
www.ipst.ac.th

IPST  
 DIGITAL

การเปลี่ยนแปลง
การเรียนรู้วิถีใหม่

สู่
GO

รายงานประจำาปี 2564
สถาบัันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

IPST G
O

 D
IG

ITA
L สู่�การเปลี่่�ยนแปลี่งการเร่ยนร่�วิิถี่ใหม่�Iรายงานประจำำาปี 2564

Iสู่สู่วิท.



รายงานประจำาปี 2564
สถาบัันส่งเสริมการสอนวิิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวิท.)



ชื่่�อหนัังส่ือ 
รายงานประจำำาปี 2564  

สถาบันัส่งเสรมิการสอนวิิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(สสวิท.)

ISBN 978-616-576-217-5

ปีที�พิิมพิ์ 2565  

พิิมพิ์ครั�งที� 1

จำำานวินพิิมพิ์ 80 เล่ม

จััดทำำ�โดย  

สถาบัันส่งเสริมการสอนวิิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวิท.)

924 ถนนสุขุุมวิิท แขุวิงพิระโขุนง เขุตคลองเตย กรุงเทพิฯ 10110 

โทรศัพิท์ 0-2392-4021 โทรสาร 0-2381-0750 

พิิมพ์ิทำ่�   

บัริษััท จำรัลสนิทวิงศ์การพิิมพิ์ จำำากัด

สืงวนัลิิขสิืทำธ์์   

การผลิต ทำาซ้ำำ�า ดัดแปลงหนังสือเล่มนี�ไม่วิ่าอย่่ในร่ปแบับัใด 

ต้องได้รับัอนุญาตเป็นลายลักษัณ์์อักษัรจำากผ่้จำัดทำาก่อน



สารบัญ
4  
สารประธานกรรมการ 

สสวิท.

103  
วิิสัยทัศน์ ค่านิยม  

พัันธกิจและภารกิจ

114  
ผัังเชื่่�อมโยงยุทธศาสตร์ 

และแผันการดำำาเนินงาน 

ปีงบัประมาณ พั.ศ. 2565

24  
การเปลี�ยนแปลง 

พััฒนาการที�สำาคัญ

106  
คณะกรรมการ  

สสวิท.

123  
รายงานการวิิเคราะห์ ์

ภารกิจห์ลักขององค์กร

5  
สารผั้�อำานวิยการ  

สสวิท.

104  
โครงสร�างการจัดำแบั่ง 

ส่วินงาน สสวิท.

120  
การบัริห์ารควิามเสี�ยง 

และการควิบัคุมภายใน

26  
ผัลการดำำาเนินงาน   

สสวิท.

111  
คณะอนุกรรมการ  

และคณะกรรมการ สสวิท. 

127  
รายงานของผั้�สอบับััญชีื่ 

และรายงานการเงิน 

6
ผัลงานเด่ำน  

สสวิท.

105  
อัตรากำาลัง  

สสวิท. 

122  
การจัดำสรรงบัประมาณ 

รายจ่าย ประจำาปีงบัประมาณ 

พั.ศ. 2564

102  
ประวิัต ิ

ควิามเป็นมา

113  
คณะผั้�บัริห์าร  

สสวิท.



IPST GO DIGITAL สู่การเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้วิถีใหม่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)4

สารประธานกรรมการ
สถาบัันส่งเสริมการสอนวิิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(ศาสตราจำารย์ ดร.ประสาท สืบัค้า) 
ประธานกรรมการ สสวิท.

IPST Go Digital โลกเปลี�ยน คนปรับัการเรียนร้�

 บัทบัาทขุอง สสวิท. มุง่เนน้ไปที�การดำาเนนิงานดา้นการพิฒันาการศกึษัาวิิทยาศาสตร ์คณ์ติศาสตร ์และเทคโนโลย ี ซ้ำึ�งม ี

ควิามสอดคล้องกับัยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  แผนพิัฒนาเศรษัฐกิจำและสังคมแห่งชาติฉบัับัที� 12 ด้านการเสริมสร้างและพิัฒนา

ศกัยภาพิทนุมนษุัย ์ นโยบัายรฐับัาล (เรื�องที� 8) ในการปฏิริป่กระบัวินการเรยีนร่ ้และการพิฒันาศกัยภาพิขุองคนไทยทกุชว่ิงวิยั 

นโยบัายเรง่ดว่ินขุองรฐับัาล (เรื�องที� 7) การเตรยีมคนไทยส่ศ่ตวิรรษัที� 21 แผนพิฒันากำาลงัคนรองรบััอตุสาหกรรม และนโยบัาย

การจำัดการศึกษัาขุองกระทรวิงศึกษัาธิการ 

 คณ์ะกรรมการ สสวิท. ได้ผลักดันการปรับักระบัวินทัศน์การดำาเนินงานขุอง สสวิท. ให้เดินหน้าต่อไป ภายใต ้

ควิามท้าทายและขุ้อจำำากัดที�เกิดขุึ�นตลอดปี 2564  ในขุณ์ะที�สถานศึกษัายังไม่สามารถเปิดชั�นเรียนได้ โดย สสวิท. เกิดผลงาน 

เชงิประจำกัษ์ัด้านการบัรหิารจำดัการแบับัดิจำทิลัเต็มระบับั เน้นการใช้เทคโนโลยีดจิำทิลัมาหนุนเสรมิในทกุภารกิจำหลักให้สอดคล้อง 

กับัควิามต้องการขุองคร่และนักเรียน เช่น การจำัดทำาสื�อการเรียนร่้ทั�งแบับัออนไลน์และออฟไลน์เป็นตัวิช่วิยให้คร่และนักเรียน 

ไดรั้บัการศกึษัาเรยีนร่อ้ยา่งตอ่เนื�องภายใตขุ้อ้จำำากดั หรอืควิามพิรอ้มที�แตกตา่งกนั การพิฒันาครผ่า่นแพิลตฟอรม์หรอืระบับั

ดิจำิทัล การปรับักระบัวินการจำัดกิจำกรรมวิิชาการแบับัออนไลน์ อีกทั�งได้ก้าวิขุ้ามควิามท้าทายในผลงานการปรับัร่ปแบับัและ

แนวิทางขุองขุ้อสอบัคัดเลือกเขุ้ามหาวิิทยาลัยจำนสำาเร็จำ อันเป็นปรากฏิการณ์์ใหม่ที�จำะส่งผลกระทบัผลต่อร่ปแบับัการเรยีนร่้  

ทั�งระบับัในอนาคต   

 ปีนี�จำงึนบััเป็นจำดุเริ�มต้นที�ดขีุอง สสวิท. ที�จำะนำาไปส่ย่คุแห่งการขุบััเคลื�อนด้วิยเทคโนโลยดีจิำทิลัครบัวิงจำร เพิราะเมื�อโลกเปลี�ยน  

คนกย็อ่มปรับัวิถีิการเรยีนร่ใ้หม่ ขุอชื�นชมคณ์ะผ่บ้ัรหิารและพินักงานขุอง สสวิท. ที�ไดร้วิมพิลังทุม่เทสุดตวัิกบััการทำางานในปีนี� 

อย่างทันท่วิงที แสดงถึงควิามเป็นองค์กรที�มีศักยภาพิส่ง มีการปรับัตัวิและฟ้�นตัวิได้รวิดเร็วิและมีประสิทธิภาพิ จำนสามารถ

เติบัโตขุึ�นจำากงานที�ท้าทายในปีนี� และการขุับัเคลื�อนการพัิฒนาประเทศตามแผนงานและนโยบัายสำาคัญภายใต้พิันธกิจำหลัก

ขุอง สสวิท. จำะก้าวิไปอย่างต่อเนื�องและยั�งยืนด้วิยเทคโนโลยีดิจำิทัลและนวิัตกรรม
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สารผั้�อำานวิยการ
สถาบัันส่งเสริมการสอนวิิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(ศาสตราจำารย์ ดร.ช่กิจำ ลิมปิจำำานงค์) 
ผ่้อำานวิยการ สสวิท.

Resilient Organization การบัริห์ารองค์กรฝ่่าวิิกฤติในปี 2564

 จำดุเนน้การดำาเนนิงานขุอง สสวิท. ในป ี2564 คอื “IPST Go Digital ส่ก่ารเปลี�ยนแปลงการเรยีนร่ใ้หม”่ สามารถปรบััตวัิ 

ก้าวิทันวิิถีการเรียนร่้ที�เปลี�ยนแปลง ผ่านกลยุทธ์แก้ปัญหาเชิงรุก  มุ่งเป้าแก้ปัญหา ลดขุ้อจำำากัด บัรรเทาควิามเดือดร้อนขุอง

คร่และนักเรียนให้มีช่องทางเรียนร่้วิิทยาศาสตร์ คณ์ิตศาสตร์ และเทคโนโลยีผ่านเทคโนโลยีดิจำิทัล พิัฒนาแพิลตฟอร์มดิจำิทัล 

เพิื�อการบัรหิารเนื�อหา สื�อ การอบัรมคร ่สนองตอบัควิามเปลี�ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอยา่งฉับัพิลัน (Technology Disruption)  

ปรับัร่ปแบับัการอบัรมคร่ออนไลน์ จำัดค่ายออนไลน์ ประชุมวิิชาการออนไลน์ รวิมทั�งบัริหารจัำดการภายในแบับัครบัวิงจำร 

เพิื�อสนับัสนนุการดำาเนนิงาน Work From Home เต็มรป่แบับั  มีระบับัดิจำทิลัภายในรองรับัการปฏิบิัติังานอย่างสะดวิกรวิดเร็วิ

 ปี 2564 ผลงานสำาคัญขุอง สสวิท. ได้รับัคัดเลือกให้เสนอต่อที�ประชุมคณ์ะรัฐมนตรีถึง 3 ครั�ง ผลการปฏิิบััติงาน 

ตามกรอบัการประเมินองค์การมหาชนประจำำาปีงบัประมาณ์ พิ.ศ. 2564 ขุอง สสวิท. อย่่ในระดับัดีมาก ผลการประเมิน

คุณ์ธรรมและควิามโปร่งใสในการดำาเนินงานขุองหน่วิยงานภาครัฐ อย่่ในระดับั AA และจำากการประเมินผลกระทบัที�สำาคัญ

ตามยทุธศาสตร์กระทรวิงศึกษัาธิการ ประเด็นการพัิฒนาศักยภาพิคนทุกชว่ิงวัิยและการสร้างสังคมแห่งการเรยีนร่ ้สสวิท. ได้

พิัฒนาคร่และบัุคลากรทางการศึกษัาด้านวิิทยาศาสตร์ คณ์ิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามแนวิทางขุอง สสวิท. เกินเป้า  ได้รับั

รางวัิลองค์กรสื�อสารวิิทยาศาสตร์ และรางวิัลสนับัสนุนการพัิฒนากองทุนสำารองเลี�ยงชีพิ สิ�งเหล่านี�สะท้อนให้เห็นถึงควิาม

สำาเร็จำขุองการดำาเนินงานและการปรับักลยุทธ์ สสวิท. ให้เขุ้ากับัสถานการณ์์ในปัจำจำุบัันอย่างมีประสิทธิภาพิและประสิทธิผล 

สอดคล้องกับัระบับัราชการ 4.0 ภายใต้การกำากับักิจำการขุองคณ์ะกรรมการ สสวิท. อย่างต่อเนื�องและใกล้ชิด

 ในนามขุองผ้่อำานวิยการ สสวิท. ขุอแสดงเจำตจำำานงที�จำะพิัฒนาการบัริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพิเพิื�อยกระดับั 

การศึกษัาวิิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขุองไทยอย่างไม่สิ�นสุด ภายใต้การศึกษัายุคใหม่และโลกสมัยใหม่นี� สสวิท. จำึงต้อง

ปรับัส่่การเป็นองค์กรที�ใช้เทคโนโลยีดิจำิทัลและนวิัตกรรมอย่างสมบั่รณ์์แบับั การพิัฒนาการจำัดการเรียนการสอนนับัแต่นี�ไป

จำะถ่กปรับัเปลี�ยนให้เป็นการสร้างสมรรถนะที�สำาคัญและจำำาเป็นต่อการเรียนร่้ การใช้ชีวิิตและการเตรียมควิามพิร้อมส่่อาชีพิ 

ขุอบัคณุ์สำาหรับัควิามศรัทธาในงานและเปา้หมายเดยีวิกนัขุองทมีผ่บ้ัรหิารและพินกังาน สสวิท. ที�ไดจ้ำบััมือทำางานอยา่งเขุม้แขุง็ 

ในปีนี� และขุอขุอบัคุณ์เครือขุ่ายควิามร่วิมมือขุอง สสวิท. ที�เป็นแรงหนุนเสริมสำาคัญและทำางานร่วิมกันด้วิยดีเสมอมา
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ผลงานเด่น
2564

 สถานการณ์์การแพิร่ระบัาดขุองโรคติดเชื�อไวิรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ส่งผลกระทบัเป็นวิงกว้ิาง 

หลายด้านทั�วิโลก โดยเฉพิาะอย่างยิ�งด้านการศึกษัาที�ส่งผลให้ 

นักเรียนไม่สามารถเขุ้าเรียนได้ตามปกติ คร่ไม่สามารถจำัด 

การเรยีนการสอนในชั�นเรยีนได ้พ่ิอแม ่ผ่ป้กครองตอ้งเขุา้มามี

บัทบัาทดแ่ลการเรยีนร่ขุ้องนกัเรยีนเพิิ�มมากขุึ�น โรงเรยีนไมไ่ด้

เปน็สถานที�เดียวิในการจัำดการเรยีนการสอน เทคโนโลยีดา้น

การเรียนการสอนและร่ปแบับัวิิธีการจำัดการเรียนการสอน 

มีการพิัฒนาให้ก้าวิหน้าและสอดคล้องตามสถานการณ์์  

จำนเกดิเปน็ควิามปกตใิหมท่างการศกึษัาในโลกศตวิรรษัที� 21 

จำากสถานการณ์์ดังกล่าวิ สสวิท. ได้ปรับัการดำาเนินงาน

ตามมาตรการขุองรัฐบัาลและเปลี�ยนวิิธีการดำาเนินงานเป็น 

ร่ปแบับัออนไลน์มากขุึ�น ดังนี�

สสวิท. ก�าวิข�ามอุปสรรค
การเรียนร้� ส่้การศึกษา 
วิิถีให์ม่
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2
จััดค่่�ย

• 
จััดค่่�ย  

ณ สืถ�นัทำ่�จััดเตรี่ยมให้

•  
จดัำคา่ยออนไลน์

|   
จัดัส่ืงชื่ดุอปุกรีณ์ 

ก�รีทำดลิองให้นักัเร่ียนั 
ลิว่งหน้ั�

|   
ทำำ�กจิักรีรีม 

พิรีอ้มวิทำย�กรี 
ทำ่�อบรีมแบบออนัไลิน์ั 

1
จััดสือบ

• 
จััดสือบ ณ ศููนัย์สือบ 

ทำ่�จััดเตรี่ยมให้

•  
เล่�อนสอบั

•  
เพิั�มจำานวินศ้นย์สอบั

| 
รีว่มมอ่กบัสืำ�นักัง�นั 
เขตพ่ิ�นัทำ่�ก�รีศึูกษ� 

ปรีะถมศึูกษ� (สืพิป.)  
แลิะโรีงเรีย่นั 

ในักรีงุเทำพิมห�นัค่รี

การปรับัเปลี�ยนร้ปแบับั 
การดำำาเนินงานโดำยใชื่�เทคโนโลยีดำิจิทัล
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3
จััดอบรีมค่รีูผูู้้สือนั

•  
จััดอบรีมแบบพิบหนั้�  

(face to face)  
แบบทำ�งไกลิผู้่�นัด�วเทำ่ยม  

แบบออนัไลินั์
•   

นัิเทำศูติดต�มผู้ลิ  
จั�กก�รีปรีะชืุ่มแบบพิบหนั้� 
ติดต�มผู้ลิ ณ สืถ�นัศึูกษ�  

ก�รีใชื่้แบบสือบถ�ม

• 
อบัรมออนไลน์

| 

ผู้�่นัรีะบบอบรีมค่รูีออนัไลิน์ั

| 
ผู้สืมผู้สื�นัรีะบบอบรีมค่รูีออนัไลินั์ 

แลิะอภิปิรี�ยหรีอ่ทำำ�กิจักรีรีม 

ในัรูีปแบบออนัไลิน์ั

|  

นัเิทำศูติดต�มผู้ลิแบบออนัไลิน์ั

| 
จัดัส่ืงชื่ดุอปุกรีณล์ิว่งหนั�้  

แลิะปรีะชื่มุออนัไลินัร์ีว่มกบัวทิำย�กรี

4
จััดอบรีมค่ัดเลิ่อก 
นัักเรี่ยนัแลิะจััดส่ืง
ผูู้้แทำนัปรีะเทำศูไทำย
ไปแข่งขันัโอลิิมปิก

วิชื่�ก�รี 
•  

จััดอบรีมค่ัดเลิ่อกนัักเรี่ยนั 
ในัสืถ�นัทำ่�จัดัเตร่ียมใหแ้ลิะแขง่ขนัั 

โอลิิมปิกวิชื่�ก�รีต่�งปรีะเทำศู

•  
อบัรมออนไลน์

|   
ไมส่ื�ม�รีถเดินัทำ�งไปแข่งขนัั 

ต�่งปรีะเทำศูได้ 
- 

ปรีบัรีปูแบบก�รีแขง่ขนัั 
ผู้�่นัรีะบบออนัไลินัต์�มม�ตรีฐ�นั 

ของก�รีแข่งขนััรีะดับโลิก 
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6
ก�รีทำดลิองใชื่้ 

แลิะติดต�มก�รีใชื่้
ส่ื�อก�รีเรี่ยนัรีู้ 
ของ สืสืวทำ.

•  
ติดต�มผู้ลิก�รีทำดลิองใชื่้  

ณ สืถ�นัศึูกษ�

•  
ส่งกจิกรรมให์�ทดำลอง 

ตามควิามจำาเป็น

•  
ตดิำตามผัลออนไลน์

|   
Google Form

|   
ภิ�พิถ�่ย

|   
ปรีะชื่มุออนัไลิน์ั

5
จััดปรีะชืุ่ม

• 
จััดปรีะชืุ่มแบบพิบหนั้�  

(face to face)   
ณ สืถ�นัทำ่�จััดเตรี่ยมให้  
แลิะจััดปรีะชืุ่มออนัไลินั์

•  
ประชืุ่มออนไลน์

|  
จัดัส่ืงเอกสื�รี ไฟลิข์อ้มลูิต�่ง ๆ 

ลิว่งหนั�้

|  
รีะมดัรีะวังก�รีปรีะชื่มุ 

ในัก�รีออกข้อสือบ
-

กำ�หนัดข้อตกลิงรีว่มกนััใหช้ื่ดัเจันั
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 นอกจำากนี� สสวิท. ยงัไดเ้รง่พิฒันาแพิลตฟอรม์ดจิำทิลั

เพิื�อการเรียนร่้ โดยได้ปรับัปรุงเวิ็บัไซ้ำต์ Project 14 ให้มีขุีด 

ควิามสามารถสง่ขุึ�น และตอบัสนองการใช้งานขุองผ่ใ้ช้แต่ละคน 

ได้ดีขุึ�นโดยใช้ชื�อวิ่า “ระบับั Project 14+” และพิัฒนา “ระบับั 

My IPST”  เพิื�อเผยแพิรส่ื�อสนับัสนนุการจัำดการเรยีนการสอน

ตามหลักส่ตร ให้คร่ค้นหาและเลือกใช้สื�อการสอนได้อย่าง 

มปีระสทิธภิาพิ และพิร้อมเปิดให้ใช้งานได้ทนัปีการศกึษัา 2565 
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 สื�อ Project 14  นำาเสนอเนื�อหาบัทเรียนหลากหลายร่ปแบับั ส่งเสริมให้นักเรียนคิดและค้นพิบั 

ควิามร่้โดยใช้การสังเกตปรากฏิการณ์์รอบัตัวิ มีปฏิิสัมพัินธ์กับัผ่้เรียนได้มากกว่ิาสื�อร่ปแบับัเดิม  

ทำาการทดลองตามคลิปจำากอุปกรณ์์ที�สามารถหาได้ง่าย มีอย่่ใกล้ตัวิ ช่วิยให้เกิดการเรียนร่้แบับั  

Active Learning คร่ใช้เป็นแหล่งค้นควิ้าขุ้อม่ลเพิื�อเตรียมเนื�อหาบัทเรียนหรือแบับัฝึึกหัดประกอบั 

การจำัดการเรียนการสอนออนไลน์ ใช้ทบัทวินควิามร่้และพิัฒนาศักยภาพิขุองตนเองทั�งด้านเนื�อหา

วิชิาการและเทคนคิการสอน นกัเรยีนเรยีนร่ไ้ดจ้ำากที�บัา้น และแมแ้ตย่ามปกตคิร ่นกัเรยีน ผ่ป้กครอง ยงัใช ้

สื�อเหล่านี�ในการเรียนร่้ออนไลน์ได้  

 สถานการณ์์การแพิร่ระบัาดขุองโรคติดเชื�อไวิรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) ที�เกิดขุึ�นในปี 2564 ยังคง

ส่งผลให้คร่ต้องจำัดการเรียนการสอนในร่ปแบับัออนไลน์ 

อย่างต่อเนื�องจำากปีที�ผ่านมา โครงการ Project 14 ซึ้ำ�งได้ 

ตอ่ยอดเนื�อหาจำากหนงัสอืเรยีนและค่ม่ือครจ่ำงึเขุา้มาบัรรเทา

ควิามเดือดร้อนทางการศึกษัาให้คร่จำัดการเรียนการสอน 

ได้อย่างต่อเนื�อง โดยปีนี�ได้จำัดทำาคลิปเผยแพิร่ในเว็ิบัไซ้ำต์ 

Project 14 รวิม 2,683 คลิป เผยแพิร่ผา่นช่องทางต่าง ๆ  ดงันี�

Project 14 ส่�อดำิจิทัล
รองรับัการเรียนร้�วิิถีให์ม่

ผั้�เรียน
มีแห์ล่งเรียนร้� 

ดำ�านวิิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย ี

ที�ตรงตามห์ลักส้ตร เพ่ั�อใชื่�ในการศึกษา 

ค�นควิ�า เรียนร้� และทบัทวินบัทเรียน

คร้ผั้�สอน
ใชื่�แห์ล่งเรียนร้�นี� 

ประกอบัการจัดำการเรียนร้� 

เพ่ั�อส่งเสริมคุณภาพัการเรียนร้�

ของผั้�เรียน
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 ผลการใช้บัริการโครงการ Project 14 พิบัวิ่า คร่ 

นักเรียนและผ่้ปกครองยอมรับัในคุณ์ภาพิขุองสื�อ Project 14  

โดยให้ขุอ้มล่ว่ิาสื�อมีเนื�อหาถ่กต้อง ผ้่เรยีนเขุ้าใจำเนื�อหาได้งา่ย 

และชัดเจำน ใช้ภาษัาและการนำาเสนอที�สอดคล้องกับัวัิย 

ขุองผ่เ้รยีน คร ่และนกัเรยีนนำาไปใชป้ระกอบัการเรยีนการสอน 

ได้หลากหลายร่ปแบับัตามวัิตถุประสงค์ขุองโครงการ  

นอกจำากนี� คร่บัางท่านยังนำาแนวิคิดจำากคลิปขุอง สสวิท.  

เป็นต้นแบับัในการสร้างคลิปสื�อการสอนหรือใช้เป็นแนวิทาง 

การสอนขุองคร ่และผ่ป้กครองบัางท่านนำาสื�อไปใช้จำดัการศึกษัา 

แบับัโฮมสค่ล (home school)

 เมื�อวิเิคราะห์ขุ้อมล่การใช้งานโดยใช้ Google Analytics  

พิบัว่ิา ปริมาณ์การใช้งานมีควิามสอดคล้องกับัช่วิงเวิลา 

ขุองการจัำดการศึกษัา เช่น การเปิดภาคเรียน วัินหยุดและ 

วิันนักขุัตฤกษ์ั และเวิลาเรียนในแต่ละวัินสะท้อนให้เห็นวิ่า 

บัริการบัทเรียนออนไลน์นี�ถ่กนำาไปใช้ในการจำัดการศึกษัา 

ทั�งในและนอกเวิลาเรียน

 ผลการติดตามการกระจำายตัวิขุองผ้่เขุ้าใช้บัริการ 

ในแต่ละจำังหวิัด พิบัวิ่า ผ่้ใช้งานกระจำายตัวิอย่่ทุกจำังหวิัด

ขุองประเทศ แม้ว่ิาปริมาณ์การใช้งานจำากกรุงเทพิมหานคร 

และจำังหวิัดใหญ่ ๆ มากกวิ่าจำังหวิัดเล็ก ๆ อย่างเห็นได้ชัดนั�น  

อาจำเป็นผลเกี�ยวิขุ้องกับัการมีโครงสร้างพิื�นฐานที�จำำาเป็น

อย่างอินเทอร์เน็ต และควิามแพิร่หลายขุองเทคโนโลยีดิจำิทัล 

ที�แตกต่างกันในแต่ละพิื�นที�

 เมื�อโครงสร้างพืิ�นฐานด้านเทคโนโลยีการสื�อสาร 

ขุองประเทศมีควิามครอบัคลุมมากขุึ�น การใช้สื�อดิจำิทัล 

จำะชว่ิยลดควิามเหลื�อมลำ�าทางการศึกษัา เพิราะนักเรยีนทกุคน 

จำะมีโอกาสเขุ้าถึงสื�อการเรียนการสอนและการจัำดการเรียนร่ ้

ที�มีมาตรฐานได้เท่าเทียมกันมากขุึ�น นอกจำากนั�น สสวิท. 

กำาลงัพิฒันาแพิลตฟอรม์อยา่งตอ่เนื�อง เพิื�อใหเ้ปน็ฐานขุอ้มล่

การเรียนร่้และปัญญาประดิษัฐ์สำาหรับัใช้ประเมิน วิิเคราะห์ 

พิยากรณ์์ และพิัฒนาผ่้เรียนอย่างเป็นระบับั

 สสวิท. ไดเ้ริ�มนำารอ่งมอบัสื�อ Project 14 เขุา้ส่โ่ครงการ 

ในพิระราชดำาริขุองสมเด็จำพิระกนิษัฐาธิราชเจ้ำา กรมสมเด็จำ

พิระเทพิรัตนราชสุดาฯ สยามบัรมราชกุมารี โดยจำัดทำา 

ในรป่แบับั USB drive  ช่วิยบัรรเทาผลกระทบัจำากสถานการณ์ ์

COVID-19 สำาหรับันักเรียนที�ขุาดโอกาสทางการศึกษัา หรือ 

ยังขุาดควิามพิร้อมในการเรียนออนไลน์

ระบับัวิิเคราะห์์ปริมาณการใชื่�บัริการ (Google Analytics)
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 สสวิท. พิัฒนาสื�อสำาหรับัโรงเรียนขุนาดเล็กที�ขุาดคร่  

มีคร่ไม่ครบัชั�น หรืออย่่พิื�นที�ห่างไกลและทุรกันดาร ภายใต้ 

โครงการพิฒันาสื�อ 65 พิรรษัา เริ�มดำาเนนิการเมื�อป ี2563 ตาม 

พิระราชดำารสิมเดจ็ำพิระกนิษัฐาธริาชเจำา้ กรมสมเดจ็ำพิระเทพิ 

รัตนราชสุดาฯ สยามบัรมราชกุมารี เพิื�อส่งเสริมการเรียนร่้ 

และพิัฒนาคุณ์ภาพิขุองนักเรียนในระดับัมัธยมศึกษัา 

ในโรงเรยีนขุนาดเลก็ สงักดัสำานักงานคณ์ะกรรมการการศึกษัา 

ขุั�นพิื�นฐาน (สพิฐ.) กองบัญัชาการตำารวิจำตระเวินชายแดน และ 

โรงเรียนพิระปริยัติธรรม สังกัดสำานักงานพิระพิุทธศาสนา 

แห่งชาตใินร่ปแบับัขุองชดุการเรยีนร้่สมบ่ัรณ์์แบับั ครอบัคลุม 

หลักส่ตรที� อิงมาตรฐานและเชื�อมโยงไปส่่สมรรถนะ  

เน้นการออกแบับักิจำกรรมการเรียนร่้ที�ส่งเสริมควิามร่้ ทักษัะ  

และสมรรถนะขุองผ่้เรียนรอบัด้าน มีการวิัดประเมินผล 

ที�สะท้อนถึงการพัิฒนาและควิามสำาเร็จำขุองผ่้เรียน ทั�งยัง 

ส่งเสริมให้ผ้่เรียนค้นควิ้าต่อเนื�องในลักษัณ์ะการเรียนร่้ 

ตามบัริบัทและควิามสนใจำ

 ในปี 2563-2564 สสวิท. จำัดทำาสื�อสำาหรับัคร่และ

นกัเรยีนขุองระดับัมธัยมศึกษัาตอนต้นทั�งภาคเรยีนที� 1 และ 2   

ครบัทุกชั�นปี ครบัทั�ง 4 รายวิิชา รวิม 73 หน่วิยการเรียนร่ ้ 

สำาหรับัสื�อระดับัมัธยมศึกษัาตอนปลายได้จำัดทำาเฉพิาะ

รายวิชิาพิื�นฐาน ไดแ้ก ่เคม ีชวีิวิทิยา ฟสิกิส ์วิทิยาศาสตรโ์ลก

และอวิกาศ คณิ์ตศาสตร์ วิทิยาการคำานวิณ์ และการออกแบับั

และเทคโนโลยี รวิม 26 หน่วิยการเรียนร่้ 

 หลังจำากจำัดทำาชุดสื�อระดับัมัธยมศึกษัาตอนต้น 

เสร็จำสิ�นทั�ง 2 ภาคเรยีน สสวิท. ได้มอบัให้กบัั สพิฐ. เพิื�อนำาไป 

ทดลองใช้ในภาคเรียนที� 1 ปีการศึกษัา 2564 ใน 10 จำังหวัิด 

ประกอบัด้วิย จำังหวิัดเชียงราย จำังหวิัดพิะเยา จำังหวัิด

เชียงใหม่ จำังหวัิดลำาปาง จำังหวัิดแพิร่ จำังหวัิดน่าน จำังหวัิด

บัุรีรัมย์ จำังหวิัดศรีสะเกษั จำังหวิัดตาก และจำังหวิัดนราธิวิาส  

จำำานวิน 35 โรงเรียน และ สพิฐ. เปิดให้ดาวิน์โหลดไฟล์ 

สื�อ 65 พิรรษัาฯ ชั�นมัธยมศึกษัาปีที�  1-3 ในคลังสื�อ 

อเิลก็ทรอนิกส์ที�เวิบ็ัไซ้ำต์ https://contentcenter.obec.go.th

ส่�อ 65 พัรรษา ทางเล่อกการเรียนร้� 
เพ่ั�อนักเรียนที�ขาดำควิามพัร�อมทางการศึกษา
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 สสวิท. จำัดทำาหลักส่ตรและจำัดอบัรมคร่และบัุคลากร

ทางการศึกษัาด้าน Coding เพืิ�อพิัฒนาและส่งเสริมการใช้

หลกัสต่ร สื�อ และกระบัวินการเรยีนร่ด้้าน Coding และการจัำด 

การเรียนร่้วิิชาวิิทยาการคำานวิณ์ กลุ่มสาระการเรียนร่้ 

วิิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีี�มคีณุ์ภาพิตามมาตรฐานสากล  

ซ้ำึ�งเน้นการคิดวิิเคราะห์ แก้ปัญหา และการใช้ตรรกะ รวิมทั�ง 

พิัฒนาศักยภาพิขุองคร่และบุัคลากรทางการศึกษัาด้าน 

วิิทยาการคำานวิณ์ เพิื�อมุ่งเน้นการเรียนการสอนให้นักเรียน 

มีทักษัะที�สำาคัญในการดำารงชีวิิตในศตวิรรษัที� 21 ทั�งพิื�นฐาน 

ควิามคิดเชิงคำานวิณ์ พิื�นฐานควิามร้่ด้านเทคโนโลยีดิจำิทัล 

และพิื�นฐานการร้่เท่าทันสื�อและขุ่าวิสาร มีคร่และบุัคลากร

ทางการศึกษัาเขุ้ารับัการอบัรม 346,793  คน

โค�ดำดำิ�ง 
เพ่ั�อการปฏิิร้ปประเทศ

ภิ�ษ�ค่อมพิิวเตอรี์
(Coding)

|   
พ่ิ�นัฐ�นัค่ว�มคิ่ดเชื่งิค่ำ�นัวนั

(Computational Thinking)

|   
พ่ิ�นัฐ�นัค่ว�มรีูด้้�นัเทำค่โนัโลิย่

(Digital Technology)

|   
พ่ิ�นัฐ�นัก�รีรีูเ้ท่ำ�ทัำนัส่ื�อแลิะข�่วสื�รี

(Media and Information Literacy)

 o 
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 สสวิท. ร่วิมผลักดันโค้ดดิ�งเพิื�อการปฏิิร่ปประเทศ  

นำาโค้ดดิ�งสร้างงาน สร้างสังคมสงบัสุขุ ผ่านบัทบัาทขุอง 

คณ์ะกรรมการขุับัเคลื�อนยุทธศาสตร์และนโยบัายส่งเสริม

การเรียนภาษัาคอมพิิวิเตอร์ (Coding) แห่งชาติ โดยมี

ศาสตราจำารยกิ์ตตคิณุ์ ดร. วิษิัณ์ ุเครอืงาม รองนายกรฐัมนตรี 

เป็นประธาน และคณ์ะอนุกรรมการ Coding เพิื�อการปฏิิร่ป

ประเทศ ภายใต้คณ์ะกรรมการปฏิริป่ประเทศด้านวัิฒนธรรม 

กีฬา แรงงาน และการพิัฒนาทรัพิยากรมนุษัย์ โดยมี       

ดร.คุณ์หญิงกัลยา โสภณ์พินิช รัฐมนตรีช่วิยวิ่าการกระทรวิง

ศึกษัาธิการ เป็นประธานอนุกรรมการ และศาสตราจำารย์   

ดร.ช่กิจำ ลิมปิจำำานงค์ เป็นอนุกรรมการและเลขุานุการ  

โดยได้จำัดทำาแผนยุทธศาสตร์และแผนแม่บัทการพัิฒนา 

ขุีดควิามสามารถ ทักษัะ และการเรียนภาษัาคอมพิิวิเตอร์ 

(Coding) วิางแผนการจำัดตั�งกองทุนขุับัเคลื�อนยุทธศาสตร์

และนโยบัายส่งเสริมการเรียนภาษัาคอมพิิวิเตอร์ (Coding) 

แหง่ชาต ิและการพิฒันาหลกัสต่ร “Coding สำาหรบััอาชพีิที� 2”  

เนื�องจำากรัฐบัาลมีนโยบัายพิัฒนาทักษัะดิจำิทัลให้กับัคน 

ทกุชว่ิงวัิยอย่างเหมาะสม ทั�งในมิตคิวิามสามารถทางการคิด  

ควิามร่้ เชิงเทคนิคเฉพิาะ และกรอบัควิามคิดในการใช ้

เทคโนโลยี เพิื� อ ให้ เ กิดการพิัฒนาทักษัะแก่  4  กลุ่ ม 

เปา้หมาย ไดแ้ก่ (1) กลุ่มนักเรยีน นักศกึษัา (2) กลุม่วัิยทำางาน  

(3) ประชาชนทั�วิไป และ (4) กลุม่ผ่ด้้อยโอกาสและกลุม่เปราะบัาง 

ในสังคม 

 การพิัฒนาหลักส่ตร Coding สำาหรับัอาชีพิที� 2 

หรือ Coding สำาหรับัคนวิ่างงาน มีจำุดมุ่งหมายให้ผ่้วิ่างงาน

ได้ศึกษัาหาทางออกสำาหรับัตนเอง ส่งเสริมให้เกิดการคิด 

วิิเคราะห์อย่างมีเหตุผล โดยใช้วิิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

และนวิัตกรรม เป็นฐานในการแก้ปัญหา และมีการให ้

คำาแนะนำา สำาหรับัแต่ละกลุ่มที�มีบัริบัทแตกต่างกัน มุ่งเน้น 

ใหต้อบัโจำทย ์สรา้งควิามคดิ พิชิติปญัหา พิฒันาตนเอง แกไ้ขุ

ปญัหาสงัคม โดยเริ�มตน้ดว้ิยการพิฒันาหลกัส่ตร Coding for 

Farm: การทำาเกษัตรกรรมแบับัประณี์ตตามแนวิพิระราชดำาริ 

เปน็หลักสต่รต้นแบับั และจำะดำาเนินการจัำดอบัรมแบับั onsite 

เพิื�อให้เกิดการเรียนร่้ถึงปัญหา อุปสรรค ในการดำาเนินงาน

และสามารถนำาผลลัพิธ์ขุองการอบัรมหลักส่ตรไปปรับัใช้  

เพิื�อใหด้ำาเนนิการหลกัสต่รอื�น ๆ  ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพิตอ่ไป

 o 
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 คร่เป็นผ้่มีบัทบัาทสำาคัญต่อการจัำดระบับัการเรียนร้่ 

ให้เอื�อต่อการพิัฒนาทักษัะที�จำำาเป็นขุองผ่้เรียน คร่ยุคใหม ่

จำะเปลี�ยนบัทบัาทจำาก “ครผ่่ส้อน” เปน็ “โคช้” หรอื “ผ่ส้นบััสนนุ 

การเรยีนร่”้ ทำาหนา้ที�กระตุน้ สรา้งแรงบันัดาลใจำ ใหค้ำาปรกึษัา 

และชี�แนะวิิธีการเรียนร่้และวิิธีจำัดระเบัียบัการสร้างควิามร่ ้ 

และสร้างเครือขุ่ายเพิื�อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี�ยนเรียนร่้ 

ระหวิ่างกันและการพิัฒนาสมรรถนะคร่อย่างต่อเนื�อง 

โดยเฉพิาะคร่ที�มีควิามเชี�ยวิชาญทางด้านวิิทยาศาสตร์ 

คณ์ิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที�จำะเปิดโลกทัศน์มุมมอง 

ขุองผ่้เรียนให้ตระหนักถึงควิามสำาคัญและผลกระทบัจำาก 

การพัิฒนาด้านวิิทยาศาสตร์ คณ์ิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  

ที�มีต่อการเปลี�ยนแปลงควิามต้องการขุองตลาดแรงงาน 

ในอนาคต

คร้ยุคให์ม่ 
ส่้การจัดำการเรียนร้� 

ฐานสมรรถนะ

คร้ยุคให์ม่สำาห์รับัการเรียนร้� 
ศตวิรรษที� 21

|   

ผั้�สนับัสนุน
การเรียนร้�

เนัน้ัทัำกษะแลิะกรีะบวนัก�รี 
เชื่น่ั กรีะบวนัก�รีค่ดิวเิค่รี�ะห์ 

แกปั้ญห�เชิื่งบูรีณ�ก�รี

ค่รีู

นักัเรีย่นั นักัเรีย่นั

|   

คร้ผั้�สอน
เนัน้ัก�รีถ�่ยทำอดค่ว�มรีู้

ค่รีู

 สสวิท. รว่ิมกบััมหาวิิทยาลยัราชภฏัิทั�วิประเทศ ซ้ำึ�งเปน็ 

มหาวิทิยาลยัที�มศีกัยภาพิและเครอืขุา่ยการทำางานที�เขุม้แขุง็ 

ทั�งหน่วิยงานภายในและภายนอกมหาวิทิยาลัย เชน่ คณ์ะตา่ง ๆ   

ภายในมหาวิิทยาลัย สำานักงานเขุตพิื�นที�การศึกษัา และ

โรงเรยีนในเขุตพิื�นที� ทำาใหก้ารจำดัการอบัรมไดร้บััควิามรว่ิมมอื 

ในด้านวิิทยากรที�หลากหลาย ตรงกับัควิามเชี�ยวิชาญ 

ขุองแต่ละสาขุาที�อบัรม จำึงได้รับัควิามร่วิมมือจำากคร่และ

บัุคลากรทางการศึกษัาในพิื�นที�เป็นอย่างดี สสวิท. ได้ร่วิม
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ทำางานเชิงบั่รณ์าการกับัมหาวิิทยาลัยราชภัฏิ 38 แห่งในทุก 

ภม่ภิาคให้เป็นแกนนำาในการพัิฒนาคร่ในทุกพิื�นที�ขุองประเทศ 

ใหม้คีวิามพิรอ้มส่่การเปน็คร่ยคุใหมใ่นศตวิรรษัที� 21 สามารถ

ออกแบับัการจัำดการเรยีนร่ใ้ห้ผ้่เรยีนมสีมรรถนะ ใช้เทคโนโลย ี

และสร้างให้ผ่เ้รยีนเป็นนกัคดิและนักพิฒันา ซ้ำึ�งถอืเป็นหวัิใจำหลัก 

ในการส่งเสรมิการเรยีนร้่ โดยมุง่เน้นการพัิฒนาควิามสามารถ 

ในการจัำดการเรียนร่้วิิชาวิิทยาศาสตร์ คณ์ิตศาสตร์ และ 

การออกแบับัและเทคโนโลย ีวิทิยาการคำานวิณ์และการเรยีนร่้

ดจิำทิลั รวิมถงึการส่งเสรมิควิามร่ค้วิามเขุ้าใจำเกี�ยวิกับัการวัิด

และประเมินผลการเรยีนร้่ตามแนวิทางขุองโปรแกรมประเมิน

โครงการเพิั�มศักยภาพัคร้ให์�มีสมรรถนะ 
ของคร้ยุคให์ม่ สำาห์รับัการเรียนร้�ศตวิรรษที� 21

มห�วิทำย�ลิัย 
รี�ชื่ภิัฏ

คร้และบัุคลากร
ทางการศึกษา

สสวิท.

จััดตั�งค่ณะทำำ�ง�นัรี่วมกันั

ขอ้ตกลิงค่ว�มรีว่มมอ่ (MOU)

ก�รีโค่ช้ื่แลิะรีะบบพ่ิ�เลิ่�ยง

ชื่มุชื่นัก�รีเร่ียนัรีูเ้ชื่งิวิชื่�ชื่พ่ิ

|
พ่ิ�นัฐ�นัก�รีรีูเ้ทำ�่ทำนััส่ื�อแลิะข�่วสื�รี

|
ดำ�เนัินักิจักรีรีม

|
ติดต�มปรีะเมินัผู้ลิ

|
กำ�หนัดบทำบ�ทำหนั้�ทำ่� 

แลิะแผู้นัง�นัก�รีดำ�เนัินัง�นั 
รี่วมกันัอย่�งชื่ัดเจันั

(งบปรีะม�ณแลิะ/หรี่อบุค่ลิ�กรี)

สมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) ซ้ำึ�งการประเมินผล 

ตามแนวิ PISA เป็นการประเมินจำากสถานการณ์์จำริง ซ้ำึ�งไม่ได้ 

แก้ปัญหาด้วิยการเรียนวิิทยาศาสตร์ คณ์ิตศาสตร์ และ

เทคโนโลยีอย่างเดียวิเท่านั�น นักเรียนจำะต้องมีทักษัะการอ่าน  

การตีควิามเป็นอย่างดี รวิมถึงเพิิ�มประสิทธิภาพิระบับับัรหิาร 

จำัดการศึกษัา และการพัิฒนาระบับัการเรียนร่้ตลอดชีวิิต  

เพิื�อพัิฒนาผ่้เรียนให้สามารถจำัดการเรียนร่้ที� เหมาะสม 

กับัตนเองได้อย่างต่อเนื�อง โดยปี 2564 มีวิิทยากรแกนนำา 

ที� ได้รับัการพิัฒนา 1,121 คน รวิมทั�งคร่และบัุคลากร 

ทางการศึกษัาเขุ้ารับัการอบัรม 16,653 คน
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การพััฒนากำาลังคนส่้อุตสาห์กรรม 
ระห์วิ่างไทย-ญี�ปุ่น (KOSEN)

 รายการ รายละเอียดำ
 ระยะเวิลาดำาเนินการ  13 ปี (พิ.ศ. 2562–2574) 

 หน่วิยงานรับัผิดชอบั สำานักงานคณ์ะกรรมการการศึกษัาขุั�นพิื�นฐาน (สพิฐ.) 

  สถาบัันส่งเสริมการสอนวิิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวิท.) 

  สำานักงานปลัดกระทรวิงการอุดมศึกษัา วิิทยาศาสตร์ วิิจำัยและนวิัตกรรม (สป.อวิ.) 

 จำัดตั�งสถานศึกษัา จำัดตั�งสถาบัันไทยโคเซ้ำ็น 2 แห่ง คือ

  1. สถาบัันโคเซ้ำ็นแห่งสถาบัันเทคโนโลยีพิระจำอมเกล้าเจำ้าคุณ์ทหารลาดกระบััง 

       (สถาบัันโคเซ้ำ็น สจำล./ KOSEN-KMITL)

  2. สถาบัันโคเซ้ำ็นแห่งมหาวิิทยาลัยเทคโนโลยีพิระจำอมเกล้าธนบัุรี 

    (สถาบัันโคเซ้ำ็น มจำธ./ KOSEN KMUTT) 

 พิัฒนาหลักส่ตร หลักส่ตรอนุปริญญา (5 ปี) ด้านวิิศวิกรรมศาสตร์สำาหรับันักเรียนที�สำาเร็จำการศึกษัา 

  ชั�น ม.3 และหลักส่ตร Advanced Course (2 ปี) ด้านวิิศวิกรรมศาสตร์

  (เทียบัเท่าปริญญาตรี) 

 ทุนการศึกษัา แบั่งเป็น 4 ประเภท คือ 

  ประเภทที� 1 ทุนสำาหรับันักเรียนโรงเรียนวิิทยาศาสตร์จำุฬาภรณ์ราชวิิทยาลัย  

    ศึกษัาต่อ ณ์ สถาบัันโคเซ้ำ็น ประเทศญี�ปุ�น 72 คน 

  ประเภทที� 2 ทุนการศึกษัาในสถาบัันไทยโคเซ้ำ็น 5 ปี 900 คน  

   โดยมีการแลกเปลี�ยนในประเทศญี�ปุ�นระยะสั�น

  ประเภทที� 3 ทุนการศึกษัาในสถาบัันไทยโคเซ้ำ็น 2 ปี 

   และในสถาบัันโคเซ้ำ็น ประเทศญี�ปุ�น 3 ปี 180 คน 

  ประเภทที� 4 ทุนการศึกษัาต่อเนื�องสำาหรับั Advanced Course 328 คน 

   โดยมีการแลกเปลี�ยนในประเทศญี�ปุ�น 2 ภาคการศึกษัา 

 มตคิณ์ะรฐัมนตร ีวินัที� 4 ธนัวิาคม 2561 มอบัหมายให้  

สสวิท. ร่วิมกบััสำานกังานคณ์ะกรรมการการศึกษัาขุั�นพิื�นฐาน  

(สพิฐ.) ดำาเนนิโครงการพิฒันากำาลังคนด้านวิศิวิกรรมศาสตร์ 

เทคโนโลยีและนวิัตกรรม สนับัสนุนการลงทุนและเพิิ�ม 

ขุีดควิามสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภ่มิภาค  

(โครงการจัำดตั�งสถาบัันไทยโคเซ็้ำน) ในฐานะ Project  

Management Unit (PMU) หรือ หน่วิยงานบัริหารโครงการ 

ให้มีหน้าที�อำานวิยการจำัดการด้านต่าง ๆ รวิมถึงการบัริหาร 

งบัประมาณ์สำาหรับัโครงการ โดย สพิฐ. ดำาเนินการด้าน 

งบัประมาณ์สำาหรับัการดำาเนินการสถาบัันไทยโคเซ็้ำน 

ทั�งสองแห่ง การคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนวิิทยาศาสตร์ 

จำฬุาภรณ์ราชวิิทยาลยั (จำภ.) เพิื�อไปศึกษัาต่อที�สถาบันัโคเซ้ำน็  

ประเทศญี�ปุ�น 7 ปี และติดตามด่แลนักเรียนทุนไทยโคเซ้ำ็น 

จำากโรงเรียนวิิทยาศาสตร์จำุฬาภรณ์ราชวิิทยาลัย ในขุณ์ะที�  

สสวิท. ดำาเนนิการดา้นงานแผนงบัประมาณ์สำาหรบััเงนิก่ ้ODA  

ขุององค์การควิามร่วิมมือระหว่ิางประเทศแห่งญี�ปุ�น (JICA)  

งานทุนการศึกษัาสถาบัันไทยโคเซ็้ำน งานเลขุานุการ 

คณ์ะกรรมการบัริหารโครงการจัำดตั�งสถาบัันไทยโคเซ้ำ็น  

และคณ์ะอนุกรรมการวิิชาการในคณ์ะกรรมการบัริหาร 

โครงการจำัดตั�งสถาบัันไทยโคเซ้ำ็น ตามรายละเอียดดังนี�
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 ปี 2564 ได้มีการประชุมคณ์ะกรรมการบัริหาร

โครงการจัำดตั�งสถาบัันไทยโคเซ็้ำน คณ์ะอนุกรรมการวิิชาการ

ในคณ์ะกรรมการบัริหารโครงการจำัดตั�งสถาบัันไทยโคเซ้ำ็น  

รวิมทั�งการประชุมต่าง ๆ ที�เกี�ยวิกับัโครงการจำัดตั�งสถาบััน 

ไทยโคเซ้ำ็น พิัฒนาบัุคลากรตามแนวิทางโคเซ้ำ็นร่วิมกับั สพิฐ. 

และสถาบันัโคเซ้ำน็ (National Institute of Technology หรอื 

NIT) ประเทศญี�ปุ�น โดยจัำดตั�งและดำาเนินการ KOSEN Education  

Center (KEC) เพิื�อการอบัรมแลกเปลี�ยนเรียนร่้ รวิมถึงการ

ดำาเนินการในลักษัณ์ะ on-the-job training ประชุมร่วิมกับั 

คณ์าจำารย์จำากสถาบัันโคเซ้ำ็น ประเทศญี�ปุ�น ในการร่วิมจำัดทำา

 รายการ รายละเอียดำ
  เงื�อนไขุการทำางาน • คร่สาขุาวิิศวิกรรมศาสตร์หรือวิิศวิกร ณ์ สถาบัันไทยโคเซ้ำ็น 

 ใช้ทุนการศึกษัา (1 เท่าขุอง • วิิศวิกรที�หน่วิยงานภาครัฐหรือกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยต้องมาปฏิิบััติงานสอน 

 ระยะเวิลาที�ศึกษัา)    แบับัไม่เต็มเวิลาที�สถาบัันไทยโคเซ้ำ็น

หลักส่ตรการพิัฒนาอาจำารย์ประจำำาสถาบัันไทยโคเซ้ำ็น และ

บัุคลากรทางการศึกษัาจำากหน่วิยงานที�เกี�ยวิขุ้อง เช่น สพิฐ. 

ซึ้ำ�งได้จำัดอบัรมพิัฒนาบัุคลากรในร่ปแบับั Professional  

Deve lopment  4  ครั� ง  นอกจำากนั� นยั ง ไ ด้นำา เสนอ 

งานวิิจัำยหวัิขุอ้ “Efforts to Popularize KOSEN Engineering  

Education in Thailand - Design and Implementation 

of Online PBL Workshop for Teachers in Science 

High Schools” ในงานประชุมวิิชาการ Annual Meeting of  

Japanese Society of Engineering Education เมื�อเดือน

กันยายน 2564
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 สสวิท. ขุยายฐานให้หน่วิยงานเอกชนที�มีหน่วิย 

ปฏิิบัติังานวิิจัำยและพัิฒนาเป็นหน่วิยงานที�ผ้่รบััทนุพิฒันาและ 

ส่งเสริมผ่้มีควิามสามารถพิิเศษัทางวิิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี (พิสวิท.) เขุ้าปฏิบัิัตงิาน ซ้ำึ�งสอดคล้องกับันโยบัาย

ขุองรัฐบัาล อันเนื�องจำากมติคณ์ะรัฐมนตรี (ครม.) ที�ได้อนุมัติ 

หลักการให้ขุยายฐานหน่วิยปฏิิบัั ติงานตอบัแทนทุนฯ  

เมื�อวัินที� 29 กันยายน 2563 โดยผ้่สำาเร็จำการศึกษัาทุน พิสวิท.  

หรือหน่วิยงานเอกชนต้นสังกัดจำะต้องชดใช้เงินทุนให้กับั 

สสวิท. จำำานวิน 1 เท่า ขุองเงินทนุการศึกษัาและ/หรอืเงนิอื�นใด 

ที�ผ่้รับัทุนฯ ได้รับัจำาก สสวิท. โดยคิดทั�งม่ลค่าควิามร่วิมมือ 

ในรป่แบับัขุองตวัิเงนิ (in-cash) และรป่แบับัขุองควิามชว่ิยเหลอื  

(in-kind) เช่น การสนบััสนนุทรพัิยากรในดา้นตา่ง ๆ  การเป็น

วิิทยากร สนับัสนุนสถานที�ในการฝึึกอบัรม ฯลฯ 

 ปัจำจำุบัันมีหน่วิยงานวิิจัำยและพิัฒนาที�สอดคล้องกับั

นโยบัายขุองรัฐบัาลที�สามารถยื�นควิามจำำานงขุอให้ผ้่สำาเร็จำ

การศึกษัาทุน พิสวิท. ไปปฏิิบััติงานตอบัแทนทุน 48 แห่ง 

ทั�งนี� มีผ่้สำาเร็จำการศึกษัาทุน พิสวิท. นำาร่องเขุ้าปฏิิบััติงาน 

ในหน่วิยงานเอกชนแล้วิ เช่น บัริษััท เอสซี้ำบัี อบัาคัส จำำากัด 

บัริษััท กสิกร แล็บัส์ จำำากัด และสถาบัันวิิทยสิริเมธี เป็นต้น  

นอกจำากนี� สสวิท. ยังได้ร่วิมกับัสำานักงานสภานโยบัาย 

การอดุมศกึษัา วิทิยาศาสตร์ วิจิำยัและนวัิตกรรมแห่งชาต ิ(สอวิช.)  

สำานักงานพัิฒนาวิิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(สวิทช.) และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) 

ดำาเนินโครงการควิามร่วิมมือส่งเสริมบััณ์ฑิิตทุน พิสวิท. 

ไปปฏิิบััติงานตำาแหน่งนักวิิจำัยหลังสำาเร็จำการศึกษัาระดับั

ปริญญาเอก (Postdoctoral) ในหน่วิยงานขุอง สวิทช. และ

ภาคเอกชนหรือภาคอุตสาหกรรม

 นโยบัายนี�จำะช่วิยขุยายฐานการวิิจำัยเพิื�อตอบัสนอง

การพิฒันาประเทศไดต้รงจำดุ ทำาใหน้กัวิจิำยัไดร้บััการสนบััสนนุ

ในด้านเทคโนโลยีและทรัพิยากรที�เหมาะสม ทันสมัยจำาก

ภาคเอกชน ส่งผลให้เกิดการกระตุ้นการสร้างงานวิิจัำย 

ในการพิัฒนาภายในประเทศ โดยสอดคล้องกับัวิัตถุประสงค ์

แรกเริ�มขุองการให้ทุน พิสวิท. คือ ต้องการสร้างนักวิิจัำย 

หรือนักวิิทยาศาสตร์ศักยภาพิส่งมาร่วิมพิัฒนาประเทศ   

ขยายฐานผั้�รับัทุน พัสวิท.  
พััฒนางานวิิจัยร่วิมกับัเอกชื่น



IPST GO DIGITAL สู่การเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้วิถีใหม่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 21

 การปรับัขุ้อสอบัเขุ้ามหาวิทิยาลัยโดยเน้นให้คดิวิเิคราะห์  

เชื�อมโยงและประยุกต์ใช้ควิามร้่ รวิมถึงวัิดควิามสามารถด้าน 

ต่าง ๆ ที�แสดงออกถึงการมีสมรรถนะทางวิิทยาศาสตร์ 

และคณ์ิตศาสตร์ เป็นควิามสำาเร็จำจำากควิามพิยายามขุอง  

สสวิท. ในการเปลี�ยนร่ปแบับัขุ้อสอบั และจำากการปรับัเปลี�ยน 

ดังกล่าวิ ส่งผลให้หน่วิยงานด้านการศึกษัาที�เกี�ยวิขุ้อง 

ไดเ้ริ�มปรบััเปลี�ยนรป่แบับัการสอนและการวิดัและประเมนิผล

ตามแนวิทางขุอง สสวิท. มากขุึ�น ซ้ำึ�งสอดรับักับัแนวิทางขุอง 

ทปอ. ที�กำาหนดให้มหาวิิทยาลัยใช้เครื�องมือในการรับันิสิต 

นักศึกษัา โดยเน้นวิัดการคิดวิิเคราะห์ การแก้ปัญหา และ

ควิามสามารถในการใช้ควิามร่้และทักษัะได้จำริง ดังนั�น โจำทย์

ที�สำาคัญขุอง สสวิท. ต่อไป คือ การหาแนวิทางพิัฒนาคร่ 

ให้สามารถสอนนักเรียนให้เกิดสมรรถนะและสอดรับักับัวิิธี

การวิัดและประเมินผลได้

 ขุณ์ะนี�ผลการดำาเนนิงานขุอง สสวิท. เริ�มเดน่ชดัมากขุึ�น  

ซ้ำึ�งเปน็กระแสที�ด ีและหาก สสวิท. ไดด้ำาเนนิการอยา่งตอ่เนื�อง

จำะส่งผลต่อการปรับัเปลี�ยนแนวิทางการสอน และวิิธีการวิัด

และประเมนิผลในโรงเรยีนที�เนน้สมรรถนะอยา่งแพิรห่ลายขุึ�น 

ซ้ำึ�งจำะช่วิยยกระดับัคุณ์ภาพิการศึกษัาให้ส่งขุึ�นได้ต่อไป  

  

 สสวิท. ร่วิมกับัที�ประชุมอธิการบัดีแห่งประเทศไทย 

(ทปอ.) และสถาบัันทดสอบัทางการศึกษัาแหง่ชาต ิ(องค์การ

มหาชน) หรอื สทศ. จัำดทำาขุ้อสอบักลางเพิื�อใชใ้นการคดัเลอืก

กลางบุัคคลเขุ้าศกึษัาในสถาบันัอุดมศึกษัา (Thai University 

Central Admission System: TCAS) ประจำำาปกีารศึกษัา 2564  

ในวิิชาวิิทยาศาสตร์และคณ์ิตศาสตร์ รวิม 6 รายวิิชา  

ประกอบัด้วิย กลุ่มขุ้อสอบัวิิชาสามัญ 4 รายวิิชา ได้แก่ วิิชา 

คณ์ิตศาสตร์ 1 วิิชาฟิสิกส์ วิิชาเคมี และวิิชาชีวิวิิทยา ซ้ำึ�งเป็น 

ขุ้อสอบัคัดเลือกที�วิัดเนื�อหาควิามร่้วิิชาต่าง ๆ ที�เป็นพิื�นฐาน 

สำาคญัสำาหรบััศกึษัาต่อในระดับัอุดมศกึษัา เน้นวัิดควิามเขุ้าใจำ 

ในเนื�อหาและควิามสามารถในการประยุกต์ใช้ควิามร่ ้และกลุม่ 

ขุอ้สอบัวิชิาควิามถนัดทางวิชิาการและวิชิาชีพิ (Professional  

and Academic Aptitude Test: PAT)  2 รายวิิชา ได้แก่ วิิชา 

ควิามถนัดทางคณ์ิตศาสตร์ (PAT 1) และวิิชาควิามถนัดทาง

วิทิยาศาสตร ์(PAT 2) ซ้ำึ�งเปน็ขุอ้สอบัคดัเลอืกที�วิดัควิามร่ท้ี�เปน็ 

พิื�นฐานและศักยภาพิที�จำะเรียนในวิิชาชีพินั�น ๆ เน้นวิัด 

ควิามสามารถดา้นตา่ง ๆ  ที�แสดงออกถงึการมสีมรรถนะทาง 

วิิทยาศาสตร์และคณ์ิตศาสตร์ ตามที�หลักส่ตรคาดหวิัง 

จำากผ่้เรียนและเป็นพิื�นฐานสำาคัญสำาหรับัศึกษัาต่อในระดับั

อุดมศึกษัา 

ข�อสอบั TCAS  
ร้ปแบับัให์ม ่
ส่้การปฏิิร้ป 
ทั�งระบับั
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รี�งวัลิ Mahidol Science  
Communicator Award 2021 

ประเภท “รางวิัลองค์กรสื�อสารวิิทยาศาสตร์  

(Science Communicator Award  

for Organization)

รางวิัล
ที� สสวิท. ไดำ�รับั
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รี�งวัลิสืนัับสืนัุนั 
ก�รีพัิฒนั�กองทำุนัสืำ�รีองเลิ่�ยงชื่่พิ    

จำากการประกวิดกองทุนสำารองเลี�ยงชีพิดีเด่น ครั�งที� 9 
ประจำำาปี 2563
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 ชื่่วงทำ่่ 1 พิ.ศู. 2515-2525 ชื่่วงทำ่่ 2 พิ.ศู. 2526-2535 ชื่่วงทำ่่ 3 พิ.ศู. 2536-2545

การเปลี่ยนแปลงพััฒนาการที่สำาคัญ

วิิจัยและพััฒนาห์ลักส้ตรวิิทยาศาสตร์ 

คณติศาสตร ์พัร�อมทั�งเอกสารส่�อ อปุกรณ์

ประกอบัห์ลักส้ตรเป็นครั�งแรก

พั.ศ. 
2517

ประกาศใชื่�ห์ลักส้ตรพุัทธศักราชื่ 2518  

ระดำับัมัธยมศึกษาตอนต�นและ 

มัธยมศึกษาตอนปลาย

พั.ศ. 
2518

ประกาศใชื่�ห์ลักส้ตรพุัทธศักราชื่ 2521  

ระดำับัประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

ตอนต�น

พั.ศ. 
2521

ประกาศใชื่�ห์ลักส้ตรพุัทธศักราชื่ 2524  

ระดำับัมัธยมศึกษาตอนปลาย

พั.ศ. 
2524

พั.ศ. 
2515
สสวิท. ก่อตั�งขึ�น  

โดำยมีสถานะเป็นรัฐวิิสาห์กิจ

ประกาศใชื่�ห์ลักส้ตรคอมพิัวิเตอร์ 

เป็นครั�งแรก

พั.ศ. 
2528

จัดำตั�งโครงการจัดำส่งผั้�แทนประเทศไทย 

ไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิิทยาศาสตร์

โอลิมปิกระห์วิ่างประเทศ

พั.ศ. 
2532

ประกาศใชื่�ห์ลักส้ตรพุัทธศักราชื่ 2521  

(ฉบัับัปรับัปรุง พั.ศ. 2533)  

ห์นังส่อเรียนโครงสร�าง 2

พั.ศ. 
2533

พั.ศ. 
2527
จัดำตั�งโครงการพััฒนาและส่งเสริม 

ผั้�มีควิามสามารถพิัเศษทางวิิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี (พัสวิท.)

ประกาศใชื่�ห์ลักส้ตรพุัทธศักราชื่ 2540 

ห์นังส่อเรียนโครงสร�าง 3

พั.ศ. 
2540

สสวิท. เปลี�ยนสถานภาพัเป็นนติิบุัคคล 

และเป็นห์น่วิยงานของรัฐที�ไม่เป็น 

ส่วินราชื่การตามกฎห์มายว่ิาดำ�วิย 

ระเบัยีบับัริห์ารราชื่การแผัน่ดำนิและไมเ่ป็น

รัฐวิิสาห์กิจตามกฎห์มายวิ่าดำ�วิยวิิธีการ 

งบัประมาณและกฎห์มายอ่�น

พั.ศ. 
2541

พั.ศ. 
2539
จัดำตั�งโครงการส่งเสริมการผัลิตคร ้

ที�มีควิามสามารถพิัเศษทางวิิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์ (สควิค.)
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 ชื่่วงทำ่่ 4 พิ.ศู. 2546-2555 ชื่่วงทำ่่ 5 พิ.ศู. 2556-2564

ประกาศใชื่�ห์ลักส้ตรการศึกษาขั�นพ่ั�นฐาน  

พุัทธศักราชื่ 2551

พั.ศ. 
2551

จัดำตั�งโครงการพััฒนาศักยภาพัคร ้

เพ่ั�อเป็นผั้�นำาการเปลี�ยนแปลงการเรียน 

การสอนวิิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

พั.ศ. 
2553

พััฒนาศ้นย์เรียนร้�ดำิจิทัลระดำับัชื่าต ิ

ดำ�านวิิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ

เทคโนโลยี (IPST Learning Space)

พั.ศ. 
2554

พั.ศ. 
2546
ริเริ�มจัดำเทศกาลภาพัยนตร์วิิทยาศาสตร ์

เพ่ั�อการเรียนร้� (Science Film Festival) 

ร่วิมกับัสถาบัันเกอเธ่

จัดำตั�งโครงการโรงเรียนคุณภาพั 

ดำ�านวิิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวิท.

พั.ศ. 
2561

พั.ศ. 
2556
คณะกรรมการ สสวิท. มีมติให์�ผัลักดำัน  

“สะเต็มศึกษา” เกิดำขึ�นในประเทศไทย

พั.ศ. 
2562
ผัลักดำันการจัดำตั�งสถาบัันไทยโคเซ็็น  

ร่วิมกับั สพัฐ. สจล. และ มจธ.

พั.ศ. 
2563
ปรับัร้ปแบับัการจัดำการเรียนการสอน 

แบับันิวินอร์มัล โดำยปรับัเปลี�ยนจากส่�อ 

สิ�งพิัมพ์ัเป็นส่�อดำิจิทัล จัดำทำาส่�อการสอน

ออนไลน์ สสวิท. Project 14 ครอบัคลุม 

ตัวิชื่ี�วิัดำและผัลการเรียนร้�ทุกระดำับัชื่ั�น  

และจัดำกิจกรรมทางวิิชื่าการในร้ปแบับั

ออนไลน์

สะเต็มศึกษาไดำ�รับัการประกาศให์�เป็น 

ส่วินห์นึ�งในแนวิทางขับัเคล่�อนตามแผัน 

การศึกษาแห์่งชื่าติ พั.ศ. 2560-2579

พั.ศ. 
2560

ประกาศใชื่�ห์ลักส้ตรการศึกษาขั�นพ่ั�นฐาน  

พุัทธศักราชื่ 2551 (ฉบัับัปรับัปรุง พั.ศ. 

2560) กลุ่มสาระการเรียนร้�วิิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนร้� 

คณิตศาสตร์

สสวิท.

ปรับัร้ปแบับัและชื่่องทางการเรียนร้�

วิิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  

โดำยใชื่�เทคโนโลยีดำิจิทัลแก�ปัญห์า 

ลดำข�อจำากัดำ บัรรเทาควิามเดำ่อดำร�อนคร ้

และนักเรียน พััฒนาแพัลตฟอร์มดำิจิทัล 

เพ่ั�อบัริห์ารจัดำการเน่�อห์า ส่�อ การอบัรมคร้   

ปรับักระบัวินการจัดำค่ายและกิจกรรม 

บัริห์ารจัดำการผั่านระบับัดำิจิทัลครบัวิงจร

เพ่ั�อ Work From Home เต็มร้ปแบับั 

พิ.ศู. 
2564
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ผัล 
การดำำาเนินงาน
การพััฒนาห์ลกัส้ตร ส่�อ และกระบัวินการจดัำการเรยีนร้� 
ที�เน�นปฏิิบััติการ และการสร�างควิามเข�าใจในระดำับั 
ที�เห์มาะสมกับันักเรียนแต่ละกลุม่โดำยใชื่�เทคโนโลยีตา่ง ๆ

• การพััฒนาสื่่�อและกระบวนการจััดการเรียนร้�วิทยาศาสื่ตร์ 

คณิิตศาสื่ตร์ และเทคโนโลยี ร้ปแบบดิจัิทัลที�มีีคุณิภาพั

 พิัฒนาสื�อประกอบัหนังสือเรียนและค่่มือคร่ สื�อ

เสริมการเรียนร้่ กระบัวินการจัำดการเรียนร่้วิิทยาศาสตร์ 

คณ์ติศาสตร ์และเทคโนโลย ีที�เนน้รป่แบับัดจิำทิลั ตามมาตรฐาน 

การเรยีนร่แ้ละตัวิชี�วิดั (ฉบับััปรับัปรุง พิ.ศ. 2560) ตามหลักสต่ร 

แกนกลางการศึกษัาขุั�นพิื�นฐาน พิุทธศักราช 2551 ได้แก่  

ชดุกิจำกรรมการเรยีนร่ ้วิดีทิศัน์การสอน e-poster แอนิเมชนั  

อินเทอร์แอ็กทีฟซ้ำิม่ เลชัน เกมกระดาน เกมออนไลน์  

สื�อเสมือนจำริง (Augmented Reality: AR) แหล่งเรียนร่้ 

เสมอืนจำรงิ สื�อ 65 พิรรษัา บัทเรยีนออนไลนส์ำาหรบัันำาเขุ้าระบับั  

LMS (Learning Management System) สื�อวิดีทิศันก์ารสอน 

ออนไลน์โปรเจำค 14 (Project 14) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  

สื�ออุปกรณ์์วิิทยาศาสตร์  โดยสื�อดังกล่าวิได้นำาไปทดลองใช ้

ในโรงเรียน และผ่านการตรวิจำสอบัคุณ์ภาพิจำากนักวิิชาการ

และผ่้เชี�ยวิชาญทั�งภายในและภายนอก สสวิท. พิร้อมให้คร่  

นักเรียน บัุคลากรการศึกษัา และผ่้สนใจำทั�วิไป นำาไปใช้

ประกอบัการจัำดการเรยีนการสอนในห้องเรยีน เตรยีมการสอน  

หรือศึกษัาหาควิามร่้ได้ด้วิยตนเอง สอดรับัและส่งเสริม 

การศึกษัาในยุคดิจำิทัล รวิม 516 รายการ

การพััฒนาหลัักสููตร สู่�อ แลัะกระบวนการจััดการเรียนรู� ที่ี�เน�นการคิิดวิเคิราะห์  
การแก�ปััญหาแลัะกระต้�นให�เกิดแลัะใช้�คิวามคิิดสูร�างสูรรคิ์ แลัะสูามารถนำาไปัใช้�ได�จัริง

ยุทำธ์ศู�สืตรี์ทำ่� 1
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อ ่
โปสืเตอรี์

บทำเรี่ยนั
ออนัไลินั์ 

LMS

อินัเทำอรี์ 
แอ็กทำ่ฟ 
ซิิมูเลิชื่ันั

เกม 
ออนัไลินั์

แอนัิเมชื่ันั

ส่ื�อ 
เสืม่อนัจัรีิง 

(AR)

ส่�อ
ดำิจิทัล
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ชืุ่ดำส่�อ
อุปกรณ์
และเกม

เกม 
กรีะด�นั

ส่ื�อ 
ปฐมวัย

ส่ื�อ 
อุปกรีณ์
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 ส่�อการเรียนร้� ปีงบัประมาณ พั.ศ. 2563 ส่�อการเรียนร้� ปีงบัประมาณ พั.ศ. 2564

 • มีการผลิตทั�งสื�อสิ�งพิิมพิ์ สื�ออุปกรณ์์ และเพิิ�มเติม 

  สื�อดิจำทิลัหลากหลายประเภท เช่น เกม วิดีทิศัน์การสอน 

  ออนไลน ์สื�อเสมอืนจำรงิ (AR) แอนเิมชนั อนิเทอรแ์อก็ทฟี 

  ซ้ำมิเ่ลชนั อินโฟกราฟกิ อบุีั�ก การทดลองเสมอืนจำรงิ (VE)  

  e-poster

 • เน้นการผลิตสื�อดิจำิทัลเป็นหลัก แต่ยังคงพัิฒนา 

  ชุดกิจำกรรมการเรียนร่้แบับัสิ�งพิิมพ์ิสำาหรับันักเรียน 

  ที�ขุาดโอกาสทางการศึกษัา และสื�ออุปกรณ์์ โดยสื�อดิจำทิลั 

  ยังคงมีควิามหลากหลายเช่นเดียวิกับัในปี 2563  

  แต่เพิิ�มเติมและต่อยอดสื�อร่ปแบับัใหม่ เช่น เกมออนไลน ์

  บันโทรศัพิท์มือถือ

 o พััฒนาสื่่�อวีดิทัศน์ Project 14 แก�ปัญหาเรียนออนไลน์ โครงการ Project 14 ตั�งชื�อตามหมายเลขุโครงการหลักที� 14  

ตามยุทธศาสตร์ขุอง สสวิท. เพิื�อพัิฒนาการเรียนการสอนผ่านดิจำิทัลแพิลตฟอร์ม โดยเริ�มแรกได้ต่อยอดสื�อการเรียนร่ ้

จำากหนังสือเรยีนและค่่มอืคร่ ให้เป็นสื�อดิจำทิลัที�ยกระดับัการสอนขุองครแ่ละการเรยีนร่ขุ้องนักเรยีนโดยลดขุ้อจำำากดัขุองสื�อแบับัเดิม

Project 14

 • สื�อดิจำิทัลสามารถแก้ไขุและปรับัปรุงแทนที�ได้ทันท่วิงที

 • สามารถนำาเสนอได้หลากหลายร่ปแบับั ออกแบับัการนำาเสนอให้มีปฏิิสัมพิันธ์กับัผ่้เรียนได้มากกวิ่า

 • สามารถทำาการทดลองได้ตามคลิปจำากอุปกรณ์์ที�สามารถหาได้ง่าย ใกล้ตัวิ

 • คร่ใช้เป็นแหล่งค้นควิ้าขุ้อม่ลเพิื�อเตรียมเนื�อหาบัทเรียนหรือแบับัฝึึกหัดประกอบัการจำัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

  ช่วิยคร่ทบัทวินควิามร่้และพิัฒนาศักยภาพิขุองตนเอง ทั�งด้านเนื�อหาวิิชาการและเทคนิคการสอน

 • การสอนด้วิยสื�อ Project 14 คร่นำาไปใช้สอนได้ทันทีไม่ต้องกังวิลเรื�องบัทเรียนไม่ครบัหรือไม่เป็นไปตามหลักส่ตร

  ลดภาระการเตรียมสื�อ
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 ชุดคลิปวิีดิทัศน์การสอนออนไลน์ Project 14  

วิิชาวิิทยาศาสตร์ คณ์ิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตั�งแต ่

ชั�นประถมศึกษัาปีที� 1 ถึงมัธยมศึกษัาปีที� 6 จำัดทำาขุึ�นเพืิ�อ 

แก้ปัญหาและรองรับัการเรียนร่้แบับัออนไลน์อันเนื�องมาจำาก

ผลกระทบัจำากสถานการณ์์การแพิร่ระบัาดขุองโรคติดเชื�อ

ไวิรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาอย่างต่อเนื�องตั�งแต่ป ี2563 

เผยแพิรฟ่รผีา่นชอ่งทางที�หลากหลาย ไดแ้ก ่เวิบ็ัไซ้ำต ์เฟซ้ำบัุ�ก 

ย่ท่ป หรือ DLTV  พิร้อมอัพิโหลดคลิปการสอนครบัทุกหัวิขุ้อ

ตามหนังสือเรียน สสวิท. ทั�ง 2 ภาคเรียนแล้วิ 2,683 คลิป  

ผลการใช้บัริการ Project 14  จำากสถิติปี 2563-2564 พิบัวิ่า 

มีจำำานวินการเขุ้าชมทางย่ท่ปและเว็ิบัไซ้ำต์ 39,722,090 ครั�ง  

(ย่ท่ป 30,301,780 ครั�ง เวิ็บัไซ้ำต์ 9,420,310 ครั�ง) และกำาลัง

พิัฒนาต่อยอดจำากสื�อ Project 14 เพิื�อพิัฒนาเป็นระบับั 

สื�อดิจำทิลัที�สามารถตอบัโจำทย์การศึกษัาได้ดยีิ�งขุึ�น ซ้ำึ�งสอดรับั 

กับันโยบัายเร่งด่วินขุองรัฐบัาลและประเด็นการปฏิิร่ป 

การศกึษัา ในการใชเ้ทคโนโลยเีพิื�อยกระดบััคณุ์ภาพิการศกึษัา

และยังช่วิยในการรับัมือกับัภัยคุกคาม เช่น การแพิร่ระบัาด

ขุองโรคติดเชื�อไวิรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้อีกด้วิย

 o พััฒนาชุุดการเรียนร้�สื่มีบ้รณ์ิแบบรายวิชุา

วทิยาศาสื่ตร์ คณิติศาสื่ตร์ และเทคโนโลย ี (สื่่�อ 65 พัรรษา) 

สำานักงานโครงการสมเด็จำพิระเทพิรัตนราชสุดาฯ สยามบัรม 

ราชกุมารี สำานักงานคณ์ะกรรมการการศึกษัาขุั�นพิื�นฐาน 

(สพิฐ.) และ สสวิท. ได้รว่ิมกันพัิฒนาชุดการเรยีนร่ส้มบัร่ณ์แ์บับั  

รายวิิชาวิิทยาศาสตร์ คณิ์ตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับั

มัธยมศึกษัา เนื�องในวิโรกาสที�สมเด็จำพิระกนิษัฐาธิราชเจำ้า 

กรมสมเด็จำพิระเทพิรัตนราชสุดาฯ สยามบัรมราชกุมารี  

มพีิระชนมาย ุ65 พิรรษัา  อนัประกอบัด้วิย ชดุการจำดักจิำกรรม

การเรยีนร่ ้(สำาหรบััครผ่่ส้อน) ชดุกจิำกรรมการเรยีนร่ ้(สำาหรบัั

นักเรียน) และค่่มือการใช้ชุดการเรียนร่้สมบั่รณ์์แบับั เพิื�อให้ 

ทราบัถงึกระบัวินการจำดัการเรยีนร่ ้รป่แบับัขุองสื�อการเรยีนร่้  

แนวิทางการวิัดและประเมินผลที�สะท้อนสมรรถนะ และ

แนวิทางการใช้แผนการจำัดการเรียนร่้และสื�อการเรียนร่้ 

สำาหรบััใช้ในโรงเรยีนขุนาดเล็กในถิ�นทรุกนัดาร โรงเรยีนขุยาย 

โอกาสทางการศึกษัา และโรงเรียนในโครงการพิระราชดำาริ  

เพิื�อพิัฒนาคุณ์ภาพิการศึกษัาให้ดียิ�งขุึ�น 57 รายการ ซ้ำึ�งผ่าน

การพิิจำารณ์าจำากผ่้เชี�ยวิชาญแล้วิวิ่าชุดการเรียนร่้สอดคล้อง

กบัับัรบิัทท้องถิ�นและศักยภาพิขุองนักเรยีน มีแนวิทางการจัำด 

การเรียนร่้สามารถส่งเสริมสมรรถนะผ่้เรียนได้
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 o  พัฒันาบทเรยีนออนไลน์ LMS โดยจำดัทำาสื�อประกอบั

การเรียนร่้วิิทยาศาสตร์ คณ์ิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตั�งแต่

ชั�นมัธยมศึกษัาปีที� 1-6 ในหลากหลายร่ปแบับัสำาหรับันำาเขุ้า 

ระบับัการบัรหิารจำดัการชั�นเรยีนหรอืระบับัการเรยีนร่อ้อนไลน์ 

(Learning Management System: LMS) อาทิ สื�อวิีดิทัศน์  

PowerPoint แนวิการจำัดการเรียนร่้ แบับัฝึึกหัด การทดลอง 

เสมอืนจำรงิ เน้นการพิฒันาผ่เ้รยีนให้มคีวิามร่ ้ทกัษัะกระบัวินการ 

ทางวิิทยาศาสตร์ ทักษัะแห่งศตวิรรษัที� 21 และคุณ์ลักษัณ์ะ 

อันพึิงประสงค์ และช่วิยให้คร่และบุัคลากรทางศึกษัา  

สามารถนำาไปใชใ้นการจำดัการเรยีนการสอนไดอ้ยา่งเหมาะสม 

กับัพิัฒนาการขุองผ่้เรียน 106 รายการ สามารถเขุ้าชมได้ที� 

https://myipst.ipst.ac.th 
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• การพััฒนาหลักส้ื่ตร ส่ื่�อ และกระบวนการจััดการเรียนร้� 

ตามีแนวทาง KOSEN

 สถาบัันโคเซ้ำ็น (KOSEN) เป็นสถาบัันการศึกษัาระดับั 

อดุมศกึษัาที�เน้นการปฏิบิัตักิารและการวิจัิำยโดยใช้วิทิยาศาสตร์ 

เปน็ฐาน ผา่นการจำดัการศกึษัาดา้นวิศิวิกรรมศาสตรห์ลกัสต่ร  

5 ปี โดยรับันกัศกึษัาตั�งแต่อายุ 15 ปี (เทียบัเท่าชั�นมธัยมศึกษัา

ปทีี� 4) และหลงัจำากจำบัหลกัส่ตร 5 ป ีนกัศกึษัาสามารถศกึษัา

ต่อระดับั Advanced Course เป็นเวิลา 2 ปี เพิื�อได้รับั 

วิุฒิการศึกษัาเทียบัเท่าปริญญาตรี

 จำากการยอมรับัขุองภาคอตุสาหกรรมที�มตีอ่ KOSEN 

รฐับัาลไทยตามมติคณ์ะรัฐมนตร ีวินัที� 4 ธนัวิาคม พิ.ศ. 2561  

ได้มอบัหมายให้ สสวิท. และ สพิฐ. ร่วิมกับัสถาบัันเทคโนโลยี

พิระจำอมเกล้าเจำ้าคุณ์ทหารลาดกระบััง (สจำล.) และ

มหาวิิทยาลัยเทคโนโลยีพิระจำอมเกล้าธนบัุรี (มจำธ.) พิัฒนา

โครงการจัำดตั�งสถาบัันไทยโคเซ็้ำนที�มีมาตรฐานเดียวิกัน 

กับั KOSEN ในประเทศญี�ปุ�น โดยดำาเนินการร่วิมกับั KOSEN 

ประเทศญี�ปุ�น ในการพิัฒนาหลักส่ตรตามแนวิทางโคเซ้ำ็น  

ที�เน้นวิิชาคณ์ิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และวิิศวิกรรมศาสตร์ จำัดเป็น 

การศึกษัาพิิเศษัตามแนวิทางโคเซ็้ำนที�สถาบัันไทยโคเซ็้ำน 

สองแห่ง ได้แก่ สถาบัันโคเซ้ำ็นแห่งสถาบัันเทคโนโลยี

พิระจำอมเกล้าเจำ้าคุณ์ทหารลาดกระบััง (สถาบัันโคเซ้ำ็น สจำล.) 

และสถาบัันโคเซ้ำ็นแห่งมหาวิิทยาลัยเทคโนโลยีพิระจำอมเกล้า

ธนบุัรี (สถาบัันโคเซ้ำ็น มจำธ.) โดยทั�งสองแห่งเริ�มเปิดรับั

นักศึกษัาตั�งแต่ปีการศึกษัา 2562 และ 2563 ตามลำาดับั 

ผลิตหลักส่ตรแห่งละ 3 สาขุา รวิม 6 สาขุา ได้แก่ วิิศวิกรรม

เมคคาทรอนกิส ์วิศิวิกรรมคอมพิวิิเตอร ์และวิศิวิกรรมไฟฟา้

และอิเล็กทรอนิกส์ ณ์ สถาบัันโคเซ็้ำน สจำล. และวิิศวิกรรม

อัตโนมัติ วิิศวิกรรมชีวิภาพิ และวิิศวิกรรมเกษัตร ณ์ สถาบััน

โคเซ็้ำน มจำธ. ตอบัโจำทย์ 9 อุตสาหกรรม จำาก 10 อุตสาหกรรม

ตามนโยบัายประเทศไทย 4.0

การพััฒนาหลัักสููตร สู่�อ แลัะกระบวนการ
จััดการเ รียนรู�  ทีี่� เน�นการคิิดวิเคิราะห์  
การแก�ปััญหา แลัะกระต้�น ให� เกิดแลัะ 
ใช้�คิวามคิิดสูร�างสูรรคิ์อย่างเปั็นระบบ 
แลัะสูามารถนำาไปัใช้�ศึึกษาต่อเป็ันนกันวตักร 
ตามแนวที่าง KOSEN
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 สสวิท. และ สพิฐ. ร่วิมกันดำาเนินโครงการในฐานะ 

Project Management Unit (PMU) หรือหน่วิยงานบัริหาร

โครงการ มีหน้าที�อำานวิยการการจัำดการในด้านต่าง ๆ  รวิมถึง 

การบัรหิารงบัประมาณ์สำาหรับัโครงการ โดย สพิฐ. ดำาเนนิการ 

ดา้นงบัประมาณ์การดำาเนนิการสถาบันัไทยโคเซ้ำน็ทั�งสองแหง่  

การคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนวิิทยาศาสตร์จำุฬาภรณ์ 

ราชวิิทยาลัย เพิื�อไปศึกษัาต่อที�สถาบัันโคเซ้ำ็น ประเทศญี�ปุ�น  

7 ปี และติดตามด่แลนักเรียนทุนไทยโคเซ็้ำนจำากโรงเรียน 

วิทิยาศาสตรจ์ำฬุาภรณ์ราชวิทิยาลัย  ในขุณ์ะที� สสวิท. ดำาเนิน

การดา้นงานเอกสารตา่ง ๆ  งานแผนงบัประมาณ์สำาหรบััเงนิก่้  

ODA ขุององค์การควิามร่วิมมือระหวิ่างประเทศแห่งญี�ปุ�น 

(JICA) งานทุนการศึกษัาสถาบัันไทยโคเซ้ำ็น งานเลขุานุการ

คณ์ะกรรมการบัริหารโครงการจำัดตั�งสถาบัันไทยโคเซ้ำ็น และ

คณ์ะอนุกรรมการวิิชาการในคณ์ะกรรมการบัริหารโครงการ

จำัดตั�งสถาบัันไทยโคเซ้ำ็น

 ในการพิัฒนาบัุคลากรตามแนวิทางโคเซ้ำ็น สสวิท. 

ร่วิมกับั สพิฐ. และ National Institute of Technology 

(NIT หรือ สถาบัันโคเซ้ำ็น ประเทศญี�ปุ�น) จำัดตั�งและดำาเนินการ  

KOSEN Education Center (KEC) เพิื�อการประชุมและ

อบัรมแลกเปลี�ยนเรียนร่้ รวิมถึงการดำาเนินการในลักษัณ์ะ  

on-the-job training โดยในปีงบัประมาณ์ 2564 ได้จำัด

อบัรมให้กับับัุคลากร 154 คน แบั่งเป็นการอบัรมในร่ปแบับั 

Professional Development ให้แก่บัุคลากรและผ่้บัริหาร

จำากสถาบัันไทยโคเซ็้ำนเพิื�อทบัทวินและให้ควิามร่้เกี�ยวิกับั

หลักการต่าง ๆ ขุองการศึกษัาระบับัโคเซ้ำ็น จำัด on-the-job  

training ให้กับับัุคลากรจำากสถาบัันโคเซ็้ำนทั�งสองแห่ง 

โดยปฏิิบััติงานใกล้ชิดกับัคณ์าจำารย์ชาวิญี�ปุ�นจำาก NIT และ 

จำัดอบัรมเชิงปฏิิบััติการให้แก่คร่จำากโรงเรียนวิิทยาศาสตร์

จำฬุาภรณ์ราชวิทิยาลยั 12 แหง่ทั�วิประเทศ เพิื�อเผยแพิรแ่นวิทาง 

การจัำดการศึกษัาตามแนวิทางโคเซ็้ำน หัวิขุ้อ KOSEN 101: 

Applying KOSEN Education to Your Own ซ้ำึ�งมุ่งให้ผ่้เขุ้า

อบัรมได้นำาแนวิทางการจำัดการเรียนร่้ตามแนวิทางโคเซ็้ำน 

ไปปรับัใช้กับัการจำัดการเรียนร่้ขุองตนเอง

 ทั�งนี� ป ี2565 จำะมกีารถา่ยโอนภารกจิำการดำาเนนิงาน 

จำากกระทรวิงศึกษัาธิการ ขุอง สพิฐ. และ สสวิท. ไปยัง

กระทรวิงการอุดมศึกษัา วิิทยาศาสตร์ วิิจำัยและนวิัตกรรม 

เพิื�อปฏิบิัตัหินา้ที�หนว่ิยงานบัรหิารโครงการหลกั และ สสวิท. 

และ สพิฐ. ปฏิิบััติหน้าที�หน่วิยงานบัริหารโครงการร่วิม 
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• การพััฒนาหลักส้ื่ตร ส่ื่�อ และกระบวนการจััดการเรียนร้� 

สื่ำาหรับพััฒนาและสื่่งเสื่ริมีผู้้�มีีความีสื่ามีารถพัิเศษ  

 o พััฒนาหลักสื่้ตรสื่ำาหรับพััฒนาและส่ื่งเสื่ริมีผู้้�มีี

ความีสื่ามีารถพัิเศษ

  › หลักสื่้ตรโปรแกรมีเสื่ริมีเข้�มีข้�น โดยจำัดทำา 

วิดีทิศัน์ เอกสารประกอบัการสอน และแบับัฝึึกหดั โปรแกรมเสรมิ  

พิสวิท. เขุม้ขุน้ ตามแนวิทางขุอ้สอบัมาตรฐานสากล วิชิาฟสิิกส์  

เคม ีชวีิวิทิยา และคณ์ติศาสตร ์8 รายการ  และพิฒันานกัเรยีน

ผา่นโปรแกรมเสรมิเขุม้ขุน้ผา่นระบับัออนไลนแ์ละจำดัการเรยีน

การสอนดว้ิยกจิำกรรมคณ์ติศาสตรกั์บัการแกปั้ญหา 330 คน

  › กิจักรรมีและหลักสื่้ตรโปรแกรมีเสื่ริมี พัสื่วท.  

โดยจำัดทำากิจำกรรมและหลักส่ตรโปรแกรมเสริม พิสวิท. 

ได้แก่ เทคนิคปฏิิบััติการพิื�นฐานทางวิิทยาศาสตร์ 1 และ 2  

ตรรกศาสตร์และการพิิส่จำน์ และชุดกิจำกรรมพัิฒนาและ 

ส่งเสริมทักษัะการแก้ปัญหาและควิามคิดสร้างสรรค์

  › เอกสื่ารวิชุาการเพ่ั�อสื่่งเสื่ริมีการคิดวิเคราะห์

ให�กับนักเรียนที�มีีความีสื่ามีารถพิัเศษ โดยจัำดทำาชุดพิัฒนา

ทักษัะการแก้ปัญหาและควิามคิดสร้างสรรค์ให้กับันักเรียน 

ที�มีควิามสามารถพิิเศษั ได้แก่ แผนการจำัดการเรียนร่้ 

เชิงบั่รณ์าการตามแนวิทางการประเมินขุองโปรแกรม 

การประเมินสมรรถนะผ้่เรียนมาตรฐานสากล แผนการ 

จำัดการเรียนร่้ ชุดกิ จำกรรมพัิฒนาและส่ง เสริม ทักษัะ 

การแก้ปัญหาและควิามคิดสร้างสรรค์ เรื�อง สนุกคิดพิิชิต

การลงทุน หุ่นยนต์รหัสลับั นักสืบัวิิทยาศาสตร์ และหุ่นยนต์

ตัวิหนอน

การพััฒนาหลักัสููตร สู่�อ แลัะกระบวนการจัดัการเรยีนรู� ที่ี�เน�นการคิดิวเิคิราะห ์การแก�ปัญัหา 
แลัะกระต้�นให�เกิดแลัะใช้�คิวามคิิดสูร�างสูรรคิ์อย่างเปั็นระบบ สูำาหรับพััฒนาแลัะสู่งเสูริม 
ผูู้�มีคิวามสูามารถพิัเศึษ

 o พััฒนาหลักสื่้ตรอบรมีคร้ ได�แก่

  1) การพิัฒนากิจำกรรมส่งเสริมการจำัดการเรียนร่ ้

ตามแนวิทางสมรรถนะที�เนน้ทกัษัะการแก้ปญัหา และควิามคิด 

สรา้งสรรค ์และการประเมนิตามสภาพิจำรงิเพิื�อพิฒันานกัเรยีน

ที�มีควิามสามารถพิิเศษัทางวิิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  2) การออกแบับัและพิัฒนาแนวิทางการวิัดและ 

ประเมินผลเพิื�อส่งเสริมควิามคิดสร้างสรรค์ในห้องเรียน 

  3) การพิัฒนาศักยภาพิคร่ด้านการวิิจำัยเพิื�อ 

ส่งเสริมและพิัฒนานักเรียน
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• การประเมีินผู้ลการจััดการเรียนร้�ด�านคณิิตศาสื่ตร์  

วทิยาศาสื่ตร ์และเทคโนโลยรีว่มีกบันานาชุาต ิ(Programme 

for International Student Assessment หร่อ PISA) 

 PISA รเิริ�มโดยองค์การเพิื�อควิามร่วิมมอืทางเศรษัฐกจิำ 

และการพิฒันา (Organisation for Economic Co-operation  

and Development หรือ OECD) มีวิัตถุประสงค์เพิื�อประเมิน

คุณ์ภาพิขุองระบับัการศึกษัาในการเตรียมควิามพิร้อมให้

ประชาชนมีศักยภาพิหรือควิามสามารถพิื�นฐานที�จำำาเป็นต่อ

การดำารงชวีิติในโลกที�มกีารเปลี�ยนแปลง PISA เน้นการประเมิน 

สมรรถนะขุองนักเรียนเกี�ยวิกับัการใช้ควิามร่้และทักษัะ 

ในชีวิิตจำริงมากกว่ิาการเรียนร่้ตามหลักส่ตรในโรงเรียน  

โดยประเมินนักเรยีนอายุ 15 ปี ทุก ๆ  3 ป ีเกี�ยวิกับัควิามฉลาดร่ ้

ด้านการอ่าน (Reading Literacy) ควิามฉลาดร่ด้้านคณิ์ตศาสตร์  

(Mathematical Literacy) และควิามฉลาดร่ด้า้นวิทิยาศาสตร์  

(Scientific Literacy) ซึ้ำ�งจำะวัิดทั�งสามด้านพิร้อมกัน แต่จำะ 

เน้นหนักในด้านใดด้านหนึ�งในการประเมินแต่ละรอบั 

การประเมิน โดย PISA 2018 เน้นด้านการอ่าน

การวิจััย วัดผู้ลั แลัะปัระเมินผู้ลัการจััด 
การเรียนรู�ด�านวิที่ยาศึาสูตร์ คิณิิตศึาสูตร์
แลัะเที่คิโนโลัยี ระดับปัระเที่ศึแลัะระดับ
นานาช้าติ

 สสวิท. เป็นผ่ด้ำาเนินงานโปรแกรม PISA ในประเทศไทย

ในฐานะศ่นย์แห่งชาติ (National Center) ซ้ำึ�งดำาเนินงาน 

ด้านกระบัวินการวิิจำัยเป็นหลัก และให้ขุ้อม่ลเชิงนโยบัายที�ได้

จำากผลการประเมนิ PISA แกห่นว่ิยงานที�เกี�ยวิขุอ้ง เพิื�อทราบั

แนวิโนม้การเปลี�ยนแปลงทางคณุ์ภาพิการศกึษัาขุองนกัเรยีน  

และนำาผลที�ได้มาใช้เป็นแนวิทางในการพิัฒนาการเรียน 

การสอน และยกระดับัคณุ์ภาพิการศึกษัาต่อไป  ในปีนี� สสวิท. 

ได้จำัดทำารายงานผลการประเมิน PISA 2018 ฉบัับัสมบั่รณ์์

เรื�อง “ผลการประเมนิ PISA 2018  การอ่าน คณ์ติศาสตร์ และ

วิทิยาศาสตร์” 1 ฉบับัั รายงานเรื�อง “บัทสรุปสำาหรับัผ่บ้ัรหิาร 

นโยบัายที�มีประสิทธิภาพิ – โรงเรียนที�ประสบัควิามสำาเร็จำ 

จำากการประเมิน PISA 2018” 1 ฉบัับั รายงานเรื�อง “บัทสรุป

สำาหรับัผ่้บัริหาร นักเรียนมีควิามพิร้อมเพีิยงใดที�จำะใช้ชีวิิต 

ในโลกที�เชื�อมต่อถึงกัน” 1 ฉบัับั  รายงานเรื�อง “ปัจำจำัยที�ส่งผล

ต่อควิามสามารถด้านการอ่านและแนวิทางในการยกระดับั

ควิามสามารถดา้นการอา่นขุองนกัเรยีนไทย” 1 ฉบับัั  Focus 

ประเด็นจำาก PISA เรื�อง “FAKE News กับัควิามฉลาดร่้ด้าน

การอ่านขุอง PISA” 1 ฉบับัั  และรายงานเรื�อง “การสังเคราะห์

ผลการประเมินและขุ้อเสนอเชิงนโยบัายจำากผลการประเมิน 

PISA 2018 ดา้นสมรรถนะการอย่ใ่นสงัคมโลก” 1 ฉบับัั เผยแพิร่ 

ผ่านทางเวิ็บัไซ้ำต์ PISA Thailand

การอาน คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร

ผลการประเมิน

PISA Thailand
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

กระทรวงศึกษาธิการ

PISA
2018 บทสรุปสําหรับผูบริหาร

นโยบายท่ีมีประสิทธิภาพ - โรงเรียนท่ีประสบความสําเร็จ
จากการประเมิน PISA 2018
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จากการประเมิน PISA 2018
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 สำาหรับัการดำาเนินการจำัดสอบั PISA 2022 รอบั 

ทดลองใช้เครื�องมือขุองประเทศไทยซ้ำึ�งมีกำาหนดการจัำดสอบั 

ในเดือนสิงหาคม 2564 กับันักเรียนกลุ่มตัวิอย่าง จำำานวิน  

2,342 คน จำาก 46 โรงเรียน  ทาง สสวิท. ได้จำัดประชุมชี�แจำง 

ผ่ป้ระสานงานโรงเรยีนและผ้่คุมสอบัขุองโรงเรยีนกลุม่ตัวิอย่าง 

ดังกล่าวิ โดยเป็นการประชุมในร่ปแบับัออนไลน์ เพิื�อให้ 

ผ่้ประสานงานโรงเรียนและผ่้คุมสอบัได้รับัทราบัรายละเอียด

ขัุ�นตอนการจัำดสอบั PISA และสามารถดำาเนนิงานการจัำดสอบั 

ได้ตามมาตรฐานที� OECD กำาหนด ทั�งนี� เนื�องจำากสถานการณ์์

การแพิรร่ะบัาดขุองโรคตดิเชื�อไวิรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ทำาให้ประเทศไทยไม่สามารถจำัดสอบัในเดือนสิงหาคม 2564 

ตามที�วิางแผนงานไวิไ้ด ้แตย่งัสามารถดำาเนนิงานเกบ็ัรวิบัรวิม 

ขุ้อม่ลในส่วินที�ไม่มีผลกระทบัต่อควิามปลอดภัยขุองคร่และ

นักเรียน นั�นคือ การเก็บัรวิบัรวิมขุ้อม่ลจำากผ่้บัริหารโรงเรียน

ผ่านทางแบับัสอบัถามออนไลน์ ซ้ำึ�งทาง OECD ได้รับัทราบั

แผนการดำาเนินงานดังกล่าวิขุองประเทศไทยเรียบัร้อยแล้วิ

 นอกจำากนี� สสวิท. ยังได้เขุ้าร่วิมประชุมสภาบัริหาร 

ขุอง PISA (PISA Governing Board หรอื PGB) ครั�งที� 50-51 

เพิื�อรบััทราบัขุ้อม่ลควิามกา้วิหนา้กจิำกรรมที� OECD ดำาเนนิงาน 

เกี�ยวิกับัโปรแกรม PISA ควิามคืบัหน้าในการจำัดสอบั

รอบัทดลองใช้เครื�องมือ (Field Trial) ขุอง PISA 2022  

การเตรยีมควิามพิรอ้มสำาหรบัั PISA 2025 ซ้ำึ�งเนน้การประเมนิ 

ด้านวิิทยาศาสตร์ ประชุมเชิงปฏิิบััติการ PISA 2022 FT  

New Mathematics Coder Training เพิื�อทำาควิามเขุ้าใจำ 

กับัเกณ์ฑ์ิการให้รหัสและฝึึกการตรวิจำให้รหัสขุ้อสอบั 

คณ์ิตศาสตร์ชุดใหม่ ประชุมเชิงปฏิิบััติการ PISA 2022 FT 

Creative Thinking Coder Training เพิื�อทำาควิามเขุ้าใจำ 

กับัเกณ์ฑ์ิการให้รหัสและฝึึกการตรวิจำให้รหัสขุ้อสอบั 

ควิามคิดสร้างสรรค์ และจำัดประชุมคณ์ะกรรมการ PISA  

แห่งชาติ ครั�งที� 4/1/2564 เพิื�อหารือการยกระดับัคุณ์ภาพิ

และมาตรฐานการศึกษัาขุองชาติ อันนำาไปส่่การยกระดับัผล

การประเมิน PISA ขุองประเทศไทย  

การประชืุ่มคณะกรรมการ  

PISA แห์่งชื่าติ ครั�งที� 4/1/2564  

เม่�อวิันที� 20 กันยายน 2564

• การพััฒนาเคร่�องมี่อวัดผู้ลประเมีินผู้ลด�านวิทยาศาสื่ตร์และคณิิตศาสื่ตร์ 

ที�เกี�ยวิขุ้อง และจำัดทำาเครื�องมือประเมินสำาหรับัการทดสอบั 

ทางการศกึษัาระดบััชาตขิุั�นพิื�นฐาน (O-NET) วิชิาวิทิยาศาสตร ์

และคณ์ติศาสตร ์ชั�นประถมศกึษัาปทีี� 6 ชั�นมธัยมศกึษัาปทีี� 3  

และชั�นมัธยมศึกษัาปีที� 6 ที�มีคณุ์ภาพิตรงตามกรอบัการประเมิน 

ที�กำาหนดไวิ้ 12 ฉบัับั โดยเครื�องมือประเมินทุกฉบัับัผ่านการ 

ประเมินคุณ์ภาพิจำากผ่้เชี�ยวิชาญทั�งในด้านควิามถ่กต้อง 

ขุองเนื�อหา ตวัิชี�วิดั ระดับัควิามยากง่าย และระดับัพิฤติกรรม

ที�กำาหนดไวิ้    

 จำัดทำากรอบัการประเมินสำาหรับัการทดสอบัทาง 

การศึกษัาระดับัชาติขุั�นพิื�นฐาน (O-NET) วิิชาวิิทยาศาสตร์

และคณิ์ตศาสตร์ ชั�นประถมศึกษัาปีที� 6 ชั�นมัธยมศึกษัา

ปีที� 3 และชั�นมัธยมศึกษัาปีที� 6 ซ้ำึ�งเป็นตัวิชี�วิัดพิื�นฐาน 

ที�นกัเรยีนจำำาเป็นต้องร่โ้ดยมีรายละเอียดขุองรป่แบับัเครื�องมือ 

และจำำานวินขุ้อสอบัที�จำำาแนกตามตัวิชี�วิดั ระดับัควิามยากง่าย  

และระดับัพิฤติกรรมการเรยีนร่ ้6 ฉบับัั โดยกรอบัการประเมิน

ทุกฉบัับัผ่านการพิิจำารณ์าจำากผ่้เชี�ยวิชาญจำากมหาวิิทยาลัย 

นักวิิชาการ คร่ และผ่้แทนจำากหน่วิยงานทางการศึกษัา 
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• การตดิตามีการใชุ�หลักส้ื่ตรแกนกลางการศึกษาข้ั�นพั่�นฐาน 

พั.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พั.ศ. 2560) (ระยะที� 3) 

 สสวิท. ดำาเนินการประเมินการนำาหลักส่ตรไปใช้และ

ประเมินผลที�เกิดขุึ�นกับัคร่และนักเรียนจำากการใช้หลักส่ตร 

แกนกลางการศึกษัาขุั�นพิื�นฐาน พิ.ศ. 2551 (ฉบัับัปรับัปรุง  

พิ.ศ. 2560) ควิบัค่่กับัการใช้หนังสือเรียนขุอง สสวิท.  

โดยแบั่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 

 ระยะที� 1 ปี 2562 ประเมินคุณ์ภาพิหนังสือเรียน 

วิิชาวิิทยาศาสตร์ คณ์ิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ขุอง สสวิท.  

ชั�นประถมศกึษัาปีที� 1 และ 4 ชั�นมัธยมศกึษัาปทีี� 1 และ 4 พิรอ้ม

สำารวิจำสภาพิการจำัดการเรียนการสอนด้านวิิทยาศาสตร์ 

คณ์ิตศาสตร์ และเทคโนโลยีขุองคร่ผ้่สอนชั�นประถมศึกษัา 

ปีที� 1-6 และคร่ที�สอนชั�นมัธยมศึกษัาปีที� 1-6 เมื�อปรับัเปลี�ยน

หลักส่ตรใหม่ เพืิ�อหาสภาพิการสอน (baseline) การจำัด 

การเรียนการสอนขุองคร่

 ระยะที� 2 ปี 2563 ประเมินคุณ์ภาพิหนังสือเรียน 

วิิชาวิิทยาศาสตร์ คณ์ิตศาสตร์ และเทคโนโลยีขุอง สสวิท. 

ชั�นประถมศึกษัาปีที� 2 และ 5 ชั�นมัธยมศึกษัาปีที� 2 และ 5 

ประเมินพิฤติกรรมการสอนขุองครช่ั�น ประถมศึกษัาปีที� 2 และ 5  

ชั�นมัธยมศึกษัาปีที� 2 และ 5 และประเมินการเปลี�ยนแปลง

พิฤติกรรมการสอนขุองคร่ที�ได้รับัการอบัรมกับั สสวิท. และ

ใช้หนังสือเรียนขุอง สสวิท. เป็นหนังสือเรียนหลัก

 ระยะที� 3 ปี 2564 ประเมินคุณ์ภาพิหนังสือเรียน

วิิชาวิิทยาศาสตร์ คณ์ิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ขุอง สสวิท. 

ชั�นประถมศึกษัาปีที� 3 และ 6 ชั�นมัธยมศึกษัาปีที� 3 และ 6  

วิิเคราะห์ เปรียบัเทียบัพิฤติกรรมการสอนขุองคร่และ 

ผลสัมฤทธิ�ด้านการคิดวิิ เคราะห์ และการแก้ปัญหา 

ขุองนักเรียน (O-NET) ในโรงเรียนที�ใช้และไม่ใช้หนังสือเรียน 

ขุอง สสวิท. และประเมินประสิทธิภาพิขุองหลักส่ตร  

หนังสือเรียน และการอบัรมขุอง สสวิท.

 การประเมนิตดิตามในป ี2564 (ระยะที� 3) ครอบัคลุม

หนังสือเรียนวิิชาวิิทยาศาสตร์ คณ์ิตศาสตร์ และวิิทยาการ 

คำานวิณ์ขุอง สสวิท. ชั�นประถมศึกษัาปีที�  3 และ 6  

ชั�นมธัยมศึกษัาปีที� 3 และ 6 ใช้ระเบีัยบัวิธีิการวิิจัำยแบับัผสานวิิธี  

การวิจััยติดตามการใช้�หลััก สูู ตร  สู่� อ 
การเรียนรู� แลัะพััฒนาเกณิฑ์์การปัระเมิน 
สู่�อการเรียนรู�วิที่ยาศึาสูตร์ คิณิิตศึาสูตร์ 
แลัะเที่คิโนโลัยี

(Mixed Methods Research) มีร่ปแบับัการวิิจัำยทั�ง 

เชิงปริมาณ์และเชิงคุณ์ภาพิ ทำาการเก็บัรวิบัรวิมขุ้อม่ล 

เชิงปริมาณ์โดยใช้แบับัประเมินหนังสือเรียนกับักลุ่มตัวิอย่าง 

34,104 โรงเรียน (สุ่มกลุ่มตัวิอย่างร้อยละ 20 ขุองจำำานวิน

ประชากรทั�งหมด) กระจำายตามภ่มิภาคทุกจำังหวิัด ทุกสังกัด 

(สพิฐ. สช. สถ. และ กทม.) เกบ็ัรวิบัรวิมขุอ้ม่ลเชงิปรมิาณ์โดย 

ใช้แบับัประเมินคุณ์ภาพิการสอนขุองคร่ 6,500 คน และ

เก็บัรวิบัรวิมขุ้อม่ลเพิื�อประเมินพิฤติกรรมการสอนขุองคร ่

ในโรงเรียนกรณี์ศึกษัา 120 โรงเรียน แบั่งเป็นระดับั 

ประถมศึกษัา 60 โรงเรียน และระดับัมัธยมศึกษัา  

60 โรงเรียน ผลการประเมินสรุปได้ดังนี�

 1. คุณ์ภาพิหนังสือเรียนขุอง สสวิท. คร่มากกวิ่า 

ร้อยละ 80 ประเมินหนังสือเรียนรายวิิชาวิิทยาศาสตร์

คณ์ิตศาสตร์ และวิิทยาการคำานวิณ์ ชั�นประถมศึกษัาปีที� 3 

และ 6 ชั�นมัธยมศกึษัาปทีี� 3 และ 6 อย่ใ่นเกณ์ฑิด์ถีงึดมีาก ดงันี� 

  › เนื�อหาสาระขุองหนงัสอืเรยีน ตวัิอย่างประกอบั 

การเรียนร่้ กิจำกรรมการเรียนร่้ แบับัฝึึกหัด/แบับัฝึึกทบัทวิน  

สื�อเทคโนโลยีที�ปรากฏิในหนังสือเรียนครบัถ้วินเป็นไป

ตามมาตรฐานและสาระการเรียนร่้ที�กำาหนดในหลักส่ตร 

สอดคล้องกับัช่วิงวิัยขุองผ่้ เรียน สอดคล้องกับับัริบัท/ 

วิัฒนธรรม/การดำาเนินชีวิิตประจำำาวิันขุองผ่้เรียน

  › หนังสือเรียนสามารถพิัฒนาคุณ์ลักษัณ์ะที� 

พิงึประสงคข์ุองผ่เ้รยีนตามมาตรฐานการเรยีนร่ขุ้องหลกัสต่ร 

ไดถ้ก่ต้องตามหลักวิชิา ทำาให้เกิดควิามเขุ้าใจำได้อย่างถก่ต้อง 

บั่รณ์าการกับัสาระในรายวิิชาอื�นอย่างสมเหตุสมผล ทำาให้

เกดิการเรยีนร่ด้้วิยตนเองได้ มุง่เน้นการพัิฒนาการการเรยีนร่้

ตามชว่ิงวัิย/ระดบััการเรยีนร่ขุ้องผ่เ้รยีน เหมาะสมกับัยคุสมยั 

และไม่มีอคติกับัควิามแตกต่างระหวิ่างบัุคคล

  › องค์ประกอบัในหนังสือเรยีนในด้านต่าง ๆ  อย่ใ่น 

เกณ์ฑ์ิดถีงึดมีาก ดงันี� ภาษัาที�ใชถ้ก่ตอ้งตามหลกัภาษัา ภาษัา 

ที�ใช้ไม่มีอคติกับัควิามแตกต่างระหว่ิางบุัคคล คำาสำาคัญ/ 

คำาศัพิท์เฉพิาะ (keywords/technical terms) ที�ใช ้

มีควิามถ่กต้องตามหลักวิิชา มีการนำาเสนอแหล่งอ้างอิง 

และแหล่งค้นควิ้าเพิิ�มเติมสำาหรับัผ่้เรียน สื�อเทคโนโลยี

ประกอบัการเรียนร่้สามารถเขุ้าถึงได้หลากหลายช่องทาง 

รองรบััผ่เ้รยีนที�มคีวิามแตกต่างกนัในดา้นฐานะทางเศรษัฐกจิำ 

และสังคม และควิามต้องการพิิเศษั ร่ปแบับัและการจำัดวิาง

เนื�อหาสาระ และส่วินประกอบัต่าง ๆ มีควิามเหมาะสม 

กับัช่วิงวัิย/ระดับัการเรียนร่้ขุองผ้่เรียน และร่ปแบับั สี และ
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ขุนาดขุองตัวิอักษัรที�ใช้มีควิามเหมาะสมกับัช่วิงวัิย/ระดับั

การเรียนร่้ขุองผ่้เรียน

 2. เปรียบัเทียบัพิฤติกรรมการสอนขุองคร่ กับั 

ผลสมัฤทธิ�ขุองนักเรยีน พิบัว่ิา คร่ส่วินใหญ่มากกว่ิารอ้ยละ 70  

มีการสอนที� เ น้นให้นักเรียนคิดวิิเคราะห์และแก้ปัญหา 

ตามเป้าหมายขุองหลักส่ตร มีกิจำกรรมการเรียนร่้ที�ส่งเสริม 

ให้ นักเรียนได้ใช้ทักษัะและกระบัวินทางคณิ์ตศาสตร์/

วิิทยาศาสตร์ เชื�อมโยงเนื�อหากับัชีวิิตจำริงได้อย่างชัดเจำน คร่

มคีณุ์ภาพิการสอนพิฒันาไปในทศิทางที�ดขีุึ�นจำากปกีารศกึษัา 

2562 และ 2563  ส่วินผลสัมฤทธิ�ทางการเรียน (O-NET)  

วิิชาคณิ์ตศาสตร์ และวิิทยาศาสตร์ พิบัวิ่า โรงเรียนที�ได้ใช้

หนังสือเรียนขุอง สสวิท. ร่วิมกับัการอบัรมคร่ผ่้สอนโดย 

สสวิท. มีคะแนนเฉลี�ยเพิิ�มขุึ�นทุกระดับัชั�น

 3. ประสิทธิภาพิขุองหลักส่ตร หนังสือเรียน และ 

การอบัรมขุอง สสวิท. ผลการประเมินในภาพิรวิม พิบัวิ่า 

หลกัสต่ร หนังสือเรยีนและการอบัรมขุอง สสวิท. มีประสิทธิภาพิ 

อย่ใ่นเกณ์ฑ์ิด ีมคีวิามสอดคลอ้งและเหมาะสมในการนำามาใช ้

ในการเรียนการสอน คร่ผ่้สอนมีคุณ์ภาพิการสอนที�ดีขุึ�น

เป็นการสอนที�ส่งเสริมทักษัะการคิดขุั�นส่งแก่นักเรียน ผลที� 

เกิดกับัผ่้เรียนพิบัวิ่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ�ทางการเรียน 

ทั�งระดับัหอ้งเรยีน และระดับัชาติ (O-NET) เพิิ�มขุึ�น และมีทกัษัะ 

การคิดวิิเคราะห์ส่งขุึ�น มีการคิดที�เป็นระบับั กล้าแสดงออก

และสามารถทำางานเป็นทีมได้

   ในการวิิจำัยครั�งนี�มีขุ้อเสนอแนะที�สามารถปรับัปรุง

การดำาเนินงานขุอง สสวิท. ดังนี�

  › การพัิฒนาครผ้่่สอน จำากผลการวิจิำยัในระยะที� 1  

(หนงัสอืเรยีนชั�นประถมศกึษัาปีที� 1 และ 4 ชั�นมัธยมศึกษัาปทีี� 1 

และ 4) และระยะที� 2 (หนงัสอืเรยีนชั�นประถมศกึษัาปทีี� 2 และ 5  

ชั�นมัธยมศึกษัาปีที� 2 และ 5) และระยะที� 3 (หนังสือเรียน 

ชั�นประถมศึกษัาปีที� 3 และ 6 ชั�นมัธยมศึกษัาปีที� 3 และ 6)  

สอดคล้องกัน คือ คร่ผ่้สอนในระดับัประถมศึกษัายังไม่

สามารถจำดัการเรยีนการสอนที�ส่งเสรมิใหน้กัเรยีนใชป้ระจำกัษั์

พิยานเพิื�อสนับัสนุนแนวิคิดขุองตนเองหรือแนวิคิดขุองเพิื�อน  

ควิรมีการพัิฒนาคร่ในการใช้คำาถามให้ผ่้เรียนได้ใช้ควิามคิด

และหาเหตุผลสนับัสนุน รวิมทั�งจัำดทำาค่่มือคร่ สื�อการสอน  

ตวัิอย่างกจิำกรรมที�ครแ่ละนกัเรยีนสามารถศกึษัาด้วิยตนเองได้  

และจำากผลการวิจิำยั พิบัวิา่ การที�คร่มผ้่ีเชี�ยวิชาญดา้นการสอน 

ที�เน้นการคิดขุั�นส่ง และการประเมินผล เช่น ศึกษัานิเทศก์ 

อาจำารย์ระดับัอุดมศึกษัา เป็นพิี�เลี�ยงจำะเพิิ�มควิามสำาเร็จำ 

ขุองการพิัฒนาคร่มากยิ�งขุึ�น

  › การส ร้าง เครื อ ขุ่ ายการ พัิฒนาคร่ ขุอง 

ศึกษัานิเทศก์ คร่แกนนำาในพิื�นที�เพิื�อเป็นพิี�เลี�ยงให้คร่ในกลุ่ม 

โรงเรยีน ควิรมีการพัิฒนาครท่ี�มคีวิามร่ค้วิามสามารถสง่ และ 

พิร้อมจำะเป็นแกนนำาร่วิมกับัพิัฒนาศึกษัานิเทศก์ โดยพิัฒนา 

ให้ครอบัคลุมหลายด้านเพิื�อการช่วิยเหลือคร่ได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพิ ได้แก่ พิัฒนาเรื�องการนำาหลักส่ตรไปส่ ่

การปฏิิบััติ  จำุดเน้น และควิามมุ่งหมายขุองหลักส่ตร  

การพัิฒนาการจำัดการเรียนการสอนที�เน้นการคิดขุั�นส่ง  

การวัิดผลและประเมินผล การเป็นพิี�เลี�ยง และโค้ช เพิื�อเป็น 

การพิัฒนาที�ยั�งยืน

  › การจำดัหาสื�อใหโ้รงเรยีน ครผ่่ส้อน และนักเรยีน  

ควิรคำานึงถึงบัริบัทขุองแต่ละโรงเรียน โดยให้มีร่ปแบับัสื�อ

ที�หลายหลายเลือกใช้ได้ตามบัริบัทนั�น ๆ เช่น สื�อที�เป็น

เทคโนโลยี เช่น QR Code, Link, AR ควิรมีเอกสารประกอบั 

ที�เปน็ไฟลใ์หส้ามารถดาวินโ์หลดได ้และมเีอกสารที�เปน็ DVD 

หรอืเลม่เอกสารที�ใชไ้ดเ้ลย เนื�องจำากบัางโรงเรยีนนกัเรยีน คร่ 

ไม่มีควิามพิร้อมด้านอินเทอร์เน็ตหรือสมาร์ทโฟน เป็นต้น  

ซ้ำึ�งจำะทำาให้คร่และนักเรียนขุาดโอกาสในการเขุ้าถึงแหล่งสื�อ 

ที�เท่าเทียมกับัคนอื�น ๆ ได้

  › แบับัฝึึกหัดท้ายบัทเรียนสำาหรับัให้นักเรียน 

ฝึึกปฏิิบััติ ควิรมีการพิัฒนาให้มีระดับัยากง่ายที�หลากหลาย 

ระดับั ได้แก่ ง่าย ปานกลาง ยาก เพิื�อให้นักเรียนที�มี 

ควิามสามารถน้อยสามารถฝึกึทำาได้และมีกำาลงัใจำที�จำะค่อย ๆ   

พิัฒนาไปทีละขุั�น หนังสือเรียนควิรมีการปรับัให้นักเรียน 

ใชเ้รยีนร่แ้ละทบัทวินได้ดว้ิยตนเอง หากเนื�อหาและแบับัฝึกึหัด 

ยากเกินไปนักเรียนจำะไม่สามารถเรียนได้ด้วิยตนเองได ้

ต้องมีคร่คอยให้คำาแนะนำาก่อน

  › ควิรมีการทบัทวินควิามซ้ำำ�าซ้ำ้อนขุองเนื�อหาใน 

แต่ละวิิชาวิ่ามีควิามซ้ำำ�าซ้ำ้อนกันหรือไม่เพิื�อไม่ให้นักเรียน 

ต้องเรียนซ้ำำ�าและใช้เวิลามากเกินไป และควิรพิิจำารณ์า 

ควิามเหมาะสมขุองปรมิาณ์เนื�อหากบััเวิลาในโครงสรา้งวิา่มี 

ควิามเหมาะสม เพิียงพิอกับัปริมาณ์เนื�อหาหรือไม่อย่างไร 

โดยการให้คร่ผ่้สอนได้ร่วิมแสดงควิามคิดเห็นเนื�องจำาก 

เป็นผ่้ที�มีผลกระทบัโดยตรง
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การขบััเคล่�อนการพััฒนาและยกระดำบัั 
การเรยีนการสอนดำ�านวิิทยาศาสตร ์คณติศาสตร์ 
และเทคโนโลยี และสถานศึกษา ผ่ัานเครอ่ข่าย สสวิท. 
ให์�มคีณุภาพัทั�วิประเทศอยา่งเป็นระบับั

• การพััฒนาฐานข้�อมี้ลและข้ยายบริการระบบฐานข้�อม้ีล 

เคร่อข้่ายทางการศึกษา สื่สื่วท.

 สสวิท. เปิดให้บัริการระบับัฐานขุ้อม่ลเครือขุ่าย 

ทางการศึกษัา สสวิท. ตั�งแต่วิันที� 5 พิฤศจำิกายน 2563  

เพิื�อให้บัคุลากรทางการศึกษัา โรงเรยีน มหาวิทิยาลัย รวิมทั�ง 

หน่วิยงานทางการศึกษัาอื�น ทั�งจำากภาครัฐและเอกชน 

สมัครเขุ้าร่วิมกิจำกรรมต่าง ๆ ที� สสวิท. จำัดขุึ�น ในปีนี�ได ้

ฐานขุ้อม่ล โรงเรียน มหาวิิทยาลัย บัุคลากรทางการศึกษัา  

ศ่นย์ประสานงาน และหน่วิยงานทางการศึกษัาอื�น ๆ รวิมทั�ง 

กิจำกรรมขุอง สสวิท. 8,942 รายการ และได้ค่่มือการใช้งาน

ระบับัฐานขุ้อม่ลเครือขุ่ายที�สะดวิกต่อการใช้งานระบับั 

1 ฉบัับั รวิมทั�งปรับัปรุงแก้ไขุระบับัฐานขุ้อม่ลเครือขุ่าย 

ทางการศึกษัาจำนมีศักยภาพิในการขุยายบัริการด้าน 

การจำัดการขุ้อม่ล และกระบัวินการจัำดการเรียนร่ ้ขุอง  

สสวิท. ร้อยละ 90 จำากประสิทธิภาพิส่งสุดขุองระบับั

การพััฒนาระบบบริหารจััดการเคิร่อข่่าย เพ่ั�อข่ยายการให�บริการหลัักสููตร  
สู่�อ แลัะกระบวนการจััดการเรียนรู�ข่อง สูสูวที่.

ผัล 
การดำำาเนินงาน

ยุทำธ์ศู�สืตรี์ทำ่� 2
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• การพััฒนามีาตรฐานการรับรองคุณิภาพัคร้วิทยาศาสื่ตร์ 

คณิิตศาสื่ตร์ และเทคโนโลยี ที�ผู้่านการพััฒนาโดยหลักส้ื่ตร 

สื่สื่วท.

 พิัฒนามาตรฐานระบับัรับัรองคุณ์ภาพิคร่ด ้าน 

วิิทยาศาสตร์ คณ์ิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที�ผ่านการพิัฒนา 

ตามหลักสต่ร สสวิท. โดยร่วิมมือกับัผ้่เชี�ยวิชาญทั�งหน่วิยงาน 

ภายในและภายนอก เพิื�อให้เป็นมาตรฐานในการเสริมสร้าง 

ควิามเขุ ้มแข็ุงให้กับัวิิชาชีพิคร่ โดยได้ค่ ่ มือมาตรฐาน 

การรับัรองคุณ์ภาพิคร่ 1 เล่ม ที�ผ่านการทดลองใช้กับั

หลักส่ตรอบัรมออนไลน์ขุอง สสวิท. แล้วิ โดยสมรรถนะ 

คร่วิทิยาศาสตร์ คณ์ติศาสตร์ และเทคโนโลย ีสสวิท. แบ่ังเป็น 

5 ด้าน ได้แก่ ควิามร่้ในเนื�อหาและธรรมชาติขุองวิิชา การใช ้

และพิฒันาหลกัสต่ร การจำดัการเรยีนร่ ้การวิดัและประเมนิผล  

รวิมทั�งคุณ์ลักษัณ์ะขุองควิามเป็นคร ่และต้นร่างกรอบัมาตรฐาน 

หลกัส่ตรอบัรม ประกอบัด้วิย 5 มาตรฐานหลกั ได้แก่  มาตรฐาน 

ที� 1 หลกัสต่รอบัรมมกีารกำาหนดเนื�อหาจำำาเพิาะทั�งด้านเนื�อหา 

วิชิา การจำดัการเรยีนร้่ การวิดัและประเมินผล การใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศ และหลักวิชิาชีพิคร ่มาตรฐานที� 2 หลักสต่รอบัรม 

กำาหนดเป้าหมาย กรอบัเวิลา จำำานวินวิิทยากร เกณ์ฑิ์ 

การประเมินการผ่านอบัรม รวิมทั�งจำัดสรรทรัพิยากร 

และเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม มาตรฐานที� 3 หลักส่ตรอบัรม 

เน้นกระบัวินการขุองการจำัดการเรียนร่้เชิงรุก มาตรฐานที� 4  

หลักส่ตรอบัรมใช้แนวิคิดขุองการวิิจำัยพิัฒนา และมาตรฐาน 

ที� 5 หลักส่ตรอบัรมมีระบับัการช่วิยเหลือและติดตามผล 

เพิื�อให้เกิดการพิัฒนาเปลี�ยนแปลงได้อย่างชัดเจำนและยั�งยืน

• การพััฒนาคร้ด�านการจััดการเรียนร้�วิทยาศาสื่ตร์  

คณิิตศาสื่ตร์ และเทคโนโลย ีที�ส่ื่งเสื่รมิีสื่มีรรถนะการคดิข้ั�นสื่ง้

 พิฒันาหลักสต่รพัิฒนาคร ่และบุัคลากรทางการศึกษัา 

ด้านการจัำดการเรยีนร่ว้ิทิยาศาสตร์ คณิ์ตศาสตร ์และเทคโนโลยี 

ที�ส่งเสริมสมรรถนะการคิดขุั�นส่ง 1 หลักส่ตร และพัิฒนาคร่

ระดับัประถมศึกษัาและมัธยมศึกษัา รวิม 3 รุ่น เพิื�อให้คร่ 

การพััฒนาศัึกยภาพัคิรูแกนนำา 
แลัะบ้คิลัากรที่างการศึึกษา เพ่ั�อข่ยายผู้ลั 
การให�บริการวิช้าการด�านหลัักสููตร สู่�อ  
แลัะกระบวนการจััดการเรียนรู�ข่อง สูสูวที่.

มีสมรรถนะด้านการจำัดการเรียนร่้ที�ส่งเสริมสมรรถนะสำาคัญ 

โดยเฉพิาะการคิดขุั�นส่งได้อย่างทั�วิถึงและมีประสิทธิภาพิ 

อนัจำะส่งผลต่อการพิฒันาผ่เ้รยีนให้เป็นพิลเมอืงที�พิร้อมต่อการ 

ดำารงชีวิิตและการทำางาน มีผ่้เขุ้ารับัการอบัรม 1,020 คน  

ผา่นการอบัรม 612 คน โดยจำดัอบัรมในระบับัอบัรมครอ่อนไลน์ 

ผา่นเวิบ็ัไซ้ำต ์https://teacherpd.ipst.ac.th มกีารนดัประชมุ

ออนไลน์ 5 ครั�ง ถามตอบัผ่านกระดานสนทนา (facebook  

group) ให้ส่งงานผ่านระบับัเรียนออนไลน์ และคณ์ะวิิทยากร

ตรวิจำให้ขุ้อเสนอแนะ ให้ทำาแบับัทดสอบัย่อยหลายร่ปแบับั  

เชน่ ตัวิเลอืก เขีุยนตอบั อภิปราย ออกแบับักิจำกรรมการเรยีนร่้  

และอื�น ๆ  ตามควิามเหมาะสม ผ้่เขุ้าร่วิมอบัรมออกแบับักจิำกรรม 

การเรียนร่้ตามสาขุาวิิชาและนำาไปทดลองใช้ในโรงเรียน

ต้นสังกัด จัำดทำาสรุปรายงานและนำาเสนอผลการทดลองใช้

กิจำกรรม

• การพััฒนาคร้ผู้้�สื่อนวิชุาเคมีีโดยมีุ่งเน�นพััฒนาคร้แกนนำา 

สื่ควค.

 พิัฒนาหลักส่ตรการอบัรมออนไลน์ด้านการจำัด 

การเรียนร่้รายวิิชาเพิิ�มเติมวิิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

วิิชาเคมี 1 หลักส่ตร เพิื�อเพิิ�มพิ่นควิามร่้ควิามเขุ้าใจำในด้าน

ควิามสามารถในการจำัดการเรียนร่้ รวิมถึงการเสริมสร้าง

ควิามมั�นใจำในการจำัดการเรียนร้่ให้กับัคร่ผ่้สอน ซึ้ำ�งจำะส่งผล

ให้คร่ผ่้สอนสามารถถ่ายทอดควิามร่้ควิามเขุ้าใจำในวิิชา 

ดงักล่าวิไปส่่นกัเรยีนและครผ้่่สอน ในโรงเรยีนหรอืโรงเรยีนอื�น ๆ   

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพิ องค์ประกอบัขุองหลักสต่ร ได้แก ่คลปิ

การอบัรม 17 คลปิ เกณ์ฑิก์ารประเมนิ 1 ชดุ แบับัทดสอบั 3 ชดุ  

และแบับัสอบัถาม 1 ชุด  

• การพััฒนาคร้ผู้้�สื่อนวิชุาชุีววิทยา โดยมีุ่งเน�นพััฒนาคร้ 

แกนนำา สื่ควค.

 พิฒันาบัทเรยีนเสรมิหลกัสต่รการอบัรมเชงิปฏิบิัตักิาร 

ดา้นการจำดัการเรยีนร่วิ้ิทยาศาสตรช์วีิภาพิ ระดบััมัธยมศกึษัา 

ตอนปลาย 1 บัทเรียน และพิัฒนาคร่เกี�ยวิกับับัทเรียนเสริม

หลักส่ตรการอบัรมเชิงปฏิิบััติการด้านการจัำดการเรียนร่้

วิิทยาศาสตร์ชีวิภาพิ ระดับัมัธยมศึกษัาตอนปลาย มีคร ่

สควิค. เขุ้าร่วิมอบัรมในระบับัอบัรมคร่ออนไลน์ผ่านเวิ็บัไซ้ำต์ 

https://teacherpd.ipst.ac.th รวิม 68 คน ผ่านการอบัรม 

54 คน เพิื�อเติมเตม็ให้ครม่คีวิามมั�นใจำในด้านทักษัะปฏิบิัติัการ 

การใช้เครื�องมือ อุปกรณ์์ รวิมทั�งการเตรียมสาร มีศักยภาพิ

และควิามพิร้อมในการเป็นวิิทยากรแกนนำาขุอง สสวิท.  
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จำากควิามคดิเหน็ขุองครท่ี�เขุ้ารบััการอบัรม พิบัว่ิา การพิฒันาคร่ 

ดังกล่าวิช่วิยให้คร่มีควิามมั�นใจำในการจัำดการเรียนร่้ รวิมทั�ง

มีควิามมั�นใจำในการอบัรมขุยายผลการจัำดการเรียนร่้ให้แก่

คร่ผ่้สอนอื�น ๆ

• การพััฒนาคร้ผู้้�สื่อนวิชุาฟิิสื่ิกสื่์โดยมีุ่งเน�นการพััฒนา 

คร้แกนนำา สื่ควค.

 พิัฒนาคร่ผ่้สอนวิิชาฟิสิกส์โดยมุ่งเน้นการพิัฒนา

คร่แกนนำา สควิค. โดยมีกิจำกรรมสำาคัญ 3 กิจำกรรม ได้แก่ 

การพิัฒนาหลักส่ตรการอบัรมเชิงปฏิิบััติการ การพิัฒนา

ศกัยภาพิคร่แกนนำา และการติดตามและวิางแผนการขุยายผล 

การเรียนร่้ ซ้ำึ�งมีรายละเอียดดังนี�

 o พััฒนาหลักสื่้ตรการอบรมีเชุิ งปฏิิบั ติการ 

2 หลักส่ตร ในระบับัอบัรมคร่ออนไลน์ผ่านเวิ็บัไซ้ำต์  

https://teacherpd.ipst.ac.th ได้แก่ หลักส่ตรการอบัรม 

เชิงปฏิิบััติการเพิื�อพิัฒนาคร่แกนนำาด้านการจัำดการเรียนร่้  

วิิชาวิิทยาศาสตร์กายภาพิ (ฟิสิกส์) ระดับัมัธยมศึกษัา 

ตอนปลาย และหลักส่ตรการอบัรมเชิงปฏิิบััติการเพิื�อพิัฒนา

ครแ่กนนำาดา้นการจัำดการเรยีนร้่วิชิาฟิสิกส์ ระดับัมัธยมศึกษัา

ตอนปลาย 

 o พััฒนาศักยภาพัคร้แกนนำา สื่ควค. ด้านการจัำด 

การเรยีนร่ว้ิชิาวิทิยาศาสตร์กายภาพิ (ฟิสิกส์) และวิชิาฟิสกิส์ 

โดยในปีงบัประมาณ์ 2564 ได้ดำาเนินการพิัฒนาศักยภาพิ 

คร่แกนนำาตามกระบัวินการต่าง ๆ ดังนี�

  › อบัรมเชิงปฏิิบััติการเพิื�อพัิฒนาคร่แกนนำา 

ด้านการจำัดการเรียนร่้วิิชาวิิทยาศาสตร์กายภาพิ (ฟิสิกส์) 

และอบัรมเชิงปฏิิบััติการเพิื�อพิัฒนาคร่แกนนำาด้านการ 

จำัดการเรียนร่้วิิชาฟิสิกส์ มีผ่้ เขุ้าอบัรมและผ่านเกณ์ฑ์ิ 

การอบัรม 82 คน แบั่งเป็นวิิชาวิิทยาศาสตร์กายภาพิ 

(ฟิสิกส์) 41 คน และวิิชาฟิสิกส์ 41 คน

  › พิัฒนาส่่การเป็นผ้่ช่วิยวิิทยากรในการอบัรม

ขุยายผลให้กับัคร่ในโรงเรียนคุณ์ภาพิ โดยผ่้ที�ผ่านการอบัรม

จำากกระบัวินการขุ้างต้น สามารถเขุ้าร่วิมเป็นผ่้ช่วิยวิิทยากร

ในการอบัรมขุยายผลให้กับัคร่โรงเรียนคุณ์ภาพิ ซ้ำึ�งผ่้ที�ผ่าน

การอบัรมจำะต้องร่วิมการประชุมเตรียมควิามพิร้อมการเป็น

ผ่้ช่วิยวิิทยากร เพิื�อเตรียมการดำาเนินงานและทำาควิามเขุ้าใจำ

เกี�ยวิกับักระบัวินการดำาเนินงานที�เกี�ยวิขุ้องร่วิมกับัวิิทยากร

และผ่ท้รงคณุ์วิฒุ ิสสวิท. ได้แก่ การตดิตามการส่งงาน การให้ 

คำาปรึกษัาและขุ้อเสนอแนะเกี�ยวิกับักิจำกรรมระหว่ิางที� 

ผ่เ้ขุา้รบััการอบัรมศกึษัาดว้ิยตนเอง การตรวิจำผลงานรวิมทั�ง

ใหผ้ลปอ้นกลบััในการปรบััแกไ้ขุผลงานใหด้ยีิ�งขึุ�น การเขุา้รว่ิม 

การประชุมพิบักลุ่มกับัผ่้ เขุ้ารับัการอบัรมจำากโรงเรียน

คุณ์ภาพิร่วิมกับัวิิทยากรและผ่้ทรงคุณ์วิุฒิ สสวิท. เพิื�อร่วิม

อภิปรายแลกเปลี�ยนควิามร้่เขุ้าใจำเกี�ยวิกับัการจัำดการเรียนร่ ้

ขุอ้ควิรระวิงั หรอืควิามเขุา้ใจำคลาดเคลื�อนที�เกดิขึุ�นจำากการทำา 

กิจำกรรมให้กับัผ่้รับัการอบัรม และการจำัดทำารายงานผล 

การปฏิิบััติงานในแต่ละหัวิขุ้อตามที�ได้รับัมอบัหมาย

  › ขุยายผลการจัำดการเรยีนร่ส่่้ชั�นเรยีน ครแ่กนนำา

จำะนำาควิามร่้และแนวิคิดด้านการออกแบับัการจัำดการเรียนร่้

จำากการอบัรมไปจำัดทำาแผนการจำัดการเรียนร่้และปฏิิบััติจำริง

ในชั�นเรียน อย่างน้อย 1 กิจำกรรม และจำัดทำาสรุปรายงานผล

การจัำดการเรยีนร่ ้ซึ้ำ�งมีผ่ผ่้านเกณ์ฑ์ิการเขุ้าร่วิมกระบัวินการที� 2  

และ 3 นี� 74 คน แบั่งเป็น วิิชาวิิทยาศาสตร์กายภาพิ (ฟิสิกส์)  

38 คน วิิชาฟิสิกส์ 36 คน โดยกระบัวินการพิัฒนาศักยภาพิ

คร่แกนนำา สรุปได้ดังแผนภาพิต่อไปนี�

• 
ก�รีอบรีมเชื่ิงปฏิบัติก�รี 

เพ่ิ�อพัิฒนั�ค่รีูแกนันัำ� 
ด้�นัก�รีจััดก�รีเรี่ยนัรีู้  
จัำ�นัวนั 2 หลิักสูืตรี ค่่อ

•  
ก�รีเป็นัผูู้้ชื่่วยวิทำย�กรี 
ในัก�รีอบรีมขย�ยผู้ลิ 
ให้กับค่รีูในัโรีงเรี่ยนั

คุ่ณภิ�พิ 

• 
ก�รีขย�ยผู้ลิ 

ก�รีจััดก�รีเรี่ยนัรีู้
สู่ืชื่ั�นัเรี่ยนั 

   
วิชื่�วิทำย�ศู�สืตรี์ 
ก�ยภิ�พิ (ฟสิิืกส์ื)  
แลิะวิชื่�ฟสิิืกส์ื
  
ม่ผูู้้ผู้่�นัเกณฑ์์ 
ก�รีอบรีม 82 ค่นั

   
นัำ�ค่ว�มรีู้แลิะแนัวค่ิด 
ด้�นัออกแบบก�รีจััด 
ก�รีเรี่ยนัรีู้ไปจััดทำำ�แผู้นั 
แลิะปฏิบัติจัรีิงในัชื่ั�นัเรี่ยนั 
 
จััดทำำ�สืรีุปรี�ยง�นัผู้ลิ 
ก�รีจััดก�รีเรี่ยนัรีู้
 
ม่ผูู้้ผู้่�นัเกณฑ์์ก�รีอบรีม 74 ค่นั

คิรูแกนนำา 
เข่�าร่วมกิจักรรม ดังนี�
  
- ก�รีอบรีม 
เตรี่ยมค่ว�มพิรี้อม
 
- ก�รีเข้�รี่วม 
เป็นัผูู้้ชื่่วยวิทำย�กรี
 
- จััดทำำ�รี�ยง�นัผู้ลิ 
ก�รีปฏิบัติง�นัต�มหัวข้อ 
ทำ่�ได้รีับมอบหม�ย
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 o ติดตามีและวางแผู้นการข้ยายผู้ลการเรียนร้�  

คร่แกนนำาเขุ้าร่วิมการประชุมพิบักลุ่มอีกครั�งเพิื�อนำาเสนอ 

ผลการจำัดการเรียนร้่ในชั�นเรียน อย่างน้อยคนละ 1 หัวิขุ้อ 

ร่วิมกันสะท้อนควิามคิดและแลกเปลี�ยนเรียนร่้กับัสมาชิก 

ครแ่กนนำา และวิทิยากรและผ้่ทรงคณุ์วิฒุ ิสสวิท. รวิมทั�งจำดัทำา 

แผนการขุยายผลการจัำดการเรียนร่้ไปยังภ่มิภาคต่าง ๆ  

ผ่านเครือขุ่ายวิิชาการ สควิค. 4 ภ่มิภาค

• การพััฒนาคร้ผู้้�สื่อนวิชุาโลก ดาราศาสื่ตร์ และอวกาศ  

โดยมีุ่งเน�นพััฒนาคร้แกนนำา สื่ควค.

 ดำาเนินงาน 4 กิจำกรรม ได้แก่ การขุอรับัรองหลักส่ตร

กับัสำานักงานคณ์ะกรรมการขุ้าราชการคร่และบุัคลากร

ทางการศึกษัา (สำานักงาน ก.ค.ศ.) การพิัฒนาศักยภาพิ 

คร่แกนนำา การติดตามและวิางแผนการขุยายผลการเรียนร่ ้

และการสนับัสนุนการขุยายผลผ่านเครือขุ่าย สสวิท. ดังนี�

 o ข้อรับรองหลักส้ื่ตรกับสื่ำานักงานคณิะกรรมีการ

การข้�าราชุการคร้และบุคลากรทางการศึกษา ได้ดำาเนินการ

ขุอรับัรองหลักส่ตร 2 หลักส่ตร ได้แก่ หลักส่ตรการอบัรมเชิง

ปฏิิบัติัการการจัำดการเรยีนร่ว้ิชิาวิทิยาศาสตร์โลกและอวิกาศ 

ระดับัมัธยมศึกษัาตอนปลาย และหลักส่ตรการอบัรมเชิง

ปฏิบิัตักิารการจำดัการเรยีนร้่วิชิาโลก ดาราศาสตร ์และอวิกาศ 

ระดับัมัธยมศึกษัาตอนปลาย (รายวิิชาเพิิ�มเติม) โดยทั�งสอง

หลักส่ตรได้ผ่านการพิิจำารณ์ารับัรองหลักส่ตรเรียบัร้อยแล้วิ 

 o พััฒนาศักยภาพัคร้แกนนำา โดยมีุ่งเน�นพััฒนาคร้

แกนนำา สื่ควค. ด้านการจำัดการเรียนร่้วิิชาโลก ดาราศาสตร์ 

และอวิกาศ ซ้ำึ�งเมื�อปีงบัประมาณ์ 2563 ได้จำัดอบัรม 

เชิงปฏิิบััติการเพิื�อพิัฒนาคร่แกนนำาด้านการจัำดการเรียนร่ ้

วิชิาโลก ดาราศาสตร ์และอวิกาศ ระดบััมธัยมศกึษัาตอนปลาย  

โดยมีคร่แกนนำาที�ผ่านการอบัรมจำากกระบัวินการดังกล่าวิ 

36 คน คร่ที� ผ่านการอบัรมหลักส่ตรดังกล่าวิได้เขุ้ารับั 

การพิฒันาศกัยภาพิอยา่งตอ่เนื�องในป ี2564 ตามกระบัวินการ 

ดังต่อไปนี�

  ›  เป็นผ่้ช่วิยวิิทยากรในการอบัรมขุยายผลให้กับั

คร่ในโรงเรียนคุณ์ภาพิ ผ่้ที�ผ่านการอบัรมจำากปี 2563 จำะได ้

เขุ้าร่วิมเป็นผ่้ช่วิยวิิทยากรในการอบัรมขุยายผลให้กับัคร่

โรงเรียนคุณ์ภาพิ โดยจำะต้องร่วิมประชุมเตรียมควิามพิร้อม

ในการเป็นผ่้ช่วิยวิิทยากร เพิื�อเตรียมการดำาเนินงานและ

ทำาควิามเขุ้าใจำเกี�ยวิกับักระบัวินการดำาเนินงานที�เกี�ยวิขุ้อง

ร่วิมกับัวิิทยากรและผ่้ทรงคุณ์วิุฒิ สสวิท. ได้แก่ การติดตาม

การส่งงาน การให้คำาปรกึษัาและขุ้อเสนอแนะเกี�ยวิกับักิจำกรรม

ระหวิ่างที�ผ่้เขุ้ารับัการอบัรมศึกษัาด้วิยตนเอง การตรวิจำ 

ผลงาน รวิมทั�งให้ผลป้อนกลับัในการปรับัแก้ไขุผลงาน 

ให้ดียิ�งขุึ�น และการเขุ้าร่วิมการประชุมพิบักลุ่มกับัผ้่เขุ้ารับั 

การอบัรมจำากโรงเรียนคุณ์ภาพิร่วิมกับัวิิทยากรและ 

ผ่้ทรงคุณ์วุิฒิ สสวิท. เพิื�อร่วิมอภิปรายแลกเปลี�ยนควิามร่ ้

เขุา้ใจำเกี�ยวิกับัการจัำดการเรยีนร่ ้ขุ้อควิรระวัิง หรอืควิามเขุ้าใจำ 

คลาดเคลื�อนที� เกิดขุึ�นจำากการทำากิจำกรรมให้กับัผ่้ รับั 

การอบัรม 

  ›  ขุยายผลการจัำดการเรยีนร่ส่่้ชั�นเรยีน ครแ่กนนำา 

จำะนำาควิามร่แ้ละแนวิคดิดา้นการจำดัการเรยีนร่จ้ำากการอบัรม 

ไปปฏิิบััติจำริงในชั�นเรียน อย่างน้อย 1 กิจำกรรม และจำัดทำาสรุป 

รายงานผลการจำัดการเรียนร่้ ซ้ำึ�งมีผ่้ผ่านเกณ์ฑ์ิ 31 คน โดย

กระบัวินการพัิฒนาศักยภาพิคร่แกนนำา สรุปได้ดังแผนภาพิ

ต่อไปนี�

• 
ก�รีอบรีมเชื่ิงปฏิบัติก�รี 

เพ่ิ�อพัิฒนั�ค่รีูแกนันัำ� 
ด้�นัก�รีจััดก�รีเรี่ยนัรีู้ 
วิชื่�โลิก ด�รี�ศู�สืตรี์  

แลิะอวก�ศู รีะดับ
มัธ์ยมศึูกษ�ตอนัปลิ�ย 

•  
ก�รีเป็นัผูู้้ชื่่วยวิทำย�กรี 
ในัก�รีอบรีมขย�ยผู้ลิ 
ให้กับค่รีูในัโรีงเรี่ยนั

คุ่ณภิ�พิ 

• 
ก�รีขย�ยผู้ลิ 

ก�รีจััดก�รีเรี่ยนัรีู้
สู่ืชื่ั�นัเรี่ยนั 

จััดก�รีอบรีม 
ในัปีงบปรีะม�ณ 2563 
  
ม่ผูู้้ผู้่�นัเกณฑ์์ก�รีอบรีม 36 ค่นั

   
นัำ�ค่ว�มรีู้แลิะแนัวค่ิด 
ด้�นัก�รีจััดก�รีเรี่ยนัรีู้ 
ไปปฏิบัติจัรีิงในัชื่ั�นัเรี่ยนั
  
จััดทำำ�สืรีุปรี�ยง�นัผู้ลิ 
ก�รีจััดก�รีเรี่ยนัรีู้
 
ม่ผูู้้ผู้่�นัเกณฑ์์ก�รีอบรีม 31 ค่นั

โดยมีคิรูแกนนำา 
เข่�าร่วมกิจักรรม ดังนี�
  
- ก�รีอบรีมเตรี่ยมค่ว�มพิรี้อม
 
- ก�รีเข้�รี่วมเป็นัผูู้้ชื่่วยวิทำย�กรี
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แบับัพัับัตัวิครอบั 
ห์ลอดำไฟฟา้  

ชืุ่ดำสาธิตการเคล่�อนที� 
ของแสง

ชืุ่ดำสาธิต 
การเคล่�อนที�ของแสง

 o ติดตามีและวางแผู้นการข้ยายผู้ลการเรียนร้�  

คร่แกนนำาเขุ้าร่วิมการประชุมพิบักลุ่มอีกครั�งเพิื�อนำาเสนอ 

ผลการจัำดการเรยีนร่ใ้นชั�นเรยีน อย่างน้อยคนละ 1 หัวิขุอ้ รว่ิมกัน 

สะท้อนควิามคิดและแลกเปลี�ยนเรยีนร่กั้บัครแ่กนนำา วิทิยากร 

และผ่้ทรงคุณ์วิุฒิ สสวิท. รวิมทั�งร่วิมจำัดทำาแผนการขุยายผล

การจำัดการเรียนร่้ไปยังภ่มิภาคต่าง ๆ ผ่านเครือขุ่ายวิิชาการ 

สควิค. 4 ภ่มิภาค

 o สื่นับสื่นุนการข้ยายผู้ลผู้่านเคร่อข้่าย สื่สื่วท. โดย 

ร่วิมมือกับัสถาบันัวิิจัำยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  

เพิื�อการขุยายผลการอบัรมดา้นดาราศาสตร ์โดยจำดัอบัรมคร่ 

เชงิปฏิบิัติัการด้านดาราศาสตร์ขุั�นต้น เพิื�อสร้างแรงบันัดาลใจำ 

และควิามร่ค้วิามเขุา้ใจำเบัื�องตน้ในการเรยีนร่ด้า้นดาราศาสตร์  

และการอบัรมเชงิปฏิบิัตักิารด้านดาราศาสตร์ขุั�นสง่ เพิื�อพิฒันา 

ศักยภาพิคร่และนักเรียนส่่การทำาวิิจำัยทางด้านดาราศาสตร์  

มีผ่้เขุ้ารับัการอบัรม 671 คน นอกจำากนี�ยังได้ร่วิมมือกับั

มหาวิิทยาลัยมหิดล วิิทยาเขุตกาญจำนบัุรี เพิื�อการขุยายผล 

การอบัรมด้านธรณ์วิีิทยาโดยมุ่งเน้นการพิฒันาครท่ี�สอดคล้อง 

กับัรายวิิชาเพิิ�มเติม โลก ดาราศาสตร์ และอวิกาศ มีผ่้เขุ้ารับั

การอบัรม 45 คน

การปัรับการเรียนเปัลีั�ยนการสูอนข่องคิรู
วิที่ยาศึาสูตร์ คิณิิตศึาสูตร์ เที่คิโนโลัย ี
แลัะสูะเต็มศึึกษา ตามแนวที่าง สูสูวที่.

•  การพััฒนานัก เ รี ยนอย่ างมีีคุณิภาพัด�วยการจััด 

ประสื่บการณิ์เรียนร้�วิทยาศาสื่ตร์ คณิิตศาสื่ตร์ เทคโนโลย ี

และสื่ะเต็มีศึกษา โดยบ้รณิาการกับ 4 หน่วยงาน

 o พัฒันากจิักรรมีและสื่่�ออบรมีครด้�วยระบบออนไลน์ 

ตั�งแต่ระดับัปฐมวิัยถึงระดับัมัธยมศึกษัาตอนปลาย โดยได้ 

หลักส่ตรอบัรมคร่ระบับัออนไลน์ ในระบับัอบัรมคร่ สสวิท.  

10 หลกัสต่ร จำดัทำาค่่มือการอบัรมครด้่วิยระบับัออนไลน ์1 เลม่ 

และหนังสือกิจำกรรมประกอบัการอบัรมครด้่วิยระบับัออนไลน์ 

10 เล่ม ตามหลกัส่ตรที�จำดัอบัรม ได้แก่ หนห่นเ่รยีนร่ส้ะเตม็ศกึษัา  

สิ�งต่าง ๆ รอบัตัวิเรา ค่ณ์หารรอบัตัวิ การเปลี�ยนแปลงขุอง

นำ�า เศษัส่วินในชีวิิต ยืดเส้นยืดสายร่างกายแข็ุงแรง ส่งได้

สบัายกระเป๋า เคมีกับัพิลังงานทดแทน ผลิตภัณ์ฑิ์จำากพิืช 

และการใช้เครื�องสำาอางในชีวิิตประจำำาวัิน และคณิ์ตศาสตร์ 

ในชีวิิตประจำำาวิัน พิัฒนาสื�อต้นแบับัการอบัรมคร่ 1 ชุด และ 

วิีดิทัศน์ขุองแต่ละหลักส่ตร รวิม 238 ตอน 

ล้กเต๋าดำิน
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 o พััฒนาคร้ผู้้�สื่อนวิทยาศาสื่ตร์ คณิิตศาสื่ตร์ และ

เทคโนโลยี จำากโรงเรียนในสังกัดสำานักงานคณ์ะกรรมการ 

การศกึษัาขุั�นพิื�นฐาน (สพิฐ.) สำานกังานคณ์ะกรรมการส่งเสรมิ 

การศกึษัาเอกชน (สช.) กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ�น (สถ.)  

และสำานักการศึกษัากรุงเทพิมหานคร (กทม.) ตั�งแต่ระดับั 

ปฐมวิัยถึงระดับัมัธยมศึกษัาตอนปลาย ในระบับัอบัรม 

คร่ออนไลน์ผ่านเวิ็บัไซ้ำต์ https://teacherpd.ipst.ac.th  

ให้มีควิามร่ ้ ควิามเขุ้าใจำและสามารถจัำดประสบัการณ์ ์

การเรียนร่ ้วิิทยาศาสตร์ คณ์ิตศาสตร์ และเทคโนโลย ี

ตามแนวิทาง สสวิท. ได้อย่างมีประสิทธภิาพิ มีครที่�ลงทะเบีัยน 

เขุ้ารับัการอบัรม 89,073 คน เขุ้ารับัการอบัรม 44,939 คน 

ผ่านการอบัรม 33,017 คน หรือร้อยละ 73.47 สำาหรับัร้อยละ 

การเปลี�ยนแปลงพิฤติกรรมการสอนขุองคร่ระดับัประถม

ศึกษัาและมัธยมศึกษัาหลังการอบัรม ได้มาจำากการทำาวิิจัำย

เก็บัขุ้อม่ลจำากกลุ่มตัวิอย่าง 8,400 คน จำาก 2,400 โรงเรียน 

โดยนับัจำากครท่ี�มผีลการสอนที�เน้นการคดิวิเิคราะห์จำากระดับั

พิอใช้หรือตำ�ากวิ่ามาระดับัดี ไม่น้อยกวิ่าร้อยละ 50
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 o ประเมิีนการเปลี�ยนแปลงพัฤติกรรมีการสื่อนข้อง 

คร้หลังการอบรมีในระยะที� 1 โดยได้สุ่มกลุ่มตัวิอย่างกระจำาย 

ตามภ่มิภาค ทุกจำังหวิัด ทุกสังกัด (สพิฐ. สช. สถ. และ กทม.)  

ประกอบัด้วิย (1) โรงเรยีนกลุม่ตวัิอย่างในระดับัประถมศึกษัา  

1,200 โรงเรยีน (2) โรงเรยีนกลุ่มตัวิอย่างในระดับัมัธยมศกึษัา 

ตอนต้น 600 โรงเรียน และ (3) โรงเรียนกลุ่มตัวิอย่าง 

ในระดบััมธัยมศึกษัาตอนปลาย 600 โรงเรยีน มีการเก็บัขุ้อม่ล 

เชิงปริมาณ์ด้วิยแบับัสอบัถามผ่านระบับัออนไลน์ และ 

เกบ็ัขุ้อมล่เชงิคณุ์ภาพิจำากการตรวิจำเยี�ยมพิื�นที�โดยผ่เ้ชี�ยวิชาญ 

และการประเมินการสอน

  ›  ผู้ลการประเมีินตนเองข้องคร้ ที�สื่อนวิชุา 

วิทยาศาสื่ตร ์ และคณิิตศาสื่ตร ์ ร ะดับประถมีศึกษา 

มคีวิามสอดคล้องกบััผลประเมนิจำากผ่เ้ชี�ยวิชาญที�ไดป้ระเมนิ

คร่ด้วิยการสุ่มสังเกตการสอน 30 โรงเรียน โดยพิบัวิ่า 

อย่างน้อยร้อยละ 50 ขุองคร่เริ�มมีการสอนที�เน้นให้นักเรียน

คดิวิเิคราะห์และแก้ปัญหา และผลจำากการสัมภาษัณ์์ครผ่่ส้อน

ให้ขุ้อม่ลตามรายละเอียด ดังนี�

  1. ควิามเชื�อมโยงขุองบัทเรียน ผลการประเมิน

ส่วินใหญ่ร้อยละ 60.10 อย่่ในระดับั 3 คือ บัทเรียนที�คร่สอน

มคีวิามสอดคล้องกับัสาระการเรยีนร่แ้ละตวัิชี�วิดัชั�นปี และคร ่

ได้เชื�อมโยงเนื�อหาหรอืทักษัะที�สอนกบััเนื�อหา หรอืทกัษัะอื�น ๆ   

หรือคร่มีการเชื�อมโยงชัดเจำน แต่ไม่ได้ทำาตลอดบัทเรียน 

แต่อย่างไรก็ตามพิบัวิ่ามีคร่ร้อยละ 21.00 ที�มีการเชื�อมโยง

ชัดเจำนและทำาตลอดบัทเรียน

  2. เป้าหมายการเรียนร่้ ผลการประเมินส่วินใหญ่

ร้อยละ 60.20 อย่ใ่นระดับั 3 คอื ครส่่วินใหญ่สื�อสารเป้าหมาย 

การเรยีนร่ใ้ห้นักเรยีนทราบัในช่วิงต้นบัทเรยีน มีการตรวิจำสอบั 

วิ่านักเรียนเขุ้าใจำเป้าหมายการเรียนร่้หรือไม่

  3. คุณ์ภาพิขุองการตั�งคำาถาม ผลการประเมิน 

ส่วินใหญ่ร้อยละ 52.50 อย่่ในระดับั 3 คือ คำาถามขุองคร ่

ส่วินใหญ่มากกวิ่าร้อยละ 80 เป็นคำาถามที�นักเรียนต้องใช ้

ควิามเขุ้าใจำหรือควิามคิดขุั�นส่งในการตอบั

  4. ทักษัะการคิดขุั�นส่ง ผลการประเมินส่วินใหญ่

ร้อยละ 51.20 อย่่ในระดับั 3 คือ คร่ส่วินใหญ่ได้ใช้วิิธีการสอน 

ที�ส่งเสริมหรือให้โอกาสนักเรียน ร้อยละ 50-80 ได้พัิฒนา

ทักษัะการคิดขุั�นส่ง และให้นักเรียนแลกเปลี�ยนควิามคิด 

ขุองตนเองอย่างอิสระ
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  5. การอภิปรายหรือการสนทนาขุองนักเรียน  

ผลการประเมินส่วินใหญ่ร้อยละ 50.30 อย่่ในระดับั 3 คือ  

นักเรียนอภิปรายหรือสนทนาร่วิมกันในเนื�อหาที�กำาลังเรียน 

ใช้ประจำักษั์พิยานสนับัสนุนแนวิคิดขุองตนเอง

  6. ควิามสอดคล้องระหวิ่างการประเมินผลกับั 

เป้าหมายการเรยีนร่ ้ผลการประเมินส่วินใหญ่ ร้อยละ 56.50 

อย่่ในระดับั 3 คือ คร่ส่วินใหญ่ได้ใช้วิิธีประเมินผลการเรียนร่ ้

ที�สอดคล้องกับัเป้าหมายการเรยีนร้่ และเปิดโอกาสให้นักเรยีน

ได้แสดงควิามร้่และ/หรอืทกัษัะที�ไม่ซ้ำบััซ้้ำอนเกี�ยวิกับัเป้าหมาย

การเรียนร่้

  7. การประ เ มินผลแบับัย่อย ( format i ve  

evaluation) ผลการประเมินส่วินใหญ่ร้อยละ 55.60 อย่่ใน 

ระดับั 3 คือ คร่ใช้วิิธีประเมินการเรียนร่้แบับั formative ที�มี

ควิามสอดคล้องขุองการประเมนิผลการเรยีนร่แ้บับั formative  

กบััเป้าหมายการเรยีนร้่ และใช้การประเมินผลแบับั formative  

1 หรือ 2 วิิธี

  8. การใช้ขุ้อมล่จำากการประเมนิผลขุองคร ่ผลการ 

ประเมินส่วินใหญ่ร้อยละ 51.00 อย่่ในระดับั 3 คือ คร่บัันทึก 

ขุ้อม่ลจำากการประเมินผล ใช้วิิธีการประเมินที�หลากหลาย  

ตั�งแต่ 2 วิิธีขุึ�นไป และนำาขุ้อม่ลจำากการประเมินไปใช้ในการ 

จำัดการเรียนร่้

  ›  ผู้ลการประเมิีนตนเองด�านพัฤติกรรมีการสื่อน

ข้องครร้ะดบัชุั�นมีธัยมีศึกษาที�ผู่้านการอบรมีกับ สื่สื่วท. พิบัวิา่ 

คร่ระดบััมัธยมศกึษัา 1,200 โรงเรยีน มผีลการประเมนิตนเอง 

สอดคล้องกับัผลประเมินจำากผ่ ้เชี�ยวิชาญที�ได้ประเมินคร่

ด้วิยการสุ่มสังเกตการสอน 30 โรงเรียน โดยพิบัวิ่า คร่

อย่างน้อยร้อยละ 50.00 เริ�มสอนที�เน้นให้นักเรยีนคดิวิเิคราะห์  

และแก้ปัญหา มีรายละเอียดดังนี�

  1. จำุดเน้นขุองการสอน ผลการประเมินส่วินใหญ่

ร้อยละ 53.53 อย่ใ่นระดับั 3 คือ ครส่่วินใหญ่มจุีำดเน้นการสอน 

ทั�งการหาคำาตอบัที�ถ่กต้อง การจำดจำำาขุั�นตอน ขุ้อเท็จำจำริง  

กฎ ส่ตร หรือนิยาม และมีกิจำกรรมการเรียนร่ ้ที�ส่งเสริม

ให้นักเรียนได ้ใช ้ทักษัะและกระบัวินทางคณ์ิตศาสตร์/ 

วิิทยาศาสตร์

  2. การเชื�อมโยงขุองบัทเรียน ผลการประเมิน 

ส่วินใหญ่ร้อยละ 52.80 อย่่ในระดับั 3 คือ คร่มีการเชื�อมโยง 

เนื�อหากับัชีวิิตจำริงได้อย่างชัดเจำนและเชื�อมโยงเนื�อหา 

กับัประสบัการณ์์ขุองนักเรียน

  3. การตั�งคำาถามขุองคร ่ผลการประเมินส่วินใหญ่ 

ร้อยละ 55.58 อย่่ในระดับั 3 คือ คำาถามส่วินใหญ่ขุองคร่

เป็นคำาถามที�เกี�ยวิกับัคณิ์ตศาสตร์ วิิทยาศาสตร์ที�นักเรียน

ต้องตอบัโดยการใช้เหตุผลและประจัำกษ์ัพิยานที�เหมาะสม 1-2 

คำาถาม และให้เวิลานักเรียนคิดเพิื�อตอบัคำาถาม

  4. การอภิปรายร่วิมกันเพิื�อเชื�อมโยงแนวิคิดด้าน

พิฤติกรรมขุองคร่ ผลการประเมินส่วินใหญ่ร้อยละ 54.26  

อย่ ่ในระดับั 3 คือคร่ส ่วินใหญ่รับัฟังหรือทวินคำาตอบั

ขุองนักเรียน ตั�งคำาถามจำากคำาตอบัขุองนักเรียนและ 

กระตุ้นให้นักเรียนได้อภิปรายร่วิมกัน 1-2 ครั�ง

  5. การอภิปรายขุองนักเรียน ผลการประเมิน 

ส่วินใหญ่ร้อยละ 52.64 อย่ใ่นระดบัั 3 คอื ครส่่วินใหญเ่ชื�อมโยง 

คำาตอบัหรอืแนวิคิดขุองตนเองกับัเพิื�อนนักเรยีน และเชื�อมโยง

คำาตอบัหรือแนวิคิดในลักษัณ์ะขุองการเปรียบัเทียบัวิิธีการ

หรอืแนวิคิด หรอืการสร้างแนวิคิด หรอืการสร้างองค์ควิามร่ ้

เพิิ�มเติมอย่างน้อย 1 ครั�ง

  6. การตรวิจำสอบัควิามเขุ้าใจำขุองนกัเรยีน ผลการ

ประเมนิส่วินใหญ่ร้อยละ 53.08 อย่ใ่นระดบัั 3 คอื ครส่่วินใหญ่ 

ตรวิจำสอบัควิามก้าวิหน้าในการเรียนร่้ขุองนักเรียน ใช้วิิธี

การตรวิจำสอบัที�หลากหลายตลอดชั�วิโมงเรียน และนำาขุ้อม่ล 

ที�ได้มาปรับัเปลี�ยนวิิธีการสอน

  › ผู้ลการประเมิีนการเปลี�ยนแปลงพัฤติกรรมีการ

สื่อนข้องคร้ จำากการสังเกตการสอนในชั�นเรียนผ่าน google 

meet ร่วิมกับัการศึกษัาคลิปวิีดิทัศน์การสอนขุองคร่ร่วิมกับั

ศกึษัานเิทศก์และผ่เ้ชี�ยวิชาญด้านการสอนและการประเมนิผล 

พิบัว่ิา ครร่ะดับัประถมศึกษัาและมัธยมศึกษัาที�ผ่านการอบัรม 

คร่ออนไลน์กับั สสวิท. มีคุณ์ภาพิการสอนระดับัดีทุกระดับั 

และพิบัวิ่า คร่มีคุณ์ภาพิการสอนพัิฒนาไปในทิศทางที�ดีขึุ�น

จำากปีการศึกษัา 2562 และ 2563 โดยพิบัวิ่าจำำานวินคร่ที�มี

การสอนในระดับัพิอใช้   มีจำำานวินลดลง และคร่ระดับัดี และ

ดีมากมีจำำานวินเพิิ�มขุึ�นทุกระดับั

• การศึกษาและสื่ร�างเคร่อข้่ายความีร่วมีมี่อนานาชุาติ

เพั่�อพััฒนาการเรียนการสื่อนวิทยาศาสื่ตร์ คณิิตศาสื่ตร์                  

และเทคโนโลยี

 o จำัดการเสวินาโดยผ่้ เชี� ยวิชาญต่างประเทศ 

ผ่านระบับัออนไลน์ให้แก่นักวิิชาการ สสวิท. และบัุคลากร

ทางการศึกษัา 2 ครั�ง รวิม 230 คน ได้แก่ การเสวินาหัวิขุ้อ 

“Distance Learning in the Time of Crisis: The Singapore  



IPST GO DIGITAL สู่การเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้วิถีใหม่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 47

Experience” มีผ้่เขุ้าร่วิม 100 คน และการเสวินาหัวิขุ้อ 

“STEM Education and Applied Learning Programme: 

A Sharing by Science Centre Singapore” มีผ่้เขุ้าร่วิม

รับัฟังการเสวินา 130 คน

 o สร้างเครือขุ่ายควิามร่วิมมือ 7 เครือขุ่าย ได้แก่   

(1) Academy of Singapore Teacher (AST) ประเทศสิงคโปร์ 

(2) Science Centre Singapore (SCS) ประเทศสิงคโปร์  

(3) SEAMEO QITEP in Science ประเทศอนิโดนเีซี้ำย (4) SEAMEO  

QITEP in Mathematics ประเทศอินโดนีเซ้ำีย (5) SEAMEO  

STEM-ED CENTER ประเทศไทย (6) Shanghai Normal  

University สาธารณ์รัฐประชาชนจำีน และ (7) Democratic  

School and Education Cities ประเทศอิสราเอล

 o จำดัการประชมุวิชิาการนานาชาต ิThe International  

Joint Conference on STEM Education (IJCSE 2020)  

ร่วิมกับัศ่นย์ภ่มิภาควิ่าด้วิยการพิัฒนาคุณ์ภาพิคร่และ

บัุคลากรทางการศึกษัา ด้านคณิ์ตศาสตร์ ขุององค์กร 

รัฐมนตรีศึกษัาแห่งเอเชียตะวิันออกเฉียงใต้ (SEAQiM)  

เมืองยอกยาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซ้ำีย และศ่นย์ภ่มิภาค 

วิ่าด้วิยการพิัฒนาคุณ์ภาพิคร่และบุัคลากรทางการศึกษัา

ด้านวิิทยาศาสตร์ ขุององค์กรรัฐมนตรีศึกษัาแห่งเอเชีย 

ตะวิันออกเฉียงใต้ (SEAQiS) เมืองบัันดุง ประเทศอินโดนีเซ้ำีย  

ในการประชุมแบับัผสม 2 ร่ปแบับัค่่ขุนานกัน คือ การประชุม 

แบับัพิบัหน้า (face to face) ณ์ เมืองยอกยาการ์ตา ประเทศ 

อินโดนีเซ้ำีย และการประชุมแบับัออนไลน์ (online) โดยใช้ชื�อ 

หวัิขุอ้ “STEM Education Pathway through the Crisis” เพิื�อให ้

สอดคล้องการจำัดการศึกษัาในภาวิะวิิกฤต มีผ่้เขุ้าร่วิมงาน  

327 คน โดยการประชุมวิิชาการนี� มีการนำาเสนอผลงาน 

รวิม 79 หัวิขุ้อ ได้แก่ ด้านคณิ์ตศาสตร์ศึกษัา 36 หัวิขุ้อ  

ด้านวิิทยาศาสตร์ศึกษัา 17 หัวิขุ้อ และด้านสะเต็มศึกษัา  

26 หัวิขุ้อ และการประชุมเชิงปฏิิบััติการ 7 หัวิขุ้อ สสวิท.  

นำาเสนอผลงานร่ปแบับัปากเปล่าด้านวิิทยาศาสตร์ และ 

สะเต็มศึกษัาในการประชุม 7 หัวิขุ้อ และจำัดการประชุม 

เชิงปฏิิบััติการ 2 หัวิขุ้อ  นอกจำากนั�น สสวิท. ยังได้มีบัทบัาท 

ในการคดัเลอืกผลงานวิชิาการดา้นสะเตม็ศกึษัาเพิื�อนำาเสนอ

ในการประชมุวิชิาการ และคดัเลอืกผลงานวิชิาการ 18 ผลงาน  

เพิื�อตีพิิมพ์ิในวิารสาร Journal of Physics: Conference 

Series   
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• การส่ื่งเสื่ริมีและสื่นับสื่นุนการจััดการเรียนการสื่อนด�าน

วิทยาศาสื่ตร์สื่ิ�งแวดล�อมีตามีแนวทาง สื่สื่วท.

 ในปีนี�มีมหาวิิทยาลัยให้ควิามร่วิมมือเป็นเครือขุ่าย

ดำาเนินงานตามแนวิทาง สสวิท. 25 หน่วิยงาน นักเรยีนเขุ้าร่วิม 

โครงการ 4,880 คน คร่และบัุคลากรทางการศึกษัาเขุ้าร่วิม

โครงการ 1,712 คน ผลงานวิิจำัยวิิทยาศาสตร์สิ�งแวิดล้อม 

และผลงานอื�น ๆ  ที�เกี�ยวิขุ้องกับัวิทิยาศาสตร์สิ�งแวิดล้อม 332 ชิ�น 

หนังสือเรียนและค่่มือคร่วิิชาวิิทยาศาสตร์โลกทั�งระบับั 1 ชุด  

ไดแ้ก ่หนงัสอืเรยีนและค่ม่อืครว่ิชิาวิทิยาศาสตรโ์ลกทั�งระบับั 

และ e-book รวิมทั�งสื�อวีิดทิศัน์ส่งเสรมิการเรยีนร่ว้ิทิยาศาสตร์ 

สิ�งแวิดลอ้ม 1 ชุด เรื�อง การตรวิจำวิดัอณุ์หภมิ่นำ�าใครทำาใหร้อ้น 

และขุวิดไหนร้อนกวิ่ากัน ดังนี�

 o สื่่งเสื่ริมีและพััฒนาความีร้�และความีสื่ามีารถ

ข้องนักเรียนในการทำางานวิจััยด�านวิทยาศาสื่ตร์สื่ิ�งแวดล�อมี 

เพั่�อด้แลแก�ไข้ปัญหาสื่ิ�งแวดล�อมีในท�องถิ�นข้องตน ร่วมีกับ 

มีหาวทิยาลยัเครอ่ข้า่ยทั�วประเทศ 23 แหง่ และมมีหาวิิทยาลยั 

เครือขุ่ายที�ได้รับัการสนับัสนุนงบัประมาณ์จำากปี 2563  

ที�ขุอขุยายเวิลาการดำาเนินงานและส่งรายงานฉบัับัสมบั่รณ์์

ในปี 2564 อีก 2 แห่ง โดยมหาวิิทยาลัยทั�ง 25 แห่งดังกล่าวิ 

ได้ดำาเนินโครงการ “การส่งเสริมและสนับัสนุนงานวิิจำัย

ด้านวิิทยาศาสตร์สิ�งแวิดล้อมในโรงเรียนและมหาวิิทยาลัย 

เครือขุ่ายตามแนวิทาง สสวิท.” เช่น โครงการเสริมสร้าง 

ขุดีควิามสามารถขุองครผ่่ส้อนและนกัเรยีนเพิื�อพิฒันางานวิิจำยั 

ด้านสิ� งแวิดล้อมขุองมหาวิิทยาลัยศรีนครินทรวิิ โรฒ  

จำดัการอบัรมและพิฒันางานวิจัิำยสิ�งแวิดลอ้มตามหลกัวิธีิการ 

ขุอง GLOBE เรื�อง บัรรยากาศ ยงุ และการวิดัควิามสง่ขุองตน้ไม ้

แบับั onsite  โครงการสร้างควิามตระหนักด้านสิ�งแวิดล้อม

โดยใชห้ลกัวิธิดีำาเนนิการขุอง GLOBE โครงการพิฒันานกัวิจิำยั 

สิ�งแวิดล้อมรุ ่นเยาวิ์ เป็นต้น  กิจำกรรมทั�งหมดขุองทุก

มหาวิิทยาลัยมีผ่้เขุ้าร่วิมกิจำกรรมรวิม 4,612 คน แบั่งเป็นคร่ 

595  คนและนักเรียน 4,017 คน งานวิิจำัย/กิจำกรรมการเรียนร่ ้

สิ�งแวิดล้อม 218 ผลงาน จำากโรงเรียนทั�งสิ�น 220 โรงเรียน

 o สื่่งเสื่ริมีการทำางานวิจััยวิทยาศาสื่ตร์สื่ิ�งแวดล�อมี

และนวัตกรรมีในการอนุรักษ์ทรัพัยากรนำ�าประจัำาปี 2564 

ในร้ปแบบออนไลน์ ได�แก่ 

  › การประกวด GLOBE Student Research  

Competition 2021 (GLOBE SRC 2021) โดยจำัดสัมภาษัณ์์ 

นักเรียนที�ส่งผลงานวิิจัำยเขุ้าร่วิมประกวิดทางออนไลน์  

มโีรงเรยีนที�ผ่านการคดัเลอืกเขุ้ารอบัตดัสนิ 76 งานวิจิำยั แบ่ังเป็น 

นำาเสนอผลงานวิิจำัยแบับัปากเปล่า 76 งานวิิจำัย และนำาเสนอ 

ผลงานวิจัิำยแบับัโปสเตอร ์76 งานวิจิำยั ในปีนี�มคีณ์ะกรรมการ 

ตดัสนิการประกวิดจำากหนว่ิยงานภายนอก ไดแ้ก ่มหาวิทิยาลยั

เกษัตรศาสตร ์มหาวิทิยาลยัศรนีครนิทรวิโิรฒ มหาวิทิยาลยั

มหดิล มหาวิิทยาลัยราชภัฏิพิระนครศรอียธุยา และผ้่เชี�ยวิชาญ 

ทางด้านบัรรยากาศ โดยมีผ่เ้ขุ้าร่วิมกิจำกรรม 363 คน แบ่ังเป็น 

คร ่141 คน และนักเรยีน 222 คน จำาก 54 โรงเรยีน เมื�อประเมนิ 

ผลงานขุองโรงเรยีนที�สง่เขุา้ร่วิมการประกวิด GLOBE Student  

Research Competition 2021 ที�มีคะแนนรวิมทั�งการเขุียน 

รายงานและการนำาเสนอผลงานวิิจัำยมากกว่ิาร้อยละ 65  

ตามเกณ์ฑิ์พิิจำารณ์าขุองการประกวิด พิบัวิ่า จำากผลงานวิิจำัย 

76 ผลงาน มผีลงานวิจิำยัที�มคีะแนนมากกวิา่รอ้ยละ 65 จำำานวิน 

72 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 94.7 ซ้ำึ�งส่งกวิ่าที�ตั�งเป้าหมายไวิ้

  › การประกวดสื่ิ�งประดษิฐ์และนวัตกรรมีทางด�าน

การอนุรกัษท์รพััยากรนำ�า Thailand Junior Water Prize 2021  

(TJWP2021) โดยเชญิคณ์ะกรรมการตดัสนิจำากหนว่ิยงานตา่ง ๆ   

ได้แก่ มหาวิิทยาลัยเกษัตรศาสตร์ มหาวิิทยาลัยมหิดล 

มหาวิิทยาลัยเทคโนโลยีพิระจำอมเกล้าธนบัุรี จำุฬาลงกรณ์์

มหาวิิทยาลัย สำานักงานทรัพิยากรนำ�าแห่งชาติ และสถาบััน

สารสนเทศทรัพิยากรนำ�า (องค์การมหาชน) ซึ้ำ�งผลงานวิิจัำย

ที�ผ่านการคัดเลือกเขุ้าส่่รอบัตัดสิน 38 ผลงาน มีผ่้เขุ้าร่วิม

การประกวิดรอบัตัดสิน 114 คน ประกอบัด้วิย คร่ 38 คน และ

นักเรียน 76 คน 

  ›  จััดสื่่งผู้้�แทนประเทศไทยเข้�าร่วมีการประกวด 

Stockholm Junior Water Prize 2021 ในร้ปแบบออนไลน ์

โดย สสวิท. ในฐานะผ่ป้ระสานงานระหวิา่งประเทศ (National  

Organizer) ประจำำาประเทศไทย ได้จำัดส่งทีมโรงเรียน 

ดำารงราษัฎร์สงเคราะห์ซึ้ำ�งชนะเลิศจำากการประกวิด TJWP 2021  

จำากผลงานเรื�อง “เขุ็มขุัดด่ดซ้ำับัควิามชื�นและให้ธาตุอาหาร

จำากวิัสดุ เหลือทิ�งในชุมชนเพิื�อการด่แลท่อนพิันธ์ุอ้อย 

ระยะแรกปล่ก (Bio-Moisture-Nutrient Absorbing Belt 

for Promoting the Sugarcane Seedlings Growth from  

the Local Waste)” ซ้ำึ�งไดร้บััรางวัิล The Winner of Diploma  

of Excellence เนื�องจำากงานวิิจำัยมีควิามโดดเด่นทางด้าน

การนำาวัิสดุเหลือใช้ในท้องถิ�นมาสร้างนวัิตกรรมในลักษัณ์ะ

เขุม็ขุดัที�สามารถอุม้นำ�าไวิส้ำาหรบััการเพิาะปลก่ท่อนพัินธุอ้์อย

ในระยะแรกปล่กได้ แม้จำะปล่กในพิื�นที�แหง้แล้ง ชว่ิยลดการให้นำ�า  

และช่วิยประหยดัคา่ใช้จำา่ยในการเพิาะปลก่มากกวิา่รอ้ยละ 50  

เมื�อเปรียบัเทียบัจำากการปล่กโดยใช้วิิธีดั�งเดิม นอกจำากนี� 
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เข็มขัดำดำ้ดำซ็ับัควิามชื่่�น 
และให์�ธาตุอาห์าร 
จากวัิสดำุเห์ล่อทิ�งในชุื่มชื่น 
เพ่ั�อการดำ้แลท่อนพัันธุ์อ�อย 
ระยะแรกปล้ก

นวิัตกรรมนี�ยังนำาสารสกัดจำากสะเดาช่วิยไล่และกำาจำัดแมลง

ศตัรอ้่อย จำงึเป็นการใช้สารธรรมชาติ ลดการใช้สารเคมีที�จำะเป็น 

การเพิิ�มมลพิิษัให้แหล่งนำ�าและดินที�สอดคล้องกับัเป้าหมาย

การพัิฒนาที�ยั�งยนื Sustainable Development Goals (SDGs)  

และโมเดล Bio-Circular-Green Economy (BCG)

ห์นังส่อกิจกรรมการเรียนร้�

ค้่ม่อกิจกรรมการเรียนร้�

 o สื่่งเสื่ริมีการเรียนร้�การเปลี�ยนแปลงภ้มิีอากาศ  

ประกอบัด้วิย

  › อบรมีครก้จิักรรมีการเรยีนร้�การเปลี�ยนแปลง

ภ้มีิอากาศ โดยในระดับัมัธยมศึกษัาตอนต้น มีผ่้เขุ้ารับั 

การอบัรม 68 คน จำาก 62 โรงเรียน 35 จำังหวิัด และผ่าน 

การอบัรม 58 คน  ผ่้เขุ้าร่วิมการอบัรมมีควิามเห็นต่อระดับั

ควิามร่ค้วิามเขุ้าใจำที�ไดรั้บัจำากการอบัรมในทุกกจิำกรรมอย่่ใน 

ระดับัมากที�สุด รองลงมาคือมาก และไม่มีระดับัปานกลาง  

น้อย และน้อยมาก และระดับัประถมศึกษัาตอนปลาย มีผ้่เขุ้ารับั 

การอบัรม 79 คน จำาก 76 โรงเรียน 47 จำังหวิัด และผ่าน 

การอบัรม 68 คน ผ่้เขุ้าร่วิมการอบัรมมีควิามเห็นต่อระดับั 

ควิามร่้ควิามเขุ้าใจำที�ได้รับัจำากการอบัรมในทุกกิจำกรรม 

ส่วินใหญ่อย่่ในระดับัมากที�สุดและมาก และไม่มีระดับัน้อย

และน้อยมาก 

  › ปรับแก�ไข้อาร์ตเวิร์คหนังสื่่อและค้่มี่อกิจักรรมี

การเรียนร้�การเปลี�ยนแปลงภ้มิีอากาศระดับประถมีศึกษา

และมีัธยมีศึกษา 4 เล่ม และจำัดทำาสื�อประกอบัการเรียนร่้ 

การเปลี�ยนแปลงภ่มิอากาศ สำาหรับัระดับัประถมศึกษัา และ

ระดับัมัธยมศึกษัา 3 รายการ ได้แก่ เกมผจำญภัยในโลกร้อน  

ค่่มือภาคสนาม “ร่้จำักยุง” และเกษัตรแปรปรวิน เมื�อโลก

ปรวินแปร

  › จัดัสื่มัีมีนาออนไลนเ์พั่�อสื่ง่เสื่รมิีการทำางานวจิัยั

ให้กับัคร่ นักเรียน และผ่้สนใจำทั�วิไปในร่ปแบับัออนไลน์ 

และถ่ายทอดสด (Facebook Live) ผ่าน Facebook GLOBE  

Thailand 13 ครั�ง จำากนกัวิทิยาศาสตรโ์ครงการ GLOBE และ

วิิทยากรขุอง สสวิท.

  › จััดการประกวด GLOBE Thailand Teacher  

Shining Star 2021 ร้ปแบบออนไลน์ โดยคัดเลือกและ

มอบัรางวัิลคร่ที�มีผลงานดีเด่นในการนำากิจำกรรมการเรียนร่ ้

วิิทยาศาสตร์สิ�งแวิดล้อมไปใช้ในการจำัดการเรียนสอน 

ในระดับัประถมศึกษัาและระดับัมัธยมศึกษัา จำาก 3 ประเภท

ผลงาน ได้แก่ (1) กิจำกรรมส่งเสริมการเป็น GLOBE Young 

Scientist (GLOBE Young Scientist  Inspiration) (2) การจัำด 

กจิำกรรมการเรยีนการสอนหลกัสต่รวิทิยาศาสตรโ์ลกทั�งระบับั  

(ESS Curriculum Implementation in School) และ  
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(3) การจัำดกิจำกรรมการเรียนร่้การเปลี�ยนแปลงภ่มิอากาศ 

(Climate Change Learning-Activities in School) โดยมีคร ่

ที�ไดร้บััรางวิลัดเีดน่ ประเภทการจำดักจิำกรรมการเรยีนการสอน 

หลักส่ตรวิิทยาศาสตร์โลกทั�งระบับั (ESS Curriculum 

Implementation in School) ระดับัมัธยมศึกษัา คือ  

นายอภวิิฒัน ์ศรกีณั์หา โรงเรยีนชมุแพิศกึษัา และรางวิลัดเีดน่  

ประเภทการจัำดกจิำกรรมการเรยีนร้่การเปลี�ยนแปลงภมิ่อากาศ  

(Climate Change Learning Activities in School) ระดับั

มธัยมศึกษัา คือ นางสาวิศิรวิิรรณ์ ตรเีพ็ิชร์ โรงเรยีนกุยบุัรวิีิทยา  

ในปีนี�มีคณ์ะกรรมการตัดสินการประกวิดจำากหน่วิยงาน

ภายนอก ไดแ้ก ่มหาวิทิยาลยัแมฟ่า้หลวิง มหาวิทิยาลยัราชภฏัิ 

พิระนครศรีอยุธยา และผ่้เชี�ยวิชาญทางด้านบัรรยากาศ และ

มีคร่ส่งผลงานเขุ้าร่วิมประกวิด 6 ผลงาน

  › จัดัทำาสื่่�อวีดทิศัน์ส่ื่งเสื่รมิีการเรยีนร้�วทิยาศาสื่ตร์ 

สื่ิ�งแวดล�อมี 1 ชุด ไดแ้ก ่หลกัวิธิดีำาเนนิการตรวิจำวิดัสิ�งแวิดลอ้ม  

เรื�อง การตรวิจำวัิดอุณ์หภ่มินำ�า กิจำกรรมการเปลี�ยนแปลง 

ภ่มิอากาศ เรื�อง ใครทำาให้ร้อน กิจำกรรมการเปลี�ยนแปลง 

ภ่มิอากาศ เรื�อง ขุวิดไหนร้อนกวิ่ากัน

 o ปรับปรุงและพััฒนาเน่�อหาในกิจักรรมีข้อง 

หนังส่ื่อเรียนและค้่มี่อคร้วิทยาศาสื่ตร์โลกทั�งระบบ (Earth 

System Science: ESS) ที�พิฒันามาตั�งแตปี่ 2552 และจัำดทำา

อารต์เวิิรค์หนงัสอืเรยีนและค่ม่อืครว่ิทิยาศาสตรโ์ลกทั�งระบับั 

2 เล่ม เพิื�อจำัดพิิมพิ์และจำำาหน่ายในปี 2565 รวิม 9 บัทเรียน 

ได้แก่ เรียนร่้วิิทยาศาสตร์โลกทั�งระบับั เรียนร่้ควิามสัมพิันธ์

ในระบับั วิิเคราะห์คำาถามนำาไปส่่การวิิจัำย สืบัค้นขุ้อม่ลและ

วิางแผนงานวิิจัำย เขีุยนเค้าโครงงานวิิจัำย ลงมือทำางานวิิจัำย 

วิิเคราะห์และแปลผลงานวิิจำัยเขุียนรายงานและนำาเสนอ 

ผลงานวิิจัำย และคุณ์ค่าจำากการเรียนร้่วิิทยาศาสตร์โลกทั�ง

ระบับั 

 o บริหารงานโครงการ GLOBE ประเทศไทย  

ประกอบัด้วิย 

  › จััดกิจักรรมีส่ื่งเสื่ริมีการดำา เ นินกิจักรรมี

โครงการ GLOBE ในประเทศไทย และสื่ร�างความีตระหนัก

ด�านสื่ิ�งแวดล�อมีแบบออนไลน์ โดยให้โรงเรียนและผ่้สนใจำ

ทั�วิไปส่งผลงานเขุ้าร่วิมกิจำกรรม 4 ครั�ง เช่น การส่งผลงาน 

Infographic หรือ Postcard ในหัวิขุ้อ รักษ์ัปฐพิี คืนชีวีิ 

ที�หลากหลายให้ผนืดนิ และจัำดส่งคณ์ะผ้่บัรหิารและนักวิชิาการ  

สสวิท. ฝึ�ายโลกศึกษัาเพิื�อพัิฒนาสิ�งแวิดล้อม (GLOBE) เขุ้ารว่ิม 

การประชุม GLOBE Asia-Pacific Regional Meeting 2021 

  › จัดัส่ื่งนักเรยีนและครเ้ข้�าร่วมีการประชุมุี GLOBE 

Asia-Pacific Webinar ในโครงการแลกเปลี�ยนการนำาเสนอ

ผลงานวิิจำัยขุองคณ์ะนักเรียนไทยร่วิมกับัประเทศสมาชิกใน

ภ่มิภาคเอเซี้ำยและแปซิ้ำฟิก 4 ครั�ง ดังนี� (1) นักเรียนและคร ่

จำากโรงเรียนวิิทยาศาสตร์จำุฬาภรณ์ราชวิิทยาลัย เขุ้าร่วิม 

นำาเสนอผลงานวิิจัำย ในการประชุม GLOBE Asia-Pacific  

Webinar หัวิขุ้อ“Symposium on Water Collaboration 

Project” (2) นักเรียนและคร่จำากโรงเรียนดาราวิิทยาลัย 

โรงเรียนกรุงเทพิคริสเตียนวิิทยาลัย และโรงเรียนดอนจำาน

วิทิยาคมเขุ้ารว่ิมนำาเสนอผลงานวิจัิำยในการประชุม Regional 

GLOBE Learning Expedition 2021 (3) นกัเรยีนและครจ่ำาก

โรงเรียนวิิทยาศาสตร์จำุฬาภรณ์ราชวิิทยาลัย ตรัง เขุ้าร่วิม 

นำาเสนอผลงานวิิจัำย ในการประชุม GLOBE Asia-Pacific  

Webinar หัวิขุ้อ “Mosquito Awareness Campaign”  

(4) จำัดส่งนักเรียนและคร่จำากโรงเรียนวิารีเชียงใหม่และ

โรงเรียนเทศบัาลบ้ัานค่หาสวิรรค์ ร่วิมนำาเสนอผลงานวิิจัำย  

ในการประชุม GLOBE Asia-Pacific Webinar หัวิขุ้อ  

“Tree Protocol Awareness”

  › จััดงาน GLOBE Thailand Awards 2021  

เพิื�อมอบัรางวัิลให้กบััผ่ช้นะการประกวิดจำากเวิทีการประกวิด

ขุองฝึ�ายโลกศึกษัาเพิื�อพิัฒนาสิ�งแวิดล้อม 3 รายการ ได้แก่  

(1) การประกวิด Thailand Junior Water Prize 2021  

จำำานวิน 6 รางวิลั (2) การประกวิด GLOBE Student Research  

Competition 2021 จำำานวิน 21 รางวิัล และ (3) การประกวิด 

GLOBE Thailand Teacher Shining Star 2021 จำำานวิน 2 รางวัิล  

มีผ่้ร่วิมงาน 141 คน 

  › ดำาเนินโครงการ The Extension of GLOBE  

Research Program and Network to Strengthen Local 

Wisdoms in Rural Areas of Thailand ในควิามร่วิมมือ 

ระหว่ิาง สสวิท. กบััสถานทต่สหรัฐอเมรกิาประจำำาประเทศไทย 

เพิื�อส่งเสรมิควิามรว่ิมมอืระหว่ิางนักเรยีน คร ่นกัวิิทยาศาสตร์  

และชมุชน ในการดแ่ลรกัษัาสิ�งแวิดล้อมอย่างยั�งยนื โดยสนบััสนนุ 

การเรียนร่้สิ�งแวิดล้อมอย่างต่อเนื�องในโรงเรียนที�ด้อยโอกาส 

4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบัรรพิตวิิทยา จำังหวิัดเชียงราย 

โรงเรียนบั้านดอน (สหรัฐ-ราษัฎร์อุทิศ) จำังหวิัดนครราชสีมา  
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โรงเรียนบั้านโป�งเป้า จำังหวิัดอุบัลราชธานี และโรงเรียน 

บั้านมดตะนอย จำังหวิัดตรัง มีเครือขุ่ายมหาวิิทยาลัย และ

โรงเรียนเขุ้าร่วิมเป็นนักวิิทยาศาสตร์ที�ปรึกษัา 5 หน่วิยงาน 

ไดแ้ก ่สำานกัวิชิาวิทิยาศาสตร ์มหาวิทิยาลยัแมฟ่า้หลวิง สำานกั

วิชิาวิทิยาศาสตร์ มหาวิทิยาลัยวิลัยลักษัณ์์ คณ์ะวิิทยาศาสตร์ 

และศลิปศาสตร์ มหาวิทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คณ์ะ

วิทิยาศาสตร ์มหาวิทิยาลยัราชภฏัิอบุัลราชธาน ีและโรงเรยีน

วิิทยาศาสตร์จำุฬาภรณ์ราชวิิทยาลัย ตรัง โดยได้จำัดประชุม 

เครือขุ่ายการดำาเนินงานโครงการและประสานงานกับั 

สถานท่ตสหรัฐอเมริกาประจำำาประเทศไทยด้านการขุอ 

สนับัสนุนอุปกรณ์์วิิทยาศาสตร์และทุนสนับัสนุน ซ้ำึ�งจำะ 

ดำาเนินการโครงการฯ ต่อในปี 2565 

• การพััฒนาการจััดการเรียนร้�ตามีโครงการในพัระราชุดำาริ

สื่มีเดจ็ัพัระกนิษฐาธริาชุเจั�า กรมีสื่มีเดจ็ัพัระเทพัรตันราชุสุื่ดาฯ  

สื่ยามีบรมีราชุกุมีารี

 อบัรมการจำดัการเรยีนร่เ้ทคโนโลย ี(วิิทยาการคำานวิณ์)  

ให้แก่คร่ผ่้สอนโรงเรียนในโครงการพิระราชดำาริสมเด็จำ

พิระกนิษัฐาธิราชเจ้ำา กรมสมเด็จำพิระเทพิรัตนราชสุดา ฯ  

สยามบัรมราชกุมาร ีชั�นประถมศึกษัาปีที� 3 และชั�นประถมศึกษัา 

ปีที� 6 ในโรงเรียนตำารวิจำตระเวินชายแดน (ตชด.) 435 คน  

จำากการติดตามผลการนำาไปใช้พิบัว่ิาคร่ที�ได้รับัการพัิฒนา

มีควิามมั�นใจำและมีควิามร่้ควิามเขุ้าใจำทักษัะปฏิิบััติในเนื�อหา 

กลุ่มสาระการเรียนร่้วิิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิิชา

วิิทยาการคำานวิณ์ สามารถจำัดกิจำกรรมการเรียนการสอน 

ให้กับันักเรียนได้ นอกจำากนั�นยังได้สนับัสนุนและจำัดส่ง 

สื�ออุปกรณ์์วิิทยาศาสตร์ให้แก่โรงเรียนวิัฒนธรรมชนเผ่า 

เดก็กำาพิรา้ (หลัก 67) สาธารณ์รัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวิ

• การพััฒนาคร้ในโรงเรียนวังไกลกังวลและโรงเรียนใน

พั่�นที�ใกล�เคียงในการจััดการเรียนร้�ด�านวิทยาศาสื่ตร์และ

คณิิตศาสื่ตร์

 o ปรับปรุงชุุดการจััดการเรียนร้�คณิิตศาสื่ตร์  

วิทยาศาสื่ตร์ และวิทยาการคำานวณิ หรือ สื�อ 60 พิรรษัา 

สมเดจ็ำพิระกนษิัฐาธิราชเจ้ำา กรมสมเด็จำพิระเทพิรัตนราชสดุา ฯ  

สยามบัรมราชกมุาร ีชั�นประถมศกึษัาปทีี� 1-6 เพิื�อนำาไปใชใ้น

การสอนทางไกลแบับัรายชั�นปี ประกอบัด้วิย ต้นฉบัับั 18 ชุด

และต้นร่าง 6 ชุด รวิม 45 เล่ม

 o พััฒนาชุุดการจััดการเรียนร้�กลุ่มีสื่าระการเรียนร้�

คณิิตศาสื่ตร์ วิทยาศาสื่ตร์ และเทคโนโลยี ชั�นมัธยมศึกษัา 

ปีที� 1-3 รวิม 8 ชุด 8 เล่ม

 o นิเทศการสื่อนแบบออนไลน์ โดยติดตามและให ้

คำาแนะนำาจำากคลิปวิีดิทัศน์การสอนขุองคร่และผลงาน

นักเรียนพิร้อมทั�งประชุมให้ขุ้อเสนอแนะในร่ปแบับัออนไลน์

เกี�ยวิกับัการจำัดการเรียนการสอนออนไลน์ขุองคร่ รวิมทั�ง 

การติดตามและประเมินผลการเรียนขุองนักเรียน พิบัวิ่า

  › วิ ชุาคณิิตศาสื่ตร์  ร ะดั บประถมีศึ กษา  

ครม่คีวิามร่แ้ละควิามเขุ้าใจำในเนื�อหาเป็นอย่างดี แต่เนื�องจำาก 

สถานการณ์์การแพิรร่ะบัาดขุองโรคติดเชื�อไวิรสัโคโรนา 2019  

(COVID-19) คร่จำึงใช้การสอนออนไลน์ทั�งแบับัสอนสด หรือ 

ส่งคลิปวิีดิทัศน์การสอนให้นักเรียนทาง facebook นักเรียน 

เขุ้าเรียนออนไลน์และส่งงานเฉลี�ยมากกวิ่าร้อยละ 70 

ส่วินที�ไม่สามารถเขุ้าเรียนได้เนื�องจำากในเวิลากลางวัิน 

ผ่ป้กครองตอ้งไปทำางานจำงึขุาดอปุกรณ์ใ์นการเรยีนออนไลน์  

ทำาให้เรยีนได้ไม่สมำ�าเสมอและขุาดประสิทธิภาพิ ครมี่การวัิด 

และประเมินผลการเรียนโดยพิิจำารณ์าจำากการทำาใบังาน  

แบับัฝึกึหดั บัางชั�นให้นกัเรยีนทำาแบับัทดสอบัใน google form  

คร่มีการตรวิจำงานและให้ผลสะท้อนกลับัต่องานขุองนักเรียน 

หลังจำากที�ผ่้ปกครองนำางานขุองนักเรียนมาส่ง คร่มีแนวิทาง 

ในการวัิดผลและประเมินผลในการสอนออนไลน์แตกต่าง 

ในแต่ละระดับัชั�น   

  › วิชุาวิทยาศาสื่ตร์ ระดับประถมีศึกษา คร่ที�มี 

ประสบัการณ์ม์ากกวิา่ 5 ป ีมคีวิามมั�นใจำในการสอนมากกวิา่ 

คร่ที� มีประสบัการณ์์น้อย ในขุั�นนำาเขุ้าส่่บัทเรียนจำะมี 

การตรวิจำสอบัควิามร่เ้ดมิหรอืทบัทวินควิามร่พ้ิื�นฐาน โดยใช้

สถานการณ์ท์ี�นา่สนใจำในขุั�นนำาเขุา้ส่บ่ัทเรยีน ใชเ้วิลาเหมาะสม 
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มีการแจ้ำงจุำดประสงค์ให้นักเรียนทราบัเฉพิาะเรื�องที�สอน 

แล้วิมีการฝึึกการอ่านและตรวิจำสอบัควิามเขุ้าใจำดี เนื�อหา

ทางวิิชาการยังมีคร่บัางคนมีแนวิคิดคลาดเคลื�อนบัางเรื�อง  

มีการฝึึกการอ่านและสะกดคำาที�ยากในชั�นประถมศึกษัา 

ปทีี� 1-2 และฝึกึการอา่นจัำบัใจำควิามในขุั�นตอนการทำากจิำกรรม 

ในระหวิา่งการสอนมปีฏิสิมัพินัธกั์บันกัเรยีนปลายทาง ใหค้ดิ 

ให้อ่านมากขุึ�น แล้วิชมเชยเสมือนตอบัถ่ก ใช้คำาถามมากขุึ�น 

ลำาดบััการนำาเสนอเหมาะสมกบััการสอนแบับัออนไลนม์ากขุึ�น  

มีการแนะนำาการใช้วิัสดุอุปกรณ์์ที�หาได้ง่ายแทนในกรณี์ 

ที�อย่่บั้านหรือขุาดอุปกรณ์์ตามในกิจำกรรม คร่ใช้ภาษัา 

ที�เขุ้าใจำง่าย มีการทำาเสียงส่ง เสียงตำ�า พิ่ดไม่เร็วิเกินไป และ 

ใส่ควิามสนุกสนานเขุ้าไป แต่บัางท่านอาจำต้องเพิิ�ม 

ควิามสนุกสนานให้มากขุึ�น แต่ตอ้งระวัิงในการใช้คำาให้ถก่ต้อง  

เชน่ คำาวิา่ เดา กับัคาดคะเน ใช้สื�ออื�น ๆ  เช่น คลิปที�มกีารถ่ายทำา 

นอกห้องเรียน คร่แต่งกายเขุ้ากับัเนื�อหาช่วิยดึงด่ด 

ควิามน่าสนใจำให้กับันักเรียน คร่สอดแทรกคุณ์ธรรม 

ได้ถ่กเรื�อง ถ่กจำังหวิะ

  › วิชุาวิทยาการคำานวณิ ระดับประถมีศึกษา  

คร่มีควิามร่้และควิามเขุ้าใจำในเนื�อหาเป็นอย่างดี มีการสอน

แบับัทีม รับัส่งกันอย่างดี เทคนิคการสอนที�ดี การนำาเขุ้า 

ส่่บัทเรียนที�สนุกสนาน และตั�งคำาถามเพิื�อเขุ้าส่่บัทเรียน            

มีการสอนที�สนุก นักเรียนสนใจำ มีการสรุปควิามร่้ นักเรียน

ตอบัคำาถามในใบังานได้ถ่กต้อง

 o อบรมีเชุิงปฏิิบัติการสื่่งเสื่ริมีการจััดการเรียน 

การสื่อนคณิิตศาสื่ตร์ วิทยาศาสื่ตร์ และวิทยาการคำานวณิ 

ระดับประถมีศึกษา สื่ำาหรับคร้โรงเรียนวังไกลกังวล เพิื�อให้

ควิามร่้และสร้างควิามมั�นใจำให้กับัคร่ผ่้สอนวิิทยาศาสตร์ 

คณ์ติศาสตร ์และวิทิยาการคำานวิณ์ขุองโรงเรยีนวิงัไกลกงัวิล 

ให้สามารถจัำดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพิและ 

สอดคล้องกบััแนวิทางการจำดัการเรยีนร่ขุ้องชดุการจำดักจิำกรรม 

การเรียนร่้คณ์ิตศาสตร์ วิิทยาศาสตร์ และวิิทยาการคำานวิณ์ 

ระดบััประถมศกึษัา (สื�อ 60 พิรรษัา ฉบับััปรบััปรงุ) มคีรเ่ขุา้รบัั 

การอบัรม 24 คน 

• การพััฒนาคร้แกนนำาและบุคลากรทางการศึกษาปฐมีวัย

เพั่�อการจััดการเรียนร้�ตามีแนวโครงการพัระราชุดำาริ 

บ�านนักวิทยาศาสื่ตร์น�อยและแนวทางสื่ะเต็มีศึกษา

 โครงการบั้านนักวิิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  

ได้จำัดตั�งขุึ�นในปี พิ.ศ. 2553 ตามพิระราชดำาริขุองสมเด็จำ 

พิระกนิษัฐาธิราชเจ้ำา กรมสมเด็จำพิระเทพิรัตนราชสุดาฯ  

สยามบัรมราชกุมารี เพิื�อปล่กฝึังนิสัยรักวิิทยาศาสตร์และ 

ทักษัะทางวิิทยาศาสตร์ให้กับัเด็กปฐมวัิย โดยเริ�มต้น

มีโรงเรียนเขุ้าร่วิมเพีิยง 221 โรงเรียน ปัจำจำุบัันขุยายผล 

ส่่ 29,129 โรงเรียน ใน 238 ผ่้นำาเครือขุ่ายท้องถิ�นทั�วิประเทศ  

ทั�งนี� สสวิท. เปน็สว่ินหนึ�งที�รว่ิมดำาเนนิโครงการและรบััผดิชอบั 

ดแ่ลโรงเรยีนในเครอืขุา่ย 5 จำงัหวิดัภาคใต ้(นราธวิิาส ปตัตานี  

ยะลา สงขุลา และสต่ล) โดยมุ่งเน้นการพิัฒนาผ่้นำาเครือขุ่าย 

ท้องถิ�นและครป่ฐมวัิยให้มคีวิามเขุ้มแข็ุงในการจัำดประสบัการณ์์ 

เรียนร่้ วิิทยาศาสตร์ คณ์ิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตาม



IPST GO DIGITAL สู่การเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้วิถีใหม่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 53

แนวิทางโครงการบ้ัานนักวิทิยาศาสตร์นอ้ยให้กบััเดก็ปฐมวัิย 

ขุองตนเอง รวิมถงึสง่เสรมิและเปดิโอกาสใหมี้การแลกเปลี�ยน

เรยีนร่้ผลงานวิิชาการ โดยป ี2564 ได้จำดักจิำกรรมตา่ง ๆ  ดงันี� 

 o สื่ั มี มี น า วิ ชุ า ก า ร ค ร บ ร อ บ  1 0  ปี  “ บ� า น 

นักวิทยาศาสื่ตร์น�อยกับการศึกษาเพ่ั�อความียั� งย่น”  

ทางออนไลน์ร่วิมกับัหน่วิยงานหลักในโครงการบั้าน 

นักวิิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ที�จัำดขุึ�นเพิื�อเฉลิมฉลอง 

ควิามสำาเร็จำขุองโครงการ ภายในงานประกอบัด้วิย กิจำกรรม

การลงนามบัันทึกขุ้อตกลง การปาฐกถาพิิเศษั โดยสมเด็จำ 

พิระกนิษัฐาธิราชเจ้ำา กรมสมเด็จำพิระเทพิรัตนราชสุดาฯ  

สยามบัรมราชกุมารี การนำาเสนอวิีดิทัศน์ครบัรอบั 10 ปี  

ขุองโครงการ การเสวินาวิิชาการโดยตัวิแทนจำากบ้ัาน 

นักวิิทยาศาสตร์น้อย สหพิันธ์สาธารณ์รัฐเยอรมนีและ 

เครือรัฐออสเตรเลีย การนำาเสนอผลงานขุองคร่ปฐมวัิย 

ที�ผ่านการคัดเลือก 13 ผลงาน การนำาเสนอกิจำกรรม 

บั้านนักวิิทยาศาสตร์น้อยเพิื�อการพิัฒนาที�ยั�งยืน 9 หัวิขุ้อ 

การนำาเสนอผลงานโครงงานขุองนักเรียนระดับัประถมศึกษัา 

ที�มคีวิามโดดเดน่ 6 ผลงาน โดย สสวิท. เปน็ผ่ด้ำาเนนิงานหลกั 

ในการคดัเลอืกผลงาน การจำดัทำาวีิดทิศัน์ผลงานครร่ะดบััปฐมวิยั  

และให้วิิทยากรเครือขุ่ายท้องถิ�นและคร่ปฐมวิัยมานำาเสนอ

ผลงานการจำัดประสบัการณ์์การเรียนร้่ในระดับัปฐมวิัย  

13 ผลงาน 26 คน และทดลองใช้กิจำกรรมจำอมพิลังงาน

แม่เหล็กที� ใช้นำาเสนอในส่วินนิทรรศการกิจำกรรมบั้าน 

นักวิิทยาศาสตร์น้อยเพิื�อการพิัฒนาที�ยั�งยืน 

 o อบรมีเชุิงปฏิิบัติการโครงงานและกิจักรรมี 

เฉพัาะทางโครงการบ�านนักวิทยาศาสื่ตร์น�อย ประเทศไทย

สื่ำาหรับวิทยากรเคร่อข้่ายท�องถิ�นและคร้ผู้้�สื่อนระดับปฐมีวัย 

ด�วยร้ปแบบออนไลน์ มีผ่้สนใจำเขุ้าร่วิมอบัรมและชมไลฟ์สด 

กวิา่ 1,200 คน มวีิทิยากรเครอืขุา่ยท้องถิ�นและครผ้่่สอนระดับั

ปฐมวิยัที�มคีณุ์ภาพิผา่นเกณ์ฑิก์ารอบัรม 1,187 คน นอกจำากนั�น 

ยงัไดมี้การเผยแพิรวี่ิดทิศันก์ารอบัรมและมผี่เ้ขุา้ชมการอบัรม

ย้อนหลังกวิ่า 5,300 คน

 o คัดเล่อกโครงงานบ�านนักวิทยาศาสื่ตร์น�อย

ร่วมีกับวิทยากรเคร่อข่้ายท�องถิ�นใน 13 เข้ตพ่ั�นที�ภาคใต� 

(นราธิวาสื่ ปัตตานี ยะลา สื่งข้ลา และสื่ต้ล) ที�ร่วิมเป็น

คณ์ะกรรมการเขุตพิื�นที�ละ 4 คน จำำานวิน 52 คน และทีม 

นักวิิชาการจำาก สสวิท. 7 คน เป็นผ่้ตรวิจำคัดเลือกโครงงาน 

บัา้นนกัวิิทยาศาสตรน์อ้ย โดยในปกีารศกึษัา 2563 มโีรงเรยีน 

ส่งโครงงานเขุ้าร่วิมโครงการ 279 โครงงาน และผ่าน 

การคัดเลือก 247 โรงเรียน
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 o เตรียมีการจััดพิัธี รับตราพัระราชุทานบ�าน 

นักวิทยาศาสื่ตร์น�อย ประจัำาปีการศึกษา 2563 ซ้ำึ�ง 

คณ์ะกรรมการจำัดงานมีมติ ให้ เลื�อนไปจำัดในปี  2565  

โดย สสวิท. ได้คัดเลือกโครงงานและจำัดทำาขุ้อม่ลรายชื�อ

โรงเรียนส่งไปยังส่วินกลางเรียบัร้อยแล้วิ ได้ผลงานที�มี

คุณ์ภาพิผ่านเกณ์ฑิ์การประเมินได้เขุ้ารับัตราพิระราชทาน  

480 โรงเรยีน ประกอบัด้วิย โครงงานจำากปีการศกึษัา 2562 

จำำานวิน 233 โรงเรียน และปีการศึกษัา 2563 จำำานวิน 247 

โรงเรียน

 o อบรมีคร้ปฐมีวัยจัากโรงเรียน ตชุด. ด�วยระบบ

ออนไลน์ โดยใช้หลักส่ตรการจัำดประสบัการณ์์การเรียนร่ ้ 

บั่รณ์าการสะเต็มศึกษัาในระดับัปฐมวิัย (หน่หน่เรียนร่้ 

สะเตม็ศกึษัา) ให้ครเ่ขุ้าไปชมวิดีทิศัน์กจิำกรรมที�เผยแพิร่ออนไลน์  

แลว้ิรว่ิมตอบัคำาถามและทำากิจำกรรมโดยสง่คำาตอบัยงั สสวิท. 

ซ้ำึ�งมีผ่้สนใจำเขุ้าร่วิมอบัรม 251 คน และผ่านการอบัรม 171 คน

• การสื่่งเสื่ริมีการเรียนภาษาคอมีพัิวเตอร์ (Coding)

 แต่เดิมวิิชาคอมพิิวิเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อย่่ในกลุ่มสาระการเรียนร่้การงานอาชีพิและเทคโนโลยี  

แต่ด้วิยกระแสดิจำิทัลขุองโลกที�เปลี�ยนแปลงอย่างรวิดเร็วิ   

ศาสตรท์างดา้นคอมพิวิิเตอร ์(Computer Science) กลายเปน็ 

ควิามร่พ้ิื�นฐานที�จำำาเปน็ตอ่การประกอบัอาชีพิ การดำาเนนิชีวิิต 

และการเป็นส่วินหนึ�งขุองสังคมอย่างมีส่วินร่วิม กระทรวิง

ศึกษัาธิการจำึงปรับัเปลี�ยนการเรียนการสอนคอมพิิวิเตอร์  

ใหเ้ปน็วิิชาวิิทยาการคำานวิณ์ และย้ายมาเปน็วิิชาในกลุม่สาระ 

การเรยีนร่วิ้ิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีตามหลกัสต่รแกนกลาง 

การศึกษัาขุั�นพิื�นฐาน พิ.ศ. 2551 ตั�งแต่ชั�นประถมศึกษัาปีที� 1 

จำนถึงมัธยมศึกษัาปีที� 6 เนื�อหาวิิชาคอมพิิวิเตอร์จำากเดิมนั�น  

เน้นให้ผ่เ้รยีนมีควิามร่ใ้นฐานะผ่ใ้ช้ร่จ้ำกัการใช้งานซ้ำอฟต์แวิร์ต่าง ๆ   

ซึ้ำ�งมีควิามเสี�ยงต่อควิามล้าสมัย แต่วิิชาวิิทยาการคำานวิณ์

ซึ้ำ�งเน้นการคิด วิิเคราะห์ แก้ปัญหาและการใช้ตรรกะ 

มีทักษัะการคิดเชิงคำานวิณ์ ซึ้ำ�งเป็นทักษัะที�เกิดขุึ�นในการ 

แก้ปัญหาโดยการเขีุยนโปรแกรมคอมพิิวิเตอร์ และสามารถ

นำาทกัษัะนี�ไปประยกุตใ์ชเ้พิื�อแกป้ญัหาในชวีิติจำรงิ สรา้งทกัษัะ 

ในการรวิบัรวิม ประมวิลผล และนำาเสนอสารสนเทศ  

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทำางานให้สามารถออกแบับั 

วิิธีการที�เหมาะสมและสร้างสารสนเทศที�เป็นประโยชน์

หรือเกิดม่ลค่าได้ รวิมถึงให้ควิามร่้ควิามเขุ้าใจำเกี�ยวิกับั

การปกป้องขุ้อม่ลส่วินตัวิ และร่้เท่าทันต่อการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื�อสาร ซ้ำึ�งควิามร่้และทักษัะดังกล่าวินี�มี

ควิามสำาคัญต่อการดำาเนินชีวิิตในศตวิรรษัที� 21 และเป็นการ

เตรียมให้พิลเมืองมีควิามพิร้อมในยุคเศรษัฐกิจำดิจำิทัล

การสู่งเสูริมการเรียนภาษาคิอมพิัวเตอร์ 
(Coding)
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 การส่งเสรมิการเรยีนภาษัาคอมพิวิิเตอร์ (Coding) ขุอง  

สสวิท. ได้ดำาเนินงานตามนโยบัายขุองกระทรวิงศึกษัาธิการ 

เพิื�อมุ่งขัุบัเคลื�อนการจัำดการเรียนร้่โค้ดดิ�งในโรงเรียน และ 

ต่อยอดการจัำดการเรียนร่้วิิชาวิิทยาการคำานวิณ์ในเชิงรุก 

มากขุึ�น มาตั�งแตป่ ี2563 โดยปแีรกไดส้รา้งควิามร่ค้วิามเขุา้ใจำ 

เกี�ยวิกบััโคด้ดิ�งส่่สถานศกึษัา  ตอ่มาเนน้การพิฒันาหลักสต่ร

และสื�ออบัรมคร ่จำากนั�นในป ี2564 สสวิท. ไดว้ิจัิำยและสง่เสรมิ

การใช้หลักส่ตร สื�อ และกระบัวินการเรียนร่้ด้านโค้ดดิ�ง และ

การจัำดการเรยีนร่ว้ิชิาวิทิยาการคำานวิณ์ กลุม่สาระการเรยีนร่ ้

วิิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยพัิฒนาหลักส่ตร สื�อ และ 

กระบัวินการจำดัการเรยีนร่ว้ิทิยาการคำานวิณ์ ระดบััประถมศกึษัา 

ถงึมัธยมศึกษัา 87 รายการ  พัิฒนาครแ่ละบุัคลากรทางการศึกษัา  

ผา่นระบับัประชมุทางไกลและผา่นระบับัอบัรมครขุ่อง สสวิท. 

(Teacher Professional Development System) 346,793 คน  

รายละเอียดดังนี� 

 o วจิัยัและพัฒันาหลกัสื่ต้ร สื่่�อ และกระบวนการเรยีนร้�  

สื่าระเทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณิ) ได้ต้นฉบัับัหลักส่ตร

และสื�อการเรียนร่้ 8 หลักส่ตร ได้แก่ (1) หลักส่ตรอบัรม 

การให้คำาปรึกษัาและการจำัดการเรียนร่้วิิทยาการคำานวิณ์ 

สำา ห รั บั ศึ ก ษั า นิ เ ท ศ ก์  ( C o d i n g  M e n t o r :  C M )   

(2) หลักส่ตรการจัำดการเรียนร่้วิิทยาการคำานวิณ์สำาหรับั 

วิิทยากรแกนนำา (Coding Core Trainer: CCT) ระดับั 

ประถมศึกษัา (3) หลักสต่รการจัำดการเรยีนร่วิ้ิทยาการคำานวิณ์ 

สำาหรบััวิิทยากรแกนนำา (Coding Core Trainer: CCT) ระดบัั

มธัยมศกึษัา (4) หลกัส่ตร Scratch ขุั�นพิื�นฐานสำาหรบััการจำดั 

การเรยีนร่ว้ิทิยาการคำานวิณ์ระดับัประถมศกึษัา (5) หลักสต่ร 

Scratch ขุั�นพิื�นฐานสำาหรับัการจัำดการเรียนร่้วิิทยาการ

คำานวิณ์ระดับัมัธยมศึกษัา (6) หลักส่ตร Python ขุั�นพิื�นฐาน

สำาหรบััการจำดัการเรยีนร่ว้ิทิยาการคำานวิณ์ระดบััมัธยมศกึษัา 

(7) หลกัสต่ร Coding for All (8) หลกัสต่ร Coding for Farm

 o จัดัทำาสื่่�อการสื่อน สื่่�ออบรมีคร ้และแผู้นจัดัการเรยีนร้�  

วทิยาการคำานวณิในรป้แบบออนไลน ์ไดส้ื�อ 87 รายการ ไดแ้ก่ 

(1) สื�อการสอนออนไลน์วิิชาเทคโนโลยี (วิิทยาการคำานวิณ์) 

48 รายการ แบั่งเป็น ระดับัประถมศึกษัา 18 รายการ ระดับั

มัธยมศึกษัาตอนต้น 18 รายการ และระดับัมัธยมศึกษัา 

ตอนปลาย 12 รายการ ซ้ำึ�งเปน็คลปิประกอบัการเรยีนร่ส้ำาหรบัั 

เผยแพิรบ่ันเวิบ็ัไซ้ำต ์https://proj14.ipst.ac.th เพิื�อใหน้กัเรยีน 

เขุ้าไปศกึษัาเนื�อหาได้ด้วิยตนเองตลอดเวิลา หรอืครผ่่ส้อนไปใช้ 

ประกอบัการจัำดการเรยีนร่ไ้ด้ (2) สื�ออบัรมครร่ะดับัมธัยมศึกษัา 

แบับัออนไลน์ 31 รายการ และ (3) แผนจำัดการเรียนร่้ 

วิิทยาการคำานวิณ์ชั�นประถมศึกษัาปีที� 3 ประถมศึกษัาปีที� 6 

มัธยมศึกษัาปีที� 3 และมัธยมศึกษัาปีที� 6 จำำานวิน 8 รายการ  

ที�ผา่นการตรวิจำสอบัจำากผ่เ้ชี�ยวิชาญแลว้ิ และจำดัอบัรมสง่เสรมิ 

การเรียนร่้วิิทยาการคำานวิณ์ในร่ปแบับัออนไลน์ให้กับัคร่ 

288,716 คน

 o พััฒนาต�นฉบับหลักส้ื่ตรการร้�ดิจัิทัล 1 หลักสื่้ตร 

ประกอบัด้วิยกิจำกรรมการเรียนร่้ 20 กิจำกรรม กิจำกรรมละ  

1 ชั�วิโมง
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 o พััฒนาคร้วิทยาการคำานวณิระดับประถมีศึกษา 

ตามภม่ภิาค 9,551 คน ตามหลกัสต่รอบัรมดงันี� (1) หลกัสต่ร

การให้คำาปรึกษัาและการจำัดการเรียนร่้วิิทยาการคำานวิณ์

สำาหรบััศกึษัานเิทศก ์Coding Mentor (CM) รุ่นที� 2 ในรป่แบับั 

ออนไลน์ (2) หลักส่ตรการจำัดการเรียนร่้วิิทยาการคำานวิณ์

สำาหรบััวิทิยากรแกนนำา Coding Core Trainer (CCT) ในรป่แบับั 

ออนไลน ์รุน่ที� 1 (3) หลกัสต่รการจำดัการเรยีนร่ว้ิทิยาการคำานวิณ์ 

สำาหรบััวิทิยากรแกนนำา Coding Core Trainer (CCT) ในรป่แบับั 

ออนไลน์ รุ่นที� 2 (4) หลักส่ตร Scratch ขุั�นพิื�นฐานสำาหรับั 

การจัำดการเรียนร้่วิิทยาการคำานวิณ์ รุ่นที� 1 (5) หลักส่ตร  

Scratch ขุั�นพิื�นฐาน สำาหรบััการจัำดการเรยีนร่ว้ิทิยาการคำานวิณ์ 

รุน่ที� 2 (6) หลกัสต่ร Scratch ขุั�นพิื�นฐานสำาหรับัการจัำดการเรยีนร่้ 

วิทิยาการคำานวิณ์ รุน่ที� 3 และ (7) หลักสต่ร Scratch ขุั�นพิื�นฐาน  

สำาหรับัการจำัดการเรียนร่้วิิทยาการคำานวิณ์ รุ่นที� 4

 o พััฒนาคร้วิทยาการคำานวณิระดับมีัธยมีศึกษา 

ตามภม่ภิาค 5,124 คน ตามหลักสต่รอบัรม ดังนี� (1) หลกัสต่ร

การจัำดการเรียนร่้วิิทยาการคำานวิณ์สำาหรับัวิิทยากรแกนนำา 

Coding Core Trainer (CCT) (2) หลักสต่ร Scratch ขุั�นพิื�นฐาน 

สำาหรบััการจำดัการเรยีนร่ว้ิทิยาการคำานวิณ์ รุน่ที� 1 (3) หลักสต่ร  

Scratch ขัุ�นพิื�นฐานสำาหรบััการจำดัการเรยีนร่ว้ิทิยาการคำานวิณ์ 

ระดับัมัธยมศึกษัา รุ่นที� 2 (4) หลักส่ตร Scratch ขุั�นพิื�นฐาน

สำาหรบััการจำดัการเรยีนร่วิ้ิทยาการคำานวิณ์ระดบััมัธยมศกึษัา 

รุ่นที� 3 (5) หลักส่ตร Python ขุั�นพิื�นฐานสำาหรับัการจัำด 

การเรยีนร่ว้ิิทยาการคำานวิณ์ (6) หลักส่ตรการจำัดการเรียนร่้ 

วิิทยาการคำานวิณ์สำาหรับัคร่ Coding for Teacher (C4T) 

ระดับัมัธยมศึกษัา และ (7) หลักส่ตรการจำัดการเรียนร่้

วิิทยาการคำานวิณ์สำาหรับัคร่ Coding for Teacher Plus 

(C4T+)

 o ติดตามีผู้ลการพััฒนาผู้้�บริหารสื่ถานศึกษาเพั่�อ

เปนผู้้�นำาด�านการข้ับเคล่�อนวิทยาการคำานวณิ โดยร่วิมกับั

อาจำารย์มหาวิิทยาลัยเกษัตรศาสตร์ติดตามผลการพิัฒนา 

ผ่ ้บัริหารสถานศึกษัาเพิื�อเป ็นผ่ ้นำาด ้านการขัุบัเคลื�อน 

วิทิยาการคำานวิณ์ ทางออนไลน์ แบ่ังการดำาเนนิงานเป็น 2 ระยะ  

ได้แก่ ระยะที� 1 การประเมินผลการอบัรมหลักสต่รการพัิฒนา 

ผ่้บัริหารสถานศึกษัาเพิื�อการเป็นผ่้นำาด้านการขัุบัเคลื�อน 

วิทิยาการคำานวิณ์ระบับัออนไลน์ ระยะนี�เป็นการเก็บัรวิบัรวิม 

ขุ้อม่ลจำากผ่้เขุ้ารับัการอบัรมทันทีหลังสิ�นสุดการอบัรม  

โดยมีผ้่ให้ขุ้อม่ล 1,207 คน และระยะที� 2 การตดิตามผลการอบัรม 

หลักส่ตรการพิัฒนาผ่้บัริหารสถานศึกษัาเพิื�อการเป็นผ่้นำา 

ด้านการขัุบัเคลื�อนวิิทยาการคำานวิณ์ระบับัออนไลน์ ระยะนี�

 o พััฒนาคร้ด�านการเรียนร้�ปัญญาประดิษฐ์ ได้แก่ 

หลกัสต่ร AI for Schools (AI Level 1-4 รุน่ 2) มผี่เ้ขุา้รบััการอบัรม  

43,357 คน ผ่านการอบัรม 17,994 คน และหลักส่ตรการพัิฒนา 

คร่ด้านการเรียนร่้ปัญญาประดิษัฐ์ด้วิย IPST-AI แบับัทางไกล 

มีผ่้เขุ้ารับัการอบัรม 45 คน ผ่านการอบัรม 45 คน
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เป็นการเก็บัรวิบัรวิมขุ้อม่ลจำากผ่้เขุ้ารับัการอบัรมหลังอบัรม

เสรจ็ำสิ�นไปแล้วิ 5 เดอืน จำากการประเมนิและตดิตามผล พิบัวิา่  

หลักส่ตรการพัิฒนาผ่ ้บัริหารสถานศึกษัาเพิื�อการเป็น 

ผ่ ้นำาด้านการขุับัเคลื�อนวิิทยาการคำานวิณ์ระบับัออนไลน์ 

ผ่านเกณ์ฑ์ิในทกุด้าน ทั�งด้านควิามพิงึพิอใจำที�มต่ีอการอบัรม  

ควิามร่ ้ที�ได้รับัจำากการอบัรม การดำาเนินงานขุับัเคลื�อน 

ขุองโรงเรียนเกี�ยวิกับัวิิชาวิิทยาการคำานวิณ์ และผลที�เกิดขุึ�น

กับัสถานศึกษัา

• การพััฒนาชุุดการเรียนร้�หุ่นยนต์และระบบอัตโนมีัติ  

(Robotics and Automation) เพ่ั�อพััฒนาการเรียนร้�

วิทยาการคำานวณิ

 o จััดทำาต�นร่างหลักสื่้ตรหุ่นยนต์ระดับมัีธยมีศึกษา 

ตอนปลาย 1 หลักส่ตร

 o พััฒนาหลักสื่้ตรหุ ่นยนต์และระบบอัตโนมัีติ  

2 หลักส่ตร และพัิฒนาคร่ด ้วิยหลักส่ตรหุ ่นยนต์และ 

ระบับัอัตโนมัตใิห้สามารถนำาไปจัำดกิจำกรรมการเรยีนร่ไ้ด้อย่าง 

มปีระสิทธภิาพิ โดยจัำดประชุมพิจิำารณ์าร่างและชี�แจำงแนวิทาง 

การใช ้กิจำกรรมหลักส่ตรหุ ่นยนต ์และระบับัอัตโนมัติ 

ระดับัประถมศึกษัาตอนปลายและมัธยมศึกษัาตอนต้น  

ใหแ้กค่รร่ะดบััประถมศกึษัา 10 คน จำาก 10 โรงเรยีน แลว้ินำาไป 

ทดลองใชใ้นภาคเรยีนที� 2 ปีการศกึษัา 2563  จำากนั�นตดิตาม

การทดลองใช้หลักส่ตร จำัดประชุมนำาเสนอผลการทดลอง

ใช้หลักส่ตรหุ่นยนตแ์ละระบับัอัตโนมัติ เพิื�อใหค้ร่ผ่้ทดลองใช้ 

จำาก 10 โรงเรยีนนำาเสนอผลหลงัการทดลองใช้ ให้ขุ้อเสนอแนะ 

ในการปรบััปรงุหลกัส่ตร ซ้ำึ�งในภาพิรวิม พิบัว่ิา ครม่คีวิามพิงึพิอใจำ 

ในด้านต่าง ๆ  ได้แก่ ควิามสอดคล้องกบััจำดุประสงค์ ควิามน่าสนใจำ  

ลำาดับัขุั�นตอนขุองกิจำกรรม สื�อที�ใช้สอดคล้องกับัเนื�อหา 

และกิจำกรรมการเรียนร่้นักเรียนมีส่วินร่วิมในการจำัดกิจำกรรม 

เนื�อหาสอดคล้องตามตัวิชี�วิัด เนื�อหามีควิามเหมาะสมกับั 

ช่วิงชั�นขุองนักเรยีน การวัิดและประเมินผลตรงตามจุำดประสงค์  

เครื�องมือที�ใช้ในการวัิดมีควิามเหมาะสม วิิธีการประเมินผล 

ตามสภาพิจำริง และนักเรียนมีส่วินร่วิมในการประเมินผล  

อย่ใ่นระดับัมากถึงมากที�สุด จำากนั�น สสวิท. ได้นำาขุ้อเสนอแนะ 

มาปรับัปรุงเอกสารกิจำกรรรมสำาหรับันักเรียน และค่ ่มือ 

กิจำกรรมสำาหรับัคร่ ให ้มีควิามสมบั่รณ์์และเหมาะสม 

กับัการนำาไปใช้มากขึุ�น ได้แก่ หลักส่ตรหุ่นยนต์และระบับั

อัตโนมัติ (Robotics and Automation) ระดับัประถมศึกษัา 

และหลักส่ตรหุ่นยนต์และระบับัอัตโนมัติ (Robotics and 

Automation) ระดับัมัธยมศึกษัา และได้เผยแพิร่เอกสาร 

ฉบับััดจิำทิลัที�เวิบ็ัไซ้ำต ์www.scimath.org เพิื�อให้ครด่าวิน์โหลด 

ไปใช้งานให้เหมาะสมกับับัริบัทขุองโรงเรียน
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การยกระดับคิ้ณิภาพัโรงเรียนระดับอำาเภอด�านวิที่ยาศึาสูตร์ คิณิิตศึาสูตร์ แลัะเที่คิโนโลัยี  
(โรงเรียนคิ้ณิภาพั SMT ตามมาตรฐาน สูสูวที่.)

• การยกระดับคุณิภาพัโรงเรยีนระดับอำาเภอด�านวิทยาศาสื่ตร์  

คณิิตศาสื่ตร์ และเทคโนโลยี ในจัังหวัดหนองคาย

 พิัฒนาคร่และบัุคลากรทางการศึกษัาจำากโรงเรียน

มัธยมศึกษัาและโรงเรียนประถมศึกษัา ในจัำงหวัิดหนองคาย 

แบับัออนไลน์ 361 คน ตามหลักส่ตร ดังนี� (1) การสอน

วิิทยาศาสตร์ คณ์ิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMT) ด้วิยการ 

บัร่ณ์าการเทคโนโลยแีบับั Active Learning PLC และการวิดั 

ประเมินผลในศตวิรรษัที� 21 (2) การคิดวิิเคราะห์และ

การใช้คำาถามสำาหรับัคร่ผ่้สอนคณิ์ตศาสตร์จำากโรงเรียน

คุณ์ภาพิจำังหวิัดหนองคาย (3) การคิดวิิเคราะห์และการใช้

คำาถามสำาหรับัคร่ผ่้สอนวิิทยาศาสตร์จำากโรงเรียนคุณ์ภาพิ 

จำังหวิัดหนองคาย (4) การคิดวิิเคราะห์และการใช้คำาถาม 

สำาหรั บัคร่ ผ่้ ส อน เทค โน โลยี จำ าก โ ร ง เ รี ยนคุณ์ภาพิ 

จำังหวิัดหนองคาย และคร่ได้รับัการติดตามหนุนเสริม

แบับัออนไลน์ 94 คน ทั�งนี� โรงเรียนในจำังหวิัดหนองคาย

ที� เป็นเครือขุ่ายโรงเรียนคุณ์ภาพิ SMT ตามมาตรฐาน 

สสวิท. มีการจำัดการเรียนร่้ปฏิิบััติการวิิทยาศาสตร์และ

วิิทยาการคำานวิณ์ มีสื�อการเรียนร่้ที�จำำาเป็นในการจำัด 

การเรียนการสอนวิิทยาศาสตร์ คณ์ิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 

30 โรงเรียน 

โคิรงการ 
ยกระดับค้ิณิภาพั 

โรงเรียนระดับอำาเภอ 
ด�านวิที่ยาศึาสูตร์  

คิณิิตศึาสูตร์  
แลัะเที่คิโนโลัยี  

ในจัังหวัดหนองคิาย 
ปัีงบปัระมาณิ 2564

• การยกระดับคุณิภาพัโรงเรยีนระดับอำาเภอด�านวิทยาศาสื่ตร์  

คณิิตศาสื่ตร์ และเทคโนโลยี ในจัังหวัดประจัวบคีรีข้ันธ์

 o พัฒันาคร้และบุคลากรทางการศึกษาจัากโรงเรยีน 

มีธัยมีศกึษาและโรงเรยีนประถมีศกึษา ในจังัหวดัประจัวบครีขี้นัธ์ 

รวิม 270 คนจำาก 23 โรงเรียน ตามหลักส่ตร ดังนี�  

(1) การอบัรมเชิงปฏิิบััติการเพิิ�มศักยภาพิคร่ให้มีสมรรถนะ 

ขุองคร่ยุคใหม่สำาหรับัการเรียนร่้ในศตวิรรษัที� 21 หลักส่ตร  

“การจัำดการเรยีนการสอนฐานสมรรถนะ” จัำดโดยมหาวิิทยาลัย 

ราชภัฏิเพิชรบุัรี (2) การวัิดผลประเมินผลวิิชาคณิ์ตศาสตร์

ระดับัมัธยมศึกษัาตอนต้นแบับัออนไลน์ (3) การจำัดการเรียน

ร้่คณ์ิตศาสตร์ระดับัมัธยมศึกษัาตอนปลายที�ส่งเสริมทักษัะ 

การคดิและแก้ปัญหาแบับัออนไลน์ (4) การจำดัการเรยีนร่ร้ายวิิชา 

เพิิ�มเติม โลก ดาราศาสตร์ และอวิกาศ ระดับัมัธยมศึกษัา 

ตอนปลาย

 o ตดิตามีผู้ลการพัฒันาโรงเรยีนคณุิภาพั โดยนเิทศ 

ติดตามผลในโรงเรียนทั�งแบับัออนไลน์และแบับัพิบัหน้า  

(face to face) เพิื�อตดิตาม รวิบัรวิมขุ้อมล่การบัรหิารจำดัการ 

โรงเรียนคุณ์ภาพิจำากผ่้บัริหารสถานศึกษัา 23 แห่ง ด้วิยการ 

สังเกต การสนทนากลุ่ม นิเทศและติดตามพิัฒนาการจำัด 

การเรียนร่้ในชั�นเรียน โดยมีผ่้เชี�ยวิชาญ 5 คนและนักวิิชาการ  

สสวิท. เขุ้าสังเกตการสอนและให้คำาแนะนำาเพิื�อการพิัฒนา 

การจำดัการเรยีนร่แ้ก่ครวิ่ิทยาศาสตร์ คณ์ติศาสตร์ และเทคโนโลยี  

344 คน โดยในภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษัา 2563 จำัดประชุม 

เตรียมการนิ เทศติดตามผลในโรงเรียนแบับัพิบัหน้า  

สืสืวทำ. ลิงพ่ิ�นัทำ่�สืำ�รีวจัโรีงเรี่ยนั  
แลิะค่ว�มต้องก�รีของ โรีงเรี่ยนั

สืสืวทำ. ออกแบบหลิักสูืตรี SMT  
แลิะค่ว�มต้องก�รีของ โรีงเรี่ยนั

สืสืวทำ. แต่งตั�งผูู้้เชื่่�ยวชื่�ญ  
ซิึ�งปฏิบัติหนั้�ทำ่�ให้ค่ำ�แนัะนัำ�  
แลิะค่ำ�ปรีึกษ�แก่ผูู้้บรีิห�รี 
แลิะค่รีูในัโค่รีงก�รี

ก�รีดำ�เนัินัง�นัของโค่รีงก�รี
• ค่ว�มรี่วมม่อจั�กทำุกภิ�ค่ส่ืวนั
• สืำ�รีวจัค่ว�มต้องก�รีของโรีงเรี่ยนั
• หลิักสูืตรีเสืรีิมสืมรีรีถนัะ
• ก�รีสืนัับสืนัุนัของผูู้้บรีิห�รีโรีงเรี่ยนั
• ค่ว�มตั�งใจัของค่รีู
• ค่ำ�แนัะนัำ�ของผูู้้เชื่่�ยวชื่�ญจัังหวัด

ผู้่าน 
คิัดเลั่อก ร้่นที่ี� 1  14  โรีงเรี่ยนั
 ร้่นที่ี� 2 16  โรีงเรี่ยนั
    รวม 30 โรีงเรี่ยนั

สูมัคิรเข่�า
โคิรงการ  

SMT

สืำ�นัักง�นั 
ศึูกษ�ธ์ิก�รีจัังหวัด

ค่ณะกรีรีมก�รีขับเค่ลิ่�อนัโรีงเรี่ยนั
คุ่ณภิ�พิ วิทำย�ศู�สืตรี์ ค่ณิตศู�สืตรี์
แลิะเทำค่โนัโลิย่ ต�มม�ตรีฐ�นั สืสืวทำ.
จัังหวัดหนัองค่�ย

นัำ�ค่ว�มรีู้ม� PLC  
กับเพ่ิ�อนัค่รีูสือนันัักเรี่ยนั

คิรูโรงเรียน SMTนักเรียน

โรงเรียน
อบรมคิรู

โรงเรียนในจัังหวัดหนองคิาย
เป้�ปรีะสืงค่์: โรีงเรี่ยนั ค่รีู นัักเรี่ยนั ได้รีับก�รีพัิฒนั�ด้�นั SMT

วิที่ยาศึาสูตร์

        
           คิณิิตศึาสูตร์

เที่คิโนโลัยี

แจั้งผู้ลิรี�ยง�นั

ผูู้้ว่�รี�ชื่ก�รี  
จัังหวัดหนัองค่�ย

แต่งตั�ง
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(face to face) ระหวิ่างผ่้เชี�ยวิชาญและนักวิิชาการ สสวิท.  

และสงัเกตในชั�นเรยีนจำรงิ แตใ่นภาคเรยีนที� 1 ปกีารศึกษัา 2564  

ได้ปรับัเปลี�ยนจำากการสังเกตในชั�นเรียนจำริง เป็นการสังเกต 

รวิบัรวิมขุ้อม่ลด้วิยระบับัทางไกล ตามร่ปแบับัการจำัด 

การเรยีนการสอนขุองครซ่้ำึ�งมคีวิามหลากหลาย ขุึ�นกบัับัรบิัท

ขุองสถานศกึษัา เชน่ เรยีนผา่นระบับัโทรทศัน ์(on-air) เรยีน

ผา่นสื�ออเิลก็ทรอนกิส ์(on-demand) เรยีนแบับัถา่ยทอดสด  

(online) เรยีนดว้ิยการนำาสง่เอกสารที�บัา้น (on-hand) และ 

จำัดประชุมร่วิมกับัผ้่เชี�ยวิชาญและศึกษัานิเทศก์เพิื�อสรุปผล 

การดำาเนินงานและสร้างเครือขุ่ายการพัิฒนาโรงเรียน

คุณ์ภาพิ SMT ประจำวิบัคีรีขุันธ์ หลังจำากเสร็จำสิ�นการนิเทศ

ติดตามผล

 o วิจััยประเมีินผู้ลการดำาเนินงานข้องโรงเรียน 

คุณิภาพั โดยคณ์ะผ่้วิิจำัยจำากศ่นย์วิิทยาศาสตรศึกษัา 

มหาวิิทยาลัยศรีนครินทรวิิโรฒ พิบัวิ่า คร่ได้รับัการกระตุ้น 

ให้พิัฒนาตนเองอย่างต่อเนื�อง มีควิามกระตือรือร้นมากขุึ�น

และมีที�ปรึกษัา เกิดการปรับัเปลี�ยนและพิัฒนากระบัวินการ

จำดัการเรยีนร่ ้ทำาให้นกัเรยีนมีควิามสนใจำอยากเรยีนร่ม้ากขุึ�น

และได้รบััการพัิฒนาทักษัะกระบัวินการ จำงึสง่ผลดีตอ่โรงเรยีน 

ทำาให้ผ่้ปกครองเกิดควิามมั�นใจำในการจำัดการเรียนร่้ขุอง

โรงเรยีนมากขุึ�น ครส่่วินใหญ่มกีารพัิฒนาควิามร่ค้วิามเขุ้าใจำ

และสมรรถนะทั�งในด้านควิามเขุ้าใจำหลักส่ตร การออกแบับั

การจัำดการเรียนร่้ การวัิดประเมินผลการจัำดการเรียนร่้ และ

การใช้หนังสือเรียนและค่่มือคร่ สื�อสิ�งพิิมพิ์ สื�อดิจำิทัล และ 

อุปกรณ์์ขุอง สสวิท. ในทางที�ดีขุึ�น คร่เกิดการเปลี�ยนแปลง

ควิามร่้สึกและควิามต้องการพัิฒนาตนเองไปในทางที�ดีขึุ�น  

เกิดทักษัะควิามสามารถในการพิัฒนาตนเอง มีทัศนคต ิ

ที�เหมาะสมต่อการจัำดการเรียนร่้ที�เน้นผ่้เรียนเป็นสำาคัญ 

มีควิามมั�นใจำในการจำัดการเรียนร่้มากขุึ�น ตลอดจำนมีการ

เปลี�ยนแปลงพิฤติกรรมการจำัดการเรียนร่้ไปในทางที�ดีขุึ�น

 o สื่นับสื่นุนชุุดสื่่�ออุปกรณ์ิให�แก่ 23 โรงเรียนที� 

เข้�าร่วมีโครงการ ในทุกช่วิงชั�น ช่วิงชั�นละ 1 ชุด ให้คร่นำาไป 

ปรับัใช้ในชั�นเรียนเพิื�อสร้างองค์ควิามร่้และพิัฒนาทักษัะ 

ปฏิิบััติขุองนักเรียน 

โคิรงการพััฒนาคิ้ณิภาพั 
วิที่ยาศึาสูตร์ คิณิิตศึาสูตร์  

แลัะเที่คิโนโลัยี ตามมาตรฐาน สูสูวที่.

มห�วิทำย�ลิัย 
ในัพ่ิ�นัทำ่�

หนั่วยง�นั 
ต้นัสัืงกัด

ศึธภ.
ศึธจั.
สูพัปั.
สูพัม.

- สืนัับสืนัุนันัโยบ�ยแลิะงบปรีะม�ณ
- บรีรีจัุโค่รีงก�รีในัแผู้นัพัิฒนั�จัังหวัด
- กำ�กับดูแลิ
- ติดต�มผู้ลิสืำ�เรี็จัโค่รีงก�รี

- สืนัับสืนัุนัทำ�งวิชื่�ก�รี
- ปรีะเมินัแลิะรีับรีองคุ่ณภิ�พิ
- ติดต�มแลิะปรีะเมินัปรีะสิืทำธ์ิภิ�พิ    
   ปรีะสิืทำธ์ิผู้ลิโค่รีงก�รี
- เชื่ิดชืู่เก่ยรีติ

- พัิฒนั�ศัูกยภิ�พิค่รีู
   แลิะบุค่ลิ�กรีทำ�ง 
   ก�รีศึูกษ�
- สืนัับสืนัุนัทำ�งวิชื่�ก�รี 
- ติดต�มก�รีพัิฒนั�

- สืนัับสืนัุนันัโยบ�ย 
   งบปรีะม�ณแลิะบุค่ลิ�กรี
- กำ�กับดูแลิ 
- ติดต�มผู้ลิสืำ�เรี็จั
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สอดคล้องกบััสถานการณ์์การจำดัการเรยีนการสอนขุองพิื�นที�  

โดยแต่ละหลักส่ตรจำะมีการลงมือปฏิิบััติระหวิ่างการอบัรม 

วิิทยากรให้ขุ ้อเสนอแนะเพิื�อการปรับัปรุงเพิื�อนำาไปใช้ 

ในการจำัดการเรียนการสอน ได้แก่  (1) การประยุกต ์ 

ใช ้โปรแกรมสำาเร็จำร่ปเพิื�อพัิฒนาสื�อการเรียนการสอน 

วิิชาวิิทยาการคำานวิณ์ (2) การเขุียนแผนการจำัดการเรียนร่้ 

และการวิดัและประเมนิผลการจำดัการเรยีนร่ว้ิชิาคณ์ติศาสตร์ 

ระดับัประถมศึกษัา (3) การสร้างสื�อการสอน “บัอร์ดเกม 

เพิื�อการศึกษัาตามแนวิคิดเกมมิฟิเคชัน” (4) การเขุียนแผน 

การจำดัการเรยีนร่แ้ละการวิดัและประเมนิผลการจำดัการเรยีนร่้ 

วิิชาดาราศาสตร ์ระดับัประถมศึกษัาและมัธยมศึกษัา 

 (5) โครงงานคณ์ติศาสตร ์(6) ออกแบับัและผลติวิิดโีอการสอน 

อย่างง่ายด้วิยแอปพิลิเคชัน และ (7) การจัำดการเรียนร่ ้

วิิทยาการคำานวิณ์ Computer Science Unplugged ระดับั

ประถมศึกษัาและมัธยมศึกษัา กระบัวินการพิัฒนาคร่มีดังนี�

• การยกระดับคุณิภาพัโรงเรยีนระดับอำาเภอด�านวิทยาศาสื่ตร์  

คณิิตศาสื่ตร์ และเทคโนโลยี ในจัังหวัดพัระนครศรีอยุธยา

 o ประชุุมีสื่ร�างความีร ่วมีมี่อระหว ่าง สื่สื่วท.  

หน่วยงานในจัังหวัดพัระนครศรีอยุธยา และโรงเรียน ได้แก่  

มหาวิทิยาลยัราชภฏัิพิระนครศรอียธุยา สำานกังานศกึษัาธกิาร 

จำังหวิัดพิระนครศรีอยุธยา สำานักงานเขุตพิื�นที�การศึกษัา

ประถมศึกษัาพิระนครศรีอยุธยา เขุต 1 สำานักงานเขุตพิื�นที�

การศึกษัาประถมศึกษัาพิระนครศรีอยุธยา เขุต 2 และ 

สำานักงานเขุตพิื�นที�การศึกษัามัธยมศึกษัาพิระนครศรอียุธยา 

โรงเรียนที�เขุ้าร่วิมโครงการ 25 โรงเรียน รวิมทั�งผ่้เชี�ยวิชาญ

จำังหวัิด โดยหารือการดำาเนินงานร่วิมกัน แลกเปลี�ยนขุ้อม่ล 

เพิื�อการวิางแผนการดำาเนินงาน และปรับัปรุงขุั�นตอน 

การทำางานให้สอดคล้องกับัสถานการณ์์ขุองพิื�นที�

 o พัฒันาครวิ้ทยาศาสื่ตร์ คณิติศาสื่ตร์ และเทคโนโลยี 

ทุกระดับชุั�น 103 คน  โดยสำารวิจำควิามต้องการขุองคร่และ 

หารือกับัผ่ ้เชี�ยวิชาญในแต่ละสาขุาวิิชาเพิื�อจัำดหลักส่ตร 

พิัฒนาคร่ให้สอดคล้องกับัควิามต้องการขุองผ่ ้สอนและ 

 o จัดัประชุมุีวิชุาการนำาเสื่นอผู้ลงานข้องผู้้�เข้�าอบรมี

ทางออนไลน ์ร่วิมกบััมหาวิทิยาลยัราชภฏัิพิระนครศรอียธุยา

และจำงัหวิดัพิระนครศรอียธุยา โดยเชญิวิทิยากร ศกึษัานเิทศก์  

และผ่้เชี�ยวิชาญ ให้ขุ้อแนะนำาในการพัิฒนาผลงานที�นำาเสนอ 

ให้ดียิ�งขุึ�นต่อไป

• การพัฒันาต�นแบบการจัดัการเรยีนการสื่อนฐานสื่มีรรถนะ

โรงเรียนปทุมีคงคาโมีเดล

 พิัฒนาหลักส่ตรสุภาพิบุัรุษัปทุมคงคา ซ้ำึ�งเป ็น

หลักส่ตรที�เริ�มใช้ในนักเรียนชั�นมัธยมศึกษัาปีที� 1 และ 4          

ประจำำาปีการศึกษัา 2563 ให้กลายเป็น “สุภาพิบุัรุษัปทุมคงคา 

ฐานสมรรถนะ” โดยนำาสมรรถนะสำาคญัขุองผ่เ้รยีนทั�ง 5 ด้าน  

ตามหลักส่ตรแกนกลางการศึกษัาขุั�นพิื�นฐาน ได้แก่  

ควิามสามารถในการจำดัการตวัิเอง ควิามสามารถในการสื�อสาร  

ควิามสามารถในการรวิมพิลังทำางานเป็นทีม ควิามสามารถ 

ในการคดิขุั�นส่ง และควิามสามารถในการเป็นพิลเมอืงที�เขุ้มแขุง็  

เขุ้ามาสอดแทรกในแต่ละสาระการเรยีนร่ ้ซ้ำึ�งจำดัประชมุพิฒันา 

และบัรรณ์าธิการกิจำหลักส่ตรร่วิมกับัคณ์ะคร่ผ่้จำัดการเรียน

การสอนรายวิชิาสภุาพิบัรุษุัปทมุคงคา 14 คน ในปีการศกึษัา  

2564 ได้มุ่งเน้นพัิฒนาหลักส่ตรและจัำดการเรียนการสอน

•
นำาไปัใช้� 
ในการจััด 
การเรียน 
การสูอน•

ปัรับปัร้ง 
ช้ิ�นงาน/ผู้ลังาน•

ข่�อเสูนอแนะ
เพ่ั�อการปัรบัปัรง้

•
อบรมคิรู

•
ช้ิ�นงาน/ผู้ลังาน 
ที่ี�คิรูที่ำาระหว่าง 
การอบรม
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ระดับัชั�นมัธยมศึกษัาตอนต้นเป็นหลัก และจำะพิัฒนาต่อ

ในระดับัชั�นมัธยมศึกษัาตอนปลายในปีการศึกษัาถัดไป 

นอกจำากนี�คณ์ะคร่ทั�ง 14 คน จำะทำาหน้าที�เป็นวิิทยากรแกนนำา 

ในการขุยายผลให้กับัคร่ประจำำาการโรงเรียนปทุมคงคา

ทั�ง 8 กลุ ่มสาระการเรียนร่ ้ในการจัำดการเรียนการสอน 

ฐานสมรรถนะในห้องเรียน จำากนั�นได้สร้างแผนการจำัด 

การเรียนการสอนฐานสมรรถนะสำาหรับัจำัดทำาสื�อการเรียนร่้ 

รายวิิชาวิิทยาศาสตร์และคณิ์ตศาสตร์ โดยใช้สมรรถนะ 

ตามแนวิทาง สสวิท. ร่วิมกบััครอ่าสาสมคัรโรงเรยีนปทมุคงคา  

ระดับัมัธยมศึกษัา และจำัดทำาวิีดิทัศน์ตัวิอย ่างการจำัด 

การเรียนการสอนฐานสมรรถนะในห้องเรียน 7 เรื�อง จำากนั�น

คร่ประจำำาการโรงเรียนปทุมคงคานำาหลักส่ตรไปจัำดการเรียน

การสอนออนไลน์วิิชา “สุภาพิบัุรุษัปทุมคงคา” ในภาคเรียน

ที� 1 ปีการศึกษัา 2564 โดย สสวิท. เขุ้าร่วิมสังเกตการณ์ ์

ชั�นเรียนนอกจำากนี�ยังมีการสร้างชุมชนการเรียนร่้เชิงวิิชาชีพิ  

ร ่วิมกับัคณ์ะคร่ผ่ ้จำัดการเรียนการสอนวิิชาดังกล ่าวิ  

เพิื�อให้คร่เขุ้าใจำกระบัวินการและเป้าหมายการจัำดการเรียน

การสอนฐานสมรรถนะ รวิมถึงรับัฟังขุ้อคิดเห็น นำาไปปรับัปรุง

และพัิฒนาการจัำดการเรียนการสอนให้เหมาะสม ก่อนนำา

แนวิทางไปปรับัใช้กับัการพิัฒนาหลักส่ตรดังกล่าวิในระดับั

ชั�นมัธยมศึกษัาตอนปลาย

• การพััฒนาคุณิภาพัการจััดการเรียนการสื่อนวิทยาศาสื่ตร์ 

คณิิตศาสื่ตร์ และเทคโนโลยี ในโรงเรียนดาราคามี ภายใต� 

การด้แล สื่สื่วท.

 ประชุมวิางแผนการดำาเนินโครงการกับัผ่้บัริหาร

โรงเรียนและคณ์ะคร่โรงเรียนดาราคาม ประชุมปฏิิบััติการ

พิัฒนาคร่เรื�องการจัำดทำาแผนการจัำดการเรียนร่้วิิทยาศาสตร์ 

คณิ์ตศาสตร์ และเทคโนโลยี  สำารวิจำควิามต้องการสื�ออุปกรณ์์

ในโรงเรียน  สนับัสนุนสื�ออุปกรณ์์วิิทยาศาสตร์ คณ์ิตศาสตร์ 

และเทคโนโลยีให้แก่โรงเรียนดาราคาม รวิมทั�งติดตามผล 

และการโค้ชการจำัดการเรียนการสอนวิิชาวิิทยาศาสตร์ 

คณ์ิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  โดยพิบัว่ิา คร่วิิทยาศาสตร์ 

คณ์ิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้รับัการพิัฒนาจำาก สสวิท. 

อย่างต่อเนื�องและนำาควิามร่้ ไปใช้ประโยชน์ในการจำัด 

การเรียนการสอนได้ดี นักเรียนได้ทำากิจำกรรมตามแนวิทาง

ขุอง สสวิท. คร่ได้นำาสื�ออุปกรณ์์ที�ได้รับัการสนับัสนุนจำาก 

สสวิท. ไปจำดักจิำกรรมทั�งทดลองและปฏิบิัตัจิำรงิทำาใหน้กัเรยีน

ได้เรียนร่้อย่างสนุกสนานและมีควิามคิดสร้างสรรค์มากขึุ�น  

ห้องปฏิิบััติการวิิทยาศาสตร์มีการพิัฒนาและปรับัปรุง 

ได้อย่างเหมาะสมและมีการเขุ้าไปใช้ในการจำัดการเรียน 

การสอนวิทิยาศาสตร์ทำาให้นกัเรยีนสนุกที�จำะเรยีนร่แ้บับักลุม่  

การติดตามผลและการโค้ชการจำัดการเรียนการสอน 

วิชิาวิทิยาศาสตร์ คณิ์ตศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็นการกระตุน้

ใหค้รพั่ิฒนาอย่างเห็นได้ชดัครผ้่่สอนมีการปรับัเปลี�ยนวิธีิสอน 

ในช่วิงสถานการณ์์การแพิร่ระบัาดขุอง COV ID- 19 

เป็นการสอนแบับัออนไลน์ ซ้ำึ�งคร่มีควิามตั�งใจำและทำาได้ดี  

ภาพิรวิมกระบัวินการดำาเนินงานมีดังนี�

โค่รีงก�รีพัิฒนั�คุ่ณภิ�พิวิทำย�ศู�สืตรี์ 
ค่ณิตศู�สืตรี์ แลิะเทำค่โนัโลิย่ ในัโรีงเรี่ยนั
ด�รี�ค่�ม ภิ�ยใต้ก�รีดูแลิของ สืสืวทำ. 
ปีงบปรีะม�ณ 2564

1
ปรีะชืุ่ม 

ว�งแผู้นั

2
พัิฒนั�ค่รีูจััดทำำ�แผู้นั 

ก�รีจััดก�รีเรี่ยนัรีู้

4
นัิเทำศู/ติดต�มผู้ลิ
โดยผูู้้เชื่่�ยวชื่�ญ

3
สืนัับสืนัุนัส่ื�อ 

อุปกรีณ์

ผัังการดำำาเนินงาน
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• การยกระดับคุณิภาพัโรงเรยีนระดับอำาเภอด�านวิทยาศาสื่ตร์  

คณิิตศาสื่ตร์ และเทคโนโลยี

 o อบรมีผู้้�บริหารสื่ถานศึกษาโรงเรียนคุณิภาพั 

สื่สื่วท. เพ่ั�อเปนผู้้�นำาด�านการจััดการเรียนร้�วิทยาศาสื่ตร์ 

คณิิตศาสื่ตร์ และเทคโนโลยี ด�วยระบบออนไลน์ รุ่นที� 3  

เพิื�อพิัฒนาผ่้บัริหารสถานศึกษัาที�เขุ้าร่วิมโครงการโรงเรียน

คณุ์ภาพิ SMT ตามมาตรฐาน สสวิท. ใหม้คีวิามร่ค้วิามสามารถ 

ในการเป็นผ่้นำาด้านวิิชาการในโรงเรียน โดยเฉพิาะวิิชา

วิิทยาศาสตร์ คณ์ิตศาสตร์ และเทคโนโลยี มีวิิสัยทัศน์และ

แผนพิัฒนาโรงเรียนที�ส่งเสริมการพัิฒนาคุณ์ภาพิการจัำด 

การเรยีนร้่วิทิยาศาสตร์ คณิ์ตศาสตร์ และเทคโนโลย ีและนำาไปส่่ 

การปฏิิบััติในสถานศึกษัาได้อย่างมีประสิทธิภาพิ สามารถ 

สร้างและขุับัเคลื�อนชุมชนการเรียนร่้เชิงวิิชาชีพิ ในโรงเรียน  

รวิมทั� งสร้างเครือขุ่ายทั� งภาครัฐและเอกชนในพิื�นที�   

เพิื�อสนับัสนุนการจัำดการเรียนร่้ที�มีคุณ์ภาพิได้ การอบัรม

แบั่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที� 1 การพัิฒนาองค์ควิามร่้ 

เพิื�อการเปน็ผ่น้ำาดา้นวิชิาการผา่นระบับัอบัรมออนไลน ์ระยะที� 2  

การประยุกต์ใช้ควิามร่้ไปส่่การปฏิิบััติงานจำริง และระยะที� 3  

การนำาเสนอผลงานเพิื�อการแลกเปลี�ยนเรยีนร้่ ผ่านการประชุม 

ทางไกล โดยมีผ่้เขุ้ารับัการอบัรม 190 คน ผ่านการอบัรม 

171 คน  

 o ประชุุมีผู้้�บริหารสื่ถานศึกษาเพั่�อนำาเสื่นอผู้ลงาน 

การบร้ณิาการแนวคดิส่้ื่แนวปฏิบัิตทิี�ด ี(Good Practice) ขุอง

โรงเรียนคุณ์ภาพิวิิทยาศาสตร์ คณ์ิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 

ตามมาตรฐาน สสวิท. ประกอบัด้วิย 3 กิจำกรรมหลัก ได้แก่ 

การพัิฒนาเกณ์ฑ์ิการคัดเลือกผลงาน และการคัดเลือก 

ผลงาน มีโรงเรยีนที�สง่ผลงานเขุ้ารบััการคัดเลือก 191 โรงเรยีน 

มีผลงานที�ได้รับัผลประเมินในระดับัดีมาก และได้รับัเลือก 

ให้นำาเสนอด้วิยวิาจำา 16 โรงเรียน  ผลงานได้รับัผลประเมิน 

ในระดับัดีมาก และได้รับัเลือกให้นำาเสนอในร่ปแบับัโปสเตอร์ 

17 โรงเรยีน ผลงานไดร้บััผลประเมนิในระดบััด ีและไดร้บััเลอืก

ให้นำาเสนอในร่ปแบับัโปสเตอร์ 28 โรงเรียน 

  ในส่วินขุองการจัำดประชุมวิิชาการนำาเสนอผลงาน 

ได้มีการมอบัโล่รางวัิลให้กับัโรงเรียนที�ได้รับัคัดเลือกผลงาน

การบั่รณ์าการแนวิคิดส่่การปฏิิบััติที�ดีขุองโรงเรียนคุณ์ภาพิ 

SMT ตามมาตรฐาน สสวิท. ในระดับัดีมาก การบัรรยาย 

พิิเศษัในหัวิขุ้อ “บัทบัาทสถานศึกษัากับัการพิัฒนากำาลังคน 

ในยุคดิจำิทัล” การนำาเสนอผลงานด้วิยวิาจำาขุองผ่้บัริหาร

โรงเรียนที�ได้รับัคัดเลือกผลงานการบั่รณ์าการแนวิคิด 

ส่ก่ารปฏิบิัติัที�ดขีุองโรงเรยีนคุณ์ภาพิฯ สสวิท. และการนำาเสนอ 

ประสบัการณ์ก์ารจัำดการเรยีนร่ขุ้องคุณ์ครจ่ำากโรงเรยีนตา่ง ๆ   

4 หอ้งยอ่ย ไดแ้ก ่ชมุชนการเรยีนร่ท้างวิชิาชพีิ การบัร่ณ์าการ 

วิิทยาศาสตร์ คณ์ิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที� เชื�อมโยง 

บัริบัทท้องถิ�น การพิัฒนาสมรรถนะผ่้เรียนยุคดิจำิทัล และ

การเรียนร่้วิิทยาศาสตร์ คณ์ิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  

ที�ส่งเสริมสมรรถนะการคิดขุั�นส่ง โดยมีผ้่บัริหารโรงเรียน

และคร่ลงทะเบีัยนเขุ้าร่วิมประชุมวิิชาการ 10,006 คน  

ภาพิรวิมกระบัวินการดำาเนินงานมีดังนี� 

อบรมออนไลัน์

จััดที่ำาผู้ลังาน 
จัากการปัฏิิบัติ

พัฤษภาคม -
กรกฎาคม 64

รว่มปัระช้ม้วชิ้าการ 
(SYMPOSIUM)

2 - 3 กนัยายน 64
ปัฏิิบัติ 

ในสูถานศึึกษา

สู่งผู้ลังานให�แก่ 
สูสูวที่.

23 กรกฎาคม 64

ระยะที่ี� 3ระยะที่ี� 1 ระยะที่ี� 2

I
นำาเสูนอผู้ลังาน 

เพ่ั�อการแลักเปัลัี�ยน 
เรียนรู�

I  
ปัระย้กต์ใช้�คิวามรู� 
สูู่การปัฏิิบัติจัริง

I
พััฒนาองคิ์คิวามรู�เพ่ั�อ
เปั็นผูู้�นำาที่างวิช้าการ

การปัระช้้มวิช้าการการนำาเสูนอผู้ลังาน 
การบูรณิาการแนวคิิดสูู่การปัฏิิบัติที่ี�ดี
ด้�นัก�รีบรีิห�รีจััดก�รีโรีงเรี่ยนัคุ่ณภิ�พิวิทำย�ศู�สืตรี์
ค่ณิตศู�สืตรี์ แลิะเทำค่โนัโลิย่ ต�มม�ตรีฐ�นั สืสืวทำ.

หลิักสูืตรีก�รีพัิฒนั�ผูู้้บรีิห�รี 
สืถ�นัศึูกษ�โรีงเรี่ยนัคุ่ณภิ�พิ  
สืสืวทำ.
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 o พัฒันาศกัยภาพัการจััดการเรยีนร้�ครว้ทิยาศาสื่ตร์ 

คณิิตศาสื่ตร์ และเทคโนโลยี ผ่านหลักส่ตรการอบัรม

เพิื�อพิัฒนาศักยภาพิการจัำดการเรียนร้่คร่วิิทยาศาสตร์ 

คณ์ติศาสตร์ และเทคโนโลยีขุองโครงการโรงเรยีนคุณ์ภาพิ SMT 

ตามมาตรฐาน สสวิท. แบ่ังออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ หลักสต่ร 

อบัรมที� ใช้งบัประมาณ์ขุองโครงการโรงเรียนคุณ์ภาพิ

วิิทยาศาสตร์ คณ์ิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน 

สสวิท. 12 หลักส่ตร มีผ่้เขุ้ารับัการอบัรม 2,882 คน ผ่าน 

การอบัรม 1,759 คน และหลักสต่รการอบัรมที�ใชง้บัประมาณ์

ร่วิมกับัโครงการที�มีเป้าหมายในการพิัฒนาวิิทยากรแกนนำา

ขุอง สสวิท. 3 หลักส่ตร มีผ่้เขุ้ารับัการอบัรม 314 คน ผ่าน

การอบัรม 263 คน       

 o ประชุุมีผู้้� เชุี�ยวชุาญและนิเทศติดตามีการจััด 

การเรียนร้� SMT ประกอบัด้วิย (1) จัำดประชุมผ่้เชี�ยวิชาญ

เพิื�อวิิเคราะห์ขุ้อม่ลการติดตามประเมินผลโรงเรียนคุณ์ภาพิ

วิิทยาศาสตร์ คณ์ิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน 

สสวิท. การประชุมผ้่เชี�ยวิชาญเพิื�อวิเิคราะห์ขุอ้มล่การติดตาม

ประเมนิผลโรงเรยีนคณุ์ภาพิวิทิยาศาสตร ์คณ์ติศาสตร ์และ

เทคโนโลย ีตามมาตรฐาน สสวิท. 555 โรงเรยีน มีผ่เ้ชี�ยวิชาญ 

เขุ้าร่วิมประชุม 90 คน (2) จำัดประชุมเชิงปฏิิบััติการ 

ผ่้เชี�ยวิชาญการติดตามประเมินผลโรงเรียนคุณ์ภาพิ SMT 

ตามมาตรฐาน สสวิท. มีผ่้เชี�ยวิชาญเขุ้าร่วิมประชุม 163 คน 

และ (3) จำัดอบัรมหลักส่ตรการพิัฒนาผ่้เชี�ยวิชาญโครงการ

โรงเรียนคุณ์ภาพิ SMT ตามมาตรฐาน สสวิท. มีผ่้เชี�ยวิชาญ

เขุา้รบััการอบัรม รุน่ที� 1–3  962 คน ผ่านการอบัรม 642 คน

 o วิจััยศึกษาร้ปแบบการพััฒนาโรงเรียนคุณิภาพั

วิทยาศาสื่ตร์ คณิิตศาสื่ตร์ และเทคโนโลยี ตามีมีาตรฐาน 

สื่สื่วท. โดยร่วิมกับัมหาวิิทยาลัยเกษัตรศาสตร์ดำาเนินงาน

โดยการสร้างระบับัพิี�เลี�ยง (Coaching & Mentoring) 

และชุมชนการเรียนร่้เชิงวิิชาชีพิ มีโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย  

4 โรงเรยีน ได้แก่ โรงเรยีนวัิดราชสงิขุร โรงเรยีนวิดัดอนหวิาย 

(นครรัฐปราสาท) โรงเรียนปิยะพิงษั์วิิทยา และเทศบัาล 10  

(อนุบัาลเทศบัาลเมืองสระบุัรี) กรอบัแนวิคิดในการวิิจัำย 

ได้แก่

โรงเรียนคิ้ณิภาพัวิที่ยาศึาสูตร์ 
คิณิิตศึาสูตร์ แลัะเที่คิโนโลัยีตาม
มาตรฐาน สูสูวที่.  
(โรีงเรี่ยนัคุ่ณภิ�พิ SMT สืสืวทำ.)  
ปรีะกอบด้วย

- มาตรฐานด�านคิ้ณิภาพันักเรียน

- มาตรฐานด�านคิ้ณิภาพัคิรู

- มาตรฐานด�านการบริหาร 
   จััดการโรงเรียน

รูปัแบบการพััฒนาโรงเรียนคิ้ณิภาพั
วิที่ยาศึาสูตร์ คิณิิตศึาสูตร์ แลัะ
เที่คิโนโลัยีตามมาตรฐาน สูสูวที่. 
(โรีงเรี่ยนัคุ่ณภิ�พิ SMT สืสืวทำ.)  
โดยก�รีสืรี้�งรีะบบพ่ิ�เลิ่�ยง 
(Coaching & Mentoring) แลิะ 
ชืุ่มชื่นัก�รีเรี่ยนัรีู้เชื่ิงวิชื่�ชื่่พิ (PLC)

ม�ตรีฐ�นั
โรีงเรี่ยนัคุ่ณภิ�พิ SMT

สืรี้�งรีะบบพ่ิ�เลิ่�ยง  
(Coaching & Mentoring)

ชืุ่มชื่นัก�รีเรี่ยนัรีู้เชื่ิงวิชื่�ชื่่พิ 
(PLC)

รีูปแบบ/แนัวทำ�งก�รีพัิฒนั� 
ผูู้้บรีิห�รี, ค่รีู

  ผู้ลการศกึษารป้แบบการพัฒันาโรงเรยีนคณุิภาพั

วิทยาศาสื่ตร์ คณิิตศาสื่ตร์ และเทคโนโลยี ตามีมีาตรฐาน 

สื่สื่วท. แบ่ังเป็น 4 กลุม่ ประกอบัด้วิย วิทิยาศาสตร์ คณ์ติศาสตร์  

เทคโนโลยี และบัรหิารจำดัการโรงเรยีน ได้แก่ 

  ›  วิทยาศาสื่ตร์ การสนับัสนุนคร่ในการพิัฒนา 

สมรรถนะควิามเขุ้าใจำเกี�ยวิกับัการใช้หลักส่ตรหรือวิัสด ุ

ในการสอนเพิื�อพิัฒนาทักษัะการคิดและการแก้ปัญหา

สามารถเสริมควิามมั�นใจำหรือควิามเชื�อเกี�ยวิกับัลักษัณ์ะ

สำาคญัขุองการเปน็ผ่อ้อกแบับัการสอน (designer) เพิื�อทำาให้ 
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คร่สามารถค้นหาควิามเป็นไปได้ในการออกแบับัและ

พิัฒนาการสอนขุองตนเอง ในขุณ์ะที�ควิามร่้สึกปลอดภัยใน

การทำางานดังกล่าวินั�นสามารถเติมเต็มได้ด้วิยการมีเพิื�อน

คร่ร่วิมคิด หรือเพิื�อนคร่ร่วิมวิิพิากษั์ หรือผ้่เชี�ยวิชาญจำาก

กระบัวินการพัิฒนาชุมชนการเรียนร่้วิิชาชีพิมีสมรรถนะด้าน

การสอนเพิื�อพัิฒนาทักษัะการคิดและการแก้ปัญหาขุอง

นักเรียนมาร่วิมสะท้อนและให้ขุ้อคิดเห็นเพิิ�มเติม 

   ›  คณิิตศาสื่ตร์  จำากการดำา เนินการชุมชน

การเรียนร้่เชิงวิิชาชีพิเพิื�อพิัฒนาควิามสามารถในการจัำด 

การเรียนร่้ที�ส่งเสริมการคิด หลังจำากที�คณ์ะผ่้วิิจำัยให้คร่ 

ได้ศึกษัาตัวิอย่างการใช้งานทางคณิ์ตศาสตร์เพิื�อส่งเสริม 

การคดิ ทำาใหค้ร่เขุา้ใจำลักษัณ์ะงานทางคณิ์ตศาสตรท์ี�ทา้ทาย

และสง่เสรมิการคดิมากขุึ�น ซ้ำึ�งสงัเกตไดจ้ำากการที�ครส่ามารถ

ออกแบับังานที�ท้าทาย อย่างไรก็ตามคร่ยังมีควิามเขุ้าใจำ 

เกี�ยวิกบัังานที�จำำากดัอย่เ่พิยีงการใชเ้พิื�อฝึึกปฏิบิัตั ิแตย่งัไมเ่หน็ 

แนวิทางการใช้งานที�ท้าทายเพิื�อส่งเสริมการสร้างควิามร่้  

แตเ่มื�อคณ์ะผ่ว้ิจัิำยเสนอแนะแนวิทางเพิื�อปรับักิจำกรรมการเรยีน

ที�เปดิโอกาสใหน้กัเรยีนไดส้ำารวิจำและสรา้งขุอ้สรปุดว้ิยตนเอง 

คร่สามารถจำัดการเรียนร่้ได้บัรรลุตามจำุดประสงค์ที�ตั�งไวิ้

 การดำาเนินการชุมชนการเรียนร่้เชิงวิิชาชีพิ พิบัวิ่า  

ถ้าโรงเรียนมีคร่จำำานวินน้อยและสอนในระดับัชั�นที�ต่างกัน  

คร่จำะร่้ สึกไม่มั�นใจำในเนื�อหาคณิ์ตศาสตร์ ลังเลที�จำะให้ 

ขุ้อเสนอแนะเกี�ยวิกับัการสอน ทำาให้การดำาเนินการชุมชน 

แห่งการเรียนร่้ในช่วิงการพิัฒนาแผนการจัำดการเรียนร่้  

คณ์ะผ่้วิิจำัยในฐานะโค้ชจำะต้องตั�งคำาถามเพิื�อกระตุ้นให้คร ่

ไดส้ะทอ้นคดิในงานขุองตนเองมากขุึ�น การแลกเปลี�ยนเรยีนร้่ 

ระหว่ิางกันค่อนขุ้างน้อย แต่ถ้าโรงเรียนมีคร่จำำานวินมาก 

ในแต่ละระดับัชั�น การแลกเปลี�ยนในเนื�อหาคณิ์ตศาสตร์ 

จำะค่อนขุ้างดำาเนินการไปได้ด้วิยดีและโดยเฉพิาะอย่างยิ�ง 

ถ้าเป็นคร่ที�มี วุิฒิการศึกษัาคณิ์ตศาสตร์โดยตรงหรือ 

มีประสบัการณ์์สอนโดยตรงเป็นระยะเวิลานาน รวิมทั�ง

เทคนิคการโค้ชขุองคณ์ะผ้่วิิจัำยอย่างเป็นกัลยาณ์มิตรทำาให้

บัรรยากาศชุมชนการเรียนร้่เชิงวิิชาชีพิมีประสิทธิภาพิ 

มากยิ�งขุึ�น

   ›  เทคโนโลยี การดำาเนินการชุมชนการเรียนร่้ 

เชิงวิิชาชีพิ พิบัว่ิา คร่เทคโนโลยีมีจำำานวินน้อยจำะต้องสอน 

ในรายระดบััสง่ผลใหก้ารเตรยีมสอนนอ้ย แตเ่มื�อมกีารเตรยีม 

แหล่งเรยีนร่ส้ื�อการเรยีนร่ด้จิำทิลัโดยเฉพิาะขุอง สสวิท. ให้แก่คร ่

ทำา ให้คร่สามารถนำามาประกอบัการสอน ลดระยะ

เวิลาในการสร้างสื�อได้เป็นอย่างดี คร่สามารถนำาไปใช้

ออกแบับัใบังานเพิื�อวิัดและประเมินผลได้ เป็นอย่างดี  

คร่ค่่คิด/คร่พิี� เลี�ยงซ้ำึ�งเป็นคร่ที�มาจำากการสอนวิิชาอื�น/ 

กลุ่มสาระอื�นได้เห็นวิิธีการสอนด้านเทคโนโลยี ทำาให้คร่ 

ได้แลกเปลี�ยนประเด็นการนำาเทคโนโลยีมาสอน และการนำา

โปรแกรมสำาเร็จำร่ปที�ใช้ในการสร้างใบังานอิเล็กทรอนิกส ์

นำาไปใชก้บััรายวิิชาขุองตนเอง  ครต้่นแบับัได้แลกเปลี�ยนเรยีนร่้  

แบั่งปันวิิธีการสอนวิิทยาการคำานวิณ์กับัโค้ช ได้ทราบัถึง

วิิธีการสอนการประเมินผลผ้่เรียน ได้คำาแนะนำาแหล่งเรียนร่้  

สืบัค้นทำาให้เขุ้าใจำเนื�อหาเพิิ�มขุึ�น จำนเกิดควิามภาคภ่มิใจำต่อ

การสอน ครต้่นแบับัสามารถสร้างสื�อและเครื�องมอืในการวัิด 

และประเมินได้ตามแนวิทางวิิทยาการคำานวิณ์ภายใต้

บัริบัทโรงเรียนขุองตนเอง ผ่้ที�จำะเป็นโค้ช ควิรมีควิามเป็น

กัลยาณ์มิตร เป็นผ่้มีควิามรอบัร่้ทั�งศาสตร์การสอนและ

ศาสตร์ด้านเทคโนโลยี ต้องเสียสละเพิราะต้องแนะนำาและ 

ชว่ิยเหลือครน่อกเวิลางานได้ สามารถพิาคิด พิาด ่พิาทำา ดงันั�น 

ทักษัะการซ้ำักถาม การแนะนำาแหล่งเรียนร่้และการปฏิิบััติ 

จำึงเป็นสมรรถนะที�สำาคัญขุองโค้ช

  ›  บริหารจััดการโรงเรียน ผลการวิิจัำยร่ปแบับั

การบัริหารโรงเรียนคุณ์ภาพิวิิทยาศาสตร์ คณ์ิตศาสตร์ และ

เทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวิท. ทั�ง 4 โรงเรยีน ประกอบัด้วิย 

3 องค์ประกอบั ได้แก่ 1) ส่วินนำา ได้แก่ แนวิคิดการพิัฒนา 

หลักการ และวิัตถุประสงค์ขุองร่ปแบับัการบัริหารโรงเรียน 

2) แนวิทางการบัริหารโรงเรียน ได้แก่ การพิัฒนานโยบัาย 

การนำานโยบัายการพัิฒนาโรงเรียนคุณ์ภาพิ สสวิท. 

ส่่การปฏิิบััติ การประเมินผลผลิต ผลลัพิธ์และผลกระทบั 

โรงเรยีนคณุ์ภาพิ สสวิท. การจำดัทำาชมุชนการเรยีนร่เ้ชงิวิขิุาชพีิ 

และการโค้ชคร่ 3) เงื�อนไขุควิามสำาเร็จำ เช่น การสนับัสนุน 

จำากผ่้ปกครองในการพัิฒนาคุณ์ภาพิ SMT แรงบัันดาลใจำ 
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ขุองนักเรียนด้านการเรียน SMT หรือแรงจำ่งใจำในผลสำาเร็จำ 

ขุองโรงเรียนที�ได้เขุ้าร่วิมโครงการโรงเรียนคุณ์ภาพิด้าน 

วิิทยาศาสตร์  คณิ์ตศาสตร์  และเทคโนโลยี  เป็นต้น  

ซ้ำึ�งทั�ง 4 โรงเรียนที�เป็นกลุ่มเป้าหมายมีองค์ประกอบัย่อย  

และจำุดเน้นภายในองค์ประกอบัที�แตกต่างกันขุึ�นกับัปัจำจำัย

เงื�อนไขุต่าง ๆ   

การดำาเนินงานตามมาตรฐานข่องการเปั็น 
โรงเรียนคิ้ณิภาพั SMT สูสูวที่.

- ด�านการบริหารจััดการโรงเรียน

- ด�านคิ้ณิภาพัคิรู

- การนำาคิวามรู�จัากการอบรม 
   ไปัปัระย้กต์ใช้�

- การพััฒนาหลัักสููตรสูถานศึึกษา 
   เปั็น SMT

- ปััญหา อ้ปัสูรรคิ แนวที่าง 
   การแก�ปััญหา

- การเปั็นแนวปัฏิิบัติที่ี�ดีแก่ 
   สูถานศึึกษาอ่�น ๆ

- คิวามรู� คิวามเข่�าใจัเกี�ยวกับ      
   เน่�อหาที่ี�เข่�ารับการอบรม

- คิวามพัร�อมในการเปั็นโรงเรียน  
   SMT ข่องสูถานศึึกษา

   ปัระสิูที่ธิผู้ลั

- ด�านคิ้ณิภาพันักเรียน

   ปัระสิูที่ธิภาพั

- สูถานศึึกษาที่ี�มีคิ้ณิภาพั 
   ในระดับตั�งแต่ 2A ข่ึ�นไปั

ข่�อเสูนอแนะเช้ิงนโยบาย

บทำบ�ทำแลิะแนัวทำ�งก�รีดำ�เนัินัง�นัของ สืสืวทำ.

บทำบ�ทำแลิะแนัวทำ�งก�รีดำ�เนัินัง�นัของสืถ�นัศึูกษ�

บทำบ�ทำแลิะแนัวทำ�งก�รีดำ�เนัินัง�นัของเค่รี่อข่�ยค่ว�มรี่วมม่อทำ�งวิชื่�ก�รี

ปััจัจััยนำาเข่�า 
(Inputs)

กระบวนการ
(Process)

ด�านผู้ลัที่ี�เกิดข่ึ�น
(Outputs)

การติดตามแลัะปัระเมินผู้ลัโคิรงการโรงเรียนคิ้ณิภาพัวิที่ยาศึาสูตร์ คิณิิตศึาสูตร์ แลัะเที่คิโนโลัยีตามมาตรฐาน สูสูวที่.

 o วจิัยัและประเมิีนผู้ลการดำาเนนิงานโครงการ โดยมี

โรงเรียนที�ติดตามประเมินผล (ปีการศึกษัา 2563) รวิม 554  

โรงเรียน โรงเรียนที�มีขุ้อม่ลสำาหรับัการจัำดทำารายงานสรุป

รวิม 275 โรงเรยีน (Summative Report) และมีกรอบัแนวิคิด 

ในการวิิจำัย ดังนี�
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  ผลการตดิตามและประเมนิควิามกา้วิหนา้ขุองการ

ดำาเนินงานโครงการ (ระยะที� 1) ได้แก่ 

  ›  ด�านข้�อมี้ลพั่�นฐานข้องสื่ถานศึกษาที�เข้�ารับ 

การประเมีิน พิบัวิ่า สถานศึกษัาที� เขุ้ารับัการประเมิน 

ครอบัคลุมทุกสังกัดทั�วิประเทศ เปิดการเรียนการสอน

ตั�งแต่ระดับัประถมศึกษัาตอนต้นจำนถึงระดับัมัธยมศึกษัา 

ตอนปลาย ผลการศึกษัาขุ้อม่ลขุองนักเรียนจำากสถานศึกษัา 

ที� เขุ้ารับัการประเมิน ในด้านควิามสามารถในการคิด

สร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิิจำารณ์ญาณ์ สามารถประยุกต์ใช้

ควิามร่ท้างวิทิยาศาสตร์ คณิ์ตศาสตร์ และการคิดเชิงคำานวิณ์  

เทคโนโลยใีนการแกป้ญัหา และควิามสามารถในการสบืัเสาะ 

หาควิามร่้ทางวิิทยาศาสตร์ สำารวิจำและสร้างขุ้อควิาม 

คาดการณ์์ทางคณ์ิตศาสตร์ และแก้ปัญหาหรือพิัฒนางาน

อย่างมีควิามคิดสร้างสรรค์ด้วิยกระบัวินการออกแบับั 

เชิงวิิศวิกรรม พิบัวิ่า สถานศึกษัาส่วินใหญ่นักเรียน 

มีควิามสามารถอย่่ในระดับัก้าวิหน้า (A) และผลการศึกษัา

เจำตคติที�ดีต่อการเรียนร่้วิิทยาศาสตร์ คณ์ิตศาสตร์ และ

เทคโนโลยี พิบัวิ่า สถานศึกษัาที�เขุ้ารับัการประเมิน นักเรียน

ส่วินใหญ่มีเจำตคติที�ดีอย่่ในระดับัดีเยี�ยม (4A) 

  ›  ด�านปัจัจััยนำาเข้�าข้องโครงการ ได้แก่ ผล

การประเมินควิามร่้ควิามเขุ้าใจำขุองผ่้บัริหารและคร่ 

กลุ่มเป้าหมายเกี�ยวิกับัเนื�อหาที�เขุ้ารับัการอบัรม พิบัว่ิา  

ผ่้บัริหารและคร่กลุ่มเป้าหมาย มีผลการประเมินผ่านเกณ์ฑิ์ 

การฝึึกอบัรมทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 ผลการประเมิน

ควิามพิร้อมขุองสถานศึกษัาในการเป็นโรงเรียนคุณ์ภาพิ 

SMT สสวิท. ด้านบัริบัทโรงเรียน หลักส่ตรสถานศึกษัา คร่

และนักเรียน พิบัวิ่า ผ้่บัริหารสถานศึกษัาส่วินใหญ่เห็นวิ่า 

มีควิามพิร้อมในด้านหลักส่ตรสถานศึกษัาและด้านคร่ 

มากที�สดุ ด้านบัรบิัทโรงเรยีนและดา้นนกัเรยีนสว่ินใหญเ่หน็วิา่ 

มคีวิามพิร้อมอย่ใ่นระดบััปานกลาง ผลการประเมนิควิามพิร้อม 

เมื�อจำำาแนกตามสังกัด พิบัวิ่า สถานศึกษัาที�สังกัดสำานักงาน

คณ์ะกรรมการส่งเสรมิการศึกษัาเอกชน (สช.) มคีวิามพิร้อม

ในการเป็นโรงเรียน SMT ขุอง สสวิท. ทั�งในด้านหลักส่ตร

สถานศึกษัา และด้านบัริบัทสถานศึกษัา ในขุณ์ะที�สถาน

ศกึษัาที�สงักดักรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิ�น (สถ.) เหน็วิา่  

มีควิามพิร้อมด้านนักเรียนอย่่ในระดับัมากที�สุด ผลการ

ประเมินควิามพิร้อมเมื�อจำำาแนกตามขุนาดขุองสถานศึกษัา  

พิบัวิ่า ผ่้บัริหารสถานศึกษัาทั�งขุนาดเล็ก กลาง ใหญ่ และ

ใหญ่พิิเศษั มีควิามเห็นสอดคล้องกันว่ิา มีควิามพิร้อม 

ด้านหลักส่ตรสถานศึกษัามากที�สุด รองลงมาคือ ด้านคร่ 

อย่างไรก็ตามสถานศึกษัาขุนาดใหญ่พิิเศษัยังมีควิามพิร้อม

ในด้านบัริบัทโรงเรียนและนักเรียนอย่่ในระดับัมากเช่นกัน 

  ›  ด�านกระบวนการในการดำาเนินงานโครงการ 

พิบัว่ิา ดา้นการบัรหิารจัำดการโรงเรยีน ผ่บ้ัรหิารกลุม่เป้าหมาย 

ส่งหลักฐานไม่เพิียงพิอที�จำะทำาการประเมิน (NA) รองลงมา 

คือ สถานศึกษัาส่วินใหญ่มีผลการประเมินอย่่ในระดับั

ก้าวิหน้า (A) เมื�อจำำาแนกตามสังกัดและขุนาด พิบัวิ่า 

ผลการประเมินสอดคล้องกัน กล่าวิคือ ทุกสังกัดส่วินใหญ่ 

สง่หลกัฐานไม่เพิยีงพิอที�จำะทำาการประเมิน (NA) รองลงมาคือ  

มผีลการประเมนิอย่ใ่นระดบัักา้วิหนา้ (A) และดา้นคณุ์ภาพิคร่ 

พิบัวิา่ ครก่ลุม่เปา้หมายสว่ินใหญมี่ผลการประเมนิอย่ใ่นระดบัั 

ก้าวิหน้า (A) รองลงมาคือ คร่กลุ่มเป้าหมาย ส่งหลักฐาน 

ไม่เพีิยงพิอที�จำะทำาการประเมิน (NA) เมื�อจำำาแนกตามสังกัด

และขุนาดขุองสถานศกึษัาพิบัวิา่ ผลการประเมนิสอดคลอ้งกัน  

คือ คร่กลุ่มเป้าหมายส่วินใหญ่ส่งหลักฐานไม่เพีิยงพิอ 

ที�จำะทำาการประเมิน (NA) รองลงมาคือ มีคุณ์ภาพิการจำัด 

การเรียนร่้อย่่ในระดับัก้าวิหน้า (A)

• การเพัิ�มีศักยภาพัคร้ให�มีีสื่มีรรถนะข้องคร้ยุคใหมี่สื่ำาหรับ

การเรียนร้�ศตวรรษที� 21

 พิัฒนาคร่ในทุกพิื�นที�ขุองประเทศ ให้มีควิามพิร้อม

ส่่การเป็นคร่ยุคใหม่ในศตวิรรษัที� 21 ร่วิมกับัมหาวิิทยาลัย

ราชภัฏิทั�วิประเทศ โดยมุ่งเน้นการพัิฒนาควิามสามารถ

ในการจำัดการเรียนร่้วิิชาวิิทยาศาสตร์ คณ์ิตศาสตร์ และ

เทคโนโลยี และส่งเสริมควิามร่้ควิามเขุ้าใจำเกี�ยวิกับัการจัำด 

การเรียนร่้ฐานสมรรถนะตามแนวิทางขุองโปรแกรมประเมิน

สมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (Programme for  

International Student Assessment หรือ PISA) เพิื�อเพิิ�ม

ศักยภาพิด้านวิิทยาศาสตร์ คณ์ิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

ส่งเสริมการพัิฒนานวัิตกรรมขุองประเทศ และการพัิฒนา

ระบับัการเรียนร่้ตลอดชีวิิตเพิื�อพิัฒนาผ้่เรียนให้สามารถ

กำากับัการเรียนร่้ที� เหมาะสมกับัตนเองได้อย่างต่อเนื�อง  

ผ่านกระบัวินการดังนี�

 o ประชุุมีร่วมีกับหน่วยงานดำาเนินการ ได้แก่ 

มหาวิิทยาลัยราชภัฏิ 38 แห่ง มหาวิิทยาลัยมหิดล   

วิิทยาเขุตกาญจำนบุัร ีมหาวิิทยาลยัทักษัณิ์ และหน่วิยงานอื�น ๆ  

การเพิั�มศัึกยภาพัคิรูให�มีสูมรรถนะข่องคิรู
ย้คิใหม่สูำาหรับการเรียนรู�ศึตวรรษทีี่� 21
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ที�เกี�ยวิขุ้อง เพิื�อชี�แจำงและวิางแผนการดำาเนินโครงการติดตาม 

การดำาเนนิงาน ประชุม focus group กับัผ้่เชี�ยวิชาญในสาระ

การเรยีนร่ต้า่ง ๆ  เพิื�อศกึษัาแนวิทางการพิฒันาหลักสต่รฐาน

สมรรถนะ และประชมุแสวิงหาควิามรว่ิมมอืการจำดัการเรยีนร่้

ฐานสมรรถนะร่วิมกับัคณ์ะวิทิยาการเรยีนร่แ้ละศึกษัาศาสตร์ 

มหาวิิทยาลัยธรรมศาสตร์

 o พััฒนาหลักส้ื่ตรสื่มีรรถนะทางวิทยาศาสื่ตร์  

คณิิตศาสื่ตร์ และวิทยาการคำานวณิ และการข้ยายผู้ล

  ›  การพัฒันาหลักส้ื่ตร สสวิท. ร่วิมกับัผ่เ้ชี�ยวิชาญ 

การจำั ดการ เ รี ยน ร้่ จำากมหาวิิทยาลั ยและ โ รง เ รี ยน  

ในการวิิเคราะห์สมรรถนะวิิทยาศาสตร์ คณ์ิตศาสตร์ และ

เทคโนโลยี ที�จัำดทำาและเผยแพิร่โดยองค์การเพิื�อควิามร่วิมมือ 

และการพิฒันาทางเศรษัฐกจิำ หรอื OECD โดยทำาควิามเขุา้ใจำ 

กับัแต่ละสมรรถนะ และเรียบัเรียงให้ เป็นสมรรถนะ 

และระดับัขุองสมรรถนะสำาหรับัผ้่เรียนแต่ละระดับัในบัริบัท

ขุองประเทศไทย รวิมถึงการจำัดทำาแนวิทางการจำัดทำาแผน 

การจำัดการเรียนร่้ฐานสมรรถนะ และการดำาเนินการ

พิัฒนาการจำัดการเรียนร้่ฐานสมรรถนะ จำากนั�นเมื�อได ้

สมรรถนะวิิทยาศาสตร์ คณ์ิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 

ตามแนวิทาง สสวิท. แล้วิ จำึงประชุมร่วิมกับัคร่ผ้่สอนระดับั

ประถมศึกษัาปีที� 4 ถึงมัธยมศึกษัาปีที� 3 เพิื�อจำัดทำาตัวิอย่าง

แผนการจำัดการเรียนร่้วิิชาวิิทยาศาสตร์ คณ์ิตศาสตร์ และ

วิิทยาการคำานวิณ์ ให้กับัคร่ประจำำาการระดับัประถมศึกษัา

ตอนปลายถึงระดับัมัธยมศึกษัาตอนต้น

  ›  การข้ยายผู้ล เมื�อจำัดทำาหลักส่ตรการจำัด 

การเรยีนการสอนฐานสมรรถนะสาระการเรยีนร้่วิทิยาศาสตร์ 

คณ์ิตศาสตร์ และเทคโนโลยีแล้วิ ได้จำัดประชุมชี�แจำงหลักส่ตร 

ปี 2564 ให้แก่วิิทยากรหลักจำากมหาวิิทยาลัยราชภัฏิและ

เครือขุ่าย เพิื�อเตรียมควิามพิร้อมวิิทยากรสำาหรับัการจัำด

อบัรมหลักส่ตรการจัำดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ

สำาหรบััครผ่่ส้อนระดบััประถมศกึษัาตอนปลายถงึมธัยมศกึษัา

ตอนต้น และดำาเนินการขุอรับัรองหลักส่ตรจำาก กคศ.  

การอบัรมนี�ผ่ส้มคัรจำะถก่จำำากดัการสมคัรตามเขุตพิื�นที�บัรกิาร

ขุองมหาวิิทยาลัยราชภัฏิ เพิื�อประโยชน์ในการติดตามผล 

หลงัการอบัรม ทั�งนี� มคีรไ่ดร้บััการพิฒันาดว้ิยหลกัสต่รอบัรม 

การจัำดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ สาระการเรียนร่ ้
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วิิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและสาระการเรยีนร่ค้ณ์ติศาสตร์  

จำำานวินหลกัสต่ร (รุ่น) 194 หลักส่ตร (รุ่น) มีผ้่เขุ้ารับัการอบัรม  

16,353 คน ผ่้ผ่านการอบัรม 10,826 คน หลังจำากการอบัรม 

ไดต้ดิตามผลการจัำดการเรยีนร้่ขุองคร่ที�เขุา้อบัรมและสมัครใจำ 

เขุ้าร่วิมการติดตามผลเพิื�อการพิัฒนาการจำัดการเรียน 

การสอนในวิิชาวิทิยาศาสตร์ คณิ์ตศาสตร์ วิทิยาการคำานวิณ์  

และการออกแบับัและเทคโนโลย ีซึ้ำ�งครท่ี�เขุ้าร่วิมการตดิตามผล 

ผ่านกระบัวินการ PLC จำนครบัเวิลาจำะได้รับัเกียรติบััตรนำาไป 

ประกอบัการเลื�อนวิิทยฐานะได้

 o ดำาเนินการในพั่�นที�นวัตกรรมีการศึกษา สสวิท.  

ร่ วิมกับัมหาวิิทยา ลัยมหิดล วิิทยา เขุตกาญจำนบุัรี

มหาวิิทยาลัยทักษัิณ์ และหน่วิยงานทางการศึกษัาในพิื�นที�  

คณ์ะกรรมการขุับัเคลื� อนพิื�นที� นวิัตกรรมการศึกษัา 

สำานักงานศึกษัาธิการจัำงหวิัด สำานักงานเขุตพิื�นที�การศึกษัา 

มหาวิิทยาลัย  เพิื� อดำา เนินการพิัฒนาคร่  บัุคลากร 

ทางการศึกษัา และนักเรียน รวิม 6 พิื�นที� ได้แก่ เชียงใหม่ 

ศรีสะเกษั ระยอง กาญจำนบัุรี สต่ล และ 3 จำังหวิัดชายแดน

ภาคใต้ ได้แก่

  ›  พั่�นที�นวัตกรรมีการศึกษา จัังหวัดเชีุยงใหม่ี 

พิัฒนาคร่และบุัคลากรทางการศึกษัาในโครงการ จำาก 28 

โรงเรียน อบัรมสร้างควิามเขุ้มแขุ็งทางวิิชาการเพิื�อให้คร่

และบัุคลากรทางการศึกษัาในโครงการสามารถนำาควิามร่้ 

จำากการอบัรมไปพิัฒนานวิัตกรรมการศึกษัาขุองตนเอง  

4 หลักส่ตร มีผ่้เขุ้ารับัการอบัรม 355 คน ผ่้ผ่านการอบัรม  

281 คน และติดตามการจัำดการเรียนร่้ ให้กับัโรงเรียน 

ในโครงการพัิฒนาแนวิทางการติดตามผล รวิมถึงเทคนิค

การจัำดการเรียนร้่ให้กับับุัคลากรทางการศึกษัา เช่น  

ผ่้เชี�ยวิชาญ และศึกษัานิเทศก์ในเขุตพิื�นที� ที�สามารถให้ 

การสนับัสนุนติดตามผลให้กับัโรงเรียนได้ เมื�อโรงเรียน 

มีควิามพิร้อมให้เขุ้ารับัการติดตาม

  ›  พั่�นที�นวัตกรรมีการศึกษา จัังหวัดระยองและ

จัังหวัดศรีสื่ะเกษ สสวิท. ดำาเนินโครงการในพิื�นที�นวิัตกรรม

การศึกษัา จัำงหวัิดระยองและจัำงหวัิดศรีสะเกษั กับัโรงเรียน 

ที�อย่่ในกลุ่มโรงเรียนคุณ์ภาพิ SMT ตามแนวิทาง สสวิท. 

ขุองทั�งสองจำังหวิัด 57 โรงเรียน  สนับัสนุนด้านวิิชาการ 

โดยการจำัดการอบัรมเนื�อหาและแนวิทางการจำัดการเรียนร่้  

2 หลกัสต่ร มีผ่เ้ขุา้รบััการอบัรม 151 คน ผ่ผ่้านการอบัรม 119 คน  

จำัดประชุมปฏิิบััติการการจำัดการเรียนร่้บั่รณ์าการ SMT  

เพิื�อควิามยั�งยืน มีผ้่เขุา้รว่ิมประชุมจำากจัำงหวัิดศรสีะเกษั 113 คน  

และจำังหวิัดระยอง 94 คน มีการติดตามผลโดยลงพิื�นที�

และติดตามผลแบับัออนไลน์ ซ้ำึ�งเน้นให้โรงเรียนในโครงการ 

นำาควิามร่้ที�ได้จำากหลักส่ตรการจัำดกิจำกรรมการเรียนร่ ้

บัร่ณ์าการวิิทยาศาสตร ์คณ์ติศาสตร ์และเทคโนโลย ีที�เชื�อมโยง 

บัริบัทท้องถิ�น และพิัฒนาสมรรถนะในศตวิรรษัที�  21 

ไปขุยายผลใหก้บััครแ่ละโรงเรยีนในโครงการ โดยอาจำขุยายผล 

ภายในโรงเรยีนกอ่น และอาจำพิจิำารณ์าขุยายผลไปยังโรงเรยีน

ขุ้างเคียงหากมีควิามพิร้อม และจำัดประชุมวิิชาการนำาเสนอ

ผลงานการจัำดการเรียนร่้บั่รณ์าการ SMT ที�เชี�อมโยงบัริบัท

ท้องถิ�น และพิัฒนาสมรรถนะในศตวิรรษัที� 21 ให้แก่โรงเรียน

ในพิื�นที�นวัิตกรรมการศึกษัา จัำงหวัิดระยองและจัำงหวัิด

ศรีสะเกษั 

  ›  พั่�นที�นวัตกรรมีการศึกษา จัังหวัดกาญจันบุรี 

ร่วิมกับัมหาวิิทยาลัยมหิดล วิิทยาเขุตกาญจำนบัุรี โดยจำัด

กิจำกรรม STEM Applied Learning Programme หรือ 

STEM ALP ให้กับัโรงเรียนบั้านเกริงกระเวิีย ในหัวิขุ้อภาวิะ

โลกร้อน ปรากฏิการณ์์เรือนกระจำก ภัยธรรมชาติ และ

โรงเรยีนทองผาภม่วิิทิยา ในหวัิขุอ้การผพุิงัอย่ก่บััที� การกรอ่น  

การสะสมตัวิขุองตะกอน ลักษัณ์ะชั�นดิน ซ้ำึ�งเป็นกิจำกรรม 

ที�ให้ผ้่เรียนได้เรียนร่้อย่างสนุกสนาน ผ่านการลงมือปฏิิบััติ

ในการทำางานจำริง เป็นการจุำดประกายให้ผ่้เรียนร่้สึกสนใจำ 

ในการเรียนวิิทยาศาสตร์ คณ์ิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  

โดยการบั่รณ์าการวิิชาต่าง ๆ ในการเรียนร่้ และบัทเรียน 

จำะเน้นการเชื�อมโยงกับัชีวิิตประจำำาวิันและสิ�งแวิดล้อม 

รอบัตัวิขุองผ้่เรียน ซึ้ำ�งจำะทำาให้ ผ้่ เรียนสามารถเขุ้าใจำ

เนื�อหาขุองบัทเรียนและนำาควิามร่้ไปใช้ในชีวิิตประจำำาวิัน 

ไดจ้ำดัประชมุเชงิปฏิบิัตักิารการสรา้งสรรคน์วิตักรรมนกัเรยีน

และคร่ที� ได้รับัรางวิัลในกิจำกรรมการประกวิดขุ้อเสนอ 

โครงงานนวัิตกรรม เพิื�อปรบััปรงุหวัิขุอ้โครงงานนวัิตกรรมที�

ได้รับัรางวิัลเมื�อปี 2563 มีนักเรียนเขุ้าร่วิม 24 คน คร่ 9 คน  

เพิื�อให้โครงงานมีควิามเป็นไปได้ในการดำาเนินงานและ

เพิิ�มม่ลค่าให้กับันวัิตกรรม หลังจำากการประชุมได้รับั 

การสนับัสนุนจำากอาจำารย์จำากมหาวิิทยาลัยมหิดล 

วิิทยาเขุตกาญจำนบัุรี เป็นพิี�เลี�ยงทางวิิชาการให้กับันักเรียน 

และคร่
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   ต่อมาได้เตรียมแผนการดำาเนินกิจำกรรม  

STEM ALP กับัโรงเรียนอีก 4 โรงเรียนในโครงการ ในธีม  

“Smart Agriculture” ร่วิมกับัไร่พิลอยสุขุ ในหัวิขุ้อ 

การสืบัพิันธุ์ขุองพิืช และโครงสร้างขุองพิืขุ และธีม “Smart 

Industry” ร่วิมกับับัริษััทสกายวิิฟในหัวิขุ้อโดรน และ 

บัริษััทสุมิโตโมในหัวิขุ้อสายไฟ  แต่เนื�องจำากสถานการณ์ ์

การระบัาดขุองโควิิดที�รุนแรงขุึ�นอีกจำึงต้องเลื�อนการจำัด

กิจำกรรมออกไปก่อน เพิื�อให้มีควิามต่อเนื�องจำึงได้จำัดประชุม

เชิงปฏิิบััติการการใช้แนวิคิด STEM ALP สำาหรับัการจำัด 

การเรียนร่้ฐานสมรรถนะ ให้แก่คร่จำากโรงเรียนที�เขุ้าร่วิม

โครงการเพิื�อเชื�อมโยงแนวิคิด STEM ALP เขุ้ากับัการจำัด 

การเรียนการสอนแต่ละวิิชาขุองคร่โดยให้มีการเชื�อมโยง

เนื�อหาการสอนกบััชวีิติประจำำาวินั  และทมีงานเขุ้ารว่ิมสงัเกต

การสอนและประชุมติดตามการจำดัการเรยีนร่ใ้หแ้ก่ครอ่กีด้วิย

  ›  พั่�นที�นวัตกรรมีการศึกษา จัังหวัดสื่ต้ล และ  

3 จังัหวัดชุายแดนใต� รว่ิมกบััมหาวิทิยาลัยทกัษัณิ์ ติดตามผล 

การอบัรมโครงการการพัิฒนาผ้่นำาการเปลี�ยนแปลง 

ขุองผ่บ้ัรหิารสถานศกึษัาฯ โครงการการขุบััเคลื�อนนวิตักรรม

บั่รณ์าการเพิื�อพิัฒนาสมรรถนะทางเทคโนโลยีดิจำิทัล 

ในการเปน็ผ่ป้ระกอบัการฯ (entrepreneur) โครงการอบัรม

การตรวิจำวิัดสิ�งแวิดล้อมโดยใช้หลักวิิธีการขุอง GLOBE  และ

โครงการพัิฒนาสมรรถนะคร่ในศตวิรรษัที� 21 บันพิื�นที�เกาะ 

จำ.สต่ล และดำาเนินการโครงการใหม่เพิิ�มขุึ�น คือ การพิัฒนา

ศ่นย์การเรียนร่้ฐานสมรรถนะ (SMT) ส่่อาชีพิขุองเยาวิชน 

ใหมี้วิถีิชวีิติโดยใช้ปรัชญาเศรษัฐกิจำพิอเพีิยง พิื�นที�เกาะหลีเป๊ะ  

จำ. สต่ล นอกจำากนี� สสวิท. ได้ลงพิื�นที�ติดตามการดำาเนินการ

โครงการในพิื�นที�นวิตักรรมใต ้พิบัวิา่ การปรบััแนวิทางการจำดั 

การเรียนร่้ในโรงเรียนพิื�นที�เกาะ ซ้ำึ�งการใช้สื�อขุอง สสวิท. 

ผนวิกกับัการติดตามด่แล ทำาให้คร่สามารถจำัดการเรียนร่้ 

ได้มั�นใจำและมีประสิทธิภาพิมากขุึ�น

เชื่่ยงใหม่

สืตูลิ แลิะ
3 จัังหวัด

ชื่�ยแดนัใต้

ศูรี่สืะเกษ

ก�ญจันับุรี่

รีะยอง
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  2. การดำาเนินกิจำกรรมส่วินใหญ่ใช้สื�อและเอกสาร

ประกอบัการอบัรมที� สสวิท. ได้จำัดทำาขุึ�น ในส่วินขุองวิิดีทัศน์

ขุอง สสวิท. ที�ให้ผ่้เขุ้ารับัการอบัรมศึกษัาในระบับัก่อนเขุ้ารับั 

การอบัรม พิบัวิ่า สามารถช่วิยสร้างควิามเขุ้าใจำเกี�ยวิกับั

สมรรถนะให้ผ้่เขุ้ารับัการอบัรมเป็นอย่างดี ทั�งนี�มีบัางสาขุา

ที�มีวิิดีทัศน์ค่อนขุ้างเยอะ ผ่้เขุ้ารับัการอบัรมเสนอวิ่าควิร 

จำะให้เวิลาในการศึกษัาวิิดีทัศน์ รวิมถึงสื�อและเอกสาร

ประกอบัการอบัรมล่วิงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ 

  3. ผลการประเมินควิามเขุ้าใจำขุองผ่้ เ ขุ้ารับั 

การอบัรมก่อนและหลังการเขุ้าร่วิมการอบัรมสรุปได้วิ่า  

ผ่้เขุ้ารับัการอบัรมในทุกสาขุามีคะแนนเฉลี�ยควิามเขุ้าใจำ 

เกี�ยวิกับัการจำดัการเรยีนร่ท้ี�สง่เสรมิสมรรถนะหลงัการอบัรม

ส่งกวิ่าก่อนการอบัรม 

  4. ผลการประเมินควิามพิึงพิอใจำขุองผ่้เขุ้ารับั 

การอบัรมในทกุสาขุาทั�งในภาพิรวิม ดา้นกระบัวินการอบัรม 

สภาพิแวิดล้อมและสิ�งอำานวิยควิามสะดวิก และการถ่ายทอด

ควิามร่ขุ้องวิทิยากร อย่ใ่นระดบััมากที�สดุในทกุดา้น นอกจำากนี� 

ผ่้เขุ้ารับัการอบัรมได้แสดงควิามคิดเห็นเพิิ�มเติมว่ิา การจำัด 

การเรียนร่้ที�ส่งเสริมสมรรถนะมีควิามสำาคัญควิรจำะส่งเสริม

อย่างต่อเนื�อง ควิรพิัฒนาศักยภาพิขุองคร่ผ่้สอนในทุกระดับั 

ให้สามารถจัำดการเรียนร่้ที�ส่งเสริมสมรรถนะนักเรียน 

ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพิ และควิรตดิตามการนำาสิ�งที�ไดเ้รยีนร่ ้

จำากการอบัรมไปใช้ในการจำัดการเรียนร่้ในห้องเรียนจำริง 

อย่างต่อเนื�องและเป็นระบับั

 o วจิัยั ติดตามีและประเมิีนผู้ลโครงการ โดยรว่ิมกบัั

มหาวิิทยาลัยศรีนครินทรวิิโรฒดำาเนินการวิิจำัยติดตามผล 

การดำาเนินงานกิจำกรรมอบัรมเชิงปฏิิบััติการในโครงการ

เพิิ�มศักยภาพิคร่ให้มีสมรรถนะขุองคร่ยุคใหม่สำาหรับั 

การเรยีนร่ใ้นศตวิรรษัที� 21 โดยใชก้ารวิจิำยัผสานวิธิเีกบ็ัขุอ้มล่ 

ทั�งเชิงปริมาณ์และคุณ์ภาพิ ทั�งด้านกระบัวินการอบัรม และ

ผลสัมฤทธิ�ที�เกิดขุึ�นกับัผ้่เขุ้ารับัการอบัรม โดยการสังเกต

กระบัวินการจำดัการอบัรม ประเมนิควิามเขุา้ใจำเกี�ยวิกับัการจำดั 

การเรียนร้่ที�ส่งเสริมสมรรถนะก่อนและหลังการอบัรม 

และประเมินควิามพึิงพิอใจำขุองผ่้เขุ้ารับัการอบัรมที�มีต่อ 

การจำัดกิจำกรรม ผลการวิิจำัยสรุปได้ดังนี�

  1. การจำัดกิจำกรรมอบัรมเชิงปฏิิบััติการ 3 สาระ 

ให้ ควิามสำาคัญกับัการสร้ า งควิาม เขุ้ า ใ จำ เกี� ย วิกั บั

นิยามและพิฤติกรรมที�บั่งชี�สมรรถนะหลัก การเขีุยน 

จำุดประสงค์การเรียนร่้ ยังไม่สะท้อนสมรรถนะกล่าวิคือ  

ยังไม่ได้ผนวิกพิฤติกรรมที�บั่งชี�สมรรถนะในจำุดประสงค์ 

การเรียนร้่ได้อย่างชัดเจำน การออกแบับักิจำกรรมเน้นการใช้ 

สถานการณ์์/คำาถามในโลกจำริงเพิื�อให้นักเรียนแสดง

สมรรถนะแต่ยังคงไม่ชัดเจำนนักเนื�องจำากกิจำกรรมส่วินใหญ่ 

ให้ผ่้เขุ้ารับัการอบัรมใช้แผนการจำัดการเรียนร่้ที�มีอย่่เดิม 

มาปรับั ทำาให้ไม่สามารถพิัฒนาให้สอดแทรกสมรรถนะ 

เขุ้าไปในกิจำกรรมขุองแผนได้ดี เท่าที�ควิร ในส่วินขุอง 

การประเมินผลยังคงเป็นการประเมินผลทั�วิไป มีส่วินน้อยที�

เน้นการประเมินสมรรถนะอย่างชัดเจำน
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การพััฒนาแพัลัตฟอร์มดิจัิที่ัลัเพ่ั�อการเรียนรู�

ผัล 
การดำำาเนินงาน
การขบััเคล่�อนกระบัวินการเรยีนการสอนวิิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ให์�เน�นควิามเข�าใจ 
ลงม่อปฏิิบััติการ และสามารถนำาไปใชื่�จริง
ทั�งในและนอกระบับั ตามแนวิทาง สสวิท.

• การพััฒนาระบบจััดการเรียนร้�แบบออนไลน์ (Learning 

Management System)

 สสวิท. ได้ใช้ประโยชน์จำากเทคโนโลยีดจิำทัิลในการเรยีน

การสอนวิทิยาศาสตร ์คณ์ติศาสตร ์และเทคโนโลย ีมาแลว้ิเปน็

ระยะเวิลาหนึ�ง เชน่ การใช ้QR code และ สื�อ AR (Augmented  

Reality) ในหนงัสอืเรยีน และการจำดัทำาสื�อดจิำทิลัรป่แบับัต่าง ๆ   

ซึ้ำ�งแนวิโน้มการพิัฒนาเทคโนโลยีดิจำิทัลและโครงสร้าง 

พิื�นฐานการสื�อสารในปัจำจุำบัันจำะทำาให้มีการพัิฒนาและ 

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจำิทัลในภาคการศึกษัาขุึ�นจำำานวินมาก

ในอนาคต แนวิทางหนึ�งในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจำิทัล

ในการจำัดการเรียนร่้ คือ ระบับัจำัดการเรียนร่้แบับัออนไลน ์

(Learning Management System: LMS) ซ้ำึ�งมีการพิัฒนา 

ตั�งแต่ ค.ศ. 1990 และมีการประยุกต์ใช้ระบับัลักษัณ์ะนี� 

ในสถานศึกษัาหลายแห่งในประเทศไทยในหลายร่ปแบับั

 สสวิท. เล็งเห็นวิ่าการประยุกต์ใช้ระบับัจำัดการเรียนร่้ 

แบับัออนไลน์เป็นแพิลตฟอร์มเพิื�อการถ่ายทอดเนื�อหา 

การเรียนร่ ้ที�  สสวิท. พัิฒนาขุึ�นจำะเป็นกลยุทธ์ที�สำาคัญ 

ในการขุับัเคลื�อนการศึกษัาในยุคดิจำิทัล จำึงได้ทำาการศึกษัา

แนวิทางการออกแบับัระบับัจำัดการเรียนร่ ้แบับัออนไลน ์

และนำาไปส่่การพิัฒนาต้นแบับัระบับัจำัดการเรียนร่ ้แบับั

ออนไลน์์ซึ้ำ�งเป็นส่วินหนึ�งขุองแพิลตฟอร์มดิจำิทัลขุอง สสวิท. 

โดยในปีนี� สสวิท. ได้ดำาเนินการพัิฒนาระบับัจำัดการเรียนร่้

แบับัออนไลน์ My IPST ที�สอดคล้องกับัหลักส่ตรแกนกลาง 

การศึกษัาขุั�นพิื�นฐาน พิ.ศ. 2551 (ฉบับััปรับัปรุง พิ.ศ. 2560) 

และบัรบิัทการใช้งานสื�อดจิำทิลัขุองสงัคมไทย 1 ระบับั เผยแพิร่ 

ทางเวิบ็ัไซ้ำต ์https://myipst.ipst.ac.th และคาดหวิงัวิา่ระบับั 

ดังกล่าวิจำะกลายเป็นช่องทางหลักสำาหรับัถ่ายทอดเนื�อหา

วิิชาวิิทยาศาสตร์ คณ์ิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที�รองรับั 

การใช้งานในสถานศึกษัาทั�วิประเทศต่อไป

ยุทำธ์ศู�สืตรี์ทำ่� 3
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 จำากการทดลองใช้ต้นแบับัระบับัจำัดการเรียนร่้แบับั

ออนไลน์ My IPST กับัครใ่นโรงเรยีนนำารอ่ง 6 โรงเรยีน พิบัว่ิา คร ่

ร้่สกึพิอใจำกับัต้นแบับัระบับั My IPST มีการใช้งานที�ง่าย ค้นหาสื�อ 

ได้สะดวิกเนื�องจำากจัำดเรยีงตามหัวิขุ้อในหนังสือเรยีน สามารถ

จำดัการสื�อที�ชอบัไว้ิในลสิต์หัวิขุ้อสื�อขุองฉันได้ และจำากการเก็บั

ขุ้อม่ลโดยใช้แบับัสอบัถามควิามพิึงพิอใจำต่อระบับั My IPST 

กับัคร่ 50 คน พิบัวิ่า คร่มีควิามพิึงพิอใจำต่อระบับั My IPST  

ในระดับัดีมากคิดเป็นร้อยละ 54 ระดับัดีคิดเป็นร้อยละ 34  

และปานกลางคิดเป็นร้อยละ 12

 นอกจำากนี� สสวิท. ยังได้ดำาเนนิการพัิฒนาระบับัต่าง ๆ   

ในแพิลตฟอร์มดิจำิทัลเพิื�อการเรียนร่้อีก 4 ระบับั ได้แก่ 

 1) ระบับัการเรียนการสอนออนไลน์ 

 2) ระบับัขุ้อม่ลส่วินบัุคคลแบับั single sign on 

 3) ระบับัการสอบัออนไลน์ มีการปรับัปรุงฟังก์ชัน 

การใชง้านให้ทนัสมัย ใชง้านง่าย มคีวิามปลอดภยั ตอบัสนอง 

ต่อพิฤติกรรมการใช้งานในยุคปัจำจำุบัันให้ดียิ�งขุึ�น

 4) ระบับัอบัรมครอ่อนไลน ์ไดขุ้ยายขุดีควิามสามารถ 

ขุองระบับัให้รองรับัผ่้ เ ขุ้าร่วิมการอบัรมได้จำำานวินมาก  

เพิื�อรองรับัการจำัดอบัรมคร่ที�ได้รับัผลกระทบัจำาก COVID-19 

ทำาให้มีการปรับัเปลี�ยนร่ปแบับัเป็นการอบัรมแบับัออนไลน์

มากขุึ�น 
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• การพััฒนาและข้ยายบริการข้องศ้นย์เรียนร้�ดิจัิทัลด�าน

วิทยาศาสื่ตร์ คณิิตศาสื่ตร์ และเทคโนโลยี (IPST Learning 

Space)

 ศ่นย์เรียนร่้ดิจำิทัลด้านวิิทยาศาสตร์ คณิ์ตศาสตร์  

และเทคโนโลยี สสวิท. (IPST Learning Space) ประกอบัด้วิย 

ระบับัอบัรมคร ่ระบับัการสอบัออนไลน ์และระบับัคลงัควิามร่้ 

เปน็แหลง่เรยีนร้่ออนไลน์์ที�มกีารเผยแพิร่สื�อสง่เสรมิการเรยีนร่้

ดา้นวิทิยาศาสตร์ คณิ์ตศาสตร ์และเทคโนโลยี เพิื�อใหน้กัเรยีน 

คร่ และผ่้สนใจำเขุ้ามาศึกษัาค้นควิ้า เรียนร่้ด้วิยตนเองได ้

อย่างสะดวิก ทุกที� ทุกเวิลา หรือนำาไปประยุกต์ใช้ในกิจำกรรม

ต่าง ๆ เพิื�อพิัฒนาทักษัะการคิดวิิเคราะห์และคิดอย่าง

สร้างสรรค์ อันจำะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษัาในยุคดิจำิทัล 

สามารถเขุ้าถึงได้ทางเวิ็บัไซ้ำต์

https://learningspace.ipst.ac.th
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การพััฒนาแลัะสู่งเสูริมการใช้�เคิร่�องม่อ 
ในการสูอบคิัดเลั่อกเข่�ามหาวิที่ยาลััย 
ให�สูอดคิลั�องกับกระบวนการจััดการเรียน
การสูอนตามแนวที่าง สูสูวที่. (Science and 
Mathematics Literacy)

 ในปีนี� สสวิท. ได้ดำาเนินการบัริหารจำัดการโครงสร้าง

พิื�นฐานและติดตามปริมาณ์การใช้งาน ตลอดจำนควิามมั�นคง 

ปลอดภยัในการทำางานขุองระบับั ดแ่ลบัำารงุรกัษัา 2 ระบับั ได้แก่  

ระบับัการสอบัออนไลนแ์ละระบับัคลงัควิามร่ ้SciMath ใหเ้ปน็ 

แหล่งรวิบัรวิมสื�อการเรียนการสอนหลากหลายประเภท 

เนื�อหาถ่กต้องทางวิิชาการและสอดคล้องกับัมาตรฐาน 

การเรียนร่้ ที�สนับัสนุนให้คร่ นักเรียน และบัุคคลทั�วิไป

สามารถเขุ้ามาค้นควิ้าควิามร่้ได้ด้วิยตนเอง และบัริหาร

จำัดการศ่นย์บัริการเพิื�อตรวิจำสอบัการทำางานขุองระบับั 

ภายใต้กระบัวินการ Information Technology Infrastructure  

Library (ITIL) เพิื�อให้ระบับัต่าง ๆ  สามารถรองรับัการใช้งาน 

ไดอ้ย่างเตม็ประสทิธภิาพิ และใหบ้ัรกิารตอบัคำาถามเกี�ยวิกบัั 

การใชง้านระบับัตา่ง ๆ  เพิื�อใหม้ั�นใจำวิา่ผ่ใ้ชง้านระบับัจำะสามารถ 

ใช้บัริการได้อย่างสะดวิก รวิมถึงได้ปรับัปรุงโครงสร้าง 

และฟังก์ชันการทำางานขุองระบับั โดยพิบัวิ่า ในปี 2564 

มีปริมาณ์การใช้งานระบับัต่าง ๆ นับัเป็น Sessions 

23,200,490 ราย ซ้ำึ�งสง่ขุึ�นจำากป ี2563 มผี่ต้ดิตาม Facebook  

Fan Page ขุองระบับัคลังควิามร้่ 164,383 คน และขุอง 

ระบับัการสอบัออนไลน์ 6,675 คน และมีการเผยแพิร่สื�อ 

ผ่านระบับัคลังควิามร้่ อาทิ วิีดิทัศน์ คลังภาพิ บัทควิาม 

แผนการสอน และอื�น ๆ 513 รายการ

ข�อม้ล Sessions ของศ้นย์เรียนร้�ดำิจิทัลฯ ปีงบัประมาณ 2559-2564

• การพัฒันาเคร่�องมีอ่ในการสื่อบคดัเลอ่กนกัเรยีนเข้�าศกึษา

ต่อระดับอุดมีศึกษาตามีแนวทางการจััดการเรียนการสื่อน

ข้อง สื่สื่วท.

 สสวิท. มีควิามตั�งใจำที�จำะปรับักระบัวินการสอบัที�เน้น 

วิัดการท่องจำำาเนื�อหาเพีิยงอย่างเดียวิ เป็นการเน้นวิัด 

ควิามฉลาดร่ด้้านวิทิยาศาสตร์และคณิ์ตศาสตร์ (Science and  

Mathematics Literacy) ในขุ้อสอบัต่าง ๆ  เช่น ขุ้อสอบัคัดเลอืก 

เขุา้สถาบันัอุดมศึกษัา ขุ้อสอบัคัดเลือกเขุ้าโครงการต่าง ๆ  เช่น  

ทุนโครงการพิัฒนาและส่งเสริมผ้่มีควิามสามารถพิิเศษั 

ทางวิิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พิสวิท.) และทุนโครงการ 

สง่เสรมิการผลติครท่ี�มคีวิามสามารถพิเิศษัทางวิทิยาศาสตร์

และคณ์ิตศาสตร์ (สควิค.) ระดับัอุดมศึกษัา ซ้ำึ�งคาดหมายวิ่า

จำะเป็นการกระตุ้นให้มีการจัำดการเรียนร่้ในชั�นเรียนที�ส่งเสริม

ให้นักเรียนมีควิามฉลาดร่้ด้านวิิทยาศาสตร์และคณ์ิตศาสตร์ 

และสามารถนำาควิามร่้ด้านวิิทยาศาสตร์และคณิ์ตศาสตร์ 
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ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา และดำาเนินชีวิิตได้อย่าง 

เหมาะสม สอดคล้องกับัสภาพิเศรษัฐกิจำ สังคม และวัิฒนธรรม  

มีควิามเขุ้าใจำและมีส่วินร่วิมในการพิัฒนาประเทศอย่างมี

ประสิทธิภาพิ โดยมีผลการดำาเนินงาน ดังนี�

 o พัั ฒ น า ก ร อ บ แ ล ะ ข้� อ สื่ อ บ สื่ำา ห รั บ ก า ร วั ด 

ความีฉลาดร้�ด�านวิทยาศาสื่ตร์และคณิิตศาสื่ตร์ข้อง

นักเรียน ระดับมีัธยมีศึกษาตอนปลาย โดยจำัดทำารายงานผล 

การดำาเนินงานพิัฒนากรอบัและขุ้อสอบัเพิื�อวิัดควิามฉลาดร่ ้

ด้านวิิทยาศาสตร์และคณิ์ตศาสตร์ขุองนักเรียนระดับั

มธัยมศึกษัาตอนปลาย 1 รายงาน ที�มปีระเดน็และสารสนเทศ

ที�สามารถนำาไปเป็นแนวิทางในการพิัฒนากรอบัและขุ้อสอบั

วิัดควิามฉลาดร้่ด้านวิิทยาศาสตร์และคณิ์ตศาสตร์ขุอง

นักเรียนระดับัมัธยมศึกษัาได้

 o พััฒนาคุณิภาพัข้องข้�อสื่อบที�ใชุ�ในการคัดเล่อก

นักเรียนระดับมีัธยมีศึกษาตอนปลายและตัวแปรที�ส่ื่งผู้ลต่อ

คุณิภาพัข้องนิสิื่ตนักศึกษาในโครงการ โดยจำัดทำารายงาน

ผลการศึกษัาคุณ์ภาพิขุองขุ้อสอบัที�ใชใ้นการคัดเลอืกนกัเรยีน

ระดบััมธัยมศกึษัาตอนปลายเขุ้าโครงการพัิฒนาและส่งเสรมิ

ผ่้มีควิามสามารถพิิเศษัทางวิิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(พิสวิท.)  และตัวิแปรที�ส่งผลต่อคุณ์ภาพิขุองนิสิตนักศึกษัา

ในโครงการ 1 รายงาน ที�มีประเด็นและสารสนเทศเกี�ยวิกับั

คุณ์ภาพิขุองเครื�องมือที�ใช้วิัดควิามฉลาดร้่วิิทยาศาสตร์และ

คณ์ติศาสตร์ที�สามารถนำาไปเป็นแนวิทางในการพัิฒนากรอบั

และขุ้อสอบัที�สามารถทำานายเมตาคอกนิชันและผลสัมฤทธิ�

ทางการเรยีนขุองนกัเรยีนเมื�อเขุา้ศกึษัาตอ่ในระดบััอดุมศกึษัา 

และตัวิแปรที�มีควิามสำาคัญต่อคุณ์ภาพิขุองนิสิตนักศึกษัา 

ในโครงการ เพิื�อนำาไปส่่การวิางแผนการพิัฒนาคุณ์ภาพิ

ขุองนิสิตนักศึกษัา รวิมทั�งนำาไปใช้ในการออกแบับักลยุทธ์ที� 

เหมาะสมในการด่แลและพัิฒนาคุณ์ภาพิขุองนักเรียน 

ในโครงการร่วิมกับัสถานศึกษัาระดับัมัธยมศึกษัาและระดับั

อุดมศึกษัาให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพิมากที�สุด

 o พััฒนาข้�อสื่อบวิชุาวิทยาศาสื่ตร์และคณิิตศาสื่ตร์

สื่ำาหรับคัดเล่อกนักเรียนระดับมีัธยมีศึกษาตอนปลาย 

เข้�าศึกษาต่อระดับอุดมีศึกษา ร่วมีกับที�ประชุุมีอธิการบด ี

แห่งประเทศไทย (ทปอ.) โดยจำัดทำากรอบัการสร้างขุ้อสอบั

และขุ้อสอบัวิิชาวิิทยาศาสตร์และคณิ์ตศาสตร์สำาหรับั 

คัดเลือกนักเรียนระดับัมัธยมศึกษัาตอนปลายเขุ้าศึกษัาต่อ 

ระดับัอุดมศึกษัา ปีการศึกษัา 2564 (TCAS 64) และ 

ปีการศึกษัา 2565 (TCAS 65) ทั�งนี� ได้พิัฒนาขุ้อสอบัที�ใช้

สถานการณ์์หรือขุ้อม่ลเป็นตัวินำาเรื�อง ให้ขุ้อม่ลที�เพิียงพิอ 

และจำำาเปน็ เพิื�อเนน้วิดัควิามเขุา้ใจำ การประยกุตใ์ชค้วิามร่ ้และ

การคดิวิเิคราะห์เพิื�อหาคำาตอบั  ซ้ำึ�งไดก้รอบัการสรา้งขุอ้สอบั 

TCAS 65 จำำานวิน 6 ฉบับัั ที�มคีวิามชัดเจำนและสามารถนำาไปใช้ 

ในการสร้างขุ้อสอบัได้ และได้ต้นฉบัับัขุ้อสอบั TCAS 64  

จำำานวิน 12 ฉบับัั และตน้รา่งขุอ้สอบั TCAS 65 จำำานวิน 12 ฉบับัั  

ที�มีคุณ์ภาพิสอดคล้องกับักรอบัการสร้างขุ้อสอบัและ 

ผ่านการพิิจำารณ์าควิามถ่กต้องด้านเนื�อหาวิิชาจำาก 

ผ่้เชี�ยวิชาญ สามารถนำาไปใช้ในการคัดเลือกนักเรียนระดับั

มัธยมศึกษัาตอนปลายเขุ้าศึกษัาต่อระดับัอุดมศึกษัาได้

 o ศกึษาคณุิภาพัข้�อสื่อบที�ใชุ�ในการคดัเลอ่กนกัเรยีน

เพั่�อเข้�าศกึษาตอ่ในระดบัอดุมีศกึษา ปกีารศกึษา 2564  โดย

จำัดทำารายงานผลการวิิเคราะห์คุณ์ภาพิขุ้อสอบัที�คัดเลือก

นักเรียนเขุ้าศึกษัาในระดับัอุดมศึกษัา ปีการศึกษัา 2564 

จำำานวิน 1 ฉบัับั ที�มีสารสนเทศเกี�ยวิกับัคุณ์ภาพิขุองขุ้อสอบั 

ที�ใช้ในการคัดเลือกนักเรียนเขุ้าศึกษัาในระดับัอุดมศึกษัา 

ปีการศึกษัา 2564 และนำาไปส่่การปรับัปรุงและพิัฒนา

ขุ้อสอบัให้มีคุณ์ภาพิต่อไป และได้ร่างแบับัสำารวิจำขุ้อม่ล 

ที�ใชใ้นการสร้างแบับัสัมภาษัณ์เ์ชิงลกึเพิื�อศึกษัาควิามคิดเหน็

ขุองผ่้เกี�ยวิขุ้องที�มีต่อการคัดเลือกนักเรียน เพิื�อเขุ้าศึกษัา

ในระดับัอุดมศึกษัา ปีการศึกษัา 2564 จำำานวิน 2 ฉบัับั ที�มี

สารสนเทศเกี�ยวิกับัควิามคิดเห็นขุองผ่้เกี�ยวิขุ้องในประเด็น

การเตรียมควิามพิร้อมขุองนักเรียน การเปลี�ยนแปลงวิิธี 

การจำัดการเรียนการสอนให้เหมาะสม ผลกระทบัที�ได้รับั 

ปัญหาอุปสรรค และขุ้อเสนอแนะ เพืิ�อนำาไปส่่การวิางแผน

เชิงนโยบัายในการพัิฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียน 

ให้โรงเรียนมีควิามพิร้อมในการจัำดการเรียนการสอน และ

เตรียมนักเรียนให้มีคุณ์ลักษัณ์ะที�สอดคล้องและเหมาะสมกับั

การศึกษัาในระดับัอุดมศึกษัาต่อไป
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เรง่รดัำ พััฒนา และส่งเสริมผั้�มีควิามสามารถพิัเศษดำ�าน
วิิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เพ่ั�อเป็นกำาลงั
ในการพััฒนาประเทศดำ�วิยวิิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และ
นวิตักรรม ตามนโยบัายประเทศไทย 4.0
การบัริห์ารการผัลิตคร้ที�มีควิามสามารถพิัเศษ
ทางวิิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควิค.)

ผัล 
การดำำาเนินงาน

ยุทำธ์ศู�สืตรี์ทำ่� 4
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• การพัฒันาและสื่ง่เสื่รมิีการผู้ลติคร้ที�มีคีวามีสื่ามีารถพัเิศษ

ทางวิทยาศาสื่ตร์และคณิิตศาสื่ตร์

 สสวิท. ดำาเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตคร่ที�มี 

ควิามสามารถพิิเศษัทางวิิทยาศาสตร์และคณ์ิตศาสตร์  

(สควิค.) เพิื�อผลิตคร่ ผ้่สอนวิิชาฟิสิกส์ เคมี ชีวิวิิทยา  

คณ์ิตศาสตร์ และคอมพิิวิเตอร์ที�มีควิามร่้ควิามสามารถส่ง 

ให้เป็นผ่้นำาทางวิิชาการ เพิื�อเป็นกำาลังสำาคัญในการพิัฒนา 

และยกระดับัคุณ์ภาพิการเรียนการสอน มุ่งเน้นการผลิตคร่ 

ที�มีฐานควิามร่้ทางวิิทยาศาสตร์ในระดับัดี

 o พััฒนาโปรแกรมีเสื่ริมีให�กับผู้้�รับทุนโครงการ 

สื่ควค. ระยะที� 4 ในระดับปรญิญาตรแีละปรญิญาโท เพิื�อพิฒันา 

ทกัษัะควิามเปน็ครแ่ละองคค์วิามร่ต้ามแนวิทาง สสวิท. ใหม้ี 

ควิามพิร้อมเขุ้ารับัการทดสอบัและประเมินสมรรถนะ 

ทางวิิชาชีพิคร่ ตามขุ้อบัังคับัคุรุสภาวิ่าด้วิยใบัอนุญาต

ประกอบัวิิชาชีพิ (ฉบัับัที� 2) พิ.ศ. 2562 ที�กำาหนดให้ผ่้ขุอรับั 

ใบัอนุญาตประกอบัวิิชาชีพิคร่ต้องผ่านการทดสอบัและ

ประเมินสมรรถนะทางวิิชาชีพิตามหลักเกณ์ฑ์ิและวิิธีการ 

โดยจำัดทำากรอบัแนวิคิดหลักในการพิัฒนาโปรแกรมเสริม

ออกเป็น 4 กลุ่มคือ (1) Literacy Series (2) Academics 

Series (3) Teaching Series และ (4) IPST Series และ

ประชุมหารือควิามร่วิมมือกับัสถาบัันภาษัาไทยสิรินธร  

แหง่จำฬุาลงกรณ์ม์หาวิิทยาลยั และสถาบันัภาษัา มหาวิทิยาลยั 

ธรรมศาสตร์ ซ้ำึ�งเปน็หนว่ิยงานที�มคีวิามเชี�ยวิชาญทางภาษัา 

โดยศึกษัาเอกสารและจำัดทำาร่างโปรแกรมเสริม 5 เรื�อง ได้แก่  

(1) ควิามฉลาดร่ด้้านการอ่าน (2) เขีุยนอย่างนักวิทิยาศาสตร์ 

(3) แนวิควิามคิดหลกัในวิทิยาศาสตร์ (ฟสิกิส)์: กรณี์ศึกษัาจำาก

ประเทศองักฤษั (4) แนวิควิามคดิหลกัในวิทิยาศาสตร ์(เคม)ี: 

กรณ์ีศึกษัาจำากประเทศอังกฤษั และ (5) แนวิควิามคิดหลัก 

ในวิิทยาศาสตร์ (ชีวิวิิทยา): กรณ์ีศึกษัาจำากประเทศอังกฤษั
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 o พััฒนาศักยภาพัข้องข้�าราชุการคร้ สื่ควค. และ

บัณิฑิิต สื่ควค.  โดยสนับัสนุนคร่ สควิค. เขุ้าร่วิมการประชุม

วิิชาการ เพิื�อเพิิ�มพิ่นควิามร้่และแลกเปลี�ยนประสบัการณ์์ 

กับัคร่ อาจำารย์ และนักวิิชาการในแวิดวิงการศึกษัา 118 คน  

ผา่นกจิำกรรมตา่ง ๆ  ดงันี� การประชมุวิชิาการ 16th  Asia-Pacific  

Conference on Giftedness (APCG 2020) ในรป่แบับัออนไลน์  

เพิื�อพิัฒนาตนเองผ่านการเขุ้าร่วิมแลกเปลี�ยนเรียนร่้กับั 

นกัวิิจำยัระดบัันานาชาต ิและมองเหน็แนวิทางการทำางานวิจิำยั 

ในดา้นการจำดัการศกึษัา สำาหรบััผ้่มคีวิามสามารถพิเิศษั และ

การประชุมวิิชาการวิิทยาศาสตร์ คณิ์ตศาสตร์ในโรงเรียน 

ระดับัชาติ ครั�งที� 24 (วิทร. 24) หัวิขุ้อ “นวิัตกรรมการเรียนร่้ 

เพิื�อทักษัะในศตวิรรษัที� 21 (Learning Innovation for 21st 

Century Skills)” ในร่ปแบับัออนไลน์ เพิื�อเป็นการสร้าง 

ควิามเขุ้มแขุง็ทางวิชิาการและสร้างเครอืขุ่ายชมุชนการเรยีนร่้  

การแลกเปลี�ยน และเพิิ�มพิ่นทักษัะให้กับัคร่ และสนับัสนุนคร่ 

สควิค. เขุ้ารับัการพัิฒนาเพืิ�อเป็นวิิทยากรแกนนำา สสวิท. 

303 คน ผ่านหลักส่ตรต่าง ๆ ได้แก่ หลักส่ตรการอบัรม 

เชิงปฏิิบััติการการจำัดการเรียนร่้วิิชาวิิทยาศาสตร์กายภาพิ  

(ฟิสิกส์) ระดับัมัธยมศึกษัาตอนปลาย (พิื�นฐาน) หลักส่ตร 

การอบัรมเชิงปฏิิบััติการการจัำดการเรียนร่้วิิชาฟิสิกส์ ระดับั

มัธยมศึกษัาตอนปลาย (เพิิ�มเติม) หลักส่ตรเชิงปฏิิบััติการ 

ดา้นการจำดัการเรยีนร่ว้ิชิาวิทิยาศาสตรช์วีิภาพิ แบับัออนไลน์  

หลักส่ตรเชิงปฏิิบััติการด้านการจำัดการเรียนร่้วิิชาเพิิ�มเติม

ชวีิวิทิยา แบับัออนไลน์ หลกัสต่รการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

เพืิ�อการเรียนการสอนชีวิวิิทยา หลักส่ตรการอบัรม 

เชิงปฏิิบััติการการจำัดการเรียนร่้วิิชาวิิทยาศาสตร์โลก 

และอวิกาศ ระดับัมัธยมศึกษัาตอนปลาย (รายวิิชาพิื�นฐาน)  

หลักส่ตรการอบัรมเชิงปฏิิบััติการการจัำดการเรียนร่้วิิชา 

โลก ดาราศาสตร์ และอวิกาศ ระดับัมัธยมศึกษัาตอนปลาย

ในร่ปแบับัออนไลน์ (รายวิิชาเพิิ�มเติม)

 o ติดตามีผู้ลการปฏิิบัติงานข้องผู้้�รับทุนโครงการ 

สื่ควค. ระดับปริญญาโท ประเภท Premium และประเภท  

Super Premium ที�ไดร้บััการบัรรจำแุละแตง่ตั�งเปน็ขุา้ราชการ

คร่และบัุคลากรทางการศึกษัา ตำาแหน่งคร่ผ้่ช่วิย 120 คน  

ซ้ำึ�งได้ปฏิิบััติงานในโรงเรียนสังกัดสำานักงานคณ์ะกรรมการ

การศึกษัาขุั�นพิื�นฐาน (สพิฐ.) แลว้ิเปน็ระยะเวิลาอยา่งนอ้ย 1 ปี  

ซ้ำึ�งการติดตามผลการปฏิิบััติงานขุองขุ้าราชการคร่ทุน

โครงการ สควิค. ใชว้ิธีิการเกบ็ัรวิบัรวิมขุอ้มล่จำากการประเมนิ 

ควิามพึิงพิอใจำขุองผ่้บัริหารโรงเรียนต่อคุณ์ลักษัณ์ะคร่

โครงการ สควิค. โดยผ้่ตอบัแบับัประเมินมีควิามพึิงพิอใจำ

คุณ์ลักษัณ์ะคร่โครงการ สควิค. ในระดับัมากขุึ�นไป คิดเป็น

ร้อยละ 98.15 โดยมีระดับัควิามพิึงพิอใจำในแต่ละคุณ์ลักษัณ์ะ 

ดังนี�

การคิัดเลั่อก 
เข่�ารับที่้น

การพััฒนา
ผูู้�รับที่้น

การเข่�าสูู่
วิช้าช้ีพัคิรู
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 รวมีทุกคุณิลักษณิะ
 มีาก

 (4.46 ± 0.40)

 ระดำับัควิามพึังพัอใจ
 (ระดำับัคะแนนเฉลี�ย ± ส่วินเบัี�ยงเบันมาตรฐาน)

 คุณลักษณะคร้โครงการ สสวิท.

 1. มีคุณ์ธรรม จำริยธรรม มีจำิตวิิญญาณ์ควิามเป็นคร ่

  และเป็นคร่มืออาชีพิ

 2. มีควิามร้่ ควิามสามารถ และเชี�ยวิชาญในการจัำดการเรยีนร่้

  ทางการศกึษัาคณิ์ตศาสตร์ วิทิยาศาสตร์ หรอืคอมพิวิิเตอร์

  ที�สอดคล้องตามเกณ์ฑิ์มาตรฐานวิิชาชีพิคร่

 3. มีควิามสามารถใช้ภาษัาต่างประเทศเป็นเครื�องมือ

  ในการแสวิงหาควิามร่้และถ่ายทอดควิามร่้

 4. เป็นนักวิิจำัยที�สามารถพิัฒนาควิามร่้ในศาสตร์ที�เชี�ยวิชาญ  

  หรอืพิฒันานวิตักรรมทางการศกึษัา โดยใช้กระบัวินการวิจิำยั

 5. เป็นนักคิดอย่างเป็นระบับั สามารถคิดสร้างสรรค์ 

  คิดวิิจำารณ์ญาณ์ และสามารถตัดสินใจำ 

 6. เป็นผ่้นำาการเปลี�ยนแปลงการจำัดการเรียนการสอน 

  ที�สอดคล้องกับัการเรียนร่้ยุคใหม่ 

 7. มีลักษัณ์ะสอดคล้องกับัมาตรฐานคร่คณ์ิตศาสตร์  

  หรือคร่วิิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขุอง สสวิท.

มากที�สุด

(4.63 ± 0.42)

มาก

(4.46 ± 0.42)

มาก

(4.28 ± 0.57)

มาก

(4.30 ± 0.65)

มาก

(4.49 ± 0.46)

มากที�สุด

(4.63 ± 0.41)

มาก

(4.47 ± 0.46)

 จำากตาราง พิบัวิ่า ผ่้บัริหารโรงเรียนมีควิามพิึงพิอใจำ

ต่อคุณ์ลักษัณ์ะคร่โครงการ สควิค. ในระดับัมากขุึ�นไปทั�ง  

7 คุณ์ลักษัณ์ะ โดยคุณ์ลักษัณ์ะที�ได้ระดับัคะแนนเฉลี�ยส่งที�สุด  

2 คณุ์ลกัษัณ์ะ คือ (1) มีคณุ์ธรรม จำรยิธรรม มีจำติวิญิญาณ์ควิาม

เปน็คร ่และเปน็คร่มอือาชพีิ และ (2) เป็นผ้่นำาการเปลี�ยนแปลง

การจำัดการเรียนการสอนที�สอดคล้องกับัการเรียนร่้ยุคใหม่  

สว่ินคณุ์ลกัษัณ์ะที�ไดร้ะดบััคะแนนเฉลี�ยตำ�าที�สดุ 2 คุณ์ลกัษัณ์ะ 

คือ (1) มีควิามสามารถใช้ภาษัาต่างประเทศเป็นเครื�องมือ 

ในการแสวิงหาควิามร่แ้ละถา่ยทอดควิามร่ ้และ (2) เปน็นกัวิิจำยั 

ที�สามารถพิัฒนาควิามร่้ในศาสตร์ที�เชี�ยวิชาญ หรือพิัฒนา

นวิัตกรรมทางการศึกษัา โดยใช้กระบัวินการวิิจำัย
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 o เสื่นอแผู้นการดำาเนินงานโครงการส่ื่งเสื่ริมี 

การผู้ลิตคร้ที�มีีความีสื่ามีารถพัิเศษทางวิทยาศาสื่ตร์และ 

คณิิตศาสื่ตร์ (สื่ควค.) ระยะที� 4 พั.ศ. 2564-2567 ต่อ 

คณิะรัฐมีนตรี โดยจำัดทำาแผนการดำาเนินงานโครงการ สควิค.  

ระยะที� 4 (พิ.ศ. 2564-2567) มุ่งเน้นการผลิตคร่คุณ์ภาพิที�ม ี

คุณ์ลักษัณ์ะพิึงประสงค์ 6 ประการ และมีทักษัะสำาคัญต่าง ๆ  

โดยเฉพิาะอย่างยิ�งในด้าน Digital Literacy การทำาวิิจำัย 

ในชั�นเรียนและการนำาการเรียนการสอนร่ปแบับัใหม่  

ใชเ้ทคโนโลยีตา่ง ๆ  เขุ้ามาพัิฒนาการเรยีนการสอน หรอืพัิฒนา 

นวัิตกรรมทางการศกึษัา เปน็ครผ้่่นำาการเปลี�ยนแปลงการจำดั 

การเรยีนการสอนที�สอดคลอ้งกบััการเรยีนร่ย้คุใหม ่และเสนอ

ขุออนุมัติการดำาเนินงานทุนโครงการส่งเสริมการผลิตคร่ 

ที�มีควิามสามารถพิิเศษัทางวิิทยาศาสตร์และคณ์ิตศาสตร์ 

(สควิค.) ระยะที� 4 พิ.ศ. 2564-2567 โดยคณ์ะรัฐมนตร ี

มีมติอนุมัติการดำาเนินงานทุนโครงการ สควิค. ระยะที� 4  

ป ีพิ.ศ. 2564-2567 เมื�อวินัที� 23 มีนาคม 2564 เรยีบัรอ้ยแลว้ิ

• การสื่รรหา พััฒนา และวิจััยเพั่�อสื่่งเสื่ริมีศักยภาพัผู้้�รับทุน 

พัสื่วท. และการสื่ร�างความีเข้�มีแข้็งเคร่อข้่าย พัสื่วท.

 สสวิท. ดำาเนินงานโครงการพัิฒนาและส่งเสริม

ผ่้มีควิามสามารถพิิเศษัทางวิิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

(พิสวิท.) เพิื�อผลิตผ่้มีควิามสามารถพิิเศษัทางวิิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี สำาหรับัศกึษัา วิจัิำย ประดิษัฐ ์คดิคน้ และเผยแพิร่ 

ผลงานทางวิิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที�เป็นประโยชน์ 

ต่อการพิัฒนาประเทศ 

 o คดัเลอ่กนกัเรยีนและนกัศกึษาเข้�าโครงการ พัสื่วท. 

ระดับมีัธยมีศึกษาตอนปลายและระดับอุดมีศึกษา โดยเปิด 

รับัสมัครสอบัเพิื�อวัิดควิามฉลาดร่้ด้านวิิทยาศาสตร์และ 

คณ์ติศาสตร์ (Scientific and Mathematical Literacy) รอบัที� 1  

และจำัดสอบั 4 วิิชา ได้แก่ ทักษัะปฏิิบััติการทางวิิทยาศาสตร์  

ทักษัะปฏิิบััติการทางคณ์ิตศาสตร์ ฐานกิจำกรรม และ 

สอบัสมัภาษัณ์์ ณ์ ศ่นย์โรงเรียน พิสวิท. 10 แห่งทั�วิประเทศ  

รอบัที� 2 เพิื�อคัดเลือกนักเรียนที�ผ่านการสอบัรอบัที� 1 เขุ้ารับั 

ทุน พิสวิท. มีผ่้ยืนยันสิทธิ�รับัทุน พิสวิท. ระดับัมัธยมศึกษัา  

ปีการศึกษัา 2564 จำำานวิน 35 ทุน และเปิดรับัสมัครสอบั 

นักเรียนผ่้มีควิามสามารถพิิเศษัทางวิิทยาศาสตร์และ 

การบัริห์ารการพััฒนาและส่งเสริม 
ผั้�มีควิามสามารถพิัเศษทางวิิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (พัสวิท.)

คณ์ติศาสตร ์เพิื�อคดัเลอืกเปน็ผ่รั้บัทุน พิสวิท. ระดบััอุดมศกึษัา  

ผลการสอบัมีผ่้ยืนยันสิทธิ�รับัทุน พิสวิท. ปีการศึกษัา 2564 

จำำานวิน 64 ทุน

 o พัฒันาและสื่ง่เสื่รมิีศกัยภาพันกัเรยีนและนักศึกษา

ทุน พัสื่วท. 

  ›  การพััฒนาและสื่่งเสื่ริมีศักยภาพันักเรียนทุน 

พัสื่วท. ระดับมีัธยมีศึกษาตอนปลาย

   · ร่วิมกับัมหาวิิทยาลัยเกษัตรศาสตร์จำัดงาน 

ประชมุวิิชาการระดบัันานาชาตด้ิานวิทิยาศาสตร์และนวิตักรรม 

สำาหรบัันกัเรยีน ครั�งที� 2 และงานประชมุวิชิาการวิทิยาศาสตร์ 

คณ์ิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สำาหรับันักเรียนทุน พิสวิท.  

ระดบััมัธยมศกึษัา ครั�งที� 36 โดยมนีกัเรยีนระดบััมัธยมศกึษัา 

ตอนต้นและตอนปลายเขุ้าร่วิมงานและนำาเสนอผลงานวิิจัำย

แบับับัรรยายและแบับัโปสเตอร์ 227 ผลงาน

   · จำัดกิจำกรรมค่ายวิิทยาศาสตร์ ภาคฤด่ร้อน  

สำาหรบัันกัเรยีนทุน พิสวิท. ระดับัมธัยมศึกษัาปีการศึกษัา 2563  

เพิื�อปล่กฝึังเจำตคติที�ดีต่อการศึกษัาวิิทยาศาสตร์ ให้เขุ้าใจำ

ถึงควิามสำาคัญขุองวิิทยาศาสตร์ที�มีต่อการพิัฒนาประเทศ 

เพิิ�มพิ่นแรงบัันดาลใจำในการทำางานด้านวิิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ตลอดจำนให้มีการแลกเปลี�ยนควิามคิดเห็น

ระหวิ่างนักเรียนกับันักเรียน และระหวิ่างนักเรียนกับัผ่้สำาเร็จำ 

การศึกษัาทุน พิสวิท. ในด้านควิามร่้และควิามเขุ้าใจำเกี�ยวิกับั 

การเป็นนกัวิทิยาศาสตร์ มีนกัเรยีนทนุ พิสวิท. ระดับัมธัยมศกึษัา 

ปีที� 4-6 เขุ้าร่วิมกิจำกรรม 47 คน

  ›  การพััฒนาและสื่่งเสื่ริมีศักยภาพันักเรียน 

ทุน พัสื่วท. ระดับอุดมีศึกษา

   · ร่วิมกับัมหาวิิทยาลัยเกษัตรศาสตร์จำัดงาน

ประชมุวิิชาการวิิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีนกัเรยีนทนุ พิสวิท.  

ประจำำาปี 2564 (DPST Conference on Science and  

Technology 2021: DPSTcon 2021) เพิื�อเปิดโอกาสให ้

นักเรียนทุน พิสวิท. ระดับัปริญญาตรี ชั�นปีที� 4 นำาเสนอ 

ผลงานวิจิำยัในเวิทวีิชิาการทั�งแบับับัรรยายและแบับัโปสเตอร ์

ในร่ปแบับัออนไลน์ โดยมีนิ สิต นักศึกษัาทุน พิสวิท.  

ระดับัปริญญาตรีชั�นปีที� 4 นำาเสนอผลงานวิิจำัยแบับับัรรยาย 

และแบับัโปสเตอร์ 164 ผลงาน เป็นผลงานสาขุาวิิชาฟิสิกส์  

35 เรื�อง สาขุาวิิชาเคมี 49 เรื�อง สาขุาวิิชาชีวิวิิทยา 37 เรื�อง  

สาขุาวิิชาคณิ์ตศาสตร์ 34 เรื�อง และสาขุาวิิชาธรณี์วิิทยา  

9 เรื�อง
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   · จำัดกิจำกรรมค่ายวิิทยาศาสตร์ภาคฤด่ร้อน 

นิสิต นักศึกษัาทุน พิสวิท. สำาหรับันิสิต นักศึกษัาทุน พิสวิท. 

ชั�นปทีี� 1-2 เพืิ�อใหน้สิิต นักศกึษัามโีอกาสเพิิ�มพิน่ประสบัการณ์์ 

ทางวิิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในร่ปแบับัต่าง ๆ ได้แก่  

การทำางานร่วิมกันเป็นกลุ่ม การสร้างเครือขุ่าย การนำาเสนอ 

ผลงานที�ได้ปฏิิบััติระหว่ิางเรยีนอย่่ในโครงการ การฟังบัรรยาย 

พิิเศษัจำากวิิทยากรผ้่ทรงคุณ์วิุฒิ เพิื�อเรียนร่้ประสบัการณ์์ 

การทำาวิิจำัย การแสดงควิามคิดเห็นและการมีส่วินร่วิม 

การพิัฒนางานด้านวิิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันจำะเป็น 

การบ่ัมเพิาะให้นสิติ นกัศกึษัาในโครงการเป็นผ่ม้คีวิามสามารถ 

ทางวิิทยาศาสตร์ในระดับัส่งที�สามารถเป็นผ้่นำาทางวิิชาการ

ต่อไปในอนาคต

 o บริหารเคร่อข่้าย พัสื่วท. การวิจััย และประเมิีน

โครงการ พัสื่วท.

  ›  การสื่นับสื่นุนทุนวิจััยสื่ำาหรับบัณิฑิิต พัสื่วท. 

แรกบรรจัุ ประจัำาปี 2555-2559 

   · สนับัสนุนทุนวิิจำัยสำาหรับับััณ์ฑิิต พิสวิท. 

แรกบัรรจำุ ที�มีหน่วิยงานรองรับัแล้วิและยังไม่มีทุนวิิจำัย 

จำากแหล่งอื�น ให้มีโอกาสทำาวิิจำัยทันทีหลังสำาเร็จำการศึกษัา 

ระดับัปริญญาเอก เพิื�อพิัฒนาศักยภาพิ ประสบัการณ์์ 

ในการทำาวิิจำัย ก้าวิส่่การเป็นนักวิิจำัยที�มีคุณ์ภาพิ และเพิื�อให ้

การทำาวิิจำัยบั่รณ์าการเขุ้าเป็นส่วินหนึ�งขุองการทำางานและมี

ควิามเปน็เลศิในวิชิาชพีิ ซ้ำึ�งตั�งแตปี่ 2555-2559 ไดส้นบััสนนุ 

ทนุวิจิำยัสำาหรบัับััณ์ฑิิต พิสวิท. แรกบัรรจำ ุ190 โครงการ โดยมี

ผลงานตีพิมิพ์ิในวิารสารวิชิาการระดับันานาชาติที�ม ีImpact 

Factor (IF) และเป็นวิารสารที�อย่่ในฐานขุ้อม่ล Scopus 

และ ISI Web of Science 329 เรื�อง และผลงานทรัพิย์สิน 

ทางปัญญา 19 เรื�อง
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  ›  การส่ื่งเสื่ริมีบัณิฑิิตทุน พัสื่วท. ไปปฏิิบัติงาน 

ในหน่วยงานภาคเอกชุน

   ตามที�คณ์ะรฐัมนตร ีมมีตเิมื�อวินัที� 29 กนัยายน 

2563 อนุมัติในหลักการขุยายฐานหน่วิยงานปฏิิบััติงาน

ตอบัแทนทุนขุองผ่้สำาเร็จำการศึกษัาทุน พิสวิท. ให้รวิมถึง

หน่วิยงานภาคเอกชนได้ ทั�งภาคธุรกิจำ (บัริษััท) และสถาบััน

อุดมศึกษัาเอกชนภายในประเทศ โดยผ้่สำาเร็จำการศึกษัา 

ทนุ พิสวิท. ที�ประสงคจ์ำะปฏิบิัตังิานตอบัแทนทนุในหนว่ิยงาน

ภาคเอกชน ผ่ส้ำาเรจ็ำการศกึษัาหรอืหนว่ิยงานเอกชนต้นสงักัด 

จำะต้องชดใช้เงินทุนให้กบัั พิสวิท. เป็นจำำานวิน 1 เท่า ขุองเงินทุน 

การศึกษัาและหรือเงินอื�นใดที�ผ่้รับัทุนได้รับัไปจำาก พิสวิท.  

โดยคิดทั�งม่ลค่าควิามร่วิมมือในร่ปตัวิเงิน (in-cash) และ

ควิามช่วิยเหลือ (in-kind) โดยมีหน่วิยงานเอกชนที�ม ี

หนว่ิยงานวิจัิำยและพัิฒนาที�สอดคล้องกับันโยบัายขุองรัฐบัาล

ที�สามารถยื�นควิามจำำานงขุอให้ผ้่สำาเร็จำการศึกษัาทุน พิสวิท. 

ไปปฏิิบััติงานตอบัแทนทุน 48 แห่ง

   สสวิท. ได้ประชุมหารือร่วิมกับัสำานักงาน 

สภานโยบัายการอุดมศึกษัา วิทิยาศาสตร์ วิจัิำยและนวัิตกรรม

แหง่ชาติ (สอวิช.) เมื�อเดอืนพิฤษัภาคม 2564 เพิื�อหาแนวิทาง

ส่งเสริมให้ผ่้สำาเร็จำการศึกษัาทุน พิสวิท. ได้ใช้ศักยภาพิเต็มที�

ในการวิิจัำย พัิฒนา สร้างนวัิตกรรม และสร้างขุดีควิามสามารถ 

ในการแขุ่งขุนัให้กบััภาคเอกชน โดยผ่านกลไกควิามร่วิมมือกับั

หนว่ิยงานภาครฐั เพิื�อแกป้ญัหาผลกระทบัตอ่การเสยีโอกาส 

ขุองประเทศ ในการใช้ศักยภาพิขุองผ่้สำาเร็จำการศึกษัาที�มี

ศักยภาพิส่ง ได้ไปปฏิิบััติงานเพิื�อสร้างสรรค์ผลงานด้านวิิจำัย

หรอืนวิตักรรมให้กบััประเทศทนัทหีลังสำาเรจ็ำการศกึษัา ซ้ำึ�งได ้

แนวิทางการส่งเสริมและสนับัสนุนการจำัดหาหน่วิยงาน 

ใหผ้่ส้ำาเรจ็ำการศึกษัาทุน พิสวิท. ที�อย่ร่ะหว่ิางรองาน 2 รป่แบับั  

ดังนี� 

   1. สสวิท. ร่วิมมือกับั สอวิช. และสภาอุตสาหกรรม 

แห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) โดยมีการแต่งตั�งคณ์ะกรรมการ

กำากับัโครงการส่งเสริมบััณ์ฑิิตทุน พิสวิท. ไปปฏิิบััติงาน 

ในภาคเอกชน เพิื�อส่งเสริมให้ผ้่สำาเร็จำการศึกษัาทุน พิสวิท. 

ไปทดลองปฏิิบััติงานในหน่วิยงานภาคเอกชนตามมติ 

คณ์ะรัฐมนตรี สามารถไปทดลองปฏิิบััติงานในหน่วิยงาน

ภาคเอกชนและนับัเป็นการปฏิิบััติงานตอบัแทนทุนได ้

โดยส่งเสรมิและสนบััสนนุใหบ้ัณั์ฑิติทนุ พิสวิท. ทั�งปรญิญาโท 

และปรญิญาเอกได้จำบััค่่กบััภาคอุตสาหกรรมที�มคีวิามพิร้อม 
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ด้านเทคโนโลยีรองรับั และสอดคล้องกับัองค์ควิามร่ ้

และทกัษัะควิามเชี�ยวิชาญขุองบััณ์ฑิติทนุ พิสวิท. โดยระยะแรก 

ได้กำาหนดแผนไวิ้วิ่า จำะมีบััณ์ฑิิตทุน พิสวิท. เขุ้าไปปฏิิบััติงาน 

ในภาคอุตสาหกรรม จำำานวินไม่น้อยกวิ่า 5 คน ระยะเวิลา 

การจำา้งไมน่อ้ยกวิา่ 6 เดอืน ระยะเวิลาการดำาเนนิโครงการ 1 ปี  

(กนัยายน 2564 – สิงหาคม 2565) และ ส.อ.ท. ไดจ้ำดักจิำกรรม

สร้างแรงบัันดาลใจำให้บััณ์ฑิิตทุน พิสวิท. ที�สนใจำเขุ้าร่วิม 

โครงการฯ ได้รับัการถ่ายทอดประสบัการณ์์การร่วิมงานกับั

ภาคเอกชนจำากรุ่นพิี� พิสวิท. ส่่รุ่นน้อง ในร่ปแบับัออนไลน์  

เพิื�อเป็นการเตรยีมควิามพิรอ้ม รวิมถงึได้แนวิคิดการทำางาน

กอ่นเขุา้ปฏิบิัตังิานในภาคเอกชน จำากนั�นมกีารสง่ประวิตัแิละ

ผลงาน (CV/Resume) และจำัดทำาคลิปวิิดีโอแนะนำาตัวิ (VDO 

Resume) ควิามยาวิ 3 นาที ส่งให้ผ่้ประกอบัการพิิจำารณ์า  

เพิื�อคัดเลือกบััณ์ฑิิตทุน พิสวิท. เขุ้ารับัการสัมภาษัณ์ ์

กับัผ่้ประกอบัการ ซ้ำึ�งปัจำจุำบัันมีบััณ์ฑิิตทุน พิสวิท. ระดับั

ปริญญาเอก ผ่านการสัมภาษัณ์์และพิร้อมจำะเขุ้าปฏิิบััติงาน 

ณ์ บัริษััท บัางจำากคอร์ปอเรชั�น จำำากัด (มหาชน) 2 คน

   2. สสวิท. ร่วิมกับัสำานกังานพัิฒนาวิทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวิทช.) และ สอวิช. ดำาเนินโครงการ 

พิฒันาบัคุลากรวิิจัำยระดบััหลงัปรญิญาเอกหรอืหลังปรญิญาโท 

เพิื�อทำาวิิจำัยรองรับัอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ขุองประเทศไทย 

(Industrial Postdoctoral Research Fellowship/Post  

Masters Research Associate Program to Support  

Thailand Strategic Industry) จำากหน่วิยบัริหารและ 

จำัดการทุนด้านการพิัฒนากำาลังคน และทุนด้านการพิัฒนา 

สถาบัันอุดมศึกษัา การวิิจำัยและการสร้างนวิัตกรรม (บัพิค.)  

โดยรับัผ่้สำาเร็จำการศึกษัาเขุ้าร่วิมโครงการฯ 50 คน เป็น

บััณ์ฑิิตทุน พิสวิท. ทั�งระดับัปริญญาโทและปริญญาเอก 

จำำานวินไม่น้อยกว่ิา 20 คน โดยมีระยะเวิลาดำาเนินโครงการ  

2 ปี ปัจำจำุบััน สวิทช. อย่่ระหวิ่างประกาศรับัสมัคร และอย่่

ในกระบัวินการสอบัสัมภาษัณ์์เพิื�อคัดเลือกนักวิิจำัยหลัง 

ปริญญาโทและปริญญาเอกเขุ้าร่วิมโครงการ

• การพััฒนานักเรียนและจััดส่ื่งผู้้�แทนประเทศไทยไปแข่้งขั้น

คณิิตศาสื่ตร์ วิทยาศาสื่ตร์โอลิมีปิกระหว่างประเทศ

 สสวิท. ดำาเนินงานโครงการจัำดส่งผ้่แทนประเทศไทย

ไปแขุง่ขุนัคณ์ติศาสตร ์วิทิยาศาสตรโ์อลิมปกิระหวิา่งประเทศ 

เพิื�อกระตุ้นให้เกิดบัรรยากาศทางวิิชาการ อันจำะส่งเสริม 

การเรยีนการสอนวิทิยาศาสตรแ์ละคณ์ติศาสตร์ใหเ้ปน็ที�สนใจำ

ขุองเยาวิชน ซ้ำึ�งจำะนำาไปส่ก่ารปรบััปรงุระบับัการเรยีนการสอน 

ตลอดจำนการวิัดผลให้เหมาะสมและมีมาตรฐานเทียบัเท่ากับั

ประเทศที�พิัฒนาแล้วิ 

 o อบรมีให�ความีร้�และคัดเล่อกผู้้�แทนประเทศไทย 

ร่วิมกับัม่ลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิิชาการและพัิฒนามาตรฐาน

วิิทยาศาสตร์ ในพิระอุปถัมภ์สมเด็จำพิระเจำ้าพิี�นางเธอ  

เจ้ำาฟ้ากัลยาณิ์วัิฒนา กรมหลวิงนราธิวิาสราชนครนิทร์ (สอวิน.)  

โดยม่ลนิธิ สอวิน. ดำาเนินการรับัสมัครและคัดเลือกนักเรียน

จำากทั�วิประเทศ ซึ้ำ�งในปีนี�มีนักเรียนสนใจำสมัครเขุ้าโครงการ 

108,024 คน และจำดัอบัรมใหก้บัันักเรยีนคา่ย 1 และ 2 รวิมทั�ง

สอบัคัดเลือกนักเรียนผ่้แทนศ่นย์ สอวิน. เพิื�อแขุ่งขุันโอลิมปิก

วิิชาการระดับัชาติในแต่ละวิิชา โดยนักเรียนที�ผ่านเกณ์ฑิ ์

ที�กำาหนดจำะได้รบััเหรยีญรางวัิลและถก่คัดเลือกเขุ้าส่่การอบัรม 

คัดเลือกผ่้แทนประเทศไทย 2 ครั�ง โดย สสวิท. ในการอบัรม

คัดเลือกนั�น สสวิท. ได้พิัฒนาการอบัรมในร่ปแบับัออนไลน์

ผา่นหลักสต่รโอลิมปิกวิชิาการฯ ที�เน้นให้นกัเรยีนได้รบััควิามร่ ้

ด้านเนื�อหาที�เขุ้มขุ้น การแก้โจำทย์ปัญหาที�ซ้ำับัซ้ำ้อนที�เป็น 

ประโยชน์ต่อการเตรียมตัวิให้แก่นักเรียนที�เขุ้าอบัรมคัดเลือก

ครั�งที� 1 จำำานวิน 231 คน และจัำดอบัรมใหค้วิามร่ใ้นเนื�อหาขุั�นสง่ 

เพิิ�มเติมให้แก่นักเรียนที�เขุ้ารับัการอบัรมคัดเลือกครั�งที� 2 

จำำานวิน 77 คน รวิมทั�งสอบัคดัเลอืกผ่แ้ทนประเทศไทย 23 คน  

ได้แก่ วิิชาคณิ์ตศาสตร์ 6 คน วิิชาคอมพิิวิเตอร์ 4 คน  

โอลิมปิกวิิชื่าการ 
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วิชิาเคมี 4 คน วิชิาชีวิวิทิยา 4 คน และวิชิาฟิสกิส์ 5 คน โดยจัำด 

การอบัรมการทดลองผ่านโปรแกรมจำำาลองการทดลองแทน

อปุกรณ์จ์ำรงิใหแ้กผ้่่แทนประเทศไทย ทั�งนี� ในการสอบัคดัเลอืก 

ผ่้แทนประเทศไทยในร่ปแบับัออนไลน์ ผ่้มีส่วินเกี�ยวิขุ้อง 

ให้การยอมรับัวิ่ามีแนวิทางและการปฏิิบััติที�รัดกุม โปร่งใส 

อกีทั�งสามารถจัำดการแขุ่งขุนัได้ตามขุ้อกำาหนดขุองการแขุ่งขุนั

โอลมิปกิวิชิาการระหวิา่งประเทศไดอ้ยา่งทดัเทยีมนานาชาติ 

ซ้ำึ�งผ่้แทนประเทศไทยเองก็ยังสามารถสร้างผลงานในเวิที

นานาชาติได้อย่างยอดเยี�ยม

 o จัดัส่ื่งผู้้�แทนประเทศไทยเข้�าร่วมีการแข่้งขั้นคณิติศาสื่ตร์ วทิยาศาสื่ตร์โอลิมีปิกระหว่างประเทศ ประจำำาป ีพิ.ศ. 2564 

จำำานวิน 23 คน เขุ้าร่วิมแขุ่งขุัน โดยมีผ่้แทนที�ได้รับัรางวิัลจำากการแขุ่งขุัน 20 คน

  และคัดเลือกผ่้แทนประเทศไทยไปแขุ่งขุันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับัทวิีปเอเชีย ประจำำาปี พิ.ศ. 2564 จำำานวิน 8 คน โดยมี

ผ่้แทนที�ได้รับัรางวิัล 2 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง และ 5 เกียรติคุณ์ประกาศ

   เห์รียญรางวิัล
 ที่อง  เงิน   ที่องแดง  รวม

 วิิชื่า จำานวินผั้�แทน (คน)

 คณ์ิตศาสตร์ 6 1 3 2 6

 คอมพิิวิเตอร์ 4 - - 1 1

 เคมี 4 - 3 1 4

 ชีวิวิิทยา 4 1 3 - 4

 ฟิสิกส์ 5 - 3 2 5

  รวมี 23 2 12 6 20

ผู้ลิก�รีแข่งขันัค่ณิตศู�สืตรี์ วิทำย�ศู�สืตรี์โอลิิมปิกรีะหว่�งปรีะเทำศู ปรีะจัำ�ปี พิ.ศู. 2564
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 o จััดกิจักรรมีจัิตอาสื่า “เสื่�นทางผู้้�แทน...You can 

be!!!” 2 ครั�ง เพิื�อเผยแพิร่ควิามร่้เกี�ยวิกับัโครงการโอลิมปิก

วิิชาการ เห็นควิามสำาคัญขุองการเรียนวิิทยาศาสตร์และ

คณิ์ตศาสตร์ และได้รบััแรงบันัดาลใจำหรอืขุ้อแนะนำาในการเรยีน  

เสริมสร้างควิามร่้ ควิามเขุ้าใจำ และเปิดโอกาสให้ได้รับั

ประสบัการณ์์ โดยให้นักเรียนผ้่แทนประเทศไทยไปแขุ่งขุัน

คณ์ติศาสตร์ คอมพิวิิเตอร์ เคม ีชวีิวิทิยา และฟิสกิส ์ไดถ้า่ยทอด 

ประสบัการณ์์ แนวิคิดหรอืเคล็ดลับัต่าง ๆ  ในการเรยีนในรป่แบับั 

ออนไลน์ ในช่วิงสถานการณ์์การแพิร่ระบัาดขุองโรคติดเชื�อ 

ไวิรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวิมทั�งให้ขุ้อเสนอแนะ 

กับันักเรียนหรือกลุ่มบุัคคลทั�วิไปในการปรับัตัวิให้เขุ้ากับั

สถานการณ์์ที�เกดิขุึ�น และถา่ยทอดสดผา่นชอ่งทาง Facebook  

Live มนีกัเรยีนและบุัคคลทั�วิไปที�สนใจำเขุ้าชมการถ่ายทอดสด

และจำำานวินคนด่ที�เขุ้าถึง 255,662 วิิวิ

 o อบรมีเชุิงปฏิิบัติการคร้ผู้้�สื่อนคณิิตศาสื่ตร์ จัาก

โรงเรียนที�เปนศ้นย์ สื่อวน. ค่าย 1 วิิชาคณ์ิตศาสตร์ 77 คน 

เพิื�อเป็นศ่นย์กลางในการพัิฒนาการเรียนร่้ขุองนักเรียน 

ในศ่นย์โรงเรียนค่าย 1 ตลอดจำนขุยายผลการอบัรมดังกล่าวิ 

ไปยังกลุ่มโรงเรียนห้องเรียนพิิเศษัวิิทยาศาสตร์ขุอง สพิฐ. 

ทั�วิประเทศ

• การพััฒนาและข้ยายผู้ลอัจัฉริยภาพัทางวิทยาศาสื่ตร์และ

คณิิตศาสื่ตร์ สื่ำาหรับเยาวชุน

 สสวิท. ดำาเนินงานโครงการพัิฒนาอัจำฉริยภาพิทาง

วิิทยาศาสตร์และคณ์ิตศาสตร์ เพิื�อสร้างบัรรยากาศและ

เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนในระดับัประถมศึกษัาทุกสังกัด 

ทั�วิประเทศสนใจำการเรียนวิิทยาศาสตร์และคณิ์ตศาสตร ์

มากขุึ�น โดยในปนีี�ไดว้ิางระบับัการพิฒันานกัเรยีนในโครงการ 

พิัฒนาอัจำฉริยภาพิทางวิิทยาศาสตร์และคณิ์ตศาสตร์ 

ระดับัประถมศึกษัา ด้วิยการส่งเสริมและพิัฒนาอัจำฉริยะ

ลักษัณ์ะทางวิิทยาศาสตร์และคณ์ิตศาสตร์  กระตุ้ น 

ควิามถนดัและควิามเปน็เลศิผา่นกจิำกรรมในรป่แบับัออนไลน์  

โดยนักเรียนคนอื�นสามารถเรียนร่้ร่วิมกันได้ เน้นให้นักเรียน 

ได้ต่อยอดควิามร่้และสร้างองค์ควิามร่้ด้วิยตนเอง

 o คดัเลอ่กนักเรยีนเข้�าโครงการ โดยคัดเลือกนักเรยีน

ที�กำาลงัศึกษัาอย่ใ่นระดบััชั�นประถมศกึษัาเขุา้โครงการพิฒันา 

อัจำฉริยภาพิทางวิิทยาศาสตร์และคณิ์ตศาสตร์ ประจำำาป ี

การศึกษัา 2563 จำำานวิน 2,114 คน ประกอบัด้วิย วิิชา 

วิิทยาศาสตร์ ชั�นประถมศึกษัาปีที� 6 จำำานวิน 1,011 คน และ 

วิิชาคณ์ิตศาสตร์ ชั�นประถมศึกษัาปีที� 6 จำำานวิน 1,103 คน  

จำากนกัเรยีนทั�วิประเทศที�สมคัรสอบั 138,301 คน และคดัเลอืก 

นักเรียนที�ได้รับัเหรียญรางวิัล 263 คน ประกอบัด้วิย  

วิิชาวิิทยาศาสตร์ ชั�นประถมศึกษัาปีที� 6 จำำานวิน 128 คน  

และวิิชาคณ์ิตศาสตร์ ชั�นประถมศึกษัาปีที� 6 จำำานวิน 135 คน 

จำากนักเรียนที�ได้รับัคัดเลือกเขุ้าโครงการ 2,114 คน

การพััฒนาอัจฉริยภาพัทางวิิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
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  นักเรียนที�ไดำ�รับั เห์รียญรางวิัล (คน)
 ที่อง  เงิน   ที่องแดง  รวม

 วิิชื่า/ชื่ั�น

 วิิทยาศาสตร์ ชั�นประถมศึกษัาปีที� 6 25 53 50 128

 คณ์ิตศาสตร์ ชั�นประถมศึกษัาปีที� 6 20 50 65 135

  รวมี  45 103 115 263

นัักเรี่ยนัทำ่�ได้รีับเหรี่ยญรี�งวัลิ ปรีะจัำ�ปีก�รีศึูกษ� 2563

 o พััฒนาและสื่่งเสื่ริมีนักเรียนในโครงการ

  ›  การจััดสื่่งชุุดอุปกรณิ์ประกอบการทำากิจักรรมี

และจััดกิจักรรมีให�กับนักเรียนที�ได�รับคัดเล่อกเข้�าโครงการ

และได�รับเหรียญรางวัล ปีการศึกษา 2563

   · จำัดส่งชุดอุปกรณ์์ประกอบัการทำากิจำกรรม 

“โคมไฟเรซ้ำิ�น (Rasin Lamp)” ให้กับันักเรียนที�ได้รับัคัดเลือก 

เขุา้โครงการฯ วิชิาวิทิยาศาสตร ์883 คน และจำดัส่งชดุอุปกรณ์์ 

ประกอบัการทำากิจำกรรม “การตรวิจำหาเชื�อไวิรัสโคโรนาด้วิย  

RT-PCR” ให้กบัันกัเรยีนที�ได้รบััเหรยีญรางวิลั วิชิาวิทิยาศาสตร์  

128 คน 

   · จำัดส่งชุดอุปกรณ์์สารพิันปัญหาเรขุาคณ์ิต 

3 มิติ ให้กับันักเรียนที�ได้รับัคัดเลือกเขุ้าโครงการฯ วิิชา

คณ์ิตศาสตร์ 1,103 คน และจำัดส่งชุดอุปกรณ์์ประกอบัการทำา

กิจำกรรม “หุ่นยนต์หนอน (Wormy Robot)” ให้กับันักเรียน 

ที�ได้รับัเหรียญรางวิัล วิิชาคณ์ิตศาสตร์ 135 คน 

  ›  การจััดกิจักรรมีวิทยาศาสื่ตร์และคณิิตศาสื่ตร์ 

สื่ำาหรับศ้นย์พััฒนาอัจัฉริยภาพัทางวิทยาศาสื่ตร์และ

คณิิตศาสื่ตร์

   จำดัทำาค่ม่อืการจัำดกิจำกรรมอบัรมเชิงปฏิบิัติัการ  

“กิจำกรรมส่งเสริมทักษัะกระบัวินการทางวิิทยาศาสตร์และ

คณ์ติศาสตร์ สำาหรบััศน่ยพ์ิฒันาอจัำฉรยิภาพิทางวิทิยาศาสตร์ 

และคณ์ติศาสตร์” และสนับัสนนุงบัประมาณ์ในการจัำดกจิำกรรม 

วิทิยาศาสตร์และคณ์ติศาสตร์ สำาหรบััศน่ย์พิฒันาอจัำฉรยิภาพิฯ  

28 โรงเรียน เพิื�อเสริมควิามร่้ ประสบัการณ์์ และควิามสนใจำ 

เกี�ยวิกับัวิิทยาศาสตร์และคณ์ิตศาสตร์ ได้ศึกษัาเพิิ�มเติม

จำากเนื�อหาในหลักส่ตร รวิมทั�งพัิฒนาควิามร่้ ควิามคิด  

และทักษัะกระบัวินการทางวิิทยาศาสตร์ และพิัฒนาควิามร่้ 

ด้านคณิ์ตศาสตร์ขุองนักเรียนจำากกิจำกรรมที�ให้นักเรียน 

ได้มีส่วินร่วิมในการลงมือปฏิิบััติ
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• ทุนสื่นบัสื่นนุการศกึษานกัเรยีน นกัศกึษา และคร้ เพั่�อพัฒันา 

ให�เปนผู้้�มีคีวามีสื่ามีารถพัเิศษด�านวิทยาศาสื่ตร์ คณิติศาสื่ตร์ 

และเทคโนโลยี

 สสวิท. ดำาเนินงานโครงการทุนสนับัสนุนการศึกษัา 

นกัเรยีน นกัศกึษัา และคร่ เพิื�อพิฒันาให้เป็นผ้่มคีวิามสามารถ 

พิิเศษัด้านวิิทยาศาสตร์ คณ์ิตศาสตร์ และเทคโนโลยี และ 

ตอบัสนองต่อควิามต้องการขุองประเทศและหน่วิยงาน 

ที� เกี�ยวิขุ้อง ประกอบัด้วิย ทุนพัิฒนาและส่งเสริมผ้่มี 

ควิามสามารถพิิเศษัทางวิิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

(ทุน พิสวิท.) ทุนส่งเสริมการผลิตคร่ที�มีควิามสามารถพิิเศษั

ทางวิิทยาศาสตร์และคณิ์ตศาสตร์ (ทุน สควิค.) และทุน 

โอลมิปิกวิชิาการ สมเดจ็ำพิระเจ้ำาพิี�นางเธอ เจ้ำาฟ้ากลัยาณ์วัิิฒนา  

กรมหลวิงนราธิวิาสราชนครินทร์

 o สื่นับสื่นุนทุน พัสื่วท. สำาหรับัพิัฒนาและส่งเสริม

ผ่้มีควิามสามารถพิิเศษัทางวิิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เพิื�อศึกษัา วิิจัำย ประดิษัฐ์ คิดค้น และเผยแพิร่ผลงานทาง

วิิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที�เป็นประโยชน์ต่อการพิัฒนา

ประเทศ 1,605 ทุน

 o อบรมีเชุิงปฏิิบัติการคร้ผู้้�สื่อนวิทยาศาสื่ตร์และ 

คณิิตศาสื่ตร์ สื่ำาหรบัศน้ย์พัฒันาอัจัฉรยิภาพัทางวิทยาศาสื่ตร์ 

และคณิิตศาสื่ตร์ สื่สื่วท. เพิื�อให้คร่สามารถจำัดการเรียน 

การสอนสำาหรบัันกัเรยีนที�มอัีจำฉรยิภาพิดา้นวิทิยาศาสตรแ์ละ

คณ์ิตศาสตร์ ตามเกณ์ฑิ์มาตรฐานสากล 343 คน

ทุนสนับัสนุนการศึกษานักเรียน นักศึกษา
และคร้ เพ่ั�อพััฒนาให์�เป็นผั้�มีควิามสามารถ
พิัเศษดำ�านวิิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี และตอบัสนองต่อควิามต�องการ
ของประเทศและห์น่วิยงานที�เกี�ยวิข�อง

 o สื่นับสื่นุนทุน สื่ควค. สำาหรับัคร่วิิทยาศาสตร์

และคณ์ิตศาสตร์ ในระดับัปริญญาโท เพิื�อสอนในสาขุา

วิิชาคณ์ิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวิวิิทยา และคอมพิิวิเตอร์ 

ระดับัมัธยมศึกษัาตอนปลายให้กับันักเรียนห้องเรียนพิิเศษั

วิิทยาศาสตร์ กลุ่มโรงเรียนมาตรฐานสากล หรือโรงเรียน 

ที�คณ์ะอนุกรรมการ สควิค. กำาหนด 13 ทุน

 o สื่นับสื่นุนทุนโอลิมีปิกวิชุาการฯ สำาหรับัผ่้แทน

ประเทศไทยที�ไปแขุ่งขัุนคณิ์ตศาสตร์ วิิทยาศาสตร์โอลิมปิก

ระหวิ่างประเทศ เพิื�อศึกษัาต่อต่างประเทศ ตั�งแต่ระดับั

ปริญญาตรีจำนถึงระดับัปริญญาเอก ในสาขุาวิิชาที�ตนเอง 

มีควิามสามารถอย่างเต็มศักยภาพิ 186 ทุน

• การผู้ลตินกัวทิยาศาสื่ตร ์นกัวจิัยั นกัเทคโนโลย ีนกันวตักรรมี  

และผู้้�เชุี�ยวชุาญด�านวิทยาศาสื่ตร์ คณิติศาสื่ตร์ และเทคโนโลยี

 สสวิท. พิัฒนานักเรียน นักศึกษัาที�มีควิามสามารถ 

พิิเศษัด้านวิิทยาศาสตร์ คณ์ิตศาสตร์ และเทคโนโลยีจำาก 

โครงการ พิสวิท. โครงการ สควิค. และโครงการโอลมิปิกวิชิาการ  

เพิื�อผลตินกัวิทิยาศาสตร ์นกัวิจิำยั นกัเทคโนโลย ีนกันวิตักรรม 

และผ่เ้ชี�ยวิชาญดา้นวิทิยาศาสตร์ คณิ์ตศาสตร ์และเทคโนโลยี 

จำากการดำาเนนิงานที�ผ่านมา มีผ่ส้ำาเรจ็ำการศกึษัาทั�งในประเทศ 

และต่างประเทศกลบััมาปฏิบิัตังิานในหน่วิยงานต่าง ๆ  และได้ 

สร้างองค์ควิามร่ท้างวิิทยาศาสตร ์คณ์ติศาสตร ์และเทคโนโลย ี

ที�มีประโยชน์ต่อการพิัฒนาประเทศ รวิมถึงการสร้างผลงาน

วิิจำัยและนวิัตกรรมจำำานวินมาก

1,747
คิน

ผูู้้สืำ�เรี็จัก�รีศึูกษ�แลิะเข้�ปฏิบัติง�นั
ตอบแทำนัทำุนัในัหนั่วยง�นัต่�ง ๆ

กรีะทำรีวงก�รีอุดมศึูกษ�
วิที่ยาศึาสูตร์ วิจััยแลัะนวัตกรรม (1,534 คิน)

 o ผู้้�สื่ำาเร็จัการศึกษาทุน พัสื่วท.

กรีะทำรีวงฯ  
กรีมกองอ่�นัๆ (100 คิน)

กรีะทำรีวงศึูกษ�ธ์ิก�รี
(57 คิน)

กรีะทำรีวงก�รีค่ลิัง
(22 คิน)

หนั่วยง�นัเอกชื่นั
(19 คิน)

กรีะทำรีวงดิจัิทำัลิ
(15 คิน)

6%

3%

1%

1%

1%88%
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 o ผู้้�สื่ำาเร็จัการศึกษาทุน สื่ควค.

รี้อยลิะจัำ�แนักต�มภิูมิภิ�ค่จัำ�แนักต�มหนั่วยง�นั

บัณฑ์ิตทำุนัโค่รีงก�รี สืค่วค่.
ทำ่�ยังค่งปฏิบัติง�นั

(กลุม่ตำาแห์นง่คร)้

15%

ภาคิเหน่อ

ภาคิตะวันออก 
เฉีียงเหน่อ

ภาคิกลัาง

ภาคิใต�

25%

40%

20%

5,110
คิน

กรีะทำรีวงศึูกษ�ธ์ิก�รี

กรีะทำรีวงก�รีอุดมศึูกษ�  
วิทำย�ศู�สืตรี์ วิจััย 
แลิะนัวัตกรีรีม

กรีะทำรีวงมห�ดไทำย

อ่�นั ๆ  
  • กรีะทำรีวงกลิ�โหม 1 ค่นั
  • กรีะทำรีวงวัฒนัธ์รีรีม 1 ค่นั
  • กรีะทำรีวงก�รีทำ่องเทำ่�ยวแลิะก่ฬ� 1 ค่นั

4,807
คิน

192
คิน

108
คิน

3
คิน
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 o ผู้้�สื่ำาเร็จัการศึกษาทุนโอลิมีปิกวิชุาการฯ สืรีุปผู้ลิก�รีแข่งขันัค่ณิตศู�สืตรี์ วิทำย�ศู�สืตรี์
โอลิิมปิกรีะหว่�งปรีะเทำศู (IMSO)

 ผูู้�เข่�าแข่่งข่ัน 198 127 160 124 123 คิน

 สูาข่าวิช้า ผูู้�เข่�าแข่่งข่ัน IMO IChO IPhO IBO IOI 
 ปัีที่ี�เข่�าแข่่งข่ัน 2532 2533 2533 2534 2534

44

20
17

36

52

28

41

57

36
1562

30

50

23

62

26

26
3

ถึงปััจัจั้บัน

เหรีียญทอง

เหรีียญทองแดง

เกีียรีติิคุุณปรีะกีาศ

เหรีียญเงิน

จัำ�แนักต�มสื�ข�วิชื่�จัำ�แนักต�มปรีะเทำศู

สืรีุปจัำ�นัวนัผูู้้รีับทำุนัโอลิิมปิกวิชื่�ก�รีฯ 
ตั�งแต่ปี พิ.ศู. 2555-2564 จัำ�นัวนั 155 ค่นั

155
คิน

อ่�น ๆ  
11 คิน

อังกฤษ 
37 คิน

สูหรัฐอเมริกา 

107 คิน
155
คิน

วิที่ยาศึาสูตร์โลักแลัะอวกาศึ  
7 คิน

ดาราศึาสูตร์แลัะ 
ฟสิิูกส์ูดาราศึาสูตร์  

21 คิน

ภูมิศึาสูตร์ 
6 คิน

คิณิิตศึาสูตร์ 

23 คิน

ฟสิิูกส์ู

27คิน

คิอมพิัวเตอร์

47คิน

ช้ีววิที่ยา 
9 คิน

เคิมี 15 คิน
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• การสื่ง่เสื่รมิีและพัฒันาศกัยภาพันกัเรยีนผู้้�มีคีวามีสื่ามีารถ

พัเิศษ และครผู้้้�สื่อนนักเรยีนที�มีคีวามีสื่ามีารถพิัเศษ และการ

สื่่งเสื่ริมีศักยภาพับัณิฑิิต พัสื่วท. ยกระดับการศึกษาด�าน

วิทยาศาสื่ตร์ คณิิตศาสื่ตร์ และเทคโนโลยีให�กับ สื่สื่วท.

        สสวิท. ดำาเนินงานโครงการขุยายฐานการพิัฒนา 

ผ่้มีควิามสามารถพิิเศษัทางวิิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ส่่แผนการพัิฒนากำาลังคน ตามนโยบัายประเทศไทย 4.0  

เพิื�อขุยายผลร่ปแบับัการจัำดการเรียนการสอนสำาหรับั 

ผ่้มีควิามสามารถพิิเศษัทางวิิทยาศาสตร์ คณ์ิตศาสตร์ และ

เทคโนโลยีให้ครอบัคลุมทุกช่วิงชั�น โดยเตรียมควิามพิร้อม 

ให้สถานศึกษัามีศั กยภาพิในการพิัฒนา ผ้่ เ รี ยน ที� มี 

ควิามสามารถพิิเศษัให้ได้รับัการพัิฒนาอย่างถ่กวิิธีและ 

เต็มตามศักยภาพิ พิร้อมทั�งการส่งต่อและรับัช่วิงต่อยอด 

การพัิฒนาผ่้ มีควิามสามารถพิิ เศษัอย่าง เ ป็นระบับั 

ให้ดำาเนินการอย่างเป็นร่ปธรรม

 o บรหิารจััดการโครงการห�องเรยีน พัสื่วท. (สื่้ค่วามี

เปนเลิศ)

  ›  การคัดเล่อกนักเรียนเข้�าโครงการห�องเรียน 

พัสื่วท. (สื่้่ความีเปนเลิศ) ประจัำาปีการศึกษา 2564 จำำานวิน 

224 คน เขุ้าศึกษัาชั�นมัธยมศึกษัาปีที� 4 ในโรงเรียนที�เป็น 

ศ่นยโ์รงเรยีน พิสวิท. 10 แหง่ ไดแ้ก ่ศน่ยโ์รงเรยีนบัดนิทรเดชา 

(สิงห์ สิงหเสนี) ศ่นย์โรงเรียนสามเสนวิิทยาลัย ศ่นย์โรงเรียน 

การขยายฐานการพััฒนาผั้�มีควิามสามารถพิัเศษทางวิิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ส่้แผันการพััฒนากำาลังคน ตามนโยบัายประเทศไทย 4.0

ศรีบัุณ์ยานนท์ ศ่นย์โรงเรียนพิระปฐมวิิทยาลัย ศ่นย์โรงเรียน 

ยพุิราชวิิทยาลยั ศ่นยโ์รงเรยีนพิษิัณ์โุลกพิทิยาคม ศน่ยโ์รงเรยีน 

แก่นนครวิิทยาลัย ศ่นย์โรงเรียนสุรนารีวิิทยา ศ่นย์โรงเรียน

หาดใหญ่ วิิทยาลัย และศ่นย์ โรงเรียนเบัญจำมราช่ทิศ 

นครศรีธรรมราช

  ›  การพัฒันาศกัยภาพันกัเรยีนโครงการห�องเรยีน 

พัสื่วท. (ส่้ื่ความีเปนเลศิ) ข้องศ้นย์ พัสื่วท. โดยส่งเสรมิศกัยภาพิ 

และคัดเลือกนักเรียนเขุ้าร่วิมกิจำกรรมการนำาเสนอผลงาน 

โครงงานทั�งในระดับัภาค ระดับัชาติ และระดับันานาชาติ  

665 คน ผ่านโครงการ/กิจำกรรมต่าง ๆ ดังนี�

   · สนับัสนุนงบัประมาณ์ให้กับัศ่นย์โรงเรียน  

10 แห่ง เพิื�อจำดักจิำกรรมพัิฒนานักเรยีนตามควิามเหมาะสม  

ได้แก่ การจำัดค่ายวิิทยาศาสตร์ การอบัรมเชิงปฏิิบััติการ  

การพิฒันาดา้นภาษัาตา่งประเทศ การฝึกึงานวิจิำยั การศกึษัา 

ดง่าน การสอบัวิดัสมรรถนะทางวิชิาการ การสอนเสรมิวิิชาการ  

และอื�น ๆ 

   ·  จำัดอบัรมรายวิิชาคณ์ิตศาสตร์กับัการ 

แก้ปัญหา: กรณ์ีศึกษัา COVID-19 ให้กับันักเรียน พิสวิท.  

(ส่่ควิามเป็นเลิศ) 30 คน ในร่ปแบับัออนไลน์ เพิื�อให้นักเรียน

เห็นการประยุกต์ใช้ควิามร่้ทางคณ์ิตศาสตร์ในชีวิิตประจำำาวิัน

มากขุึ�น เน้นการบั่รณ์าการควิามร่้ และการพิัฒนาสมรรถนะ 

ทักษัะการแก้ปัญหา และควิามคิดสร้างสรรค์
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 o เสื่รมิีศกัยภาพับณัิฑิติ พัสื่วท. โดยจำดัทำาโครงการ

เสริมศักยภาพิบััณ์ฑิิต พิสวิท. ผ้่สำาเร็จำการศึกษัา พิสวิท.  

ปฏิิบััติงานตามควิามต้องการขุอง สสวิท. และสอดคล้องกับั

ควิามสนใจำขุองผ่ส้ำาเรจ็ำการศกึษัา พิสวิท. ระยะเวิลาปฏิบิัตังิาน 

ไม่เกิน 2 ปี เพิื�อเป็นการเปิดโอกาสให้ผ้่สำาเร็จำการศึกษัา 

พิสวิท. ได้มีส่วินร่วิมในการพิัฒนาและส่งเสริมการศึกษัา

ทางด้านวิิทยาศาสตร์ คณ์ิตศาสตร์ และเทคโนโลยี พิัฒนา

ศักยภาพิและเพิิ�มพิ่นทักษัะ ควิามสามารถด้านต่าง ๆ เช่น 

ทักษัะด้านการสื�อสารและมนุษัยสัมพัินธ์ ทักษัะการวิางแผน

ทำางานเป็นหม่่คณ์ะ เป็นต้น และสามารถนำาไปประยุกต ์

ใชใ้นอนาคต เพิื�อใหก้ารปฏิิบััตงิานชดใชท้นุในหนว่ิยงานตา่ง ๆ   

ไดอ้ย่างเต็มศักยภาพิและมีประสิทธิภาพิสง่สดุ โดยมีผ่ส้ำาเร็จำ

การศึกษัา พิสวิท. เขุ้าร่วิมโครงการฯ 24 คน ได้แก่ ผ่้สำาเร็จำ

การศึกษัาทุน พิสวิท. ระดับัปริญญาโท 11 คน และระดับั

ปริญญาเอก 13 คน และได้ปฏิิบััติงานต่าง ๆ ได้แก่ การใช้

ทกัษัะและควิามเชี�ยวิชาญในสาขุาในการทำางาน การวิเิคราะห์

ขุ้อม่ลและสรุปผลเพิื�อนำาเสนอการแก้ปัญหา การทำางาน 

และประสานงานกับับัุคคลต่าง ๆ การฝึึกเขุียนและจำัดการ 

งานเอกสารราชการ การช่วิยเหลือกิจำกรรมหลักและการทำางาน 

ขุองโครงการ พิสวิท. ใหม้ปีระสิทธิภาพิยิ�งขุึ�น การปรบััปรงุและ

ออกแบับัหลกัสต่ร การพิฒันาระบับัฐานขุอ้มล่ การออกแบับั  

Web Appl icat ion และการออกแบับัสื�อการเรียนร่ ้

ในร่ปแบับับัอร์ดเกม (Board Game)
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ผัล 
การดำำาเนินงาน

ส่งเสริมภาพัลักษณ์องค์กรและประสานควิามร่วิมม่อ
กับัห์น่วิยงานที�เกี�ยวิข�อง เพิั�มการยอมรับั สสวิท.  
ในฐานะผั้�นำาการเปลี�ยนแปลงการเรียนร้� 
ดำ�านวิทิยาศาสตร์ คณติศาสตร ์และเทคโนโลยี  
ของเยาวิชื่นให์�ทันสมัย

• การพััฒนาศักยภาพับุคลากรและเสื่ริมีสื่ร�างความีผู้้กพััน 

 สสวิท. ดำาเนนิงานโครงการพิฒันาศกัยภาพิบัคุลากร

ให้มีควิามร่้ ควิามสามารถ และสมรรถนะตามกลุ่มงาน     

อย่างเป็นระบับั เพิื�อพิัฒนาบัุคลากรให้มีศักยภาพิในการ

ปฏิิบััติงานสอดคล้องกับัสมรรถนะขุอง สสวิท. เสริมสร้าง

ควิามผ่กพิันขุองบัุคลากรต่อองค์กร ปล่กฝึัง สร้างจำิตสำานึก 

และสร้างจำิตสาธารณ์ะในการบัำาเพิ็ญประโยชน์ ช่วิยเหลือ

สังคม

การพััฒนาศักยภาพับัุคลากรให์�มีควิามร้� 
ควิามสามารถ และสมรรถนะตามกลุ่มงาน
อย่างเป็นระบับั

ยุทำธ์ศู�สืตรี์ทำ่� 5
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 o จััดทำาแผู้นพััฒนาองค์กรและบุคลากรแบบก�าวกระโดดเพ่ั�อไปสื่้่การเปนองค์กร 4.0 โดยการวิางแผน  

การดำาเนินการด้านการพิัฒนาทรัพิยากรบัุคคล ปีงบัประมาณ์ พิ.ศ. 2561-2565 ประกอบัด้วิย การพิัฒนาใน 5 มิติ ดังนี�

 o พััฒนาศักยภาพับุคลากร โดยสร้างควิามพิร้อม

ขุองบุัคลากรให้เป็นผ่้ที�มีศักยภาพิส่ง มีควิามเหมาะสม  

ทั�งด้านคุณ์สมบััติและควิามสามารถในด้านการบัริหาร

จำดัการด้านวิชิาการและด้านอำานวิยการ 327 คน ผ่านกิจำกรรม 

ฝึึกอบัรมและพิัฒนาต่าง ๆ ได้แก่

  ›  การพััฒนาสื่มีรรถนะพั่� นฐาน  (Bas ic  

Competency: BC) ได้แก่ การอบัรมการใช้ระบับัสารบัรรณ์ 

อิเล็กทรอนิกส์ การฝึึกอบัรมการใช้งานระบับัจำัดซื้ำ�อ/จำัดจำ้าง

สำาหรับัสาขุา (วิงเงินไม่เกิน 1 แสนบัาท) การอบัรมหัวิขุ้อ  

“พิระราชบััญญัติคุ้มครองขุ้อม่ลส่วินบุัคคล: ควิามร่ ้

ควิามเขุ้าใจำกระบัวินการและแนวิปฏิิบััติ” การฝึึกอบัรม 

การใช้งานระบับั Electronic Form การอบัรมเรื�องการ 

จ้ำางเหมางานบัคุคลธรรมดาปฏิบิัตังิานที�ฝึ�าย/สาขุา/โครงการ  

การอบัรมหลักส่ตรควิามร่้ เ กี�ยวิกับัพิระราชบััญญัติ 

คุ้มครองขุ้อม่ลส่วินบุัคคลในการด่แลและรักษัาขุ้อม่ล  

(PDPA Awareness Training)

  ›  การพัฒันาสื่มีรรถนะหลกั (Core Competency 

: CC) ได้แก่ กิจำกรรม Check In Dialogue การอบัรมเชิง 

ปฏิบิัตักิารหลกัส่ตร “ปลกุควิามเปน็วิทิยาศาสตรใ์นตวัิคณุ์”  

การอบัรมหลักส่ตร Design Thinking for Innovation  

Development กิจำกรรม Follow Up 1 หลักส่ตร ปลุก 

ควิามเป็นนักวิิทยาศาสตร์ในตัวิคุณ์ กิจำกรรม Follow Up  

2 กิจำกรรมเสริมทักษัะ: ปลุก Communicator ในตัวิคุณ์  

การอบัรมหลักส่ตร ”คนสำาราญ งานสำาเร็จำ” 

และการประกวิดรางวัิลนวิตักรรม สสวิท. 

ประจำำาปี 2564 (The IDEAR Awards)

มิติที่ี� 2 

การพััฒนา 
ผั้�บัริห์ารส่้ผั้�นำา 
การเปลี�ยนแปลง

มิติที่ี� 4 

การพััฒนาระบับั 
การบัริการจัดำการ 
ให์�มีควิามควิามยั�งย่น
และเข�มแข็ง

มิติที่ี� 1 

การเสริมสร�าง
สมรรถนะบัุคลากร 
สสวิท. 4.0  
อย่างเป็นระบับั

มิติที่ี� 5 

การส่งเสริม 
จริยธรรม คุณธรรม 
และจิตสาธารณะ 
ต่อสังคม

มิติที่ี� 3
การสร�างแผัน 
ควิามก�าวิห์น�า 
ในสายวิิชื่าชื่ีพัและ 
แผันส่บัทอดำตำาแห์น่ง

  ›  การพัฒันาสื่มีรรถนะด�านบรหิาร (Managerial 

Competency: MC) คือ หลักส่ตรพิัฒนาผ่้บัริหาร สสวิท.  

ระดับัต้นและระดับักลาง

  ›  การพัฒันาสื่มีรรถนะตามีกลุม่ีงาน (Functional  

Competency: FC) ได้แก่ การสนับัสนุนทุนการศึกษัา  

การพัิฒนาตามนโยบัายและควิามต้องการขุอง สสวิท.  

การประชมุ สมัมนา ดง่าน ปฏิบิัตังิาน รว่ิมกจิำกรรมตา่งประเทศ  

การสนับัสนุนพินักงานเขุ้าอบัรมกับัหน่วิยงานภายนอก   

การฝึึกอบัรมด้านสมรรถนะตามกลุ่มงานจำัดโดยฝึ�าย HROD

 รวิมทั�งดำาเนินการประเมินสมรรถนะขุองบัุคลากร 

สสวิท. 321 คน (กลุ่มบัริหาร 32 คน กลุ่มวิิชาการ 156 คน 

และกลุ่มอำานวิยการ 133 คน) ที�จำำาเป็นต่อการปฏิิบััติงาน

ทั�งหมด 3 ด้าน ประกอบัด้วิย (1) สมรรถนะหลัก (Core  

Competency: CC) (2) สมรรถนะดา้นบัรหิาร (Managerial  

Competency: MC) และ (3) สมรรถนะตามกลุ่มงาน 

(Functional Competency: FC) พิบัวิ่า บัุคลากร สสวิท.  

มีสมรรถนะสอดคล้องตามเกณ์ฑิ์ที�กำาหนดจำำานวิน 302 คน  

คิดเป็นร้อยละ 94.08 โดยจำะนำาผลประเมินสมรรถนะไป

ใช้เป็นขุ้อม่ลในการวิางแผนพิัฒนาศักยภาพิขุองพินักงาน

ทุกระดับัตำาแหน่ง ให้สอดคล้องกับัวิิสัยทัศน์ (Vision)  

พิันธกิจำ (Mission) และค่านิยม (Values) ขุององค์กร  

เพิื�อให้ภารกิจำขุององค์กรบัรรลุตามเป้าหมายที�กำาหนด 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพิและเกิดประสิทธิผลส่งสุด
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  จัำ�นัวนับุค่ลิ�กรี  สือดค่ลิ้องต�มเกณฑ์์  ไม่สือดค่ลิ้องต�มเกณฑ์์
 กลิุ่มพินัักง�นั สืสืวทำ.
  ทำ่�ได้รีับก�รีปรีะเมินั

 จัำ�นัวนับุค่ลิ�กรี  รี้อยลิะ  จัำ�นัวนับุค่ลิ�กรี  รี้อยลิะ
 สืสืวทำ. (ค่นั)  สืสืวทำ. (ค่นั)

ภิ�พิรีวมผู้ลิก�รีปรีะเมินัสืมรีรีถนัะจัำ�แนักต�มกลิุ่มพินัักง�นั

 1. กลุ่มบัริหาร 33 28 84.85 5 15.15

 2. กลุ่มวิิชาการ 156 148 94.87 8 5.13

 3. กลุ่มอำานวิยการ 132 126 95.45 6 4.55

  รวมี 321 302 94.08 19 5.92

 o พัฒันาคณุิภาพัชุวีติพันกังาน เพิื�อใหผ้่ป้ฏิบิัตังิาน 

ได้รับัควิามเขุ้าใจำในเรื�องราวิและแนวิคิดใหม่ ๆ สามารถ

นำาไปปรับัปรุง เปลี�ยนแปลง พัิฒนาตนเองและพัิฒนางาน 

ให้สามารถทำางานได้อย่างมีคุณ์ภาพิดียิ�งขุึ�น ช่วิยลด 

ควิามตงึเครยีดใหกั้บัผ้่ปฏิบัิัตงิาน เปดิโอกาสใหผ้่ป้ฏิบิัตังิาน 

ได้พิบัปะสังสรรค์กนั และเสรมิสร้างมติรภาพิและควิามสัมพินัธ์ 

อันดีต่อกัน ผ่านกิจำกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การศึกษัาด่งาน 

นอกสถานที� กิจำกรรมฝึึกอบัรมเชิงปฏิิบััติการเรื�อง “Public  

Speaking พิ่ดเก่งให้โดนใจำ พิ่ดได้ผ่านการเล่าเรื�อง กิจำกรรม 

เชงิปฏิบิัติัการ “เรยีนร้่ ฝึึกทำา นำาไปใช:้ การทำายาหมอ่งเหลือง 

สมุนไพิร” กิจำกรรมเสวินาออนไลน์ “เรื�องเล่าชาวิอย่่บ้ัาน:  

ตำานานพิระพิทุธร่ปลอยนำ�า” กิจำกรรมเชงิปฏิบิัตักิาร “เรียนร่้  

ฝึึกทำา นำาไปใช้: การทำาขุนมล่กชุบั ขุนมท้าวิทองกีมาร์”  

กิจำกรรมธรรมะครองจำิต ชีวิิตครองธรรม

 o เสื่ริมีสื่ร�างความีผู้้กพััน โดยจำัดกิจำกรรมที�ช่วิย 

เสรมิสร้างควิามผก่พัิน (Engagement) ขุองพินักงาน เพิื�อเป็น 

แรงขุับัเคลื�อนสำาคัญที�จำะนำาไปส่่ประสิทธิภาพิขุององค์กร

และผลงานขุองพินักงาน ผ่านกิจำกรรมต่าง ๆ ได้แก่ กิจำกรรม

เสริมสร้างควิามผ่กพิัน  กิจำกรรมน้องเต็มใจำแจำกขุองที�ระลึก  

กจิำกรรม We Care Your Voice  กิจำกรรม “WE LOVE IPST” ปี 3  

“IPST Tik Tok #IPSTChallenge” กิจำกรรมน้องเต็มใจำ 

ชวินสนุก 9.9 กิจำกรรม “ศุกร์สำาราญ การกุศล” กิจำกรรม 

จำติอาสาชว่ิยเหลอืสงัคม “สสวิท. สานฝึนั ปนันำ�าใจำ จำากพิี�ส่น่อ้ง  

ปีที� 4”  
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 o พััฒนาการบริหารจััดการเพั่� อ ให �  สื่สื่วท. 

เปนองค์การแห่งคุณิภาพั (PMQA) โดยดำาเนินการพิัฒนา 

การบัริหารจำัดการขุอง สสวิท. ให้เป็นองค์การแห่งคุณ์ภาพิ 

ตามแผนการพิฒันาการบัรหิารจำดัการตามกรอบั PMQA 4.0 

โดยดำาเนินงานตาม Project Charter ประจำำาปีงบัประมาณ์ 

พิ.ศ. 2564 และจำัดทำาแผนการดำาเนินงาน Project Charter  

ประจำำาปีงบัประมาณ์ พิ.ศ. 2565 หมวิดที�  1-6 ดังนี�  

หมวิดที� 1 การนำาองค์กร หมวิดที� 2 การวิางแผนเชิง 

ยุทธศาสตร์ หมวิดที� 3 การให้ควิามสำาคัญกับัผ่้รับับัริการ 

และผ้่มีส่วินได้เสีย หมวิดที�  4 การวิัดการวิิเคราะห์ 

และการจำัดการควิามร่้ หมวิดที� 5 การมุ่งเน้นบัุคลากร และ

หมวิดที� 6 การมุ่งเน้นระบับัปฏิิบััติการ โดยมีการกำาหนด

โครงการ เป้าหมาย และระยะเวิลาในการดำาเนินงาน รวิมทั�ง

ไดน้ำาผลการดำาเนนิงาน ปงีบัประมาณ์ พิ.ศ. 2563 เป็นขุอ้มล่

ในการสมัครขุอรับัรางวัิล PMQA 4.0 ประจำำาปีงบัประมาณ์ 

พิ.ศ. 2564 ตามเกณ์ฑิ์ประเมินสมรรถนะขุองหน่วิยงาน 

ภาครฐัส่ร่ะบับัราชการ 4.0 เพิื�อเปน็การกระตุน้และผลกัดนัให้ 

สสวิท. นำากรอบั PMQA 4.0 มาใช้ในการพิัฒนาการบัริหาร

จำัดการ เพิื�อให้ สสวิท. เป็นองค์การแห่งคุณ์ภาพิ โดย สสวิท.  

ผ่านการประเมินขุั�นตอนที� 1 การตรวิจำพิิจำารณ์าเอกสาร 

การสมัครเบัื�องต้น ด้วิยคะแนน 425.58 เป็นระบับั 

ราชการ 3.40 สง่กวิา่ผลประเมนิ ในปงีบัประมาณ์ พิ.ศ. 2563  

ซ้ำึ�งได้ 293.02 คะแนน เป็นระบับัราชการ 2.34

การพััฒนาการบัริห์ารจัดำการ สสวิท. ทุกมิติ
ให์�มีมาตรฐานเทียบัเคียงเกณฑ์์ TQA

• การพััฒนา ปรับปรุงองค์กรตามีระบบคุณิภาพัและ 

ธรรมีาภิบาล

 สสวิท. ดำาเนินงานโครงการพิัฒนาการบัริหาร

จำัดการ สสวิท. ทุกมิติ ให้มีมาตรฐานเทียบัเคียงเกณ์ฑิ์ TQA 

เพิื�อพิัฒนาระบับัคุณ์ภาพิองค์กรและระบับับัริหารจำัดการ

ตามหลักธรรมาภิบัาล ที�มุ่งเน้นให้เกิดการปรับัปรุงองค์กร

อย่างรอบัด้านและครอบัคลุม เพิื�อให้องค์กรมีประสิทธิภาพิ 

ประสทิธผิล และโปร่งใสตรวิจำสอบัได้ ผ่านกิจำกรรมตา่ง ๆ  ดังนี�

 o ประเมีินองค์กรตามีกรอบการประเมีินองค์การ

มีหาชุนที�จััดตั�งตามีพัระราชุบัญญัติเฉพัาะ โดยให้ม่ลนิธิ

สถาบันัวิจิำยันโยบัายเศรษัฐกจิำการคลงั (ม่ลนิธ ิสวิค.) ซ้ำึ�งเปน็ 

ผ่้ประเมินจำากภายนอกประเมินผลการปฏิิบััติงาน เพิื�อนำาผล 

จำากการประเมินไปปรับัปรุงการดำาเนินงานให้บัรรลุตาม

วิัตถุประสงค์และเป้าหมายขุองการดำาเนินงานขุอง สสวิท. 

รวิมถงึใชเ้ปน็แนวิทาง ในการพัิฒนาองคก์รใหม้คีวิามเขุม้แขุง็ 

และมีสมรรถนะส่งขึุ�น ภายใต้กรอบัการประเมิน 4 มิติ  

ประกอบัดว้ิย (1) ดา้นผลสมัฤทธิ�ตามพินัธกจิำ (2) ดา้นผ่ม้สีว่ินได ้

ส่วินเสีย (3) ด้านประสิทธิภาพิ และ (4) ด้านการกำากับัด่แล

กิจำการและพิัฒนาองค์กร ซ้ำึ�งผลการประเมินในภาพิรวิมขุอง 

สสวิท. ทั�ง 4 มติ ิอย่ใ่นระดบัั 4.85 คะแนน จำากคะแนนเตม็ 5.00 

มิติทำ่� 1 
ด้�นัผู้ลิสัืมฤทำธ์ิ� 
ต�มพัินัธ์กิจั

30%

มิติทำ่� 4 
ด้�นัก�รีกำ�กับ 

ดูแลิกิจัก�รี แลิะ
พัิฒนั�องค่์กรี

30%

มิติทำ่� 2 
ด้�นัผูู้้ม่ 
ส่ืวนัได้ส่ืวนัเส่ืย

25%4.64

5.00

5.00

5.00 

4.00 

3.00 

2.00 

1.00 

มิติทำ่� 3 
ด้�นัปรีะสิืทำธ์ิภิ�พิ

15%
4.60
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 สำาหรับัขุั�นตอนที� 2 การตรวิจำเอกสารรายงานผล 

การดำาเนนิการพิฒันาองค์การ (Application Report) สสวิท. 

ไดจ้ำดัทำาและสง่ Application Report ทางระบับัสมคัรรางวิลั

เลิศรัฐออนไลน์ ซ้ำึ�งผลการพิิจำารณ์า สสวิท. ไม่ผ่านเกณ์ฑ์ิ 

การประเมินฯ

 o การจััดการความีร้� โดยดำาเนินการบัริหารจำัดการ

ควิามร่้จำากองค์ควิามร่้ขุองบุัคลากรภายในองค์กรที�ฝึังลึก

อย่่ในร่ปขุองทักษัะ ประสบัการณ์์ พิรสวิรรค์ที�อย่่ในตัวิคน 

เพิื�อสร้างควิามเป็นองค์กรแห่งการเรียนร่้ โดยการสนับัสนุน

ให้บัุคลากรทุกกลุ่มและทุกระดับัที�มีทัศนคติที�ดี มีแนวิคิด 

ตลอดจำนการดำาเนินการและพัิฒนาการจัำดการควิามร่ ้

อย่างสมำ�าเสมอและต่อเนื�อง เพิื�อให้บัรรลุเป้าหมายขุอง

การสร้างองค์กรแห่งการเรียนร่้ที�ยั�งยืน ผ่านกิจำกรรมต่าง ๆ  

ประกอบัด้วิย

  ›  จัดักิจักรรมี IPST Lunch Talk เป็นการส่งเสรมิ 

ใหบ้ัคุลากร สสวิท. แลกเปลี�ยนองคค์วิามร้่ที�มีควิามเชี�ยวิชาญ  

หรือมีประสบัการณ์์โดยตรง เพิื�อส่งเสริมให้เกิดวัิฒนธรรม

การเรยีนร่ ้มุง่ส่่องค์กรแห่งการเรยีนร่ ้3 เรื�อง ได้แก ่(1) กิจำกรรม  

 หมีวด 1 การนำาองค์กร 447.92 395.74 406.90

 หมีวด 2 การวิางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 432.29 404.07 409.70

 หมีวด 3 การให้ควิามสำาคัญกับัผ่้รับับัริการ 463.54 386.88 414.06
  และผ่้มีส่วินได้ส่วินเสีย

 หมีวด 4 การวิัด วิิเคราะห์ และจำัดการควิามร่้ 440.97 397.89 419.49

 หมีวด 5 การมุ่งเน้นบัุคลากร 432.29 382.92 413.41

 หมีวด 6 การมุ่งเน้นระบับัปฏิิบััติการ 425.35 394.30 387.81

 หมีวด 7 การบัรรลุผลลัพิธ์การดำาเนินการ 336.67 311.40 306.25

 คะแนนรวมี (500) คะแนน 425.58 381.89 394.00

 สื่ถาบันสื่่งเสื่ริมีการสื่อนวิทยาศาสื่ตร์และเทคโนโลยี 3.40 3.06 3.15
 เปนระบบราชุการ

 
 หมวด

ผู้ลิค่ะแนันั PMQA 4.0 ขั�นัตอนัทำ่� 1 ปรีะจัำ�ปีงบปรีะม�ณ พิ.ศู. 2564

“Lunch Talk: ออมเงนิในกองทนุ” (2) กจิำกรรม “Lunch Talk: 

ควิามร่้เบัื�องต้นด้านทรัพิย์สินทางปัญญา เพิื�อการพัิฒนา

นวัิตกรรมขุอง สสวิท.” และ (3) กิจำกรรมเสวินาออนไลน์ 

“Morning Talk: Book Sharing” 

  ›  จััดทำากิจักรรมีเมีน้ความีร้� เป็นการนำาสาระ

น่าร่้จำากแหล่งขุ้อม่ล สื�อ เวิ็บัไซ้ำต์ ทั�งภายในและต่างประเทศ

มาเผยแพิร่ให้บัุคลากร สสวิท. ได้ศึกษัาผ่านเวิ็บัไซ้ำต์  

http://kmportal.ipst.ac.th 12 เรื�อง ได้แก่ (1) กิจำกรรมเมน่

ควิามร่้ เรื�อง "How to Shine in the (Virtual) Spotlight" 

(2) กิจำกรรมเมน่ควิามร่้ เรื�อง “Are You Really Innovating  

Around Your Customers Needs” (3) กิจำกรรมเมน ่

ควิามร่้ เรื�อง “Stay Cool Under Pressure Without  

Appearing Cold” (4) กิจำกรรมเมน่ควิามร่้ เรื�อง “บัินโดรน 

อย่างไรไม่ให้โดน” (5) กิจำกรรมเมน่ควิามร่้ เรื�อง “วิิธีทำา 

ควิามสะอาดโทรศัพิท์มือถือ ให้ปลอดภัยจำากเชื�อโรค”  

(6) กิจำกรรมเมน่ควิามร่้ เรื�อง “SMART GOAL กับัการตั�ง 

เปา้หมายในชีวิติ” (7) กจิำกรรมเมนค่วิามร่ ้เรื�อง “Mid-Career  

Crisis ปญัหาใหญขุ่องวิยักลางคน” (8) กจิำกรรมเมนค่วิามร่้ 

ค่่�เฉลิ่�ยของ
องค่์ก�รีมห�ชื่นั
(8 หนั่วยง�นั)

ค่่�เฉลิ่�ยของ
หนั่วยง�นัทำั�งหมด

ผู้ลิก�รีปรีะเมินั
ของ สืสืวทำ.
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 o การ ส่ื่ ง เสื่ริ มีคุณิธรรมีและความีโป ร่ ง ใสื่ 

ในการดำาเนินงานข้องหน่วยงาน ดำาเนินการกิจำกรรม 

การส่งเสริมคุณ์ธรรมและควิามโปร่งใสในการดำาเนินงาน 

เพิื�อพัิฒนาองค์กรในเรื�อง การป้องกันการทุจำริต ส่งเสริม 

ให้มีการปฏิิบััติงานตามหลักธรรมาภิบัาล และส่งเสริม 

ให้เกิดควิามโปร่งใส

  ›  เสื่รมิีสื่ร�างคุณิธรรมี และรณิรงค์สื่ร�างจัติสื่ำานกึ 

ด�านคุณิธรรมีจัริยธรรมี ค่านิยมีตามีหลักธรรมีาภิบาล  

เพิื�อสร้างจำิตสำานึกด้านคุณ์ธรรมจำริยธรรม ค่านิยมตามหลัก

ธรรมาภิบัาล ผ่านกิจำกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การจำัดทำาประกาศ

เจำตจำำานงสุจำริตในการบัริหารงาน “มีคุณ์ธรรมและโปร่งใส  

ยึดตามหลักธรรมาภิบัาล” การประกาศงดรับั“ขุองขุวิัญ”  

ในเทศกาลปใีหม ่การจำดันทิรรศการ “สสวิท. รว่ิมใจำตา้นทจุำรติ”  

การศึกษัาด่งาน “คอร์รัปชัน เริ�มที�ตัวิเรา หยุดที�ตัวิเรา”

  › เข้�ารว่มีการประเมีนิคณุิธรรมีและความีโปรง่ใสื่

ในการดำาเนินงานข้องหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment: ITA) ตามกรอบัการประเมิน 

ITA ประกอบัด้วิยการดำาเนินการในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้าน 

การปฏิิบััติหน้าที� ด้านการใช้งบัประมาณ์ ด้านการใช้อำานาจำ 

ด้านการใช้ทรัพิย์สินทางราชการ ด้านการแก้ไขุปัญหา 

การทุจำริต ด้านคุณ์ภาพิการดำาเนินงาน ด้านประสิทธิภาพิ 

การสื�อสาร ด้านการปรับัปรุงระบับัการทำางาน ด้านการ 

เปิดเผยขุ้อม่ล และด้านการป้องกันการทุจำริต โดยผลการ

ประเมินภาพิรวิมระดับัประเทศ มีคะแนนเฉลี�ย 81.25 คะแนน  

ซ้ำึ�งมหีน่วิยงานภาครฐัที�เขุ้าร่วิมประเมนิทั�งสิ�น 8,300 หน่วิยงาน  

สำาหรับั สสวิท. ได้รับัผลการประเมิน ITA ประจำำาปี 2564 

ประเภทองค์การมหาชน 95.62 คะแนน อย่่ในระดับั AA

83.73

91.35

83.10

ระดับ 
สููงมาก

79.69

91.07

ระดับ 
A

90.73

ระดับ
A

95.62

ระดับ
AA

 ปัระจัำาปัี ปัระจัำาปัี ปัระจัำาปัี ปัระจัำาปัี ปัระจัำาปัี ปัระจัำาปัี ปัระจัำาปัี
 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564

ผู้ลัการปัระเมิน ITA  
ปัี พั.ศึ. 2558-2564

เรื�อง “Designing Customer Journeys for the  

Post-Pandemic World” (9) กิจำกรรมเมน่ควิามร่้  

เรื�อง “Work from Home ให้เวิิร์ค รวิม Tips ทำางานที�บั้าน

ช่วิง COVID” (10) กิจำกรรมเมน่ควิามร่้ เรื�อง “How to Stay 

Focused If You’re Assigned to Multiple Projects at 

Once” (11) กิจำกรรมเมน่ควิามร่้ เรื�อง “Crab Mentality  

วิธีิคดิแบับัปใ่นถังที�ทำาใหส้งัคมไมพ่ิฒันา” และ (12) กิจำกรรม

เมน่ควิามร่้ เรื�อง “โมเดลการเรียนร่้และพิัฒนา” 

  ›  จััดกิจักรรมีประชุาสื่ัมีพัันธ์เมีน้ความีร้� โดย

ให้พินักงานเขุียนหรือส่งบัทควิามที�น่าสนใจำและมีประโยชน์ 

ต่อพินักงาน เพืิ�อเป็นการแบั่งปันควิามร่้ภายในองค์กร  

โดยมีพินักงานเขุ้าร่วิมกิจำกรรมและส่งบัทควิามรวิม 11 เรื�อง 

ได้แก่ (1) บัทควิาม เรื�อง “Digital Transformation เปลี�ยน 

ควิามท้าทายเป็นโอกาส” (2) บัทควิาม เรื�อง “งานวิิจัำย

ที�น่าจำะมีประโยชน์ต่อการศึกษัาไทย” (3) บัทควิาม เรื�อง 

“บัทควิามขุจำัดต้นตอควิามถดถอย” (4) บัทควิาม เรื�อง  

“วิธิทีำาควิามสะอาดโทรศพัิทม์อืถอื ใหป้ลอดภยัจำากเชื�อโรค” 

(5) บัทควิาม เรื�อง “SMART GOAL กับัการตั�งเป้าหมาย 

ในชวีิติ” (6) บัทควิาม เรื�อง “Mid-Career Crisis ปญัหาใหญ่

ขุองวิัยกลางคน” (7) บัทควิาม เรื�อง “Work from Home  

ให้เวิิร์ค รวิม Tips ทำางานที�บั้านช่วิง COVID” (8) บัทควิาม 

เรื�อง “10 สุดยอดเทคนคิการใช ้Excel ที�ควิรร่”้ (9) บัทควิาม 

เรื�อง “Crab Mentality วิิธีคิดแบับัป่ในถังที�ทำาให้สังคม 

ไมพ่ิฒันา” (10) บัทควิาม เรื�อง “โมเดลการเรยีนร้่และพัิฒนา” 

และ (11) บัทควิาม เรื�อง “15 ขุ้อคิดสร้างแรงบัันดาลใจำ 

ในการทำางาน จำุดไฟขุยันให้ลุกโชน”
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การพััฒนาระบับัเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ั�อขยายขีดำควิามสามารถในการบัริห์าร
จัดำการองค์กร และการบัริการในร้ปแบับั
ดำิจิทัลตามนโยบัายรัฐบัาลดำิจิทัล

• การให�บริการระบบเทคโนโลยีสื่ารสื่นเทศเพั่�อข้ยาย 

ข้ีดความีสื่ามีารถในการบริหารจััดการองค์กร

 o บำารุงรักษาระบบสื่ารสื่นเทศ รวิม 21 ระบับั ได้แก่  

(1) ระบับัเครือขุ่าย (Network) (2) ระบับังานเอกสาร 

อิเล็กทรอนิกส์ (3) ระบับัจำัดเก็บัจำราจำรคอมพิิวิเตอร์ (LOG)  

(4) ระบับัภายในห้องศน่ย์ขุ้อมล่ (Data Center Room) (5) ระบับั

เครื�องกำาเนิดไฟฟ้า (Generator) (6) ระบับัเครื�องสำารองไฟ  

socome (7) ระบับัเครื�องสำารองไฟ delta (8) ระบับัโทรศัพิท์ 

(VoIP) (9) ระบับั website สสวิท. ภาษัาไทย (10) ระบับั website  

สสวิท. ภาษัาอังกฤษั (11) ระบับัจำองทรัพิยากร (12) ระบับั 

Business Intelligence (13) ระบับับัริหารทรัพิยากรบัุคคล 

(e-HR) (14) ระบับับัริหารจำัดการปฏิิบััติงานภายใน (ERP & 

MIS-PLUS) (15) ระบับัจำัดการสิทธิ� Sketchpad (16) ระบับั 

website หน่วิยงาน/สาขุา ด้วิย wordpress (17) ระบับับัรหิาร

จำัดการกระบัวินการภายใน (BPM) (18) ระบับัลงทะเบัียน 

ออนไลน์ (19) ระบับัผ่านเรื�อง (20) ระบับัฐานขุ้อมล่การศึกษัา 

และ (21) ระบับั Microsoft SharePoint

รีะบบจัองทำรีัพิย�กรี

 o พััฒนาและบ้รณิาการข้�อมี้ลสื่ารสื่นเทศเพั่�อ 

การบริหารจััดการ เพิื�อเชื�อมโยงขุ้อม่ลภาครัฐและสนับัสนุน

การตัดสินใจำสำาหรับัผ่้บัริหาร โดยมีกระบัวินการวิิเคราะห ์ 

จำดัทำาและจำดัเกบ็ัขุ้อม่ลเป็นมาตรฐาน สามารถเชื�อมโยงขุ้อมล่

ภาครัฐได้ 

• สื่นับสื่นุนการพััฒนาสื่ำานักงานดิจัิทัล

 ออกแบับักระบัวินการบัริการขุ้อม่ลและเอกสาร 

ให้มีควิามปลอดภัย ศึกษัาผลกระทบัจำากกฎหมายดิจำิทัล 

เพิื�อปรับัปรุงมาตรการและวิธีิปฏิบิัติัที�เกี�ยวิขุ้องกับัเทคโนโลยี

สารสนเทศ จัำดทำาแนวิปฏิิบััติการคุ้มครองขุ้อม่ลส่วินบุัคคล

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพิื�อเชื�อมโยงขุ้อม่ลภาครัฐและ

สนบััสนุนการตัดสินใจำสำาหรับัผ่บ้ัรหิาร  รวิมทั�งวิเิคราะห์และ

ออกแบับักระบัวินการเรียนร่้ขุองบัุคลากร สสวิท. ในร่ปแบับั

อิเล็กทรอนิกส์

• การส่ื่งเสื่รมิีภาพัลักษณ์ิ สื่สื่วท. ในการเปนผู้้�นำาด�านการเรยีน 

การสื่อนวิทยาศาสื่ตร์ คณิิตศาสื่ตร์ และเทคโนโลยี

 o เสื่ริมีสื่ร�างศักยภาพัด�านการสื่่�อสื่ารภาพัลักษณิ์

องค์กร โดยจำัดทำาเนื�อหาและสื�อส่งเสริมการเรียนร่้สำาหรับั 

เผยแพิร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ 682 ชิ�น จำัดทำาขุองที�ระลึก 

การประชื่าสัมพัันธ์เชื่ิงรุกเพ่ั�อให์�เกิดำควิามร้� 
ควิามเข�าใจในการทำางานของ สสวิท. และ
สร�างควิามตระห์นักร้�ทางดำ�านวิิทยาศาสตร์
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เพิื�อสื�อสารภาพิลักษัณ์์องค์กร 1  งาน มีการเขุ้าถึง 

ขุองกลุ่มเป้าหมายทางช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ Facebook,  

Instagram, Twitter, Line Official Account, TikTok โดยมี  

Facebook เปน็ชอ่งทางหลกั ซ้ำึ�งมกีารเขุา้ถงึรวิม 18,840,454 

Reach

 o ประชุาสัื่มีพัันธ์เพ่ั�อสื่ร�างภาพัลักษณ์ิเชิุงบวก  

โดยจำัดทำาขุ่าวิสารเผยแพิร่สื�อมวิลชน 213 ชิ�น นับัม่ลค่า

ขุ่าวิเผยแพิร่ (PR Value) ได้ 87,362,198 บัาท จำัดกิจำกรรม

สื�อมวิลชนเพิื�อการเผยแพิรภ่ารกจิำองคก์ร 1 ครั�ง บัรหิารจำดัการ 

และประสานเครือขุ่ายสื�อมวิลชน 18 สื�อ
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 o ปรับปรุงเว็บไซต์ โดยได้สำารวิจำควิามคิดเห็นบัุคลากร สสวิท. และ 

บัุคคลภายนอกเกี�ยวิกับัการรับัขุ้อม่ลขุ่าวิสารจำาก สสวิท. นำาขุ้อม่ลมาปรับัปรุง

เวิ็บัไซ้ำต์ สสวิท. และเปิดใช้งานเวิ็บัไซ้ำต์ที�ปรับัปรุงใหม่เมื�อวิันที� 3 พิฤษัภาคม 2564 

สถิติการเขุ้าใช้งานเวิ็บัไซ้ำต์ สสวิท. โฉมใหม่ตั�งแต่วิันที� 3 พิฤษัภาคม - 30 กันยายน 

2564 ดังนี�

• การสื่ร�างความีตระหนักและเผู้ยแพัร่ผู้ลงานข้อง สื่สื่วท.

 o จััดงานเทศกาลภาพัยนตร์วิทยาศาสื่ตร์เพ่ั�อการเรียนร้� โดยจัำดพิิธีเปิด 

งานเทศกาลภาพิยนตร์วิิทยาศาสตร์เพิื�อการเรียนร่้ ครั�งที� 16 ในหัวิขุ้อ "สุขุภาพิที�ดี 

ขุึ�นจำากควิามเขุา้ใจำที�มากขุึ�น" (Better Health Through Better Understanding) 

เมื�อวิันที�  6 พิฤศจำิกายน 2563 ณ์ สถาบัันเกอเธ่ ประเทศไทย จัำดทำาสื�อ 

และขุองที�ระลึกเพิื�อใช้ในเทศกาล จัำดทำาสื�ออุปกรณ์์มอบัให้ศ่นย์วิิทยาศาสตร ์

เพิื�อการศึกษัา ประชุมเพิื�อเตรียมควิามพิร้อมจำัดงานร่วิมกับัศ่นย์วิิทยาศาสตร ์

เพิื�อการศกึษัาทั�วิประเทศ และจัำดประชมุปฏิบิัติัการเพิื�อจำดัทำากจิำกรรมวิทิยาศาสตร์ 

สำาหรับัใช้ในเทศกาลฯ ในร่ปแบับัออนไลน์ ทั�งนี�มีผ่้เขุ้าร่วิมงานเทศกาลทั�วิประเทศ 

676,415 คน
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 o จััดทำานิตยสื่าร สื่สื่วท. ในร้ปแบบส่ื่�อสื่ิ�งพัิมีพั์และดิจัิทัล เพิื�อเผยแพิร่

ผลงานและองค์ควิามร่้ขุอง สสวิท. 6 ฉบัับั ฉบัับัที� 226-231 โดยจำัดพิิมพิ์ฉบัับัละ  

4,000 เล่ม รวิมทั�งหมด 24,000 เล่ม และเผยแพิร่ทางเว็ิบัไซ้ำต์นิตยสาร สสวิท. 

https://emagazine.ipst.ac.th

 o จัดันทิรรศการเผู้ยแพัรผู่้ลผู้ลิต

ข้อง สื่สื่วท. โดยจำัดแสดงสื�อกิจำกรรม 

ในงานแถลงขุ่าวิประกาศเจำตนารมณ์์ 

ขุับัเคลื�อนโครงการวิิทยาศาสตร์พิลังสิบั 

ขุอง ดร.คุณ์หญิงกัลยา โสภณ์พินิช  

รัฐมนตรีช่วิยวิ่าการกระทรวิงศึกษัาธิการ

ณ์ โรงแรมบัางกอกชฎา กรุงเทพิฯ  

มีผ่้เขุ้าร่วิมงาน 200 คน

• การจััดการประชุุมีวิชุาการวิทยาศาสื่ตร์ คณิิตศาสื่ตร์ในโรงเรียน ระดับชุาติ 

 ครั�งที� 24 ร้ปแบบออนไลน์

 สสวิท. ร่วิมกับัสมาคมคร่วิิทยาศาสตร์ คณิ์ตศาสตร์ และเทคโนโลยี

แห่งประเทศไทย (สวิคท.) และมหาวิิทยาลัยบั่รพิา เป็นเจำ้าภาพิจำัดงานในหัวิขุ้อ 

“นวิัตกรรมการเรียนร่้เพิื�อทักษัะในศตวิรรษัที� 21" (Learning Innovation for 21st 

Century Skills) เมื�อวิันที� 22-23 เมษัายน 2564 ทางออนไลน์ และมีพิิธีเปิดงาน 

โดย ดร. คุณ์หญิงกัลยา โสภณ์พินิช รัฐมนตรีช่วิยวิ่าการกระทรวิงศึกษัาธิการ  

เป็นประธาน
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 กจิำกรรมภายในงาน ประกอบัด้วิย การบัรรยายวิิชาการ  

7 เรื�อง การบัรรยายพิเิศษั 1 เรื�อง การบัรรยายรบััเชญิ 6 เรื�อง  

การบัรรยายกึ�งสาธิต 36 เรื�อง การนำาเสนอผลงานด้วิยวิาจำา  

21 เรื�อง การนำาเสนอผลงานด้วิย e-poster 146 เรื�อง และ 

คลินิกวิิชาการ มีผ่ ้ เขุ ้าร ่วิมกิจำกรรมรวิม 19,508 คน  

จำาก 77 จำังหวิัดมีผ้่ให้การสนับัสนุนการจัำดการประชุม 

วิชิาการ วิทร. 24 รวิม 5 ราย รวิมเป็นเงิน 275,000 บัาท ไดแ้ก่  

ธนาคารออมสิน บัรษิัทั เอด ่พิาร์ค จำำากัด การไฟฟ้าฝึ�ายผลิต 

แห่งประเทศไทย สำานักพิิมพิ์แห่งจำุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลัย 

และโรงเรียนกำาเนิดวิิทย์

 จำากขุ้อม่ลการวิิเคราะห์แบับัประเมินควิามพิึงพิอใจำ 

ต่อการจำดัประชมุวิชิาการ วิทร. 24 พิบัว่ิา สิ�งที�ผ่เ้ขุ้าร่วิมงาน

ประทับัใจำมากที�สุด ประกอบัด้วิย 

 1. ด้านการดำาเนินงาน ได้แก่ การด่แลช่วิยเหลือ

ขุองแอดมินในกลุ่ม Line Open Chat วิทร. ควิามทุ่มเท 

ขุองทีมงานในการจำัดกิจำกรรม ระบับัการจำัดการและ

การด่แลในภาพิรวิมขุองกิจำกรรมดีมาก คุณ์คร่บัางท่าน

ลงทะเบัียนอบัรมไม่ทัน แต่สนใจำที�จำะเขุ้าร่วิมการอบัรม  

คณ์ะทีมงานก็ให ้โอกาสเขุ ้าร ่วิมอบัรมเพิื�อรับัควิามร่ ้ 

จำากคณ์ะวิิทยากรที�เชี�ยวิชาญ ขุอชื�นชมการจำัดงานแบับั  

new normal ได้อย่างลงตัวิ

 2. ด้านควิามสะดวิกในการเขุ้าร่วิมงาน ได้ควิามร่ ้

แม้อย่่ในช่วิงที�มีการแพิร่ระบัาดขุองโรค ในการจำัดงานครั�งนี� 

เป็นการจัำดแบับัออนไลน์ ซ้ำึ�งผ่้เขุ้ารับัการสัมมนาสามารถ

เขุ้าถึงได้ง่าย และมีควิามสะดวิก สามารถเขุ้าร่วิมกิจำกรรม 

ได้แม้วิ่าจำะอย่่ที�บั้าน

 3. ด้านควิามร่้และประสบัการณ์์ที�ได้รับัจำากงาน 

การได้มีโอกาสเปิดประสบัการณ์์ครั�งแรกกับังานนี� ถือวิ่า

เป็นการเปิดโลกในการเรียนร่้ในการจำัดการเรียนการสอน 

ที�ไม่เคยเหน็ที�ไหนมาก่อนเป็นอย่างมาก ทกุกจิำกรรมสามารถ 

นำามาใช้ในการจำัดการเรียนร่้ได้ดี และวิิทยากรตอบัคำาถาม 

ผ่้เขุ้าร่วิมประชุมได้ดีมาก เนื�อหาหลากหลายดี มีให้เลือก

ตามควิามสนใจำขุองแต่ละคน กิจำกรรมการบัรรยายกึ�งสาธิต 

ที�สามารถนำาไปใช ้ในการจัำดการเรียนการสอนได้จำริง 

มีประโยชน์มาก และจำะเขุ้าร่วิมอบัรมอีกหากสถานการณ์์ 

ดขีุึ�น รวิมทั�งจำะเขุ้าร่วิมอบัรมเชงิปฏิบิัตักิารด้วิย แมว้ิา่จำะตอ้ง

เสียค่าใช้จำ่ายเอง 

ช้ิ�นสู่วนดิจัิที่ัลั
รูปัแบบการศึึกษาวิถีใหม่

ชื่ิ�นัส่ืวนัดิจัิทำัลิ รีูปภิ�พิ ค่ลิิป วิด่โอ ภิ�พิยนัตรี์
เอกสื�รีสิื�งพิิมพ์ิ รี�ยง�นั ข้อมูลิ ข่�วสื�รี

เส่ืยง เพิลิง แอนัิเมชื่ันั ส่ื�อ ทำรีัพิย�กรีก�รีศึูกษ�
ซิอฟต์แวรี์ โปรีแกรีม ฯลิฯ
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สถาบัันส่งเสริมการสอนวิิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สสวิท.)

 ต่อมาในปี พิ.ศ. 2535 รัฐบัาลซ้ำึ�งขุณ์ะนั�นมีนายชวิน  

หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี มีนโยบัายให้ปรับัปรุงร่ปแบับั

ขุองกฎหมายที�ใช้ในการบัริหารราชการแผ่นดิน ไม่วิ่าจำะเป็น 

ประกาศขุองคณ์ะปฏิิวัิติหรือประกาศขุองคณ์ะปฏิิร่ปการ

ปกครองแผ่นดินที�ออกใช้บัังคับัในระหว่ิางที�มีการปกครอง

โดยมิใช่ระบัอบัประชาธิปไตยให้ เป็นพิระราชบััญญัติ  

เพิื�อให้เป็นไปตามวิิ ธีการตรากฎหมายในระบับัปกติ  

ตามรัฐธรรมน่ญแห่งราชอาณ์าจำักรไทย จำึงได้เริ�มยกร่าง

พิระราชบััญญัติสถาบัันส่งเสริมการสอนวิิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี

  ต่อมาได้มีพิระบัรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตรา

เป็นพิระราชบััญญัติสถาบัันส่งเสริมการสอนวิิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี พิ.ศ. 2541 และประกาศในราชกิจำจำานุเบักษัา  

เมื�อวิันที� 1 กันยายน พิ.ศ. 2541 สสวิท. จำึงมิได้มีฐานะเป็น 

รฐัวิิสาหกจิำต่อไปตามพิระราชบัญัญติัสถาบันัส่งเสรมิการสอน 

วิิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พิ.ศ. 2541 แก้ไขุเพิิ�มเติม  

(ฉบัับัที� 2) พิ.ศ. 2548 ให้สถาบัันเป็นนิติบัุคคลและเป็น 

หน่วิยงานขุองรัฐที� ไม่ เป็นส่วินราชการตามกฎหมาย 

วิา่ดว้ิยระเบัยีบับัรหิารราชการแผน่ดนิ และไมเ่ปน็รฐัวิสิาหกจิำ  

ตามกฎหมายวิ่าด้วิยวิิธีการงบัประมาณ์และกฎหมายอื�น

 สถาบัันส่งเสริมการสอนวิิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(สสวิท.) จำดัตั�งขุึ�นโดยมติคณ์ะรฐัมนตร ีเมื�อ พิ.ศ. 2513 ต่อมา 

ได้รับัอนุมัติให้จัำดตั�งอย่างเป็นทางการโดยสภาบัริหาร 

คณ์ะปฏิวิิตั ิเมื�อวินัที� 16 มกราคม 2515 (ประกาศคณ์ะปฏิวิิตัิ 

ฉบัับัที� 42) ในสถานะสถาบัันขุองรัฐ เป็นนิติบัุคคลแต่ไม่เป็น

ส่วินราชการ

 ในช่วิงเริ�มแรกขุองการก่อตั�ง สสวิท. ได้รับัการอดุหนนุ 

ทางการเงนิสว่ินหนึ�งจำากรฐับัาลและอกีส่วินหนึ�งไดร้บััควิาม

ช่วิยเหลือจำากโครงการพัิฒนาการศึกษัาแห่งสหประชาชาติ 

(UNDP) และองค์การศึกษัาวิิทยาศาสตร์และวิัฒนธรรม 

แห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ทั�งด้านการเงิน ผ่้เชี�ยวิชาญ 

ต่างประเทศ อุปกรณ์์ การด่งาน และการศึกษัาเพิิ�มเติม 

ขุองบุัคลากร เพิื�อเปลี�ยนแปลงวิิธีการจัำดการเรียนการสอน

วิิทยาศาสตร์ คณ์ิตศาสตร์ และเทคโนโลยีให้ทันสมัย รองรับั

การพิัฒนาทางวิิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจำากนั�น 

ยังมีบัุคลากรที�มีศักยภาพิส่งมาช่วิยพิัฒนาหลักส่ตรขุอง

สาขุาวิิชาต่าง ๆ ประกอบัด้วิย อาจำารย์จำากมหาวิิทยาลัย  

วิิทยาลัยคร่  ผ่้สอนวิิทยาศาสตร์จำากโรงเรียนต่าง ๆ  

ศึกษัานิเทศก์ ฯลฯ

ประวััติ ิ
ควัามเป็นมา
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Team Synergy  
ก�รีทำำ�ง�นัเป็นัทำ่ม

Service Excellence  
ก�รีปฏิบัติง�นัอย่�งม่คุ่ณภิ�พิต�มม�ตรีฐ�นั

Professionalism 
ค่ว�มซิ่�อตรีงแลิะค่ว�มเป็นัม่ออ�ชื่่พิ

Innovation 
มุ่งมั�นัสืรี้�งสืรีรีค่์นัวัตกรีรีม

 สสวิท. เป็นผ่้นำาการเปลี�ยนแปลงการเรียนการสอน

วิิทยาศาสตร์ คณิ์ตศาสตร์ และเทคโนโลยีทั�งในและนอก 

สถานศึกษัา ให้นักเรยีนพัิฒนาตามศักยภาพิขุึ�นเป็นประชากร 

ที�มคีวิามร่ ้นกัวิชิาชพีิฐานด ีและนกัวิทิยาศาสตรช์ั�นนำาตอ่ไป

1. รเิริ�ม ดำาเนนิการ สง่เสรมิ ประสาน และจำดัใหม้กีารศกึษัา 

 ค้นควิ้า วิิจำัย และพิัฒนาหลักส่ตร วิิธีการเรียนร่้ วิิธีสอน 

 และการประเมินผลการเรยีนการสอนเกี�ยวิกับัวิทิยาศาสตร์ 

 คณ์ิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ทุกระดับัการศึกษัา โดยเน้น 

 การศึกษัาขุั�นพิื�นฐานเป็นหลัก

2. สง่เสรมิ ประสาน และจำดัใหมี้การพิฒันาบัคุลากร การฝึกึ 

 อบัรมคร่ อาจำารย์ นักเรียน นิสิต และนักศึกษัาเกี�ยวิกับั 

 การเรยีนการสอนและการค้นคว้ิาวิิจำยัทางด้านวิทิยาศาสตร์ 

 คณ์ิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

3. ส่งเสรมิ ประสาน และจำดัให้มีการค้นคว้ิา วิิจัำย ปรบััปรงุและ 

 จำัดทำาแบับัเรียน แบับัฝึึกหัด เอกสารทางวิิชาการและสื�อ 

 การเรียนการสอนทุกประเภท ตลอดทั�งประดิษัฐ์อุปกรณ์ ์

 เกี�ยวิกับัวิิทยาศาสตร์ คณ์ิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

4. สง่เสรมิการพิฒันาระบับัประกันคณุ์ภาพิและการประเมิน 

 มาตรฐานการศึกษัาทางด้านวิิทยาศาสตร์ คณ์ิตศาสตร์  

 และเทคโนโลยีในสถานศึกษัา

5. พิัฒนาและส่งเสริมผ้่มีควิามสามารถพิิเศษัทางด้าน 

 วิิทยาศาสตร์ คณ์ิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตลอดทั�ง 

 การสง่เสรมิการผลติคร ่อาจำารยท์ี�มคีวิามสามารถพิเิศษั 

 ทางด้านวิิทยาศาสตร์ คณ์ิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

6. ใหค้ำาปรกึษัาแนะนำาแกก่ระทรวิง ทบัวิง กรม สว่ินราชการ 

 ที�เรียกชื�ออย่างอื�น หน่วิยงานอื�นขุองรัฐ หรือหน่วิยงาน 

 ขุองเอกชนที�มีหน้าที�เกี�ยวิกับัการจำัดการศึกษัาหรือ 

 สถานศึกษัาเฉพิาะในเรื�องที� เกี�ยวิกับัอำานาจำหน้าที� 

 ตาม 1 ถึง 5

วิิสัยทัศน์
  พัันธกิจ 
และ      ภารกิจ

ค่านิยม
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โครงสร�างการจัดำแบั่งส่วินงานของ สสวิท.

ฝ่่�ยกฎหม�ย

ฝ่่�ยยุทำธ์ศู�สืตร์ี แผู้นั 
แลิะปรีะกันัคุ่ณภิ�พิ

ฝ่่�ยตรีวจัสือบภิ�ยในั

ผูู้้อำ�นัวยก�รี

รีองผูู้้อำ�นัวยก�รี   ผูู้้ชื่่วยผูู้้อำ�นัวยก�รี

ค่ณะกรีรีมก�รี สืสืวทำ.

สืำ�นัักพัิฒนั� 
แลิะส่ืงเสืรีิมศัูกยภิ�พิฯ

สืำ�นัักนัวัตกรีรีม 
แลิะเทำค่โนัโลิย่สื�รีสืนัเทำศู

สืำ�นัักบรีิห�รีโค่รีงก�รีพิิเศูษ 
แลิะกิจัก�รีนั�นั�ชื่�ติ

สืำ�นัักบรีิห�รี 
แลิะพัิฒนั�องค่์กรี

ฝ่�่ยพัิฒนั�แลิะส่ืงเสืรีิม 
ผูู้้ม่ค่ว�มสื�ม�รีถพิิเศูษ

ทำ�งวิทำย�ศู�สืตรี์แลิะเทำค่โนัโลิย่

ฝ่�่ยส่ืงเสืรีิมก�รีผู้ลิิตค่รีู
ทำ่�ม่ค่ว�มสื�ม�รีถพิิเศูษ

ทำ�งวิทำย�ศู�สืตรี์แลิะค่ณิตศู�สืตรี์

ฝ่�่ยโอลิมิปกิวชิื่�ก�รีแลิะอจััฉริียภิ�พิ

ฝ่�่ยนัวัตกรีรีมเพ่ิ�อก�รีเรี่ยนัรีู้

ฝ่�่ยออกแบบแลิะพัิฒนั�อุปกรีณ์

ฝ่�่ยเทำค่โนัโลิย่สื�รีสืนัเทำศู

ฝ่�่ยส่ื�อสื�รีภิ�พิลิักษณ์องค่์กรี

ฝ่�่ยบรีิห�รีโค่รีงก�รีรีิเรีิ�ม

ฝ่�่ยกิจัก�รีนั�นั�ชื่�ติ

ฝ่�่ยบรีิห�รีเค่รี่อข่�ยแลิะพัิฒนั�ค่รีู

ฝ่�่ยโลิกศึูกษ�เพ่ิ�อพัิฒนั�สิื�งแวดลิอ้ม

ฝ่�่ยบรีิห�รีทำั�วไป

ฝ่�่ยทำรีัพิย�กรีบุค่ค่ลิ 
แลิะพัิฒนั�องค่์กรี

ฝ่�่ยก�รีเงินัแลิะบัญชื่่

ฝ่�่ยจััดซิ่�อแลิะพัิสืดุ

ฝ่�่ยบรีิก�รีแลิะบรีิห�รีทำรีัพิย์สิืนั
หมายเหตุ: *คณ์ะกรรมการ สสวิท. อนุมัติโครงการนี�โดยให้มีสถานภาพิเทียบัเท่าสำานักขุอง สสวิท.  
เมื�อคราวิประชุมวิันที� 13 สิงหาคม 2564

สื�ข�ฟสิิืกส์ืแลิะวิทำย�ศู�สืตร์ีโลิก

สื�ข�เค่ม่แลิะชื่่ววิทำย�

สื�ข�วิทำย�ศู�สืตรี์ภิ�ค่บังค่ับ

สื�ข�ค่ณติศู�สืตร์ีมธั์ยมศึูกษ�

สื�ข�ค่ณิตศู�สืตรี์ปรีะถมศึูกษ�

สื�ข�เทำค่โนัโลิย่

สื�ข�วจิัยัก�รีศึูกษ�แลิะพัิฒนั�ก�รีวดัแลิะปรีะเมนิัผู้ลิ

สื�ข�ก�รีวัดแลิะปรีะเมินัผู้ลิรีะดับชื่�ติ

สื�ข�ก�รีวัดแลิะปรีะเมินัผู้ลิรีะดับนั�นั�ชื่�ติ

โค่รีงก�รีจััดตั�ง 
สืถ�บันัพัิฒนั�หลิักสูืตรี

แลิะก�รีเรี่ยนัรีู้*
สืำ�นัักวิชื่�วิทำย�ศู�สืตรี์

สืำ�นัักวิชื่�ค่ณิตศู�สืตรี ์
แลิะเทำค่โนัโลิย่

สืำ�นัักวิชื่�ก�รีวัด 
แลิะปรีะเมินัผู้ลิ
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อัตรากำาลัง  
สสวัท.

  จำานวินบัุคลากร 

327                      คน

เพิศูชื่�ย

106
เพิศูหญิง

221

อ�ยุเฉลิ่่ย

42.2
อ�ยุง�นั

เฉลิ่่ย

12.1

กลั้่มงาน  ว้ฒิการศึึกษา  หญิง  ช้าย  Grand total

อำานวยการ ปัริญญาโที่ 42 15 57
 ปัริญญาตรี 58 17 75
 Total 100 32 132

วิข่าการ ปัริญญาเอก 28 14 42
 ปัริญญาโที่ 75 43 118
 ปัริญญาตรี - 3 3
 Total 103 60 163

บริหาร ปัริญญาเอก 9 6 15
 ปัริญญาโที่ 8 8 16
 ปัริญญาตรี 1 - 1
 Total 18 14 32

ระดับการศึึกษาตามกลั้่มงาน

รีะดับ 
ก�รีศึูกษ�

ปริีญญ�โทำ 
58.4%

ปริีญญ�เอก 
17.4%

ปริีญญ�ตร่ี 
24.2%

Gen X 
47.7%

Baby  
Boomer 
4.9%

Gen Y 
47.4%

อัตรี�ส่ืวนั 
พินัักง�นั 
แยกต�ม  

Generation

กลุ่ิมบริีห�รี 
9.8%

กลุ่ิม 
อำ�นัวยก�รี 
40.4%

กลุ่ิม 
วิชื่�ก�รี 

49.8%

กลุ่ิมง�นั

ข�อม้ล ณ วิันที� 30 กันยายน 2564
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นางอัษฎาพัร ไกรพัานนท์ี่
ตำาแหน่ง : ผ่้แทนปลัดกระทรวิงทรัพิยากรธรรมชาติ

และสิ�งแวิดล้อม

ศึาสูตราจัารย ์นายแพัที่ย์สิูรฤิกษ์ ที่รงศิึวไิลั 
ตำาแหน่ง : ปลัดกระทรวิงการอุดมศึกษัา วิิทยาศาสตร์ 

วิิจำัยและนวิัตกรรม

นายอำานาจั วิช้ยาน้วัติ
ตำาแหน่ง : เลขุาธิการสภาการศึกษัา

นายสู้เที่พั แก่งสัูนเที่ียะ
ตำาแหน่ง : เลขุาธิการคณ์ะกรรมการ 

การอาชีวิศึกษัา

คณะกรรมการ
สสวัท.

ศึาสูตราจัารย์ปัระสูาที่ สู่บคิ�า  
ตำาแหน่ง : รักษัาการแทนอธิการบัดี  
มหาวิิทยาลัยสุโขุทัยธรรมาธิราช

ประธาน 
กรรมการ
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นายภูเวียง ปัระคิำามินที่ร์
ตำาแหน่ง : ผ่้แทนปลัดกระทรวิงดิจำิทัล 

เพิื�อเศรษัฐกิจำและสังคม

นายอนันต์ แก�วกำาเนิด
ตำาแหน่ง : ผ่้แทนผ่้อำานวิยการสำานักงบัประมาณ์

นางเปัรมฤที่ัย วินัยแพัที่ย์ 
ตำาแหน่ง : ผ่้แทนปลัดกระทรวิงพิลังงาน

นายอัมพัร พิันะสูา
ตำาแหน่ง : เลขุาธิการคณ์ะกรรมการ 

การศึกษัาขุั�นพิื�นฐาน

นางสูาวจัินางคิ์กูร โรจันนันต์
ตำาแหน่ง : ผ่้แทนเลขุาธิการสภาพิัฒนาการ 

เศรษัฐกิจำและสังคมแห่งชาติ

กรรมการ 
โดำยตำาแห์น่ง

นายสู้ภัที่ร จัำาปัาที่อง
ตำาแหน่ง : ปลัดกระทรวิงศึกษัาธิการ
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กรรมการ
ผั้�ทรงคุณวิุฒิ

กลุ่มที�  
3

กลุ่มที�  
2

กลุ่มที�  
1

ผูู้้ทำรีงคุ่ณวุฒิด้�นักฎหม�ย 
แลิะ/หรี่อด้�นับรีิห�รีรีัฐกิจั

ผูู้้ทำรีงคุ่ณวุฒิทำ่�เป็นันัักก�รีศึูกษ� 
ด้�นัวิทำย�ศู�สืตรี์ ค่ณิตศู�สืตรี์  

แลิะเทำค่โนัโลิย่

 ผูู้้ทำรีงคุ่ณวุฒิด้�นัวิทำย�ศู�สืตรี์ 
ค่ณิตศู�สืตรี์ แลิะเทำค่โนัโลิย่

นายไพัฑ์ูรย์ ข่ัมภรัตน์
 ตำาแหน่ง : อัยการอาวิุโส 

และสมาชิกสภากรุงเทพิมหานคร

รองศึาสูตราจัารย์พิันิติ รตะนาน้กูลั  

ตำาแหน่ง : เลขุาธิการ 

ม่ลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิิชาการ  

และพิัฒนามาตรฐานวิิทยาศาสตร์ศึกษัา 

 ในพิระอุปถัมป์สมเด็จำพิระเจำ้าพิี�นางเธอ  

เจำ้าฟ้ากัลยาณ์ิวิัฒนา กรมหลวิงนราธิวิาส 

ราชนครินทร์ (สอวิน.)

นายศึรัณิย์ โปัษยะจัินดา  

ตำาแหน่ง : ผ่้อำานวิยการ 

สถาบัันวิิจำัยดาราศาสตร์แห่งชาติ 

(องค์การมหาชน)

นายสูมบูรณิ์ ม่วงกลัำ�า 
(1 ตุลาคม 2563-6 เมษัายน 2564)

ตำาแหน่ง : อัยการผ่้เชี�ยวิชาญพิิเศษั 

และคณ์ะทำางานรัฐมนตรีวิ่าการ 

กระทรวิงศึกษัาธิการรองศึาสูตราจัารย ์คิณ้ิหญงิสู้มณิฑ์า พัรหมบญ้  

ตำาแหน่ง : อธิการบัดีสถาบัันเทคโนโลยีจำิตรลดา

นางจั้ฬารัตน์ ตันปัระเสูริฐ  

ตำาแหน่ง : รองผ่้อำานวิยการ  

สำานักงานพิัฒนาวิิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวิทช.) 
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นางเอมอร สู้มามาลัย์ 
ตำาแหน่ง : กรรมการผ่้ทรงคุณ์วิุฒ ิ

คร่ผ่้สอนด้านคณ์ิตศาสตร์ ภาคเหนือ

นายวิฑ์ูรย์ สู่บโมรา 
ตำาแหน่ง : กรรมการผ่้ทรงคุณ์วิุฒ ิ

คร่ผ่้สอนด้านวิิทยาศาสตร์ ภาคตะวิันออกเฉียงเหนือ 

นายรณิภณิ เนตรสูว่างวิช้า  

ตำาแหน่ง : กรรมการผ่้ทรงคุณ์วิุฒ ิ

คร่ผ่้สอนด้านวิิทยาศาสตร์ ภาคกลาง

นายอำานาจั มณิีด้ลัย์ 
ตำาแหน่ง : กรรมการผ่้ทรงคุณ์วิุฒ ิ

คร่ผ่้สอนด้านวิิทยาศาสตร์ ภาคใต้

กลุ่มที�  
4

ผูู้้ทำรีงคุ่ณวุฒิท่ำ�ม�จั�กภิ�ค่ธุ์รีกิจั 
หร่ีอภิ�ค่เอกชื่นั

ค่รีูผูู้้สือนัด้�นัวิทำย�ศู�สืตรี์ หรี่อด้�นัค่ณิตศู�สืตรี์  
ในัสืถ�นัศึูกษ�ขั�นัพ่ิ�นัฐ�นัจั�กเขตพ่ิ�นัทำ่�ก�รีศึูกษ�

ในัภิ�ค่เหนั่อ ภิ�ค่ตะวันัออกเฉ่ยงเหนั่อ ภิ�ค่กลิ�ง แลิะภิ�ค่ใต้

นายมนูญ สูรรคิ์คิ้ณิากร 
ตำาแหน่ง : ที�ปรึกษัาทางด้านการบัริหาร

งานบัุคคล กลุ่มบัริษััทเซ้ำ็นทรัล

นายสัูมพัันธ์ ศิึลัปันาฎ  

ตำาแหน่ง : รองประธานและผ่้จำัดการทั�วิไป 

ฝึ�ายปฏิิบััติการฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์

บัริษััท เวิสเทิร์น ดิจำิตอล คอร์ปอเรชัน  

(ประเทศไทย) จำำากัด

ภิ�ค่เหนั่อ ภิ�ค่ตะวันัออก 
เฉ่ยงเหนั่อ

ภิ�ค่กลิ�ง ภิ�ค่ใต้
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 ศึาสูตราจัารย์ชู้กิจั ลิัมปิัจัำานงค์ิ
 ตำาแหน่ง : ผ่้อำานวิยการสถาบัันส่งเสริมการสอนวิิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกรรมการ 

และเลขานุการ
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 ค่ณะอนัุกรีรีมก�รีแลิะค่ณะกรีรีมก�รี

   

1. นายไพิฑิ่รย์ ขุัมภรัตน์  ประธานอนุกรรมการ

2. รองศาสตราจำารย์ยืน ภ่่วิรวิรรณ์  อนุกรรมการ

3. นายสัมพิันธ์ ศิลปนาฎ  อนุกรรมการ 

4. นางอรวิรรณ์ ชยางก่ร  อนุกรรมการ

5. นางอรนุช ส่งสวิ่าง  อนุกรรมการ

6. ผ่้อำานวิยการฝึ�ายตรวิจำสอบัภายใน  เลขุานุการ

7. นางเมธัสดา ทิพิย์จำริยาอุดม  ผ่้ช่วิยเลขุานุการ

8. นางสาวิกนกวิรรณ์ สายสินธุ์  ผ่้ช่วิยเลขุานุการ

   

1. นายมน่ญ  สรรค์คุณ์ากร  ประธานกรรมการ

2. ผ่้อำานวิยการ สสวิท.  รองประธานกรรมการ

3. ศาสตราจำารย์กิตติคุณ์สมหวิัง  พิิธิยานุวิัฒน์  กรรมการ

4. รองศาสตราจำารย์จำิรประภา  อัครบัวิร  กรรมการ

5. รองศาสตราจำารย์ประพิันธ์  แม่นยำา  กรรมการ

6. รองผ่้อำานวิยการ สสวิท.  กรรมการ

7. นายสมเกียรติ  เพิ็ญทอง  กรรมการ

8. นางสาวิสุพิัตรา  ผาติวิิสันติ�  กรรมการ

9. นายสกรณ์์  ชุณ์หะโสภณ์  กรรมการและเลขุานุการ

10. นางสาวิจำิรวิดี  อิ�มสกุล  ผ่้ช่วิยเลขุานุการ

11. นางนิรมล  สุวิรรณ์ละออง  ผ่้ช่วิยเลขุานุการ

 ค่ณะกรีรีมก�รีกองทำุนัเพ่ิ�อนัวัตกรีรีมแลิะก�รีพัิฒนั� สืสืวทำ.

   

1. นายมน่ญ สรรค์คุณ์ากร  ประธานอนุกรรมการ

2. ผ่้อำานวิยการ สสวิท.  รองประธานอนุกรรมการ

3. ศาสตราจำารย์กิตติคุณ์สมหวิัง พิิธิยานุวิัฒน์  อนุกรรมการ

4. รองศาสตราจำารย์จำิรประภา อัครบัวิร  อนุกรรมการ

5. รองศาสตราจำารย์ประพิันธ์ แม่นยำา  อนุกรรมการ

6. รองผ่้อำานวิยการ สสวิท.  อนุกรรมการ

7. นายสมเกียรติ เพิ็ญทอง  อนุกรรมการ

8. นางสาวิสุพิัตรา  ผาติวิิสันติ�  อนุกรรมการ

9. นายสกรณ์์ ชุณ์หะโสภณ์  อนุกรรมการและเลขุานุการ

10. นางสาวิจำิรวิดี อิ�มสกุล  ผ่้ช่วิยเลขุานุการ

11. นางนิรมล สุวิรรณ์ละออง  ผ่้ช่วิยเลขุานุการ

   

1. นายไพิฑิ่รย์  ขุัมภรัตน์  ประธานกรรมการ

2. นายบัวิร บัุญลพิ  กรรมการ

3. รองศาสตราจำารย์มานิตย์ จำุมปา  กรรมการ

4. นางสาวิกุศลิน  มุสิกุล  กรรมการ

5. นางสาวิเขุมวิดี  พิงศานนท์  กรรมการ

6. นายวิิโรจำน์  ลิ�วิคงสถาพิร  กรรมการ

7. นางเมธัสดา  ทิพิย์จำริยาอุดม  กรรมการ

 ค่ณะอนัุกรีรีมก�รีแลิะค่ณะกรีรีมก�รีต�มข้อบังค่ับของ  สืสืวทำ. 
 ค่ณะอนัุกรีรีมก�รีบรีิห�รีง�นับุค่ค่ลิ

 ค่ณะอนัุกรีรีมก�รีตรีวจัสือบ

 ค่ณะกรีรีมก�รีอุทำธ์รีณ์แลิะรี้องทำุกข์
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1. นายศรัณ์ย์  โปษัยะจำินดา  ประธานอนุกรรมการ 

2. ผ่้อำานวิยการ สสวิท.  รองประธานอนุกรรมการ 

3. นายวิุฒิ  ด่านกิติกุล  อนุกรรมการ 

4. ผ่้ช่วิยศาสตราจำารย์สุรพิงษั์  เลิศสิทธิชัย  อนุกรรมการ 

5. นายพิรสรรค์  ปัญจำเทพิ  อนุกรรมการ 

6. รองศาสตราจำารย์สาโรช  รุจำิรวิรรธน์  อนุกรรมการ 

7. ผ่้ช่วิยผ่้อำานวิยการ สสวิท. ที�ได้รับัมอบัหมาย  อนุกรรมการ 

8. นายชัยวิุฒิ  เลิศวินสิริวิรรณ์  อนุกรรมการและเลขุานุการ 

9. ผ่้อำานวิยการฝึ�ายออกแบับัและพิัฒนาอุปกรณ์์  ผ่้ช่วิยเลขุานุการ 

10. หัวิหน้าส่วินอาคารสถานที�และยานพิาหนะ  ผ่้ช่วิยเลขุานุการ

   

1. นายไพิฑิ่รย์ ขุัมภรัตน์  ประธานอนุกรรมการ

2. นายวิราสิทธิ� กาญจำนส่ตร  อนุกรรมการ

3. นางวิลัยพิร ศรีประย่รสกุล  อนุกรรมการ

4. นางปิยาภรณ์์ พิิสิฐพิิทย์  อนุกรรมการ

5. รองผ่้อำานวิยการที�ได้รับัมอบัหมาย  อนุกรรมการ

6. ผ่้ช่วิยผ่้อำานวิยการที�ได้รับัมอบัหมาย  อนุกรรมการ

7. ผ่้อำานวิยการฝึ�ายกฎหมาย  อนุกรรมการและเลขุานุการ

8. ผ่้อำานวิยการฝึ�ายทรัพิยากรบัุคคลและพิัฒนาองค์กร  อนุกรรมการและผ่้ช่วิยเลขุานุการ

9. นางสาวิอันธิดา เพิิ�มพิ่นเศรษัฐ  อนุกรรมการและผ่้ช่วิยเลขุานุการ

    

1. รองศาสตราจำารย์คุณ์หญิงสุมณ์ฑิา พิรหมบัุญ  ประธานอนุกรรมการ 

2. ศาสตราจำารย์กิตติคุณ์สมหวิัง พิิธิยานุวิัฒน์  อนุกรรมการ

3. รองศาสตราจำารย์พิินิติ รตะนานุก่ล  อนุกรรมการ

4. รองศาสตราจำารย์จำิรประภา อัครบัวิร  อนุกรรมการ

5. ผ่้ช่วิยผ่้อำานวิยการที�รับัผิดชอบังานฝึ�ายทรัพิยากรบัุคคลและพิัฒนาองค์กร  เลขุานุการ

6. นางสาวิวิรรณ์ทิพิา เทพิหล้า  ผ่้ช่วิยเลขุานุการ

 ค่ณะอนัุกรีรีมก�รีกลิั�นักรีองกฎหม�ย ข้อบังค่ับแลิะรีะเบ่ยบ สืสืวทำ.  

 ค่ณะอนัุกรีรีมก�รีปรีะเมินัผู้ลิก�รีปฏิบัติง�นัผูู้้อำ�นัวยก�รี สืสืวทำ.

 ค่ณะอนัุกรีรีมก�รีอ�ค่�รีแลิะก�รีใชื่้ปรีะโยชื่นั์พ่ิ�นัทำ่�

 คณะอนุกรรมการที�แต่งตั�งตามมติคณะกรรมการ สสวิท.
   

1. รองศาสตราจำารย์พิินิติ รตะนานุก่ล  ประธานอนุกรรมการ

2. นายศรัณ์ย์ โปษัยะจำินดา  อนุกรรมการ

3. ผ่้ช่วิยศาสตราจำารย์ภุชงค์ อุทโยภาศ  อนุกรรมการ

4. รองศาสตราจำารย์วิิวิัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล  อนุกรรมการ

5. รองศาสตราจำารย์สาโรช รุจำิรวิรรธน์  อนุกรรมการ

6. นายอัมพิร พิินะสา  อนุกรรมการ

7. ผ่้อำานวิยการ สสวิท.   อนุกรรมการ

8. รองผ่้อำานวิยการ สสวิท.  อนุกรรมการ

9. ผ่้ช่วิยผ่้อำานวิยการ สสวิท. (นางสาวิสุพิรรณ์ี ชาญประเสริฐ)  อนุกรรมการ

10. ผ่้ช่วิยผ่้อำานวิยการ สสวิท. (นายวิรวิรงค์ รักเรืองเดช)  อนุกรรมการ

11. ผ่้อำานวิยการฝึ�ายยุทธศาสตร์ แผนและประกันคุณ์ภาพิ  อนุกรรมการและเลขุานุการ

12. นางสาวิศิริพิร ลักษัณ์าภิรมย์  อนุกรรมการและผ่้ช่วิยเลขุานุการ

 ค่ณะอนัุกรีรีมก�รีแผู้นัยุทำธ์ศู�สืตรี์
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1.  ศาสตราจารย์์ชููกิิจ ลิิมปิิจำานงค์์  ผูู้�อำำานวย์กิาร 

2. นาย์พรชูัย์ อำินทร์ฉาย์ รอำงผูู้�อำำานวย์กิาร  

3. นาย์วรวรงค์์ รักิเรือำงเดชู รอำงผูู้�อำำานวย์กิาร  

4. นางสาววนิดา  ธนปิระโย์ชูน์ศักิดิ� ผูู้�ชู่วย์ผูู้�อำำานวย์กิาร  

5. นางสาวกิุศลิิน  มุสิกิุลิ ผูู้�ชู่วย์ผูู้�อำำานวย์กิาร  

6. นาย์สกิรณ์์ ชูุณ์หะโสภณ์ ผูู้�ชู่วย์ผูู้�อำำานวย์กิาร  

7. นาย์ชูัย์วุฒิิ  เลิิศวนสิริวรรณ์ ผูู้�ชู่วย์ผูู้�อำำานวย์กิาร  

8. นางสาวนวลิวรรณ์ สงวนศักิดิ� ผูู้�ชู่วย์ผูู้�อำำานวย์กิาร  

9. นางสาวสุพรรณ์ี  ชูาญปิระเสริฐ ผูู้�อำำานวย์กิารสำานักิวิชูาวิทย์าศาสตร์  

10. นาย์ศรเทพ วรรณ์รัตน์ ผูู้�อำำานวย์กิารสำานักิวิชูาค์ณ์ิตศาสตร์แลิะเทค์โนโลิย์ี  

11. นางนันทวัน  สมสุข ผูู้�อำำานวย์กิารสำานักิวิชูากิารวัดแลิะปิระเมินผู้ลิ  

12. นางฤทัย์  เพลิงวัฒินา ผูู้�อำำานวย์กิารสาขาฟิิสิกิส์แลิะวิทย์าศาสตร์โลิกิ  

13. นาย์ธีรพัฒิน์  เวชูชูปิระสิทธิ� ผูู้�อำำานวย์กิารสาขาเค์มีแลิะชูีววิทย์า  

14. นางสาวอำลิงกิรณ์์  ตั�งสงวนธรรม ผูู้�อำำานวย์กิารสาขาค์ณ์ิตศาสตร์มัธย์มศึกิษา 

15. นาย์สมเกิีย์รติ  เพ็ญทอำง ผูู้�อำำานวย์กิารสาขาค์ณ์ิตศาสตร์ปิระถมศึกิษา  

16. นาย์เตชูทัต  เรือำงธรรม รักิษากิารผูู้�อำำานวย์กิารสาขากิารวัดแลิะปิระเมินผู้ลิระดับชูาติ  

17. นาย์เอำกิรินทร์  อำัชูชูะกิุลิวิสุทธิ� ผูู้�อำำานวย์กิารสาขากิารวัดแลิะปิระเมินผู้ลิระดับนานาชูาติ   

18. นางสาวค์งนิตา  เค์ย์นิย์ม รักิษากิารผูู้�อำำานวย์กิารฝ่่าย์ส่งเสริมกิารผู้ลิิตค์รูที�มีค์วามสามารถพิเศษทางวิทย์าศาสตร์แลิะค์ณ์ิตศาสตร์ 

19. นางสาวนวรัตน์  อำินทุวงศ์ ผูู้�อำำานวย์กิารฝ่่าย์พัฒินาแลิะส่งเสริมผูู้�มีค์วามสามารถพิเศษทางวิทย์าศาสตร์แลิะเทค์โนโลิย์ี  

20. นางสาวรัชูดา  ย์าตรา ผูู้�ชูำานาญ ปิฏิิบัติหน�าที�แทนผูู้�อำำานวย์กิารฝ่่าย์โอำลิิมปิิกิวิชูากิารแลิะอำัจฉริย์ภาพ  

21. นาย์ณ์รงค์์ แสงแกิ�ว ผูู้�อำำานวย์กิารฝ่่าย์อำอำกิแบบแลิะพัฒินาอำุปิกิรณ์์  

22. นางสาวปิลิื�มฤดี  ชูาติวันชูัย์ ผูู้�อำำานวย์กิารฝ่่าย์เทค์โนโลิย์ีสารสนเทศ  

23. นางสาวปิระวีณ์า  ติระ รักิษากิารผูู้�อำำานวย์กิารฝ่่าย์สื�อำสารภาพลิักิษณ์์อำงค์์กิร  

24. นางสาวเขมวดี  พงศานนท์ ผูู้�อำำานวย์กิารฝ่่าย์บริหารเค์รือำข่าย์แลิะพัฒินาค์รู  

25. นางสาวนัฏิฐพร  รุจิขจร ผูู้�อำำานวย์กิารฝ่่าย์บริหารโค์รงกิารริเริ�ม  

26. นางสาวบุศรินทร์  นีลิะกิาญจน์ ผูู้�อำำานวย์กิารฝ่่าย์บริหารทั�วไปิ 

27. นางสาวจิรวดี  อำิ�มสกิุลิ ผูู้�อำำานวย์กิารฝ่่าย์ทรัพย์ากิรบุค์ค์ลิแลิะพัฒินาอำงค์์กิร  

28. นางสมนึกิ  ทิศหลิ�า ผูู้�อำำานวย์กิารฝ่่าย์กิารเงินแลิะบัญชูี  

29. นาย์กิุลิกิวี  ชูินสกิุลิรัตนชูัย์ ผูู้�อำำานวย์กิารฝ่่าย์จัดซื้ื�อำแลิะพัสดุ  

30. นาย์สามารถ  ค์งทวีเลิิศ ผูู้�อำำานวย์กิารฝ่่าย์บริกิารแลิะบริหารทรัพย์์สิน   

31. นาย์กิฤษณ์์  สิงนวลิ  หัวหน�าส่วนอำาค์ารสถานที�แลิะย์านพาหนะ  

32. นางมย์ุรี  เทพรักิษา ผูู้�อำำานวย์กิารฝ่่าย์ตรวจสอำบภาย์ใน  

33. นาย์ปิวีณ์  นราเมธกิุลิ ผูู้�อำำานวย์กิารฝ่่าย์กิฎหมาย์ 

 คณะผั้�บัริห์าร สสวิท.  ข�อม้ล ณ วิันที� 30 กันยายน 2564
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ยทุำธ์ศู�สืตรีท์ำ่� 3  
การพิัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพิทรัพิยากรมนุษัย์

ยทุำธ์ศู�สืตรีท์ำ่� 1 
การเสริมสร้างและพัิฒนาศักยภาพิทุนมนุษัย์

นัโยบ�ยเร่ีงดว่นั เร่ี�องทำ่� 7 
การเตรียมคนไทยส่่ศตวิรรษัที� 21

ยทุำธ์ศู�สืตรีช์ื่�ต ิ20 ปี

นัโยบ�ยรีฐับ�ลิ

ยทุำธ์ศู�สืตรี ์สืสืวทำ.

ยทุำธ์ศู�สืตรีท์ำ่� 2    
ขุับัเคลื�อนการพิัฒนาและ 
ยกระดับัการเรียนการสอน 
ด้านวิิทยาศาสตร์ คณ์ิตศาสตร์
และเทคโนโลยี ผ่านเครือขุ่าย 
สสวิท. ให้มีคุณ์ภาพิทั�วิประเทศ
อย่างเป็นระบับั

ยทุำธ์ศู�สืตร์ีทำ่� 4   
เพิิ�มโอกาสให้คน 
ทุกช่วิงวิัยเขุ้าถึงบัริการ 
ทางการศึกษัาอย่าง
ต่อเนื�องตลอดชีวิิต 

ยทุำธ์ศู�สืตรีท์ำ่� 1       
พิัฒนาหลักส่ตร สื�อ และ
กระบัวินการจำัดการเรียนร่ ้
ที�เน้นปฏิิบััติการและการสร้าง
ควิามเขุ้าใจำในระดับัที�เหมาะสม 
กับันักเรียนแต่ละกลุ่มโดยใช้
เทคโนโลยีต่าง ๆ

ยทุำธ์ศู�สืตรีท์ำ่� 2  
พิัฒนาคร่และบัุคลากร
ทางการศึกษัา

ยทุำธ์ศู�สืตรีท์ำ่� 1   
พิัฒนาหลักส่ตร 
กระบัวินการจำัดการ
เรียนร่้ การวัิดและ
ประเมินผล

แผู้นัพัิฒนั�เศูรีษฐกจิั 
แลิะสัืงค่มแห่งชื่�ติ 
ฉบับทำ่� 12

ยทุำธ์ศู�สืตรี์     
กรีะทำรีวง
ศึูกษ�ธ์กิ�รี
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ยทุำธ์ศู�สืตรีท์ำ่� 6   
การปรับัสมดุลและพิัฒนาระบับั
การบัริหารจำัดการภาครัฐ

ผังเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ สสวท.  
กับนโยบาย แผนงานและยุทธศาสตร์
ระดับชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ยทุำธ์ศู�สืตรีท์ำ่� 6    
พิัฒนาระบับับัริหารจำัดการและ
ส่งเสรมิให้ทุกภาคส่วินมส่ีวินร่วิม 
ในการจัำดการศึกษัา

ยทุำธ์ศู�สืตรีท์ำ่� 5     
ส่งเสริมภาพิลักษัณ์์องค์กร 
และประสานควิามร่วิมมือ 
กับัหน่วิยงานที�เกี�ยวิขุ้อง  
เพิิ�มการยอมรับั สสวิท. ในฐานะ
ผ่้นำาการเปลี�ยนแปลงการเรียนร่้
ด้านวิิทยาศาสตร์ คณ์ิตศาสตร์
และเทคโนโลยีขุองเยาวิชน 
ให้ทันสมัย

ยทุำธ์ศู�สืตรีท์ำ่� 3     
ผลิตและพิัฒนากำาลังคน  
รวิมทั�งงานวิิจำัยที�สอดคล้อง 
กับัควิามต้องการขุองประเทศ 

ยทุำธ์ศู�สืตรีท์ำ่� 4     
เร่งรัดพิัฒนาและส่งเสริม 
ผ่้มีควิามสามารถพิิเศษั 
ด้านวิิทยาศาสตร์ คณ์ิตศาสตร์
และเทคโนโลยี เพิื�อเป็นกำาลัง
ในการพิัฒนาประเทศด้วิย
วิิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวิัตกรรมตามนโยบัาย
ประเทศไทย 4.0

ยทุำธ์ศู�สืตรีท์ำ่� 5     
ส่งเสริมและพิัฒนาระบับั
เทคโนโลยีดิจำิทัลเพิื�อการศึกษัา

ยทุำธ์ศู�สืตรีท์ำ่� 3  
ขุับัเคลื�อนกระบัวินการเรียน 
การสอนวิิทยาศาสตร์
คณ์ิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
ให้เน้นควิามเขุ้าใจำ ลงมือ 
ปฏิิบััติการและสามารถนำาไป 
ใช้จำริงทั�งในและนอกระบับั 
ตามแนวิทาง สสวิท.

นัโยบ�ยหลิกัด�้นัท่ำ� 8  
การปฏิิร่ปกระบัวินการเรียนร่้
และการพิัฒนาศักยภาพิ 
ขุองคนไทยทุกช่วิงวิัย

นัโยบ�ยหลัิกด�้นัท่ำ� 11
การปฏิิร่ปการบัริหารจำัดการ   
ภาครัฐ



ผู้ังเชื่่�อมโยงยุทำธ์ศู�สืตร์ี กลิยุทำธ์์ ตัวชื่่�วัด แลิะโค่รีงก�รีหลิัก 

1. โครงการพิฒันาหลกัสต่ร สื�อ และกระบัวินการจำดัการเรยีนร่ ้ที�เน้นการคดิ 
 วิิเคราะห์ การแก้ปัญหา และกระตุ้นให้เกิดและใช้ควิามคิดสร้างสรรค์ 
 และสามารถนำาไปใช้ได้จำริง
2. โครงการพิฒันาหลกัสต่ร สื�อ และกระบัวินการจำดัการเรยีนร่ ้ที�เน้นการคดิ 
 วิิเคราะห์ การแก้ปัญหา และกระตุ้นให้เกิดและใช้ควิามคิดสร้างสรรค์ 
 อย่างเป็นระบับัและสามารถนำาไปใช้ศกึษัาต่อเป็นนกันวัิตกร ตามแนวิทาง 
  KOSEN
3. โครงการพิฒันาหลกัสต่ร สื�อ และกระบัวินการจำดัการเรยีนร่ ้ที�เน้นการคดิ 
 วิิเคราะห์ การแก้ปัญหา และกระตุ้นให้เกิดและใช้ควิามคิดสร้างสรรค ์
 อย่างเป็นระบับั สำาหรับัพิัฒนาและส่งเสริมผ่้มีควิามสามารถพิิเศษั
4. โครงการวิิจำัย วิัดผล และประเมินผลการจำัดการเรียนร่้ด้านวิิทยาศาสตร ์
 คณ์ิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับัประเทศและระดับันานาชาติ
5. โครงการวิิจำัยติดตามการใช้หลักส่ตร สื�อการเรียนร่้ และพิัฒนาเกณ์ฑิ ์
 การจำัดทำาสื�อการเรียนร่้วิิทยาศาสตร์ คณ์ิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

1. จำำานวินหลักส่ตร สื�อ และกระบัวินการจัำดการเรียนร่้ วิิทยาศาสตร์ 
 คณ์ติศาสตร์ และเทคโนโลยทีี�มคีณุ์ภาพิตามมาตรฐานสากล เน้นการคดิ 
 วิิเคราะห์ แก้ปัญหาและการนำาไปใช้
2. จำำานวินต้นแบับัชุดการเรียนการสอนนอกชั�นเรียนที�เน้นกระบัวินการคิด 
 ตามแนวิทาง สสวิท.
3. ร้อยละขุองสื�อ และกจิำกรรมในรป่แบับัดิจำทิลั และ e-learning ที�สามารถ 
 เผยแพิร่ได้อย่างมีคุณ์ภาพิ
4. ระดบััควิามพิงึพิอใจำขุองผ่ใ้ช้หลักสต่ร สื�อ และกระบัวินการจำดัการเรยีนร่ ้
 ขุอง สสวิท.
5. จำำานวินเครื�องมือการวัิดและประเมินผลเทียบัมาตรฐานระดับัประเทศ 
 และระดับันานาชาติที�มีคุณ์ภาพิ
6. รายงานผลการวิิจำัยติดตามการใช้หลักส่ตร สื�อ และกระบัวินการจำัดการ 
 เรียนร่้วิิทยาศาสตร์ คณ์ิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

พิัฒนาหลักส่ตร สื�อ และกระบัวินการจัำดการเรียนร่้ ที�เน้นปฏิิบััติการ และ 
การสร้างควิามเขุ้าใจำ ในระดับัที�เหมาะสมกับันักเรียนแต่ละกลุ่ม โดยใช ้
เทคโนโลยีต่าง ๆ

1. พิัฒนาหลักส่ตร สื�อ และกระบัวินการจำัดการเรียนร่้อย่างเป็นระบับัที�เน้น 
 การคดิวิเิคราะห์ การแก้ปัญหา กระตุน้ให้เกิดและใช้ควิามคดิสร้างสรรค์ 
 สามารถนำาไปใช้ได้จำริง
2. วิิจำัยและพิัฒนาการวิัดผลและประเมินผลอย่างครบัวิงจำรตามมาตรฐาน 
 ประเทศและนานาชาติ
3. พิัฒนาและส่งเสริมให้เกิดเกณ์ฑิ์มาตรฐาน เพิื�อยกระดับัคุณ์ภาพิสื�อ และ 
 กระบัวินการจำัดการเรียนร่้

ขุบััเคลื�อนการพิฒันาและยกระดบััการเรยีนการสอนด้านวิทิยาศาสตร์  
คณ์ิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ผ่านเครือขุ่าย สสวิท. ให้มีคุณ์ภาพิ 
ทั�วิประเทศอย่างเป็นระบับั

4. พิัฒนาระบับับัริหารจัำดการเครือขุ่าย เพิื�อขุยายการให้บัริการ 
 หลกัสต่ร สื�อและกระบัวินการจำดัการเรยีนร่ขุ้อง สสวิท. อย่างเป็น 
 ระบับั
5. ขัุบัเคลื�อนสถานศึกษัาเพิื�อพิัฒนาคุณ์ภาพิในการจำัดการเรียน 
 การสอนวิิทยาศาสตร์ คณ์ิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามแนวิทาง  
 สสวิท.

1. มรีะบับัการบัรหิารจัำดการเครอืขุ่ายเพิื�อส่งเสรมิการจำดัการเรยีนร้่ 
 ส่่สถานศึกษัาอย่างมีประสิทธิภาพิ
2. จำำานวินโรงเรียนต้นแบับั สสวิท. ทั�งประถมและมัธยม
3. จำำานวินหน่วิยงานภาคราชการส่วินต่าง ๆ ที�ร่วิมดำาเนินงานและ
 สนบััสนุนการจัำดการเรยีนร่วิ้ิทยาศาสตร์ คณิ์ตศาสตร์ และเทคโนโลยี
4. ร้อยละขุองกำาลงัคนที�ได้รับัการสนับัสนุนจำาก สสวิท.  มคีวิามสามารถ 
 ในการจำัดการเรียนร่้วิิทยาศาสตร์ คณ์ิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
 5. ร้อยละขุองครท่ี�ได้รบััการพัิฒนา/ฝึึกอบัรม/ให้ควิามร่ต้ามโครงการ  
 สสวิท.  จำดัขุึ�นและสามารถเป็นแกนนำาให้ สสวิท. ได้อย่างเหมาะสม  
6. ร้อยละขุองคร่ที�ใช้หนังสือและค่่มือคร่ ขุอง สสวิท. 
7. ร้อยละขุองนักเรียนที�ใช้หนังสือเรียนและ/หรือสื�อวิิทยาศาสตร์  
 คณ์ิตศาสตร์ และเทคโนโลยีขุอง สสวิท. 
8.  ร้อยละขุองสถานศึกษัาที�ใช้หลักส่ตร สื�อและกระบัวินการจำัด 
 การเรยีนร่ด้้านวิิทยาศาสตร์ คณิ์ตศาสตร์ และเทคโนโลยีขุอง สสวิท. 
9. ร้อยละขุองคร่และบัุคลากรทางการศึกษัาที�ผ่านการอบัรม 
 สามารถปฏิิบัตัหิน้าที�ได้อย่างมปีระสทิธิภาพิ

6. โครงการพิัฒนาระบับับัริหารจำัดการเครือขุ่าย เพิื�อขุยายการให้ 
 บัริการหลักส่ตร สื�อ และกระบัวินการจำัดการเรียนร่้ขุอง สสวิท.
7. โครงการพัิฒนาศักยภาพิครแ่กนนำาและบุัคลากรทางการศึกษัา 
 เพืิ�อขุยายผลการให้บัรกิารวิิชาการด้านหลกัสต่ร สื�อ และกระบัวิน 
 การจำัดการเรียนร่้ขุอง สสวิท.
8. โครงการพิฒันาครผ่่ส้อนวิิทยาศาสตร์ คณ์ติศาสตร์และเทคโนโลยี 
  และบัุคลากรทางการศึกษัา ในโรงเรียนโครงการพิระราชดำาริ
9. โครงการการปรับัการเรียนเปลี�ยนการสอนขุองคร่วิิทยาศาสตร์ 
 คณ์ิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษัา ตามแนวิทาง สสวิท.
10. โครงการส่งเสริมการเรียนภาษัาคอมพิิวิเตอร์ (Coding)
11. โครงการยกระดบััคณุ์ภาพิโรงเรยีนระดบััอำาเภอด้านวิทิยาศาสตร์  
 คณิ์ตศาสตร์ และเทคโนโลยี
12. โครงการเพิิ�มศักยภาพิคร่ให้มีสมรรถนะขุองคร่ยุคใหม่สำาหรับั 
 การเรียนร่้ศตวิรรษัที� 21
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13. โครงการพิัฒนาและขุยายบัริการขุอง 
 ศ่นย์เรียนร่้ดิจำิทัล และสื�อดิจำิทัล
14. โครงการพิัฒนาแพิลตฟอร์มดิจำิทัล 
 เพิื�อการเรียนร่้
15. โครงการพิัฒนาและส่งเสริมการใช้ 
 เครื�องมือในการสอบัคัดเลือกเขุ้า 
 มหาวิทิยาลยัให้สอดคล้องกบัักระบัวิน 
 การจำดัการเรยีนการสอนตามแนวิทาง 
  สสวิท. (Science and Mathematics 
  Literacy)

1. จำำานวินครั�งผ่้เขุ้าใช้หลักส่ตร สื�อ และ 
 กระบัวินการจำัดการเรียนร่้ ในร่ปแบับั 
 ดิจำิทัลและ e-Learning ที�เผยแพิร่ 
2. จำำานวินเครื�องมือในการสอบัคัดเลือก 
 เขุ้ามหาวิิทยาลัยให้สอดคล้องกับั 
 กระบัวินการจัำดการเรียนการสอน 
 ตามแนวิทาง สสวิท. 

ขุับัเคลื�อนกระบัวินการเรียนการสอน
วิิทยาศาสตร์ คณ์ิตศาสตร์ และเทคโนโลย ี
ให้เน้นควิามเขุ้าใจำ ลงมือปฏิิบััติการ และ
สามารถนำาไปใช้จำริงทั�งในและนอกระบับั 
ตามแนวิทาง สสวิท.

6. พิั ฒ น า ก ล ไ ก ขัุ บั เ ค ลื� อ น ก า ร จำั ด 
 การศึกษัาตามแนวิทาง สสวิท. สำาหรบัั 
 สถานศึกษัาทั� ง ในและนอกระบับั 
 ให้ครอบัคลุมทุกภ่มิภาค
7. พิฒันากระบัวินการวัิด และประเมินผล 
 เพิื�อเขุ้าศึกษัาต่อในระดับัอุดมศึกษัา 
 โดยเน้นทดสอบัควิามเขุ้าใจำ

16. โครงการบัรหิารการผลติครท่ี�มคีวิามสามารถพิเิศษั 
 ทางวิิทยาศาสตร์และคณ์ิตศาสตร์ (สควิค.)
17. โครงการบัริหารการพิัฒนาและส่งเสริมผ้่มีควิาม 
 สามารถพิิเศษัทางวิิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พิสวิท.)
18. โครงการโอลิมปิกวิิชาการ
19. โครงการพิัฒนาอัจำฉริยภาพิทางวิิทยาศาสตร์ 
 คณ์ิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
20.โครงการทุนสนับัสนุนการศึกษัานักเรียน นักศึกษัา 
 และคร่ เพิื�อพิัฒนาให้เป็นผ่้มีควิามสามารถพิิเศษั 
 ด้านวิิทยาศาสตร์ คณ์ิตศาสตร์ และเทคโนโลยี และ 
 ตอบัสนองต่อควิามต้องการขุองประเทศและ 
 หน่วิยงานที�เกี�ยวิขุ้อง
21. โครงการขุยายฐานการพัิฒนาผ่้มีควิามสามารถ 
 พิิเศษัทางวิิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่่แผนการ 
 พิัฒนากำาลังคนตามนโยบัายประเทศไทย 4.0

1. ร้อยละขุองครท่ี�มคีวิามสามารถพิเิศษัด้านวิทิยาศาสตร์  
 และคณ์ิตศาสตร์ (สควิค.) ที�ได้รับัรางวิัลเชิดช่เกียรต ิ
 ในระดบััชาตแิละนานาชาต ิและเป็นผ่น้ำาการเปลี�ยนแปลง 
 ได้
2. จำำานวินนักวิิทยาศาสตร์ นักวิิจำัย นักเทคโนโลยี นัก 
 นวิตักรรมและผ่เ้ชี�ยวิชาญ ด้านวิทิยาศาสตร์ คณิ์ตศาสตร์ 
 และเทคโนโลยี ซ้ำึ�งได้จำากการสร้างนักเรียน นักศึกษัา 
 ที�มคีวิามสามารถพิิเศษัที�พัิฒนาโดย สสวิท.
 3. ร้อยละขุองนกัเรยีนทนุผ่ม้คีวิามสามารถพิิเศษั  พิสวิท. 
 และโอลิมปิกวิิชาการ ที�สำาเร็จำการศึกษัาและทำางาน 
 ในหน่วิยงานที�กำาหนดด้านวิิทยาศาสตร์ คณ์ติศาสตร์ 
 และเทคโนโลยี
4. ร้อยละขุองผ่ม้คีวิามสามารถพิิเศษัด้านวิิทยาศาสตร์ 
  คณ์ิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ซ้ำึ�งพิัฒนาโดย สสวิท.  
 ที�ได้รับัรางวิลัเชดิชเ่กยีรตใินระดบััชาตแิละนานาชาติ
5. ร้อยละขุองผ่ม้คีวิามสามารถพิเิศษัด้านวิิทยาศาสตร์ 
 คณ์ิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้รับัการพิัฒนาและ 
 ส่งเสริมอย่างต่อเนื�อง ในระดับัต่าง ๆ

8. ผลติและพิฒันาครค่ณุ์ภาพิ เพิื�อเป็นผ่น้ำาการเปลี�ยนแปลง 
 ในการขุับัเคลื�อนการศึกษัาอย่างมีคุณ์ภาพิ
9. ผลติและพิฒันานกัวิจิำยัคณุ์ภาพิ เพิื�อเป็นนกัวิทิยาศาสตร์  
 นักวิิจำัย นักนวิัตกรรม และนักเทคโนโลยี ชั�นนำาขุอง 
 ประเทศ
10. พิัฒนากลไกการเชื�อมโยงในการดำาเนินงานเพิื�อใช้ 
 ประโยชน์จำากเครือขุ่ายในการพัิฒนาและส่งเสริม 
 ผ่้มีควิามสามารถพิิเศษัส่่แผนพิัฒนากำาลังคน 
 ด้านวิิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีขุองประเทศอย่าง 
 เป็นระบับั

เร่งรัด พิัฒนา และส่งเสริมผ่้มีควิามสามารถพิิเศษัด้าน 
วิิทยาศาสตร์ คณ์ิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เพิื�อเป็นกำาลัง 
ในการพิัฒนาประเทศด้วิยวิิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวิัตกรรม ตามนโยบัายประเทศไทย 4.0

ส่งเสริมภาพิลักษัณ์์องค์กรและประสานควิามร่วิมมือ 
กบััหน่วิยงานที�เกี�ยวิขุ้อง เพิิ�มการยอมรบัั สสวิท.  ในฐานะ 
ผ่้นำาการเปลี�ยนแปลงการเรียนร้่ด้านวิิทยาศาสตร์ 
คณ์ิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ขุองเยาวิชนให้ทันสมัย

11. ส่ง เสริมให้บัุคลากรมีศักยภาพิในการพัิฒนา 
 หลักส่ตร สื�อ กิจำกรรมทางวิิชาการเทียบัมาตรฐาน 
 นานาชาติและการเป็นวิิทยากรอย่างมืออาชีพิ 
12. พิฒันาโครงสร้างพิื�นฐาน ระบับับัรหิารจัำดการระบับั 
 การให้บัริการ โดยใช้ระบับัคุณ์ภาพิองค์กร ระบับั 
 บัรหิารจำดัการขุ้อม่ล และระบับัเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 ที�ทันสมัย
13. สร้างควิามร่้ ควิามเขุ้าใจำ และการยอมรับัในผลผลิต 
 ด้านวิิทยาศาสตร์ คณ์ิตศาสตร์ และเทคโนโลยีและ 
 บัทบัาทขุอง สสวิท.

1. ร้อยละขุองบัคุลากรมคีวิามร่ค้วิามสามารถ มคีวิาม 
 เชี�ยวิชาญเฉพิาะทางในสายงาน และสามารถเป็น 
 ผ่้นำาการเปลี�ยนแปลงได้
2. จำำานวินนวัิตกรรม ผลงานทางวิชิาการ หรอืทรพัิย์สนิ 
 ทางปัญญา (IP) ที�สร้างจำากบัุคลากร สสวิท.
3. จำำานวินระบับับัริหารจำัดการและบัริการในร่ปแบับั 
 เทคโนโลยีสารสนเทศที�ทันสมัยและมีคุณ์ภาพิ
4. ระดับัควิามพึิงพิอใจำขุองส่วินราชการ หน่วิยงานต่าง  ๆ   
 ที�เกี�ยวิขุ้อง ในการทำางานร่วิมกับั สสวิท. 
5. ระดับัการยอมรับัในขุ้อม่ลขุ่าวิสาร และผลงานขุอง 
 สสวิท. 
6. ร้อยละขุองเยาวิชนกลุม่เป้าหมายที�มคีวิามตระหนัก 
 และเห็นควิามสำาคัญขุองการเรียนร่้วิิทยาศาสตร์ 
 และเทคโนโลยี

22. โครงการพิัฒนาศักยภาพิบัุคลากร ให้มีควิามร้้  
 ควิามสามารถ และสมรรถนะตามกลุม่งานอย่างเป็น 
 ระบับั
23. โครงการพิัฒนาการบัริหารจำัดการ สสวิท. ทุกมิติ  
 ให้มีมาตรฐานเทียบัเคียงเกณ์ฑิ์ TQA
24. โครงการพัิฒนาระบับัเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 เพิื�อขุยายขุีดควิามสามารถในการบัริหารจำัดการ 
 องค์กร และการบัรกิารในรป่แบับัดิจำทิลัตามนโยบัาย 
 รัฐบัาลดิจำิทัล
25. โครงการประชาสัมพิันธ์เชิงรุกเพืิ�อให้เกิดควิามร้่ 
 ควิามเขุ้าใจำในการทำางานขุอง สสวิท. และสร้าง 
 ควิามตระหนักร่้ทางด้านวิิทยาศาสตร์
26. โครงการ จัำดตั� งสถาบัันพัิฒนาหลักส่ตรและ 
 การเรียนร่้ (สพิลร.)

ยุทำธ์ศู�สืตรี์ทำ่่ 3 ยุทำธ์ศู�สืตรี์ทำ่่ 4 ยุทำธ์ศู�สืตรี์ทำ่่ 5

3 3

4 4
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แผนการดำาเนินงานของ สสวัท.  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 1. การพััฒนาหลักสื่้ตร สื่่�อ และกระบวนการจััดการ

เรียนร้�ที�เน�นปฏิิบัติการ และการสื่ร�างความีเข้�าใจัในระดับ 

ที�เหมีาะสื่มีกับนักเรียนแต่ละกลุ่มี โดยใชุ�เทคโนโลยีต่าง ๆ

  1.1 พิัฒนาหลักส่ตร สื�อ และกระบัวินการจำัด 

การเรียนร่้ที�เน้นการคิดวิิเคราะห์ การแก้ปัญหา และกระตุ้น

ให้เกิดและใช้ควิามคิดสร้างสรรค์ และสามารถนำาไปใช้ 

ไดจ้ำรงิ  ภายใต้โครงการพิฒันาสื�อดิจำทิลั สื�อการเรยีนร่อ้อนไลน์  

บัทเรียนออนไลน์ Chatbot  สื�อต้นแบับัและอุปกรณ์์ประกอบั

การเรียนร่้วิิทยาศาสตร์ คณ์ิตศาสตร์ และเทคโนโลยี รวิมทั�ง 

พิัฒนาหลักส่ตร สื�อ และกระบัวินการจัำดการเรียนร่้ที�เน้น 

การคิดวิิเคราะห์ การแก้ปัญหา และกระตุ้นให้เกิดและใช ้

ควิามคิดสร้างสรรค์อยา่งเป็นระบับั เพิื�อโรงเรยีนวิทิยาศาสตร์ 

พิลังสิบั

  1.2 พิัฒนาหลักส่ตร สื�อ และกระบัวินการจำัด 

การเรียนร่้ ที�เน้นการคิดวิิเคราะห์ การแก้ปัญหา และกระตุ้น 

ใหเ้กิดและใช้ควิามคิดสร้างสรรค์ อยา่งเป็นระบับัและสามารถ

นำาไปใช้ศึกษัาต่อเป็นนักนวิัตกร ตามแนวิทาง KOSEN 

  1.3 วิิจำัย วิัดผลและประเมินผลการจัำดการเรียนร้่

ด้านวิิทยาศาสตร์ คณ์ิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับัประเทศ 

และระดับันานาชาติ ภายใต้โครงการประเมินผลการจำัด 

การเรียนร่้ด้านคณ์ิตศาสตร์ วิิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

ร่วิมกับันานาชาติ และพิัฒนาเครื�องมือในการสอบัคัดเลือก

นักเรียนเขุ้าศึกษัาต่อระดับัอุดมศึกษัาตามแนวิทางการจัำด 

การเรียนการสอนขุอง สสวิท.

 2. การขั้บเคล่�อนการพััฒนาและยกระดับการเรียน

การสื่อนด�านวิทยาศาสื่ตร์ คณิิตศาสื่ตร์ และเทคโนโลยี และ

สื่ถานศึกษาผู้่านเคร่อข้่าย สื่สื่วท. ให�มีีคุณิภาพัทั�วประเทศ

อย่างเปนระบบ

  2.1 พิัฒนาคร่ผ่้สอนวิิทยาศาสตร์ คณ์ิตศาสตร์ 

และเทคโนโลยีและบุัคลากรทางการศึกษัาในโรงเรยีนโครงการ 

พิระราชดำาริ ภายใต้โครงการพิัฒนาการจำัดการเรียนร่้ 

ตามโครงการในพิระราชดำาริสมเด็จำพิระกนิษัฐาธิราชเจ้ำา  

กรมสมเดจ็ำพิระเทพิรตันราชสุดาฯ สยามบัรมราชกุมาร ีพิฒันา 

คร่ในโรงเรียนวิังไกลกังวิลและโรงเรียนในพิื�นที�ใกล้เคียง 

ในการจำัดการเรียนร่้ด้านวิิทยาศาสตร์และคณ์ิตศาสตร์ และ 

พิัฒนาบัุคลากรทางการศึกษัา สื�อและกระบัวินการเรียนร่้ 

ในระดับัปฐมวิัยตามแนวิทางสะเต็มศึกษัาและโครงการ 

บั้านนักวิิทยาศาสตร์น้อย

  2.2 ปรับัการ เรี ยน เปลี� ยนการสอนขุองคร่

วิิทยาศาสตร์ คณิ์ตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษัา  

ตามแนวิทาง สสวิท. ภายใต้โครงการปรับัการเรียนเปลี�ยน 

การสอนขุองคร่วิิทยาศาสตร์ คณ์ิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ 

สะเต็มศึกษัา เพิื�อพิัฒนาสมรรถนะขุองผ่้เรียนตามช่วิงวัิย  

และส่งเสริมและสนับัสนุนการจัำดการเรียนการสอนด้าน

วิิทยาศาสตร์สิ�งแวิดล้อมตามแนวิทาง สสวิท.

  2.3 ส่งเสรมิการเรยีนภาษัาคอมพิวิิเตอร์ (Coding)

  2.4 ยกระดับัคุณ์ภาพิโรงเรียนระดับัอำาเภอด้าน

วิิทยาศาสตร์ คณ์ิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ภายใต้โครงการ

ยกระดับัคุณ์ภาพิโรงเรียนระดับัอำาเภอด้านวิิทยาศาสตร์ 

คณ์ิตศาสตร์ และเทคโนโลยี พิัฒนาคร่ผ่้สอนวิิชาชีวิวิิทยา 

โดยมุ่งเน้นพิัฒนาคร่แกนนำา สควิค. พิัฒนาคร่พิี� เลี�ยง 

ดา้นการจำดัการเรยีนร่ว้ิชิาเคมีผา่นระบับัออนไลน ์โดยมุง่เนน้ 

คร่ สควิค. พัิฒนาหลักส่ตรอบัรมคร่ออนไลน์ สำาหรับัคร่

ระดับัปฐมวัิยและคร่กลุ่มสาระการเรียนร่้วิิทยาศาสตร์ 

ระดับัประถมศึกษัาถึงระดับัมัธยมศึกษัา พิัฒนาแนวิทาง 

การพิฒันาหลักสต่รเพิื�อเพิิ�มพิน่สมรรถนะครพ่ิี�เลี�ยง ครแ่กนนำา  
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และวิิทยากรด้านการสอนที� เน้นสมรรถนะคณิ์ตศาสตร์ 

วิิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี พิัฒนาฐานขุ้อม่ลและขุยาย

บัริการระบับัฐานขุ้อม่ลเครือขุ่ายทางการศึกษัา สสวิท. และ 

พิัฒนาคุณ์ภาพิการจัำดการเรียนการสอนวิิทยาศาสตร์ 

คณ์ิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในโรงเรียนดาราคาม ภายใต้

การด่แล สสวิท.

  2.5 เพิิ�มศักยภาพิครใ่ห้มสีมรรถนะขุองครยุ่คใหม่ 

สำาหรับัการเรียนร่้ศตวิรรษัที�  21 ภายใต้โครงการเพิิ�ม 

ศักยภาพิคร่ให้มีสมรรถนะขุองคร่ยุคใหม่สำาหรับัการเรียนร่ ้

ศตวิรรษัที� 21 โดยการจำัดการเรียนร่้ฐานสมรรถนะ พิัฒนา 

นวิัตกรรมการศึกษัาในพิื�นที�นวิัตกรรมการศึกษัา ศึกษัา 

ต้นแบับัการจัำดการเรียนร่้หลักส่ตรฐานสมรรถนะโดยใช้ 

โรงเรยีนเป็นฐาน และสร้างควิามร่วิมมือนานาชาติเพิื�อส่งเสรมิ 

การจำัดการเรียนการสอนในศตวิรรษัที� 21

 3. การข้ับเคล่� อนกระบวนการเรียนการสื่อน 

วิทยาศาสื่ตร์ คณิิตศาสื่ตร์ และเทคโนโลยีให�เน�นความีเข้�าใจั 

ลงมีอ่ปฏิบิตักิาร และสื่ามีารถนำาไปใชุ�จัรงิทั�งในและนอกระบบ 

ตามีแนวทาง สื่สื่วท.

  3.1 พิัฒนาแพิลตฟอร์มดิจำิทัลเพิื�อการเรียนร่ ้

ภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับัสนุนระบับัจัำดการเรียนร่้

แบับัออนไลน์ และบัริหารจัำดการเพิื�อให้บัริการศ่นย์เรียนร่้ 

ดิจำิทัลด้านวิิทยาศาสตร์ คณ์ิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  

(IPST Learning Space)

 4. การเร่งรัด พััฒนา และสื่่งเสื่ริมีผู้้�มีีความีสื่ามีารถ

พัเิศษด�านวิทยาศาสื่ตร์ คณิติศาสื่ตร์ และเทคโนโลยี เพั่�อเปน

กำาลงัในการพัฒันาประเทศด�วยวทิยาศาสื่ตร ์เทคโนโลย ีและ

นวัตกรรมี ตามีนโยบายประเทศไทย 4.0

  4.1 บัริหารการผลิตคร่ที�มีควิามสามารถพิิเศษั 

ทางวิิทยาศาสตร์และคณ์ิตศาสตร์ (สควิค.)

  4 . 2  บั ริ ห า ร ก า ร พัิ ฒ น า แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม ผ้่ มี 

ควิามสามารถพิเิศษัทางวิทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(พิสวิท.)

  4.3 พิัฒนานักเรียนและจัำดส่งผ้่แทนประเทศไทย 

ไปแขุง่ขุนัคณ์ติศาสตร ์วิทิยาศาสตรโ์อลิมปกิระหวิา่งประเทศ

  4.4 พิัฒนาอั จำฉริ ยภาพิทางวิิทยาศาสตร์ 

คณ์ิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

  4.5 ขุยายฐานการพิัฒนาผ่้มีควิามสามารถพิิเศษั

ทางวิิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่่แผนการพิัฒนากำาลังคน

ตามนโยบัายประเทศไทย 4.0

 5. การสื่่งเสื่ริมีภาพัลักษณิ์องค์กรและประสื่าน 

ความีรว่มีม่ีอกบัหนว่ยงานที�เกี�ยวข้�อง เพัิ�มีการยอมีรบั สื่สื่วท.  

ในฐานะผู้้�นำาการเปลี�ยนแปลงการเรียนร้�ด�านวิทยาศาสื่ตร์ 

คณิิตศาสื่ตร์ และเทคโนโลยีข้องเยาวชุนให�ทันสื่มีัย

  5.1 พิัฒนา ศักยภาพิบัุคลากร ให้มี ควิามร่้  

ควิามสามารถ และสมรรถนะตามกลุ่มงานอย่างเป็นระบับั

  5.2 พิัฒนาการบัริหารจำัดการ สสวิท. ทุกมิติ  

ให้มีมาตรฐานเทียบัเคียงเกณ์ฑิ์ TQA 

  5.3 พิัฒนาระบับัเทคโนโลยีสารสนเทศเพิื�อขุยาย 

ขุดีควิามสามารถในการบัรหิารจำดัการองคก์รและการบัรกิาร 

ในร่ปแบับัดิจำิทัลตามนโยบัายรัฐบัาลดิจำิทัล 

  5.4 ประชาสัมพิันธ์เชิงรุกเพืิ�อให้ เ กิดควิามร่ ้

ควิามเขุ้าใจำในการทำางานขุอง สสวิท. และสร้างควิามตระหนักร่ ้

ทางด้านวิิทยาศาสตร์

  5.5 จำัดตั�งสถาบัันพัิฒนาหลักส่ตรและการเรียนร่้ 

(สพิลร.)
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การบรหิารควัามเสี�ยงและการควับคมุภายใน
 ปัจำจำุบัันโลกเปลี�ยนแปลงไปอย่างรวิดเร็วิทั�งด้าน

การเมือง เศรษัฐกิจำ สังคม และเทคโนโลยี ประกอบักับั 

การแพิร่ระบัาดขุองโรคติดเชื�อไวิรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ที�เกิดขุึ�นอย่างต่อเนื�องตั�งแต่ปี 2563 จำนถึงปัจำจุำบััน ภายใต้ 

ควิามเปลี�ยนแปลงนี� สสวิท. ไดด้ำาเนนิการบัรหิารควิามเสี�ยง 

และควิบัคุมภายในตามแนวิทางมาตรฐานสากลขุอง COSO 

(Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway Commission: COSO) เพืิ�อบัริหารจัำดการและ

สนับัสนุนการดำาเนินงานให้เกิดสัมฤทธิ�ผลทางการศึกษัา

ตามที� สสวิท. มุ่งหวิังทั�งในระดับัประเทศและนานาชาติ 

โดยมุ่งเน้นให้องค์กรมีระบับัการบัริหารควิามเสี�ยงและ 

การควิบัคุมภายในที�มีประสิทธิภาพิ เน้นการใช้ทรัพิยากร

ที�มีประสิทธิภาพิ มีระบับับััญชีและรายงานทางการเงิน 

ที�มีควิามถ่กต้อง เชื�อถือได้ มีการบัริหารงานที�โปร่งใส และ 

มีธรรมมาภิบัาล รวิมทั�งมีการปฏิิบััติตามกฏิหมาย ระเบัียบั

ขุ้อบัังคับั และวัิตถุประสงค์ขุององค์กรในทุกระดับัตั�งแต่ 

ผ่้บัริหารจำนถึงระดับัปฏิิบััติงาน มีการวิางแผน ติดตามและ

ประเมินผลการบัริหารควิามเสี�ยงและการควิบัคุมภายใน 

เปน็ประจำำาทุกไตรมาส โดยมผ้่ีทรงคณุ์วุิฒทิี�มคีวิามเชี�ยวิชาญ

ทำาหน้าที� เป็นอนุกรรมการให้คำาแนะนำาและนำาเสนอให ้

คณ์ะกรรมการ สสวิท. รบััทราบัอยา่งตอ่เนื�อง เพิื�อให ้สสวิท. 

เปน็องคก์รที�มปีระสทิธภิาพิและประสิทธผิลในการดำาเนนิงาน 

และปรับัตัวิได้ทันต่อการเปลี�ยนแปลงในศตวิรรษัที� 21

›› การบัริห์ารควิามเสี�ยง
 ทักษัะสำาคัญในโลกศตวิรรษัที� 21 ประกอบัด้วิย  

3Rs + 8Cs ซ้ำึ�งเป็นทักษัะการเรียนร่้ตามแผนการศึกษัา 

แหง่ชาต ิพิ.ศ. 2560-2579 โดย 3Rs ประกอบัด้วิย Reading  

คอื การอา่นออก (W) Riting  คือ การเขุยีนได ้และ (A) Rithmetics  

คือ การคิดเลขุเป็น ส่วิน 8Cs ประกอบัด้วิย Critical  

Thinking & Problem Solving คือ ทักษัะด้านการคิด 

อย่างมีวิิจำารณ์ญาณ์ และทักษัะในการแก้ปัญหา Creativity 

& Innovation คือ ทักษัะด้านการสร้างสรรค์และนวิัตกรรม 

Cross-cultural Understanding คือ ทักษัะด้านควิามเขุ้าใจำ 

ตา่งวัิฒนธรรม ต่างกระบัวินทัศน ์Collaboration, Teamwork 

& Leadership คือ ทักษัะด้านควิามร่วิมมือ การทำางานเป็นทมี  

และภาวิะผ้่นำา Communications Information & Media  

Literacy คือ ทกัษัะดา้นการสื�อสารสารสนเทศและการร่เ้ทา่ทนั 

สื�อ Computing & ICT Literacy คือ ทักษัะด้านคอมพิิวิเตอร์  

และเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร Career & Learning  

Skills คือ ทกัษัะอาชพีิและทกัษัะการเรยีนร่ ้และ Compassion  

คือ มีควิามเมตตากรุณ์า มีคุณ์ธรรม และมีระเบัียบัวิินัย

 เนื�องจำากการปฏิวิิติัทางการเรยีนร่ใ้นยคุนี� ไดพ้ิลกิโฉม 

รป่แบับัการเรยีนร่ด้ว้ิยรป่แบับัดจิำทิลัครั�งใหญเ่พิื�อสอดรบัักบัั 

การปฏิิวิั ติทางการสื� อสารและ เทคโนโลยี ที� เ กิ ดขุึ� น 

อย่างรวิดเร็วิ ให้เป็นสื�อกลางสำาคัญที�ทำาให้เกิดการปฏิิวิัติ

การเรียนร่้ให้เกิดขุึ�นได้ทุกที�ทุกเวิลา สำาหรับัการบัริหาร 

ควิามเสี�ยงที�สอดรับักับัสภาวิการณ์ดั์งกล่าวิ สสวิท. ได้ดำาเนิน

การพิฒันาแพิลตฟอรม์ดจิำทิลั เพิื�อถา่ยทอดเนื�อหาการเรยีนร่้ 

ที� สสวิท. พัิฒนาไปส่่คร่และนักเรียน พัิฒนาระบับัการจัำด 

การเรยีนร่ ้ปรบััปรงุระบับัอบัรมคร ่และระบับัการสอบัออนไลน์  

ให้มีประสิทธิภาพิและตอบัสนองควิามต้องการขุองนักเรียน

และคร่ได้ดียิ�งขุึ�น อีกทั�งยังได้ดำาเนินโครงการพิัฒนาบัทเรียน

ออนไลน์ สำาหรับัใช้ในระบับั LMS และช่องทางอื�นขุอง สสวิท. 

อาทิ บัทเรียนออนไลน์ สื�อประกอบัหนังสือเรียน แบับัฝึึกหัด  

วิดีทิศัน ์ชดุการเรยีนร่ดิ้จำทิลั คลิปการสอนออนไลน์ โดยเฉพิาะ 

โครงการ Project 14 เพิื�อให้เป็นช่องทางแก่คร่และนักเรียน 

ได้เขุ้าถึงสื�อการเรียนร่้ออนไลน์ขุอง สสวิท. ครบัทุกระดับัชั�น

และทุกวิิชาในกลุ่มวิิทยาศาสตร์ คณ์ิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 

เพิื�อบัรรเทาผลกระทบัขุองการเลื�อนการเปิดภาคเรียน 

และเพิื�อสนับัสนุนการจำัดการเรียนการสอนแบับัออนไลน ์

ในโรงเรียนทั�วิประเทศ

 นอกจำากนี� สสวิท. ยังได้พิัฒนาหลักส่ตรวิิทยาการ 

คำานวิณ์ที� มุ่ ง เ น้น ใ ห้ผ่้ เ รี ยนมี ทักษัะการคิด วิิ เคราะ ห์  

แกป้ญัหาอยา่งเปน็ขุั�นตอนและเปน็ระบับั มีตรรกะ และทกัษัะ 
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การคิดเชิงคำานวิณ์ ประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในชีวิิตได้ เพิื�อสร้าง 

ควิามร่้ ควิามเขุ้าใจำ และส่งเสริมทักษัะการสร้างนวิัตกรรม

ให้ผ่้เรียนอย่างมีคุณ์ภาพิ สอดรับักับัองค์ควิามร่้ในศตวิรรษั 

ที� 21 และดำาเนนิการพิฒันานกัเรยีนอยา่งมคีณุ์ภาพิดว้ิยการจำดั 

ประสบัการณ์์เรียนร่้วิิทยาศาสตร์ คณ์ิตศาสตร์ เทคโนโลยี 

และสะเต็มศึกษัา โดยบั่รณ์าการกับั 4 หน่วิยงาน มีคร่สังกัด 

สพิฐ. สช. สถ. และ กทม. เพิื�อให้คร่สามารถจำัดการเรียนร่้ใน

ห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพิ ส่งผลให้นักเรียนสามารถ

ประยุกต์ใช้ควิามร้่ในชีวิิตประจำำาวิันและการประกอบัอาชีพิ 

เพิื�อยกระดับัควิามร่้ควิามสามารถขุองนักเรียนไทยด้าน

วิิทยาศาสตร์ คณิ์ตศาสตร์ และเทคโนโลยีให้ทัดเทียมกับั

นานาชาติ 

›› การควิบัคุมภายใน
 สสวิท. ได้ดำาเนินการควิบัคุมภายในตามหลัก 

มาตรฐานสากลขุอง COSO ซ้ำึ�งมีการประเมิน 5 องค์ประกอบั

คือ

 1. สภาพิแวิดล้อมการควิบัคุม สสวิท. ให้ควิามสำาคญั

ในเรื�องศีลธรรม จำริยธรรม จำรรยาบัรรณ์ ควิามซ้ำื�อสัตย์ 

และควิามโปรง่ใสในการปฏิบิัตังิาน โดยมกีารดำาเนนิกจิำกรรม

เพิื�อเสริมสร้างคุณ์ธรรมและควิามโปร่งใสขุองหน่วิยงาน 

ภาครัฐตั�งแต่ปี พิ.ศ. 2558 เป็นต้นมา และในปี พิ.ศ. 2564  

ได้ผลการประเมิน 95.62 คะแนน อย่่ในระดับั AA รวิมทั�ง 

มีการปรับัปรุงโครงสร้าง อัตรากำาลัง ปรับัเปลี�ยนหน้าที�และ

วิิธีการทำางาน เพิื�อรับัมือกับัการเปลี�ยนแปลงเทคโนโลยี และ

สถานการณ์ก์ารแพิรร่ะบัาดขุองโรคตดิเชื�อไวิรสัโคโรนา 2019 

(COVID-19) ที�เกิดขุึ�นได้อย่างทันท่วิงที

 2. การประเมินควิามเสี�ยง การควิบัคุมและจำัดการ

ควิามเสี�ยงนั�นได้ใช้หลักขุอง COSO-ERM ซ้ำึ�งเป็นหลักการ

ที�หน่วิยงานชั�นนำาต่าง ๆ นำาไปใช้อย่างแพิร่หลาย โดยเน้น 

การมีส่วินร่วิมในการวิิเคราะห์ ระบัุและประเมินควิามเสี�ยง 

ให้ เกิดการเห็นพิ้องถึงปัญหาขุององค์กรและร่วิมกัน 

จำัดการควิบัคุมควิามเสี�ยง ไม่ให้กระทบัต่อการบัรรลุ 

เป้าหมายขุอง สสวิท.

 3. กิจำกรรมการควิบัคุม บุัคลากรมีการวิางแผนร่วิมกัน 

ติดตาม ตรวิจำสอบัและประเมินผลการควิบัคุมอย่างต่อเนื�อง  

โดยมีระบับัติดตามและรายงานให้ผ้่รับัผิดชอบัโครงการ  

ผ่ก้ำากบััดแ่ล และผ่บ้ัรหิาร เขุา้ถงึขุอ้มล่ไดต้ลอดเวิลาผา่นระบับั 

สารสนเทศ มีคณ์ะอนุกรรมการตรวิจำสอบั มีการรายงานผล 

การตรวิจำสอบัดา้นการเงนิและดา้นการดำาเนนิงาน และมกีาร

รายงานผลการดำาเนินงานปัญหาและอุปสรรคให้ผ่้บัริหาร 

รับัทราบัทุกเดือน

 4. สารสนเทศและการสื�อสาร ได้ปรบััปรงุระบับัวิเิคราะห์ 

ขุอ้ม่ลสำาหรบััผ่บ้ัรหิาร (BI) เพิื�อลดขุั�นตอนการรวิบัรวิมขุอ้มล่  

โดยสามารถแสดงผลและวิิ เคราะ ห์ขุ้อม่ลตามแผน 

การดำาเนินงานหรือโครงการขุอง สสวิท. ที�ต้องการได้ และ 

ใช้ติดตามการดำาเนินงานขุองกิจำกรรมต่าง ๆ และติดตาม

การเบิักจำ่ายงบัประมาณ์ ช่วิยให้ผ้่บัริหารตัดสินใจำได้รวิดเร็วิ 

ทันเวิลา และใช้วิางแผนการดำาเนินงานในอนาคตได้ รวิมทั�ง 

ใช้ช่องทางสื�อสารที�หลากหลาย เช่น intranet, internet, 

email, Line, จำดหมายเวิยีน และ Infographic เพืิ�อใหบ้ัคุลากร

และผ่้ใช้บัริการได้รับัขุ่าวิสารที�ถ่กต้องและรวิดเร็วิ

 5. การตดิตามประเมนิผล สสวิท. ไดต้ดิตามประเมนิผล 

การควิบัคุมภายในและประเมินคุณ์ภาพิการปฏิิบััติงาน 

ไดอ้ยา่งต่อเนื�องและเปน็ระบับั โดยมีการรายงานผลรายเดือน 

รายไตรมาส รายปี (รายงานผล ณ์ สิ�นปี) และติดตามผล 

เมื�อเสรจ็ำสิ�นโครงการ รวิมทั�งการประเมนิอสิระโดยผ่ต้รวิจำสอบั 

ภายใน และการประเมินจำากหน่วิยงานภายนอก เพิื�อวิเิคราะห์

จำดุออ่นหรอืขุอ้บักพิรอ่งในการดำาเนนิงาน และดำาเนนิการแกไ้ขุ  

ซ้ำึ�งจำะช่วิยเพิิ�มผลสัมฤทธิ�ขุองการควิบัคุมภายในให้ประสบั 

ผลสำาเร็จำ
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การจัดำสรร 
งบัประมาณรายจ่าย  
ประจำาปีงบัประมาณ  
พั.ศ. 2564

หากจำำาแนกตามแหล่งที�มาขุองงบัประมาณ์สามารถแบั่งได้เป็น 2 ส่วิน คือ

งบปรีะม�ณ 
จั�กรีัฐ  

1,641,872,900 บาที่ 
ค่ิดเป็นัรี้อยลิะ  
88.88

งบกองทำุนั 

 205,344,500 บาที่ 
ค่ิดเป็นัรี้อยลิะ  

11.12

 1. งบบุคลากร  141,963,400 122,020,600 263,984,000

 2. งบดำาเนินการ  1,499,909,500 51,148,800 1,551,058,300

 3. งบสื่ำารอง  - 26,830,600 26,830,600

 4. เงินกองทุนเพั่�อนวัตกรรมี - 5,344,500 5,344,500
  และการพััฒนา สื่สื่วท. 

   รวมี 1,641,872,900 205,344,500 1,847,217,400

   
 รี�ยก�รี งบปรีะม�ณจั�กรีัฐ งบกองทำุนั งบปรีะม�ณรีวม
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รายงานการวิิเคราะห์ ์
ภารกิจห์ลักขององค์กร

 ผลประเมินการปฏิบิัติังานขุอง สสวิท. ประจำำาปงีบัประมาณ์ พิ.ศ. 2564  ในภาพิรวิม 

ทั�ง 4 มิติ ได้ 4.85 คะแนนจำากคะแนนเต็ม 5.00 ซ้ำึ�งอย่่ในระดับัดีมาก โดยหากจำำาแนก

แต่ละมิติจำะพิบัวิ่ามิติที� 1 ด้านผลสัมฤทธิ�ตามพัินธกิจำ และมิติที� 4 ด้านการกำากับั

ด่แลกิจำการและพัิฒนาองค์กร ได้รับัการประเมินส่งสุดที� 5.00 คะแนน โดยมิติที� 2 

ด้านผ่้มีส่วินได้ส่วินเสียได้คะแนนประเมินรองลงมาที� 4.64 คะแนน และมิติที� 3 ด้าน

ประสิทธิภาพิได้คะแนนประเมินอย่่ที� 4.60 ซ้ำึ�งทั�ง 2 มิติยังถือวิ่ามีผลการประเมิน 

อย่่ในระดับัดีมาก

มิติทำ่� 1 
ด้�นัผู้ลิสัืมฤทำธ์ิ� 
ต�มพัินัธ์กิจั

30%

มิติทำ่� 4 
ด้�นัก�รีกำ�กับ

ดูแลิกิจัก�รีแลิะ
พัิฒนั�องค่์กรี

30%

มิติทำ่� 2 
ด้�นัผูู้้ม่ส่ืวนั 
ได้ส่ืวนัเส่ืย

25%

4.64

5.00

5.00

มิติทำ่� 3 
ด้�นัปรีะสิืทำธ์ิภิ�พิ

15%

4.60

5.00 

4.00 

3.00 

2.00 

1.00 
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ผู้ลิก�รีดำ�เนัินัง�นัในัแต่ลิะมิติ

 มิิติิที่่� 1 ด�านผู้ลัสัูมฤที่ธิ�ตามพัันธกิจั
 ผลประเมินการปฏิิบััติงานขุอง สสวิท. ประจำำาปี 

งบัประมาณ์ พิ.ศ. 2564  ในมิตทิี� 1 ด้านผลสัมฤทธิ�ตามพัินธกจิำ  

นำ�าหนกัรอ้ยละ 30 ผลการประเมนิไดค้ะแนนเตม็ 5.000 คะแนน  

ทั�ง 5 ตัวิชี�วิัด ได้แก่ 

  1.1 จำำานวินหลักส่ตร สื�อ และกระบัวินการจำัดการ 

เรียนร่้วิิทยาศาสตร์ คณ์ิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที�มีคุณ์ภาพิ

ตามมาตรฐานสากล 

  1.2 จำำานวินคร่และบัุคลากรทางการศึกษัาที�ได้รับั 

การพิัฒนาควิามร่้ควิามสามารถด้านวิิทยาศาสตร์ 

คณ์ติศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามแนวิทางขุอง สสวิท. 

  1.3 จำำานวินผ่้เขุ้าใช้หลักส่ตร สื�อ และกระบัวินการ

จำัดการเรียนร่้ ในร่ปแบับัดิจำิทัลและ e-learning ที�เผยแพิร่ 

  1.4 จำำานวินนักวิิทยาศาสตร์ นักวิิจำัย นักเทคโนโลยี 

นกันวัิตกรรม และผ่เ้ชี�ยวิชาญด้านวิทิยาศาสตร์ คณ์ติศาสตร์ 

และเทคโนโลยี ซ้ำึ�งได้จำากการสร้างนักเรียน นักศึกษัาที�มี 

ควิามสามารถพิิเศษัที�พิัฒนาโดย สสวิท. 

  1.5 ทุนสนับัสนุนการศึกษัานักเรียน นักศึกษัา

และคร่ เพิื�อพิัฒนาให้เป็นผ้่มีควิามสามารถพิิเศษัด้าน 

วิิทยาศาสตร์ คณิ์ตศาสตร์ และเทคโนโลยี และตอบัสนอง 

ตอ่ควิามต้องการขุองประเทศและหน่วิยงานที�เกี�ยวิขุ้อง ทั�งนี� 

เมื�อเทยีบักบััแผนการดำาเนนิงานประจำำาปีแล้วิ สสวิท. สามารถ

พิัฒนาหลักส่ตร สื�อ และกระบัวินการจำัดการเรียนร่้ที�มี

มาตรฐานได้ครบัถ้วินตามแผนที�กำาหนดไว้ิ สามารถพิัฒนา

คร่และบุัคลากรทางการศึกษัาตามแนวิทางขุอง สสวิท.  

ได้ส่งกว่ิาเป้าหมายที�กำาหนดไว้ิ ร้อยละ 293.40 โดยใช้ 

การอบัรมในร่ปแบับัออนไลน์  ในส่วินขุองหลักส่ตร สื�อ และ

กระบัวินการจำัดการเรียนร่้ ในร่ปแบับัดิจำิทัลและ e-learning 

ที� สสวิท. เผยแพิร่มผ้่ีเขุา้ใชผ้า่นเวิบ็ัไซ้ำต์ Project 14 ศน่ยเ์รยีนร่้ 

ดจิำทิลัและเว็ิบัไซ้ำตอื์�น ๆ  ส่งกว่ิาที�คาดการณ์์ไว้ิ ร้อยละ 202.35  

เนื�องจำากโรงเรียนส่วินใหญ่จัำดการเรียนการสอนในร่ปแบับั 

ออนไลน์  ส่วินการพัิฒนานักวิิทยาศาสตร์  นักวิิ จัำย  

นกัเทคโนโลยี นักนวิตักรรม และผ้่เชี�ยวิชาญด้านวิทิยาศาสตร์  

คณ์ิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ซ้ำึ�งได้จำากการสร้างนักเรียน  

นกัศกึษัาที�มคีวิามสามารถพิเิศษัที�พิฒันาโดย สสวิท. ได้ส่งกว่ิา 

เป้าหมาย คือ ร้อยละ 100.67 และการให้ทุนสนับัสนุน 

การศึกษัานักเรียน นักศึกษัาและคร่ เพิื�อพัิฒนาให้เป็นผ่้ม ี

ควิามสามารถพิิเศษัด้านวิิทยาศาสตร์ คณ์ิตศาสตร์ และ

เทคโนโลยีและตอบัสนองต่อควิามต้องการขุองประเทศและ

หน่วิยงานที�เกี�ยวิขุ้อง สสวิท. ดำาเนินการตามเป้าหมาย 

ร้อยละ 100 จำึงทำาให้การประเมินในมิตินี� สสวิท. บัรรลุ 

เป้าหมายที�วิางไวิ้และได้คะแนนในระดับัดีมาก

 มิิติิที่่� 2 ด�านผูู้�มีสู่วนได�สู่วนเสีูย
 การประเมินในมิตินี�เน้นในด้านคุณ์ภาพิขุองผลผลิต 

และการดำาเนินงานขุอง สสวิท. ที� ส่งผลต่อการสร้าง 

ควิามพึิงพิอใจำให้แก่ผ่้รับับัริการขุอง สสวิท. กลุ่มต่าง ๆ  

ประกอบัดว้ิย ผ่บ้ัรหิารสถานศกึษัา คร ่บุัคลากรทางการศึกษัา  

นกัเรยีน ผ้่ปกครอง ผา่นการดำาเนนิโครงการตา่ง ๆ  ขุอง สสวิท.  

ได้แก่ โครงการยกระดับัคุณ์ภาพิโรงเรียนระดับัอำาเภอ 

ด้านวิิทยาศาสตร์ คณ์ิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โครงการ 

ปรับัการเรียนเปลี� ยนการสอนขุองคร่วิิทยาศาสตร์  

คณ์ิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษัา ตามแนวิทาง  

สสวิท. โครงการส่งเสริมการเรียนภาษัาคอมพิิวิเตอร์ 

(Coding) และโครงการเพิิ�มศักยภาพิคร่ให้มีสมรรถนะขุอง 

คร่ยุคใหม่สำาหรับัการเรียนร่้ศตวิรรษัที� 21 จำากคะแนนเต็ม  

5.000 คะแนน ผลการประเมินได้ 4.640 คะแนน จำาก 4 ตวัิชี�วิดั  

ได้แก่ 
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  2.1 ระดับัควิามพิึงพิอใจำขุองผ้่ใช้บัริการในด้าน

หลักส่ตร สื�อ และกระบัวินการจำัดการเรียนร้่ การใช้บัริการ 

ศน่ย์เรยีนร้่ดจิำทิลัระดับัชาติ (IPST Learning Space) การเขุ้ารับั 

การฝึึกอบัรมต่าง ๆ ที� สสวิท. จำัดขุึ�น และการทำางานร่วิมกัน

ระหวิ่างหน่วิยงาน ได้ 4.692 คะแนน  

  2.2 ครท่ี�ผา่นการอบัรมจำาก สสวิท. สามารถปฏิบิัติั

หนา้ที�ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพิได ้5.000 คะแนน แสดงใหเ้หน็วิา่ 

หลักส่ตรและการอบัรมขุอง สสวิท. มีประสิทธิภาพิที�ดี

และส่งผลให้คร่ที�ผ่านการอบัรมสามารถนำาควิามร่้ที�ได้รับั 

ไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนได้

  2.3 รอ้ยละขุองเยาวิชนที�มคีวิามตระหนกัและเหน็

ควิามสำาคัญขุองการเรียนร่้วิิทยาศาสตร์ คณิ์ตศาสตร์ และ

เทคโนโลยี ได้ 5.000 คะแนน แสดงให้เหน็วิา่เยาวิชนส่วินใหญ่ 

เขุ้าใจำและเห็นถึงควิามสำาคัญขุองการเรียนร่้ที�จำะต่อยอด 

ทั�งการเรียนและการทำางาน และมีควิามตระหนักถึง 

ควิามสำาคัญขุองวิิทยาศาสตร์ คณ์ิตศาสตร์ และเทคโนโลย ี

ที�มีผลต่อการดำาเนินชีวิิตประจำำาวิันและหาควิามร่้เพิิ�มเติม

ด้วิยตนเอง

  2.4 ระดับัการยอมรับัขุองประชาชนในการเป็น

ผ่น้ำาด้านการเรยีนร่ว้ิทิยาศาสตร ์คณ์ติศาสตร ์และเทคโนโลยี 

ขุองประเทศขุอง สสวิท. ได ้4.000 คะแนน โดยพิบัวิา่ กลุม่ที�ม ี

ระดบััการยอมรบััตำ�าที�สดุ คอื นกัเรยีนและผ่ป้กครอง ซ้ำึ�ง สสวิท.  

จำะตอ้งพิจิำารณ์าการนำาเสนอขุอ้มล่ขุา่วิสารและประชาสมัพินัธ์

ผลงานให้ครอบัคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายดียิ�งขุึ�น

 มิิติิที่่� 3 ด�านปัระสิูที่ธิภาพั
 การประเมินในมิตินี�วัิดประสิทธิภาพิการดำาเนินงาน 

ในประเด็นการบัริหารจัำดการ การเบิักจ่ำายงบัประมาณ์  

ค่าใช้จำ่ายบัุคลากร และควิามคุ้มค่าในการดำาเนินงาน ได้แก่ 

  3.1 ควิามสำาเร็จำในการดำาเนินงาน แบั่งเป็น 

ควิามสำาเร็จำในการเบิักจ่ำายงบัประมาณ์ ซ้ำึ�ง สสวิท. ดำาเนินการ 

เบัิกจำ่ายได้ร้อยละ 96.07 ได้ 5.000 คะแนน และโครงการ 

ที�ดำาเนินการแล้วิเสร็จำตามแผนคิดเป็นร้อยละ 98.61  

ได้ 4.000 คะแนน           

  3.2 ค่าใช้จำ่ายด้านบัุคลากร ซ้ำึ�งเปรียบัเทียบักับั 

ค่าใช้จำ่ายทั�งหมดที�ได้รับัอนุมัติในปีงบัประมาณ์ พิ.ศ. 2564  

ได้ร้อยละ 15.74 ได้ 5.000 คะแนน  

  3.3 ประสิทธิภาพิในการบัริหารงาน/ควิามคุ้มค่า

ในการดำาเนินงาน มีตัวิชี�วิัดย่อย 2 ตัวิชี�วิัดคือ (1) การจำัดส่ง

ต้นฉบัับัหนังสือเรียนสำาหรับัการพิิมพิ์ สสวิท. สามารถจำัดส่ง 

ตน้ฉบับััไปยังสำานกัพิมิพ์ิได้โดยมีคา่เฉลี�ยเท่ากับั 15 วัิน เท่ากับั  

4.000 คะแนน และ (2) สดัสว่ินขุองครท่ี�ผา่นเกณ์ฑิก์ารอบัรม

ตามแนวิทาง สสวิท. ซ้ำึ�งพิิจำารณ์าจำากคร่ที�เขุ้ารับัการอบัรม

ครบัถ้วินตามเวิลาที�กำาหนดและผ่านการทดสอบัวัิดควิามร่ ้

พิบัวิ่า มีจำำานวินเท่ากับัร้อยละ 84.59 คิดเป็น 5.000 คะแนน  

ซึ้ำ�งจำากการระบัาดอย่างต่อเนื�องขุองไวิรัสโคโรน่า 2019 ส่งผลให้  

สสวิท. ตอ้งปรับัเปลี�ยนวิธีิการดำาเนินงานเป็นรป่แบับัออนไลน์ 

เป็นส่วินใหญ่ โดยเฉพิาะกจิำกรรมที�มีการรวิมกนัขุองคนหม่่มาก 

อยา่งการอบัรมคร ่ซ้ำึ�งอบัรมผา่นระบับัออนไลนเ์ปน็หลกั ทำาให้

ลดภาระคา่ใชจ้ำา่ย เชน่ คา่อาหาร คา่ที�พิกั คา่เดนิทาง เปน็ตน้

 มิติิทิี่่� 4 ด�านการกำากบัดูแลักิจัการแลัะพััฒนา 
 องคิ์กร
 การประเมินในมิตินี� ได้แก่ 

  4.1 การพิัฒนาด้านการกำากับัด่แลกิจำการ 

  4.2 ระดับัควิามผ่กพิันขุองบัุคลากรที�มีต่อ สสวิท. 

  4.3 ผลการพิัฒนาศักยภาพิองค์การส่่การเป็น

ระบับัราชการ 4.0 ซ้ำึ�งประกอบัด้วิย ตัวิชี�วิดัยอ่ย 2 ตัวิชี�วิดั คอื  

(1) การพิัฒนาองค์การส่่ดิจำิทัล และ (2) การประเมินสถานะ

ขุองหน่วิยงานภาครัฐในการเป็นระบับัราชการ 4.0 

 ทั�งนี� ผลการประเมนิทกุตวัิชี�วัิดได ้5.000 คะแนน มผีล 

การดำาเนนิงานอย่ใ่นระดบััดมีาก ซ้ำึ�งผลการประเมนิ PMQA 4.0  

ขุอง สสวิท. ได้คะแนน 425.58 จำากคะแนนเต็ม 500 คะแนน
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แนัวทำ�งก�รีปรีับปรีุงก�รีดำ�เนัินัง�นั 
ของ สืสืวทำ.

  1. จำากสถานการณ์์แพิร่ระบัาดขุองเชื� อ ไวิ รัส 

โคโรนา 2019 (COVID-19) และการพิฒันาเทคโนโลยอีย่างรวิดเรว็ิ  

ส่งผลให้สื�อการเรียนการสอนในร่ปแบับัสื�ออิเล็กทรอนิกส ์

มบีัทบัาทอยา่งมาก สสวิท. จำงึควิรมุง่เนน้การพิฒันา ยกระดบัั  

และปรับัปรุงทั�งสื�ออิเล็กทรอนิกส์และแพิลตฟอร์มดิจำิทัล 

ในการใช้งาน เช่น การสมัครสมาชิก การดาวิน์โหลดขุ้อม่ล  

การเขุ้าใช้งานขุ้อม่ล เป็นต้น โดยพิฒันาแพิลตฟอร์มให้เป็นมติร 

ต่อผ่้ใช้งาน (user friendly) เพิื�อลดปัญหาในการใช้งาน 

เวิ็บัไซ้ำต์ เช่น หาสื�อที�ต้องการไม่พิบั และจัำดประเภทสื�อ 

ให้เหมาะสมกับัผ้่ใช้งานในแต่ละกลุ่ม รวิมทั�งการนำาเสนอ

ขุ้อม่ลขุ่าวิสารหรือควิามร้่ผ่านแอปพิลิเคชันและสื�อต่าง ๆ  

ที�อย่่ในควิามสนใจำขุองผ่้ที�เกี�ยวิขุ้องอย่่เสมอ

 2. ควิามเหลื�อมลำ�าทางการศึกษัาระหวิ่างโรงเรียน  

ทำาให้การใช้สื�อและการจำัดการเรียนการสอนต้องปรับัเปลี�ยน 

ให้เหมาะสมกับัระดับัขุองผ่้เรียน รวิมถึงขุ้อจำำากัดขุองจำำานวิน 

คร่ผ่ส้อน ทำาให้ครผ่่ส้อนอาจำต้องสอนในสาขุาวิชิาที�ไม่ตรงตาม 

คุณ์วุิฒิ ส่งผลให้เกิดอุปสรรคในการถ่ายทอดควิามร่้ ดังนั�น  

สสวิท. จำึงควิรสร้างแรงจำ่งใจำให้โรงเรียนเกิดควิามสนใจำและ

ปรบััเปลี�ยนมาใชส้ื�อ สสวิท. ใหเ้ปน็สื�อการเรยีนการสอนหลกั

มากขุึ�น และเขุ้ามายกระดับัการเรียนด้วิยการพัิฒนาควิามร่ ้

ควิามเขุ้าใจำให้กับัคร่ผ่้สอน และช่วิยในการเตรียมการสอน 

ที�สอดคล้องกับัหลักส่ตร รวิมทั�งเปิดโอกาสให้ครใ่นสังกัดต่าง  ๆ   

ได้มีส่วินในการวิิพิากษ์ัและทำาควิามเขุ้าใจำหลักส่ตรก่อน 

การพิัฒนาและนำาไปใช้

 3. การอบัรมหลกัสต่รขุอง สสวิท. ก่อใหเ้กดิประโยชน์

ต่อคร่ผ้่สอนเป็นอย่างมาก เนื�องจำากสามารถนำาควิามร่้ 

ไปประยุกต์ใช้กับัการเรียนการสอนได้จำริง สสวิท. จำึงควิร

มีการจำัดอบัรมให้กับัคร่ผ่้สอนอย่างสมำ�าเสมอและต่อเนื�อง 

 เพิื�อพิฒันาควิามร้่ ทกัษัะ และศกัยภาพิให้กบััครผ่่ส้อน พิร้อมทั�ง 

ควิรมกีารอบัรมเกี�ยวิกบััการผลติสื�อการเรยีนร่ท้ี�นา่สนใจำและ

มคีวิามหลากหลายมากขุึ�น ทั�งนี� ครท่ี�ผา่นการอบัรมหลกัสต่ร

ขุอง สสวิท. ในบัางหลักส่ตรยังไม่สามารถนำาผลการอบัรม

ไปปรับัวิิทยฐานะได้ จำึงควิรมีการบั่รณ์าการกับัหน่วิยงาน 

ที�เกี�ยวิขุ้องเพิื�อให้การเขุ้าร่วิมและผ่านการอบัรมกับั สสวิท. 

ได้รับัการยอมรับัในวิงกวิ้าง

 4. การใช้เครือขุ่ายที�เขุ้มแขุ็งและพิร้อมสนับัสนุน 

การดำาเนินงานขุอง สสวิท. เช่น นักเรียนทุน พิสวิท. สควิค. 

คร่แกนนำา และศ่นย์พิัฒนาอัจำฉริยภาพิทางวิิทยาศาสตร์และ 

คณ์ิตศาสตร์ ซ้ำึ�งเป็นบัุคลากรที�มีควิามร่้และเป็นกำาลังสำาคัญ 

ในการพิัฒนาภาคการศึกษัา โดย สสวิท. ควิรบัริหารจำัดการ

และเชื�อมต่อระหวิ่างเครือขุ่ายเหล่านั�นกับัผ่้รับับัริการ 

จำาก สสวิท. ให้มีการแลกเปลี�ยนควิามร่้ผ่านกิจำกรรมและ 

ช่องทางต่าง ๆ อย่างต่อเนื�อง เพิื�อให้เกิดการสร้างเครือขุ่าย 

ที� เขุ้มแขุ็งได้มากขุึ�น และควิรมีการบั่รณ์าการระหว่ิาง 

หน่วิยงานด้านการศึกษัาในทุกระดับัและพิัฒนาไปในทิศทาง

เดียวิกัน เช่น ด้านหลักส่ตรและกระบัวินการจำัดการเรียนร่้

ระหวิ่าง สสวิท. กับัหน่วิยงานที�เกี�ยวิขุ้อง

 5. ฝึึกอบัรมและพิัฒนาบัุคลากรขุอง สสวิท.  

เพิื�อพิฒันาทกัษัะต่าง ๆ  ที�สำาคญัในการดำาเนนิงาน โดยเฉพิาะ 

เทคโนโลยีที� เปลี�ยนแปลงไป เพิื�อให้เกิดประสิทธิภาพิ 

ในการทำางานส่งสุด

 6. ประชาสัมพิันธ์ขุ้อม่ลขุ่าวิสารขุอง สสวิท. ผ่าน

ช่องทางต่าง ๆ ขุอง สสวิท. รวิมถึงผ่านเครือขุ่าย เพิื�อให้ 

ผ้่ที�มีควิามสนใจำหรือผ้่ที�เกี�ยวิขุ้องได้ทราบัขุ้อม่ลขุอง สสวิท.  

ในมิติต่าง ๆ เช่น สื�อการเรียนสอน การสมัครอบัรม เป็นต้น

ตัวชื่่�วัดผู้ลิกรีะทำบแลิะผู้ลิลิัพิธ์์

 สสวิท. ได้กำาหนดตัวิชี�วิดัผลกระทบัจำากการดำาเนนิงาน 

โดยวิัดจำากร้อยละขุองเยาวิชนที�ใช้ควิามร่้ด้านวิิทยาศาสตร์ 

คณ์ิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เลือกเส้นทางในชีวิิตและอาชีพิ

ที�เหมาะสม พิบัวิ่า เยาวิชนร้อยละ 81.88 ประเมินวิ่าตนเอง

มีควิามชอบั สนใจำ หรือมีควิามถนัดในด้านวิิทยาศาสตร์ 

คณ์ิตศาสตร์ และเทคโนโลยี และหากพิิจำารณ์าถึงควิามสนใจำ

เรื�องการศกึษัาตอ่หรอืการประกอบัอาชพีิ พิบัวิา่ รอ้ยละ 46.38  

สนใจำดา้นวิทิยาศาสตรแ์ละวิทิยาศาสตรสุ์ขุภาพิ รอ้ยละ 12.32  

สนใจำสายสังคมศาสตร์และมนุษัยศาสตร์ และร้อยละ 10.14 

สนใจำสายศิลปศาสตร์ 

 ในส่วินผลลัพิธ์การดำาเนินงานนั�น สสวิท. ได้วิัดจำาก

ร้อยละขุองนักเรียนที�มีควิามสามารถในการใช้เทคโนโลยี

และเขุ้าถึงแหล่งเรียนร่้ทางวิิทยาศาสตร์ คณ์ิตศาสตร์ และ

เทคโนโลยีได้อย่างรวิดเร็วิ พิบัวิ่า นักเรียน ร้อยละ 73.61 ใช้

เทคโนโลยีดิจำิทัลค้นควิ้าหาควิามร่้ ซ้ำึ�งมีควิามสะดวิกและ

รวิดเร็วิ โดยส่วินใหญ่ใช้โปรแกรมค้นหา (search engine) 

เช่น Google, Yahoo ถึงร้อยละ 84.86 รองลงมาคือ social 

media เช่น Facebook, Youtube ร้อยละ 43.19 
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รายงานผู้สอบบัญช ี
และรายงานการเงิน สำาห์รับัปีสิ�นสุดำวัินท่ี 30 กันยายน 2564
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ค่ณะทำำ�ง�นัจััดทำำ�รี�ยง�นัปรีะจัำ�ปี 2564 
   

ศาสตราจำารย์ช่กิจำ ลิมปิจำำานงค์ ที�ปรึกษัา

นายพิรชัย  อินทร์ฉาย ประธานคณ์ะทำางาน

นางสาวินวิลวิรรณ์  สงวินศักดิ� คณ์ะทำางาน

นางสาวิวินิดา  ธนประโยชน์ศักดิ� คณ์ะทำางาน

นายวิรวิรงค์  รักเรืองเดช คณ์ะทำางาน

นายศรเทพิ  วิรรณ์รัตน์ คณ์ะทำางาน

นางสาวิกุศลิน มุสิกุล คณ์ะทำางาน

นางสาวิสุพิรรณ์ี ชาญประเสริฐ คณ์ะทำางาน

นางนันทวิัน  สมสุขุ คณ์ะทำางาน

นางสมนึก ทิศหล้า คณ์ะทำางาน

นางฤทัย เพิลงวัิฒนา คณ์ะทำางาน

นายอธิป ฉายากุล คณ์ะทำางาน

นายเกรียงศักดิ�  แสงกระจำ่าง คณ์ะทำางาน

นางสาวิสินีนาฏิ  จัำนทะภา คณ์ะทำางานและเลขุานุการ

นางสาวิสุภัคสรณ์์  รุ่งศรี คณ์ะทำางานและผ่้ช่วิยเลขุานุการ

นางสาวิวิรรณ์ทิพิา  เทพิหล้า คณ์ะทำางานและผ่้ช่วิยเลขุานุการ

IPST Thailand

ที่อย้่ เลขุที� 924 ถนนสุขุุมวิิท แขุวิงพิระโขุนง เขุตคลองเตย กรุงเทพิฯ 10110 

สูถาบันสู่งเสูริมการสูอนวิที่ยาศึาสูตร์แลัะเที่คิโนโลัยี (สูสูวที่.)  
The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology (IPST)

สูสูวที่. 
โทรศัพิท์  0 2392 4021 
โทรสาร  0 2381 0750

สูสูวที่. Residence
โทรศัพิท์  0 2392 4021 ต่อ 3105-3106

E-mail: info@ipst.ac.th 
Website https://www.ipst.ac.th 
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ก�รีเปลิ่่ยนัแปลิง
ก�รีเรี่ยนัรีู้วิถ่ใหม่ส่้
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รถไฟฟ� า 
แอร์พัอร์ตลัิ�งคิ์ รถไฟฟ� าบีที่ีเอสู

ซ.สู้ข่้มวิที่ 42

ซ.สู้ข่้มวิที่ 40

ซ.สู้ข่้มวิที่ 55

ซ.สู้ข่้มวิที่ 63

สถานีีขนีส่งเอกมััย

สูถานีเอกมัย
สูถานีที่องหลั่อ

Major cineplex

Gateway

ซ.กล้้วยนีำ�าไท

ร.ร.ปทุมัคงคา

วัดธาตุุทอง

ท้องฟ้้าจำำาล้อง

ซอยเอกมััย

ซ.บ้้านีกล้้วยใตุ้

ซ.ทองหล้่อ

ถ
น

น
สุ

ขุุมิ
วิิที่

สูถานีพั
ญ

าไที่

ที่่าอากาศึยานสู้วรรณิภูมิ

ที่่าอากาศึยานดอนเม่อง สูถานีข่นสู่ง
หมอช้ิต

TAXI
สูถานีหมอช้ิต

สูสูวที่. - ที่่าอากาศึยานสู้วรรณิภูมิ
ใชื่้เวลิ�เดินัทำ�งปรีะม�ณ 60 นั�ทำ่

สูสูวที่. - ที่่าอากาศึยานดอนเม่อง
ใชื่้เวลิ�เดินัทำ�งปรีะม�ณ 120 นั�ทำ่

สูสูวที่. - สูถานีข่นสู่งหมอช้ิต
ใชื่้เวลิ�เดินัทำ�งปรีะม�ณ 60 นั�ทำ่
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การเปลี่ยนแปลง
การเรียนรู้วิถีใหม่

สู่
GO

รายงานประจำาปี 2564
สถาบัันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
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