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ที่  ศธ  ๐๔๓๐๑.๑๙/0๙๓๑                                                         โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  
                                                                                            ๒๓๘ ถนนพระปกเกล้า อำเภอเมือง 
                                                                                  จังหวัดเชียงใหม่  ๕๐๒๐๐ 
 

               13    กันยายน  ๒๕๖4 
 

เรื่อง    การรับสมัครคัดเลือกโรงเรียนเพื่อเป็นเครือข่ายศูนย์โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ (ศูนย์ ขยายผล 
           โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย) ระดับมัธยมศึกษา 
 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน 
 

สิ่งทีส่่งมาด้วย  1. โครงการวิทยาศาสตรพ์ลงัสบิ ระดับมัธยมศึกษา จํานวน ๑ ฉบับ 
๒. คุณสมบัติที่ใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลอืกโรงเรียนเครอืข่าย จํานวน ๑ ฉบับ  
3. บทบาทหน้าที่ของโรงเรียนเครือข่ายในโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ จํานวน ๑ ฉบับ  
4. ใบสมัครคัดเลอืกโรงเรียนเครือข่ายศูนย์โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ (ศูนย์แม่ข่าย 

              โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย) ระดบัมัธยมศึกษา จํานวน ๑ ฉบับ 
๕. ข้ันตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ จำนวน 1 ฉบับ 

 

ด้วย กระทรวงศึกษาธิการโดยความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สํานักงานพัฒนา  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และเครือข่ายมหาวิทยาลัย ร่วมจัดทําโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ เพื่อ
พัฒนาสมรรถนะนักเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ผ่านกระบวนการของหลักสูตร 
และเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัย โรงเรียน ครูผู้สอน และนักเรียน (Peer Learning Network) 
เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 
ทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามแผนการศึกษา
ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)  

ในการนี้ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยซึ่งได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนศูนย์ขยายผลโครงการ
วิทยาศาสตร์พลังสิบ ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกโรงเรยีนเครือข่ายจำนวน 10 โรงเรียน เพื่อจัดต้ัง
เป็นโรงเรียนเครอืข่ายโครงการวิทยาศาสตรพ์ลังสิบ ระดับมธัยมศึกษา (ทั้งมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษา
ตอนปลาย) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๕ โดยโรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมเป็นเครือข่าย ให้ปฏิบัติ
ตามเอกสารแนบ 5 ให้ครบทุกข้อ โดยดำเนินให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 15 กันยายน ๒๕๖๔ – 20 
กันยายน ๒๕๖๔ และทำการส่งใบสมัครฉบับจริงให้กับฝ่ายจัดการศึกษาโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ภายใน
วันที่ 21 กันยายน 2564 ทั้งนี้ติดตามผลการคัดเลือกได้ที่เว็บไซต์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ในวันที่ 24 
กันยายน 2564 หรือรับหนังสือแจ้งผลการคัดเลือกโรงเรียนเครือข่ายทางอีเมล์ของผู้ประสานงานโรงเรียน  

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ  
ขอแสดงความนับถือ 

 
      (นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนยพุราชวิทยาลัย 

 



 

 

โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ 
************************************* 

1. ท่ีมาความสำคัญของโครงการ  
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน เป็นหน่วยงานที่ขับเคลื ่อนคุณภาพการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานของประเทศไทย โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากร 
วัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียน มีความรู้ 
มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานและการพัฒนาสู่คุณภาพ ระดับสากล 
โดยเฉพาะอย่างยิ ่งการจัดการศึกษาที ่เกี ่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยสอดคล้องหลักการ 
จัดการศึกษาที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และแก ้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ 
ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศที่กำหนดไว้ว่าประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) โดยเฉพาะอย่างยิ่งยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันที่มุ่งเน้น 
การยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมและยัง  
สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ ในยุทธศาสตร์ด้านการผลิตและพัฒนา 
กำลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและยุทธศาสตร์ด้าน 
การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ อีกทั้งเป็นการนำนโยบายรัฐบาลด้าน  
การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู ้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัยและด้านการเตรียมคนไทย  
สู่ศตวรรษที่ ๒๑ มาสู่การปฏิบัติ ตลอดจนเป็นการจัดโปรแกรมการศึกษาระดับสากลตามเป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั ่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ทางด้านการศึกษาที ่เท่าเทียมทั ่วถึง และส่งเสริม 
การเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน อีกทั้งยังมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะตามเป้าหมายของการศึกษา  และการ 
พัฒนาทักษะสำหรับปี ๒๐๓๐ (The Future of Education and Skills ๒๐๓๐) ตามที่กลุ่มประเทศ OECD 
ได้กำหนดไว้เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ในทุกมิติ ทั้งด้านความรู้ (Knowledge) 
ทักษะ (Skills) เจตคติและคุณค่า (Attitudes and Values) สิ ่งเหล่านี ้เป็นวิธีการสำคัญที่ช่วยสนับสนุน 
การพัฒนาการศึกษาอย่างยั ่งยืนและสร้างความผาสุกระดับบุคคลและสังคม ทั ้งนี ้การขับเคลื ่อนและ  
ดำเนินการเพื ่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าวของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ ่งในส่วนของ 
การพัฒนาคุณภาพวิทยาศาสตร์ศึกษาเพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพที่มีสมรรถนะทางด้านวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
และระดับสูง เพื่อพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนา 
และยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีทั้งระบบ 
  ดังนั ้น ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนสำคัญในการยกระดับคุณภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ 
ศึกษาและมีบทบาทสำคัญในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีความรู้ 
ความสามารถ และเต็มศักยภาพ อย่างไรก็ตาม การศึกษาของไทยยังมีข้อจำกัดเกี่ยวกับกระบวนการสอน 
ของครู เช่น ความเข้าใจในเนื้อหาอย่างลึกซึ้ง ทักษะกระบวนการเรียนรู้และวิธีการสอนที่เน้นเนื้อหาคำตอบ 
มากกว่ากระบวนการเรียนรู้ที่นำไปสู่คำตอบ เป็น ต้น รวมถึงหลักสูตรที่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการ 
ของผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ นักเรียนจึงไม่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะเท่าที่ควร ส่งผลให้นักเรียนขาดทักษะ 
การคิดขั ้นสูง เช่น ทักษะการคิดวิเคราะห์ และไม่สามารถนำความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
และนอกจากนี้ หลายโรงเรียนยังขาดความพร้อมทางด้านห้องเรียน วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ ปัจจัยเหล่านี้ 
เป็นส่วนสำคัญที่จำเป็นต้องเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทยให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพอย่างเร่งด่วน 
 

เอกสารแนบ 1 



 

 

โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
(สพฐ.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โรงเร ียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ และสำนักงาน 
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งพัฒนาสมรรถนะ (Competencies) 
นักเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี และระดับข้ันมัธยมศึกษา (ข้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑- 
๖) ผ่านกระบวนการของหลักสูตร (Curriculum) และเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัย โรงเรียน 
ครูผู้สอน และนักเรียน (Peer Learning Network) 
 
๒. วัตถุประสงค์โครงการ 

โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ เป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาสมรรถนะนักเรียน (Competencies) ทางด้าน 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีผ่านกระบวนการของหลักสูตร (Curriculum) และเครือข่าย 
การพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัย โรงเรียน ครูผู้สอน และนักเรียน (Peer Learning Network) เพื่อตอบสนอง 
ต่อยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนษุย์ 
และการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้ตามแผนการศึกษาชาติ ๒๐ ปี  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) 

 
๓. เป้าหมายโครงการ 

๓.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตร์พลังสิบมีมาตรฐานและค ุณภาพ สามารถเป็นต้นแบบในการ 
จัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยปรับรายวิชาเพิ่มเดิมเน้นสมรรถนะผู้เรียน 
เป็นฐาน เพื่อบูรณาการความรู้ ลดความซํ้าซ้อนในการจัดรายวิชา เน้นทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้ 
และสร้างกระบวนการคิดได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านกิจกรรมทักษะการคิดแก้ปัญหาและการคิด 
อย่างสร้างสรรค์ 

๓.๒ พัฒนาโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ระดับมัธยมศึกษา ทั้งสิ้น ๑,๑๐๐ โรงเรียน ประกอบด้วย 
(๑) โรงเรียนศูนย์ โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพและ 

มีศักยภาพ เป็นศูนย์ฝึกกอบรมด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จำนวน ๑๐๐ โรงเรียน 
เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่โรงเรียน 
  (๒) โรงเรียนเครือข่าย จำนวน ๑,๐๐๐ โรงเรียน (๑ โรงเรียนศูนย์ต่อ ๑๐ โรงเรียนเครือข่าย)  

๓.๓ พัฒนาครูในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โดยครูผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนใน ๕ รายวิชา คือ 
ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีจะได้รับการฟิกอบรมเพื ่อพัฒนาตนเอง ให้มีศักยภาพ  
ในการจัดการเรียนการสอนให้กับผู ้เรียนในทุกๆ ปี ปีละ ๒ ครั ้ง ซึ ่งจะมีครูที ่ได้รับการพัฒนา ศักยภาพ 
ตลอดระยะเวลาดำเนินงาน ๑๐ ปี 
  ๓.๔ พัฒนานักเรียนที่มีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ทุกคน 
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพตามมาตรฐานโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ตลอดระยะเวลา ๑๐ ปี 
  ๓.๕ ให้นิส ิต/นักศึกษา ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ (Pre-service teacher) ฝึกประสบการณ์ 
วิชาชีพครูในโรงเรียนที่ร่วมโครงการ มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ 
และเทคโนโลยีตามแนวทางโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 



 

 

๔. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (เชิงปริมาณ/เซิงคุณภาพ) 
๔.๑ เชิงปรมิาณ 
๑. จำนวนโรงเรียนที ่มีความพร้อมและมีศักยภาพเป็นศูนย์ฝึกกอบรมและให้บริการทางวิชาการ 

จำนวน ๑๐๐ ศูนย์ 
๒. ร้อยละของครผูู้สอนที่ได้รบัการอบรมพฒันาตนเองทางดา้นความรู้ทักษะและประสบการณ์เพิ่มข้ึน 
๔.๒ เชิงคณุภาพ 
๑. โรงเรียนทีเ่ข้าร่วมโครงการมีความพร้อม มีศักยภาพเป็นศูนย์ฝึกกอบรม และใหบ้ริการทางวิชาการ 
๒. ครูในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู ้ ทักษะ และประสบการณ์ ในการจัดการเรียนรู้ตาม 

หลักสูตรโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ 
๓. หลักสูตรวิทยาศาสตร์พลังสิบมีมาตรฐานและคุณภาพตอบสนองการพัฒนาผู้เรียนตามยุทธศาสตร์ 

ชาติ ๒๐ ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
๔. เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ (Network) ระหว่างมหาวิทยาลัย โรงเรียน ครูผู้สอน 

และนักเรียน 
๔. สถานท่ี/พ้ืนท่ีดำเนินการ 
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๔. การติดตามและประเมินผล 
วิธีการ  : ติดตามประเมินผลโครงการเพื่อปรับปรงุการดำเนินงานโดยการวิจัยโครงการ, การวิเคราะห์ 

ผลการทดสอบของนักเรียน และประเมินผลด้านต่างๆของโรงเรียนตามหลกัเกณฑ์ วิธีการประเมินของโครงการ 
เครื่องมือ : เครื่องมือวิจัย แบบทดสอบ แบบสำรวจ แบบสมัภาษณ์ 
ช่วงเวลา : ตลอดระยะเวลาในงบประมาณ 

๗. ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
สำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

โทรศัพท์ ๐๒๒๘๘๕๘๐๑ โทรสาร ๐๒๒๘๘๕๕๙๐ 
๘. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

๑. นักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานได้รับการพัฒนาสมรรถนะ 
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีเพิ่มข้ึนทั้งในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา 

๒. หล ักส ูตรว ิทยาศาสตร ์พล ังส ิบม ีมาตรฐานและคุณภาพ สามารถเป ็นด ้นแบบในการ  
จัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 

๓. เกิดความร่วมมือทางวิชาการอย่างยั ่งยืนในเครือข่าย (Network) ระหว่างโรงเรียน ครูผู้สอน 
และนักเรียน 

๔. คร ูและบุคลากรทางการศึกษามีโอกาสได้รับการพัฒนาให้มีความรู ้ความสามารถมากข้ึน 
มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่กำหนด และเป้าหมายอื่น ๆ  นอกเหนอืจาก 
เป้าหมายที่กำหนดทั่วไป 

๕. โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีมาตรฐาน 
๖. ขยายฐานการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียน เพื ่อรองรับการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
 



 

 

คุณสมบัติที่ใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเครือข่ายโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ 
ศูนย์ขยายผลโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 

************************************************** 
โรงเรียนเครือขา่ยควรมีคณุสมบัติ ดังนี้   

(พิจารณาจากใบสมัคร และ/หรือ ประเมินจาก การลงพื้นทีจ่ริง) 
๑. ด้านบุคลากรของโรงเรียน 

๑.๑ คณะผูบ้ริหารโรงเรยีน 
- มีความสมัครใจเข้าร่วมโครงการ 
- มีความรู้ ความเข้าใจในโครงการและมีความมุง่มั่นในการพฒันาโรงเรียน        

(พิจารณาจากเอกสาร การเขียนแสดงวิสัยทัศน์ของผู้อำนวยการ ไม่เกิน ๑ 
หน้ากระดาษ A๔) 

๑.๒ ครูผูส้อนทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
- สัดส่วนของจำนวนครูผู้สอนต่อจำนวนนักเรียน (แยกตามสาขาวิชา) คณิตศาสตร์ 

ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา มีความเพียงพอหรือไม่ขาดครูผู้สอนในสาขาต่างๆ หรือมีช่ัวโมง
การสอนอยู่ในเกณฑ์ที่ กคศ กำหนดคือ 18 คาบต่อสัปดาห์ข้ึนไป 

- มีจำนวนครูผู้สอนที่จะเป็นแกนนำหรือคณะกรรมการในการจัดการเรียนรู้สำหรับ
นักเร ียนในโครงการ  โดยครูผ ู ้สอนควรสำเร ็จการศึกษาตรงตามวิชาที ่สอน 
ประกอบด้วย 
ครูฟิสิกส์  อย่างน้อย 3 คน 
ครูเคม ี  อย่างน้อย 3  คน 
ครูชีววิทยา อย่างน้อย 3 คน 

๑.๓ จำนวนบุคลากรสายสนับสนุน 
         -    มีเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัตกิารทางวิทยาศาสตร์ (อาจดำเนินการเมื่อได้รบัคัดเลือก) 

      -    มีเจ้าหน้าที่ทางธุรการที่มีความเช่ียวชาญ (งานพสัดุ งานการเงินและบัญชี) 
๒. ด้านทรัพยากรภายในโรงเรยีน 

๒.๑ มีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ท่ีมีความพร้อมในการทำปฏิบัติการ  
- มีห้องฟิสกิส ์ อย่างน้อย ๑  ห้อง 
- มีห้องเคม ี อย่างน้อย ๑  ห้อง 
- มีห้องชีววิทยา อย่างน้อย ๑  ห้อง 

๒.๒ มีห้องจัดเก็บเครื่องมือและสารเคมี อยา่งน้อย ๑ ห้อง 
๒.๓ มีห้องปฏิบัติการพิเศษ เช่น ห้องปฏิบัติการวิศวกรรม ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ หรือ  

                อ่ืนๆเป็นต้น (ข้อนี้อาจจะได้รบัการจัดสรรงบประมาณในการพฒันาเมือ่ได้รับคัดเลือก) 
๓. ด้านนักเรียน 

๓.๑ สัดส่วนของจำนวนนักเรียน ต่อ ๑ ห้องเรียน 
๓.๒ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน 

-  มหี้องเรียนพิเศษ (โปรแกรม) ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ที่โรงเรียนเปิดเอง 
-  ต้องการเปิดห้องเรียนพเิศษเพิ่มเติมเป็นห้องวิทยาศาสตรพ์ลังสิบ 
-  มีช่ัวโมงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ห้องเรียนปฏิบัตกิารทางวิทยาศาสตร ์

เอกสารแนบ 2 



 

 

๔. ด้านการสรา้งความร่วมมือภายนอกโรงเรียน 
- เป็นที่ยอมรบัจากโรงเรียนอื่น ๆ ในพื้นทีจ่ังหวัด 
- มีเครือข่ายความร่วมมือกบัมหาวิทยาลัย 
- สร้างเครือข่ายแหลง่เรียนรู้ในทอ้งถ่ิน 

5. ด้านอ่ืน ๆ 
๕.๑ มีครุภัณฑ์การเรียนการสอนและวัสดุคงทนถาวรด้านวิทยาศาสตร์ สำหรับการจัดการเรียน 

การสอนและทำปฏิบัติการ ทุกปฏิบัติการตามที่กำหนดทั้งในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ 
เคมี และชีววิทยา และหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา 

๕.๒ สามารถส่งครูที่สอนวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ไปรับการอบรมด้านเนื้อหา 
ความรู้และเทคนิควิธีจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอนอย่างน้อยสาขาวิชาละ ๒ คน/ครั้ง 

๕.๓ ครูที ่ผ่านการอบรมต้องนำสิ ่งที ่ได้รับจากอบรมไปใช้ในจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน 
ในโรงเรียนของตน 

๕.๔ จ ัดให้ม ีระบบการนำองค์ความรู ้ท ี ่ได ้ร ับจากการอบรมที ่จากสถาบันล่งเสร ิมการสอน 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือโรงเรียนมหิดลวิทยาบุสรณ์หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ไปขยายผลให้กับครู 
สาขาวิชาเดียวกันหรือครูในโรงเรียน 

๕.๕ มีความพร้อมในการบร ิหารจัดการบ ุคลากรครูท ี ่สอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  
และเทคโนโลยี ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ในระดับมัธยมศึกษาตอนด้นและตอนปลายให้สามารถนิเทศโรงเรียน 
มัธยมศึกษา สังกัด สพฐ. ในจังหวัดของตน หรือนิเทศระหว่างโรงเรียนในเครือข่ายได้ 

๕.๖ ยอมรับการประเมินตนเองตามตัวชี ้วัดเกี ่ยวกับการดำเนินงานในฐานะโรงเรียน เครือข่าย 
ที่จะมีการ กำหนดร่วมกันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน  สถาบันส่งเสริมการสอน 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โรงเรียนมหิดลวิทยาบุสรณ์ และผู้บริหารโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีผู่้ประสานงานศูนย์ขยายผลโครงการวิทยาศาสตร์พลงัสบิ 
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บทบาทหน้าที่โรงเรียนเครือข่ายโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ 

ศูนย์ขยายผลโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 
************************************************** 

๑. ส่งครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จำนวน ๓-๕ คน 
ไปเข้ารับการอบรมพัฒนาที่โรงเรียนศูนย์ขยายผลฯหรือโรงเรียนศูนย์ขยายผล จำนวน ๒ ครั้ง/ปีการศึกษา 
ระยะเวลา ๓ ปีต่อเนื่อง 

๒. ส ่งคร ูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสาขาวิชาฟิส ิกส ์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์  
สาขาละ ๒ คน ไปเข ้าร ับการอบรมพัฒนาที ่ โรงเร ียนศูนย ์ขยายผลฯหรือโรงเร ียนศูนย ์ขยายผล  
จำนวน ๒ ครั้ง/ปีการศึกษา ระยะเวลา ๓ ปีต่อเนื่อง 

๓. ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  
ภายในโรงเรียนของตนเอง 

๔. บริหารจัดการงบประมาณที่ได้รบัเพื่อจดัหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดการเรยีนการสอนภายใน 
โรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีผู่้ประสานงานศูนย์ขยายผลโครงการวิทยาศาสตร์พลงัสบิ 

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คือ นายมงคล  ปัญญารัตน์ เบอร์ตดิต่อ 081-0241513 
 

 

เอกสารแนบ 3 



 

 

 
  
 

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับมัธยมศึกษา 
สมัครเป็นโรงเรียนเครือข่ายโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ 

ศูนย์ขยายผลโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๑.ข้อมลูพ้ืนฐานโรงเรียน 
รหัสโรงเรียน ๑๐ หลัก  -    
ชื่อโรงเรียน  ……………………………………………………………………………………………….……………….………… 
ท่ีตั้ง/เลขที่  ……………..…..หมู่…………………ถนน………………..ตำบล/แขวง…………..………….…………….. 
อำเภอ/เขต …………………………………………จังหวัด………………………รหัสไปรษณีย…์……………….………. 
เบอร์โทรศัพท์ …………………………………………Email……………………………………………………………….……… 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา……………………………..……  
จำนวนนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๑- ๖ รวมท้ังสิน้ ............. คน จำแนกเป็น 

ระดับขั้น 

หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตร 

…………………………
…………………………

…. 

หลักสูตร 
……………………………
……………………..…… 

หลักสูตร 
……………………………
…………..……………… 

หลักสูตร 
……………………………
……………..…………… 

หลักสูตร 
…………………………
………………………… 

จำนวน 
นักเรียน 

จำนวน 
ห้อง 

จำนวน 
นักเรียน 

จำนวน 
ห้อง 

จำนวน 
นักเรียน 

จำนวน 
ห้อง 

จำนวน 
นักเรียน 

จำนวน 
ห้อง 

จำนวน 
นักเรียน 

จำนวน 
ห้อง 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑           

มัธยมศึกษาปีที่ ๒           

มัธยมศึกษาปีที่ ๓           

มัธยมศึกษาปีที่ ๔           

มัธยมศึกษาปีที่ ๕           

มัธยมศึกษาปีที่ ๖           

หมายเหตุ :  ๑. โปรดระบุชื่อหลักสูตร อาทิ GIFTED คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์, EP และ MEP 
   ๒. โปรดระบุให้ครบทุกหลักสูตร โดยสามารถเพิ่มตารางเพื่อระบุข้อมูลหลักสูตรได้ 
  

ด้านครูผูส้อนทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร ์

สาขาวิชา 
ข้อมูลการสำเร็จการศึกษา จำนวนชั่วโมงสอนเฉลี่ย 

(คาบ/คน/สัปดาห์) จบตรงสาขา จบไม่ตรงสาขา รวมจำนวน (คน) 
๑) คณิตศาสตร์     
๒) เคมี     
๓) พิเสิกส์     
๔) ชีววิทยา     

เอกสารแนบ 4 



 

 

สาขาวิชา 
ข้อมูลการสำเร็จการศึกษา จำนวนชั่วโมงสอนเฉลี่ย 

(คาบ/คน/สัปดาห์) จบตรงสาขา จบไม่ตรงสาขา รวมจำนวน (คน) 
     
๕) โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ     

6) คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี     

๗) วิทยาศาสตร์ทั่วไป     

๘) สาขาอื่นๆ โปรดระบ ุ      
หมายเหตุ : - จบตรงสาขาวิชา อาทิ ครูผู้สอนสาขาวิชาฟิสิกส์ มีวุฒิ วท.บ.ฟิสิกส์ ค.บ.ฟิสิกส์ กศ.บ.ฟิสิกส์  ศศ.บ.ฟิสิกส์ 

- จบไม่ตรงสาขา อาทิ ครูผู้สอนสาขาวิชาชีววิทยา มีวุฒิการศึกษา พ.บ. วท.บ.เทคโนโลยีอาหาร   
     วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

ด้านโรงเรียนมีการจัดจา้งบุคลากรสายสนับสนุนการสอน 
  ไม่มี 

  มี โปรดระบ ุ
๑. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัตกิารทางวิทยาศาสตร์……………………………………….จำนวน……..คน 
๒. เจ้าหน้าที่ทางธุรการ (งานพัสดุ งานการเงิน และบัญชี) ………..………….จำนวน……..คน 
๓. อื่น ๆ   

๒. ข้อมลูห้องปฏิบัติการและอาคารสถานท่ี 
    ความพร้อมด้านอาคารสถานที่ของการจัดห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดบัมัธยมศึกษา 

ด้านทรัพยากรภายในโรงเรยีน จำนวนห้อง 
๑. จำนวนห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ท่ีมีความพร้อมในการทำปฏิบัติการ 
    ๑) เคมี  
    ๒) ฟิสกิส ์  
    ๓) ชีววิทยา  
    ๔) วิทยาศาสตรท์ั่วไป  
    ๕) ห้องคอมพิวเตอร์และเทคโนโลย ี  
    ๖) อื่น ๆ   
๒. จำนวนห้องจัดเก็บเครื่องมือและสารเคม ี
3. จำนวนห้องปฏิบัติการพิเศษอ่ืนๆ (เช่น ห้องปฏิบัติการวิศวกรรม ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ อ่ืนๆ) 
     ๓.๑   

 

๓. ด้านการสรา้งความร่วมมือภายนอกโรงเรียน 
 

ประเภทหน่วยงาน โปรดระบุเครือข่ายความร่วมมือ/MOU 
๑. สถาบันอุดมศึกษา  
๒. หน่วยงานรัฐ  
๓. หน่วยงานเอกชน  
๔. แหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ิน 
(อาทิ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ปราชญ์ชาวบ้าน) 

 

 



 

 

๔. ด้านอ่ืนๆ โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ข้อท่ีสามารถดำเนนิการได ้

□ มีครุภัณฑ์การเรียนการสอนและวัสดุคงทนถาวรด้านวิทยาศาสตร์ สำหรับจัดการเรียนการสอน 
และทำกิจกรรม ปฏิบัติการทุกกิจกรรมตามที่กำหนดทั้งในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ 
เคมี ชีววิทยา และหนังสือ เรียนรายวิชาเพิ่มเดิมวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา 

□ สามารถส่งครูที ่สอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คอมพิวเตอร์และ  
เทคโนโลยี ไปรับการอบรมด้านเนื้อหาความรู้และเทคนิควิธีจัดการเรียนการสอน เพื่อเตรียมความพร้อม  
ในการเป็นวิทยากร ของศูนย์ขยายผลองค์ความรู ้ อย่างน้อยสาขาวิชาละ ๒ คน/ครั ้ง จำน วน ๒ 
ครั้ง/ปีการศึกษา 

□ ครูที่ผ่านการอบรมสามารถนำสิ่งที่ได้รับจากการอบรมไปใช้จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได ้

□ จัดให้มีระบบการนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปขยายผลให้กับครูภายในโรงเรียน 

□ มีความพร้อมในการบริหารจัดการบุคลากรครูที่สอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี 
ชีววิทยา คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ในระดับมัธยมศึกษาให้สามารถนิเทศระหว่างโรงเรียนเครือข่าย 

□ ยอมรับการประเมินตนเองตามตัวช้ีวัดเกี่ยวกับการดำเนินงานในฐานะโรงเรียนเครือข่ายที่จะมกีาร 
กำหนดร่วมกันกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
5. กรณุาให้ข้อมูลเพ่ือประกอบการพิจารณาในหัวข้อต่อไปนี้ (จัดทำเป็นเอกสารแนบ)  

๑) ท่านคิดว่าการเป็นโรงเรียน เคร ือข่ายกับโรงเร ียนยุพราชวิทยาลัย จะส่งผลต่อโรงเรียน 
ของท่านอย่างไร 

๒) ท่านคิดว่า หากโรงเรียนท่านได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนเครือข่าย ให้กับโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 
ท่านจะดำเนินการอย่างไร เพื่อยกระดับการจัดการเรียนรู้ของครูคณิตศาสตร์และครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน 

๓) ท่านคิดว่า เพราะเหตุใด คณะกรรมการควรคัดเลือกโรงเรียนของท่านให้เป็นโรงเรียนเครือข่าย 
๔)ท ่านย ินด ีจะเป็นโรงเร ียนเคร ือข่ายหร ือไม ่  และหากย ินด ี  ท ่านจะดำเน ินการอย ่างไร 

เพื่อยกระดับการจัดการเรียนรู้ของครูคณิตศาสตร์และครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนของ 
 

๖. ผูป้ระสานงาน 
๖.๑ ผู้ประสานงานระดบัผูบ้รหิาร 
ช่ือ-สกุล ............................................................ตำแหน่ง..................................................................... 
เบอร์โทรศัพท์มอืถือ........................................... E-mail………………………………………………….……….... 
๖.๒ ครผูู้ประสานงาน 
ช่ือ-สกุล ............................................................ตำแหน่ง..................................................................... 
เบอร์โทรศัพท์มอืถือ........................................... E-mail………………………………………………….……….... 
 

                                                   ลงช่ือ ...........................................................  

                                                ( ....................................................................... ) 
                              ผู้อำนวยการโรงเรียน ........................................................(ประทบัตราสถานศึกษา) 



 

 

ขั้นตอนการสมัครเขา้ร่วมโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับมัธยมศึกษา 
สมัครเป็นโรงเรียนเครือข่ายโครงการวิทยาศาสตร์พลังสบิ 

ศูนย์ขยายผลโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
1. ทำการกรอกใบสมัครฉบับจริงในเอกสารดังแนบ (เอกสารหมายเลข 4 ) หรือดาวโหลดได้จากลิงค์ 

http://www.yupparaj.ac.th/ ให้ผู้อำนวยการลงนาม และทำการส่งใบสมัครฉบับจริงให้กับฝ่ายจัด
การศึกษาโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ภายในวันที่ 21 กันยายน 2564 

2. ทำการกรอกใบสมัครออนไลน์ผ่านทาง Microsoft from ลิงค์และคิวอาร์โค้ด ดังแนบ ให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 20 กันยายน 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ขอให้ผู้ประสานงานเข้าเป็นสมาชิก กลุ่มไลน์ช่ือ “ประสานงานโรงเรียนพลังสิบ ศูนย์ขยายผล ยว” 
ลิงค์ https://line.me/R/ti/g/CFfRLR6vuB  คิวอารโ์ค้ด ดังแนบ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

หมายเหต ุ
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีผู่้ประสานงานศูนย์ขยายผลโครงการวิทยาศาสตร์พลงัสบิ 

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คือ นายมงคล  ปัญญารัตน์ เบอร์ตดิต่อ 081-0241513 

เอกสารแนบ 5 

https://line.me/R/ti/g/CFfRLR6vuB


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 


