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สารรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

  สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) องคกร 
ในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินภารกิจสำคัญในการพัฒนาการศึกษา 
ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี  โดยการยกระดับคุณภาพ 
การเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีเพ่ือมุงสูระดับท่ีทัดเทียม 
กับนานาชาติ พัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร   
คณิตศาสตรและเทคโนโลยี อยางเต็มศักยภาพ
  การดำเนินภารกิจในปงบประมาณ ๒๕๕๓ สสวท.ไดตอบสนองการ 
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง รวมทั้งจุดเนนของ 
กระทรวงศึกษาธิการในเรื่องของคุณภาพผูเรียนดวยการดำเนินกิจกรรม 
การสงเสริมการพัฒนาครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและ 
คณิตศาสตร ใหไดศึกษาตอหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  
ซ่ึงเปนสวนหน่ึงของโครงการพัฒนาคุณภาพครูท้ังระบบ และผลักดันโครงการ 
สควค. ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๐) ใหเกิดขึ้นโดยปรับรูปแบบการ 
จัดสรรทุนการศึกษาเปน ๒ ประเภทคือ Premium ปละ ๔๐๐ ทุน และ 
Super Premiumปละ ๑๘๐ ทุน การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ดวยการอบรมทั้งทางตรงและทางไกล โดยความรวมมือกับสำนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เครือขายมหาวิทยาลัย สถาบันตางประเทศ  
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ รวมทั้งสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคา 
และการพัฒนาในการสนับสนุนองคความรู เก ี ่ยวกับวิทยาศาสตร  
คณิตศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือแกไขปญหาการขาดแคลนครูวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร ผานเว็บไซต www.scimath.org  ซ่ึงผูเรียนสามารถเรียนรู 
โดยผานเครือขายดังกลาวได รวมทั้งสามารถสรางและแลกเปลี่ยนเรียนรู 
ซึ่งกันและกันได
  จากผลการดำเนินงานแสดงใหเห็นวา สสวท. ไดดำเนินงานอยางมี 
ประสิทธิภาพและมีความสอดคลองกับเปาหมายการขับเคล่ือนการปฏิรูป 
การศึกษาในทศวรรษที่สอง  รวมทั้งนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  
จึงขอช่ืนชมในการดำเนินงานของ สสวท. ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย
และส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท่ีทุกทานเคารพนับถือ ไดโปรดประทานพลังกาย พลังใจ 
พลังปญญา แกบุคลากรและสสวท. ใหสามารถประสบความสำเร็จในภารกิจ
เพื่อประโยชนการศึกษาของประเทศชาติตลอดไป

(นายชินวรณ   บุณยเกียรติ)

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

๒
๓๕๕๒ ปำจะรปนางยาร

ียลโนโคทเะลแรตสาศายทิวนอสรากมิรสเงสนับาถส



สารรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ

 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 
เปนหนวยงานท่ีผมไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  
ใหทำหนาท่ีกำกับดูแล ใหคำปรึกษาการดำเนินงาน  ซ่ึงพบวาหนวยงานน้ี
มีผลการดำเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่วางไวเปนอยางดี โดยในป 
งบประมาณ ๒๕๕๓ สสวท. ไดดำเนินงานตามภารกิจ  เพ่ือยกระดับคุณภาพ 
การศึกษาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีของประเทศไทย ดวยการ
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร สื่อ อุปกรณการเรียนการสอน กระบวนการ 
จัดการเรียนรู  เพื่อใหผูเรียนมีกระบวนการคิด วิเคราะห ความสามารถ 
สื่อสารและแกปญหาได รวมถึงการสนับสนุนสื่อพรอมทั้งอุปกรณใหกับ 
โรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศ ดำเนินการจัดหาสื่อดิจิทัลที่สอดคลอง 
กับเนื้อหาหลักสูตรวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อมอบให 
โรงเรียนท่ัวประเทศ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยความรวมมือ 
กับเครือขายท้ังในและตางประเทศ พัฒนาเคร่ืองมือ วิธีการวัดผล ประเมินผล
เพ่ือยกระดับมาตรฐานการศึกษาของประเทศ มีการประเมินความรู ความสามารถ 
ครูในกลุมสาระคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรเพื่อนำผลการประเมิน 
ไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาครูใหมีศักยภาพสูงข้ึน สงเสริมการผลิตครู
ผู นำทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรที ่มีความสามารถสูงในระดับ 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รวมท้ังพัฒนา สงเสริมผูมีความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีเพ่ือสรางนักวิทยาศาสตร
นักวิจัยท่ีสามารถวิจัยประดิษฐ คิดคน และเผยแพรผลงานทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี  ที่เปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ
  จากการท่ี สสวท. สามารถดำเนินงานจนประสบความสำเร็จไดก็ดวยการ 
ไดรับความรวมมือเปนอยางดีย่ิงจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ  และหนวยงาน 
ภาคีหลายหนวยงาน ผมขอแสดงความยินดีและขออวยพรให สสวท.  
ไดดำเนินงานตามภารกิจและประสบความสำเร็จตามเปาหมายท่ีวางไวตอไป

(นายไชยยศ  จิรเมธากร)

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ

๓๓๕๕๒ ปำจะรปนางยาร

ียลโนโคทเะลแรตสาศายทิวนอสรากมิรสเงสนับาถส



สารประธานกรรมการ

 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ไดดำเนิน 
ภารกิจตามพันธกิจภายใตการกำกับดูแลของคณะกรรมการสถาบันสงเสริม
การสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และคณะอนุกรรมการชุดตางๆ 
เพื่อกลั่นกรองนโยบาย กำหนดแนวทาง และผลักดันการดำเนินงาน 
ไปสูการปฏิบัติตามวัตถุประสงค รวมทั้งประเมินผลการดำเนินงานของ 
สสวท. ซึ่งผลการดำเนินงานในปงบประมาณ ๒๕๕๓ ในการขับเคลื่อน 
การจัดการศึกษาเพื ่อใหนักเรียนไทยมีสัมฤทธิผลดานวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตรและเทคโนโลยีสูงขึ้น เปนที่นาพอใจในระดับหนึ่ง สำหรับ 
นักเรียนของโรงเรียนนำรอง นอกจากน้ี สสวท. ยังไดดำเนินการวิจัยพัฒนา 
หลักสูตร เอกสาร ประกอบหลักสูตร สื่อ และอุปกรณการเรียนการสอน 
การพัฒนาครูและอาจารย รวมท้ังบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือใหบรรลุผล 
ตามเปาหมายท่ีต้ังไว และยังไดรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในการสราง 
เครือขายความรวมมือทางวิชาการเพ่ือใหงานพัฒนาและสงเสริมการเรียนรู 
ในสถานศึกษาบรรลุผล รวมท้ังเรงสรางเสริมความตระหนักดานวิทยาศาสตร 
เพื่อใหประชาชนเห็นคุณคาและใหความสำคัญกับการใชคณิตศาสตร 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหเปนประโยชนในการดำรงชีวิตและการ 
พัฒนาประเทศ
 นอกจากภารกิจท่ีกลาวแลว สสวท. ยังไดดำเนินการพัฒนาและสงเสริม
ความเปนเลิศทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือสรางนักวิจัย
และนักวิทยาศาสตรระดับช้ันนำของประเทศ รวมท้ังผลิตคนเกงใหมาประกอบ
อาชีพครู
 สสวท. ขอขอบคุณผูทรงคุณวุฒิ หนวยงานที่เกี่ยวของ และหนวยงาน 
ภาคีหลายหนวยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ใหความรวมมือเปนอยางดี 
และหวังเปนอยางยิ่งวาคงจะไดรับความรวมมือดวยดีในโอกาสตอไป

(รองศาสตราจารย ดร.ธัชชัย  สุมิตร)

ประธานกรรมการ

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

๔ ๓๕๕๒ ปำจะรปนางยาร

ียลโนโคทเะลแรตสาศายทิวนอสรากมิรสเงสนับาถส



สารผูอำนวยการ

 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 
กระทรวงศึกษาธิการ ไดดำเนินภารกิจเพื่อใหบรรลุตามเปาหมาย 
และสอดคลองกับกรอบและทิศทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา 
ในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๖๑) ภายใตนโยบายที่สำคัญของ 
รัฐบาล โดยเนนนโยบายที่เกี่ยวของกับสี่ใหม เพื่อไปสูเปาหมายสุดทาย 
คือ ตัวนักเรียน รวมท้ังไดดำเนินงานภายใตนโยบายการพัฒนาการศึกษา 
ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ๘ ประการ ซึ ่ง สสวท. 
ไดใชความพยายามอยางยิ่งในการผลักดันการขับเคลื่อนยุทธศาสตร 
การสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ 
ใหสูงข้ึน โดยเนนการทำงานในลักษณะเครือขายกับหนวยงานตางๆ อาทิ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี กระทรวงพลังงาน  
 สสวท. ไดจัดทำรายงานประจำป ๒๕๕๓  เพ่ือแสดงผลการดำเนินงาน 
ของ สสวท. ท่ีเนนการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร และเทคโนโลยี  การพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษ 
ทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี อยางเต็มศักยภาพ  
และการปรับปรุงกระบวนการจัดการบริหารภายในและความรูสูองคกร 
คุณภาพสูง  
 ในนามของคณะผูบริหารและบุคลากร สสวท. ทุกคน มีความภาคภูมิใจ 
ท่ีไดมีสวนรวมในการยกระดับการศึกษาของชาติ จึงขอขอบคุณหนวยงาน 
รวมท้ังผูทรงคุณวุฒิทุกทานท่ีไดใหความรวมมือกับ สสวท. เปนอยางดีย่ิง 
ตลอดมา คณะผูบริหารและบุคลากร สสวท. ทุกคน มีความตั้งใจ 
และมุงมั่นที่จะทุมเท พลังกาย พลังใจ และสติปญญา ที่จะปฏิบัติภารกิจ
ที่สำคัญของชาติใหดีที่สุดตลอดไป

(ดร.พรพรรณ   ไวทยางกูร)

ผูอำนวยการ

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

๕
๓๕๕๒ ปำจะรปนางยาร

ียลโนโคทเะลแรตสาศายทิวนอสรากมิรสเงสนับาถส



รายงานประจำปี ๒๕๕๓

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บทสรุปผู ้บริหาร

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์กรของรัฐที่ดำเนินงานด้านการส่งเสริม

การจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือขับเคล่ือนการจัดการศึกษาเพ่ือให้

นักเรียนไทยมีความรู้ ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีทัดเทียมกับนานาชาติ

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ได้ดำเนินงานภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ของ สสวท. ปรากฏเป็นผลงาน 

ดังต่อไปน้ี

การยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
การยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่ต่อเนื่องกับปีงบประมาณที่ผ่านมา

สสวท. ได้ดำเนินภารกิจต่างๆ ภายใต้ ๔  ยุทธศาสตร์ ดังนี้

การวิจัย พัฒนา และเผยแพร่หลักสูตร สื่อ อุปกรณ์ และกระบวนการเรียนรู้
 สสวท. ได้พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับกลุ่มเป้าหมาย

ด้วยการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ในทุกช่วงช้ัน ต่อเน่ืองจากปี ๒๕๕๒ รวมท้ัง

ได้จัดทำหลักสูตรสำหรับอนาคตเพื่อให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับเหตุการณ์และความรู้ใหม่โดยอิงกรอบ 

ของการประเมินนานาชาติ และได้เริ่มพัฒนาหนังสือเรียนช่วงชั้นที่ ๔ (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) สำหรับ

สายวิทยาศาสตร์ สายสังคม และสายอาชีพ นอกจากนี้ ยังได้พัฒนา ปรับปรุงและสร้างสื่อ อุปกรณ์ ที่ใช้ประกอบ 

การเรียนรู้ ท้ังในรูปแบบของส่ือพ้ืนฐาน และส่ือดิจิทัลท่ีมีการเน้นการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการ 

เรียนรู้ รวมท้ังได้มีการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ดิจิทัล และพัฒนาเว็บไซต์ www.Scimath.org เพ่ือให้บริการองค์ความรู้ 

เก่ียวกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแก่ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจ   

 นอกจากน้ี สสวท. ยังได้พัฒนากระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกท้ังระบบเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน และได้วิจัย

ติดตาม ประเมินผลเพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งในประเทศ 

และร่วมกับนานาชาติ เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศเพียงพอต่อการนำไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและกระบวน 

การเรียนการสอนต่อไป

๖



รายงานประจำปี ๒๕๕๓

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

และเทคโนโลยี
 สสวท. ได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและยกระดับความรู้  ความสามารถของครู

และบุคลากรทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยวิธีการ

ที่หลากหลาย ทั้งการอบรมโดยตรงและการอบรมทางไกล ตามโครงการความร่วมมือ 

สกอ. – สพฐ.- สสวท. มูลนิธิคีนันเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้ง

การพัฒนาและส่งเสริมครูในท้องถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนด้อยโอกาส  และครูในเขต

พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีความรู้และศักยภาพสูงขึ้นในระดับ

ที่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนได้

 นอกจากนี้ สสวท. ยังจัดประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์       

และเทคโนโลยีทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยความร่วมมือของสถาบัน 

อุดมศึกษาและองค์กรการศึกษาระดับนานาชาติ

การประเมินมาตรฐานการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

และเทคโนโลยี
 สสวท. ได้พัฒนาเครื่องมือและวิธีการวัดผลและประเมินผลที่หลากหลาย

ครอบคลุมคุณลักษณะท่ีต้องการให้เกิดกับผู้เรียนเพ่ือนำไปใช้ในการประเมินสัมฤทธิผล

ในการเรียนรู้ของผู้เรียน รวมทั้งรวบรวมจัดเป็นคลังข้อสอบสำหรับให้บริการแก่หน่วย

งานต่างๆ  นอกจากน้ียังจัดทำเป็นตัวอย่างเพ่ือให้ครูผู้สอนนำไปใช้เป็นแนวทางในการ

สร้างข้อสอบ รวมทั้งเผยแพร่ให้กับหน่วยงานภายนอก และจัดอบรมเผยแพร่เทคนิค 

การวัดและประเมินผลให้แก่ครูผู้สอนอีกด้วย

 สสวท. ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวัดผลและประเมินผลของ

ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IAEA 2010 ครั้งที่ ๓๖ เพื่อเปิดโอกาสให้ 

นักวิชาการ นักวิจัย และผู้สนใจจากทั่วโลกได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความรู้

ทางวิชาการและเสนอผลงานและแนวโน้มทางการวิจัย

การสร้างความเข้าใจให้สาธารณชนตระหนักในความสำคัญของ

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 

เผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างท่ัวถึง สสวท. ได้จัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจให้สาธารณชน

ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยีด้วยการพัฒนา

แหล่งเรียนรู้ เพ่ือเป็นสถานท่ีศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับ 

ครู นักเรียน และสาธารณชน และได้มีการเผยแพร่ความรู้ผ่านเครือข่ายความร่วมมือท่ีได้จัด

ต้ังข้ึนระหว่าง สสวท. กับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน รวมท้ังมีการ  

เผยแพร่ความรู้ด้วยการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การจัดเทศกาลภาพยนตร์ 

วิทยาศาสตร์เพ่ือการเรียนรู้ การจัดนิทรรศการวิชาการในวาระสำคัญต่างๆ การเผยแพร่

ผ่านสื่อวิทยุและโทรทัศน์ เป็นต้น

๗
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยีอย่างเต็มศักยภาพ

การพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

และเทคโนโลยี
 การสร้างนักวิทยาศาสตร์ และนักวิจัยที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีจัดเป็นภารกิจสำคัญประการหน่ึง สสวท. ได้ดำเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริม

ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(พสวท.) ด้วยการคัดสรรบุคคลที่

มีความรู้ความสามารถ สนับสนุนทุนการศึกษาและส่งเสริมให้ได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้ได้ 

พัฒนาตนเองด้วยการเข้าร่วมประชุมวิชาการ เข้าค่าย ทำวิจัย และนำเสนอผลงาน

 นอกจากกิจกรรมข้างต้นแล้ว  สสวท. ยังได้ส่งเสริมให้เยาวชนท่ีมีความรู้ความสามารถ

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ซ่ึงผลการแข่งขันได้แสดงให้

เห็นว่าเยาวชนไทยบางส่วนมีความรู้ความสามารถอยู่ในระดับทัดเทียมกับเยาวชนของประเทศ 

อ่ืน

 ในส่วนของการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สสวท. ได้จัด 

ให้มีการคัดเลือกนักเรียนและส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเองเพิ่มขึ้น ทั้งในรูปของเอกสาร 

สื ่อการเรียน และการจัดค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ด้วย รวมทั้งได้ร่วมมือกับ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 

สำหรับผู้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๒, ๓ และ ๔ (ระดับ 

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) เพื่อรองรับการขยายฐานการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ

ในทุกระดับ โดยจัดห้องเรียนพิเศษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน ๑๐๕ โรงเรียน 

ทั่วประเทศ และยังได้พัฒนาครูในโรงเรียนดังกล่าวโดยให้การอบรมและสนับสนุนเข้าร่วม 

ประชุม ทั้งนี้ วิทยากรที่ให้การอบรมได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่าย

๘
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การพัฒนาและส่งเสริมครูที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

การปรับปรุงกระบวนการจัดการบริหารภายในและความรู้สู่องค์กร

คุณภาพสูง

การพัฒนาขีดความสามารถองค์กรให้มีศักยภาพสูง
 เพ่ือให้การดำเนินงานด้านประเด็นยุทธศาสตร์ 1 และประเด็นยุทธศาสตร์ 2 ประสบความสำเร็จ

สสวท. จำเป็นต้องพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้มีศักยภาพรองรับภารกิจของ สสวท. ด้วยการจัดการอบรม

พัฒนา และประชุมปฏิบัติการให้กับพนักงาน รวมทั้งได้เชิญผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเป็นที่ปรึกษา 

และให้ความรู้เชิงวิชาการเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานได้อย่าง 

เต็มศักยภาพ และยังได้สนับสนุนทุนการศึกษาทั้งในและต่างประเทศด้วย  

 นอกจากน้ี  สสวท. ได้พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ

ขององค์กรในการติดตามการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว ให้บริการผู้มีส่วนได้เสียให้สามารถ

เข้าถึงสื่อการเรียนการสอนที่ให้บริการผ่านระบบเครือข่าย ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ครู นักเรียน

และประชาชนที่มีความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพผ่านระบบ Call center และบริหารจัดการ 

ระบบงานต่างๆ ในองค์กร เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การพัฒนาและบริหารจัดการองค์ความรู้
 สสวท.ได้มีการระดมความคิดในการบริหารจัดการความรู้ในองค์กรและอบรมบุคลากร 

เพื่อวางแผน และรวบรวมข้อมูล องค์ความรู้และพัฒนาระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้ อันจะนำไปสู่การ

เพ่ิมพูนประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร ท้ังการพัฒนาบุคลากร การใช้ข้อมูล ในการบริหารจัดการ  

การบริหารโครงการ การจัดระบบองค์ความรู้   

 นอกจากนี้ สสวท. ยังได้คำนึงถึงองค์ความรู้ที่มีอยู่และส่วนที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตจึงได้ 

จัดทำแนวทางการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของ สสวท.   

 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการพัฒนาครูที่มีศักยภาพสูงทดแทนครูที่จะเกษียณอายุ และการ 

ขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในสถานศึกษา สสวท. ได้จัดทำโครงการพัฒนา          

และส่งเสริมครูท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (สควค.) สนับสนุนทุนการศึกษา

และส่งเสริมให้มีการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ และเสนอผลงานวิจัย รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์  

และเผยแพร่ผลงานวิชาการของครูผ่านสื่อรูปแบบหลากหลาย

๙



สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ไดจัด 
ตั้งขึ้น เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๑๕ เพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับการ 
จัดการศึกษาดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ภายใต 
ความชวยเหลือจากโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (United Nation
Development Program – UNDP) และไดแปลงสภาพเปนหนวยงาน
ของรัฐในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ ตามพระราชบัญญัติสถาบันสงเสริม
การสอนวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร และเทคโนโลยี พ.ศ.๒๕๔๑ 
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ ใหมีสถานะเปนนิติบุคคล 
และเปนหนวยงานของรัฐที่ไมเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวย 
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน และไมเปนรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย
วาดวยวิธีการงบประมาณ และกฎหมายอ่ืน มีบทบาทหนาท่ีเก่ียวกับ 
การสงเสริมการจัดการเรียน การสอนทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
และเทคโนโลยีทุกระดับการศึกษา โดยเนนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รวมท้ัง
ภารกิจอื่นที่เปนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของการจัดการศึกษา 
วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศไทยใหเขมแข็ง 
ยิ่งขึ้น

ความเปนมาของ สสวท.

๑๐ ๓๕๕๒ ปำจะรปนางยาร

ียลโนโคทเะลแรตสาศายทิวนอสรากมิรสเงสนับาถส



๑๑๓๕๕๒ ปำจะรปนางยาร

ียลโนโคทเะลแรตสาศายทิวนอสรากมิรสเงสนับาถส

สสวท. เปนองคกรท่ีขับเคล่ือนการจัดการศึกษาเพ่ือใหนักเรียนไทยมีความรู ความสามารถดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยี ทัดเทียมกับนานาชาติ

วิสัยทัศน

พันธกิจ
พระราชบัญญัติสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ไดกำหนดวัตถุประสงค ขององคกรเพื่อเปนแนวทางในการกำหนดพันธกิจประกอบดวย

๑. ริเร่ิม ดำเนินการ สงเสริม ประสาน และจัดใหมีการศึกษาคนควา วิจัย และพัฒนาหลักสูตร วิธีการเรียนรู วิธีสอน 
และการประเมินผลการเรียนการสอนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีทุกระดับการศึกษา โดยเนน 
การศึกษาขั้นพื้นฐานเปนหลัก

๒. สงเสริม ประสาน และจัดใหมีการพัฒนาบุคลากร การฝกอบรมครู อาจารย นักเรียน นิสิตและนักศึกษาเกี่ยวกับ 
การเรียนการสอนและการคนควาวิจัยทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี

๓. สงเสริม ประสานและจัดใหมีการคนควา วิจัย ปรับปรุง และจัดทำแบบเรียน แบบฝกหัด เอกสารทางวิชาการ 
และสื่อการเรียนการสอนทุกประเภท ตลอดทั้งประดิษฐอุปกรณเกี่ยวกับวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี

๔. สงเสริมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพและการประเมินมาตรฐานการศึกษาทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
และเทคโนโลยี

๕. พัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางดาน วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ตลอดทั้งสงเสริม 
การผลิตครู อาจารยที่มีความสามารถพิเศษทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี

๖. ใหคำปรึกษาแนะนำแกกระทรวง ทบวง กรม สวนราชการท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืน หนวยงานอ่ืนของรัฐ หรือหนวยงาน 
ของเอกชนที่มีหนาที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา หรือสถานศึกษาตามบทบาทหนาที่ขอ ๑ ถึง ขอ ๕



คานิยม

จากวิสัยทัศนและพันธกิจดังกลาว สสวท. ไดกำหนดเปนคานิยมที่สะทอนถึงพฤติกรรมของ 
บุคลากรในองคกรที่จะสรางบรรยากาศการทำงานรวมกันอยางมีความสุขและนำไปสูความ 
สำเร็จ ดังนี้

I
P
S
T
Q

“สรางสรรคอยางมืออาชีพ สูการบริการที่เปนเลิศ 
 รวมกันอยางมีคุณภาพ” (IPSTQ)

ยุทธศาสตร สสวท.

nnovation  นวัตกรรมที่เกิดจากการวิจัย พัฒนา เรียนรูและสรางสรรค

rofessionalism  ซื่อตรงและเชื่อมั่นในวิชาชีพ

ervice Exellence มุงมั่น ทุมเทสูความเปนเลิศดานการบริการ

eam Synergy  รวมมือ รวมใจกันทำงาน

uality   มุงมั่นใสใจในคุณภาพ

๑. วิจัย พัฒนา และเผยแพรหลักสูตร สื่อ อุปกรณและกระบวนการเรียนรู
๒.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
 และเทคโนโลยี                        
๓. ประเมินมาตรฐานการศึกษาดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
๔. สรางความเขาใจใหสาธารณชนตระหนักในความสำคัญของวิทยาศาสตร 
 คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 
๕.  พัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางดานวิทยาศาสตร  
 คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
๖. พัฒนาและสงเสริมครูที่มีความสามารถพิเศษทางดานวิทยาศาสตร  
 คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
๗.  พัฒนาขีดความสามารถองคกรใหมีศักยภาพสูง
๘.  พัฒนาและบริหารจัดการองคความรู

๑๒ ๓๕๕๒ ปำจะรปนางยาร

ียลโนโคทเะลแรตสาศายทิวนอสรากมิรสเงสนับาถส



รายงานประจำปี ๒๕๕๓

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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รายงานประจำปี ๒๕๕๓

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๑ รศ.ดร.ธัชชัย สุมิตร 
 ประธานกรรมการ 
 ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอน   
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
๒  

 

 ดร.ศักดิ์สิทธิ์  ตรีเดช 
 กรรมการ 
 ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ    
 และสิ่งแวดล้อม  
๓  

 นายสือ ล้ออุทัย  
 กรรมการ 
 ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ    
            และการสื่อสาร

ดร.พรชัย  รุจิประภา
กรรมการ

ปลัดกระทรวงพลังงาน

ดร.สุจินดา  โชติพานิช
กรรมการ

ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน
กรรมการ

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(๙ มิ.ย. ๕๒ – ๓๐ พ.ย. ๕๒)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๑ ธ.ค. ๕๒ - ปัจจุบัน)

คณะกรรมการ สสวท. ปี ๒๕๕๓ 

๑๔ รายงานประจำปี ๒๕๕๓

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



รายงานประจำปี ๒๕๕๓
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๗ นายเฉลียว  อยู่สีมารักษ์
 กรรมการ
 เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 (๙ มิ.ย. ๕๒ - ๓๐ พ.ย. ๕๒)
 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 (๑ ธ.ค. ๕๒ – ปัจจุบัน)
๘ 

 ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา 
 กรรมการ 
 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
 ขั้นพื้นฐาน (๙ มิ.ย. ๕๒ – ๓๐ พ.ย. ๕๒)
๙ 

 ดร.ศศิธารา  พิชัยชาญณรงค ์
 กรรมการ 
 เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 (๑ ธ.ค. ๕๒ – ปัจจุบัน)

คณะกรรมการ สสวท. ปี ๒๕๕๓ 

๑๕

 ดร.สุเมธ  แย้มนุ่น
 กรรมการ
 เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 

 

ดร.อำพน  กิตติอำพน
 กรรมการ
 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาติ
 

รศ.ธงทอง จันทรางศุ
 กรรมการ
 เลขาธิการสภาการศึกษา

รายงานประจำปี ๒๕๕๓

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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๑๓ นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ  
 กรรมการ 
 ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
๑๔ 

 รศ.ดร.คุณหญิง สุมณฑา พรหมบุญ 
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ข้าราชการบำนาญมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๑๕ 

 ศ.ดร.สมพงษ์ ธรรมพงษา 
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ศาสตราจารย์ ระดับ ๑๑ ภาควิชาคณิตศาสตร์ 
 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๑๖

คณะกรรมการ สสวท. ปี ๒๕๕๓ 

ดร.ธงชัย  ชิวปรีชา
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 ที่ปรึกษา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 ประธานสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

นายสมบูรณ์  ม่วงกล่ำ
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 

สำนักงานอัยการสูงสุด

นายอมร  กิจเชวงกุล
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 กรรมการผู้อำนวยการ 
 บริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด

รายงานประจำปี ๒๕๕๓
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๒๐ รศ.ยืน  ภู่วรวรรณ 
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
๒๑ 

 รศ.บุญรักษา  สุนทรธรรม 
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ   
 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๒๒ 

 นางทัศนีย์ สีดาเพ็ง 
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ครูชำนาญการพิเศษ คศ.๓
            โรงเรียนจักรคำคณาทร 
 จังหวัดลำพูน

นายวิจารณ์  ไชยกุล
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 ครูชำนาญการพิเศษ คศ.๓
 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่

นายพูนศักดิ์  สักกทัตติยกุล
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 ครูชำนาญการ คศ.๒  
 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

นางมยุรี  สาลีวงศ์
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 ครูชำนาญการพิเศษ คศ.๓
 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ 
 

ดร.พรพรรณ  ไวทยางกูร
 กรรมการและเลขานุการ
 ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

๑๗

คณะกรรมการ สสวท. ปี ๒๕๕๓ 

รายงานประจำปี ๒๕๕๓

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



ปงบประมาณ ๒๕๕๓

ผลการดำเนินงาน
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การยกระดับคุณภาพการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  และเทคโนโลยี ของประเทศไทย 

โดย สสวท. ได้ดำเนินภารกิจหลัก ๔ ประการ คือ  
(๑) การวิจัย พัฒนา และเผยแพร่หลักสูตร ส่ือ อุปกรณ์และกระบวนการเรียนรู้  

(๒) การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  และเทคโนโลยี   

(๓) การประเมินมาตรฐานการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  

(๔) การสร้างความเข้าใจให้สาธารณชนตระหนักในความสำคัญของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

และเทคโนโลยี

ผลการดำเนินงานในปี ๒๕๕๓ เป็นดังน้ี

๑๙

การยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
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การวิจัย พัฒนา 

และเผยแพร่หลักสูตร 

สื่อ อุปกรณ์และกระบวนการเรียนรู้

การวิจัย พัฒนาหลักสูตร ส่ือ กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลให้

ทันสมัยทัดเทียมนานาชาติ

 ผลการศึกษาในระดับนานาชาติช้ีให้เห็นว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนวิชาวิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์อยู่ในระดับต่ำในทุกช่วงช้ัน ความมุ่งหวังท่ีจะพัฒนาเยาวชนไทยให้เป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพ

มีความรู้ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและตัดสินใจโดยใช้เหตุผลได้ และมีการแสวงหา

ความรู้อย่างต่อเน่ือง จำเป็นต้องแก้ปัญหาในวิชาหลักบางวิชาโดยเฉพาะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สสวท. 

ได้ทบทวน ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร และคู่มือการใช้หลักสูตรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 

ต้ังแต่ปฐมวัยจนถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ให้มีความทันสมัย

ทัดเทียมกับนานาชาติ รวมทั้งพัฒนาสื่อการเรียนรู้ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่ออุปกรณ์ที่

สอดคล้องกับหลักสูตรดังกล่าว ในกิจกรรมต่อไปน้ี

๒๐

 สสวท. ได้ดำเนินการวิจัย พัฒนา และปรับปรุง หลักสูตร

ส่ือ อุปกรณ์การเรียนการสอน และกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร

ที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ และเผยแพร่สู่ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และสถานศึกษา เพ่ือนำไปพัฒนาผู้เรียนให้มีความ

รู้ความเข้าใจ เกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และกระบวน

การคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ มีความสามารถส่ือสารและแก้ปัญหาได้

รวมท้ังมีจิตวิทยาศาสตร์และมีคุณธรรม จริยธรรมตามท่ีกำหนด 

เพื ่อเป็นการยกระดับการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีความทันสมัยทัดเทียมกับ 

นานาชาติ  ในปีงบประมาณ  ๒๕๕๓  สสวท.  ได้ใช้งบประมาณ 

จำนวน ๖๗,๓๒๑,๕๙๑ บาท เพื่อดำเนินงาน ๑๑๘ โครงการ  

มีผลการดำเนินงาน ดังนี้
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 ๑. พัฒนาและปรับปรุงหนังสือเรียน คู่มือครู การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 

๒๕๕๑
 ได้ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงหนังสือเรียน คู่มือครู แบบบันทึกกิจกรรม แบบฝึกทักษะ

และสื่อในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการงานอาชีพและ 

เทคโนโลยี สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยเฉพาะ 

ในระดับชั้น ป.๑ ป.๔ ม.๑ และ ม.๔ เพื่อใช้ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ โดยดำเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ 

จำนวน ๖๒ เล่ม และได้ดำเนินการแล้วเสร็จในปี ๒๕๕๓ อีกจำนวน ๑๗ เล่ม รวมท้ังหมด ๗๙ เล่ม

และได้ส่งต้นฉบับให้โรงพิมพ์องค์การค้าของ สกสค. ดำเนินการจัดพิมพ์

 นอกจากนี้ สสวท. ยังได้ดำเนินการจัดทำหนังสือเรียน คู่มือครู แบบบันทึกกิจกรรม 

แบบฝึกทักษะ และสื่อสำหรับปีการศึกษาต่อไป ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 

๔๓ เล่ม และ ๑๑ ต้นร่าง วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน ๓๓ เล่ม และ ๔ ต้นร่าง และกลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพและเทคโนโลยี จำนวน ๑๕ เล่ม จำแนกเป็นสาระการออกแบบและเทคโนโลยี 

จำนวน ๗ เล่ม และสาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน ๘ เล่ม รวมทั้งสิ้น จำนวน 

๑๐๖ เล่ม

 ๒. พัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
 ได้มีการวิจัย พัฒนาหลักสูตรอนาคต ให้ทันสมัยเทียบเคียงกับนานาชาติโดยอิงกรอบ

ของการประเมินนานาชาติ เพ่ือให้มีการอ่านและเขียนคล่อง มีทักษะการคิดข้ันพ้ืนฐาน ทักษะชีวิต

และทักษะการส่ือสาร  และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้ตามช่วงวัย โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ 

ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้จัดทำกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ระดับปฐมวัย แบบฝึกทักษะ 

คู่มือการใช้หลักสูตร และหนังสือเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น รวมถึง

หนังสือเรียนช่วงช้ันท่ี ๔ สำหรับสายวิทยาศาสตร์ สายสังคมและสายอาชีพ จำนวน ๗ เล่ม และ ๑๐

ต้นร่าง และสำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดทำแนวทางการจัดการเรียนรู้ปฐมวัย 

คู่มือการใช้มาตรฐานหลักสูตร หนังสือเรียน แบบฝึกกิจกรรม คู่มือครูชั้นประถมศึกษาจนถึง 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

๒๑
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 ๓. พัฒนา ปรับปรุงและสร้างส่ือ อุปกรณ์ต้นแบบท่ีมีมาตรฐาน
 ได้ดำเนินการพัฒนา ปรับปรุง และสร้างสื่ออุปกรณ์สำหรับประกอบการเรียนการสอน 

การจัดประชุม/ ฝึกอบรม และการจัดนิทรรศการต่างๆ ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสาระ

การเรียนรู้ จำนวน ๑๔๖ รายการ จากที่ตั้งเป้าหมายไว้ ๘๓ รายการ ประกอบด้วย สื่อ และ

อุปกรณ์ต้นแบบสำหรับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ๑๔ รายการ ต้นแบบ

อุปกรณ์การทดลองและสาธิตที่มีอยู่เดิมให้มีมาตรฐานสูงขึ้น  ๕ รายการ ต้นแบบอุปกรณ์สำหรับ 

แสดงนิทรรศการ ๒ รายการ และอุปกรณ์และวัสดุเพื่อสนับสนุนการจัดประชุมและฝึกอบรม 

๑๒๕ รายการ

 ๔. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกท้ังระบบ (Earth System 

Science : ESS) เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน
 ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการ GLOBE (Global Learning and Observation

to Benefit the Environment) เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจความสัมพันธ์

ของสิ่งแวดล้อมที่เป็นองค์ประกอบของโลก (ดิน น้ำ บรรยากาศ สิ่งปกคลุมดิน) ในลักษณะของ 

วิทยาศาสตร์โลกท้ังระบบโดยผ่านการวิจัยหรือค้นคว้า และแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อมในท้องถ่ินของตน

อย่างเป็นระบบ และเป็นมาตรฐานทางวิทยาศาสตร์ โดยการร่วมมือกับครู นักวิทยาศาสตร์ และชุมชน 

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ได้ดำเนินกิจกรรม ประกอบด้วย
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๔.๑ การขยายผลหลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกท้ังระบบสู่สถานศึกษา

 สสวท. ได้พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบและได้ขยายผลสู่

สถานศึกษาด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ด้วยการอบรมครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ครูผู้นำการ

เปลี่ยนแปลง และครูห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์จำนวน ๕ ครั้ง มีผู้เข้าอบรม 

จำนวน ๓๑๕ คน  จัดนิทรรศการและนำเสนอผลการใช้หลักสูตร ๒ คร้ัง ขยายผล 

หลักสูตรผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย ๑๖ แห่ง และมีการติดตามผลการใช้

หลักสูตรของสถานศึกษาจำนวน ๒๕ แห่ง และมหาวิทยาลัย ๑๑ แห่ง 

๔.๒  การสนับสนุนการจัดกิจกรรมและร่วมประชุมวิชาการ

 นอกจากการขยายผลหลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกท้ังระบบแล้ว ยังได้มีการ

จัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือส่งเสริมการวิจัยวิทยาศาสตร์โลกท้ังระบบ การวิจัย และการค้นคว้า

ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ  ด้วยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับครู 

และนักเรียน ๓ ครั้ง ผู้ร่วมประชุม ๑๔๙ คน การประชุมเสนอผลงาน ๒ ครั้ง

ผู้ร่วมประชุม ๒๔๘ คน โดยมีผู้ร่วมประชุมจากประเทศอินเดีย ๓๑ คน สนับสนุน 

ทุนอุดหนุนวิจัย จำนวน ๒๕ เรื่อง สนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 

เครือข่าย ๔ แห่ง เพื่อจัดค่ายยุวหมอดินสำหรับครูและนักเรียน ๑๙๐ คน

 นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุนให้บุคลากร สสวท. เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

โครงการ GLOBE และสิ่งแวดล้อมศึกษาในต่างประเทศ ๖ ครั้ง 
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การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

และเทคโนโลยี  (IPST Learning Center)
 สสวท. ได้พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลเพ่ือเป็นศูนย์กลางการให้บริการ 

ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับครู บุคลากรทาง

การศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้สนใจ โดยมีระบบการจัดการและแลกเปล่ียน

เรียนรู้ระหว่างกลุ่มเป้าหมายและผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งมีการพัฒนาทรัพยากร 

การเรียนรู้ดิจิทัลในรูปแบบที่หลากหลาย ทันสมัยและสอดคล้องกับมาตรฐาน 

การเรียนรู้สำหรับทุกระดับชั้น ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ มีกิจกรรมดังนี้

๑. พัฒนาทรัพยากรดิจิทัล
 พัฒนาทรัพยากรดิจิทัลในรูปแบบหลากหลายเพ่ือประกอบการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ๑๗๘ รายการ อาทิ Learning 

Object, Animation Clip, Electronic Book, Virtual Site 

๒.พัฒนาเว็บไซต์ Scimath.org
 สสวท. ร่วมกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และสถาบันระหว่างประเทศ

เพ่ือการค้าและการพัฒนา สนับสนุนองค์ความรู้เก่ียวกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

และเทคโนโลยี ผ่านเว็บไซต์ www.Scimath.org เพื่อให้บริการองค์ความรู้ 

เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี แก่ครู นักเรียน บุคลากร 

ทางการศึกษา และผู้สนใจ ขณะเดียวกันก็เป็นการสนองตอบต่อการแก้ไขปัญหา

การขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยนักเรียนสามารถเรียนรู้

กระบวนการ และกิจกรรมหลากหลายผ่านเว็บไซต์ดังกล่าวได้

๓. ส่งเสริมการใช้ ICT ในการเรียนการสอน
 สสวท. ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารในการเรียนการสอน ด้วยการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการใช้ 

The Geometer’s Sketchpad ในการเรียนรู้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒,๕๘๙ คน

และมีการอบรมครู ๒,๐๐๐ คน อบรมครูในโรงเรียนขนาดเล็กในการใช้

MultiPoint ในการเรียนการสอน จำนวน ๒๔๐ คน จัดพิมพ์คู่มือการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้โดยใช้เครื่องคำนวณเชิงกราฟ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม ติดตามผล 

การใช้โปรแกรม Fathom และ TinkerPlots ในโรงเรียนนำร่องและจัดพิมพ์ 

คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสถิติโดยใช้โปรแกรม Fathom และ 

TinkerPlots จำนวน ๒๐๐ เล่ม 

๒๔



รายงานประจำปี ๒๕๕๓

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การวิจัย ติดตาม ประเมินผลเพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

และเทคโนโลยี ทั้งในประเทศและร่วมกับนานาชาติ

 สสวท. ได้ดำเนินการวิจัยท้ังในระดับภายในประเทศเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลและ

ประเมินผลการดำเนินงานทางวิชาการของ สสวท. กับการวิจัยร่วมกับนานาชาติเพ่ือศึกษา

ผลการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีเทียบกับนานาชาติ 

ได้ดำเนินการดังนี้

งานวิจัยภายในประเทศ

ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ สสวท. ได้ดำเนินการวิจัย ดังน้ี

 (๑) การศึกษาการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 คณิตศาสตร์ของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๑ – ๓ ที่ผ่านการอบรมครู 

ทางไกล ETV หลักสูตรกลาง ปีที่ ๒ ของ สสวท. 

 (๒) การพัฒนาความสามารถทางการวิจัยในชั ้นเรียนของครูวิทยาศาสตร์ 

และคณิตศาสตร์ เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูวิทยาศาสตร์ และ 

คณิตศาสตร์โดยการทำวิจัยในชั้นเรียน

 (๓) การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

และภาษาไทยสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก เพ่ือพัฒนาผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖

ให้สามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้ด้านเนื้อหาวิชาต่างๆ และมีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาใน 

ลักษณะองค์รวม

 (๔) การศึกษาความเช่ือมโยงของสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกับ 

หลักสูตรวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ระดับอุดมศึกษา เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบ

สาระและความคิดรวบยอดท่ีสำคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

ในหลักสูตร
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 (๕) ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช่วงชั้นที่ ๑ และ ๒  

เพื่อศึกษาผลการใช้กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน

 (๖) ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช่วงชั้นที่ ๑ และ ๒ 

เพื่อศึกษาผลการใช้กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน

         (๗) การศึกษาแนวคิดก่อนเรียนเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ รอบตัวของนักเรียน ป.๓ และ 

ป.๖ เพื่อศึกษาแนวคิดที่คลาดเคลื่อนจากแนวคิดวิทยาศาสตร์ของนักเรียน

 (๘) การวิจัยติดตามผลการใชัหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ 

สาระการออกแบบและเทคโนโลยี เพื่อศึกษาสภาพ และปัญหาที่เกิดจากการนำหลักสูตร 

ดังกล่าวไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา รวมท้ังติดตามและประเมินการใช้หลักสูตรฯ 

 (๙) การศึกษาคุณภาพสื่อวีดิทัศน์ (Video Clip) ในรูปแบบ DVD ประกอบการ 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ป.๓ และ ป.๖)  โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็น 

ของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ และแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

การวิจัยร่วมกับนานาชาติ
 สสวท. ได้เข้าร่วมโครงการวิจัยประเมินผลในระดับนานาชาติ เพื่อให้มีข้อมูล

เปรียบเทียบผลการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กับนานาชาติ และนำ 

ผลการวิจัยไปใช้ในการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู และแก้ไขข้อบกพร่อง

ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของนักเรียนให้ทัดเทียมนานาชาติ ดังนี้ 

โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติขององค์การเพ่ือความร่วมมือและพัฒนาทาง 

เศรษฐกิจ รอบท่ี ๒ (Programme for International Student Assessment - PISA 

2009 และ PISA 2012)

 ประเทศไทยได้เข้าร่วมประเมินผล PISA ซ่ึงเน้นการประเมินสมรรถนะของนักเรียน

ที่จะใช้ความรู้และทักษะเพื่อเผชิญกับโลกในชีวิตจริงมากกว่าการเรียนรู้ตามหลักสูตรใน 

โรงเรียน โดยได้ร่วมการประเมินรอบแรก ๓ ครั้ง : PISA 2000  PISA 2003 และ PISA 

2006 และเข้าร่วมประเมินรอบที่สอง : PISA 2009 และ PISA 2012

๒๖



รายงานประจำปี ๒๕๕๓

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ รอบที่ ๒ ระยะที่ ๑ (PISA 2009)

ได้ดำเนินกิจกรรมดังนี้

  ตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบด้านการอ่าน คณิตศาสตร์  และวิทยาศาสตร์  และบันทึก

ข้อมูล PISA 2009 (แบบทดสอบ จำนวน ๖,๒๒๕ เล่ม และแบบสอบถามนักเรียน จำนวน 

๖,๒๒๕ เล่ม) 

  จัดกระทำข้อมูลท่ีบันทึก ตรวจสอบความถูกต้อง และหาความเท่ียงตรงของข้อมูล เพ่ือจัดส่ง

ข้อมูลให้กับศูนย์ ACER เพื่อนำไปวิเคราะห์ร่วมกับนานาชาติ

  จัดกระทำข้อมูลและจัดทำรายงานผลการสอบของนักเรียนเป็นรายบุคคล และผลการ 

สอบเป็นรายโรงเรียนเทียบกับค่าเฉลี่ยประเทศ 

  วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของ PISA 2009 ซึ่งเป็นผลการวิเคราะห์ภายในประเทศ 

  จัดทำรายงาน “ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น โครงการ PISA 2009” เฉพาะผลภายใน

ประเทศ  ๑ รายงาน จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม โดยได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงาน

ทางการศึกษา ๖๑๑ หน่วยงาน

  จัดทำต้นฉบับกรอบโครงสร้างการประเมินของ PISA ได้แก่ กรอบโครงสร้างการอ่าน 

(Reading Framework)  กรอบโครงสร้างคณิตศาสตร์ (Mathematics Framework)

  วิเคราะห์ข้อมูลและเขียนร่างรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล PISA 2009 เพ่ือจัดทำรายงาน

การวิจัยเทียบกับนานาชาติฉบับสมบูรณ์ต่อไป

โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ รอบที่ ๒ ระยะที่ ๒ PISA 2012

 วางแผนการดำเนินงาน PISA 2012 โดยกำหนดช่วงวันสอบและกรอบการสุ่ม

จัดกระทำข้อมูลเพื่อจัดทำกรอบการสุ่มตัวอย่าง PISA 2012 และพิจารณาร่างข้อสอบ 

ที่จะนำไปใช้ใน PISA 2012 

๒๗
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โครงการศึกษาแนวโนม้การจัดการศึกษาคณติศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระดบันานาชาติ 

พ.ศ.๒๕๕๔ (Trends in International Mathematics and Science Study - TIMSS 2011)

- จัดเตรียมเครื่องมือในการวิจัย สำหรับสอบถามนักเรียน ครูผู้สอน และผู้บริหารโรงเรียน 

  เก่ียวกับข้อมูลพ้ืนฐานการเรียนของนักเรียน และการจัดการเรียนการสอนของครู และผู้บริหารโรงเรียน  

- เก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการทดลองใช้เคร่ืองมือ ตรวจข้อสอบจากแบบทดสอบ และบันทึก 

  ข้อมูลจากแบบทดสอบ และแบบสอบถาม 

- จัดส่งข้อมูลท่ีได้จากการบันทึกข้อมูลจากแบบทดสอบและแบบสอบถามไปยังหน่วยงานของ

 IEA เพื่อทำการวิเคราะห์ผลการทดลองใช้เครื่องมือในระดับนานาชาติ

- วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นในการตอบแบบทดสอบ

- จัดทำแบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์และแบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการประเมิน       

  โครงการ TIMSS 2007 ที่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ได้

- เผยแพร่แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์และแบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ท่ีใช้ในการประเมิน

  โครงการ TIMSS 2007 ท่ีได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ได้ โดยการจัดส่งเล่มตัวอย่างข้อสอบ และซีดี 

 ข้อสอบให้แก่หน่วยงานทางการศึกษา และใช้ในการประชุมปฏิบัติการสร้างแบบทดสอบสำหรับ

 คัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔

โครงการศึกษาการจัดเตรียมครูคณิตศาสตร์ร่วมกับนานาชาติ 2008 (Teacher Education

Development Study – Mathematics 2008, TEDS-M 2008)

 โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษานโยบาย แนวปฏิบัติ สภาพทั่วไป และผลที่ได้

จากการเตรียมครูคณิตศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาของประเทศท่ีเข้าร่วมการวิจัย โดยเน้น

การประเมินนักศึกษาครูวิชาเอกคณิตศาสตร์ท่ีกำลังศึกษาอยู่ปีสุดท้ายของหลักสูตรท้ังด้าน

ความรู้ด้านเนื้อหาคณิตศาสตร์ และความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ในปี 

งบประมาณ ๒๕๕๓ สสวท. ได้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเน้ือหาในร่างรายงาน

วิจัยฉบับนานาชาติ รวมท้ังดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลในประเทศ  ซ่ึงคาดว่าจะสามารถเผยแพร่

ท้ังรายงานผลการวิจัยฉบับนานาชาติ และฉบับในประเทศได้ภายในส้ินปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 

การสนับสนุนสื่อ อุปกรณ์และตัวอย่างการสอนที่เน้นกระบวนการคิด 

วิเคราะห์ แก้ปัญหา
 ปัจจุบันสถานศึกษาส่วนใหญ่ โดยเฉพาะสถานศึกษาขนาดเล็กยังขาดส่ือ และอุปกรณ์

ท่ีมีคุณภาพเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน  รวมท้ังครูผู้สอนยังขาดความรู้ความสามารถ

ในการใช้สื่อเหล่านั้นได้อย่างเต็มศักยภาพ ดังนั้น เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษา

การเรียนรู้ท้ังระบบให้ทันสมัย สสวท. จึงได้จัดทำโครงการสนับสนุนส่ือ อุปกรณ์ และตัวอย่างการ

จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นกระบวนการคิด โดยในปี ๒๕๕๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณจากแผนปฏิบัติ

การไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ เป็นจำนวน  ๔๘,๗๕๐,๐๐๐ บาท เพ่ือดำเนินกิจกรรมศึกษาสภาพ

ความต้องการการใช้สื่อ และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนระดับประถม 

ศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส จัดหาและจัดส่งสื่อ อุปกรณ์ และตัวอย่างการสอนที่เน้น 

กระบวนการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาให้โรงเรียนขนาดเล็กท่ัวประเทศจำนวน ๔,๓๐๐ โรงเรียน

และจะมีการติดตามผลในปีงบประมาณต่อไป

๒๘
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การพัฒนาครู

และบุคลากรทางการศึกษาด้าน 

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

และเทคโนโลยี

สสวท. ได้ดำเนินการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรการอบรมครูวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โดยความร่วมมือกับเครือข่ายมหาวิทยาลัย

และสถาบันต่างประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากร 

ทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยการ 

อบรมครูทางตรงและระบบทางไกล รวมท้ังพัฒนาเอกสาร ส่ือ อุปกรณ์ 

และชุดฝึกอบรมประกอบการพัฒนาครูสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

และเทคโนโลยีในแต่ละระดับ  ในปี ๒๕๕๓ ได้ใช้งบประมาณจำนวน 

๑๐๔,๖๗๗,๖๐๐ บาท  เพ่ือดำเนินกิจกรรมดังต่อไปน้ี

การยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

และเทคโนโลยี 

 ๑. การพัฒนาครูด้วยระบบทางไกล

       สสวท. ร่วมกับ เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานีโทรทัศน์เพ่ือ

การศึกษา (ETV) ดำเนินการอบรมครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้วยระบบทางไกล

หลักสูตรมาตรฐานการอบรมครู ปีที่ ๓ โดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์

การอบรมครูภายใต้การดูแลของศึกษานิเทศก์และครูผู้นำศูนย์การอบรม

โดย สสวท. จัดส่งชุดฝึกอบรม เอกสารการอบรม และสื่ออุปกรณ์ 

ประกอบการอบรมให้ศูนย์การอบรม ซ่ึงได้ดำเนินการเปิดศูนย์การอบรม

ทั้งสิ้น  ๑,๑๓๘  ศูนย์ ครอบคลุมทุกจังหวัด มีครูเข้ารับการอบรม 

๓๒,๐๑๒ คน 

๒๙
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 ๒. การพัฒนาครูผู้นำวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Upgrade) 

 ร่วมกับมูลนิธิคีนันเพ่ือยกระดับโรงเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ต่ำกว่า

เกณฑ์มาตรฐาน โดยดำเนินการวิจัยและพัฒนาครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 

และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ พัฒนาแผนการเรียนรู้ จัดประชุมชี้แจง

ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาของ ๗ จังหวัดนำร่อง และอบรมครูผู้นำจากโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทาง

การเรียนต่ำ เพื่อเตรียมทดลองใช้ และขยายผลการอบรมในปีงบประมาณต่อไป

 ๓. การเพิ่มพูนศักยภาพครูกลุ่มระดับสูง (Master teacher) 

 ร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหลักสูตรการอบรมครูกลุ่มระดับสูง วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๔ หลักสูตร และทดลองใช้เพื่อเตรียมพัฒนาครูกลุ่มสูง

ในปีงบประมาณต่อไป

 ๔. การพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย 

 ๔.๑ ร่วมกับมูลนิธิไทยอิสราเอล จัดอบรมครูปฐมวัย ๑๕๗ คน และพัฒนาวิทยากรแกนนำ ครู 

และศึกษานิเทศก์ จาก ๔ ภูมิภาค เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ปฐมวัย ๕๗๔ คน 

 ๔.๒ ดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ๕ หน่วยงาน

โดยจัดอบรม Local trainer ๔๐ คน อบรมครูปฐมวัย ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ๗๕ คน และจัดประชุม 

ปฏิบัติการ ๘๕ คน

การพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนพระราชดำริและโรงเรียนใน 

ท้องถ่ินทุรกันดาร
 ได้ให้การสนับสนุนและพัฒนาทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี แก่ครู

ในโรงเรียนท้องถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในกิจกรรมดังต่อไปนี้

 สนับสนุนทุนการศึกษา สำหรับครูในโรงเรียน ตชด. ๕ ทุน ครูในโรงเรียนท้องถิ่นทุรกันดาร ๕ ทุน 

และพระอาจารย์จากโรงเรียนพระปริยัติธรรม ๕ ทุน รวมทั้งสิ้น ๑๕ ทุน

 อบรมครูในโครงการนำร่องการบริหารระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สถานศึกษา และศูนย์การเรียน

ชุมชนชาวไทยภูเขาจำนวน ๕๐ คน และจัดทำเอกสารเสริมความรู้ ๒๒๐ เล่ม 

 เพ่ิมพูนประสิทธิภาพให้กับครูผู้สอนโรงเรียนท้องถ่ินทุรกันดาร ปฐมวัย ๘๐ คน วิทยาศาสตร์ประถมศึกษา 

๑๘๐ คน และวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษา ๕๔ โรงเรียน  และอบรมครูและนักเรียน เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยง 

เนื้อเยื่อพืชอย่างง่ายแก่โรงเรียน ตชด. ๑๕ คน การพัฒนาและส่งเสริมครูในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 

จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 พัฒนาหลักสูตรการอบรมครูภาคใต้  วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและระดับ 

มัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรที่ ๒  
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 พัฒนาวิทยากรสำหรับอบรมครูภาคใต้หลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับมัธยม

ศึกษาตอนต้น และหลักสูตรคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น

จำนวน ๕๗ คน และอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษ 

เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๔ รุ่น จำนวน ๒๔๙ คน 

 สนับสนุนงบประมาณเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

 ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ๕๒๙ โรงเรียน

พัฒนาศักยภาพครู สควค. เพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง  

 ได้พัฒนาครู สควค. ที่เป็นครูประจำการในท้องถิ่น และครู สควค. 

ท่ีจบใหม่ให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างดีเย่ียม เพ่ือ  

เป็นแบบอย่างให้ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศมาให้ความรู้แก่ครู สควค. ทุกปี

พัฒนาและสนับสนุนครูผู้สอนตามความต้องการโดยการอบรม 

และร่วมประชุมวิชาการ 

 อบรมทักษะแก่ครูผู้สอนวิชาต่างๆ ๑๐ ครั้ง  จำนวน ๗๓๙ คน

 อบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนด้านเน้ือหาวิชา ๔ คร้ัง จำนวน ๑๙๕ คน 

 ร่วมจัดสัมมนาทางวิชาการและประชุมเชิงปฏิบัติการไอซีทีเพ่ือการศึกษาไทย

 (ICTED 2009) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน ๑๐๐ คน

พัฒนาเครือข่ายคร ู

 สสวท. ได้สร้างและเสริมความเข้มแข็งให้แก่ครูพี่เลี้ยงวิชาวิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์อย่างต่อเน่ือง โดยจัดเวทีให้ครูพ่ีเล้ียงนำเสนอผลงาน และเป็นท่ี

ปรึกษาแก่ครูประจำการ

 ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ได้จัดประชุมวิชาการเครือข่ายครูวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี มีผู้ร่วมประชุม จำนวน ๗๗๘ คน  จัดประชุมปฏิบัติ

การครูพ่ีเล้ียงวิชาการเก่ียวกับกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการวิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์ โดยใช้แหล่งเรียนรู้ มีผู้เข้าร่วมประชุม ๕๖ คน และสนับสนุนกลุ่ม

ครูพี่เลี้ยงวิชาการเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ในประเทศ ช่วงชั้นที่ ๑ – ๓
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การประเมินมาตรฐานการศึกษา 

ด้านวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

สสวท. ได้ดำเนินการพัฒนาเครื ่องมือและวิธีการวัดผล

ประเมินผลที่ทันสมัยสอดคล้องกับนานาชาติ เพื่อยกระดับ 

มาตรฐานการศึกษาของประเทศ รวมท้ังพัฒนาองค์ความรู้และ

เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในวิธีการวัดผลประเมินผลไปสู่

กลุ่มเป้าหมายให้ท่ัวถึง และมีการนำไปใช้อย่างสม่ำเสมอ เพ่ือให้

การพัฒนาดังกล่าวเป็นไปอย่างเต็มศักยภาพในปีงบประมาณ

๒๕๕๓ สสวท. ได้ใช้งบประมาณ จำนวน ๑๑,๗๔๓,๐๐๐ บาท 

และได้มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

วิจัย และพัฒนาเคร่ืองมือวัดผลประเมินผลท่ีหลากหลาย
 สสวท. ได้พัฒนาเครื่องมือและวิธีการวัดผล ประเมินผลที่หลากหลายครอบคลุมคุณลักษณะที่ต้องการ

ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน เพื่อให้ได้เครื่องมือวัดผลประเภทต่างๆ สำหรับนำไปใช้ในการประเมินสัมฤทธิผลของผู้เรียน

และเป็นตัวอย่างให้ผู้สอนใช้เป็นแนวทางในการสร้างข้อสอบ รวมทั้งรวบรวมเป็นคลังข้อสอบสำหรับให้บริการ 

แก่หน่วยงานอื่น 

          ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ได้ดำเนินการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดผลรูปแบบต่างๆ ทั้งสิ้น จำนวน 

๒,๔๕๘ ข้อ จำแนกเป็น ข้อสอบแบบเลือกตอบวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ช่วงชั้น ๑-๔  ข้อสอบวัดความ

สามารถในการคิดด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ช่วงชั้น ๒-๓  ข้อสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องวิชาคณิตศาสตร์ 

ช่วงช้ัน ๓  ข้อสอบวัดผลการเรียนรู้สาระการออกแบบและเทคโนโลยี ช่วงช้ัน ๒-๔  ข้อสอบวัดผลการเรียนรู้สาระ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วงชั้น ๑-๔   ข้อสอบประเมินสมรรถภาพของผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

ช่วงชั้น ๑-๔ เครื่องมือวัดจิตวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้น ๑-๔ และเครื่องมือวัด Metacognition วิชาวิทยาศาสตร์ 

และคณิตศาสตร์ ช่วงชั้น ๑-๔
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พัฒนามาตรฐานครู และเกณฑ์การประเมินหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ 

และคณิตศาสตร์ 
 ปรับแก้ไขมาตรฐานครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึ่งเผยแพร่มาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
ให้มีความทันสมัยมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้มีแนวทางใน 
การพัฒนาตนเองและพัฒนางานให้เข้าสู่มาตรฐานสากล และสถานศึกษาสามารถใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานท่ีกำหนด
และได้นำมาตรฐานสื่อสิ่งพิมพ์วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึ่งเผยแพร่มาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๕
เป็นข้อมูลเบ้ืองต้นในการจัดทำเกณฑ์การประเมินหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพ่ือนำร่อง
ในการทดลองประเมินหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และเตรียมผู้ประเมินในปี 
งบประมาณ ๒๕๕๔

เผยแพร่เคร่ืองมือวัดผลประเมินผลให้กับหน่วยงานภายนอก
 สสวท.ได้เผยแพร่เครื่องมือวัดผลประเมินผลที่พัฒนาขึ้นให้กับหน่วยงานภายนอก    เช่น 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อนำไปใช้ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียนในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวมทั้งใช้คัดเลือกนักเรียนของโครงการต่าง ๆ  
 นอกจากนี้ สสวท.ยังได้ร่วมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) โดย 
เป็นผู้สร้างเครื่องมือวัดผลให้ สทศ. นำไปใช้ในการสอบ O-NET ของสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการออกแบบและเทคโนโลยี เพื่อประเมินผลการเรียนรู้
ของผู้เรียนในทุกช่วงชั้นของการศึกษา และประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ

เผยแพร่ความรู้เก่ียวกับการวัดผลประเมินผล
 จัดอบรมเผยแพร่เทคนิคการวัด และประเมินผลให้แก่ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จำนวน ๓๕๓ คน และผู้เข้าอบรมได้สร้างข้อสอบเพื่อใช้ใน 
การอบรมแบ่งเป็น ข้อสอบเลือกตอบ ๓๗๘ ข้อ และข้อสอบเขียนตอบ ๓๗๘ ข้อ ซึ่งสามารถนำไป
ใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาเครื่องมือวัดผลประเมินผลต่อไป

การเป็นเจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติด้านการวัดผลประเมินผลครั้งที่ ๓๖ 

(International  Association for Educational Assessment 36th Annual Conference)
 สสวท. ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวัดผลและประเมินผลของประเทศไทย
ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และสำนักรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IAEA 2010 ครั ้งที ่ ๓๖
(International Association for Educational Assessment 36th Annual Conference)
ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๓  ณ  โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วม
การประชุมจำนวน ๕๐๖ คน จาก ๔๐ ประเทศทั่วโลก แบ่งเป็นชาวต่างชาติ ๒๒๔ คน และคนไทย 
๒๘๒ คน  
 การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการ นักวิจัย และผู้สนใจทางการ 
วัดผลและประเมินผลทางการศึกษาจากแต่ละประเทศเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
และความรู้ทางวิชาการ และเสนอผลงานวิจัย รวมทั้งเสนอแนวโน้มทางการวิจัยของการวัดผล 
และประเมินผลทางการศึกษา  โดยมีประเด็นหลักของการประชุมคือ Assessment for the 
Future Generations
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การสร้างความเข้าใจให้

สาธารณชนตระหนัก

ในความสำคัญของวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่าความรู้และทักษะด้าน 

วิทยาศาสตร์์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นส่ิงท่ีจำเป็นต่อการ

พัฒนาประเทศ ดังน้ันเยาวชนและประชาชนท่ัวไปควรมีความรู้ 

และเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 

และสามารถคิดวิเคราะห์ได้อย่างมีวิจารณญาณ สสวท.จึงจำเป็น

ต้องสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นในหมู่สาธารณชนถึงความ 

สำคัญของความรู้ความสามารถดังกล่าว ในอดีตท่ีผ่านมา สสวท.

ได้สร้างความเข้าใจและความตระหนักดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

ด้วยวิธีการต่างๆ กันทั้งการสนับสนุนและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

ให้ผู้สนใจได้แสวงหาความรู้ตามต้องการท่ีสอดคล้องกับแนวคิด

และนโยบายการเรียนรู้ตลอดชีวิต  เผยแพร่ผ่านส่ือมวลชน และ

จัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ความรู้ในโอกาสต่างๆ ทั้งนี้ในการ

จัดกิจกรรมดังกล่าว สสวท. ได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียว

ข้องในพื้นที่เป้าหมายทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในปี 

๒๕๕๓ สสวท.ได้ใช้งบประมาณ จำนวน ๓๕,๖๑๑,๖๐๐บาท

และได้ดำเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้

๓๔
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การพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพ่ือสาธารณชน ครู และนักเรียน
 สสวท. ร่วมมือกับมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนับสนุนการจัดทำภูมิทัศน์และจัดซ้ือครุภัณฑ์ในอาคาร 

และพ้ืนท่ีรอบๆ อาคารและสถานท่ีฝึกอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในบริเวณ

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และได้ร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

วิทยาเขตพัทลุง จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมภูเขาชัยสน 

อำเถอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ซึ่งศูนย์แห่งนี้จัดเป็นศูนย์เพิ่มเติมจาก ๕ ศูนย์เดิมที่มีอยู่แล้วใน 

ภาคกลางที่ จังหวัดสระบุรี คือ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (โป่งก้อนเส้า) ภาคใต้ที่ 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี คือ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าชายเลนลีเล็ด ภาคตะวันออก 

ท่ีจังหวัดชลบุรี คือ ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ คือ ศูนย์การเรียนรู้สัตว์โลกล้านปี และภาคเหนือที่จังหวัดเชียงราย คือ ศูนย์ 

การเรียนรู้โลกทั้งระบบ รวมปัจจุบันมีศูนย์การเรียนรู้ทั้งสิ้น ๖ ศูนย์

การเผยแพร่ความรู้ผ่านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ
 สนับสนุนและให้ความร่วมมือกับเครือข่ายเดิมท่ีมีอยู่อย่างต่อเน่ือง คือ ศูนย์ศึกษาดาราศาสตร์

ภาคเหนือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการจัดทำหลักสูตร และส่ือการเรียนการสอนด้านดาราศาสตร์สำหรับ

อบรมครู และศูนย์การเรียนรู้ดาราศาสตร์และธรรมชาติวิทยาพื้นที่ภาคตะวันตก มหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในการอบรมครูให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นโครงงาน  

วิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงได้แสวงหาเครือข่ายใหม่ๆ และขยายความร่วมมือทั้ง 

หน่วยงานวิชาการ และภาคเอกชน

๓๕



รายงานประจำปี ๒๕๕๓

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบหลากหลาย
 การสร้างความเข้าใจและตระหนักในความสำคัญของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆกัน เช่น นิทรรศการ 

รายการวิทยุ และรายการโทรทัศน์ ในปี ๒๕๕๓ ได้ดำเนินการดังนี้

 ๑. จัดเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพ่ือการเรียนรู้ คร้ังท่ี ๕ โดยร่วมมือกับสถาบันเกอเธ่ 

สถานเอกอัครราชทูตฝร่ังเศสประจำประเทศไทย และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดฉายภาพยนตร์สัญจร

ในทุกภูมิภาค ๒๖ ศูนย์ จำนวน ๔๕ เรื่อง จาก ๒๒ ประเทศ และมีผู้เข้าชมทั้งสิ้น ๑๑๒,๐๐๐ คน

 ๒. จัดนิทรรศการและกิจกรรมในโอกาสสำคัญต่างๆ ดังนี้

  (๑) จัดนิทรรศการ สสวท. สัญจรและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ จัดนิทรรศการแสดง 

ผลงานในโอกาสต่างๆ จำนวน ๕ ครั้ง เช่น ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม 

ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๓ รวมผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 

๑,๙๖๓ คน

   (๒) จัดแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์ และประกวดโครงงาน 

คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ

 ๓. ใช้สื่อวิทยุและโทรทัศน์เผยแพร่ข่าวสาร และความรู้ไปถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง 

เพ่ือสร้างความตระหนักในความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยนำเสนอความรู้ แนวคิด

ความก้าวหน้าในวิทยาการใหม่ๆ และการปลูกฝังเร่ืองทักษะวิทยาศาสตร์ และกระบวนการคิดวิเคราะห์

อย่างมีเหตุผล ในปี ๒๕๕๓ สสวท. ได้ผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อออกอากาศทั้งสิ้นเกือบ ๕๐๐ ตอน 

มีทั้งตอนสั้น และตอนยาว ส่วนรายการวิทยุก็มีความยาวต้ังแต่ ๕ นาที จนถึงสองช่ัวโมง โดยสรุป 

สสวท. มีรายการออกอากาศทางวิทยุ หรือทางโทรทัศน์สำหรับประชาชนทั่วไป และนักเรียนทุกวัน 

ในช่วงเวลาต่างๆ กัน ตั้งแต่ ๘.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๕ น.
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๓๗

ในปัจจุบันประเทศไทยกำลังเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่เพ่ือการแข่งขัน จึงจำเป็นต้อง

ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีสมรรถนะสูงเพ่ือให้สามารถพัฒนา 

เทคโนโลยีของประเทศ ให้เข้าสู่การแข่งขันในเวทีโลก สสวท. เป็นองค์กรหน่ึงท่ีดำเนิน

การในด้านดังกล่าว โดยพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพ เพ่ือทำหน้าท่ีศึกษา 

ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ประเทศ 

มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศ รวมท้ังส่งเสริมให้ผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถ

สูงทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีมาเป็นครู และสร้างครูเหล่าน้ีให้ 

เป็นผู้นำการเปล่ียนแปลงทางด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

ในปี ๒๕๕๓ สสวท. มีผลดำเนินงานดังนี้

การพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ 

ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

อย่างเต็มศักยภาพ

IP
ST

  A
N

N
U

A
L 

R
EP

O
RT

 2
01

0



รายงานประจำปี ๒๕๕๓

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การพัฒนาและส่งเสริมผู้มี 

ความสามารถพิเศษทางด้าน

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

และเทคโนโลยี

สสวท. ได้ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริมผู้มี 

ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์   

และเทคโนโลยี ๓ โครงการหลัก ได้แก่

การพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) 
 เป็นงานท่ีดำเนินการมาต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๗ เพ่ือสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย

ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ศึกษา วิจัย ประดิษฐ์ คิดค้น

และเผยแพร่ผลงานทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ

ด้วยการสรรหา คัดเลือกนักเรียนเก่ง และดี เข้ารับทุนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์

ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และสนับสนุนให้ศึกษาต่อจนถึงระดับปริญญาเอก

ท้ังในและต่างประเทศ พร้อมจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ท่ีปลูกฝังความเป็นนักวิจัย

ให้อย่างต่อเนื่อง  ในปีงบประมาณ   ๒๕๕๓   โครงการ   พสวท. ได้รับงบประมาณ 

ดำเนินการ จำนวน ๗๑,๒๔๑,๐๑๐ บาท โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้

๑. โครงการ พสวท.

 ๑.๑ สรรหา และคัดเลือกผู้รับทุน พสวท.

       คัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและสนับสนุนทุนการศึกษา จำนวน 

๖๐ คน จากผู้ สมัครสอบ ๓,๐๗๑ คน

          คัดเลือกนักเรียนทุน พสวท. รับทุนระดับปริญญาตรี-โท-เอก ปริญญาโท-เอก  

และปริญญาเอกเพื่อศึกษาต่างประเทศ จำนวน ๑๐ ทุน จากผู้สมัครสอบ ๑๐๓ คน

        คัดเลือกนักศึกษาระดับอุดมศึกษา และสนับสนุนทุนการศึกษา จำนวน ๖๐ คน 

จากผู้สมัครสอบ ๒,๑๔๒ คน

๓๘



รายงานประจำปี ๒๕๕๓

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๑.๓ จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้รับทุน

• ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

  สนับสนุนนักเรียนทุน พสวท. ไปร่วมกิจกรรมในต่างประเทศ ๒ ครั้ง 

รวม ๑๖ คน 

  จัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับ 

นักเรียนทุน พสวท. ม.๖ จำนวน ๑ ครั้ง มีผู้เข้าประชุมจำนวน ๒๐๐ คน 

และจัดค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน มีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน ๑๙๘ คน 

• ระดับอุดมศึกษา 

  จัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ ๕ 

มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ ๑,๕๐๐ คน พร้อมทั้งได้จัดพิมพ์เอกสารรวมบทความ 

วิจัยที่นำเสนอเพื่อเผยแพร่ ๕๐๐ เล่ม

  จัดค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน สำหรับนักเรียนทุน พสวท. ระดับ 

ปริญญาตรี ๑ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๓๒๘ คน          

  สนับสนุนครูในโครงการ พสวท. และโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 

เข้าร่วมประชุมทางวิชาการในประเทศ จำนวน ๑๐๑ คน 

๓๙

๑.๒ สนับสนุนทุนการศึกษา  

- ทุนการศึกษาในประเทศ 

       ทุนการศึกษาระดับ              ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๒           ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๓

 มัธยมศึกษา           ๑๔๙ ทุน                          ๑๗๖ ทุน 
 ปริญญาตรี           ๔๓๑ ทุน                          ๔๔๙ ทุน  

 ปริญญาโท                    ๑๒๙ ทุน                          ๒๒๗ ทุน

 ปริญญาโท (นานาชาติ)             ๔๙ ทุน                             ๖๐ ทุน 

 ปริญญาเอก              ๘๖ ทุน                          ๑๐๘ ทุน  

 ปริญญาเอก (นานาชาติ)             ๓๒ ทุน                             ๓๑ ทุน  

 รวม            ๘๗๖ ทุน                       ๑,๐๕๑ ทุน

- ทำวิจัยต่างประเทศ               จำนวน         ๒๐      คน 

- ทำวิจัยหลังสำเร็จปริญญาเอก     จำนวน            ๓       คน 

- เสนอผลงานวิจัยต่างประเทศ     จำนวน            ๖       คน 

- ทุน พสวท. ต่างประเทศ         จำนวน           ๑๑๕       คน    

    โดยสำเร็จการศึกษา        ๔๐      คน
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๒. การจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ 

 มู ลนิ ธิ ส่ ง เสริ ม โอลิ มปิ กวิ ช าการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ ศึ กษา

ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

(สอวน.) รับสมัครนักเรียนและจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายอบรม ๒ คร้ัง จากผู้สมัครเข้ารับการ

 

 อบรมและจัดส่งผ ู ้แทนประเทศไทยไปแข่งข ันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิก 

ระหว่างประเทศ ๕ สาขาวิชา (คณิตศาสตร์  ชีววิทยา เคมี คอมพิวเตอร์ ฟิสิกส์) จำนวน ๒๓ คน

ได้รับเหรียญรางวัลทั้งสิ้น ๒๓ เหรียญ ประกอบด้วย ๑๓ เหรียญทอง ๙ เหรียญเงิน 

 

 อบรมเพ่ือคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิชาโลก และอวกาศ โอลิมปิกระหว่างประเทศ ๔ คน 

   พัฒนาระบบสารสนเทศออนไลน์สำหรับโครงการผู้มีความสามารถพิเศษฯซึ่งจะสามารถ

รองรับการรับสมัครและติดตามนักเรียนอัจฉริยภาพ ระบบติดตามนักเรียนและการส่งโครงงาน

ของโครงการห้องเรียนพิเศษ ระบบจัดประชุมวิชาการ และระบบติดตามทุน พสวท. และสควค.

 สนับสนุนทุนการศึกษาต่างประเทศ ระดับปริญญาตรี – โท – เอก ให้ผู้แทนประเทศไทย 

๒๐๖ ทุน

๔๐

คัดเลือกแข่งขันจำนวน ๕๒,๘๑๑ คน

และ ๑ เหรียญทองแดง 
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๓. การพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

 จัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

โดยมีนักเรียนท่ีสมัครสอบ ๓๖๒,๒๓๙  คน จาก ๑๙๘ ศูนย์ท่ัวประเทศ มีนักเรียนสอบผ่านการคัดเลือก

๓,๗๔๗ คน โดยมีนักเรียนได้รับเหรียญรางวัลวิชาคณิตศาสตร์ ๒๐๖ คน (ป.๓ จำนวน ๑๐๓ คน 

ป.๖ จำนวน ๑๐๓ คน) และภาคปฏิบัติวิทยาศาสตร์ ๑๙๘ คน (ป.๓ จำนวน ๑๐๐ คน  ป.๖ 

จำนวน ๙๘ คน) 

 จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนที่ได้รับเหรียญ ป.๓ และ

ป.๖ จำนวน ๔๐๔ คน 

 จัดส่งสื่อสำหรับนักเรียน ป.๓ รุ่นที่ได้รับเหรียญในปีการศึกษา ๒๕๔๖ – ๒๕๔๙ และ 

ป.๖ รุ่นที่ได้รับเหรียญในปีการศึกษา ๒๕๕๐ – ๒๕๕๒ จำนวนรวม ๑๕,๒๗๔ คน

๔๑
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การพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ สำหรับผู้ท่ีมีความสามารถพิเศษ

ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ช่วงช้ันท่ี ๒, ๓ และ ๔ 
 เพื่อขยายผลรูปแบบการจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษแบบ

ห้องเรียนพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จากระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไปสู่นักเรียน
ท่ีมีความสามารถพิเศษระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับประถมศึกษาให้กว้างขวาง และเป็น
รูปธรรม ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ได้ดำเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้

๑. พัฒนาครูโดยการอบรมและสนับสนุนการเข้าร่วมงานวิชาการ

 อบรมครูหลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถ

พิเศษทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ช่วงชั้นที่ ๓) จำนวน ๓๕ คน

 ประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนสำหรับการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถ 

พิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แบบห้องเรียน จำนวน ๙๗๕ คน 

 อบรมครู เรื่อง การประยุกต์ใช้ชุดกล่องสมองกล IPST-MicroBOX ผู้เข้าอบรม 

๑๕๐ คน

 อบรมครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์  ๕๐๐ คน โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๕ แห่ง

๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ

 ลงนามความร่วมมือระหว่าง สสวท. กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๙ แห่ง เพ่ือพัฒนา ครูผู้สอน

 ในโครงการดังกล่าว ด้วยการจัดอบรมสาระวิชาในหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  

 ลงนามความร่วมมือระหว่าง สสวท. กับโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 

๑๐๕ แห่ง เพื่อเป็นเครือข่ายแกนนำในการใช้ GSP จัดการเรียนการสอนวิชาพีชคณิต และ 

Precalculus 

๓. พัฒนาเอกสาร

  พัฒนาเอกสารเสริมวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ ๒ จำนวน 

๒ เรื่อง และเอกสารอบรมครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ป.๕ ภาคเรียนที่ ๑

๔๒
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การจัดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ คร้ังท่ี ๒๓ ปี ๒๕๕๔  

ณ ประเทศไทย
 จากการที่ประเทศไทยได้ส่งเยาวชนไทยไปเข้าร่วมแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก 

มาแล้ว ๑๕ คร้ัง ประเทศไทยเห็นว่าเพ่ือเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณของประเทศให้นานาชาติ

ได้รู้จัก และเป็นท่ียอมรับทางวิชาการมากย่ิงข้ึน จึงเสนอช่ือเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันคอมพิวเตอร์

โอลิมปิก คร้ังท่ี ๒๓ ปี ๒๕๕๔ ไปยังคณะกรรมการกลางจัดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก

(International Informatics Olympiad Committee) ซึ่งคณะกรรมการฯ ตอบรับโดยมี

ความเห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพและความสามารถที่จะรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศฯ ในครั้งนี้

สำหรับปี ๒๕๕๓ ได้ดำเนินกิจกรรมดังนี้

 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือเตรียมจัดการแข่งขันฯ และปรับปรุงแผนปฏิบัติงาน ผู้เข้าประชุม 

๗๐ คน 

 จัดสอบแข่งขันเขียนโปรแกรมออนไลน์ 

 จัดทำเว็บไซต์การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกฯ http://www.ioi2011.or.th/ 

 จัดทำสารคดีส้ัน รายการ : ดาวคอมพิวเตอร์ เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก

ช่อง ๗ ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา ๑๗.๕๙ – ๑๘.๐๐ น. และทาง http://www.youtube.com/

๔๓
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การพัฒนาและส่งเสริมครูที่มี 

ความสามารถพิเศษทางด้าน

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

และเทคโนโลยี

สสวท. ได้ดำเนินโครงการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางด้าน

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) มาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

จนถึงปัจจุบัน มีผู้สำเร็จและบรรจุเข้ารับราชการครูในหน่วยงานต่างๆ

เพ่ือเป็นผู้นำในเขตพ้ืนท่ีต่างๆ ตามความคาดหวังของโครงการ สสวท.

ม่ันใจว่าการดำเนินโครงการ สควค. จะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลน

ครูวิทยาศาสตร์และครูคณิตศาสตร์ในระดับหนึ่ง  ผู้รับทุนของ

โครงการจะได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งด้าน

วิชาการ และได้รับการปลูกฝังคุณลักษณะของความเป็นครูศรัทธา

ในวิชาชีพครู และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 

๒๕๕๓ สสวท. ได้ใช้งบประมาณ จำนวน ๙,๕๑๗,๕๐๐ บาท 

โดยมีกิจกรรม ดังต่อไปนี้

๑. การคัดเลือกและสนับสนุนทุนการศึกษา

     ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาโดยศูนย์อุดมศึกษา ๑๗ แห่ง เพื่อ

คัดเลือกผู ้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต

สาขาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เข้ารับทุน โดยคัดเลือกได้ผู้รับทุน

๕ สาขาวิชา จำนวน ๕๘๐ คน (เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ 

และคอมพิวเตอร์)

     คัดเลือกผู้รับทุนเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพ 

ครูและสนับสนุนทุนการศึกษา ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕

มีผู้ได้รับคัดเลือก จำนวน ๕๘๐ ทุน

๔๔
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สนับสนุนทุนการศึกษา สควค. (งบประมาณ ๒๕๕๓)  ดังนี้

    สนับสนุนทุนวิจัยในชั้นเรียนให้กับโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน จำนวน ๓๕ โรงเรียน  

    สนับสนุนงบดำเนินการให้ศูนย์โครงการ สควค. ๘ ศูนย์ และติดตามผลการดำเนินงาน

     จัดประชุมเสนอผลงานวิจัยในช้ันเรียน โดย ครู สควค. ได้นำเสนองานวิจัยท้ังแบบบรรยาย 

และโปสเตอร์ ๑๖๖ โครงการ 

    สนับสนุนครู สควค. เข้าร่วมประชุมวิชาการในประเทศ ๑๗๐ คน

    จัดประชุมสัมมนาศูนย์มหาวิทยาลัยในโครงการ สควค. ๗ แห่ง มีผู้เข้าร่วมประชุม ๗๗ คน

   จัดทำฐานข้อมูลระบบประมวลผลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GGIS) ประวัติผู้สำเร็จการศึกษา 

ครู สควค. ๕ ภูมิภาค ๑๓ รุ่น จำนวน ๓,๐๘๘ คน

๒. พัฒนาเครือข่ายครู สควค. 

    จัดประชุมวิชาการเครือข่ายครู ๔ ภูมิภาค โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมภาคละ ๘๐ คน รวม 

๒๔๐ คน

๓. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานครู สควค.

        จัดทำวารสารครู  สควค. ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ จำนวน ๔ ฉบับ เพื่อสะดวกในการ 

เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และเปิดโอกาสให้ครูเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย

   เผยแพร่ผลงานวิชาการของครู สควค. ในรายการ ครูวิทย์นักคิด จำนวน ๒๒ ตอน 

และรายการ เติมฝันครูวิทย์  จำนวน ๑๙ ตอน ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง ๗ 

๔๕

   ทุนการศึกษาระดับ      ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๒  ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๓

     ปริญญาโท              ๗๖๑   ทุน                   ๕๘๐   ทุน

 ปริญญาโท-เอก                          ๕๑   ทุน           ๓๓   ทุน

 ปริญญาเอก                   ๑   ทุน                     ๓๐   ทุน

 รวม                        ๘๑๓   ทุน                  ๖๔๓   ทุน
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๔๖

การมุ่งสู่ความเป็นเลิศขององค์กร เป็นเป้าหมายของทุกองค์กรท่ีจะต้องสร้างให้

เกิดข้ึนเพ่ือให้สามารถอยู่รอด และเจริญเติบโตได้อย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน ภายใต้ 

สิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สสวท. ในฐานะองค์กรหลัก 

ของประเทศที่ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

และเทคโนโลยีในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงจำเป็นต้องพัฒนาองค์กรให้มี 

ศักยภาพในระดับสูง เพ่ือให้มีการบริหารจัดการองค์กรเพ่ือรองรับเป้าหมายการ

พัฒนาดังกล่าวได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด ในปี ๒๕๕๓ สสวท. 

มีผลการดำเนินงานดังนี้

การบริหารจัดการ

และการพัฒนาองค์กร
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การพัฒนาขีดความสามารถองค์กร

ให้มีศักยภาพสูง

การบริหารองค์กรเป็นกลไกอันสำคัญต่อการเอื้ออำนวยให้

ภารกิจของ สสวท. ดำเนินไปได้ตามวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายท่ีวางไว้ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ได้ใช้งบประมาณ 

จำนวน ๕๐,๙๖๗,๘๐๐ บาท  มีการดำเนินงาน ดังนี้

การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงานและโครงสร้างค่าตอบแทน
 สสวท. ได้จัดจ้าง บริษัท ทาวเวอร์ส วัทสัน (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ 

ในการดำเนินการดังกล่าว เป็นผู้จัดทำโครงการวิเคราะห์องค์กร (Organization Diagnostic)

โดยได้เร่ิมดำเนินการระยะท่ี ๑ ต้ังแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ เพ่ือปรับโครงสร้างองค์กร โครงสร้าง

เงินเดือน และระบบบุคลากรในภาพรวม ในปี ๒๕๕๓ ได้ดำเนินการเป็นระยะที่ ๒ โดยมี 

การประชุม Kick Off  กับคณะทำงานและ Steering Committee เพื่อชี้แจงการดำเนินงาน 

และได้นำเสนอโครงสร้างองค์กรเพื่อรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร (Steering 

Committee) และนำเข้าคณะกรรมการที่ปรึกษา สสวท. เพื่อพิจารณา

การเสริมสร้างบทบาทของ สสวท. ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
 เพื่อให้องค์กรมีแนวทางดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นที่ยอมรับ

ของกลุ่มบุคคลต่างๆ  ที่มีส่วนได้เสีย  ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓    สสวท.  ได้มีการจัดประชุมเพื่อ

นำเสนอแผนและกิจกรรมการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร รวมทั้งจัดกิจกรรมการบรรยาย 

และการระดมความคิดเพื ่อพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร ในการสัมมนาบุคลากรประจำปี 

๒๕๕๓ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๙๖ คน

๔๗
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การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร 

 สสวท. มีนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและศักยภาพ

ในการดำเนินงานตามภารกิจของ สสวท. ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบันและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ จึงจำเป็นที่จะต้อง 

มีบุคลากรที่มีความสามารถทั้งในด้านวิชาการ การบริหาร การจัดการ ตลอดจนสุขภาพ 

ร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานในทุกสถานการณ์ 

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ มีกิจกรรมดังต่อไปนี้

 ประชุม สัมมนา ดูงานและเจรจาธุรกิจของผู้บริหารระดับสูง ในประเทศ ๔ ครั้ง 

และต่างประเทศ ๗ ครั้ง ผู้บริหารระดับกลางและพนักงาน ๒๐ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

๕๑ คน 

 พัฒนาบุคลากรตามนโยบายและความต้องการของแต่ละหน่วยงาน สาขาวิชา 

๒๑ หน่วยงาน

 พัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและศักยภาพในการดำเนินงาน ๒ หลักสูตร

รวม ๗๓ คน

 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากร จำนวน ๗ ครั้ง

 บรรยายพิเศษทางวิชาการ ๗ ครั้ง 

 พัฒนาความสามารถทางภาษาให้แก่บุคลากร ๒ หลักสูตร รวม ๕๐ คน

 พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ๖ หลักสูตร จำนวน ๑๓๔ คน 

 พัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการ โดยมีผู้เช่ียวชาญต่างประเทศ ๕ คนเป็นท่ีปรึกษา 

 สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่บุคลากรตามความต้องการขององค์กร เป็นทุนในประเทศ

 ๒ ทุน และต่างประเทศ ๑๘ ทุน  

พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ

ดำเนินภารกิจของสสวท.
 สสวท. ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบการพัฒนาหลักสูตร สื่อการเรียนการสอน 

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ได้พัฒนาและส่งเสริมการพัฒนาส่ือในรูปแบบต่างๆ

รวมท้ังส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และส่งเสริมให้มีการนำส่ือเหล่าน้ันไปบูรณาการในการเรียนรู้ รวมท้ัง

มีการให้บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมีการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงสื่อเหล่านั้นได้ตลอดเวลา ในปี ๒๕๕๓ มีผลการ 

ดำเนินงานดังนี้

๔๘
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๑. จัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สสวท. ปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ 

๒. พัฒนา/ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการเพื่อรองรับความต้องการของ 

องค์กร จำนวน ๒๙  ระบบ และอบรมการใช้งานให้ผู้ใช้งานระบบ  ๓ ระบบ และพัฒนาระบบ

บริหารข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับผู้บริหาร (Business Intelligence) ทำให้ได้

ซอฟต์แวร์ช่วยในการวิเคราะห์และรายงาน 

๓. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

  ปรับปรุง Data Center เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า เพื่อให้เครื่องแม่ข่ายสามารถให้   

บริการผู้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

  บำรุงรักษาระบบที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

  พัฒนาระบบ Contact Center เป็นระบบตอบรับทางโทรศัพท์และระบบบริการ

ข้อมูลข่าวสารอัตโนมัติ เพื่อเป็นช่องทางในการรับข้อมูล ตอบข้อซักถามและปัญหาต่างๆ 

รวมทั้งเพิ่มศักยภาพและภาพลักษณ์ที่ดีในการติดต่อสื่อสารกับ สสวท.

  บริหารจัดการข้อมูลผ่านเว็บท่าในลักษณะ Social Network และชุมชนปฏิบัติ 

และจัดทำโครงสร้างข้อมูล Sitemap เพื่อใช้ในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

  จัดหาคอมพิวเตอร์ PC โดยวิธีการเช่า และจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์

เทคโนโลยีเพ่ือทดแทน และเพ่ิมเติม รวมท้ังจัดหาซอฟต์แวร์เพ่ือใช้ในงานบริหารและวิชาการ

จำนวน ๕ รายการ

  ปรับปรุงระบบโทรศัพท์ IPPBX เป็นระบบโทรศัพท์ซ่ึงมีระบบฝากข้อความเสียง

และระบบตรวจสอบและรายงานค่าใช้จ่าย

๔. พัฒนาระบบบริหารความเส่ียงด้านความม่ันคงปลอดภัยสำหรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อสร้างกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยสำหรับส่วนงานด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 27001

๔๙
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การพัฒนาและบริหารจัดการ 

องค์ความรู้

อบรมหลักสูตรการจัดการความรู้สู่นวัตกรรมด้วย 4Learn ๖ ครั้ง ผู้เข้ารับการอบรม ๑๓๖ คน
จัดกิจกรรม KM Kick Off Day ๑ ครั้ง
ประชุมกลุ่ม CoP ประจำเดือน โดยผู้อำนวยการมอบนโยบายและแนวทางการจัดกิจกรรมของสมาชิก
ประชุมร่วมกับคณะที่ปรึกษาเพื่อจัดทำระบบสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้
จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการขยายเครือข่ายและจัดอบรม รุ่นที่ ๒

๕๐

สสวท. ได้เล็งเห็นความสำคัญของการบริการจัดการองค์ความรู้ซึ่ง

มีอยู่มากมายใน สสวท. จึงได้วางแผน และระดมความคิด ในการบริหาร

จัดการโครงการดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ 

และพัฒนาระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้  ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการ 

เพิ่มพูนประสิทธิภาพ การบริหารจัดการองค์กรทั้งในด้านการพัฒนา

บุคลากร การใช้ข้อมูลเพ่ือความคล่องตัวในการบริหารจัดการ การบริหาร

โครงการ การจัดระบบองค์ความรู้เพ่ือสะสมผลงาน และประสบการณ์

ของบุคลากรอาวุโส นอกจากนี้ยังได้วางแผนรองรับการให้บริการ

องค์ความรู้และข้อมูลข่าวสารแก่ครู-อาจารย์ นักเรียน และประชาชน

ท่ัวไป ทางอินเทอร์เน็ต และระบบ Call Center ด้วย ในปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๕๓ ได้ใช้งบประมาณ จำนวน ๑,๔๐๐,๐๐๐  บาท 

มีผลการดำเนินงานดังนี้
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๕๑

โครงการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
 ผลผลิตของ สสวท. เป็นสิ่งที่มีคุณค่า และเป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างมาก สสวท. จึงได้ดำเนินการจัดระบบฐานข้อมูล 
ผลผลิตท่ีมีอยู่ และพัฒนาการบริหารจัดการผลงาน ซ่ึงเป็นส่ือในหลากหลายรูปแบบ โดยได้มอบหมาย
ให้สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นที่ปรึกษาในการจัดระบบการ 
บริหารจัดการ อาทิ ระบบการเผยแพร่ผลผลิตสู่กลุ่มเป้าหมาย ระบบการส่งเสริมผู้สร้างสรรค์ผลงาน
ให้มีแรงจูงใจในการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ตลอดจนแนวทางการปกป้องสิทธิประโยชน์ ของ
 สสวท. ในการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของ สสวท. ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ได้ใช้งบประมาณ 
จำนวน ๕๐๐,๐๐๐  บาท มีผลการดำเนินงานดังนี้
 - จัดจ้างสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อจัดทำแนวทางการ 
จัดการทรัพย์สินทางปัญญาของ สสวท. 
 - นำเสนอรายงานการให้คำปรึกษาของสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ต่อคณะกรรมการ สสวท. เพ่ือทราบแนวทางการดำเนินการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของ สสวท.
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๕๒

เพ่ือผลักดันให้การดำเนินภารกิจของ สสวท. ในการส่งเสริมการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีบรรลุเป้าหมายท่ีมุ่งเน้น “การขับเคล่ือนการจัดการศึกษา เพ่ือให้นักเรียนไทย

มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีทัดเทียมกับนานาชาติ”

ประสบความสำเร็จ สสวท. จำเป็นต้องมีกลไกบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ และหน่ึง 

ในกลไกน้ัน คือการดำเนินงานในรูปแบบเครือข่าย กับหน่วยงาน  องค์กรภาครัฐและเอกชน

ท้ังในและต่างประเทศ สำหรับความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในประเทศ เป็นความร่วมมือ

ต้ังแต่หน่วยงานระดับนโยบายไปจนถึงระดับปฏิบัติ เพ่ือผลักดันนโยบายและการปฏิบัติ

ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย ส่วนความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ เป็นรูปแบบการทำงาน

ที่จะช่วยขับเคลื่อน การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เช่น 

การพัฒนาครูให้มียุทธวิธีสอนคณิตศาสตร์แก้โจทย์ปัญหา ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓สสวท. 

ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ดังต่อไปนี้

เครือข่ายความร่วมมือขับเคลื่อน 

การจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๕๓     

 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

 ตามอัธยาศัย 

 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา 

 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 

 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  

 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

 พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร  

 สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 

 อุทยานการเรียนรู้  

 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา   

 (องค์การมหาชน)

 มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์

 ศึกษาในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา

  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 

 สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  

 สมาคมเคมีแห่งประเทศไทย  

 สมาคมฟิสิกส์ไทย  

 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้  

เครือข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษา
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 สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

 สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV)  

 สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ

 โรงเรียนต่างๆ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

 การศึกษาขั้นพื้นฐาน

 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

 ทั่วประเทศ 

 ธนาคารออมสิน

 บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด 

 บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด

 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

 บริษัท  ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด 

 องค์การค้าของ สกสค. 

 บริษัทไปรษณีย์ไทย 

 เสถียรธรรมสถาน 

 มูลนิธิชมรมไทย – อิสราเอล

 สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย 

 สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

 บริษัท เอ็ดดูพาร์ค จำกัด

 สถาบันคีนันแห่งเอเชีย

 บริษัท คิงแมทส์ ประเทศเกาหลี  

 มหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย  

 Science Education Development and 

 Empowerment Center (SEDEC) ประเทศอินโดนีเซีย 

 University of North Texas (UNT) สหรัฐอเมริกา 

 สมาคมนานาชาติ เพื่อการประเมินผลสัมฤทธิ์ทาง

 การศึกษา (The International Association   

 for Educational Assess ment  (IAEA) 

๕๔

เครือข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษา
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บทสรุปการประเมินผลการดำเนินงาน

ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ประเมินผลการดำเนินงาน

ขององค์กรโดยจัดจ้าง บริษัท ทริส คอร์ปอเรช่ัน จำกัด ให้ประเมินผลการดำเนินงานของ สสวท.

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓) ตามกรอบการ 

ประเมิน ๔ มิติ คือ
มิติที่    ๑    ผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจ

มิติที่    ๒    ผู้มีส่วนได้เสีย

มิติที่    ๓    ประสิทธิภาพ

มิติที่    ๔    การกำกับดูแลกิจการและพัฒนาองค์กร

 วิธีการประเมินได้ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานและเอกสารผลการดำเนินงาน 

การสัมภาษณ์และแบบสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้อง ผลการประเมินของ สสวท. โดยสรุป แสดงได้ 

ดังต่อไปนี้

ตารางที่ ๑ ผลการประเมินโดยสรุป
๕.๐๐๐๐

๔.๐๐๐๐

๓.๐๐๐๐

๒.๐๐๐๐

๑.๐๐๐๐

       มิติที่ ๑     มิติที่ ๒    มิติที่ ๓   มิติที่ ๔      รวมทุกมิติ

ผลคะแนนในภาพรวมของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)

ทั้ง ๔ มิติ อยู่ที่ระดับคะแนน ๔.๔๑๑๖ ผ่านเกณฑ์การประเมินผล ผลการดำเนินงาน 

ที่ดีที่สุด คือ มิติด้านประสิทธิภาพ อยู่ที่ระดับคะแนน ๔.๗๔๕๙ สูงกว่าเป้าหมายมาก 

ส่วนมิติอื่นๆ มีผลคะแนนอยู่ในระดับดีกว่าเกณฑ์ผ่าน คือ เกิน ๓.๐๐๐๐ คะแนน 

ในทุกมิติ เมื่อพิจารณาผลการประเมินเป็นรายด้าน แสดงได้ดังตารางที่ ๒

๕๕

๔.๗๐๘๗

๔.๑๑๗๘

๔.๗๔๕๙

๔.๐๘๗๔

๔.๔๑๑๖

๔.๔๑๑๖

มิติการประเมินโดยสรุป  น้ำหนัก    ผลคะแนน

มิติที่ ๑ ผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจ   ๓๐%     ๔.๗๐๘๗

มิติที่ ๒ ผู้มีส่วนได้เสีย    ๒๐%     ๔.๑๑๗๘

มิติที่ ๓ ประสิทธิภาพ    ๒๐%     ๔.๗๔๕๙

มิติที่ ๔ การกำกับดูแลกิจการ

          และพัฒนาองค์กร   ๓๐%     ๔.๐๘๗๔

 รวมทุกมิติ   ๑๐๐%    
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๕๖

                                                       เกณฑ์การให้คะแนน       ผลการดำเนินงาน

                                      ๑       ๒         ๓        ๔        ๕      ผลการ      ค่าคะแนน      คะแนน

                                      ดำเนินงาน     ที่ได้         ถ่วงน้ำหนัก

มิติที่ ๑ ด้านผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจ             ๓๐                 ๔.๗๐๘๗
๑. ร้อยละของผลผลิตที่สำเร็จ (หลักสูตรสื่อ         ร้อยละ          ๑๕         ๖๐      ๗๐        ๘๐       ๙๐     ๑๐๐      ๙๗.๐๘      ๔.๗๐๘๔        ๐.๗๐๖๓
อุปกรณ์ และกระบวนการเรียนรู้ของ สสวท)      
๒. ระดับคุณภาพของหลักสูตร สื่อ อุปกรณ์         ระดับ            ๕          ๑        ๒          ๓         ๔        ๕         ๔.๑๓       ๔.๑๒๖๙        ๐.๒๐๖๓
และ กระบวนการเรียนรู้ของ สสวท.                  
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
๓. ร้อยละของครูที่ผ่านการพัฒนาสามารถ           ร้อยละ           ๕          ๖๐      ๗๐        ๘๐       ๙๐     ๑๐๐        ๑๐๐        ๕.๐๐๐๐        ๐.๒๕๐๐
จัดการเรียนการสอนได้ตามเกณฑ์ที่กหนด         
๔. ผลการประเมินสัมฤทธิผลของนักเรียนใน                            ๕                                                                               ๕.๐๐๐๐
โรงเรียนที่ครูผ่านการพัฒนา                                            
   ๔.๑ วิทยาศาสตร์                                    ร้อยละ          ๒.๕๐     ๐.๐๐   ๐.๕๐    ๑.๐๐     ๑.๕๐   ๒.๐๐      ๘.๗๗       ๕.๐๐๐๐        ๐.๑๒๕๐
   ๔.๒ คณิตศาสตร์                                    ร้อยละ          ๒.๕๐    ๐.๐๐   ๐.๕๐    ๑.๐๐     ๑.๕๐   ๒.๐๐      ๘.๖๙       ๕.๐๐๐๐        

มิติที่ ๒ ด้านผู้มีส่วนได้เสีย                                     ๒๐                                                                 ๔.๑๑๗๘
๕. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ                ระดับ             ๘          ๑       ๒          ๓         ๔        ๕         ๔.๑๒       ๔.๑๒๓๙        ๐.๓๒๙๙
๖. ระดับความเข้มแข็งของเครือข่าย                                      ๖                                                                               ๔.๓๙๒๗
   ๖.๑ จำนวนเครือข่ายคงสภาพ                    เครือข่าย         ๑.๕๐      ๒        ๓          ๔         ๕        ๖          ๕          ๔.๐๐๐๐        ๐.๐๖๐๐
   ๖.๒ จำนวนกิจกรรมที่จัดร่วมกัน                  กิจกรรม           ๓         ๔๖      ๔๗        ๔๘       ๔๙      ๕๐         ๕๐         ๕.๐๐๐๐        ๐.๑๕๐๐
   ๖.๓ สัดส่วนของเงินสนับสนุนจากภายนอก        ส่วน            ๑.๕๐    ๐.๐๕   ๐.๑๐    ๐.๑๕     ๐.๒๐   ๐.๒๕       ๐.๑๘       ๓.๕๖๘๐        ๐.๐๕๓๕
ต่องบประมาณของ สสวท. ในการจัดกิจกรรม             
ร่วมของเครือข่าย
๗. ระดับทัศนคติของบุคลากร สสวท. ที่มีต่อ         ระดับ             ๖          ๑        ๒          ๓         ๔        ๕         ๓.๘๔       ๓.๘๓๕๖        ๐.๒๓๐๑

ภาพลักษณ์ของ สสวท.                                 

มิติที่ ๓ ด้านประสิทธิภาพ                                     ๒๐                                                                  ๔.๗๔๕๙
๘. ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของความสำเร็จใน      ร้อยละ           ๑๐        ๖๐      ๗๐        ๘๐       ๙๐     ๑๐๐     ๙๘.๒๗      ๔.๘๒๖๗        ๐.๔๘๒๗
การดำเนินงานของโครงการที่ริิเริ่มเพื่อนำ           
ไปสู่การสร้างนวัตกรรม
๙. ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่าย               ร้อยละ          ๑๐      ๙๐.๐๐ ๙๑.๐๐  ๙๒.๐๐   ๙๓.๐๐ ๙๔.๐๐    ๙๓.๖๗      ๔.๖๖๕๐        ๐.๔๖๖๕
งบประมาณประจำปี (เทียบกับงบประมาณ        

ที่ได้รับตามแผนงาน)

มิติท่ี ๔ ด้านการกำกับดูแลกิจการ             ๓๐                                                                                       ๔.๐๘๗๔
และพัฒนาองค์กร                                                                         
๑๐.  ระดับการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการ          ระดับ                ๑๕            ๑           ๒             ๓            ๓           ๕             ๔.๑๓         ๔.๑๒๙๕            ๐.๖๑๙๔ 
และการพัฒนาองค์กร                                                                   
๑๑. ระดับความสำเร็จถ่วงน้ำหนักในการบริหารงาน             ระดับ                ๑๐                                                                                                     ๓.๙๙๐๐
     ๑๑.๑ ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการ                                     ๕             ๑          ๒             ๓            ๔           ๕             ๔.๐๐          ๔.๐๐๐๐            ๐.๒๐๐๐
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ  สสวท.
      ๑๑.๒ ระดับความสำเร็จของการจัดการ                                         ๕              ๑          ๒              ๓            ๔          ๕             ๓.๙๘          ๓.๙๘๐๐            ๐.๑๙๙๐
ความรู้เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ สสวท.                                                          
๑๒. ระดับความสำเร็จของการยอมรับในบทบาท         ระดับ                 ๕              ๑          ๒              ๓            ๔          ๕             ๔.๑๖          ๔.๑๕๕๙            ๐.๒๐๗๘
ของ สสวท.                                                                         

                                                                            น้ำหนักรวม         ๑๐๐                                                                                          ค่าคะแนนท่ีได้                  ๔.๔๑๑๖         

ตารางที่ ๒  ผลการประเมินเป็นรายโครงการและรายประเด็นแสดงรายละเอียดได้ ดังตารางต่อไปนี้
ตารางสรุปผลการดำเนินงานของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

ผลคะแนน ณ วันที่  ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

๐.๑๒๕๐

ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน หน่วยวัด น้ำหนัก
(ร้อยละ)
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตารางสรุปผลการดำเนินงานของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
 เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยบูรณาการแผนงาน และทรัพยากร 

โดยให้ความสำคัญสูงกับกลุ่มที่ต่ำกว่ามาตรฐาน และการสร้างความเข้าใจและ

ตระหนักในสังคมถึงปัญหาคุณภาพการศึกษาต่ำ และใช้ประโยชน์จากผู้มีความสามารถ

พิเศษ ซ่ึงเป็นผลผลิตของ สสวท. เพ่ือให้การขับเคล่ือนการยกระดับผลสัมฤทธ์ิของ

ผู้เรียนมีพลังและประสบผลสำเร็จโดยเร็ว

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ

ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างเต็มตามศักยภาพ
 มุ่งเน้นการขยายฐานผู้เรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาให้

สนใจและเลือกเรียนในสายที่เน้นวิทยาศาสตร์มากขึ้น โดยพัฒนาหลักสูตรเสริม

ความเข้มแข็งนักเรียนที่มีศักยภาพ โดยอาศัยเครือข่ายทุนทางปัญญาของผู้สำเร็จ

การศึกษาในโครงการ พสวท. และ สควค. เข้ามาร่วมเป็นเครือข่ายพัฒนาและผลิต

กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเป็นผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การปรับปรุงกระบวนการจัดการบริหารภายใน

และความรู้สู่องค์กรคุณภาพสูง 
 มุ่งเน้นการให้ความสำคัญสูงสุดกับการพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีศักยภาพสูง

และมีภาวะผู้นำ สนใจใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อการปรับปรุงคุณภาพงาน 

อย่างไม่หยุดน่ิง เน้นการบริหารจัดการองค์ความรู้เพ่ือนำมาใช้ประโยชน์ในการดำเนิน

พันธกิจทุกด้าน และปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการภายในให้มีความ คล่องตัว 

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรคุณภาพสูง

๕๗

สสวท. ได้ดำเนินภารกิจเพื่อขับเคลื่อนให้นักเรียนไทยทุกช่วงชั้นให้มี          

ความรู้ความสามารถสูงขึ้นเป็นลำดับและทัดเทียมกับนานาชาติภายใน

ปี ๒๕๗๐ โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ได้กำหนดทิศทางและ เป้าหมาย 

การดำเนินงาน ดังนี้

ทิศทางและแผนการดำเนินงานของ สสวท.

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔



คณะผูบริหาร สสวท. ป ๒๕๕๓ ๕๙ 

ผูเชี่ยวชาญพิเศษ/ผูเชี่ยวชาญ ๖๐

อัตรากำลัง ปงบประมาณ ๒๕๕๓ ๖๑

งบประมาณ ปงบประมาณ ๒๕๕๓ ๖๒

ภาคผนวก
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะผู้บริหาร สสวท. ปี ๒๕๕๓

๕๙

 ชื่อ                             ตำแหน่ง

     ดร.พรพรรณ     ไวทยางกูร    ผู้อำนวยการ 
     ดร.ปรีชาญ       เดชศรี  รองผู้อำนวยการ
     ดร.รวิวรรณ      เทนอิสสระ    ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
     นางดวงสมร     คล่องสารา    ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
     ดร.จารุวรรณ    แสงทอง    ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
     นายณรงค์ศิลป์  ธูปพนม    ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
     นางสาวอมรา   พันธุ์ศิริ  หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน
     นางธนารัตน์     จิระอรุณ    หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
        และรักษาการหัวหน้าสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
     นางศิริรัตน์       วงศ์สุวรรณ   หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
     นางจุรีกร         ลรรพรัตน์  หัวหน้าฝ่ายการคลัง
     นายสกรณ์        ชุณหะโสภณ    หัวหน้าฝ่ายบุคลากร
     นางนันทวรรณ  หรรษาเวก    ผู้เชี่ยวชาญ และหัวหน้าสาขาเคมี
     ดร.วนิดา         ธนประโยชน์ศักดิ์ หัวหน้าสาขาชีววิทยา
     นายราม          ติวารี     รักษาการหัวหน้าสาขาฟิสิกส์
     นางกัญณัฏฐ์     สวัสดิ์สว่าง    หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษา
     นางชุติมา         เตมียสถิต  หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา
     นายสุพจน์        วุฒิโสภณ  หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์รากฐาน
     นางชมัยพร       ตั้งตน     รักษาการหัวหน้าสาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษา
     นางเชอรี่          อยู่ดี     หัวหน้าสาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษา
     นายพรพจน์      พุฒวันเพ็ญ    หัวหน้าสาขาคอมพิวเตอร์
     นายธวัชชัย       ชนะกานนท์  หัวหน้าสาขาออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์
     นายดุสิต          สังข์ร่วมใจ  รักษาการหัวหน้าสาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา
     ดร.สุพัตรา        ผาติวิสันติ์  หัวหน้าสาขาประเมินมาตรฐาน
     ดร.ประสงค์      เมธีพินิตกุล  หัวหน้าสาขาวิจัย
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ / ผู้เชี่ยวชาญ

ดร.ปานทอง   กุลนาถศิริ            ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

นายดนัย   ยังคง                  ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

  นางอรวรรณ  อินทวิชญ           หัวหน้าสาขาพัฒนา และส่งเสริมผู้มีความสามารถ   
                พิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
               และส่งเสริมการผลิตครูวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
  ดร.พรชัย      อินทร์ฉาย           หัวหน้าสาขาโอลิมปิกวิชาการและพัฒนาอัจฉริยภาพ
               ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
  นายอุปการ   จีระพันธุ           หัวหน้าโครงการเทคโนโลยี
  ดร.สมศรี      ตั้งมงคลเลิศ ผู้เชี่ยวชาญ และหัวหน้าโครงการส่งเสริมการใช้   
                         เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน
  นางปาริฉัตร  พวงมณี               หัวหน้าโครงการ GLOBE

ชื่อ                                 ตำแหน่ง

ชื่อ                                 ตำแหน่ง

๖๐

นางเบ็ญจวรรณ  ศรีเจริญ     ผู้เชี่ยวชาญ สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษา
นางสุจิตรา        ศิริสวัสดิ์พิพัฒน์    ผู้เชี่ยวชาญ สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษา

คณะผู้บริหาร สสวท. ปี ๒๕๕๓
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๖๑

 พนักงานสมทบแยกตามกลุ่มงานและวุฒิการศึกษา

ลูกจ้างชั่วคราวแยกตามกลุ่มงานและวุฒิการศึกษา

วุฒิการศึกษา

กลุ่มงาน          ปริญญาเอก     ปริญญาโท      ปริญญาตรี    ต่ำกว่าปริญญาตรี       รวม

บริหาร            -                  -                 -                     -                    -

วิชาการ            -                ๑๕       ๗   -                   ๒๒

ปฏิบัติการ            -                 ๓      ๒๑   -                   ๒๔

รวม            -                ๑๘      ๒๘   -                   ๔๖

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓

วุฒิการศึกษา

กลุ่มงาน         ปริญญาเอก    ปริญญาโท    ปริญญาตรี      ต่ำกว่าปริญญาตรี       รวม

บริหาร             -    -        -                    -                   -

วิชาการ           ๔๖ ๘๓      ๑๕  -                  ๑๔๔

ปฏิบัติการ             -               ๗       ๖  -                    ๑๓

รวม           ๔๖ ๙๐      ๒๑  -                  ๑๕๗

อัตรากำลัง ปีงบประมาณ ๒๕๕๓

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ สสวท. มีอัตรากำลัง

A   พนักงานประจำ ๒๗๔ คน 

B   ลูกจ้างช่ัวคราว ๔๖ คน 

C    พนักงานสมทบ ๑๕๗ คน (เทียบเท่ากับ ๕๘.๓๗ อัตรากำลัง) 

รวมมีอัตรากำลังทั้งสิ้น ๓๗๘.๓๗ อัตรากำลัง

อัตรากำลัง ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ แยกตามประเภทพนักงาน

พนักงานแยกตามกลุ่มงานและวุฒิการศึกษา

วุฒิการศึกษา

กลุ่มงาน           ปริญญาเอก    ปริญญาโท      ปริญญาตรี     ต่ำกว่าปริญญาตรี       รวม

บริหาร            ๘                 ๑๖                ๔      -                   ๒๘

วิชาการ           ๑๖  ๑๐๖        ๑๕    -                  ๑๓๗

ปฏิบัติการ             -       ๓๑        ๖๗                 ๑๑        ๑๐๙

รวม           ๒๔  ๑๕๓        ๘๖               ๑๑        ๒๗๔
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๕๓

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ สสวท. ได้รับอุดหนุนงบประมาณจาก 

รัฐบาล ๑,๓๗๘,๘๑๔,๔๐๐ บาท 

ดังรายละเอียดต่อไปนี้

จำแนกตามประเภทค่าใช้จ่าย

ทุนการศึกษา  ๗๖๑,๗๒๗,๙๐๐ บาท

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ๓๕๕,๒๔๘,๔๐๐ บาท

ค่าใช้จ่ายบุคลากร  ๑๗๗,๘๓๘,๑๐๐ บาท

มูลนิธิโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)  ๘๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รวม ๑,๓๗๘,๘๑๔,๔๐๐ บาท

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓

๖๒

ทุนการศึกษา  ๗๖๑,๗๒๗,๙๐๐ บาท

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ๓๕๕,๒๔๘,๔๐๐ บาท

ค่าใช้จ่ายบุคลากร  ๑๗๗,๘๓๘,๑๐๐ บาท

มูลนิธิโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)  ๘๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
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