รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่ ๒
(วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙)
กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายที่ ๘
การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม

---------------------------กระทรวงศึกษาธิ การได้ ส่ งเสริ มระบบการเรียนการสอนที่ เชื่อมโยงระหว่ างวิ ทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี การผลิตกาลังคนในสาขาที่ขาดแคลน การเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้กับการทางาน รวมทั้งการส่งเสริม
การวิ จั ย และพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็ นโครงสร้ างพื้นฐานทางปัญญาที่ส าคัญในการต่อยอดสู่การใช้เชิงพาณิชย์
ของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมีการดาเนินงาน ดังนี้
๑. ส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
 สนับสนุนการดาเนินการวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ดาเนินการโครงการวิจัยต่อเนื่อง
จานวน 45 โครงการ และมีแผนดาเนินโครงการวิจัยใหม่ประจาปี 2559 จานวน 15 โครงการ มีผลงานวิจัยตีพิมพ์
ในวารสารวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ จานวน 21 เรื่อง
 การมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นที่มีผลงานตีพิมพ์และถูกอ้างอิงในฐานข้อมูล ISI Web of Science
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ร่วมกับสานักพิมพ์ Thomson Reuters เจ้าของฐานข้อมูล ISI Web of Science
ได้จัดพิธีมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่น ให้กับคณาจารย์และนักวิจัยไทยในสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพตีพิมพ์และถูกอ้าง
ถึงสูงในฐานข้อมูล ISI Web of Science จานวน 22 คน จากสถาบันอุดมศึกษา 13 แห่ง
๒. พัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
 บู ร ณาการการยกระดั บ การพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม นั กเรี ย นที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษ
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อยกระดับสู่มาตรฐานสากล โดยดาเนินการพัฒนาและส่งเสริม
ผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ดังนี้
 พัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)
โดยอยู่ระหว่างคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ารับทุนโครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษา
ปีที่ ๔) เข้าศึกษาในโรงเรียนของศูนย์ พสวท. ทั้ง ๑๐ แห่ง และระดับอุดมศึกษา (ระดับปริญญาตรี) เข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัยของศูนย์ พสวท. ทั้ง ๑๐ แห่ง ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ รวมทั้งจัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมผู้มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) เช่น กิจกรรม STEP NUS Sunburst Environment
Programme (SEP) ณ ประเทศสิงคโปร์กิจกรรม Sunburst Youth Camp (SYC) ณ ประเทศสิงคโปร์ ค่ายพัฒนา
ทักษะการทาวิจัยด้วยโจทย์ฟิสิกส์สัประยุทธ์ เป็นต้น
 สนับสนุนทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ทุน พสวท.) จานวน ๑,๔๓๑ ทุน

๑

รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่ ๒
(วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙)
กระทรวงศึกษาธิการ
 พัฒนาและส่งเสริมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนที่มีโครงการห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์
 คัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม Sunburst Youth Camp (SYC) ณ ประเทศ
สิงคโปร์ ๘ คน
 คัดเลือกนักเรียนไทยไปเข้าร่วมประชุมนานาชาตินักวิทยาศาสตร์ รุ่นเยาว์
(International Conference of Young Scientists : ICYS2016) ครั้งที่ ๒๓ จานวน ๖ คน ซึ่งขณะนี้
อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าแข่งขันในเดือนเมษายน ณ ประเทศโรมาเนีย
 คัด เลื อกนั ก เรี ย นไทยไปเข้ า ร่ ว มแข่ ง ขัน ฟิ สิ ก ส์ สั ป ระยุ ท ธ์ ร ะดั บ นานาชาติ
ครั้งที่ ๒๙ (The International Young Physicists' Tournament : IYPT 2016) ๕ คน ซึ่งขณะนี้
อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าแข่งขันในเดือนมิถุนายน ณ ประเทศรัสเซีย
 คัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม STEP NUS
Sunburst Environment Program (SEP) ๒๐๑๕ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ๔ คน
 พัฒ นาศักยภาพนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษระดับมัธ ยมศึกษาตอนต้น
และตอนปลายในโรงเรียนที่มีโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ๒๗,๐๐๐ คน
 พั ฒนาและขยายผลอั จฉริ ยภาพทางวิ ทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ ส าหรั บ เยาวชน
ดาเนิ น การคัด เลื อกนั กเรี ย นเข้า โครงการพัฒ นาอั จฉริย ภาพทางวิ ทยาศาสตร์แ ละคณิต ศาสตร์ ประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๘ ซึ่งมีนักเรีย นที่สนใจสมัครสอบเข้าแข่งขัน ๑๓๘,๙๒๐ คน โดยมีนักเรียนที่สอบผ่าน
การคัดเลือกเข้าโครงการฯ (สอบคัดเลือกรอบที่ ๑) จานวน ๔,๑๕๒ คน และคัดเลือกนักเรียนที่สอบผ่าน
การคัดเลือกเข้าโครงการฯ (สอบคัดเลือกรอบที่ ๑) เข้ารับเหรียญรางวัลโครงการฯ (สอบคัดเลือกรอบที่ ๒)
๔๐๘ คน
 พัฒนากาลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)
เพื่อผลิตอาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยที่ มีความสามารถสูงเพื่อพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ที่ใช้ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ณ ปัจจุบัน โครงการมีนักศึกษาทุนทั้งสิ้น จานวน 1,473 คน โดยมีนักศึกษา
ทุนระดับปริญญาตรี –โท-เอก ต่อเนื่องที่สาเร็จการศึกษา และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น จานวน 194 คน
และนักศึกษาระดับปริ ญญาโท-เอก ต่อเนื่องที่สาเร็จการศึกษาและศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก จานวน
41 คน และมีผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จานวน 50 คน
 พั ฒ นาและส่ ง เสริ ม การผลิ ต ครู ผู้ มี ค วามสามารถพิ เ ศษทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
คณิตศาสตร์ (สควค.) โดยดาเนินการสรรหาผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เข้ารับ
ทุนระดับปริญญาโททางการศึกษา พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้รับทุนให้มีความรู้ ความสามารถในการจัด
การเรียนการสอนนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ดังนี้
 อยู่ระหว่างรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึ กษาทุนส่งเสริมการผลิตครูผู้มีความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ทุน สควค.) ระดับปริญญาโท ประเภท Premium และนักศึกษาทุน
สควค. ระยะที่ ๓ ประเภท Super Premium ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และติดตามเยี่ยมศูนย์มหาวิทยาลัย ๔ แห่ง
๒

รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่ ๒
(วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙)
กระทรวงศึกษาธิการ
ดังนี้ (๑) มหาวิทยาลั ยขอนแก่น (๒) มหาวิทยาลั ยมหาสารคาม (๓) มหาวิทยาลั ยราชภัฏมหาสารคาม และ
(๔) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 สนั บ สนุ น ทุ น ส่ ง เสริ ม การผลิ ต ครู ที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
คณิตศาสตร์ (ทุน สควค.) จานวน ๖๑๕ ทุน
ประเภททุนการศึกษา
ปีการศึกษา 2557 จบปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558
(ทุน)
(ทุน)
(ทุน)
ปริญญาโท (In service)
ปริญญาโท (Premium)
ปริญญาโท (Super
Premium)
รวม

636
587
-

319
296
-

317
289
9

1,223

615

615

 การประชุ มโต๊ ะกลมไทย-สหรั ฐ ฯ ครั้ งที่ 7 “สะเต็ม ศึก ษา : วั ฒนธรรมการเรี ย นรู้
สาหรับกาลังคนในศตวรรษที่ 21” สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนิน
เป็นองค์ประธานเปิดการประชุมโต๊ะกลมไทย-สหรัฐฯ ครั้งที่ 7 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อาคาร
KX (Knowledge Exchange) สาหรับการประชุมโต๊ะกลมไทย – สหรัฐฯ ได้จัดมาแล้ว ๖ ครั้ง ประเทศไทย
และสหรัฐฯ สลับกันเป็นเจ้าภาพ การประชุมครั้งแรกจัดขึ้นที่ประเทศไทยในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ สาหรับการประชุม
ปี นี้ คณะอนุ ก รรมการการประชุ ม โต๊ ะ กลมไทย-สหรั ฐ ได้ ก าหนดหั ว ข้อ การประชุ ม ว่ า “สะเต็ มศึ ก ษา :
วัฒนธรรมการเรียนรู้สาหรับกาลังคนในศตวรรษที่ ๒๑”(STEM Education: Learning Culture of the 21st
C Workforce) ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ โดยเน้นความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมกาลังคนในศตวรรษที่ ๒๑
ผลของการประชุมโต๊ะกลมไทย-สหรัฐฯ ทั้ง 6 ครั้งที่ผ่านมา มีประเด็นสาคัญหลายเรื่อง
ที่นามาสู่การดาเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทยอย่างเป็นรูปธรรม เช่น เรื่องวิทยาลัยชุมชน : รูปแบบ
สถาบันอุดมศึกษาต่ากว่าระดับปริญญา นามาประกอบการพิจารณาการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน และเกิด พ.ร.บ.
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558, เรื่องการจัดการเรียนการสอนแนวศิลปวิทยาศาสตร์ และการนาเสนอแผนที่จะ
พัฒนากาลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย (พ.ศ.2549-2556) นามาสู่การจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนากาลังคนด้านสะเต็มศึกษาของประเทศไทย รวมทั้งมีการนาร่องสู่การปฏิบัติในหลาย
โครงการ เช่น โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร, โครงการน าร่ อ งวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ฐ านวิ ท ยาศาสตร์ ( Science-Based
Technology College - SBTC) เพื่อจัดการศึกษาสาหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านอาชีวศึกษา รวมทั้ง
โครงการส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียน เช่น โครงการ พสวท., โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
และโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตลอดจนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ (สควค.) และการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทางาน (Work-integrated
Learning) ในรู ป แบบต่าง ๆ ซึ่งน ามาสู่ การจัดการประชุมในครั้งนี้ ภายใต้หั ว ข้อ เรื่อง สะเต็มศึกษา :
๓
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วัฒ นธรรมการเรี ย นรู้ ส าหรั บ กาลั งคนในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งหวังให้ มีการขยายผลการผลิ ตและพัฒ นา
กาลั งคนด้านสะเต็มให้ กว้ างขวางยิ่ ง ขึ้นครอบคลุ ม ทุก กลุ่ ม เป้า หมาย โดยจะมี การนาเสนอประสบการณ์
ที่หลากหลายทั้งในระดับนโยบายและการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศ โดยสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจะนาผลจากการประชุมไปใช้ประกอบการจัดทาร่าง
แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2574) ต่อไป
๓. การจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา
 จากการที่ รั ฐ บาลได้ ให้ ค วามส าคัญ กับ การใช้ วิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเ ป็น ฐานใน
การพัฒนาประเทศ โดยได้บูรณาการองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology)
วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) : STEM เพื่อนาไปสู่การคิดแก้ปัญหาและ
การสร้ า งสรรค์ น วั ต กรรมใหม่ ตลอดจนมุ่ งผลิ ต กาลั ง คนด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ และเทคโนโลยี
ให้สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ตระหนักถึงความสาคัญของสะเต็มศึกษา (STEM
Education) โดยกาหนดให้เป็นโครงการสาคัญด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์
ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เป็นนวัตกรรมการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาหรับสร้างคน
ไทยรุ่ นใหม่ และรองรั บการพัฒนาทรั พยากรบุคคลของประเทศอย่างเหมาะสม ดังนั้นจึงได้ มีคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการนโยบายการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึก ษาในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จานวน
3 คณะ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. คณะกรรมการอานวยการการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา
โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) เป็นรองประธานกรรมการ และมีผู้อานวยการ
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นเลขานุการ ทาหน้าที่กากับนโยบาย
ทิศทาง มาตรการ และแนวทางการดาเนินการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา กากับดูแลและติดตาม
การดาเนิ นงานให้เป็นไปตามนโยบาย ตลอดจนให้ความเห็ นและคาแนะนาต่อคณะกรรมการ และแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการ/คณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงาน
๒. คณะกรรมการพั ฒ นาหลั ก สู ต รการจั ด การเรี ย นการสอนสะเต็ ม ศึ ก ษาใน
สถานศึกษา โดยมีผู้อานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นประธานกรรมการ มีผู้ ช่วยผู้อานวยการสถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นรองประธานกรรมการ และมีผู้แทนสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเลขานุการ ทาหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ และกาหนดคานิยามสะเต็มศึกษา
พั ฒ นาหลั ก สู ต รการจั ด การเรี ย นการสอนสะเต็ ม ศึ ก ษาในสถานศึ ก ษา พั ฒ นากิ จ กรรมสื่ อ การสอน
และการสนับสนุนในการจัดหลักสูตรสะเต็มศึกษา รวมทั้งประเมินการพัฒนาหลักสูตร และประสานขอความ
ร่วมมือด้านข้อมูล และความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓. คณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา
โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานกรรมการ มีผู้ช่ว ยผู้อานวยการสถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นรองประธานกรรมการ และมีรองเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นเลขานุการ ทาหน้าที่นาหลักสูตรของคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ ไปขับเคลื่อน
นโยบายการจั ด การเรี ย นการสอนสะเต็ ม ศึ ก ษาในสถานศึ ก ษา พร้ อ มทั้ ง ติ ด ตามประเมิ น ความก้ า วหน้ า
๔
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และความสาเร็จในการปฏิบัติงานตามนโยบาย ตลอดจนรายงานให้คณะกรรมการอานวยการรับทราบและ
พิจารณาสั่งการ
เมื่ อ วั น ศุ ก ร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2559 มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการนโยบาย
การจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันศุกร์ที่
27 พฤษภาคม 2559 โดยมีผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , ผู้แทนสถาบันคีนันแห่งเอเชีย
และผูบ้ ริหารองค์กรหลัก เข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถสรุปผลการประชุมในครั้งนี้ เป็นการรายงานความคืบหน้า
การดาเนินงานของคณะกรรมการทั้ง 2 คณะ ได้แก่
1) คณะกรรมการพั ฒ นาหลั ก สู ต รการจั ด การเรี ย นการสอนสะเต็ ม ศึ ก ษา
ในสถานศึกษา ได้กาหนดนิยามของ “สะเต็มศึกษา” ว่าเป็นแนวทางการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
และสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ไปใช้
ในการเชื่อมโยงและแก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ควบคู่ไปกับการ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 อีกทั้งคณะกรรมการฯ ได้มีการกาหนดขั้นตอนของกิจกรรมเรียนรู้
6 ขั้นตอน ในรูปแบบของสะเต็มศึกษา ได้แก่ ขั้นที่ 1 ระบุปัญหาในชีวิตจริง/นวัตกรรมที่ต้องการพัฒนา ขั้นที่
2 รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง ขั้นที่ 3 ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา (Science+Math & technology)
ขั้น ที่ 4 วางแผนและดาเนิ น การแก้ปั ญหา (Engineering) ขั้นที่ 5 ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุ ง
(Engineering) และขั้นที่ 6 นาเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหา หรือผลการพัฒนานวัตกรรม
นอกจากนี้ได้ทาการพัฒนา “กิจกรรมสะเต็มศึกษา” ของนักเรียนในระดั บ
ชั้น ป.1-ม.6 ด้วยการกาหนดกิจกรรมในแต่ละภาคเรียน ซึ่ง สสวท. ได้ออกแบบคู่มือกิจกรรมสะเต็มศึกษา
จานวน 2 คู่มือ คือ “คู่มือกิจกรรมสาหรับครู ” และ “คู่มือกิจกรรมสาหรับนักเรียน” โดยจัดทาเนื้อหา
ให้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ และกาหนดให้นักเรี ยนทากิจกรรมสะเต็มศึกษาภาคเรียนละ 1 กิจกรรม
โดยปรับกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีองค์ประกอบทั้ง 6 ขั้นตอนดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดของ
สะเต็ ม ศึ ก ษา ซึ่ ง ในขณะนี้ ไ ด้ ท าการปรั บ ปรุ ง คู่ มื อ กิ จ กรรมสะเต็ ม ศึ ก ษาส าหรั บ ครู เ สร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว
และได้จัดทาเป็นฉบับร่างเพื่อเตรียมการผลิตและเผยแพร่ให้กับครูที่จะทาการสอนสะเต็มศึกษาต่อไป
ทั้ ง นี้ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารจะด าเนิ น การจั ด อบรมสะเต็ ม ศึ ก ษาให้ กั บ ครู
ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสะเต็มศึกษาเป็นระยะเวลา 3 วัน ซึ่งครูจะต้องทาการศึกษาสะเต็ม ศึกษาด้วย
ตนเองผ่านระบบออนไลน์ด้วย โดยผู้จัดทาได้นากิจกรรมสะเต็มศึกษาและคู่มือกิจกรรมสะเต็มศึกษาสาหรับครู
เผยแพร่บนเว็บไซต์ www.stemedthailand.org พร้อมทั้งมีแผนที่จะจัดทาวีดิทัศน์การจัดกิจกรรมสะเต็ม
ศึกษา ป.1-ม.6 ของภาคเรียนที่ 2 ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2559 รวมทั้งจัดทาคู่มือกิจกรรม
สะเต็มศึกษาสาหรับครูและนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ช่วงเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2559
2) คณะกรรมการขับ เคลื่อ นการจั ดการเรี ย นการสอนสะเต็ม ในสถานศึ ก ษา
ได้จัดทาโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ส ะเต็มศึกษา ปี 2559 โดยเริ่มดาเนินการจากการคัดเลือก
โรงเรียนที่เข้าร่วมขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาในปี 2559 ซึ่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ได้ดาเนินการคัดเลือกโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาในปี 2559 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมี
โรงเรียนจานวน 2,495 แห่ง เข้าร่วมการขับเคลื่อนดังกล่าว ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มโรงเรียน ประกอบด้วย
 โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายจากเขตพื้นที่การศึกษาเขตละ 10 โรงเรียน รวม
2,250 โรงเรียน แบ่งเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา 1,830 แห่ง , ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1,417 แห่ง
๕
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และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 420 แห่ง (จากจานวนโรงเรียนทั้งหมดมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียน
ประชารัฐ 734 แห่งและกระจายอยู่ใน 19 กลุ่มของประชารัฐ)
 โรงเรียนศูนย์ฝึ กอบรมและให้ คาปรึกษาหลั กสู ตรฝึกอบรมสะเต็มศึกษา
ในระบบออนไลน์ จานวน 154 แห่ง อาทิ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั่วประเทศ
 โรงเรียนศูนย์สะเต็มศึกษาภาค จานวน 13 แห่ง และโรงเรียนเครือข่าย
สะเต็มศึกษา จานวน 78 แห่ง รวม 91 โรงเรียน
สาหรับหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนสะเต็ม
ศึกษาในปี 2559 คือ โรงเรียนต้องมีความพร้อมและสมัครใจในการเข้าร่ว มโครงการโดยผู้บริหารสถานศึกษา
ต้องเข้ารั บ การฝึ กอบรมเรื่ องสะเต็มศึกษาจาก สพฐ. ต้องมีครูที่จบการศึกษาจาก 3 สาขาวิช า ได้แก่
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ มีจานวนนักเรียน 200-1,500 คน และโรงเรียนประชารัฐ
ที่มีคุณสมบัติดังที่กล่าวมาข้างต้นครบทุกข้อจะได้รับการพิจารณาเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษา
ก่อนโรงเรี ยนที่คุณสมบั ติยังไม่พร้ อม ส่ว นของการดูแลโรงเรียนที่เข้าร่ว มขับเคลื่ อนสะเต็มศึกษาในครั้งนี้
ขอให้ สสวท. ทาการจับคู่โรงเรียนกับมหาวิทยาลัย ที่จะทาหน้าที่เป็นมหาวิทยาลั ยพี่เลี้ยงด้านสะเต็มศึกษา
นอกจากนี้ สสวท. และศูนย์สะเต็มศึกษาภาคทั่วประเทศจะร่วมกันจัด STEM Festival โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อสร้ างแรงบัน ดาลใจให้ นั กเรี ย นในทุกระดับชั้นรักการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
ประมาณเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙
๔. ความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา
 พัฒนานักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์กับกองทัพบก โดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ลงนามบั นทึ กข้ อตกลงว่ าด้ วยความร่ วมมื อในการส่ งเสริ มและสนั บสนุ น การพั ฒนานั กวิ จั ยด้ านยุ ทโธปกรณ์
กั บกองทั พบก โดยจั ดสรรงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕57 จ านวน 30 ล้ านบาท เพื่ อสนั บสนุ นงานวิ จั ย
ด้านยุทโธปกรณ์ จานวน 14 โครงการ จากสถาบันอุดมศึกษา 8 แห่ง ประกอบด้วย ๑) การพัฒนาเกราะแข็งกัน
กระสุนพอลิเมอร์สิทสมรรถนะสูงจากเมตริกประเภทพอลิเบนซอกซาซีนเสริมแรงด้วยใยชนิดต่าง ๆ ๒) รถตรวจจับวัตถุ
ระเบิดและระบบตัดสัญญาณจุดชนวนระเบิด ๓) การพัฒนาการออกแบบและผลิตชุดแหวนยางกันซึมที่ใช้ในปืนใหญ่
หนักกระสุนวิถีราบ แบบ 34 FH N-45 A1 ขนาด 15 มม. ๔) การเพิ่มสมรรถนะของระบบสื่อสารแบบควบรวมด้วย
เทคโนโลยีระบุพิกัดจากดาวเทียมหลายระบบเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจทางทหาร ๕) การพัฒนากระสุนส่องวิถี
จากปลอกกระสุนเหลือใช้ ๖) ชุดจาลองเครื่องมือตรวจสอบสารพิษสนาม ๗) พลุกับดักหมึกสี ๘) ฐานข้อมูลภูมิประเทศ
เพื่อสถานการณ์ฝึกกรมรบพิเศษที่ 5 ๙) การป้องกันการสูญเสียธาตุผสมของใบจักรแมงกานีสอะลูมิเนียมบรอนซ์
๑๐) การปรับปรุงสมบัติความต้านทานการสึกหรอของสเตเตอร์ที่ใช้ในระบบขับเคลื่อนเครื่องพ่นน้า ๑๑) แหล่งจ่าย
กาลังชนิดเคลื่อนย้ายได้สาหรับใช้ในงานทางการทหาร ๑๒) การพัฒนาระบบสั่งการป้อมปืนระยะไกลด้วยท่าทางการ
เคลื่ อนไหวของสั ญญาณมื อ ๑๓) คอนกรี ตประสิ ทธิ ภาพสู งส าหรั บก าแพงป้ องกั นกระสุ นและกั ม มั นตรั งสี
๑๔) เครื อข่ายเซนเซอร์ ไร้ สาย เพื่อตรวจจับการบุกรุกพื้นที่ระวังป้องกัน ซึ่งได้จัดทาคาของบประมาณประจาปี
พ.ศ. ๒๕59 สาหรับสนับสนุนงานวิจัยด้านยุทโธปกรณ์ จานวน 50 ล้านบาท
ในปี ๒๕๕๙ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการ
ทุนพัฒนาศักยภาพนั กวิ จั ยด้ านยุ ทโธปกรณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพของกองทัพและการป้ องกันประเทศ ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๕๙ จานวน ๑๘ ทุน ในวงเงินรวม ๔๔,๕๔๐,๐๐๐ บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนานักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์ในสถาบันอุดมศึกษา และให้กองทัพบกในฐานะผู้นาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้รับ
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รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่ ๒
(วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙)
กระทรวงศึกษาธิการ
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและมาตรฐานตรงตามความต้องการของกองทัพบก รวมทั้งพัฒนาการวิจัยและพัฒนาสนับสนุน
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ โดยทดแทนและลดการพึ่งพาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากต่างประเทศ
 พั ฒนางานวิ จั ยด าเนิ นงานในรู ปแบบ “ภาคี สถาบั นอุ ดมศึ กษา/วิ จั ย เพื่ อการวิ จั ย ”
ในปัจจุบันมีสถาบันอุดมศึกษา/วิจัย เข้าร่วมดาเนินการกับศูนย์ความเป็นเลิศทั้ง 11 ศูนย์ จานวน 21 สถาบัน
110 หน่วยวิชาการ ซึ่งประกอบด้วย หน่วยปฏิบัติการวิจัยหลัก 49 หน่วย มีห้องปฏิบัติการวิจัย (Research
Lab) รวม 114 ห้องปฏิบัติการ และมีคณาจารย์/นักวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษา/วิจัย เข้าร่วมดาเนินการ
1,082 คน โดยการดาเนินงานวิจัยของศูนย์ความเป็นเลิศ มีรูปแบบการดาเนินงานในลักษณะเป็นโปรแกรม
วิจัย (Research Programme) ซึ่งเป็นโปรมแกรมวิจัยขนาดใหญ่ที่มี การออกแบบขอบเขตการทางานวิจัย
ที่มุ่งผลลัพธ์ มีเป้าประสงค์ของงานวิจัยที่ชัดเจนเป็นกลุ่มก้อนและครบวงจร แบ่งออกเป็นโครงการวิจัยย่อย
ซึ่งเมื่อดาเนินการทั้งหมดแล้ว จะเกิดผลลัพธ์ที่จับต้องได้ ในรูปของผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบในรูปของ
องค์ ค วามรู้ เทคโนโลยี หรื อ นวั ต กรรม โดยในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2558 มี ผ ลการด าเนิ น งาน ดั ง นี้
1) โปรแกรมวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 9 โปรแกรม 2) โครงการวิจัย 28 โครงการ 3) ผลงานวิจัยที่ได้รับ
การเผยแพร่ในวารสาร หรือนาไปอ้างอิงระดับนานาชาติ หรือนาไปใช้ประโยชน์ 67 ชิ้นงาน ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 เป็ น การเริ่ ม ด าเนิ น งานในระยะที่ 3 (2559-2563) โดยได้ รั บ ความเห็ น ชอบตามมติ
คณะรัฐ มนตรี เมื่อวัน ที่ 30 ธัน วาคม 2557 ให้ ดาเนินการระยะที่ 3 ในกรอบวงเงิน 4,720 ล้ านบาท
ในระยะเวลาดาเนินงาน 5 ปี (2559-2563) ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2559 มีผลการดาเนินงาน นับตั้งแต่
1 ตุลาคม 2558 – 30 เมษายน 2559 ดังนี้ 1) โปรแกรมวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 21 โปรแกรม
2) โครงการวิจัย 99 โครงการ 3) ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร 211 ชิ้นงาน และ 4) นอกจากนี้
สบว. ได้พัฒนาโปรแกรมวิจัยเชิงบูรณาการขนาดใหญ่ในหัวข้อเรื่อง “การบริหารจัดการขยะ” โดยให้ทุกศูนย์
ความเป็นเลิศเข้ามามีส่วนร่วมในการทางานวิจัยในมิติที่ศูนย์ฯ มีความเชี่ยวชาญ โดยในเบื้องต้น ได้จัดทา
เอกสาร Position Paper ที่แสดงให้เห็นถึงสถานภาพการบริหารจัดการขยะในปัจจุบันของประเทศไทย เพื่อใช้
เป็นฐานข้อมูลในการออกแบบและกาหนดขอบเขตการวิจัยของโปรแกรมวิจัยดังกล่าว

๗

