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สถาบัันส่่งเสริิมการสอนวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
IPST Go Digital โลกเปลี่่�ยน คนปรัับการเรีียนรู้้�

	บทบาทของ สสวท. มุ่่�งเน้้นไปที่่�การดํําเนิินงานด้้านการพััฒนาการศึึกษาวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี ซึ่่ง� มีี
ความสอดคล้้องกัับยุุทธศาสตร์์ชาติิ 20 ปีี แผนพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิฉบัับที่่� 12 ด้้านการเสริิมสร้้างและพััฒนา
ศัักยภาพทุุนมนุุษย์์ นโยบายรััฐบาล (เรื่่อ� งที่่� 8) ในการปฏิิรููปกระบวนการเรีียนรู้้� และการพััฒนาศัักยภาพของคนไทยทุุกช่่วงวััย
นโยบายเร่่งด่่วนของรััฐบาล (เรื่่อ� งที่่� 7) การเตรีียมคนไทยสู่่ศ� ตวรรษที่่� 21 แผนพััฒนากํําลัังคนรองรัับอุตุ สาหกรรม และนโยบาย
การจััดการศึึกษาของกระทรวงศึึกษาธิิการ
คณะกรรมการ สสวท. ได้้ผลัักดัันการปรัับกระบวนทััศน์์การดํําเนิินงานของ สสวท. ให้้เดิินหน้้าต่่อไป ภายใต้้
ความท้้าทายและข้้อจํํากััดที่่�เกิิดขึ้้�นตลอดปีี 2564 ในขณะที่่�สถานศึึกษายัังไม่่สามารถเปิิดชั้้�นเรีียนได้้ โดย สสวท. เกิิดผลงาน
เชิิงประจัักษ์์ด้า้ นการบริิหารจััดการแบบดิิจิทัิ ลั เต็็มระบบ เน้้นการใช้้เทคโนโลยีีดิจิิ ทัิ ลั มาหนุุนเสริิมในทุุกภารกิิจหลัักให้้สอดคล้้อง
กัับความต้้องการของครููและนัักเรีียน เช่่น การจััดทํําสื่่�อการเรีียนรู้้�ทั้้�งแบบออนไลน์์และออฟไลน์์เป็็นตััวช่่วยให้้ครููและนัักเรีียน
ได้้รับั การศึึกษาเรีียนรู้้�อย่่างต่่อเนื่่อ� งภายใต้้ข้อ้ จํํากััด หรืือความพร้้อมที่่�แตกต่่างกััน การพััฒนาครููผ่่านแพลตฟอร์์มหรืือระบบ
ดิิจิิทััล การปรัับกระบวนการจััดกิิจกรรมวิิชาการแบบออนไลน์์ อีีกทั้้�งได้้ก้้าวข้้ามความท้้าทายในผลงานการปรัับรููปแบบและ
แนวทางของข้้อสอบคััดเลืือกเข้้ามหาวิิทยาลััยจนสํําเร็็จ อัันเป็็นปรากฏการณ์์ใหม่่ที่่�จะส่่งผลกระทบผลต่่อรููปแบบการเรีียนรู้้�
ทั้้�งระบบในอนาคต
	ปีีนี้้จึ� งึ นัับเป็็นจุุดเริ่่ม� ต้้นที่่�ดีขี อง สสวท. ที่่�จะนํําไปสู่่�ยุคุ แห่่งการขัับเคลื่่อ� นด้้วยเทคโนโลยีีดิจิิ ทัิ ลั ครบวงจร เพราะเมื่่�อโลกเปลี่่ย� น
คนก็็ย่อ่ มปรัับวิิถีกี ารเรีียนรู้้�ใหม่่ ขอชื่่น� ชมคณะผู้้�บริิหารและพนัักงานของ สสวท. ที่่�ได้้รวมพลัังทุ่่�มเทสุุดตััวกับั การทํํางานในปีีนี้้�
อย่่างทัันท่่วงทีี แสดงถึึงความเป็็นองค์์กรที่่�มีีศัักยภาพสููง มีีการปรัับตััวและฟื้้�นตััวได้้รวดเร็็วและมีีประสิิทธิิภาพ จนสามารถ
เติิบโตขึ้้�นจากงานที่่�ท้้าทายในปีีนี้้� และการขัับเคลื่่�อนการพััฒนาประเทศตามแผนงานและนโยบายสํําคััญภายใต้้พัันธกิิจหลััก
ของ สสวท. จะก้้าวไปอย่่างต่่อเนื่่�องและยั่่�งยืืนด้้วยเทคโนโลยีีดิิจิิทััลและนวััตกรรม

(ศาสตราจารย์์ ดร.ประสาท สืืบค้้า)
ประธานกรรมการ สสวท.
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สารผู้้�อำำ�นวยการ

สถาบัันส่่งเสริิมการสอนวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
Resilient Organization การบริิหารองค์์กรฝ่่าวิิกฤติิในปีี 2564

	จุุดเน้้นการดำำ�เนิินงานของ สสวท. ในปีี 2564 คืือ “IPST Go Digital สู่่ก� ารเปลี่่�ยนแปลงการเรีียนรู้้�ใหม่่” สามารถปรัับตัวั
ก้้าวทัันวิิถีีการเรีียนรู้้�ที่่�เปลี่่�ยนแปลง ผ่่านกลยุุทธ์์แก้้ปััญหาเชิิงรุุก มุ่่�งเป้้าแก้้ปััญหา ลดข้้อจำำ�กััด บรรเทาความเดืือดร้้อนของ
ครููและนัักเรีียนให้้มีีช่่องทางเรีียนรู้้�วิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีีผ่่านเทคโนโลยีีดิิจิิทััล พััฒนาแพลตฟอร์์มดิิจิิทััล
เพื่่�อการบริิหารเนื้้อ� หา สื่่อ� การอบรมครูู สนองตอบความเปลี่่ย� นแปลงด้้านเทคโนโลยีีอย่่างฉัับพลันั (Technology Disruption)
ปรัับรููปแบบการอบรมครููออนไลน์์ จััดค่่ายออนไลน์์ ประชุุมวิิชาการออนไลน์์ รวมทั้้�งบริิหารจััดการภายในแบบครบวงจร
เพื่่�อสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงาน Work From Home เต็็มรููปแบบ มีีระบบดิิจิทัิ ลั ภายในรองรัับการปฏิิบัติั งิ านอย่่างสะดวกรวดเร็็ว
	ปีี 2564 ผลงานสำำ�คััญของ สสวท. ได้้รัับคััดเลืือกให้้เสนอต่่อที่่�ประชุุมคณะรััฐมนตรีีถึึง 3 ครั้้�ง ผลการปฏิิบััติิงาน
ตามกรอบการประเมิินองค์์การมหาชนประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สสวท. อยู่่�ในระดัับดีีมาก ผลการประเมิิน
คุุณธรรมและความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินงานของหน่่วยงานภาครััฐ อยู่่�ในระดัับ AA และจากการประเมิินผลกระทบที่่�สำำ�คััญ
ตามยุุทธศาสตร์์กระทรวงศึึกษาธิิการ ประเด็็นการพััฒนาศัักยภาพคนทุุกช่่วงวััยและการสร้้างสัังคมแห่่งการเรีียนรู้้� สสวท. ได้้
พััฒนาครููและบุุคลากรทางการศึึกษาด้้านวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี ตามแนวทางของ สสวท. เกิินเป้้า ได้้รัับ
รางวััลองค์์กรสื่่�อสารวิิทยาศาสตร์์ และรางวััลสนัับสนุุนการพััฒนากองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ สิ่่�งเหล่่านี้้�สะท้้อนให้้เห็็นถึึงความ
สำำ�เร็็จของการดำำ�เนิินงานและการปรัับกลยุุทธ์์ สสวท. ให้้เข้้ากัับสถานการณ์์ในปััจจุุบัันอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล
สอดคล้้องกัับระบบราชการ 4.0 ภายใต้้การกำำ�กัับกิิจการของคณะกรรมการ สสวท. อย่่างต่่อเนื่่�องและใกล้้ชิิด
ในนามของผู้้�อำำ�นวยการ สสวท. ขอแสดงเจตจำำ�นงที่่�จะพััฒนาการบริิหารองค์์กรให้้มีีประสิิทธิิภาพเพื่่�อยกระดัับ
การศึึกษาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีของไทยอย่่างไม่่สิ้้�นสุุด ภายใต้้การศึึกษายุุคใหม่่และโลกสมััยใหม่่นี้้� สสวท. จึึงต้้อง
ปรัับสู่่�การเป็็นองค์์กรที่่�ใช้้เทคโนโลยีีดิิจิิทััลและนวััตกรรมอย่่างสมบููรณ์์แบบ การพััฒนาการจััดการเรีียนการสอนนัับแต่่นี้้�ไป
จะถููกปรัับเปลี่่�ยนให้้เป็็นการสร้้างสมรรถนะที่่�สำำ�คััญและจำำ�เป็็นต่่อการเรีียนรู้้� การใช้้ชีีวิิตและการเตรีียมความพร้้อมสู่่�อาชีีพ
ขอบคุุณสำำ�หรัับความศรััทธาในงานและเป้้าหมายเดีียวกัันของทีีมผู้้�บริิหารและพนัักงาน สสวท. ที่่�ได้้จับมื
ั อื ทำำ�งานอย่่างเข้้มแข็็ง
ในปีีนี้้� และขอขอบคุุณเครืือข่่ายความร่่วมมืือของ สสวท. ที่่�เป็็นแรงหนุุนเสริิมสำำ�คััญและทำำ�งานร่่วมกัันด้้วยดีีเสมอมา

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

สถาบันส่ งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
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สสวท. ก้้าวข้้ามอุุปสรรค
การเรีียนรู้้� สู่่�การศึึกษา
วิิถีีใหม่่
สถานการณ์์ ก ารแพร่่ ร ะบาดของโรคติิ ด เชื้้� อ ไวรัั ส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ได้้ส่่งผลกระทบเป็็นวงกว้้าง
หลายด้้านทั่่�วโลก โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� ด้้านการศึึกษาที่่�ส่ง่ ผลให้้
นัักเรีียนไม่่สามารถเข้้าเรีียนได้้ตามปกติิ ครููไม่่สามารถจััด
การเรีียนการสอนในชั้้น� เรีียนได้้ พ่่อแม่่ ผู้้�ปกครองต้้องเข้้ามามีี
บทบาทดููแลการเรีียนรู้้�ของนัักเรีียนเพิ่่�มมากขึ้้น� โรงเรีียนไม่่ได้้
เป็็นสถานที่่�เดีียวในการจััดการเรีียนการสอน เทคโนโลยีีด้า้ น
การเรีียนการสอนและรููปแบบวิิธีีการจััดการเรีียนการสอน
มีีการพััฒนาให้้ก้้าวหน้้าและสอดคล้้องตามสถานการณ์์
จนเกิิดเป็็นความปกติิใหม่่ทางการศึึกษาในโลกศตวรรษที่่� 21
จากสถานการณ์์ดัังกล่่าว สสวท. ได้้ปรัับการดำำ�เนิินงาน
ตามมาตรการของรััฐบาลและเปลี่่�ยนวิิธีีการดำำ�เนิินงานเป็็น
รููปแบบออนไลน์์มากขึ้้�น ดัังนี้้�

การปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบ
การดำำ�เนิินงานโดยใช้้เทคโนโลยีีดิิจิิทััล

1

2

จััดสอบ

จััดค่่าย

จััดสอบ ณ ศููนย์์สอบ
ที่่�จััดเตรีียมให้้

จััดค่่าย
ณ สถานที่่�จััดเตรีียมให้้

•
เลื่่�อนสอบ

•
จััดค่า่ ยออนไลน์์

•

•
เพิ่่�มจำำ�นวนศููนย์์สอบ
|
ร่่วมมืือกัับสำำ�นัักงาน
เขตพื้้�นที่ก
�่ ารศึึกษา
ประถมศึึกษา (สพป.)
และโรงเรีย
ี น
ในกรุุงเทพมหานคร

•

|
จััดส่่งชุุดอุุปกรณ์์
การทดลองให้้นัก
ั เรีย
ี น
ล่่วงหน้้า

|
ทำำ�กิิจกรรม
พร้้อมวิิทยากร
ที่่อ
� บรมแบบออนไลน์์

สถาบันส่ งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
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3
จััดอบรมครููผู้้�สอน
•

จััดอบรมแบบพบหน้้า
(face to face)
แบบทางไกลผ่่านดาวเทีียม
แบบออนไลน์์

•

นิิเทศติิดตามผล
จากการประชุุมแบบพบหน้้า
ติิดตามผล ณ สถานศึึกษา
การใช้้แบบสอบถาม

•
อบรมออนไลน์์
|
ผ่่านระบบอบรมครููออนไลน์์

|
ผสมผสานระบบอบรมครููออนไลน์์
และอภิิปรายหรืือทำำ�กิิจกรรม
ในรููปแบบออนไลน์์
|
จััดส่่งชุุดอุุปกรณ์์ล่ว่ งหน้้า
และประชุุมออนไลน์์ร่ว่ มกัับวิิทยากร
|
นิิเทศติิดตามผลแบบออนไลน์์
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4
จััดอบรมคััดเลืือก
นัักเรีียนและจััดส่่ง
ผู้้�แทนประเทศไทย
ไปแข่่งขัันโอลิิมปิิก
วิิชาการ
•

จััดอบรมคััดเลืือกนัักเรีียน
ในสถานที่่จั
� ด
ั เตรีียมให้้และแข่่งขััน
โอลิิมปิิกวิิชาการต่่างประเทศ

•
อบรมออนไลน์์
|
ไม่่สามารถเดิินทางไปแข่่งขััน
ต่่างประเทศได้้
ปรัับรููปแบบการแข่่งขััน
ผ่่านระบบออนไลน์์ตามมาตรฐาน
ของการแข่่งขัันระดัับโลก

6
5
จััดประชุุม
•

จััดประชุุมแบบพบหน้้า
(face to face)
ณ สถานที่่�จััดเตรีียมให้้
และจััดประชุุมออนไลน์์

•
ประชุุมออนไลน์์

|
จััดส่่งเอกสาร ไฟล์์ข้อ
้ มููลต่า่ ง ๆ
ล่่วงหน้้า

|
ระมััดระวัังการประชุุม
ในการออกข้้อสอบ
กำำ�หนดข้้อตกลงร่่วมกัันให้้ชัด
ั เจน

การทดลองใช้้
และติิดตามการใช้้
สื่่�อการเรีียนรู้้�
ของ สสวท.
•

ติิดตามผลการทดลองใช้้
ณ สถานศึึกษา

•
ส่่งกิิจกรรมให้้ทดลอง
ตามความจำำ�เป็็น
•
ติิดตามผลออนไลน์์

|
Google Form
|
ภาพถ่่าย
|
ประชุุมออนไลน์์

สถาบันส่ งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
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นอกจากนี้้� สสวท. ยัังได้้เร่่งพััฒนาแพลตฟอร์์มดิิจิทัิ ลั
เพื่่�อการเรีียนรู้้� โดยได้้ปรัับปรุุงเว็็บไซต์์ Project 14 ให้้มีีขีีด
ความสามารถสููงขึ้้น� และตอบสนองการใช้้งานของผู้้�ใช้้แต่่ละคน
ได้้ดีีขึ้้�นโดยใช้้ชื่่�อว่่า “ระบบ Project 14+” และพััฒนา “ระบบ
My IPST” เพื่่�อเผยแพร่่สื่่อ� สนัับสนุุนการจััดการเรีียนการสอน
ตามหลัักสููตร ให้้ครููค้้นหาและเลืือกใช้้สื่่�อการสอนได้้อย่่าง
มีีประสิิทธิิภาพ และพร้้อมเปิิดให้้ใช้้งานได้้ทันั ปีีการศึึกษา 2565
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Project 14 สื่่�อดิิจิิทััล
รองรัับการเรีียนรู้้�วิิถีีใหม่่
สถานการณ์์ ก ารแพร่่ ร ะบาดของโรคติิ ด เชื้้� อ ไวรัั ส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ที่่� เ กิิ ด ขึ้้� น ในปีี 2564 ยัั ง คง
ส่่ ง ผลให้้ ค รููต้้ อ งจัั ด การเรีี ย นการสอนในรููปแบบออนไลน์์
อย่่างต่่อเนื่่�องจากปีีที่่�ผ่่านมา โครงการ Project 14 ซึ่่�งได้้
ต่่อยอดเนื้้อ� หาจากหนัังสืือเรีียนและคู่่�มืือครููจึึงเข้้ามาบรรเทา
ความเดืือดร้้อนทางการศึึกษาให้้ครููจััดการเรีียนการสอน
ได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง โดยปีีนี้้�ได้้จััดทำำ�คลิิปเผยแพร่่ในเว็็บไซต์์
Project 14 รวม 2,683 คลิิป เผยแพร่่ผ่า่ นช่่องทางต่่าง ๆ ดัังนี้้�

	สื่่�อ Project 14 นำำ�เสนอเนื้้�อหาบทเรีียนหลากหลายรููปแบบ ส่่งเสริิมให้้นัักเรีียนคิิดและค้้นพบ
ความรู้้�โดยใช้้การสัังเกตปรากฏการณ์์รอบตััว มีีปฏิิสััมพัันธ์์กัับผู้้�เรีียนได้้มากกว่่าสื่่�อรููปแบบเดิิม
ทำำ�การทดลองตามคลิิปจากอุุปกรณ์์ที่่�สามารถหาได้้ง่่าย มีีอยู่่�ใกล้้ตััว ช่่วยให้้เกิิดการเรีียนรู้้�แบบ
Active Learning ครููใช้้เป็็นแหล่่งค้้นคว้้าข้้อมููลเพื่่�อเตรีียมเนื้้�อหาบทเรีียนหรืือแบบฝึึกหััดประกอบ
การจััดการเรีียนการสอนออนไลน์์ ใช้้ทบทวนความรู้้�และพััฒนาศัักยภาพของตนเองทั้้�งด้้านเนื้้�อหา
วิิชาการและเทคนิิคการสอน นัักเรีียนเรีียนรู้้�ได้้จากที่่�บ้า้ น และแม้้แต่่ยามปกติิครูู นัักเรีียน ผู้้�ปกครอง ยัังใช้้
สื่่�อเหล่่านี้้�ในการเรีียนรู้้�ออนไลน์์ได้้

ผู้้�เรีียน

ครููผู้้�สอน

มีีแหล่่งเรีียนรู้้�

ใช้้แหล่่งเรีียนรู้้�นี้้�

ด้้านวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี
ที่่�ตรงตามหลัักสููตร เพื่่�อใช้้ในการศึึกษา
ค้้นคว้้า เรีียนรู้้� และทบทวนบทเรีียน

ประกอบการจััดการเรีียนรู้้�
เพื่่�อส่่งเสริิมคุุณภาพการเรีียนรู้้�
ของผู้้�เรีียน

สถาบันส่ งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
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ผลการใช้้บริิการโครงการ Project 14 พบว่่า ครูู
นัักเรีียนและผู้้�ปกครองยอมรัับในคุุณภาพของสื่่�อ Project 14
โดยให้้ข้อ้ มููลว่่าสื่่อ� มีีเนื้้อ� หาถููกต้้อง ผู้้�เรีียนเข้้าใจเนื้้อ� หาได้้ง่า่ ย
และชัั ด เจน ใช้้ ภ าษาและการนำำ� เสนอที่่� ส อดคล้้ อ งกัั บวัั ย
ของผู้้�เรีียน ครูู และนัักเรีียนนำำ�ไปใช้้ประกอบการเรีียนการสอน
ได้้ ห ลากหลายรููปแบบตามวัั ต ถุุ ป ระสงค์์ ข องโครงการ
นอกจากนี้้� ครููบางท่่านยัังนำำ�แนวคิิดจากคลิิปของ สสวท.
เป็็นต้้นแบบในการสร้้างคลิิปสื่่�อการสอนหรืือใช้้เป็็นแนวทาง
การสอนของครูู และผู้้�ปกครองบางท่่านนำำ�สื่่อ� ไปใช้้จัดั การศึึกษา
แบบโฮมสคููล (home school)

ระบบวิิเคราะห์์ปริิมาณการใช้้บริิการ (Google Analytics)

เมื่่�อวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลการใช้้งานโดยใช้้ Google Analytics
พบว่่า ปริิมาณการใช้้งานมีีความสอดคล้้องกัับช่่วงเวลา
ของการจััดการศึึกษา เช่่น การเปิิดภาคเรีียน วัันหยุุดและ
วัันนัักขััตฤกษ์์ และเวลาเรีียนในแต่่ละวัันสะท้้อนให้้เห็็นว่่า
บริิการบทเรีียนออนไลน์์นี้้�ถููกนำำ�ไปใช้้ในการจััดการศึึกษา
ทั้้�งในและนอกเวลาเรีียน
ผลการติิดตามการกระจายตััวของผู้้�เข้้าใช้้บริิการ
ในแต่่ละจัังหวััด พบว่่า ผู้้�ใช้้งานกระจายตััวอยู่่�ทุุกจัังหวััด
ของประเทศ แม้้ว่่าปริิมาณการใช้้งานจากกรุุงเทพมหานคร
และจัังหวััดใหญ่่ ๆ มากกว่่าจัังหวััดเล็็ก ๆ อย่่างเห็็นได้้ชััดนั้้�น
อาจเป็็นผลเกี่่�ยวข้้องกัับการมีีโครงสร้้างพื้้�นฐานที่่�จำำ�เป็็น
อย่่างอิินเทอร์์เน็็ต และความแพร่่หลายของเทคโนโลยีีดิิจิิทััล
ที่่�แตกต่่างกัันในแต่่ละพื้้�นที่่�
เมื่่� อ โครงสร้้ า งพื้้� น ฐานด้้ า นเทคโนโลยีี ก ารสื่่�อ สาร
ของประเทศมีี ค วามครอบคลุุ ม มากขึ้้� น การใช้้ สื่่� อ ดิิ จิิ ทัั ล
จะช่่วยลดความเหลื่่อ� มล้ำำ��ทางการศึึกษา เพราะนัักเรีียนทุุกคน
จะมีีโอกาสเข้้าถึึงสื่่�อการเรีียนการสอนและการจััดการเรีียนรู้้�
ที่่�มีีมาตรฐานได้้เท่่าเทีียมกัันมากขึ้้�น นอกจากนั้้�น สสวท.
กำำ�ลังั พััฒนาแพลตฟอร์์มอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อให้้เป็็นฐานข้้อมููล
การเรีียนรู้้�และปััญญาประดิิษฐ์์สำำ�หรัับใช้้ประเมิิน วิิเคราะห์์
พยากรณ์์ และพััฒนาผู้้�เรีียนอย่่างเป็็นระบบ
สสวท. ได้้เริ่่ม� นำำ�ร่อ่ งมอบสื่่�อ Project 14 เข้้าสู่่โ� ครงการ
ในพระราชดำำ�ริิของสมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จ
พระเทพรัั ต นราชสุุ ด าฯ สยามบรมราชกุุ ม ารีี โดยจัั ด ทำำ�
ในรููปแบบ USB drive ช่่วยบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์์
COVID-19 สำำ�หรัับนัักเรีียนที่่�ขาดโอกาสทางการศึึกษา หรืือ
ยัังขาดความพร้้อมในการเรีียนออนไลน์์
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สื่่�อ 65 พรรษา ทางเลืือกการเรีียนรู้้�
เพื่่�อนัักเรีียนที่่�ขาดความพร้้อมทางการศึึกษา
สสวท. พััฒนาสื่่�อสำำ�หรัับโรงเรีียนขนาดเล็็กที่่�ขาดครูู
มีีครููไม่่ครบชั้้�น หรืืออยู่่�พื้้�นที่่�ห่่างไกลและทุุรกัันดาร ภายใต้้
โครงการพััฒนาสื่่อ� 65 พรรษา เริ่่ม� ดำำ�เนิินการเมื่่�อปีี 2563 ตาม
พระราชดำำ�ริสิ มเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพ
รััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี เพื่่�อส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�
และพัั ฒ นาคุุ ณ ภาพของนัั ก เรีี ย นในระดัั บมัั ธ ยมศึึ ก ษา
ในโรงเรีียนขนาดเล็็ก สัังกััดสำำ�นักั งานคณะกรรมการการศึึกษา
ขั้้น� พื้้�นฐาน (สพฐ.) กองบััญชาการตำำ�รวจตระเวนชายแดน และ
โรงเรีียนพระปริิยััติิธรรม สัังกััดสำำ�นัักงานพระพุุทธศาสนา
แห่่งชาติิในรููปแบบของชุุดการเรีียนรู้้�สมบููรณ์์แบบ ครอบคลุุม
หลัั ก สููตรที่่� อิิ ง มาตรฐานและเชื่่� อ มโยงไปสู่่� ส มรรถนะ
เน้้นการออกแบบกิิจกรรมการเรีียนรู้้�ที่่�ส่่งเสริิมความรู้้� ทัักษะ
และสมรรถนะของผู้้�เรีี ย นรอบด้้ า น มีี ก ารวัั ด ประเมิิ น ผล
ที่่�สะท้้อนถึึงการพััฒนาและความสำำ�เร็็จของผู้้�เรีียน ทั้้�งยััง
ส่่ ง เสริิ ม ให้้ ผู้้� เรีี ย นค้้ น คว้้ า ต่่ อ เนื่่� อ งในลัั ก ษณะการเรีี ย นรู้้�
ตามบริิบทและความสนใจ

ในปีี 2563-2564 สสวท. จััดทำำ�สื่่�อสำำ�หรัับครููและ
นัักเรีียนของระดัับมัธั ยมศึึกษาตอนต้้นทั้้�งภาคเรีียนที่่� 1 และ 2
ครบทุุกชั้้�นปีี ครบทั้้�ง 4 รายวิิชา รวม 73 หน่่วยการเรีียนรู้้�
สำำ� หรัั บสื่่� อ ระดัั บมัั ธ ยมศึึ ก ษาตอนปลายได้้ จัั ด ทำำ� เฉพาะ
รายวิิชาพื้้�นฐาน ได้้แก่่ เคมีี ชีีววิิทยา ฟิิสิกิ ส์์ วิิทยาศาสตร์์โลก
และอวกาศ คณิิตศาสตร์์ วิิทยาการคำำ�นวณ และการออกแบบ
และเทคโนโลยีี รวม 26 หน่่วยการเรีียนรู้้�
หลัั ง จากจัั ด ทำำ�ชุุ ด สื่่� อ ระดัั บมัั ธ ยมศึึ ก ษาตอนต้้ น
เสร็็จสิ้้น� ทั้้�ง 2 ภาคเรีียน สสวท. ได้้มอบให้้กับั สพฐ. เพื่่�อนำำ�ไป
ทดลองใช้้ในภาคเรีียนที่่� 1 ปีีการศึึกษา 2564 ใน 10 จัังหวััด
ประกอบด้้ ว ย จัั ง หวัั ด เชีี ย งราย จัั ง หวัั ด พะเยา จัั ง หวัั ด
เชีียงใหม่่ จัังหวััดลำำ�ปาง จัังหวััดแพร่่ จัังหวััดน่่าน จัังหวััด
บุุรีีรััมย์์ จัังหวััดศรีีสะเกษ จัังหวััดตาก และจัังหวััดนราธิิวาส
จำ��นวน 35 โรงเรีียน และ สพฐ. เปิิดให้้ดาวน์์โหลดไฟล์์
สื่่� อ 65 พรรษาฯ ชั้้� น มัั ธ ยมศึึ ก ษาปีี ที่่� 1-3 ในคลัั ง สื่่� อ
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ที่่เ� ว็็บไซต์์ https://contentcenter.obec.go.th

สถาบันส่ งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

13

โค้้ดดิ้้ง
�
เพื่่�อการปฏิิรููปประเทศ
สสวท. จััดทำำ�หลัักสููตรและจััดอบรมครููและบุุคลากร
ทางการศึึกษาด้้าน Coding เพื่่�อพััฒนาและส่่งเสริิมการใช้้
หลัักสููตร สื่่อ� และกระบวนการเรีียนรู้้�ด้้าน Coding และการจััด
การเรีี ย นรู้้�วิิ ช าวิิ ท ยาการคำำ� นวณ กลุ่่�มสาระการเรีี ย นรู้้�
วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีที่่มี� คุี ณ
ุ ภาพตามมาตรฐานสากล
ซึ่่�งเน้้นการคิิดวิิเคราะห์์ แก้้ปััญหา และการใช้้ตรรกะ รวมทั้้�ง
พัั ฒ นาศัั ก ยภาพของครููและบุุ ค ลากรทางการศึึ ก ษาด้้ า น
วิิทยาการคำำ�นวณ เพื่่�อมุ่่�งเน้้นการเรีียนการสอนให้้นัักเรีียน
มีีทัักษะที่่�สำำ�คััญในการดำำ�รงชีีวิิตในศตวรรษที่่� 21 ทั้้�งพื้้�นฐาน
ความคิิดเชิิงคำำ�นวณ พื้้�นฐานความรู้้�ด้้านเทคโนโลยีีดิิจิิทััล
และพื้้�นฐานการรู้้�เท่่าทัันสื่่�อและข่่าวสาร มีีครููและบุุคลากร
ทางการศึึกษาเข้้ารัับการอบรม 346,793 คน

o

ภาษาคอมพิิ วเตอร์์
(Coding)
|
พื้้�นฐานความคิิดเชิิงคำำ�นวน
(Computational Thinking)

|
พื้้�นฐานความรู้้�ด้้านเทคโนโลยีี
(Digital Technology)

|
พื้้�นฐานการรู้้�เท่่าทันสื่
ั อ
�่ และข่่าวสาร
(Media and Information Literacy)
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สสวท. ร่่วมผลัักดัันโค้้ดดิ้้�งเพื่่�อการปฏิิรููปประเทศ
นำำ�โค้้ดดิ้้�งสร้้างงาน สร้้างสัังคมสงบสุุข ผ่่านบทบาทของ
คณะกรรมการขัับเคลื่่�อนยุุทธศาสตร์์และนโยบายส่่งเสริิม
การเรีียนภาษาคอมพิิวเตอร์์ (Coding) แห่่งชาติิ โดยมีี
ศาสตราจารย์์กิติ ติิคุณ
ุ ดร. วิิษณุุ เครืืองาม รองนายกรััฐมนตรีี
เป็็นประธาน และคณะอนุุกรรมการ Coding เพื่่�อการปฏิิรููป
ประเทศ ภายใต้้คณะกรรมการปฏิิรููปประเทศด้้านวััฒนธรรม
กีี ฬ า แรงงาน และการพัั ฒ นาทรัั พ ยากรมนุุ ษย์์ โดยมีี
ดร.คุุณหญิิงกััลยา โสภณพนิิช รััฐมนตรีีช่่วยว่่าการกระทรวง
ศึึกษาธิิการ เป็็นประธานอนุุกรรมการ และศาสตราจารย์์
ดร.ชููกิิ จ ลิิ ม ปิิ จำำ� นงค์์ เป็็ น อนุุ ก รรมการและเลขานุุ ก าร
โดยได้้ จัั ด ทำำ� แผนยุุ ท ธศาสตร์์ แ ละแผนแม่่ บ ทการพัั ฒ นา
ขีีดความสามารถ ทัักษะ และการเรีียนภาษาคอมพิิวเตอร์์
(Coding) วางแผนการจััดตั้้�งกองทุุนขัับเคลื่่�อนยุุทธศาสตร์์
และนโยบายส่่งเสริิมการเรีียนภาษาคอมพิิวเตอร์์ (Coding)
แห่่งชาติิ และการพััฒนาหลัักสููตร “Coding สำำ�หรัับอาชีีพที่่� 2”
เนื่่� อ งจากรัั ฐ บาลมีี น โยบายพัั ฒ นาทัั ก ษะดิิ จิิ ทัั ล ให้้ กัั บ คน
ทุุกช่่วงวััยอย่่างเหมาะสม ทั้้�งในมิิติคิ วามสามารถทางการคิิด
ความรู้้�เชิิ ง เทคนิิ ค เฉพาะ และกรอบความคิิ ด ในการใช้้
เทคโนโลยีี เ พื่่� อ ให้้ เ กิิ ด การพัั ฒ นาทัั ก ษะแก่่ 4 กลุ่่�ม
เป้้าหมาย ได้้แก่่ (1) กลุ่่�มนัักเรีียน นัักศึึกษา (2) กลุ่่�มวััยทำำ�งาน
(3) ประชาชนทั่่�วไป และ (4) กลุ่่�มผู้้�ด้้อยโอกาสและกลุ่่�มเปราะบาง
ในสัังคม

การพััฒนาหลัักสููตร Coding สำำ�หรัับอาชีีพที่่� 2
หรืือ Coding สำำ�หรัับคนว่่างงาน มีีจุุดมุ่่�งหมายให้้ผู้้�ว่่างงาน
ได้้ศึึกษาหาทางออกสำำ�หรัับตนเอง ส่่งเสริิมให้้เกิิดการคิิด
วิิเคราะห์์อย่่างมีีเหตุุผล โดยใช้้วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
และนวัั ต กรรม เป็็ น ฐานในการแก้้ ปัั ญ หา และมีี ก ารให้้
คำำ�แนะนำำ� สำำ�หรัับแต่่ละกลุ่่�มที่่�มีีบริิบทแตกต่่างกััน มุ่่�งเน้้น
ให้้ตอบโจทย์์ สร้้างความคิิด พิิชิติ ปััญหา พััฒนาตนเอง แก้้ไข
ปััญหาสัังคม โดยเริ่่ม� ต้้นด้้วยการพััฒนาหลัักสููตร Coding for
Farm: การทำำ�เกษตรกรรมแบบประณีีตตามแนวพระราชดำำ�ริิ
เป็็นหลัักสููตรต้้นแบบ และจะดำำ�เนิินการจััดอบรมแบบ onsite
เพื่่�อให้้เกิิดการเรีียนรู้้�ถึึงปััญหา อุุปสรรค ในการดำำ�เนิินงาน
และสามารถนำำ�ผลลััพธ์์ของการอบรมหลัักสููตรไปปรัับใช้้
เพื่่�อให้้ดำำ�เนิินการหลัักสููตรอื่่น� ๆ ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพต่่อไป
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ครููยุุคใหม่่
สู่่�การจััดการเรีียนรู้้�
ฐานสมรรถนะ

ครููเป็็นผู้้�มีีบทบาทสำำ�คััญต่่อการจััดระบบการเรีียนรู้้�
ให้้เอื้้�อต่่อการพััฒนาทัักษะที่่�จำำ�เป็็นของผู้้�เรีียน ครููยุุคใหม่่
จะเปลี่่ย� นบทบาทจาก “ครููผู้้�สอน” เป็็น “โค้้ช” หรืือ “ผู้้�สนัับสนุุน
การเรีียนรู้้�” ทำำ�หน้้าที่่�กระตุ้้�น สร้้างแรงบัันดาลใจ ให้้คำำ�ปรึึกษา
และชี้้�แนะวิิธีีการเรีียนรู้้�และวิิธีีจััดระเบีียบการสร้้างความรู้้�
และสร้้างเครืือข่่ายเพื่่�อส่่งเสริิมให้้เกิิดการแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�
ระหว่่ า งกัั น และการพัั ฒ นาสมรรถนะครููอย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง
โดยเฉพาะครููที่่� มีี ค วามเชี่่� ย วชาญทางด้้ า นวิิ ท ยาศาสตร์์
คณิิ ต ศาสตร์์ และเทคโนโลยีี ที่่� จ ะเปิิ ด โลกทัั ศ น์์ มุุ ม มอง
ของผู้้�เรีียนให้้ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญและผลกระทบจาก
การพััฒนาด้้านวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี
ที่่�มีีต่่อการเปลี่่�ยนแปลงความต้้องการของตลาดแรงงาน
ในอนาคต

ครููยุุคใหม่่สำำ�หรัับการเรีียนรู้้�
ศตวรรษที่่� 21

|

ครููผู้้�สอน

ครูู

ครูู

เน้้นการถ่่ายทอดความรู้้�

ี น
นัักเรีย
ี น นัักเรีย

|

ผู้้�สนัับสนุุน
การเรีียนรู้้�

เน้้นทัก
ั ษะและกระบวนการ
เช่่น กระบวนการคิิดวิิเคราะห์์
แก้้ปัญ
ั หาเชิิงบููรณาการ

สสวท. ร่่วมกัับมหาวิิทยาลััยราชภััฏทั่่ว� ประเทศ ซึ่่ง� เป็็น
มหาวิิทยาลััยที่่�มีศัี กั ยภาพและเครืือข่่ายการทำำ�งานที่่�เข้้มแข็็ง
ทั้้�งหน่่วยงานภายในและภายนอกมหาวิิทยาลััย เช่่น คณะต่่าง ๆ
ภายในมหาวิิทยาลััย สำำ�นัักงานเขตพื้้�นที่่�การศึึกษา และ
โรงเรีียนในเขตพื้้�นที่่� ทำำ�ให้้การจััดการอบรมได้้รับั ความร่่วมมืือ
ในด้้ า นวิิ ท ยากรที่่� ห ลากหลาย ตรงกัั บ ความเชี่่� ย วชาญ
ของแต่่ละสาขาที่่�อบรม จึึงได้้รัับความร่่วมมืือจากครููและ
บุุคลากรทางการศึึกษาในพื้้�นที่่�เป็็นอย่่างดีี สสวท. ได้้ร่่วม
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ทำำ�งานเชิิงบููรณาการกัับมหาวิิทยาลััยราชภััฏ 38 แห่่งในทุุก
ภููมิิภาคให้้เป็็นแกนนำำ�ในการพััฒนาครููในทุุกพื้้�นที่่�ของประเทศ
ให้้มีคี วามพร้้อมสู่่ก� ารเป็็นครููยุุคใหม่่ในศตวรรษที่่� 21 สามารถ
ออกแบบการจััดการเรีียนรู้้�ให้้ผู้้�เรีียนมีีสมรรถนะ ใช้้เทคโนโลยีี
และสร้้างให้้ผู้้�เรีียนเป็็นนัักคิิดและนัักพััฒนา ซึ่่ง� ถืือเป็็นหััวใจหลััก
ในการส่่งเสริิมการเรีียนรู้้� โดยมุ่่�งเน้้นการพััฒนาความสามารถ
ในการจััดการเรีียนรู้้�วิิชาวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และ
การออกแบบและเทคโนโลยีี วิิทยาการคำำ�นวณและการเรีียนรู้้�
ดิิจิทัิ ลั รวมถึึงการส่่งเสริิมความรู้้�ความเข้้าใจเกี่่ย� วกัับการวััด
และประเมิินผลการเรีียนรู้้�ตามแนวทางของโปรแกรมประเมิิน

สมรรถนะนัักเรีียนมาตรฐานสากล (PISA) ซึ่่�งการประเมิินผล
ตามแนว PISA เป็็นการประเมิินจากสถานการณ์์จริิง ซึ่่�งไม่่ได้้
แก้้ปััญหาด้้วยการเรีียนวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และ
เทคโนโลยีีอย่่างเดีียวเท่่านั้้�น นัักเรีียนจะต้้องมีีทัักษะการอ่่าน
การตีีความเป็็นอย่่างดีี รวมถึึงเพิ่่�มประสิิทธิิภาพระบบบริิหาร
จััดการศึึกษา และการพััฒนาระบบการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต
เพื่่� อ พัั ฒ นาผู้้�เรีี ย นให้้ ส ามารถจัั ด การเรีี ย นรู้้�ที่่� เ หมาะสม
กัับตนเองได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง โดยปีี 2564 มีีวิิทยากรแกนนำำ�
ที่่� ไ ด้้ รัั บ การพัั ฒ นา 1,121 คน รวมทั้้� ง ครููและบุุ ค ลากร
ทางการศึึกษาเข้้ารัับการอบรม 16,653 คน

โครงการเพิ่่�มศัักยภาพครููให้้มีีสมรรถนะ
ของครููยุุคใหม่่ สำำ�หรัับการเรีียนรู้้�ศตวรรษที่่� 21
|
พื้้�นฐานการรู้้�เท่่าทันสื่
ั อ
�่ และข่่าวสาร
|
ดำำ�เนิินกิิจกรรม

จััดตั้้�งคณะทำำ�งานร่่วมกััน

|
ติิดตามประเมิินผล

สสวท.
ข้้อตกลงความร่่วมมืือ (MOU)

มหาวิิทยาลััย
ราชภััฏ

|
กำำ�หนดบทบาทหน้้าที่�่
และแผนงานการดำำ�เนิินงาน
ร่่วมกัันอย่่างชััดเจน
(งบประมาณและ/หรืือบุุคลากร)

ครููและบุุคลากร
ทางการศึึกษา
การโค้้ชและระบบพี่่�เลี้้�ยง

ชุุมชนการเรีย
ี นรู้้�เชิิงวิิชาชีีพ

สถาบันส่ งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
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การพััฒนากำำ�ลัังคนสู่่�อุุตสาหกรรม
ระหว่่างไทย-ญี่่�ปุ่่�น (KOSEN)
มติิคณะรััฐมนตรีี วัันที่่� 4 ธัันวาคม 2561 มอบหมายให้้
สสวท. ร่่วมกัับสำำ�นักั งานคณะกรรมการการศึึกษาขั้้น� พื้้�นฐาน
(สพฐ.) ดำำ�เนิินโครงการพััฒนากำำ�ลังั คนด้้านวิิศวกรรมศาสตร์์
เทคโนโลยีี แ ละนวัั ต กรรม สนัั บ สนุุ น การลงทุุ น และเพิ่่� ม
ขีีดความสามารถภาคอุุตสาหกรรมในประเทศและภููมิิภาค
(โครงการจัั ด ตั้้� ง สถาบัั น ไทยโคเซ็็ น ) ในฐานะ Project
Management Unit (PMU) หรืือ หน่่วยงานบริิหารโครงการ
ให้้มีีหน้้าที่่�อำำ�นวยการจััดการด้้านต่่าง ๆ รวมถึึงการบริิหาร
งบประมาณสำำ�หรัับโครงการ โดย สพฐ. ดำำ�เนิินการด้้าน
งบประมาณสำำ� หรัั บ การดำำ� เนิิ น การสถาบัั น ไทยโคเซ็็ น
รายการ

ทั้้� ง สองแห่่ ง การคัั ด เลืื อ กนัั ก เรีี ย นโรงเรีี ย นวิิ ท ยาศาสตร์์
จุุฬาภรณราชวิิทยาลััย (จภ.) เพื่่�อไปศึึกษาต่่อที่่�สถาบัันโคเซ็็น
ประเทศญี่่�ปุ่่�น 7 ปีี และติิดตามดููแลนัักเรีียนทุุนไทยโคเซ็็น
จากโรงเรีียนวิิทยาศาสตร์์จุุฬาภรณราชวิิทยาลััย ในขณะที่่�
สสวท. ดำำ�เนิินการด้้านงานแผนงบประมาณสำำ�หรัับเงิินกู้้� ODA
ขององค์์การความร่่วมมืือระหว่่างประเทศแห่่งญี่่�ปุ่่�น (JICA)
งานทุุ น การศึึ ก ษาสถาบัั น ไทยโคเซ็็ น งานเลขานุุ ก าร
คณะกรรมการบริิ ห ารโครงการจัั ด ตั้้� ง สถาบัั น ไทยโคเซ็็ น
และคณะอนุุ ก รรมการวิิ ช าการในคณะกรรมการบริิ ห าร
โครงการจััดตั้้�งสถาบัันไทยโคเซ็็น ตามรายละเอีียดดัังนี้้�
รายละเอีียด

ระยะเวลาดำำ�เนิินการ
13 ปีี (พ.ศ. 2562–2574)
หน่่วยงานรัับผิิดชอบ	สำำ�นัักงานคณะกรรมการการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน (สพฐ.)
		
สถาบัันส่่งเสริิมการสอนวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี (สสวท.)
		สำำ�นัักงานปลััดกระทรวงการอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม (สป.อว.)
	จััดตั้้�งสถานศึึกษา	จััดตั้้�งสถาบัันไทยโคเซ็็น 2 แห่่ง คืือ
		
1. สถาบัันโคเซ็็นแห่่งสถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าเจ้้าคุุณทหารลาดกระบััง
(สถาบัันโคเซ็็น สจล./ KOSEN-KMITL)
		
2. สถาบัันโคเซ็็นแห่่งมหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าธนบุุรีี
		
(สถาบัันโคเซ็็น มจธ./ KOSEN KMUTT)
	พััฒนาหลัักสููตร
หลัักสููตรอนุุปริิญญา (5 ปีี) ด้้านวิิศวกรรมศาสตร์์สำำ�หรัับนัักเรีียนที่่�สำำ�เร็็จการศึึกษา
		ชั้้�น ม.3 และหลัักสููตร Advanced Course (2 ปีี) ด้้านวิิศวกรรมศาสตร์์
		
(เทีียบเท่่าปริิญญาตรีี)
	ทุุนการศึึกษา
แบ่่งเป็็น 4 ประเภท คืือ
		
ประเภทที่่� 1 ทุุนสำำ�หรัับนัักเรีียนโรงเรีียนวิิทยาศาสตร์์จุุฬาภรณราชวิิทยาลััย
		ศึึกษาต่่อ ณ สถาบัันโคเซ็็น ประเทศญี่่�ปุ่่�น 72 คน
		
ประเภทที่่� 2	ทุุนการศึึกษาในสถาบัันไทยโคเซ็็น 5 ปีี 900 คน
			
โดยมีีการแลกเปลี่่�ยนในประเทศญี่่�ปุ่่�นระยะสั้้�น
		
ประเภทที่่� 3	ทุุนการศึึกษาในสถาบัันไทยโคเซ็็น 2 ปีี
			
และในสถาบัันโคเซ็็น ประเทศญี่่�ปุ่่�น 3 ปีี 180 คน
		
ประเภทที่่� 4	ทุุนการศึึกษาต่่อเนื่่�องสำำ�หรัับ Advanced Course 328 คน
			
โดยมีีการแลกเปลี่่�ยนในประเทศญี่่�ปุ่่�น 2 ภาคการศึึกษา
18
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รายการ

เงื่่�อนไขการทำำ�งาน
ใช้้ทุุนการศึึกษา (1 เท่่าของ
ระยะเวลาที่่�ศึึกษา)

รายละเอีียด

• ครููสาขาวิิศวกรรมศาสตร์์หรืือวิิศวกร ณ สถาบัันไทยโคเซ็็น
• วิิศวกรที่่�หน่่วยงานภาครััฐหรืือกลุ่่�มอุุตสาหกรรมเป้้าหมาย โดยต้้องมาปฏิิบััติิงานสอน
แบบไม่่เต็็มเวลาที่่�สถาบัันไทยโคเซ็็น

	ปีี 2564 ได้้ มีี ก ารประชุุ ม คณะกรรมการบริิ ห าร
โครงการจััดตั้้�งสถาบัันไทยโคเซ็็น คณะอนุุกรรมการวิิชาการ
ในคณะกรรมการบริิหารโครงการจััดตั้้�งสถาบัันไทยโคเซ็็น
รวมทั้้�งการประชุุมต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวกัับโครงการจััดตั้้�งสถาบััน
ไทยโคเซ็็น พััฒนาบุุคลากรตามแนวทางโคเซ็็นร่่วมกัับ สพฐ.
และสถาบัันโคเซ็็น (National Institute of Technology หรืือ
NIT) ประเทศญี่่�ปุ่่น� โดยจััดตั้้�งและดำำ�เนิินการ KOSEN Education
Center (KEC) เพื่่�อการอบรมแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้� รวมถึึงการ
ดำำ�เนิินการในลัักษณะ on-the-job training ประชุุมร่่วมกัับ
คณาจารย์์จากสถาบัันโคเซ็็น ประเทศญี่่�ปุ่่�น ในการร่่วมจััดทำำ�

หลัักสููตรการพััฒนาอาจารย์์ประจำำ�สถาบัันไทยโคเซ็็น และ
บุุคลากรทางการศึึกษาจากหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น สพฐ.
ซึ่่�งได้้จััดอบรมพััฒนาบุุคลากรในรููปแบบ Professional
Development 4 ครั้้� ง นอกจากนั้้� น ยัั ง ได้้ นำำ� เสนอ
งานวิิจัยั หััวข้อ้ “Efforts to Popularize KOSEN Engineering
Education in Thailand - Design and Implementation
of Online PBL Workshop for Teachers in Science
High Schools” ในงานประชุุมวิิชาการ Annual Meeting of
Japanese Society of Engineering Education เมื่่�อเดืือน
กัันยายน 2564
สถาบันส่ งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
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ขยายฐานผู้้�รัับทุุน พสวท.
พััฒนางานวิิจััยร่่วมกัับเอกชน
สสวท. ขยายฐานให้้ ห น่่ ว ยงานเอกชนที่่� มีี ห น่่ ว ย
ปฏิิบัติั งิ านวิิจัยั และพััฒนาเป็็นหน่่วยงานที่่�ผู้้�รับทุ
ั นุ พััฒนาและ
ส่่ ง เสริิ ม ผู้้�มีี ค วามสามารถพิิ เ ศษทางวิิ ท ยาศาสตร์์ แ ละ
เทคโนโลยีี (พสวท.) เข้้าปฏิิบัติั งิ าน ซึ่่ง� สอดคล้้องกัับนโยบาย
ของรััฐบาล อัันเนื่่�องจากมติิคณะรััฐมนตรีี (ครม.) ที่่�ได้้อนุุมััติิ
หลัั ก การให้้ ข ยายฐานหน่่ ว ยปฏิิ บัั ติิ ง านตอบแทนทุุ น ฯ
เมื่่�อวัันที่่� 29 กัันยายน 2563 โดยผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษาทุุน พสวท.
หรืื อ หน่่ ว ยงานเอกชนต้้ น สัั ง กัั ด จะต้้ อ งชดใช้้ เ งิิ น ทุุ น ให้้ กัั บ
สสวท. จำำ�นวน 1 เท่่า ของเงิินทุุนการศึึกษาและ/หรืือเงิินอื่่น� ใด
ที่่�ผู้้�รัับทุุนฯ ได้้รัับจาก สสวท. โดยคิิดทั้้�งมููลค่่าความร่่วมมืือ
ในรููปแบบของตััวเงิิน (in-cash) และรููปแบบของความช่่วยเหลืือ
(in-kind) เช่่น การสนัับสนุุนทรััพยากรในด้้านต่่าง ๆ การเป็็น
วิิทยากร สนัับสนุุนสถานที่่�ในการฝึึกอบรม ฯลฯ
	ปััจจุุบัันมีีหน่่วยงานวิิจััยและพััฒนาที่่�สอดคล้้องกัับ
นโยบายของรััฐบาลที่่�สามารถยื่่�นความจำำ�นงขอให้้ผู้้�สำำ�เร็็จ
การศึึกษาทุุน พสวท. ไปปฏิิบััติิงานตอบแทนทุุน 48 แห่่ง
ทั้้�งนี้้� มีีผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษาทุุน พสวท. นำำ�ร่่องเข้้าปฏิิบััติิงาน
ในหน่่วยงานเอกชนแล้้ว เช่่น บริิษััท เอสซีีบีี อบาคััส จำำ�กััด
บริิษััท กสิิกร แล็็บส์์ จำำ�กััด และสถาบัันวิิทยสิิริิเมธีี เป็็นต้้น
นอกจากนี้้� สสวท. ยัั ง ได้้ ร่่ ว มกัั บสำำ�นัั ก งานสภานโยบาย
การอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจัยั และนวััตกรรมแห่่งชาติิ (สอวช.)
สำำ�นัั ก งานพัั ฒ นาวิิ ท ยาศาสตร์์ แ ละเทคโนโลยีี แ ห่่ ง ชาติิ
(สวทช.) และสภาอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย (สอท.)
ดำำ�เนิินโครงการความร่่วมมืือส่่งเสริิมบััณฑิิตทุุน พสวท.
ไปปฏิิบััติิงานตำำ�แหน่่งนัักวิิจััยหลัังสำำ�เร็็จการศึึกษาระดัับ
ปริิญญาเอก (Postdoctoral) ในหน่่วยงานของ สวทช. และ
ภาคเอกชนหรืือภาคอุุตสาหกรรม
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นโยบายนี้้�จะช่่วยขยายฐานการวิิจััยเพื่่�อตอบสนอง
การพััฒนาประเทศได้้ตรงจุุด ทำำ�ให้้นักั วิิจัยั ได้้รับั การสนัับสนุุน
ในด้้านเทคโนโลยีีและทรััพยากรที่่�เหมาะสม ทัันสมััยจาก
ภาคเอกชน ส่่ ง ผลให้้ เ กิิ ด การกระตุ้้�นการสร้้ า งงานวิิ จัั ย
ในการพััฒนาภายในประเทศ โดยสอดคล้้องกัับวััตถุุประสงค์์
แรกเริ่่�มของการให้้ทุุน พสวท. คืือ ต้้องการสร้้างนัักวิิจััย
หรืือนัักวิิทยาศาสตร์์ศัักยภาพสููงมาร่่วมพััฒนาประเทศ

ข้้อสอบ TCAS
รููปแบบใหม่่
สู่่�การปฏิิรููป
ทั้้�งระบบ
สสวท. ร่่วมกัับที่่�ประชุุมอธิิการบดีีแห่่งประเทศไทย
(ทปอ.) และสถาบัันทดสอบทางการศึึกษาแห่่งชาติิ (องค์์การ
มหาชน) หรืือ สทศ. จััดทำำ�ข้อ้ สอบกลางเพื่่�อใช้้ในการคััดเลืือก
กลางบุุคคลเข้้าศึึกษาในสถาบัันอุุดมศึึกษา (Thai University
Central Admission System: TCAS) ประจำำ�ปีกี ารศึึกษา 2564
ในวิิ ช าวิิ ท ยาศาสตร์์ แ ละคณิิ ต ศาสตร์์ รวม 6 รายวิิ ช า
ประกอบด้้วย กลุ่่�มข้้อสอบวิิชาสามััญ 4 รายวิิชา ได้้แก่่ วิิชา
คณิิตศาสตร์์ 1 วิิชาฟิิสิิกส์์ วิิชาเคมีี และวิิชาชีีววิิทยา ซึ่่�งเป็็น
ข้้อสอบคััดเลืือกที่่�วััดเนื้้�อหาความรู้้�วิิชาต่่าง ๆ ที่่�เป็็นพื้้�นฐาน
สำำ�คัญ
ั สำำ�หรัับศึกึ ษาต่่อในระดัับอุดุ มศึึกษา เน้้นวััดความเข้้าใจ
ในเนื้้อ� หาและความสามารถในการประยุุกต์์ใช้้ความรู้้� และกลุ่่�ม
ข้้อสอบวิิชาความถนััดทางวิิชาการและวิิชาชีีพ (Professional
and Academic Aptitude Test: PAT) 2 รายวิิชา ได้้แก่่ วิิชา
ความถนััดทางคณิิตศาสตร์์ (PAT 1) และวิิชาความถนััดทาง
วิิทยาศาสตร์์ (PAT 2) ซึ่่ง� เป็็นข้้อสอบคััดเลืือกที่่�วัดั ความรู้้�ที่่เ� ป็็น
พื้้� น ฐานและศัั ก ยภาพที่่� จ ะเรีี ย นในวิิ ช าชีี พนั้้� น ๆ เน้้ น วัั ด
ความสามารถด้้านต่่าง ๆ ที่่�แสดงออกถึึงการมีีสมรรถนะทาง
วิิ ท ยาศาสตร์์ แ ละคณิิ ต ศาสตร์์ ตามที่่� ห ลัั ก สููตรคาดหวัั ง
จากผู้้�เรีียนและเป็็นพื้้�นฐานสำำ�คััญสำำ�หรัับศึึกษาต่่อในระดัับ
อุุดมศึึกษา

การปรัับข้อ้ สอบเข้้ามหาวิิทยาลััยโดยเน้้นให้้คิดิ วิิเคราะห์์
เชื่่อ� มโยงและประยุุกต์์ใช้้ความรู้้� รวมถึึงวััดความสามารถด้้าน
ต่่าง ๆ ที่่�แสดงออกถึึงการมีีสมรรถนะทางวิิ ท ยาศาสตร์์
และคณิิตศาสตร์์ เป็็นความสำำ�เร็็จจากความพยายามของ
สสวท. ในการเปลี่่ย� นรููปแบบข้้อสอบ และจากการปรัับเปลี่่ย� น
ดัั ง กล่่ า ว ส่่ ง ผลให้้ ห น่่ ว ยงานด้้ า นการศึึ ก ษาที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง
ได้้เริ่่ม� ปรัับเปลี่่ย� นรููปแบบการสอนและการวััดและประเมิินผล
ตามแนวทางของ สสวท. มากขึ้้�น ซึ่่�งสอดรัับกัับแนวทางของ
ทปอ. ที่่�กำำ�หนดให้้มหาวิิทยาลััยใช้้เครื่่�องมืือในการรัับนิิสิิต
นัักศึึกษา โดยเน้้นวััดการคิิดวิิเคราะห์์ การแก้้ปััญหา และ
ความสามารถในการใช้้ความรู้้�และทัักษะได้้จริิง ดัังนั้้�น โจทย์์
ที่่�สำำ�คััญของ สสวท. ต่่อไป คืือ การหาแนวทางพััฒนาครูู
ให้้สามารถสอนนัักเรีียนให้้เกิิดสมรรถนะและสอดรัับกัับวิิธีี
การวััดและประเมิินผลได้้
	ขณะนี้้�ผลการดำำ�เนิินงานของ สสวท. เริ่่ม� เด่่นชััดมากขึ้้น�
ซึ่่ง� เป็็นกระแสที่่�ดีี และหาก สสวท. ได้้ดำำ�เนิินการอย่่างต่่อเนื่่�อง
จะส่่งผลต่่อการปรัับเปลี่่�ยนแนวทางการสอน และวิิธีีการวััด
และประเมิินผลในโรงเรีียนที่่�เน้้นสมรรถนะอย่่างแพร่่หลายขึ้้น�
ซึ่่�งจะช่่วยยกระดัับคุุณภาพการศึึกษาให้้สููงขึ้้�นได้้ต่่อไป

สถาบันส่ งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
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รางวััล

ที่่� สสวท. ได้้รัับ

รางวััล Mahidol Science
Communicator Award 2021

ประเภท “รางวััลองค์์กรสื่่�อสารวิิทยาศาสตร์์
(Science Communicator Award
for Organization)
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รางวััลสนัับสนุุน
การพัั ฒนากองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ

จากการประกวดกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพดีีเด่่น ครั้้�งที่่� 9
ประจำำ�ปีี 2563

สถาบันส่ งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
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การเปลี่ยนแปลงพัฒนาการที่สำ�คัญ
ช่วงที่ 1 พ.ศ. 2515-2525

ช่วงที่ 2 พ.ศ. 2526-2535

ช่วงที่ 3 พ.ศ. 2536-2545

พ.ศ.
2515

พ.ศ.
2527

พ.ศ.
2539

สสวท. ก่่อตั้้�งขึ้้�น

จััดตั้้�งโครงการพััฒนาและส่่งเสริิม

จััดตั้้�งโครงการส่่งเสริิมการผลิิตครูู

โดยมีีสถานะเป็็นรััฐวิิสาหกิิจ

ผู้้�มีีความสามารถพิิเศษทางวิิทยาศาสตร์์

ที่่�มีีความสามารถพิิเศษทางวิิทยาศาสตร์์

และเทคโนโลยีี (พสวท.)

และคณิิตศาสตร์์ (สควค.)

พ.ศ.
2517

พ.ศ.
2528

พ.ศ.
2540

วิิจััยและพััฒนาหลัักสููตรวิิทยาศาสตร์์

ประกาศใช้้หลัักสููตรคอมพิิวเตอร์์

ประกาศใช้้หลัักสููตรพุุ ทธศัักราช 2540

คณิิตศาสตร์์ พร้้อมทั้้�งเอกสารสื่่�อ อุุปกรณ์์ เป็็นครั้้�งแรก

หนัังสืือเรีียนโครงสร้้าง 3

ประกอบหลัักสููตรเป็็นครั้้�งแรก

พ.ศ.
2518

พ.ศ.
2532

พ.ศ.
2541

ประกาศใช้้หลัักสููตรพุุ ทธศัักราช 2518

จััดตั้้�งโครงการจััดส่่งผู้้�แทนประเทศไทย

สสวท. เปลี่่�ยนสถานภาพเป็็นนิิติบุ
ิ ค
ุ คล

ระดัับมััธยมศึึกษาตอนต้้นและ

ไปแข่่งขัันคณิิตศาสตร์์ วิิทยาศาสตร์์

และเป็็นหน่่วยงานของรััฐที่่�ไม่่เป็็น

มััธยมศึึกษาตอนปลาย

โอลิิมปิิกระหว่่างประเทศ

ส่่ วนราชการตามกฎหมายว่่าด้้วย
ระเบีียบบริิหารราชการแผ่่นดิินและไม่่เป็็น

พ.ศ.
2521

พ.ศ.
2533

ประกาศใช้้หลัักสููตรพุุ ทธศัักราช 2521

ประกาศใช้้หลัักสููตรพุุ ทธศัักราช 2521

ระดัับประถมศึึกษาและมััธยมศึึกษา

(ฉบัับปรัับปรุุง พ.ศ. 2533)

ตอนต้้น

หนัังสืือเรีียนโครงสร้้าง 2

พ.ศ.
2524
ประกาศใช้้หลัักสููตรพุุ ทธศัักราช 2524
ระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลาย
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รััฐวิิสาหกิิจตามกฎหมายว่่าด้้วยวิิธีีการ
งบประมาณและกฎหมายอื่่�น

สสวท.
ช่วงที่ 4 พ.ศ. 2546-2555

ช่วงที่ 5 พ.ศ. 2556-2564

พ.ศ.
2546

พ.ศ.
2556

พ.ศ.
2562

ริิเริ่่ม
� จััดเทศกาลภาพยนตร์์วิิทยาศาสตร์์

คณะกรรมการ สสวท. มีีมติิให้้ผลัักดััน

ผลัักดัันการจััดตั้้�งสถาบัันไทยโคเซ็็น

เพื่่�อการเรีียนรู้้� (Science Film Festival)

“สะเต็็มศึึกษา” เกิิดขึ้้�นในประเทศไทย

ร่่วมกัับ สพฐ. สจล. และ มจธ.

พ.ศ.
2551

พ.ศ.
2560

พ.ศ.
2563

ประกาศใช้้หลัักสููตรการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน

สะเต็็มศึึกษาได้้รัับการประกาศให้้เป็็น

ปรัับรููปแบบการจััดการเรีียนการสอน

พุุ ทธศัักราช 2551

ส่่วนหนึ่่�งในแนวทางขัับเคลื่่�อนตามแผน

แบบนิิวนอร์์มััล โดยปรัับเปลี่่�ยนจากสื่่�อ

การศึึกษาแห่่งชาติิ พ.ศ. 2560-2579

สิ่่�งพิิมพ์์เป็็นสื่่�อดิิจิิทััล จััดทำำ�สื่่�อการสอน

ร่่วมกัับสถาบัันเกอเธ่่

ออนไลน์์ สสวท. Project 14 ครอบคลุุม

พ.ศ.
2553

ประกาศใช้้หลัักสููตรการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน

และจััดกิิจกรรมทางวิิชาการในรููปแบบ

พุุ ทธศัักราช 2551 (ฉบัับปรัับปรุุง พ.ศ.

ออนไลน์์

จััดตั้้�งโครงการพััฒนาศัักยภาพครูู

2560) กลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�วิิทยาศาสตร์์

เพื่่�อเป็็นผู้้�นำำ�การเปลี่่�ยนแปลงการเรีียน

และเทคโนโลยีี และกลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�

การสอนวิิทยาศาสตร์์และคณิิตศาสตร์์

คณิิตศาสตร์์

พ.ศ.
2554

พ.ศ.
2561

พััฒนาศููนย์์เรีียนรู้้�ดิิจิิทััลระดัับชาติิ

จััดตั้้�งโครงการโรงเรีียนคุุณภาพ

ด้้านวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และ

ด้้านวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์

เทคโนโลยีี (IPST Learning Space)

และเทคโนโลยีี ตามมาตรฐาน สสวท.

ตััวชี้้�วััดและผลการเรีียนรู้้�ทุุกระดัับชั้้�น

พ.ศ.
2564
ปรัับรููปแบบและช่่องทางการเรีียนรู้้�
วิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี
โดยใช้้เทคโนโลยีีดิิจิิทััลแก้้ปััญหา
ลดข้้อจำำ�กััด บรรเทาความเดืือดร้้อนครูู
และนัักเรีียน พััฒนาแพลตฟอร์์มดิิจิิทััล
เพื่่�อบริิหารจััดการเนื้้�อหา สื่่�อ การอบรมครูู
ปรัับกระบวนการจััดค่่ายและกิิจกรรม
บริิหารจััดการผ่่านระบบดิิจิิทััลครบวงจร
เพื่่�อ Work From Home เต็็มรููปแบบ

สถาบันส่ งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
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ผล

ยุุทธศาสตร์์ที่�่

การดำ�เนินงาน

1

การพััฒนาหลัักสููตร สื่่�อ และกระบวนการจััดการเรีียนรู้้�
ที่่�เน้้นปฏิิบััติิการ และการสร้้างความเข้้าใจในระดัับ
ที่่�เหมาะสมกัับนัก
ั เรีียนแต่่ละกลุ่่�มโดยใช้้เทคโนโลยีีต่า่ ง ๆ
การพัั ฒนาหลัักสููตร สื่่�อ และกระบวนการจััดการเรีียนรู้้� ที่่�เน้้นการคิิดวิิเคราะห์์
การแก้้ปััญหาและกระตุ้้�นให้้เกิิดและใช้้ความคิิดสร้้างสรรค์์ และสามารถนำำ�ไปใช้้ได้้จริิง

• การพััฒนาสื่่�อและกระบวนการจััดการเรีียนรู้้�วิิทยาศาสตร์์
คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี รููปแบบดิิจิิทััลที่่�มีีคุุณภาพ
	พัั ฒ นาสื่่� อ ประกอบหนัั ง สืื อ เรีี ย นและคู่่�มืื อ ครูู สื่่� อ
เสริิมการเรีียนรู้้� กระบวนการจััดการเรีียนรู้้�วิิทยาศาสตร์์
คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี ที่่�เน้้นรููปแบบดิิจิทัิ ลั ตามมาตรฐาน
การเรีียนรู้้�และตััวชี้้วั� ดั (ฉบัับปรัับปรุุง พ.ศ. 2560) ตามหลัักสููตร
แกนกลางการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน พุุทธศัักราช 2551 ได้้แก่่
ชุุดกิิจกรรมการเรีียนรู้้� วีีดิทัิ ศั น์์การสอน e-poster แอนิิเมชััน
อิิ น เทอร์์ แ อ็็ ก ทีี ฟ ซิิ มูู เลชัั น เกมกระดาน เกมออนไลน์์
สื่่�อเสมืือนจริิง (Augmented Reality: AR) แหล่่งเรีียนรู้้�
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เสมืือนจริิง สื่่อ� 65 พรรษา บทเรีียนออนไลน์์สำำ�หรัับนำำ�เข้้าระบบ
LMS (Learning Management System) สื่่�อวีีดิทัิ ศั น์์การสอน
ออนไลน์์โปรเจค 14 (Project 14) หนัังสืืออิิเล็็กทรอนิิกส์์
สื่่�ออุุปกรณ์์วิิทยาศาสตร์์ โดยสื่่�อดัังกล่่าวได้้นำำ�ไปทดลองใช้้
ในโรงเรีียน และผ่่านการตรวจสอบคุุณภาพจากนัักวิิชาการ
และผู้้�เชี่่�ยวชาญทั้้�งภายในและภายนอก สสวท. พร้้อมให้้ครูู
นัั ก เรีี ย น บุุ ค ลากรการศึึ ก ษา และผู้้�สนใจทั่่� ว ไป นำำ� ไปใช้้
ประกอบการจััดการเรีียนการสอนในห้้องเรีียน เตรีียมการสอน
หรืื อ ศึึ ก ษาหาความรู้้� ไ ด้้ ด้้ ว ยตนเอง สอดรัั บ และส่่ ง เสริิ ม
การศึึกษาในยุุคดิิจิิทััล รวม 516 รายการ

อีี
โปสเตอร์์

แอนิิเมชััน

บทเรีียน
ออนไลน์์
LMS

สื่่�อ

เกม
ออนไลน์์

ดิิจิิทััล
สื่่�อ
เสมืือนจริิง
(AR)

อิินเทอร์์
แอ็็กทีีฟ
ซิิมููเลชััน
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สื่่�อ
อุุปกรณ์์

เกม
กระดาน
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สื่่�อ
ปฐมวััย

	สื่่�อการเรีียนรู้้� ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563	สื่่�อการเรีียนรู้้� ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564

• มีี ก ารผลิิ ต ทั้้� ง สื่่� อ สิ่่� ง พิิ ม พ์์ สื่่� อ อุุ ป กรณ์์ และเพิ่่� ม เติิ ม
		สื่่�อดิิจิทัิ ลั หลากหลายประเภท เช่่น เกม วีีดิทัิ ศั น์์การสอน
		 ออนไลน์์ สื่่อ� เสมืือนจริิง (AR) แอนิิเมชััน อิินเทอร์์แอ็็กทีีฟ
		ซิิมููเลชััน อิินโฟกราฟิิก อีีบุ๊๊ก� การทดลองเสมืือนจริิง (VE)
		e-poster

• เน้้ น การผลิิ ต สื่่� อ ดิิ จิิ ทัั ล เป็็ น หลัั ก แต่่ ยัั ง คงพัั ฒ นา
		ชุุ ด กิิ จ กรรมการเรีี ย นรู้้�แบบสิ่่� ง พิิ ม พ์์ สำ�ำ หรัั บนัั ก เรีี ย น
		ที่่�ขาดโอกาสทางการศึึกษา และสื่่อ� อุุปกรณ์์ โดยสื่่อ� ดิิจิทัิ ลั
		ยัั ง คงมีี ค วามหลากหลายเช่่ น เดีี ย วกัั บ ในปีี 2563
		 แต่่เพิ่่�มเติิมและต่่อยอดสื่่�อรููปแบบใหม่่ เช่่น เกมออนไลน์์
		บนโทรศััพท์์มืือถืือ

o พััฒนาสื่่�อวีีดิิทััศน์์ Project 14 แก้้ปััญหาเรีียนออนไลน์์ โครงการ Project 14 ตั้้�งชื่่�อตามหมายเลขโครงการหลัักที่่� 14
ตามยุุทธศาสตร์์ของ สสวท. เพื่่�อพััฒนาการเรีียนการสอนผ่่านดิิจิิทััลแพลตฟอร์์ม โดยเริ่่�มแรกได้้ต่่อยอดสื่่�อการเรีียนรู้้�
จากหนัังสืือเรีียนและคู่่�มือื ครูู ให้้เป็็นสื่่อ� ดิิจิทัิ ลั ที่่�ยกระดัับการสอนของครููและการเรีียนรู้้�ของนัักเรีียนโดยลดข้้อจำำ�กัดั ของสื่่อ� แบบเดิิม
Project 14

• สื่่�อดิิจิิทััลสามารถแก้้ไขและปรัับปรุุงแทนที่่�ได้้ทัันท่่วงทีี
• สามารถนำำ�เสนอได้้หลากหลายรููปแบบ ออกแบบการนำำ�เสนอให้้มีีปฏิิสััมพัันธ์์กัับผู้้�เรีียนได้้มากกว่่า
• สามารถทำำ�การทดลองได้้ตามคลิิปจากอุุปกรณ์์ที่่�สามารถหาได้้ง่่าย ใกล้้ตััว
• ครููใช้้เป็็นแหล่่งค้้นคว้้าข้้อมููลเพื่่�อเตรีียมเนื้้�อหาบทเรีียนหรืือแบบฝึึกหััดประกอบการจััดการเรีียนการสอนออนไลน์์
		ช่่วยครููทบทวนความรู้้�และพััฒนาศัักยภาพของตนเอง ทั้้�งด้้านเนื้้�อหาวิิชาการและเทคนิิคการสอน
• การสอนด้้วยสื่่�อ Project 14 ครููนำำ�ไปใช้้สอนได้้ทัันทีีไม่่ต้้องกัังวลเรื่่�องบทเรีียนไม่่ครบหรืือไม่่เป็็นไปตามหลัักสููตร
		ลดภาระการเตรีียมสื่่�อ

สถาบันส่ งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
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	ชุุ ด คลิิ ป วีี ดิิ ทัั ศ น์์ ก ารสอนออนไลน์์ Project 14
วิิ ช าวิิ ท ยาศาสตร์์ คณิิ ต ศาสตร์์ และเทคโนโลยีี ตั้้� ง แต่่
ชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 1 ถึึงมััธยมศึึกษาปีีที่่� 6 จััดทำำ�ขึ้้�นเพื่่�อ
แก้้ปััญหาและรองรัับการเรีียนรู้้�แบบออนไลน์์อัันเนื่่�องมาจาก
ผลกระทบจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อ
ไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาอย่่างต่่อเนื่่อ� งตั้้�งแต่่ปีี 2563
เผยแพร่่ฟรีีผ่า่ นช่่องทางที่่�หลากหลาย ได้้แก่่ เว็็บไซต์์ เฟซบุ๊๊�ก
ยููทููป หรืือ DLTV พร้้อมอััพโหลดคลิิปการสอนครบทุุกหััวข้้อ
ตามหนัังสืือเรีียน สสวท. ทั้้�ง 2 ภาคเรีียนแล้้ว 2,683 คลิิป
ผลการใช้้บริิการ Project 14 จากสถิิติิปีี 2563-2564 พบว่่า
มีีจำำ�นวนการเข้้าชมทางยููทููปและเว็็บไซต์์ 39,722,090 ครั้้�ง
(ยููทููป 30,301,780 ครั้้�ง เว็็บไซต์์ 9,420,310 ครั้้�ง) และกำำ�ลััง
พััฒนาต่่อยอดจากสื่่�อ Project 14 เพื่่�อพััฒนาเป็็นระบบ
สื่่อ� ดิิจิทัิ ลั ที่่�สามารถตอบโจทย์์การศึึกษาได้้ดียิ่่ี ง� ขึ้้น� ซึ่่ง� สอดรัับ
กัั บ นโยบายเร่่ ง ด่่ ว นของรัั ฐ บาลและประเด็็ น การปฏิิ รูู ป
การศึึกษา ในการใช้้เทคโนโลยีีเพื่่�อยกระดัับคุณ
ุ ภาพการศึึกษา
และยัังช่่วยในการรัับมืือกัับภััยคุุกคาม เช่่น การแพร่่ระบาด
ของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้้อีีกด้้วย
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o พัั ฒ นาชุุ ด การเรีี ย นรู้้� สมบูู รณ์์ แ บบรายวิิ ช า
วิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี (สื่่อ� 65 พรรษา)
สำำ�นัักงานโครงการสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรม
ราชกุุมารีี สำำ�นัักงานคณะกรรมการการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน
(สพฐ.) และ สสวท. ได้้ร่ว่ มกัันพััฒนาชุุดการเรีียนรู้้�สมบููรณ์์แบบ
รายวิิชาวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี ระดัับ
มััธยมศึึกษา เนื่่�องในวโรกาสที่่�สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า
กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี
มีีพระชนมายุุ 65 พรรษา อัันประกอบด้้วย ชุุดการจััดกิิจกรรม
การเรีียนรู้้� (สำำ�หรัับครููผู้้�สอน) ชุุดกิิจกรรมการเรีียนรู้้� (สำำ�หรัับ
นัักเรีียน) และคู่่�มืือการใช้้ชุุดการเรีียนรู้้�สมบููรณ์์แบบ เพื่่�อให้้
ทราบถึึงกระบวนการจััดการเรีียนรู้้� รููปแบบของสื่่อ� การเรีียนรู้้�
แนวทางการวัั ด และประเมิิ น ผลที่่� ส ะท้้ อ นสมรรถนะ และ
แนวทางการใช้้ แ ผนการจัั ด การเรีี ย นรู้้�และสื่่� อ การเรีี ย นรู้้�
สำำ�หรัับใช้้ในโรงเรีียนขนาดเล็็กในถิ่่น� ทุุรกัันดาร โรงเรีียนขยาย
โอกาสทางการศึึกษา และโรงเรีียนในโครงการพระราชดำำ�ริิ
เพื่่�อพััฒนาคุุณภาพการศึึกษาให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น 57 รายการ ซึ่่�งผ่่าน
การพิิจารณาจากผู้้�เชี่่�ยวชาญแล้้วว่่าชุุดการเรีียนรู้้�สอดคล้้อง
กัับบริบิ ทท้้องถิ่่น� และศัักยภาพของนัักเรีียน มีีแนวทางการจััด
การเรีียนรู้้�สามารถส่่งเสริิมสมรรถนะผู้้�เรีียนได้้

o พััฒนาบทเรีียนออนไลน์์ LMS โดยจััดทำำ�สื่่อ� ประกอบ
การเรีียนรู้้�วิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี ตั้้�งแต่่
ชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 1-6 ในหลากหลายรููปแบบสำำ�หรัับนํําเข้้า
ระบบการบริิหารจััดการชั้้น� เรีียนหรืือระบบการเรีียนรู้้�ออนไลน์์
(Learning Management System: LMS) อาทิิ สื่่�อวีีดิิทััศน์์
PowerPoint แนวการจััดการเรีียนรู้้� แบบฝึึกหััด การทดลอง
เสมืือนจริิง เน้้นการพััฒนาผู้้�เรีียนให้้มีคี วามรู้้� ทัักษะกระบวนการ
ทางวิิทยาศาสตร์์ ทัักษะแห่่งศตวรรษที่่� 21 และคุุณลัักษณะ
อัั น พึึ ง ประสงค์์ และช่่ ว ยให้้ ค รููและบุุ ค ลากรทางศึึ ก ษา
สามารถนำำ�ไปใช้้ในการจััดการเรีียนการสอนได้้อย่่างเหมาะสม
กัับพััฒนาการของผู้้�เรีียน 106 รายการ สามารถเข้้าชมได้้ที่่�
https://myipst.ipst.ac.th
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การพัั ฒนาหลัักสูู ตร สื่่� อ และกระบวนการ
จัั ด ก า ร เ รีี ย น รู้้� ที่่� เ น้้ น ก า ร คิิ ด วิิ เ ค ร า ะ ห์์
ก า ร แ ก้้ ปัั ญ ห า แ ล ะ ก ร ะ ตุ้้� น ใ ห้้ เ กิิ ด แ ล ะ
ใช้้ความคิิ ด สร้้างสรรค์์ อ ย่่ า งเป็็ น ระบบ
และสามารถนำำ�ไปใช้ศึ
้ ึกษาต่่อเป็็นนัักนวััตกร
ตามแนวทาง KOSEN

• การพััฒนาหลัักสููตร สื่่�อ และกระบวนการจััดการเรีียนรู้้�
ตามแนวทาง KOSEN
สถาบัันโคเซ็็น (KOSEN) เป็็นสถาบัันการศึึกษาระดัับ
อุุดมศึึกษาที่่�เน้้นการปฏิิบัติั กิ ารและการวิิจัยั โดยใช้้วิทิ ยาศาสตร์์
เป็็นฐาน ผ่่านการจััดการศึึกษาด้้านวิิศวกรรมศาสตร์์หลัักสููตร
5 ปีี โดยรัับนักั ศึึกษาตั้้�งแต่่อายุุ 15 ปีี (เทีียบเท่่าชั้้น� มััธยมศึึกษา
ปีีที่่� 4) และหลัังจากจบหลัักสููตร 5 ปีี นัักศึึกษาสามารถศึึกษา
ต่่อระดัับ Advanced Course เป็็นเวลา 2 ปีี เพื่่�อได้้รัับ
วุุฒิิการศึึกษาเทีียบเท่่าปริิญญาตรีี
	จากการยอมรัับของภาคอุุตสาหกรรมที่่�มีต่ี อ่ KOSEN
รััฐบาลไทยตามมติิคณะรััฐมนตรีี วัันที่่� 4 ธัันวาคม พ.ศ. 2561
ได้้มอบหมายให้้ สสวท. และ สพฐ. ร่่วมกัับสถาบัันเทคโนโลยีี
พระจอมเกล้้ า เจ้้ า คุุ ณ ทหารลาดกระบัั ง (สจล.) และ
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าธนบุุรีี (มจธ.) พััฒนา
โครงการจัั ด ตั้้� ง สถาบัั น ไทยโคเซ็็ น ที่่� มีี ม าตรฐานเดีี ย วกัั น
กัับ KOSEN ในประเทศญี่่�ปุ่่�น โดยดำำ�เนิินการร่่วมกัับ KOSEN
ประเทศญี่่�ปุ่่�น ในการพััฒนาหลัักสููตรตามแนวทางโคเซ็็น
ที่่�เน้้นวิิชาคณิิตศาสตร์์ ฟิิสิิกส์์ และวิิศวกรรมศาสตร์์ จััดเป็็น
การศึึ ก ษาพิิ เ ศษตามแนวทางโคเซ็็ น ที่่� ส ถาบัั น ไทยโคเซ็็ น
สองแห่่ ง ได้้ แ ก่่ สถาบัั น โคเซ็็ น แห่่ ง สถาบัั น เทคโนโลยีี
พระจอมเกล้้าเจ้้าคุุณทหารลาดกระบััง (สถาบัันโคเซ็็น สจล.)
และสถาบัันโคเซ็็นแห่่งมหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้า
ธนบุุรีี (สถาบัันโคเซ็็น มจธ.) โดยทั้้�งสองแห่่งเริ่่�มเปิิดรัับ
นัักศึึกษาตั้้�งแต่่ปีีการศึึกษา 2562 และ 2563 ตามลำำ�ดัับ
ผลิิตหลัักสููตรแห่่งละ 3 สาขา รวม 6 สาขา ได้้แก่่ วิิศวกรรม
เมคคาทรอนิิกส์์ วิิศวกรรมคอมพิิวเตอร์์ และวิิศวกรรมไฟฟ้้า
และอิิเล็็กทรอนิิกส์์ ณ สถาบัันโคเซ็็น สจล. และวิิศวกรรม
อััตโนมััติิ วิิศวกรรมชีีวภาพ และวิิศวกรรมเกษตร ณ สถาบััน
โคเซ็็น มจธ. ตอบโจทย์์ 9 อุุตสาหกรรม จาก 10 อุุตสาหกรรม
ตามนโยบายประเทศไทย 4.0
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สสวท. และ สพฐ. ร่่วมกัันดำำ�เนิินโครงการในฐานะ
Project Management Unit (PMU) หรืือหน่่วยงานบริิหาร
โครงการ มีีหน้้าที่่�อำำ�นวยการการจััดการในด้้านต่่าง ๆ รวมถึึง
การบริิหารงบประมาณสำำ�หรัับโครงการ โดย สพฐ. ดำำ�เนิินการ
ด้้านงบประมาณการดำำ�เนิินการสถาบัันไทยโคเซ็็นทั้้�งสองแห่่ง
การคัั ด เลืื อ กนัั ก เรีี ย นโรงเรีี ย นวิิ ท ยาศาสตร์์ จุุ ฬ าภรณ
ราชวิิทยาลััย เพื่่�อไปศึึกษาต่่อที่่�สถาบัันโคเซ็็น ประเทศญี่่�ปุ่่�น
7 ปีี และติิดตามดููแลนัักเรีียนทุุนไทยโคเซ็็นจากโรงเรีียน
วิิทยาศาสตร์์จุฬุ าภรณราชวิิทยาลััย ในขณะที่่� สสวท. ดำำ�เนิิน
การด้้านงานเอกสารต่่าง ๆ งานแผนงบประมาณสำำ�หรัับเงิินกู้้�
ODA ขององค์์การความร่่วมมืือระหว่่างประเทศแห่่งญี่่�ปุ่่�น
(JICA) งานทุุนการศึึกษาสถาบัันไทยโคเซ็็น งานเลขานุุการ
คณะกรรมการบริิหารโครงการจััดตั้้�งสถาบัันไทยโคเซ็็น และ
คณะอนุุกรรมการวิิชาการในคณะกรรมการบริิหารโครงการ
จััดตั้้�งสถาบัันไทยโคเซ็็น

ในการพััฒนาบุุคลากรตามแนวทางโคเซ็็น สสวท.
ร่่วมกัับ สพฐ. และ National Institute of Technology
(NIT หรืือ สถาบัันโคเซ็็น ประเทศญี่่�ปุ่่�น) จััดตั้้�งและดำำ�เนิินการ
KOSEN Education Center (KEC) เพื่่�อการประชุุมและ
อบรมแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้� รวมถึึงการดำำ�เนิินการในลัักษณะ
on-the-job training โดยในปีีงบประมาณ 2564 ได้้จััด
อบรมให้้กัับบุุคลากร 154 คน แบ่่งเป็็นการอบรมในรููปแบบ
Professional Development ให้้แก่่บุุคลากรและผู้้�บริิหาร
จากสถาบัันไทยโคเซ็็นเพื่่�อทบทวนและให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับ
หลัักการต่่าง ๆ ของการศึึกษาระบบโคเซ็็น จััด on-the-job
training ให้้ กัั บบุุ ค ลากรจากสถาบัั น โคเซ็็ น ทั้้� ง สองแห่่ ง
โดยปฏิิบััติิงานใกล้้ชิิดกัับคณาจารย์์ชาวญี่่�ปุ่่�นจาก NIT และ
จััดอบรมเชิิงปฏิิบััติิการให้้แก่่ครููจากโรงเรีียนวิิทยาศาสตร์์
จุุฬาภรณราชวิิทยาลััย 12 แห่่งทั่่�วประเทศ เพื่่�อเผยแพร่่แนวทาง
การจััดการศึึกษาตามแนวทางโคเซ็็น หััวข้้อ KOSEN 101:
Applying KOSEN Education to Your Own ซึ่่�งมุ่่�งให้้ผู้้�เข้้า
อบรมได้้นำำ�แนวทางการจััดการเรีียนรู้้�ตามแนวทางโคเซ็็น
ไปปรัับใช้้กัับการจััดการเรีียนรู้้�ของตนเอง
	ทั้้�งนี้้� ปีี 2565 จะมีีการถ่่ายโอนภารกิิจการดำำ�เนิินงาน
จากกระทรวงศึึกษาธิิการ ของ สพฐ. และ สสวท. ไปยััง
กระทรวงการอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม
เพื่่�อปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�หน่่วยงานบริิหารโครงการหลััก และ สสวท.
และ สพฐ. ปฏิิบััติิหน้้าที่่�หน่่วยงานบริิหารโครงการร่่วม

สถาบันส่ งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
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การพัั ฒนาหลัักสููตร สื่่�อ และกระบวนการจััดการเรีียนรู้้� ที่เ่� น้้นการคิิดวิิเคราะห์์ การแก้้ปััญหา
และกระตุ้้�นให้้เกิิดและใช้้ความคิิดสร้้างสรรค์์อย่่างเป็็นระบบ สำำ�หรัับพัั ฒนาและส่่ งเสริิม
ผู้้�มีีความสามารถพิิ เศษ

• การพััฒนาหลัักสููตร สื่่�อ และกระบวนการจััดการเรีียนรู้้�
สำำ�หรัับพััฒนาและส่่งเสริิมผู้้�มีีความสามารถพิิเศษ		
o พััฒนาหลัักสููตรสำำ�หรัับพััฒนาและส่่งเสริิมผู้้�มีี
ความสามารถพิิเศษ
		› หลัั ก สููตรโปรแกรมเสริิ ม เข้้มข้้ น โดยจัั ด ทำำ�
วีีดิทัิ ศั น์์ เอกสารประกอบการสอน และแบบฝึึกหััด โปรแกรมเสริิม
พสวท. เข้้มข้้น ตามแนวทางข้้อสอบมาตรฐานสากล วิิชาฟิิสิกิ ส์์
เคมีี ชีีววิิทยา และคณิิตศาสตร์์ 8 รายการ และพััฒนานัักเรีียน
ผ่่านโปรแกรมเสริิมเข้้มข้้นผ่่านระบบออนไลน์์และจััดการเรีียน
การสอนด้้วยกิิจกรรมคณิิตศาสตร์์กับั การแก้้ปัญ
ั หา 330 คน
		› กิิจกรรมและหลัักสููตรโปรแกรมเสริิม พสวท.
โดยจัั ด ทำำ�กิิ จ กรรมและหลัั ก สููตรโปรแกรมเสริิ ม พสวท.
ได้้แก่่ เทคนิิคปฏิิบััติิการพื้้�นฐานทางวิิทยาศาสตร์์ 1 และ 2
ตรรกศาสตร์์ แ ละการพิิ สููจน์์ และชุุ ด กิิ จ กรรมพัั ฒ นาและ
ส่่งเสริิมทัักษะการแก้้ปััญหาและความคิิดสร้้างสรรค์์
		› เอกสารวิิชาการเพื่่�อส่่งเสริิมการคิิดวิิเคราะห์์
ให้้กัับนัักเรีียนที่่�มีีความสามารถพิิเศษ โดยจััดทำำ�ชุุดพััฒนา
ทัักษะการแก้้ปััญหาและความคิิดสร้้างสรรค์์ให้้กัับนัักเรีียน
ที่่� มีี ค วามสามารถพิิ เ ศษ ได้้ แ ก่่ แผนการจัั ด การเรีี ย นรู้้�
เชิิ ง บููรณาการตามแนวทางการประเมิิ น ของโปรแกรม
การประเมิิ น สมรรถนะผู้้�เรีี ย นมาตรฐานสากล แผนการ
จัั ด การเรีี ย นรู้้�ชุุ ด กิิ จ กรรมพัั ฒ นาและส่่ ง เสริิ ม ทัั ก ษะ
การแก้้ปััญหาและความคิิดสร้้างสรรค์์ เรื่่�อง สนุุกคิิดพิิชิิต
การลงทุุน หุ่่�นยนต์์รหััสลัับ นัักสืืบวิิทยาศาสตร์์ และหุ่่�นยนต์์
ตััวหนอน
o พััฒนาหลัักสููตรอบรมครูู ได้้แก่่
1) การพััฒนากิิจกรรมส่่งเสริิมการจััดการเรีียนรู้้�
ตามแนวทางสมรรถนะที่่�เน้้นทัักษะการแก้้ปัญ
ั หา และความคิิด
สร้้างสรรค์์ และการประเมิินตามสภาพจริิงเพื่่�อพััฒนานัักเรีียน
ที่่�มีีความสามารถพิิเศษทางวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
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		 2) การออกแบบและพััฒนาแนวทางการวััดและ
ประเมิินผลเพื่่�อส่่งเสริิมความคิิดสร้้างสรรค์์ในห้้องเรีียน
		 3) การพัั ฒ นาศัั ก ยภาพครููด้้ า นการวิิ จัั ย เพื่่� อ
ส่่งเสริิมและพััฒนานัักเรีียน

การวิิ จัั ย วัั ด ผล และประเมิิ น ผลการจัั ด
การเรีียนรู้้�ด้้านวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์
และเทคโนโลยีี ระดัั บ ประเทศและระดัั บ
นานาชาติิ

• การประเมิิ น ผลการจัั ด การเรีี ย นรู้้� ด้้ านคณิิ ต ศาสตร์์
วิิทยาศาสตร์์ และเทคโนโลยีีร่ว่ มกัับนานาชาติิ (Programme
for International Student Assessment หรืือ PISA)
PISA ริิเริ่่ม� โดยองค์์การเพื่่�อความร่่วมมืือทางเศรษฐกิิจ
และการพััฒนา (Organisation for Economic Co-operation
and Development หรืือ OECD) มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อประเมิิน
คุุณภาพของระบบการศึึกษาในการเตรีียมความพร้้อมให้้
ประชาชนมีีศัักยภาพหรืือความสามารถพื้้�นฐานที่่�จำำ�เป็็นต่่อ
การดำำ�รงชีีวิติ ในโลกที่่�มีกี ารเปลี่่ย� นแปลง PISA เน้้นการประเมิิน
สมรรถนะของนัั ก เรีี ย นเกี่่� ย วกัั บ การใช้้ ค วามรู้้�และทัั ก ษะ
ในชีี วิิ ต จริิ ง มากกว่่ า การเรีี ย นรู้้�ตามหลัั ก สููตรในโรงเรีี ย น
โดยประเมิินนัักเรีียนอายุุ 15 ปีี ทุุก ๆ 3 ปีี เกี่่ย� วกัับความฉลาดรู้้�
ด้้านการอ่่าน (Reading Literacy) ความฉลาดรู้้�ด้า้ นคณิิตศาสตร์์
(Mathematical Literacy) และความฉลาดรู้้�ด้้านวิิทยาศาสตร์์
(Scientific Literacy) ซึ่่�งจะวััดทั้้�งสามด้้านพร้้อมกััน แต่่จะ
เน้้ น หนัั ก ในด้้ า นใดด้้ า นหนึ่่� ง ในการประเมิิ น แต่่ ล ะรอบ
การประเมิิน โดย PISA 2018 เน้้นด้้านการอ่่าน

สสวท. เป็็นผู้้�ดำำ�เนิินงานโปรแกรม PISA ในประเทศไทย
ในฐานะศููนย์์แห่่งชาติิ (National Center) ซึ่่�งดำำ�เนิินงาน
ด้้านกระบวนการวิิจััยเป็็นหลััก และให้้ข้้อมููลเชิิงนโยบายที่่�ได้้
จากผลการประเมิิน PISA แก่่หน่่วยงานที่่�เกี่่ย� วข้้อง เพื่่�อทราบ
แนวโน้้มการเปลี่่ย� นแปลงทางคุุณภาพการศึึกษาของนัักเรีียน
และนำำ� ผลที่่� ไ ด้้ ม าใช้้ เ ป็็ น แนวทางในการพัั ฒ นาการเรีี ย น
การสอน และยกระดัับคุณ
ุ ภาพการศึึกษาต่่อไป ในปีีนี้้� สสวท.
ได้้จััดทำำ�รายงานผลการประเมิิน PISA 2018 ฉบัับสมบููรณ์์
เรื่่อ� ง “ผลการประเมิิน PISA 2018 การอ่่าน คณิิตศาสตร์์ และ
วิิทยาศาสตร์์” 1 ฉบัับ รายงานเรื่่อ� ง “บทสรุุปสำำ�หรัับผู้้�บริหิ าร
นโยบายที่่�มีีประสิิทธิิภาพ – โรงเรีียนที่่�ประสบความสำำ�เร็็จ
จากการประเมิิน PISA 2018” 1 ฉบัับ รายงานเรื่่�อง “บทสรุุป
สำำ�หรัับผู้้�บริิหาร นัักเรีียนมีีความพร้้อมเพีียงใดที่่�จะใช้้ชีีวิิต
ในโลกที่่�เชื่่�อมต่่อถึึงกััน” 1 ฉบัับ รายงานเรื่่�อง “ปััจจััยที่่�ส่่งผล
ต่่อความสามารถด้้านการอ่่านและแนวทางในการยกระดัับ
ความสามารถด้้านการอ่่านของนัักเรีียนไทย” 1 ฉบัับ Focus
ประเด็็นจาก PISA เรื่่�อง “FAKE News กัับความฉลาดรู้้�ด้้าน
การอ่่านของ PISA” 1 ฉบัับ และรายงานเรื่่อ� ง “การสัังเคราะห์์
ผลการประเมิินและข้้อเสนอเชิิงนโยบายจากผลการประเมิิน
PISA 2018 ด้้านสมรรถนะการอยู่่ใ� นสัังคมโลก” 1 ฉบัับ เผยแพร่่
ผ่่านทางเว็็บไซต์์ PISA Thailand
ผลการประเมิน PISA

การอาน คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร

2018

PISA 2018

PISA 2018
บทสรุปสําหรับผูบ ริหาร
นโยบายทีม่ ปี ระสิทธิภาพ - โรงเรียนทีป่ ระสบความสําเร็จ
จากการประเมิน PISA 2018
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สถาบันส่ งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
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	สำำ�หรัับการดำำ�เนิินการจััดสอบ PISA 2022 รอบ
ทดลองใช้้เครื่่�องมืือของประเทศไทยซึ่่�งมีีกำำ�หนดการจััดสอบ
ในเดืือนสิิงหาคม 2564 กัับนัักเรีียนกลุ่่�มตััวอย่่าง จำำ�นวน
2,342 คน จาก 46 โรงเรีียน ทาง สสวท. ได้้จััดประชุุมชี้้�แจง
ผู้้�ประสานงานโรงเรีียนและผู้้�คุุมสอบของโรงเรีียนกลุ่่�มตััวอย่่าง
ดัังกล่่าว โดยเป็็นการประชุุมในรููปแบบออนไลน์์ เพื่่�อให้้
ผู้้�ประสานงานโรงเรีียนและผู้้�คุุมสอบได้้รัับทราบรายละเอีียด
ขั้้น� ตอนการจััดสอบ PISA และสามารถดำำ�เนิินงานการจััดสอบ
ได้้ตามมาตรฐานที่่� OECD กำำ�หนด ทั้้�งนี้้� เนื่่อ� งจากสถานการณ์์
การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ทำำ�ให้้ประเทศไทยไม่่สามารถจััดสอบในเดืือนสิิงหาคม 2564
ตามที่่�วางแผนงานไว้้ได้้ แต่่ยังั สามารถดำำ�เนิินงานเก็็บรวบรวม
ข้้อมููลในส่่วนที่่�ไม่่มีีผลกระทบต่่อความปลอดภััยของครููและ
นัักเรีียน นั่่�นคืือ การเก็็บรวบรวมข้้อมููลจากผู้้�บริิหารโรงเรีียน
ผ่่านทางแบบสอบถามออนไลน์์ ซึ่่�งทาง OECD ได้้รัับทราบ
แผนการดำำ�เนิินงานดัังกล่่าวของประเทศไทยเรีียบร้้อยแล้้ว

นอกจากนี้้� สสวท. ยัังได้้เข้้าร่่วมประชุุมสภาบริิหาร
ของ PISA (PISA Governing Board หรืือ PGB) ครั้้ง� ที่่� 50-51
เพื่่�อรัับทราบข้้อมููลความก้้าวหน้้ากิิจกรรมที่่� OECD ดำำ�เนิินงาน
เกี่่� ย วกัั บ โปรแกรม PISA ความคืื บ หน้้ า ในการจัั ด สอบ
รอบทดลองใช้้เครื่่�องมืือ (Field Trial) ของ PISA 2022
การเตรีียมความพร้้อมสำำ�หรัับ PISA 2025 ซึ่่ง� เน้้นการประเมิิน
ด้้านวิิทยาศาสตร์์ ประชุุมเชิิงปฏิิบััติิการ PISA 2022 FT
New Mathematics Coder Training เพื่่�อทำำ�ความเข้้าใจ
กัั บ เกณฑ์์ ก ารให้้ ร หัั ส และฝึึ ก การตรวจให้้ ร หัั ส ข้้ อ สอบ
คณิิตศาสตร์์ชุุดใหม่่ ประชุุมเชิิงปฏิิบััติิการ PISA 2022 FT
Creative Thinking Coder Training เพื่่�อทำำ�ความเข้้าใจ
กัั บ เกณฑ์์ ก ารให้้ ร หัั ส และฝึึ ก การตรวจให้้ ร หัั ส ข้้ อ สอบ
ความคิิดสร้้างสรรค์์ และจััดประชุุมคณะกรรมการ PISA
แห่่งชาติิ ครั้้�งที่่� 4/1/2564 เพื่่�อหารืือการยกระดัับคุุณภาพ
และมาตรฐานการศึึกษาของชาติิ อัันนำำ�ไปสู่่�การยกระดัับผล
การประเมิิน PISA ของประเทศไทย

การประชุุมคณะกรรมการ
PISA แห่่งชาติิ ครั้้�งที่่� 4/1/2564
เมื่่�อวัันที่่� 20 กัันยายน 2564

• การพััฒนาเครื่่�องมืือวััดผลประเมิินผลด้้านวิิทยาศาสตร์์และคณิิตศาสตร์์
	จัั ด ทำำ� กรอบการประเมิิ น สำำ� หรัั บ การทดสอบทาง ที่่�เกี่่�ยวข้้อง และจััดทำำ�เครื่่�องมืือประเมิินสำำ�หรัับการทดสอบ
การศึึกษาระดัับชาติิขั้้�นพื้้�นฐาน (O-NET) วิิชาวิิทยาศาสตร์์ ทางการศึึกษาระดัับชาติิขั้้น� พื้้�นฐาน (O-NET) วิิชาวิิทยาศาสตร์์
และคณิิตศาสตร์์ ชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 6 ชั้้�นมััธยมศึึกษา และคณิิตศาสตร์์ ชั้้น� ประถมศึึกษาปีีที่่� 6 ชั้้น� มััธยมศึึกษาปีีที่่� 3
ปีี ที่่� 3 และชั้้� น มัั ธ ยมศึึ ก ษาปีี ที่่� 6 ซึ่่� ง เป็็ น ตัั วชี้้� วัั ด พื้้� น ฐาน และชั้้น� มััธยมศึึกษาปีีที่่� 6 ที่่�มีคุี ณ
ุ ภาพตรงตามกรอบการประเมิิน
ที่่�นักั เรีียนจำำ�เป็็นต้้องรู้้�โดยมีีรายละเอีียดของรููปแบบเครื่่อ� งมืือ ที่่�กำำ�หนดไว้้ 12 ฉบัับ โดยเครื่่�องมืือประเมิินทุุกฉบัับผ่่านการ
และจำำ�นวนข้้อสอบที่่�จำำ�แนกตามตััวชี้้วั� ดั ระดัับความยากง่่าย ประเมิิ น คุุ ณ ภาพจากผู้้�เชี่่� ย วชาญทั้้� ง ในด้้ า นความถููกต้้ อ ง
และระดัับพฤติิกรรมการเรีียนรู้้� 6 ฉบัับ โดยกรอบการประเมิิน ของเนื้้อ� หา ตััวชี้้วั� ดั ระดัับความยากง่่าย และระดัับพฤติิกรรม
ทุุกฉบัับผ่่านการพิิจารณาจากผู้้�เชี่่�ยวชาญจากมหาวิิทยาลััย ที่่�กำำ�หนดไว้้
นัักวิิชาการ ครูู และผู้้�แทนจากหน่่วยงานทางการศึึกษา
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ก า ร วิิ จัั ย ติิ ด ต า ม ก า ร ใ ช้้ ห ลัั ก สูู ต ร สื่่� อ
การเรีี ย นรู้้� และพัั ฒ นาเกณฑ์์ ก ารประเมิิ น
สื่่� อ การเรีี ย นรู้้� วิิ ท ยาศาสตร์์ คณิิ ต ศาสตร์์
และเทคโนโลยีี

• การติิดตามการใช้้หลัักสููตรแกนกลางการศึึกษาขั้้น� พื้้�นฐาน
พ.ศ. 2551 (ฉบัับปรัับปรุุง พ.ศ. 2560) (ระยะที่่� 3)
สสวท. ดำำ�เนิินการประเมิินการนำำ�หลัักสููตรไปใช้้และ
ประเมิินผลที่่�เกิิดขึ้้�นกัับครููและนัักเรีียนจากการใช้้หลัักสููตร
แกนกลางการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบัับปรัับปรุุง
พ.ศ. 2560) ควบคู่่�กัั บ การใช้้ ห นัั ง สืื อ เรีี ย นของ สสวท.
โดยแบ่่งเป็็น 3 ระยะ ได้้แก่่
ระยะที่่� 1 ปีี 2562 ประเมิินคุุณภาพหนัังสืือเรีียน
วิิชาวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี ของ สสวท.
ชั้้น� ประถมศึึกษาปีีที่่� 1 และ 4 ชั้้น� มััธยมศึึกษาปีีที่่� 1 และ 4 พร้้อม
สำำ�รวจสภาพการจััดการเรีียนการสอนด้้านวิิทยาศาสตร์์
คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีีของครููผู้้�สอนชั้้�นประถมศึึกษา
ปีีที่่� 1-6 และครููที่่�สอนชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 1-6 เมื่่�อปรัับเปลี่่�ยน
หลัักสููตรใหม่่ เพื่่�อหาสภาพการสอน (baseline) การจััด
การเรีียนการสอนของครูู
ระยะที่่� 2 ปีี 2563 ประเมิินคุุณภาพหนัังสืือเรีียน
วิิชาวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีีของ สสวท.
ชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 2 และ 5 ชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 2 และ 5
ประเมิินพฤติิกรรมการสอนของครููชั้้น� ประถมศึึกษาปีีที่่� 2 และ 5
ชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 2 และ 5 และประเมิินการเปลี่่�ยนแปลง
พฤติิกรรมการสอนของครููที่่�ได้้รัับการอบรมกัับ สสวท. และ
ใช้้หนัังสืือเรีียนของ สสวท. เป็็นหนัังสืือเรีียนหลััก
ระยะที่่� 3 ปีี 2564 ประเมิินคุุณภาพหนัังสืือเรีียน
วิิชาวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี ของ สสวท.
ชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 3 และ 6 ชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 3 และ 6
วิิ เ คราะห์์ เ ปรีี ย บเทีี ย บพฤติิ ก รรมการสอนของครููและ
ผลสัั ม ฤทธิ์์� ด้้ า นการคิิ ด วิิ เ คราะห์์ และการแก้้ ปัั ญ หา
ของนัักเรีียน (O-NET) ในโรงเรีียนที่่�ใช้้และไม่่ใช้้หนัังสืือเรีียน
ของ สสวท. และประเมิิ น ประสิิ ท ธิิ ภ าพของหลัั ก สููตร
หนัังสืือเรีียน และการอบรมของ สสวท.
การประเมิินติิดตามในปีี 2564 (ระยะที่่� 3) ครอบคลุุม
หนัังสืือเรีียนวิิชาวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และวิิทยาการ
คำำ� นวณของ สสวท. ชั้้� น ประถมศึึ ก ษาปีี ที่่� 3 และ 6
ชั้้น� มััธยมศึึกษาปีีที่่� 3 และ 6 ใช้้ระเบีียบวิิธีกี ารวิิจัยั แบบผสานวิิธีี

(Mixed Methods Research) มีี รูู ปแบบการวิิ จัั ย ทั้้� ง
เชิิ ง ปริิ ม าณและเชิิ ง คุุ ณ ภาพ ทำำ� การเก็็ บ รวบรวมข้้ อ มููล
เชิิงปริิมาณโดยใช้้แบบประเมิินหนัังสืือเรีียนกัับกลุ่่�มตััวอย่่าง
34,104 โรงเรีียน (สุ่่�มกลุ่่�มตััวอย่่างร้้อยละ 20 ของจำำ�นวน
ประชากรทั้้�งหมด) กระจายตามภููมิิภาคทุุกจัังหวััด ทุุกสัังกััด
(สพฐ. สช. สถ. และ กทม.) เก็็บรวบรวมข้้อมููลเชิิงปริิมาณโดย
ใช้้แบบประเมิินคุุณภาพการสอนของครูู 6,500 คน และ
เก็็บรวบรวมข้้อมููลเพื่่�อประเมิินพฤติิกรรมการสอนของครูู
ในโรงเรีี ย นกรณีี ศึึ ก ษา 120 โรงเรีี ย น แบ่่ ง เป็็ น ระดัั บ
ประถมศึึ ก ษา 60 โรงเรีี ย น และระดัั บมัั ธ ยมศึึ ก ษา
60 โรงเรีียน ผลการประเมิินสรุุปได้้ดัังนี้้�
1. คุุณภาพหนัังสืือเรีียนของ สสวท. ครููมากกว่่า
ร้้ อ ยละ 80 ประเมิิ น หนัั ง สืื อ เรีี ย นรายวิิ ช าวิิ ท ยาศาสตร์์
คณิิตศาสตร์์ และวิิทยาการคำำ�นวณ ชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 3
และ 6 ชั้้น� มััธยมศึึกษาปีีที่่� 3 และ 6 อยู่่ใ� นเกณฑ์์ดีถึี งึ ดีีมาก ดัังนี้้�
		› เนื้้อ� หาสาระของหนัังสืือเรีียน ตััวอย่่างประกอบ
การเรีียนรู้้� กิิจกรรมการเรีียนรู้้� แบบฝึึกหััด/แบบฝึึกทบทวน
สื่่� อ เทคโนโลยีี ที่่� ป รากฏในหนัั ง สืื อ เรีี ย นครบถ้้ ว นเป็็ น ไป
ตามมาตรฐานและสาระการเรีี ย นรู้้�ที่่� กำำ� หนดในหลัั ก สููตร
สอดคล้้ อ งกัั บช่่ ว งวัั ย ของผู้้�เรีี ย น สอดคล้้ อ งกัั บบริิ บ ท/
วััฒนธรรม/การดำำ�เนิินชีีวิิตประจำำ�วัันของผู้้�เรีียน
		› หนัั ง สืื อ เรีี ย นสามารถพัั ฒ นาคุุ ณลัั ก ษณะที่่�
พึึงประสงค์์ของผู้้�เรีียนตามมาตรฐานการเรีียนรู้้�ของหลัักสููตร
ได้้ถููกต้้องตามหลัักวิิชา ทำำ�ให้้เกิิดความเข้้าใจได้้อย่่างถููกต้้อง
บููรณาการกัับสาระในรายวิิชาอื่่�นอย่่างสมเหตุุสมผล ทำำ�ให้้
เกิิดการเรีียนรู้้�ด้้วยตนเองได้้ มุ่่�งเน้้นการพััฒนาการการเรีียนรู้้�
ตามช่่วงวััย/ระดัับการเรีียนรู้้�ของผู้้�เรีียน เหมาะสมกัับยุคุ สมััย
และไม่่มีีอคติิกัับความแตกต่่างระหว่่างบุุคคล
		› องค์์ประกอบในหนัังสืือเรีียนในด้้านต่่าง ๆ อยู่่ใ� น
เกณฑ์์ดีถึี งึ ดีีมาก ดัังนี้้� ภาษาที่่�ใช้้ถููกต้้องตามหลัักภาษา ภาษา
ที่่�ใช้้ไม่่มีีอคติิกัับความแตกต่่างระหว่่างบุุคคล คำำ�สำำ�คััญ/
คำำ�ศัั พท์์ เ ฉพาะ (keywords/technical terms) ที่่� ใ ช้้
มีีความถููกต้้องตามหลัักวิิชา มีีการนำำ�เสนอแหล่่งอ้้างอิิง
และแหล่่ ง ค้้ น คว้้ า เพิ่่� ม เติิ ม สำำ� หรัั บผู้้� เรีี ย น สื่่� อ เทคโนโลยีี
ประกอบการเรีียนรู้้�สามารถเข้้าถึึงได้้หลากหลายช่่องทาง
รองรัับผู้้�เรีียนที่่�มีคี วามแตกต่่างกัันในด้้านฐานะทางเศรษฐกิิจ
และสัังคม และความต้้องการพิิเศษ รููปแบบและการจััดวาง
เนื้้�อหาสาระ และส่่วนประกอบต่่าง ๆ มีีความเหมาะสม
กัับช่่วงวััย/ระดัับการเรีียนรู้้�ของผู้้�เรีียน และรููปแบบ สีี และ
สถาบันส่ งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
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ขนาดของตััวอัักษรที่่�ใช้้มีีความเหมาะสมกัับช่่วงวััย/ระดัับ
การเรีียนรู้้�ของผู้้�เรีียน
2. เปรีี ย บเทีี ย บพฤติิ ก รรมการสอนของครููกัั บ
ผลสััมฤทธิ์์ข� องนัักเรีียน พบว่่า ครููส่่วนใหญ่่มากกว่่าร้้อยละ 70
มีี ก ารสอนที่่� เ น้้ น ให้้ นัั ก เรีี ย นคิิ ด วิิ เ คราะห์์ แ ละแก้้ ปัั ญ หา
ตามเป้้าหมายของหลัักสููตร มีีกิิจกรรมการเรีียนรู้้�ที่่�ส่่งเสริิม
ให้้ นัั ก เรีี ย นได้้ ใ ช้้ ทัั ก ษะและกระบวนทางคณิิ ต ศาสตร์์ /
วิิทยาศาสตร์์ เชื่่�อมโยงเนื้้�อหากัับชีีวิิตจริิงได้้อย่่างชััดเจน ครูู
มีีคุณ
ุ ภาพการสอนพััฒนาไปในทิิศทางที่่�ดีขึ้้ี น� จากปีีการศึึกษา
2562 และ 2563 ส่่วนผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียน (O-NET)
วิิชาคณิิตศาสตร์์ และวิิทยาศาสตร์์ พบว่่า โรงเรีียนที่่�ได้้ใช้้
หนัังสืือเรีียนของ สสวท. ร่่วมกัับการอบรมครููผู้้�สอนโดย
สสวท. มีีคะแนนเฉลี่่�ยเพิ่่�มขึ้้�นทุุกระดัับชั้้�น
3. ประสิิทธิิภาพของหลัักสููตร หนัังสืือเรีียน และ
การอบรมของ สสวท. ผลการประเมิินในภาพรวม พบว่่า
หลัักสููตร หนัังสืือเรีียนและการอบรมของ สสวท. มีีประสิิทธิิภาพ
อยู่่ใ� นเกณฑ์์ดีี มีีความสอดคล้้องและเหมาะสมในการนำำ�มาใช้้
ในการเรีียนการสอน ครููผู้้�สอนมีีคุุณภาพการสอนที่่�ดีีขึ้้�น
เป็็นการสอนที่่�ส่่งเสริิมทัักษะการคิิดขั้้�นสููงแก่่นัักเรีียน ผลที่่�
เกิิ ด กัั บผู้้� เรีี ย นพบว่่ า นัั ก เรีี ย นมีี ผ ลสัั ม ฤทธิ์์� ท างการเรีี ย น
ทั้้�งระดัับห้อ้ งเรีียน และระดัับชาติิ (O-NET) เพิ่่�มขึ้้น� และมีีทักั ษะ
การคิิดวิิเคราะห์์สููงขึ้้�น มีีการคิิดที่่�เป็็นระบบ กล้้าแสดงออก
และสามารถทำำ�งานเป็็นทีีมได้้
ในการวิิจััยครั้้�งนี้้�มีีข้้อเสนอแนะที่่�สามารถปรัับปรุุง
การดำำ�เนิินงานของ สสวท. ดัังนี้้�
		› การพััฒนาครููผู้้�สอน จากผลการวิิจัยั ในระยะที่่� 1
(หนัังสืือเรีียนชั้้น� ประถมศึึกษาปีีที่่� 1 และ 4 ชั้้น� มััธยมศึึกษาปีีที่่� 1
และ 4) และระยะที่่� 2 (หนัังสืือเรีียนชั้้น� ประถมศึึกษาปีีที่่� 2 และ 5
ชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 2 และ 5) และระยะที่่� 3 (หนัังสืือเรีียน
ชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 3 และ 6 ชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 3 และ 6)
สอดคล้้ อ งกัั น คืื อ ครููผู้้�สอนในระดัั บ ประถมศึึ ก ษายัั ง ไม่่
สามารถจััดการเรีียนการสอนที่่�ส่ง่ เสริิมให้้นักั เรีียนใช้้ประจัักษ์์
พยานเพื่่�อสนัับสนุุนแนวคิิดของตนเองหรืือแนวคิิดของเพื่่�อน
ควรมีีการพััฒนาครููในการใช้้คำำ�ถามให้้ผู้้�เรีียนได้้ใช้้ความคิิด
และหาเหตุุผลสนัับสนุุน รวมทั้้�งจััดทำำ�คู่่�มืือครูู สื่่�อการสอน
ตััวอย่่างกิิจกรรมที่่�ครููและนัักเรีียนสามารถศึึกษาด้้วยตนเองได้้
และจากผลการวิิจัยั พบว่่า การที่่�ครููมีีผู้้�เชี่่ย� วชาญด้้านการสอน
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ที่่�เน้้นการคิิดขั้้�นสููง และการประเมิินผล เช่่น ศึึกษานิิเทศก์์
อาจารย์์ระดัับอุุดมศึึกษา เป็็นพี่่�เลี้้�ยงจะเพิ่่�มความสำำ�เร็็จ
ของการพััฒนาครููมากยิ่่�งขึ้้�น
		› การสร้้ า งเครืื อ ข่่ า ยการพัั ฒ นาครููของ
ศึึกษานิิเทศก์์ ครููแกนนำำ�ในพื้้�นที่่�เพื่่�อเป็็นพี่่�เลี้้�ยงให้้ครููในกลุ่่�ม
โรงเรีียน ควรมีีการพััฒนาครููที่่�มีคี วามรู้้�ความสามารถสููง และ
พร้้อมจะเป็็นแกนนำำ�ร่่วมกัับพััฒนาศึึกษานิิเทศก์์ โดยพััฒนา
ให้้ ค รอบคลุุ ม หลายด้้ า นเพื่่� อ การช่่ ว ยเหลืื อ ครููได้้ อ ย่่ า ง
มีี ป ระสิิ ท ธิิ ภ าพ ได้้ แ ก่่ พัั ฒ นาเรื่่� อ งการนำำ� หลัั ก สููตรไปสู่่�
การปฏิิ บัั ติิ จุุ ด เน้้ น และความมุ่่�งหมายของหลัั ก สููตร
การพัั ฒ นาการจัั ด การเรีี ย นการสอนที่่� เ น้้ น การคิิ ด ขั้้� น สููง
การวััดผลและประเมิินผล การเป็็นพี่่�เลี้้�ยง และโค้้ช เพื่่�อเป็็น
การพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน
		› การจััดหาสื่่อ� ให้้โรงเรีียน ครููผู้้�สอน และนัักเรีียน
ควรคำำ�นึึงถึึงบริิบทของแต่่ละโรงเรีียน โดยให้้มีีรููปแบบสื่่�อ
ที่่� ห ลายหลายเลืื อ กใช้้ ได้้ ต ามบริิ บ ทนั้้� น ๆ เช่่ น สื่่� อที่่� เป็็ น
เทคโนโลยีี เช่่น QR Code, Link, AR ควรมีีเอกสารประกอบ
ที่่�เป็็นไฟล์์ให้้สามารถดาวน์์โหลดได้้ และมีีเอกสารที่่�เป็็น DVD
หรืือเล่่มเอกสารที่่�ใช้้ได้้เลย เนื่่�องจากบางโรงเรีียนนัักเรีียน ครูู
ไม่่มีีความพร้้อมด้้านอิินเทอร์์เน็็ตหรืือสมาร์์ทโฟน เป็็นต้้น
ซึ่่�งจะทำำ�ให้้ครููและนัักเรีียนขาดโอกาสในการเข้้าถึึงแหล่่งสื่่�อ
ที่่�เท่่าเทีียมกัับคนอื่่�น ๆ ได้้
		› แบบฝึึ ก หัั ด ท้้ า ยบทเรีี ย นสำำ� หรัั บ ให้้ นัั ก เรีี ย น
ฝึึกปฏิิบััติิ ควรมีีการพััฒนาให้้มีีระดัับยากง่่ายที่่�หลากหลาย
ระดัั บ ได้้ แ ก่่ ง่่ า ย ปานกลาง ยาก เพื่่� อ ให้้ นัั ก เรีี ย นที่่� มีี
ความสามารถน้้อยสามารถฝึึกทำำ�ได้้และมีีกำำ�ลังั ใจที่่�จะค่่อย ๆ
พััฒนาไปทีีละขั้้�น หนัังสืือเรีียนควรมีีการปรัับให้้นัักเรีียน
ใช้้เรีียนรู้้�และทบทวนได้้ด้ว้ ยตนเอง หากเนื้้อ� หาและแบบฝึึกหััด
ยากเกิิ น ไปนัั ก เรีี ย นจะไม่่ ส ามารถเรีี ย นได้้ ด้้ ว ยตนเองได้้
ต้้องมีีครููคอยให้้คำำ�แนะนำำ�ก่่อน
		› ควรมีีการทบทวนความซ้ำำ��ซ้้อนของเนื้้�อหาใน
แต่่ ล ะวิิ ช าว่่ า มีี ค วามซ้ำำ��ซ้้ อ นกัั น หรืื อ ไม่่ เ พื่่� อ ไม่่ ใ ห้้ นัั ก เรีี ย น
ต้้ อ งเรีี ย นซ้ำำ�� และใช้้ เ วลามากเกิิ น ไป และควรพิิ จ ารณา
ความเหมาะสมของปริิมาณเนื้้อ� หากัับเวลาในโครงสร้้างว่่ามีี
ความเหมาะสม เพีียงพอกัับปริิมาณเนื้้�อหาหรืือไม่่อย่่างไร
โดยการให้้ ค รููผู้้�สอนได้้ ร่่ ว มแสดงความคิิ ด เห็็ น เนื่่� อ งจาก
เป็็นผู้้�ที่่�มีีผลกระทบโดยตรง

ผล

ยุุทธศาสตร์์ที่�่

การดำ�เนินงาน

2

การขัับเคลื่่อ
� นการพััฒนาและยกระดัับ
การเรีียนการสอนด้้านวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์
และเทคโนโลยีี และสถานศึึกษา ผ่่านเครืือข่่าย สสวท.
ให้้มีีคุณ
ุ ภาพทั่่�วประเทศอย่่างเป็็นระบบ
การพัั ฒนาระบบบริิหารจััดการเครืือข่่าย เพื่่� อขยายการให้้บริิการหลัักสููตร
สื่่�อ และกระบวนการจััดการเรีียนรู้้�ของ สสวท.

• การพััฒนาฐานข้้อมููลและขยายบริิการระบบฐานข้้อมููล
เครืือข่่ายทางการศึึกษา สสวท.
สสวท. เป ด ใหบริิ ก ารระบบฐานขอมููลเครืื อ ขาย
ทางการศึึกษา สสวท. ตั้้�งแต่่วัันที่่� 5 พฤศจิิกายน 2563
เพื่่�อให้้บุคุ ลากรทางการศึึกษา โรงเรีียน มหาวิิทยาลััย รวมทั้้�ง
หนวยงานทางการศึึ ก ษาอื่่� น ทั้้� ง จากภาครัั ฐ และเอกชน
สมััครเขารวมกิิจกรรมตาง ๆ ที่่� สสวท. จััดขึ้้�น ในปีีนี้้�ได
ฐานขอมููล โรงเรีียน มหาวิิทยาลััย บุุคลากรทางการศึึกษา
ศููนยประสานงาน และหนวยงานทางการศึึกษาอื่่�น ๆ รวมทั้้�ง
กิิจกรรมของ สสวท. 8,942 รายการ และไดคููมืือการใชงาน
ระบบฐานขอมููลเครืื อ ขายที่่� ส ะดวกต อ การใช  ง านระบบ
1 ฉบัั บ รวมทั้้� ง ปรัั บ ปรุุ ง แก ไ ขระบบฐานขอมููลเครืื อ ขาย
ทางการศึึ ก ษาจนมีี ศัั ก ยภาพในการขยายบริิ ก ารด  า น
การจัั ด การขอมููล และกระบวนการจัั ด การเรีี ย นรููของ
สสวท. รอยละ 90 จากประสิิทธิิภาพสููงสุุดของระบบ
สถาบันส่ งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
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• การพััฒนามาตรฐานการรัับรองคุุณภาพครููวิิทยาศาสตร์์
คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี ที่่�ผ่่านการพััฒนาโดยหลัักสููตร
สสวท.
	พัั ฒ นามาตรฐานระบบรัั บ รองคุุ ณ ภาพครููด า น
วิิทยาศาสตร คณิิตศาสตร และเทคโนโลยีี ที่่�ผานการพััฒนา
ตามหลัักสููตร สสวท. โดยรวมมืือกัับผููเชี่่ย� วชาญทั้้�งหนวยงาน
ภายในและภายนอก เพื่่�อใหเปนมาตรฐานในการเสริิมสราง
ความเขมแข็็ ง ใหกัั บ วิิ ช าชีี พ ครูู โดยได้้ คููมืื อ มาตรฐาน
การรัั บ รองคุุ ณ ภาพครูู 1 เล่่ ม ที่่� ผ่่ า นการทดลองใชกัั บ
หลัักสููตรอบรมออนไลนของ สสวท. แล้้ว โดยสมรรถนะ
ครููวิิทยาศาสตร คณิิตศาสตร และเทคโนโลยีี สสวท. แบงเปน
5 ดาน ไดแก ความรููในเนื้้�อหาและธรรมชาติิของวิิชา การใช
และพััฒนาหลัักสููตร การจััดการเรีียนรูู การวััดและประเมิินผล
รวมทั้้�งคุุณลักั ษณะของความเปน ครูู และตน รา งกรอบมาตรฐาน
หลัักสููตรอบรม ประกอบดวย 5 มาตรฐานหลััก ไดแก มาตรฐาน
ที่่� 1 หลัักสููตรอบรมมีีการกํําหนดเนื้้�อหาจํําเพาะทั้้�งดา นเนื้้�อหา
วิิชา การจััดการเรีียนรูู การวััดและประเมิินผล การใชเทคโนโลยีี
สารสนเทศ และหลัักวิิชาชีีพครูู มาตรฐานที่่� 2 หลัักสููตรอบรม
กํําหนดเป  า หมาย กรอบเวลา จํํานวนวิิ ท ยากร เกณฑ
การประเมิิ น การผ  า นอบรม รวมทั้้� ง จัั ด สรรทรัั พ ยากร
และเทคโนโลยีีอยางเหมาะสม มาตรฐานที่่� 3 หลัักสููตรอบรม
เนนกระบวนการของการจััดการเรีียนรููเชิิงรุุก มาตรฐานที่่� 4
หลัักสููตรอบรมใชแนวคิิดของการวิิจััยพััฒนา และมาตรฐาน
ที่่� 5 หลัักสููตรอบรมมีีระบบการชวยเหลืือและติิดตามผล
เพื่่�อใหเกิิดการพััฒนาเปลี่่�ยนแปลงไดอยางชััดเจนและยั่่�งยืืน
การพัั ฒนาศัักยภาพครููแกนนำำ�
และบุุคลากรทางการศึึกษา เพื่่� อขยายผล
การให้้บริิการวิิชาการด้้านหลัักสููตร สื่่�อ
และกระบวนการจััดการเรีียนรู้้�ของ สสวท.

• การพัั ฒ นาครููด้้านการจัั ด การเรีี ย นรู้้� วิิ ท ยาศาสตร์์
คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี ที่่�ส่ง่ เสริิมสมรรถนะการคิิดขั้้น� สููง
	พััฒนาหลัักสููตรพััฒนาครูู และบุุคลากรทางการศึึกษา
ดานการจััดการเรีียนรููวิทิ ยาศาสตร คณิิตศาสตร แ ละเทคโนโลยีี
ที่่�สงเสริิมสมรรถนะการคิิดขั้้�นสููง 1 หลัักสููตร และพััฒนาครูู
ระดัับประถมศึึกษาและมััธยมศึึกษา รวม 3 รุ่่�น เพื่่�อใหครูู
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มีีสมรรถนะดานการจััดการเรีียนรููที่่�สงเสริิมสมรรถนะสํําคััญ
โดยเฉพาะการคิิดขั้้�นสููงไดอยางทั่่�วถึึงและมีีประสิิทธิิภาพ
อัันจะสงผลตอการพััฒนาผููเรีียนใหเปนพลเมืืองที่่�พรอมตอ การ
ดํํารงชีีวิิตและการทํํางาน มีีผู้้�เข้้ารัับการอบรม 1,020 คน
ผ่่านการอบรม 612 คน โดยจััดอบรมในระบบอบรมครููออนไลน์์
ผ่่านเว็็บไซต์์ https://teacherpd.ipst.ac.th มีีการนััดประชุุม
ออนไลน์์ 5 ครั้้�ง ถามตอบผ่่านกระดานสนทนา (facebook
group) ให้้ส่่งงานผ่่านระบบเรีียนออนไลน์์ และคณะวิิทยากร
ตรวจให้้ข้้อเสนอแนะ ให้้ทำำ�แบบทดสอบย่่อยหลายรููปแบบ
เช่่น ตััวเลืือก เขีียนตอบ อภิิปราย ออกแบบกิิจกรรมการเรีียนรู้้�
และอื่่น� ๆ ตามความเหมาะสม ผู้้�เข้้าร่่วมอบรมออกแบบกิิจกรรม
การเรีี ย นรู้้� ต ามสาขาวิิ ช าและนำำ� ไปทดลองใช้้ ใ นโรงเรีี ย น
ต้้นสัังกััด จััดทำำ�สรุุปรายงานและนำำ�เสนอผลการทดลองใช้้
กิิจกรรม
• การพััฒนาครููผู้้�สอนวิิชาเคมีีโดยมุ่่�งเน้้นพััฒนาครููแกนนำำ�
สควค.
	พัั ฒ นาหลัั ก สููตรการอบรมออนไลน์์ ด้้ า นการจัั ด
การเรีี ย นรู้้�รายวิิ ช าเพิ่่� ม เติิ ม วิิ ท ยาศาสตร์์ แ ละเทคโนโลยีี
วิิชาเคมีี 1 หลัักสููตร เพื่่�อเพิ่่�มพููนความรู้้�ความเข้้าใจในด้้าน
ความสามารถในการจััดการเรีียนรู้้� รวมถึึงการเสริิมสร้้าง
ความมั่่�นใจในการจััดการเรีียนรู้้�ให้้กัับครููผู้้�สอน ซึ่่�งจะส่่งผล
ให้้ ค รููผู้้�สอนสามารถถ่่ า ยทอดความรู้้� ค วามเข้้ า ใจในวิิ ช า
ดัังกล่่าวไปสู่่�นักั เรีียนและครููผู้้�สอน ในโรงเรีียนหรืือโรงเรีียนอื่่น� ๆ
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ องค์์ประกอบของหลัักสููตร ได้้แก่่ คลิิป
การอบรม 17 คลิิป เกณฑ์์การประเมิิน 1 ชุุด แบบทดสอบ 3 ชุุด
และแบบสอบถาม 1 ชุุด
• การพััฒนาครููผู้้�สอนวิิชาชีีววิิทยา โดยมุ่่�งเน้้นพััฒนาครูู
แกนนำำ� สควค.
	พััฒนาบทเรีียนเสริิมหลัักสููตรการอบรมเชิิงปฏิิบัติั กิ าร
ด้้านการจััดการเรีียนรู้้�วิทิ ยาศาสตร์์ชีวี ภาพ ระดัับมัธั ยมศึึกษา
ตอนปลาย 1 บทเรีียน และพััฒนาครููเกี่่�ยวกัับบทเรีียนเสริิม
หลััก สููตรการอบรมเชิิงปฏิิบััติิก ารด้้านการจััดการเรีี ย นรู้้�
วิิทยาศาสตร์์ชีีวภาพ ระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลาย มีีครูู
สควค. เข้้าร่่วมอบรมในระบบอบรมครููออนไลน์์ผ่่านเว็็บไซต์์
https://teacherpd.ipst.ac.th รวม 68 คน ผ่่านการอบรม
54 คน เพื่่�อเติิมเต็็มให้้ครููมีีความมั่่�นใจในด้้านทัักษะปฏิิบัติั กิ าร
การใช้้เครื่่�องมืือ อุุปกรณ์์ รวมทั้้�งการเตรีียมสาร มีีศัักยภาพ
และความพร้้ อ มในการเป็็ น วิิ ท ยากรแกนนำำ�ข อง สสวท.

จากความคิิดเห็็นของครููที่่�เข้้ารัับการอบรม พบว่่า การพััฒนาครูู
ดัังกล่่าวช่่วยให้้ครููมีีความมั่่�นใจในการจััดการเรีียนรู้้� รวมทั้้�ง
มีีความมั่่�นใจในการอบรมขยายผลการจััดการเรีียนรู้้�ให้้แก่่
ครููผู้้�สอนอื่่�น ๆ
• การพัั ฒ นาครููผู้้� ส อนวิิ ช าฟิิ สิิ ก ส์์ โ ดยมุ่่�งเน้้นการพัั ฒ นา
ครููแกนนำำ� สควค.
	พัั ฒ นาครููผู้้�สอนวิิ ช าฟิิ สิิ ก ส์์ โ ดยมุ่่�งเน้้ น การพัั ฒ นา
ครููแกนนำำ� สควค. โดยมีีกิิจกรรมสำำ�คััญ 3 กิิจกรรม ได้้แก่่
การพััฒนาหลัักสููตรการอบรมเชิิงปฏิิบััติิการ การพััฒนา
ศัักยภาพครููแกนนำำ� และการติิดตามและวางแผนการขยายผล
การเรีียนรู้้� ซึ่่�งมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
o พัั ฒ นาหลัั ก สููตรการอบรมเชิิ ง ปฏิิ บัั ติิ ก าร
2 หลัั ก สููตร ในระบบอบรมครููออนไลน์์ ผ่่ า นเว็็ บ ไซต์์
https://teacherpd.ipst.ac.th ได้้แก่่ หลัักสููตรการอบรม
เชิิงปฏิิบััติิการเพื่่�อพััฒนาครููแกนนำำ�ด้้านการจััดการเรีียนรู้้�
วิิ ช าวิิ ท ยาศาสตร์์ ก ายภาพ (ฟิิ สิิ ก ส์์ ) ระดัั บมัั ธ ยมศึึ ก ษา
ตอนปลาย และหลัักสููตรการอบรมเชิิงปฏิิบััติิการเพื่่�อพััฒนา
ครููแกนนำำ�ด้า้ นการจััดการเรีียนรู้้�วิชิ าฟิิสิกิ ส์์ ระดัับมัธั ยมศึึกษา
ตอนปลาย
o พััฒนาศัักยภาพครููแกนนำำ� สควค. ด้้านการจััด
การเรีียนรู้้�วิชิ าวิิทยาศาสตร์์กายภาพ (ฟิิสิกิ ส์์) และวิิชาฟิิสิกิ ส์์
โดยในปีีงบประมาณ 2564 ได้้ดำำ�เนิินการพััฒนาศัักยภาพ
ครููแกนนำำ�ตามกระบวนการต่่าง ๆ ดัังนี้้�
		› อบรมเชิิ ง ปฏิิ บัั ติิ ก ารเพื่่� อ พัั ฒ นาครููแกนนำำ�
ด้้านการจััดการเรีียนรู้้�วิิชาวิิทยาศาสตร์์กายภาพ (ฟิิสิิกส์์)
และอบรมเชิิ ง ปฏิิ บัั ติิ ก ารเพื่่� อ พัั ฒ นาครููแกนนำำ�ด้้ า นการ
จัั ด การเรีี ย นรู้้�วิิ ช าฟิิ สิิ ก ส์์ มีี ผู้้� เข้้ า อบรมและผ่่ า นเกณฑ์์
การอบรม 82 คน แบ่่ ง เป็็ น วิิ ช าวิิ ท ยาศาสตร์์ ก ายภาพ
(ฟิิสิิกส์์) 41 คน และวิิชาฟิิสิิกส์์ 41 คน
		› พััฒนาสู่่�การเป็็นผู้้�ช่่วยวิิทยากรในการอบรม
ขยายผลให้้กัับครููในโรงเรีียนคุุณภาพ โดยผู้้�ที่่�ผ่่านการอบรม
จากกระบวนการข้้างต้้น สามารถเข้้าร่่วมเป็็นผู้้�ช่่วยวิิทยากร
ในการอบรมขยายผลให้้กัับครููโรงเรีียนคุุณภาพ ซึ่่�งผู้้�ที่่�ผ่่าน
การอบรมจะต้้องร่่วมการประชุุมเตรีียมความพร้้อมการเป็็น
ผู้้�ช่่วยวิิทยากร เพื่่�อเตรีียมการดำำ�เนิินงานและทำำ�ความเข้้าใจ
เกี่่�ยวกัับกระบวนการดำำ�เนิินงานที่่�เกี่่�ยวข้้องร่่วมกัับวิิทยากร
และผู้้�ทรงคุุณวุฒิ
ุ ิ สสวท. ได้้แก่่ การติิดตามการส่่งงาน การให้้
คำำ� ปรึึ ก ษาและข้้ อ เสนอแนะเกี่่� ย วกัั บกิิ จ กรรมระหว่่ า งที่่�

ผู้้�เข้้ารัับการอบรมศึึกษาด้้วยตนเอง การตรวจผลงานรวมทั้้�ง
ให้้ผลป้้อนกลัับในการปรัับแก้้ไขผลงานให้้ดียิ่่ี ง� ขึ้้น� การเข้้าร่่วม
การประชุุ ม พบกลุ่่�มกัั บผู้้� เข้้ า รัั บ การอบรมจากโรงเรีี ย น
คุุณภาพร่่วมกัับวิิทยากรและผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ สสวท. เพื่่�อร่่วม
อภิิปรายแลกเปลี่่�ยนความรู้้�เข้้าใจเกี่่�ยวกัับการจััดการเรีียนรู้้�
ข้้อควรระวััง หรืือความเข้้าใจคลาดเคลื่่อ� นที่่�เกิิดขึ้้น� จากการทำำ�
กิิ จ กรรมให้้ กัั บผู้้�รัั บ การอบรม และการจัั ด ทำำ� รายงานผล
การปฏิิบััติิงานในแต่่ละหััวข้้อตามที่่�ได้้รัับมอบหมาย
		› ขยายผลการจััดการเรีียนรู้้�สู่่�ชั้้น� เรีียน ครููแกนนำำ�
จะนำำ�ความรู้้�และแนวคิิดด้้านการออกแบบการจััดการเรีียนรู้้�
จากการอบรมไปจััดทำำ�แผนการจััดการเรีียนรู้้�และปฏิิบััติิจริิง
ในชั้้�นเรีียน อย่่างน้้อย 1 กิิจกรรม และจััดทำำ�สรุุปรายงานผล
การจััดการเรีียนรู้้� ซึ่่ง� มีีผู้้�ผ่า่ นเกณฑ์์การเข้้าร่่วมกระบวนการที่่� 2
และ 3 นี้้� 74 คน แบ่่งเป็็น วิิชาวิิทยาศาสตร์์กายภาพ (ฟิิสิิกส์์)
38 คน วิิชาฟิิสิิกส์์ 36 คน โดยกระบวนการพััฒนาศัักยภาพ
ครููแกนนำำ� สรุุปได้้ดัังแผนภาพต่่อไปนี้้�
•
การอบรมเชิิงปฏิิบััติิการ
เพื่่� อพัั ฒนาครููแกนนำำ�
ด้้านการจััดการเรีียนรู้้�
จำำ�นวน 2 หลัักสููตร คืือ

•
การเป็็นผู้้�ช่่วยวิิทยากร
ในการอบรมขยายผล
ให้้กัับครููในโรงเรีียน
คุุณภาพ

วิิชาวิิทยาศาสตร์์
กายภาพ (ฟิิสิิกส์์)
และวิิชาฟิสิ
ิ ิกส์์
มีีผู้้�ผ่่านเกณฑ์์
การอบรม 82 คน

ครููแกนนำำ�
เข้้าร่่วมกิิจกรรม ดัังนี้้�
- การอบรม
เตรีียมความพร้้อม
- การเข้้าร่่วม
เป็็นผู้้�ช่่วยวิิทยากร
- จััดทำำ�รายงานผล
การปฏิิบััติิงานตามหััวข้้อ
ที่่�ได้้รัับมอบหมาย

•
การขยายผล
การจััดการเรีียนรู้้�
สู่่�ชั้้�นเรีียน

นำำ�ความรู้้�และแนวคิิด
ด้้านออกแบบการจััด
การเรีียนรู้้�ไปจััดทำำ�แผน
และปฏิิบััติิจริิงในชั้้�นเรีียน
จััดทำำ�สรุุปรายงานผล
การจััดการเรีียนรู้้�
มีีผู้้�ผ่่านเกณฑ์์การอบรม 74 คน

สถาบันส่ งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
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o	ติิ ด ตามและวางแผนการขยายผลการเรีี ย นรู้้�
ครููแกนนำำ�เข้้าร่่วมการประชุุมพบกลุ่่�มอีีกครั้้�งเพื่่�อนำำ�เสนอ
ผลการจััดการเรีียนรู้้�ในชั้้�นเรีียน อย่่างน้้อยคนละ 1 หััวข้้อ
ร่่วมกัันสะท้้อนความคิิดและแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�กัับสมาชิิก
ครููแกนนำำ� และวิิทยากรและผู้้�ทรงคุุณวุฒิ
ุ ิ สสวท. รวมทั้้�งจััดทำำ�
แผนการขยายผลการจัั ด การเรีี ย นรู้้� ไ ปยัั ง ภููมิิ ภ าคต่่ า ง ๆ
ผ่่านเครืือข่่ายวิิชาการ สควค. 4 ภููมิิภาค
• การพััฒนาครููผู้้�สอนวิิชาโลก ดาราศาสตร์์ และอวกาศ
โดยมุ่่�งเน้้นพััฒนาครููแกนนำำ� สควค.
	ดำำ�เนิินงาน 4 กิิจกรรม ได้้แก่่ การขอรัับรองหลัักสููตร
กัั บสำำ�นัั ก งานคณะกรรมการข้้ า ราชการครููและบุุ ค ลากร
ทางการศึึกษา (สำำ�นัักงาน ก.ค.ศ.) การพััฒนาศัักยภาพ
ครููแกนนำำ� การติิดตามและวางแผนการขยายผลการเรีียนรู้้�
และการสนัับสนุุนการขยายผลผ่่านเครืือข่่าย สสวท. ดัังนี้้�
o	ขอรัับรองหลัักสููตรกัับสำำ�นัักงานคณะกรรมการ
การข้้าราชการครููและบุุคลากรทางการศึึกษา ได้้ดำำ�เนิินการ
ขอรัับรองหลัักสููตร 2 หลัักสููตร ได้้แก่่ หลัักสููตรการอบรมเชิิง
ปฏิิบัติั กิ ารการจััดการเรีียนรู้้�วิชิ าวิิทยาศาสตร์์โลกและอวกาศ
ระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลาย และหลัักสููตรการอบรมเชิิง
ปฏิิบัติั กิ ารการจััดการเรีียนรู้้�วิชิ าโลก ดาราศาสตร์์ และอวกาศ
ระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลาย (รายวิิชาเพิ่่�มเติิม) โดยทั้้�งสอง
หลัักสููตรได้้ผ่่านการพิิจารณารัับรองหลัักสููตรเรีียบร้้อยแล้้ว
o พััฒนาศัักยภาพครููแกนนำำ� โดยมุ่่�งเน้้นพััฒนาครูู
แกนนำำ� สควค. ด้้านการจััดการเรีียนรู้้�วิิชาโลก ดาราศาสตร์์
และอวกาศ ซึ่่� ง เมื่่� อ ปีี ง บประมาณ 2563 ได้้ จัั ด อบรม
เชิิงปฏิิบััติิการเพื่่�อพััฒนาครููแกนนำำ�ด้้านการจััดการเรีียนรู้้�
วิิชาโลก ดาราศาสตร์์ และอวกาศ ระดัับมัธั ยมศึึกษาตอนปลาย
โดยมีีครููแกนนำำ�ที่่�ผ่่านการอบรมจากกระบวนการดัังกล่่าว
36 คน ครููที่่� ผ่่ า นการอบรมหลัั ก สููตรดัั ง กล่่ า วได้้ เ ข้้ า รัั บ
การพััฒนาศัักยภาพอย่่างต่่อเนื่่�องในปีี 2564 ตามกระบวนการ
ดัังต่่อไปนี้้�
		› เป็็นผู้้�ช่่วยวิิทยากรในการอบรมขยายผลให้้กัับ
ครููในโรงเรีียนคุุณภาพ ผู้้�ที่่�ผ่่านการอบรมจากปีี 2563 จะได้้
เข้้าร่่วมเป็็นผู้้�ช่่วยวิิทยากรในการอบรมขยายผลให้้กัับครูู
โรงเรีียนคุุณภาพ โดยจะต้้องร่่วมประชุุมเตรีียมความพร้้อม
ในการเป็็นผู้้�ช่่วยวิิทยากร เพื่่�อเตรีียมการดำำ�เนิินงานและ
ทำำ�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับกระบวนการดำำ�เนิินงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ร่่วมกัับวิิทยากรและผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ สสวท. ได้้แก่่ การติิดตาม
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IPST GO DIGITAL สู่ การเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้วิถีใหม่

การส่่งงาน การให้้คำำ�ปรึึกษาและข้้อเสนอแนะเกี่่ย� วกัับกิจิ กรรม
ระหว่่างที่่�ผู้้�เข้้ารัับการอบรมศึึกษาด้้วยตนเอง การตรวจ
ผลงาน รวมทั้้� ง ให้้ ผ ลป้้ อ นกลัั บ ในการปรัั บ แก้้ ไ ขผลงาน
ให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น และการเข้้าร่่วมการประชุุมพบกลุ่่�มกัับผู้้�เข้้ารัับ
การอบรมจากโรงเรีี ย นคุุ ณ ภาพร่่ ว มกัั บ วิิ ท ยากรและ
ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ สสวท. เพื่่�อร่่วมอภิิปรายแลกเปลี่่�ยนความรู้้�
เข้้าใจเกี่่ย� วกัับการจััดการเรีียนรู้้� ข้้อควรระวััง หรืือความเข้้าใจ
คลาดเคลื่่� อ นที่่� เ กิิ ด ขึ้้� น จากการทำำ�กิิ จ กรรมให้้ กัั บผู้้�รัั บ
การอบรม
		› ขยายผลการจััดการเรีียนรู้้�สู่่�ชั้้น� เรีียน ครููแกนนำำ�
จะนำำ�ความรู้้�และแนวคิิดด้้านการจััดการเรีียนรู้้�จากการอบรม
ไปปฏิิบััติิจริิงในชั้้�นเรีียน อย่่างน้้อย 1 กิิจกรรม และจััดทำำ�สรุุป
รายงานผลการจััดการเรีียนรู้้� ซึ่่�งมีีผู้้�ผ่่านเกณฑ์์ 31 คน โดย
กระบวนการพััฒนาศัักยภาพครููแกนนำำ� สรุุปได้้ดัังแผนภาพ
ต่่อไปนี้้�
•
การอบรมเชิิงปฏิิบััติิการ
เพื่่� อพัั ฒนาครููแกนนำำ�
ด้้านการจััดการเรีียนรู้้�
วิิชาโลก ดาราศาสตร์์
และอวกาศ ระดัับ

จััดการอบรม
ในปีีงบประมาณ 2563
มีีผู้้�ผ่่านเกณฑ์์การอบรม 36 คน

มััธยมศึึกษาตอนปลาย

•
การเป็็นผู้้�ช่่วยวิิทยากร
ในการอบรมขยายผล
ให้้กัับครููในโรงเรีียน
คุุณภาพ

•
การขยายผล
การจััดการเรีียนรู้้�
สู่่�ชั้้�นเรีียน

โดยมีีครููแกนนำำ�
เข้้าร่่วมกิิจกรรม ดัังนี้้�
- การอบรมเตรีียมความพร้้อม
- การเข้้าร่่วมเป็็นผู้้�ช่่วยวิิทยากร

นำำ�ความรู้้�และแนวคิิด
ด้้านการจััดการเรีียนรู้้�
ไปปฏิิบััติิจริิงในชั้้�นเรีียน
จััดทำำ�สรุุปรายงานผล
การจััดการเรีียนรู้้�
มีีผู้้�ผ่่านเกณฑ์์การอบรม 31 คน

o	ติิ ด ตามและวางแผนการขยายผลการเรีี ย นรู้้�
ครููแกนนำำ�เข้้าร่่วมการประชุุมพบกลุ่่�มอีีกครั้้�งเพื่่�อนำำ�เสนอ
ผลการจััดการเรีียนรู้้�ในชั้้น� เรีียน อย่่างน้้อยคนละ 1 หััวข้อ้ ร่่วมกััน
สะท้้อนความคิิดและแลกเปลี่่ย� นเรีียนรู้้�กับั ครููแกนนำำ� วิิทยากร
และผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ สสวท. รวมทั้้�งร่่วมจััดทำำ�แผนการขยายผล
การจััดการเรีียนรู้้�ไปยัังภููมิิภาคต่่าง ๆ ผ่่านเครืือข่่ายวิิชาการ
สควค. 4 ภููมิิภาค

o	สนัับสนุุนการขยายผลผ่่านเครืือข่่าย สสวท. โดย
ร่่วมมืือกัับสถาบัันวิิจัยั ดาราศาสตร์์แห่่งชาติิ (องค์์การมหาชน)
เพื่่�อการขยายผลการอบรมด้้านดาราศาสตร์์ โดยจััดอบรมครูู
เชิิงปฏิิบัติั กิ ารด้้านดาราศาสตร์์ขั้้น� ต้้น เพื่่�อสร้้างแรงบัันดาลใจ
และความรู้้�ความเข้้าใจเบื้้�องต้้นในการเรีียนรู้้�ด้้านดาราศาสตร์์
และการอบรมเชิิงปฏิิบัติั กิ ารด้้านดาราศาสตร์์ขั้้น� สููง เพื่่�อพััฒนา
ศัักยภาพครููและนัักเรีียนสู่่�การทำำ�วิิจััยทางด้้านดาราศาสตร์์
มีีผู้้�เข้้ารัับการอบรม 671 คน นอกจากนี้้�ยัังได้้ร่่วมมืือกัับ
มหาวิิทยาลััยมหิิดล วิิทยาเขตกาญจนบุุรีี เพื่่�อการขยายผล
การอบรมด้้านธรณีีวิทิ ยาโดยมุ่่�งเน้้นการพััฒนาครููที่่�สอดคล้้อง
กัับรายวิิชาเพิ่่�มเติิม โลก ดาราศาสตร์์ และอวกาศ มีีผู้้�เข้้ารัับ
การอบรม 45 คน
การปรัับการเรีียนเปลี่่�ยนการสอนของครูู
วิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ เทคโนโลยีี
และสะเต็็มศึึกษา ตามแนวทาง สสวท.

• การพัั ฒ นานัั ก เรีี ย นอย่่ า งมีี คุุ ณ ภาพด้้วยการจัั ด
ประสบการณ์์เรีียนรู้้�วิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ เทคโนโลยีี
และสะเต็็มศึึกษา โดยบููรณาการกัับ 4 หน่่วยงาน
o พััฒนากิิจกรรมและสื่่อ� อบรมครููดว ยระบบออนไลน
ตั้้�งแตระดัับปฐมวััยถึึงระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลาย โดยได
หลัักสููตรอบรมครููระบบออนไลน ในระบบอบรมครูู สสวท.
10 หลัักสููตร จััดทำำ�คู่่�มือื การอบรมครููด้้วยระบบออนไลน์์ 1 เล่่ม
และหนัังสืือกิิจกรรมประกอบการอบรมครููด้้วยระบบออนไลน์์
10 เล่่ม ตามหลัักสููตรที่่�จัดั อบรม ได้้แก่่ หนููหนููเรีียนรู้้�สะเต็็มศึึกษา
สิ่่�งต่่าง ๆ รอบตััวเรา คููณหารรอบตััว การเปลี่่�ยนแปลงของ
น้ำำ�� เศษส่่วนในชีีวิิต ยืืดเส้้นยืืดสายร่่างกายแข็็งแรง ส่่งได้้
สบายกระเป๋๋า เคมีีกัับพลัังงานทดแทน ผลิิตภััณฑ์์จากพืืช
และการใช้้เครื่่�องสำำ�อางในชีีวิิตประจำำ�วััน และคณิิตศาสตร์์
ในชีีวิิตประจำำ�วััน พััฒนาสื่่�อตนแบบการอบรมครูู 1 ชุุด และ
วีีดิิทััศนของแตละหลัักสููตร รวม 238 ตอน
ชุุดสาธิิต
การเคลื่่�อนที่่�ของแสง

แบบพัั บตััวครอบ
หลอดไฟฟ้้า
ชุุดสาธิิตการเคลื่่�อนที่่�
ของแสง

ลููกเต๋๋าดิิน
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o พััฒนาครููผููสอนวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และ
เทคโนโลยีี จากโรงเรีียนในสัังกััดสํํานัักงานคณะกรรมการ
การศึึกษาขั้้น� พื้้�นฐาน (สพฐ.) สํํานัักงานคณะกรรมการสง เสริิม
การศึึกษาเอกชน (สช.) กรมสงเสริิมการปกครองทองถิ่่น� (สถ.)
และสํํานัักการศึึกษากรุุงเทพมหานคร (กทม.) ตั้้�งแตระดัับ
ปฐมวััยถึึ ง ระดัั บมัั ธ ยมศึึ ก ษาตอนปลาย ในระบบอบรม
ครููออนไลน์์ผ่่านเว็็บไซต์์ https://teacherpd.ipst.ac.th
ใหมีี ค วามรูู ความเขาใจและสามารถจัั ด ประสบการณ
การเรีี ย นรููวิิ ท ยาศาสตร คณิิ ต ศาสตร และเทคโนโลยีี
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ตามแนวทาง สสวท. ไดอ ยา งมีีประสิิทธิิภาพ มีีครููที่่�ลงทะเบีียน
เขารัับการอบรม 89,073 คน เขารัับการอบรม 44,939 คน
ผ่่านการอบรม 33,017 คน หรืือร้้อยละ 73.47 สำำ�หรัับรอยละ
การเปลี่่�ยนแปลงพฤติิกรรมการสอนของครููระดัับประถม
ศึึกษาและมััธยมศึึกษาหลัังการอบรม ไดมาจากการทํําวิิจััย
เก็็บขอมููลจากกลุุมตััวอยาง 8,400 คน จาก 2,400 โรงเรีียน
โดยนัับจากครููที่่�มีผี ลการสอนที่่�เนน การคิิดวิิเคราะหจากระดัับ
พอใชหรืือต่ำำ��กวามาระดัับดีี ไมนอยกวาร้้อยละ 50

o ประเมิินการเปลี่่�ยนแปลงพฤติิกรรมการสอนของ
ครููหลัังการอบรมในระยะที่่� 1 โดยได้้สุุมกลุุมตััวอย่่างกระจาย
ตามภููมิิภาค ทุุกจัังหวััด ทุุกสัังกััด (สพฐ. สช. สถ. และ กทม.)
ประกอบดวย (1) โรงเรีียนกลุุม ตััวอยางในระดัับประถมศึึกษา
1,200 โรงเรีียน (2) โรงเรีียนกลุุม ตััวอยางในระดัับมัธั ยมศึึกษา
ตอนตน 600 โรงเรีียน และ (3) โรงเรีียนกลุุมตััวอยาง
ในระดัับมัธั ยมศึึกษาตอนปลาย 600 โรงเรีียน มีีการเก็็บขอมููล
เชิิ ง ปริิ ม าณด้้ ว ยแบบสอบถามผ  า นระบบออนไลน  และ
เก็็บขอมููลเชิิงคุุณภาพจากการตรวจเยี่่ย� มพื้้�นที่่�โดยผููเชี่่ย� วชาญ
และการประเมิินการสอน
		› ผลการประเมิิ น ตนเองของครููที่่� ส อนวิิ ช า
วิิ ท ยาศาสตร แ ละคณิิ ต ศาสตร ร ะดัั บ ประถมศึึ ก ษา
มีีความสอดคลองกัับผลประเมิินจากผููเชี่่ย� วชาญที่่�ได้้ประเมิิน
ครููด้้วยการสุุมสัังเกตการสอน 30 โรงเรีียน โดยพบวา
อยางนอยรอยละ 50 ของครููเริ่่�มมีีการสอนที่่�เนนใหนัักเรีียน
คิิดวิิเคราะหและแกปญ
 หา และผลจากการสััมภาษณครููผููสอน
ใหขอมููลตามรายละเอีียด ดัังนี้้�
		
1. ความเชื่่�อมโยงของบทเรีียน ผลการประเมิิน
สวนใหญรอยละ 60.10 อยู่่�ในระดัับ 3 คืือ บทเรีียนที่่�ครููสอน

มีีความสอดคลองกัับสาระการเรีียนรููและตััวชี้้วั� ดั ชั้้น� ป และครูู
ไดเ ชื่่อ� มโยงเนื้้�อหาหรืือทัักษะที่่�สอนกัับเนื้้�อหา หรืือทัักษะอื่่น� ๆ
หรืือครููมีีการเชื่่�อมโยงชััดเจน แตไมไดทํําตลอดบทเรีียน
แตอยางไรก็็ตามพบวามีีครููรอยละ 21.00 ที่่�มีีการเชื่่�อมโยง
ชััดเจนและทํําตลอดบทเรีียน
		 2. เปาหมายการเรีียนรูู ผลการประเมิินสวนใหญ่่
รอ ยละ 60.20 อยููในระดัับ 3 คืือ ครููสวนใหญสื่่อ� สารเปา หมาย
การเรีียนรููใหนัักเรีียนทราบในชวงตนบทเรีียน มีีการตรวจสอบ
วานัักเรีียนเขาใจเปาหมายการเรีียนรููหรืือไม
		 3.	คุุณภาพของการตั้้�งคํําถาม ผลการประเมิิน
สวนใหญรอยละ 52.50 อยููในระดัับ 3 คืือ คํําถามของครูู
สวนใหญมากกวาร้้อยละ 80 เปนคํําถามที่่�นัักเรีียนตองใช
ความเขาใจหรืือความคิิดขั้้�นสููงในการตอบ
		 4.	ทัักษะการคิิดขั้้�นสููง ผลการประเมิินสวนใหญ่่
รอยละ 51.20 อยููในระดัับ 3 คืือ ครููสวนใหญไดใชวิิธีีการสอน
ที่่�สงเสริิมหรืือใหโอกาสนัักเรีียน รอยละ 50-80 ไดพััฒนา
ทััก ษะการคิิดขั้้�นสููง และใหนััก เรีียนแลกเปลี่่� ย นความคิิ ด
ของตนเองอยางอิิสระ
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		 5. การอภิิ ป รายหรืื อ การสนทนาของนัั ก เรีี ย น
ผลการประเมิินสวนใหญรอยละ 50.30 อยููในระดัับ 3 คืือ
นัักเรีียนอภิิปรายหรืือสนทนารวมกัันในเนื้้�อหาที่่�กํําลัังเรีียน
ใชประจัักษพยานสนัับสนุุนแนวคิิดของตนเอง
		 6. ความสอดคลองระหวางการประเมิินผลกัับ
เปา หมายการเรีียนรูู ผลการประเมิินสวนใหญ รอยละ 56.50
อยููในระดัับ 3 คืือ ครููสวนใหญไดใชวิิธีีประเมิินผลการเรีียนรูู
ที่่�สอดคลอ งกัับเปา หมายการเรีียนรูู และเปด โอกาสใหนัักเรีียน
ไดแ สดงความรููและ/หรืือทัักษะที่่�ไมซัับซอนเกี่่ย� วกัับเปาหมาย
การเรีียนรูู
		 7. การประเมิิ น ผลแบบย่่ อ ย (formative
evaluation) ผลการประเมิินสวนใหญ่่รอยละ 55.60 อยููใน
ระดัับ 3 คืือ ครููใชวิิธีีประเมิินการเรีียนรููแบบ formative ที่่�มีี
ความสอดคลองของการประเมิินผลการเรีียนรููแบบ formative
กัับเปา หมายการเรีียนรูู และใชการประเมิินผลแบบ formative
1 หรืือ 2 วิิธีี
		 8. การใชขอมููลจากการประเมิินผลของครูู ผลการ
ประเมิินสวนใหญรอยละ 51.00 อยููในระดัับ 3 คืือ ครููบัันทึึก
ขอมููลจากการประเมิินผล ใชวิิธีีการประเมิินที่่�หลากหลาย
ตั้้�งแต 2 วิิธีีขึ้้�นไป และนํําขอมููลจากการประเมิินไปใชในการ
จััดการเรีียนรูู
		› ผลการประเมิินตนเองดานพฤติิกรรมการสอน
ของครููระดัับชั้้น� มััธยมศึึกษาที่่�ผานการอบรมกัับ สสวท. พบว่่า
ครููระดัับมัธั ยมศึึกษา 1,200 โรงเรีียน มีีผลการประเมิินตนเอง
สอดคลองกัับผลประเมิินจากผููเชี่่�ยวชาญที่่�ได้้ประเมิินครูู
ด้้วยการสุุมสัังเกตการสอน 30 โรงเรีียน โดยพบวา ครูู
อยา งนอ ยรอ ยละ 50.00 เริ่่ม� สอนที่่�เนนใหนัักเรีียนคิิดวิิเคราะห
และแกปญหา มีีรายละเอีียดดัังนี้้�
		 1. จุุดเนนของการสอน ผลการประเมิินสวนใหญ่่
รอ ยละ 53.53 อยููในระดัับ 3 คืือ ครููสวนใหญมีีจุดุ เนน การสอน
ทั้้�งการหาคํําตอบที่่�ถููกตอง การจดจํําขั้้�นตอน ขอเท็็จจริิง
กฎ สููตร หรืือนิิยาม และมีีกิิจกรรมการเรีียนรููที่่�สงเสริิม
ใหนัั ก เรีี ย นได ใ ชทัั ก ษะและกระบวนทางคณิิ ต ศาสตร  /
วิิทยาศาสตร
		 2. การเชื่่� อ มโยงของบทเรีี ย น ผลการประเมิิ น
สวนใหญ่่รอยละ 52.80 อยููในระดัับ 3 คืือ ครููมีีการเชื่่�อมโยง
เนื้้� อ หากัั บชีี วิิ ต จริิ ง ได  อ ย  า งชัั ด เจนและเชื่่� อ มโยงเนื้้� อ หา
กัับประสบการณของนัักเรีียน
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		 3. การตั้้�งคํําถามของครูู ผลการประเมิินสวนใหญ
รอยละ 55.58 อยููในระดัับ 3 คืือ คํําถามสวนใหญของครูู
เปนคํําถามที่่�เกี่่�ยวกัับคณิิตศาสตร วิิทยาศาสตรที่่�นัักเรีียน
ตอ งตอบโดยการใชเ หตุุผลและประจัักษพยานที่่�เหมาะสม 1-2
คํําถาม และใหเวลานัักเรีียนคิิดเพื่่�อตอบคํําถาม
		 4. การอภิิปรายรวมกัันเพื่่�อเชื่่�อมโยงแนวคิิดด้้าน
พฤติิกรรมของครูู ผลการประเมิินสวนใหญรอยละ 54.26
อยููในระดัั บ 3 คืื อ ครููสวนใหญรัั บ ฟ  ง หรืื อ ทวนคํําตอบ
ของนัั ก เรีี ย น ตั้้� ง คํําถามจากคํําตอบของนัั ก เรีี ย นและ
กระตุุนใหนัักเรีียนไดอภิิปรายรวมกััน 1-2 ครั้้�ง
		 5. การอภิิ ป รายของนัั ก เรีี ย น ผลการประเมิิ น
สวนใหญรอ ยละ 52.64 อยููในระดัับ 3 คืือ ครููสวนใหญ่่เชื่่อ� มโยง
คํําตอบหรืือแนวคิิดของตนเองกัับเพื่่�อนนัักเรีียน และเชื่่อ� มโยง
คํําตอบหรืือแนวคิิดในลัักษณะของการเปรีียบเทีียบวิิธีีการ
หรืือแนวคิิด หรืือการสรางแนวคิิด หรืือการสรางองคความรูู
เพิ่่�มเติิมอยางนอย 1 ครั้้�ง
		 6. การตรวจสอบความเขาใจของนัักเรีียน ผลการ
ประเมิินสวนใหญร อ ยละ 53.08 อยููในระดัับ 3 คืือ ครููสวนใหญ
ตรวจสอบความกาวหนาในการเรีียนรููของนัักเรีียน ใชวิิธีี
การตรวจสอบที่่�หลากหลายตลอดชั่่�วโมงเรีียน และนํําขอมููล
ที่่�ไดมาปรัับเปลี่่�ยนวิิธีีการสอน
		› ผลการประเมิินการเปลี่่ย� นแปลงพฤติิกรรมการ
สอนของครูู จากการสัังเกตการสอนในชั้้�นเรีียนผ่่าน google
meet รวมกัับการศึึกษาคลิิปวีีดิิทััศน์์การสอนของครููรวมกัับ
ศึึกษานิิเทศกและผููเชี่่ย� วชาญดานการสอนและการประเมิินผล
พบวา ครููระดัับประถมศึึกษาและมััธยมศึึกษาที่่�ผา นการอบรม
ครููออนไลนกัับ สสวท. มีีคุุณภาพการสอนระดัับดีีทุุกระดัับ
และพบวา ครููมีีคุุณภาพการสอนพััฒนาไปในทิิศทางที่่�ดีีขึ้้�น
จากปการศึึกษา 2562 และ 2563 โดยพบวาจํํานวนครููที่่�มีี
การสอนในระดัับพอใช มีีจํํานวนลดลง และครููระดัับดีี และ
ดีีมากมีีจํํานวนเพิ่่�มขึ้้�นทุุกระดัับ
• การศึึ ก ษาและสร้้างเครืือข่่ า ยความร่่ ว มมืือนานาชาติิ
เพื่่�อพััฒนาการเรีียนการสอนวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์
และเทคโนโลยีี
o จัั ด การเสวนาโดยผู้้�เชี่่� ย วชาญต่่ า งประเทศ
ผ่่านระบบออนไลน์์ให้้แก่่นัักวิิชาการ สสวท. และบุุคลากร
ทางการศึึกษา 2 ครั้้�ง รวม 230 คน ได้้แก่่ การเสวนาหััวข้้อ
“Distance Learning in the Time of Crisis: The Singapore

Experience” มีีผู้้�เข้้าร่่วม 100 คน และการเสวนาหััวข้้อ
“STEM Education and Applied Learning Programme:
A Sharing by Science Centre Singapore” มีีผู้้�เข้้าร่่วม
รัับฟัังการเสวนา 130 คน
o สร้้างเครืือข่่ายความร่่วมมืือ 7 เครืือข่่าย ได้้แก่่
(1) Academy of Singapore Teacher (AST) ประเทศสิิงคโปร์์
(2) Science Centre Singapore (SCS) ประเทศสิิงคโปร์์
(3) SEAMEO QITEP in Science ประเทศอิินโดนีีเซีีย (4) SEAMEO
QITEP in Mathematics ประเทศอิินโดนีีเซีีย (5) SEAMEO
STEM-ED CENTER ประเทศไทย (6) Shanghai Normal
University สาธารณรััฐประชาชนจีีน และ (7) Democratic
School and Education Cities ประเทศอิิสราเอล
o จััดการประชุุมวิิชาการนานาชาติิ The International
Joint Conference on STEM Education (IJCSE 2020)
ร่่ ว มกัั บศูู นย์์ ภููมิิ ภ าคว่่ า ด้้ ว ยการพัั ฒ นาคุุ ณ ภาพครููและ
บุุ ค ลากรทางการศึึ ก ษา ด้้ า นคณิิ ต ศาสตร์์ ขององค์์ ก ร
รัั ฐ มนตรีี ศึึ ก ษาแห่่ ง เอเชีี ย ตะวัั น ออกเฉีี ย งใต้้ (SEAQiM)
เมืืองยอกยาการ์์ตา ประเทศอิินโดนีีเซีีย และศููนย์์ภููมิิภาค
ว่่าด้้วยการพััฒนาคุุณภาพครููและบุุคลากรทางการศึึกษา

ด้้ า นวิิ ท ยาศาสตร์์ ขององค์์ ก รรัั ฐ มนตรีี ศึึ ก ษาแห่่ ง เอเชีี ย
ตะวัันออกเฉีียงใต้้ (SEAQiS) เมืืองบัันดุุง ประเทศอิินโดนีีเซีีย
ในการประชุุมแบบผสม 2 รููปแบบคู่่�ขนานกััน คืือ การประชุุม
แบบพบหน้้า (face to face) ณ เมืืองยอกยาการ์์ตา ประเทศ
อิินโดนีีเซีีย และการประชุุมแบบออนไลน์์ (online) โดยใช้้ชื่่�อ
หััวข้อ้ “STEM Education Pathway through the Crisis” เพื่่�อให้้
สอดคล้้องการจััดการศึึกษาในภาวะวิิกฤต มีีผู้้�เข้้าร่่วมงาน
327 คน โดยการประชุุมวิิชาการนี้้� มีีการนำำ�เสนอผลงาน
รวม 79 หััวข้้อ ได้้แก่่ ด้้านคณิิตศาสตร์์ศึึกษา 36 หััวข้้อ
ด้้านวิิทยาศาสตร์์ศึึกษา 17 หััวข้้อ และด้้านสะเต็็มศึึกษา
26 หััวข้้อ และการประชุุมเชิิงปฏิิบััติิการ 7 หััวข้้อ สสวท.
นำำ�เสนอผลงานรููปแบบปากเปล่่าด้้านวิิทยาศาสตร์์ และ
สะเต็็มศึึก ษาในการประชุุม 7 หััวข้้อ และจัั ด การประชุุ ม
เชิิงปฏิิบััติิการ 2 หััวข้้อ นอกจากนั้้�น สสวท. ยัังได้้มีีบทบาท
ในการคััดเลืือกผลงานวิิชาการด้้านสะเต็็มศึึกษาเพื่่�อนำำ�เสนอ
ในการประชุุมวิิชาการ และคััดเลืือกผลงานวิิชาการ 18 ผลงาน
เพื่่�อตีีพิิมพ์์ในวารสาร Journal of Physics: Conference
Series

สถาบันส่ งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
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• การส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการจััดการเรีียนการสอนด้้าน
วิิทยาศาสตร์์สิ่่�งแวดล้้อมตามแนวทาง สสวท.
ในปีีนี้้�มีีมหาวิิทยาลััยให้้ความร่่วมมืือเป็็นเครืือข่่าย
ดำำ�เนิินงานตามแนวทาง สสวท. 25 หน่่วยงาน นัักเรีียนเข้้าร่่วม
โครงการ 4,880 คน ครููและบุุคลากรทางการศึึกษาเข้้าร่่วม
โครงการ 1,712 คน ผลงานวิิจััยวิิทยาศาสตร์์สิ่่�งแวดล้้อม
และผลงานอื่่น� ๆ ที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับวิิทยาศาสตร์์สิ่่ง� แวดล้้อม 332 ชิ้้น�
หนัังสืือเรีียนและคู่่�มืือครููวิิชาวิิทยาศาสตร์์โลกทั้้�งระบบ 1 ชุุด
ได้้แก่่ หนัังสืือเรีียนและคู่่�มือื ครููวิิชาวิิทยาศาสตร์์โลกทั้้�งระบบ
และ e-book รวมทั้้�งสื่่อ� วีีดิทัิ ศั น์์ส่ง่ เสริิมการเรีียนรู้้�วิทิ ยาศาสตร์์
สิ่่ง� แวดล้้อม 1 ชุุด เรื่่อ� ง การตรวจวััดอุุณหภููมิิน้ำำ��ใครทำำ�ให้้ร้อ้ น
และขวดไหนร้้อนกว่่ากััน ดัังนี้้�
o	ส่่ ง เสริิ ม และพัั ฒ นาความรู้้� แ ละความสามารถ
ของนัักเรีียนในการทำำ�งานวิิจััยด้้านวิิทยาศาสตร์์สิ่่�งแวดล้้อม
เพื่่�อดููแลแก้้ไขปััญหาสิ่่�งแวดล้้อมในท้้องถิ่่�นของตน ร่่วมกัับ
มหาวิิทยาลััยเครืือข่่ายทั่่�วประเทศ 23 แห่่ง และมีีมหาวิิทยาลััย
เครืื อ ข่่ า ยที่่� ไ ด้้ รัั บ การสนัั บ สนุุ น งบประมาณจากปีี 2563
ที่่�ขอขยายเวลาการดำำ�เนิินงานและส่่งรายงานฉบัับสมบููรณ์์
ในปีี 2564 อีีก 2 แห่่ง โดยมหาวิิทยาลััยทั้้�ง 25 แห่่งดัังกล่่าว
ได้้ ดำำ� เนิิ น โครงการ “การส่่ ง เสริิ ม และสนัั บ สนุุ น งานวิิ จัั ย
ด้้านวิิทยาศาสตร์์สิ่่�งแวดล้้อมในโรงเรีียนและมหาวิิทยาลััย
เครืือข่่ายตามแนวทาง สสวท.” เช่่น โครงการเสริิมสร้้าง
ขีีดความสามารถของครููผู้้�สอนและนัักเรีียนเพื่่�อพััฒนางานวิิจัยั
ด้้ า นสิ่่� ง แวดล้้ อ มของมหาวิิ ท ยาลัั ย ศรีี น คริิ น ทรวิิ โ รฒ
จััดการอบรมและพััฒนางานวิิจัยั สิ่่ง� แวดล้้อมตามหลัักวิิธีกี าร
ของ GLOBE เรื่่อ� ง บรรยากาศ ยุุง และการวััดความสููงของต้้นไม้้
แบบ onsite โครงการสร้้างความตระหนัักด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
โดยใช้้หลัักวิิธีดำี ำ�เนิินการของ GLOBE โครงการพััฒนานัักวิิจัยั
สิ่่� ง แวดล  อ มรุุ  น เยาว์์ เป็็ น ต้้ น กิิ จ กรรมทั้้� ง หมดของทุุ ก
มหาวิิทยาลััยมีีผู้้�เข้้าร่่วมกิิจกรรมรวม 4,612 คน แบ่่งเป็็นครูู
595 คนและนัักเรีียน 4,017 คน งานวิิจััย/กิิจกรรมการเรีียนรู้้�
สิ่่�งแวดล้้อม 218 ผลงาน จากโรงเรีียนทั้้�งสิ้้�น 220 โรงเรีียน
o	ส่่งเสริิมการทำำ�งานวิิจััยวิิทยาศาสตร์์สิ่่�งแวดล้้อม
และนวััตกรรมในการอนุุรัักษ์์ทรััพยากรน้ำำ��ประจำำ�ปีี 2564
ในรููปแบบออนไลน์์ ได้้แก่่
		› การประกวด GLOBE Student Research
Competition 2021 (GLOBE SRC 2021) โดยจััดสััมภาษณ์์
นัั ก เรีี ย นที่่� ส่่ ง ผลงานวิิ จัั ย เข้้ า ร่่ ว มประกวดทางออนไลน์์
มีีโรงเรีียนที่่�ผ่า่ นการคััดเลืือกเข้้ารอบตััดสิิน 76 งานวิิจัยั แบ่่งเป็็น
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นำำ�เสนอผลงานวิิจััยแบบปากเปล่่า 76 งานวิิจััย และนำำ�เสนอ
ผลงานวิิจัยั แบบโปสเตอร์์ 76 งานวิิจัยั ในปีีนี้้มี� คี ณะกรรมการ
ตััดสิินการประกวดจากหน่่วยงานภายนอก ได้้แก่่ มหาวิิทยาลััย
เกษตรศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยศรีีนคริินทรวิิโรฒ มหาวิิทยาลััย
มหิิดล มหาวิิทยาลััยราชภััฏพระนครศรีีอยุุธยา และผู้้�เชี่่ย� วชาญ
ทางด้้านบรรยากาศ โดยมีีผู้้�เข้้าร่่วมกิิจกรรม 363 คน แบ่่งเป็็น
ครูู 141 คน และนัักเรีียน 222 คน จาก 54 โรงเรีียน เมื่่�อประเมิิน
ผลงานของโรงเรีียนที่่�ส่ง่ เข้้าร่่วมการประกวด GLOBE Student
Research Competition 2021 ที่่�มีีคะแนนรวมทั้้�งการเขีียน
รายงานและการนำำ�เสนอผลงานวิิจััยมากกว่่าร้้อยละ 65
ตามเกณฑ์์พิิจารณาของการประกวด พบว่่า จากผลงานวิิจััย
76 ผลงาน มีีผลงานวิิจัยั ที่่�มีคี ะแนนมากกว่่าร้้อยละ 65 จำำ�นวน
72 ผลงาน คิิดเป็็นร้้อยละ 94.7 ซึ่่�งสููงกว่่าที่่�ตั้้�งเป้้าหมายไว้้
		› การประกวดสิ่่ง� ประดิิษฐ์์และนวััตกรรมทางด้้าน
การอนุุรักั ษ์์ทรััพยากรน้ำำ�� Thailand Junior Water Prize 2021
(TJWP2021) โดยเชิิญคณะกรรมการตััดสิินจากหน่่วยงานต่่าง ๆ
ได้้แก่่ มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ มหาวิิทยาลัั ย มหิิ ด ล
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าธนบุุรีี จุุฬาลงกรณ์์
มหาวิิทยาลััย สำำ�นัักงานทรััพยากรน้ำำ��แห่่งชาติิ และสถาบััน
สารสนเทศทรััพยากรน้ำำ�� (องค์์การมหาชน) ซึ่่�งผลงานวิิจััย
ที่่�ผ่่านการคััดเลืือกเข้้าสู่่�รอบตััดสิิน 38 ผลงาน มีีผู้้�เข้้าร่่วม
การประกวดรอบตััดสิิน 114 คน ประกอบด้้วย ครูู 38 คน และ
นัักเรีียน 76 คน
		› จััดส่่งผู้้�แทนประเทศไทยเข้้าร่่วมการประกวด
Stockholm Junior Water Prize 2021 ในรููปแบบออนไลน์์
โดย สสวท. ในฐานะผู้้�ประสานงานระหว่่างประเทศ (National
Organizer) ประจำำ� ประเทศไทย ได้้ จัั ด ส่่ ง ทีี ม โรงเรีี ย น
ดำำ�รงราษฎร์์สงเคราะห์์ซึ่่ง� ชนะเลิิศจากการประกวด TJWP 2021
จากผลงานเรื่่�อง “เข็็มขััดดููดซัับความชื้้�นและให้้ธาตุุอาหาร
จากวัั ส ดุุ เ หลืื อ ทิ้้� ง ในชุุ ม ชนเพื่่� อ การดููแลท่่ อ นพัั น ธุ์์�อ้้ อ ย
ระยะแรกปลููก (Bio-Moisture-Nutrient Absorbing Belt
for Promoting the Sugarcane Seedlings Growth from
the Local Waste)” ซึ่่ง� ได้้รับั รางวััล The Winner of Diploma
of Excellence เนื่่�องจากงานวิิจััยมีีความโดดเด่่นทางด้้าน
การนำำ�วััสดุุเหลืือใช้้ในท้้องถิ่่�นมาสร้้างนวััตกรรมในลัักษณะ
เข็็มขััดที่่�สามารถอุ้้�มน้ำำ��ไว้้สำำ�หรัับการเพาะปลููกท่่อนพัันธุ์์�อ้้อย
ในระยะแรกปลููกได้้ แม้้จะปลููกในพื้้�นที่่�แห้้งแล้้ง ช่่วยลดการให้้น้ำำ��
และช่่วยประหยััดค่่าใช้้จ่า่ ยในการเพาะปลููกมากกว่่าร้้อยละ 50
เมื่่�อเปรีียบเทีียบจากการปลููกโดยใช้้วิิธีีดั้้�งเดิิม นอกจากนี้้�

นวััตกรรมนี้้�ยัังนำำ�สารสกััดจากสะเดาช่่วยไล่่และกำำ�จััดแมลง
ศััตรููอ้้อย จึึงเป็็นการใช้้สารธรรมชาติิ ลดการใช้้สารเคมีีที่่จ� ะเป็็น
การเพิ่่�มมลพิิษให้้แหล่่งน้ำำ��และดิินที่่�สอดคล้้องกัับเป้้าหมาย
การพััฒนาที่่�ยั่่ง� ยืืน Sustainable Development Goals (SDGs)
และโมเดล Bio-Circular-Green Economy (BCG)

เข็็มขััดดููดซัับความชื้้�น
และให้้ธาตุุอาหาร
จากวััสดุุเหลืือทิ้้�งในชุุมชน
เพื่่� อการดููแลท่่อนพัั นธุ์์�อ้้อย
ระยะแรกปลููก

การอบรม 68 คน ผู้้�เข้้าร่่วมการอบรมมีีความเห็็นต่่อระดัับ
ความรู้้� ค วามเข้้ า ใจที่่� ไ ด้้ รัั บจ ากการอบรมในทุุ ก กิิ จ กรรม
ส่่วนใหญ่่อยู่่�ในระดัับมากที่่�สุุดและมาก และไม่่มีีระดัับน้้อย
และน้้อยมาก
		› ปรัับแก้้ไขอาร์์ตเวิิร์์คหนัังสืือและคู่่�มืือกิิจกรรม
การเรีียนรู้้�การเปลี่่�ยนแปลงภููมิิอากาศระดัับประถมศึึกษา
และมััธยมศึึกษา 4 เล่่ม และจััดทำำ�สื่่�อประกอบการเรีียนรู้้�
การเปลี่่�ยนแปลงภููมิิอากาศ สำำ�หรัับระดัับประถมศึึกษา และ
ระดัับมััธยมศึึกษา 3 รายการ ได้้แก่่ เกมผจญภััยในโลกร้้อน
คู่่�มืือภาคสนาม “รู้้�จัักยุุง” และเกษตรแปรปรวน เมื่่�อโลก
ปรวนแปร
คู่่�มืือกิิจกรรมการเรีียนรู้้�

หนัังสืือกิิจกรรมการเรีียนรู้้�

o	ส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�การเปลี่่�ยนแปลงภููมิิอากาศ
ประกอบด้้วย
		› อบรมครููกิิจกรรมการเรีียนรู้้ก� ารเปลี่่ย� นแปลง
ภููมิิอากาศ โดยในระดัับมััธยมศึึกษาตอนต้้น มีีผู้้�เข้้ารัับ
การอบรม 68 คน จาก 62 โรงเรีียน 35 จัังหวััด และผ่่าน
การอบรม 58 คน ผู้้�เข้้าร่่วมการอบรมมีีความเห็็นต่่อระดัับ
ความรู้้�ความเข้้าใจที่่�ได้้รับจ
ั ากการอบรมในทุุกกิิจกรรมอยู่่ใ� น
ระดัับมากที่่�สุุด รองลงมาคืือมาก และไม่่มีีระดัับปานกลาง
น้้อย และน้้อยมาก และระดัับประถมศึึกษาตอนปลาย มีีผู้้�เข้้ารัับ
การอบรม 79 คน จาก 76 โรงเรีียน 47 จัังหวััด และผ่่าน

		› จััดสััมมนาออนไลน์์เพื่่อ� ส่่งเสริิมการทำำ�งานวิิจัยั
ให้้ กัั บ ครูู นัั ก เรีี ย น และผู้้�สนใจทั่่� ว ไปในรููปแบบออนไลน์์
และถ่่ายทอดสด (Facebook Live) ผ่่าน Facebook GLOBE
Thailand 13 ครั้้ง� จากนัักวิิทยาศาสตร์์โครงการ GLOBE และ
วิิทยากรของ สสวท.
		› จััดการประกวด GLOBE Thailand Teacher
Shining Star 2021 รููปแบบออนไลน์์ โดยคััดเลืือกและ
มอบรางวััลครููที่่�มีีผลงานดีีเด่่นในการนำำ�กิิจกรรมการเรีียนรู้้�
วิิ ท ยาศาสตร์์ สิ่่� ง แวดล้้ อ มไปใช้้ ใ นการจัั ด การเรีี ย นสอน
ในระดัับประถมศึึกษาและระดัับมััธยมศึึกษา จาก 3 ประเภท
ผลงาน ได้้แก่่ (1) กิิจกรรมส่่งเสริิมการเป็็น GLOBE Young
Scientist (GLOBE Young Scientist Inspiration) (2) การจััด
กิิจกรรมการเรีียนการสอนหลัักสููตรวิิทยาศาสตร์์โลกทั้้�งระบบ
(ESS Curriculum Implementation in School) และ
สถาบันส่ งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

49

(3) การจััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�การเปลี่่�ยนแปลงภููมิิอากาศ
(Climate Change Learning-Activities in School) โดยมีีครูู
ที่่�ได้้รับั รางวััลดีีเด่่น ประเภทการจััดกิิจกรรมการเรีียนการสอน
หลัั ก สููตรวิิ ท ยาศาสตร์์ โ ลกทั้้� ง ระบบ (ESS Curriculum
Implementation in School) ระดัั บมัั ธ ยมศึึ ก ษา คืื อ
นายอภิิวัฒ
ั น์์ ศรีีกัณ
ั หา โรงเรีียนชุุมแพศึึกษา และรางวััลดีีเด่่น
ประเภทการจััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�การเปลี่่ย� นแปลงภููมิิอากาศ
(Climate Change Learning Activities in School) ระดัับ
มััธยมศึึกษา คืือ นางสาวศิิริวิ รรณ ตรีีเพ็็ชร์์ โรงเรีียนกุุยบุุรีวิี ทิ ยา
ในปีี นี้้� มีี ค ณะกรรมการตัั ด สิิ น การประกวดจากหน่่ ว ยงาน
ภายนอก ได้้แก่่ มหาวิิทยาลััยแม่่ฟ้า้ หลวง มหาวิิทยาลััยราชภััฏ
พระนครศรีีอยุุธยา และผู้้�เชี่่�ยวชาญทางด้้านบรรยากาศ และ
มีีครููส่่งผลงานเข้้าร่่วมประกวด 6 ผลงาน
		› จััดทำำ�สื่่อ� วีีดิทัิ ศั น์์ส่ง่ เสริิมการเรีียนรู้้วิ� ทิ ยาศาสตร์์
สิ่่ง� แวดล้้อม 1 ชุุด ได้้แก่่ หลัักวิิธีดำี ำ�เนิินการตรวจวััดสิ่่ง� แวดล้้อม
เรื่่�อง การตรวจวััดอุุณหภููมิิน้ำำ�� กิิจกรรมการเปลี่่�ยนแปลง
ภููมิิอากาศ เรื่่�อง ใครทำำ�ให้้ร้้อน กิิจกรรมการเปลี่่�ยนแปลง
ภููมิิอากาศ เรื่่�อง ขวดไหนร้้อนกว่่ากััน
o ปรัั บ ปรุุ ง และพัั ฒ นาเนื้้� อ หาในกิิ จ กรรมของ
หนัังสืือเรีียนและคู่่�มืือครููวิิทยาศาสตร์์โลกทั้้�งระบบ (Earth
System Science: ESS) ที่่�พัฒ
ั นามาตั้้�งแต่่ปีี 2552 และจััดทำำ�
อาร์์ตเวิิร์ค์ หนัังสืือเรีียนและคู่่�มือื ครููวิิทยาศาสตร์์โลกทั้้�งระบบ
2 เล่่ม เพื่่�อจััดพิิมพ์์และจำำ�หน่่ายในปีี 2565 รวม 9 บทเรีียน
ได้้แก่่ เรีียนรู้้�วิิทยาศาสตร์์โลกทั้้�งระบบ เรีียนรู้้�ความสััมพัันธ์์
ในระบบ วิิเคราะห์์คำำ�ถามนำำ�ไปสู่่�การวิิจััย สืืบค้้นข้้อมููลและ
วางแผนงานวิิจััย เขีียนเค้้าโครงงานวิิจััย ลงมืือทำำ�งานวิิจััย
วิิ เ คราะห์์ แ ละแปลผลงานวิิ จัั ย เขีี ย นรายงานและนำำ� เสนอ
ผลงานวิิจััย และคุุณค่่าจากการเรีียนรู้้�วิิทยาศาสตร์์โลกทั้้�ง
ระบบ	
o บริิ ห ารงานโครงการ GLOBE ประเทศไทย
ประกอบด้้วย
		› จัั ด กิิ จ กรรมส่่ ง เสริิ ม การดำำ� เนิิ น กิิ จ กรรม
โครงการ GLOBE ในประเทศไทย และสร้้างความตระหนััก
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมแบบออนไลน์์ โดยให้้โรงเรีียนและผู้้�สนใจ
ทั่่�วไปส่่งผลงานเข้้าร่่วมกิิจกรรม 4 ครั้้�ง เช่่น การส่่งผลงาน
Infographic หรืือ Postcard ในหััวข้้อ รัักษ์์ปฐพีี คืืนชีีวีี
ที่่�หลากหลายให้้ผืนื ดิิน และจััดส่่งคณะผู้้�บริิหารและนัักวิิชาการ
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IPST GO DIGITAL สู่ การเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้วิถีใหม่

สสวท. ฝ่่ายโลกศึึกษาเพื่่�อพััฒนาสิ่่ง� แวดล้้อม (GLOBE) เข้้าร่่วม
การประชุุม GLOBE Asia-Pacific Regional Meeting 2021
		› จััดส่่งนัักเรีียนและครููเข้า้ ร่่วมการประชุุม GLOBE
Asia-Pacific Webinar ในโครงการแลกเปลี่่�ยนการนำำ�เสนอ
ผลงานวิิจััยของคณะนัักเรีียนไทยร่่วมกัับประเทศสมาชิิกใน
ภููมิิภาคเอเซีียและแปซิิฟิิก 4 ครั้้�ง ดัังนี้้� (1) นัักเรีียนและครูู
จากโรงเรีียนวิิทยาศาสตร์์จุุฬาภรณราชวิิทยาลััย เข้้าร่่วม
นำำ�เสนอผลงานวิิจััย ในการประชุุม GLOBE Asia-Pacific
Webinar หััวข้้อ“Symposium on Water Collaboration
Project” (2) นัักเรีียนและครููจากโรงเรีียนดาราวิิทยาลััย
โรงเรีียนกรุุงเทพคริิสเตีียนวิิทยาลััย และโรงเรีียนดอนจาน
วิิทยาคมเข้้าร่่วมนำำ�เสนอผลงานวิิจัยั ในการประชุุม Regional
GLOBE Learning Expedition 2021 (3) นัักเรีียนและครููจาก
โรงเรีียนวิิทยาศาสตร์์จุุฬาภรณราชวิิทยาลััย ตรััง เข้้าร่่วม
นำำ�เสนอผลงานวิิจััย ในการประชุุม GLOBE Asia-Pacific
Webinar หััวข้้อ “Mosquito Awareness Campaign”
(4) จัั ด ส่่ ง นัั ก เรีี ย นและครููจากโรงเรีี ย นวารีี เ ชีี ย งใหม่่ แ ละ
โรงเรีียนเทศบาลบ้้านคููหาสวรรค์์ ร่่วมนำำ�เสนอผลงานวิิจััย
ในการประชุุ ม GLOBE Asia-Pacific Webinar หัั วข้้ อ
“Tree Protocol Awareness”
		› จััดงาน GLOBE Thailand Awards 2021
เพื่่�อมอบรางวััลให้้กับผู้้�
ั ชนะการประกวดจากเวทีีการประกวด
ของฝ่่ายโลกศึึกษาเพื่่�อพััฒนาสิ่่�งแวดล้้อม 3 รายการ ได้้แก่่
(1) การประกวด Thailand Junior Water Prize 2021
จำ��นวน 6 รางวััล (2) การประกวด GLOBE Student Research
Competition 2021 จำำ�นวน 21 รางวััล และ (3) การประกวด
GLOBE Thailand Teacher Shining Star 2021 จำ��นวน 2 รางวััล
มีีผู้้�ร่่วมงาน 141 คน
		› ดำำ�เนิินโครงการ The Extension of GLOBE
Research Program and Network to Strengthen Local
Wisdoms in Rural Areas of Thailand ในความร่่วมมืือ
ระหว่่าง สสวท. กัับสถานทููตสหรััฐอเมริิกาประจำ��ประเทศไทย
เพื่่�อส่่งเสริิมความร่่วมมืือระหว่่างนัักเรีียน ครูู นัักวิิทยาศาสตร์์
และชุุมชน ในการดููแลรัักษาสิ่่ง� แวดล้้อมอย่่างยั่่ง� ยืืน โดยสนัับสนุุน
การเรีียนรู้้�สิ่่�งแวดล้้อมอย่่างต่่อเนื่่�องในโรงเรีียนที่่�ด้้อยโอกาส
4 โรงเรีียน ได้้แก่่ โรงเรีียนบรรพตวิิทยา จัังหวััดเชีียงราย
โรงเรีียนบ้้านดอน (สหรััฐ-ราษฎร์์อุุทิิศ) จัังหวััดนครราชสีีมา

โรงเรีียนบ้้านโป่่งเป้้า จัังหวััดอุุบลราชธานีี และโรงเรีียน
บ้้านมดตะนอย จัังหวััดตรััง มีีเครืือข่่ายมหาวิิทยาลััย และ
โรงเรีียนเข้้าร่่วมเป็็นนัักวิิทยาศาสตร์์ที่่�ปรึึกษา 5 หน่่วยงาน
ได้้แก่่ สำำ�นักั วิิชาวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยแม่่ฟ้า้ หลวง สำำ�นักั
วิิชาวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยวลััยลัักษณ์์ คณะวิิทยาศาสตร์์
และศิิลปศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลอีีสาน คณะ
วิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยราชภััฏอุบุ ลราชธานีี และโรงเรีียน
วิิทยาศาสตร์์จุุฬาภรณราชวิิทยาลััย ตรััง โดยได้้จััดประชุุม
เครืื อ ข่่ า ยการดำำ� เนิิ น งานโครงการและประสานงานกัั บ
สถานทููตสหรัั ฐ อเมริิ ก าประจำำ� ประเทศไทยด้้ า นการขอ
สนัั บ สนุุ น อุุ ป กรณ์์ วิิ ท ยาศาสตร์์ แ ละทุุ น สนัั บ สนุุ น ซึ่่� ง จะ
ดำำ�เนิินการโครงการฯ ต่่อในปีี 2565
• การพััฒนาการจััดการเรีียนรู้้�ตามโครงการในพระราชดำำ�ริิ
สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ
สยามบรมราชกุุมารีี
อบรมการจััดการเรีียนรู้้�เทคโนโลยีี (วิิทยาการคำำ�นวณ)
ให้้ แ ก่่ ค รููผู้้�สอนโรงเรีี ย นในโครงการพระราชดำำ�ริิ ส มเด็็ จ
พระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดา ฯ
สยามบรมราชกุุมารีี ชั้้น� ประถมศึึกษาปีีที่่� 3 และชั้้น� ประถมศึึกษา
ปีีที่่� 6 ในโรงเรีียนตำำ�รวจตระเวนชายแดน (ตชด.) 435 คน
จากการติิดตามผลการนำำ�ไปใช้้พบว่่าครููที่่�ได้้รัับการพััฒนา
มีีความมั่่�นใจและมีีความรู้้�ความเข้้าใจทัักษะปฏิิบััติิในเนื้้�อหา
กลุ่่�มสาระการเรีี ย นรู้้�วิิ ท ยาศาสตร์์ แ ละเทคโนโลยีี วิิ ช า
วิิทยาการคำำ�นวณ สามารถจััดกิิจกรรมการเรีียนการสอน
ให้้ กัั บนัั ก เรีี ย นได้้ นอกจากนั้้� น ยัั ง ได้้ ส นัั บ สนุุ น และจัั ด ส่่ ง
สื่่�ออุุปกรณ์์วิิทยาศาสตร์์ให้้แก่่โรงเรีียนวััฒนธรรมชนเผ่่า
เด็็กกำำ�พร้า้ (หลััก 67) สาธารณรััฐประชาธิิปไตยประชาชนลาว

• การพัั ฒ นาครููในโรงเรีี ย นวัั ง ไกลกัั ง วลและโรงเรีี ย นใน
พื้้�นที่่�ใกล้้เคีียงในการจััดการเรีียนรู้้�ด้้านวิิทยาศาสตร์์และ
คณิิตศาสตร์์
o ปรัั บ ปรุุ ง ชุุ ด การจัั ด การเรีี ย นรู้้� ค ณิิ ต ศาสตร์์
วิิทยาศาสตร์์ และวิิทยาการคำำ�นวณ หรืือ สื่่�อ 60 พรรษา
สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดา ฯ
สยามบรมราชกุุมารีี ชั้้น� ประถมศึึกษาปีีที่่� 1-6 เพื่่�อนำำ�ไปใช้้ใน
การสอนทางไกลแบบรายชั้้�นปีี ประกอบด้้วย ต้้นฉบัับ 18 ชุุด
และต้้นร่่าง 6 ชุุด รวม 45 เล่่ม
o พััฒนาชุุดการจััดการเรีียนรู้้�กลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�
คณิิตศาสตร์์ วิิทยาศาสตร์์ และเทคโนโลยีี ชั้้�นมััธยมศึึกษา
ปีีที่่� 1-3 รวม 8 ชุุด 8 เล่่ม
o	นิิเทศการสอนแบบออนไลน์์ โดยติิดตามและให้้
คำำ� แนะนำำ�จ ากคลิิ ป วีี ดิิ ทัั ศ น์์ ก ารสอนของครููและผลงาน
นัักเรีียนพร้้อมทั้้�งประชุุมให้้ข้้อเสนอแนะในรููปแบบออนไลน์์
เกี่่�ยวกัับการจััดการเรีียนการสอนออนไลน์์ของครูู รวมทั้้�ง
การติิดตามและประเมิินผลการเรีียนของนัักเรีียน พบว่่า
		› วิิ ช าคณิิ ต ศาสตร์์ ระดัั บ ประถมศึึ ก ษา
ครููมีีความรู้้�และความเข้้าใจในเนื้้อ� หาเป็็นอย่่างดีี แต่่เนื่่อ� งจาก
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019
(COVID-19) ครููจึึงใช้้การสอนออนไลน์์ทั้้�งแบบสอนสด หรืือ
ส่่งคลิิปวีีดิิทััศน์์การสอนให้้นัักเรีียนทาง facebook นัักเรีียน
เข้้ า เรีี ย นออนไลน์์ แ ละส่่ ง งานเฉลี่่� ย มากกว่่ า ร้้ อ ยละ 70
ส่่ ว นที่่� ไ ม่่ ส ามารถเข้้ า เรีี ย นได้้ เ นื่่� อ งจากในเวลากลางวัั น
ผู้้�ปกครองต้้องไปทำำ�งานจึึงขาดอุุปกรณ์์ในการเรีียนออนไลน์์
ทำำ�ให้้เรีียนได้้ไม่่สม่ำำ��เสมอและขาดประสิิทธิิภาพ ครููมีีการวััด
และประเมิินผลการเรีียนโดยพิิจารณาจากการทำำ�ใบงาน
แบบฝึึกหััด บางชั้้น� ให้้นักั เรีียนทำำ�แบบทดสอบใน google form
ครููมีีการตรวจงานและให้้ผลสะท้้อนกลัับต่่องานของนัักเรีียน
หลัังจากที่่�ผู้้�ปกครองนำำ�งานของนัักเรีียนมาส่่ง ครููมีีแนวทาง
ในการวััดผลและประเมิินผลในการสอนออนไลน์์แตกต่่าง
ในแต่่ละระดัับชั้้�น			
		› วิิชาวิิทยาศาสตร์์ ระดัับประถมศึึกษา ครููที่่�มีี
ประสบการณ์์มากกว่่า 5 ปีี มีีความมั่่�นใจในการสอนมากกว่่า
ครููที่่� มีี ป ระสบการณ์์ น้้ อ ย ในขั้้� น นำำ� เข้้ า สู่่�บ ทเรีี ย นจะมีี
การตรวจสอบความรู้้�เดิิมหรืือทบทวนความรู้้�พื้้น� ฐาน โดยใช้้
สถานการณ์์ที่่น่� า่ สนใจในขั้้น� นำำ�เข้้าสู่่�บทเรีียน ใช้้เวลาเหมาะสม

สถาบันส่ งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
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มีี ก ารแจ้้ ง จุุ ด ประสงค์์ ใ ห้้ นัั ก เรีี ย นทราบเฉพาะเรื่่�อ งที่่� ส อน
แล้้วมีีการฝึึกการอ่่านและตรวจสอบความเข้้าใจดีี เนื้้�อหา
ทางวิิชาการยัังมีีครููบางคนมีีแนวคิิดคลาดเคลื่่�อนบางเรื่่�อง
มีี ก ารฝึึ ก การอ่่ า นและสะกดคำำ�ที่่� ย ากในชั้้� น ประถมศึึ ก ษา
ปีีที่่� 1-2 และฝึึกการอ่่านจัับใจความในขั้้น� ตอนการทำำ�กิจิ กรรม
ในระหว่่างการสอนมีีปฏิิสัมั พัันธ์์กับนั
ั กั เรีียนปลายทาง ให้้คิดิ
ให้้อ่่านมากขึ้้�น แล้้วชมเชยเสมืือนตอบถููก ใช้้คำำ�ถามมากขึ้้�น
ลำำ�ดับั การนำำ�เสนอเหมาะสมกัับการสอนแบบออนไลน์์มากขึ้้น�
มีี ก ารแนะนำำ� การใช้้ วัั ส ดุุ อุุ ป กรณ์์ ที่่� ห าได้้ ง่่ า ยแทนในกรณีี
ที่่� อ ยู่่�บ้้ า นหรืื อ ขาดอุุ ป กรณ์์ ต ามในกิิ จ กรรม ครููใช้้ ภ าษา
ที่่�เข้้าใจง่่าย มีีการทำำ�เสีียงสููง เสีียงต่ำำ�� พููดไม่่เร็็วเกิินไป และ
ใส่่ ค วามสนุุ ก สนานเข้้ า ไป แต่่ บ างท่่ า นอาจต้้ อ งเพิ่่� ม
ความสนุุกสนานให้้มากขึ้้น� แต่่ต้อ้ งระวัังในการใช้้คำำ�ให้้ถููกต้้อง
เช่่น คำำ�ว่า่ เดา กัับคาดคะเน ใช้้สื่่อ� อื่่น� ๆ เช่่น คลิิปที่่�มีกี ารถ่่ายทำำ�
นอกห้้ อ งเรีี ย น ครููแต่่ ง กายเข้้ า กัั บ เนื้้� อ หาช่่ ว ยดึึ ง ดููด
ความน่่ า สนใจให้้ กัั บนัั ก เรีี ย น ครููสอดแทรกคุุ ณ ธรรม
ได้้ถููกเรื่่�อง ถููกจัังหวะ
		›	วิิ ช าวิิ ท ยาการคำำ� นวณ ระดัั บ ประถมศึึ ก ษา
ครููมีีความรู้้�และความเข้้าใจในเนื้้�อหาเป็็นอย่่างดีี มีีการสอน
แบบทีีม รัับส่่งกัันอย่่างดีี เทคนิิคการสอนที่่�ดีี การนำำ�เข้้า
สู่่�บ ทเรีี ย นที่่� ส นุุ ก สนาน และตั้้� ง คำำ� ถามเพื่่� อ เข้้ า สู่่�บ ทเรีี ย น
มีีการสอนที่่�สนุุก นัักเรีียนสนใจ มีีการสรุุปความรู้้� นัักเรีียน
ตอบคำำ�ถามในใบงานได้้ถููกต้้อง
o อบรมเชิิ ง ปฏิิ บัั ติิ ก ารส่่ ง เสริิ ม การจัั ด การเรีี ย น
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IPST GO DIGITAL สู่ การเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้วิถีใหม่

การสอนคณิิตศาสตร์์ วิิทยาศาสตร์์ และวิิทยาการคำำ�นวณ
ระดัับประถมศึึกษา สำำ�หรัับครููโรงเรีียนวัังไกลกัังวล เพื่่�อให้้
ความรู้้�และสร้้างความมั่่�นใจให้้กัับครููผู้้�สอนวิิทยาศาสตร์์
คณิิตศาสตร์์ และวิิทยาการคำำ�นวณของโรงเรีียนวัังไกลกัังวล
ให้้สามารถจััดการเรีียนการสอนได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและ
สอดคล้้องกัับแนวทางการจััดการเรีียนรู้้�ของชุุดการจััดกิิจกรรม
การเรีียนรู้้�คณิิตศาสตร์์ วิิทยาศาสตร์์ และวิิทยาการคำำ�นวณ
ระดัับประถมศึึกษา (สื่่อ� 60 พรรษา ฉบัับปรัับปรุุง) มีีครููเข้้ารัับ
การอบรม 24 คน
• การพััฒนาครููแกนนำำ�และบุุคลากรทางการศึึกษาปฐมวััย
เพื่่� อ การจัั ด การเรีี ย นรู้้� ต ามแนวโครงการพระราชดำำ�ริิ
บ้้านนัักวิิทยาศาสตร์์น้้อยและแนวทางสะเต็็มศึึกษา
โครงการบ้้ า นนัั ก วิิ ท ยาศาสตร์์ น้้ อ ย ประเทศไทย
ได้้จััดตั้้�งขึ้้�นในปีี พ.ศ. 2553 ตามพระราชดำำ�ริิของสมเด็็จ
พระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ
สยามบรมราชกุุมารีี เพื่่�อปลููกฝัังนิิสััยรัักวิิทยาศาสตร์์และ
ทัั ก ษะทางวิิ ท ยาศาสตร์์ ใ ห้้ กัั บ เด็็ ก ปฐมวัั ย โดยเริ่่� ม ต้้ น
มีีโรงเรีียนเข้้าร่่วมเพีียง 221 โรงเรีียน ปััจจุุบัันขยายผล
สู่่� 29,129 โรงเรีียน ใน 238 ผู้้�นำำ�เครืือข่่ายท้้องถิ่่�นทั่่�วประเทศ
ทั้้�งนี้้� สสวท. เป็็นส่่วนหนึ่่�งที่่�ร่ว่ มดำำ�เนิินโครงการและรัับผิดิ ชอบ
ดููแลโรงเรีียนในเครืือข่่าย 5 จัังหวััดภาคใต้้ (นราธิิวาส ปััตตานีี
ยะลา สงขลา และสตููล) โดยมุ่่�งเน้้นการพััฒนาผู้้�นำำ�เครืือข่่าย
ท้้องถิ่่น� และครููปฐมวััยให้้มีคี วามเข้้มแข็็งในการจััดประสบการณ์์
เรีี ย นรู้้�วิิ ท ยาศาสตร์์ คณิิ ต ศาสตร์์ และเทคโนโลยีี ต าม

แนวทางโครงการบ้้านนัักวิิทยาศาสตร์์น้อ้ ยให้้กับั เด็็กปฐมวััย
ของตนเอง รวมถึึงส่่งเสริิมและเปิิดโอกาสให้้มีกี ารแลกเปลี่่�ยน
เรีียนรู้้�ผลงานวิิชาการ โดยปีี 2564 ได้้จัดั กิิจกรรมต่่าง ๆ ดัังนี้้�
o	สัั มม น า วิิ ช า ก า ร ค ร บ ร อ บ 1 0 ปีี “ บ้้ า น
นัั ก วิิ ท ยาศาสตร์์ น้้ อยกัั บ การศึึ ก ษาเพื่่� อ ความยั่่� ง ยืืน”
ทางออนไลน์์ ร่่ ว มกัั บ หน่่ ว ยงานหลัั ก ในโครงการบ้้ า น
นัักวิิทยาศาสตร์์น้้อยประเทศไทย ที่่�จััดขึ้้�นเพื่่�อเฉลิิมฉลอง
ความสำำ�เร็็จของโครงการ ภายในงานประกอบด้้วย กิิจกรรม
การลงนามบัันทึึกข้้อตกลง การปาฐกถาพิิเศษ โดยสมเด็็จ
พระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ
สยามบรมราชกุุมารีี การนำำ�เสนอวีีดิิทััศน์์ครบรอบ 10 ปีี
ของโครงการ การเสวนาวิิ ช าการโดยตัั ว แทนจากบ้้ า น
นัั ก วิิ ท ยาศาสตร์์ น้้ อ ย สหพัั น ธ์์ ส าธารณรัั ฐ เยอรมนีี แ ละ
เครืื อ รัั ฐ ออสเตรเลีี ย การนำำ� เสนอผลงานของครููปฐมวัั ย
ที่่� ผ่่ า นการคัั ด เลืื อ ก 13 ผลงาน การนำำ� เสนอกิิ จ กรรม
บ้้านนัักวิิทยาศาสตร์์น้้อยเพื่่�อการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน 9 หััวข้้อ
การนำำ�เสนอผลงานโครงงานของนัักเรีียนระดัับประถมศึึกษา
ที่่�มีคี วามโดดเด่่น 6 ผลงาน โดย สสวท. เป็็นผู้้�ดำำ�เนิินงานหลััก
ในการคััดเลืือกผลงาน การจััดทำำ�วีดิี ทัิ ศั น์์ผลงานครููระดัับปฐมวััย
และให้้วิิทยากรเครืือข่่ายท้้องถิ่่�นและครููปฐมวััยมานำำ�เสนอ
ผลงานการจัั ด ประสบการณ์์ ก ารเรีี ย นรู้้�ในระดัั บ ปฐมวัั ย
13 ผลงาน 26 คน และทดลองใช้้กิิจกรรมจอมพลัังงาน
แม่่ เ หล็็ ก ที่่� ใ ช้้ นำำ� เสนอในส่่ ว นนิิ ท รรศการกิิ จ กรรมบ้้ า น
นัักวิิทยาศาสตร์์น้้อยเพื่่�อการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน

o อบรมเชิิ ง ปฏิิ บัั ติิ ก ารโครงงานและกิิ จ กรรม
เฉพาะทางโครงการบ้้านนัักวิิทยาศาสตร์์น้้อย ประเทศไทย
สำำ�หรัับวิิทยากรเครืือข่่ายท้้องถิ่่�นและครููผู้้�สอนระดัับปฐมวััย
ด้้วยรููปแบบออนไลน์์ มีีผู้้�สนใจเข้้าร่่วมอบรมและชมไลฟ์์สด
กว่่า 1,200 คน มีีวิทิ ยากรเครืือข่่ายท้้องถิ่่น� และครููผู้้�สอนระดัับ
ปฐมวััยที่่�มีคุี ณ
ุ ภาพผ่่านเกณฑ์์การอบรม 1,187 คน นอกจากนั้้�น
ยัังได้้มีกี ารเผยแพร่่วีดิี ทัิ ศั น์์การอบรมและมีีผู้้�เข้้าชมการอบรม
ย้้อนหลัังกว่่า 5,300 คน
o	คัั ด เลืือกโครงงานบ้้านนัั ก วิิ ท ยาศาสตร์์ น้้ อย
ร่่วมกัับวิิทยากรเครืือข่่ายท้้องถิ่่�นใน 13 เขตพื้้�นที่่�ภาคใต้้
(นราธิิวาส ปััตตานีี ยะลา สงขลา และสตููล) ที่่�ร่่วมเป็็น
คณะกรรมการเขตพื้้�นที่่�ละ 4 คน จำำ�นวน 52 คน และทีีม
นัักวิิชาการจาก สสวท. 7 คน เป็็นผู้้�ตรวจคััดเลืือกโครงงาน
บ้้านนัักวิิทยาศาสตร์์น้อ้ ย โดยในปีีการศึึกษา 2563 มีีโรงเรีียน
ส่่ ง โครงงานเข้้ า ร่่ ว มโครงการ 279 โครงงาน และผ่่ า น
การคััดเลืือก 247 โรงเรีียน
สถาบันส่ งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
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o เตรีี ย มการจัั ด พิิ ธีี รัั บ ตราพระราชทานบ้้าน
นัั ก วิิ ท ยาศาสตร์์ น้้ อย ประจำ��ปีี ก ารศึึ ก ษา 2563 ซึ่่� ง
คณะกรรมการจัั ด งานมีี ม ติิ ใ ห้้ เ ลื่่� อ นไปจัั ด ในปีี 2565
โดย สสวท. ได้้คััดเลืือกโครงงานและจััดทำำ�ข้้อมููลรายชื่่�อ
โรงเรีี ย นส่่ ง ไปยัั ง ส่่ ว นกลางเรีี ย บร้้ อ ยแล้้ ว ได้้ ผ ลงานที่่� มีี
คุุณภาพผ่่านเกณฑ์์การประเมิินได้้เข้้ารัับตราพระราชทาน
480 โรงเรีียน ประกอบด้้วย โครงงานจากปีีการศึึกษา 2562
จำ��นวน 233 โรงเรีียน และปีีการศึึกษา 2563 จำำ�นวน 247
โรงเรีียน
o อบรมครููปฐมวััยจากโรงเรีียน ตชด. ด้้วยระบบ
ออนไลน์์ โดยใช้้หลัักสููตรการจััดประสบการณ์์การเรีียนรู้้�
บููรณาการสะเต็็ ม ศึึ ก ษาในระดัั บ ปฐมวัั ย (หนููหนููเรีี ย นรู้้�
สะเต็็มศึึกษา) ให้้ครููเข้้าไปชมวีีดิทัิ ศั น์์กิจิ กรรมที่่�เผยแพร่่ออนไลน์์
แล้้วร่ว่ มตอบคำำ�ถามและทำำ�กิจิ กรรมโดยส่่งคำำ�ตอบยััง สสวท.
ซึ่่�งมีีผู้้�สนใจเข้้าร่่วมอบรม 251 คน และผ่่านการอบรม 171 คน
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IPST GO DIGITAL สู่ การเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้วิถีใหม่

การส่่งเสริิมการเรีียนภาษาคอมพิิ วเตอร์์
(Coding)

• การส่่งเสริิมการเรีียนภาษาคอมพิิวเตอร์์ (Coding)
แต่่เดิิมวิิชาคอมพิิวเตอร์์หรืือเทคโนโลยีีสารสนเทศ
อยู่่� ใ นกลุ่่�มสาระการเรีี ย นรู้้� ก ารงานอาชีี พ และเทคโนโลยีี
แต่่ด้้วยกระแสดิิจิิทััลของโลกที่่�เปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็ว
ศาสตร์์ทางด้้านคอมพิิวเตอร์์ (Computer Science) กลายเป็็น
ความรู้้�พื้้น� ฐานที่่�จำำ�เป็็นต่่อการประกอบอาชีีพ การดำำ�เนิินชีีวิติ
และการเป็็นส่่วนหนึ่่�งของสัังคมอย่่างมีีส่่วนร่่วม กระทรวง
ศึึกษาธิิการจึึงปรัับเปลี่่�ยนการเรีียนการสอนคอมพิิวเตอร์์
ให้้เป็็นวิิชาวิิทยาการคำำ�นวณ และย้้ายมาเป็็นวิิชาในกลุ่่�มสาระ
การเรีียนรู้้�วิทิ ยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี ตามหลัักสููตรแกนกลาง
การศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน พ.ศ. 2551 ตั้้�งแต่่ชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 1
จนถึึงมััธยมศึึกษาปีีที่่� 6 เนื้้�อหาวิิชาคอมพิิวเตอร์์จากเดิิมนั้้�น
เน้้นให้้ผู้้�เรีียนมีีความรู้้�ในฐานะผู้้�ใช้้รู้้�จักั การใช้้งานซอฟต์์แวร์์ต่า่ ง ๆ
ซึ่่�งมีีความเสี่่�ยงต่่อความล้้าสมััย แต่่วิิชาวิิทยาการคำำ�นวณ
ซึ่่� ง เน้้ น การคิิ ด วิิ เ คราะห์์ แก้้ ปัั ญ หาและการใช้้ ต รรกะ
มีีทััก ษะการคิิดเชิิงคำำ�นวณ ซึ่่�งเป็็นทััก ษะที่่�เกิิดขึ้้�นในการ
แก้้ปััญหาโดยการเขีียนโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์ และสามารถ
นำำ�ทักั ษะนี้้�ไปประยุุกต์์ใช้้เพื่่�อแก้้ปัญ
ั หาในชีีวิติ จริิง สร้้างทัักษะ
ในการรวบรวม ประมวลผล และนำำ� เสนอสารสนเทศ
ใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศในการทำำ�งานให้้สามารถออกแบบ
วิิ ธีี ก ารที่่� เ หมาะสมและสร้้ า งสารสนเทศที่่� เ ป็็ น ประโยชน์์
หรืือเกิิดมููลค่่าได้้ รวมถึึงให้้ความรู้้�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับ
การปกป้้องข้้อมููลส่่วนตััว และรู้้�เท่่าทัันต่่อการใช้้เทคโนโลยีี
สารสนเทศและการสื่่�อสาร ซึ่่�งความรู้้�และทัักษะดัังกล่่าวนี้้�มีี
ความสำำ�คััญต่่อการดำำ�เนิินชีีวิิตในศตวรรษที่่� 21 และเป็็นการ
เตรีียมให้้พลเมืืองมีีความพร้้อมในยุุคเศรษฐกิิจดิิจิิทััล

การส่่งเสริิมการเรีียนภาษาคอมพิิวเตอร์์ (Coding) ของ
สสวท. ได้้ดำำ�เนิินงานตามนโยบายของกระทรวงศึึกษาธิิการ
เพื่่�อมุ่่�งขัับเคลื่่�อนการจััดการเรีียนรู้้�โค้้ดดิ้้�งในโรงเรีียน และ
ต่่อยอดการจััดการเรีียนรู้้�วิิชาวิิทยาการคำำ�นวณในเชิิงรุุก
มากขึ้้น� มาตั้้�งแต่่ปีี 2563 โดยปีีแรกได้้สร้้างความรู้้�ความเข้้าใจ
เกี่่ย� วกัับโค้้ดดิ้้�งสู่่ส� ถานศึึกษา ต่่อมาเน้้นการพััฒนาหลัักสููตร
และสื่่อ� อบรมครูู จากนั้้�นในปีี 2564 สสวท. ได้้วิจัิ ยั และส่่งเสริิม
การใช้้หลัักสููตร สื่่�อ และกระบวนการเรีียนรู้้�ด้้านโค้้ดดิ้้�ง และ
การจััดการเรีียนรู้้�วิชิ าวิิทยาการคำำ�นวณ กลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�
วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี โดยพััฒนาหลัักสููตร สื่่�อ และ
กระบวนการจััดการเรีียนรู้้�วิทิ ยาการคำำ�นวณ ระดัับประถมศึึกษา
ถึึงมััธยมศึึกษา 87 รายการ พััฒนาครููและบุุคลากรทางการศึึกษา
ผ่่านระบบประชุุมทางไกลและผ่่านระบบอบรมครููของ สสวท.
(Teacher Professional Development System) 346,793 คน
รายละเอีียดดัังนี้้�
o	วิิจัยั และพััฒนาหลัักสููตร สื่่อ� และกระบวนการเรีียนรู้้�
สาระเทคโนโลยีี (วิิทยาการคำำ�นวณ) ได้้ต้้นฉบัับหลัักสููตร
และสื่่�อการเรีียนรู้้� 8 หลัักสููตร ได้้แก่่ (1) หลัักสููตรอบรม
การให้้คำำ�ปรึึกษาและการจััดการเรีียนรู้้�วิิทยาการคำำ�นวณ
สำำ� ห รัั บศึึ ก ษ า นิิ เ ท ศ ก์์ ( C o d i n g M e n t o r : C M )
(2) หลัักสููตรการจััดการเรีียนรู้้�วิิทยาการคำำ�นวณสำำ�หรัับ
วิิทยากรแกนนำำ� (Coding Core Trainer: CCT) ระดัับ
ประถมศึึกษา (3) หลัักสููตรการจััดการเรีียนรู้้�วิทิ ยาการคำำ�นวณ
สำำ�หรัับวิิทยากรแกนนำำ� (Coding Core Trainer: CCT) ระดัับ
มััธยมศึึกษา (4) หลัักสููตร Scratch ขั้้น� พื้้�นฐานสำำ�หรัับการจััด
การเรีียนรู้้�วิทิ ยาการคำำ�นวณระดัับประถมศึึกษา (5) หลัักสููตร
Scratch ขั้้�นพื้้�นฐานสำำ�หรัับการจััดการเรีียนรู้้�วิิทยาการ
คำำ�นวณระดัับมััธยมศึึกษา (6) หลัักสููตร Python ขั้้�นพื้้�นฐาน
สำำ�หรัับการจััดการเรีียนรู้้�วิทิ ยาการคำำ�นวณระดัับมัธั ยมศึึกษา

(7) หลัักสููตร Coding for All (8) หลัักสููตร Coding for Farm
o จััดทำำ�สื่่อ� การสอน สื่่อ� อบรมครูู และแผนจััดการเรีียนรู้้�
วิิทยาการคำำ�นวณในรููปแบบออนไลน์์ ได้้สื่่อ� 87 รายการ ได้้แก่่
(1) สื่่�อการสอนออนไลน์์วิิชาเทคโนโลยีี (วิิทยาการคำำ�นวณ)
48 รายการ แบ่่งเป็็น ระดัับประถมศึึกษา 18 รายการ ระดัับ
มััธยมศึึกษาตอนต้้น 18 รายการ และระดัับมััธยมศึึกษา
ตอนปลาย 12 รายการ ซึ่่ง� เป็็นคลิิปประกอบการเรีียนรู้้�สำำ�หรัับ
เผยแพร่่บนเว็็บไซต์์ https://proj14.ipst.ac.th เพื่่�อให้้นักั เรีียน
เข้้าไปศึึกษาเนื้้�อหาได้้ด้ว้ ยตนเองตลอดเวลา หรืือครููผู้้�สอนไปใช้้
ประกอบการจััดการเรีียนรู้้�ได้้ (2) สื่่อ� อบรมครููระดัับมัธั ยมศึึกษา
แบบออนไลน์์ 31 รายการ และ (3) แผนจัั ด การเรีี ย นรู้้�
วิิทยาการคำำ�นวณชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 3 ประถมศึึกษาปีีที่่� 6
มััธยมศึึกษาปีีที่่� 3 และมััธยมศึึกษาปีีที่่� 6 จำำ�นวน 8 รายการ
ที่่�ผ่า่ นการตรวจสอบจากผู้้�เชี่่ย� วชาญแล้้ว และจััดอบรมส่่งเสริิม
การเรีียนรู้้�วิิทยาการคำำ�นวณในรููปแบบออนไลน์์ให้้กัับครูู
288,716 คน
o พััฒนาต้้นฉบัับหลัักสููตรการรู้้�ดิิจิิทััล 1 หลัักสููตร
ประกอบด้้วยกิิจกรรมการเรีียนรู้้� 20 กิิจกรรม กิิจกรรมละ
1 ชั่่�วโมง
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o พััฒนาครููด้้านการเรีียนรู้้�ปััญญาประดิิษฐ์์ ได้้ แ ก่่
หลัักสููตร AI for Schools (AI Level 1-4 รุ่่�น 2) มีีผู้้�เข้้ารัับการอบรม
43,357 คน ผ่่านการอบรม 17,994 คน และหลัักสููตรการพััฒนา
ครููด้้านการเรีียนรู้้�ปััญญาประดิิษฐ์์ด้้วย IPST-AI แบบทางไกล
มีีผู้้�เข้้ารัับการอบรม 45 คน ผ่่านการอบรม 45 คน

o พััฒนาครููวิิทยาการคำำ�นวณระดัับประถมศึึกษา
ตามภููมิิภาค 9,551 คน ตามหลัักสููตรอบรมดัังนี้้� (1) หลัักสููตร
การให้้คำำ�ปรึึกษาและการจััดการเรีียนรู้้�วิิทยาการคำำ�นวณ
สำำ�หรัับศึกึ ษานิิเทศก์์ Coding Mentor (CM) รุ่่�นที่่� 2 ในรููปแบบ
ออนไลน์์ (2) หลัักสููตรการจััดการเรีียนรู้้�วิิทยาการคำำ�นวณ
สำำ�หรัับวิิทยากรแกนนำำ� Coding Core Trainer (CCT) ในรููปแบบ
ออนไลน์์ รุ่่�นที่่� 1 (3) หลัักสููตรการจััดการเรีียนรู้้�วิทิ ยาการคำำ�นวณ
สำำ�หรัับวิิทยากรแกนนำำ� Coding Core Trainer (CCT) ในรููปแบบ
ออนไลน์์ รุ่่�นที่่� 2 (4) หลัักสููตร Scratch ขั้้�นพื้้�นฐานสำำ�หรัับ
การจััดการเรีียนรู้้�วิิทยาการคำำ�นวณ รุ่่�นที่่� 1 (5) หลัักสููตร
Scratch ขั้้น� พื้้�นฐาน สำำ�หรัับการจััดการเรีียนรู้้�วิทิ ยาการคำำ�นวณ
รุ่่�นที่่� 2 (6) หลัักสููตร Scratch ขั้้น� พื้้�นฐานสำำ�หรัับการจััดการเรีียนรู้้�
วิิทยาการคำำ�นวณ รุ่่�นที่่� 3 และ (7) หลัักสููตร Scratch ขั้้น� พื้้�นฐาน
สำำ�หรัับการจััดการเรีียนรู้้�วิิทยาการคำำ�นวณ รุ่่�นที่่� 4
o พัั ฒ นาครููวิิท ยาการคำำ�นวณระดัับมััธยมศึึก ษา
ตามภููมิิภาค 5,124 คน ตามหลัักสููตรอบรม ดัังนี้้� (1) หลัักสููตร
การจััดการเรีียนรู้้�วิิทยาการคำำ�นวณสำำ�หรัับวิิทยากรแกนนำำ�
Coding Core Trainer (CCT) (2) หลัักสููตร Scratch ขั้้น� พื้้�นฐาน
สำำ�หรัับการจััดการเรีียนรู้้�วิทิ ยาการคำำ�นวณ รุ่่�นที่่� 1 (3) หลัักสููตร
Scratch ขั้้น� พื้้�นฐานสำำ�หรัับการจััดการเรีียนรู้้�วิทิ ยาการคำำ�นวณ
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ระดัับมััธยมศึึกษา รุ่่�นที่่� 2 (4) หลัักสููตร Scratch ขั้้�นพื้้�นฐาน
สำำ�หรัับการจััดการเรีียนรู้้�วิทิ ยาการคำำ�นวณระดัับมัธั ยมศึึกษา
รุ่่�นที่่� 3 (5) หลัักสููตร Python ขั้้�นพื้้�นฐานสำำ�หรัับการจััด
การเรีียนรู้้�วิิทยาการคำำ�นวณ (6) หลัักสููตรการจััดการเรีียนรู้้�
วิิทยาการคำำ�นวณสำำ�หรัับครูู Coding for Teacher (C4T)
ระดัับมััธยมศึึกษา และ (7) หลัักสููตรการจััดการเรีียนรู้้�
วิิทยาการคำำ�นวณสำำ�หรัับครูู Coding for Teacher Plus
(C4T+)
o ติิดตามผลการพััฒนาผููบริิหารสถานศึึกษาเพื่่�อ
เปนผููนํําดานการขัับเคลื่่�อนวิิทยาการคํํานวณ โดยรวมกัับ
อาจารยมหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ติิดตามผลการพััฒนา
ผููบริิ ห ารสถานศึึ ก ษาเพื่่� อ เป  น ผููนํําด  า นการขัั บ เคลื่่� อ น
วิิทยาการคํํานวณ ทางออนไลน แบงการดํําเนิินงานเปน 2 ระยะ
ไดแ ก ระยะที่่� 1 การประเมิินผลการอบรมหลัักสููตรการพััฒนา
ผููบริิหารสถานศึึกษาเพื่่�อการเปนผููนํําดานการขัับเคลื่่�อน
วิิทยาการคํํานวณระบบออนไลน ระยะนี้้เ� ปน การเก็็บรวบรวม
ขอมููลจากผููเขารัั บ การอบรมทัั น ทีี ห ลัั ง สิ้้� น สุุ ด การอบรม
โดยมีีผููใหขอมููล 1,207 คน และระยะที่่� 2 การติิดตามผลการอบรม
หลัักสููตรการพััฒนาผููบริิหารสถานศึึกษาเพื่่�อการเปนผููนํํา
ดานการขัับเคลื่่�อนวิิทยาการคํํานวณระบบออนไลน ระยะนี้้�

เปนการเก็็บรวบรวมขอมููลจากผููเขารัับการอบรมหลัังอบรม
เสร็็จสิ้้น� ไปแลว 5 เดืือน จากการประเมิินและติิดตามผล พบว่่า
หลัั ก สููตรการพัั ฒ นาผููบริิ ห ารสถานศึึ ก ษาเพื่่� อ การเป  น
ผููนํําดานการขัับเคลื่่�อนวิิทยาการคํํานวณระบบออนไลน
ผา นเกณฑในทุุกดาน ทั้้�งดานความพึึงพอใจที่่�มีตี อ การอบรม
ความรููที่่� ไ ดรัั บจ ากการอบรม การดํําเนิิ น งานขัั บ เคลื่่� อ น
ของโรงเรีียนเกี่่�ยวกัับวิิชาวิิทยาการคํํานวณ และผลที่่�เกิิดขึ้้�น
กัับสถานศึึกษา
• การพัั ฒ นาชุุ ด การเรีี ย นรู้้� หุ่่� นยนต์์ แ ละระบบอัั ต โนมัั ติิ
(Robotics and Automation) เพื่่� อ พัั ฒ นาการเรีี ย นรู้้�
วิิทยาการคำำ�นวณ
o จััดทำำ�ต้้นร่่างหลัักสููตรหุ่่�นยนต์์ระดัับมััธยมศึึกษา
ตอนปลาย 1 หลัักสููตร
o พัั ฒ นาหลัั ก สููตรหุุ  น ยนต  แ ละระบบอัั ต โนมัั ติิ
2 หลัั ก สููตร และพัั ฒ นาครููดวยหลัั ก สููตรหุุ  น ยนต  แ ละ
ระบบอััตโนมััติใิ ห้้สามารถนํําไปจััดกิิจกรรมการเรีียนรููไดอ ยา ง
มีีประสิิทธิิภาพ โดยจััดประชุุมพิิจารณารางและชี้้แ� จงแนวทาง
การใชกิิ จ กรรมหลัั ก สููตรหุุ  น ยนต แ ละระบบอัั ต โนมัั ติิ
ระดัั บ ประถมศึึ ก ษาตอนปลายและมัั ธ ยมศึึ ก ษาตอนต  น
ให้้แก่่ครููระดัับประถมศึึกษา 10 คน จาก 10 โรงเรีียน แล้้วนำำ�ไป
ทดลองใช้้ในภาคเรีียนที่่� 2 ปการศึึกษา 2563 จากนั้้�นติิดตาม
การทดลองใชหลัักสููตร จััดประชุุมนํําเสนอผลการทดลอง
ใชหลัักสููตรหุุนยนตแ ละระบบอััตโนมััติิ เพื่่�อใหค รููผููทดลองใช
จาก 10 โรงเรีียนนํําเสนอผลหลัังการทดลองใช ใหขอเสนอแนะ
ในการปรัับปรุุงหลัักสููตร ซึ่่ง� ในภาพรวม พบวา ครููมีีความพึึงพอใจ
ในดานตาง ๆ ได้้แก่่ ความสอดคลองกัับจุดุ ประสงค ความนาสนใจ
ลํําดัั บขั้้� น ตอนของกิิ จ กรรม สื่่� อ ที่่� ใ ช ส อดคล  อ งกัั บ เนื้้� อ หา
และกิิจกรรมการเรีียนรููนัักเรีียนมีีสวนรวมในการจััดกิิจกรรม
เนื้้�อหาสอดคลองตามตััวชี้้�วััด เนื้้�อหามีีความเหมาะสมกัับ
ชวงชั้้น� ของนัักเรีียน การวััดและประเมิินผลตรงตามจุุดประสงค
เครื่่�องมืือที่่�ใชในการวััดมีีความเหมาะสม วิิธีีการประเมิินผล
ตามสภาพจริิง และนัักเรีียนมีีสวนรวมในการประเมิินผล
อยููในระดัับมากถึึงมากที่่�สุดุ จากนั้้น� สสวท. ไดนํําขอเสนอแนะ
มาปรัั บ ปรุุ ง เอกสารกิิ จ กรรรมสํําหรัั บนัั ก เรีี ย น และคููมืื อ
กิิ จ กรรมสํําหรัั บ ครูู ใหมีี ค วามสมบููรณและเหมาะสม
กัับการนํําไปใชมากขึ้้�น ได้้แก่่ หลัักสููตรหุุนยนตและระบบ
อััตโนมััติิ (Robotics and Automation) ระดัับประถมศึึกษา

และหลัักสููตรหุุนยนตและระบบอััตโนมััติิ (Robotics and
Automation) ระดัับมััธยมศึึกษา และไดเผยแพรเอกสาร
ฉบัับดิจิิ ทัิ ลั ที่่�เว็็บไซต์์ www.scimath.org เพื่่�อใหครููดาวนโหลด
ไปใชงานใหเหมาะสมกัับบริิบทของโรงเรีียน

สถาบันส่ งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
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การยกระดัับคุุณภาพโรงเรีียนระดัับอำำ�เภอด้้านวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี
(โรงเรีียนคุุณภาพ SMT ตามมาตรฐาน สสวท.)

• การยกระดัับคุุณภาพโรงเรีียนระดัับอำำ�เภอด้้านวิิทยาศาสตร์์
คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี ในจัังหวััดหนองคาย
พััฒนาครููและบุุคลากรทางการศึึกษาจากโรงเรีียน
มััธยมศึึกษาและโรงเรีียนประถมศึึกษา ในจัังหวััดหนองคาย
แบบออนไลน์์ 361 คน ตามหลัักสููตร ดัังนี้้� (1) การสอน
วิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี (SMT) ด้้วยการ
บููรณาการเทคโนโลยีีแบบ Active Learning PLC และการวััด
ประเมิิ น ผลในศตวรรษที่่� 21 (2) การคิิ ด วิิ เ คราะห์์ แ ละ
การใช้้ คำำ� ถามสำำ� หรัั บ ครููผู้้�สอนคณิิ ต ศาสตร์์ จ ากโรงเรีี ย น
คุุณภาพจัังหวััดหนองคาย (3) การคิิดวิิเคราะห์์และการใช้้
โครงการ
ยกระดัับคุุณภาพ
โรงเรีียนระดัับอำำ�เภอ
ด้้านวิิทยาศาสตร์์
คณิิตศาสตร์์
และเทคโนโลยีี
ในจัังหวััดหนองคาย
ปีีงบประมาณ 2564

รายงาน
ผู้้�ว่่าราชการ
จัังหวััดหนองคาย

สำำ�นัักงาน
ศึึกษาธิิการจัังหวััด

แจ้้งผล

คณะกรรมการขัับเคลื่่�อนโรงเรีียน
คุุณภาพ วิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์
และเทคโนโลยีี ตามมาตรฐาน สสวท.
จัังหวััดหนองคาย

ผ่่าน
คััดเลืือก	รุ่่�นที่่� 1 14 โรงเรีียน
รุ่่�นที่่� 2 16 โรงเรีียน
รวม 30 โรงเรีียน

สมััครเข้้า
โครงการ
SMT

โรงเรีียน

โรงเรีียนในจัังหวััดหนองคาย
เป้้าประสงค์์: โรงเรีียน ครูู นัักเรีียน ได้้รัับการพัั ฒนาด้้าน SMT
สอนนัักเรีียน
นัักเรีียน

• การยกระดัับคุุณภาพโรงเรีียนระดัับอำำ�เภอด้้านวิิทยาศาสตร์์
คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี ในจัังหวััดประจวบคีีรีีขัันธ์์
o พััฒนาครููและบุุคลากรทางการศึึกษาจากโรงเรีียน
มััธยมศึึกษาและโรงเรีียนประถมศึึกษา ในจัังหวััดประจวบคีีรีขัี นั ธ์์
รวม 270 คนจาก 23 โรงเรีี ย น ตามหลัั ก สููตร ดัั ง นี้้�
(1) การอบรมเชิิงปฏิิบััติิการเพิ่่�มศัักยภาพครููให้้มีีสมรรถนะ
ของครููยุุคใหม่่สำำ�หรัับการเรีียนรู้้�ในศตวรรษที่่� 21 หลัักสููตร
“การจััดการเรีียนการสอนฐานสมรรถนะ” จััดโดยมหาวิิทยาลััย
ราชภััฏเพชรบุุรีี (2) การวััดผลประเมิินผลวิิชาคณิิตศาสตร์์
ระดัับมััธยมศึึกษาตอนต้้นแบบออนไลน์์ (3) การจััดการเรีียน
รู้้�คณิิตศาสตร์์ระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลายที่่�ส่่งเสริิมทัักษะ
การคิิดและแก้้ปัญ
ั หาแบบออนไลน์์ (4) การจััดการเรีียนรู้้�รายวิิชา
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สสวท. ลงพื้้� นที่�สำ
่ ำ�รวจโรงเรีียน
และความต้้องการของ โรงเรีียน

วิิทยาศาสตร์์
คณิิตศาสตร์์

แต่่งตั้้�ง

การดำำ�เนิินงานของโครงการ
•	ความร่่วมมืือจากทุุกภาคส่่วน
•	สำำ�รวจความต้้องการของโรงเรีียน
• หลัักสููตรเสริิมสมรรถนะ
• การสนัับสนุุนของผู้้�บริิหารโรงเรีียน
•	ความตั้้�งใจของครูู
•	คำำ�แนะนำำ�ของผู้้�เชี่่�ยวชาญจัังหวััด

คำำ�ถามสำำ�หรัับครููผู้้�สอนวิิทยาศาสตร์์จากโรงเรีียนคุุณภาพ
จัังหวััดหนองคาย (4) การคิิดวิิเคราะห์์และการใช้้คำำ�ถาม
สำำ� หรัั บ ครููผู้้�สอนเทคโนโลยีี จ ากโรงเรีี ย นคุุ ณ ภาพ
จัั ง หวัั ด หนองคาย และครููได้้ รัั บ การติิ ด ตามหนุุ น เสริิ ม
แบบออนไลน์์ 94 คน ทั้้�งนี้้� โรงเรีียนในจัังหวััดหนองคาย
ที่่� เ ป็็ น เครืื อ ข่่ า ยโรงเรีี ย นคุุ ณ ภาพ SMT ตามมาตรฐาน
สสวท. มีี ก ารจัั ด การเรีี ย นรู้้� ป ฏิิ บัั ติิ ก ารวิิ ท ยาศาสตร์์ แ ละ
วิิ ท ยาการคำำ� นวณ มีี สื่่� อ การเรีี ย นรู้้�ที่่� จำำ� เป็็ น ในการจัั ด
การเรีียนการสอนวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี
30 โรงเรีียน

IPST GO DIGITAL สู่ การเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้วิถีใหม่

นำำ�ความรู้้�มา PLC
กัับเพื่่� อนครูู
ครููโรงเรีียน SMT

เทคโนโลยีี
สสวท. ออกแบบหลัักสููตร SMT
และความต้้องการของ โรงเรีียน
อบรมครูู

สสวท. แต่่งตั้้�งผู้้�เชี่่�ยวชาญ
ซึ่่�งปฏิิบััติิหน้้าที่�ใ่ ห้้คำำ�แนะนำำ�
และคำำ�ปรึึกษาแก่่ผู้้�บริิหาร
และครููในโครงการ

เพิ่่�มเติิม โลก ดาราศาสตร์์ และอวกาศ ระดัับมััธยมศึึกษา
ตอนปลาย
o ติิดตามผลการพััฒนาโรงเรีียนคุุณภาพ โดยนิิเทศ
ติิ ด ตามผลในโรงเรีี ย นทั้้� ง แบบออนไลน์์ แ ละแบบพบหน้้ า
(face to face) เพื่่�อติิดตาม รวบรวมข้้อมููลการบริิหารจััดการ
โรงเรีียนคุุณภาพจากผู้้�บริิหารสถานศึึกษา 23 แห่่ง ด้้วยการ
สัังเกต การสนทนากลุ่่�ม นิิเทศและติิดตามพััฒนาการจััด
การเรีียนรู้้�ในชั้้�นเรีียน โดยมีีผู้้�เชี่่�ยวชาญ 5 คนและนัักวิิชาการ
สสวท. เข้้าสัังเกตการสอนและให้้คำำ�แนะนำำ�เพื่่�อการพััฒนา
การจััดการเรีียนรู้้�แก่่ครููวิทิ ยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี
344 คน โดยในภาคเรีียนที่่� 2 ปีีการศึึกษา 2563 จััดประชุุม
เตรีี ย มการนิิ เ ทศติิ ด ตามผลในโรงเรีี ย นแบบพบหน้้ า

(face to face) ระหว่่างผู้้�เชี่่�ยวชาญและนัักวิิชาการ สสวท.
และสัังเกตในชั้้น� เรีียนจริิง แต่่ในภาคเรีียนที่่� 1 ปีีการศึึกษา 2564
ได้้ปรัับเปลี่่�ยนจากการสัังเกตในชั้้�นเรีียนจริิง เป็็นการสัังเกต
รวบรวมข้้ อ มููลด้้ ว ยระบบทางไกล ตามรููปแบบการจัั ด
การเรีียนการสอนของครููซึ่่ง� มีีความหลากหลาย ขึ้้น� กัับบริบิ ท
ของสถานศึึกษา เช่่น เรีียนผ่่านระบบโทรทััศน์์ (on-air) เรีียน
ผ่่านสื่่อ� อิิเล็็กทรอนิิกส์์ (on-demand) เรีียนแบบถ่่ายทอดสด
(online) เรีียนด้้วยการนำำ�ส่ง่ เอกสารที่่�บ้า้ น (on-hand) และ
จััดประชุุมร่่วมกัับผู้้�เชี่่�ยวชาญและศึึกษานิิเทศก์์เพื่่�อสรุุปผล
การดำำ� เนิิ น งานและสร้้ า งเครืื อ ข่่ า ยการพัั ฒ นาโรงเรีี ย น
คุุณภาพ SMT ประจวบคีีรีีขัันธ์์ หลัังจากเสร็็จสิ้้�นการนิิเทศ
ติิดตามผล
o วิิ จัั ย ประเมิิ น ผลการดำำ� เนิิ น งานของโรงเรีี ย น
คุุ ณ ภาพ โดยคณะผู้้�วิิ จัั ย จากศููนย์์ วิิ ท ยาศาสตรศึึ ก ษา
มหาวิิทยาลััยศรีีนคริินทรวิิโรฒ พบว่่า ครููได้้รัับการกระตุ้้�น
ให้้พััฒนาตนเองอย่่างต่่อเนื่่�อง มีีความกระตืือรืือร้้นมากขึ้้�น
และมีีที่่�ปรึึกษา เกิิดการปรัับเปลี่่�ยนและพััฒนากระบวนการ
จััดการเรีียนรู้้� ทำำ�ให้้นักั เรีียนมีีความสนใจอยากเรีียนรู้้�มากขึ้้น�
และได้้รับั การพััฒนาทัักษะกระบวนการ จึึงส่่งผลดีีต่อ่ โรงเรีียน
ทำำ� ให้้ ผู้้� ปกครองเกิิ ด ความมั่่� น ใจในการจัั ด การเรีี ย นรู้้�ของ
โรงเรีียนมากขึ้้น� ครููส่่วนใหญ่่มีกี ารพััฒนาความรู้้�ความเข้้าใจ
และสมรรถนะทั้้�งในด้้านความเข้้าใจหลัักสููตร การออกแบบ
การจััดการเรีียนรู้้� การวััดประเมิินผลการจััดการเรีียนรู้้� และ

หน่่วยงาน
ต้้นสัังกััด

- สนัับสนุุนนโยบาย
งบประมาณและบุุคลากร
- กำำ�กัับดููแล
- ติิดตามผลสำำ�เร็็จ

การใช้้หนัังสืือเรีียนและคู่่�มืือครูู สื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์ สื่่�อดิิจิิทััล และ
อุุปกรณ์์ของ สสวท. ในทางที่่�ดีีขึ้้�น ครููเกิิดการเปลี่่�ยนแปลง
ความรู้้�สึึกและความต้้องการพััฒนาตนเองไปในทางที่่�ดีีขึ้้�น
เกิิดทััก ษะความสามารถในการพััฒนาตนเอง มีี ทัั ศ นคติิ
ที่่� เ หมาะสมต่่ อ การจัั ด การเรีี ย นรู้้�ที่่� เ น้้ น ผู้้�เรีี ย นเป็็ น สำำ�คัั ญ
มีีความมั่่�นใจในการจััดการเรีียนรู้้�มากขึ้้�น ตลอดจนมีีการ
เปลี่่�ยนแปลงพฤติิกรรมการจััดการเรีียนรู้้�ไปในทางที่่�ดีีขึ้้�น
o สนัั บ สนุุ น ชุุ ด สื่่� อ อุุ ป กรณ์์ ใ ห้้แก่่ 23 โรงเรีี ย นที่่�
เข้้าร่่วมโครงการ ในทุุกช่่วงชั้้�น ช่่วงชั้้�นละ 1 ชุุด ให้้ครููนำำ�ไป
ปรัับใช้้ในชั้้�นเรีียนเพื่่�อสร้้างองค์์ความรู้้� และพัั ฒนาทัั กษะ
ปฏิิบััติิของนัักเรีียน

ศธภ.

- สนัับสนุุนนโยบายและงบประมาณ

ศธจ.

- บรรจุุโครงการในแผนพัั ฒนาจัังหวััด

สพป.

- กำำ�กัับดููแล

สพม.

- ติิดตามผลสำำ�เร็็จโครงการ

โครงการพัั ฒนาคุุณภาพ
วิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์
และเทคโนโลยีี ตามมาตรฐาน สสวท.

มหาวิิทยาลััย
ในพื้้� นที่�่

- พัั ฒนาศัักยภาพครูู

- สนัับสนุุนทางวิิชาการ

และบุุคลากรทาง

- ประเมิินและรัับรองคุุณภาพ

การศึึกษา

- ติิดตามและประเมิินประสิิทธิิภาพ

- สนัับสนุุนทางวิิชาการ
- ติิดตามการพัั ฒนา

ประสิิทธิิผลโครงการ
- เชิิดชููเกีียรติิ

สถาบันส่ งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
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• การยกระดัับคุุณภาพโรงเรีียนระดัับอำำ�เภอด้้านวิิทยาศาสตร์์
คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี ในจัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา
o ประชุุ มสร้้ างความร  ว มมืือระหว  า ง สสวท.
หนวยงานในจัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา และโรงเรีียน ได้้แก่่
มหาวิิทยาลััยราชภััฏพระนครศรีีอยุุธยา สํํานัักงานศึึกษาธิิการ
จัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา สํํานัักงานเขตพื้้�นที่่�การศึึกษา
ประถมศึึกษาพระนครศรีีอยุุธยา เขต 1 สํํานัักงานเขตพื้้�นที่่�
การศึึ ก ษาประถมศึึ ก ษาพระนครศรีี อ ยุุ ธ ยา เขต 2 และ
สํํานัักงานเขตพื้้�นที่่�การศึึกษามััธยมศึึกษาพระนครศรีีอยุุธยา
โรงเรีียนที่่�เขารวมโครงการ 25 โรงเรีียน รวมทั้้�งผููเชี่่�ยวชาญ
จัังหวััด โดยหารืือการดำำ�เนิินงานรวมกััน แลกเปลี่่�ยนขอมููล
เพื่่� อ การวางแผนการดํําเนิิ น งาน และปรัั บ ปรุุ ง ขั้้� น ตอน
การทํํางานใหสอดคลองกัับสถานการณของพื้้�นที่่�
o พััฒนาครููวิิทยาศาสตร คณิิตศาสตร และเทคโนโลยีี
ทุุกระดัับชั้้�น 103 คน โดยสํํารวจความตองการของครููและ
หารืื อ กัั บผูู เชี่่� ย วชาญในแต ล ะสาขาวิิ ช าเพื่่� อ จัั ด หลัั ก สููตร
พัั ฒ นาครููให ส อดคล อ งกัั บ ความต อ งการของผููสอนและ

สอดคลองกัับสถานการณการจััดการเรีียนการสอนของพื้้�นที่่�
โดยแตละหลัักสููตรจะมีีการลงมืือปฏิิบััติิระหวางการอบรม
วิิ ท ยากรใหขอเสนอแนะเพื่่� อ การปรัั บ ปรุุ ง เพื่่� อ นํําไปใช
ในการจัั ด การเรีี ย นการสอน ได้้ แ ก่่ (1) การประยุุ ก ต
ใช  โ ปรแกรมสํําเร็็ จรูู ปเพื่่� อ พัั ฒ นาสื่่� อ การเรีี ย นการสอน
วิิชาวิิทยาการคํํานวณ (2) การเขีียนแผนการจััดการเรีียนรูู
และการวััดและประเมิินผลการจััดการเรีียนรููวิชิ าคณิิตศาสตร
ระดัับประถมศึึกษา (3) การสรางสื่่�อการสอน “บอรดเกม
เพื่่�อการศึึกษาตามแนวคิิดเกมมิิฟเคชััน” (4) การเขีียนแผน
การจััดการเรีียนรููและการวััดและประเมิินผลการจััดการเรีียนรูู
วิิ ช าดาราศาสตร ร ะดัั บ ประถมศึึ ก ษาและมัั ธ ยมศึึ ก ษา
(5) โครงงานคณิิตศาสตร์์ (6) ออกแบบและผลิิตวิิดีโี อการสอน
อยางงายดวยแอปพลิิเคชััน และ (7) การจััดการเรีียนรูู
วิิทยาการคํํานวณ Computer Science Unplugged ระดัับ
ประถมศึึกษาและมััธยมศึึกษา กระบวนการพััฒนาครููมีีดัังนี้้�

•
•

•
•

ชิ้้น
� งาน/ผลงาน
ที่่�ครููทำำ�ระหว่่าง
การอบรม

•

ข้้อเสนอแนะ
เพื่่� อการปรัับปรุุง

อบรมครูู

• การพััฒนาต้้นแบบการจััดการเรีียนการสอนฐานสมรรถนะ
โรงเรีียนปทุุมคงคาโมเดล
	พัั ฒ นาหลัั ก สููตรสุุ ภ าพบุุ รุุ ษ ปทุุ ม คงคา ซึ่่� ง เป น
หลัักสููตรที่่�เริ่่�มใชในนัักเรีียนชั้้�นมััธยมศึึกษาปที่่� 1 และ 4
ประจำำ�ปก ารศึึกษา 2563 ใหกลายเปน “สุุภาพบุุรุษุ ปทุุมคงคา
ฐานสมรรถนะ” โดยนำำ�สมรรถนะสำำ�คัญ
ั ของผููเรีียนทั้้�ง 5 ดาน
ตามหลัั ก สููตรแกนกลางการศึึ ก ษาขั้้� น พื้้� น ฐาน ได้้ แ ก่่
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ปรัับปรุุง
ชิ้้�นงาน/ผลงาน

นำำ�ไปใช้้
ในการจััด
การเรีียน
การสอน

IPST GO DIGITAL สู่ การเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้วิถีใหม่

o จััดประชุุมวิชิ าการนํําเสนอผลงานของผููเขาอบรม
ทางออนไลน์์ รวมกัับมหาวิิทยาลััยราชภััฏพระนครศรีีอยุุธยา
และจัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา โดยเชิิญวิิทยากร ศึึกษานิิเทศก
และผููเชี่่�ยวชาญ ใหขอแนะนํําในการพััฒนาผลงานที่่�นํําเสนอ
ใหดีียิ่่�งขึ้้�นตอไป
ความสามารถในการจััดการตััวเอง ความสามารถในการสื่่�อสาร
ความสามารถในการรวมพลัังทำำ�งานเปนทีีม ความสามารถ
ในการคิิดขั้้น� สููง และความสามารถในการเปนพลเมืืองที่่�เขมแข็็ง
เขามาสอดแทรกในแตละสาระการเรีียนรูู ซึ่่ง� จััดประชุุมพััฒนา
และบรรณาธิิการกิิจหลัักสููตรรวมกัับคณะครููผููจััดการเรีียน
การสอนรายวิิชาสุุภาพบุุรุษุ ปทุุมคงคา 14 คน ในปการศึึกษา
2564 ได้้มุ่่�งเนนพััฒนาหลัักสููตรและจััดการเรีียนการสอน

ระดัั บชั้้� น มัั ธ ยมศึึ ก ษาตอนต  น เป  น หลัั ก และจะพัั ฒ นาต อ
ในระดัั บชั้้� น มัั ธ ยมศึึ ก ษาตอนปลายในป ก ารศึึ ก ษาถัั ด ไป
นอกจากนี้้�คณะครููทั้้�ง 14 คน จะทำำ�หนาที่่�เปนวิิทยากรแกนนำำ�
ในการขยายผลใหกัั บ ครููประจำ��การโรงเรีี ย นปทุุ ม คงคา
ทั้้� ง 8 กลุุ  ม สาระการเรีี ย นรููในการจัั ด การเรีี ย นการสอน
ฐานสมรรถนะในห อ งเรีี ย น จากนั้้� น ได้้ ส ร  า งแผนการจัั ด
การเรีียนการสอนฐานสมรรถนะสำำ�หรัับจััดทำำ�สื่่�อการเรีียนรู้้�
รายวิิชาวิิทยาศาสตรและคณิิตศาสตร โดยใชสมรรถนะ
ตามแนวทาง สสวท. รวมกัับครููอาสาสมััครโรงเรีียนปทุุมคงคา
ระดัั บมัั ธ ยมศึึ ก ษา และจัั ด ทำำ�วีี ดิิ ทัั ศ น์์ ตัั ว อย า งการจัั ด
การเรีียนการสอนฐานสมรรถนะในหองเรีียน 7 เรื่่�อง จากนั้้�น
ครููประจำำ�การโรงเรีียนปทุุมคงคานำำ�หลัักสููตรไปจััดการเรีียน
การสอนออนไลน์์วิิชา “สุุภาพบุุรุุษปทุุมคงคา” ในภาคเรีียน
ที่่� 1 ปการศึึกษา 2564 โดย สสวท. เขารวมสัังเกตการณ
ชั้้�นเรีียนนอกจากนี้้�ยัังมีีการสรางชุุมชนการเรีียนรู้้�เชิิงวิิชาชีีพ
รวมกัั บ คณะครููผููจัั ด การเรีี ย นการสอนวิิ ช าดัั ง กล  า ว
เพื่่�อใหครููเขาใจกระบวนการและเปาหมายการจััดการเรีียน
การสอนฐานสมรรถนะ รวมถึึงรัับฟงขอคิิดเห็็น นำำ�ไปปรัับปรุุง
และพััฒนาการจััดการเรีียนการสอนใหเหมาะสม กอนนำำ�
แนวทางไปปรัับใชกัับการพััฒนาหลัักสููตรดัังกลาวในระดัับ
ชั้้�นมััธยมศึึกษาตอนปลาย

• การพััฒนาคุุณภาพการจััดการเรีียนการสอนวิิทยาศาสตร์์
คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี ในโรงเรีียนดาราคาม ภายใต้้
การดููแล สสวท.
ประชุุ ม วางแผนการดำำ� เนิิ น โครงการกัั บผู้้�บริิ ห าร
โรงเรีียนและคณะครููโรงเรีียนดาราคาม ประชุุมปฏิิบััติิการ
พััฒนาครููเรื่่�องการจััดทำำ�แผนการจััดการเรีียนรู้้�วิิทยาศาสตร์์
คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี สำำ�รวจความต้้องการสื่่อ� อุุปกรณ์์
ในโรงเรีียน สนัับสนุุนสื่่�ออุุปกรณ์์วิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์
และเทคโนโลยีีให้้แก่่โรงเรีียนดาราคาม รวมทั้้�งติิดตามผล
และการโค้้ ช การจัั ด การเรีี ย นการสอนวิิ ช าวิิ ท ยาศาสตร์์
คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี โดยพบว่่า ครููวิิทยาศาสตร์์
คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี ได้้รัับการพััฒนาจาก สสวท.
อย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ งและนำำ� ความรู้้�ไปใช้้ ป ระโยชน์์ ใ นการจัั ด
การเรีียนการสอนได้้ดีี นัักเรีียนได้้ทำำ�กิิจกรรมตามแนวทาง
ของ สสวท. ครููได้้นำำ�สื่่�ออุุปกรณ์์ที่่�ได้้รัับการสนัับสนุุนจาก
สสวท. ไปจััดกิิจกรรมทั้้�งทดลองและปฏิิบัติั จริ
ิ งิ ทำำ�ให้้นักั เรีียน
ได้้เรีียนรู้้�อย่่างสนุุกสนานและมีีความคิิดสร้้างสรรค์์มากขึ้้�น
ห้้ อ งปฏิิ บัั ติิ ก ารวิิ ท ยาศาสตร์์ มีี ก ารพัั ฒ นาและปรัั บ ปรุุ ง
ได้้ อ ย่่ า งเหมาะสมและมีี ก ารเข้้ า ไปใช้้ ใ นการจัั ด การเรีี ย น
การสอนวิิทยาศาสตร์์ทำำ�ให้้นักั เรีียนสนุุกที่่�จะเรีียนรู้้�แบบกลุ่่�ม
การติิ ด ตามผลและการโค้้ ช การจัั ด การเรีี ย นการสอน
วิิชาวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี เป็็นการกระตุ้้�น
ให้้ครููพััฒนาอย่่างเห็็นได้้ชัดั ครููผู้้�สอนมีีการปรัับเปลี่่ย� นวิิธีสี อน
ในช่่ ว งสถานการณ์์ ก ารแพร่่ ร ะบาดของ COVID-19
เป็็นการสอนแบบออนไลน์์ ซึ่่�งครููมีีความตั้้�งใจและทำำ�ได้้ดีี
ภาพรวมกระบวนการดำำ�เนิินงานมีีดัังนี้้�
โครงการพัั ฒนาคุุณภาพวิิทยาศาสตร์์
คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี ในโรงเรีียน
ดาราคาม ภายใต้้การดููแลของ สสวท.
ปีีงบประมาณ 2564

1

2

3

ประชุุม

พัั ฒนาครููจััดทำำ�แผน

สนัับสนุุนสื่�่อ

วางแผน

การจััดการเรีียนรู้้�

อุุปกรณ์์

4

ผัังการดำำ�เนิินงาน

นิิเทศ/ติิดตามผล
โดยผู้้�เชี่่�ยวชาญ

สถาบันส่ งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
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• การยกระดัับคุุณภาพโรงเรีียนระดัับอำำ�เภอด้้านวิิทยาศาสตร์์
คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี
o อบรมผู้้� บ ริิ ห ารสถานศึึ ก ษาโรงเรีี ย นคุุ ณ ภาพ
สสวท. เพื่่�อเป็็นผู้้�นำำ�ด้้านการจััดการเรีียนรู้้�วิิทยาศาสตร์์
คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี ด้้วยระบบออนไลน์์ รุ่่�นที่่� 3
เพื่่�อพััฒนาผู้้�บริิหารสถานศึึกษาที่่�เข้้าร่่วมโครงการโรงเรีียน
คุุณภาพ SMT ตามมาตรฐาน สสวท. ให้้มีคี วามรู้้�ความสามารถ
ในการเป็็ น ผู้้�นำำ�ด้้ า นวิิ ช าการในโรงเรีี ย น โดยเฉพาะวิิ ช า
วิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี มีีวิิสััยทััศน์์และ
แผนพััฒนาโรงเรีียนที่่�ส่่งเสริิมการพััฒนาคุุณภาพการจััด
การเรีียนรู้้�วิทิ ยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี และนำำ�ไปสู่่�
การปฏิิบััติิในสถานศึึกษาได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ สามารถ
สร้้างและขัับเคลื่่�อนชุุมชนการเรีียนรู้้�เชิิงวิิชาชีีพ ในโรงเรีียน
รวมทั้้� ง สร้้ า งเครืื อ ข่่ า ยทั้้� ง ภาครัั ฐ และเอกชนในพื้้� น ที่่� 
เพื่่�อสนัับสนุุนการจััดการเรีียนรู้้�ที่่�มีีคุุณภาพได้้ การอบรม
แบ่่งเป็็น 3 ระยะ ได้้แก่่ ระยะที่่� 1 การพััฒนาองค์์ความรู้้�
เพื่่�อการเป็็นผู้้�นำำ�ด้า้ นวิิชาการผ่่านระบบอบรมออนไลน์์ ระยะที่่� 2
การประยุุกต์์ใช้้ความรู้้�ไปสู่่�การปฏิิบััติิงานจริิง และระยะที่่� 3
การนำำ�เสนอผลงานเพื่่�อการแลกเปลี่่ย� นเรีียนรู้้� ผ่่านการประชุุม
ทางไกล โดยมีีผู้้�เข้้ารัับการอบรม 190 คน ผ่่านการอบรม
171 คน
o ประชุุมผู้้�บริิหารสถานศึึกษาเพื่่�อนำำ�เสนอผลงาน
การบููรณาการแนวคิิดสู่่�แนวปฏิิบัติั ที่่ิ ดี� ี (Good Practice) ของ
โรงเรีียนคุุณภาพวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี

ตามมาตรฐาน สสวท. ประกอบด้้วย 3 กิิจกรรมหลััก ได้้แก่่
การพัั ฒ นาเกณฑ์์ ก ารคัั ด เลืื อ กผลงาน และการคัั ด เลืื อ ก
ผลงาน มีีโรงเรีียนที่่�ส่ง่ ผลงานเข้้ารัับการคััดเลืือก 191 โรงเรีียน
มีีผลงานที่่�ได้้รัับผลประเมิินในระดัับดีีมาก และได้้รัับเลืือก
ให้้นำำ�เสนอด้้วยวาจา 16 โรงเรีียน ผลงานได้้รัับผลประเมิิน
ในระดัับดีีมาก และได้้รัับเลืือกให้้นำำ�เสนอในรููปแบบโปสเตอร์์
17 โรงเรีียน ผลงานได้้รับั ผลประเมิินในระดัับดีี และได้้รับั เลืือก
ให้้นำำ�เสนอในรููปแบบโปสเตอร์์ 28 โรงเรีียน
		ในส่่วนของการจััดประชุุมวิิชาการนำำ�เสนอผลงาน
ได้้มีีการมอบโล่่รางวััลให้้กัับโรงเรีียนที่่�ได้้รัับคััดเลืือกผลงาน
การบููรณาการแนวคิิดสู่่�การปฏิิบััติิที่่�ดีีของโรงเรีียนคุุณภาพ
SMT ตามมาตรฐาน สสวท. ในระดัับดีีมาก การบรรยาย
พิิเศษในหััวข้้อ “บทบาทสถานศึึกษากัับการพััฒนากำำ�ลัังคน
ในยุุคดิิจิิทััล” การนำำ�เสนอผลงานด้้วยวาจาของผู้้�บริิหาร
โรงเรีี ย นที่่� ไ ด้้ รัั บคัั ด เลืื อ กผลงานการบููรณาการแนวคิิ ด
สู่่ก� ารปฏิิบัติั ที่่ิ ดี� ขี องโรงเรีียนคุุณภาพฯ สสวท. และการนำำ�เสนอ
ประสบการณ์์การจััดการเรีียนรู้้�ของคุุณครููจากโรงเรีียนต่่าง ๆ
4 ห้้องย่่อย ได้้แก่่ ชุุมชนการเรีียนรู้้�ทางวิิชาชีีพ การบููรณาการ
วิิ ท ยาศาสตร์์ คณิิ ต ศาสตร์์ และเทคโนโลยีี ที่่� เ ชื่่� อ มโยง
บริิบทท้้องถิ่่�น การพััฒนาสมรรถนะผู้้�เรีียนยุุคดิิจิิทััล และ
การเรีี ย นรู้้�วิิ ท ยาศาสตร์์ คณิิ ต ศาสตร์์ และเทคโนโลยีี
ที่่�ส่่งเสริิมสมรรถนะการคิิดขั้้�นสููง โดยมีีผู้้�บริิหารโรงเรีียน
และครููลงทะเบีี ย นเข้้ า ร่่ ว มประชุุ ม วิิ ช าการ 10,006 คน
ภาพรวมกระบวนการดำำ�เนิินงานมีีดัังนี้้�

การประชุุมวิิชาการการนำำ�เสนอผลงาน
การบููรณาการแนวคิิดสู่่�การปฏิิบััติิที่่�ดีี
ด้้านการบริิหารจััดการโรงเรีียนคุุณภาพวิิทยาศาสตร์์
คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี ตามมาตรฐาน สสวท.

I

พัั ฒนาองค์์ความรู้้�เพื่่� อ
เป็็นผู้้�นำำ�ทางวิิชาการ
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หลัักสููตรการพัั ฒนาผู้้�บริิหาร
สถานศึึกษาโรงเรีียนคุุณภาพ
สสวท.

I

นำำ�เสนอผลงาน
เพื่่� อการแลกเปลี่่�ยน
เรีียนรู้้�

I

ประยุุกต์์ใช้้ความรู้้�
สู่่�การปฏิิบััติิจริิง

อบรมออนไลน์์

ปฏิิบััติิ
ในสถานศึึกษา

ระยะที่่� 1

ระยะที่่� 2

IPST GO DIGITAL สู่ การเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้วิถีใหม่

จััดทำำ�ผลงาน
จากการปฏิิบััติิ
พฤษภาคม กรกฎาคม 64

ร่่วมประชุุมวิิชาการ
(SYMPOSIUM)
ส่่งผลงานให้้แก่่
สสวท.
23 กรกฎาคม 64 2 - 3 กัันยายน 64

ระยะที่่� 3

o พััฒนาศัักยภาพการจััดการเรีียนรู้้ค� รููวิิทยาศาสตร์์
คณิิ ต ศาสตร์์ และเทคโนโลยีี ผ่่ า นหลัั ก สููตรการอบรม
เพื่่� อ พัั ฒ นาศัั ก ยภาพการจัั ด การเรีี ย นรู้้�ครููวิิ ท ยาศาสตร์์
คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีีของโครงการโรงเรีียนคุุณภาพ SMT
ตามมาตรฐาน สสวท. แบ่่งออกเป็็น 2 ประเภท ได้้แก่่ หลัักสููตร
อบรมที่่� ใ ช้้ ง บประมาณของโครงการโรงเรีี ย นคุุ ณ ภาพ
วิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี ตามมาตรฐาน
สสวท. 12 หลัักสููตร มีีผู้้�เข้้ารัับการอบรม 2,882 คน ผ่่าน
การอบรม 1,759 คน และหลัักสููตรการอบรมที่่�ใช้้งบประมาณ
ร่่วมกัับโครงการที่่�มีีเป้้าหมายในการพััฒนาวิิทยากรแกนนำำ�
ของ สสวท. 3 หลัักสููตร มีีผู้้�เข้้ารัับการอบรม 314 คน ผ่่าน
การอบรม 263 คน 			
o ประชุุ ม ผู้้� เ ชี่่� ย วชาญและนิิ เ ทศติิ ด ตามการจัั ด
การเรีียนรู้้� SMT ประกอบด้้วย (1) จััดประชุุมผู้้�เชี่่�ยวชาญ
เพื่่�อวิิเคราะห์์ข้้อมููลการติิดตามประเมิินผลโรงเรีียนคุุณภาพ
วิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี ตามมาตรฐาน
สสวท. การประชุุมผู้้�เชี่่ย� วชาญเพื่่�อวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลการติิดตาม

ประเมิินผลโรงเรีียนคุุณภาพวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และ
เทคโนโลยีี ตามมาตรฐาน สสวท. 555 โรงเรีียน มีีผู้้�เชี่่ย� วชาญ
เข้้ า ร่่ ว มประชุุ ม 90 คน (2) จัั ด ประชุุ ม เชิิ ง ปฏิิ บัั ติิ ก าร
ผู้้�เชี่่�ยวชาญการติิดตามประเมิินผลโรงเรีียนคุุณภาพ SMT
ตามมาตรฐาน สสวท. มีีผู้้�เชี่่�ยวชาญเข้้าร่่วมประชุุม 163 คน
และ (3) จััดอบรมหลัักสููตรการพััฒนาผู้้�เชี่่�ยวชาญโครงการ
โรงเรีียนคุุณภาพ SMT ตามมาตรฐาน สสวท. มีีผู้้�เชี่่�ยวชาญ
เข้้ารัับการอบรม รุ่่�นที่่� 1–3 962 คน ผ่่านการอบรม 642 คน
o	วิิจััยศึึกษารููปแบบการพััฒนาโรงเรีียนคุุณภาพ
วิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี ตามมาตรฐาน
สสวท. โดยร่่วมกัับมหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ดำำ�เนิินงาน
โดยการสร้้างระบบพี่่�เลี้้�ยง (Coaching & Mentoring)
และชุุมชนการเรีียนรู้้�เชิิงวิิชาชีีพ มีีโรงเรีียนกลุ่่�มเป้้าหมาย
4 โรงเรีียน ได้้แก่่ โรงเรีียนวััดราชสิิงขร โรงเรีียนวััดดอนหวาย
(นครรััฐปราสาท) โรงเรีียนปิิยะพงษ์์วิิทยา และเทศบาล 10
(อนุุบาลเทศบาลเมืืองสระบุุรีี) กรอบแนวคิิดในการวิิจััย
ได้้แก่่

มาตรฐาน
โรงเรีียนคุุณภาพ SMT
สร้้างระบบพี่่� เลี้้�ยง
(Coaching & Mentoring)
ชุุมชนการเรีียนรู้้�เชิิงวิิชาชีีพ
(PLC)
รููปแบบ/แนวทางการพัั ฒนา
ผู้้�บริิหาร, ครูู

รููปแบบการพัั ฒนาโรงเรีียนคุุณภาพ
วิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และ
เทคโนโลยีีตามมาตรฐาน สสวท.
(โรงเรีียนคุุณภาพ SMT สสวท.)
โดยการสร้้างระบบพี่่� เลี้้�ยง
(Coaching & Mentoring) และ
ชุุมชนการเรีียนรู้้�เชิิงวิิชาชีีพ (PLC)

โรงเรีียนคุุณภาพวิิทยาศาสตร์์
คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีีตาม
มาตรฐาน สสวท.
(โรงเรีียนคุุณภาพ SMT สสวท.)
ประกอบด้้วย
- มาตรฐานด้้านคุุณภาพนัักเรีียน
- มาตรฐานด้้านคุุณภาพครูู
- มาตรฐานด้้านการบริิหาร
จััดการโรงเรีียน

		
ผลการศึึกษารููปแบบการพััฒนาโรงเรีียนคุุณภาพ
วิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี ตามมาตรฐาน
สสวท. แบ่่งเป็็น 4 กลุ่่�ม ประกอบด้้วย วิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์
เทคโนโลยีี และบริิหารจััดการโรงเรีียน ได้้แก่่
		› วิิทยาศาสตร์์ การสนัับสนุุนครููในการพััฒนา
สมรรถนะความเข้้ า ใจเกี่่� ย วกัั บ การใช้้ ห ลัั ก สููตรหรืื อ วัั ส ดุุ
ในการสอนเพื่่� อ พัั ฒ นาทัั ก ษะการคิิ ด และการแก้้ ปัั ญ หา
สามารถเสริิมความมั่่�นใจหรืือความเชื่่�อเกี่่�ยวกัับลัักษณะ
สำำ�คัญ
ั ของการเป็็นผู้้�ออกแบบการสอน (designer) เพื่่�อทำำ�ให้้

สถาบันส่ งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
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ครููสามารถค้้ น หาความเป็็ น ไปได้้ ใ นการออกแบบและ
พััฒนาการสอนของตนเอง ในขณะที่่�ความรู้้�สึึกปลอดภััยใน
การทำำ�งานดัังกล่่าวนั้้�นสามารถเติิมเต็็มได้้ด้้วยการมีีเพื่่�อน
ครููร่่วมคิิด หรืือเพื่่�อนครููร่่วมวิิพากษ์์ หรืือผู้้�เชี่่�ยวชาญจาก
กระบวนการพััฒนาชุุมชนการเรีียนรู้้�วิิชาชีีพมีีสมรรถนะด้้าน
การสอนเพื่่� อ พัั ฒ นาทัั ก ษะการคิิ ด และการแก้้ ปัั ญ หาของ
นัักเรีียนมาร่่วมสะท้้อนและให้้ข้้อคิิดเห็็นเพิ่่�มเติิม
› คณิิ ต ศาสตร์์ จากการดำำ� เนิิ น การชุุ ม ชน
การเรีียนรู้้�เชิิงวิิชาชีีพเพื่่�อพััฒนาความสามารถในการจััด
การเรีี ย นรู้้�ที่่� ส่่ ง เสริิ ม การคิิ ด หลัั ง จากที่่� ค ณะผู้้�วิิ จัั ย ให้้ ค รูู
ได้้ศึึกษาตััวอย่่างการใช้้งานทางคณิิตศาสตร์์เพื่่�อส่่งเสริิม
การคิิด ทำำ�ให้้ครููเข้้าใจลัักษณะงานทางคณิิตศาสตร์์ที่่ท้� า้ ทาย
และส่่งเสริิมการคิิดมากขึ้้น� ซึ่่ง� สัังเกตได้้จากการที่่�ครููสามารถ
ออกแบบงานที่่�ท้้าทาย อย่่างไรก็็ตามครููยัังมีีความเข้้าใจ
เกี่่ย� วกัับงานที่่�จำ�กั
ำ ดั อยู่่เ� พีียงการใช้้เพื่่�อฝึึกปฏิิบัติั ิ แต่่ยังั ไม่่เห็็น
แนวทางการใช้้งานที่่�ท้้าทายเพื่่�อส่่งเสริิมการสร้้างความรู้้�
แต่่เมื่่�อคณะผู้้�วิจัิ ยั เสนอแนะแนวทางเพื่่�อปรัับกิจิ กรรมการเรีียน
ที่่�เปิิดโอกาสให้้นักั เรีียนได้้สำำ�รวจและสร้้างข้้อสรุุปด้้วยตนเอง
ครููสามารถจััดการเรีียนรู้้�ได้้บรรลุุตามจุุดประสงค์์ที่่�ตั้้�งไว้้
การดำำ�เนิินการชุุมชนการเรีียนรู้้�เชิิงวิิชาชีีพ พบว่่า
ถ้้าโรงเรีียนมีีครููจำำ�นวนน้้อยและสอนในระดัับชั้้�นที่่�ต่่างกััน
ครููจะรู้้�สึึ ก ไม่่ มั่่� น ใจในเนื้้� อ หาคณิิ ต ศาสตร์์ ลัั ง เลที่่� จ ะให้้
ข้้อเสนอแนะเกี่่�ยวกัับการสอน ทำำ�ให้้การดำำ�เนิินการชุุมชน
แห่่ ง การเรีี ย นรู้้�ในช่่ ว งการพัั ฒ นาแผนการจัั ด การเรีี ย นรู้้�
คณะผู้้�วิิจััยในฐานะโค้้ชจะต้้องตั้้�งคำำ�ถามเพื่่�อกระตุ้้�นให้้ครูู
ได้้สะท้้อนคิิดในงานของตนเองมากขึ้้น� การแลกเปลี่่ย� นเรีียนรู้้�
ระหว่่างกัันค่่อนข้้างน้้อย แต่่ถ้้าโรงเรีียนมีีครููจำ��นวนมาก
ในแต่่ ล ะระดัั บชั้้� น การแลกเปลี่่�ย นในเนื้้� อ หาคณิิ ต ศาสตร์์
จะค่่อนข้้างดำำ�เนิินการไปได้้ด้้วยดีีและโดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง
ถ้้ า เป็็ น ครููที่่� มีี วุุ ฒิิ ก ารศึึ ก ษาคณิิ ต ศาสตร์์ โ ดยตรงหรืื อ
มีี ป ระสบการณ์์ ส อนโดยตรงเป็็ น ระยะเวลานาน รวมทั้้� ง
เทคนิิคการโค้้ชของคณะผู้้�วิิจััยอย่่างเป็็นกััลยาณมิิตรทำำ�ให้้
บรรยากาศชุุ ม ชนการเรีี ย นรู้้�เชิิ ง วิิ ช าชีี พมีี ป ระสิิ ท ธิิ ภ าพ
มากยิ่่�งขึ้้�น
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IPST GO DIGITAL สู่ การเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้วิถีใหม่

› เทคโนโลยีี การดำำ�เนิินการชุุมชนการเรีียนรู้้�
เชิิงวิิชาชีีพ พบว่่า ครููเทคโนโลยีีมีีจำำ�นวนน้้อยจะต้้องสอน
ในรายระดัับส่ง่ ผลให้้การเตรีียมสอนน้้อย แต่่เมื่่�อมีีการเตรีียม
แหล่่งเรีียนรู้้�สื่่อ� การเรีียนรู้้�ดิิจิทัิ ลั โดยเฉพาะของ สสวท. ให้้แก่่ครูู
ทำำ� ให้้ ค รููสามารถนำำ� มาประกอบการสอน ลดระยะ
เวลาในการสร้้ า งสื่่� อ ได้้ เ ป็็ น อย่่ า งดีี ครููสามารถนำำ� ไปใช้้
ออกแบบใบงานเพื่่� อ วัั ด และประเมิิ น ผลได้้ เ ป็็ น อย่่ า งดีี
ครููคู่่�คิิ ด /ครููพี่่� เ ลี้้� ย งซึ่่� ง เป็็ น ครููที่่� ม าจากการสอนวิิ ช าอื่่� น /
กลุ่่�มสาระอื่่�นได้้เห็็นวิิธีีก ารสอนด้้านเทคโนโลยีี ทำำ� ให้้ ค รูู
ได้้แลกเปลี่่�ยนประเด็็นการนำำ�เทคโนโลยีีมาสอน และการนำำ�
โปรแกรมสำำ�เร็็จรููปที่่�ใช้้ในการสร้้างใบงานอิิเล็็กทรอนิิกส์์
นำำ�ไปใช้้กับั รายวิิชาของตนเอง ครููต้้นแบบได้้แลกเปลี่่ย� นเรีียนรู้้�
แบ่่งปัันวิิธีีการสอนวิิทยาการคำำ�นวณกัับโค้้ช ได้้ทราบถึึง
วิิธีีการสอนการประเมิินผลผู้้�เรีียน ได้้คำำ�แนะนำำ�แหล่่งเรีียนรู้้�
สืืบค้้นทำำ�ให้้เข้้าใจเนื้้�อหาเพิ่่�มขึ้้�น จนเกิิดความภาคภููมิิใจต่่อ
การสอน ครููต้้นแบบสามารถสร้้างสื่่อ� และเครื่่อ� งมืือในการวััด
และประเมิิ น ได้้ ต ามแนวทางวิิ ท ยาการคำำ� นวณภายใต้้
บริิบทโรงเรีียนของตนเอง ผู้้�ที่่�จะเป็็นโค้้ช ควรมีีความเป็็น
กัั ล ยาณมิิ ต ร เป็็ น ผู้้�มีี ค วามรอบรู้้�ทั้้� ง ศาสตร์์ ก ารสอนและ
ศาสตร์์ด้้านเทคโนโลยีี ต้้องเสีียสละเพราะต้้องแนะนำำ�และ
ช่่วยเหลืือครููนอกเวลางานได้้ สามารถพาคิิด พาดูู พาทำำ� ดัังนั้้น�
ทัักษะการซัักถาม การแนะนำำ�แหล่่งเรีียนรู้้�และการปฏิิบััติิ
จึึงเป็็นสมรรถนะที่่�สำำ�คััญของโค้้ช

› บริิหารจััดการโรงเรีียน ผลการวิิจััยรููปแบบ
การบริิหารโรงเรีียนคุุณภาพวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และ
เทคโนโลยีีตามมาตรฐาน สสวท. ทั้้�ง 4 โรงเรีียน ประกอบด้้วย
3 องค์์ประกอบ ได้้แก่่ 1) ส่่วนนำำ� ได้้แก่่ แนวคิิดการพััฒนา
หลัักการ และวััตถุุประสงค์์ของรููปแบบการบริิหารโรงเรีียน
2) แนวทางการบริิหารโรงเรีียน ได้้แก่่ การพััฒนานโยบาย
การนำำ� นโยบายการพัั ฒ นาโรงเรีี ย นคุุ ณ ภาพ สสวท.
สู่่�การปฏิิบััติิ การประเมิินผลผลิิต ผลลััพธ์์และผลกระทบ
โรงเรีียนคุุณภาพ สสวท. การจััดทำำ�ชุมุ ชนการเรีียนรู้้�เชิิงวิิขาชีีพ
และการโค้้ชครูู 3) เงื่่�อนไขความสำำ�เร็็จ เช่่น การสนัับสนุุน
จากผู้้�ปกครองในการพััฒนาคุุณภาพ SMT แรงบัันดาลใจ

ของนัักเรีียนด้้านการเรีียน SMT หรืือแรงจููงใจในผลสำำ�เร็็จ
ของโรงเรีียนที่่�ได้้เข้้าร่่วมโครงการโรงเรีียนคุุณภาพด้้าน
วิิ ท ยาศาสตร์์ คณิิ ต ศาสตร์์ และเทคโนโลยีี เป็็ น ต้้ น
ซึ่่�งทั้้�ง 4 โรงเรีียนที่่�เป็็นกลุ่่�มเป้้าหมายมีีองค์์ประกอบย่่อย
และจุุดเน้้นภายในองค์์ประกอบที่่�แตกต่่างกัันขึ้้�นกัับปััจจััย
เงื่่�อนไขต่่าง ๆ

o	วิิจัยั และประเมิินผลการดำำ�เนิินงานโครงการ โดยมีี
โรงเรีียนที่่�ติิดตามประเมิินผล (ปีีการศึึกษา 2563) รวม 554
โรงเรีียน โรงเรีียนที่่�มีีข้้อมููลสำำ�หรัับการจััดทำำ�รายงานสรุุป
รวม 275 โรงเรีียน (Summative Report) และมีีกรอบแนวคิิด
ในการวิิจััย ดัังนี้้�

ปััจจััยนำำ�เข้้า
(Inputs)

กระบวนการ
(Process)

- ความรู้้� ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับ
เนื้้�อหาที่่�เข้้ารัับการอบรม

การดำำ�เนิินงานตามมาตรฐานของการเป็็น
โรงเรีียนคุุณภาพ SMT สสวท.

- ความพร้้อมในการเป็็นโรงเรีียน
SMT ของสถานศึึกษา

- ด้้านการบริิหารจััดการโรงเรีียน
- ด้้านคุุณภาพครูู
- การนำำ�ความรู้้�จากการอบรม
ไปประยุุกต์์ใช้้

ด้้านผลที่่�เกิิดขึ้้�น
(Outputs)

ประสิิทธิิผล
- ด้้านคุุณภาพนัักเรีียน
ประสิิทธิิภาพ
- สถานศึึกษาที่่�มีีคุุณภาพ
ในระดัับตั้้�งแต่่ 2A ขึ้้�นไป

- การพัั ฒนาหลัักสููตรสถานศึึกษา
เป็็น SMT
- ปััญหา อุุปสรรค แนวทาง
การแก้้ปััญหา
- การเป็็นแนวปฏิิบััติิที่่�ดีีแก่่
สถานศึึกษาอื่่�น ๆ

การติิดตามและประเมิินผลโครงการโรงเรีียนคุุณภาพวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีีตามมาตรฐาน สสวท.

ข้้อเสนอแนะเชิิงนโยบาย
บทบาทและแนวทางการดำำ�เนิินงานของ สสวท.
บทบาทและแนวทางการดำำ�เนิินงานของสถานศึึกษา
บทบาทและแนวทางการดำำ�เนิินงานของเครืือข่่ายความร่่วมมืือทางวิิชาการ

สถาบันส่ งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
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		ผลการติิดตามและประเมิินความก้้าวหน้้าของการ
ดำำ�เนิินงานโครงการ (ระยะที่่� 1) ได้้แก่่
		› ด้้านข้้อมููลพื้้�นฐานของสถานศึึกษาที่่�เข้้ารัับ
การประเมิิ น พบว่่ า สถานศึึ ก ษาที่่� เ ข้้ า รัั บ การประเมิิ น
ครอบคลุุ ม ทุุ ก สัั ง กัั ด ทั่่� ว ประเทศ เปิิ ด การเรีี ย นการสอน
ตั้้�งแต่่ระดัับประถมศึึกษาตอนต้้นจนถึึงระดัับมััธยมศึึกษา
ตอนปลาย ผลการศึึกษาข้้อมููลของนัักเรีียนจากสถานศึึกษา
ที่่� เ ข้้ า รัั บ การประเมิิ น ในด้้ า นความสามารถในการคิิ ด
สร้้างสรรค์์ การคิิดอย่่างมีีวิิจารณญาณ สามารถประยุุกต์์ใช้้
ความรู้้�ทางวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และการคิิดเชิิงคำำ�นวณ
เทคโนโลยีีในการแก้้ปัญ
ั หา และความสามารถในการสืืบเสาะ
หาความรู้้�ทางวิิ ท ยาศาสตร์์ สำำ� รวจและสร้้ า งข้้ อ ความ
คาดการณ์์ทางคณิิตศาสตร์์ และแก้้ปััญหาหรืือพััฒนางาน
อย่่ า งมีี ค วามคิิ ด สร้้ า งสรรค์์ ด้้ ว ยกระบวนการออกแบบ
เชิิ ง วิิ ศ วกรรม พบว่่ า สถานศึึ ก ษาส่่ ว นใหญ่่ นัั ก เรีี ย น
มีีความสามารถอยู่่�ในระดัับก้้าวหน้้า (A) และผลการศึึกษา
เจตคติิที่่�ดีีต่่อการเรีียนรู้้�วิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และ
เทคโนโลยีี พบว่่า สถานศึึกษาที่่�เข้้ารัับการประเมิิน นัักเรีียน
ส่่วนใหญ่่มีีเจตคติิที่่�ดีีอยู่่�ในระดัับดีีเยี่่�ยม (4A)
		› ด้้านปัั จ จัั ย นำำ� เข้้ า ของโครงการ ได้้ แ ก่่ ผล
การประเมิิ น ความรู้้�ความเข้้ า ใจของผู้้�บริิ ห ารและครูู
กลุ่่�มเป้้าหมายเกี่่�ยวกัับเนื้้�อหาที่่�เข้้ารัับการอบรม พบว่่า
ผู้้�บริิหารและครููกลุ่่�มเป้้าหมาย มีีผลการประเมิินผ่่านเกณฑ์์
การฝึึกอบรมทุุกคน คิิดเป็็นร้้อยละ 100 ผลการประเมิิน
ความพร้้อมของสถานศึึกษาในการเป็็นโรงเรีียนคุุณภาพ
SMT สสวท. ด้้านบริิบทโรงเรีียน หลัักสููตรสถานศึึกษา ครูู
และนัักเรีียน พบว่่า ผู้้�บริิหารสถานศึึกษาส่่วนใหญ่่เห็็นว่่า
มีี ค วามพร้้ อ มในด้้ า นหลัั ก สููตรสถานศึึ ก ษาและด้้ า นครูู
มากที่่�สุดุ ด้้านบริิบทโรงเรีียนและด้้านนัักเรีียนส่่วนใหญ่่เห็็นว่่า
มีีความพร้้อมอยู่่ใ� นระดัับปานกลาง ผลการประเมิินความพร้้อม
เมื่่�อจำ��แนกตามสัังกััด พบว่่า สถานศึึกษาที่่�สัังกััดสำำ�นัักงาน
คณะกรรมการส่่งเสริิมการศึึกษาเอกชน (สช.) มีีความพร้้อม
ในการเป็็นโรงเรีียน SMT ของ สสวท. ทั้้�งในด้้านหลัักสููตร
สถานศึึกษา และด้้านบริิบทสถานศึึกษา ในขณะที่่�สถาน
ศึึกษาที่่�สังั กััดกรมส่่งเสริิมการปกครองท้้องถิ่่น� (สถ.) เห็็นว่่า
มีีความพร้้อมด้้านนัักเรีียนอยู่่�ในระดัับมากที่่�สุุด ผลการ
ประเมิินความพร้้อมเมื่่�อจำำ�แนกตามขนาดของสถานศึึกษา
พบว่่า ผู้้�บริิหารสถานศึึกษาทั้้�งขนาดเล็็ก กลาง ใหญ่่ และ
ใหญ่่ พิิ เ ศษ มีี ค วามเห็็ น สอดคล้้ อ งกัั น ว่่ า มีี ค วามพร้้ อ ม
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ด้้านหลัักสููตรสถานศึึกษามากที่่�สุุด รองลงมาคืือ ด้้านครูู
อย่่างไรก็็ตามสถานศึึกษาขนาดใหญ่่พิิเศษยัังมีีความพร้้อม
ในด้้านบริิบทโรงเรีียนและนัักเรีียนอยู่่�ในระดัับมากเช่่นกััน
		› ด้้านกระบวนการในการดำำ�เนิินงานโครงการ
พบว่่า ด้้านการบริิหารจััดการโรงเรีียน ผู้้�บริิหารกลุ่่�มเป้้าหมาย
ส่่งหลัักฐานไม่่เพีียงพอที่่�จะทำำ�การประเมิิน (NA) รองลงมา
คืื อ สถานศึึ ก ษาส่่ ว นใหญ่่ มีี ผ ลการประเมิิ น อยู่่� ใ นระดัั บ
ก้้ า วหน้้ า (A) เมื่่� อ จำำ� แนกตามสัั ง กัั ด และขนาด พบว่่ า
ผลการประเมิินสอดคล้้องกััน กล่่าวคืือ ทุุกสัังกััดส่่วนใหญ่่
ส่่งหลัักฐานไม่่เพีียงพอที่่�จะทำำ�การประเมิิน (NA) รองลงมาคืือ
มีีผลการประเมิินอยู่่ใ� นระดัับก้า้ วหน้้า (A) และด้้านคุุณภาพครูู
พบว่่า ครููกลุ่่�มเป้้าหมายส่่วนใหญ่่มีผี ลการประเมิินอยู่่ใ� นระดัับ
ก้้าวหน้้า (A) รองลงมาคืือ ครููกลุ่่�มเป้้าหมาย ส่่งหลัักฐาน
ไม่่เพีียงพอที่่�จะทำำ�การประเมิิน (NA) เมื่่�อจำำ�แนกตามสัังกััด
และขนาดของสถานศึึกษาพบว่่า ผลการประเมิินสอดคล้้องกััน
คืื อ ครููกลุ่่�มเป้้ า หมายส่่ ว นใหญ่่ ส่่ ง หลัั ก ฐานไม่่ เ พีี ย งพอ
ที่่�จะทำำ�การประเมิิน (NA) รองลงมาคืือ มีีคุุณภาพการจััด
การเรีียนรู้้�อยู่่�ในระดัับก้้าวหน้้า (A)
การเพิ่่� มศัั กยภาพครููให้้มีีสมรรถนะของครูู
ยุุคใหม่่สำำ�หรัับการเรีียนรู้้�ศตวรรษที่่� 21

• การเพิ่่�มศัักยภาพครููให้้มีีสมรรถนะของครููยุุคใหม่่สำำ�หรัับ
การเรีียนรู้้�ศตวรรษที่่� 21
	พััฒนาครููในทุุกพื้้�นที่่�ของประเทศ ให้้มีีความพร้้อม
สู่่�การเป็็นครููยุุคใหม่่ในศตวรรษที่่� 21 ร่่วมกัับมหาวิิทยาลััย
ราชภััฏทั่่�วประเทศ โดยมุ่่�งเน้้นการพััฒนาความสามารถ
ในการจััดการเรีียนรู้้�วิิชาวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และ
เทคโนโลยีี และส่่งเสริิมความรู้้�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับการจััด
การเรีียนรู้้�ฐานสมรรถนะตามแนวทางของโปรแกรมประเมิิน
สมรรถนะนัั ก เรีี ย นมาตรฐานสากล (Programme for
International Student Assessment หรืือ PISA) เพื่่�อเพิ่่�ม
ศัักยภาพด้้านวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี
ส่่งเสริิมการพััฒนานวััตกรรมของประเทศ และการพััฒนา
ระบบการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิตเพื่่�อพััฒนาผู้้�เรีียนให้้สามารถ
กำำ�กัั บ การเรีี ย นรู้้�ที่่� เ หมาะสมกัั บ ตนเองได้้ อ ย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง
ผ่่านกระบวนการดัังนี้้�
o ประชุุ มร่่ ว มกัั บ หน่่ ว ยงานดำำ� เนิิ น การ ได้้ แ ก่่
มหาวิิ ท ยาลัั ย ราชภัั ฏ 38 แห่่ ง มหาวิิ ท ยาลัั ย มหิิ ด ล
วิิทยาเขตกาญจนบุุรีี มหาวิิทยาลััยทัักษิิณ และหน่่วยงานอื่่น� ๆ

ที่่�เกี่่ย� วข้้อง เพื่่�อชี้้แ� จงและวางแผนการดำำ�เนิินโครงการติิดตาม
การดำำ�เนิินงาน ประชุุม focus group กัับผู้้�เชี่่ย� วชาญในสาระ
การเรีียนรู้้�ต่่าง ๆ เพื่่�อศึึกษาแนวทางการพััฒนาหลัักสููตรฐาน
สมรรถนะ และประชุุมแสวงหาความร่่วมมืือการจััดการเรีียนรู้้�
ฐานสมรรถนะร่่วมกัับคณะวิิทยาการเรีียนรู้้�และศึึกษาศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์

o พัั ฒ นาหลัั ก สููตรสมรรถนะทางวิิ ท ยาศาสตร์์
คณิิตศาสตร์์ และวิิทยาการคำำ�นวณ และการขยายผล
		 › การพััฒนาหลัักสููตร สสวท. ร่่วมกัับผู้้�เชี่่ย� วชาญ
การจัั ด การเรีี ย นรู้้�จากมหาวิิ ท ยาลัั ย และโรงเรีี ย น
ในการวิิเคราะห์์สมรรถนะวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และ
เทคโนโลยีี ที่่�จัดั ทำำ�และเผยแพร่่โดยองค์์การเพื่่�อความร่่วมมืือ
และการพััฒนาทางเศรษฐกิิจ หรืือ OECD โดยทำำ�ความเข้้าใจ
กัั บ แต่่ ล ะสมรรถนะ และเรีี ย บเรีี ย งให้้ เ ป็็ น สมรรถนะ
และระดัับของสมรรถนะสำำ�หรัับผู้้�เรีียนแต่่ละระดัับในบริิบท
ของประเทศไทย รวมถึึงการจััดทำำ�แนวทางการจััดทำำ�แผน
การจัั ด การเรีี ย นรู้้�ฐานสมรรถนะ และการดำำ� เนิิ น การ
พัั ฒ นาการจัั ด การเรีี ย นรู้้�ฐานสมรรถนะ จากนั้้� น เมื่่� อ ได้้
สมรรถนะวิิ ท ยาศาสตร์์ คณิิ ต ศาสตร์์ และเทคโนโลยีี
ตามแนวทาง สสวท. แล้้ว จึึงประชุุมร่่วมกัับครููผู้้�สอนระดัับ
ประถมศึึกษาปีีที่่� 4 ถึึงมััธยมศึึกษาปีีที่่� 3 เพื่่�อจััดทำำ�ตััวอย่่าง

แผนการจััดการเรีียนรู้้�วิิชาวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และ
วิิทยาการคำำ�นวณ ให้้กัับครููประจำำ�การระดัับประถมศึึกษา
ตอนปลายถึึงระดัับมััธยมศึึกษาตอนต้้น
		 › การขยายผล เมื่่� อ จัั ด ทำำ� หลัั ก สููตรการจัั ด
การเรีียนการสอนฐานสมรรถนะสาระการเรีียนรู้้�วิทิ ยาศาสตร์์
คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีีแล้้ว ได้้จััดประชุุมชี้้�แจงหลัักสููตร
ปีี 2564 ให้้แก่่วิิทยากรหลัักจากมหาวิิทยาลััยราชภััฏและ
เครืือข่่าย เพื่่�อเตรีียมความพร้้อมวิิทยากรสำำ�หรัับการจััด
อบรมหลัั ก สููตรการจัั ด การเรีี ย นการสอนฐานสมรรถนะ
สำำ�หรัับครููผู้้�สอนระดัับประถมศึึกษาตอนปลายถึึงมััธยมศึึกษา
ตอนต้้ น และดำำ� เนิิ น การขอรัั บ รองหลัั ก สููตรจาก กคศ.
การอบรมนี้้�ผู้้�สมััครจะถููกจำำ�กัดั การสมััครตามเขตพื้้�นที่่�บริกิ าร
ของมหาวิิทยาลััยราชภััฏ เพื่่�อประโยชน์์ในการติิดตามผล
หลัังการอบรม ทั้้�งนี้้� มีีครููได้้รับั การพััฒนาด้้วยหลัักสููตรอบรม
การจััดการเรีียนการสอนฐานสมรรถนะ สาระการเรีียนรู้้�
สถาบันส่ งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
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วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี และสาระการเรีียนรู้้�คณิิตศาสตร์์
จำ��นวนหลัักสููตร (รุ่่�น) 194 หลัักสููตร (รุ่่�น) มีีผู้้�เข้้ารัับการอบรม
16,353 คน ผู้้�ผ่่านการอบรม 10,826 คน หลัังจากการอบรม
ได้้ติดิ ตามผลการจััดการเรีียนรู้้�ของครููที่่�เข้้าอบรมและสมััครใจ
เข้้ า ร่่ ว มการติิ ด ตามผลเพื่่� อ การพัั ฒ นาการจัั ด การเรีี ย น
การสอนในวิิชาวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ วิิทยาการคำำ�นวณ
และการออกแบบและเทคโนโลยีี ซึ่่ง� ครููที่่�เข้้าร่่วมการติิดตามผล
ผ่่านกระบวนการ PLC จนครบเวลาจะได้้รัับเกีียรติิบััตรนำำ�ไป
ประกอบการเลื่่�อนวิิทยฐานะได้้
o ดำำ�เนิินการในพื้้�นที่่�นวััตกรรมการศึึกษา สสวท.
ร่่ ว มกัั บ มหาวิิ ท ยาลัั ย มหิิ ด ล วิิ ท ยาเขตกาญจนบุุ รีี
มหาวิิทยาลััยทัักษิิณ และหน่่วยงานทางการศึึกษาในพื้้�นที่่�
คณะกรรมการขัั บ เคลื่่� อ นพื้้� น ที่่� น วัั ต กรรมการศึึ ก ษา
สำำ�นัักงานศึึกษาธิิการจัังหวััด สำำ�นัักงานเขตพื้้�นที่่�การศึึกษา
มหาวิิ ท ยาลัั ย เพื่่� อ ดำำ� เนิิ น การพัั ฒ นาครูู บุุ ค ลากร
ทางการศึึกษา และนัักเรีียน รวม 6 พื้้�นที่่� ได้้แก่่ เชีียงใหม่่
ศรีีสะเกษ ระยอง กาญจนบุุรีี สตููล และ 3 จัังหวััดชายแดน
ภาคใต้้ ได้้แก่่
		 › พื้้�นที่่�นวััตกรรมการศึึกษา จัังหวััดเชีียงใหม่่
พััฒนาครููและบุุคลากรทางการศึึกษาในโครงการ จาก 28
โรงเรีียน อบรมสร้้างความเข้้มแข็็งทางวิิชาการเพื่่�อให้้ครูู
และบุุคลากรทางการศึึกษาในโครงการสามารถนำำ�ความรู้้�
จากการอบรมไปพััฒนานวััตกรรมการศึึกษาของตนเอง
4 หลัักสููตร มีีผู้้�เข้้ารัับการอบรม 355 คน ผู้้�ผ่่านการอบรม
281 คน และติิ ด ตามการจัั ด การเรีี ย นรู้้�ให้้ กัั บ โรงเรีี ย น
ในโครงการพััฒนาแนวทางการติิดตามผล รวมถึึงเทคนิิค
การจัั ด การเรีี ย นรู้้�ให้้ กัั บบุุ ค ลากรทางการศึึ ก ษา เช่่ น
ผู้้�เชี่่�ยวชาญ และศึึกษานิิเทศก์์ในเขตพื้้�นที่่� ที่่�สามารถให้้
การสนัั บ สนุุ น ติิ ด ตามผลให้้ กัั บ โรงเรีี ย นได้้ เมื่่� อ โรงเรีี ย น
มีีความพร้้อมให้้เข้้ารัับการติิดตาม
		 › พื้้�นที่่�นวััตกรรมการศึึกษา จัังหวััดระยองและ
จัังหวััดศรีีสะเกษ สสวท. ดำำ�เนิินโครงการในพื้้�นที่่�นวััตกรรม
การศึึกษา จัังหวััดระยองและจัังหวััดศรีีสะเกษ กัับโรงเรีียน
ที่่�อยู่่�ในกลุ่่�มโรงเรีียนคุุณภาพ SMT ตามแนวทาง สสวท.
ของทั้้�งสองจัังหวััด 57 โรงเรีียน สนัับสนุุนด้้านวิิชาการ
โดยการจััดการอบรมเนื้้�อหาและแนวทางการจััดการเรีียนรู้้�
2 หลัักสููตร มีีผู้้�เข้้ารัับการอบรม 151 คน ผู้้�ผ่่านการอบรม 119 คน

68

IPST GO DIGITAL สู่ การเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้วิถีใหม่

จัั ด ประชุุ ม ปฏิิ บัั ติิ ก ารการจัั ด การเรีี ย นรู้้�บููรณาการ SMT
เพื่่�อความยั่่ง� ยืืน มีีผู้้�เข้้าร่่วมประชุุมจากจัังหวััดศรีีสะเกษ 113 คน
และจัังหวััดระยอง 94 คน มีีการติิดตามผลโดยลงพื้้�นที่่�
และติิดตามผลแบบออนไลน์์ ซึ่่�งเน้้นให้้โรงเรีียนในโครงการ
นำำ� ความรู้้�ที่่� ไ ด้้ จ ากหลัั ก สููตรการจัั ด กิิ จ กรรมการเรีี ย นรู้้�
บููรณาการวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี ที่่�เชื่่อ� มโยง
บริิ บ ทท้้ อ งถิ่่� น และพัั ฒ นาสมรรถนะในศตวรรษที่่� 21
ไปขยายผลให้้กับั ครููและโรงเรีียนในโครงการ โดยอาจขยายผล
ภายในโรงเรีียนก่่อน และอาจพิิจารณาขยายผลไปยัังโรงเรีียน
ข้้างเคีียงหากมีีความพร้้อม และจััดประชุุมวิิชาการนำำ�เสนอ
ผลงานการจััดการเรีียนรู้้�บููรณาการ SMT ที่่�เชี่่�อมโยงบริิบท
ท้้องถิ่่�น และพััฒนาสมรรถนะในศตวรรษที่่� 21 ให้้แก่่โรงเรีียน
ในพื้้� น ที่่� น วัั ต กรรมการศึึ ก ษา จัั ง หวัั ด ระยองและจัั ง หวัั ด
ศรีีสะเกษ
		 › พื้้�นที่่�นวััตกรรมการศึึกษา จัังหวััดกาญจนบุุรีี
ร่่วมกัับมหาวิิทยาลััยมหิิดล วิิทยาเขตกาญจนบุุรีี โดยจััด
กิิจกรรม STEM Applied Learning Programme หรืือ
STEM ALP ให้้กัับโรงเรีียนบ้้านเกริิงกระเวีีย ในหััวข้้อภาวะ
โลกร้้ อ น ปรากฏการณ์์ เ รืื อ นกระจก ภัั ย ธรรมชาติิ และ
โรงเรีียนทองผาภููมิิวิทิ ยา ในหััวข้อ้ การผุุพังั อยู่่�กับที่่
ั � การกร่่อน
การสะสมตััวของตะกอน ลัักษณะชั้้�นดิิน ซึ่่�งเป็็นกิิจกรรม
ที่่�ให้้ผู้้�เรีียนได้้เรีียนรู้้�อย่่างสนุุกสนาน ผ่่านการลงมืือปฏิิบััติิ
ในการทำำ�งานจริิง เป็็นการจุุดประกายให้้ผู้้�เรีียนรู้้�สึึกสนใจ
ในการเรีี ย นวิิ ท ยาศาสตร์์ คณิิ ต ศาสตร์์ และเทคโนโลยีี
โดยการบููรณาการวิิชาต่่าง ๆ ในการเรีียนรู้้� และบทเรีียน
จะเน้้ น การเชื่่� อ มโยงกัั บชีี วิิ ต ประจำำ�วัั น และสิ่่� ง แวดล้้ อ ม
รอบตัั วข องผู้้�เรีี ย น ซึ่่� ง จะทำำ� ให้้ ผู้้� เรีี ย นสามารถเข้้ า ใจ
เนื้้� อ หาของบทเรีี ย นและนำำ� ความรู้้� ไ ปใช้้ ใ นชีี วิิ ต ประจำำ�วัั น
ได้้จัดั ประชุุมเชิิงปฏิิบัติั กิ ารการสร้้างสรรค์์นวััตกรรมนัักเรีียน
และครููที่่� ไ ด้้ รัั บ รางวัั ล ในกิิ จ กรรมการประกวดข้้ อ เสนอ
โครงงานนวััตกรรม เพื่่�อปรัับปรุุงหััวข้อ้ โครงงานนวััตกรรมที่่�
ได้้รัับรางวััลเมื่่�อปีี 2563 มีีนัักเรีียนเข้้าร่่วม 24 คน ครูู 9 คน
เพื่่� อ ให้้ โ ครงงานมีี ค วามเป็็ น ไปได้้ ใ นการดำำ� เนิิ น งานและ
เพิ่่� ม มููลค่่ า ให้้ กัั บ นวัั ต กรรม หลัั ง จากการประชุุ ม ได้้ รัั บ
การสนัั บ สนุุ น จากอาจารย์์ จ ากมหาวิิ ท ยาลัั ย มหิิ ด ล
วิิทยาเขตกาญจนบุุรีี เป็็นพี่่�เลี้้�ยงทางวิิชาการให้้กัับนัักเรีียน
และครูู

			ต่่ อ มาได้้ เ ตรีี ย มแผนการดำำ� เนิิ น กิิ จ กรรม
STEM ALP กัับโรงเรีียนอีีก 4 โรงเรีียนในโครงการ ในธีีม
“Smart Agriculture” ร่่ ว มกัั บ ไร่่ พ ลอยสุุ ข ในหัั วข้้ อ
การสืืบพัันธุ์์�ของพืืช และโครงสร้้างของพืืข และธีีม “Smart
Industry” ร่่ ว มกัั บบริิ ษัั ท สกายวิิ ฟ ในหัั วข้้ อ โดรน และ
บริิษััทสุุมิิโตโมในหััวข้้อสายไฟ แต่่เนื่่�องจากสถานการณ์์
การระบาดของโควิิ ด ที่่� รุุ น แรงขึ้้� น อีี ก จึึ ง ต้้ อ งเลื่่� อ นการจัั ด
กิิจกรรมออกไปก่่อน เพื่่�อให้้มีีความต่่อเนื่่�องจึึงได้้จััดประชุุม
เชิิงปฏิิบััติิการการใช้้แนวคิิด STEM ALP สำำ�หรัับการจััด

การเรีียนรู้้�ฐานสมรรถนะ ให้้แก่่ครููจากโรงเรีียนที่่�เข้้าร่่วม
โครงการเพื่่�อเชื่่�อมโยงแนวคิิด STEM ALP เข้้ากัับการจััด
การเรีียนการสอนแต่่ละวิิชาของครููโดยให้้มีีการเชื่่�อมโยง
เนื้้อ� หาการสอนกัับชีวิี ติ ประจำำ�วันั และทีีมงานเข้้าร่่วมสัังเกต
การสอนและประชุุมติิดตามการจััดการเรีียนรู้้�ให้้แก่่ครููอีีกด้้วย
		 › พื้้�นที่่�นวััตกรรมการศึึกษา จัังหวััดสตููล และ
3 จัังหวััดชายแดนใต้้ ร่่วมกัับมหาวิิทยาลััยทัักษิิณ ติิดตามผล
การอบรมโครงการการพัั ฒ นาผู้้�นำำ� การเปลี่่� ย นแปลง
ของผู้้�บริิหารสถานศึึกษาฯ โครงการการขัับเคลื่่อ� นนวััตกรรม
บููรณาการเพื่่� อ พัั ฒ นาสมรรถนะทางเทคโนโลยีี ดิิ จิิ ทัั ล
ในการเป็็นผู้้�ประกอบการฯ (entrepreneur) โครงการอบรม
การตรวจวััดสิ่่�งแวดล้้อมโดยใช้้หลัักวิิธีีการของ GLOBE และ
โครงการพััฒนาสมรรถนะครููในศตวรรษที่่� 21 บนพื้้�นที่่�เกาะ
จ.สตููล และดำำ�เนิินการโครงการใหม่่เพิ่่�มขึ้้�น คืือ การพััฒนา
ศููนย์์การเรีียนรู้้�ฐานสมรรถนะ (SMT) สู่่�อาชีีพของเยาวชน
ให้้มีวิี ถีิ ชีี วิี ติ โดยใช้้ปรััชญาเศรษฐกิิจพอเพีียง พื้้�นที่่�เกาะหลีีเป๊๊ะ
จ. สตููล นอกจากนี้้� สสวท. ได้้ลงพื้้�นที่่�ติิดตามการดำำ�เนิินการ
โครงการในพื้้�นที่่�นวััตกรรมใต้้ พบว่่า การปรัับแนวทางการจััด
การเรีียนรู้้�ในโรงเรีียนพื้้�นที่่�เกาะ ซึ่่�งการใช้้สื่่�อของ สสวท.
ผนวกกัับการติิดตามดููแล ทำำ�ให้้ครููสามารถจััดการเรีียนรู้้�
ได้้มั่่�นใจและมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น

เชีียงใหม่่
ศรีีสะเกษ
กาญจนบุุรีี
ระยอง
สตููล และ
3 จัังหวััด
ชายแดนใต้้
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o วิิจัยั ติิดตามและประเมิินผลโครงการ โดยร่่วมกัับ
มหาวิิทยาลััยศรีีนคริินทรวิิโรฒดำำ�เนิินการวิิจััยติิดตามผล
การดำำ�เนิินงานกิิจกรรมอบรมเชิิงปฏิิบััติิการในโครงการ
เพิ่่� ม ศัั ก ยภาพครููให้้ มีี ส มรรถนะของครููยุุ ค ใหม่่ สำำ� หรัั บ
การเรีียนรู้้�ในศตวรรษที่่� 21 โดยใช้้การวิิจัยั ผสานวิิธีเี ก็็บข้อ้ มููล
ทั้้�งเชิิงปริิมาณและคุุณภาพ ทั้้�งด้้านกระบวนการอบรม และ
ผลสััมฤทธิ์์�ที่่�เกิิดขึ้้�นกัับผู้้�เข้้ารัับการอบรม โดยการสัังเกต
กระบวนการจััดการอบรม ประเมิินความเข้้าใจเกี่่ย� วกัับการจััด
การเรีี ย นรู้้�ที่่� ส่่ ง เสริิ ม สมรรถนะก่่ อ นและหลัั ง การอบรม
และประเมิินความพึึงพอใจของผู้้�เข้้ารัับการอบรมที่่�มีีต่่อ
การจััดกิิจกรรม ผลการวิิจััยสรุุปได้้ดัังนี้้�
		
1. การจััดกิิจกรรมอบรมเชิิงปฏิิบััติิการ 3 สาระ
ให้้ ค วามสำำ�คัั ญ กัั บ การสร้้ า งความเข้้ า ใจเกี่่� ย วกัั บ
นิิ ย ามและพฤติิ ก รรมที่่� บ่่ ง ชี้้� ส มรรถนะหลัั ก การเขีี ย น
จุุ ด ประสงค์์ ก ารเรีี ย นรู้้�ยัั ง ไม่่ ส ะท้้ อ นสมรรถนะกล่่ า วคืื อ
ยัั ง ไม่่ ไ ด้้ ผ นวกพฤติิ ก รรมที่่� บ่่ ง ชี้้� ส มรรถนะในจุุ ด ประสงค์์
การเรีียนรู้้�ได้้อย่่างชััดเจน การออกแบบกิิจกรรมเน้้นการใช้้
สถานการณ์์ / คำำ� ถามในโลกจริิ ง เพื่่� อ ให้้ นัั ก เรีี ย นแสดง
สมรรถนะแต่่ยัังคงไม่่ชััดเจนนัักเนื่่�องจากกิิจกรรมส่่วนใหญ่่
ให้้ผู้้�เข้้ารัับการอบรมใช้้แผนการจััดการเรีียนรู้้�ที่่�มีีอยู่่�เดิิม
มาปรัับ ทำำ�ให้้ไม่่สามารถพััฒนาให้้สอดแทรกสมรรถนะ
เข้้ า ไปในกิิ จ กรรมของแผนได้้ ดีี เ ท่่ า ที่่� ค วร ในส่่ ว นของ
การประเมิินผลยัังคงเป็็นการประเมิินผลทั่่�วไป มีีส่่วนน้้อยที่่�
เน้้นการประเมิินสมรรถนะอย่่างชััดเจน
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2. การดำำ�เนิินกิิจกรรมส่่วนใหญ่่ใช้้สื่่�อและเอกสาร
ประกอบการอบรมที่่� สสวท. ได้้จััดทำำ�ขึ้้�น ในส่่วนของวิิดีีทััศน์์
ของ สสวท. ที่่�ให้้ผู้้�เข้้ารัับการอบรมศึึกษาในระบบก่่อนเข้้ารัับ
การอบรม พบว่่า สามารถช่่วยสร้้างความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับ
สมรรถนะให้้ผู้้�เข้้ารัับการอบรมเป็็นอย่่างดีี ทั้้�งนี้้�มีีบางสาขา
ที่่�มีีวิิดีีทััศน์์ค่่อนข้้างเยอะ ผู้้�เข้้ารัับการอบรมเสนอว่่าควร
จะให้้ เ วลาในการศึึ ก ษาวิิ ดีี ทัั ศ น์์ รวมถึึ ง สื่่� อ และเอกสาร
ประกอบการอบรมล่่วงหน้้าอย่่างน้้อย 1 สััปดาห์์
		 3. ผลการประเมิิ น ความเข้้ า ใจของผู้้�เข้้ า รัั บ
การอบรมก่่ อ นและหลัั ง การเข้้ า ร่่ ว มการอบรมสรุุ ป ได้้ ว่่ า
ผู้้�เข้้ า รัั บ การอบรมในทุุ ก สาขามีี ค ะแนนเฉลี่่� ย ความเข้้ า ใจ
เกี่่ย� วกัับการจััดการเรีียนรู้้�ที่่�ส่ง่ เสริิมสมรรถนะหลัังการอบรม
สููงกว่่าก่่อนการอบรม
		
4. ผลการประเมิินความพึึงพอใจของผู้้�เข้้ า รัั บ
การอบรมในทุุกสาขาทั้้�งในภาพรวม ด้้านกระบวนการอบรม
สภาพแวดล้้อมและสิ่่ง� อำำ�นวยความสะดวก และการถ่่ายทอด
ความรู้้�ของวิิทยากร อยู่่ใ� นระดัับมากที่่�สุดุ ในทุุกด้้าน นอกจากนี้้�
ผู้้�เข้้ารัับการอบรมได้้แสดงความคิิดเห็็นเพิ่่�มเติิมว่่า การจััด
การเรีียนรู้้�ที่่�ส่่งเสริิมสมรรถนะมีีความสำำ�คััญควรจะส่่งเสริิม
อย่่างต่่อเนื่่�อง ควรพััฒนาศัักยภาพของครููผู้้�สอนในทุุกระดัับ
ให้้ ส ามารถจัั ด การเรีี ย นรู้้�ที่่� ส่่ ง เสริิ ม สมรรถนะนัั ก เรีี ย น
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และควรติิดตามการนำำ�สิ่่ง� ที่่�ได้้เรีียนรู้้�
จากการอบรมไปใช้้ ใ นการจัั ด การเรีี ย นรู้้� ใ นห้้ อ งเรีี ย นจริิ ง
อย่่างต่่อเนื่่�องและเป็็นระบบ

ผล

ยุุทธศาสตร์์ที่�่

การดำ�เนินงาน

3

การขัับเคลื่่อ
� นกระบวนการเรีียนการสอนวิิทยาศาสตร์์
คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี ให้้เน้้นความเข้้าใจ
ลงมืือปฏิิบััติิการ และสามารถนำำ�ไปใช้้จริิง
ทั้้�งในและนอกระบบ ตามแนวทาง สสวท.
การพัั ฒนาแพลตฟอร์์มดิิจิิทััลเพื่่� อการเรีียนรู้้�

• การพััฒนาระบบจััดการเรีียนรู้้�แบบออนไลน์์ (Learning
Management System)
สสวท. ได้้ใช้้ประโยชน์์จากเทคโนโลยีีดิจิิ ทัิ ลั ในการเรีียน
การสอนวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี มาแล้้วเป็็น
ระยะเวลาหนึ่่�ง เช่่น การใช้้ QR code และ สื่่อ� AR (Augmented
Reality) ในหนัังสืือเรีียน และการจััดทำำ�สื่่อ� ดิิจิทัิ ลั รููปแบบต่่าง ๆ
ซึ่่� ง แนวโน ม การพัั ฒ นาเทคโนโลยีี ดิิ จิิ ทัั ล และโครงสร้้ า ง
พื้้� น ฐานการสื่่� อ สารในปจจุุ บัั น จะทำำ� ใหมีี ก ารพัั ฒ นาและ
ประยุุกตใชเทคโนโลยีีดิิจิิทััลในภาคการศึึกษาขึ้้�นจำำ�นวนมาก
ในอนาคต แนวทางหนึ่่�งในการประยุุกตใชเทคโนโลยีีดิิจิิทััล
ในการจััดการเรีียนรูู คืือ ระบบจััดการเรีียนรููแบบออนไลน
(Learning Management System: LMS) ซึ่่�งมีีการพััฒนา
ตั้้�งแต ค.ศ. 1990 และมีีการประยุุกตใชระบบลัักษณะนี้้�
ในสถานศึึกษาหลายแหงในประเทศไทยในหลายรููปแบบ

สสวท. เล็็งเห็็นว่่าการประยุุกตใชระบบจััดการเรีียนรูู
แบบออนไลน เ ป น แพลตฟอร ม เพื่่� อ การถ า ยทอดเนื้้� อ หา
การเรีี ย นรููที่่� สสวท. พัั ฒ นาขึ้้� น จะเป  น กลยุุ ท ธ์์ ที่่� สำำ�คัั ญ
ในการขัับเคลื่่�อนการศึึกษาในยุุคดิิจิิทััล จึึงได้้ทำำ�การศึึกษา
แนวทางการออกแบบระบบจัั ด การเรีี ย นรููแบบออนไลน 
และนำำ� ไปสู่่� ก ารพัั ฒ นาต้้ น แบบระบบจัั ด การเรีี ย นรููแบบ
ออนไลน์์ซึ่่�งเปนสวนหนึ่่�งของแพลตฟอรมดิิจิิทััลของ สสวท.
โดยในปีีนี้้� สสวท. ได้้ดำำ�เนิินการพััฒนาระบบจััดการเรีียนรู้้�
แบบออนไลน์์ My IPST ที่่�สอดคลองกัับหลัักสููตรแกนกลาง
การศึึกษาขั้้น� พื้้�นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบัับปรัับปรุุง พ.ศ. 2560)
และบริิบทการใชง านสื่่อ� ดิิจิทัิ ลั ของสัังคมไทย 1 ระบบ เผยแพร่่
ทางเว็็บไซต์์ https://myipst.ipst.ac.th และคาดหวัังว่่าระบบ
ดัังกล่่าวจะกลายเป็็นช่่องทางหลัักสำำ�หรัับถ่่ายทอดเนื้้�อหา
วิิชาวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี ที่่�รองรัับ
การใช้้งานในสถานศึึกษาทั่่�วประเทศต่่อไป
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	จากการทดลองใช้้ต้้นแบบระบบจััดการเรีียนรู้้�แบบ
ออนไลน์์ My IPST กัับครููในโรงเรีียนนำำ�ร่อ่ ง 6 โรงเรีียน พบว่่า ครูู
รููสึึกพอใจกัับตนแบบระบบ My IPST มีีการใชงานที่่�งา ย คนหาสื่่อ�
ไดส ะดวกเนื่่อ� งจากจััดเรีียงตามหััวขอในหนัังสืือเรีียน สามารถ
จััดการสื่่อ� ที่่�ชอบไวในลิิสตหััวขอสื่่อ� ของฉัันได้้ และจากการเก็็บ
ข้้อมููลโดยใช้้แบบสอบถามความพึึงพอใจต่่อระบบ My IPST
กัับครูู 50 คน พบว่่า ครููมีีความพึึงพอใจตอระบบ My IPST
ในระดัับดีีมากคิิดเปนร้้อยละ 54 ระดัับดีีคิิดเปนร้้อยละ 34
และปานกลางคิิดเปนร้้อยละ 12
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นอกจากนี้้� สสวท. ยัังได้้ดำำ�เนิินการพััฒนาระบบต่่าง ๆ
ในแพลตฟอร์์มดิิจิิทััลเพื่่�อการเรีียนรู้้�อีีก 4 ระบบ ได้้แก่่
1) ระบบการเรีียนการสอนออนไลน์์
2) ระบบข้้อมููลส่่วนบุุคคลแบบ single sign on
3) ระบบการสอบออนไลน์์ มีีการปรัับปรุุงฟัังก์์ชััน
การใช้้งานให้้ทันั สมััย ใช้้งานง่่าย มีีความปลอดภััย ตอบสนอง
ต่่อพฤติิกรรมการใช้้งานในยุุคปััจจุุบัันให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น
4) ระบบอบรมครููออนไลน์์ ได้้ขยายขีีดความสามารถ
ของระบบให้้ ร องรัั บผู้้� เข้้ า ร่่ ว มการอบรมได้้ จำ��นวนมาก
เพื่่�อรองรัับการจััดอบรมครููที่่�ได้้รัับผลกระทบจาก COVID-19
ทำำ�ให้้มีีการปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบเป็็นการอบรมแบบออนไลน์์
มากขึ้้�น

• การพััฒนาและขยายบริิการของศููนย์์เรีียนรู้้�ดิิจิิทััลด้้าน
วิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี (IPST Learning
Space)
	ศููนย์์เรีียนรู้้�ดิิจิิทััล ด้้านวิิท ยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์
และเทคโนโลยีี สสวท. (IPST Learning Space) ประกอบด้้วย
ระบบอบรมครูู ระบบการสอบออนไลน์์ และระบบคลัังความรู้้�
เป็็นแหล่่งเรีียนรู้้�ออนไลน์์์�ที่่มี� กี ารเผยแพร่่สื่่อ� ส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�
ด้้านวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี เพื่่�อให้้นักั เรีียน
ครูู และผู้้�สนใจเข้้ามาศึึกษาค้้นคว้้า เรีียนรู้้�ด้้วยตนเองได้้
อย่่างสะดวก ทุุกที่่� ทุุกเวลา หรืือนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้ในกิิจกรรม
ต่่ า ง ๆ เพื่่� อ พัั ฒ นาทัั ก ษะการคิิ ด วิิ เ คราะห์์ แ ละคิิ ด อย่่ า ง
สร้้างสรรค์์ อัันจะเป็็นประโยชน์์ต่่อการศึึกษาในยุุคดิิจิิทััล
สามารถเข้้าถึึงได้้ทางเว็็บไซต์์
https://learningspace.ipst.ac.th

สถาบันส่ งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
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ในปีีนี้้� สสวท. ได้้ดำำ�เนิินการบริิหารจััดการโครงสร้้าง
พื้้�นฐานและติิดตามปริิมาณการใช้้งาน ตลอดจนความมั่่�นคง
ปลอดภััยในการทำำ�งานของระบบ ดููแลบำำ�รุงุ รัักษา 2 ระบบ ได้้แก่่
ระบบการสอบออนไลน์์และระบบคลัังความรู้้� SciMath ให้้เป็็น
แหล่่งรวบรวมสื่่�อการเรีียนการสอนหลากหลายประเภท
เนื้้� อ หาถููกต้้ อ งทางวิิ ช าการและสอดคล้้ อ งกัั บ มาตรฐาน
การเรีี ย นรู้้� ที่่� ส นัั บ สนุุ น ให้้ ค รูู นัั ก เรีี ย น และบุุ ค คลทั่่� ว ไป
สามารถเข้้ามาค้้นคว้้าความรู้้�ได้้ด้้วยตนเอง และบริิหาร
จัั ด การศููนย์์ บริิ ก ารเพื่่� อ ตรวจสอบการทำำ� งานของระบบ
ภายใต้้กระบวนการ Information Technology Infrastructure
Library (ITIL) เพื่่�อให้้ระบบต่่าง ๆ สามารถรองรัับการใช้้งาน
ได้้อย่่างเต็็มประสิิทธิิภาพ และให้้บริกิ ารตอบคำำ�ถามเกี่่ย� วกัับ
การใช้้งานระบบต่่าง ๆ เพื่่�อให้้มั่่น� ใจว่่าผู้้�ใช้้งานระบบจะสามารถ
ใช้้ บริิ ก ารได้้ อ ย่่ า งสะดวก รวมถึึ ง ได้้ ป รัั บ ปรุุ ง โครงสร้้ า ง
และฟัังก์์ชัันการทำำ�งานของระบบ โดยพบว่่า ในปีี 2564
มีี ป ริิ ม าณการใช้้ ง านระบบต่่ า ง ๆ นัั บ เป็็ น Sessions
23,200,490 ราย ซึ่่ง� สููงขึ้้น� จากปีี 2563 มีีผู้้�ติดิ ตาม Facebook
Fan Page ของระบบคลัังความรู้้� 164,383 คน และของ
ระบบการสอบออนไลน์์ 6,675 คน และมีีการเผยแพร่่สื่่�อ
ผ่่านระบบคลัังความรู้้� อาทิิ วีีดิิทััศน์์ คลัังภาพ บทความ
แผนการสอน และอื่่�น ๆ 513 รายการ

การพัั ฒ นาและส่่ ง เสริิ ม การใช้้ เ ครื่่� อ งมืือ
ใ น ก า ร ส อ บ คัั ด เ ลืื อ ก เ ข้้ า ม ห า วิิ ท ย า ลัั ย
ให้้สอดคล้้องกัับกระบวนการจััดการเรีียน
การสอนตามแนวทาง สสวท. (Science and
Mathematics Literacy)

• การพััฒนาเครื่่อ� งมืือในการสอบคััดเลืือกนัักเรีียนเข้้าศึึกษา
ต่่อระดัับอุุดมศึึกษาตามแนวทางการจััดการเรีียนการสอน
ของ สสวท.
สสวท. มีีความตั้้�งใจที่่�จะปรัับกระบวนการสอบที่่�เน้้น
วัั ด การท่่ อ งจำำ� เนื้้� อ หาเพีี ย งอย่่ า งเดีี ย ว เป็็ น การเน้้ น วัั ด
ความฉลาดรู้้�ด้า้ นวิิทยาศาสตร์์และคณิิตศาสตร์์ (Science and
Mathematics Literacy) ในข้้อสอบต่่าง ๆ เช่่น ข้้อสอบคััดเลืือก
เข้้าสถาบัันอุุดมศึึกษา ข้้อสอบคััดเลืือกเข้้าโครงการต่่าง ๆ เช่่น
ทุุ น โครงการพัั ฒ นาและส่่ ง เสริิ ม ผู้้�มีี ค วามสามารถพิิ เ ศษ
ทางวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี (พสวท.) และทุุนโครงการ
ส่่งเสริิมการผลิิตครููที่่�มีคี วามสามารถพิิเศษทางวิิทยาศาสตร์์
และคณิิตศาสตร์์ (สควค.) ระดัับอุุดมศึึกษา ซึ่่�งคาดหมายว่่า
จะเป็็นการกระตุ้้�นให้้มีีการจััดการเรีียนรู้้�ในชั้้�นเรีียนที่่�ส่่งเสริิม
ให้้นัักเรีียนมีีความฉลาดรู้้�ด้้านวิิทยาศาสตร์์และคณิิตศาสตร์์
และสามารถนำำ�ความรู้้�ด้้านวิิทยาศาสตร์์และคณิิตศาสตร์์

ข้้อมููล Sessions ของศููนย์์เรีียนรู้้�ดิิจิิทััลฯ ปีีงบประมาณ 2559-2564
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ไปประยุุ ก ต์์ ใ ช้้ ใ นการแก้้ ปัั ญ หา และดำำ� เนิิ น ชีี วิิ ต ได้้ อ ย่่ า ง
เหมาะสม สอดคล้้องกัับสภาพเศรษฐกิิจ สัังคม และวััฒนธรรม
มีีความเข้้าใจและมีีส่่วนร่่วมในการพััฒนาประเทศอย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ โดยมีีผลการดำำ�เนิินงาน ดัังนี้้�
o พัั ฒ น า ก ร อ บ แ ล ะ ข้้ อ ส อ บ สำำ� ห รัั บ ก า ร วัั ด
ความฉลาดรู้้� ด้้ านวิิ ท ยาศาสตร์์ แ ละคณิิ ต ศาสตร์์ ข อง
นัักเรีียน ระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลาย โดยจััดทำำ�รายงานผล
การดำำ�เนิินงานพััฒนากรอบและข้้อสอบเพื่่�อวััดความฉลาดรู้้�
ด้้ า นวิิ ท ยาศาสตร์์ แ ละคณิิ ต ศาสตร์์ ข องนัั ก เรีี ย นระดัั บ
มััธยมศึึกษาตอนปลาย 1 รายงาน ที่่�มีปี ระเด็็นและสารสนเทศ
ที่่�สามารถนำำ�ไปเป็็นแนวทางในการพััฒนากรอบและข้้อสอบ
วัั ด ความฉลาดรู้้�ด้้ า นวิิ ท ยาศาสตร์์ แ ละคณิิ ต ศาสตร์์ ข อง
นัักเรีียนระดัับมััธยมศึึกษาได้้
o พััฒนาคุุณภาพของข้้อสอบที่่�ใช้้ในการคััดเลืือก
นัักเรีียนระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลายและตััวแปรที่่�ส่่งผลต่่อ
คุุณภาพของนิิสิิตนัักศึึกษาในโครงการ โดยจััดทำำ�รายงาน
ผลการศึึกษาคุุณภาพของข้้อสอบที่่�ใช้้ในการคััดเลืือกนัักเรีียน
ระดัับมัธั ยมศึึกษาตอนปลายเข้้าโครงการพััฒนาและส่่งเสริิม
ผู้้�มีีความสามารถพิิเศษทางวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
(พสวท.) และตััวแปรที่่�ส่่งผลต่่อคุุณภาพของนิิสิิตนัักศึึกษา
ในโครงการ 1 รายงาน ที่่�มีีประเด็็นและสารสนเทศเกี่่�ยวกัับ
คุุณภาพของเครื่่�องมืือที่่�ใช้้วััดความฉลาดรู้้�วิิทยาศาสตร์์และ
คณิิตศาสตร์์ที่่ส� ามารถนำำ�ไปเป็็นแนวทางในการพััฒนากรอบ
และข้้อสอบที่่�สามารถทำำ�นายเมตาคอกนิิชัันและผลสััมฤทธิ์์�
ทางการเรีียนของนัักเรีียนเมื่่�อเข้้าศึึกษาต่่อในระดัับอุดุ มศึึกษา
และตััวแปรที่่�มีีความสำำ�คััญต่่อคุุณภาพของนิิสิิตนัักศึึกษา
ในโครงการ เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การวางแผนการพััฒนาคุุณภาพ
ของนิิสิิตนัักศึึกษา รวมทั้้�งนำำ�ไปใช้้ในการออกแบบกลยุุทธ์์ที่่�
เหมาะสมในการดููแลและพัั ฒ นาคุุ ณ ภาพของนัั ก เรีี ย น
ในโครงการร่่วมกัับสถานศึึกษาระดัับมััธยมศึึกษาและระดัับ
อุุดมศึึกษาให้้เกิิดประสิิทธิิผลและประสิิทธิิภาพมากที่่�สุุด
o พััฒนาข้้อสอบวิิชาวิิทยาศาสตร์์และคณิิตศาสตร์์
สำำ� หรัั บ คัั ด เลืือกนัั ก เรีี ย นระดัั บ มัั ธ ยมศึึ ก ษาตอนปลาย
เข้้าศึึกษาต่่อระดัับอุุดมศึึกษา ร่่วมกัับที่่�ประชุุมอธิิการบดีี

แห่่งประเทศไทย (ทปอ.) โดยจััดทำำ�กรอบการสร้้างข้้อสอบ
และข้้ อ สอบวิิ ช าวิิ ท ยาศาสตร์์ แ ละคณิิ ต ศาสตร์์ สำำ� หรัั บ
คััดเลืือกนัักเรีียนระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลายเข้้าศึึกษาต่่อ
ระดัั บอุุ ด มศึึ ก ษา ปีี ก ารศึึ ก ษา 2564 (TCAS 64) และ
ปีีการศึึกษา 2565 (TCAS 65) ทั้้�งนี้้� ได้้พััฒนาข้้อสอบที่่�ใช้้
สถานการณ์์หรืือข้้อมููลเป็็นตััวนำำ�เรื่่�อง ให้้ข้้อมููลที่่�เพีียงพอ
และจำำ�เป็็น เพื่่�อเน้้นวััดความเข้้าใจ การประยุุกต์์ใช้้ความรู้้� และ
การคิิดวิิเคราะห์์เพื่่�อหาคำำ�ตอบ ซึ่่ง� ได้้กรอบการสร้้างข้้อสอบ
TCAS 65 จำำ�นวน 6 ฉบัับ ที่่�มีคี วามชััดเจนและสามารถนำำ�ไปใช้้
ในการสร้้างข้้อสอบได้้ และได้้ต้้นฉบัับข้้อสอบ TCAS 64
จำ��นวน 12 ฉบัับ และต้้นร่่างข้้อสอบ TCAS 65 จำำ�นวน 12 ฉบัับ
ที่่� มีี คุุ ณ ภาพสอดคล้้ อ งกัั บ กรอบการสร้้ า งข้้ อ สอบและ
ผ่่ า นการพิิ จ ารณาความถููกต้้ อ งด้้ า นเนื้้� อ หาวิิ ช าจาก
ผู้้�เชี่่�ยวชาญ สามารถนำำ�ไปใช้้ในการคััดเลืือกนัักเรีียนระดัับ
มััธยมศึึกษาตอนปลายเข้้าศึึกษาต่่อระดัับอุุดมศึึกษาได้้
o	ศึึกษาคุุณภาพข้อ้ สอบที่่�ใช้้ในการคััดเลืือกนัักเรีียน
เพื่่อ� เข้้าศึึกษาต่่อในระดัับอุุดมศึึกษา ปีีการศึึกษา 2564 โดย
จััดทำำ�รายงานผลการวิิเคราะห์์คุุณภาพข้้อสอบที่่�คััดเลืือก
นัักเรีียนเข้้าศึึกษาในระดัับอุุดมศึึกษา ปีีการศึึกษา 2564
จำ��นวน 1 ฉบัับ ที่่�มีีสารสนเทศเกี่่�ยวกัับคุุณภาพของข้้อสอบ
ที่่�ใช้้ในการคััดเลืือกนัักเรีียนเข้้าศึึกษาในระดัับอุุดมศึึกษา
ปีี ก ารศึึ ก ษา 2564 และนำำ� ไปสู่่� ก ารปรัั บ ปรุุ ง และพัั ฒ นา
ข้้ อ สอบให้้ มีี คุุ ณ ภาพต่่ อ ไป และได้้ ร่่ า งแบบสำำ� รวจข้้ อ มููล
ที่่�ใช้้ในการสร้้างแบบสััมภาษณ์์เชิิงลึึกเพื่่�อศึึกษาความคิิดเห็็น
ของผู้้�เกี่่�ยวข้้องที่่�มีีต่่อการคััดเลืือกนัักเรีียน เพื่่�อเข้้าศึึกษา
ในระดัับอุุดมศึึกษา ปีีการศึึกษา 2564 จำำ�นวน 2 ฉบัับ ที่่�มีี
สารสนเทศเกี่่�ยวกัับความคิิดเห็็นของผู้้�เกี่่�ยวข้้องในประเด็็น
การเตรีียมความพร้้อมของนัักเรีียน การเปลี่่�ยนแปลงวิิธีี
การจััดการเรีียนการสอนให้้เหมาะสม ผลกระทบที่่�ได้้รัับ
ปััญหาอุุปสรรค และข้้อเสนอแนะ เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การวางแผน
เชิิ ง นโยบายในการพัั ฒ นาการเรีี ย นการสอนในโรงเรีี ย น
ให้้โรงเรีียนมีีความพร้้อมในการจััดการเรีียนการสอน และ
เตรีียมนัักเรีียนให้้มีีคุุณลัักษณะที่่�สอดคล้้องและเหมาะสมกัับ
การศึึกษาในระดัับอุุดมศึึกษาต่่อไป

สถาบันส่ งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
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ผล

การดำ�เนินงาน
ยุุทธศาสตร์์ที่�่

4

เร่่งรััด พััฒนา และส่่งเสริิมผู้้มี
� ค
ี วามสามารถพิิเศษด้้าน
วิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี เพื่่อ
� เป็็นกำำ�ลัง
ั
ในการพััฒนาประเทศด้้วยวิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี และ
นวััตกรรม ตามนโยบายประเทศไทย 4.0
การบริิหารการผลิิตครููที่่�มีีความสามารถพิิเศษ
ทางวิิทยาศาสตร์์และคณิิตศาสตร์์ (สควค.)
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• การพััฒนาและส่่งเสริิมการผลิิตครููที่่�มีคี วามสามารถพิิเศษ
ทางวิิทยาศาสตร์์และคณิิตศาสตร์์
สสวท. ดำำ�เนิินงานโครงการส่่งเสริิมการผลิิตครููที่่�มีี
ความสามารถพิิ เ ศษทางวิิ ท ยาศาสตร์์ แ ละคณิิ ต ศาสตร์์
(สควค.) เพื่่� อ ผลิิ ต ครููผู้้�สอนวิิ ช าฟิิ สิิ ก ส์์ เคมีี ชีี ว วิิ ท ยา
คณิิตศาสตร์์ และคอมพิิวเตอร์์ที่่�มีีความรู้้�ความสามารถสููง
ให้้เป็็นผู้้�นำำ�ทางวิิชาการ เพื่่�อเป็็นกำำ�ลัังสำำ�คััญในการพััฒนา
และยกระดัับคุุณภาพการเรีียนการสอน มุ่่�งเน้้นการผลิิตครูู
ที่่�มีีฐานความรู้้�ทางวิิทยาศาสตร์์ในระดัับดีี
o พัั ฒ นาโปรแกรมเสริิ ม ให้้กัั บ ผู้้� รัั บ ทุุ น โครงการ
สควค. ระยะที่่� 4 ในระดัับปริิญญาตรีีและปริิญญาโท เพื่่�อพััฒนา
ทัักษะความเป็็นครููและองค์์ความรู้้�ตามแนวทาง สสวท. ให้้มีี
ความพร้้ อ มเข้้ า รัั บ การทดสอบและประเมิิ น สมรรถนะ
ทางวิิ ช าชีี พ ครูู ตามข้้ อ บัั ง คัั บคุุ รุุ ส ภาว่่ า ด้้ ว ยใบอนุุ ญ าต
ประกอบวิิชาชีีพ (ฉบัับที่่� 2) พ.ศ. 2562 ที่่�กำำ�หนดให้้ผู้้�ขอรัับ

ใบอนุุ ญ าตประกอบวิิ ช าชีี พ ครููต้้ อ งผ่่ า นการทดสอบและ
ประเมิินสมรรถนะทางวิิชาชีีพตามหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการ
โดยจััดทํํากรอบแนวคิิดหลัักในการพััฒนาโปรแกรมเสริิม
ออกเป็็น 4 กลุ่่�มคืือ (1) Literacy Series (2) Academics
Series (3) Teaching Series และ (4) IPST Series และ
ประชุุ ม หารืื อ ความร่่ ว มมืื อ กัั บ สถาบัั น ภาษาไทยสิิ ริิ น ธร
แห่่งจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย และสถาบัันภาษา มหาวิิทยาลััย
ธรรมศาสตร์์ ซึ่่ง� เป็็นหน่่วยงานที่่�มีคี วามเชี่่ย� วชาญทางภาษา
โดยศึึกษาเอกสารและจััดทำำ�ร่่างโปรแกรมเสริิม 5 เรื่่�อง ได้้แก่่
(1) ความฉลาดรู้้�ด้า้ นการอ่่าน (2) เขีียนอย่่างนัักวิิทยาศาสตร์์
(3) แนวความคิิดหลัักในวิิทยาศาสตร์์ (ฟิิสิกิ ส์์): กรณีีศึกึ ษาจาก
ประเทศอัังกฤษ (4) แนวความคิิดหลัักในวิิทยาศาสตร์์ (เคมีี):
กรณีีศึึกษาจากประเทศอัังกฤษ และ (5) แนวความคิิดหลััก
ในวิิทยาศาสตร์์ (ชีีววิิทยา): กรณีีศึึกษาจากประเทศอัังกฤษ

สถาบันส่ งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
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การคััดเลืือก
เข้้ารัับทุุน
การพัั ฒนา
ผู้้�รัับทุุน

การเข้้าสู่่�
วิิชาชีีพครูู

o พััฒนาศัักยภาพของข้้าราชการครูู สควค. และ
บััณฑิิต สควค. โดยสนัับสนุุนครูู สควค. เข้้าร่่วมการประชุุม
วิิชาการ เพื่่�อเพิ่่�มพููนความรู้้�และแลกเปลี่่�ยนประสบการณ์์
กัับครูู อาจารย์์ และนัักวิิชาการในแวดวงการศึึกษา 118 คน
ผ่่านกิิจกรรมต่่าง ๆ ดัังนี้้� การประชุุมวิิชาการ 16th Asia-Pacific
Conference on Giftedness (APCG 2020) ในรููปแบบออนไลน์์
เพื่่� อ พัั ฒ นาตนเองผ่่ า นการเข้้ า ร่่ ว มแลกเปลี่่� ย นเรีี ย นรู้้�กัั บ
นัักวิิจัยั ระดัับนานาชาติิ และมองเห็็นแนวทางการทำำ�งานวิิจัยั
ในด้้านการจััดการศึึกษา สำำ�หรัับผู้้�มีคี วามสามารถพิิเศษ และ
การประชุุมวิิชาการวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ในโรงเรีียน
ระดัับชาติิ ครั้้�งที่่� 24 (วทร. 24) หััวข้้อ “นวััตกรรมการเรีียนรู้้�
เพื่่�อทัักษะในศตวรรษที่่� 21 (Learning Innovation for 21st
Century Skills)” ในรููปแบบออนไลน์์ เพื่่�อเป็็นการสร้้าง
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ความเข้้มแข็็งทางวิิชาการและสร้้างเครืือข่่ายชุุมชนการเรีียนรู้้�
การแลกเปลี่่�ยน และเพิ่่�มพููนทัักษะให้้กัับครูู และสนัับสนุุนครูู
สควค. เข้้ารัับการพััฒนาเพื่่�อเป็็นวิิทยากรแกนนำำ� สสวท.
303 คน ผ่่านหลัักสููตรต่่าง ๆ ได้้แก่่ หลัักสููตรการอบรม
เชิิงปฏิิบััติิการการจััดการเรีียนรู้้�วิิชาวิิทยาศาสตร์์กายภาพ
(ฟิิสิิกส์์) ระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลาย (พื้้�นฐาน) หลัักสููตร
การอบรมเชิิงปฏิิบััติิการการจััดการเรีียนรู้้�วิิชาฟิิสิิกส์์ ระดัับ
มััธยมศึึกษาตอนปลาย (เพิ่่�มเติิม) หลัักสููตรเชิิงปฏิิบััติิการ
ด้้านการจััดการเรีียนรู้้�วิชิ าวิิทยาศาสตร์์ชีวี ภาพ แบบออนไลน์์
หลัักสููตรเชิิงปฏิิบััติิการด้้านการจััดการเรีียนรู้้�วิิชาเพิ่่�มเติิม
ชีีววิิทยา แบบออนไลน์์ หลัักสููตรการใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศ
เพื่่� อ การเรีี ย นการสอนชีี ว วิิ ท ยา หลัั ก สููตรการอบรม
เชิิ ง ปฏิิ บัั ติิ ก ารการจัั ด การเรีี ย นรู้้�วิิ ช าวิิ ท ยาศาสตร์์ โ ลก
และอวกาศ ระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลาย (รายวิิชาพื้้�นฐาน)
หลััก สููตรการอบรมเชิิงปฏิิบััติิก ารการจััดการเรีีย นรู้้�วิิ ช า
โลก ดาราศาสตร์์ และอวกาศ ระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลาย
ในรููปแบบออนไลน์์ (รายวิิชาเพิ่่�มเติิม)
o	ติิดตามผลการปฏิิบััติิงานของผู้้�รัับทุุนโครงการ
สควค. ระดัับปริิญญาโท ประเภท Premium และประเภท
Super Premium ที่่�ได้้รับั การบรรจุุและแต่่งตั้้�งเป็็นข้้าราชการ
ครููและบุุคลากรทางการศึึกษา ตำำ�แหน่่งครููผู้้�ช่่วย 120 คน
ซึ่่�งได้้ปฏิิบััติิงานในโรงเรีียนสัังกััดสำำ�นัักงานคณะกรรมการ
การศึึกษาขั้้น� พื้้�นฐาน (สพฐ.) แล้้วเป็็นระยะเวลาอย่่างน้้อย 1 ปีี
ซึ่่� ง การติิ ด ตามผลการปฏิิ บัั ติิ ง านของข้้ า ราชการครููทุุ น
โครงการ สควค. ใช้้วิธีิ กี ารเก็็บรวบรวมข้้อมููลจากการประเมิิน
ความพึึ ง พอใจของผู้้�บริิ ห ารโรงเรีี ย นต่่ อ คุุ ณลัั ก ษณะครูู
โครงการ สควค. โดยผู้้�ตอบแบบประเมิินมีีความพึึงพอใจ
คุุณลัักษณะครููโครงการ สควค. ในระดัับมากขึ้้�นไป คิิดเป็็น
ร้้อยละ 98.15 โดยมีีระดัับความพึึงพอใจในแต่่ละคุุณลัักษณะ
ดัังนี้้�

	คุุณลัักษณะครููโครงการ สสวท.

ระดัับความพึึงพอใจ
(ระดัับคะแนนเฉลี่่�ย ± ส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน)

1.	มีีคุุณธรรม จริิยธรรม มีีจิิตวิิญญาณความเป็็นครูู
		และเป็็นครููมืืออาชีีพ

มากที่่�สุุด
(4.63 ± 0.42)

2.	มีีความรู้้� ความสามารถ และเชี่่ย� วชาญในการจััดการเรีียนรู้้�
		 ทางการศึึกษาคณิิตศาสตร์์ วิิทยาศาสตร์์ หรืือคอมพิิวเตอร์์
		ที่่�สอดคล้้องตามเกณฑ์์มาตรฐานวิิชาชีีพครูู

มาก
(4.46 ± 0.42)

3.	มีีความสามารถใช้้ภาษาต่่างประเทศเป็็นเครื่่�องมืือ
		ในการแสวงหาความรู้้�และถ่่ายทอดความรู้้�

มาก
(4.28 ± 0.57)

4. เป็็นนัักวิิจััยที่่�สามารถพััฒนาความรู้้�ในศาสตร์์ที่่�เชี่่�ยวชาญ
		 หรืือพััฒนานวััตกรรมทางการศึึกษา โดยใช้้กระบวนการวิิจัยั

มาก
(4.30 ± 0.65)

5. เป็็นนัักคิิดอย่่างเป็็นระบบ สามารถคิิดสร้้างสรรค์์
		คิิดวิิจารณญาณ และสามารถตััดสิินใจ

มาก
(4.49 ± 0.46)

6. เป็็นผู้้�นำำ�การเปลี่่�ยนแปลงการจััดการเรีียนการสอน
		ที่่�สอดคล้้องกัับการเรีียนรู้้�ยุุคใหม่่

มากที่่�สุุด
(4.63 ± 0.41)

7.	มีีลัักษณะสอดคล้้องกัับมาตรฐานครููคณิิตศาสตร์์
		 หรืือครููวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี ของ สสวท.

มาก
(4.47 ± 0.46)

รวมทุุกคุุณลัักษณะ
	จากตาราง พบว่่า ผู้้�บริิหารโรงเรีียนมีีความพึึงพอใจ
ต่่อคุุณลัักษณะครููโครงการ สควค. ในระดัับมากขึ้้�นไปทั้้�ง
7 คุุณลัักษณะ โดยคุุณลัักษณะที่่�ได้้ระดัับคะแนนเฉลี่่�ยสููงที่่�สุุด
2 คุุณลักั ษณะ คืือ (1) มีีคุณ
ุ ธรรม จริิยธรรม มีีจิติ วิิญญาณความ
เป็็นครูู และเป็็นครููมืืออาชีีพ และ (2) เป็็นผู้้�นำำ�การเปลี่่ย� นแปลง
การจััดการเรีียนการสอนที่่�สอดคล้้องกัับการเรีียนรู้้�ยุุคใหม่่

	มาก
(4.46 ± 0.40)
ส่่วนคุุณลักั ษณะที่่�ได้้ระดัับคะแนนเฉลี่่ย� ต่ำำ��ที่่สุ� ดุ 2 คุุณลักั ษณะ
คืือ (1) มีีความสามารถใช้้ภาษาต่่างประเทศเป็็นเครื่่�องมืือ
ในการแสวงหาความรู้้�และถ่่ายทอดความรู้้� และ (2) เป็็นนัักวิิจัยั
ที่่�สามารถพััฒนาความรู้้�ในศาสตร์์ที่่�เชี่่�ยวชาญ หรืือพััฒนา
นวััตกรรมทางการศึึกษา โดยใช้้กระบวนการวิิจััย
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o เสนอแผนการดำำ� เนิิ น งานโครงการส่่ ง เสริิ ม
การผลิิตครููที่่�มีีความสามารถพิิเศษทางวิิทยาศาสตร์์และ
คณิิตศาสตร์์ (สควค.) ระยะที่่� 4 พ.ศ. 2564-2567 ต่่อ
คณะรััฐมนตรีี โดยจััดทำำ�แผนการดำำ�เนิินงานโครงการ สควค.
ระยะที่่� 4 (พ.ศ. 2564-2567) มุ่่�งเน้้นการผลิิตครููคุุณภาพที่่�มีี
คุุณลัักษณะพึึงประสงค์์ 6 ประการ และมีีทัักษะสำำ�คััญต่่าง ๆ
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในด้้าน Digital Literacy การทำำ�วิิจััย
ในชั้้� น เรีี ย นและการนำำ� การเรีี ย นการสอนรููปแบบใหม่่
ใช้้เทคโนโลยีีต่า่ ง ๆ เข้้ามาพััฒนาการเรีียนการสอน หรืือพััฒนา
นวััตกรรมทางการศึึกษา เป็็นครููผู้้�นำำ�การเปลี่่ย� นแปลงการจััด
การเรีียนการสอนที่่�สอดคล้้องกัับการเรีียนรู้้�ยุุคใหม่่ และเสนอ
ขออนุุมััติิการดำำ�เนิินงานทุุนโครงการส่่งเสริิมการผลิิตครูู
ที่่�มีีความสามารถพิิเศษทางวิิทยาศาสตร์์และคณิิตศาสตร์์
(สควค.) ระยะที่่� 4 พ.ศ. 2564-2567 โดยคณะรััฐมนตรีี
มีีมติิอนุุมััติิการดำำ�เนิินงานทุุนโครงการ สควค. ระยะที่่� 4
ปีี พ.ศ. 2564-2567 เมื่่�อวัันที่่� 23 มีีนาคม 2564 เรีียบร้้อยแล้้ว
การบริิหารการพััฒนาและส่่งเสริิม
ผู้้�มีีความสามารถพิิเศษทางวิิทยาศาสตร์์
และเทคโนโลยีี (พสวท.)

• การสรรหา พััฒนา และวิิจััยเพื่่�อส่่งเสริิมศัักยภาพผู้้�รัับทุุน
พสวท. และการสร้้างความเข้้มแข็็งเครืือข่่าย พสวท.
สสวท. ดำำ� เนิิ น งานโครงการพัั ฒ นาและส่่ ง เสริิ ม
ผู้้�มีี ค วามสามารถพิิเศษทางวิิท ยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
(พสวท.) เพื่่�อผลิิตผู้้�มีีความสามารถพิิเศษทางวิิทยาศาสตร์์
และเทคโนโลยีี สำำ�หรัับศึกึ ษา วิิจัยั ประดิิษฐ์์ คิิดค้้น และเผยแพร่่
ผลงานทางวิิ ท ยาศาสตร์์ แ ละเทคโนโลยีี ที่่� เ ป็็ น ประโยชน์์
ต่่อการพััฒนาประเทศ
o	คััดเลืือกนัักเรีียนและนัักศึึกษาเข้า้ โครงการ พสวท.
ระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลายและระดัับอุุดมศึึกษา โดยเปิิด
รัั บ สมัั ค รสอบเพื่่�อ วััดความฉลาดรู้้�ด้้านวิิท ยาศาสตร์์และ
คณิิตศาสตร์์ (Scientific and Mathematical Literacy) รอบที่่� 1
และจััดสอบ 4 วิิชา ได้้แก่่ ทัักษะปฏิิบััติิการทางวิิทยาศาสตร์์
ทัั ก ษะปฏิิ บัั ติิ ก ารทางคณิิ ต ศาสตร์์ ฐานกิิ จ กรรม และ
สอบสััมภาษณ์์ ณ ศููนย์์โรงเรีียน พสวท. 10 แห่่งทั่่�วประเทศ
รอบที่่� 2 เพื่่�อคััดเลืือกนัักเรีียนที่่�ผ่่านการสอบรอบที่่� 1 เข้้ารัับ
ทุุน พสวท. มีีผู้้�ยืืนยัันสิิทธิ์์�รัับทุุน พสวท. ระดัับมััธยมศึึกษา
ปีีการศึึกษา 2564 จำำ�นวน 35 ทุุน และเปิิดรัับสมััครสอบ
นัั ก เรีี ย นผู้้�มีี ค วามสามารถพิิ เ ศษทางวิิ ท ยาศาสตร์์ แ ละ
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คณิิตศาสตร์์ เพื่่�อคััดเลืือกเป็็นผู้้�รับทุ
ั นุ พสวท. ระดัับอุดุ มศึึกษา
ผลการสอบมีีผู้้�ยืืนยัันสิิทธิ์์�รัับทุุน พสวท. ปีีการศึึกษา 2564
จำ��นวน 64 ทุุน
o พััฒนาและส่่งเสริิมศักั ยภาพนัักเรีียนและนัักศึึกษา
ทุุน พสวท.
		 › การพััฒนาและส่่งเสริิมศัักยภาพนัักเรีียนทุุน
พสวท. ระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลาย
			· ร่่วมกัับมหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์จััดงาน
ประชุุมวิิชาการระดัับนานาชาติิด้า้ นวิิทยาศาสตร์์และนวััตกรรม
สำำ�หรัับนักั เรีียน ครั้้ง� ที่่� 2 และงานประชุุมวิิชาการวิิทยาศาสตร์์
คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี สำำ�หรัับนัักเรีียนทุุน พสวท.
ระดัับมัธั ยมศึึกษา ครั้้ง� ที่่� 36 โดยมีีนักั เรีียนระดัับมัธั ยมศึึกษา
ตอนต้้นและตอนปลายเข้้าร่่วมงานและนำำ�เสนอผลงานวิิจััย
แบบบรรยายและแบบโปสเตอร์์ 227 ผลงาน
			· จััดกิิจกรรมค่่ายวิิทยาศาสตร์์ ภาคฤดููร้้อน
สำำ�หรัับนักั เรีียนทุุน พสวท. ระดัับมัธั ยมศึึกษาปีีการศึึกษา 2563
เพื่่�อปลููกฝัังเจตคติิที่่�ดีีต่่อการศึึกษาวิิทยาศาสตร์์ ให้้เข้้าใจ
ถึึงความสำำ�คััญของวิิทยาศาสตร์์ที่่�มีีต่่อการพััฒนาประเทศ
เพิ่่�มพููนแรงบัันดาลใจในการทำำ�งานด้้านวิิทยาศาสตร์์และ
เทคโนโลยีี ตลอดจนให้้ มีี ก ารแลกเปลี่่� ย นความคิิ ด เห็็ น
ระหว่่างนัักเรีียนกัับนัักเรีียน และระหว่่างนัักเรีียนกัับผู้้�สำำ�เร็็จ
การศึึกษาทุุน พสวท. ในด้้านความรู้้�และความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับ
การเป็็นนัักวิิทยาศาสตร์์ มีีนักั เรีียนทุุน พสวท. ระดัับมัธั ยมศึึกษา
ปีีที่่� 4-6 เข้้าร่่วมกิิจกรรม 47 คน
		› การพัั ฒ นาและส่่ ง เสริิ มศัั ก ยภาพนัั ก เรีี ย น
ทุุน พสวท. ระดัับอุุดมศึึกษา
			· ร่่วมกัับมหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์จััดงาน
ประชุุมวิิชาการวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี นัักเรีียนทุุน พสวท.
ประจำำ�ปีี 2564 (DPST Conference on Science and
Technology 2021: DPSTcon 2021) เพื่่�อเปิิดโอกาสให้้
นัักเรีียนทุุน พสวท. ระดัับปริิญญาตรีี ชั้้�นปีีที่่� 4 นำำ�เสนอ
ผลงานวิิจัยั ในเวทีีวิชิ าการทั้้�งแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์์
ในรููปแบบออนไลน์์ โดยมีี นิิ สิิ ต นัั ก ศึึ ก ษาทุุ น พสวท.
ระดัับปริิญญาตรีีชั้้�นปีีที่่� 4 นำำ�เสนอผลงานวิิจััยแบบบรรยาย
และแบบโปสเตอร์์ 164 ผลงาน เป็็นผลงานสาขาวิิชาฟิิสิิกส์์
35 เรื่่�อง สาขาวิิชาเคมีี 49 เรื่่�อง สาขาวิิชาชีีววิิทยา 37 เรื่่�อง
สาขาวิิชาคณิิตศาสตร์์ 34 เรื่่�อง และสาขาวิิชาธรณีีวิิทยา
9 เรื่่�อง

			· จััดกิิจกรรมค่่ายวิิทยาศาสตร์์ภาคฤดููร้้อน
นิิสิิต นัักศึึกษาทุุน พสวท. สำำ�หรัับนิิสิิต นัักศึึกษาทุุน พสวท.
ชั้้น� ปีีที่่� 1-2 เพื่่�อให้้นิสิิ ติ นัักศึึกษามีีโอกาสเพิ่่�มพููนประสบการณ์์
ทางวิิ ท ยาศาสตร์์ แ ละเทคโนโลยีี ใ นรููปแบบต่่ า ง ๆ ได้้ แ ก่่
การทำำ�งานร่่วมกัันเป็็นกลุ่่�ม การสร้้างเครืือข่่าย การนำำ�เสนอ
ผลงานที่่�ได้้ปฏิิบัติั ริ ะหว่่างเรีียนอยู่่ใ� นโครงการ การฟัังบรรยาย
พิิเศษจากวิิทยากรผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ เพื่่�อเรีียนรู้้�ประสบการณ์์
การทำำ� วิิ จัั ย การแสดงความคิิ ด เห็็ น และการมีี ส่่ ว นร่่ ว ม
การพััฒนางานด้้านวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี อัันจะเป็็น
การบ่่มเพาะให้้นิสิิ ติ นัักศึึกษาในโครงการเป็็นผู้้�มีีความสามารถ
ทางวิิทยาศาสตร์์ในระดัับสููงที่่�สามารถเป็็นผู้้�นำำ�ทางวิิชาการ
ต่่อไปในอนาคต
o บริิหารเครืือข่่าย พสวท. การวิิจััย และประเมิิน
โครงการ พสวท.
		 › การสนัับสนุุนทุุนวิิจััยสำำ�หรัับบััณฑิิต พสวท.
แรกบรรจุุ ประจำำ�ปีี 2555-2559
			· สนัั บ สนุุ น ทุุ น วิิ จัั ย สำำ� หรัั บ บัั ณ ฑิิ ต พสวท.
แรกบรรจุุ ที่่� มีี ห น่่ ว ยงานรองรัั บ แล้้ ว และยัั ง ไม่่ มีี ทุุ น วิิ จัั ย
จากแหล่่งอื่่�น ให้้มีีโอกาสทำำ�วิิจััยทัันทีีหลัังสำำ�เร็็จการศึึกษา
ระดัั บ ปริิ ญ ญาเอก เพื่่� อ พัั ฒ นาศัั ก ยภาพ ประสบการณ์์
ในการทำำ�วิิจััย ก้้าวสู่่�การเป็็นนัักวิิจััยที่่�มีีคุุณภาพ และเพื่่�อให้้
การทำำ�วิิจััยบููรณาการเข้้าเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการทำำ�งานและมีี
ความเป็็นเลิิศในวิิชาชีีพ ซึ่่ง� ตั้้�งแต่่ปีี 2555-2559 ได้้สนัับสนุุน
ทุุนวิิจัยั สำำ�หรัับบััณฑิิต พสวท. แรกบรรจุุ 190 โครงการ โดยมีี
ผลงานตีีพิมิ พ์์ในวารสารวิิชาการระดัับนานาชาติิที่่มี� ี Impact
Factor (IF) และเป็็นวารสารที่่�อยู่่�ในฐานข้้อมููล Scopus
และ ISI Web of Science 329 เรื่่�อง และผลงานทรััพย์์สิิน
ทางปััญญา 19 เรื่่�อง
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ปีีงบประมาณที่่�สนัับสนุุนทุุนวิิจััย

		 › การส่่งเสริิมบััณฑิิตทุุน พสวท. ไปปฏิิบััติิงาน
ในหน่่วยงานภาคเอกชน
			 ตามที่่�คณะรััฐมนตรีี มีีมติิเมื่่�อวัันที่่� 29 กัันยายน
2563 อนุุมััติิในหลัักการขยายฐานหน่่วยงานปฏิิบััติิงาน
ตอบแทนทุุนของผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษาทุุน พสวท. ให้้รวมถึึง
หน่่วยงานภาคเอกชนได้้ ทั้้�งภาคธุุรกิิจ (บริิษััท) และสถาบััน
อุุดมศึึกษาเอกชนภายในประเทศ โดยผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษา
ทุุน พสวท. ที่่�ประสงค์์จะปฏิิบัติั งิ านตอบแทนทุุนในหน่่วยงาน
ภาคเอกชน ผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษาหรืือหน่่วยงานเอกชนต้้นสัังกััด
จะต้้องชดใช้้เงิินทุุนให้้กับั พสวท. เป็็นจำำ�นวน 1 เท่่า ของเงิินทุุน
การศึึกษาและหรืือเงิินอื่่�นใดที่่�ผู้้�รัับทุุนได้้รัับไปจาก พสวท.
โดยคิิดทั้้�งมููลค่่าความร่่วมมืือในรููปตััวเงิิน (in-cash) และ
ความช่่ ว ยเหลืื อ (in-kind) โดยมีี ห น่่ ว ยงานเอกชนที่่� มีี
หน่่วยงานวิิจัยั และพััฒนาที่่�สอดคล้้องกัับนโยบายของรััฐบาล
ที่่�สามารถยื่่�นความจำำ�นงขอให้้ผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษาทุุน พสวท.
ไปปฏิิบััติิงานตอบแทนทุุน 48 แห่่ง
			 สสวท. ได้้ ป ระชุุ ม หารืื อ ร่่ ว มกัั บสำำ�นัั ก งาน
สภานโยบายการอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจัยั และนวััตกรรม
แห่่งชาติิ (สอวช.) เมื่่�อเดืือนพฤษภาคม 2564 เพื่่�อหาแนวทาง
ส่่งเสริิมให้้ผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษาทุุน พสวท. ได้้ใช้้ศัักยภาพเต็็มที่่�
ในการวิิจัยั พััฒนา สร้้างนวััตกรรม และสร้้างขีีดความสามารถ
ในการแข่่งขัันให้้กับั ภาคเอกชน โดยผ่่านกลไกความร่่วมมืือกัับ
หน่่วยงานภาครััฐ เพื่่�อแก้้ปัญ
ั หาผลกระทบต่่อการเสีียโอกาส
ของประเทศ ในการใช้้ศัักยภาพของผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษาที่่�มีี
ศัักยภาพสููง ได้้ไปปฏิิบััติิงานเพื่่�อสร้้างสรรค์์ผลงานด้้านวิิจััย
หรืือนวััตกรรมให้้กับั ประเทศทัันทีีหลัังสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่ง� ได้้
แนวทางการส่่ ง เสริิ ม และสนัั บ สนุุ น การจัั ด หาหน่่ ว ยงาน
ให้้ผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษาทุุน พสวท. ที่่�อยู่่ร� ะหว่่างรองาน 2 รููปแบบ
ดัังนี้้�
			 1. สสวท. ร่่วมมืือกัับ สอวช. และสภาอุุตสาหกรรม
แห่่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) โดยมีีการแต่่งตั้้�งคณะกรรมการ
กำำ�กัับโครงการส่่งเสริิมบััณฑิิตทุุน พสวท. ไปปฏิิบััติิงาน
ในภาคเอกชน เพื่่�อส่่งเสริิมให้้ผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษาทุุน พสวท.
ไปทดลองปฏิิ บัั ติิ ง านในหน่่ ว ยงานภาคเอกชนตามมติิ
คณะรััฐมนตรีี สามารถไปทดลองปฏิิบััติิงานในหน่่วยงาน
ภาคเอกชนและนัั บ เป็็ น การปฏิิ บัั ติิ ง านตอบแทนทุุ น ได้้
โดยส่่งเสริิมและสนัับสนุุนให้้บัณ
ั ฑิิตทุุน พสวท. ทั้้�งปริิญญาโท
และปริิญญาเอกได้้จับคู่
ั ่�กับั ภาคอุุตสาหกรรมที่่�มีคี วามพร้้อม

ผลงานตีีพิิมพ์์ในฐานข้้อมููล Scopus และ ISI Web of Science
สถาบันส่ งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
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ด้้ า นเทคโนโลยีี ร องรัั บ และสอดคล้้ อ งกัั บ องค์์ ค วามรู้้�
และทัักษะความเชี่่ย� วชาญของบััณฑิิตทุุน พสวท. โดยระยะแรก
ได้้กำำ�หนดแผนไว้้ว่่า จะมีีบััณฑิิตทุุน พสวท. เข้้าไปปฏิิบััติิงาน
ในภาคอุุตสาหกรรม จำำ�นวนไม่่น้้อยกว่่า 5 คน ระยะเวลา
การจ้้างไม่่น้อ้ ยกว่่า 6 เดืือน ระยะเวลาการดำำ�เนิินโครงการ 1 ปีี
(กัันยายน 2564 – สิิงหาคม 2565) และ ส.อ.ท. ได้้จัดั กิิจกรรม
สร้้างแรงบัันดาลใจให้้บััณฑิิตทุุน พสวท. ที่่�สนใจเข้้าร่่วม
โครงการฯ ได้้รัับการถ่่ายทอดประสบการณ์์การร่่วมงานกัับ
ภาคเอกชนจากรุ่่�นพี่่� พสวท. สู่่�รุ่่�นน้้อง ในรููปแบบออนไลน์์
เพื่่�อเป็็นการเตรีียมความพร้้อม รวมถึึงได้้แนวคิิดการทำำ�งาน
ก่่อนเข้้าปฏิิบัติั งิ านในภาคเอกชน จากนั้้�นมีีการส่่งประวััติแิ ละ
ผลงาน (CV/Resume) และจััดทำำ�คลิิปวิิดีีโอแนะนำำ�ตััว (VDO
Resume) ความยาว 3 นาทีี ส่่งให้้ผู้้�ประกอบการพิิจารณา
เพื่่� อ คัั ด เลืื อ กบัั ณ ฑิิ ต ทุุ น พสวท. เข้้ า รัั บ การสัั ม ภาษณ์์
กัับผู้้�ประกอบการ ซึ่่�งปััจจุุบัันมีีบััณฑิิตทุุน พสวท. ระดัับ
ปริิญญาเอก ผ่่านการสััมภาษณ์์และพร้้อมจะเข้้าปฏิิบััติิงาน
ณ บริิษััท บางจากคอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน) 2 คน
			 2. สสวท. ร่่วมกัับสำำ�นักั งานพััฒนาวิิทยาศาสตร์์
และเทคโนโลยีีแห่่งชาติิ (สวทช.) และ สอวช. ดำำ�เนิินโครงการ
พััฒนาบุุคลากรวิิจัยั ระดัับหลัังปริิญญาเอกหรืือหลัังปริิญญาโท
เพื่่�อทำำ�วิิจััยรองรัับอุุตสาหกรรมยุุทธศาสตร์์ของประเทศไทย
(Industrial Postdoctoral Research Fellowship/Post
Masters Research Associate Program to Support
Thailand Strategic Industry) จากหน่่วยบริิหารและ
จััดการทุุนด้้านการพััฒนากำำ�ลัังคน และทุุนด้้านการพััฒนา
สถาบัันอุุดมศึึกษา การวิิจััยและการสร้้างนวััตกรรม (บพค.)
โดยรัับผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษาเข้้าร่่วมโครงการฯ 50 คน เป็็น
บัั ณ ฑิิ ตทุุ น พสวท. ทั้้�งระดัับปริิญญาโทและปริิ ญ ญาเอก
จำ��นวนไม่่น้้อยกว่่า 20 คน โดยมีีระยะเวลาดำำ�เนิินโครงการ
2 ปีี ปััจจุุบััน สวทช. อยู่่�ระหว่่างประกาศรัับสมััคร และอยู่่�
ในกระบวนการสอบสัั ม ภาษณ์์ เ พื่่� อ คัั ด เลืื อ กนัั ก วิิ จัั ย หลัั ง
ปริิญญาโทและปริิญญาเอกเข้้าร่่วมโครงการ
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โอลิิมปิิกวิิชาการ

• การพััฒนานัักเรีียนและจััดส่่งผู้้�แทนประเทศไทยไปแข่่งขััน
คณิิตศาสตร์์ วิิทยาศาสตร์์โอลิิมปิิกระหว่่างประเทศ
สสวท. ดำำ�เนิินงานโครงการจััดส่่งผู้้�แทนประเทศไทย
ไปแข่่งขัันคณิิตศาสตร์์ วิิทยาศาสตร์์โอลิิมปิิกระหว่่างประเทศ
เพื่่�อกระตุ้้�นให้้เกิิดบรรยากาศทางวิิชาการ อัันจะส่่งเสริิม
การเรีียนการสอนวิิทยาศาสตร์์และคณิิตศาสตร์์ให้้เป็็นที่่�สนใจ
ของเยาวชน ซึ่่ง� จะนำำ�ไปสู่่ก� ารปรัับปรุุงระบบการเรีียนการสอน
ตลอดจนการวััดผลให้้เหมาะสมและมีีมาตรฐานเทีียบเท่่ากัับ
ประเทศที่่�พััฒนาแล้้ว
o อบรมให้้ความรู้้�และคััดเลืือกผู้้�แทนประเทศไทย
ร่่วมกัับมููลนิิธิิส่่งเสริิมโอลิิมปิิกวิิชาการและพััฒนามาตรฐาน
วิิ ท ยาศาสตร์์ ในพระอุุ ป ถัั ม ภ์์ ส มเด็็ จพ ระเจ้้ า พี่่� น างเธอ
เจ้้าฟ้้ากััลยาณิิวัฒ
ั นา กรมหลวงนราธิิวาสราชนคริินทร์์ (สอวน.)
โดยมููลนิิธิิ สอวน. ดำำ�เนิินการรัับสมััครและคััดเลืือกนัักเรีียน
จากทั่่�วประเทศ ซึ่่�งในปีีนี้้�มีีนัักเรีียนสนใจสมััครเข้้าโครงการ
108,024 คน และจััดอบรมให้้กับนั
ั กั เรีียนค่่าย 1 และ 2 รวมทั้้�ง
สอบคััดเลืือกนัักเรีียนผู้้�แทนศููนย์์ สอวน. เพื่่�อแข่่งขัันโอลิิมปิิก
วิิชาการระดัับชาติิในแต่่ละวิิชา โดยนัักเรีียนที่่�ผ่่านเกณฑ์์
ที่่�กำ�ำ หนดจะได้้รับั เหรีียญรางวััลและถููกคััดเลืือกเข้้าสู่่ก� ารอบรม
คััดเลืือกผู้้�แทนประเทศไทย 2 ครั้้�ง โดย สสวท. ในการอบรม
คััดเลืือกนั้้�น สสวท. ได้้พััฒนาการอบรมในรููปแบบออนไลน์์
ผ่่านหลัักสููตรโอลิิมปิิกวิิชาการฯ ที่่�เน้้นให้้นักั เรีียนได้้รับั ความรู้้�
ด้้ า นเนื้้� อ หาที่่� เ ข้้ ม ข้้ น การแก้้ โ จทย์์ ปัั ญ หาที่่� ซัั บซ้้ อ นที่่� เ ป็็ น
ประโยชน์์ต่่อการเตรีียมตััวให้้แก่่นัักเรีียนที่่�เข้้าอบรมคััดเลืือก
ครั้้ง� ที่่� 1 จำำ�นวน 231 คน และจััดอบรมให้้ความรู้้�ในเนื้้อ� หาขั้้น� สููง
เพิ่่�มเติิมให้้แก่่นัักเรีียนที่่�เข้้ารัับการอบรมคััดเลืือกครั้้�งที่่� 2
จำ��นวน 77 คน รวมทั้้�งสอบคััดเลืือกผู้้�แทนประเทศไทย 23 คน
ได้้แก่่ วิิช าคณิิตศาสตร์์ 6 คน วิิช าคอมพิิวเตอร์์ 4 คน

วิิชาเคมีี 4 คน วิิชาชีีววิิทยา 4 คน และวิิชาฟิิสิกิ ส์์ 5 คน โดยจััด
การอบรมการทดลองผ่่านโปรแกรมจำำ�ลองการทดลองแทน
อุุปกรณ์์จริงิ ให้้แก่่ผู้้�แทนประเทศไทย ทั้้�งนี้้� ในการสอบคััดเลืือก
ผู้้�แทนประเทศไทยในรููปแบบออนไลน์์ ผู้้�มีี ส่่ ว นเกี่่� ย วข้้ อ ง
ให้้การยอมรัับว่่ามีีแนวทางและการปฏิิบััติิที่่�รััดกุุม โปร่่งใส
อีีกทั้้�งสามารถจััดการแข่่งขัันได้้ตามข้้อกำำ�หนดของการแข่่งขััน
โอลิิมปิิกวิิชาการระหว่่างประเทศได้้อย่่างทััดเทีียมนานาชาติิ
ซึ่่�งผู้้�แทนประเทศไทยเองก็็ยัังสามารถสร้้างผลงานในเวทีี
นานาชาติิได้้อย่่างยอดเยี่่�ยม

o จััดส่่งผู้้แ� ทนประเทศไทยเข้้าร่่วมการแข่่งขัันคณิิตศาสตร์์ วิิทยาศาสตร์์โอลิิมปิกิ ระหว่่างประเทศ ประจำำ�ปีี พ.ศ. 2564
จำ��นวน 23 คน เข้้าร่่วมแข่่งขััน โดยมีีผู้้�แทนที่่�ได้้รัับรางวััลจากการแข่่งขััน 20 คน
ผลการแข่่งขัันคณิิตศาสตร์์ วิิทยาศาสตร์์โอลิิมปิิกระหว่่างประเทศ ประจำำ�ปีี พ.ศ. 2564

วิิชา	จำำ�นวนผู้้�แทน (คน)

			 เหรีียญรางวััล
	ทอง

เงิิน 		ทองแดง

รวม

คณิิตศาสตร์์

6

1

3

2

6

คอมพิิวเตอร์์

4

-

-

1

1

เคมีี

4

-

3

1

4

	ชีีววิิทยา

4

1

3

-

4

	ฟิิสิิกส์์

5

-

3

2

5

23

2

12

6

20

		

รวม	

		 และคััดเลืือกผู้้�แทนประเทศไทยไปแข่่งขัันฟิิสิิกส์์โอลิิมปิิกระดัับทวีีปเอเชีีย ประจำ��ปีี พ.ศ. 2564 จำำ�นวน 8 คน โดยมีี
ผู้้�แทนที่่�ได้้รัับรางวััล 2 เหรีียญทอง 1 เหรีียญทองแดง และ 5 เกีียรติิคุุณประกาศ

สถาบันส่ งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

83

การพััฒนาอััจฉริิยภาพทางวิิทยาศาสตร์์
คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี

o จััดกิิจกรรมจิิตอาสา “เส้้นทางผู้้�แทน...You can
be!!!” 2 ครั้้�ง เพื่่�อเผยแพร่่ความรู้้�เกี่่�ยวกัับโครงการโอลิิมปิิก
วิิชาการ เห็็นความสำำ�คััญของการเรีียนวิิทยาศาสตร์์และ
คณิิตศาสตร์์ และได้้รับั แรงบัันดาลใจหรืือข้้อแนะนำำ�ในการเรีียน
เสริิ ม สร้้ า งความรู้้� ความเข้้ า ใจ และเปิิ ด โอกาสให้้ ไ ด้้ รัั บ
ประสบการณ์์ โดยให้้นัักเรีียนผู้้�แทนประเทศไทยไปแข่่งขััน
คณิิตศาสตร์์ คอมพิิวเตอร์์ เคมีี ชีีววิิทยา และฟิิสิกิ ส์์ ได้้ถ่า่ ยทอด
ประสบการณ์์ แนวคิิดหรืือเคล็็ดลัับต่า่ ง ๆ ในการเรีียนในรููปแบบ
ออนไลน์์ ในช่่วงสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อ
ไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้้�งให้้ข้้อเสนอแนะ
กัับนัักเรีียนหรืือกลุ่่�มบุุคคลทั่่�วไปในการปรัับตััวให้้เข้้ากัับ
สถานการณ์์ที่่เ� กิิดขึ้้น� และถ่่ายทอดสดผ่่านช่่องทาง Facebook
Live มีีนักั เรีียนและบุุคคลทั่่�วไปที่่�สนใจเข้้าชมการถ่่ายทอดสด
และจำำ�นวนคนดููที่่�เข้้าถึึง 255,662 วิิว
o อบรมเชิิงปฏิิบััติิการครููผู้้�สอนคณิิตศาสตร์์ จาก
โรงเรีียนที่่�เป็็นศููนย์์ สอวน. ค่่าย 1 วิิชาคณิิตศาสตร์์ 77 คน
เพื่่� อ เป็็ น ศููนย์์ ก ลางในการพัั ฒ นาการเรีี ย นรู้้�ของนัั ก เรีี ย น
ในศููนย์์โรงเรีียนค่่าย 1 ตลอดจนขยายผลการอบรมดัังกล่่าว
ไปยัังกลุ่่�มโรงเรีียนห้้องเรีียนพิิเศษวิิทยาศาสตร์์ของ สพฐ.
ทั่่�วประเทศ
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• การพััฒนาและขยายผลอััจฉริิยภาพทางวิิทยาศาสตร์์และ
คณิิตศาสตร์์ สำำ�หรัับเยาวชน
สสวท. ดำำ�เนิินงานโครงการพััฒนาอััจฉริิยภาพทาง
วิิทยาศาสตร์์และคณิิตศาสตร์์ เพื่่�อสร้้างบรรยากาศและ
เป็็นการกระตุ้้�นให้้นัักเรีียนในระดัับประถมศึึกษาทุุกสัังกััด
ทั่่� ว ประเทศสนใจการเรีี ย นวิิ ท ยาศาสตร์์ แ ละคณิิ ต ศาสตร์์
มากขึ้้น� โดยในปีีนี้้ไ� ด้้วางระบบการพััฒนานัักเรีียนในโครงการ
พัั ฒ นาอัั จ ฉริิ ย ภาพทางวิิ ท ยาศาสตร์์ แ ละคณิิ ต ศาสตร์์
ระดัับประถมศึึกษา ด้้วยการส่่งเสริิมและพััฒนาอััจฉริิยะ
ลัั ก ษณะทางวิิ ท ยาศาสตร์์ แ ละคณิิ ต ศาสตร์์ กระตุ้้�น
ความถนััดและความเป็็นเลิิศผ่่านกิิจกรรมในรููปแบบออนไลน์์
โดยนัักเรีียนคนอื่่�นสามารถเรีียนรู้้�ร่่วมกัันได้้ เน้้นให้้นัักเรีียน
ได้้ต่่อยอดความรู้้�และสร้้างองค์์ความรู้้�ด้้วยตนเอง
o	คััดเลืือกนัักเรีียนเข้า้ โครงการ โดยคััดเลืือกนัักเรีียน
ที่่�กำำ�ลังั ศึึกษาอยู่่ใ� นระดัับชั้้น� ประถมศึึกษาเข้้าโครงการพััฒนา
อััจฉริิยภาพทางวิิทยาศาสตร์์และคณิิตศาสตร์์ ประจำำ�ปีี
การศึึกษา 2563 จำำ�นวน 2,114 คน ประกอบด้้วย วิิชา
วิิทยาศาสตร์์ ชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 6 จำำ�นวน 1,011 คน และ
วิิชาคณิิตศาสตร์์ ชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 6 จำำ�นวน 1,103 คน
จากนัักเรีียนทั่่�วประเทศที่่�สมััครสอบ 138,301 คน และคััดเลืือก
นัั ก เรีี ย นที่่� ไ ด้้ รัั บ เหรีี ย ญรางวัั ล 263 คน ประกอบด้้ ว ย
วิิชาวิิทยาศาสตร์์ ชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 6 จำำ�นวน 128 คน
และวิิชาคณิิตศาสตร์์ ชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 6 จำำ�นวน 135 คน
จากนัักเรีียนที่่�ได้้รัับคััดเลืือกเข้้าโครงการ 2,114 คน

นัักเรีียนที่่�ได้้รัับเหรีียญรางวััล ประจำำ�ปีีการศึึกษา 2563

วิิชา/ชั้้�น

		นัักเรีียนที่่�ได้้รัับ	เหรีียญรางวััล (คน)
	ทอง

เงิิน 		ทองแดง

รวม

วิิทยาศาสตร์์ ชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 6

25

53

50

128

คณิิตศาสตร์์ ชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 6

20

50

65

135

45

103

115

263

		

รวม		

o พััฒนาและส่่งเสริิมนัักเรีียนในโครงการ
		 › การจััดส่่งชุุดอุุปกรณ์์ประกอบการทำำ�กิิจกรรม
และจััดกิิจกรรมให้้กัับนัักเรีียนที่่�ได้้รัับคััดเลืือกเข้้าโครงการ
และได้้รัับเหรีียญรางวััล ปีีการศึึกษา 2563
			· จััดส่่งชุุดอุุปกรณ์์ประกอบการทำำ�กิิจกรรม
“โคมไฟเรซิ่่�น (Rasin Lamp)” ให้้กัับนัักเรีียนที่่�ได้้รัับคััดเลืือก
เข้้าโครงการฯ วิิชาวิิทยาศาสตร์์ 883 คน และจััดส่่งชุุดอุุปกรณ์์
ประกอบการทำำ�กิิจกรรม “การตรวจหาเชื้้�อไวรััสโคโรนาด้้วย

		 › การจััดกิิจกรรมวิิทยาศาสตร์์และคณิิตศาสตร์์
สำำ� หรัั บ ศููนย์์ พัั ฒ นาอัั จ ฉริิ ย ภาพทางวิิ ท ยาศาสตร์์ แ ละ
คณิิตศาสตร์์
			จััดทำำ�คู่่�มือื การจััดกิิจกรรมอบรมเชิิงปฏิิบัติั กิ าร
“กิิจกรรมส่่งเสริิมทัักษะกระบวนการทางวิิทยาศาสตร์์และ
คณิิตศาสตร์์ สำำ�หรัับศููนย์์พัฒ
ั นาอััจฉริิยภาพทางวิิทยาศาสตร์์
และคณิิตศาสตร์์” และสนัับสนุุนงบประมาณในการจััดกิิจกรรม
วิิทยาศาสตร์์และคณิิตศาสตร์์ สำำ�หรัับศููนย์์พัฒ
ั นาอััจฉริิยภาพฯ
28 โรงเรีียน เพื่่�อเสริิมความรู้้� ประสบการณ์์ และความสนใจ
เกี่่�ยวกัับวิิทยาศาสตร์์และคณิิตศาสตร์์ ได้้ศึึกษาเพิ่่�มเติิม
จากเนื้้�อ หาในหลัักสููตร รวมทั้้�งพััฒ นาความรู้้� ความคิิด

RT-PCR” ให้้กับนั
ั กั เรีียนที่่�ได้้รับั เหรีียญรางวััล วิิชาวิิทยาศาสตร์์
128 คน
			· จััดส่่งชุุดอุุปกรณ์์สารพัันปััญหาเรขาคณิิต
3 มิิติิ ให้้กัับนัักเรีียนที่่�ได้้รัับคััดเลืือกเข้้าโครงการฯ วิิชา
คณิิตศาสตร์์ 1,103 คน และจััดส่่งชุุดอุุปกรณ์์ประกอบการทำำ�
กิิจกรรม “หุ่่�นยนต์์หนอน (Wormy Robot)” ให้้กัับนัักเรีียน
ที่่�ได้้รัับเหรีียญรางวััล วิิชาคณิิตศาสตร์์ 135 คน

และทัักษะกระบวนการทางวิิทยาศาสตร์์ และพััฒนาความรู้้�
ด้้ า นคณิิ ต ศาสตร์์ ข องนัั ก เรีี ย นจากกิิ จ กรรมที่่� ใ ห้้ นัั ก เรีี ย น
ได้้มีีส่่วนร่่วมในการลงมืือปฏิิบััติิ

สถาบันส่ งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
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o อบรมเชิิงปฏิิบััติิการครููผู้้�สอนวิิทยาศาสตร์์และ
คณิิตศาสตร์์ สำำ�หรัับศููนย์์พัฒ
ั นาอััจฉริิยภาพทางวิิทยาศาสตร์์
และคณิิตศาสตร์์ สสวท. เพื่่�อให้้ครููสามารถจััดการเรีียน
การสอนสำำ�หรัับนักั เรีียนที่่�มีอัี จั ฉริิยภาพด้้านวิิทยาศาสตร์์และ
คณิิตศาสตร์์ ตามเกณฑ์์มาตรฐานสากล 343 คน
ทุุนสนัับสนุุนการศึึกษานัักเรีียน นัักศึึกษา
และครูู เพื่่�อพััฒนาให้้เป็็นผู้้�มีีความสามารถ
พิิเศษด้้านวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และ
เทคโนโลยีี และตอบสนองต่่อความต้้องการ
ของประเทศและหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง

• ทุุนสนัับสนุุนการศึึกษานัักเรีียน นัักศึึกษา และครูู เพื่่อ� พััฒนา
ให้้เป็็นผู้้มี� คี วามสามารถพิิเศษด้้านวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์
และเทคโนโลยีี
สสวท. ดำำ�เนิินงานโครงการทุุนสนัับสนุุนการศึึกษา
นัักเรีียน นัักศึึกษา และครูู เพื่่�อพััฒนาให้้เป็็นผู้้�มีีความสามารถ
พิิเศษด้้านวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี และ
ตอบสนองต่่ อ ความต้้ อ งการของประเทศและหน่่ ว ยงาน
ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง ประกอบด้้ ว ย ทุุ น พัั ฒ นาและส่่ ง เสริิ ม ผู้้�มีี
ความสามารถพิิ เ ศษทางวิิ ท ยาศาสตร์์ แ ละเทคโนโลยีี
(ทุุน พสวท.) ทุุนส่่งเสริิมการผลิิตครููที่่�มีีความสามารถพิิเศษ
ทางวิิทยาศาสตร์์และคณิิตศาสตร์์ (ทุุน สควค.) และทุุน
โอลิิมปิิกวิิชาการ สมเด็็จพระเจ้้าพี่่�นางเธอ เจ้้าฟ้้ากััลยาณิิวัฒ
ั นา
กรมหลวงนราธิิวาสราชนคริินทร์์
o	สนัับสนุุนทุุน พสวท. สำำ�หรัับพััฒนาและส่่งเสริิม
ผู้้�มีีความสามารถพิิเศษทางวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
เพื่่�อศึึกษา วิิจััย ประดิิษฐ์์ คิิดค้้น และเผยแพร่่ผลงานทาง
วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อการพััฒนา
ประเทศ 1,605 ทุุน

ผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษาและเข้้าปฏิิบััติิงาน
ตอบแทนทุุนในหน่่วยงานต่่าง ๆ

กระทรวงการอุุดมศึึกษา

วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม (1,534 คน)
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o	สนัั บ สนุุ น ทุุ น สควค. สำำ� หรัั บ ครููวิิ ท ยาศาสตร์์
และคณิิ ต ศาสตร์์ ในระดัั บ ปริิ ญ ญาโท เพื่่� อ สอนในสาขา
วิิชาคณิิตศาสตร์์ ฟิิสิิกส์์ เคมีี ชีีววิิทยา และคอมพิิวเตอร์์
ระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลายให้้กัับนัักเรีียนห้้องเรีียนพิิเศษ
วิิทยาศาสตร์์ กลุ่่�มโรงเรีียนมาตรฐานสากล หรืือโรงเรีียน
ที่่�คณะอนุุกรรมการ สควค. กำำ�หนด 13 ทุุน
o	สนัับสนุุนทุุนโอลิิมปิิกวิิชาการฯ สำำ�หรัับผู้้�แทน
ประเทศไทยที่่�ไปแข่่งขัันคณิิตศาสตร์์ วิิทยาศาสตร์์โอลิิมปิิก
ระหว่่างประเทศ เพื่่�อศึึกษาต่่อต่่างประเทศ ตั้้�งแต่่ระดัับ
ปริิญญาตรีีจนถึึงระดัับปริิญญาเอก ในสาขาวิิชาที่่�ตนเอง
มีีความสามารถอย่่างเต็็มศัักยภาพ 186 ทุุน
• การผลิิตนัักวิิทยาศาสตร์์ นัักวิิจัยั นัักเทคโนโลยีี นัักนวััตกรรม
และผู้้เ� ชี่่ย� วชาญด้้านวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี
สสวท. พััฒนานัักเรีียน นัักศึึกษาที่่�มีีความสามารถ
พิิเศษด้้านวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีีจาก
โครงการ พสวท. โครงการ สควค. และโครงการโอลิิมปิิกวิิชาการ
เพื่่�อผลิิตนัักวิิทยาศาสตร์์ นัักวิิจัยั นัักเทคโนโลยีี นัักนวััตกรรม
และผู้้�เชี่่ย� วชาญด้้านวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี
จากการดํําเนิินงานที่่�ผา นมา มีีผููสํําเร็็จการศึึกษาทั้้�งในประเทศ
และตางประเทศกลัับมาปฏิิบัติั งิ านในหนวยงานตาง ๆ และได
สรางองคความรููทางวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี
ที่่�มีีประโยชนตอการพััฒนาประเทศ รวมถึึงการสรางผลงาน
วิิจััยและนวััตกรรมจํํานวนมาก
o ผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษาทุุน พสวท.

1,747
คน

88%

IPST GO DIGITAL สู่ การเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้วิถีใหม่

6%

กระทรวงฯ
กรมกองอื่่�นๆ (100 คน)

3%

กระทรวงศึึกษาธิิการ

1%

กระทรวงการคลััง

1%

หน่่วยงานเอกชน

1%

กระทรวงดิิจิิทััล

(57 คน)

(22 คน)

(19 คน)

(15 คน)

o ผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษาทุุน สควค.
บััณฑิิตทุุนโครงการ สควค.
ที่่�ยัังคงปฏิิบััติิงาน
จำำ�แนกตามหน่่วยงาน

ร้้อยละจำำ�แนกตามภููมิิภาค
(กลุ่่�มตำำ�แหน่่งครูู)

25% ภาคเหนืือ
40% ภาคตะวัันออก

5,110

เฉีียงเหนืือ

คน

20% ภาคกลาง
15% ภาคใต้้

4,807
คน

กระทรวงศึึกษาธิิการ
กระทรวงการอุุดมศึึกษา
วิิทยาศาสตร์์ วิิจััย
และนวััตกรรม
กระทรวงมหาดไทย

192
คน

108
คน

อื่่�น ๆ
• กระทรวงกลาโหม 1 คน
• กระทรวงวััฒนธรรม 1 คน
• กระทรวงการท่่องเที่่�ยวและกีีฬา 1 คน

3

คน
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สรุุปผลการแข่่งขัันคณิิตศาสตร์์ วิิทยาศาสตร์์
โอลิิมปิิกระหว่่างประเทศ (IMSO)

o ผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษาทุุนโอลิิมปิิกวิิชาการฯ
30
เหรีียญทอง

62

26

36

62

44

52

26
3

20
17

28

198

127

160

124

123	คน

	สาขาวิิชา ผู้้�เข้้าแข่่งขััน

IMO

IChO

IPhO

IBO

IOI

	ปีีที่่�เข้้าแข่่งขััน

2532

2533

2533

2534

2534

เหรีียญเงิิน
เหรีียญทองแดง
เกีียรติิคุุณประกาศ

50
23
ผู้้�เข้้าแข่่งขััน

15

41

36
57

ถึึงปััจจุุบััน

สรุุปจำำ�นวนผู้้�รัับทุุนโอลิิมปิิกวิิชาการฯ
ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2555-2564 จำำ�นวน 155 คน

อื่่�น ๆ
11 คน

จำำ�แนกตามประเทศ

จำำ�แนกตามสาขาวิิชา

วิิทยาศาสตร์์โลกและอวกาศ

อัังกฤษ

37 คน

155

ชีีววิิทยา

คน

คน

6 คน

7 คน

คอมพิิ วเตอร์์

47คน

9 คน

เคมีี

สหรััฐอเมริิกา

107

ภููมิิศาสตร์์

15 คน

155
คน

ดาราศาสตร์์และ
ฟิิสิิกส์์ดาราศาสตร์์

21 คน
คณิิตศาสตร์์

23 คน
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ฟิิสิิกส์์

27คน

การขยายฐานการพััฒนาผู้้�มีีความสามารถพิิเศษทางวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
สู่่�แผนการพััฒนากำำ�ลัังคน ตามนโยบายประเทศไทย 4.0

• การส่่งเสริิมและพััฒนาศัักยภาพนัักเรีียนผู้้มี� คี วามสามารถ
พิิเศษ และครููผู้้ส� อนนัักเรีียนที่่�มีคี วามสามารถพิิเศษ และการ
ส่่งเสริิมศัักยภาพบััณฑิิต พสวท. ยกระดัับการศึึกษาด้้าน
วิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีีให้้กัับ สสวท.
สสวท. ดำำ�เนิินงานโครงการขยายฐานการพััฒนา
ผู้้�มีีความสามารถพิิเศษทางวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
สู่่�แผนการพััฒนากำำ�ลัังคน ตามนโยบายประเทศไทย 4.0
เพื่่� อ ขยายผลรููปแบบการจัั ด การเรีี ย นการสอนสำำ� หรัั บ
ผู้้�มีีความสามารถพิิเศษทางวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และ
เทคโนโลยีีให้้ครอบคลุุมทุุกช่่วงชั้้�น โดยเตรีียมความพร้้อม
ให้้ ส ถานศึึ ก ษามีี ศัั ก ยภาพในการพัั ฒ นาผู้้�เรีี ย นที่่� มีี
ความสามารถพิิ เ ศษให้้ ไ ด้้ รัั บ การพัั ฒ นาอย่่ า งถููกวิิ ธีี แ ละ
เต็็มตามศัักยภาพ พร้้อมทั้้�งการส่่งต่่อและรัับช่่วงต่่อยอด
การพัั ฒ นาผู้้�มีี ค วามสามารถพิิ เ ศษอย่่ า งเป็็ น ระบบ
ให้้ดำำ�เนิินการอย่่างเป็็นรููปธรรม
o บริิหารจััดการโครงการห้้องเรีียน พสวท. (สู่่�ความ
เป็็นเลิิศ)
		 › การคััดเลืือกนัักเรีียนเข้้าโครงการห้้องเรีียน
พสวท. (สู่่�ความเป็็นเลิิศ) ประจำ��ปีีการศึึกษา 2564 จำำ�นวน
224 คน เข้้าศึึกษาชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 4 ในโรงเรีียนที่่�เป็็น
ศููนย์์โรงเรีียน พสวท. 10 แห่่ง ได้้แก่่ ศููนย์์โรงเรีียนบดิินทรเดชา
(สิิงห์์ สิิงหเสนีี) ศููนย์์โรงเรีียนสามเสนวิิทยาลััย ศููนย์์โรงเรีียน

ศรีีบุุณยานนท์์ ศููนย์์โรงเรีียนพระปฐมวิิทยาลััย ศููนย์์โรงเรีียน
ยุุพราชวิิทยาลััย ศููนย์์โรงเรีียนพิิษณุโุ ลกพิิทยาคม ศููนย์์โรงเรีียน
แก่่นนครวิิทยาลััย ศููนย์์โรงเรีียนสุุรนารีีวิิทยา ศููนย์์โรงเรีียน
หาดใหญ่่ วิิ ท ยาลัั ย และศููนย์์ โ รงเรีี ย นเบญจมราชููทิิ ศ
นครศรีีธรรมราช
		 › การพััฒนาศัักยภาพนัักเรีียนโครงการห้้องเรีียน
พสวท. (สู่่�ความเป็็นเลิิศ) ของศููนย์์ พสวท. โดยส่่งเสริิมศัักยภาพ
และคััดเลืือกนัักเรีียนเข้้าร่่วมกิิจกรรมการนำำ�เสนอผลงาน
โครงงานทั้้�งในระดัับภาค ระดัับชาติิ และระดัับนานาชาติิ
665 คน ผ่่านโครงการ/กิิจกรรมต่่าง ๆ ดัังนี้้�
			· สนัั บ สนุุ น งบประมาณให้้ กัั บศูู นย์์ โ รงเรีี ย น
10 แห่่ง เพื่่�อจััดกิิจกรรมพััฒนานัักเรีียนตามความเหมาะสม
ได้้แก่่ การจััดค่่ายวิิทยาศาสตร์์ การอบรมเชิิงปฏิิบััติิการ
การพััฒนาด้้านภาษาต่่างประเทศ การฝึึกงานวิิจัยั การศึึกษา
ดููงาน การสอบวััดสมรรถนะทางวิิชาการ การสอนเสริิมวิิชาการ
และอื่่�น ๆ
			· จัั ด อบรมรายวิิ ช าคณิิ ต ศาสตร์์ กัั บ การ
แก้้ปััญหา: กรณีีศึึกษา COVID-19 ให้้กัับนัักเรีียน พสวท.
(สู่่�ความเป็็นเลิิศ) 30 คน ในรููปแบบออนไลน์์ เพื่่�อให้้นัักเรีียน
เห็็นการประยุุกต์์ใช้้ความรู้้�ทางคณิิตศาสตร์์ในชีีวิิตประจำำ�วััน
มากขึ้้�น เน้้นการบููรณาการความรู้้� และการพััฒนาสมรรถนะ
ทัักษะการแก้้ปััญหา และความคิิดสร้้างสรรค์์
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o เสริิมศักั ยภาพบััณฑิิต พสวท. โดยจััดทำำ�โครงการ
เสริิมศัักยภาพบััณฑิิต พสวท. ผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษา พสวท.
ปฏิิบััติิงานตามความต้้องการของ สสวท. และสอดคล้้องกัับ
ความสนใจของผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษา พสวท. ระยะเวลาปฏิิบัติั งิ าน
ไม่่เกิิน 2 ปีี เพื่่�อเป็็นการเปิิดโอกาสให้้ผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษา
พสวท. ได้้มีีส่่วนร่่วมในการพััฒนาและส่่งเสริิมการศึึกษา
ทางด้้านวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี พััฒนา
ศัักยภาพและเพิ่่�มพููนทัักษะ ความสามารถด้้านต่่าง ๆ เช่่น
ทัักษะด้้านการสื่่�อสารและมนุุษยสััมพัันธ์์ ทัักษะการวางแผน
ทำำ� งานเป็็ น หมู่่� ค ณะ เป็็ น ต้้ น และสามารถนำำ� ไปประยุุ ก ต์์
ใช้้ในอนาคต เพื่่�อให้้การปฏิิบัติั งิ านชดใช้้ทุนุ ในหน่่วยงานต่่าง ๆ
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ได้้อย่่างเต็็มศัักยภาพและมีีประสิิทธิิภาพสููงสุุด โดยมีีผู้้�สำำ�เร็็จ
การศึึกษา พสวท. เข้้าร่่วมโครงการฯ 24 คน ได้้แก่่ ผู้้�สำำ�เร็็จ
การศึึกษาทุุน พสวท. ระดัับปริิญญาโท 11 คน และระดัับ
ปริิญญาเอก 13 คน และได้้ปฏิิบััติิงานต่่าง ๆ ได้้แก่่ การใช้้
ทัักษะและความเชี่่ย� วชาญในสาขาในการทำำ�งาน การวิิเคราะห์์
ข้้อมููลและสรุุปผลเพื่่�อนำำ�เสนอการแก้้ปััญหา การทำำ�งาน
และประสานงานกัับบุุคคลต่่าง ๆ การฝึึกเขีียนและจััดการ
งานเอกสารราชการ การช่่วยเหลืือกิิจกรรมหลัักและการทำำ�งาน
ของโครงการ พสวท. ให้้มีปี ระสิิทธิิภาพยิ่่�งขึ้้น� การปรัับปรุุงและ
ออกแบบหลัักสููตร การพััฒนาระบบฐานข้้อมููล การออกแบบ
Web Application และการออกแบบสื่่� อ การเรีี ย นรู้้�
ในรููปแบบบอร์์ดเกม (Board Game)

ผล

การดำ�เนินงาน
ยุุทธศาสตร์์ที่�่

5

ส่่งเสริิมภาพลัักษณ์์องค์์กรและประสานความร่่วมมืือ
กัับหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพิ่่� มการยอมรัับ สสวท.
ในฐานะผู้้�นำำ�การเปลี่่�ยนแปลงการเรีียนรู้้�
ด้้านวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี
ของเยาวชนให้้ทัันสมััย
การพัั ฒ นาศัั ก ยภาพบุุ ค ลากรให้้มีี ค วามรู้้�
ความสามารถ และสมรรถนะตามกลุ่่�มงาน
อย่่างเป็็นระบบ

• การพััฒนาศัักยภาพบุุคลากรและเสริิมสร้้างความผููกพััน
สสวท. ดำำ�เนิินงานโครงการพััฒนาศัักยภาพบุุคลากร
ให้้มีีความรู้้� ความสามารถ และสมรรถนะตามกลุ่่�มงาน
อย่่างเป็็นระบบ เพื่่�อพััฒนาบุุคลากรให้้มีีศัักยภาพในการ
ปฏิิบััติิงานสอดคล้้องกัับสมรรถนะของ สสวท. เสริิมสร้้าง
ความผููกพัันของบุุคลากรต่่อองค์์กร ปลููกฝััง สร้้างจิิตสำำ�นึึก
และสร้้างจิิตสาธารณะในการบำำ�เพ็็ญประโยชน์์ ช่่วยเหลืือ
สัังคม
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o จัั ด ทำำ� แผนพัั ฒ นาองค์์ ก รและบุุ ค ลากรแบบก้้าวกระโดดเพื่่� อ ไปสู่่�การเป็็นองค์์ ก ร 4.0 โดยการวางแผน
การดำำ�เนิินการด้้านการพััฒนาทรััพยากรบุุคคล ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 ประกอบด้้วย การพััฒนาใน 5 มิิติิ ดัังนี้้�
มิิติิที่่� 1

มิิติิที่่� 2

มิิติิที่่� 3

มิิติิที่่� 4

มิิติิที่่� 5

การเสริิมสร้้าง
สมรรถนะบุุคลากร
สสวท. 4.0
อย่่างเป็็นระบบ

การพััฒนา
ผู้้�บริิหารสู่่�ผู้้�นำำ�
การเปลี่่�ยนแปลง

การสร้้างแผน
ความก้้าวหน้้า
ในสายวิิชาชีีพและ
แผนสืืบทอดตำำ�แหน่่ง

การพััฒนาระบบ
การบริิการจััดการ
ให้้มีีความความยั่่�งยืืน
และเข้้มแข็็ง

การส่่งเสริิม
จริิยธรรม คุุณธรรม
และจิิตสาธารณะ
ต่่อสัังคม

o พััฒนาศัักยภาพบุุคลากร โดยสร้้างความพร้้อม
ของบุุคลากรให้้เป็็นผู้้�ที่่�มีีศัักยภาพสููง มีีความเหมาะสม
ทั้้� ง ด้้ า นคุุ ณ สมบัั ติิ แ ละความสามารถในด้้ า นการบริิ ห าร
จััดการด้้านวิิชาการและด้้านอำำ�นวยการ 327 คน ผ่่านกิิจกรรม
ฝึึกอบรมและพััฒนาต่่าง ๆ ได้้แก่่
		 › การพัั ฒ นาสมรรถนะพื้้� น ฐาน (Basic
Competency: BC) ได้้แก่่ การอบรมการใช้้ระบบสารบรรณ
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ การฝึึกอบรมการใช้้งานระบบจััดซื้้�อ/จััดจ้้าง
สำำ�หรัับสาขา (วงเงิินไม่่เกิิน 1 แสนบาท) การอบรมหััวข้้อ
“พระราชบัั ญ ญัั ติิ คุ้้� มครองข้้ อ มููลส่่ ว นบุุ ค คล: ความรู้้�
ความเข้้ า ใจกระบวนการและแนวปฏิิ บัั ติิ ” การฝึึ ก อบรม
การใช้้งานระบบ Electronic Form การอบรมเรื่่�องการ
จ้้างเหมางานบุุคคลธรรมดาปฏิิบัติั งิ านที่่�ฝ่่าย/สาขา/โครงการ
การอบรมหลัั ก สููตรความรู้้�เกี่่� ย วกัั บพ ระราชบัั ญ ญัั ติิ
คุ้้�มครองข้้ อ มููลส่่ ว นบุุ ค คลในการดููแลและรัั ก ษาข้้ อ มููล
(PDPA Awareness Training)
		 › การพััฒนาสมรรถนะหลััก (Core Competency
: CC) ได้้แก่่ กิิจกรรม Check In Dialogue การอบรมเชิิง
ปฏิิบัติั กิ ารหลัักสููตร “ปลุุกความเป็็นวิิทยาศาสตร์์ในตััวคุณ
ุ ”
การอบรมหลัักสููตร Design Thinking for Innovation
Development กิิจกรรม Follow Up 1 หลัักสููตร ปลุุก
ความเป็็นนัักวิิทยาศาสตร์์ในตััวคุุณ กิิจกรรม Follow Up
2 กิิจกรรมเสริิมทัักษะ: ปลุุก Communicator ในตััวคุุณ
การอบรมหลัักสููตร ”คนสำำ�ราญ งานสำำ�เร็็จ”
และการประกวดรางวััลนวััตกรรม สสวท.
ประจำำ�ปีี 2564 (The IDEAR Awards)
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		 › การพััฒนาสมรรถนะด้้านบริิหาร (Managerial
Competency: MC) คืือ หลัักสููตรพััฒนาผู้้�บริิหาร สสวท.
ระดัับต้้นและระดัับกลาง
		 › การพััฒนาสมรรถนะตามกลุ่่�มงาน (Functional
Competency: FC) ได้้ แ ก่่ การสนัั บ สนุุ น ทุุ น การศึึ ก ษา
การพัั ฒ นาตามนโยบายและความต้้ อ งการของ สสวท.
การประชุุม สััมมนา ดููงาน ปฏิิบัติั งิ าน ร่่วมกิิจกรรมต่่างประเทศ
การสนัั บ สนุุ น พนัั ก งานเข้้ า อบรมกัั บ หน่่ ว ยงานภายนอก
การฝึึกอบรมด้้านสมรรถนะตามกลุ่่�มงานจััดโดยฝ่่าย HROD
รวมทั้้�งดำำ�เนิินการประเมิินสมรรถนะของบุุคลากร
สสวท. 321 คน (กลุ่่�มบริิหาร 32 คน กลุ่่�มวิิชาการ 156 คน
และกลุ่่�มอำำ�นวยการ 133 คน) ที่่�จำำ�เป็็นต่่อการปฏิิบััติิงาน
ทั้้�งหมด 3 ด้้าน ประกอบด้้วย (1) สมรรถนะหลััก (Core
Competency: CC) (2) สมรรถนะด้้านบริิหาร (Managerial
Competency: MC) และ (3) สมรรถนะตามกลุ่่�มงาน
(Functional Competency: FC) พบว่่า บุุคลากร สสวท.
มีีสมรรถนะสอดคล้้องตามเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนดจำำ�นวน 302 คน
คิิดเป็็นร้้อยละ 94.08 โดยจะนำำ�ผลประเมิินสมรรถนะไป
ใช้้เป็็นข้้อมููลในการวางแผนพััฒนาศัักยภาพของพนัักงาน
ทุุ ก ระดัั บตำำ� แหน่่ ง ให้้ ส อดคล้้ อ งกัั บ วิิ สัั ย ทัั ศ น์์ (Vision)
พัันธกิิจ (Mission) และค่่านิิยม (Values) ขององค์์กร
เพื่่� อ ให้้ ภ ารกิิ จข ององค์์ ก รบรรลุุ ต ามเป้้ า หมายที่่� กำำ� หนด
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและเกิิดประสิิทธิิผลสููงสุุด

ภาพรวมผลการประเมิินสมรรถนะจำำ�แนกตามกลุ่่�มพนัักงาน
		จำำ�นวนบุุคลากร 	สอดคล้้องตามเกณฑ์์
ไม่่สอดคล้้องตามเกณฑ์์
กลุ่่�มพนัักงาน	สสวท.
	จำำ�นวนบุุคลากร 	ร้้อยละ 	จำำ�นวนบุุคลากร 	ร้้อยละ
		ที่่�ได้้รัับการประเมิิน 	สสวท. (คน)		สสวท. (คน)

1. กลุ่่�มบริิหาร

33

28

84.85

5

15.15

2. กลุ่่�มวิิชาการ

156

148

94.87

8

5.13

3. กลุ่่�มอำำ�นวยการ

132

126

95.45

6

4.55

321

302

94.08

19

5.92

รวม	

o พััฒนาคุุณภาพชีีวิติ พนัักงาน เพื่่�อให้้ผู้้�ปฏิิบัติั งิ าน
ได้้รัับความเข้้าใจในเรื่่�องราวและแนวคิิดใหม่่ ๆ สามารถ
นำำ�ไปปรัับปรุุง เปลี่่�ยนแปลง พััฒนาตนเองและพััฒนางาน
ให้้ ส ามารถทำำ� งานได้้ อ ย่่ า งมีี คุุ ณ ภาพดีี ยิ่่� ง ขึ้้� น ช่่ ว ยลด
ความตึึงเครีียดให้้กับผู้้�
ั ปฏิิบัติั งิ าน เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ปฏิิบัติั งิ าน
ได้้พบปะสัังสรรค์์กันั และเสริิมสร้้างมิิตรภาพและความสััมพัันธ์์
อัันดีีต่่อกััน ผ่่านกิิจกรรมต่่าง ๆ ได้้แก่่ การศึึกษาดููงาน
นอกสถานที่่� กิิจกรรมฝึึกอบรมเชิิงปฏิิบััติิการเรื่่�อง “Public
Speaking พููดเก่่งให้้โดนใจ พููดได้้ผ่่านการเล่่าเรื่่�อง กิิจกรรม
เชิิงปฏิิบัติั กิ าร “เรีียนรู้้� ฝึึกทำำ� นำำ�ไปใช้้: การทำำ�ยาหม่่องเหลืือง
สมุุนไพร” กิิจกรรมเสวนาออนไลน์์ “เรื่่�องเล่่าชาวอยู่่�บ้้าน:
ตำำ�นานพระพุุทธรููปลอยน้ำำ�� ” กิิจกรรมเชิิงปฏิิบัติั กิ าร “เรีียนรู้้�

ฝึึกทำำ� นำำ�ไปใช้้: การทำำ�ขนมลููกชุุบ ขนมท้้าวทองกีีมาร์์”
กิิจกรรมธรรมะครองจิิต ชีีวิิตครองธรรม
o เสริิมสร้้างความผููกพััน โดยจััดกิิจกรรมที่่�ช่่วย
เสริิมสร้้างความผููกพััน (Engagement) ของพนัักงาน เพื่่�อเป็็น
แรงขัับเคลื่่�อนสำำ�คััญที่่�จะนำำ�ไปสู่่�ประสิิทธิิภาพขององค์์กร
และผลงานของพนัักงาน ผ่่านกิิจกรรมต่่าง ๆ ได้้แก่่ กิิจกรรม
เสริิมสร้้างความผููกพััน กิิจกรรมน้้องเต็็มใจแจกของที่่�ระลึึก
กิิจกรรม We Care Your Voice กิิจกรรม “WE LOVE IPST” ปีี 3
“IPST Tik Tok #IPSTChallenge” กิิจกรรมน้้องเต็็มใจ
ชวนสนุุก 9.9 กิิจกรรม “ศุุกร์์สำำ�ราญ การกุุศล” กิิจกรรม
จิิตอาสาช่่วยเหลืือสัังคม “สสวท. สานฝััน ปัันน้ำำ��ใจ จากพี่่�สู่่�น้อ้ ง
ปีีที่่� 4”

สถาบันส่ งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
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o พัั ฒ นาการบริิ ห ารจัั ด การเพื่่� อ ให  สสวท.
การพััฒนาการบริิหารจััดการ สสวท. ทุุกมิิติิ
เปนองคการแหงคุุณภาพ (PMQA) โดยดำำ�เนิินการพััฒนา
ให้้มีีมาตรฐานเทีียบเคีียงเกณฑ์์ TQA
• การพัั ฒ นา ปรัั บ ปรุุ ง องค์์ ก รตามระบบคุุ ณ ภาพและ
ธรรมาภิิบาล
สสวท. ดำำ� เนิิ น งานโครงการพัั ฒ นาการบริิ ห าร
จััดการ สสวท. ทุุกมิิติิ ให้้มีีมาตรฐานเทีียบเคีียงเกณฑ์์ TQA
เพื่่�อพััฒนาระบบคุุณภาพองค์์กรและระบบบริิหารจััดการ
ตามหลัักธรรมาภิิบาล ที่่�มุ่่�งเน้้นให้้เกิิดการปรัับปรุุงองค์์กร
อย่่างรอบด้้านและครอบคลุุม เพื่่�อให้้องค์์กรมีีประสิิทธิิภาพ
ประสิิทธิิผล และโปร่่งใสตรวจสอบได้้ ผ่่านกิิจกรรมต่่าง ๆ ดัังนี้้�
o ประเมิินองค์์กรตามกรอบการประเมิินองค์์การ
มหาชนที่่�จััดตั้้�งตามพระราชบััญญััติิเฉพาะ โดยให้้มููลนิิธิิ
สถาบัันวิิจัยั นโยบายเศรษฐกิิจการคลััง (มููลนิิธิิ สวค.) ซึ่่ง� เป็็น
ผู้้�ประเมิินจากภายนอกประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน เพื่่�อนำำ�ผล
จากการประเมิินไปปรัับปรุุงการดำำ�เนิินงานให้้บรรลุุตาม
วััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายของการดำำ�เนิินงานของ สสวท.
รวมถึึงใช้้เป็็นแนวทาง ในการพััฒนาองค์์กรให้้มีคี วามเข้้มแข็็ง
และมีี ส มรรถนะสููงขึ้้� น ภายใต้้ ก รอบการประเมิิ น 4 มิิ ติิ
ประกอบด้้วย (1) ด้้านผลสััมฤทธิ์์ต� ามพัันธกิิจ (2) ด้้านผู้้�มีีส่ว่ นได้้
ส่่วนเสีีย (3) ด้้านประสิิทธิิภาพ และ (4) ด้้านการกำำ�กัับดููแล
กิิจการและพััฒนาองค์์กร ซึ่่�งผลการประเมิินในภาพรวมของ
สสวท. ทั้้�ง 4 มิิติิ อยู่่ใ� นระดัับ 4.85 คะแนน จากคะแนนเต็็ม 5.00
5.00

การบริิหารจััดการของ สสวท. ให้้เป็็นองค์์การแห่่งคุุณภาพ
ตามแผนการพััฒนาการบริิหารจััดการตามกรอบ PMQA 4.0
โดยดำำ�เนิินงานตาม Project Charter ประจำำ�ปีีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 และจััดทำำ�แผนการดำำ�เนิินงาน Project Charter
ประจำำ�ปีี ง บประมาณ พ.ศ. 2565 หมวดที่่� 1-6 ดัั ง นี้้�
หมวดที่่� 1 การนำำ� องค์์ ก ร หมวดที่่� 2 การวางแผนเชิิ ง
ยุุทธศาสตร์์ หมวดที่่� 3 การให้้ความสำำ�คััญกัับผู้้�รัับบริิการ
และผู้้�มีี ส่่ ว นได้้ เ สีี ย หมวดที่่� 4 การวัั ด การวิิ เ คราะห์์
และการจััดการความรู้้� หมวดที่่� 5 การมุ่่�งเน้้นบุุคลากร และ
หมวดที่่� 6 การมุ่่�งเน้้นระบบปฏิิบััติิการ โดยมีีการกำำ�หนด
โครงการ เป้้าหมาย และระยะเวลาในการดำำ�เนิินงาน รวมทั้้�ง
ได้้นำำ�ผลการดำำ�เนิินงาน ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็็นข้้อมููล
ในการสมััครขอรัับรางวััล PMQA 4.0 ประจำำ�ปีีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ตามเกณฑ์์ประเมิินสมรรถนะของหน่่วยงาน
ภาครััฐสู่่ร� ะบบราชการ 4.0 เพื่่�อเป็็นการกระตุ้้�นและผลัักดัันให้้
สสวท. นำำ�กรอบ PMQA 4.0 มาใช้้ในการพััฒนาการบริิหาร
จััดการ เพื่่�อให้้ สสวท. เป็็นองค์์การแห่่งคุุณภาพ โดย สสวท.
ผ่่านการประเมิินขั้้�นตอนที่่� 1 การตรวจพิิจารณาเอกสาร
การสมัั ค รเบื้้� อ งต้้ น ด้้ ว ยคะแนน 425.58 เป็็ น ระบบ
ราชการ 3.40 สููงกว่่าผลประเมิิน ในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ซึ่่�งได้้ 293.02 คะแนน เป็็นระบบราชการ 2.34

5.00

4.00

30%

3.00

มิิติิที่�่ 4
ด้้านการกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการ และ
พัั ฒนาองค์์กร

30%

2.00

มิิติิที่�่ 2
ด้้านผู้้�มีี
ส่่วนได้้ส่่วนเสีีย

1.00
5.00

4.64

4.60
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มิิติิที่�่ 1
ด้้านผลสััมฤทธิ์์�
ตามพัั นธกิิจ
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มิิติิที่�่ 3
ด้้านประสิิทธิิภาพ

15%

25%

ผลคะแนน PMQA 4.0 ขั้้�นตอนที่่� 1 ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผลการประเมิิน
ของ สสวท.

ค่่าเฉลี่่�ยของ
หน่่วยงานทั้้�งหมด

ค่่าเฉลี่่�ยของ
องค์์การมหาชน
(8 หน่่วยงาน)

447.92
432.29
463.54

395.74
404.07
386.88

406.90
409.70
414.06

หมวด 4 การวััด วิิเคราะห์์ และจััดการความรู้้�	

440.97

397.89

419.49

หมวด 5 การมุ่่�งเน้้นบุุคลากร

432.29

382.92

413.41

หมวด 6 การมุ่่�งเน้้นระบบปฏิิบััติิการ

425.35

394.30

387.81

หมวด 7 การบรรลุุผลลััพธ์์การดำำ�เนิินการ

336.67

311.40

306.25

คะแนนรวม (500) คะแนน

425.58

381.89

394.00

3.40

3.06

3.15

หมวด

หมวด 1 การนำำ�องค์์กร
หมวด 2 การวางแผนเชิิงยุุทธศาสตร์์
หมวด 3 การให้้ความสำำ�คััญกัับผู้้�รัับบริิการ
		
และผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย

	สถาบัันส่่งเสริิมการสอนวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
เป็็นระบบราชการ
	สำำ�หรัับขั้้�นตอนที่่� 2 การตรวจเอกสารรายงานผล
การดำำ�เนิินการพััฒนาองค์์การ (Application Report) สสวท.
ได้้จัดั ทำำ�และส่่ง Application Report ทางระบบสมััครรางวััล
เลิิศรััฐออนไลน์์ ซึ่่�งผลการพิิจารณา สสวท. ไม่่ผ่่านเกณฑ์์
การประเมิินฯ
o การจััดการความรู้้� โดยดำำ�เนิินการบริิหารจััดการ
ความรู้้�จากองค์์ความรู้้�ของบุุคลากรภายในองค์์กรที่่�ฝัังลึึก
อยู่่�ในรููปของทัักษะ ประสบการณ์์ พรสวรรค์์ที่่�อยู่่�ในตััวคน
เพื่่�อสร้้างความเป็็นองค์์กรแห่่งการเรีียนรู้้� โดยการสนัับสนุุน
ให้้บุุคลากรทุุกกลุ่่�มและทุุกระดัับที่่�มีีทััศนคติิที่่�ดีี มีีแนวคิิด
ตลอดจนการดำำ� เนิิ น การและพัั ฒ นาการจัั ด การความรู้้�
อย่่างสม่ำำ��เสมอและต่่อเนื่่�อง เพื่่�อให้้บรรลุุเป้้าหมายของ
การสร้้างองค์์กรแห่่งการเรีียนรู้้�ที่่�ยั่่�งยืืน ผ่่านกิิจกรรมต่่าง ๆ
ประกอบด้้วย
		› จััดกิิจกรรม IPST Lunch Talk เป็็นการส่่งเสริิม
ให้้บุคุ ลากร สสวท. แลกเปลี่่�ยนองค์์ความรู้้�ที่่มี� คี วามเชี่่ย� วชาญ
หรืือมีีประสบการณ์์โดยตรง เพื่่�อส่่งเสริิมให้้เกิิดวััฒนธรรม
การเรีียนรู้้� มุ่่�งสู่่อ� งค์์กรแห่่งการเรีียนรู้้� 3 เรื่่อ� ง ได้้แก่่ (1) กิิจกรรม

“Lunch Talk: ออมเงิินในกองทุุน” (2) กิิจกรรม “Lunch Talk:
ความรู้้�เบื้้�องต้้นด้้านทรััพย์์สิินทางปััญญา เพื่่�อการพััฒนา
นวััตกรรมของ สสวท.” และ (3) กิิจกรรมเสวนาออนไลน์์
“Morning Talk: Book Sharing”
		› จััดทำำ�กิิจกรรมเมนููความรู้้� เป็็นการนำำ�สาระ
น่่ารู้้�จากแหล่่งข้้อมููล สื่่�อ เว็็บไซต์์ ทั้้�งภายในและต่่างประเทศ
มาเผยแพร่่ ใ ห้้ บุุ ค ลากร สสวท. ได้้ ศึึ ก ษาผ่่ า นเว็็ บ ไซต์์
http://kmportal.ipst.ac.th 12 เรื่่�อง ได้้แก่่ (1) กิิจกรรมเมนูู
ความรู้้� เรื่่�อง "How to Shine in the (Virtual) Spotlight"
(2) กิิจกรรมเมนููความรู้้� เรื่่�อง “Are You Really Innovating
Around Your Customers Needs” (3) กิิจกรรมเมนูู
ความรู้้� เรื่่�อง “Stay Cool Under Pressure Without
Appearing Cold” (4) กิิจกรรมเมนููความรู้้� เรื่่�อง “บิินโดรน
อย่่างไรไม่่ให้้โดน” (5) กิิจกรรมเมนููความรู้้� เรื่่�อง “วิิธีีทำำ�
ความสะอาดโทรศัั พท์์ มืื อ ถืื อ ให้้ ป ลอดภัั ย จากเชื้้� อ โรค”
(6) กิิจกรรมเมนููความรู้้� เรื่่�อง “SMART GOAL กัับการตั้้�ง
เป้้าหมายในชีีวิติ ” (7) กิิจกรรมเมนููความรู้้� เรื่่อ� ง “Mid-Career
Crisis ปััญหาใหญ่่ของวััยกลางคน” (8) กิิจกรรมเมนููความรู้้�
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เรื่่� อ ง “Designing Customer Journeys for the
Post-Pandemic World” (9) กิิ จ กรรมเมนููความรู้้�
เรื่่�อง “Work from Home ให้้เวิิร์์ค รวม Tips ทำำ�งานที่่�บ้้าน
ช่่วง COVID” (10) กิิจกรรมเมนููความรู้้� เรื่่�อง “How to Stay
Focused If You’re Assigned to Multiple Projects at
Once” (11) กิิจกรรมเมนููความรู้้� เรื่่�อง “Crab Mentality
วิิธีคิี ดิ แบบปููในถัังที่่�ทำำ�ให้้สังั คมไม่่พัฒ
ั นา” และ (12) กิิจกรรม
เมนููความรู้้� เรื่่�อง “โมเดลการเรีียนรู้้�และพััฒนา”
		 › จััดกิิจกรรมประชาสััมพัันธ์์เมนููความรู้้� โดย
ให้้พนัักงานเขีียนหรืือส่่งบทความที่่�น่่าสนใจและมีีประโยชน์์
ต่่ อ พนัั ก งาน เพื่่� อ เป็็ น การแบ่่ ง ปัั น ความรู้้� ภ ายในองค์์ ก ร
โดยมีีพนัักงานเข้้าร่่วมกิิจกรรมและส่่งบทความรวม 11 เรื่่�อง
ได้้แก่่ (1) บทความ เรื่่�อง “Digital Transformation เปลี่่�ยน
ความท้้าทายเป็็นโอกาส” (2) บทความ เรื่่�อง “งานวิิจััย
ที่่�น่่าจะมีีประโยชน์์ต่่อการศึึกษาไทย” (3) บทความ เรื่่�อง
“บทความขจััดต้้นตอความถดถอย” (4) บทความ เรื่่�อง
“วิิธีทำี ำ�ความสะอาดโทรศััพท์มื์ อื ถืือ ให้้ปลอดภััยจากเชื้้อ� โรค”
(5) บทความ เรื่่�อง “SMART GOAL กัับการตั้้�งเป้้าหมาย
ในชีีวิติ ” (6) บทความ เรื่่อ� ง “Mid-Career Crisis ปััญหาใหญ่่
ของวััยกลางคน” (7) บทความ เรื่่�อง “Work from Home
ให้้เวิิร์์ค รวม Tips ทำำ�งานที่่�บ้้านช่่วง COVID” (8) บทความ
เรื่่อ� ง “10 สุุดยอดเทคนิิคการใช้้ Excel ที่่�ควรรู้้�” (9) บทความ
เรื่่�อง “Crab Mentality วิิธีีคิิดแบบปููในถัังที่่�ทำำ�ให้้สัังคม
ไม่่พัฒ
ั นา” (10) บทความ เรื่่อ� ง “โมเดลการเรีียนรู้้�และพััฒนา”
และ (11) บทความ เรื่่�อง “15 ข้้อคิิดสร้้างแรงบัันดาลใจ
ในการทำำ�งาน จุุดไฟขยัันให้้ลุุกโชน”

o การส่่ ง เสริิ มคุุ ณ ธรรมและความโปร่่ ง ใส
ในการดำำ� เนิิ น งานของหน่่ ว ยงาน ดำำ� เนิิ น การกิิ จ กรรม
การส่่งเสริิมคุุณธรรมและความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินงาน
เพื่่�อพััฒนาองค์์กรในเรื่่�อง การป้้องกัันการทุุจริิต ส่่งเสริิม
ให้้ มีี ก ารปฏิิ บัั ติิ ง านตามหลัั ก ธรรมาภิิ บ าล และส่่ ง เสริิ ม
ให้้เกิิดความโปร่่งใส
		› เสริิมสร้้างคุุณธรรม และรณรงค์์สร้้างจิิตสำำ�นึกึ
ด้้านคุุ ณ ธรรมจริิ ย ธรรม ค่่ า นิิ ย มตามหลัั ก ธรรมาภิิ บ าล
เพื่่�อสร้้างจิิตสำำ�นึึกด้้านคุุณธรรมจริิยธรรม ค่่านิิยมตามหลััก
ธรรมาภิิบาล ผ่่านกิิจกรรมต่่าง ๆ ได้้แก่่ การจััดทำำ�ประกาศ
เจตจำ��นงสุุจริิตในการบริิหารงาน “มีีคุุณธรรมและโปร่่งใส
ยึึดตามหลัักธรรมาภิิบาล” การประกาศงดรัับ“ของขวััญ”
ในเทศกาลปีีใหม่่ การจััดนิิทรรศการ “สสวท. ร่่วมใจต้้านทุุจริติ ”
การศึึกษาดููงาน “คอร์์รััปชััน เริ่่�มที่่�ตััวเรา หยุุดที่่�ตััวเรา”
		› เข้้าร่่วมการประเมิินคุุณธรรมและความโปร่่งใส
ในการดำำ�เนิินงานของหน่่วยงานภาครััฐ (Integrity and
Transparency Assessment: ITA) ตามกรอบการประเมิิน
ITA ประกอบด้้วยการดำำ�เนิินการในด้้านต่่าง ๆ ได้้แก่่ ด้้าน
การปฏิิบััติิหน้้าที่่� ด้้านการใช้้งบประมาณ ด้้านการใช้้อำำ�นาจ
ด้้ า นการใช้้ ท รัั พย์์ สิิ น ทางราชการ ด้้ า นการแก้้ ไ ขปัั ญ หา
การทุุจริิต ด้้านคุุณภาพการดำำ�เนิินงาน ด้้านประสิิทธิิภาพ
การสื่่�อสาร ด้้านการปรัับปรุุงระบบการทำำ�งาน ด้้านการ
เปิิดเผยข้้อมููล และด้้านการป้้องกัันการทุุจริิต โดยผลการ
ประเมิินภาพรวมระดัับประเทศ มีีคะแนนเฉลี่่�ย 81.25 คะแนน
ซึ่่ง� มีีหน่่วยงานภาครััฐที่่�เข้้าร่่วมประเมิินทั้้�งสิ้้น� 8,300 หน่่วยงาน
สำำ�หรัับ สสวท. ได้้รัับผลการประเมิิน ITA ประจำำ�ปีี 2564
ประเภทองค์์การมหาชน 95.62 คะแนน อยู่่�ในระดัับ AA
ระดัับ
ระดัับ

A

ระดัับ

A

ระดัับ
สููงมาก

83.73

95.62
91.07

91.35

AA

90.73

83.10

79.69

ผลการประเมิิน ITA
ปีี พ.ศ. 2558-2564
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การพััฒนาระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ
เพื่่�อขยายขีีดความสามารถในการบริิหาร
จััดการองค์์กร และการบริิการในรููปแบบ
ดิิจิิทััลตามนโยบายรััฐบาลดิิจิิทััล

• การให้้บริิ ก ารระบบเทคโนโลยีี ส ารสนเทศเพื่่� อ ขยาย
ขีีดความสามารถในการบริิหารจััดการองค์์กร
o	บํํารุุงรัักษาระบบสารสนเทศ รวม 21 ระบบ ได้้แก่่
(1) ระบบเครืือขาย (Network) (2) ระบบงานเอกสาร
อิิเล็็กทรอนิิกส (3) ระบบจััดเก็็บจราจรคอมพิิวเตอร (LOG)
(4) ระบบภายในหอ งศููนยขอมููล (Data Center Room) (5) ระบบ
เครื่่�องกํําเนิิดไฟฟา (Generator) (6) ระบบเครื่่�องสํํารองไฟ
socome (7) ระบบเครื่่อ� งสํํารองไฟ delta (8) ระบบโทรศััพท
(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 หนวยงาน/สาขา ดวย wordpress (17) ระบบบริิหาร
จััดการกระบวนการภายใน (BPM) (18) ระบบลงทะเบีียน
ออนไลน (19) ระบบผานเรื่่อ� ง (20) ระบบฐานขอมููลการศึึกษา
และ (21) ระบบ Microsoft SharePoint
ระบบจองทรััพยากร

o พัั ฒ นาและบููรณาการขอมููลสารสนเทศเพื่่� อ
การบริิหารจััดการ เพื่่�อเชื่่�อมโยงขอมููลภาครััฐและสนัับสนุุน
การตััดสิินใจสํําหรัับผููบริิหาร โดยมีีกระบวนการวิิเคราะห
จััดทํําและจััดเก็็บขอมููลเปนมาตรฐาน สามารถเชื่่อ� มโยงขอมููล
ภาครััฐได
• สนัับสนุุนการพััฒนาสํํานัักงานดิิจิิทััล
ออกแบบกระบวนการบริิ ก ารขอมููลและเอกสาร
ใหมีีความปลอดภััย ศึึกษาผลกระทบจากกฎหมายดิิจิิทััล
เพื่่�อปรัับปรุุงมาตรการและวิิธีปี ฏิิบัติั ที่่ิ เ� กี่่ย� วของกัับเทคโนโลยีี
สารสนเทศ จััดทํําแนวปฏิิบััติิการคุุมครองขอมููลสวนบุุคคล
ดานเทคโนโลยีีสารสนเทศเพื่่�อเชื่่�อมโยงขอมููลภาครััฐและ
สนัับสนุุนการตััดสิินใจสํําหรัับผููบริหิ าร รวมทั้้�งวิิเคราะหและ
ออกแบบกระบวนการเรีียนรููของบุุคลากร สสวท. ในรููปแบบ
อิิเล็็กทรอนิิกส์์
การประชาสััมพัันธ์์เชิิงรุุกเพื่่�อให้้เกิิดความรู้้�
ความเข้้าใจในการทำำ�งานของ สสวท. และ
สร้้างความตระหนัักรู้้�ทางด้้านวิิทยาศาสตร์์

• การส่่งเสริิมภาพลัักษณ์์ สสวท. ในการเป็็นผู้้นำ� ำ�ด้้านการเรีียน
การสอนวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี
o เสริิมสร้้างศัักยภาพด้้านการสื่่�อสารภาพลัักษณ์์
องค์์กร โดยจััดทำำ�เนื้้�อหาและสื่่�อส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�สำำ�หรัับ
เผยแพร่่ผ่่านช่่องทางต่่าง ๆ 682 ชิ้้�น จััดทำำ�ของที่่�ระลึึก
สถาบันส่ งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
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เพื่่� อ สื่่� อ สารภาพลัั ก ษณ์์ อ งค์์ ก ร 1 งาน มีี ก ารเข้้ า ถึึ ง
ของกลุ่่�มเป้้าหมายทางช่่องทางต่่าง ๆ ได้้แก่่ Facebook,
Instagram, Twitter, Line Official Account, TikTok โดยมีี
Facebook เป็็นช่่องทางหลััก ซึ่่ง� มีีการเข้้าถึึงรวม 18,840,454
Reach
o ประชาสัั ม พัั น ธ์์ เ พื่่� อ สร้้างภาพลัั ก ษณ์์ เ ชิิ ง บวก
โดยจััดทำำ�ข่่าวสารเผยแพร่่สื่่�อมวลชน 213 ชิ้้�น นัับมููลค่่า
ข่่าวเผยแพร่่ (PR Value) ได้้ 87,362,198 บาท จััดกิิจกรรม
สื่่อ� มวลชนเพื่่�อการเผยแพร่่ภารกิิจองค์์กร 1 ครั้้ง� บริิหารจััดการ
และประสานเครืือข่่ายสื่่�อมวลชน 18 สื่่�อ
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o ปรัับปรุุงเว็็บไซต์์ โดยได้้สำำ�รวจความคิิดเห็็นบุุคลากร สสวท. และ
บุุคคลภายนอกเกี่่�ยวกัับการรัับข้้อมููลข่่าวสารจาก สสวท. นำำ�ข้้อมููลมาปรัับปรุุง
เว็็บไซต์์ สสวท. และเปิิดใช้้งานเว็็บไซต์์ที่่�ปรัับปรุุงใหม่่เมื่่�อวัันที่่� 3 พฤษภาคม 2564
สถิิติิการเข้้าใช้้งานเว็็บไซต์์ สสวท. โฉมใหม่่ตั้้�งแต่่วัันที่่� 3 พฤษภาคม - 30 กัันยายน
2564 ดัังนี้้�

• การสร้้างความตระหนัักและเผยแพร่่ผลงานของ สสวท.
o จััดงานเทศกาลภาพยนตร์์วิิทยาศาสตร์์เพื่่�อการเรีียนรู้้� โดยจััดพิิธีีเปิิด
งานเทศกาลภาพยนตร์์วิิทยาศาสตร์์เพื่่�อการเรีียนรู้้� ครั้้�งที่่� 16 ในหััวข้้อ "สุุขภาพที่่�ดีี
ขึ้้น� จากความเข้้าใจที่่�มากขึ้้น� " (Better Health Through Better Understanding)
เมื่่� อ วัั น ที่่� 6 พฤศจิิ ก ายน 2563 ณ สถาบัั น เกอเธ่่ ประเทศไทย จัั ด ทำำ�สื่่� อ
และของที่่� ร ะลึึ ก เพื่่� อ ใช้้ ใ นเทศกาล จัั ด ทำำ�สื่่� อ อุุ ป กรณ์์ ม อบให้้ ศูู นย์์ วิิ ท ยาศาสตร์์
เพื่่�อการศึึกษา ประชุุมเพื่่�อเตรีียมความพร้้อมจััดงานร่่วมกัับศููนย์์วิิทยาศาสตร์์
เพื่่�อการศึึกษาทั่่�วประเทศ และจััดประชุุมปฏิิบัติั กิ ารเพื่่�อจััดทำำ�กิจิ กรรมวิิทยาศาสตร์์
สำำ�หรัับใช้้ในเทศกาลฯ ในรููปแบบออนไลน์์ ทั้้�งนี้้�มีีผู้้�เข้้าร่่วมงานเทศกาลทั่่�วประเทศ
676,415 คน
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o จััดทำำ�นิิตยสาร สสวท. ในรููปแบบสื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์และดิิจิิทััล เพื่่�อเผยแพร่่
ผลงานและองค์์ความรู้้�ของ สสวท. 6 ฉบัับ ฉบัับที่่� 226-231 โดยจััดพิิมพ์์ฉบัับละ
4,000 เล่่ม รวมทั้้�งหมด 24,000 เล่่ม และเผยแพร่่ทางเว็็บไซต์์นิิตยสาร สสวท.
https://emagazine.ipst.ac.th

o จััดนิิทรรศการเผยแพร่่ผลผลิิต
ของ สสวท. โดยจัั ด แสดงสื่่� อ กิิ จ กรรม
ในงานแถลงข่่ า วประกาศเจตนารมณ์์
ขัับเคลื่่�อนโครงการวิิทยาศาสตร์์พลัังสิิบ
ของ ดร.คุุ ณ หญิิ ง กัั ล ยา โสภณพนิิ ช
รััฐมนตรีีช่่วยว่่าการกระทรวงศึึกษาธิิการ
ณ โรงแรมบางกอกชฎา กรุุ ง เทพฯ
มีีผู้้�เข้้าร่่วมงาน 200 คน

• การจััดการประชุุมวิิชาการวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตรในโรงเรีียน ระดัับชาติิ
ครั้้�งที่่� 24 รููปแบบออนไลน์์
สสวท. ร่่ ว มกัั บ สมาคมครููวิิ ท ยาศาสตร คณิิ ต ศาสตร  และเทคโนโลยีี
แหงประเทศไทย (สวคท.) และมหาวิิทยาลััยบููรพา เปนเจาภาพจััดงานในหััวข้้อ
“นวััตกรรมการเรีียนรููเพื่่�อทัักษะในศตวรรษที่่� 21" (Learning Innovation for 21st
Century Skills) เมื่่�อวัันที่่� 22-23 เมษายน 2564 ทางออนไลน์์ และมีีพิิธีีเปิิดงาน
โดย ดร. คุุณหญิิงกััลยา โสภณพนิิช รััฐมนตรีีช่่วยว่่าการกระทรวงศึึกษาธิิการ
เป็็นประธาน
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	กิิจกรรมภายในงาน ประกอบด้้วย การบรรยายวิิชาการ
7 เรื่่อ� ง การบรรยายพิิเศษ 1 เรื่่อ� ง การบรรยายรัับเชิิญ 6 เรื่่อ� ง
การบรรยายกึ่่ง� สาธิิต 36 เรื่่อ� ง การนํําเสนอผลงานดวยวาจา
21 เรื่่�อง การนํําเสนอผลงานดวย e-poster 146 เรื่่�อง และ
คลิิ นิิ ก วิิ ช าการ มีี ผูู เขารวมกิิ จ กรรมรวม 19,508 คน
จาก 77 จัั ง หวัั ด มีี ผู้้� ให้้ ก ารสนัั บ สนุุ น การจัั ด การประชุุ ม
วิิชาการ วทร. 24 รวม 5 ราย รวมเปนเงิิน 275,000 บาท ได้้แก่่
ธนาคารออมสิิน บริิษัทั เอดูู พารค จํํากััด การไฟฟา ฝายผลิิต
แหงประเทศไทย สํํานัักพิิมพแหงจุุฬาลงกรณมหาวิิทยาลััย
และโรงเรีียนกํําเนิิดวิิทย์์

ชิ้้�นส่่วนดิิจิิทััล
รููปแบบการศึึกษาวิิถีีใหม่่
ชิ้้�นส่่วนดิิจิิทััล รููปภาพ คลิิป วิิดีีโอ ภาพยนตร์์
เอกสารสิ่่�งพิิ มพ์์ รายงาน ข้้อมููล ข่่าวสาร
เสีียง เพลง แอนิิเมชััน สื่่�อ ทรััพยากรการศึึกษา
ซอฟต์์แวร์์ โปรแกรม ฯลฯ

	จากข้้อมููลการวิิเคราะห์์แบบประเมิินความพึึงพอใจ
ตอ การจััดประชุุมวิิชาการ วทร. 24 พบว่่า สิ่่ง� ที่่�ผู้้�เข้้าร่่วมงาน
ประทัับใจมากที่่�สุุด ประกอบด้้วย
1. ด้้านการดำำ�เนิินงาน ได้้แก่่ การดููแลชวยเหลืือ
ของแอดมิินในกลุุม Line Open Chat วทร. ความทุุมเท
ของทีี ม งานในการจัั ด กิิ จ กรรม ระบบการจัั ด การและ
การดููแลในภาพรวมของกิิจกรรมดีีมาก คุุณครููบางทาน
ลงทะเบีี ย นอบรมไมทัั น แต ส นใจที่่� จ ะเขารวมการอบรม
คณะทีี ม งานก็็ ใ ห  โ อกาสเขารวมอบรมเพื่่� อ รัั บ ความรูู
จากคณะวิิทยากรที่่�เชี่่�ยวชาญ ขอชื่่�นชมการจััดงานแบบ
new normal ไดอยางลงตััว
2. ด้้านความสะดวกในการเข้้าร่่วมงาน ไดความรูู
แมอยููในชวงที่่�มีีการแพรระบาดของโรค ในการจััดงานครั้้�งนี้้�
เปนการจััดแบบออนไลน ซึ่่�งผููเขารัับการสััมมนาสามารถ

เขาถึึงไดงาย และมีีความสะดวก สามารถเขารวมกิิจกรรม
ไดแมวาจะอยููที่่�บาน
3. ด้้านความรู้้�และประสบการณ์์ที่่�ไ ด้้ รัั บจากงาน
การไดมีีโอกาสเปดประสบการณครั้้�งแรกกัับงานนี้้� ถืือว่่า
เปนการเปดโลกในการเรีียนรููในการจััดการเรีียนการสอน
ที่่�ไมเคยเห็็นที่่�ไหนมากอนเปนอยางมาก ทุุกกิิจกรรมสามารถ
นํํามาใชในการจััดการเรีียนรููไดดีี และวิิทยากรตอบคํําถาม
ผููเขารวมประชุุมไดดีีมาก เนื้้�อหาหลากหลายดีี มีีใหเลืือก
ตามความสนใจของแตละคน กิิจกรรมการบรรยายกึ่่�งสาธิิต
ที่่� ส ามารถนํําไปใช  ใ นการจัั ด การเรีี ย นการสอนไดจริิ ง
มีีประโยชนมาก และจะเขารวมอบรมอีีกหากสถานการณ
ดีีขึ้้น� รวมทั้้�งจะเขารวมอบรมเชิิงปฏิิบัติั กิ ารดวย แม้้ว่า่ จะต้้อง
เสีียคาใชจายเอง
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ประวััติิ
ความเป็็นมา

สถาบัันส่่ งเสริิมการสอนวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
(สสวท.)
สถาบัันส่่งเสริิมการสอนวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
(สสวท.) จััดตั้้�งขึ้้น� โดยมติิคณะรััฐมนตรีี เมื่่�อ พ.ศ. 2513 ต่่อมา
ได้้ รัั บ อนุุ มัั ติิ ใ ห้้ จัั ด ตั้้� ง อย่่ า งเป็็ น ทางการโดยสภาบริิ ห าร
คณะปฏิิวัติั ิ เมื่่�อวัันที่่� 16 มกราคม 2515 (ประกาศคณะปฏิิวัติั ิ
ฉบัับที่่� 42) ในสถานะสถาบัันของรััฐ เป็็นนิิติิบุุคคลแต่่ไม่่เป็็น
ส่่วนราชการ
ในช่่วงเริ่่ม� แรกของการก่่อตั้้�ง สสวท. ได้้รับั การอุุดหนุุน
ทางการเงิินส่่วนหนึ่่�งจากรััฐบาลและอีีกส่่วนหนึ่่�งได้้รับั ความ
ช่่วยเหลืือจากโครงการพััฒนาการศึึกษาแห่่งสหประชาชาติิ
(UNDP) และองค์์การศึึกษาวิิทยาศาสตร์์และวััฒนธรรม
แห่่งสหประชาชาติิ (UNESCO) ทั้้�งด้้านการเงิิน ผู้้�เชี่่�ยวชาญ
ต่่างประเทศ อุุปกรณ์์ การดููงาน และการศึึกษาเพิ่่�มเติิม
ของบุุคลากร เพื่่�อเปลี่่�ยนแปลงวิิธีีการจััดการเรีียนการสอน
วิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีีให้้ทัันสมััย รองรัับ
การพััฒนาทางวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี นอกจากนั้้�น
ยัังมีีบุุคลากรที่่�มีีศัักยภาพสููงมาช่่วยพััฒนาหลัักสููตรของ
สาขาวิิชาต่่าง ๆ ประกอบด้้วย อาจารย์์จากมหาวิิทยาลััย
วิิ ท ยาลัั ย ครูู ผู้้�สอนวิิ ท ยาศาสตร์์ จ ากโรงเรีี ย นต่่ า ง ๆ
ศึึกษานิิเทศก์์ ฯลฯ
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	ต่่อมาในปีี พ.ศ. 2535 รััฐบาลซึ่่�งขณะนั้้�นมีีนายชวน
หลีีกภััย เป็็นนายกรััฐมนตรีี มีีนโยบายให้้ปรัับปรุุงรููปแบบ
ของกฎหมายที่่�ใช้้ในการบริิหารราชการแผ่่นดิิน ไม่่ว่่าจะเป็็น
ประกาศของคณะปฏิิวััติิหรืือประกาศของคณะปฏิิรููปการ
ปกครองแผ่่นดิินที่่�ออกใช้้บัังคัับในระหว่่างที่่�มีีการปกครอง
โดยมิิ ใ ช่่ ร ะบอบประชาธิิ ป ไตยให้้ เ ป็็ น พระราชบัั ญ ญัั ติิ
เพื่่� อ ให้้ เ ป็็ น ไปตามวิิ ธีี ก ารตรากฎหมายในระบบปกติิ
ตามรััฐธรรมนููญแห่่งราชอาณาจัักรไทย จึึงได้้เริ่่�มยกร่่าง
พระราชบัั ญ ญัั ติิ ส ถาบัั น ส่่ ง เสริิ ม การสอนวิิ ท ยาศาสตร์์
และเทคโนโลยีี
	ต่่อมาได้้มีีพระบรมราชโองการโปรดเกล้้าฯ ให้้ตรา
เป็็นพระราชบััญญััติิสถาบัันส่่งเสริิมการสอนวิิทยาศาสตร์์
และเทคโนโลยีี พ.ศ. 2541 และประกาศในราชกิิจจานุุเบกษา
เมื่่�อวัันที่่� 1 กัันยายน พ.ศ. 2541 สสวท. จึึงมิิได้้มีีฐานะเป็็น
รััฐวิิสาหกิิจต่อ่ ไปตามพระราชบััญญััติสิ ถาบัันส่่งเสริิมการสอน
วิิ ท ยาศาสตร์์ แ ละเทคโนโลยีี พ.ศ. 2541 แก้้ ไ ขเพิ่่� ม เติิ ม
(ฉบัับที่่� 2) พ.ศ. 2548 ให้้สถาบัันเป็็นนิิติิบุุคคลและเป็็น
หน่่ ว ยงานของรัั ฐ ที่่� ไ ม่่ เ ป็็ น ส่่ ว นราชการตามกฎหมาย
ว่่าด้้วยระเบีียบบริิหารราชการแผ่่นดิิน และไม่่เป็็นรััฐวิิสาหกิิจ
ตามกฎหมายว่่าด้้วยวิิธีีการงบประมาณและกฎหมายอื่่�น

วิสัยทัศน์
สสวท. เป็็นผู้้�นำำ�การเปลี่่�ยนแปลงการเรีียนการสอน
วิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีีทั้้�งในและนอก
สถานศึึกษา ให้้นักั เรีียนพััฒนาตามศัักยภาพขึ้้�นเป็็นประชากร
ที่่�มีคี วามรู้้� นัักวิิชาชีีพฐานดีี และนัักวิิทยาศาสตร์์ชั้้น� นำำ�ต่อ่ ไป

ค่านิยม

พันธกิจ
และภารกิจ
1. ริิเริ่่ม� ดำำ�เนิินการ ส่่งเสริิม ประสาน และจััดให้้มีกี ารศึึกษา
	ค้้นคว้้า วิิจััย และพััฒนาหลัักสููตร วิิธีีการเรีียนรู้้� วิิธีีสอน
และการประเมิินผลการเรีียนการสอนเกี่่ย� วกัับวิิทยาศาสตร์์
คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี ทุุกระดัับการศึึกษา โดยเน้้น
การศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐานเป็็นหลััก
2. ส่่งเสริิม ประสาน และจััดให้้มีกี ารพััฒนาบุุคลากร การฝึึก
อบรมครูู อาจารย์์ นัักเรีียน นิิสิิต และนัักศึึกษาเกี่่�ยวกัับ
การเรีียนการสอนและการค้้นคว้้าวิิจัยั ทางด้้านวิิทยาศาสตร์์
คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี

มุ่่�งมั่่�นสร้้างสรรค์์นวััตกรรม

3. ส่่งเสริิม ประสาน และจััดให้้มีกี ารค้้นคว้้า วิิจัยั ปรัับปรุุงและ
	จััดทำำ�แบบเรีียน แบบฝึึกหััด เอกสารทางวิิชาการและสื่่�อ
การเรีียนการสอนทุุกประเภท ตลอดทั้้�งประดิิษฐ์์อุุปกรณ์์
เกี่่�ยวกัับวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี

Professionalism

4. ส่่งเสริิมการพััฒนาระบบประกัันคุุณภาพและการประเมิิน
มาตรฐานการศึึกษาทางด้้านวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์
และเทคโนโลยีีในสถานศึึกษา

Service Excellence

5. พัั ฒ นาและส่่ ง เสริิ ม ผู้้�มีี ค วามสามารถพิิ เ ศษทางด้้ า น
วิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี ตลอดทั้้�ง
การส่่งเสริิมการผลิิตครูู อาจารย์์ที่่มี� คี วามสามารถพิิเศษ
ทางด้้านวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี

Innovation

ความซื่่�อตรงและความเป็็นมืืออาชีีพ

การปฏิิบััติิงานอย่่างมีีคุุณภาพตามมาตรฐาน

Team Synergy
การทำำ�งานเป็็นทีีม

6. ให้้คำำ�ปรึึกษาแนะนำำ�แก่่กระทรวง ทบวง กรม ส่่วนราชการ
	ที่่�เรีียกชื่่�ออย่่างอื่่�น หน่่วยงานอื่่�นของรััฐ หรืือหน่่วยงาน
	ของเอกชนที่่� มีี ห น้้ า ที่่� เ กี่่� ย วกัั บ การจัั ด การศึึ ก ษาหรืื อ
สถานศึึ ก ษาเฉพาะในเรื่่� อ งที่่� เ กี่่� ย วกัั บอำำ� นาจหน้้ า ที่่�
ตาม 1 ถึึง 5

สถาบันส่ งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
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โครงสร้างการจัดแบ่งส่ วนงานของ สสวท.

คณะกรรมการ สสวท.

ฝ่่ายตรวจสอบภายใน

ฝ่่ายยุุทธศาสตร์์ แผน
และประกัันคุุณภาพ

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

ฝ่่ายกฎหมาย

สำำ�นัักวิิชาคณิิตศาสตร์์
และเทคโนโลยีี

สาขาฟิิสิิกส์์และวิิทยาศาสตร์์โลก

สาขาคณิิตศาสตร์์มัธ
ั ยมศึึกษา

สาขาวิิจัย
ั การศึึกษาและพััฒนาการวััดและประเมิินผล

สาขาเคมีีและชีีววิิทยา

สาขาคณิิตศาสตร์์ประถมศึึกษา

สาขาการวััดและประเมิินผลระดัับชาติิ

สาขาวิิทยาศาสตร์์ภาคบัังคัับ

สาขาเทคโนโลยีี

สาขาการวััดและประเมิินผลระดัับนานาชาติิ

สำำ�นัักพัั ฒนา
และส่่งเสริิมศัักยภาพฯ

สำำ�นัักนวััตกรรม
และเทคโนโลยีีสารสนเทศ

สำำ�นัักบริิหารโครงการพิิ เศษ
และกิิจการนานาชาติิ

ฝ่่ายพัั ฒนาและส่่งเสริิม
ผู้้�มีีความสามารถพิิ เศษ
ทางวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี

ฝ่่ายนวััตกรรมเพื่่� อการเรีียนรู้้�

ฝ่่ายบริิหารโครงการริิเริ่่�ม

ฝ่่ายส่่งเสริิมการผลิิตครูู
ที่่�มีีความสามารถพิิ เศษ
ทางวิิทยาศาสตร์์และคณิิตศาสตร์์
ฝ่่ายโอลิิมปิิกวิิชาการและอััจฉริิยภาพ

สำำ�นัักวิิชาการวััด
และประเมิินผล

โครงการจััดตั้้�ง
สถาบัันพััฒนาหลัักสููตร
และการเรีียนรู้้�*

สำำ�นัักวิิชาวิิทยาศาสตร์์

ฝ่่ายบริิหารทั่่�วไป

ฝ่่ายออกแบบและพัั ฒนาอุุปกรณ์์

ฝ่่ายกิิจการนานาชาติิ

ฝ่่ายทรััพยากรบุุคคล
และพัั ฒนาองค์์กร

ฝ่่ายเทคโนโลยีีสารสนเทศ

ฝ่่ายบริิหารเครืือข่่ายและพัั ฒนาครูู

ฝ่่ายการเงิินและบััญชีี

ฝ่่ายสื่่�อสารภาพลัักษณ์์องค์์กร

ฝ่่ายโลกศึึกษาเพื่่�อพััฒนาสิ่่ง
� แวดล้้อม

ฝ่่ายจััดซื้้�อและพัั สดุุ

หมายเหตุุ: *คณะกรรมการ สสวท. อนุุมััติิโครงการนี้้�โดยให้้มีีสถานภาพเทีียบเท่่าสำำ�นัักของ สสวท.
เมื่่�อคราวประชุุมวัันที่่� 13 สิิงหาคม 2564
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ฝ่่ายบริิการและบริิหารทรััพย์์สิิน

จำ�นวนบุคลากร

327

อัตรากำ�ลัง

สสวท.

คน

ระดับการศึ กษาตามกลุ่มงาน
กลุ่่�มงาน 	วุุฒิิการศึึ กษา

หญิิง 	ชาย
42
58
100

15
17
32

57
75
132

วิิขาการ	ปริิญญาเอก
ปริิญญาโท	
	ปริิญญาตรีี
Total

28
75
103

14
43
3
60

42
118
3
163

บริิหาร	ปริิญญาเอก
ปริิญญาโท	
ปริิญญาตรีี
Total

9
8
1
18

6
8
14

15
16
1
32

17.4%

106
เพศหญิง

221

Grand total

อำำ�นวยการ	ปริิญญาโท	
	ปริิญญาตรีี
Total

ปริญญาเอก

เพศชาย

อายุเฉลี่ย

42.2
อายุงาน
เฉลี่ย

12.1

กลุม
่
อำ�นวยการ

ปริญญาตรี

40.4%

24.2%

ระดับ
การศึกษา
ปริญญาโท

58.4%

กลุม
่
วิชาการ

49.8%

กลุม
่ บริหาร
Gen Y

47.4%

Baby
Boomer

4.9%

อัตราส่วน
พนักงาน
แยกตาม
Generation
Gen X
47.7%

9.8%

กลุม
่ งาน

ข้้อมููล ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2564
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คณะกรรมการ

สสวท.

นางอััษฎาพร ไกรพานนท์์

ตํําแหน่่ง : ผู้้�แทนปลััดกระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิ
และสิ่่�งแวดล้้อม

ประธาน
กรรมการ

ศาสตราจารย์์ประสาท สืืบค้้า

ศาสตราจารย์์ นายแพทย์์สิิริฤ
ิ กษ์์ ทรงศิิวิไิ ล

นายสุุเทพ แก่่งสัันเทีียะ

นายอำำ�นาจ วิิชยานุุวััติิ

ตํําแหน่่ง : รัักษาการแทนอธิิการบดีี
มหาวิิทยาลััยสุุโขทััยธรรมาธิิราช

ตํําแหน่่ง : เลขาธิิการคณะกรรมการ
การอาชีีวศึึกษา
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ตํําแหน่่ง : ปลััดกระทรวงการอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์
วิิจััยและนวััตกรรม

ตํําแหน่่ง : เลขาธิิการสภาการศึึกษา

กรรมการ
โดยตำำ�แหน่่ง

นายภููเวีียง ประคํํามิินทร์์

นางเปรมฤทััย วิินััยแพทย์์

ตํําแหน่่ง : ผู้้�แทนปลััดกระทรวงดิิจิิทััล
เพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม

ตํําแหน่่ง : ผู้้�แทนปลััดกระทรวงพลัังงาน

นายสุุภััทร จํําปาทอง

นายอััมพร พิิ นะสา

ตํําแหน่่ง : ปลััดกระทรวงศึึกษาธิิการ

ตํําแหน่่ง : เลขาธิิการคณะกรรมการ
การศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน

นางสาวจิินางค์์กููร โรจนนัันต์์

นายอนัันต์์ แก้้วกำำ�เนิิด

ตํําแหน่่ง : ผู้้�แทนเลขาธิิการสภาพััฒนาการ
เศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ

ตํําแหน่่ง : ผู้้�แทนผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักงบประมาณ
สถาบันส่ งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
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กรรมการ
ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ

กลุ่่�มที่่�
1

กลุ่่�มที่่�
2

กลุ่่�มที่่�
3

ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิด้้านวิิทยาศาสตร์์

ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิที่�เ่ ป็็นนัักการศึึกษา

ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิด้้านกฎหมาย

คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี

ด้้านวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์

และ/หรืือด้้านบริิหารรััฐกิิจ

และเทคโนโลยีี

นายศรััณย์์ โปษยะจิินดา

รองศาสตราจารย์์พิินิิติิ รตะนานุุกููล

นายไพฑููรย์์ ขััมภรััตน์์

ตํําแหน่่ง : ผู้้�อำำ�นวยการ
สถาบัันวิิจััยดาราศาสตร์์แห่่งชาติิ
(องค์์การมหาชน)

ตํําแหน่่ง : เลขาธิิการ
มููลนิิธิิส่่งเสริิมโอลิิมปิิกวิิชาการ
และพััฒนามาตรฐานวิิทยาศาสตร์์ศึึกษา
ในพระอุุปถััมป์์สมเด็็จพระเจ้้าพี่่�นางเธอ
เจ้้าฟ้้ากััลยาณิิวััฒนา กรมหลวงนราธิิวาส
ราชนคริินทร์์ (สอวน.)

ตํําแหน่่ง : อััยการอาวุุโส
และสมาชิิกสภากรุุงเทพมหานคร

นางจุุฬารััตน์์ ตัันประเสริิฐ

ตํําแหน่่ง : รองผู้้�อำำ�นวยการ
สำำ�นัักงานพััฒนาวิิทยาศาสตร์์และ
เทคโนโลยีีแห่่งชาติิ (สวทช.)

รองศาสตราจารย์์ คุุณหญิิงสุุมณฑา พรหมบุุญ

ตํําแหน่่ง : อธิิการบดีีสถาบัันเทคโนโลยีีจิิตรลดา

108

IPST GO DIGITAL สู่ การเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้วิถีใหม่

นายสมบููรณ์์ ม่่วงกล่ำำ��

(1 ตุุลาคม 2563-6 เมษายน 2564)
ตํําแหน่่ง : อััยการผู้้�เชี่่�ยวชาญพิิเศษ
และคณะทำำ�งานรััฐมนตรีีว่่าการ
กระทรวงศึึกษาธิิการ

ภาคเหนืือ

ภาคตะวัันออก
เฉีียงเหนืือ

ภาคกลาง

ภาคใต้้

กลุ่่�มที่่�
4
ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิที่�่มาจากภาคธุุรกิิจ

ครููผู้้�สอนด้้านวิิทยาศาสตร์์ หรืือด้้านคณิิตศาสตร์์

หรืือภาคเอกชน

ในสถานศึึ กษาขั้้�นพื้้� นฐานจากเขตพื้้� นที่�่การศึึ กษา
ในภาคเหนืือ ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ ภาคกลาง และภาคใต้้

นายมนููญ สรรค์์คุุณากร

ตํําแหน่่ง : ที่่�ปรึึกษาทางด้้านการบริิหาร
งานบุุคคล กลุ่่�มบริิษััทเซ็็นทรััล

นางเอมอร สุุมามาลย์์

ตํําแหน่่ง : กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ
ครููผู้้�สอนด้้านคณิิตศาสตร์์ ภาคเหนืือ
นายวิิฑููรย์์ สืืบโมรา

นายสััมพัั นธ์์ ศิิลปนาฎ

ตํําแหน่่ง : รองประธานและผู้้�จััดการทั่่�วไป
ฝ่่ายปฏิิบััติิการฮาร์์ดดิิสก์์ไดรฟ์์
บริิษััท เวสเทิิร์์น ดิิจิิตอล คอร์์ปอเรชััน
(ประเทศไทย) จํํากััด

ตํําแหน่่ง : กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ
ครููผู้้�สอนด้้านวิิทยาศาสตร์์ ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ
นายรณภณ เนตรสว่่างวิิชา

ตํําแหน่่ง : กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ
ครููผู้้�สอนด้้านวิิทยาศาสตร์์ ภาคกลาง
นายอำำ�นาจ มณีีดุุลย์์

ตํําแหน่่ง : กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ
ครููผู้้�สอนด้้านวิิทยาศาสตร์์ ภาคใต้้
สถาบันส่ งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
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คณะอนุุกรรมการและคณะกรรมการ
คณะอนุุกรรมการและคณะกรรมการตามข้้อบัังคัับของ สสวท.
คณะอนุุกรรมการบริิหารงานบุุคคล
			
1. นายมนููญ สรรค์์คุุณากร		
ประธานอนุุกรรมการ
2.	ผู้้�อำำ�นวยการ สสวท.		
รองประธานอนุุกรรมการ
3. ศาสตราจารย์์กิิตติิคุุณสมหวััง พิิธิิยานุุวััฒน์์		
อนุุกรรมการ
4. รองศาสตราจารย์์จิิรประภา อััครบวร		
อนุุกรรมการ
5. รองศาสตราจารย์์ประพัันธ์์ แม่่นยำำ�		
อนุุกรรมการ
6. รองผู้้�อำำ�นวยการ สสวท.		
อนุุกรรมการ
7. นายสมเกีียรติิ เพ็็ญทอง		
อนุุกรรมการ
8. นางสาวสุุพััตรา ผาติิวิิสัันติ์์�		
อนุุกรรมการ
9. นายสกรณ์์ ชุุณหะโสภณ		
อนุุกรรมการและเลขานุุการ
10. นางสาวจิิรวดีี อิ่่�มสกุุล		ผู้้�ช่่วยเลขานุุการ

11. นางนิิรมล สุุวรรณละออง		ผู้้�ช่่วยเลขานุุการ
			
	คณะกรรมการอุุ
ทธรณ์์และร้้องทุุกข์์
1. นายไพฑููรย์์ ขััมภรััตน์์		
ประธานกรรมการ
2. นายบวร บุุญลพ		
กรรมการ
3. รองศาสตราจารย์์มานิิตย์์ จุุมปา		
กรรมการ
4. นางสาวกุุศลิิน มุุสิิกุุล		
กรรมการ
5. นางสาวเขมวดีี พงศานนท์์		
กรรมการ
6. นายวิิโรจน์์ ลิ่่�วคงสถาพร		
กรรมการ
7. นางเมธััสดา ทิิพย์์จริิยาอุุดม		
กรรมการ
			
	คณะอนุุกรรมการตรวจสอบ
1. นายไพฑููรย์์ ขััมภรััตน์์		
ประธานอนุุกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์์ยืืน ภู่่�วรวรรณ		
อนุุกรรมการ
3. นายสััมพัันธ์์ ศิิลปนาฎ		
อนุุกรรมการ
4. นางอรวรรณ ชยางกููร		
อนุุกรรมการ
5. นางอรนุุช สููงสว่่าง		
อนุุกรรมการ
6.	ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายตรวจสอบภายใน		
เลขานุุการ
7. นางเมธััสดา ทิิพย์์จริิยาอุุดม		ผู้้�ช่่วยเลขานุุการ
8. นางสาวกนกวรรณ สายสิินธุ์์�		ผู้้�ช่่วยเลขานุุการ
			
	คณะกรรมการกองทุุ
นเพื่่� อนวััตกรรมและการพัั ฒนา สสวท.
1. นายมนููญ สรรค์์คุุณากร		
ประธานกรรมการ
2.	ผู้้�อำำ�นวยการ สสวท.		
รองประธานกรรมการ
3. ศาสตราจารย์์กิิตติิคุุณสมหวััง พิิธิิยานุุวััฒน์์		
กรรมการ
4. รองศาสตราจารย์์จิิรประภา อััครบวร		
กรรมการ
5. รองศาสตราจารย์์ประพัันธ์์ แม่่นยำำ�		
กรรมการ
6. รองผู้้�อำำ�นวยการ สสวท.		
กรรมการ
7. นายสมเกีียรติิ เพ็็ญทอง		
กรรมการ
8. นางสาวสุุพััตรา ผาติิวิิสัันติ์์�		
กรรมการ
9. นายสกรณ์์ ชุุณหะโสภณ		
กรรมการและเลขานุุการ
10. นางสาวจิิรวดีี อิ่่�มสกุุล		ผู้้�ช่่วยเลขานุุการ
11. นางนิิรมล สุุวรรณละออง		ผู้้�ช่่วยเลขานุุการ

คณะอนุุกรรมการที่่�แต่่งตั้้�งตามมติิคณะกรรมการ สสวท.
			
	คณะอนุุ
กรรมการแผนยุุทธศาสตร์์
1. รองศาสตราจารย์์พิินิิติิ รตะนานุุกููล		
2. นายศรััณย์์ โปษยะจิินดา		
3.	ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ภุุชงค์์ อุุทโยภาศ		
4. รองศาสตราจารย์์วิิวััฒน์์ เรืืองเลิิศปััญญากุุล		
5. รองศาสตราจารย์์สาโรช รุุจิิรวรรธน์์		
6. นายอััมพร พิินะสา		
7.	ผู้้�อำำ�นวยการ สสวท. 		
8. รองผู้้�อำำ�นวยการ สสวท.		
9.	ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยการ สสวท. (นางสาวสุุพรรณีี ชาญประเสริิฐ)		
10.	ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยการ สสวท. (นายวรวรงค์์ รัักเรืืองเดช)		
11.	ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายยุุทธศาสตร์์ แผนและประกัันคุุณภาพ		
12. นางสาวศิิริิพร ลัักษณาภิิรมย์์		

ประธานอนุุกรรมการ
อนุุกรรมการ
อนุุกรรมการ
อนุุกรรมการ
อนุุกรรมการ
อนุุกรรมการ
อนุุกรรมการ
อนุุกรรมการ
อนุุกรรมการ
อนุุกรรมการ
อนุุกรรมการและเลขานุุการ
อนุุกรรมการและผู้้�ช่่วยเลขานุุการ

			
	คณะอนุุกรรมการกลั่่�นกรองกฎหมาย ข้้อบัังคัับและระเบีียบ สสวท.		
1. นายไพฑููรย์์ ขััมภรััตน์์		
2. นายวราสิิทธิ์์� กาญจนสููตร		
3. นางวลััยพร ศรีีประยููรสกุุล		
4. นางปิิยาภรณ์์ พิิสิิฐพิิทย์์		
5. รองผู้้�อำำ�นวยการที่่�ได้้รัับมอบหมาย		
6.	ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยการที่่�ได้้รัับมอบหมาย		
7.	ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายกฎหมาย		
8.	ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายทรััพยากรบุุคคลและพััฒนาองค์์กร		

ประธานอนุุกรรมการ
อนุุกรรมการ
อนุุกรรมการ
อนุุกรรมการ
อนุุกรรมการ
อนุุกรรมการ
อนุุกรรมการและเลขานุุการ
อนุุกรรมการและผู้้�ช่่วยเลขานุุการ

9. 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� นที่�่

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.		

ข้้อมููล ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2564

1. ศาสตราจารย์์ชููกิิจ ลิิมปิิจำำ�นงค์์

ผู้้�อำำ�นวยการ

2. นายพรชััย อิินทร์์ฉาย	

รองผู้้�อำำ�นวยการ		

3. นายวรวรงค์์ รัักเรืืองเดช	

รองผู้้�อำำ�นวยการ		

4. นางสาววนิิดา ธนประโยชน์์ศัักดิ์์�

ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยการ		

5. นางสาวกุุศลิิน มุุสิิกุุล	

ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยการ		

6. นายสกรณ์์ ชุุณหะโสภณ	

ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยการ		

7. นายชััยวุุฒิิ เลิิศวนสิิริิวรรณ	

ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยการ		

8. นางสาวนวลวรรณ สงวนศัักดิ์์�

ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยการ		

9. นางสาวสุุพรรณีี ชาญประเสริิฐ
10. นายศรเทพ วรรณรััตน์์

ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักวิิชาวิิทยาศาสตร์์		
ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักวิิชาคณิิตศาสตร์์และเทคโนโลยีี		

11. นางนัันทวััน สมสุุข

ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักวิิชาการวััดและประเมิินผล		

12. นางฤทััย เพลงวััฒนา

ผู้้�อำำ�นวยการสาขาฟิิสิิกส์์และวิิทยาศาสตร์์โลก	

13. นายธีีรพััฒน์์ เวชชประสิิทธิ์์�

ผู้้�อำำ�นวยการสาขาเคมีีและชีีววิิทยา

14. นางสาวอลงกรณ์์ ตั้้�งสงวนธรรม

ผู้้�อำำ�นวยการสาขาคณิิตศาสตร์์มััธยมศึึกษา

15. นายสมเกีียรติิ เพ็็ญทอง

ผู้้�อำำ�นวยการสาขาคณิิตศาสตร์์ประถมศึึกษา		

16. นายเตชทััต เรืืองธรรม	รัักษาการผู้้�อำำ�นวยการสาขาการวััดและประเมิินผลระดัับชาติิ		
17. นายเอกริินทร์์ อััชชะกุุลวิิสุุทธิ์์�

ผู้้�อำำ�นวยการสาขาการวััดและประเมิินผลระดัับนานาชาติิ		

18. นางสาวคงนิิตา เคยนิิยม	รัักษาการผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายส่่งเสริิมการผลิิตครููที่่�มีีความสามารถพิิเศษทางวิิทยาศาสตร์์และคณิิตศาสตร์์
19. นางสาวนวรััตน์์ อิินทุุวงศ์์
20. นางสาวรััชดา ยาตรา
21. นายณรงค์์ แสงแก้้ว
22. นางสาวปลื้้�มฤดีี ชาติิวัันชััย	

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายพััฒนาและส่่งเสริิมผู้้�มีีความสามารถพิิเศษทางวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
ผู้้�ชำำ�นาญ ปฏิิบััติิหน้้าที่่�แทนผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายโอลิิมปิิกวิิชาการและอััจฉริิยภาพ
ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายออกแบบและพััฒนาอุุปกรณ์์
ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายเทคโนโลยีีสารสนเทศ		

23. นางสาวประวีีณา ติิระ	รัักษาการผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายสื่่�อสารภาพลัักษณ์์องค์์กร		
24. นางสาวเขมวดีี พงศานนท์์
25. นางสาวนััฏฐพร รุุจิิขจร
26. นางสาวบุุศริินทร์์ นีีละกาญจน์์
27. นางสาวจิิรวดีี อิ่่�มสกุุล	
28. นางสมนึึก ทิิศหล้้า
29. นายกุุลกวีี ชิินสกุุลรััตนชััย	
30. นายสามารถ คงทวีีเลิิศ

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบริิหารเครืือข่่ายและพััฒนาครูู		
ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบริิหารโครงการริิเริ่่�ม
ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบริิหารทั่่�วไป	
ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายทรััพยากรบุุคคลและพััฒนาองค์์กร		
ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายการเงิินและบััญชีี		
ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายจััดซื้้�อและพััสดุุ
ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบริิการและบริิหารทรััพย์์สิิน		

31. นายกฤษณ์์ สิิงนวล 	หััวหน้้าส่่วนอาคารสถานที่่�และยานพาหนะ		
32. นางมยุุรีี เทพรัักษา
33. นายปวีีณ นราเมธกุุล	

ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายตรวจสอบภายใน
ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายกฎหมาย	
สถาบันส่ งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
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ยุุทธศาสตร์์ชาติิ 20 ปีี

ยุุทธศาสตร์์ที่�่ 3

แผนพััฒนาเศรษฐกิิจ
และสัังคมแห่่งชาติิ
ฉบัับที่่� 12

ยุุทธศาสตร์์ที่�่ 1

นโยบายรััฐบาล

นโยบายเร่่งด่่วน เรื่่อ
� งที่่� 7

ยุุทธศาสตร์์
กระทรวง
ศึึกษาธิิการ

ยุทธศาสตร์ สสวท.
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การพััฒนาและเสริิมสร้้างศัักยภาพทรััพยากรมนุุษย์์

การเสริิมสร้้างและพััฒนาศัักยภาพทุุนมนุุษย์์

การเตรีียมคนไทยสู่่�ศตวรรษที่่� 21

ยุุทธศาสตร์์ที่�่ 1

ยุุทธศาสตร์์ที่�่ 2

ยุุทธศาสตร์์ที่�่ 4

พััฒนาหลัักสููตร
กระบวนการจััดการ
เรีียนรู้้� การวััดและ
ประเมิินผล

พััฒนาครููและบุุคลากร
ทางการศึึกษา

เพิ่่�มโอกาสให้้คน
ทุุกช่่วงวััยเข้้าถึึงบริิการ
ทางการศึึกษาอย่่าง
ต่่อเนื่่�องตลอดชีีวิิต

ยุุทธศาสตร์์ที่�่ 1

ยุุทธศาสตร์์ที่�่ 2

พััฒนาหลัักสููตร สื่่�อ และ
กระบวนการจััดการเรีียนรู้้�
ที่่�เน้้นปฏิิบััติิการและการสร้้าง
ความเข้้าใจในระดัับที่่�เหมาะสม
กัับนัักเรีียนแต่่ละกลุ่่�มโดยใช้้
เทคโนโลยีีต่่าง ๆ

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

IPST GO DIGITAL สู่ การเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้วิถีใหม่

ผังเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ สสวท.
กับนโยบาย แผนงานและยุทธศาสตร์
ระดับชาติ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

ยุุทธศาสตร์์ที่�่ 6

การปรัับสมดุุลและพััฒนาระบบ
การบริิหารจััดการภาครััฐ

นโยบายหลัักด้้านที่�่ 8

นโยบายหลัักด้้านที่�่ 11

การปฏิิรููปกระบวนการเรีียนรู้้�
และการพััฒนาศัักยภาพ
ของคนไทยทุุกช่่วงวััย

การปฏิิรููปการบริิหารจััดการ
ภาครััฐ

ยุุทธศาสตร์์ที่�่ 5

ยุุทธศาสตร์์ที่�่ 3

ยุุทธศาสตร์์ที่�่ 6		

ส่่งเสริิมและพััฒนาระบบ
เทคโนโลยีีดิิจิิทััลเพื่่�อการศึึกษา

ผลิิตและพััฒนากำำ�ลัังคน
รวมทั้้�งงานวิิจััยที่่�สอดคล้้อง
กัับความต้้องการของประเทศ

พััฒนาระบบบริิหารจััดการและ
ส่่งเสริิมให้้ทุกุ ภาคส่่วนมีีส่ว่ นร่่วม
ในการจััดการศึึกษา

ยุุทธศาสตร์์ที่�่ 3		

ยุุทธศาสตร์์ที่�่ 4

ยุุทธศาสตร์์ที่�่ 5		

ขัับเคลื่่�อนกระบวนการเรีียน
การสอนวิิทยาศาสตร์์
คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี
ให้้เน้้นความเข้้าใจ ลงมืือ
ปฏิิบััติิการและสามารถนำำ�ไป
ใช้้จริิงทั้้�งในและนอกระบบ
ตามแนวทาง สสวท.

เร่่งรััดพััฒนาและส่่งเสริิม
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

สถาบันส่ งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
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ผัังเชื่่�อมโยงยุุทธศาสตร์์ กลยุุทธ์์ ตััวชี้้�วััด และโครงการหลััก
ยุุทธ
ศาสตร์์
1

ยุทธศาสตร์ที่ 1
พััฒนาหลัักสููตร สื่่�อ และกระบวนการจััดการเรีียนรู้้� ที่่�เน้้นปฏิิบััติิการ และ
การสร้้างความเข้้าใจ ในระดัับที่่�เหมาะสมกัับนัักเรีียนแต่่ละกลุ่่�ม โดยใช้้
เทคโนโลยีีต่่าง ๆ

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ขัับเคลื่่อ� นการพััฒนาและยกระดัับการเรีียนการสอนด้้านวิิทยาศาสตร์์
1 คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี ผ่่านเครืือข่่าย สสวท. ให้้มีีคุุณภาพ
ทั่่�วประเทศอย่่างเป็็นระบบ

1

1

2

2

1.	มีีระบบการบริิหารจััดการเครืือข่่ายเพื่่�อส่่งเสริิมการจััดการเรีียนรู้้�
	สู่่�สถานศึึกษาอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
1. จำำ�นวนหลัักสููตร สื่่�อ และกระบวนการจััดการเรีียนรู้้� วิิทยาศาสตร์์
2. จำำ�นวนโรงเรีียนต้้นแบบ สสวท. ทั้้�งประถมและมััธยม
คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีีที่่มี� คุี ณ
ุ ภาพตามมาตรฐานสากล เน้้นการคิิด
3. จำำ�นวนหน่่วยงานภาคราชการส่่วนต่่าง ๆ ที่่�ร่่วมดำำ�เนิินงานและ
วิิเคราะห์์ แก้้ปััญหาและการนำำ�ไปใช้้
สนัับสนุุนการจััดการเรีียนรู้้�วิทิ ยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี
2. จำำ�นวนต้้นแบบชุุดการเรีียนการสอนนอกชั้้�นเรีียนที่่�เน้้นกระบวนการคิิด
4.	ร้้อยละของกำำ�ลังั คนที่่�ได้้รับั การสนัับสนุุนจาก สสวท. มีีความสามารถ
ตามแนวทาง สสวท.
ในการจััดการเรีียนรู้้�วิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี
3.	ร้้อยละของสื่่อ� และกิิจกรรมในรููปแบบดิิจิทัิ ลั และ e-learning ที่่�สามารถ
5.	ร้้อยละของครููที่่�ได้้รับั การพััฒนา/ฝึึกอบรม/ให้้ความรู้้�ตามโครงการ
เผยแพร่่ได้้อย่่างมีีคุุณภาพ
3
สสวท. จััดขึ้้น� และสามารถเป็็นแกนนำำ�ให้้ สสวท. ได้้อย่่างเหมาะสม
4. ระดัับความพึึงพอใจของผู้้�ใช้้หลัักสููตร สื่่อ� และกระบวนการจััดการเรีียนรู้้�
6.	ร้้อยละของครููที่่�ใช้้หนัังสืือและคู่่�มืือครูู ของ สสวท.
	ของ สสวท.
7.	ร้้อยละของนัักเรีียนที่่�ใช้้หนัังสืือเรีียนและ/หรืือสื่่�อวิิทยาศาสตร์์
5. จำำ�นวนเครื่่�องมืือการวััดและประเมิินผลเทีียบมาตรฐานระดัับประเทศ
คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีีของ สสวท.
และระดัับนานาชาติิที่่�มีีคุุณภาพ
8. 	ร้้อยละของสถานศึึกษาที่่�ใช้้หลัักสููตร สื่่�อและกระบวนการจััด
6. รายงานผลการวิิจััยติิดตามการใช้้หลัักสููตร สื่่�อ และกระบวนการจััดการ
การเรีียนรู้้�ด้า้ นวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีีของ สสวท.
เรีียนรู้้�วิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี
9.	ร้้ อ ยละของครููและบุุ ค ลากรทางการศึึ ก ษาที่่� ผ่่ า นการอบรม
สามารถปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ

3

3

1. โครงการพััฒนาหลัักสููตร สื่่อ� และกระบวนการจััดการเรีียนรู้้� ที่่�เน้้นการคิิด
6. โครงการพััฒนาระบบบริิหารจััดการเครืือข่่าย เพื่่�อขยายการให้้
วิิเคราะห์์ การแก้้ปััญหา และกระตุ้้�นให้้เกิิดและใช้้ความคิิดสร้้างสรรค์์
	บริิการหลัักสููตร สื่่�อ และกระบวนการจััดการเรีียนรู้้�ของ สสวท.
และสามารถนำำ�ไปใช้้ได้้จริิง
7. โครงการพััฒนาศัักยภาพครููแกนนำำ�และบุุคลากรทางการศึึกษา
2. โครงการพััฒนาหลัักสููตร สื่่อ� และกระบวนการจััดการเรีียนรู้้� ที่่�เน้้นการคิิด
เพื่่�อขยายผลการให้้บริกิ ารวิิชาการด้้านหลัักสููตร สื่่อ� และกระบวน
วิิ
เ
คราะห์์
การแก้้
ปั
ั
ญ
หา
และกระตุ้้�
น
ให้้
เ
กิิ
ด
และใช้้
ค
วามคิิ
ด
สร้้
า
งสรรค์์
การจััดการเรีียนรู้้�ของ สสวท.
โครงการ
อย่่างเป็็นระบบและสามารถนำำ�ไปใช้้ศึกึ ษาต่่อเป็็นนัักนวััตกร ตามแนวทาง
8.
โครงการพััฒนาครููผู้้�สอนวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์และเทคโนโลยีี
หลััก
KOSEN
และบุุคลากรทางการศึึกษา ในโรงเรีียนโครงการพระราชดำำ�ริิ
4
3. โครงการพััฒนาหลัักสููตร สื่่อ� และกระบวนการจััดการเรีียนรู้้� ที่่�เน้้นการคิิด 4 9. โครงการการปรัับการเรีียนเปลี่่�ยนการสอนของครููวิิทยาศาสตร์์
วิิเคราะห์์ การแก้้ปััญหา และกระตุ้้�นให้้เกิิดและใช้้ความคิิดสร้้างสรรค์์
คณิิตศาสตร์์ เทคโนโลยีี และสะเต็็มศึึกษา ตามแนวทาง สสวท.
อย่่างเป็็นระบบ สำำ�หรัับพััฒนาและส่่งเสริิมผู้้�มีีความสามารถพิิเศษ
10. โครงการส่่งเสริิมการเรีียนภาษาคอมพิิวเตอร์์ (Coding)
4. โครงการวิิจััย วััดผล และประเมิินผลการจััดการเรีียนรู้้�ด้้านวิิทยาศาสตร์์
11. โครงการยกระดัับคุณ
ุ ภาพโรงเรีียนระดัับอำ�ำ เภอด้้านวิิทยาศาสตร์์
คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี ระดัับประเทศและระดัับนานาชาติิ
คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี
5. โครงการวิิจััยติิดตามการใช้้หลัักสููตร สื่่�อการเรีียนรู้้� และพััฒนาเกณฑ์์
12. โครงการเพิ่่�มศัักยภาพครููให้้มีีสมรรถนะของครููยุุคใหม่่สำำ�หรัับ
การจััดทำำ�สื่่�อการเรีียนรู้้�วิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี
การเรีียนรู้้�ศตวรรษที่่� 21

4

4

กล
ยุุทธ์์
2

ตััวชี้้�วััด
3

1.	พััฒนาหลัักสููตร สื่่�อ และกระบวนการจััดการเรีียนรู้้�อย่่างเป็็นระบบที่่�เน้้น
4.	พััฒนาระบบบริิหารจััดการเครืือข่่าย เพื่่�อขยายการให้้บริิการ
การคิิดวิิเคราะห์์ การแก้้ปัญ
ั หา กระตุ้้�นให้้เกิิดและใช้้ความคิิดสร้้างสรรค์์
หลัักสููตร สื่่อ� และกระบวนการจััดการเรีียนรู้้�ของ สสวท. อย่่างเป็็น
สามารถนำำ�ไปใช้้ได้้จริิง
ระบบ
2. วิิจััยและพััฒนาการวััดผลและประเมิินผลอย่่างครบวงจรตามมาตรฐาน
5.	ขัั
บเคลื่่�อนสถานศึึกษาเพื่่�อพััฒนาคุุณภาพในการจััดการเรีียน
2
ประเทศและนานาชาติิ
การสอนวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี ตามแนวทาง
3.	พััฒนาและส่่งเสริิมให้้เกิิดเกณฑ์์มาตรฐาน เพื่่�อยกระดัับคุุณภาพสื่่�อ และ
สสวท.
กระบวนการจััดการเรีียนรู้้�

ของ สสวท. ที่่�จะดำำ�เนิินการในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ที่ 3
1

2

3

4

1

2

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ยุทธศาสตร์ที่ 5

ขัั บ เคลื่่� อ นกระบวนการเรีี ย นการสอน
เร่่งรััด พััฒนา และส่่งเสริิมผู้้�มีีความสามารถพิิเศษด้้าน
ส่่งเสริิมภาพลัักษณ์์องค์์กรและประสานความร่่วมมืือ
วิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี
วิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี เพื่่�อเป็็นกำำ�ลััง
กัับหน่่วยงานที่่�เกี่่ย� วข้้อง เพิ่่�มการยอมรัับ สสวท. ในฐานะ
ให้้เน้้นความเข้้าใจ ลงมืือปฏิิบััติิการ และ 1
ในการพััฒนาประเทศด้้วยวิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี และ 1 ผู้้�นำำ� การเปลี่่� ย นแปลงการเรีี ย นรู้้�ด้้ า นวิิ ท ยาศาสตร์์
สามารถนำำ�ไปใช้้จริิงทั้้�งในและนอกระบบ
นวััตกรรม ตามนโยบายประเทศไทย 4.0
คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี ของเยาวชนให้้ทัันสมััย
ตามแนวทาง สสวท.
8. ผลิิตและพััฒนาครููคุุณภาพ เพื่่�อเป็็นผู้้�นำำ�การเปลี่่ย� นแปลง
11.	ส่่ ง เสริิ ม ให้้ บุุ ค ลากรมีี ศัั ก ยภาพในการพัั ฒ นา
ในการขัับเคลื่่�อนการศึึกษาอย่่างมีีคุุณภาพ
หลัักสููตร สื่่�อ กิิจกรรมทางวิิชาการเทีียบมาตรฐาน
6.	พัั ฒ น า ก ล ไ ก ขัั บ เ ค ลื่่� อ น ก า ร จัั ด
9.
ผลิิ
ต
และพัั
ฒ
นานัั
ก
วิิ
จั
ย
ั
คุุ
ณ
ภาพ
เพื่่�
อ
เป็็
น
นัั
ก
วิิ
ท
ยาศาสตร์์
นานาชาติิ แ ละการเป็็ น วิิ ท ยากรอย่่ า งมืื อ อาชีี พ
การศึึกษาตามแนวทาง สสวท. สำำ�หรัับ
	นัั
ก
วิิ
จั
ั
ย
นัั
ก
นวัั
ต
กรรม
และนัั
ก
เทคโนโลยีี
ชั้้
�
น
นำำ
�ข
อง
12.	พัั
ฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐาน ระบบบริิหารจััดการระบบ
สถานศึึ ก ษาทั้้� ง ในและนอกระบบ
ประเทศ
การให้้
บริิการ โดยใช้้ระบบคุุณภาพองค์์กร ระบบ
ให้ครอบคลุุมทุุกภููมิิภาค
7.	พััฒนากระบวนการวััด และประเมิินผล 2 10.	พััฒนากลไกการเชื่่�อมโยงในการดำำ�เนิินงานเพื่่�อใช้้ 2 	บริิหารจััดการข้้อมููล และระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ
ประโยชน์์จากเครืือข่่ายในการพััฒนาและส่่งเสริิม
	ที่่�ทัันสมััย
เพื่่�อเข้้าศึึกษาต่่อในระดัับอุุดมศึึกษา
	ผู้้�มีี
ค
วามสามารถพิิ
เ
ศษสู่่
�
แ
ผนพัั
ฒ
นากำำ
�ลั
ั
ง
คน
13. สร้้างความรู้้� ความเข้้าใจ และการยอมรัับในผลผลิิต
โดยเน้้นทดสอบความเข้้าใจ
	ด้้านวิิทยาศาสตร์์ และเทคโนโลยีีของประเทศอย่่าง
	ด้้านวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีีและ
เป็็นระบบ
	บทบาทของ สสวท.
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1.	ร้้อยละของครููที่่�มีคี วามสามารถพิิเศษด้้านวิิทยาศาสตร์์
และคณิิตศาสตร์์ (สควค.) ที่่�ได้้รัับรางวััลเชิิดชููเกีียรติิ
1.	ร้้อยละของบุุคลากรมีีความรู้้�ความสามารถ มีีความ
ในระดัับชาติิและนานาชาติิ และเป็็นผู้้�นำำ�การเปลี่่ย� นแปลง
เชี่่�ยวชาญเฉพาะทางในสายงาน และสามารถเป็็น
ได้้
	ผู้้�นำำ�การเปลี่่�ยนแปลงได้้
2. จำำ�นวนนัักวิิทยาศาสตร์์ นัักวิิจััย นัักเทคโนโลยีี นััก
2. จำำ�นวนนวััตกรรม ผลงานทางวิิชาการ หรืือทรััพย์สิ์ นิ
นวััตกรรมและผู้้�เชี่่ย� วชาญ ด้้านวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์
1. จำำ�นวนครั้้�งผู้้�เข้้าใช้้หลัักสููตร สื่่�อ และ
ทางปััญญา (IP) ที่่�สร้้างจากบุุคลากร สสวท.
และเทคโนโลยีี ซึ่่�งได้้จากการสร้้างนัักเรีียน นัักศึึกษา
กระบวนการจััดการเรีียนรู้้� ในรููปแบบ
3. จำำ�นวนระบบบริิหารจััดการและบริิการในรููปแบบ
	ที่่�
มี
ค
ี
วามสามารถพิิ
เ
ศษที่่�
พั
ฒ
ั
นาโดย
สสวท.
	ดิิจิิทััลและ e-Learning ที่่�เผยแพร่่
เทคโนโลยีีสารสนเทศที่่�ทัันสมััยและมีีคุุณภาพ
2. จำำ�นวนเครื่่�องมืือในการสอบคััดเลืือก 3 3.	ร้้อยละของนัักเรีียนทุุนผู้้�มีีความสามารถพิิเศษ พสวท. 3
4.
ระดัับความพึึงพอใจของส่่วนราชการหน่่วยงานต่่าง ๆ
และโอลิิมปิิกวิิชาการ ที่่�สำำ�เร็็จการศึึกษาและทำำ�งาน
เข้้ า มหาวิิ ท ยาลัั ย ให้้ ส อดคล้้ อ งกัั บ
	ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ในการทำำ�งานร่่วมกัับ สสวท.
ในหน่่วยงานที่่�กำ�ำ หนดด้้านวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์
กระบวนการจัั ด การเรีี ย นการสอน
5. ระดัับการยอมรัับในข้้อมููลข่่าวสาร และผลงานของ
และเทคโนโลยีี
ตามแนวทาง สสวท.
สสวท.
4.	ร้้อยละของผู้้�มีีความสามารถพิิเศษด้้านวิิทยาศาสตร์์
6.	ร้้
อยละของเยาวชนกลุ่่�มเป้้าหมายที่่�มีคี วามตระหนััก
คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี ซึ่่�งพััฒนาโดย สสวท.
และเห็็นความสำำ�คััญของการเรีียนรู้้�วิิทยาศาสตร์์
	ที่่�ได้้รับั รางวััลเชิิดชููเกีียรติิในระดัับชาติิและนานาชาติิ
และเทคโนโลยีี
5. ร้้อยละของผู้้�มีีความสามารถพิิเศษด้้านวิิทยาศาสตร์์
คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี ได้้รัับการพััฒนาและ
	ส่่งเสริิมอย่่างต่่อเนื่่�อง ในระดัับต่่าง ๆ
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16. โครงการบริิหารการผลิิตครููที่่�มีคี วามสามารถพิิเศษ
22. โครงการพััฒนาศัักยภาพบุุคลากร ให้้มีีความร้�
ทางวิิทยาศาสตร์์และคณิิตศาสตร์์ (สควค.)
ความสามารถ และสมรรถนะตามกลุ่่�มงานอย่่างเป็็น
17. โครงการบริิหารการพััฒนาและส่่งเสริิมผู้้�มีีความ
13. โครงการพััฒนาและขยายบริิการของ
ระบบ
สามารถพิิเศษทางวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี (พสวท.)
	ศููนย์์เรีียนรู้้�ดิิจิิทััล และสื่่�อดิิจิิทััล
23.
โครงการพััฒนาการบริิหารจััดการ สสวท. ทุุกมิิติิ
18. โครงการโอลิิมปิิกวิิชาการ
14. โครงการพััฒนาแพลตฟอร์์มดิิจิิทััล
ให้้มีีมาตรฐานเทีียบเคีียงเกณฑ์์ TQA
19. โครงการพัั ฒ นาอัั จ ฉริิ ย ภาพทางวิิ ท ยาศาสตร์์
เพื่่�อการเรีียนรู้้�
24.
โครงการพัั
ฒ นาระบบเทคโนโลยีี ส ารสนเทศ
คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี
15. โครงการพััฒนาและส่่ งเสริิ ม การใช้้
เพื่่�อขยายขีีดความสามารถในการบริิหารจััดการ
20.โครงการทุุนสนัับสนุุนการศึึกษานัักเรีียน นัักศึึกษา 4
เครื่่� อ งมืื อ ในการสอบคัั ด เลืื อ กเข้้ า 4
องค์์กร และการบริิการในรููปแบบดิิจิทัิ ลั ตามนโยบาย
และครูู เพื่่�อพััฒนาให้้เป็็นผู้้�มีีความสามารถพิิเศษ
มหาวิิทยาลััยให้้สอดคล้้องกัับกระบวน
	รัั
ฐบาลดิิจิิทััล
	ด้้านวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี และ
การจััดการเรีียนการสอนตามแนวทาง
25.
โครงการประชาสัั
มพัันธ์์เชิิงรุุกเพื่่�อให้้เกิิดความรู้้�
ตอบสนองต่่ อ ความต้้ อ งการของประเทศและ
สสวท. (Science and Mathematics
ความเข้้าใจในการทำำ�งานของ สสวท. และสร้้าง
หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
Literacy)
ความตระหนัักรู้้�ทางด้้านวิิทยาศาสตร์์
21. โครงการขยายฐานการพััฒนาผู้้�มีีความสามารถ
26.
โครงการจัั ด ตั้้� ง สถาบัั น พัั ฒ นาหลัั ก สููตรและ
พิิเศษทางวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีสู่่�แผนการ
การเรีียนรู้้� (สพลร.)
	พััฒนากำำ�ลัังคนตามนโยบายประเทศไทย 4.0

แผนการดำ�เนินงานของ สสวท.
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
1. การพััฒนาหลัักสููตร สื่่�อ และกระบวนการจััดการ
เรีียนรู้้�ที่่�เน้้นปฏิิบััติิการ และการสร้้างความเข้้าใจในระดัับ
ที่่�เหมาะสมกัับนัักเรีียนแต่่ละกลุ่่�ม โดยใช้้เทคโนโลยีีต่่าง ๆ
		 1.1	พัั ฒ นาหลัั ก สููตร สื่่� อ และกระบวนการจัั ด
การเรีียนรู้้�ที่่�เน้้นการคิิดวิิเคราะห์์ การแก้้ปััญหา และกระตุ้้�น
ให้้ เ กิิ ด และใช้้ ค วามคิิ ด สร้้ า งสรรค์์ และสามารถนำำ� ไปใช้้
ได้้จริงิ ภายใต้้โครงการพััฒนาสื่่อ� ดิิจิทัิ ลั สื่่อ� การเรีียนรู้้�ออนไลน์์
บทเรีียนออนไลน์์ Chatbot สื่่�อต้้นแบบและอุุปกรณ์์ประกอบ
การเรีียนรู้้�วิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี รวมทั้้�ง
พััฒนาหลัักสููตร สื่่�อ และกระบวนการจััดการเรีียนรู้้�ที่่�เน้้น
การคิิดวิิเคราะห์์ การแก้้ปััญหา และกระตุ้้�นให้้เกิิดและใช้้
ความคิิดสร้้างสรรค์์อย่่างเป็็นระบบ เพื่่�อโรงเรีียนวิิทยาศาสตร์์
พลัังสิิบ
		 1.2	พัั ฒ นาหลัั ก สููตร สื่่� อ และกระบวนการจัั ด
การเรีียนรู้้� ที่่�เน้้นการคิิดวิิเคราะห์์ การแก้้ปััญหา และกระตุ้้�น
ให้้เกิิดและใช้้ความคิิดสร้้างสรรค์์ อย่่างเป็็นระบบและสามารถ
นำำ�ไปใช้้ศึึกษาต่่อเป็็นนัักนวััตกร ตามแนวทาง KOSEN
		 1.3 วิิจััย วััดผลและประเมิินผลการจััดการเรีียนรู้้�
ด้้านวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์และเทคโนโลยีี ระดัับประเทศ
และระดัั บ นานาชาติิ ภายใต้้ โ ครงการประเมิิ น ผลการจัั ด
การเรีียนรู้้�ด้้านคณิิตศาสตร์์ วิิทยาศาสตร์์ และเทคโนโลยีี
ร่่วมกัับนานาชาติิ และพััฒนาเครื่่�องมืือในการสอบคััดเลืือก
นัักเรีียนเข้้าศึึกษาต่่อระดัับอุุดมศึึกษาตามแนวทางการจััด
การเรีียนการสอนของ สสวท.
2. การขัับเคลื่่�อนการพััฒนาและยกระดัับการเรีียน
การสอนด้้านวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี และ
สถานศึึกษาผ่่านเครืือข่่าย สสวท. ให้้มีีคุุณภาพทั่่�วประเทศ
อย่่างเป็็นระบบ
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IPST GO DIGITAL สู่ การเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้วิถีใหม่

		 2.1	พััฒนาครููผู้้�สอนวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์
และเทคโนโลยีีและบุุคลากรทางการศึึกษาในโรงเรีียนโครงการ
พระราชดำำ�ริิ ภายใต้้ โ ครงการพัั ฒ นาการจัั ด การเรีี ย นรู้้�
ตามโครงการในพระราชดำำ�ริิสมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า
กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี พััฒนา
ครููในโรงเรีี ย นวัั ง ไกลกัั ง วลและโรงเรีี ย นในพื้้� น ที่่� ใกล้้เคีียง
ในการจััดการเรีียนรู้้�ด้้านวิิทยาศาสตร์์และคณิิตศาสตร์์ และ
พััฒนาบุุคลากรทางการศึึกษา สื่่�อและกระบวนการเรีียนรู้้�
ในระดัั บ ปฐมวัั ย ตามแนวทางสะเต็็ ม ศึึ ก ษาและโครงการ
บ้้านนัักวิิทยาศาสตร์์น้้อย
		 2.2 ปรัั บ การเรีี ย นเปลี่่� ย นการสอนของครูู
วิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ เทคโนโลยีี และสะเต็็มศึึกษา
ตามแนวทาง สสวท. ภายใต้้โครงการปรัับการเรีียนเปลี่่�ยน
การสอนของครููวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ เทคโนโลยีี และ
สะเต็็มศึึกษา เพื่่�อพััฒนาสมรรถนะของผู้้�เรีียนตามช่่วงวััย
และส่่ ง เสริิ ม และสนัั บ สนุุ น การจัั ด การเรีี ย นการสอนด้้ า น
วิิทยาศาสตร์์สิ่่�งแวดล้้อมตามแนวทาง สสวท.
		 2.3 ส่่งเสริิมการเรีียนภาษาคอมพิิวเตอร์์ (Coding)
		 2.4 ยกระดัับคุุณภาพโรงเรีียนระดัับอำำ�เภอด้้าน
วิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี ภายใต้้โครงการ
ยกระดัับคุุณภาพโรงเรีียนระดัับอำำ�เภอด้้านวิิทยาศาสตร์์
คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี พััฒนาครููผู้้�สอนวิิชาชีีววิิทยา
โดยมุ่่�งเน้้ น พัั ฒ นาครููแกนนำำ� สควค. พัั ฒ นาครููพี่่� เ ลี้้� ย ง
ด้้านการจััดการเรีียนรู้้�วิชิ าเคมีีผ่า่ นระบบออนไลน์์ โดยมุ่่�งเน้้น
ครูู สควค. พััฒนาหลัักสููตรอบรมครููออนไลน์์ สำำ�หรัับครูู
ระดัั บ ปฐมวัั ย และครููกลุ่่�มสาระการเรีี ย นรู้้�วิิ ท ยาศาสตร์์
ระดัับประถมศึึกษาถึึงระดัับมััธยมศึึกษา พััฒนาแนวทาง
การพััฒนาหลัักสููตรเพื่่�อเพิ่่�มพููนสมรรถนะครููพี่่�เลี้้ย� ง ครููแกนนำำ�

และวิิ ท ยากรด้้ า นการสอนที่่� เ น้้ น สมรรถนะคณิิ ต ศาสตร์์
วิิทยาศาสตร์์ และเทคโนโลยีี พััฒนาฐานข้้อมููลและขยาย
บริิการระบบฐานข้้อมููลเครืือข่่ายทางการศึึกษา สสวท. และ
พัั ฒ นาคุุ ณ ภาพการจัั ด การเรีี ย นการสอนวิิ ท ยาศาสตร์์
คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี ในโรงเรีียนดาราคาม ภายใต้้
การดููแล สสวท.
		 2.5 เพิ่่�มศัักยภาพครููให้้มีสี มรรถนะของครููยุุคใหม่่
สำำ� หรัั บ การเรีี ย นรู้้�ศตวรรษที่่� 21 ภายใต้้ โ ครงการเพิ่่� ม
ศัักยภาพครููให้้มีีสมรรถนะของครููยุุคใหม่่สำำ�หรัับการเรีียนรู้้�
ศตวรรษที่่� 21 โดยการจััดการเรีียนรู้้�ฐานสมรรถนะ พััฒนา
นวััตกรรมการศึึกษาในพื้้�นที่่�นวััตกรรมการศึึกษา ศึึกษา
ต้้ น แบบการจัั ด การเรีี ย นรู้้� ห ลัั ก สููตรฐานสมรรถนะโดยใช้้
โรงเรีียนเป็็นฐาน และสร้้างความร่่วมมืือนานาชาติิเพื่่�อส่่งเสริิม
การจััดการเรีียนการสอนในศตวรรษที่่� 21
3. การขัั บ เคลื่่� อ นกระบวนการเรีี ย นการสอน
วิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีีให้้เน้้นความเข้้าใจ
ลงมืือปฏิิบัติั กิ าร และสามารถนำำ�ไปใช้้จริิงทั้้�งในและนอกระบบ
ตามแนวทาง สสวท.
		 3.1	พัั ฒ นาแพลตฟอร์์ ม ดิิ จิิ ทัั ล เพื่่� อ การเรีี ย นรู้้�
ภายใต้้โครงการส่่งเสริิมและสนัับสนุุนระบบจััดการเรีียนรู้้�
แบบออนไลน์์ และบริิหารจััดการเพื่่�อให้้บริิการศููนย์์เรีียนรู้้�
ดิิ จิิ ทัั ล ด้้ า นวิิ ท ยาศาสตร์์ คณิิ ต ศาสตร์์ และเทคโนโลยีี
(IPST Learning Space)
4. การเร่่งรััด พััฒนา และส่่งเสริิมผู้้�มีีความสามารถ
พิิเศษด้้านวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี เพื่่อ� เป็็น
กำำ�ลังั ในการพััฒนาประเทศด้้วยวิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี และ
นวััตกรรม ตามนโยบายประเทศไทย 4.0
		 4.1 บริิหารการผลิิตครููที่่�มีีความสามารถพิิเศษ
ทางวิิทยาศาสตร์์และคณิิตศาสตร์์ (สควค.)
		 4 . 2 บริิ ห า ร ก า ร พัั ฒ น า แ ล ะ ส่่ ง เ ส ริิ ม ผู้้�มีี
ความสามารถพิิเศษทางวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี (พสวท.)
		 4.3	พััฒนานัักเรีียนและจััดส่่งผู้้�แทนประเทศไทย

ไปแข่่งขัันคณิิตศาสตร์์ วิิทยาศาสตร์์โอลิิมปิิกระหว่่างประเทศ
		 4.4	พัั ฒ นาอัั จ ฉริิ ย ภาพทางวิิ ท ยาศาสตร์์
คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี
		 4.5	ขยายฐานการพััฒนาผู้้�มีีความสามารถพิิเศษ
ทางวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีสู่่�แผนการพััฒนากำำ�ลัังคน
ตามนโยบายประเทศไทย 4.0
5. การส่่ ง เสริิ ม ภาพลัั ก ษณ์์ อ งค์์ ก รและประสาน
ความร่่วมมืือกัับหน่่วยงานที่่�เกี่่ย� วข้อ้ ง เพิ่่�มการยอมรัับ สสวท.
ในฐานะผู้้�นำำ�การเปลี่่�ยนแปลงการเรีียนรู้้�ด้้านวิิทยาศาสตร์์
คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีีของเยาวชนให้้ทัันสมััย
		 5.1	พัั ฒ นาศัั ก ยภาพบุุ ค ลากรให้้ มีี ค วามรู้้�
ความสามารถ และสมรรถนะตามกลุ่่�มงานอย่่างเป็็นระบบ
		 5.2	พัั ฒ นาการบริิ ห ารจัั ด การ สสวท. ทุุ ก มิิ ติิ
ให้้มีีมาตรฐานเทีียบเคีียงเกณฑ์์ TQA
		 5.3	พััฒนาระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศเพื่่�อขยาย
ขีีดความสามารถในการบริิหารจััดการองค์์กรและการบริิการ
ในรููปแบบดิิจิิทััลตามนโยบายรััฐบาลดิิจิิทััล
		 5.4 ประชาสัั ม พัั น ธ์์ เ ชิิ ง รุุ ก เพื่่� อ ให้้ เ กิิ ด ความรู้้�
ความเข้้าใจในการทำำ�งานของ สสวท. และสร้้างความตระหนัักรู้้�
ทางด้้านวิิทยาศาสตร์์
		 5.5	จััดตั้้�งสถาบัันพััฒนาหลัักสููตรและการเรีียนรู้้�
(สพลร.)

สถาบันส่ งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
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การบริิหารความเสี่่�ยงและการควบคุุมภายใน
	ปัั จจุุ บัั น โลกเปลี่่� ย นแปลงไปอย่่ า งรวดเร็็ วทั้้� ง ด้้ า น
การเมืือง เศรษฐกิิจ สัังคม และเทคโนโลยีี ประกอบกัับ
การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ที่่�เกิิดขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�องตั้้�งแต่่ปีี 2563 จนถึึงปััจจุุบััน ภายใต้้
ความเปลี่่ย� นแปลงนี้้� สสวท. ได้้ดำำ�เนิินการบริิหารความเสี่่�ยง
และควบคุุมภายในตามแนวทางมาตรฐานสากลของ COSO
(Committee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission: COSO) เพื่่�อบริิหารจััดการและ
สนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานให้้เกิิดสััมฤทธิ์์�ผลทางการศึึกษา
ตามที่่� สสวท. มุ่่�งหวัังทั้้�งในระดัับประเทศและนานาชาติิ
โดยมุ่่�งเน้้ น ให้้ อ งค์์ ก รมีี ร ะบบการบริิ ห ารความเสี่่� ย งและ
การควบคุุมภายในที่่�มีีประสิิทธิิภาพ เน้้นการใช้้ทรััพยากร
ที่่� มีี ป ระสิิ ท ธิิ ภ าพ มีี ร ะบบบัั ญ ชีี แ ละรายงานทางการเงิิ น
ที่่�มีีความถููกต้้อง เชื่่�อถืือได้้ มีีการบริิหารงานที่่�โปร่่งใส และ
มีีธรรมมาภิิบาล รวมทั้้�งมีีการปฏิิบััติิตามกฏหมาย ระเบีียบ
ข้้อบัังคัับ และวััตถุุประสงค์์ขององค์์กรในทุุกระดัับตั้้�งแต่่
ผู้้�บริิหารจนถึึงระดัับปฏิิบััติิงาน มีีการวางแผน ติิดตามและ
ประเมิินผลการบริิหารความเสี่่�ยงและการควบคุุมภายใน
เป็็นประจำำ�ทุกุ ไตรมาส โดยมีีผู้้�ทรงคุุณวุฒิ
ุ ที่่ิ มี� คี วามเชี่่ย� วชาญ
ทำำ� หน้้ า ที่่� เ ป็็ น อนุุ ก รรมการให้้ คำำ� แนะนำำ� และนำำ� เสนอให้้
คณะกรรมการ สสวท. รัับทราบอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อให้้ สสวท.
เป็็นองค์์กรที่่�มีปี ระสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลในการดำำ�เนิินงาน
และปรัับตััวได้้ทัันต่่อการเปลี่่�ยนแปลงในศตวรรษที่่� 21
›› การบริิหารความเสี่่�ยง

	ทัั ก ษะสำำ�คัั ญ ในโลกศตวรรษที่่� 21 ประกอบด้้ ว ย
3Rs + 8Cs ซึ่่�งเป็็นทัักษะการเรีียนรู้้�ตามแผนการศึึกษา
แห่่งชาติิ พ.ศ. 2560-2579 โดย 3Rs ประกอบด้้วย Reading
คืือ การอ่่านออก (W) Riting คืือ การเขีียนได้้ และ (A) Rithmetics
คืื อ การคิิ ด เลขเป็็ น ส่่ ว น 8Cs ประกอบด้้ ว ย Critical
Thinking & Problem Solving คืือ ทัักษะด้้านการคิิด
อย่่างมีีวิิจารณญาณ และทัักษะในการแก้้ปััญหา Creativity
& Innovation คืือ ทัักษะด้้านการสร้้างสรรค์์และนวััตกรรม
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Cross-cultural Understanding คืือ ทัักษะด้้านความเข้้าใจ
ต่่างวััฒนธรรม ต่่างกระบวนทััศน์์ Collaboration, Teamwork
& Leadership คืือ ทัักษะด้้านความร่่วมมืือ การทำำ�งานเป็็นทีีม
และภาวะผู้้�นำำ� Communications Information & Media
Literacy คืือ ทัักษะด้้านการสื่่อ� สารสารสนเทศและการรู้้�เท่่าทััน
สื่่�อ Computing & ICT Literacy คืือ ทัักษะด้้านคอมพิิวเตอร์์
และเทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่อ� สาร Career & Learning
Skills คืือ ทัักษะอาชีีพและทัักษะการเรีียนรู้้� และ Compassion
คืือ มีีความเมตตากรุุณา มีีคุุณธรรม และมีีระเบีียบวิินััย
เนื่่อ� งจากการปฏิิวัติั ทิ างการเรีียนรู้้�ในยุุคนี้้� ได้้พลิกิ โฉม
รููปแบบการเรีียนรู้้�ด้้วยรููปแบบดิิจิทัิ ลั ครั้้ง� ใหญ่่เพื่่�อสอดรัับกับั
การปฏิิ วัั ติิ ท างการสื่่� อ สารและเทคโนโลยีี ที่่� เ กิิ ด ขึ้้� น
อย่่างรวดเร็็ว ให้้เป็็นสื่่�อกลางสำำ�คััญที่่�ทำำ�ให้้เกิิดการปฏิิวััติิ
การเรีียนรู้้� ให้้เกิิดขึ้้�นได้้ทุุก ที่่�ทุุก เวลา สำำ�หรัับการบริิ ห าร
ความเสี่่ย� งที่่�สอดรัับกับั สภาวการณ์์ดังั กล่่าว สสวท. ได้้ดำำ�เนิิน
การพััฒนาแพลตฟอร์์มดิิจิทัิ ลั เพื่่�อถ่่ายทอดเนื้้�อหาการเรีียนรู้้�
ที่่� สสวท. พััฒนาไปสู่่�ครููและนัักเรีียน พััฒนาระบบการจััด
การเรีียนรู้้� ปรัับปรุุงระบบอบรมครูู และระบบการสอบออนไลน์์
ให้้มีีประสิิทธิิภาพและตอบสนองความต้้องการของนัักเรีียน
และครููได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น อีีกทั้้�งยัังได้้ดำำ�เนิินโครงการพััฒนาบทเรีียน
ออนไลน์์ สำำ�หรัับใช้้ในระบบ LMS และช่่องทางอื่่�นของ สสวท.
อาทิิ บทเรีียนออนไลน์์ สื่่�อประกอบหนัังสืือเรีียน แบบฝึึกหััด
วีีดิทัิ ศั น์์ ชุุดการเรีียนรู้้�ดิิจิทัิ ลั คลิิปการสอนออนไลน์์ โดยเฉพาะ
โครงการ Project 14 เพื่่�อให้้เป็็นช่่องทางแก่่ครููและนัักเรีียน
ได้้เข้้าถึึงสื่่�อการเรีียนรู้้�ออนไลน์์ของ สสวท. ครบทุุกระดัับชั้้�น
และทุุกวิิชาในกลุ่่�มวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี
เพื่่� อ บรรเทาผลกระทบของการเลื่่� อ นการเปิิ ด ภาคเรีี ย น
และเพื่่�อสนัับสนุุนการจััดการเรีียนการสอนแบบออนไลน์์
ในโรงเรีียนทั่่�วประเทศ
นอกจากนี้้� สสวท. ยัังได้้พััฒนาหลัักสููตรวิิทยาการ
คำำ� นวณที่่� มุ่่� งเน้้ น ให้้ ผู้้� เรีี ย นมีี ทัั ก ษะการคิิ ด วิิ เ คราะห์์
แก้้ปัญ
ั หาอย่่างเป็็นขั้้น� ตอนและเป็็นระบบ มีีตรรกะ และทัักษะ

การคิิดเชิิงคำำ�นวณ ประยุุกต์์ใช้้แก้้ปััญหาในชีีวิิตได้้ เพื่่�อสร้้าง
ความรู้้� ความเข้้าใจ และส่่งเสริิมทัักษะการสร้้างนวััตกรรม
ให้้ผู้้�เรีียนอย่่างมีีคุุณภาพ สอดรัับกัับองค์์ความรู้้�ในศตวรรษ
ที่่� 21 และดำำ�เนิินการพััฒนานัักเรีียนอย่่างมีีคุณ
ุ ภาพด้้วยการจััด
ประสบการณ์์เรีียนรู้้�วิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ เทคโนโลยีี
และสะเต็็มศึึกษา โดยบููรณาการกัับ 4 หน่่วยงาน มีีครููสัังกััด
สพฐ. สช. สถ. และ กทม. เพื่่�อให้้ครููสามารถจััดการเรีียนรู้้�ใน
ห้้องเรีียนได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ส่่งผลให้้นัักเรีียนสามารถ
ประยุุกต์์ใช้้ความรู้้�ในชีีวิิตประจำ��วัันและการประกอบอาชีีพ
เพื่่� อ ยกระดัับความรู้้�ความสามารถของนััก เรีียนไทยด้้าน
วิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีีให้้ทััดเทีียมกัับ
นานาชาติิ
›› การควบคุุมภายใน

สสวท. ได้้ ดำำ� เนิิ น การควบคุุ ม ภายในตามหลัั ก
มาตรฐานสากลของ COSO ซึ่่�งมีีการประเมิิน 5 องค์์ประกอบ
คืือ
1. สภาพแวดล้้อมการควบคุุม สสวท. ให้้ความสำำ�คัญ
ั
ในเรื่่�องศีีลธรรม จริิยธรรม จรรยาบรรณ ความซื่่�อสััตย์์
และความโปร่่งใสในการปฏิิบัติั งิ าน โดยมีีการดำำ�เนิินกิิจกรรม
เพื่่�อเสริิมสร้้างคุุณธรรมและความโปร่่งใสของหน่่วยงาน
ภาครััฐตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2558 เป็็นต้้นมา และในปีี พ.ศ. 2564
ได้้ผลการประเมิิน 95.62 คะแนน อยู่่�ในระดัับ AA รวมทั้้�ง
มีีการปรัับปรุุงโครงสร้้าง อััตรากำำ�ลััง ปรัับเปลี่่�ยนหน้้าที่่�และ
วิิธีีการทำำ�งาน เพื่่�อรัับมืือกัับการเปลี่่�ยนแปลงเทคโนโลยีี และ
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019
(COVID-19) ที่่�เกิิดขึ้้�นได้้อย่่างทัันท่่วงทีี
2. การประเมิินความเสี่่�ยง การควบคุุมและจััดการ
ความเสี่่�ยงนั้้�นได้้ใช้้หลัักของ COSO-ERM ซึ่่�งเป็็นหลัักการ
ที่่�หน่่วยงานชั้้�นนำำ�ต่่าง ๆ นำำ�ไปใช้้อย่่างแพร่่หลาย โดยเน้้น
การมีีส่่วนร่่วมในการวิิเคราะห์์ ระบุุและประเมิินความเสี่่�ยง
ให้้ เ กิิ ด การเห็็ น พ้้ อ งถึึ ง ปัั ญ หาขององค์์ ก รและร่่ ว มกัั น
จัั ด การควบคุุ ม ความเสี่่� ย ง ไม่่ ใ ห้้ ก ระทบต่่ อ การบรรลุุ
เป้้าหมายของ สสวท.

3. กิิจกรรมการควบคุุม บุุคลากรมีีการวางแผนร่่วมกััน
ติิดตาม ตรวจสอบและประเมิินผลการควบคุุมอย่่างต่่อเนื่่�อง
โดยมีี ร ะบบติิ ด ตามและรายงานให้้ ผู้้�รัั บผิิ ด ชอบโครงการ
ผู้้�กำำ�กับดูู
ั แล และผู้้�บริิหาร เข้้าถึึงข้้อมููลได้้ตลอดเวลาผ่่านระบบ
สารสนเทศ มีีคณะอนุุกรรมการตรวจสอบ มีีการรายงานผล
การตรวจสอบด้้านการเงิินและด้้านการดำำ�เนิินงาน และมีีการ
รายงานผลการดำำ�เนิินงานปััญหาและอุุปสรรคให้้ผู้้�บริิหาร
รัับทราบทุุกเดืือน
4. สารสนเทศและการสื่่อ� สาร ได้้ปรัับปรุุงระบบวิิเคราะห์์
ข้้อมููลสำำ�หรัับผู้้�บริหิ าร (BI) เพื่่�อลดขั้้น� ตอนการรวบรวมข้้อมููล
โดยสามารถแสดงผลและวิิ เ คราะห์์ ข้้ อ มููลตามแผน
การดำำ�เนิินงานหรืือโครงการของ สสวท. ที่่�ต้้องการได้้ และ
ใช้้ติิดตามการดำำ�เนิินงานของกิิจกรรมต่่าง ๆ และติิดตาม
การเบิิกจ่่ายงบประมาณ ช่่วยให้้ผู้้�บริิหารตััดสิินใจได้้รวดเร็็ว
ทัันเวลา และใช้้วางแผนการดำำ�เนิินงานในอนาคตได้้ รวมทั้้�ง
ใช้้ช่่องทางสื่่�อสารที่่�หลากหลาย เช่่น intranet, internet,
email, Line, จดหมายเวีียน และ Infographic เพื่่�อให้้บุคุ ลากร
และผู้้�ใช้้บริิการได้้รัับข่่าวสารที่่�ถููกต้้องและรวดเร็็ว
5. การติิดตามประเมิินผล สสวท. ได้้ติดิ ตามประเมิินผล
การควบคุุ ม ภายในและประเมิิ น คุุ ณ ภาพการปฏิิ บัั ติิ ง าน
ได้้อย่่างต่่อเนื่่อ� งและเป็็นระบบ โดยมีีการรายงานผลรายเดืือน
รายไตรมาส รายปีี (รายงานผล ณ สิ้้�นปีี) และติิดตามผล
เมื่่�อเสร็็จสิ้้น� โครงการ รวมทั้้�งการประเมิินอิิสระโดยผู้้�ตรวจสอบ
ภายใน และการประเมิินจากหน่่วยงานภายนอก เพื่่�อวิิเคราะห์์
จุุดอ่่อนหรืือข้้อบกพร่่องในการดำำ�เนิินงาน และดำำ�เนิินการแก้้ไข
ซึ่่�งจะช่่วยเพิ่่�มผลสััมฤทธิ์์�ของการควบคุุมภายในให้้ประสบ
ผลสำำ�เร็็จ

สถาบันส่ งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
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การจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย
ประจำ�ปี งบประมาณ
พ.ศ. 2564
			
	รายการ	
งบประมาณจากรััฐ

1. งบบุุคลากร		
2. งบดำำ�เนิินการ		
3. งบสำำ�รอง		
4. เงิินกองทุุนเพื่่�อนวััตกรรม	
		 และการพััฒนา สสวท.
			
รวม	

งบกองทุุน	

งบประมาณรวม

141,963,400
1,499,909,500
-

122,020,600
51,148,800
26,830,600
5,344,500

263,984,000
1,551,058,300
26,830,600
5,344,500

1,641,872,900

205,344,500

1,847,217,400

หากจำำ�แนกตามแหล่่งที่่�มาของงบประมาณสามารถแบ่่งได้้เป็็น 2 ส่่วน คืือ

งบประมาณ
จากรัฐ

1,641,872,900 บาท

งบกองทุน

88.88

205,344,500 บาท

คิดเป็ นร้อยละ

คิดเป็ นร้อยละ

11.12
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รายงานการวิเคราะห์
ภารกิจหลักขององค์กร
ผลประเมิินการปฏิิบัติั งิ านของ สสวท. ประจำำ�ปีงี บประมาณ พ.ศ. 2564 ในภาพรวม
ทั้้�ง 4 มิิติิ ได้้ 4.85 คะแนนจากคะแนนเต็็ม 5.00 ซึ่่�งอยู่่�ในระดัับดีีมาก โดยหากจำำ�แนก
แต่่ละมิิติิจะพบว่่ามิิติิที่่� 1 ด้้านผลสััมฤทธิ์์�ตามพัันธกิิจ และมิิติิที่่� 4 ด้้านการกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการและพััฒนาองค์์กร ได้้รัับการประเมิินสููงสุุดที่่� 5.00 คะแนน โดยมิิติิที่่� 2
ด้้านผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียได้้คะแนนประเมิินรองลงมาที่่� 4.64 คะแนน และมิิติิที่่� 3 ด้้าน
ประสิิทธิิภาพได้้คะแนนประเมิินอยู่่�ที่่� 4.60 ซึ่่�งทั้้�ง 2 มิิติิยัังถืือว่่ามีีผลการประเมิิน
อยู่่�ในระดัับดีีมาก

5.00

5.00

4.00

มิิติิที่�่ 1
ด้้านผลสััมฤทธิ์์�
ตามพัั นธกิิจ

30%

3.00
2.00
1.00
5.00

4.64
มิิติิที่�่ 2
ด้้านผู้้�มีีส่่วน
ได้้ส่่วนเสีีย

มิิติิที่�่ 4
ด้้านการกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการและ
พัั ฒนาองค์์กร

30%

4.60

25%

มิิติิที่�่ 3
ด้้านประสิิทธิิภาพ

15%
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ผลการดำำ�เนิินงานในแต่่ละมิิติิ
มิิติิที่่� 1 ด้้านผลสััมฤทธิ์์�ตามพัั นธกิิจ

ผลประเมิิ น การปฏิิ บัั ติิ ง านของ สสวท. ประจำำ�ปีี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ในมิิติที่่ิ � 1 ด้้านผลสััมฤทธิ์์ต� ามพัันธกิิจ
น้ำำ��หนัักร้้อยละ 30 ผลการประเมิินได้้คะแนนเต็็ม 5.000 คะแนน
ทั้้�ง 5 ตััวชี้้�วััด ได้้แก่่
		1.1 จำ��นวนหลัักสููตร สื่่�อ และกระบวนการจััดการ
เรีียนรู้้�วิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีีที่่�มีีคุุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล
		1.2 จำำ�นวนครููและบุุคลากรทางการศึึกษาที่่�ได้้รัับ
การพัั ฒ นาความรู้้�ความสามารถด้้ า นวิิ ท ยาศาสตร์์
คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี ตามแนวทางของ สสวท.
		 1.3 จำ��นวนผู้้�เข้้าใช้้หลัักสููตร สื่่�อ และกระบวนการ
จััดการเรีียนรู้้� ในรููปแบบดิิจิิทััลและ e-learning ที่่�เผยแพร่่
		 1.4 จำำ�นวนนัักวิิทยาศาสตร์์ นัักวิิจััย นัักเทคโนโลยีี
นัักนวััตกรรม และผู้้�เชี่่ย� วชาญด้้านวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์
และเทคโนโลยีี ซึ่่�งได้้จากการสร้้างนัักเรีียน นัักศึึกษาที่่�มีี
ความสามารถพิิเศษที่่�พััฒนาโดย สสวท.
		 1.5 ทุุนสนัับสนุุนการศึึกษานัักเรีียน นัักศึึกษา
และครูู เพื่่� อ พัั ฒ นาให้้ เ ป็็ น ผู้้�มีี ค วามสามารถพิิ เ ศษด้้ า น
วิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี และตอบสนอง
ต่่อความต้้องการของประเทศและหน่่วยงานที่่�เกี่่ย� วข้้อง ทั้้�งนี้้�
เมื่่�อเทีียบกัับแผนการดำำ�เนิินงานประจำำ�ปีแี ล้้ว สสวท. สามารถ
พัั ฒ นาหลัั ก สููตร สื่่� อ และกระบวนการจัั ด การเรีี ย นรู้้�ที่่� มีี
มาตรฐานได้้ครบถ้้วนตามแผนที่่�กำำ�หนดไว้้ สามารถพััฒนา
ครููและบุุ ค ลากรทางการศึึกษาตามแนวทางของ สสวท.
ได้้สููงกว่่าเป้้าหมายที่่�กำำ�หนดไว้้ ร้้อยละ 293.40 โดยใช้้
การอบรมในรููปแบบออนไลน์์ ในส่่วนของหลัักสููตร สื่่�อ และ
กระบวนการจััดการเรีียนรู้้� ในรููปแบบดิิจิิทััลและ e-learning
ที่่� สสวท. เผยแพร่่มีผู้้�ี เข้้าใช้้ผ่า่ นเว็็บไซต์์ Project 14 ศููนย์์เรีียนรู้้�
ดิิจิทัิ ลั และเว็็บไซต์์อื่่น� ๆ สููงกว่่าที่่�คาดการณ์์ไว้้ ร้้อยละ 202.35
เนื่่�องจากโรงเรีียนส่่วนใหญ่่จััดการเรีียนการสอนในรููปแบบ
ออนไลน์์ ส่่ ว นการพัั ฒ นานัั ก วิิ ท ยาศาสตร์์ นัั ก วิิ จัั ย
นัักเทคโนโลยีี นัักนวััตกรรม และผู้้�เชี่่ย� วชาญด้้านวิิทยาศาสตร์์
คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี ซึ่่�งได้้จากการสร้้างนัักเรีียน
นัักศึึกษาที่่�มีคี วามสามารถพิิเศษที่่�พัฒ
ั นาโดย สสวท. ได้้สููงกว่่า
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เป้้าหมาย คืือ ร้้อยละ 100.67 และการให้้ทุุนสนัั บ สนุุ น
การศึึกษานัักเรีียน นัักศึึกษาและครูู เพื่่�อพััฒนาให้้เป็็นผู้้�มีี
ความสามารถพิิเศษด้้านวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และ
เทคโนโลยีีและตอบสนองต่่อความต้้องการของประเทศและ
หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง สสวท. ดำำ�เนิินการตามเป้้าหมาย
ร้้อยละ 100 จึึงทำำ�ให้้การประเมิินในมิิติินี้้� สสวท. บรรลุุ
เป้้าหมายที่่�วางไว้้และได้้คะแนนในระดัับดีีมาก
มิิติิที่่� 2 ด้้านผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย

การประเมิินในมิิติินี้้�เน้้นในด้้านคุุณภาพของผลผลิิต
และการดำำ� เนิิ น งานของ สสวท. ที่่� ส่่ ง ผลต่่ อ การสร้้ า ง
ความพึึงพอใจให้้แก่่ผู้้�รัับบริิการของ สสวท. กลุ่่�มต่่าง ๆ
ประกอบด้้วย ผู้้�บริิหารสถานศึึกษา ครูู บุุคลากรทางการศึึกษา
นัักเรีียน ผู้้�ปกครอง ผ่่านการดำำ�เนิินโครงการต่่าง ๆ ของ สสวท.
ได้้ แ ก่่ โครงการยกระดัั บคุุ ณ ภาพโรงเรีี ย นระดัั บอำำ� เภอ
ด้้านวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี โครงการ
ปรัั บ การเรีี ย นเปลี่่� ย นการสอนของครููวิิ ท ยาศาสตร์์
คณิิตศาสตร์์ เทคโนโลยีี และสะเต็็มศึึกษา ตามแนวทาง
สสวท. โครงการส่่ ง เสริิ ม การเรีี ย นภาษาคอมพิิ ว เตอร์์
(Coding) และโครงการเพิ่่�มศัักยภาพครููให้้มีีสมรรถนะของ
ครููยุุคใหม่่สำำ�หรัับการเรีียนรู้้�ศตวรรษที่่� 21 จากคะแนนเต็็ม
5.000 คะแนน ผลการประเมิินได้้ 4.640 คะแนน จาก 4 ตััวชี้้วั� ดั
ได้้แก่่

มิิติิที่่� 3 ด้้านประสิิทธิิภาพ

		 2.1 ระดัับความพึึงพอใจของผู้้�ใช้้บริิการในด้้าน
หลัักสููตร สื่่�อ และกระบวนการจััดการเรีียนรู้้� การใช้้บริิการ
ศููนย์์เรีียนรู้้�ดิิจิทัิ ลั ระดัับชาติิ (IPST Learning Space) การเข้้ารัับ
การฝึึกอบรมต่่าง ๆ ที่่� สสวท. จััดขึ้้�น และการทำำ�งานร่่วมกััน
ระหว่่างหน่่วยงาน ได้้ 4.692 คะแนน
		 2.2 ครููที่่�ผ่า่ นการอบรมจาก สสวท. สามารถปฏิิบัติั ิ
หน้้าที่่�ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพได้้ 5.000 คะแนน แสดงให้้เห็็นว่่า
หลัั ก สููตรและการอบรมของ สสวท. มีี ป ระสิิ ท ธิิ ภ าพที่่� ดีี
และส่่งผลให้้ครููที่่�ผ่่านการอบรมสามารถนำำ�ความรู้้�ที่่�ได้้รัับ
ไปประยุุกต์์ใช้้ในห้้องเรีียนได้้
		 2.3 ร้้อยละของเยาวชนที่่�มีคี วามตระหนัักและเห็็น
ความสำำ�คััญของการเรีียนรู้้�วิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และ
เทคโนโลยีี ได้้ 5.000 คะแนน แสดงให้้เห็็นว่่าเยาวชนส่่วนใหญ่่
เข้้ า ใจและเห็็ น ถึึ ง ความสำำ�คัั ญ ของการเรีี ย นรู้้�ที่่�จ ะต่่ อ ยอด
ทั้้� ง การเรีี ย นและการทำำ� งาน และมีี ค วามตระหนัั ก ถึึ ง
ความสำำ�คััญของวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี
ที่่�มีีผลต่่อการดำำ�เนิินชีีวิิตประจำำ�วัันและหาความรู้้�เพิ่่�มเติิม
ด้้วยตนเอง
		 2.4 ระดัับการยอมรัับของประชาชนในการเป็็น
ผู้้�นำำ�ด้า้ นการเรีียนรู้้�วิทิ ยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี
ของประเทศของ สสวท. ได้้ 4.000 คะแนน โดยพบว่่า กลุ่่�มที่่�มีี
ระดัับการยอมรัับต่ำำ��ที่่สุ� ดุ คืือ นัักเรีียนและผู้้�ปกครอง ซึ่่ง� สสวท.
จะต้้องพิิจารณาการนำำ�เสนอข้้อมููลข่่าวสารและประชาสััมพัันธ์์
ผลงานให้้ครอบคลุุมทุุกกลุ่่�มเป้้าหมายดีียิ่่�งขึ้้�น

การประเมิินในมิิติินี้้�วััดประสิิทธิิภาพการดำำ�เนิินงาน
ในประเด็็ น การบริิ ห ารจัั ด การ การเบิิ ก จ่่ า ยงบประมาณ
ค่่าใช้้จ่่ายบุุคลากร และความคุ้้�มค่่าในการดำำ�เนิินงาน ได้้แก่่
		 3.1 ความสำำ� เร็็ จ ในการดำำ� เนิิ น งาน แบ่่ ง เป็็ น
ความสำำ�เร็็จในการเบิิกจ่่ายงบประมาณ ซึ่่ง� สสวท. ดำำ�เนิินการ
เบิิกจ่่ายได้้ร้้อยละ 96.07 ได้้ 5.000 คะแนน และโครงการ
ที่่� ดำำ� เนิิ น การแล้้ ว เสร็็ จ ตามแผนคิิ ด เป็็ น ร้้ อ ยละ 98.61
ได้้ 4.000 คะแนน
		 3.2	ค่่าใช้้จ่่ายด้้านบุุคลากร ซึ่่�งเปรีียบเทีียบกัับ
ค่่าใช้้จ่่ายทั้้�งหมดที่่�ได้้รัับอนุุมััติิในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ได้้ร้้อยละ 15.74 ได้้ 5.000 คะแนน
		 3.3 ประสิิทธิิภาพในการบริิหารงาน/ความคุ้้�มค่่า
ในการดำำ�เนิินงาน มีีตััวชี้้�วััดย่่อย 2 ตััวชี้้�วััดคืือ (1) การจััดส่่ง
ต้้นฉบัับหนัังสืือเรีียนสำำ�หรัับการพิิมพ์์ สสวท. สามารถจััดส่่ง
ต้้นฉบัับไปยัังสำำ�นักั พิิมพ์์ได้้โดยมีีค่า่ เฉลี่่ย� เท่่ากัับ 15 วััน เท่่ากัับ
4.000 คะแนน และ (2) สััดส่่วนของครููที่่�ผ่า่ นเกณฑ์์การอบรม
ตามแนวทาง สสวท. ซึ่่�งพิิจารณาจากครููที่่�เข้้ารัับการอบรม
ครบถ้้วนตามเวลาที่่�กำำ�หนดและผ่่านการทดสอบวััดความรู้้�
พบว่่า มีีจำำ�นวนเท่่ากัับร้้อยละ 84.59 คิิดเป็็น 5.000 คะแนน
ซึ่่ง� จากการระบาดอย่่างต่่อเนื่่อ� งของไวรััสโคโรน่่า 2019 ส่่งผลให้้
สสวท. ต้้องปรัับเปลี่่ย� นวิิธีกี ารดำำ�เนิินงานเป็็นรููปแบบออนไลน์์
เป็็นส่่วนใหญ่่ โดยเฉพาะกิิจกรรมที่่�มีกี ารรวมกัันของคนหมู่่ม� าก
อย่่างการอบรมครูู ซึ่่ง� อบรมผ่่านระบบออนไลน์์เป็็นหลััก ทำำ�ให้้
ลดภาระค่่าใช้้จ่า่ ย เช่่น ค่่าอาหาร ค่่าที่่�พักั ค่่าเดิินทาง เป็็นต้้น
มิิติที่
ิ �่ 4 ด้้านการกำำ�กับ
ั ดููแลกิิจการและพัั ฒนา
องค์์กร

การประเมิินในมิิติินี้้� ได้้แก่่
		 4.1 การพััฒนาด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
		 4.2 ระดัับความผููกพัันของบุุคลากรที่่�มีีต่่อ สสวท.
		 4.3 ผลการพััฒนาศัักยภาพองค์์การสู่่�การเป็็น
ระบบราชการ 4.0 ซึ่่ง� ประกอบด้้วย ตััวชี้้วั� ดั ย่่อย 2 ตััวชี้้วั� ดั คืือ
(1) การพััฒนาองค์์การสู่่�ดิิจิิทััล และ (2) การประเมิินสถานะ
ของหน่่วยงานภาครััฐในการเป็็นระบบราชการ 4.0
	ทั้้�งนี้้� ผลการประเมิินทุุกตััวชี้้วั� ดั ได้้ 5.000 คะแนน มีีผล
การดำำ�เนิินงานอยู่่ใ� นระดัับดีมี าก ซึ่่ง� ผลการประเมิิน PMQA 4.0
ของ สสวท. ได้้คะแนน 425.58 จากคะแนนเต็็ม 500 คะแนน
สถาบันส่ งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
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สสวท. ได้้กำำ�หนดตััวชี้้วั� ดั ผลกระทบจากการดำำ�เนิินงาน
โดยวััดจากร้้อยละของเยาวชนที่่�ใช้้ความรู้้�ด้้านวิิทยาศาสตร์์
คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี เลืือกเส้้นทางในชีีวิิตและอาชีีพ
ที่่�เหมาะสม พบว่่า เยาวชนร้้อยละ 81.88 ประเมิินว่่าตนเอง
มีีความชอบ สนใจ หรืือมีีความถนััดในด้้านวิิทยาศาสตร์์
คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี และหากพิิจารณาถึึงความสนใจ
เรื่่อ� งการศึึกษาต่่อหรืือการประกอบอาชีีพ พบว่่า ร้้อยละ 46.38
สนใจด้้านวิิทยาศาสตร์์และวิิทยาศาสตร์์สุขุ ภาพ ร้้อยละ 12.32
สนใจสายสัังคมศาสตร์์และมนุุษยศาสตร์์ และร้้อยละ 10.14
สนใจสายศิิลปศาสตร์์
ในส่่วนผลลััพธ์์การดำำ�เนิินงานนั้้�น สสวท. ได้้วััดจาก
ร้้อยละของนัักเรีียนที่่�มีีความสามารถในการใช้้เทคโนโลยีี
และเข้้าถึึงแหล่่งเรีียนรู้้�ทางวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และ
เทคโนโลยีีได้้อย่่างรวดเร็็ว พบว่่า นัักเรีียน ร้้อยละ 73.61 ใช้้
เทคโนโลยีีดิิจิิทััลค้้นคว้้าหาความรู้้� ซึ่่�งมีีความสะดวกและ
รวดเร็็ว โดยส่่วนใหญ่่ใช้้โปรแกรมค้้นหา (search engine)
เช่่น Google, Yahoo ถึึงร้้อยละ 84.86 รองลงมาคืือ social
media เช่่น Facebook, Youtube ร้้อยละ 43.19
แนวทางการปรัับปรุุงการดำำ�เนิินงาน
ของ สสวท.

1.	จากสถานการณ์์ แ พร่่ ร ะบาดของเชื้้� อ ไวรัั ส
โคโรนา 2019 (COVID-19) และการพััฒนาเทคโนโลยีีอย่่างรวดเร็็ว
ส่่งผลให้้สื่่�อการเรีียนการสอนในรููปแบบสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์
มีีบทบาทอย่่างมาก สสวท. จึึงควรมุ่่�งเน้้นการพััฒนา ยกระดัับ
และปรัับปรุุงทั้้�งสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์และแพลตฟอร์์มดิิจิิทััล
ในการใช้้งาน เช่่น การสมััครสมาชิิก การดาวน์์โหลดข้้อมููล
การเข้้าใช้้งานข้้อมููล เป็็นต้้น โดยพััฒนาแพลตฟอร์์มให้้เป็็นมิิตร
ต่่อผู้้�ใช้้งาน (user friendly) เพื่่�อลดปััญหาในการใช้้งาน
เว็็ บ ไซต์์ เช่่ น หาสื่่�อ ที่่�ต้้อ งการไม่่พบ และจััดประเภทสื่่�อ
ให้้เหมาะสมกัับผู้้�ใช้้งานในแต่่ละกลุ่่�ม รวมทั้้�งการนำำ�เสนอ
ข้้อมููลข่่าวสารหรืือความรู้้�ผ่่านแอปพลิิเคชัันและสื่่�อต่่าง ๆ
ที่่�อยู่่�ในความสนใจของผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องอยู่่�เสมอ
2. ความเหลื่่�อมล้ำำ��ทางการศึึกษาระหว่่างโรงเรีียน
ทำำ�ให้้การใช้้สื่่�อและการจััดการเรีียนการสอนต้้องปรัับเปลี่่�ยน
ให้้เหมาะสมกัับระดัับของผู้้�เรีียน รวมถึึงข้้อจำำ�กััดของจำำ�นวน
ครููผู้้�สอน ทำำ�ให้้ครููผู้้�สอนอาจต้้องสอนในสาขาวิิชาที่่�ไม่่ตรงตาม
คุุณวุุฒิิ ส่่งผลให้้เกิิดอุุปสรรคในการถ่่ายทอดความรู้้� ดัังนั้้�น
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สสวท. จึึงควรสร้้างแรงจููงใจให้้โรงเรีียนเกิิดความสนใจและ
ปรัับเปลี่่ย� นมาใช้้สื่่อ� สสวท. ให้้เป็็นสื่่อ� การเรีียนการสอนหลััก
มากขึ้้�น และเข้้ามายกระดัับการเรีียนด้้วยการพััฒนาความรู้้�
ความเข้้าใจให้้กัับครููผู้้�สอน และช่่วยในการเตรีียมการสอน
ที่่�สอดคล้้องกัับหลัักสููตร รวมทั้้�งเปิิดโอกาสให้้ครููในสัังกััดต่่าง ๆ
ได้้ มีี ส่่ ว นในการวิิ พ ากษ์์ แ ละทำำ� ความเข้้ า ใจหลัั ก สููตรก่่ อ น
การพััฒนาและนำำ�ไปใช้้
3. การอบรมหลัักสููตรของ สสวท. ก่่อให้้เกิิดประโยชน์์
ต่่ อ ครููผู้้�สอนเป็็ น อย่่ า งมาก เนื่่� อ งจากสามารถนำำ� ความรู้้�
ไปประยุุกต์์ใช้้กัับการเรีียนการสอนได้้จริิง สสวท. จึึงควร
มีีการจััดอบรมให้้กัับครููผู้้�สอนอย่่างสม่ำำ��เสมอและต่่อเนื่่�อง
เพื่่�อพััฒนาความรู้้� ทัักษะ และศัักยภาพให้้กับั ครููผู้้�สอน พร้้อมทั้้�ง
ควรมีีการอบรมเกี่่�ยวกัับการผลิิตสื่่อ� การเรีียนรู้้�ที่่น่� า่ สนใจและ
มีีความหลากหลายมากขึ้้น� ทั้้�งนี้้� ครููที่่�ผ่า่ นการอบรมหลัักสููตร
ของ สสวท. ในบางหลัักสููตรยัังไม่่สามารถนำำ�ผลการอบรม
ไปปรัับวิิทยฐานะได้้ จึึงควรมีีการบููรณาการกัับหน่่วยงาน
ที่่�เกี่่�ยวข้้องเพื่่�อให้้การเข้้าร่่วมและผ่่านการอบรมกัับ สสวท.
ได้้รัับการยอมรัับในวงกว้้าง
4. การใช้้ เ ครืื อ ข่่ า ยที่่� เ ข้้ ม แข็็ ง และพร้้ อ มสนัั บ สนุุ น
การดำำ�เนิินงานของ สสวท. เช่่น นัักเรีียนทุุน พสวท. สควค.
ครููแกนนำำ� และศููนย์์พััฒนาอััจฉริิยภาพทางวิิทยาศาสตร์์และ
คณิิตศาสตร์์ ซึ่่�งเป็็นบุุคลากรที่่�มีีความรู้้�และเป็็นกำำ�ลัังสำำ�คััญ
ในการพััฒนาภาคการศึึกษา โดย สสวท. ควรบริิหารจััดการ
และเชื่่� อ มต่่ อ ระหว่่ า งเครืื อ ข่่ า ยเหล่่ า นั้้� น กัั บผู้้�รัั บบริิ ก าร
จาก สสวท. ให้้มีีการแลกเปลี่่�ยนความรู้้�ผ่่านกิิจกรรมและ
ช่่องทางต่่าง ๆ อย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อให้้เกิิดการสร้้างเครืือข่่าย
ที่่� เ ข้้ ม แข็็ ง ได้้ ม ากขึ้้� น และควรมีี ก ารบููรณาการระหว่่ า ง
หน่่วยงานด้้านการศึึกษาในทุุกระดัับและพััฒนาไปในทิิศทาง
เดีียวกััน เช่่น ด้้านหลัักสููตรและกระบวนการจััดการเรีียนรู้้�
ระหว่่าง สสวท. กัับหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
5. ฝึึ ก อบรมและพัั ฒ นาบุุ ค ลากรของ สสวท.
เพื่่�อพััฒนาทัักษะต่่าง ๆ ที่่�สำำ�คัญ
ั ในการดำำ�เนิินงาน โดยเฉพาะ
เทคโนโลยีี ที่่� เ ปลี่่� ย นแปลงไป เพื่่� อ ให้้ เ กิิ ด ประสิิ ท ธิิ ภ าพ
ในการทำำ�งานสููงสุุด
6. ประชาสััมพัันธ์์ข้้อมููลข่่าวสารของ สสวท. ผ่่าน
ช่่องทางต่่าง ๆ ของ สสวท. รวมถึึงผ่่านเครืือข่่าย เพื่่�อให้้
ผู้้�ที่่�มีีความสนใจหรืือผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้ทราบข้้อมููลของ สสวท.
ในมิิติิต่่าง ๆ เช่่น สื่่�อการเรีียนสอน การสมััครอบรม เป็็นต้้น

รายงานผู้สอบบัญชี
และรายงานการเงิน

้ สุดวน
สำ�หรับปี สิน
ั ที่ 30 กันยายน 2564

สถาบันส่ งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
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สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

สถาบันส่ งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
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คณะทำำ�งานจััดทำำ�รายงานประจำำ�ปีี 2564
			
ศาสตราจารย์์ชููกิิจ ลิิมปิิจำำ�นงค์์	ที่่�ปรึึกษา
นายพรชััย อิินทร์์ฉาย
ประธานคณะทำำ�งาน
นางสาวนวลวรรณ สงวนศัักดิ์์�
คณะทำำ�งาน
นางสาววนิิดา ธนประโยชน์์ศัักดิ์์�
คณะทำำ�งาน
นายวรวรงค์์ รัักเรืืองเดช
คณะทำำ�งาน
นายศรเทพ วรรณรััตน์์
คณะทำำ�งาน
นางสาวกุุศลิิน มุุสิิกุุล
คณะทำำ�งาน
นางสาวสุุพรรณีี ชาญประเสริิฐ
คณะทำำ�งาน
นางนัันทวััน สมสุุข	
คณะทำำ�งาน
นางสมนึึก ทิิศหล้้า
คณะทำำ�งาน
นางฤทััย เพลงวััฒนา
คณะทำำ�งาน
นายอธิิป ฉายากุุล
คณะทำำ�งาน
นายเกรีียงศัักดิ์์� แสงกระจ่่าง
คณะทำำ�งาน
นางสาวสิินีีนาฏ จัันทะภา
คณะทำำ�งานและเลขานุุการ
นางสาวสุุภััคสรณ์์ รุ่่�งศรีี
คณะทำำ�งานและผู้้�ช่่วยเลขานุุการ
นางสาววรรณทิิพา เทพหล้้า
คณะทำำ�งานและผู้้�ช่่วยเลขานุุการ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology (IPST)
ที่อยู่
สสวท.
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IPST Thailand

สถานีเอกมัย

วััดธาตุุทอง

ซ.สุุขุุมวิิท 42

ซ.กล้้วยน้ำำ��ไท

ซ.สุุขุุมวิิท 63

ซ.สุุขุุมวิิท 55

สถานีทองหล่อ

Major cineplex

ถนนสุุ ขุุ ม วิิ ท

ซอยเอกมััย

Gateway

สถานีีขนส่่งเอกมััย

ท้้องฟ้้าจำำ�ลอง

ร.ร.ปทุุมคงคา
ซ.สุุขุุมวิิท 40

ซ.บ้้านกล้้วยใต้้

ซ.ทองหล่่อ
สถานีพญาไท

สสวท. - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 60 นาที
สสวท. - ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 120 นาที
สสวท. - สถานีขนส่งหมอชิต
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 60 นาที

ท่่าอากาศยานสุุวรรณภููมิิ

สถานีหมอชิต
ท่่าอากาศยานดอนเมืือง

รถไฟฟ้ า
แอร์พอร์ตลิ้ งค์

TAXI

สถานีีขนส่่ง
หมอชิิต

รถไฟฟ้ าบีทีเอส

สถาบันส่ งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
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