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ณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาในประเท ห้อองปรื่อง “กาะชุม ๔๐๓ ชั(ม ๔๐๓ ชุม ๔๐๓ ชัLน ๔ อาคารื่อง “กาศMนยปรื่อง “กาะชุม ๔๐๓ ชั(มอ(ที่ส่ยานวที่ส่ยาศาสตรื่อง “กาปรื่อง “กาะเที่ส่ศไที่ส่ย
ถนนพห้อลโยธน ตQาบลคลองห้อนง อQาเภอคลองห้อลวง จันทงห้อวด้วย ๑戽8値戽ܔปที่ส่(มธาน
ศูนย์เทคเทคโนโลย์เทคอิเล็กทรอนิกส์แลเลกทรอิเล็กทรอนิกส์แลนกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนและคอิเล็กทรอนิกส์แลมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศวเตอิเล็กทรอนิกส์แลรแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแงชาต ส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนานกงานพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศฒนาวทย์เทคาศูาส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนตรและเทคโนโลย์เทคแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแงชาต รวม
กบส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนมาคมค"ตศูาส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนตรแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแงประเทศูไทย์เทค %ดส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนมมนา เร'(อิเล็กทรอนิกส์แลง “การเรย์เทคนการส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนอิเล็กทรอนิกส์แลนค"ตศูาส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนตรระดบมธย์เทคมศู+กษาในประเทศู
./นแลนดและม0มมอิเล็กทรอนิกส์แลงตอิเล็กทรอนิกส์แลการเรย์เทคนการส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนอิเล็กทรอนิกส์แลนค"ตศูาส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนตรในศูตวรรษท( ๒๑” ในวน%นทรท( ๑ กนย์เทคาย์เทคน ๒๕๕๗ เวลา ๑๒.๐๐ –
๑๖.๐๐ น. " ห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแ;อิเล็กทรอนิกส์แลงประช0ม ๔๐๓ ช>น ๔ อิเล็กทรอนิกส์แลาคารศูนย์เทคประช0มอิเล็กทรอนิกส์แล0ทย์เทคานวทย์เทคาศูาส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนตรประเทศูไทย์เทค ถนนพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแลโย์เทคธน ตาบลคลอิเล็กทรอนิกส์แลงห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแน+(ง
อิเล็กทรอนิกส์แลาเภอิเล็กทรอนิกส์แลคลอิเล็กทรอนิกส์แลงห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแลวง %งห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแวดปท0มธาน
ค0"ภาพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศการศู+กษาเปAนประเดนท(ประเทศูตางๆ ท(วโลกให่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแ;ความส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนนใ%กนอิเล็กทรอนิกส์แลย์เทคางกว;างขวางเพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศราะถ'อิเล็กทรอนิกส์แลวาเปAนตวช>วดท(
ส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนาคญตอิเล็กทรอนิกส์แลส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนถานภาพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศทางเศูรษฐก%และส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนงคมขอิเล็กทรอนิกส์แลงประเทศู ในการพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศฒนาค0"ภาพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศการศู+กษาเพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศ'(อิเล็กทรอนิกส์แลพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศฒนาการเรย์เทคนร;ในศูตวรรษท(
๒๑ ต;อิเล็กทรอนิกส์แลงอิเล็กทรอนิกส์แลาศูย์เทคความรบFดชอิเล็กทรอนิกส์แลบรวมท>งในระดบประเทศูและระดบส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนถานศู+กษา โดย์เทคคาน+งถ+งอิเล็กทรอนิกส์แลงคประกอิเล็กทรอนิกส์แลบห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแลาย์เทคประการ ได;แก
ห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแลกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนตร ส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำน'(อิเล็กทรอนิกส์แลการส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนอิเล็กทรอนิกส์แลน และเทคโนโลย์เทค การประเมนFลการF;เรย์เทคน การประเมนและพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศฒนาค0"ภาพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศคร การประเมนค0"ภาพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศ
ส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนถานศู+กษา และการ%ดส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนรรงบประมา"เพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศ'(อิเล็กทรอนิกส์แลความเส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนมอิเล็กทรอนิกส์แลภาคทางการศู+กษา แตม0มมอิเล็กทรอนิกส์แลงในการพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศฒนาค0"ภาพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศการศู+กษาเพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศ'(อิเล็กทรอนิกส์แล
ส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนามารถตอิเล็กทรอนิกส์แลบส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนนอิเล็กทรอนิกส์แลงF;มส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนวนได;ส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนวนเส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนย์เทคG+(งมท>งF;รบบรการการศู+กษาG+(งได;แก นกเรย์เทคน พิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศอิเล็กทรอนิกส์แลแม F;ปกครอิเล็กทรอนิกส์แลง และช0มชนน>น อิเล็กทรอนิกส์แลา%แตก
ตางกนไปตามบรบทความเช'(อิเล็กทรอนิกส์แลห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแร'อิเล็กทรอนิกส์แลกระบวนทศูนในการพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศฒนาในแตละย์เทค0คส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนมย์เทค การทาความเข;าใ%กบการพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศฒนาค0"ภาพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศการ
ศู+กษา%+งต;อิเล็กทรอนิกส์แลงเข;าใ%ท>งความห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแมาย์เทคและและอิเล็กทรอนิกส์แลงคประกอิเล็กทรอนิกส์แลบขอิเล็กทรอนิกส์แลงค0"ภาพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศการศู+กษาและการพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศฒนาค0"ภาพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศการศู+กษา
ประเทศู./นแลนด เปAนประเทศูในกล0มย์เทค0โรป ท(ประส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนบความส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนาเร%อิเล็กทรอนิกส์แลย์เทคางส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนงในการ%ดการศู+กษาด;านค"ตศูาส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนตรและ
วทย์เทคาศูาส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนตร นบต>งแต ปH พิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศ.ศู. ๒๕๔๓ %นถ+ง พิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศ.ศู. ๒๕๕๒ นบได;วาประเทศู./นแลนดส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนามารถพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศฒนาการศู+กษาด;าน
วทย์เทคาศูาส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนตร ค"ตศูาส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนตรและการอิเล็กทรอนิกส์แลานได;อิเล็กทรอนิกส์แลย์เทคางรวดเรว และมค0"ภาพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนงระดบโลก โดย์เทคการประเมนขอิเล็กทรอนิกส์แลงกล0มอิเล็กทรอนิกส์แลงคกรเพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศ'(อิเล็กทรอนิกส์แลความ
รวมม'อิเล็กทรอนิกส์แลทางเศูรษฐก%และการพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development ห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแร'อิเล็กทรอนิกส์แลท(เรย์เทคกวา
OECD ได;ประเมนFลการ%ดการศู+กษาขอิเล็กทรอนิกส์แลงประเทศูส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนมาชกและประเทศูท(ไมใชส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนมาชกท(เข;ารวมโครงการ Programme for
International Student Assessment ห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแร'อิเล็กทรอนิกส์แลท(เรย์เทคกกนวา PISA ภาย์เทคใต;แนวคดท(วาการศู+กษาท(ดนาไปส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนความส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนาเร%ขอิเล็กทรอนิกส์แลงการ
พิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศฒนาเศูรษฐก% G+(งFลการประเมนขอิเล็กทรอนิกส์แลงประเทศู./นแลนดในระย์เทคะ ๑๐ ปHท(Fานมา ทาให่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแ;./นแลนด ได;รบการย์เทคอิเล็กทรอนิกส์แลมรบวาเปAน
ประเทศูท(มระบบการศู+กษาท(มค0"ภาพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศดท(ส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำน0ดในโลก โดย์เทคนกเรย์เทคนมFลคะแนนได;อิเล็กทรอนิกส์แลนดบ ๑ ขอิเล็กทรอนิกส์แลงโลกในด;านค"ตศูาส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนตรและ
วทย์เทคาศูาส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนตร ในปH พิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศ.ศู. ๒๕๔๖ และ พิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศ.ศู. ๒๕๔๙ และนกเรย์เทคนส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนามารถทาคะแนนส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนอิเล็กทรอนิกส์แลบได;ดกวาคาเฉล(ย์เทคขอิเล็กทรอนิกส์แลงประเทศูใน
กล0ม OECD มาโดย์เทคตลอิเล็กทรอนิกส์แลด และเปAนท(นาส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนนใ%ย์เทค(งข+>นเม'(อิเล็กทรอนิกส์แลเทย์เทคบเวลาเรย์เทคนแล;วนกเรย์เทคน./นแลนดใช;เวลาเรย์เทคนท>งปHน;อิเล็กทรอนิกส์แลย์เทคกวา
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เพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศ'(อิเล็กทรอนิกส์แลส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนร;างแรงบนดาลใ%และเป/ดม0มมอิเล็กทรอนิกส์แลงในการพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศฒนาค0"ภาพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศการเรย์เทคนการส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนอิเล็กทรอนิกส์แลนค"ตศูาส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนตรในระดบมธย์เทคมศู+กษาขอิเล็กทรอนิกส์แลง
ประเทศูไทย์เทคในอิเล็กทรอนิกส์แลนาคตให่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแ;แกบ0คลากรท(เก(ย์เทควข;อิเล็กทรอนิกส์แลงกบงานพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศฒนาเย์เทคาวชนด;านค"ตศูาส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนตร พิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศร;อิเล็กทรอนิกส์แลมท>งเปAนเวทแลกเปล(ย์เทคนเรย์เทคนร;
ข;อิเล็กทรอนิกส์แลมล วชาการ อิเล็กทรอนิกส์แลงคความร; รวมถ+งมาตรการในการย์เทคกระดบการศู+กษาG+(งเปAนการเส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนรมส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนร;างการเรย์เทคนการส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนอิเล็กทรอนิกส์แลนค"ตศูาส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนตรเชง
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๑. ครและอิเล็กทรอนิกส์แลา%ารย์เทคF;ส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนอิเล็กทรอนิกส์แลนด;านค"ตศูาส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนตร
๒. ครและอิเล็กทรอนิกส์แลา%ารย์เทคG+(งทางานด;านการพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศฒนาเดกและเย์เทคาวชนFานการทาโครงงานทางด;านวทย์เทคาศูาส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนตร เทคโนโลย์เทค
และค"ตศูาส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนตร
๓. บ0คคลท(วไปท(ทางานเก(ย์เทควกบการพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศฒนาเดกและเย์เทคาวชนด;านค"ตศูาส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนตร
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