
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  
สสวท. กบั หน่วยงานต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หัวข้อ ภาพประกอบ 
สดร. ร่วมกับ สสวท. เชิญชวนเยาวชนร่วมเสนอผลงานวิจัย
ดาราศาสตร์ระดับประเทศ TACs2022 
https://www.ipst.ac.th/news/22216/20220321-
tacs2022.html  

 

 

ขอเชิญชวนร่วมฟังและแสดงความคิดเห็นในงานประชุม
วิชาการ TEP Forum 2022 “ก่อร่างสร้างใหม่ การศึกษาไทย
แห่งอนาคต” 
https://www.ipst.ac.th/news/22106/20220317-
teb.html  

 

 

สพฐ. และ สสวท. ขอเชิญครรู่วมอบรมด้วยตนเองแบบ
ออนไลน์ “การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู      
ขั้นสูง” (Coding for Teacher Plus: C4T Plus) รุ่นที่ 3 
https://www.ipst.ac.th/news/21799/c4plus3.html  

 

 
สสวท. จับมือ สอวช. สร้างคลื่นนกัวิทยาศาสตร์ นักวิจัย 
นวัตกร มือฉมัง ป้อนภาครัฐ-เอกชน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
ทันกระแสโลก 
https://www.ipst.ac.th/news/21628/20220308-ipst-
news.html  

 

 

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน Young Inventors Challenge 
(YIC) Special Edition ประจำปี ค.ศ. 2022 
https://www.ipst.ac.th/news/21214/20220302-
yic2022.html  

 

 

ช้าไม่ได้ ใกล้เตม็แล้ว วันอาทิตย์ที ่20 ก.พ.นี้ สสวท. อบรมครู
คณิตออนไลน์ ฟรี เก่งใช้ Project 14 จัดการเรียนรู้โดนใจวัย
มัธยม (กับ องค์การค้าของ สกสค.) 
https://www.ipst.ac.th/news/20107/20220210-
project14.html  

 

สสวท. – โรงเรียนดาราคาม ลงนามความร่วมมือ เรื่อง การ
พัฒนาคุณภาพ การจัดการเรยีนการสอนวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลย ี
https://www.ipst.ac.th/news/19970/20220131-
mou.html  

 

 

ใกล้โค้งสุดท้ายแล้วสมัครได้ถึง 9 ก.พ.นี้ สพฐ. จับมือ สสวท. 
อบรมครูออนไลน์ฟรี วิทยาการคำนวณสำหรับครู รุ่นที่ 4 
https://www.ipst.ac.th/news/19934/20220126-
c4t.html  
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หัวข้อ ภาพประกอบ 
โครงการ GLOBE ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคประสานพลัง หนุน
เยาวชนวิจัยวิทย์สิ่งแวดล้อม รักษาท้องถิ่นและธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืน 
https://www.ipst.ac.th/news/19910/20220125-globe-
th.html  

 

 

สสวท. ประเดมิเจ้าภาพต้นปีจดัประชุมวิทย์สิ่งแวดล้อมภมูิภาค
เอเชียแปซิฟิก ออนไลน์ ประสานความร่วมมือสมาชิกโครงการ 
GLOBE รักษ์สิ่งแวดล้อมป้องกันภยัพิบัต ิ
https://www.ipst.ac.th/news/19886/20220124-globe-
th.html  

 

ชมเยาวชน 10 ชาติประชันผลงานวิจัยสิ่งแวดล้อมสดุปัง รวม
พลังวิทย์รักษ์โลกกบัโครงการ GLOBE สมัครร่วมงานฟร ี
https://www.ipst.ac.th/news/19616/20220123-
globe.html   

สสวท. อบรมครูคณิตศาสตร์ออนไลน์ฟรี พร้อมใช้ Project 14 
จัดการเรียนรู้ ( กับองค์การค้าของ สกสค.) 
https://www.ipst.ac.th/news/19610/20220121-
project14.html  

 

 
สสวท. มอบสื่อและอุปกรณ์ สนับสนุนการจดัการเรียนการ
สอนวิทย์ คณิตและเทคโนโลยี ใหโ้รงเรียนดาราคาม ปี 2565 
https://www.ipst.ac.th/news/19442/20220111_daraka
m.html  

 

 
รมช.ศธ. เปิดงานประชุมวิชาการวทิยาศาสตร์ คณติศาสตร์ 
และเทคโนโลยี ระดับชาติโครงการห้องเรียน พสวท. (สูค่วาม
เป็นเลิศ) ครั้งท่ี 1 
https://www.ipst.ac.th/news/19238/20211220_dpst-
con2021.html  

 

 

สสวท. รับรางวัลสนับสนุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ครั้งท่ี 
9 ประจำปี 2563 
https://www.ipst.ac.th/news/19184/20211217-
reward.html  

 

 

สสวท. ร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต “ศธ.โปร่งใส 
ไม่ทนต่อการทุจริต 
https://www.ipst.ac.th/news/19138/zero-
tolerance.html  

 

 

สสวท. ชวนชมฟรี “เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการ
เรียนรู้ ครั้งท่ี 17” หนังวิทย์ชั้นดีปีละครั้ง อย่าพลาดชมหมด
เขต 20 ธ.ค.นี ้
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หัวข้อ ภาพประกอบ 
https://www.ipst.ac.th/news/19062/20211213-
sff17.html  
สพฐ. จับมือ สสวท. อบรมครูออนไลน์ฟรี การจัดการเรียนรู้
วิทยาการคำนวณสำหรับครู รุ่นที่ 4 (C4T) 
https://www.ipst.ac.th/news/19048/20211208_c4t.ht
ml  

 

 
พิธีส่งมอบงานถ่ายโอนภารกิจและการลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ (MOU) โครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น 
https://www.ipst.ac.th/news/18950/20211208_kosen.
html  

 

 

สพฐ. และ สสวท. ขอเชิญครรู่วมอบรมออนไลน์ “การจัดการ
เรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับคร”ู (Coding for Teacher : 
C4T) รุ่นที่ 4 
https://www.ipst.ac.th/news/news-training/news-
cs/18600/train-c4t-online-gen-4.html  

 

 

สสวท. เดินหน้าหลักสูตรฐานสมรรถนะ จัดประชุมวิพากษ์
สาระการเรียนรู้ SMT ประถมศึกษา 
https://www.ipst.ac.th/news/18590/competency-
based-education.html  

 

 

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพือ่การเรียนรู้ ครั้งที่ 17 ขวัญ
ใจเด็ก ๆ ดูฟรี มคีุณภาพ สสวท. ผนึกกำลังสถาบันเกอเธ่ ฉาย
หนังวิทย์ชั้นดีจากนานาชาติ สรา้งภูมิรูสู้้โรค 
https://www.ipst.ac.th/news/17198/20211126_sff17.h
tml  

 

 

รมช.ศธ เยี่ยมชม โครงการห้องเรยีนพิเศษ SMTE มุ่งปั้น
เด็กไทยใหเ้ป็นนักคิด นักวิจัยและนักประดิษฐ์ ณ โรงเรียน   
สุรนารีวิทยา 
https://www.ipst.ac.th/news/17126/20211123_smte.
html  

 

 

รมช.ศธ.เยี่ยมชมกิจกรรมจำลองหอ้งเรียนการสอน Plugged 
Coding ในรูปแบบออนไลน์ “สสวท. พัฒนาผลงานหนุน
นโยบาย ศธ.สร้างคนทันศตวรรษ 21” 
https://www.ipst.ac.th/news/17059/20211119_coding
.html  

 

 

สสวท. จับมือสถาบันเกอเธ่ ชวนชมหนังวิทย์นานาชาติฟรี 
เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพือ่การเรียนรู้ ครั้งที่ 17 
https://www.ipst.ac.th/news/16667/20211112_sff17.html  
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หัวข้อ ภาพประกอบ 
สสวท. รับรางวัลเชิดชูเกยีรติ Mahidol Science 
Communicator Award 2021 
https://www.ipst.ac.th/news/16169/20211028_msca2
021.html  
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