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ครูกัลยา" นำทัพ 6 หนวยการศึกษาวิทยาศาสตร 

 

ประกาศเจตนารมณขับเคลื่อนวิทยาศาสตรพลังสิบ สรางเด็กไทยสมรรถนะสูง หลัง ครม.อนุมัติงบ

กวา 10,000 ลาน 

  รักษาการ รมว.ศึกษาฯ "คุณหญิงกัลยา" นำทัพ 6 ผูบริหารหนวยการศึกษาวิทยาศาสตรรวมประกาศ

เจตนารมณขับเคลื่อนโครงการวิทยาศาสตรพลังสิบ มุงพัฒนาเด็กไทยเปนพลเมืองโลกที่มีสมรรถนะสูงดาน

วิทยาศาสตร  พร อมเตร ียมคัดเล ือก 200 โรงเร ียนตนแบบและศ ูนย ขยายผล เพื ่อพัฒนาโรงเรียน

กวา 1,000 แหง ครูกวา 10,000 คน และนักเรียนกวา 100,000 คน ตอป 

  ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รักษาการรัฐมนตรีวาการกระทรงศึกษาธิการเปนประธานแถลงขาว

ประกาศเจตนารมณเดินหนาขับเคลื ่อนโครงการวิทยาศาสตรพลังสิบ มุ งพัฒนาสมรรถนะนักเรียนทางดาน

วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีผานกระบวนการของหลักสูตรและเครือขายการพัฒนาศักยภาพ

มหาวิทยาลัย โรงเรียน ครูผูสอน และนักเรียน (Peer Learning Network) โดยมี 6 หนวยงานรวมแถลง

เจตนารมณ ประกอบดวย ดร.กวินทรเกียรติ นนธพละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปจำนงค ผูอำนวยการสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) รศ.ดร.วิวัฒน 

เรืองเลิศปญญากุล ผูอำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (มวส.) ศาสตราจารย เกียรติคุณ ดร.ปานสิริ พันธุ

ส่วนวิเทศสัมพันธแ์ละสือสารองค์กร ได้จดัระบบขา่วสือสิงพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
 

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒน า กรุงเทพฯ  10110 โทรศัพท์  0-2649-5000 ภายใน 15666    

ขาวจากหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจออนไลน  ฉบับประจำวันท่ี 12 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564 หนา .. มูลคาขาว  150,000.- 
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สุวรรณ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในฐานะผูแทนที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) 

รศ.ดร.ดวงพร ภูผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ในฐานะผูแทนที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัย

ราชภัฎ (ทปอ.มรภ.) และดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผูอำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงชาติ (สวทช.) 

 ดร.คุณหญิงกัลยา กลาววา การประกาศเจตนารมณรวมกันในวันนี้ ถือเปนการขับเคลื่อนที่สำคัญในการ

ผลักดันแนวนโยบายทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการจะพัฒนาประเทศใหพัฒนาและแขงขัน

ได จึงจำเปนตองใหความสำคัญเปนอยางย่ิงโดยเฉพาะในศตวรรษที่ 21 ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอยาง

รวดเร็วเปนที ่น ายินดีที ่คณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบโครงการวิทยาศาสตรพลังสิบ ระยะเวลา 10 ป 

(ปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2573) วงเงนิ 9,619 ลานบาท เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ ที่ผานมา  

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาสมรรถนะนักเรียนทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ใหสอดรับกับ

ยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสริมสรางทรัพยากรมนุษยและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ

ไทย โดยตอยอดจากองคความรูและความสำเร็จของการดำเนินงานพัฒนาการศึกษาที่ผานมาของหนวยงานที่

เกี่ยวของคือ สพฐ. สสวท. มว. ทปอ. ทปอ.มรภ. และสถานศึกษา เพื่อขยายผลการพัฒนาผานกระบวนการของ

หลักสูตร และเครือขายการพัฒนาของสถานศึกษา ครูผู สอน และนักเรียน ใชวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ

เทคโนโลยีเปนฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิต นำพาประเทศชาติเจริญกาวหนาเปนประเทศที่พัฒนาแลว อยางมั่นคง 

มั่งคงและย่ังยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ดร.กวินทรเกียรติ นนธพละ กลาววา สพฐ. ในฐานะหนวยงานหลักในการขับเคลื่อนโครงการตลอด 10 ป 

จะเริ่มตนคัดเลือก 200 โรงเรียน มาพัฒนาเปนศูนยฝกอบรมดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี โดย

แบงเปนโรงเรียนระดับประถมศึกษา 100 โรงเรียน และโรงเรียนมัธยมศึกษา 100 โรงเรียน เพื่อใหบริการทาง

วิชาการแกโรงเรียนเครือขาย จำนวน 2,000 โรงเรียน ซึ่งเปนโรงเรียนระดับประถมศึกษา 1,000 โรงเรียน และ

โรงเรียนมัธยมศึกษา 1,000 โรงเรียน โดยแตละศูนยฝกอบรมจะดูแล 10 โรงเรียนเครือขาย ในการนี้ สพฐ. จะ

ฝกอบรมและพัฒนาครูในโรงเรียนที่เขารวมโครงการ ใหมีความรู ทักษะ และประสบการณอยางตอเนื่อง เพื่อให

สามารถจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรโครงการฯไดอยางมีประสิทธิภาพใหนักเรียนที ่มีความสนใจทางดาน

วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีทุกคน ไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพตามมาตรฐานโครงการ โดยจะ

มีนักเรียนในโครงการที ่สำเร็จการศึกษาระดับชั ้นประถมศึกษาปที ่ 6 จำนวน 234,000 คน สำเร็จการศึกษา

ระด ับช ั ้ นม ั ธยมศ ึ กษาป ท ี ่  3 จำนวน 234,000 คน และสำ เร ็ จการศ ึ กษาระด ับช ั ้ นม ั ธยมศ ึกษาป

ที่ 6 จำนวน 234,000 คน 

 ศ.ดร. ชูกิจ กลาววา สสวท. มีบทบาทในการจัดทำมาตรฐานและหลักสูตรของโครงการฯ ในระดับประถม

ศึกษา และมัธยมศึกษาตอนตน โดยอบรมและพัฒนาครรูวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเครอืขาย เพื่อ

พัฒนาครูผูสอน พรอมทั้งจะมีการวิจัยหลักสูตร วิธีการจัดการเรียนรูและการประเมินผลการเรียนรูที่เหมาะสม

สำหรับสถานศึกษาในโครงการ ประกอบกับ มีการวิจัย บงชี้นักเรยีนที่มีความสนใจพิเศษดวยเครื่องมือที่หลากหลาย 

เพื่อสงเสริมและพัฒนาใหนักเรียนไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพเปนรายบุคคล โดย สสวท.จะประสานความ
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รวมมือกับเครอืขาย เพื่อนำองคความรูดานการพัฒนาหลักสตูร สื่อ และกระบวนการเรียนรู  การพัฒนาครูและสะ

เต็มศึกษาสำหรับการเรยีนรูฐานสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 มารวมหนุนเสริมโครงการอยางเปนระบบ ซึ่ง สสวท. มี

หลักสูตรวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีที่เนนกระบวนการสืบเสาะหาความรูและกระบวนการแกปญหา

อยางสรางสรรคสำหรับนักเรียนทุกคน 

 ประกอบกับมีหลักสูตรสำหรับพัฒนาและสงเสริมศักยภาพนักเรียนที ่ม ีความสามารถพิเศษทาง

วิทยาศาสตรฯ ทุกระดับชั้น พรอมทั้งมีหลักสูตรอบรมครูที่หลากหลายรูปแบบ รวมทั้งมีระบบการอบรมครูผาน

ออนไลน เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับครูทุกคน และมีคลังเครื่องมือการวัดประเมินผลที่เทียบมาตรฐานสากล 

(PISA) และกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูในรูปแบบตางๆ ที่หลากหลาย ที่พรอมจะนำไปสงเสริม สนับสนุนไดอยาง

เหมาะสม เพียงพอและมีประสิทธิภาพสำหรบัโครงการวิทยาศาสตรพลังสิบตอไป 

ดาน รศ.ดร.วิวัฒน กลาววา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณจะใชประสบการณตั้งแตป 2556 ที่ทำงานรวมกับโรงเรียน

เครือขาย มากกวา 400 โรงเรียน ใน 73 จังหวัด ทั่วประเทศ ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ผานมา โดยเนน

สามประเด็นหลักคือ 1. การสนับสนุนโรงเรียนในรูปแบบ Demand Side Driven เปนลักษณะที่ใหโรงเรียน

เครือขายเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจวาตองการใหสนับสนุนวัสดุอุปกรณอะไรหรืออบรมในหัวขอใดบางเพื่อ

สนองตอบความตองการตามบริบทที ่แตกตางกัน 2. การสรางเครือขายเรียนรู รวมกัน (peer learning 

community) ภายในจังหวัด โดยการสรางศูนยขยายผลองคความรูในแตละจังหวัด เพื่อเปนตัวเชื่อมครูในพื้นที่ ใน

การเรียนรูรวมกัน การพัฒนารูปแบบนี้จะมีความยั่งยืนกวา เนื่องจากองคความรูที่เกิดขึ้นเปนความรูของทุกคน ใน

เครือขาย ลดปญหาที่เกิดจากการโยกยายหรือเกษียณอายุราชการ และ 3. การเนนการวัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่

ผลการเรียนรูของนักเรียน มิใชจำนวนครูหรือชั่วโมงที่อบรม เพื่อใหแนใจวาความรูที่ไดจากการอบรมหรือวัสดุ

อุปกรณที่สนับสนุนนั้น ไปถึงนักเรยีนอยางแทจริง 

 นอกจาก สพฐ. สสวท. และ มวส. ซึ่งเปนหนวยงานหลักแลว โครงการวิทยาศาสตรพลังสิบยังไดรับการ

สนับสนุนจาก ทปอ. ทปอ.มรภ. และ สวทช. อีกดวย โดยทั้งสามหนวยสนับสนุนจะชวยกำกับและติดตามการใช

หลักสูตร ดวยกระบวนการเครือขายชุมชนพัฒนาวิชาชีพ หรือ PLC อีกทั้งยังเปนพี ่เลี ้ยงหรืออาจารยที่ปรึกษา

โครงงานแกนักเรียนในโครงการ และใหคำปรึกษาแกโรงเรยีนเครือขายในการดำเนินกิจกรรมพัฒนานักเรียน รวมถึง

การรวมพัฒนาศักยภาพนักเรียนผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี นอกจากนี้ 

ทปอ.และ ทปอ.มรภ. จะสงเสริมใหนิสิตหรือนักศึกษามีประสบการณสอนในโรงเรียนที่เขารวมโครงการและมีสวน

รวมการกำกับและติดตามกระบวนการ PLC เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูในโครงการวิทยาศาสตรพลังสิบดวย 

 

   

 


