สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ
๙๒๔ ถนนสุขุ มวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ ๑๐๑๑๐
โทร. ๐ ๒๓๙๒ ๔๐๒๑ โทรสาร ๐ ๒๓๘๑ ๐๗๕๐ http://www.ipst.ac.th

ที่ ศธ ๕๓๐๖.๓/๓๔๗๒
๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓
เรื่อง ขอเชิญท่านเข้าร่วมการอบรมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพ สสวท. เพื่อเป็นผู้นาด้านการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยระบบออนไลน์
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียน
สิ่งที่สง่ มาด้วย

๑. หลักสูตรอบรมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพ สสวท. เพือ่ เป็นผู้นาด้านการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จานวน ๑ ฉบับ
๒. รายละเอียดการเข้ารับการอบรม จานวน ๑ ฉบับ

ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ดาเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. และได้กาหนดจัดการอบรมผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรีย นคุณภาพ สสวท. เพื่อเป็ นผู้นาด้านการจัด การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยระบบ
ออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์
มาตรฐาน การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบั บปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูต ร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศั กราช ๒๕๕๑ การบริ ห ารจัด การหลั กสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้ นพื้นฐาน
พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๑ (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๖๐) การสร้ า งและขั บ เคลื่ อนชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ เชิ ง วิช าชี พ
(Professional Learning Community: PLC) ในโรงเรี ย น ตลอดจนนาไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ในสถานศึ ก ษาได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ นั้น
ในการนี้ สสวท. ขอเชิ ญ ท่ านเข้ า ร่ วมการอบรมผู้ บ ริ ห ารสถานศึ กษาโรงเรี ย นคุ ณ ภาพ สสวท.
เพื่อเป็นผู้นาด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยระบบออนไลน์ ดังกล่าว ตั้งแต่วันที่
๑๒ พฤษภาคม – ๓๐ มิถุ นายน ๒๕๖๓ ที่ลิ งค์ http://teacherpd.ipst.ac.th และแอปพลิเคชัน ZOOM Cloud
Meetings รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ทั้งนี้ โปรดดาเนินการจัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ประกอบการเข้ารับ
การอบรม โดยสามารถตอบรับเข้าร่วมการอบรมได้ที่ลิงค์ https://bit.ly/3eG55cn ภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม
๒๕๖๓ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒
จึง เรี ย นมาเพื่ อโปรดพิ จ ารณา สสวท. หวัง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่า จะได้ รับ ความร่ ว มมื อ เป็ น อย่ า งดี
และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(นายวรวรงค์ รักเรืองเดช)
ผู้ช่วยผู้อานวยการ ปฏิบัตงิ านแทน
ผู้อานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฝ่ายบริหารเครือข่ายและพัฒนาครู
โทร. ๐ ๒๓๙๒ ๔๐๒๑ ต่อ ๓๒๐๑ (กุลธิดา สะอาด)
โทรสาร ๐ ๒๓๘๑ ๔๐๔๒
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ smt@proj.ipst.ac.th

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

หลักสูตรอบรมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพ สสวท.
เพื่อเป็นผู้นาด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
วัตถุประสงค์
หลักสูตรอบรมผู้ บริห ารสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพ สสวท. เพื่อเป็นผู้นาด้านการจัดการเรีย นรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อ พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้ าร่ว ม
โครงการโรงเรี ย นคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ให้ มีความรู้
ความสามารถดังนี้
1. เป็นผู้นาด้านวิชาการในโรงเรียน โดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
2. จัดทาวิสัยทัศน์ และแผนพัฒนาโรงเรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี และนาไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. บริหารจัดการและออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาตรงตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการเรียนรู้ฯ
และส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ของนักเรียนในโรงเรียน
4. พัฒนาบุคลากรสายงานสอนในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ
5. สร้ างและขับ เคลื่ อนชุมชนแห่ งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (Professional Learning Community :
PLC) ในโรงเรียน
6. สนับสนุนแหล่งเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการ สื่อเรียนรู้ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อ พัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในโรงเรียน
7. สร้างเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ ผู้รับการอบรมสามารถ
1. อธิบายเป้าหมายของโครงการโรงเรียนคุณภาพฯ ตามมาตรฐาน สสวท.ได้
2. อธิบายบทบาทและหน้าที่ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้
3. อธิบายบทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารโรงเรียนที่เป็นผู้นาด้านวิชาการได้
4. อธิบายเป้าหมายของมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้
1
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5. อธิบายและเปรียบเทียบการบริหารจัดการและออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาที่ตรงตามเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการเรียนรู้ฯ และตัวชี้วัดได้
6. ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาที่ตรงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการเรียนรู้ฯ และ
ตัวชี้วัดได้
7. อธิบายวัตถุประสงค์ แนวคิดที่สาคัญ และกระบวนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพได้
8. อธิ บ ายความหมายและน าหลั ก การส าคั ญ ของ PLC ไปสู่ ก ารพั ฒ นาการเรี ย นการสอน SMT
ในโรงเรียนได้
9. อภิปรายถึงขั้นตอนการทา PLC เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน SMT ได้
10. อภิปรายถึงบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริม PLC เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน SMT
ในโรงเรียนได้
11. ออกแบบและน าเสนอโมเดลการน า PLC เข้ า สู่ ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพการเรี ย นการสอน SMT
ในโรงเรียนได้
12. อธิบายความหมายและหลักการของ Laser Model ได้
13. แสดงวิสัยทัศน์ภาวะผู้นาโรงเรียนคุณภาพฯ โดยใช้แนวคิด Laser Model ได้
14. วิเคราะห์สมรรถนะตนเองตามกรอบแห่งความสาเร็จของผู้บริหารสถานศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ASEAN successful competency เพื่อนาไปใช้กาหนดแนวทางการพัฒ นา
วิชาชีพได้
15. อธิบายเป้าหมายของการติดตามและประเมินผลโครงการฯ ได้
16. บอกตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการฯ ตลอดจนเกณฑ์การประเมินคุณภาพโรงเรียนได้
17. อธิบายกรอบแนวคิดที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลโครงการฯ ได้
18. อภิปรายและอธิบายความเชื่อมโยงของแนวคิดที่เรียนรู้จากการอบรมฯ ได้
19. ประยุ ก ต์ ค วามรู้ จ ากการอบรมเพื่ อ จั ด ท าแผนพั ฒ นาโรงเรี ย นที่ ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และนาไปสู่ การปฏิบัติในสถานศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพได้
ระยะเวลาดาเนินการ

12 พฤษภาคม – 31 ตุลาคม 2563

จานวนชั่วโมง

20 ชั่วโมง
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กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.

โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรอบรมผู้ บริห ารสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพ สสวท. เพื่อเป็นผู้นาด้านการจัดการเรีย นรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี การดาเนินการอบรม แบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการเป็นผู้นาด้านวิชาการ ผ่านระบบอบรมออนไลน์
ระยะที่ 2 การประยุกต์ใช้ความรู้ไปสู่การปฏิบัติงานจริง
ระยะที่ 3 การนาเสนอผลงานเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านการประชุมทางไกล
ผู้รับการอบรมต้องเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 3 ระยะ ทั้งนี้ แต่ละกิจกรรมมีรายละเอียดดังนี้
ระยะที่ 1 การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเป็นผู้นาด้านวิชาการ ผ่านระบบออนไลน์
เป็ น การสร้ า งความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ โครงการโรงเรี ย นคุ ณ ภาพฯ บทบาทของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา และเนื้อหาความรู้ที่จาเป็นในการพัฒนาความเป็นผู้นาด้านวิชาการ โดยสัดส่วนคะแนนคิดเป็น
ร้ อ ยละ 60 ของคะแนนทั้ ง หมดในหลั ก สู ต ร ผู้ รั บ การอบรมต้ อ งเข้ า เรี ย นผ่ า นระบบอบรมออนไลน์
http://teacherpd.ipst.ac.th ของ สสวท. โดยมีเนื้อหาบทเรียนที่เป็นทั้งแบบข้อความ ภาพประกอบ และ
วีดิทัศน์บรรยาย รวมถึงการอบรม ในชั้นเรียนออนไลน์โดยการถ่ายทอดสดผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Cloud
Meeting เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย 7 หน่วยการเรียนรู้ ดังนี้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 นโยบายและบทบาทผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพฯ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี แบ่งเป็น
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 3.1 วิทยาศาสตร์
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 3.2 คณิตศาสตร์
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 3.3 เทคโนโลยี
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การนา PLC ไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอน SMT ในโรงเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 แนวทางการติดตามประเมินผลโรงเรียนคุณภาพฯ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ภาวะผู้นาเพื่อการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ SMT
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การบูรณาการแนวคิดสู่การปฏิบัติ
โดยแบ่งเนื้อหา รูปแบบการจัดการเรียนรู้ และคะแนนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ดังนี้
3

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
ชื่อหน่วยการเรียนรู้

หัวข้อย่อยและกิจกรรมการเรียนรู้

รูปแบบการจัดการเรียนรู้

คะแนน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
นโยบายและบทบาท

1. นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ
ปี 2563

VDO Conference
ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom

6

ผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพฯ

2. นโยบายการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพฯ และ

cloud Meeting

บทบาทของโรงเรียนคุณภาพฯ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
การพัฒนาหลักสูตร

1. แนะนาบทเรียนและทดสอบความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

สถานศึกษา

2. ความเป็นมาและความสาคัญของหลักสูตร

ส่งสรุปการเรียนรูผ้ ่าน
http://teacherpd.ipst.ac.th
ศึกษาด้วยตนเองผ่าน
http://teacherpd.ipst.ac.th

17

ศึกษาด้วยตนเองผ่าน

12

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
4. การตรวจหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนคุณภาพฯ ตามเครื่องมือที่กาหนด
5. ตัวอย่างโครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนที่ขับเคลื่อน
คุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี โรงเรียนระดับประถมศึกษา
6. ตัวอย่างโครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนที่ขับเคลื่อน
คุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
การจัดการเรียนรู้

แบ่งเป็น 3 หน่วยย่อย ได้แก่
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3.1 วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3.2 คณิตศาสตร์

และเทคโนโลยี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3.3 เทคโนโลยี
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3.1 วิทยาศาสตร์
1. แนะนาวัตถุประสงค์ เนื้อหาและแนวคิด
การจัดกิจกรรม
2. การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตอนที่ 1
ตัวแทน ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
3. การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตอนที่ 2
อุปกรณ์วิทยาศาสตร์สาคัญไฉน
4. สรุปเนื้อหาและการสะท้อนคิด

4

http://teacherpd.ipst.ac.th

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
ชื่อหน่วยการเรียนรู้

หัวข้อย่อยและกิจกรรมการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3.2 คณิตศาสตร์
1. แนะนาวัตถุประสงค์ เนื้อหาและ แนวคิดการ

รูปแบบการจัดการเรียนรู้

คะแนน

ศึกษาด้วยตนเองผ่าน
http://teacherpd.ipst.ac.th

12

VDO Conference
ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom

12

จัดกิจกรรม
2. รูปเรขาคณิตสองมิติ
3. การสร้างแทนแกรม
4. การออกแบบรูปโดยใช้แทนแกรม
5. สรุปเนื้อหาและการสะท้อนคิด
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3.3 เทคโนโลยี
1. แนะนาวัตถุประสงค์ เนื้อหาและ แนวคิด
การจัดกิจกรรม
2. การคิดเชิงคานวณ

cloud Meeting
ส่งสรุปการเรียนรูผ้ ่าน
http://teacherpd.ipst.ac.th

3. การโค้ดดิ้ง
4. สรุปเนื้อหาและการสะท้อนคิด
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
การนา PLC ไปสู่การ

1. ความหมายและหลักการสาคัญของ PLC
2. ขั้นตอนการทา PLC และบทบาทผู้บริหาร

พัฒนาการเรียนการสอน

ในการส่งเสริม PLC เพื่อพัฒนาการเรียน

SMT ในโรงเรียน

การสอน SMT ในโรงเรียน

ศึกษาด้วยตนเองผ่าน
http://teacherpd.ipst.ac.th

15

ศึกษาด้วยตนเองผ่าน

N/A

3. แนวคิดและแนวทางการนา PLC เข้าสู่
การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน SMT
ในโรงเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5

1. เป้าหมายของการติดตามและประเมินผล

แนวทางการติดตาม
ประเมินผล

โครงการฯ
http://teacherpd.ipst.ac.th
2. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการฯและเกณฑ์

โรงเรียนคุณภาพฯ

การประเมินคุณภาพโรงเรียน
3. กรอบแนวคิดที่ใช้ในการติดตามและ
ประเมินผลโครงการฯ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
ภาวะผู้นาเพื่อการพัฒนา
โรงเรียนคุณภาพ SMT

1. ภาวะผู้นาเพื่อการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ศึกษา
2. สมรรถนะแห่งความสาเร็จของผู้บริหาร

ศึกษาด้วยตนเองผ่าน
http://teacherpd.ipst.ac.th

16

สถานศึกษา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7

เป็นการอภิปรายกลุ่มย่อยผ่าน VDO Conference

การบูรณาการแนวคิด

แบ่งกิจกรรมออกเป็น 4 ครั้ง ดังนี้
5

อภิปรายกลุ่มย่อยด้วย
VDO Conference

10

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
สู่การปฏิบัติ

หัวข้อย่อยและกิจกรรมการเรียนรู้
1. บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพฯ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีกับ

รูปแบบการจัดการเรียนรู้
ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom
cloud Meeting

การจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
2. PLC กับการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพฯ

คะแนน

ส่งสรุปการเรียนรูผ้ ่าน
http://teacherpd.ipst.ac.th

3. ผู้นากับการพัฒนา 5 ด้านของ LASER Model
4. วิสยั ทัศน์ และการพัฒนาโรงเรียนแนวหน้า
รวม

100

หมายเหตุ N/A หมายถึง ไม่มีการกาหนดคะแนน

ระยะที่ 2 การประยุกต์ใช้ความรู้ไปสูก่ ารปฏิบัติงานจริง
หลังจากการผ่านการอบรมระยะที่ 1 ผู้รับการอบรมต้องนาความรู้และเอกสารที่ได้พัฒนาใน
การอบรมระยะที่ 1 ไปสู่การปฏิบัติจริงในโรงเรียนระหว่างเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2563 โดยสัดส่วน
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 20 ของคะแนนทั้งหมดในหลักสูตร การปฏิบัติจริงในโรงเรียนเน้นเรื่องการบริหาร
จัดการหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนาบุคลากรสายงานสอนในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ การขับเคลื่อนชุมชน
แห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ในโรงเรียน การสนับสนุนแหล่งเรียนรู้และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และการสร้าง
เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
ระยะที่ 3 การนาเสนอผลงานเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านการประชุมทางไกล
วัตถุป ระสงค์ห นึ่ งของหลั กสูตรอบรมนี้ คื อ การสร้างเครือข่ายของผู้ บริห ารสถานศึกษา
เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีร่วมกัน ดังนั้น ระยะที่ 3 ซึ่งเป็นช่วงท้ายของหลักสูตรจึงเป็น
การนาเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ (Symposium) ผ่านการประชุมทางไกลในเดือนตุล าคม 2563
มี สั ด ส่ ว นคะแนนคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 20 ของคะแนนทั้ ง หมดในหลั ก สู ต ร โดยผู้ รั บ การอบรมต้ อ งส่ ง ผลงาน
การนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียน ผ่าน google form จากนั้น สสวท. จะพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่มี
แนวปฏิบัติที่ดีจานวน 10 โรงเรียน เพื่อนาเสนอปากเปล่าในการประชุมวิชาการ
การวัดประเมินผล
การวัดประเมินผลในหลักสูตรอบรมนี้ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ตามระยะของการอบรม ผู้รับการอบรม
ต้องเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 3 ระยะ และส่งผลงานตามที่หลักสูตรกาหนด คะแนนดิบในแต่ละส่วนจะถูกปรับ
น้าหนักให้อยู่ในสัดส่วนคะแนน ดังตาราง
6

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

ที่

กิจกรรม

สัดส่วนคะแนน

1. การประเมินผลการเรียนรู้ส่วนเนื้อหา

ร้อยละ 60

2. การประเมินผลจากการนาความรู้ไปสู่การปฏิบัติจริง

ร้อยละ 20

3. การประเมินผลจากการนาเสนอผลการปฏิบัติจริงในการประชุมวิชาการ

ร้อยละ 20

การรับวุฒิบัตร/ เกียรติบัตร
ผู้รับการอบรมที่ได้รับผลคะแนนการอบรมเฉพาะในส่วนที่ 1 มากกว่า ร้อยละ 75 ของคะแนนทั้งหมด
ในส่วนนี้ จะได้รับวุฒิบัตรผ่านหลักสูตรอบรมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพ สสวท. เพื่อเป็น
ผู้นาด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในรูปแบบออนไลน์
ผู้รับการอบรมที่ส่งผลงานการนาผลจากการอบรมไปใช้ปฏิบัติจริงในโรงเรียน และเข้าร่วมการประชุม
วิชาการจะได้รับวุฒิบัตรผ่านการอบรมทั้งหลักสูตร พร้อมทั้งเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติโรงเรียนคุณภาพฯ
ภาระงานสาหรับการประเมินผล
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
นโยบายและบทบาท
ผู้บริหารโรงเรียน
คุณภาพฯ

หัวข้อย่อยและกิจกรรมการเรียนรู้
1. นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการปี 2563
2. นโยบายการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพฯ และ
บทบาทของโรงเรียนคุณภาพฯ

ภาระงานสาหรับการประเมิน

คะแนน

ข้อสอบ Multiple choice

2

แนบไฟล์เอกสารในระบบ
แนบไฟล์เอกสารในระบบ

1
3

การโพสต์ตอบคาถามใน

N/A

web board
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
การพัฒนาหลักสูตร

1. แนะนาบทเรียนและทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

สถานศึกษา

2. ความเป็นมาและความสาคัญของหลักสูตรแกนกลาง

ข้อสอบก่อนเรียน Multiple
choice

2

แนบไฟล์การตรวจหลักสูตร

2

การศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
4. การตรวจหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพฯ
ตามเครื่องมือที่กาหนด

สถานศึกษาในระบบ

5. ตัวอย่างโครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนที่ขับเคลื่อน
คุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
โรงเรียนระดับประถมศึกษา

7

ข้อสอบหลังเรียน Multiple

6

choice
7

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
ชื่อหน่วยการเรียนรู้

หัวข้อย่อยและกิจกรรมการเรียนรู้
6. ตัวอย่างโครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนที่ขับเคลื่อน
คุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
การจัดการเรียนรู้

แบ่งเป็น 3 หน่วยย่อย ได้แก่
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3.1 วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3.2 คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์ และ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3.3 เทคโนโลยี

เทคโนโลยี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3.1 วิทยาศาสตร์

ภาระงานสาหรับการประเมิน

คะแนน

แนบไฟล์หลักสูตร
สถานศึกษา
ในระบบ

1. แนะนาวัตถุประสงค์ เนื้อหาและแนวคิดการจัด
กิจกรรม
2. การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตอนที่ 1 ตัวแทน
ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ตอบคาถาม 3 ข้อ โดยแนบ

3

ไฟล์ในระบบ

3. การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตอนที่ 2 อุปกรณ์
วิทยาศาสตร์สาคัญไฉน
4. สรุปเนื้อหาและการสะท้อนคิด

ตอบคาถาม 3 ข้อ โดยแนบ

3

ไฟล์ในระบบ
ตอบคาถาม 2 ข้อ โดยแนบ
ไฟล์ในระบบ
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แนบไฟล์ใบกิจกรรมที่ 1 ใน

2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3.2 คณิตศาสตร์
1. แนะนาวัตถุประสงค์ เนื้อหาและแนวคิดการจัด
กิจกรรม
2. รูปเรขาคณิตสองมิติ
3. การสร้างแทนแกรม

4

ระบบ

4. การออกแบบรูปโดยใช้แทนแกรม
5. สรุปเนื้อหาและการสะท้อนคิด

แนบไฟล์ใบกิจกรรมที่ 2 ใน

2

แนบไฟล์ใบกิจกรรมที่ 3 ใน

2
2

ระบบ
ระบบ
แนบไฟล์ใบกิจกรรมที่ 4 ใน
ระบบ
ตอบคาถาม 2 ข้อ โดยแนบไฟล์
ในระบบ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3.3 เทคโนโลยี
1. แนะนาวัตถุประสงค์ เนื้อหาและ แนวคิดการจัด
กิจกรรม
8

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
ชื่อหน่วยการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4

หัวข้อย่อยและกิจกรรมการเรียนรู้

ภาระงานสาหรับการประเมิน

คะแนน

2. การคิดเชิงคานวณ
3. การโค้ดดิ้ง

แนบไฟล์ใบกิจกรรมที่ 1.2,
2.2, 3, 5, 6.2 ในระบบ

5

4. สรุปเนื้อหาและการสะท้อนคิด

ตอบคาถาม 1 ข้อ โดยแนบไฟล์
ในระบบ
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1. ความหมายและหลักการสาคัญของ PLC

การนา PLC ไปสู่การ

ข้อสอบก่อนเรียน

1

(เลือกตอบ)

พัฒนาการเรียนการสอน
SMT ในโรงเรียน
2. ขั้นตอนการทา PLC และบทบาทผู้บริหาร

N/A

แนบไฟล์ใบกิจกรรมใน

4

ระบบ

ในการส่งเสริม PLC เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

ข้อสอบหลังเรียน

SMT ในโรงเรียน

N/A
1

3. แนวคิดและแนวทาง การนา PLC เข้าสู่การพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอน SMT ในโรงเรียน

ข้อสอบก่อนเรียน
(เลือกตอบ)
แนบไฟล์ใบกิจกรรมใน

4
N/A
1
4

ระบบ
ข้อสอบหลังเรียน

N/A

ข้อสอบก่อนเรียน
(เลือกตอบ)
แนบไฟล์ใบกิจกรรมใน
ระบบ
ข้อสอบหลังเรียน
การวิพากษ์ใน web board
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5

1. เป้าหมายของการติดตามและประเมินผลโครงการฯ

แนวทางการติดตาม

2. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการฯและเกณฑ์การ

ประเมินผลโรงเรียน

ประเมินคุณภาพโรงเรียน

N/A

คุณภาพฯ

3. กรอบแนวคิดที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
โครงการฯ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6

1. ภาวะผู้นาเพื่อการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ศึกษา

ภาวะผู้นาเพื่อการ

แนบไฟล์ใบกิจกรรมที่ 1

N/A

3

และ 2 ในระบบ

พัฒนาโรงเรียน

ข้อสอบ

3

คุณภาพ SMT

แนบไฟล์วีดิทัศน์ 2 นาที ใน

2
3

2. สมรรถนะแห่งความสาเร็จของผู้บริหารสถานศึกษา

9

ระบบ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
ชื่อหน่วยการเรียนรู้

หัวข้อย่อยและกิจกรรมการเรียนรู้

ภาระงานสาหรับการประเมิน

คะแนน

แนบไฟล์ใบกิจกรรมที่ 3
และ 4
ในระบบ

3
2

ข้อสอบ
แนบไฟล์วีดิทัศน์ 2 นาที ใน
ระบบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
การบูรณาการแนวคิด

การอภิปรายกลุม่ ย่อยผ่าน VDO Conference
แบ่งกิจกรรมออกเป็น 4 ครั้ง ดังนี้

สู่การปฏิบัติ

1. บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพฯ
กับการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา

แนบไฟล์ผลการอภิปราย ใน

2

แนบไฟล์ผลการอภิปราย ใน

2
2

ระบบ

2. PLC กับการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพฯ
3. ผู้นากับการพัฒนา 5 ด้านของ LASER Model
4. วิสัยทัศน์ และการพัฒนาโรงเรียนแนวหน้า

4

ระบบ
แนบไฟล์ผลการอภิปราย ใน

N/A

ระบบ
แนบไฟล์ผลการอภิปราย ใน
ระบบ
การวิพากษ์ใน web board
รวม
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100

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
กาหนดการอบรม
กาหนดการอบรม

กาหนดการอบรม
ระยะของการอบรม/หน่วยการเรียนรู้

ผ่านระบบออนไลน์
http://teacherpd.ipst.ac.th

ผ่านแอปพลิเคชัน
ZOOM Cloud Meetings

กาหนดส่งงาน

ระยะที่ 1 การพัฒนาองค์ความรู้สาหรับการเป็นผู้นาด้านวิชาการผ่านระบบอบรมออนไลน์
ผู้รับการอบรมเข้าห้องอบรม Zoom Cloud Meeting

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

-

เวลา 09:00 – 09:30 น.
พิธีเปิดการอบรม และการบรรยายพิเศษ เรื่อง

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในโลก
แห่งการผันผวน : ความท้าทายของผู้นายุคใหม่

เวลา 09:30 – 11:00 น.

โดย ศาสตราจารย์ ชูกิจ ลิมปิจานงค์ ผู้อานวยการ สสวท.
1. นโยบายและบทบาทผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพฯ

วันที่ 12 – 13 พฤษภาคม 2563

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

ภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2563

เวลา 11:00 – 12:00 น.
2. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

วันที่ 14 – 19 พฤษภาคม 2563

ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2563

3.1 วิทยาศาสตร์

วันที่ 20 - 22 พฤษภาคม 2563

ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563

3.2 คณิตศาสตร์

วันที่ 23 – 25 พฤษภาคม 2563

ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563

3. การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
แบ่งเป็น 3 หน่วยย่อย ได้แก่

11

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
กาหนดการอบรม

กาหนดการอบรม
ระยะของการอบรม/หน่วยการเรียนรู้

ผ่านระบบออนไลน์
http://teacherpd.ipst.ac.th

3.3 เทคโนโลยี

วันที่ 26, 28 -29 พฤษภาคม 2563

ผ่านแอปพลิเคชัน
ZOOM Cloud Meetings
วันที่ 27 – 29 พฤษภาคม 2563

กาหนดส่งงาน

ภายในวันที่อบรมผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM
Cloud Meetings

4. การนา PLC ไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอน SMT

วันที่ 2 - 7 มิถุนายน 2563

ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2563

ในโรงเรียน
5. แนวทางการติดตามประเมินผลโรงเรียนคุณภาพฯ
6. ภาวะผู้นาเพื่อการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ SMT

เปิดตลอดการอบรม
วันที่ 11 – 20 มิถุนายน 2563

ภายในวันที่ 20 มิถุนายน

7. การบูรณาการแนวคิดสู่การปฏิบตั ิ
แบ่งกิจกรรมออกเป็น 4 ครั้ง ดังนี้
1. บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพฯ
กับการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
2. PLC กับการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพฯ
3. ผู้นากับการพัฒนา 5 ด้านของ LASER Model

วันที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2563
เปิดตลอดการอบรม
เพื่อส่งสรุปการเรียนรู้

4. วิสัยทัศน์ และการพัฒนาโรงเรียนแนวหน้า

ส่งได้ตลอดเวลา 2563
วันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2563
วันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2563
วันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2563

ระยะที่ 2 การประยุกต์ใช้ความรูไ้ ปสู่การปฏิบตั ิงานจริง
การปฏิบัตจิ ริงในสถานศึกษา ระหว่างเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2563

12

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
กาหนดการอบรม

กาหนดการอบรม
ระยะของการอบรม/หน่วยการเรียนรู้

ผ่านระบบออนไลน์
http://teacherpd.ipst.ac.th

ผ่านแอปพลิเคชัน
ZOOM Cloud Meetings

กาหนดส่งงาน

ระยะที่ 3 การนาเสนอผลงานเพือ่ การแลกเปลี่ยนเรียนรูผ้ ่านการประชุมทางไกล
ส่งสรุปผลการนาความรูไ้ ปปฏิบตั จิ ริงในโรงเรียน

ส่งผลงานผ่านช่องทางออนไลน์

คัดเลือกโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัตเิ พื่อนาเสนอ

วันที่ 31 สิงหาคม 2563
วันที่ 25 กันยายน 2563

ประชุมนาเสนอผลการนาความรูไ้ ปปฏิบัติจริงในโรงเรียน

ประมาณปลายเดือนตุลาคม 2563
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ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

รายละเอียดการเข้ารับการอบรม
การเข้าร่วมการอบรมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพ สสวท. เพื่อเป็นผู้นาด้านการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยระบบออนไลน์ นั้น ขอให้ท่านผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนคุณภาพ
SMT ที่เข้าร่ ว มอบรมหลั กสูตรการอบรมฯ ดังกล่ าวจัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ เพื่อใช้ประกอบการอบรมฯ
รายละเอียดดังนี้
๑. คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หรือโน้ตบุ๊ค
๒. อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
๓. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings ลงในคอมพิวเตอร์ที่ใช้สาหรับ
การอบรมทางเว็บไซต์ https //zoom.us หรือแอปพลิเคชัน Google play หรือ
App store
๔. เข้าร่วมกลุ่ม Line Open Chat ตามที่กาหนด ศึกษาเพิ่มเติมที่
https://bit.ly/LineOPN หรือสแกน QR Code
๕. จัดเตรียมเอกสารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน
๖. จั ด ท าแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาโรงเรี ย นคุ ณ ภาพวิ ท ยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. โดยเมื่อ
จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาฯ เสร็จแล้ว โปรดดาเนินการ ดังนี้
๖.๑ ส่งไฟล์มาที่อีเมล smt@proj.ipst.ac.th โดยตั้งชื่อ
ไฟล์และชื่อเรื่องอีเมลดังนี้
ชื่อไฟล์ (File name) จังหวัด_ชื่อโรงเรียน (ไม่ต้องใส่คาว่าโรงเรียน)
ชื่อหัวเรื่อง (Subject) แผนพัฒนาการศึกษา
หมายเหตุ หากได้จัดส่งแผนพัฒนาการศึกษาฯ เรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องส่งซ้า และดาเนินการในข้อ ๕.๒ ต่อไป
๖.๒ นาแผนพัฒนาการศึกษาที่จัดทาไว้มาใช้ในการอบรม
๗. ศึกษาคู่มือโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.
๘. ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการอบรมที่เว็บไซต์ http://teacherpd.ipst.ac.th ตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤษภาคม
๒๕๖๓
หมายเหตุ สามารถดาวน์โหลดเอกสารข้อ ๖. แบบฟอร์มแผนพัฒนาการศึกษาฯ และ ๗. คู่มือโครงการโรงเรียน
คุณภาพฯ ได้ทเี่ ว็บไซต์โรงเรียนคุณภาพ สสวท. http://smt.ipst.ac.th

