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ปฏิรูปหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล และสื่อประกอบหลักสูตรให้ทันสมัยสอดคล้อง
กับความต้องการของครู นักเรียน ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 ในการขับเคลื่อนภารกิจไปสู่เป้าหมาย สสวท. ให้ความ
สำาคัญอย่างยิ่งกับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งจาก 
ภายในและภายนอกประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยตรงและธุรกิจทั่วไป เพราะ
พันธมิตรที่เข้มแข็งจะช่วยต่อยอดความรู้ ความสามารถ 
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ของแต่ละฝ่ายไปสู่ความ
สำาเร็จร่วมกัน รูปแบบความร่วมมือมีหลากหลาย ทั้งในเชิง
นโยบายและเชิงปฏิบัติ มีทั้งการทำางานเป็นโครงการร่วม 
ในประเทศและระหว่างประเทศ การฝึกอบรมโดยผู้เช่ียวชาญ 
ทั้งในและต่างประเทศ การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ 
เป็นต้น

 รูปแบบการทำางานเป็นโครงการร่วมที่น่าสนใจและ
สะท้อนให้เห็นถึงพลังของเครือข่ายความร่วมมือในทุกระดับ 
ที่ครอบคลุมทั้งในและต่างประเทศได้อย่างชัดเจนมาก
โครงการหนึ่งคือ โครงการ GLOBE (Global Learning and 

นโยบายจะสัมฤทธิผลไม่ได้ หาก 
ปราศจากทีมผู้บริหารและพนักงาน 
ท่ี ทุ่ม เททำ า งานใ ห้ภาร กิจ ท่ี ไ ด้ รับ 
มอบหมายสำาเร็จลุล่วง

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ 
(พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔) กำาหนดแนวทางหลักในการพัฒนา
ประเทศโดยมุ่งพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคม
แห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้  ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของ 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
ท่ีมุ่งยกระดับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ 
เทคโนโลยี ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาส่งเสริม 
ครู นักเรียน และผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเต็มศักยภาพ ด้วยตระหนักว่า 
พื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
คือรากฐานของการพัฒนาคุณภาพคน และขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ 

 ตลอดปี ๒๕๕๔ สสวท. ได้ดำาเนินภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย 
ให้สัมฤทธ์ิผลอย่างเต็มท่ี เพราะตระหนักดีว่าคุณภาพการศึกษา 
ยังเป็นปัญหาหลักและปัญหาเร่งด่วนของประเทศ สสวท. ไม่ได้ 
น่ิงนอนใจในการเร่งแก้ปัญหาการขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์ และให้ความสำาคัญกับการปรับปรุงและ 
ยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนาครูวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ พร้อมกับดำาเนินการอย่างต่อเนื่องในเรื่องการ
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Observation to Benefit the Environment) ซึ่งเป็น
เครือข่ายนานาชาติที่ สสวท. เป็นตัวแทนในประเทศไทย 
มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจความสัมพันธ์
ของสิ่งแวดล้อมที่เป็นองค์ประกอบของโลกในลักษณะของ
วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนทำางาน
วิจัยสำารวจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตัวเอง นำาเสนอและ
แลกเปลี่ยนผลงานวิจัยเหล่านี้สู่เวทีสากล ความสำาเร็จของ
โครงการ GLOBE ในประเทศไทยวัดจากข้อมูลที่ส่งเข้าไป 
ในฐานข้อมูลสากล เกิดจากความเข้มแข็งของเครือข่ายในระดับ 
โรงเรียน ชุมชน และประเทศ จนทำาให้โครงการ GLOBE 
ในไทยกลายเป็นตัวอย่างการเรียนรู้สำาหรับประเทศอื่นๆ ใน
ภูมิภาคนี้  

 ในส่วนของคณะกรรมการ สสวท. ซ่ึงทำาหน้าท่ีกำากับดูแล 
ด้านนโยบาย ได้มีการหารือเพื่อทบทวนภาพรวมแนวทาง
และยุทธศาสตร์ เพื่อปรับปรุงการดำาเนินงานตามภารกิจของ 
สสวท. ได้มีการวางแนวทางเพื่อช่วยผลักดันให้ผลผลิตของ 
สสวท. เข้าสู่กลุ่มผู้ใช้งานมากขึ้น โดยทำางานร่วมกับองค์การ
มหาชน และองค์กรอิสระในกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
พร้อมกับภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมให้มีการนำาความรู้พื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ ได้มีกิจกรรม 
ใหม่ๆ ท่ีประสบความสำาเร็จด้วยดีในการมุ่งสร้างความตระหนัก 
ในองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ต่อสาธารณชน อาทิ รายการ
วิทยสัประยุทธ์ ซึ่งเกิดขึ้นจากแนวคิดของ สสวท. ที่จะทำา 
รายการเกมโชว์วิทยาศาสตร์ทางโทรทัศน์ในแนวเรียลริตี้
ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ผลสำาเร็จของรายการเป็นที่ 
ประจักษ์จากรางวัลต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศที่ได้รับ
ตลอดปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ สสวท. ยังได้ผลิตรายการการ์ตูน
แอนิเมชั่นวิทยาศาสตร์ขึ้นเพื่อให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
ผ่านสื่อการ์ตูนประเภท 3D ที่สร้างสรรค์และสวยงาม ทั้งสอง 
รายการเป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆ ของความคิดสร้างสรรค์และ 
ร่วมมือร่วมใจของหลายๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องจนก่อเกิดเป็น
ความสำาเร็จที่น่าภาคภูมิใจภายใต้ภารกิจการสร้างความ
ตระหนักต่อสาธารณชนถึงประโยชน์และความสำาคัญของ
วิชาวิทยาศาสตร์

 นอกจากน้ี คณะกรรมการ สสวท. ยังเล็งเห็นความสำาคัญ 
ในการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อสร้างบุคลากรของ สสวท. 
โดยเฉพาะบุคลากรในกลุ่มวิชาการและสนับสนุนวิชาการ 
เพื่อให้ สสวท. ยังคงสถานภาพความเป็นเลิศด้านวิชาการ 
สำาหรับแนวทางสำาคัญในอนาคตท่ีได้เริ่มปูรากฐานไว้แล้ว 
ได้แก่การเสริมความเข้มแข็งให้แก่เครือข่าย ผ่านช่องทางการ
ให้บริการสื่อดิจิทัลทุกรูปแบบผ่านศูนย์เรียนรู้ของ สสวท. 
(IPST Learning Space) ซึ่งจะเป็นทั้งแนวทางและเครื่องมือ 
ขับเคลื่อนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยีแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องและสังคมโดยรวมต่อไป 

 ขอขอบคุณคณะกรรมการ สสวท. และกรรมการผู้ทรง 
คุณวุฒิทุกท่านท่ีสละเวลา ให้คำาแนะนำา และมีส่วนช่วยผลักดัน 
การดำาเนินงานของ สสวท. ให้บรรลุผลตามพันธกิจที่วางไว้ 
อย่างไรก็ดี นโยบายจะสัมฤทธิผลไม่ได้หากปราศจากทีม 
ผู้บริหารและพนักงานท่ีทุ่มเททำางานให้ภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย 
สำาเร็จลุล่วง และสุดท้ายท่ีสำาคัญไม่น้อยไปกว่ากันคือเครือข่าย 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีให้การสนับสนุน 
และร่วมมือกับ สสวท. ด้วยดีเสมอมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
ทุกฝ่ายจะร่วมแรงร่วมใจกัน เป็นพลังสร้างสรรค์เพื่อยกระดับ 
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของไทยให้ทัดเทียมนานาชาติ
ยิ่งขึ้นต่อไป 

   
       

(รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชชัย  สุมิตร)
ประธานกรรมการ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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 ทุกปี สสวท. จะจัดให้มีการประเมินผลการดำาเนินงาน
ของสถาบัน โดยองค์กรภายนอกที่มีความเป็นกลาง เพื่อนำาผล 
การประเมินน้ีไปปรับปรุงผลผลิต การให้บริการและการบริหาร 
จัดการองค์กรให้ดีย่ิงข้ึน เพ่ือให้แน่ใจว่า สสวท. มีศักยภาพและ 
ความพร้อมท่ีจะขับเคลื่อนการศึกษาของชาติไปสู่เป้าหมาย
ที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยีให้สูงขึ้นและทัดเทียมนานาชาติในโลกยุค 
ไร้พรมแดนและการแข่งขันสูงขึ้นในทุกๆ ด้าน 

 เป็นที่น่ายินดีอีกครั้งที่ผลการประเมินออกมาในเกณฑ์ดี 
และน่าพอใจอย่างย่ิง ทุกมิตินอกจากจะผ่านเกณฑ์การประเมิน 
แล้ว บางมิติยังสูงกว่าเป้าหมายมาก ในเร่ืองคุณภาพของผลผลิต 
เสียงสะท้อนจากครูส่วนใหญ่กล่าวว่า ทั้งหนังสือเรียนและ
คู่มือครูที่ สสวท. จัดทำา มีเนื้อหาสาระชัดเจน อ่านเข้าใจง่าย 
มีการอธิบายเทคนิคและวิธีการสอนที่ดี พร้อมนำาไปใช้สอนได้ 
และสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง ในเรื่องของการพัฒนาครู
ผู้สอน เช่น โครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อเป็นผู้นำาการ
เปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการหลักของปีที่ผ่านมา ก็น่ายินดีที่ผล 

สสวท. มีศักยภาพและความพร้อม 
ที่จะขับเคลื่อนการศึกษาของชาติ 
ไปสู่เป้าหมาย

 การดำาเนินงานของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี (สสวท.) ในปี ๒๕๕๔ เป็นการดำาเนินการ 
ตามแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สสวท. พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๗๐ 
โดยเน้นการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือให้นักเรียนไทย
มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยทีดัเทยีมกบันานาชาต ิ ภายใตก้รอบการดำาเนนิงาน 
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ๓ ด้าน คือ 

 การยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยี  การพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถ 
พิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี อย่าง 
เต็มศักยภาพและการปรับปรุงกระบวนการจัดการบริหาร
ภายในและความรู้สู่องค์กรคุณภาพสูง ทั้งนี้ในการดำาเนิน
ภารกิจได้อาศัยฐานทุนทางปัญญาของเครือข่ายครู  ผู้มีความ
สามารถพิเศษในโครงการ พสวท. และ สควค. ความร่วมมือ
ทุกภาคส่วนจากภาครัฐและเอกชน  รวมทั้งการร่วมมือกับ
หน่วยงานต่างประเทศเพื่อช่วยขับเคลื่อนการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีให้บรรลุเป้าหมาย
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การประเมินระบุว่า สามารถดำาเนินการได้ดีกว่าเป้าหมาย 
มาก ท้ังน้ีเพราะ สสวท. ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือ 
อย่างดีจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในกระทรวงศึกษาธิการ 
และกระทรวงอื่นที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้รับความร่วมมือจาก 
ผู้อำานวยการเขตพื้นที่การศึกษา และศึกษานิเทศก์ของเขต
พื้นที่การศึกษาแต่ละจังหวัด สถานศึกษา มหาวิทยาลัยใน
เครือข่าย 

 ผลจากการประเมินทำาให้ สสวท. ได้รับข้อเสนอแนะที่ 
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ เช่น 
ครูผู้สอนต้องการให้มีกิจกรรมและตัวอย่างหนังสือเรียน
และคู่มือครูหลากหลายมากขึ้น สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงเพื่อ 
พัฒนาครูให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เน้นการพัฒนาครูให้มี 
ความรู้ในสาขาวิชาท่ีสอนอย่างถูกต้อง ส่งเสริมการนำาเทคโนโลยี 
สารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอน และเผยแพร่ความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์สู่สาธารณชนเพื่อกระตุ้นให้เกิดความสนใจ
เรียนรู้มากยิ่งขึ้น  ในปีที่ผ่านมา สสวท. ในบทบาทของการ
สร้างความตระหนัก มีผลงานที่นำามาซึ่งความภาคภูมิใจของ
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รายการวิทยสัประยุทธ์ ที่ออกอากาศทาง 
ช่อง ๕ โดยร่วมมือกับบริษัท เวิร์คพอยต์เอนเตอร์เทนเมนท์ 
ดำาเนินการผลิตตามแนวคิดของ สสวท. ท่ีจะทำารายการเกมโชว์ 
ทางด้านวิทยาศาสตร์ขึ้นมาเป็นครั้งแรกในประเทศ        เพื่อให้ 
ประชาชนเห็นประโยชน์ของวิทยาศาสตร์ และยังช่วยส่งเสริม 
ศักยภาพของเด็กไทยและสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความ 
สนใจในการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์และ 
แปลกใหม่ของรายการ ทำาให้รายการวิทยสัประยุทธ์ได้รับ 
รางวัลเอเชียนเทเลวิชั่นอวอร์ด ๒๐๑๑ จากประเทศสิงคโปร์ 
ตามมาด้วยรางวัลโทรทัศน์ทองคำา ประจำาปี ๒๕๕๔ ประเภท
ส่งเสริมความรู้ทั่วไปดีเด่น และรางวัลรายการส่งเสริมความรู้ 
และการศึกษา มณีเมขลาดีเด่นยอดนิยม ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 การดำาเนินงานของ สสวท. เน้นการเช่ือมโยงภารกิจต่างๆ 
เหล่านี้ไปสู่ผลลัพธ์ในการประเมินสัมฤทธิผลของนักเรียน 
เพราะท้ายที่สุดแล้ว เป้าหมายสูงสุดในภารกิจของ สสวท. คือ 
ความสำาเร็จของนักเรียนนั่นเอง นอกจากความร่วมมือและ

ความเข้มแข็งของเครือข่ายต่างๆ ท่ีจะสนับสนุนให้การทำางาน 
ของ สสวท. บรรลุตามเป้าหมายแล้ว ปัจจัยสำาคัญอีกประการ
คือ ความเสียสละและทุ่มเทในการทำางานของพนักงาน สสวท. 
ในทุกระดับชั้นและหน่วยงาน ความตระหนักในความสำาคัญ
และภาคภูมิใจในภารกิจของตนว่ามีส่วนช่วยยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของประเทศให้สูงขึ้นนี้เองที่ช่วยสร้าง
ความผูกพันและความมุ่งมั่นในการทำางานให้สัมฤทธิผล 
ยิ่งขึ้น

 ในนามของคณะผู้บริหาร สสวท. ขอขอบคุณคณะกรรมการ 
สสวท. ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารและบุคลากร ทุกท่าน ที่ได้ 
ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันปฏิบัติภารกิจที่สำาคัญของชาติ  
ให้ดีที่สุดต่อไป

(ดร. พรพรรณ  ไวทยางกูร)
        ผู้อำานวยการ

       สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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คณะกรรมการ สสวท.
ปี ๒๕๕๔

รศ.ดร.ธัชชัย สุมิตร
ประธานกรรมการ

นายโชติ  ตราชู
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

ดร.ณอคุณ สิทธิพงศ์
ปลัดกระทรวงพลังงาน

ดร.พรชัย รุจิประภา
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายอภิชาต จีระวุฒิ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน
เลขาธิการคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ดร.สุเมธ แย้มนุ่น
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ศ.พิเศษธงทอง จันทรางศุ
เลขาธิการสภาการศึกษา

นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ
ผู้อำานวยการสำานักงบประมาณ

รศ.ดร.คุณหญิง สุมณฑา พรหมบุญ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ข้าราชการบำานาญ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร
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คณะกรรมการ สสวท.
ปี ๒๕๕๔

ศ.ดร.สมพงษ์ ธรรมพงษา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์ระดับ ๑๑

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร.ธงชัย ชิวปรีชา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่ปรึกษา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ศ.ดร.สนิท  อักษรแก้ว
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธานสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

นายสมบูรณ์  ม่วงกล่ำา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

สำานักงานอัยการสูงสุด 

นายอมร  กิจเชวงกุล 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู้อำานวยการ

บริษัท กรุงเทพธนาคม จำากัด

รศ.ยืน  ภู่วรวรรณ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รองอธิการบดี

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อำานวยการสถาบันวิจัย

ดาราศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางทัศนีย์  สีดาเพ็ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ครูชำานาญการพิเศษ คศ.๓

โรงเรียนจักรคำาคณาธร จังหวัดลำาพูน

นายวิจารณ์  ไชยกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ครูชำานาญการพิเศษ คศ.๓

โรงเรียนอำามาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่

นายพูนศักดิ์  สักกทัตติยกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ครูชำานาญการพิเศษ คศ.๒

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

นางมยุรี  สาลีวงศ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ครูชำานาญการพิเศษ คศ.๓

โรงเรียนสตรีสิริเกศ  จังหวัดศรีสะเกษ

ดร.พรพรรณ  ไวทยางกูร
กรรมการและเลขานุการ ผู้อำานวยการสถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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คณะอนุกรรมการ สสวท. ปี ๒๕๕๔

หน้าท่ี 
๑. ปรับปรุงและขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
๒.  จัดทำากลยุทธ์ และผลักดันการดำาเนินงานของ สสวท. 
ไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์
๓.  พิจารณากล่ันกรองนโยบาย แผนและงบประมาณและ 
แผนปฏิบัติงานตามนโยบาย รวมท้ังวงเงินงบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรร

๑. นางสุวรรณี  คำาม่ัน  ประธานอนุกรรมการ
๒.  นายกำาจร   ตติยกวี  อนุกรรมการ
๓.  นางจุฑาทิพย์  เตชชาติวนิช  อนุกรรมการ
๔.  นายทวีศักด์ิ  กออนันตกูล  อนุกรรมการ
๕.  นายธงชัย  ชิวปรีชา  อนุกรรมการ
๖.  นางรุ่งเรือง  สุขาภิรมย์  อนุกรรมการ
๗.  นางศรีวิการ์  เมฆธวัชชัยกุล  อนุกรรมการ
๘.  นายสมเกียรติ  ชอบผล  อนุกรรมการ
๙.  ผู้อำานวยการ สสวท.  อนุกรรมการ
๑๐. รองผู้อำานวยการ สสวท.  อนุกรรมการ
๑๑. ผู้ช่วยผู้อำานวยการ สสวท.  อนุกรรมการ
๑๒. หัวหน้าสำานักงานผู้อำานวยการ  เลขานุการ
๑๓. นางสาวขนิษฐา  ตรีหิรัญกุล  ผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าท่ี 
๑. ออกระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการบริหาร 
งานบุคคลตลอดจนสวัสดิการของพนักงาน
๒. รับรองคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา หรือประกาศนียบัตร 
วิชาชีพ หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิอ่ืนๆ เพ่ือประโยชน์ในการ
แต่งต้ังและกำาหนดอัตราเงินเดือนท่ีได้รับ
๓. ตีความวินิจฉัยปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการใช้ข้อบังคับน้ี
๔. เสนอแนะให้คำาปรึกษาแก่คณะกรรมการเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคล
๕. เสนอช่ือผู้ทรงคุณวุฒิท่ีสมควรแต่งต้ังให้เป็นประธาน
กรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการ
๖. รายงานผลการดำาเนินงานต่อคณะกรรมการเพ่ือ
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงเก่ียวกับระบบการบริหารงานบุคคล
๗. แต่งตั้งคณะทำางานเพื่อทำาการใดๆ อันอยู่ในอำานาจและ
หน้าท่ี

คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
๑.  นายสมบูรณ  ม่วงกล่ำา  ประธานกรรมการ
๒.  นายโฉลก  ศิริสินธว์  กรรมการ
๓.  นายไพศาล  เผือกพูลผล  กรรมการ
๔.  นายณรงค์ศิลป์  ธูปพนม  กรรมการ
๕.  นางสาวสุพัตรา  ผาติวิสันต์ิ  กรรมการ
๖.  นางฉันทนา  กุลหะสิต  กรรมการ
๗.  นายสมเกียรติ  เพ็ญทอง  กรรมการ
    และเลขานุการ

คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของ สสวท.
๑. นายธงชัย  ชิวปรีชา  ประธานอนุกรรมการ
๒. ผู้อำานวยการ สสวท.        รองประธานอนุกรรมการ 
๓. นายโกศล  เพ็ชร์สุวรรณ์  อนุกรรมการ
๔. นายยืน  ภู่วรวรรณ  อนุกรรมการ
๕. นายปกรณ์  ปรียากร  อนุกรรมการ
๖. รองผู้อำานวยการ    อนุกรรมการ
 (นายปรีชาญ  เดชศรี)
๗. ผู้แทนพนักงาน    อนุกรรมการ 
 (นายพรชัย  อินทร์ฉาย)   
๘. ผู้แทนพนักงาน    อนุกรรมการ
 (นางสาวสุพัตรา  ผาติวิสันต์ิ)  
๙. ผู้ช่วยผู้อำานวยการ         อนุกรรมการ
 (นางสาวจารุวรรณ  แสงทอง)  และเลขานุการ 
๑๐. หัวหน้าฝ่ายบุคลากร  ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การส่งเสริม
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

หน้าท่ี 
๑. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คำ าสั่ งลงโทษปลดออก 
ตัดเงินเดือน งดบำาเหน็จความชอบ ภาคฑัณฑ์
๒. พิจารณาเร่ืองร้องทุกข์
๓. แต่งตั้งคณะทำางานเพื่อทำาการใดๆ อันอยู่ในอำานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
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คณะอนุกรรมการตรวจสอบการดำาเนินงาน
๑.  นายยืน  ภู่วรวรรณ     ประธานอนุกรรมการ
๒.  นายอำานวย  ทองสถิตย์  อนุกรรมการ
๓.  นางอรวรรณ  ชยางกูร  อนุกรรมการ
๔.  นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา  อนุกรรมการ
๕.  นางอรนุช  สูงสว่าง    อนุกรรมการ
๖.  นางสาวอมรา  พันธ์ุศิริ  เลขานุการ
๗.  นางสาวเมธัสดา  เชยกีวงศ์  ผู้ช่วยเลขานุการ
๘.  นางสาววรรณทิพา  เทพหล้า  ผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าท่ี 
๑. กำาหนดแนวทางการตรวจสอบการดำาเนินงานของ 
สสวท. ให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการ สสวท.
๒. ติดตามตรวจสอบประเมินผลการดำาเนินงานของ สสวท. 
เพ่ือนำาเสนอต่อคณะกรรมการ สสวท.
๓. ให้คำาปรึกษา และข้อเสนอแนะด้านการดำาเนินงานและ
การบริหารความเส่ียงต่อสำานักงานตรวจสอบภายในของ 
สสวท.

คณะอนุกรรมการพิจารณากล่ันกรองข้อบังคับและ
ระเบียบ สสวท. 
๑.  นายธงชัย  ชิวปรีชา  ประธานอนุกรรมการ
๒.  นายธงทอง  จันทรางศุ  อนุกรรมการ
๓.  นายสมบูรณ์  ม่วงกล่ำา  อนุกรรมการ
๔.  นายพัชร์  นิยมศิลป  อนุกรรมการ
๕.  รองผู้อำานวยการ   อนุกรรมการ
 ท่ีกำากับดูแลสำานักบริหาร  และเลขานุการ
๖.  นายกานต์  พันเพ่ิมสิน  อนุกรรมการ
    และผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าท่ี 
 พิจารณา กล่ันกรองข้อบังคับ       ระเบียบ และหลักเกณฑ์ 
ท่ีคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เสนอให้มีความคล่องตัวใน
การปฏิบัติงาน และเหมาะสมตามภารกิจ สสวท. พร้อมท้ัง 
เสนอแนะให้ความคิดเห็นเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ สสวท.

คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ผู้อำานวยการ สสวท.
๑.  คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ  ประธานอนุกรรมการ
๒.  นางสุวรรณ  คำาม่ัน   อนุกรรมการ
๓.  นายยืน  ภู่วรวรรณ   อนุกรรมการ
๔.  นางสาวจารุวรรณ  แสงทอง  เลขานุการ

หน้าท่ี 
๑. พิจารณา กำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้อำานวยการ สสวท.
๒. ดำาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำานวยการ 
สสวท. และเสนอต่อคณะกรรมการ สสวท.

คณะอนุกรรมการทรัพย์สินทางปัญญาและการลงทุน
๑.  นายอมร  กิจเชวงกุล   ประธานอนุกรรมการ
๒.  นายทวีศักด์ิ  วรพิวุฒิ  อนุกรรมการ
๓.  นายปราโมช  รัฐวินิจ  อนุกรรมการ
๔.  นายศิลปชัย  วัชระ  อนุกรรมการ
๕.  นายเฉลิมโชค  ล่ำาซำา  อนุกรรมการ
๖.  นายสุธี  อัสววิมล  อนุกรรมการ
๗.  ผู้อำานวยการ สสวท.  อนุกรรมการ
๘.  รองผู้อำานวยการ สสวท.   อนุกรรมการ
 ท่ีกำากับดูแลสำานักธุรกิจของ สสวท. 
๙.  หัวหน้าฝ่ายการคลัง  เลขานุการ
๑๐. นายกุลกวี  ชินสกุลรัตนชัย  ผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าท่ี 
๑. พิจารณากล่ันกรองการดำาเนินงานด้านธุรกิจเชิงพาณิชย์
ของ สสวท.
๒. กำากับ ดูแล การจัดหาผลประโยชน์จากสินทรัพย์ทุก 
ประเภทของ สสวท.
๓. ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 
สสวท.
๔. มีอำานาจเชิญบุคคลมาให้ข้อมูล หรือส่งเอกสารที่
เก่ียวข้องมาประกอบการพิจารณา
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ความเป็นมาของ สสวท.

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๑๕  
เพื่อดำาเนินงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ภายใต้ความ 
ช่วยเหลือจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nation Development Program –  
UNDP) ปัจจุบันเป็นหน่วยงานของรัฐในกำากับกระทรวงศึกษาธิการตามพระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริม 
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ มีสถานะ 
เป็นนิติบุคคลและเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร 
ราชการแผ่นดิน และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น 
มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ 
เทคโนโลยีทุกระดับการศึกษา โดยเน้นการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งภารกิจอื่นที่เป็นการพัฒนา 
โครงสร้างพื้นฐานของการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยให้
เข้มแข็งยิ่งขึ้น 
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ค่านิยม

“สร้างสรรค์อย่างมืออาชีพ สู่การบริการที่เป็นเลิศ
ร่วมกันอย่างมีคุณภาพ”   (IPSTQ)

Innovation นวัตกรรมที่เกิดจากการวิจัย พัฒนา เรียนรู้และสร้างสรรค์

Professionalism ซื่อตรงและเชื่อมั่นในวิชาชีพ

Service Excellence มุ่งมั่น ทุ่มเทสู่ความเป็นเลิศด้านการบริการ

Team Synergy ร่วมมือ ร่วมใจกันทำางาน

Quality มุ่งมั่นใส่ใจในคุณภาพ
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                        กรอบยุทธศาสตร์การดำาเนินงาน                ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๙
วิส

ัยท
ัศน

์

    สสวท. เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียนไทยมีความรู้                    ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีทัดเทียมกับนานาชาติ
พ

ันธ
กิจ

๑) ริเร่ิม ดำาเนินการ ส่งเสริม ประสาน 
และจัดให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย 
และพัฒนาหลักสูตรวิธีการเรียนรู้ 
วิธีสอนและการประเมินผลการเรียน 
การสอน เก่ียวกับวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ทุก 
ระดับการศึกษาโดยเน้นการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเป็นหลัก

๒) ส่งเสริม ประสาน และจัดให้ 
มีการค้นคว้า วิจัย ปรับปรุงและ 
จัดทำาแบบเรียน แบบฝึกหัด 
เอกสารทางวิชาการและ ส่ือ 
การเรียนการสอนทุกประเภท 
ตลอดท้ังประดิษฐ์อุปกรณ์เก่ียวกับ 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์์และ 
เทคโนโลยี

๓) ส่งเสริม ประสาน และจัดให้มี 
การพัฒนาบุคลากร       การฝึกอบรม 
ครู อาจารย์ นักเรียน นิสิตและ 
นักศึกษาเกี่ ยวกับการ เรี ยน 
การสอนและการค้นคว้า วิจัย ทาง 
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยี

๔)ส่งเสริมการพัฒนาระบบ 
ประกันคุณภาพและการประเมิน 
มาตรฐานการศึกษาทางด้าน 
วิทยาศาสตร์์ คณิตศาสตร์และ 
เทคโนโลยีในสถานศึกษา

๕)พัฒนาและส่ ง เสริม ผู้มีความ 
สามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดทั้ง 
การส่งเสริมการผลิตครูอาจารย์ที่มี 
ค ว ามส าม า ร ถพิ เ ศษทา งด้ า น
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี

๖ ) ใ ห้ คำ า ป รึ ก ษ า แ น ะ นำ า แ ก่  
กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการ 
ที่เรียกชื่ออย่างอื่น หน่วยงานอื่น
ของรัฐ หรือหน่วยงานของเอกชน
ที่ มีหน้ าที่ เกี่ ยวกับการจัดการ
ศึกษาหรือสถานศึกษาตามพันธกิจ 
(๑) ถึง (๕)

ยุท
ธศ

าส
ตร

์

การยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

การพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ

เทคโนโลยีอย่างเต็มศักยภาพ

การปรับปรุงกระบวนการจัดการบริหาร
ภายในและความรู้สู่องค์กรคุณภาพสูง

การวิจัย พัฒนา และ
เผยแพร่หลักสูตร สื่อ 

อุปกรณ์และ
กระบวนการเรียนรู้

การพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

ด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และ

เทคโนโลยี

การประเมินมาตรฐาน
การศึกษาด้าน

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี

การสร้างความเข้าใจ
ให้สาธารณชนตระหนัก

ในความสำาคัญ
ของวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และ

เทคโนโลยี

การพัฒนาและส่งเสริม
ผู้มีความสามารถพิเศษ
ทางด้านวิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี

การพัฒนาและส่งเสริม
ครูที่มีความสามารถพิเศษ 

ทางด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และ

เทคโนโลยี

การพัฒนาขีด
ความสามารถองค์กร

ให้มีศักยภาพสูง

การพัฒนาและบริหาร
จัดการองค์ความรู้

ตัว
ชี้ว

ัด

๑. หลักสูตร สื่อ อุปกรณ์
และกระบวนการเรียนรู้
ของ สสวท.ด้าน 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี
- จำานวน (ร้อยละของ
ผลผลิตที่ทำาสำาเร็จ)
- คุณภาพ (ระดับผลการ
ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ)

๒. ร้อยละของครูที่ผ่านการ
พัฒนาแล้วสามารถจัดการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
ที่กำาหนด

๓. ผลการประเมินสัมฤทธิ
ผลของนักเรียนในโรงเรียน
ที่ครูผ่านการพัฒนา

๔. ระดับความสำาเร็จในการบริหารงาน

๕. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ        ๖. ระดับความเข้มแข็งของเครือข่าย                                                                  ๗. ร้อยละของความสำาเร็จของการดำาเนินการโครงการที่ริเริ่มเพื่อนำาไปสู่การสร้างนวัตกรรมและปฏิบัติงานได้ตามแผน                              
                                                                                                                                                                  ๘. ระดับความสำาเร็จของการยอมรับในบทบาทของ สสวท.

โค
รง

กา
ร

๑. โครงการ วิจัย พัฒนา
หลักสูตร สื่อ กระบวนการ
เรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผลให้ทันสมัย
ทัดเทียมนานาชาติ

๒. โครงการพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัล ด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี (IPST 
Learning Space)

๓. โครงการวิจัยติดตาม 
ประเมินผล เพื่อพัฒนา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยีทั้งใน
ประเทศและร่วมกับ
นานาชาติ

๔. โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือยก
ระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี

๕. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ครูเพื่อเป็นผู้นำาการ
เปลี่ยนแปลง

๖. โครงการพัฒนาและส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน
พระราชดำาริและโรงเรียนใน
ท้องถิ่นทุรกันดาร

๗. โครงการพัฒนาและประเมิน
มาตรฐานครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและสถานศึกษาทาง
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี

๘. โครงการพัฒนาเครื่องมือ
วัดและประเมินสัมฤทธิผล 
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

๙. โครงการสร้างเครือข่าย
และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต

๑๐. โครงการการสร้าง
ความตระหนักในการเรียน
รู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี

๑๑. โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
     - โครงการ พสวท.
     - โครงการโอลิมปิกวิชาการ
     - โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ

๑๒. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ สำาหรับ
ผู้ท่ีมีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ช่วงชั้นที่ ๒, ๓ และ ๔

๑๓. โครงการส่งเสริมการผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)

๑๔. โครงการพัฒนา ปรับปรุงระบบบริหารองค์กร

๑๕. โครงการเสริมสร้างบทบาทของสสวท. ในการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

๑๖. โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร

๑๗. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือขยาย 
ขีดความสามารถการดำาเนินภารกิจ

๑๘. โครงการพัฒนาและบริหารจัดการความรู้

๑๙. โครงการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
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วิส
ัยท

ัศน
์

    สสวท. เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียนไทยมีความรู้                    ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีทัดเทียมกับนานาชาติ

พ
ันธ

กิจ

๑) ริเร่ิม ดำาเนินการ ส่งเสริม ประสาน 
และจัดให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย 
และพัฒนาหลักสูตรวิธีการเรียนรู้ 
วิธีสอนและการประเมินผลการเรียน 
การสอน เก่ียวกับวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ทุก 
ระดับการศึกษาโดยเน้นการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเป็นหลัก

๒) ส่งเสริม ประสาน และจัดให้ 
มีการค้นคว้า วิจัย ปรับปรุงและ 
จัดทำาแบบเรียน แบบฝึกหัด 
เอกสารทางวิชาการและ ส่ือ 
การเรียนการสอนทุกประเภท 
ตลอดท้ังประดิษฐ์อุปกรณ์เก่ียวกับ 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์์และ 
เทคโนโลยี

๓) ส่งเสริม ประสาน และจัดให้มี 
การพัฒนาบุคลากร       การฝึกอบรม 
ครู อาจารย์ นักเรียน นิสิตและ 
นักศึกษาเกี่ ยวกับการ เรี ยน 
การสอนและการค้นคว้า วิจัย ทาง 
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยี

๔)ส่งเสริมการพัฒนาระบบ 
ประกันคุณภาพและการประเมิน 
มาตรฐานการศึกษาทางด้าน 
วิทยาศาสตร์์ คณิตศาสตร์และ 
เทคโนโลยีในสถานศึกษา

๕)พัฒนาและส่ ง เสริมผู้ มี ความ 
สามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดทั้ง 
การส่งเสริมการผลิตครูอาจารย์ที่มี 
ค ว ามส าม า ร ถพิ เ ศษทา งด้ า น
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี

๖ ) ใ ห้ คำ า ป รึ ก ษ า แ น ะ นำ า แ ก่  
กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการ 
ที่เรียกชื่ออย่างอื่น หน่วยงานอื่น
ของรัฐ หรือหน่วยงานของเอกชน
ที่ มีหน้ าที่ เกี่ ยวกับการจัดการ
ศึกษาหรือสถานศึกษาตามพันธกิจ 
(๑) ถึง (๕)

ยุท
ธศ

าส
ตร

์

การยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

การพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ

เทคโนโลยีอย่างเต็มศักยภาพ

การปรับปรุงกระบวนการจัดการบริหาร
ภายในและความรู้สู่องค์กรคุณภาพสูง

การวิจัย พัฒนา และ
เผยแพร่หลักสูตร สื่อ 

อุปกรณ์และ
กระบวนการเรียนรู้

การพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

ด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และ

เทคโนโลยี

การประเมินมาตรฐาน
การศึกษาด้าน

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี

การสร้างความเข้าใจ
ให้สาธารณชนตระหนัก

ในความสำาคัญ
ของวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และ

เทคโนโลยี

การพัฒนาและส่งเสริม
ผู้มีความสามารถพิเศษ
ทางด้านวิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี

การพัฒนาและส่งเสริม
ครูที่มีความสามารถพิเศษ 

ทางด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และ

เทคโนโลยี

การพัฒนาขีด
ความสามารถองค์กร

ให้มีศักยภาพสูง

การพัฒนาและบริหาร
จัดการองค์ความรู้

ตัว
ชี้ว

ัด

๑. หลักสูตร สื่อ อุปกรณ์
และกระบวนการเรียนรู้
ของ สสวท.ด้าน 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี
- จำานวน (ร้อยละของ
ผลผลิตที่ทำาสำาเร็จ)
- คุณภาพ (ระดับผลการ
ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ)

๒. ร้อยละของครูที่ผ่านการ
พัฒนาแล้วสามารถจัดการ
เรียนการสอนได้ตามเกณฑ์
ที่กำาหนด

๓. ผลการประเมินสัมฤทธิ
ผลของนักเรียนในโรงเรียน
ที่ครูผ่านการพัฒนา

๔. ระดับความสำาเร็จในการบริหารงาน

๕. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ        ๖. ระดับความเข้มแข็งของเครือข่าย                                                                  ๗. ร้อยละของความสำาเร็จของการดำาเนินการโครงการที่ริเริ่มเพื่อนำาไปสู่การสร้างนวัตกรรมและปฏิบัติงานได้ตามแผน                              
                                                                                                                                                                  ๘. ระดับความสำาเร็จของการยอมรับในบทบาทของ สสวท.

โค
รง

กา
ร

๑. โครงการ วิจัย พัฒนา
หลักสูตร สื่อ กระบวนการ
เรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผลให้ทันสมัย
ทัดเทียมนานาชาติ

๒. โครงการพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัล ด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี (IPST 
Learning Space)

๓. โครงการวิจัยติดตาม 
ประเมินผล เพื่อพัฒนา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยีทั้งใน
ประเทศและร่วมกับ
นานาชาติ

๔. โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือยก
ระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี

๕. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ครูเพื่อเป็นผู้นำาการ
เปลี่ยนแปลง

๖. โครงการพัฒนาและส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน
พระราชดำาริและโรงเรียนใน
ท้องถิ่นทุรกันดาร

๗. โครงการพัฒนาและประเมิน
มาตรฐานครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและสถานศึกษาทาง
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี

๘. โครงการพัฒนาเครื่องมือ
วัดและประเมินสัมฤทธิผล 
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

๙. โครงการสร้างเครือข่าย
และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต

๑๐. โครงการการสร้าง
ความตระหนักในการเรียน
รู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี

๑๑. โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
     - โครงการ พสวท.
     - โครงการโอลิมปิกวิชาการ
     - โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ

๑๒. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ สำาหรับ
ผู้ท่ีมีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ช่วงชั้นที่ ๒, ๓ และ ๔

๑๓. โครงการส่งเสริมการผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)

๑๔. โครงการพัฒนา ปรับปรุงระบบบริหารองค์กร

๑๕. โครงการเสริมสร้างบทบาทของสสวท. ในการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

๑๖. โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร

๑๗. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือขยาย 
ขีดความสามารถการดำาเนินภารกิจ

๑๘. โครงการพัฒนาและบริหารจัดการความรู้

๑๙. โครงการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
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บทสรุปผลการดำาเนินงาน 
ปี ๒๕๕๔

 การดำาเนินงานของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี (สสวท.) เพื่อไปสู่เป้าหมายที่จะยกระดับ 
คุณภาพการศึกษาเพื่อให้นักเรียนไทยมีความสามารถทาง 
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีทัดเทียม 
นานาชาติ ได้มีการวางกรอบยุทธศาสตร์เป็นแผนเชิงกลยุทธ์ 
ระยะยาว              เพือ่ใหเ้กดิความชดัเจนและต่อเน่ืองของการทำางาน 
ไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำาหนดเป็นประเด็น
ยุทธศาสตร์ ๓ ด้านคือ 
  การยกระดบัคณุภาพการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์     คณติศาสตร ์ 
 และเทคโนโลยี
  การพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทาง 
 วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเต็มศักยภาพ 
  การปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการภายในและความรู้ 
 สู่องค์กรคุณภาพสูง

 ภายใต้กรอบของประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว สสวท. 
กำาหนดกลยุทธ์ แผนงานและโครงการต่างๆ เพื่อขับเคลื่อน 
ทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องไปสู่เป้าหมายขององค์กร และได้มีการ 

ทบทวนและประเมินแผนงานและโครงการดังกล่าวทุกปี 
โดยมีตัวชี้วัดความสำาเร็จที่ครอบคลุมมิติต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่า 
ผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามเป้าหมาย เป็นที่พึงพอใจของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย และส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกต่อ 
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
ของไทยขึ้นอย่างแท้จริง

 ปี ๒๕๕๔ เป็นปีที่มีความท้าทายหลายประการซึ่งส่งผล 
กระทบทัง้ทางตรงและทางออ้มตอ่การดำาเนนิงานของ     สสวท. 
การเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบายด้านการศึกษาโดยรวมจาก
ภาครัฐ วิกฤตเศรษฐกิจในซีกโลกตะวันตกที่ส่งผลกระทบไป 
ทั่วโลก และกระแสโลกาภิวัฒน์ พัฒนาการทางสังคม และ
เทคโนโลยีการสื่อสารที่ทำาให้ทุกฝ่ายต้องปรับตัวให้ทัน
กับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ภายใต้ความ
ท้าทายเหล่านี้ ในปีที่ผ่านมา กล่าวได้ว่า สสวท. ประสบ
ความสำาเร็จตามพันธกิจในระดับหนึ่ง และยังมีปัญหาท้าทาย
ที่ต้องดำาเนินการเพื่อเตรียมรับความท้าทายใหม่ๆ ที่จะเกิด
ขึ้นในอนาคต
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สรุปผลการดำาเนินงานสำาคัญในปี ๒๕๕๔ ดังนี้

การยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

การวิจัย พัฒนา และเผยแพร่หลักสูตร สื่อ อุปกรณ์ 
และกระบวนการเรียนรู้

 หลักสูตร สื่อ และอุปกรณ์การสอนเป็นเครื่องมือสำาคัญ
ต่อการเรียนการสอนที่จะต้องได้รับการพัฒนา ปรับปรุงให้
ทันสมัย สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก มีมาตรฐาน
เทียบเคียงในระดับนานาชาติและสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน  สสวท. ได้พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ต่อเนื่องจากปี ๒๕๕๓ และเริ่มพัฒนาหลักสูตร
สำาหรับนักเรียน ๓๐% บน ที่เก่งและมีความสนใจวิชา
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพที่
มีอยู่อย่างเต็มที่  สื่อที่ สสวท.ได้จัดทำาเน้นรูปแบบการเรียนรู้ 
แบบตั้งคำาถามเพื่อแก้ปัญหา (problem-based learning) 
และสื่อที่เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์  ผลงานที่ปรากฏออกมา 
ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากครูผู้สอนในเรื่องของคุณภาพ
เนื้อหาสาระ ทั้งนี้ ในปีนี้ได้ริเริ่มโครงการจัดทำาหนังสือเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ครูและนักเรียนเข้าถึงสื่อได้อย่างทั่วถึง 
และสนุกกับการเรียนการสอนที่เร้าใจและมีความหมาย 
มากขึ้น  

 นับวันสื่อดิจิทัลจะยิ่งมีความสำาคัญและมีบทบาทมาก 
ยิ่งขึ้นในการเข้าถึงข้อมูลและการเรียนรู้ต่างๆ สสวท. จึงได้ 
ดำาเนินการพัฒนาองค์ความรู้และสื่อการเรียนการสอน 
ต่างๆ ในรูปแบบสื่อดิจิทัลเรื่อยมา ในปีที่ผ่านมา สสวท. ได้ 
พัฒนาส่ือดจิทิลัในรปูแบบตา่งๆ มทีัง้สือ่วดีทิศัน ์สือ่การเรยีนรู ้
Learning object สื่อการ์ตูน ๓ มิติที่เผยแพร่ทางสถานี 
โทรทัศน์ เกมออนไลน์ เครือข่ายสังคมเพื่อการเรียนรู้ (social 
networking) ตลอดจนเว็บไซต์ SciMath.org  ซึ่ง สสวท.  
ได้จัดทำาขึ้นโดยความร่วมมือกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
และสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 
(ITD) เพื่อพัฒนาคลังความรู้ด้านวิทย์ คณิต และเทคโนโลยี 
ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ครู นักเรียน และ

สาธารณชนสามารถเข้าถึงสื่อดิจิทัลท่ีผลิตข้ึนมาเหล่านี้ 
ได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น และเพื่อให้สื่อดังกล่าวเผยแพร่
ได้อย่างเป็นระบบและสามารถให้บริการกลุ่มเป้าหมายได้
จำานวนมาก ณ เวลาเดียวกัน สสวท. จึงได้พัฒนาศูนย์เรียนรู้
ดิจิทัลด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (IPST 
Learning Space) ขึ้น 

 นอกเหนือจากการพัฒนาสื่อดิจิทัลแล้ว ยังมีการส่งเสริม 
ให้มีการใช้ ICT เพ่ือช่วยในการเรียนการสอน  โดยใช้ซอฟต์แวร์ 
และเครื่องมือต่างๆ  อาทิ Geometer’s Sketchpad (GSP) 
เครื่องคำานวณเชิงกราฟ  และส่งเสริมให้นักเรียนได้สร้างสรรค์ 
ผลงานโดยใช้ ICT ตัวอย่างเช่น การสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 
ด้วย GSP ระดับภูมิภาค ผลตอบรับจากผู้รับการอบรมเป็น 
ที่น่าพึงพอใจ และพบว่าครูสามารถนำาความรู้ที่ได้รับนี้ไป 
ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียนของตนได้

 จะเห็นได้ว่า การเรียนรู้ในโลกทุกวันนี้ ไม่ได้จำากัดอยู่แต่ 
ในห้องเรียนเท่านั้น สื่อออนไลน์ เช่น สื่อ ๓ มิติ อย่าง 
Virtual field trip ได้ขยายวงกว้างทำาให้การเรียนรู้เกิดขึ้น 
ได้ทุกท่ีและทุกเวลา  เพ่ือสนองตอบให้ทันกับความเปล่ียนแปลง 
ดังกล่าว สสวท.ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ 
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) และ SAS Software (Thailand) 
Co. Ltd. ดำาเนินโครงการนำาร่องการใช้บทเรียน SAS  
Curriculum Pathways ในประเทศไทย ซ่ึงเป็นบท เรียน 
ออน ไลน์ การศึกษา แนว ใหม่ตาม แนวพระราชดำาริของ 
สม เด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี           เพ่ือให้นักเรียน 
สามารถเรียนได้ทุกเวลาที่ต้องการ ครูได้แนวคิดการเรียน 
การสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์และกระตุ้นให้ผู้เรียนสืบเสาะ 
หาความรู้         นักเรียนได้รับการพัฒนาแนวความคิดทางวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ และให้โรงเรียนมีแหล่ง 
ความรู้เพ่ิมเติม  ในระยะแรกมีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ๑๐ แห่ง 
เข้าร่วมโครงการ และจะขยายผลต่อไปยังโรงเรียนท่ีมีความพร้อม 
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ท้ังด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน วิสัยทัศน์ ผู้บริหารและครู โดยตั้งเป้า 
ไว้ว่าจะขยายผลเพิ่มขึ้นเป็น ๖๕ โรงเรียน ในปี ๒๕๕๕ 

 บทบาทของ สสวท. นอกจากจะพัฒนาหลักสูตร และสื่อ
การเรียนการสอนแล้ว ยังต้องดำาเนิน โครงการวิจัยติดตาม 
ประเมินผลท้ังในประเทศและร่วมกับนานาชาติ อาทิ TIMSS, 
PISA และ ICILS เพื่อพัฒนาเทคนิควิธีการใหม่ๆ ทั้งในด้าน 
กระบวนการเรียนการสอน ตลอดจนการวัดและประเมินผล 
และติดตามการใช้หลักสูตรอย่างใกล้ชิดเพื่อปรับปรุง 
อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ผลการวิจัยจะเผยแพร่ผ่านส่ือส่ิงพิมพ์และ 
ระบบออนไลน์ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรด้านการศึกษา
ต่อไป

การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
 
 คุณภาพครูมีความสำาคัญอย่างยิ่งต่อความสำาเร็จทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาวของนักเรียน ไม่ว่าจะเป็นประสิทธิผล
ในการเรียนการสอนและคุณภาพของนักเรียนที่จะเติบโต
เป็นกำาลังสำาคัญของชาติต่อไปในอนาคต จึงจำาเป็นอย่างยิ่ง 
ที่จะต้องพัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยการร่วมมือกับเครือข่ายทั้งในและ 
ต่างประเทศ ดำาเนินโครงการและกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อ
ยกระดับการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง และมุ่งพัฒนาครูคุณภาพตามเป้าหมาย

 ในปีที่ผ่านมา สสวท. ร่วมกับสถาบันคีนันแห่งเอเชีย 
ดำาเนินโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี ใน ๗ จังหวัดนำาร่อง ได้แก่ ขอนแก่น เชียงใหม่ 
สงขลา นครศรีธรรมราช ระยอง นครปฐมและนนทบุรี โดย
พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา  ครูผู้นำาวิชาวิทยาศาสตร์ และ 
คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น 
เพ่ือให้ครูผู้นำาเหล่านี้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน 
ชั้นเรียนได้ตามเกณฑ์ที่กำาหนด และสามารถขยายผลสู่ครู 
ผู้สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมท้ังสร้างครูพ่ีเล้ียงวิชาการ 

วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพ่ือคอยให้การช่วยเหลือครู 
ผู้สอนในโรงเรียนของแต่ละจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการอีกด้วย 
การดำาเนินการที่ผ่านมาพบว่ารูปแบบการพัฒนาครูที่  
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาครู จะทำาให้ครูผู้สอนมี 
ความม่ันใจในการเรียนการสอนมาก และเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ใน
โรงเรียน ส่งผลต่อเจตคติที่ดีของนักเรียนต่อวิชาวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 

 นอกจากน้ี ยังมุ่งพัฒนาศักยภาพครูภายใต้โครงการพัฒนา 
ศักยภาพครู สควค. เพื่อเป็นผู้นำาการเปลี่ยนแปลง โดย
เฉพาะพัฒนาครูในโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความ
สามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) 
ท่ีมีประสบการณ์สอนในโรงเรียนหลายปีให้มีสมรรถนะและ
ความสามารถในการเป็นผู้นำาการเปลี่ยนแปลง โดยสร้างครู
ผู้นำาและครูพี่เลี้ยงวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

 สำาหรับการพัฒนาครูกลุ่มนักเรียนต้องการพิเศษ สสวท. 
ดำาเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ใน
โรงเรียนในโครงการพระราชดำาริ เช่นโรงเรียน ตชด. โรงเรียน
ท้องถิ่นทุรกันดาร และโรงเรียนพระปริยัติธรรม โดยในปี 
๒๕๕๔ จัดอบรมครูคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ รวมทั้ง 
สนับสนุนสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอน หนังสือเรียน และ 
คู่มือครู รวมท้ังสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในโครงการ 
พระราชดำาริ ซึ่งผลการสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น 
ป.๖ และ ม.๓ ของนักเรียนในโครงการฯ ระหว่างปี ๒๕๕๑ 
– ๒๕๕๓ ดีขึ้นเป็นลำาดับ ทั้งที่คะแนนภาพรวมประเทศใน 
บางปีลดลง

 ยังมีครูกลุ่มนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษอีกส่วน คือ 
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่ง
นอกจาก สสวท. จัดอบรมครูวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนสังกัด 
สพฐ. แล้ว ยังอบรมครูผู้นำาวิชาดังกล่าวให้กับโรงเรียนสอน 
ศาสนาอิสลามที่เปิดสอนสายสามัญ และโรงเรียนเอกชน 
สอนศาสนาอิสลามด้วย เพื่อให้ครูเหล่านี้สามารถนำาความรู้ 
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ท่ีได้ไปปรับการเรียนเปล่ียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ได้ตามเกณฑ์ที่กำาหนด
 
 นอกจากพัฒนาครูระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนต้นในเขตพัฒนาพิเศษฯ ดังกล่าวแล้ว สสวท.  ได้ร่วม
กับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ดำาเนินกิจกรรม บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ตั้งแต่ปี ๒๕๕๓  
ซึ่งมีต้นแบบจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  มีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาคุณภาพครูปฐมวัยถึงเทคนิคการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งรอบตัว 
อยา่งสนกุสนาน           ควบคูไ่ปกบัการสรา้งผูน้ำาเครอืขา่ยทอ้งถิน่ 
(Local Network) โดยได้ดำาเนินการในกลุ่มโรงเรียนในเขต 
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในป ี
งบประมาณ ๒๕๕๔ ยังคงดำาเนินการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา 
โดยได้ขยายผลกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยให้แก่ครู
ปฐมวัย จำานวน ๑,๒๒๐ คน  จาก  ๖๑๐ โรงเรียน  และ
วิทยากรเครือข่ายท้องถิ่นของโครงการ   ซึ่งเป็นความร่วมมือ 
ระหว่าง สสวท. กับสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตพัฒนา 
พิเศษเฉพาะกิจ ๑๓ เขต   เพื่อให้ครูได้แนวทางการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับปฐมวัยที่เน้นการสร้างทัศนคติ
ที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ตั้งแต่เข้าโรงเรียน และขยาย 
เครือข่ายโรงเรียนให้นำากิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ 
น้อยไปใช้
 
 นอกจากการอบรมครูที่กล่าวมาแล้ว  สสวท. ยังได้พัฒนา 
โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยรวมให้อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานโดยร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาวิชาชีพ
ครูปฐมวัยจังหวัดตากทั้งจังหวัดโดยการอบรมครูและ
สนับสนุนชุดสื่อและกิจกรรมให้กับโรงเรียน จากนั้นได้มีการ 
ติดตามผลโดยการสังเกตการณ์การสอนของครู และพบว่า 
ครูที่ผ่านการอบรมมีความมั่นใจในการสอนวิทยาศาสตร์
มากขึ้น และคะแนน O-NET ของนักเรียน ป. ๖ ก็ดีขึ้น 
เป็นลำาดับ และจะได้มีการติดตามอย่างต่อเนื่องและขยายผล 
ไปในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป 

การประเมินมาตรฐานการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
 
 การพัฒนาเครื่องมือและวิธีการวัดผลและประเมินผล 
มีความสำาคัญและจำาเป็นเพื่อให้ได้เครื่องมือวัดผลสำาหรับ 
ไปใช้ในการประเมินสัมฤทธิผลของนักเรียนและเป็นตัวอย่าง
สำาหรับผู้สอนใช้ในการสร้างข้อสอบและรวบรวมเป็นคลัง
ข้อสอบเพื่อให้บริการแก่หน่วยงานอื่น  ปี ๒๕๕๔ สสวท. ได้
ดำาเนินโครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมิน 
สัมฤทธิผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดผลผู้เรียนทั้ง
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในรูปแบบต่างๆ และได้
พัฒนาเครื่องมือประเมินครูด้านเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ท้ังระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา  
และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลให้กับ
บุคลากรทางการศึกษา นอกจากนี้ ได้พัฒนาร่างเกณฑ์การ
ประเมินหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และ 
ได้ทดลองประเมินหนังสือของ สสวท. เพื่อใช้ในการปรับปรุง
ต่อไป  

การสร้างความเข้าใจให้สาธารณชนตระหนักใน
ความสำาคัญของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี
 
 ในปีที่ผ่านมา รายการโทรทัศน์วิทยสัประยุทธ์ ซึ่งเป็น 
แนวคิดริเริ่มของ สสวท. ในการสร้างความตระหนักในการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ประสบ
ความสำาเร็จอย่างดีเยี่ยมในการเผยแพร่ชื่อเสียงและบทบาท
ของ สสวท. ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับจากสาธารณชนมากขึ้น 
จากการท่ีรายการวิทยสัประยุทธ์ ได้รับรางวัลเกมโชว์ยอดเย่ียม 
หรือ Best Game or Quiz Programme ในงาน Asian 
Television Award 2011  รางวัลโทรทัศน์ทองคำาครั้งที่ ๒๖ 
ประจำาปี ๒๕๕๔ ประเภทรายการส่งเสริมความรู้ทั่วไปดีเด่น 
และรางวัลรายการส่งเสริมความรู้และการศึกษา มณีเมขลา
ดีเด่นยอดนิยม ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕๔ นอกจากนี้ สสวท. 
ยังได้จัดทำา การ์ตูนแอนิเมชั่นไซน์คิดส์พิชิตปริศนา ออก
อากาศทางไทยพีบีเอส ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกของ
การ์ตูนแอนิเมชั่น 3D ฝีมือคนไทยที่มีเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์ 
ประสบความสำาเร็จและได้รับความนิยมอย่างมากเช่นกัน 
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 นอกจากการสร้างความตระหนักผ่านส่ือมวลชน ท้ังโทรทัศน์ 
วิทยุ และสิ่งพิมพ์ต่างๆ แล้ว สสวท. ยังร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ 
จัดนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ เช่น มหกรรมสัปดาห์ 
วิทยาศาสตร์ ประจำาปี ๒๕๕๔ มีผู้เข้าร่วมงาน ๔๓๒,๐๐๐ คน 
จากเดิมในปี ๒๕๕๓ มี ๑๖๐,๐๐๐ คน  เทศกาลภาพยนตร์ 
วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ ๗ มีผู้ร่วมงานประมาณ 
๑๓๙,๐๐๐ คน จากเดิมในปี ๒๕๕๓ มี ๘๘,๕๐๐ คน 
และเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันคอมพิวเตอร์และฟิสิกส์  
โอลิมปิกระหว่างประเทศปี ๒๕๕๔ มีการจัดกิจกรรมสร้าง 
ความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ ได้แก่ การแข่งขันเขียนโปรแกรม 
โค้ดจม (Code Jom) การแข่งขันเขียนโปรแกรมแบบออนไลน์  
(IOI Thailand League 2010) เป็นต้น

การพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเต็ม
ศักยภาพ

 
 ปี ๒๕๕๔ ประเทศไทย ได้รับความไว้วางใจและได้รับเกียรติ 
ให้เป็นเจ้าภาพจัดงานใหญ่ระดับโลกสองงานคือ ฟิสิกส์โอลิมปิก 
ระหว่างประเทศ และคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ 
โดย สสวท. ร่วมมือกับ มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและ
พัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.) และหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชนต่างๆ ทำาให้ทั้งสองงานในโครงการ
แข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ ในปี ๒๕๕๔ ใน
ประเทศไทย ประสบความสำาเร็จด้วยดี นอกจากจะมีผู้เข้าร่วม 
แข่งขันจากนานาชาติแล้ว ยังเกิดความสนใจในหมู่นักเรียน
ไทยเพิ่มขึ้น เห็นได้จาก จำานวนนักเรียนสนใจสมัครสอบใน
โครงการโอลิมปิกวิชาการ ปี ๒๕๕๔  เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๓ 
ร้อยละ ๑๘.๗  

 เช่นเดียวกับปีท่ีผ่านมา สสวท.ยังคงดำาเนินกิจกรรมสำาหรับ 
ผู้ท่ีมีความสามารถพิเศษอย่างต่อเน่ืองใน โครงการพัฒนาและ 
ส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยี โดยพัฒนาเครื่องมือสรรหาและคัดเลือกผู้มี 
ความสามารถพิเศษเข้าโครงการ สนับสนุนงบประมาณใน
การพัฒนาบุคลากรในโครงการ จัดประชุมวิชาการสำาหรับ

นักเรียนทุน  สนับสนุนงบประมาณให้ศูนย์โครงการ พสวท. 
จัดค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อนกลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ 
และสนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียน รวมทั้งจัดส่งผู้แทน 
ประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โอลิมปิก 
ระหว่างประเทศ นอกจากจัดกิจกรรมสำาหรับนักเรียนระดับ 
มัธยมศึกษาแล้ว ยังได้มีการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์สำาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาอีกด้วย 
โดยสอบคัดเลือกนักเรียน จัดค่ายให้กับนักเรียนท่ีได้รับเหรียญ 
รางวัล และจัดส่งส่ือการเรียนให้นักเรียนได้ศึกษา  นอกจากน้ัน 
สสวท.ยังได้ดำาเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้สำาหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๒, ๓ และ ๔  โดยจัดกิจกรรมและ
สนับสนุนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ในสังกัด สพฐ. มีการจัด
ทำาเนื้อหาเสริมพิเศษให้บริการผ่านระบบออนไลน์ อบรมครู
ผู้สอน  คัดเลือกและจัดส่งผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขัน 
เสนอผลงาน ประกวดโครงงาน ณ ต่างประเทศ 

 นอกจากจัดกิจกรรมสำาหรับนักเรียนแล้ว ยังพัฒนาและ
ส่งเสริมครูที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ (สควค.) โดยสนับสนุนทุนการศึกษา 
สควค.ระดับ ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ปริญญาโท ปริญญาเอก 
และสนับสนุนงบดำาเนินการให้ศูนย์มหาวิทยาลัยในโครงการ
เพื่อใช้ในการบริหารจัดการโครงการ 

การปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการภายในและ
ความรู้สู่องค์กรคุณภาพสูง

การพัฒนาขีดความสามารถองค์กรให้มีศักยภาพสูง

 ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของ สสวท. จำาเป็น 
ต้องพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีความเข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพสูง โดยพัฒนาองค์กรและพัฒนาระบบพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ของ สสวท. ในปีที่ผ่านมา ได้มีการวิเคราะห์
จุดแข็งจุดอ่อนขององค์กร และดำาเนินการปรับโครงสร้าง
องค์กรให้เอื้อต่อการดำาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ ปรับ
โครงสร้างเงินเดือนบุคลากรให้สามารถดึงดูดและรักษา
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บุคลากรที่ดีมีความสามารถ มีแผนเพิ่มประสิทธิภาพงาน 
ด้านทรัพยากรบุคคล และให้ความสำาคัญกับระบบสื่อสาร 
เพ่ือสร้างความเข้าใจท่ีดีระหว่างบุคลากรในองค์กร ท้ังน้ี สสวท. 
ได้เล็งเห็นปัญหาที่จะต้องพัฒนาบุคลากรเพื่อทดแทนการ
เกษียณอายุของพนักงาน ซึ่งจะต้องดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง

 ในยุคท่ีแบรนด์มีความสำาคัญต่อการสร้างคุณค่าและต่อยอด 
ความสำาเร็จขององค์กร สสวท. ได้จัดทำากลยุทธ์ด้านแบรนด์ 
(Rebranding) ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญภายนอก โดยเริ่มตั้งแต่
สำารวจการรับรู้เกี่ยวกับแบรนด์ สสวท. จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ตลอดจนจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อค้นหาและสรุปผล 
ออกมาเป็นโครงสร้างและองค์ประกอบที่สำาคัญของแบรนด์ 
ผลสรุปที่ได้จะใช้เป็นแนวทางในการสื่อสารคุณค่าของ
แบรนด์ ตอกย้ำาภาพลักษณ์ขององค์กรให้เป็นที่รับรู้และ
ยอมรับของสังคมยิ่งขึ้นต่อไป 

 นอกจากนี้ สสวท. ยังดำาเนินโครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อขยายขีดความสามารถการ
ดำาเนินภารกิจ โดย พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ 
บริหารจัดการภายใน พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
สำานักงานอัตโนมัติ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT 
ปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการภายใน ด้านระเบียบ
วิธีปฏิบัติ ด้านการเงินการคลัง การจัดซื้อจัดจ้าง จนได้รับ
การรับรองมาตรฐาน ISO 9001 เริ่มใช้ระบบ Business 
Intelligent เพื่อให้ผู้บริหารตั้งแต่ระดับหัวหน้าสาขาขึ้นไป
ได้ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามงาน และจัดทำาคู่มือการ
บริหารความเสี่ยงทั้งในระดับยุทธศาสตร์ และระดับองค์กร 
รวมทั้งการควบคุมกระบวนการภายใน เพื่อลดความเสี่ยง 
ที่จะทำาให้งานไม่บรรลุเป้าหมาย

 นอกจากปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการภายใน และ 
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรแล้ว การจัดการความรู้เป็นส่วน 
ที่สำาคัญอย่างยิ่งในการพัฒนา สสวท. สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
และแบ่งปันความรู้ สู่การสร้างนวัตกรรม สสวท. ดำาเนิน  
โครงการพัฒนาและบริหารจัดการความรู้ โดยพัฒนาระบบงาน 
IPST KM intranet website ผ่านทาง http://kmportal.

ipst.ac.th  จัดฝึกอบรมการใช้ระบบและการนำาข้อมูลลงใน
ระบบ เพื่อให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการสร้างกระบวนการ
จัดการความรู้และสร้างเครือข่ายภายในองค์กร มีการตั้ง 
คณะกรรมการ และคณะทำางานเพื่อร่วมกันพัฒนา ติดตาม 
และประเมินผลระบบการจัดการความรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเน่ือง 
ตามแผนการดำาเนินงาน

การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
 
 สสวท. ได้ดำาเนินการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบสื่อการ 
เรียนรู้ของ สสวท. ให้มีอัตลักษณ์ และเผยแพร่สื่อ เพื่อ
กระจายให้เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว  และได้ 
แสวงหาผู้ร่วมทุนในการผลิตและจัดจำาหน่ายท่ีมีความเช่ียวชาญ 
เฉพาะ รวมทั้งได้มีการกำากับและติดตามการดำาเนินงาน เช่น 
การกำาหนดราคา การประเมินความต้องการตลาด เพื่อ 
ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ในปี ๒๕๕๔ 
สสวท. ได้เผยแพร่สื่อการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์
และอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงเป็นสื่อประเภทเสริมความรู้สำาหรับครู 
และนักเรียน ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบและคุณภาพของ
สื่อประเภทต่างๆ  ให้มีคุณค่ามากยิ่งขึ้น   รวมทั้งการเจรจา 
ต่อรองทางธุรกิจเพ่ือการเผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงผลประโยชน์ 
ส่วนหนึ่งจากการอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensing) จะได้นำามา 
จัดสรรผลประโยชน์เพ่ือเป็นแรงจูงใจในการสร้างสรรค์ผลงาน 
ที่มีคุณค่าต่อวงการศึกษาต่อไป  นอกจากนั้น ยังได้ดำาเนินการ 
ปกป้องและคุ้มครองสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของ สสวท. 
เช่น การละเมิดลิขสิทธ์ิหนังสือเรียนของ สสวท. และอนุญาต 
ใช้ลิขสิทธ์ิของบุคคลหรือหน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือใช้ในการประกอบ 
การดำาเนินการของ สสวท. เพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์
ของผู้อื่นด้วย

 จะเห็นได้ว่า โครงการต่างๆ ในปี ๒๕๕๔ เป็นการดำาเนินงาน 
ที่ต่อเนื่องและสอดคล้องตามแผนเชิงกลยุทธ์ระยะยาวที่ 
วางไว้ สรุปผลจากการดำาเนินงานดังกล่าว จะเป็นข้อมูลและ
พื้นฐานให้ต่อยอดเพื่อไปสู่ความสำาเร็จตามเป้าหมายท่ีจะ 
ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยีของไทยให้ทัดเทียมนานาชาติต่อไป  



รายงานประจำาปี ๒๕๕๔   สสวท.2020

 โครงสร้างองค์กร

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ
การดำาเนินงาน

คณะกรรมการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงาน
ด้านบุคลากร

ด้านงบประมาณและการเงินและ
ด้านพัฒนาธุรกิจ

ผู้อำานวยการ

รองผู้อำานวยการ

ผู้ช่วยผู้อำานวยการ

สำานักบริหาร
 ฝ่ายบริหาร 
 ทั่วไป
 ฝ่ายการคลัง
 ฝ่ายบุคลากร

สำานักโครงการ
พิเศษ

 สาขาพัฒนา 
 และส่งเสริมผู้มี 
 ความสามารถ
 พิเศษทาง 
 วิทยาศาสตร์ 
 และเทคโนโลยี 
 และส่งเสริม
 การผลิตครู
 สาขาโอลิมปิก 
 วิชาการและ 
 พัฒนา
 อัจฉริยภาพทาง 
 วิทยาศาสตร์ 
 และคณิตศาสตร์

สำานักมาตรฐาน
การศึกษา

วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และ

เทคโนโลยี
 สาขาวิจัย
 สาขาประเมิน 
 มาตรฐาน

สำานักสนับสนุน
วิชาการ

 สาขาออกแบบ
 และพัฒนา 
 อุปกรณ์
 สาขาเทคโนโลยี
 ทางการศึกษา
 สาขาเทคโนโลยี
 สารสนเทศ

สำานัก
คณิตศาสตร์และ

คอมพิวเตอร์
 สาขา   
 คณิตศาสตร์
 มัธยมศึกษา
 สาขา   
 คณิตศาสตร์
 ประถมศึกษา
 สาขา   
 คอมพิวเตอร์

สำานัก
วิทยาศาสตร์

 สาขาเคมี
 สาขาชีววิทยา
 สาขาฟิสิกส์
 สาขา   
 วิทยาศาสตร์
 มัธยมศึกษา
 สาขา   
 วิทยาศาสตร์
 ประถมศึกษา
 สาขา   
 วิทยาศาสตร์  
 รากฐาน

สำานักธุรกิจ
สื่อการเรียนการสอน สำานักบริการวิชาการ

สำานักงาน
ตรวจสอบภายใน สำานักงานผู้อำานวยการ

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

รายงานประจำาปี ๒๕๕๔   สสวท.20

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ สสวท.
มีอัตรากำาลังที่เป็น

 พนักงานประจำา ๒๖๗ คน 
 ลูกจ้างชั่วคราว ๓๖ คน 

  
รวมมีอัตรากำาลังทั้งสิ้น ๓๐๓ คน

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี
ต่ำากว่า
ปริญญาตรี รวม

บริหาร ๑๐ ๑๖ ๕ ๓๑

วิชาการ ๑๖ ๑๐๗ ๘ ๑๓ ๖ ๑๕๐

ปฏิบัติการ ๓๓ ๓ ๕๘ ๑๙ ๙ ๑๒๒

๒๖ ๑๕๖ ๑๑ ๗๖ ๒๕ ๙
๓๐๓

รวม ๒๖ ๑๖๗ ๑๐๑ ๙
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔

อัตรากำาลัง
วุฒิการศึกษา       

กลุ่มงาน
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คณะผู้บริหาร สสวท. ปี ๒๕๕๔

ดร.พรพรรณ  ไวทยางกูร
ผู้อำานวยการ

ดร.ปรีชาญ  เดชศรี
รองผู้อำานวยการ

นายณรงค์ศิลป์  ธูปพนม
รองผู้อำานวยการ

นางดวงสมร  คล่องสารา
รองผู้อำานวยการ

ดร.รวิวรรณ  เทนอิสสระ
ผู้ช่วยผู้อำานวยการ

ดร.จารุวรรณ  แสงทอง
ผู้ช่วยผู้อำานวยการ

นางกัญณัฏฐ์  สวัสดิ์สว่าง
ผู้ช่วยผู้อำานวยการ  (รักษาการ)

นางสาวอมรา  พันธุ์ศิริ
หัวหน้าสำานักงานตรวจสอบภายใน

นางธนารัตน์ จิระอรุณ
หัวหน้าสำานักงานผู้อำานวยการ

นางพัชราวลัย โอสถานนท์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป (รักษาการ)

นางจุรีกร  ลรรพรัตน์
หัวหน้าฝ่ายการคลัง

นายสกรณ์  ชุณหะโสภณ
หัวหน้าฝ่ายบุคลากร
นางนันทวรรณ  หรรษาเวก
หัวหน้าสาขาเคมี

ดร.วนิดา  ธนประโยชน์ศักดิ์
หัวหน้าสาขาชีววิทยา

นายราม  ติวารี
หัวหน้าสาขาฟิสิกส์

นางเบญจวรรณ ศรีเจริญ
ผู้เชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า
สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษา

ดร.กุศลิน  มุสิกุล
หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา  
(รักษาการ)

นายสุพจน์  วุฒิโสภณ
หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์รากฐาน

นางชมัยพร  ตั้งตน
หัวหน้าสาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษา

นางเชอรี่  อยู่ดี
หัวหน้าสาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษา

นายพรพจน์  พุฒวันเพ็ญ
หัวหน้าสาขาคอมพิวเตอร์

นายธวัชชัย  ชนะกานนท์
หัวหน้าสาขาออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์

นายดุสิต  สังข์ร่วมใจ
หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา

นายถนิม  ทิพย์ผ่อง
หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(รักษาการ)

ดร.สุพัตรา  ผาติวิสันติ์
หัวหน้าสาขาประเมินมาตรฐาน

ดร.ประสงค์  เมธีพินิตกุล
หัวหน้าสาขาวิจัย

ดร.พรชัย  อินทร์ฉาย
หัวหน้าสาขาพัฒนาและส่งเสริมผู้มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และส่งเสริมการผลิตครู
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

นางอรวรรณ  อินทวิชญ
หัวหน้าสาขาโอลิมปิกวิชาการและ
พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์

นายอุปการ จีระพันธุ
หัวหน้าโครงการเทคโนโลยี

นายชัยวุฒิ  เลิศวนสิริวรรณ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าโครงการส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การเรียนการสอน

นางปาริฉัตร  พวงมณี    
หัวหน้าโครงการ GLOBE

นายดนัย  ยังคง
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำานักคณิตศาสตร์
และคอมพิวเตอร์

นางสุจิตรา  ศิริสวัสดิ์พิพัฒน์
ผู้เชี่ยวชาญ สาขาวิทยาศาสตร์
มัธยมศึกษา

  ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ/ผู้เชี่ยวชาญ

ดร.ปานทอง  กุลนาถศิริ
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำานักคณิตศาสตร์
และคอมพิวเตอร์

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ สสวท.
มีอัตรากำาลังที่เป็น

 พนักงานประจำา ๒๖๗ คน 
 ลูกจ้างชั่วคราว ๓๖ คน 

  
รวมมีอัตรากำาลังทั้งสิ้น ๓๐๓ คน



รายงานประจำาปี ๒๕๕๔   สสวท.22

 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เห็นความจำาเป็นและความสำาคัญของการประเมิน 
ผลการดำาเนินงานขององค์กรเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพขององค์กร และนำาผลลัพธ์ที่ได้มาทบทวนและวางแนวทาง 
ในการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

 ในการประเมินผลการดำาเนินงานขององค์กร สสวท. วางแนวทางการประเมินให้ครอบคลุมภารกิจต่างๆ ของ 
องค์กรจากมุมมองที่หลากหลายรอบด้าน ดังนั้น จึงแบ่งกรอบการประเมินออกเป็นสี่มิติคือ 
  
  มิติที่ ๑ ผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจ   
  มิติที่ ๒ ผู้มีส่วนได้เสีย 
  มิติที่ ๓ ประสิทธิภาพ
  มิติที่ ๔ การกำากับดูแลกิจการและพัฒนาองค์กร 

 บทสรุปการประเมินผล
การดำาเนินงาน

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 

ผลประเมินแยกตามมิติ น้ำาหนัก ผลคะแนนปี ๒๕๕๓ ผลคะแนนปี ๒๕๕๔

มิติที่ ๑ ผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจ ๓๐% ๔.๗๐๘๔ ๔.๘๓๗๒

มิติที่ ๒ ผู้มีส่วนได้เสีย ๒๐% ๔.๑๑๗๘ ๔.๓๖๕๑

มิติที่ ๓ ประสิทธิภาพ ๒๐% ๔.๗๔๕๙ ๔.๗๑๑๙

มิติที่ ๔ การกำากับดูแลกิจการและพัฒนาองค์กร ๓๐% ๔.๐๘๗๔ ๔.๒๐๐๘

รวมทุกมิติ ๑๐๐% ๔.๔๑๑๖ ๔.๕๒๖๘

รายงานประจำาปี ๒๕๕๔   สสวท.22



สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 23

ตารางสรุปผลการดำาเนินงานของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 23

ตัวชี้วัดผลการดำาเนินงาน
หน่วย
วัด

น้ำาหนัก
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดำาเนินงาน

๑ ๒ ๓ ๔ ๕
ผลการ

ดำาเนินงาน
ค่าคะแนน

ที่ได้

คะแนน
ถ่วงน้ำา
หนัก

มิติที่ ๑ ด้านผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจ ๓๐ ๔.๘๓๗๒

๑. หลักสูตร สื่อ อุปกรณ์และกระบวนการเรียนรู้ของ
สสวท. ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

๑๕ ๔.๖๗๔๓

๑.๑ ร้อยละของผลผลิตที่ทำาสำาเร็จ ร้อยละ ๑๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ ๙๙.๙๒ ๔.๙๙๑๕ ๐.๔๙๙๒

๑.๒ ระดับคุณภาพของผลผลิตของ สสวท. ระดับ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๔.๐๔ ๔.๐๔๐๐ ๐.๒๐๒๐

๒. ร้อยละของครูที่ผ่านการพัฒนาแล้วสามารถจัด
การเรียนการสอนได้ตามเกณฑ์ที่กำาหนด

ร้อยละ ๕ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๕.๐๐๐๐ ๐.๒๕๐๐

๓. ผลการประเมินสัมฤทธิผลของนักเรียนในโรงเรียนที่ครู
ผ่านการพัฒนา

๕ ๕.๐๐๐๐

๓.๑ วิทยาศาสตร์ ร้อยละ ๒.๕๐ ๐.๐๐ ๐.๕๐ ๑.๐๐ ๑.๕๐ ๒.๐๐ ๙.๑๐ ๕.๐๐๐๐ ๐.๑๒๕๐

๓.๒ คณิตศาสตร์ ร้อยละ ๒.๕๐ ๐.๐๐ ๐.๕๐ ๑.๐๐ ๑.๕๐ ๒.๐๐ ๑๑.๗๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๑๒๕๐

๔. ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักของความสำาเร็จในการดำาเนิน
งานของโครงการที่ริเริ่มเพื่อนำาไปสู่การสร้างนวัตกรรม

ร้อยละ ๕ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๕.๐๐๐๐ ๐.๒๕๐๐

มิติที่ ๒ ด้านผู้มีส่วนได้เสีย ๒๐ ๔.๓๖๕๑

๕. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ระดับ ๘ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๔.๑๑ ๔.๑๐๙๖ ๐.๓๒๘๘

๖. ระดับความเข้มแข็งของเครือข่าย ๖ ๕.๐๐๐๐

๖.๑ จำานวนเครือข่ายคงสภาพ เครือข่าย ๑.๕๐ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๖ ๕.๐๐๐๐ ๐.๐๗๕๐

๖.๒ จำานวนกิจกรรมที่จัดร่วมกัน กิจกรรม ๓ ๔๗ ๔๘ ๔๙ ๕๐ ๕๑ ๗๑ ๕.๐๐๐๐ ๐.๑๕๐๐

๖.๓ สัดส่วนของเงินสนับสนุนจากภายนออกต่องบ  
     ประมาณของ สสวท. ในการจัดกิจกรรม
     ร่วมของเครือข่าย

ส่วน ๑.๕๐ ๐.๐๕ ๐.๑๐ ๐.๑๕ ๐.๒๐ ๐.๒๕ ๘.๒๑ ๕.๐๐๐๐ ๐.๐๗๕๐

๗. ระดับการยอมรับในบทบาทของ สสวท. ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๔.๑๖ ๔.๑๕๕๕ ๐.๑๒๔๗

๘. ระดับความผูกพันของพนักงานที่มีต่อ สสวท. ร้อยละ ๓ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๗๙.๘๖ ๓.๙๘๖๐ ๐.๑๑๙๖

มิติที่ ๓ ด้านประสิทธิภาพ ๒๐ ๔.๗๑๑๙

๙. ร้อยละความสำาเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจำาปี (เทียบกับงบประมาณที่ได้รับตามแผนงาน)

ร้อยละ ๑๐ ๙๑ ๙๒ ๙๓ ๙๔ ๙๕ ๙๔.๔๒ ๔.๔๒๓๘ ๐.๔๔๒๔

๑๐. ร้อยละของผลการดำาเนินงานเป็นไปตามแผน ร้อยละ ๑๐ ๗๐.๐๐ ๗๕.๐๐ ๘๐.๐๐ ๘๕.๐๐ ๙๐.๐๐ ๙๐.๙๑ ๕.๐๐๐๐ ๐.๕๐๐๐

มิติที่ ๔ ด้านการกำากับดูแลกิจการและพัฒนาองค์กร ๓๐ ๔.๒๐๐๘

๑๑. ระดับการพัฒนาด้านการกำากับดูแลกิจการและการ
พัฒนาองค์กร

ระดับ ๑๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๔.๑๖ ๔.๑๖๐๐ ๐.๖๒๔๐

๑๒. ระดับความสำาเร็จในการบริหารงาน ๑๕ ๔.๒๔๑๗

๑๒.๑ ระดับความสำาเร็จในโครงการพัฒนา
       ปรับปรุงระบบการบริหารองค์กร

ระดับ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๔.๐๐ ๔.๐๐๐๐ ๐.๒๐๐๐

๑๒.๒ ระดับความสำาเร็จในโครงการเสริมสร้างบทบาท
       ของ สสวท. ในการยกระดับคุณภาพการ   
       ศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
       เทคโนโลยี (Re-branding)

ระดับ ๑ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๔.๐๐ ๔.๐๐๐๐ ๐.๐๔๐๐

๑๒.๓ ระดับความสำาเร็จในโครงการพัฒนาและ
       เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร

ระดับ ๑ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๔.๕๐ ๔.๕๐๐๐ ๐.๐๔๕๐

๑๒.๔ ระดับความสำาเร็จในการพัฒนาระบบ
       เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อขยายขีดความ 
       สามารถการดำาเนินภารกิจ

ระดับ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๔.๖๓ ๔.๖๒๕๐ ๐.๒๓๑๓

๑๒.๕ ระดับความสำาเร็จในโครงการพัฒนาและ 
       บริหารจัดการความรู้

ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๔.๐๐ ๔.๐๐๐๐ ๐.๑๒๐๐

น้ำาหนักรวม ๑๐๐ ค่าคะแนนที่ได้ ๔.๕๒๖๘



รายงานประจำาปี ๒๕๕๔   สสวท.24 รายงานประจำาปี ๒๕๕๔   สสวท.24



สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25

ผลการดำาเนินงานตามยุทธศาสตร์
ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑. การยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

    และเทคโนโลยี
๒. การพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทาง
    วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเต็มศักยภาพ
๓. การปรับปรุงกระบวนการจัดการบริหารภายในและ
    ความรู้สู่องค์กรคุณภาพสูง



รายงานประจำาปี ๒๕๕๔   สสวท.26

การยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
การวิจัย พัฒนาและเผยแพร่
หลักสูตร สื่อ อุปกรณ์และ
กระบวนการเรียนรู้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
ในปี  ๒๕๕๔  เป็นการดำาเนินงานต่อเน่ืองจากปี  ๒๕๕๓ 
โดยทบทวน ปรับปรุง หลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี มีการปรับเปลี่ยน
เฉพาะมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำาหนดเป็นช่วงชั้น 
ให้เป็นรายชั้นปี  เพื่อพัฒนาให้ทันสมัยสอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และมีมาตรฐาน 
เทียบเคียงกับนานาชาติ และมีความเหมาะสมกับ 
ศักยภาพของผู้เรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถม 
ศึกษา จนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยระดับ 
ประถมศึกษาเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ การแก้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
การประเมินมาตรฐานการ
ศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  
การพัฒนาครแูละบุคลากร
ทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
การสร้างความเข้าใจให้
สาธารณชนตระหนักในความ
สำาคัญของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี

โครงการ 
๑. โครงการวิจัย พัฒนาหลักสูตร สื่อ 
กระบวนการเรียนการสอนการวัดและประเมิน 
ผลให้ทันสมัยทัดเทียมนานาชาติ
๒. โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ดิจิทัล ด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
(IPST Learning  Space)

ปัญหา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเน้นการพัฒนา 
ทักษะชีวิต และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปรับ
ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนท้ังในสาย 
ที่เน้นวิทยาศาสตร์ ไม่เน้นวิทยาศาสตร์ และสำาหรับ 
ผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยีมีการวิจัย ติดตามประเมินผลทั้ง
ในประเทศและร่วมกับนานาชาติ มีการพัฒนาสื่อ
ประกอบหลักสูตรทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อดิจิทัล และ
สื่ออุปกรณ์ นอกจากนี้ มีการวิจัยพัฒนา เทคนิค
วิธีการใหม่ และการติดตามผลการใช้หลักสูตรเพื่อ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

๓. โครงการวิจัย ติดตาม ประเมินผลเพื่อ 
พัฒนาวิทยาศาสตร์    คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
ทั้งในประเทศและร่วมกับนานาชาติ
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การพัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพจะส่งผลโดยตรงกับการ 
ยกระดับคุณภาพการศึกษา ผลการประเมินร่วม 
กับนานาชาติช้ีให้เห็นว่าการรู้เร่ืองวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และการอ่าน ของนักเรียนไทยอยู่ใน
ระดับต่ำา จำาเป็นต้องมีการแก้ไขโดยเริ่มที่ระดับ
ประถมศึกษา เน้น ๓ วิชาหลัก ได้แก่ ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานสำาคัญ
ของการเรียนรู้ในระดับสูงต่อไป สสวท.จึงให้ความ
สำาคัญกับการพัฒนาครูโดยร่วมมือกับหน่วยงาน 
หลักในกระทรวงศึกษาธิการ อาทิ สกศ. สพฐ. 
สกอ. กศน. ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในรูปแบบของการ 
บูรณาการแผนงาน งบประมาณ และกิจกรรมหลัก 
ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน โดยเน้นการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
สสวท. ได้ดำาเนินการพัฒนาเครื่องมือและวิธีการ 
วัดผลประเมินผลท่ีทันสมัยสอดคล้องกับนานาชาติ    
เพ่ือยกระดับมาตรฐานการศึกษาของประเทศ   รวมท้ัง 
พัฒนาองค์ความรู้และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ 
ในวิธีการวัดผลประเมินผลไปสู่กลุ่มเป้าหมายให้ 
ท่ัวถึง และมกีารนำาไปใช้อยา่งสม่ำาเสมอ                เพือ่ใหก้าร 
พัฒนาดังกล่าวเป็นไปอย่างเต็มศักยภาพ  

โครงการ 
๑. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
๒. โครงการพัฒนาศักยภาพครู เพื่อเป็นผู้นำาการ
เปลี่ยนแปลง
๓. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ใน 
โรงเรียนพระราชดำาริและโรงเรียนในท้องถ่ินทุรกันดาร

โครงการ 
๑.            โครงการพัฒนาและประเมินมาตรฐานครู บุคลากร 
ทางการศึกษาและสถานศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
๒.         โครงการพัฒนาเคร่ืองมือวัดและประเมินสัมฤทธิผล 
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
วิทยาศาตร์และคณิตศาสตร์เป็นวิชาพื้นฐานที่มี
กระบวนการใหผู้เ้รยีนเกดิการคิด     วเิคราะห ์    ได้อยา่ง 
เป็นเหตุเป็นผลและเกี่ยวข้องกับการดำาเนินชีวิต
ประจำาวัน จึงมีความจำาเป็นที่ สสวท. และหน่วยงาน 
ต่างๆ จะต้องร่วมผลักดันให้เยาวชนมีความสามารถ 
ในการคิด วิเคราะห์ และรักในการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี รวมทั้ง 
ส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคมที่มีวัฒนธรรม
วิทยาศาสตร์ สสวท. จึงได้ศึกษาและวิเคราะห์
กิจกรรมและสื่อต่างๆ และเห็นว่าสื่อโทรทัศน์และ 
วิทยุเป็นช่องทางส่ือสารท่ีมีบทบาทสำาคัญท่ีสามารถ 

ถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ความเข้าใจ หลักการ
ของวิทยาศาสตร์ได้อย่างชัดเจน รวดเร็ว และ
สามารถเข้าถึงได้ง่าย นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม 
บางประเภท เช่น การจัดนิทรรศการในวาระต่างๆ 
ก็สามารถส่งเสริมให้้ผู้เรียน ครู บุคลากรทาง 
การศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชน ได้เรียนรู้
และรักวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
อันจะส่งผลให้เยาวชนและประชาชนได้พัฒนา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งได้พัฒนา
ศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันในระดับ
นานาชาติ

โครงการ 
๑. โครงการสร้างเครือข่ายและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒. โครงการสร้างความตระหนักในการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
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ผลการดำาเนินงาน
การวิจัย พัฒนาและเผยแพร่หลักสูตร สื่อ อุปกรณ์และ
กระบวนการเรียนรู้ 

๑. โครงการวิจัย พัฒนาหลักสูตร สื่อ กระบวนการเรียนการ
สอน การวัดและประเมินผลให้ทันสมัยทัดเทียมนานาชาติ
 ๑.๑ พัฒนาแผนบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ 
เทคโนโลยี ปฐมวัย โดยได้ดำาเนินการจัดทำาแผนบูรณาการ 
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ปฐมวัย ๔ เล่ม และแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้มาตรฐานและตัวช้ีวัด 
คณิตศาสตร์อายุ ๓ ปี ๔ ปี และ ๕ ปี อย่างละ ๑ เล่ม รวม 
๓ เล่ม

 ๑.๒     พัฒนา ปรับปรงุมาตรฐานหลกัสตูรหนงัสอืเรยีน คูม่อืคร ู 
สื่อประกอบหลักสูตร ๒๕๕๑   เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหนังสือ
เรียน แบบบันทึกกิจกรรม แบบฝึกทักษะ คู่มือครู คู่มือการใช้
หลักสูตร และเอกสารเสริมความรู้ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี  (การออกแบบและเทคโนโลยี และ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยได้ดำาเนินการ 
จัดทำาต้นฉบับ จำานวน ๔๗ เล่ม

 ๑.๓ พัฒนา ปรับปรุงมาตรฐานหลักสูตรหนังสือเรียน คู่มือ 
ครู ส่ือประกอบหลักสูตรใหม่ สำาหรับผู้เรียนท่ีมีศักยภาพ (๓๐% บน) 
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงหนังสือเรียน คู่มือครู เน้ือหาและกิจกรรม 
เอกสารเสริม โดยได้ดำาเนินการจัดทำาต้นฉบับ ๑๒ รายการและ 
ต้นร่าง ๖ รายการ

 ๑.๔ วิจัยและพัฒนามาตรฐานหลักสูตร สื่อ กระบวนการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผลสำาหรับอนาคต โดยได้ดำาเนินการ 
พัฒนาคู่มือการใช้หลักสูตรคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ คู่มือครู 
สาระการเรียนรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์ จัดทำาเป็นต้นฉบับ ๓๐ 
รายการ และต้นร่าง ๔ รายการ รวมทั้งมีการนำาร่องการใช้ 
บทเรียน SAS Curriculum Pathways  ในประเทศไทย

 ๑.๕ พัฒนา ปรับปรุงและสร้างสื่อ อุปกรณ์ต้นแบบที่มี 
มาตรฐาน  ได้ริเริ่ม  พัฒนาปรับปรุงอุปกรณ์ต้นแบบวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสำาหรับการเรียนการสอน  และการ
จัดนิทรรศการ จำานวน ๑๘ รายการ รวมทั้งสื่ออุปกรณ์สำาหรับ
การจัดประชุม/ฝึกอบรมต่าง ๆ และปรับปรุง ซ่อมแซมและ
บำารุงรักษาอุปกรณ์ จำานวน ๑๘๓ รายการ

 จากการท่ีไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก GLOBE (Global Learning 
and Observation to Benefit the Environment) เพื่อ
ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจความสัมพันธ์ของ 
สิ่งแวดล้อมที่เป็นองค์ประกอบของโลก (ดิน น้ำา บรรยากาศ 
สิ่งปกคลุมดิน) ในลักษณะของวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ในปี 
ที่ผ่านมา ได้ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบใน 
โรงเรียนท่ัวประเทศ โดยจัดทำาส่ือส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
โลกทั้งระบบ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อดิจิทัลและสื่อเสริมการวิจัย 
สำาหรับใช้ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบใน 
โรงเรียนท้ังระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ๓ ต้นฉบับ จัดทำา 
หนังสือวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ฉบับภาษาอังกฤษ ๑ ชุด 
เผยแพร่ผลผลิตของโครงการ GLOBE ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ระดับ 
นานาชาติ ร่วมกับ UNESCO และอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์ 
โลกทั้งระบบ ให้แก่ครูทั้ง ๔ ภาค จำานวน ๒๐๐ คน; 
ส่งเสริมการทำาวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบระดับโรงเรียน   
โดยสนับสนุนครูและนักเรียนเข้าร่วมการประชุม เชิงปฏิบัติการ 

“การวิจัยอย่างนักวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๘ “ ๘๔ คน สนับสนุน 
รายงานวจิยัวทิยาศาสตรโ์ลกทัง้ระบบระดบัโรงเรยีน       จัดประชุม 
วิชาการประจำาปี “การนำาเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้ง 
ระบบระดับโรงเรียน ครั้งที่ ๓” ผู้เข้าร่วมประชุม ๑๙๔ คน; 
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา ๑๑ หน่วยงาน 
พร้อมขยายผลการใช้หลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ 
สู่โรงเรียนทั่วประเทศสำาหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ ๒ และ ๓ 
จำานวน ๑๒๐ โรงเรียน; วิจัยต่อยอดด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม มีโครงงานวิจัย ๒๐ งานวิจัย และมีครูและ 
นักเรียนท่ีผ่านการอบรมการนำาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 
มาประยุกต์ใช้ในงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 
ธรรมชาติ ๑๕๐ คน ตลอดจนนำาเสนอผลงานและแลกเปลี่ยน
ความรู้ด้านวิชาการในระดับประเทศและนานาชาติ
 จากผลการดำาเนินงานที่ผ่านมา โครงการ GLOBE สำานักงาน 
ใหญ่    ได้ประจักษ์ถึงผลงานและความสำาเร็จของโครงการ    GLOBE 
ประเทศไทย จึงได้ยกย่องให้ประเทศไทยเป็น GLOBE Star

ผลการดำาเนินงาน
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๒.โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (IPST Learning Space)
 ๒.๑ พัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ดิจิทัล
 พัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ดิจิทัล วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยี ที่หลากหลาย ทันสมัย และเหมาะสมกับสภาพ
การเรียนการสอนของประเทศไทย ๑๙๕ รายการ ในรูปแบบ 
ต่างๆ ได้แก่ Learning Object, e-book, Web-based  
Training,  SciInfoNet  ทัศนศึกษาเสมือน   การทดลองเสมือนจริง 
สื่อสามมิติ คลิปการทดลอง ภาพถ่าย บทความและข้อมูล
ความรู้บนเว็บไซต์ เว็บไซต์ พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีฉบับอิเล็กทรอนิกส์ และวีดิทัศน์ 

 ๒.๒ พัฒนาศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี
 จัดทำาพิมพ์เขียวและแผนกลยุทธ์ของศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลฯ 
และบริหารจดัการและดูแลระบบคลงัความรู ้      ความเปน็เลศิทาง 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ผ่านเครือข่ายดังกล่าวสามารถสร้างและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกันได้

 ๒.๓ ส่งเสริมการใช้ ICT ในการเรียนการสอน
  จัดประกวดผลงานสร้างสรรค์ของผู้มีความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad 
(GSP) ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำาปี ๒๕๕๔ มีจำานวน 
ผู้เข้าร่วมการประกวด ๑,๕๖๓ ทีมและจัดอบรมครู ๔๐ ศูนย์
ทั่วประเทศในท้องถิ่น ๑,๒๐๐ คน
  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องคำานวณเชิงกราฟ 
ในการเรียนการสอนคณิตศาสตรให้กับครูคณิตศาสตร์ใน
โครงการห้องเรียนพิเศษ ๔ รุ่น จำานวน ๒๒๘ คน รวมทั้ง 
จัดทำาแผ่นพับเพื่อเผยแพร่งานที่เกี่ยวข้อง ๑,๐๐๐ ใบ และจัด
ทำารายงาน

๓. โครงการวิจัย ติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งในประเทศและร่วมกับ 
นานาชาติ
 ๓.๑ วิจัย ติดตาม ประเมินผลภายในประเทศ ดังนี้

  พัฒนาและติดตามความสามารถทางการวิจัยในชั้นเรียน
ของครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีครูเข้าร่วมกิจกรรม 
จำานวน ๑๗๗ คน 
  พัฒนาและติดตามผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
บูรณาการวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาไทยสำาหรับ
โรงเรียนขนาดเล็ก 
  พัฒนาระบบวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
  พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้นักเรียนระดับ
ประถมศึกษาเป็นผู้มีความรู้ เรื่องทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 
  ศึกษาความต้องการจำาเป็นของครูวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์เก่ียวกับความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ของนักเรียนสำาหรับการเรียนในระดับอาชีวศึกษา 
   ศึกษาผลการใช้สื่อสิ่งพิมพ์ของ สสวท. กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการ 
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และจัดทำารายงาน ๑๒ เล่ม 
  ติดตามผลการใช้สื่ออุปกรณ์และสภาพปัญหาต่างๆ ด้าน
สื่ออุปกรณ์  
  ติดตามผลการเรียนการสอนหลักสูตรโลก ดาราศาสตร์
และอวกาศ 
  วิจัยความเข้าใจคลาดเคลื่อนบางประการของเนื้อหาใน
หนังสือรายวิชาชีววิทยาพื้นฐาน หลักสูตร พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
  ศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการ
คิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาตาม
หลักสูตรคิงส์แมทของประเทศเกาหลี 
  วิจัยและพัฒนาสื่อเสริมทักษะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
  ร่วมกับ Korea Education Reports and Evaluations 
Institute (KEREI) ประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ Thailand Mathematics Evaluation (TME) 
ประจำาปี ๒๕๕๔ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น 
เพื่อตรวจสอบความรู้เรื่องคณิตศาสตร์และความสามารถ 
ในการแก้โจทย์ปัญหาในระดับพฤติกรรมต่างๆ

 ๓.๒ วิจัย ติดตามและประเมินมาตรฐานการศึกษาร่วมกับ
นานาชาติ จำานวน ๕ เรื่อง ดังนี้
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  ประเมินผลนักเรียนนานาชาติขององค์การเพื่อความร่วม
มือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ รอบที่ ๒  ระยะที่ ๑   (PISA 2009) 
โดยดำาเนินการจัดทำาหนังสือกรอบโครงสร้างการประเมินผล
นักเรียนนานาชาติ PISA 2009 และรายงานการวิจัยปัจจัยที่
ทำาให้ระบบโรงเรียนประสบผลสำาเร็จ

  ประเมินผลนักเรียนนานาชาติขององค์การเพื่อความร่วม
มือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ รอบที่ ๒ ระยะที่ ๒ (PISA 2012) 
โดยดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลสำาหรับกลุ่มตัวอย่างทดลอง
ภาคสนาม จำานวน ๓๕ โรงเรียน และตรวจข้อสอบแบบเขียน
ตอบและบันทึกข้อมูล

  ศึกษาแนวโน้มการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
พ.ศ. ๒๕๕๔       ร่วมกบัสมาคมการประเมนิผลการศกึษานานาชาติ 
(TIMSS 2011) โดยดำาเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล (ตรวจข้อสอบ 
และบันทึกข้อมูลครู นักเรียน และผู้บริหารโรงเรียน) เพื่อ
เตรียมวิเคราะห์และแปลผลเบื้องต้น ในการเตรียมการจัดทำา
รายงานวิจัยเบื้องต้นปี ๒๕๕๕

  ศึกษาการผลิตครูคณิตศาสตร์ร่วมกับนานาชาติ ค.ศ.
2008 TEDS-M (Teacher Education Development 
Study - Mathematics 2008) ดำาเนินการตรวจสอบข้อมูล
ของการวิจัย (Data version 3.1) จัดทำาต้นฉบับตัวอย่าง
ข้อสอบคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา
ที่ใช้ในโครงการ TEDS-M เพื่อพิมพ์เผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจ 
ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาในร่างรายงานวิจัยฉบับ
นานาชาติ และวิเคราะห์ข้อมูลระดับประเทศ ซึ่งคาดว่าจะเผย
แพร่รายงานฉบับนานาชาติได้ภายในสิ้นปี พ.ศ. ๒๕๕๔ หลัง
จากนั้นแต่ละประเทศจึงจะเผยแพร่รายงานฉบับในประเทศได้

  ศ ึกษาวิจ ัยนานาชาติด ้านการร ู ้คอมพิวเตอร์และ 
สารสนเทศ (ICILS) โดยส่งข้อมูลให้ Data Processing  
Center (DPC) ทำาการสุ่มตัวอย่างโรงเรียน และดำาเนินการ
ติดต่อโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเพื่อเชิญให้เข้าร่วมในการ
ศึกษาวิจัย รวมทั้งแปลเครื่องมือต่าง ๆ

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

 สสวท. ได้ดำาเนินการพัฒนาและอบรมครูท้ังระบบ  ๓  กลุ่ม คือ 
กลุ่มครูผู้ที่มีความสามารถพิเศษ  (โครงการพัฒนาครูผู้นำาการ 
เปลีย่นแปลง และครหูอ้งเรยีนพเิศษ)        กลุม่ครทูีผ่า่นการประเมนิ 
สมรรถนะ (กลุ่มระดับสูง กลุ่มระดับกลาง และกลุ่มระดับ 
พื้นฐาน) และกลุ่มครูที่มีความต้องการพิเศษ (ครูโรงเรียนใน 
โครงการพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม 
บรมราชกุมารี)  โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ สรุปผลได้ดังนี้

การพัฒนาและอบรมครู กลุ่มที่มีความสามารถพิเศษ     
  ร่วมมือกับ สพฐ. และมหาวิทยาลัยแม่ข่ายแต่ละภูมิภาค 
ดำาเนินการอบรมและพัฒนาครูอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา ๓ ปี 
ซึ่งได้นำาร่องการอบรมครู ๙ เครือข่ายห้องเรียนพิเศษ เพื่อ 
พฒันาข้อสอบที่วัดความคิดระดับสูง    และได้ร่วมมือกับ มูลนิธ ิ 
สอวน. สพฐ. และมหาวิทยาลัยเครือข่าย สอวน. ขยายการ 
ยกระดับครู สควค. ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร ์
สพฐ. ทั่วประเทศให้มีศักยภาพในการสอนเนื้อหาเชิงลึก โดยใช้ 
หลักสูตร สอวน. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีครูที่ผ่านการอบรม 
๑,๒๖๒ คน

  ร่วมมือกับ สพฐ. มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงในเครือข่าย และ
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พัฒนาครูเพื่อเป็นผู้นำาการ 
เปล่ียนแปลง โดยพัฒนาแม่ข่ายในการอบรมและพัฒนาครู สควค. 
๑๐ เครือข่าย เพื่อพัฒนาครูและสถานศึกษาในเครือข่ายให้เป็น 
ต้นแบบและเป็นครูผู้นำาด้านการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์ ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ และเตรียมความ
พร้อมในการพัฒนาและขยายผลอย่างเป็นระบบต่อไป  สสวท. 
จึงมี นโยบายพัฒนาครู สควค. ที่เป็นครูประจำาการ ในท้องถิ่น 
และครู สควค. ที่จบใหม่ ให้มีความรู้ความสามารถในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างดีเยี่ยมเพื่อเป็นแบบอย่างให้ครู
ผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียน โดย สสวท. 
ได้เชิญผู้เช่ียวชาญต่างประเทศจากมูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย 
และ Houghton  Mifflin  Harcourt (HMH) Publishing 
Company มาร่วมพัฒนาหลักสูตรอบรมครู และจัดฝึกอบรม
ให้ความรู้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน   ครู สควค.และครูร่วมพัฒนา 
อย่างต่อเนื่องทุกปี มีครูผ่านการอบรม ๔๒๓ คน
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การพัฒนาและอบรมครู กลุ่มที่ผ่านการประเมินสมรรถนะ
 การพัฒนาและอบรมครูที่ผ่านการประเมินสมรรถนะ ได้แก่ 
การพัฒนาและอบรมครูกลุ่มระดับสูง (Master Teacher) 
ครูกลุ่มระดับกลาง และครูกลุ่มระดับพื้นฐาน วิชาวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 
  พัฒนาหลักสูตรและอบรมครูกลุ่มระดับสูง วิชาวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
และอบรมครูผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย ๓๖ มหาวิทยาลัย   
จำานวน  ๓,๒๑๒ คน   

  พัฒนาและอบรมครูกลุ่มระดับกลาง โดยปรับปรุงหลักสูตร 
มาตรฐานการอบรมครู (๑,๗๕๐ โรงเรียน) เป็นหลักสูตรการ 
อบรมครู  กลุ่มระดับกลาง ด้วยระบบการอบรมครูทางไกล 
ผ่านครูผู้นำา ณ ศูนย์การอบรมครู ETV จำานวน ๒,๑๖๖ 
ศูนย์การอบรม กระจายอยู่ทั่วประเทศ มีครูผ่านการอบรม 
๑๘๔,๒๗๓ คน  

  พัฒนาและอบรมครูกลุ่มระดับพื้นฐานผ่านระบบการ 
อบรมครูออนไลน์ และให้ครูกลุ่มระดับพ้ืนฐานเข้าทดลองระบบ 
ทบทวนความรู้ด้วยตนเอง จากนั้นจะได้รับการประเมิน ณ 
ศูนย์อบรม และเข้ารับการอบรมโดยตรงกับครูกลุ่มระดับสูง ณ 
ศูนย์อบรมครู ETV
 
การพัฒนา และอบรมครู กลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ
 การพัฒนา และอบรมกลุม่ครูที่มีความต้องการพิเศษ ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นครูผู้สอนในโรงเรียนโครงการพระราชดำาริของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ โรงเรียน 
ท้องถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนในสังกัดตำารวจตระเวนชายแดน 
(ตชด.) โรงเรียนพระปริยัติธรรม โรงเรียนชาวไทยภูเขา และ
การพัฒนาครูปฐมวัยโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ”
   
  การพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน
พระราชดำาริและโรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดาร 
 สนับสนุนและพัฒนาทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแก่ครูในโรงเรียนท้องถ่ินทุรกันดาร 
และโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน (ตชด.)  ในพระอุปถัมภ ์
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน
กิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การสนับสนุนทุนการศึกษาปริญญาโทแก่

ครูผู้สอน  การพัฒนาและอบรมครูชาวไทยภูเขาจำานวน ๕๐ คน 
ในโครงการนำาร่องการบริหารระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสง 
อาทิตย์ การเพิ่มพูนประสิทธิภาพให้กับครูผู้สอนโรงเรียน
ท้องถิ่นทุรกันดาร ปฐมวัย ๘๐ คน วิทยาศาสตร์ประถม
ศึกษา ๑๘๐ คน และวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษา ๕๔ โรงเรียน 
และการอบรมครูและนักเรียน เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
พืชอย่างง่ายแก่โรงเรียน ตชด. จำานวน  ๑๕ คน นอกจากนี้ 
สสวท. ยังได้ อบรมครูปฐมวัยจาก โรงเรียนท้องถิ่นทุรกันดาร 
จ.ตาก และการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรม 
วิทยาศาสตร์ปฐมวัย ให้กับครูปฐมวัยจากโรงเรียน ตชด. 
ทั่วประเทศ จำานวน ๑๖๘ คน ตลอดจน สนับสนุนชุดกิจกรรม
การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ปฐมวัย และกิจกรรมบ้าน 
นักวิทยาศาสตร์น้อยให้แต่ละโรงเรียน
             
  การพัฒนาและส่งเสริมครู ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้   
  พัฒนาหลักสูตรการอบรมครูภาคใต้  วิชาวิทยาศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา 
ตอนต้นหลักสูตรที่ ๑ - ๒  และอบรมครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต ้
จำานวน ๑,๐๒๔ คน และสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาการ 
จดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์คณติศาสตร ์ระดบัประถมศกึษา และ 
มัธยมศึกษาตอนต้น จำานวน ๕๒๙ โรงเรียน และร่วมมือกับ 
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) ดำาเนินการ 
พัฒนาและอบรมครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับ 
ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนอิสลาม 
ที่เปิดสอนสายสามัญ จำานวน ๒๐๐ คนในหลักสูตร ที่ ๑ (ชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑) ตลอดจน 
จัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยในเขตพ้ืนท่ีพิเศษเฉพาะกิจ 
๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และ 
สตูล) จำานวน ๖๑๐ โรงเรียน ๑,๒๒๐ คน
 
 นอกจากนี้ สสวท. ยังได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน ๕ หน่วยงาน จัดอบรม Local trainer และร่วมมือกับ 
เทศบาลนครระยองจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้บูรณาการ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย
นำาร่อง จ.ระยอง ๑ ศูนย์ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำา และ
โครงการความร่วมมือกับเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาวิชาชีพ
ครูปฐมวัยทั้งจังหวัดตาก 
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การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรอบรมครู
 สสวท. ได้ดำาเนินการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรอบรมครู โดย 
ความร่วมมือกับมูลนิธีคีนันแห่งเอเชียในการวิจัยและพัฒนา 
รูปแบบการอบรมครูกลุ่มระดับพื้นฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพ
โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

ใน ๗ จังหวัดนำาร่อง ๑๔ เขตพื้นที่การศึกษา โดยได้ทดลอง 
ใช้หลักสูตรและรูปแบบการอบรมครู พัฒนาและอบรมครูผู้นำา 
ครูพี่เลี้ยงวิชาการ ครูผู้สอน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับ 
ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รวมท้ังส้ิน ๑,๒๓๓ คน

ที่ โครงการพัฒนาและอบรมครู จำานวนครู (คน ) หมายเหตุ

๑ การพัฒนาและอบรมครู กลุ่มที่มีความสามารถพิเศษ

โครงการพัฒนาครูห้องเรียนพิเศษ ๑,๒๖๒

โครงการพัฒนาครูผู้นำาการเปลี่ยนแปลง ๔๒๓

๒ การพัฒนาและอบรมครู กลุ่มที่ผ่านการประเมินสมรรถนะ

โครงการพัฒนาครูกลุ่มระดับสูง (Master Teacher )

   วิชาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น ๑,๑๗๒

   วิชาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น ๑,๔๔๐

   วิชาวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา ๒๐๐

   วิชาคณิตศาสตร์ประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ ๑ ๒๐๐

   วิชาคณิตศาสตร์ประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ ๒ ๒๐๐

โครงการพัฒนาครูกลุ่มระดับกลาง ๑๘๔,๒๗๓

โครงการพัฒนาครูกลุ่มระดับพื้นฐาน - ทดลองเข้าระบบออนไลน์นำาร่อง

๓ การพัฒนาและอบรมครู กลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ

โครงการพัฒนาครูโรงเรียนท้องถิ่นทุรกันดาร ๕๖ สนับสนุนทุนการศึกษา 
สำาหรับครูในโรงเรียน ตชด. ๕ ทุน 
ครูในโรงเรียนท้องถ่ินทุรกันดาร ๕ ทุน
และพระอาจารย์จากโรงเรียน
พระปริยัติธรรม ๕ ทุน 
รวมทั้งสิ้น ๑๕ ทุน

โครงการพัฒนาครูโรงเรียนในสังกัดตำารวจตระเวนชายแดน ( ตชด. ) ๑๖๘

โครงการพัฒนาครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม ๕๐

โครงการพัฒนาครูชาวไทยภูเขา ๓๖

โครงการพัฒนาครูโรงเรียนใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้
   โรงเรียนในสังกัด สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( สพฐ. ) ๑,๐๒๔ สนับสนุนครูทำาโครงงาน

   โรงเรียนในสังกัด สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ( สช. ) ๒๔๙

โครงการพัฒนาครูปฐมวัย “ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ” ๑,๒๒๐

๔ การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรอบรมครู

   โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Upgrade) ๒๘๐

   ครูผู้นำาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๙๓

   ครูพี่เลี้ยงวิชาการ ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ระดับประถมศึกษา  
   และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๘๖๐

   รวม ๑๙๓,๒๐๖

สรุปจำานวนครูที่ผ่านการอบรมในโครงการฯตามแผนปฏิบัติงาน ปี ๒๕๕๔
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การประเมินมาตรฐานการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

๑. วิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดผลประเมินผลที่หลากหลาย
 สสวท. ได้พัฒนาเครื่องมือและวิธีการวัดผลและประเมินผล 
ที่หลากหลายครอบคลุมคุณลักษณะที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับ 
ผู้เรียน เพื่อให้ได้เครื่องมือวัดผลประเภทต่าง ๆ  สำาหรับนำาไปใช้
ในการประเมินสัมฤทธิผลของผู้เรียน และเป็นตัวอย่างให้ผู้สอน 
ใช้เป็นแนวทางในการสร้างข้อสอบ รวมทั้งรวบรวมเป็นคลัง
ข้อสอบสำาหรับให้บริการแก่หน่วยงานอื่น    ในปีงบประมาณ 
๒๕๕๔ สสวท. ได้ดำาเนินการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดผล 
ผู้เรียนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ 
ทั้งสิ้น จำานวน ๓,๓๘๒  ข้อ  ดังนี้

 
 นอกจากนี้ยังได้ดำาเนินการพัฒนาเครื่องมือประเมินครูด้าน 
เน้ือหาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ท้ังระดับประถมศึกษา 
และระดับมัธยมศึกษา รวม ๘ ฉบับ ได้แก่ แบบทดสอบวิชา
คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ระดับ
ประถมศึกษา แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น แบบทดสอบวิชาชีววิทยา แบบทดสอบวิชาเคมี และ
แบบทดสอบวิชาฟิสิกส์ รวมทั้งสิ้น  ๓๓๕  ข้อ

๒. พัฒนาเกณฑ์การประเมินหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 
 สสวท. ได้นำาเกณฑ์การประเมินหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ (ฉบับร่าง) ที่พัฒนาขึ้นเมื่อปีงบประมาณ 

๒๕๕๓ มาใช้ทดลองประเมินหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และ 
คณิตศาสตร์ของ สสวท. รวม ๕๐ บท จากการทดลอง
ประเมินหนังสือเรียนดังกล่าวถือว่าเป็นการพัฒนาผู้ประเมิน
หนังสือเรียนที่เป็นบุคคลภายนอก จำานวน ๖๘ คน และได้
ต้นฉบับเกณฑ์การประเมินหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ที่ผ่านการบรรณาธิการกิจแล้ว จำานวน ๒ เล่ม 
นอกจากนี้ยังได้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงหนังสือ
เรียนและการพัฒนาหลักสูตรของ สสวท. รวมทั้งเป็นการ
กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนต่อไป

๓. เผยแพร่เครื่องมือวัดผลประเมินผลให้กับหน่วยงาน
ภายนอก
 สสวท. ได้เผยแพร่เครื่องมือวัดผลประเมินผลที่พัฒนาขึ้น 
ให้กับหน่วยงานภายนอก เช่น สำานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  เพื่อนำาไปใช้ในการประเมินผล
สมัฤทธิข์องผูเ้รยีนในวชิาวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์      รวมทัง้ 
ใช้คัดเลือกนักเรียนของโครงการต่าง ๆ    นอกจากนี้ สสวท. ยังได้ 
ร่วมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)  โดย 
เป็นผู้สร้างเครื่องมือวัดผลให้ สทศ. นำาไปใช้ในการสอบ O-NET 
ของสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการออกแบบและเทคโนโลยี เพื่อประเมินผล 
การเรียนรู้ของผู้เรียนในทุกช่วงชั้นของการศึกษา และประเมิน
คุณภาพการศึกษาทั้งระบบ

๔.  เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการวัดผลประเมินผล
 สสวท. ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่เทคนิคการวัดผล 
ประเมินผลให้กับบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้ผู้เข้ารับการ 
อบรมมคีวามรูค้วามเขา้ใจ        สามารถสรา้งและใชเ้ครือ่งมอืวดัผล 
ประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้ผลการประเมินเป็น 
แนวทางการพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ ในปีงบประมาณ 
๒๕๕๔ ได้จัดอบรมเผยแพร่เทคนิคการวัดและประเมินผลให้แก่ 
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย ของโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
๒๐๗ โรงเรียน จำานวน ๓๒๒ คน ในการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ น้ี 
ผู้เข้าอบรมได้สร้างข้อสอบเพื่อใช้ในการอบรมแบ่งเป็นข้อสอบ
เลือกตอบ จำานวน ๙๖๖ ข้อ และข้อสอบเขียนตอบ จำานวน ๓๒๒ 
ข้อ ซึ่งสามารถนำาไปใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาเครื่องมือ 
วัดผลประเมินผลต่อไป

๑.๑ ข้อสอบแบบเลือกตอบวิชา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ๒,๘๘๓ ข้อ

๑.๒ ข้อสอบประเมินสมรรถภาพด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ๑๕๙ ข้อ

๑.๓ ข้อสอบวัดผลการเรียนรู้สาระการ
ออกแบบและเทคโนโลยี ๑๒๐ ข้อ

๑.๔ ข้อสอบวัดผลการเรียนรู้สาระ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๑๔๐ ข้อ

๑.๕ เครื่องมือวัดจิตวิทยาศาสตร์ ๔๐ ข้อ

๑.๖ เครื่องมือวัด Metacognition 
วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ๔๐ ข้อ
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การสร้างความเข้าใจให้สาธารณชนตระหนักในความสำาคัญ 
ของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 

๑.โครงการสร้างเครือข่ายและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียน
รู้ตลอดชีวิต
  จัดทำาเอกสารประกอบการทำากิจกรรมในแหล่งเรียนรู้ 
จำานวน ๑ เล่มและสนับสนุนงบประมาณพัฒนาแหล่งเรียนรู้
เพื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ฯ จำานวน ๔ แห่ง ดังนี้
  - โครงการรู้ - รักษ์แหล่งธรณีวิทยา แหล่งพฤกษาใน 
  ถิ่นเรา (โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จ.ขอนแก่น)
  - ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทางทะเลและการ 
  อนุรักษ์) (โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา จ.ชลบุรี)
  - โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้พันธุ์ไม้ท้องถิ่นภาคใต้ 
  ในคณะวิทยาศาสตร์ ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จ.พัทลุง
  - โครงการเครือข่ายสารสนเทศดาราศาสตร์สำาหรับ 
  โรงเรียน (คณะวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่)
  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เน้นวิทยาศาสตร์ โดยได้ดำาเนินการ 
ศึกษาและสำารวจแหล่งเรียนรู้ในการจัดกิจกรรม     จำานวน ๔ แหล่ง 
รวมทั้งดำาเนินการพัฒนาครูและบุคลากรของ กศน. ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมถึง
มัธยมศึกษาตอนต้น จำานวน ๔๐ คน
  - กศน. ตำาบลเกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 
  - กศน. ตำาบลเมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย  
  - กศน. ตำาบลตะโกตาพี อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 
  - กศน. ตำาบลไสหร้า อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 

๒. โครงการสร้างความตระหนักในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
 ๒.๑ การส่ ง เส ริมการ จัดกิ จกรรมการ เรี ยนรู้ ด้ าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
  ร่วมมือกับสถาบันเกอเธ่ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส 
ประจำาประเทศไทย  สวทช. บริษัท ไบเออร์ไทย จำากัด และ 
หน่วยงานอ่ืนๆ จัดเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพ่ือการเรียนรู้ 
ครั้งที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ โดยได้จัด
ฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์สัญจร ๔๗ เรื่อง จาก ๒๔ ประเทศ 
ณ ๒๖ ศูนย์ทั่วประเทศ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๕๒,๙๙๖ คน
  จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ใสใสในธรรมชาติ      ณ    สวนหลวง 
ร.๙ มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ๘๙ คน

  จัดประกวดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดย
ใช้สื่อดิจิทัล  มีผู้ส่งชิ้นงานเข้าประกวด ๒๗ ราย 
  จัดการแข่งขันการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ระดับประถม
ศึกษา  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๐๐ คน
  จัดกิจกรรมนิทรรศการเผยแพร่ผลงานของ สสวท. ๑๑ 
ครั้ง ดังนี้
  - จัดแสดงนิทรรศการในงาน EDUCA 2010 ณ ศูนย์ 
  นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
  - จัดนิทรรศการและกิจกรรม Hands - On ในงาน 
  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  บริเวณ 
  หน้ากระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ
  - จัดนิทรรศการในการประชุมวิชาการ “การนำาเสนอ 
  ผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ระดับโรงเรียน 
  คร้ังท่ี ๓” ณ บ้านอุทยานวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยาน 
  วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย จ.ปทุมธานี
  - จัดกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติประจำาปี ๒๕๕๔  
  ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา กรุงเทพฯ
  - จัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมในงาน “ประชุม 
  วิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน  ครั้งที่ ๒๐” 
  (วทร. ๒๐)  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อ.เมือง   
  จ.เชียงราย
  - จัดนิทรรศการและกิจกรรมในงาน “วิทยาศาสตร์สัญจร 
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คร้ังท่ี ๑” ณ สนามนเรศวร 
  มหาราช จ.หนองบัวลำาภู
  - จัดกิจกรรม Hands-on ในงานการแข่งขันคอมพิวเตอร์ 
  โอลิมปิกระหว่างประเทศ  (IOI    2011)        ณ    โรงแรมรอยัล    คลิฟ 
  บีช รีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี
  - งานมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำาปี ๒๕๕๔ 
  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
  - จัดนิทรรศการในงานเปิดตัววิชาการ “วิทย์ – คณิต 
  ปฐมวัย สำาคัญอย่างไรอนาคตชาติ”   ณ    โรงแรมแอมบาสเดอร์ 
  กรุงเทพฯ
  - จัดนิทรรศการและกิจกรรมในงาน “ประชุมวิชาการ 
  วิทยาศาสตร์เพื่อเยาวชน ครั้งที่ ๖” ณ ศูนย์นิทรรศการ 
  และการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
  - จัดแสดงนิทรรศการในงาน “ผลงานวิชาการสาม 
  ทศวรรษการพัฒนาเด็กและเยาวชน”     ณ  จุฬาลงกรณ์ 
  มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

ผลการดำาเนินงาน
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รายการ สถานีออกอากาศ วัน/เวลา จำานวน

รา
ยก

าร
โท

รท
ัศน์

รายการวิทยสัประยุทธ์ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๕
* เปลี่ยนเวลาออกอากาศใหม่ ตั้งแต่ ๗ มกราคม ๒๕๕๕

วันเสาร์    เวลา ๑๘.๐๐- ๑๙.๐๐ น. -

การ์ตูนแอนิเมชั่นไซน์คิดส์ 
พิชิตปริศนา

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
* เริ่มออกอากาศ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๔

วันเสาร์   เวลา ๖.๕๐ – ๗.๐๐ น. ๒๖ ตอน

พลังคิด สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗
วันพฤหัสบดี   เวลา ๑๘.๑๔-๑๘.๑๕ น.
วันอาทิตย์    เวลา ๘.๐๑-๘.๐๒ น. ๕๒ ตอน

รายการ ดร. ฮีโร่ สถานีโทรทัศน์ช่อง ๙
* ออกอากาศ ๒๒ สิงหาคม – ๑๖ กันยายน ๒๕๕๔

วันจันทร์-วันศุกร์ 
เวลา ๐๖.๑๕-๐๗.๓๐ น. ๒๐ ตอน

รายการ Sci-Indy
สถานีและเวลาออกอากาศ แทรกอยู่ในรายการต่างๆ ของบริษัทเวิร์คพอยท์
* ออกอากาศสิ้นสุด ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ -

ครูวิทย์นักคิด สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗ วันเสาร์   เวลา ๑๘.๓๐- ๑๘.๓๑ น. ๒๔ ตอน

สารคดีสั้น รายการ : 
ดาวคอมพิวเตอร์ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗ วันศุกร์   เวลา ๑๗.๕๙-๑๘.๐๐ น. ๓๖ ตอน

เช้าวันเสาร์กับ สสวท. สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
โรงเรียน วังไกลกังวล

วันเสาร์    เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ๑๕๖ ชั่วโมง

เรียนรู้วิทย์ – คณิต กับ สสวท. สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ETV
วันพฤหัสบดี-วันศุกร์ 
เวลา ๑๖.๐๐-๑๗.๐๐ น. ๑๐๔ ชั่วโมง

อบรมครูทางไกล สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ETV
วันเสาร์-วันอาทิตย์
เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น. ๑๕๖ ชั่วโมง

สารคดีสั้นจาก NHK 
Science Clips

สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ETV
*ออกอากาศ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ – ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๔

วันพฤหัสบดี   เวลา ๑๖.๕๕-๑๗.๐๐ น. -

รา
ยก

าร
วิท

ยุ

คุยกันวันละเรื่อง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยฯ 
AM ๑๔๖๗ KHz.

วันจันทร์-วันศุกร์ 
เวลา ๙.๓๐-๙.๔๕ น. ๒๖๐ ครั้ง

ความรูสู้ช่มุชนชว่ง“วทิยาศาสตร ์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม” 

สถานีวิทยุศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
FM ๙๒ MHz และ AM ๑๑๖๑ KHz.

วันพฤหัสบดี   เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐น. ๕๒ ครั้ง

คลื่นลูกใหม่ ช่วง 
“Science for Teen”

สถานีวิทยุุกระจายเสียงทหารเรือ สทร. 
FM ๙๓ MHz.

วันอังคารและ
วันพฤหัสบด ีเวลา ๒๐.๐๐-๒๐.๑๐ น. ๑๐๔ ครั้ง

มีเรื่องมาเล่า ช่วง 
“วิทย์น่ารู้กับ สสวท.”

สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมการ
พลังงานทหาร วพท. AM ๗๙๒ KHz.

วันเสาร์ 
เวลา ๑๒.๒๐-๑๒.๓๐ น. ๕๒ ครั้ง

สารคดีวิทยุพลังคิด สถานีวิทยุศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ช่วงความรู้
สู่ชุมชน FM ๙๒ MHz. AM ๑๑๖๑ KHz.

วันพฤหัสบดี   เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. ๒๕ ตอน

สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมการพลังงานทหาร
วพท. รายการ มีเร่ืองมาเล่า ช่วง “วิทย์น่ารู้กับ 
สสวท.” AM ๗๙๒ KHz.

วันเสาร์   เวลา ๑๒.๒๐-๑๒.๓๐ น.

รายการอยู่ดี มีสุข FM ๙๒.๕ MHz.

สถานีจะกำาหนดเวลาออกอากาศ
ตามความเหมาะสม

รายการใส่ใจชีวิต AM ๘๑๙ KHz.

สถานีวิทยุกองทัพบก รายการวิทยุเยาวชน

สถานีวิทยุศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รายการเยาวชน

 ๒.๒ การผลิตและเผยแพร่กิจกรรมผ่านสื่อต่าง ๆ
  จัดทำานิตยสาร สสวท. จำานวน ๕ ฉบับ (ฉบับที่ ๑๖๙ - ๑๗๓) เผยแพร่ให้สถานศึกษาทั่วประเทศ
  จัดทำารายการโทรทัศน์และรายการวิทยุเผยแพร่สู่สาธารณชน ดังนี้
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การพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเต็มศักยภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
การพัฒนาและส่งเสริม

ผู้มีความสามารถพิเศษ
ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
การพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทาง
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้
เป็นกำาลังคนที่มีคุณภาพ เพื่อศึกษา ค้นคว้า วิจัย 
และพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยีให้ประเทศมีความเจริญก้าวหน้า
ทัดเทียมนานาประเทศ โดยขยายฐานผู้เรียนใน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ให้สนใจและ 
เลือกเรียนในสายที่เน้นวิทยาศาสตร์มากขึ้น โดย
พัฒนาหลักสูตรเสริมความเข้มแข็งนักเรียนที่มี
ศักยภาพ โดยอาศัยเครือข่ายทุนทางปัญญาของ
ผู้สำาเร็จการศึกษาในโครงการ พสวท. เข้ามาร่วม 
เป็น เครือข่ ายพัฒนาและผลิตกำ าลั งคนด้ าน
วิทยาศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๖
การส่ ง เ สริ มการผลิ ตครู วิ ทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถพิเศษใน
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ให้สามารถเป็นผู้นำา
ทางวิชาการในโรงเรียนและมีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ ผ่านโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความ
สามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
(สควค.)และให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ครู 
ในระดับต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์ที่ ๖  
การพัฒนาและส่งเสริม

ครูที่มีความสามารถพิเศษ
ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี

โครงการ 
๑. โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถ 
พิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์แลเทคโนโลยี
๒. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 
สำาหรับผู้ที่มีความพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๒, ๓ และ ๔
๓. โครงการจัดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก 
ระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๒๓ ในปี ๒๕๕๔ 
ณ ประเทศไทย

โครงการ 
โครงการส่งเสริมการผลิตครูท่ีมีความสามารถ 
พิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
(สควค.)
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รายงานประจำาปี ๒๕๕๔   สสวท.38

ผลการดำาเนินงาน
การพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

๑. โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทาง 
 วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

 ๑.๑ พัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทาง 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)
  พัฒนาเครื่องมือการสรรหาและคัดเลือกนักเรียนเข้า
โครงการ พสวท. จำานวน ๔ ฉบับและคัดเลือกนักเรียนเข้า
โครงการ พสวท. จำานวน ๑๓๖ คน
  สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรในโครงการฯ 
จำานวน ๑๕๗ คน เข้าร่วมประชุมวิชาการ สนับสนุนให้มีการ 
นำาเสนอผลงานวิจัยโดยเข้าค่ายหรือร่วมกิจกรรมอื่นๆ 
  จัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ 
เทคโนโลยีนักเรียนทุน พสวท. มีผู้เข้าร่วม จำานวน ๓,๑๐๐ คน
  จัดค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อนและการฝึกงาน มีผู้เข้า
ร่วม จำานวน ๕๙๔ คน
  สนับสนุนงบประมาณใหก้บัศนูยโ์ครงการ     พสวท.  จำานวน 
๑๔ ศูนย์ เพื่อนำาไปพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการให้
กับนักเรียน นิสิต นักศึกษาในโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

 ๑.๒  จัดส่งผู ้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร ์
วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ
  จัดสอบและคัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นผู้แทนประเทศไทย 
ไปเข้าแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ 
ใน ๕ สาขาวิชา จำานวน ๒๓ คน โดยมีผลการแข่งขัน ดังนี้

  การแข่งขันโลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ 
ณ เมืองโมเดนา ประเทศอิตาลี โดยผู้แทนไทยได้รับรางวัล 
๑ เหรียญทอง และ ๓ เหรียญเงิน

 ๑.๓ การพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
  สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทาง 
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ๒ ครั้ง จำานวน ๓๕๓,๖๑๔ คน
 - ครั้งที่ ๑ มีนักเรียนได้รับคัดเลือกเข้าโครงการ ๔,๓๔๒ 
คน (วิชาคณิตศาสตร์ ป.๓ ๑,๐๖๕ คน    ป.๖ ๑,๑๕๖ คน และ 
วิชาวิทยาศาสตร์ ป.๓ ๑,๐๑๕ คน ป.๖ ๑,๑๐๖ คน) 
 - ครั้งที่ ๒ เพื่อมอบเหรียญรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน
และเหรียญทองแดง ๔๐๕ คน (วิชาคณิตศาสตร์ ป.๓ ๑๐๕ คน 
ป.๖ ๙๕ คน วิชาวิทยาศาสตร์ ป.๓ ๑๐๗ คน ป.๖ ๙๘ คน) 
 พร้อมท้ังจัดพิธีมอบเหรียญรางวัล รวมท้ังจัดค่ายวิทยาศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่ได้รับเหรียญรางวัล ท้ังน้ีนักเรียนท่ีผ่าน 
การคัดเลือกเข้าโครงการทั้งหมด สสวท. ได้จัดส่งสื่อการเรียน 
ให้นักเรียนได้ศึกษาอย่างสม่ำาเสมอตั้งแต่เข้าโครงการจนสำาเร็จ 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในปี ๒๕๕๔ ได้จัดส่งสื่อการเรียนให้
นักเรียนในโครงการ จำานวน ๑๕,๔๙๔ คน

 ๑.๔ สนับสนุนทุนการศึกษา
  ทุนการศึกษา พสวท.  
 ๑) ทุนการศึกษาในประเทศ

 ๒) ทุนการศึกษาต่างประเทศ ๑๑๑ ทุน
  ทุนการศึกษาโอลิมปิก ๒๑๗ ทุน

สรุปเหรียญรางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๔

วิชา เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง รวม

คณิตศาสตร์ ๓ ๒ ๑ ๖

คอมพิวเตอร์ ๒ ๑ ๑ ๔

เคมี ๒ ๒ - ๔
ชีววิทยา ๒ ๒ - ๔
ฟิสิกส์ ๓ ๑ ๑ ๕
รวม ๑๒ ๘ ๓ ๒๓

ระดับ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๓ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๔

มัธยมศึกษา ๑๗๖ คน ๑๗๔ คน

ปริญญาตรี ๔๒๘คน ๔๔๖ คน

ปริญญาโท ๑๖๔ คน ๑๙๔ คน

ปริญญาโท(นานาชาติ)  ๕๐ คน ๖๙ คน

ปริญญาเอก ๘๘ คน ๑๑๑ คน

ปริญญาเอก(นานาชาติ) ๓๘ คน ๓๐ คน

รวม ๑,๐๔๙ คน ๑,๐๒๔ คน

ผลการดำาเนินงาน
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๒. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ สำาหรับผู้มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ช่วง
ชั้นที่ ๒, ๓ และ ๔

  ร่วมมือกับ Vchakarn.com จัดทำาเนื้อหาเสริมพิเศษ 
(Supplementary) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านระบบ online 
จำานวน ๕ เรื่อง
  อบรมครูผู้สอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ในสังกัด 
สพฐ. เรื่องการใช้หลักสูตร และสื่อการเรียนการสอน สำาหรับ 
โรงเรียนที่มีห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ให้เข้าใจรูปแบบ 
การเรียนการสอน จำานวน ๑,๒๖๒ คน
  คัดเลือกและจัดส่งผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขัน
ฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ ๒๔ ณ สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน 
โดยประเทศไทยได้ลำาดับที่ ๑๙ จาก ๒๑ ประเทศ
  จัดส่งนักเรียนประกวดโครงงานในการประชุมนัก
วิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ ๑๘ ณ ประเทศรัสเซีย (ICYS 2011) 
โดยนักเรียนไทยได้รับรางวัล ๒ เหรียญเงิน ๒ เหรียญทองแดง
และ ๑ รางวัลพิเศษ ด้านการนำาไปใช้
  ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมเสนอผลงาน โดยได้จัดส่งนักเรียน 
และครูเข้าร่วมเสนอโครงงาน ในงาน Super Science High 
School (SSH) Students Fair 2011 ณ เมือง KOBE ประเทศ
ญี่ปุ่น จำานวน ๑๓ คน

๓.โครงการจัดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่าง
ประเทศ ครั้งที่ ๒๓ ปี ๒๕๕๔ ณ ประเทศไทย
 เป็นเจ้าภาพในการจัดแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่าง
ประเทศ ครั้งที่ ๒๓ พ.ศ.๒๕๕๔ วันที่ ๒๒ - ๒๙ กรกฎาคม 
๒๕๕๔ ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ บีช รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี 
มีผู้เข้าร่วมแข่งขัน จำานวน ๕๔๕ คน จาก ๘๕ ประเทศทั่วโลก 
และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจำานวน ๒๗๔ คน

๔. การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๔๒
 เป็นเจ้าภาพร่วมในการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่าง
ประเทศครั้งที่ ๔๒ วันที่ ๑๐ - ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีผู้เข้าร่วมแข่งขัน ๔๐๐ คน จาก 
๘๔ ประเทศ

การพัฒนาและส่งเสริมครูที่มีความสามารถพิเศษทางด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

๑. โครงการส่งเสริมการผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)
  ออกอากาศรายการครูวิทย์นักคิด ทางโทรทัศน์ ช่อง ๗ 
ทุกวันอาทิตย์ เวลา ๗.๓๐ น. จำานวน ๒๔ ตอนและจัดทำา
วีดิทัศน์โครงการ สควค. จำานวน ๒ เรื่อง คือ ประชาสัมพันธ์
โครงการ สควค. และครูต้นแบบ เพื่อประชาสัมพันธ์ และ 
จุดประกายความสนใจวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
และเป็นการประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนรับทราบภารกิจของ
โครงการ สควค. และ สสวท. มากยิ่งขึ้น
  สนับสนุนงบดำาเนินการให้ศูนย์มหาวิทยาลัยในโครงการ 
สควค. จำานวน ๑๖ ศูนย์ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการโครงการ 
ด้านต่าง ๆ เช่น ปรับปรุงข้อมูลประวัติผู้สำาเร็จการศึกษาและ 
ติดตามผลครู สควค. ๕ ภูมิภาค ประชุมอนุกรรมการและ 
คณะทำางานต่างๆ รวมท้ังทำาสัญญาและติดตามชดใช้ทุนโครงการ 
สควค.

๒. สนับสนุนทุนการศึกษา
  ทุนการศึกษา สควค.

ระดับ
ภาคเรียนที่ 
๒/๒๕๕๓

ภาคเรียนที่ 
๑/๒๕๕๔

ป.บณัฑติวชิาชพีครู ๕๗๕ ทุน ๕๔๐ ทุน

ป.โท ๕๖๘ ทุน -

ป.โท-เอก ๓๓ ทุน -

ป.เอก ๒๕ ทุน ๕๔ ทุน

รวม ๑,๒๐๑ ทุน ๕๙๔ ทุน
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ยุทธศาสตร์ที่ ๗  
การพัฒนา

ขีดความสามารถองค์กร
ให้มีศักยภาพสูง

ยุทธศาสตร์ที่ ๘
การพัฒนาและบริหารจัดการ

องค์ความรู้

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ 
เป้าหมายสูงสุดของทุกองค์กร คือ มุ่งสู่องค์กรแห่ง 
ความเป็นเลิศ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรจะต้องสร้างเพื่อ 
ให้สามารถอยู่รอด เจริญเติบโตก้าวหน้าและสามารถ 
แข่งขันได้ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วและรุนแรง จึงมีความจำาเป็นที่องค์กร 
ต้องกำาหนดเป้าหมายและทิศทางที่ชัดเจนด้วยความ 
มั่นคงและต่อเนื่อง และจะต้องทำาให้เกิดบรรยากาศ 
ความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ เสียทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร เพื่อให้การกำาหนดกลยุทธ์ แนวทาง
การดำาเนินงาน ตลอดจนการจัดองค์กรที่มีรูปแบบ
เรียบง่าย มีประสิทธิภาพสูง และมีการประสานงาน
ที่ดีตลอดเวลา บังเกิดผลดีต่อองค์กรเพื่อให้องค์กร
สามารถปรับตัวเพื่อสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลง
ได้ทันท่วงที โดยเตรียมความพร้อมให้มีบุคลากรที่มี 
ศักยภาพสูง มีระบบงาน กระบวนการและทรัพยากร
ทางการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและทันสมัย และ
ใช้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ 
ในยุคของการแข่งขันและเปลี่ยนแปลง ทั้งองค์กร
ภาครัฐและเอกชนต่างต้องพยายามสร้างขีดความ 
สามารถและศักยภาพเพ่ือความอยู่รอดและการแข่งขัน 
ให้ทัดเทียมกัน และพยายามสร้างความแตกต่างจาก
องค์กรอื่น ทั้งในด้านความรวดเร็ว การปรับตัว และ 
การสร้างโอกาสจากการปลี่ยนแปลงโดยการเรียนรู้ 
และแบ่งปันความรู้ร่วมกัน สามารถต่อยอดองค์ความรู้ 
สรา้งสรรคเ์ปน็นวตักรรม เกดิเปน็ผลผลติ บรกิาร และ 
กระบวนการใหม่ๆ ที่มีคุณค่า ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ขององค์กรสู่ความเป็นเลิศ 

โครงการ 
๑.โครงการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบ
งานและค่าตอบแทน
๒.โครงการเสริมสร้างบทบาทของ สสวท. ในการยก 
ระดับคุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยี

๓. โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของ
บุคลากร
๔.โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อขยายขีดความสามารถการดำาเนินภารกิจ
๕. โครงการพัฒนาและบริหารจัดการความรู้
๖. โครงการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
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การปรับปรุงกระบวนการจัดการบริหารภายใน
และความรู้สู่องค์กรคุณภาพสูง 
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    การพัฒนาขีดความสามารถองค์กรให้มีศักยภาพสูง

๑. โครงการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงานและ
ค่าตอบแทน
  อยู่ระหว่างดำาเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงสร้าง 
ระบบงาน และค่าตอบแทน

๒. โครงการเสริมสร้างบทบาทของ สสวท. ในการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
 ประชุมผู้บริหารระดับสูงเพ่ือนำาเสนอกรอบการดำาเนินงาน 
พัฒนาชื่อเสียงองค์กรและปรับปรุงภาพลักษณ์องค์กรและ
สัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง เพื่อวิเคราะห์และออกแบบกลยุทธ์
 
 ทำ างานร่ วมกับผู้ เชี่ ยวชาญด้านแบรนด์ เพื่ อสรุปผล
โครงสร้างแบรนด์ สสวท. ที่จะใช้เป็นแนวทางในการวาง
กลยุทธ์ด้านแบรนด์

๓. โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร
 ๓.๑ พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
 ภายในประเทศ
  ฝึกอบรมผู้บริหารระดับสูง ๖ หลักสูตร 
  - ผู้นำาที่มีความเป็นเลิศทางอารมณ์
  - การวางแผนธุรกิจ
  - การวิเคราะห์และตรวจแก้หนังสือโต้ตอบและรายงาน 
    การประชุมอย่างมืออาชีพ
  - ประชุมปฏิบัติการเรื่องการสร้างแบรนด์ สสวท.
  - การพัฒนาองค์กรสู่สมรรถนะสูงด้วยแนวทาง TQA 
    เชิงปฏิบัติ 
  - พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ฝึกอบรมผู้บริหารระดับกลาง พนักงานและลูกจ้าง 
๑๒ หลักสูตร 
  - หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่าย 
  - ผู้นำาที่มีความเป็นเลิศทางอารมณ์
  - การวางแผนธุรกิจ
  - รูปแบบของบุคลิกภาพ
  - การจัดทำารายงานที่มีประสิทธิภาพ
  - พัฒนาตามความต้องการของหน่วยงานในประเทศ 
  - ปฐมนิเทศพนักงานบรรจุใหม่
  - เขียนหนังสือโต้ตอบรายงานการประชุม
  - การพัฒนาองค์กรสู่สมรรถนะสูงด้วยแนวทาง TQA 
    เชิงปฏิบัติ
  - ประชุมปฏิบัติการเรื่องการสร้างแบรนด์ สสวท.
  - พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  - การจัดการความรู้ (KM.)
  สัมมนาพนักงาน ลูกจ้างประจำาปีเพื่อสร้างความเข้าใจ
และตระหนักทิศทางการดำาเนินงานขององค์กร รวมทั้งเสริม
สร้างความสามัคคีและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ๒๕๓ คน
  บรรยายและฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในการ
ทำางาน ๙ ครั้ง ๑๙๗ คน
  บรรยายพิเศษทางด้านวิชาการ ๕ ครั้ง ๖๗ คน
  พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำาหรับพนักงาน 
๓ หลักสูตร ๕๓ คน
  พัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการของผู้บริหารระดับ
กลางและพนักงานโดยผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ ๓๑๗ คน

ผลการดำาเนินงาน

โครงสร้างแบรนด์ สสวท. 
Brand Architecture

Brand Passion
เป็นต้นแบบในระบบการศึกษา

เป็นคู่คิดของผู้สอน เป็นที่ชื่นชมของผู้เรียน

Brand Position 
ผู้สร้างและสนับสนุนแบบองค์รวม

The Holistic Enabler

Brand Attributes
ชาญฉลาดมีความคิดสร้างสรรค์   Ingenious

น่าเชื่อถือไว้วางใจ   Trustworthy
ความรู้แน่น แม่นยำา   Grounded

มาตรฐานโลก   World class

Brand Promise
พลังขับเคลื่อนประสบการณ์การเรียนการสอน

ในระดับสากล
Empowering world-class teaching and

learning experience
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 ต่างประเทศ
  ผู้บริหารระดับสูงร่วมประชุม ๓ ครั้ง ๔ คน
  ผู้บริหารระดับสูงศึกษาดูงาน ๕ ครั้ง ๙ คน
  ผู้บริหารระดับกลางและพนักงานร่วมประชุม ๑๗ ครั้ง 
๒๙ คน
  ผู้บริหารระดับกลางและพนักงานเข้าร่วมฝึกอบรม 
๑ ครั้ง ๓ คน
  ผู้บริหารระดับกลางและพนักงานนำาเสนอผลงาน 
๒ ครั้ง ๕ คน
  ผู้บริหารระดับกลางและพนักงานศึกษาดูงาน ๙ ครั้ง 
๕๖ คน

 ๓.๒ สนับสนุนทุนการศึกษา
  สนับสนุนทุนการศึกษาในประเทศให้กับบุคลากร เพื่อ
ยกระดับการศึกษาและประสบการณ์ทางวิชาการ ๒ ทุน
  สนับสนุนทุนการศึกษาต่างประเทศให้กับบุคลากร 
เพื่อยกระดับการศึกษาและประสบการณ์ทางวิชาการ ๑๑ ทุน 

๔. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อขยาย
ขีดความสามารถการดำาเนินภารกิจ
  จัดทำาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร 
พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖
  ปรับปรุง บำารุงรักษาและซ่อมแซมฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ 
และระบบที่ใช้ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ เช่น ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบสารสนเทศ ระบบเว็บท่า ระบบจอง
ทรัพยากร ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ (Oracle) 
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ระบบบริหารข้อมูลเพื่อการ
วิเคราะห์ข้อมูลสำาหรับผู้บริหาร (Business Intelligence) ฯลฯ 
  จัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีโดยวิธีการ
เช่า เพื่อช่วยให้ระบบการทำางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น 
คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ เป็นต้น
  พัฒนาศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร (Contact Center) 
โดยอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบโทรศัพท์ภายใน สสวท.  
ให้เป็นระบบตอบรับทางโทรศัพท์และระบบบริการข้อมูล

ข่าวสารอัตโนมัติ เพื่อเป็นช่องทางในการรับข้อมูล ตอบข้อซัก
ถาม และเพิ่มศักยภาพและภาพลักษณ์ที่ดีในการติดต่อสื่อสาร 

 นอกจากดำาเนินโครงการที่กล่าวแล้ว สสวท. ยังได้พัฒนา
คู่มือการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์โดยวิเคราะห์ระบบและ
กระบวนการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ของ สสวท. และจัดทำา
รายงานความก้าวหน้างานวิเคราะห์ระบบการบริหารจัดการ  
พัฒนาแนวทางการติดตามและประเมินผลสำาเร็จของการ
ดำาเนินกิจกรรมและโครงการเชิงยุทธศาสตร์  คู่มือการจัดการ
ความเสี่ยงในการดำาเนินงานในแต่ละภารกิจและโครงการเชิง
ยุทธศาสตร์ของ สสวท.

    
 การพัฒนาและบริหารจัดการองค์ความรู้
 
๑. การจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ
 พัฒนา Intranet KM Website ให้เป็นช่องทางในการส่ือสาร
ภายในที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นพื้นที่ในการ 
แลกเปลี่ยนความเห็นและความรู้อย่างสม่ำาเสมอของบุคลากร 
ภายใน สสวท. ดำาเนินการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการความรู้ 
CoP ๒ รุ่น ให้กับบุคลากรของ สสวท.

๒. การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
 ร่วมมือกับภาคเอกชนปรับปรุงและพัฒนารูปแบบ สื่อ 
การเรียนการสอนของ สสวท. ให้มีอัตลักษณ์และเผยแพร่
สื่อให้เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว
 
 บริหารจัดการผลประโยชน์ส่วนหนึ่งจากการอนุญาตให้
ใช้สิทธิ ผลผลิตและจัดสรรผลประโยชน์เพื่อเป็นแรงจูงใจ
ในการสร้างสรรค์ผลงานต่อไป
 
 นอกจากนี้ ได้ดำ า เนินการปกป้องและคุ้มครองสิทธิ์  
ทรัพย์สินทางปัญญาของ สสวท. เช่น การละเมิดลิขสิทธิ์
หนังสือเรียนของ สสวท.
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ทิศทางและแผนการดำาเนินงานของ สสวท.
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

 เพ่ือขับเคล่ือนการจัดการศึกษาของประเทศไทยให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีทัดเทียมกับนานาชาติ  สสวท. ยังคงต้องเดินหน้าเสริมสร้างความรู้ให้เหมาะสมกับ 
คนทุกกลุ่มและทุกวัย เพื่อให้มีความรู้ความสามารถเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและสามารถก้าวสู่สังคม 
ฐานความรู้ได้อย่างมั่นคง    ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ได้กำาหนดทิศทางและเป้าหมายการดำาเนินงาน ดังนี้

การยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
 เน้นการบูรณาการแผนงาน และทรัพยากรกับหน่วยงานอื่นที่มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้ทุกภาคส่วนมี 
ส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ โดยพัฒนาสื่อ อุปกรณ์ กระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นการพัฒนา
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออฟไลน์และออนไลน์) เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และให้บริการกลุ่มเป้าหมายได้
อย่างทั่วถึงผ่านศูนย์เรียนรู้ดิจิทัล (IPST Learning Space) ริเริ่มพัฒนาหลักสูตรอนาคตโดยกำาหนดกรอบ 
วิสัยทัศน์และสรรหาองค์กรภาคีที่สามารถเชื่อมโยง สสวท.กับผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์จากนานาชาติ รวมทั้งการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยเฉพาะในสถานศึกษาที ่
เป็นกลุ่มต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน อย่างไรก็ตาม สสวท.ยังคงพัฒนาครูทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง 
นอกจากนี้ มีการสร้างความเข้าใจและตระหนักให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลที่ประเมินความคิดระดับสูง 

การพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างเต็มตาม
ศักยภาพ
 สสวท. ยังคงมุ่งเน้นการดำาเนินกิจกรรมสำาหรับผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะในปี ๒๕๕๕ 
จะขยายฐานห้องเรียนพิเศษระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสนใจ
และมีศักยภาพในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มากขึ้น โดยจัดทำาเนื้อหาเสริมและให้บริการผ่าน
ระบบออนไลน์ รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนานักเรียน และบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ 

การปรับปรุงกระบวนการจัดการบริหารภายในและความรู้สู่องค์กรคุณภาพสูง 
 การพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีศักยภาพสูงและมีภาวะผู้นำา มีความสำาคัญต่อการพัฒนาองค์กรให้เป็น 
องค์กรที่มีคุณภาพสูงเป็นอย่างยิ่ง จึงจำาเป็นที่จะต้องปรับโครงสร้างองค์กรให้สามารถบริหารจัดการได้อย่าง 
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ และปรับโครงสร้างเงินเดือนให้สามารถดึงดูดผู้มีความสามารถและรักษาบุคลากร 
ที่มีอยู่ไว้กับองค์กร  นอกจากนี้ ยังพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อขยายขีดความสามารถ
ในการดำาเนินภารกิจ อันจะส่งผลต่อกระบวนการบริหารจัดการภายในที่มีประสิทธิภาพ
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รายงานประจำาปี ๒๕๕๔   สสวท.44

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
  โรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ
  สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ
  เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

 ทั่วประเทศ
  สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV)  
  สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการ

 ศึกษา (สคบศ.)
  เทศบาลนครระยอง
  เทศบาลเมืองมาบตาพุด
  มูลนิธิชมรมไทย – อิสราเอล
  สมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 

 แห่งประเทศไทย
  Teacher College Columbia University

การประเมินมาตรฐานการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
  สำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

 การศึกษา (สมศ.)
  สมาคมนานาชาติ เพื่อการประเมินผลสัมฤทธิ์ทาง

 การศึกษา (The International Association for  
 Educational Assessment  (IAEA) )
  บริษัท เอ็ดดูพาร์ค จำากัด
  บริษัท คิงแมทส์ ประเทศเกาหลี  
  ธนาคารออมสิน

 เครือข่ายความร่วมมือขับเคล่ือนการจัดการศึกษา 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

 เพื่อผลักดันให้การดำาเนินภารกิจ ของ สสวท. ในการส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
บรรลุเป้าหมายที่มุ่งเน้น “การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียนไทยมีความรู้ความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีทัดเทียมกับนานาชาติ” ประสบความสำาเร็จ สสวท. จำาเป็นต้องมี
กลไกบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และหนึ่งในกลไกนั้น คือ การดำาเนินงานในรูปแบบเครือข่ายกับหน่วยงาน 
องค์กรภาครัฐและเอกชนท้ังในและต่างประเทศ  สำาหรับความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในประเทศ  เป็นความร่วมมือ 
ตั้งแต่หน่วยงานระดับนโยบายไปจนถึงระดับปฏิบัติ เพื่อผลักดันนโยบายและการปฏิบัติไปสู่กลุ่มเป้าหมาย 
ส่วนความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ เป็นรูปแบบการทำางานที่จะช่วยขับเคลื่อนการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ สสวท. ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่างๆ ดังต่อไปนี้

การวิจัย พัฒนา และเผยแพร่หลักสูตร สื่อ อุปกรณ์
และกระบวนการเรียนรู้
  สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)
  สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.)
  สำานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

 ตามอัธยาศัย (กศน.)
  สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
  สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.)
  สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา  

 (ITD)
  สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
  สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย 

 ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
  สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย 

 ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
  สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย 

 ในพระบรมราชูปถัมภ์  
  สมาคมเคมีแห่งประเทศไทย  
  สมาคมฟิสิกส์ไทย  
  Science Education Development and 

 Empowerment Center (SEDEC) ประเทศ
 อินโดนีเซีย 
  University of North Texas (UNT)  สหรัฐอเมริกา 
  บริษัท SAS SOFTWARE (THAILAND) COMPANY  

 LIMITED
  The Kenan Foundation Asia – มูลนิธิคีนัน

 แห่งเอเชีย
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การพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ
  ศูนย์ RECSAM
  สถานทูตสหรัฐอเมริกา
  บริษัท น้ำาประปาไทย จำากัด (มหาชน)
  สถาบันอุดมศึกษา
  GLOBE Program ประเทศอินเดีย
  GLOBE Program สำานักงานใหญ่ สหรัฐอเมริกา

การสร้างความเข้าใจให้สาธารณชนตระหนัก
ในความสำาคัญของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
  สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)
 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  

 (NECTEC)
  อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  (TSP)
  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
  พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร  
  สำานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.)
  อุทยานการเรียนรู้ TK park
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
  สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย 
  สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำาประเทศไทย
  สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้  มหาวิทยาลัยมหิดล
  สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
  บริษัท ไบเออร์ไทยจำากัด
  บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
  บริษัทไปรษณีย์ไทย 

การการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
   มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน

 วิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ 
 เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) 
  สมาคมนักเรียนทุน พสวท.
  บริษัท เอ็มวอเตอร์ จำากัด
  บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ คาลฟิส เบเวอเรจ

  (ประเทศไทย) จำากัด
  บริษัท ฟู้ดแลนด์ จำากัด
  บริษัท แลคตาซอย จำากัด
  โครงการ To Be Number One กรมสุขภาพจิต

  Vichakarn.com
  บริษัท นวกิจประกันภัย จำากัด (มหาชน)
  บริษัท อาหารยอดคุณ จำากัด
  บริษัท อังกฤษตรางู (แอล.พี.) จำากัด
  บริษัท ทิปโก้ ฟูดส์ ประเทศไทย จำากัด (มหาชน)
  บริษัท ภูเก็ต เอส.พี.ที.เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด  
  ฝ่ายสหบรรษัท ธนกิจ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
  บริษัท ปตท. สำารวจและผลิตปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน)
  บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน)
  บริษัท  ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำากัด 
  บริษัท ฮิวเลตต์ - แพคการ์ด ประเทศไทย จำากัด ( hp )
  เมืองพัทยา
  สำานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)
  บริษัท จีเอเบิล จำากัด
  บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำากัด
  บริษัท ซิสโก้ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำากัด
  บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำากัด
  บริษัท 4M Multimedia จำากัด
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  บริษัท การบินไทย จำากัด (มหาชน)
  เว็บไซต์ไทยกู๊ดวิวดอทคอม
  โรงแรมรอแยล คลิฟ โฮเทล กรุ๊ป
  โรงแรมรวิวาริน รีสอร์ทแอนด์สปา
  บริษัท Pepsi-Cola (Thai) Trading Co., Ltd
  บริษัท BKY Co., Ltd
  บริษัท โรงงานแม่รวยจำากัด
  บริษัท พรีเมียร์ มาเก็ตติ้ง จำากัด
  บริษัท น้ำาดื่มไทเกอร์
  บริษัท เวิร์คพอยต์เอนเตอร์เทนเมนท์
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
  บริษัท นานมีบุคส์ จำากัด
  องค์การค้าของ สกสค.
  บริษัท อินเตอร์เอ็ดดูเคชั่น ซัพพลายส์ จำากัด
  บริษัท 3-Q มีเดีย จำากัด
  บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำากัด (มหาชน)
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งบประมาณ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔  สสวท. ได้รับอุดหนุนงบประมาณจากรัฐบาล
ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รวม
๑,๕๖๐,๖๓๖,๖๐๐ 

บาท

52%

7%
12%

29%

ค่าใช้จ่ายบุคลากร

ค่าใช้จ่ายใน
การดำาเนินงาน

ทุนการศึกษา

มูลนิธิโอลิมปิก
วิชาการ (สอวน.)

รายงานประจำาปี ๒๕๕๔   สสวท.46

ประเภทค่าใช้จ่าย            จำานวนเงิน (บาท)

ค่าใช้จ่ายบุคลากร ๑๙๑,๐๖๓,๕๐๐
ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน ๔๕๕,๗๑๗,๘๐๐
ค่าใช้จ่ายลงทุน          -
ทุนการศึกษา ๘๐๔,๓๖๐,๓๐๐
มูลนิธิโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ๑๑๐,๑๙๕,๐๐๐
รวม ๑,๕๖๐,๖๓๖,๖๐๐

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔
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รายงานการเงิน

  รายงานของผู้สอบบัญชี
  งบแสดงฐานะการเงิน
  งบรายได้และค่าใช้จ่าย
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รายงานของผู้สอบบัญชี

รายงานของผู้สอบบัญชี

เสนอ คณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ และ 
๒๕๕๓ และงบรายได้และค่าใช้จ่าย สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งผู้บริหารของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้ 
รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในรายงานการเงินเหล่านี้ ส่วนสำานักงานการตรวจเงิน 
แผ่นดินเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่อรายงานการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของ
สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป
ซึ่งกำาหนดให้สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องวางแผนและปฏิบัติงานเพ่ือให้ได้ความเช่ือมั่นอย่าง 
มีเหตุผลว่ารายงานการเงินแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึง 
การใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการท้ังท่ีเป็นจำานวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงิน 
การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใช้ 
และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำาคัญ ซึ่งผู้บริหารของสถาบันส่งเสริมการสอน 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้จัดทำาข้ึน ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการ 
ที่นำาเสนอในรายงานการเงินโดยรวม สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให ้
ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า รายงานการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๓ และผลการดำาเนินงานสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของสถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามหลักการบัญชี 
ที่กระทรวงการคลังกำาหนด

สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๕

(นางรัชนีบูลย์ หวนสุริยา)
ผู้อำานวยการสำานัก

(นางสาวสอางทิพย์ วนาวรกุล)
ผู้อำานวยการกลุ่ม
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งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : บาท

หมายเหตุ ๒๕๕๔ ๒๕๕๓

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ๓.๑ ๑,๕๖๑,๓๓๐,๖๙๔.๕๑ ๑,๕๗๕,๑๘๓,๗๖๔.๐๗

ลูกหนี้ระยะสั้น ๓.๒ ๑๐๐,๙๙๕,๐๙๔.๑๓ ๙๓,๘๒๖,๙๔๙.๘๓

รายได้ค้างรับ ๓.๓ ๖,๕๘๔,๒๓๔.๖๔ ๔,๑๓๙,๗๔๑.๐๙

เงินลงทุนระยะสั้น ๓.๔ ๓๘๑,๓๘๑,๔๓๙.๙๘๐ ๑๘๓,๒๑๑,๗๐๕.๕๕

สินค้าและวัสดุคงเหลือ ๓.๕ ๓,๐๘๑,๐๖๕.๖๗ ๓,๖๒๐,๔๑๙.๓๓

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๓๖,๘๑๕.๑๕ ๘๕,๓๗๖.๔๕

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน ๒,๐๕๓,๔๐๙,๓๔๓.๙๐ ๑,๘๖๐,๐๖๗,๙๕๖.๓๒

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ลูกหนี้ระยะยาว ๓.๖ ๗๐,๖๗๙,๐๒๕.๗๖ ๖๓,๐๐๘,๓๐๘.๗๐

เงินลงทุนระยะยาว ๓.๗ ๕๔๕,๔๙๙,๓๔๑.๗๙ ๘๒๘,๔๙๑,๐๕๑.๒๒

อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ ๓.๘ ๖๗,๔๗๕,๕๕๙.๖๖ ๗๙,๘๑๕,๘๖๘.๙๕

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ ๓.๙ ๑๘,๒๒๕,๙๓๙.๐๗ ๑๘,๙๕๘,๓๙๐.๑๙

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ๓.๑๐ ๔,๐๓๖,๙๔๙.๖๑ ๔,๐๓๖,๙๔๙.๖๑

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ๗๐๕,๙๑๖,๘๑๕.๘๙ ๙๙๔,๓๑๐,๕๖๘.๖๗

รวมสินทรัพย์ ๒,๗๕๙,๓๒๖,๑๕๙.๗๙ ๒,๘๕๔,๓๗๘,๕๒๔.๙๙

หมายเหตุประกอบรายงานการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๓
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งบแสดงฐานะการเงิน

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๓

หมายเหตุประกอบรายงานการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

 
                    (นางพรพรรณ ไวทยางกูร)       (นางจุรีกร ลรรพรัตน์)
ผู้อำานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      หัวหน้าฝ่ายการคลัง

หน่วย : บาท

หมายเหตุ ๒๕๕๔ ๒๕๕๓

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้ระยะสั้น ๓.๑๑ ๘๐,๙๗๗,๕๒๓.๓๗ ๕๑,๙๓๕,๖๓๖.๑๗

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ๓.๑๒ ๑๘๙,๕๗๓,๒๒๗.๕๒ ๑๖๓,๗๓๑,๑๒๙.๕๑

รายได้รับล่วงหน้า ๓.๑๓ ๑,๙๘๐,๗๒๑.๕๕ ๒,๐๐๒,๓๐๓.๖๐

เงินรับฝาก ๓.๑๔ ๔๐,๒๐๐.๐๐ ๒๗๔,๒๔๒,๑๕๖.๙๑

เงินประกันอื่น ๓.๑๕ ๑๐,๘๒๕,๘๔๔.๔๑ ๒๑,๔๓๖,๙๖๐.๐๐

หนี้สินหมุนเวียนอื่น ๓.๑๖ ๑,๓๙๒,๙๗๓.๗๖ ๙๐๗,๓๗๗.๖๙

รวมหนี้สินหมุนเวียน ๒๘๔,๗๙๐,๔๙๐.๖๑ ๕๑๔,๒๕๕,๕๖๓.๘๘

หนี้สินไม่หมุนเวียน

กองทุนสงเคราะห์ สสวท. ๓.๑๗ ๑๑,๖๑๙,๑๕๕.๐๐ ๑๐,๑๕๙,๙๕๕.๐๐

รายได้รอการรับรู้ ๓.๑๘ ๙๙๖,๖๖๗.๘๘ ๒,๐๔๕,๖๒๓.๑๗

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ๓.๑๙ ๖๗,๗๘๑,๒๙๐.๐๔ ๕๖,๐๗๖,๔๕๘.๕๙

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน ๘๐,๓๙๗,๑๑๒.๙๒ ๖๘,๒๘๒,๐๓๖.๗๖

รวมหนี้สิน ๓๖๕,๑๘๗,๖๐๓.๕๓ ๕๘๒,๕๓๗,๖๐๐.๖๔

สินทรัพย์สุทธิ ๒,๓๙๔,๑๓๘,๕๕๖.๒๖ ๒,๒๗๑,๘๔๐,๙๒๔.๓๕

สินทรัพย์สุทธิ

    ทุนคงยอดเงินต้น ๓.๒๐ ๔๘๙,๐๔๓.๒๑ ๔๘๕,๔๐๒.๖๙

    รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม ๓.๒๑ ๒,๓๙๓,๖๔๙,๕๑๓.๐๕ ๒,๒๗๑,๓๕๕,๕๒๑.๖๖

  รวมสินทรัพย์สุทธิ ๒,๓๙๔,๑๓๘,๕๕๖.๒๖ ๒,๒๗๑,๘๔๐,๙๒๔.๓๕
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งบรายได้และค่าใช้จ่าย

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งบรายได้และค่าใช้จ่าย

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๓

หมายเหตุประกอบรายงานการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

หน่วย : บาท

หมายเหตุ ๒๕๕๔ ๒๕๕๓

รายได้จากการดำาเนินงาน

รายได้จากรัฐบาล

รายได้จากงบประมาณ ๓.๒๒  ๑,๕๘๓,๑๓๙,๘๐๐.๐๐  ๑,๓๗๘,๘๑๔,๔๐๐.๐๐

รายได้อื่น ๓.๒๓ ๗๓,๓๘๕,๙๑๔.๔๒ ๖๕,๘๖๐,๗๑๐.๙๕

รวมรายได้จากรัฐบาล  ๑,๖๕๖,๕๒๕,๗๑๔.๔๒  ๑,๔๔๔,๖๗๕,๑๑๐.๙๕

รายได้จากแหล่งอื่น

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ ๓.๒๔ ๙,๒๑๗,๘๙๕.๔๗  ๑๕,๕๔๐,๔๖๘.๑๐

รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค ๓.๒๕ ๕,๖๒๗,๑๓๘.๐๓ ๔,๓๖๗,๗๔๐.๗๙

รายได้ดอกเบี้ยรับ ๓.๒๖ ๕๔,๑๙๙,๒๓๗.๙๖ ๓๖,๕๙๙,๐๙๑.๙๕

รายได้ค่าลิขสิทธิ์ ๓.๒๗ ๒๕,๘๒๒,๔๕๑.๕๔ ๔๙,๔๗๗,๑๕๕.๕๖

รายได้อื่น ๓.๒๘ ๓๔,๔๕๘,๒๒๘.๕๘ ๒๔,๙๕๙,๙๒๙.๑๔

รวมรายได้จากแหล่งอื่น  ๑๒๙,๓๒๔,๙๕๑.๕๘  ๑๓๐,๙๔๔,๓๘๕.๕๔

รวมรายได้จากการดำาเนินงาน  ๑,๗๘๕,๘๕๐,๖๖๖.๐๐  ๑,๕๗๕,๖๑๙,๔๙๖.๔๙

ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงาน

ค่าใช้จ่ายบุคลากร ๓.๒๙  ๑๙๘,๖๘๙,๘๓๐.๕๖ ๒๐๐,๑๔๓,๙๐๘.๕๐

ค่าใช้จ่ายบำาเหน็จบำานาญ ๓.๓๐ ๘,๗๗๗,๕๗๐.๐๐ ๗,๑๖๗,๐๔๕.๐๐

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ๓.๓๑  ๑๘๙,๔๘๖,๖๓๕.๕๐  ๑๑๒,๘๑๕,๘๖๓.๕๓

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ๓.๓๒ ๘,๗๗๒,๘๐๓.๕๔  ๑๓,๑๒๖,๖๒๐.๕๘

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ ๓.๓๓ ๓๐๗,๐๘๓,๖๒๗.๐๙  ๑๘๔,๖๔๓,๒๖๕.๒๑

ค่าสาธารณูปโภค ๓.๓๔ ๙,๙๕๖,๓๕๙.๑๕ ๙,๕๑๑,๖๖๒.๖๗

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย ๓.๓๕ ๓๑,๑๐๒,๒๓๖.๒๑ ๒๙,๖๓๖,๒๒๙.๕๗

ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันคอมพิวเตอร์
   โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๒๓

๓.๓๖ ๕๑,๐๔๖,๙๘๖.๒๙ -

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อดำาเนินงาน ๓.๓๗  ๑๙๙,๓๗๐,๔๔๔.๐๐  ๑๕๗,๔๕๗,๔๖๘.๔๕

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนทุนการศึกษา ๓.๓๘ ๖๕๘,๖๐๐,๗๕๐.๐๓ ๖๖๘,๐๔๐,๕๖๘.๔๕

ค่าใช้จ่ายอื่น ๖๖๙,๔๓๒.๒๔ ๓,๘๒๓,๑๘๒.๙๘

รวมค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงาน  ๑,๖๖๓,๕๕๖,๖๗๔.๖๑  ๑,๓๘๖,๓๖๕,๘๑๔.๙๔

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ ๓.๓๙  ๑๒๒,๒๙๓,๙๙๑.๓๙  ๑๘๙,๒๕๓,๖๘๑.๕๕
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายงานประจำาปีฉบับนี้ใช้หมึกพิมพ์จากน้ำามันถั่วเหลืองที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
This annual report is printed by environment-friendly soy ink which does not have adverse effect to health.
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