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สารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
การพัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ถือเป็น
ปัจจัยสำ�คัญประการหนึง่ ในการพัฒนาประเทศ ทีร่ ฐั บาลมีความประสงค์จะให้เกิด
อย่างต่อเนื่องเป็นระบบและเป็นรูปธรรม เพื่อให้เป็นพื้นฐานของการขับเคลื่อน
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ในช่วง พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 2561 โดย
ดำ�เนินการตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพคนไทย พัฒนาคุณภาพครู พัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ และการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) องค์กรของรัฐ
ในกำ�กับของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำ�เนินงานในปีงบประมาณ 2552 โดย
เป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
ของประเทศไทยให้สูงขึ้นไปสู่ระดับที่ทัดเทียมกับนานาชาติได้ ด้วยการปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับศักยภาพของผูเ้ รียน พัฒนาและส่งเสริมให้ครู
สามารถจัดการเรียนรูท้ เี่ ป็นการปฏิบตั จิ ริงและส่งเสริมให้ผเู้ รียนได้รบั ประสบการณ์
ตรงมากขึ้น มีการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีศักยภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถสูง
ในอนาคต นอกจากนี้ สสวท. ยังได้ดำ�เนินงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ นอกจาก
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายการดำ�เนินงานให้ครอบคลุม
ทุกกลุ่มเป้าหมาย
ด้วยบทบาทหน้าที่ของ สสวท. ในปีที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่าการ
ดำ�เนินงานมีความสอดคล้องกับนโยบายการปฏิรปู การศึกษาเพือ่ ยกระดับคุณภาพ
ของการศึกษาของไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอชื่นชมยินดีในการดำ�เนินงาน
ของ สสวท. เป็นอย่างยิง่ และขออาราธนาคุณพระศรีรตั นตรัยและอำ�นาจสรรพสิง่
ศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพนับถือ ได้โปรดประทาน พลังกาย พลังใจ พลังปัญญา
แด่บุคลากรและองค์กร สสวท. ให้สามารถประสบความสำ�เร็จในภารกิจเพื่อ
ประโยชน์การศึกษาของประเทศชาติตลอดไป
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(นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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สารจากรัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ได้รับมอบหมายจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ทำ�หน้าที่กำ�กับดูแลและให้คำ�ปรึกษาการ
ดำ�เนินงานของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ใน
ปีงบประมาณ 2552 ทีผ่ า่ นมานัน้ จากการดำ�เนินงานและปรึกษาหารืออย่างใกล้ชดิ
กับผูบ้ ริหารและผูป้ ฏิบตั งิ านของ สสวท. พบว่าการดำ�เนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
ที่วางไว้เป็นอย่างดี
สสวท. ได้ด�ำ เนินงานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์
ต่อสาธารณชนในทุกด้าน ทั้งในส่วนของการวิจัย พัฒนา และเผยแพร่หลักสูตร
สือ่ อุปกรณ์ และกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี การประเมินมาตรฐานการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี และการสร้างความเข้าใจให้สาธารณชน
ตระหนักในความสำ�คัญของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี รวมทั้ง
การดำ�เนินโครงการพิเศษต่างๆ ได้แก่ การพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) และการส่งเสริมการผลิตครูที่มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ซึ่งผมได้ผลักดัน
อย่างจริงจังให้มีการดำ�เนินการ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2553 - 2560) ต่อเนื่องจากการ
ดำ�เนินงานระยะที่ 2 เพื่อผลิตครูผู้นำ�ทางการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ที่มีความสามารถสูงในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 1 ปี (3 ภาคการ
ศึกษา) จำ�นวนปีละ 580 คน
ถึงแม้ว่าผลการดำ�เนินงานบางส่วนจะยังไม่ทำ�ให้การจัดการศึกษาของ
ประเทศไทย โดยเฉพาะในระดับนักเรียนอยูใ่ นระดับทีส่ งู ขึน้ จากปัจจุบนั แต่กแ็ สดง
ให้เห็นแนวโน้มว่าคงจะเพิม่ ขึน้ อย่างช้าๆ ในอนาคต ซึง่ ก็อธิบายให้เห็นว่าการปฏิรปู
การศึกษาของประเทศไทยได้บรรลุผลตามที่วางไว้
ผมขอแสดงความยินดีและขออวยพรให้ สสวท. ได้ดำ�เนินงานและประสบ
ความสำ�เร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ต่อไป
(นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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สารจากประธานกรรมการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ใช้
ความพยายามอย่างยิ่งในการผลักดันการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศให้สงู ขึน้ รวมทัง้ ได้ด�ำ เนินการ
วิจัย พัฒนาหลักสูตร เอกสารประกอบหลักสูตร สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน
การพัฒนาครูและอาจารย์ รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้บรรลุผลตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ นอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อให้งานพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาบรรลุผล รวมทั้งเร่งสร้างเสริมความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อ
ให้ประชาชนเห็นคุณค่าและให้ความสำ�คัญกับการใช้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ให้เป็นประโยชน์ในการดำ�รงชีวิตและการพัฒนาประเทศ
นอกจากภารกิจที่กล่าวแล้ว สสวท. ได้ดำ�เนินโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนา
และส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้แก่
โครงการพัฒนาและส่งเสริมผูม้ คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(พสวท.) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถสูงเป็นนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์
โครงการส่ ง เสริ ม การผลิ ต ครู ที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
คณิตศาสตร์ (สควค.) และโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันโอลิมปิก
วิ ช าการระหว่ า งประเทศ โครงการพั ฒ นาอั จ ฉริ ย ภาพทางคณิ ต ศาสตร์ แ ละ
วิทยาศาสตร์ และโครงการจัดห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์โดยความร่วมมือ
กับสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
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เพื่อให้การดำ�เนินภารกิจของ สสวท. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อกลั่นกรองนโยบาย
กำ�หนดแนวทางและผลักดันการดำ �เนินงานไปสู่การปฏิบัติตามวัตถุประสงค์
รวมทั้งประเมินผลการดำ�เนินงานของ สสวท.
อย่างไรก็ตาม การดำ�เนินภารกิจของ สสวท. สามารถประสบความสำ�เร็จได้
ก็ด้วยการได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และหน่วยงานภาคีหลายหน่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชน ในนามของคณะผูบ้ ริหาร
และพนักงาน สสวท. ทุกคน ขอขอบคุณทุกหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน
มา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับความร่วมมือด้วยดีในโอกาส
ต่อไป

(รองศาสตราจารย์ ดร. ธัชชัย สุมิตร)
ประธานกรรมการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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สารจากผู้อำ�นวยการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) องค์กร
ในกำ � กั บ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ได้ ดำ � เนิ น ภารกิ จ สำ � คั ญ ตามบทบาทหน้ า ที่
และวั ต ถุ ป ระสงค์ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั น ส่ ง เสริ ม การสอนวิ ท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 เพื่อให้บรรลุ
ตามเป้าหมายและสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาการศึกษา ในการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง ที่เน้นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในการดำ�เนินงานที่ผ่านมา สสวท.
ได้ ดำ � เนิ น งานภายใต้ ป ระเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ว างไว้ ได้ แ ก่ การยกระดั บ
คุ ณ ภาพการเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ และเทคโนโลยี การพั ฒ นา
และส่ ง เสริ ม ผู้ มี ค วามสามารถพิ เ ศษทางวิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์
และเทคโนโลยี และการปรับปรุงกระบวนการจัดการบริหารภายในและความรู้
สู่ อ งค์ ก รคุ ณ ภาพสู ง โดยเน้ น การทำ � งานในลั ก ษณะเครื อ ข่ า ยกั บ หน่ ว ยงาน
ต่างๆ อาทิ สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำ�นักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำ�นักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ในปี พ.ศ. 2552 ได้ พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีสำ�หรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2551 ทุกช่วงชั้น และได้เริ่มจัดทำ�หลักสูตรสำ�หรับอนาคต รวมทั้งยังได้
พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง สื่ อ อุ ป กรณ์ และสื่ อ ดิ จิ ทั ล ประกอบการเรี ย นรู้ และ
เพื่ อ ให้ ห ลั ก สู ต รและสื่ อ ต่ า งๆ ได้ มี ก ารนำ � ไปใช้ ใ นการเรี ย นการสอนอย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ สสวท. ได้ จั ด กิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นาและยกระดั บ ความรู้
ความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี รวมทั้งพัฒนาและส่งเสริมครูในท้องถิ่นทุรกันดาร โรงเรียน
ด้ อ ยโอกาส และครู ใ นเขตพั ฒ นาพิ เ ศษเฉพาะกิ จ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้
โดยการอบรมด้วยวิธีการที่หลากหลาย ทั้งการอบรมทางตรงและทางไกล
สำ�หรับการประเมินมาตรฐานการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยีนั้น สสวท. ได้พัฒนาเครื่องมือวัดผลประเมินผลที่หลากหลาย
และมอบให้ อ งค์ ก รระดั บ ประเทศนำ � ไปใช้ ใ นการประเมิ น ในระดั บ การศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน นอกจากนี้ ในด้านการประเมินมาตรฐานการศึกษาของไทยร่วมกับ
นานาชาติ สสวท. เป็นองค์กรหลักในการดำ�เนินโครงการร่วมกับนานาชาติ โดย
ได้ดำ�เนินงานโครงการ PISA 2009 โครงการ Timss 2007 และ Timss 2011
และโครงการ TEDS-M 2008 ซึ่งการดำ�เนินงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการ
ช่วยยกระดับมาตรฐานการศึกษาของไทยให้ทัดเทียมกับนานาชาติ
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ในด้านการพัฒนาและส่งเสริมความสามารถพิเศษได้ดำ �เนินโครงการ
พั ฒ นาและส่ ง เสริ ม ผู้ มี ค วามสามารถพิ เ ศษทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
(พสวท.) และโครงการจั ด ส่ ง ผู้ แ ทนประเทศไทยไปแข่ ง ขั น โอลิ ม ปิ ก ระหว่ า ง
ประเทศ ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์
ศึ ก ษา ในพระอุ ป ถั ม ภ์ ส มเด็ จ พระเจ้ า พี่ น างเธอ เจ้ า ฟ้ า กั ล ยาณิ วั ฒ นา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) เพื่อผลิตนักวิจัยที่มีความสามารถ
ของประเทศ โครงการส่งเสริมการผลิตครูทมี่ คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาครูที่มีศักยภาพสูง ทดแทนครู
ที่จะเกษียณและการขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
การสร้ า งความเข้ า ใจให้ ส าธารณชนตระหนั ก ในความสำ � คั ญ ของ
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็นภารกิจที่ สสวท. ดำ�เนินการ
ในหลายรูปแบบเพื่อกระจายความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี สู่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง อาทิ การจัดเทศกาลภาพยนตร์
วิ ท ยาศาสตร์ เ พื่ อ การเรี ย นรู้ การจั ด นิ ท รรศการต่ า งๆ การจั ด รายการผ่ า น
สื่อมวลชนทั้งโทรทัศน์ วิทยุ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมทั้งการเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์
ในด้ า นการบริ ห ารจั ด การภายในองค์ ก ร สสวท. ได้ พั ฒ นาขี ด ความ
สามารถองค์ ก รให้ มี ศั ก ยภาพสู ง โดยพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี ศั ก ยภาพ และ
ได้เตรียมจัดทำ�โครงสร้างองค์กร และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนและรองรับภารกิจ สสวท. ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
ในนามของคณะผู้บริหารและบุคลากร สสวท. ทุกคนมีความภาคภูมิใจ
ที่ ไ ด้ มี ส่ ว นร่ ว มในการยกระดั บ การศึ ก ษาของชาติ จึ ง ขอขอบคุ ณ หน่ ว ยงาน
รวมทัง้ ผูท้ รงคุณวุฒทิ กุ ท่านทีไ่ ด้ให้ความร่วมมือกับ สสวท. เป็นอย่างดียง่ิ ตลอดมา
คณะผู้บริหารและบุคลากร สสวท. ทุกคน มีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติ
ภารกิจที่สำ�คัญของชาตินี้ให้ดีที่สุดตลอดไป
(นางพรพรรณ ไวทยางกูร)
ผู้อำ�นวยการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการ
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สถาบั น ส่ ง เสริ ม การสอนวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี องค์ ก รของรั ฐ ดำ � เนิ น งานด้ า นการ
จั ด การศึ ก ษาวิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ และเทคโนโลยี ภายใต้ พั น ธกิ จ 6 ประการที่ กำ � หนด
เป็นเป้าหมายไว้ในพระราชบัญญัติจัดตั้งสถาบัน ซึ่งนำ �ไปสู่การกำ�หนดเป็น 3 ประเด็นยุทธศาสตร์หลัก
ที่ ป ระกอบด้ ว ย 8 ยุ ท ธศาสตร์ ข องการดำ � เนิ น งาน ในปี ง บประมาณ 2552 สสวท. ได้ ดำ � เนิ น งาน
ตามแผนที่วางไว้และได้เป็นผลงาน ดังต่อไปนี้
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

การยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
ยุทธศาสตร์ที่ 1: วิจัย พัฒนาและเผยแพร่หลักสูตร สื่อ อุปกรณ์ และกระบวนการเรียนรู้
สสวท. ได้พฒ
ั นาและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีให้ไปสูท่ กุ กลุม่
เป้าหมายด้วยการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ในทุกช่วงชั้น รวมทั้งเริ่ม
จัดทำ�หลักสูตรสำ�หรับอนาคตเพือ่ ให้มคี วามทันสมัย สอดคล้องกับเหตุการณ์และความรูใ้ หม่ นอกจากนี้
สสวท. ยังได้พัฒนากรอบมาตรฐานหลักสูตรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีสำ�หรับนักเรียน
ระดับปฐมวัยด้วยวิธีการที่หลากหลาย รวมทั้งการเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจสู่กลุ่มเป้าหมาย
นอกจากจะพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรแล้ว สสวท. ยังได้ปรับปรุงสื่อ อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการเรียนรู้
ในหลักสูตร 2551 ทั้งในรูปของสื่อพื้นฐานและสื่อดิจิทัลที่มีการเน้นการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
กับการจัดการเรียนรู้
นอกจากนี้ สสวท. ยังได้พัฒนากระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบเพื่อการพัฒนาที่
ยัง่ ยืน และจัดทำ�วิจยั ประเมิน และติดตามผลการใช้หลักสูตร สือ่ และอุปกรณ์การเรียนรูเ้ พือ่ ให้ได้ขอ้ มูล
สารสนเทศที่เพียงพอต่อการนำ�ไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนต่อไป

ยุทธศาสตร์ที่ 2: พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี
สสวท. ได้จดั กิจกรรมเพือ่ พัฒนาและยกระดับความรู้ ความสามารถของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีดว้ ยวิธกี ารทีห่ ลากหลาย ทัง้ การอบรมโดยตรงและ
การอบรมทางไกล ตามโครงการความร่วมมือ สกอ. - สพฐ. - สสวท. พัฒนาครูและบุคลากรทาง
การศึกษา (2550 - 2554) รวมทัง้ การพัฒนาและส่งเสริมครูในท้องถิน่ ทุรกันดารและโรงเรียนด้อยโอกาส
และครูในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความรู้และศักยภาพสูงขึ้นในระดับที่
เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนได้
นอกจากนี้ สสวท. ยังจัดประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีทั้งใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรการศึกษาระดับ
นานาชาติด้วย
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : ประเมินมาตรฐานการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
สสวท. ได้ ริ เ ริ่ ม และส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ วั ด ผลประเมิ น ผลที่ ห ลากหลายและ
เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย รวมทั้งมีการมอบเครื่องมือที่พัฒนาแล้วให้กับองค์กรการประเมิน
ระดับประเทศ เพื่อนำ�ไปใช้ในการประเมินวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานด้วย
เพื่อให้ความรู้ด้านการวัดผลประเมินผลเผยแพร่สู่โรงเรียนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง
สสวท. ได้จัดอบรมและเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจด้านการวัดผลประเมินผลไปสู่ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพือ่ ให้สามารถนำ�ไปใช้และเผยแพร่ไปสูก่ ลุม่ ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างทัว่ ถึง
รวมทั้งมีการจัดประเมินโรงเรียนเพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานและแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างความเข้าใจให้สาธารณชนตระหนักในความสำ�คัญของวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
เพือ่ ให้ความรูค้ วามเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เผยแพร่สกู่ ลุม่ เป้าหมาย
นอกสถานศึกษาได้อย่างทั่วถึง สสวท. ได้จัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจให้สาธารณชนได้ตระหนักถึง
ความสำ�คัญของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีด้วยการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อเป็นสถานที่
ศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีให้สาธารณชน ครูและนักเรียนในจังหวัดนั้นๆ
รวมทั้งมีการเผยแพร่ความรู้ผ่านเครือข่ายความร่วมมือที่ได้จัดตั้งขึ้นระหว่าง สสวท. กับหน่วยงานและ
องค์กรต่างๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชน รวมทัง้ มีการเผยแพร่ความรูด้ ว้ ยการจัดกิจกรรมทีห่ ลากหลาย เช่น
การจัดเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ การจัดนิทรรศการวิชาการในวาระสำ�คัญต่างๆ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

การพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีอย่างเต็มศักยภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพของบุคลากรในวงการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
สสวท. ได้จดั ทำ�โครงการพัฒนาและส่งเสริมผูม้ คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)
ด้วยการคัดสรรบุคคลทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ ส่งเสริมให้ได้พฒ
ั นาอย่างเต็มศักยภาพทัง้ ระดับมัธยมศึกษา
อุดมศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้ได้พัฒนาตนเองด้วยการเข้าร่วมวิจัยและนำ�เสนอ
ผลงาน
นอกจากนี้ สสวท. ยังได้ส่งเสริมให้เยาวชนที่มีความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ได้เข้าร่วม
แข่งขันโอลิมปิกวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึง่ ผลการแข่งขันได้แสดงว่า
เยาวชนไทยมีความรู้ความสามารถอยู่ในระดับทัดเทียมกับเยาวชนของประเทศอื่น
ในส่วนของการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สสวท. ได้จัดให้มีการ
คัดเลือกและส่งเสริมให้มกี ารพัฒนานักเรียนทีม่ อี จั ฉริยภาพเหล่านัน้ ให้ได้พฒ
ั นาตนเองเพิม่ ขึน้ ทัง้ ในรูป
ของเอกสาร สื่อการเรียน และการจัดค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ด้วย รวมทั้งได้ร่วมมือกับ
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.) ในโครงการวิจยั และพัฒนาผูม้ คี วามสามารถพิเศษ
เพื่อรองรับการขยายฐานการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษในทุกระดับ โดยจัดห้องเรียนพิเศษระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายจำ�นวน 95 โรงเรียนทั่วประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาและส่งเสริมครูที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
เพือ่ เป็นการส่งเสริมให้มกี ารพัฒนาครูทม่ี ศี กั ยภาพสูงทดแทนครูทจ่ี ะเกษียณอายุและในสถานศึกษา
ที่ขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สสวท. ได้จัดทำ�โครงการส่งเสริมการผลิตครู
ทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) และได้สง่ เสริมให้มกี ารให้ทนุ การศึกษา
และให้มหาวิทยาลัยทีเ่ ป็นพีเ่ ลีย้ งทางวิชาการของผูไ้ ด้รบั ทุนเหล่านัน้ ได้รบั การพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
ทั้งก่อนประจำ�การและเมื่อประจำ�การแล้ว รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้อย่างกว้างขวาง
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

การปรับปรุงกระบวนการจัดการบริหารภายในและความรูส้ อู่ งค์กรคุณภาพสูง

ยุทธศาสตร์ที่ 7: พัฒนาขีดความสามารถองค์กรให้มีศักยภาพสูง
เพื่อให้การดำ�เนินงานทุกยุทธศาสตร์ที่กล่าวมาแล้วประสบความสำ�เร็จ สสวท. จำ�เป็นต้อง
พัฒนาบุคลากรขององค์กรให้มีศักยภาพรองรับภารกิจของ สสวท. ด้วยการจัดโครงการอบรม พัฒนา
และประชุมปฏิบตั กิ ารให้กบั พนักงาน รวมทัง้ ได้เชิญผูเ้ ชีย่ วชาญต่างประเทศเป็นทีป่ รึกษาและให้ความรู้
เชิงวิชาการเพื่อให้มีความรู้ความสามารถและทักษะที่จำ�เป็นต่อการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ
นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนทุนการศึกษาในและต่างประเทศด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 8: พัฒนาและบริหารจัดการองค์ความรู้
สสวท. ได้มกี ารจัดการ พัฒนา และปรับปรุงองค์กรให้มคี วามเหมาะสมและสอดคล้องต่อภารกิจ
ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งในด้านการเตรียมจัดทำ�โครงสร้างขององค์กร และการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนและรองรับการดำ�เนินภารกิจของ สสวท. ในอนาคต รวมทั้งได้จัดให้มีการ
ประเมินผลการดำ�เนินงานขององค์กรโดยหน่วยงานภายนอกเพื่อปรับปรุงคุณภาพในการบริหารจัดการ
องค์กรและเพื่อติดตามความก้าวหน้าของแผนงานที่สะท้อนภารกิจหลัก นโยบาย วัตถุประสงค์
เสริมจุดแข็งและแก้ไขจุดอ่อน
นอกจากนี้ สสวท. ยังได้คำ�นึงถึงองค์ความรู้ที่มีอยู่และส่วนที่กำ�ลังจะเกิดขึ้นในอนาคตจึงได้
วางแผนการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา การบริหารจัดการองค์ความรู้ และปรับปรุงโครงสร้าง
องค์กรและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
ด้วยผลงานที่ได้ดำ�เนินการในปี 2552 ได้ช่วยเป็นพื้นฐานที่จะนำ�ไปสู่การดำ�เนินงานในปี 2553
เกิดความต่อเนื่องและดำ�เนินไปตามเป้าหมายได้

12

ความเป็นมาของ สสวท.
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จดั ตัง้ ขึน้ เมือ่ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2515 เพือ่
ดำ�เนินงานเกีย่ วกับการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ภายใต้ความช่วยเหลือจากโครงการ
พัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nation Development Program-UNDP) ในปัจจุบัน สสวท. เป็นหน่วยงาน
ของรัฐในกำ�กับกระทรวงศึกษาธิการ ตามพระราชบัญญัตสิ ถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2541
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 มีสถานะเป็นนิติบุคคลและเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
และกฎหมายอืน่ มีบทบาทหน้าทีเ่ กีย่ วกับการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยีทกุ ระดับการศึกษา โดยเน้นการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน รวมทัง้ ภารกิจอืน่ ทีเ่ ป็นการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานของ
การจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศไทยให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น
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วิสัยทัศน์
สสวท. เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียนไทยมีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีทัดเทียมกับนานาชาติ

พันธกิจ
พระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2548 ได้ก�ำ หนดวัตถุประสงค์ขององค์กรซึ่งเป็นแนวทางในการกำ�หนดเป็นพันธกิจ ประกอบด้วย
1. ริเริ่ม ดำ�เนินการ ส่งเสริม ประสาน และจัดให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาหลักสูตร วิธีการ
เรียนรู้ วิธีสอน และการประเมินผลการเรียนการสอนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีทุกระดับ
การศึกษา โดยเน้นการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหลัก
2. ส่งเสริม ประสาน และจัดให้มีการพัฒนาบุคลากร การฝึกอบรมครู อาจารย์ นักเรียน นิสิตและนักศึกษา
เกี่ยวกับการเรียนการสอนและการค้นคว้าวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
3. ส่งเสริม ประสาน และจัดให้มีการค้นคว้า วิจัย ปรับปรุง และจัดทำ�แบบเรียน แบบฝึกหัด เอกสารทาง
วิชาการและสื่อการเรียนการสอนทุกประเภท ตลอดทั้งประดิษฐ์อุปกรณ์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี
4. ส่งเสริมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพและการประเมินมาตรฐานการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
5. พัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตลอดทั้ง
ส่งเสริมการผลิตครู อาจารย์ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
6. ให้ค�ำ ปรึกษาแนะนำ�แก่กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือ
หน่วยงานของเอกชนที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา หรือสถานศึกษาตามบทบาทหน้าที่ข้อ 1 ถึงข้อ 5
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ยุทธศาสตร์ สสวท.
จากวิสัยทัศน์และพันธกิจที่กำ�หนด สสวท. ได้จัดทำ�เป็นประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร 3 ประเด็น ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
การยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : วิจัย พัฒนา และเผยแพร่หลักสูตร สื่อ อุปกรณ์ และกระบวนการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ประเมินมาตรฐานการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างความเข้าใจให้สาธารณชนตระหนักในความสำ�คัญของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเต็มศักยภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาและส่งเสริมครูที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
การปรับปรุงกระบวนการจัดการบริหารภายในและความรู้สู่องค์กรคุณภาพสูง
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : พัฒนาขีดความสามารถองค์กรให้มีศักยภาพสูง
ยุทธศาสตร์ที่ 8 : พัฒนาและบริหารจัดการองค์ความรู้
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โครงสร้างองค์กร
คณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบการดำ�เนินงาน

คณะกรรมการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้อำ�นวยการ
รองผู้อ�ำ นวยการ
ผู้ช่วยผู้อ�ำ นวยการ

สำ�นักงานตรวจสอบภายใน

สำ�นักบริหาร
- ฝ่ายบริหารทั่วไป
- ฝ่ายการคลัง
- ฝ่ายบุคลากร
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สำ�นักวิทยาศาสตร์
- สาขาเคมี
- สาขาชีววิทยา
- สาขาฟิสิกส์
- สาขาวิทยาศาสตร์
มัธยมศึกษา
- สาขาวิทยาศาสตร์
ประถมศึกษา
- สาขาวิทยาศาสตร์
รากฐาน

สำ�นักคณิตศาสตร์
และคอมพิวเตอร์
- สาขาคณิตศาสตร์
มัธยมศึกษา
- สาขาคณิตศาสตร์
ประถมศึกษา
- สาขาคอมพิวเตอร์

www.ipst.ac.th
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานด้านบุคลากร
ด้านงบประมาณและการเงินและด้านพัฒนาธุรกิจ

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

สำ�นักธุรกิจ
สื่อการเรียนการสอน

สำ�นักบริการวิชาการ

สำ�นักงานผู้อ�ำ นวยการ

สำ�นักสนับสนุนวิชาการ
- สาขาออกแบบ
และพัฒนาอุปกรณ์
- สาขาเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
- สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ

สำ�นักมาตรฐาน
การศึกษาวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
- สาขาวิจัย
- สาขาประเมินมาตรฐาน

สำ�นักโครงการพิเศษ
- สาขาพัฒนาและ
ส่งเสริมผู้มีความ
สามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีและส่งเสริม
การผลิตครู
- สาขาโอลิมปิกวิชาการ
และพัฒนาอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
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คณะกรรมการ สสวท. ปี 2552
รักษาการตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2551 - 8 มิถุนายน 2552
รศ. ดร. ธัชชัย สุมิตร
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.)

นายสือ ล้ออุทัย		
กรรมการ
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

ดร. สุจินดา โชติพานิช		
กรรมการ
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คุณหญิงกษมา วรวรรณ
ณ อยุธยา
กรรมการ
เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ดร. ศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช
กรรมการ
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ดร. พรชัย รุจิประภา
กรรมการ
ปลัดกระทรวงพลังงาน

ดร. ชินภัทร ภูมิรัตน
กรรมการ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์
กรรมการ
เลขาธิการคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

www.ipst.ac.th
ดร. สุเมธ แย้มนุ่น
กรรมการ

ดร. อำ�พน กิตติอำ�พน
กรรมการ

เลขาธิการคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

เลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

รศ. ธงทอง จันทรางศุ		
กรรมการ

นายบัณฑูร สุภัควณิช
กรรมการ

เลขาธิการสภาการศึกษา

ผู้อ�ำ นวยการสำ�นักงบประมาณ

รศ. ดร. ธวัช ชิตตระการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รองผู้อ�ำ นวยการ
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.)

นางสาว
จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายกสมาคมนพลักษณ์ไทย
นายกสมาคมนักวิจัยไทยเพื่อการพัฒนาเด็ก
และครอบครัว

ศ. ดร. ธีรวุฒิ บุณยโสภณ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
อธิการบดี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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ดร. นิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รองประธานสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย

นายวีระวัฒน์ ชลายน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ

นางวัลลภา บุญวิเศษ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ครูช�ำ นาญการพิเศษ คศ.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
จังหวัดอุบลราชธานีี

นายถนอมเกียรติ งานสกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ครูช�ำ นาญการพิเศษ คศ.3
โรงเรียนเมืองถลาง จังหวัดภูเก็ต

ดร. วรรณวิภา สุทธเกียรติ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ครูช�ำ นาญการพิเศษ คศ.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร

ดร. ธงชัย ชิวปรีชา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้อำ�นวยการ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
จังหวัดนครปฐม

นายประวิทย์ บึงสว่าง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ครูช�ำ นาญการพิเศษ คศ.3
โรงเรียนราชวินิต บางแก้ว
จังหวัดสมุทรปราการ

นายภักดี รัชตวิภาสนันท์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ครูเชี่ยวชาญ คศ.4
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำ�ปาง

นางสาวนารี วงศ์สิโรจน์กุล
กรรมการและเลขานุการ
รองผู้อ�ำ นวยการ รักษาการผู้อำ�นวยการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
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คณะกรรมการ สสวท. ปี 2552
ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน – 30 กันยายน 2552
รศ. ดร. ธัชชัย สุมิตร
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.)

นายสือ ล้ออุทัย
กรรมการ
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

ดร. สุจินดา โชติพานิช
กรรมการ
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดร. คุณหญิงกษมา วรวรรณ
ณ อยุธยา
กรรมการ
เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดร. ศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช
กรรมการ
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ดร. พรชัย รุจิประภา
กรรมการ
ปลัดกระทรวงพลังงาน

ดร. ชินภัทร ภูมิรัตน
กรรมการ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์
กรรมการ
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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ดร. สุเมธ แย้มนุ่น
กรรมการ
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

รศ. ธงทอง จันทรางศุ
กรรมการ

นายบัณฑูร สุภัควณิช
กรรมการ

เลขาธิการสภาการศึกษา

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงบประมาณ

รศ. ดร. คุณหญิง
สุมณฑา พรหมบุญ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ข้าราชการบำ�นาญ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ดร. ธงชัย ชิวปรีชา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ปรึกษา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
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ดร. อำ�พน กิตติอำ�พน
กรรมการ

ศ. ดร. สมพงษ์ ธรรมพงษา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์ ระดับ 11
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศ. ดร. สนิท อักษรแก้ว
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

www.ipst.ac.th
นายสมบูรณ์ ม่วงกล�่ำ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
สำ�นักงานอัยการสูงสุด

นายอมร กิจเชวงกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้อำ�นวยการ
บริษัท กรุงเทพธนาคม จำ�กัด

รศ. ยืน ภู่วรวรรณ		
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ. บุญรักษา สุนทรธรรม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์
แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

นางทัศนีย์ สีดาเพ็ง		
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวิจารณ์ ไชยกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ครูช�ำ นาญการพิเศษ คศ. 3
โรงเรียนจักรคำ�คณาทร จังหวัดลำ�พูน

ครูช�ำ นาญการพิเศษ คศ. 3
โรงเรียนอำ�มาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่

นายพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางมยุรี สาลีวงศ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ครูช�ำ นาญการ คศ. 2
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

ครูช�ำ นาญการพิเศษ คศ. 3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ

นางสาวนารี วงศ์สิโรจน์กุล
กรรมการและเลขานุการ
รองผู้อ�ำ นวยการ รักษาการผู้อำ�นวยการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

23

คณะอนุกรรมการ สสวท. และคณะกรรมการ
ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2552 - 30 กันยายน 2552

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
1. นางสุวรรณี คำ�มั่น
ประธานอนุกรรมการ
2. ดร. นิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ
อนุกรรมการ
3. ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
อนุกรรมการ
4. ดร. ธงชัย ชิวปรีชา
อนุกรรมการ
5. นายอมร กิจเชวงกุล
อนุกรรมการ
6. ดร. สมเกียรติ ชอบผล
อนุกรรมการ
7. ผศ. ดร. สรรค์ วรอินทร์
อนุกรรมการ
8. ดร. รุ่งเรือง สุขาภิรมย์
อนุกรรมการ
9. นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ
อนุกรรมการ
10. ผู้อำ�นวยการ สสวท.
อนุกรรมการ
11. รองผู้อ�ำ นวยการ สสวท.
อนุกรรมการ
12. ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ สสวท.
อนุกรรมการ
13. นายณรงค์ศิลป์ ธูปพนม
เลขานุการ
14. หัวหน้าสำ�นักงานผู้อำ�นวยการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่
1. ปรับปรุงและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
2. จัดทำ�กลยุทธ์ และผลักดันการดำ�เนินงานของ สสวท.ไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองนโยบายและแผนงบประมาณ
1. นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ
ประธานอนุกรรมการ
2. ดร. ธงชัย ชิวปรีชา
อนุกรรมการ
3. ดร. สมเกียรติ ชอบผล
อนุกรรมการ
4. รศ. ดร. พินิติ รตะนานุกูล
อนุกรรมการ
5. นางสุวรรณี คำ�มั่น
อนุกรรมการ
6. นายอมร กิจเชวงกุล
อนุกรรมการ
7. นายบุญชู ประสพกิจถาวร
อนุกรรมการ
8. ผู้อำ�นวยการ สสวท.
อนุกรรมการ
9. รองผู้อ�ำ นวยการ สสวท. ที่กำ�กับดูแลสำ�นักงานผู้อ�ำ นวยการ
อนุกรรมการ
10. หัวหน้าสำ�นักงานผู้อำ�นวยการ
เลขานุการ
11. หัวหน้าส่วนแผนและงบประมาณ
ผู้ช่วยเลขานุการ
12. นางสาวขนิษฐา ตรีหิรัญกุล
ผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่
1. พิจารณากลั่นกรองนโยบายและแผนงบประมาณ
2. กลั่นกรองแผนปฏิบัติงานตามนโยบายและวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
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คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของ สสวท.
1. ดร. ธงชัย ชิวปรีชา
ประธานอนุกรรมการ
2. ผู้อ�ำ นวยการ สสวท.
รองประธานอนุกรรมการ
3. ดร. โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์
อนุกรรมการ
4. รศ. ยืน ภู่วรวรรณ
อนุกรรมการ
5. รศ. ดร. ปกรณ์ ปรียากร
อนุกรรมการ
6. รองผู้อ�ำ นวยการที่ผู้อ�ำ นวยการเสนอ
อนุกรรมการ
7. ผู้แทนพนักงาน (ดร. พรชัย อินทร์ฉาย)
อนุกรรมการ
8. ผู้แทนพนักงาน (นางฉันทนา กุลหะสิต)
อนุกรรมการ
9. ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ (ดร. ปรีชาญ เดชศรี)
อนุกรรมการและเลขานุการ
10. หัวหน้าฝ่ายบุคลากร
ผู้ช่วยเลขานุการ
11. นางจุฑามาส ศรีพันธ์ุ
ผู้ช่วยเลขานุการ
12. นายจิตติ ศรีทัศนีย์
ผู้ช่วยเลขานุการ
13. นายกานต์ พันเพิ่มสิน
ผู้ช่วยเลขานุการ
14. นางสาวบุญญรัตน์ นภาคณาพร
ผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่
1. ออกระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ตลอดจนสวัสดิการของพนักงาน
2. รับรองคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการแต่งตั้งและกำ�หนด
อัตราเงินเดือนที่ได้รับ
3. ตีความวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อบังคับนี้
4. เสนอแนะให้ค�ำ ปรึกษาแก่คณะกรรมการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
5. เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่สมควรแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการ
6. รายงานผลการดำ�เนินงานต่อคณะกรรมการเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับระบบการบริหารงานบุคคล
7. แต่งตั้งคณะทำ�งานทำ�การใดอันอยู่ในอำ�นาจและหน้าที่
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คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและกำ�กับดูแลงานด้านธุรกิจเชิงพาณิชย์
1. นายอมร กิจเชวงกุล
2. นายทวีศักดิ์ วรพิวุฒิ
3. รศ. ดร. พนา ทองมีอาคม
4. นายศิลปชัย วัชระ
5. ร.ท. เฉลิมโชค ลำ�่ ซำ�
6. นายสุธี อัสววิมล
7. ผู้อ�ำ นวยการ สสวท.
8. รองผู้อ�ำ นวยการ สสวท. ที่กำ�กับดูแลสำ�นักธุรกิจของ สสวท.
9. หัวหน้าฝ่ายการคลัง
10. นายกุลกวี ชินสกุลรัตนชัย
หน้าที่
1. พิจารณากลั่นกรองการดำ�เนินงานด้านธุรกิจเชิงพาณิชย์ของ สสวท.
2. กำ�กับ ดูแล การจัดหาผลประโยชน์จากสินทรัพย์ทุกประเภทของ สสวท.

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการตรวจสอบการดำ�เนินงาน
1. รศ. ยืน ภู่วรวรรณ
ประธานอนุกรรมการ
2. นายอำ�นวย ทองสถิตย์
อนุกรรมการ
3. นางอรวรรณ ชยางกูร
อนุกรรมการ
4. นายนนทิกร กาญจนะจิตรา
อนุกรรมการ
5. นางอรนุช สูงสว่าง
อนุกรรมการ
6. นางสาวอมรา พันธ์ุศิริ
เลขานุการ
7. นางสาวเมธัสดา เชยกีวงศ์
ผู้ช่วยเลขานุการ
8. นางสาววรรณทิพา เทพหล้า
ผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่
1. กำ�หนดแนวทางการตรวจสอบการดำ�เนินงานของ สสวท. ให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการ สสวท.
2. ติดตามตรวจสอบประเมินผลการดำ�เนินงานของ สสวท. เพื่อนำ�เสนอต่อคณะกรรมการ สสวท.
3. ให้ค�ำ ปรึกษาและข้อเสนอแนะด้านการดำ�เนินงานและการบริหารความเสี่ยงต่อสำ�นักงานตรวจสอบภายในของ สสวท.
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คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
1. นายสมบูรณ์ ม่วงกล่ำ�
ประธานกรรมการ
2. นายโฉลก ศิริสินธว์
กรรมการ
3. นายไพศาล เผือกพูลผล
กรรมการ
4. ดร. ปรีชาญ เดชศรี
กรรมการ
5. ดร. สุพัตรา ผาติวิสันต์
กรรมการ
6. นางฉันทนา กุลหะสิต
กรรมการ
7. ดร. พรชัย อินทร์ฉาย
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่
1. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คำ�สั่งลงโทษ ปลดออก ตัดเงินเดือน งดบำ�เหน็จความชอบ ภาคฑัณฑ์
2. พิจารณาเรื่องร้องทุกข์
3. แต่งตั้งคณะทำ�งานเพื่อทำ�การใดๆ อันอยู่ในอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
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บทสรุปการประเมินผลการดำ�เนินงานของสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ประเมินผลการดำ�เนินงานของ
องค์กร โดยจัดจ้างบริษทั ทริส คอร์ปอเรชัน่ จำ�กัด ให้ประเมินผลการดำ�เนินงานของ สสวท. ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2552 (1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552) ตามกรอบการประเมิน 4 มิติ คือ
มิติที่ 1
มิติที่ 2
มิติที่ 3
มิติที่ 4

ด้านผู้มีส่วนได้เสียและผู้ใช้ผลงาน
ด้านกระบวนการภายใน
ด้านการพัฒนาองค์กร
ด้านการเงิน

วิ ธี ก ารประเมิ น ได้ ใ ช้ ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากหน่ ว ยงานและเอกสารผลการดำ � เนิ น งาน
การสัมภาษณ์และแบบสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้อง ผลการประเมินของ สสวท. โดยสรุปแสดงได้ดังต่อไปนี้
ตาราง 1 ผลการประเมินโดยสรุป
น�้ำ หนัก

มิติการประเมิน
มิติที่ 1

ผู้มีส่วนได้เสียและ
ผู้ใช้ผลงาน

ผลคะแนน
(คะแนนเต็ม 5)

ระดับคะแนน
5.0000

15%

4.2957

มิติที่ 2 กระบวนการภายใน

40%

4.6583

มิติที่ 3 การพัฒนาองค์กร

30%

3.7292

2.0000

มิติที่ 4 การเงิน

15%

3.4000

1.0000

เฉลี่ย

กราฟแสดงผลการประเมินโดยสรุป

4.0000
3.0000

มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4

4.1364

ผลการประเมินการดำ�เนินงานของ สสวท. ตามมิติที่กำ�หนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ได้ค่าเฉลี่ย
รวมเท่ า กั บ 4.1364 ซึ่ ง อยู่ ใ นระดั บ สู ง เมื่ อ พิ จ ารณาคะแนนสู ง สุ ด ต่ำ � สุ ด ตามมิ ติ พ บว่ า มิ ติ ด้ า น
กระบวนการภายในได้คะแนนสูงสุดเท่ากับ 4.6583 ส่วนมิติด้านการเงินได้คะแนนต่ำ�สุดเท่ากับ 3.400
เมื่อพิจารณาผลการประเมินเป็นรายด้าน แสดงได้ดังตาราง 2
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ตาราง 2 ผลการประเมินเป็นรายโครงการและรายประเด็น แสดงรายละเอียดได้ดังตารางต่อไปนี้
สรุปผลการดำ�เนินงานในกรอบการประเมินผลของ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
เกณฑ์การให้คะแนน
ตัวชี้วัดผลการดำ�เนินงาน

มิติที่ 1 มิติด้านผู้มีส่วนได้เสียและ
ผู้ใช้ผลงาน
1. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ผลงาน
มิติที่ 2 มิติด้านกระบวนการภายใน
2. ระดับความสำ�เร็จของร้อยละเฉลี่ย
ถ่วงน้ำ�หนักของการดำ�เนินงาน
ตามโครงการ
2.1 โครงการความร่วมมือพัฒนาครู
และบุคลากรการศึกษา เพื่อ
ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี สพฐ. - สกอ. - สสวท.
2.2 โครงการเพิ่มพูนศักยภาพครูและ
บุคลากรการศึกษาในการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
5 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ปีที่ 2
2.3 โครงการเครือข่ายสารสนเทศ
เพื่อการเรียนรู้เขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้
2.4 โครงการอบรมเทคนิคการวัดผล
รูปแบบใหม่
2.5 โครงการวิทยาศาสตร์รากฐาน
2.6 โครงการอบรมครูด้วยระบบ
ทางไกล กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนต้นหลักสูตร
มาตรฐานการอบรมครู ปีที่ 2

หน่วยวัด

น้�ำ หนัก
(ร้อยละ)

1

2

3

4

ผลการดำ�เนินงาน
5

ค่า คะแนน
ผลการ
คะแนน ถ่วง
ดำ�เนินงาน
ที่ได้ น้�ำ หนัก

15
ร้อยละ

15
40

ระดับ

4.2957
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

4.30

4.2957 0.6444
4.6583
5.0000

ร้อยละ

3.33

80.00 85.00 90.00 95.00 100.00

100.00

5.0000 0.1667

ร้อยละ

3.33

80.00 85.00 90.00 95.00 100.00

100.00

5.0000 0.1667

ร้อยละ

3.33

80.00 85.00 90.00 95.00 100.00

100.00

5.0000 0.1667

ร้อยละ

3.33

80.00 85.00 90.00 95.00 100.00

100.00

5.0000 0.1667

ร้อยละ
ร้อยละ

3.33
3.33

80.00 85.00 90.00 95.00 100.00
80.00 85.00 90.00 95.00 100.00

100.00
100.00

5.0000 0.1667
5.0000 0.1667
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เกณฑ์การให้คะแนน
น้ำ�หนัก
(ร้อยละ)

ตัวชี้วัดผลการดำ�เนินงาน

หน่วยวัด

3. ระดับความสำ�เร็จของ
โครงการที่สำ�คัญในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2551 - 2552 ประเมินโดย
ใช้แบบชุดคำ�ถาม Program
Assessment Rating Tool (USA)
มิติที่ 3 มิติด้านการพัฒนาองค์กร
4. ระดับความสำ�เร็จของการเตรียมการ
และวางแผนเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์
ของ สสวท. ไปยังกลุ่มเป้าหมาย
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประเมิน
โดยใช้แนวทาง COBIT
5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากร
สสวท.
6. ระดับทัศนคติของบุคลากร สสวท.
ต่อแนวโน้มการดำ�เนินงานในอนาคต
มิติที่ 4 มิติด้านการเงิน
7. ร้อยละความสำ�เร็จของการเบิกจ่าย
งบประมาณประจำ�ปี (เทียบกับ
งบประมาณที่ได้รับตามแผนงาน)
8. ร้อยละความสำ�เร็จของร้อยละ
ผลการดำ�เนินงานเทียบกับร้อยละ
การใช้จ่ายงบประมาณ
9. ร้อยละของรายได้จากผลการ
ดำ�เนินงานของ สสวท. (รายได้ลขิ สิทธิ์
และรายได้จากการดำ�เนินงาน)

ระดับ

20

ระดับ

30
15

ร้อยละ

10

ร้อยละ

5

ร้อยละ

15
6

92

93

94

95

ร้อยละ

5

80

85

90

ร้อยละ

4

3.90

4.00

4.10

น้ำ�หนักรวม

100

ผลการดำ�เนินงาน

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

ค่า คะแนน
ผลการ
ดำ�เนินงาน คะแนน ้ถ่วง
ที่ได้ นำ�หนัก
4.32

4.3167 0.8633

4.00

3.7292
4.0000 0.6000

3.47
3.43

3.4703 0.3470
3.4345 0.1717

96

89.80

3.4000
1.0000 0.0600

95

100

107.42

5.0000 0.2500

4.20

4.30

4.41

5.0000 0.2000

4

5

ค่าเฉลี่ย 4.1364

เมื่อพิจารณาผลการประเมินพบว่า
1) ความสำ�เร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณประจำ�ปีเทียบกับเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานอยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจ
(92%) ซึ่งยังต่ำ�กว่าเกณฑ์ที่ก�ำ หนด
2) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรของ สสวท. และทัศนคติของ สสวท. ต่อแนวโน้มของการดำ�เนินงานในอนาคต
อยู่ในระดับปานกลาง (3.4345 - 3.4703)
จากผลการประเมินการปฏิบัติงานประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยสรุปเท่ากับ 4.1364 ซึ่งอยู่ในระดับดี สสวท.
ได้ใช้ผลการประเมินในปีที่ผ่านมาเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการทำ�งานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยเฉพาะ
ในเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณและการพัฒนาองค์กร
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

การยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
ยุทธศาสตร์ที่ 1: การวิจัย พัฒนา และเผยแพร่หลักสูตร สื่อ อุปกรณ์ และกระบวนการเรียนรู้
สสวท. ได้ด�ำ เนินการวิจยั พัฒนา และปรับปรุงหลักสูตร สือ่ อุปกรณ์การทดลอง และกระบวนการเรียนรูต้ ามหลักสูตรที่
กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ และเผยแพร่สคู่ รู บุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา เพือ่ นำ�ไปพัฒนาผูเ้ รียนให้มคี วามรู้
ความเข้าใจ เกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการคิดวิเคราะห์วจิ ารณ์ มีความสามารถสือ่ สารและแก้ปญ
ั หาได้
รวมทั้งมีจิตวิทยาศาสตร์และมีคุณธรรม จริยธรรมตามที่ก�ำ หนด เพื่อเป็นการยกระดับการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีให้มีความทันสมัย ทัดเทียมกับนานาชาติ ในปีงบประมาณ 2552 มีการดำ�เนินงานดังนี้

1. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีทุกกลุ่มเป้าหมาย
กิจกรรมที่ดำ�เนินงานตามพันธกิจนี้ ได้กำ�หนดเป็นโครงการย่อยที่รองรับเป้าหมายที่กำ�หนดให้ดังนี้
1.1 การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี การศึกษาขั้นพื้นฐาน
		 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6)

กิจกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
12 ปี (ประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6) ในปี 2552 มีรายละเอียดดังนี้
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1.1.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

การประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ มี ลั ก ษณะเป็ น หลั ก สู ต รแบบช่ ว งชั้ น ในระยะที่ ผ่ า นมา จากการวิ จั ย ติ ด ตามผลการใช้ ห ลั ก สู ต ร
ในปี พ.ศ. 2548 หลังจากใช้หลักสูตร 2544 ทั่วประเทศมาแล้ว ประกอบกับสำ�นักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.) ได้ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2544 ให้มคี วามชัดเจน
ในด้านการบริหารจัดการและการใช้หลักสูตร สสวท.ซึ่งรับผิดชอบในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และสาระการออกแบบและเทคโนโลยี) จึงได้ร่วมปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับ
มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น (ช่วงชั้นละ 3 ปี) เป็นตัวชี้วัดชั้นปี และสาระการเรียนรู้แกนกลาง สำ�หรับ
ชั้น ป.1 - ม.3 และกำ�หนดตัวชี้วัดช่วงชั้นและสาระการเรียนรู้แกนกลาง สำ�หรับชั้น ม.4 - ม.6 ซึ่งกระทรวง
ศึกษาธิการได้ประกาศเป็นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตามกำ�หนดการ
ดังนี้

กำ�หนดการประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
การใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
(คำ�สั่ง ศธ. ที่ สพฐ. 293/2551 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2551)
ปีการศึกษา

โรงเรียน

ระดับประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น
ตอนปลาย

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
ประกาศ - เตรียมการ

2551
2552
2553
2554
2555
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นำ�ร่อง
ทั่วไป
นำ�ร่อง
ทั่วไป
นำ�ร่อง
ทั่วไป
นำ�ร่อง
ทั่วไป

ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับชั้นทั้งประเทศ
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สสวท. ได้ร่วมกับ สพฐ. ในการจัดทำ�เอกสารหลักสูตรและคู่มือ คำ�ชี้แจงการใช้หลักสูตร รวมทั้ง
การฝึกอบรมเพือ่ การขยายผลการใช้หลักสูตร และวางแผนการจัดทำ�หนังสือเรียน คูม่ อื ครู และหนังสืออืน่ ๆ
ให้สอดคล้องตามช่วงเวลาที่กำ�หนด นอกจากนั้น สสวท. ยังได้แก้ปัญหาหนังสือเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์
พื้นฐานของชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยได้จัดทำ�หนังสือเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานแยกเป็น
สองกลุ่ม คือ สำ�หรับผู้เรียนที่ไม่เน้นวิทยาศาสตร์ และสำ�หรับผู้เรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์

1.1.2 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสำ�หรับอนาคต

การที่ สสวท. มีหน้าที่ในการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร จึงจำ�เป็นต้องปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรให้มีความทันสมัยได้อย่างสอดคล้องกับเหตุการณ์และความรู้ใหม่ มีความเหมาะสมกับวัย
ของผู้เรียน ลดความซ้ำ�ซ้อนและจัดลำ�ดับความรู้ ความต่อเนื่องของเนื้อหาได้อย่างเหมาะสม และ
สอดคล้องกับวุฒภิ าวะของผูเ้ รียน ด้วยการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยีเพือ่ เตรียมไว้ส�ำ หรับประกาศใช้ในอนาคตด้วย ซึง่ หลักสูตรนีจ้ ะใช้เป็นทางเลือกสำ�หรับโรงเรียน
พิเศษบางกลุม่ มาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2549 แล้ว ได้ให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาหลักสูตรทัง้ ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี นำ�ผลการวิจยั และความก้าวหน้าใหม่ๆ มาปรับปรุงหลักสูตร
อีกแนวทางหนึง่ รวมทัง้ จัดทำ�คูม่ อื การใช้หลักสูตรอย่างละเอียด เพือ่ รองรับนโยบายสือ่ เสรีและการจัดทำ�
หลักสูตรสถานศึกษา
1.2 พัฒนากรอบมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ระดับปฐมวัย

การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัยมีความสำ�คัญอย่างยิ่ง เพราะว่าเป็นการตอบสนองต่อธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็ก ช่วยส่งเสริม
พัฒนาสติปญ
ั ญาและสร้างแนวคิดเกีย่ วกับโลกธรรมชาติรอบตัวอย่างเหมาะสม สสวท. ตระหนักถึงความสำ�คัญ
ในเรื่องนี้ จึงร่วมมือกับผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการศึกษา และครูทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีประสบการณ์
พัฒนามาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับปฐมวัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา
ในปีงบประมาณ 2552 มีการดำ�เนินงานดังนี้
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จั ด เสวนาวิ ช าการ “ทำ � ไมต้ อ งสอนวิ ท ยาศาสตร์ ตั้ ง แต่ ป ฐมวั ย ” ให้ แ ก่ ค รู ป ฐมวั ย
ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการ ผู้สนใจทั่วไป จำ�นวน 400 คน เพื่อให้ผู้ร่วมเสวนาตระหนักและเห็นความสำ�คัญ
ของการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับปฐมวัย
●

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดกิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์ปฐมวัย” ให้แก่ครู
แกนนำ� เพื่อสร้างทีมเครือข่ายครูแกนนำ�ปฐมวัย สสวท. จำ�นวน 30 คน และครูเหล่านี้สามารถเป็น
วิทยากรร่วมกับวิทยากรของ สสวท. จัดอบรมให้กับศึกษานิเทศก์และครูปฐมวัยทั้งสี่ภูมิภาคของประเทศ
ได้อย่างมีคุณภาพ
●

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับศึกษานิเทศก์จากทุกเขตพื้นที่การศึกษา ตัวแทนครูปฐมวัย
จากแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาเขตละ 2 คน และครูปฐมวัยที่สนใจเข้ารับการอบรมตามอัธยาศัย มีผู้ผ่าน
การอบรม 670 คน ผู้ผ่านการอบรมสามารถนำ�กรอบมาตรฐานการเรียนรู้ระดับปฐมวัยไปใช้ออกแบบและ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดการอบรมเพื่อขยายผลภายในเขตพื้นที่ของตนเอง
รวม 67 เขต จำ�นวน 5,591 โรงเรียน และมีครูผ่านการอบรมทั้งสิ้น 8,463 คน
●

จัดอบรม “การนิเทศการจัดกิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์ปฐมวัย” ให้แก่ศึกษานิเทศก์
ปฐมวัย จำ�นวน 185 คน จาก 185 เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้มีความพร้อมด้านการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับปฐมวัย การนิเทศและติดตามผลการอบรมครูปฐมวัยทั่วประเทศ
●

จัดทำ�กรอบมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับปฐมวัย
และจัดทำ�คู่มือการใช้มาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับปฐมวัย
●

พั ฒ นาตั ว อย่ า งแผนการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ค ณิ ต ศาสตร์ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ กรอบ
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้ โดยนำ�ไปทดลองใช้ในโรงเรียน 15 โรงเรียน
●
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2. การปรับปรุงและพัฒนาสื่อและอุปกรณ์ประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
การทีก่ ระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
ให้โรงเรียนทัว่ ประเทศเริม่ ใช้ในปีการศึกษา 2553 สสวท. จึงดำ�เนินการจัดทำ�สือ่ การเรียนการสอนหลากหลาย
รูปแบบ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ อุปกรณ์การทดลองและสาธิต และสื่อเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6
ให้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ระบุไว้ในหลักสูตรดังกล่าว มีความทันสมัยและเหมาะสมกับ
กลุม่ ผูเ้ รียน โดยในปี 2552 มีการพัฒนาหนังสือเรียน คูม่ อื ครู และเอกสารสือ่ สิง่ พิมพ์ตา่ งๆ แล้วเสร็จจำ�นวน
43 รายการ และอยู่ระหว่างดำ�เนินการจำ�นวน 21 รายการ พัฒนาอุปกรณ์และสื่อโสตทัศนวัสดุประกอบ
การเรียนการสอนจำ�นวน 288 รายการ

3. การพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ได้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก ครูผู้สอนสามารถใช้ ICT
ในรูปแบบที่หลากหลายบูรณาการในการเรียนการสอน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
กล่าวได้ว่า สสวท. เป็นผู้น�ำ ด้านการพัฒนาสื่อดิจิทัลประกอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี มีการร่วมมือกับหน่วยงานและภาคเอกชนในการผลิตและเผยแพร่ให้มีการนำ�สื่อดิจิทัลไปใช้
ในการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2552 มีการพัฒนาสื่อดิจิทัลแล้วเสร็จ 35 รายการ ได้แก่
E-Learning วิชาวิทยาศาสตร์ 4 รายการ Learning Object วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 22 รายการ
และสื่อดิจิทัลรูปแบบอื่นๆ 9 รายการ และมีสื่อดิจิทัลที่กำ�ลังดำ�เนินการจำ�นวน 4 รายการ ได้แก่ Learning
Object วิชาเคมี 3 รายการ และทัศนศึกษาเสมือน 1 รายการ นอกจากนี้ ยังมีสอื่ ภาพถ่าย และภาพกราฟิกเพือ่
การเรียนการสอน 2,760 ภาพ สื่อดิจิทัลในรูปแบบ Video Clip จำ�นวนเกือบ 400 รายการ ที่ได้ลิขสิทธิ์
จาก NHK International ประเทศญี่ปุ่นให้จัดแปลเป็นภาษาไทยและพร้อมเผยแพร่ในปีงบประมาณต่อไป
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4. พัฒนาและส่งเสริมการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการเรียนรู้
สสวท. ส่ ง เสริ ม การบู ร ณาการเทคโนโลยี ส ารสนเทศกั บ การจั ด การเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เพือ่ พัฒนาศักยภาพของครูในด้านการนำ�เทคโนโลยีสารสนเทศไปจัดการเรียนรู้
เพือ่ ให้นกั เรียนมีความรูใ้ นเนือ้ หาและมีทกั ษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การเรียนรูต้ ลอดชีวติ ตลอดจน
ให้เกิดเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในปีงบประมาณ 2552 มีการดำ�เนินงาน
ดังนี้
พัฒนากิจกรรมทัศนศึกษาเสมือนจริง (Virtual Fieldtrip) 1 แหล่ง คือ ป่าเจ็ดคต โป่งก้อนเส้า เพื่อช่วยให้ครูและนักเรียนได้ฝึกและพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและการแก้ปัญหาได้ทุกที่
และทุกเวลา
●

		 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้ Handheld ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้แก่ครูคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำ�นวน 93 คน
●

		 จัดแข่งขัน “ผลงานสร้างสรรค์ของคนมีความสามารถทางคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม
The Geometer’s Sketchpad (GSP)” มีโรงเรียนส่งเข้าประกวดในระดับประถมศึกษา 12 ทีม
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 19 ทีม และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 18 ทีม
●

		 ขยายการลงนามความร่วมมือกับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาอีก 40 แห่ง เพื่อทำ�หน้าที่
เป็นศูนย์ GSP ของเขตพื้นที่การศึกษา และมีวิทยากรจากศูนย์ฯ ผ่านการอบรมจาก สสวท. 136 คน
รวมทั้งปีมีครูได้รับอบรมจากศูนย์ต่างๆ จำ�นวน 1,337 คน
●

		 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนสถิติโดยใช้โปรแกรม Fathom & Tinker Plots เพื่อพัฒนา
การเรียนการสอนให้น่าสนใจและสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ รวมทั้งจัดอบรมครูในโรงเรียนทดลอง
20 โรงเรียน จำ�นวน 65 คน
●
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5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (Earth System Science :
ESS) เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการ GLOBE (Global Learning and Observation to
Benefit the Environment) โดยมี สสวท. ทำ�หน้าที่เป็นหน่วยงานดำ�เนินการและประสานงานระหว่าง
ประเทศ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมที่เป็นองค์ประกอบ
ของโลก (ดิน น้ำ� บรรยากาศ สิ่งปกคลุมดิน) ในลักษณะของวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ โดยผ่านการวิจัย
หรือค้นคว้าและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนอย่างเป็นระบบและเป็นมาตรฐานทางวิทยาศาสตร์
โดยการร่วมมือกับครู นักวิทยาศาสตร์และชุมชน ในปีงบประมาณ 2552 มีการดำ�เนินงานดังนี้
พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้สำ�หรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 และ 3 เพื่อให้นักเรียนสามารถศึกษา
		 สภาพอากาศโดยใช้เครื่องมือตรวจวัดอากาศศึกษาสภาพภูมิอากาศได้
●

●

พัฒนาเอกสารการวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ จำ�นวน 4 เรื่อง

●

จัดอบรมครูในการใช้หนังสือรายวิชาเพิม่ เติมวิทยาศาสตร์โลกทัง้ ระบบ จำ�นวน 96 โรงเรียน

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การวิจัยอย่างนักวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6” ให้โรงเรียนจำ�นวน
		 23 แห่ง เพื่อพัฒนาครูและนักเรียนให้ทำ�งานวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ
●

จัดประชุมวิชาการ “การนำ�เสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบระดับโรงเรียน
		 ครั้งที่ 1” มีผู้เข้าร่วมประชุม 216 คน และได้ผลงานวิจัยที่คัดเลือกเป็นแบบอย่างได้
		 21 เรื่อง
●

●

		
		
		
		

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การศึกษาสภาพอากาศโดยใช้เครื่องมือไพรานอมิเตอร์” ให้แก่
นั ก เรี ย นและครู เ พื่ อ ให้ ผู้ ร่ ว มประชุ ม ได้ เ รี ย นรู้ ก ารสร้ า งเครื่ อ งมื อ ฝึ ก ตรวจวั ด
แปลความหมาย และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัด โดยวิทยากรจากประเทศ
สหรัฐอเมริกา Dr. David R. Brooks จาก Institute for Earth Science Research and
Education

จัดประชุมปฏิบัติการ “การเปลี่ยนแปลงในชีวนิเวศอันเนื่องมาจากการผันแปรของฤดูกาล”
		 (Seasons and Biomes Workshop) ให้ผู้เข้าร่วมประชุม 83 คน เห็นความสำ�คัญ
		 ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิต ทั้งพืช สัตว์ และมนุษย์ และ
		 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในชีวนิเวศอันเนื่องมาจากการผันแปรของฤดูกาล
●

●

		
●

		

สนับสนุนทุนโครงการวิจัยระดับโรงเรียนที่เกี่ยวกับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในลักษณะ
วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ จำ�นวน 22 ทุน
สนับสนุนงบประมาณให้มหาวิทยาลัยเครือข่ายในด้านการวิจัยในโครงการยุวหมอดิน
จำ�นวน 20 ทุน
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6. วิจยั ประเมินและติดตามผลการเผยแพร่การใช้หลักสูตร สือ่ อุปกรณ์ และกระบวนการ
เรียนรู้
สสวท. ได้ดำ�เนินการวิจัยใน 2 ระดับ คือ ระดับภายในประเทศเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและ
ประเมินผลการดำ�เนินงานทางวิชาการของ สสวท. กับการวิจัยร่วมกับนานาชาติเพื่อศึกษาผลการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีเทียบกับนานาชาติ ผลงานวิจัยที่สำ�คัญมีดังนี้
6.1 งานวิจัยภายในประเทศ

		

สาขาและสำ�นักต่างๆ ของ สสวท. ได้จัดทำ�วิจัยจำ�นวน 7 เรื่อง ได้ผลการวิจัยดังนี้

(1) ศึกษาคุณภาพผู้เรียนที่พึงประสงค์และความเชื่อมโยงของสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ช่ ว งชั้ น ที่ 4 ตามหลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พ.ศ. 2544 กั บ หลั ก สู ต รวิ ช าแกนวิ ท ยาศาสตร์ แ ละคณิ ต ศาสตร์
ระดับอุดมศึกษา

ผลการวิจัยพบว่า เนื้อหาในวิชาชีววิทยา เคมี และฟิสิกส์ (สาระที่ 1 - 2 สาระที่ 3 และ
สาระที่ 4 - 5) ช่วงชั้นที่ 4 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 มีความเชื่อมโยงกับเนื้อหา
ในระดับอุดมศึกษา และเนื้อหาที่จำ�เป็นมากสำ�หรับการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา ได้แก่ มิวเตชัน
เทคโนโลยีทาง DNA ระบบประสาทและฮอร์โมน สมบัติของแก๊ส พลังงานกับการดำ�เนินไปของปฏิกิริยา
เคมี ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสาร ณ สภาวะสมดุล ปฏิกิริยารีดอกซ์ การดุลสมการรีดอกซ์
เซลล์ไฟฟ้าเคมี พันธะของคาร์บอน หมู่ฟังก์ชัน สารประกอบไฮโดรคาร์บอนและสารประกอบอินทรีย์ที่มี
ธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ แม่เหล็กไฟฟ้า แสง พลังงานและคลื่น ส่วนวิชาคณิตศาสตร์ก็มีความ
เชื่อมโยงกับหัวข้อเนื้อหาวิชาในระดับอุดมศึกษา และเนื้อหาที่จำ �เป็นมากสำ�หรับการเรียนต่อในระดับ
อุดมศึกษา ได้แก่ แคลคูลัสเบื้องต้นและฟังก์ชัน
(2) การศึกษาและพัฒนากิจกรรมการเรียนรูบ้ รู ณาการ กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย
สำ�หรับโรงเรียนขนาดเล็ก

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วยครูผู้สอนชั้น ป.1 - ป.3 จำ�นวน 39 คน และ
นักเรียนชั้น ป.1 - ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 ที่อยู่ในโรงเรียนขนาดเล็ก เขตภาคกลางและเขต
ปริมณฑลของกรุงเทพฯ 15 โรงเรียน จำ�นวน 484 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบ
ด้วย แบบวัดผลการเรียนรู้แต่ละหน่วยการเรียนรู้ จำ�นวน 9 ฉบับ แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้และแบบ
ประเมินทักษะ/แบบฝึกหัด
จากการศึ ก ษาสภาพทั่ ว ไปในการจั ด การเรี ย นการสอนในโรงเรี ย นขนาดเล็ ก จำ � นวน
3 โรงเรียน พบว่ามีครูไม่ครบชั้นเรียนและจัดการเรียนการสอนเป็นการสอนแบบควบชั้น ในกรณีที่โรงเรียน
มีจานรับสัญญาณดาวเทียม ครูจะจัดการเรียนการสอนตามตารางการสอนออกอากาศของโรงเรียน
ไกลกังวลเกือบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ บางโรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณจากองค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่นเพื่อจ้างครูสอนทางด้านคอมพิวเตอร์หรือชั้นอนุบาล โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียนจำ�นวนมาก เช่น ป่าชายเลน แม่นำ�้ วัด เป็นต้น นักเรียนมีจำ�นวนลดลงทุกปี ส่วนใหญ่
มีฐานะยากจน ขาดแคลนงบประมาณ มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารโรงเรียนบ่อยทำ�ให้ขาดความต่อเนื่อง
ในการดำ�เนินงาน
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จากผลการศึกษาได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 สำ�หรับโรงเรียนขนาดเล็กรวมทั้งหมด
9 หน่วยการเรียนรู้ จำ�แนกเป็นชั้นปีละ 3 หน่วยการเรียนรู้ โดยแต่ละหน่วยการเรียนรู้เกี่ยวข้องกับวิชา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย
ผลการใช้ กิ จ กรรมบู ร ณาการพบว่ า นั ก เรี ย นทั้ ง 3 ชั้ น มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
หลังการเรียนรูต้ ามกิจกรรมบูรณาการกลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาไทยสูงกว่า
ก่อนเรียน นักเรียนแสดงพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการทำ�งานกลุ่ม สนใจใฝ่รู้ และการใช้คำ�ถามอยู่
ในระดับมาก สามารถอภิปรายแสดงความคิดเห็นและลงข้อสรุปได้น่าเชื่อถือ มีแนวความคิดแปลกใหม่
และสามารถใช้ภาษาไทยเขียนบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ได้ถูกต้องชัดเจน ส่วนทักษะปฏิบัติการทดลอง
ทางวิทยาศาสตร์มีผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลางทุกขั้นตอน ความสามารถแก้โจทย์ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์อยู่ในระดับดี นักเรียนสามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้ดีขึ้น โดยจะนำ�กิจกรรมบูรณาการ
ทั้ง 9 หน่วยไปใช้ขยายผลในโรงเรียนขนาดเล็กต่อไป
(3) ศึกษาสภาพความรู้ความเข้าใจการวัดผลตามสภาพจริงของครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

เป็ น การศึ ก ษาสภาพความรู้ ค วามเข้ า ใจและการนำ � เครื่ อ งมื อ การวั ด ผลและประเมิ น ผล
ตามสภาพจริงไปใช้ และศึกษาสภาพปัญหาเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของครูวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ประถมศึกษาในการพัฒนาเครื่องมือและการนำ�เครื่องมือวัดผลประเมินผลไปใช้ แยกเป็น
ผู้บริหาร 76 คน ครูผู้สอน 617 คน เป็นครูวิทยาศาสตร์ 239 คน และครูคณิตศาสตร์ 378 คน ในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ขัน้ ตอนทีม่ คี วามจำ�เป็นมากทีส่ ดุ ในทัศนะของผูบ้ ริหารคือ การวิเคราะห์
มาตรฐานการเรียนรู้ การกำ�หนดคณะกรรมการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการสร้างเครื่องมือ ส่วนในกลุ่มของครู
คือการวิเคราะห์เนื้อหาและมาตรฐานการเรียนรู้ แต่ขั้นตอนการกำ�หนดคณะกรรมการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องใน
การสร้างเครื่องมือปฏิบตั นิ อ้ ยทีส่ ดุ สำ�หรับเครือ่ งมือวัดผลนัน้ ถ้าสอนแบบบรรยาย ผูส้ อนจะทำ�การประเมิน
ด้วยข้อสอบแบบเขียนตอบและแบบเลือกตอบ การสอนแบบสืบค้นหาความรู้จะเลือกใช้ข้อสอบแบบภาค
ปฏิบัติ การสอนแบบทดลองจะเลือกใช้แบบวัดภาคปฏิบัติและประเมินการทดลอง
ผู้บริหารมีความเห็นว่าครูมีภาระอื่นนอกเหนือจากงานสอนมาก และทั้งผู้บริหารและครูผู้สอน
มีความเห็นตรงกันว่าครูที่สอนไม่ตรงวิชาเอกจะขาดความเข้าใจในการสร้างเครื่องมือวัดผล และประเมิน
ไม่ครบทุกคุณลักษณะ ซึ่งควรต้องเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาด้านความรู้ในการสร้างและพัฒนาเครื่องมือ
วัดผลด้านทักษะกระบวนการและเจตคติ
(4) ศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรูท้ มี่ ผี ลต่อความสามารถของนักเรียนในการทำ�ข้อสอบแบบเขียนตอบวิชาวิทยาศาสตร์
ช่วงชั้นที่ 1

กลุ่ ม ตั ว อย่ า งในการวิ จั ย เป็ น โรงเรี ย นระดั บ ประถมศึ ก ษาในเขตพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานคร
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อยู่ใน
ระดับสูง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามครูผู้สอนและแบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์
สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
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รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ช่วงชั้นที่ 1 ในโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างทั้ง 5 โรงเรียน
เป็ น รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น สำ � คั ญ โดยใช้ ก ระบวนการสื บ เสาะหาความรู้
และการเรียนรู้แบบร่วมมือ มีพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้แบบที่ผู้สอนกำ�หนดหรือให้แนวทางกับผู้เรียน
ในการสืบเสาะหาความรู้ (พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้สอน) โดยเฉลี่ยสูงกว่าพฤติกรรมการจัดการ
เรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเอง (พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน) ทำ�ให้นักเรียน
ได้คะแนนเพิ่มขึ้นจากการทำ�ข้อสอบเลือกตอบ และได้คะแนนเพิ่มขึ้นจากการทำ�ข้อสอบแบบเขียนตอบ
เฉพาะในส่วนที่สัมพันธ์กับข้อสอบเลือกตอบเท่านั้น
(5) ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บพฤติ ก รรมครู ผู้ ส อนวิ ท ยาศาสตร์ ช่ ว งชั้ น ที่ 3 ที่ ผ่ า นการอบรมครู ท างไกล
หลักสูตรกลางของ สสวท.
โดยสอบถามความคิ ด เห็ น ของผู้ บ ริ ห าร นั ก เรี ย น และสั ง เกตการสอนของครู ที่ ผ่ า น
การอบรมทางไกลของครูในสังกัด สพฐ. และ กทม. จำ�นวน 30 เขตพื้นที่การศึกษา พบว่า ครูที่ผ่าน
การอบรมทั้งสองสังกัดมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอน โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ รวมทั้งการปรับเปลี่ยนวิธีวัดและประเมินผล ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม โรงเรียนส่วนใหญ่ยังคงมีปัญหาเกี่ยวกับการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ เนื่องจากโรงเรียนขาดครูผู้สอนที่ตรงสายวิชา ตลอดจนขาดวัสดุ อุปกรณ์ประกอบ
การเรียนวิทยาศาสตร์อีกจำ�นวนมาก
(6) การศึกษาผลการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์รากฐาน
สสวท. ได้ ดำ � เนิ น การพั ฒ นาชุ ด การสอนหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตร์ ร ากฐานจำ � นวน 6 ชุ ด
คือ แรงสู่ศูนย์กลาง อนุภาคและสถานะของสาร เสียง อะตอมและโมเลกุล มหโมเลกุล และสมบัติของ
สาร แม่เหล็ก และไฟฟ้า เพื่อการบูรณาการกับสาระวิทยาศาสตร์พื้นฐาน สำ�หรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ช่วงชั้นที่ 2 เพื่อให้ผู้สอนสามารถนำ�ไปใช้จัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมจากเนื้อหาที่ได้ด�ำ เนินการสอนปกติ
และสอดคล้องกับสาระวิชาหลัก
จากการติ ด ตามผลการเรี ย นการสอนกั บ โรงเรี ย นที่นำ� ไปใช้ ในด้ า นปั ญ หาและอุ ป สรรค
ของการใช้ชุดการสอนพบว่า มีปัญหาเรื่องเวลา เนื่องจากเวลาส่วนใหญ่จะถูกใช้ในการจัดการเรียน
การสอนในเนื้อหาปกติ แต่สิ่งที่ทำ�ให้ผู้สอนสามารถมีความมั่นใจในการสอนได้มากขึ้น คือ ในชุดการสอน
ได้ ชี้ แ จงในส่ ว นเนื้ อ หาที่ บู ร ณาการและเชื่ อ มโยงกั น ระหว่ า งหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตร์ ร ากฐานและ
หลักสูตรปกติ อีกทั้งกิจกรรมส่วนใหญ่สามารถทำ�ให้ผู้เรียนเข้าใจในเรื่องดังกล่าวได้ลึกซึ้งขึ้น
(7) การศึกษาผลการใช้งานสื่ออุปกรณ์และสภาพปัญหาต่างๆ ด้านสื่ออุปกรณ์ของโรงเรียนในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
สสวท. ได้ ส อบถามปั ญ หาและอุ ป สรรคจากการใช้ สื่ อ อุ ป กรณ์ ส อนวิ ท ยาศาสตร์ ใ น
โรงเรียนแกนนำ�ที่ทดลองใช้สื่ออุปกรณ์ของโครงการวิทยาศาสตร์รากฐาน และโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรและ
สื่ออุปกรณ์ที่ออกแบบโดย สสวท. และสอบถามสิ่งที่ครูคาดหวังจาก สสวท. ในจังหวัดสุรินทร์ ร้อยเอ็ด
บุรีรัมย์ ชัยภูมิ ขอนแก่น และกาฬสินธ์ุ พบว่า
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อุปกรณ์ส่วนใหญ่อยู่ในสภาพชำ�รุด ครูผู้สอนไม่สามารถซ่อมแซมด้วยตนเองหรือหาร้าน
ซ่อมไม่ได้ และไม่มีงบประมาณสำ�หรับซ่อม
สื่ออุปกรณ์การสอนที่ได้รับมอบจากสาขาวิทยาศาสตร์รากฐานไม่ได้นำ�มาใช้ เนื่องจากครู
ที่เข้ารับการอบรมย้ายไปโรงเรียนอื่นและไม่มีวิธีการใช้สื่อเหล่านั้น
ครูระดับประถมต้องสอนทุกวิชาจึงมีภาระงานมาก ไม่มเี วลามากพอทีจ่ ะเตรียมสือ่ อุปกรณ์
ช่วยในการสอน และครูบางคนไม่ได้จบด้านวิทยาศาสตร์จึงไม่มีความมั่นใจที่จ ะนำ�
สื่ออุปกรณ์ท่ีมีอยู่มาใช้งาน ส่วนในด้านความคาดหวังของครูที่จะได้รับการช่วยเหลือ
ด้านต่างๆ จาก สสวท. ดังนี้
อบรมการใช้ ง าน การสร้ า งและซ่ อ มแซมสื่อ อุ ป กรณ์ ก ารสอนวิ ท ยาศาสตร์ อ ย่ า งง่ า ย
อบรมเนื้อหาในวิชาที่ยาก การเขียนแผนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
และควรอบรมอย่างต่อเนื่อง
ให้แนะนำ�เว็บไซต์ตา่ งๆ สำ�หรับดาวน์โหลดข้อมูล เกีย่ วกับเอกสาร ความรูท้ ใี่ ช้ในการเรียน
การสอน

6.2 การวิจัยร่วมกับนานาชาติ

		 สสวท. ได้เข้าร่วมโครงการวิจัยประเมินผลในระดับนานาชาติ เพื่อให้มีข้อมูลเปรียบเทียบ
ผลการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กับนานาชาติ และนำ �ผลการวิจัยไปใช้ในการ
ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูและแก้ไขข้อบกพร่องด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ของนักเรียนให้ทัดเทียมนานาชาติ จำ�นวน 3 โครงการ ดังนี้
(1) โครงการ PISA (Programme for International Student Assessment)
เป็นโครงการประเมินผลการศึกษาของประเทศสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือและการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic Cooperation and Development หรือ
OECD) เพื่อประเมินคุณภาพของระบบการศึกษาของประเทศสมาชิก สำ�หรับประเทศไทยไม่ได้เป็น
สมาชิกของ OECD แต่ได้เข้าร่วมโครงการด้วย โครงการ PISA ดำ�เนินการประเมินความรู้และทักษะของ
นักเรียนที่มีอายุ 15 ปี ของประเทศสมาชิกและประเทศอื่นๆ ที่เข้าร่วมโครงการ ใน 3 ด้าน คือ ประเมิน
การอ่าน (Reading Literacy) คณิตศาสตร์ (Mathematics Literacy) และวิทยาศาสตร์ (Scientific
Literacy) โดยในปีงบประมาณ 2552 มีการดำ�เนินงานดังนี้
●

		
●

		
		

ร่วมประชุม PISA 2009 Main Survey Coder Training ณ ประเทศเบลเยียม เพื่อฝึกอบรม
เกี่ยวกับการตรวจข้อสอบ
ดำ�เนินการจัดสอบเพื่อเก็บข้อมูลจริง (Main Study) จากโรงเรียน 230 แห่ง ที่เข้าร่วม
เป็นกลุ่มตัวอย่าง PISA 2009 ในเดือนสิงหาคม และตรวจข้อสอบในเดือนกันยายน - ต้น
เดือนพฤศจิกายน 2552
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●

		
		

จั ด ทำ � และจั ด พิ ม พ์ ร ายงานการวิ จั ย และตั ว อย่ า งข้ อ สอบ PISA จำ � นวน 4 ฉบั บ
เพื่ อ เผยแพร่ ใ ห้ กั บ หน่ ว ยงานการศึ ก ษา เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย และ
โรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง ดังมีรายชื่อดังนี้

			 - ปัจจัยทางโรงเรียนกับคุณภาพการเรียนรู้: ผลการวิจัยต่อเนื่องของ PISA 2006
			 - คุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนไทยสังเคราะห์การประเมินผลนักเรียนนานาชาติ
				 PISA 2006 และ TIMSS 2007
			 - ตัวอย่างการประเมินผลนานาชาติ PISA : คณิตศาสตร์
			 - ตัวอย่างการประเมินผลนานาชาติ PISA : การอ่าน
(2) โครงการ TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study)

			 โครงการศึ ก ษาแนวโน้ ม การจั ด การศึ ก ษาคณิ ต ศาสตร์ แ ละวิ ท ยาศาสตร์ ร ะดั บ
นานาชาติ (Trends in International Mathematics and Science Study หรือ TIMSS) เป็นโครงการที่
สมาคมนานาชาติเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (The International Association for the
Evaluation of Education Achievement หรือ IEA) ร่วมกับประเทศสมาชิกจัดประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และจัดทำ�เป็นแนวโน้มการจัดการศึกษา
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (grade 4) และมัธยมศึกษาปีที่ 2 (grade 8) โดยโครงการจะประเมิน
ทุก 4 ปี ในปีงบประมาณ 2552 มีผลการดำ�เนินงานทั้ง TIMSS 2007 และ TIMSS 2011 ดังนี้
โครงการศึกษาแนวโน้มการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ พ.ศ.
2550 (TIMSS 2007) ได้ด�ำ เนินงานมาตั้งแต่ปี 2547 โดยในปีนี้เป็นปีสุดท้ายของโครงการ TIMSS 2007 มี
ผลการดำ�เนินงานดังนี้
●

			 - จัดทำ�รายงานการวิจัย TIMSS 2007 จำ�นวน 3 ฉบับ คือ รายงานผลการศึกษา
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2550 ร่วมกับนานาชาติ รายงานผลการศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2550 ร่วมกับนานาชาติ และบทสรุปรายงานผลการวิจัยโครงการ TIMSS 2007
			 - เผยแพร่ผลการวิจัย TIMSS 2007 โดยการนำ�เสนอผลการวิจัยให้แก่หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา ได้แก่ ที่ประชุมของกระทรวงศึกษาธิการ สภาการศึกษา สำ�นักงานเขตพื้นที่
ทางการศึกษา และครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อให้นำ�ผลการวิจัยไปใช้ในการยกระดับ
การเรียนการสอนและแก้ไขข้อบกพร่องในการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของนักเรียน
โครงการศึ ก ษาแนวโน้ ม การจั ด การศึ ก ษาคณิ ต ศาสตร์ แ ละวิ ท ยาศาสตร์ ร ะดั บ
นานาชาติ พ.ศ. 2554 (TIMSS 2011) โดยในปีนี้เป็นปีเริ่มต้นของโครงการ มีผลการดำ�เนินงานดังนี้
●

			 - กำ�หนดกรอบการวิจัยและวางแผนการวิจัยร่วมกับประเทศที่เข้าร่วมในการดำ�เนิน
การวิจัย
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			 - จั ด ทำ � กรอบประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย จากฐานข้ อ มู ล นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษา
ปีที่ 4 และมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในสังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำ�นักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สำ�นักการศึกษากรุงเทพมหานคร (สนศ.) สำ�นักบริหาร
การศึกษาท้องถิ่น (สถ.) โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัย สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.)
			 - แปลแบบสอบถามที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น เพื่ อ สอบถามข้ อ มู ล
พื้นฐานของโรงเรียนของกลุ่มตัวอย่าง ครูผู้สอน และนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำ�นวน 7 ฉบับ
(3) โครงการ TEDS-M 2008 (Teacher Education Development Study - Mathematics
2008)

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษานโยบาย แนวปฏิบัติ และสภาพทั่วไปของการจัดเตรียม
ครู ค ณิ ต ศาสตร์ ข องสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ความรู้ ค วามสามารถของนั ก ศึ ก ษาครู วิ ช าเอกคณิ ต ศาสตร์
ที่กำ�ลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายของหลักสูตร และผลที่ได้จากการจัดเตรียมครูคณิตศาสตร์ของสถาบัน
อุดมศึกษาของประเทศที่เข้าร่วมโครงการ 17 ประเทศ การดำ�เนินงานที่ผ่านมาได้ดำ�เนินการเก็บข้อมูล
จากอาจารย์และนักศึกษาครูในสถาบันที่ผลิตครูคณิตศาสตร์ 45 แห่ง ที่เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต/ศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ปี) และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (1 ปี) ของปีการศึกษา 2550
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลมี 3 ฉบับ ได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับหลักสูตรผลิตครู แบบสอบถาม
สำ�หรับอาจารย์ และแบบสอบถามสำ�หรับนักศึกษาครู สำ�หรับในปีงบประมาณ 2552 ได้ดำ�เนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้อง พิจารณาร่างของรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำ �
โครงร่างรายงานการวิจัย
สสวท. ได้นำ�ผลงานวิจัยที่กล่าวข้างต้นทั้งในระดับประเทศและนานาชาติไปนำ�เสนอในงาน
Thailand Research Expo 2009 ซึ่งจัดโดยสำ�นักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ระหว่าง
วันที่ 26 - 30 สิงหาคม 2552 โดยได้นำ�ผลงานวิจัยของ สสวท. ไปนำ�เสนอทั้งในส่วนของผลงานในระดับ
ประเทศและระดับนานาชาติ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีบทบาทสำ�คัญต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ
ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำ�หนดไว้ในหลักสูตร ดังนั้นจึงควรเป็นบุคคลที่ได้รับการ
พัฒนาและส่งเสริมให้มีความรู้ สามารถปฏิบัติงานได้เต็มตามศักยภาพและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ สสวท.
ได้ด�ำ เนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทีจ่ ดั การเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
โดยใช้วิธีการและรูปแบบการพัฒนาที่หลากหลาย ในปีงบประมาณ 2552 มีการดำ�เนินงานดังนี้

1. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
สสวท. ได้ร่วมมือกับสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำ�นักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพ
การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ของผู้เรียนให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มงานตั้งแต่ปี 2550
เป็นโครงการต่อเนื่อง 5 ปี (2550 - 2554) ในปี 2552 ได้ดำ�เนินการดังนี้
1.1 อบรมครูโดยตรง

โดยจัดทำ�หลักสูตรอบรมครูและสื่อประกอบหลักสูตรปีที่ 3 สำ�หรับใช้อบรมครูที่สอนระดับ
ประถมศึ ก ษา มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น และมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ในสาระการเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ จำ�นวน 11 หลักสูตร ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ในระดั บ ประถมศึ ก ษาและมั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น คณิ ต ศาสตร์ ฟิ สิ ก ส์ เคมี
ชีววิทยา โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จากนั้ น นำ � หลั ก สู ต รและสื่ อ ไปอบรมครู ใ น 10 จั ง หวั ด นำ � ร่ อ ง ได้ แ ก่ กรุ ง เทพมหานคร
ราชบุรี กาญจนบุรี นครปฐม ระยอง ภูเก็ต เชียงใหม่ พิษณุโลก ขอนแก่น และอุบลราชธานี โดยมี
อาจารย์ของศูนย์มหาวิทยาลัยและโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 26 ศูนย์อบรมเป็นวิทยากร มีครู
เข้ารับการอบรมทั้งหมดจำ�นวน 4,485 คน ซึ่งครูส่วนใหญ่สามารถเรียนรู้และทำ�กิจกรรมที่เป็นประโยชน์
ต่อการจัดการเรียนการสอนได้ตามวัตถุประสงค์ สำ�หรับครูในโรงเรียนของจังหวัดที่เหลืออีก 66 จังหวัด
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สสวท. ได้รับความร่วมมือจาก สพฐ. สช. และหน่วยงานอื่นๆ โดยบุคลากรในเขตพื้นที่ เป็นผู้นำ�หลักสูตร
ที่ปรับปรุงแล้วไปขยายผลการอบรมครูต่ออีกจำ�นวนหนึ่ง
1.2 อบรมครูด้วยระบบทางไกล

สสวท. ได้อบรมครูทางไกลกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ทั้งระดับประถมศึกษาและระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น โดยได้น�ำ หลักสูตรการอบรมครูโดยตรงปีท่ี 2 มาปรับปรุงให้เหมาะสมกับวิธกี ารอบรม
ทางไกล โดยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV) และมีศูนย์อบรมครูในเขตพื้นที่ซ่งึ มี
ครูพเ่ี ลีย้ งทำ�หน้าทีจ่ ดั การ รวมทัง้ ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ ซึง่ แบ่งเป็นศูนย์ใน 10 จังหวัดนำ�ร่องจำ�นวน
320 ศูนย์ และในจังหวัดอื่นๆ ที่เหลืออีก 564 ศูนย์ มีครูที่รับการอบรมรวม 41,118 คน ดังนี้
อบรมครูคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ทุกวันเสาร์ ระหว่างวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2552 ถึง
วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2552 มีผู้เข้ารับการอบรม 13,768 คน
●

อบรมครูคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทุกวันเสาร์ ระหว่างวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม
2552 ถึง วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2552 มีผู้เข้ารับการอบรม 6,381 คน
●

อบรมครูวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ทุกวันอาทิตย์ ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม
2552 ถึง วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2552 มีผู้เข้ารับการอบรม 14,099 คน
●

อบรมครูวทิ ยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทุกวันอาทิตย์ ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 7 มิถนุ ายน
2552 ถึง วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2552 มีผู้เข้ารับการอบรม 6,870 คน
●

ผลการประเมิ น การพั ฒ นาหลั ก สู ต รมาตรฐานการอบรมครู วิ ท ยาศาสตร์ แ ละคณิ ต ศาสตร์
ปีที่ 1 และ 2 พบว่าหลักสูตรการอบรมมีประโยชน์และสามารถนำ�ไปใช้ในการอบรมครูวิทยาศาสตร์
ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น การเก็บข้อมูลหลังการ
อบรม โดยการสังเกตการสอนและการสัมภาษณ์ครูที่เข้ารับการอบรมพบว่า ครูเกิดความรู้ความเข้าใจ
ด้านเนื้อหาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้น กิจกรรมและสื่อการสอนที่อยู่ในหลักสูตรอบรม
มีความเหมาะสมกับสภาพจริงในห้องเรียน ทำ�ให้สามารถนำ�ไปใช้จัดการเรียนรู้ได้จริง นอกจากนี้พบว่า
ครูวิทยาศาสตร์ที่เข้ารับการอบรมมีความมั่นใจในการจัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลงมือทำ�และ
มีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากขึ้น
1.3 จัดทำ�สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองประกอบหลักสูตรการอบรมครูปีที่ 2

ได้ จั ด ทำ � สื่ อ การเรี ย นรู้ ใ นวิ ช าชี ว วิ ท ยา เคมี และวิ ช าฟิ สิ ก ส์ เช่ น สื่ อ วี ดิ ทั ศ น์ 17 เรื่ อ ง
สื่อ Animation 4 เรื่อง สื่อ Power point 2 เรื่อง
1.4 พั ฒ นาเครื อ ข่ า ยการเรี ย นรู้ ผู้ ส อนวิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 - 3

โดยจัดทำ�หลักสูตรและสื่อสำ�หรับการอบรมครูพี่เลี้ยงวิชาการ ดังนี้
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พัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ในด้าน กระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะกับเนื้อหาตามมาตรฐาน
หลักสูตร ครูคณิตศาสตร์มืออาชีพ การเป็นพี่เลี้ยงวิชาการ และการทำ�วิจัยในชั้นเรียน
●

พัฒนาผูเ้ ชีย่ วชาญจำ�นวน 46 คน และอบรมครูพเี่ ลีย้ งวิชาการ 181 คน เพือ่ ให้ท�ำ หน้าทีช่ ว่ ยเหลือ
และแนะนำ�ครูผู้สอนในโรงเรียน 10 จังหวัด 788 คน จัดประชุมปฏิบัติการอบรมครูรวม 6 ครั้ง
และติดตามผลการปฏิบัติงานสอนของครู 20 ครั้ง
●

จัด ประชุมปฏิบัติการอบรมครูพี่เลี้ยงวิ ทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หลักสูตรที่ 3 เรื่อง
การวิจัยในชั้นเรียน เพื่อให้ครูพี่เลี้ยงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการวิจัยในชั้นเรียนเพิ่มขึ้น และ
สามารถนำ�ความรู้ไปใช้ในการทำ�วิจัยในชั้นเรียนของตนเอง ให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�และร่วมงานกับครูผู้สอน
ที่เป็นเครือข่ายได้ มีผู้เข้าร่วมประชุมจำ�นวน 250 คน
●

2. พัฒนาและส่งเสริมครูในท้องถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนด้อยโอกาส
สสวท. ให้การสนับสนุนและพัฒนาวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีแก่
ครูโรงเรียนในท้องถิน่ ทุรกันดารและโรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเพิ่มพูนให้ครูมีความรู้และทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในกิจกรรมดังต่อไปนี้
อบรมครูวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 3 รุ่น รวม 177 คน ให้แก่ต�ำ รวจตระเวน
ชายแดน ในสังกัดกองบัญชาการตำ�รวจตระเวนชายแดน
●

อบรมครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำ �นวน 38 คน เรื่อง การใช้
โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad ขั้นสูง ให้แก่ครูในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในท้องถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนเพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
●

อบรมครูวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ให้แก่ครูในโรงเรียนท้องถิ่นทุรกันดาร
โดยร่วมมือกับศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก จัดอบรมรุ่นที่ 1 จำ�นวน 34 คน
และร่วมมือกับศูนย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมรุ่นที่ 2 จำ�นวน 49 คน
●

อบรมครูโครงการนำ�ร่องการบริหารระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในสถานศึกษาและ
ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา ในพื้นที่โครงการตามพระราชดำ�ริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม่ ตาก และแม่ฮ่องสอน โดยร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สำ�นักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำ�นักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) สำ�นักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน (พพ.) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
มีผู้เข้ารับการอบรมจำ�นวน 46 คน จากสถานศึกษา 46 แห่ง
●
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อบรมเรื่องการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ ให้แก่ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดเชียงราย เพื่อ
ให้ครูมีความเข้าใจและมีทักษะปฏิบัติตามเนื้อหาวิทยาศาสตร์ รวมถึงมีความมั่นใจที่จะนำ�ความรู้ที่ได้รับ
ไปใช้จัดค่ายวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนได้ มีครูเข้าอบรมจำ�นวน 49 คน
●

อบรมครู ผู้ ส อนคณิ ต ศาสตร์ แ ละวิ ท ยาศาสตร์ สำ � หรั บ นั ก เรี ย นที่ บ กพร่ อ งทางการเห็ น
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีผู้เข้าอบรม จำ�นวน 40 คน
●

สนับสนุนทุนต่อเนื่องเพื่อการศึกษาต่อระดับปริญญาทั้งหมด 14 ทุน สำ�หรับครูโรงเรียน
ตำ�รวจตระเวนชายแดน 3 ทุน ครูโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามแนวพระราชดำ�ริ
จังหวัดน่าน 5 ทุน และพระอาจารย์จากโรงเรียนพระปริยัติธรรม 6 ทุน
●

3. การพัฒนาและส่งเสริมครูในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
สสวท. ได้ตระหนักถึงความสำ�คัญต่อการจัดการศึกษาของเยาวชนในเขตพัฒนาเฉพาะกิจ 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา และสตูล) ให้มีคุณภาพสูงขึ้น จึงได้ร่วมมือกับ สพฐ.
และสถาบันอุดมศึกษา ดำ�เนินการพัฒนาและส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดกิจกรรม
การเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีได้ครบถ้วนและมีสมั ฤทธิผลตามทีก่ ำ�หนดไว้ในหลักสูตร
เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาดังนี้
พั ฒ นาหลั ก สู ต รการอบรมครู สำ � หรั บ โรงเรี ย นในเขตพั ฒ นาพิ เ ศษเฉพาะกิ จ 5 จั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต้ โดยคำ�นึงถึงความต้องการของโรงเรียน ครู และนักเรียน ตลอดจนการบูรณาการให้เข้า
กับวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
●

จัดประชุมปฏิบัติการอบรมครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จากโรงเรียนในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำ�นวน 4 ครั้ง มีครูเข้าอบรมทั้งสิ้น 785 คน
●

สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ จำ�นวน 50 คน จาก 13 เขตพื้นที่การศึกษา
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพือ่ เพิม่ โอกาสครูให้ได้เข้าร่วมประชุมคณิตศาสตร์
ระดับประเทศ ครั้งที่ 14 ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
●

จัดตั้งเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ตามแนวทาง สสวท. พร้อมจัดส่งสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนเข้าศูนย์ ซึ่ง
ได้รบั การสนับสนุนงบประมาณจากบริษทั เซ็นทรัลพัฒนา จำ�กัด 6 แห่ง ได้แก่ ศูนย์การเรียนรูโ้ รงเรียนบำ�รุง
อิสลาม จังหวัดปัตตานี ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนดารุสสลาม จังหวัดนราธิวาส ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียน
นครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนตัสดีกียะห์ จังหวัดสงขลา ศูนย์การเรียนรู้
●
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โรงเรียนอาลาวียะห์ จังหวัดยะลา และศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนประภัสสรวิทยา จังหวัดชลบุรี รวมทั้ง
ได้จัดอบรมครูเครือข่าย สสวท. จำ�นวน 30 คน เพื่อทำ�หน้าที่วิทยากรประจำ�ศูนย์และขยายผลการอบรม
ไปยังโรงเรียนข้างเคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. พัฒนาและสนับสนุนการประชุมวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
ในปี 2552 สสวท. ได้สนับสนุนการจัดประชุมวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยีร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายต่างๆ ดังนี้
ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียน
ครั้งที่ 19 (วทร.19) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน จำ�นวน 1,266 คน มีผลงาน
มานำ�เสนอ 220 รายการ แบ่งเป็นการนำ�เสนอแบบบรรยาย 100 รายการ แบบโปสเตอร์ 120 รายการ
บรรยายวิชาการ 19 รายการ และการประชุมปฏิบัติการ 80 รายการ
●

ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
th
ระดับนานาชาติ The 13 Asian Technology in Mathematics (ATCM 2008) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา มีผู้เข้าร่วมประชุมจำ�นวน 350 คน จาก 37 ประเทศ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศไทย
200 คน และผู้เข้าร่วมประชุมจากต่างประเทศ 150 คน
●

ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดประชุมวิชาการและประชุมเชิงปฏิบัติการไอซีทีเพื่อ
การศึกษาไทย (ICTED 2008) มีผู้เข้าร่วมประชุมจำ�นวน 271 คน
●

สนับสนุนทุนการขยายผลการวิจัยและพัฒนาให้กับเครือข่ายครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี จำ�นวน 33 ทุน
●
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การประเมินมาตรฐานการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี
สสวท. ได้ด�ำ เนินการพัฒนาเครือ่ งมือและวิธกี ารวัดผลประเมินผลทีท่ นั สมัยสอดคล้องกับนานาชาติ
ส่งเสริมให้มีการประเมินและพัฒนาสถานศึกษา เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาของประเทศทั้งระบบ
รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในวิธีการวัดผลประเมินผลไปสู่กลุ่มเป้าหมายให้ทั่วถึง และมีการนำ�
ไปใช้อย่างสม�่ำ เสมอ เพือ่ ให้การพัฒนาดังกล่าวเป็นไปอย่างสอดคล้องกับศักยภาพ สสวท. ได้มกี ารดำ�เนินงาน
ต่างๆ ในปีงบประมาณ 2552 ดังนี้

1. วิจัยและพัฒนาเครื่องมือประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมกับการประเมินในประเทศไทย
สสวท. ได้พัฒนาเครื่องมือและวิธีการวัดผล ประเมินผลที่หลากหลายครอบคลุมคุณลักษณะ
ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน และใช้เครื่องมือดังกล่าวในการประเมินสัมฤทธิผลของผู้เรียน และเป็น
ตัวอย่างให้ผู้สอนได้ใช้เป็นแนวทางในการสร้างข้อสอบ รวมทั้งจัดทำ�เป็นคลังข้อสอบสำ�หรับให้บริการแก่
หน่วยงานอื่น ในปีงบประมาณ 2552 สสวท. ได้ด�ำ เนินการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดผลรูปแบบต่างๆ
ทั้งสิ้น 2,066 ข้อ ดังนี้
ช่วงชั้น

จำ�นวน
(ข้อ)

ข้อสอบแบบเลือกตอบวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

1-4

865

ข้อสอบประเมินสมรรถภาพของผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
ข้อสอบวัดความสามารถในการคิด

1-4

140

1-3
ผ่านการทดลองใช้รอบที่ 2
4
ผ่านการทดลองใช้รอบที่ 1

259

เครื่องมือวัดจิตวิทยาศาสตร์

1-4

147

เครื่องมือวัด Metacognition วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

1-4

80

เครื่องมือวินิจฉัยข้อบกพร่องวิชาคณิตศาสตร์

3

263

ข้อสอบวัดผลการเรียนรู้สาระการออกแบบและเทคโนโลยี

3-4

120

ข้อสอบวัดผลการเรียนรูส้ าระเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร

3-4

120

เครื่องมือวัดผล

รวม

72

1,576
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นอกจากนี้ สสวท. ยังได้พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ด้วยการปรับปรุงคู่มือการจัดห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คู่มือวัดผลประเมินผลวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ มาตรฐานครูวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมาตรฐานครูคณิตศาสตร์ เพื่อให้มีความ
ทันสมัยและสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาของประเทศไทย เพื่อให้สามารถนำ �ไปใช้เป็นประโยชน์
ได้อย่างเต็มที่

2. การให้บริการเครื่องมือวัดผลประเมินผลที่พัฒนาให้กับหน่วยงานภายนอก
สสวท. ได้เผยแพร่เครื่องมือวัดผลประเมินผลที่พัฒนาขึ้นให้กับหน่วยงานภายนอก เช่น สำ�นัก
ทดสอบทางการศึกษา สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสถานศึกษาเพื่อนำ�ไปใช้
ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวมทั้งคัดเลือกนักเรียนของ
โครงการต่างๆ นอกจากนี้ สสวท. ยังให้ความร่วมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) สทศ. ในการพัฒนาเครื่องมือวัดผลในการสอบ O-NET ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ การออกแบบและเทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร เพือ่ ประเมินผลการเรียนรู้
ของผู้เรียนในทุกช่วงชั้นของการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ

3. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลไปสู่สถานศึกษา
สสวท. ได้จดั อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเผยแพร่เทคนิคการวัดผลประเมินผลให้กบั บุคลากรทางการศึกษา
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถสร้างและใช้เครื่องมือวัดผลประเมินผลได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และใช้ผลการประเมินเป็นแนวทางการพัฒนาผู้เรียนในการเรียนรู้ให้เต็มตามศักยภาพ
ดังนี้
จัดอบรมเผยแพร่เทคนิคการวัดและประเมินผลให้แก่ครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ระดับประถมศึกษา จากโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำ�นวน 2 รุ่น รวม 124 คน
●

จัดอบรมเผยแพร่เทคนิคการวัดและประเมินผลวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ให้แก่ศึกษานิเทศก์ จำ�นวน 2 รุ่น รวม 107 คน
●

4. ประเมินและพัฒนาสถานศึกษา
สสวท. ได้รว่ มมือกับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา สำ�นักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สำ�นักการศึกษากรุงเทพมหานคร และมหาวิทยาลัยในสังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาประเมิน
สถานศึกษาด้านการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อให้สถานศึกษาได้มีแนวทางในการ
พัฒนาและยกระดับสถานศึกษาให้เข้าสูม่ าตรฐาน ทัง้ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในปีงบประมาณ
2552 มีโรงเรียนเข้าร่วมการประเมินในรอบแรก 548 โรงเรียน และมีโรงเรียนที่ผ่านการประเมินและได้รับ
รางวัลจำ�นวน 22 โรงเรียน นอกจากนีไ้ ด้ด�ำ เนินการพัฒนาสถานศึกษาทีเ่ ข้าร่วมประเมินและผลการประเมิน
อยู่ในระดับดีมาก จำ�นวน 8 โรงเรียน เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างความเข้าใจให้สาธารณชนตระหนักในความสำ�คัญของวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
เป็นทีย่ อมรับกันอย่างกว้างขวางว่า ความรูแ้ ละทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
เป็นสิง่ ทีจ่ �ำ เป็นต่อการพัฒนาประเทศ ซึง่ ประชาชนทัว่ ไปในทุกสาขาอาชีพก็ควรมีความรูแ้ ละเข้าใจแนวคิด
ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ดังนั้น สสวท. จึงจำ�เป็นต้องสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้น
ในหมู่สาธารณชนถึงความสำ�คัญของความรู้ความสามารถดังกล่าว ในอดีตที่ผ่านมา สสวท. ได้สร้างความ
เข้าใจและความตระหนักดังกล่าวอย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการต่างๆ กัน ทั้งการสนับสนุนและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ให้ผู้สนใจได้แสวงหาความรู้ตามต้องการที่สอดคล้องกับแนวคิดและนโยบายการเรียนรู้ตลอดชีวิต
มีการใช้สื่อมวลชนและจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ความรู้ในโอกาสต่างๆ ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว
สสวท. ได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เป้าหมาย ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
กิจกรรมการสร้างความเข้าใจเพื่อความตระหนักเหล่านี้มีประชาชนทั่วไปเป็นเป้าหมายหลัก เพื่อ
ให้ประชาชนส่วนใหญ่ได้เข้าถึงแหล่งความรูท้ จ่ี �ำ เป็นต่อการดำ�รงชีวติ และการยังชีพเมือ่ ต้องการ การดำ�เนินงาน
จึงต้องคำ�นึงถึงการเลือกประเภทสื่อและการใช้เวลาที่เหมาะสมเพื่อให้เข้าถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้
มากที่สุด ด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างหลากหลายดังนี้

1. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อสาธารณชน ครูและนักเรียน
ในปีงบประมาณ 2552 สสวท. ยังคงร่วมมือกับมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิ ริ น ธร
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการสนับสนุนการสร้างแหล่งเรียนรู้
และสถานที่ฝึกอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในบริเวณอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติ
สิรนิ ธร และได้รว่ มมือกับสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและโรงเรียนทีเ่ กีย่ วข้อง จัดสรรงบประมาณสนับสนุน
การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้โลกทั้งระบบให้กับโรงเรียนแม่จันวิทยาคม จังหวัดเชียงราย เพื่อให้ประชาชน
ทัว่ ไป ครู และนักเรียนทัง้ ในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงได้เยีย่ มชมเพือ่ รับความรูเ้ กีย่ วกับธรรมชาติ
โดยเรียนรู้จากสภาพจริง ซึ่งศูนย์แห่งนี้จัดเป็นศูนย์แห่งแรกในภาคเหนือ เพิ่มเติมจากสี่ศูนย์เดิมที่มีอยู่แล้ว
ในภาคกลางทีจ่ งั หวัดสระบุรี ภาคใต้ทจ่ี งั หวัดสุราษฎร์ธานี ภาคตะวันออกทีจ่ งั หวัดชลบุรี และภาคตะวันออก
เฉียงเหนือที่จังหวัดกาฬสินธ์ุ รวมปัจจุบันมีศูนย์การเรียนรู้ทั้งสิ้น 5 ศูนย์
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2. การเผยแพร่ความรู้ผ่านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ
การเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในความสำ�คัญของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเป็นภารกิจต่อเนื่องที่จะส่งผลเป็นรูปธรรมในอนาคตที่ต้องมีการประสานความร่วมมือของ
ทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องในปีงบประมาณ 2552 สสวท. ยังคงสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับเครือข่ายเดิมทีม่ อี ยู่
อย่างต่อเนื่อง อาทิ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการจัดทำ�
หลั ก สู ต ร สื่ อ การเรี ย นการสอนด้า นดาราศาสตร์ สำ � หรั บอบรมครู ศู นย์การเรี ยนรู้ ดาราศาสตร์ แ ละ
ธรรมชาติ วิ ท ยา พื้ น ที่ ภ าคตะวั น ตก มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า ธนบุ รี ในการอบรมครู
ให้สามารถจัดการเรียนการสอนเน้นด้านโครงงานวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้แสวงหา
เครือข่ายใหม่ๆ และขยายความร่วมมือทั้งหน่วยงานวิชาการและกับภาคเอกชนเพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการ
ต้นแบบสำ�หรับวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนดาราคาม

3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบหลากหลาย
การสร้างความเข้าใจและตระหนักในความสำ�คัญของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
ได้ดำ�เนินการอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ กัน เช่น นิทรรศการ
รายการวิทยุ และรายการโทรทัศน์ ในปี 2552 ได้ดำ�เนินการดังนี้
3.1 จัดเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้

เป็นกิจกรรมที่สร้างความตระหนักและให้ความรู้ที่มีผู้ร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นทุกปี ได้เริ่มจัดตั้งแต่
พ.ศ. 2548 ในปี ที่ ผ่ า นมาเป็ น การจั ด ครั้ ง ที่ 4 ที่ สสวท. ได้ร่วมมือจัดกิจกรรมกับสถาบันเกอเธ่
สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำ�ประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐ เช่น สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และภาคเอกชน
ขณะเดียวกัน สสวท.ได้สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยและโรงเรียนเครือข่ายของ สสวท. เข้ามามีบทบาทมากขึน้
ในการเป็นศูนย์ฉายภาพยนตร์ สำ�หรับสถิติในการเข้าชมภาพยนตร์มีดังนี้
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พ.ศ.

จำ�นวนภาพยนตร์ที่ฉายในเทศกาล

จำ�นวนประเทศที่เป็นแหล่งผลิต
ภาพยนตร์

จำ�นวนผู้ชมทั้งสิ้น

2550

57

12

46,000

2551

36

10

88,000

2552

45

13

112,568

แหล่งข้อมูล http://www.goethe.de/Ins/th/prj/wif/enindex.htm

3.2 จัดนิทรรศการในโอกาสสำ�คัญต่างๆ รวม 8 ครั้ง

การจั ด นิ ท รรศการแต่ ล ะครั้ ง ได้ เ สนอกิ จ กรรมรู ป แบบหลากหลาย มี ทั้ ง กิ จ กรรมลานสนุ ก
การประกวดภาพถ่ายในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เช่น “ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต” การอบรม
การเขียนบทและจัดรายการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางวิทยุ และการประกวดละครวิทยาศาสตร์
รวมทัง้ ได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริมความรูแ้ ละเสริมทักษะให้แก่นกั เรียน เช่น ค่ายยุวคอมพิวเตอร์ และ
ค่ายละครวิทยาศาสตร์ ที่ช่วยให้เยาวชนได้เรียนรู้อย่างเพลิดเพลิน
3.3 ใช้สื่อวิทยุและโทรทัศน์เผยแพร่ข่าวสารและความรู้ไปยังกลุ่มเป้าหมาย

เพื่ อ สร้ า งความตระหนั ก ในความสำ � คั ญ ของวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ได้ ใ ช้ สื่ อ วิ ท ยุ แ ละ
โทรทั ศ น์ เ ผยแพร่ ข่ า วสารและความรู้ ไ ปถึ ง กลุ่ ม เป้ า หมายอย่ า งทั่ ว ถึ ง โดยนำ� เสนอความรู้ แนวคิ ด
ความก้าวหน้าในวิทยาการใหม่ๆ และการปลูกฝังเรื่องทักษะวิทยาศาสตร์และกระบวนการคิดวิเคราะห์
อย่างมีเหตุผล ในปี 2552 สสวท. ได้ผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อออกอากาศทั้งสิ้นเกือบ 500 ตอน มีทั้ง
ตอนสั้นและตอนยาว ส่วนรายการวิทยุก็มีความยาวตั้งแต่ 5 นาทีจนถึงสองชั่วโมง โดยสรุป สสวท.
มีรายการออกอากาศทางวิทยุหรือทางโทรทัศน์สำ�หรับประชาชนทั่วไปและนักเรียนทุกวัน ในช่วงเวลา
ต่างๆ กัน ตั้งแต่ 8.00 น. - 18.15 น.
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

การพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีอย่างเต็มศักยภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
สสวท. ดำ�เนินการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี ด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ เพือ่ กระตุน้ และจูงใจผูม้ คี วามสามารถพิเศษฯ ให้เกิดความสนใจ
ที่จะศึกษาและประกอบอาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองนโยบาย
ด้านการพัฒนากำ�ลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ โดยได้ดำ�เนินงานดังนี้

1. การพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)
เป็ น งานที่ ดำ � เนิ น การมาตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2527 เพื่ อ สร้ า งนั ก วิ ท ยาศาสตร์ นั ก วิ จั ย ผู้ มี ค วาม
สามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ศึกษา วิจัย ประดิษฐ์ คิดค้น และเผยแพร่ผลงานทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ด้วยการสรรหา คัดเลือกนักเรียนเก่ง
และดีเข้ารับทุนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและสนับสนุนให้ศึกษาต่อ
จนถึงระดับปริญญาเอก ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ที่ปลูกฝังความเป็น
นักวิจัยให้อย่างต่อเนื่อง
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ในปีงบประมาณ 2552 โครงการ พสวท. ได้ดำ�เนินการดังนี้
1.1 สรรหาและคัดเลือกผู้รับทุน พสวท.


ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

พั ฒ นาเครื่อ งมื อ วั ด ผลสั ม ฤทธิ์วิช าคณิ ต ศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์ ภ าคทฤษฎี แ ละวิ ท ยาศาสตร์
ภาคปฏิบัติ พัฒนาแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ รวม 4 ฉบับ และคัดเลือกผู้รับทุน จำ�นวน
60 คน


ระดับอุดมศึกษาต่างประเทศ

สร้ า งแบบทดสอบวั ด ความรู้ เ ฉพาะทางวิ ช าเคมี ชี ว วิ ท ยา ฟิ สิ ก ส์ คณิ ต ศาสตร์ และ
ธรณี วิ ท ยา จั ด สอบวั ด ความรู้ ภ าษาอั ง กฤษและสั ม ภาษณ์ และคั ด เลื อ กผู้ รั บ ทุ น ปริ ญ ญาตรี - โท-เอก
จำ�นวน 8 คน ปริญญาโท-เอก จำ�นวน 10 คน และปริญญาเอก จำ�นวน 6 คน


ระดับอุดมศึกษาในประเทศ

สนับสนุนงบประมาณให้ศูนย์มหาวิทยาลัยในโครงการ พสวท. 7 ศูนย์ ดำ�เนินการและคัดเลือก
ผู้รับทุน จำ�นวน 63 คน
1.2 สนับสนุนทุนการศึกษา

จัดส่งเงินทุนให้โรงเรียนและมหาวิทยาลัยในโครงการ พสวท. และ สสวท. ดำ�เนินการจัดสรรทุน
นำ�เสนอผลงานและการทำ�วิจัยดังนี้ ทุนในประเทศ 996 ทุน ต่างประเทศ 158 ทุน ทำ�วิจัยต่างประเทศ
17 ทุน และเสนอผลงานต่างประเทศ 6 ทุน
1.3 จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพให้ผู้รับทุน


ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

- สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรม Sunburst Youth Camp 2008 ณ ประเทศสิงคโปร์
เพื่อให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม
- จั ด ประชุ ม วิ ช าการวิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ ณ ศู น ย์ นิ ท รรศการและการประชุ ม
ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ และฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อนักเรียนชั้น ม.6 ได้ฝึกนำ�เสนอผลการทำ�
โครงงาน ทั้งแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์
- จั ด ค่ า ยวิ ท ยาศาสตร์ ภ าคฤดู ร้อ น ณ ศู น ย์ วิจัย สาธิ ต และฝึ ก อบรมการเกษตรแม่ เ หี ย ะ
และอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ เพื่อให้นักเรียนชั้น ม.4 - ม.5 ได้รับการปลูกฝังเจตคติที่ดี
ทางวิทยาศาสตร์ และเพิ่มพูนความรู้ดา้ นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
- สนั บ สนุ น นั ก เรี ย นจำ � นวน 7 คน เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม 2009 Professor Harry
Messel International Science School ณ ประเทศออสเตรเลีย เพื่อให้เปิดโลกทัศน์ทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
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- จั ด ให้ นั ก เรี ย นฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านวิ จั ย ทางวิ ท ยาศาสตร์ กั บ อาจารย์ พ่ี เ ลี้ ย ง เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย น
ได้รับประสบการณ์ตรงในการทำ�งานวิจัยกับนักวิจัย
●

ระดับอุดมศึกษา

- จั ด ค่ า ยวิ ท ยาศาสตร์ ณ มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ วิ ท ยาเขตหาดใหญ่ เพื่ อ
ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 2 ได้เรียนรู้กระบวนการวิจัยและสร้างเครือข่ายนักวิจัยรุ่นเยาว์
- จัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 4 หัวข้อ “ประสาน
ปัญญาแห่งอนาคต ลดวิกฤตโลกร้อนและพลังงาน” มีผเู้ ข้าร่วมกิจกรรม 1,400 คน เพือ่ ให้นกั ศึกษาชัน้ ปีที่ 3 - 4
นำ�เสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ แบบบรรยาย จำ�นวน 270 เรื่อง แบบ
โปสเตอร์ จำ�นวน 329 เรื่อง
1.4 เผยแพร่ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
●

จัดทำ�หนังสือรวมโปสเตอร์โครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 1 เล่ม

จั ด ทำ � รายการโทรทั ศ น์ เรื่ อ ง “นั ก วิ ท ย์ คิ ด ค้ น ” ออกอากาศทางสถานี โ ทรทั ศ น์ สี
กองทัพบกช่อง 7 และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (NBT) จำ�นวน 12 ตอน
และ 8 ตอน ตามลำ�ดับ
●

สสวท. ได้สร้างนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมาเป็นระยะเวลายาวนาน และบัณฑิตจากโครงการได้เข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ และ
สร้างคุณประโยชน์และชื่อเสียงให้ประเทศตลอดมา ทั้งที่ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ และ สสวท.
คัดเลือกให้รับโล่เกียรติคุณ

2. การจัดส่งผูแ้ ทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ
งานนี้ดำ�เนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 เพื่อกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศทางวิชาการ ส่งเสริม
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้เป็นที่สนใจของเยาวชนไทย และก่อให้เกิดการปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตร ระบบการเรียนการสอน ให้เหมาะสมและมีมาตรฐานที่สูงขึ้น นอกจากนี้ยังเป็น
เวทีให้เยาวชนไทยทีม่ คี วามสามารถด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้แสดงตัวและพัฒนาความสามารถ
ให้เต็มศักยภาพจนสามารถแข่งขันกับเยาวชนจากนานาประเทศได้ โดยได้ดำ�เนินการดังนี้
มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) คัดเลือกนักเรียน
เข้าค่ายอบรม 2 ครั้ง จากผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จำ�นวน 41,518 คน
●

สสวท. คั ด เลื อ กผู้ แ ทนประเทศไทยไปแข่ ง ขั น คณิ ต ศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์ โ อลิ ม ปิ ก
ระหว่างประเทศ จำ�นวน 23 คน 5 สาขาวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ 6 คน ฟิสิกส์ 5 คน คอมพิวเตอร์
เคมี และชีววิทยา วิชาละ 4 คน ผลการแข่งขันได้รับเหรียญรางวัลทั้งหมด จำ�นวน 23 เหรียญ
คือ 4 เหรียญทอง 18 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง
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●

จำ�นวน 23 ทุน

สนับสนุนทุนการศึกษาต่างประเทศ ระดับปริญญาตรี - โท - เอก ให้ผู้แทนประเทศไทย

ร่ ว มกั บ มู ล นิ ธิ สอวน. จั ด การแข่ ง ขั น ฟิ สิ ก ส์ โ อลิ ม ปิ ก ระดั บ ทวี ป เอเชี ย ครั้ ง ที่ 10
ระหว่างวันที่ 24 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
มีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน จำ�นวน 103 คน จาก 15 ประเทศ และผู้แทนประเทศไทยได้รับ
เหรียญรางวัล 5 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน
●

ร่ ว มกั บ มู ล นิ ธิ สอวน. จั ด ส่ ง ผู้ แ ทนประเทศไทย จำ � นวน 4 คน เข้า ร่ ว มแข่ ง ขั น
วิชาโลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 3 (3rd IESO) วันที่ 13 - 22 กันยายน 2552
ณ เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน ผลการแข่งขัน ได้รับเหรียญรางวัล 1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง
●

เตรียมการเป็นเจ้ าภาพจัดแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่ างประเทศ ครั้ ง ที่ 23
ปี 2554 โดยประชุมคณะกรรมการโครงการจัดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ เพื่อ
เตรียมความพร้อมที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ จำ�นวน 2 ครั้ง และจัดส่งกรรมการโครงการฯ ไป
สังเกตการณ์การจัดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ณ เมืองพลอฟดิฟ ประเทศ
บัลแกเลีย ระหว่างวันที่ 8 - 14 สิงหาคม 2552
●

ประชุ ม คณะอนุ ก รรมการโครงการจั ด ทำ � แผนปฏิ บั ติ ง าน ปรั บ ปรุ ง เนื้ อ หาอบรม
การเขียนโปรแกรมภาษาซีแบบออนไลน์
●

3. การพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
งานนี้ดำ�เนินการมาตั้งแต่ปี 2542 ในวิชาคณิตศาสตร์ และในปี 2545 ได้เพิ่มวิชาวิทยาศาสตร์
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ สรรหาและส่งเสริมนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
และเพื่อสร้างบรรยากาศให้นักเรียนสนใจการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มากขึ้น ด้วยการจัดส่ง
สื่อ เอกสารเสริมให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องดังนี้
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คัดเลือกนักเรียนระดับประถมศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำ�นวน 3,747 คน จากผู้สมัครสอบ
จำ�นวน 363,477 คน (คณิตศาสตร์ 174,020 คน และวิทยาศาสตร์ 189,457 คน)
●

ส่ ง สื่ อ การเรี ย นการสอนให้ กั บ นั ก เรี ย นที่ ผ่ า นการคั ด เลื อ กเข้ า โครงการฯ ทั้ ง หมด 7 รุ่ น
จำ�นวน 14,841 คน
●

จัดค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อเพิ่มอัจฉริยภาพของนักเรียนให้เต็มตามศักยภาพ
ให้ กั บ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3 และชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ที่ ผ่ า นการคั ด เลื อ กและได้ รั บ
เหรียญรางวัล ประจำ�ปี 2551 จำ�นวน 385 คน
●

จั ด ค่ า ยเพิ่ ม เติ ม ให้ กั บ นั ก เรี ย นที่ ผ่ า นการคั ด เลื อ ก แต่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ เหรี ย ญรางวั ล ตามภู มิ ภ าค
ต่างๆ จำ�นวน 14 ค่าย
●

4. การวิ จั ย พั ฒ นาต้ น แบบการจั ด การเรี ย นรู้ สำ � หรั บ ผู้ มี ค วามสามารถพิ เ ศษทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายขยายฐานการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรูปแบบห้องเรียนพิเศษในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 95 โรงเรียนทั่วประเทศ
สสวท. จึงได้จดั ทำ�โครงการวิจยั และพัฒนา (R & D) ผูม้ คี วามสามารถพิเศษขึน้ เพือ่ รองรับการขยายฐาน
การพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดยได้ดำ�เนินการพัฒนาหลักสูตร เอกสารเสริม และการจัดการอบรมครู ดังนี้
4.1 พัฒนาหลักสูตรและเอกสารประกอบการอบรมครู สำ�หรับพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเอกสารสำ�หรับนักเรียน ดังนี้
●

หลักสูตรอบรมครู ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

เอกสารเสริ ม หลั ก สู ต ร กิ จ กรรมคณิ ต ศาสตร์ สำ � หรั บ พั ฒ นานั ก เรี ย นที่ มี ค วามสามารถ
พิเศษทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 จำ�นวน 4 เรื่อง ได้แก่ การให้เหตุผล
การแก้ปัญหา การบวก ลบ คูณ หารจำ�นวน และแบบรูปและความสัมพันธ์
●

เอกสารประกอบการอบรมครู วิ ท ยาศาสตร์ สำ � หรั บ พั ฒ นานั ก เรี ย นที่ มี ค วามสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 เรื่อง มิติสัมพันธ์
●

หลั ก สู ต รอบรมครู ผู้ ส อนห้ อ งเรี ย นพิ เ ศษวิ ท ยาศาสตร์ ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย
รายวิชาโครงงาน 2
●

เอกสารประกอบการอบรมครู รายวิ ช าโครงงาน 2 จำ � นวน 3 รายการ ได้ แ ก่ คู่ มื อ
วิทยากร เอกสารแบบฝึกการเขียนรายงานโครงงาน และเอกสารแบบฝึกการตรวจรายงานโครงงาน
●
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ร่างเอกสารเสริมพิเศษ (supplementary) จำ�นวน 4 เรื่อง ได้แก่ กระตุ้นต่อมฟิสิกส์
ด้วยยาคณิตศาสตร์และโครงงานวิจัย เล่มที่ 1 กระตุ้นต่อมฟิสิกส์ด้วยยาคณิตศาสตร์และโครงงานวิจัย
เล่มที่ 2 การสำ�รวจระบบนิเวศท้องถิ่น และการสูญพันธ์ุของสิ่งมีชีวิต
●

4.2 จัดการอบรมครูผู้สอน
●

806 คน

วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 จำ � นวน 9 ครั้ ง ทั่ ว ประเทศ จำ � นวน

วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 ในโรงเรี ย นนำ � ร่ อ งการใช้ ห ลั ก สู ต รสำ � หรั บ
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษวิชาวิทยาศาสตร์ จำ�นวน 71 คน
●

วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น เรื่ อ ง การใช้ ห ลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตร์ โ ลก
ทั้งระบบ (Earth System Science: ESS) จำ�นวน 73 คน
●

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รายวิชาโครงงาน 2
จำ�นวน 480 คน และเรื่อง การสำ�รวจพีชคณิตและ Pre-Calculus ด้วย GSP จำ�นวน 79 คน
●

4.3 งานวิจัยและกิจกรรมอื่นๆ

พัฒนาเค้าโครงวิจัยการพัฒนาต้นแบบการจัดการเรียนรู้สำ�หรับผู้มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จำ�นวน 1 เค้าโครง
●

พัฒนาเค้าโครงวิจยั ติดตาม ประเมินผล โครงการวิจยั พัฒนา ต้นแบบการจัดการเรียนรูส้ �ำ หรับ
ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำ�นวน 1 เค้าโครง
●

สนับสนุนงบประมาณการทำ�โครงงานของนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
จำ�นวน 824 โครงงาน
●

ศึ ก ษาดู ง านการจั ด การแข่ ง ขั น ฟิ สิก ส์ สัป ระยุ ท ธ์ ณ ประเทศจี น เพื่อ ใช้ ว างแผนจั ด การ
แข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ในประเทศไทย
●
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาและส่งเสริมครูที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
1. การส่งเสริมการผลิตครูทม่ี ค
ี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(สควค.)
งานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่มีความสามารถสูงให้เป็นผู้นำ�
ทางด้านวิชาการ และแก้ปัญหาการขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์และครูคณิตศาสตร์ ผู้รับทุนของโครงการ
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งด้านวิชาการและได้รับการปลูกฝังคุณลักษณะของความ
เป็นครู ศรัทธาในวิชาชีพครู และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยดำ�เนินการดังนี้
1.1 พัฒนาครูในโครงการ
●

ครูก่อนประจำ�การ

เตรียมความพร้อมก่อนการบรรจุเข้ารับราชการครู โดยจัดค่ายปลูกฝังคุณลักษณะความเป็นครู
ให้แก่นิสิต นักศึกษา โครงการ สควค. ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จำ�นวน 580 คน
●

ครูประจำ�การ

ได้ส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครู สควค. ดังนี้
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		 - สนับสนุนข้าราชการครู สควค. เข้าร่วมประชุมวิชาการ และเสนอผลงานในงานประชุม
วิชาการคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ในโรงเรียน ครั้งที่ 19 (วทร.19) จำ�นวน 60 คน
		 - จัดประชุมปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์
ให้ขา้ ราชการครู สควค. จำ�นวน 4 ครั้ง ระหว่างเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2552 จำ�นวน 140 คน
		 - จัดประชุมติดตามผลข้าราชการครู สควค. ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกลในภาคเหนือ
ภาคใต้ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำ�นวน 120 คน
		 - คัดเลือกข้าราชการครูทุน สควค. รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2552
จำ�นวน 458 คน

2. พัฒนาเครือข่ายครู สควค.
โดยจัดตัง้ เครือข่ายทางวิชาการครู สควค. ในภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ และสนับสนุนงบประมาณสำ�หรับการดำ�เนินงานของเครือข่าย

3. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานครู สควค.
		 ● จัดทำ�วารสาร สควค. เพื่อเผยแพร่ผลการดำ�เนินงานโครงการ สควค. และผลงาน
ครู สควค. จำ�นวน 4 ฉบับ
		 ● จัดทำ�หนังสือผลงานครู สควค. ดีเด่น จำ�นวน 10,000 เล่ม พร้อมบันทึกลง CD
จำ�นวน 1,500 แผ่น
		 ● จัดทำ�สารคดีเสนอผลงานครู สควค. ออกอากาศในรายการ “ครูวิทย์ นักคิด”
ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 ความยาวตอนละ 1 นาที จำ�นวน 10 ตอน

4. โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ 3
		 ได้จดั ทำ�โครงการส่งเสริมการผลิตครูทม่ี คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(สควค.) ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2553 - 2560) เสนอคณะรัฐมนตรี และได้รับอนุมัติในหลักการให้ดำ�เนินการ
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2552
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

การปรับปรุงกระบวนการจัดการบริหารภายในและความรูส้ อู่ งค์กรคุณภาพสูง

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาขีดความสามารถองค์กรให้มีศักยภาพสูง
การบริหารองค์กรเป็นกลไกอันสำ�คัญต่อการเอื้ออำ�นวยให้ภารกิจของ สสวท. ดำ�เนินไปได้ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ ในปีงบประมาณ 2552 มีการดำ�เนินงาน ดังนี้

1. พัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะความรู้ ทักษะ และศักยภาพของบุคลากรในการปฏิบัติงาน
สสวท. มีนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถและศักยภาพในการดำ�เนินงาน
ตามภารกิจของ สสวท. ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน
และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ บุคลากรของ สสวท. จำ�เป็นต้องมีความสามารถทั้งในด้านวิชาการ
การบริ ห าร การจั ด การ ตลอดจนสุ ข ภาพร่ า งกายและจิ ต ใจที่ ส มบู ร ณ์ เ พื่ อ เตรี ย มพร้ อ มสำ � หรั บ การ
ปฏิบัติงานในทุกสถานการณ์ ในปีงบประมาณ 2552 มีโครงการพัฒนาบุคลากรด้านต่างๆ ดังนี้
1.1 โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพในการดำ�เนินงาน 2 หลักสูตร ได้แก่
หลักสูตรการจัดการองค์กรภาครัฐ รุ่นที่ 2 (Management Development Program : MDP)
และหลักสูตร Create Core Values and Core Competency รวม 81 คน
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1.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำ�งาน

จัดบรรยายภายใต้แนวคิด “ความรู้คู่คุณธรรม นำ�ความสุขมาสู่การทำ�งาน” 2 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมฟัง
185 คน
1. 3 การบรรยายทางวิชาการ

จั ด บรรยายทางวิ ช าการและอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร 12 ครั้ ง มี ผู้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม 522 คน
เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ หลักการ แนวคิดในเชิงการบริหารและวิชาการที่หลากหลาย ทันสมัย
และสามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
1.4 สัมมนาบุคลากรประจำ�ปี

จั ด สั ม มนาบุ ค ลากรประจำ � ปี ใ นหั ว ข้ อ “สร้ า งแนวคิ ด เสริ ม ปั ญ ญา สร้ า งคุ ณ ค่ า สู่ สั ง คม”
และจั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ และเทคโนโลยี “กิ จ กรรม
เติมฝัน ปันนำ�้ ใจ - จากพี่สู่น้อง” เพื่อให้บุคลากรทุกระดับมีความเข้าใจวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย
เป้าหมายขององค์กรไปในทิศทางเดียวกัน และมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงานร่วมกัน มีผู้ร่วมกิจกรรม 294 คน
1.5 ทักษะทางภาษา

พั ฒ นาความสามารถทางภาษาให้ แ ก่ บุ ค ลากรทุ ก ระดั บ จำ � นวน 59 คน เพื่ อ ให้ พ ร้ อ มที่ จ ะ
สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
1.6 ทักษะทางด้าน IT

พั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ 8 หลั ก สู ต ร จำ � นวน 220 คน เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
และพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและสามารถนำ � เทคโนโลยี
ช่วยในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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1.7 ประชุมสัมมนา เจรจาธุรกิจ ฝึกอบรม ศึกษาดูงานในและต่างประเทศ

ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ระดั บ กลาง และพนั ก งานได้ มี โ อกาสเข้ า ร่ ว มประชุ ม สั ม มนา ดู ง าน
และเจรจาธุจกิจในต่างประเทศ 19 ครั้ง จำ�นวน 57 คน เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ตลอดจน
ทักษะที่สำ�คัญและจำ�เป็นในหน้าที่ ตลอดจนความรับผืดชอบตามตำ�แหน่งงานทางด้านบริหารและวิชาการ
1.8 พัฒนาบุคลากรตามความต้องการของหน่วยงาน

พั ฒ นาบุ ค ลากรตามความต้ อ งการของแต่ ล ะหน่ ว ยงาน/สาขาวิ ช าภายในประเทศจำ � นวน
23 หน่วยงาน
1.9 ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเป็นที่ปรึกษาและให้ความรู้เชิงวิชาการ

ผู้ เ ชี่ ย วชาญต่ า งประเทศเป็ น ที่ ป รึ ก ษาและให้ ค วามรู้ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ใ นเชิ ง วิ ช าการ 25 ครั้ ง
เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรได้ รั บ การพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ใ นสาขาวิ ช าที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า งเป็ น ระบบและต่ อ เนื่ อ ง
รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาบุคลากรและพัฒนางานขององค์กร
1.10 สนับสนุนทุนการศึกษาในและต่างประเทศ

สนับสนุนทุนการศึกษาในและต่างประเทศ เพื่อยกระดับการศึกษาให้แก่บุคลากรและยังเป็น
การเพิ่ ม พู น ประสบการณ์ ท างวิ ช าการ เพื่ อ สร้ า งบุ ค ลากรผู้ มี ค วามรู้ ความสามารถพั ฒ นางานของ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยส่งพนักงานไปศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวม 21 คน
ในสาขาต่างๆ ตามความต้องการขององค์กร อาทิ หลักสูตรและการสอน วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
ศึกษา
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2. พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดำ�เนินภารกิจของ สสวท.
สสวท. ได้น�ำ เทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิม่ ขีดความสามารถในการดำ�เนินภารกิจของ สสวท. ดังนี้
2.1 ริเริ่มดำ�เนินการนำ�ระบบการคลังและงบประมาณ เกณฑ์พึงรับ - พึงจ่าย

ริเริ่มดำ�เนินการนำ�ระบบการคลังและงบประมาณ เกณฑ์พึงรับ - พึงจ่ายเข้ามาใช้งานตั้งแต่
ปี 2548 เพื่อวางแผนงาน ควบคุมงบประมาณ แบบมุ่งเน้นผลงาน รวมทั้งติดตามตรวจสอบและ
ประเมิ น ผลงาน เพื่ อ ให้ ส ามารถรายงานผลงานตามเป้ า หมาย มี ตั ว ชี้ วั ด ผลงานอย่ า งเป็ น รู ป ธรรม
รวมทั้งพัฒนาระบบจัดการการเงิน พัสดุ และทรัพย์สินถาวร ระบบบัญชีกองทุน 3 มิติตามเกณฑ์
พึงรับ - พึงจ่าย เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารงานของภาครัฐที่ต้องการนำ�ไปใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดสรร
งบประมาณแบบอุดหนุนทั่วไป ซึ่งระหว่างปี 2549 - 2550 ได้ดำ�เนินการพัฒนาระบบงานทั้งสิ้น จำ�นวน
13 ระบบ บนฐานข้อมูล Oracle 10G ทั้งนี้ระบบงานดังกล่าว ได้ออกแบบมาเพื่อลดภาระงานที่ซ้ำ�ซ้อน
ควบคุมการเบิกจ่ายที่ถูกต้องและสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ด้วยตนเอง จึงทำ�ให้พนักงานเข้าใช้งาน
ในระบบได้ทุกเครื่องที่อยู่บนเครือข่าย ส่วนระบบงานบนฐานข้อมูลเก่า Oracle ได้ดำ�เนินการรวม
(Compile) โปรแกรมและปรั บ แต่ ง ค่ า ต่ า งๆ ให้ ส ามารถใช้ ง านร่ ว มกั บ ฐานข้ อ มู ล ใหม่ ไ ด้ จำ � นวน
11 ระบบงาน ในปีงบประมาณ 2552 จนถึงปัจจุบัน มีระบบงานที่ใช้งานอยู่ทั้งสิ้น จำ�นวน 24 ระบบงาน
2.2 ริเริ่มพัฒนาเว็บท่าอย่างเป็นระบบ

ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549 ได้ริเริ่มพัฒนาเว็บท่าเพื่อจัดเก็บเอกสารและข้อมูลซึ่งมีปริมาณมาก
ให้อยู่ในรูปแบบที่ทำ�ให้ข้อมูลและองค์ความรู้กระจายสู่ผู้รับข้อมูลได้อย่างทั่วถึง รวดเร็วและสะดวก โดย
ไม่จำ�กัดเวลาและสถานที่ และการค้นหาข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำ�หรับในปีงบประมาณ 2552
สสวท. ได้ให้บริการข้อมูลด้านการศึกษาแก่บคุ ลากรทางการศึกษา นักเรียนและผูส้ นใจทั่วไป โดยมีการบริหาร
จัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

3. การจัดทำ�แผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สสวท. พ.ศ. 2553 - 2555
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
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คณะผู้บ ริ หารของ สสวท. มี ค วามพยายามร่ ว มกั น ในการจั ด ทำ � แผนขั บ เคลื่อ นยุ ท ธศาสตร์ สสวท.
พ.ศ. 2553 - 2570 เพื่อผลักดันการดำ�เนินพันธกิจส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี ให้บรรลุเป้าหมายการดำ�เนินงานของ สสวท. ที่มุ่งเน้น “การขับเคลื่อนการจัดการศึกษา
เพื่อให้นักเรียนไทยมีความรู้ ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีทัดเทียมกับ
นานาชาติ” แผนการขับเคลื่อนฯ ดังกล่าวมีการจัดทำ�เป็นแผนเชิงกลยุทธ์เชื่อมโยงการดำ�เนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ในมุมมอง 4 มิติ คือ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การบริหารจัดการภายในองค์กร
การพัฒนาองค์กรและการจัดการความรู้ และการกำ�หนดตัวชี้วัด เป้าหมาย และโครงการริเริ่มที่สำ�คัญ
นำ�ไปสู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้ประสบความสำ�เร็จได้โดยคำ�นึงถึงความท้าทายเชิงกลยุทธ์และปัจจัย
แห่งความสำ�เร็จ และแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ยังได้เสนอกลไกการบริหารจัดการ การติดตามและ
ประเมินผลเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารแผนขับเคลื่อนฯ ไว้อย่างชัดเจนในทุกมิติ และที่สำ�คัญที่สุดคือ
การปรับปรุงตัวองค์กร สสวท. เอง

ยุทธศาสตร์ที่ 8 : การพัฒนาและบริหารจัดการองค์ความรู้
1. การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
ผลผลิตของ สสวท. เป็นสิ่งที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีอย่างมาก สสวท. จึงได้ดำ�เนินการจัดระบบฐานข้อมูลผลผลิตที่มีอยู่ และ
พัฒนาการบริหารจัดการผลงาน ซึ่งเป็นสื่อในหลากหลายรูปแบบ โดยได้มอบหมายให้สถาบันทรัพย์สิน
ทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นที่ปรึกษาในการจัดระบบการบริหารจัดการ อาทิ ระบบการ
เผยแพร่ผลผลิตสู่กลุ่มเป้าหมาย การคำ�นวณต้นทุนผลผลิต ระบบการส่งเสริมผู้สร้างสรรค์ผลงานให้มี
แรงจูงใจในการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ตลอดจนแนวทางการปกป้องสิทธิประโยชน์ของ สสวท.
ในการจัดการทรัพย์สนิ ทางปัญญาของ สสวท. คาดว่าระบบต่างๆ จะเริม่ ดำ�เนินการได้ในปลายปีงบประมาณ
2553

2. การพัฒนาและบริหารจัดการความรู้
สสวท. ได้เล็งเห็นความสำ�คัญของการบริการจัดการองค์ความรู้ ซึ่งมีอยู่มากมายใน สสวท.
จึงได้วางแผนและระดมความคิดในการบริหารจัดการโครงการดังกล่าว โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ รวบรวมข้อมูล
องค์ความรู้และจัดระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการองค์กร ทั้งในด้านการพัฒนาบุคลากร การใช้ข้อมูลเพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการ
การบริหารโครงการ การจัดระบบองค์ความรูเ้ พือ่ สะสมผลงานและประสบการณ์ของบุคลากรอาวุโส เป็นต้น
นอกจากนี้ยังได้วางแผนรองรับการให้บริการองค์ความรู้และข้อมูลข่าวสารแก่ครู - อาจารย์ นักเรียนและ
ประชาชนทั่วไปทางอินเทอร์เน็ตและระบบ Call Center ด้วย ซึ่ง สสวท. มีแผนการดำ�เนินงานโครงการ
บริหารจัดการความรู้อย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยการจ้างที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ
มาให้การอบรมและจัดทำ�ให้เกิดมีขึ้นในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
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3. การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงาน และค่าตอบแทน
สสวท. มี น โยบายในการปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งองค์ ก รให้ ส อดคล้ อ งกั บ พั น ธกิ จ กลยุ ท ธ์ และ
การบริ ห ารจั ด การองค์ ก รที่ ป รั บ เปลี่ ย นตามกรอบยุ ท ธศาสตร์ เพื่ อ ให้ ส ามารถปรั บ ตั ว ได้ ทั น กั บ การ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ของปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก รวมถึงด้านเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความต้องการของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ สสวท. เช่น ครู นักเรียน ผู้ปกครอง
เป็นต้น ประกอบกับแนวนโยบายของภาครัฐที่ให้ความสำ�คัญในเรื่องการพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีของการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี ที่จะมีผลโดยตรงต่อการผลิตบุคลากรเพื่อ
พัฒนาประเทศชาติในระยะยาว สสวท. จึงเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำ�คัญในการตอบสนองนโยบาย
ดังกล่าว การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงาน และค่าตอบแทนที่เหมาะสม เป็นกลยุทธ์สำ�คัญในอัน
ทีจ่ ะทำ�ให้การบริหารจัดการภารกิจทีส่ �ำ คัญดังกล่าว บรรลุตามเป้าหมายทีก่ �ำ หนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
สสวท. ได้จัดจ้างบริษัท ทาวเวอร์ส วัทสัน (ประเทศไทย) จำ�กัด ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการ
ดำ�เนินการดังกล่าว เป็นผู้จัดทำ�โครงการวิเคราะห์องค์กร (Organization Diagnostic) โดยการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผบู้ ริหารทุกระดับ คณะกรรมการ สสวท. สอบทานการดำ�เนินการในด้าน
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะด้านที่เกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร โครงสร้างเงินเดือน
และระบบบุคลากรในภาพรวมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
บริษัทฯ ได้รายงานผลสรุปและข้อเสนอแนะในการวิเคราะห์องค์กร สรุปคะแนนผลการประเมิน
ระบบทรัพยากรบุคคลของ สสวท. ในภาพรวมเป็น 1.7351 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป
ควรจะมีผลการประเมินไม่ต่ำ�กว่า 2.5 ที่เป็นดังนี้เนื่องจากปัจจุบัน สสวท. ยังไม่ได้มีการพัฒนาระบบ
ทรัพยากรบุคคลในด้านต่างๆ อย่างเป็นทางการ เมื่อ สสวท. ได้ดำ�เนินการพัฒนาระบบดังกล่าวและ
ได้มีการประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่องระยะหนึ่งแล้ว ผลการประเมินครั้งต่อไปน่าจะพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น
อย่างไรก็ตาม สสวท. ได้ให้บริษัท ทาวเวอร์ส วัทสัน (ประเทศไทย) จำ�กัด จัดทำ�ข้อเสนอโครงการที่
ต้องดำ�เนินการในระยะต่อไปให้ สสวท. ต่อไป
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คณะกรรมการ สสวท. ปี 2552
รักษาการตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2551 - 8 มิถุนายน 2552

ชื่อ

ตำ�แหน่ง
ในคณะกรรมการ

การศึกษา

1 รศ. ดร. ธัชชัย ประธานกรรมการ ปริญญาเอก
สุมิตร
Electrical Engineering With Nuclear
Power Option, University of Genoa,
Italy

ตำ�แหน่งปัจจุบัน
ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

2 ดร. ศักดิ์สิทธิ์
ตรีเดช

กรรมการ

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ปริญญาเอก
Master Quality Management Tulane สิ่งแวดล้อม
University, USA

3 นายสือ
ล้ออุทัย

กรรมการ

ปริญญาโท
Statistics, Iowa State University, USA

ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

4 ดร. พรชัย
รุจิประภา

กรรมการ

ปริญญาเอก
Urban & Regional Economics,
University of Pennsylvania, USA

ปลัดกระทรวงพลังงาน

5 ดร. สุจินดา
โชติพานิช

กรรมการ

ปริญญาเอก
Ceramic Engineering, University of
Missouri–Rolla, USA

ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6 ดร. ชินภัทร
ภูมิรัตน

กรรมการ

ปริญญาเอก
Science Education, University of
Kansas, USA

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

7 ดร. คุณหญิง
กษมา วรวรรณ
ณ อยุธยา

กรรมการ

ปริญญาเอก
Educational Planning, Harvard
University, USA

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

8 นายเฉลียว
อยู่สีมารักษ์

กรรมการ

ปริญญาโท
การศึกษามหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยบูรพา (บางแสน)

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

9 ดร. สุเมธ
แย้มนุ่น

กรรมการ

ปริญญาเอก Applied Statistics and
Research Methods, University of
Northern Colorado, USA

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

10 ดร. อำ�พน
กิตติอำ�พน

กรรมการ

ปริญญาเอก
Applied Economics, Clemson
University South Carolina, USA

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

11 รศ. ธงทอง
จันทรางศุ

กรรมการ

ปริญญาโททางกฎหมาย (LL.M.),
New York University, USA
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เลขาธิการสภาการศึกษา

12 นายบัณฑูร
สุภัควณิช

กรรมการ

ปริญญาโท
Public Administration, Kentucky
University, USA

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงบประมาณ

13 รศ. ดร. ธวัช
ชิตตระการ

กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ปริญญาเอก Nuclear Physics, Kent
State University, USA

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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ชื่อ

ตำ�แหน่ง
ในคณะกรรมการ

การศึกษา

ตำ�แหน่งปัจจุบัน
นายกสมาคมนพลักษณ์ไทย
นายกสมาคมนักวิจัยไทยเพื่อการพัฒนา
เด็กและครอบครัว

14 นางสาว
จันทร์เพ็ญ
ชูประภาวรรณ

กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ปริญญาโท M.D.
สาขาปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี

15 ดร. ทวีศักดิ์
กออนันตกูล

กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงานพัฒนา
ปริญญาเอก
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
Electrical Engineering, Imperial
College of Science and Technology, (สวทช.)
University of London, UK

16 ศ. ดร. ธีรวุฒิ
บุณยโสภณ

กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ปริญญาเอก
Human Resources Development,
Oklahoma State University, USA

อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ

17 ดร. นิพนธ์
สุรพงษ์รักเจริญ

กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ปริญญาเอก
กิตติมศักดิ์ การจัดการอุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ

รองประธานสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย

18 ดร. วรรณวิภา
สุทธเกียรติ

กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ปริญญาเอก
คณิตศาสตร์ศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ครูชำ�นาญการพิเศษ คศ.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร

19 นายวีระวัฒน์
ชลายน

กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ปริญญาตรี
วิศวกรรมเครื่องกล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ

20 ดร. ธงชัย
ชิวปรีชา

กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ปริญญาเอก
Science Education – Chemistry,
University of Maryland, USA

ผู้อำ�นวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
จังหวัดนครปฐม

21 นางวัลลภา
บุญวิเศษ

กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ปริญญาโท
การศึกษาคณิตศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ครูช�ำ นาญการพิเศษ คศ.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
จังหวัดอุบลราชธานี

22 นายประวิทย์
บึงสว่าง

กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ปริญญาโท
การสอนวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ครูชำ�นาญการพิเศษ คศ.3
โรงเรียนราชวินิต บางแก้ว
จังหวัดสมุทรปราการ

23 นายถนอมเกียรติ
งานสกุล

กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ปริญญาโท
หลักสูตรและการสอน (คณิตศาสตร์)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ครูชำ�นาญการพิเศษ คศ.3
โรงเรียนเมืองถลาง
จังหวัดภูเก็ต

24 นายภักดี
รัชตวิภาสนันท์

กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ปริญญาตรี
ศึกษาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ครูเชี่ยวชาญ คศ.4
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
จังหวัดลำ�ปาง

25 นางสาวนารี
วงศ์สิโรจน์กุล

กรรมการและ
เลขานุการ

ปริญญาโท
สถิติ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองผู้อำ�นวยการ
รักษาการผู้อำ�นวยการสถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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คณะกรรมการ สสวท. ปี 2552
ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน – 30 กันยายน 2552

ชื่อ

ตำ�แหน่ง
ในคณะกรรมการ

การศึกษา

ตำ�แหน่งปัจจุบัน

1 รศ. ดร. ธัชชัย
สุมิตร

ประธาน
กรรมการ

ปริญญาเอก
Electrical Engineering with Nuclear
Power Option University of Genoa,
Italy

ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

2 ดร. ศักดิ์สิทธิ์
ตรีเดช

กรรมการ

ปริญญาเอก
Master Quality Management,
Tulane University, USA

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

3 นายสือ
ล้ออุทัย

กรรมการ

ปริญญาโท
Statistics, Iowa State University, USA

ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

4 ดร. พรชัย
รุจิประภา

กรรมการ

ปริญญาเอก
Urban & Regional Economics,
University of Pennsylvania, USA

ปลัดกระทรวงพลังงาน

5 ดร. สุจินดา
โชติพานิช

กรรมการ

ปริญญาเอก
Ceramic Engineering, University of
Missouri – Rolla, USA

ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6 ดร. ชินภัทร
ภูมิรัตน

กรรมการ

ปริญญาเอก
Science Education, University of
Kansas, USA

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

7 ดร. คุณหญิง
กษมา วรวรรณ
ณ อยุธยา

กรรมการ

ปริญญาเอก
Educational Planning,
Harvard University, USA

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

8 นายเฉลียว
อยู่สีมารักษ์

กรรมการ

ปริญญาโท
การศึกษามหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยบูรพา (บางแสน)

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

9 ดร. สุเมธ
แย้มนุ่น

กรรมการ

ปริญญาเอก
Applied Statistics and Research
Methods, University of Northern
Colorado, USA

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

10 ดร. อำ�พน
กิตติอำ�พน

กรรมการ

ปริญญาเอก
Applied Economics, Clemson
University South Carolina, USA

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

11 รศ. ธงทอง
จันทรางศุ

กรรมการ

ปริญญาโท
ทางกฎหมาย (LL.M.)
New York University, USA
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เลขาธิการสภาการศึกษา

12 นายบัณฑูร
สุภัควณิช

กรรมการ

ปริญญาโท
Public Administration, Kentucky USA

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงบประมาณ

กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ปริญญาเอก
Genetics, University of Hawaii, USA

ข้าราชการบำ�นาญ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

13 รศ. ดร. คุณหญิง
สุมณฑา
พรหมบุญ
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ชื่อ

ตำ�แหน่ง
ในคณะกรรมการ

การศึกษา

ตำ�แหน่งปัจจุบัน

14 ศ. ดร. สมพงษ์
ธรรมพงษา

กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ปริญญาเอก
สาขา Analysis และ Probability
University of Illinois
Urbana – Champaign, USA

ศาสตราจารย์ ระดับ 11
ภาควิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

15 ดร. ธงชัย
ชิวปรีชา

กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ปริญญาเอก
Science Education – Chemistry,
University of Maryland, USA

ที่ปรึกษา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

16 ศ. ดร. สนิท
อักษรแก้ว

กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ปริญญาเอก
Plant Ecology, Michigan State
University, USA

ประธานสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

17 นายสมบูรณ์
ม่วงกล่ำ�

กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ปริญญาตรี
อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหงและเนติบณ
ั ฑิตไทย

18 นายอมร
กิจเชวงกุล

กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรรมการผู้อำ�นวยการ
บริษัท กรุงเทพธนาคม จำ�กัด

19 รศ. ยืน
ภู่วรวรรณ

กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ปริญญาโท
Industrial Engineering, Asian Institute
of Technology, (A.I.T)

รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

20 รศ. บุญรักษา
สุนทรธรรม

กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ปริญญาโท
Astrophysics, University of
Canterbury, New Zealand

ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์
แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

21 นางทัศนีย์
สีดาเพ็ง

กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิชาเอกการสอนเคมี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ครูชำ�นาญการพิเศษ คศ.3
โรงเรียนจักรคำ�คณาทร จังหวัดลำ�พูน

22 นายวิจารณ์
ไชยกุล

กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ปริญญาโท
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
บริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง

ครูชำ�นาญการพิเศษ คศ.3
โรงเรียนอำ�มาตย์พานิชนุกูล
จังหวัดกระบี่

23 นายพูนศักดิ์
สักกทัตติยกุล

กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ครูชำ�นาญการ คศ.2
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
กรุงเทพมหานคร

24 นางมยุรี
สาลีวงศ์

กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ปริญญาโท
การศึกษามหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร

ครูชำ�นาญการพิเศษ คศ.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
จังหวัดศรีสะเกษ

25 นางสาวนารี
วงศ์สิโรจน์กุล

กรรมการและ
เลขานุการ

ปริญญาโท
สถิติ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองผู้อำ�นวยการ
รักษาการผู้อำ�นวยการสถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ชื่อ

ตำ�แหน่ง

1 นางสาวนารี วงศ์สิโรจน์กุล

รองผู้อ�ำ นวยการ รักษาการแทนผู้อำ�นวยการ

2 ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร

รองผู้อ�ำ นวยการ

3 นายพงษ์ชัย ศรีพันธุ์

รองผู้อ�ำ นวยการ

4 ดร. ปรีชาญ เดชศรี

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ
รักษาการหัวหน้าสาขาประเมินมาตรฐาน

5 ดร. รวิวรรณ เทนอิสสระ

ผู้ช่วยผู้อ�ำ นวยการ
รักษาการหัวหน้าสำ�นักงานผู้อำ�นวยการ

6 นางดวงสมร คล่องสารา

ผู้ช่วยผู้อ�ำ นวยการ

7 ดร. จารุวรรณ แสงทอง

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ

8 นายณรงค์ศิลป์ ธูปพนม

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ

9 นางสาวอมรา พันธุ์ศิริ

หัวหน้าสำ�นักงานตรวจสอบภายใน

10 นางราศรี หรุ่มเรืองวงษ์

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

11 นางจุรีกร ลรรพรัตน์

หัวหน้าฝ่ายการคลัง

12 นายสกรณ์ ชุณหะโสภณ

หัวหน้าฝ่ายบุคลากร

13 นางนันทวรรณ หรรษาเวก

รักษาการหัวหน้าสาขาเคมี

14 ดร. วนิดา ธนประโยชน์ศักดิ์

หัวหน้าสาขาชีววิทยา

15 นายไชยยันต์ ศิริโชติ

หัวหน้าสาขาฟิสิกส์

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
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ชื่อ

ตำ�แหน่ง

16 นางกัญณัฏฐ์ สวัสดิ์สว่าง

หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษา

17 นางชุติมา เตมียสถิต

หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา

18 นายสุพจน์ วุฒิโสภณ

หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์รากฐาน

19 ดร. สุพัตรา ผาติวิสันติ์

หัวหน้าสาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษา

20 นางเชอรี่ อยู่ดี

หัวหน้าสาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษา

21 นายพรพจน์ พุฒวันเพ็ญ

หัวหน้าสาขาคอมพิวเตอร์

22 นายธวัชชัย ชนะกานนท์

หัวหน้าสาขาออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์

23 นายนัทธี สามารถ

หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา

24 นางธนารัตน์ จิระอรุณ

หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

25 ดร. ประสงค์ เมธีพินิตกุล

รักษาการหัวหน้าสาขาวิจัย

26 นางอรวรรณ อินทวิชญ

หัวหน้าสาขาพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และส่งเสริมการผลิตครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

27 ดร. พรชัย อินทร์ฉาย

รักษาการหัวหน้าสาขาโอลิมปิกวิชาการและพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์

28 นายอุปการ จีระพันธุ

หัวหน้าโครงการเทคโนโลยี

29 ดร. สมศรี ตั้งมงคลเลิศ

ผู้เชี่ยวชาญและหัวหน้าโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน

30 นางปาริฉัตร พวงมณี

หัวหน้าโครงการ GLOBE
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ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ/ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
1

ดร. ปานทอง กุลนาถศิริ

2

นายดนัย ยังคง

1

2

ผู้เชี่ยวชาญ
1

นางนันทวรรณ หรรษาเวก

สาขาเคมี

2

นางเบ็ญจวรรณ ศรีเจริญ

สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษา

3

นางสุจิตรา ศิริสวัสดิ์พิพัฒน์

สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษา

1

2

3

อัตรากำ�ลัง ปีงบประมาณ 2552
ในปีงบประมาณ 2552 สสวท. มีอัตรากำ�ลังที่เป็นพนักงานประจำ� 277 คน ลูกจ้างชั่วคราว 46 คน
และพนักงานสมทบ 139 คน (เทียบเท่ากับ 53.36 อัตรากำ�ลัง) รวมมีอัตรากำ�ลังทั้งสิ้น 376.36 อัตรากำ�ลัง
วุฒิการศึกษา

กลุ่มพนักงาน

พนักงานประจำ�แยกตามกลุ่มพนักงานและวุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ต�่ำ กว่า
ปริญญาตรี

รวม

บริหาร

9

19

5

-

33

วิชาการ

10

107

15

-

132

ปฏิบัติการ

-

32

69

11

112

19

158

89

11

277

รวม

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2552
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งบประมาณ ปีงบประมาณ 2552
ในปีงบประมาณ 2552 สสวท. ได้รับอุดหนุนงบประมาณจากรัฐบาล 1,378,814,400 บาท
ดังรายละเอียดต่อไปนี้

จำ�แนกตามประเภทค่าใช้จ่าย

หน่วย : บาท

ประเภทค่าใช้จ่าย

จำ�นวนเงิน

ค่าใช้จ่ายบุคลากร

177,838,100

ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน
ค่าใช้จ่ายลงทุน
ทุนการศึกษา
มูลนิธิโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)

355,248,400
761,727,900
84,000,000
1,378,814,400

รวม

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2552

รายการสื่อสิ่งพิมพ์ที่ดำ�เนินการเสร็จ
รายการ
หนังสือเรียนและคู่มือครูรายวิชาพื้นฐาน เล่ม 1 และเล่ม 2
หนังสือเรียนและคู่มือครูรายวิชาเพิ่มเติม เล่ม 1 และเล่ม 2
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน เล่ม 1 เล่ม 2 เล่ม 3
หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เล่ม 1 และเล่ม 2
หนังสือตัวอย่างเครื่องมือการประเมินผลการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้พื้นฐาน เล่ม 3
หนังสือเรียนและคู่มือครูรายวิชาพื้นฐาน เล่ม 1 และเล่ม 2
หนังสือเรียนและคู่มือครูสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
หนังสือเรียนและคู่มือครูเคมีรายวิชาพื้นฐาน
หนังสือเรียนและคู่มือครูเคมีรายวิชาเพิ่มเติม เล่ม 1 และเล่ม 2
หนังสือเรียนและคู่มือครูชีววิทยาพื้นฐาน เล่มที่ 1
หนังสือเรียนและคู่มือครูชีววิทยาเพิ่มเติม เล่มที่ 1
หนังสือเรียนและคู่มือครูรายวิชาพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
หนังสือเรียนและคู่มือครูรายวิชาพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
หนังสือเรียนและคู่มือครูรายวิชาพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน การออกแบบและเทคโนโลยี
คู่มือการจัดการเรียนรู้สาระการออกแบบและเทคโนโลยี
ตามหลักสูตรกลาง พุทธศักราช 2551
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วิชา

ชั้น/ช่วงชั้น

จำ�นวน
(เล่ม)

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์

มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
ช่วงชั้นที่ 3

4
4
3
2
1

วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
เคมี
เคมี
ชีววิทยา
ชีววิทยา
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สาร
ออกแบบและเทคโนโลยี
ออกแบบและเทคโนโลยี

มัธยมศึกษาปีที่ 1
ช่วงชั้นที่ 4
ช่วงชั้นที่ 4
ช่วงชั้นที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4

4
2
2
4
2
2
4

มัธยมศึกษาปีที่ 1

2

มัธยมศึกษาปีที่ 4-6

2

ประถมศึกษาปีที่ 1

1

ประถมศึกษาปีที่ 4

1

ประถมศึกษาปีที่ 2 และ 5
ทุกช่วงชั้น

2
1

www.ipst.ac.th
รายการสื่อสิ่งพิมพ์ที่อยู่ในระหว่างดำ�เนินการ
รายการ

วิชา

ชั้น/ช่วงชั้น

จำ�นวน
(เล่ม)

หนังสือเรียนและคู่มือครูรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

ประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4

4

แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ เล่ม 1 และเล่ม 2

คณิตศาสตร์

ประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4

4

คู่มือการใช้หลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

ประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4

2

หนังสือเรียนและคู่มือครูสาระการเรียนรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4

4

แบบบันทึกกิจกรรมสาระการเรียนรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4

2

หนังสือเรียนและคู่มือครู โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ

วิทยาศาสตร์

ช่วงชั้นที่ 4

2

หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์พื้นฐานสำ�หรับนักเรียนที่ไม่เน้นเรียนทางด้าน
วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ช่วงชั้นที่ 4

1

คู่มือครูรายวิชาพื้นฐาน การออกแบบและเทคโนโลยี

ออกแบบและ
เทคโนโลยี

ประถมศึกษาปีที่ 2 และ 5

2

รายการอุปกรณ์และสื่อโสตทัศนวัสดุประกอบการเรียนการสอน
รายการ

วิชา

จำ�นวน
(รายการ/
เรื่อง)

อุปกรณ์วิทยาศาสตร์เพื่อการทดลองและสาธิต

วิ ท ยาศาสตร์ ม.ต้ น ฟิ สิ ก ส์
ออกแบบและเทคโนโลยี

6

ต้นแบบอุปกรณ์การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

6

ต้นแบบอุปกรณ์การเรียนการสอนคณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

1

ปรับปรุงอุปกรณ์ให้มีมาตรฐานสูงขึ้น

วิทยาศาสตร์

5

อุปกรณ์การเรียนการสอนเพื่อสนับสนุนการวิจัยสื่ออุปกรณ์

-

9

อุปกรณ์และวัสดุอุปกรณ์ประกอบการจัดประชุม ฝึกอบรมและแสดงนิทรรศการ

-

166

โปสเตอร์ประกอบการเรียนการสอนชีววิทยาและสไลด์ถาวรประกอบโปสเตอร์

ชีววิทยา

6

วีดิทัศน์สื่อการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก (ป.1 และ ป.4) วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

60

วีดิทัศน์การทดลองเคมี

เคมี

10

วีดิทัศน์การอบรมครูเคมี (สื่อเรียนรู้ด้วยตนเอง)

เคมี

5

วีดิทัศน์การสร้างสื่ออุปกรณ์การสอนและเครื่องมือวิทยาศาสตร์

-

12

วีดิทัศน์สั้นในรูปแบบ DVD ประกอบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ป.2 และ ป.3

วิทยาศาสตร์

2

77

รายการสื่อดิจิทัลที่ดำ�เนินการเสร็จ
รายการ

วิชา

ชั้น/ช่วงชั้น

จำ�นวน
(รายการ)

e - Learning

วิทยาศาสตร์

ช่วงชั้นที่ 2

4

Learning Object ประกอบการเรียนการสอน

วิทยาศาสตร์

ช่วงชั้นที่ 2

1

Animation Clip

วิทยาศาสตร์

ช่วงชั้นที่ 2

3

ชุดสื่อดิจิทัลพร้อมเอกสารประกอบ

วิทยาศาสตร์

ช่วงชั้นที่ 2

5

Learning Object ประกอบการเรียนการสอน

คณิตศาสตร์

ช่วงชั้นที่ 1 - 2

4

Mini Learning Object

คณิตศาสตร์

ช่วงชั้นที่ 1 - 2

10

Flash Movie (การ์ตูนคณิตศาสตร์)

คณิตศาสตร์

ช่วงชั้นที่ 1 - 2

3

บทเรียนสำ�เร็จรูป

คณิตศาสตร์

ช่วงชั้นที่ 1 - 2

1

Learning Object ประกอบการเรียนการสอน

เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

ช่วงชั้นที่ 1 - 2

1

Learning Object ประกอบการเรียนการสอน

วิทยาศาสตร์

ช่วงชั้นที่ 3

9

Learning Object พร้อมเอกสารคู่มือประกอบการอบรมครู
หลักสูตรกลาง ปีที่ 3

วิทยาศาสตร์

ช่วงชั้นที่ 3

5

Learning Object ประกอบการเรียนการสอน

เคมี

ช่วงชั้นที่ 4

3

e - Book

ฟิสิกส์

ช่วงชั้นที่ 4

1

พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี

ทุกช่วงชั้น

1

สื่อดิจิทัลที่กำ�ลังดำ�เนินการ
รายการ

วิชา

ชั้น/ช่วงชั้น

จำ�นวน
(รายการ)

Learning Object (จัดทำ� Story board)

เคมี

ช่วงชั้นที่ 4

3

Virtual site นิเวศป่าเมฆและปะการัง

วิทยาศาสตร์

ช่วงชั้นที่ 3

1
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www.ipst.ac.th
รายการวิทยุและโทรทัศน์ที่เผยแพร่ในปี 2552
จันทร์

ช่วงเวลา

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

เสาร์

8.00 - 8.01 น.

อาทิตย์
พลังคิด

9.00 - 12.00 น.

เช้าวันเสาร์กับ
สสวท.

9.00 - 11.00 น.

ความรู้สู่ชุมชน

9.45 - 10.00 น.

คุยกันวันละเรื่อง

10.40 - 10.45 น.

วิทยุพลังคิด

12.55 - 13.00 น.

มีเรื่องมาเล่า

16.00 - 17.00 น.
17.30 น.

เรียนรู้วิทย์-คณิตกับ สสวท.
วิทยาศาสตร์รอบตัว

18.14 - 18.15 น.

พลังคิด

20.00 - 20.05 น.

คลื่นลูกใหม่

คลื่นลูกใหม่

แผนภูมิสรุปจำ�นวนผู้สำ�เร็จการศึกษาจากโครงการ พสวท. จำ�นวน 676 คน
จำ�แนกตามระดับที่สำ�เร็จการศึกษา
250
เอก
โท
ตรี

200

150
เอก, 139

เอก, 96

100

เอก, 106

50

โท, 74

เอก, 65

โท, 76
โท, 46

ตรี, 1

0
เคมี (214)

ตรี, 3

ชีววิทยา (175)

ตรี, 4

ฟิสิกส์ (156)

โท, 28

คณิต (93)

เอก, 14

เอก, 5

โท, 12

โท, 7

คอม (26)

ธรณีวิทยา (12)
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แผนภูมิสรุปจำ�นวนผู้สำ�เร็จจากโครงการ พสวท. จำ�นวน 676 คน
จำ�แนกตามหน่วยงานที่สังกัด
21 คน 34 คน
5%
26 คน 3%
4%
104 คน
15%
491 คน
73%

กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานทางวิทยาศาสตร์ กระทรวง กรม กอง
รอบรรจุ
ประกอบอาชีพส่วนตัว

รายชื่อบัณฑิต พสวท. ที่สร้างคุณประโยชน์และชื่อเสียงให้ประเทศ
โล่เกียรติคุณ จำ�นวน 12 คน (สนใจสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www3.ipst.ac.th/dpst)
สถานที่ปฏิบัติงาน

ผู้ที่ได้รับโล่

ผลงานที่สร้างคุณประโยชน์และชื่อเสียงให้ประเทศ

ภาควิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ. ดร. สาธิต
แซ่จึง

- รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำ�ปี 2551 มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์
- 2008 TWAS Prize for Young Scientist in Thailand (The Third World
Academy of Science) สภาวิทยาศาสตร์สำ�หรับประเทศที่ก�ำ ลังพัฒนา ร่วมกับ
สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)
- รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น ประจำ�ปี 2551 จากสำ�นักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัยและสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผลงานวิจัยที่รับรางวัลเป็น
การศึกษาทฤษฎีจุดตรึงเพื่ออธิบายคำ�ตอบของระบบสมการไม่เชิงเส้น

ภาควิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์

ผศ. ดร. รณสรรพ์ - อาจารย์รุ่นใหม่ดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2552
ชินรัมย์
- รางวัลเกียรติบัตรเสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยมโปสเตอร์ เรื่อง Green’s relations and
congruences for semigroups ที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย เรื่อง สมบัติ
บางอย่างของแกมมากึ่งกรุปและแกมมาริง (ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำ�งานวิจัย
ของอาจารย์รุ่นใหม่ ของ สกว. และ สกอ.) ในการประชุม นักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธี
วิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 16 - 18 ตุลาคม 2551

ภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ. ดร. ธีรยุทธ “Wiley-CST Award for Outstanding Publication 2008” ประจำ�ปี 2551 ของ
วิไลวัลย์
สำ�นักพิมพ์ Wiley และสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย
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ผศ. ดร. วรวีร์
โฮเว่น

- ทุนช่วยเหลือการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากมูลนิธิโทเร เพื่อการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย พ.ศ. 2551
- ทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” สาขาวัสดุศาสตร์
โดยการสนับสนุนของสำ�นักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา
วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ และ บริษัท ลอรีอัล ประเทศไทย
พ.ศ. 2551

รศ. ดร. สนอง
เอกสิทธิ์

รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำ�ปี 2551 (สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและ
คณิตศาสตร์) จากสำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

www.ipst.ac.th
สถานที่ปฏิบัติงาน

ผู้ที่ได้รับโล่

ผลงานที่สร้างคุณประโยชน์และชื่อเสียงให้ประเทศ

รศ. ดร. มงคล “Wiley-CST Award for Outstanding Publication 2008” ประจำ�ปี 2551 ของ
สุขวัฒนาสินิทธิ์ สำ�นักพิมพ์ Wiley และสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย
ภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. คัมภีร์
พรหมพราย

“ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ปี 2552-2554” จากสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) รางวัล Wiley-CST Award for Outstanding Publication 2008
จาก สมาคมเคมีแห่งประเทศไทย และ Global Publisher John Wiley & Sons,
Inc. สำ�หรับผลงานวิจัยดีเด่น ประจำ�ปี 2551 จากบทความวิจัย Phomphrai, K;
Pracha, S; Phonjanthuek, P; Pohmakotr, M “Facile alcoholysis of
L-lactide catalysed by Group 1 and 2 metal complexes” Dalton Trans.
2008, 3048-50.

ภาควิชาธรณีวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ. ดร. เครือวัลย์ การตีพิมพ์บทความวิจัยในชื่อเรื่อง “Medieval Forewarning of the 2004
จันทร์แก้ว
Indian Ocean Tsunami in Thailand” ในวารสาร Nature ฉบับประจำ�
รายสัปดาห์ของวันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2551

ภาควิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร. คัมภีร์
ค้าแหวน

นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น ประจำ�ปี 2551 ของสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
จากโครงการ “ผลของฟิสิกส์ที่ระดับสเกลสตริงที่มีผลต่อความผันผวนในเอกภพยุค
อินเฟลชั่น”

ภาควิชาฟิสิกส์และ
รศ. ดร. สุพล
วัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ อนันตา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ. ดร. รัตติกร
ยิ้มนิรัญ

รางวัลนักวิจัยรุ่นกลางดีเด่น ประจำ�ปี 2551 จากสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) และสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

สถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รังสิต

ประธานค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน สำ�หรับนักเรียนทุน พสวท. ระดับมัธยม
ศึกษา ประจำ�ปีการศึกษา 2550

ดร. ชวลิต
จีนอนันต์

นักวิจยั รุน่ กลางดีเด่น ประจำ�ปี 2551 จากสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.)
และสำ�นักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) จากโครงการ “อิทธิพลของความเค้น
แบบแกนเดี่ยวต่อสมบัติไดอิเล็กตริกของสารเซรามิกเฟร์โรอิเล็กตริก”

รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่จำ�นวน 15 คน
พ.ศ.

ชื่อ

สถานที่ปฏิบัติงาน

2540

ดร. ประสาท กิตตะคุปต์

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

2542

รศ. ดร. สนอง เอกสิทธิ์

เคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2543

รศ. ดร. ธีรยุทธ วิไลวัลย์

เคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2545

รศ. ดร. มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์

เคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2546

ดร. จิรันดร ยูวะนิยม

เคมี มหาวิทยาลัยมหิดล

2546

รศ. ดร. พลังพล คงเสรี

เคมี มหาวิทยาลัยมหิดล

2547

ผศ. ดร. เทียนทอง ทองพันชั่ง

เคมี มหาวิทยาลัยมหิดล

2547

รศ. ดร. สุพล อนันดา

ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2547

ผศ. ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินี

สำ�นักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

2548

รศ. ดร. พิมพ์ใจ ใจเย็น

ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล

2548

ศ. ดร. สุกิจ ลิมปิจำ�นงค์

สำ�นักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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พ.ศ.

ชื่อ

สถานที่ปฏิบัติงาน

2549

ผศ. ดร. พวงรัตน์ ไพเราะ

สำ�นักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2549

ผศ. ดร. อภินภัส รุจิวัตร์

เคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2550

ผศ. ดร. วินิช พรมอารักษ์

เคมี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2551

ผศ. ดร. สาธิต แซ่จึง

คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สรุปจำ�นวนเหรียญรางวัล
การแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ พ.ศ. 2532 - 2552
จำ�นวนรางวัล
วิชา

เหรียญ
ทอง

เหรียญ
เงิน

เหรียญ
ทองแดง

เกียรติคุณ
ประกาศ

คณิตศาสตร์

6

27

39

คอมพิวเตอร์

10

24

เคมี

11

ชีววิทยา
ฟิสิกส์
รวม

The Best
Solution

Experiment

21

1

-

31

-

-

-

32

24

3

-

-

25

29

19

-

-

-

11

18

11

17

-

1

63

130

124

41

1

1

รวมทั้งหมด 360 รางวัล
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2552

ตารางแสดงจำ�นวนนักเรียนที่สมัครสอบ เข้าสอบ ขาดสอบ และได้รับคัดเลือกในโครงการพัฒนา
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2550 - 2552
ปี
พ.ศ.

จำ�นวนนักเรียน (คน)
รายละเอียด

1. สมัครสอบ (5,405 โรงเรียน)
2. เข้าสอบ รอบ 1
(ร้อยละจากผู้สมัครสอบ)
3. ขาดสอบ
2550
(ร้อยละจากผู้สมัครสอบ)
4. คัดรอบ 1 (991 โรงเรียน)
5. เข้าสอบ รอบ 2
6. รับเหรียญ (166 โรงเรียน)
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คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ป.3

ป.6

รวม

ป.3

ป.6

46,079
41,189
89.39
4,890
10.61
776
755
90

103,370
92,584
89.57
10,786
10.43
814
782
95

149,449
133,773
89.51
15,676
10.49
1,590
1,537
185

45,344
40,401
89.1
4,943
10.9
702
699
96

123,515
109,440
88.6
14,075
11.4
701
691
98

รวม

รวม
ทั้งหมด
(คน)

168,859 318,308
149,841 283,614
89.1
88.74
19,018 34,694
10.9
11.26
2,993
1,403
2,927
1,390
379
194

www.ipst.ac.th
จำ�นวนนักเรียน (คน)

ปี
พ.ศ.

รายละเอียด

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์
รวม

รวม
ทั้งหมด
(คน)

ป.3

ป.6

รวม

ป.3

ป.6

1. สมัครสอบ (5,461 โรงเรียน)
2. เข้าสอบ รอบ 1
(ร้อยละจากผู้สมัครสอบ)
3. ขาดสอบ
2551
(ร้อยละจากผู้สมัครสอบ)
4. คัดรอบ 1 (669 โรงเรียน)
5. เข้าสอบ รอบ 2
6. รับเหรียญ (167 โรง)

48,768
42,907
87.98
5,861
12.02
945
939
103

106,625
93,698
87.88
12,927
12.12
907
889
104

155,393
136,605
87.91
18,788
12.09
1,852
1828
207

48,638
42,552
87.49
6,086
12.51
931
928
98

126,133
109,922
87.15
16,211
12.85
923
919
101

174,771 330,164
152,474 289,079
87.56
87.24
22,297 41,085
12.44
12.76
3,706
1,854
3,675
1847
406
199

1. สมัครสอบ (5,959 โรงเรียน)
2. เข้าสอบ รอบ 1
(ร้อยละจากผู้สมัครสอบ)
3. ขาดสอบ
2552
(ร้อยละจากผู้สมัครสอบ)
4. คัดรอบ 1 (640 โรงเรียน)
5. เข้าสอบ รอบ 2
6. รับเหรียญ (169 โรงเรียน)

55,630
49,931
89.76
5,699
10.24
930
924
103

118,390
106,588
90.03
11,802
9.97
958
938
103

174,020
156,519
89.94
17,501
10.06
1,888
1862
206

55,254
49,686
89.92
5,568
10.08
952
944
100

134,203
119,763
89.24
14,440
10.76
907
894
98

189,457 363,477
169,449 325,968
89.68
89.44
20,008 37,509
10.32
10.56
3,747
1,859
3,700
1838
404
198

ตารางแสดงแนวการพัฒนาหลักสูตร เอกสาร
และการอบรมครูสำ�หรับห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
ปี

ระดับประถมศึกษา
4

5

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
6

1

2

50

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
3

4

53

54

6

พัฒนา
หลักสูตร &
เอกสาร & จัด
อบรมครู ม.4

51

52

5

พัฒนา
หลักสูตร &
เอกสาร &
จัดอบรมครู
ม.5
พัฒนา
หลักสูตร &
เอกสาร &
จัดอบรมครู
ป.4

อบรมครูใช้
หลักสูตร ESS

พัฒนา
หลักสูตร &
เอกสาร &
จัดอบรมครู
ป.5

อบรมครูใช้
หลักสูตร ESS

พัฒนา
หลักสูตร &
เอกสาร &
จัดอบรมครู
ป.6

อบรมครู
ใช้ หลักสูตร
พิเศษ

พัฒนา
หลักสูตร &
เอกสาร &
จัดอบรมครู
ม.6
พัฒนา
หลักสูตร &
เอกสาร & จัด
อบรมครู ม.4
พัฒนา
หลักสูตร &
เอกสาร &
จัดอบรมครู
ม.5

83

การบรรจุเข้าปฏิบัติงานของผู้สำ�เร็จการศึกษาทุน โครงการ สควค.
หน่วยงานที่บรรจุ
สำ�นักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปีการศึกษาที่บรรจุ
2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552

75

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล

75

78

1

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(คณะวิทยาศาสตร์)

54

293

260

135

150

445

511

438

รวม

2,514

2

3

1

1

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(คณะวิทยาศาสตร์)

1

1

2

1

5

1

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
(คณะวิทยาศาสตร์)

1

มหาวิทยาลัยนเรศวร
(คณะศึกษาศาสตร์)

1

1

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(คณะวิทยาศาสตร์)

1

1

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

2

สำ�นักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร

3

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

4

12

4

4

28

5

2

1

1

วิทยาลัยช่างศิลป
กรมศิลปากร

1

โรงเรียนสาธิต

1

1
7

2

1

2

โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์

84

75

76

81

61

314

1

14

267

149

2

4

10

19

1

1

6

5

14

3

2

5

161

496

โรงเรียนเตรียมทหาร

รวมทั้งสิ้น

51

1

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (โรงเรียนเทศบาล)
สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2

517

440

2,637

www.ipst.ac.th
ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ สสวท. ปี 2552
ชื่อ - นามสกุล

หน่วยงานต้นสังกัด

งาน/กิจกรรม/โครงการ

คณะ NHK

บริษัท NHK

คณะ EduPark และ
EduWang

บริษัท EduPark & EduWang จัดอบรม นักวิชาการและเครือข่ายแกนนำ�คณิตศาสตร์

Prof. Dr. Charles Baman Indiana University

ประชุมหารือกับผู้บริหาร สสวท.

ร่วมหารือโครงการ GLOBE

Ms. Deanna Te
Bockhorst
Mr. Matt Rogers

นักวิทยาศาสตร์องค์การ
NASA และโครงการ GLOBE,
สหรัฐอเมริกา

การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนแบบ
เน้นการวิจัยผ่านเครือข่ายการศึกษาดาวเทียม (CloudSat)

Dr. Elena Sparrow

นักวิทยาศาสตร์ระดับ
นานาชาติจาก NASA

จัดประชุมเชิงปฎิบตั กิ าร “การเปลีย่ นแปลงในชีวนิเวศอันเนือ่ งมาจาก
การแปรผันของฤดูกาล (Season and Biomes Workshop)

Dr. Matha Robus Kopplin ผู้ดำ�เนินโครงการ
Seasons and Biomes
Dr. Leslie GORDON
Dr. William Bruce
Kopplin
Mr. Heinz Pianka

ผู้อำ�นวยการสถานีโทรทัศน์
แห่งเยอรมันนี

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตัดต่อภาพยนตร์วิทยาศาสตร์

Mr. Steve Rusmusen
Mr. Nickolas Jackiv
Mrs. Natalie Jackiv

Key Curriculum Press

โครงการประชุมคณิตศาสตร์โลก (ATCM 2008)

Mr. Noboru Toyoshima

อดีต Senior Volunteer
จาก JICA

โครงการกระดานดำ�ไร้ฝุ่น

Dr. Diness Singh

University of Delhi South
Campus

ความร่วมมือด้านคณิตศาสตร์กับสาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษา

Dr. Divid R. Brooks

Institute for Earth Science
Research and Education

ประชุมปฏิบัติการศึกษาสภาพภูมิอากาศโดยใช้เครื่องมือตรวจวัด
อากาศ และการติดตามข้อมูลสภาพอากาศ

Dr. Hans O. Andersen

Indiana University

โครงการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนที่ไม่ได้เรียนสายวิทยาศาสตร์
(Non Science)

Dr. Orvil White

Childhood/Early Childhood โครงการพัฒนาบุคลากร
Education Department,
State University of New
York College at Cortland

Dr. Elizabeth Goehring
Mr. Steve Kerlin

นักวิทยาศาสตร์
องค์การ NASA

การประชุมปฏิบัติการ FLEXE

Mr. Park Myung Jun
Mr. Richard Chong
Mr. Dong-Uck Ju
Mr. James Han
Dr. Peter Hewson

บริษัท Edu Park

ประชุมหารือ เรื่อง การทดสอบข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
ให้ครูเครือข่ายและบุคลากร สสวท.
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ชื่อ - นามสกุล

หน่วยงานต้นสังกัด

งาน/กิจกรรม/โครงการ

Mr. Cliff Konold
Mr. William Finzer

ผู้เชี่ยวชาญการใช้โปรแกรม
Fathom & Tinker Plots

โครงการส่งเสริมการใช้ ICT อบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การใช้สื่อการเรียนการสอนทางสถิติ
โดยใช้โปรแกรม Fathom และโปรแกรม Tinker Plots

Dr. Kevin Niemi

University of Wisconsin,
Madison

โครงการพัฒนาบุคลากร

Mr. Peter Sommerville

บริษัท Heurisko Limited

การเซ็นสัญญาข้อตกลงความเข้าใจ
Agreement of Cooporation

Mr. Joomyung Yang

บริษัท Daulsoft Co., Ltd.

การลงนามสัญญาข้อตกลง MOU โครงการ LMS Donation

Dr. Fred N. Finley

Minesota University

การประชุมเสวนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหาร สสวท.
เรื่อง Earth Science Education in the 21st Century

Prof. Dr. Norikazu Osumi อดีตอาสาสมัครจาก
สถาบัน JICA

อบรมครูตระเวนชายแดน

Mr. Koji Maeshima
Mr. Tetsuya Aoi

บริษัท Aoi Blackboard Mfg.
Co., Ltd.

Dr. Ian Robottom

Deakin University, Australia ประชุมหารือกับผู้บริหาร เรื่อง ความร่วมมือของมหาวิทยาลัย
Deakin กับ สสวท

Mrs. Liu Yuan
และคณะได้แก่
Ms. Peng Ling
Ms. Laing Yu
Ms. Wang Yuanyuan
Ms. Xu Gang
Mr. Zhang Peidong
Mr. Xu Qunsen
Mr. Wang Chao

Head of HEP

ประชุมเพื่อเจรจาความร่วมมือในการผลิตสื่อกับ
สำ�นักพิมพ์อุดมศึกษาของสาธารณรัฐประชาชนจีน (HEP)

Dr. Azian TS. Abdullah

Director, RECSAM,
Malaysia

ประชุมหารือกับผู้บริหาร เรื่อง ความร่วมมือของ สสวท.
กับศูนย์ RECSAM ประเทศมาเลเซีย
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ทุนการศึกษาในและต่างประเทศของพนักงาน สสวท. ปี 2552
สาขาที่เรียน

จำ�นวน (ทุน)

ระดับ

Curriculum Study
Curriculum and Instruction (Science)
Science Education
Instructional Technology
Educational Measurement & Statistics
Environmental Science
Curriculum and Instruction (Mathematics)
Gifted and Creative Education
Mathematics Education

1
2
1
1
1
1
1
1
1

ปริญญาเอก
ต่างประเทศ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา
หลักสูตรและการสอน
การวัดและประเมินผลการศึกษา

1
2
1

ปริญญาเอก
ในประเทศ

Curriculum and Instruction
Mathematics Education
Science Education
Teaching and Learning (Mathematics)

1
1
4
1

โทควบเอก
ต่างประเทศ

รวม

21
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แยกสีและพิมพ์ที่
สายธุรกิจโรงพิมพ์ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำ�กัด (มหาชน)
65/16 ถนนชัยพฤกษ์ (บรมราชชนนี) เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 0-2422-9000, 0-2882-1010 โทรสาร 0-2433-2742, 0-2434-1385
E-mail : aprint@amarin.co.th Homepage : http//:www.amarin.com
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