
๑ 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการที่สําคัญตามนโยบายรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
สถาบันส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 

๑. ช่ือโครงการ : โครงการบูรณาการการยกระดับการพัฒนาและส่งเสริมครูและนักเรียนท่ีมีความสามารถ
พิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือยกระดับสู่มาตรฐานสากล 

๒. วัตถุประสงค์ :  
- เพ่ือเพ่ิมจํานวนทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสําหรับเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยท่ีมี

ฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี   
- สร้างและพัฒนาบุคลากรวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ท่ีจะเป็นกําลังสําคัญในการสร้างสรรค์องค์

ความรู้จากการวิจัยและพัฒนาท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศรวมถึงการพัฒนาไปเป็นนักวิจัยท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงต่อไปในอนาคต 

- ขยายรูปแบบการเรียนการสอนและการพัฒนานักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ไปสู่กลุ่ม
นักเรียนอ่ืน ๆ ท่ีมีความสนใจเรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

- เพ่ือให้นักเรียนได้รับการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และสามารถกลับมาทําประโยชน์
ในประเทศได้เพ่ิมมากข้ึน 

- เพ่ือให้ผู้มีความสามารถพิเศษ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนานักเรียนระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา โดยการแบ่งปันความรู้ ด้วยการสอนเสริมให้กับรุ่นน้องและเพ่ือนในโรงเรียนของตนเอง 
และโรงเรียนในส่วนภูมิภาค และมีความจําเป็นเนื่องจากจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนไทยมีความรู้ 
ความสามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับชาติ และทัดเทียมระดับนานาชาติ ในด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 

๓. เป้าหมาย 
๓.๑ เชิงปริมาณ : นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ จํานวน ๑๐,๘๗๕ คน 
๓.๒ เชิงคุณภาพ : นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษท่ีมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานเป็นกําลังสําคัญใน
การสร้างสรรค์ องค์ความรู้จากการวิจัยและพัฒนาท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศและการพัฒนาไป
เป็นนักวิจัยต่อไปในอนาคต 

๔. ระยะเวลาดําเนินการ : ตุลาคม ๒๕๕๖ – กันยายน ๒๕๕๗ 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ : ท่ัวประเทศ 
๖. งบประมาณ : ๑,๑๑๗,๐๐๗,๘๐๐ บาท 
๗. กิจกรรมการดําเนินงาน 

๗.๑ พัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) 
ในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา 
๗.๒ พัฒนาและขยายผลอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สําหรับเยาวชน 
๗.๓ พัฒนานักเรียนและจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ
ระหว่างประเทศ 
๗.๔ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งท่ี ๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ท่ีประเทศ
ไทยเป็นเจ้าภาพ 



๒ 

๗.๕ ให้ทุนสนับสนุนการศึกษานักเรียน นักศึกษาและครู เพ่ือพัฒนาให้เป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

๘. ผลการดําเนินงาน/สภาพความสําเร็จ  
สสวท. ได้ดําเนินการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ

เทคโนโลยี ให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพทุกระดับ รวมท้ังส่งเสริมการพัฒนากําลังคนทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ดังนี้ 

๑) พัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
(พสวท.) ในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาตามมาตรฐานสากล โดยการคัดเลือกนักเรียนเข้ารับ
ทุนการศึกษาด้วยวิธีการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ สอบภาคปฏิบัติและสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร์ ผู้ท่ีผ่านการคัดเลือก จะได้รับการพัฒนาตามศักยภาพและความสนใจ การเข้าร่วมในกิจกรรม
ต่าง ๆ เช่น การประชุมวิชาการ การไปเสนอผลงานในการประชุม การเข้าร่วมกิจกรรมในค่ายวิทยาศาสตร์
ภาคฤดูร้อน สําหรับนักเรียนทุน พสวท. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ และ ๖ จะได้รับการสนับสนุนให้ทํา
โครงงานและฝึกงานกับนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์พ่ีเลี้ยง ส่วนของครูในโครงการฯ จะได้รับการสนับสนุนให้
เข้าร่วมประชุมวิชาการท้ังในและต่างประเทศ การศึกษาดูงานในแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  

๒) พัฒนาและขยายผลอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สําหรับเยาวชน โดยคัดเลือก
นักเรียนเข้าโครงการอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖            
ซ่ึงมีนักเรียนสมัครสอบเข้าแข่งขันจํานวน ๑๒๔,๓๕๓ คน และผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการฯ จํานวน 
๔,๘๑๕ คน และมีนักเรียนได้รับเหรียญรางวัล จํานวน ๓๙๘ คน รวมท้ังจัดค่ายวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์สําหรับนักเรียนท่ีได้รับเหรียญรางวัล เพ่ือช่วยจุดประกายความรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และเป็นแรงบันดาลใจท่ีจะนําความรู้ไปปรับใช้ในการเรียน 

๓) ร่วมกับมูลนิธิ สอวน. คัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ใน ๗ สาขาวิชา ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์   
วิชาเคมี วิชาชีววิทยา วิชาฟิสิกส์ วิชาคอมพิวเตอร์ วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ และวิชาดาราศาสตร์
และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ จํานวน ๒๑๗ คน เพ่ือพัฒนาความสามารถทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์       
และคัดเลือกนักเรียนเพ่ือเป็นตัวแทนประเทศไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ
ใน ๗ สาขาวิชา รวมปีละ ๓๒ คน  

๔) ตามท่ีคณะอนุกรรมการอํานวยการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
โอลิมปิกระหว่างประเทศ ได้มีมติเห็นชอบว่า ประเทศไทยมีศักยภาพและความสามารถในการท่ีจะเป็น
เจ้าภาพจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งท่ี ๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ และเพ่ือเป็นการ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 
๖๐ พรรษา วันท่ี ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมท้ังเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศด้าน
วิชาการ และทําให้การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์เป็นท่ีสนใจของเยาวชนและนักวิชาการท่ัว ๆ ไป      
ซ่ึงจะนําไปสู่การพัฒนาหลักสูตร ระบบการเรียนการสอน และการวิจัยท่ีจะช่วยในการพัฒนา
ความก้าวหน้าทางวิชาการของประเทศต่อไป นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้
แสดงความสามารถด้านปัญญาและพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สูงข้ึนทัดเทียมกับนานาอารยะประเทศ 
รวมท้ังเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของประเทศไทยให้เป็นท่ียอมรับของนานาประเทศ การจัด        



๓ 

การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศในครั้งท่ี ๕๖ ในประเทศไทย จะมีประเทศต่าง ๆ         
ส่งนักเรียนเข้าร่วมมากกว่า ๑๐๐ ประเทศ ผู้เข้าร่วมงานท้ังไทยและต่างประเทศมากกว่า ๑,๒๐๐ คน 

๕) ให้ทุนสนับสนุนการศึกษานักเรียน นักศึกษาและครู เพ่ือพัฒนาให้เป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและหน่วยงาน      
ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ ทุนการศึกษา พสวท. ทุนการศึกษา สควค. และทุนการศึกษาโอลิมปิกวิชาการ          
รวมจํานวน ๒,๐๖๕ ทุน 

๙. ปัญหาอุปสรรคการดําเนินงาน - 
๑๐. ข้อเสนอแนะ - 

  



๔ 

๑. ช่ือโครงการ : โครงการพัฒนาและสนับสนุนการดําเนินงานศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติ ศูนย์สะเต็มศึกษา
ภาคและโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา 

๒. วัตถุประสงค์ : 
-  เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียนในระบบโรงเรียน      

(ต้ังแต่ระดับปฐมวัยถึงชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖) โดยบูรณาการกับการออกแบบเชิงวิศวกรรมและเชื่อมโยง
กับชีวิตประจําวันและอาชีพในอนาคต  

- เพ่ือพัฒนากําลังคนท้ังความรู้และทักษะ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ดังกล่าวในการดํารงชีวิตประจําวัน และการประกอบอาชีพ  

- เพ่ือฝึกฝนนักเรียนให้มีทักษะท่ีพร้อมสําหรับโลกในศตวรรษท่ี ๒๑ กล่าวคือ เป็นผู้ท่ีมีทักษะท่ีจําเป็นใน
การประกอบอาชีพ  มีความคิดสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าของผลผลิตและมีทักษะใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการทํางาน 

๓. เป้าหมาย 
๓.๑ เชิงปริมาณ 
- คู่มือการดําเนินงานของศูนย์สะเต็มศึกษาภาค จํานวน 1 ชุด 
- ศูนย์สะเต็มศึกษาภาค 13 ศูนย์ ท่ีสามารถดําเนินการบริหารจัดการได้ 
๓.๒ เชิงคุณภาพ 
- คู่มือการดําเนินงานของศูนย์สะเต็มศึกษาภาคท่ีเป็นแนวทางท่ีชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้ 
- ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคสามารถดําเนินการบริหารจัดการและให้บริการวิชาการได้ตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 

๔. ระยะเวลาดําเนินการ : ตุลาคม ๒๕๕๖ – กันยายน ๒๕๕๗ 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ : ๑๒ จังหวัด ดังนี้ เชียงใหม่  พิษณุโลก  อุดรธานี  ขอนแก่น นครราชสีมา  อุบลราชธานี  

ชลบุรี นครปฐม  นนทบุรี  กรุงเทพฯ  นครศรีธรรมราช สงขลา 
๖. งบประมาณ : ๔๐,๒๒๓,๓๐๐ บาท 
๗. กิจกรรมการดําเนินงาน 

๗.๑ จัดต้ังศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติและศูนย์สะเต็มศึกษาภาคท่ีให้บริการและสนับสนุนการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
๗.๓ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการ ตามระบบสะเต็ม
ศึกษา 

๘. ผลการดําเนินงาน/สภาพความสําเร็จ  
เพ่ือเป็นการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ท่ีบูรณาการ

แนวคิดการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยเน้นการนําความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมท้ังการพัฒนา
กระบวนการคิด การแก้ปัญหา สามารถปรับปรุงหรือสร้างผลผลิตใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิต
และการทํางาน หรือท่ีเรียกว่า “สะเต็มศึกษา” (Science Technology Engineering and 
Mathematics Education: STEM Education)  

สสวท. จึงได้ริเริ่มการดําเนินงานจัดต้ังศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติ ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคและโรงเรียน
เครือข่ายสะเต็มศึกษา เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนท้ังในส่วนกลางและ
ภูมิภาคของประเทศไทย ให้เป็นกําลังสําคัญและศูนย์กลางในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนตาม
แนวคิดสะเต็มศึกษา ศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติจัดต้ังอยู่ท่ี สสวท. เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการประสานความ
ร่วมมือกับบุคลากรและหน่วยงานในส่วนภูมิภาค  ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคมีจํานวนท้ังหมด ๑๓ ศูนย์        



๕ 

ซ่ึงกระจายอยู่ใน ๑๒ จังหวัดท่ัวประเทศ ได้แก่ ๑) เชียงใหม่  ๒) พิษณุโลก ๓) อุดรธานี ๔) ขอนแก่น      
๕) นครราชสีมา ๖) อุบลราชธานี ๗) ชลบุรี  ๘) นครปฐม ๙) นนทบุรี ๑๐) กรุงเทพมหานคร                 
๑๑) นครศรีธรรมราช ๑๒) สงขลา ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคท้ัง ๑๓ ศูนย์ ต้ังอยู่ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
ขนาดใหญ่ ทําหน้าท่ีเสมือนสาขาย่อยของ สสวท. ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รวมถึงการสนับสนุนเชิง
วิชาการให้แก่โรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษาในภูมิภาคท่ีตนเองรับผิดชอบ เช่น การพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา การเป็นศูนย์ข้อมูล (Resource Center) เก่ียวกับสะเต็มศึกษา 

๙. ปัญหาอุปสรรคการดําเนินงาน - 
๑๐. ข้อเสนอแนะ - 

  



๖ 

๑. ช่ือโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพครูเพ่ือเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์ 

๒. วัตถุประสงค์ :  
- เพ่ือพัฒนาเสริมสร้างครูให้มีสมรรถนะและความสามารถในการเป็นครูผู้นําการเปลี่ยนแปลงการจัดการ

เรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ท่ีมีประสิทธิผล ระดับการศึกษาข้ันพ้ีนฐาน 
- เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง สสวท. กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้แก่ สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) มหาวิทยาลัยและเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีจะร่วมกันพัฒนายกระดับคุณภาพ
การศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการให้เป็นครูผู้นําการเปลี่ยนแปลง  
การเรียนการสอน 

๓. เป้าหมาย 
๓.๑ เชิงปริมาณ : ครูผู้นําการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียน ๑,๐๐๐ คน (ระดับประถมศึกษา ๓๐๐ คน      
ระดับมัธยมศึกษา ๗๐๐ คน) 
๓.๒ เชิงคุณภาพ : ครูสามารถพัฒนาปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ท่ีเน้นกระบวนการคิดในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป็นผู้นําการปลี่ยนแปลงในโรงเรียนได้ 

๔. ระยะเวลาดําเนินการ : ตุลาคม ๒๕๕๖ – กันยายน ๒๕๕๗ 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ : ท่ัวประเทศ 
๖. งบประมาณ : ๓๔,๐๗๒,๐๐๐ บาท 
๗. กิจกรรมการดําเนินงาน 

๗.๑ พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สําหรับพัฒนาครูผู้นําการเปลี่ยนแปลง 
๗.๒ อบรมครูให้สามารถนําความรู้ท่ีได้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในโรงเรียน 
๗.๓ ขยายผลไปสู่โรงเรียน 

๘. ผลการดําเนินงาน/สภาพความสําเร็จ 
- อบรมครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพ่ือเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์ จํานวน ๑,๐๒๕ คน  ดังนี้ ครู สควค. ระดับมัธยม จํานวน  ๙๕๐  คน ครู สควค. 
ระดับประถม จํานวน ๗๕ คน รวมท้ังอบรมครูพ่ีเลี้ยงวิชาการ จํานวน ๔๑๖ คน 

๙. ปัญหาอุปสรรคการดําเนินงาน 
- เนื่องจากครูประถมย้ายไปสอนโรงเรียนมัธยม ทําให้จํานวนครูระดับประถมศึกษาตํ่ากว่าเป้าหมายท่ี

วางไว้ 
๑๐. ข้อเสนอแนะ - 

  



๗ 

๑. ช่ือโครงการ : พัฒนาและขยายบริการของศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
(IPST Learning Space) ท่ีเชื่อมโยงในระดับประเทศและนานาชาติ 

๒. วัตถุประสงค์ :  
- เพ่ือให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนท่ัวไป สามารถเข้าถึงผลผลิตและบริการของ 

สสวท. ได้อย่างสะดวกและท่ัวถึง  
- เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาคุณภาพและช่องว่างทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลย ี

๓. เป้าหมาย 
๓.๑ เชิงปริมาณ : ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัล (IPST Learning Space) ท่ีประกอบด้วยระบบต่าง ๆ จํานวน ๖ ระบบ 
 ๓.๒ เชิงคุณภาพ : 

ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้บริหารโรงเรียนและบุคคลท่ัวไป สามารถเข้าถึงสื่อดิจิทัลท่ีมีคุณภาพและมี
ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบต่าง ๆ  

๔. ระยะเวลาดําเนินการ : ตุลาคม ๒๕๕๖ – กันยายน ๒๕๕๗ 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ : ท่ัวประเทศ 
๖. งบประมาณ : ๒๓,๕๗๐,๖๐๐ บาท 
๗. กิจกรรมการดําเนินงาน 

๗.๑ พัฒนาศูนย์เรียนรู้ดิจิทัล (IPST Learning Space) เพ่ือเผยแพร่และให้บริการข้อมูล สื่อและผลิตภัณฑ์
ต่าง ๆ ในรูปแบบดิจิทัล 

๘. ผลการดําเนินงาน/สภาพความสําเร็จ  
สสวท. ได้พัฒนาศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี     

(IPST Learning Space) เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
โดยการรวบรวมสื่อการเรียนรู้ท่ีได้ผ่านการคัดกรองคุณภาพ ความถูกต้องและมีมาตรฐาน จากผู้เชี่ยวชาญ 
และสอดคล้องกับหลักสูตรในโรงเรียนไว้อย่างครบถ้วน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและขยายโอกาสการเรียนรู้ การเชื่อมโยงผู้คน ข้อมูลข่าวสารและแหล่งเรียนรู้สู่ทุกคนอย่างเท่า
เทียม เพ่ือให้นักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครองและบุคคลท่ัวไปสามารถเข้าถึง แบ่งปันและ
เรียนรู้ได้จากทุกท่ีในทุกเวลา ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลฯ ประกอบด้วย ๖ ระบบหลัก ดังนี้ ๑) ระบบอบรมครู 
(Teacher Training Module) ๒) ระบบการสอบออนไลน์ (Online Testing System) ๓) ระบบโรงเรียน 
(School Module) ๔) ระบบคลังสื่อดิจิทัล (Digital Media System) ๕) ระบบการเรียนรู้ร่วมกัน 
(Collaborative Learning) ๖) ระบบสํานักพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Publishing) 

๙. ปัญหาอุปสรรคการดําเนินงาน : - 
๑๐. ข้อเสนอแนะ : - 

 
 
 

  


