รายงานผลการดําเนินงานโครงการที่สําคัญตามนโยบายรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
๑. ชื่อโครงการ : โครงการบูรณาการการยกระดับการพัฒนาและส่งเสริมครูและนักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อยกระดับสู่มาตรฐานสากล
๒. วัตถุประสงค์ :
- เพื่อเพิ่มจํานวนทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสําหรับเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยที่มี
ฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
- สร้างและพัฒนาบุคลากรวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ที่จะเป็นกําลังสําคัญในการสร้างสรรค์องค์
ความรู้จากการวิจัยและพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศรวมถึงการพัฒนาไปเป็นนักวิจัยที่มี
ประสิทธิภาพสูงต่อไปในอนาคต
- ขยายรูปแบบการเรียนการสอนและการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ไปสู่กลุ่ม
นักเรียนอื่น ๆ ที่มีความสนใจเรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
- เพื่อให้นักเรียนได้รับการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และสามารถกลับมาทําประโยชน์
ในประเทศได้เพิ่มมากขึ้น
- เพื่อให้ผู้มีความสามารถพิเศษ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนานักเรียนระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา โดยการแบ่งปันความรู้ ด้วยการสอนเสริมให้กับรุ่นน้องและเพื่อนในโรงเรียนของตนเอง
และโรงเรียนในส่วนภูมิภาค และมีความจําเป็นเนื่องจากจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนไทยมีความรู้
ความสามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับชาติ และทัดเทียมระดับนานาชาติ ในด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
๓. เป้าหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ : นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ จํานวน ๑๐,๘๗๕ คน
๓.๒ เชิงคุณภาพ : นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษที่มีผลการเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานเป็นกําลังสําคัญใน
การสร้างสรรค์ องค์ความรู้จากการวิจัยและพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศและการพัฒนาไป
เป็นนักวิจัยต่อไปในอนาคต
๔. ระยะเวลาดําเนินการ :
ตุลาคม ๒๕๕๖ – กันยายน ๒๕๕๗
๕. พื้นที่ดําเนินการ : ทั่วประเทศ
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 เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่ ๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ประเทศ
ไทยเป็นเจ้าภาพ

๑

๗.๕ ให้ทุนสนับสนุนการศึกษานักเรียน นักศึกษาและครู เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
๘. ผลการดําเนินงาน/สภาพความสําเร็จ
สสวท. ได้ดําเนินการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี ให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพทุกระดับ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนากําลังคนทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ดังนี้
๑) พั ฒ นาและส่ งเสริ มผู้ มีค วามสามารถพิ เ ศษทางด้ า นวิ ทยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ และเทคโนโลยี
(พสวท.) ในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาและอุ ด มศึ ก ษาตามมาตรฐานสากล โดยการคั ด เลื อ กนั ก เรี ย นเข้ า รั บ
ทุนการศึกษาด้วยวิธีการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ สอบภาคปฏิบัติและสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร์ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับการพัฒนาตามศักยภาพและความสนใจ การเข้าร่วมในกิจกรรม
ต่าง ๆ เช่น การประชุมวิชาการ การไปเสนอผลงานในการประชุม การเข้าร่วมกิจกรรมในค่ายวิทยาศาสตร์
ภาคฤดูร้อน สําหรับนักเรียนทุน พสวท. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ และ ๖ จะได้รับการสนับสนุนให้ทํา
โครงงานและฝึกงานกับนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยง ส่วนของครูในโครงการฯ จะได้รับการสนับสนุนให้
เข้าร่วมประชุมวิชาการทั้งในและต่างประเทศ การศึกษาดูงานในแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
๒) พัฒนาและขยายผลอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สําหรับเยาวชน โดยคัดเลือก
นั ก เรี ย นเข้ า โครงการอั จ ฉริ ย ภาพทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละคณิ ต ศาสตร์ ประจํ า ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๖
ซึ่งมีนักเรียนสมัครสอบเข้าแข่งขันจํานวน ๑๒๔,๓๕๓ คน และผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการฯ จํานวน
๔,๘๑๕ คน และมีนั กเรีย นได้รับ เหรีย ญรางวัล จํ านวน ๓๙๘ คน รวมทั้งจัด ค่า ยวิ ทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์สําหรับนักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัล เพื่อช่วยจุดประกายความรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเป็นแรงบันดาลใจที่จะนําความรู้ไปปรับใช้ในการเรียน
๓) ร่วมกับมูลนิธิ สอวน. คัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ใน ๗ สาขาวิชา ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์
วิชาเคมี วิชาชีววิทยา วิชาฟิสิกส์ วิชาคอมพิวเตอร์ วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ และวิชาดาราศาสตร์
และฟิสิ กส์ ดาราศาสตร์ จํา นวน ๒๑๗ คน เพื่อพัฒ นาความสามารถทางวิ ทยาศาสตร์ คณิต ศาสตร์
และคัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ
ใน ๗ สาขาวิชา รวมปีละ ๓๒ คน
๔) ตามที่คณะอนุกรรมการอํานวยการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
โอลิมปิกระหว่างประเทศ ได้มีมติเห็นชอบว่า ประเทศไทยมีศักยภาพและความสามารถในการที่จะเป็น
เจ้าภาพจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ และเพื่อเป็นการ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ
๖๐ พรรษา วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมทั้ งเป็นการกระตุ้น และส่งเสริมให้เ กิดบรรยากาศด้า น
วิชาการ และทําให้การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์เป็นที่สนใจของเยาวชนและนักวิชาการทั่ว ๆ ไป
ซึ่ ง จะนํ า ไปสู่ ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต ร ระบบการเรี ย นการสอน และการวิ จั ย ที่ จ ะช่ ว ยในการพั ฒ นา
ความก้าวหน้าทางวิชาการของประเทศต่อไป นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้
แสดงความสามารถด้านปัญญาและพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สูงขึ้นทัดเทียมกับนานาอารยะประเทศ
รวมทั้ ง เผยแพร่ ชื่ อ เสี ย งและเกี ย รติ คุ ณ ของประเทศไทยให้ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ ของนานาประเทศ การจั ด
๒

การแข่ งขั น คณิ ต ศาสตร์ โ อลิ ม ปิ ก ระหว่ า งประเทศในครั้ ง ที่ ๕๖ ในประเทศไทย จะมี ป ระเทศต่ า ง ๆ
ส่งนักเรียนเข้าร่วมมากกว่า ๑๐๐ ประเทศ ผู้เข้าร่วมงานทั้งไทยและต่างประเทศมากกว่า ๑,๒๐๐ คน
๕) ให้ทุนสนับสนุนการศึกษานักเรียน นักศึกษาและครู เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและหน่วยงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่ ทุ น การศึ ก ษา พสวท. ทุ น การศึ ก ษา สควค. และทุ น การศึ ก ษาโอลิ ม ปิ ก วิ ช าการ
รวมจํานวน ๒,๐๖๕ ทุน
๙. ปัญหาอุปสรรคการดําเนินงาน
๑๐. ข้อเสนอแนะ
-

๓

๑. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาและสนับสนุนการดําเนินงานศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติ ศูนย์สะเต็มศึกษา
ภาคและโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา
๒. วัตถุประสงค์ :
- เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียนในระบบโรงเรียน
(ตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖) โดยบูรณาการกับการออกแบบเชิงวิศวกรรมและเชื่อมโยง
กับชีวิตประจําวันและอาชีพในอนาคต
- เพื่อพัฒนากําลังคนทั้งความรู้และทักษะ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ดังกล่าวในการดํารงชีวิตประจําวัน และการประกอบอาชีพ
- เพื่อฝึกฝนนักเรียนให้มีทักษะที่พร้อมสําหรับโลกในศตวรรษที่ ๒๑ กล่าวคือ เป็นผู้ที่มีทักษะที่จําเป็นใน
การประกอบอาชีพ มีความคิดสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลผลิตและมีทักษะใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการทํางาน
๓. เป้าหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
- คู่มือการดําเนินงานของศูนย์สะเต็มศึกษาภาค จํานวน 1 ชุด
- ศูนย์สะเต็มศึกษาภาค 13 ศูนย์ ที่สามารถดําเนินการบริหารจัดการได้
๓.๒ เชิงคุณภาพ
- คู่มือการดําเนินงานของศูนย์สะเต็มศึกษาภาคที่เป็นแนวทางที่ชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้
- ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคสามารถดําเนินการบริหารจัดการและให้บริการวิชาการได้ตามเกณฑ์ที่กําหนด
๔. ระยะเวลาดําเนินการ : ตุลาคม ๒๕๕๖ – กันยายน ๒๕๕๗
๕. พื้นที่ดําเนินการ : 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 จัดตั้งศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติและศูนย์สะเต็มศึกษาภาคที่ให้บริการและสนับสนุนการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
๗.๓ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการ ตามระบบสะเต็ม
ศึกษา
๘. ผลการดําเนินงาน/สภาพความสําเร็จ
เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ที่บูรณาการ
แนวคิดการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยเน้นการนําความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนา
กระบวนการคิด การแก้ปัญหา สามารถปรับปรุงหรือสร้างผลผลิตใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิต
และการทํา งาน หรื อที่ เรี ยกว่า “สะเต็มศึกษา” (Science Technology Engineering and
Mathematics Education: STEM Education)
สสวท. จึงได้ริเริ่มการดําเนินงานจัดตั้งศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติ ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคและโรงเรียน
เครือข่ายสะเต็มศึกษา เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนทั้งในส่วนกลางและ
ภูมิภาคของประเทศไทย ให้เป็นกําลังสําคัญและศูนย์กลางในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนตาม
แนวคิดสะเต็มศึกษา ศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติจัดตั้งอยู่ที่ สสวท. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานความ
ร่ ว มมื อกั บ บุ คลากรและหน่ ว ยงานในส่ ว นภู มิภ าค ศู น ย์ ส ะเต็ มศึ ก ษาภาคมี จํ า นวนทั้ งหมด ๑๓ ศู น ย์
๔

ซึ่งกระจายอยู่ใน ๑๒ จังหวัดทั่วประเทศ ได้แก่ ๑) เชียงใหม่ ๒) พิษณุโลก ๓) อุดรธานี ๔) ขอนแก่น
๕) นครราชสี ม า ๖) อุ บ ลราชธานี ๗) ชลบุ รี ๘) นครปฐม ๙) นนทบุ รี ๑๐) กรุ ง เทพมหานคร
๑๑) นครศรีธรรมราช ๑๒) สงขลา ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคทั้ง ๑๓ ศูนย์ ตั้งอยู่ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
ขนาดใหญ่ ทําหน้าที่เสมือนสาขาย่อยของ สสวท. ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รวมถึงการสนับสนุนเชิง
วิชาการให้แก่โรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษาในภูมิภาคที่ตนเองรับผิดชอบ เช่น การพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา การเป็นศูนย์ข้อมูล (Resource Center) เกี่ยวกับสะเต็มศึกษา
๙. ปัญหาอุปสรรคการดําเนินงาน
๑๐. ข้อเสนอแนะ
-

๕

๑. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์
๒. วัตถุประสงค์ :
- เพื่อพัฒนาเสริมสร้างครูให้มีสมรรถนะและความสามารถในการเป็นครูผู้นําการเปลี่ยนแปลงการจัดการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่มีประสิทธิผล ระดับการศึกษาขั้นพี้นฐาน
- เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง สสวท. กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มหาวิทยาลัยและเขตพื้นที่การศึกษาที่จะร่วมกันพัฒนายกระดับคุณภาพ
การศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการให้เป็นครูผู้นําการเปลี่ยนแปลง
การเรียนการสอน
๓. เป้าหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ : ครูผู้นําการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียน ๑,๐๐๐ คน (ระดับประถมศึกษา ๓๐๐ คน
ระดับมัธยมศึกษา ๗๐๐ คน)
๓.๒ เชิงคุณภาพ : ครูสามารถพัฒนาปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ที่เน้นกระบวนการคิดในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้นําการปลี่ยนแปลงในโรงเรียนได้
๔. ระยะเวลาดําเนินการ :
ตุลาคม ๒๕๕๖ – กันยายน ๒๕๕๗
๕. พื้นที่ดําเนินการ : ทั่วประเทศ
๖. งบประมาณ :
๓๔,๐๗๒,๐๐๐ บาท
๗. กิจกรรมการดําเนินงาน
๗.๑ พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สําหรับพัฒนาครูผู้นําการเปลี่ยนแปลง
๗.๒ อบรมครูให้สามารถนําความรู้ที่ได้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในโรงเรียน
๗.๓ ขยายผลไปสู่โรงเรียน
๘. ผลการดําเนินงาน/สภาพความสําเร็จ
- อบรมครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ จํานวน ๑,๐๒๕ คน ดังนี้ ครู สควค. ระดับมัธยม จํานวน ๙๕๐ คน ครู สควค.
ระดับประถม จํานวน ๗๕ คน รวมทั้งอบรมครูพี่เลี้ยงวิชาการ จํานวน ๔๑๖ คน
๙. ปัญหาอุปสรรคการดําเนินงาน
- เนื่องจากครูประถมย้ายไปสอนโรงเรียนมัธยม ทําให้จํานวนครูระดับประถมศึกษาต่ํากว่าเป้าหมายที่
วางไว้
๑๐. ข้อเสนอแนะ
-

๖

๑. ชื่อโครงการ : พัฒนาและขยายบริการของศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
(IPST Learning Space) ที่เชื่อมโยงในระดับประเทศและนานาชาติ
๒. วัตถุประสงค์ :
- เพื่อให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงผลผลิตและบริการของ
สสวท. ได้อย่างสะดวกและทั่วถึง
- เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาคุณภาพและช่องว่างทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
๓. เป้าหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ : ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัล (IPST Learning Space) ที่ประกอบด้วยระบบต่าง ๆ จํานวน ๖ ระบบ
๓.๒ เชิงคุณภาพ :
ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้บริหารโรงเรียนและบุคคลทั่วไป สามารถเข้าถึงสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพและมี
ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบต่าง ๆ
๔. ระยะเวลาดําเนินการ :
ตุลาคม ๒๕๕๖ – กันยายน ๒๕๕๗
๕. พื้นที่ดําเนินการ : ทั่วประเทศ
๖. งบประมาณ :
๒๓,๕๗๐,๖๐๐ บาท
๗. กิจกรรมการดําเนินงาน
๗.๑ พัฒนาศูนย์เรียนรู้ดิจิทัล (IPST Learning Space) เพื่อเผยแพร่และให้บริการข้อมูล สื่อและผลิตภัณฑ์
ต่าง ๆ ในรูปแบบดิจิทัล
๘. ผลการดําเนินงาน/สภาพความสําเร็จ
สสวท. ได้ พัฒ นาศู น ย์ เ รี ย นรู้ ดิ จิ ทั ล ระดั บ ชาติ ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
(IPST Learning Space) เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยการรวบรวมสื่อการเรียนรู้ที่ได้ผ่านการคัดกรองคุณภาพ ความถูกต้องและมีมาตรฐาน จากผู้เชี่ยวชาญ
และสอดคล้ องกั บ หลั ก สู ต รในโรงเรี ย นไว้ อย่ า งครบถ้ ว น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อมุ่ งยกระดั บ คุ ณ ภาพ
การศึกษาและขยายโอกาสการเรียนรู้ การเชื่อมโยงผู้คน ข้อมูลข่าวสารและแหล่งเรียนรู้สู่ทุกคนอย่างเท่า
เทียม เพื่อให้นักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครองและบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึง แบ่งปันและ
เรียนรู้ได้จากทุกที่ในทุกเวลา 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 :
-

๗

