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รายชื่อโรงเรียนในสังกัดที่เขารวมโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.
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คำนำ
คูมือการคัดเลือกผลงานแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ตาม
มาตรฐาน สสวท. สำหรับการประชุมวิชาการประจำปงบประมาณ 2565 ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเพื่อสรางความเขาใจ
แกครูในโรงเรียนที่เขารวมโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน
สสวท. และผูที่เกี่ยวของ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับตัวชี้วัด รายการตรวจสอบ และเกณฑการประเมินคัดเลือกผลงาน
แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. และเพื่อใชเปน
แนวทางในการนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการประจำปงบประมาณ 2565 ตอไป
คณะผูจัดทำคูมือ ขอขอบคุณผูรวมพิจารณากรอบตัวชี้วัด รายการตรวจสอบ และเกณฑการประเมิน
คัดเลือกผลงานแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.
ทุกทาน มา ณ ที่นี้
คณะผูจัดทำคูมือ
พฤษภาคม 2565

สารบัญ
ที่มาและความสําคัญ
วัตถุประสงคของคูมือ
ขอบเขตการคัดเลือกผลงาน
ตัวชี้วัด รายการตรวจสอบ และแนวทางการตรวจใหคะแนน
การประเมินผลงาน
แบบรายงานผลงาน
รายชื่อหลักสูตรอบรมของ สสวท.ที่สามารถสงผลงานเขารวมรับการคัดเลือก
รายชื่อคณะทำงาน
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คู่มือการคัดเลือกผลงานแนวปฏิบัติที่ดี
ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.
สำหรับการประชุมวิชาการประจำปีงบประมาณ 2565

ที่มาและความสําคัญ
สถาบั น สงเสริ ม การสอนวิท ยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ไดดํ า เนิน โครงการโรงเรี ยนคุณภาพ
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. โดยมีจุดประสงคเพื่อสงเสริมการจัดการเรียนรู
ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี เปดโอกาสใหเยาวชนไดเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ไดรับการพัฒนา
จนมีความสามารถ มีทักษะการเรียนรู้ และสมรรถนะหลักที่จําเปนในการพัฒนาประเทศ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ใหสูงขึ้นและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา รวมทั้งการพัฒนาผู บริหารสถานศึกษาและครูผู สอนในโครงการ
อยางตอเนื่อง เพื่อใหสามารถประยุกต์องคความรูในการบริหารจัดการสถานศึกษาและพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนรูในโรงเรียนอยางเปนรูปธรรม และสรางเครือขายผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีในโรงเรียน ตามมาตรฐาน สสวท.
เพื่อเปนการสรางขวัญกําลังใจและเชิดชูเกียรติใหกับครูผู้สอน รวมทั้งเพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ตนแบบแนวปฏิบัติที่ดีร วมกันของครูผู้สอนที่ผ่านการอบรมและนําความรู ที่ไดรับจากการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ
ของ สสวท. ไปประยุกตใชในโรงเรียน สสวท. จึงได้จัดกิจกรรมคัดเลือกผลงานแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนรู้
ของครู เพื่อร่วมนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ (Symposium) ประจําปงบประมาณ 2565 ผานการประชุม
รูปแบบออนไลน์ และเพื่อเป็นการสรางความเขาใจแก่ครูผู้สอนและผู ที่เกี่ยวของในการสงผลงานรวมถึงผูประเมิน
ผลงาน พร้อมทั้งไดจัดทํา “คูมือการคัดเลือกผลงานแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.” โดยมีรายละเอียด
เกี่ยวกับมาตรฐาน ตัวชี้วัดและเกณฑการพิจารณาคัดเลือก รวมทั้งรูปแบบการนําเสนอผลงาน ซึ่งได้รับความ
อนุเคราะห์จากคณะทํางานผูทรงคุณวุฒิ ร่วมประชุมระดมความคิดในการพัฒนาคู มือการคัดเลือกผลงานใหมีความ
เหมาะสม ชัดเจน สอดคลองกับบริบทการดําเนินงานจริง ตลอดจนมีความสะดวกในการใชงานต่อไป
คูมือการคัดเลือกผลงานแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตาม
มาตรฐาน สสวท.มีเนื้อหาประกอบด้วย 1) ที่มาและความสำคัญ 2) วัตถุประสงค์ของคู่มือ 3) ขอบเขตการคัดเลือก
ผลงานฯ 4) ตัวชี้วัด รายการตรวจสอบ และแนวทางการตรวจให้คะแนน 5) การประเมินผลงานฯ และ 6) แบบ
รายงานผลงานฯ เพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด รายการตรวจสอบ แนวทางการตรวจให้คะแนน และเกณฑ
การประเมินคัดเลือกผลงาน “แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตาม
มาตรฐาน สสวท.” ใหกับครูผู้สอน ผูทรงคุณวุฒิผู้ประเมินผลงาน และผูที่เกี่ยวของ และเปนแนวทางในการนําเสนอ
ผลงานสําหรับการประชุมวิชาการตอไป
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วัตถุประสงคของคูมือ
1. เพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด รายการตรวจสอบ และเกณฑการประเมินคัดเลือกผลงานแนวปฏิบตั ิ
ที่ดีในการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. แก่ครูผู้สอน
ผูทรงคุณวุฒิผู้ประเมินผลงาน และผูที่เกี่ยวของ
2. เพื่อใชเปนแนวทางในการนําเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. สําหรับครูผู้สอน
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ขอบเขตการคัดเลือกผลงาน
แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
ตามมาตรฐาน สสวท.
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ขอบเขตการคัดเลือกผลงาน
ขอบเขตการคั ดเลื อกผลงาน ประกอบด้ วย ขอบเขตด้ านระดั บการจั ดการเรี ยนรู ้ของผลงาน ขอบเขต
ด้านหัวข้อ (Theme) ที่กำหนดในการส่งผลงาน และขอบเขตด้านรอบการคัดเลือกผลงาน โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้
1. ขอบเขตด้านระดับการจัดการเรียนรู้ของผลงาน
การคัดเลือกผลงานแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา โดยพิจารณาจาก
ระดับชั้นที่จัดการเรียนรู้
2. ขอบเขตหัวข้อ (Theme) ที่กำหนดในการส่งผลงาน
ในการคัดเลือกผลงานครั้งนี้ ผู้ส่งผลงานสามารถเลือกส่งผลงานการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหัว ข้อ
(Theme) ที่กำหนด เพียง 1 หัวข้อ จาก 4 หัวข้อ ได้แก่
1. การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะตามหลักสูตร หรือทักษะในศตวรรษที่ 21
2. การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
3. การจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงบริบทท้องถิ่น (สิ่งแวดล้อมชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง วิถีชีวิตในชุมชน)
4. การใช้สื่อหรือเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
โดยมีรายละเอียดแต่ละหัวข้อ (Theme) ดังนี้
หัวข้อที่ 1 (Theme 1)
การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะตามหลักสูตร หรือทักษะในศตวรรษที่ 21
เป็นการจัดการเรียนรู้ ที่มีเป้าหมายสำคัญเพื่อการส่งเสริมสมรรถนะ หรือทักษะของผู้เรียน (active
learning, competency) โดยแสดงให้เห็นถึงการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ได้ส่งเสริมสมรรถนะ หรือ
ทักษะของผู้เรียน และเกิดผลลัพธ์กับผู้เรียนอย่างไร ทั้งนี้ สมรรถนะตามหลักสูตรหรือทักษะของผู้เรียน ได้แก่
▪ สมรรรถนะตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
▪ สมรรถนะตาม (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
▪ สมรรถนะ PISA
▪ ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (3R8Cs)
โดยมีรายละเอียด และขอบเขตของสมรรถนะและทักษะดังกล่าว ดังนี้
▪ สมรรรถนะตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
ประกอบด้วย 5 สมรรถนะ ดังนี้
1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมใน การใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจา
ต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลัก
เหตุผ ลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้ว ิธ ีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภ าพโดยคำนึงถึง
ผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม
2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่าง
สร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ หรือ
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจกับตนเอง และสังคมได้อย่างเหมาะสม
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3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่ เผชิญได้
อย่ า งถู ก ต้ อ งเหมาะสมบนพื ้ น ฐานของหลั ก เหตุ ผ ล คุ ณ ธรรมและข้ อ มู ล สารสนเทศ เข้ า ใจ
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้
มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสิ นใจที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่
เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการ
ดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การทำงาน และการอยู่
ร่วมกันในสังคม ด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความ
ขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้พ้นกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม
และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ
และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การ
สื่อสาร การทำงาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม
▪ สมรรถนะตาม (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช …
ประกอบด้วย 6 สมรรถนะ ดังนี้
1. สมรรถนะการจัดการตนเอง หมายถึง การที่ผู้เรียนรักและเห็นคุณค่าในมนุษย์ทุกคน รู้จักการ
พัฒนาสติปัญญา ตั้งเป้าหมายชีวิต กำกับตนเองให้รู้จักจัดการอารมณ์ ปัญหาและภาวะวิกฤต
จนสามารถเข้าสู่สภาวะสมดุล (Resilience) เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมาย อีกทั้งยังมีสุขภาพแข็งแรง
และความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น จากความหมายนี้อาจกล่าวได้ว่าสมรรถนะการจัดการตนเองมีอยู่
4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) การเห็นคุณค่าของมนุษย์ 2) การมีเป้าหมายในชีวิต 3) การจัดการ
อารมณ์ 4) การจัดการปัญหาและภาวะวิกฤต
2. สมรรถนะการคิดขั้นสูง หมายถึง การที่ผู้เรียนสามารถคิด วิเคราะห์สังเคราะห์ และตัดสินใจอย่าง
มีวิจารญาณโดยใช้เหตุผลอย่างรอบด้าน มีคุณธรรมกำกับการตัดสินใจ ใช้ความเป็นเหตุเป็นผลที่
ตั้งอยู่บนความเข้าใจในความเชื่อมโยงของสิ่งต่าง ๆ ใช้จินตนาการ และความรู้สร้างทางเลือกใหม่
เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างมีเป้าหมาย ด้วยเหตุนี้ สมรรถนะการคิดขั้นสูงจึงมี 4 องค์ประกอบ
หลัก ได้แก่ 1) การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 2) การคิดเชิงระบบ 3) การคิดสร้างสรรค์ 4) การคิด
แก้ปัญหา
3. สมรรถนะการสื่อสาร หมายถึง การที่ผู้เรียนสามารถรับรู้ รับฟัง ตีความ และส่งสารด้วยภาษา
ต่าง ๆ ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา โดยใช้กระบวนการคิด จนเกิดการเรียนรู้และความเข้าใจใน
ระบบคุณค่าและการแก้ปัญหาร่วมกันผ่านการสื่อสารอย่างฉลาดรู้ สร้างสรรค์ มีพลัง และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้น สมรรถนะการสื่อสารจึงมี 3 องค์ประกอบหลัก คือ 1) การรับสารอย่าง
มีสติและตีความเพื่อให้เกิดความเข้าใจ 2) การรับส่งสารบนพื้นฐานของความเข้าใจและความ
เคารพในความแตกต่างทางความคิดและวัฒนธรรม 3) การเลือกใช้วิธีการสื่อสารอย่างเหมาะสม
และตั้งอยู่บนความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร
4. สมรรถนะการรวมพลังทำงานเป็นทีม หมายถึง การที่ผู้เรียนสามารถจัดระบบและกระบวนการ
ทำงานทั้งด้วยตนเองและร่วมกับผู้อื่น โดยใช้การทำงานเป็นทีม มีการกำหนดแผนและขั้นตอน
เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย มีภาวะผู้นำ มีความโปร่งใส มีการประสานความคิดเห็นที่
แตกต่างสู่การตัดสินใจและแก้ปัญหาเป็นทีมอย่างรับผิดชอบร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและ
จัดการความขัดแย้งภายใต้ส ถานการณ์ที่ยุ่งยากได้ จึงเป็นที่มาของ 3 องค์ประกอบหลัก ของ
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สมรรถนะการรวมพลังทำงานเป็นทีม ได้แก่ 1) การเป็นสมาชิกที่ดีของทีมและมีภาวะผู้นำ 2) การมี
กระบวนการทำงานแบบร่วมมือกันอย่างเป็นระบบ 3) การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและการจัดการ
ความขัดแย้งระหว่างสมาชิกของทีม
5. สมรรถนะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง หมายถึง การที่ผู้เรียนปฏิบัติตนอย่างรับผิดชอบทั้งในฐานะ
พลเมืองไทยและพลโลก เคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น เคารพในกฎกติกาและกฎหมาย
มีส่วนร่วมทางสังคมอย่างมีวิจารณญาณ อยู่ร่วมกับผู้อื่นท่ามกลางความหลากหลาย เห็นคุณค่าของ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีบทบาทในการตัดสินใจและสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยยึดมั่น
ในความเท่าเทีย มเป็นธรรม ค่านิยมประชาธิปไตย และสันติว ิธี เพราะฉะนั้นอา จกล่าวได้ว่า
สมรรถนะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งมี 4 องค์ประกอบหลักด้วยกัน ได้แก่ 1) การเคารพสิทธิ
เสรี ภ าพของมนุ ษ ย์ 2) การมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ บทบาทหน้ า ที ่ 3) การมี ส ่ ว นร่ ว มอย่ า งมี
วิจารณญาณ 4) การเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง
6. สมรรถนะการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน หมายถึง การที่ผู้เรียนมีความเข้าใจ
พื ้ น ฐานเกี ่ ย วกั บ ปรากฏการณ์ ข องโลกและเอกภพ รวมถึ ง ความสั ม พั น ธ์ ข องคณิ ต ศาสตร์
วิทยาศาสตร์และธรรมชาติในชีวิตประจำวัน สามารถใช้และรู้เท่าทันวิทยาการเทคโนโลยี มีความ
อยากรู้อยากเห็น ช่างสังเกต เห็นคุณค่า สามารถแก้ปัญหา หรือสร้างสรรค์นวัตกรรมได้เพื่อการ
ดำรงชีวิตร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน สรุปได้ว่า สมรรถนะการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการ
อย่างยั่งยืนมีทั้งสิ้น 4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) การเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบนโลกและใน
เอกภพ 2) การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของคณิต ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่ อ การอยู่ร่ว มกั บ
ธรรมชาติอย่างยั่งยืน 3) การสร้าง ใช้ และรู้เท่าทันวิทยาการเทคโนโลยี 4) การมีคุณลักษณะทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพื่อเข้าใจระบบธรรมชาติและการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน
▪ สมรรถนะ PISA
เป็นสมรรถนะที่ PISA ใช้ในการประเมินที่เรียกว่า Literacy ซึ่งในที่นี้จะใช้คำว่า “ความฉลาดรู้” ความฉลาดรู้
ในสามด้าน ได้แก่ ความฉลาดรู้ด้ านการอ่ าน (Reading Literacy) ความฉลาดรู้ด ้านคณิ ตศาสตร์ (Mathematical
Literacy) และความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) โดยพิจารณาเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ และด้าน
คณิตศาสตร์ ดังนี้
ความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย
1. การอธิ บ ายปรากฏการณ์ ใ นเชิ ง วิ ท ยาศาสตร์ (Explain Phenomena Scientifically) การมี
ความสามารถในการรับรู้ เสนอและประเมินคำอธิบายที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
และเทคโนโลยี
2. การประเมิน และออกแบบกระบวนการสืบ เสาะหาความรู้ ทางวิ ทยาศาสตร์ (Evaluate and
Design Scientific Enquiry)
3. การแปลความหมายข้อมูลและการใช้ประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์ (Interpret Data and
Evidence Scientifically)
ความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์ ประกอบด้วย
1. การคิดสถานการณ์ของปัญหาในเชิงคณิตศาสตร์ (Formulating situations mathematically)
2. การใช้แนวคิดทางคณิตศาสตร์ ข้อเท็จจริง ขั้นตอนวิธีการ และการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
(Employing mathematical concepts, facts, procedures and reasoning)
3. การตีความ การประยุกต์ใช้ และการประเมินผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์ (Interpreting, applying
and evaluating mathematical outcomes)
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▪ ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (3R8Cs)
ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 คือทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อผู้เรียนทุกคน ดังนี้
1. Reading คือ สามารถอ่านออก
2. (W) Riteing คือ สามารถเขียนได้
3. (A) Rithmatic คือ มีทักษะในการคำนวณ
4. Critical thinking and problem solving คือ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมี วิจารณญาณ
และสามารถแก้ไขปัญหาได้
5. Creativity and innovation คือ การคิดอย่างสร้างสรรค์และคิดเชิงนวัตกรรม
6. Cross-cultural understanding คือ ความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรมและกระบวนการ
คิดข้ามวัฒนธรรม
7. Collaboration teamwork and leadership คือ ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะความเป็นผู้นำ
8. Communication information and media literacy คือ มีทักษะในการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ
9. Computing and IT literacy คือ มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และรู้เท่าทันเทคโนโลยี
10. Career and learning skills คือ มีทักษะอาชีพและการเรียนรู้
11. Compassion คือ มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และมีระเบียบวินัย
หัวข้อที่ 2 (Theme 2)
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการบูรณาการของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี หรือ STEM
หรือ STEAM โดยอาจเป็นบูรณาการระหว่าง 2 ศาสตร์ขึ้นไป ซึง่ จะบูรณาการภายในศาสตร์เดียวกันหรือข้ามศาสตร์
อื่น ๆ เช่น การจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการวิทยาศาสตร์ กับคณิตศาสตร์ หรือ การจัดการการเรียนรู้โดยการบูรณา
การเคมี กับชีววิทยา เป็นต้น โดยเน้นความเชื่อมโยงของศาสตร์ต่อการแก้ปัญหา หรือพัฒนาเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิต
จริง ซึ่งอาจเป็นแนวคิด แบบจำลอง หรือการใช้งานจริงก็ได้
หัวข้อที่ 3 (Theme 3)
การจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงบริบทท้องถิ่น (สิ่งแวดล้อมชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง วิถีชีวิตในชุมชน)
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นบริบทท้องถิ่นเป็นฐานในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยการสำรวจพื้นที่
แวดล้อม มุ่งเน้นการแก้ปัญหา หรือการพัฒนาชุมชนโดยใช้ความรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และอื่น ๆ
การใช้สื่อในท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาชาวบ้านมาประกอบการเรียนรู้
หัวข้อที่ 4 (Theme 4)
การใช้สื่อหรือเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
เป็นการเลือกใช้ หรือพัฒนา สื่ออุปกรณ์ต่าง ๆ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมุ่งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาผู้เรียน เช่น การใช้ Application ประกอบการทดลอง การใช้
virtual experiment การใช้ชุดสื่อคณิต สสวท. การใช้สื่อ project14 เป็นต้น
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การประเมินผลงาน
การคัดเลือกผลงานแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตาม
มาตรฐาน สสวท. กำหนดให้มีการประเมินผลงานจำนวน 2 รอบ ได้แก่ รอบคัดเลือกและรอบตัดสิน ซึ่งแต่ละรอบมี
ตัวชี้วัด รายการตรวจสอบและเกณฑการประเมิน ดังนี้

การประเมินรอบคัดเลือก

มีตัวชี้วัด รายการตรวจสอบและเกณฑการประเมิน ดังนี้

รายการตรวจสอบผลงานรอบคัดเลือก จำนวน 12 รายการตรวจสอบ ดังนี้
1. ผู้ส่งผลงานเป็นครูโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.
ณ วันที่ส่งผลงาน
2. ผู้ส่งผลงานต้องผ่านการอบรมในหลักสูตรสำหรับโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ที่กำหนด ซึง่ เป็นหลักสูตรที่จัดการอบรมในปีงบประมาณ 2563 –
2565 อย่างน้อย 1 หลักสูตร
3. ผลงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นผลงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในปีการศึกษาที่กำหนด คือ
ปีการศึกษา 2563 - 2565
4. ผลงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี
5. ผู้ส่งผลงาน (เจ้าของผลงาน) ส่งผลงานเพียง 1 ผลงานต่อ 1 หัวข้อ (theme) เท่านั้น
6. ผลงานที่นำเสนอเป็นไปตามรูปแบบรายงานที่กำหนด
7. รายงานทั้งหมดไม่เกิน 30 หน้า ไม่รวมภาคผนวก
8. ส่วนที่ 1 ที่มา ความสำคัญ และแรงบันดาลใจในการจัดกิจกรรม มีความยาวไม่เกิน 15 บรรทัด
9. ผลงานมีองค์ประกอบครบทั้ง 4 ด้าน
10. คลิปวีดิทัศน์ของผลงานสามารถเปิดได้ และใช้เวลาตามที่กำหนด
11. เจ้าของผลงานที่นำเสนอได้ลงนามรับรองผลงาน
12. ผู้บริหารสถานศึกษาลงนามรับรอง

เกณฑ์การตรวจสอบผลงานรอบคัดเลือก
ผลงานทีผ่ ่านการพิจารณารอบแรก และนำไปพิจารณาในรอบตัดสิน ต้องเป็นผลงานที่ได้รับการประเมิน
ผ่านทุกรายการตรวจสอบ
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การประเมินรอบตัดสิน

มีองค์ประกอบ 4 ดาน 9 ตัวชี้วัด ไดแก

องค์ประกอบด้านที่ 1 ที่มา ความสำคัญ และแรงบันดาลใจในการจัดกิจกรรม
มี 1 ตัวชี้วัด คือ
1) ที่มา ความสำคัญ และแรงบันดาลใจในการจัดกิจกรรม

องค์ประกอบด้านที่ 2 กิจกรรมและกระบวนการจัดการเรียนรู้
มี 3 ตัวชี้วัด ได้แก่
1) รายละเอียดของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
2) การเลือกใช้/พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
3) การวัดและประเมินผล

องค์ประกอบด้านที่ 3 ผลลัพธ์การจัดการเรียนรู้
มี 2 ตัวชี้วัด ได้แก่
1) ผลการจัดการเรียนรู้
2) ผลงาน ชิ้นงานของผู้เรียน

องค์ประกอบด้านที่ 4 คลิปวีดิทัศน์
มี 3 ตัวชี้วัด ได้แก่
1) ที่มา ความสำคัญ และแรงบันดาลใจ ในการจัดกิจกรรม
2) กิจกรรมการจัดการเรียนรู้
3) ผลการพัฒนาที่เกิดกับผู้เรียน
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ตัวชี้วัด รายการตรวจสอบ และแนวทางการตรวจให้คะแนน
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องค์ประกอบด้านที่ 1 ที่มา ความสำคัญ และแรงบันดาลใจในการจัดกิจกรรม
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 1.1

จำนวน 1 ตัวชี้วัด คือ
1.1 ที่มา ความสำคัญ และแรงบันดาลใจ ในการจัดกิจกรรม
ที่มา ความสำคัญ และแรงบันดาลใจในการจัดกิจกรรม

คำอธิบายตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 1.1 ประกอบด้วย 5 รายการตรวจสอบ ในการประเมินเพื่อคัดเลือกผลงานการจัดการเรียนรู้
ทุกหัวข้อ (Theme) ใช้รายการตรวจสอบเดียวกัน ซึ่งทุกรายการตรวจสอบประกอบด้วยประเด็นการพิจารณา
จำนวน 2 ประเด็น
การประเมินตัวชี้วัด
พิจารณาข้อมูลที่มา ความสำคัญ และแรงบันดาลใจในการจัดกิจกรรม จากแบบรายงานผลงาน ตาม
รายการตรวจสอบ และประเด็นการพิจารณาของแต่ละรายการตรวจสอบ
แนวทางการตรวจให้คะแนน
▪ ตัวชี้วัดนี้มีคะแนนเต็มรวม 10 คะแนน
▪ แต่ละประเด็นการพิจารณา มีคะแนนประเด็นละ 1 คะแนน
▪ หากพบข้อมูลตามประเด็นการพิจารณา 1 ข้อรายการ ให้ 1 คะแนน
▪ หากไม่พบข้อมูลตามประเด็นการพิจารณาให้ 0 คะแนน
รายการตรวจสอบ
1. มีการระบุถึงความสำคัญของการจัด
การเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21

1.
2.

2. มีการระบุถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น
หรือสิ่งที่ต้องการพัฒนาในด้าน
การจัดการเรียนรู้ ตามแนวทางโรงเรียน
คุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.
3. มีการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น
นำไปสู่สิ่งที่ต้องการพัฒนาในด้านการจัด
การเรียนรู้
4. มีการแสดงถึงแรงบันดาลใจที่จะแก้ไขปัญหา
หรือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ หรือ
การสร้างการเปลี่ยนแปลงกับผู้สอนหรือ
ผู้เรียน

1.
2.
1.
2.
1.
2.

ประเด็นการพิจารณา
มีการระบุถึงการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นใน
ศตวรรษที่ 21 ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาการจัดการเรียนรู้
การระบุถึงทักษะที่จำเป็นที่ผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนาใน
ศตวรรษที่ 21 ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ปัญหาหรือสิ่งที่ต้องการพัฒนาที่ระบุไว้ เป็นปัญหาที่
สามารถหาวิธีหรือแนวทางที่นำไปสู่การแก้ไขได้
ปัญหาหรือสิ่งที่ต้องการพัฒนาที่ระบุไว้ สอดคล้อง
เชื่อมโยงกับทักษะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.
มีการระบุสาเหตุของปัญหาที่ชัดเจน มีความสมเหตุสมผล
สาเหตุของปัญหาที่ระบุ สามารถหาวิธีหรือแนวทางที่
นำไปสู่การแก้ไขได้
มีการแสดงถึงแนวทาง/กระบวนการ/วิธีการที่ต้องการ
ดำเนินการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
มีการแสดงให้เห็นว่าแนวทาง/กระบวนการ/วิธีการที่
ต้องการดำเนินการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อ
ผู้สอน หรือผู้เรียน
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รายการตรวจสอบ
ประเด็นการพิจารณา
5. มีการอธิบายถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา หรือ 1. แนวทางการแก้ไขปัญหา/พัฒนา หรือวิธีการ/นวัตกรรมที่
พัฒนา หรือระบุวิธีการหรือนวัตกรรมที่นำมา
นำมาแก้ไขปัญหา/พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้
แก้ไขปัญหา หรือพัฒนาคุณภาพการจัดการ
สอดคล้องกับปัญหา/สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น สามารถ
เรียนรู้
นำไปสู่การแก้ไขได้
2. มีการอธิบายแนวทางการแก้ไขปัญหา/พัฒนา หรือ
วิธีการ/นวัตกรรมที่นำมาแก้ไขปัญหา/พัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้ ที่ชัดเจนนำไปสู่การปฏิบัติได้
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องค์ประกอบด้านที่ 2
ตัวชี้วัด

กิจกรรมและกระบวนการจัดการเรียนรู้

จำนวน 3 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย
2.1 รายละเอียดของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
2.2 การเลือกใช้/พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
2.3 การวัดและประเมินผล
หมายเหตุ
1. ตัวชี้วัดที่ 2.1 รายละเอียดการจัดการเรียนรู้ของแต่ละหัวข้อ (Theme) มีรายการตรวจสอบแตกต่างกัน
2. ตัวชี้วัดที่ 2.1 รายละเอียดของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของแต่ละหัวข้อ (Theme) ใช้วงเล็บ 1 – 4
กำกับ ดังนี้
(1) หัวข้อ (Theme) การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะตามหลักสูตร หรือทักษะในศตวรรษ
ที่ 21
(2) หัวข้อ (Theme) การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
(3) หัวข้อ (Theme) การจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงบริบทท้องถิ่น
(4) หัวข้อ (Theme) การจัดการเรียนรู้ที่ใช้สื่อหรือเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

ตัวชี้วัดที่ 2.1 (1)

รายละเอียดของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
หัวข้อ (Theme) การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะตามหลักสูตร หรือทักษะ
ในศตวรรษที่ 21

คำอธิบายตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 2.1 (1) ใช้กับหัวข้อ (Theme) การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะตามหลักสูตร หรือทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 เท่านั้น ประกอบด้วย 5 รายการตรวจสอบ
รายการตรวจสอบที่ 1
ประกอบด้วย 1 ประเด็นการพิจารณา
รายการตรวจสอบที่ 2
ประกอบด้วย 2 ประเด็นการพิจารณา
รายการตรวจสอบที่ 3 – 5 ประกอบด้วย 4 ประเด็นการพิจารณา
การประเมินตัวชี้วัด
พิจารณาข้อมูลในหัวข้อจุดประสงค์การเรียนรู้ และรายละเอียดของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
จากแบบรายงานผลงาน และร่องรอยหลักฐานที่ปรากฏในภาคผนวก ตามรายการตรวจสอบ และประเด็น
การพิจารณาของแต่ละรายการตรวจสอบ
แนวทางการตรวจให้คะแนน
▪ ตัวชี้วัดนี้มีคะแนนเต็มรวม 15 คะแนน
▪ แต่ละประเด็นการพิจารณา มีคะแนนประเด็นละ 1 คะแนน
✓ รายการตรวจสอบที่ 1 คะแนนเต็ม 1 คะแนน จาก 1 ประเด็นการพิจารณา
✓ รายการตรวจสอบที่ 2 คะแนนเต็ม 2 คะแนน จาก 2 ประเด็นการพิจารณา
✓ รายการตรวจสอบที่ 3 คะแนนเต็ม 4 คะแนน จาก 4 ประเด็นการพิจารณา
✓ รายการตรวจสอบที่ 4 คะแนนเต็ม 4 คะแนน จาก 4 ประเด็นการพิจารณา
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✓ รายการตรวจสอบที่ 5 คะแนนเต็ม 4 คะแนน จาก 4 ประเด็นการพิจารณา
▪ เมื่อพบข้อมูลตามประเด็นการพิจารณา 1 ข้อรายการ ให้ 1 คะแนน
▪ หากไม่พบข้อมูลตามประเด็นการพิจารณาให้ 0 คะแนน
รายการตรวจสอบ
ประเด็นการพิจารณา
1. มีการกำหนด มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด/ 1. มีการกำหนด มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ ทักษะในศตวรรษที่ 21
ทักษะในศตวรรษที่ 21 สมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียน
สมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียน จุดประสงค์
จุดประสงค์การเรียนรู้
การเรียนรู้
2. กิจกรรมการเรียนรู้แสดงถึงวิธีการ/แนวทาง 1. มีการแสดงถึงวิธีการ/แนวทางจัดการเรียนรู้เชื่อมโยง
จัดการเรียนรู้ ที่เชื่อมโยงความรู้ทักษะ
ความรู้ทักษะกระบวนการสู่การประยุกต์ใช้กับ
กระบวนการสู่การประยุกต์ใช้กับสถานการณ์
สถานการณ์ในชีวิตประจำวัน อย่างชัดเจน
ในชีวิตประจำวัน
2. ความรู้ ทักษะ กระบวนการ กับสถานการณ์ในชีวิตจริง
มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน
3. กิจกรรมการเรียนรู้แสดงให้เห็นถึงบทบาท 1. มีการแสดงถึงบทบาทของผู้สอนในการสร้างบรรยากาศ
ของผู้สอนในการเป็นผู้อำนวยความสะดวก
ของการมีส่วนร่วม และการสื่อสารที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ในการจัดการเรียนรู้ โดยให้ผู้เรียนมีอิสระ
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้สอนและเพื่อนในชั้นเรียน
ในการคิดและปฏิบัติด้วยตนเอง
2. มีการแสดงถึงบทบาทของผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ที่
ท้าทาย และมีวิธีการสอนที่เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้
3. มีการแสดงถึงบทบาทของผู้สอนในการกระตุ้นและ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง
4. มีการแสดงถึงบทบาทของผู้สอนในการกระตุ้น
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยใช้คำถามที่พัฒนา
การคิดขั้นสูง /สนับสนุนให้ผู้เรียนตั้งคำถาม และให้ข้อมูล
ย้อนกลับ เพื่อให้ผู้เรียนได้นำไปปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้
5. กิจกรรมการเรียนรู้ แสดงถึงวิธีการ/แนวทาง 1. มีการเลือกและระบุทักษะ หรือ สมรรถนะที่สำคัญของ
จัดการเรียนรู้ ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มี
ผู้เรียนที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้ ทักษะ ทักษะในศตวรรษที่ 21
2. มีการแสดงถึงการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
สมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียน ตามที่ระบุ
ทักษะหรือสมรรถนะ โดยใช้กระบวนการคิดและ
ในจุดประสงค์
การแสวงหาความรู้ควบคู่ไปกับการปฏิบัติจริง
3. มีการแสดงถึงการจัดการเรียนรู้ หรือสถานการณ์ที่ทำให้
ผู้เรียนได้นำความรู้ ทักษะ หรือสมรรถนะไปใช้
4. มีการแสดงถึงการจัดการเรียนรู้หรือสถานการณ์ให้ผู้เรียน
ได้พัฒนาทักษะหรือสมรรถนะ ที่มีการเชื่อมโยงกับทักษะ
หรือสมรรถนะอื่น ๆ ด้วย
6. กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสม
1. เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ท้าทาย กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด
สามารถนำพาให้ผู้เรียนสร้างชิ้นงานหรือ
ความสนใจ ต้องการค้นหาคำตอบ นำไปสู่การค้นคว้า
แสวงหาความรู้
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รายการตรวจสอบ
ภาระงานที่สะท้อนความรู้ ทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 สมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียน

ตัวชี้วัดที่ 2.1 (2)

ประเด็นการพิจารณา
2. เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถระบุ
เป้าหมาย จุดประสงค์ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานหรือวิธีการ
เพื่อการแก้ปัญหาหรือการพัฒนา
3. เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
รวบรวมข้อมูล รวมทั้งแนวคิดต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ใน
การสร้างชิ้นงาน หรือวิธีการแก้ปัญหาหรือการพัฒนา
4. เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนออกแบบ และ
สร้างสรรค์ชิ้นงาน หรือวิธีการเพื่อการแก้ปัญหาหรือ
การพัฒนาได้อย่างเหมาะสม

รายละเอียดของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
หัวข้อ (Theme) : การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

คำอธิบายตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 2.1 (2) ใช้กับหัวข้อ (Theme) การจัดการเรียนรู้ที่แบบบูรณาการ เท่านั้น
ประกอบด้วย 5 รายการตรวจสอบ
รายการตรวจสอบที่ 1
ประกอบด้วย 1 ประเด็นการพิจารณา
รายการตรวจสอบที่ 2
ประกอบด้วย 2 ประเด็นการพิจารณา
รายการตรวจสอบที่ 3 – 5 ประกอบด้วย 4 ประเด็นการพิจารณา
การประเมินตัวชี้วัด
พิจารณาข้อมูลในหัวข้อจุดประสงค์การเรียนรู้ และรายละเอียดของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จาก
แบบรายงานผลงาน และร่องรอยหลักฐานที่ปรากฏในภาคผนวก ตามรายการตรวจสอบและประเด็นการ
พิจารณาของแต่ละรายการตรวจสอบ
แนวทางการตรวจให้คะแนน
▪ ตัวชี้วัดนี้มีคะแนนเต็มรวม 15 คะแนน
▪ แต่ละประเด็นการพิจารณา มีคะแนนประเด็นละ 1 คะแนน
✓ รายการตรวจสอบที่ 1 คะแนนเต็ม 1 คะแนน จาก 1 ประเด็นการพิจารณา
✓ รายการตรวจสอบที่ 2 คะแนนเต็ม 2 คะแนน จาก 2 ประเด็นการพิจารณา
✓ รายการตรวจสอบที่ 3 คะแนนเต็ม 4 คะแนน จาก 4 ประเด็นการพิจารณา
✓ รายการตรวจสอบที่ 4 คะแนนเต็ม 4 คะแนน จาก 4 ประเด็นการพิจารณา
✓ รายการตรวจสอบที่ 5 คะแนนเต็ม 4 คะแนน จาก 4 ประเด็นการพิจารณา
▪ เมื่อพบข้อมูลตามประเด็นการพิจารณา 1 ข้อรายการ ให้ 1 คะแนน
▪ หากไม่พบข้อมูลตามประเด็นการพิจารณาให้ 0 คะแนน
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รายการตรวจสอบ
1. มีการกำหนด มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด/
ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้

1.

2. กิจกรรมการเรียนรู้แสดงถึงวิธีการ/แนวทาง

1.

จัดการเรียนรู้ ที่เชื่อมโยงความรู้ทักษะ
กระบวนการสู่การประยุกต์ใช้กับสถานการณ์
ในชีวิตประจำวัน
3. กิจกรรมการเรียนรู้แสดงให้เห็นถึงบทบาท

ของผู้สอนในการเป็นผู้อำนวยความสะดวกใน
การจัดการเรียนรู้ โดยให้ผู้เรียนมีอิสระใน
การคิดและปฏิบัติด้วยตนเอง

2.
1.

2.
3.
4.

4. กิจกรรมการเรียนรู้แสดงถึงการบูรณาการ

ของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี หรือ STEM หรือ STEAM โดย
อาจเป็นบูรณาการระหว่าง 2 ศาสตร์ขึ้นไป
ซึ่งอาจเป็นการบูรณาการภายในศาสตร์
เดียวกัน หรือข้ามศาสตร์อื่น ๆ

1.
2.

3.

4.

5. กิจกรรมการเรียนรู้แสดงให้เห็นความ

เชื่อมโยงของศาสตร์ที่นำมาบูรณาการ และ
นำไปสู่การสร้างสรรค์ชิ้นงานหรือผลงานของ
ผู้เรียน เพื่อการแก้ปัญหาหรือการพัฒนา

1.
2.

ประเด็นการพิจารณา
มีการกำหนด มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด/ผลการ
เรียนรู้ ทักษะในศตวรรษที่ 21 สมรรถนะที่สำคัญของ
ผู้เรียน จุดประสงค์การเรียนรู้
มีการแสดงถึงวิธีการ/แนวทางจัดการเรียนรู้เชื่อมโยง
ความรู้ทักษะกระบวนการสู่การประยุกต์ใช้กับ
สถานการณ์ในชีวิตประจำวัน อย่างชัดเจน
ความรู้ ทักษะ กระบวนการ กับสถานการณ์ในชีวิตจริง
มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน
มีการแสดงถึงบทบาทของผู้สอนในการสร้างบรรยากาศ
ของการมีส่วนร่วม และการสื่อสารที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้สอนและเพื่อนในชั้นเรียน
มีการแสดงถึงบทบาทของผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ที่
ท้าทาย และมีวิธีการสอนที่เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้
มีการแสดงถึงบทบาทของผู้สอนในการกระตุ้นและ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง
มีการแสดงถึงบทบาทของผู้สอนในการกระตุ้น
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยใช้คำถามที่
พัฒนาการคิดขั้นสูง /สนับสนุนให้ผู้เรียนตั้งคำถาม
และให้ข้อมูลย้อนกลับ เพื่อให้ผู้เรียนได้นำไปปรับปรุง
พัฒนาการเรียนรู้
มีการระบุศาสตร์ และเนื้อหาที่นำมาบูรณาการอย่างชัดเจน
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนตระหนักถึง
สิ่งที่เป็นปัญหาในชีวิตจริง และหาวิธีการหรือสร้าง
นวัตกรรม เพื่อการแก้ปัญหา หรือการพัฒนา
มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนรวบรวมข้อมูล และค้นหาแนวคิด
หรือความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องและสามารถประยุกต์แนวคิด
ดังกล่าวการแก้ปัญหา หรือการพัฒนาได้
มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้จาก
การบูรณาการ ในการออกแบบ สร้างผลงาน มีการ
ทดสอบและนำเสนอวิธีการ หรือสร้างนวัตกรรมเพื่อ
การแก้ปัญหาหรือการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้หรือสถานการณ์ที่ให้ผู้เรียน
แก้ปัญหา หรือพัฒนา มีความเหมาะสมกับสาระเนื้อหา
สอดคล้องกับระดับชั้นของผู้เรียน
กิจกรรมการเรียนรู้ แสดงให้เห็นการนำจุดเด่นของ
ธรรมชาติวิชาของแต่ละศาสตร์มาบูรณาการ
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รายการตรวจสอบ

ตัวชี้วัดที่ 2.1 (3)

ประเด็นการพิจารณา
3. กิจกรรมการเรียนรู้ และสถานการณ์ที่นำมาใช้เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนค้นคว้า เพื่อนำความรู้จากศาสตร์นั้น ๆ
มาใช้ในการแก้ปัญหา หรือการพัฒนา
4. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างชิ้นงานหรือผลงาน
ที่แสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างศาสตร์ที่นำมาบูรณาการ

รายละเอียดของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
หัวข้อ (Theme) : การจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงบริบทท้องถิ่น

คำอธิบายตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 2.1 (3) ใช้กับหัวข้อ (Theme) การจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงบริบทท้องถิ่น เท่านั้น
ประกอบด้วย 5 รายการตรวจสอบ
รายการตรวจสอบที่ 1
ประกอบด้วย 1 ประเด็นการพิจารณา
รายการตรวจสอบที่ 2
ประกอบด้วย 2 ประเด็นการพิจารณา
รายการตรวจสอบที่ 3 – 5 ประกอบด้วย 4 ประเด็นการพิจารณา
การประเมินตัวชี้วัด
พิจารณาข้อมูลในหัวข้อจุดประสงค์การเรียนรู้ และรายละเอียดของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จาก
แบบรายงานผลงาน และร่องรอยหลักฐานที่ปรากฏในภาคผนวก ตามรายการตรวจสอบ และประเด็นการ
พิจารณาของแต่ละรายการตรวจสอบ
แนวทางการตรวจให้คะแนน
▪ ตัวชี้วัดนี้มีคะแนนเต็มรวม 15 คะแนน
▪ แต่ละประเด็นการพิจารณา มีคะแนนประเด็นละ 1 คะแนน
✓ รายการตรวจสอบที่ 1 คะแนนเต็ม 1 คะแนน จาก 1 ประเด็นการพิจารณา
✓ รายการตรวจสอบที่ 2 คะแนนเต็ม 2 คะแนน จาก 2 ประเด็นการพิจารณา
✓ รายการตรวจสอบที่ 3 คะแนนเต็ม 4 คะแนน จาก 4 ประเด็นการพิจารณา
✓ รายการตรวจสอบที่ 4 คะแนนเต็ม 4 คะแนน จาก 4 ประเด็นการพิจารณา
✓ รายการตรวจสอบที่ 5 คะแนนเต็ม 4 คะแนน จาก 4 ประเด็นการพิจารณา
▪ เมื่อพบข้อมูลตามประเด็นการพิจารณา 1 ข้อรายการ ให้ 1 คะแนน
▪ หากไม่พบข้อมูลตามประเด็นการพิจารณาให้ 0 คะแนน
รายการตรวจสอบ
1. มีการกำหนด มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด/
ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์
การเรียนรู้
2. กิจกรรมการเรียนรู้แสดงถึงวิธีการ/แนวทาง
จัดการเรียนรู้ ที่เชื่อมโยงความรู้ทักษะ

ประเด็นการพิจารณา
1. มีการกำหนด มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด/ผลการ
เรียนรู้ ทักษะในศตวรรษที่ 21 สมรรถนะที่สำคัญของ
ผู้เรียน จุดประสงค์การเรียนรู้
1. มีการแสดงถึงวิธีการ/แนวทางจัดการเรียนรู้เชื่อมโยง
ความรู้ทักษะกระบวนการสู่การประยุกต์ใช้กับ
สถานการณ์ในชีวิตประจำวัน อย่างชัดเจน
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รายการตรวจสอบ
กระบวนการสู่การประยุกต์ใช้กับ
สถานการณ์ในชีวิตประจำวัน
3. กิจกรรมการเรียนรู้แสดงให้เห็นถึงบทบาท
ของผู้สอนในการเป็นผู้อำนวยความสะดวก
ในการจัดการเรียนรู้ โดยให้ผู้เรียนมีอิสระ
ในการคิดและปฏิบัติด้วยตนเอง

2.
1.
2.
3.
4.

4. กิจกรรมการเรียนรู้แสดงถึงการใช้บริบท
ท้องถิ่นเป็นฐานในการออกแบบการจัด
การเรียนรู้ มีการใช้สื่อหรือแหล่งเรียนรู้ใน
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกอบกิจกรรม
การเรียนรู้

1.
2.
3.
4.

5. กิจกรรมการเรียนรู้แสดงให้เห็นถึงการ
มุ่งเน้นการแก้ปัญหา หรือการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น โดยใช้ความรู้วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี โดยแสดงให้เห็น
ผลงานของผู้เรียน

1.
2.
3.
4.

ประเด็นการพิจารณา
ความรู้ ทักษะ กระบวนการกับสถานการณ์ในชีวิต
ประจำวันที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ มีความสอดคล้อง
เชื่อมโยงกัน
มีการแสดงถึงบทบาทของผู้สอนในการสร้างบรรยากาศ
ของการมีส่วนร่วม และการสื่อสารที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้สอนและเพื่อนในชั้นเรียน
มีการแสดงถึงบทบาทของผูส้ อนในการจัดการเรียนรู้ที่
ท้าทาย และมีวิธีการสอนที่เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้
มีการแสดงถึงบทบาทของผู้สอนในการกระตุ้นและ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง
มีการแสดงถึงบทบาทของผู้สอนในการกระตุ้น
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยใช้คำถามที่พัฒนา
การคิดขั้นสูง /สนับสนุนให้ผู้เรียนตั้งคำถาม และให้
ข้อมูลย้อนกลับ เพื่อให้ผู้เรียนได้นำไปปรับปรุง
พัฒนาการเรียนรู้
มีการใช้บริบทในชุมชน ท้องถิ่น ทีส่ ามารถเข้าถึงได้ง่าย
ในการจัดการเรียนรู้และสามารถตอบสนองการเรียนรู้
ด้วยการปฏิบัติจริงของผู้เรียน
บริบทชุมชน ท้องถิ่น ที่นำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้
มีจุดเด่น หรือประเด็นที่เป็นปัญหาซึ่งมีความเป็นไปได้
ในการหาวิธีการหรือนวัตกรรมในการแก้ปัญหา หรือพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้มีการใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้ในชุมชน
และภูมิปัญญาท้องถิ่น กระตุนให้ผู้เรียนสนใจ อยาก
เรียนรู้ มุ่งหาคำตอบ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนา
กิจกรรมที่นำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ มีความสอดคล้อง
เหมาะสมกับเวลา สาระเนื้อหาในระดับชั้นของผู้เรียน
บริบทในชุมชน ท้องถิ่น ที่นำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้
ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยี ในกระบวนการแก้ปัญหาหรือการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้ มีความท้าทาย เปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ได้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง กระตุ้นการคิดในการ
แก้ปัญหา หรือพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้ แสดงให้เห็นถึงการส่งเสริมให้ผู้เรียน
ใช้สื่อ หรือแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ที่เหมาะสมในการ
ออกแบบและสร้างผลงานเพื่อแก้ปัญหา หรือพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้ แสดงให้เห็นถึงการส่งเสริมให้ผู้เรียน
แก้ปัญหา หรือพัฒนาชุมชนท้องถิ่น โดยใช้ความรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี จนได้ผลงานของ
ผู้เรียน
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ตัวชี้วัดที่ 2.1 (4)

รายละเอียดของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
หัวข้อ (Theme) : การจัดการเรียนรู้ที่ใช้สื่อหรือเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

คำอธิบายตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 2.1 (4) ใช้กับหัวข้อ (Theme) การจัดการเรียนรู้ที่ใช้สื่อหรือเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เท่านั้น ประกอบด้วย 5 รายการตรวจสอบ
รายการตรวจสอบที่ 1
ประกอบด้วย 1 ประเด็นการพิจารณา
รายการตรวจสอบที่ 2
ประกอบด้วย 2 ประเด็นการพิจารณา
รายการตรวจสอบที่ 3 – 5 ประกอบด้วย 4 ประเด็นการพิจารณา
การประเมินตัวชี้วัด
พิจารณาข้อมูลในหัวข้อจุดประสงค์การเรียนรู้ และรายละเอียดของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
จากแบบรายงานผลงาน และร่องรอยหลักฐานที่ปรากฏในภาคผนวก ตามรายการตรวจสอบ และประเด็น
การพิจารณาของแต่ละรายการตรวจสอบ
แนวทางการตรวจให้คะแนน
▪ ตัวชี้วัดนี้มีคะแนนเต็มรวม 15 คะแนน
▪ แต่ละประเด็นการพิจารณา มีคะแนนประเด็นละ 1 คะแนน
✓ รายการตรวจสอบที่ 1 คะแนนเต็ม 1 คะแนน จาก 1 ประเด็นการพิจารณา
✓ รายการตรวจสอบที่ 2 คะแนนเต็ม 2 คะแนน จาก 2 ประเด็นการพิจารณา
✓ รายการตรวจสอบที่ 3 คะแนนเต็ม 4 คะแนน จาก 4 ประเด็นการพิจารณา
✓ รายการตรวจสอบที่ 4 คะแนนเต็ม 4 คะแนน จาก 4 ประเด็นการพิจารณา
✓ รายการตรวจสอบที่ 5 คะแนนเต็ม 4 คะแนน จาก 4 ประเด็นการพิจารณา
▪ เมื่อพบข้อมูลตามประเด็นการพิจารณา 1 ข้อรายการ ให้ 1 คะแนน
▪ หากไม่พบข้อมูลตามประเด็นการพิจารณาให้ 0 คะแนน
รายการตรวจสอบ
ประเด็นการพิจารณา
1. กิจกรรมการเรียนรู้ใช้สื่อ หรือเทคโนโลยี
1. กิจกรรมการเรียนรู้ใช้สื่อ หรือเทคโนโลยีได้สอดคล้องกับ
ได้สอดคล้องกับจุดประสงค์ มาตรฐาน
จุดประสงค์ มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด/
การเรียนรู้ และตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้
2. กิจกรรมการเรียนรู้แสดงให้เห็นถึงบทบาท 1. มีการแสดงถึงบทบาทของผู้สอนในการสร้างบรรยากาศ
ของผู้สอนในการเป็นผู้อำนวยความสะดวก
ของการมีส่วนร่วม และการสื่อสารที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ในการจัดการเรียนรู้ โดยให้ผู้เรียนมีอิสระ
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้สอนและเพื่อนในชั้นเรียน
ในการคิดและปฏิบัติด้วยตนเอง
2. มีการแสดงถึงบทบาทของผู้สอนในการกระตุ้นกระบวนการ
เรียนรู้ของผู้เรียน โดยใช้คำถามที่พัฒนาการคิดขั้นสูง /
สนับสนุนให้ผู้เรียนตั้งคำถาม และให้ข้อมูลย้อนกลับ เพื่อให้
ผู้เรียนได้นำไปปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้
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รายการตรวจสอบ
3. กิจกรรมการเรียนรู้แสดงถึงวิธีการ หรือ
แนวทางจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความรู้
ทักษะกระบวนการสู่การประยุกต์ใช้สื่อ
หรือเทคโนโลยี กับสถานการณ์ในชีวิตจริง

1.
2.
3.

4.
4.

แสดงให้เห็นถึงการเลือกใช้สื่อ หรือการ
พัฒนาสื่อ อุปกรณ์ต่าง ๆ หรือเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

1.
2.
3.

4.
5. แสดงให้เห็นถึงการนำเสนอการใช้สื่อหรือ
เทคโนโลยีที่ถูกต้องตามลำดับขั้นตอน
กระตุ้นความสนใจของผู้เรียน มีความ
ยากง่ายเหมาะสมกับระดับชั้น ส่งเสริม
และพัฒนาผู้เรียนได้ตรงตามจุดประสงค์
การเรียนรู้ และมีการประเมินการใช้สื่อ

1.
2.

ประเด็นการพิจารณา
มีการเลือกใช้ หรือประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี ที่สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้ และเหมาะสมกับวิธีการหรือ
แนวทางการจัดการเรียนรู้
มีการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
การจัดการเรียนรู้ และเหมาะสมกับวิธีการหรือแนวทาง
จัดการเรียนรู้
มีการเลือกใช้ หรือพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี ที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ในชีวิตจริง บริบทของผู้เรียน และเพียงพอกับ
จำนวนผู้เรียน
มีการเลือกใช้ หรือพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี สื่อดิจิทัล
ที่น่าสนใจและสะดวกต่อการใช้งาน
มีการเลือกใช้สื่อ อุปกรณ์ต่าง ๆ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เหมาะสมกับระยะเวลา ระดับชั้น และเนื้อหาสาระ
การเรียนรู้
มีการพัฒนาสื่อ อุปกรณ์ต่าง ๆ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
เหมาะสมกับระยะเวลา ระดับการเรียนรูของผู้เรียน และ
เนื้อหาสาระการเรียนรู้ของผู้เรียน
มีการเลือกใช้ หรือการพัฒนาสื่อ อุปกรณ์ต่าง ๆ หรือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทีส่ ่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการคิด
ขั้นสูง การแก้ปัญหา และทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
มีการเลือกใช้สื่อ หรือการพัฒนาสื่อ อุปกรณ์ต่าง ๆ หรือ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
นำไปใช้ในการสร้างสรรค์ และนำเสนอผลงานนวัตกรรมได้
การใช้สื่อหรือเทคโนโลยีที่ถูกต้องตามลำดับขั้นตอนการใช้สื่อ
การใช้สื่อหรือเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความยากง่าย
เหมาะสมกับระดับชั้น ความรู้และประสบการณ์ของผู้เรียน

3. การใช้สื่อหรือเทคโนโลยีส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนได้ตรง
ตามจุดประสงค์การเรียนรู้
4. ประเมินผลการใช้สื่อหรือเทคโนโลยี และนำผลการประเมิน
ไปใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพต่อไป
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ตัวชี้วัดที่ 2.2

การเลือกใช้/พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้

คำอธิบายตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 2.2 ทุกหัวข้อ (Theme) ใช้รายการตรวจสอบเดียวกัน ประกอบด้วย 4 รายการตรวจสอบ
รายการตรวจสอบที่ 1 ประกอบด้วย 2 ประเด็นการพิจารณา
รายการตรวจสอบที่ 2 ประกอบด้วย 2 ประเด็นการพิจารณา
รายการตรวจสอบที่ 3 ประกอบด้วย 2 ประเด็นการพิจารณา
รายการตรวจสอบที่ 4 ประกอบด้วย 4 ประเด็นการพิจารณา
การประเมินตัวชี้วัด
พิจารณาข้อมูลในหัวข้อการเลือกใช้/พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมในการส่งเสริมการจัด
การเรียนรู้ จากแบบรายงานผลงาน และร่องรอยหลักฐานที่ปรากฏในภาคผนวก ตามรายการตรวจสอบ และ
ประเด็นการพิจารณาของแต่ละรายการตรวจสอบ
แนวทางการตรวจให้คะแนน
▪ ตัวชี้วัดนี้มีคะแนนเต็มรวม 10 คะแนน
▪ แต่ละประเด็นการพิจารณา มีคะแนนประเด็นละ 1 คะแนน
✓ รายการตรวจสอบที่ 1 คะแนนเต็ม 2 คะแนน จาก 2 ประเด็นการพิจารณา
✓ รายการตรวจสอบที่ 2 คะแนนเต็ม 2 คะแนน จาก 2 ประเด็นการพิจารณา
✓ รายการตรวจสอบที่ 3 คะแนนเต็ม 2 คะแนน จาก 2 ประเด็นการพิจารณา
✓ รายการตรวจสอบที่ 4 คะแนนเต็ม 4 คะแนน จาก 4 ประเด็นการพิจารณา
▪ เมื่อพบข้อมูลตามประเด็นการพิจารณา 1 ข้อรายการ ให้ 1 คะแนน
▪ หากไม่พบข้อมูลตามประเด็นการพิจารณาให้ 0 คะแนน
รายการตรวจสอบ
1. แสดงถึงการเลือกใช้ หรือพัฒนาสื่อ
เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้/ตัวชี้วัด
หรือผลการเรียนรู้

ประเด็นการพิจารณา
1. มีการแสดงถึงการเลือกใช้ หรือพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี
หรือนวัตกรรมที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้/
ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้
2. มีการแสดงถึงการเลือกใช้ หรือพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี
หรือนวัตกรรมที่สอดคล้องกับ เนื้อหาการเรียนรู้
2. แสดงถึงการเลือกใช้ หรือพัฒนาสื่อ
1. การเลือกใช้ หรือพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม
เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ตอบสนอง
ที่เหมาะสมกับระดับชั้น ความรู้และประสบการณ์ของ
ความต้องการของผู้เรียนกระตุ้นและเร้าความ
ผู้เรียน
สนใจ และเหมาะสมกับระดับชั้นของผู้เรียน
2. การเลือกใช้ หรือพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน กระตุ้นและเร้า
ความสนใจของผู้เรียน
3. แสดงวิธีการใช้สื่อ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมใน 1. การใช้สื่อหรือเทคโนโลยีที่ถูกต้องตามลำดับขั้นตอนการใช้สื่อ
การดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีความ
2. การใช้สื่อหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับระยะเวลาในการ
เหมาะสมกับขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
จัดการเรียนรู้ และสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้
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รายการตรวจสอบ
4. มีประจักษ์พยาน หรือร่องรอยหลักฐานที่
แสดงถึงการส่งเสริมให้นักเรียนใช้สื่อ
เทคโนโลยีในการทำกิจกรรมต่าง ๆ

ประเด็นการพิจารณา
1. ผลงานของผู้เรียนสะท้อนให้เห็นถึงการใช้สื่อเทคโนโลยี
2. มีการแสดงถึงผลการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทำให้ผู้เรียน
สามารถเข้าใจเนื้อหา หรือบทเรียนได้ดีขึ้น
3. มีกิจกรรมแสดงให้เห็นถึงการใช้สื่อเทคโนโลยีของผู้เรียน
ในการทำกิจกรรม
4. มีการแสดงถึงความสนใจของผู้เรียนในการใช้สื่อ
เทคโนโลยีในการทำกิจกรรม

ตัวชี้วัดที่ 2.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
คำอธิบายตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 2.2 ทุกหัวข้อ (Theme) ใช้รายการตรวจสอบเดียวกัน ประกอบด้วย 5 รายการตรวจสอบ
แต่ละรายการตรวจสอบประกอบด้วย 2 ประเด็นการพิจารณา
การประเมินตัวชี้วัด
พิจารณาข้อมูลในหัวข้อการวัดและประเมินผล จากแบบรายงานผลงาน และร่องรอยหลักฐานที่
ปรากฏในภาคผนวก ตามรายการตรวจสอบ และประเด็นการพิจารณาของแต่ละรายการตรวจสอบ
แนวทางการตรวจให้คะแนน
▪ ตัวชี้วัดนี้มีคะแนนเต็มรวม 10 คะแนน
▪ แต่ละประเด็นการพิจารณา มีคะแนนประเด็นละ 1 คะแนน
✓ รายการตรวจสอบที่ 1 คะแนนเต็ม 2 คะแนน จาก 2 ประเด็นการพิจารณา
✓ รายการตรวจสอบที่ 2 คะแนนเต็ม 2 คะแนน จาก 2 ประเด็นการพิจารณา
✓ รายการตรวจสอบที่ 3 คะแนนเต็ม 2 คะแนน จาก 2 ประเด็นการพิจารณา
✓ รายการตรวจสอบที่ 4 คะแนนเต็ม 4 คะแนน จาก 4 ประเด็นการพิจารณา
▪ หากพบข้อมูลตามประเด็นการพิจารณา 1 ข้อรายการ ให้ 1 คะแนน
▪ หากไม่พบข้อมูลตามประเด็นการพิจารณาให้ 0 คะแนน
รายการตรวจสอบ
1. แสดงถึงการวัดและประเมินผลที่สอดคล้อง
กับจุดประสงค์การเรียนรู้/ตัวชี้วัด หรือผล
การเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเด็นการพิจารณา
1. แสดงถึงการวัดและประเมินผล ระหว่างการจัดการเรียนรู้
ที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้/ตัวชี้วัด หรือผลการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
2. แสดงถึงการวัดและประเมินผล หลังการจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้/ตัวชี้วัด หรือผลการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
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รายการตรวจสอบ
ประเด็นการพิจารณา
2. แสดงถึงการออกแบบการวัดและประเมินผล 1. แสดงถึงการออกแบบการวัดและประเมินผล โดยใช้
โดยใช้วิธีการและเครื่องมือหลากหลาย อย่าง
วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย
เหมาะสมกับขั้นตอนกระบวนการจัดกิจกรรม 2. แสดงถึงการออกแบบการวัดและประเมินผล โดยใช้
การเรียนรู้
วิธีการและเครื่องมือที่เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้
3. แสดงถึงการดำเนินการวัดและประเมินทักษะ 1. แสดงถึงการเลือกใช้/พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมิน
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หรือสมรรถนะ
การเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ใน
สำคัญของผู้เรียน อย่างถูกต้อง เหมาะสม
ศตวรรษที่ 21 หรือสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
2. แสดงถึงดำเนินการวัดและประเมินทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 หรือสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ทั้งใน
ระหว่างการจัดการเรียนรู้ และเมื่อสิ้นสุดกระบวนการ
จัดการเรียนรู้
4. แสดงถึงเกณฑ์การให้คะแนน/การตัดสินผล 1. เกณฑ์การให้คะแนน/การตัดสินผลมีความชัดเจน
ที่ชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม
สามารถนำไปใช้ให้คะแนนได้ถูกต้อง ตรงกัน
2. เกณฑ์การให้คะแนน/การตัดสินผลมีความเป็นธรรมต่อ
ผู้เรียน
5. แสดงถึงการให้ข้อมูลป้อนกลับที่ช่วยในการ 1. มีการแสดงถึงการให้ข้อมูลป้อนกลับที่ช่วยในการส่งเสริม
ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งการนำผล
และพัฒนาผู้เรียน
การจากการวัดและประเมินไปใช้ในการ
2. มีการแสดงถึงการนำผลการจากการวัดและประเมินไปใช้
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครู
ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครู
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องค์ประกอบด้านที่ 3
ตัวชี้วัด
นที่ 3

ผลลัพธ์การจัดการเรียนรู้

จำนวน 2 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย
3.1 ผลการจัดการเรียนรู้
3.2 ผลงาน ชิ้นงานของผู้เรียน
ผลลัพธ์การจัดการเรียนรู้

ตัวชี้วัดที่ 3.1 ผลการจัดการเรียนรู้
คำอธิบายตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ทุกหัวข้อ (Theme) ใช้รายการตรวจสอบเดียวกัน ประกอบด้วย 5 รายการตรวจสอบ
แต่ละรายการตรวจสอบประกอบด้วย 4 ประเด็นการพิจารณา รายการตรวจสอบที่ 1 แต่ละหัวข้อ (Theme)
มีประเด็นการพิจารณาที่แตกต่างกันตามจุดเด่น จุดเน้นของหัวข้อ (Theme) ที่แตกต่างกัน
การประเมินตัวชี้วัด
พิจารณาข้อมูลในหัวข้อผลลัพธ์การจัดการเรียนรู้ จากแบบรายงานผลงาน และร่องรอยหลักฐาน
ที่ปรากฏในภาคผนวก ตามรายการตรวจสอบ และประเด็นการพิจารณาของแต่ละรายการตรวจสอบ
แนวทางการตรวจให้คะแนน
▪ ตัวชี้วัดนี้มีคะแนนเต็มรวม 20 คะแนน
▪ แต่ละประเด็นการพิจารณา มีคะแนนประเด็นละ 1 คะแนน
▪ ทุกรายการตรวจสอบ คะแนนเต็ม 4 คะแนน จาก 4 ประเด็นการพิจารณา
▪ หากพบข้อมูลตามประเด็นการพิจารณา 1 ข้อรายการ ให้ 1 คะแนน
▪ หากไม่พบข้อมูลตามประเด็นการพิจารณาให้ 0 คะแนน
รายการตรวจสอบ
1. ผลการจัดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นสอดคล้องกับ
Theme ที่ส่งผลงานนำเสนอ

ประเด็นการพิจารณา
การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะตามหลักสูตร หรือ
ทักษะในศตวรรษที่ 21
1. ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนแสดง สมรรถนะ หรือทักษะ
ตามที่กำหนด
2. ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนมีการเชื่อมโยงสมรรถนะ
หรือทักษะต่าง ๆ
3. ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนแสดงถึงการแก้ปัญหา
หรือการพัฒนาที่มีความสอดคล้องกับปัญหา/
สถานการณ์ที่กำหนด
4. ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนแสดงถึงการสร้างสรรค์
สิ่งใหม่ ทันสมัย มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ นำไปสู่
การแก้ปัญหา หรือการพัฒนาได้จริง
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รายการตรวจสอบ

ประเด็นการพิจารณา
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
1. ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนแสดงถึงการบูรณาการ
ระหว่าง 2 ศาสตร์ขึ้นไป ซึ่งเป็นผลจาก
การจัดการเรียนรู้ตามแบบ STEM หรือ STEAM
2. ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนแสดงถึงการแก้ปัญหา/พัฒนา
จากสถานการณ์หรือปัญหาที่มีความเชื่อมโยงกับ
ชีวิตประจำวัน หรือการประกอบอาชีพในอนาคต
3. ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนสะท้อนถึงกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม
4. ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนแสดงถึงการสร้างสรรค์สิ่งใหม่
ทันสมัย มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ นำไปสู่การ
แก้ปัญหา หรือการพัฒนาได้จริง
การจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงบริบทท้องถิ่น
1. ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนแสดงถึงการใช้บริบทท้องถิ่น
เป็นฐานในการออกแบบการจัดการเรียนรู้
2. ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนแสดงถึงการใช้ความรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ในการแก้ปัญหา
หรือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
3. ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนแสดงถึงการแก้ปัญหา หรือ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับปัญหา/สถานการณ์
ที่กำหนด
4. ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนแสดงถึงการสร้างสรรค์สิ่งใหม่
ทันสมัย มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ นำไปสู่การ
แก้ปัญหา หรือการพัฒนาได้จริง
การใช้สื่อหรือเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
1. ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนแสดงให้เห็นถึงการเลือกใช้
หรือการพัฒนาสื่ออุปกรณ์ต่าง ๆ หรือเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2. ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สะท้อนถึงความสามารถ
สมรรถนะในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และการ
สื่อสารของผู้เรียน
3. ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนสะท้อนถึงการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี เพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยี และนำไปสู่การแก้ปัญหา หรือการพัฒนาได้
4. ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนแสดงถึงการสร้างสรรค์สิ่งใหม่
ทันสมัย มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ
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รายการตรวจสอบ
2. มีการแสดงให้เห็นว่าผลการจัดการเรียนรู้ที่
เกิดขึ้นบรรลุจุดประสงค์ของการจัดกิจกรรม

ประเด็นการพิจารณา
1. มีการแสดงถึงผลการจัดการเรียนรู้ในแต่ละขั้นตอนของ
การจัดกิจกรรม
2. มีผลงานนักเรียนที่สอดคล้องกับจุดประสงค์ของการ
จัดกิจกรรม
3. มีการแสดงผลการวัดและประเมินการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ซึ่งบรรลุจุดประสงค์ของการจัดกิจกรรม
4. มีการแสดงถึงร้อยละของผู้เรียนที่บรรลุจุดประสงค์
ของการจัดกิจกรรม อย่างน้อยร้อยละ 80
3. มีการแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
1. มีการแสดงถึงเจตคติ ที่ดีของผู้เรียน
ขึ้นกับผู้เรียน
2. มีการแสดงถึงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นจาก
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
3. มีการแสดงถึงทักษะ สมรรถนะ เกิดขึ้นจากการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
4. มีการแสดงถึงบรรยากาศในการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน และระหว่าง
ผู้เรียน
4. การแสดงผลจัดการเรียนรู้ทั้งในเชิงปริมาณและ 1. ผู้เรียนที่บรรลุจุดประสงค์ของการจัดกิจกรรม
คุณภาพ
อย่างน้อยร้อยละ 70
2. ผู้เรียนที่บรรลุจุดประสงค์ของการจัดกิจกรรม
ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
3. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีผลงานที่มีระดับคุณภาพ
ระดับดี ขึ้นไป
4. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีเจตคติ/ความพึงพอใจ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ระดับดี ขึ้นไป
5. การสะท้อนความสำเร็จของผลที่เกิดขึ้นจาก
1. ผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรู้ นำไปสู่การ
การจัดการเรียนรู้
ปรับปรุง/พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
2. ผลสำเร็จที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้ นำไปสู่การ
ปรับปรุง/พัฒนาผู้เรียน
3. ผลสำเร็จที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้ นำไปสู่การ
เผยแพร่ หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ
4. ผลสำเร็จที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้ นำไปสู่สร้าง
องค์ความรู้ และเป็นแบบอย่างในสถานศึกษา
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ตัวชี้วัดที่ 3.2 ผลงาน ชิ้นงานของผู้เรียน
คำอธิบายตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 3.2 ทุกหัวข้อ (Theme) ใช้รายการตรวจสอบเดียวกัน ประกอบด้วย 5 รายการตรวจสอบ
แต่ละรายการตรวจสอบประกอบด้วย 3 ประเด็นการพิจารณา
การประเมินตัวชี้วัด
พิจารณาข้อมูลในหัวข้อผลงาน ชิ้นงานของผู้เรียน จากแบบรายงานผลงาน และร่องรอยหลักฐาน
ที่ปรากฏในภาคผนวก ตามรายการตรวจสอบ และประเด็นการพิจารณาของแต่ละรายการตรวจสอบ
แนวทางการตรวจให้คะแนน
▪ ตัวชี้วัดนี้มีคะแนนเต็มรวม 15 คะแนน
▪ แต่ละประเด็นการพิจารณา มีคะแนนประเด็นละ 1 คะแนน
▪ ทุกรายการตรวจสอบ คะแนนเต็ม 3 คะแนน จาก 3 ประเด็นการพิจารณา
▪ หากพบข้อมูลตามประเด็นการพิจารณา 1 ข้อรายการ ให้ 1 คะแนน
▪ หากไม่พบข้อมูลตามประเด็นการพิจารณาให้ 0 คะแนน
รายการตรวจสอบ
1. ผลงาน ชิ้นงานสอดคล้องกับหัวข้อ (Theme)
ที่ส่งผลงานนำเสนอ

1.
2.

2. ผลงาน ชิ้นงานแสดงให้เห็นถึงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม

3.
1.
2.
3.

3. ผลงาน ชิ้นงานสะท้อนว่าผู้เรียนได้ใช้ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี ในการแก้ปัญหา หรือพัฒนา
ผลงาน ชิ้นงาน

1.
2.
3.

ประเด็นการพิจารณา
ผลงานแสดงถึงการแก้ปัญหา/พัฒนา จากสถานการณ์
หรือปัญหาทีส่ อดคล้องกับหัวข้อ (Theme)
ผลงานสะท้อนถึงการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหัวข้อ
(Theme)
ผลงานสะท้อนถึงการเชื่อมโยงทักษะ สมรรถนะ
ผลงานของผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์ของการจัดกิจกรรม
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ผลงานของผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์ของการจัดกิจกรรม
ร้อยละ 75 ขึ้นไป
ผลงานของผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์ของการจัดกิจกรรม
ร้อยละ 70 ขึ้นไป
ผลงาน ชิ้นงานสะท้อนถึงการใช้ความรู้ ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
ในการแก้ปัญหา หรือพัฒนางาน
ผลงาน ชิ้นงานสะท้อนถึงการใช้ความรู้ ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
มากกว่า 1 ทักษะร่วมกันในการแก้ปัญหา หรือพัฒนางาน
ผลงาน ชิ้นงานสะท้อนถึงการใช้ความรู้ ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
ซึ่งมีความสอดคล้องกับปัญหา/สถานการณ์ที่กำหนด
ในการแก้ปัญหา หรือพัฒนางาน
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รายการตรวจสอบ
4. มีการแสดงผลงาน ชิ้นงานที่แสดงถึงคุณภาพ
เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของผู้เรียน
สอดคล้องกับสภาพและบริบทของผู้เรียน
เกิดจากการลงมือปฏิบัติของผู้เรียน

ประเด็นการพิจารณา
1. ผลงาน ชิ้นงานสะท้อนถึงกระบวนการคิด และ
การแสวงหาความรู้ควบคู่ไปกับการปฏิบัติจริง
2. ผลงาน ชิ้นงานแสดงถึงการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ และ
มีความทันสมัย
3. ผลงาน ชิ้นงานแสดงถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ใน
การนำไปสู่การแก้ปัญหา/พัฒนาได้จริง

5. มีการสะท้อนความสำเร็จของผลงาน ชิ้นงาน
ที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรู้ เหมาะสม
คุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน

1. ผลงาน ชิ้นงานที่เกิดขึ้นมีความเป็นประโยชน์ สามารถ
นำไปสู่การแก้ปัญหา/พัฒนาได้จริง
2. ผลงาน ชิ้นงานที่เกิดขึ้นมีความเหมาะสมกับบริบท และ
สอดคล้องกับสภาพปัญหา หรือสถานการณ์
3. ผลงาน ชิ้นงานที่เกิดขึ้น เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้
ของผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนปรับปรุงตนเอง และวิธี
การเรียนรู้ รวมถึงพฤติกรรมที่พึงประสงค์

ตัวชี้วัด

คลิปวีดิทัศน์
จำนวน 3 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย
4

.1 ที่มา ความสำคัญ และแรงบันดาลใจ ในการจัดกิจกรรม
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องค์ประกอบด้านที่ 4 คลิปวีดิทัศน์
ตัวชี้วัด

จำนวน 3 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย
4.1 ที่มา ความสำคัญ และแรงบันดาลใจ ในการจัดกิจกรรม
4.2 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้
4.3 ผลการพัฒนาที่เกิดกับผู้เรียน

ตัวชี้วัดที่ 4.1 ที่มา ความสำคัญ และแรงบันดาลใจในการจัดกิจกรรม
คำอธิบายตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 4.1 ทุกหัวข้อ (Theme) ใช้รายการตรวจสอบเดียวกัน ประกอบด้วย 2 รายการตรวจสอบ
แต่ละรายการตรวจสอบประกอบด้วย 2 ประเด็นการพิจารณา
การประเมินตัวชี้วัด
พิจารณาเนื้อหาที่ปรากฏในคลิปวีดิทัศน์ตามลิงค์ที่ผู้ส่งผลงานนำเสนอ โดยพิจารณาข้อมูลตามรายการ
ตรวจสอบ และประเด็นการพิจารณาของแต่ละรายการตรวจสอบ
แนวทางการตรวจให้คะแนน
▪ ตัวชี้วัดนี้มีคะแนนเต็มรวม 4 คะแนน
▪ แต่ละประเด็นการพิจารณา มีคะแนนประเด็นละ 1 คะแนน
▪ ทุกรายการตรวจสอบ คะแนนเต็ม 2 คะแนน จาก 2 ประเด็นการพิจารณา
▪ หากพบข้อมูลตามประเด็นการพิจารณา 1 ข้อรายการ ให้ 1 คะแนน
▪ หากไม่พบข้อมูลตามประเด็นการพิจารณาให้ 0 คะแนน
รายการตรวจสอบ
1. แสดงให้เห็นถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น/สิ่งที่
ต้องการพัฒนาในด้านการจัดการเรียนรู้
ตามแนวทางโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน
สสวท.
2. แสดงถึงแรงบันดาลใจที่จะแก้ไขปัญหา หรือ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ หรือการสร้าง
การเปลี่ยนแปลงที่ดีกับผู้สอน หรือผู้เรียน
พร้อมระบุแนวทางการแก้ไขปัญหา/พัฒนา
หรือระบุวิธีการหรือนวัตกรรมที่นำมาแก้ไข
ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้

1.
2.
3.
4.
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ประเด็นการพิจารณา
มีการแสดงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น/สิ่งที่ต้องการพัฒนา
ในด้านการจัดการเรียนรู้ ซึ่งสามารถหาวิธีหรือ
แนวทางที่นำไปสู่การแก้ไขได้
สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น/สิ่งที่ต้องการพัฒนาสอดคล้อง
เชื่อมโยงกับความสำคัญการจัดการเรียนรู้ที่พึง
ประสงค์ในศตวรรษที่ 21
มีการอธิบายแนวทางการแก้ไขปัญหา/พัฒนา หรือ
วิธีการ/นวัตกรรมที่นำมาแก้ไขปัญหา/พัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้ ที่ชัดเจนนำไปสู่การปฏิบัติได้
มีการแสดงให้เห็นว่าแนวทาง/กระบวนการ/วิธีการที่
ต้องการดำเนินการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อ
ผู้สอน และผู้เรียน

ตัวชี้วัดที่ 4.2

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

คำอธิบายตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 4.2 ทุกหัวข้อ (Theme) ใช้รายการตรวจสอบเดียวกัน ประกอบด้วย 5 รายการตรวจสอบ
แต่ละรายการตรวจสอบประกอบด้วย 2 ประเด็นการพิจารณา
การประเมินตัวชี้วัด
พิจารณาเนื้อหาที่ปรากฏในคลิปวีดิทัศน์ตามลิงค์ที่ผู้ส่งผลงานนำเสนอ โดยพิจารณาข้อมูลตามรายการ
ตรวจสอบ และประเด็นการพิจารณาของแต่ละรายการตรวจสอบ
แนวทางการตรวจให้คะแนน
▪ ตัวชี้วัดนี้มีคะแนนเต็มรวม 10 คะแนน
▪ แต่ละประเด็นการพิจารณา มีคะแนนประเด็นละ 1 คะแนน
▪ ทุกรายการตรวจสอบ คะแนนเต็ม 2 คะแนน จาก 2 ประเด็นการพิจารณา
▪ หากพบข้อมูลตามประเด็นการพิจารณา 1 ข้อรายการ ให้ 1 คะแนน
▪ หากไม่พบข้อมูลตามประเด็นการพิจารณาให้ 0 คะแนน
รายการตรวจสอบ
1. แสดงถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่สอดคล้องกับหัวข้อ (Theme)
ที่ส่งผลงานนำเสนอ

1.
2.

2. แสดงให้เห็นถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับ
ผู้เรียน โดยผู้สอนแสดงบทบาทของการเป็น
ผู้ชี้แนะ/ผู้อำนวยความสะดวกในการจัด
การเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง

1.

3. แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้วางแผนและลงมือ
ปฏิบัติ ใช้ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
ในการแก้ปัญหา หรือพัฒนางาน

1.

2.

2.

ประเด็นการพิจารณา
แสดงถึงกิจกรรมการเรียนรู้ตั้งแต่เริ่ม จนสิ้นสุดกิจกรรม
สื่อให้เห็นจุดเน้นของกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับ
Theme อย่างชัดเจน
กิจกรรมการเรียนรู้ เกิดขึ้นตามลำดับขั้นตอนการจัดกิจกรรม
แสดงให้เห็นถึงการบรรลุจุดประสงค์ของกิจกรรม
มีการแสดงถึงบทบาทของผู้สอนในการชี้แนะ แนวทางใน
การเรียนรู้ กระตุ้นกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยการ
ถามคำถาม เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนคิด และให้ข้อมูล
ย้อนกลับ เพื่อให้ผู้เรียนได้นำไปปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้
มีการแสดงถึงบทบาทของผู้สอนในการสร้างบรรยากาศ
ของการมีส่วนร่วม และการสื่อสารที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้สอนและเพื่อนในชั้นเรียน
มีการแสดงถึงกระบวนการ/วิธีการที่ผู้เรียนรวบรวมข้อมูล
ค้นหาแนวคิดหรือความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ที่
สอดคล้องกับปัญหา/สถานการณ์ มาใช้ในการวางแผน
เพื่อการแก้ปัญหา หรือการพัฒนา
มีการแสดงถึงการลงมือปฏิบัติของผู้เรียนในการใช้ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
มาประยุกต์ในการออกแบบ ทดสอบ และนำเสนอวิธีการ
หรือชิ้นงานเพื่อการแก้ปัญหา หรือการพัฒนา
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รายการตรวจสอบ
4. แสดงวิธีการใช้สื่อ เทคโนโลยี หรือ
นวัตกรรมในการดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
ที่มีความเหมาะสมกับขั้นตอนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
5. แสดงให้เห็นถึงกระบวนการวัดและ
ประเมินผลที่สะท้อนถึงความรู้ ทักษะ
สมรรถนะสำคัญที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน

1.
2.
1.

2.

ตัวชี้วัดที่ 4.3

ประเด็นการพิจารณา
แสดงวิธีการใช้สื่อ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่สอดคล้อง
เหมาะสมกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้ของผู้เรียน และ
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แสดงวิธีการใช้สื่อ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ตอบสนอง
ความต้องการของผู้เรียนกระตุ้นและเร้าความสนใจ ทำให้
ผู้เรียนเข้าใจบทเรียน เนื้อหาได้ดีขึ้น
แสดงถึงการวัดและประเมินผล โดยใช้วิธีการและ
เครื่องมือที่หลากหลายสอดคล้องกับทักษะ หรือ
สมรรถนะของผู้เรียน และเหมาะสมกับกิจกรรม
การเรียนรู้
แสดงถึงการให้ข้อมูลป้อนกลับที่ช่วยในการส่งเสริม
และพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งการนำผลการจากการวัดและ
ประเมินไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครู

ผลการพัฒนาที่เกิดกับผู้เรียน

คำอธิบายตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 4.3 ทุกหัวข้อ (Theme) ใช้รายการตรวจสอบเดียวกัน ประกอบด้วย 4 รายการตรวจสอบ
รายการตรวจสอบที่ 1 – 2 แต่ละรายการตรวจสอบประกอบด้วย 1 ประเด็นการพิจารณา
รายการตรวจสอบที่ 3 – 4 แต่ละรายการตรวจสอบประกอบด้วย 2 ประเด็นการพิจารณา
การประเมินตัวชี้วัด
พิจารณาเนื้อหาที่ปรากฏในคลิปวีดิทัศน์ตามลิงค์ที่ผู้ส่งผลงานนำเสนอ โดยพิจารณาข้อมูลตามรายการ
ตรวจสอบ และประเด็นการพิจารณาของแต่ละรายการตรวจสอบ
แนวทางการตรวจให้คะแนน
▪ ตัวชี้วัดนี้มีคะแนนเต็มรวม 6 คะแนน
▪ แต่ละประเด็นการพิจารณา มีคะแนนประเด็นละ 1 คะแนน
✓ รายการตรวจสอบที่ 1 มีคะแนนเต็ม 1 คะแนน จาก 1 ประเด็นการพิจารณา
✓ รายการตรวจสอบที่ 2 มีคะแนนเต็ม 1 คะแนน จาก 1 ประเด็นการพิจารณา
✓ รายการตรวจสอบที่ 3 มีคะแนนเต็ม 2 คะแนน จาก 2 ประเด็นการพิจารณา
✓ รายการตรวจสอบที่ 4 มีคะแนนเต็ม 2 คะแนน จาก 2 ประเด็นการพิจารณา
▪ หากพบข้อมูลตามประเด็นการพิจารณา 1 ข้อรายการ ให้ 1 คะแนน
▪ หากไม่พบข้อมูลตามประเด็นการพิจารณาให้ 0 คะแนน
รายการตรวจสอบ
ประเด็นการพิจารณา
1. แสดงถึงความรู้ ทักษะ สมรรถนะสำคัญที่
1. แสดงถึงความรู้ ทักษะ สมรรถนะสำคัญที่เกิดขึ้นกับ
เกิดขึ้นกับผู้เรียน ที่สอดคล้องกับจุดประสงค์
ผู้เรียน ที่สอดคล้องกับจุดประสงค์ของการจัดกิจกรรม
ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การเรียนรู้
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รายการตรวจสอบ
2. แสดงถึงผู้เรียนมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี
หรือมีการพัฒนาที่เกิดจากการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้
3. แสดงถึงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ในขณะจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ประเด็นการพิจารณา
1. แสดงถึงผู้เรียนมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี หรือมีการ
พัฒนาที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

1. มีการแสดงออกถึงทักษะ สมรรถนะ เกิดขึ้นจากการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
2. การแสดงถึงกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน
4. แสดงถึงความสำเร็จของผลงาน/ชิ้นงาน หรือ 1. ผลงาน ชิ้นงานแสดงถึงการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ มีความ
ผลการปฏิบัติที่สะท้อนถึงความสามารถใน
ทันสมัย มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ในการนำไปสู่การ
การเรียนรู้ตามวัย และลักษณะของผู้เรียน
แก้ปัญหา/พัฒนาได้จริง
ที่สามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
2. ผลงาน ชิ้นงานที่เกิดขึ้น เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของ
ชีวิตจริง
ผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนปรับปรุงตนเอง และวิธีการเรียนรู้
รวมถึงพฤติกรรมที่พึงประสงค์
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การประเมินผลงาน
“แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.”
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วิธีการประเมิน
การประเมิ น ผลงานแนวปฏิ บ ั ต ิ ท ี ่ ด ี ใ นการจั ด การเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
ตามมาตรฐาน สสวท. มีการประเมิน 2 รอบ ได้แก่ การประเมินรอบคัดเลือกและการประเมินรอบตัดสิน

การประเมินรอบคัดเลือก
เป็นการประเมิน เบื้องต้นเพื่อพิจารณาว่ามีผลงานดังกล่าวมีการดำเนินการตามเงื่อนไข และรูปแบบที่
กำหนด ประกอบด้วยรายการตรวจสอบ 12 รายการตรวจสอบ

รายการตรวจสอบผลงานรอบคัดเลือก จำนวน 12 รายการตรวจสอบ ดังนี้
1. ผู้ส่งผลงานเป็นครูโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ณ
วันที่ส่งผลงาน
2. ผู้ส่งผลงานต้องผ่านการอบรมในหลักสูตรสำหรับโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
ตามมาตรฐาน สสวท. ที่กำหนด ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จัดการอบรมในปีงบประมาณ 2563 – 2565 อย่างน้อย
1 หลักสูตร
3. ผลงานการจัดกิจ กรรมการเรียนรู้ เป็นผลงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในปีการศึกษาที่กำหนด คือ
ปีการศึกษา 2563 - 2565
4. ผลงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี
5. ผู้ส่งผลงาน (เจ้าของผลงาน) ส่งผลงานเพียง 1 ผลงานต่อ 1 หัวข้อ (theme) เท่านั้น
6. ผลงานที่นำเสนอเป็นไปตามรูปแบบรายงานที่กำหนด
7. รายงานทั้งหมดไม่เกิน 30 หน้า ไม่รวมภาคผนวก
8. ส่วนที่ 1 ที่มา ความสำคัญ และแรงบันดาลใจในการจัดกิจกรรม มีความยาวไม่เกิน 15 บรรทัด
9. ผลงานมีองค์ประกอบครบทั้ง 4 ด้าน
10. คลิปวีดิทัศน์ของผลงานสามารถเปิดได้ และใช้เวลาตามที่กำหนด
11. เจ้าของผลงานที่นำเสนอได้ลงนามรับรองผลงาน
12. ผู้บริหารสถานศึกษาลงนามรับรอง

วิธีการประเมิน
พิจารณาผลงานเบื้องต้นตามรายการตรวจสอบ หากพบว่าการดำเนินการเป็นไปตามรายการตรวจสอบ
แต่ละรายการให้ “ผ่าน” หากไม่เป็นไปตามรายการตรวจสอบให้ “ไม่ผ่าน”

เกณฑ์การประเมิน
ผลงานทีผ่ ่านการประเมินรอบแรก ต้องได้รับการประเมิน “ผ่าน” ทั้ง 12 รายการตรวจสอบ
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การประเมินรอบตัดสิน
เป็นการประเมินเพื่อพิจารณาผลงานสำหรับการนำเสนอในการประชุมวิชาการ ซึ่งผลงานดังกล่าวต้องผ่าน
การประเมินรอบคัดเลือก มีองค์ประกอบ 4 ดาน 9 ตัวชี้วัด ไดแก
องค์ประกอบด้านที่ 1 ที่มา ความสำคัญ และแรงบันดาลใจในการจัดกิจกรรม
มี 1 ตัวชี้วัด คือ
1) ที่มา ความสำคัญ และแรงบันดาลใจในการจัดกิจกรรม
องค์ประกอบด้านที่ 2 กิจกรรมและกระบวนการจัดการเรียนรู้
มี 3 ตัวชี้วัด ได้แก่
1) รายละเอียดของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
2) การเลือกใช้/พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
3) การวัดและประเมินผล
องค์ประกอบด้านที่ 3 ผลลัพธ์การจัดการเรียนรู้
มี 2 ตัวชี้วัด ได้แก่
1) ผลการจัดการเรียนรู้
2) ผลงาน ชิ้นงานของผู้เรียน
องค์ประกอบด้านที่ 4 คลิปวีดิทัศน์
มี 3 ตัวชี้วัด ได้แก่
1) ที่มา ความสำคัญ และแรงบันดาลใจ ในการจัดกิจกรรม
2) กิจกรรมการจัดการเรียนรู้
3) ผลการพัฒนาที่เกิดกับผู้เรียน

วิธีการประเมิน
ผู้ประเมินพิจารณาวิธีการประเมิน และแนวทางการตรวจให้คะแนนของแต่ละตัวชี้วัด และให้คะแนนตาม
แนวทางที่แต่ละตัวชี้วัดกำหนด
▪ แต่ละประเด็นการพิจารณา มีคะแนนประเด็นละ 1 คะแนน
▪ หากพบข้อมูลตามประเด็นการพิจารณา 1 ข้อรายการ ให้ 1 คะแนน
▪ หากไม่พบข้อมูลตามประเด็นการพิจารณาให้ 0 คะแนน
▪ รวมคะแนนที่ได้รับทุกตัวชี้วัด และนำไปเทียบกับเกณฑ์เพื่อพิจารณาตัดสินผล

เกณฑ์การพิจารณาและการแปลความหมายคะแนน

การแปลความหมายคะแนน

คะแนน
ต่ำกว่า 70
70 – 79
80 – 100
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ความหมาย
ไม่ผ่าน
ดี
ดีมาก

การพิจารณาคัดเลือกผลงาน
ประกอบดวย การพิจารณาแบบอิงเกณฑ และการพิจารณาแบบอิงกลุม ดังนี้

การพิจารณาแบบอิงเกณฑ :
ผลงานที่ไดรับการคัดเลือกตองมีผลการประเมินตั้งแตระดับดี (70 คะแนน) ขึ้นไป

การพิจารณาแบบอิงกลุม :
ผลงานที่ไดรับคัดเลือกใหนําเสนอปากเปลาในการประชุมวิชาการ เปนผลงานที่ได้รับการประเมิน
ระดับดีมาก (80 คะแนน) ขึ้นไปและมีคะแนนสูงสุด 6 อันดับแรกของแต่ละหัวข้อ (Theme)
และแต่ละระดับชั้นที่สอน (ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา)
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แบบรายงานผลงาน
แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.
1. ชื่อผลงาน……………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. ข้อมูลเจ้าของผลงาน
ชื่อเจ้าของผลงาน นาย/นาง /นางสาว……………...………………………………………………………………………………
ตำแหน่ง………………………………………..……. สถานศึกษา………………………………………………………………………
สังกัด ...............(สพฐ./สช./สถ./กทม./อื่น ๆ) ระดับชั้นที่สอน ........................ (ประถมศึกษา/ มัธยมศึกษา)
รายวิชาทั้งหมดที่สอน (ระบุชื่อรายวิชา.................. (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี บูรณาการ SMT)
ชื่อหลักสูตรที่ผ่านการอบรม/เป็นวิทยากร จาก สสวท. ..................................................................................
เบอร์โทรศัพท์ ....................................อีเมล ...................................................................................................
3. สาระสำคัญของผลงาน
3.1 หัวข้อ (Theme) ผลงานที่ส่งร่วมนำเสนอ (เลือกได้เพียง 1 ข้อ)
 การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะตามหลักสูตร หรือทักษะในศตวรรษที่ 21
 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
 การจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงบริบทท้องถิ่น
 การใช้สื่อหรือเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
3.2 ข้อมูลด้านการพัฒนาผู้เรียน
▪ ผลงานที่นำเสนอเกิดจากกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอน เรื่อง ..............................................................
▪ ผลงานที่นำเสนอเกิดจากกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ในรายวิชาหรือกิจกรรมอื่น ๆ
(ทำเครื่องหมาย  รายวิชา หรือกิจกรรม
 รายวิชาพื้นฐาน ระบุชื่อรายวิชา....................................................................................
 รายวิชาเพิ่มเติม ระบุชื่อรายวิชา....................................................................................
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระบุชื่อกิจกรรม.........................................................................
 กิจกรรมเสริมหลักสูตร ระบุชื่อกิจกรรม........................................................................
 อื่น ๆ โปรดระบุ.............................................................................................................
▪ กลุ่มเป้าหมายที่มุ่งพัฒนา (ระบุชั้นเรียน หรือระบุกลุ่มนักเรียนที่ทำกิจกรรม : กรณีกิจกรรมชุมนุม หรือค่าย)
นักเรียนชั้น.......................................................................
จำนวนนักเรียน................................................................
▪ ระยะเวลาที่ใช้จัดกิจกรรม ............................ ชั่วโมง (ระยะเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการจัดกิ จกรรม
จนบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ที่กำหนด)
▪ ภาคเรียน และปีการศึกษาที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้
o ภาคเรียนที่ 1/2563
o ภาคเรียนที่ 2/2563
o ภาคเรียนที่ 1/2564
o ภาคเรียนที่ 2/2564
o ภาคเรียนที่ 1/2565
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1. ที่มา ความสำคัญ และแรงบันดาลใจ ในการจัดกิจกรรม (10 คะแนน)
คำอธิบาย – ในหัวข้อนี้มีคะแนนเต็ม 10 คะแนน ผู้ส่งผลงานต้องอธิบายให้เห็นภาพรวม ที่มา ความสำคัญ
และแรงบันดาลใจ ในการจัดกิจกรรม โดยกำหนดความยาวไม่เกิน 15 บรรทัด ซึ่งเป็นการระบุถึงความสำคัญของ
การจัดการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ทักษะที่จำเป็นที่ผู้เรียนต้อง
ได้รับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ สภาพปัญหาที่เกิด ขึ้น หรือสิ่งที่ต้องการ
พัฒนาในด้านการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทางโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตาม
มาตรฐาน สสวท. ซึ่งเป็นปัญหาที่สามารถหาวิธีหรือแนวทางที่นำไปสู่การแก้ไขได้ และสอดคล้องเชื่อมโยงกับ
ความสำคัญการจัดการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น นำไปสู่สิ่งที่ต้องการ
พัฒนาในด้านการจัดการเรียนรู้ มีการแสดงถึงแรงบันดาลใจที่จะแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้
หรือการสร้างการเปลี่ยนแปลงกับผู้สอน หรือผู้เรียน มีการอธิบายถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา หรือพัฒ นา รวมทั้ง
ระบุวิธีการหรือนวัตกรรมที่นำมาแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้
2. กิจกรรมและกระบวนการจัดการเรียนรู้
คำอธิบาย – ในหัวข้อนี้ผู้ส่งผลงานต้องอธิบายรายละเอียด จุดประสงค์การเรียนรู้ และรายละเอียดของการ
จัดการเรียนรู้ การเลือกใช้/พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ และการวัดและ
ประเมินผล และแสดงร่องรอยหลักฐานประกอบ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ 1 หน่วย ซึ่งแสดงให้เห็นภาพรวมของ
การจัดการเรียนรู้ตามหัวข้อต่าง ๆ ที่กำหนด โดยแนบมาในภาคผนวกของแบบรายงาน
2.1 จุดประสงค์การเรียนรู้ และรายละเอียดของการจัดการเรียนรู้ (วิธีการ เทคนิค กลวิธี) (แสดง
จุดเน้นตามหัวข้อ (Theme))
คำอธิบาย – ในหัวข้อนี้มีคะแนนเต็ม 15 คะแนน ผู้ส่งผลงานต้องอธิบายให้เห็นการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ตามจุดเน้นของหัวข้อที่ส่งผลงาน (จุดเน้นของหัวข้อที่ส่งผลงาน: ตาม
ตัวชี้วัด และรายการตรวจสอบ ที่กำหนด) โดยแสดงถึงการเชื่อมโยงความรู้ทักษะกระบวนการสู่การประยุกต์ใช้กับ
สถานการณ์ชีวิตประจำวันมี บทบาทของผู้สอนในการเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ โดยให้ผู้เรียนมี
อิสระในการคิดและปฏิบัติด้วยตนเอง รวมทั้งสรุปรายละเอียดการจัดการเรียนรู้ตามจุดเน้น ของหัวข้อที่ส่งผลงาน
ดังนี้
การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะตามหลักสูตร หรือทักษะในศตวรรษที่ 21
แสดงถึงวิธีการ/แนวทางจัดการเรียนรู้ ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ ทักษะในศตวรรษที่
21 สมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียน ตามที่ระบุในจุดประสงค์ แสดงถึงกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสม สามารถ
นำพาให้ผู้เรียนสร้างชิ้นงานหรือภาระงานที่สะท้อนความรู้ ทักษะในศตวรรษที่ 21 สมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียน
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
รายละเอียดการจัดการเรียนรู้ที่แสดงถึงการบูรณาการของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
หรือ STEM หรือ STEAM โดยอาจเป็นบูรณาการระหว่าง 2 ศาสตร์ขึ้นไป ซึ่งเป็นการบูรณาการภายในศาสตร์
เดียวกันหรือข้ามศาสตร์อื่น ๆ กิจกรรมการเรียนรู้ แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงของศาสตร์ที่นำมาบูรณาการ และ
นำไปสู่การสร้างสรรค์ชิ้นงานหรือผลงานของผู้เรียน เพื่อการแก้ปัญหา หรือการพัฒนา
การจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงบริบทท้องถิ่น
รายละเอียดการจัดการเรียนรู้แสดงถึงการใช้บริบทท้องถิ่นเป็นฐานในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ มี
การใช้สื่อหรือแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้แสดงให้เห็น
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ถึงการมุ่งเน้นการแก้ปัญหา หรือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น โดยใช้ความรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี โดย
แสดงให้เห็นผลงานของนักเรียน
การจัดการเรียนรู้ที่ใช้สื่อหรือเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ SMT
รายละเอีย ดการจัด การเรีย นรู้ แสดงถึ ง วิธ ี การ/แนวทางจั ดการเรีย นรู้ ที่เชื่อมโยงความรู้ท ั ก ษะ
กระบวนการสู่การประยุกต์ใช้สื่อ หรือเทคโนโลยี กับสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน แสดงให้เห็นถึงการเลือกใช้สื่อ
หรือการพัฒนาสื่อ อุปกรณ์ต่าง ๆ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ SMTแสดงให้เห็นถึงการ
นำเสนอการใช้สื่อหรือเทคโนโลยีที่ถูกต้องตามลำดับขั้นตอน กระตุ้นความสนใจของผู้เรียน มีความยากง่ายเหมาะสม
กับระดับชั้น ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนได้ตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ และมีการประเมินการใช้สื่อ
2.2 การเลือกใช้/พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
คำอธิบาย – ในหัวข้อนี้มีคะแนนเต็ม 10 คะแนน ผู้ส่งผลงานต้องอธิบายให้เห็นถึงการเลือกใช้ หรือ
พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้/ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้ และเนื้อหา
การเรียนรู้ ที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนกระตุ้นและเร้าความสนใจ และเหมาะสมกับระดับชั้น ความรู้และ
ประสบการณ์ของผู้เรียนของผู้เรียน รวมทั้งแสดงถึงวิธีการใช้ สื่อ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมในการดำเนินกิจกรรม
การเรียนรู้ที่มีความเหมาะสมกับขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ถูกต้องตามลำดับขั้นตอน นอกจากนี้ต้องมีการ
แสดงถึงผลงานของผู้เรียนที่สะท้อนให้เห็นถึงการใช้สื่อเทคโนโลยี (ตัวอย่างผลงานนักเรียนแนบมาในภาคผนวก) มี
การแสดงถึงผลการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจเนื้อหา หรือบทเรียนได้ดีขึ้น แสดงให้เห็นถึงการใช้
สื่อเทคโนโลยีของผู้เรียนในการทำกิจกรรม และแสดงถึงความสนใจของผู้เรียนในการใช้สื่อเทคโนโลยีในการทำ
กิจกรรม
2.3 การวัดและประเมินผล (10 %)
คำอธิบาย – ในหัว ข้อนี้ มีคะแนนเต็ม 10 คะแนน ผู้ส ่งผลงานต้องอธิบายให้เห็นถึ งการวั ด และ
ประเมิน ผลที่ สอดคล้องกับ จุดประสงค์การเรียนรู้/ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งระหว่างการจัดการเรียนรู้ และหลังการจัดการเรียนรู้ แสดงถึง การ
ออกแบบการวัดและประเมินผล โดยใช้วิธีการและเครื่องมือหลากหลาย อย่างเหมาะสมกับขั้นตอนกระบวนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ แสดงถึงการดำเนินการวัดและประเมินทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หรือสมรรถนะสำคัญ
ของผู้เรียน โดยการเลือกใช้/พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 หรือสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ทั้งในระหว่างการจัดการเรียนรู้ และเมื่อสิ้นสุดกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ แสดงถึงเกณฑ์การให้คะแนน/การตัดสินผลที่ชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม (เกณฑ์การให้คะแนน/การตัดสิน
ผลมีความชัดเจน สามารถนำไปใช้ให้คะแนนได้ถูกต้อง ตรงกัน และเกณฑ์การให้คะแนน/การตัดสินผลมีความเป็น
ธรรมต่อผู้เรียน) แสดงถึงการให้ข้อมูลป้อนกลับที่ช่วยในการส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งการนำผลการจากการ
วัดและประเมินไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครู
3. ผลลัพธ์การจัดการเรียนรู้
คำอธิบาย – ในหัวข้อนี้ผู้ส่งผลงานต้องอธิบายรายละเอียด ผลลัพธ์การจัดการเรียนรู้ และผลงาน ชิ้นงาน
ของผู้เรียน และแสดงร่องรอยหลักฐานประกอบ ได้แก่ ตัวอย่างผลงาน ชิ้นงานของผู้เรียน โดยแนบมาในภาคผนวก
ของแบบรายงาน
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3.1 ผลลัพธ์การจัดการเรียนรู้
คำอธิบาย – ในหัวข้อนี้มีคะแนนเต็ม 20 คะแนน ผู้ส่งผลงานต้องอธิบายรายละเอียดโดยแสดงผล
ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน รวมถึงผลงาน ชิ้นงานของผู้เรียน ที่สะท้อนผลการจัดกิจกรรมและกระบวนการจัดการเรียนรู้ ซึง่
ระบุถึงผลการจัดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นสอดคล้องกับ Theme ที่ส่งผลงานนำเสนอ ดังนี้
การจัด การเรียนรู ้ ที่ ส่ งเสริ มสมรรถนะตามหลั กสูตร หรือทักษะในศตวรรษที่ 21
ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องแสดงถึงสมรรถนะ หรือทักษะ ตามที่กำหนด และแสดงถึงการเชื่อมโยงสมรรถนะ หรือ
ทักษะ ต่าง ๆ การแก้ปัญหา หรือการพัฒนาที่มีความสอดคล้องกับปัญหา/สถานการณ์ที่กำหนด
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องแสดงถึง การบูรณาการ
ระหว่าง 2 ศาสตร์ขึ้นไป ซึ่งเป็นผลจากการจัดการเรียนรู้ตามแบบ STEM หรือ STEAM แสดงถึงการแก้ปัญหา/
พัฒนา จากสถานการณ์หรือปัญหาที่มีความเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน หรือการประกอบอาชีพในอนาคต สะท้อนถึง
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
การจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงบริบทท้องถิ่น ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องแสดงถึงการใช้
บริบทท้องถิ่นเป็นฐานในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ การใช้ความรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ในการ
แก้ปัญหาหรือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนการแก้ปัญหา หรือพัฒนาชุมชนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับปัญหา/
สถานการณ์ที่กำหนด
การใช้สื่อหรือเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องแสดงให้
เห็นถึงการเลือกใช้ หรือการพัฒนาสื่ออุปกรณ์ต่าง ๆ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ สะท้อนถึงความสามารถ สมรรถนะ
ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสารของผู้เรียน รวมทั้งสะท้อนถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และนำไปสู่การแก้ปัญหา หรือการพัฒนาได้
นอกจากนี้ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องแสดงถึงการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ทันสมัย มีความเป็นไปได้ในทาง
ปฏิบัติ นำไปสู่การแก้ป ัญหา หรือการพัฒนาได้จริง มีการแสดงให้เห็นว่าผลการจัดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น บรรลุ
จุดประสงค์ของการจัดกิจกรรม (โดยแสดงถึงผลการจัดการเรียนรู้ในแต่ ละขั้นตอนของการจัดกิจกรรม ผลงาน
นักเรียนที่แสดงถึงความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของการจัดกิจกรรม แสดงผลการวัดและประเมินการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนซึ่งบรรลุจุดประสงค์ของการจัดกิจกรรม แสดงถึงร้อยละของผู้เรียนที่บรรลุจุดประสงค์ของการจัดกิจกรรม
อย่างน้อยร้อยละ 80) มีการแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน โดยมีการแสดงถึงเจตคติที่ดีของผู้เรียน
(ผลการประเมินเจตคติ/ความพึงพอใจ – สามารถใช้แบบประเมินที่ครูพัฒนาขึ้น หรือผลการประเมินเจตคติจากแบบ
ประเมินของเจตคติของผู้เรียนของ สสวท.) มีการแสดงถึงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ให้เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ (ระบุถึงรายละเอียดผลการประเมินพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามแผนการจัดการเรียนรู้) มีการแสดงถึงทักษะ
สมรรถนะ เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ระบุผลการประเมินทักษะ สมรรถนะตามแผนการจัดการเรียนรู้)
มีการแสดงถึงบรรยากาศในการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน และระหว่างผู้เรียน มีการ
แสดงผลจัดการเรียนรู้ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ (แสดงผลการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งนี้จำนวน
ผู้เรียนควรบรรลุจุดประสงค์ของการจัดกิจกรรม ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป และแสดงผลการประเมินผลงาน/ชิ้นงาน
ของผู้เรียน ที่ครูประเมิน ซึ่งจำนวนผลงาน/ชิ้นงานของผู้เรียนร้อยละ 80 ควรมีผลงานที่มีระดับคุณภาพ ระดับดี ขึ้น
ไป รวมทั้งแสดงผลการประเมินผู้เรียนที่มีเจตคติ/ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้เรียนร้อยละ 80
ควรมีเจตคติ/ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ระดับดี ขึ้นไป (ผลการประเมินเจตคติ/ความพึงพอใจ –
สามารถใช้แบบประเมินที่ครูพัฒนาขึ้น หรือผลการประเมินเจตคติจากแบบประเมินของเจตคติของผู้เรียน ของ
สสวท.) มีการสะท้อนความสำเร็จของผลที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรู้ โดยมีการระบุถึงผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการ
จัดการเรียนรู้ ซึ่งนำไปสู่การปรับปรุง/พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการปรับปรุง/พัฒนาผู้เรียน มีการ
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นำไปสู่การเผยแพร่ หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ และเป็น
แบบอย่างในสถานศึกษา
3.2 ผลงาน ชิ้นงานของผู้เรียน
คำอธิบาย – ในหัวข้อนี้มีคะแนนเต็ม 15 คะแนน ผู้ส่งผลงานต้องอธิบายรายละเอียดผลงาน
ชิ้นงานของผู้เรียนที่เป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมและกระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยแสดงถึงผลงาน ชิ้นงานของ
ผู้เรียนที่สอดคล้องกับ หัวข้อ (Theme) ที่ส่งผลงานนำเสนอ โดยผลงาน ชิ้นงานของผู้เรียนแสดงถึงการแก้ปัญหา
หรือการพัฒนาจากสถานการณ์หรือปัญหาที่สอดคล้องกับหัวข้อ (Theme) ที่ส่งผลงาน และการเชื่อมโยงทักษะ
สมรรถนะ มีการแสดงให้เห็นถึงการบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม โดยแสดงผลการประเมินผลงาน ชิ้นงาน
ของผู้เรียนที่บรรลุจุดประสงค์ของการจัดกิจกรรม ร้อยละ 80 ขึ้นไป ผลงาน ชิ้นงานของผู้เรียนควรสะท้อนถึงการที่
ผู้เรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในการแก้ปัญหา หรือพัฒนา โดย
สะท้อนถึงการใช้ความรู้ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี มากกว่า 1 ทักษะร่วมกันใน
การแก้ปัญหา หรือพัฒนางาน และมีความสอดคล้องกับปัญหา/สถานการณ์ที่กำหนด ในการแก้ปัญหา หรือพัฒนา
งาน ผลงาน ชิ้นงานของผู้เรียนควรแสดงถึงคุณภาพ เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของผู้เรี ยน สอดคล้องกับสภาพ
และบริบทของผู้เรียน เกิดจากการลงมือปฏิบัติของผู้เรียน โดยสะท้อนถึงกระบวนการคิด และการแสวงหาความรู้
ควบคู่ไปกับการปฏิบัติจริง แสดงถึงการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ และมีความทันสมัย มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ในการ
นำไปสู่การแก้ปัญหา/พัฒนาได้จริง และมีการสะท้อนความสำเร็จของผลงาน ชิ้นงานที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรู้
เหมาะสม คุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยอธิบายถึงความเป็นประโยชน์ที่สามารถนำไปสู่การ
แก้ปัญหา/พัฒนาได้จริง ความเหมาะสมกับบริบท และสอดคล้องกับสภาพปัญหา หรือสถานการณ์ ความเป็น
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนปรับปรุงตนเอง และวิธีการเรียนรู้ รวมถึงพฤติกรรมที่พึงประสงค์
4. คลิปวีดิทัศน์ 1 คลิป
คำอธิบาย – ในหัวข้อนี้ผู้ส่งผลงานต้องจัดทำคลิปวีดิทัศน์ 1 คลิป (สามารถใช้ภาพนิ่งประกอบการบรรยาย
หรือการบันทึก VDO ) ความยาวทั้งหมดไม่เกิน 7 นาที โดยให้ผู้ส่งผลงานอัปโหลดคลิปวีดิทัศน์ดังกล่าวที่ youtube
แล้วแนบลิงค์ในแบบรายงานหัวข้อนี้ ทั้งนี้คลิปวีดิทัศน์ดังกล่าวต้องระบุถึงองค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ 1) ที่มา
ความสำคัญ และแรงบันดาลใจ ในการจัดกิจกรรม 2) กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 3) ผลการพัฒนาที่เกิดกับผู้เรียน
(หมายเหตุ โปรดตรวจสอบการตั้งค่าวี ดิทั ศน์ ใน youtube ให้กรรมการสามารถเปิดดูไ ด้ โดยอาจตั้งค่า เป็ น
Unlisted หรือ Public หากกรรมการไม่สามารถเปิดดูได้จะถูกตัดสิทธิ์ตั้งแต่รอบคัดเลือก)
4.1 ที่มา ความสำคัญ และแรงบันดาลใจ ในการจัดกิจกรรม
คำอธิบาย – ในหัวข้อนี้ มีคะแนนเต็ม 4 คะแนน คลิปวีดิทัศน์ต้องแสดงให้เห็นถึงสภาพปัญหาที่
เกิดขึ้น/สิ่งที่ต้องการพัฒนาในด้านการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทางโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. มีการแสดงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น/สิ่งที่ต้องการพัฒนาในด้ านการจัดการเรียนรู้ ซึ่ง
สามารถหาวิธีหรือแนวทางที่นำไปสู่การแก้ไขได้ สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น/สิ่งที่ต้องการพัฒนาสอดคล้องเชื่อมโยงกับ
ความสำคัญการจัดการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 มีการอธิบายแนวทางการแก้ไขปัญหา/พัฒนา หรือ
วิธีการ/นวัตกรรมที่นำมาแก้ไขปัญหา/พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ที่ชัดเจนนำไปสู่การปฏิบัติได้ มีการแสดงให้
เห็นว่าแนวทาง/กระบวนการ/วิธีการที่ต้องการดำเนินการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อผู้สอน และผู้เรียน
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4.2 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ (เห็นภาพรวมทั้งหมดของกิจกรรม – ตั้งแต่ต้นจนจบ)
คำอธิบาย – ในหัวข้อนี้ มีคะแนนเต็ม 10 คะแนน คลิปวีดิทัศน์ต้องแสดงให้เห็น กิจกรรมการเรียนรู้
ตั้งแต่เริ่ม จนสิ้นสุดกิจกรรม สื่อให้เห็นจุดเน้นของกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับ Theme อย่างชัดเจน
กิจกรรมการเรียนรู้ เกิดขึ้นตามลำดับขั้นตอนการจัดกิจกรรม มีการแสดงถึงบทบาทของผู้สอนในการชี้แนะ แนวทาง
ในการเรียนรู้ กระตุ้นกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยการถามคำถาม เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนคิด และให้ข้อมูล
ย้อนกลับ เพื่อให้ผู้เรียนได้นำไปปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้ และบทบาทของผู้สอนในการสร้างบรรยากาศของการมี
ส่ว นร่ว ม และการสื่อสารที่ส ่งเสริมให้ผ ู้เรียนมีปฏิส ัมพันธ์ที่ดีกับผู้ส อนและเพื่อนในชั้นเรียน มีการแสดงถึง
กระบวนการ/วิธีการที่ผู้เรียนรวบรวมข้อมูล ค้นหาแนวคิดหรือความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับปัญหา/
สถานการณ์ มาใช้ในการวางแผนเพื่อการแก้ปัญหา หรือการพัฒนา การลงมือปฏิบัติของผู้เรียนในการใช้ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี มาประยุกต์ในการออกแบบ ทดสอบ และนำเสนอวิธีการ
หรือชิ้นงาน เพื่อการแก้ปัญหา หรือการพัฒนา แสดงวิธีการใช้สื่อ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม ที่สอดคล้อง เหมาะสม
กับเนื้อหาสาระการเรียนรู้ของผู้เรียน และขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียนกระตุ้นและเร้าความสนใจ ทำให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียน เนื้อหาได้ดี ขึ้น แสดงถึงการวัดและประเมินผล โดยใช้
วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายสอดคล้องกับทักษะ หรือสมรรถนะของผู้เรียน และเหมาะสมกับกิจกรรมการ
เรียนรู้ รวมถึงการให้ข้อมูลป้อนกลับที่ช่วยในการส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งการนำผลการจากการวัดและ
ประเมินไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครู
4.3 ผลการพัฒนาที่เกิดกับผู้เรียน
คำอธิบาย – ในหัวข้อนี้ มีคะแนนเต็ม 6 คะแนน คลิปวีดิทัศน์ต้องแสดงให้เห็น ถึงความรู้ ทักษะ
สมรรถนะสำคัญที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ที่ส อดคล้องกับจุดประสงค์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้เรียนมีการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดี หรือมีการพัฒนาที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้เรียนมีการแสดงออกถึงทักษะ
สมรรถนะ เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แสดงถึงกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน แสดงถึงผลงาน
ชิ้นงานของผู้เรียนเป็นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ มีความทันสมัย มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ในการนำไปสู่การ
แก้ปัญหา/พัฒนาได้จริง รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนปรับปรุงตนเอง และวิธีการ
เรียนรู้ รวมถึงพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ภาคผนวก (เป็นข้อมูล/หลักฐานยืนยันความสมบูรณ์ของผลงาน)
1. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ครูใช้จริงที่สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยครอบคลุมข้อมูลทั้งหมดที่
เสนอไว้ข้างต้น (แผนการจัดกิจกรรม กรณีกิจกรรมเสริมหลักสูตร/ชุมนุม /ค่าย ฯลฯ)
2. วุฒิบัตรผ่านการอบรมของหลักสูตร สสวท.
3. ตัวอย่างผลงานนักเรียน ภาพกิจกรรม และภาพตัวอย่างผลงานนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับผลงานที่นำเสนอ
หมายเหตุ
1. คณะกรรมการไม่พิจารณาข้อมูลจาก QR code
2. กรณีผลงานที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น/ รอบแรก หรือ ผ่านการพิจารณาได้รับรางวัล หากตรวจสอบพบ
ภายหลังว่าไม่ผ่านเกณฑ์ ให้ถือว่าไม่ผ่านการพิจารณา และ สสวท. สามารถเรียกคืนรางวัลได้
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คํารับรอง
ขาพเจาขอรับรองวา
1. เอกสารผลงานที่นําสงไดตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน ตามแบบเสนอผลงานการบูรณาการแนวคิด
สูการปฏิบัติที่ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.
เรียบร้อยแล้ว
2. ผลงานไมไดเกิดจากการคัดลอก ดัดแปลง เอกสารที่เปนลิขสิทธิ์ใด ๆ อยางไมถูกตองตามกฎหมาย
3. ผลงานไมเคยไดรับรางวัลจากการประชุมวิชาการของ สสวท. หรือไดรับรางวัลจากหนวยงานหรือ
องคกรอื่น และหาก สสวท. ตรวจสอบพบหรือมีการรองเรียนวาขอมูลที่เสนอเปนเท็จ จะตัดสิทธิ์การสง
ผลงานเขารับการพิจารณาคัดเลือก และเรียกคืนรางวัลกรณีที่ไดรับรางวัลแลว
4. ขอมูลในแบบเสนอผลงานเปนความจริงทุกประการ และยอมรับวาหากมีการตรวจพบขอความอันเปนเท็จ
ผลงานจะไมไดรับการพิจารณาคัดเลือก
5. ผูสงผลงานยอมรับผลการพิจารณาของ สสวท. และยอมรับวาผลการพิจารณาตัดสินของ สสวท.
ถือเปนที่สิ้นสุด

ลงชื่อ……………………….……….เจ้าของผลงาน
(………………………………..)
วันที่………เดือน……………………พ.ศ……….
ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ……………………….……….ผู้บริหารสถานศึกษา
(………………………………..)
ตำแหน่ง.................................................
วันที่………เดือน……………………พ.ศ……….
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กำหนดการดำเนินงานคัดเลือกผลงาน
กิจกรรมการดำเนินงาน

ช่วงเวลา

ครูจัดทำผลงานส่ง สสวท. เป็นไฟล์ PDF (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 20Mb)
ทางอีเมล tpipst@proj.ipst.ac.th

1 มิ.ย. – 29 ก.ค. 2565

กรรมการคัดเลือกผลงาน รอบที่ 1

ภายในวันที่ 5 ส.ค. 2565

กรรมการคัดเลือกผลงานรอบที่ 2

ภายใน 20 ส.ค. 2565

ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกนำเสนอผลงานทาง Facebook
และเว็บไซต์โรงเรียนคุณภาพฯ สสวท.

ภายใน 24 ส.ค. 2565

ผู้ได้รับคัดเลือกเตรียมผลงานนำเสนอ

24 - 26 ส.ค. 2565

ร่วมกิจกรรมนำเสนอผลงานวิชาการ

1 – 2 ก.ย. 2565

หมายเหตุ ขอให้ผู้ส่งผลงาน ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังนี้
1) กำหนดหัวข้ออีเมลว่า “ส่งผลงานครู (ชื่อ - สกุล ของผู้ส่ง)” เช่น ส่งผลงานครู (นายคุณภาพ รักเรียน)
2) ตั้งชื่อไฟล์ผลงานว่า “ชื่อ_สกุล_โรงเรียน_จังหวัด”
3) ขนาดไฟล์ผลงาน PDF ไม่เกิน 20Mb
4) กรอกข้อมูลใน Google form ยืนยันการส่งผลงานทีล่ ิงก์ https://bit.ly/3Q0XdVE

ข้อกำหนดการจัดทำเอกสารผลงาน
• กำหนดจำนวนหน้าของเอกสารนำส่ง ไม่เกิน 30 หน้ากระดาษ A4 (ไม่นับรวม ปก คำนำ สารบัญ คำรับรอง
และภาคผนวก)
• กำหนดการตั้งค่าหน้ากระดาษ Normal Top 2.54 cm, Bottom 2.54 cm, Left 2.54 cm, Right 2.54 cm
• กำหนดให้ใช้ตัวอักษร TH Sarabun PSK ขนาดไม่น้อยกว่า 16 pt

การนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ
1. ครูที่ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานด้วยวาจาจัดเตรียมผลงานตามแนวทางที่กำหนดเพื่อนำเสนอในการ
ประชุมวิชาการผ่านระบบเครือข่ายออนไลน์ เช่น สไลด์นำเสนอ (Powerpoint) โดยใช้เวลาในการนำเสนอ
ประมาณ 20 นาที ต ่ อ 1 ผลงาน แบ่ ง เป็ น ระยะเวลาการนำเสนอ 15 นาที และการซั ก ถาม 5 นาที
(รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
2. ครูที่ได้รับคัดเลือกนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ จัดเตรียมผลงานเพื่อนำเสนอผ่านระบบ
ออนไลน์และร่วมกิจกรรมในการประชุมวิชาการ (รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
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การมอบรางวัล
ครูที่ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานด้วยวาจาจะได้รับโล่รางวัล
และครูที่ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอด้วยโปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์จะได้รับเกียรติบัตร
การร่วมนำเสนอผลงานวิชาการการบูรณาการแนวคิดสู่การปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ในงานประชุมวิชาการ
ทั้งนี้ โล่รางวัลและเกียรติบัตร สสวท. จะส่งทางไปรษณีย์ภายหลัง
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ภาคผนวก
รายชื่อหลักสูตรอบรม สสวท. ที่สามารถส่งผลงานเข้าร่วมรับการคัดเลือกได้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

รายชื่อหลักสูตรการอบรมครู สสวท. ปีงบประมาณ 2563 - 2565
หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สำหรับครู (Coding for Teacher : C4T)
หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ
หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ SMT ที่ส่งเสริมทักษะการคิดฯ ระดับประถมศึกษา รุ่นที่ 1
หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ SMT ที่ส่งเสริมทักษะการคิดฯ ระดับประถมศึกษา รุ่นที่ 2
หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ SMT ที่ส่งเสริมทักษะการคิดฯ ระดับประถมศึกษา รุ่นที่ 3
หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ SMT ที่ส่งเสริมทักษะการคิดฯ ระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 1
หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ SMT ที่ส่งเสริมทักษะการคิดฯ ระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 2
หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ SMT ที่ส่งเสริมทักษะการคิดฯ ระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 3
หลักสูตรการวัดผลประเมินผลวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
หลักสูตรการวัดผลประเมินผลวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ
หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ผ่านชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ระดับประถมศึกษา
หลักสูตรปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน หลักสูตร 1 (AI for Schools Level 1) รุ่นที่ 2
หลักสูตรปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน หลักสูตร 2 (AI for Schools Level 2) รุ่นที่ 2
หลักสูตรอบรมครูเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดเรียนการสอนและการเลือกใช้สื่อการสอนคณิตศาสตร์
ประถมศึกษาตอนต้น
หลักสูตรอบรมครูเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดเรียนการสอนและการเลือกใช้สื่อการสอนคณิตศาสตร์
ประถมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตรอบรมครูเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดเรียนการสอนและการเลือกใช้สื่อการสอนคณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนต้น
หลักสูตรอบรมครูเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดเรียนการสอนและการเลือกใช้สื่อการสอนเทคโนโลยี
ประถมศึกษาตอนต้น
หลักสูตรอบรมครูเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดเรียนการสอนและการเลือกใช้สื่อการสอนเทคโนโลยี
ประถมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตรอบรมครูเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดเรียนการสอนและการเลือกใช้สื่อการสอนเทคโนโลยี
มัธยมศึกษาตอนต้น
หลักสูตรอบรมครูเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดเรียนการสอนและการเลือกใช้สื่อการสอนวิทยาศาสตร์
ประถมศึกษาตอนต้น
หลักสูตรอบรมครูเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดเรียนการสอนและการเลือกใช้สื่อการสอนวิทยาศาสตร์
ประถมศึกษาตอนปลาย
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ที่
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

รายชื่อหลักสูตรการอบรมครู สสวท. ปีงบประมาณ 2563 - 2565
หลักสูตรอบรมครูเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดเรียนการสอนและการเลือกใช้สื่อการสอนวิทยาศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนต้น
หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
(Coding Online for Grade 7 - 9 Teacher : C4T – 8) รุ่นที่ 2
หลักสูตรการเขียนโปรแกรม Scratch
(Coding Online for Teacher Plus : C4T Plus-Scratch) รุ่นที่ 2
หลักสูตรการเขียนโปรแกรมภาษา Python
(Coding Online for Teacher Plus : C4T Plus-Python) รุ่นที่ 2
หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูขั้นสูง วิทยาการข้อมูล
(Coding Online for Teacher Plus : C4T Plus-Data Science) รุ่นที่ 2
หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
(Coding Online for Grade 1 - 3 Teacher : C4T–6) รุ่นที่ 2
หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
(Coding Online for Grade 1 - 3 Teacher : C4T–6) รุ่นที่ 3
หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
(Coding Online for Grade 4 - 6 Teacher : C4T – 7) รุ่นที่ 2
หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
(Coding Online for Grade 4 - 6 Teacher : C4T – 7) รุ่นที่ 3
หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
(Coding Online for Grade 7 - 9 Teacher : C4T – 8) รุ่นที่ 3
หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
(Coding Online Grade 10 - 12 Teacher : C4T-9) รุ่นที่ 2
หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
(Coding Online Grade 10 - 12 Teacher (C4T-9) รุ่นที่ 3
การใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad 5.06 หลักสูตรที่ 1 พื้นฐานการใช้งานที่เน้นเรขาคณิต
(ในรูปแบบออนไลน์)
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนชีววิทยา รุ่นที่ 3
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพครูผู้สอนในด้านการจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูแบบออนไลน์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น
การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูแบบออนไลน์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูแบบออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูแบบออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตร Scratch พื้นฐาน สำหรับการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษา
หลักสูตร Scratch พื้นฐาน สำหรับการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับมัธยมศึกษา
การอบรมครูสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รุ่นที่ 2
การอบรมครูสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รุ่นที่ 2
การอบรมครูสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่นที่ 2
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ที่
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

รายชื่อหลักสูตรการอบรมครู สสวท. ปีงบประมาณ 2563 - 2565
การอบรมครูสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รุ่นที่ 2
การอบรมครูสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รุ่นที่ 2
การอบรมหลักสูตรกิจกรรมการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศระดับประถมศึกษา รุ่นที่ 1
การอบรมหลักสูตรกิจกรรมการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 1
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (ฉบับปรับปรุง 2564) รุ่นที่ 1
การอบรมหลักสูตรกิจกรรมการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศระดับประถมศึกษา รุ่นที่ 2
การอบรมหลักสูตรกิจกรรมการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 2
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (ฉบับปรับปรุง 2564) รุ่นที่ 2
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ด้วยระบบอบรมครูออนไลน์ รุ่นที่ 2
การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิชา วิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้วยระบบอบรมครูออนไลน์ รุ่นที่ 2
การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (scientific inquiry)
ฟิสิกส์สำหรับครูที่ไม่จบวิชาเอก เรื่อง แรงพยุงของของเหลว (Intensive)
การประเมินระหว่างเรียน (Formative Assessment)
การใช้คำถามในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (questioning in science classroom)
การจัดการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
การอบรมออนไลน์ด้านการจัดการเรียนรู้ วิชาเคมี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตรหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robotics and Automation) ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตรหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robotics and Automation) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
การจัดการเรียนรู้ Project 14 ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น
การจัดการเรียนรู้ Project 14 ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
การจัดการเรียนรู้ Project 14 ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
การจัดการเรียนรู้ Project 14 ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
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รายชื่อคณะทำงาน
คณะทำงานระดมความคิดและพิจารณาเกณฑ์การคัดเลือกผลงาน
ดร.เขมวดี พงศานนท์
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารเครือข่ายและพัฒนาครู สสวท.
ผศ.ดร.พิกุล เอกวรางกูร
คณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
ดร.ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี
คณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตร กำแพงแสน
ดร.พรรณี บุญประกอบ
พนักงานสมทบ สสวท.
นางนันทิยา บุญเคลือบ
พนักงานสมทบ สสวท.
นางสาววันเฉลิม บรรณารักษ์
นักวิชาการอิสระ
ดร.กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 4
ดร.ปิยธันว์ เบญจเทพรัศมี
ศึกษานิเทศก์ สพป.อุบลราชธานี เขต 4
ดร.นพคุณ แงวกุดเรือ
ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 4
นายยศวรรธน์ วิญญารัตน์
ศึกษานิเทศก์ สพม.เชียงราย พะเยา
นายทศวัฒน์ หอมแก่นจันทร์
โรงเรียนลำปางกัลยาณี จ.ลำปาง
นายวรปรัชญ์ ลาวัณย์วิไลวงศ์
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จ.สงขลา
นายภาสกร ภาคอัต
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จ.ปทุมธานี
นางรัชดาภรณ์ ปัญญานวล
โรงเรียนดำรงค์ราษฏร์สงเคราะห์ จ.เชียงราย
นายวิสุทธิ์ คงกัลป์
โรงเรียนควนเนียงวิทยา จ.สงขลา
นางสาวชนันท์ธิดา ประพิณ
โรงเรียนวัดบ้านม้า จ.ลำพูน
ดร.อภิสิทธิ์ ธงไชย
ฝ่ายบริหารเครือข่ายและพัฒนาครู สสวท.
นางสาวนิอร ภูรัตน์
ฝ่ายบริหารเครือข่ายและพัฒนาครู สสวท.
นางสาวทิพย์วรรณ สุดปฐม
ฝ่ายบริหารเครือข่ายและพัฒนาครู สสวท.
นางสาววิไล ศศธราดล
ฝ่ายบริหารเครือข่ายและพัฒนาครู สสวท.
นางสาวกุลธิดา สะอาด
ฝ่ายบริหารเครือข่ายและพัฒนาครู สสวท.
นางศจี คำภู
ฝ่ายบริหารเครือข่ายและพัฒนาครู สสวท.
นางสาวนีรนันท์ ปิยวิทยาธรรม
ฝ่ายบริหารเครือข่ายและพัฒนาครู สสวท.
นางสาวยุวรีย์ พันทวีศักดิ์
ฝ่ายบริหารเครือข่ายและพัฒนาครู สสวท.
นางสาวทิฆัมพร คล้ายจินดา
ฝ่ายบริหารเครือข่ายและพัฒนาครู สสวท.
นางสาววรวลัญช์ ธรรมประสิทธิ์
ฝ่ายบริหารเครือข่ายและพัฒนาครู สสวท.
คณะผู้จัดทำคู่มือการคัดเลือกผลงาน
ดร.เขมวดี พงศานนท์
ผศ.ดร.พิกุล เอกวรางกูร
นางสาววันเฉลิม บรรณารักษ์
นางนันทิยา บุญเคลือบ
ดร.พรรณี บุญประกอบ
นางสาววิไล ศศธราดล
นางสาวทิฆัมพร คล้ายจินดา

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารเครือข่ายและพัฒนาครู สสวท.
คณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
นักวิชาการอิสระ
พนักงานสมทบ สสวท.
พนักงานสมทบ สสวท.
ฝ่ายบริหารเครือข่ายและพัฒนาครู สสวท.
ฝ่ายบริหารเครือข่ายและพัฒนาครู สสวท.
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

คำนำ
คูมือการคัดเลือกผลงานการบูรณาการแนวคิดสูการปฏิบัติที่ดี ดานการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. สำหรับการประชุมวิชาการประจำปงบประมาณ
2565 ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเพื่อสรางความเขาใจแกผูบริหารสถานศึกษาและผูที่เกี่ยวของเกี่ยวกับตัวชี้วัด รายการ
ตรวจสอบ และเกณฑการประเมินคัดเลือกผลงานการบูรณาการแนวคิดสูการปฏิบัติที่ดีดานการบริหารจัดการ
โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. และเพื่อใชเปนแนวทางในการ
นำเสนอผลงานการบูรณาการแนวคิดสูการปฏิบัติที่ดีดานการบริหารจัดการ โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร
คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ในงานประชุมวิชาการประจำปงบประมาณ 2565 ตอไป
คณะผูจัดทำคูมือ ขอขอบคุณผูรวมพิจารณากรอบตัวชี้วัด รายการตรวจสอบ และเกณฑการประเมิน
คัดเลือกผลงานการบูรณาการแนวคิดสูการปฏิบัติที่ดีดานการบริหารจัดการ โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร
คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ทุกทาน มา ณ ที่นี้
คณะผูจัดทำคูมือ
พฤษภาคม 2565

สารบัญ
ที่มาและความสำคัญ
วัตถุประสงคของคูมือ
ขอบเขตการคัดเลือกผลงาน
ตัวชี้วัด รายการตรวจสอบและเกณฑการประเมินการบริหารจัดการโรงเรียน
ตัวชี้วัด รายการตรวจสอบและเกณฑการประเมินแนวปฏิบัติที่ดี
แบบเสนอผลงานการบูรณาการแนวคิดสูการปฏิบัติที่ดี
กรอบแนวทางการใหคะแนนผลงานการบูรณาการแนวคิดสูการปฏิบัติที่ดี
ขอกำหนดการสงผลงาน
รายชื่อคณะทำงาน

หนา
1
2
4
4
8
12
19
25
28

คู่มือการคัดเลือกผลงาน
การบูรณาการแนวคิดสู่การปฏิบัติที่ดี ด้านการบริหารจัดการ
โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.
สำหรับการประชุมวิชาการประจำปีงบประมาณ 2565
ที่มาและความสำคัญ
สถาบันส่งเสริม การสอนวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ ด ำเนิ นโครงการโรงเรี ย นคุ ณภาพ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริ มการจั ด การเรี ย น รู้
ด้ านวิ ทยาศาสตร์ คณิต ศาสตร์และเทคโนโลยี เปิ ด โอกาสให้ เยาวชนได้ เข้าถึงการศึกษาที่ มีคุ ณภาพ ได้ รั บการ
พั ฒนาจนมี ค วามสามารถ มีท ักษะการเรียนรู้ และสมรรถนะหลั ก ที่ จำเป็ นในการพัฒนาประเทศสู ่ย ุค 4.0 เพื่ อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึ กษา โดยการร่วมมือกับจังหวัด อำเภอและท้ องถิ่ น
รวมทั้งได้ดำเนินการพัฒนาผู้บ ริหารสถานศึกษาและครู ผู้สอนในโครงการอย่างต่ อเนื่ อง เพื่อให้สามารถประยุ กต์
องค์ความรู้ในการบริหารจัด การสถานศึกษาและพัฒนาคุณภาพการจัด การเรีย นรู้ใ นโรงเรี ย นอย่ างเป็ น รู ป ธรรม
และสร้างเครื อข่ายผู้บ ริห ารสถานศึกษา และครูผู้สอนเพื่ อการแลกเปลี่ย นเรีย นรู้ และพั ฒ นาคุ ณภาพการศึ กษา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในโรงเรียน ตามมาตรฐาน สสวท.
กิจกรรมการดำเนินงานขับ เคลื่อนโครงการหลั กประการหนึ่ งในการส่ งเสริม การบริห ารสถานศึ กษาเพื่ อ
พั ฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนคุณภาพวิ ทยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์และเทคโนลยี ตามมาตรฐาน สสวท.
คื อ การพั ฒนาผู้บ ริห ารสถานศึกษาเพื่อการเป็ นผู ้ นำด้ านการจั ด การเรี ย นรู้ ว ิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ซึ่งโครงสร้างเนื้อหาการอบรมประกอบด้วย 7 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ (1) นโยบายและบทบาทผู้บริหาร
โรงเรี ย นคุ ณภาพ (2) การพัฒนาหลักสูต รสถานศึ กษา (3) การจั ด การเรี ย นรู ้ ว ิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ และ
เทคโนโลยี (4) การนำ PLC ไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ในโรงเรี ย น
(5) แนวทางการติดตามและประเมินผลโรงเรี ยนคุณภาพ (6) ภาวะผู ้ นำเพื ่ อการพัฒนาโรงเรี ย นคุณภาพ และ
(7) การบูรณาการแนวคิดสู่การปฏิบัติ
ดั งนั้น เพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลั งใจและเชิ ด ชู เกี ย รติ ให้กั บผู ้ บริ หารสถานศึ กษา รวมทั ้ งเพื ่ อให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต้นแบบแนวปฏิบัติที่ดีร่วมกั นของผู้ บริห ารสถานศึกษาที่ เข้ารั บการอบรม และดำเนิ นงาน
ขับเคลื่อนสถานศึกษาโดยนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียน สสวท. จึงได้คัดเลือกโรงเรียนที่มีแนวปฏิ บั ติ
ที่ดีเพื่อนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ (Symposium) ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านการประชุมรู ป แบบ
ออนไลน์ และพบว่าการดำเนินการดังกล่าวบรรลุวัตถุป ระสงค์การจัดประชุม เป็ นอย่างดี มีผู้บริห ารสถานศึ ก ษา
และผู้เกี่ยวข้องให้ความสนใจส่งผลงานเข้าร่วมในการคัดเลื อกและเข้าร่วมการประชุมจำนวนมาก สสวท. จึ งเห็ น
ควรให้มีการดำเนินการจัดการประชุมวิชาการอย่างต่อเนื่อง

ในการประชุม วิ ชาการ (Symposium) ประจำปี งบประมาณ 2564 สสวท. ได้ จ ั ด ทำคู ่ มื อการคั ดเลื อก
ผลงานการบูรณาการแนวคิดสู่การปฏิบัติที่ดี ด้านการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้บ ริหารสถานศึกษาและผู้ที่ เกี่ยวข้องในการส่ ง ผลงาน
รวมถึงผู้ประเมินผลงาน โดยมีรายละเอียดเกี่ย วกั บมาตรฐาน ตัวชี้วัด และเกณฑ์ การพิจ ารณาคัด เลื อ ก รวมทั้ ง
รูปแบบการนำเสนอผลงาน ในปีงบประมาณ 2565 คณะทำงานจึงได้จัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิประเมิ นผลงานเพื่ อ
ปรั บ ปรุ งคู ่ ม ื อการคัด เลือกผลงานให้ม ีค วามเหมาะสม ชั ด เจน สอดคล้ องกั บ บริ บ ทการดำเนิ นงานจริ ง ของ
สถานศึกษา และมีความสะดวกในการใช้งานมากขึ้น สารสนเทศที่ได้จากการระดมความคิด เห็ นของผู้ ท รงคุ ณวุ ฒิ
ประเมินผลงานดังกล่าวได้นำมาใช้ในการปรับปรุ งคู่มื อการคัดเลือกผลงานการบูรณาการแนวคิด สู่ ก ารปฏิ บั ติ ที่ ดี
ด้านการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. สำหรั บ
การประชุมวิชาการประจำปีงบประมาณ 2565
คู่มือการคัดเลือกผลงานการบูรณาการแนวคิด สู่การปฏิบัติที่ดี ด้านการบริหารจัดการโรงเรี ย นคุ ณภาพ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. มีรายละเอียดของตัวชี้วัด รายการตรวจสอบ และ
เกณฑ์การประเมินใน 2 ด้าน ได้แก่ (1) ตัวชี้วัดในการบริหารจัดการโรงเรีย นคุ ณภาพฯ สสวท. ซึ่งประกอบด้ ว ย
(1.1) วิ สั ย ทัศน์ พันธกิจ เป้า หมายที่ส่งเสริมการเป็ นโรงเรี ยนคุ ณภาพฯ สสวท. และ (1.2) การดำเนิ นการเพื่อ
พั ฒ นาการบริ ห ารการจั ด การเรี ย นรู ้ ว ิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ของสถานศึ ก ษา ได้ แก่
(1.2.1) การพัฒนาหลักสูต รสถานศึกษา (1.2.2) การพัฒนาศั กยภาพบุค ลากร (1.2.3) การส่งเสริม กร ะบวนการ
จั ด การเรี ย นรู้ สนับ สนุนการจัด การเรียนรู้ สื ่ อและแหล่ งเรี ย นรู ้ และ (1.2.4) การบริ ห ารจั ด การเพื ่ อส่ งเสริม
การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพฯ สสวท. ร่วมกับเครือข่าย และ (2) ตัวชี้วัด รายการตรวจสอบและเกณฑ์การประเมิ น
แนวปฏิ บัติ ที่ดี ซึ่งประกอบด้วย (2.1) ชื่อแนวปฏิ บั ติที ่ด ี (Good Practice) (2.2) ความสำคัญและความเป็ นมา
(2.3) เป้าประสงค์และตัวชี้วัดความสำเร็จ ของแนวปฏิบัติที่ดี (2.4) กลยุทธ์และการดำเนินงานของแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี
(2.5) การนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลตามเป้ าประสงค์ และตัวชี้วัดความสำเร็จ ระหว่างการดำเนิ น งาน
ของแนวปฏิบัติที่ดี (2.6) ผลลัพธ์หรือผลกระทบ และคุณภาพของแนวปฏิบัติที่ดี และ (2.7) แนวทางการพั ฒ นา
ต่อยอดแนวปฏิบัติที่ดี
นอกจากนี้ยังมีรายละเอียดเกี่ยวกั บรู ป แบบเสนอผลงานการปฏิ บั ติ ที ่ ดี กรอบแนวทางการให้ค ะแนน
ผลงาน และข้อกำหนดการส่งผลงานเข้ารับ การคัด เลื อก เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด รายการตรวจสอบ
และเกณฑ์ การประเมินคัด เลือกผลงานการบู รณาการแนวคิ ดสู ่ การปฏิ บั ติ ที ่ ดี ด้ านการบริ หารจัด การโรงเรี ยน
คุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ให้กับผู้บริ หารสถานศึกษา ผู้ทรงคุ ณวุ ฒิ
ประเมินผลงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง และเป็นแนวทางในการนำเสนอผลงานการบู รณาการแนวคิ ด สู่ ก ารปฏิ บั ติ ที่ ดี
ด้านการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. สำหรั บ
การประชุมวิชาการต่อไป
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วัตถุประสงค์ของคู่มือ
1. เพื ่ อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ ตัว ชี ้ ว ั ด รายการตรวจสอบ และเกณฑ์ การประเมิ นคั ด เลื อกผลงาน
การบูรณาการแนวคิดสู่การปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารจัด การ โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิ นผลงาน และผู้ ที่
เกี่ยวข้อง
2. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการนำเสนอผลงานการบู รณาการแนวคิดสู่ การปฏิบั ติที่ดีด้ านการบริ ห ารจั ด การ
โรงเรียนคุณภาพวิท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. สำหรั บ ผู ้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา

3

ขอบเขตการคัดเลือกผลงาน
การคัด เลือกผลงานการบูรณาการแนวคิ ด สู ่ การปฏิ บ ั ต ิ ท ี ่ ด ี ด ้ านการบริ ห ารจั ด การโรงเรี ย นคุ ณภาพ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. มีรายละเอียดของตัวชี้วัด รายการตรวจสอบ เละ
เกณฑ์การประเมินใน 2 ด้าน ได้แก่
1. ตัวชี้วัด รายการตรวจสอบ และเกณฑ์การประเมินการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพฯ สสวท.
2. ตัวชี้วัด รายการตรวจสอบ และเกณฑ์การประเมิ นแนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริห ารการจัดการโรงเรี ย น
คุณภาพฯ สสวท.

1. ตัวชี้วัด รายการตรวจสอบ และเกณฑ์การประเมินการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพฯ สสวท.
ตั ว ชี้ว ัด รายการตรวจสอบ และเกณฑ์ การประเมิ น การบริ ห ารจั ด การโรงเรี ย นคุ ณภาพฯ สสวท.
ประกอบด้วย
1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่ส่งเสริมการเป็นโรงเรียนคุณภาพฯ สสวท.
1.2 การดำเนินการเพื่อพัฒนาการบริหารการจัดการเรีย นรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
ของสถานศึกษา ได้แก่
1.2.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
1.2.2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
1.2.3 การส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ สนับสนุนสื่อ และแหล่งเรียนรู้
1.2.4 การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาโรงเรีย นคุณภาพฯ สสวท. ร่วมกับเครือข่าย
โดยมีรายการตรวจสอบ และเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่ส่งเสริมการเป็นโรงเรียนคุณภาพฯ สสวท.

รายการตรวจสอบ

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3

1. มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
ที่มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
2. มีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติการ
ประจำปีการศึกษา
3. มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนิ นงานตามแผนเพื่ อปรับปรุง
และพัฒนาแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มีการดำเนินการเฉพาะข้อที่ 1
มีการดำเนินการข้อที่ 1 และ 2
มีการดำเนินการครบทั้ง 3 ข้อ
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1.2 การดำเนิน การเพื่อ พัฒนาการบริห ารจั ด การเรี ยนรู ้วิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ และเทคโนโลยี ของ
สถานศึกษา
1.2.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

รายการตรวจสอบ

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3

1. มีการพัฒนาหลั กสูตร โดยมีการกำหนดเป้าหมาย โครงสร้าง รายวิชา คำอธิบาย
รายวิชา หรือกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรีย นรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. มีการนำหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นไปใช้จริง
3. มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตร และนำผล
การประเมินไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
มีการดำเนินการเฉพาะข้อที่ 1
มีการดำเนินการข้อที่ 1 และ 2
มีการดำเนินการครบทั้ง 3 ข้อ

1.2.2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

รายการตรวจสอบ

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3

1. มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามความสนใจ
ความต้องการจำเป็น ผ่านกระบวนการที่หลากหลาย
2. มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่ อการจัดการเรีย นรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่กำหนด
3. มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนิ นงานตามแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม และนำผลการประเมิ นไปใช้ปรับปรุง เละพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร
มีการดำเนินการเฉพาะข้อที่ 1
มีการดำเนินการข้อที่ 1 และ 2
มีการดำเนินการครบทั้ง 3 ข้อ
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1.2.3 การส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ สนับสนุนสื่อ และแหล่งเรียนรู้

รายการตรวจสอบ

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3

1. มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ สนับสนุนสื่ อ
และแหล่งเรียนรู้ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น
การสนับสนุนงบประมาณ อุปกรณ์ สื่อ เทคโนโลยี ระบบเครือข่ายอิ นเทอร์เน็ต
ทรัพยากร
2. มีการส่งเสริมกระบวนการจัดการเรีย นรู้ สนับสนุ นสื่อและแหล่งเรียนรู้ เกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่
กำหนด
3. มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนิ นงานตามแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม และนำผลการประเมิ นไปใช้ปรับปรุง และพัฒนาการส่งเสริม
กระบวนการจัดการเรียนรู้ สนับสนุ นสื่อ และแหล่งเรียนรู้
มีการดำเนินการเฉพาะข้อที่ 1
มีการดำเนินการข้อที่ 1 และ 2
มีการดำเนินการครบทั้ง 3 ข้อ

1.2.4 การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพฯ สสวท. ร่วมกับเครือข่าย

รายการตรวจสอบ

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3

1. มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมร่วมกับเครือข่ายเพื่อส่ งเสริมการพัฒนาโรงเรีย น
คุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท.
2. มีการส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนร่วมกับเครือข่ายตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ที่กำหนด
3. มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนิ นงานตามแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม และนำผลการประเมิ นไปใช้ปรับปรุง และพัฒนาการบริหาร
จัดการโรงเรีย นร่วมกับเครือข่าย
มีการดำเนินการเฉพาะข้อที่ 1
มีการดำเนินการข้อที่ 1 และ 2
มีการดำเนินการครบทั้ง 3 ข้อ

เกณฑ์การพิจ ารณาตัว ชี้ว ัด ในการบริ ห ารจั ด การโรงเรี ย น มี จ ำนวนรายการตรวจสอบและน้ ำ หนั ก
ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 จำนวนรายการตรวจสอบและน้ำหนักการพิจารณาตัวชี้วัดในการบริหารจัดการโรงเรีย นคุณภาพ ฯ
สสวท. (คิดน้ำหนักคะแนนรวมเป็น 30 %)
เกณฑ์พิจารณาตัวชี้วัดในการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพฯ สสวท.
1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่ส่งเสริมการเป็นโรงเรียนคุณภาพฯ สสวท.
1.2 การดำเนินการเพื่อพัฒนาการบริหารการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีของสถานศึกษา
1.2.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
1.2.2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
1.2.3 การส่งเสริมกระบวนการจัดการเรีย นรู้ สนับสนุนสื่อ
และแหล่งเรียนรู้
1.2.4 การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพฯ สสวท.
ร่วมกับเครือข่าย
รวม
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จำนวนรายการ
ตรวจสอบ
3
12

น้ำหนัก
10
90

3
3
3

20
25
25

3

20

15

100

2. ตัวชี้วัด รายการตรวจสอบ และเกณฑ์การประเมินแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ด้านการบริหาร
จัดการโรงเรียนคุณภาพฯ สสวท.
สาระสำคัญของตัวชี้วัด รายการตรวจสอบ และเกณฑ์การประเมินแนวปฏิบัติที่ดี ด้านการบริห ารจั ด การ
โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ประกอบด้วย
2.1 ชื่อแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice)
2.2 ความสำคัญและความเป็นมา
2.3 เป้าประสงค์และตัวชี้วัดความสำเร็จของแนวปฏิบัติที่ดี
2.4 กลยุทธ์และการดำเนินงานของแนวปฏิบัติที่ดี
2.5 การนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลตามเป้าประสงค์ และตัวชี้วัดความสำเร็จระหว่าง
การดำเนินงานของแนวปฏิบัติที่ดี
2.6 ผลผลิต และผลลัพธ์หรือผลกระทบ รวมทั้งคุณภาพของแนวปฏิบัติที่ดี
2.7 ข้อเสนอแนะ การพัฒนาต่อยอด และการขยายผลแนวปฏิบัติที่ดี
โดยมีรายการตรวจสอบและเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
2.1 ชื่อแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice)

รายการตรวจสอบ

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3

1. ระบุชื่อแนวปฏิบัติที่ดี ซึ่งแสดงถึงการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพฯ สสวท.
2. แสดงถึงเป้าหมายและกระบวนการบริหารจัดการโรงเรีย นคุณภาพฯ สสวท. ใน
ด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนาหลั กสูต รสถานศึ กษา การพัฒนาศักยภาพบุ ค ลากร
การส่งเสริม กระบวนการจั ด การเรี ย นรู ้ สนั บ สนุ นสื ่ อและแหล่ งเรี ย นรู ้ หรื อ
การบริห ารจั ด การเพื่ อส่ งเสริ มการพั ฒนาโรงเรี ย นคุ ณภาพฯ สสวท. ร่ ว มกับ
เครือข่าย
3. แสดงถึงความริเริ่ม และน่าสนใจของแนวปฏิบัติที่ดี
มีการดำเนินการเฉพาะข้อที่ 1
มีการดำเนินการข้อที่ 1 และ 2
มีการดำเนินการครบทั้ง 3 ข้อ
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2.2 ความสำคัญและความเป็นมา

รายการตรวจสอบ

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3

1. ระบุปัญหา สาเหตุ ความต้องการ หรือความจำเป็น ที่เกี่ยวข้องกับบริหารจัดการ
โรงเรียนคุณภาพฯ สสวท.
2. เสนอแนวทางแก้ปัญหา หรือการพัฒนาที่สอดคล้องกับปัญหา สาเหตุ
ความต้องการ หรือความจำเป็น ของสถานศึกษาและชุมชน
3. แสดงถึงประโยชน์หรื อคุณค่าที่จะได้รับจากแนวปฏิบตั ิที่ดใี นการแก้ปัญหา หรือ
การพัฒนาโรงเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐาน สสวท.
มีการดำเนินการข้อที่ 1
มีการดำเนินการข้อที่ 1 และ 2
มีการดำเนินการครบทั้ง 3 ข้อ

2.3 เป้าประสงค์และตัวชี้วัดความสำเร็จของแนวปฏิบัติที่ดี

รายการตรวจสอบ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3

1. เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดแสดงถึงผลผลิต และผลลั พธ์หรือผลกระทบในการ
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาโรงเรียนที่สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรีย นคุณภาพฯ
สสวท. หรือสอดคล้องกับปัญหาหรือความต้องการจำเป็นของโรงเรีย น
2. มีความชัดเจน สามารถวัดและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
3. มีความท้าทายและเป็ นไปได้ในการดำเนิ นงานให้สำเร็จได้ภายในระยะเวลาที่ กำหนด
มีการดำเนินการข้อที่ 1
มีการดำเนินการข้อที่ 1 และ 2
มีการดำเนินการครบทั้ง 3 ข้อ

2.4 กลยุทธ์และการดำเนินงานของแนวปฏิบัติที่ดี

รายการตรวจสอบ

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3

1. มีกลยุทธ์ของแนวปฏิบัติที่ดี ที่ช่วยให้โรงเรียนมีผลการดำเนินงานบรรลุตาม
เป้าประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนด
2. มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ ในการพัฒนาโรงเรียน
คุณภาพฯ สสวท.
3. มีการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่กำหนด และมีการรายงาน
ความก้าวหน้าเป็นระยะ
มีการดำเนินการเฉพาะข้อที่ 1
มีการดำเนินการข้อที่ 1 และ 2
มีการดำเนินการครบทั้ง 3 ข้อ
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2.5 การนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลตามเป้าประสงค์ และตัวชี้วัดความสำเร็จระหว่าง
การดำเนินงานของแนวปฏิบัติที่ดี

รายการตรวจสอบ

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3

1. มีการวางแผนการติดตาม โดยกำหนดผู้รับผิดชอบ กรอบระยะเวลา
ในการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนิ นงานของแนวปฏิบัติที่ดี
2. มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลระหว่างการดำเนินงานของ
แนวปฏิบัตทิ ี่ดีเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
3. มีการนำสารสนเทศจากการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลไปปรับปรุง
และพัฒนาการดำเนินงานของแนวปฏิบัติทดี่ ี
มีการดำเนินการเฉพาะข้อที่ 1
มีการดำเนินการข้อที่ 1 และ 2
มีการดำเนินการครบทั้ง 3 ข้อ

2.6 ผลผลิต และผลลัพธ์หรือผลกระทบ รวมทั้งคุณภาพของแนวปฏิบัติที่ดี

รายการตรวจสอบ

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3

1. มีผลผลิตที่เกิดจากแนวปฏิบัติทดี่ ี ซึ่งเป็นไปตามเป้าประสงค์และตัวชี้วัดที่
กำหนด
2. มีผลลัพธ์หรือผลกระทบที่เกิดจากแนวปฏิบัติที่ดี ซึ่งเป็นไปตามเป้าประสงค์และ
ตัวชี้วัดที่กำหนด
3. มีการประเมิ นคุณภาพของแนวปฏิบัติที่ดี และนำผลการประเมินไปใช้ปรับปรุง
และพัฒนา
มีการดำเนินการเฉพาะข้อที่ 1
มีการดำเนินการข้อที่ 1 และ 2
มีการดำเนินการครบทั้ง 3 ข้อ

2.7 ข้อเสนอแนะ การพัฒนาต่อยอด และการขยายผลแนวปฏิบัติที่ดี
รายการตรวจสอบ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3

1. ระบุข้อเสนอแนะ ปัจจัยหรือเงื่อนไขความสำเร็จในการนำแนวปฏิบัติที่ดีไป
ประยุกต์ใช้
2. ระบุองค์ความรู้หรือแนวทางการพัฒนาต่อยอดแนวปฏิบัติที่ดี
3. เผยแพร่หรือขยายผลแนวปฏิบัติทดี่ ีให้กับโรงเรียน ชุมชน หรือสั งคม
มีการดำเนินการข้อที่ 1
มีการดำเนินการข้อที่ 1 และ 2
มีการดำเนินการครบทั้ง 3 ข้อ
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เกณฑ์การพิจารณาตัวชี้วัดของแนวปฏิบัติที่ดี มีจำนวนรายการตรวจสอบและน้ำหนัก ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 จำนวนรายการตรวจสอบและน้ำหนักการพิจารณาแนวปฏิบัติทดี่ ี (คิดน้ำหนักคะแนนรวมเป็น 70%)
เกณฑ์การพิจารณาตัวชี้วัดของแนวปฏิบัติที่ดี
รายการตรวจสอบ
2.1 ชื่อแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice)
3
2.2 ความสำคัญ และความเป็นมา
3
2.3 เป้าประสงค์และตัวชี้วัดความสำเร็จของแนวปฏิบัติที่ดี
3
2.4 กลยุทธ์และการดำเนินงานของแนวปฏิบัติที่ดี
3
2.5 การนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลตามเป้าประสงค์ และตั ว ชี้ วั ด
3
ความสำเร็จระหว่างการดำเนินงานของแนวปฏิบัติที่ดี
2.6 ผลผลิต และผลลัพธ์หรือผลกระทบ รวมทั้งคุณภาพของแนวปฏิบัติที่ดี
3
2.7 ข้อเสนอแนะ การพัฒนาต่อยอด และการขยายผลแนวปฏิบัติที่ดี
3
รวม
21

11

น้ำหนัก
5
10
15
20
20
20
10
100

แบบเสนอผลงาน
การบูรณาการแนวคิดสู่การปฏิบัติที่ดี ด้านการบริหารจัดการ
โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.
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แบบเสนอผลงาน
การบูรณาการแนวคิดสูก่ ารปฏิบัติที่ดี ด้านการบริหารจัดการ
โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.
แบบเสนอผลงานการบู รณาการแนวคิ ด สู ่ การปฏิ บ ั ต ิ ท ี ่ ด ี ด้ านการบริ ห ารจั ด การโรงเรี ย นคุ ณ ภาพ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้
หน้าปก ประกอบด้วย ชื่อผลงาน ชื่อโรงเรียน สั งกัด เดือน และปี พ.ศ.
คำนำ
สารบัญ
ผลงานการบูรณาการแนวคิดสูก่ ารปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารจัดการ
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่ส่งเสริม การเป็ นโรงเรียนคุณภาพฯ
สสวท.
1.1 ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
1.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่ส่งเสริม การเป็นโรงเรียนคุณภาพฯ สสวท.
ตอนที่ 2 การดำเนินการเพื่อพัฒนาการบริหารการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ของสถานศึกษา
2.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2.2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
2.3 การส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ สนับสนุ นสื่อ และแหล่งเรีย นรู้
2.4 การบริหารจัดการเพื่อส่ งเสริมการพัฒนาโรงเรีย นคุณภาพฯ สสวท.ร่วมกับเครือข่าย
ตอนที่ 3 แนวปฏิบัตทิ ี่ดี
3.1 ชื่อแนวปฏิบตั ิที่ดี (Good Practice)
3.2 ความสำคัญและความเป็นมา
3.3 เป้าประสงค์และตัวชี้วัดความสำเร็จของแนวปฏิบัติทดี่ ี
3.4 กลยุทธ์และการดำเนิ นงานของแนวปฏิบัติทดี่ ี
3.5 การนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลตามเป้าประสงค์ และตัวชี้วัดความสำเร็จ
ระหว่างการดำเนิ นงานของแนวปฏิบัติทดี่ ี
3.6 ผลผลิต และผลลัพธ์หรือผลกระทบ รวมทั้งคุณภาพของแนวปฏิบัติที่ดี
3.7 ข้อเสนอแนะ การพัฒนาต่อยอด และการขยายผลแนวปฏิบัติที่ดี
ตอนที่ 4 คำรับรอง
ภาคผนวก
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แบบเสนอผลงานการบูรณาการแนวคิดสู่การปฏิบัติทดี่ ี ด้านการบริหารจัดการ โรงเรีย นคุณภาพ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ประกอบด้วยเนื้อหาและคำอธิบายการเขียน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่ส่งเสริมการเป็นโรงเรียนคุณภาพฯ สสวท.
1.1 ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
ชื่อโรงเรียน........................................................................................................................................
สังกัด................................................................จำนวนนักเรีย น.................คน จำนวนครู..............คน
ระดับที่จัดการศึกษา
 ประถมศึกษา
 มัธยมศึกษา
 ขยายโอกาส
 ทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ขนาด
เล็ก
กลาง
ใหญ่
ใหญ่พิเศษ
สถานที่ติดต่อทางไปรษณีย์.................................................................................................................
เว็บไซต์ของโรงเรียน (ถ้ามี) ...............................................................................................................
ปีที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพฯ สสวท. พ.ศ. ..........................................................................
ชื่อ - นามสกุลของครูผู้ประสานงาน...................................................................................................
อีเมลของครูผู้ประสานงาน..................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์ของครูผู้ประสานงาน.............................................................................................
1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลงานที่ส่งเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก
ระดับที่ส่งรับการคัดเลือก (เลือกเพียง 1 ระดับ เท่านั้ น)
 ประถมศึกษา
 มัธยมศึกษา
1.3 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่ส่งเสริมการเป็นโรงเรียนคุณภาพฯ สสวท.
(นำเสนอสาระสำคัญ โดยสรุป เกี่ย วกั บ แผนพั ฒนาคุ ณภาพการศึ กษาที ่ แสดงถึ งวิ สั ย ทั ศ น์ พั นธกิ จ
เป้าหมาย ที่มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี มีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาคุ ณภาพ
การศึกษา/แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา และมีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนิ น งานตาม
แผนเพื่อปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อมุ่งสู่การเป็ นโรงเรีย นคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.)
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ตอนที่ 2 การดำเนินการเพื่อพัฒนาการบริหารการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีของ
สถานศึกษา
2.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
(นำเสนอสาระสำคัญโดยสรุปเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร โดยมีการกำหนดเป้าหมาย โครงสร้าง รายวิ ชา
คำอธิบายรายวิชา หรือกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่งมีความสอดคล้อง
กับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการนำหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นไปใช้จ ริ ง รวมทั้งมีการนิเทศ กำกับ ติด ตาม และ
ประเมินผลการใช้หลักสูตร และนำผลการประเมิ นไปใช้ปรับ ปรุ งและพัฒนาหลั กสูตร เพื่อมุ่งสู่ก ารเป็ นโรงเรี ย น
คุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.)
2.2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
(นำเสนอสาระสำคัญโดยสรุปเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ/กิจ กรรม ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุ ค ลากร
ในการจั ด การเรี ยนรู ้ว ิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ และเทคโน โลยี ตามความสนใจ ความต้ อ งการจำเป็ น
ผ่ านกระบวนการที่ห ลากหลาย มีการดำเนิ นงานพั ฒ นาศั กยภาพบุ ค ลากรเพื ่ อให้ สามารถจั ด การเรี ย นรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ/กิจ กรรมที่กำหนด รวมทั้ งมี การนิ เทศ
กำกั บ ติ ด ตาม และประเมิ นผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิ จกรรม และนำผลการประเมิ นไปใช้
ปรับปรุง เละพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อมุ่งสู่การเป็นโรงเรีย นคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
ตามมาตรฐาน สสวท.)
2.3 การส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ สนับสนุนสื่อ และแหล่งเรียนรู้
(นำเสนอสาระสำคัญโดยสรุป เกี่ยวกับ แผนงาน/โครงการ/กิจ กรรมที่ส่งเสริ มกระบวนการจั ด การเรี ย นรู้
สนับสนุนสื่อ และแหล่งเรียนรู้ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เช่น การสนับสนุนงบประมาณ
อุปกรณ์ สื่อ เทคโนโลยี ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทรัพยากร มีการส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ สนับสนุน
สื่อ และแหล่งเรียนรู้ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่กำหนด
รวมทั ้ งมี การนิเทศ กำกับ ติด ตาม และประเมิ นผลการดำเนิ นงานตามแผนงาน/โครงการ/กิ จกรรม และนำผล
การประเมิ นไปใช้ป รับ ปรุง และพัฒนาการส่ งเสริ ม กระบวนการจัดการเรี ย นรู้ สนั บ สนุ นสื ่ อ และแหล่ งเรี ยนรู้
เพื่อมุ่งสู่การเป็นโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.)
2.4 การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพฯ สสวท. ร่วมกับเครือข่าย
(นำเสนอสาระสำคัญโดยสรุปเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ/กิจ กรรมร่วมกับเครื อข่ายเพื่ อส่งเสริมการพั ฒ นา
โรงเรียนคุ ณภาพวิท ยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีต ามมาตรฐาน สสวท. มีการส่งเสริม พั ฒ นาโรงเรี ย น
ร่วมกับเครือข่ายตามแผนงาน/โครงการ/กิจ กรรม ที่กำหนด รวมทั้งมีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมิ นผล
การดำเนิ นงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจ กรรม และนำผลการประเมิ นไปใช้ ปรั บปรุง และพั ฒนาการบริ หาร
จั ด การโรงเรี ยนร่วมกับเครือข่าย เพื่อมุ่งสู่การเป็ นโรงเรีย นคุ ณภาพวิท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ และเทคโนโลยี
ตามมาตรฐาน สสวท.)
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ตอนที่ 3 แนวปฏิบัติที่ดี
ผู้บริหารสถานศึกษาพิจ ารณาและจัดทำแนวปฏิบัติที่ดี หัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง โดยคัดเลือกจากหั ว ข้อที่ เป็ น
แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของสถานศึกษาของท่าน เพียง 1 หัวข้อต่อไปนี้
• การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
• การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
• การส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ สนับสนุนสื่อ และแหล่งเรียนรู้
• การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาโรงเรีย นคุณภาพฯ สสวท. ร่วมกับเครือข่าย
• การขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิ งวิชาชีพในโรงเรีย น
3.1 ชื่อแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice)
(ระบุชื่อแนวปฏิบัติที่ดีซึ่งแสดงถึงการบริหารจัดการโรงเรี ยนคุณภาพฯ สสวท. โดยแสดงถึงเป้าหมาย และ
กระบวนการบริห ารจัด การโรงเรียนคุณภาพฯ สสวท. ในด้ านต่ าง ๆ เช่ น การพั ฒนาหลั กสู ต รสถานศึ ก ษา
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ สนับสนุนสื่อและแหล่งเรียนรู้ หรือการบริห าร
จัดการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพฯ สสวท. ร่วมกับเครือข่าย แนวปฏิบัติที่ดีสะท้อนถึงความริเริ่ม และ
น่าสนใจ)
3.2 ความสำคัญและความเป็นมา
(นำเสนอสาระสำคัญ โดยสรุป เกี่ยวกั บ ปั ญหา สาเหตุ ความต้ องการ หรื อความจำเป็ น ที ่ เกี ่ ย วข้องกับ
บริ ห ารจั ดการโรงเรียนคุณภาพฯ สสวท. มี การเสนอแนวทางแก้ป ัญ หา หรื อการพั ฒนาที ่ สอดคล้องกั บปัญหา
สาเหตุ ความต้องการ หรือความจำเป็น ของสถานศึกษาและชุมชน รวมทั้งแสดงถึงประโยชน์หรือคุณค่าที่จะได้ รับ
จากแนวปฏิบัติที่ดีในการแก้ปัญหา หรือการพัฒนาโรงเรียนให้ เป็นไปตามมาตรฐาน สสวท.)
3.3 เป้าประสงค์และตัวชี้วัดความสำเร็จของแนวปฏิบัติที่ดี
(นำเสนอสาระสำคัญ โดยสรุป เกี่ยวกั บ เป้ าประสงค์ และตั ว ชี ้ ว ั ด ที ่ แสดงถึ งผลผลิ ต และผลลั พธ์ ห รื อ
ผลกระทบในการส่งเสริมให้เกิด การพัฒนาโรงเรีย นที่ สอดคล้ องกับ มาตรฐานโรงเรี ยนคุณภาพ ฯ สสวท. หรื อ
สอดคล้องกับปัญหาหรือความต้องการจำเป็นของโรงเรี ยน เป้าประสงค์และตัวชี้วัดมีความชัดเจน สามารถวัด และ
ประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งมีความท้าทายและเป็นไปได้ในการดำเนินงานให้สำเร็จได้ภายในระยะเวลา
ที่กำหนด)
3.4 กลยุทธ์และการดำเนินงานของแนวปฏิบัติที่ดี
(นำเสนอสาระสำคัญโดยสรุปเกี่ยวกับกลยุทธ์ของแนวปฏิบัติทดี่ ี ที่ช่วยให้โรงเรียนมีผลการดำเนิ นงาน
บรรลุตามเป้าประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนด มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ ในการพัฒนา
โรงเรีย นคุณภาพฯ สสวท. รวมทั้งมีการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่กำหนด และมีการรายงาน
ความก้าวหน้าเป็นระยะ)
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3.5 การนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลตามเป้าประสงค์ และตัวชี้วัดความสำเร็จระหว่าง
การดำเนินงานของแนวปฏิบัติที่ดี
(นำเสนอสาระสำคัญโดยสรุป เกี่ยวกับ การวางแผนการติดตาม โดยกำหนดผู้รับผิดชอบ กรอบระยะเวลา
ในการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนิ นงานของแนวปฏิบัติที่ดี มีการนิเทศ กำกับ ติด ตาม และ
ประเมิ นผลระหว่างการดำเนินงานของแนวปฏิ บั ติ ที ่ดี เป็ นระยะอย่างต่ อเนื่ อง รวมทั ้ งมี การนำสารสนเทศจาก
การนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลไปปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินงานของแนวปฏิบัติที่ดี )
3.6 ผลผลิต และผลลัพธ์หรือผลกระทบ รวมทั้งคุณภาพของแนวปฏิบัติที่ดี
(นำเสนอสาระสำคัญ โดยสรุป เกี่ยวกั บ ผลผลิ ต และผลลั พธ์ ห รื อผลกระทบที ่ เกิ ด จากแนวปฏิ บั ติ ที ่ ดี
ซึ่ งเป็ นไปตามเป้าประสงค์และตัวชี้ว ัดที่กำหนด รวมทั ้ งมี การประเมินคุณภาพของแนวปฏิ บั ติ ที ่ ดี และนำผล
การประเมินไปใช้ปรับปรุงและพัฒนา)
3.7 ข้อเสนอแนะ การพัฒนาต่อยอด และการขยายผลแนวปฏิบัติที่ดี
(นำเสนอสาระสำคัญโดยสรุปเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ ปัจจัยหรือเงื่อนไขความสำเร็จในการนำแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี
ไปประยุกต์ใช้ ระบุองค์ความรู้ห รือแนวทางการพั ฒนาต่ อยอดแนวปฏิ บัติที่ดี รวมทั้ง การเผยแพร่ ห รื อ ขยายผล
แนวปฏิบัติที่ดีให้กับโรงเรียน ชุมชน หรือสังคม)
ภาคผนวก จำนวนหน้าของภาคผนวกรวมไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4
(นำเสนอสาระสำคัญ โดยแนบตัวอย่างภาพกิจกรรมการดำเนิ นงาน หรือทำแผนผังสรุป การดำเนิ น งานที่
สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินงาน และสามารถจัดทำวิ ดีทัศ น์ นำเสนอผลงานเพิ่ม เติมได้ จำนวน 1 ชิ้น ความยาว
ไม่เกิน 5 นาที เพื่อให้เห็นบทบาทของผู้มีส่ว นเกี่ยวข้อง ผลงานที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการโรงเรี ย นคุ ณภาพฯ
สสวท. ทั้งนี้วิดีทัศน์ไม่มีผลต่อคะแนนการคัดเลื อก ผู้นำเสนอจำเป็ นต้องจัดทำวิดีทัศน์ใหม่ตามแนวทางที่ สสวท.
กำหนดหากได้รับคัดเลือกให้นำเสนอ)
ตอนที่ 4 คำรับรอง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
1. เอกสารผลงานที่นำส่งได้ต รวจสอบความถู กต้ อง ครบถ้ ว น ตามแบบเสนอผลงานการบู รณาการ
แนวคิด สู่การปฏิบ ัต ิท ี่ด ี ด้านการบริ ห ารจัด การโรงเรี ย นคุ ณภาพวิท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. เรียบร้อยแล้ว
2. ผลงานไม่ได้เกิดจากการคัดลอก ดัดแปลง เอกสารที่เป็นลิขสิ ทธิ์ใด ๆ อย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
3. ผลงานไม่เคยได้รับ รางวัลจากการประชุม วิชาการของ สสวท. หรือได้รับรางวัลจากหน่ ว ยงานหรื อ
องค์กรอื่น และหาก สสวท. ตรวจสอบพบหรือมีการร้องเรี ยนว่าข้อมูลที่ เสนอเป็นเท็จ จะตัดสิทธิ์การ
ส่ง ผลงานเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก และเรียกคืนรางวัลกรณีที่ได้รับรางวัลแล้ว
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4. ข้อมูลในแบบเสนอผลงานเป็นความจริ งทุ กประการ และยอมรับว่าหากมี การตรวจพบข้ อความอั น
เป็นเท็จ ผลงานจะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก
5. ผู้ส่งผลงานยอมรับผลการพิจารณาของ สสวท. และยอมรั บ ว่าผลการพิ จารณาตัด สิ นของ สสวท.
ถือเป็นที่สิ้นสุด

ลงชื่อ ......................................................................
(..................................................................)
ผู้บริหารสถานศึกษา
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กรอบแนวทางการให้คะแนน
ผลงานการบูรณาการแนวคิดสู่การปฏิบัติที่ดี ด้านการบริหารจัดการ
โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.
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กรอบแนวทางการให้คะแนน
ผลงานการบูรณาการแนวคิดสูก่ ารปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารจัดการ
โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผลงานการบู รณาการแนวคิดสู่การปฏิบัติที่ดี ด้านการบริหารจัดการโรงเรี ย น
คุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. แบ่งเป็น 2 เกณฑ์การพิจารณาหลัก ได้แก่
1. การพิจารณาตัวชี้วัดในการบริหารจัดการโรงเรีย นคุณภาพฯ สสวท. คิดเป็นน้ำหนักร้อยละ 30
ประกอบด้วย
1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่ส่งเสริมการเป็นโรงเรียนคุณภาพฯ สสวท.
1.2 การดำเนินการเพื่อพัฒนาการบริหารการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยีของสถานศึกษา ได้แก่
1.2.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
1.2.2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
1.2.3 การส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ สนับสนุนสื่อ และแหล่งเรียนรู้
1.2.4 การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาโรงเรีย นคุณภาพฯ สสวท. ร่วมกับเครือข่าย
2. การพิจารณาตัวชี้วัดของแนวปฏิบัติที่ดี คิดเป็นน้ำหนักร้อยละ 70
ประกอบด้วย
2.1 ชื่อแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice)
2.2 ความสำคัญและความเป็นมา
2.3 เป้าประสงค์และตัวชี้วัดความสำเร็จของแนวปฏิบัติที่ดี
2.4 กลยุทธ์และการดำเนินงานของแนวปฏิบัติที่ดี
2.5 การนิเทศ กำกับ ติด ตาม และประเมิ นผลตามเป้าประสงค์ และตั วชี ้ว ัดความสำเร็ จระหว่ าง
การดำเนินงานของแนวปฏิบัติที่ดี
2.6 ผลผลิต และผลลัพธ์หรือผลกระทบ รวมทั้งคุณภาพของแนวปฏิบัติ ที่ดี
2.7 ข้อเสนอแนะ การพัฒนาต่อยอด และการขยายผลแนวปฏิบัติที่ดี
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เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผลงานการบู รณาการแนวคิดสู่การปฏิบัติที่ดี ด้านการบริหารจัดการโรงเรี ย น
คุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.นั้น พิจารณาจากคะแนนที่ได้ใน 2 ระดั บ
ได้แก่ ระดับเกณฑ์การพิจารณา และระดับภาพรวม โดยมีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 เกณฑ์การพิจารณาคุณภาพ และการแปลความหมายของผลงาน
ร้อยละ
80 - 100
70 - 79
60 - 69
ต่ำกว่า 60

เกณฑ์ตัวชี้วัด
ความหมาย ในการบริหารจัดการโรงเรียน
(30 คะแนน)
ดีมาก
24 - 30
ดี
21 - 23
ปานกลาง
18 - 20
ไม่ผ่าน
ต่ำกว่า 18

เกณฑ์ตัวชี้วัด
ของแนวปฏิบัติที่ดี
(70 คะแนน)
56 - 70
49 - 55
42 - 48
ต่ำกว่า 42

เกณฑ์ภาพรวม
(100 คะแนน)
80 - 100
70 - 79
60 - 69
ต่ำกว่า 60

การพิจารณาคัดเลือกผลงาน
ประกอบด้วย การพิจารณาแบบอิงเกณฑ์และการพิจารณาแบบอิ งกลุ่ม ดังนี้
การพิจารณาแบบอิงเกณฑ์ : ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกต้องมีผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป
ทั้งเกณฑ์ตัวชี้วัดในการบริหารจัดการโรงเรียน เกณฑ์ตัวชี้วัดของ
แนวปฏิบัตทิ ี่ดี และเกณฑ์ภาพรวม
การพิจารณาแบบอิงกลุ่ม :
ผลงานที่ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอปากเปล่าในการประชุมวิชาการ
เป็นผลงานที่มีคะแนนสูงสุด 8 อันดับแรก ของแต่ละระดับ

หมายเหตุ ผลการพิจารณาของ สสวท. ถือเป็นที่สิ้นสุด
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การคำนวณคะแนน
การคำนวณคะแนนเพื่อพิจ ารณาคัด เลื อกผลงานการบู รณาการแนวคิด สู่ การปฏิบัติที่ดี ด้ านการบริ ห าร
จัดการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. มีดังนี้
1. ตัวชี้วัดในการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพฯ สสวท. มีน้ำหนักรวม 30 คะแนน
มีขั้นตอนการคำนวณคะแนนดังนี้
1.1 ประเมินผลงานตามตัว ชี ้ ว ั ด ในการบริ ห ารจั ด การโรงเรี ย นคุ ณภาพฯ สสวท. ตามเกณฑ์
การประเมินให้ครบทุกตัวชี้วัด (จำนวน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ข้อ 1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4)
โดยแต่ละตัวชี้วัดมีคะแนนตั้งแต่ 1 - 3 คะเนน
1.2 นำคะแนนที่ได้ในแต่ละตัวชี้วัดไปคูณกับน้ำหนักตามที่กำหนดโดยมีน้ำหนักรวม 100 คะแนน
(ตัวชี้วัดแต่ละตัวมีน้ำหนักที่ไม่เท่ากัน โดยมีน้ำหนักตั้งแต่ร้อยละ 10 - 25)
1.3 ปรับคะแนนในทุกตัวชี้วัดที่ได้ในข้อ 1.2 ให้มคี ะแนนเต็ม 30 คะแนน ตามสูตร
[คะแนนที่ได้ X 30] /300
1.4 แปลความหมายคุณภาพตามเกณฑ์การแปลความหมายตัวชี้วัดในการบริหารจัดการโรงเรี ย น
ในตารางที่ 3
2. ตัวชี้วัดของแนวปฏิบัติที่ดี มีน้ำหนักรวม 70 คะแนน
มีขั้นตอนการคำนวณคะแนนดังนี้
2.1 ประเมินแนวปฏิบัติที่ดีตามเกณฑ์ การประเมินให้ครบทุกตั วชี้ วัด (จำนวน 7 ตั ว ชี ้วั ด ได้ แก่
ข้อ 2.1 - 2.7) โดยแต่ละตัวชี้วัดมีคะแนนตั้งแต่ 1 - 3 คะแนน
2.2 นำคะแนนที่ได้ในแต่ละตัวชี้วัดไปคูณกับน้ำหนักตามที่กำหนดโดยมีน้ำหนักรวม 100 คะแนน
(ตัวชี้วัดแต่ละตัวมีน้ำหนักที่ไม่เท่ากัน โดยมีน้ำหนักตั้งแต่ร้อยละ 5 - 20)
2.3 ปรับคะแนนในทุกตัวชี้วัดที่ได้ในข้อ 2.2 ให้มคี ะแนนเต็ม 70 คะแนน ตามสูตร
[คะแนนที่ได้ X 70] /300
2.4 แปลความหมายคุณภาพตามเกณฑ์การแปลความหมายแนวปฏิบตั ิที่ดี ในตารางที่ 3
3. คะแนนรวม โดยรวมคะแนนที่ได้ในข้อ 1. ตัวชี้วัดในการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพฯ สสวท.
และ ข้อ 2. ตัวชี้วัดของแนวปฏิบัตทิ ี่ดี แล้วแปลความหมายตามเกณฑ์การแปลความหมายของ
ผลงานในตารางที่ 3
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ตัวอย่างการคำนวณ
ตัวอย่างการคำนวณคะแนนผลงาน แสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ตัวอย่างการคำนวณคะแนนผลงาน
ตัวชี้วัดในการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพฯ สสวท. มีน้ำหนักรวม 30 คะแนน
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

น้ำหนัก

1. ตัวชี้วัดในการบริหารจัดการโรงเรียน
การคิดคะแนน
1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่ส่งเสริม
การเป็นโรงเรียนคุณภาพฯ สสวท.
1.2 การดำเนินการเพื่อพัฒนาการบริหาร
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยีของสถานศึกษา
1.2.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
1.2.2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
1.2.3 การส่งเสริมกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ สนับสนุนการจัดการเรีย นรู้
สื่อและแหล่งเรียนรู้
1.2.4 การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริม
การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพฯ สสวท.
ร่วมกับเครือข่าย
รวม (1)

100

10

ตัวอย่าง คะแนนที่ได้ คะแนนที่ปรับตาม
คะแนนที่ได้ X น้ำหนัก
เกณฑ์
15
300
30

X=  [X30]/300
3
10X3
[(10X3)X30]/300

90

10

90X10

[(90X10)X30]/300

20
25
25

3
3
2

20 X 3
25X3
25X2

[(20X3)X30]/300
[(25X3)X30]/300
[(25X2)X30]/300

20

2

20X2

[(20X2)X30]/300

100

13

255

25.5

การแปลความหมาย : ผลการประเมินตัวชี้วัดในการบริหารจัดการของโรงเรียน มีคุณภาพระดับดีมาก
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ตัวชี้วัดของแนวปฏิบัติที่ดี มีน้ำหนักรวม 70 คะแนน
ตัวอย่าง
คะแนนที่ได้
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกโรงเรียน
น้ำหนัก คะแนน
X น้ำหนัก
ที่ได้
2. ตัวชี้วัดของแนวปฏิบัติที่ดี
21
300
การคิดคะแนน 
 X=
2.1 ชื่อแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice)
5
3
5X3
2.2 ความสำคัญและความเป็นมา
10
3
10X3
2.3 เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดความสำเร็จของ
15
3
15X3
แนวปฏิบตั ิทดี่ ี
2.4 กลยุทธ์และการดำเนินการพัฒนาแนวปฏิบัติทดี่ ี
20
3
20X3
2.5 การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลตาม เป้าประสงค์
20
2
20X2
และตัวชี้วัดความสำเร็จระหว่าง
การดำเนินการของแนวปฏิบัติที่ดี
2.6 ผลลัพธ์ ผลกระทบและคุณภาพของแนวปฏิบัติ
20
3
20X3
ที่ดี
2.7 แนวทางการพัฒนาต่อยอดแนวปฏิบัติที่ดี
10
2
10X2
รวม (2) 100
19
270

คะแนน
ที่ปรับตามเกณฑ์
70
[X70]/300
[(5X3)X70]/300
[(10X3)X70]/300
[(15X3)X70]/300
[(20X3)X70]/300
[(20X2)X70]/300
[(20X3)X70]/300
[(10X2)X70]/300
63

การแปลความหมาย: ผลการประเมินตัวชี้วัดของแนวปฏิบัติที่ดี มีคุณภาพระดับดีมาก
รวมทั้งหมด (1) + (2)

200

32

525

การแปลความหมาย: การบริหารจัดการของโรงเรียน มีคุณภาพระดับดีมาก
เข้าสู่การพิจารณาคัดเลือกแบบอิงกลุ่ม
ซึ่งหากมีคะแนนสูงสุด 8 อันดับแรก ของแต่ละระดับจะได้รับคัดเลือกให้นำเสนอปากเปล่า
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88.5

ข้อกำหนดการส่งผลงาน
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กลุ่มเป้าหมายการส่งผลงาน
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานในโรงเรีย นคุณภาพฯ สสวท. ณ. ปัจจุบัน ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร “การ
พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อการเป็นผู้นำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี”
ผลงานที่สามารถส่งได้
ผลงานที่นำส่งเพื่อรับการคัดเลือก ต้องเป็ นผลงานที่เกิดจากการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ หรือ
กิจกรรม ในช่วงปีการศึกษา ดังนี้
1) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
2) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
3) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หรือ
4) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (พ.ค. - ก.ค. 65)
หมายเหตุ ผลงานที่นำส่งต้องเป็นผลงานที่เกิดจากการดำเนินงานหลั งการเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพฯ สสวท.
เงื่อนไขการส่งผลงาน
1) ผลงานที่นำส่งต้องเกิดจากการดำเนินงานขับเคลื่อนโดยผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลงาน
2) ผลงานที่นำส่งต้องไม่เป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
3) ผลงานที่นำส่งต้องไม่ เป็นผลงานที่ ค ั ด ลอกมาจากผลงานของผู ้ อื ่ น หากมี การร้ องเรี ย น และ สสวท.
ตรวจสอบพบว่า เป็นผลงานที่คัดลอกมาจากผลงานของผู ้ อื่ น สสวท. จะตั ด สิทธิ์ การส่งผลงานเข้ารับ
การพิจารณาคัดเลือก และการรับรางวัลใด ๆ หรือเรียกคืนรางวัลในกรณีที่ได้รับรางวัลไปแล้ว
4) ไม่อนุญาตให้ใช้ QR code เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลหรือนำเสนอข้อมูลเพิ่มเติม ในเอกสารผลงานที่นำส่ง
5) ผลงานที่นำส่ง หากไม่ตรงตามข้อกำหนดและเงื่อนไข สสวท. ขอตัดสิทธิ์การพิจารณาคัดเลือกผลงาน
6) ผลการตัดสินของคณะกรรมการ สสวท. ถือเป็นที่สิ้นสุด
ข้อกำหนดการจัดทำเอกสารผลงาน
• ผู ้ บ ริห ารสถานศึกษาที่สนใจส่งผลงานเข้ า รั บ การคั ด เลื อ กจั ด เตรี ย มเอกสารตามแบบเสนอผลงาน
การบูรณาการแนวคิดสู่การปฏิบัติที่ดีฯ (ตามเอกสารหน้า 15 – 21) ทั้งนี้ กรณีมีผู้บริห ารสถานศึ ก ษาที่
เข้าร่วมอบรมมากกว่า 1 คน ให้เลือกส่งผลงานของโรงเรียนเพีย ง 1 ผลงานเท่านั้น
• กำหนดจำนวนหน้าของเอกสารนำส่ ง ไม่ เกิ น 30 หน้ ากระดาษ A4 (ไม่ นั บ รวม ปก คำนำ สารบั ญ
คำรับรอง และภาคผนวก)
• กำหนดจำนวนหน้าของภาคผนวก ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4
• กำหนดการตั้งค่าหน้ากระดาษ Normal Top 2.54 cm, Bottom 2.54 cm, Left 2.54 cm, Right 2.54 cm
• กำหนดให้ใช้ตัวอักษร TH Sarabun PSK ขนาดไม่น้อยกว่า 16 pt
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กำหนดการดำเนินงานคัดเลือกผลงาน
กิจกรรมการดำเนินงาน
ผู้บริหารสถานศึกษาจัดทำผลงานส่ง สสวท. เป็นไฟล์ PDF
(ขนาดไฟล์ไม่เกิน 20Mb) ทางอีเมล tpipst@proj.ipst.ac.th

ช่วงเวลา
1 มิ.ย. – 29 ก.ค. 65

กรรมการคัดเลือกผลงาน

ภายใน 20 ส.ค. 65

ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกนำเสนอผลงานทาง Facebook
และเว็บไซต์โรงเรียนคุณภาพฯ สสวท.

ภายใน 24 ส.ค. 65

ผู้ได้รับคัดเลือกเตรียมผลงานนำเสนอ

24 - 26 ส.ค. 65

ร่วมกิจกรรมนำเสนอผลงานวิชาการ

1 – 2 ก.ย. 65

หมายเหตุ ขอให้ผู้ส่งผลงาน ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังนี้
1) กำหนดหัวข้ออีเมลว่า “ส่งผลงานผู้บริหาร (ชื่อ สกุล ของผู้ส่ง)” เช่น ส่ งผลงานผู้บริหาร (นายคุณภาพ
รักเรียน)
2) ตั้งชื่อไฟล์ผลงานว่า “ชื่อ_สกุล_โรงเรียน_จังหวัด”
3) ขนาดไฟล์ผลงาน PDF ไม่เกิน 20Mb
4) กรอกข้อมูลใน Google form ยืนยันการส่งผลงานที่ลิงก์ https://bit.ly/3z76fdv
การนำเสนอผลงาน
1. กำหนดการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานในวันที่ 1 - 2 กันยายน 2565
2. ผู้บ ริห ารสถานศึกษาที่ได้รับสิท ธิ์นำเสนอผลงานด้ว ยวาจาจัดเตรียมผลงานตามแนวทางที่กำหนดเพื่อ
นำเสนอในการประชุม วิชาการผ่านระบบเครื อข่ายออนไลน์ เช่น สไลด์นำเสนอ (Powerpoint) โดยใช้
เวลาในการนำเสนอประมาณ 20 นาที ต ่ อ 1 โรงเรี ย น แบ่ งเป็ นระยะเวลาการนำเสนอ 15 นาที และ
การซักถาม 5 นาที (รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
3. ผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับสิทธิ์นำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ จัดเตรียมผลงานเพื่อนำเสนอ
ผ่านระบบออนไลน์และร่วมกิจกรรมในการประชุมวิชาการ (รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
การมอบรางวัล
 ผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับสิทธิ์นำเสนอผลงานด้ว ยวาจาจะได้รับโล่รางวั ล และที่ได้รับเลื อกให้ น ำเสนอ
ด้ ว ยโปสเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ จะได้รับเกี ยรติ บัตรการร่ วมนำเสนอผลงานวิชาการการบูรณาการแนวคิด
สู ่ การปฏิบ ัต ิท ี่ด ีด ้านการบริห ารจัด การโรงเรี ย นคุ ณภาพวิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ และเทคโนโลยี
ตามมาตรฐาน สสวท. ในงานประชุมวิชาการ ทั้งนี้ โล่รางวัลและเกีย รติบัตร สสวท. จะส่งทางไปรษณี ย์
ภายหลัง
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รายชื่อคณะทำงาน
คณะทำงานระดมความคิดและพิจารณาเกณฑ์การคัดเลือกผลงาน
ดร.เขมวดี พงศานนท์
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารเครื อข่ายและพัฒนาครู สสวท.
นางสาวนารี วงศ์สิโรจน์กุล
พนักงานสมทบ สสวท.
นางสาวรวิวรรณ เทนอิสสระ
พนักงานสมทบ สสวท.
ดร.ณัฐา เพชรธนู
ผู้อำนวยการ ศูนย์ PISA สพฐ.
รศ.ดร.ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.วารุณี ลัภนโชคดี
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นายประวัติ ผันผาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ จ.เชีย งใหม่
นายอภิรักษ์ น้ำทับทิม
ข้าราชการบำนาญ อบจ.นนทบุรี
นายมงคล กาเหว่า
ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จ.เชีย งใหม่
นายจตุรงค์ บุญเสือ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากคลอง จ.อุตรดิตถ์
นายภาสกร ภาคอัต
รองผู้ อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จ.ปทุมธานี
ดร.อภิสิทธิ์ ธงไชย
ฝ่ายบริหารเครือข่ายและพัฒนาครู สสวท.
นางสาวนิอร ภูรัตน์
ฝ่ายบริหารเครือข่ายและพัฒนาครู สสวท.
นางสาวทิพย์วรรณ สุดปฐม
ฝ่ายบริหารเครือข่ายและพัฒนาครู สสวท.
นางสาวยุวรีย์ พันทวีศักดิ์
ฝ่ายบริหารเครือข่ายและพัฒนาครู สสวท.
นางสาวทิฆัมพร คล้ายจินดา
ฝ่ายบริหารเครือข่ายและพัฒนาครู สสวท.
นางสาววรวลัญช์ ธรรมประสิทธิ์
ฝ่ายบริหารเครือข่ายและพัฒนาครู สสวท.
คณะผู้จัดทำคู่มือการคัดเลือกผลงาน
ดร.เขมวดี พงศานนท์
รศ.ดร.ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง
ผศ.ดร.วารุณี ลัภนโชคดี
ดร.อภิสิทธิ์ ธงไชย
นางสาวนิอร ภูรัตน์

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารเครื อข่ายและพัฒนาครู สสวท.
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ฝ่ายบริหารเครือข่ายและพัฒนาครู สสวท.
ฝ่ายบริหารเครือข่ายและพัฒนาครู สสวท.
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สิ่งที่สงมาดวย 4

รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพฯ สสวท.
เพื่อเป็นผู้นาด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรที่ 2
วัตถุประสงค์
หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพฯ สสวท. เพื่อเป็นผู้นาด้านการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี หลักสูตรที่ 2 เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นสาหรับผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้า
ร่ ว มโครงการโรงเรี ย นคุ ณ ภาพวิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกระดับทักษะ สมรรถนะและความสามารถ (UPSKILL) ในการเป็นผู้นาทางวิชาการ
ให้กับผู้บริหารที่เข้าร่วมโครงการ โดยการต่อยอดหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพฯ สสวท. เพื่อ
เป็นผู้นาด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรที่ 1 ดังนี้
 มีทักษะและสมรรถนะในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาทีน่ าไปสู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน
 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้บูรณาการ STEAM และสามารถส่งเสริมการจัด
การเรียนรู้บูรณาการ STEAM ในโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตาม
มาตรฐานของ สสวท. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ รวมถึงเทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถนามาส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผู้เรียน
 มีความรู้ และเข้าใจการวัดและประเมินผลสมรรถนะของผู้เรียน
 มี ทั ก ษะ และสมรรถนะในการให้ ก ารชี้ แ นะ (Coaching) และการเป็ น พี่ เ ลี้ ย งทางวิ ช าการ
(Mentoring) ให้กับบุคลากรครูในโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
ตามมาตรฐานของ สสวท.
 มีทักษะ และสมรรถนะในการนาแนวคิด LASER Model ไปประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้ SMT ในโรงเรียน และการประเมินโครงการ
 สามารถบูรณาการองค์ความรู้ และนาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ระยะเวลาดาเนินการ

20 กรกฎาคม – 12 กันยายน 2565

จานวนชั่วโมง

30 ชั่วโมง

กลุ่มเป้าหมาย

โรงเรียนที่มีบุคลากรผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน
คุณภาพฯ สสวท. เพื่อเป็นผู้นาด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี หลักสูตรที่ 1

เงื่อนไข/คุณสมบัติของของการเข้ารับการอบรม
1. เข้ารับการอบรมเป็นทีม/โรงเรียนละ 5 คน ประกอบด้วย
 ผู้อานวยการโรงเรียน หรือรักษาการผู้อานวยการโรงเรียน
 รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ หรือหัวหน้าวิชาการ
 หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ หรือผู้แทน
 หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือผู้แทน
 ครูผู้ประสานงาน
2. มีผู้เข้ารับการอบรมในข้อ 1. อย่างน้อย 1 คน เป็นผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหาร
สถานศึ ก ษาโรงเรี ย นคุ ณ ภาพฯ สสวท.เพื่ อ เป็ น ผู้ น าด้ า นการจั ด การเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรที่ 1 โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการอบรมได้ที่ลิงก์
https://bit.ly/3zlklZ6
รูปแบบการอบรม
1. การอบรมหลักสูตรหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพฯ สสวท. เพื่อเป็น
ผู้นาด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี หลักสูตรที่ 2 เป็นการอบรม
ในรู ป แบบออนไลน์ ผ่ านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings ผู้ เข้ารับการอบรมแต่ ล ะที ม /
โรงเรียนต้องเข้ารับการอบรมพร้อมกัน โรงเรียนละ 1 account เนื่องจากกิจกรรมการเรียนรู้
และภาระงานส่วนใหญ่เป็นลักษณะการทากิจกรรมแบบร่วมมือหรือกิจกรรมกลุ่ม ซึ่งต้องมีการ
ประสาน หารือและทากิจกรรมร่วมกัน
2. เมื่อการอบรมผ่ านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings ในแต่ล ะหน่ว ยการเรียนรู้เสร็จสิ้นลง
ผู้เ ข้า รั บการอบรมแต่ ล ะคนต้ องน าส่ งใบงาน/ชิ้น งาน ในระบบอบรมครู ออนไลน์ สสวท.
(http://teacherpd.ipst.ac.th) เพื่ อ เก็ บ คะแนนเป็ น รายบุ ค คล (หากผู้ เ ข้ า รั บ การอบรม
ท่านใดไม่ส่งงานในระบบ จะถือว่าไม่มีคะแนนในหน่วยการเรียนรู้/กิจกรรมนั้น)
3. นอกเหนือจากการนาส่งใบงาน/ชิ้นงานที่ได้ปฏิบัติกิจกรรมหลังการอบรมผ่านโปรแกรม Zoom
Cloud Meetings แล้ ว ผู้ เ ข้ า อบรมแต่ ล ะคนต้ อ งปฏิ บั ติ ภ าระงานอื่ น ๆ ในระบบอบรมครู
ออนไลน์ สสวท. เช่น แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน ด้วยตนเอง เนื่องจากเป็น
การเก็บคะแนนรายบุคคลเช่นเดียวกัน
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โครงสร้างวิชา
จากวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องหลั ก สู ต รที่ ต้ อ งการให้ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาที่ รั บ การอบรมไม่ เ พี ย งได้ รั บ
องค์ความรู้ จากการอบรม แต่มุ่งหวังให้ผู้ รับการอบรมสามารถประยุกต์องค์ความรู้เหล่ านั้นในการพัฒ นา
คุณภาพการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรม และสร้างเครือข่ายผู้บริหารเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ต่อไป โดยแบ่งเนื้อหา รูปแบบการจัดการเรียนรู้ และคะแนนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ดังนี้
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
หัวข้อย่อยและกิจกรรมการเรียนรู้
การพัฒนาหลักสูตร 1. ความสาคัญของการพัฒนาสมรรถนะ
สถานศึกษา สู่การ
2. แนวคิดสาคัญในการพัฒนาหลักสูตร
พัฒนาสมรรถนะ
สถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะ
ผู้เรียน
3. การเชื่อมโยงแนวคิดสู่การนาไปใช้ใน
(6 ชั่วโมง)
สถานศึกษา
4. หลักการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่
นาไปสู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน
5. ความสาคัญจาเป็นของการวิเคราะห์
สารสนเทศ เพื่อการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา
6. ตัวอย่างโครงสร้าง คาอธิบาย
การวัดที่เน้นสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้
ความหมายของ STEAM การนา STEAM
บูรณาการ STEAM
ไปใช้ในหลักสูตรสถานศึกษา
(6 ชั่วโมง)
การบูรณาการการจัดการเรียนรู้
การวัดผลประเมินผล และการประยุกต์ใช้
การพัฒนาวิชาชีพครู
ผ่านการสร้างชุมชน
เรียนรู้เพื่อพัฒนา
วิชาชีพและการหนุน
นาอย่างต่อเนื่อง
(12 ชั่วโมง)
Laser Model : การ
ประยุกต์ใช้ และการ
ประเมินโครงการ

รูปแบบการจัดการเรียนรู้
- VDO Conference ผ่าน
แอปพลิเคชัน Zoom cloud
Meeting
- ส่งใบกิจกรรม ผ่าน
http://teacherpd.ipst.ac.th

คะแนน
20

- VDO Conference
ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom
Cloud Meeting
- ส่งใบกิจกรรม ผ่าน
http://teacherpd.ipst.ac.th
1. การสร้างการเปลี่ยนแปลงตามแนวคิด - VDO Conference
พัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ
ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom
2. Coach Mentor และ Trainer
cloud Meeting
3. การพัฒนาโมเดลการพัฒนา
- ส่งใบกิจกรรม ผ่าน
วิชาชีพครูระดับโรงเรียน
http://teacherpd.ipst.ac.th

20

1. Laser Model
2. Project Management Implementation and Evaluation

10

3

- VDO Conference
ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom
cloud Meeting

40

ชื่อหน่วยการเรียนรู้
(3 ชั่วโมง)
3.

4.

การบูรณาการและ
การนาไปใช้
(3 ชั่วโมง)

5.
1.
2.
3.

หัวข้อย่อยและกิจกรรมการเรียนรู้
การบริหารโครงการ การดาเนิน
โครงการและการประเมิน
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการ
ประเมินโครงการความหมายของการ
ประเมินโครงการ องค์ประกอบของ
การประเมินโครงการ
การประเมินระหว่างดาเนินโครงการ
(Formative Evaluation)
การประเมินผลสาเร็จของโครงการ
(Summative Evaluation)
การประเมินผลกระทบโครงการ
(Impact Evaluation)
การออกแบบการประเมินโครงการ
แผนที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อน
ฐานสมรรถนะ
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ STEAM
ผู้เข้ารับการอบรมนาเสนอชิ้นงาน

30 ชั่วโมง

รูปแบบการจัดการเรียนรู้
- ส่งใบกิจกรรม ผ่าน
http://teacherpd.ipst.ac.th

คะแนน

- VDO Conference
ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom
cloud Meeting
- ส่งใบกิจกรรม ผ่าน
http://teacherpd.ipst.ac.th

10

รวม

100

การวัดประเมินผล
ผู้รับการอบรมที่ได้รับผลคะแนนมากกว่าร้อยละ 75 ของคะแนนทั้งหมดจะได้รับวุฒิบัตรผ่านการ
อบรม

4

ขั้นตอนการเตรียมตัวและการลงทะเบียนเพื่อเขารับการอบรม
หลักสูตรการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพฯ สสวท. เพื่อเปนผูนําดานการจัดการเรียนรู
วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ดวยระบบออนไลน หลักสูตรที่ 2
-----------------------------------------------------------------------------------------สสวท.ขอความรวมมือโรงเรียนที่จะเขารับการอบรมโปรดศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียน ตลอดจนการ
เตรียมตัวกอนเขารวมการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพฯ สสวท. เพื่อเป น
ผูนําดานการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ดวยระบบออนไลน ระยะที่ 2 ดังนี้
การเตรียมเอกสารและอุปกรณ
1. คอมพิวเตอรตั้งโตะ หรือโนตบุค
2. อินเตอรเน็ตความเร็วสูง
3. หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน
4. คูมือโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.
การเตรียมตัวกอนเขารับการอบรม
การเตรียมตัวกอนเขารับการอบรมมีขั้นตอน ดังแผนผังตอไปนี้

1. ดาวนโหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน ZOOM Cloud Meetings
2. เขารวมกลุม Line OpenChat การอบรมผูบริหารหลักสูตรที่ 2
3. สมัครสมาชิกระบบฐานขอมูลบุคลากรทางการศึกษา และลงทะเบียนอบรมที่ endb.ipst.ac.th
4. สมัครสมาชิกระบบอบรมครู สสวท. ที่ teacherpd.ipst.ac.th
5. รวมพิธีเปดและอบรมผาน ZOOM Cloud Meetings ตามวันเวลาที่กาํ หนด
1. ดาวนโหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน ZOOM Cloud Meetings
ผูเข ารั บ การอบรมทุ กท านโปรดดาวนโหลดพร อมติดตั้ งแอปพลิเ คชัน ZOOM Cloud Meetings
ลงในคอมพิวเตอร แทบเลต หรือโทรศัพทเคลื่อนที่ที่จะใชในการอบรม โดยสามารถดาวนโหลดไดที่เว็ บไซต
https://zoom.us หรือแอปพลิเคชัน Google play หรือ App store (หากทานเคยติดตั้งแอพลิเคชันดังกลาว
เรียบรอยแลว ใหขามไปขั้นตอนที่ 2)
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2. เขารวมกลุม Line OpenChat การอบรมผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพฯ หลักสูตรที่ 2
ผูเขารับการอบรมทุกทานโปรดเขารวมกลุมไลนโอเพนแชท เพื่อรับทราบขอมูลขาวสารและการให
ความชวยเหลือระหวางอบรม โดยสามารถดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1) ตรวจสอบรหัสประจําตัวของโรงเรียน ที่ลิงก http://bit.ly/3a37of5
2) เขารวมกลุมไลนโอเพนแชท ที่ลิงก https://bit.ly/3PP5FXM หรือสแกน QR code ดังภาพ

QR code เพื่อเขากลุมไลนโอเพนแชทของการอบรม
3) เมื่อสแกน QR code แลว จะปรากฏชองใหกรอกขอความ/ตั้งชื่อกอนเขากลุมไลนโอเพนแชท
ขอใหทานตั้งชื่อในรูปแบบ ดังนี้ “รหัสโรงเรียน-ชื่อจริง” เปนภาษาไทย เชน A1001-สุรชัย
4) ขอใหผูเขา รับการอบรมทุกคนเขารวมกลุมไลนโ อเพนแชท เพื่อความสะดวกในการรับ ทราบ
ขอมูล การสอบถามและใหความชวยเหลือระหวางการอบรม โดยเจาหนาที่จะปฏิบัติงานตั้ งแต
เวลา 08.00 – 20.00 น. ตลอดระยะเวลาการอบรม และหลังจากเสร็จสิ้นการอบรม สสวท.จะ
ยังคงแจงขอมูลขาวสารตางๆ ในผานชองทางไลนโอเพนแชทอยางตอเนื่อง
3. สมัครสมาชิกและลงทะเบียนสมัครอบรม ที่ระบบฐานขอมูลเครือขายทางการศึกษา สสวท.
ผูเขารับการอบรมทุกทานตองสมัครสมาชิกและลงทะเบียนสมัครอบรมที่ระบบฐานขอมูลเครือขาย
ทางการศึกษา สสวท. (endb.ipst.ac.th) โดยใชอีเมลเหมือนกับระบบอบรมครู สสวท. ในขอ 4 เพื่อเขารับการ
อบรมหลักสูตรการพัฒนาผูบ ริหารสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพ สสวท. เพื่อเปนผูนํ าดานการจัดการเรียนรู
วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ดวยระบบออนไลน หลักสูตรที่ 2 โดยสามารถศึกษารายละเอียดการ
ลงทะเบียนเพื่อเขารับการอบรมไดที่เอกสาร “วิธีสมัครสมาชิกระบบฐานขอมูลเครือขายทางการศึกษา” ใน
หนา 8 - 10
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4. สมัครสมาชิกระบบอบรมครู สสวท.
ผูเขารับการอบรมทุกทานตองสมัครสมาชิกระบบอบรมครู สสวท. เนื่องจากการอบรมหลักสูตรนี้
เปนการอบรมในรูปแบบออนไลนผานระบบอบรมครู สสวท. (https://teacherpd.ipst.ac.th) โดยใชอีเมล
เหมือนกับระบบฐานขอมูลเครือขายทางการศึกษา สสวท. ในขอ 3. ดังนั้น จึงขอใหผูเขารับการอบรมทุกทาน
โปรดสมัครสมาชิกระบบอบรมครู สสวท.ใหเรียบรอยกอนการอบรม เพื่อลดปญหาเกี่ยวกับการเขาระบบอบรม
ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดที่เอกสาร “การสมัครสมาชิก และเขาใชงานระบบอบรมออนไลน”
หนา 11 -12
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วิธีการสมัครเขารวมอบรม
หลักสูตรการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพฯ สสวท.เพื่อเปนผูนําดานการจัดการเรียนรู
วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ดวยระบบออนไลน หลักสูตรที่ 2
1. เขาเว็บไซตระบบฐานขอมูลเครือขายทางการศึกษา สสวท.
1.1 ผูเขารับ การอบรมทุกท านตองสมัครเขารวมอบรมหลักสูตรพัฒนาผูบ ริ หารสถานศึกษาโรงเรี ยน
คุณภาพฯ สสวท. หลักสูตรที่ 2 ที่ระบบฐานขอมูลเครือขายทางการศึกษา สสวท. โดยไปที่เว็บ ไซต
https://endb.ipst.ac.th

1.2 หากทานเปนสมาชิกของระบบฐานขอมูลเครือขายบุคลากรทางการศึกษาอยูแลว ใหขามขั้นตอนการ
ดําเนินการนี้ ไปที่ขอ 3. การสมัครเขารวมการอบรม
2. สมัครสมาชิกระบบฐานขอมูลเครือขายทางการศึกษา
2.1 หากผูเขารับการอบรมยังไมเคยเปนสมาชิกระบบฐานขอมูลเครือขายทางการศึกษา ทานสามารถ
สมัครสมาชิกไดโดยกดที่เมนู “สมัครสมาชิก” ที่มุมบนขวาของหนาจอ ดังภาพ

คลิกที่เมนู
“สมัครสมาชิก”

2.2 กรอกขอมูลในระบบใหครบถวนตามที่กําหนด เมื่อกรอกเรียบรอยแลว หนาจอจะแสดงดังภาพ
ดานลาง เพื่อแสดงใหเห็นวาการสมัครสมาชิกเรียบรอยสมบูรณ

ภาพหนาจอเมื่อสมัครสมาชิกระบบฐานขอมูลเครือขายทางการศึกษา สสวท. ไดสําเร็จ

2.3 ทานสามารถศึกษาวิธีการสมัครสมาชิกเพิ่มเติมไดที่เมนู “ดาวนโหลดคูมือ”
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3. การสมัครเขารวมการอบรม
เมื่อสมัครสมาชิกหรือเปนสมาชิกของระบบฐานขอมูลเครือขายทางการศึกษาเรียบรอยแลว ให Login
เพื่อเขาสูระบบ ดังนี้
3.1 คลิกที่เมนู “ปฏิทนิ กิจกรรม”
3.2 เลือกหลักสูตร “หลักสูตรการอบรมผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพ สสวท. เพื่อเปนผูนํา
ดานการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ดวยระบบออนไลน หลักสูตร
ที่ 2” หรือกรอกชื่อหลักสูตรลงในชอง “กรอกชื่อกิจกรรม” แลวกดปุม “คนหา” (เพื่อใหงายตอ
การค น หาหลั ก สู ต ร ท า นสามารถพิม พ ชื่ อหลั ก สูต รสั้ นๆ เช น อบรมผูบ ริ ห าร แล ว จึ ง กดปุ ม
“คนหา”)
3.3 เมื่อพบรายชื่อหลักสูตรที่ตองการอบรมแลว ขอใหทานตรวจสอบความถูกตองของชื่อหลักสูตร
จากนั้นจึงกดปุม “สมัครเขารวม” ดังภาพดานลาง
1.
2. กรอกชื่อหลักสูตร แลวกดปุม “คนหา”

3.
3.4 ตรวจสอบความถู กตอ งของหลั ก สู ตรที่ตอ งการอบรมอี กครั้ง แลวกดปุม “สมัครเข า ร ว ม
กิจกรรม” ดังภาพ*

หมายเหตุ การสมัครเขารวมการอบรมในหลักสูตรนี้ใหแนบเอกสารแบบฟอรม ในหนาที่ 13
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3.5 เมื่อสมัครเขา ร ว มการอบรมสํา เร็จ หนา จอจะแสดงดั ง ภาพด า นล า ง แสดงวา เสร็ จ สิ้ น
กระบวนการสมัครเขารวมอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพ
สสวท. เพื่อเปนผูนําดานการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ด วย
ระบบออนไลน ระยะที่ 1 รุนที่ 4

3.6 เมื่อ สสวท. ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของผูสมัครอบรมเรียบร อยแลว จะอนุมัติการ
เขารวมอบรมตอไป โดยจะมี Email แจงผลการอนุมัติการรวมอบรมสงไปถึงผูสมัครทุกทาน
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การสมัครสมาชิก และเขาใชงานระบบอบรมออนไลน
หลักสูตรการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพ สสวท. เพื่อเปนผูนําดานการจัดการเรียนรู
วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ดวยระบบออนไลน หลักสูตรที่ 2
การอบรมหลั ก สู ต รการพั ฒ นาผูบ ริ ห ารสถานศึ ก ษาโรงเรี ย นคุ ณ ภาพ สสวท. เพื่ อเป น ผู นํา ด า น
การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ดวยระบบออนไลน หลักสูตรที่ 2 เปนการอบรมใน
รูปแบบออนไลน ผานระบบอบรมครู สสวท. (เว็บไซต https://teacherpd.ipst.ac.th/)
1. หากผูเขารับการอบรมยังไมเคยสมัครสมาชิกของระบบอบรมครู ดังกลาว ขอให สมัครสมาชิ กให
เรียบรอยกอนเขารับการอบรม (สามารถศึกษาวิธีการสมัครไดที่เมนู “วิธีใชงาน”) หรือหากทาน
เปนสมาชิกของระบบอบรมครูดังกลาวเรียบรอยแลว ใหขามขั้นตอนนี้ไดไปยังขั้นตอนที่ 2

ศึกษาวิธีสมัครสมาชิก
ที่เมนู “วิธีใชงาน”

ภาพเว็บไซตระบบอบรมครู https://teacherpd.ipst.ac.th/
2. เมื่อสมัครสมาชิกเรียบรอยแลว/หรือเปนสมาชิกของระบบอบรมครูมากอนแลว ใหดําเนินการดังนี้
2.1 Log in เขาสูระบบ
2.2 เลือกหลักสูตร “การพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพ สสวท. เพื่อเปนผูนําดาน
การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ดวยระบบออนไลน หลักสูตรที่ 2”
โดยดําเนินการตามลําดับ ดังนี้
เลือก  หลักสูตร/รายวิชาที่เปดสอน  หลักสูตรการอบรมผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพ
สสวท. เพื่อเปนผูนําดานการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ดวยระบบออนไลน
หลักสูตรที่ 2
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2.3 เมื่อทานพบหนาจอแสดงดังภาพดานลาง แสดงวาไดดําเนินการเรียบรอยแลว

หลักสูตร 2

หมายเหตุ ในชวงเวลากอนเปดการอบรม ระบบจะยังไมเปดใหผูเขารับการอบรมเขาไปศึกษาเนื้อหา
หลักสูตร ดังนั้น ในขั้นตอนนี้จึงทําไดเพียงสมัครเพื่อเขารับการอบรมเทานั้น
2.4 เมื่อถึงกําหนดการระยะเวลาการเปดอบรม ผูเขารับการอบรมสามารถเขาไปศึกษาเนื้อหาและ
ทํ ากิ จกรรมการอบรม ได โดยไปที่ ระบบอบรมครู สสวท. https://teacherpd.ipst.ac.th/
และเขาสูระบบดวยชื่อผูใชงาน (username) และรหัสผาน (password) ที่ไดสมัครสมาชิกไว
ในขอ 2.1 – 2.4
2.5 หากมีปญหา ขอสงสัยหรือตองการทราบขอมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามไดจากกลุมไลน
โอเพนแชทการอบรมผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพฯ หลักสูตรที่ 2
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แบบฟอรมสมัครเขารวมอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพ สสวท.
เพื่อเปนผูนําดานการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ดวยระบบออนไลน
หลักสูตรที่ 2
ชื่อโรงเรียน.................................................................จังหวัด..................................รหัสอบรม...........................
ขอแจงชื่อผูเขารวมอบรม ดังนี้
1. ผูอํานวยการโรงเรียน หรือรักษาการผูอํานวยการโรงเรียน
ชื่อ – สกุล...............................................................................เบอรโทรศัพทมือถือ........................................
อีเมล..............................................................................................................................................................
2. รองผูอํานวยการฝายวิชาการ ผูชวยผูอํานวยการฝายวิชาการ หรือหัวหนาวิชาการ
ชื่อ – สกุล...............................................................................เบอรโทรศัพทมือถือ........................................
อีเมล..............................................................................................................................................................
3. หัวหนากลุมสาระคณิตศาสตร หรือผูแทน
ชื่อ – สกุล...............................................................................เบอรโทรศัพทมือถือ........................................
อีเมล..............................................................................................................................................................
4. หัวหนากลุมสาระวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรือผูแทน
ชื่อ – สกุล...............................................................................เบอรโทรศัพทมือถือ........................................
อีเมล..............................................................................................................................................................
5. ครูผูประสานงาน
ชื่อ – สกุล...............................................................................เบอรโทรศัพทมือถือ........................................
อีเมล..............................................................................................................................................................
หมายเหตุ :
1. ขอใหผูสมัครเขารับการอบรมแตละโรงเรียน สมัครเขารวมอบรมใหครบทั้ง 5 คน
2. ขอใหผูสมัครเขารับการอบรมทุกคน สมัครสมาชิกระบบฐานขอมูลเครือขายทางการศึกษา และ
แนบไฟลเอกสารใบสมัครเขารวมอบรมฯ ใหครบถวน
3. ขอใหผูสมัครเขารับการอบรมทุกคน สมัครสมาชิกระบบอบรมครู สสวท. (teacherpd.ipst.ac.th)
4. สอบถามขอมูลเพิ่มเติมที่อีเมล smt@proj.ipst.ac.th
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