
กระบวนิการจัด็การ
เรียนิร่้ การวัด็แลิะ
ป็ระเมินิผู้ลิ

แผู้นิพัฒนิาเศรษฐกิจ
และสังค์มแห่งชาติ 
ฉบับที� 12

ยุทธิศาสตร์     
กระทรวิงศึกษาธิิการ
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ยุทธิศาสตร์ที� 6   
การป็รับสมด็ุลิแลิะพัฒนิาระบบ
การบริหารจัด็การภ์าค์รัฐ

ผัังเช่ื่�อมโยงยุทธศาสตร์์ สสวท.  
กัับนโยบาย แผันงานและ
ยุทธศาสตร์์ร์ะดัับชื่าติ 
ปีีงบปีร์ะมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธิศาสตร์ที� 6    
พัฒนิาระบบบริหารจัด็การแลิะ
ส�งเสรมิให้ทุกภ์าค์ส�วนิมีส�วนิร�วม 
ในิการจัด็การศ้กษา

ยุทธิศาสตร์ที� 5     
ส�งเสริมภ์าพลิักษณ์องค์์กร 
แลิะป็ระสานิค์วามร�วมม่อ 
กับหนิ�วยงานิที�เกี�ยวข้อง  
เพิ�มการยอมรับ สสวท. ในิฐานิะ
ผู่้้นิำาการเป็ลิี�ยนิแป็ลิงการเรียนิร่้
ด็้านิวิทยาศาสตร์ ค์ณิตศาสตร์
แลิะเทค์โนิโลิยีของเยาวชนิ 
ให้ทันิสมัย

ยุทธิศาสตร์ที� 3     
ผู้ลิิตแลิะพัฒนิากำาลิังค์นิ  
รวมทั�งงานิวิจัยที�สอด็ค์ลิ้อง 
กับค์วามต้องการของป็ระเทศ 

ยุทธิศาสตร์ที� 4     
เร�งรัด็ พัฒนิาแลิะส�งเสริม 
ผู่้้มีค์วามสามารถพิเศษ 
ด้็านิวิทยาศาสตร์ ค์ณิตศาสตร์
แลิะเทค์โนิโลิยี เพ่�อเป็็นิกำาลิัง
ในิการพัฒนิาป็ระเทศด็้วย
วิทยาศาสตร์ เทค์โนิโลิยี
แลิะนิวัตกรรมตามนิโยบาย
ป็ระเทศไทย 4.0

ยุทธิศาสตร์ที� 5     
ส�งเสริมแลิะพัฒนิาระบบ
เทค์โนิโลิยีด็ิจิทัลิเพ่�อการศ้กษา

ยุทธิศาสตร์ที� 3  
ขับเค์ล่ิ�อนิ กระบวนิการเรียนิ 
การสอนิวิทยาศาสตร์
ค์ณิตศาสตร์แลิะเทค์โนิโลิยี 
ให้เนิ้นิค์วามเข้าใจ ลิงม่อ 
ป็ฏิิบัติการแลิะสามารถนิำาไป็ 
ใช้จริงทั�งในิแลิะนิอกระบบ 
ตามแนิวทาง สสวท.

นิโยบายหลักเร่�องที� 8  
การป็ฏิิร่ป็กระบวนิการเรียนิร่้
แลิะการพัฒนิาศักยภ์าพ 
ของค์นิไทยทุกช�วงวัย

นิโยบายหลักเร่�องที� 11 
การป็ฏิิร่ป็การบริหารจัด็การ   
ภ์าค์รัฐ



ผัู้งเช่�อมโยงยุทธิศาสตร์ กลยุทธิ์ ตัวิชี�วัิด็ และโค์รงการหลัก 
ของ สสวิท. ที�จะด็�าเนิินิการในิปีงบประมาณี พ.ศ. 2564

1. โค์รงการพัฒนิาหลัิกส่ตร ส่�อ แลิะกระบวนิการจัด็การเรยีนิร้่ ที�เน้ินิการคิ์ด็ 
 วิเค์ราะห์ การแก้ป็ัญหา แลิะกระตุ้นิให้เกิด็แลิะใช้ค์วามค์ิด็สร้างสรรค์์ 
 แลิะสามารถนิำาไป็ใช้ได้็จริง
2. โค์รงการพัฒนิาหลัิกส่ตร ส่�อ แลิะกระบวนิการจัด็การเรยีนิร้่ ที�เน้ินิการคิ์ด็ 
 วิเค์ราะห์ การแก้ป็ัญหา แลิะกระตุ้นิให้เกิด็แลิะใช้ค์วามค์ิด็สร้างสรรค์์ 
 อย�างเป็็นิระบบแลิะสามารถนิำาไป็ใช้ศ้กษาต�อเป็็นินัิกนิวัตกร ตามแนิวทาง 
  KOSEN
3. โค์รงการพัฒนิาหลัิกส่ตร ส่�อ แลิะกระบวนิการจัด็การเรยีนิร้่ ที�เน้ินิการคิ์ด็ 
 วิเค์ราะห์ การแก้ปั็ญหา แลิะกระตุ้นิให้เกิด็แลิะใช้ค์วามคิ์ด็สร้างสรรค์์ 
 อย�างเป็็นิระบบ สำาหรับพัฒนิาแลิะส�งเสริมผู้่้มีค์วามสามารถพิเศษ
4. โค์รงการวิจัย วัด็ผู้ลิ แลิะป็ระเมินิผู้ลิการจัด็การเรียนิร้่ด้็านิวิทยาศาสตร์ 
 ค์ณิตศาสตร์ แลิะเทค์โนิโลิยีระดั็บป็ระเทศ แลิะระดั็บนิานิาชาติ
5. โค์รงการวิจัยติด็ตามการใช้หลัิกส่ตร ส่�อการเรียนิร้่ แลิะพัฒนิาเกณฑ์์ 
 การจัด็ทำาส่�อการเรียนิร้่วิทยาศาสตร์ ค์ณิตศาสตร์ แลิะเทค์โนิโลิยี

1. จำานิวนิหลิักส่ตร ส่�อ แลิะกระบวนิการจัด็การเรียนิร่้ วิทยาศาสตร์ 
 ค์ณิตศาสตร์แลิะเทค์โนิโลิยีที�มีคุ์ณภ์าพตามมาตรฐานิสากลิ เน้ินิการคิ์ด็ 
 วิเค์ราะห์ แก้ปั็ญหาแลิะการนิำาไป็ใช้
2. จำานิวนิต้นิแบบชุด็การเรียนิการสอนินิอกชั�นิเรียนิที�เน้ินิกระบวนิการคิ์ด็ 
 ตามแนิวทาง สสวท.
3. ร้อยลิะของส่�อ แลิะกิจกรรมในิร่ป็แบบดิ็จทัิลิ แลิะ e-learning ที�สามารถ 
 เผู้ยแพร�ได้็อย�างมีคุ์ณภ์าพ
4. ระดั็บค์วามพ้งพอใจของผู้่้ใช้หลัิกส่ตร ส่�อ แลิะกระบวนิการจัด็การเรยีนิร้่ 
 ของ สสวท.
5. จำานิวนิเค์ร่�องม่อการวัด็แลิะป็ระเมินิผู้ลิเทียบมาตรฐานิระดั็บป็ระเทศ 
 แลิะระดั็บนิานิาชาติที�มีคุ์ณภ์าพ
6. รายงานิผู้ลิการวิจัยติด็ตามการใช้หลัิกส่ตร ส่�อ แลิะกระบวนิการจัด็การ 
 เรียนิร้่วิทยาศาสตร์ ค์ณิตศาสตร์แลิะเทค์โนิโลิยี

พัฒนิาหลิักส่ตร ส่�อ แลิะกระบวนิการจัด็การเรียนิร่้ ที�เนิ้นิป็ฏิิบัติการ แลิะ 
การสร้างค์วามเข้าใจ ในิระด็ับที�เหมาะสมกับนิักเรียนิแต�ลิะกลิุ�ม โด็ยใช ้
เทค์โนิโลิยีต�าง ๆ

1. พัฒนิาหลัิกส่ตร ส่�อแลิะกระบวนิการจัด็การเรียนิร้่อย�างเป็็นิระบบที�เน้ินิ 
 การคิ์ด็วิเค์ราะห์ การแก้ปั็ญหา กระตุ้นิให้เกิด็แลิะใช้ค์วามคิ์ด็สร้างสรรค์์ 
 สามารถนิำาไป็ใช้ได้็จริง
2. วิจัยแลิะพัฒนิาการวัด็ผู้ลิแลิะป็ระเมินิผู้ลิอย�างค์รบวงจรตามมาตรฐานิ 
 ป็ระเทศแลิะนิานิาชาติ
3. พัฒนิาแลิะส�งเสริมให้เกิด็เกณฑ์์มาตรฐานิ เพ่�อยกระดั็บคุ์ณภ์าพส่�อ แลิะ 
 กระบวนิการจัด็การเรียนิร้่

ขับเค์ล่ิ�อนิการพัฒนิาแลิะยกระดั็บการเรียนิการสอนิด้็านิวิทยาศาสตร์  
ค์ณิตศาสตร์ แลิะเทค์โนิโลิยี ผู้�านิเค์ร่อข�าย สสวท. ให้มีค์ุณภ์าพ 
ทั�วป็ระเทศอย�างเป็็นิระบบ

4. พัฒนิาระบบบริหารจัด็การเค์ร่อข�าย เพ่�อขยายการให้บริการ 
 หลัิกส่ตร ส่�อแลิะกระบวนิการจัด็การเรยีนิร้่ของ สสวท. อย�างเป็็นิ 
 ระบบ
5. ขับเค์ล่ิ�อนิสถานิศ้กษาเพ่�อพัฒนิาคุ์ณภ์าพในิการจัด็การเรียนิ 
 การสอนิวิทยาศาสตร์ ค์ณิตศาสตร์แลิะเทค์โนิโลิยี ตามแนิวทาง  
 สสวท.

1. มีระบบการบริหารจัด็การเค์รอ่ข�ายเพ่�อส�งเสริมการจัด็การเรียนิร้่ 
 ส่�สถานิศ้กษาอย�างมีป็ระสิทธิิภ์าพ
2. จำานิวนิโรงเรียนิต้นิแบบ สสวท. ทั�งป็ระถมแลิะมัธิยม
3. จำานิวนิหนิ�วยงานิภ์าค์เอกชนิที�ส�งเสริมสนัิบสนุินิการจัด็การเรียนิร้่ 
 วิทยาศาสตร์ ค์ณิตศาสตร์ แลิะเทค์โนิโลิยี
4. ร้อยลิะของกำาลัิงค์นิที�ได้็รับการสนัิบสนุินิจาก สสวท. มีค์วามสามารถ 
 ในิการจัด็การเรียนิร้่วิทยาศาสตร์ ค์ณิตศาสตร์ แลิะเทค์โนิโลิยี
 5. ร้อยลิะของค์ร่ที�ได้็รับการพัฒนิา/ฝึึกอบรม/ให้ค์วามร้่ตามโค์รงการ  
 สสวท. จัด็ข้�นิแลิะสามารถเป็็นิแกนินิำาให้ สสวท. ได้็อย�างเหมาะสม  
6. ร้อยลิะของค์ร่ที�ใช้หนัิงส่อแลิะค่์�ม่อค์ร่ ของ สสวท. 
7. ร้อยลิะของนัิกเรียนิที�ใช้หนัิงส่อเรียนิแลิะ/หรอ่ส่�อ วิทยาศาสตร์  
 ค์ณิตศาสตร์ แลิะเทค์โนิโลิยีของ สสวท. 
8.  ร้อยลิะของสถานิศ้กษาที�ใช้หลิักส่ตร ส่�อแลิะกระบวนิการจัด็ 
 การเรียนิร้่ด้็านิวิทยาศาสตร์ ค์ณิตศาสตร์ แลิะเทค์โนิโลิยีของ สสวท. 
9. ร้อยลิะของค์ร่แลิะบุค์ลิากรทางการศ้กษาที�ผู้�านิการอบรม 
 สามารถป็ฏิิบัติหน้ิาที�ได้็อย�างมีป็ระสิทธิิภ์าพ

6. โค์รงการพัฒนิาระบบบริหารจัด็การเค์ร่อข�าย เพ่�อขยายการให้ 
 บริการหลัิกส่ตร ส่�อแลิะกระบวนิการจัด็การเรียนิร้่ของ สสวท.
7. โค์รงการพัฒนิาศักยภ์าพค์ร่แกนินิำาแลิะบุค์ลิากรทางการศ้กษา 
 เพ่�อขยายผู้ลิการให้บริการวิชาการด้็านิหลัิกส่ตร ส่�อแลิะกระบวนิ 
 การจัด็การเรียนิร้่ของ สสวท.
8. โค์รงการพัฒนิาค์ร่ผู้่้สอนิวิทยาศาสตร์ ค์ณิตศาสตร์แลิะเทค์โนิโลิยี 
  แลิะบุค์ลิากรทางการศ้กษา ในิโรงเรียนิโค์รงการพระราชด็ำาริ
9. โค์รงการการป็รับการเรียนิเป็ลีิ�ยนิการสอนิของค์ร่วิทยาศาสตร์ 
 ค์ณิตศาสตร์ เทค์โนิโลิยีแลิะสะเต็มศ้กษา ตามแนิวทาง สสวท.
10. โค์รงการส�งเสริมการเรียนิภ์าษาค์อมพิวเตอร์ (Coding)
11. โค์รงการยกระดั็บคุ์ณภ์าพโรงเรียนิด้็านิวิทยาศาสตร์ค์ณิตศาสตร์ 
 แลิะเทค์โนิโลิยี
12. โค์รงการเพิ�มศักยภ์าพค์ร่ให้มีสมรรถนิะของค์ร่ยุค์ใหม�สำาหรับ 
 การเรียนิร้่ศตวรรษที� 21

ยุทธิศาสตร์ที� 1 ยุทธิศาสตร์ที� 2

ยุทธิ 
ศาสตร์

กลยุทธ์ิ

ตัวิชี�วัิด็

โครงการ 
หลััก



13. โค์รงการพัฒนิาแลิะขยายบริการของ 
 ศ่นิย์เรียนิร้่ดิ็จิทัลิ แลิะส่�อดิ็จิทัลิ
14. โค์รงการพัฒนิาแพลิตฟ้อร์มดิ็จิทัลิ 
 เพ่�อการเรียนิร้่
15. โค์รงการพัฒนิาแลิะส�งเสริมการใช้ 
 เค์ร่�องม่อในิการสอบคั์ด็เล่ิอกเข้า 
 มหาวิทยาลัิยให้สอด็ค์ล้ิองกับกระบวนิ 
 การจัด็การเรียนิการสอนิตามแนิวทาง 
  สสวท. (Science and Mathematics 
  Literacy)

1. จำานิวนิค์รั�งผู้่้เข้าใช้หลัิกส่ตร ส่�อ แลิะ 
 กระบวนิการจัด็การเรียนิร้่ ในิร่ป็แบบ 
 ดิ็จิทัลิแลิะ e-Learning ที�เผู้ยแพร� 
2. จำานิวนิเค์ร่�องม่อในิการสอบค์ัด็เล่ิอก 
 เข้ามหาวิทยาลัิยให้สอด็ค์ล้ิองกับ 
 กระบวนิการจัด็การเรียนิการสอนิ 
 ตามแนิวทาง สสวท. 

ขับเค์ล่ิ�อนิกระบวนิการเรียนิการสอนิ
วิทยาศาสตร์ ค์ณิตศาสตร์ แลิะเทค์โนิโลิยี 
ให้เน้ินิค์วามเข้าใจ ลิงม่อป็ฏิิบัติการ แลิะ
สามารถนิำาไป็ใช้จริงทั�งในิแลิะนิอกระบบ 
ตามแนิวทาง สสวท.

6. พั ฒ นิ า ก ลิ ไ ก ขั บ เ ค์ ล่ิ� อ นิ ก า ร จั ด็ 
 การศ้กษาตามแนิวทาง สสวท. สำาหรับ 
 สถานิศ้กษาทั�งในิแลิะนิอกระบบ 
 ให้ค์รอบค์ลุิมทุกภ่์มิภ์าค์
7. พัฒนิากระบวนิการวัด็ แลิะป็ระเมินิผู้ลิ 
 เพ่�อเข้าศ้กษาต�อในิระดั็บอุด็มศ้กษา 
 โด็ยเน้ินิทด็สอบค์วามเข้าใจ

16. โค์รงการบริหารการผู้ลิิตค์ร่ที�มีค์วามสามารถพิเศษ 
 ทางวิทยาศาสตร์แลิะค์ณิตศาสตร์ (สค์วค์.)
17. โค์รงการบริหารการพัฒนิาแลิะส�งเสริมผู้่้มีค์วาม 
 สามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์แลิะเทค์โนิโลิยี (พสวท.)
18. โค์รงการโอลิิมปิ็กวิชาการ
19. โค์รงการพัฒนิาอัจฉริยภ์าพทางวิทยาศาสตร์ 
 ค์ณิตศาสตร์ แลิะเทค์โนิโลิยี
20.โค์รงการทุนิสนิับสนิุนิการศ้กษานิักเรียนิ นิักศ้กษา 
 แลิะค์ร่ เพ่�อพัฒนิาให้เป็็นิผู่้้มีค์วามสามารถพิเศษ 
 ด้็านิวิทยาศาสตร์ ค์ณิตศาสตร์แลิะเทค์โนิโลิยี แลิะ 
 ตอบสนิองต�อค์วามต้องการของป็ระเทศแลิะ 
 หนิ�วยงานิที�เกี�ยวข้อง
21. โค์รงการขยายฐานิการพัฒนิาผู้่้มีค์วามสามารถ 
 พิเศษทางวิทยาศาสตร์แลิะเทค์โนิโลิยีส่�แผู้นิการ 
 พัฒนิากำาลัิงค์นิตามนิโยบายป็ระเทศไทย 4.0

1. ร้อยลิะของค์ร่ที�มีค์วามสามารถพิเศษด้็านิวิทยาศาสตร์  
 แลิะค์ณิตศาสตร์ (สค์วค์.) ที�ได้็รับรางวัลิเชิด็ช่เกียรติ 
 ในิระดั็บชาติแลิะนิานิาชาติ แลิะเป็็นิผู้่้นิำาการเป็ลีิ�ยนิแป็ลิง 
 ได็้
2. จำานิวนินิักวิทยาศาสตร์ นิักวิจัย นิักเทค์โนิโลิยี นิัก 
 นิวัตกรรมแลิะผู้่้เชี�ยวชาญ ด้็านิวิทยาศาสตร์ ค์ณิตศาสตร์ 
 แลิะเทค์โนิโลิยี ซ้ึ่�งได้็จากการสร้างนัิกเรียนิ นัิกศ้กษา 
 ที�มีค์วามสามารถพิเศษที�พัฒนิาโด็ยสสวท.
 3. ร้อยลิะของนัิกเรียนิทุนิผู้่้มีค์วามสามารถพิเศษ  พสวท. 
 แลิะโอลิิมปิ็กวิชาการ ที�สำาเร็จการศ้กษาแลิะทำางานิ 
 ในิหนิ�วยงานิที�กำาหนิด็ด้็านิวิทยาศาสตร์ ค์ณิตศาสตร์ 
 แลิะเทค์โนิโลิยี
4. ร้อยลิะของผู้่มี้ค์วามสามารถพิเศษด้็านิวิทยาศาสตร์ 
  ค์ณิตศาสตร์ แลิะเทค์โนิโลิยี ซึ่้�งพัฒนิาโด็ย สสวท.  
 ที�ได้็รับรางวัลิเชิด็ช่เกียรติในิระดั็บชาติแลิะนิานิาชาติ
5. ร้อยลิะของผู้่้มีค์วามสามารถพิเศษด้็านิวิทยาศาสตร์ 
 ค์ณิตศาสตร์ แลิะเทค์โนิโลิยี ได็้รับการพัฒนิาแลิะ 
 ส�งเสริมอย�างต�อเน่ิ�อง ในิระดั็บต�างๆ

8. ผู้ลิิตแลิะพัฒนิาค์ร่คุ์ณภ์าพ เพ่�อเป็็นิผู้่้นิำาการเป็ลีิ�ยนิแป็ลิง 
 ในิการขับเค์ล่ิ�อนิการศ้กษาอย�างมีคุ์ณภ์าพ
9. ผู้ลิิตแลิะพัฒนิานัิกวิจัยคุ์ณภ์าพ เพ่�อเป็็นินัิกวิทยาศาสตร์  
 นิักวิจัย นิักนิวัตกรรม แลิะนิักเทค์โนิโลิยี ชั�นินิำาของ 
 ป็ระเทศ
10. พัฒนิากลิไกการเช่�อมโยงในิการด็ำาเนิินิงานิเพ่�อใช้ 
 ป็ระโยชน์ิจากเค์ร่อข�ายในิการพัฒนิาแลิะส�งเสริม 
 ผู้่้มีค์วามสามารถพิเศษส่�แผู้นิพัฒนิากำาลัิงค์นิ 
 ด็้านิวิทยาศาสตร์ แลิะเทค์โนิโลิยีของป็ระเทศอย�าง 
 เป็็นิระบบ

เร�งรัด็ พัฒนิา แลิะส�งเสริมผู้่้มีค์วามสามารถพิเศษด้็านิ 
วิทยาศาสตร์ ค์ณิตศาสตร์ แลิะเทค์โนิโลิยี เพ่�อเป็็นิกำาลัิง 
ในิการพัฒนิาป็ระเทศด้็วยวิทยาศาสตร์ เทค์โนิโลิยี แลิะ
นิวัตกรรม ตามนิโยบายป็ระเทศไทย 4.0

ส�งเสริมภ์าพลัิกษณ์องค์์กรแลิะป็ระสานิค์วามร�วมม่อ 
กับหนิ�วยงานิที�เกี�ยวข้อง เพิ�มการยอมรับ สสวท.  ในิฐานิะ 
ผู้่้นิำาการเป็ลีิ�ยนิแป็ลิงการเรียนิร้่ด้็านิวิทยาศาสตร์ 
ค์ณิตศาสตร์ แลิะเทค์โนิโลิยี ของเยาวชนิให้ทันิสมัย

11. ส�ง เสริมให้บุค์ลิากรมีศักยภ์าพในิการพัฒนิา 
 หลิักส่ตร ส่�อ กิจกรรมทางวิชาการเทียบมาตรฐานิ 
 นิานิาชาติแลิะการเป็็นิวิทยากรอย�างม่ออาชีพ 
12. พัฒนิาโค์รงสร้างพ่�นิฐานิ ระบบบรหิารจัด็การระบบ 
 การให้บริการ โด็ยใช้ระบบค์ุณภ์าพองค์์กร ระบบ 
 บริหารจัด็การข้อม่ลิ แลิะระบบเทค์โนิโลิยีสารสนิเทศ 
 ที�ทันิสมัย
13. สร้างค์วามร้่ ค์วามเข้าใจ แลิะการยอมรับในิผู้ลิผู้ลิิต 
 ด็้านิวิทยาศาสตร์ ค์ณิตศาสตร์แลิะเทค์โนิโลิยีแลิะ 
 บทบาทของ สสวท.

1. ร้อยลิะของบุค์ลิากรมีค์วามร้่ค์วามสามารถ มีค์วาม 
 เชี�ยวชาญเฉพาะทางในิสายงานิ แลิะสามารถเป็็นิ 
 ผู้่้นิำาการเป็ลีิ�ยนิแป็ลิงได้็
2. จำานิวนินิวัตกรรม ผู้ลิงานิทางวิชาการ หรอ่ทรัพย์สินิ 
 ทางปั็ญญา (IP) ที�สร้างจากบุค์ลิากร สสวท.
3. จำานิวนิระบบบริหารจัด็การแลิะบริการในิร่ป็แบบ 
 เทค์โนิโลิยีสารสนิเทศที�ทันิสมัยแลิะมีคุ์ณภ์าพ
4. ระดั็บค์วามพ้งพอใจของส�วนิราชการ หนิ�วยงานิต�าง ๆ   
 ที�เกี�ยวข้อง ในิการทำางานิร�วมกับ สสวท. 
5. ระด็ับการยอมรับในิข้อม่ลิข�าวสาร แลิะผู้ลิงานิของ 
 สสวท. 
6. ร้อยลิะของเยาวชนิกลุิ�มเป้็าหมายที�มีค์วามตระหนัิก 
 แลิะเห็นิค์วามสำาคั์ญของการเรียนิร้่วิทยาศาสตร์ 
 แลิะเทค์โนิโลิยี

22. โค์รงการพัฒนิาศักยภ์าพบุค์ลิากร ให้มีค์วามร้  
 ค์วามสามารถ แลิะสมรรถนิะตามกลุิ�มงานิอย�างเป็็นิ 
 ระบบ
23. โค์รงการพัฒนิาการบริหารจัด็การ สสวท. ทุกมิติ  
 ให้มีมาตรฐานิเทียบเคี์ยงเกณฑ์์ TQA
24. โค์รงการพัฒนิาระบบเทค์โนิโลิยีสารสนิเทศ 
 เพ่�อขยายขีด็ค์วามสามารถในิการบริหารจัด็การ 
 องค์์กร แลิะการบริการในิร่ป็แบบดิ็จิทัลิตามนิโยบาย 
 รัฐบาลิดิ็จิทัลิ
25. โค์รงการป็ระชาสัมพันิธ์ิเชิงรุกเพ่�อให้เกิด็ค์วามร้่ 
 ค์วามเข้าใจในิการทำางานิของ สสวท. แลิะสร้าง 
 ค์วามตระหนัิกร้่ทางด้็านิวิทยาศาสตร์

ยุทธิศาสตร์ที� 3 ยุทธิศาสตร์ที� 4 ยุทธิศาสตร์ที� 5



92

1. การพัฒนิาหลักสูตร ส่�อ และกระบวินิการจัด็การเรียนิรู้ที�เนิ้นิ

ปฏิิบัติการ และการสร้างค์วิามเข้าใจในิระด็ับที�เหมาะสมกับ

นิักเรียนิแต่ละกลุ่ม โด็ยใช้เทค์โนิโลยีต่าง ๆ

 1.1 พัฒนิาหลิักส่ตร ส่�อแลิะกระบวนิการจัด็การเรียนิร่้อย�าง 

  เป็็นิระบบที�เนิ้นิการค์ิด็วิเค์ราะห์ การแก้ป็ัญหา กระตุ้นิ 

  ให้เกิด็แลิะใช้ค์วามคิ์ด็สร้างสรรค์์สามารถนิำาไป็ใช้ได้็ 

  จรงิภ์ายใต้โค์รงการพัฒนิาหลัิกส่ตร ส่�อ แลิะกระบวนิการ 

  จัด็การเรียนิร่้ที�เนิ้นิการค์ิด็วิเค์ราะห์ การแก้ป็ัญหา แลิะ 

  กระตุ้นิให้เกิด็แลิะใช้ค์วามคิ์ด็สร้างสรรค์์ แลิะสามารถนิำาไป็ 

  ใช้ได็้จริง โค์รงการพัฒนิาหลิักส่ตร ส่�อ แลิะกระบวนิการ 

  จัด็การเรียนิร่้ ที�เนิ้นิการค์ิด็วิเค์ราะห์ การแก้ป็ัญหา แลิะ 

  กระตุ้นิให้เกิด็ แลิะใช้ค์วามค์ิด็สร้างสรรค์์อย�างเป็็นิระบบ  

  แลิะสามารถนิำาไป็ใช้ศ้กษาต�อเป็็นินัิกนิวัตกร ตามแนิวทาง  

  KOSEN โค์รงการพัฒนิาหลิักส่ตร ส่�อ แลิะกระบวนิการ 

  จัด็การเรียนิร่้ ที�เนิ้นิการค์ิด็วิเค์ราะห์ การแก้ป็ัญหา แลิะ 

  กระตุ้นิให้เกิด็แลิะใช้ค์วามค์ิด็สร้างสรรค์์อย�างเป็็นิระบบ  

  สำาหรับพัฒนิาแลิะส�งเสริมผู้่้มีค์วามสามารถพิเศษ  

 1.2 วิจัยแลิะพัฒนิาการวัด็ผู้ลิแลิะป็ระเมินิผู้ลิอย�างค์รบ 

  วงจรตามมาตรฐานิป็ระเทศแลิะนิานิาชาติ ภ์ายใต� 

  โค์รงการวิจัย วัด็ผู้ลิ แลิะป็ระเมินิผู้ลิ การจัด็การเรียนิร่้ 

  ด้็านิวิทยาศาสตร์ ค์ณิตศาสตร์ แลิะเทค์โนิโลิยีระดั็บป็ระเทศ  

  แลิะระด็ับนิานิาชาติ  

 1.3 พัฒนิาแลิะส�งเสริมให้เกิด็เกณฑ์์มาตรฐานิ เพ่�อยกระด็ับ 

  ค์ุณภ์าพส่�อแลิะกระบวนิการจัด็การเรียนิร้่ภ์ายใต้ 

  โค์รงการวิจัยติด็ตามการใช้หลิักส่ตร ส่�อการเรียนิร่้ แลิะ 

  พัฒนิาเกณฑ์์การจัด็ทำาส่�อการเรียนิร่้วิทยาศาสตร์  

  ค์ณิตศาสตร์แลิะเทค์โนิโลิยี

 

2. การขับเค์ล่�อนิการพัฒนิาและยกระด็ับการเรียนิการสอนิด็้านิ

วิิทยาศาสตร์ ค์ณีิตศาสตร์ และเทค์โนิโลยีผู้่านิเค์ร่อข่าย สสวิท.  

ให้มีค์ุณีภ์าพทั�วิประเทศอย่างเป็นิระบบ

 2.1 พัฒนิาระบบบริหารจัด็การเค์ร่อข�าย เพ่�อขยายการให้ 

  บริการหลิักส่ตร ส่�อแลิะกระบวนิการจัด็การเรียนิร่้ของ  

  สสวท. อย�างเป็็นิระบบ ภ์ายใต้โค์รงการพัฒนิาระบบ 

  บรหิารจัด็การเค์ร่อข�ายเพ่�อขยายการให้บรกิารหลัิกส่ตร  

  ส่�อแลิะกระบวนิการจัด็การเรียนิร่้ของ สสวท.  

 2.2 ขับเค์ลิ่�อนิสถานิศ้กษาเพ่�อพัฒนิาคุ์ณภ์าพในิการจัด็ 

  การเรียนิการสอนิวิทยาศาสตร์ค์ณิตศาสตร์ แลิะเทค์โนิโลิยี  

  ตามแนิวทาง สสวท. ภ์ายใต้โค์รงการพัฒนิาศักยภ์าพ 

แผู้นิการด็�าเนิินิงานิของ 

สสวิท.  
ในิปีงบประมาณี 2564
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  ค์ร่แกนินิำาแลิะบุค์ลิากรทางการศ้กษาเพ่�อขยายผู้ลิ 

  การให้บริการวิชาการด้็านิหลัิกส่ตรส่�อแลิะกระบวนิการ 

  จัด็การเรียนิร่้ของ สสวท. แลิะโค์รงการพัฒนิาค์ร่ผู้่้สอนิ 

  วิทยาศาสตร์ ค์ณิตศาสตร์แลิะเทค์โนิโลิยี แลิะบคุ์ลิากร 

  ทางการศ้กษาในิโรงเรยีนิโค์รงการพระราชด็ำารโิค์รงการ 

  การป็รับการเรียนิเป็ลีิ�ยนิการสอนิของค์ร่วิทยาศาสตร์  

  ค์ณิตศาสตร์เทค์โนิโลิยี แลิะสะเต็มศ้กษา ตามแนิวทาง  

  สสวท. โค์รงการส�งเสริมการเรียนิภ์าษาค์อมพิวเตอร์ 

  (Coding) โค์รงการยกระดั็บคุ์ณภ์าพโรงเรียนิด้็านิวิทยาศาสตร์  

  ค์ณิตศาสตร์แลิะเทค์โนิโลิยี แลิะโค์รงการเพิ�มศักยภ์าพ 

  ค์ร่ให้มีสมรรถนิะของค์ร่ยุค์ใหม�สำาหรับการเรียนิร้่ 
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3. การขับเค์ล่�อนิกระบวินิการเรียนิการสอนิวิิทยาศาสตร์  

ค์ณิีตศาสตร์และเทค์โนิโลยี ให้เน้ินิค์วิามเข้าใจ ลงม่อปฏิิบัติการ  

และสามารถันิ�าไปใช้จริงทั�งในิและนิอกระบบ ตามแนิวิทาง สสวิท. 

 3.1 พัฒนิากลิไกขับเค์ล่ิ�อนิการจัด็การศ้กษาตามแนิวทาง 

  ของ สสวท. สำาหรับสถานิศ้กษาทั�งในิแลิะนิอกระบบ  

  ให้ค์รอบค์ลิุมทุกภ์่มิภ์าค์ ภ์ายใต้โค์รงการพัฒนิา แลิะ 

  ขยายบริการของศ่นิย์เรียนิร่้ด็ิจิทัลิแลิะส่�อด็ิจิทัลิ แลิะ 

  โค์รงการพัฒนิาแพลิตฟ้อร์มด็ิจิทัลิเพ่�อการเรียนิร่้

 3.2 พัฒนิากระบวนิการวัด็ แลิะป็ระเมินิผู้ลิเพ่�อเข้าศ้กษาต�อ 

  ในิระด็ับอุด็มศ้กษาโด็ยเนิ้นิทด็สอบค์วามเข้าใจ ภ์ายใต้ 

  โค์รงการพัฒนิาแลิะส�งเสริมการใช้เค์ร่�องม่อในิการสอบ 

  ค์ัด็เลิ่อกเข้ามหาวิทยาลัิยให้สอด็ค์ลิ้องกับกระบวนิการ 

  จัด็การเรยีนิการสอนิตามแนิวทาง สสวท. (Science and  

  Mathematics Literacy)

4. การเร่งรัด็พัฒนิา และส่งเสริมผูู้้มีค์วิามสามารถัพิเศษด็้านิ 

วิิทยาศาสตร์ ค์ณีิตศาสตร์และเทค์โนิโลยี เพ่�อเป็นิก�าลังในิการ 

พัฒนิาประเทศด็�วิยวิิทยาศาสตร� เทค์โนิโลยี และนิวิัตกรรม  

ตามนิโยบายประเทศไทย 4.0

 4.1 ผู้ลิิตแลิะพัฒนิาค์ร่คุ์ณภ์าพ เพ่�อเป็็นิผู้่้นิำาในิการขับเค์ล่ิ�อนิ 

  การศ้กษาอย�างมีคุ์ณภ์าพ ภ์ายใต้โค์รงการบริหารการผู้ลิิต 

  ค์ร่ที�มีค์วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์แลิะ 

  ค์ณิตศาสตร์ (สค์วค์.)

 4.2 ผู้ลิิตแลิะพัฒนิานิักวิจัยค์ุณภ์าพให้เป็็นินิักวิทยาศาสตร์ 

   นัิกวิจัย นัิกนิวัตกรรม แลิะนัิกเทค์โนิโลิยีชั�นินิำาของป็ระเทศ  

  ภ์ายใต้โค์รงการบริหารการพัฒนิาแลิะส�งเสริมผู้่้มี 

  ค์วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ แลิะเทค์โนิโลิยี  

  (พสวท.) โค์รงการโอลิิมป็ิกวิชาการ โค์รงการพัฒนิา 

  อัจฉริยภ์าพทางวิทยาศาสตร์ ค์ณิตศาสตร์แลิะเทค์โนิโลิยี  

  แลิะโค์รงการทุนิสนิับสนิุนิการศ้กษานิักเรียนิ นิักศ้กษา 

  แลิะค์ร่ เพ่�อพัฒนิาให้เป็็นิผู้่้มีค์วามสามารถพิเศษด็้านิ 

  วทิยาศาสตร ์ค์ณติศาสตรแ์ลิะเทค์โนิโลิย แลิะตอบสนิอง 

  ต�อค์วามต้องการของป็ระเทศแลิะหนิ�วยงานิที�เกี�ยวข้อง 

 4.3 พัฒนิากลิไกการเช่�อมโยงในิการด็ำาเนิินิงานิเพ่�อใช้ 

  ป็ระโยชนิ์จากเค์ร่อข�ายในิการพัฒนิาแลิะส�งเสริม 

  ผู้่้ มี ค์วามสามารถพิ เศษส่� แผู้นิพัฒนิากำ าลิั งค์นิ 

  ด็้านิวิทยาศาสตร์ แลิะเทค์โนิโลิยีของป็ระเทศอย�างเป็็นิ 

  ระบบ ภ์ายใต้โค์รงการขยายฐานิการพัฒนิาผู้่้มีค์วาม 

  สามารถพิ เศษทางวิทยาศาสตร์แลิะเทค์โนิโลิยี 

  ส่�แผู้นิการพัฒนิากำาลิังค์นิตามนิโยบายป็ระเทศไทย 4.0 

5. การส่งเสริมภ์าพลักษณี์องค์์กรและประสานิค์วิามร่วิมม่อ

กับหนิ่วิยงานิที�เกี�ยวิข้อง เพิ�มการยอมรับ สสวิท. ในิฐานิะผูู้้นิ�า 

การเปลี�ยนิแปลงการเรียนิรู้ด็้านิวิิทยาศาสตร์ ค์ณีิตศาสตร์และ

เทค์โนิโลยีของเยาวิชนิให้ทันิสมัย

 5.1 ส�งเสริมให้บุค์ลิากรมีศักยภ์าพในิการพัฒนิาหลัิกส่ตร 

   ส่�อกิจกรรมทางวิชาการเทียบมาตรฐานินิานิาชาติแลิะ 

  การเป็น็ิวทิยากรอย�างมอ่อาชพี ภ์ายใตโ้ค์รงการพฒันิา 

  ศักยภ์าพบุค์ลิากรให้มีค์วามร้่ค์วามสามารถ แลิะสมรรถนิะ 

  ตามกลิุ�มงานิอย�างเป็็นิระบบ 

 5.2 พัฒนิาโค์รงสร้างพ่�นิฐานิระบบบริหารจัด็การระบบ 

  การให้บริการ โด็ยใช้ระบบค์ุณภ์าพองค์์กร ระบบบริหาร 

  จัด็การข้อม่ลิ แลิะระบบเทค์โนิโลิยีสารสนิเทศที�ทันิสมัย  

  ภ์ายใต้โค์รงการพัฒนิาการบรหิารจัด็การ สสวท. ทุกมิติ 

  ให้มีมาตรฐานิเทียบเคี์ยงเกณฑ์์ TQA  แลิะโค์รงการพัฒนิา 

  ระบบเทค์โนิโลิยีสารสนิเทศเพ่�อขยายขีด็ค์วามสามารถ 

  ในิการบริหารจัด็การองค์์กร แลิะการบริการในิร่ป็แบบ 

  ด็ิจิทัลิตามนิโยบายรัฐบาลิด็ิจิทัลิ

 5.3 สร้างค์วามร่้ ค์วามเข้าใจ แลิะการยอมรับในิผู้ลิผู้ลิิต 

  ด็�านิวิทยาศาสตร ค์ณิตศาสตร� แลิะเทค์โนิโลิยี แลิะ 

  บทบาทของ สสวท. ภ์ายใต้โค์รงการป็ระชาสัมพันิธ์ิเชิงรุก  

  เพ่�อให้เกิด็ค์วามร่้ ค์วามเข้าใจในิการทำางานิของ สสวท.  

  แลิะสร้างค์วามตระหนิักร่้ทางด็้านิวิทยาศาสตร์
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การบริหารค์วิามเสี�ยง  
และการค์วิบค์ุมภ์ายในิ

 ในิสถานิการณ์โลิกปั็จจุบันิที�มีการเป็ลีิ�ยนิแป็ลิงไป็ 

อย�างรวด็เร็วจากเทค์โนิโลิยีสารสนิเทศที�เข้ามามีอิทธิิพลิ 

ในิการใช้ชีวิตป็ระจำาวันิ การที�ป็ระเทศไทยต้องการพัฒนิาแลิะ 

ยกระด็ับให้สามารถแข�งขันิกับนิานิาป็ระเทศได็้นัิ�นิ การพัฒนิา

ค์วามร้่ของป็ระชาชนิ โด็ยเฉพาะค์นิรุ�นิใหม�หร่อเยาวชนิ 

ซ้ึ่�งจะเติบโตไป็เป็็นิกำาลัิงสำาคั์ญที�จะขับเค์ล่ิ�อนิป็ระเทศไทย 

ต�อไป็ได้็ สสวท. ซึ่้�งมีพันิธิกิจสำาค์ัญในิการพัฒนิาการศ้กษา 

ด็้านิวิทยาศาสตร์ ค์ณิตศาสตร์ แลิะเทค์โนิโลิยีของป็ระเทศ  

จ้งมีบทบาทสำาคั์ญในิการพัฒนิาเยาวชนิไทยให้มีค์วามร้่  

ค์วามสามารถแลิะใช้เทค์โนิโลิยีให้เกิด็ป็ระโยชน์ิต�อตนิเอง 

แลิะป็ระเทศชาติ แลิะเพ่�อให้บรรลุิผู้ลิสัมฤทธิิ�ดั็งกลิ�าว สสวท.  

ให้ค์วามสำาคั์ญต�อการบรหิารค์วามเสี�ยงแลิะการค์วบคุ์มภ์ายในิ  

โด็ยด็ำาเนิินิการอย�างเป็็นิระบบตามกฎหมาย แนิวป็ฏิิบัติที�ดี็  

แลิะมาตรฐานิสากลิค่์อ Committee of Sponsoring  

Organizations of the Treadway Commission (COSO-ERM)  

ซ้ึ่�งเป็็นิเค์ร่�องม่อในิการบรหิารจัด็การแลิะสนัิบสนุินิการด็ำาเนิินิงานิ 

ให้เกิด็สัมฤทธิิ�ผู้ลิทั�งในิระดั็บป็ระเทศแลิะนิานิาชาติ โด็ยมุ�งเน้ินิ 

ให้องค์์กรมรีะบบการบรหิารค์วามเสี�ยง แลิะการค์วบค์มุภ์ายในิ 

ที�เพียงพอแลิะเหมาะสม ทั�งการใช้ทรัพยากร การด่็แลิทรัพย์สินิ  

มีระบบบัญชี แลิะรายงานิทางการเงินิที�มีค์วามถ่กต้องเช่�อถ่อได้็  

การบริหารงานิที�โป็ร�งใส รวมทั�งการป็ฏิิบัติตามกฎหมาย 

ระเบียบข้อบังคั์บ แลิะวัตถุป็ระสงค์์ขององค์์กร ทั�งในิระด็ับ 

ผู้่้บริหารแลิะระดั็บป็ฏิิบัติงานิ เพ่�อสนัิบสนุินิให้การด็ำาเนิินิงานิ

ของ สสวท. บรรลุิตามวัตถุป็ระสงค์์ มีการวาง การติด็ตามแลิะการ

ป็ระเมนิิผู้ลิการบรหิารค์วามเสี�ยง การค์วบค์มุภ์ายในิเป็็นิป็ระจำา

ทุกไตรมาส โด็ยมีผู้่้ทรงคุ์ณวุฒิที�มีค์วามเชี�ยวชาญทำาหน้ิาที� 

เป็็นิอนุิกรรมการให้ค์ำาแนิะนิำา แลิะนิำาเสนิอให้ค์ณะกรรมการ 

สสวท. รับทราบอย�างต�อเน่ิ�อง เพ่�อให้ สสวท. เป็็นิองค์์กรที�มี 

ป็ระสิทธิิภ์าพแลิะป็ระสิทธิิผู้ลิในิการด็ำาเนิินิงานิ แลิะทันิต�อ 

การเป็ลีิ�ยนิแป็ลิง 

 ค์วามร้่ค์วามสามารถด้็านิวิทยาศาสตร์ ค์ณิตศาสตร์ แลิะ

เทค์โนิโลิยขีองป็ระชากรเป็็นิปั็จจัยสำาคั์ญที�จะผู้ลัิกดั็นิใหป้็ระเทศ 

มีขีด็ค์วามสามารถในิการแข�งขันิทัด็เทียมกับนิานิาป็ระเทศ 

สสวท. จ้งได้็ด็ำาเนิินิโค์รงการแลิะกิจกรรมสำาคั์ญดั็งนีิ�

 สสวท. ด็ำาเนิินิการโด็ยมีเป้็าหมายสำาคั์ญเพ่�อยกระดั็บ 

ค์วามร้่ ค์วามสามารถของนัิกเรียนิไทยด้็านิวิทยาศาสตร์  

ค์ณิตศาสตร์ ให้ทัด็เทียมกับนิานิาชาติ จ้งได้็ริเริ�มด็ำาเนิินิ 

โค์รงการพัฒนิาผู้่้บรหิาร วิทยากรหลัิก แลิะชุด็การเรยีนิร้่หุ�นิยนิต์  

(Robotics) พัฒนิาแลิะเสรมิสร้างศักยภ์าพของค์ร่แลิะบุค์ลิากร 

ทางการศ้กษา อบรมค์ร่แกนินิำาวิชาวิทยาการค์ำานิวณแลิะอบรม 

ผู้่้บริหารสถานิศ้กษาเพ่�อเป็็นิผู้่้นิำาการขับเค์ล่ิ�อนิวิทยาการค์ำานิวณ  

เพ่�อพัฒนิาทักษะการคิ์ด็วิเค์ราะห์ แก้ปั็ญหาอย�างเป็็นิขั�นิตอนิ 

แลิะเป็็นิระบบ มีตรรกะ มีทักษะการคิ์ด็เชิงค์ำานิวณ รวมถ้งโค์รงการ 

ส�งเสริมการเรียนิภ์าษาค์อมพิวเตอร์ (Coding) ซึ่้�งได็้พัฒนิาค์ร่

ระดั็บป็ระถมแลิะมัธิยมศ้กษาจำานิวนิ 89,762 ค์นิ

 แลิะด้็วยสถานิการณ์การแพร�ระบาด็ของโรค์ติด็เช่�อไวรัส 

โค์โรนิา 2019 (COVID-19) ซ้ึ่�งมีผู้ลิให้ค์ร่ไม�สามารถเดิ็นิทาง 

ออกนิอกพ่�นิที�เพ่�อเข้าอบรมได้็นัิ�นิ สสวท. ได้็พัฒนิาเป็็นิการอบรม 

แบบออนิไลินิ์ จ้งสามารถอบรมค์ร่ได้็เป็็นิจำานิวนิมากกว�า 

ที�ค์าด็การไว้ รวมถ้งได้็พัฒนิาบทเรียนิสำาหรับค์ร่ นัิกเรียนิแลิะ 

ผู้่้สนิใจได้็ศ้กษาหาค์วามร้่แบบไม�มีค์�าใช้จ�าย ในิระหว�างรอ 

เปิ็ด็ภ์าค์เรียนิแลิะยังใช้ป็ระกอบการเรียนิการสอนิในิชั�นิเรียนิ

ป็กติได้็อีกด้็วย

 การบริหารค์วิามเสี�ยง

 การบริหารค์วิามเสี�ยง 
 และการค์วิบคุ์มภ์ายในิ
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 สสวท. ได็้ด็ำาเนิินิการค์วบค์ุมภ์ายในิตามหลิักมาตรฐานิสากลิของ Committee of Organization of the Treadway  

Commission : COSO ซ้ึ่�งมีการป็ระเมินิ 5 องค์์ป็ระกอบค่์อ

 การค์วิบคุ์มภ์ายในิ

 1. สภ์าพแวิด็ล้อมการค์วิบคุ์ม

 สสวท. ให้ค์วามสำาคั์ญอย�างยิ�งในิเร่�องศีลิธิรรม จรยิธิรรม  

จรรยาบรรณ ค์วามซึ่่�อสัตย์แลิะค์วามโป็ร�งใสในิการป็ฏิิบัติงานิ  

โด็ยส�งเสรมิให้พนัิกงานิทุกค์นิเกิด็จติสำาน้ิกแลิะมีค์วามตระหนัิก  

รวมถ้งมีแนิวป็ฏิิบัติที�เกี�ยวกับคุ์ณธิรรมแลิะค์วามโป็ร�งใส ซ้ึ่�ง สสวท.  

ได้็รับการป็ระเมินิคุ์ณธิรรมแลิะค์วามโป็ร�งใสในิการด็ำาเนิินิงานิ 

ของหนิ�วยงานิภ์าค์รัฐ (ITA) เท�ากับ 90.73 ค์ะแนินิ ซึ่้�งอย่�ในิระดั็บ A

 2. การประเมินิค์วิามเสี�ยง

 ได้็ใช้หลัิกของ COSO-ERM ซ้ึ่�งเป็็นิหลัิกสากลิที�หนิ�วยงานิ

ชั�นินิำา โด็ยเน้ินิการระด็มค์วามคิ์ด็ร�วมกันิให้เกิด็การเห็นิพ้องถ้ง

ปั็ญหาขององค์์กรแลิะร�วมม่อกันิค้์นิหาวิธีิการจัด็การค์วบค์ุม

ค์วามเสี�ยง ซ้ึ่�งจากสถานิการณ์แพร�ระบาด็ของโรค์ติด็เช่�อไวรัส 

โค์โรนิา 2019 (COVID-19) สสวท. ได็ด้็ำาเนิินิการป็รบัเป็ลีิ�ยนิร่ป็แบบ 

การด็ำาเนิินิงานิให้เหมาะสมเพ่�อยกระดั็บศ้กษาของป็ระเทศไทย

ให้ทัด็เทียมนิานิาชาติ

 3. กิจกรรมการค์วิบคุ์ม

 มีการติด็ตามแลิะป็ระเมินิผู้ลิการค์วบค์ุมอย�างต�อเนิ่�อง

แลิะรัด็กุม โด็ยมีการรายงานิผู้ลิการตรวจสอบด้็านิการเงินิแลิะ 

ด้็านิการด็ำาเนิินิงานิ ให้ค์ณะอนุิกรรมการตรวจสอบแลิะ 

ค์ณะกรรมการ สสวท. รับทราบทุกไตรมาส รวมถ้งมีการรายงานิ

ผู้ลิการด็ำาเนิินิงานิปั็ญหาแลิะอุป็สรรค์ ให้ผู้่้บริหารรับทราบ 

ทุกเด่็อนิ

 4. สารสนิเทศและการส่�อสาร

 ได้็พัฒนิาระบบสำานัิกงานิอิเล็ิกทรอนิิกส์ เพ่�อเพิ�ม 

ป็ระสิทธิิภ์าพในิการบริหารจัด็การแลิะการด็ำาเนิินิงานิภ์ายในิ

องค์์กรอย�างต�อเน่ิ�อง ป็ระกอบด้็วย ระบบทรัพยากรบุค์ค์ลิ (e-HR)  

ระบบสารบรรณอิเล็ิกทรอนิิกส์ ระบบจองทรัพยากร ระบบตรวจ 

เสนิอเร่�อง ระบบการป็ระเมินิผู้ลิผู้ลิิต ระบบจัด็เก็บเอกสารแลิะ 

ระบบจองห้องป็ระชุมสาขา-ฝึ�าย ระบบบริหารการป็ฏิิบัติงานิ 

ภ์ายในิ (MIS-ERP) ระบบบริหารจัด็การป็ฏิิบัติงานิภ์ายในิ  

(MIS-PLUS) แลิะระบบวิเค์ราะห์ข้อม่ลิสำาหรับผู้่้บริหาร (BI) 

 5. การติด็ตามประเมินิผู้ล

 มีการติด็ตามป็ระเมินิผู้ลิการค์วบคุ์มภ์ายในิแลิะป็ระเมินิ 

คุ์ณภ์าพการป็ฏิิบัติงานิได้็อย�างต�อเ น่ิ�องแลิะเป็็นิระบบ  

เพ่�อวิเค์ราะห์จุด็อ�อนิหร่อข้อบกพร�องในิการด็ำาเนิินิงานิแลิะ

ด็ำาเนิินิการแก้ไข ซึ่้�งเป็็นิการเพิ�มผู้ลิสัมฤทธิิ�ของการค์วบค์ุม

ภ์ายในิได็้ด็ียิ�งข้�นิ
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รายงานิการวิิเค์ราะห์ด็้านิการเงินิ

 สสวท. มรีายได็จ้ากการด็ำาเนิินิงานิในิป็งีบป็ระมาณ 2563 จำานิวนิ 1,777.78 ลิา้นิบาท ป็ระกอบด็ว้ย รายได็จ้ากเงนิิงบป็ระมาณ  

1,595.70 ล้ิานิบาท รายได้็จากการขายสินิค้์าแลิะบริการ จำานิวนิ 8.80 ล้ิานิบาท รายได้็จากการอุด็หนุินิแลิะบริจาค์ 

จำานิวนิ 3.08 ล้ิานิบาท แลิะรายได้็อ่�นิ จำานิวนิ 170.20 ล้ิานิบาท แลิะมีค์�าใช้จ�ายจากการด็ำาเนิินิงานิในิปี็งบป็ระมาณ พ.ศ. 2563  

จำานิวนิ 1,895.86 ลิ้านิบาท ป็ระกอบด็้วย ค์�าใช้จ�ายเงินิอุด็หนุินิด้็านิบุค์ลิากร จำานิวนิ 316.28 ลิ้านิบาท ค์�าใช้จ�ายเงินิอุด็หนุินิ 

จำานิวนิ 1,277.50 ล้ิานิบาท แลิะค์�าตอบแทนิ ค์�าใช้สอย ค์�าวัสดุ็ ค์�าสาธิารณ่ป็โภ์ค์ของ สสวท. จำานิวนิ 302.08 ล้ิานิบาท

 สรุป็ผู้ลิการด็ำาเนิินิงานิป็ระจำาป็งีบป็ระมาณ พ.ศ. 2563 มรีายได็ส่้ง (ตำ�า) กว�าค์�าใชจ้�าย จำานิวนิ (118.08) ลิา้นิบาท ป็งีบป็ระมาณ  

พ.ศ. 2563 สสวท. ได้็รับรายได้็จากงบอุด็หนุินิมาแล้ิวจำานิวนิ 1,595.70 ล้ิานิบาท ซ้ึ่�งป็ระกอบด้็วย เงินิอุด็หนุินิค์�าใช้จ�ายบุค์ลิากร 

จำานิวนิ 142.19 ลิา้นิบาท เงนิิอุด็หนุินิค์�าใช้จ�ายด็ำาเนิินิงานิจำานิวนิ 652.60 ลิา้นิบาท เงนิิอุด็หนุินิทุนิการศ้กษาจำานิวนิ 569.79 ลิา้นิบาท 

แลิะเงินิอุด็หนุินิม่ลินิิธิิโอลิิมปิ็กวิชาการ (สอวนิ.) จำานิวนิ 231.12 ล้ิานิบาท แลิะในิปี็งบป็ระมาณ พ.ศ. 2563 สสวท. ได้็รับอนุิมัติเงินิ

กองทุนิส�งเสริมจากค์ณะกรรมการ สสวท. จำานิวนิ 350 ล้ิานิบาท เพ่�อใช้จ�ายในิส�วนิที�ไม�ได้็รับจัด็สรรจากรัฐบาลิ

 รายการ งบประมาณี กองทุนิส่งเสริมฯ รวิม
  (หน่ิวิย: ล้านิบาท) (หน่ิวิย: ล้านิบาท) (หน่ิวิย: ล้านิบาท)

  งบบุค์ลากร  142.19 116.46 258.65

  งบด็�าเนิินิการ 652.60 132.35 784.95

  ทุนิการศึกษา 569.79 84.75 654.54

  มูลนิิธิิ สอวินิ. 231.12 - 231.12

  งบลงทุนิ  - 16.44 16.44

 รวิม 1,595.70 350.00 1,945.70

สรุปผู้ลการด็�าเนิินิงานิประจ�าปีงบประมาณี พ.ศ. 2563
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รายงานิการวิิเค์ราะห์ด็้านิภ์ารกิจหลักขององค์์กร

 ผู้ลิการด็ำาเนิินิงานิป็ระจำาปี็งบป็ระมาณ พ.ศ. 2563 ของ สสวท. ในิภ์าพรวมทุกมิติ สสวท. ได้็รับค์ะแนินิรวม 4.70 ค์ะแนินิ 

จากค์ะแนินิเต็ม 5 ค์ะแนินิ ซ้ึ่�งถ่อว�าอย่�ในิระดั็บดี็มาก 

 เม่�อจำาแนิกเป็็นิมิติการด็ำาเนิินิงานิ ป็ระกอบด้็วย 4 มิติ มิติที�ได้็รับผู้ลิป็ระเมินิส่งที�สุด็ ค่์อ มิติที� 1 ด้็านิป็ระสิทธิิผู้ลิของแผู้นิ 

การป็ฏิิบัติงานิ หร่อ ด้็านิพันิธิกิจ (Mission) มิติที� 3 ด้็านิป็ระสิทธิิภ์าพในิการป็ฏิิบัติงานิ หร่อ ด้็านิกระบวนิการภ์ายในิ (Internal 

Process) แลิะมิติที� 4 ด้็านิการกำากับด่็แลิกิจการแลิะพัฒนิาองค์์กร หรอ่ ด้็านิการเรยีนิร้่แลิะพัฒนิา (Learning and Growth) ได้็รับ 

ค์ะแนินิ 5 ค์ะแนินิ ซึ่้�งถ่อว�ามีผู้ลิการด็ำาเนิินิงานิอย่�ในิระด็ับด็ีมาก ส�วนิมิติที� 2 ด็้านิค์ุณภ์าพการให้บริการ หร่อ ด็้านิล่ิกค์้า  

(Customer) ได้็รับค์ะแนินิ 4.00 ค์ะแนินิ ซ้ึ่�งถ่อว�ามีผู้ลิการด็ำาเนิินิงานิอย่�ในิระดั็บดี็ 

ผู้ลการด็�าเนิินิงานิประจ�าปีงบประมาณี พ.ศ. 2563 ของ สสวิท. 
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     ผู้ลการด็�าเนิินิงานิในิแต่ละมิติ

      ประสิทธิิผู้ลของแผู้นิการปฏิิบัติงานิ (Mission)

 ได้็รับค์ะแนินิ 5.0 ค์ะแนินิจากค์ะแนินิเต็ม 5 ค์ะแนินิ ซ้ึ่�งถ่อว�ามีผู้ลิการด็ำาเนิินิงานิอย่�ในิระดั็บดี็มาก ป็ระกอบด้็วย 5 ตัวชี�วัด็ ได้็แก�  

   1) ร้อยลิะของหลัิกส่ตร ส่�อ แลิะกระบวนิการจัด็การเรียนิร้่ วิทยาศาสตร์ ค์ณิตศาสตร์ แลิะเทค์โนิโลิยีที�มีค์ุณภ์าพ 

    ตามมาตรฐานิสากลิ 

   2) ร้อยลิะของค์ร่แลิะบุค์ลิากรทางการศ้กษาที�ได้็รับการพัฒนิาค์วามร้่ค์วามสามารถด้็านิวิทยาศาสตร์ ค์ณิตศาสตร์  

    แลิะเทค์โนิโลิยี ตามแนิวทางของ สสวท.

   3) จำานิวนิผู้่้ใช้หลัิกส่ตร ส่�อ แลิะ กระบวนิการจัด็การเรียนิร้่ในิร่ป็แบบดิ็จิทัลิแลิะ e-Learning

   4) ร้อยลิะของนัิกวิทยาศาสตร์ นัิกวิจัย นัิกเทค์โนิโลิยี นัิกนิวัตกรรมแลิะผู้่้เชี�ยวชาญด้็านิวิทยาศาสตร์ ค์ณิตศาสตร์ 

    แลิะเทค์โนิโลิยี ซ้ึ่�งได้็จากการสร้างนัิกเรียนิ นัิกศ้กษาที�มีค์วามสามารถพิเศษที�พัฒนิาโด็ย สสวท. 

   5) ร้อยลิะของนัิกเรียนิมีค์วามสามารถในิการใช้เทค์โนิโลิยีแลิะเข้าถ้งแหลิ�งเรียนิร้่ทางวิทยาศาสตร์ ค์ณิตศาสตร์ 

    แลิะเทค์โนิโลิยีได้็อย�างรวด็เร็ว 

 ทั�งนีิ� ทุกตัวชี�วัด็ได้็รับผู้ลิค์ะแนินิเท�ากับ 5.0 ค์ะแนินิ  จากผู้ลิดั็งกลิ�าวจง้ถ่อว�าเม่�อเทียบกับแผู้นิด็ำาเนิินิการแล้ิว สสวท. สามารถ

ด็ำาเนิินิการได้็ในิระดั็บดี็มากในิด้็านิการพัฒนิาหลัิกส่ตร ส่�อ แลิะกระบวนิการจัด็การเรยีนิร้่ที�มีมาตรฐานิ การพัฒนิาค์ร่แลิะบุค์ลิากร

ทางการศ้กษาให้ได้็รับการพัฒนิาค์วามร้่ค์วามสามารถ รวมถ้งการจัด็การเรียนิร้่ในิร่ป็แบบดิ็จิทัลิแลิะ e-Learning แลิะมีจำานิวนิ

ผู้่้ใช้งานิได้็ตรงตามเป้็าหมายที�วางแผู้นิไว้ ในิด้็านิการสร้างนัิกวิทยาศาสตร์ นัิกวิจัย นัิกเทค์โนิโลิยี นัิกนิวัตกรรมแลิะผู้่้เชี�ยวชาญ 

ด้็านิวิทยาศาสตร์ ค์ณิตศาสตร์แลิะเทค์โนิโลิยี ซ้ึ่�งได้็จากการสร้างนัิกเรียนิ นัิกศ้กษาที�มีค์วามสามารถพิเศษที�พัฒนิาโด็ย สสวท.   

ก็สามารถด็ำาเนิินิกิจกรรมได้็ตรงตามเป้็าหมายที�วางแผู้นิไว้ 

 อย�างไรก็ดี็ปี็นีิ�เป็็นิปี็แรกที� สสวท. เริ�มมีการวัด็ค์วามสามารถในิการใช้เทค์โนิโลิยีแลิะเข้าถ้งแหลิ�งเรียนิร้่ทางวิทยาศาสตร์ 

ค์ณิตศาสตร์แลิะเทค์โนิโลิยีของนัิกเรียนิได้็อย�างรวด็เร็วแลิะพบว�าอย่�ในิระดั็บส่งเช�นิกันิ ผู้ลิค์ะแนินิป็ระเมินิในิมิตินีิ�ที�ค์�อนิข้างส่งอาจ

เกิด็จากผู้ลิการด็ำาเนิินิงานิที�ดี็ หรอ่เป้็าหมายที�ตั�งไว้ยังไม�สามารถวัด็ผู้ลิการด็ำาเนิินิงานิได้็เหมาะสมเท�าที�ค์วร จง้มีค์วามเป็็นิไป็ได้็ที�

การตั�งเป้็าหมายอาจจะยังตำ�าเกินิไป็ ในิปี็ถัด็ ๆ ไป็ สสวท. อาจพิจารณาป็รับเป็ลีิ�ยนิเกณฑ์์วัด็ผู้ลิให้มีค์วามท้าทายมากข้�นิกว�าเดิ็ม

เพ่�อให้สะท้อนิผู้ลิการด็ำาเนิินิงานิด้็านิป็ระสิทธิิผู้ลิได้็ดี็ยิ�งข้�นิ

      การตอบสนิองต่อประชาชนิ (Customer)

 มิตินีิ�เน้ินิด้็านิผู้ลิผู้ลิิตในิเชิงคุ์ณภ์าพของ สสวท. ที�สามารถสร้างค์วามพ้งพอใจให้แก�ผู้่้รับบรกิาร ได้็แก� กลุิ�มผู้่้บรหิารโรงเรยีนิ 

ค์ร่ นัิกเรียนิ ผู้่้ป็กค์รอง ซ้ึ่�งเป็็นิผู้่้รับบริการหลัิกของ สสวท. รวมถ้งกลุิ�มอ่�นิ ๆ ที�เกี�ยวข้อง เช�นิ ผู้่้ได้็รับการอบรมในิโค์รงการต�าง ๆ 

ได้็แก� โค์รงการเพิ�มศักยภ์าพค์ร่ให้มีสมรรถนิะของค์ร่ยุค์ใหม�สาหรับการเรียนิร้่ศตวรรษที� 21 แลิะโค์รงการอบรมการจัด็การเรียนิร้่

วิทยาการค์ำานิวณสำาหรบัค์ร่ Coding for Teacher เป็็นิต้นิ ทั�งนีิ�เพ่�อให้ได้็ผู้ลิการป็ระเมนิิสะทอ้นิค์วามเป็็นิจรงิจากผู้่ที้�ได้็รับบรกิาร

จาก สสวท. ในิภ์าพรวม จะเหน็ิว�าผู้่้รับบรกิารมีค์วามพ้งพอใจต�อบรกิารของ สสวท. อย่�ในิระดั็บพ้งพอใจ มีค์ะแนินิเท�ากับ 4.0 ค์ะแนินิ 

โด็ยการป็ระเมินิในิปี็นีิ� เน้ินิวัด็ค์วามพ้งพอใจของผู้่้ใช้บริการมากข้�นิ จ้งมีตัวชี�วัด็ภ์ายใต้มิตินีิ�เพิ�มข้�นิจากปี็ที�แล้ิว โด็ยป็ระกอบด้็วย  

7 ตัวชี�วัด็ ได้็แก�   

   1) ค์วามพ้งพอใจของผู้่้ใช้หลัิกส่ตร ส่�อ แลิะกระบวนิการจัด็การเรียนิร้่ของ สสวท.

   2) ค์ร่แลิะบุค์ลิากรทางการศ้กษาที�ผู้�านิการอบรมสามารถป็ฏิิบัติหน้ิาที�ได้็อย�างมีป็ระสิทธิิภ์าพ

   3) ค์วามพ้งพอใจของผู้่้ที�ได้็รับการพัฒนิา/ฝึึกอบรม/ให้ค์วามร้่ ตามโค์รงการที� สสวท. จัด็ข้�นิ 

มิติที�๑

มิติที�๒
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      ประสิทธิิภ์าพในิการปฏิิบัติงานิ (Internal Process) 

 มิตินีิ�เน้ินิการวัด็กระบวนิการภ์ายในิที�เกี�ยวกับการบริหารจัด็การโค์รงการ การบริหารงบป็ระมาณ แลิะค์�าใช้จ�ายบุค์ลิากร 

สสวท. ป็ระกอบด้็วย 3 ตัวชี�วัด็ ได้็แก�

   1) ร้อยลิะของโค์รงการที�ด็ำาเนิินิการแล้ิวเสร็จตามแผู้นิป็ฏิิบัติการป็ระจำาปี็

   2) ร้อยลิะค์วามสำาเร็จของการเบิกจ�ายงบป็ระมาณ

   3) ร้อยลิะค์�าใชจ้�ายด็า้นิบุค์ลิากร  โด็ยในิภ์าพรวมผู้ลิค์ะแนินิเท�ากับ 5.0 ค์ะแนินิ สามารถด็ำาเนิินิการได็ดี้็มาก มีการติด็ตาม 

    ผู้ลิการด็ำาเนิินิงานิโค์รงการ/กิจกรรมตามแผู้นิป็ฏิิบัติการที�ด็ำาเนิินิการสำาเร็จเสร็จสิ�นิตามระยะเวลิาที�กำาหนิด็ไว้ในิ 

    แผู้นิป็ฏิิบัติการป็ระจำาปี็งบป็ระมาณ พ.ศ. 2563 แลิะค์วามสำาเร็จจากการเบิกจ�ายงบป็ระมาณ แม้สถานิการณ์ 

    การแพร�ระบาด็ของสถานิการณก์ารแพร�ระบาด็ของโรค์ติด็เช่�อไวรัสโค์โรนิา 2019 (COVID-19) ทำาให้ต้องมีการป็รับเป็ลีิ�ยนิ 

    วิธิีการด็ำาเนิินิงานิ เช�นิ การจัด็ป็ระชุมแบบออนิไลินิ์ การป็รับเล่ิ�อนิระยะเวลิาการจัด็กิจกรรม งด็กิจกรรมการลิงพ่�นิที� 

    ติด็ตามแลิะป็ระเมินิผู้ลิ การป็รับร่ป็แบบการจัด็กิจกรรมร�วมกับนัิกเรียนิเพ่�อลิด็ค์วามเสี�ยง

มิติที�๓

      การก�ากับดู็แลกิจการและพัฒนิาองค์์กร (Learning and Growth)  

 ในิภ์าพรวมมีผู้ลิค์ะแนินิป็ระเมินิอย่�ที� 5.0 ค์ะแนินิ ถ่อว�ามีการด็ำาเนิินิการได้็ดี็มาก ป็ระกอบด้็วย 5 ตัวชี�วัด็ ได้็แก� 

   1) ระดั็บค์วามผู่้กพันิของบุค์ลิากรต�อองค์์กร 

   2) ร้อยลิะของบุค์ลิากร สสวท. ในิแต�ลิะกลุิ�มงานิมีสมรรถนิะผู้�านิตามเกณฑ์์ที�กำาหนิด็ 

   3) จำานิวนินิวัตกรรม ผู้ลิงานิทางวิชาการ หรอ่ทรัพย์สินิทางปั็ญญา (IP) ที�สร้างจากบุค์ลิากร สสวท. 

   4) ระดั็บธิรรมาภิ์บาลิในิองค์์กร 

   5) การค์วบคุ์มด่็แลิกิจการของค์ณะกรรมการองค์์การมหาชนิ

มิติที�๔

   4) ค์วามพ้งพอใจของผู้่้ใช้บริการศ่นิย์เรียนิร้่ดิ็จิทัลิระดั็บชาติ (IPST Learning Space)

   5) ค์วามพ้งพอใจของส�วนิราชการ หนิ�วยงานิต�าง ๆ ที�เกี�ยวข้องในิการทำางานิร�วมกับ สสวท. 

   6) การยอมรับของป็ระชาชนิในิการเป็็นิผู้่้นิำาด้็านิการเรียนิร้่ด้็านิวิทยาศาสตร์ ค์ณิตศาสตร์ แลิะเทค์โนิโลิยีของป็ระเทศ 

    ของ สสวท.  

   7) ค์วามตระหนัิกแลิะเห็นิค์วามสำาคั์ญของการเรียนิร้่วิทยาศาสตร์ ค์ณิตศาสตร์ แลิะเทค์โนิโลิยีของเยาวชนิ 

 ทั�งนีิ� ทุกตัวชี�วัด็มีค์ะแนินิป็ระเมนิิอย่�ในิระดั็บ 4.0 ค์ะแนินิ ถ่อว�าผู้่้รับบรกิารมีค์วามพ้งพอใจในิบรกิารของ สสวท. อย�างไรก็ตาม  

เม่�อเป็รยีบเทียบในิทุกมิติจะเห็นิว�ามิตินีิ� เป็็นิมิติที�ได้็ผู้ลิค์ะแนินิค์�อนิขา้งน้ิอยกว�ามิติอ่�นิ ๆ  ซ้ึ่�งผู้ลิค์ะแนินิเป็็นิการสะทอ้นิจากค์วามค์ดิ็เหน็ิ 

ของล่ิกค้์า หรอ่ผู้่้รับบริการของ สสวท. ดั็งนัิ�นิ หาก สสวท. ต้องการป็รับป็รุงคุ์ณภ์าพการให้บริการให้ดี็ยิ�งข้�นิ จำาเป็็นิต้องศ้กษา 

ในิรายลิะเอียด็ของแต�ลิะตัวชี�วัด็ว�าจะสามารถป็รับป็รุงการให้บรกิารให้ตรงกับค์วามต้องการ แลิะทำาให้ผู้่้รับบรกิารเกิด็ค์วามพ้งพอใจ 

ในิบริการของ สสวท. ได้็มากข้�นิอย�างไร 
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แนิวิทางปรับปรุงการด็�าเนิินิงานิของ สสวิท.

 1. สนัิบสนุินิการเติบโตขององค์์กรในิระยะยาวิด้็วิยการเสริมสร้างค์วิามมุ่งมั�นิทุ่มเท บุค์ลิากรของ สสวท. 

มีศักยภ์าพแลิะภ์าค์ภ่์มใิจในิองค์์กรของตนิที�เป็็นิองค์์กรแห�งการเรยีนิร้่เพ่�อทำาป็ระโยชนิใ์ห้แก�สังค์ม นิอกจากนีิ� ยังมีค์วามผู่้กพันิต�อ

องค์์กรอย่�ในิระดั็บส่งมาก อย�างไรก็ดี็ ค์วามผู่้กพันิดั็งกลิ�าวยังเป็็นิเร่�องการพ่ด็ถ้งองค์์กรในิทางที�ดี็ แลิะการอย่�กับองค์์กรมากกว�า

การมุ�งมั�นิทุ�มเท (Strive) ซ้ึ่�ง สสวท. ค์วรเสริมสร้างค์วามผู่้กพันิของบุค์ลิากรโด็ยเฉพาะในิเร่�องค์วามมุ�งมั�นิทุ�มเท จะเป็็นิปั็จจัย 

ที�สนัิบสนุินิการเตบิโตขององค์์กรได็ใ้นิระยะยาว แลิะค์วรมกีารทบทวนิ Engagement Factor โด็ยเฉพาะในิเร่�องค์วามมุ�งมั�นิทุ�มเท     

ซ้ึ่�งต้องมีการวิเค์ราะห์ในิรายลิะเอียด็ถ้งปั็จจัยที�ส�งผู้ลิต�อค์วามผู่้กพันิในิแต�ลิะกลุิ�มพนัิกงานิ หร่อตามกลุิ�มอายุงานิ (Generation) 

แล้ิวด็ำาเนิินิการป็รับป็รุงในิปั็จจัยสำาคั์ญที�ส�งผู้ลิต�อกลุิ�มเหลิ�านีิ�ได้็ตรงจุด็ยิ�งข้�นิ

 2. ส่�อสารภ์าพลักษณ์ีองค์์กรไปยังผูู้้มีส่วินิได็้ส่วินิเสียและบุค์ค์ลภ์ายนิอกมากขึ�นิ สสวท. เป็็นิหนิ�วยงานิ 

ที�มีส�วนิสำาคั์ญในิการขับเค์ล่ิ�อนิวิทยาศาสตร์ ค์ณิตศาสตร์ แลิะเทค์โนิโลิยีให้กับป็ระเทศ แต�จากการสำารวจผู้ลิการด็ำาเนิินิงานิ 

ในิกลุิ�มป็ระชาชนิ จำานิวนิมากกว�า 1,000 ค์นิ ยังมีป็ระชาชนิมากกว�าร้อยลิะ 10 ที�ยังไม�ร้่จัก สสวท. แลิะการด็ำาเนิินิงานิของ สสวท. 

ซ้ึ่�งถ่อว�ามีกลุิ�มป็ระชาชนิที�ไม�ใช�เป้็าหมายโด็ยตรงยังร้่จักแลิะเข้าใจการด็ำาเนิินิงานิของ สสวท. น้ิอยเกินิไป็ หาก สสวท. ยังไม�ได้็เป็็นิ

ที�ร้่จักแก�ป็ระชาชนิอย�างแพร�หลิายแล้ิว จะมีผู้ลิต�อการขับเค์ล่ิ�อนิงานิด้็านิวิทยาศาสตร์ ค์ณิตศาสตร์ แลิะเทค์โนิโลิยี ในิระดั็บชาติ

แลิะนิานิาชาติก็ไม�สามารถทำาได้็อย�างมีป็ระสิทธิิผู้ลินัิก 

 3. สนัิบสนุินิและตอบสนิองค์วิามต้องการของลูกค้์าแต่ละกลุ่ม เพ่�อการพัฒนิาคุ์ณีภ์าพของผู้ลผู้ลิต 
ให้ตรงกับค์วิามต้องการของผูู้้รับบรกิารมากขึ�นิ ไม�ว�าจะเป็็นิหนัิงส่อเรยีนิ ส่�อ ส่�อดิ็จทัิลิ การอบรมค์ร่แลิะ อ่�นิ ๆ  เพ่�อยกระดั็บ 

ค์ะแนินิค์วามพ้งพอใจของผู้่้ใช้บริการแต�ลิะกลุิ�มที�แตกต�างกันิ เช�นิ การจัด็ทำาส่�อการเรียนิการสอนิตามกลุิ�มขนิาด็ของโรงเรียนิ 

หรอ่การนิำาเสนิอหลัิกส่ตรให้เหมาะกับค์วามสามารถของนัิกเรียนิที�ต�างกันิ ทั�งนีิ� ในิการด็ำาเนิินิการ สสวท. อาจใช้เน่ิ�อหาหลัิกส่ตร 

ที�ออกแบบมาสำาหรับแต�ลิะช�วงชั�นิเรียนิที�มีมาตรฐานิ แต�ป็รับป็รุงการนิำาเสนิอร่ป็แบบเน่ิ�อหาให้นิ�าสนิใจแลิะเข้าถ้งได้็ง�ายข้�นิ

 4. เข้าใจค์วิามต้องการของผูู้้มีส่วินิได้็ส่วินิเสียที�ส�าคั์ญ เช�นิ กลุิ�มเค์ร่อข�ายแลิะหนิ�วยงานิภ์ายนิอก ซ้ึ่�งเป็็นิกลุิ�ม

สำาคั์ญในิการขยายภ์ารกิจของ สสวท. ให้สำาเร็จ ดั็งนัิ�นิ การสร้างค์วามสัมพันิธ์ิที�ดี็แลิะการให้ค์วามร�วมม่ออย�างเต็มค์วามสามารถ

จ้งเป็็นิเร่�องที�สำาคั์ญ ซ้ึ่�ง สสวท. ค์วรเข้าไป็มีส�วนิช�วยให้บุค์ลิากรเหลิ�านีิ�ไม�ร้่ส้กว�าการด็ำาเนิินิภ์ารกิจของ สสวท. เป็็นิการเพิ�มภ์าระ

แต�เป็็นิการช�วยสนัิบสนุินิซ้ึ่�งกันิแลิะกันิ ทั�งนีิ� ก็เพ่�อให้การสนัิบสนุินิที�เหมาะสมแลิะตรงกับค์วามต้องการให้มากข้�นิ ไม�ว�าจะเป็็นิ 

เร่�องส่�อการเรียนิการสอนิ อุป็กรณ์ หรอ่การให้ค์วามช�วยเหล่ิอจาก สสวท. ในิการแก้ไขปั็ญหาต�าง ๆ 

 5. หาแนิวิทางในิการวิิเค์ราะห์ประเมินิผู้ลกระทบทางเศรษฐกิจ เพ่�อเพิ�มระด็ับค์วามแม�นิยำาของผู้ลิป็ระโยชนิ์ 

ของโค์รงการ ที�จะส�งผู้ลิถ้งการวิเค์ราะห์ค์วามคุ้์มค์�าของโค์รงการลิงทุนิที�ทำาการศ้กษามากข้�นิ เพ่�อให้ผู้่้มีส�วนิได้็ส�วนิเสียสามารถ

ทราบข้อม่ลิในิส�วนินีิ�ได้็อย�างชัด็เจนิข้�นิ สสวท. ค์วรจดั็ทำาการสำารวจระด็บัป็ฐมภ่์มิ เพ่�อติด็ตามผู้ลิลัิพธ์ิที�ได้็จากโค์รงการฝึึกอบรมค์ร่ 

ของ สสวท. ซ้ึ่�งอาจต้องมีการใช้ทรัพยากร ทุนิ แลิะระยะเวลิาในิการศ้กษา พร้อมการติด็ตามผู้ลิลัิพธ์ิในิระยะยาว นิอกจากนัิ�นิ สสวท. 

ค์วรที�จะป็ระเมินิผู้ลิกระทบทางเศรษฐกจิในิระดั็บองค์์กร โด็ยพิจารณาให้ค์รอบค์ลิมุภ์ารกิจอ่�นิ ๆ  ที� สสวท. ด็ำาเนิินิงานิอีก เช�นิ การผู้ลิิต 

หนัิงส่อเรียนิ ส่�อการเรียนิร้่ รวมทั�งโค์รงการอบรมอ่�นิ ๆ เพ่�อให้เห็นิค์วามคุ้์มค์�าของการลิงทุนิในิภ์าพรวมของการขับเค์ล่ิ�อนิ

ค์ณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ แลิะเทค์โนิโลิยีอย�างแท้จริง
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รายงานิของผูู้้สอบบัญชีและรายงานิการเงินิ
สถัาบันิส่งเสริมการสอนิวิิทยาศาสตร์เเละเทค์โนิโลยี
ส�าหรับปีสิ�นิสุด็วิันิที� 30 กันิยายนิ 2563

ส�านัิกงานิการตรวิจเงินิแผู้่นิดิ็นิ
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ส�านัิกงานิการตรวิจเงินิแผู้่นิดิ็นิ



103



104

สถัาบันิส่งเสริมการสอนิวิิทยาศาสตร์เเละเทค์โนิโลยี

งบแสด็งฐานิะการเงินิ ณี วิันิที� 30 กันิยายนิ 2563
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สถัาบันิส่งเสริมการสอนิวิิทยาศาสตร์เเละเทค์โนิโลยี

งบแสด็งฐานิะการเงินิ ณี วิันิที� 30 กันิยายนิ 2563



106

สถัาบันิส่งเสริมการสอนิวิิทยาศาสตร์เเละเทค์โนิโลยี

งบแสด็งผู้ลการด็�าเนิินิงานิทางการเงินิส�าหรับปีสิ�นิสุด็วิันิที� 30 กันิยายนิ 2563
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สถัาบันิส่งเสริมการสอนิวิิทยาศาสตร์เเละเทค์โนิโลยี

หมายเหตุประกอบงบการเงินิส�าหรับปีสิ�นิสุด็วิันิที� 30 กันิยายนิ 2563
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สร้้างร้ากฐานทางปััญญาให้้กับเยาวชน

New Normal 
in Education

สถาบันส่งเสร้ิมการ้สอนวิทยาศาสตร้์และเทคโนโลยี (สสวท.)
924 ถนนสุุขุุมวิิท แขุวิงพระโขุนง เขุตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
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