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สถาบัันส่่งเสริิมการสอนวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี

ศาสตราจารย์์ ดร.ประสาท สืืบค้้า

	ปีี 2563 คณะกรรมการสถาบัั นส่่ งเสริิ ม การสอนวิิ ท ยาศาสตร์์ แ ละเทคโนโลยีี มีี ค วามภููมิิ ใ จที่่� ไ ด้้ ผลัั ก ดัั น ให้้
สถาบัันส่่งเสริิมการสอนวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี (สสวท.) ดำำ�เนิินงานภายใต้้ยุทุ ธศาสตร์์ชาติิ “การพััฒนาและเสริิมสร้้าง
ศัักยภาพทรััพยากรมนุุษย์์ และแผนปฏิิรููปประเทศ ด้้านการจััดการเรีียนการสอน” เพื่่�อตอบสนองต่่อการเปลี่่�ยนแปลง
ในศตวรรษที่่� 21 ตามกรอบแนวทางของกระทรวงศึึกษาธิิการ เพื่่�อยกระดัับคุุณภาพการศึึกษา ลดความเหลื่่�อมล้ำำ��
ทางการศึึกษา มุ่่�งความเป็็นเลิิศและสร้้างขีีดความสามารถในการแข่่งขัันของประเทศ และขัับเคลื่่อ� นการศึึกษาด้้วยเทคโนโลยีี
และนวััตกรรม
	นโยบายรััฐบาลให้้ความสำำ�คััญกัับการใช้้วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีเป็็นฐานในการพััฒนาสู่่�ประเทศไทย 4.0
ด้้วยการบููรณาการองค์์ความรู้้�ทางวิิทยาศาสตร์์ (Science) เทคโนโลยีี (Technology) กระบวนการออกแบบเชิิงวิิศวกรรม
(Engineering Design Process) และคณิิตศาสตร์์ (Mathematics) หรืือสะเต็็ม (STEM) นำำ�ไปสู่่�การสร้้างสรรค์์นวััตกรรม
เพื่่อ� พััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคม โดยกระทรวงศึึกษาธิิการเป็็นแกนหลัักขัับเคลื่่อ� นสะเต็็มไปใช้้ในระบบการศึึกษา หรืือที่่�เรีียกว่่า
“สะเต็็มศึึกษา (STEM Education)” ซึ่่ง� ปััจจุุบันั สสวท. ยัังได้้ส่่งเสริิมและพััฒนาสะเต็็มศึึกษามาอย่่างต่่อเนื่่อ� ง อัันเป็็นแนวทาง
ในการสร้้างทรััพยากรบุุคคลของชาติิที่่�มีีศัักยภาพในอนาคต และในขณะเดีียวกัันคณะกรรมการ สสวท. มีีความภููมิิใจ
กัับโครงการริิเริ่่�มใหม่่ รวมทั้้�งโครงการสำำ�คััญที่่� สสวท. ดำำ�เนิินงานอย่่างเป็็นระบบมาอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยมุ่่�งหวัังว่่า
ผลการดำำ�เนิินงานของ สสวท. ในระยะยาว จะนำำ�ไปสู่่ก� ารเปลี่่�ยนแปลงการเรีียนการสอนวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี
พััฒนาครููให้้เป็็นครููยุุคใหม่่ที่่�มีีทัักษะ ความรู้้� และศัักยภาพเพีียงพอ พร้้อมต่่อการพััฒนานัักเรีียนให้้มีี “ฐานสมรรถนะ”
ในศตวรรษที่่� 21 รวมถึึงพััฒนานัักเรีียนสู่่� “ความฉลาดรู้้�ด้้านวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์” ซึ่ง่� จะนำำ�ไปสู่่ก� ารยกระดัับความสามารถ
ในการแข่่งขัั น ของประเทศทั้้� ง ในด้้ า นเศรษฐกิิ จ และสัั ง คมต่่อไป ถึึงแม้้ ว่่ าโลกจะเปลี่่� ย นแปลงไปอย่่างรวดเร็็ ว
แต่่การดำำ�เนิินงาน ของ สสวท. จะยัังคงก้้าวทัันและล้ำำ��หน้้าต่่อเนื่่�องไป

(ศาสตราจารย์์ ดร.ประสาท สืืบค้้า)
ประธานกรรมการ สสวท.

สารผู้้�อำำ�นวยการ

สถาบัันส่่งเสริิมการสอนวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี

ศาสตราจารย์์ ดร.ชููกิิจ ลิิมปิิจำ��นงค์์

	ปีี 2563 นัับเป็็นปีเี ริ่่ม� ต้้นสู่วิ่� ถีิ ใี หม่่ หรืือ นิิวนอร์์มัลั (New Normal) ผู้้�บริิหารและบุุคลากรของ สสวท. จึึงได้้พัฒ
ั นาวิิถีี
การดำำ�เนิินงานอย่่างรวดเร็็ว ให้้ก้้าวทัันต่่อความเปลี่่�ยนแปลงของเทคโนโลยีีที่่�ส่่งผลต่่อการศึึกษาไทยอย่่างก้้าวกระโดด
และยัังวางทิิศทางสู่่�อนาคตอย่่างเป็็นระบบ เพื่่�อให้้การศึึกษาวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีีของไทยให้้ทััดเทีียม
กัับนานาชาติิ
เมื่่�อโลกเข้้าสู่่�ศตวรรษที่่� 21 ความก้้าวหน้้าอย่่างรวดเร็็วของเทคโนโลยีีส่่งผลต่่อความเปลี่่�ยนแปลงที่่�กระทบต่่อ
เศรษฐกิิจ สัังคม และวิิถีีการดำำ�รงชีีวิิต การดำำ�เนิินงานพััฒนาการศึึกษาวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีีจึึง
ไม่่เคยหยุุดนิ่่ง� สถาบัันส่่งเสริิมการสอนวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี (สสวท.) ในฐานะผู้้�นำำ�การเปลี่่�ยนแปลงการเรีียนการสอน
วิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี ดำำ�เนิินงานเพื่่�อยกระดัับคุุณภาพการศึึกษา ลดความเหลื่่�อมล้ำำ��ทางการศึึกษา
มุ่่�งความเป็็นเลิิศ และสร้้างขีีดความสามารถในการแข่่งขัันของประเทศ รวมทั้้�งขัับเคลื่่�อนการศึึกษาด้้วยเทคโนโลยีีและ
นวััตกรรม ตามภารกิิจหลััก 3 ด้้าน ได้้แก่่ การพััฒนาหนัังสืือเรีียน หลัักสููตร สื่่�อและการจััดการเรีียนรู้้� ครบ 12 ชั้้�นปีี
การพััฒนาครููวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี และยกระดัับคุุณภาพการเรีียนรู้้�สู่่�ศตวรรษที่่� 21 และการผลิิต
กำำ�ลัังคนที่่�มีีความสามารถพิิเศษทางวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี เพื่่�อขัับเคลื่่�อนนโยบายประเทศไทย 4.0
	นอกจากนั้้�น สสวท. ได้้ดำำ�เนิินโครงการเด่่นเพื่่�อสนัับสนุุนภารกิิจหลัักอีีกหลายโครงการ อาทิิ การปรัับเปลี่่�ยน
กระบวนการสอบที่่�เน้้นวััดความฉลาดรู้้� การพััฒนาครููเพื่่�อส่่งเสริิมความฉลาดรู้้�ในโรงเรีียน การดำำ�เนิินงาน Project 14
เพื่่�อวิิจััยและพััฒนาระบบแพลตฟอร์์มดิิจิิทััลเพื่่�อการเรีียนรู้้� การพััฒนาโรงเรีียนคุุณภาพ SMT ตามมาตรฐาน สสวท.
เพื่่�อสร้้างความเสมอภาคทางการศึึกษา ให้้นัักเรีียนได้้ศึึกษาในโรงเรีียนดีีใกล้้บ้้าน การพััฒนาสื่่�อเฉลิิมพระเกีียรติิ
สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี เพื่่อ� แก้้ปัญ
ั หาการขาดแคลนครููวิิทยาศาสตร์์
คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี ในโรงเรีียนขนาดเล็็ก และการพััฒนาครููวิิทยาการคำำ�นวณ เพื่่อ� ขัับเคลื่่อ� นการจััดการเรีียนรู้้�โค้้ดดิ้้ง�
(Coding) ในโรงเรีียน ซึ่ง่� ดำำ�เนิินงานได้้สำำ�เร็็จตามเป้้าหมาย จึึงขอขอบคุุณหน่่วยงานเครืือข่่าย ผู้เ้� ชี่่ย� วชาญ และบุุคลากรจาก
ทุุกภาคส่่วนที่่�ให้้เกีียรติิร่่วมมืือสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานของ สสวท. อย่่างเข้้มแข็็งมา ณ โอกาสนี้้�

(ศาสตราจารย์์ ดร.ชููกิิจ ลิิมปิิจำ��นงค์์)
ผู้้�อำำ�นวยการ สสวท.

ผลงานเด่น
สสวท. ปี 2563
ด้้านที่่� 1

ยกระดัับคุุณภาพการเรีียนรู้้�

ด้้านที่่� 2

สร้้างความเสมอภาคทางการศึึกษา

ด้้านที่่� 3	มุ่่�งความเป็็นเลิิศและสร้้างขีีดความสามารถ
ในการแข่่งขัันของประเทศ
ด้้านที่่� 4	ขัับเคลื่่�อนการศึึกษาด้้วยเทคโนโลยีี
และนวััตกรรมสู่่�ความปกติิใหม่่ทางการศึึกษา
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ในปีี 2563 สสวท. ได้้มีกี ารดำำ�เนิินงานวิิถีใี หม่่ โดยแตกต่่าง
จากปีี ที่่� ผ่่ านมาอัั น เนื่่� อ งมาจากสถานการณ์์ ก ารแพร่่ระบาด
ของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่่ง� สสวท. สามารถ
ปรัับเปลี่่�ยนการดำำ�เนิินงาน และก้้าวผ่่านข้้อจำ��กััดต่่าง ๆ ให้้รองรัับ
ต่่อสถานการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นได้้อย่่างรวดเร็็ว และมีีประสิิทธิิภาพ
ด้้วยการวางแผนบริิหาร และดำำ�เนิินงานด้้วยการนำำ�เทคโนโลยีี
เข้้ามาใช้้ในการทำำ�งานตามวิิถีีใหม่่เพื่่�อลดขั้้�นตอนการทำำ�งาน
ลดการใช้้ทรััพยากรที่่สิ้้� น� เปลืือง ก่่อให้้เกิิดประโยชน์์ตอ� การขัับเคลื่่อ� น
การดำำ�เนิินงานตามวิิสััยทััศน และพัันธกิิจขององคกร สนัับสนุุน
การให้้บริิการสารสนเทศเมื่่อ� พนัักงานต้้องทำำ�งานที่่�บ้า้ น (Work
From Home) ในช่่วงที่่�มีีการแพร่่ระบาดของโรคผ่่านมาตรการ
ต่่าง ๆ ที่่�ประกาศใช้้อย่่างรััดกุมุ มีีการประชุุมผู้้�อำำ�นวยการ สสวท.
กัับพนัักงานในรููปแบบออนไลน์์เป็็นครั้้�งแรก โดยมีีบุุคลากรของ
สสวท. เข้้าร่่วมประชุุม 334 คน
	นอกจากนั้้�น กิิจกรรมการอบรม การประชุุมปฏิิบััติิการ
การประชุุมวิิชาการ ประกวดแข่่งขััน ค่่ายวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์
และอื่่�นๆ ยัังได้้ปรัับเปลี่่�ยน เป็็นรููปแบบกิิจกรรมออนไลน์์ทดแทน
กิิจกรรมแบบพบหน้้า (Face to Face) รวมทั้้�งจััดทำำ�สื่อ่� การเรีียนรู้้�
และเทคโนโลยีีในรููปแบบดิิจิิทััลเพื่่�อการเรีียนรู้้� วิิทยาศาสตร์์
คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีีที่่�สามารถสนัับสนุุนสถานศึึกษา
ครููผู้้�สอน และนัักเรีียนทั้้�งกลุ่่�มทั่่�วไป กลุ่่�มด้้อยโอกาส และกลุ่่�ม
ผู้้�มีีความสามารถพิิเศษ ซึ่่�งเป็็นทรััพยากรสำำ�คััญของชาติิได้้รัับ
การพััฒนาอย่่างเต็็มศัักยภาพ โดยไม่่หยุุดชะงััก และเป็็นการ
ก้้าวผ่่านข้้อจำ��กััดวิถีิ ีการเรีียนรู้้�เดิิมสู่่วิ� ิถีีใหม่่

ด้้านที่่� 1
ยกระดัับคุุณภาพการเรีียนรู้้�
สสวท. ได้้ ดำำ� เนิิ น งานภายใต้้ ค วามท้้ า ทายจากการ
เปลี่่�ยนแปลงในยุุคเทคโนโลยีีดิจิิ ิทััล (Digital Disruption) จึึงได้้
พััฒนาหลัักสููตร สื่่�อ และกระบวนการจััดการเรีียนรู้้�วิิถีีใหม่่
ที่่�เน้้นการคิิดวิเิ คราะห์์ แก้้ปัญ
ั หาและกระตุ้้�นให้้เกิิดและใช้้ความคิิด
สร้้างสรรค์์ สามารถนำำ�ไปใช้้ได้้จริิง ซึ่่�งจะนำำ�ไปสู่่�การยกระดัับ
คุุณภาพการเรีียนรู้้�ของนัักเรีียน ได้้แก่่
พััฒนาหลัักสููตร สื่่�อ และกระบวนการจััดการเรีียนรู้้�
วิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี ครบ 12 ชั้้นปี
� ี เน้้นการคิิด
วิิเคราะห์์ แก้้ปััญหา และการนำำ�ไปใช้้ให้้เหมาะสมกัับการเรีียนรู้้�
วิิถีีใหม่่ และใช้้เทคโนโลยีีที่่�ทัันสมััย

การพััฒนาหลัักสููตร สื่่อ� และ
กระบวนการจััดการเรีียนรู้้�

493 รายการ

•	สื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์ 29 รายการ

หนัังสืือเรีียน แบบบัันทึึกกิิจกรรม แบบฝึึกหััด
	ข้้อสอบ กรอบการเรีียนรู้้�

• สื่่�อดิิจิิทััล 430 รายการ

คู่่�มืือครูู เกม วีีดิิทััศน์์การสอนออนไลน์์
Augmented Reality (AR),
Animation, Interactive Simulation,
Infographic, e-Book, Virtual Experiment (VE),
e-Poster, หลัักสููตรอบรมครููออนไลน์์

• ชุุดสื่่�ออุุปกรณ์์และเกม 34 รายการ
เกมกระดาน สื่่�ออุุปกรณ์์ สื่่�อปฐมวััย
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ความแตกต่่างระหว่่างสื่่�อการเรีียนรู้้�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ 2563

สื่่อ� การเรีียนรู้้� ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สื่่อ� การเรีียนรู้้� ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รููปแบบสื่่อ�
เน้้นผลิิตสื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์ตามหลัักสููตรแกนกลาง
		 การศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน พ.ศ. 2551
		 (ฉบัับปรัับปรุุง พ.ศ. 2560)

		
		
		
		

เน้้นผลิิตสื่่�อดิิจิิทััลเพิ่่�มเติิมจากสื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์
และมีีความหลากหลายของประเภทสื่่�อดิิจิิทััลมากขึ้้�น
เช่่น เกม วีีดิทัิ ศั น์์การสอนออนไลน์์ Augmented Reality
(AR), Animation, Interactive Simulation, Infographic,
e-Book, Virtual Experiment (VE), e-Poster

เทคโนโลยีีที่่ใ� ช้้ในสื่่อ� ดิิจิทัิ ลั
ทัันสมััยและมีีความหลากหลาย มีี AR มีี QR-code
		เชื่่�อมโยงแหล่่งเรีียนรู้้�ออนไลน์์
เน้้นจััดทำ�สื่
ำ ่�อประกอบหนัังสืือเรีียนและสอดแทรก
		สื่่�อดิิจิิทััลในหนัังสืือเรีียนเป็็นหลััก

ใช้้ระบบจััดการเรีียนรู้้�แบบออนไลน์์ผ่่าน Website 		
		 Facebook และ YouTube
มีีภาพเคลื่่อ� นไหว แบบจำ��ลองสามมิิติิ และแบบจำ��ลอง
		ที่่�มีีปฏิิสััมพัันธ์์กัับผู้้�เรีียน (Interactive Model)
สามารถรวบรวมเนื้้�อหาและข้้อมููลเพื่่�อช่่วยสนัับสนุุน	
		 การสอนของครูู และแบบฝึึกหััด/แบบทดสอบในรููปแบบ
		ออนไลน์์เพื่่�อติิดตามความก้้าวหน้้าในการเรีียนรู้้�
ค้้นหาและเลืือกใช้้งานได้้ง่่ายผ่่านแพลตฟอร์์ม
		ที่่�พััฒนาขึ้้�น
เก็็บข้้อมููลการใช้้งานและนำำ�มาปรัับแผนการเรีียนรู้้�
		ให้้เหมาะสมกัับผู้้�เรีียนได้้

การติิดตามเพื่่อ� พััฒนาปรัับปรุุงสื่่อ�
มีีการวิิจััยติิดตามการใช้้หลัักสููตร สื่่�อการเรีียนรู้้�
		และพััฒนาเกณฑ์์การจััดทำ�สื่
ำ อ�่ การเรีียนรู้้�วิิทยาศาสตร์์
		คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี ชั้้�น ป.1 ป.4 ม.1 และ ม.4
		 เพื่่�อหาสภาพการสอน (Baseline) ด้้านการจััด
		การเรีียนการสอนของครูู
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มีีการวิิจััยติิดตามการใช้้หลัักสููตร สื่่�อการเรีียนรู้้�และ
		พััฒนาเกณฑ์์การจััดทำำ�สื่่�อการเรีียนรู้้�วิิทยาศาสตร์์
		คณิิตศาสตร์์และเทคโนโลยีี ชั้้�น ป.2 ป.5 ม.2 และ ม.5
		 เพื่่�อประเมิินการเปลี่่�ยนแปลงพฤติิกรรมการสอนของ
		ครููที่่�ได้้รัับการอบรมจาก สสวท. และใช้้หนัังสืือเรีียน
		 ของ สสวท. เป็็นหนัังสืือเรีียนหลััก

	สื่่�อการทดลองฟิิสิิกส์์เสมืือนจริิง
โปรแกรมการทดลอง Virtual Experiment 2.0 (VE 2.0)
ที่่ผู้� เ้� รีียนสามารถทำำ�การทดลองได้้ทุกุ เวลา ทุุกสถานที่่� ประกอบด้้วย
วีีดิทัิ ศั น์์สาธิิตทดลอง สามารถเข้้าใจได้้ง่่าย ฝึึกฝนได้้ด้ว้ ยตนเอง
การทดลองเสมืือนจริิงด้้วยเทคโนโลยีีจำ��ลอง 3 มิิติิ สามารถ
ฝึึกฝนทัักษะการทดลอง การบัันทึึกผล การวิิเคราะห์์ผล พร้้อม
ผลประเมิินการทดลองที่่แ� ม่่นยำำ� โดยมีีระบบรายงานผลการทดลอง
และประเมิินผลเพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนและผู้้�สอนทราบ

จากผลการประเมิินคุณภ
ุ าพสื่่อ� การเรีียนรู้้�และการพััฒนาครููผู้ส้� อนที่่�ใช้้สื่อ่� ของ สสวท. ตััวอย่่างเช่่น หนัังสืือเรีียนวิิชาวิิทยาศาสตร์์
คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีีของ สสวท. ชั้้�น ป.2 ป.5 ม.2 และ ม.5 และผลการประเมิินการสอนของครููชั้้�น ป.2 ป.5 ม.2 และ ม.5
ที่่�ได้้เข้้ารัับการอบรมและใช้้หนัังสืือเรีียนของ สสวท. เป็็นหนัังสืือเรีียนหลััก ในปีี 2563
	คุุณภาพหนัังสืือเรีียนของ สสวท. ชั้้�น ป.2 ป.5 ม.2 และ
ม.5 ครููมากกว่่าร้้อยละ 80 ได้้ประเมิินหนัังสืือเรีียนของ สสวท.
มีีคุุณภาพอยู่่�ในเกณฑ์์ดีีถึึงดีีมาก ดัังนี้้�
1) เนื้้อ� หาสาระของหนัังสืือเรีียน ตััวอย่่างประกอบการเรีียนรู้้�
กิิจกรรมการเรีียนรู้้� แบบฝึึกหััด และสื่่�อที่่�ปรากฏในหนัังสืือเรีียน
ครบถ้้วนเป็็นไปตามมาตรฐาน และสาระการเรีียนรู้้�ที่่�กํําหนดใน
หลัักสููตรแกนกลางการศึึกษาขั้้นพื้้
� น� ฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบัับปรัับปรุุง
พ.ศ. 2560) สอดคล้้องกัับช่่วงวััยของผู้เ้� รีียน สอดคล้้องกัับบริิบท
วััฒนธรรม และการดํําเนิินชีีวิิตประจํําวัันของผู้้�เรีียน
2) หนัังสืือเรีียนมีีส่่วนช่่วยพััฒนาคุุณลัักษณะที่่�พึึงประสงค์์
ของผู้้�เรีียนตามมาตรฐานการเรีียนรู้้�ของหลัักสููตรได้้ถููกต้้อง
ตามหลัักวิิชา ทํําให้้เกิิดความเข้้าใจได้้อย่่างถููกต้้อง มีีการบููรณาการ
กัับสาระในรายวิิชาอื่่�นอย่่างสมเหตุุสมผล ทํําให้้เกิิดการเรีียนรู้้�
ด้้วยตนเองได้้ มุ่่�งเน้้นการพััฒนาการการเรีียนรู้้�ตามช่่วงวััยและ
ระดัับการเรีียนรู้้�ของผู้้�เรีียน เหมาะสมกัับยุุคสมััย และไม่่มีีอคติิ
กัับความแตกต่่างระหว่่างบุุคคล เช่่น ไม่่นํําเสนอมุุมมองที่่�กระทบ
กัับความรู้้�สึึกของผู้้�เรีียนที่่�มีีความแตกต่่างทั้้�งในด้้านเพศ ฐานะ
เชื้้�อชาติิ
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3) องค์์ประกอบในหนัังสืือเรีียน ได้้รัับการประเมิินให้้อยู่่�ในเกณฑ์์ดีีถึึงดีีมาก มีีการใช้้ภาษาที่่�ถููกต้้องตามหลัักวิิชาการ
มีีการนํําเสนอแหล่่งอ้้างอิิง และแหล่่งค้้นคว้้าเพิ่่�มเติิมสํําหรัับผู้้�เรีียนอย่่างน่่าเชื่่�อถืือ สื่่�อเทคโนโลยีีประกอบการเรีียนรู้้�เข้้าถึึงได้้
หลากหลายช่่องทาง รองรัับผู้้�เรีียนที่่�แตกต่่างกัันในด้้านฐานะทางเศรษฐกิิจและสัังคม และความต้้องการพิิเศษ เนื้้�อหาสาระ
รููปแบบและการจััดวาง สีี และขนาดของตััวอัักษรที่่�ใช้้เหมาะสมกัับช่่วงวััยและระดัับการเรีียนรู้้�ของผู้้�เรีียน

	ผลการประเมิินการสอนของครูู
จากการสัั ง เกตการสอนในชั้้� น เรีี ย นและการศึึ ก ษาคลิิ ป
วีีดิิโอการสอนของครููร่่วมกัับผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านการสอนและ
การประเมิินผลพบว่่า ครููชั้้�น ป.2 ป.5 ม.2 และ ม.5 ที่่�ใช้้
หนัังสืือเรีียนของ สสวท. ร่่วมกัับการอบรมด้้านการสอนกัับ
สสวท. มีีคุุณภาพการสอนเปลี่่�ยนแปลงจากระดัับพอใช้้เป็็น
ระดัับดีี ในขณะที่่คุ� ณ
ุ ภาพการสอนของครููที่ไ่� ม่่ได้้ใช้้หนัังสืือเรีียน
ของ สสวท. เป็็นหนัังสืือเรีียนหลััก คุุณภาพการสอนอยู่่�ระดัับ
พอใช้้ โดยผู้้�เชี่่�ยวชาญพบว่่าครููกลุ่่�มดัังกล่่าวส่่วนใหญ่่ไม่่
เปลี่่�ยนแปลงพฤติิกรรมการสอน

	ชุุดสื่่�อสมบููรณ์์แบบวิิชาวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์
และเทคโนโลยีี
สสวท. ร่่วมกัับสำำ�นัักงานคณะกรรมการการศึึกษาขั้้�น
พื้้�นฐาน (สพฐ.) พััฒนาชุุดสื่่�อสมบููรณ์์แบบเนื่่�องในวโรกาสที่่�
สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ
สยามบรมราชกุุมารีี มีีพระชนมายุุครบ 65 พรรษา โดย สสวท.
จััดทำำ�สื่่�อสมบููรณ์์แบบกลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�วิิทยาศาสตร์์และ
เทคโนโลยีี และกลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�คณิิตศาสตร์์ ระดัับมััธยม
ศึึกษาตอนต้้น และระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลาย รวม 40 โมดููล
เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการจััดการเรีียนรู้้�และยกระดัับคุุณภาพ
การศึึกษาให้้กับั โรงเรีียนในถิ่่�นทุุรกัันดาร โรงเรีียนขยายโอกาส
ทางการศึึกษา โรงเรีียนในโครงการพระราชดำำ�ริิฯ และโรงเรีียน
พระปริิยัติั ธิ รรม โดยเน้้นสมรรถนะและการเรีียนรู้้�แบบบููรณาการ
ที่่ส� อดคล้้องกัับบริิบทและชีีวิติ จริิง คำำ�นึึงถึึงศัักยภาพ ความต้้องการ
และความแตกต่่างของผู้้�เรีียน มีีการออกแบบให้้มีอี งค์์ประกอบ
ครบถ้้ ว นตั้้� ง แต่่จุุ ดป ระสงค์์ ก ารเรีี ย นรู้้� กิิ จ กรรมการเรีี ย นรู้้�
สื่่�อประกอบการเรีียนรู้้� รวมทั้้�งการวััดและประเมิินผลที่่�สะท้้อน
ถึึงความสำำ�เร็็จของผู้้�เรีียน
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การส่่งเสริิมการเรีียนภาษาคอมพิิวเตอร์์ (Coding)
1)	พััฒนาหลัักสููตร สื่่�อ และกระบวนการเรีียนรู้้� สาระ
เทคโนโลยีี (วิิทยาการคำำ�นวณ) ประกอบด้้วย ระดัับประถมศึึกษา
แบบสื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์ 3 รายการ แบบสื่่�อดิิจิิทัลั 3 รายการ และระดัับ
มััธยมศึึกษาแบบสื่่อ� สิ่่ง� พิิมพ์์ 9 รายการ แบบสื่่อ� ดิิจิทัิ ลั 5 รายการ
2)	พััฒนาหลัักสููตรการเรีียนรู้้�ปััญญาประดิิษฐ์์ 4 หลัักสููตร
มีีผู้เ้� ข้้ารัับการอบรมหลัักสููตรที่่� 1 จำ��นวน 5,835 คน โดยหลัักสููตร
ที่่� 2-4 จะจััดอบรมในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประถมศึึกษา
ผู้้�เข้้ารัับการอบรม

124,912 คน
ผ่่านการอบรม

92,558 คน

C4T

3)	ร่่วมกัับสำำ�นักั งานคณะกรรมการการศึึกษาขั้้นพื้้
� น� ฐาน
(สพฐ.) พััฒนาครููผู้้�นำำ�วิิทยาการคำำ�นวณหลัักสููตร Coding for
Teacher (C4T) 2 หลัักสููตร สำำ�หรัับครููระดัับประถมศึึกษา
มีีผู้้�เข้้ารัับการอบรม 124,912 คน ผ่่านการอบรม 92,558 คน และ
ระดัับมััธยมศึึกษา 2 หลัักสููตร มีีผู้้�เข้้ารัับการอบรม 77,782 คน
ผ่่านการอบรม 53,266 คน ซึ่่�งทุุกหลัักสููตรผ่่านการรัับรอง
จากสำำ�นัั ก งานคณะกรรมการข้้ า ราชการครููและบุุ คล ากร
ทางการศึึกษา (ก.ค.ศ.) แล้้ว
4)	พััฒนาครููด้้าน Coding ขั้้�นสููง (C4T Plus) จำ��นวน 7
หลัักสููตร ได้้แก่่ (1) การเขีียนโปรแกรม Scratch (2) การเขีียน
โปรแกรมภาษา Python (3) การออกแบบกิิจกรรมการเรีียนรู้้�แบบ
Unplugged ระดัับประถมศึึกษา (4) การออกแบบกิิจกรรม
การเรีียนรู้้�แบบ Unplugged ระดัับมััธยมศึึกษา (5) กล่่องสมองกล
สร้้างสรรค์์และการเขีียนโปรแกรม MicroPython (6) กล่่องสมองกล
สร้้างสรรค์์และการเขีียนโปรแกรม KB-IDE (7) วิิทยาการข้้อมููล
(Data Science) มีีผู้้�สมััครเข้้ารัับการอบรม 29,361 คน

มััธยมศึึกษา
ผู้้�เข้้ารัับการอบรม

77,782 คน
ผ่่านการอบรม

53,266 คน

5) อบรมผู้้� บ ริิ ห ารสถานศึึกษาเพื่่� อ เป็็ น ผู้้�นำำ�ด้้ า นการ
ขัับเคลื่่�อนวิิทยาการคำำ�นวณหลัักสููตร Coding for School
Director (C4S) มีีผู้เ้� ข้้ารัับการอบรม 2,492 คน

จากการประเมิินผลหลัักสููตรอบรมวิิทยาการคำำ�นวณสำำ�หรัับครูู สรุุปได้้ว่่า ครููส่ว่ นใหญ่่เห็็นว่่าการอบรมในรููปแบบออนไลน์์
มีีประโยชน์์ในการเข้้าถึึงองค์์ความรู้้� ประหยััดเวลา และการเดิินทาง สามารถเข้้าอบรมเวลาใดก็็ได้้ แต่่อาจเพิ่่�มการอบรมถึึงสถานที่่�
(Onsite) ควบคู่่�ไปด้้วย ตลอดจนควรเปิิ ด ให้้รัั บ ชมคลิิปวิิดีีโอการสอนย้้อนหลัังได้้ และมีีช่่องทางการเข้้าถึึงเครื่่�องมืือ
หรืืออุุปกรณ์์ที่่�ใช้้ในการเรีียนรู้้� เช่่น ใบงาน บััตรคำำ� เอกสาร และสื่่�ออื่่�น ๆ รวมถึึงอาจมีีการจััดค่่ายในแต่่ละเขตพื้้�นที่่�การ
ศึึกษา และจััดให้้มีีการอบรมพััฒนาทัักษะ-เรีียนรู้้�ทัักษะใหม่่ (Reskill-Upskill) เป็็นระยะ ทั้้�งนี้้� ครููแต่่ละท่่านมีีความเห็็น
ต่่อการนำำ�ความรู้้�ไปใช้้ในลัักษณะที่่�แตกต่่างกััน ตั้้�งแต่่สามารถนำำ�ไปใช้้ได้้ทัันทีี สามารถปรัับใช้้ได้้ หรืืออยู่่�ระหว่่างเตรีียมการ
นำำ�ไปใช้้ในการเรีียนการสอน
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การพลิิกโฉมการพััฒนาครููวิทิ ยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ เทคโนโลยีี และสะเต็็มศึึกษา สำำ�หรัับการเรีียนรู้้�ในศตวรรษที่่� 21 ผ่่านระบบ
การอบรม Face to Face ระบบทางไกล DLTV และระบบออนไลน์์ ผลสััมฤทธิ์์�ที่่�เห็็นได้้ชััดเจนและสามารถสร้้างความยั่่�งยืืน
ทางวิิชาการ คืือ ครููมีีพี่่เ� ลี้้ย� งทางวิิชาการ และครููแกนนำำ�ในพื้้�นที่่� รวมทั้้�งครููประจำ��การที่่�ได้้รับั การพััฒนา ส่่งผลให้้ครููเกิิดความเข้้มแข็็ง
ทางวิิชาการเพื่่�อเพิ่่�มสมรรถนะในการจััดการเรีียนการสอนให้้ก้้าวทัันยุคุ นิิวนอร์์มััลที่่�สอดรัับการเรีียนรู้้�ในศตวรรษที่่� 21

ครููที่่�ได้้รัับการพััฒนาจาก สสวท. เพื่่�อให้้มีีสมรรถนะรองรัับการเรีียนรู้้�ในศตวรรษที่่� 21
กลุ่่�มครููที่่ไ� ด้้รับั การพััฒนา 	จำ��นวน 	ผลการดำำ�เนิินงาน
ครููแกนนำำ�ขยายผลหลัักสููตร
		สื่่�อและกระบวนการจััดการเรีียนรู้้�

662
คน

ครููแกนนำำ�สามารถขยายผลต่่อให้้ครููประจำ��การ เพื่่อ� เพิ่่�มทัักษะ
สมรรถนะในการจััดการเรีียนการสอนที่่�สอดรัับการเรีียนรู้้�
ในศตวรรษที่่� 21

ครููที่่�มีีสมรรถนะของครููยุุคใหม่่
		สำำ�หรัับการเรีียนรู้้�ในศตวรรษที่่� 21

17,725
คน

ผลสัั ม ฤทธิ์์� เ ห็็ น ได้้ ชัั ด เจนและสามารถสร้้ า งความยั่่� ง ยืืน
ทางวิิชาการ คืือ ครููมีีพี่่เ� ลี้้ย� งทางวิิชาการในพื้้�นที่่� ส่่งผลให้้ครููเกิิด
ความเข้้มแข็็ง สามารถออกแบบกิิจกรรมการเรีียนรู้้�ที่่�มุ่่�งเน้้น
ให้้นักั เรีียนเกิิดสมรรถนะอย่่างต่่อเนื่่อ� งและฝัังรากลึึก เกิิดระบบ
ชี้้�แนะที่่�ถููกปลููกฝัังทั้้�งในโรงเรีียนและในพื้้�นที่่� ทำำ�ให้้ครููเกิิด
การพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�องเกิิดการหมุุนวงรอบ PLC ได้้อย่่าง
มีีประสิิทธิิภาพ เกิิดชุุมชนการเรีียนรู้้�อย่่างแท้้จริิง

ครููที่่�พััฒนาด้้านการจััดประสบการณ์์
		 เรีียนรู้้�วิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์
		 เทคโนโลยีี และสะเต็็มศึึกษา

67,239
คน

ครููได้้ รัั บ ความรู้้� แ ละทัั ก ษะเพิ่่� ม ขึ้้� น มีี ทัั ศ นคติิ เ ชิิ ง บวกต่่อ
หลัักสููตรอบรม ครููที่่�จบไม่่ตรงวิิชาเอกมองว่่าการอบรมทำำ�ให้้
เข้้าใจเนื้้�อหาในหนัังสืือเรีียน สสวท. มากขึ้้�น ครููมีีความเห็็น
ต่่อการนำำ�ความรู้้�ไปใช้้ในลัักษณะที่่�แตกต่่างกััน โดยโรงเรีียน
ที่่� มีี นัั ก เรีี ย นอ่่อนและปานกลางสามารถนำำ� ไปใช้้ ไ ด้้ ทัั นทีี
บางโรงเรีียนต้้องปรัับให้้กิจิ กรรมท้้าทายขึ้้น� เนื่่อ� งจากมีีนักั เรีียน
เก่่งมาก ครููส่่วนใหญ่่เห็็นด้ว้ ยกัับการอบรมออนไลน์์ที่่ส� ามารถ
ศึึกษาได้้เองที่่�บ้า้ นมากกว่่าการอบรมทางไกล (ออกอากาศสด)
เพราะมีีประโยชน์์ในการเข้้าถึึงองค์์ความรู้้� ประหยััดเวลาใน
การเดิินทางและสามารถเข้้าอบรมเวลาใดก็็ได้้

943
คน

ครููสามารถนำำ�ความรู้้�และกิิจกรรมไปบููรณาการกัับวิิชาหลััก
ได้้ และอาจารย์์มหาวิิทยาลััยที่่�เข้้าร่่วมอบรมสามารถนำำ�
หลัักวิิธีีดำำ�เนิินการตรวจวััดด้้านสิ่่�งแวดล้้อมไปประยุุกต์์ใช้้ใน
การจััดการเรีียนการสอนได้้ นัักเรีียนที่่�ร่่วมกิิจกรรมเกิิดความ
ตระหนัักและเข้้าใจบริิบทของสิ่่�งแวดล้้อมในชุุมชน

ครููที่่�พััฒนาด้้านวิิทยาศาสตร์์สิ่่�งแวดล้้อม
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ด้้านที่่� 2
สร้้างความเสมอภาคทางการศึึกษา
สสวท. พััฒนาสถานศึึกษาด้้านวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์
และเทคโนโลยีี เพื่่�อให้้นัักเรีียนในท้้องถิ่่�นได้้เข้้าถึึงการศึึกษาที่่�มีี
คุุณภาพอย่่างเสมอภาค และเพิ่่�มศัักยภาพการจััดการเรีียนรู้้�ให้้แก่่
ครููโรงเรีียนท้้องถิ่่�นทุุรกัันดาร โรงเรีียนในโครงการพระราชดำำ�ริิ
และโรงเรีียนพระปริิยัติั ิธรรม ได้้แก่่
ยกระดัับโรงเรีียนคุุณภาพด้้านวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์
และเทคโนโลยีีตามมาตรฐาน สสวท. (โรงเรีียนคุุณภาพ SMT
ตามมาตรฐาน สสวท.) ให้้ได้้คุุณภาพตามเกณฑ์์มาตรฐานของ
สสวท. ตั้้�งแต่่ระดัับประถมศึึกษาตอนต้้น จนถึึงระดัับมััธยมศึึกษา
ตอนปลายของทุุกสัังกััด ให้้นักั เรีียนมีีโรงเรีียนดีีใกล้้บ้า้ น ครอบคลุุม
ทุุกอำำ�เภอ ผ่่านวิิถีีใหม่่แบบออนไลน์์

• โรงเรีียนคุุณภาพ SMT
ตามมาตรฐาน สสวท.

1,515 โรงเรีียน

จากการประเมิินความคิิดเห็็นของผู้้�บริิหารสถานศึึกษา
โรงเรีียนคุุณภาพ SMT ตามมาตรฐาน สสวท. พบว่่า การอบรม
ที่่� สสวท. จััดขึ้้�นเป็็นประโยชน์์อย่่างมากต่่อการนำำ�ไปพััฒนา
โรงเรีียน ทำำ�ให้้ได้้รัับความรู้้�ใหม่่ และการใช้้เทคโนโลยีี ด้้าน ICT
ในการพััฒนาความรู้้�อย่่างดีียิ่่�งขึ้้�น ได้้รัับความรู้้�เพิ่่�มเติิมและ
ประสบการณ์์ใหม่่จากหลัักสููตร เนื้้อ� หา ความรู้้� กิิจกรรมการอบรม
ในหลัักสููตรน่่าสนใจ มีีประโยชน์์ สััมพัันธ์์กับั การนำำ�ไปใช้้ได้้ทุุกด้้าน
โดยเฉพาะในการขัับเคลื่่�อนโรงเรีียนคุุณภาพ SMT สะท้้อนถึึง
รููปแบบการจััดการเรีียนรู้้�ที่่�สถานศึึกษาสามารถนำำ�ไปปรัับใช้้
ในการจััดการของสถานศึึกษาได้้เป็็นอย่่างดีี ซึ่่ง� ผู้้บ� ริิหารสามารถ
นำำ�ความรู้้ที่� ไ�่ ด้้รัับในการอบรมครั้้ง� นี้้ไ� ปใช้้ประโยชน์์ได้้ในการบริิหาร
โรงเรีียนคุุณภาพ SMT ตามมาตรฐาน สสวท. ให้้มีีคุณ
ุ ภาพต่่อไป

• ผู้้�บริิหารสถานศึึกษา
และครููได้้รัับการพััฒนา

28,304 คน

	นอกจากนั้้�น สสวท. ยัังได้้วิิจััยและประเมิินผลการดำำ�เนิินงานโครงการร่่วมกัับคณะศึึกษาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
โดยได้้ ห ารืือและจัั ดทำำ� กรอบแนวทางการดำำ� เนิิ น งานติิ ด ตามประเมิิ นผล โครงการ และพัั ฒ นาเครื่่� อ งมืือติิ ด ตามประเมิิ นผล
และวิิจััยการพััฒนาโรงเรีียนคุุณภาพสร้้างระบบพี่่�เลี้้�ยง (Coaching & Mentoring) และชุุมชนการเรีียนรู้้�เชิิงวิิชาชีีพ (Professional
Learning Community : PLC) ซึ่่�งจะดำำ�เนิินงานอย่่างต่่อเนื่่�อง และสิ้้�นสุุดในปีี 2564
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เพิ่่�มศัักยภาพครููตามโครงการในพระราชดำำ�ริิ โดยสนัับสนุุนและส่่งเสริิมทางวิิชาการด้้านวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์
และเทคโนโลยีี ให้้แก่่ครููผู้้�สอนโรงเรีียนในท้้องถิ่่�นทุุรกัันดาร เพื่่�อให้้มีีความรู้้�ความเข้้าใจ เกิิดความตระหนัักในการจััดการเรีียนรู้้�
วิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี และสามารถนำำ�ความรู้้�ไปใช้้จััดการเรีียนการสอนของโรงเรีียนได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ

พััฒนาครููในโรงเรีียนวัังไกลกัังวลใน
พระบรมราชููปถััมป์์ และโรงเรีียนในพื้้�นที่่�
ใกล้้เคีียง ในการจััดการเรีียนรู้้�วิิทยาศาสตร์์
คณิิตศาสตร์์ และวิิทยาการคำำ�นวณ ระดัับ
ประถมศึึกษาและมัั ธ ยมศึึกษาตอนต้้ น
33 คน

พััฒนาการจััดการเรีียนรู้้�ตามโครงการ
ในพระราชดำำ�ริิ กลุ่่� ม สาระการเรีี ย นรู้้�
วิิทยาศาสตร์์ วิิชาเทคโนโลยีี (วิิทยาการ
คำำ�นวณ) 420 คน

พััฒนาครููตำำ�รวจตระเวนชายแดน (ตชด.)
เพื่่�อการจััดการเรีียนรู้้�ตามแนวโครงการ
พระราชดำำ�ริิ บ้้านนัั กวิิ ทยาศาสตร์์ น้้ อ ย
และแนวทางสะเต็็มศึึกษา ประกอบด้้วย
ครููวิิทยากรเครืือข่่ายท้้องถิ่่�น 50 คน และ
ครููปฐมวััย 240 คน

วิิถีใี หม่่ในการนิิเทศกิิจกรรมการเรีียนการสอนในชั้้�นเรีียนของครูู
ที่่�ได้้รัับการพััฒนาจาก สสวท. ผ่่านทางออนไลน์์เสมืือนผู้้�นิิเทศ
ได้้อยู่่�ในห้้องเรีียนจริิง ประหยััดเวลา งบประมาณและทรััพยากร

	ผลจากการพััฒนาครูู พบว่่า ครููตามโครงการในพระราชดำำ�ริิ
มีีความรู้้ค� วามเข้้าใจทัักษะปฏิิบัติั ิ สามารถจััดกิจิ กรรมการเรีียน
การสอนให้้กัับนัักเรีียน โดยส่่งเสริิมให้้ผู้้เ� รีียนได้้พััฒนากระบวนการ
สืืบเสาะหาความรู้้�ทางวิิทยาศาสตร์์ กระบวนการคิิด และมีี
เจตคติิที่่�ดีีต่่อวิิชาวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี
สามารถบููรณาการการเรีียนรู้้ที่� ห่� ลากหลาย เชื่่อ� มโยงองค์์ความรู้้�
ในท้้องถิ่่น� และชีีวิติ ประจำ��วัันได้้ ครููโรงเรีียนวัังไกลกัังวล มีีความตั้้ง� ใจ
ในการนำำ�สื่่�อ 60 พรรษา ไปใช้้ในการจััดกิิจกรรม โดยนัักเรีียน
ส่่วนใหญ่่ตั้้ง� ใจทำำ�กิจิ กรรมอย่่างเต็็มที่�่ ซึ่ง�่ ผู้เ�้ ชี่่ย� วชาญที่ไ�่ ปร่่วมนิิเทศ
ติิ ด ตามผลได้้ให้้ข้้อเสนอแนะแก่่ ค รูู ผู้้� ส อนเพื่่� อ นำำ� ไปพัั ฒ นา
การจััดการเรีียนการสอนต่่อไป และ ครููปฐมวััยจากโรงเรีียนตำำ�รวจ
ตระเวนชายแดน มีีความเข้้าใจในเนื้้�อหาและสามารถนำำ�กิจิ กรรม
ไปจััดประสบการณ์์การเรีียนรู้้�ในห้้องเรีียนปฐมวััยได้้
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ด้้านที่่� 3
มุ่่�งความเป็็นเลิิศและสร้้างขีีดความสามารถ
ในการแข่่งขัันของประเทศ
สสวท. พััฒนาและส่่งเสริิมผู้้�มีีความสามารถพิิเศษด้้าน
วิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี เพื่่�อเป็็นกำำ�ลัังในการ
พััฒนาประเทศด้้วยวิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี และนวััตกรรมตาม
นโยบายประเทศไทย 4.0

ผลิิตครููที่่มี� คว
ี ามสามารถพิิเศษทางวิิทยาศาสตร์์และ
คณิิตศาสตร์์ ให้้มีีศัักยภาพสููงทางวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์
และคอมพิิวเตอร์์ ระดัับปริิญญาโท สำำ�หรัับสอนวิิชาฟิิสิิกส์์ เคมีี
ชีีววิิทยา คณิิตศาสตร์์ และคอมพิิวเตอร์์ เพื่่�อเป็็นกํําลัังสํําคััญ
ในการพััฒนาการเรีียนการสอนวิิทยาศาสตร์์และคณิิตศาสตร์์
ในโรงเรีียน

พัั ฒ นาและส่่ ง เสริิ ม ผู้้�มีี คว ามสามารถพิิ เ ศษทาง
วิิ ท ยาศาสตร์์ แ ละเทคโนโลยีี ให้้ มีี นัั ก วิิ ท ยาศาสตร์์ นัั ก วิิ จัั ย
ศัักยภาพสููงเพื่่อ� เป็็นฐานรองรัับการพััฒนา สร้้างองค์์ความรู้้�ทาง
วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีใหม่่ สร้้างผลงานวิิจัยั และนวััตกรรม
ที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อการเพิ่่�มศัักยภาพของประเทศ

จากการติิดตามผลการปฏิิบัติั งิ านของข้้าราชการครููทุนุ
โครงการ สควค. ที่�ไ่ ด้้รัับการบรรจุุและแต่่งตั้้�งเป็็นข้้าราชการครูู
และบุุคลากรทางการศึึกษา ตำำ�แหน่่งครููผู้้�ช่่วย ครบ 1 ปีี จำ��นวน
109 คน ในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่่าผู้้�บริิหารโรงเรีียน
มีีความพึึงพอใจต่่อคุุณลัักษณะของครููโครงการ สควค. ในระดัับ
มากขึ้้�นไป โดยคุุณลัักษณะที่่�ผู้้�บริิหารโรงเรีียนมีีความพึึงพอใจ
มากที่่สุ� ดุ คืือ การมีีคุณ
ุ ธรรม จริิยธรรม มีีจิติ วิิญญาณ ความเป็็นครูู
และเป็็ น ครูู มืือ อาชีี พ และอัั นดัั บรองลงมา คืื อ การเป็็ นผู้้� นำำ�
การเปลี่่� ย นแปลงการจัั ด การเรีี ย นการสอนที่่� ส อดคล้้องกัั บ
การเรีียนรู้้�ยุุคใหม่่ โดยจุุดเด่่นของครููโครงการ สควค. ตาม
ความคิิดเห็็นของผู้้บ� ริิหารโรงเรีียน คืือ มีีความรู้้ค� วามสามารถทาง
วิิชาการ โดยเฉพาะความรู้้�ในเนื้้�อหาสาระที่่�สอน ครููมีีความ
รัับผิิดชอบ กระตืือรืือร้้น มุ่่�งมั่่�นในการทำำ�งาน และมีีความสามารถ
ในการใช้้สื่่�อและเทคโนโลยีี

	ปััจจุุบัันมีีผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษาแล้้ว จำ��นวน 1,738 คน และ
กำำ�ลังั ศึึกษา จำ��นวน 1,643 คน ผู้้สำ� �ำ เร็็จการศึึกษา หรืือ บััณฑิิต พสวท.
เข้้าปฏิิบััติิงานเป็็นอาจารย์์ นัักวิิจััย นัักวิิชาการ และผู้้�บริิหาร
ทั้้�งสถาบัันการศึึกษา มหาวิิทยาลััย และหน่่วยงานวิิจัยั ในภาครััฐ
นอกจากนั้้�น สสวท. ยัังได้้ผลัักดัันให้้นัักวิิทยาศาสตร์์และนัักวิิจััย
จากโครงการ พสวท. สามารถประกอบอาชีีพและชดใช้้ทุุนใน
ภาคเอกชน 7 คน รวมทั้้�งผลัักดัันให้้ผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษาสามารถ
ทำำ�งานวิิจััยหลัังปริิญญาเอกได้้ โดยให้้นัับเวลาชดใช้้ทุุน 23 คน
โดยบััณฑิิต พสวท. เหล่่านี้้ไ� ด้้้�สร้้างผลงานวิิจัยั และผลิิตผลงานทาง
วิิทยาศาสตร์์คุณ
ุ ภาพสููงที่่่ไ� ด้้รัับการตีีพิมิ พ์์ในวารสารทางวิิชาการ
ที่่่��มีีชื่่่�อเสีียงและเป็็นที่่่�ยอมรัับในวงการวิิทยาศาสตร์์ และได้้รัับ
รางวััลด้้านวิิทยาศาสตร์์จากหน่่วยงานทั้้�งภายในและต่่างประเทศ
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รางวััลและเกีียรติิยศที่่�บััณฑิิต พสวท. ได้้รัับในปีี 2563
นัักวิิทยาศาสตร์์รุ่่�นใหม่่
		 ประจำ��ปีี พ.ศ. 2563

ทุุนวิิจัยั ลอริิอัลั ประเทศไทย
นัักเรีียนทุุนรััฐบาลไทยดีีเด่่น 		
		“เพื่่อ� สตรีีในงานวิิทยาศาสตร์์”
		 ประจำ��ปีี พ.ศ. 2562
รองศาสตราจารย์์ ดร.ทวีีธรรม ลิิมปานุุภาพ 		 ประจำ��ปีี พ.ศ. 2562
ศาสตราจารย์์ ดร.ชููกิิจ ลิิมปิิจำ��นงค์์
		รองศาสตราจารย์์ ดร.พนิิดา สุุรวััฒนาวงศ์์

นัักวิิจััยดีีเด่่นแห่่งชาติิ
		 ประจำ��ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รองศาสตราจารย์์ ดร.วรวััฒน์์ มีีวาสนา

รางวััลนัักแปลดีีเด่่น
		 รางวััลสุุริินทราชา พ.ศ. 2563
ดร.นำำ�ชััย ชีีววิิวรรธน์์

ครููวิิทยาศาสตร์์ดีีเด่่น ประจำ��ปีี
นัักเรีียนทุุนรััฐบาลไทยดาวรุ่่�ง 		
		 พ.ศ. 2562 ระดัับอุุดมศึึกษา
		 สาขาวิิทยาศาสตร์์เคมีีวิิเคราะห์์
		ผู้้�ช่ว่ ยศาสตราจารย์์ ดร.มนต์์สิทิ ธิ์์� ธนสิิทธิิโกศล 		 ประจำ��ปีี พ.ศ. 2562
		ดร.จิินตนา นามมููลน้้อย
Southeast Asian Women 2020
บุุคคลดีีเด่่นของกองทััพอากาศ
		กลุ่่�มสาขาวิิทยาศาสตร์์และการศึึกษา 		นาวาอากาศโท วรุุต ธรรมวิิชััย
		ผู้้�ช่ว่ ยศาสตราจารย์์ ดร.พิิมพ์์ชนก บััวเพชร

วิิทยานิิพนธ์์ดีีเด่่น ประจำ��ปีี
การค้้นพบแมลงปอเสืือปลายงอน	
CST High Impact Chemist
		 งบประมาณ พ.ศ. 2562 ระดัับดีีมาก 		ทองผาภููมิิชนิิดใหม่่ของโลก
		 Award 2019
		ดร.กัันตพััฒน์์ จัันทร์์แสนภัักดิ์์�
		รองศาสตราจารย์์ ดร.บุุญเสถีียร บุุญสููง 		ศาสตราจารย์์ ดร.มงคล สุุขวััฒนาสิินิิทธิ์์�
สตรีีตััวอย่่างแห่่งปีี
นัักวิิจัยั พสวท. รุ่่�นใหม่่
ผู้้�อำำ�นวยการสถาบัันเทคโนโลยีี
		สาขาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี 		 ประจำ��ปีี พ.ศ. 2563 สาขาเคมีี
		 นิิวเคลีียร์์แห่่งชาติิ (องค์์การมหาชน)
		รองศาสตราจารย์์ ดร.มััลลิิกา เจริิญสุุธาสิินีี 		 ผู้้�ช่ว่ ยศาสตราจารย์์ ดร.ธีีรนัันท์์ ศิิริติ านนท์์ 		รองศาสตราจารย์์ ดร.ธวััชชััย อ่่อนจัันทร์์
		นายกิิตติิพัันธ์์ ศิิวะวรรณพงศ์์

		สาขาชีีววิิทยา
	นัักบริิหารดีีเด่่นแห่่งปีี
ผู้้�อำำ�นวยการสถาบัันวิิจัยั
		 ประจำ��ปีี พ.ศ. 2563
		 แสงซิินโครตรอน (องค์์การมหาชน)
		นายรััชพงศ์์ เนตรศรีีทอง
		รองศาสตราจารย์์ ดร.ธีีระเดช เจีียรสุุขสกุุล
		รองศาสตราจารย์์ ดร.สาโรช รุุจิิรวรรธน์์
สาขาคณิิตศาสตร์์
หอเกีียรติิยศ พสวท. ประจำ��ปีี 2563 		 รองศาสตราจารย์์ ดร.ธีีระพงศ์์ สุุขสำำ�ราญ
		 ศาสตราจารย์์ ดร.รััตติิกร ยิ้้�มนิิรััญ
		 ศาสตราจารย์์ ดร.ศุุภจิิตรา ชััชวาล
		 รองศาสตราจารย์์ ดร.พลัังพล คงเสรีี
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การได้้รัับรางวััล
ของนัักเรีียนทุุน
พสวท.

รางวััลการนำำ�เสนอ/
การประกวดโครงงาน
ม.6 |

6 รางวัล

รางวััลการแข่่งขััน/การประกวด/การตอบคำำ�ถาม
ม.5 |

4 รางวััล

ม.6 |

12 รางวัล

รางวััลการเข้้าร่่วม
กิิจกรรม/การอบรม
ม.5 |

4 รางวััล

ม.6 |

12 รางวัล

การปรัับแผนทุุน พสวท. ตามมติิคณะรััฐมนตรีี
เมื่่อ� วัันที่่� 29 กัันยายน 2563 คณะรััฐมนตรีีได้้มีมี ติิเห็็นชอบ
2. ในระยะต่่อไป หากกระทรวงศึึกษาธิิการ (สสวท.) มีีความ
ในหลัั ก การปรัั บ แผนการดำำ� เนิิ น งานทุุ นพัั ฒ นาและส่่งเสริิ ม จำ��เป็็นต้้องปรัับปรุุงรููปแบบและเงื่่�อนไขของแผนการดำำ�เนิิน
ผู้้�มีี ค วามสามารถพิิ เ ศษทางวิิ ท ยาศาสตร์์ แ ละเทคโนโลยีี งานทุุน พสวท. ให้้กระทรวงศึึกษาธิิการ (สสวท.) หารืือร่่วมกัับ
(พสวท.) ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการเสนอ สาระสำำ�คััญดัังนี้้�
กระทรวงการอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจัยั และนวััตกรรม สำำ�นักั งาน
ก.พ. สำำ�นัักงานสภาพััฒนาการเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ
1. อนุุมััติิในหลัักการตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการเสนอ
สำำ�นัั ก งบประมาณ และหน่่วยงานที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งให้้ ไ ด้้ ข้้ อ ยุุ ติิ
โดยในส่่วนของทุุนการศึึกษา (ส่่วนที่่�เป็็นค่่าใช้้จ่่ายส่่วนตััว) และ
ก่่อนการนำำ�เสนอคณะกรรมการกำำ�หนดนโยบายการดำำ�เนิินงาน
หลัักเกณฑ์์การดููแลการจััดการศึึกษาที่่�เกี่่�ยวข้้อง ให้้กระทรวง
พััฒนาและส่่งเสริิมผู้้�มีีความสามารถพิิเศษทางวิิทยาศาสตร์์และ
ศึึกษาธิิการ สถาบัันส่่งเสริิมการสอนวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
เทคโนโลยีีพิิจารณา แล้้วนำำ�เสนอคณะรััฐมนตรีีต่่อไป
(สสวท.) หารืือร่่วมกัับสำำ�นักั งาน กพ. ในรายละเอีียดตามความเห็็น
ของสำำ�นัักงาน ก.พ. สำำ�หรัับภาระงบประมาณที่่�จะเกิิดขึ้้�นจาก
3. ให้้กระทรวงศึึกษาธิิการ (สสวท.) และหน่่วยงาน
การดำำ�เนิินงานทุุน พสวท. ให้้กระทรวงศึึกษาธิิการ (สสวท.) ที่่� เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินงานโครงการทุุนด้้านวิิทยาศาสตร์์
ดำำ� เนิิ น การตามความเห็็ น ของสำำ�นัั ก งบประมาณ ทั้้� ง นี้้� ใ ห้้ พิิจารณากำำ�หนดแนวทางการแก้้ไขปััญหานัักเรีียนทุุนสละสิิทธิ์์�
กระทรวงศึึกษาธิิ ก ารรัั บ ความเห็็ น ของกระทรวงการคลัั ง การขอรัับทุุนก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา รวมทั้้�งแนวทางในการจููงใจ
กระทรวงการต่่างประเทศ กระทรวงการอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ ให้้บุุคลากรที่่�สำำ�เร็็จการศึึกษาแล้้วปฏิิบััติิงานด้้านวิิทยาศาสตร์์
วิิจัยั และนวััตกรรม กระทรวงสาธารณสุุข กระทรวงอุุตสาหกรรม เทคโนโลยีี วิิจััยและนวััตกรรม ทั้้�งในหน่่วยงานภาครััฐและ
สำำ�นัักงบประมาณ สำำ�นัักงาน ก.พ. และสำำ�นัักงาน ก.พ.ร. ไป ภาคเอกชนให้้ชััดเจนและเป็็นมาตรฐานเดีียวกัันเพื่่�อดำำ�เนิินการ
พิิจารณาดำำ�เนิินการต่่อไปด้้วย
ต่่อไปด้้วย
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ส่่งเสริิมผู้้�แทนประเทศไทยไปแข่่งขัันคณิิตศาสตร์์
วิิทยาศาสตร์์โอลิิมปิิกระหว่่างประเทศ เพื่่อ� ผลัักดัันให้้เยาวชนไทย
แสดงความสามารถเต็็มตามศัักยภาพ และผลิิตบุุคลากรที่่�มีี
ความสามารถพิิเศษทางคณิิตศาสตร์์และวิิทยาศาสตร์์ ปฏิิบััติิ
งานวิิจัยั และพััฒนาวิิชาการด้้านวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และ
เทคโนโลยีี
จััดค่า่ ยอบรมโอลิิมปิิกวิิชาการแบบออนไลน์์ คััดเลืือกและเปลี่่ย� น
วิิธีีการจััดส่่งผู้้�แทนประเทศไทยเข้้าร่่วมการแข่่งขัันคณิิตศาสตร์์
วิิทยาศาสตร์์โอลิิมปิิกระหว่่างประเทศ จากการไปแข่่งขัันต่่าง
ประเทศ เป็็นการแข่่งขัันแบบออนไลน์์ 5 วิิชา ได้้แก่่ คณิิตศาสตร์์
คอมพิิวเตอร์์ เคมีี ชีีววิิทยา ฟิิสิิกส์์ระดัับทวีีปยุุโรป

แข่่งขัันในรููปแบบออนไลน์์

อบรมกว่า 		
คน

200

คััดเลืือกร่่วมกัับ
มููลนิิธิิ สอวน.

70,000 คน
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จากการติิดตามผลการดำำ�เนิินงาน พบว่่า โครงการจััดส่ง่
ผู้้แ� ทนประเทศไทยไปแข่่งขัันขัันคณิิตศาสตร์์ วิิทยาศาสตร์์โอลิิมปิิก
ระหว่่างประเทศ มีีนักั เรีียนสนใจสมััครเข้้าร่่วมโครงการ จำ��นวน
กว่่า 70,000 คน และได้้เข้้ารัับการอบรมวิิชาการของ สสวท.
จำ��นวนกว่่า 200 คน ภายหลัังการอบรมแล้้ว มีีการสอบคััดเลืือก
นัักเรีียนเป็็นผู้้�แทนประเทศไทยฯ จำ��นวน 26 คน ทำำ�ให้้เห็็นว่่า
นัักเรีียนไทยมีีความตั้้�งใจ และสนใจศึึกษาด้้านวิิทยาศาสตร์์
คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีีมากขึ้้น� นัักเรีียนที่ไ่� ด้้รัับคััดเลืือกเป็็น
ผู้้�แทนประเทศไทยฯ มีีศัักยภาพทางคณิิตศาสตร์์ วิิทยาศาสตร์์
และเทคโนโลยีีตามเกณฑ์์มาตรฐานสากล และนัักเรีียนที่เ่� ข้้าร่่วม
โครงการ รวมถึึงผู้้�ปกครอง ได้้รัับแรงบัันดาลใจให้้สนใจ และรััก
อาชีีพด้้านวิิทยาศาสตร์์เพิ่่�มมากขึ้้�น นอกจากนี้้� สสวท. ยัังได้้
จััดงาน “3 ทศวรรษ น้ำำ��พระทััยสมเด็็จเจ้้าฟ้้าสู่่�โอลิิมปิิกวิิชาการ”
เมื่่�อเดืือนตุุลาคม 2562

พััฒนาอััจฉริิยภาพทางวิิทยาศาสตร์์และคณิิตศาสตร์์ เพื่่�อให้้นัักเรีียนมีีศัักยภาพทางวิิทยาศาสตร์์และคณิิตศาสตร์์
อย่่างเข้้มข้้น ใช้้ความรู้้�ความสามารถต่่อยอดสู่่โ� ครงการทางวิิชาการอื่่น� ๆ ในระดัับชั้้นที่่
� สูู� งขึ้้น� และสร้้างแรงบัันดาลใจให้้กับั นัักเรีียน

พััฒนาแบบทดสอบ 4 ฉบัับ และชุุด
กิิจกรรมการทดลองภาคปฏิิบััติิ 2 ชุุด
เพื่่�อนำำ�ไปสอบคััดเลืือกนัักเรีียน
เข้้าโครงการ

จััดกิิจกรรมให้้กัับนัักเรีียน 4,762 คน
โดยกลุ่่�มนัักเรีียนที่่�ได้้รัับเหรีียญรางวััล
ได้้ รัั บ การส่่งเสริิ ม ศัั ก ยภาพแบบลงมืือ
ปฏิิบััติิ 416 คน

พััฒนาครููศููนย์์พััฒนาอััจฉริิยภาพฯ
120 คน จาก 29 ศููนย์์โรงเรีียน ซึ่่ง� ครููจััด
กิิจกรรมออนไลน์์ให้้กับั นัักเรีียน 3,480 คน

ขั้นตอนการพัฒนาอัจฉริยภาพ

นัักเรีียนสมััคร
กว่่าแสนคน

คัดเลือกรอบ 1
ได้

4,762 คน

มอบเกีียรติิบััตรและสื่่�อ
เสริิมความรู้้�

นัักเรีียนโครงการพััฒนาอััจฉริิยภาพฯ ฝึึกปฏิิบััติิการ
วิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ ผ่่านการสอนวิิถีีใหม่่
ทางออนไลน์์

คััดเลืือกรอบ 2
ได้้

416 คน

จััดกิิจกรรม
เสริิมประสบการณ์์
ทางวิิชาการทางออนไลน์์
ความรู้้�คู่่�ความสนุุก

	สสวท. ได้้พััฒนากิิจกรรมเสริิมหลัักสููตรที่่�มีีคุุณสมบััติิ
เหมาะสมกัับการจััดกิจิ กรรมในค่่ายวิิทยาศาสตร์์และคณิิตศาสตร์์
ของศููนย์์พััฒนาอััจฉริิยภาพ และครููที่่�ผ่่านการอบรมสามารถนำำ�
ความรู้้� เทคนิิคต่่าง ๆ ไปจััดกิจิ กรรมประจำ��ศููนย์์อย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ
และสามารถถ่่ายทอดให้้ครููในโรงเรีียนที่่�สนใจได้้
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ผลการดำำ�เนิินงาน
ทุุน พสวท.

1,647 ทุุน
ทุุนโอลิิมปิิกวิิชาการ

สนัับสนุุนทุุนการศึึกษานัักเรีียน นัักศึึกษา และครูู
ให้้เป็็นทรััพยากรบุุคคลที่่มี� ค่่ี าของประเทศในด้้านวิิทยาศาสตร์์
คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี ให้้ศึึกษาต่่อเนื่่�องอย่่างเต็็มตาม
ศัักยภาพ เป็็นรายบุุคคล และสู่่�อาชีีพนัักวิิทยาศาสตร์์ นัักวิิจััย
และครููวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี ซึ่่�งเป็็นสาขา
สำำ�คััญอย่่างยิ่่�งต่่อการพััฒนาประเทศต่่อไป

197 ทุุน

ทุุน สควค.

171 ทุุน

ด้้านที่่� 4
ขัับเคลื่่อ� นการศึึกษาด้้วยเทคโนโลยีีและนวััตกรรมสู่่�ความปกติิใหม่่ทางการศึึกษา
สสวท. สร้้างต้้นแบบแพลตฟอร์์มดิิจิทัิ ลั เพื่่อ� ดำำ�เนิินศึึกษา วิิจัยั และพััฒนาระบบจััดการเรีียนรู้้�แบบออนไลน์์ ให้้มีปี ระสิิทธิิภาพ
ทดสอบระบบ และบริิหารจััดการให้้ครอบคลุุมทุุกกลุ่่�มสาระวิิชาที่่� สสวท. รัับผิิดชอบ โดยในอนาคตจะครอบคลุุมทุุกระดัับชั้้�น
พััฒนาศููนย์์เรีียนรู้้�ดิิจิิทััลระดัับชาติิด้้านวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี สสวท. (IPST Learning Space)
เพื่่�อให้้เป็็นแหล่่งเรีียนรู้้�ออนไลน์์ด้้านวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี ที่่�สามารถเข้้าถึึงสื่่�อ และองค์์ความรู้้�ของ สสวท.
ได้้อย่่างสะดวก ทุุกที่่� ทุุกเวลา ประกอบด้้วย 3 ระบบ ได้้แก่่ ระบบอบรมครูู ระบบการสอบออนไลน์์ และระบบคลัังความรู้้� สามารถ
เข้้าถึึงผ่่านเว็็บไซต์์ https://learningspace.ipst.ac.th โดยระบบอบรมครููสามารถรองรัับกิิจกรรมการอบรมครูู ซึ่่�งได้้รัับการปรัับ
รููปแบบเป็็นแบบออนไลน์์ เพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงผลกระทบจากการแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) 10 หลัักสููตร
มีีผู้เ้� ข้้าร่่วมการอบรม 203,236 คน ระบบการสอบออนไลน์์มีกี ารปรัับปรุุงฟัังก์์ชันั การใช้้งานให้้ทันั สมััย ใช้้งานง่่าย มีีความปลอดภััย
ตอบสนองต่่อพฤติิกรรมการใช้้งานในปััจจุุบันั ให้้ดียิ่่ี ง� ขึ้้น� นอกจากนี้้�โครงการยัังได้้นำำ�เข้้าสื่่อ� ใหม่่กว่่า 789 รายการเข้้าระบบคลัังความรู้้�
รวมทั้้�งคู่่�มืือครูู ซึ่่�ง สสวท. ได้้จััดทำำ�และเผยแพร่่แล้้วครบทุุกระดัับชั้้�น ทุุกวิิชา โดยในปีี 2563 มีีการเข้้าใช้้งานกว่่า 16.71 ล้้านราย
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วิิจัยั และพััฒนาระบบแพลตฟอร์์มดิิจิทัิ ลั เพื่่อ� การเรีียนรู้้� โครงการ Project 14 เพื่่อ� พััฒนาระบบจััดการเรีียนรู้้�แบบออนไลน์์
(Learning Management System) ที่่�มีสื่ี อ่� สนัับสนุุนการเรีียนการสอนที่่�เน้้นความเข้้าใจ เชื่่อ� มโยงชีีวิติ จริิง สะดวกในการเข้้าถึึงและ
ใช้้งาน สอดคล้้องกัับตััวชี้้�วััดกลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี และกลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�คณิิตศาสตร์์
Project 14 เรีียนได้้ทุุกที่่�ทุุกเวลาผ่่าน
เว็็บไซต์์และโทรศััพท์์มืือถืือ
เว็็บไซต์์ http://proj14.ipst.ac.th
YouTube IPST Proj14
Facebook
https://www.facebook.com/ipstproj14

Project 14 Plus ครููจััดการเรีียน
การสอนออนไลน์์ ผ่่ านแอปพลิิ เ คชัั น
Proj14+ by IPST และเว็็บไซต์์ https://
classroom.proj14.ipst.ac.th

Project 14 DLTV เรีียนรู้้�ทางไกล
ผ่่านโทรทััศน์์ทาง DLTV

เรีียนได้้ทุุกที่่�ทุุกเวลา
กำำ�หนดการเรีียนรู้้�ด้้วยตนเอง
เน้้นความเข้้าใจ เชื่่�อมโยงชีีวิิตจริิง
ตรงตามหลัักสููตร

ในปีีนี้้ไ� ด้้ดำ�ำ เนิินงานเพื่่อ� ตอบสนองนโยบายของรััฐบาลและกระทรวงศึึกษาธิิการในการรัับมืือกัับผลกระทบของสถานการณ์์
การแพร่่ระบาดของโรคเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่่�งได้้พััฒนาคลิิปการเรีียนรู้้�ด้้วยตนเองผ่่านระบบออนไลน์์กลุ่่�มสาระ
การเรีียนรู้้�คณิิตศาสตร์์ และกลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี ระดัับประถมศึึกษาปีีที่่� 1 - มััธยมศึึกษาปีีที่่� 6 ตาม
หนัังสืือเรีียนของ สสวท. สำำ�หรัับภาคเรีียนที่่� 1 และภาคเรีียนที่่� 2 ให้้มีีคุุณภาพและสอดคล้้องกัับแนวทางการจััดการเรีียนรู้้�
ของ สสวท. โดย สสวท. ได้้จััดทำำ�และเผยแพร่่คลิิปต่่าง ๆ ผ่่านช่่องทางต่่าง ๆ ตั้้�งแต่่เดืือนมิิถุุนายน 2563 จนถึึงเดืือนตุุลาคม 2563
มากกว่่า 1,000 คลิิป และจะเริ่่�มเผยแพร่่คลิิปการสอนของภาคเรีียนที่่� 2 ตั้้�งแต่่เดืือนธัันวาคม 2563

เสีียงสะท้้อนหลัังการใช้้บริิการ Project 14 พบว่่าผู้รั้� บั บริิการ ได้้แก่่ ครูู นัักเรีียน และผู้ป้� กครองเห็็นว่่า คลิิปการสอนที่่� สสวท.
เผยแพร่่เป็็นสื่่�อการเรีียนรู้้�ที่่�มีีคุุณภาพ มีีเนื้้�อหาถููกต้้อง ผู้้�เรีียนสามารถเข้้าใจเนื้้�อหาได้้ง่่ายและชััดเจน ใช้้ภาษาและการนำำ�เสนอ
ที่่�สอดคล้้องกัับวััยของผู้้เ� รีียน ครููและนัักเรีียนสามารถนำำ�ไปใช้้ประกอบการเรีียนการสอนตามวััตถุุประสงค์์ของโครงการ นอกจากนี้้�
ครููบางท่่านยัังนำำ�แนวคิิดจากคลิิปของ สสวท. เป็็นต้้นแบบในการสร้้างเป็็นคลิิปสื่่อ� การสอน หรืือแนวทางการสอนของครููได้้อีีกด้้วย
นอกจากนี้้� สสวท. ยัังได้้ประสานกัับกระทรวงศึึกษาธิิการในการนำำ�คลิิปของ Project 14 เข้้าระบบ DEEP เพื่่�อให้้ครููและนัักเรีียน
สามารถเข้้าถึึงคลิิป Project 14 ได้้อย่่างสะดวกและนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ได้้อย่่างแพร่่หลาย
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การเปลี่่�ยนแปลง
พััฒนาการที่่�สำำ�คัญ
ั

พ.ศ.2515
สสวท. ก่อตั้งขึ้น
โดยมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ช่่วงที่่�

1

พ.ศ.2516

ช่่วงที่่�

2

พ.ศ.2526

2525

ช่่วงที่่�

วิิจััยและพััฒนาหลัักสููตรวิิทยาศาสตร์์
คณิิตศาสตร์์ พร้้อมทั้้�งเอกสารสื่่อ� อุุปกรณ์์
ประกอบหลัักสููตรเป็็นครั้้�งแรก
2518

ประกาศใช้้หลัักสููตรพุุทธศัักราช 2518
ระดัับมััธยมศึึกษาตอนต้้นและมััธยมศึึกษา
ตอนปลาย
2521

ประกาศใช้้หลัักสููตรพุุทธศัักราช 2521
ระดัับประถมศึึกษาและมััธยมศึึกษาตอนต้้น
2524

ประกาศใช้้หลัักสููตรพุุทธศัักราช 2524
ระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลาย

2
พ.ศ.2536 -

2535

545

2539
2527

2517

3

จััดตั้้�งโครงการพััฒนาและส่่งเสริิมผู้้�มีี
ความสามารถพิิเศษทางวิิทยาศาสตร์์
และเทคโนโลยีี (พสวท.)
2528

ประกาศใช้้หลัักสููตรคอมพิิวเตอร์์
เป็็นครั้้�งแรก
2532

จััดตั้้�งโครงการจััดส่่งผู้้�แทนประเทศไทย
ไปแข่่งขัันคณิิตศาสตร์์ วิิทยาศาสตร์์
โอลิิมปิิกระหว่่างประเทศ
2533

ประกาศใช้้หลัักสููตรพุุทธศัักราช 2521
(ฉบัับปรัับปรุุง พ.ศ. 2533)
หนัังสืือเรีียนโครงสร้้าง 2

จััดตั้้�งโครงการส่่งเสริิมการผลิิตครููที่่�มีี
ความสามารถพิิเศษทางวิิทยาศาสตร์์
และคณิิตศาสตร์์ (สควค.)
2540

ประกาศใช้้หลัักสููตรพุุทธศัักราช 2540
หนัังสืือเรีียนโครงสร้้าง 3
2541

สสวท. เปลี่่�ยนสถานภาพเป็็นนิิติิบุุคคล
และเป็็นหน่่วยงานของรััฐที่่�ไม่่เป็็นส่่วน
ราชการตามกฎหมายว่่าด้้วยระเบีียบ
บริิหารราชการแผ่่นดิินและไม่่เป็็น
รััฐวิิสาหกิิจตามกฎหมายว่่าด้้วยวิิธีีการ
งบประมาณและกฎหมายอื่่�น

2563

ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
แบบนิวนอร์มัล โดยปรับเปลี่ยนจากสื่อสิ่งพิมพ์
เป็นสื่อดิจิทัล จัดทำ�สื่อการสอนออนไลน์ สสวท.
Project 14 ครอบคลุมตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้
ทุกระดับชั้น และจัดกิจกรรมทางวิชาการ
ในรูปแบบออนไลน์

ช่่วงที่่�

4

- 255
6
4
5
2
.
ศ
.
พ

ช่่วงที่่�

5

- 25
พ.ศ.2556

5

63

2556
2546

ริิเริ่่�มจััดเทศกาลภาพยนตร์์วิิทยาศาสตร์์
เพื่่�อการเรีียนรู้้� (Science Film Festival)
ร่่วมกัับสถาบัันเกอเธ่่
2551

ประกาศใช้้หลัักสููตรการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน
พุุทธศัักราช 2551
2553

จััดตั้้�งโครงการพััฒนาศัักยภาพครูู
เพื่่�อเป็็นผู้้�นำำ�การเปลี่่�ยนแปลงการเรีียน
การสอนวิิทยาศาสตร์์และคณิิตศาสตร์์
2554

พััฒนาศููนย์์เรีียนรู้้�ดิิจิิทััลระดัับชาติิ
ด้้านวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และ
เทคโนโลยีี (IPST Learning Space)

คณะกรรมการ สสวท. มีีมติิให้้ผลัักดััน
“สะเต็็มศึึกษา” เกิิดขึ้้�นในประเทศไทย
2560

สะเต็็มศึึกษาได้้รัับการประกาศให้้เป็็น
ส่่วนหนึ่่�งในแนวทางขัับเคลื่่�อนตามแผน
การศึึกษาแห่่งชาติิ พ.ศ. 2560-2579
2560

ประกาศใช้้หลัักสููตรการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน
พุุทธศัักราช 2551 (ฉบัับปรัับปรุุง พ.ศ.
2560) กลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�วิิทยาศาสตร์์
และเทคโนโลยีี และกลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�
คณิิตศาสตร์์
2561

จััดตั้้�งโครงการโรงเรีียนคุุณภาพ
ด้้านวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์
และเทคโนโลยีี ตามมาตรฐาน สสวท.
2562

ผลัักดัันการจััดตั้้�งสถาบัันไทยโคเซ็็น
ร่่วมกัับ สพฐ. สจล. และ มจธ.

ผลการดำ�เนินงาน
สสวท.
ยุุทธศาสตร์์ที่่� 1 การพััฒนาหลัักสููตร สื่่�อ และกระบวนการจััดการเรีียนรู้้�
	ที่่� เ น้้ น ปฏิิ บัั ติิ ก าร และการสร้้ า งความเข้้ า ใจในระดัั บ
	ที่่�เหมาะสมกัับนัักเรีียนแต่่ละกลุ่่�มโดยใช้้เทคโนโลยีีต่่าง ๆ
ยุุทธศาสตร์์ที่่� 2 การขัับเคลื่่�อนการพััฒนาและยกระดัับการเรีียนการสอน
	ด้้านวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีีผ่่านเครืือข่่าย
สสวท. ให้้มีีคุุณภาพทั่่�วประเทศอย่่างเป็็นระบบ
ยุุทธศาสตร์์ที่่� 3 การขัั บ เคลื่่� อ นกระบวนการเรีี ย นการสอนวิิ ท ยาศาสตร์์
	คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีีให้้เน้้นความเข้้าใจ ลงมืือปฏิิบัติั กิ าร
และสามารถนำำ�ไปใช้้จริิงทั้้�งในและนอกระบบ ตามแนวทาง
สสวท.
ยุุทธศาสตร์์ที่่� 4 การเร่่งรััด พััฒนา และส่่งเสริิมผู้้�มีีความสามารถพิิเศษ
	ด้้านวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี เพื่่อ� เป็็นกำำ�ลังั
ในการพััฒนาประเทศด้้วยวิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี และ
	นวััตกรรมตามนโยบายประเทศไทย 4.0
ยุุทธศาสตร์์ที่่� 5 การส่่งเสริิมภาพลัักษณ์์องค์์กรและประสานความร่่วมมืือ
	กัับหน่่วยงานที่่�เกี่่ย� วข้้อง เพิ่่�มการยอมรัับ สสวท. ในฐานะผู้้�นำำ�
การเปลี่่�ยนแปลงการเรีียนรู้้�ด้้านวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์
และเทคโนโลยีีของเยาวชนให้้ทัันสมััย
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ยุุทธศาสตร์์ที่่� 1

พััฒนาสื่่อ� และกระบวนการจััดการเรีียนรู้้� วิิทยาศาสตร์์
คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีีที่่�มีีคุุณภาพตามมาตรฐานสากล

การพััฒนาหลัักสููตร สื่่�อ และกระบวนการจััดการเรีียนรู้้� 	พััฒนาสื่่�อและกระบวนการจััดการเรีียนรู้้�วิิทยาศาสตร์์
ที่่�เน้้นปฏิิบััติิการ และการสร้้างความเข้้าใจในระดัับที่่�เหมาะสม คณิิ ต ศาสตร์์ และเทคโนโลยีี ต ามหลัั ก สููตรแกนกลาง
กัับนัักเรีียนแต่่ละกลุ่่�ม โดยใช้้เทคโนโลยีีต่่าง ๆ
การศึึกษาขั้้นพื้้
� น� ฐาน พุุทธศัักราช 2551 (ฉบัับปรัับปรุุง พ.ศ. 2560)
ที่่มี� คุี ณ
ุ ภาพตามมาตรฐานสากล ซึ่่ง� เน้้นการคิิดวิเิ คราะห์์ แก้้ปัญ
ั หา
การพััฒนาหลัักสููตร สื่่�อและกระบวนการจััดการเรีียนรู้้� และการนำำ�ไปใช้้มาอย่่างต่่อเนื่่อ� งตั้้�งแต่่ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2560
อย่่างเป็็นระบบที่่�เน้้นการคิิดวิิเคราะห์์ การแก้้ปัญ
ั หา กระตุ้้�นให้้เกิิด จนครบทุุกชั้้น� เรีียน ในปีี 2563 มีีผลการดำำ�เนิินงาน 493 รายการ
และใช้้ความคิิดสร้้างสรรค์์สามารถนำำ�ไปใช้้ได้้จริิง
ซึ่่� ง เน้้ น การผลิิ ต สื่่� อ เสริิ ม การเรีี ย นรู้้�เพิ่่� ม เติิ ม จากสื่่� อ สิ่่� ง พิิ ม พ์์
โดยส่่วนใหญ่่เป็็นคลิิปการสอนออนไลน์์ และมีีความหลากหลาย
ของประเภทสื่่�อดิิจิิทััลมากขึ้้�น

สื่่อ� การเรีียนรู้้� สสวท.

•	สื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์

• หนัังสืือเรีียน
แบบฝึึกหััด/แบบฝึึกทัักษะ

• สื่่�อดิิจิิทััล
• AR สื่่�อดิิจิิทััล
เสมืือนจริิง

• IPST Learning Space
ระบบอบรมครูู
ระบบการสอบออนไลน์์
	คลัังความรู้้� SciMath
ระบบการเรีียนรู้้�
	ร่่วมกััน

• e-Book
	คู่มือครู

• ชุุดสื่่�ออุุปกรณ์์และเกม
• เกมการเรีียนรู้้�
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บทเรีียนออนไลน์์รองรัับผลกระทบจากการเลื่่�อนเปิิด
ภาคเรีียน ปีีการศึึกษา 2563
	จััดทำำ�บทเรีียนออนไลน์์ภายใต้้โครงการ Project 14
เนื่่�องจากการแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019
(COVID-19) และส่่งเสริิมวิิถีีการเรีียนรู้้�ใหม่่ที่่�ให้้ผู้้�เรีียนมีีแหล่่ง
เรีียนรู้้�ด้้านคณิิตศาสตร์์ วิิทยาศาสตร์์ และเทคโนโลยีีที่่�ตรง
ตามหลัักสููตร เพื่่�อใช้้ในการศึึกษาค้้นคว้้า เรีียนรู้้� หรืือทบทวน
บทเรีียนได้้ทุกุ ที่่� ทุุกเวลา ครููผู้ส้� อนใช้้แหล่่งเรีียนรู้้�นี้้�ประกอบการจััด
การเรีียนรู้้�ตามปกติิในห้้องเรีียน เพื่่อ� ส่่งเสริิมคุุณภาพการเรีียนรู้้�
ของผู้้� เ รีี ย น โดยสอดคล้้ อ งกัั บ ตัั ว ชี้้� วัั ด กลุ่่� ม สาระการเรีี ย นรู้้�
คณิิตศาสตร์์ และวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี ตามหลัักสููตร
แกนกลางการศึึกษาขั้้นพื้้
� น� ฐาน พุุทธศัักราช 2551 (ฉบัับปรัับปรุุง
พ.ศ. 2560) ครอบคลุุมทุุกระดัับชั้้�น ตั้้�งแต่่ชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 1
ถึึงมััธยมศึึกษาปีีที่่� 6 ทั้้�งรายวิิชาพื้้�นฐานและรายวิิชาเพิ่่�มเติิม
มากกว่่า 1,000 คลิิป
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การพััฒนาหลัักสููตร สื่่อ� และกระบวนการจััดการเรีียนรู้้�
ที่่�เน้้นการคิิดวิิเคราะห์์ การแก้้ปััญหา และกระตุ้้�นให้้เกิิดและใช้้
ความคิิดสร้้างสรรค์์ อย่่างเป็็นระบบและสามารถนำำ�ไปใช้้ศึกึ ษาต่่อ
เป็็นนักั นวััตกรตามแนวทาง KOSEN

	ชุุดสื่อ่� สมบููรณ์์แบบวิิชาวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์
และเทคโนโลยีี
สสวท. ร่่วมกัับสำำ�นัักงานคณะกรรมการการศึึกษาขั้้�น
พื้้�นฐาน (สพฐ.) พััฒนาชุุดสื่่�อสมบููรณ์์แบบเนื่่�องในวโรกาสที่่�
สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ
สยามบรมราชกุุมารีี มีีพระชนมายุุครบ 65 พรรษา โดย สสวท.
จััดทำำ�สื่่�อสมบููรณ์์แบบกลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�วิิทยาศาสตร์์และ
เทคโนโลยีี รวมทั้้�งกลุ่่ม� สาระการเรีียนรู้้�คณิิตศาสตร์์ ระดัับมััธยม
ศึึกษา เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการจััดการเรีียนรู้้� และยกระดัับ
คุุณภาพการศึึกษาระดัับมััธยมศึึกษา สำำ�หรัับโรงเรีียนในถิ่่� น
ทุุรกัันดาร โรงเรีียนขยายโอกาสทางการศึึกษา โรงเรีียนใน
โครงการพระราชดำำ�ริิ และโรงเรีียนพระปริิยัติั ธิ รรม รวม 40 โมดููล

KOSEN เป็็นสถาบัันการศึึกษาระดัับอุุดมศึึกษา (Higher
Education) เน้้นการปฏิิบัติั กิ ารและการวิิจัยั โดยใช้้วิทิ ยาศาสตร์์
เป็็นฐานด้้วยการทดลอง และมุ่่�งเน้้นและส่่งเสริิมองค์์ความรู้้�
และทัักษะทางด้้านวิิศวกรรมศาสตร์์และมีีการฝึึกประสบการณ์์
ในการปฏิิบััติิการทางด้้านวิิศวกรรมศาสตร์์และทัักษะปฏิิบััติิ
ในโรงงานอุุตสาหกรรม KOSEN จััดการศึึกษาด้้านวิิศวกรรมศาสตร์์
หลัักสููตร 5 ปีี โดยรัับนัักศึึกษาตั้้�งแต่่อายุุ 15 ปีี (เทีียบเท่่า ม.4)
และหลัังจากจบหลัักสููตร 5 ปีี นัักศึึกษาสามารถเข้้าปฏิิบััติิงาน
ในสถานประกอบการได้้ทัันทีี หรืือศึึกษาต่่อระดัับ Advanced
Course เป็็นเวลา 2 ปีี เพื่่�อได้้รัับวุุฒิิเทีียบเท่่าปริิญญาตรีี
จากการยอมรัับของภาคอุุตสาหกรรมที่่�มีต่่ี อ KOSEN นั้้น�
รััฐบาลไทยตามมติิคณะรััฐมนตรีีวันที่่
ั � 4 ธัันวาคม 2561 ได้้มอบหมาย
ให้้ สสวท. และ สพฐ. ร่่วมกัับสถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้า
เจ้้าคุุณทหารลาดกระบััง (สจล.) และมหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีี
พระจอมเกล้้าธนบุุรีี (มจธ.) พััฒนาจััดตั้้�งสถาบัันไทยโคเซ็็นที่่�มีี
มาตรฐานเดีียวกัันกัับ KOSEN ในประเทศญี่่�ปุ่่�น โดยดำำ�เนิินการ
ร่่วมกัับ KOSEN ประเทศญี่่�ปุ่่น� ในการพััฒนาหลัักสููตรตามแนวทาง
โคเซ็็น ที่่�เน้้นวิิชาคณิิตศาสตร์์ ฟิิสิิกส์์ และวิิศวกรรมศาสตร์์

เพื่่อ� นำำ�มาจััดการเรีียนรู้้�ที่่�สถาบัันไทยโคเซ็็นสองแห่่ง ได้้แก่่ สถาบััน
โคเซ็็นแห่่งสถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าเจ้้าคุุณทหารลาดกระบััง
(สถาบัันโคเซ็็น สจล.) และ สถาบัันโคเซ็็นแห่่งมหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีี
พระจอมเกล้้าธนบุุรีี (สถาบัันโคเซ็็น มจธ.) ซึ่่ง� ทั้้�งสองแห่่งได้้เปิิดรับั
นัักศึึกษาแล้้วตั้้�งแต่่ปีีการศึึกษา 2562 และ 2563 ตามลำำ�ดัับ
ซึ่่�งสถาบัันไทยโคเซ็็นแต่่ละแห่่งจะผลิิตหลัักสููตรแห่่งละ 3 สาขา
รวม 6 สาขา ได้้แก่่ วิิศวกรรมเมคคาทรอนิิกส์์ วิิศวกรรมคอมพิิวเตอร์์
และวิิศวกรรมไฟฟ้้าและอิิเล็็กทรอนิิกส์์ ณ สถาบัันโคเซ็็น สจล.
และวิิศวกรรมอััตโนมััติิ วิิศวกรรมชีีวภาพ และวิิศวกรรมเกษตร
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ณ สถาบัั น โคเซ็็ น มจธ. ซึ่่�งหลัั กสููตรของสถาบัั นไทยโคเซ็็ น
ได้้ตอบโจทย์์ 9 อุุตสาหกรรม จาก 10 อุุตสาหกรรมตามนโยบาย
ประเทศไทย 4.0
สสวท. และ สพฐ. ร่่วมดำำ�เนิินโครงการในฐานะ Project
Management Unit (PMU) หรืือหน่่วยงานบริิหารโครงการ
ซึ่่�งมีีหน้้าที่่�อำำ�นวยการและจััดการด้้านต่่าง ๆ รวมถึึงการบริิหาร
งบประมาณสำำ�หรัับโครงการ โดยงบประมาณสำำ�หรัับการดำำ�เนิิน
การสถาบัันไทยโคเซ็็นทั้้�งสองแห่่ง และการคััดเลืือกนัักเรีียน
โรงเรีียนวิิทยาศาสตร์์จุุฬาภรณ์์ราชวิิทยาลััยเพื่่�อไปศึึกษาต่่อที่่�
สถาบัันโคเซ็็น ประเทศญี่่�ปุ่่�น 7 ปีี นั้้�น จะดำำ�เนิินการผ่่าน สพฐ.
โดย สสวท. ดำำ�เนิินการด้้านงานเอกสารต่่าง ๆ งานแผนงบประมาณ
สำำ�หรัับเงิินกู้้� ODA ขององค์์การความร่่วมมืือระหว่่างประเทศแห่่ง
ญี่่�ปุ่่�น งานทุุนการศึึกษาสถาบัันไทยโคเซ็็น งานประชาสััมพัันธ์์
งานเลขานุุการคณะกรรมการบริิหารโครงการจััดตั้้ง� สถาบัันไทย
โคเซ็็น และคณะอนุุกรรมการวิิชาการในคณะกรรมการบริิหาร
โครงการจััดตั้้�งสถาบัันไทยโคเซ็็น
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ในการพััฒนาบุุคลากรสำำ�หรัับสถาบัันไทยโคเซ็็น ได้้จัดตั้้
ั ง�
KOSEN Education Center (KEC) ประชุุมอบรมแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�
รวมถึึงการดำำ�เนิินการในลัักษณะ On-the-Job Training ซึ่ง่� สสวท.
ได้้ประชุุมร่่วมกัับคณาจารย์์จากสถาบัันโคเซ็็น ประเทศญี่่�ปุ่่�น
ในการร่่วมจััดทำำ�หลัักสููตรการพััฒนาอาจารย์์ประจำ��สถาบััน
ไทยโคเซ็็น บุุคลากรทางการศึึกษาจากหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
เช่่น สพฐ. และ สำำ�นัักงานคณะกรรมการการอาชีีวศึึกษา (สอศ.)
แลกเปลี่่� ย นเรีี ย นรู้้� และเยี่่� ย มนัั ก เรีี ย นทุุ น สถาบัั น ไทยโคเซ็็ น
เพื่่� อ เก็็ บ รวบรวมข้้ อ มููล ทำำ�ค วามเข้้ า ใจในแนวทางการจัั ด
การศึึกษาแบบโคเซ็็น นอกจากนั้้นยั
� งั ได้้วิเิ คราะห์์การจััดการเรีียนรู้้�
ตามรููปแบบโคเซ็็น เพื่่อ� สืืบค้้นปัจั จััยแห่่งความสำำ�เร็็จ และเตรีียม
จัั ดทำำ� บทความเกี่่� ย วกัั บ การดำำ� เนิิ น โครงการจัั ดตั้้� ง สถาบัั น
ไทยโคเซ็็น สำำ�หรัับเสนอในการประชุุมวิิชาการหรืือวารสารวิิจััย

การพััฒนาหลัักสููตร สื่่�อ และกิิจกรรมสำำ�หรัับนัักเรีียน
ที่มี่� คี วามสามารถพิิเศษ และครููผู้้ส� อนนัักเรีียนที่มี่� คี วามสามารถ
พิิเศษ
พััฒนาหลัักสููตรโปรแกรมเสริิมเข้้มข้้นวิิชาฟิิสิิกส์์ เคมีี
ชีีววิิทยา และคณิิตศาสตร์์ หลัักสููตรโปรแกรมเสริิมวิิชาเทคนิิค
ปฏิิบัติั กิ ารพื้้น� ฐานทางวิิทยาศาสตร์์ 1 และ 2 หลัักสููตรโปรแกรม
เสริิมวิิชาระเบีียบวิิธีีวิิจััยและโครงงาน โดยใช้้ Community
Service สำำ� หรัั บนัั ก เรีี ย นและครูู เอกสารวิิ ช าการสำำ� หรัั บ
การเผยแพร่่เพื่่�อส่่งเสริิมการคิิดวิิเคราะห์์ให้้กัับนัักเรีียน 23
รายการ เพื่่�อส่่งเสริิมศัักยภาพนัักเรีียนผู้้�มีีความสามารถพิิเศษ
ให้้ได้้รับั ความรู้้�ทางด้้านวิิชาการที่่�เข้้มข้้น พััฒนาทางด้้านทัักษะ
การคิิดและความคิิดสร้้างสรรค์์ เพิ่่�มขีีดความสามารถในการแก้้
ปััญหาในสถานการณ์์ที่่�ไม่่คุ้้�นเคย หรืือสถานการณ์์ใหม่่ อัันเป็็น
จุุดเริ่่�มต้้นของการพััฒนานวััตกรรม เน้้นการปลููกฝัังคุุณลัักษณะ
ของความเป็็นนัักวิิทยาศาสตร์์ที่่�ดีีและการเป็็นผู้้�มีีจิิตสาธารณะ
เพื่่�อให้้เข้้าใจศัักยภาพของตนเอง เห็็นคุุณค่่าของตนเองและผู้้�อื่่น�
และนำำ�คุุณค่่าเหล่่านี้้�มาเป็็นกำำ�ลัังสำำ�คััญในการพััฒนาประเทศ
ต่่อไปในอนาคต

กิิ จ กรรมเพื่่� อ สัั ง คมของนัั ก เรีี ย นทุุ น พสวท. รุ่่�นที่่� 36 ผลิิต
ชุุ ดป้้ อ งกัั น เสมหะจากคนไข้้ ข ณะเก็็ บ ตัั ว อย่่างไปตรวจเชื้้� อ
COVID -19 หรืือ Oropharyngeal Swab Protection
มอบให้้แก่่โรงพยาบาล 40 แห่่ง
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การวิิจัยั วััดผล และประเมิินผลการจััดการเรีียนรู้้�ด้้านวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีีระดัับประเทศและระดัับนานาชาติิ
พััฒนากรอบการประเมิินสํําหรัับการทดสอบทาง
การศึึกษาระดัับชาติิขั้้นพื้้
� น� ฐาน (O-NET) วิิชาวิิทยาศาสตร์และ
คณิิตศาสตร์์
จััดทำ�ำ กรอบการประเมิินสำ�ำ หรัับการทดสอบทางการศึึกษา
ระดัับชาติิขั้้นพื้้
� น� ฐาน (O-NET) วิิชาวิิทยาศาสตร์์และคณิิตศาสตร์์
ชั้้นป
� ระถมศึึกษาปีีที่่� 6 ชั้้นมั
� ธั ยมศึึกษาปีีที่่� 3 และชั้้นมั
� ธั ยมศึึกษา
ปีีที่่� 6 รวม 6 ชุุด

พััฒนาเครื่่�องมืือสํําหรัับการทดสอบทางการศึึกษา
ระดัับชาติิขั้้นพื้้
� น� ฐาน (O-NET) วิิชาวิิทยาศาสตร์และคณิิตศาสตร์์
	จััดทำ�ำ เครื่่อ� งมืือประเมิินสำ�ำ หรัับการทดสอบทางการศึึกษา
ระดัับชาติิขั้้นพื้้
� น� ฐาน (O-NET) วิิชาวิิทยาศาสตร์์และคณิิตศาสตร์์
ชั้้นป
� ระถมศึึกษาปีีที่่� 6 ชั้้นมั
� ธั ยมศึึกษาปีีที่่� 3 และชั้้นมั
� ธั ยมศึึกษา
ปีีที่่� 6 รวม 12 ชุุด

ตารางแสดงจํํานวนตนฉบัับและจํํานวนข้อสอบที่่�เตรีียมจััดส่งให้้
สถาบัันทดสอบทางการศึึกษาแห่่งชาติิ (องค์์การมหาชน) หรืือ สทศ.
ระดัับชั้้�น
ประถมศึึกษาปีีที่่� 6
มััธยมศึึกษาปีีที่่� 3
มััธยมศึึกษาปีีที่่� 6
รวม

วิิชา
วิิทยาศาสตร์์
คณิิตศาสตร์์
วิิทยาศาสตร์์

จำ��นวนต้น้ ฉบัับข้้อสอบ (ชุุด)

จำ��นวนข้อ้ สอบ (ข้้อ)

2
2
2

50
40
80

คณิิตศาสตร์์

2

50

วิิทยาศาสตร์์

2

84

คณิิตศาสตร์์

2

64

12

368

เผยแพร่ ข ้ อ สอบวิิ ท ยาศาสตร์ แ ละคณิิ ต ศาสตร์
ผานระบบการสอบออนไลน์์
จัั ดทำำ�ข้้ อ สอบตามมาตรฐานการเรีี ย นรู้้�และตัั ว ชี้้� วัั ด
(ฉบัับปรัับปรุุง พ.ศ. 2560) ตามหลัักสููตรแกนกลางการศึึกษา
ขั้้�นพื้้�นฐาน พ.ศ. 2551 วิิชาวิิทยาศาสตร์์และคณิิตศาสตร์์
พร้้อมเฉลยอย่่างละเอีียด ระดัับประถมศึึกษาตอนปลายและ
มััธยมศึึกษาตอนตน และอนุุมััติิข้อสอบเข้าระบบการสอบ
ออนไลน สสวท. พร้้อมเผยแพร่่ รวม 809 ข้อ และนํําเข้้าข้้อสอบ
ตามหลัักสููตรฯ วิิชาวิิทยาศาสตร์ ระดัับประถมศึึกษาตอนปลาย
และมัั ธยมศึึกษาตอนตน พร้ อมเฉลยอย� างละเอีี ยด ลงใน
ระบบการสอบออนไลน สสวท. รวม 141 ข้อ โดยข้อสอบอยููใน
สถานะข้้อสอบใหม� เพื่่�อรออนุุมััติิให้้สามารถเผยแพร�ในระบบ
ต�อไป
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การพััฒนาและส่่งเสริิมการใช้้เครื่่อ� งมืือในการสอบคััดเลืือกเข้้ามหาวิิทยาลััย
ให้้สอดคล้้องกัับกระบวนการจััดการเรีียนการสอนตามแนวทาง สสวท. (Science and
Mathematics Literacy)
	ปััจจุุบัันการรัับเข้้าศึึกษาต่่อและการคััดเลืือกนัักเรีียนเข้้าร่่วมโครงการต่่าง ๆ
ใช้้วิธีิ จัี ดั ทดสอบความรู้้�ที่่ส่่� งผลต่่อกระบวนการจััดการเรีียนรู้้�ในห้้องเรีียนที่่�เน้้นให้้ผู้เ้� รีียน
จดจำ��เนื้้�อหาเพื่่�อนำำ�ไปใช้้ในการสอบให้้ได้้คะแนนสููงพอที่่�จะมีีโอกาสในการศึึกษาต่่อ
หรืือผ่่านการคััดเลืือก แต่่ในความเป็็นจริิงนอกเหนืือจากเนื้้�อหาแล้้ว ผู้้�เรีียนต้้องมีี
ความฉลาดรู้้� (Literacy) ในวิิชาต่่าง ๆ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในยุุคประเทศไทย 4.0
ที่่�ผู้้�เรีียนต้้องมีีความฉลาดรู้้�ด้้านวิิทยาศาสตร์์และคณิิตศาสตร์์ เพื่่�อให้้เข้้าใจในแง่่มุุม
ของความรู้้�ด้้านวิิทยาศาสตร์์และคณิิตศาสตร์์ สามารถเชื่่อ� มโยงความรู้้�และแนวคิิดทาง
วิิทยาศาสตร์์และคณิิตศาสตร์์ เพื่่�อวิิเคราะห์์ส ถานการณ์์ ห รืือปัั ญ หา หาคำำ� ตอบ
แสดงเหตุุผล หรืือหาข้้อสรุุปได้้อย่่างมีีวิจิ ารณญาณ รวมถึึงมีีการสื่่อ� สารอย่่างเหมาะสม
เพื่่�อรองรัับสู่่�ศตวรรษที่่� 21 ผลการดำำ�เนิินงาน ได้้แก่่
• พัั ฒ นากรอบการประเมิิ น และข้้ อ สอบสำำ� หรัั บ การวัั ดค วามฉลาดรู้้�ด้้ า น
วิิทยาศาสตร์์และคณิิตศาสตร์์ของนัักเรีียนระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลาย ตามแนวทาง
สสวท. ได้้ ร ายงานผลการดำำ� เนิิ น งานพัั ฒ นากรอบการประเมิิ นสำำ� หรัั บ วัั ดค วาม
ฉลาดรู้้�ด้้านวิิทยาศาสตร์์และคณิิตศาสตร์์ของนัักเรีียนระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลาย
ประจำ��ปีีการศึึกษา 2562 จำ��นวน 1 ฉบัับ กรอบการประเมิินสำำ�หรัับวััดความฉลาดรู้้�
ด้้ า นวิิ ท ยาศาสตร์์ แ ละคณิิ ต ศาสตร์์ ข องนัั ก เรีี ย นระดัั บ มัั ธ ยมศึึกษาตอนปลาย
ประจำ��ปีีการศึึกษา 2563 จำ��นวน 1 ฉบัับ และต้้นฉบัับข้้อสอบวััดความฉลาดรู้้�ด้้าน
วิิทยาศาสตร์์และคณิิตศาสตร์์ 3 ฉบัับ
• ศึึกษาคุุ ณ ภาพของข้้ อ สอบวัั ดค วามฉลาดรู้้�ด้้ า นวิิ ท ยาศาสตร์์ แ ละ
คณิิตศาสตร์์ของนัักเรีียนระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลาย ได้้รายงานความก้้าวหน้้า
ผลการศึึกษาคุุณภาพของข้้อสอบที่่�ใช้้ในการคััดเลืือกนัักเรีียนระดัับมััธยมศึึกษา
ตอนปลายและตััวแปรที่่�ส่่งผลต่่อคุุณภาพของนิิสิิตนัักศึึกษาในโครงการ 1 รายงาน
แบบสอบถามเพื่่�อวััดการรู้้�คิิด (Metacognition) หรืือความคิิดขั้้�นสููงที่่�ควบคุุม
กระบวนการคิิดในการเรีียนรู้้�ของนิิสิิตนัักศึึกษาที่่�เข้้าร่่วมโครงการ 2 ฉบัับ และแบบ
สััมภาษณ์์เชิิงทดสอบเพื่่�อประเมิินเมตาคอกนิิชััน 4 ฉบัับ
• พััฒนากรอบการประเมิินข้้อสอบวิิชาวิิทยาศาสตร์์และคณิิตศาสตร์์สำ�ำ หรัับ
คััดเลืือกนัักเรีียนระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลายเข้้าศึึกษาต่่อระดัับอุุดมศึึกษา ร่่วมกัับ
ที่่�ประชุุมอธิิการบดีีแห่่งประเทศไทย (ทปอ.) 2 ฉบัับ และต้้นร่่างตััวอย่่างข้้อสอบ
วิิชาวิิทยาศาสตร์์และคณิิตศาสตร์์สำำ�หรัับคััดเลืือกนัักเรีียนระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลาย
เข้้าศึึกษาต่่อระดัับอุุดมศึึกษา 2 ฉบัับ

การเรีียนรู้้ป� รัับเปลี่่ย� นจากเดิิม
ที่เ�่ คยเน้้นเนื้้อ� หาวิิชา (Content-Based
Learning) ไปเป็็ น การเรีี ย นรู้้� ฐ าน
สมรรถนะ (Competency-Based
Learning) และเนื่่�องด้้วยความฉลาดรู้้�
(Literacy) เป็็นสิ่่ง� จำ��เป็็นที่พ่� ลเมืืองโลก
และพลเมืื อ งไทยควรมีี ไ ว้้เพื่่� อ เป็็ น
ความสามารถพื้้� น ฐานในสัั ง คมยุุ ค
ดิิจิทัิ ลั เพื่่�อรองรัับศตวรรษที่่� 21 สสวท.
ได้้ตระหนัักถึึงสภาพปััญหาการเรีียนรู้้�
ที่่เ� กิิดขึ้้น� จึึงได้้ปรัับรููปแบบข้้อสอบเข้้า
มหาวิิทยาลััยให้้เน้้นการวััดสมรรถนะ
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การประเมิินผลนัักเรีียนรวมกัับนานาชาติิ (Programme ความคิิ ด สร้้ า งสรรค์์ และแบบสอบถามของ PISA 2021
for International Student Assessment หรืือ PISA)
จำ��นวน 5 ชุุด และเอกสารข้้อเสนอเชิิงนโยบายประเด็็นจาก PISA
(Focus ประเด็็นจาก PISA) 12 ฉบัับ
PISA มีี วัั ต ถุุ ป ระสงค์์ เ พื่่� อ ประเมิิ นคุุ ณ ภาพของระบบ
การศึึกษาของประเทศสมาชิิกองคการเพื่่�อความร�วมมืือทาง 	นอกจากนั้้�น สสวท. ยัังได้้เข้้าร่่วมประชุุมกัับศููนย์์ PISA
เศรษฐกิิจและการพััฒนา (OECD) และประเทศที่่�เข้้าร่่วมโครงการ ต่่างประเทศ ได้้แก่่ ประชุุม PISA 2021 National Project
โดยประเมิินความรููและทัักษะของนัักเรีียนที่่�มีอี ายุุ 15 ป ใน 3 ดาน Manager ครั้้�งที่่� 2 ณ กรุุงเทพมหานคร ประชุุม PISA 2021 Field
ไดแก� ความฉลาดรู้้�ด้้ า นการอ� า น (Reading Literacy) Trial International Coding Training ครั้้�งที่่� 1 ณ ประเทศกรีีซ
ความฉลาดรู้้�ด้้านคณิิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) ประชุุม PISA Governing Board (PGB) ครั้้�งที่่� 49 ผ่่านทาง
และความฉลาดรู้้�ด้้านวิิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ออนไลน์์ (Webinar) รวมทั้้�งการจััดประชุุมคณะกรรมการ PISA
ในการประเมิินผลนัักเรีียนจะวััดความรููและทัักษะทั้้�ง 3 ดาน แห่่งชาติิ ครั้้�งที่่� 2/1/2563 และ 3/2/2563 ณ กระทรวง
ดัั ง กลาวไปพร้ อ มกัั น แต� จ ะเนนหนัั ก ในดานใดด้้ า นหนึ่่� ง ศึึกษาธิิการ และจััดประชุุมระดมความคิิดเรื่่�อง แนวทางการจััด
ในการประเมิินแตละรอบ ในปีีนี้้� สสวท. ได้้จััดทำำ�รายงานผล การเรีี ย นการสอนและการวัั ด และประเมิิ นผล เพื่่� อ ยกระดัั บ
PISA 2018 ฉบัับบทสรุุปสำำ�หรัับผู้้�บริิหาร 1 ฉบัับ ร่่างรายงาน ความสามารถด้้านการอ่่านของนัักเรีียน ณ สสวท.
การวิิจััย PISA 2018 ฉบัับสมบููรณ์์ 1 ฉบัับ ข้้อสอบคณิิตศาสตร์์

OECD กำำ�หนดให้้เปิิดเผยผลการประเมิิน PISA 2018 ในวัันอัังคารที่่� 3 ธัันวาคม 2562 เวลา 09.00 น.
ตามเวลา ณ กรุุงปารีีส สาธารณรััฐฝรั่่�งเศส ทั้้�งนี้้� ประเทศไทยได้้จััดงานแถลงข่่าวผลการประเมิิน PISA 2018
เมื่่�อวัันอัังคารที่่� 3 ธัันวาคม 2562 เวลา 14.30–16.30 น. ณ กระทรวงศึึกษาธิิการ
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สสวท. ได้้จััดทำำ�ระบบออนไลน์์ข้้อสอบ PISA เพื่่�อเผยแพร่่ข้้อสอบที่่� OECD อนุุญาตให้้เผยแพร่่
ผ่่านเว็็บไซต์์ http://ipst-pisatest.ipst.ac.th
	ประเทศไทยได้้เข้้าร่่วมการประเมิิน PISA มาตั้้�งแต่่การประเมิินรอบแรก (PISA 2000) ในปีี พ.ศ. 2543 จนถึึงรอบ
การประเมิินปััจจุุบััน (PISA 2021) ซึ่�่งเน้้นประเมิินด้้านคณิิตศาสตร์์ และมีีการประเมิินเพิ่่�มเติิมด้้านความคิิดสร้้างสรรค์์
(Creative Thinking) โดยมีีประเทศเข้้าร่่วมการประเมิินจำ��นวน 88 ประเทศ แต่่เนื่่�องจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาด
ของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้้ส่่งผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินงานสำำ�หรัับการประเมิิน PISA 2021 ของ
ประเทศต่่าง ๆ ซึ่่�งทำำ�ให้้ประเทศส่่วนใหญ่่ที่่�มีีกำำ�หนดสอบรอบ Field Trial ตั้้�งแต่่ช่่วงปลายเดืือนมีีนาคม 2563 เป็็นต้้นมา
ยัังไม่่สามารถดำำ�เนิินการจััดสอบได้้ เนื่่�องจากมีีการประกาศปิิดโรงเรีียนทั่่�วประเทศ ทาง OECD จึึงได้้แจ้้งให้้เลื่่�อน
การดำำ�เนิินงาน PISA 2021 ออกไปเป็็นระยะเวลา 1 ปีี ทำำ�ให้้จะมีีการจััดสอบรอบ Field Trial ในปีี ค.ศ. 2021 และสอบรอบ
Main Survey ในปีี ค.ศ. 2022 ซึ่�่งต่่อไปรอบการประเมิินดัังกล่่าวจะเรีียกว่่า PISA 2022

	ข้้อค้้นพบจากการประเมิิน PISA ที่่�สำ�คั
ำ ัญ 3 ประการ
1) ผลการประเมิินชี้้ว่� า่ ระบบการศึึกษาไทยมีีส่ว่ นหนึ่่�งที่่มี� คุี ณ
ุ ภาพและสามารถพััฒนานัักเรีียนให้้มีีความสามารถในระดัับสููงได้้
หากระดัับนโยบายสามารถสร้้างความเท่่าเทีียมกัันทางการศึึกษา โดยขยายระบบการศึึกษาที่่�มีีคุณ
ุ ภาพไปให้้ทั่่�วถึึง ประเทศไทยก็็
จะสามารถยกระดัับคุุณภาพการเรีียนรู้้�ของนัักเรีียนให้้ทััดเทีียมกัับนานาชาติิได้้
2) นัักเรีียนไทยทั้้�งกลุ่่�มที่มี่� คี ะแนนสููงและกลุ่่�มที่มี่� คี ะแนนต่ำำ��มีจุี ดอ่
ุ อ่ นอยู่่�ที่ด้้่� านการอ่่าน ซึ่ง่� ใน PISA 2018 เป็็นการประเมิินการอ่่าน
เนื้้อ� หาสาระที่ม่� าจากทั้้�งแหล่่งข้้อมููลเดีียวและหลายแหล่่งข้้อมููล อีีกทั้้�งสื่่อ� ที่่นั� กั เรีียนได้้อ่่านส่่วนใหญ่่อยู่่�ในรููปแบบดิิจิทัิ ลั ซึ่่ง� สะท้้อนถึึง
ธรรมชาติิของการอ่่านที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปตามสถานการณ์์ของโลกและสอดคล้้องกัับการใช้้ข้้อมููลในชีีวิิตจริิงของผู้้�คนทั่่�วโลก ดัังนั้้�น
ระบบการศึึกษาไทยจึึงควรส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�ด้้วยเทคโนโลยีีดิิจิิทััลเข้้าไปในการเรีียนการสอนเพื่่�อสร้้างความคุ้้�นเคยและยกระดัับ
ความสามารถด้้านการอ่่านของนัักเรีียนในยุุคดิิจิิทััลต่่อไป
3) แนวโน้้มคะแนนการอ่่านของไทยลดลงอย่่างต่่อเนื่่อ� ง และความฉลาดรู้้�ด้้านการอ่่านมีีความสััมพัันธ์์กับั ความฉลาดรู้้�ด้้าน
คณิิตศาสตร์์และวิิทยาศาสตร์์ ระบบการศึึกษาไทยจึึงต้้องยกระดัับความสามารถด้้านการอ่่านของนัักเรีียนอย่่างเร่่งด่่วน
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การวิิจัยั ติิดตามการใช้้หลัักสููตร สื่่อ� การเรีียนรู้้� และพััฒนา ในโรงเรีียนที่่�ใช้และไม�ใช้หนัังสืือเรีียนของ สสวท. และประเมิิน
เกณฑ์์ ก ารจัั ดทำำ�สื่่� อ การเรีี ย นรู้้�วิิ ท ยาศาสตร์์ คณิิ ต ศาสตร์์ ประสิิทธิิภาพของหลัักสููตร หนัังสืือเรีียนและการอบรมของ
สสวท.
และเทคโนโลยีี
การประเมิินติิดตามในปีี 2563 (ระยะที่่� 2) ครอบคลุุม
วิิจััยติิดตามและประเมิินผลการใช้้หลัักสููตร
		
เฉพาะหนัั ง สืือเรีี ย นวิิ ช าวิิ ท ยาศาสตร์ คณิิ ต ศาสตร์ และ
วิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี
เทคโนโลยีี (วิิทยาการการคํํานวณ) ชั้้�น ป.2 ป.5 ม.2 และ
โดยในปีี 2563 ทำำ�การประเมิินคุุณภาพหนัังสืือเรีียน
ม.5 ใช้ระเบีียบวิิธีวิี จัิ ยั เชิิงปริิมาณและเชิิงคุุณภาพ (Quantitative
ที่่� สสวท. พััฒนาขึ้้�น ประเมิินพฤติิกรรมของครููผู้้�สอนที่่�จััด
and Qualitative Research) เก็็บรวบรวมข้อมููลเชิิงปริิมาณ
การเรีียนรู้้�โดยใช้้หนัังสืือเรีียนและเข้้ารัับการอบรมแนวทาง
โดยใช้แบบสอบถามกัับครููผู้้�สอน จํํานวน 6,500 โรงเรีียน
การสอนตามหนัังสืือเรีียน เพื่่�อนำำ�ข้้อมููลที่่�ได้้ไปใช้้ในการพััฒนา
(สุุ � ม กลุุ � ม ตัั ว อย� า งโรงเรีี ย น 20% ของจํํานวนประชากร)
และปรัับปรุุงหนัังสืือเรีียน และสื่่�อดิิจิิทััล ทั้้�งนี้้�ได้้จััดทำำ�เครื่่�องมืือ
และเก็็บข้อมููลเชิิงคุุณภาพกัับโรงเรีียนกรณีีศึึกษา 60 โรงเรีียน
สำำ� หรัั บ การวิิ จัั ย และติิ ด ตามการใช้้ ห ลัั ก สููตร หนัั ง สืือเรีี ย น
แบ�งเปนโรงเรีียนระดัับประถมศึึกษา 30 โรงเรีียน และระดัับ
วิิชาวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี 6 ชุุด และจััดทำำ�
มััธยมศึึกษา 30 โรงเรีียน ผลการประเมิินสรุุปได้้ดัังนี้้�
ต้้นร่่างรายงานการวิิจััยติิดตามการใช้้หลัักสููตร 1 ฉบัับ
การประเมิินติดิ ตามการใช้้หลัักสููตรแกนกลางการศึึกษา
ขั้้นพื้้
� น� ฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบัับปรัับปรุุง พ.ศ. 2560) เป็็นโครงการ
ต่่อเนื่่�องที่่�ดำ�ำ เนิินการระหว่่างปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
เพื่่อ� ประเมิินผลของการนํําหลัักสููตรไปใช้ โดยเฉพาะหนัังสืือเรีียน
และสื่่�อการเรีียนรู้้�ที่่�พััฒนาโดย สสวท. แบ�งการดํําเนิินงานเปน
3 ระยะ ได้้แก่่
ระยะที่่� 1 ปีี 2562 ประเมิินคุุณภาพหนัังสืือเรีียนวิิชา
วิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์ และเทคโนโลยีี ของ สสวท. ชั้้น� ป.1 ป.4
ม.1 และ ม.4 พร้้อมทั้้�งสํํารวจสภาพการจััดการเรีียนการสอนดาน
วิิทยาศาสตร์ คณิิตศาสตร์ และเทคโนโลยีี (วิิทยาการคำำ�นวณ)
ของครููผููสอนชั้้�นประถมศึึกษา (ป.1 - ป.6) และครููที่่�สอนชั้้�นมัธั ยม
ศึึกษา (ม.1 - ม.6) เพื่่อ� หาสภาพการสอน (Baseline) ด้้านการจััด
การเรีียนการสอนของครูู
ระยะที่่� 2 ป 2563 ประเมิินคุุณภาพหนัังสืือเรีียนวิิชา
วิิทยาศาสตร์ คณิิตศาสตร์ และเทคโนโลยีี (วิิทยาการคำำ�นวณ)
ของ สสวท. ชั้้น� ป.2 ป.5 ม.2 และ ม.5 พร้้อมทั้้�งประเมิินพฤติิกรรม
การสอนของครูู ชั้้�น ป.2 ป.5 และชั้้�น ม.2 ม.5 และประเมิิน
การเปลี่่�ยนแปลงพฤติิกรรมการสอนของครููที่่�ได้้เข้้ารัับการอบรม
และใช้หนัังสืือเรีียนของ สสวท. เปนหนัังสืือเรีียนหลััก
ระยะที่่� 3 ป 2564 ประเมิินคุุณภาพหนัังสืือเรีียนวิิชา
วิิทยาศาสตร์ คณิิตศาสตร์ และเทคโนโลยีี (วิิทยาการคำำ�นวณ)
ของ สสวท. ชั้้�น ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.6 วิิเคราะห์เปรีียบเทีียบ
พฤติิกรรมการสอนของครููและผลสััมฤทธิ์์�ดานการคิิดวิิเคราะห
และการแกปญหาของนัั ก เรีี ย นจากผลการสอบ O-NET
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1.	คุุณภาพหนัังสืือเรีียนของ สสวท. ชั้้น� ป.2 ป.5 ม.2 และ
ม.5 ครููมากกว่่าร้้อยละ 80 ประเมิินหนัังสืือเรีียนของ สสวท.
มีีคุุณภาพอยููในเกณฑดีีถึึงดีีมาก ดัังนี้้�
			 1) เนื้้อ� หาสาระของหนัังสืือเรีียน ตััวอย�างประกอบการ
เรีียนรูู กิิจกรรมการเรีียนรูู แบบฝกหััด สื่่อ� ที่่�ปรากฏในหนัังสืือเรีียน
ครบถ้วนเปนไปตามมาตรฐานและสาระการเรีียนรููที่่�กํําหนด
ในหลัักสููตรแกนกลาง สอดคลองกัับช�วงวััยของผููเรีียน สอดคลอง
กัับบริิบท วััฒนธรรม และการดํําเนิินชีีวิิตประจํําวัันของผููเรีียน
			 2) หนัั ง สืือเรีี ย นมีี ส่่ วนช่่วยให้้ พัั ฒ นาคุุ ณ ลัั ก ษณะ
ที่่�พึึงประสงคของผููเรีียนตามมาตรฐานการเรีียนรู้้�ของหลัักสููตร
ไดถููกต้องตามหลัักวิิชา ทํําให้เกิิดความเข้าใจไดอย�างถููกต้อง
มีี ก ารบููรณาการกัั บ สาระในรายวิิ ช าอื่่� น อย� า งสมเหตุุ ส มผล
ทํําให้เกิิดการเรีียนรููดวยตนเองได มุุ�งเนนพััฒนาการการเรีียนรูู
ตามช�วงวััยและระดัับการเรีียนรููของผููเรีียน เหมาะสมกัับยุุคสมััย
และไมมีีอคติิกัับความแตกต�างระหว�างบุุคคล เชน ไมนํําเสนอ
มุุมมองที่่�กระทบกัับความรููสึึกของผููเรีียนที่่�มีีความแตกต�าง
ทั้้�งในดานเพศ ฐานะ เชื้้�อชาติิ
			 3) องคประกอบในหนัังสืือเรีียน อยููในเกณฑดีีถึึงดีีมาก
มีีการใช้้ภาษาที่่�ถููกต้องตามหลัักวิิชาการ มีีการนํําเสนอแหลง
อ้ า งอิิ ง และแหลงคนคว้ า เพิ่่� ม เติิ ม สํําหรัั บ ผููเรีี ย นน่่าเชื่่� อ ถืือ
สื่่�อเทคโนโลยีีประกอบการเรีียนรูู เข้าถึึงไดหลากหลายช�องทาง
รองรัับผููเรีียนที่่�มีีความแตกต�างกัันในดานฐานะทางเศรษฐกิิจ
และสัังคม และความต้องการพิิเศษ เนื้้�อหาสาระ รููปแบบและ
การจััดวาง สีี และขนาดของตััวอัักษรที่่�ใชมีีความเหมาะสม
กัับช�วงวััยและระดัับการเรีียนรููของผููเรีียน

2. ผลการประเมิินการสอนของครูู จากการสัังเกตการสอน
ในชั้้�นเรีียนร�วมกัับการศึึกษาคลิิปวิิดีีโอการสอนของครููร�วมกัับ
ผููเชี่่�ยวชาญดานการสอนและการประเมิินผล พบว�า ครููชั้้�น
ป.2 ป.5 ม.2 และ ม.5 ที่่�ใช้หนัังสืือเรีียนของ สสวท. ร�วมกัับ
การเข้้าร่่วมอบรมดานการสอนกัับ สสวท. มีีระดัับคุุณภาพการสอน
เปลี่่�ยนแปลงจากระดัับพอใช้้เป็็นระดัับดีี ในขณะที่่�คุณ
ุ ภาพการสอน
ของครููที่่�ไม�ไดใช้หนัังสืือเรีียนของ สสวท. เปนหนัังสืือเรีียนหลััก
คุุณภาพการสอนอยููระดัับพอใช้ โดยผููเชี่่�ยวชาญพบว�าครููกลุุ�ม
ดัังกลาวส�วนใหญยัังสอนในรููปแบบเดิิม นอกจากนี้้� ยัังพบว่่า
ครููส่่วนใหญ่่ได้้สะท้้อนว่่าบทเรีียนมีีความสอดคล้้องกัับสาระ
การเรีียนรู้้�และตััวชี้้วั� ดชั้้
ั นปี
� ี และครููได้้เชื่่อ� มโยงเนื้้�อหา หรืือทัักษะ
ที่่� ส อนกัั บ เนื้้� อ หาหรืือทัั ก ษะอื่่� น ๆ ได้้ อ ย่่างชัั ด เจน ครููส่่วน
ใหญ่่สามารถตั้้�งคำำ�ถามที่่�นัักเรีียนต้้องตอบโดยใช้้ความเข้้าใจ
หรืือความคิิดระดัับสููง และได้้กระตุ้้�นให้้นัักเรีียนอภิิปรายแสดง
ความคิิดเห็็นของตนเองร่่วมกัับเพื่่�อนในห้้องเรีียน โดยสามารถ
ใช้้วิธีิ กี ารสอนที่่�ส่่งเสริิม หรืือให้้โอกาสนัักเรีียนส่่วนใหญ่่ได้้พัฒ
ั นา
ทัักษะการคิิดขั้้นสูู
� ง รวมทั้้�งใช้้วิธีิ ปี ระเมิินผลการเรีียนรู้้�ที่่�สอดคล้้อง
กัับเป้้าหมายการเรีียนรู้้� และให้้นัักเรีียนแสดงความรู้้� และ/หรืือ
ทัักษะที่่�ไม่่ซัับซ้้อน และเกี่่�ยวข้้องกัับเป้้าหมายการเรีียนรู้้�
ในการวิิ จัั ย ครั้้� ง นี้้� มีี ข้้ อ เสนอแนะที่่� ส ามารถปรัั บ ปรุุ ง
การดำำ�เนิินการในเรื่่�องต่่างๆ ของ สสวท. ดัังนี้้�
1.	ด้้านหลัักสููตร ควรสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจก่่อนการนำำ�
หลัักสููตรไปใช้้ในเรื่่�องต่่อไปนี้้�
		 1) ดานเปาหมายของหลัักสููตร ความสํําคััญ ความจํําเปน
ในการเปลี่่�ยนแปลง สร้างความตระหนัักและความสํําคััญของ
วิิชาทั้้�ง 3 วิิชา โดยเชื่่อ� มโยงให้เห็็นความสอดคลองกัับเนื้้อ� หาเดิิม
		 2) การนํําหลัักสููตรไปสููการปฏิิบัติั ิ เพื่่อ� เปนแนวทางปฏิิบัติั ิ
ของสถานศึึกษาในการพััฒนาเปนหลัักสููตรสถานศึึกษา การบริิหาร
จััดการเวลาเรีียน พร้อมตััวอย�างประกอบ แนวทางการจััดโครงสร้าง
หลัักสููตร และแนวทางการจััดทํําวิิชาเพิ่่�มเติิม กิิจกรรมชุุมนุุม
เปนตน
		 3)	ดานเนื้้อ� หาของวิิชาวิิทยาศาสตร์ คณิิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยีี (วิิทยาการคํํานวณ) ควรเพิ่่�มแนวทางการจััดกิจิ กรรม
การเรีียนรูู ตััวอย�างการออกแบบกิิจกรรมการเรีียนรูู โดยมีี
ตััวอย�างการออกแบบกิิจกรรมที่่�ง�าย ๆ เหมาะสมกัับบริิบทของ
โรงเรีียนที่่�หลากหลายครููสามารถเข้าถึึงสื่่อ� ประกอบการสอนต�าง ๆ อิิเล็็กทรอนิิกส์ต�างๆ เชน VDO ตััวอย�างการสอนในรููปแบบ CD,
ที่่�ใชประกอบการสอนไดจริิง และมีีเอกสารตััวอย�างกิิจกรรม DVD และแบบออนไลน์์สามารถดาวนโหลดจากเว็็บไซต์์ของ
การจััดการเรีียนรููที่่�อยููในรููปแบบเอกสาร รวมทั้้�งรููปแบบสื่่�อ สสวท. และสํํานัักงานเขตพื้้�นที่่�การศึึกษาได้้อย�างสะดวก
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2. ด้้านหนัังสืือเรีียน มีีข้้อเสนอแนะ ดัังนี้้�
			 1) ควรพััฒนาให้้มีีส่่วนที่่�ผู้้�เรีียนสามารถเรีียนรู้้�ได้้ด้้วย
ตนเองได้้มากขึ้้น� ซึ่ง่� จะช่่วยลดปััญหาเกี่่ย� วกัับเรื่่อ� งของเวลาสอน
ที่่�ไม่่เพีียงพอ หนัังสืือควรเป็็นสื่อ่� การเรีียนรู้้�ที่่�ให้้ผู้เ้� รีียนไดใช้้ศึึกษา
และเตรีียมตััวมาก�อนลวงหน้้าและสามารถนํํากลัับไปทบทวน
ไดดวยตนเอง
			 2) ควรมีีการจััดทํําสื่่อ� การสอนช�วยครูู โดยจััดทํําคลิิป
วิิดีีโอช�วยสอน (Teaching Supporting Materials) ในเรื่่�อง
การจััดการเรีียนรููที่่�ส�งเสริิมทัักษะการคิิดของนัักเรีียน โดยอาจ
ใช้เนื้้�อหาในหนัังสืือเรีียนมาต�อยอดเปนสื่่�อเสริิมใหกัับนัักเรีียน
กลุุม� เก�ง หรืือปููพื้้�นฐานความรููอย�างละเอีียดก�อนที่่�จะเรีียนเนื้้อ� หา
ในหนัังสืือเรีียนเรื่่�องใหม�ใหกัับนัักเรีียนกลุุ�มกลางและอ�อน และ
เพิ่่�มกิิจกรรมที่่�ส�งเสริิมทัักษะการคิิดวิิเคราะห์ รวมทั้้�งกิิจกรรม
ควรสอดคลองกัั บ สภาพจริิ ง ในบริิ บ ทของแตละวิิ ช า และ
ครอบคลุุมทุุกระดัับชั้้น� เพื่่อ� เปนแนวทางใหกัับครููนํําไปปรัับใช้ใน
ชั้้�นเรีียนของตนได
			 3) สสวท. ควรสอดแทรกเทคนิิคการสอนและเทคนิิค
การประเมิินผลต่่อไปนี้้�ในคููมืือครููของ สสวท. ทุุกวิิชา เช่่น เทคนิิค
การสอนที่่�ส�งเสริิมใหนัักเรีียนไดอภิิปรายแสดงความคิิดเห็็น
ของตนเองร�วมกัับเพื่่�อนในห้องเรีียน โดยใชประจัักษ์พยาน
เพื่่อ� สนัับสนุุนแนวคิิดของตนเองและแนวคิิดของเพื่่อ� น เพื่่อ� พััฒนา
ทัักษะการคิิดขั้้นสูู
� ง เทคนิิคการประเมิินผลในชั้้�นเรีียนที่่�เปดโอกาส
ใหนัั ก เรีี ย นไดแสดงความรูู และ/หรืือ ทัั ก ษะที่่� ซัั บ ซอนและ
เกี่่�ยวข้องกัับเปาหมายการเรีียนรูู รวมทั้้�งการใหนัักเรีียนไดนํํา
ข้อมููลที่่�ไดจากการประเมิินผลไปใชกํําหนดเปาหมายการเรีียนรูู
และตรวจสอบความก้าวหนาในการเรีียนรููของตนเอง
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3. ด้้านการพััฒนาครูู มีีข้้อเสนอแนะ ดัังนี้้�
			 1) การจััดกลุุ�มการอบรม นอกจากจััดกลุุ�มตามระดัับ
ประถมศึึกษา ระดัับมััธยมศึึกษาแลว ควรจััดกลุุ�มตามขนาด
โรงเรีียน เนื่่อ� งจากโรงเรีียนขนาดเล็็กอาจเปนโรงเรีียนที่่�ตอ้ งการ
ความช�วยเหลืือที่่�แตกต�างออกไปจากโรงเรีียนขนาดอื่่�น ๆ ทั้้�งนี้้�
เนื่่อ� งจากเปนโรงเรีียนที่่�ครููอาจสอนหลายวิิชา ครููจบไม�ตรงสาขา
โรงเรีียนต้องออกแบบการเรีียนรููที่่�เนนการบููรณาการมากขึ้้�น
เนนความยืืดหยุุน ดานเวลา และอาจต้องมีีสื่่�อช�วยครููมากขึ้้�น
			 2) การสร้างระบบกํํากัับติิดตามการใช้หลัักสููตรและ
คููมืือครูู โดยพััฒนาศึึกษานิิเทศก์ และครููตนแบบ มหาวิิทยาลััย
ในภููมิิภาค สร้างระบบการชี้้แ� นะและเปนพี่่�เลี้้ย� ง (Coaching and
Mentoring) เพื่่�อสนัับสนุุน ช�วยเหลืือครูู และส�งเสริิมการสร้าง
เครืือข�ายของครููที่่�สอนในวิิชาเดีียวกััน ไดแลกเปลี่่�ยนเรีียนรููกััน
ทั้้�งนี้้ค� วรมีีเวทีีหรืือโอกาสใหครููผููสอนไดสะท้อนคิิด (Reflection)
เกี่่�ยวกัับความสํําเร็็จ ปญหาอุุปสรรคต�าง ๆ ในการจััดการเรีียน
การสอน และครููตนแบบ ศึึกษานิิเทศก์ เพื่่�อนครููในเครืือข�าย
ให้ข้อมููลปอนกลัับ (Feedback) เกี่่�ยวกัับแนวทางที่่�เหมาะสม
ในการจััดการเรีียนรูู รวมทั้้�งรวบรวมสารสนเทศต�าง ๆ ให้แก
หนวยงานที่่�เกี่่�ยวข้อง ไดแก� สสวท. สพฐ. เพื่่�อให้การสนัับสนุุน
และช�วยเหลืือครููต�อไป

ยุุทธศาสตร์์ที่่� 2
การขัับเคลื่่อ� นการพััฒนาและยกระดัับการเรีียนการสอน
ด้้านวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีีผ่า่ นเครืือข่่าย สสวท.
ให้้มีีคุุณภาพทั่่�วประเทศอย่่างเป็็นระบบ
การพััฒนาระบบบริิหารจััดการเครืือข่่าย เพื่่�อขยาย
การให้้บริิการหลัักสููตร สื่่�อและกระบวนการจััดการเรีียนรู้้�ของ
สสวท. อย่่างเป็็นระบบ
พััฒนาระบบบริิหารจััดการเครืือข่่าย เพื่่อ� ขยายการให้้
บริิการหลัักสููตร สื่่�อและกระบวนการจััดการเรีียนรู้้�ของ สสวท.

ระบบฐานข้้อมููล
เครืือข่่ายทางการศึึกษา สสวท.
ผู้สมัครเข้าใช้งานระบบ

	พััฒนาระบบฐานข้้อมููลเครืือข่่ายโรงเรีียน บุุคลากรทาง
การศึึกษา มหาวิิ ท ยาลัั ย ศููนย์์ ป ระสานงานและหน่่วยงาน
ทางการศึึกษาเพื่่� อ ขยายการให้ บ ริิ ก ารหลัั ก สููตร สื่่� อ และ
กระบวนการจััดการเรีียนรููของ สสวท. โดยมีีระบบงานย่่อย 9 ระบบ
ประกอบด้้วย ระบบบริิหารจััดการสิิทธิ์์� ระบบจััดการกิิจกรรม
ระบบจัั ด การประเมิิ น ระบบสมัั ค รผู้้� ใ ช้้ ง าน ระบบบุุ คล ากร
ทางการศึึกษา ระบบสถานศึึกษา ระบบผู้้�เชี่่ย� วชาญจัังหวััด ระบบ
ผู้้�เชี่่�ยวชาญส่่วนกลาง และระบบรายงานสำำ�หรัับผู้้�บริิหาร ทั้้�งนี้้�
ได้้ทดลองใช้้ระบบข้้างต้้นครบถ้้วนแล้้ว และดำำ�เนิินการจััดอบรม
ให้้แก่่ผู้้�เกี่่�ยวข้้องในแต่่ละระบบตามบทบาทการใช้้งาน

• การเข้้าร่่วมกิิจกรรม
• ยกเลิิกการเข้้าร่่วมกิิจกรรม
• ส่่งข้้อความแจ้้งข่่าวกิิจกรรม
• สถานะการเข้้าร่่วมกิิจกรรม

A : ส่่วนการให้้บริิการบุุคคลภายนอก
(Front-office)

B : ส่่วนการบริิหารจััดการ
(Back-Office)

บุคลากร สถานศึกษา

4 ระบบสมัครผู้ใช้งาน
บุุคลากรทางการศึึกษา

1

ระบบบริิหารจััดการสิิทธิ์์�

2

ระบบจัดการกิจกรรม

3

ระบบจััดการประเมิิน

5 ระบบบุคลากรทางการศึกษา
สถานศึึกษา

ผู้้�เชี่่�ยวชาญจัังหวััด

ผู้้�เชี่่�ยวชาญส่่วนกลาง

6 ระบบสถานศึกษา
7 ระบบผู้เชี่ยวชาญจังหวัด
8 ระบบผู้เชี่ยวชาญส่วนกลาง
9 ระบบรายงานส�ำหรับผู้บริหาร

ผู้้�บริิหาร สสวท.

ผู้้�ดููแลระบบ (Admin)

• ทำำ�แบบประเมิิน/แผน
• ดููข้้อมููลแบบประเมิิน/แผน
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พััฒนามาตรฐานระบบรัับรองคุุณภาพครููวิทิ ยาศาสตร์์
คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี ที่่�ผ่่านการพััฒนาโดยหลัักสููตร
สสวท.
			จัั ดทำำ�ร่่ างมาตรฐานและระบบรัั บ รองคุุ ณ ภาพครูู
วิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีีที่่�ผ่่านการพััฒนาโดย
หลัักสููตร สสวท. ร่่วมกัับผู้้�เชี่่ย� วชาญจากหน่่วยงานภายนอก 1 เล่่ม
ซึ่่�งจะเป็็นประโยชน์์ต่่อการดำำ�เนิินการพััฒนาครููให้้มีีสมรรถนะ
ตามระดัับที่่�คาดหวัังที่่�สอดคล้้องกัับเป้้าหมายในการพััฒนา
การศึึกษาวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีีในยุุคปัจั จุุบันั
โดยได้้กำำ�หนดสมรรถนะครููวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และ
เทคโนโลยีี 5 ด้้าน ได้้แก่่ ความรู้้�ในเนื้้�อหาและธรรมชาติิของ
วิิชาการจััดการเรีียนรู้้� การใช้้และพััฒนาหลัักสููตร การวััดและ
ประเมิินผล และคุุณลัักษณะของครูู และจำ��แนกกลุ่่�มเป้้าหมาย
ของครููที่่�ได้้รัับการพััฒนาจาก สสวท. 3 ระดัับ โดยพิิจารณาถึึง
สมรรถนะที่่�ครููแต่่ละระดัับจำ��เป็็นต้อ้ งมีีเพื่่อ� จััดการเรีียนรู้้�อย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ ประกอบด้้วย ครููผู้้�สอน (Teacher) ครููผู้้�นำำ�
(Teacher Leader) และวิิทยากรแกนนำำ� (Trainer)
การพััฒนาศัักยภาพครููแกนนำำ�และบุุคลากรทางการ
ศึึกษาเพื่่�อขยายผลการให้้บริิการวิิชาการด้้านหลัักสููตร สื่่�อและ
กระบวนการจััดการเรีียนรู้้�ของ สสวท.
พััฒนาศัักยภาพครููผู้้�สอนวิิชาการออกแบบและ
เทคโนโลยีี
	พััฒนาหลัักสููตรการประชุุมปฏิิบัติั กิ าร ระดัับมััธยมศึึกษา
1 หลัั ก สููตร โดยได้้ ส่่ งวัั ส ดุุ อุุ ป กรณ์์ ป ระกอบการอบรมให้้
ครููแกนนำำ�ล่่วงหน้้าทุุกคนเพื่่�อให้้ได้้ลงมืือปฏิิบััติิกิิจกรรมจริิง
เป็็ น รายบุุ คคลผ่่ านกล้้ อ งวิิ ดีี โ อในคอมพิิ ว เตอร์์ ข องตนเอง
มีีการอภิิปราย นำำ�เสนอต่่อวิิทยากรและผู้้�เข้้าอบรมด้้วยกััน
มีีครููเข้้ารัับการอบรม 55 คน โดยปรัับเปลี่่�ยนจากอบรมแบบ
พบหน้้า (Face to Face) เป็็นแบบออนไลน์์
พััฒนาครููผู้้�สอนวิิชาเคมีี โดยมุ่่�งเน้้นพััฒนาครููแกนนำำ�
สควค.
	พััฒนาหลัักสููตรอบรมเชิิงปฏิิบัติั กิ ารเพื่่อ� พััฒนาครููแกนนำำ�
สสวท. ด้้านการจััดการเรีียนรู้้�วิิชาวิิทยาศาสตร์์กายภาพ (เคมีี)
และวิิชาเคมีี ระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลาย 2 หลัักสููตร โดยมีีครูู
เข้้ารัับการอบรม 77 คน จากการอบรมเชิิงปฏิิบััติิการเตรีียม
ความพร้้อมวิิทยากรเพื่่�อพััฒนาครููแกนนำำ�วิิชาวิิทยาศาสตร์์
กายภาพ (เคมีี) 38 คน และการอบรมเชิิงปฏิิบััติิการเตรีียม
ความพร้้อมวิิทยากรเพื่่�อพััฒนาครููแกนนำำ�วิิชาเคมีี 39 คน
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พััฒนาครููผู้้�สอนวิิชาชีีววิิทยา โดยมุ่่�งเน้้นพััฒนา
ครููแกนนำำ� สควค.
	พััฒนาหลัักสููตรอบรมเชิิงปฏิิบััติิการวิิชาวิิทยาศาสตร์์
ชีีวภาพ และวิิชาชีีววิิทยา ระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลาย ตามตััวชี้้วั� ดั
ผลการเรีียนรู้้� และสาระการเรีียนรู้้� (ฉบัับปรัับปรุุง พ.ศ. 2560)
เพื่่�อใช้้ในการอบรมรููปแบบออนไลน์์ 2 หลัักสููตร โดยมีีครููเข้้ารัับ
การอบรม 90 คน
พััฒนาครููผู้้�สอนวิิชาฟิิสิิกส์์ โดยมุ่่�งเน้้นพััฒนา
ครููแกนนำำ� สควค.
	พัั ฒ นาหลัั ก สููตรอบรมเชิิ ง ปฏิิ บัั ติิ ก ารเพื่่� อ พัั ฒ นาครูู
แกนนำำ� สสวท. ด้้านการจััดการเรีียนรู้้�วิิชาวิิทยาศาสตร์์กายภาพ
(ฟิิสิิกส์์) และวิิชาฟิิสิิกส์์ ระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลาย ตาม
ตัั ว ชี้้� วัั ดผล การเรีี ย นรู้้�และสาระการเรีี ย นรู้้� (ฉบัั บ ปรัั บ ปรุุ ง
พ.ศ. 2560) และครููเข้้ารัับการอบรม 80 คน
พััฒนาครููผู้้�สอนวิิชาโลก ดาราศาสตร์์ และอวกาศ
โดยมุ่่�งเน้้นพััฒนาครููแกนนำำ� สควค.
	พัั ฒ นาหลัั ก สููตรอบรมเชิิ ง ปฏิิ บัั ติิ ก ารเพื่่� อ พัั ฒ นา
ครููแกนนำำ� สสวท. ด้้ า นการจัั ด การเรีี ย นรู้้�รายวิิ ช าพื้้� น ฐาน
วิิ ท ยาศาสตร์์ แ ละเทคโนโลยีี วิิ ท ยาศาสตร์์ โ ลกและอวกาศ
ระดัั บ มัั ธ ยมศึึกษาตอนปลาย และรายวิิ ช าเพิ่่� ม เติิ ม โลก
ดาราศาสตร์์และอวกาศ ระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลาย ตามตััวชี้้วั� ดั
ผลการเรีียนรู้้�และสาระการเรีียนรู้้� (ฉบัับปรัับปรุุง พ.ศ. 2560)
เพื่่อ� ใช้้ในการอบรมในรููปแบบออนไลน์์ 2 หลัักสููตร และครููเข้้ารัับ
การอบรม 92 คน
พััฒนาครููและบุุคลากรทางการศึึกษาด้้านการจััด
การเรีียนรู้้�วิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีีที่่�ส่่งเสริิม
ทัักษะการคิิดและแก้้ปััญหา
	พััฒนาหลัักสููตรอบรม 2 หลัักสููตร ได้้แก่่ หลัักสููตร
การจััดการเรีียนรู้้�วิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี
ที่่�ส่่งเสริิมทัักษะการคิิดและแก้้ปััญหารููปแบบออนไลน์์ ระดัับ
ประถมศึึกษา และมััธยมศึึกษา จััดอบรมครููรููปแบบออนไลน์์
ผ่่านเว็็บไซต์์ http://teacherpd.ipst.ac.th ให้้แก่่ครููประถม
ศึึกษา 153 คน และครููมััธยมศึึกษา 155 คน รวม 308 คน มีีครูู
ผ่่านเกณฑ์์การอบรม ระดัับประถมศึึกษา 103 คน และระดัับ
มััธยมศึึกษา 108 คน รวม 211 คน

การพัั ฒ นาครูู ผู้้� ส อนวิิ ท ยาศาสตร์์ คณิิ ต ศาสตร์์ แ ละ
เทคโนโลยีี และบุุคลากรทางการศึึกษา ในโรงเรีียนโครงการ
พระราชดำำ�ริิ
พััฒนาการจััดการเรีียนรู้้�ตามโครงการในพระราชดำำ�ริิ
	พััฒนาครููโรงเรีียนตำำ�รวจตระเวนชายแดนทั่่�วประเทศ
วิิชาเทคโนโลยีี (วิิทยาการคำำ�นวณ) ชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 2 และ
ชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 5 จำ��นวน 216 โรงเรีียน ผู้้�เข้้ารัับการอบรม
420 คน เพื่่อ� พััฒนาครููผู้้�สอนให้้มีคี วามรู้้�ความเข้้าใจในหลัักสููตร
การศึึกษาขั้้นพื้้
� น� ฐาน ได้้ฝึกึ ปฏิิบัติั กิิ จิ กรรมเพื่่อ� นำำ�ไปใช้้ในการจััด
การเรีียนการสอนให้้สอดคล้้องกัับหลัักสููตรและเหมาะสมตาม
สภาพแวดล้้อมในชีีวิิตจริิงของแต่่ละท้้องถิ่่�น

	ผลจากการดำำ�เนิินงานทำำ�ให้้มีีครููแกนนำำ� 702 คน
ที่่� ส ามารถนำำ� ไปขยายผลต่่ อ ให้้ครูู ป ระจำ��การ เพื่่� อ ให้้เกิิ ด
ความเข้้มแข็็งทางวิิชาการ เป็็นการเพิ่่�มทัักษะสมรรถนะใน
การจััดการเรีียนการสอนตามหลัักสููตรบนพื้้�นฐานสมรรถนะ
ที่่�สอดรัับกัับการเรีียนรู้้�ในศตวรรษที่่� 21

จากการติิดตามผลครููที่่�ได้้รัับการอบรม พบว่่าครููมีี
ความรู้้ค� วามเข้้าใจทัักษะปฏิิบัติั ิ ในเนื้้อ� หากลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�
วิิทยาศาสตร์์ วิิชาเทคโนโลยีี (วิิทยาการคำำ�นวณ) สามารถจััด
กิิจกรรมการเรีียนการสอนให้้กัับนัักเรีียน โดยส่่งเสริิมให้้ผู้เ้� รีียน
ได้้พััฒนากระบวนการสืืบเสาะหาความรู้้�ทางวิิทยาศาสตร์์
กระบวนการคิิด และมีีเจตคติิที่ดี�่ ต่ี อ่ วิิชาวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์
และเทคโนโลยีี สามารถบููรณาการการเรีียนรู้้�ที่่�หลากหลาย
เชื่่�อมโยงองค์์ความรู้้�ในท้้องถิ่่�นและชีีวิิตประจำ��วัันได้้
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พััฒนาครููในโรงเรีียนวัังไกลกัังวลในพระบรมราชููปถััมภ์์
และโรงเรีียนในพื้้�นที่่�ใกล้้เคีียงในการจััดการเรีียนรู้้�วิิทยาศาสตร์์
คณิิตศาสตร์์ และวิิทยาการคำำ�นวณ ระดัับประถมศึึกษาและ
มััธยมศึึกษาตอนปลาย
• ปรัับปรุุงชุุดการจััดการเรีียนรู้้�กลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�
วิิ ท ยาศาสตร์์ แ ละเทคโนโลยีี คณิิ ต ศาสตร์์ ที่่� ส อดคล้้ อ งกัั บ
มาตรฐานการเรีียนรู้้�และตััวชี้้วั� ดั กลุ่่ม� สาระการเรีียนรู้้�วิิทยาศาสตร์์
และเทคโนโลยีี คณิิ ต ศาสตร์์ (ฉบัั บ ปรัั บ ปรุุ ง พ.ศ. 2560)
แบ่่งเป็็นชั้้นป
� ระถมศึึกษาปีีที่่� 1 - 6 (สื่่อ� 60 พรรษา) จำ��นวน 13 ชุุด
และชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 3 จำ��นวน 4 ชุุด เพื่่�อให้้ครููโรงเรีียน
วัังไกลกัังวลฯ และโรงเรีียนในพื้้�นที่่�ใกล้้เคีียงได้้แนวทางการจััด
การเรีียนรู้้�กลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
คณิิตศาสตร์์ และนำำ�ไปใช้้ในการสอนทางไกลแบบรายชั้้�นปีี
รวมทั้้ง� มีีการจััดทำ�วี
ำ ดิี ทัิ ศั น์์และแผนการสอนวิิชาวิิทยาการคำำ�นวณ
หลัักสููตรเสริิมระดัับมััธยมศึึกษาตอนต้้น 3 หลัักสููตร หลัักสููตรละ
4 กิิจกรรม จากการประเมิินโดยผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ พบว่่า เอกสาร
และสื่่�อดัังกล่่าวสอดคล้้องกัับมาตรฐานการเรีียนรู้้�และตััวชี้้�วััด
กลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี คณิิตศาสตร์์
(ฉบัับปรัับปรุุง พ.ศ. 2560) และเป็็นแนวทางการจััดการเรีียนรู้้�
วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี คณิิตศาสตร์์ที่่�เน้้นให้้ผู้้�เรีียนลงมืือ
ปฏิิบัติั ิ สืืบเสาะ และสร้้างองค์์ความรู้้�ด้้วยตนเอง รวมถึึงสามารถ
นำำ�ไปใช้้ในการสอนทางไกลแบบรายชั้้�นปีีได้้
• พััฒนาครููในโรงเรีียนวัังไกลกัังวลฯ และโรงเรีียนในพื้้�นที่่�
ใกล้้เคีียง ระดัับประถมศึึกษา เรื่่อ� งการเตรีียมความพร้้อมการใช้้
แผนการจััดการเรีียนรู้้�คณิิตศาสตร์์ วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
(สื่่อ� 60 พรรษา ฉบัับปรัับปรุุง) 33 คน และชั้้นมั
� ธั ยมศึึกษาปีีที่่� 6
เรื่่� อ งเสริิ ม สร้้ า งความมั่่� น ใจในการสอนปฏิิ บัั ติิ ก ารรายวิิ ช า
เพิ่่�มเติิมวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี เคมีี ชีีววิิทยา ฟิิสิิกส์์ 5 คน
รวมทั้้�งมีีการนิิเทศและติิดตามผลการใช้้ชุุดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�
(สื่่�อ 60 พรรษา) แบบแยกรายชั้้�นปีี
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จากการสำำ�รวจความคิิดเห็็นของครููผู้้�สอนหลัังเข้้ารัับ
การอบรมเชิิงปฏิิบััติิการเกี่่�ยวกัับการจััดการเรีียนการสอน
คณิิตศาสตร์์ วิิทยาศาสตร์์ และวิิทยาการคำำ�นวณ ระดัับประถม
ศึึกษา พบว่่า ครููมีีความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับทัักษะแห่่งศตวรรษ
ที่่� 21 และการจััดการเรีียนรู้้�คณิิตศาสตร์์ วิิทยาศาสตร์์ และ
เทคโนโลยีีตามแนวทาง สสวท. และครููมีีความมั่่�นใจที่่�นำำ�ชุุด
การจััดกิิจกรรมการเรีียนจััดการเรีียนรู้้� (สื่่�อ 60 พรรษา ฉบัับ
ปรัับปรุุง) ไปใช้้ได้้อย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ และจากการนิิเทศและ
ติิดตามผลการนำำ�ชุุดการจััดการเรีียนรู้้�กลุ่่�มสาระการเรีียน
รู้้�คณิิตศาสตร์์ วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีของครููโรงเรีียน
วัังไกลกัังวลฯ ระดัับชั้น้� ประถมศึึกษาปีีที่่� 1 – 6 พบว่่า ครููผู้ส้� อน
มีีความเข้้าใจและตั้้�งใจในการนำำ�สื่่อ� 60 พรรษา ไปใช้้ในการจััด
กิิจกรรม นัักเรีียนส่่วนใหญ่่ตั้้�งใจทำำ�กิิจกรรมและได้้เรีียนรู้้�
ผ่่านการลงมืือปฏิิบััติิจนเกิิดความรู้้�ความเข้้าใจในเนื้้�อหา
ซึ่่�งผู้้�เชี่่�ยวชาญที่่�ไปร่่วมนิิเทศติิดตามผลได้้ให้้ข้้อเสนอแนะแก่่
ครููผู้้�สอนเพื่่�อนำำ�ไปพััฒนาการจััดการเรีียนการสอนต่่อไป

พัั ฒ นาครูู แ กนนำำ�และบุุ ค ลากรทางการศึึ ก ษา
ปฐมวััยเพื่่�อการจััดการเรีียนรู้้�ตามแนวโครงการพระราชดำำ�ริิ
บ้้านนัักวิิทยาศาสตร์์น้้อยและแนวทางสะเต็็มศึึกษา
• อบรมเชิิงปฏิิบััติิการครููแกนนำำ�และครููปฐมวััยจาก
โรงเรีียนตำำ�รวจตระเวนชายแดน ด้้วยระบบออนไลน์์ หลัักสููตร
การจััดประสบการณ์์การเรีียนรู้้�บููรณาการเทคโนโลยีี (การคิิด
เชิิ ง คำำ�น วณ) ในระดัั บ ปฐมวัั ย โดยมีี ครููล งทะเบีี ย นเข้้ า ร่่วม
การอบรม 318 คน จาก 218 โรงเรีียนทั่่�วประเทศ
• คัั ด เลืือกโครงงานบ้้ า นนัั ก วิิ ท ยาศาสตร์์ น้้ อ ย โดย
ศึึกษานิิเทศก์์และครููปฐมวััยที่่�เป็็นวิิทยากรเครืือข่่ายท้้องถิ่่�น
จากโรงเรีียนในพื้้�นที่่� 5 จัังหวััดภาคใต้้ (นราธิิวาส ปััตตานีี ยะลา
สงขลา และสตููล) เป็็นผู้้�ตรวจโครงงานบ้้านนัักวิิทยาศาสตร์์น้อ้ ย
ร่่วมกัับ สสวท. 50 คน
• ประชุุ ม วิิ ช าการครบรอบ 10 ปีี โครงการบ้้ า น
นัั ก วิิ ท ยาศาสตร์์ น้้ อ ย เลื่่� อ นไปจัั ด ในปีี ง บประมาณ 2564
เนื่่� อ งจากสถานการณ์์ ก ารแพร่่ระบาดของโรคติิ ด เชื้้� อ ไวรัั ส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ที่่�ซึ่่�งได้้คััดเลืือกผลงานจากโรงเรีียน
ของโครงการที่่�ส่่งเข้้ามา 144 ผลงานแล้้ว โดยมีีผลงานที่่�มีี
คุุณภาพและโดดเด่่นได้้นำำ�เสนอในงาน 13 ผลงาน และมีีครูู
เข้้านำำ�เสนอผลงาน 26 คน

จากการติิดตามผลการดำำ�เนิินโครงการพััฒนาครููแกนนำำ�
และบุุคลากรทางการศึึกษาปฐมวััยเพื่่�อการจััดการเรีียนรู้้�
ตามแนวโครงการพระราชดำำ�ริิบ้้านนัักวิิทยาศาสตร์์น้้อยและ
แนวทางสะเต็็มศึึกษา พบว่่า
ครููปฐมวััยจากโรงเรีียนตำำ�รวจตระเวนชายแดนที่่เ� ข้้ารัับ
การอบรมเชิิ ง ปฏิิ บัั ติิ ก ารหลัั ก สูู ต รการจัั ด ประสบการณ์์
การเรีียนรู้้บู� รู ณาการเทคโนโลยีี (การคิิดเชิิงคำำ�นวณ) ในระดัับ
ปฐมวััย มีีความเข้้าใจในเนื้้�อหาและสามารถนำำ�กิิจกรรมไปจััด
ประสบการณ์์การเรีียนรู้้�ในห้้องเรีียนปฐมวััยได้้ ซึ่่�งครููได้้มีี
การแลกเปลี่่ย� นและส่่งภาพถ่่ายบรรยากาศการจััดกิจิ กรรมให้้
ห้้องเรีียนผ่่านทางกลุ่่�มไลน์์ สสวท. ตชด. ปฐมวััย แต่่ยัังพบว่่า
มีีครููบางส่่วนเข้้าใจคลาดเคลื่่�อนในเนื้้�อหาหลัักสููตรการอบรม
และพบปััญหาที่่�เกิิดจากการอบรมด้้วยระบบออนไลน์์ ได้้แก่่
โรงเรีียนส่่วนใหญ่่อยู่่�ในพื้้�นที่่�ห่่างไกลทำำ�ให้้มีีความขััดข้้อง
ทางสััญญาณอิินเทอร์์เน็็ตหรืือบางพื้้�นที่ไ่� ม่่สามารถรัับชมได้้เลย
จึึงทำำ�ให้้การอบรมทำำ�ได้้ยากและไม่่ต่่อเนื่่�อง ความขาดแคลน
ครูู ป ฐมวัั ย ทำำ� ให้้โรงเรีี ย นบางส่่ ว นต้้องจัั ด หาผู้้� ดูู แ ลเด็็ ก
มาประจำ��ในห้้องเรีี ย นปฐมวัั ย ซึ่่� ง ผู้้� ดูู แ ลเด็็ ก ไม่่ มีี พื้้� น ฐาน
ในการจััดประสบการณ์์การเรีียนรู้้กั� บั เด็็กปฐมวััยมากเท่่าที่่ค� วร
จากปััญหาดัังกล่่าวสรุุปได้้ว่่าครููยัังมีีความต้้องการ
เข้้ารัับการอบรมกัับ สสวท. อย่่างต่่อเนื่่อ� งด้้วยระบบการอบรม
แบบพบหน้้า (Face to Face) เนื่่�องจากครููสามารถอบรม
ได้้อย่่างต่่อเนื่่อ� ง และสามารถพููดคุยุ และสอบถามกัับวิิทยากร
ได้้ตลอดเวลา
ครููจากโรงเรีียนในพื้้�นที่่� 5 จัังหวััดภาคใต้้ (นราธิิวาส
ปััตตานีี ยะลา สงขลา และสตููล) ที่่�เข้้าร่่วมโครงการบ้้าน
นัักวิิทยาศาสตร์์น้้อย ประเทศไทย มีีความรู้้�ความเข้้าใจและ
สามารถจัั ดกิิ จ กรรมบ้้านนัั ก วิิ ท ยาศาสตร์์ น้้ อยให้้กัั บ
เด็็กปฐมวััยได้้ ซึ่่�งจากผลการพิิจารณาเล่่มรายงานโครงงานที่่�
ครููส่ง่ มาเพื่่�อขอรัับการประเมิินเพื่่�อเข้้ารัับตราพระราชทานบ้้าน
นัักวิิทยาศาสตร์์น้้อย มีีจำ��นวนโรงเรีียนที่่�โครงงานผ่่านเกณฑ์์
การคััดเลืือกและได้้เข้้ารัับตราพระราชทาน 233 โรงเรีียน
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การขัับเคลื่่�อนสถานศึึกษาเพื่่�อพััฒนาคุุณภาพในการจััด
การเรีียนการสอนวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี
ตามแนวทาง สสวท.
เพิ่่�มศัักยภาพครููให้้มีีสมรรถนะของครููยุุคใหม่่สำำ�หรัับ
การเรีียนรู้้�ศตวรรษที่่� 21
	รููปแบบการพััฒนาครููให้้เกิิดสมรรถนะยุุคใหม่่สำำ�หรัับ
การเรีียนรู้้�ในศตวรรษที่่� 21 โดย สสวท. ร่่วมมืือกัับมหาวิิทยาลััย
ราชภััฏ 38 แห่่งทั่่�วประเทศ เริ่่ม� ต้้นจากการสร้้างหลัักสููตรพััฒนา
ครููให้้สามารถจััดกิิจกรรมการเรีียนการสอนที่่�เน้้นให้้นัักเรีียน
เกิิดสมรรถนะตามแนวทางของ Organisation for Economic
Co-operation and Development (OECD) ซึ่่�งหลัักสููตรนี้้�
ยกร่่างโดยคณะครููที่่� มีี ค วามเชี่่� ย วชาญด้้ า นการออกแบบ
การจััดกิจิ กรรมการเรีียนการสอน รวมถึึงศึึกษานิิเทศก์์ นัักวิิชาการ
และอาจารย์์มหาวิิทยาลััย หลัังจากนั้้นผ่่
� านกระบวนการวิิพากษ์์
และพััฒนาหลัักสููตรจากคณะอาจารย์์มหาวิิทยาลััยราชภััฏ 120 คน
จนได้้ต้้นฉบัับ “หลัักสููตรอบรมเชิิงปฏิิบััติิการเพิ่่�มศัักยภาพครูู
ให้้มีสี มรรถนะของครููยุุคใหม่่ สำำ�หรัับการเรีียนรู้้�ในศตวรรษที่่� 21
ตามแนวสมรรถนะของ PISA รายวิิชาวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์
และวิิทยาการคำำ�นวณ” ซึ่่�งเป็็นหลัักสููตรที่่�ได้้รัับการรัับรองจาก
สำำ�นักั งานคณะกรรมการข้้าราชการครููและบุุคลากรทางการศึึกษา
(ก.ค.ศ.) โดยครููสามารถนำำ�วุุฒิิบััตรที่่�ได้้รัับจากการอบรมไปยื่่�น
รัับรองเป็็นชั่่ว� โมงการพััฒนาตนเองเพื่่อ� เพิ่่�มวิิทยฐานะได้้
ในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นี้้มี� ครูู
ี สนใจเข้้าร่่วมอบรมใน
โครงการ 16,319 คน และผ่่านกระบวนการอบรมและได้้รับั วุุฒิบัิ ตั ร
จำ��นวน 12,196 คน นอกจากนี้้ยั� งั ได้้รับั ความร่่วมมืือจากอาจารย์์
มหาวิิทยาลััยราชภััฏในการเป็็นพี่่�เลี้้�ยงทางวิิชาการ โดยสร้้าง
วงรอบการสร้้างและขัับเคลื่่�อนชุุมชนแห่่งการเรีียนรู้้�ทางวิิชาชีีพ
หรืือ Professional Learning Community (PLC) ทั้้�งภายใน
โรงเรีียนและระดัับเครืือข่่าย จำ��นวน 3 วงรอบ เพื่่�อช่่วยเหลืือ
ครููในการจััดการเรีียนการสอนที่่�มุ่่�งเน้้นให้้นัักเรีียนเกิิดสมรรถนะ
ส่่งผลให้้เกิิดการเรีียนรู้้�และสร้้างเครืือข่่ายทางวิิชาการที่่�เข้้มแข็็ง
ในพื้้�นที่่�ทั้้�งในมหาวิิทยาลััย โรงเรีียน และครูู ผลสััมฤทธิ์์�ที่่�เห็็น
ได้้อย่่างชััดเจนและสามารถสร้้างความยั่่�งยืืนทางวิิชาการคืือ
ครููมีีพี่่�เลี้้�ยงทางวิิชาการในพื้้�นที่่� ส่่งผลให้้ครููเกิิดความเข้้มแข็็ง
สามารถออกแบบกิิจกรรมการเรีียนรู้้�ที่่�มุ่่�งเน้้นให้้นัักเรีียนเกิิด
สมรรถนะอย่่างต่่อเนื่่อ� งและฝัังรากลึึก เกิิดระบบโค้้ชที่่�ถููกปลููกฝััง
ทั้้�งในโรงเรีียนและในพื้้�นที่่� ทำำ�ให้้ครููเกิิดการพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่อ� ง
เกิิดการหมุุนวงรอบ PLC ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ เกิิดชุมุ ชนการ
เรีียนรู้้�อย่่างแท้้จริิง
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และจัังหวััดศรีีสะเกษ 93 คน จาก 24 โรงเรีียน จััดอบรมเชิิง
ปฏิิบััติิการประชุุมพิิจารณากิิจกรรมจััดการเรีียนรู้้�ของคณะครูู
ผ่่าน Zoom ประชุุมอบรมเชิิงปฏิิบัติั กิ ารเรื่่อ� ง Internet of Things
(IoT) สำำ�หรัับนวััตกรน้้อย จากการดำำ�เนิินงาน พบว่่า ครููได้้รัับ
การอบรมและสามารถออกแบบและพััฒนากิิจกรรมการเรีียนรู้้�
บููรณาการวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี และนัักเรีียน
ได้้รัับการพััฒนาสมรรถนะผ่่านการทำำ�กิิจกรรมการเรีียนรู้้�และ
สามารถพัั ฒ นานวัั ต กรรมจากการเรีี ย นรู้้� ทั้้� ง นี้้� โรงเรีี ย น
ในโครงการ 9 โรงเรีียนในจัังหวััดศรีีสะเกษ ได้้เข้้าร่่วมนำำ�เสนอ
ผลงานและแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�เกี่่�ยวกัับการจััดการเรีียนการสอน
บููรณาการวิิชา SMT ในงาน TEP Forum: Sisaket
• พื้้�นที่่นวั
� ตั กรรมทางการศึึกษา จัังหวััดกาญจนบุุรีี
ดำำ�เนิินการร่่วมกัับมหาวิิทยาลััยมหิิดล วิิทยาเขตกาญจนบุุรีี
จััดกิิจกรรมสร้้างความตระหนัักและสร้้างแรงบัันดาลใจให้้กัับ
ครููและนัักเรีียนในโรงเรีียนนำำ�ร่่องพื้้�นที่่�นวััตกรรมทางการศึึกษา
จำ��นวน 6 โรงเรีียน ซึ่่ง� แต่่ละโรงเรีียนนำำ�ร่่องได้้คััดเลืือกนัักเรีียน
ที่่�สนใจร่่วมกิิจกรรมการสร้้างสรรค์์นวัตั กรรม จำ��นวน 12 คนต่่อ
โรงเรีียน หลัังจากนั้้นนั
� กั เรีียนและครููจากโรงเรีียนนำำ�ร่่องได้้ดำ�ำ เนิิน
ั �ขึ้
ำ น�้
	นอกจากนั้้นยั
� งั ได้้ดำ�ำ เนิินการในพื้้�นที่่นวั
� ตั กรรมการศึึกษา การปรัับปรุุงข้้อเสนองานนวััตกรรมที่่�จัดทำ
6 พื้้�นที่่� ริิเริ่่ม� สำำ�รวจความต้้องการของโรงเรีียน ครููและนัักเรีียน
• พื้้�นที่่นวั
� ตั กรรมทางการศึึกษา จัังหวััดสตููล และ 3 จัังหวััด
ในพื้้�นที่่� เพื่่อ� หนุุนเสริิมการสร้้างนวััตกรรมทางการศึึกษาเพื่่อ� ให้้
ชายแดนภาคใต้้ ร่่วมกัับมหาวิิทยาลััยทัักษิิณ ดำำ�เนิินงาน 4 โครงการ
เกิิดประโยชน์์ต่่อพื้้�นที่่อ� ย่่างเต็็มที่่� ได้้แก่่
ได้้แก่่
1) ขัับเคลื่่�อนนวััตกรรมบููรณาการเพื่่�อพััฒนาสมรรถนะ
• พื้้�นที่่นวั
� ตั กรรมทางการศึึกษา จัังหวััดเชีียงใหม่่ จััดอบรม
2 หลัักสููตร ได้้แก่่ หลัักสููตรการวิิเคราะห์์ข้อ้ สอบและรายงานผล ทางเทคโนโลยีีดิจิิ ทัิ ลั ในการเป็็นผู้้�ประกอบการ (Entrepreneur)
การสอบ O-NET สำำ�หรัับครููวิิทยาศาสตร์์ในโรงเรีียนกลุ่่ม� ยกระดัับ ศึึกษาบริิบทของชุุมชน และสร้้างหลัักสููตรที่่�เหมาะกัับพื้้�นที่่เ� พื่่อ� ให้้
ด้้านวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี ตามแนวทาง สสวท. สามารถนำำ�ไปใช้้ได้้จริิง โดยต้้นแบบผลงานที่่�เกิิดขึ้�น้ ในหลัักสููตร
ให้้แก่่โรงเรีียนพื้้�นที่่�นวััตกรรมจัังหวััดเชีียงใหม่่ 32 โรงเรีียน นัับว่่าเป็็นนวัตั กรรมในชุุมชน
2) พััฒนาผู้้�นำ�ำ การเปลี่่�ยนแปลงของผู้บ้� ริิหารสถานศึึกษา
มีีครููเข้้าอบรม 35 คน และศึึกษานิิเทศก์์ 12 คน และหลัักสููตรแนวทาง
การปฏิิ บััติิง านของศึึกษานิิ เ ทศก์์ ใ นการเป็็ นพี่่� เ ลี้้�ย งวิิ ช าการ โดยจััดประชุุมออนไลน์์เพื่่อ� ประสานดำำ�เนิินงาน
3) พััฒนาสมรรถนะครููในศตวรรษที่่� 21 บนพื้้�นที่่�เกาะ
นิิเทศ ติิดตามโรงเรีียนพื้้�นที่่นวั
� ตั กรรมจัังหวััดเชีียงใหม่่ 32 โรงเรีียน
มีีศึึกษานิิเทศก์์ร่่วมอบรม 20 คน จากการลงพื้้�นที่่เ� พื่่อ� เก็็บข้้อมููล จัั ง หวัั ด สตููล จัั ด อบรม ประชุุ ม และลงพื้้� นที่่� เ พื่่� อ เยี่่� ย มและ
สำำ�หรัับการพััฒนาโรงเรีียน สรุุปได้้ว่่า โรงเรีียนต้้องการรัับ สัังเกตการณ์์สอนของครููที่่�ปฏิิบัติั งิ าน ณ โรงเรีียนในเกาะต่่าง ๆ
การพััฒนาครููในการจััดการเรีียนรู้้�วิิชาวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ ของจัังหวััดสตููล โดยดำำ�เนิินการหนุุนเสริิมครููผ่่านวิิธีกี ารชุุมชนการ
และเทคโนโลยีี หรืือ SMT เพื่่� อ หนุุ น เสริิ ม ให้้ ครูู สามารถคิิ ด เรีียนรู้้�ทางวิิชาชีีพ (PLC) ร่่วมกัับการสนัับสนุุนให้้ใช้้สื่อ่� การเรีียน
การสอนของ สสวท. เพื่่อ� เพิ่่�มความเสมอภาคทางการศึึกษา
นวััตกรรมในการยกระดัับการเรีียนรู้้� SMT
4) อบรมการตรวจวััดสิ่่�งแวดล้้อมโดยใช้้หลัักวิิธีีการของ
• พื้้�นที่่นวั
� ตั กรรมทางการศึึกษา จัังหวััดระยอง และ
จัังหวััดศรีีสะเกษ ออกแบบหลัักสููตร และจััดอบรมครููรวมถึึง GLOBE จััดทำำ�วิดีิ โี อการสอนวิิธีตี รวจวััดต่่าง ๆ ของ GLOBE เพื่่อ� ใช้้
ประชุุมติิดตามผลครูู จัังหวััดระยอง 112 คน จาก 29 โรงเรีียน ในการอบรม
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มหาวิิทยาลััยราชภััฏแต่่ละแห่่งมีีเครืือข่่ายการทำำ�งานที่เ่� ข้้มแข็็ง ทั้้�งหน่่วยงานภายในและภายนอกมหาวิิทยาลััย เช่่น คณะต่่าง ๆ
ภายในมหาวิิทยาลััย สำำ�นัักงานเขตพื้้�นที่่�การศึึกษา และโรงเรีียนในเขตพื้้�นที่่� ซึ่่�งทำำ�ให้้การจััดการอบรมได้้รัับความร่่วมมืือ
ทั้้�งด้้านวิิทยากรที่ม�่ าจากคณะที่่ห� ลากหลาย ตรงกัับความเชี่่ย� วชาญของแต่่ละสาขาที่่อ� บรม และได้้รัับความร่่วมมืือจากครููในพื้้�นที่่�
ดัังนั้้�นการดำำ�เนิินโครงการครั้้�งต่่อไปควรรัักษาเครืือข่่ายความร่่วมมืือเหล่่านี้้�ไว้้ และสร้้างเครืือข่่ายเพิ่่�มเติิมเพื่่�อให้้โครงการดำำ�เนิิน
ไปได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�น

การปรัับการเรีียนเปลี่่�ยนการสอนของครููวิิทยาศาสตร์์
คณิิตศาสตร์์ เทคโนโลยีี และสะเต็็มศึึกษาตามแนวทาง สสวท.
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พััฒนาครููวิทิ ยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ เทคโนโลยีี
ตามแนวทางสะเต็็มศึึกษา
	ร่่วมกัับสำำ�นัักงานคณะกรรมการการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน
(สพฐ.) สำำ�นักั งานคณะกรรมการส่่งเสริิมการศึึกษาเอกชน (สช.)
สำำ�นัักงานส่่งเสริิมการปกครองท้้องถิ่่�น (สถ.) สำำ�นัักการศึึกษา
กรุุงเทพมหานคร (กทม.) และสำำ�นัักงานส่่งเสริิมการศึึกษา
นอกระบบและการศึึกษาตามอััธยาศััย (กศน.) จััดประชุุมกัับ
หน่่วยงานที่่�เกี่่ย� วข้้องการอบรมด้้วยระบบทางไกลสำำ�หรัับพี่่�เลี้้ย� ง
ศููนย์์ อ บรมและครููผู้้� ส อน ประชุุ ม คณะทำำ� งานแต่่ละฝ่่ายของ
โครงการ จััดทำ�ำ ระบบลงทะเบีียนและประชาสััมพัันธ์์โครงการ
และประชุุมชี้้�แจงการอบรมทางไกล โดยมีีศึึกษานิิเทศก์์ และครูู
พี่่�เลี้้�ยง เข้้าร่่วมการประชุุมชี้้�แจง 1,317 คน การจััดทำ�ำ เอกสาร
ประกอบการอบรม 6 เล่่ม อบรมด้้วยระบบทางไกลให้้กัับครูู
ในสัังกััด สพฐ. สช. สถ. และ กทม. ระดัับปฐมวััยถึึงมััธยมศึึกษา
ประกอบด้้วย อบรมครููพี่่�เลี้้ย� งด้้วยระบบทางไกล มีีผู้เ้� ข้้ารัับการ
อบรม 5,139 คน ผ่่านการอบรม 3,693 คน ใน 5 หลัักสููตร
อบรมครููผู้้�สอนด้้วยรููปแบบออนไลน์์ 6 หลัักสููตร มีีผู้้�เข้้ารัับ
การอบรม 62,104 ผ่่านการอบรม 36,031 คน และติิดตามผล
ร่่วมเครืือข่่าย 4 สัังกััด และสรุุปรายงานโครงการ จากการเก็็บ
ข้้อมููลเชิิงคุุณภาพด้้วยการลงพื้้�นที่่�สัังเกตและสััมภาษณ์์กลุ่่�ม
กัับครููที่่�เข้้าร่่วมหลัักสููตรอบรมออนไลน์์ จำ��นวน 160 คน (ระดัับ
ชั้้นล
� ะ 40 คน) จากโรงเรีียน 80 โรงเรีียน

จากการติิดตามผล พบว่่า ครููได้้รัับความรู้้�และทัักษะ
เพิ่่�มขึ้้น� โดยมีีทัศั นคติิด้้านบวกต่่อหลัักสููตรอบรม ครููที่จ่� บไม่่ตรง
วิิชาเอกมองว่่าการอบรมทำำ�ให้้เข้้าใจเนื้้�อหาในหนัังสืือเรีียน
สสวท. มากขึ้้�น แต่่ต้้องทบทวนเนื้้�อหาที่่�อบรมหลายรอบ
ครููมีีความเห็็นต่่อการนำำ�ความรู้้�ไปใช้้ในลัักษณะที่่�แตกต่่างกััน
โดยโรงเรีียนที่่มี� นัี กั เรีียนอ่่อนและปานกลางสามารถนำำ�ไปใช้้ได้้
ทัันทีี บางโรงเรีียนต้้องปรัับให้้กิิจกรรมท้้าทายมากขึ้้น� เนื่่อ� งจาก
มีีนักั เรีียนเก่่งมาก ครููส่ว่ นใหญ่่เห็็นด้้วยกัับการอบรมออนไลน์์
ที่่�สามารถศึึกษาได้้เองที่่�บ้้าน มากกว่่าการอบรมทางไกล
(ออกอากาศสด) เพราะมีีประโยชน์์ในการเข้้าถึึงองค์์ความรู้้�
ประหยััดเวลาและการเดิินทาง สามารถเข้้าอบรมเวลาใดก็็ได้้
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การส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการจััดการเรีียนการสอน
ด้้านวิิทยาศาสตร์์สิ่่�งแวดล้้อม
สนัั บ สนุุ น ให้้ นัั ก เรีี ย นทำำ� งานวิิ จัั ย ค้้ นคว้้ า ร่่วมกัั บ ครูู
นัักวิิทยาศาสตร์์ และชุุมชน เกี่่�ยวกัับวิิทยาศาสตร์์โลกทั้้�งระบบ
(Earth System Science: ESS) โดยเก็็บข้้อมููลอย่่างถููกต้้อง
แม่่นยำำ� สม่ำำ��เสมอ ต่่อเนื่่อ� ง และครอบคลุุมพื้้�นที่่� เพื่่อ� ให้้สามารถ
ระบุุแนวโน้้มรููปแบบความสััมพัันธ์์ของข้้อมููล เข้้าใจแบบจำ��ลอง
และทำำ�นายปรากฏการณ์์ธรรมชาติิต่่าง ๆ ที่่�เกิิดขึ้น้� บนโลก นำำ�ไปสู่่�
ความเข้้าใจปััญหาและการแก้้ปัญ
ั หาในระดัับท้้องถิ่่น� ระดัับประเทศ
ระดัับภููมิิภาค และระดัับโลกอย่่างแท้้จริิงและยั่่�งยืืน และพััฒนา
ผู้้�เรีียนให้้เข้้าใจธรรมชาติิของวิิทยาศาสตร์์ และใช้้กระบวนการ
ทางวิิทยาศาสตร์์และจิิตวิิทยาศาสตร์์ในการสืืบเสาะหาความรู้้�
และแก้้ปัญ
ั หาผ่่านการพััฒนาหนัังสืือเรีียน คู่่มืื� อครูู และสื่่อ� การเรีียนรู้้�
การอบรมครููและนัักเรีียน การประกวดผลงานวิิจััย รวมทั้้�ง
กิิจกรรมส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�อื่่น� ๆ ผู้้�เข้้าร่่วมโครงการประกอบด้้วย
นัักเรีียน 5,802 คน ครููและบุุคลากรทางการศึึกษา 943 คน
มีีผลงานวิิจัยั วิิทยาศาสตร์์สิ่่ง� แวดล้้อมตามแนวทางสะเต็็มศึึกษา
ที่่�บููรณาการความรู้้�วิิทยาศาสตร์์โลกทั้้�งระบบ 180 ผลงาน
	นอกจากนั้้�น ได้้ร่่วมมืือกัับเครืือข่่ายมหาวิิทยาลััยและ
หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง 19 หน่่วยงาน ขยายผลการเรีียนรู้้�ทาง
ด้้านวิิทยาศาสตร์์สิ่่�งแวดล้้อม และวิิทยาศาสตร์์โลกทั้้�งระบบ

ครูู

619
คน

นัักเรีียน

3,830
คน

179

โรงเรีียน

งานวิิจััย/
กิิจกรรม

ผลการด�ำเนินงานมหาวิทยาลัยเครือข่าย 19 หน่วยงาน ปี 2563
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การส่่งเสริิมการเรีียนภาษาคอมพิิวเตอร์์ (Coding)
จากการประเมิินผลงานวิิจััยที่่�ส่่งเข้้าร่่วมการประกวด
GLOBE Student Research Competition 2020 และ
การประกวด Thailand Junior Water Prize 2020 พบว่่า ครูู
และบุุคลากรทางการศึึกษามีีความรู้้�ความเข้้าใจในหลัักวิิธีี
ดำำ�เนิิ นการตรวจวััดด้้ านสิ่่�งแวดล้้อมที่่�สามารถนำำ�ไปใช้้ใน
การส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�และงานวิิจััยวิิทยาศาสตร์์สิ่่�งแวดล้้อม
นำำ�ไปใช้้ขยายผลและถ่่ายทอดให้้กัับนัักเรีียนได้้เป็็นอย่่างดีี
นอกจากนี้้� เครืื อ ข่่ า ยมหาวิิ ท ยาลัั ย ได้้สนัั บ สนุุ น นัั ก ศึึ ก ษา
ให้้ฝึึกประสบการณ์์ และสร้้างความเข้้มแข็็งทางด้้านวิิชาการ
ในการตรวจวัั ดข้้ อมูู ล ด้้านสิ่่�ง แวดล้้อมเพื่่� อ นำำ�ไปใช้้เมื่่� อจบ
การศึึกษา อีีกทั้้�งมีีโอกาสแลกเปลี่่ย� นความรู้้� และประสบการณ์์
ในการทำำ�งานวิิจััย ซึ่่�งจะนำำ�องค์์ความรู้้�ที่่�ได้้ไปสู่่�การศึึกษา
ค้้นคว้้าวิิจัยั ในอนาคตเพื่่�อพััฒนางานวิิจัยั ให้้สามารถใช้้ได้้จริิง
ในชุุมชนของตนอย่่างยั่่�งยืืนต่่อไป
การติิดตามผลการอบรมการเรีียนรู้้�การเปลี่่�ยนแปลง
ภููมิอิ ากาศของครููที่เ�่ ข้้ารัับการอบรม พบว่่าครููสามารถนำำ�ความรู้้�
และกิิจกรรมบางส่่วนไปบููรณาการร่่วมกัับวิิชาหลััก เช่่น วิิชา
วิิทยาศาสตร์์พื้้น� ฐาน วิิชาสัังคมศาสตร์์ โดยประยุุกต์์ใช้้กิิจกรรม
บางส่่วนของหนัังสืือกิิจกรรมการเรีียนรู้้�การเปลี่่�ยนแปลง
ภููมิิอากาศสอดแทรกเพิ่่�มเติิมการเรีียนการสอนในห้้องเรีียน
	ผลการจััดประชุุมเชิิงปฏิิบััติิการ GLOBE Train-the
-Trainer Workshop พบว่่าผู้เ้� ข้้าร่่วมประชุุมซึ่ง่� เป็็นคณาจารย์์
จากมหาวิิทยาลััยทั่่ว� ประเทศจำ��นวน 56 คน จาก 35 แห่่ง สามารถ
นำำ�หลัักวิิธีีดำำ�เนิินการตรวจวััดด้้านสิ่่�งแวดล้้อมไปประยุุกต์์
ใช้้ในการจัั ด การเรีี ย นการสอนในมหาวิิ ท ยาลัั ย ถึึ ง แม้้ว่่ า
ผู้้�เข้้าร่่วมประชุุมบางท่่านไม่่เคยผ่่านการอบรมตามแนวทาง
GLOBE และไม่่ได้้อยู่่�ในสัังกััดมหาวิิทยาลััยเครืือข่่ายที่่�ได้้รัับ
งบประมาณในโครงการความร่่วมมืือกัับเครืือข่่ายมหาวิิทยาลััย
และหน่่วยงานที่่เ� กี่่ย� วข้้อง ของ สสวท. แต่่ได้้แนวการจััดการเรีียน
การสอนทางและเป็็นวิิทยากรให้้การอบรมครููได้้เป็็นอย่่างดีี

ส่่งเสริิมการเรีียนภาษาคอมพิิวเตอร์์ (Coding)
การเขีียนโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์ (Coding) หรืือ โค้้ดดิ้้ง� เป็็น
ส่่วนหนึ่่ง� ในวิิชาวิิทยาการคำำ�นวณ (Computing Science) อยู่่ใ� น
สาระการเรีียนรู้้�กลุ่่�มวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี ตามหลัักสููตร
แกนกลางการศึึกษาขั้้� นพื้้� น ฐานพุุ ท ธศัั ก ราช 2551 (ฉบัั บ
ปรัับปรุุง พ.ศ. 2560) ซึ่่ง� เป็็นการสร้้างพื้้�นฐานทัักษะด้้านการคิิด
วิิเคราะห์์ แก้้ปัญ
ั หาอย่่างเป็็นขั้้น� ตอน สามารถจัับประเด็็นที่่เ� ป็็น
สาระสำำ�คััญของปััญหาและวางแผนการแก้้ปััญหาได้้ ซึ่่�งจำ��เป็็น
ต่่อการดำำ�เนิินชีวิี ติ ในทุุกอาชีีพ ไม่่ใช่่เฉพาะผู้้�ที่่จ� ะเป็็นโปรแกรมเมอร์์
ในการดำำ� เนิิ น งานเพื่่� อ สนัั บ สนุุ นน โยบายเร่่งด่่วนของ
รััฐบาลและกระทรวงศึึกษาธิิการเพื่่�อเร่่งขัับเคลื่่�อนการเรีียน
การสอนวิิชาวิิทยาการคำำ�นวณ และโค้้ดดิ้้�งในโรงเรีียนทุุกระดัับ
อย่่างเป็็นรููปธรรม สสวท. ได้้ดำ�ำ เนิินการดัังนี้้�
• พัั ฒ นาหลัั ก สููตร สื่่� อ และกระบวนการเรีี ย นรู้้�วิิ ช า
เทคโนโลยีี (วิิทยาการคำำ�นวณ) โดยได้้แนวทางการพััฒนา
หลัักสููตรวิิทยาการคำำ�นวณ ระดัับประถมศึึกษา และการวััด
และประเมิินผลผู้้�เรีียนในระดัับประถมศึึกษาและมััธยมศึึกษา
ด้้านสมรรถนะที่่�เกิิดขึ้�้นหลัังจากเรีียนวิิชาวิิทยาการคำำ�นวณ
ได้้ แก่่ การแก้้ ปััญ หา การเขีี ยนโปรแกรม การรู้้� สารสนเทศ
การรู้้�เทคโนโลยีีดิจิิ ทัิ ลั และความฉลาดรู้้�ดิิจิทัิ ลั ประกอบด้้วย ระดัับ
ประถมศึึกษาแบบสิ่่ง� พิิมพ์์ 3 รายการ แบบดิิจิทัิ ลั 3 รายการ และ
ระดัับมััธยมศึึกษาแบบสิ่่ง� พิิมพ์์ 9 รายการ แบบดิิจิทัิ ลั 5 รายการ
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• พััฒนาหลัักสููตรการเรีียนรู้้�ปััญญาประดิิษฐ์์ 4 หลัักสููตร
มีีผู้เ้� ข้้ารัับการอบรมหลัักสููตรที่่� 1 จำ��นวน 5,835 คน สามารถใช้้ใน
การอบรมบุุคคลทั่่ว� ไป หรืือนำำ�ไปใช้้สอนในโรงเรีียน ตั้้ง� แต่่ความรู้้�
พื้้�นฐานด้้าน AI จนถึึงสามารถสร้้างแอปพลิิเคชััน AI ได้้
• พััฒนาครููผู้้�นำำ�วิทิ ยาการคำำ�นวณหลัักสููตร Coding for
Teacher (C4T) 2 หลัักสููตร สำำ�หรัับครููระดัับประถมศึึกษา

มีีผู้้�ผ่่านการอบรม 92,558 คน และระดัับมััธยมศึึกษา 2 หลัักสููตร
มีีผู้้�ผ่่านการอบรม 53,266 คน ซึ่่�งทุุกหลัักสููตรผ่่านการรัับรอง
จากสำำ�นัั ก งานคณะกรรมการข้้ า ราชการครููและบุุ คล ากร
ทางการศึึกษา (ก.ค.ศ.) แล้้ว
• พััฒนาครููด้้าน Coding ขั้้นสูู
� ง (C4T Plus) 7 หลัักสููตร
มีีผู้้�ผ่่านการอบรม 4,146 คน ดัังนี้้�

หลัักสููตร 	ผลที่่�ได้้
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การเขีียนโปรแกรม Scratch แบบออนไลน์์

ครููมีีความเข้้าใจในการเขีียนโปรแกรม Scratch และได้้แนวทาง
ในการประยุุกต์์ใช้้โปรแกรม Scratch เพื่่�อทำำ� Project ต่่าง ๆ

การเขีียนโปรแกรมภาษา Python แบบออนไลน์์

ครููมีีความรู้้� ความเข้้าใจ สามารถนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้ในการจััด
กิิจกรรมการเรีียนรู้้�ในชั้้�นเรีียนอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ

การออกแบบกิิจกรรมการเรีียนรู้้�แบบ Unplugged
ระดัับประถมศึึกษา แบบออนไลน์์

สื่่�อในหััวข้้อการแก้้ปััญหา อััลกอริิทึึม การเขีียนโปรแกรม
การตรวจสอบและแก้้ ไ ขโปรแกรม เพื่่� อ นำำ� ไปใช้้ ใ นการจัั ด
การเรีี ย นรู้้�วิิ ท ยาการคำำ�น วณในระดัั บ ชั้้� นป ระถมศึึกษา
การประเมิินและได้้ข้อ้ ควรปรัับปรุุงเพื่่อ� นำำ�มาใช้้ในการพััฒนาสื่่อ�
ต่่อไป รวมถึึงแนวคิิดในการออกแบบกิิจกรรม unplugged
ที่่�เหมาะสมกัับการเรีียนรู้้�ของนัักเรีียน

การออกแบบกิิจกรรมการเรีียนรู้้�แบบ Unplugged
ระดัับมััธยมศึึกษา แบบออนไลน์์

สื่่อ� ใหม่่ที่่�ใช้้ในการสอนวิิทยาการคำำ�นวณในรููปแบบเกม สำำ�หรัับ
ให้้ครููได้้ทดลองใช้้ และการอบรมเปิิดโอกาสให้้ครููได้้นำำ�เสนอ
รููปแบบของเกมที่่�ใช้้ในการสอนในห้้องเรีียนเพื่่อ� ให้้ผู้เ้� รีียนเกิิด
ความสนุุกสนานและได้้รับั ความรู้้�ไปพร้้อมกััน

กล่่องสมองกลสร้้างสรรค์์ และการเขีียนโปรแกรม
MicroPython แบบออนไลน์์

หลัักสููตรที่่�ส่่งเสริิมการเขีียนโปรแกรมภาษาไพทอนกัับบอร์์ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์์ ซึ่่� ง เป็็ น ทางเลืือกให้้ กัั บ โรงเรีี ย นที่่� มีี
ความพร้้ อ มนำำ� ไปพัั ฒ นานัั ก เรีี ย นให้้ ส ามารถประยุุ ก ต์์ ใ ช้้
สำำ�หรัับทำำ�โครงงานหรืือสร้้างสรรค์์นวััตกรรมที่่�เป็็นประโยชน์์
โดยมีีผู้เ้� ข้้ารัับการอบรม 4 รุ่่�น

กล่่องสมองกลสร้้างสรรค์์ และการเขีียนโปรแกรม KB-IDE
แบบออนไลน์์

หลัักสููตรที่่�เชื่่�อมต่่อกัับบอร์์ดไมโครคอนโทรลเลอร์์ ซึ่่�งเป็็น
ทางเลืือกให้้กัับโรงเรีียนที่่�มีีความพร้้อมด้้านอุุปกรณ์์ และ
นัั ก เรีี ย นจะสามารถนำำ� ไปประยุุ ก ต์์ ใ ช้้ สำำ� หรัั บ ทำำ� โครงงาน
เปิิดโอกาสให้้มีีการสร้้างสรรค์์นวััตกรรม

วิิทยาการข้้อมููล (Data Science)

หลัักสููตรสำำ�หรัับเพิ่่�มพููนความรู้้�ให้้กัับครูู และผู้้�ที่่�สนใจด้้าน
วิิทยาการข้้อมููล ซึ่่�งเป็็นศาสตร์์ใหม่่ ในยุุคของข้้อมููลข่่าวสาร
ที่่�มีีการนำำ�ข้้อมููลมาใช้้ให้้เป็็นประโยชน์์

• จััดนิิทรรศการ “ร่่วมมืือร่่วมใจใช้้โค้้ดดิ้้�ง สู้้�โควิิด-19”
โดยมีีพลเอกประยุุทธ์์ จัันทร์์โอชา นายกรััฐมนตรีี เป็็นประธาน
เพื่่อ� กระตุ้้�นสัังคมให้้ใช้้หลัักการเรีียนรู้้�โค้้ดดิ้้ง� (Coding) ในการทำำ�
ความเข้้าใจกัับมาตรการของภาครััฐ และวิิเคราะห์์สถานการณ์์
รอบตััวอย่่างมีีวิิจารณญาณ เป็็นขั้้�นเป็็นตอนอย่่างมีีเหตุุมีีผล
ณ ทำำ�เนีียบรััฐบาล

จากการประเมิินผลหลัักสููตรอบรมวิิทยาการคำำ�นวณ
สำำ�หรัับครูู ด้้านความรู้้� ทััศนคติิ ทัักษะ และความพึึงพอใจ
ในภาพรวมระหว่่างช่่วงก่่อนและหลัังเข้้าอบรม พบว่่า คะแนน
ช่่วงหลัังสููงกว่่าคะแนนช่่วงก่่อนเข้้าอบรมอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
ที่่�ระดัับ 0.01 ทุุกด้้านในทุุกช่่วงชั้้�น และจากการเก็็บข้้อมููล
เชิิงคุุณภาพด้้วยการลงพื้้�นที่่�สัังเกตและสััมภาษณ์์กลุ่่�มกัับครูู
ที่่�เข้้าร่่วมหลัักสููตรอบรมออนไลน์์ จำ��นวน 42 คน จากโรงเรีียน
12 โรงเรีียน สรุุปได้้ว่่า ครููส่ว่ นใหญ่่เห็็นว่่าการอบรมในรููปแบบ
ออนไลน์์มีปี ระโยชน์์ในการเข้้าถึึงองค์์ความรู้้� ประหยััดเวลาและ
การเดิินทาง สามารถเข้้าอบรมเวลาใดก็็ได้้ แต่่อาจเพิ่่ม� การอบรม

ถึึงสถานที่่� (Onsite) ควบคู่่�ไปด้้วย ตลอดจนควรเปิิดให้้รัับชมคลิิป
วิิดีโี อการสอนย้้อนหลัังได้้บนช่่องทางออนไลน์์ (Platform Online)
และมีีช่อ่ งทางการเข้้าถึึงเครื่่อ� งมืือหรืืออุุปกรณ์์ที่ใ่� ช้้ในการเรีียนรู้้�
เช่่น ใบงาน บััตรคำำ� เอกสารและสื่่�ออื่่น� ๆ รวมถึึงอาจมีีการจััดค่า่ ย
ในแต่่ละเขตพื้้�นที่่�การศึึกษา และจััดให้้มีีการอบรมพััฒนาทัักษะ
-เรีียนรู้้�ทัักษะใหม่่ (Reskill-Upskill) เป็็นระยะ ทั้้�งนี้้� ครููจาก
แต่่ละโรงเรีียนมีีความเห็็นต่่อการนำำ�ความรู้้�ไปใช้้ในลัักษณะ
ที่แ่� ตกต่่างกััน ตั้้�งแต่่สามารถนำำ�ไปใช้้ได้้ทัันทีี สามารถปรัับใช้้ได้้
หรืืออยู่่�ระหว่่างเตรีียมการนำำ�ไปใช้้ในการเรีียนการสอน
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การยกระดัับคุุณภาพโรงเรีียนด้้านวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์
พััฒนาผู้บ้� ริิหาร วิิทยากรหลััก (Core Trainer) และชุุด
การเรีียนรู้้�หุ่่�นยนต์์ (Robotics) เพื่่�อพััฒนาการเรีียนรู้้�วิิทยาการ และเทคโนโลยีี (โรงเรีียนคุุณภาพ SMT ตามมาตรฐาน สสวท.)
คำำ�นวณ
	ส่่งเสริิมให้้ทุุกอำำ�เภอมีีโรงเรีียนคุุณภาพวิิทยาศาสตร์์
• พััฒนาหลัักสููตรหุ่่�นยนต์์สำ�ำ หรัับจััดการเรีียนรู้้�ที่่�ส่่งเสริิม คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีีที่่�ได้้มาตรฐานสากล ให้้นัักเรีียน
การเรีียนรู้้�สาระเทคโนโลยีี กิิจกรรมภายในหลัักสููตร ประกอบด้้วย มีีทางเลืือกที่่�จะเข้้าศึึกษาในโรงเรีียนดีีใกล้้บ้้านและสร้้างความ
เสมอภาคทางการศึึกษา โดยมีีโรงเรีียนระดัับประถมศึึกษา
ระดัับประถมศึึกษา 4 ชั่่ว� โมง ระดัับมััธยมศึึกษา 22 ชั่่ว� โมง
• อบรมเพิ่่�มพููนศัักยภาพการจััดการเรีียนรู้้�วิิทยาการ และระดัั บ มัั ธ ยมศึึกษา เข้้ า ร่่วมโครงการโรงเรีี ย นคุุ ณ ภาพ
คำำ�นวณสำำ�หรัับวิิทยากรแกนนำำ� Coding Core Trainer (CCT) วิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี ตามมาตรฐานของ
มีีครููเข้้าอบรม 92 คน ผ่่านการประเมิินเพื่่อ� เป็็นวิทิ ยากรแกนนำำ� สสวท. 1,515 โรงเรีียน และได้้ดำำ�เนิินงาน ดัังนี้้�
ระดัับประถมศึึกษา 41 คน และระดัับมััธยมศึึกษา 18 คน
อบรมผู้้�บริิหารสถานศึึกษา เพื่่�อเป็็นผู้้�นำำ�ด้้านการจััด
• อบรมหลัักสููตรผู้้�บริิหารสถานศึึกษาเพื่่�อเป็็นผู้้�นำ�ด้
ำ ้าน
การเรีียนรู้้�วิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์และเทคโนโลยีี
การขัั บเคลื่่� อนวิิ ทยาการคำำ�นวณ ผ่่านทางระบบ Teacher
	พัั ฒ นาหลัักสููตรการอบรมซึ่่�งภายหลัังได้้ปรัับเปลี่่�ยน
Professional Development System (TeacherPD) บนเว็็บไซต์์
เป็็นรููปแบบออนไลน์์ พัั ฒ นาวิิ ท ยากรแกนนำำ� และจัั ด อบรม
https://teacherpd.ipst.ac.th มีีผู้้�สมััครเข้้าอบรม 1,704 คน
ในรููปแบบออนไลน์์ผ่่าน Teacher Professional Development
ผ่่านเกณฑ์์คะแนนรวมร้้อยละ 75 ขึ้้�นไป 1,266 คน
System (TeacherPD) เว็็บไซต์์ http://teacherpd.ipst.ac.th
• ติิดตามและประเมิินผลการอบรมเชิิงปฏิิบัติั กิ ารการจััด
และแอปพลิิเคชััน Zoom Cloud Meeting แบ่่งออกเป็็น 2 รุ่่�น คืือ
การเรีียนรู้้�วิิชาวิิทยาการคำำ�นวณและโค้้ดดิ้้�งในโรงเรีียน ร่่วมกัับ
รุ่่�นที่่� 1 มีีผู้้�เข้้ารัับการอบรม 970 คน ผ่่านการอบรม 739 คน
มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
และรุ่่�นที่่� 2 มีีผู้้�เข้้ารัับการอบรม 286 คน ผ่่านการอบรม 96 คน
หลัังจากการผ่่านการอบรมระยะที่่� 1 ผู้้�รัับการอบรมนำำ�ความรู้้�
ไปปฏิิบัติั จิ ริิงในโรงเรีียนระหว่่างเดืือนกรกฎาคม - สิิงหาคม 2563
(รุ่่นที่่
� � 1) และระหว่่างเดืือนกัันยายน - ตุุลาคม 2563 (รุ่่นที่่
� � 2)
และช่่วงท้้ายของหลัักสููตรเป็็นการนำำ�เสนอผลงานในการประชุุม
วิิชาการ (Symposium) ผ่่านการประชุุมทางไกลในเดืือนตุุลาคม
และเดืือนธัันวาคม 2563
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เป้้าหมายในการพััฒนาโรงเรีียนคุุณภาพ ปีี 2563

อบรมผู้้�บริิหารสถานศึึกษา เพื่่�อเป็็นผู้้�นำำ�ด้้านการจััดการเรีียนรู้้�
วิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์และเทคโนโลยีี

จากการประเมิินความคิิดเห็็นของผู้้บ� ริิหารสถานศึึกษา
พบว่่า การอบรมเป็็นประโยชน์์อย่่างมากต่่อการนำำ�ไปพััฒนา
โรงเรีียน ทำำ�ให้้ได้้รัับความรู้้ใ� หม่่ และการใช้้เทคโนโลยีี ด้้าน ICT
ในการพััฒนาความรู้้�อย่่างดีียิ่่�งขึ้้�น ได้้รัับความรู้้�เพิ่่�มเติิมและ
ประสบการณ์์ใหม่่จากหลัักสููตร เนื้้�อหา ความรู้้� กิิจกรรมการ
อบรมในหลัักสููตรน่่าสนใจ มีีประโยชน์์ สััมพัันธ์์กัับการนำำ�ไป
ใช้้ได้้ทุุกด้้านโดยเฉพาะในการขัับเคลื่่�อนโรงเรีียนคุุณภาพ SMT
สามารถสะท้้อนถึึงรููปแบบการจััดการเรีียนรู้้�ที่่�สถานศึึกษา
สามารถนำำ�ไปปรัับใช้้ในการจััดการของสถานศึึกษาได้้เป็็น
อย่่างดีี ซึ่่ง� ผู้้บ� ริิหารสามารถนำำ�ความรู้้ที่� ไ่� ด้้รัับในการอบรมครั้้ง� นี้้�
ไปใช้้ประโยชน์์ได้้ในการบริิหารโรงเรีียน SMT ให้้มีีคุณ
ุ ภาพต่่อไป

พััฒนาศัักยภาพการจััดการเรีียนรู้้�ครููวิิทยาศาสตร์์
คณิิตศาสตร์์และเทคโนโลยีี ให้้แก่่ครููโรงเรีียนคุุณภาพ SMT
ประกอบด้้วย
• อบรมเชิิงปฏิิบัติั กิ ารการจััดการเรีียนรู้้�วิิชาวิิทยาศาสตร์์
โลกและอวกาศ ระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลาย ครููผ่่านการอบรม
59 คน อบรมเชิิ ง ปฏิิ บัั ติิ ก ารด้้ า นวัั ดผลป ระเมิิ นผลวิิ ช า
วิิทยาศาสตร์์ ระดัับมััธยมศึึกษาตอนต้้น ครููผ่่านการอบรม
รุ่่นที่่
� � 1 จำ��นวน 64 คน และครููผ่่านการอบรมรุ่่นที่่
� � 2 จำ��นวน 66 คน
อบรมการจััดการเรีียนการสอนเพื่่อ� พััฒนาการคิิดและแก้้ปัญ
ั หา
ระดัับประถมศึึกษาและมััธยมศึึกษา ครููผ่่านการอบรม 221 คน
อบรมการพัั ฒ นาการเรีี ย นรู้้�วิิ ท ยาการคำำ�น วณสำำ� หรัั บ ครูู
(Coding for Teacher: C4T) ครููในโรงเรีียนคุุณภาพ SMT ผ่่าน
การอบรม 18,822 คน จากผู้้�เข้้ารัับการอบรม 25,408 คน
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• ประชุุมผู้เ้� ชี่่�ยวชาญและนิิเทศติิดตามการจััดการเรีียนรู้้�
วิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี รวมทั้้�งวิิจััยและ
ประเมิินผลการดำำ�เนิินงานโครงการร่่วมกัับคณะศึึกษาศาสตร์์
มหาวิิ ท ยาลัั ย เกษตรศาสตร์์ โดยได้้ ป ระชุุ ม ร่่วมกัั น ตลอด
ปีีงบประมาณ 23 ครั้้�ง เพื่่อ� หารืือแนวทางการดำำ�เนิินงานติิดตาม
ประเมิินผลโครงการ และพััฒนาเครื่่�องมืือติิดตามประเมิินผล
16 ชิ้้�น นอกจากนั้้�นยัังวิิจััยการพััฒนาโรงเรีียนคุุณภาพ ร่่วมกัับ
คณะศึึกษาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ โดยสร้้างระบบ
พี่่�เลี้้ย� ง (Coaching & Mentoring) และชุุมชนการเรีียนรู้้�เชิิงวิิชาชีีพ
(Professional Learning Community : PLC) ได้้มีกี ารประชุุมเก็็บ
ข้้อมููลเพื่่�อการพััฒนาโรงเรีียนคุุณภาพ โดยมีีผู้้�บริิหารสถาน
ศึึกษาและครููเข้้าร่่วมประชุุมเพื่่�อให้้ข้้อมููล 10 โรงเรีียน ซึ่่�งจะ
ดำำ�เนิินงานอย่่างต่่อเนื่่�องและสิ้้�นสุดุ งานวิิจััยในปีี 2564
	นอกจากนั้้�น สสวท. ยัังนำำ�ร่่องพััฒนาโรงเรีียนต้้นแบบใน
เครืือข่่ายโรงเรีียนคุุณภาพฯ ในจัังหวััดประจวบคีีรีขัี นธ์
ั ์ 23 โรงเรีียน
จัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา 17 โรงเรีียน และจัังหวััดหนองคาย
35 โรงเรีียน รวมทั้้�งโรงเรีียนดาราคาม และโรงเรีียนปทุุมคงคา
ในกรุุงเทพมหานคร 2 โรงเรีียน
พััฒนาโรงเรีียนคุุณภาพ SMT จัังหวััดประจวบคีีรีีขัันธ์์
พััฒนาผู้้�บริิหารสถานศึึกษา ครููในโรงเรีียนในการอบรม และ
การประชุุมปฏิิบััติิการ ที่่�จััดโดย สสวท. มหาวิิทยาลััยราชภััฏ
ในท้้องถิ่่�น และสถาบัันอุุดมศึึกษาอื่่�น ๆ 275 คน ติิดตามผล
การพััฒนาโรงเรีียนโดยทีีมผู้้�เชี่่�ยวชาญจัังหวััดประจวบคีีรีีขัันธ์์
เข้้ า สัั ง เกตการสอนและแนะนำำ�การจัั ดกิิจกรรมการเรีี ยนรู้้�ใน
ชั้้�นเรีียน ประเด็็นการสัังเกตตามมาตรฐานและตััวชี้้�วััดสำำ�หรัับ
โรงเรีี ย นคุุ ณ ภาพ เพื่่� อ ให้้ ห น่่วยงานและผู้้� เ กี่่� ย วข้้ อ งนำำ� ไปใช้้
เป็็นกรอบแนวทางการพััฒนา และเป็็นเครื่่�องมืือในการติิดตาม
ประกอบด้้วย มาตรฐานด้้านคุุณภาพนัักเรีียน มาตรฐานด้้าน
คุุณภาพครูู และมาตรฐานด้้านการบริิหารจััดการโรงเรีียน
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ผลการประเมิินภาพรวมของคุุณภาพนัักเรีียน คุุณภาพครูู
และการบริิหารจััดการโรงเรีียน

	ด้้านคุุณภาพนัักเรีียนตามมาตรฐาน สสวท. นัักเรีียน
ส่่วนใหญ่่มีีการคิิดสร้้างสรรค์์ การคิิดอย่่างมีีวิิจารณญาณ
สามารถประยุุกต์์ใช้้ความรู้้�ทางวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์
และเทคโนโลยีีในการแก้้ปััญหา นัักเรีียนบางส่่วนได้้รัับรางวััล
ประเภทนวััตกรรม สิ่่�งประดิิษฐ์์ หรืือโครงงานวิิทยาศาสตร์์
คณิิตศาสตร์์และเทคโนโลยีี ระดัับจัังหวััดหรืือเขตพื้้�นที่่ก� ารศึึกษา
นัักเรีียนมััธยมศึึกษาส่่วนใหญ่่มีีสมรรถนะสำำ�คััญด้้านการใช้้
เทคโนโลยีีเพื่่�อการเรีียนรู้้แ� ละการสื่่อ� สาร ส่่วนระดัับประถมศึึกษา
นัั ก เรีี ย นบางส่่ ว นมีี ส มรรถนะสำำ�คัั ญ ด้้านการใช้้เทคโนโลยีี
เพื่่�อการเรีียนรู้้แ� ละการสื่่อ� สาร นัักเรีียนบางส่่วนมีีความสามารถ
สืืบเสาะ หาความรู้้ท� างวิิทยาศาสตร์์ สำำ�รวจ และสร้้างข้้อความ
คาดการณ์์ทางคณิิตศาสตร์์ และแก้้ปััญหา หรืือพััฒนางานอย่่างมีี
ความคิิดสร้้างสรรค์์ มีีเจตคติิที่่�ดีีต่่อการเรีียนรู้้�วิิทยาศาสตร์์
คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี อยู่่�ในระดัับดีี
	ด้้านคุุณภาพครูู ครููส่่วนใหญ่่มีีความสามารถในการ
ออกแบบการเรีียนรู้้� จััดการเรีียนรู้้� เลืือกใช้้ หรืือพััฒนาสื่่�อ
เทคโนโลยีีสารสนเทศสื่่�อการเรีียนรู้้�และแหล่่งเรีียนรู้้�ที่่�ส่่งเสริิม
ทัักษะการเรีียนรู้้�ทางวิิทยาศาสตร์์คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี
ซึ่่ง� เหมาะสมกัับศัักยภาพนัักเรีียน ครููใช้้วิิธีกี ารและเครื่่อ� งมืือวััด
และประเมิินผลการเรีียนที่่�หลากหลายอย่่างเหมาะสม มีีการ
พััฒนาตนเองในด้้านต่่าง ๆ
	ด้้านการบริิหารจััดการโรงเรีียน โรงเรีียนบางแห่่งมีีแผน
พััฒนาคุุณภาพสถานศึึกษาที่่�ส่่งเสริิมทัักษะการเรีียนรู้้�ทาง
วิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี ผู้้�บริิหารส่่วนใหญ่่
มีีการสื่่�อสารและกำำ�หนดผู้้�รัับผิิดชอบในเครืือข่่ายรวมพััฒนา
โรงเรีียน เพื่่�อนำำ�แผนพััฒนาคุุณภาพสถานศึึกษาไปสู่่�การปฏิิบัติั ิ
และมีีการกำำ�กับั ติิดตามอย่่างต่่อเนื่่อ� ง บริิหารการจััดการโครงการ
ตามแผนพััฒนาคุุณภาพสถานศึึกษาให้้เกิิดการส่่งเสริิมทัักษะ
การเรีียนรู้้�ทางวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี
อย่่างชััดเจน ใช้้ระบบและกลไก PLC เพื่่�อส่่งเสริิมทัักษะการเรีียนรู้้�
ทางวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี ไปสู่่�การปฏิิบัติั ิ และ
มีีการประเมิินและปรัับปรุุงกระบวนการ และมีีสื่่�อ/ทรััพยากร
สนัับสนุุนการเรีียนรู้้�

พััฒนาโรงเรีียนคุุณภาพ SMT จัังหวััดหนองคาย หนุุนเสริิม
การจััดการเรีียนรู้้�วิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี ให้้แก่่
ครููและบุุคลากรทางการศึึกษาจากโรงเรีียนมััธยมศึึกษาและ
โรงเรีียนประถมศึึกษา ในจัังหวััดหนองคายที่่�ร่่วมโครงการ
โรงเรีี ย นคุุ ณ ภาพ 884 คน ความคิิ ด เห็็ น จากครููที่่� เ ข้้ า รัั บ
การอบรม พบว่่า เนื้้�อหาการอบรมสามารถนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้
ในการปฏิิบัติั งิ านได้้ เนื้้อ� หามีีความน่่าสนใจ และการกำำ�หนดเวลา
ในการอบรมในแต่่ละเนื้้อ� หามีีความเหมาะสม วิิทยากรเปิิดโอกาส
ให้้มีีการซัักถามอย่่างเหมาะสม สามารถตอบคำำ�ถามได้้อย่่าง
ชััดเจนและเข้้าใจง่่าย สามารถอธิิบายเนื้้�อหาได้้อย่่างชััดเจน
และเข้้าใจง่่าย เทคนิิคการนำำ�เสนอของวิิทยากรมีีความน่่าสนใจ
และมีี ก ารอธิิ บ ายลำำ�ดัั บ เนื้้� อ หาที่่� เ หมาะสมก่่อนการเข้้ า รัั บ
การอบรม ผู้้�เข้้ารัับการอบรมมีีความรู้้�ความเข้้าใจก่่อนการเข้้า
อบรมอยู่่� ใ นระดัั บ ปานกลาง และหลัั ง การอบรมมีี ค วามรู้้�
ความเข้้าใจเรื่่�องที่่�เข้้ารัับการอบรมอยู่่�ในระดัับมาก
จากการนิิเทศติิดตามผลในโรงเรีียน ได้้พบความตั้้�งใจ
ของครููในการจััดกิจิ กรรมการเรีียนการสอนแก่่นักั เรีียน เช่่น ครูู
บางส่่วนจััดการเรีียนการสอนที่่�มีีการวางแผนลำำ�ดัับขั้้�นตอน
ใช้้คำำ�ถามได้้ดีี และปลููกฝัังเจตคติิทางวิิทยาศาสตร์์ มีีความรู้้แ� ละ
เทคนิิคในการสอนกิิจกรรมเป็็นอย่่างยิ่่�ง สื่่�อที่่�ใช้้น่่าสนใจ ครููจบ
ไม่่ตรงวิิชาเอกแต่่สามารถจััดการเรีียนการสอนได้้อย่่างราบรื่่น�
ถููกต้้อง น่่าชื่่น� ชม แม้้ว่่าจะสอนเป็็นกลุ่่�มใหญ่่ แต่่กิจิ กรรมดึึงดููดให้้
นัักเรีียนร่่วมกิิจกรรมอย่่างสนุุกสนาน เนื่่อ� งจากครููสามารถใช้้สื่่�อ
ที่่� เ หมาะสมและมีี ป ระสิิ ทธิิ ภ าพ อีี ก ทั้้� ง ยัั ง เพิ่่� ม ความยาก
เพื่่�อท้้าทายการคิิดของนัักเรีียน
	ข้้อจำ��กััดที่พ�่ บ เช่่น แม้้ว่่าครููจะใช้้คำำ�ถามตลอดการสอน
แต่่ควรเพิ่่�มคำำ�ถามเพื่่�อตรวจสอบความเข้้าใจ หรืือการนำำ�ไปใช้้
มากขึ้้�น ยัังมีีนัักเรีียนที่่�ไม่่มั่่�นใจในการตอบ และทำำ�แบบฝึึกหััด
นัักเรีียนบางคนที่ยั่� งั ต้้องการความช่่วยเหลืือเป็็นพิิเศษ แม้้ว่่าครูู
จะดำำ�เนิินกิิจกรรมเป็็นขั้้น� ตอน แต่่นักั เรีียนบางส่่วนยัังไม่่เข้้าใจว่่า
สิ่่�งที่่�ให้้ทำำ�นั้้�น ทำำ�เพื่่�ออะไร หรืือเหตุุใดจึึงต้้องทำำ�เช่่นนั้้�น ดัังนั้้�น
จึึงควรเพิ่่�มเติิมขั้้�นตอนการอภิิปรายเพื่่�อทำำ�ความเข้้าใจและ
สรุุปแนวคิิดที่่�ได้้จากการทดลอง นัักเรีียนบางส่่วนไม่่สามารถ
ตั้้�งสมมติิฐาน แต่่ครููสามารถช่่วยให้้นัักเรีียนตั้้�งสมมติิฐาน
ได้้ง่่ายขึ้้น� เช่่น ให้้นัักเรีียนสัังเกตและบอกความเหมืือนและต่่าง
ของกรวดและทราย เป็็นต้้น ซึ่ง�่ คณะผู้ติ�้ ดิ ตามผลได้้ให้้ข้้อเสนอแนะ
เพิ่่�มเติิมอย่่างเอาใจใส่่ เพื่่�อให้้ครููนำำ�ไปพััฒนาปรัับปรุุงการเรีียน
การสอนในแต่่ละชั้้�นเรีียนให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น
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พััฒนาโรงเรีียนคุุณภาพ SMT จัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา
พััฒนาครููและบุุคลากรทางการศึึกษา ด้้านการจััดการเรีียนรู้้�
วิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี 166 คน จากการอบรม
เชิิงปฏิิบััติิการการทำำ�โครงงานวิิทยาศาสตร์์สิ่่�งแวดล้้อมโดยใช้้
หลัักวิิธีีการตรวจวััดของ GLOBE การอบรมกิิจกรรมการเรีียนรู้้�
การเปลี่่�ยนแปลงภููมิิอากาศ การอบรมเชิิงปฏิิบัติั กิ ารจััดการเรีียนรู้้�
วิิทยาการคำำ�นวณโดยไม่่ใช้้คอมพิิวเตอร์์ การอบรมเชิิงปฏิิบัติั กิ าร
เพิ่่�มพููนศัักยภาพการสอนคณิิตศาสตร์์เพื่่�อการจััดการเรีียน
การสอนในศตวรรษ ที่่� 21 สำำ�หรัับครููประถมศึึกษาตอนต้้นและ
ครููประถมศึึกษาตอนปลาย การอบรมเชิิงปฏิิบััติิการหลัักสููตร
เพิ่่�มพููนเพื่่�อการจััดการเรีียนการสอน การอบรมเชิิงปฏิิบััติิการ
หลัักสููตรกลางของ สสวท. นอกจากนั้้�นยัังได้้ติิดตามผลการ
จััดการเรีียนการสอนในโรงเรีียน

	สถานการณ์์การแพร่่การระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ทำำ�ให้้ต้้องเปลี่่�ยนแปลงรููปแบบ
การพััฒนาครููและการติิดตามโรงเรีียน โดยเฉพาะการพััฒนาครูู
ที่ดำ่� ำ�เนิินการโดยส่่วนกลางของ สสวท. ที่เ่� ปลี่่ย� นรููปแบบและเลื่่อ� น
เวลาจากกำำ�หนดการเดิิมที่่�วางแผนไว้้ จึึงต้้องปรัับวิิธีีการ
ติิ ด ตามและอบรมให้้สอดคล้้องกัั บ สถานการณ์์ ใ นขณะนั้้�น
โดยหลัังจากสถานการณ์์คลี่่�คลายได้้ปรัับวิิธีีการดำำ�เนิินงาน
เป็็นการลงพื้้�นที่่�ร่่วมกัับการประชุุมออนไลน์์
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ยุุทธศาสตร์์ที่่� 3
ขั้้นพื้้
� น� ฐาน พุุทธศัักราช 2551 (ฉบัับปรัับปรุุง พ.ศ. 2560) ครอบคลุุม
ทุุกระดัับชั้้�น ตั้้�งแต่่ชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 1 ถึึงมััธยมศึึกษาปีีที่่� 6
ทั้้�งรายวิิชาพื้้�นฐาน และรายวิิชาเพิ่่�มเติิม อย่่างมีีคุุณภาพและ
สอดคล้้องกัับแนวทางการจััดการเรีียนรู้้�ของ สสวท. ที่่�นัักเรีียน
สามารถเข้้าถึึงได้้ง่่าย แบ่่งออกเป็็น 3 ส่่วน ได้้แก่่ Project 14
พััฒนากลไกขัับเคลื่่�อนการจััดการศึึกษาตามแนวทาง
Project 14 Plus และ Project 14 บน DLTV มีีรายละเอีียด ดัังนี้้�
สสวท. สำำ�หรัับสถานศึึกษาทั้้�งในและนอกระบบ ให้้ครอบคลุุม
• Project 14 เป็็นการจััดทำำ�และเผยแพร่่หลัักสููตรวิิชา
ทุุกภููมิิภาค
คณิิตศาสตร์์ วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีผ่่านระบบ Website
ProJect 14 พััฒนาระบบจััดการเรีียนรู้้�แบบออนไลน์์
Facebook และ YouTube สำำ�หรัับนัักเรีียน ครูู และผู้ส้� นใจ โดยเริ่่ม�
	ความแพร่่หลายของเทคโนโลยีีดิิจิิทััลทำำ�ให้้เกิิดการใช้้ เผยแพร่่หลัักสููตรวิิชาคณิิตศาสตร์์ วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
ประโยชน์์ ใ นการศึึกษามากขึ้้� น เกิิ ดป ฏิิ สัั ม พัั นธ์์ รููป แบบใหม่่ ภาคเรีียนที่่� 1 ปีีการศึึกษา 2563 โดยมีีจุดุ เน้้นของโครงการใน 4 ด้้าน
ระหว่่างผู้้�เรีียนกัับผู้้�สอน และแนวโน้้มการพััฒนาเทคโนโลยีี ได้้แก่่ ผู้เ้� รีียนสามารถเรีียนรู้้�ได้้จากทุุกที่่�ทุกุ เวลาตามความสะดวก
ดิิ จิิ ทัั ล และโครงสร้้ า งพื้้� น ฐานการสื่่� อ สารในปัั จ จุุ บัั น ทำำ� ให้้ มีี สามารถกำำ�หนดการเรีียนรู้้�ได้้ด้ว้ ยตนเองเน้้นความเข้้าใจเชื่่อ� มโยง
การพััฒนาและประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีีดิิจิิทััลในภาคการศึึกษา กัับชีีวิติ จริิง 90 หลัักสููตร
• Project 14 Plus จัั ดทำ�ำ และเผยแพร่่หลัั ก สููตร
ขึ้้�นอีีกมากในอนาคต สสวท. จึึงพััฒนาแพลตฟอร์์มดิิจิิทััลให้้
เป็็ น โครงสร้้ า งและบริิ ก ารพื้้� น ฐานที่่� ส ามารถใช้้ ง านร่่วมกัั น วิิชาคณิิตศาสตร์์ วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี ผ่่านแอปพลิิเคชััน
กัั บ ทรัั พ ยากรเดิิ ม ที่่� มีี อ ยู่่� รองรัั บ การพัั ฒ นาแอปพลิิ เ คชัั น https://classroom.proj14.ipst.ac.th เพื่่อ� ศึึกษาและวิิจัยั รููปแบบ
ทางการศึึกษา เน้้นประสิิทธิิภาพในการบริิหารจััดการเนื้้�อหา การเรีียนรู้้�ด้้วยตนเองผ่่านระบบออนไลน์์ เพื่่อ� นำำ�ข้อ้ มููลมาพััฒนา
การเก็็บและวิิเคราะห์์ข้้อมููลการใช้้งาน และการใช้้เทคโนโลยีี ระบบ Learning Management System (LMS) ของ สสวท.
ี วามสามารถรองรัับผู้ใ้� ช้้งาน (นัักเรีียน) ได้้ถึึง 25,000 คน
ปััญญาประดิิษฐ์์ รวมทั้้�งพััฒนาแอปพลิิเคชัันทางการศึึกษา ให้้มีขีี ดค
ที่่�เป็็นกุุญแจสำำ�คััญในการดำำ�เนิินงานของ สสวท. โดยใช้้ระบบ มีีผู้ส้� มััครใช้้งาน 22,000 คน คิิดเป็็น 88% ของขีีดความสามารถ
จััดการเรีียนรู้้�แบบออนไลน์์ ซึ่่�งเป็็นระบบที่่�สามารถใช้้สื่่�อดิิจิิทััล ของระบบ โดยครููเป็็นผู้้�ช่่วยดููแลการใช้้งานของนัักเรีียน สสวท.
ทดแทนหนัังสืือเรีียนแบบสิ่่�งพิิมพ์์เดิิม และมีีขีีดความสามารถ ติิดตามการเรีียนรู้้�ของผู้้�เรีียนได้้ เข้้าถึึงการเรีียนรู้้�ของผู้้�เรีียน
สููงกว่่าหนัังสืือเรีียน เพราะมีีภาพเคลื่่อ� นไหว แบบจำ��ลองสามมิิติิ ในแต่่ละเรื่่�องหรืือบท และแขวนเอกสาร ใบกิิจกรรม ใบงาน
และแบบจำ��ลองที่่�มีปี ฏิิสัมั พัันธ์กั์ บั ผู้เ้� รีียน (Interacttive Model) แบบทดสอบ ให้้ผู้เ้� รีียนสามารถทำำ�กิจิ กรรมหรืือข้้อสอบบนระบบได้้
• Project 14 ออกอากาศทาง DLTV สืืบเนื่่� อ งจาก
สามารถรวบรวมเนื้้�อหาและข้้อมููลเพื่่�อช่่วยสนัับสนุุนการสอน
ของครูู และแบบฝึึกหััด/แบบทดสอบเพื่่อ� ติิดตามความก้้าวหน้้า สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019
ในการเรีียนรู้้�ไว้้ในระบบเดีียวกัันในรููปแบบที่่�สามารถค้้นหา (COVID-19) ซึ่่�งกระทรวงศึึกษาธิิการมีีนโยบายให้้โรงเรีียน
และเลืือกใช้้ ง านได้้ ง่่ าย เหมาะสมกัั บ แต่่ละโรงเรีี ย น อีี ก ทั้้� ง จััดการเรีียนรู้้�ผ่่านทางโทรทััศน์์ เพื่่อ� รองรัับสถานการณ์์ดังั กล่่าว
สามารถเก็็บข้้อมููลการใช้้งานและนำำ�มาปรัับแผนการเรีียนรู้้�ให้้ สสวท. จึึงร่่วมมืือกัับมููลนิิธิิการศึึกษาทางไกลผ่่านดาวเทีียม
ในพระบรมราชููปถัั ม ภ์์ ใ นการส่่งเทปวิิ ช าวิิ ท ยาศาสตร์์ แ ละ
เหมาะสมกัับผู้้�เรีียน
การวิิจัยั และพััฒนาระบบแพลตฟอร์์มดิิจิทัิ ลั เพื่่อ� การเรีียนรู้้� คณิิตศาสตร์์ชั้้�น ป. 3 ป. 6 และ ม. 3 ของ Project 14 ที่่�ปรัับให้้
(Learning Management System) เพื่่�อศึึกษาวิิจััยแนวทาง เหมาะสมกัับการเรีียนรู้้�แบบออกอากาศทางโทรทััศน์์ เพื่่�อออก
การพัั ฒ นาระบบจัั ด การเรีี ย นรู้้�แบบออนไลน์์ สื่่� อ สนัั บ สนุุ น อากาศทางช่่อง DLTV ในภาคเรีียนที่่� 1 และ 2 ของปีีการศึึกษา 2563
การเรีียนการสอน ที่่�เน้้นความเข้้าใจ เชื่่อ� มโยงชีีวิติ จริิง สะดวกใน กว่่า 1,000 คลิิป
การเข้้าถึึงและใช้้งาน สอดคล้้องกัับตััวชี้้วั� ดั กลุ่่ม� สาระคณิิตศาสตร์์
วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี ตามหลัักสููตรแกนกลางการศึึกษา
การขัับเคลื่่�อนกระบวนการเรีียนการสอนวิิทยาศาสตร์์
คณิิตศาสตร์์และเทคโนโลยีีให้้เน้้นความเข้้าใจ ลงมืือปฏิิบัติั กิ าร
และสามารถนำำ�ไปใช้้จริิงทั้้�งในและนอกระบบ ตามแนวทาง
สสวท.
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การพััฒนาและขยายบริิการของศููนย์์เรีียนรู้้�ดิิจิิทััล
ระดัับชาติิ ด้้านวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี
(IPST Learning Space)

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

YouTube
IPST Proj14

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

• พััฒนาศููนย์์เรีียนรู้้�ดิิจิิทััลระดัับชาติิ ด้้านวิิทยาศาสตร์์
คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี (IPST Learning Space) เพื่่อ� ให้้เป็็น
แหล่่งเรีียนรู้้�ออนไลน์์ด้า้ นวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี
ที่่�สามารถเข้้าถึึง สื่่อ� และองค์์ความรู้้�ของ สสวท. ได้้อย่่างสะดวก
ทุุกที่่� ทุุกเวลา ประกอบด้้วย 3 ระบบ คืือ ระบบอบรมครูู ระบบ
การสอบออนไลน์์ และระบบคลัังความรู้้� สามารถเข้้าถึึงผ่่านเว็็บไซต์์
https://learningspace.ipst.ac.th
ระบบอบรมครููสามารถรองรัับกิิจกรรมการอบรมครูู
ซึ่่� ง ได้้ รัั บ การปรัั บ รููปแบบเป็็ น แบบออนไลน์์ เพื่่� อ หลีี ก เลี่่� ย ง
ผลกระทบจากสถานการณ์์ ก ารแพร่่ระบาดของโรคติิ ด เชื้้� อ
ไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีีหลัักสููตรที่่�จัดั อบรมออนไลน์์
ในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำ��นวน 10 หลัักสููตร มีีผู้้�เข้้าร่่วม
การอบรม 203,236 คน ระบบการสอบออนไลน์์มีีการปรัับปรุุง
ฟัังก์์ชันั การใช้้งานให้้มีคี วามทัันสมััย ใช้้งานง่่าย มีีความปลอดภััย
และตอบสนองต่่อพฤติิกรรมการใช้้งานในปััจจุุบัันให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น
และมีีการนำำ�เข้้าสื่่�อใหม่่กว่่า 789 รายการเข้้าระบบคลัังความรู้้�
รวมทั้้�งคู่่มืื� อครูู ซึ่ง่� สสวท. ได้้จัดทำ
ั �ำ และเผยแพร่่แล้้วครบทุุกระดัับชั้้น�
ทุุกวิิชา สามารถเข้้าถึึงได้้ผ่่านเว็็บไซต์์ https://www.scimath.
org/teacherguide

	สสวท. บริิหารจััดการโครงสร้้างพื้้�นฐานและติิดตามปริิมาณการใช้้งาน ตลอดจนความมั่่�นคงปลอดภััยในการทำำ�งาน
ของระบบ ดููแลบำำ�รุุงรัักษาระบบ และบริิหารจััดการศููนย์์บริิการเพื่่�อตรวจสอบการทำำ�งานของระบบ ภายใต้้กระบวนการ
Information Technology Infrastructure Library (ITIL) เพื่่�อให้้ระบบต่่าง ๆ รองรัับการใช้้งานได้้อย่่างเต็็มประสิิทธิิภาพ
และให้้บริิการตอบคำำ�ถามเกี่่ย� วกัับการใช้้งานระบบ เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าผู้ใ�้ ช้้งานระบบจะใช้้บริิการได้้อย่่างสะดวก และจััดอบรม ให้้คำำ�แนะนำำ�
แก่่นักั วิิชาการในการเผยแพร่่หลัักสููตร สื่่อ� และกระบวนการจััดการเรีียนรู้้ผ่� า่ นระบบต่่าง ๆ ของศููนย์์เรีียนรู้้ดิ� จิิ ทัิ ลั ฯ รวมถึึงดำำ�เนิินการ
ตามกลยุุทธ์์ดึงึ ดููด ครูู นัักเรีียน และบุุคคลทั่่�วไป ให้้เข้้าใช้้งานศููนย์์เรีียนรู้้ดิ� จิิ ทัิ ลั ฯ อย่่างต่่อเนื่่อ� ง ในรููปแบบต่่าง ๆ เช่่น บริิหารจััดการสื่่อ�
โดยวางแผนการนำำ�เข้้าและเผยแพร่่สื่่�อดิิจิิทััลอย่่างต่่อเนื่่�อง และประชาสััมพัันธ์์ผ่่านสื่่�อสัังคมออนไลน์์ ซึ่่�งปััจจุุบัันมีีผู้้�ติิดตาม
Facebook ของระบบคลัังความรู้้� 161,822 คน และของระบบการสอบออนไลน์์ 5,539 คน
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ยุุทธศาสตร์์ที่่� 4

คััดเลืือกผู้้�รัับทุุนโครงการส่่งเสริิมการผลิิตครููที่่�มีี
การเร่่งรััด พััฒนาและส่่งเสริิมผู้้�มีีความสามารถพิิเศษ ความสามารถพิิเศษทางวิิทยาศาสตร์์และคณิิตศาสตร์์ (สควค.)
ด้้านวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี เพื่่อ� เป็็นกำำ�ลังั ใน
โครงการ สควค. มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อส่่งเสริิมการผลิิต
การพััฒนาประเทศด้้วยวิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี และนวััตกรรม
ครููด้้ า นวิิ ท ยาศาสตร์์ และคณิิ ต ศาสตร์์ ใ นระดัั บ ปริิ ญ ญาโท
ตามนโยบายประเทศไทย 4.0
ทางการศึึกษา สาขาวิิชาเคมีี ชีีววิิทยา ฟิิสิกิ ส์์ คณิิตศาสตร์์ และ
การผลิิตและพััฒนาครูู เพื่่�อเป็็นผู้้�นำำ�การเปลี่่�ยนแปลง คอมพิิวเตอร์์ ที่่�สอนระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลาย โดยเฉพาะให้้กับั
ในการขัับเคลื่่�อนการศึึกษาอย่่างมีีคุุณภาพ
นัักเรีียนห้้องเรีียนพิิเศษวิิทยาศาสตร์์ นัักเรีียนของกลุ่่�มโรงเรีียน
มาตรฐานสากล และกลุ่่�มโรงเรีียนที่่�ใช้้ภาษาอัังกฤษเป็็นสื่่�อ
ในการสอน โดยคััดเลืือกผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษาทุุนการศึึกษาพิิเศษ
(Premium) เข้้ารัับทุุนการศึึกษาพิิเศษเฉพาะขั้้�นสููง (Super
2
Premium) ประจำ��ปีีการศึึกษา 2563 จำ��นวน 7 คน เพื่่อ� ศึึกษาต่่อ
เชีียงใหม่่
และฝึึกประสบการณ์์วิิชาชีีพในต่่างประเทศ ใน 4 มหาวิิทยาลััย
ได้้แก่่ (1) Curtin University (2) University of Wollongong
(3) University of Wisconsin และ (4) Queensland University
6
of Technology
4 5
ขอนแก่่น

มหาสารคาม
7 8

9
10 11

1

กรุุงเทพมหานคร

ชลบุุรีี

3

พััทลุุง

1.	คณะศึึกษาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยบููรพา
2.	คณะศึึกษาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
3.	คณะศึึกษาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยทัักษิิณ
4.	คณะครุุศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยราชภััฏมหาสารคาม
5.	คณะศึึกษาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหาสารคาม
6.	คณะศึึกษาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น

พััฒนาศัักยภาพผู้้�รัับทุุนโครงการ สควค.
	ร่่วมกัั บ ศููนย์์ ม หาวิิ ท ยาลัั ย 11 แห่่ง พัั ฒ นาโรงเรีี ย น
ฝึึกประสบการณ์์วิชิ าชีีพครููให้้เข้้มแข็็ง และส่่งเสริิมการจััดการฝึึก
ประสบการณ์์และจััดกิจิ กรรมปััจฉิิมนิิเทศผู้้�รับั ทุุนโครงการ สควค.
ผ่่านระบบออนไลน์์ เพื่่�อสร้้างเสริิมคุุณลัักษณะความเป็็นครููที่่�ดีี
พััฒนาเจตคติิความเป็็นครููก่่อนเข้้ารัับการบรรจุุเป็็นข้้าราชการ
และส่่งเสริิมความเข้้าใจเกี่่ย� วกัับระเบีียบ กฎเกณฑ์์ สิิทธิิประโยชน์์
สวััสดิิการ และแนวทางการปฏิิบััติิตนในการเข้้ารัับราชการครูู
ให้้กัับนิิสิิต นัักศึึกษาทุุน สควค. ประเภท Premium รุ่่�นที่่� 6
รวม 164 คน และพััฒนาศัักยภาพด้้านทัักษะและองคความรู้้�
ด้้านวิิชาการที่่�จำ��เป็็นนอกเหนืือจากหลัักสููตรของมหาวิิทยาลััย
สำำ�หรัับผู้้�รัับทุุนโครงการ สควค. ให้้กัับศููนย์์คณะวิิทยาศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยศรีีนครินิ ทรวิิโรฒ ในการอบรมการเขีียนบทความ
เพื่่�อการตีีพิิมพ์ระดัับนานาชาติิ 32 คน

7.	คณะศึึกษาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
8.	คณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยศรีีนคริินทรวิิโรฒ
9.	วิิทยาลััยนานาชาติิ มหาวิิทยาลััยราชภััฏสวนสุุนัันทา
10.	คณะศึึกษาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยรัังสิิต
11.	คณะครุุศาสตร์์อุุตสาหกรรมและเทคโนโลยีี
สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าเจ้้าคุุณทหารลาดกระบััง
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รวมทั้้ง� จััดปฐมนิิเทศให้้กับั ผู้้�รับั ทุุนโครงการ
สควค. ระยะที่่� 3 ประเภท Super Premium รุ่่นที่่
� �6
ประจำ��ปีี ก ารศึึกษา 2563 เพื่่� อ เตรีี ย มความ
พร้้อมให้้กับั ผู้้�รับั ทุุนก่่อนการเดิินทางไปศึึกษาต่่อ
ณ ต่่างประเทศ ตลอดจนการสร้้างความเข้้าใจถึึง
รายละเอีี ย ดเงื่่� อ นไขสัั ญ ญาและข้้ อ ผููกพัั น ใน
การรัับทุุน นอกจากนั้้นยั
� งั ได้้ร่่วมมืือกัับเครืือข่่ายครูู
สควค. 4 ภููมิิภาค พััฒนาเครืือข่่ายให้้มีคี วามเข้้มแข็็ง
ทางวิิชาการเพื่่�อเป็็นกำำ�ลัังสำำ�คััญในการพััฒนา
การศึึกษาต่่อไป

ทุุน
สควค.
ทุุน

ทุุนการศึึกษาในประเทศ
o ปริิญญาโท ประเภท Premium

164 ทุุน

171
สนัับสนุุนทุุนการศึึกษา สควค.
สนัับสนุุนทุนส่่
ุ งเสริิมการผลิิตครููที่่�มีคี วามสามารถพิิเศษ
ทางวิิทยาศาสตร์์และคณิิตศาสตร์์ (ทุุน สควค.) 171 คน เพื่่อ� ผลิิต
ครููวิิทยาศาสตร์์และคณิิตศาสตร์์ในสาขาวิิชาเคมีี ชีีววิิทยา ฟิิสิกิ ส์์
คณิิตศาสตร์์ และคอมพิิวเตอร์์ ประกอบด้้วย
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ทุุนการศึึกษาต่่างประเทศ
o ปริิญญาโท ประเภท Super Premium

7 ทุุน

การผลิิ ต และพัั ฒ นานัั ก วิิ จัั ย คุุ ณภ าพ เพื่่� อ ให้้ เ ป็็ น
พััฒนาศัักยภาพผู้้�รัับทุุน พสวท.
นัักวิิทยาศาสตร์์ นัักวิิจััย นัักนวััตกรรม และนัักเทคโนโลยีีชั้้�นนำำ�
	พัั ฒ นาและเสริิ ม สร้้ า งศัั ก ยภาพนัั ก เรีี ย นทุุ น พสวท.
ของประเทศ
ผ่่านกิิจกรรมต่่าง ๆ
• ปฐมนิิเทศและชี้้�แจงการทำำ�สััญญารัับทุุนสำำ�หรัับ
คััดเลืือกผู้้�รัับทุุนโครงการพััฒนาและส่่งเสริิมผู้้�มีี
นัักเรีียนทุุน พสวท. ระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลาย ปีีการศึึกษา
ความสามารถพิิเศษทางวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี (พสวท.)
2563
	ผลิิตนัักวิิทยาศาสตร์์ และนัักวิิจัยั ที่่�มีคี วามสามารถพิิเศษ
• พััฒนาศัักยภาพภาษาอัังกฤษนัักเรีียนทุุน พสวท.
ทางวิิ ท ยาศาสตร์์ แ ละเทคโนโลยีี เพื่่� อ ปฏิิ บััติิง านวิิ จััย ทาง ชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 4
วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี โดยคััดเลืือกนัักเรีียน นิิสิิต นัักศึึกษา
• อบรมวิิชาเทคนิิคปฏิิบัติั กิ ารพื้้�นฐานทางวิิทยาศาสตร์์ 1
ที่่�มีคี วามสามารถพิิเศษทางวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีเข้้ารัับทุุน และ 2 และคณิิตศาสตร์์ ตามแนวทางโปรแกรมเสริิม พสวท.
โครงการพัั ฒ นาและส่่งเสริิ ม ผู้้�มีี ค วามสามารถพิิ เ ศษทาง ชั้้นมั
� ธั ยมศึึกษาปีีที่่� 4 ผ่่านระบบออนไลน์์ เพื่่อ� พััฒนาและส่่งเสริิม
วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี (พสวท.) ประจำ��ปีีการศึึกษา 2563 ทัักษะปฏิิบััติิการพื้้�นฐานทางวิิทยาศาสตร์์
• จััดอบรมวิิชาระเบีียบวิิธีวิี จัิ ยั เบื้้�องต้้น สำำ�หรัับนัักเรีียนทุุน
จำ��นวน 185 คน ประกอบด้้วย ทุุนการศึึกษาในประเทศ 140 คน
(มััธยมศึึกษาตอนปลาย 38 คน ปริิญญาตรีี 102 คน) และคััดเลืือก พสวท. ปีีการศึึกษา 2562 เพื่่�อให้้นัักเรีียนได้้มีีโอกาสพััฒนา
นิิสิติ นัักศึึกษาทุุน พสวท. เข้้ารัับทุุนการศึึกษาต่่างประเทศ 45 คน ตััวอย่่างเค้้าโครงโครงงานจากการศึึกษาพื้้�นที่่�ชุุมชน วิิพากษ์์
(ปริิญญาตรีี-โท-เอก 10 คน ปริิญญาโท-เอก 15 คน และปริิญญาเอก เค้้าโครงโครงงาน และสามารถนำำ�ความรู้้�ที่่ไ� ด้้ไปใช้้ในการพััฒนา
เค้้าโครงโครงงานตามความสามารถ ความถนััด และความสนใจ
20 คน)
ของตนเอง
• ประชุุมวิิชาการวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี
ระดัับมััธยมศึึกษา ครั้้�งที่่� 34 เพื่่�อฝึึกทัักษะการนำำ�เสนอผลงาน
ด้้านวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี เพิ่่�มพููนความรู้้�
และประสบการณ์์ตรงจากการฟัังบรรยายและเสวนาแลกเปลี่่�ยน
ความรู้้�กัับผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ
• จััดค่่ายวิิทยาศาสตร์์ภาคฤดููร้้อน สำำ�หรัับนิิสิติ นัักศึึกษา
ทุุน พสวท. ชั้้�นปีีที่่� 1 และ 2 ครั้้�งที่่� 34 เพื่่�อได้้มีีโอกาสเพิ่่�มพููน
มััธยมศึึกษาตอนปลาย
ปริิญญาตรีี
ประสบการณ์์เกี่่ย� วกัับกระบวนการทางวิิทยาศาสตร์์ การทำำ�งาน
	ทุุนการศึึกษาในประเทศ ร่่วมกัันเป็็นหมู่่ค� ณะ ได้้ร่่วมฟัังความคิิดเห็็นและประสบการณ์์ของ
นัักวิิทยาศาสตร์์สาขาต่่าง ๆ
• ประชุุมวิิชาการวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี นัักเรีียนทุุน
พสวท. ประจำ��ปีี 2563 ในรููปแบบออนไลน์์ เพื่่�อเปิิดโอกาสให้้
นัักเรีียนทุุนระดัับปริิญญาตรีี ชั้้�นปีีที่่� 4 นำำ�เสนอผลงานวิิจััย

38 คน 102 คน
ทุุน
พสวท.

140 ทุุน

185 ทุุน

	ทุุนการศึึกษาต่่างประเทศ

45 ทุุน

10 คน 15 คน 20 คน

ปริิญญาตรีี-โท-เอก

ปริิญญาโท-เอก

ปริิญญาเอก
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ยกระดัับมาตรฐานการพััฒนาและขยายฐานนัักเรีียน
ที่่�มีีความสามารถพิิเศษ ตามแนวทาง สสวท.
	ร่่วมกัับสำำ�นัักงานคณะกรรมการการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน
(สพฐ.) เปิิดห้้องเรีียน พสวท. (สู่่�ความเป็็นเลิิศ) เพื่่�อยกระดัับ
มาตรฐานการพัั ฒ นานัั ก เรีี ย นที่่� มีี ค วามสามารถพิิ เ ศษ
ตามแนวทาง สสวท. ให้้ขยายฐานมากขึ้้�น สำำ�หรัับเป็็นต้้นแบบ
การวิิจัยั และพััฒนาองค์์ความรู้้�นัักเรีียนที่่�มีคี วามสามารถพิิเศษ
และยกระดัับมาตรฐานศููนย์์โรงเรีียน พสวท. 10 ศููนย์์ ให้้เป็็น
แม่่ข่่ายการพััฒนาและส่่งเสริิมนัักเรีียนที่่�มีีความสามารถพิิเศษ
ในภููมิิภาค โดยคััดเลืือกนัักเรีียนเข้้าโครงการห้้องเรีียน พสวท.
(สู่่ค� วามเป็็นเลิิศ) ประจำ��ปีีการศึึกษา 2563 จำ��นวน 240 คน และ
จััดการเรีียนการสอนโดยใช้้หลัักสููตรโปรแกรมเสริิมตามแนวทาง
พสวท. ซึ่�ง่ นัักเรีียนทุุกคนจะได้้รัับการบ่่มเพาะด้้านวิิทยาศาสตร์์
คณิิตศาสตร์์และเทคโนโลยีี และกิิจกรรมเสริิมหลัักสููตรวิิชาการ
ให้้นักั เรีียนในโครงการฯ 453 คน ประกอบด้้วย นัักเรีียนชั้้�นมัธั ยม
ศึึกษาปีีที่่� 4 จำ��นวน 240 คน ชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 5 จำ��นวน
213 คน รวมทั้้�งสนัับสนุุนนักั เรีียนในโครงการเข้้าร่่วมกิิจกรรมและ
การแข่่งขััน และได้้รัับรางวััลรวม 23 รางวััล

5

เชีียงใหม่่
6
7

พิิษณุุโลก

ขอนแก่่น
8
2

3

1

นนทบุุรีี

กรุุงเทพมหานคร
4

นครราชสีีมา

นครปฐม

10

นครศรีีธรรมราช

9

สงขลา

1. โรงเรีียนบดิินทรเดชา (สิิงห์์ สิิงหเสนีี)
2. โรงเรีียนสามเสนวิิทยาลััย
3. โรงเรีียนศรีีบุุณยานนท์์
4. โรงเรีียนพระปฐมวิิทยาลััย
5. โรงเรีียนยุุพราชวิิทยาลััย
6. โรงเรีียนพิิษณุุโลกพิิทยาคม
7. โรงเรีียนแก่่นนครวิิทยาลััย
8. โรงเรีียนสุุรนารีีวิิทยา
9. โรงเรีียนหาดใหญ่่วิิทยาลััย
10. โรงเรีียนเบญจมราชููทิิศ นครศรีีธรรมราช
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การเข้้าร่่วมกิิจกรรม
/อบรมในประเทศ
รางวััล

10

รางวััลการแข่่งขััน
/การประกวด
/การตอบคำำ�ถาม
รางวััล

6

จำ��นวนรางวััล
นัักเรีียนในโครงการห้้องเรีียน
(สู่่�ความเป็็นเลิิศ)

พสวท.

รวม
การเข้้าร่่วมกิิจกรรม
/อบรมต่่างประเทศ
รางวััล

3

รางวััลการเข้้าร่่วม
กิิจกรรม/การอบรม
รางวััล

3

อบรมครููผู้ส้� อนนัักเรีียนในโครงการห้้องเรีียน พสวท.
(สู่่�ความเป็็นเลิิศ)
อบรมครููผู้้�สอนนัักเรีียนในโครงการห้้องเรีียน พสวท.
(สู่่ค� วามเป็็นเลิิศ) 10 แห่่ง รวม 200 คน เรื่่อ� ง การสร้้างความเข้้าใจ
ในการพััฒนาแผนการจััดการเรีียนรู้้�ตามแนวทางฐานสมรรถนะ
เพื่่�อพััฒนานัักเรีียนที่่�มีีความสามารถพิิเศษทางวิิทยาศาสตร์์
และเทคโนโลยีี โดยอบรมในรููปแบบออนไลน์์

23 รางวััล

รางวััลการนำำ�เสนอ
/การประกวดโครงงาน
รางวััล

1

สนัับสนุุนทุุนการศึึกษา พสวท.
สนัับสนุุนทุุนพััฒนาและส่่งเสริิมผู้้�มีีความสามารถพิิเศษ
ทางวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี (ทุุน พสวท.) 1,647 คน เพื่่อ� ผลิิต
ผู้้�มีีความสามารถพิิเศษทางวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี สำำ�หรัับ
ศึึกษา วิิจัยั ประดิิษฐ์์ คิิดค้น้ และเผยแพร่่ผลงานทางวิิทยาศาสตร์์
และเทคโนโลยีีที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อการพััฒนาประเทศ
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การคัั ด เลืือกและจัั ดส่่ ง ผู้้� แ ทนประเทศไทยไปแข่่ ง ขัั น
คณิิตศาสตร์์ วิิทยาศาสตร์์โอลิิมปิิกระหว่่างประเทศ
คััดเลืือกผู้้�แทนประเทศไทยไปแข่่งขัันคณิิตศาสตร์์
วิิทยาศาสตร์์โอลิิมปิิกระหว่่างประเทศ
	ร่่วมกัั บ มููลนิิ ธิิ ส่่ งเสริิ ม โอลิิ ม ปิิ ก วิิ ช าการและพัั ฒ นา
มาตรฐานวิิทยาศาสตร์์ ในพระอุุปถััมภ์์สมเด็็จพระเจ้้าพี่่�นางเธอ
เจ้้าฟ้้ากััลยาณิิวัฒ
ั นา กรมหลวงนราธิิวาสราชนคริินทร์์ (สอวน.)
คัั ด เลืือกนัั ก เรีี ย นเพื่่� อ เป็็ น ผู้้� แ ทนประเทศไทยไปแข่่งขัั น
คณิิตศาสตร์์ วิิทยาศาสตร์์โอลิิมปิิกระหว่่างประเทศ โดยจััดอบรม
ให้้ความรู้้�ให้้กับั นัักเรีียนที่่�ได้้รับั คััดเลืือกวิิชา ฟิิสิกิ ส์์ เคมีี ชีีววิิทยา
คณิิตศาสตร์์ และคอมพิิวเตอร์์ 318 คน และคััดเลืือกผู้้�แทน
ประเทศไทย 26 คน ประกอบด้้วย วิิชาคณิิตศาสตร์์ 6 คน
คอมพิิวเตอร์์ 4 คน เคมีี 4 คน ชีีววิิทยา 4 คน และฟิิสิิกส์์ 8 คน
เข้้าร่่วมแข่่งขัันคณิิตศาสตร์์ วิิทยาศาสตร์์โอลิิมปิิกระหว่่าง
ประเทศประจำ��ปีี พ.ศ. 2563

ผลการแข่่งขัันคณิิตศาสตร์์
วิิทยาศาสตร์์โอลิิมปิิกระหว่่างประเทศ
วิิชาคณิิตศาสตร์์ ผู้้�แทน 6 คน
เข้้าร่่วมการแข่่งขัันคณิิตศาสตร์์โอลิิมปิิก
ระหว่่างประเทศ

วิิชาคอมพิิวเตอร์์ ผู้้�แทน 4 คน
เข้้าร่่วมแข่่งขัันคอมพิิวเตอร์์โอลิิมปิิก
ระหว่่างประเทศ

วิิชาเคมีี ผู้้�แทน 4 คน
เข้้าร่่วมแข่่งขัันเคมีีโอลิิมปิิก
ระหว่่างประเทศ

เข้้าร่่วมการแข่่งขัันคณิติ ศาสตร์์ วิิทยาศาสตร์์โอลิิมปิิก
ระหว่่างประเทศ

วิิชาชีีววิิทยา ผู้้�แทน 4 คน

	จััดส่่งผู้้�แทนประเทศไทยเข้้าร่่วมการแข่่งขัันคณิิตศาสตร์์
วิิทยาศาสตร์์โอลิิมปิิกระหว่่างประเทศ ประจำ��ปีี พ.ศ. 2563
จำ��นวน 23 คน เข้้าร่่วมแข่่งขััน ซึ่ง่� จากสถานกาณ์์การแพร่่ระบาด
ของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำำ�ให้้ประเทศ
เจ้้าภาพที่่�จััดการแข่่งขัันคณิิตศาสตร์์ วิิทยาศาสตร์์โอลิิมปิิก
ระหว่่างประเทศ ได้้ปรับั รููปแบบการแข่่งขัันเป็็นผ่่านระบออนไลน์์

วิิชาฟิิสิิกส์์ ผู้้�แทน 5 คน

เข้้าร่่วมแข่่งขัันไอบีีโอชาเลนจ์์ 2020

เข้้าร่่วมแข่่งขัันฟิิสิิกส์์โอลิิมปิิก
ระดัับทวีีปยุุโรป

หมายเหตุุ:
วิิชาชีีววิิทยาคััดเลืือกผู้้�แทนประเทศไทย 4 คน
วิิชาฟิิสิิกส์์คััดเลืือกผู้้�แทนประเทศไทย 5 คน
เพื่่�อเข้้าร่่วมการแข่งขัันฟิิสิกิ ส์์โอลิิมปิิกระดัับทวีีปยุุโรป ครั้้ง� ที่่� 4 เพื่่�อเข�าร่่วมการแข่งขัันไอบีีโอชาเลนจ์ 2020 (IBO Challenge
ประจำ��ปี พ.ศ. 2563 และการแข่งขัันฟิิสิิกส์์โอลิิมปิิกระหว่่าง 2020) ซึ่่ง� จััดขึ้้น� เพื่่�อทดแทนการแข่่งชีีววิทิ ยาวิิทยาโอลิิมปิิก
ประเทศและระดัับทวีีปเอเชีียยกเลิิกการแข่งขัันในปี พ.ศ. 2563 ระหว่่างประเทศ (International Biology Olympiad)
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ทอง

เงิิน	

ทองแดง

รวม

2

3

1

6

-

-

4

เหรีียญทอง

3 รางวััล

เหรีียญเงิิน

8 รางวััล

4
เหรีียญทองแดง

-

4

-

4

1

-

3

4

-

1

4

5

สนัับสนุุนทุนุ การศึึกษาโอลิิมปิิกวิิชาการ
สนัับสนุุนทุุนโอลิิมปิิกวิิชาการสมเด็็จพระเจ้้าพี่่�นางเธอ
เจ้้าฟ้้ากััลยาณิิวัฒ
ั นา กรมหลวงนราธิิวาสราชนคริินทร์์ (ทุุนโอลิิมปิิก
วิิชาการ) 197 คน
งาน 3 ทศวรรษ น้ำำ��พระทััยสมเด็็จเจ้้าฟ้้าสู่่�โอลิิมปิิก
วิิชาการ
	ร่่วมกัับมููลนิิธิส่่ิ งเสริิมโอลิิมปิิกวิิชาการและพััฒนามาตรฐาน
วิิทยาศาสตร์์ศึึกษา ในพระอุุปถััมภ์์สมเด็็จพระเจ้้าพี่่�นางเธอ
เจ้้าฟ้้ากััลยาณิิวัฒ
ั นา กรมหลวงนราธิิวาสราชนคริินทร์์ (สอวน.)
และสำำ�นักั งานคณะกรรมการการศึึกษาขั้้นพื้้
� น� ฐาน (สพฐ.) จััดงาน

รวม

12 รางวััล

23 รางวััล

3 ทศวรรษ น้ำำ��พระทััยสมเด็็จเจ้้าฟ้้าสู่่โ� อลิิมปิิกวิิชาการ โดยได้้รับั
พระมหากรุุณาธิิคุณ
ุ จากสมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จ
พระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี เสด็็จพระราชดำำ�เนิิน
ทรงเปิิดงาน ณ ศููนย์์นิิทรรศการและการประชุุมไบเทค บางนา
กรุุงเทพมหานคร มีีการคััดเลืือกผู้้�ทำำ�คุณ
ุ ประโยชน์์ให้้แก่่โครงการ
มาตั้้�งแต่่ต้้น 50 คน เข้้ารัับพระราชทานเข็็มที่่�ระลึึกจากสมเด็็จ
พระกนิิ ษ ฐาธิิ ร าชเจ้้ า กรมสมเด็็ จ พระเทพรัั ต นราชสุุ ด าฯ
สยามบรมราชกุุมารีี มีีการแสดงผลงานที่่�เป็็นประโยชน์์ของ
นัักเรีียนหรืือผู้้�แทนฯ ได้้รัับการยกย่่องและเชิิดชููต่่อสาธารณชน
โดยมีีบุุคลากรทางการศึึกษา นัักเรีียน และผู้้�สนใจเข้้าร่่วมงาน
2,815 คน
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การพััฒนาอััจฉริิยภาพทางวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี
คััดเลืือกนัักเรีียนที่่�มีีความสามารถทางวิิทยาศาสตร์์และคณิิตศาสตร์์
สรรหาและส่่งเสริิมนัักเรีียนที่่�มีคี วามสามารถพิิเศษทางวิิทยาศาสตร์์และคณิิตศาสตร์์ เพื่่อ� เป็็นการสร้้างบรรยากาศและกระตุ้้�น
ให้้ นัั ก เรีี ย นในระดัั บ ประถมศึึกษาทุุ ก สัั ง กัั ดทั่่� ว ประเทศ สนใจการเรีี ย นวิิ ท ยาศาสตร์์ แ ละคณิิ ต ศาสตร์์ ม ากขึ้้� น โดยจัั ด สอบ
คััดเลืือกนัักเรีียนที่่�มีคี วามสามารถทางวิิทยาศาสตร์์และคณิิตศาสตร์์ ระดัับประถมศึึกษาปีีที่่� 3 และ 6 เข้้าโครงการพััฒนาอััจฉริิยภาพ
ทางวิิทยาศาสตร์์และคณิิตศาสตร์์ ประจำ��ปีีการศึึกษา 2562 รอบที่่� 1 และได้้รับั เกีียรติิบัตั รจาก สสวท. 4,762 คน จากนัักเรีียนทั่่�วประเทศ
ที่่�สมััครสอบ 185,470 คน และสอบคััดเลืือกนัักเรีียนเข้้าโครงการฯ รอบที่่� 2 จากจำ��นวนนัักเรีียนที่่�ได้้รัับการคััดเลืือกรอบที่่� 1 และ
ได้้รัับเหรีียญรางวััลจาก สสวท. 416 คน

นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
วิิชา/ระดัับชั้้�น

นักเรียนที่สมัครสอบ
(คน)

วิิทยาศาสตร์์ ชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 3

20,363

1,277

102

วิิทยาศาสตร์์ ชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 6

73,156

1,492

105

คณิิตศาสตร์์ ชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 3

21,892

932

105

คณิิตศาสตร์์ ชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 6

70,059

1,111
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รวม

185,470

4,762

416

นักเรียนทีไ่ ด้รบั คัดเลือก นักเรียนทีไ่ ด้รบั คัดเลือก
รอบที่ 1 (คน)
รอบที่ 2 (คน)

ส่่งเสริิมและพััฒนาอััจฉริิยภาพทางวิิทยาศาสตร์์และคณิิตศาสตร์์
	จััดส่่งสื่่อ� เสริิมความรู้้�วิทิ ยาศาสตร์์และคณิิตศาสตร์์ให้้กับั นัักเรีียนที่่�ได้้รับั คััดเลืือกเข้้าโครงการฯ รอบที่่� 1 เพื่่อ� พััฒนาศัักยภาพ
และสร้้างแรงบัันดาลใจให้้กับั นัักเรีียน และจััดกิจิ กรรมส�งเสริิมและพััฒนาอััจฉริิยภาพทางวิิทยาศาสตร์์แ์ ละคณิิตศาสตร์์ให้แกนัักเรีียน
ที่่�ได้้รัับคััดเลืือกเข้้าโครงการฯ รอบที่่� 2 โดยจััดส่่งสื่่�อเสริิมทัักษะวิิทยาศาสตร์์์และคณิิตศาสตร์์ พร้อมจััดทำำ�คู่่�มืือประกอบ
การเรีียนรููสื่่อ� และร่่วมกัับสำำ�นักั งานพััฒนาวิิทยาศาสตร์์แ์ ละเทคโนโลยีีแห�งชาติิ (สวทช.) จััดกิจิ กรรมส่่งเสริิมทัักษะวิิทยาศาสตร์์และ
คณิิตศาสตร์์ผานระบบออนไลน์์ โดยเน้้นเป็็นกิิจกรรมที่่�นัักเรีียนได้้ลงมืือปฏิิบััติิด้้วยตนเองโดยใช้หลัักการทางวิิทยาศาสตร์์์และ
คณิิตศาสตร์์ประกอบการทำำ�กิิจกรรม
	นอกจากนั้้�นได้้ร่่วมกัับศููนย์์พััฒนาอััจฉริิยภาพทางวิิทยาศาสตร์์และคณิิตศาสตร์์ 29 ศููนย์์ จััดกิิจกรรมส่่งเสริิมทัักษะ
กระบวนการทางวิิทยาศาสตร์์และคณิิตศาสตร์์ 3 กิิจกรรม ประกอบด้้วย คืือ ของเล่่นแม่่เหล็็ก ความจริิงมีีเพีียงหนึ่่ง� เดีียว และกลมกลม
กัับคณิิตศาสตร์์ผ่่านระบบออนไลน์์ ให้้กัับนัักเรีียนที่่�ได้้รัับคััดเลืือกเข้้าโครงการฯ 4,040 คน
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ยุุทธศาสตร์์ที่่� 5
การส่่งเสริิมภาพลัักษณ์์องค์์กรและประสานความร่่วมมืือ
กัับหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพิ่่�มการยอมรัับ สสวท. ในฐานะผู้้�นำำ�
การเปลี่่ย� นแปลงการเรีียนรู้้�ด้้านวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และ
เทคโนโลยีีของเยาวชนให้้ทัันสมััย
การพััฒนาศัักยภาพบุุคลากรให้้มีคว
ี ามรู้้� ความสามารถ
และสมรรถนะตามกลุ่่�มงานอย่่างเป็็นระบบ
พััฒนาสมรรถนะบุุคลากร สสวท.
	จััดกิิจกรรมพััฒนาศัักยภาพของบุุคลากร สสวท. เพื่่�อ
ยกระดัับสมรรถนะพื้้�นฐาน สมรรถนะหลัักและสมรรถนะกลุ่่�มงาน
ผ่่านหลัักสููตร และกิิจกรรมต่่าง ๆ เช่่น หลัักสููตร Microsoft
Office 2016, Growth Mindset for Performance Working
(การสร้้างแนวคิิดเชิิงเติิบโตเพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการทำำ�งาน)
Creative to Innovation Development for Performance
Working (การพัั ฒ นาความคิิ ด สร้้ า งสรรค์์ แ ละนวัั ต กรรม
เพิ่่�มประสิิทธิิภาพการทำำ�งาน) การส่่งพนัักงานเข้้าอบรมกัับ
หน่่วยงานภายนอก หรืือประชุุม สััมมนา ดููงาน ปฏิิบัติั งิ าน ซึ่่ง� มีี
ผู้ไ้� ด้้รับั การพััฒนา 1,453 ราย

เสริิมสร้้างความผููกพััน
	จััดกิิจกรรมที่่�ช่่วยเสริิมสร้้างความผููกพัันผ่่านรููปแบบ
การจััดที่่ห� ลากหลาย ครอบคลุุมบุุคลากรแต่่ละกลุ่่ม� แต่่ละช่่วงวััย
13 ครั้้�ง โดยมีีผู้เ้� ข้้าร่่วมกิิจกรรม 401 ราย

• กิิจกรรม We Care Your Voice “เพราะเสีียงของคุุณ
มีีความหมายสำำ�หรัับเรา”: บุุคลากร สสวท. สามารถแสดง
ความคิิดเห็็น ข้้อเสนอแนะ หรืือบอกต่่อในเรื่่�องที่่�เป็็นประโยชน์์
ความคิิดสร้้างสรรค์์ นวััตกรรมหรืือเรื่่�องอื่่�น ๆ

• กิิจกรรมตลาดนััดความสุุข: บุุคลากร สสวท. มีีโอกาส
พบปะ พููดคุุยแลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็นซึ่ง่� กัันและกัันในบรรยากาศ
ที่่�เป็็นกัันเอง ร่่วมเลืือกซื้้�อสิินค้้าและผลิิตภััณฑ์์ตามบููธต่่าง ๆ

• กิิจกรรม “WE LOVE IPST” ปีี 2 ส่่งเรื่่อ� งเล่่า (Storytelling)
เราอยากเล่่าเรื่่�อง รัักและผููกพััน สสวท.: บุุคลากร สสวท.
เขีียนบรรยายแบ่่งปัันความรู้้�สึึกดีีๆ เรื่่�องราวความรัักและความ
ผููกพัันต่่อองค์์กร เป็็นการสร้้างแรงบัันดาลใจ เห็็นคุณ
ุ ค่่า กระตุ้้�น
ให้้บุุคลากรเกิิดความรััก ความผููกพัันกัับองค์์กร

• กิิจกรรมน้้องเต็็มใจแจก Point: บุุคลากร สสวท.
ร่่วมกิิจกรรมโดยสแกน QR Code สะสมคะแนนกัับน้้องเต็็มใจ
และส่่งรููปภาพกิิจกรรม งานอดิิเรก หรืือสััตว์์เลี้้ย� งแสนรััก ในช่่วงที่่�
ท่่านปฏิิบััติิงานที่่�บ้้าน Work from Home เพื่่�อร่่วมแบ่่งปััน
ความสุุขและรอยยิ้้�ม

• กิิจกรรมน้้องเต็็มใจชวนตอบ: บุุคลากร สสวท. ร่่วมสนุุก
ตอบคำำ�ถามกัับหััวข้้อ “การทำำ�งาน Work from Home ช่่วง
COVID-19 และรููปแบบการทำำ�งาน”
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	ทุุนการศึึกษาในประเทศ

การสนัับสนุุนทุนุ การศึึกษา

การสนัับสนุุน
ทุุนการศึึกษา

12 ทุุน

4 คน

ปริิญญาโท

4 คน

ปริิญญาเอก

	ทุุนการศึึกษาต่่างประเทศ

4 คน

ปริิญญาเอก

การพััฒนาการบริิหารจััดการ สสวท. ทุุกมิิติใิ ห้้มีมี าตรฐาน
ประเมิินองค์์กร
สถาบัันเพิ่่�มผลผลิิตแห่่งชาติิ ประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน
ตามพัันธกิิจของ สสวท. ภายใต้กรอบ 4 มิิติิ ประกอบด้้วย
(1) ประสิิทธิิผลของแผนปฏิิบัติั งิ าน (2) การตอบสนองต่่อประชาชน
(3) ประสิิทธิิภาพในการปฏิิบัติั งิ าน และ (4) การกำำ�กับั ดููแลกิิจการ
และพััฒนาองคกร ซึ่่�งผลการประเมิินในภาพรวมของ สสวท.
ทั้้�ง 4 มิิติิ อยู่่�ที่่�ระดัับคะแนน 4.70

มิิติิที่่� 4

5.00

มิิติิที่่� 3

5.00
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ภาพรวม

4.70

มิิติิที่่� 1

5.00

มิิติิที่่� 2

4.00

หมวดที่่�

1

พััฒนาการบริิหารจััดการเพื่่�อให้้ สสวท. เป็็นองค์์การ
แห่่งคุุณภาพ (PMQA)
	นำำ�เกณฑ์์คุุณภาพการบริิหารจััดการภาครััฐ (Public
Sector Management Quality Award: PMQA) ของสำำ�นัักงาน
คณะกรรมการพััฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เพื่่�อมาใช้้ในการ
พััฒนาการบริิหารจััดการ เพื่่�อให้้ สสวท. เป็็นองค์์กรคุุณภาพ
และเตรีียมพร้้อมสำำ�หรัับการประเมิินตามระบบราชการ 4.0
โดยสมััครขอรัับรางวััลเลิิศรััฐ สาขารางวััลคุุณภาพการบริิหาร
จััดการภาครััฐ (PMQA) ในประเภท PMQA 4.0
ทั้้�งนี้้� สสวท. จะนำำ�ผลการวิิเคราะห์์ข้้อมููลการตอบกลัับ
ของ ก.พ.ร. มาปรัั บปรุุ ง การดำำ�เนิิ นงานในปีี ต่่ อไป รวมทั้้� ง
จััดทำ�ำ แผนการพััฒนาการบริิหารจััดการตามกรอบ PMQA 4.0
ที่่�จะดำำ�เนิินงานในปงบประมาณ 2564 ประกอบด้้วย 6 หมวด

การนำำ�องค์์กร สร้้างวััฒนธรรมองคกรด้้านนวััตกรรม

หมวดที่่� การวางแผนเชิิงยุุทธศาสตร์์ ขัับเคลื่่�อนยุุทธศาสตร์์์
สสวท. พ.ศ. 2562 – 2565 สู่่�การปฏิิบััติิ

2

หมวดที่่�

3

การให้้ความสำำ�คััญกัับผู้้�รัับบริิการและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
พััฒนาระบบฐานข้้อมููลของผู้้�รัับบริิการและผู้้�มีีส�วนได้้
ส�วนเสีียของ สสวท. พ.ศ. 2562 – 2565 สู่่ก� ารปฏิิบัติั ิ

		 การวััด การวิิเคราะห์์ และการจััดการความรู้้�
หมวดที่่�
		จััดทำำ�คููมืือเอกลัักษณสื่่�อการเรีียนการสอน
		รููปแบบดิิจิิทััลของ สสวท.

4

หมวดที่่� การมุ่่�งเน้้นบุุคลากร
Work-Life Integration Plus

5

หมวดที่่� การมุ่่�งเน้้นระบบปฏิิบััติิการ จััดทำำ�ระบบการจััดซื้้�อ
	จััดจ้้างไม่่เกิิน 100,000 บาท

6

บริิหารจััดการความรู้้� (KM)
บริิหารจััดการความรููของบุุคลากร สสวท. เพื่่�อสร้้าง
วััฒนธรรมการเป็็นองคกรแห่่งการเรีียนรูู โดยการสนัับสนุุน
ใหบุุคลากรทุุกกลุ่่�มและทุุกระดัับมีีทััศนคติิที่่�ดีี มีีแนวความคิิด
ตลอดจนมีีส�วนร่่วมในการดำำ�เนิินการและพััฒนาการจััดการ
ความรู้้�อย่่างสม่ำำ��เสมอและต่่อเนื่่�อง เพื่่�อให้บรรลุุเป้้าหมายของ
การสร้้างองคกรแห�งการเรีียนรู้้�ที่่�ยั่่�งยืืนต�อไป ผ่่านกิิจกรรม

Lunch Talk เพื่่อ� ส�งเสริิมใหบุุคลากร สสวท. แลกเปลี่่�ยนองคความรู้้�
ที่่�มีีความเชี่่�ยวชาญหรืือมีีประสบการณ์โดยตรงและส�งเสริิมให
เกิิดวัฒ
ั นธรรมการเรีียนรูู และกิิจกรรมเมนููความรู้้� เพื่่อ� เผยแพร�ให
บุุคลากร สสวท. ได้้ศึึกษาผ่่าน Intranet ของ สสวท. ซึ่่�งเป็็น
องคความรููนอกเหนืือจากงานประจำ��เพิ่่�มเติิม
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ส่่งเสริิมคุุณธรรมและความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินงาน
ของหน่่วยงาน (ITA)
	ส่่งเสริิมคุุณธรรมและความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินงาน
โดยสร้้างความตระหนััก ความรู้้� ความเข้้าใจในการปฏิิบััติิงาน
ที่่�มีคี วามโปร่่งใส จััดระบบการตรวจสอบ และประเมิินผลสัมั ฤทธิ์์�
ตามมาตรฐานคุุณธรรม จริิยธรรม ความคุ้้�มค่่า เปิิดเผยข้้อมููล
ข่่าวสาร ปรัับปรุุงระบบการปฏิิบััติิงานให้้เกิิดความโปร่่งใส
มีีประสิิทธิิภาพ อำำ�นวยความสะดวกต่่อประชาชน ให้้เข้้าถึึง
การบริิการสาธารณะด้้วยความเป็็นธรรมผ่่านการปฏิิบััติิงาน
อย่่างมีีมาตรฐาน และสนัับสนุุนให้้บุุคลากร สสวท. มีีส่่วนร่่วม
ในการรณรงค์์และปลููกจิิตสำำ�นึึกค่่านิิยมของหน่่วยงานให้้ร่่วมกััน
ต่่อต้้านการทุุจริิตประพฤติิมิชิ อบ ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการป้้องกััน
ที่่� อ าจเป็็ นค วามเสี่่� ย งหรืือเป็็ นช่่ องทางที่่� อ าจจะก่่อให้้ เ กิิ ด
การทุุจริิต การรัับสิินบน หรืือก่่อให้้เกิิดผลประโยชน์์ทับั ซ้้อน และ
สามารถยัับยั้้ง� การทุุจริิตหรืือผลประโยชน์์ทับั ซ้้อนที่่�อาจเกิิดขึ้น้� ได้้
อย่่างเท่่าทัันสถานการณ์์ ผ่่านกิิจกรรมต่่าง ๆ เช่่น การเผยแพร่่
ข้้ อ มููลข่่าวสารความรู้้� เ กี่่� ย วกัั บ การป้้ อ งกัั น และปราบปราม
การทุุจริิต การศึึกษาดููงาน ตามรอยรััชกาลที่่� 9 การจััดทำำ�ข้อ้ มููล
และสื่่�อการเรีียนรู้้�เผยแพร่่ข้้อมููลบนเว็็บไซต์์ ITA ของ สสวท.
http://ita.ipst.ac.th เป็็นต้น้

คะแนน

พััฒนาระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศเพื่่อ� การบริิการและ
บริิหารจััดการ
	จััดหา ปรัับปรุุง บำำ�รุุงรัักษาระบบสารสนเทศให้สามารถ
บริิการได้้อย่่างต่่อเนื่่�องและมีีประสิิทธิิภาพ เพื่่�อสนัับสนุุนการ
ดำำ�เนิินงานตามพัันธกิิจต่่าง ๆ ในการจััดการข้้อมููลสารสนเทศ
ที่่�เกี่่�ยวข้อง 21 ระบบ

ผลประเมิิน ITA สถาบัันส่่งเสริิมการสอนวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
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การพััฒนาระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศเพื่่�อขยายขีีด
ความสามารถในการบริิหารจััดการ องค์์กรและการบริิการ
ในรููปแบบดิิจิิทััลตามนโยบายรััฐบาลดิิจิิทััล
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2560

2561

ระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ
เพื่่�อการบริิการและบริิหารจััดการ สสวท.
1. ระบบเครืือข่่าย (Network)
		
2. ระบบสารบรรณอิิเล็็กทรอนิิกส์์
3. ระบบจััดเก็็บจราจรคอมพิิวเตอร์์์ (LOG)
4. ระบบภายในห้องศููนย์์ข้้อมููล (Data Center Room)
5. ระบบเครื่่�องกำำ�เนิิดไฟฟา (Generator) 		
6. ระบบเครื่่�องสำำ�รองไฟ Socome
7. ระบบเครื่่�องสำำ�รองไฟ Delta
8. ระบบโทรศััพท์์์ (VoIP)
9. ระบบ Website สสวท. (ภาษาไทย)
10. ระบบ Website สสวท. (ภาษาอัังกฤษ)
11. ระบบจองทรััพยากร
12. ระบบ Business Intelligence
13. ระบบบริิหารทรััพยากรบุุคคล (e-HR)
14. ระบบบริิหารจััดการปฏิิบััติิงานภายใน (ERP & MIS-PLUS)
15. ระบบจััดการสิิทธิ์์� Sketchpad
16. ระบบ Website หน่่วยงาน/สาขา ด้้วย Wordpress
17. ระบบบริิหารจััดการกระบวนการภายใน (BPM)
18. ระบบลงทะเบีียนออนไลน์์
19. ระบบผ่่านเรื่่�อง
20. ระบบฐานข้อมููลการศึึกษา
21. ระบบ Microsoft Sharepiont
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การพััฒนาและขยายการสื่่�อสารประชาสััมพัันธ์์เชิิงรุุก
และสร้้างความตระหนัักรู้้�ทางด้้านวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์
และเทคโนโลยีี โดยใช้้ รูู ป แบบและช่่ อ งทางที่่� ห ลากหลาย
ให้้ครอบคลุุมกลุ่่�มเป้้าหมาย
ส่่งเสริิมภาพลัักษณ์์องค์์กรในการเป็็นผู้้�นำำ�ด้้าน
การเรีียนการสอนวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี
	สื่่�อสารองค์์กรและประชาสััมพัันธ์์เชิิงรุุก เพื่่�อเสริิมสร้้าง
ภาพลัักษณ์์ที่่ดี� ต่่ี อ สสวท. ให้้แก่่ผู้บ้� ริิหารสถานศึึกษา ครูู นัักเรีียน
และประชาชนทั่่�วไป เพื่่อ� เผยแพร่่ข้้อมููลข่่าวสารเกี่่ย� วกัับภารกิิจและ
ผลงานของ สสวท. รวมทั้้ง� ส่่งเสริิมภาพลัักษณ์์องค์์กรผ่่านทางสื่่อ�
และช่่องทางที่่�หลากหลาย ทั้้�งสื่่�อกระแสหลัักและสื่่�อสมััยใหม่่
อย่่างถููกต้้องและทั่่�วถึึง ประกอบด้้วย VDO/Facebook Live
การเผยแพร่่เนื้้�อหาเพื่่�อสื่่�อสารทางวิิทยาศาสตร์์ การเผยแพร่่
สื่่�อเพื่่�อส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�วิิทยาศาสตร์์ การส่่งข่่าวสารทาง
สื่่�อมวลชน วีี ดิิทััศน์์ ข่่าวโทรทััศน์์ สื่่�อวิิทยุุเผยแพร่่เชิิงบวก
ตััววิ่่�งโทรทััศน์์ และข่่าวสารเผยแพร่่สื่่�อออนไลน์์กว่่า 1,000 ชิ้้�น
โดยมีีการเข้้าถึึงกลุ่่�มเป้้าหมายของ สสวท. ผ่่านช่่องทาง Social
Media ได้้แก่่ Facebook, YouTube, Line@, IG/Twitter, Tiktok
โดยมีี Facebook เป็็นช่่องทางหลัักที่่�มีีการเข้้าถึึง 12,160,725
Reach และมีี ผู้้� เ ข้้ า ร่่วมกิิ จ กรรมของแฟนเพจ 419,518
Engagement นอกจากนี้้� มีีการส่่งข่่าวสารผ่่านช่่องทางอื่่�น ๆ
944 ครั้้�ง และมีีค่่าการมองเห็็นมากกว่่า 500,000 ครั้้�ง
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สร้้างความตระหนัักรู้้�ในกระบวนการเรีียนการสอน
ทางวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี
สร้้ า งความตระหนัั ก รู้้�ในกระบวนการเรีี ย นการสอน
ทางวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีีผ่่านกิิจกรรม
ในรููปแบบภาพยนตร์์วิิทยาศาสตร์์และนิิทรรศการ โดยร่่วมกัับ
สถาบัันเกอเธ่่และองค์์การพิิพิิธภััณฑ์์แห่่งชาติิ (อพวช.) เป็็น
เจ้้าภาพในการจััดงานเทศกาลภาพยนตร์์วิิทยาศาสตร์์เพื่่�อ
การเรีียนรู้้� ครั้้�งที่่� 15 ภายใต้้หัวั ข้้อ “ฮุุมโบลด์์ทและสายใยแห่่งชีีวิติ
(Humboldt & The Web of Life)” เพื่่�อขัับเคลื่่�อนองค์์ความรู้้�
ด้้านวิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี และสิ่่ง� แวดล้้อมผ่่านสื่่อ� ภาพยนตร์์
แก่่ครูู นัักเรีียน นิิสิิต นัักศึึกษา และประชาชนทั่่�วไป ซึ่่�งมีีการฉาย
ภาพยนตร์์ตามศููนย์์จัดั ฉาย ดัังนี้้� อุุทยานวิิทยาศาสตร์์ประเทศไทย
สำำ�นัักงานพััฒนาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีแห่่งชาติิ (สวทช.)
หอภาพยนตร์์ (องค์์การมหาชน) องค์์การพิิพิิธภััณฑ์์แห่่งชาติิ
(อพวช.) จััตุรัุ สั วิิทยาศาสตร์์ อพวช. ศููนย์์วิทิ ยาศาสตร์์เพื่่อ� การศึึกษา

16 แห่่ง และศููนย์์ฝึกึ และพััฒนาอาชีีพราษฎรไทยบริิเวณชายแดน
ปััตตานีี มีีผู้้�เข้้าร่่วมชมภาพยนตร์์รวม 724,574 คน และจััด
นิิทรรศการกระตุ้้�นการเรีียนรู้้�ทางด้้านวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์
และเทคโนโลยีีผ่่านกิิจกรรมต่่าง ๆ ภายในนิิทรรศการมีีผู้เ้� ข้้าร่่วม
นิิทรรศการ 4,085 คน

เผยแพร่่ ส่่งเสริิมความรู้้�ด้า้ นวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์
และเทคโนโลยีี
	จััดทำ�ำ นิิตยสาร สสวท. 6 ฉบัับ (ฉบัับที่่� 220 – 225) ในรููปแบบ
สิ่่ง� พิิมพ์์และรููปแบบดิิจิทัิ ลั เพื่่อ� ส่่งเสริิมความรู้้�ด้้านวิิทยาศาสตร์์
คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี และรัับรู้้�ข่่าวสารความก้้าวหน้้า
ทางวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีีให้้แก่่ครูู อาจารย์์
นัักเรีียน บุุคลากรทางการศึึกษา และผู้้�สนใจทั่่�วไป โดยได้้เผยแพร่่
นิิตยสารฉบัับดิิจิทัิ ลผ่่
ั านเว็็บไซต์์ http://emagazine.ipst.ac.th
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ข้อมูลพื้นฐาน
ประวััติิความเป็็นมา

สถาบัันส่่งเสริิมการสอนวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี (สสวท.)
สถาบัันส่่งเสริิมการสอนวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี (สสวท.) จััดตั้้�งขึ้้�นโดยมติิคณะรััฐมนตรีี เมื่่�อ พ.ศ. 2513 ต่่อมาได้้รัับ
อนุุมััติิให้้จััดตั้้�งอย่่างเป็็นทางการโดยสภาบริิหารคณะปฏิิวััติิ เมื่่�อวัันที่่� 16 มกราคม 2515 (ประกาศคณะปฏิิวััติิ ฉบัับที่่� 42)
ในสถานะสถาบัันของรััฐ เป็็นนิิติิบุุคคลแต่่ไม่่เป็็นส่่วนราชการ
ในช่่วงเริ่่ม� แรกของการก่่อตั้้�ง สสวท. ได้้รับั การอุุดหนุุนทางการเงิินส่่วนหนึ่่�งจากรััฐบาลและอีีกส่่วนหนึ่่�งได้้รับั ความช่่วยเหลืือ
จากโครงการพััฒนาการศึึกษาแห่่งสหประชาชาติิ (UNDP) และองค์์การศึึกษาวิิทยาศาสตร์์และวััฒนธรรมแห่่งสหประชาชาติิ
(UNESCO) ทั้้�งด้้านการเงิิน ผู้้เ� ชี่่ย� วชาญต่่างประเทศ อุุปกรณ์์ การดููงาน และการศึึกษาเพิ่่�มเติิมของบุุคลากร เพื่่อ� เปลี่่�ยนแปลงวิิธีกี าร
จััดการเรีียนการสอนวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีีให้้ทันั สมััย รองรัับการพััฒนาทางวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี นอกจากนั้้น�
ยัังมีีบุุคลากรที่่�มีีศัักยภาพสููงมาช่่วยพััฒนาหลัักสููตรของสาขาวิิชาต่่าง ๆ ประกอบด้้วย อาจารย์์จากมหาวิิทยาลััย วิิทยาลััยครูู
ผู้้�สอนวิิทยาศาสตร์์จากโรงเรีียนต่่าง ๆ ศึึกษานิิเทศก์์ ฯลฯ
	ต่่อมาในปีี พ.ศ. 2535 รััฐบาลซึ่ง่� ขณะนั้้น� มีีนายชวน หลีีกภััย เป็็นนายกรััฐมนตรีี มีีนโยบายให้้ปรับปรุ
ั งุ รููปแบบของกฎหมาย
ที่่�ใช้้ในการบริิหารราชการแผ่่นดิิน ไม่่ว่่าจะเป็็นประกาศของคณะปฏิิวััติิหรืือประกาศของคณะปฏิิรููปการปกครองแผ่่นดิินที่่�ออกใช้้
บัังคัับในระหว่่างที่่�มีกี ารปกครองโดยมิิใช่่ระบอบประชาธิิปไตยให้้เป็็นพระราชบััญญััติิ เพื่่อ� ให้้เป็็นไปตามวิิธีกี ารตรากฎหมายในระบบ
ปกติิ ตามรััฐธรรมนููญแห่่งราชอาณาจัักรไทย จึึงได้้เริ่่�มยกร่่างพระราชบััญญััติิสถาบัันส่่งเสริิมการสอนวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
	ต่่ อมาได้้ มีีพระบรมราชโองการโปรดเกล้้ าฯ ให้้ ตราเป็็ นพระราชบัั ญญัั ติิสถาบัั นส่่ งเสริิ มการสอนวิิ ทยาศาสตร์์ และ
เทคโนโลยีี พ.ศ. 2541 และประกาศในราชกิิจจานุุเบกษา เมื่่�อวัันที่่� 1 กัันยายน พ.ศ. 2541 สสวท. จึึงมิิได้้มีีฐานะเป็็นรััฐวิิสาหกิิจต่่อไป
ตามพระราชบััญญััติสิ ถาบัันส่่งเสริิมการสอนวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี พ.ศ. 2541 แก้้ไขเพิ่่�มเติิม (ฉบัับที่่� 2) พ.ศ. 2548 ให้้สถาบััน
เป็็นนิิติิบุุคคลและเป็็นหน่่วยงานของรััฐที่่�ไม่่เป็็นส่่วนราชการตามกฎหมายว่่าด้้วยระเบีียบบริิหารราชการแผ่่นดิิน และไม่่เป็็น
รััฐวิิสาหกิิจ ตามกฎหมายว่่าด้้วยวิิธีีการงบประมาณและกฎหมายอื่่�น
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วิิสััยทััศน์์
สสวท. เป็็นผู้้�นำำ�การเปลี่่ย� นแปลงการเรีียนการสอนวิิทยาศาสตร์์
คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีีทั้้�งในและนอกสถานศึึกษา ให้้นัักเรีียนพััฒนา
ตามศัั ก ยภาพขึ้้� น เป็็ น ประชากรที่่� มีี คว ามรู้้� นัั ก วิิ ช าชีี พ ฐานดีี และ
นัักวิิทยาศาสตร์์ชั้้�นนำำ�ต่่อไป

ค่่านิิยม
Innovation : มุ่่�งมั่่�นสร้้างสรรค์์นวััตกรรม
Professionalism : ความซื่่�อตรงและความเป็็นมืืออาชีีพ
Service Excellence : การปฏิิบััติิงานอย่่างมีีคุุณภาพตามมาตรฐาน
Team Synergy : การทำำ�งานเป็็นทีีม

พัันธกิิจและภารกิิจ
1.	ริิเริ่่�ม ดำำ�เนิินการ ส่่งเสริิม ประสาน และจััดให้้มีีการศึึกษา
	ค้้นคว้้า วิิจััย และพััฒนาหลัักสููตร วิิธีีการเรีียนรู้้� วิิธีีสอนและ
การประเมิิ นผ ลการเรีี ย นการสอนเกี่่� ย วกัั บ วิิ ท ยาศาสตร์์
	คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี ทุุกระดัับการศึึกษา โดยเน้้น
การศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐานเป็็นหลััก
2.	ส่่งเสริิม ประสาน และจััดให้้มีีการพััฒนาบุุคลากร การฝึึก
อบรมครูู อาจารย์์ นัักเรีียน นิิสิิต และนัักศึึกษาเกี่่�ยวกัับ
การเรีียนการสอนและการค้้นคว้้าวิิจััยทางด้้านวิิทยาศาสตร์์
	คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี
3.	ส่่งเสริิม ประสาน และจััดให้้มีีการค้้นคว้้า วิิจััย ปรัับปรุุงและ
	จััดทำำ�แบบเรีียน แบบฝึึกหััด เอกสารทางวิิชาการและสื่่�อ
การเรีียนการสอนทุุกประเภท ตลอดทั้้�งประดิิษฐ์์อุุปกรณ์์
เกี่่�ยวกัับวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี

4.	ส่่งเสริิมการพััฒนาระบบประกัันคุณภ
ุ าพและการประเมิินมาตรฐาน
การศึึกษาทางด้้านวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี
ในสถานศึึกษา
5.	พััฒนาและส่่งเสริิมผู้้�มีีความสามารถพิิเศษทางด้้านวิิทยาศาสตร์์
	คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี ตลอดทั้้�งการส่่งเสริิมการผลิิตครูู
อาจารย์์ ที่่� มีี คว ามสามารถพิิ เ ศษทางด้้ า นวิิ ท ยาศาสตร์์
	คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี
6. ให้้คำำ�ปรึึกษาแนะนำำ�แก่่กระทรวง ทบวง กรม ส่่วนราชการที่่�เรีียก
	ชื่่�ออย่่างอื่่�น หน่่วยงานอื่่�นของรััฐ หรืือหน่่วยงานของเอกชน
	ที่่�มีีหน้้าที่่�เกี่่�ยวกัับการจััดการศึึกษาหรืือสถานศึึกษาเฉพาะ
ในเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวกัับอำำ�นาจหน้้าที่่�ตาม 1 ถึึง 5
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โครงสร้้างการจััดแบ่่งส่่วนงาน

สสวท.

ฝ่่ายตรวจสอบภายใน

ฝ่่ายยุุทธศาสตร์์ แผน
และประกัันคุุณภาพ

ฝ่่ายบริิการและบริิหาร
ทรััพย์์สินิ

สำำ�นัักงานโครงการจััดตั้้�ง
สถาบัันไทยโคเซ็็น
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สำำ�นัักพััฒนาและส่่งเสริิม
ศัักยภาพผู้้�มีีความสามารถ
พิิเศษทางวิิทยาศาสตร์์
คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี

สำำ�นัักนวััตกรรม
และเทคโนโลยีีสารสนเทศ

สำำ�นัักบริิหารโครงการพิิเศษ
และกิิจการนานาชาติิ

ฝ่่ายพััฒนาและส่่งเสริิม
ผู้้�มีีความสามารถพิิเศษ
ทางวิิทยาศาสตร์์และ
เทคโนโลยีี

ฝ่่ายนวััตกรรม
เพื่่�อการเรีียนรู้้�

ฝ่่ายบริิหารโครงการริิเริ่่�ม

ฝ่่ายส่่งเสริิมการผลิิตครูู
ที่่�มีีความสามารถพิิเศษ
ทางวิิทยาศาสตร์์และ
คณิิตศาสตร์์

ฝ่่ายออกแบบและพััฒนา
อุุปกรณ์์

ฝ่่ายกิิจการนานาชาติิ

ฝ่่ายโอลิิมปิิกวิิชาการ
และอััจฉริิยภาพ

ฝ่่ายเทคโนโลยีีสารสนเทศ

ฝ่่ายบริิหารเครืือข่่าย
และพััฒนาครูู

ฝ่่ายประสานและ
บููรณาการทุุนการศึึกษา

ฝ่่ายสื่่�อสาร
ภาพลัักษณ์์องค์์กร

ฝ่่ายโลกศึึกษาเพื่่�อพััฒนา
สิ่่�งแวดล้้อม

คณะกรรมการ
สสวท.

ศููนย์์เรีียนรู้้�ดิิจิิทััล

ผู้้�อำำ�นวยการ

ศููนย์์สะเต็็มศึึกษา

รองผู้้�อำำ�นวยการ ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยการ

ศููนย์์บริิหารเครืือข่่ายครูู
สควค.

สำำ�นัักบริิหาร
และพััฒนาองค์์กร

สำำ�นัักวิิชาวิิทยาศาสตร์์

สำำ�นัักวิิชาคณิิตศาสตร์์
และเทคโนโลยีี

สำำ�นัักวิิชาการวััด
และประเมิินผล

ฝ่่ายบริิหารทั่่�วไป

สาขาฟิิสิิกส์์
และวิิทยาศาสตร์์โลก

สาขาคณิิตศาสตร์์
มััธยมศึึกษา

สาขาวิิจััยการศึึกษา
และพััฒนาการวััด
และประเมิินผล

ฝ่่ายทรััพยากรบุุคคล
และพััฒนาองค์์กร

สาขาเคมีีและชีีววิิทยา

สาขาคณิิตศาสตร์์
ประถมศึึกษา

สาขาการวััดและ
ประเมิินผลระดัับชาติิ

ฝ่่ายการเงิินและบััญชีี

สาขาวิิทยาศาสตร์์
ภาคบัังคัับ

สาขาเทคโนโลยีี

สาขาการวััด
และประเมิินผล
ระดัับนานาชาติิ

ฝ่่ายจััดซื้้�อและพััสดุุ

ฝ่่ายกฎหมาย
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32
คน

กลุม่ บริหาร

9.64%

163คน

กลุม่ อำ�นวยการ

41.26%

กลุม่ วิชาการ

49.10%

137 คน

อัตรากำ�ลัง

สสวท.

332

คน
วุฒกิ ารศึกษา
ปริิญญาเอก
ปริิญญาโท
ปริิญญาตรีี
ต่ำำ��กว่่าปริิญญาตรีี

กลุ่มงาน
2 คน

I
I
I
I

53 คน
194 คน
84 คน
1 คน

2 คน
39 คน

14 คน

กลุม่
บริหาร

กลุม่
วิชาการ

80 คน

กลุม่
อำ�นวยการ

16 คน
122 คน
78

56 คน
1 คน
* ข้้อมููลอััตรากำำ�ลัังเฉพาะพนัักงาน สสวท.

โครงสร้างของคณะกรรมการ สสวท.
ประธานกรรมการ

กรรมการโดยตำำ�แหน่่ง

ปลััดกระทรวงศึึกษาธิิการ
ปลััดกระทรวงดิิจิิทััลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม

กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ ไม่่เกิิน 12 คน

กลุ่่�มที่่� 1 ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิด้้านวิิทยาศาสตร์์
	คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี

กลุ่่�มที่่� 2 ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิที่่�เป็็นนัักการศึึกษา

ปลััดกระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม

	ด้้านวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ 		
และเทคโนโลยีี

ปลััดกระทรวงพลัังงาน

กลุ่่�มที่่� 3 ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิด้้านกฎหมายและ/
หรืือด้้านบริิหารรััฐกิิจ

ปลััดกระทรวงการอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม
เลขาธิิการคณะกรรมการการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน
เลขาธิิการคณะกรรมการการอาชีีวศึึกษา
เลขาธิิการสภาการศึึกษา
เลขาธิิการสภาพััฒนาการเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ
ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักงบประมาณ

กรรมการและเลขานุุการ
ผู้้�อำำ�นวยการ สสวท.

กลุ่่�มที่่� 4 ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิที่่�มาจากภาคธุุรกิิจ
หรืือภาคเอกชน

ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิที่่�เป็็นครููผู้้�สอนด้้านวิิทยาศาสตร์์
หรืือด้้านคณิิตศาสตร์์ในสถานศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน
ภาคเหนืือ 1 คน
ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิที่่�เป็็นครููผู้้�สอนด้้านวิิทยาศาสตร์์
หรืือด้้านคณิิตศาสตร์์ในสถานศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน
ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ 1 คน
ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิที่่�เป็็นครููผู้้�สอนด้้านวิิทยาศาสตร์์
หรืือด้้านคณิิตศาสตร์์ในสถานศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน
ภาคกลาง 1 คน
ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิที่่�เป็็นครููผู้้�สอนด้้านวิิทยาศาสตร์์
หรืือด้้านคณิิตศาสตร์์ในสถานศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน
ภาคใต้้ 1 คน

ผู้้�ช่่วยเลขานุุการ
(พนัักงาน สสวท. ที่่�ได้้รับั การแต่่งตั้้�งจากผู้้�อำำ�นวยการ สสวท. )
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1

2

ประธานกรรมการ
ศาสตราจารย์์ประสาท สืืบค้้า
ตําแหน่ง : รักษาการแทนอธิการบดี			
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

3

4
กรรมการโดยตำำ�แหน่่ง					
1.	นายจตุุพร บุุรุุษพััฒน์์ 		
2.	นายภููเวีียง ประคํํามิินทร์์
3.	นายวิิศัักดิ์์� วััฒนศััพท์์ 		
4. รองศาสตราจารย์์สรนิิต ศิิลธรรม
5.	นายประเสริิฐ บุุญเรืือง 		

80

ตํําแหน่่ง : ปลััดกระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม		
ตํําแหน่่ง : ผู้แ้� ทนปลััดกระทรวงดิิจิิทััลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม		
ตํําแหน่่ง : ผู้้�แทนปลััดกระทรวงพลัังงาน		
ตํําแหน่่ง : ปลััดกระทรวงการอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม		
ตํําแหน่่ง : ปลััดกระทรวงศึึกษาธิิการ		

10
9
8

7
6
5
				
6.	นายอํํานาจ วิิชยานุุวััติิ 	ตํําแหน่่ง : เลขาธิิการคณะกรรมการการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน	
7.	นายณรงค์์ แผ้้วพลสง 	ตํําแหน่่ง : เลขาธิิการคณะกรรมการการอาชีีวศึึกษา
8.	นางสาวจิินางค์์กููร โรจนนัันต์์ 	ตํําแหน่่ง : ผู้แ้� ทนเลขาธิิการสภาพััฒนาการเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ
9.	นายสุุภััทร จํําปาทอง 	ตํําแหน่่ง : เลขาธิิการสภาการศึึกษา
10.	นางเยาวลัักษณ์์ จํําปีีรััตน์์ 	ตํําแหน่่ง : ผู้แ้� ทนผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักงบประมาณ
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14
13

11

12

15

16
17

กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ : กลุ่่�มที่่� ๑ ผู้ท้� รงคุุณวุุฒิิด้้านวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี

18

11.	นายศรััณย์์ โปษยะจิินดา	ตํําแหน่่ง : ผู้้�อำำ�นวยการสถาบัันวิิจััยดาราศาสตร์์แห่่งชาติิ (องค์์การมหาชน)		
12.	นางจุุฬารััตน์์ ตัันประเสริิฐ	ตํําแหน่่ง : รองผู้้�อำ�น
ำ วยการ สำำ�นัักงานพััฒนาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีแห่่งชาติิ (สวทช.)

กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ : กลุ่่�มที่่� ๒ ผู้ท้� รงคุุณวุฒิ
ุ ิที่่�เป็็นนัักการศึึกษาด้้านวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี
13. รองศาสตราจารย์์พิินิิติิ รตะนานุุกููล	ตํําแหน่่ง : เลขาธิิการมููลนิิธิส่่ิ งเสริิมโอลิิมปิิกวิิชาการ และพััฒนามาตรฐาน			
			
วิิทยาศาสตร์์ศึึกษา ในพระอุุปถััมป์์สมเด็็จพระเจ้้าพี่่�นางเธอ
			
เจ้้าฟ้้ากััลยาณิิวััฒนา กรมหลวงนราธิิวาสราชนคริินทร์์ (สอวน.)		
14. รองศาสตราจารย์์ คุุณหญิิงสุุมณฑา พรหมบุุญ ตํําแหน่่ง : อธิิการบดีีสถาบัันเทคโนโลยีีจิิตรลดา		

กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ : กลุ่่�มที่่� ๓ ผู้ท้� รงคุุณวุฒิ
ุ ิด้้านกฎหมายและ/หรืือด้้านบริิหารรััฐกิิจ
15.	นายไพฑููรย์์ ขััมภรััตน์์	ตํําแหน่่ง : สมาชิิกสภากรุุงเทพมหานคร			
16.	นายสมบููรณ์์ ม่่วงกล่ำำ�� 	ตํําแหน่่ง : คณะทำำ�งานรััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงศึึกษาธิิการ 			
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22

21

กรรมการและเลขานุุการ
20

ศาสตราจารย์์ชููกิิจ ลิิมปิิจํํานงค์์
	ตํําแหน่่ง : ผู้้�อํํานวยการ
สถาบัันส่่งเสริิมการสอนวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี

19

กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ : กลุ่่�มที่่� ๔ ผู้ท้� รงคุุณวุุฒิิที่่�มาจากภาคธุุรกิิจหรืือภาคเอกชน		
17.	นายมนููญ สรรค์์คุุณากร	ตํําแหน่่ง : ที่่�ปรึึกษาทางด้้านการบริิหารงานบุุคคล กลุ่่�มบริิษััทเซ็็นทรััล			
18.	นายสััมพัันธ์์ ศิิลปนาฏ	ตํําแหน่่ง : รองประธานและผู้้�จัดั การทั่่�วไป ฝ่่ายปฏิิบััติิการฮาร์์ดดิิสก์์ไดรฟ์์ 			
		
บริิษััท เวสเทิิร์น์ ดิิจิิตอล คอร์์ปอเรชััน (ประเทศไทย) จํํากััด			

กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ : ครููผู้ส้� อนด้้านวิิทยาศาสตร์์ หรืือด้้านคณิิตศาสตร์์ ในสถานศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐานจากเขตพื้้�นที่่�การศึึกษา

ในภาคเหนืือ ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ ภาคกลาง และภาคใต้้		
19.	นางเอมอร สุุมามาลย์์	ตํําแหน่่ง : กรรมการผู้ท้� รงคุุณวุุฒิครูู
ิ ผู้ส้� อนด้้านคณิิตศาสตร์์ ภาคเหนืือ		
20.	นายวิิฑููรย์์ สืืบโมรา 	ตํําแหน่่ง : กรรมการผู้ท้� รงคุุณวุุฒิครูู
ิ ผู้ส้� อนด้้านวิิทยาศาสตร์์ ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ 		
21.	นายรณภณ เนตรสว่่างวิิชา 	ตํําแหน่่ง : กรรมการผู้ท้� รงคุุณวุุฒิิครููผู้ส้� อนด้้านวิิทยาศาสตร์์ ภาคกลาง		
22.	นายอำำ�นาจ มณีีดุุลย์์ 	ตํําแหน่่ง : กรรมการผู้ท้� รงคุุณวุุฒิครูู
ิ ผู้ส้� อนด้้านวิิทยาศาสตร์์ ภาคใต้้		
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การเข้าร่วมประชุมของ

คณะกรรมการ สสวท.
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

			
องค์์ประชุุม	จำ��นวนกรรมการ
	ที่่�	ครั้้�งที่่�	กำำ�หนดประชุุม	จำ��นวน (คน)
เข้้าร่่วมประชุุม (คน)	คิิดเป็็นร้้อยละ
1

533/10/2562

11 ต.ค. 2562 •

23

20

86.95

2

534/11/2562

15 พ.ย. 2562

23

21

91.30

3

535/12/2562

13 ธ.ค. 2562

23

21

91.30

4

536/1/2563

9 ม.ค. 2563

23

21

91.30

5

537/2/2563

14 ก.พ. 2563

24

22

91.66

6

538/3/2563

13 มีี.ค. 2563

24

23

95.83

7

539/4/2563

24 เม.ย. 2563

24

24

100

8

540/5/2563

15 พ.ค. 2563

24

24

95.83

9

541/6/2563

12 มิิ.ย. 2563

24

24

100

10

542/7/2563

10 ก.ค. 2563

24

23

95.83

11

543/8/2563

14 ส.ค. 2563

24

24

100

12

544/9/2563

11 ก.ย. 2563

24

24

100

ลำำ�ดัับที่่� 7-12 เป็็นการประชุุมแบบออนไลน์์
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	คณะอนุุกรรมการ สสวท.
			
	คณะอนุุกรรมการบริิหารงานบุุคคล
1.	นายมนููญ สรรค์์คุุณากร		ประธานอนุุกรรมการ
2. ผู้้�อำ�น
ำ วยการ สสวท.		
รองประธานอนุุกรรมการ
3. ศาสตราจารย์์กิิตติิคุุณสมหวััง พิิธิิยานุุวััฒน์์		
อนุุกรรมการ
4. รองศาสตราจารย์์จิิรประภา อััครบวร		
อนุุกรรมการ
5. รองศาสตราจารย์์ประพัันธ์์ แม่่นยำำ�		
อนุุกรรมการ
6. รองผู้้�อำ�น
ำ วยการ สสวท.		
อนุุกรรมการ
7.	นางสาวบุุศริินทร์์ นีีละกาญจน์์		
อนุุกรรมการ
8.	นายสมเกีียรติิ เพ็็ญทอง		
อนุุกรรมการ
9.	นายสกรณ์์ ชุุณหะโสภณ		
อนุุกรรมการและเลขานุุการ
10.	นางสาวจิิรวดีี อิ่่�มสกุุล		
ผู้้�ช่่วยเลขานุุการ
11.	นางนิิรมล สุุวรรณละออง		
ผู้้�ช่่วยเลขานุุการ
12.	นางสาวบุุญญรััตน์์ นภาคณาพร		
ผู้้�ช่่วยเลขานุุการ
			
	คณะกรรมการอุุทธรณ์์และร้้องทุุกข์์
1.	นายสมบููรณ์์ ม่่วงกล่ำำ��		ประธานกรรมการ
2.	นายโฉลก ศิิริิสิินธว์์		
กรรมการ
3.	นายขจร จิิตสุุขุุมมงคล		
กรรมการ
4.	นางสาวสุุพรรณีี ชาญประเสริิฐ		
กรรมการ
5.	นายธีีรพััฒน์์ เวชชประสิิทธิ์์�		
กรรมการ
6.	นายอิิทธิิพงษ์์ โลกุุตรพล		
กรรมการ
7.	นางสาวธิิดารััตน์์ ศรีีพรหม		
กรรมการและเลขานุุการ
			
	คณะอนุุกรรมการตรวจสอบ
1.	นายไพฑููรย์์ ขััมภรััตน์์		ประธานอนุุกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์์ยืืน ภู่่�วรวรรณ		
อนุุกรรมการ
3.	นายสััมพัันธ์์ ศิิลปนาฎ		
อนุุกรรมการ
4.	นางอรวรรณ ชยางกููร		
อนุุกรรมการ
5.	นางอรนุุช สููงสว่่าง		
อนุุกรรมการ
6. ผู้้�อำ�น
ำ วยการฝ่่ายตรวจสอบภายใน		
เลขานุุการ
7.	นางเมธััสดา ทิิพย์์จริิยาอุุดม		
ผู้้�ช่่วยเลขานุุการ
8.	นางสาวกนกวรรณ สายสิินธุ์์�		
ผู้้�ช่่วยเลขานุุการ
			
	คณะอนุุ
กรรมการแผนยุุทธศาสตร์์
1. รองศาสตราจารย์์พิินิติิ ิ รตะนานุุกููล		ประธานอนุุกรรมการ
2.	นายศรััณย์์ โปษยะจิินดา		
อนุุกรรมการ
3. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ภุุชงค์์ อุุทโยภาศ		
อนุุกรรมการ
4. รองศาสตราจารย์์วิิวััฒน์์ เรืืองเลิิศปััญญากุุล		
อนุุกรรมการ
5. รองศาสตราจารย์์สาโรช รุุจิิรวรรธน์์		
อนุุกรรมการ
6.	นายอััมพร พิินะสา		
อนุุกรรมการ
7. ผู้้�อำ�น
ำ วยการ สสวท. 		
อนุุกรรมการ
8. รองผู้้�อำ�น
ำ วยการ สสวท.		
อนุุกรรมการ
9. ผู้้�อำ�น
ำ วยการสำำ�นััก (นางสาวสุุพรรณีี ชาญประเสริิฐ)		
อนุุกรรมการ
10. ผู้้�ช่่วยผู้้�อำ�น
ำ วยการ สสวท. (นายวรวรงค์์ รัักเรืืองเดช)		
อนุุกรรมการ
11. ผู้้�อำ�น
ำ วยการฝ่่ายยุุทธศาสตร์์ แผนและประกัันคุุณภาพ		
อนุุกรรมการและเลขานุุการ
12.	นางสาวศิิริิพร ลัักษณาภิิรมย์์		
อนุุกรรมการและผู้้�ช่่วยเลขานุุการ
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	คณะอนุุกรรมการ สสวท.
			
	คณะอนุุ
กรรมการกลั่่�นกรองกฎหมาย ข้้อบัังคัับและระเบีียบ สสวท.
1.	นายสมบููรณ์์ ม่่วงกล่ำำ��		ประธานอนุุกรรมการ
2.	นายไพฑููรย์์ ขััมภรััตน์์		
รองประธานอนุุกรรมการ
3.	นายวราสิิทธิ์์� กาญจนสููตร		
อนุุกรรมการ
4.	นางวลััยพร ศรีีประยููรสกุุล		
อนุุกรรมการ
5.	นางปิิยาภรณ์์ พิิสิิฐพิิทย์์		
อนุุกรรมการ
6. รองผู้้�อำ�น
ำ วยการที่่�ได้้รัับมอบหมาย		
อนุุกรรมการ
7. ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยการที่่�ได้้รัับมอบหมาย		
อนุุกรรมการ
8. ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายกฎหมาย		
อนุุกรรมการและเลขานุุการ
9. ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายทรััพยากรบุุคคลและพััฒนาองค์์กร		
อนุุกรรมการและผู้้�ช่่วยเลขานุุการ
10.	นางสาวอัันธิิดา เพิ่่�มพููนเศรษฐ		

อนุุกรรมการและผู้้�ช่่วยเลขานุุการ

			
	คณะอนุุ
กรรมการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานผู้้�อำำ�นวยการ สสวท.
1. รองศาสตราจารย์์คุุณหญิิงสุุมณฑา พรหมบุุญ		ประธานอนุุกรรมการ
2. ศาสตราจารย์์กิิตติิคุุณสมหวััง พิิธิิยานุุวััฒน์์		
อนุุกรรมการ
3. รองศาสตราจารย์์พิินิิติิ รตะนานุุกููล		
อนุุกรรมการ
4. รองศาสตราจารย์์จิิรประภา อััครบวร		
อนุุกรรมการ
5. ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยการที่่�รัับผิิดชอบงานฝ่่ายทรััพยากรบุุคคลและพััฒนาองค์์กร		
เลขานุุการ
6.	นางสาววรรณทิิพา เทพหล้้า		
ผู้้�ช่่วยเลขานุุการ

	คณะอนุุกรรมการอาคารและการใช้้ประโยชน์์พื้้�นที่่�
1.	นายศรััณย์์ โปษยะจิินดา		ประธานอนุุกรรมการ
2. ผู้้�อำำ�นวยการ สสวท.		
รองประธานอนุุกรรมการ
3.	นายวุุฒิิ ด่่านกิิติิกุุล		
อนุุกรรมการ
4. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์สุุรพงษ์์ เลิิศสิิทธิิชััย		
อนุุกรรมการ
5.	นายพรสรรค์์ ปััญจเทพ		
อนุุกรรมการ
6. รองศาสตราจารย์์สาโรช รุุจิิรวรรธน์์		
อนุุกรรมการ
7. ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยการ สสวท. ที่่�ได้้รัับมอบหมาย		
อนุุกรรมการ
8.	นายชััยวุุฒิิ เลิิศวนสิิริิวรรณ		
อนุุกรรมการและเลขานุุการ
9. ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายออกแบบและพััฒนาอุุปกรณ์์		
ผู้้�ช่่วยเลขานุุการ
10.	หััวหน้้าส่่วนอาคารสถานที่่�และยานพาหนะ		
ผู้้�ช่่วยเลขานุุการ
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	คณะผู้้�บริิหาร สสวท.

รายชื่่�อผู้้�บริิหาร สสวท. ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2562

1. ศาสตราจารย์์ชููกิิจ ลิิมปิิจำ�� นงค์์

ผู้�อำ้ ำ�นวยการ		

ผู้้�บริิหารระดัับสููง

2. นายพรชััย อิินทร์์ฉาย	

รองผู้�อำ้ ำ�นวยการ		

ผู้้�บริิหารระดัับสููง

3. นางสาววนิิดา ธนประโยชน์์ศัักดิ์์�

ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยการ		

ผู้้�บริิหารระดัับสููง

4. นายสกรณ์์ ชุุณหะโสภณ	

ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยการ		

ผู้้�บริิหารระดัับสููง

5. นางสาวกุุศลิิน มุุสิิกุุล	

ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยการ		

ผู้้�บริิหารระดัับสููง

6. นายชััยวุุฒิิ เลิิศวนสิิริิวรรณ	

ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยการ		

ผู้้�บริิหารระดัับสููง

7. นายวรวรงค์์ รัักเรืืองเดช	

ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยการ		

ผู้้�บริิหารระดัับสููง

8. นางสาวนวลวรรณ สงวนศัักดิ์์�

ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยการ		

ผู้้�บริิหารระดัับสููง

9. นางสาวสุุพรรณีี ชาญประเสริิฐ

ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักวิิชาวิิทยาศาสตร์์		สำำ�นักวิ
ั ิชาวิิทยาศาสตร์์

10. นายศรเทพ วรรณรััตน์์

ผู้�อำ้ ำ�นวยการสำำ�นัักวิิชาคณิิตศาสตร์์และเทคโนโลยีี		สำำ�นัักวิิชาคณิิตศาสตร์์และเทคโนโลยีี

11. นางนัันทวััน สมสุุข

ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักวิิชาการวััดและประเมิินผล		สำำ�นัักวิิชาการวััดและประเมิินผล	

12. นายมิิตรชััย คำำ�งอก	

ผู้�ชำำ�
้ นาญ ปฏิิบัติั ิหน้้าที่่�แทนผู้�อำ้ ำ�นวยการฝ่่าย		

ฝ่่าย พสวท.

13. นางสาวประวีีณา ติิระ

ผู้้�ชำำ�นาญ ปฏิิบััติิหน้้าทีีแทนผู้�อำ้ ำ�นวยการฝ่่าย		

ฝ่่ายสื่่�อสารภาพลัักษณ์์องค์์กร

14. นายเตชทััต เรืืองธรรม

ผู้�ชำำ�
้ นาญ ปฏิิบัติั ิหน้้าที่่�แทนผู้�อำ้ ำ�นวยการสาขา		

สาขาการวััดและประเมิินผลระดัับชาติิ

15. นางสมนึึก ทิิศหล้้า

ผู้�อำ้ ำ�นวยการฝ่่ายการเงิินและบััญชีี		

ฝ่่ายการเงิินและบััญชีี

16. นางมยุุรีี เทพรัักษา

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายตรวจสอบภายใน		

ฝ่่ายตรวจสอบภายใน

17. นางสาวจิิรวดีี อิ่่�มสกุุล	

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายทรััพยากรบุุคคลและพััฒนาองค์์กร		

ฝ่่ายทรััพยากรบุุคคลและพััฒนาองค์์กร

18. นายกุุลกวีี ชิินสกุุลรััตนชััย	

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายจััดซื้�อ้ และพััสดุุ		

ฝ่่ายจััดซื้้�อและพััสดุุ

19. นางสาวปลื้้�มฤดีี ชาติิวัันชััย	

ผู้�อำ้ ำ�นวยการฝ่่ายเทคโนโลยีีสารสนเทศ		

ฝ่่ายเทคโนโลยีีสารสนเทศ

20. นายสามารถ คงทวีีเลิิศ

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบริิการวิิชาการและบริิหารทรััพย์์สิิน		

ฝ่่ายบริิการและบริิหารทรััพย์์สิิน

21. นางสาวเขมวดีี พงศานนท์์

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบริิหารเครืือข่่ายและพััฒนาครูู		

ฝ่่ายบริิหารเครืือข่่ายและพััฒนาครูู

22. นางสาวนััฏฐพร รุุจิิขจร

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบริิหารโครงการริิเริ่่�ม		

ฝ่่ายบริิหารโครงการริิเริ่่�ม

23. นางสาวบุุศริินทร์์ นีีละกาญจน์์

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบริิหารทั่่�วไป		

ฝ่่ายบริิหารทั่่�วไป	

24. นายณรงค์์ แสงแก้้ว

ผู้�อำ้ ำ�นวยการฝ่่ายออกแบบและพััฒนาอุุปกรณ์์ 		

ฝ่่ายออกแบบและพััฒนาอุุปกรณ์์

25. นางสาวนวรััตน์์ อิินทุุวงศ์์

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายโอลิิมปิิกวิิชาการและพััฒนาอััจฉริิยภาพ		

ฝ่่ายโอลิิมปิิกวิิชาการฯ

26. นายเอกริินทร์์ อััชชะกุุลวิิสุุทธิ์์�

ผู้้�อำำ�นวยการสาขาการวััดและประเมิินผลระดัับนานาชาติิ		

สาขาการวััดและประเมิินผลระดัับนานาชาติิ

27. นายสมเกีียรติิ เพ็็ญทอง

ผู้�อำ้ ำ�นวยการสาขาคณิิตศาสตร์์ประถมศึึกษา		

สาขาคณิิตศาสตร์์ประถมศึึกษา

28. นางสาวอลงกรณ์์ ตั้้�งสงวนธรรม

ผู้้�อำำ�นวยการสาขาคณิิตศาสตร์์มััธยมศึึกษา		

สาขาคณิิตศาสตร์์มััธยมศึึกษา

29. นายธีีรพััฒน์์ เวชชประสิิทธิ์์�

ผู้�อำ้ ำ�นวยการสาขาเคมีีและชีีววิิทยา		

สาขาเคมีีและชีีววิิทยา

30. นางฤทััย เพลงวััฒนา

ผู้้�อำำ�นวยการสาขาฟิิสิิกส์์และวิิทยาศาสตร์์โลก		

สาขาฟิิสิิกส์์และวิิทยาศาสตร์์โลก	

31. นางสาวคงนิิตา เคยนิิยม	รัักษาการผู้้�อำำ�นวยการฝ่่าย สควค. 		

ฝ่่าย สควค.

32. นางวราภรณ์์ ต.วััฒนผล	

รัักษาการผู้อำ�้ ำ�นวยการฝ่่ายประสานและบููรณาการทุุนการศึึกษา

ฝ่่ายประสานและบููรณาการทุุนการศึึกษา

33. นายกฤษณ์์ สิิงนวล	หััวหน้้าส่่วนอาคารสถานที่่�และยานพาหนะ		ส่่วนอาคารสถานที่่�และยานพาหนะ

87

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ยุุทธศาสตร์์ที่่� 3

แผนพััฒนาเศรษฐกิิจ
และสัังคมแห่่งชาติิ

ยุุทธศาสตร์์ที่่� 1

ฉบัับที่่� 12

นโยบายรัฐบาล

ยุุทธศาสตร์์
กระทรวงศึึกษาธิิการ

ยุทธศาสตร์ สสวท.
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การพััฒนาและเสริิมสร้้างศัักยภาพทรััพยากรมนุุษย์์

การเสริิมสร้้างและพััฒนาศัักยภาพทุุนมนุุษย์์

นโยบายเร่่งด่่วน เรื่่�องที่่� 7
การเตรีียมคนไทยสู่่�ศตวรรษที่่� 21

ยุุทธศาสตร์์ที่่� 1

ยุุทธศาสตร์์ที่่� 2

ยุุทธศาสตร์์ที่่� 4

พััฒนาหลัักสููตร
กระบวนการจััดการ
เรีียนรู้้� การวััดและ
ประเมิินผล

พััฒนาครููและบุุคลากร
ทางการศึึกษา

เพิ่่�มโอกาสให้้คนทุุก
ช่่วงวััยเข้้าถึึงบริิการ
ทางการศึึกษาอย่่าง
ต่่อเนื่่�องตลอดชีีวิิต

ยุุทธศาสตร์์ที่่� 1

ยุุทธศาสตร์์ที่่� 2

พััฒนาหลัักสููตร สื่่�อและ
กระบวนการจััดการเรีียนรู้้�
ที่่�เน้้นปฏิิบััติิการและการสร้้าง
ความเข้้าใจ ในระดัับที่่�เหมาะ
สมกัับนัักเรีียนแต่่ละกลุ่่�มโดยใช้้
เทคโนโลยีีต่่าง ๆ

ขัับเคลื่่�อนการพััฒนาและ
ยกระดัับการเรีียนการสอน
ด้้านวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์
และเทคโนโลยีี ผ่่านเครืือข่่าย
สสวท. ให้้มีีคุุณภาพทั่่�วประเทศ
อย่่างเป็็นระบบ

ผัังเชื่่�อมโยงยุุทธศาสตร์์ สสวท.
กัับนโยบาย แผนงานและ
ยุุทธศาสตร์์ระดัับชาติิ
ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุุทธศาสตร์์ที่่� 6		
การปรัับสมดุุลและพััฒนาระบบ
การบริิหารจััดการภาครััฐ

นโยบายหลัักเรื่่�องที่่� 8

นโยบายหลัักเรื่่�องที่่� 11

การปฏิิรููปกระบวนการเรีียนรู้้�
และการพััฒนาศัักยภาพ
ของคนไทยทุุกช่่วงวััย

การปฏิิรููปการบริิหารจััดการ
ภาครััฐ

ยุุทธศาสตร์์ที่่� 5 		

ยุุทธศาสตร์์ที่่� 3		

ยุุทธศาสตร์์ที่่� 6		

ส่่งเสริิมและพััฒนาระบบ
เทคโนโลยีีดิิจิิทััลเพื่่�อการศึึกษา

ผลิิตและพััฒนากำำ�ลัังคน
รวมทั้้�งงานวิิจััยที่่�สอดคล้้อง
กัับความต้้องการของประเทศ

พััฒนาระบบบริิหารจััดการและ
ส่่งเสริิมให้้ทุกุ ภาคส่่วนมีีส่่วนร่่วม
ในการจััดการศึึกษา

ยุุทธศาสตร์์ที่่� 3		

ยุุทธศาสตร์์ที่่� 4 		

ยุุทธศาสตร์์ที่่� 5		

ขัับเคลื่่�อน กระบวนการเรีียน
การสอนวิิทยาศาสตร์์
คณิิตศาสตร์์และเทคโนโลยีี
ให้้เน้้นความเข้้าใจ ลงมืือ
ปฏิิบััติิการและสามารถนำำ�ไป
ใช้้จริิงทั้้�งในและนอกระบบ
ตามแนวทาง สสวท.

เร่่งรััด พััฒนาและส่่งเสริิม
ผู้้�มีีความสามารถพิิเศษ
ด้้านวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์
และเทคโนโลยีี เพื่่�อเป็็นกำำ�ลััง
ในการพััฒนาประเทศด้้วย
วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
และนวััตกรรมตามนโยบาย
ประเทศไทย 4.0

ส่่งเสริิมภาพลัักษณ์์องค์์กร
และประสานความร่่วมมืือ
กัับหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
เพิ่่�มการยอมรัับ สสวท. ในฐานะ
ผู้้�นำำ�การเปลี่่�ยนแปลงการเรีียนรู้้�
ด้้านวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์
และเทคโนโลยีีของเยาวชน
ให้้ทัันสมััย
89

ผัังเชื่่�อมโยงยุุทธศาสตร์์ กลยุุทธ์์ ตััวชี้้�วััด และโครงการหลััก
ของ สสวท. ที่่�จะดำำ�เนิินการในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุุทธ
ศาสตร์์

พััฒนาหลัักสููตร สื่่�อ และกระบวนการจััดการเรีียนรู้้� ที่่�เน้้นปฏิิบััติิการ และ
การสร้้างความเข้้าใจ ในระดัับที่่�เหมาะสมกัับนัักเรีียนแต่่ละกลุ่่�ม โดยใช้้
เทคโนโลยีีต่่าง ๆ

ขัับเคลื่่อ� นการพััฒนาและยกระดัับการเรีียนการสอนด้้านวิิทยาศาสตร์์
คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี ผ่่านเครืือข่่าย สสวท. ให้้มีีคุุณภาพ
ทั่่�วประเทศอย่่างเป็็นระบบ

กลยุุทธ์์

1.	พััฒนาหลัักสููตร สื่่�อและกระบวนการจััดการเรีียนรู้้�อย่่างเป็็นระบบที่่�เน้้น
การคิิดวิเิ คราะห์์ การแก้้ปัญ
ั หา กระตุ้้�นให้้เกิิดและใช้้ความคิิดสร้้างสรรค์์
สามารถนำำ�ไปใช้้ได้้จริิง
2.	วิิจััยและพััฒนาการวััดผลและประเมิินผลอย่่างครบวงจรตามมาตรฐาน	
	ประเทศและนานาชาติิ
3.	พััฒนาและส่่งเสริิมให้้เกิิดเกณฑ์์มาตรฐาน เพื่่�อยกระดัับคุุณภาพสื่่�อ และ
กระบวนการจััดการเรีียนรู้้�

4.	พััฒนาระบบบริิหารจััดการเครืือข่่าย เพื่่�อขยายการให้้บริิการ
หลัักสููตร สื่่อ� และกระบวนการจััดการเรีียนรู้้�ของ สสวท. อย่่างเป็็น
ระบบ
5.	ขัับเคลื่่�อนสถานศึึกษาเพื่่�อพััฒนาคุุณภาพในการจััดการเรีียน
การสอนวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์และเทคโนโลยีี ตามแนวทาง
สสวท.

1.	จำ��นวนหลัักสููตร สื่่�อ และกระบวนการจััดการเรีียนรู้้� วิิทยาศาสตร์์
	คณิิตศาสตร์์และเทคโนโลยีีที่่มี� คุี ณ
ุ ภาพตามมาตรฐานสากล เน้้นการคิิด
	วิิเคราะห์์ แก้้ปััญหาและการนำำ�ไปใช้้
2.	จำ��นวนต้้นแบบชุุดการเรีียนการสอนนอกชั้้�นเรีียนที่่�เน้้นกระบวนการคิิด
ตามแนวทาง สสวท.
3.	ร้้อยละของสื่่อ� และกิิจกรรมในรููปแบบดิิจิทัิ ลั และ e-learning ที่่�สามารถ
เผยแพร่่ได้้อย่่างมีีคุุณภาพ
4. ระดัับความพึึงพอใจของผู้ใ้� ช้้หลัักสููตร สื่่อ� และกระบวนการจััดการเรีียนรู้้�
ของ สสวท.
5.	จำ��นวนเครื่่�องมืือการวััดและประเมิินผลเทีียบมาตรฐานระดัับประเทศ
และระดัับนานาชาติิที่่�มีีคุุณภาพ
6. รายงานผลการวิิจััยติิดตามการใช้้หลัักสููตร สื่่�อ และกระบวนการจััดการ
เรีียนรู้้�วิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์และเทคโนโลยีี

1.	มีีระบบการบริิหารจััดการเครืือข่่ายเพื่่อ� ส่่งเสริิมการจััดการเรีียนรู้้�
	สู่่�สถานศึึกษาอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
2.	จำ��นวนโรงเรีียนต้้นแบบ สสวท. ทั้้�งประถมและมััธยม
3.	จำ��นวนหน่่วยงานภาคเอกชนที่่�ส่่งเสริิมสนัับสนุุนการจััดการเรีียนรู้้�	
	วิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี
4.	ร้้อยละของกำำ�ลังั คนที่่�ได้้รับั การสนัับสนุุนจาก สสวท. มีีความสามารถ
ในการจััดการเรีียนรู้้�วิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี
5.	ร้้อยละของครููที่่�ได้้รับั การพััฒนา/ฝึึกอบรม/ให้้ความรู้้�ตามโครงการ
สสวท. จััดขึ้น�้ และสามารถเป็็นแกนนำำ�ให้้ สสวท. ได้้อย่่างเหมาะสม
6.	ร้้อยละของครููที่่�ใช้้หนัังสืือและคู่่มืื� อครูู ของ สสวท.
7.	ร้้อยละของนัักเรีียนที่่�ใช้้หนัังสืือเรีียนและ/หรืือสื่่�อ วิิทยาศาสตร์์
	คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีีของ สสวท.
8. 	ร้้อยละของสถานศึึกษาที่่�ใช้้หลัักสููตร สื่่�อและกระบวนการจััด
การเรีียนรู้้�ด้้านวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีีของ สสวท.
9.	ร้้ อ ยละของครููและบุุ คล ากรทางการศึึกษาที่่� ผ่่ านการอบรม
สามารถปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ

1. โครงการพััฒนาหลัักสููตร สื่่อ� และกระบวนการจััดการเรีียนรู้้� ที่่�เน้้นการคิิด
	วิิเคราะห์์ การแก้้ปััญหา และกระตุ้้�นให้้เกิิดและใช้้ความคิิดสร้้างสรรค์์
และสามารถนำำ�ไปใช้้ได้้จริิง
2. โครงการพััฒนาหลัักสููตร สื่่อ� และกระบวนการจััดการเรีียนรู้้� ที่่�เน้้นการคิิด
	วิิเคราะห์์ การแก้้ปััญหา และกระตุ้้�นให้้เกิิดและใช้้ความคิิดสร้้างสรรค์์
อย่่างเป็็นระบบและสามารถนำำ�ไปใช้้ศึึกษาต่่อเป็็นนักั นวััตกร ตามแนวทาง
KOSEN
โครงการ
3.
โครงการพััฒนาหลัักสููตร สื่่อ� และกระบวนการจััดการเรีียนรู้้� ที่่�เน้้นการคิิด
หลััก
	วิิเคราะห์์ การแก้้ปััญหา และกระตุ้้�นให้้เกิิดและใช้้ความคิิดสร้้างสรรค์์
อย่่างเป็็นระบบ สำำ�หรัับพััฒนาและส่่งเสริิมผู้้�มีีความสามารถพิิเศษ
4. โครงการวิิจััย วััดผล และประเมิินผลการจััดการเรีียนรู้้�ด้้านวิิทยาศาสตร์์
	คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีีระดัับประเทศ และระดัับนานาชาติิ
5. โครงการวิิจััยติิดตามการใช้้หลัักสููตร สื่่�อการเรีียนรู้้� และพััฒนาเกณฑ์์
การจััดทำำ�สื่่�อการเรีียนรู้้�วิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี

6. โครงการพััฒนาระบบบริิหารจััดการเครืือข่่าย เพื่่�อขยายการให้้
บริิการหลัักสููตร สื่่�อและกระบวนการจััดการเรีียนรู้้�ของ สสวท.
7. โครงการพััฒนาศัักยภาพครููแกนนำำ�และบุุคลากรทางการศึึกษา
เพื่่อ� ขยายผลการให้้บริิการวิิชาการด้้านหลัักสููตร สื่่อ� และกระบวน
การจััดการเรีียนรู้้�ของ สสวท.
8. โครงการพััฒนาครููผู้ส้� อนวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์และเทคโนโลยีี
และบุุคลากรทางการศึึกษา ในโรงเรีียนโครงการพระราชดำำ�ริิ
9. โครงการการปรัับการเรีียนเปลี่่�ยนการสอนของครููวิิทยาศาสตร์์
	คณิิตศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสะเต็็มศึึกษา ตามแนวทาง สสวท.
10. โครงการส่่งเสริิมการเรีียนภาษาคอมพิิวเตอร์์ (Coding)
11. โครงการยกระดัับคุุณภาพโรงเรีียนด้้านวิิทยาศาสตร์์คณิติ ศาสตร์์
และเทคโนโลยีี
12. โครงการเพิ่่�มศัักยภาพครููให้้มีีสมรรถนะของครููยุุคใหม่่สำำ�หรัับ
การเรีียนรู้้�ศตวรรษที่่� 21

ตััวชี้้�วััด

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ยุทธศาสตร์ที่ 5

ขัั บ เคลื่่� อ นกระบวนการเรีี ย นการสอน
วิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี
ให้้เน้้นความเข้้าใจ ลงมืือปฏิิบััติิการ และ
สามารถนำำ�ไปใช้้จริิงทั้้�งในและนอกระบบ
ตามแนวทาง สสวท.

เร่่งรััด พััฒนา และส่่งเสริิมผู้้�มีีความสามารถพิิเศษด้้าน
วิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี เพื่่�อเป็็นกำ�ลั
ำ ัง
ในการพััฒนาประเทศด้้วยวิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี และ
นวััตกรรม ตามนโยบายประเทศไทย 4.0

ส่่งเสริิมภาพลัักษณ์์องค์์กรและประสานความร่่วมมืือ
กัับหน่่วยงานที่่�เกี่่ย� วข้้อง เพิ่่�มการยอมรัับ สสวท. ในฐานะ
ผู้้�นำำ� การเปลี่่� ย นแปลงการเรีี ย นรู้้�ด้้ า นวิิ ท ยาศาสตร์์
คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี ของเยาวชนให้้ทัันสมััย

6.	พัั ฒ น า ก ล ไ ก ขัั บ เ คลื่่� อ น ก า ร จัั ด
การศึึกษาตามแนวทาง สสวท. สำำ�หรัับ
สถานศึึกษาทั้้� ง ในและนอกระบบ
ใหครอบคลุุมทุุกภููมิิภาค
7.	พััฒนากระบวนการวััด และประเมิินผล
เพื่่�อเข้้าศึึกษาต่่อในระดัับอุุดมศึึกษา
โดยเน้้นทดสอบความเข้้าใจ

8.	ผลิิตและพััฒนาครููคุุณภาพ เพื่่อ� เป็็นผู้้�นำ�ำ การเปลี่่�ยนแปลง
ในการขัับเคลื่่�อนการศึึกษาอย่่างมีีคุุณภาพ
9.	ผลิิตและพััฒนานัักวิิจัยั คุุณภาพ เพื่่อ� เป็็นนักั วิิทยาศาสตร์์
	นัักวิิจััย นัักนวััตกรรม และนัักเทคโนโลยีี ชั้้�นนำำ�ของ
	ประเทศ
10.	พััฒนากลไกการเชื่่�อมโยงในการดำำ�เนิินงานเพื่่�อใช้้
	ประโยชน์์จากเครืือข่่ายในการพััฒนาและส่่งเสริิม
ผู้้�มีี ค วามสามารถพิิ เ ศษสู่่� แ ผนพัั ฒ นากำำ�ลัั ง คน
	ด้้านวิิทยาศาสตร์์ และเทคโนโลยีีของประเทศอย่่าง
เป็็นระบบ

11.	ส่่งเสริิ ม ให้้ บุุ คล ากรมีี ศัั ก ยภาพในการพัั ฒ นา
หลัักสููตร สื่่�อ กิิจกรรมทางวิิชาการเทีียบมาตรฐาน
	นานาชาติิ แ ละการเป็็ นวิิ ท ยากรอย่่างมืืออาชีี พ
12.	พััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐาน ระบบบริิหารจััดการระบบ
การให้้บริิการ โดยใช้้ระบบคุุณภาพองค์์กร ระบบ
บริิหารจััดการข้้อมููล และระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ
	ที่่�ทันั สมััย
13. สร้้างความรู้้� ความเข้้าใจ และการยอมรัับในผลผลิิต
	ด้้านวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์และเทคโนโลยีีและ
บทบาทของ สสวท.

1.	จำ��นวนครั้้�งผู้้�เข้้าใช้้หลัักสููตร สื่่�อ และ
กระบวนการจััดการเรีียนรู้้� ในรููปแบบ
	ดิิจิิทััลและ e-Learning ที่่�เผยแพร่่
2.	จำ��นวนเครื่่�องมืือในการสอบคััดเลืือก
เข้้ า มหาวิิ ท ยาลัั ย ให้้ ส อดคล้้ อ งกัั บ
กระบวนการจัั ด การเรีี ย นการสอน
ตามแนวทาง สสวท.

1.	ร้้อยละของครููที่่�มีคี วามสามารถพิิเศษด้้านวิิทยาศาสตร์์
และคณิิตศาสตร์์ (สควค.) ที่่�ได้้รัับรางวััลเชิิดชููเกีียรติิ
ในระดัับชาติิและนานาชาติิ และเป็็นผู้้�นำ�ำ การเปลี่่�ยนแปลง
ได้้
2.	จำ��นวนนัักวิิทยาศาสตร์์ นัักวิิจััย นัักเทคโนโลยีี นััก
	นวััตกรรมและผู้เ้� ชี่่ย� วชาญ ด้้านวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์
และเทคโนโลยีี ซึ่�ง่ ได้้จากการสร้้างนัักเรีียน นัักศึึกษา
	ที่่�มีคี วามสามารถพิิเศษที่่�พัฒ
ั นาโดยสสวท.
3.	ร้้อยละของนัักเรีียนทุุนผู้้�มีคี วามสามารถพิิเศษ พสวท.
และโอลิิมปิิกวิิชาการ ที่่�สำำ�เร็็จการศึึกษาและทำำ�งาน
ในหน่่วยงานที่่�กำ�ำ หนดด้้านวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์
และเทคโนโลยีี
4.	ร้้อยละของผู้้�มีคี วามสามารถพิิเศษด้้านวิิทยาศาสตร์์
	คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี ซึ่่�งพััฒนาโดย สสวท.
	ที่่�ได้้รับั รางวััลเชิิดชููเกีียรติิในระดัับชาติิและนานาชาติิ
5. ร้้อยละของผู้้�มีคี วามสามารถพิิเศษด้้านวิิทยาศาสตร์์
	คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี ได้้รัับการพััฒนาและ
	ส่่งเสริิมอย่่างต่่อเนื่่�อง ในระดัับต่่างๆ

1.	ร้้อยละของบุุคลากรมีีความรู้้�ความสามารถ มีีความ
เชี่่�ยวชาญเฉพาะทางในสายงาน และสามารถเป็็น
ผู้้�นำำ�การเปลี่่�ยนแปลงได้้
2.	จำ��นวนนวััตกรรม ผลงานทางวิิชาการ หรืือทรััพย์์สินิ
ทางปััญญา (IP) ที่่�สร้้างจากบุุคลากร สสวท.
3.	จำ��นวนระบบบริิหารจััดการและบริิการในรููปแบบ
เทคโนโลยีีสารสนเทศที่่�ทัันสมััยและมีีคุุณภาพ
4. ระดัับความพึึงพอใจของส่่วนราชการหน่่วยงานต่่างๆ
	ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ในการทำำ�งานร่่วมกัับ สสวท.
5. ระดัับการยอมรัับในข้้อมููลข่่าวสาร และผลงานของ
สสวท.
6.	ร้้อยละของเยาวชนกลุ่่�มเป้้าหมายที่่�มีีความตระหนััก
และเห็็นความสำำ�คััญของการเรีียนรู้้�วิิทยาศาสตร์์
และเทคโนโลยีี

13. โครงการพััฒนาและขยายบริิการของ
	ศููนย์์เรีียนรู้้�ดิิจิิทััล และสื่่�อดิิจิิทััล
14. โครงการพััฒนาแพลตฟอร์์มดิิจิิทััล
เพื่่�อการเรีียนรู้้�
15. โครงการพัั ฒนาและส่่งเสริิ ม การใช้้
เครื่่� อ งมืือในการสอบคัั ด เลืือกเข้้ า
มหาวิิทยาลััยให้้สอดคล้้องกัับกระบวน
การจััดการเรีียนการสอนตามแนวทาง
สสวท. (Science and Mathematics
Literacy)

16. โครงการบริิหารการผลิิตครููที่่�มีคี วามสามารถพิิเศษ
ทางวิิทยาศาสตร์์และคณิิตศาสตร์์ (สควค.)
17. โครงการบริิหารการพััฒนาและส่่งเสริิมผู้้�มีีความ
สามารถพิิเศษทางวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี (พสวท.)
18. โครงการโอลิิมปิิกวิิชาการ
19. โครงการพัั ฒ นาอัั จ ฉริิ ย ภาพทางวิิ ท ยาศาสตร์์
	คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี
20.โครงการทุุนสนัับสนุุนการศึึกษานัักเรีียน นัักศึึกษา
และครูู เพื่่�อพััฒนาให้้เป็็นผู้้�มีีความสามารถพิิเศษ
	ด้้านวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์และเทคโนโลยีี และ
ตอบสนองต่่อความต้้ อ งการของประเทศและ
หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
21. โครงการขยายฐานการพััฒนาผู้้�มีีความสามารถ
	พิิ เศษทางวิิ ทยาศาสตร์์ และเทคโนโลยีี สู่่�แผนการ
	พััฒนากำำ�ลัังคนตามนโยบายประเทศไทย 4.0

22. โครงการพััฒนาศัักยภาพบุุคลากร ให้้มีีความร�
	ความสามารถ และสมรรถนะตามกลุ่่ม� งานอย่่างเป็็น	
ระบบ
23. โครงการพััฒนาการบริิหารจััดการ สสวท. ทุุกมิิติิ
ให้้มีีมาตรฐานเทีียบเคีียงเกณฑ์์ TQA
24. โครงการพัั ฒ นาระบบเทคโนโลยีี ส ารสนเทศ
เพื่่�อขยายขีีดความสามารถในการบริิหารจััดการ
องค์์กร และการบริิการในรููปแบบดิิจิทัิ ลั ตามนโยบาย
	รััฐบาลดิิจิิทัลั
25. โครงการประชาสััมพัันธ์์เชิิงรุุกเพื่่�อให้้เกิิดความรู้้�
	ความเข้้าใจในการทำำ�งานของ สสวท. และสร้้าง
	ความตระหนัักรู้้�ทางด้้านวิิทยาศาสตร์์

สสวท.
แผนการดำ�เนินงานของ
ในปีงบประมาณ 2564

1. การพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ปฏิบัติการ และการสร้างความเข้าใจในระดับที่เหมาะสมกับ
นักเรียนแต่ละกลุ่ม โดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ
1.1 พัฒนาหลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่าง
		 เป็นระบบที่เน้นการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา กระตุ้น
		ให้เกิดและใช้ความคิดสร้างสรรค์สามารถนำ�ไปใช้ได้
		 จริงภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตร สอื่ และกระบวนการ
		 จัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และ
		 กระตุน้ ให้เกิดและใช้ความคิดสร้างสรรค์ และสามารถนำ�ไป
		 ใช้ได้จริง โครงการพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการ
		 จัดการเรียนรู้ ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และ
		 กระตุ้นให้เกิด และใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ
		 และสามารถนำ�ไปใช้ศกึ ษาต่อเป็นนกั นวัตกรตามแนวทาง
		 KOSEN โครงการพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการ
		 จัดการเรียนรู้ ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และ
		กระตุ้นให้เกิดและใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ
		 สำ�หรับพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ
1.2 วิ จั ย และพั ฒ นาการวั ดผล และประเมิ นผล อย่ า งครบ
		 วงจรตามมาตรฐานประเทศและนานาชาติ ภายใต้
		 โครงการวิจัย วัดผล และประเมินผล การจัดการเรียนรู้
		ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีระดับประเทศ
		 และระดับนานาชาติ
1.3 พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อยกระดับ
		คุ ณ ภาพสื่ อ และกระบวนการจั ด การเรี ย นรู้ ภ ายใต้
		 โครงการวิจัยติดตามการใช้หลักสูตร สื่อการเรียนรู้ และ
		 พั ฒ นาเกณฑ์ ก ารจั ด ทำ � สื่ อ การเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์
		คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
2. การขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับการเรียนการสอนด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีผ่านเครือข่าย สสวท.
ให้มีคุณภาพทั่วประเทศอย่างเป็นระบบ
2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการเครือข่าย เพื่อขยายการให้
		 บริการหลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ของ
		 สสวท. อย่างเป็นระบบ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบ
		บริหารจัดการเครือข่ายเพอื่ ขยายการให้บริการหลักสตู ร
		 สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ของ สสวท.
2.2 ขั บ เคลื่อนสถานศึก ษาเพื่อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพในการจั ด
		 การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
		 ตามแนวทาง สสวท. ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพ
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		ครู แ กนนำ � และบุ คล ากรทางการศึ ก ษาเพื่ อ ขยายผล
		การให้บริการวิชาการด้านหลักสูตรสื่อและกระบวนการ
		 จัดการเรียนรู้ของ สสวท. และโครงการพัฒนาครูผู้สอน
		 วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และบุคลากร
		ทางการศกึ ษาในโรงเรียนโครงการพระราชดำ�ริโครงการ
		การปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนของครูวิทยาศาสตร์
		คณิตศาสตร์เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ตามแนวทาง
		 สสวท. โครงการส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์
		 (Coding) โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนด้านวิทยาศาสตร์
		คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และโครงการเพิ่มศักยภาพ
		ครู ใ ห้ มี ส มรรถนะของครู ยุ ค ใหม่ สำ � หรั บ การเรี ย นรู้
		 ศตวรรษที่ 21
3. การขั บ เคลื่ อ นกระบวนการเรี ย นการสอนวิ ท ยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เน้นความเข้าใจ ลงมือปฏิบตั กิ าร
และสามารถนำ�ไปใช้จริงทัง้ ในและนอกระบบ ตามแนวทาง สสวท.
3.1 พัฒนากลไกขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตามแนวทาง
		 ของ สสวท. สำ�หรับสถานศึกษาทั้งในและนอกระบบ
		 ให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค ภายใต้โครงการพัฒนา และ
		 ขยายบริการของศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลและสื่อดิจิทัล และ
		โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
3.2 พัฒนากระบวนการวัด และประเมินผลเพื่อเข้าศึกษาต่อ
		 ในระดับอุดมศึกษาโดยเน้นทดสอบความเข้าใจ ภายใต้
		โครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้เครื่องมือในการสอบ
		คัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับกระบวนการ
		 จัดการเรียนการสอนตามแนวทาง สสวท. (Science and
		 Mathematics Literacy)
4. การเร่งรัดพัฒนา และส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นกำ�ลังในการ
พัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ตามนโยบายประเทศไทย 4.0
4.1	ผลิตและพัฒนาครูคุณภาพ เพอื่ เป็นผูน้ �ำ ในการขับเคลื่อน
		 การศึกษาอยา่ งมีคณ
ุ ภาพ ภายใต้โครงการบริหารการผลิต
		ครู ที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
		คณิตศาสตร์ (สควค.)
4.2	ผลิตและพัฒนานักวิจัยคุณภาพให้เป็นนักวิทยาศาสตร์
		นักวิจยั นักนวัตกรรม และนักเทคโนโลยีช้นน
ั �ำ ของประเทศ
		ภายใต้ โ ครงการบริ ห ารการพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม ผู้ มี

		ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
		 (พสวท.) โครงการโอลิมปิกวิชาการ โครงการพัฒนา
		 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
		 และโครงการทุนสนับสนุนการศึกษานักเรียน นักศึกษา
		 และครู เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้าน
		 วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลย และตอบสนอง
		ต่อความต้องการของประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.3 พั ฒ นากลไกการเชื่ อ มโยงในการดำ � เนิ น งานเพื่ อ ใช้
		ประโยชน์ จ ากเครื อ ข่ า ยในการพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม
		ผู้ มี ค วามสามารถพิ เ ศษสู่ แ ผนพั ฒ นากำ �ลั ง คน
		ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศอย่างเป็น
		 ระบบ ภายใต้โครงการขยายฐานการพัฒนาผู้มีความ
		 สามารถพิ เ ศษทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
		 สู่แผนการพัฒนากำ�ลังคนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
5. การส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรและประสานความร่วมมือ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพิ่มการยอมรับ สสวท. ในฐานะผู้นำ�
การเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีของเยาวชนให้ทันสมัย
5.1 ส่งเสริมให้บุคลากรมีศักยภาพในการพัฒนาหลักสูตร
		 สื่อกิจกรรมทางวิชาการเทียบมาตรฐานนานาชาติและ
		 การเป็นวิทยากรอย่างมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนา
		 ศักยภาพบุคลากรให้มคี วามรคู้ วามสามารถและสมรรถนะ
		ตามกลุ่มงานอย่างเป็นระบบ
5.2 พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้นฐานระบบบริ ห ารจั ด การระบบ
		 การให้บริการ โดยใช้ระบบคุณภาพองค์กร ระบบบริหาร
		 จัดการข้อมูล และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
		ภายใต้โครงการพัฒนาการบริหารจัดการ สสวท. ทุกมิติ
		 ให้มมี าตรฐานเทียบเคียงเกณฑ์ TQA และโครงการพัฒนา
		ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อขยายขีดความสามารถ
		 ในการบริหารจัดการองค์กร และการบริการในรูปแบบ
		ดิจิทัลตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัล
5.3 สร้างความรู้ ความเข้าใจ และการยอมรับในผลผลิต
		ด้านวิทยาศาสตร คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี และ
		 บทบาทของ สสวท. ภายใต้โครงการประชาสัมพันธเ์ ชิงรุก
		 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการทำ�งานของ สสวท.
		และสร้างความตระหนักรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์
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และการควบคุุมภายใน
ในสถานการณ์์ โ ลกปัั จ จุุ บัั นที่่� มีี ก ารเปลี่่� ย นแปลงไป
อย่่างรวดเร็็ ว จากเทคโนโลยีี ส ารสนเทศที่่� เ ข้้ า มามีี อิิ ท ธิิ พ ล
ในการใช้้ชีีวิิตประจำ��วััน การที่่�ประเทศไทยต้้องการพััฒนาและ
ยกระดัับให้้สามารถแข่่งขัันกัับนานาประเทศได้้นั้้�น การพััฒนา
ความรู้้�ของประชาชน โดยเฉพาะคนรุ่่� น ใหม่่หรืือเยาวชน
ซึ่่� ง จะเติิ บ โตไปเป็็ นกำำ�ลัั ง สำำ�คัั ญ ที่่� จ ะขัั บ เคลื่่� อ นประเทศไทย
ต่่อไปได้้ สสวท. ซึ่่�งมีีพัันธกิิจสำำ�คััญในการพััฒนาการศึึกษา
ด้้ า นวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีีของประเทศ
จึึงมีี บ ทบาทสำำ�คัั ญ ในการพัั ฒ นาเยาวชนไทยให้้ มีี ค วามรู้้�
ความสามารถและใช้้ เ ทคโนโลยีี ใ ห้้ เ กิิ ดป ระโยชน์์ ต่่ อตนเอง
และประเทศชาติิ และเพื่่�อให้้บรรลุุผลสััมฤทธิ์์�ดัังกล่่าว สสวท.
ให้้ความสำำ�คัญ
ั ต่่อการบริิหารความเสี่่ย� งและการควบคุุมภายใน
โดยดำำ�เนิินการอย่่างเป็็นระบบตามกฎหมาย แนวปฏิิบััติิที่่�ดีี
และมาตรฐานสากลคืือ Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission (COSO-ERM)
ซึ่ง่� เป็็นเครื่่อ� งมืือในการบริิหารจััดการและสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงาน
ให้้เกิิดสััมฤทธิ์์�ผลทั้้�งในระดัับประเทศและนานาชาติิ โดยมุ่่�งเน้้น
ให้้องค์์กรมีีระบบการบริิหารความเสี่่ย� ง และการควบคุุมภายใน
ที่่�เพีียงพอและเหมาะสม ทั้้�งการใช้้ทรััพยากร การดููแลทรััพย์์สินิ
มีีระบบบััญชีี และรายงานทางการเงิินที่่�มีีความถููกต้้องเชื่่�อถืือได้้
การบริิหารงานที่่�โปร่่งใส รวมทั้้�งการปฏิิบััติิตามกฎหมาย
ระเบีียบข้้อบัังคัับ และวััตถุุประสงค์์ขององค์์กร ทั้้�งในระดัับ
ผู้้�บริิหารและระดัับปฏิิบััติิงาน เพื่่�อสนัับสนุุนให้้การดำำ�เนิินงาน
ของ สสวท. บรรลุุตามวััตถุุประสงค์์ มีีการวาง การติิดตามและการ
ประเมิินผลการบริิหารความเสี่่ย� ง การควบคุุมภายในเป็็นประจำ��
ทุุกไตรมาส โดยมีีผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิที่่�มีีความเชี่่�ยวชาญทำำ�หน้้าที่่�
เป็็นอนุุกรรมการให้้คำำ�แนะนำำ� และนำำ�เสนอให้้คณะกรรมการ
สสวท. รัับทราบอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อให้้ สสวท. เป็็นองค์์กรที่่�มีี
ประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลในการดำำ�เนิิ นงาน และทัันต่่อ
การเปลี่่�ยนแปลง
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การบริิหารความเสี่่�ยง
	ความรู้้�ความสามารถด้้านวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และ
เทคโนโลยีีของประชากรเป็็นปัจั จััยสำำ�คัญ
ั ที่่�จะผลัักดัันให้้ประเทศ
มีีขีีดความสามารถในการแข่่งขัันทััดเทีียมกัับนานาประเทศ
สสวท. จึึงได้้ดำำ�เนิินโครงการและกิิจกรรมสำำ�คััญดัังนี้้�
สสวท. ดำำ�เนิินการโดยมีีเป้้าหมายสำำ�คััญเพื่่�อยกระดัับ
ความรู้้� ความสามารถของนัั ก เรีี ย นไทยด้้ า นวิิ ท ยาศาสตร์์
คณิิ ต ศาสตร์์ ให้้ ทัั ด เทีี ย มกัั บ นานาชาติิ จึึงได้้ ริิ เ ริ่่� ม ดำำ� เนิิ น
โครงการพััฒนาผู้บ้� ริิหาร วิิทยากรหลััก และชุุดการเรีียนรู้้�หุ่่�นยนต์์
(Robotics) พััฒนาและเสริิมสร้้างศัักยภาพของครููและบุุคลากร
ทางการศึึกษา อบรมครููแกนนำำ�วิชิ าวิิทยาการคำำ�นวณและอบรม
ผู้บ้� ริิหารสถานศึึกษาเพื่่อ� เป็็นผู้้�นำ�ำ การขัับเคลื่่อ� นวิิทยาการคำำ�นวณ
เพื่่�อพััฒนาทัักษะการคิิดวิิเคราะห์์ แก้้ปััญหาอย่่างเป็็นขั้้�นตอน
และเป็็นระบบ มีีตรรกะ มีีทักั ษะการคิิดเชิิงคำำ�นวณ รวมถึึงโครงการ
ส่่งเสริิมการเรีียนภาษาคอมพิิวเตอร์์ (Coding) ซึ่่�งได้้พััฒนาครูู
ระดัับประถมและมััธยมศึึกษาจำ��นวน 89,762 คน
และด้้วยสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่่�งมีีผลให้้ครููไม่่สามารถเดิินทาง
ออกนอกพื้้�นที่่เ� พื่่อ� เข้้าอบรมได้้นั้้น� สสวท. ได้้พัฒ
ั นาเป็็นการอบรม
แบบออนไลน์์ จึึงสามารถอบรมครููได้้ เ ป็็ นจำ��น วนมากกว่่า
ที่่�คาดการไว้้ รวมถึึงได้้พััฒนาบทเรีียนสำำ�หรัับครูู นัักเรีียนและ
ผู้้�สนใจได้้ศึึกษาหาความรู้้�แบบไม่่มีีค่่าใช้้จ่่าย ในระหว่่างรอ
เปิิดภาคเรีียนและยัังใช้้ประกอบการเรีียนการสอนในชั้้�นเรีียน
ปกติิได้้อีีกด้้วย

การควบคุุมภายใน
สสวท. ได้้ดำำ�เนิินการควบคุุมภายในตามหลัักมาตรฐานสากลของ Committee of Organization of the Treadway
Commission : COSO ซึ่่�งมีีการประเมิิน 5 องค์์ประกอบคืือ
1. สภาพแวดล้้อมการควบคุุม
สสวท. ให้้ความสำำ�คัญ
ั อย่่างยิ่่ง� ในเรื่่อ� งศีีลธรรม จริิยธรรม
จรรยาบรรณ ความซื่่�อสััตย์์และความโปร่่งใสในการปฏิิบััติิงาน
โดยส่่งเสริิมให้้พนัักงานทุุกคนเกิิดจิติ สำำ�นึึกและมีีความตระหนััก
รวมถึึงมีีแนวปฏิิบัติั ที่่ิ เ� กี่่ย� วกัับคุุณธรรมและความโปร่่งใส ซึ่่ง� สสวท.
ได้้รัับการประเมิินคุุณธรรมและความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินงาน
ของหน่่วยงานภาครััฐ (ITA) เท่่ากัับ 90.73 คะแนน ซึ่่ง� อยู่่ใ� นระดัับ A
2. การประเมิินความเสี่่�ยง
ได้้ใช้้หลัักของ COSO-ERM ซึ่่ง� เป็็นหลัักสากลที่่�หน่่วยงาน
ชั้้�นนำำ� โดยเน้้นการระดมความคิิดร่่วมกัันให้้เกิิดการเห็็นพ้้องถึึง
ปััญหาขององค์์กรและร่่วมมืือกัันค้้นหาวิิธีีการจััดการควบคุุม
ความเสี่่�ยง ซึ่่�งจากสถานการณ์์แพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััส
โคโรนา 2019 (COVID-19) สสวท. ได้้ดำำ�เนิินการปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบ
การดำำ�เนิินงานให้้เหมาะสมเพื่่�อยกระดัับศึึกษาของประเทศไทย
ให้้ทััดเทีียมนานาชาติิ
3. กิิจกรรมการควบคุุม
	มีีการติิดตามและประเมิินผลการควบคุุมอย่่างต่่อเนื่่�อง
และรััดกุุม โดยมีีการรายงานผลการตรวจสอบด้้านการเงิินและ
ด้้ า นการดำำ� เนิิ น งาน ให้้ ค ณะอนุุ ก รรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการ สสวท. รัับทราบทุุกไตรมาส รวมถึึงมีีการรายงาน
ผลการดำำ�เนิินงานปััญหาและอุุปสรรค ให้้ผู้้�บริิหารรัับทราบ
ทุุกเดืือน

4. สารสนเทศและการสื่่�อสาร
ได้้ พัั ฒ นาระบบสำำ�นัั ก งานอิิ เ ล็็ ก ทรอนิิ ก ส์์ เพื่่� อ เพิ่่� ม
ประสิิทธิิภาพในการบริิหารจััดการและการดำำ�เนิินงานภายใน
องค์์กรอย่่างต่่อเนื่่อ� ง ประกอบด้้วย ระบบทรััพยากรบุุคคล (e-HR)
ระบบสารบรรณอิิเล็็กทรอนิิกส์์ ระบบจองทรััพยากร ระบบตรวจ
เสนอเรื่่�อง ระบบการประเมิินผลผลิิต ระบบจััดเก็็บเอกสารและ
ระบบจองห้้องประชุุมสาขา-ฝ่่าย ระบบบริิหารการปฏิิบััติิงาน
ภายใน (MIS-ERP) ระบบบริิ หารจััดการปฏิิ บััติิงานภายใน
(MIS-PLUS) และระบบวิิเคราะห์์ข้้อมููลสำำ�หรัับผู้้�บริิหาร (BI)
5. การติิดตามประเมิินผล
	มีีการติิดตามประเมิินผลการควบคุุมภายในและประเมิิน
คุุ ณ ภาพการปฏิิ บัั ติิ ง านได้้ อ ย่่างต่่อเนื่่� อ งและเป็็ น ระบบ
เพื่่�อวิิเคราะห์์จุุดอ่่อนหรืือข้้อบกพร่่องในการดำำ�เนิินงานและ
ดำำ�เนิินการแก้้ไข ซึ่่�งเป็็นการเพิ่่�มผลสััมฤทธิ์์�ของการควบคุุม
ภายในได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น
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รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน
สสวท. มีีรายได้้จากการดำำ�เนิินงานในปีีงบประมาณ 2563 จำ��นวน 1,777.78 ล้้านบาท ประกอบด้้วย รายได้้จากเงิินงบประมาณ
1,595.70 ล้้ า นบาท รายได้้ จ ากการขายสิิ นค้้ า และบริิ ก าร จำ��นวน 8.80 ล้้ า นบาท รายได้้ จ ากการอุุ ด หนุุ น และบริิ จ าค
จำ��นวน 3.08 ล้้านบาท และรายได้้อื่น่� จำ��นวน 170.20 ล้้านบาท และมีีค่่าใช้้จ่่ายจากการดำำ�เนิินงานในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จำ��นวน 1,895.86 ล้้านบาท ประกอบด้้วย ค่่าใช้้จ่่ายเงิินอุุดหนุุนด้้านบุุคลากร จำ��นวน 316.28 ล้้านบาท ค่่าใช้้จ่่ายเงิินอุุดหนุุน
จำ��นวน 1,277.50 ล้้านบาท และค่่าตอบแทน ค่่าใช้้สอย ค่่าวััสดุุ ค่่าสาธารณููปโภคของ สสวท. จำ��นวน 302.08 ล้้านบาท
สรุุปผลการดำำ�เนิินงานประจำ��ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีีรายได้้สููง (ต่ำำ��) กว่่าค่่าใช้้จ่่าย จำ��นวน (118.08) ล้้านบาท ปีีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 สสวท. ได้้รัับรายได้้จากงบอุุดหนุุนมาแล้้วจำ��นวน 1,595.70 ล้้านบาท ซึ่่�งประกอบด้้วย เงิินอุุดหนุุนค่่าใช้้จ่่ายบุุคลากร
จำ��นวน 142.19 ล้้านบาท เงิินอุดุ หนุุนค่่าใช้้จ่่ายดำำ�เนิินงานจำ��นวน 652.60 ล้้านบาท เงิินอุดุ หนุุนทุนุ การศึึกษาจำ��นวน 569.79 ล้้านบาท
และเงิินอุุดหนุุนมููลนิิธิิโอลิิมปิิกวิิชาการ (สอวน.) จำ��นวน 231.12 ล้้านบาท และในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สสวท. ได้้รัับอนุุมััติิเงิิน
กองทุุนส่่งเสริิมจากคณะกรรมการ สสวท. จำ��นวน 350 ล้้านบาท เพื่่�อใช้้จ่่ายในส่่วนที่่�ไม่่ได้้รัับจััดสรรจากรััฐบาล

สรุุปผลการดำำ�เนิินงานประจำ��ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายการ
		

งบประมาณ	
(หน่่วย: ล้้านบาท)

กองทุุนส่่งเสริิมฯ
(หน่่วย: ล้้านบาท)

รวม
(หน่่วย: ล้้านบาท)

งบบุุคลากร		

142.19

116.46

258.65

งบดำำ�เนิินการ

652.60

132.35

784.95

ทุุนการศึึกษา

569.79

84.75

654.54

มููลนิิธิิ สอวน.

231.12

-

231.12

งบลงทุุน		

-

16.44

16.44

1,595.70

350.00

1,945.70

รวม
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รายงานการวิเคราะห์ด้านภารกิจหลักขององค์กร
	ผลการดำำ�เนิินงานประจำ��ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ สสวท. ในภาพรวมทุุกมิิติิ สสวท. ได้้รัับคะแนนรวม 4.70 คะแนน
จากคะแนนเต็็ม 5 คะแนน ซึ่่�งถืือว่่าอยู่่�ในระดัับดีีมาก
เมื่่�อจำ��แนกเป็็นมิติิ ิการดำำ�เนิินงาน ประกอบด้้วย 4 มิิติิ มิิติิที่่�ได้้รัับผลประเมิินสููงที่่�สุุด คืือ มิิติิที่่� 1 ด้้านประสิิทธิิผลของแผน
การปฏิิบััติิงาน หรืือ ด้้านพัันธกิิจ (Mission) มิิติิที่่� 3 ด้้านประสิิทธิิภาพในการปฏิิบัติั ิงาน หรืือ ด้้านกระบวนการภายใน (Internal
Process) และมิิติที่่ิ � 4 ด้้านการกำำ�กับั ดููแลกิิจการและพััฒนาองค์์กร หรืือ ด้้านการเรีียนรู้้�และพััฒนา (Learning and Growth) ได้้รับั
คะแนน 5 คะแนน ซึ่่�งถืือว่่ามีีผลการดำำ�เนิินงานอยู่่�ในระดัับดีีมาก ส่่วนมิิติิที่่� 2 ด้้านคุุณภาพการให้้บริิการ หรืือ ด้้านลููกค้้า
(Customer) ได้้รัับคะแนน 4.00 คะแนน ซึ่่�งถืือว่่ามีีผลการดำำ�เนิินงานอยู่่�ในระดัับดีี

ผลการดำำ�เนิินงานประจำ��ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ สสวท.
คะแนน
5.0

5.00

5.00

5.00

๓

มิติที่

4.70

4.5

4.00

4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0

๑

มิติที่

ประสิิทธิิผลของ
แผนการปฏิิบััติิงาน
(Mission)

๒

มิติที่

มิติที่

๔

การตอบสนอง
ประสิิทธิิภาพ
การกำำ�กัับดููแล
ต่่อประชาชน ในการปฏิิบััติิงาน กิิจการและพััฒนา
(Customer) (Internal Process) องค์์กร (Learning
and Growth)

ผล

การประเมิิน
ภาพรวม
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		ผลการดำำ�เนิินงานในแต่่ละมิิติิ

๑

มิติที่

ประสิิทธิิผลของแผนการปฏิิบััติิงาน (Mission)

ได้้รับั คะแนน 5.0 คะแนนจากคะแนนเต็็ม 5 คะแนน ซึ่ง่� ถืือว่่ามีีผลการดำำ�เนิินงานอยู่่ใ� นระดัับดีีมาก ประกอบด้้วย 5 ตััวชี้้วั� ดั ได้้แก่่
			 1)	ร้้อยละของหลัักสููตร สื่่�อ และกระบวนการจััดการเรีียนรู้้� วิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีีที่่�มีีคุุณภาพ
				 ตามมาตรฐานสากล
			 2)	ร้้อยละของครููและบุุคลากรทางการศึึกษาที่่�ได้้รัับการพััฒนาความรู้้�ความสามารถด้้านวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์
				 และเทคโนโลยีี ตามแนวทางของ สสวท.
			 3)	จำ��นวนผู้ใ้� ช้้หลัักสููตร สื่่�อ และ กระบวนการจััดการเรีียนรู้้�ในรููปแบบดิิจิิทััลและ e-Learning
			 4)	ร้้อยละของนัักวิิทยาศาสตร์์ นัักวิิจััย นัักเทคโนโลยีี นัักนวััตกรรมและผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์
				 และเทคโนโลยีี ซึ่่�งได้้จากการสร้้างนัักเรีียน นัักศึึกษาที่่�มีีความสามารถพิิเศษที่่�พััฒนาโดย สสวท.
			 5)	ร้้อยละของนัักเรีียนมีีความสามารถในการใช้้เทคโนโลยีีและเข้้าถึึงแหล่่งเรีียนรู้้�ทางวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์
				 และเทคโนโลยีีได้้อย่่างรวดเร็็ว
	ทั้้�งนี้้� ทุุกตััวชี้้วั� ดั ได้้รับั ผลคะแนนเท่่ากัับ 5.0 คะแนน จากผลดัังกล่่าวจึึงถืือว่่าเมื่่อ� เทีียบกัับแผนดำำ�เนิินการแล้้ว สสวท. สามารถ
ดำำ�เนิินการได้้ในระดัับดีีมากในด้้านการพััฒนาหลัักสููตร สื่่อ� และกระบวนการจััดการเรีียนรู้้�ที่่�มีมี าตรฐาน การพััฒนาครููและบุุคลากร
ทางการศึึกษาให้้ได้้รัับการพััฒนาความรู้้�ความสามารถ รวมถึึงการจััดการเรีียนรู้้�ในรููปแบบดิิจิิทััลและ e-Learning และมีีจำ��นวน
ผู้้�ใช้้งานได้้ตรงตามเป้้าหมายที่่�วางแผนไว้้ ในด้้านการสร้้างนัักวิิทยาศาสตร์์ นัักวิิจััย นัักเทคโนโลยีี นัักนวััตกรรมและผู้้�เชี่่�ยวชาญ
ด้้านวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์และเทคโนโลยีี ซึ่่�งได้้จากการสร้้างนัักเรีียน นัักศึึกษาที่่�มีีความสามารถพิิเศษที่่�พััฒนาโดย สสวท.
ก็็สามารถดำำ�เนิินกิิจกรรมได้้ตรงตามเป้้าหมายที่่�วางแผนไว้้
อย่่างไรก็็ดีีปีีนี้้�เป็็นปีีแรกที่่� สสวท. เริ่่�มมีีการวััดความสามารถในการใช้้เทคโนโลยีีและเข้้าถึึงแหล่่งเรีียนรู้้�ทางวิิทยาศาสตร์์
คณิิตศาสตร์์และเทคโนโลยีีของนัักเรีียนได้้อย่่างรวดเร็็วและพบว่่าอยู่่�ในระดัับสููงเช่่นกััน ผลคะแนนประเมิินในมิิติินี้้�ที่่�ค่่อนข้้างสููงอาจ
เกิิดจากผลการดำำ�เนิินงานที่่�ดีี หรืือเป้้าหมายที่่�ตั้้ง� ไว้้ยังั ไม่่สามารถวััดผลการดำำ�เนิินงานได้้เหมาะสมเท่่าที่่�ควร จึึงมีีความเป็็นไปได้้ที่่�
การตั้้�งเป้้าหมายอาจจะยัังต่ำำ��เกิินไป ในปีีถััด ๆ ไป สสวท. อาจพิิจารณาปรัับเปลี่่�ยนเกณฑ์์วััดผลให้้มีีความท้้าทายมากขึ้้�นกว่่าเดิิม
เพื่่�อให้้สะท้้อนผลการดำำ�เนิินงานด้้านประสิิทธิิผลได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น

๒

มิติที่

การตอบสนองต่่อประชาชน (Customer)

	มิิตินี้้ิ เ� น้้นด้า้ นผลผลิิตในเชิิงคุุณภาพของ สสวท. ที่่�สามารถสร้้างความพึึงพอใจให้้แก่่ผู้้�รับั บริิการ ได้้แก่่ กลุ่่ม� ผู้้�บริิหารโรงเรีียน
ครูู นัักเรีียน ผู้้�ปกครอง ซึ่่�งเป็็นผู้้�รัับบริิการหลัักของ สสวท. รวมถึึงกลุ่่�มอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น ผู้้�ได้้รัับการอบรมในโครงการต่่าง ๆ
ได้้แก่่ โครงการเพิ่่�มศัักยภาพครููให้้มีีสมรรถนะของครููยุุคใหม่่สาหรัับการเรีียนรู้้�ศตวรรษที่่� 21 และโครงการอบรมการจััดการเรีียนรู้้�
วิิทยาการคำำ�นวณสำำ�หรัับครูู Coding for Teacher เป็็นต้น้ ทั้้�งนี้้เ� พื่่อ� ให้้ได้้ผลการประเมิินสะท้้อนความเป็็นจริิงจากผู้้�ที่่ไ� ด้้รับั บริิการ
จาก สสวท. ในภาพรวม จะเห็็นว่่าผู้้�รับั บริิการมีีความพึึงพอใจต่่อบริิการของ สสวท. อยู่่ใ� นระดัับพึึงพอใจ มีีคะแนนเท่่ากัับ 4.0 คะแนน
โดยการประเมิินในปีีนี้้� เน้้นวััดความพึึงพอใจของผู้้�ใช้้บริิการมากขึ้้�น จึึงมีีตััวชี้้�วััดภายใต้้มิิติินี้้�เพิ่่�มขึ้้�นจากปีีที่่�แล้้ว โดยประกอบด้้วย
7 ตััวชี้้�วััด ได้้แก่่ 		
			 1)	ความพึึงพอใจของผู้้�ใช้้หลัักสููตร สื่่�อ และกระบวนการจััดการเรีียนรู้้�ของ สสวท.
			 2)	ครููและบุุคลากรทางการศึึกษาที่่�ผ่่านการอบรมสามารถปฏิิบััติิหน้้าที่่�ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
			 3)	ความพึึงพอใจของผู้้�ที่่�ได้้รัับการพััฒนา/ฝึึกอบรม/ให้้ความรู้้� ตามโครงการที่่� สสวท. จััดขึ้้�น
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			 4)	ความพึึงพอใจของผู้้�ใช้้บริิการศููนย์์เรีียนรู้้�ดิิจิิทััลระดัับชาติิ (IPST Learning Space)
			 5)	ความพึึงพอใจของส่่วนราชการ หน่่วยงานต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องในการทำำ�งานร่่วมกัับ สสวท.
			 6) การยอมรัับของประชาชนในการเป็็นผู้้�นำำ�ด้้านการเรีียนรู้้�ด้้านวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีีของประเทศ
				 ของ สสวท.
			 7)	ความตระหนัักและเห็็นความสำำ�คััญของการเรีียนรู้้�วิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีีของเยาวชน
	ทั้้�งนี้้� ทุุกตััวชี้้วั� ดมี
ั คี ะแนนประเมิินอยู่่ใ� นระดัับ 4.0 คะแนน ถืือว่่าผู้้�รับั บริิการมีีความพึึงพอใจในบริิการของ สสวท. อย่่างไรก็็ตาม
เมื่่อ� เปรีียบเทีียบในทุุกมิิติจิ ะเห็็นว่่ามิิตินี้้ิ � เป็็นมิติิ ที่่ิ ไ� ด้้ผลคะแนนค่่อนข้้างน้้อยกว่่ามิิติอื่ิ น่� ๆ ซึ่่ง� ผลคะแนนเป็็นการสะท้้อนจากความคิิดเห็็น
ของลููกค้้า หรืือผู้้�รัับบริิการของ สสวท. ดัังนั้้�น หาก สสวท. ต้้องการปรัับปรุุงคุุณภาพการให้้บริิการให้้ดีียิ่่�งขึ้้น� จำ��เป็็นต้้องศึึกษา
ในรายละเอีียดของแต่่ละตััวชี้้วั� ดว่่
ั าจะสามารถปรัับปรุุงการให้้บริิการให้้ตรงกัับความต้้องการ และทำำ�ให้้ผู้้�รับั บริิการเกิิดความพึึงพอใจ
ในบริิการของ สสวท. ได้้มากขึ้้�นอย่่างไร

๓

มิติที่

ประสิิทธิิภาพในการปฏิิบััติิงาน (Internal Process)

	มิิติินี้้�เน้้นการวััดกระบวนการภายในที่่�เกี่่�ยวกัับการบริิหารจััดการโครงการ การบริิหารงบประมาณ และค่่าใช้้จ่่ายบุุคลากร
สสวท. ประกอบด้้วย 3 ตััวชี้้�วััด ได้้แก่่
			 1)	ร้้อยละของโครงการที่่�ดำำ�เนิินการแล้้วเสร็็จตามแผนปฏิิบัติั ิการประจำ��ปีี
			 2)	ร้้อยละความสำำ�เร็็จของการเบิิกจ่่ายงบประมาณ
			 3)	ร้้อยละค่่าใช้้จ่่ายด้้านบุุคลากร โดยในภาพรวมผลคะแนนเท่่ากัับ 5.0 คะแนน สามารถดำำ�เนิินการได้้ดีมี าก มีีการติิดตาม
				ผลการดำำ�เนิินงานโครงการ/กิิจกรรมตามแผนปฏิิบััติิการที่่�ดำำ�เนิินการสำำ�เร็็จเสร็็จสิ้้�นตามระยะเวลาที่่�กำำ�หนดไว้้ใน
				 แผนปฏิิบััติิการประจำ��ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และความสำำ�เร็็จจากการเบิิกจ่่ายงบประมาณ แม้้สถานการณ์์
				 การแพร่่ระบาดของสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำำ�ให้้ต้อ้ งมีีการปรัับเปลี่่�ยน
				วิิธีีการดำำ�เนิินงาน เช่่น การจััดประชุุมแบบออนไลน์์ การปรัับเลื่่�อนระยะเวลาการจััดกิิจกรรม งดกิิจกรรมการลงพื้้�นที่่�
				ติิดตามและประเมิินผล การปรัับรููปแบบการจััดกิิจกรรมร่่วมกัับนัักเรีียนเพื่่�อลดความเสี่่�ยง

๔

มิติที่

การกำำ�กัับดููแลกิิจการและพััฒนาองค์์กร (Learning and Growth)

ในภาพรวมมีีผลคะแนนประเมิินอยู่่ที่่� � 5.0 คะแนน ถืือว่่ามีีการดำำ�เนิินการได้้ดีีมาก ประกอบด้้วย 5 ตััวชี้้�วััด ได้้แก่่
			 1) ระดัับความผููกพัันของบุุคลากรต่่อองค์์กร
			 2)	ร้้อยละของบุุคลากร สสวท. ในแต่่ละกลุ่่�มงานมีีสมรรถนะผ่่านตามเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนด
			 3)	จำ��นวนนวััตกรรม ผลงานทางวิิชาการ หรืือทรััพย์์สิินทางปััญญา (IP) ที่่�สร้้างจากบุุคลากร สสวท.
			 4) ระดัับธรรมาภิิบาลในองค์์กร
			 5) การควบคุุมดููแลกิิจการของคณะกรรมการองค์์การมหาชน
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แนวทางปรัับปรุุงการดำำ�เนิินงานของ สสวท.
1. สนัับสนุุนการเติิบโตขององค์์กรในระยะยาวด้้วยการเสริิมสร้้างความมุ่่�งมั่่�นทุ่่�มเท บุุคลากรของ สสวท.
มีีศักั ยภาพและภาคภููมิิใจในองค์์กรของตนที่่�เป็็นองค์์กรแห่่งการเรีียนรู้้�เพื่่อ� ทำำ�ประโยชน์์ให้้แก่่สัังคม นอกจากนี้้� ยัังมีีความผููกพัันต่่อ
องค์์กรอยู่่�ในระดัับสููงมาก อย่่างไรก็็ดีี ความผููกพัันดัังกล่่าวยัังเป็็นเรื่่�องการพููดถึึงองค์์กรในทางที่่�ดีี และการอยู่่กั� ับองค์์กรมากกว่่า
การมุ่่�งมั่่�นทุ่่�มเท (Strive) ซึ่่�ง สสวท. ควรเสริิมสร้้างความผููกพัันของบุุคลากรโดยเฉพาะในเรื่่�องความมุ่่�งมั่่�นทุ่่�มเท จะเป็็นปััจจััย
ที่่�สนัับสนุุนการเติิบโตขององค์์กรได้้ในระยะยาว และควรมีีการทบทวน Engagement Factor โดยเฉพาะในเรื่่อ� งความมุ่่�งมั่่�นทุ่่ม� เท
ซึ่่�งต้้องมีีการวิิเคราะห์์ในรายละเอีียดถึึงปััจจััยที่่�ส่่งผลต่่อความผููกพัันในแต่่ละกลุ่่�มพนัักงาน หรืือตามกลุ่่�มอายุุงาน (Generation)
แล้้วดำำ�เนิินการปรัับปรุุงในปััจจััยสำำ�คััญที่่�ส่่งผลต่่อกลุ่่�มเหล่่านี้้�ได้้ตรงจุุดยิ่่�งขึ้้�น

2. สื่่�อสารภาพลัักษณ์์องค์์กรไปยัังผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียและบุุคคลภายนอกมากขึ้้�น สสวท. เป็็นหน่่วยงาน
ที่่�มีีส่่วนสำำ�คััญในการขัับเคลื่่�อนวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีีให้้กัับประเทศ แต่่จากการสำำ�รวจผลการดำำ�เนิินงาน
ในกลุ่่�มประชาชน จำ��นวนมากกว่่า 1,000 คน ยัังมีีประชาชนมากกว่่าร้้อยละ 10 ที่่�ยัังไม่่รู้้�จััก สสวท. และการดำำ�เนิินงานของ สสวท.
ซึ่่�งถืือว่่ามีีกลุ่่�มประชาชนที่่�ไม่่ใช่่เป้้าหมายโดยตรงยัังรู้้�จัักและเข้้าใจการดำำ�เนิินงานของ สสวท. น้้อยเกิินไป หาก สสวท. ยัังไม่่ได้้เป็็น
ที่่�รู้้�จัักแก่่ประชาชนอย่่างแพร่่หลายแล้้ว จะมีีผลต่่อการขัับเคลื่่�อนงานด้้านวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี ในระดัับชาติิ
และนานาชาติิก็็ไม่่สามารถทำำ�ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิผลนััก

3. สนัับสนุุนและตอบสนองความต้้องการของลููกค้้าแต่่ละกลุ่่�ม เพื่่�อการพััฒนาคุุณภาพของผลผลิิต
ให้้ตรงกัับความต้้องการของผู้้�รับั บริิการมากขึ้้น� ไม่่ว่่าจะเป็็นหนัังสืือเรีียน สื่่อ� สื่่อ� ดิิจิทัิ ลั การอบรมครููและ อื่่น� ๆ เพื่่อ� ยกระดัับ
คะแนนความพึึงพอใจของผู้้�ใช้้บริิการแต่่ละกลุ่่�มที่่�แตกต่่างกััน เช่่น การจััดทำำ�สื่่�อการเรีียนการสอนตามกลุ่่�มขนาดของโรงเรีียน
หรืือการนำำ�เสนอหลัักสููตรให้้เหมาะกัับความสามารถของนัักเรีียนที่่�ต่่างกััน ทั้้�งนี้้� ในการดำำ�เนิินการ สสวท. อาจใช้้เนื้้�อหาหลัักสููตร
ที่่�ออกแบบมาสำำ�หรัับแต่่ละช่่วงชั้้�นเรีียนที่่�มีีมาตรฐาน แต่่ปรัับปรุุงการนำำ�เสนอรููปแบบเนื้้�อหาให้้น่่าสนใจและเข้้าถึึงได้้ง่่ายขึ้้�น

4. เข้้าใจความต้้องการของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียที่่�สำำ�คััญ เช่่น กลุ่่�มเครืือข่่ายและหน่่วยงานภายนอก ซึ่่�งเป็็นกลุ่่�ม
สำำ�คัญ
ั ในการขยายภารกิิจของ สสวท. ให้้สำำ�เร็็จ ดัังนั้้�น การสร้้างความสััมพัันธ์ที่่์ �ดีแี ละการให้้ความร่่วมมืืออย่่างเต็็มความสามารถ
จึึงเป็็นเรื่่�องที่่�สำำ�คััญ ซึ่่�ง สสวท. ควรเข้้าไปมีีส่่วนช่่วยให้้บุุคลากรเหล่่านี้้�ไม่่รู้้�สึึกว่่าการดำำ�เนิินภารกิิจของ สสวท. เป็็นการเพิ่่�มภาระ
แต่่เป็็นการช่่วยสนัับสนุุนซึ่่�งกัันและกััน ทั้้�งนี้้� ก็็เพื่่�อให้้การสนัับสนุุนที่่�เหมาะสมและตรงกัับความต้้องการให้้มากขึ้้�น ไม่่ว่่าจะเป็็น
เรื่่�องสื่่�อการเรีียนการสอน อุุปกรณ์์ หรืือการให้้ความช่่วยเหลืือจาก สสวท. ในการแก้้ไขปััญหาต่่าง ๆ

5. หาแนวทางในการวิิเคราะห์์ประเมิินผลกระทบทางเศรษฐกิิจ เพื่่�อเพิ่่�มระดัับความแม่่นยำำ�ของผลประโยชน์์
ของโครงการ ที่่�จะส่่งผลถึึงการวิิเคราะห์์ความคุ้้�มค่่าของโครงการลงทุุนที่่�ทำำ�การศึึกษามากขึ้้�น เพื่่�อให้้ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียสามารถ
ทราบข้้อมููลในส่่วนนี้้�ได้้อย่่างชััดเจนขึ้้น� สสวท. ควรจััดทำำ�การสำำ�รวจระดัับปฐมภููมิิ เพื่่อ� ติิดตามผลลััพธ์์ที่่ไ� ด้้จากโครงการฝึึกอบรมครูู
ของ สสวท. ซึ่ง่� อาจต้้องมีีการใช้้ทรััพยากร ทุุน และระยะเวลาในการศึึกษา พร้้อมการติิดตามผลลััพธ์์ในระยะยาว นอกจากนั้้น� สสวท.
ควรที่่�จะประเมิินผลกระทบทางเศรษฐกิิจในระดัับองค์์กร โดยพิิจารณาให้้ครอบคลุุมภารกิิจอื่่น� ๆ ที่่� สสวท. ดำำ�เนิินงานอีีก เช่่น การผลิิต
หนัังสืือเรีียน สื่่�อการเรีียนรู้้� รวมทั้้�งโครงการอบรมอื่่�น ๆ เพื่่�อให้้เห็็นความคุ้้�มค่่าของการลงทุุนในภาพรวมของการขัับเคลื่่�อน
คณิิตศาสตร์์ วิิทยาศาสตร์์ และเทคโนโลยีีอย่่างแท้้จริิง
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