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สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ความสำ�คัญอันดับแรกที่กระทรวงศึกษาธิการเน้นย้ำ�คือ
การเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพผูศ้ กึ ษา โดยการ
ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ ทบทวนเนื้อหาสาระใน
หลักสูตรที่เด็กและเยาวชนต้องเรียนเพื่อให้มีความรู้พื้นฐาน
และการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง และหนึ่งในวิชาพื้นฐานที่
กระทรวงศึกษาธิการเน้นคือ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
เพื่ อ ต่ อ ยอดในการผลิ ต และพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นที่ ต รงกั บ
ความต้องการภายในประเทศและในระดับสากล เช่น บุคลากร
ด้านการแพทย์และพยาบาล วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่า หลายๆ โครงการที่
สสวท. ดำ�เนินการมาอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพเป็นที่
น่าพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคส่วนต่างๆ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีบทบาทที่สำ�คัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ เพราะ
การศึกษาคือรากฐานของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่ง
เป็นปัจจัยหลักที่จะขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความก้าวหน้า
ในทุกๆ ด้าน และความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยีนับวันยิ่งเห็นได้ชัดว่าจำ�เป็นอย่างยิ่งต่อ
การนำ � พาประเทศไปสู่ ค วามเจริ ญ ก้ า วหน้ า และผาสุ ก
ทัดเทียมนานาชาติ

ภารกิจหลักอีกด้านของ สสวท. คือการพัฒนาคุณภาพ
ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะครูสาขา
ที่ขาดแคลน การพัฒนาและส่งเสริมครูให้มีความรู้และทักษะ
ในการเรียนการสอน การนำ�ภูมิปัญญาท้องถิ่นและบุคลากร
จากภาคส่วนต่างๆ ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาสนับสนุน
วิชาเฉพาะทาง เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เป็นต้น ซึ่ง
กระทรวงศึกษาธิการเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้นนั้น สสวท. ก็ได้ดำ�เนินหลาย
โครงการที่ตอบสนองภารกิจด้านนี้ ตลอดจนขยายผลออกไป
กระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อน ทัง้ ในแนวลึกและแนวกว้าง เพือ่ ให้ภารกิจหลักด้านนีส้ มั ฤทธิผล
นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา จึงมุ่งเน้นที่จะให้ทุกภาคส่วน มากยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะหน่ ว ยงานและองค์ ก รที่ มี ภ ารกิ จ หลั ก ในด้ า น
การศึกษา ดำ�เนินงานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และแนวทาง
ในนามของกระทรวงศึกษาธิการ หวังเป็นอย่างยิง่ ว่า สสวท.
ของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันในการ จะมุ่ ง มั่ น ต่ อ ไปอย่ า งเข้ ม แข็ ง และสร้ า งสรรค์ บ นเส้ น ทาง
สร้ า งพลั ง ที่ เข้ ม แข็ ง ขั บ เคลื่ อ นนโยบายไปสู่ เ ป้ า หมายและ พัฒนาการศึกษาของชาติเพื่อยกระดับความสามารถของเด็ก
ความสำ�เร็จ
และเยาวชนไทยให้ทัดเทียมนานาชาติ สมตามเจตนารมณ์
ร่วมของทั้ง สสวท. และกระทรวงศึกษาธิการ
จากยุทธศาสตร์ระยะสั้นและระยะยาวของ สสวท. ที่
วางไว้ และจากผลการดำ�เนินงานในปีที่ผ่านมา เป็นที่น่ายินดี
ว่าสอดคล้องอย่างยิ่งกับแนวทางการทำ�งานของกระทรวง
ศึกษาธิการ โดยเฉพาะแนวทางใหม่ในการปฏิรูปการศึกษา
ของชาติตามที่กระทรวงศึกษาธิการวางเป้าหมายไว้

(นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๕ สสวท.

สารรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครบรอบ ๔๐ปี ในการทำ�หน้าที่เป็นองค์กรหลัก ขับเคลื่อน
และยกระดับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในประเทศ
ไทย โดยตลอดเวลาที่ผ่านมาได้บูรณาการการทำ�งาน
ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้ อ งกั บ การศึ ก ษาวิ ท ยาศาสตร์ ทั้ ง ในและต่ า งประเทศ
โดยเฉพาะกับกระทรวงศึกษาธิการซึ่งมีหน้าที่หลักในการ
ขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาโดยตรง แต่บทบาทของ
ทั้งกระทรวง ศึกษาธิการและ สสวท. นอกจากจะมีส่วนร่วม
โดยตรงในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาแล้ว ยังมี
บทบาทอื่นๆ ที่มีความสำ�คัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าภารกิจ
ด้านการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน และ
การพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรด้านการศึกษา บทบาท
อื่นๆ ดังกล่าว เช่น งานด้านวิจัยและพัฒนาด้านการ
ศึกษา การวัดผลและประเมิน การสร้างความตระหนักแก่
สาธารณชนถึ ง ความสำ � คั ญ ของวิ ท ยาศาสตร์ เ พื่ อ การ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เป็นต้น

บทบาทที่ครอบคลุมหลายมิติเหล่านี้ ได้สะท้อนออกมา
ผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของ สสวท. ซึ่งจะเห็น ได้ว่า
ล้วนมุ่งสู่เป้าหมายเดียวที่สอดคล้องกับพันธกิจของกระทรวง
ศึกษาธิการ นั่นคือ ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ทัดเทียม
นานาชาติ ในการทำ�งานที่บูรณาการซึ่งกันและกัน อาทิ
กระทรวงศึกษาธิการมีโนยบายในการสร้างโอกาสทางการ
ศึกษา ผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ปีที่ผ่านมา กระทรวง
ศึกษาธิการได้จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา หรือที่เรียกว่า
แท็บเล็ต สำ�หรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ในส่วน
ของ สสวท. ก็ได้จัดทำ�และพัฒนาเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อบรรจุในแท็บเล็ตให้มี
ความน่าสนใจ และส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก
การทำ � งานอย่ า งบู ร ณาการคื อ หั ว ใจสำ � คั ญ ของความ
สำ�เร็จในการดำ�เนินงานที่ สสวท. เล็งเห็นความจำ�เป็น และ
ให้ความสำ�คัญเรื่อยมา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการในฐานะ
หน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษายินดีที่จะ
ให้การสนับสนุนเพื่อให้ สสวท. ดำ�เนินภารกิจตามที่ได้รับ
มอบหมายให้สำ�เร็จลุล่วงยิ่งขึ้นต่อไป  

(นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช)

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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สารประธานกรรมการ

ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ ดร.มนตรี จุฬาวัฒนทล

หลังจากที่คณะกรรมการ สสวท. ชุดเดิมครบวาระ ๓ ปี
เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อ
วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ แต่งตั้งคณะกรรมการ
ชุ ด ใหม่ ใ ห้ ทำ � หน้ า ที่ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งในการกำ � กั บ ดู แ ลให้
สสวท. ดำ�เนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โดยคณะกรรมการชุดใหม่ประกอบด้วย ประธานกรรมการ
กรรมการโดยตำ�แหน่ง และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รวม
๒๓ คน
ขณะที่ทุกภาคส่วนทั้งรัฐและเอกชนกำ�ลังเตรียมความ
พร้อมและรับมือกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการรวมตัวกัน
ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  คณะกรรมการ สสวท. เล็งเห็น
ความจำ�เป็นที่จะต้องเร่งยกระดับขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนากำ�ลังคนของ
ประเทศ โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ให้มีความรู้ความสามารถและ
ทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์
(Science, Technology, Engineering and Mathematics)
หรือ ‘สะเต็ม’ (STEM) จึงมอบหมายให้ สสวท. จัดทำ�
เอกสารกรอบความคิดนโยบาย ‘สะเต็มศึกษา’ นำ�เสนอต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพิจารณานำ�เสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรีประกาศเป็นนโยบายของประเทศ
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รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๕ สสวท.

“

สสวท. เล็งเห็นความจำ�เป็นที่จะต้องเร่งยกระดับ
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างต่อเนื่อง
เพื่อพัฒนากำ�ลังคนของประเทศ โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่

หลายประเทศหันมาใช้ ‘สะเต็มศึกษา’ ในการแก้ปัญหา
ต่างๆ ในการผลิตกำ�ลังคนเพื่อรองรับการแข่งขันในอนาคต
กันแล้ว สำ�หรับประเทศไทย หากนโยบายนี้ผ่านการพิจารณา
อนุมัติจากรัฐบาล สสวท. เชือ่ ว่า ในเบือ้ งต้นจะสามารถทำ�ให้
จำ�นวนนักเรียนสายวิทยาศาสตร์ในสถาบันการศึกษาโดยรวม
เพิ่มขึ้นมากเพียงพอที่จะรองรับการพัฒนาของประเทศใน
ระยะยาว
จะเห็นได้ว่า ภารกิจของ สสวท. ยังต้องเดินหน้าต่อไป
ไม่ ว่ า จะเป็ น การพั ฒ นาหลั ก สู ต รที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความ
เปลี่ยนแปลงของสังคม เคียงคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิทยาศาสตร์ทั้งกระบวน เพื่อให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้นกับนักเรียนไทยที่สามารถชี้วัดได้จากการ
ประเมินต่างๆ ทั้งภายในประเทศและกับนานาชาติ

“

‘สะเต็มศึกษา’ (STEM Education) จะเป็นแนวทางใหม่
ในการส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี ตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงอุดมศึกษา
อาชีวศึกษา และการศึกษาตลอดชีวิต โดยเน้นการบูรณาการ
และการนำ�องค์ความรู้ไปใช้แก้ปัญหาด้วยการสร้างสรรค์
นวัตกรรมกระบวนการ หรือระบบใหม่ที่มีคุณประโยชน์ต่อ
เศรษฐกิจและสังคมในอนาคต

ในนามของคณะกรรมการ สสวท. ขอขอบคุณเครือข่าย
ความร่วมมือทุกภาคส่วน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
บุคลากรทั้งภายในและภายนอก สสวท. ตลอดจนผู้ปกครอง
และนักเรียน ที่มีส่วนสนับสนุนให้ สสวท. มุ่งมั่นต่อไปตาม
วิสัยทัศน์ที่จะเป็น ‘องค์กรขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อ
ให้นักเรียนไทยมีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ทัดเทียมนานาชาติ’

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนตรี จุฬาวัฒนทล)
ประธานกรรมการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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สารผู้อำ�นวยการ

ภารกิจด้านการพัฒนาหลักสูตรจากวันนั้นถึงวันนี้ยั ง
ดำ�เนินอยู่อย่างต่อเนื่อง มีการทบทวนและปรับเปลี่ยน
หลักสูตรให้ทันสมัยอยู่เสมอ มีการพัฒนาสื่อและอุปกรณ์
ประกอบการเรียนการสอนใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมในแต่ละยุคสมัย ปัจจุบัน สสวท.
กำ�ลังพัฒนาหลักสูตรสำ�หรับอนาคต ซึ่งเป็นหลักสูตรสำ�หรับ
โรงเรียนสองภาษา เพื่อขานรับกับการที่ไทยจะเข้าสู่การรวม
ตัวประชาคมอาเซียน นอกจากนี้ สสวท. ยังดำ�เนินโครงการ
พั ฒ นาครู รุ่ น ใหม่ ที่ ส ามารถสอนวิ ท ยาศาสตร์ เ ป็ น ภาษา
อังกฤษได้

ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร
๔๐ปี ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) บนเส้นทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย เมื่อ
มองย้อนกลับไป ผลงานและความสำ�เร็จที่น่าภาคภูมิใจ
มีไม่นอ้ ยและเมือ่ มองไปข้างหน้า ภารกิจทีร่ ออยูใ่ นปัจจุบนั
และอนาคตก็เป็นเรื่องท้าทายที่จะต้องมุ่งมั่นต่อไป เพื่อไป
สูเ่ ป้าหมายทีจ่ ะทำ�ให้ “นักเรียนไทยมีความรูค้ วามสามารถ
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ทัดเทียม
กับนานาชาติ”
นับตั้งแต่ก่อตั้ง สสวท. วางแนวทางการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ไว้ชัดเจนที่จะต้องเปลี่ยนการเรียนวิทยาศาสตร์
แบบเดิมทีอ่ าศัยการท่องจำ�  มาเป็นการเรียนแบบกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้ อาศัยกิจกรรมเป็นฐานเพื่อให้นักเรียน
มีสว่ นร่วมในการเรียนและปลูกฝังให้นกั เรียนรูจ้ กั คิด มีเหตุผล
ค้นคว้าหาคำ�ตอบเพื่อแก้ปัญหา
จากแนวคิดดังกล่าว ภารกิจในระยะแรกของ สสวท. คือ
การพัฒนาหลักสูตร หนังสือเรียนและคู่มือครูเพื่อใช้ในการ
สอน สำ�หรับทุกรายวิชาและระดับชั้น นอกจากนี้ ยังพัฒนา
สื่อประกอบการเรียนการสอน ต้นแบบอุปกรณ์การทดลอง
เพื่ อ ให้ โรงเรี ย นนำ � ไปใช้ ใ ห้ ส อดคล้ อ งและเหมาะสมกั บ
นักเรียนในแต่ละสภาพแวดล้อม
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รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๕ สสวท.

สสวท. เล็งเห็นความสำ�คัญของการพัฒนาครูเพือ่ ยกระดับ
คุณภาพการศึกษามาตั้งแต่ยุคเริ่มต้น เพราะครูคือผู้ที่จะนำ�
หลักสูตรที่ สสวท. พัฒนาขึ้นไปใช้ในการเรียนการสอนและ
จะใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแค่ไหน ขึ้นอยู่กับครูผู้สอนเป็น
อย่างมาก สสวท. จึงให้ความสำ�คัญกับการอบรมครูเพื่อให้
เข้าใจปรัชญาการศึกษาที่แท้จริง เข้าใจหลักสูตร วิธีการสอน
เพือ่ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้อง ตลอดจน
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนได้ด้วย แต่จำ�นวน
ครูที่มีทั่วประเทศย่อมเกินกำ�ลัง สสวท. ที่ทำ�ได้โดยลำ�พัง
สสวท. จึงดำ�เนินกลยุทธ์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
เอกชนเพื่อขยายฐานการอบรมให้ได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ที่สุด โดยการจัดอบรมมีหลายรูปแบบ ทัง้ อบรมโดยตรง อบรม
ผ่านวิทยากรแกนนำ�เครือข่ายความร่วมมือ ตลอดจนอบรม
ทางไกลหรือผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น ซึ่งภารกิจในส่วนนี้
ก็ยังดำ�เนินอยู่อย่างแข็งขันและต่อเนื่อง
อี ก ด้ า นหนึ่ ง ของความเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น อย่ า ง
รวดเร็วและมีผลกระทบโดยตรงต่อการศึกษาในปัจจุบันและ
อนาคต คือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สสวท.
ตระหนักดีถงึ ความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ดังกล่าว และพยายาม
ก้าวตามให้ทัน ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการ
พั ฒ นาสื่ อ การเรี ย นการสอนให้ ไ ด้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากที่ สุ ด
สสวท. พัฒนาทั้งเนื้อหาและช่องทางของสื่อดิจิทัลเพื่อให้
ผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้สะดวกง่ายดายมากขึ้น มีการจัดทำ�
สือ่ ดิจทิ ลั ประกอบหลักสูตรทีน่ า่ สนใจ และเผยแพร่ทง้ั ออนไลน์
และออฟไลน์ ทั้งนี้ สสวท. กำ�ลังเร่งพัฒนา IPST Learning
Space เพือ่ ให้เป็นคลังความรูใ้ นการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ที่สุด
ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อทั้งผู้เรียนและผู้สอน และ
สอดคล้องกับโลกสมัยใหม่ที่การเรียนรู้ไม่ได้จำ�กัดอยู่แต่ใน
ห้องเรียนอีกต่อไป แต่ผเู้ รียนสามารถเข้าถึงความรูไ้ ด้ ‘ทุกที่
ทุกเวลา’ ที่ต้องการ
ในช่วง ๔๐ ปีที่ผ่านมา หากถามว่า โครงการไหนบ้างที่
ทำ�ให้ สสวท. เป็นที่รู้จักของสาธารณชนนอกวงการศึกษามาก
ที่สุด หนึ่งในคำ�ตอบนั้นคงจะเป็นโครงการแข่งขันโอลิมปิก
วิชาการ นักเรียนไทยทีผ่ า่ นการคัดเลือกและค่ายอบรมจาก สสวท.
เพื่อให้พร้อมเข้าแข่งขันในเวทีนานาชาติ ได้สร้างชื่อเสียงให้
กับประเทศตลอดมา นับเป็นความสำ�เร็จที่น่าภูมิใจ ซึ่งยัง
ดำ�เนินต่อเนื่องมาถึงทุกวันนี้ ภายใต้ยุทธศาสตร์พัฒนาและ
ส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยีอย่างเต็มศักยภาพ ยังมีโครงการหลักอื่นๆ
ได้แก่ โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี หรือที่รู้จักกัน
ในชือ่ พสวท. โครงการพัฒนาและส่งเสริมครูทม่ี คี วามสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือ สควค. ซึ่ง
ส่งผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อวงการวิทยาศาสตร์ในประเทศ
มีนกั วิชาการ นักวิทยาศาสตร์ และครูผนู้ �ำ การเปลีย่ นแปลง
ที่เป็นผลผลิตของ พสวท. และ สควค. ออกมาปฏิบัติภารกิจ
และสานต่อเจตนารมย์ท่เี ป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
อย่างต่อเนื่อง
โครงการทีท่ �ำ ให้สาธารณชนทัว่ ไปรูจ้ กั บทบาทของ สสวท.
มากขึ้นคือรายการวิทยสัประยุทธ์ เกมโชว์ประเภทเรียลิตี
ทางวิทยาศาสตร์รายการแรกของประเทศ ซึ่งเกิดขึ้นจาก
แนวคิดริเริ่มของ สสวท. ที่ต้องการใช้สื่อกระแสหลักและ
รู ป แบบรายการที่ ส นุ ก สนานเพื่ อ การสร้ า งความเข้ า ใจให้
สาธารณชนตระหนั ก ในความสำ � คั ญ ของวิ ท ยาศาสตร์
รายการประสบความสำ�เร็จในแง่การเข้าถึงผู้ชมทั่วไป และ
ได้รับรางวัลทั้งจากเวทีนานาชาติและในประเทศ อย่างไรก็ดี
สสวท. มิได้หยุดนิ่งที่จะพัฒนารายการให้มีความแปลกใหม่
และน่าสนใจยิ่งขึ้น ดังนั้น หลังจบปีที่ ๒ ของวิทยสัประยุทธ์
แล้ว สสวท.จึงปรับเปลี่ยนรูปแบบ ภายใต้ชื่อรายการใหม่
Sci-Fighting: วิทย์ สู้ วิทย์ ออกอากาศในช่วงเวลาไพรม์ไทม์
หลังข่าว ๒๐.๓๐ น. ทุกวันพุธ ทางช่องโมเดิร์นไนน์ เริ่มตั้งแต่
ต้นปี ๒๕๕๖ เป็นต้นไป

เพื่อเผยแพร่บทบาทของ สสวท. และชี้ให้สาธารณชน
เห็นคุณค่าความสำ�คัญของการศึกษาวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น
สสวท. จึงใช้โอกาสคล้ายวันสถาปนาครบรอบ ๔๐ ปี จัด
กิจกรรมรายการพิเศษถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์
แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (ช่อง ๑๑) เมื่อวันที่ ๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ โดยนำ�เสนอภารกิจและผลงานดีเด่นของ
สสวท. ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และเปิดรับเงินบริจาคและ
สื่ออุปกรณ์ผ่านรายการดังกล่าว เพื่อนำ�ไปช่วยเหลือโรงเรียน
ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในภูมิภาคต่างๆ
กิจกรรมที่หลากหลายดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงบางส่วน
ของภารกิจที่ สสวท. ดำ�เนินการตามกรอบยุทธศาสตร์ ซึง่ เป็น
การวางแผนระยะยาว จากปี ๒๕๕๓-๒๕๗๐ ทั้งนี้ สสวท.
มีการทบทวนแผนการดำ�เนินงานเป็นระยะๆ เพื่อให้แน่ใจว่า
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ว างไว้ ยั ง มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและสอดคล้ อ งกั บ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งในเชิงนโยบายการศึกษา
ของชาติ เศรษฐกิจและสังคม
ในปี ๒๕๕๕ สสวท. จัดให้มกี ารประเมินผลการดำ�เนินงาน
ดังเช่นทุกปี เพือ่ เป็นเครือ่ งมือสำ�คัญทีจ่ ะบ่งชีถ้ งึ ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการดำ�เนินงานในมิติต่างๆ โดยให้องค์กร
ภายนอกทีม่ คี วามเป็นกลางดำ�เนินการประเมิน ผลการประเมิน
สำ�หรับปีที่ผ่านมา อยู่ในเกณฑ์น่าพอใจ ซึ่งเป็นที่น่ายินดี
โดยเฉพาะเสียงสะท้อนที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายๆ
ฝ่าย สสวท. จะได้นำ�คำ�แนะนำ�ต่างๆ เพื่อปรับปรุงคุณภาพ
การดำ�เนินงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
ความสำ�เร็จที่ผ่านมาเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มีความเสียสละ
และทุ่มเทของบุคลากร สสวท. และการสนับสนุน ร่วมมือ
ร่วมใจของเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในนามของคณะ
ผู้บริหาร สสวท. ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนช่วยเกื้อหนุนให้
สสวท. รุดหน้ามาจนถึงปีที่ ๔๐ และร่วมกันเดินหน้าต่อไป
สู่เป้าหมายที่จะทำ�ให้ “นักเรียนไทยมีความรู้ความสามารถ
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ทัดเทียม
กับนานาชาติ”

(ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร)

ผู้อำ�นวยการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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คณะกรรมการ สสวท.
คณะกรรมการ สสวท. มีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ในการกำ�กับดูแลให้การดำ�เนินงานของ สสวท. เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายและสร้างประโยชน์สงู สุดในระยะยาว
โดยประกอบด้วย ประธานกรรมการ กรรมการโดยตำ�แหน่ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้อำ�นวยการ สสวท. เป็นกรรมการ
และเลขานุการ
ในปี ๒๕๕๕ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชุดที่ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ ครบวาระ
ตามกำ�หนดสามปี คณะรัฐมนตรีจงึ มีมติแต่งตัง้ ประธานกรรมการ
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำ�นวน ๑๑ คน แทนประธาน
กรรมการและกรรมการที่ครบวาระ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม
๒๕๕๕
ประธานกรรมการและกรรมผู้ทรงคุณวุฒิที่ครบวาระ ได้แก่

รศ.ดร.ธัชชัย สุมิตร

คณะกรรมการ สสวท.

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

ศ.ดร.มนตรี จุฬาวัฒนทล
ประธานกรรมการ

นายโชติ ตราชู

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประธานกรรมการ

รศ.ดร.คุณหญิง สุมณฑา พรหมบุญ

ข้าราชการบำ�นาญ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศ.ดร.สมพงษ์ ธรรมพงษา

ศาสตราจารย์ระดับ ๑๑ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร.ธงชัย ชิวปรีชา

ทีป่ รึกษา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

นายไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์

ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว

ประธานสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

นายสมบูรณ์ ม่วงกล่ำ�

อัยการพิเศษฝ่าย สำ�นักงานทีป่ รึกษากฎหมาย สำ�นักงานอัยการสูงสุด

นายอมร กิจเชวงกุล

กรรมการผูอ้ �ำ นวยการ บริษทั กรุงเทพธนาคม จำ�กัด

รศ.ยืน ภู่วรวรรณ

ดร.ณอคุณ สิทธิพงศ์
ปลัดกระทรวงพลังงาน

รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม

ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางทัศนีย์ สีดาเพ็ง

ครูชำ�นาญการพิเศษ คศ.๓ โรงเรียนจักรคำ�คณาธร จังหวัดลำ�พูน

นายวิจารณ์ ไชยกุล

รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ

ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูชำ�นาญการพิเศษ คศ.๓ โรงเรียนอำ�มาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่

นายพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

ครูชำ�นาญการพิเศษ คศ.๒ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพฯ

นางมยุรี สาลีวงศ์

ครูชำ�นาญการพิเศษ คศ.๓ โรงเรียนสตรีสิริเกศ  จังหวัดศรีสะเกษ

นางพนิตา กำ�ภู ณ อยุธยา
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๕ สสวท.

ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          

นายอภิชาติ จีระวุฒิ

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์
เลขาธิการสภาการศึกษา

นายวรวิทย์ จำ�ปีรัตน์

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงบประมาณ

ศ.ดร.สุพจน์ หารหนองบัว

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ศ.ดร.ณรงค์ ปั้นนิ่ม

อาจารย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รศ.ดร.ประสาท สืบค้า

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นายสมบูรณ์ ม่วงกล่ำ�

อัยการพิเศษฝ่าย สำ�นักงานที่ปรึกษากฎหมาย
สำ�นักงานอัยการสูงสุด

นายทรงศักดิ์ เปรมสุข

กรรมการผูอ้ �ำ นวยการ บริษทั วอยซ์ ทีวี จำ�กัด

รศ.ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

นางประคอง กลิ่นจันทร์

ครูช�ำ นาญการพิเศษ คศ.๓
โรงเรียนธารทองวิทยา จังหวัดเชียงราย

นางรำ�เพย ภาณุสิทธิกร

ครูช�ำ นาญการพิเศษ คศ.๓
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย  จังหวัดขอนแก่น      

นายสมประสงค์ สิงคชาติ

ครูช�ำ นาญการ คศ.๒
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพฯ

นางศิริวรรณ ตรีพงศ์พันธุ์

ครูช�ำ นาญการพิเศษ คศ.๓
โรงเรียนสุราษฎร์พทิ ยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร

กรรมการและเลขานุการ ผู้อำ�นวยการสถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กรรมการโดยตำ�แหน่ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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คณะอนุกรรมการ สสวท. ปี ๒๕๕๕
คณะอนุกรรมการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์การส่งเสริม
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
๑. นางสุวรรณี  คำ�มัน่
ประธานอนุกรรมการ
๒. นายกำ�จร   ตติยกวี
อนุกรรมการ
๓. นางจุฑาทิพย์  เตชชาติวนิช
อนุกรรมการ
๔. นายทวีศกั ดิ  ์ กออนันตกูล
อนุกรรมการ
๕. นายธงชัย  ชิวปรีชา
อนุกรรมการ
๖. นางรุง่ เรือง  สุขาภิรมย์
อนุกรรมการ
๗. นางศรีวกิ าร์  เมฆธวัชชัยกุล
อนุกรรมการ
๘. นายสมเกียรติ  ชอบผล
อนุกรรมการ
๙. ผูอ้ �ำ นวยการ สสวท.
อนุกรรมการ
๑๐. รองผูอ้ �ำ นวยการ สสวท.
อนุกรรมการ
๑๑. ผูช้ ว่ ยผูอ้ �ำ นวยการ สสวท.
อนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของ สสวท.
๑. นายธงชัย  ชิวปรีชา
ประธานอนุกรรมการ
๒. ผูอ้ �ำ นวยการ สสวท.        รองประธานอนุกรรมการ
๓. นายโกศล  เพ็ชร์สวุ รรณ์
อนุกรรมการ
๔. นายยืน  ภูว่ รวรรณ
อนุกรรมการ
๕. นายปกรณ์  ปรียากร
อนุกรรมการ
๖. รองผูอ้ �ำ นวยการ  
อนุกรรมการ
(นายปรีชาญ  เดชศรี)
๗. ผูแ้ ทนพนักงาน  
อนุกรรมการ
(นายพรชัย  อินทร์ฉาย)
๘. ผูแ้ ทนพนักงาน  
อนุกรรมการ
(นางสาวสุพตั รา  ผาติวสิ นั ติ)์
๙. ผูช้ ว่ ยผูอ้ �ำ นวยการ       
อนุกรรมการ
(นางสาวจารุวรรณ  แสงทอง)
และเลขานุการ
๑๐. หัวหน้าฝ่ายบุคลากร
ผูช้ ว่ ยเลขานุการ
คณะอนุกรรมการทรัพย์สนิ ทางปัญญาและการลงทุน
๑. นายอมร  กิจเชวงกุล
ประธานอนุกรรมการ
๒. นายทวีศกั ดิ  ์ วรพิวฒ
ุ ิ
อนุกรรมการ
๓. นายปราโมช  รัฐวินจิ
อนุกรรมการ
๔. นายศิลปชัย  วัชระ
อนุกรรมการ
่
๕. นายเฉลิมโชค  ล�ำ ซำ�
อนุกรรมการ
๖. นายสุธ  ี อัสววิมล
อนุกรรมการ
๗. ผูอ้ �ำ นวยการ สสวท.
อนุกรรมการ
๘. รองผูอ้ �ำ นวยการ สสวท.
อนุกรรมการ
ทีก่ �ำ กับดูแลสำ�นักธุรกิจของ สสวท.
๙. หัวหน้าฝ่ายการคลัง
เลขานุการ
๑๐. นายกุลกวี  ชินสกุลรัตนชัย
ผูช้ ว่ ยเลขานุการ
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รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๕ สสวท.

๑๒. หัวหน้าสำ�นักงานผูอ้ �ำ นวยการ
๑๓. นางสาวขนิษฐา  ตรีหริ ญ
ั กุล

เลขานุการ
ผูช้ ว่ ยเลขานุการ

หน้าที่
๑. ปรั บ ปรุ ง และขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ก ารส่ ง เสริ ม การ
เรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
๒. จัดทำ�กลยุทธ์ และผลักดันการดำ�เนินงานของ สสวท.
ไปสูก่ ารปฏิบตั ใิ ห้บรรลุวตั ถุประสงค์
๓. พิจารณากลัน่ กรองนโยบาย แผนและงบประมาณและ
แผนปฏิบตั งิ านตามนโยบาย รวมทัง้ วงเงินงบประมาณ
ทีไ่ ด้รบั จัดสรร
หน้าที่
๑. ออกระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธกี ารเกีย่ วกับการบริหาร
งานบุคคลตลอดจนสวัสดิการของพนักงาน
๒. รับรองคุณวุฒขิ องผูไ้ ด้รบั ปริญญา หรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพ หรือหนังสือรับรองคุณวุฒอิ น่ื ๆ เพือ่ ประโยชน์
ในการแต่งตัง้ และกำ�หนดอัตราเงินเดือนทีไ่ ด้รบั
๓. ตีความวินจิ ฉัยปัญหาทีเ่ กิดขึน้ จากการใช้ขอ้ บังคับนี้
๔. เสนอแนะให้คำ�ปรึกษาแก่คณะกรรมการเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล
๕. เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิท่ีสมควรแต่งตั้งให้เป็นประธาน
กรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ตอ่ คณะกรรมการ
๖. รายงานผลการดำ�เนินงานต่อคณะกรรมการ เพือ่ ปรับปรุง
เปลีย่ นแปลงเกีย่ วกับระบบการบริหารงานบุคคล
๗. แต่งตัง้ คณะทำ�งานเพือ่ ทำ�การใดๆ   อนั อยูใ่ นอำ�นาจและ
หน้าที่
หน้าที่
๑. พิจารณากลั่นกรองการดำ�เนินงานด้านธุรกิจเชิงพาณิชย์
ของ สสวท.
๒. กำ�กับ ดูแล การจัดหาผลประโยชน์จากสินทรัพย์ทุก
ประเภทของ สสวท.
๓. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
สสวท.
๔. มีอำ�นาจเชิญบุคคลมาให้ข้อมูล  หรือส่งเอกสารที่
เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณา

คณะอนุกรรมการตรวจสอบการดำ�เนินงาน
ประธานอนุกรรมการ
๑. นายยืน  ภูว่ รวรรณ
๒. นายอำ�นวย  ทองสถิตย์
อนุกรรมการ
๓. นางอรวรรณ  ชยางกูร
อนุกรรมการ
๔. นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา
อนุกรรมการ
๕. นางอรนุช  สูงสว่าง
อนุกรรมการ
๖. นางสาวอมรา  พันธุศ์ ริ ิ
เลขานุการ
๗. นางสาวเมธัสดา  เชยกีวงศ์
ผูช้ ว่ ยเลขานุการ
ผูช้ ว่ ยเลขานุการ
๘. นางสาววรรณทิพา  เทพหล้า

หน้าที่
๑. กำ � หนดแนวทางการตรวจสอบการดำ � เนิ น งานของ
สสวท. ให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการ
สสวท.
๒. ติ ด ตามตรวจสอบประเมิ น ผลการดำ � เนิ น งานของ
สสวท. เพือ่ นำ�เสนอต่อคณะกรรมการ สสวท.
๓. ให้ค�ำ ปรึกษา และข้อเสนอแนะด้านการดำ�เนินงานและ
การบริหารความเสี่ยงต่อสำ�นักงานตรวจสอบภายใน
ของ สสวท.

คณะอนุกรรมการพิจารณากลัน่ กรองข้อบังคับและระเบียบ สสวท.
๑. นายธงชัย  ชิวปรีชา
ประธานอนุกรรมการ
หน้าที่
๒. นายธงทอง  จันทรางศุ
อนุกรรมการ
พิจารณา กลั่นกรองข้อบังคับ       ระเบียบ และหลักเกณฑ์
๓. นายสมบูรณ์  ม่วงกล�ำ่
อนุกรรมการ
ที่คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เสนอให้มีความคล่องตัวในการ
๔. นายพัชร์  นิยมศิลป
อนุกรรมการ
ปฏิบัติงาน และเหมาะสมตามภารกิจ สสวท. พร้อมทั้ง
๕. รองผูอ้ �ำ นวยการ
อนุกรรมการ
เสนอแนะให้ความคิดเห็นเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ สสวท.
ทีก่ �ำ กับดูแลสำ�นักบริหาร
และเลขานุการ
๖. นายกานต์  พันเพิม่ สิน
อนุกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ
คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบตั งิ านผูอ้ �ำ นวยการ สสวท.
ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ง้ั แต่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ถึง ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕
หน้าที่
๑. คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ ประธานอนุกรรมการ
๑. พิจารณา กำ�หนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารประเมินผลการ
๒. นางสุวรรณี  คำ�มัน่
อนุกรรมการ
ปฏิบตั งิ านของผูอ้ �ำ นวยการ สสวท.
๓. นายยืน  ภูว่ รวรรณ
อนุกรรมการ
เลขานุการ
๒. ดำ�เนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำ�นวยการ
๔. นางสาวจารุวรรณ  แสงทอง
สสวท. และเสนอต่อคณะกรรมการ สสวท.
ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ง้ั แต่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕
๑. นางสุวรรณี  คำ�มัน่
ประธานอนุกรรมการ
๒. นายอำ�นวย  ทองสถิตย์
อนุกรรมการ
๓. คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ
อนุกรรมการ
๔. นายยืน  ภูว่ รวรรณ
อนุกรรมการ
เลขานุการ
๕. นางสาวจารุวรรณ  แสงทอง
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
๑. นายสมบูรณ  ม่วงกล�ำ่
ประธานกรรมการ
๒. นายโฉลก  ศิรสิ นิ ธว์
กรรมการ
๓. นายไพศาล  เผือกพูลผล
กรรมการ
๔. นายณรงค์ศลิ ป์  ธูปพนม
กรรมการ
๕. นางสาวสุพตั รา  ผาติวสิ นั ติ์
กรรมการ
๖. นางฉันทนา  กุลหะสิต
กรรมการ
๗. นายสมเกียรติ  เพ็ญทอง กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่
๑. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คำ�สั่งลงโทษ ปลดออก
ตัดเงินเดือนงดบำ�เหน็จความชอบ ภาคฑัณฑ์
๒. พิจารณาเรือ่ งร้องทุกข์
๓. แต่งตั้งคณะทำ�งานเพื่อทำ�การใดๆ อันอยู่ในอำ�นาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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๔๐ปี สสวท.
พ.ศ.๒๕๑๕
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
ก่อตั้งขึ้นโดยมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ.๒๕๔๔
ทุนการศึกษาโอลิมปิกวิชาการ
สำ�หรับผู้แทนประเทศไทย

พ.ศ.๒๕๔๔
รายวิชาคอมพิวเตอร์ ถูกเปลี่ยนชื่อใหม่และจัดให้อยู่ในสาระที่ ๓
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาระที่ ๒ การออกแบบและเทคโนโลยี
พัฒนาและทดลองใช้หลักสูตรวิทยาศาสตร์รากฐาน

พ.ศ.๒๕๑๗
หลักสูตรวิชาเคมีเป็นวิชาแรก

พ.ศ.๒๕๓๒
คณิตศาสตร์โอลิมปิก ครั้งที่ ๓๐

พ.ศ.๒๕๓๐
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
ทรงรับเป็นองค์ที่ปรึกษาโครงการ พสวท.

พ.ศ.๒๕๒๐
หลักสูตรคณิตศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายทั่วประเทศ

พ.ศ.๒๕๑๕ - ๒๕๒๔
พ.ศ.๒๕๑๙
หนังสือเรียน เคมี
ชีววิทยา และฟิสิกส์
พัฒนาโดย สสวท.

พ.ศ.๒๕๓๐
โครงการส่งเสริม
การเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
ด้วยอุปกรณ์พกพา

พ.ศ.๒๕๓๙
โครงการส่งเสริมการผลิตครู
ที่มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(สควค.)
พ.ศ.๒๕๓๘
โครงการศึกษา
แนวโน้มการจัด
การศึกษาคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์
ร่วมกับสมาคมนานาชาติ
(TIMSS 1995)
พ.ศ.๒๕๓๘
ชีววิทยาโอลิมปิก
ระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๖

พ.ศ.๒๕๒๕ - ๒๕๓๔
พ.ศ.๒๕๒๑
หลักสูตร
คณิตศาสตร์
ระดับประถม
ศึกษาและ
มัธยมศึกษา
ตอนต้น

พ.ศ.๒๕๒๔
พัฒนาหนังสือเรียนเคมี ชีววิทยา
และฟิสิกส์ขึ้นใหม่
พัฒนาหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์สำ�หรับ
มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีวศึกษา

พ.ศ.๒๕๒๗
โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)

พ.ศ.๒๕๔๑
สสวท. เปลี่ยน
สถานภาพเป็น
หน่วยงานของรัฐ

พ.ศ.๒๕๓๕ - ๒๕๔๔

พ.ศ.๒๕๒๘
ประกาศใช้หลักสูตร
คอมพิวเตอร์
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
พ.ศ.๒๕๓๓
ปรับปรุงหลักสูตร
วิชาคอมพิวเตอร์

พ.ศ.๒๕๓๓
การประชุมวิชาการ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ในโรงเรียน (วทร.)
ครั้งที่ ๑

พ.ศ.๒๕๔๐
พัฒนาหนังสือเรียนเคมี
ชีววิทยา และฟิสิกส์
พ.ศ.๒๕๔๐
โครงการวิจยั ร่วมกับนานาชาติ
การศึกษาครัง้ ที่ ๒ เกีย่ วกับ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการศึกษา (SITES)
พ.ศ.๒๕๔๒
ร่วมเป็นสมาชิกโครงการ GLOBE  
พ.ศ.๒๕๔๒
เคมีโอลิมปิก
ระหว่างประเทศ ครัง้ ที่ ๓๑
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

พ.ศ.๒๕๔๓
ร่วมโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA)
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รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๕ สสวท.

พ.ศ.๒๕๕๕
โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
อบรม PISA ให้ครูในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

พ.ศ.๒๕๔๗
โครงการส่งเสริมการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์
ด้วยซอฟต์แวร์
The Geometer Sketchpad  

พ.ศ.๒๕๔๖
โครงการส่งเสริม
การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้วิชาออกแบบ
และเทคโนโลยี
ในโรงเรียน
(SMaRT School)
พ.ศ.๒๕๔๖
ฟิสิกส์โอลิมปิก
ระหว่างทวีปเอเชีย
ครั้งที่ ๔

พ.ศ.๒๕๕๐
พัฒนาและเผยแพร่
กรอบมาตรฐานและ
คูม่ อื การจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ปฐมวัย

พ.ศ.๒๕๕๐
โครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์
พ.ศ.๒๕๔๙
การประชุมวิชาการ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
เพื่อเยาวชน (วทท.)
ครั้งที่ ๑

พ.ศ.๒๕๔๕ - ๒๕๕๕
พ.ศ.๒๕๔๘
เทศกาลภาพยนต์วิทยาศาสตร์
เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ ๑ (Science Film)
โครงการพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

พ.ศ.๒๕๕๔
ฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๔๒
คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๒๓
ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ๑๒ ศูนย์
การพัฒนาหลักสูตร
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
สำ�หรับใช้ในอนาคต
พ.ศ.๒๕๕๓
ขยายผลสู่โรงเรียนในโครงการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
เพิ่มจำ�นวนโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์นอ้ ย
โครงการพัฒนาองค์ความรู้
เกีย่ วกับกระบวนการสืบเสาะ
หาความรู้
โครงการพัฒนาครูผสู้ อน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี ช่วงชัน้ ที่ ๑-๓
เพือ่ ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
(UPGRADE)

พ.ศ.๒๕๕๑
โครงการศึกษาการจัดเตรียม
ครูคณิตศาสตร์ร่วมกับนานาชาติ
ค.ศ.2008 (TEDS-M 2008)
โครงการจัดตั้งศูนย์การอบรมครู
ด้วยระบบทางไกล (ETV)

พ.ศ.๒๕๕๒
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ๒๕๕๑
  จากหลักสูตร ๒๕๔๔  ในกลุ่มสาระ
  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การออกแบบ
  และเทคโนโลยี และเทคโนโลยี
  สารสนเทศและการสื่อสาร
พัฒนาและเผยแพร่ กรอบมาตรฐาน
  และคู่มือกรอบมาตรฐานการเรียนรู้
  คณิตศาสตร์ปฐมวัย

พ.ศ.๒๕๕๒
การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก
ระดับทวีปเอเซีย ครั้งที่ ๑๐

การพัฒนาหลักสูตร

การส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ โครงการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการ
ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี

การส่งเสริมและดำ�เนินการวิจัย
ทางการศึกษา ทางวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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กรอบยุทธศาสตร์การดำ�เนินงาน

พันธกิจ

วิสัยทัศน์

สสวท. เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียนไทยมีความรู้

ยุทธศาสตร์

๑) ริเริม่ ดำ�เนินการ ส่งเสริม ประสานและจัดให้มกี ารศึกษา ค้นคว้า วิจยั และพัฒนาหลักสูตรวิธกี ารเรียนรู้ วิธสี อนและการประเมินผล
การเรียนการสอน เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีทุกระดับการศึกษา โดยเน้นการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหลัก
๒) ส่งเสริม ประสาน และจัดให้มีการพัฒนาบุคลากร การฝึกอบรมครู อาจารย์ นักเรียน นิสิตและนักศึกษา เกี่ยวกับการเรียน
การสอนและการค้นคว้า วิจัย ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
๓) ส่งเสริม ประสาน และจัดให้มีการค้นคว้า วิจัย ปรับปรุงและจัดทำ�แบบเรียน แบบฝึกหัด เอกสารทางวิชาการและสื่อการเรียน
การสอนทุกประเภท ตลอดทั้งประดิษฐ์อุปกรณ์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์์และเทคโนโลยี

การยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
การพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ตัวชี้วัด

โครงการ

การวิจัย พัฒนา และ
เผยแพร่หลักสูตร สื่อ
อุปกรณ์และ
กระบวนการเรียนรู้
๑. โครงการ วิจัย พัฒนา
หลักสูตร สื่อ กระบวนการ
เรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผลให้ทันสมัยทัดเทียม
นานาชาติ
๒. โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้
ดิจิทัล ด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
(IPST Learning Space)
๓. โครงการพัฒนาการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์โลกทั้ง
ระบบ
๔. โครงการวิจัยติดตาม
ประเมินผล เพื่อพัฒนา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยีทั้งในประเทศ
และร่วมกับนานาชาติ

๕. โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพือ่
ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้
ด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
๖. โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูเพือ่ เป็นผูน้ �ำ
การเปลีย่ นแปลง
๗. โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
ในโรงเรียนพระราชดำ�ริและ
โรงเรียนในท้องถิน่ ทุรกันดาร

การประเมินมาตรฐาน
การศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี
๘. โครงการพัฒนาและ
ประเมินมาตรฐานครู
บุคลากรทางการศึกษา
และสถานศึกษาทางด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี
๙. โครงการพัฒนาเครือ่ งมือ
วัดและประเมินสัมฤทธิผล
การเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

๑. หลักสูตร สื่อ อุปกรณ์
๒. ร้อยละของครูที่ผ่านการ
และกระบวนการเรียนรู้
พัฒนาแล้วสามารถ
ของ สสวท.ด้าน
จัดการเรียนการสอนได้
ตามเกณฑ์ที่กำ�หนด
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี
๓. ผลการประเมิน
จำ�นวน (ร้อยละของ
สัมฤทธิผลของนักเรียน
ผลผลิตที่ทำ�สำ�เร็จ)
ในโรงเรียนที่ครูผ่าน
คุณภาพ (ระดับผลการ
การพัฒนา
ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ)
๕. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
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รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๕ สสวท.

๖. ระดับความเข้มแข็งของเครือข่าย

การสร้างความเข้าใจ
ให้สาธารณชนตระหนัก
ในความสำ�คัญของ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี
๑๐. โครงการสร้างเครือข่าย
และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
๑๑. โครงการการสร้าง
ความตระหนักในการเรียน
รู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี

ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๙

ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีทัดเทียมกับนานาชาติ
๔) ส่งเสริมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพและการประเมินมาตรฐานการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีในสถานศึกษา
๕) พัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดทั้งการส่งเสริมการผลิต
ครูอาจารย์ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
๖) ให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�แก่กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือหน่วยงานของ
เอกชนที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาหรือสถานศึกษาตามพันธกิจ (๑) ถึง (๕)

การพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยีอย่างเต็มศักยภาพ
การพัฒนาและส่งเสริม
ผู้มีความสามารถพิเศษ
ทางด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี

การพัฒนาและส่งเสริมครู
ที่มีความสามารถพิเศษ
ทางด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี

การปรับปรุงกระบวนการจัดการบริหาร
ภายในและความรู้สู่องค์กรคุณภาพสูง
การพัฒนาขีด
ความสามารถองค์กร
ให้มีศักยภาพสูง

การพัฒนาและบริหาร
จัดการองค์ความรู้

๑๒. โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการ พสวท.
โครงการโอลิมปิกวิชาการ
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ

๑๕. โครงการพัฒนา ปรับปรุงระบบบริหารองค์กร

๑๓. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ สำ�หรับผู้ที่
มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ช่วงชั้นที่ ๒, ๓ และ ๔

๑๘. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อขยาย
ขีดความสามารถการดำ�เนินภารกิจ

๑๔. โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)

๑๙. โครงการพัฒนาและบริหารจัดการความรู้

๑๖. โครงการเสริมสร้างบทบาทของ สสวท. ในการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๗. โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร

๒๐. โครงการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

๔. ระดับความสำ�เร็จในการบริหารงาน

๗. ร้อยละของความสำ�เร็จของการดำ�เนินการโครงการที่ริเริ่มเพื่อนำ�ไปสู่การสร้างนวัตกรรมและปฏิบัติงานได้
๘. ระดับความสำ�เร็จของการยอมรับในบทบาทของ สสวท.
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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บทสรุปผลการดำ�เนินงานปี ๒๕๕๕

สรุปผลงานสำ�คัญในปี ๒๕๕๕
๔ ทศวรรษกับความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนไทย
มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีทัดเทียม
กับนานาชาติ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
ก้าวมาไกลจากจุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน มีผลงานและความภาคภูมิที่บุคลากร
รุ่นก่อนทำ�ไว้ให้และส่งต่อมาจนถึงปัจจุบันมากมาย และยังมีภารกิจอีกมาก
รอให้สานต่อและสืบทอดไปยังอนาคต เพื่อเตรียมรับกับความเปลี่ยนแปลง
ทุกด้านที่มาพร้อมกับกระแสโลกาภิวัตน์
โจทย์ใหญ่ของ สสวท. ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง นั่นคือ การเป็นองค์กรหลัก
ในการขับเคลือ่ นการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย แต่ความท้าทาย
ที่คืบคลานเข้ามาใกล้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วในเวลานี้คือ การยกระดับความรู้
ความสามารถของนักเรียนไทยให้ทัดเทียมนานาชาติ เพื่อให้เยาวชนไทยเติบโต
ต่อไปเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพพร้อมแข่งขันได้ในเวทีระดับโลก และนำ�พา
ประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ในปี ๒๕๕๕ สสวท. ยังดำ�เนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์สำ�หรับปี พ.ศ.
๒๕๕๓ - ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นแผนระยะกลางที่กำ�หนดขึ้นโดยวิเคราะห์พันธกิจ
ขององค์กร สภาพแวดล้อม จุดแข็งและอุปสรรคขององค์กร จนได้มาเป็น
ประเด็นยุทธศาสตร์ ๓ ด้าน และยุทธศาสตร์ ๘ ข้อ ใช้เป็นแนวทางเพื่อให้
การดำ�เนินงานของ สสวท. เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีความชัดเจนในการ
จัดทำ�แผนงานและโครงการเพื่อไปสู่เป้าหมายเดียวกัน โดยมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน
และเป็นหลักประกันได้วา่ การดำ�เนินงานของ สสวท. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล ผลงานสำ�คัญของปี ๒๕๕๕ มีดังนี้
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รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๕ สสวท.

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑

การยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

ยุทธศาสตร์ ๑ : วิจัย พัฒนา และเผยแพร่หลักสูตร สื่อ
อุปกรณ์ และกระบวนการเรียนรู้
๑. การพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย
		การพัฒนาหลักสูตรปฐมวัยเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมใน
“โครงการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ต่อพัฒนาการด้านการคิดและสติปัญญาของ
เด็กอนุบาล”  โดยสสวท. ดำ�เนินการ
จัดทำ�ร่างชุดกิจกรรม ๔๒ กิจกรรม จากหน่วยการเรียนรู้
ทั้งหมด ๑๑ หน่วย
บูรณาการกิจกรรมครั้งแรก โดยให้ครูจากโรงเรียน
แกนนำ�ร่วมพัฒนาของ สสวท. นำ�ไปทดลองสอนใน
ห้องเรียนอนุบาล และให้นักวิชาการติดตามและสังเกต
การสอน และจัดทำ�รายงานผลการทดลองใช้
ดำ�เนินการปรับปรุงกิจกรรมตามข้อเสนอแนะจากผล
การทดลองใช้ครัง้ แรก และเตรียมการสำ�หรับการทดลอง
ใช้ จ ริ ง กั บ นั ก เรี ย นอนุ บ าลในโรงเรี ย นกลุ่ ม เป้ า หมาย
ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ (๓๙ กิจกรรม จาก ๑๐ หน่วย
การเรียนรู้) นอกจากนี้ยังเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยเกีย่ วกับ
การพัฒนาด้านการคิดของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายควบคู่กัน
ไปด้วย
๒. การพัฒนาหลักสูตรอนาคตสองภาษา
สสวท. มีพันธกิจในการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตร
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เหมาะสมกับ
ความต้องการด้านการศึกษาของประเทศ ในปี ๒๕๕๕ สสวท.
ร่วมกับมูลนิธคิ นี นั แห่งเอเชีย และ Teachers College แห่ง
มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ดำ�เนินการทบทวนและปรับปรุงมาตรฐาน
ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งใน
และต่างประเทศ เพื่อให้ได้ต้นร่างตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ที่ทันสมัย ครบถ้วน ชัดเจน ปฏิบัติ
ได้จริง เหมาะกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของประเทศ
มีมาตรฐานทัดเทียมนานาชาติ โดยจัดทำ�ทั้งฉบับภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ สอดรับกับประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การปรับตัวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน/ประชาคมโลก ในแผนยุทธศาสตร์การจัดการ
ศึกษาเพือ่ การพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน ปี ๒๕๕๕ ของกระทรวงศึกษาธิการ
ความคืบหน้าล่าสุด คณะทำ�งานได้จัดทำ�ร่างตัวชี้วัดและ
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และปรับปรุงจาก
ผลการประชาพิจารณ์ส�ำ เร็จเรียบร้อยแล้ว โดยได้น�ำ เสนอมาตรฐาน

หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ต่อผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่ า งประเทศ
ตลอดจนตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างมาตรฐานหลักสูตร
ที่ปรับปรุงแล้วกับ ASEAN Curriculum Source Book อีกทั้ง
กำ�หนดแนวทางการเสริมสร้างแนวคิด STEM ในมาตรฐาน
หลักสูตร ทั้งนี้จะดำ�เนินการจัดทำ�เอกสารมาตรฐานหลักสูตร
ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษนำ�เสนอต่อกระทรวงศึกษาธิการ
ภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๖
๓. การนำ�ร่องการใช้บทเรียน SAS Curriculum Pathways
ในประเทศไทย
SAS Curriculum Pathways เป็นบทเรียนระดับมัธยม
ศึกษาออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อให้
นักเรียนสามารถเรียนวิชาต่างๆ ได้ในทุกทีท่ กุ เวลาตามทีต่ อ้ งการ
ประเทศไทยดำ � เนิ น การทดลองนำ � บทเรี ย นนี้ ม าใช้ ต ามแนว
พระราชดำ�ริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โดยมีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ
๖๕ แห่งและคาดว่าจะเพิ่มเป็น ๑๙๕ แห่งภายใน ๒ ปี  
ในปีที่ผ่านมา สสวท. ดำ�เนินการจัดอบรมขยายผลการใช้
SAS Curriculum Pathways เสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ ในโรงเรียนห้องเรียนพิเศษและ พสวท. ๒๑๗ โรงเรียน
และประสานงานขอใบอนุญาตเข้าใช้งานระบบให้กับโรงเรียน
ที่ผ่านการอบรมขยายผลแล้ว นอกจากนี้ ยังดำ�เนินการวิเคราะห์
ความสอดคล้องของเนื้อหาใน SAS Curriculum Pathways
กับตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ของ
ประเทศไทย
๔. การจัดทำ�หนังสือเรียนดิจทิ ลั คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ทุกช่วงชัน้
		 สื่ อ ดิ จิ ทั ล นั บ วั น ยิ่ ง มี บ ทบาทสำ � คั ญ ต่ อ การเรี ย นรู้ ข อง
นักเรียน นอกจากจะเป็นสือ่ การเรียนการสอนทีม่ ตี น้ ทุนต� 
ำ่ เข้าถึง
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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บทสรุปผลการดำ�เนินงานปี ๒๕๕๕
ได้ง่ายแล้ว ยังสามารถใช้เทคโนโลยีทันสมัยในการออกแบบ
ทำ�ให้เกิดความน่าสนใจมากขึ้น สสวท. ดำ�เนินการอย่างต่อเนือ่ ง
ในการแปลงหนังสือเรียน คู่มือครู ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ให้เป็น Interactive
Book จำ�นวน ๑๓๔ รายการ
บริษัททริสได้ทำ�การสุ่มเลือกสื่อดิจิทัลประเภท E-Book
นี้ให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา พบว่า E-book ที่ผลิตได้ มีคะแนน
ด้านความถูกต้องของเนื้อหา ความสอดคล้องกับหลักสูตร และ
ความเหมาะสมกับวัยเรียนอยูใ่ นระดับทีส่ งู ถึงสูงมาก โดยมีคะแนน
ระดับคุณภาพในภาพรวมเฉลี่ย ๔.๓๗๕๐ จากคะแนนเต็ม ๕
ส่ ว นความพึ ง พอใจของผู้ ใช้ บ ริ ก ารผลิ ต ภั ณ ฑ์ สื่ อ ดิ จิ ทั ล ที่ อ ยู่
ภายใต้โครงการหลักต่างๆ ของ สสวท. พบว่ามีผลคะแนนความ
พึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับคะแนนเฉลี่ย ๔.๒๘๓๗ จากคะแนน
เต็ม ๕
๕. การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (IPST Learning Space)
ในปีที่ผ่านมา โครงการ IPST Learning Space คืบหน้า
ไปอย่างมาก มีการพัฒนาต้นแบบศูนย์เรียนรูด้ จิ ทิ ลั ระบบโรงเรียน
๑ ระบบ และจัดทำ�ข้อกำ�หนดมาตรฐาน metadata สำ�หรับ
สือ่ ดิจทิ ลั ของ สสวท. นอกจากนีย้ งั พัฒนาระบบต้นแบบฐานข้อมูล
ผู้เชี่ยวชาญ ๑ ระบบ สำ�รวจและวางแผนการหลอมรวมคลัง
ความรู้ฯ (SciMath.org) กับศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากร
ดิจิทัลที่พัฒนาขึ้น
		ในเวลาเดียวกัน สสวท. ดำ�เนินการผลิตและพัฒนาสือ่ ดิจทิ ลั
อย่างต่อเนือ่ งเพือ่ เตรียมเนือ้ หาให้เหมาะสมเพียงพอ เช่น เผยแพร่
Learning Object ฉบับปรับปรุงให้เหมาะสมกับพืน้ ที่ ให้กบั เครือข่าย
ของ สสวท. แล้วบางส่วน และพัฒนา Learning Object วิชา
โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ๘ รายการ ได้แก่ ทรงกลมฟ้า
กล้องโทรทรรศน์ ดาวฤกษ์ ระบบดาวฤกษ์ ระบบสุริยะ เอกภพ
กาแลกซี   และเทคโนโลยีอวกาศ  และพัฒนา Mini learning
object ๓ รายการ ได้แก่ ลำ�ดับชั้นหิน การหาจุดเหนือศูนย์
เกิดแผ่นดินไหว การหมุนเวียนของน้ำ�ในมหาสมุทร และพัฒนา
สือ่ ทดลองเสมือนจริงทางฟิสกิ ส์ในรูปแบบ ๓ มิติ จำ�นวน ๔ รายการ
ได้แก่   กฎการเคลื่อนที่ข้อที่ ๒ ของนิวตัน การทดลองเรื่องแรง
เสียดทาน การกลิ้งของทรงกระบอก และการไถลของแม่เหล็ก
เพื่อให้เนื้อหาวิทยาศาสตร์เข้าถึงกลุ่มเด็กเล็กได้ดียิ่งขึ้น
สสวท. จัดให้มีการผลิตการ์ตูนแอนิเมชั่นเรื่อง Science Kids
พิชิตปริศนา จำ�นวน ๒๖ ตอน ซึ่งออกอากาศครั้งแรกทางไทย
พีบีเอส ทุกวันเสาร์ เวลา ๖.๕๐ น. ระหว่างเดือน ธันวาคม
๒๕๕๔ - พฤษภาคม ๒๕๕๕ และออกอากาศซ้ำ�อีกครั้ง
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รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๕ สสวท.

ทุกวันพฤหัสบดี เวลา ๑๖.๓๐ น. ระหว่างเดือน เมษายน กันยายน ๒๕๕๕ จากความสำ�เร็จของการ์ตูนชุดนี้ นำ�ไปสู่การ
ผลิตตัวอย่างต้นแบบเกมออนไลน์   Science Kids พิชิตปริศนา
ขึ้น โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จะนำ�ไปทดลองใช้กับโรงเรียน
ในเครือข่ายของ สสวท. เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและ
ปรับปรุงต่อไป
ยุทธศาสตร์ ๒ : พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
๑. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพือ่ ยกระดับ
คุณภาพการเรียนรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี
สสวท. ร่วมกับสถาบันคีนันแห่งเอเชีย ดำ�เนินโครงการ
ยกระดั บ คุ ณ ภาพการเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละคณิ ต ศาสตร์
(Upgrade) เป็นปีที่ ๒ เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใน ๗ จังหวัดนำ�ร่อง ได้แก่ ขอนแก่น เชียงใหม่ สงขลา นนทบุรี
นครศรีธรรมราช นครปฐม และระยอง โดยในปีนี้ ดำ�เนินการ
พัฒนาโครงสร้างหลักสูตรและคูม่ อื การใช้หลักสูตรอบรมครู จำ�นวน
๔ หลักสูตร ได้แก่ วิทยาศาสตร์ประถมศึกษา วิทยาศาสตร์มัธยม
ศึกษาตอนต้น คณิตศาสตร์ประถมศึกษา และคณิตศาสตร์มธั ยม
ศึกษาตอนต้น สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พืน้ ฐาน ซึง่ หลักสูตรทีพ่ ฒั นาขึน้ ได้ผา่ นการประเมินจากผูท้ รงคุณวุฒิ
แล้ว โดยมีการประเมินคุณภาพในด้านต่างๆ ได้แก่ โครงสร้าง
หลักสูตร เนื้อหา การจัดลำ�ดับเนื้อหา สื่อประกอบหลักสูตร
ได้คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับสูงมาก (คะแนนเฉลี่ย
๔.๕๕๕๖ จาก คะแนนเต็ม ๕) นอกจากนี้ยังร่วมกับสำ�นักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เปิดศูนย์การอบรม Upgrade ใน ๗ จังหวัดนำ�ร่อง
โดยมีศูนย์การอบรมวิทยาศาสตร์ ๓๑ ศูนย์ และคณิตศาสตร์
๒๙ ศูนย์ ตลอดจนจัดอบรมผูบ้ ริหารสถานศึกษาทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
พัฒนาครูผู้นำ�จากจังหวัดนำ�ร่องดังกล่าว เพื่อให้ครูผู้นำ�ร่วมกับ
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดอบรมขยายผลไปยังครูผู้สอน
จากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการต่อไป

ในการประเมินผล สสวท. ได้ติดตามผลการอบรมครู
ตามสภาพจริง โดยส่งผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำ�นาญ และนักวิชาการ
เข้าสังเกตการณ์ทุกศูนย์การอบรม พร้อมทั้งส่งแบบสอบถาม
ความคิดเห็น ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาให้แก่ผู้เข้ารับการ
อบรม   ตลอดจนแบบสอบถามความเชื่อมั่นต่อการอบรมครู
โครงการ Upgrade ผลที่ได้พบว่า ทั้งกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา
ที่เข้ารับการอบรมร้อยละ ๙๐ ระบุว่า วิทยากรที่ให้การอบรมมี
ความรูค้ วามสามารถและประสบการณ์เชิงวิชาชีพ รวมทัง้ ดำ�เนิน
การอบรมปฏิบัติการได้ในระดับดีมาก กลุ่มครูผู้นำ�วิทยาศาสตร์
ร้อยละ ๘๐ และคณิตศาสตร์ร้อยละ ๗๕ ระบุว่าวิทยากรมี
ความรู้ความสามารถและดำ�เนินการอบรมได้ในระดับดีมาก
กลุ่มครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ที่เข้ารับการอบรม
มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระต่างๆ และสามารถปรับ
การเรียนเปลี่ยนการสอน ได้ตามแนวทางโครงการ Upgrade
โดยสามารถนำ�เทคนิควิธกี ารสอน ไปปฏิบตั ไิ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ สสวท. ยังดำ�เนินการคัดเลือกครูผนู้ �ำ ไปเป็นครูพเ่ี ลีย้ ง
วิชาการ จำ�นวน ๑๗๔ คน โดยร้อยละ ๙๐ ของครูผู้นำ�และ
ครูพเ่ี ลีย้ งทีผ่ า่ นการอบรม เห็นว่าตนเองมัน่ ใจในการปฏิบตั หิ น้าที่
และพร้อมทีจ่ ะนำ�หน่วยการเรียนรูไ้ ปใช้ในการเรียนการสอนจริง
เพื่อสร้างฐานข้อมูลเครือข่ายครู ซึ่งจะเป็นประโยชน์ใน
การประสานงานและติดต่อสื่อสารถึงกัน สสวท. ได้พัฒนาระบบ
สารสนเทศ Electronic Profile Management สนับสนุน
การบริหารจัดการการอบรม โดยใช้เป็นฐานข้อมูลของครูและ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่ ผ่ า นการพั ฒ นาหรื อ ฝึ ก อบรมใน
หลักสูตรต่างๆ ของ สสวท. ซึง่ ดำ�เนินการต่อเนือ่ งมา โดยขณะนี้
อยู่ระหว่างการปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
๒. การพัฒนาศักยภาพครู สควค. เพือ่ เป็นผูน้ �ำ
การเปลีย่ นแปลง
โครงการส่ ง เสริ ม การผลิ ต ครู ที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษ
ทางวิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์ (สควค.) ภายใต้การดำ�เนิน
งานของ สสวท. ได้จัดอบรมครู สควค. ผ่านศูนย์แม่ข่ายการ
พัฒนาและอบรมครู ๑๐ ศูนย์ พร้อมกันทั่วประเทศ โดยพัฒนา
หลักสูตรอบรมครู ๓ หลักสูตรอย่างมีคุณภาพก่อนนำ�ไปใช้ใน
การอบรมครู ได้แก่  
		 หลักสูตร PCK 1 (Pedagogical Content Knowledge 1)
		เป็ น หลั ก สู ต รที่ พั ฒ นาโดยผู้ เชี่ ย วชาญด้ า นการเรี ย น
การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่ สสวท. คัดเลือก
มาจากอาจารย์มหาวิทยาลัย ครูแห่งชาติ ครูดีเด่นและ
พนักงาน สสวท.
		 หลักสูตร PCK 2 (Pedagogical Content Knowledge 2)
		เป็นหลักสูตรที่พัฒนามาจากกลุ่มนักพัฒนาครูมืออาชีพ
		จากประเทศสหรัฐอเมริกา (Houghton Mifflin Harcourt:

HMH) และได้นำ�มาปรับให้สอดคล้องกับการจัดการเรียน
การสอนตามมาตรฐานหลั ก สู ต รของประเทศไทย
โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ที่ สสวท. คัดเลือกจากอาจารย์มหาวิทยาลัย
ครูแห่งชาติ ครูดีเด่นและพนักงาน สสวท.
		 หลักสูตรวิจยั ในชัน้ เรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
		โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ของ สสวท. ดำ�เนินการพัฒนากรอบหลักสูตร
และให้ ที ม ผู้ เชี่ ย วชาญพิ เ ศษทางคณิ ต ศาสตร์ ศึ ก ษา
และวิ ท ยาศาสตร์ ศึ ก ษาระดั บ ชาติ เ ป็ น ผู้ ใ ห้ ก ารอบรม
ตามกรอบหลักสูตรที่ สสวท.กำ�หนด
		

		
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ดำ�เนินการพัฒนาศักยภาพครู
ได้เกินเป้าหมายคือ ๖๐๐ คน และผลสำ�รวจความคิดเห็นจาก
การจัดอบรมครู พบว่าหลักสูตรดังกล่าวมีเนื้อหาสาระชัดเจน
เหมาะสม ครู สควค. ที่ได้รับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ
ในเนื้อหาเพิ่มขึ้นอย่างมากและตรงกั บ ความต้ อ งการของครู
และคาดว่ า ครู จ ะสามารถนำ � ไปใช้ ใ นการพั ฒ นาการเรี ย น
การสอนในห้องเรียนได้อย่างมีคุณภาพ
      จากการติ ด ตามและประเมิ น ผลการดำ � เนิ น งานของ
เครือข่าย พบว่า เครือข่ายทัง้ ๑๐ สามารถดำ�เนินกิจกรรมการพัฒนา
และอบรมครูเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของเครือข่าย
ทีก่ �ำ หนดร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิผล เนือ่ งจากโรงเรียนศูนย์แม่ขา่ ย
เป็นศูนย์โรงเรียนในโครงการ พสวท.อยู่แล้ว จึงมีประสบการณ์
และความเชี่ ย วชาญในการพั ฒ นาและอบรมครู แ ละเป็ น
เครือข่ายที่ทำ�งานร่วมกันมายาวนานกว่า ๒๐ ปี
๓. การพัฒนาและเผยแพร่ ตำ�รา และสือ่ เรียนรูส้ �ำ หรับครู
ั นาตำ�ราวิทยาศาตร์และคณิตศาสตร์ สำ�หรับ
		สสวท. ได้พฒ
พัฒนาครูวทิ ยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยให้ความสำ�คัญอย่างยิง่
กับคุณภาพของตำ�ราที่พัฒนาขึ้น มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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บทสรุปผลการดำ�เนินงานปี ๒๕๕๕
ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งที่เป็นบุคลากรของ สสวท. และครูประจำ�การ
ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการสอนและการพัฒนา
ตำ�รา ร่วมดำ�เนินการวางเค้าโครงของตำ�ราและคัดเลือกผู้มา
ยกร่าง จัดประชุมบรรณาธิการกิจและตรวจสอบอย่างละเอียด
ก่อนจัดพิมพ์ และยังมีขั้นตอนในการติดตามผลหลังการใช้
โดยเผยแพร่ ตำ � ราดั ง กล่ า วไปพร้ อ มกั บ การให้ ก ารอบรม
เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแก่ ค รู ผู้ ส อนภายหลั ง การประชุ ม ปฏิ บั ติ ก าร
และรับฟังความเห็นจากครูผู้ใช้ หากมีขอ้ แก้ไข ข้อควรปรับปรุง
หรือข้อเสนอแนะใดๆ จะได้น�ำ ไปปรับปรุงในการจัดพิมพ์ครั้งต่อไป
นอกจากนี้ ยังได้คัดเลือกหนังสือจากต่างประเทศ ๖ รายการ ที่มี
เนื้อหาเหมาะสมกับบริบทไทย มาจัดแปลเป็นภาษาไทย เพื่อใช้
ในการผลิตและพัฒนาครูต่อไป
๔. การพัฒนาหลักสูตรอบรมครูวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ด้านการวัดผลประเมินผล
การวั ด และประเมิ น ผลเป็ น บทบาทและหน้ า ที่ สำ � คั ญ
อีกด้านหนึ่งของการเรียนการสอน โดยในปีที่ผ่านมา สสวท. จัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่ออบรมครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ในด้านนี้ จำ�นวน ๒๒๖ คน ผลสำ�รวจความเห็นของครูที่ได้รับ
การอบรม พบว่า เนือ้ หาการวัดผลประเมินผลตรงกับสิง่ ทีต่ อ้ งการ
และมี ป ระโยชน์ ต่ อ การนำ � ไปใช้ ใ นการจั ด การเรี ย นการสอน
อย่างมาก นอกจากนีย้ งั เห็นว่าเอกสารประกอบการอบรมสามารถ
นำ�ไปใช้ได้จริงและวิธีการนำ�เสนอมีความชัดเจน ระดับความ
พึงพอใจของโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับสูงมาก (คะแนน
๔.๓๗๗๒ จากคะแนนเต็ม ๕)
นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมา สสวท. ยังได้จัดทำ�วีดิทัศน์
เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับ PISA (Programme for
International Student Assessment) ซึ่งเป็นโครงการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อเปรียบเทียบศักยภาพในการแข่งขันของผู้เรียนในระดับ
นานาชาติ ซึ่งประเทศไทยเข้าร่วมการประเมินนานาชาตินี้ด้วย
สสวท. เผยแพร่วีดิทัศน์ดังกล่าวไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ สสวท. เคเบิ้ลทีวี True ปลูก
ปัญญา และ ETV
ยุทธศาสตร์ ๓ : ประเมินมาตรฐานการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
๑. การพัฒนาและประเมินมาตรฐานครู บุคลากร
ทางการศึกษาและสถานศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
สสวท. เล็งเห็นถึงความสำ�คัญของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จึงได้ริเริ่มโครงการ IPST Teacher Award ขึ้นเพื่อยกย่อง
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รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๕ สสวท.

เชิดชูครูที่มีผลงานดีเด่นทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี และเป็นการสร้างแรงกระตุน้ ให้ครูสนใจในการพัฒนา
วิชาชีพของตนเอง ซึ่งจะส่งผลถึงการพัฒนาผู้เรียนต่อไป ในปี
๒๕๕๕ สสวท. ศึกษาแนวทางการคัดเลือกครูดเี ด่นของหน่วยงาน
อื่นทั้งในและต่างประเทศ ดำ�เนินการยกร่างเกณฑ์คัดเลือกครู
และประชุมพิจารณาร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก เพื่อนำ�
ข้อเสนอแนะที่ได้มาปรับแก้ไขให้เกณฑ์การคัดเลือกมีความสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น เกณฑ์การคัดเลือกที่พัฒนาขึ้นจะประเมินคุณลักษณะ
หลัก ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ด้านความรู้ความสามารถ และด้านผลการปฏิบัติงาน
และผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในแต่ละด้าน แบ่งเป็นเกณฑ์
ย่อยรวม ๑๖ ข้อ โดยแต่ละข้อมีรายละเอียด ตัวบ่งชี้ ระดับ
คุณภาพ วิธีการประเมิน และหลักฐานอ้างอิงสำ�หรับใช้ในการ
พิจารณาคัดเลือกครู
๒. การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินสัมฤทธิผล
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
การดำ�เนินงานในส่วนนี้ครอบคลุมการพัฒนาข้อสอบ
เลื อ กตอบและเขี ย นตอบวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ แ ละคณิ ต ศาสตร์
ไปจนถึ ง พั ฒ นาเครื่ อ งมื อ ประเมิ น ครู ด้ า นเนื้ อ หาและการจั ด
การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อให้คงไว้
ซึ่งมาตรฐานของการวัดและประเมินสัมฤทธิผ ลในการเรี ย น
การสอนโดยรอบด้าน
๓. การประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ (Thailand Mathematics Evaluation: TME)
		 เพือ่ ให้นกั เรียนได้วดั ความสามารถของตนเอง  โรงเรียนและ
ครูได้ทราบระดับความสามารถของนักเรียนในสังกัดของตน
สสวท. จึงจัดการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ (TME) ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยม
ศึกษาตอนต้น โดยร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศ Korea Education
Report and Evaluation Institute (KEREI) โดยเริ่มจัดสอบ
ครั้งแรกในปี ๒๕๕๓ จนมาถึงปี ๒๕๕๕ นับเป็นครั้งที่ ๓  
จากการวิเคราะห์ผลการสอบครั้งที่ ๑ และ ๒ พบว่า
นั ก เรี ย นระดั บ ประถมมี ค ะแนนเฉลี่ ย จำ � แนกตามพฤติ ก รรม
การเรียนรู้ในด้านการให้เหตุผลและการแก้ปัญหาในระดับต่ำ�
ขณะที่ นั ก เรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น มี ค ะแนนเฉลี่ ย ที่
จำ�แนกตามพฤติกรรมการเรียนรู้แตกต่างกันออกไป กล่าวคือ
การสอบครัง้ ที่ ๑ (ใช้ขอ้ สอบชุดเดียวกันทุกระดับ) พบว่านักเรียน
มีคะแนนเฉลี่ยด้านการคิดคำ�นวณและการให้เหตุผลสูงกว่าด้าน
ความเข้าใจและการแก้ปญ
ั หา ส่วนในการสอบครัง้ ที่ ๒  (ใช้ขอ้ สอบ
แตกต่างกันไปตามระดับชัน้ ) พบว่านักเรียน ม.๑ มีคะแนนเฉลีย่
ด้านการคิดคำ�นวณสูง นักเรียน ม.๒ มีคะแนนเฉลี่ยด้านความ

จำ�นวนนักเรียนเข้าสอบ

๑๐๓,๘๘๒

มัธยมศึกษา
ประถมศึกษา
๗๙,๙๔๗

ยุทธศาสตร์ ๔ : สร้างความเข้าใจให้สาธารณชน
ตระหนักในความสำ�คัญของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี

๕๑,๓๒๕
๑๑๓,๙๗๕

รวม ๑๖๙,๓๒๙ คน

รวม ๒๑๗,๘๕๗ คน

๘๙,๓๘๒

รวม ๑๓๓,๖๐๙ คน

๘๒,๒๘๔

ด้ ว ยความตระหนั ก ถึ ง ความจำ � เป็ น ในการเร่ ง พั ฒ นา
เยาวชนไทยทุกระดับชั้น ให้มีความสามารถในด้านกระบวนการ
คิดการให้เหตุผล และการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เพิ่มมากขึ้น
โดยเบือ้ งต้น สสวท. ได้จดั การอบรมครูดา้ นยุทธวิธใี นการแก้ปญั หา
ทางคณิตศาสตร์ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ รวม ๗ รุ่น ๒,๗๑๐ คน
ต่อเนื่องมาถึงปี ๒๕๕๕ อีก ๘ รุ่น รวม  ๒,๗๒๗ คน

ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๕๓

ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๕๔

ครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๕๕

สามารถในการแก้ปัญหาสูง และนักเรียน ม.๓ มีคะแนนเฉลี่ย
ในด้านความเข้าใจสูง
เมื่ อ พิ จ ารณาเปรี ย บเที ย บคะแนนเฉลี่ ย ภาพรวมของ
การสอบครั้งที่ ๑ และ ๒ พบว่า นักเรียนทุกระดับชั้น (ยกเว้น
ป.๖) มีคะแนนเฉลี่ยในการสอบครั้งที่ ๑ สูงกว่าครั้งที่ ๒
ซึ่งอาจเป็นผลมาจากจำ�นวนที่เพิ่มขึ้นของผู้เข้ารับการประเมิน
ที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ในระดับต่ำ�จนถึงปานกลาง
ในขณะที่ผู้เข้ารับการประเมินที่มีศักยภาพสูงไม่เปลี่ยนแปลง
มากนัก  ส�ำ หรับการสอบครัง้ ที่ ๓ ปี  ๒๕๕๕ มีนกั เรียนเข้าร่วมสอบ
๒๑๗,๘๕๗ คน (ประถมศึกษา ๑๑๓,๙๗๕ คน ; มัธยมศึกษา
ตอนต้น ๑๐๓,๘๘๒ คน) ขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมินผลการ
สอบของนักเรียน

๑. การสร้างความตระหนักในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
สสวท. มีการจัดการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้ผ่านสื่อประเภทต่างๆ เพื่อสร้างความตระหนักใน
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับครู
บุคลากรทางการศึกษา และเยาวชนทั่วไป ผ่านสื่อหลากหลาย
รูปแบบ เช่น
งานนิ ท รรศการและกิ จ กรรมร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานอื่ น ๆ
ได้แก่ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เทศกาล
ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ งานประชุมวิชาการ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ครั้งที่ ๒๑ และ การ
ประชุมวิชาการนานาชาติ ISMTEC 2013
รายการโทรทัศน์ได้แก่
รายการวิทยสัประยุทธ์ ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ ต่อเนื่อง
มาจนถึงปี ๒๕๕๕ ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์
กองทัพบกช่อง ๕
รายการการ์ตูนแอนิเมชั่น Science Kids พิชิตปริศนา
ออกอากาศระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ - พฤษภาคม
๒๕๕๕ ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
รายการ ดร.ฮีโร่ ออกอากาศระหว่างวันที่ ๒ กรกฎาคม ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ทางโมเดิร์นไนน์ทีวี
รายการเรียนรู้วิทย์ – คณิต กับ สสวท. และอบรมครู
วิทย์-คณิต กับ สสวท. ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์
เพื่อการศึกษา (ETV)
รายการวิทยาศาสตร์รอบตัวและรายการเช้าวันเสาร์กับ
		สสวท.  ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์เพือ่ การศึกษาทางไกล
		ผ่านดาวเทียม (ไกลกังวล)
รายการมีเรื่องมาเล่า ช่วง “วิทย์น่ารู้ จาก สสวท.” ออก
		อากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมการพลังงานทหาร
		AM ๗๘๒ KHz
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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บทสรุปผลการดำ�เนินงานปี ๒๕๕๕
รายการความรูส้ ชู่ มุ ชน ช่วง“วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”
ออกอากาศทางสถานีวิทยุศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
คลื่นความถี่ FM ๙๒ MHz และ AM ๑๑๖๑ KHz  
รายการคลื่นลูกใหม่ ช่วง “Science for teen”  ออก
อากาศทางสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ
นอกจากนี้ยังมีสื่อสิ่งพิมพ์ นิตยสาร สสวท. รายสองเดือน
และสื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของ สสวท. www.ipst.ac.th
เว็บไซต์รวบรวมองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่ www.SciMath.org เว็บไซต์ที่พัฒนาเนื้อหาและ
สือ่ การเรียนการสอนสำ�หรับจัดอบรมทางไกลให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้เรียนรู้ด้วยตนเองที่ www.learn.ipst.ac.th

เว็บไซต์ www.SciMath.org ระหว่างเดือนตุลาคม
๒๕๕๔ - กันยายน ๒๕๕๕  มผี เู้ ข้าชม
ครัง้

๙๔๗,๐๖๔
ปี ๒๕๕๕

เฉลี่ย ๑๐๓,๒๐๔ ราย/เดือน

ปี ๒๕๕๔
เฉลี่ย ๒๙,๒๙๓ ราย/เดือน

สถิติการสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์
www.ipst.ac.th ระหว่างเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ - มกราคม ๒๕๕๖  
ครั้ง
จำ�นวน
เพิ่มขึ้นกว่าปีก่อนในช่วงเวลาเดียวกัน ร้อยละ ๓๘

๗๕๗,๙๕๔

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒

การพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยีอย่างเต็มศักยภาพ

ยุทธศาสตร์ ๑ : การพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถ
พิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
๑. การพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)
โครงการ พสวท. นอกจากสรรหาผู้มีศักยภาพเข้าร่วม
โครงการเพื่อพัฒนาให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าของประเทศ
ในด้านวิทยาศาสตร์แล้ว กิจกรรมต่างๆ ยังเน้นปลูกฝังเจตคติที่ดี
ต่ออาชีพวิทยาศาสตร์          โดยจัดสือ่ และเอกสารเสริมให้นกั เรียนได้
ศึกษาเพิม่ เติมอย่างต่อเนือ่ ง รวมทัง้ เพิม่ พูนความรูแ้ ละประสบการณ์
ตรงทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี จากการประชุม
ฟังบรรยาย เสวนาแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้ทรงคุณวุฒิ บัณฑิต
พสวท. และนักเรียน รวมทั้งการศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒. การพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
สสวท. สรรหาและส่งเสริมนักเรียนระดับประถมศึกษา
ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้ได้
พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนทั่วประเทศ
เข้าร่วม ในปี ๒๕๕๔ มีนักเรียนสมัครเข้าร่วมแข่งขัน ๓๐๙,๑๓๖
คน แบ่งการสอบคัดเลือกเป็นสองรอบ รอบแรกเป็นการสอบคัด
เลือกเข้าโครงการ จำ�นวน ๔,๔๔๔ คน และรอบที่ ๒ นักเรียน
ที่ผ่านการคัดเลือกได้รับเหรียญรางวัลมีจำ�นวน ๔๒๐ คน ผล
สำ � รวจความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นและผู้ ป กครองต่ อ การเข้ า
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รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๕ สสวท.

ร่วมโครงการ พบว่า มีความพึงพอใจในระดับสูง คะแนนเฉลี่ย
๓.๙๙๖๐ จากคะแนนเต็ม ๕ สำ�หรับในปี ๒๕๕๕ เป็นปีแรกที่
มีการเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันแม้จะ
ลดลงจากปีก่อน แต่ก็ยังได้รับความสนใจในระดับสูง เป็น
จำ�นวน ๑๒๒,๗๖๕ คนและผ่านการสอบ ๔,๗๓๒ คน ใน
รอบที่ ๑ ส่วนรอบที่ ๒ ยังอยู่ระหว่างการประเมินผล
๓. การยกระดับคุณภาพด้านวิชาการและทักษะ
กระบวนการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ครูผู้สอนผู้มีความ
สามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ผ่าน
หลักสูตรมาตรฐานสากล
สสวท. ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนา
มาตรฐานวิทยาศาสตร์ศกึ ษา     ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) และ
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดำ�เนิน
โครงการศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน. เพื่อยกระดับมาตรฐาน
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของครูและนักเรียน
ในประเทศไทยให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล
		
ในปีที่ผ่านมา โครงการได้จัดการอบรมครู สควค. และครู
ผู้สอนจากโรงเรียนที่เป็นศูนย์ขยายผล สอวน. ๙ ศูนย์ จำ�นวน ๓๖
โรงเรียน และครู สควค. จากโรงเรียนใกล้เคียง เพื่อเตรียมความ
พร้อมเป็นวิทยากรในการอบรมนักเรียน สอวน. ค่าย ๑ วิชาที่
จัดอบรมคือ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ การอบรมครู
รุน่ ที่ ๑ ทัง้ ๓ ครัง้   มีครูเข้ารับการอบรม ๑๖๑ คน นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมรวม ๑,๒๖๐ คน (สาขาวิชาละ ๓๑๕ คน) และนักเรียน

ที่สามารถผ่านการทดสอบเข้าสู่ค่าย ๒ สอวน. จาก ๔ สาขาวิชา
รวม ๑๗๒ คน หรือร้อยละ ๑๓.๖๕
ยุทธศาสตร์ ๒: การพัฒนาและส่งเสริมครูทม่ี คี วามสามารถ
พิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
๑. การส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)
สสวท. ดำ�เนินการเตรียมความพร้อมเพื่อการดำ�เนินงาน
โครงการ สควค. ระยะที่ ๓ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติ
โครงการเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ครอบคลุมการพัฒนา
กรอบมาตรฐานหลักสูตรการผลิตครู สควค. ระดับปริญญาโท
ทางการศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยที่จะร่วมผลิตครูในโครงการ สควค. ระยะที่ ๓
พัฒนาข้อสอบเข้าโครงการ สควค. ระดับปริญญาโททางการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓

ศึกษา พัฒนากรอบความร่วมมือ ๓ ฝ่าย คือ สสวท. สถาบัน
ผลิตครูและโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อการพัฒนา
นักคณิตศาสตร์ศกึ ษา วิทยาศาสตร์ศกึ ษาและคอมพิวเตอร์ศกึ ษา
ในโครงการ สควค. ระดับปริญญาโทให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ที่ สสวท. กำ�หนด คัดเลือกศูนย์มหาวิทยาลัยให้เข้าเป็นศูนย์
โครงการ สควค. ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศสำ�หรับ
การพัฒนาหลักสูตรออนไลน์เพิ่มเติมให้กับนิสิต และนักศึกษา
โครงการ สควค.

การปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการภายใน และความรู้สู่องค์กรคุณภาพสูง

ยุทธศาสตร์ ๑ : การพัฒนาขีดความสามารถองค์กร
ให้มีศักยภาพสูง
๑. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร
      สสวท. วางแผนพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
ทุกกลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มจะได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะที่
จำ�เป็นต่อการปฏิบตั งิ านในด้านการบริหารจัดการ (Managerial
Skills) ด้านคน (People Skills) และด้านเทคนิค (Technical
Skills) อาทิ ประชุม สัมมนา ดูงานในและต่างประเทศของผู้
บริหาร ๔๘ ครั้ง บรรยายและฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ในการทำ�งาน ๑๐ ครั้ง พัฒนาภาษาอังกฤษ ๒ หลักสูตร และ
ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ๖ หลักสูตร
๒. การพัฒนาองค์กร และพัฒนาระบบพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
สสวท. ดำ�เนินการต่อเนือ่ งในการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร
ให้เอื้อต่อการดำ�เนินการตามแผนยุทธศาสตร์ มีการปรับปรุง
โครงสร้างเงินเดือนบุคลากรให้สามารถดึงดูดและรักษาบุคลากร
ทีด่ มี คี วามสามารถ วางแผนเพิม่ ประสิทธิภาพงานด้านทรัพยากร
บุคคล และสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีระหว่างบุคลากรใน
องค์กร ทั้งนี้ได้จัดจ้างบริษัท ทาวเวอร์ส วัทสัน จำ�กัด เป็น
ที่ ป รึ ก ษาเพื่ อ ดำ � เนิ น การปรั บ โครงสร้ า งองค์ ก รให้ เ หมาะสม
ต่อการดำ�เนินการตามแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สสวท. ปี
๒๕๕๓ – ๒๕๗๐ และปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือนและประโยชน์
ตอบแทนตลอดจนพัฒนาระบบงานอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การดำ�เนินงานด้านทรัพยากรบุคคล  

ยุทธศาสตร์ ๒ : การพัฒนาและบริหารจัดการ
องค์ความรู้
๑. การพัฒนาและบริหารจัดการความรู้
สสวท. ดำ�เนินการพัฒนาระบบงาน IPST KM Intranet
และจัดกิจกรรมส่งเสริม ฝึกอบรมการใช้ระบบและการนำ�ข้อมูล
ลงในระบบ เพือ่ ให้บคุ ลากรได้มสี ว่ นร่วมในการสร้างกระบวนการ
จัดการความรู้และสร้างเครือข่ายภายในองค์กร และแต่งตั้ง
คณะกรรมการและคณะทำ�งาน เพื่อร่วมกันพัฒนา ติดตาม และ
ประเมินผลระบบการจัดการความรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องตาม
แผนการดำ�เนินงาน
๒. การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
ในปี ๒๕๕๕ สสวท. ได้ปรับปรุงโครงสร้างบริหารจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญาและได้ทบทวนโครงสร้างของสำ�นักบริการ
วิชาการและบริหารทรัพย์สิน โดยให้บุคลากรที่มีอยู่ในปัจจุบัน
มีหน้าที่รับผิดชอบหลักและรอง ทำ�ให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้
ระหว่างกันเพือ่ ทีจ่ ะสามารถทำ�งานแทนกันได้ นอกจากนี้ ยังผลิต
คู่ มื อ ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาสำ � หรั บ บุ ค ลากรและผู้ ส ร้ า งสรรค์
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในงานทรัพย์สินทางปัญญา
และวางแผนการพัฒนาระบบร้านค้าออนไลน์ เพื่อให้เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อ
การเรียนการสอนทีห่ ลากหลายของ สสวท. ผ่านสือ่ สังคมออนไลน์
เช่น เฟซบุ๊ก อย่างสม่ำ�เสมอ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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โครงสร้างองค์กร
คณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองงานด้านบุคลากร
ด้านงบประมาณและการเงิน
และด้านพัฒนาธุรกิจ

คณะกรรมการ
สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ
การดำ�เนินงาน

ผู้อำ�นวยการ
รองผู้อำ�นวยการ
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

สำ�นักงาน
ตรวจสอบภายใน

สำ�นักงาน
ผู้อำ�นวยการ

สำ�นักธุรกิจ
สื่อการเรียนการสอน

สำ�นักบริการ
วิชาการ

สำ�นักวิทยาศาสตร์

สำ�นักบริหาร

ฝ่ายบริหารทั่วไป      ฝ่ายบุคลากร
ฝ่ายการคลัง

สาขาเคมี       
สาขาชีววิทยา  
สาขาฟิสิกส์    
สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษา
สาขาวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา
สาขาวิทยาศาสตร์รากฐาน

สำ�นักคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์

สำ�นักมาตรฐานการศึกษา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี

สาขาพัฒนาและส่งเสริมผู้มี
  ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และส่งเสริมการผลิตครู
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สาขาโอลิมปิกวิชาการและพัฒนา
  อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และ
  คณิตศาสตร์

สาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษา
สาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษา
สาขาคอมพิวเตอร์

สำ�นักโครงการพิเศษ

สำ�นักสนับสนุนวิชาการ

สาขาออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์
สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิจัย
สาขาประเมินมาตรฐาน

อัตรากำ�ลัง
กลุ่มงาน ๑๐ ๑๖ ๕
บริหาร
กลุ่มงาน
วิชาการ

๓๑คน

๒๒

กลุ่มงาน
ปฏิบัติการ

๑๐๒

๔๐
๐

๑๒

๖๘
๕๐

๗
๑๐๐

๑๓๖คน

๑๑๕คน
๑๕๐

ปริญญาเอก      ปริญญาโท      ปริญญาตรี      ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
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รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๕ สสวท.

พนักงานประจำ� ๒๘๒ คน
ลูกจ้างชั่วคราว ๔ คน
พนักงานสมทบ ๑๗๖ คน
(เทียบเท่ากับ ๖๕.๗๘ อัตรากำ�ลัง)

รวมมีอัตรากำ�ลังทั้งสิ้น
อัตรากำ�ลัง

๓๕๑.๗๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

คณะผู้บริหาร สสวท. ปี ๒๕๕๕
ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร
ผู้อำ�นวยการ
ดร.ปรีชาญ เดชศรี
รองผู้อำ�นวยการ
นายณรงค์ศิลป์ ธูปพนม
รองผู้อำ�นวยการ
นางดวงสมร คล่องสารา
รองผู้อำ�นวยการ
ดร.รวิวรรณ เทนอิสสระ
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ
ดร.จารุวรรณ แสงทอง
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ
นางกัญณัฏฐ์ สวัสดิ์สว่าง
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ
นางชลิดา ปิยกุล
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ
นางสาวอมรา พันธุ์ศิริ
หัวหน้าสำ�นักงานตรวจสอบภายใน
นางพัชราวลัย โอสถานนท์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นางจุรีกร ลรรพรัตน์
หัวหน้าฝ่ายการคลัง
นายสกรณ์ ชุณหะโสภณ
หัวหน้าฝ่ายบุคลากร
นางสาวสุพรรณี ชาญประเสริฐ
หัวหน้าสาขาเคมี (รักษาการ)
ดร.วนิดา ธนประโยชน์ศักดิ์
หัวหน้าสาขาชีววิทยา
นายราม ติวารี
หัวหน้าสาขาฟิสิกส์
นางเบญจวรรณ ศรีเจริญ
ผู้เชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสาขา
วิทยาศาสตร์มัธยมศึกษา

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
หัวหน้าสาขาพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และส่งเสริมการผลิต
ครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
นางอรวรรณ อินทวิชญ
หัวหน้าสาขาโอลิมปิกวิชาการและ
พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
นายอุปการ จีระพันธุ
หัวหน้าโครงการเทคโนโลยี
นายชัยวุฒิ เลิศวนสิริวรรณ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าโครงการส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน
นางปาริฉัตร พวงมณี
หัวหน้าโครงการ GLOBE

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ/ผู้เชี่ยวชาญ
ดร.ปานทอง กุลนาถศิริ
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำ�นักคณิตศาสตร์
และคอมพิวเตอร์

นายดนัย ยังคง
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำ�นักคณิตศาสตร์
และคอมพิวเตอร์

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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บทสรุปการประเมินผลการดำ�เนินงาน ปี ๒๕๕๕
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ประเมินผลการทำ�งานประจำ�ปี โดย
แบ่งเป็นสี่มิติและให้น้ำ�หนักของแต่ละมิติสอดคล้องกับพันธกิจขององค์กร ผลที่ได้รับใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

๔.๕๘๖๙
๔.๘๓๗๒
๔.๗๐๘๗

มิติที่ ๑
ผลสัมฤทธิ์
ตามพันธกิจ

มิติที่ ๔
การกำ�กับดูแลกิจการ
และพัฒนาองค์กร

มิติที่ ๒
ผู้มีส่วนได้เสีย

มิติที่ ๓
ประสิทธิภาพ

๔.๔๓๖๘
๔.๓๖๕๑
๔.๑๑๗๘

๔.๑๕๘๗
๔.๒๐๐๘
๔.๐๘๗๔

๔.๙๒๙๑
๔.๗๑๑๘
๔.๗๔๕๙

รวมคะแนนทุกมิติ

พ.ศ. ๒๕๕๕

๔.๔๙๖๙

พ.ศ. ๒๕๕๔

๔.๕๒๖๘

พ.ศ. ๒๕๕๓

๔.๔๑๑๖

ผลคะแนนประเมินผลการดำ�เนินงานของ สสวท. ในปี ๒๕๕๕
ในภาพรวมทั้ง ๔ มิติ อยู่ที่ระดับคะแนน ๔.๔๙๖๙ ผ่านเกณฑ์
การประเมินผลผลการดำ�เนินงานที่ดีท่ีสุดคือมิติด้านประสิทธิภาพ
ที่ระดับคะแนน ๔.๙๒๙๑ สูงกว่าเป้าหมายมาก ส่วนมิติอื่นๆ
ผลคะแนนอยู่ในระดับมากกว่า ๔.๐๐๐๐ คะแนน ในทุกมิติ
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รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๕ สสวท.

พ.ศ.๒๕๕๕
พ.ศ.๒๕๕๔
พ.ศ.๒๕๕๓

ตารางสรุปผลการดำ�เนินงานของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
ตัวชี้วัดผลการดำ�เนินงาน

้ ก
หน่วยวัด (ร้นอำ�หนั
ยละ)

มิติที่ ๑ ด้านผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจ
๑. หลักสูตร สื่อ อุปกรณ์และกระบวนการเรียนรู้ของ
สสวท. ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
๑.๑ ร้อยละของผลผลิตที่ทำ�สำ�เร็จ
ร้อยละ
๑.๒ ระดับคุณภาพของผลผลิตของ สสวท.
ระดับ
๒. ร้อยละของครูที่ผ่านการพัฒนาแล้วสามารถจัด
ร้อยละ
การเรียนการสอนได้ตามเกณฑ์ที่กำ�หนด
๓. ผลการประเมินสัมฤทธิผลของนักเรียนในโรงเรียนที่ครู
ผ่านการพัฒนา

๓๐
๑๕

๓.๑ วิทยาศาสตร์
ร้อยละ
๓.๒ คณิตศาสตร์
ร้อยละ
๔. ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักของความสำ�เร็จในการดำ�เนิน ร้อยละ
งานของโครงการที่ริเริ่มเพื่อนำ�ไปสู่การสร้างนวัตกรรม
มิติที่ ๒ ด้านผู้มีส่วนได้เสีย
๕. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ระดับ
๖. ระดับความเข้มแข็งของเครือข่าย
เครือข่าย
๖.๑ จำ�นวนเครือข่ายคงสภาพ
กิจกรรม
๖.๒ จำ�นวนกิจกรรมที่จัดร่วมกัน
เท่า
๖.๓ สัดส่วนของเงินสนับสนุนจากภายนอกต่อ
     งบประมาณของ สสวท. ในการจัดกิจกรรม
     ร่วมของเครือข่าย
๗. ระดับการยอมรับในบทบาทของ สสวท.
ระดับ
๘. ระดับความผูกพันของพนักงานที่มีต่อ สสวท.
ร้อยละ
มิติที่ ๓ ด้านประสิทธิภาพ
๙. ร้อยละความสำ�เร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ
ร้อยละ
ประจำ�ปี (เทียบกับงบประมาณที่ได้รับตามแผนงาน)
๑๐. ร้อยละของผลการดำ�เนินงานเป็นไปตามแผน
ร้อยละ
มิติที่ ๔ ด้านการกำ�กับดูแลกิจการและพัฒนาองค์กร
๑๑. ระดับการพัฒนาด้านการกำ�กับดูแลกิจการ
ระดับ
๑๒. ระดับความสำ�เร็จในการบริหารงาน
ระดับ
๑๒.๑ ระดับความสำ�เร็จในโครงการพัฒนา
       ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงาน
       และค่าตอบแทน
ระดับ
๑๒.๒ ระดับความสำ�เร็จในโครงการพัฒนาระบบ  
       เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อขยายขีดความสามารถ
       การดำ�เนินกิจการ
๑๒.๓ ระดับความสำ�เร็จในโครงการพัฒนาและ
ระดับ
       บริหารจัดการความรู้
๑๒.๔ ระดับความสำ�เร็จในโครงการบริหารจัดการ
ระดับ
       ทรัพย์สินทางปัญญา
น้ำ�หนักรวม

๒.๕๐
๒.๕๐
๕

๑๐
๕
๕

เกณฑ์การให้คะแนน
๑

๒

๓

๔

๖๐
๑
๖๐

๗๐
๒
๗๐

๘๐
๓
๘๐

๙๐
๔
๙๐

ผลการดำ�เนินงาน
๕

ผลการ ค่าคะแนน คะแนน
ถ่วงน้ำ�
ดำ�เนินงาน ที่ได้
หนัก
๔.๕๘๖๙
๔.๒๘๘๙

๑๐๐ ๙๒.๙๗ ๔.๒๙๗๑ ๐.๔๒๙๗
๕
๔.๒๗ ๔.๒๗๒๗ ๐.๒๑๓๖
๑๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๕.๐๐๐๐ ๐.๒๕๐๐

๕

๒๐
๘
๖
๐.๙๐
๑.๕๐
๓.๖๐
๓
๓
๒๐
๑๐

๔.๗๘๘๐
๒
๒
๖๐

๑

๓
๓
๗๐

๒

๔
๔
๘๐

๓

๕
๕
๙๐

๔

๖
๖
๑๐๐

๕

๖
๖๗
๖๙ ๗๑ ๗๓ ๗๕
๗.๐๐ ๗.๕๐ ๘.๐๐ ๘.๕๐ ๙.๐๐

น้อยกว่า ๖

๕.๕๘ ๔.๕๗๖๐ ๐.๑๑๔๔
๖.๔๖ ๕.๐๐๐๐ ๐.๑๒๕๐
๙๘.๖๗ ๔.๘๖๖๗ ๐.๒๔๓๓

๔.๒๖
๖
๗๖
๙.๐๘

๔.๔๓๖๘
๔.๒๕๗๓
๕.๐๐๐๐
๕.๐๐๐๐
๕.๐๐๐๐
๕.๐๐๐๐

๐.๓๔๐๖
๐.๐๔๕๐
๐.๐๗๕๐
๐.๑๘๐๐

๑
๗๕

๒
๗๗

๓
๗๙

๔
๘๑

๕
๘๓

๙๑

๙๒

๙๓

๙๔

๙๕

๑๐
๓๐
๑๕
๑๕
๕

๗๐

๗๕

๘๐

๘๕

๙๐

๑

๒

๓

๔

๕

๑

๒

๓

๔

๕

๙๐.๕๗ ๕.๐๐๐๐ ๐.๕๐๐๐
๔.๑๕๘๗
๔.๕๐ ๔.๕๐๓๙ ๐.๖๗๕๖
๓.๘๑๓๕
๓.๖๗ ๓.๖๖๖๗ ๐.๑๔๖๗

๑

๑

๒

๓

๔

๕

๔.๘๘

๔.๘๗๕๐ ๐.๒๔๓๘

๑

๑

๒

๓

๔

๕

๒.๘๐

๒.๘๐๓๖ ๐.๐๘๔๑

๕

๑

๒

๓

๔

๕

๓.๒๕

๓.๒๕๐๐ ๐.๐๙๗๕

๑๐๐

๔.๒๔ ๔.๒๔๑๐ ๐.๑๒๗๒
๘๐.๙๗ ๓.๙๘๕๐ ๐.๑๑๙๖
๔.๙๒๙๑
๙๔.๘๖ ๔.๘๕๘๑ ๐.๔๘๕๘

ค่าคะแนนที่ได้ ๔.๔๙๖๙
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของที่ปรึกษา

ด้านที่ ๑

ข้อเสนอแนะด้านนโยบายเพื่อปรับปรุงการดำ�เนินงานตามภารกิจของ สสวท.

๑) การสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศในการนำ�องค์ความรู  ้ วิธกี าร แนวทาง ปรัชญาการบริการทำ�งานในรูปแบบหน่วยงานวิจยั
ออกแบบ พัฒนา และส่งเสริมการเรียนการสอนในด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี รวมไปถึงการพัฒนาบุคลากร
โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในช่วงระยะเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อของแต่ละสาขาวิชา โดยสามารถพัฒนาเป็น Roadmap ซึ่งแบ่งออก
เป็น ๒ ช่วง คือ ช่วงระยะใกล้-ปานกลาง (ตัวอย่างเช่น ประเทศที่อยู่ในลำ�ดับที่ ๑๐-๒๐ สำ�หรับผลการสอบมาตรฐานสากล
PISA อาทิเช่น ประเทศสโลเวเนีย) และช่วงระยะปานกลาง-ไกล (ตัวอย่างเช่น ประเทศที่อยู่ในลำ�ดับที่ ๑-๙ สำ�หรับผลการสอบ
มาตรฐานสากล PISA อาทิเช่น ประเทศฟินแลนด์) ซึ่งประโยชน์ที่ สสวท. จะได้รับ คือ การเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงวิธีการ
รวมถึงการจัดทำ�เนื้อหาและแนวทางการสอนในหลักสูตร หนังสือเรียน คู่มือครู แบบฝึกทักษะ และการพัฒนาทักษะครูผู้สอน
พร้อมกับการเข้าถึงผู้ใช้บริการกลุ่มเป้าหมาย (Customer Reach) เช่น นักเรียน และผู้ปกครองได้ดีมากขึ้น
๒) การส่งเสริมให้เกิดงานการศึกษาและวิจยั ร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องภายในประเทศเช่นEuropean
Education Research Association, Education Research Institute (Slovenia), Finnish Institute for Educational
Research, LUMA Centre  (Finland) เป็นต้น โดยการขยายเครือข่ายความร่วมมือจากการทดสอบ ติดตาม ประเมินผลการเรียน
การสอนให้ครอบคลุมถึงงานวิจัยในเรื่องของการพัฒนาหลักสูตร เนื้อหา วิธีการเรียนการสอนที่เหมาะสม รวมถึงการพัฒนา
ทักษะครู นอกจากนี้งานวิจัยจำ�เป็นต้องครอบคลุมถึงงานวิจัยสถาบันเพื่อให้ สสวท. ทราบถึงทิศทาง และรูปแบบการทำ�งาน
ที่เหมาะสมภายในพันธกิจของ สสวท. ในอนาคต ซึ่งการส่งเสริมให้เกิดงานการศึกษาและวิจัยร่วมกับหน่วยงานอื่นดังกล่าว
สสวท. ควรมีการทบทวนและจัดทำ�ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเงินรายได้ของ สสวท. เพื่อรองรับกับข้อเสนอวิจัยตามที่ สสวท.
จะจัดทำ�ขึ้นด้วย

ด้านที่ ๒    ข้อเสนอแนะในเรื่องการขับเคลื่อน IPST Learning Space  
๑) สสวท. ควรกำ�หนดให้มีผู้จัดการศูนย์ (Manager) IPST Learning Space ที่สามารถวางแผนและขับเคลื่อนการทำ�งานของ
IPST Learning Space ได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากในปัจจุบันสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศของ สสวท. รับผิดชอบดูแล IPST
Learning Space ในรูปแบบของผู้ดูแลระบบ (Administrator) และดำ�เนินงานในรูปแบบโครงการ โดยผู้จัดการศูนย์จะมีหน้า
ที่บริหารจัดการ IPST Learning Space ให้บรรลุเป้าหมายและพันธกิจควบคู่ไปกับการประสานงานร่วมกับฝ่ายต่างๆ ภายใน
สสวท.
๒) สสวท. ควรศึกษาและกำ�หนดรูปแบบการดำ�เนินงานของ IPST Learning Space ในรูปแบบต่างๆ นอกเหนือจากการเป็น
แผนกหรือฝ่ายของ สสวท. เพื่อสร้างกลไกการดำ�เนินงานที่จะขับเคลื่อน IPST Learning Space ได้มีประสิทธิภาพที่สุด
เนื่องจากปริมาณการลงทุนในระบบต่างๆ ของ IPST Learning Space มีมูลค่าสูง และเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว การดำ�เนินการที่ขาดความรวดเร็วและไม่คล่องตัวจะส่งผลให้ผลการดำ�เนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมายและพันธกิจที่ได้
กำ�หนดไว้
๓) การขับเคลื่อน IPST Learning Space จะต้องมีการทำ�งานด้านการตลาดเชิงสังคม (Social Marketing) เพื่อที่จะให้
มีผู้เข้ามาใช้ระบบเป็นจำ�นวนมาก (อย่างน้อย ๑ ล้านคน)  ดังนั้น IPST  Learning Space ต้องการบุคลากรที่มีคุณสมบัติแตกต่าง
ไปจากกลุ่มพนักงานหลักของ สสวท. ตลอดจนการมีเจ้าหน้าที่ประจำ�ในการทำ�งาน การดำ�เนินการในรูปแบบโครงการและ
การว่าจ้างให้ผู้อื่นดำ�เนินการแทนนั้นไม่เป็นแนวทางที่ดีสำ�หรับ IPST Learning Space  เพราะระหว่างการดำ�เนินการ
อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือมีความยืดหยุ่น ไม่สามารถกำ�หนดในสัญญาจ้างอย่างชัดเจน
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รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๕ สสวท.

ด้านที่ ๓     ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการบริหารจัดการและการจัดทำ�ตัวชี้วัดผลการดำ�เนินงานในปีต่อไป
๑) ควรทบทวนและพัฒนาระบบการติดตามผลการดำ�เนินงานรายโครงการ เพือ่ ให้ผบู้ ริหารได้รบั ทราบสถานะความก้าวหน้าของ
ผลการดำ�เนินงานที่ถูกต้องชัดเจน ทั้งในเชิงปริมาณ (ร้อยละเมื่อเทียบกับแผน) และเชิงคุณภาพ (ปัญหาอุปสรรค โอกาส และ
ข้อจำ�กัดที่ส่งผลต่อการดำ�เนินงานในโครงการ) โดยควรกำ�หนดรอบความถี่การรายงานการติดตามให้ชัดเจน เช่น ทุก ๒ เดือน
และสื่อสารให้หัวหน้าแต่ละโครงการรับทราบอย่างทั่วถึง เพื่อให้ผู้บริหารได้รับสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ และ
สามารถบริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ และเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา โดยควรออกแบบให้มีความครอบคลุมตั้งแต่การ
จัดทำ�โครงการ รวมถึงการจัดทำ�  TOR จาก สสวท. จนถึง การตรวจรับงานและการเบิกจ่าย โดยประโยชน์ที่จะได้รับจาก
ข้อเสนอแนะนี้คือ การระบุถึงจุดคอขวดในกระบวนการทำ�งาน (Process Bottleneck) เพื่อเพิ่มความรวดเร็วและคล่องตัว
ในการดำ�เนินงาน
๒) ควรผลักดันให้หน่วยปฏิบัติจัดเก็บและปรับปรุงข้อมูล และสถิติที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัยอยู่เสมอและต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริม
ให้นำ�ข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ผ่านระบบ Business Intelligence ซึ่ง สสวท. เริ่มดำ�เนินการสนับสนุนให้กับบางกลุ่มงานไปแล้ว
ในปีนี้ โดยระบบสามารถออกแบบรายงานให้แสดงผลได้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ในแต่ละกลุ่มงานได้ในระดับดี
ุ ภาพ สามารถสอบย้อนกลับได้ เนือ่ งจากเป็นการประเมินผล
๓) ควรออกแบบหรือวางระบบในการรายงานผลการดำ�เนินงานทีม่ คี ณ
ระดับองค์กร หรือภาพรวมของ สสวท. ดังนั้น ทุกตัวชี้วัดจะต้องวิเคราะห์ผล ระบุสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงของตัวเลขผลการดำ�เนินงาน และสรุปผลการดำ�เนินงานในเชิงมาตรการหรือปัจจัยสนับสนุนของ สสวท. ที่มีผลต่อผล
การดำ�เนินงานให้ชัดเจน และควรสอดคล้องกับเกณฑ์การให้คะแนนที่กำ�หนดในคู่มือการประเมินผลการดำ�เนินงานของ สสวท.
ประจำ�ปี ซึ่งถือเป็นเอกสารหลักสำ�หรับผู้ถูกประเมิน และผู้ประเมินใช้ในการติตดามผลการดำ�เนินงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
๔) ในปีต่อไป สสวท. ควรทดลองจำ�ลองสถานการณ์ เพื่อซักซ้อม เตรียมความพร้อมให้ผู้กำ�กับดูแลตัวชี้วัด ผู้จัดเก็บข้อมูล ให้มี
ความพร้อมต่อการรายงานผลตนเอง ประกอบการแสดงเอกสารหลักฐานให้สอดคล้องกับเกณฑ์การให้คะแนนที่กำ�หนดในคู่มือ
การประเมินผลการดำ�เนินงานของ สสวท.ประจำ�ปี ซึ่งถือเป็นเอกสารหลักสำ�หรับผู้ถูกประเมิน และผู้ประเมินใช้ในการติตดาม
ผลการดำ�เนินงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
๕) ตัวชี้วัดใด เป็นลักษณะของการจัดทำ�แผนงานพร้อมทั้งดำ�เนินการตามแผนนั้นให้แล้วเสร็จครบถ้วน สสวท. ต้องสามารถสรุป
ผลการดำ�เนินงานในทุกกิจกรรม และทุกผลผลิตที่แสดงในแผนให้ครบถ้วน ชัดเจนว่าทำ�เสร็จเมื่อใด เป้าหมายที่กำ�หนด
เป็นตัวเลขนั้นทำ�จริงได้เท่าใด ผลลัพธ์ที่กำ�หนดตามแผน ทำ�ได้บรรลุผลหรือไม่ พร้อมเตรียมหลักฐานที่แสดงถึงสาระสำ�คัญของ
การดำ�เนินกิจกรรมว่าสามารถจัดทำ�ได้แล้วเสร็จครบถ้วนจริงตามแผนฯ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๕ สสวท.

“

“

สสวท. เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนการจัดการศึกษา
เพื่อให้นักเรียนไทยมีความรู้
ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยีทัดเทียมกับนานาชาติ

ผลการดำ�เนินงานปี ๒๕๕๕
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑

การยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒

การพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยีอย่างเต็มศักยภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓

การปรับปรุงกระบวนการจัดการบริหารภายในและความรู้สู่องค์กรคุณภาพสูง
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ผลการดำ�เนินงาน ปี ๒๕๕๕
การยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การวิจัย พัฒนา และเผยแพร่หลักสูตร สื่อ อุปกรณ์และกระบวนการเรียนรู้
๑.๑ วิจัย พัฒนาหลักสูตร สื่อ กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลให้ทันสมัย
หลักสูตรแกนกลาง
หลักสูตรใหม่ สำ�หรับเด็กเก่ง
  (๓๐% บน)
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
   พุทธศักราช ๒๕๕๑
หนังสือเรียน คู่มือครู
แบบฝึกทักษะ ๒๐ รายการ

มาตรฐานหลักสูตร
หนังสือเรียน คู่มือครู สื่อประกอบ
๔๕ รายการ

ปรับปรุงอุปกรณ์ต้นแบบ

หลักสูตรอนาคต

สำ�หรับการเรียนการสอน
และการจัดนิทรรศการ
๑๒ รายการ

มาตรฐานหลักสูตร คู่มือ
การใช้หลักสูตร หนังสือเรียน
คู่มือครู ๒๙ รายการ

จัดกิจกรรมการสืบเสาะหาความรูแ้ ละนำ�ไปทดลองใช้ในโรงเรียน ๔ กิจกรรม
ฟิสิกส์

ชีววิทยา

เคมี

เทคโนโลยี

๑.๒ การพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ GLOBE (Global Learning and
Observation to Benefit the Environment) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และความเข้าใจ
      ความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมที่เป็นองค์ประกอบของโลก (ดิน น้ำ� บรรยากาศ สิ่งปกคลุมดิน)
จัดทำ�หนังสือเรียนและคู่มือครู ๔ รายการ

หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ช่วงชั้นที่ ๒ และ ๓ (ฉบับภาษาอังกฤษ)
คู่มือครูวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ช่วงชั้นที่ ๒ และ ๓ (ฉบับภาษาอังกฤษ)
หนังสือกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เรือ่ งการเปลีย่ นแปลงภูมิอากาศโลก (Climate
        Change) สำ�หรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
หนังสืออุปกรณ์ประกอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ รวมทั้งจัดทำ�
การ์ตูน Animation การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ๔ เรื่อง ดังนี้
		
ภูมิอากาศแปรปรวน     คิดก่อนใช้ ทางเลือกใหม่
		
โลกป่วย...เราป่วย        ร่วมแรงช่วยโลก

สนับสนุนงบประมาณให้เครือข่ายมหาวิทยาลัยในการจัดอบรมและ
ติดตามผลหลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ
และพัฒนางานวิจัยของนักเรียน ๙ แห่ง
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รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๕ สสวท.

จัดประชุมวิชาการประจำ�ปี
“การนำ�เสนอผลงานวิจยั วิทยาศาสตร์
โลกทัง้ ระบบระดับโรงเรียน ครัง้ ที่ ๔”

เมื่อ ๒๐ – ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ บ้านวิทยาศาสตร์
สิรินธร จังหวัดปทุมธานี มีผู้เข้าร่วมประชุม ๒๕๔ คน
โดยมีการบรรยายพิเศษ จาก Dr.Dixon Butter
อดีตผู้บริหารโครงการ GLOBE และนักวิทยาศาสตร์
องค์การ NASA ในหัวข้อ Looking at Earth
นำ�เสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบระดับ
นักเรียน
๔๔ เรื่อง

๒๒ เรื่อง

Oral
presentation

จัดประชุมปฏิบตั กิ าร GLOBE Train the
Trainer Workshop

วันที่ ๒๓–๒๘ มกราคม ๒๕๕๕
   ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ๖๓ คน

จาก ๗ ประเทศ

๑๒ งานวิจัย
สิ่งประดิษฐ์
Poster
presentation จากโครงการยุวชนไทย
ร่วมใจรักษ์น้ำ�

ร่วมมือกับบริษัท น้ำ�ประปาไทย จำ�กัด (มหาชน) จัด
ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ในโครงการยุวชนไทยร่วมใจ
รักษ์น้ำ�ในงานการประชุมวิชาการประจำ�ปี

จัดประชุมวิชาการ The Southeast
Asia Composition, Cloud, Climate
Coupling Regional Study (SEAC4RS)
ในวันที่ ๕ – ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ สสวท.

สนับสนุนบุคลากรในโครงการให้เข้าร่วม
ประชุมวิชาการ
Mekong POP  ๒๗ - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕
ณ University of Science ประเทศเวียตนาม
GLOBE Carbon Cycle and Watershed
		 Dynamics TTT ๓ - ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
ณ Northwestern University
        ประเทศสหรัฐอเมริกา

พัฒนาเอกสารตัวอย่าง
การวิจยั ระดับนักเรียน

    ๑) ต้นฉบับหนังสือ “ตามรอยพระบาท จอมปราชญ์
		 แห่งดิน”
๒) หนังสือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภมู สิ ารสนเทศ
			ในการวิจยั ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (ร่าง)
๓) หนังสืองานวิจัยพื้นที่ชุ่มน้ำ� (ร่าง)

ร่วมกับ GLOBE Regional Office, India และ
        GLOBE Program Office, USA
        เป็นเจ้าภาพ GLOBE Asia +
		 Pacific Regional Meeting
        ๑๘ -  ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕  
        ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพ
มี Country Coordinator ๑๐ ประเทศ
จำ�นวน ๒๐ คน เข้าร่วม
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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๑.๓ การพัฒนาศูนย์เรียนรูด้ จิ ทิ ลั ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (IPST Learning Space)

๑๓๐ รายการ

หนังสือเรียนและคู่มือครูวิชา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)

e-Book เอกสารเสริม
คณิตศาสตร์ ๓ เรื่อง
e-Book วิทยาศาสตร์
เรื่องวิทยาศาสตร์น่ารู้ ตอนป่าชายเลน

๑ เรื่อง

ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ เรื่องนกเงือก
ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น

๑๕๖ เรื่อง

วีดิทัศน์สารคดีสั้นทางวิทยาศาสตร์

๒ รายการ

๑๕ รายการ

วีดิทัศน์การทดลองเคมีในรูปสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และเตรียมการทดลอง

วีดิทัศน์การออกแบบและพัฒนา
อุปกรณ์
เครื่องกลอย่างง่าย ตอนที่ ๑                          
เครื่องกลอย่างง่าย ตอนที่ ๒

สื่อการทดลองเสมือนจริง
แรงเสียดทาน  
กฏการเคลื่อนที่ข้อ ๒ ของนิวตัน

๔ รายการ

การกลิง้ ของทรงกระบอก
การไถลของแม่เหล็ก

Game Online ส่งเสริมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์

Science Kids พิชิตปริศนา

๒๔ รายการ

บทความจากวารสารห้องสมุด
และเผยแพร่ผ่าน
HTML Newsletter

๓ รายการ

Mini Learning Object หลักสูตรโลก
ดาราศาสตร์ และอวกาศ ช่วงชัน้ ที่ ๔

ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัล
  (IPST Learning Space)
อยู่ระหว่างดำ�เนินการจัดทำ�มาตรฐาน
   เมทาดาทาและระบบต้นแบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
บริหารจัดการดูแลระบบคลังความรู้ฯ และพัฒนาเนื้อหา
   ในลักษณะคลิปวีดิโอสื่อการเรียนการสอน

Learning Object ดาราศาสตร์

๘ รายการ

ทรงกลมฟ้า
ระบบสุริยะ            
ดาวฤกษ์
ระบบดาวฤกษ์
กาแล็กซี
เอกภพ
กล้องโทรทรรศน์
เทคโนโลยีอวกาศ
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รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๕ สสวท.

๖ รายการ

วีดิทัศน์ประกอบการสอนหลักสูตรโลก
ดาราศาสตร์ และอวกาศ ช่วงชั้นที่ ๔
การหมุนเวียนของน้ำ�ในมหาสมุทรตอนที่ ๑  
การหมุนเวียนของน้ำ�ในมหาสมุทรตอนที่ ๒           
ดินถล่ม         แพรัลแลกซ์        ระบบดาวฤกษ์
วงจรการพาความร้อนภายในโลก

๑๐ รายการ

๑๒ รายการ

วีดิทัศน์ตัวอย่างการจัดกิจกรรมบูรณาการปฐมวัย

วีดิทัศน์ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ ๓

ฐานข้อมูลภาพถ่ายตามหลักสูตรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี เพื่อใช้ประกอบ หนังสือเรียน คู่มือครู
เอกสารเสริม และสื่อต่าง ๆ ๒,๐๐๐ ภาพ

DVD ภาพประกอบเสียงบรรยาย ๒ รายการ

๓ เรื่อง

๓ เรื่อง

โปรแกรม Software การสร้างและใช้อุปกรณ์
  การต่อวงจรอนุกรม         
  การต่อวงจรขนาน
  การต่อวงจรผสม

วีดิทัศน์ (Video Clip) ประกอบ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๓ ๕ และ ๖

๒๓๓ คำ�

๒๑๐ เรื่อง
วีดิทัศน์ (Video Clip) เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในโรงเรียนขนาดเล็ก

พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยเพิ่มคำ�ศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
บนเว็บไซต์ http://escivocab.ipst.ac.th/

บทความและข้อมูลความรู้บนเว็บไซต์

e
๕๐๐ รายการ

รายการวิทยุ สื่อวีดิทัศน์
แปลงเป็นไฟล์ดิจิทัล

บทความวิชาการ
วิชาชีววิทยา ๑๒ เรื่อง
วิชาเคมี ๖ เรื่อง

กิจกรรมเสริมและแผ่นภาพโปร่งใส
ประกอบการเรียนการสอน ๖ เรื่อง
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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๑.๔ การวิจยั ติดตามประเมินผล เพือ่ พัฒนาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ทัง้ ในประเทศและ
ร่วมกับนานาชาติ
วิจัย ติดตามและประเมินผลมาตรฐานการศึกษา
		 วิจัย ติดตาม ประเมินผลภายในประเทศ
๑๐ รายการ
ร่วมกับนานาชาติ ๔ รายการ
๑) พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการวิชา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาไทย สำ�หรับ
โรงเรียนขนาดเล็ก โดยทดลองใช้กิจกรรมฯ ในโรงเรียน
สังกัด สพป. ราชบุรีเขต ๒
๒) พั ฒ นากิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่ ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย น
ระดับประถมศึกษาเป็นผู้มีความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์
โดยพัฒนาและทดลองในโรงเรียนนำ�ร่อง
๓) ศึ ก ษาผลการใช้ สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์
ของ สสวท. โดยสุม่ ตัวอย่าง ๔๐๐
โรงเรียน และส่งแบบสอบถามให้
โรงเรียนตัวอย่างจำ�นวน ๖๗ เล่ม
ประกอบด้วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ๒๔ เล่ม
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ๒๒ เล่ม
กลุม่ สาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี สาระสารสนเทศ
และการสือ่ สาร ๑๔ เล่ม
กลุม่ สาระการงานอาชีพและ
		เทคโนโลยี สาระการออกแบบ
เทคโนโลยี ๗ เล่ม
๔) ศึ ก ษาผลการใช้ วิ ธี ก ารเขี ย นแสดงความคิ ด
รวบยอด (Science Writing Heuristic : SWH) ของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวิชาเคมี ชีววิทยา
และฟิสิกส์ และทดลองใช้้ในโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง
๕) ศึ ก ษาการจั ด การเรี ย นการสอนของครู ต าม
หลั ก สู ต รวิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
ของ สสวท. เพื่อนำ�ข้อมูลมาใช้พัฒนาหนังสือเรียน คู่มือ
ครู การอบรมครู
๖) ติดตามและประเมินผลการเรียนการสอนหลักสูตรโลก
ดาราศาสตร์ และอวกาศ ช่วงชั้นที่ ๔ เพื่อศึกษาปัญหา
และอุ ป สรรคเกี่ ย วกั บ การใช้ ห นั ง สื อ เรี ย นและคู่ มื อ ครู
เพือ่ ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
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๑) ประเมิ น ผลนั ก เรี ย นนานาชาติ ข ององค์ ก ารเพื่ อ
ความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจรอบที่ ๒ ระยะ
ที่ ๒ (PISA 2012)
๒) ศึกษาแนวโน้มการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ร่วมกับสมาคมการประเมินผล
การศึกษานานาชาติ (TIMSS 2011)
๓) ศึ ก ษาวิ จั ย นานาชาติ ด้ า น
การรู้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
(International Computer and
Information Literacy Study :
ICILS 2013)
๔) ศึกษาการผลิตครูคณิตศาสตร์
Teacher Education
Development Study –
Mathematics : TEDS-M ร่วมกับ
นานาชาติ

๗) วิจัยความเข้าใจผิดในเนื้อหาวิชาเพิ่มเติมชีววิทยา
หลักสูตรพุทธศักราช ๒๕๕๑ ของนักเรียนระดับชัน้ มัธยม
ศึกษาตอนปลาย เพื่อนำ�ข้อมูลมาพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร หนังสือเรียน คูม่ อื ครูและสือ่ การเรียนการสอน
๘) ศึกษาผลการทดลองใช้หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์
รายวิชาเพิม่ เติม ชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น เพือ่ ปรับปรุง
เนือ้ หา จัดกิจกรรม และจัดทำ�รายงานการวิจยั ๑ รายการ
๙) ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
ทางวิ ท ยาศาสตร์ ต่ อ พั ฒ นาการด้ า นการคิ ด และสติ
ปัญญาของเด็กชั้นอนุบาล
๑๐) ศึกษาผลการใช้และสภาพปัญหา ด้านสื่อ อุปกรณ์
ในโรงเรียนเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ โรงเรียน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
๒.๑ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
ร่วมมือกับมูลนิธิคีนัน
แห่งเอเชียในการวิจัย
และพัฒนารูปแบบ
การอบรมครูกลุ่มระดับพื้น
ฐาน ใน ๗ จังหวัดนำ�ร่อง
๒,๖๑๔ คน

ครูในโรงเรียนท้องถิ่นทุรกันดาร โรงเรียน
ตำ�รวจตระเวนชายแดน (ตชด.) โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม โรงเรียนชาวไทยภูเขา โรงเรียน ๕
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ
ครูปฐมวัยในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์นอ้ ย
๑,๓๕๘ คน

วิจัยและพัฒนา
หลักสูตรอบรมครู
พัฒนาและอบรมครู
กลุ่มที่มีความสามารถ
พิเศษ
พัฒนาครูผู้นำ�การ
เปลี่ยนแปลงโดยเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ
มาร่วมพัฒนาหลักสูตรอบรม
ครูผู้นำ�การเปลี่ยนแปลง
จำ�นวน ๔ หลักสูตรและ
จัดประชุมปฏิบัติการ
ให้ความรู้แก่ผู้บริหาร
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
๒๒๘ โรงเรียน
รวมทั้งสนับสนุน
งบประมาณให้ศูนย์แม่ข่าย
๑๐ แห่ง จัดอบรม
ครูผู้นำ�ฯ ๗๕๕ คน

พัฒนาครูห้องเรียน
พิเศษ โดยร่วมมือกับ
หน่วยงานต่าง ๆ เช่น
โรงเรียนแม่ข่าย
ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ ๙ แห่ง
มูลนิธิ สอวน. และ สพฐ
๑,๙๑๓ คน

๒.๒ สนับสนุนการประชุม วิชาการวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

พัฒนาและอบรม
ครูกลุ่มที่มี
ความต้องการพิเศษ

สนับสนุน
ทุนการศึกษา
๕ ทุน

จัดตั้งศูนย์อบรมครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่เปิดสอนสายสามัญ
๖๐ แห่ง ในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา สตูล
และพัทลุง ร่วมกับศูนย์อำ�นวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (ศอ.บต.) และสำ�นักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)

พัฒนาและอบรมครู
กลุ่มที่ผ่านการประเมิน
สมรรถนะ
ครูกลุ่มระดับ
พื้นฐาน ด้วย
ระบบออนไลน์
๒,๗๐๐ คน

ครูกลุ่มระดับสูง
วิชาวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ ระดับ
ประถมศึกษา
ผ่านเครือข่าย
มหาวิทยาลัย ๓๔ แห่ง
๘,๘๐๐ คน

ครูกลุ่มระดับกลางอบรมทางไกล
ผ่านครูผู้นำ� ณ ศูนย์การอบรมครู ETV     
๒,๑๖๖ ศูนย์
๓๗,๐๐๐ คน

ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดประชุม
วิชาการไอซีทีเพื่อการศึกษาไทย (ICTed 2012)
เรือ่ ง “ภาวะการเรียนรูอ้ ย่างสร้างสรรค์ในศตวรรษที่ ๒๑”
วันที่ ๓–๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ สำ�นักบริการ
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมประชุม ๒๙๔ คน
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การประเมินมาตรฐานการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

๓.๑ การประเมินมาตรฐานการเรียนรู้
		 ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
		 และเทคโนโลยี

จั ด ทำ � เกณฑ์ ก ารประเมิ น หนั ง สื อ เรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเกณฑ์ ก ารประเมิ น
หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ฉบับร่าง ๒ เล่ม และทดลองประเมินหนังสือเรียน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของสำ�นักพิมพ์เอกชน ๖ เล่ม ตามเกณฑ์การ
ประเมินที่ สสวท. พัฒนาขึ้น
จัดทำ�โครงการ IPST Teacher Award
จัดสอบประเมินความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (TME)
ประจำ�ปี ๒๕๕๔ โดยในระดับประถมศึกษามีศูนย์ จำ�นวน ๔๐๕ ศูนย์ และ
มีผู้สมัครสอบ ๑๐๒,๐๙๒ คน และระดับมัธยมศึกษามีศูนย์ จำ�นวน
๒๙๓ ศูนย์ และมีผู้สมัครสอบ ๙๓,๑๗๕ คน
เตรียมพร้อมในการเข้าร่วมโครงการ PISA โดยได้จัดประชุมชี้แจงตามภูมิภาค
ต่างๆ ๑๖ ครั้ง ๑๒,๕๑๓ คน

๓.๒
		
		
		

ได้ข้อสอบเลือกตอบวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น
ถึงมัธยมศึกษาตอนปลายที่ผ่านการทดลองใช้ครั้งที่ ๒ ๑,๔๓๐ ข้อ

การพัฒนาเครื่องมือวัดและ
ประเมินสัมฤทธิผลการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี

ได้ข้อสอบเลือกตอบวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น
และประถมศึกษาตอนปลาย ที่ผ่านการทดลองใช้ครั้งที่ ๑ ๖๐๐ ข้อ
สร้างข้อสอบเลือกตอบวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
และมัธยมศึกษาตอนปลาย สำ�หรับทดลองใช้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ๒๗๐ ข้อ
สร้างและปรับปรุงข้อสอบเขียนตอบวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับประถม
ศึกษาตอนต้น ประถมศึกษาตอนปลาย และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
๑๓๕ ข้อ

พัฒนาเครือ่ งมือประเมินครูดา้ นเนือ้ หาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ๘ ชุด
ดังนี้
		 คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา
		 คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
		 คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
		 วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา
		 วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
		 ชีววิทยา          เคมี         ฟิสิกส์
และพัฒนาเครื่องมือประเมินครูด้านการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ๔ ชุด ดังนี้
		 คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา
		 คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
		 วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา
		 วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างความเข้าใจให้สาธารณชนตระหนักในความสำ�คัญของวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

๔.๑ การสร้างเครือข่ายและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในโรงเรียน
ตามแนวทาง สสวท. โดยจัดส่ง
อุปกรณ์วทิ ยาศาสตร์และสือ่ ต่าง ๆ
ให้ศนู ย์การเรียนรูฯ้ จำ�นวน ๓ แห่ง

สนับสนุนสื่อ อุปกรณ์ด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีให้ศูนย์การเรียนรู้ รวมทั้ง
จัดอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
๑๐๐ คน จำ�นวน ๔ แห่ง

พัฒนาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้
บูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยีปฐมวัย โดยมอบ
ชุดสื่อกิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์
ปฐมวัย ๒ แห่ง

กศน. ตำ�บลเมืองเก่า จังหวัดสุโขทัย

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้บูรณาการ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
ปฐมวัย จังหวัดระยอง

กศน. ตำ�บลเกาะขนุน จังหวัดฉะเชิงเทรา

กศน. ตำ�บลตะโกตาพิ จังหวัดบุรีรัมย์
กศน. ตำ�บลไสหร้า จังหวัดนครศรีธรรมราช

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้บูรณาการ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
ปฐมวัย จังหวัดศรีสะเกษ

โรงเรียนรวมศูนย์วัดห้วยแก้ว
จังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม จังหวัดตาก
โรงเรียนห้วยยอด จังหวัดตรัง

สนับสนุนงบประมาณให้กับแหล่งเรียน
รู้เพื่อการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ ๒ แห่ง
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จังหวัดขอนแก่น
โรงเรียนโป่งก้อนเส้า จังหวัดสระบุรี

๔.๒ การสร้างความตระหนักในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
การส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

                     ค่ายยุวคอมพิวเตอร์
โดยจัดทำ�คู่มือการอบรมการเขียน
โปรแกรม C#   ณ ศูนย์จัดค่าย
ยุวคอมพิวเตอร์ทว่ั ประเทศ ๑๑ แห่ง

จัดกิจกรรมคณิตศาสตร์ใสๆ ใน
ธรรมชาติ มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
๑๐๐ คน

                          ประกวดผลงาน
                          สร้างสรรค์
                          การใช้โปรแกรม
The Geometer’s Sketchpad
ระดับประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ แบ่งเป็น
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
มีทีมเข้าร่วมระดับละ ๔๐ ทีม
เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงาน
เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์
เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ ๗
วันที่ ๑๘ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕
จัดฉายภาพยนตร์สัญจร ๑๕ แห่ง
มีผเู้ ข้าชมภาพยนตร์
๑๓๙,๑๐๑ คน

จัดกิจกรรมประกวดภาพถ่ายครั้งที่ ๗
ในหัวข้อ “น้ำ�กับชีวิต” และประกวด
Clip Video เรื่อง “น้ำ�...ใช้ทำ�อะไร”
รวมทั้งจัดกิจกรรมประกวดภาพถ่าย
แบบ One Shot Knock Out หัวข้อ
“ถ่ายภาพสวย วันสัปดาห์วิทย์”
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อนาคตการศึกษาไทย
(Future of Thai Education)
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค
เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลผลิตของ
สสวท. จำ�นวน ๑๔ ครั้ง ในงาน

Worldidac Asia 2011
ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
งานวันเด็กแห่งชาติปี ๒๕๕๕
ณ ศูนย์วทิ ยาศาสตร์เพือ่ การศึกษา กรุงเทพฯ
พิธีเปิดเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์
ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพฯ
Open House บ้านดาว
ณ โรงเรียนดาราคาม กรุงเทพฯ

การประกาศปฎิญญาการศึกษาไทย
ไม่ทอดทิ้งใคร สังคมไทยไม่ทอดทิ้งกัน
Inclusive Education, inclusive Thailand
ณ ตึกสันติไมตรี ทำ�เนียบรัฐบาล
การนำ�เสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์
โลกทั้งระบบ ระดับโรงเรียน ครั้งที่ ๔
ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร จังหวัดปทุมธานี
ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อเยาวชน ครั้งที่ ๗
ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุม
ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
คาราวานวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ อพวช.
ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา

โครงการช่วยเหลือ
โรงเรียนพระราชดำ�ริ สมเด็จพระเทพฯ
ณ โรงเรียนวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
ตลาดนัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
จังหวัดเพชรบุรี
จัดนิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
บางนา กรุงเทพ
๓๑ นโยบายหลักด้านการศึกษา
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค
เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ปฐมวัย ครั้งที่ ๑
“วิทย์ – คณิตปฐมวัย ก้าวย่างอย่างไรให้ยง่ั ยืน”
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ

การผลิตและเผยแพร่กิจกรรมผ่านสื่อต่าง ๆ
นิตยสาร

นิตยสาร สสวท. ๖ ฉบับ
(ฉบับที่ ๑๗๔ – ๑๗๙)
เผยแพร่ให้สถานศึกษาทั่วประเทศ

รายการวิทยุ

มีเรื่อ
สถาน งมาเล่า
ทุกวัน ีวิทยุกร ช่วง “ว
เสาร ะจายเ ิทย์น่า
์  เวล สียงก รู้ จ
า ๑๒ รมก าก ส
.๓๐- ารพล สวท.
๑๒.๔ ังงาน ”
๐ น. ทหาร
ความรู้สู่ชุม
สถานีวิทยุศ ชน ช่วงวิทยาศาสตร
ทุกวันพฤหัสึกษา กระทรวงศึกษาธ ์และเทคโนโลยี
ิก
บดี เวลา ๑
๐.๑๐-๑๑.๐าร                                         
๐ น.

และทรูวิชั่น

n”
คลื่นลูกใหม่ ช่วง “Science for Teeายวิทยุทหารเรือทั่วประเทศ
ข่
อ
ื
เคร
และ
สถานีวิทยุ                    
.๐๐-๒๐.๑๕ น.
ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา ๒๐
๔ ตุลาคม – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔
มาะสม
ห
เ
ม
า
ว
ามค
ลังคิด ออกอากาศต
พ
ุ
ย
ท
ิ
ว
ี
า
สารคด ะกำ�หนดเวล
สถานีจ
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พลังคิด

วัน
๑๓. เสาร์-ว
๓๐- ันอา
๑๕. ทิต
๐๐ ย์
น.

วันพฤ
เวลาปรหะัสมบดี
๑๘.๐๑ น าณ
.

รายการโทรทัศน์

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗

อบรมครูทางไกล
เรียนรู้วิทย์ – คณิต
กับ สสวท.
เช้าวันเสาร์กับ สสวท.
วิทยาศาสตร์รอบตัว
การประชาสัมพันธ์
เพื่อกระตุ้นบรรยากาศ
ทางวิชาการ
วิทยสัประยุทธ์ ปี ๒

สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ (ETV)

น.
ร์
วันเส๐า -๑๒.๐๐
๙.๐

สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ทางช่อง UBC ช่อง ๙๖
สถานีวทิ ยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (ไกลกังวล) DLTV ช่อง ๙๐

ท้ายรายการ
เรียนรู้วิทย์–คณิต กับ สสวท.
ท้ายรายการ วิทยสัประยุทธ์

สถานีวทิ ยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (ไกลกังวล) DLTV ช่อง ๙๐ วันเสาร์
ท้ายรายการ เช้าวันเสาร์กับ สสวท.
สถานีโทรทัศน์ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ ช่อง ๙ อสมท.

๑๓  ๑๕ และ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๕

สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม MCOT ๑ (TrueVision 98)

๒๓ - ๒๕  เมษายน ๒๕๕๕

สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕

๒ มกราคม – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

สถานีโทรทัศน์
ไทยพีบีเอส

วันเสาร–์ ๗.๐๐ น.
๖.๕๐

๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ –
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕

วัน
และศวุกันร์ วันอาท
๐๙.๐๐ จันทร์ ิตย์
-๐๙.๓
๐ น.
วันจัน
๑๘.๓๐ทร์ – วัน
– ๑๙. พุธ
๐๐ น.

ว
๑๘ ันเสา
.๐๑ ร์
–๑
๘

สถานีวทิ ยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
(ช่อง ๑๑)

ร์
ันศุก น.
์ – ว .๔๕
ันทร ๑๖
วันจ๖.๐๐ –
๑

Science Kids
พิชิตปริศนา

วันพฤหัสบดี
วันจันทร์

สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV)

เริม่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๕   

ทบทวนวิทย์ คณิตและ
เทคโนโลยีกับ สสวท.

ุกร์
ศ
ั
น
ว .
บดี-.๐๐ น
ส
ั
ห
ฤ ๗
วันพ๖.๐๐-๑
๑

.๕๕

น.
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การพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเต็มศักยภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

การพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
พัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)

สร้างแบบทดสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียน
ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รับทุน ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๕๕
จัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษา
ครั้งที่ ๒๖
จัดค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน สำ�หรับนักเรียนทุน พสวท. ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๕ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๙๕ คน
จัดค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน ครั้งที่ ๒๖ สำ�หรับนิสิต นักศึกษา
ในโครงการ พสวท. ชั้นปีที่ ๑ และ ๒ ณ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโรงแรมเชียงใหม่ภูคำ�  มีผู้ร่วมกิจกรรม
๓๗๕ คน
เปิดโอกาสให้นักเรียนทุน พสวท. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ – ๖
ฝึกงานกับอาจารย์พี่เลี้ยง ๑๑๐ คน
จัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ประจำ�ห้องปฏิบัติการให้
กับศูนย์โรงเรียน จำ�นวน ๓ ศูนย์ ดังนี้   
๑) โรงเรียนสุรนารีวิทยา
๒) โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
๓) โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
สนับสนุนงบประมาณให้กับศูนย์โครงการ พสวท. ๒๐ ศูนย์
เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครัง้ ที่ ๗
เพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นิสิต นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ชัน้ ปีท่ี ๔ และระดับบัณฑิตศึกษา ผูร้ บั ทุนด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีจากหน่วยงานหรือโครงการต่างๆ ตลอดจน
บุคคลทั่วไปได้นำ�เสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์
ณ ศูนย์นทิ รรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ผูร้ ว่ ม
กิจกรรมจำ�นวน ๓,๑๒๐ คน
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สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพของครู นักเรียนและ
บุคลากรในโครงการ พสวท. ดังนี้
๑) เข้าร่วมกิจกรรม Sunburst Youth Camp วันที่ ๔ – ๑๐
ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ ประเทศสิงคโปร์    เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มี
การแลกเปลีย่ นเรียนรูท้ างด้านภาษาและวัฒนธรรมทีแ่ ตกต่างกัน      ของ
แต่ละประเทศ สร้างสัมพันธภาพและมิตรภาพที่ดีต่อกัน โดยมีผู้ร่วม
กิจกรรม จำ�นวน ๑๐ คน
๒) ร่วมกิจกรรมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม
ครั้งที่ ๖ (The 6th International Environmental Project :
INEPO – EUROASIA 2012) วันที่ ๕ – ๙ เมษายน ๒๕๕๕ ณ
ประเทศอาเซอร์ไบจาน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำ�นวน ๔ คน           
๓) เข้าร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการ The 12th International
Congress on Mathematics Education (ICME-12) และศึกษา
ดูงานด้านการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
วันที่ ๘ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยมีผู้เข้า
ร่วมกิจกรรม จำ�นวน ๒๐ คน
๔) เข้าร่วมประชุมวิชาการไอซีทเี พือ่ การศึกษาไทย (ICTed 2012)
วันที่ ๓ – ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
กรุงเทพฯ จำ�นวน ๑๐ คน
๕) เข้าร่วมอบรมการเขียนบทความวิจัย วันที่ ๓๐ เมษายน –
๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต และศูนย์
นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ จำ�นวน ๖๙ คน
๖) เข้าร่วมกิจกรรมประชุมนานาชาตินักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
(International Conference of Young Scientists : ICYS) ครั้งที่
๑๙ วันที่ ๑๖ – ๒๓ เมษายน ๒๕๕๕ ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ มีผู้
เข้าร่วมกิจกรรมจำ�นวน ๘ คน
๗) ร่วมงาน The International Environment & Sustainability
Olympaid : INESPO วันที่ ๑๐ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำ�นวน ๒ คน
๘) เข้าร่วมกิจกรรม The 5th International Research
School (IRS) วันที่ ๒๔ มิถุนายน – ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕
ณ สหพันธรัฐรัสเซีย เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมในการทำ�งานโครงงาน
ระยะสั้นในสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีนักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมจำ�นวน ๙ คน

การพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ สำ�หรับ
ผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๒ ๓ และ ๔
การพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
สำ�หรับผู้มีความสามารถพิเศษฯ ช่วงชั้นที่ ๒

จัดทำ�แนวคิดข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อัจฉริยภาพ
ประจำ�ปี ๒๕๕๔ จำ�นวน ๔ เล่ม

จัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ระหว่างประเทศ

สรุปเหรียญรางวัล ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๕๔
เหรียญ เหรียญ เหรียญ
วิชา
รวม
ทอง
เงิน ทองแดง
คณิตศาสตร์ ๓
๓
๖
คอมพิวเตอร์
๔
๔
เคมี
๑
๑
๑
๓
ชีววิทยา
๒
๑
๑
๔
ฟิสิกส์
๓
๑
๑
๕
รวม
๙
๖
๗
๒๒

จัดทำ�ร่างกิจกรรมค่ายวิชาการสำ�หรับเปิดศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และสนับสนุนงบประมาณให้ศนู ย์ฯ
จำ�นวน ๑๒ ศูนย์

การพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
สำ�หรับผู้มีความสามารถพิเศษฯ ช่วงชั้นที่ ๓

คัดเลือกและจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันฟิสิกส์
โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย ครั้งที่ ๑๓ ประจำ�ปี ๒๕๕๕
จำ�นวน ๘ คน โดยมีผลการแข่งขันดังนี้ ๓ เหรียญ
ทอง ๒ เหรียญเงิน และ ๓ เหรียญทองแดง

พัฒนาอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์

ร่างเอกสารเสริมหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์
สำ�หรับผู้มีความสามารถพิเศษฯ ระดับ
ประถมศึกษา จำ�นวน ๘ เล่ม

คัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำ�ปี
การศึกษา ๒๕๕๔ มีนกั เรียนสมัครสอบ
๓๐๙,๓๘๖ คน และผ่านการคัดเลือก
๔,๔๔๔ คน

สรุปผลการคัดเลือกนักเรียนที่ได้เหรียญรางวัล ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๕๔
เหรียญ เหรียญ เหรียญ
วิชา
รวม
ทอง
เงิน ทองแดง
คณิตศาสตร์ ป. ๓
๑๖
๓๑
๕๖
๑๐๓
คณิตศาสตร์ ป. ๖
๑๕
๓๔
๕๕
๑๐๔
วิทยาศาสตร์ ป.๓
๑๖
๓๔
๕๘
๑๐๘
วิทยาศาสตร์ ป.๖
๑๔
๔๐
๕๑
๑๐๕
รวม
๖๑ ๑๓๙ ๒๒๐ ๔๒๐
สสวท. จัดส่งสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก
เข้าโครงการฯ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ รวม ๘,๔๐๖ คน

จัดทำ�กรอบหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. เพื่อเผยแพร่ ๓,๐๐๐
เล่ม และรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการฯ
สนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียนต้นแบบจัดค่ายปรับพืน้ ฐาน ๖ แห่ง
เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้
หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน.

การพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
สำ�หรับผู้มีความสามารถพิเศษฯ ช่วงชั้นที่ ๔
ปรับหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ให้สอดรับกับโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
จัดทำ�เอกสารรวมโปสเตอร์โครงงาน เล่ม ๔ เพื่อเผยแพร่โครงงาน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ของนักเรียนทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย จำ�นวน ๓๐๐ เล่ม
สนับสนุนงบประมาณการทำ�โครงงาน สำ�หรับนักเรียนในโครงการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖
จำ�นวน ๑,๐๐๐ โครงงาน
ร่วมกับสมาคมนักเรียนทุน พสวท. คัดเลือกและจัดส่งนักเรียนเข้า
ร่วมประชุม International Conference of Young Scientists :
ICYS ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ จำ�นวน ๖ คน
จัดส่งผู้แทนประเทศไทย   เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์
International Young Physicists’ Tournament : IYPT 2012
ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จำ�นวน ๕ คน
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาและส่งเสริมครูที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

การส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)
การส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

สนับสนุนงบประมาณให้ศูนย์มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ๑๖ ศูนย์

จัดค่ายปลูกฝังคุณลักษณะความเป็นครูและเสริม
ประสบการณ์วิชาชีพครู สำ�หรับนักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา ๒๕๕๔
และปฐมนิเทศก่อนบรรจุเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุน
จังหวัดเพชรบุรี ๓๔๐ คน และจังหวัดสงขลา ๓๔๘ คน

จัดทำ�รายการ “ครูวิทย์ นักคิด”
จำ�นวน ๒๑ ตอน ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์
กองทัพบกช่อง ๗ เวลาประมาณ ๑๘.๐๐ น.

ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)

ท
๘
๘
ุน ๔

ุน

ทุน

๓๒ ทุน ๓
๙ ทุน
๑๒
๕ท
ุน
๑๐

ท
๗
๒
๔

รวม ๒ ภาคเรียน
๒,๒๒๐ ทุน

๑๙๘ ทุน ๒๔๘ ทุน

๙๕
ทุน
ุน

๖ท

๑๒

๒ ทุน
๒๙ ทุน ๓

๑๗๐

ทุนการศึกษาต่างประเทศ (ทุน พสวท.)
ปริญญาเอก (หลักสูตรนานาชาติ)
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รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๕ สสวท.

ปริญญาเอก (หลักสูตรปกติ)
ปริญญาโท (หลักสูตรนานาชาติ)

ทุน

๒๑๐

ทุน

ภาคเรียนที่
๒/๒๕๕๔

ภาคเรียนที่
๑/๒๕๕๕

ปริญญาโท (หลักสูตรปกติ)
ปริญญาตรี                      มัธยมศึกษาตอนปลาย

สนับสนุนและให้ทุนการศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศ

ทุนการศึกษาผู้แทนประเทศไทยที่ไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ
ระหว่างประเทศ

ทุนการศึกษาต่างประเทศ รวม ๑๘๖ ทุน
Preparatory School/ A-Level ๑๔ ทุน
ปริญญาตรี ๘๐ ทุน

ปริญญาตรีควบปริญญาโท ๒ ทุน
ปริญญาโท ๙ ทุน
ปริญญาโทควบปริญญาเอก ๔ ทุน
ทุนการศึกษา สควค.

ปริญญาเอก ๗๗ ทุน

จำ�นวน ๕๘๕ ทุน

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

๕๓๐ ทุน

ปริญญาเอก

๕๕ ทุน

ภาคเรียนที่
๒/๒๕๕๔

ปริญญาเอก

๕๕ ทุน

ภาคเรียนที่
๑/๒๕๕๕

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓

การปรับปรุงกระบวนการจัดการบริหารภายใน
และความรู้สู่องค์กรคุณภาพสูง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาขีดความสามารถองค์กรให้มีศักยภาพสูง
พัฒนา ปรับปรุงระบบบริหารองค์กร
จ้างที่ปรึกษา บริษัททาวเวอร์ส วัทสัน (ประเทศไทย) จำ�กัด พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างองค์กร โครงสร้าง
ค่าตอบแทนและระบบงาน ได้ดำ�เนินการมาถึงระยะที่ ๓ ประกอบด้วยกิจกรรมที่สำ�คัญรวม ๔ กิจกรรม

แนวทางการนำ�
โครงสร้างองค์กร
ไปปฏิบัติ

๑) จัดการประชุมเพื่อนำ�โครงสร้างองค์กรไปปฏิบัติใช้และการกำ�หนดอัตรากำ�ลังและ
บุคลากรในแต่ละกลุ่มงาน ๑ ครั้ง  
๒) จัดการประชุมเพื่อสื่อสารภาพรวมโครงการแก่พนักงานทั้งองค์กร
(Mass Communication)  ๒ ครั้ง  
๓) จัดสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ สือ่ สารรายละเอียดของงานในแต่ละกลุม่ งานทีจ่ ะ
ดำ�เนินงานกับคณะผู้บริหาร และหัวหน้าหน่วยงานที่ สสวท. คัดเลือกในลักษณะ
Train the Trainer  (เฉพาะกลุ่มงานสนับสนุนที่เปลี่ยนไป) ๕ ครั้ง

แนวทางการจัดทำ� KPI
(Key Performance
Indicator) สำ�หรับ
งานโครงการและ
หน่วยงานเพื่อกระจาย
ลงสู่ระดับบุคคล

๑) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกับผู้บริหารระดับสูง ในการเลือกตัวชี้วัด สำ�หรับ
หน่วยงานวิชาการและที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานอื่น ๆ ที่จะใช้สำ�หรับปี ๒๕๕๕ –
๒๕๕๖ จำ�นวน ๑ ครั้ง      
๒) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกับคณะผู้บริหารและหัวหน้าสาขาที่ สสวท. คัดเลือก
ในลักษณะ  Train the Trainer  สำ�หรับ ๑ สาขาตัวอย่าง จำ�นวน ๒ ครั้ง  
๓) จัดสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารร่วมกับคณะผูบ้ ริหารและหัวหน้าหน่วยงานที่ สสวท. คัดเลือก
ในลักษณะ Train the Trainer  สำ�หรับ ๑ หน่วยงานตัวอย่าง ๕ ครั้ง

ฝึกอบรมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสมรรถนะ
(Competency)
โดยการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องระบบสมรรถนะ
(Competency) โดยครอบคลุมสมรรถนะหลัก สมรรถนะ
ด้านบริหาร และสมรรถนะกลุ่มงาน จำ�นวน ๔ ครั้ง

ฝึกอบรมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประเมินผล
(Performance Management System)
ให้พนักงาน จำ�นวน ๒ ครั้ง

จ้างผูป้ ระเมินอิสระจากภายนอก บริษทั ทริส คอร์ปอเรชัน่ จำ�กัด และจัดทำ�รายงานการประเมินผลองค์กรปี ๒๕๕๔ ของ สสวท.

เสริมสร้างบทบาทของ สสวท. ในการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

ทำ�งานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านแบรนด์
ดำ�เนินการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลการใช้
ตราสัญลักษณ์เพื่อการสร้าง Brand Identity
และการสื่อสารแบรนด์องค์กร
จัดทำ�คู่มือการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์
และจัดทำ�คู่มือการบริหารความเสี่ยงองค์กร
(Enterprise – Wide Risk Management
Manual: ERM Manual)
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การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในประเทศ
ประชุม สัมมนา ดูงาน
ในประเทศของผู้บริหาร
ระดับสูง จำ�นวน ๕ คน

พัฒนาตามความต้องการ
ของหน่วยงานในประเทศ
๒๑ หน่วยงาน

บรรยายและฝึกปฏิบตั เิ พือ่ พัฒนา
คุณภาพชีวติ ในการทำ�งานและ
อุทศิ ตนเพือ่ ส่วนรวม ๑๐ ครั้ง

ฝึกอบรมและ
พัฒนาบุคลากร
๔ หลักสูตร

พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ๖ หลักสูตร
สนับสนุนทุนการศึกษาในประเทศ ๒ ทุน และ
ทุนการศึกษาต่างประเทศ ๑๐ ทุน แก่บคุ ลากร สสวท.
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในต่างประเทศ
ประชุม สัมมนา ดูงาน
ต่างประเทศของผู้บริหาร
ระดับสูง ๑๗ ครั้ง

จัดการองค์ความรู้

การพัฒนาและบริหารการจัดการความรู้

บรรยายพิเศษ
ทางวิชาการ
๖ ครั้ง

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำ�หรับพนักงาน ๒ หลักสูตร
จัดหาหนังสือ วารสาร และสือ่
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
ให้เพื่อบุคลากรค้นคว้าอ้างอิง
ในการทำ�งาน  ๒๗๓ รายการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาและบริหาร

ประชุม สัมมนา นำ�เสนอ
ผลงาน ดูงานต่างประเทศ
ของผู้บริหารระดับกลาง
และพนักงาน ๒๖ ครั้ง

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อขยายขีดความสามารถการดำ�เนินภารกิจ
ปรับปรุงและบำ�รุงรักษาและซ่อมแซมฮาร์ดแวร์
ซอฟท์แวร์และระบบทีใ่ ช้ในการปฎิบตั งิ านต่างๆ เช่น
ระบบฐานข้อมูลเพือ่ การบริหารจัดการ (Oracle)
ระบบช่วยในการวิเคราะห์และตัดสินใจของผู้บริหาร
(Business Intelligence) ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์
(GIS) ฯลฯ
จัดหาคอมพิวเตอร์ PC โดยวิธีการเช่า ทดแทน
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสื่อมสภาพ ใช้งานมานานและ
ไม่รองรับการใช้งานโปรแกรมในปัจจุบัน

อบรมเชิงปฏิบัติการการลงข้อมูลในระบบ KM Intranet
Website รุ่นที่ ๑ – ๓ รวมทั้งจัดกิจกรรมให้บุคลากรไป
ศึกษาดูงานการจัดการความรู้ ณ โรงพยาบาลศิริราช

การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
สร้างความตระหนักด้านทรัพย์สนิ ทางปัญญา  โดยการจัด
สัมมนา โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้บรรยาย
และตอบข้อซักถาม
กำ�หนดรูปแบบ ข้อกำ�หนด ลักษณะ เงื่อนไขและการ
ดำ�เนินงานในการจ้างออกแบบ จัดทำ�อาร์ตเวิร์กวาดภาพ
และแก้ไขภาพประกอบในขัน้ ต้น เพือ่ ให้ สสวท. มีอตั ลักษณ์
เช่น รูปแบบการจัดวางตราสัญลักษณ์ สี ชนิดและขนาด
ของตัวอักษร ตราสัญลักษณ์ ขนาดรูปเล่ม ภาพประกอบ
ส่วนรายละเอียดอืน่ ๆ นัน้ จะปรับเปลีย่ นไปตามคุณสมบัติ
ของผลิตภัณฑ์ รวมทัง้ ได้ก�ำ หนดกระบวนการและขัน้ ตอน
ในการอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ที่ชัดเจน
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพย์สิน
ทางปัญญา และเพื่อให้ครอบคลุมสื่อทุกประเภท จึงได้
ปรับปรุงระบบสารสนเทศเดิมอีก ๓ โมดูล และอยูร่ ะหว่าง
การดำ�เนินงาน
การจดทะเบียนทรัพย์สนิ ทางปัญญา (สิทธิบตั ร อนุสทิ ธิบตั ร
การโอนสิทธิ) สสวท. ได้รับโอนสิทธิสิ่งประดิษฐ์ ๒ ชุด
จากผู้สร้างสรรค์จำ�นวน ๕ คน ของสาขาออกแบบและ
พัฒนาอุปกรณ์ และสาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษา คือ
   ๑)  อุปกรณ์ชุดวงความชื้นสัมพัทธ์ และ
   ๒)  เครื่องวัดมุมแบบเข็มใช้แรงโน้มถ่วง และได้จด
        สิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร ชุดอุปกรณ์ทั้ง ๒ ชุด

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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เครือข่ายความร่วมมือขับเคลื่อนการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อผลักดันให้การดำ�เนินภารกิจของ สสวท. ในการส่งเสริม
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบรรลุเป้าหมาย
ที่มุ่งเน้น “การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียนไทยมี
ความรูค้ วามสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
ทัดเทียมกับนานาชาติ” ประสบความสำ�เร็จ สสวท. จำ�เป็นต้อง
มีกลไกบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และหนึ่งในกลไกนั้นคือ
การดำ�เนินงานในรูปแบบเครือข่ายกับหน่วยงานองค์กรภาครัฐ
การพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ
ศูนย์ RECSAM
สถานทูตสหรัฐอเมริกา
บริษัท น้ำ�ประปาไทย จำ�กัด (มหาชน)
สถาบันอุดมศึกษา
GLOBE Program ประเทศอินเดีย
GLOBE Program สำ�นักงานใหญ่ สหรัฐอเมริกา

การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
บริษัท นานมีบุคส์ จำ�กัด
องค์การค้าของ สกสค.
บริษัท อินเตอร์เอ็ดดูเคชั่น ซัพพลายส์ จำ�กัด
บริษัท 3-Q มีเดีย จำ�กัด
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำ�กัด (มหาชน)
การวิจัย พัฒนา และเผยแพร่หลักสูตร สื่อ อุปกรณ์
และกระบวนการเรียนรู้
สำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.)
สำ�นักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย (กศน.)
สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.)
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD)
สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  
สมาคมเคมีแห่งประเทศไทย  
สมาคมฟิสิกส์ไทย
Science Education Development and
Empowerment Center (SEDEC) ประเทศอินโดนีเซีย
University of North Texas (UNT)  สหรัฐอเมริกา
บริษัท SAS SOFTWARE (THAILAND) COMPANY
LIMITED
The Kenan Foundation Asia – มูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย
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และเอกชนทั้งในและต่างประเทศ   สำ�หรับความร่วมมือกับทุก
ภาคส่วนในประเทศ   เป็นความร่วมมือตั้งแต่หน่วยงานระดับ
นโยบายไปจนถึงระดับปฏิบตั ิ เพือ่ ผลักดันนโยบายและการปฏิบัติ
ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย ส่วนความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ
นั้น เป็นรูปแบบการทำ�งานที่จะช่วยขับเคลื่อนการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

การประเมินมาตรฐานการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
สำ�นักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.)
องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการ
พัฒนา ( Organisation for Economic
Co-operation and Development หรือ OECD)
สมาคมนานาชาติ เพื่อการประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา (The International Association
for Educational Assessment  (IAEA) )
บริษัท เอ็ดดูพาร์ค จำ�กัด
บริษัท คิงแมทส์ ประเทศเกาหลี
ธนาคารออมสิน

การสร้างความเข้าใจให้สาธารณชนตระหนัก
ในความสำ�คัญของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ(สวทช.)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ (NECTEC)
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP)
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร
สำ�นักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.)
อุทยานการเรียนรู้ TK park
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย
สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำ�ประเทศไทย
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
บริษัท ไบเออร์ไทยจำ�กัด
บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน)
บริษัทไปรษณีย์ไทย
บริษทั เวิรค์ พอยต์เอนเทอร์เทนเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
โรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ
สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ทั่วประเทศ
สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV)
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษา (สคบศ.)

การการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ
ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
มูลนิธสิ ง่ เสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน
วิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)
สมาคมนักเรียนทุน พสวท.
บริษัท เอ็มวอเตอร์ จำ�กัด
บริษทั อายิโนะโมะโต๊ะ คาลฟิส เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษัท ฟู้ดแลนด์ จำ�กัด
บริษัท แลคตาซอย จำ�กัด
โครงการ To Be Number One กรมสุขภาพจิต
Vichakarn.com
บริษัท นวกิจประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท อาหารยอดคุณ จำ�กัด
บริษัท อังกฤษตรางู (แอล.พี.) จำ�กัด
บริษัท ทิปโก้ ฟูดส์ ประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ภูเก็ต เอส.พี.ที.เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด  
ฝ่ายสหบรรษัท ธนกิจ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
บริษทั ปตท. สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำ�กัด
บริษัท ฮิวเลตต์ - แพคการ์ด ประเทศไทย จำ�กัด ( hp )
เมืองพัทยา
สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)
บริษัท จีเอเบิล จำ�กัด
บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำ�กัด
บริษัท ซิสโก้ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษัท 4M Multimedia จำ�กัด
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
เว็บไซต์ไทยกู๊ดวิวดอทคอม
โรงแรมรอแยล คลิฟ โฮเทล กรุ๊ป
โรงแรมรวิวาริน รีสอร์ทแอนด์สปา
บริษัท Pepsi-Cola (Thai) Trading Co., Ltd
บริษัท BKY Co., Ltd
บริษัท โรงงานแม่รวยจำ�กัด
บริษัท พรีเมียร์ มาเก็ตติ้ง จำ�กัด
บริษัท น้ำ�ดื่มไทเกอร์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เทศบาลนครระยอง
เทศบาลเมืองมาบตาพุด
มูลนิธิชมรมไทย – อิสราเอล
สมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย
Teachers College Columbia University
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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แผนการดำ�เนินงานของ สสวท. ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
จากภารกิจของ สสวท. ที่มุ่งขับเคลื่อนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้นกั เรียนไทยทุก
ช่วงชั้นมีความรู้ความสามารถสูงขึ้นเป็นลำ�ดับและทัดเทียมกับนานาชาติ ออกมาเป็นกรอบยุทธศาสตร์ การดำ�เนินงานระยะกลาง
พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๙ เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีเป้าหมายชัดเจนและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ในแต่ละปี สสวท. ยังจัดให้มีการทบทวนแผนการดำ�เนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ สสวท. เตรียมดำ�เนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาองค์ประกอบสำ�คัญสามด้านทีจ่ ะ
ช่วยขับเคลือ่ นและยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน ได้แก่ หลักสูตรและสือ่ ครู และการวัดและประเมินผล
ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน
ปัจจุบัน องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ไม่ได้จำ�กัดอยู่แต่ในห้องเรียน แต่สามารถแสวงหาได้จากแหล่ง
ความรู้ที่หลากหลายนอกห้องเรียน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้โดยตรงจากภายในชุมชน จากสื่อต่างๆ เช่น  อินเทอร์เน็ต
ดังนั้น รูปแบบการเรียนการสอนจึงจำ�เป็นต้องเปลี่ยนตามเพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม แผนการ
ดำ�เนินงานสำ�คัญในด้านนี้ ได้แก่
พัฒนาหลักสูตร สื่อ การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สำ�หรับอนาคตทั้งภาษาไทยและ
อังกฤษ โดยนำ�แนวทาง “สะเต็มศึกษา” (STEM Education) ซึ่งเน้นการบูรณาการและการนำ�ไปใช้แก้ปัญหาสร้างสรรค์
สิ่งใหม่ ๆ กระบวนการใหม่ ๆ ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต
พัฒนาศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (IPST Learning Space) เพื่อเป็น
ศูนย์กลางในการรวบรวมองค์ความรู้ และการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่าน Cyber
Space สำ�หรับครู นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชน

ปฏิรูปการประเมินและการวัดผล
ประเทศไทยในปัจจุบันมีการสอบวัดผลหลากหลาย ทั้ง โอเน็ต เอเน็ต เอ็นที และอีกหลาย ๆ
ระบบ อย่างไรก็ดี ประเด็นสำ�คัญของการวัดและประเมินผลคือ จะต้องวัดผลจากการเรียนรู้เพื่อนำ�
ไปใช้งานอย่างแท้จริง จะต้องวัดผลจากกระบวนการคิด วิเคราะห์และแก้ปัญหา ไม่ใช่วัดผลจากการ
ท่องจำ� หรือเลือกคำ�ตอบถูกผิด
การประเมินการรู้เรื่องการอ่าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่จัดขึ้นโดยโครงการประเมินผลนักเรียน
นานาชาติ หรือ PISA (Programme for International Student Assessment) ซึ่งเป็นโครงการประเมินผล
การศึกษาของประเทศสมาชิกที่ดำ�เนินการโดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา หรือ โออีซีดี
(Organisation for Economic Co-operation and Development หรือ OECD) ล่าสุด ชี้ให้เห็นว่าเด็กไทยยังด้อย
ในเรือ่ งของการวิเคราะห์และพัฒนาการเรียนรูเ้ มือ่ เทียบกับประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว ในส่วนนี้ สสวท. จะเร่งดำ�เนินการ
จัดทำ�ข้อสอบมาตรฐานวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในแต่ละช่วงชั้นเพื่อใช้ในการทดสอบ
ความรู้ และทดสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักเรียนที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูมคี วามรู้ ความเข้าใจและเครือ่ งมือทีเ่ พียงพอในการวัดและประเมินผล
อย่างถูกต้อง
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เร่งรัดพัฒนาครู
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับครูซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำ�คัญอย่างยิ่งต่อผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนักเรียน
มีหลายมิติที่ซับซ้อน โดยเฉพาะในโลกปัจจุบัน ครูไม่อาจทำ�หน้าที่เป็นเพียงผู้สอนเท่านั้น แต่ยังต้องเป็น
ผู้เรียนทั้งวิทยาการ เทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาตัวเองตลอดเวลา โครงการสำ�คัญในส่วนนี้
ที่ สสวท. มุ่งเน้นในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ได้แก่
เร่งพัฒนาและส่งเสริมครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งโดยอบรมทางตรงและด้วยระบบทางไกล เพื่อยกระดับ
คุณภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
วิจัยและพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
เพื่อรองรับการมีและเลื่อนวิทยฐานะ
ส่งเสริมการผลิตครูทม่ี คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีให้มศี กั ยภาพสามารถเป็นครูผนู้ �ำ
การเปลี่ยนแปลง รวมทั้งสรรหาและพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัย
ในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นสาขาที่ขาดแคลนและเป็นความต้องการเร่งด่วนของประเทศ
นำ�ร่องตั้ง “สำ�นักสะเต็ม” เพื่อให้บริการครู ให้สามารถปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้อย่าง
มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูง และบริการนักเรียนให้มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ใน
ระดับสากลและพร้อมที่จะศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ
ร่วมมือผลักดันให้มีการผลิตครูด้านวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น โดยนำ�เสนอให้มีการทำ�เป็นแบบคลัสเตอร์ ซึ่งเป็น
ความร่วมมือระหว่างกลุ่มด้านศึกษาศาสตร์ ศิลปศาสตร์หรืออื่น ๆ ในการผลิตครูมาจากหลายแหล่ง หรือให้
สถาบันการศึกษาที่เคยผลิตครูร่วมมือกับองค์กรด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ผลิตบัณฑิตครูวิทยาศาสตร์
เพิ่มขึ้น ทั้งในเชิงปริมาณให้ได้เพียงพอกับความต้องการ และคุณภาพให้ได้ในระดับสากลมากขึ้น โดย
เฉพาะเมื่อประเทศไทยกำ�ลังก้าวเข้าสู่การรวมตัวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ สสวท. ยังมีแผนการดำ�เนินงานที่มุ่งเน้น
ร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่างประเทศในด้านนวัตกรรมการศึกษา เพือ่ แลก
เปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ ที่จะช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตร์
ขั้นพื้นฐานระดับชาติขึ้น
ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสร้างความตระหนักในความสำ�คัญด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยผ่านสื่อต่าง ๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ รายการวิทยุโทรทัศน์และอุปกรณ์สื่อสารหลากหลาย
รูปแบบ เพื่อไปสู่เป้าหมายตามนโยบายปฏิรูปการศึกษารอบสองของประเทศที่ต้องการให้
“คนไทย ได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ”
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งบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕  สสวท. ได้รับอุดหนุนงบประมาณจากรัฐบาล ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รวม ๑,๖๘๔,๗๒๔,๑๐๐ บาท
๔๐๘,๗๓๕,๐๐๐ บาท
ค่าใช้จ่ายใน
การดำ�เนินงาน

๑๙๙,๑๕๐,๑๐๐ บาท
ทุนการศึกษา

๘๙๓,๓๙๗,๐๐๐
บาท

ค่าใช้จ่ายบุคลากร

๑๘๓,๔๔๒,๐๐๐ บาท

มูลนิธิโอลิมปิก
วิชาการ (สอวน.)

มูลนิธิโอลิมปิก
วิชาการ (สอวน.)

10.90%

ค่าใช้จ่ายบุคลากร

11.82%

ค่าใช้จ่ายใน
การดำ�เนินงาน

24.26%

ทุนการศึกษา

53.02%

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕
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“

“

Empowering world-class
teaching and learning experiences
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“

“

IPST is a driving force for the world-class Science,
Mathematics and Technology in Thailand by
increasing students’ knowledge and capability
to international standards.

IPST Annual Report Summary 2012
Key Projects, Performance and Achievements
40 years of IPST
Framework of Strategy
Summary of Key Achievements in 2012
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40 years of IPST
1972

The Institute for the Promotion of Teaching Science and
Technology (IPST) is established by virtue of the Announcement of
the National Executive Council No. 42, dated 16th January 1972, as
a public enterprise under the Ministry of Education.

2001
Scholarships are provided for students
representing Thailand in
the International Academic Olympiads.

2001
Computer Subject Matter Curriculum is renamed as Information and Communication
Technology and categorized in the Strand 3 of Occupation and Technology Learning Area.
Strand 2 Design and Technology is specified.
IPST undertakes the development and trials of Fundamental Science Curriculum.

1996
The Outstanding Science
1989 and Mathematics Teachers
Production Promotion
Thailand participates in the
Project is launched.
1974
30th International Mathematical
Chemistry
Olympiad in Germany.
curriculum
1995
1987
Thailand participates in
is the first
HRH Princess Chulabhorn graciously
the Third International
subject
consents to become the Honorary
Science Study in
developed.
Advisor of DPST Project.
conjunction
with the
1977
Trends
in
International
The upper-secondary
1987
Mathematics and
mathematics
IPST introduces the
Science Study (TIMSS).
curriculum is
project to promote
1995
launched.
science and mathematics
Thailand hosts
teaching and learning with
the 6th International
handheld devices.
Olympiad in Biology.

1972 - 1981
1976
Chemistry,
biology and physics
textbooks developed
by IPST are launched.

1982 - 1991

1998
IPST changed
its status to
autonomous
entity
under the
government
direction

1992 - 2001

1997
New chemistry, biology
and physics textbooks
are developed.
1997
The Second Information
Technology in Education
Study
(SITES) is launched.
1990
1981
Computer curriculum
1999
Six new textbooks for upper-secondary
participates
in
Global
IPST
is
revised.
chemistry, biology and physics are developed.
Learning and Observations to
Upper-secondary science curriculum
Benefit the Environment.  
for vocational education is developed.
1999
1984
Thailand
hosts
the
31st
Project for Development and Promotion of
International
Chemistry
Olympiad.
Science and Technology Talents (DPST)
1990
The Development and
is established.
1st conference on
Promotion of Science and
Science and Mathematics
Mathematics Geniuses Project
is launched.
in School is launched.
1978
Primary
and lowersecondary
mathematics
curricula are
launched.

1985
The uppersecondary
computer
curriculum is
implemented.

2000
Thailand participates in the Programme for
International Student Assessment (PISA).
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2004
The Project for the
Promotion of Mathematics
Teaching and Learning with
Geometer’s Sketchpad
is adopted.  

2003
The SMaRT school
project to
promote design
and technology
learning in school
is introduced.
2003
Thailand hosts
the 4th Asian
Physics Olympiad.

2007
Standard framework and
manual in early childhood
science education
are developed.

2007
Gifted Science Classroom
Program is introduced.
2006
IPST hosts the
1st Conference
on Science and
Technology for
Youths.

2012
The Project for Development and Promotion of Science
and Technology Talents (DPST) in lower-secondary
education level is launched.
IPST provides training on PISA for teachers under
Gifted Science Classroom Program.
2011
Thailand hosts the 42nd International
Physics Olympiad.
Thailand hosts the 23rd  International
Olympiad in Informatics.
Twelve Scientific and Mathematical
Genius Centers are established.
IPST develops Science and Mathematics
Curriculum for future use.
2010
Schools with Gifted Science
Classroom Program
expands its network.
Schools participating in the
Gifted Science Classroom
Program increases
to 100 schools.
Little Scientists House
Project is launched.
Science Inquiry and Nature
of Science Development
Project is launched.
Development of Science,
Mathematics and Technology
Teachers for Grades 1-9
Project is implemented.

2002 - 2012
2005
Thailand hosts the first Science Film
Festival with IPST as main coordinator.
The Project for the Development
of Digital Media for Learning Science,
Mathematics and Technology
is introduced.

2008
The Teacher
Education Development
Study - Mathematics 2008
(TEDS-M 2008) is introduced.
Long-distance Teacher
Training Center (ETV)
Project is launched.
2009
Thailand hosts
the 10th Asian
Physics Olympiad.

Curriculum development

Science mathematics and
technology talents
development

2009
IPST develops and revises the new  
  curriculum from the previous
  curriculum in 2001 for learning
  areas of mathematics, science,  
  design and technology, information
  technology and communications.
IPST develops and publicizes the   
  standard framework and manual
in early childhood mathematics
  education.

Projects to promote science Promotion and execution of
and mathematics academic
research in science,
activities
mathematics and technology
education
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Framework of Strategy
Vision

IPST is a driving force for the world-class Science, Mathematics and Technology

Indicators

Projects

Strategies

Missions

1) To initiate, execute, coordinate and encourage the studies and research of curricula, teaching & learning
techniques and evaluation in sciences, mathematics and technology at all educational levels with focus
on basic education;
2) To promote, coordinate and execute human resources development and training for teachers, instructors,
lecturers, students and university students on the teaching & learning and research of science, mathematics
and technology;
3) To coordinate and promote research and development of text books, workbooks, academic papers, all
supplementary materials as well as production of science equipment and materials for teaching science,
mathematics and technology;

Increasing the teaching and learning quality
of science, mathematics and technology
Research and
development and
disseminate of
curricula,media,
devices and  learning
processes

Developing science,
mathematics and
technology teachers
and other personnel

Evaluating educational
standards in science,
mathematics and
technology

1. Research and development
of curricula, media and learning
and teaching processes and
assessment processes to reach
the international standard;
2. Development of digital
learning centers in science,
mathematics and technology
(IPST Learning Space);
3. GLOBE project; (GLOBE :
Global Learning and Observation
to Benefit the Environment) ;
4. Research, monitoring and
evaluating for  development
of science,  mathematics and
technology both domestically
and in cooperation with
international entities;

5. Development of teachers
and educational personnel to
increase quality of education
in science, mathematics and
technology;

8. Development and
assessment standards of
teachers, educational
personnel and schools in
science, mathematics and
technology;

1. Curriculum, media, 		
devices and learning
processes of IPST in
science, mathematics and
technology:
Number (percentage
of projects accomplished)
Quality (level of
evaluations conducted by
experts)

2.Percentage of teachers
who have been trained
and are able to manage
learning and teaching
classes as per designated
criteria;
3.Results of students’
accomplishment evaluations
in schools in which
teachers were trained;

6. Development of teachers
to become leaders of change;
7. Development and
promotion of learning
processes in schools under
royal initiatives and schools in
remote areas;

5. Levels of satisfaction of service users;
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9. Development of
measurement and assessment
tools for the evaluation of
science, mathematics and
technology achievement;

6. Levels of strength of the network;

Promoting the
understanding and
awareness of public about
the importance of science,
mathematics and
technology
10. Development of networks
and learning sources for
life-long learning;
11. Promotion  of recognition
in the learning of science,
mathematics and technology;

ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๙
in Thailand by increasing students’ knowledge and capability to international standards.
4) To promote the total quality assessment and assurance system development for in-school science,
mathematics and technology education;
5) To develop and promote science, mathematics and technology talents as well as outstanding and
talented science, mathematics and technology teachers;
6) To advise governmental and non-governmental agencies and offices involved in education provision
specifically about their authorities and duties relating to science, mathematics and technology education
described in missions 1-5.

Developing and promoting students with
special skills in science, mathematics and
technology to reach their full potential
Developing and
promoting students
talented in science,
mathematics and
technology

Developing and
promoting teachers
talented in science,
mathematics and
technology

12. Development and promotion of science, mathematics
and technology talent through:
The Development and Promotion of Science and
   Technology Talents project (DPST)
Academic Olympiads project
Genius Development project
13. Development and promotion of learning management
for the talents in  science and mathematics at primary and
secondary school levels;
14. The Promotion of Science and Mathematics Talented
Teachers or (PSMT) project ;

Improving internal management
processes and knowledge, leading
to high quality organizations
Developing
organizations’
efficiency to reach
their ultimate potential

Promoting the
development and
management of
knowledge

15. Developing and improving organizational administrative
systems;
16. Promoting the roles of IPST in increasing  quality of
science, mathematics and technology education;
17. Developing and strengthening the potential of IPST
personnel;
18. Developing information technology system to expand  
IPST operational efficiency;
19. Development and management of knowledge projects;
20. Intellectual property management projects.

4. Levels of success in management;

7. Percentage of success of project operations initiated to lead to innovations and their practicality;
8. Levels of success in terms of acceptance of the role of the IPST.
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Summary of Key Achievements in 2012

After four decades of dedication, the Institute for the Promotion of
Teaching Science and Technology (IPST) has been making tremendous
progress. Its main mission remains unchanged: to be the key organization
driving the teaching of science mathematics and technology in Thailand.
However, the inevitable challenge nowadays is to raise levels of
knowledge as well as the skills of Thai students to ensure they are compatible
at the international level, which is ultimately expected to lead Thailand to
sustainable development.
IPST’s activities in 2012 were carried out in line with its 2010-2016 strategic plan stipulating eight key strategies. This long-term plan is employed
as a guideline for IPST’s operations so that the organization advances
in the same direction with clear indicators to evaluate its efficiency
and effectiveness. A summary of IPST’s major achievements in 2012 is as
follows:

Strategy Issue 1 Increasing the teaching and learning quality of science, mathematics and technology
Strategy 1: Research and development and
disseminate of curricula,media, devices and
learning processes
1. Early Childhood Curriculum Development
Project

IPST’s activities included:
Making a draft of 42 activity sets from a total of
11 learning units;
Integrating activities from the start, then assigning
teachers from the leaders of IPST co-development
project schools to adapt these activities in their
kindergarten classrooms, which were followed,
observed and assessed by academics;
Improving activities as per recommendations from
		the first experimental activities in the 2013 academic
		year. Information on students’ thinking process
development will be collected for further research.
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2. Thai-English Bilingual Curriculum Development

In 2012, IPST, in collaboration with Kenan Institute Asia
and the Teachers’ College Columbia University, review
and improve of the learning standards and indicators
and substance of knowledge in compliance with the
2008 core program of primary education, particularly
science and mathematics. The project is in accordance
with the first strategy on advancing into the ASEAN
Economic Community (AEC) and into the world
community, as stipulated by the Ministry of Education
in its 2012 strategic plan for sustainable educational
management.
To date, the working group has drafted documents
outlining the learning standards and indicators and
substance of knowledge in science and mathematics.
The consultation result was reviewed and a newly
improved standard was created and presented to

both Thai and foreign experts. Apart from checking
for conformity with the ASEAN Curriculum Source
Book, the STEM concept was stipulated in the standard
program, of which the Thai and English versions
will be submitted to the Ministry of Education in the
2013 fiscal year.

3. SAS Curriculum Pathways pilot project

SAS Curriculum Pathways, an online program for
high school developed in the United States, has been
adapted for Thailand in line with an initiative of Her
Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn. With
the participation of 65 schools across the country,
IPST had organized training courses for 217 schools.
After selected personnel were trained, these schools
were granted licenses to gain access to the usage of
the SAS system. In addition, IPST conducted an analysis
of the content conformity between SAS Curriculum
Pathways and the learning standards and indicators of
Thailand’s core curriculums in science and mathematics.

4. Publishing digital textbooks for science and
mathematics for every educational level

Due to their low cost and ease of access, IPST
continues to have textbooks and teachers’ handbooks
transcribed into 134 interactive digital books. Randomly
reviewed by proficient experts, these e-books were
marked 4.3750 out of 5.0000 for their accuracy,
conformity to standard programs and appropriateness
to students’ ages. Meanwhile, user satisfaction was rated
4.2837 out of 5.0000 by users of digital materials under
the IPST projects.

5. IPST Learning Space

During the past year, IPST Learning Space has made
tremendous progress: one prototype school was built
with metadata standards stipulated for IPST’s digital
media. IPST is continuously producing and developing
digital media such as Learning Objects with eight items
on the subject of astronomy and space, along with three
Mini-learning Objects and four 3-dimensional virtual
media presentations for physics experiments. In order to
better reach out to children, IPST produced 26 episodes
of an animated feature called Science Kids.The success
of the Science Kids animation program has led to the
creation of an online game of the same name which,
will be introduced experimentally at schools under the
IPST network in the 2013 fiscal year.

Strategy 2: Developing science, mathematics
and technology teachers and other
personnel
1. Developing teachers and educators

In its second year of collaboration with Kenan
Institute Asia, IPST developed standard teacher training
curriculum: science for primary school, science for lower
secondary school, mathematics for primary school, and
mathematics for lower secondary school. These received
a satisfactorily high result of 4.5556 out of 5.0000 from
the program structure evaluation.
		
In addition, IPST cooperated with the Office of the Basic
Education commission and provincial administrative
organizations to launch training centers for quality
upgrades in seven pilot provinces, divided into 31 centers
for science training and 29 for mathematics training. It
also provided training courses for school administrators
and teachers from these pilot provinces.
The results of IPST’s evaluations of these quality
upgrade projects show that 90% of the educational
institutions’ administrators attending the courses agreed
that the trainers had professional proficiency and
experience. As well, 80% of science teachers and 75%
of mathematics teachers indicated that the speakers
were highly proficient and conducted the training very
well. In addition, 174 mentors in SM disciplines were
appointed to support teachers in the province. 90% of
leading and training teachers are confident that they
can perform their duties.
In order to build a database for the teachers’ network,
IPST developed the Electronic Profile Management
system to support its training administrative operations.

2. Teachers with special talent in science and
mathematics development as leaders of change

This project provides training courses for teachers
with special talents in SM via 10 teacher development
and training centers across the country. The teacher
training courses consist of the following:
Pedagogical Content Knowledge 1 (PCK 1) program
developed by IPST experts in SM teaching and
learning;
Pedagogical Content Knowledge 2 (PCK 2) developed
		by professional teacher developers from Houghton
Mifflin Harcourt (HMH) of the United States, adapted
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Summary of Key Achievements in 2012
to comply with Thailand’s educational standards
by experts in SM teaching and learning;
Program on research in SM classrooms developed
by IPST experts in SM teaching and learning.
Through courses developed and conducted by IPST
experts, in the 2012 fiscal year the program provided
training to more than 600 teachers, higher than targeted.
Results of the survey after each training course showed
respondents’ satisfaction with the content and quality
of the courses. In addition, monitoring and evaluations
of the 10 training centers proved that they were capable
of conducting teacher development and training in
accordance with the goals and purposes mutually
designated by the training center network.

3. Developing and distributing textbooks and
learning media for teachers

To develop high-quality SMT textbooks as part of
teachers’ development, IPST set up a committee of
proficient personnel to draft outlines. Usage surveillance
was also carried out in order to make further
improvements. Moreover, a number of foreign books
from six countries, with content deemed adaptable to
the Thai context, were selected and translated into Thai
to be used to produce and develop teachers.

4. Evaluation training program for SM teachers

During the previous year, IPST organized workshop
training for 226 primary level teachers who were
satisfied with the results. As well, IPST made videos
on the Program for International Student Assessment
(PISA). The program is aimed at assessing learning results
of students at the basic level in order to make a
comparison at the international level. IPST distributes
the videos via multiple channels, e.g. the IPST website,
cable TV, the True Plook Panya program, and ETV.

Strategy 3: Evaluating educational
standards in science, mathematics and
technology
1. Developing and assessing standards for
teachers, educational personnel and institutions

As an incentive, IPST initiated the IPST Teacher Award
project. The criteria cover candidates’ attributes in three
main aspects: morality and professional ethics, knowledge
and competence, and performance and outcomes of
learners’ development.
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2. Developing tools to measure and assess
achievement in the learning of science,
mathematics and technology

This project covers development of tests for science
and mathematics and of tools to assess SM teachers in
terms of content and learning and teaching management.
It is intended mainly to maintain a standard for
measurement and assessment of learning and teaching
achievements in all aspects. The activities completed in
2012 included the development of
- a guideline for selecting distinguishing teachers;
- criteria for the selection;
- 2435 test items to evaluate learning achievements
in science, mathematics and technology.

3. Thailand Mathematics Evaluation (TME)

The Thailand Mathematics Evaluation, in collaboration
with the Korea Education Reporting and Evaluation
Institute (KEREI), was created to assess the problemsolving capability of students at the primary and lower
secondary school levels. The first test was organized in
2010.
A comparison of the average scores from the first
and second test which was organized in 2011 shows that
students from every school level (except for Prathom 6)
achieved higher average scores in their first test than in
their second one.
Realizing the urgent importance of developing young
Thai people’s critical thinking proficiency and ability to
solve mathematical problems at all levels, IPST provided
training courses for 2,710 teachers in 2011, and 2,727
in 2012.  

Strategy 4: Promoting the understanding
and awareness of public about the importance
of science, mathematics and technology
1. Promoting awareness of the learning of
science, mathematics and technology

IPST delivers learning activities to promote awareness
of the importance of science, mathematics and technology
via multiple channels including exhibitions, the ISMTEC
2013 international academic conference, magazines,
television shows and an online channel.

and promoting students with special skills in science, mathematics
Strategy Issue 2 Developing
and technology to reach their full potential

Strategy 1: Developing and promoting
students talented in science, mathematics
and technology
1. The Development and Promotion of Science
and technology Talents Project (DPST):

The project’s activities emphasize enhancing
positive attitudes toward the scientific professions as
well as encouraging students to keep on accumulating
their knowledge.

2. The Junior Science Talent Project:

IPST selects and encourages primary students with
special skills in science and mathematics. The number of
applicants in 2012, the first year in which an application fee was charged, was 122,765 in the first round
with 4,732 applicants passing the exam. A survey shows
students’ and parents’ average satisfaction level of
3.9960.

3. The Project for Enhancing Academic Quality
and Skills in Science and Mathematics
Procedures for Talented Teachers through
the International Standard Curriculum:
The IPST has collaborated with the Promotion of
Academic Olympiad and Development of Science

Education Foundation (POSN) and the Office of the Basic
Education Commission (OBEC) to operate the Center for
POSN Schools to raise Thailand’s educational standards
for science and mathematics to the international level.
In 2012, 36 teachers were trained at nine POSN centers.
Meanwhile, 1,260 students participated in the Center’s
activities.

Strategy 2: Developing and promoting
teachers talented in science, mathematics
and technology
1. The Promotion of Science and Mathematics
Talented Teachers Project. (PSMT)

The scope of this third phase of this project includes
developing SM teachers at the postgraduate level under
tripartite cooperation between IPST, teacher training
institutions and schools offering professional experience
training. IPST has collaborated with international universities
to develop additional online programs for students
under IPST projects.
Some of the activities completed in 2012 were
- a camp for training the teachers who received
scholarships to be good teachers with desirable
characteristics;
- an orientation for 688 selected teachers before
starting their job assignments.

The key activities for the development of the
personnel potential finished in 2012 included
- 48 meetings, seminars and study tours to foreign
countries for the administrative staffs;
- 10 sessions of providing knowledge on developing
quality of work life;
- 2 courses of improving English skills and 6 courses
for information systems skills for the personnel.
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internal management processes and knowledge, leading to
Strategy Issue 3 Improving
high quality organizations

Strategy 1: Developing organizations’
efficiency to reach their ultimate potential
1. Developing and fostering personnel potential

IPST has developed and fostered the potential of its
personnel from every unit. Development in three areas
essential to managerial operations consists of managerial,
people and technical skills.

2. Developing organizational and human resources

Organizational development includes salary structure
improvement, augmentation of personnel efficiency, and
communications for better understanding among the
organization’s staff. IPST has hired Towers Watson Co.,
Ltd. to conduct an organizational and human resource
development program.

Strategy 2: Promoting the development
and management of knowledge
1. Developing and managing knowledge

To encourage participation from all personnel, IPST
has developed the IPST KM Intranet, to which every
staff member has access and can share information.

2. Managing intellectual property

Apart from designating major and subordinate
responsibilities of staff so that each can replace the
other when required, IPST has developed a manual on
intellectual property for personnel and IT system
developers, as well as creating online shop for better reach
out to its target group. Importantly, IPST is continually
distributing its various learning and teaching media via
online channels such as Facebook.
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