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๔.๑.๑.๓  โครงการดิจิทัลและวิทยาศาสตร์เพือ่ศึกษาส่ิงแวดล้อมในทอ้งถิ่น  
  (ผู้ถวายรายงาน: นางชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล) 
 

๑ หลักการและเหตุผล  
โลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีทั้งเหตุการณ์ทีส่ามารถคาดเดาได้ และไม่สามารถคาดเดา ปัจจุบนัมนุษย์จึงต้องเตรยีมพร้อม

รับมือกับวิกฤตการณต์่าง ๆ  ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงในช่วง ๑๐ ปี ที่ส่งผลต่อมนุษย์
เป็นอย่างมาก คือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเกดิภัยพิบตัิทางธรรมชาติ ปัญหามลภาวะทางอากาศกรณฝีุ่น PM 2.5  และการ
แพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19)  จึงจำเป็นมากที่เด็กและเยาวชนในโลกยุคใหม่ 
ต้องเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดขึ้น ต้องสามารถปรับตัวใหอ้ยูก่ับธรรมชาติได้อยา่งสมดุล พร้อมทั้งสามารถจัดการชีวติ ป้องกนั 
เผชิญ รับมือกับวิกฤตการณ์อยู่ร่วมกัน วิกฤติสิง่แวดล้อมที่เกิดจากธรรมชาติและเกิดจากมนษุย ์ให้ได้อย่างเหมาะสม  

ที่ผ่านมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ เพ่ือสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราช
กุมารี ในการส่งเสริมการใชไ้อซีทีเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของเยาวชนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกล ให้สามารถใช้เทคโนโลยใีนการ
เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ สร้างความสัมพันธ์กบัผู้อืน่ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู ้และส่งเสริมการทำงานร่วมกัน ระหว่างกลุ่ม ระหว่างโรงเรยีน 
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (ที่แต่เดิมดำเนินการภายใต้โครงการ
เทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำรสิมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี) ได้จัดทำโครงการ WEB 2.0 เพ่ือสนบัสนนุการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตรข์ึ้น เพ่ือใหโ้รงเรียนในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของโรงเรียนในชนบท (ทสรช.) ได้ดำเนนิ
กิจกรรมบูรณาการ ICT ในการเรยีนการสอนวิทยาศาสตร์ จากการเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับหนว่ยงานเครือข่ายทางด้านวิทยาศาสตรต์า่ง ๆ  
โดยมูลนิธิฯ จะสนับสนุนกิจกรรมบูรณาการไอซีทีในการศึกษาค้นคว้า และใช้เทคโนโลยี WEB 2.0 มาส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
แบ่งปันประสบการณ์ การทำงานร่วมกนั ระหว่างกลุ่ม ระหว่างชัน้การศึกษา และระดับชั้นปี เพ่ือส่งเสริมทักษะที่จำเปน็สำหรับศตวรรษที ่
๒๑ ทั้งนี้ สามารถแบ่งโครงการฯ ออกเป็น ๓ โครงการย่อย ตามเนือ้หาได้ดังนี้ 

๑. โครงการบูรณาการไอซีทีเพ่ือการศึกษาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น (GLOBE) ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(สสวท.) 

๒. โครงการแลกเปล ี ่ยนเรียนรู ้อย่างบ ูรณาการผ ่านพันธ ุ ์ พืช (Botany in School) ร ่วมกับ ศ ูนย ์พันธ ุว ิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาต ิ(ไบโอเทค) สถาบันวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย (วว.) และนกัวชิาต่างประเทศ  

๓. โครงการบูรณาการไอซีทีในการบริหารจัดการความรูโ้ครงงาน(เชงิ)วิทยาศาสตรเ์พ่ือสขุภาพทีด่ีกว่า (HealthScience) ร่วมกบั 
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชวีภาพแหง่ชาติ (ไบโอเทค) สวทช. 

ในการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถเพ่ิมโอกาส และประสบการณ์ด้านการพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ให้แก่ครูและ
นักเรียน จากการเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ร่วมกับเครือข่าย พร้อมทั้งเกิดเครือขา่ยสังคมแห่งการเรยีนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์
ในรูปแบบเวทีออนไลน ์(WEB 2.0) ทางด้านสิ่งแวดล้อม เพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อ สุขภาวะ และภัยพิบตัิด้วย และมูลนิธิฯ ก็มีการดำเนนิงาน
ทางด้านการบรูณาการ ICT ในการเรยีนการสอนวิทยาศาสตร์อยา่งต่อเนือ่งตลอดมา  

ในปี ๒๕๖๓ เพ่ือต่อยอดกิจกรรมทางด้านการบูรณาการ ICT ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตรข์องมูลนิธิฯ ให้สอดคล้องกบัการ
พัฒนาประเทศไปสู ่“ไทยแลนด์ ๔.๐” มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำร ิสมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุาร ี
จึงร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีหง่ชาติ (สวทช.) จัดทำ โครงการ “ดิจทิัลและวิทยาศาสตร์เพ่ือศึกษาสิง่แวดลอ้ม
ในท้องถิ่น” ขึ้น วัตถุประสงค์คือเพ่ือส่งเสริมคุณภาพเยาวชนในชนบทให้มีความรู้ เข้าใจความสัมพันธ์ของระบบต่างๆ ของโลก และ
ตระหนักถึงสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่นและระดับโลก อันจะนำไปสู่การพัฒนาความสามารถในการใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสร้างสรรค์นวัตกรรม เพ่ือนำไปปรับใช้ ป้องกัน เผชิญ รับมือกับวิกฤตการณ์อยูร่่วมกัน วิกฤติสิ่งแวดล้อม ได้อย่างเหมาะสม
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ตามกำลังความสามารถของตน ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่จำเปน็ในการเปน็พลเมืองโลกในศตวรรษที่ ๒๑ โดยจะพัฒนาศักยภาพใหแ้ก่ครูและ
นักเรียน จำนวน ๒ กลุ่ม ๒ ระยะ ได้แก ่ 

กลุ่มที่ ๑ (กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา) กลุ่มนำร่องดำเนินงานช่วงสถานการณ์โควิด-๑๙ เน้นโรงเรียนที่มีศักยภาพครูทางด้าน
วิทยาศาสตร์ ที่สนใจทำโครงงานวจิัยวทิยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (Earth System Science) และมีทักษะเบือ้งต้นในการจัดการเรียนการ
สอนในรูปแบบออนไลน ์ 

กลุ่มที่ ๒ (กลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา) เน้นการพัฒนาศักยภาพครู นักเรียน ทางด้านการศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดลอ้ม 
ในธรรมชาติด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์เพ่ือที่จะเข้าใจความสัมพันธ์ของระบบต่างๆ ของโลก  

ระยะการดำเนินงาน ๒ ระยะดังนี ้ 

ระยะที่ ๑ พัฒนาศักยภาพในการศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดย
เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) ของ สถาบันสง่เสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ซึ่งเป็นโครงการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมนานาชาติ ที่ส่งเสริมให้นักเรียนทั่วโลกทำงาน
วิจัยค้นคว้าร่วมกับครู  นักวิทยาศาสตร์ และชุมชน เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (Earth System Science: ESS) จุดมุ่งหมาย
ของ GLOBE คือ ให้นักเรียน ครู และชุมชน ทั่วโลก สามารถพัฒนาศักยภาพในการศึกษาค้นคว้าวิจยัเกี่ยวกบัสิ่งแวดล้อม ในธรรมชาติ
ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือที่จะเข้าใจความสมัพันธ์ของระบบต่างๆ ของโลก และตระหนักถึงสภาพและปญัหาสิ่งแวดล้อม
ในระดับท้องถิ่นและระดับโลก (อากาศ น้ำ ดิน สิ่งปกคลุมดิน/ชีววิทยา) ประเทศไทยเป็นสมาชิกของ GLOBE ประเทศที่ ๘๕ โดย 
สสวท. ทำหน้าทีเ่ปน็ตัวแทนผู้ประสานงานในประเทศไทย (ที่มา : http://globethailand.ipst.ac.th) 

ระยะที่ ๒ พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจทิัล โดยเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ของมูลนธิิเทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดำริ สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีเพ่ือพัฒนาทกัษะดา้น
เทคโนโลยีดิจิทัลที่จำเป็นในอนาคต อาท ิการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Coding) การคิดคำนวณอย่างเป็นระบบ (Computational 
Thinking) เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Embedded System) เทคโนโลยี Internet of Things (IOT) เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ (3D 
Printing) เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ให้แก่ ครู นักเรียน เพ่ือสนับสนุนให้ครูและนักเรียนได้จัดทำโครงงาน
วิทยาศาสตรท์ี่เนน้ทางวิศวกรรม และมีเนือ้หาที่เกี่ยวข้องกับสิง่แวดล้อม   

หลังจากที่ครู และนักเรียนได้เขา้ร่วมกจิกรรมของ โครงการดิจิทัลและวิทยาศาสตร์เพื่อศึกษาส่ิงแวดล้อมในท้องถิน่ ทั้ง ๒ 
ระยะแล้ว คาดหวังว่านักเรียนจะสามารถนำลักษณะเฉพาะทางด้านสิง่แวดล้อมรวมถึงปัญหาที่ตนเองสนใจในท้องถิ่นของตนที่ชมุชน
กำลังประสบปัญหา มาจัดทำเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ ที่บูรณาการความรู้วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือ วิทยาศาสตร์โลกทัง้ระบบ 
(Earth System Science) ร่วมกับเทคโนโลยีดิจิทัลอันจะนำไปสู่ การเข้าใจ การตระหนัก ถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับท้องถิ่น 
ระดับภูมิภาค และระดับโลก พร้อมทั้งสามารถใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์นวัตกรรม เพ่ือนำไปปรับใช้ ป้องกัน เผชิญ 
รับมือกับวิกฤตการณ์อยู่ร่วมกัน วิกฤตสิิ่งแวดลอ้ม ได้อย่างเหมาะสมตามกำลังความสามารถของตน ในอนาคตตอ่ไป 

 
๒ วัตถุประสงค์ 

๑) สร้างความรู้ ความเข้าใจ ความสัมพันธ์ของระบบต่างๆ ของโลก และพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีดิจทิัลใหแ้ก่ครูและ
นักเรียน เพ่ือให้ตระหนกัถึงสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิน่และระดับโลก และสามารถนำความรู้ไปจดัการ ป้องกัน 
เผชิญ รับมือกับวิกฤติการอยูร่่วมกนั วิกฤติสิง่แวดลอ้ม ได้อย่างเหมาะสมตามกำลังความสามารถของตน  

๒) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครแูละนกัเรียนในโครงการฯ ได้จัดทำ โครงงานวิจยัวิทยาศาสตร์โลกทัง้ระบบ๒ (Earth System 
Science) เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการศึกษาค้นคว้าวิจัยเกีย่วกับสิ่งแวดล้อมในธรรมชาต ิและ/หรอื ใช้เทคโนโลยีดิจทิัล
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นำโครงงานฯ ไป
สนับสนุนการศึกษาตอ่

ทางด้านสาย
วิทยาศาสตร์ต่อไป 

 

สมัยใหม่ อาทิ อิเล็กทรอนกิส์ สมองกลฝงัตัว  Internet of Things เพ่ือตรวจวัด จัดเก็บขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูล และ
สร้างสรรค์นวัตกรรมทางด้านสิง่แวดล้อมต่อไป 

๓) เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้ครู และนกัเรยีนได้แลกเปลี่ยนความรู้/ประสบการณก์ารศึกษาค้นคว้าขอ้มูลทางด้านวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนบนเวทตี่างๆ อันจะเปน็การสร้างโอกาสทางการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีเพ่ือ
เป็นกำลังในการขับเคลือ่นประเทศไปสู่ “ประเทศไทย ๔.๐” ต่อไป 

๓.  กรอบการดำเนินงาน  
การจัดกิจกรรมจะจดักิจกรรมผสมผสานในรปูแบบออนไลน์ ออฟไลน ์และ/หรือ Face to Face ขึ้นอยู่กับสถานการณ์

เพ่ือรองรับสถานการณโ์ควิด-๑๙ โดยมีรูปแบบดังตอ่ไปนี ้ 

 
   
 
 
 

 

๔.  กลุ่มเป้าหมาย 
 
 
 
๔. กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มที่ ๑ (กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา) กลุ่มนำร่องดำเนินงานช่วงสถานการณ์โควิด-๑๙ เน้นโรงเรียนที่มีศักยภาพครูทางด้าน

วิทยาศาสตร์ ที่สนใจทำโครงงานวิจยัวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (Earth System Science) และมีทกัษะเบือ้งต้นในการจัดการเรียนการสอน
ในรูปแบบออนไลน์  

โรงเรียนที่เข้าร่วม ประกอบด้วยโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาจำนวน ๖ แห่ง ของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำรฯิ 
(ลำดับ ๑-๓) และโรงเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนชนบท ของ สวทช. (ลำดับ ๔-๖) ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่โครงการตามพระราชดำริ ในจังหวดั
แม่ฮ่องสอน ได้แก่  

[๑] สบเมยวิทยาคม จ. แม่ฮ่องสอน 

[๒] ขุนยวมวิทยา จ. แม่ฮ่องสอน 

[๓] ราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จ. ลำพูน 

[๔] แม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" จ. แม่ฮ่องสอน 

[๕] ห้องสอนศึกษาในพระอุปถมัภ์ แม่ฮอ่งสอน 

[๖] ปายวิทยาคาร แม่ฮ่องสอน 

อบรมให้ความรู้ 
รูปแบบ ออนไลน ์ออฟไลน์
และ/หรือ Face to Face  

 
 

จัดทำโครงงานวิจยัฯ 
เพ่ือขยายผลใน

โรงเรียน (โครงการฯ 
สนับสนุนงบประมาณ)   

 

สนับสนุนเข้ารว่ม 
เวทีวิชาการในและต่างประเทศ
ในรูปแบบ ออนไลน ์และ/หรอื 

Face to Face  

๒ โครงงานวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (Earth System Science) คือ การศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับสิง่แวดล้อม ในธรรมชาติด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อที่จะเข้าใจความสมัพันธ์ของระบบ
ต่างๆของโลก และตระหนักถงึสภาพและปญัหาสิ่งแวดล้อมในระดับทอ้งถิ่นและระดับโลก (อากาศ น้ำ ดิน สิ่งปกคลุมดิน/ชีววิทยา) 
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๓ การประกวด GLOBE Student Research Competition เป็นกิจกรรมที่ทาง สสวท. จัดขึ้นทุกปี เพื่อให้โรงเรียนส่ง โครงงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่บูรณาการความรู้วิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม หรือ วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (Earth System Science) ร่วมกับเทคโนโลย ีและคณิตศาสตร์ โดยเน้นการนำความรู้ไปใช้ ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการ 
หรือ แนวทาง หรือ นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ หรือแก้ปญัหาสิ่งแวดล้อมอย่างเปน็ระบบ ซึ่งผลงานวิจัยดังกล่าวจะต้องมี การใช้หลักวิธีดำเนินการตรวจวัดของ
โครงการ GLOBE (GLOBE Protocols) และมีการส่งข้อมูล (GLOBE Data Entry) เข้าเว็บไซต์โครงการ GLOBE (www.globe.gov)  โดยผลงานวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกจะมีโอกาสได้รับการ
พิจารณาให้เข้าร่วม “โครงการแลกเปลีย่นการนำเสนอผลงานวิจัยของนักเรียนระดับภมิูภาคเอเซียแปซิฟกิ” และนำเสนอในการประชุมประจำป ี“GLOBE Annual Meeting” 

กลุ่มที่ ๒ (กลุ่มโรงเรียนระดับประถมศึกษา) เน้นการพัฒนาศักยภาพคร ูนักเรียน ระดับประถมศึกษาให้สามารถศึกษาค้นควา้วจิยั
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือทีจ่ะเขา้ใจความสมัพันธข์องระบบต่างๆ ของโลก  

โรงเรียนระดับประถมศึกษาจำนวน ๒ แห่ง ได้แก่  
[๑] โรงเรียนชัยพิทยพัฒน ์มูลนิธิชยัพัฒนา กรงุเทพมหานคร  
[๒] โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา จ. นครปฐม (มูลนิธิชัยพัฒนา) 

 
๕. เป้าหมายการดำเนินงาน (ปี๒๕๖๔ –๒๕๖๖) 

กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

กลุ่มที่ ๑ กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา 

กลุ่มนำร่องดำเนินงานช่วงสถานการณ์ 
COVID-19 โรงเรียน จำนวน ๖ แห่ง (ระดับ

ประถมศึกษาตอนปลาย – มัธยมศึกษาตอน

ปลาย) ประกอบด้วย 
[๑] สบเมยวิทยาคม จ. แม่ฮ่องสอน 

[๒] ขุนยวมวิทยา จ. แม่ฮ่องสอน 
[๓] ราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จ. ลำพูน 

[๔] แม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"  

จ. แม่ฮ่องสอน 
[๕] ห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์  

จ. แม่ฮ่องสอน 

[๖] ปายวิทยาคาร แม่ฮ่องสอน 

๑. นักเรียน และครูสาระวิชาวิทยาศาสตร์และ/หรือ
เทคโนโลยี ในโรงเรียน ได้รับการพัฒนาศักยภาพใน

การศึกษาค้นคว้าวิจัยเก่ียวกับส่ิงแวดล้อมในธรรมชาติ
ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตามแนวทางของ 

GLOBE และจัดทำโครงงานวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้ง

ระบบ (Earth System Science) ในท้องถ่ินของตน 
อย่างน้อย ๖ โรงเรียน ๑๐๐ คน จำนวน ๓๐ โครงงาน   

๒. โรงเรียนจัดทำโครงงานวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ 

(Earth System Science) ในท้องถ่ินของตน เพ่ือส่งเข้า 
ประกวด GLOBE Student Research Competition๓ 

กับโครงการ GLOBE สสวท. และ/หรือ เวทีวิชาการการ
ประกวดโครงงานอ่ืนๆ ทั้งในและนอกประเทศ อย่างน้อย 

๒๕ โครงงาน  

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ 
จัดทำโครงงานฯ ที่มีคุณภาพ 

สามารถเข้าร่วมนำเสนอผลงาน 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ในงานวิชาการ 

และการประกวดโครงงานต่าง ๆ 

ได้ อย่างน้อย ๒๑ โครงงาน 
(ร้อยละ ๗๐)  

 

กลุ่มที่ ๒ กลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา 
โรงเรียนจำนวน ๒ โรงเรียน ได้แก่  

[๑] โรงเรียนชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา 

กรุงเทพมหานคร 
[๒] โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา (มูลนิ ธิชัย

พัฒนา) จ. นครปฐม 

๑. นักเรียน และครูสาระวิชาวิทยาศาสตร์และ/หรือ

เทคโนโลยี ในโรงเรียน ได้รับการพัฒนาศักยภาพใน

การศึกษาค้นคว้าวิจัยเก่ียวกับส่ิงแวดล้อมในธรรมชาติ
ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตามแนวทางของ 

GLOBE และจัดทำโครงงานวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้ง
ระบบ (Earth System Science) ในท้องถ่ินของตน 

อย่างน้อย ๒ โรงเรียน ๘๐ คน จำนวน ๑๖ โครงงาน   

๒. โรงเรียนจัดทำ โครงงานวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ 
(Earth System Science) ในท้องถ่ินของตน เพ่ือส่ง เข้า  

ป ร ะ ก วด  GLOBE Student Research Competition๓ 

กับโครงการ GLOBE สสวท. และ/หรือ เวทีวิชาการการ
ประกวดโครงงานอ่ืนๆ ทั้งในและนอกประเทศ อย่างน้อย 

๑๒ โครงงาน  

โรง เร ียนท ี ่ เข ้าร ่วมโครงการฯ 

จ ัดทำโครงงานฯ ท ี ่มีค ุณภาพ 

สามารถเข้าร่วมนำเสนอผลง าน 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ในงานวิชาการ 

และการประกวดโครงงานต่าง ๆ 
ได้ อย่างน้อย  ๘ โครงงาน (ร้อย

ละ ๕๐)  
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๖.  บทบาทหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยงาน บทบาท 

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ • สนับสนุนเข้าร่วมเวทีวิชาการที่มูลนิธิฯ จัดข้ึน  

• สนับสนุนงบประมาณ 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(สสวท.)  

ฝ่ายโลกศึกษาเพ่ือพัฒนาส่ิงแวดล้อม (GLOBE) 

• ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินงานโครงการฯ และกิจกรรมอ่ืน ๆ 

ตามความเหมาะสมต่อไป 

• สนับสนุนส่ือวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อมให้แก่โรงเรียนในโครงการของมูลนิธิฯ 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) 

• สนับสนุนเข้าร่วมเวทีวิชาการที่สวทช. จัดข้ึน และประสานงานเข้าร่วมเวทีวิชาการ
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

• ให้คำปรึกษาการจัดทำโครงงานวิจัย 

• อบรมให้ความรู้วิทยาศาสตร์และไอซีที 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 

ภาควิชาปฐพีวิทยา (เครือข่าย GLOBE) 
• เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้การทำโครงงานวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (Earth 

System Science) โดยใช้หลักวิธีดำเนินการตรวจวัดของโครงการ GLOBE 

(GLOBE Protocols) 

• ให้คำปรึกษาการจัดทำโครงงานวิจัย 

๗. กิจกรรมหลักสูตร/กลุ่มเป้าหมาย       
ปี ๒๕๖๓ 

(ระยะนำร่อง
ดำเนินงานแล้ว) 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

หลักสูตร/กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มที่ ๑ กลุ่มที่ ๑ กลุ่มที่ ๒ กลุ่มที่ ๑ กลุ่มที่ ๒ กลุ่มที่ ๑ กลุ่มที่ ๒ 
หลักสูตรระยะ ๑ 

หลักงานวิจัยวิทยาศาสตร์ โดยใช้
หลักวิธีดำเนินการตรวจวัดของ 

GLOBE   

    

 

หลักสูตรระยะ ๒ 

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่
สำหรับทำงานวิจัยตามแนวทาง 

GLOBE   

     

 

เข้าร่วมนำเสนอ 

เวทีทางด้านโครงงานวิทยา ศ า สต ร์ 

(ทั่วไป) 

       

เข้าร่วมนำเสนอ 
เวทีทางด้านโครงงานวิทยาศาส ตร์ ที่

ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่  

      

หมายเหตุ: ปี ๒๕๖๓ ในระยะนำร่องดำเนนิงานภายใต้โครงการโครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนกิส์และการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ รหัส ๑๐๑ C  
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๘. ตารางแผนกิจกรรม โครงการ “ดิจิทัลและวิทยาศาสตร์เพือ่ศึกษาส่ิงแวดล้อมในทอ้งถิ่น” (โรงเรียนแตล่ะกลุ่มจะเข้าร่วมกจิกรรม ๓ ปี) 
 

   รายการ ปีที่ ๑  ปีที่ ๒  ปีที่ ๓  
๑-๓ ๔-๖ ๗-๙ ๑๐-๑๒ ๑-๓ ๔-๖ ๗-๙ ๑๐-๑๒ ๑-๓ ๔-๖ ๗-๙ ๑๐-๑๒ 

1. ประสานงานและแนะนำโครงการให้แกค่รูโรงเรียนเข้ารวมโครงการฯ              

2. อบรมเรื่อง การพัฒนางานวิจยัวทิยาศาสตร์ โดยใช้หลักวิธดีำเนินการตรวจวัดของ GLOBE ผ่านสื่อ
ในระบบออนไลน์ ออฟไลน ์และ/หรอื Face to Face (ปรับตามสถานการณ)์ 

            

3. โรงเรียนจัดกิจกรรมเพ่ือขยายผล การพัฒนางานวิจยัวิทยาศาสตร์ โดยใช้หลกัวิธีดำเนนิการตรวจวัด
ของ GLOBE ให้แก่นักเรียนแกนนำในโรงเรียน 

            

4. โรงเรียนส่ง (เค้าโครง) โครงงานวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (Earth System Science) ในท้องถิน่
ของตน 

            

5. ประกาศโรงเรียนทีผ่่านการคัดเลอืกได้รับทุนสนบัสนุนทำโครงงานวิจยัวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ 
(Earth System Science) ในท้องถิ่นของตน 

            

6. โรงเรียนจัดทำโครงงานวิจยัวิทยาศาสตร์โลกทัง้ระบบ (Earth System Science) ในท้องถิ่นของตน             
7. ผู้เชี่ยวชาญติดตาม ตรวจเยีย่มโรงเรียนผ่านระบบออนไลน ์หรือ Face to Face (ปรับตาม

สถานการณ์) 
            

8. นำเสนอความคืบหน้าโครงงานวิจยัฯ  เพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาให้ความคิดเห็น และปรับปรงุ
โครงงานวิจัย  

            

9. โรงเรียนจัดทำโครงงานวิจยัเพ่ิมเติม และ/หรือ ปรับปรงุโครงงานวิจยั              
10. ส่งโครงงานวิจัยเข้าร่วมประกวดกบัโครงการ GLOBE             
11. โรงเรียนผ่านการคัดเลอืกจาก GLOBE เข้ารว่มกิจกรรมนำเสนอในเวทใีนประเทศและต่างประเทศที่

โครงการ GLOBE จัดกิจกรรมต่อไป (GLOBE เป็นผูจ้ัดกิจกรรม) 
            

12. อบรมความรู้พ้ืนฐานการใช้เทคโนโลยดีิจิทลั เพ่ือค้นคว้า ตรวจวัด จัดเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล
ทางด้านสิ่งแวดล้อม 

            



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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   รายการ ปีที่ ๑  ปีที่ ๒  ปีที่ ๓  
๑-๓ ๔-๖ ๗-๙ ๑๐-๑๒ ๑-๓ ๔-๖ ๗-๙ ๑๐-๑๒ ๑-๓ ๔-๖ ๗-๙ ๑๐-๑๒ 

13. โรงเรียนจัดทำร่างโครงงานฯ เพ่ือขอทนุสนับสนนุ (โรงเรียนอาจจัดทำโครงการทางด้านโปรแกรมม่ิง 
หรือ โครงการตามแนวทาง GLOBE) 

            

14. โรงเรียนส่ง (เค้าโครง) โครงงานวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (Earth System Science) ใน
ท้องถิ่นของตน (โครงงานทางด้านโปรแกรมม่ิง หรือ โครงงานตามแนวทาง GLOBE) 

            

15. ประกาศโรงเรียนทีผ่่านการคัดเลอืกได้รับทุนสนบัสนุนทำโครงงานวิจยัวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ 
(Earth System Science) ในท้องถิ่นของตน 

            

16. โรงเรียนจัดทำโครงงานฯ (โครงงานทางด้านโปรแกรมม่ิง หรือ โครงงานตามแนวทาง GLOBE)             
17. นำเสนอความคืบหน้าโครงงานฯ  เพ่ือให้ผู้เชีย่วชาญพิจารณาให้ความคิดเหน็และปรับปรุงโครงงานฯ             
18. นำเสนอโครงการฯ ในเวทตี่างๆ งาน NAC และ/หรือ “GLOBE Student Research 

Competition” ที่โครงงาน GLOBE เป็นผูจ้ัด และ/หรือ เวทอีื่น ๆ   
            

19. สรุปรายงานผลการดำเนนิงานโครงการฯ             
 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔  

๙. ผลการดำเนินงานปี ๒๕๖๓ (ระยะนำร่องดำเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนกิส์และการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ รหัส ๑๐๑ C) 
กิจกรรมดำเนินงานที่ผ่านมาป ี๒๕๖๓ (ดำเนินงานช่วงสถานการณร์ะบาดของโควิด-๑๙)  

กิจกรรมที่ ๑ การอบรม เรื่อง การพัฒนางานวิจัยวิทยาศาสตร ์โดยใช้วิธีการตรวจวัดขอ้มูลสิง่แวดลอ้มตามหลักวิธีดำเนนิการ
ตรวจวัดของ GLOBE ในรูปแบบออนไลน ์วันเสารท์ี่ ๒๒ – วันอาทติย์ที ่๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

กลุ่มเป้าหมายครูจำนวน ๖ โรงเรียน  
วิทยากร ได้แก่ ผศ.ดร.นภาพร พันธุ์กมลศิลป์ และคณะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ภาควิชาปฐพีวิทยา 

(วิทยากรเครือข่าย GLOBE) 
หัวข้อการอบรม ได้แก่  
- การตรวจวัดวิทยาศาสตรต์ามแนวทาง GLOBE Protocol และแนวทางการพัฒนางานสู่โครงงานวิจยั 
- การตรวจวัดบรรยากาศ  
- การตรวจวัดดิน (ลักษณะทางสณัฐานวิทยา) 
- การตรวจวัดสมบัตทิางฟิสิกสข์องดิน 
- การตรวจวัดสมบัตทิางเคมีของดิน 
- การตรวจวัดน้ำ/ สิ่งมีชีวิตในดนิและน้ำ  
- กิจกรรมระดมสมองพัฒนาโครงงานวิจัย /Data Entry 

กิจกรรมที่ ๒ โรงเรียนขยายผลจดัอบรมใหค้วามรูแ้ก่นกัเรียน เพ่ือจดัทำ(เค้าโครง) โครงงานวิทยาศาสตรส์ภาวะแวดล้อมและ
สิ่งแวดล้อมศึกษา ผ่านแหลง่เรียนรูโ้ครงการฯ สื่อการอบรม การพัฒนางานวิจยัวทิยาศาสตร์ โดยใช้วิธีการตรวจวัดขอ้มูลสิ่งแวดล้อม
ตามหลักวิธีดำเนนิการตรวจวัดของ GLOBE  ใน Facebook Group (กลุ่มปิด)  https://www.facebook.com/groups/globe.it 

กิจกรรมที่ ๓ การอบรม เรื่อง คลินิคโครงงานวิจัยโลกทั้งระบบ (ครั้งที่ ๑) การนำเสนอและปรับปรุงโครงงานวิจัยโลกทั้ง
ระบบ” วันศุกร์ที่ ๒๗ – วันเสาร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ จังหวัดเชียงใหม่  

กลุ่มเป้าหมายครูและนกัเรยีนจำนวน ๖ โรงเรียน ๖๓ คน 
๑๐. รายช่ือโครงงานวิจยัโลกทั้งระบบประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  

โครงงานฯ ที่ได้รับพิจารณาสนับสนนุงบประมาณการทำโครงงานฯ จำนวน ๑๘ โครงงาน   
ลำดับ โรงเรียน โครงงาน 

๑ ขุนยวม  

จ.แม่ฮองสอน 

๑) การปรับปรุงสมบัติของดิน บริเวณแปลงเกษตรของโรงเรียนขุนยวมวิทยา  

จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

๒) การวัดคุณภาพน้ำผิวดินที่ไหลผ่านพ้ืนที่ชุมชน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 

๓) การศึกษาเปรียบเทียบสมบัติของดินในพ้ืนที่ปลูกพริกกระเห ร่ียงเละพ้ืนที่ปลูกข้าวโพดในพ้ืนที่อำเภอสบเมย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

๒ สบเมยวิทยาคม  

จ.แม่ฮองสอน 

๔) คุณภาพของน้ำในการเล้ียงปลา 

๕) การศึกษาสมบัติของดินบริเวณพ้ืนที่ลุ่มน้ำแม่ทา จังหวัดลำพูน 

๓ ราชประชานุเคราะห์ 

๒๖ จ.ลำพูน 

๖) การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตาดอกของลำไยที่ใช้สารเคมีกระ ตุ้นการออกดอกช่วงเดือนธันวาคม และเดือน

มกราคม ของเกษตรกรในพ้ืนที่หมู่บ้านสันป่าฮัก อำเภอป่าซาง 

๗) การศึกษาสมบัติของดิน และจำนวนของสัตว์หน้าดินบริเวณสวนลำไยอินทรีย์ และสวนลำไยใช้สารเคมี ของ
เกษตรกรในพ้ืนที่หมู่บ้านสันป่าฮัก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 

๘) การปรับปรุงสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมีของดินในแปลงปลูกหอมแดง บริเวณสวนเกษตร ของโรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ ๒๖ ด้วยจุลินทรีย์ พด. ๑๒ ร่วมกับปุ๋ยหมัก 

๙) การศึกษานิเวศวิทยากับดัชนีความชุกของลูกน้ำยุงลาย ในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดลำพูน 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ                                                                                                       
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔  

ลำดับ โรงเรียน โครงงาน 
๔ ปายวิทยาคาร 

 
๑๐) การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพดินบริเวณใกล้โป่งน้ำร้อนกับพ้ืนที่ในบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำปาย อำเภอปาย 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

๑๑) การศึกษาสมบัติของดินบริเวณใกล้แหล่งน้ำพุร้อนเหมืองแร่กับดินบริเวณพ้ืนที่ทำเกษตรกรรมชองชาวบ้าน  
ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของกระเทียม 

๑๒) การศึกษาผลของระยะห่างจากน้ำพุร้อนต่อสมบัติของดินในอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

๕ ห้องสอนศึกษาฯ ๑๓) การตรวจวัดสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของดินฝ่ังที่ไม่มีพนังก้ันน้ำและฝ่ังที่มีพนังก้ันน้ำริมแม่น้ำปาย

บริเวณ ตำบลปางหมู จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

๑๔) การศึกษาผลกระทบจากเทศกาลวันข้ึนปีใหม่ต่อคุณภาพน้ำในหนองจองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน  

๑๕) ผลของไฟป่ากับการเปล่ียนแปลงสมบัติของดิน บริเวณอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

๖ แม่สะเรียง "บริพัตร
ศึกษา" 

๑๖) การศึกษาลักษณะของ คุณภาพน้ำ คุณภาพดินท้องน้ำของแหล่งที่พบผักกูด ในอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

๑๗) การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับสารอินทรีย์จากน้ำเสียของจอกหูหนูและแหน บริเวณน้ำทิ้งของโรงอาหาร

โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” 

๑๘) การศึกษาคุณภาพน้ำและความหลากหลายของแมลงน้ำในแม่น้ำยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

๑๑. ประเด็นเสนอต่อที่ประชุม 
เพ่ือรับทราบผลการดำเนนิงาน ปี ๒๕๖๓ และเห็นชอบแผนการดำเนนิงานโครงการดิจิทลัและวิทยาศาสตรเ์พ่ือศึกษา และ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ระหว่างปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ (จำนวน ๓ ปี) และงบประมาณปี ๒๕๖๔   


