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นักเรียนทุน
.. สานสายใยสูสังคมไทย

มนธิดา  สีตะธนี

โครงการสรางความเขาใจวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแกสาธารณชน
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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วงการวิทยาศาสตรควรมีบทบาทชวยวงการวิทยาศาสตรควรมีบทบาทชวย
สงเสริมศักยภาพการเรียนรูวิทยาศาสตรในโรงเรียนสงเสริมศักยภาพการเรียนรูวิทยาศาสตรในโรงเรียน

ปปญหาญหา

ประเทศไทยขาดแคลนครูวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร
คนดีคนเกงไมสนใจเรียนและประกอบอาชีพเปนครู
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
นักเรียนไมชอบเรียนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

ขอมูลจาก สสวท.
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มีสาขาวิชาใหม ๆ ในระดับอุดมศึกษา                   
ที่นําไปสูเสนทางอาชีพอ่ืน ๆ มากขึ้น
ทําใหเด็กที่มีศักยภาพทางดาน S&T
เปลี่ยนความสนใจสูอาชีพอ่ืนแทน

โลกที่ไรพรมแดน (Globalization)     
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแนวคิดของเด็ก
ตอสายอาชีพทาง S&T

คความสนใจเรียนวามสนใจเรียน S&T  S&T นอยลงมากนอยลงมาก

ความขาดแคลนบุคลากรที่มีศักยภาพ
ปอนเขาสูสายอาชีพดาน

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและวศิวกรรม
จะเปนวิกฤตการณในการพัฒนาประเทศในอนาคต
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สงเสริมการเรยีนการสอน S&T ในโรงเรยีน

สงเสริมความตระหนกัในอาชีพ S&T ในโรงเรียน

แแนวทางแกไขนวทางแกไข

การเรยีนการสอนเกีย่วกับ S&T

การเรยีนการสอนเพื่อ S&T

การเรยีนการสอนผานกระบวนการทาง S&T

กการเรียนการสอนารเรียนการสอน S&T S&T ในโรงเรียนในโรงเรียน
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โรงเรียนมบีทบาทสงเสริมอาชีพ S&T

ครูวิทยาศาสตรเขาใจสายอาชีพ S&T ในสาขาตาง ๆ

กการสงเสริมอาชีพดานารสงเสริมอาชีพดาน S&T S&T ในโรงเรียนในโรงเรียน

EEnglish 

MMathematics

SScience

CCoreore subjectsubjectss  ของของนักเนักเรียนอายุรียนอายุ 14 14--16 ป ใน UK 16 ป ใน UK เริ่มจากปเริ่มจากป  คค.ศ.2001.ศ.2001
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o Life processes and living things
o Materials and their properties
o Physical Processes
o Ideas and evidence in science

- presentation and evaluation, controversies, contexts, 
powers and limitations of science

o Investigative skills
- planning, obtaining and presenting evidence, 

consideration of evidence, evaluating)

TTopicopicss ofof ScienceScience ((1414--16 years)16 years)

BBiology 1-2

BBiology iology 

GGrowth, Development and Reproduction

BBiology option titlesiology option titles

EEnvironment Biology
AApplication of Genetics
MMicrobiology and Biotechnology
MMammalian Physiology and Behaviour
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CChemistry 1-2

CChemistry hemistry 

BBiochemistry 

CChemistry option titleshemistry option titles

EEnvironment Chemistry
MMethod Analysis and Detection
GGases, Liquids and Solids
TTransition Elements

PPhysics 1-2

PPhysics hysics 

CCosmology 

PPhysics option titleshysics option titles

HHealth Physics
MMaterials
NNuclear and Particle Physics
TTelecommunication
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O AIDs, eating disorders
O Genetic engineering, Cloning, GMOs
O In vitro fertilization, 
O Reproductive technologies,
O Animal experiments, 
O Brain tissue transplantation

TTopicsopics ofof biomedicalbiomedical sciencescience

SSciencecience CoursesCourses inin HSHS inin USAUSA
1st yr HS1st yr HS Biology/Advanced Biology

2nd yr HS2nd yr HS Chemistry/Advanced   

Chemistry/Science Research I

3rd yr HS3rd yr HS Physics/Advanced  

Physics/Science Research II

4th yr HS4th yr HS Science Research III
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SSuper Science High Schools (SSHs) in Japanuper Science High Schools (SSHs) in Japan

o Innovative S&T curriculums in science and math

o experiments on cutting edge S&T 

o research methods collaborating with universities 

and research institutes

SSH

Ministry of Education, Culture, Sports, Ministry of Education, Culture, Sports, 
Science and TechnologyScience and Technology

Japan Science and 
Technology Agency

(JST)

National Museum 
of Emerging 
Science and 
Innovation

Board

Universities
& 

Research
Institutes

Innovative 
Digital 

Teaching
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ความหมายของการศึกษาความหมายของการศึกษา  S&T S&T ในโรงเรียนมัธยมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา

บมเพาะเยาวชนผูสนใจวทิยาศาสตรใหไดเรียนรูสิง่ที่นาสนใจบมเพาะเยาวชนผูสนใจวทิยาศาสตรใหไดเรียนรูสิง่ที่นาสนใจ
ทางทาง  S&T S&T มากขึ้นมากขึ้น  เพือ่ใหเขามาในสายอาชีพทางเพือ่ใหเขามาในสายอาชีพทาง  S&T S&T ทําใหมีทําใหมี
ทรัพยากรบุคคลทางดานนีม้ากขึ้นทรัพยากรบุคคลทางดานนีม้ากขึ้น

สงเสริมเยาวชนที่ไมสนใจสงเสริมเยาวชนที่ไมสนใจ  S&T S&T ใหสนใจรับรูใหสนใจรับรู  S&T S&T มากขึ้นมากขึ้น  
เพื่อตระหนกัวาเพื่อตระหนกัวา  S&T S&T เปนวัฒนธรรมหนึ่งในการดําเนินชีวิตเปนวัฒนธรรมหนึ่งในการดําเนินชีวิต

นันักเกเรยีนตองมีรยีนตองมีประสบการณจริงประสบการณจริง  และและเรยีเรยีนน real sciencereal science

นักเรียนตองรูวา นักวิทยาศาสตร ทําอะไร               
เห็น role model ของนักวิทยาศาสตร
นักเรียนมีโอกาสไดรูวา นักวิทยาศาสตร ทํางานอยางไร
นักเรียนมีโอกาสทํางานแบบนักวิทยาศาสตร(งานวิจัย)
ในชั้นเรียน
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จุดเนนจุดเนนการเรียนการสอนการเรียนการสอน S&T  S&T ในโรงเรียนในโรงเรียน

Research/projectResearch/project--based learningbased learning

สรางโอกาสใหสรางโอกาสให  คิดคิด  และเขาใจและเขาใจ  วาส่ิงที่เรียนรูวาส่ิงที่เรียนรู
วิทยาศาสตรในโรงเรยีนเกี่ยวของกับวิทยาศาสตรในโรงเรยีนเกี่ยวของกับ  งานวิจัยงานวิจัย  
และเทคโนโลยีและเทคโนโลยี

SPPSPP (Science Partnership Program) in Japan(Science Partnership Program) in Japan

High schools invite researchers to give lectures High schools invite researchers to give lectures 
at their schoolsat their schools

Universities or research institutes organize Universities or research institutes organize 
scientific programs for high school studentsscientific programs for high school students

Training programs for high school teachersTraining programs for high school teachers
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SNGSNG (Scientists for the Next Generation) in Japan(Scientists for the Next Generation) in Japan

S&T education based on cuttingS&T education based on cutting--edge edge 
research and technologyresearch and technology

Open HouseOpen House

Outreach ProgramOutreach Program

Pupil Researcher Initiative
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  Raising motivation Raising motivation 
and achievement in and achievement in 
school science school science 

  whilstwhilst developing developing 
scientific capability scientific capability 
and and keykey skillsskills

.. .. toto raise motivation and achievement in scienceraise motivation and achievement in science

.... toto develop pupils’ scientific capability, develop pupils’ scientific capability, 
creativity and key skillscreativity and key skills

.... toto support the support the active teachingactive teaching and learning of and learning of 
sciencescience

.... toto increase the interaction between schools and increase the interaction between schools and 
the the SETSET research research communitycommunity

Key AimsKey Aims
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Pupil Research BriefsPupil Research Briefs

Researchers in ResidenceResearchers in Residence

Science ConferencesScience Conferences

School Science FairsSchool Science Fairs

PRISM On-linePRISM On-line

ComponentsComponents

Web siteWeb site

oo PhDPhD student placements in schoolsstudent placements in schools
oo PupilsPupils will have positive role modelswill have positive role models
oo TeachersTeachers will have qualified scientists and will have qualified scientists and 

engineersengineers to give supportto give support
oo ResearchersResearchers develop their communication skillsdevelop their communication skills
oo ResearchersResearchers help to support the science learning help to support the science learning 

ofof pupilspupils

RResearchers in Residenceesearchers in Residence
Mobilising the research communityMobilising the research community
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PreparationPreparation of of 
laboratorylaboratory activitiesactivities
Helping to organise a Helping to organise a 
school science fairschool science fair
Working with Working with specialspecial
needs pupilsneeds pupils

Speaking at a Speaking at a 
conferenceconference
Helping the science Helping the science 
department develop department develop 
WWW pagesWWW pages
Preparing pupils to Preparing pupils to 
give a presentationgive a presentation
Weekend residentialsWeekend residentials

Examples of activitiesExamples of activities

Enthusiasm and motivationEnthusiasm and motivation
self confidence and self confidence and 
selfself esteemesteem
communication skillscommunication skills
problem solving skillsproblem solving skills
planning skillsplanning skills
sense of achievementsense of achievement

School science fair:School science fair:
benefits of pupilsbenefits of pupils
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oo highhigh profile events for pupilsprofile events for pupils
oo opportunitiesopportunities to celebrate science and engineering to celebrate science and engineering 

achievementsachievements
o o pupilspupils communicate and share ideas with other pupils, communicate and share ideas with other pupils, 

teachersteachers and researchersand researchers
oo pupilspupils present ‘research papers’ in small seminar present ‘research papers’ in small seminar 

groupsgroups chaired by PhD studentschaired by PhD students
oo pupilspupils present research work through poster displays present research work through poster displays 

andand exhibitionsexhibitions

““Express Yourself”Express Yourself”
Pupil Science ConferencesPupil Science Conferences

discuss work with experienced researchersdiscuss work with experienced researchers
attend frontiers of science talks given by attend frontiers of science talks given by 
youngyoung enthusiastic PhD studentsenthusiastic PhD students
attend keynote lecturesattend keynote lectures
guided tours of university science and guided tours of university science and 
engineering facilitiesengineering facilities
practical workshopspractical workshops
interactive exhibits, internet, CD ROM interactive exhibits, internet, CD ROM 
andand quizzesquizzes

““Express Yourself”Express Yourself”
other activitiesother activities
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put pupil into the role of researcherput pupil into the role of researcher
active learning approachesactive learning approaches
context and scenariocontext and scenario--based learningbased learning
provide opportunities for teaching provide opportunities for teaching 
investigativeinvestigative skillsskills
opportunities to develop scientific capabilityopportunities to develop scientific capability
integrate investigations with science syllabus integrate investigations with science syllabus 
contentcontent
motivate pupilsmotivate pupils

Aims of PRBsAims of PRBs

Catalytic traps Catalytic traps -- chemistrychemistry
Collision course Collision course -- space sciencespace science
Marsology Marsology -- Earth scienceEarth science
Motoroptics Motoroptics -- physicsphysics
Hunting the Quark Hunting the Quark -- particle physicsparticle physics
Bioengineers and incubators Bioengineers and incubators -- biologybiology
Clear solutions Clear solutions -- biotechnologybiotechnology
Cosmic Web site Cosmic Web site -- cosmology and ITcosmology and IT
Ozone Conference Ozone Conference -- environmentenvironment

PRBs examplesPRBs examples
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pupilpupil motivation and enthusiasmmotivation and enthusiasm
inin--context investigationscontext investigations
increasedincreased use of ITuse of IT
displaysdisplays and presentations at School and presentations at School 

ScienceScience Fairs and ConferencesFairs and Conferences
improvedimproved communication skillscommunication skills

Pupil Research BriefsPupil Research Briefs

Based on current research topicsBased on current research topics
Cassini mission to Saturn, Martian meteorites, Cassini mission to Saturn, Martian meteorites, 
ice on the Moon, wind turbines and the science ice on the Moon, wind turbines and the science 
of buildingsof buildings
background information background information -- syllabus linkedsyllabus linked
investigationsinvestigations
opportunities to communicate with researchers, opportunities to communicate with researchers, 
share data and publish reports in PRISMshare data and publish reports in PRISM--OnOn--
lineline

WebWeb--based PRBsbased PRBs
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ขอเสนอโครงการนํารอง

“ หนึง่นักวจิัย หนึ่งโรงเรยีน”“ หนึง่นักวจิัย หนึ่งโรงเรยีน”

ผูรับผิดชอบโครงการผูรับผิดชอบโครงการ: : 

*  กระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

รวมกบั กระทรวงศกึษาธิการ

ผูดําเนินงานผูดําเนินงาน

* ศูนยประสานงานนักเรยีนทุน รวมกบั สวทช.

หนวยงานเครอืขายหนวยงานเครอืขาย

*  มหาวิทยาลัย   หนวยงานวิจัย  และโรงเรยีน
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ระยะเวลาโครงการนํารองระยะเวลาโครงการนํารอง

... 3 ป  (ปการศึกษา 2547-2549)

กลุมเปาหมายกลุมเปาหมาย

... นักเรียนทุน/นักวิจัย 1,500 คน รวมโครงการ

... โรงเรียนมัธยมศึกษาในทุกภูมิภาค 1,500 โรง

วัตถุประสงควัตถุประสงค
* เชื่อมโยงความกาวหนาทางเทคโนโลยแีละวชิาการกบัโรงเรยีน

*  สรางโอกาสใหนักเรียนไดเห็น role model ของนักวิทยาศาสตร

• สงเสริมนกัเรียนใหมีทกัษะทํางานวิจยัแบบนักวิทยาศาสตร

• สงเสริมอาชพีทางดาน S&T

• สรางความตระหนัก S&T แกนักเรียนในโรงเรยีนในวงกวาง



29

นักเรียนทุนนักเรียนทุน//นักวิจัยนักวิจัยที่เขารวมโครงการฯที่เขารวมโครงการฯ

*

*  

*

นักเรยีนทนุ/นักวิจัย 1 คน ทํางานกับ 1 โรงเรียน

ใหเวลากับการทํางานในโรงเรยีน 5 วันใน 1 ป

มีอิสระที่จะกําหนดกิจกรรม ชวงเวลาทํางาน           
และแผนการทํางาน รวมกับโรงเรยีนเอง

ตัวอยางกิจกรรมตัวอยางกิจกรรม
* เปนทีป่รึกษาทางวิชาการ
* ใหคําแนะนําเกีย่วกับ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรแกนกัเรียนและอาจารย

* เลาเรื่องงานวิจัยที่ทาํแกนกัเรยีน
* เลาเรือ่งความกาวหนาทาง S&T&I แกนกัเรยีน
* ใหคําแนะนําในการจัดงาน Science Fair ระดบั
โรงเรยีนและระดบัภูมิภาค

* แนะนําแหลงขอมูลเพื่อการศึกษาคนควา
* สือ่สารผาน web หรือ internet
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การเรียนการสอนวิทยาศาสตรจําเปนตองการเรียนการสอนวิทยาศาสตรจําเปนตอง
สอดคลองตอการพัฒนาประเทศในอนาคตสอดคลองตอการพัฒนาประเทศในอนาคต

วงการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจําเปนวงการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจําเปน
ตองตองชวยกนัลดชวยกนัลดชองวางแหงการเรียนรูชองวางแหงการเรียนรู
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในโรงเรียนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในโรงเรียน

...a UK primary school teacher

Adults use the phrase
“...think outside the box...”

...
what is beautiful about children is that

they’re not yet in the box,
but qualification and curriculum 

builds the box to them.
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ขอบคุณขอบคุณ
และและ

ขอเรียนเชิญชวนเขารวมโครงการขอเรียนเชิญชวนเขารวมโครงการ
““หนึ่งนักวิจัยหนึ่งนักวิจัย  หนึ่งโรงเรียนหนึ่งโรงเรียน””


