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โครงการ    การสัมมนาทางวิชาการด้านสะเต็มศึกษาในรูปแบบออนไลน์  
  ร่วมกับมหาวิทยาลัยโอตาโก ประเทศนิวซีแลนด์ (NEW ZEALAND STEM WEBINAR SERIES) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    ส านักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา สพฐ. 
ระยะเวลาด าเนินงาน     จ านวน ๓ วัน คือ วันที่ ๑๙, ๒๖ พฤศจิกายน และ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔  
   เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. 

------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 
  ตามที่ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ อนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการ 
โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด าเนินโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย        
ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค และคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ได้อนุมัติให้ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยในระยะเวลาต่อไป    
เพ่ือจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในการขับเคลื่อน
การจัดการศึกษาของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เกิดการเพ่ิมพูนจ านวนผู้มีความสามารถ
พิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาที่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีจิตวิญญาณ
ที่จะพัฒนาตนเองให้ก้าวไปสู่ความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้นในอนาคต สร้างองค์ความรู้  
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ประเทศชาติ เพ่ือให้ประเทศชาติสามารถพ่ึงตนเองได้มากขึ้น ลดการพ่ึงพา
องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีจากต่างชาติ เป็นไปตามนโยบายการพัฒนาก าลังคนระดับสูง
ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM) ส าหรับการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และนโยบาย Thailand ๔.๐ และสร้างความมั่นใจ
ให้กับกลุ่ม ผู้ร่วมลงทุนจากประเทศต่าง ๆ ที่จะเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรม ๔.๐ ในโครงการ Eastern 
Economic Corridor (EEC) และโครงการอ่ืน ๆ ของประเทศเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ ประจ าประเทศไทยและ
มหาวิทยาลัยโอตาโก ประเทศนิวซีแลนด์ ในการพัฒนาครูและนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ 
ราชวิทยาลัยร่วมกัน นั้น  
  ในการนี้ ส านักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ ประจ าประเทศไทย และมหาวิทยาลัยโอตาโก ประเทศ
นิวซีแลนด์ ได้พิจารณาร่วมกันในการก าหนดหัวข้อเรื่องในการสัมมนาประกอบด้วย หัวข้อที่ ๑ Where 
science can take you?, หั ว ข้ อที่  ๒  Physical education and sports related, หั ว ข้ อที่  ๓  "  Facial 
Recognition using OpenCV ", หัวข้อที่ ๔ Augmented Reality (AR) และหัวข้อที่ ๕ Programming with 
Arduino boards ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนและครูที่ได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารย์
ของมหาวิทยาลัยโอตาโก ประเทศนิวซีแลนด์ โดยก าหนดจัดเป็นจ านวน ๓ วัน ในรูปแบบออนไลน์ 
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๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ  
 ๒.๑ เพ่ือให้นักเรียนและครูโรงเรียนวิทยาศาสตรจ์ุฬาภรณราชวิทยาลัยได้เรยีนรู้และแลกเปลีย่นความ
คิดเห็นกับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยโอตาโก ประเทศนวิซีแลนด ์เกี่ยวกับสะเต็มศึกษา 
 ๒.๒ เพ่ือให้นักเรียนและครูโรงเรียนวิทยาศาสตรจ์ุฬาภรณราชวิทยาลัยพัฒนาทักษะด้านการฟัง การพูด 
การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในด้านวิชาการ 

๓. เป้าหมาย  
 ๓.๑ ด้านปริมาณ 
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ๑๒ แห่ง  
แห่งละ ๒๐ – ๑๒๐ คน 
  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ  
๑๒ แห่ง แห่งละ ๓ – ๙ คน 
 ๓.๒ ด้านคุณภาพ 
  ๓.๒.๑ นักเรียนและครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยสามารถเรียนรู้และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยโอตาโก ประเทศนิวซีแลนด์ เกี่ยวกับสะเต็มศึกษา 
  ๓.๒.๒ นักเรียนและครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยสามารถใช้ภาษาอังกฤษ 
เพ่ือการสื่อสารในด้านวิชาการ 

๔. กิจกรรม 

 เป็นการสัมมนาทางวิชาการในรูปแบบออนไลน์โดยอาจารย์ของมหาวิทยาลัยโอตาโก ประเทศ
นิวซีแลนด์ เป็นผู้น าเสนอสาระส าคัญของแต่ละเรื่องที่สัมมนาด้านสะเต็มศึกษา โดยนักเรียนและครูโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง ๑๒ แห่ง เรียนรู้และเสนอแนวคิด ข้อคิดเห็นแลกเปลี่ยนในการสัมมนา 
ในหัวข้อ ดังนี้ 
  หัวข้อที่ ๑ Where science can take you? 
   - เป็นการส ารวจความสนใจการประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์และรับฟังแนวคิด
ด้านวิทยาศาสตร์ผ่านกระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ซึ่งจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนเพ่ือการ
เจริญเติบโตของด้านเศรษฐกิจที่มีเทคโนโลยีสูงซึ่งสามารถน าไปสู่การพาณิชย์ได้ 
   - มีการให้นักเรียนพูดคุยกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยโอตาโกที่ เรียนด้าน
วิทยาศาสตร์และศิษย์เก่าที่ประกอบอาชีพสาขาวิทยาศาสตร์ 
  ผู้น าเสนอในประเด็นนี้ คือ รองศาสตราจารย์ Ting Wang 

  หัวข้อที่ ๒ Physical education and sports related 
  ผู้น าเสนอในประเด็นนี้ คือ Professor Jim Cotter and Dr. Chris Button   
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  หัวข้อที่ ๓ " Facial Recognition using OpenCV "  
   - เป็นการเขียนโปรแกรมโดยใช้ OpenCV (Open source Computer Vision)  
ซ่ึงเป็นไลบรารีฟังก์ชันการเขียนโปรแกรม (Library of Programming Functions) ประเภทหนึ่ง 
  ผู้น าเสนอในประเด็นนี้ คือ Dr. Veronica Liesaputra 

  หัวข้อที่ ๔ Augmented Reality (AR) 
   - แนะน าเกี่ยวกับวิธีการใช้ AR (Augmented reality) ซึ่ง AR คือการน าเทคโนโลยี
มาผสานระหว่างโลกแห่งความเป็นจริงและความเสมือนจริงเข้าด้วยกัน ด้วยการใช้ระบบซอฟต์แวร์และ
อุปกรณ์เชื่อมต่อต่าง ๆ 
  ผู้น าเสนอในประเด็นนี้ คือ Dr. Stefanie Zollmann 

  หัวข้อที่ ๕ Programming with Arduino boards 
   - การเขียนโปรแกรมชุดค าสั่งให้ microcontroller บน board โดยใช้โปรแกรม 
Arduino  
  ผู้น าเสนอในประเด็นนี้ คือ รองศาสตราจารย์ Zhiyi Huang 
 
ในการสัมมนา ๓ วัน มีก าหนดการ ดังนี้
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NEW ZEALAND STEM WEBINAR SERIES 
Webinar Series #1 & 2 

DATE NZ TIME TH TIME AGENDA PRESENTERS 

FRIDAY 19 
NOV 2021 

2.00 – 2.02pm 8.00  – 8.02am MC welcome and housekeeping MC - TBC 

2.02 – 2.05pm 8.02 – 8.05am Welcome remarks by Education New Zealand Lisa Futchek, General Manager – 
International 
Education New Zealand (TBC) 

2.05 – 2.08pm 8.05 – 8.08am Welcome remarks by University of Otago TBC 

2.08 – 2.10pm 8.08 – 8.10am Speaker introduction MC - TBC 

2.10 – 3.00pm 8.10 – 9.00am Webinar 1: “Where science can take you?” 
o Explore your career options in science and hear how 

you can influence our future through scientific 
research, from carrying out world-class research that 
will ultimately influence change people’s life to 
growing the high-tech economies by bringing your 
research closer to commercialisation. 

o Talk to current Otago Science students and alumni 
about their journeys in Science. 

o Moderator: Victoria M (TBC) 
o Panel discussion: 

 Associate Professor Ting 
Wang, Associate Dean 
(Research) 

 Current Science students 
and alumni 

3.00 – 3.05pm 9.00 – 9.05am Break 

3.05 – 4.00pm 9.05 – 10.0am Webinar 2: Physical education and sports related 
o Synopsis: TBC 
o Pre-webinar preparation by PCSHS: TBC 
o Pre-work for students and technical set up required 

from PCSHS Campuses: TBC 

Professor Jim Cotter  
 

3.58– 4.00pm 9.58 – 10.0am Closing MC - TBC 
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Webinar Series #3 & 4 

DATE NZ TIME TH TIME AGENDA PRESENTERS 

FRIDAY 26 
NOV 2021 

2.00 – 2.02pm 8.00 – 8.02am Welcome and speaker introduction MC - TBC 

2.02 – 3.00pm 8.02 – 9.00am Webinar 3: "Facial Recognition using OpenCV” 
o Synopsis: TBC 
o Pre-webinar preparation by PCSHS: TBC 
o Pre-work for students and technical set up 

required from PCSHS Campuses: TBC 

Dr Veronica Liesaputra - Lecturer 

3.00 – 3.05pm 9.00 – 9.05am Break 

3.05 – 3.58pm 9.05 – 9.58am Webinar 4: “Augmented Reality” 
o Synopsis: TBC 
o Pre-webinar preparation by PCSHS: TBC 
o Pre-work for students and technical set up 

required from PCSHS Campuses: TBC 

Dr Stefanie Zollmann – Senior 
lecturer 

3.58– 4.00pm 9.58 – 10.0am Closing MC - TBC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ 

๖ 

Webinar Series #5 

DATE NZ TIME TH TIME AGENDA PRESENTERS 

FRIDAY 03 
DEV 2021 

2.00 – 2.02pm 8.00 – 8.02am Welcome and speaker introduction  

2.02 – 3.00pm 8.02 – 9.00am Webinar 5: “Programming with Arduino boards”  
o Synopsis: Internet of Things (IoT) is a global network 

infrastructure, connecting physical and virtual objects 
through the communication capabilities of the 
Internet.  It involves hardware, such as embedded 
computer systems and sensors, and software like 
data collecting and processing. Its applications, such 
as smart city and telemedicine, demand cross-
disciplinary knowledge from physics, math, data 
science, machine learning and artificial intelligence. 
Arduino programming environment is a popular 
platform for programming IoT devices and their 
sensors. In this talk, we will show a few example of 
Arduino programs that can enable the 
communication of small IoT devices and collection 
of sensor data. We will get a taste of Arduino 
programming and wireless communication between 
IoT devices with sensors and Arduino boards. 

o Pre-webinar preparation by PCSHS: students will 
have some Arduino packages available and some 
laptops installed with Arduino programming 
environment before the webinar. 

o Pre-work for students and technical set up 
required from PCSHS Campuses: TBC 

Associate Professor Zhiyi Huang 
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DATE NZ TIME TH TIME AGENDA PRESENTERS 

3.00 – 3.05pm 9.00 – 9.05am Break 

3.05 – 3.45pm 9.05 – 9.45am Introduction to University of Otago and Study 
Science at Otago 

TBC 

3.45 – 3.50pm 9.45 – 9.50am  Closing remarks  
by Excellence in Science Education Bureau, 
Office of the Basic Education Commission, 
Thailand 

TBC 

3.50– 3.52pm 9.50 – 9.52am Closing MC - TBC 
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๕. สถานที ่
 - มหาวิทยาลัยโอตาโก ประเทศนิวซีแลนด์ สัมมนารูปแบบออนไลน์ 
 - โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ๑๒ แห่ง สัมมนารูปแบบออนไลน์ 

๖. งบประมาณ   
  ค่าวัสดุของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย โรงเรียนละ    ๓,๐๐๐.๐๐ บาท  
       รวมทั้งสิ้น  ๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท 

๗. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 - สถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ ประจ าประเทศไทย 

 - มหาวิทยาลัยโอตาโก ประเทศนิวซีแลนด์ 

 - โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ๑๒ แห่ง 

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๘.๑ เพ่ือให้นักเรียนและครูสามารถเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยโอตาโก 
ประเทศนิวซีแลนด์ เกี่ยวกับสะเต็มศึกษา  
 ๘.๒ นักเรียนและครสูามารถสือ่สารภาษาอังกฤษในด้านวชิาการ  
 ๘.๓ นักเรียนได้เรียนรู้การประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ 
 ๘.๔ นักเรียนและครูสามารถใช้โปรแกรม Facial Recognition using OpenCV  
 ๘.๕ นักเรียนและครูสามารถใช้ AR (Augmented reality) ด้วยการใช้ระบบซอฟต์แวร์และอุปกรณ์
เชื่อมต่อต่าง ๆ 
 ๘.๖ นักเรียนและครูสามารถเขียนโปรแกรม Programming with Arduino boards 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

นายปิยพงษ์ ณ ถลาง 
เจ้าหน้าท่ีงานวิชาการฯ 

ส านักงานบริหารงานความเป็นเลศิด้านวิทยาศาสตรศ์ึกษา 
๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ 


