
การอบรมครูด�วยระบบทางไกล 
โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ป�งบประมาณ ๒๕๖๒

สถาบันส�งเสริมการสอนวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี (สสวท.) ป�งบประมาณ ๒๕๖๒

๑

 สถาบนัสงเสรมิการสอนวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) รวมกบั สาํนักงาน
คณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐาน (สพฐ.) สาํนักงานคณะกรรมการสงเสรมิการศึกษา
เอกชน (สช.) กรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ (อปท.) สาํนกัการศกึษากรงุเทพมหานคร 
(กทม.) และมูลนธิทิางไกลผานดาวเทยีม ในพระบรมราชปูถมัภ ดาํเนนิการอบรมครดูวย
ระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา โดยจัดใหมีการอบรมครูผูสอนวิชา
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีตามแนวทางสะเต็มศกึษา ระดับประถมศกึษา
ตอนตน ระดบัประถมศกึษาตอนปลาย ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน และระดับมัธยมศกึษา
ตอนปลาย 
 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) จะเปนสถานที่
จัดการอบรมที่ตนทาง สงสัญญาณไปยังสถานีวิทยุโทรทัศนการศึกษาทางไกลผาน
ดาวเทียม (DLTV) เพื่อจัดสงสัญญาณไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
เขต ๑ เพื่อการอบรมครูพี่เลี้ยง เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ และสงสัญญาณไปยังโรงเรียน
ที่เปนศูนยฝกการอบรมปลายทาง ซึ่งกระจายและครอบคลุมทุกสังกัดและทุกจังหวัด
ของประเทศไทย จาํนวน ๖๒๐ โรงเรียน เพือ่การอบรมครูผูสอน ระหวางเดอืนเมษายน - 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
 เพือ่ใหการอบรมครูดวยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเตม็ศกึษา เปนไป
ตามนโยบาย เปาหมายและวัตถุประสงค สสวท. จึงไดจัดทําคูมือครูพี่เลี้ยงเพื่อนําไป
เปนแนวทางในการจัดใหมีการอบรมครูไดอยางมีประสิทธิภาพ
 สสวท. ขอขอบคุณผูมีสวนเกี่ยวของกับการอบรม คณะทํางานฝายตางๆ 
คณะวทิยากรใหการอบรม ทีช่วยใหการอบรมครูดวยระบบทางไกล โครงการบูรณาการ
สะเต็มศึกษา ปงบประมาณ ๒๕๖๒ เปนไปตามวัตถุประสงคทุกประการ และหวังเปน
อยางยิ่งวาเอกสารคูมือฉบับนี้จะเปนประโยชนแกครูพี่เลี้ยงสะเต็มศึกษาทุกทาน 
หากมีขอเสนอแนะโปรดแจงคณะทํางาน สสวท. ทราบดวย จักขอบพระคุณยิ่ง

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

กระทรวงศึกษาธิการ

คํานํา



การอบรมครูด�วยระบบทางไกล 
โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ป�งบประมาณ ๒๕๖๒

สถาบันส�งเสริมการสอนวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี (สสวท.) ป�งบประมาณ ๒๕๖๒

๒

สารบัญ

คํานํา   ๑

สารบัญ  ๒

โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปงบประมาณ ๒๕๖๒ ๔

    ที่มาและความสําคัญ ๔

 ๑. วัตถุประสงค ๖

 ๒. เปาหมายของโครงการ ๖

 ๓. หนวยงาน/ผูรับผิดชอบโครงการ ๗

 ๔. การดําเนินงานปงบประมาณ ๒๕๖๒ ๘

การอบรมครูดวยระบบทางไกล ๙

 ๑. หลักสูตรการอบรม ๙

 ๒. คณะวิทยากร ๑๐

 ๓. วิธีการและรูปแบบการอบรม ๑๑

 ๔. คุณสมบัติและจํานวนผูเขารับการอบรม ๒๕

 ๕. ระยะเวลาและสถานที่การจัดอบรม ๒๕

 ๖. การสมัครเขารับการอบรม ๒๖

หนา



การอบรมครูด�วยระบบทางไกล 
โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ป�งบประมาณ ๒๕๖๒

สถาบันส�งเสริมการสอนวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี (สสวท.) ป�งบประมาณ ๒๕๖๒

๓

สารบัญ

 ๗. การรับชมรายการ ๒๗

 ๘. การติดตามและประเมินผลการอบรม ๒๗

 ๙. การประเมินผลครูที่เขารับการอบรม  ๒๗

 ๑๐. งบประมาณคาใชจายในการจัดการฝกอบรม ๒๙

 ๑๑. คุณสมบัติโรงเรียนที่เปนศูนยฝกการอบรม ๓๐

 ๑๒. คุณสมบัติครูพี่เลี้ยงประจําศูนยฝกการอบรม ๓๑ 

 ๑๓. บทบาทภาระหนาที่ของครูพี่เลี้ยงประจํา ๓๑

  ศูนยฝกการอบรม

 ๑๔. ระยะเวลาดําเนินการของโครงการ ๓๓

 ๑๕. การจัดเตรียมรายการสื่ออุปกรณสําหรับการอบรม ๓๔

 ๑๖. การจัดสงรายงานผลการอบรมของโรงเรียน ๓๕

  ที่เปนศูนยฝกการอบรม

หนา



การอบรมครูด�วยระบบทางไกล 
โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ป�งบประมาณ ๒๕๖๒

สถาบันส�งเสริมการสอนวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี (สสวท.) ป�งบประมาณ ๒๕๖๒

๔

การอบรมครูด�วยระบบทางไกล
โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ป�งบประมาณ ๒๕๖๒

๑. ที่มาและความสําคัญ

 ในปงบประมาณ ๒๕๕๙ สสวท. รวมกับ สพฐ. และ สกอ. ในการขับเคลือ่น

สะเต็มศึกษาสูสถานศึกษา โดยการจัดอบรมสะเต็มศึกษาโดยตรงแกผูบริหาร

สถานศึกษา ศึกษานิเทศก และครูผูนํา

 การเปลี่ยนแปลงจาก ๑๕๔ โรงเรียน และจัดทําหลักสูตรออนไลนแกครู

ผูสอนวชิาวทิยาศาสตร คณติศาสตร และเทคโนโลย ีจาก ๒,๒๕๐ โรงเรียน พบวา

ครูท่ีเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจ และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู

สะเต็มศึกษาในชั้นเรียนไดอยางดี และในปงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ สสวท. 

ไดจัดใหมีการดําเนินการอบรมครูดวยระบบทางไกล มีผูเขาอบรมประมาณ 

๖๐,๐๐๐ คน เพ่ือใหการขบัเคลือ่นสะเตม็ศึกษาครอบคลมุทกุสงักดั ทุกเขตพืน้ที่

การศึกษา และทกุจงัหวดั ดาํเนนิไปอยางตอเน่ือง รวดเร็ว และมคีณุภาพ ครสูามารถ

เขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพ่ิมพูนศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรู

สะเต็มศึกษาในช้ันเรียนไดอยางถูกตองและท่ัวถึง สสวท. จึงดําเนินโครงการ

บูรณาการสะเต็มศึกษา โดยรวมมือกับทุกภาคสวน จัดใหมีการพัฒนาครูผูสอน

วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ตามหลักสูตรการอบรมสะเต็มศึกษา

ดวยระบบทางไกล ผานสถานีโทรทศันเพ่ือการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน (OBEC Channel)  



การอบรมครูด�วยระบบทางไกล 
โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ป�งบประมาณ ๒๕๖๒

สถาบันส�งเสริมการสอนวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี (สสวท.) ป�งบประมาณ ๒๕๖๒

๕

สถานีวิทยโุทรทศันการศึกษาทางไกลผานดาวเทยีม (DLTV) โดย สสวท. เปนผูพฒันา

หลักสูตรการอบรมรับผิดชอบ เปนวิทยากรหลักใหการอบรมที่ตนทาง และ

ใหการสนบัสนนุชดุการอบรมสะเตม็ศกึษา ซึง่ประกอบดวย เอกสารการจดักจิกรรม 

สือ่และอปุกรณประกอบการอบรมตามระดับชวงชั้น สงสนับสนุนแกโรงเรียน

ที่เปนศูนยฝกการอบรมของทุกสังกัด โดยมีครูพี่เลี้ยงประจําศูนยฝกการอบรม

ทุกระดับชั้น

 การขบัเคลือ่นสะเตม็ศกึษาดวยระบบทางไกลคร้ังนี ้จะประสบผลสําเร็จได 

ตองไดรบัความรวมมอืจากทกุภาคสวน ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนอยางจริงจงั ตอเน่ือง 

และยั่งยืน สสวท. จึงวางแผนการดําเนินงานโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาไว 

๓ ป ตอเน่ือง ตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ ปงบประมาณ ๒๕๖๒ 

จงึเปนปสดุทายของการอบรมครดูวยระบบทางไกลตามวตัถปุระสงคของโครงการ

บูรณาการสะเต็มศึกษา



การอบรมครูด�วยระบบทางไกล 
โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ป�งบประมาณ ๒๕๖๒

สถาบันส�งเสริมการสอนวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี (สสวท.) ป�งบประมาณ ๒๕๖๒

๖

๒. วัตถุประสงค

 ๑) เพ่ือสรางความรวมมือกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของทางการศึกษา

ดําเนินการเชิงบูรณาการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาใหครอบคลุมทุกเขตพื้นที่

การศึกษาทุกจังหวัด และทุกสังกัด อยางเปนรูปธรรม

 ๒) เพื่อพัฒนาหลักสูตรการอบรมครูสะเต็มศึกษาดวยระบบทางไกล 

พรอมชุดการอบรมที่สมบูรณที่เนนกระบวนการคิด วิเคราะห และการแกปญหา 

ซ่ึงประกอบดวย เอกสารหลักสูตรการอบรม เอกสารคูมือการอบรม เอกสาร

การนิเทศ ติดตาม ตลอดจน สื่อ อุปกรณสําเร็จรูปตามแนวทางสะเต็มศึกษา

 ๓) เพื่อสงเสริมและสนับสนุน สื่อ อุปกรณ เอกสารการอบรม รวมถึง

งบประมาณ ใหแกศูนยฝกการอบรมสะเต็มศึกษา ทั้งศูนยมหาวิทยาลัยเครือขาย

สะเตม็ศกึษา ศนูยสะเต็มศกึษาภาค และโรงเรยีนทีเ่ปนศนูยฝกอบรมสะเตม็ศกึษา

 ๔) เพื่อสรางความรวมมือในการดําเนินการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษา

อยางเปนรปูธรรม และกระจายใหครอบคลมุทกุจังหวดั และทกุเขตพืน้ท่ีการศกึษา 

และทุกสังกัด อยางเสมอภาค โดยเฉพาะโรงเรียนขยายโอกาสและโรงเรียนใน 

๖ จังหวัดชายแดนภาคใตของประเทศไทย

๓. เปาหมายของโครงการ

  ๑. โรงเรียนใน ๕ สังกัด (สพฐ. สช. อปท. กศน. กทม.) เปนศูนยฝก

การอบรมสะเต็มศึกษา

 ๒. ครูผูสอนวชิาวิทยาศาสตร คณติศาสตร และเทคโนโลย ีใน ๕ สงักดั 

ผานการอบรมครูดวยระบบทางไกล จํานวน ๕๕,๐๐๐ คน ตอป



การอบรมครูด�วยระบบทางไกล 
โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ป�งบประมาณ ๒๕๖๒

สถาบันส�งเสริมการสอนวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี (สสวท.) ป�งบประมาณ ๒๕๖๒

๗

 ๓. ชดุการอบรมสะเตม็ศกึษา จาํนวน ๔ ชดุ ไดแก ระดับประถมศกึษา

ตอนตน ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ระดับมัธยมศึกษาตอนตน และระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย มีประจําศูนยฝกการอบรมทุกศูนย

 ๔. ครูผูสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี จากโรงเรียน

ทุกสังกัด ทั้ง ๗๗ จังหวัด ไดรับการพัฒนาความรู และความเขาใจในการจัด

กิจกรรมการเรียนรูเชิงบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา 

๔. หนวยงาน/ผูรับผิดชอบโครงการ

หนวยงานรับผิดชอบหลัก สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

                (สสวท.)

หนวยงานความรวมมือ • สาํนักงานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐาน (สพฐ.)
   • สาํนักงานคณะกรรมการสงเสรมิการศึกษาเอกชน (สช.)
   • กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (อปท.)
         • สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
    การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
   • สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร (กทม.)
     • มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรม  
    ราชูปถัมภ
   • สถานโีทรทศันเพือ่การศกึษาขัน้พ้ืนฐาน 
    (OBEC Channel) 
   • สํานักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ  
    พัฒนาการศึกษา (UniNet)
   • สถานีวิทยุโทรทัศนการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม  

    (DLTV)

   • 
   • กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (อปท.)
         • สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
    การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
   • สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร (กทม.)
     • มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรม  
    ราชูปถัมภ
   • สถานโีทรทศันเพือ่การศกึษาขัน้พ้ืนฐาน 
    (OBEC Channel) 
   • สํานักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ  
    พัฒนาการศึกษา (UniNet)
   • สถานีวิทยุโทรทัศนการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม  

    (DLTV)



การอบรมครูด�วยระบบทางไกล 
โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ป�งบประมาณ ๒๕๖๒

สถาบันส�งเสริมการสอนวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี (สสวท.) ป�งบประมาณ ๒๕๖๒

๘

๕. การดําเนินงานปงบประมาณ ๒๕๖๒

 ๑. คณะทํางานโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา จัดประชุมวางแผน

การดาํเนนิงานการอบรมครดูวยระบบทางไกล โครงการบรูณาการสะเตม็ศกึษา 

ปงบประมาณ ๒๕๖๒

 ๒. สสวท. พฒันาหลกัสตูรการอบรมครสูะเตม็ศกึษาดวยระบบทางไกล 

และผลิตตนแบบ สื่ออุปกรณเปนชุดประกอบการอบรมสะเต็มศึกษา ระดับ

ประถมศึกษาตอนตน ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน ๔ ชุดการอบรม

 ๓. หนวยงานทางการศึกษา ๕ สังกัด จัดตั้งโรงเรียนเปนศูนยฝก

การอบรมครูสะเต็มศึกษา 

 ๔. สสวท. ประสานกับหนวยงาน ๕ สังกัด จัดใหมีการประชุมชี้แจง

ผูบริหารโรงเรียนที่เปนศูนยฝกอบรมครูสะเต็มศึกษา และครูพี่เลี้ยงสะเต็มศึกษา 

ประจําศูนยฝกการอบรม

 ๕. โรงเรียนท่ีเปนศูนยฝกอบรมครูสะเต็มศึกษา ประชาสัมพันธและ

รบัสมคัรครเูขารบัการอบรม ณ ศูนยฝกการอบรมสะเต็มศกึษา ของแตละสังกัด 

 ๖. สสวท. จัดอบรมครูดวยระบบทางไกลผานสถานีวิทยุโทรทัศน

การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในวัน เวลาที่กําหนด
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๙

การอบรมครูดวยระบบทางไกล

๑. หลักสูตรการอบรม

 หลกัสตูรการอบรมครดูวยระบบทางไกล โครงการบรูณาการสะเต็มศกึษา 

สาํหรับครผููสอนวทิยาศาสตร คณติศาสตร และเทคโนโลย ีทีพั่ฒนาขึน้โดย สสวท. 

จํานวน ๔ หลักสูตร จําแนกตามระดับชั้น ดังนี้

 ๑. หลกัสตูรการอบรมครดูวยระบบทางไกล ระดบัประถมศกึษาตอนตน  

  ๑.๑ เสวนาการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูสะเต็มศึกษาสู

การนําไปใชในหองเรียน

  ๑.๒ กิจกรรมสะเตม็ศกึษาระดบัประถมศกึษาตอนตน เรือ่ง หนหูนู

   กับ z๐๐ ใหม

  ๑.๓ การทําโครงงานสะเต็มศึกษา

 ๒. หลกัสตูรการอบรมครูดวยระบบทางไกล ระดบัประถมศกึษาตอนปลาย

  ๒.๑ เสวนาการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูสะเต็มศึกษา

   สูการนําไปใชในหองเรียน

  ๒.๒ กิจกรรมสะเต็มศึกษาระดับประถมศึกษาตอนปลาย เรื่อง 

   เก็บดาวมาฝากเธอ

  ๒.๓ การทําโครงงานสะเต็มศึกษา
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๑๐

 ๓. หลกัสตูรการอบรมครดูวยระบบทางไกล ระดับมธัยมศึกษาตอนตน

  ๓.๑ เสวนาการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูสะเต็มศึกษาสู

   การนําไปใชในหองเรียน

  ๓.๒ กิจกรรมสะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน เรื่อง ขนสง

   ทางไกล ลื่นไถลก็ไมกลัว

  ๓.๓ การทําโครงงานสะเต็มศึกษา

 ๔. หลักสูตรการอบรมครูดวยระบบทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

  ๔.๑ เสวนาการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูสะเต็มศึกษาสู

   การนําไปใชในหองเรียน

  ๔.๒ กิจกรรมสะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง 

   ตรวจพันธุทันดวน

  ๔.๓ การทําโครงงานสะเต็มศึกษา

๒. คณะวิทยากร 

 คณะวิทยากรจากสํานักวิชาการ สสวท.
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๑๑

๓. วิธีการและรูปแบบการอบรม

 ๓.๑ บรรยาย อภิปรายกลุม ฝกปฏิบัติ และนําเสนอผลงาน 

 ๓.๒ อบรมดวยระบบทางไกลผานสถานวีทิยโุทรทศันการศกึษาทางไกล

ผานดาวเทียม  (DLTV ชอง 15) โดยมี วิทยากร สสวท. เปนวิทยากรหลัก ใหการ

อบรมที่ตนทาง ผูเขารับการอบรมลงมือปฏิบัติกิจกรรม ณ ศูนยฝกการอบรม

ปลายทาง โดยมีครูพี่เลี้ยงประจําศูนยการอบรมชวยดูแลผูเขารับการอบรมใน

แตละศูนย

  ระหวางการอบรมใช Facebook และ Teleconference เพื่อ

ตอบคําถาม อภิปราย และสงผลงาน ตลอดการอบรม ผูเขารับการอบรมสมัคร

สมาชิกกลุม Facebook ตามระดับชั้น ไดที่

• IPST STEM Teacher ประถม

• IPST STEM Teacher มัธยมตน

• IPST STEM Teacher มัธยมปลาย

 ๓.๓ การนําเสนอผลงานจากศูนยฝกอบรม  ผานโปรแกรม SCOPIA  

  ดังนี้
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๑๒
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๑๓

ผูประชุมสามารถประชุมผานอินเทอรเน็ตโดยใชเพียง Netbook หรือ Mobile Phone จากทุกที่ทุกเวลา

โดยไมตองไปอยูที่หองประชุมที่เดียวกัน และยังสามารถรวมประชุมพรอมกันไดไมจํากัดผูเขารวมประชุม
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๑๔

ระบบ Web Conference มีคุณสมบัติพิเศษที่ชวยใหการประชุมมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยผูใช

สามารถประชุมดวยเครื่องมือตางๆ ดังนี้

1. สามารถเห็นหนาของผูเขารวมประชุมไดจากทุกที่ทุกเวลา

2. สามารถรับและสงไฟลระหวางผูเขารวมประชุมไดทันที

3. สามารถสงขอความ (Chat) แกผูเขารวมประชุมได

4. สามารถเปด-ปดเสียงของผูเขารวมประชุมได

5. สามารถเชิญผูเขารวมประชุมทางไกล VDO Conference ได

6. สามารถประชุมโดยใช Netbook และ Mobile Phone ได

7. สามารถบันทึกการประชุมได
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๑๕

การประชุมแบบ 5 คน / เครื่องคอมพิวเตอร
- โปรเจคเตอร หรือ 32-43” LCD Monitor

- ชุดลําโพงและไมโครโฟนพรอม Echo Canceller

- กลอง สามารถปรับหมุนกลองได

อุปกรณประกอบการประชุมผานระบบ web conference
การประชุมแบบ 1 คน / เครื่องคอมพิวเตอร

- ชุดหูฟงพรอมไมโครโฟน

- กลอง Web Cam
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๑๖

การทํางานของระบบนั้น จะประกอบไปดวย 3 สวนหลักๆ ดังนี้
1. สวนของ Emterprise : เปนสวนของ Server ที่ใหบริการระบบ  SCOPIA Desktop นั่นเอง จะประกอบ

 ไปดวย SCOPIA MCU และ SCOPIA Desktop Server

2. เครือขาย Internet

3. สวนของผูใชงาน

 3.1 Home work : ผูใชงานอาจจะเชื่อมตอ

 3.2 Partner Organization : หนวยงานหรือศูนยประสานงาน (มหาวิทยาลัย/สถาบันฯ)

โครงสรางการทํางานของระบบ SCOPIA Desktop

ภาพที่ 1 แสดงโครงสรางการทํางานของระบบ SCOPIA Desktop

การทํางานของระบบ
1. สําหรับเครื่องของผูใชงานจะตองติดตั้ง หรือ Install โปรแกรมสําหรับใชงาน SCOPIA Desktop กอน

 และหากจะเขาใชงานจะตองทราบ Meeting ID และ PIN ID (ถามี) ซึ่งผูดูแลระบบจะแจงหมายเลข

 Meeting ID และ PIN ID ใหผูใชงานไดทราบเมื่อทําการประชุม

2. ผูใชงานเชื่อมตอเครือขาย Internet และเรียกใชโปรแกรมดังกลาวผาน Web Browser โปรแกรมจะทํา

 การเชื่อมตอมายัง SCOPIA Server ผานเครือขาย Internet

3. SCOPIA Server จําทําการตรวจสอบ Meeting ID และ PIN ID วาผูใชงานจะใช Meeting ID ที่ทาง

 ผูดูแลแจงใหทราบ

4. SCOPIA Server สงสัญญาณใหเขาหองประชุมตาม Meeting ID กลับไปยังผูใชงาน
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๑๗

 http://203.159.250.162/scopia

Credentials PIN ID : กรณกีารประชมุเปนความลบัและตองการใหมทีีม่กีารกาํหนดคาความ

ปลอดภัยสําหรับการเขาใชงานโปรแกรม SCOPIA ผูใชตองติดตอขอใหผูดูแลระบบฯ กําหนด

รหัสเฉพาะ (PIN ID) และแจงใหผูประสานงานการประชุมทราบขอมูลดังกลาว เพื่อแจงให

ผูเขารวมประชุมทราบตอไป
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๑๘

 กอนการใชงานโปรแกรม Scopia Desktop ควรตรวจสอบการต้ังคาตางๆ กอนการใชงาน 

เพื่อใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ใหคลิกที่ลิงคตามรูป ไมคและกลองเพื่อทําการ

ตรวจสอบการตั้งคาภาพและเสียง คลิกที่ปุม Adjust audio and video devices

หรือคลิกที่ปุมดานลางจะแสดงไอคอน scopia desktop สแีดง

การต้ังคาตางๆ กอนการใชงาน



การอบรมครูด�วยระบบทางไกล 
โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ป�งบประมาณ ๒๕๖๒

สถาบันส�งเสริมการสอนวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี (สสวท.) ป�งบประมาณ ๒๕๖๒

๑๙



การอบรมครูด�วยระบบทางไกล 
โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ป�งบประมาณ ๒๕๖๒

สถาบันส�งเสริมการสอนวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี (สสวท.) ป�งบประมาณ ๒๕๖๒

๒๐



การอบรมครูด�วยระบบทางไกล 
โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ป�งบประมาณ ๒๕๖๒

สถาบันส�งเสริมการสอนวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี (สสวท.) ป�งบประมาณ ๒๕๖๒

๒๑

เมื่อเขามายังหองประชุม จะปรากฏหนาตางโปรแกรมดังรูป

หนาจอหลักจะประกอบดวย

1. สวนควบคุมการเปด - ปด และปรับระดับความดังของไมโครโฟนและลําโพง

2. สวนที่แสดงรายชื่อและสถานะอุปกรณของผูเขาประชุมคนอื่น (Participants) เชน ผูเขาประชุม 

 เปดหรือปดไมโครโฟนอยูและมีกลองหรือไม

3. หนาตางแสดงการสนทนาระหวางผูใชงานและผูเขารวมประชุมคนอื่น (Chat) สามารถเลือกพิมพ 

 ไดทั้งแบบกลุมและแบบเจาะจง

4. หนาตางสําหรับการพิมพขอความสนทนา

5. เมนูสําหรับเลือก Lay Out ที่แสดงหนาจอผูเขาประชุม

6. เมนูสําหรับการนําเสนอ Presentation

1. การเปด ปด ไมโครโฟน ทําไดโดยการคลิกที่รูปไมโครโฟน หากมีเสนสีแดงทับรูปไมโครโฟนและ

 ลําโพงอยู หมายถึงไมโครโฟนและลําโพงของผูใชงานถูกปดอยู แตถาไมมีสีแดง หมายความวา

 ไมโครโฟนและลําโพงเปดอยูและสามารถใชงานไดปกติ

การใชงานปุมตางๆ ระหวางการประชุม



การอบรมครูด�วยระบบทางไกล 
โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ป�งบประมาณ ๒๕๖๒

สถาบันส�งเสริมการสอนวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี (สสวท.) ป�งบประมาณ ๒๕๖๒

๒๒



การอบรมครูด�วยระบบทางไกล 
โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ป�งบประมาณ ๒๕๖๒

สถาบันส�งเสริมการสอนวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี (สสวท.) ป�งบประมาณ ๒๕๖๒

๒๓

สามารถขีดเขียนลงบนเอกสารไดและเลือกสีที่ตองการ หลังจากออกการประชุม

การขีดเขียนจะหาย ไมสามารถบันทึกตามที่ขีดเขียนได



การอบรมครูด�วยระบบทางไกล 
โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ป�งบประมาณ ๒๕๖๒

สถาบันส�งเสริมการสอนวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี (สสวท.) ป�งบประมาณ ๒๕๖๒

๒๔

คลิ๊ก Leave เพื่อออกจากการประชุม



การอบรมครูด�วยระบบทางไกล 
โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ป�งบประมาณ ๒๕๖๒

สถาบันส�งเสริมการสอนวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี (สสวท.) ป�งบประมาณ ๒๕๖๒

๒๕

๔. คุณสมบัติและจํานวนผูเขารับการอบรม

 เปนครูผูสอนวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร หรือเทคโนโลยี ระดับ

ประถมศกึษาตอนตน ระดบัประถมศึกษาตอนปลาย ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน หรือ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนใน ๕ สังกัด และจํานวนผูเขารับ

การอบรมขึ้นอยูกับโรงเรียนที่เปนศูนยฝกการอบรมของแตละสังกัดกําหนด

๕. ระยะเวลาและสถานที่จัดการอบรม

 สสวท. ดําเนินการอบรมครูดวยระบบทางไกล โครงการบูรณาการ

สะเต็มศึกษาผานทาง สถานีวิทยุโทรทัศนการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม  

(DLTV ชอง 15) ไปยังโรงเรียนที่เปนศูนยฝกการอบรมทุกสังกัด ทุกจังหวัด 

ในเดือนเมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๒ กําหนดวนัออกอากาศ หลกัสตูรระดับ

ประถมศกึษาตอนตน ระดับประถมศกึษาตอนปลาย ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

กําหนดหลักสูตรละ ๓ วัน สวนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตร ๔ วัน 

จําแนกตามระดับชั้น ดังนี้

กําหนดการอบรม หลักสูตรอบรมครูพี่เลี้ยงสะเต็มศึกษาดวยระบบทางไกล   

 ๑) วันที่ ๗ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    

  เรื่อง ตรวจพันธุทันดวน  

 ๒) วันที่ ๑๔ - ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน   

  เรื่อง ขนสงทันใจ ลื่นไถลก็ไมกลัว

 ๓) วันที่ ๒๑ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย   

  เรื่อง เก็บดาวมาฝากเธอ



การอบรมครูด�วยระบบทางไกล 
โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ป�งบประมาณ ๒๕๖๒

สถาบันส�งเสริมการสอนวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี (สสวท.) ป�งบประมาณ ๒๕๖๒

๒๖

 ๔) วันที่ ๒๘ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ระดับประถมศึกษาตอนตน   

  เรื่อง หนูหนูกับ z๐๐ ใหม   

กําหนดการอบรม หลักสูตรอบรมครูผูสอนสะเต็มศึกษาดวยระบบทางไกล   

 ๑) วันที่ ๔ - ๖ เมษายน ๒๕๖๒ ระดับประถมศึกษาตอนตน 

  เรื่อง หนูหนูกับ z๐๐ ใหม  

 ๒) วันที่ ๒๕ - ๒๗ เมษายน ๒๕๖๒ ระดบัประถมศกึษาตอนปลาย  

  เรื่อง เก็บดาวมาฝากเธอ

 ๓) วันที่ ๙ - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  

  เรื่อง ขนสงทันใจ ลื่นไถลก็ไมกลัว 

 ๔) วันที่ ๑๗ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

  เรื่อง ตรวจพันธุทันดวน

๖. การสมัครเขารับการอบรม  

 ครูผูสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี และบุคลากร

ทางการศึกษาที่สนใจ สามารถสมัครเขารับการอบรมลงทะเบียนสมัครไดที่  

www.stemreg.ipst.ac.th  และ พิมพ ใบยืนยันการอบรมไปแสดงตนที่ศูนยฝก

การอบรมของแตละสังกัด แตละจังหวัด ทั้งนี้ไมมีการเก็บคาลงทะเบียน 

 สามารถติดตามรายละเอียดรายชื่อโรงเรียนที่เปนศูนยฝกการอบรม

แตละสังกัด แตละจังหวัด เพิ่มเติมไดที่เว็บไซต www.stemedthailand.org



การอบรมครูด�วยระบบทางไกล 
โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ป�งบประมาณ ๒๕๖๒

สถาบันส�งเสริมการสอนวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี (สสวท.) ป�งบประมาณ ๒๕๖๒

๒๗

๗. การรับชมรายการ 

 โรงเรียนที่เปนศูนยฝกการอบรมสามารถรับชมรายการไดที่  

 ๑) สถานีวทิยโุทรทัศนการศกึษาทางไกลผานดาวเทยีม (DLTV) รบั

ชมไดที่ชอง DLTV ๑๕

  ๑.๑ ผานระบบ DSTV เปนระบบโทรทัศนผานจานรับสัญญาณ

   ดาวเทียม ในยานความถ่ี KU-Band  

  ๑.๒ ผานระบบอนิเทอรเนต็ ทางเวบ็ไซตมูลนธิกิารศกึษาทางไกล

   ผานดาวเทียม www.dlf.ac.th

 ๒) ผานระบบอินเทอรเน็ต สามารถติดตามรายละเอียดชองทางการ

รับชมรายการเพิ่มเติมไดที่  www.stemedthailand.org

๘. การติดตามและประเมินผลการอบรม

 การติดตามและประเมินผลการอบรม สสวท. จะดําเนินการติดตาม

เพื่อประเมินผลการอบรมรวมกับหนวยงานทางการศึกษา ๕ สังกัด เพื่อประเมิน

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการ 

๙. การประเมินผลครูที่เขารับการอบรม 

 ๑. ประเมินผลการอบรมจากแบบสอบถามตามตัวอยางในภาคผนวก 

(ผาน Google Form)



การอบรมครูด�วยระบบทางไกล 
โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ป�งบประมาณ ๒๕๖๒

สถาบันส�งเสริมการสอนวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี (สสวท.) ป�งบประมาณ ๒๕๖๒

๒๘

 ๒. ประเมินผลผูเขารับการอบรมดวยระบบทางไกลที่มีเวลาเขารับ

การอบรม รอยละ ๘๐ ของเวลาทั้งหมดขึ้นไป สามารถเขารับการทดสอบผาน

ระบบออนไลน เมื่อสอบผานตามเกณฑจึงมีสิทธิรับวุฒิบัตรลงนามโดยผูบริหาร

แตละสังกัดตอไป 

การวัดและประเมินผลการอบรม 

 ๑. เกณฑประเมินผลการอบรม  

  ปงบประมาณ ๒๕๖๒ สสวท. จัดทําเกณฑประเมินผลการอบรม

ครูพี่เลี้ยงและเกณฑการอบรมครูผูสอน ดังนี้

  ครูพี่เลี้ยงตองปฏิบัติดังนี้

  ๑) มเีวลาเขารับการอบรมรอยละ ๘๐ ของเวลาท้ังหมด (๑๒ ชัว่โมง

   ขึ้นไป) จึงมีสิทธิเขาสอบ

  ๒) ตองลงทะเบียนเขาสอบ  (คะแนนสอบ ๕๐ คะแนน)

  ๓) ตองสงงานการบานใหครบ จาํนวน  ๒ ชิน้  ช้ินละ ๑๐ คะแนน  

   (รวม ๒๐ คะแนน)

  ๔) นิเทศติดตามการสอนของครูผูสอนที่เขารับการอบรม จํานวน 

   ๒ คน คนละ ๑๐ คะแนน  (รวม ๒๐ คะแนน) ในสวนนี้ ระบบ

   จะแจงวาสงงานครบหรือสงงานไมครบ แตระบบจะไมแจง

   คะแนน

  ๕) ประเมินการปฏิบัติและตรวจสอบการเขาอบรมของครูผูสอน

   ระหวางการอบรมใหครบตามจํานวนที่กําหนด (ครูพ่ีเลี้ยง

   แตละคนจะได ๑๐ คะแนน)



การอบรมครูด�วยระบบทางไกล 
โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ป�งบประมาณ ๒๕๖๒

สถาบันส�งเสริมการสอนวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี (สสวท.) ป�งบประมาณ ๒๕๖๒

๒๙

  รวมคะแนนท้ังสิ้น ๑๐๐ คะแนน ตองทําคะแนนไดมากกวาหรือ

เทากบัรอยละ ๗๕ จึงจะไดรับวุฒิบัตร

  ครูผูสอน ตองปฏิบัติ ดังนี้

  ๑) มเีวลาเขารบัการอบรม รอยละ ๘๐ ของเวลาทัง้หมด (๑๒ ชัว่โมง

   ขึ้นไป) จึงมีสิทธิเขาสอบ

  ๒) ตองลงทะเบียนเขาสอบ (คะแนนสอบ ๕๐ คะแนน)

  ๓) ตองสงงานการบานใหครบจํานวน  ๒ ชิ้น  ชิ้นละ ๑๕ คะแนน  

   (รวม ๓๐ คะแนน)

  ๔) คะแนนปฏิบัติ  ๒ ครั้ง ครั้งละ ๑๐ คะแนน (รวม ๒๐ คะแนน)

    ในสวนนี้ครูพี่เลี้ยงเปนผูประเมิน
                      

   รวมคะแนนท้ังสิ้น ๑๐๐ คะแนน ตองทําคะแนนไดเทากับ

หรือมากกวา รอยละ ๗๕ จึงจะไดรับวุฒิบัตร

๑๐. งบประมาณคาใชจายในการจัดการฝกอบรม

 โครงการบรูณาการสะเต็มศกึษา สสวท. จะสนบัสนนุคาอาหารกลางวนั 

คาอาหารวาง คาเอกสาร คาสือ่ และคาวสัด ุอปุกรณ เพือ่ใชในการอบรม โดยจดัสง

ผานไปยังตนสังกัด เพื่อสงตอใหกับโรงเรียนที่เปนศูนยฝกการอบรม



การอบรมครูด�วยระบบทางไกล 
โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ป�งบประมาณ ๒๕๖๒

สถาบันส�งเสริมการสอนวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี (สสวท.) ป�งบประมาณ ๒๕๖๒

๓๐

๑๑. คุณสมบัติโรงเรียนที่เปนศูนยฝกการอบรม

 ๑) โรงเรียนศูนยฝกการอบรมจะถูกแตงต้ังโดยตนสังกัด ที่ผูบริหาร

  สถานศึกษายินดีใหโรงเรียนเปนศูนยฝกการอบรมครูดวยระบบ

  ทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา

 ๒) เปนโรงเรียนขนาดใหญหรือขนาดกลาง สถานที่ต้ังของโรงเรียน

  ตองอยูในที่มีการคมนาคมสะดวก และมีที่จอดรถเพียงพอ

 ๓) โรงเรียนมีหองประชุมที่สามารถจัดการอบรมครูไดหองละไมเกิน 

  ๔๕ คน มพีืน้ทีแ่ละสิง่อาํนวยความสะดวกสาํหรบัทาํกจิกรรมและ

  ปฏิบัติการ 

 ๔) ภายในหองฝกการอบรมมีเคร่ืองปรับอากาศ จอรับภาพ และ

  เครื่องฉายภาพที่ทันสมัยและสามารถรับสัญญาณดาวเทียม 

  มีระบบอินเทอรเน็ต  WiFi

 ๕) โรงเรียนมีครูท่ีมีศักยภาพสามารถเปนครูพี่เลี้ยงประจําศูนย

  การอบรมได อยางนอย ๓ คนตอระดับ และมีหัวหนาครูพี่เลี้ยง 

  ๑ คน ตอโรงเรียน 

 ๖) โรงเรียนสามารถจัดตั้งคณะทํางานอยางนอย ๑๒ คน เพื่อจัดให

  มีการอบรมครูดวยระบบทางไกลประจําศูนยฝกการอบรม



การอบรมครูด�วยระบบทางไกล 
โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ป�งบประมาณ ๒๕๖๒

สถาบันส�งเสริมการสอนวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี (สสวท.) ป�งบประมาณ ๒๕๖๒

๓๑

๑๒. คุณสมบัติครูพี่เลี้ยงประจําศูนยฝกการอบรม

 ๑) ผูบริหารสถานศึกษายินดีและอนุญาตใหเปนครูพ่ีเล้ียงประจํา

ศูนยการอบรมครูดวยระบบทางไกล

 ๒) ครูพี่ เลี้ยงประจําศูนย ฝ กการอบรมตองเป นครูที่มีความรู  

ความสามารถ และมีประสบการณการสอนวิชาวิทยาศาสตร หรือคณิตศาสตร 

หรือเทคโนโลยี 

 ๓) ครูพี่เลี้ยงประจําศูนยฝกการอบรมควรมีความรูความเขาใจ

สะเต็มศึกษาดีพอสมควร

 ๔) ครูพี่เลี้ยงสามารถทํางานเปนทีมไดอยางมีประสิทธิภาพ ชอบงาน

บริการ สามารถจัดใหมีการอบรม ณ โรงเรียนที่เปนศูนยฝกการอบรม ตลอดจน

อํานวยความสะดวกในดานสถานท่ี อาหาร เครื่องดื่ม และสื่ออุปกรณ ตลอด

การอบรม

๑๓. บทบาทภาระหนาที่ครูพี่เลี้ยงประจําศูนยฝกการอบรม

 ๑) ครูพี่เลี้ยงประจําศูนยฝกการอบรม ทําหนาที่ประชาสัมพันธไปยัง

โรงเรียนขางเคียงในสงักัดเดยีวกัน และรบัสมคัรครผููสอนวทิยาศาสตร คณติศาสตร 

และเทคโนโลยี เขารับการอบรม ณ โรงเรียนที่เปนศูนยฝกการอบรม

 ๒) ครูพี่เลี้ยงประจําศูนยฝกการอบรม ขออนุญาตผูบริหารจัดตั้ง

คณะทํางานจัดใหมีการอบรม ณ โรงเรียนที่เปนศูนยฝกการอบรม ในวัน เวลาที่ 

สสวท. กําหนด



การอบรมครูด�วยระบบทางไกล 
โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ป�งบประมาณ ๒๕๖๒

สถาบันส�งเสริมการสอนวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี (สสวท.) ป�งบประมาณ ๒๕๖๒

๓๒

 ๓) ครูพี่เลี้ยงประจําศูนยฝกการอบรม ตองจัดใหมีการอบรมครูดวย

ระบบทางไกลเกิดขึน้ ณ ศูนยฝกการอบรม โดยจดัเตรียมหองอบรม ประกอบดวย 

จอรบัภาพ เครือ่งฉายภาพ โตะสาํหรบัปฏิบตักิาร อาหาร เครือ่งดืม่ และสือ่ อปุกรณ 

ตลอดจนอาํนวยความสะดวกแกครทูีเ่ขารบัการอบรมอยางพอเพียงและทั่วถึง

 ๔) กอนการอบรมครูพี่เลี้ยงประจําศูนยฝกการอบรม ตอง check in 

ครูเขารับการอบรมเพื่อลงเวลาครูเขารับการอบรม

 ๕) เมื่อเสร็จสิ้นการอบรม ครูพี่เลี้ยงประจําศูนยฝกการอบรม จะตอง

ใหครูทาํแบบสอบถาม เพ่ือประเมินการอบรมครดูวยระบบทางไกล ตามแบบสอบถาม

ที่ สสวท. กําหนดให

 ๖) ครูพี่เลี้ยงประจําศูนยการอบรม สรุปแบบสอบถาม และทําสรุป

รายงานผลการอบรมนําสงตนสังกัด เพื่อเปนหลักฐานในการเบิกจายตอไป

ที่ สสวท. กําหนดให

 ๖) ครูพี่เลี้ยงประจําศูนยการอบรม สรุปแบบสอบถาม และทําสรุป

รายงานผลการอบรมนําสงตนสังกัด เพื่อเปนหลักฐานในการเบิกจายตอไป



การอบรมครูด�วยระบบทางไกล 
โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ป�งบประมาณ ๒๕๖๒

สถาบันส�งเสริมการสอนวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี (สสวท.) ป�งบประมาณ ๒๕๖๒

๓๓

๑๔. ระยะเวลาดําเนินงานของโครงการฯ

ลําดับที่ กิจกรรม ระยะเวลา (ปี ๒๕๖๒)

๑ ประชาสัมพันธไปยังโรงเรียน ธันวาคม - มกราคม  

๒ รับสมัครครูพี่เลี้ยงลงทะเบียนเขารับการอบรม ๑ - ๒๘ กุมภาพันธ    

๓ รับสมัครครูผูสอนลงทะเบียนเขารับการอบรม ๑ - ๓๑ มีนาคม 

๔ ศูนยฝกอบรมเตรียมการอบรม กุมภาพันธ - มีนาคม     

๕. อบรมครูผูพี่เลี้ยง ณ สพป ๑ ดวยระบบทางไกล

     ๔.๑  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

     ๔.๒  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

     ๔.๓  ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

     ๔.๔  ระดับประถมศึกษาตอนตน

๗ - ๑๐ มีนาคม 

๑๔  - ๑๖ มีนาคม 

๒๑ - ๒๓ มีนาคม

๒๘ - ๓๐ มีนาคม

๖ อบรมครูผูสอนดวยระบบทางไกล 

ณ ศูนยฝกการอบรม

     ๔.๑  ระดับประถมศึกษาตอนตน

     ๔.๒  ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

     ๔.๓  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

     ๔.๔  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

๔ - ๖ เมษายน

๒๕  - ๒๗ เมษายน 

๙ - ๑๑  พฤษภาคม 

๑๗ - ๒๐  พฤษภาคม 
 

หมายเหต ุ ระดบัประถมศกึษาตอนตน - ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน อบรม ๓ วนั : หลกัสตูร 

 ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย อบรม ๔ วนั : หลกัสตูร



การอบรมครูด�วยระบบทางไกล 
โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ป�งบประมาณ ๒๕๖๒

สถาบันส�งเสริมการสอนวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี (สสวท.) ป�งบประมาณ ๒๕๖๒

๓๔

๑๕. การจัดเตรียมรายการสื่อ อุปกรณสําหรับการอบรม

 ครูพี่เลี้ยงประจําศูนยฝกการอบรม จัดเตรียม

 ๑) จอรับภาพ เครื่องฉายภาพ และระบบเครื่องเสียงที่คมชัดทันสมัย 
  และสามารถรับสัญญาณดาวเทียมได 

 ๒) ระบบอินเทอรเน็ต หรือ WiFi  

 ๓) รายการสื่อ อุปกรณประกอบการอบรม

  (๓.๑) เอกสารประกอบการอบรมสะเต็มศึกษาดวยระบบทางไกล 
   ตามจํานวนผูเขารับการอบรม 

  (๓.๒) ชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา ๔ กิจกรรม

     • กิจกรรม ระดับประถมศึกษาตอนตน เรื่อง หนูหนูกับ 
    ZOO ใหม 

   • กิจกรรม ระดับประถมศึกษาตอนปลาย เรื่อง เก็บดาวมา
    ฝากเธอ

   • กิจกรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนตน เรื่อง ขนสงทันใจ 
    ลื่นไถลก็ไมกลัว

   • กิจกรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เร่ือง ตรวจพันธุ
    ทันดวน

  (๓.๓) วัสดุ อุปกรณประกอบการอบรมอื่น ๆ สําหรับแตละกลุม 
   ตามจํานวนกลุมผู เขารับการอบรมแตละหลักสูตร เชน 
   ฟลิปชารท กระดาษปรูฟ ปากกาเคมี กระดาษ A4 เปนตน

  



การอบรมครูด�วยระบบทางไกล 
โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ป�งบประมาณ ๒๕๖๒

สถาบันส�งเสริมการสอนวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี (สสวท.) ป�งบประมาณ ๒๕๖๒

๓๕

 ๔) จัดเตรียมเครื่องพิมพ ศูนยละ ๑ เครื่อง หากตองใชเมื่อจําเปน

  ผูเขารับการอบรม จัดเตรียม 

  ๑) คอมพวิเตอรโนตบุก แทบ็เลต็ หรอื โทรศัพทมอืถอื Smartphone 
   กลุมละ ๑ เครื่อง สําหรับบันทึกขอมูลสวนตัวใน Google 
   Form ตอบคําถาม อภปิราย และสงผลงานทาง Facebook live

  ๒) ระดับประถมศึกษาตอนตนและปลาย ใชโทรศัพทมือถือ 
   Smart Phone สําหรับการสืบคนขอมูลและแสดงภาพ AR 
   แอนิเมชัน 

  ๓) ระดับมัธยมศึกษาตอนตนใชคอมพิวเตอรหรือคอมพิวเตอร
   โนตบุก พรอมโปรแกรม Microsoft Excel กลุมละ 1 - 2 เครือ่ง

  ๔) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใชคอมพิวเตอรหรือคอมพิวเตอร
   โนตบุก  พรอมโปรแกรมภาษา  Phyton  กลุมละ 1 - 2 เครื่อง  
   สามารถเลือกติดตั้ง (Download)  โปรแกรมไดที่  

   https://www.python.org/downloads/ หรอืเลอืกใชโปรแกรม
   โดยไมตองติดตั้ง (Download) ไดที่

   https://colab.research.google.com/ 

๑๖. การจัดสงรายงานผลการอบรมของโรงเรียนที่เปนศูนยฝกการอบรม

 โรงเรียนที่เปนศูนยฝกการอบรมสงรายงานผลการอบรมครูดวยระบบ

ทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ไปยังตนสังกัดเพ่ือใชเปนหลักฐาน

ในการเบิกจายกับตนสังกัด (ไมมีแบบฟอรมเฉพาะ และไมตองนําสงรายงานให 

สสวท.)





ภาคผนวก



ภาคผนวก ก
กําหนดการอบรม



การอบรมครูด�วยระบบทางไกล 
โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ป�งบประมาณ ๒๕๖๒

สถาบันส�งเสริมการสอนวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี (สสวท.) ป�งบประมาณ ๒๕๖๒

๓๙

กําหนดการอบรมครูพี่เลี้ยง 

วันที่การอบรม ระดับการอบรม ชื่อเรื่อง

วันที่ ๗ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตรวจพันธุทันดวน

วันที่ ๑๔ - ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ขนสงทันใจ ลื่นไถล

ก็ไมกลัว

วันที่ ๒๑ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย เก็บดาวมาฝากเธอ

วันที่ ๒๘ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ระดับประถมศึกษาตอนตน หนูหนูกับ z๐๐ ใหม

กําหนดการอบรมครูผูสอน 

วันที่การอบรม ระดับการอบรม ชื่อเรื่อง

วันที่ ๔ - ๖ เมษายน ๒๕๖๒ ระดับประถมศึกษาตอนตน หนูหนูกับ zoo ใหม

วันที่ ๒๕ - ๒๗ เมษายน ๒๕๖๒ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย เก็บดาวมาฝากเธอ

วันที่ ๙ - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ขนสงทันใจ ลื่นไถล

ก็ไมกลัว

วันท่ี ๑๗ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตรวจพันธุทันดวน

หมายเหตุ ครูผูสอน ตองลงทะเบียนผานระบบดวยตนเอง และ พิมพ ใบยืนยันไปที่
 แสดงตนศูนยฝกการอบรมที่เลือกไว โดยไมเลือกขามสังกัด ระบบจะปดการ

 รับสมัคร หากจํานวนเต็มตามกําหนด



การอบรมครูด�วยระบบทางไกล 
โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ป�งบประมาณ ๒๕๖๒

สถาบันส�งเสริมการสอนวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี (สสวท.) ป�งบประมาณ ๒๕๖๒

๔๐

กําหนดการอบรมระดับประถมศึกษาตอนตน ประถมศึกษาตอนปลาย และ
มัธยมศึกษาตอนตน

เวลา กิจกรรม วิทยากร

วันที่ ๑ ของการอบรม

๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. พิธีเปดโดยผูบริหารโรงเรียน ผอ.โรงเรียน

๐๙.๐๐ - ๐๙.๒๐ น. พบผูอํานวยการ สสวท. ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปจํานงค 

๐๙.๒๐ - ๑๐.๐๐ น. เสวนาการออกแบบกิจกรรม

การเรียนรูสะเต็มศึกษาสู

การนําไปใชในหองเรียน

ดร.กุศลิน/นักวิชาการ/ผูชํานาญ สสวท.

๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. กิจกรรมสงสัยใครรู นักวิชาการ/ผูชํานาญ สสวท.

๑๓.๑๐ - ๑๕.๐๐ น. กิจกรรมคนดูเรงเสาะหา นักวิชาการ/ผู้ชํานาญ สสวท.

๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ทบทวนบทเรียน ดร.กุศลิน/นักวิชาการ/ผูชํานาญ สสวท.

วันที่ ๒ ของการอบรม

๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. กิจกรรมคนดูเรงเสาะหา (ตอ) นักวิชาการ/ผูชํานาญ สสวท.

๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. กิจกรรมคนดูเรงเสาะหา (ตอ) นักวิชาการ/ผูชํานาญ สสวท.

๑๓.๑๐ - ๑๕.๐๐ น. แกปญหาอยางวิศวกร นักวิชาการ/ผูชํานาญ สสวท.

๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ทบทวนบทเรียน ดร.กุศลิน/นักวิชาการ/ผูชํานาญ สสวท.

วันที่ ๓ ของการอบรม

๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. แกปญหาอยางวิศวกร (ตอ) นักวิชาการ/ผูชํานาญ สสวท.

๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. แกปญหาอยางวิศวกร (ตอ) นักวิชาการ/ผูชํานาญ สสวท.

๑๓.๑๐ - ๑๔.๐๐ น. การทําโครงงานสะเต็มศึกษา ดร.สนธิ/ดร.กวิน

๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ทดสอบ  -

หมายเหตุ ระดบัประถมศกึษาตอนตน - มธัยมศึกษาตอนตน ใชระยะเวลาในการอบรม ๓ วนั
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใชระยะเวลาในการอบรม ๔ วัน



การอบรมครูด�วยระบบทางไกล 
โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ป�งบประมาณ ๒๕๖๒

สถาบันส�งเสริมการสอนวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี (สสวท.) ป�งบประมาณ ๒๕๖๒

๔๑

กําหนดการอบรมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เวลา กิจกรรม วิทยากร

วันที่ ๑ ของการอบรม

๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. พิธีเปดโดยผูบริหารโรงเรียน ผอ.โรงเรียน

๐๙.๐๐ - ๐๙.๒๐ น. พบผูอํานวยการ สสวท. ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปจํานงค 

๐๙.๒๐ - ๑๐.๐๐ น. เสวนาการออกแบบกิจกรรม
การเรียนรูสะเต็มศึกษา
สูการนําไปใชในหองเรียน

ดร.กุศลนิ/นกัวิชาการ/ผูชาํนาญ สสวท.

๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. กิจกรรมสงสัยใครรู นักวิชาการ/ผูชํานาญ สสวท.

๑๓.๑๐ - ๑๕.๐๐ น. กิจกรรมคนดูเรงเสาะหา นักวิชาการ/ผูชํานาญ สสวท.

๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ทบทวนบทเรียน ดร.กุศลนิ/นกัวิชาการ/ผูชาํนาญ สสวท.

วันที่ ๒-๓ ของการอบรม

๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. กิจกรรมคนดูเรงเสาะหา (ตอ) นักวิชาการ/ผูชํานาญ สสวท.

๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. กิจกรรมคนดูเรงเสาะหา (ตอ) นักวิชาการ/ผูชํานาญ สสวท.

๑๓.๑๐ - ๑๕.๐๐ น. กิจกรรมคนดูเรงเสาะหา (ตอ) นักวิชาการ/ผูชํานาญ สสวท.

๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ทบทวนบทเรียน ดร.กุศลนิ/นกัวิชาการ/ผูชาํนาญ สสวท.

วันที่ ๔ ของการอบรม

๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. แกปญหาอยางวิศวกร นักวิชาการ/ผูชํานาญ สสวท.

๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. แกปญหาอยางวิศวกร (ตอ) นักวิชาการ/ผูชํานาญ สสวท.

๑๓.๑๐ - ๑๔.๐๐ น. การทําโครงงานสะเต็มศึกษา ดร.สนธิ/ดร.กวิน

๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ทดสอบ  -

หมายเหตุ ระดบัประถมศกึษาตอนตน - มธัยมศึกษาตอนตน ใชระยะเวลาในการอบรม ๓ วนั
 ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ใชระยะเวลาในการอบรม ๔ วนั



ภาคผนวก ข
ใบลงทะเบียนหน�างาน



การอบรมครูด�วยระบบทางไกล 
โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ป�งบประมาณ ๒๕๖๒

สถาบันส�งเสริมการสอนวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี (สสวท.) ป�งบประมาณ ๒๕๖๒

๔๓

Empower world class
teacher & learning experiences

ใบลงทะเบียนหนางาน สําหรับผูเขารับการอบรม ระดับ 
……………………………………………

ศูนยฝกอบรม……………....………….โรงเรียน…………………........…………จังหวัด…………............………….………

สังกัด…………....................……………...

วันที่.......…..เดือน……………..….…….พ.ศ.…......……สถานที่อบรม………............…........….…………….……………

ชือ่ครูพีเ่ลีย้งประจาํศนูย………….……..… Email: ………….….....…หมายเลขโทรศพัทมือถอื ………….………....…

ลําดับที่ ชื่อ-นามสกุล สังกัดโรงเรียน
ลายมือชื่อ
(ชวงเชา)

ลายมือชื่อ 
(ชวงบาย)

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๒๐
...

รวม .......................
คน

............................
โรงเรียน

.......................
คน

.......................
คน



ภาคผนวก ค
แบบกรอกประวัติครูพี่เลี้ยง



การอบรมครูด�วยระบบทางไกล 
โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ป�งบประมาณ ๒๕๖๒

สถาบันส�งเสริมการสอนวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี (สสวท.) ป�งบประมาณ ๒๕๖๒

๔๕

แบบกรอกประวัติครูพี่เลี้ยงประจําศูนยฝกการอบรม (ทําใน Google Form)

๑. ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)……………………...นามสกุล)……………………..…...วัน/เดือน/ป เกิด ……………………

 ที่อยูปจจุบัน เลขที่……..ซอย……...…………….ถนน……….......………ตําบล/แขวง………………..…………………

 อําเภอ/เขต………………….…......…………จังหวัด………………................………...รหัสไปรษณีย…………………..

 หมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอได………………..…………..…..E-mail………………………………….....………

๒. ชื่อสถานที่ปฏิบัติงาน........................................................................สังกัด…………………………………………

 เขตพื้นที่การศึกษา……………………………………………………………………………………….........……………………..

 สถานที่ตั้ง เลขที่…………ซอย.........................ถนน.............................ตําบล/แขวง……………………………….

 อําเภอ/เขต………………….…......…………จังหวัด………………................………...รหัสไปรษณีย…………………..

 หมายเลขโทรศัพท....................................................หมายเลขโทรสาร....................................................

๓. ปจจุบันดํารงตําแหนง........................................................ระดับ………………………………………………………

๔. ปจจุบันทานสอนวิชา.........................................................ระดับ…………………………….........…………………

๕. ประวัติการศึกษา

ระดับ วุฒิการศึกษา ชื่อสถาบัน วิชาเอก วิชาโท

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

๖. ประวัติการปฏิบัติงาน

 ๖.๑ ประสบการณการสอนวิชาวิทยาศาสตร/คณิตศาสตร/เทคโนโลยี

ลําดับที่ กลุมสาระการเรียนรู ระดับชั้นที่สอน ชื่อโรงเรียนที่สอน จํานวนปที่สอน

๑

๒

๓

๔



การอบรมครูด�วยระบบทางไกล 
โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ป�งบประมาณ ๒๕๖๒

สถาบันส�งเสริมการสอนวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี (สสวท.) ป�งบประมาณ ๒๕๖๒

๔๖

 ๖.๒ ประสบการณการเปนวิทยากร

ลําดับที่ เรื่อง ระดับชั้น ป พ.ศ. สถานที่

A  ใหการอบรมครู

๑

๒

B  การบรรยาย

๑

๒

 ๖.๓ ผลงานทางวิชาการและความสามารถพิเศษ

  ๖.๓.๑ ผลงานทางวิชาการในเรื่องตอไปนี้

  …………………………………………………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………………………………………………

  ๖.๓.๒ มีความรูความสามารถพิเศษในเรื่องตอไปนี้

  …………………………………………………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………………………………………………

  ๖.๓.๓ ไดรับรางวัล วุฒิบัตร เกียรติบัตร ในเรื่องตอไปนี้

  …………………………………………………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………………………………………………

 ๖.๔ ตาํแหนงทีไ่ดรบั (คณะกรรมการ, ครตูนแบบ, ครแูกนนาํ, วิทยากรแกนนาํ, ครูดเีดน, ครูแหงชาติ)

ลําดับที่ ประเภทตําแหนง รายละเอียด

๑ ไดรับจากหนวยงาน  ………………………………………………………………..

เมื่อป พ.ศ. ……………………………………………………………………………..

๒ ไดรับจากหนวยงาน  ………………………………………………………………..

เมื่อป พ.ศ. ……………………………………………………………………………..



การอบรมครูด�วยระบบทางไกล 
โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ป�งบประมาณ ๒๕๖๒

สถาบันส�งเสริมการสอนวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี (สสวท.) ป�งบประมาณ ๒๕๖๒

๔๗

๗. ทานตองการให สสวท. อบรมหรือสงเสริมสนับสนุนเรื่องใดบาง โปรดระบุ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

๘. สถานที่/ศูนยที่เขารับการอบรม ............................................................... (ตัวอยาง สพป. กระบี่)

   ลายมือชื่อ …………………………………………………………….

   (……………….………………………………………….)

   วันที่………..เดือน…………………….พ.ศ……..…

หมายเหตุ  ครูพี่เลี้ยงทั้งใหมและเกา กรุณากรอกขอมูลผานระบบ เพื่อเปนหลักฐานการดําเนินงานตอไป



ภาคผนวก ง
แบบสอบถาม



การอบรมครูด�วยระบบทางไกล 
โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ป�งบประมาณ ๒๕๖๒

สถาบันส�งเสริมการสอนวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี (สสวท.) ป�งบประมาณ ๒๕๖๒

๔๙

แบบสอบถามเกี่ยวกับการอบรมครูดวยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
(ทําใน Google Form)

ตอนที่ ๑ ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน (โปรดขีด ✓ ลงในชอง ❏ ตรงตามความเปนจริง) 

๑. ทานเขารับการอบรมที่ศูนยการอบรม..........................................................รหัสศูนย..............................

๒. ระดับชั้นที่เขาอบรม   ❏ (๑) ป.ตน    ❏ (๒) ป.ปลาย    ❏ (๓) ม.ตน    ❏ (๔) ม.ปลาย

๓. อายุ (ป)   ❏ (๑) นอยกวา ๓๑ป   ❏ (๒) ๓๑-๔๐ป   ❏ (๓) ๔๑-๕๐ป   ❏ (๔) ๕๑ปขึ้นไป

๔. ประสบการณสอน   ❏ (๑) นอยกวา ๕ป   ❏ (๒) ๕-๑๐ป   ❏ (๓) ๑๑-๒๐ป   ❏ (๔) ๒๐ปขึ้นไป

๕. ระดับการศึกษาสูงสุด   ❏ (๑) ตํ่ากวาปริญญาตรี   ❏ (๒) ปริญญาตรี   ❏ (๓) ปริญญาโท

 ❏ (๔) ปริญญาเอก

๖. ระดับชั้นที่ทานสอน   ❏ (๑) ประถมศึกษา   ❏ (๒) ม.ตน   ❏ (๓) ม..ปลาย

 ❏ (๔) อื่นๆ................................

๗. รายวิชาที่สอน   ❏ (๑) คณิตศาสตร   ❏ (๒) วิทยาศาสตร   ❏ (๓) เทคโนโลยี

 ❏ (๔) อื่นๆ................................

๘. ทานเคยไดรับการอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษามากี่ครั้ง

 ❏ (๑) ไมเคยอบรม   ❏ (๒) ๑-๒ ครั้ง   ❏ (๓) ๓-๔ ครั้ง   ❏ (๔) มากกวา ๔ ครั้ง

๙. ทานเคยไดรับการอบรมจากอาจารยมหาวิทยาลัยหรือศูนยสะเต็มภาคมากี่ครั้ง

 ❏ (๑) ไมเคยอบรม   ❏ (๒) ๑-๒ ครั้ง   ❏ (๓) ๓-๔ ครั้ง   ❏ (๔) มากกวา ๔ ครั้ง

๑๐. ทานไดรับเอกสารกิจกรรมสะเต็มศึกษาของ สสวท. หรือไม ❏ (๑) ไมไดรับ (ขามไปตอบตอนที่ ๒)

 ❏ (๒) ไดรับ (ตอบขอที่ ๑๐)

๑๑. จากขอ ๑๐ เอกสารกจิกรรมสะเต็มศึกษาของ สสวท. สามารถใชไดจริงกบันกัเรียนของทานในระดับใด

 ❏ (๑) นอยที่สุด   ❏ (๒) นอย   ❏ (๓) ปานกลาง   ❏ (๔) มาก   ❏ (๕) มากที่สุด

๑๒. ทานเคยเขารวมอบรมครูดวยระบบทางไกลของ สสวท. หรือไม   ❏ (๑) เคย   ❏ (๒) ไมเคย

Empower world class
teacher & learning experiences



การอบรมครูด�วยระบบทางไกล 
โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ป�งบประมาณ ๒๕๖๒

สถาบันส�งเสริมการสอนวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี (สสวท.) ป�งบประมาณ ๒๕๖๒

๕๐

ตอนที่ ๒ ความคิดเห็นและความพึงพอใจ (โปรดขีด ✓ ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน)

ทานเห็นดวยตามขอรายการตอไปนี้ในระดับใด นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด

๑. สถานที่อบรมมีความเหมาะสมสําหรับ
 การอบรมครู

๒. สถานที่อบรมสะดวกในการเดินทางของทาน

๓. หองอบรมมีสื่ออุปกรณที่สามารถใชงานไดดี

๔. สัญญาณระบบทางไกลมีภาพและเสียงชัดเจน

๕. บุคลากรประจําศูนยอบรมใหบริการดวย
 ความเต็มใจ

๖. เอกสารประกอบการอบรมมีประโยชน
 ในการนําไปใช

๗. หัวขอการอบรมตรงกับความตองการของทาน

๘. ความพึงพอใจตอการอบรมครูดวยระบบ
 ทางไกลในภาพรวม

๙. ภาพรวมของวิทยากรมีความรูความสามารถ
 เกี่ยวกับสะเต็มศึกษา

๑๐. ภาพรวมของวิทยากรมีเทคนิคการถายทอด 
 ความรูที่นาสนใจ

ตอนที่ ๓ การเรียนรู (โปรดขีด ✓ ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน)

การเขารวมกิจกรรมตอไปนี้ทําใหทานมีความรู
เพิ่มขึ้นตามขอรายการตอไปนี้ในระดับใด

นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด

๑. การเสวนาการออกแบบการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา

๒. กิจกรรมสงสัยใครรู

๓. กิจกรรมคนดูเรงเสาะหา

๔. กิจกรรมแกปญหาอยางนักวิศวกร

๕. กิจกรรมโครงงานสะเต็มศึกษา

๖. กิจกรรมการทํางานภาคปฏิบัติ (การบาน)



การอบรมครูด�วยระบบทางไกล 
โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ป�งบประมาณ ๒๕๖๒

สถาบันส�งเสริมการสอนวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี (สสวท.) ป�งบประมาณ ๒๕๖๒

๕๑

ตอนที่ ๔ พฤติกรรม (โปรดขีด ✓ ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน)

ทานคิดวา หลังการอบรม ทานสามารถนําความรู

ไปใชในการจัดกิจกรรมตามโครงการตอไปน้ี

ในระดับใด

นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด

๑. การสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห

๒. การจัดกิจกรรมการเรียนรูสะเต็มศึกษาใหกับ
 ผูเรียน

๓. การสงเสริมใหนักเรียนจัดทําโครงงาน
 สะเต็มศึกษา

๔. การถายทอดความรูเกี่ยวกับสะเต็มใหกับ
 เพื่อนครู

๕. การเปนตัวอยางในการสอนตามแนวทาง
 สะเต็มศึกษา

ตอนที่ ๕ ผลที่เกิดขึ้น (โปรดขีด ✓ ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน)

การเขารวมอบรมครูสะเต็มศึกษาครั้งนี้ สงเสริม

ใหนักเรียนและโรงเรียนของทาน มีลักษณะตาม

ขอรายการตอไปนี้ในระดับใด

นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด

๑. นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห

๒. นักเรียนมีความสนใจการประกอบอาชีพที่  
 เกี่ยวของกับสะเต็มศึกษา 

๓. นักเรียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 
 จากการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา

๔. โรงเรียนมีความพรอมในการจัดการเรียน
 การสอนสะเต็มศึกษา

๕. โรงเรียนสามารถเปนตนแบบในการจัด
 การเรียนการสอนสะเต็มศึกษา



การอบรมครูด�วยระบบทางไกล 
โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ป�งบประมาณ ๒๕๖๒

สถาบันส�งเสริมการสอนวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี (สสวท.) ป�งบประมาณ ๒๕๖๒

๕๒

ตอนที่ ๖ ความคิดเหน็ตอการอบรมครดูวยระบบทางไกล (โปรดขดี ✓ ลงในชองท่ีตรงกับความคดิเห็น

 ของทาน)

ทานเห็นดวยตามขอรายการตอไปนี้ในระดับใด นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด

๑. การอบรมครูดวยระบบทางไกลทําใหครู
 มีความเขาใจสะเต็มศึกษาที่ตรงกัน

๒. การโตตอบหรือตอบขอสงสัยในการอบรมเปนไป 
 อยางชัดเจน

๓. หากมีการอบรมครูในหัวขออื่นดวยระบบ
 ทางไกล ทานยินดีที่จะเขารวม

๔. การอบรมครูดวยระบบทางไกลชวยเพิ่มโอกาส
 ในการเขาถึงการพัฒนาตนเอง

๕. การอบรมครูดวยระบบทางไกลทําใหครูมีความรู 
 ความเขาใจเกี่ยวกับสะเต็มศึกษาเชนเดียวกันกับ 
 วิธีการอื่น (เชน การศึกษาความรูดวยตนเอง 
 การเชิญวิทยากร ฯลฯ)

   



การอบรมครูด�วยระบบทางไกล 
โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ป�งบประมาณ ๒๕๖๒

สถาบันส�งเสริมการสอนวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี (สสวท.) ป�งบประมาณ ๒๕๖๒

๕๓

ตอนที่ ๗ ขอเสนอแนะ (โปรดขีด ✓ ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานและกรอกขอมูลให

 ครบถวน)

๑. ทานสนใจที่จะสงผลงานเพื่อขอรับการประเมินครูดีเดนดานสะเต็มศึกษาหรือไม  

❑ (๑) ไมสนใจ    ❑ (๒) ไมแนใจ    ❑ (๓) สนใจ

๒. หัวขอการอบรมหรือขอเสนอแนะอื่นๆ ที่ทานตองการเพิ่มเติมมีอะไรบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)

❑ (๑) การเขียนโครงงาน                                ❑ (๘) การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

❑ (๒) การจดัทาํแผนการจดัการเรยีนรูสะเตม็ศึกษา  ❑ (๙) การออกแบบเชิงวิศวกรรมศาสตร

❑ (๓) เทคนิคการสอนสะเต็มศึกษา                    ❑ (๑๐) การควบคุมหุนยนตอัตโนมัติ  

❑ (๔) การจัดทําสื่อการสอนสะเต็มศึกษา  ❑ (๑๑) เทคนิคการสอนใหนักเรียนสนใจ  

❑ (๕) การใชโปรแกรมสาํหรับจัดการเรยีนการสอน   วิทยาศาสตร 

❑ (๖) การสรางนวัตกรรม ❑ (๑๒) แหลงเรียนรูสะเต็มศึกษา

❑ (๗) การสอนทักษะการคิดวิเคราะห ❑ (๑๓) การตั้งคําถามสะเต็มศึกษา 

                ❑ (๑๔) อื่นๆ (ระบุ) ...............................................

ขอขอบพระคุณที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม

Link และ QR Code แบบสอบถามของแตละระดับ

สําหรับ Link และ QR Code  แบบสอบถามในปงบประมาณ ๒๕๖๒ 

แยกตามระดับชั้น และแยกตามสังกัด ทั้ง ๕ สังกัด 

จะสามารถ Download ไดจาก  Website: www.stemedthailand.org

ตั้งแต เดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๒  เปนตนไป



ภาคผนวก จ
รายชื่อคณะทํางาน



การอบรมครูด�วยระบบทางไกล 
โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ป�งบประมาณ ๒๕๖๒

สถาบันส�งเสริมการสอนวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี (สสวท.) ป�งบประมาณ ๒๕๖๒

๕๕

คณะทํางานการอบรมครูดวยระบบทางไกล
โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปงบประมาณ ๒๕๖๒

คณะที่ปรึกษา

นายชูกิจ ลิมปจํานงค สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

นายพรชัย อินทรฉาย สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

นายชัยวุฒิ  เลิศวนสิริวรรณ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

นางสาวสุพรรณี ชาญประเสริฐ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

นางสาวกุศลิน มุสิกุล  สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คณะทํางานฝ�ายวิชาการ

นางสาวกุศลิน  มุสิกุล สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

นายสนธิ  พลชัยยา สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

นางสาวภัทรวดี  หาดแกว สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

นางสาวดนิตา  ชื่นอารมณ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

นายพนมยงค  แกวประชุม สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

นางสาวเบ็ญจวรรณ  หาญพิพัฒน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

นางสาวณัฐธิดา  พรหมยอด สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

นางสาวแคทลียา  จักขุจันทร สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

นางสาวนันทยา  อัครอารีย สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

นางสาวปุญยาพร  บริเวธานันท สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

นางสาวสุทธิดา  บุญทวี สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

นางสาวอัมริสา  จันทนะศิริ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

นายพัฒนชัย  รวิวรรณ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี



การอบรมครูด�วยระบบทางไกล 
โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ป�งบประมาณ ๒๕๖๒

สถาบันส�งเสริมการสอนวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี (สสวท.) ป�งบประมาณ ๒๕๖๒

๕๖

นางสาวจําเริญตา  ปริญญาธารมาศ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

นางสาวจันทรนภา  อุตตะมะ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

นางสาววิมลมาศ  ศรีนาราง สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

นางสาวรตพร  หลิน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

นายศุภณัฐ  คุมโหมด สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

นางสาวสิริพร  ศิริรัตนพันธุ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

นางสาวปยาภรณ  ทองมาก สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

นางสาวมนัสวีร  กิมพิทักษ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

นายกวิน  เชื่อมกลาง สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

นายรณชัย  ปานะโปย สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

นายจิรวัฒน  ดําแกว สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

นางสาวนุศวดี  พจนานุกิจ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย

คณะทํางานฝ�ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายชัยวุฒิ เลิศวนสิริวรรณ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

นางสาวปลื้มฤดี ชาติวันชัย สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

นายถนิม ทิพยผอง สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

นายภากร กุลศุภกร สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

นางกาญจนา ทองอยู สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

นางสาวละมัย สุวนิชกุลชัย สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

นายพงศธร ไวเชิงคา   สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

(ผูแทน กทม.) 

นางสาวณัฐชยา สมสงวนสิทธิ์ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ

(ผูแทน กศน.)  การศึกษาตามอัธยาศัย

นายประสิทธิ์ สนั่นรัมย สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

(ผูแทน สช.) 



การอบรมครูด�วยระบบทางไกล 
โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ป�งบประมาณ ๒๕๖๒

สถาบันส�งเสริมการสอนวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี (สสวท.) ป�งบประมาณ ๒๕๖๒

๕๗

นายสุรินทร เกษรสุวรรณ  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(ผูแทน สพฐ.) 

นายสุเมธ สังขทอง กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

(ผูแทน อปท.)

นางสาวรัฐานันท พันทวีศักดิ์ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

นางสาวอภิวรรณ  เรืองสมบัติ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คณะทํางานฝ�ายผลิตรายการโทรทัศน�เพื่อการศึกษา

นายชัยวุฒิ เลิศวนสิริวรรณ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

นายยุทธนันต หาญณรงค  สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

นายวิจิตร ทั่งทอง สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

นางสาวฐิติรัตน มากุล สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

นายจักรจิตร คงคารัตน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

นายเทอด พิธิยานุวัฒน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

นายกุญชวิสิฏฐ ตุลเตมีย สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

นายเกษมสันติ เดชมี สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

นายจิรภาส โชติฉัตรชัย สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

นายประเสริฐ พูลเขตกิจ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

นางสาวฤดีภรณ ศรีตะโชติ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

นายชวัตร  แสงเพชรออน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

นายศิริพล วุนพันธ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

นางสาวกัญญารัตน เพ็ชรตะกั่ว สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี



การอบรมครูด�วยระบบทางไกล 
โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ป�งบประมาณ ๒๕๖๒

สถาบันส�งเสริมการสอนวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี (สสวท.) ป�งบประมาณ ๒๕๖๒

๕๘

คณะเครือข�ายสะเต็มศึกษา  

นางสาวสุพรรณี ชาญประเสริฐ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

นางกัญณัฏฐ สวัสดิ์สวาง สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

นายสามารถ คงทวีเลิศ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

นางสาวโชติมา หนูพริก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(ผูแทน สพฐ.๑)  

นายนพพร แสงอาทิตย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(ผูแทน สพฐ.๒)   

นางสาวปริยาพร ญาณะชัย สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

(ผูแทน สช.๑)  

นางวารุณี อุนใจ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

(ผูแทน สช.๒)

นางพรทิพ โชคถาวร  สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

(ผูแทน กทม.๑)  

นายศรันย ชัยวงษา สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

(ผูแทน กทม.๒)

นานสุพจน จิตรเพ็ชร กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

(ผูแทน อปท.๑)

นางนิภาวัลย เพ็ชรผึ้ง กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

(ผูแทน อปท.๒)

นางตติยา ใจบุญ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ

(ผูแทน กศน.๑)   การศึกษาตามอัธยาศัย

นางอภิญญา ซอหะชัน สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ

(ผูแทน กศน.๒)   การศึกษาตามอัธยาศัย

นายวัฒน วัฒนากูล สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี



การอบรมครูด�วยระบบทางไกล 
โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ป�งบประมาณ ๒๕๖๒

สถาบันส�งเสริมการสอนวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี (สสวท.) ป�งบประมาณ ๒๕๖๒

๕๙

นายกุลกวี ชินสกุลรัตนชัย สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

นางสาวธันยกานต กุลศุภกร สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

นางสาวณิรัฐกาญจน พงษธานี สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

นายอิทธิพงษ โลกุตรพล สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

นางสาวจุฑามาส สรุปราษฏร สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

นางสาววรวลัญช  ธรรมประสิทธิ์ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

นางสาววรรทณี บานยาง สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี



การอบรมครูด�วยระบบทางไกล 
โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ป�งบประมาณ ๒๕๖๒

สถาบันส�งเสริมการสอนวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี (สสวท.) ป�งบประมาณ ๒๕๖๒

๖๐


