
 
 

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใส 
ภายในหน่วยงาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ไตรมาสที่ 1 และ 2 (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
สถาบันส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (สสวท.)  

 
  



จากรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่                 
(1) การปฏิบัติหน้าที่ (2) การใช้งบประมาณ (3) การใช้อำนาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (5) การแก้ไข
ปัญหาการทุจริต  (6) คุณภาพการดำเนินงาน (7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการทำงาน 
(9) การเปิดเผยข้อมูล และ (10) การป้องกันการทุจริต โดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (Internal) การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และ             
การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data) พบว่า สิ่งที่ สสวท. ควรพัฒนา
เพื่อให้หน่วยงานมีการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภายในหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
และได้รับคะแนนในการประเมินดีขึ้น คือ  

1. สสวท. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านต่าง ๆ มาตรการ แนวปฏิบัติ ให้บุคลากร สสวท.  
รับทราบอย่างต่อเนื่อง 

2. สสวท. ควรนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายในและภายนอกมาพิจารณา  
เพ่ือวิเคราะห์การดำเนินงานที่จะต้องดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง เพื่อใช้ในปีงบประมาณถัดไป 

3. ควรมีการดำเนินการทบทวนการดำเนินงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ แนวทางวิธีการปฏิบัติ 
งานที่ สสวท. กำหนด และแจ้งผลการดำเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

4. สร้างความรู้ความเข้าใจ การยอมรับและเชื่อมั่นให้แก่ผู้รับบริการ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ 
ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุนการดำเนินงานของ สสวท. 

 
ดังนั้น สสวท. จึงได้จัดทำมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น และมีผลการดำเนินงานตามมาตรการดังกล่าว ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรการ วิธีการหรือขั้นตอน ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ  

1. วางแผนการสื่อสารต่างๆ 
ให้บุคลากร สสวท. ได้รับ
ทราบข้อมูลของ สสวท. ใน
ด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 

จัดทำแบบสอบถามเพ่ือให้ทราบ
ถึงความต้องการ และความ
คาดหวังของบุคลากร สสวท. ใน
การดำเนินงานด้านการสื่อสารของ 
สสวท. ด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใส 

1. จัดทำแบบสอบถาม 2 เรื่อง รายละเอียดดังแนบ คือ 
   1.1 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อกิจกรรม ITA 
   1.2 แบบสอบถามการจัดกิจกรรมการเสวนาออนไลน์ หัวข้อ “ตามรอยคำพ่อสอน” 
2. ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรร่วมตอบแบบสอบถามในช่วงเวลาที่กำหนดผ่านช่องทางอีเมล 
3. นำผลการตอบแบบสอบถามสรุปแจ้งให้คณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
    ในการดำเนินงานของ สสวท. รับทราบ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการดำเนินงาน   
    ต่อไป 
4. วางแผนในการจัดทำแบบสอบถามในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นการรับทราบข้อมูล 
   ต่าง ๆ โดยปรับข้อคำถามเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ตรงประเด็นต่อไป 
5. เผยแพร่กิจกรรมและสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการ 
   ส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส ผ่านช่องทาง ita.ipst.ac.th 

1. สรุปผลจาก
แบบสอบถามและ
นำมาใช้เป็นแนวทาง
ในการดำเนินงานของ 
สสวท. ต่อไป  
2. รายงานสรุปผล ณ 
สิ้นปีงบประมาณ  
 

2. เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ 
หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้า
มามีส่วนร่วม ในการ
ปรับปรุงการดำเนินงาน 
เข้าถึงง่าย  

2.1 กรณีการตรวจสอบของฝ่าย
ตรวจสอบภายใน 
 - รายงานผลการตรวจสอบต่อ
ผู้อำนวยการ และ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบ  
2.2 กรณีการตรวจสอบของ                  
ผู้ตรวจสอบจากภายนอก (สตง.) 
 - รายงานผลการตรวจสอบต่อ
ผู้อำนวยการ คณะอนุกรรมการ 

1. คณะกรรมการ และผู้บริหาร สสวท. รับทราบข้อมูล และข้อเสนอแนะ จากฝ่ายตรวจสอบภายใน 
(การตรวจสอบจากภายใน) และ จาก สตง. (การตรวจสอบจากภายนอก) โดยนำเสนอผ่าน
อนุกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร สสวท. มอบหมายผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป  
รายละเอียดดังรายงานการประชุมคณะกรรมการ สสวท. ครั้งที่ 558/11/2564 แนบท้ายเอกสารนี้ 
นอกจากนี้ ยังได้นำไปเผยแพร่ให้บุคลากรภายใน สสวท. และประชาชนทั่วไป ทราบผ่านทาง 
intranet และเว็บไซต์ ด้วยแล้ว 
2. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 

• https://www.ipst.ac.th/feedbackform 

• https://www.facebook.com/ipst.thai/ 

1. รายงานผล ณ สิ้น
ไตรมาส และสิ้น
ปีงบประมาณ 
2. ช่องทางเปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้ามามีส่วน
ร่วม ได้แก่  
เว็บไซต์ สสวท.  
 

https://www.ipst.ac.th/feedbackform
https://www.facebook.com/ipst.thai/


มาตรการ วิธีการหรือขั้นตอน ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ  

 ตรวจสอบ และคณะกรรมการ 
สสวท. 
2.3  นำข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/
มติจากอนุกรรมการตรวจสอบ  
และผู้ตรวจสอบจากภายนอก  
มาดำเนินการแก้ไข เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานของ สสวท. มี
ประสิทธิภาพต่อไป 
2.4  ประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ ให้บุคลากร สสวท. ทราบ 
การปรับปรุงกระบวนการทำงาน
ของ สสวท. 

3. ช่องทางเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม ได้แก่  
https://www.facebook.com/ipst.thaihttps://twitter.com/ipst_thai 
https://www.instagram.com/ipst.thai/ 
https://page.line.me/wcf7690s?openQrModal=true 
https://www.youtube.com/channel/UCNLbTL9a5OIfYt1v5R96BtQ 
 
 
 

 

3. ทบทวนและปรับปรุง
วิธีการและขั้นตอนการ
ทำงานให้มีความโปร่งใส มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ
เผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับ
ทราบข้อมูลดังกล่าวด้วย 

ทบทวนขั้นตอน จัดทำแนวทาง
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

1. ทบทวนกระบวนการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยจำแนกการ
ดำเนินงานให้มีความเหมาะสมตามประเภทของเรื่องร้องเรียน ได้แก่ การร้องเรียนจากหน่วยงาน
ภายนอก การร้องเรียนจากบุคคลภายใน และการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อให้การ
ดำเนินงานในส่วนดังกล่าว มีความชัดเจนยิ่งขึ ้น ทั้งนี้ ได้มีการปรับปรุงเว็บไซต์ศูนย์รับเรื ่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์ สสวท. รูปแบบใหม่ เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไป สามารถรับรู้
และดำเนินการตามหลักเกณฑ์การดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของ สสวท. ได้อย่างถูกต้อง 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงได้เพิ่มเติม “ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ”เป็นการเฉพาะ เพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องด้วย 

1. รายงานผล ณ สิ้น
ปีงบประมาณ 
2. เผยแพร่บน
เว็บไซต์ สสวท. 

https://www.facebook.com/ipst.thai
https://twitter.com/ipst_thai
https://www.instagram.com/ipst.thai/
https://page.line.me/wcf7690s?openQrModal=true
https://www.youtube.com/channel/UCNLbTL9a5OIfYt1v5R96BtQ


มาตรการ วิธีการหรือขั้นตอน ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ  

2. สาขา/ฝ่ายภายในของ สสวท. ดำเนินการทบทวนขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการ จัดทำหรือ
ปรับปรุง คู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือการให้บริการ ให้มีความชัดเจน ลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ 
เข้าใจง่าย และมีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงาน/
คู่มือการให้บริการ บนเว็บไซต์ สสวท. จำนวน 15 รายการ ดังนี้ 
          คู่มือการให้บริการ  

(1) คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรม (ENTVITE) 
(2) คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลเครือข่ายทางการศึกษา สสวท. (ENDB) 
(3) รายละเอียดของการปฏิบัติการให้บริการของฝ่ายบริการและบริหารทรัพย์สิน 
คู่มือการปฏิบัติงาน 
(1) คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มวิชาการ สาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษา  
(2) คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ สาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษา  
(3) คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร์ภาคบังคับ  
(4) คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
(5) คู่มือการปฏิบัติงาน สาขาการวัดและประเมินผลระดับนานาชาติ   
(6) คู่มือการปฏิบัติงานสาขาวิจัยการศึกษาและพัฒนาการวัดและประเมินผล  
(7) คู่มือการใช้งานระบบงบประมราณ ระบบติดตาม ควบคุมและประเมินผล 
(8) คู่มือปฏิบัติงาน ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และประกันคุณภาพ 
(9) คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารโครงการริเริ่ม 
(10) คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายบริการและบริหารทรัพย์สิน 
(11) คู่มือปฏิบัติงานของ สสวท. เรสซิเดนซ์ 
(12) คู่มือปฏิบัติงานการผลิตสื่อและอุปกรณ์ต้นแบบเพ่ือสนับสนุนงานวิชาการฯ 

  



มาตรการ วิธีการหรือขั้นตอน ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
4. ผู้บริหารให้ความสำคัญ
สร้างความรู้ความเข้าใจ 
การยอมรับและเชื่อมั่น
ให้แก่ผู้รับบริการ 

ประกาศ สสวท. โดยผู้อำนวยการ 
สสวท. ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
- ประกาศเจตจำนงสุจริต 
- ประกาศเรื่องการให้และรับ
ของขวัญของบุคลากร สสวท.  
- เปิดเผยข้อมูลพื้นฐานของ
หน่วยงาน 

• ประกาศเจตจำนงสุจริต  
- ภาษาไทย 
- ภาษาอังกฤษ 
- กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริต 

• ประกาศเรื่องการให้และรับของขวัญของบุคลากร สสวท. 

• มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  

• แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 

• แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

• แผนการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

• แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 

• เปิดเผยข้อมูลพ้ืนฐานของหน่วยงาน 
 

เผยแพร่บนเว็บไซต์ 
สสวท. 

 

http://ita.ipst.ac.th/wp-content/uploads/sites/77/2022/01/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-2565.pdf
http://ita.ipst.ac.th/wp-content/uploads/sites/77/2022/02/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95-2565-%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9.pdf
http://ita.ipst.ac.th/?page_id=3721
http://ita.ipst.ac.th/wp-content/uploads/sites/77/2022/01/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3-%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%97.-%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87-%E0%B9%86.pdf
http://ita.ipst.ac.th/wp-content/uploads/sites/77/2022/04/O42-%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.pdf
http://ita.ipst.ac.th/wp-content/uploads/sites/77/2022/02/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93-%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.-2565.pdf
http://ita.ipst.ac.th/wp-content/uploads/sites/77/2022/02/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2565.pdf
https://www.ipst.ac.th/wp-content/uploads/2022/02/ITA-CorporateCulturePlan65.pdf
https://www.ipst.ac.th/wp-content/uploads/2022/02/ITA-MoralPlan65.pdf
https://www.ipst.ac.th/
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รายงานการประชุมคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ครั้งที่ 558/11/2564 

เมื่อวันที่  22  พฤศจิกายน  2564 
ณ ห้องประชมุราชวัลลภ ชัน้ 2  อาคารราชวัลลภ  กระทรวงศึกษาธิการ 

จัดการประชุมรูปแบบผสมระหว่างการประชุมแบบพบหน้าและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

------------------------------- 
ผู้มาประชุม 

ประชุม ณ ห้องราชวัลลภ 
 1. ศาสตราจารย์ประสาท  สืบค้า ประธานกรรมการ 
 2. ปลัดกระทรวงพลังงาน กรรมการ 
 (นางเปรมฤทัย  วินัยแพทย์  รองปลัดกระทรวงพลังงาน  แทน) 
 3. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายสุภัทร  จ าปาทอง) กรรมการ 
 4. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นายอัมพร  พินะสา) กรรมการ 
 5. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (นายสุเทพ  แก่งสันเทียะ) กรรมการ 
 6. รองศาสตราจารย์ นายแพทยส์รนิต  ศลิธรรม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 7. นายไพฑูรย์  ขัมภรัตน ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 8. นายชัยเรศน์  ฉลาดธัญญกิจ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 9. นายรณภณ  เนตรสว่างวิชา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 10. ผู้อ านวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี กรรมการและเลขานุการ 
  (ศาสตราจารย์ชูกิจ  ลิมปิจ านงค์) 
 11. ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 และเทคโนโลย ี(นางสาวนวลวรรณ  สงวนศกัดิ)์ 

 ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
 12. ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรรมการ  
  (ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล) 
 13. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
  (นางรัชนิกร  ดารกมาศ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กระทรวงทรัพยากรฯ  แทน) 

 

 

14. ปลัดกระทรวง... 
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 14. ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรรมการ 
  (นางสาวรัตนา จรูญศักดิ์สิทธิ์ ผู้อ านวยการกองขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อสังคม กระทรวงดิจิทัลฯ  แทน) 
 15. เลขาธิการสภาการศึกษา กรรมการ 
  (นายคมกฤช  จันทร์ขจร ผู้ชว่ยเลขาธิการสภาการศึกษา แทน) 
 16. ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ กรรมการ 
 (นายยุทธนา  สาโยชนกร รองผู้อ านวยการส านักงบประมาณ  แทน) 
 17. นายศรัณย ์ โปษยะจินดา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 18. ศาสตราจารย์สุพจน์  หารหนองบัว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 19. รองศาสตราจารย์พินิติ  รตะนานุกูล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 20. นายมนูญ  สรรค์คุณากร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 21. นายสัมพันธ์  ศิลปนาฎ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 22.  นางสาวกล่อมจิต  ดอนภิรมย ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 23. นางพัชรา  พงศ์มานะวุฒ ิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ  ติดภารกิจ กรรมการ 

(นางสาวจินางค์กูร  โรจนนันต์) ผู้แทน 
2. รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ   ติดภารกิจ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.   
 การประชุมในครั้งนี้ ประธานกรรมการได้ก าหนดให้จัดการประชุมรูปแบบผสมระหว่างการประชุม

แบบพบหน้าและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  โดยให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกคนแสดงตน 

ก่อนเริ่มการประชุม และเนื่องจากการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมนัดแรกหลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติแต่งตั้ง

ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ สสวท. โดยมีผลตั้งแต่วันที่  13  ตุลาคม  2564  

เป็นต้นไป รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช) จึงได้กรุณาให้เกียรติมอบนโยบาย 

การด าเนินงานแก่คณะกรรมการ สสวท. ก่อนเริ่มการประชุมและร่วมประชุมดังกล่าวด้วย  โดยประธานกรรมการ 

ไดก้ล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 

 

 

 
ระเบยีบวาระ… 
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ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธาน / เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) มอบนโยบาย 

ในการด าเนินงานแก่คณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 ที่ประชุมรับทราบ นโยบายการด าเนินงานซึ่งมอบโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

(คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) โดยสรุปได้ดังนี้   

 1. ร่าง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ซึ่งคาดว่าจะประกาศใช้ในอนาคตอันใกล้ และ

ในอีก 5 ปีข้างหน้าตั้งแต่ปี 2564 – 2567 นับว่าเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อและเป็นช่วงที่ส าคัญมากที่สุดในวงการศึกษา 

ที่มีการปรับครั้งใหญ่ มีสถาบันพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ และ สสวท. มีภารกิจที่ส าคัญตามร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว 

คือ การท าหน้าที่เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดตั้งสถาบันพัฒนาหลักสูตร และการเรียนรู้ ซึ่งมีหน้าที่ในการดูแล

หลักสูตรทางการศึกษาของชาติ โดยเป็นหลักสูตรที่จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับคนไทยทุกคน เป็นภารกิจงาน 

ในอนาคตของ สสวท. ที่มีความหมาย และความส าคัญต่อความก้าวหน้าของประเทศอย่างยิ่ง เพราะการศึกษาถือว่า

เป็นหัวใจของการพัฒนาประเทศ คนในประเทศจะคาดหวัง สสวท. จากที่เคยด าเนินภารกิจหลักสูตรวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี สังคมจะคาดหวังมากขึ้น อีกทั้งโลกมีการเปลี่ยนแปลงทุกนาที ในยุคที่ก าลัง

จะเกิดโลกเสมือน (Metaverse) และเทคโนโลยีควอนตัม สิ่งที่น่ากังวลเมื่อ Metaverse เกิดขึ้นจะรับมืออย่างไร

ระหว่างชีวิตจริง และชีวิตเสมือน ดังนั้น สสวท. จะต้องเตรียมการเพื่อไปดักข้างหน้า ต้องคาดคะเนว่า อะไรจะเกิดขึ้น  

เป็นหน่วยงานที่จะบอกกับคนทั้งประเทศได้ว่า อนาคตไทยจะต้องเผชิญกับสิ่งใดบ้าง  และ สสวท. จะท าอย่างไร ที่จะ

น าพาคนไทยทุกคนก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพ และมีความมั่นใจ 

 2. การสอบ PISA ซึ่งที่ผ่านมาผลคะแนนยังไม่เป็นที่น่าพอใจ แต่เชื่อว่า สสวท. ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตลอดจนทุกหน่วยงานด้านการศึกษาจะช่วยกันวิเคราะห์ปัญหา                   

เพื่อพัฒนาครูผู้สอนและนักเรียน ให้นักเรียนไทยผ่านมาตรฐานสากล อันจะท าให้ต่างประเทศได้รับรู้มาตรฐาน

การศึกษาของประเทศไทย ขอให้ร่วมกันพัฒนาครู และการเรียนของนักเรียน เพื่อให้การสอบ 3 วิชา ได้แก่ 

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และการอ่าน ได้คะแนนสูงขึ้น โดยการสอบ PISA 2022 ที่จะมีขึ้น คาดหวังว่านักเรียนไทย

จะได้รับคะแนนการสอบทั้ง 3 วิชาเพิ่มขึ้นจากเดิม  

 3. ขับเคลื่อนการเรียนรู้โค้ดดิ้ง ด้วยโครงการ Coding For All สู่ทุกภาคส่วน เพื่อในักเรียนไทย 

มีรากฐานวิทยาศาสตร์ในการเรียนทุกวิชา ทุกสาระ รัฐบาลเห็นความส าคัญ จึงได้ตั้งคณะกรรมการโค้ดดิ้งแห่งชาติ  

โดยมีผู้แทนจากกระทรวงต่าง ๆ ร่วมเป็นกรรมการ ที่จะร่วมกันสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาด้วย

โครงการวิทยาศาสตร์พลัง 10 และสร้าง Science Citizenship หรือ Global Citizenship เพื่อให้เยาวชนไทยเป็น

ประชากรและก าลังคนคุณภาพ มีความเท่าทันการรับรู้ข่าวสารผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล และสามารถด ารงชีวิตเป็น

พลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีความมั่นใจ และมีภูมิคุ้มกัน 
4. การพัฒนา… 



4 

 

 

 4. การพัฒนาสื่อโดยเน้นในรูปแบบดิจิทัล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา 2019 (COVID-19) ได้เปลี่ยนรูปแบบการเรียนไปโดยสิ้นเชิง โดยนักเรียนจ าเป็นต้องเรียนจากที่บ้าน และ 

ในอนาคตยุคหลังโควิดรูปแบบการเรียนจะเปลี่ยนไป สื่อของ สสวท. จะต้องเน้น Digital Content ให้มากยิ่งขึ้น   

เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเรียนได้อย่างสนุกและมีความเข้าใจ ด้วยวิชาวิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่ยาก หากยังน่าเบื่ออีกก็ท าให้

ผู้เรียนไม่ชอบวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งการด าเนินงาน Project 14 ของ สสวท. ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

โรค COVID-19 ได้ช่วยบรรเทาปัญหาการจัดการเรียนรู้ให้กับครูผู้สอนและนักเรียนได้อย่างดีมาก โดยมีคลิปการเรียนรู้ 

3,000 คลิป ที่ช่วยให้ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ได้ช่วยเหลือนักเรียนในการเรียนออนไลน์จากที่บ้านให้สามารถเรียน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขมากขึ้น  

 5. ขับเคลื่อนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วย STEAM เพื่อการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการจะปรับเปลี่ยนหลักสูตรจากการเน้นสาระวิชา มาเน้นเรื่องสมรรถะ เพราะฉะนั้น การเรียน

การสอนหลักสูตรและเป้าหมายของ สสวท. ทั้งการพัฒนาครูและนักเรียนจะต้องให้สอดคล้องกับการเรียนรู ้

ฐานสมรรถนะ ที่ท าให้นักเรียนสามารถน าไปแก้ปัญหาของตัวเอง ของท้องถิ่นที่อยู่ แก้ปัญหาสังคมที่อยู่ ตลอดจน

แก้ปัญหาของประเทศชาติได้  ดังนั้นต้องเปลี่ยนจาก  STEM Education  เป็น STEAM Education สสวท.จะต้อง

รับผิดชอบไปถึง A ด้วย (Art of Live , Art of Living , Art of Working together to the Future) นอกเหนือจากให้

เด็กไทยได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ แล้ว เด็กไทยจะต้องมีคุณสมบัติทางด้านสังคม

ของประเทศ รูว้ัฒนธรรม ประเพณี ศีลธรรม กตัญญูกตเวทิตา รู้รากเหง้าของประเทศเรา รักประเทศชาติ เป็นพลเมือง

ที่ดีของชาติด้วย โดยเฉพาะคนเก่งที่สนใจเรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จะต้องมีคุณสมบัติที่ดีงามของ

คนไทยควบคู่ไปด้วย ประเทศไทยจึงจะสามารถชนะประเทศอ่ืนได้  

 6. การพัฒนาครูผู้สอนต้องพัฒนาและส่งเสริมครูให้เป็น Facilitator เป็นพี่เลี้ยงที่มีจิตวิญญาณ

ของความเป็นครูที่สร้างบรรยากาศไม่ว่าจะในห้องเรียน หรือนอกห้องเรียนก็ตาม ต้องสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนทุกคน

ได้เรียนในสิ่งที่อยากเรียน ได้เรียนในสิ่งที่สนใจไปพร้อม ๆ กันทั้งห้อง  ซึ่งในห้องเรียนเด็กแต่ละคนต่างคนก็ต่างสนใจ

คนละอย่าง คุณครูจะต้องมีความรู้ความสามารถมากพอที่จะสร้างบรรยากาศ สร้างสิ่งแวดล้อมในการเรียน ให้ทุกคน 

ได้เรียนในสิ่งที่ตนเองสนใจ และอยากเรียน ซึ่งจะท าให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยตนเองมากกว่าการสอน ปัจจุบันนั้นความรู้ 

เด็กสามารถค้นหาเองได้ แต่ทักษะเป็นสิ่งทีค่รูจะต้องเป็นพีเ่ลี้ยงให้เด็กทุกคนได้เรียนในสิ่งที่เขาสนใจ  

 7. การวัดและประเมินผลฐานสมรรถนะ  รูปแบบการวัดและประเมินผลในอนาคตอันใกล้นี้จะไม่ได้

ประเมินวัดผลจากความรู้ตามสาระที่เรียน แตเ่ป็นการประเมินจากสมรรถนะของผู้เรียน ซึ่ง สสวท. จะต้องเป็นต้นแบบ

ในการพัฒนาเครื่องมือการวัด และประเมินผลฐานสมรรถนะ เพื่อเปลี่ยนแปลงครูผู้สอน นักเรียนและผู้ปกครอง  

8. การแก้ไข… 



5 

 

 

 8. การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา โดยขอให้วิเคราะห์บทความของ ศาสตราจารย์ 

นายแพทย์วิจารณ์  พานิช บทความมีชื่อว่า “ครู-นักเรียน ต่างก็มี GAP การศึกษา ยิ่งถ่างยิ่งปัญหาลึก” เพื่อหา 

แนวทางแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ระหว่างครูและนักเรียน ระหว่างครูกับครู ให้เกิดประสิทธิผลต่อไป 

 9. การจัดงานสถาปนา สสวท. ครบรอบ 50 ปี ซึ่งถือเป็นปีกาญจนาภิเษกครบรอบ 50 ปีของ 

สสวท. ขอให้แสดงแนวคิดที่เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ให้กับประเทศไทย สสวท. จะน าพาคนไทยทั้งประเทศเข้าสู่

โลกยุคใหม่นี้อย่างไร สสวท. ได้เตรียมอะไรไว้บ้าง เพื่อแสดงให้เห็นว่าครบรอบ 50 ปีของ สสวท. จะน าพาการศึกษา

ของประเทศอย่างไรในอนาคต 

 1.2  การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันส่งเสริม              

                          การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 ที่ประชุมรับทราบ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564  อนุมัติแต่งตั้งประธานกรรมการและ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวนรวม 13 คน ตามที่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอ  โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 13  ตุลาคม  2564 เป็นต้นไป  ดังน้ี  

  1.  ศาสตราจารย์ประสาท  สืบค้า   ประธานกรรมการ 
2.  นายศรัณย์  โปษยะจินดา   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ  
3.  ศาสตราจารยส์ุพจน์ หารหนองบัว  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

4.  รองศาสตราจารย์ นายแพทยส์รนิต ศิลธรรม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
5.  รองศาสตราจารย์พินิติ  รตะนานุกูล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ   

6.  รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

7.  นายไพฑูรย์  ขัมภรัตน ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

8.  นายมนูญ  สรรค์คุณากร   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ   

9.  นายสัมพันธ์  ศิลปนาฎ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ 

10. นายชัยเรศน์ ฉลาดธัญญกิจ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

     ครูผู้สอนด้านวิทยาศาสตร์ ภาคเหนือ 

11. นางสาวกล่อมจิต ดอนภิรมย์    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

     ครูผู้สอนด้านวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

12. นายรณภณ เนตรสว่างวิชา    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

     ครูผู้สอนด้านวิทยาศาสตร์ ภาคกลาง 
13. นางพัชรา พงศ์มานะวุฒิ    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
     ครูผู้สอนด้านวิทยาศาสตร์ ภาคใต ้

โดยประธาน… 
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โดยประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ สสวท. จะปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับ
กรรมการโดยต าแหน่งตามมาตรา 13 (2) ของพระราชบัญญัติ สสวท. พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 
คณะกรรมการ สสวท. ซึ่งเป็นกรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
ปลัดกระทรวงพลังงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เลขาธิการ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา   เลขาธิการสภาการศึกษา  เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ และผู้อ านวยการ สสวท. เป็นกรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้ ให้ผู้อ านวยการแต่งตั้ง
พนักงานเป็นผู้ช่วยเลขานุการ  ส าหรับผู้ช่วยเลขานุการ ผู้อ านวยการได้แต่งตั้งให้นางสาวนวลวรรณ  สงวนศักดิ์  
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

 1.3  รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

                          ของ สสวท. และการด าเนินงาน   

 ที่ประชุมรับทราบ รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) ระลอกใหม่ที่ขยายเป็นวงกว้าง ในระยะเวลาปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 เป็นต้นมา สสวท. 
ตระหนักถึงผลกระทบดังกล่าว และให้ความร่วมมือกับมาตรการภาครัฐในนโยบายการสนับสนุนการท างานที่บ้าน 
(Work from Home)  โดยผู้อ านวยการ สสวท. ได้มีการพบพนักงานผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อมอบนโยบาย
การปฏิบัติงาน การดูแลพนักงาน ตลอดจนสื่อสารกับพนักงานอย่างต่อเนื่อง  
 นอกจากนี้ ยังให้มีความส าคัญกับการดูแลบุคลากรของ สสวท. ให้ได้รับการฉีดวัคซีน เพื่อเป็นการ

ป้องกันการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากโรค การดูแลติดตามบุคลากรที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตลอดจนการจัดให้มี

มาตรการควบคุมดูแลอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง โดยมีคณะท างานแผนบริหารความต่อเนื่องเพื่อรองรับสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ สสวท. ก าหนดแนวทางด าเนินการ รายงานผล

การปฏิบัติงาน และมาตรการต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการผู้บริหาร โดยสื่อสารถึงบุคลากร สสวท. อย่างต่อเนื่องด้วย   

 สสวท. จึงขอรายงานการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ ที่ได้ด าเนินการไม่ว่าจะเป็นการจัดท าประกาศ 

มาตรการ และนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้  

      1. การออกประกาศ สสวท. ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 18 ฉบับ ได้แก ่
 1)  ประกาศ สสวท. เรื่อง การปฏิบัติงานของ สสวท. ในสถานการณ์ COVID-19  จ านวน 5 ฉบับ 
 2) ประกาศ สสวท. เรื่อง ปิดที่ท าการ/ขยายเวลาปิดที่ท าการ จ านวน 5 ฉบับ 
           3) ประกาศ สสวท. เรื่อง มาตรการของ สสวท. หลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จ านวน  
                              8 ฉบับ   
 
 
 
 

2. การรับวคัซีน… 
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            2. การรับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 (ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน  2564) 
  พนักงาน สสวท. ได้รับวัคซีนป้องกันโควิค-19 แล้ว จ านวน 318 คน คิดเป็น 98.14 % ของพนักงาน
ทั้งหมด โดยได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม จ านวน 309 คน และได้รับวัคซีนบูสเตอร์โดส เข็มที่ 3 แล้วจ านวน 153 คน   
         3. การดูแลบุคลากรที่ติดเชื้อ และการประเมินบุคลากรที่มีความเสี่ยงสูง  
 1)  บุคลากร สสวท. ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รวม 9 คน ทั้งหมดเป็นผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว โดยติดเชื้อ
จากครอบครัว ปัจจุบันหายเป็นปกติ และกลับมาปฏิบัติงานแล้ว 
 2)  สสวท. จัดเตรียมชุดตรวจ Antigen Test Kit รวมถึง ยาแผนปัจจุบัน ยาสมุนไพร หน้ากาก
อนามัย เจลแอลกอฮอล์ เครื่องอุปโภคบริโภค และน าไปส่งยังที่พักให้กับผู้ปฏิบัติงาน สสวท. ที่ติดเชื้อ และรักษาตัว 
ที่บ้าน 
 3)  สสวท. จัดให้มีแบบบันทึกสุขภาพประจ าวันออนไลน์ เพื่อให้บุคลากรประเมินความเสี่ยงสูง
ต่อการติดเชื้อ และติดตามเป็นรายบุคคล  

  4. การเข้ามาปฏิบัติงาน ณ สสวท. และการดูแลด้านอาคาร สถานที่ 
       สสวท. มีความเข้มงวดและเคร่งครัดในการให้บุคลากรเข้ามาปฏิบัติงาน ณ สสวท. ในช่วงเวลาปิด                
ที่ท าการ โดยพนักงานที่จะเข้าปฏิบัติงาน ณ สสวท. ต้องขออนุญาตผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาความจ าเป็นและ  
ความเหมาะสมของการปฏิบัติงาน ทั้งนี้พนักงานต้องสแกน QR CODE ก่อนเข้าสถานที่ปฏิบัติงานทุกครั้ง 
 ด้านอาคารสถานที ่

กรณีทั่วไป 

 1)  ส่วนอาคารสถานที่และยานพาหนะเพิ่มความเข้มงวดกวดขันกับบุคลากร สสวท. พนักงานรักษา

ความปลอดภัย และพนักงานท าความสะอาดที่เข้ามาปฏิบัติงานภายใน สสวท. ให้ปฏิบัติตามมาตรการบังคับการใส่หน้ากาก

อนามัย 

 2)  จัดเตรียมวัสด ุอุปกรณ ์เจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้เพียงพอ 

 3)  ติดตั้งเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ ณ จุดคัดกรองบุคคลภายนอกที่เข้ามาใช้บริการภายใน สสวท. 

และปรับทางเข้าที่จะสแกนลายนิ้วมือของพนักงาน สสวท. เป็นทางเข้าทางเดียว โดยให้ผ่านการวัดอุณหภูมิก่อนแล้ว

มาสแกนลายนิ้วมือ 

 4)  ห้ามบุคคลภายนอกขึ้นบนอาคาร 

 5)  ท าความสะอาดพื้นที่สัมผัสร่วม และพื้นที่อื่น ๆ ด้วยแอลกอฮอล์ หรือน้ ายาฆ่าเชื้อตาม

มาตรการของกระทรวงสาธารณสุข 

กรณีพบผู้ติดเชื้อ 

 1)  ปิดพื้นที่ภายใน สสวท. ทั้งหมด โดยให้งดการท ากิจกรรม งดการเข้าออกพ้ืนที่เพื่อด าเนินการ

ฆ่าเช้ือ และท าความสะอาดตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข 
5. ข้อบังคับ … 
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 5. ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวขอ้ง 
  สสวท. ได้พิจารณาทบทวนข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง  โดยริเริ่มจัดท า 
(ร่าง) ข้อบังคับว่าด้วยการท างานนอกสถานที่ตั้ง พ.ศ. ... การปรับปรุงข้อบังคับ สสวท. ว่าด้วยสวัสดิการและประโยชน์
ตอบแทน พ.ศ... การจัดท าแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าตรวจหาเชื้อโควิด-19  แนวปฏิบัติด้านการเงินและบัญชี ตลอดจน
แนวปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

6. การบริหารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล 
  สสวท. มีนโยบายในการดูแลทรัพยากรบุคคลอย่างใกล้ชิด โดยได้มอบหมายให้ผู้บริหารระดับสูงทุก
ส านัก และผู้บริหารระดับกลางดูแลบุคลากรในก ากับให้ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทั้งการ upskill – reskill 
เพื่อเพิ่มสมรรถนะ และพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการดูแลด้านจิตใจของพนักงานด้วย 

7. ระบบการจดัท าแผนและรายงานผลการปฏิบัติงาน และระบบสนับสนนุที่เกี่ยวขอ้ง 
  สสวท. ได้ด าเนินการพัฒนาระบบการขอปฏิบัติงานที่บ้าน โดยให้พนักงานจัดท าแผนการปฏิบัติงาน
และรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ และสามารถติดตามผลการปฏิบัติงานได้อย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งได้พัฒนาระบบการลงเวลาการปฏิบัติงานผ่านมือถือ (Check in – Check out) ซึ่งสามารถระบุ
ต าแหน่งในการเข้าออกงานของพนักงาน สสวท. 
  นอกจากนี้ ยังได้มีการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการรับ-ส่งเอกสาร โดยมีการ
แนบไฟล์ของเอกสาร เพื่อเสนอให้แก่ผู้บริหารและผู้ที่ปฏิบัติงาน สามารถพิจารณาด าเนินการ ลงนามในระบบ โดยไม่
ต้องพิจารณาจากต้นฉบับที่เป็นกระดาษ และมีการบันทึกงานที่มีการปฏิบัติแต่ละจุดในระบบ เพื่อเสนอไปยัง
ผู้เกี่ยวข้องตามล าดับ ซึ่งมีการจัดเก็บข้อมูลไว้ทุกขั้นตอน สามารถน าไปใช้อ้างอิง และด าเนินการต่อได้โดยสะดวก และ
คล่องตัว รวมทั้งได้พัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินที่ไม่เกินหนึ่งแสนบาท ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการทดสอบใช้
ระบบเพื่อการใช้งานทั้งสถาบันในระยะถัดไป 

 1.4  สสวท. ได้รับรางวลั Mahidol Science Communicator Awards 2021 
 ที่ประชุมรับทราบ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช) ได้

กล่าวแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่ สสวท. ได้รับรางวัล Mahidol Science Communicator Awards 2021  

ในประเภทรางวัลองค์กรสื่อสารวิทยาศาสตร์  Science Communicator Awards for Organization จัดโดย 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและมอบโล่เกียรติยศแก่บุคลากรของประเทศที่มีผลงาน

เด่นด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์จนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนและได้รับการยอมรับในระดับประเทศ โดยได้มอบโล่

เกียรติยศในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564  

 

  
ระเบยีบวาระ… 
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ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 557/10/2564  เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม  2564 

 ที่ประชุมรับทราบ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดที่แล้ว รวมทั้ง กรรมการโดย

ต าแหน่ง ได้รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 557/10/2564 โดยไม่ขอแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
 3.1  ผลการด าเนินงานโดยภาพรวมของคณะกรรมการ สสวท. (ชุดวาระด ารงต าแหน่ง 13 
                            ตุลาคม 2561 – 12 ตุลาคม 2564) และเรื่องที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 
  ที่ประชุมรับทราบ ผลการด าเนินงานของคณะกรรมการ สสวท. ชุดที่ผ่านมา ที่ได้ด าเนินงานในช่วง

ระยะเวลาด ารงต าแหน่งตั้งแต่การประชุมในเดือนพฤศจิกายน 2561 –  ตุลาคม  2564  จ านวน 39 ครั้ง โดยมีผลงาน

ที่ส าคัญ สรุปได้ดังนี ้

 1. การจัดงาน 3 ทศวรรษ น้ าพระทัยสมเด็จเจ้าฟ้าสู่โอลิมปิกวิชาการ 

 2. คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบโครงการพัฒนาก าลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

สนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค (โครงการจัดตั้งสถาบันไทย  

โคเซ็น)  

 3. คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ PISA แห่งชาติ  

 4. คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติปรับแผนการด าเนินงานทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) 

 5. คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติการด าเนินงานทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทาง

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ 4 ปี พ.ศ. 2564-2567 

 6. สนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายส่งเสริมการเรียน

ภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) แห่งชาต ิ

 7. คณะรัฐมนตรีได้รับทราบผลการด าเนินงานของ สสวท. ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เช่น  

การพัฒนาสื่อ Project 14  การส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) การขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยี

และนวัตกรรมสู่ความปกติใหม่ทางการศึกษา  การเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ส าหรับการเรียนรู้

ศตวรรษที่ 21 เป็นต้น 

 8. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอ านวยการโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้  

เพื่อรองรับการด าเนินงานตาม (ร่าง) พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... 

           และมีเรื่องอยู่ระหว่างด าเนินการจ านวน 13 เรื่อง  ซึ่งจะได้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ สสวท. 

ต่อไป ดังนี้ 

1. (ร่าง) ข้อบังคับ… 
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 1. (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าด้วยกองทุนเพื่อนวัตกรรม

และการพัฒนา สสวท. (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ….   

 2. การพิจารณาออกข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from 

Anywhere)  

 3. การพิจารณาการใช้ค่ากลางของแท่งเงินเดือนแต่ละต าแหน่งเป็นฐานในการค านวณเพื่อเลื่อน

เงินเดือนพนักงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 4. (ร่าง) ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และแผนงานส าคัญ ส าหรับแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 

2570) ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 5. การจัดท าแผนการใช้เงิน (Projection) ในอนาคต 10 ปี ของงบบุคลากร แนวโน้มของสถานะ

เงินกองทุนส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี และความเสี่ยงด้านการเงินในอนาคต 

 6. การพิจารณาทบทวนระเบียบในการก าหนดวงเงินเลื่อนเงินเดือน และเงินตอบแทนพิเศษ   

 7. การสรรหากรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ซึ่งเลือกจากพนักงานที่ต่ ากว่าระดับบริหารแทนต าแหน่ง

ที่ว่างลง  

 8. การพิจารณากรณี นางเมธัสดา  ทิพย์จริยาอุดม ตามข้อสังเกตของประธานกรรมการอุทธรณ์และ

ร้องทุกข์ 

 9. โครงการประเมินผลการผลิต จัดจ าหน่ายและขนส่งหนังสือเรียนของ สสวท. ในรอบปีต่อไป  

 10. บทบาทของ สสวท. ต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรฐานสมรรถนะ  

 11. การจัดท าฐานข้อมูลของผู้ที่ก าลังศึกษาและท าเนียบผู้จบการศึกษาในระบบโคเซ็น  

 12. แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหาหน่วยงานให้ผู้ส าเร็จการศึกษาทุน พสวท. ที่อยู่

ระหว่างรองาน  

 13. การวิ เคราะห์ผลของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET)  และ 

การทดสอบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) 

 3.2 รายงานการด าเนินงานโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ 

 ที่ประชุมรับทราบ รายงานจากการประชุมคณะอนุกรรมการอ านวยการโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนา

หลักสูตรและการเรียนรู้ (สพลร.) ได้ประชุมครั้งที่  1-1/2564 เมื่อวันที่  27 กันยายน 2564  โดยที่ประชุม

คณะอนุกรรมการฯ ได้รับทราบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ และเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเตรียมการและ 

การด าเนินโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ (สพลร.) ดังนี้   

 1. สพลร. ควรเป็นองค์กรที่เป็นแกนกลางของเครือข่ายการศึกษาและผู้เชี่ยวชาญ มีบุคลากรประจ า

เท่าที่จ าเป็น และช านาญการด้านการบริหารจัดการ การประสานงาน การจัดการฐานข้อมูล การวิจัยพัฒนา   

สร้างเครือข่าย… 
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สร้างเครือข่ายการท างานร่วมกับองค์กรหรือหน่วยงานอื่น ๆ  ในส่วนของการด าเนินงานควรจะต้องวางกลยุทธ์และ

ผลักดันให้เกิดความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และวิเคราะห์การศึกษาด้วยเครื่องมือ Value-Stream Mapping 

เพื่อท าความเข้าใจกับการศึกษา และจัดล าดับความส าคัญเพื่อพัฒนาปรับปรุง และน ากรอบแนวคิด 7S McKinsey 

[Structure (โครงสร้างองค์กร)  Strategy (กลยุทธ์) Staff (การจัดการบุคคลเข้าท างาน)  Style (รูปแบบ)  System 

(ระบบ)  Shared value  (ค่านิยมร่วม)  และ Skill  (ทักษะ)] มาประยุกต์กับโครงสร้างการด าเนินงาน  

 2. การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ควรเน้นไปที่ Learning Outcome ของผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ให้โรงเรียน ชั้นเรียน และตัวผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งรูปแบบของการพัฒนาหลักสูตร  

ควรเป็นการท างานร่วมกับครู โดยให้ครูเป็นผู้ร่วมพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ เพราะครูรับรู้สภาพจริงในโรงเรียน 

ชั้นเรียน และตัวผู้เรียน การที่ให้ครูเป็นผู้พัฒนาหลักสูตรด้วยตนเองจะเกิดวงจรของการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรด้วย 

นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการศึกษา ซึ่งรวมถึงครู นักเรียน โรงเรียน ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และ ผู้ประกอบการ  

ที่สามารถระบุคุณลักษณะของคนท างานที่ต้องการได้ จะท าให้สามารถก าหนดเป้าหมายของการพัฒนาหลักสู ตร 

ได้ชัดเจนย่ิงขึ้น  

 3. การด าเนินการของโครงการจัดตั้ง สพลร. นั้น คณะท างานได้ด าเนินการวิเคราะห์ร่าง 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ... การด าเนินงานของหน่วยงานที่ด าเนินการในลักษณะเดียวกันของ

ต่างประเทศ การด าเนินการการพัฒนาหลักสูตรของประเทศต่าง  ๆ และความเห็นของคณะอนุกรรมการ  

โดย สพลร. จะด าเนินการ 4 ส่วนงานดังนี้  

   (1) การจัดท าต้นแบบหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ การวัด และประเมินผล ซึ่งการจัดท าต้นแบบ 

หมายรวมถึงต ารา สื่อ และ แพลตฟอร์มการเรียนรู้ ควรมุ่งเป้าที่ learning outcome ของผู้เรียน และจะต้องท าให้ 

มีความ flexible resilient และ dynamic โดยค านึงถึงความเชื่อมต่อของเนื้อหา ความต่อเนื่องของการเรียนรู้ใน 

แต่ละช่วงวัย และความสอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียนที่มีความถนัดและระดับความสามารถที่แตกต่างกัน 

นอกเหนือจากนักเรียน ครู และผู้บริหารโรงเรียน การพัฒนาต้นแบบควรค านึงถึงความต้องการของผู้มีส่วนใดส่วนเสีย

กลุ่มอื่น ๆ เช่น ผู้ปกครองและผู้ประกอบการด้วย เพื่อให้การก าหนดเป้าหมายของจัดการศึกษาทันสมัยและเป็นไปตาม

ความเปลี่ยนแปลงของโลก 

   (2) การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา โดยจัดให้มีระบบผลิตและพัฒนาครูที่สอดคล้องกันตลอด

ชีวิตการท างานของครู  โดยไม่ได้ค านึงถึงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคนิคของการจัดการเรียนการสอนเท่านั้น  

แต่จะต้องค านึงถึง well-being ของครูด้วย ส่วนการจัดการเรียนรู้ของครูเน้นการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ  

โดยพัฒนาครูให้ไม่เป็นเพียงผู้ใช้งาน (implementor) หลักสูตร แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ และการวัดและ

ประเมินผลผู้เรียนเท่านั้น แต่เป็นผู้พัฒนา (developer) การจัดการศึกษาได้ ผ่านการท างานร่วมกับโค้ชในพื้นที่  

ที่สามารถชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างการจัดการศึกษารูปแบบเดิมกับการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 

(3) การติดตาม… 
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      (3) การติดตามการใช้หลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้  โดยจัดให้มีระบบการติดตามแบบ 

multi-loop และ real-time โดยเน้นการติดตามเพื่อน าเอาข้อมูล มาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุง พัฒนา และต่อยอดการ

ด าเนินงานของสถาบันได้  

      (4) การเทียบเคียงและเทียบโอนผลการเรียน  โดยจัดการระบบเทียบเคียงหรือเทียบโอนผลการ

เรียนรู้ ทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ หรือสมรรถนะที่ได้รับจากการศึกษารูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ การศึกษาเพื่อคุณวุฒิ

ตามระดับ การศึกษาเพื่อพัฒนาตนเอง และการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 4. เมื่อท าการขยายผลต้นแบบหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนรู้แล้ว ควรท า system 

research เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการติดตามอย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบเดียวกันกับประเทศที่ปฏิรูปการศึกษา  

ได้ส าเร็จ ที่ได้น าเอาองค์ความรู้ในระดับท้องถิ่นมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาหลักสูตรระดับชาต ิ
 

 3.3  รายงานความคืบหน้าของคณะอนุกรรมการเพื่อด าเนนิงานของ สสวท. 
       3.3.1  คณะอนุกรรมการตรวจสอบ 
 ที่ประชุมรับทราบ รายงานผลการด าเนินงานจากการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 

14/10/2564  เมื่อวันที่  12  ตุลาคม  2564  ซึ่งสรุปสาระส าคัญได้ว่า  ที่ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ

เรื่องต่าง ๆ 3 เรื่อง ได้แก่ 1) รายงานทางการเงิน เมื่อสิ้นไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 

กันยายน 2564)  2) รายงานผลการตรวจสอบภายใน ณ ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 กรกฎาคม - 30 

กันยายน  2564) 3) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน และรายงานการบริหารความเสี่ยง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564  และพิจารณา 1 เรื่อง คือ  แผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

โดยที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้วได้มีมติอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 ตามที่เสนอ  โดยมีรายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมระเบียบวาระที่ 3.3.1   

 3.4  รายงานผลจากการประชุมสภาบริหารของ PISA ครั้งที่ 52 (The 52nd Meeting of  

                          PISA Governing Board) 

 ที่ประชุมรับทราบ รายงานผลจากการประชุมสภาบริหารของ PISA ครั้งที่ 52 (The 52nd Meeting 

of PISA Governing Board (PGB) )ครั้ งที่  52 ในรูปแบบ Virtual ผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์ด้วย แอปพลิ เคชัน 

Zoom  โดยมีวาระการประชุมเกี่ยวกับการรายงานความก้าวหน้าและหารือแผนการด าเนินงานของโปรแกรม PISA    

ซึ่งได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการกลุ่ม  PISA Strategic Development Group (SDG) และกลุ่ม PISA 

Executive Group (EXG)  ในวันที่ 20 และ 25 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 12.00 – 14.00 น. และประชุมกลุ่ม PGB 

ระหว่างวันที่ 3 – 5 พฤศจิกายน 2564  ตั้งแต่เวลา 12.00 - 15.00 น. ตามเวลา ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส 

ศาสตราจารย์ชูกิจ … 
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 ศาสตราจารย์ชูกิจ ลิมปิจ านงค์ ผู้อ านวยการ สสวท. ในฐานะรองประธานกรรมการ (Vice-Chair)  

ของ PISA Governing Board  ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการกลุ่ม PISA Strategic Development Group 

(SDG) และกลุ่ม PISA Executive Group (EXG)  เพื่อวางแผนการด าเนินงานโปรแกรม PISA ในอนาคต รวมทั้งหารือ

เกี่ยวกับวาระการประชุม PGB ครั้งที่ 52  และมีผู้แทนประเทศไทยที่เข้าร่วมประชุม  PGB ในครั้งนี ้ประกอบด้วย 

            (1) ศาสตราจารย์ชูกิจ  ลมิปิจ านงค์  ผู้อ านวยการ สสวท. 

            (2) นางนันทวัน  สมสุข   ผู้อ านวยการส านักวิชาการวัดและประเมินผล 

            (3) นายเอกรินทร์  อัชชะกุลวิสุทธิ ์  ผู้อ านวยการสาขาการวัดและประเมินผลระดับนานาชาติ 

 การประชุม PGB ครั้งที่ 52 มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 170 คน จากกว่า 70 ประเทศ โดยมี

วัตถุประสงค์การประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้าและหารือแผนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม PISA   

ซึ่งมีวาระการประชุมในประเด็นต่าง ๆ  ประกอบด้วย  

 1) รายงานผลการจัดสอบรอบทดลองใช้เครื่องมือ (Field Trial) ของ PISA 2022 ซึ่งเน้นการประเมิน

ด้านคณิตศาสตร ์และเพิ่มเติมการประเมินด้านความคิดสร้างสรรค ์(Creative Thinking)   

 2) การเตรียมความพร้อมและแผนการด าเนินงานส าหรับ PISA 2025 ซึ่งเน้นการประเมินด้าน

วิทยาศาสตร์ และเพิ่มเติมการประเมินด้านการเรียนรู้ในโลกดิจิทัล (Learning in the Digital World) 

 3) การวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นต่าง ๆ จากการประเมิน PISA  และแผนการเผยแพร่
รายงาน 
 4) ความก้าวหน้าของการประเมินทางเลือกด้านการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของโครงการ PISA 
(Foreign Language Assessment หรือ FLA) ใน PISA 2025  
 5) ร่างกรอบการประเมินด้านการเรียนรู้ในโลกดิจิทัล (Learning in the Digital World) และ
แผนการทดลองใช้เครื่องมือ 
 6) การพัฒนาการประเมินระดับนานาชาติเกี่ยวกับทักษะปฏิบัติของนักเรียนในกลุ่มอาชีวศึกษา
ภายใต้โครงการ Vocational Education and Training (VET) 
 7) กลยุทธ์และแผนการเพิ่มจ านวนประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมโปรแกรม PISA (Global Relations 
Strategy) 
   

 ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและหารือในประเด็นต่าง ๆ ร่วมกันอย่างกว้างขวาง และแต่ละ

ประเทศได้รับทราบข้อมูลและความก้าวหน้าในการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม PISA  โดยเฉพาะเรื่องแนวทาง

ในการด าเนินงานเพื่อเตรียมพร้อมส าหรับจัดสอบรอบการวิจัยหลัก (Main Survey) ของ PISA 2022 ให้เป็นไปตาม

มาตรฐานที่ก าหนด  ส าหรับการประชุม PGB ในครั้งต่อไป มีก าหนดประชุมในช่วงเดือนเมษายน 2565  โดยรูปแบบ

การประชุมยังอยู่ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสมกับสถานการณ์ในช่วงเวลาดังกล่าว  

ส าหรับ… 
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 ส าหรับการด าเนินการจัดสอบ PISA 2022 รอบ Field Trial ของประเทศไทยนั้น เนื่องจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้ประเทศไทยไม่สามารถจัดสอบในเดือน

สิงหาคม 2564 ตามที่วางแผนงานไว้ได้ แต่ยังสามารถด าเนินงานในส่วนของกิจกรรมที่ไม่มีผลกระทบต่อความ

ปลอดภัยของครูและนักเรียน นั่นคือ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารโรงเรียนผ่านทางแบบสอบถามออนไลน์    

ซึ่งทาง OECD ได้รับทราบแผนการด าเนินงานดังกล่าวของประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว  อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตาม

มาตรฐานการด าเนินงาน  ทาง OECD ได้แจ้งให้ประเทศที่ไม่สามารถจัดสอบ Field Trial ได้  ให้มีกิจกรรม 

ที่ต้องด าเนินการเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมส าหรับรอบ Main Survey ต่อไป ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศ 

ที่จะต้องด าเนินกิจกรรมดังกล่าวด้วย  โดยมีกิจกรรมดังนี ้

 1) จัดท าข้อมูลจ าลองการท าแบบทดสอบและแบบสอบถามของนักเรียน จ านวน 3 โรงเรียน  
โรงเรียนละ 10 ข้อมูล โดยให้มีการจัดสอบเสมือนจริงตามกระบวนการจัดสอบที่ก าหนดไว้   
 2) น าข้อมูลที่ได้จากการจ าลองการสอบเข้าโปรแกรมเพื่อจัดท าฐานข้อมูลการสอบ 
 3) น าข้อมูลค าตอบแบบเขียนตอบจากการท าแบบทดสอบ มาตรวจค าตอบผ่านระบบออนไลน์ 
 4) น าข้อมูลค าตอบจากแบบสอบถามที่ เกี่ยวข้องกับอาชีพ  มาแปลงเป็นรหัสอาชีพตาม
มาตรฐานสากล ISCO-08 
 5) จัดส่งฐานข้อมูลการสุ่มและฐานข้อมูลจากการจัดสอบให้กับศูนย์ต่างประเทศ ภายในวันที่ 10 
ธันวาคม 2564 
 

ระเบยีบวาระที่ 4  เรื่องที่เสนอให้ทีป่ระชุมพิจารณา 
 4.1  การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อด าเนินงานของ สสวท.  
 เมื่อประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ สสวท. ครบวาระการด ารง

ต าแหน่ง  ซึ่งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ครบวาระการด ารงต าแหน่งเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564  

จึงส่งผลให้คณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการเพื่อด าเนินงานของ สสวท. คณะต่าง ๆ ในแต่ละชุดพ้นสภาพการด ารง

ต าแหน่งดังกล่าวตามไปด้วย  และตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติแต่งตั้งประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน

คณะกรรมการ สสวท.  ชุดใหม่เรียบร้อยแล้ว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป  เพื่อให้การด าเนินงาน

ของ สสวท. ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการที่ดูแลในแต่ละเรื่อง สสวท. จึงขอเสนอการแต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการเพื่อด าเนินงานของ สสวท.  จ านวน 6 คณะ โดยมีองค์ประกอบ และอ านาจหน้าที่ ดังนี้  

1. คณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการ ตามข้อบังคับ จ านวน 2 คณะ ได้แก ่
1.1 คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล   
องค์ประกอบ : 

(1) นายมนูญ  สรรค์คุณากร ประธานอนุกรรมการ 
(2) ผู้อ านวยการ สสวท. รองประธานอนุกรรมการ 

(3) รองศาสตราจารย์ … 
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(3) รองศาสตราจารย ์นายแพทยส์รนิต ศิลธรรม อนุกรรมการ 
(4) รองศาสตราจารย์สาโรช รุจิรวรรธน์ อนุกรรมการ 
(5) นายวุฒิ ด่านกิตติกุล อนุกรรมการ 
(6) รองผู้อ านวยการ สสวท. (นายพรชัย อินทร์ฉาย) อนุกรรมการ 
(7) นายสมเกียรติ  เพ็ญทอง อนุกรรมการ 
(8) นางสาวสุพัตรา  ผาติวิสันต์ิ อนุกรรมการ 
(9) ผู้ช่วยผู้อ านวยการ สสวท. (นายสกรณ์  ชุณหะโสภณ) อนุกรรมการและเลขานุการ 
(10)  ผู้อ านวยการฝ่ายกฎหมาย ผู้ช่วยเลขานุการ 
(11)  ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร ผู้ช่วยเลขานุการ 

  หมายเหตุ ล าดับที่ (7) และ (8) เป็นผู้แทนพนักงาน  ซึ่งจะครบวาระด ารงต าแหน่ง 2 ปี ในวันที่ 

16 กรกฎาคม 2565 

 หน้าทีแ่ละอ านาจ: 

  (1) มีอ านาจหน้าที่ตามความในข้อ 8 ของข้อบังคับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542 

  (2) มีอ านาจเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลหรือส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา 

ตามมติคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการประชุมครั้งที่ 419/5/2552  

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2552 

1.2 คณะอนุกรรมการตรวจสอบ  
  องค์ประกอบ : 

(1) นายสัมพันธ์  ศิลปนาฎ ประธานอนุกรรมการ 
(2) รองศาสตราจารย ์นายแพทยส์รนิต ศิลธรรม อนุกรรมการ 
(3) รองศาสตราจารย์ธณัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน ์ อนุกรรมการ 
(4) นางจุฬารัตน์ ตันประเสริฐ อนุกรรมการ 
(5) ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน อนุกรรมการ และเลขานุการ 
(6) เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบภายใน (นางเมธัสดา  ทิพย์จริยาอดุม) ผู้ช่วยเลขานุการ 
(7) เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบภายใน (นางสาวกนกวรรณ  สายสินธุ์) ผู้ช่วยเลขานุการ 

  หน้าที่และอ านาจ: 

  (1) ตรวจสอบการด าเนินงานและการบริหารงานทั้งปวงของ สสวท. โดยด าเนินงานให้

เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน 

(2) ให้ข้อคิดเหน็ … 
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  (2) ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ สสวท. 

เพื่อปรับปรุงการบริหารงานของ สสวท. 

  (3) พิจารณาให้ความคิดเห็นแผนการตรวจสอบประจ าปีของผู้ตรวจสอบภายใน 

  (4) มีอ านาจเชิญฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ให้ข้อมูล  

ตอบข้อซักถาม ตามความจ าเป็น 

  (5) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ สสวท. 

2. คณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งตามมติคณะกรรมการ สสวท. จ านวน 4 คณะ ได้แก ่
2.1 คณะอนุกรรมการแผนยุทธศาสตร ์ 

 องค์ประกอบ : 
(1) รองศาสตราจารย์พินิติ  รตะนานุกูล ประธานอนุกรรมการ 
(2) นายศรัณย์  โปษยะจินดา อนุกรรมการ 
(3) ศาสตราจารย์สุพจน์ หารหนองบัว อนุกรรมการ 
(4) ศาสตราจารย์รัตติกร ยิ้มนิรัญ อนุกรรมการ 
(5) นางเยาวลักษณ์ จ าปีรัตน์ อนุกรรมการ 
(6) ผู้อ านวยการ สสวท.  อนุกรรมการ 
(7) รองผู้อ านวยการ สสวท. (นายวรวรงค์ รักเรืองเดช) อนุกรรมการ 
(8) รองผู้อ านวยการ สสวท. (นายพรชัย อินทร์ฉาย) อนุกรรมการ 
(9) ผู้ช่วยผู้อ านวยการ สสวท. (นางสาวนวลวรรณ สงวนศักด์ิ) อนุกรรมการ 
(10)  ผู้อ านวยการฝ่ายยุทธศาสตร์ แผนและประกันคุณภาพ อนุกรรมการและเลขานุการ 
(11)  เจ้าหน้าที่ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผนและประกันคุณภาพ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 (นางสาวศิริพร  ลักษณาภิรมย์)  

 หน้าที่และอ านาจ: 

 (1) ก าหนดนโยบาย และจัดท าแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ของ สสวท. 

 (2) ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์การพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

และเทคโนโลย ี

 (3)  ก าหนดกลยุทธ์และผลักดันการด าเนนิงานของ สสวท.ไปสู่การปฏิบัติใหบ้รรลุเป้าหมาย 

   (4) พิจารณากลั่นกรองนโยบาย แผนและงบประมาณ รวมทั้งแผนปฏิบตัิการตามนโยบาย 

และการจัดสรรงบประมาณ 

 (5) เสนอแต่งตั้งคณะท างานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

 คณิตศาสตร์และเทคโนโลย ี
(6) ปฏิบัติงาน… 
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 (6) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ สสวท. 

2.2 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบ สสวท. 
 องค์ประกอบ : 

(1) นายไพฑูรย์  ขัมภรัตน ์ ประธานอนุกรรมการ 
(2) นายวราสิทธิ์  กาญจนสูตร อนุกรรมการ 
(3) นายน้ าแท้ มีบญุสล้าง อนุกรรมการ 
(4) นายบวร บุญลพ อนุกรรมการ 
(5) รองผู้อ านวยการ สสวท. (นายวรวรงค์ รักเรืองเดช) อนุกรรมการ 
(6) ผู้ช่วยผู้อ านวยการ สสวท. (นายสกรณ์  ชุณหะโสภณ) อนุกรรมการ 
(7) ผู้อ านวยการฝ่ายกฎหมาย อนุกรรมการและเลขานุการ 
(8) ผู้อ านวยการฝา่ยทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร ผู้ช่วยเลขานุการ 
(9) เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย (นางสาวนพภัสสรณ์ ธีระชาติ) ผู้ช่วยเลขานุการ 

 หน้าที่และอ านาจ: 

  (1)  พิจารณากลั่นกรองร่างกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ซึ่งอยู่ใน

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ สสวท. ตามที่ได้รับมอบหมาย 

  (2)  ให้ความเห็น และข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ สสวท. เกี่ยวกับการให้มีการแก้ไข 

การปรับปรุงหรือการยกเลิกกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับ สสวท. 

  (3)  ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ สสวท. 

  (4)  แต่งตั้งคณะท างานที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม 

  2.3  คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อ านวยการ สสวท. 
องค์ประกอบ : 

(1) รองศาสตราจารย์คุณหญิงสมุณฑา  พรหมบญุ ประธานอนุกรรมการ 
(2) ศาสตราจารย์กิตติคุณสมหวงั  พิธิยานุวัฒน์ อนุกรรมการ 
(3) รองศาสตราจารย์พินิติ  รตะนานุกูล อนุกรรมการ 
(4) ศาสตราจารย์จิรประภา  อัครบวร อนุกรรมการ 
(5) ผู้ช่วยผู้อ านวยการที่รับผิดชอบงาน เลขานุการ 

ฝา่ยทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร 
(6) นางสาววรรณทิพา  เทพหล้า ผู้ช่วยเลขานุการ 

 หน้าที่และอ านาจ: 

 (1) พิจารณา ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการ สสวท. 

(2) ด าเนินการ… 
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 (2) ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการ สสวท. และเสนอผลการ 

ประเมินต่อคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 (3) มีอ านาจเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลหรือส่งเอกสารประกอบการพิจารณาตามมติ

คณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการประชุมครั้งที่ 419/5/2552 เมื่อวันที่ 24 

มิถุนายน 2552 

  2.4  คณะอนุกรรมการอ านวยการโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู ้  
องค์ประกอบ : 

(1) นายกฤษณพงศ์  กีรติกร ที่ปรึกษา 
(2) รองศาสตราจารย์วรากรณ์  สามโกเศศ ที่ปรึกษา 
(3) ศาสตราจารย์วิจารณ์  พานิช ที่ปรึกษา 
(4) รองศาสตราจารย ์คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ ประธานอนุกรรมการ 
(5) นางเกศทิพย์  ศุภวานิช อนุกรรมการ 
(6) รองศาสตราจารย์ประภาภัทร  นิยม อนุกรรมการ 
(7) รองศาสตราจารย์ไมตรี  อินทร์ประสิทธิ ์ อนุกรรมการ 
(8) นายสัมพันธ์  ศิลปนาฎ อนุกรรมการ 
(9) นางสิริกร  มณีรินทร ์ อนุกรรมการ 
(10)  รองศาสตราจารย์อนุชาติ  พวงส าลี อนุกรรมการ 
(11)  ผู้อ านวยการ สสวท. อนุกรรมการ 
(12)  รองผู้อ านวยการ สสวท. ที่ได้รับมอบหมาย อนุกรรมการและเลขานุการ 
(13)  ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาหลักสูตร ผู้ช่วยเลขานุการ 
      และการเรียนรู ้

 หน้าที่และอ านาจ: 

 (1) ศึกษารูปแบบสถาบันพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ ที่ เหมาะสมทั้ง โครงสร้าง  

กรอบอัตราก าลัง พร้อมประมาณการงบประมาณที่เหมาะสม เพื่อด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจในร่าง

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... 

 (2) เสนอแนะนโยบายและทิศทางการด าเนินงานโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาหลักสูตร 

และการเรียนรู ้
(3) วางกลยุทธ…์ 
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 (3) วางกลยุทธ์และผลักดันให้เกิดความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ 

ด าเนินงานโครงการสอดคล้องกับพันธกิจของสถาบันพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ตามร่างพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. .... 

 (4 )  พิจารณากลั่นกรองต้นแบบที่สอดคล้องกับการจัดหลักสูตรส าหรับการจัด 

กระบวนการเรียนรู้ ต้นแบบของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย และต้นแบบของระบบ วิธีการ และเครื่องมือ

วัดและประเมินผลที่สอดคล้องกัน ให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์กับการด าเนินงานของคณะกรรมการนโยบาย

การศึกษาแห่งชาติได้ 

 (5) แต่งตั้งคณะท างานได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

 (6) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

มติที่ประชุม 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อด าเนินงานของ สสวท. จ านวน  

6 คณะ ตามองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ที่ เสนอ และรับรองมติที่ประชุมโดยไม่รอการเวียนรับรองรายงาน 

การประชุม เพื่อให้ สสวท. จัดท าค าสั่งแต่งต้ังเสนอประธานกรรมการ สสวท. ลงนามต่อไป 

ระเบยีบวาระที่ 5  เรื่องศึกษาเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 

  ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่น ๆ 

  ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 7  ก าหนดการประชุมครั้งต่อไป  

   7.1  ก าหนดการประชุมครั้งต่อไป ครั้งที่ 559/12/2564 ในเดือนธันวาคม 2564 และปฏิทิน 

                          การประชุมคณะกรรมการ สสวท. ประจ าปี พ.ศ. 2565 

 ด้วยคณะกรรมการ สสวท. ชุดที่ผ่านมาได้ก าหนดประชุมประจ าของคณะกรรมการ สสวท. ใน  
วันศุกร์สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน  ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอาจารย์สนั่น สุมิตร ชั้น 4  อาคารปฏิบัติการ 
สสวท. หรือสถานที่อื่นตามความเหมาะสม และรูปแบบการประชุมตามที่ประธานกรรมการก าหนด  หากคง
ก าหนดการประชุมประจ าของคณะกรรมการ สสวท. เช่นเดิม ก าหนดการประชุมคณะกรรมการ สสวท. ในเดือน
ธันวาคม 2564 และปฏิทินการประชุมคณะกรรมการ สสวท. ประจ าปี พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม 
2565  โดยขอเสนอก าหนดการประชุมคณะกรรมการ สสวท. ดังนี้   
 
 

เดือนธันวาคม … 
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 เดือนธันวาคม 2564 
 -  ครั้งที่ 559/12/2564  เลื่อนก าหนดประชุมเป็นในวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม  2564  ตั้งแต่เวลา 
13.30 น. (จากวันที่ 10 ธันวาคม 2564 เนื่องจากตรงกับวันหยุดราชการซึ่งเป็นวันรัฐธรรมนูญ)  
 

 ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการ สสวท. ประจ าปี พ.ศ. 2565  
 มกราคม 2565 
 -  ครั้งที่ 560/1/2565 เลื่อนก าหนดประชุมเป็นในวันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. 
 (จากวันที่ 14 มกราคม 2565)  ทั้งนี้ เพื่อให้ทันการเสนอของบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 กุมภาพันธ์ 2565 
 -  ครั้งที่ 561/2/2565  ก าหนดประชุมในวันศุกร์ที่ 11 กมุภาพันธ์  2565 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. 
 มีนาคม 2565 
 -  ครั้งที่ 562/3/2565 ก าหนดประชุมในวันศุกร์ที่ 11 มนีาคม 2565 ตัง้แต่เวลา 13.30 น. 
 เมษายน 2565 
 -  ครั้งที่ 563/4/2565 ก าหนดประชุมในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. 
 พฤษภาคม 2565 
 -  ครั้งที่ 564/5/2565 ก าหนดประชุมในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. 
 มิถุนายน 2565 
 -  ครั้งที่ 565/6/2565 ก าหนดประชุมในวันศุกร์ที่ 10 มถิุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. 
 กรกฎาคม 2565 
 -  ครั้งที่ 566/7/2565 ก าหนดประชุมในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. 
 สิงหาคม 2565  
 -  ครั้งที่ 567/8/2565 ก าหนดประชุมในวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 ตัง้แต่เวลา 13.30 น. 
 กันยายน 2565 
 -  ครั้งที่ 568/9/2565 ก าหนดประชุมในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 ตัง้แต่เวลา 13.30 น. 
 ตุลาคม 2565 
 -  ครั้งที่ 569/10/2565 ก าหนดประชุมในวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565  ตั้งแต่เวลา 13.30 น. 
 พฤศจิกายน 2565 
 -  ครั้งที่ 570/11/2565 ก าหนดประชุมในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. 
 ธันวาคม 2565 
 -  ครั้งที่ 571/12/2565 ก าหนดประชุมในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. 
ทั้งนี้ ส าหรับการประชุมครั้งใดที่ตรงกับวันหยุดราชการ สสวท. จะน าเสนอทีป่ระชุมพิจารณาเลื่อนก าหนดวันประชุม
ต่อไป 

มติที่ประชุม ... 
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นางสาวบุศรินทร์ นีละกาญจน ์
นางสาวชวนพิศ มาศแสวง  
ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 

ศาสตราจารย์ชูกิจ  ลิมปิจ านงค ์
กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

  

มติที่ประชุม  
 ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการก าหนดประชุมประจ าของคณะกรรมการ สสวท.  
ในวันศุกร์สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน ตั้งแต่เวลา 13.30 น. และเห็นชอบก าหนดการประชุมครั้งต่อไปในเดือนธันวาคม 
2564 คือ ครั้งที่ 559/12/2564  ในวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ตามที่เสนอ และเห็นชอบ
ปฏิทินก าหนดการประชุมคณะกรรมการ สสวท. ประจ าปี พ.ศ. 2565 ตามที่เสนอ  โดยในเดือนมกราคม 2565 คือ  
การประชุมครั้งที่ 560/1/2565 เห็นชอบให้เลื่อนมาประชุมในวันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 เพื่อให้ทันการเสนอ 
ของบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สสวท. ส าหรับการประชุมครั้งอื่น ๆ ให้เป็นไปตามก าหนด
ประชุมประจ าในวันศุกร์สัปดาห์ที่  2 ของเดือนตั้งแต่เวลา 13.30 น.  ยกเว้น การประชุมครั้ งใดที่ตรงกับ
วันหยุดราชการ ให้ สสวท. น าเสนอที่ประชุมพิจารณาเลื่อนก าหนดวันประชุมที่เหมาะสมต่อไป รวมทั้ง เห็นชอบ
รูปแบบการจัดประชุมรูปแบบผสมระหว่างการประชุมแบบพบหน้าและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
  

ประธานกล่าวปิดประชุม 

เลิกประชุมเวลา 15.05 น. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนรอ้งทุกข์ สสวท. 
https://www.ipst.ac.th/ocs 
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