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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

วิสัยทัศน์

สสวท. เป็นองค์กรหลักของประเทศ ที่พัฒนาให้
นักเรียนมีความรู้ ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ทัดเทียมนานาชาติ
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พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลตามค�ำแถลงนโยบาย
ของคณะรั ฐ มนตรี    และนโยบายกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
ได้ก�ำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในการปฏิรูปการศึกษาเพื่อวาง
รากฐานที่แข็งแกร่งให้แก่การศึกษาของไทยในระยะยาว
ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ด�ำเนินงานตามกรอบนโยบาย
ดังกล่าวอย่างต่อเนือ่ ง  และขับเคลือ่ นสูก่ ารปฏิบตั เิ พือ่ ให้เห็น
ผลอย่างเป็นรูปธรรมมาเป็นล�ำดับแล้ว
เป็ น สิ่ ง ที่ น ่ า ยิ น ดี ว ่ า สถาบั น ส่ ง เสริ ม การสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้กำ� หนดแผนยุทธศาสตร์
และริเริม่ โครงการส�ำคัญหลายโครงการทีต่ อบสนองนโยบาย
ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี อาทิ พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
วิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี โดย สสวท.
น�ำเสนอกรอบหลักสูตรอนาคตทีด่ ำ� เนินการแล้ว  ผ่านส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เพือ่ เสนอให้คณะรัฐบาล
ชุดใหม่พจิ ารณาตามล�ำดับต่อไป  พัฒนาศูนย์การเรียนรูด้ จิ ทิ ลั
ด้านวิทยาศาสตร์   คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ IPST
Learning Space เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีที่ให้ทุกคนเข้าถึง
แหล่งความรู้ที่มีคุณภาพได้ด้วยตนเอง จากทุกที่ ทุกเวลา
ผูใ้ ช้งานสามารถแลกเปลีย่ นความรู้ แบ่งปันประสบการณ์และ
เรียนรู้ร่วมกัน ผู้เรียน ผู้สอน ตลอดจนผู้ปกครองและผู้สนใจ
ทัว่ ไป สามารถเข้าถึงองค์ความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยีจาก IPST  Learning  Space ได้อีกทางหนึ่ง
นอกจากนี้ สสวท. ยังได้ใช้สะเต็มศึกษา ซึ่งเป็นแนวทางใหม่
ในการจัดการศึกษาทีบ่ รู ณาการความรูว้ ทิ ยาศาสตร์  เทคโนโลยี  

วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ มาจัดระบบการเรียน
การสอน โดยด�ำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
เพื่ อ พั ฒ นาฝี มื อ ผลิ ต คนที่ มี คุ ณ ภาพเข้ า สู ่ ต ลาดแรงงาน
สร้างนวัตกรรม  สร้างอาชีพและรายได้ ซึง่ จะเป็นก�ำลังส�ำคัญ
ส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย รวมทั้ง
ยังได้จัดกิจกรรมเพื่อยกย่องครูที่มีผลงานดีเด่นด้านสะเต็ม
ศึกษา ซึ่งเป็นการสร้างขวัญและก�ำลังใจแก่ครูที่ท�ำหน้าที่
ได้ อ ย่ า งน่ า ชื่ น ชม ตลอดจนได้ พั ฒ นาตั ว อย่ า งกิ จ กรรม
การเรียนรู้บูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา ทดลองใช้
และเผยแพร่ให้กับสถานศึกษาต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ได้ดียิ่งขึ้น  เป็นต้น
จากผลงานต่ า ง ๆ ตามที่ ไ ด้ ก ล่ า วแล้ ว ข้ า งต้ น
จะเห็นได้วา่   สสวท. มีบทบาทส�ำคัญอย่างยิง่ ต่อกระบวนการ
พัฒนาประเทศไปสูส่ งั คมฐานความรู้ ซึง่ จะน�ำไปสูก่ ารพัฒนา
สังคมและเศรษฐกิจของประเทศที่มีความยั่งยืน กระทรวง
ศึ ก ษาธิ ก าร หวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า สสวท. จะด� ำ เนิ น งาน
ด้วยความมุง่ มัน่ ตามแผนยุทธศาสตร์ทกี่ ำ� หนดไว้ เพือ่ ให้บรรลุ
ตามพันธกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ต่อไป

(พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย)
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สารรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการได้กำ� หนดกรอบในการท�ำงานไว้
ภายใต้ ๙ นโยบายตามแนวทางการบริหารงานของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) และนโยบายรัฐบาล “๕ นโยบาย
ทัว่ ไป ๗ นโยบายเฉพาะ และ ๑๐ นโยบายเร่งด่วน” ทีว่ างไว้
เป็ น กรอบในการท� ำ งาน ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ภารกิ จ และ
วิสัยทัศน์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) ที่มุ่งหมายจะเป็น “องค์กรหลักของ
ประเทศที่พัฒนาให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีทดั เทียมนานาชาติ”
อาทิ การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันและสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน การมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทันสมัย
ในการพั ฒ นาศั ก ยภาพการแข่ ง ขั น และสนั บ สนุ น
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนนั้น กระทรวงศึกษาธิการ
ก�ำหนดเป้าหมายในการด�ำเนินนโนบายไว้ว่า จะมีแนวทาง
การพัฒนาหลักสูตร ระบบการจัดการศึกษาและบุคลากร
ทางการศึ ก ษารองรั บ ทิ ศ ทางการพั ฒ นาประเทศโดยใช้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นฐานการพัฒนา
มีกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมการวิจัย พัฒนาและการสร้าง
นวัตกรรมในสถาบันทางการศึกษา เพือ่ การน�ำไปใช้ประโยชน์
และสร้างมูลค่าสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ นอกจากนี้ ในเป้าหมายของการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่ การศึกษาให้ทนั สมัย ยังระบุชดั เจนว่าให้มีแผน
งานและโครงการในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สนับสนุนการเรียนการสอนอย่างเต็มรูปแบบ โดยขยาย
โรงเรียนน�ำร่องในการจัดท�ำห้องเรียน Smart Classroom
ออกสู่ส่วนภูมิภาคมากขึ้น
จากเป้าหมายดังกล่าว จะเห็นได้วา่ สสวท. มีบทบาท
ส�ำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนนโยบายไปสู่ความส�ำเร็จ
ตามเป้าหมาย โดยเฉพาะการผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งจะเป็นรากฐานส�ำคัญในการ
พัฒนาประเทศ จากการที่ สสวท. ก�ำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ที่
๓ อย่างชัดเจน ในการพัฒนาก�ำลังคนและเครือข่ายสนับสนุน
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยด�ำเนินโครงการ
และกิจกรรมหลายประการภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าว เช่น
จัดท�ำศูนย์สง่ เสริมและสนับสนุนการพัฒนานักเรียนทีม่ คี วาม
สามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
และนักประดิษฐ์/นวัตกรรมด้านสะเต็มศึกษาสูม่ าตรฐานระดับ
สูงทัดเทียมนานาชาติ การให้ทนุ การศึกษา เพือ่ สร้างก�ำลังคน
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามความต้องการ
ของประเทศและหน่วยงาน ตามแผนการพัฒนาและส่งเสริม
นักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และให้ความส�ำคัญกับการบูรณาการ
โครงการต่าง ๆ ทีม่ เี ป้าหมายร่วมกันให้เกิดการเชือ่ มโยงและ
ยังประโยชน์จากทรัพยากรบุคคลทีม่ คี วามสามารถพิเศษและ
ศักยภาพสูงเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการจัดส่งผู้แทน
ประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิก
ระหว่างประเทศ โครงการพัฒนาและส่งเสริมผูม้ คี วามสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) และโครงการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เป็นต้น
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารพร้ อ มสนั บ สนุ น ให้ สสวท.
มุ่งมั่นด�ำเนินภารกิจให้ส�ำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายและเป็น
ก�ำลังส�ำคัญในการร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่สังคม
ฐานความรู้ที่แท้จริง

(ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร)
รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนตรี จุฬาวัฒนทล
ประธานกรรมการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สารประธานกรรมการ สสวท.
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นปัจจัยส�ำคัญในการ
ขับเคลือ่ นการพัฒนาประเทศให้เกิดความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ
สังคมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นสิ่งที่ประจักษ์มาตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน และจะยิ่งส�ำคัญมากขึ้นในอนาคต แต่
แนวโน้มการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
ในประเทศไทย ก�ำลังส่อสัญญาณทีน่ า่ วิตกหลายประการ เช่น
จ�ำนวนผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
ลดลง ขณะทีป่ ระเทศมีความต้องการก�ำลังคนทีม่ คี วามรูแ้ ละ
ทั ก ษะด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
ทีเ่ หมาะสมกับการผลิตและการบริการมากขึ้น
จากความขาดแคลนก�ำลังคนทางด้านนีท้ งั้ ในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) ได้ริเริ่มด�ำเนินการในหลายๆ ด้านเพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดความสนใจและเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยีมากขึน้ โดยเฉพาะการเรียนรูท้ สี่ ามารถน�ำไป
ใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพและการศึกษาตลอดชีวติ
หนึ่ ง ในแนวคิ ด ริ เ ริ่ ม ส� ำ คั ญ ที่ สสวท. มี ส ่ ว นผลั ก ดั น และ
ขับเคลือ่ นให้เกิดขึน้ เพือ่ ตอบโจทย์ดงั กล่าวคือ “สะเต็มศึกษา”
(Science Technology Engineering and Mathematics
Education: STEM Education) ซึง่ เป็นการต่อยอดการเรียน
การสอนแบบเดิมมาเป็นแนวทางการจัดการศึกษาทีบ่ รู ณาการ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์
โดยเน้นการน�ำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการ
พัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ที่เป็นประโยชน์ตอ่ การ
ด�ำเนินชีวิตและการท�ำงาน

สสวท. ได้ รั บ ความเห็ น ชอบให้ ด� ำ เนิ น โครงการ
สะเต็มศึกษาตัง้ แต่ปี ๒๕๕๖ โดยก�ำหนดยุทธศาสตร์ทจี่ ะพัฒนา
ระบบการศึกษาในปัจจุบนั ให้เป็นระบบสะเต็ม ประกอบด้วย
การมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน ทัง้ รัฐและเอกชนในการเข้ามา
ร่วมสร้าง “สะเต็มศึกษา” ขณะเดียวกันพัฒนากิจกรรม
การเรียนรู้สะเต็มศึกษาที่บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตลอดจนพัฒนาครูและ
บุคลากรสะเต็มทีส่ ามารถน�ำกิจกรรมการเรียนรูส้ ะเต็มศึกษา
ไปสูก่ ารจัดการเรียนรูใ้ นชัน้ เรียน และท้ายสุดคือการปรับเปลีย่ น
การประเมินในโรงเรียนและระดับชาติ ให้สอดคล้องกับ
สะเต็มศึกษา
ในปี ที่ ผ ่ า นมา การด� ำ เนิ น งานด้ า นสะเต็ ม ศึ ก ษา
มีพัฒนาการที่ก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจ เช่น การจัดตั้งศูนย์
สะเต็มศึกษาแห่งชาติที่ สสวท. และสร้างเครือข่ายสะเต็ม
ศึ ก ษาทั่ วประเทศ โดยร่ วมมื อ กั บคณะวิ ท ยาศาสตร์ จ าก
มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงและผู้บริหารสถานศึกษา พัฒนาและ
จัดการเรียนรูต้ ามแนวทางสะเต็มศึกษา ผ่านศูนย์สะเต็มศึกษา
ซึ่งขณะนี้ศูนย์เปิดตัวแล้ว ๙ ศูนย์ ตามเป้าหมายจะมีทั้งสิ้น
๑๓ ศูนย์ใน ๑๒ จังหวัด
เพื่อให้บุคลากรในประเทศได้มีความตระหนักและ
เข้าใจสะเต็มศึกษามากขึ้น สสวท. ได้จัดประชุมนานาชาติ
ด้ า นสะเต็ ม ศึ ก ษา (ISMTEC 2014: Strategies for
Implementing STEM Education in Schools) และสัมมนา
ด้านสะเต็มศึกษาในหัวข้อต่างๆ เช่น Advancing the Vision
of STEM Teaching and Learning in Thailand ตลอดจน

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องให้แก่บุคลากรทางการศึกษา โดยมี
ผู ้ เ ชี่ ย วชาญจากต่ า งประเทศ มาให้ ค วามรู ้ แลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ในกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและ
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสะเต็มศึกษาให้แพร่หลายทั้งใน
แนวกว้างและแนวลึก
แม้สะเต็มศึกษาจะยังอยูใ่ นช่วงเริม่ ต้น แต่เมือ่ ทุกฝ่าย
เล็งเห็นความส�ำคัญและประโยชน์ที่จะเกิดต่อปัจเจกสังคม
และประเทศโดยรวม การเดินหน้ากิจกรรมจึงสามารถเป็นไป
ได้อย่างรวดเร็วตามแผนงาน เมื่อจัดตั้งศูนย์สะเต็มศึกษา
ในช่วงแรกแล้ว สสวท. จะด�ำเนินการประเมินผลโครงการ
น�ำร่อง เพือ่ พัฒนาเป็นแผนแม่บท (Master Plan) และแผนที่
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น�ำทาง (Road map) ประกอบการยกร่างนโยบายแห่งชาติ
เสนอต่อรัฐบาลและเตรียมการขยายผลในทุกจังหวัด
สะเต็มศึกษาเป็นเพียงตัวอย่างหนึง่ ทีส่ ะท้อนให้เห็นถึง
การด�ำเนินงานเชิงกลยุทธ์ที่ชัดเจนของ สสวท. ด้วย สสวท.
ตระหนักดีว่า ทรัพยากรที่มีอยู่จ�ำกัด จ�ำเป็นต้องมุ่งเน้นและ
ทุ่มเทให้กับแนวทางที่เชื่อมั่นว่าจะเกิดประโยชน์และสร้าง
ความเปลี่ยนแปลงต่อการศึกษาของเยาวชนได้อย่างแท้จริง
ในนามของ สสวท. ขอขอบคุณทุกฝ่าย ทั้งบุคลากรภายใน
องค์กร และหน่วยงานภายนอก ทัง้ ภาครัฐและเอกชนทีใ่ ห้การ
สนับสนุนการด�ำเนินงานของ สสวท. เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ตามวิสัยทัศน์และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. มนตรี จุฬาวัฒนทล)
ประธานกรรมการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๗

ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร

ผู้อ�ำนวยการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สารผู้อำ� นวยการ สสวท.
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(สสวท.) ตระหนักถึงความส�ำคัญของการท�ำหน้าทีพ่ ฒ
ั นาและ
ส่งเสริมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีในทุกระดับการศึกษา โดยเน้นการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
เพื่อให้นักเรียนไทยมีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์
คณิ ต ศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี สู ง ขึ้ น เป็ น ล� ำ ดั บ โดยตลอด
ปี ๒๕๕๗ สสวท. ได้ ท บทวนยุ ท ธศาสตร์ แ ละประเมิ น
การด�ำเนินงานของโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ทัน
กั บ ความก้ า วหน้ า ของการศึ ก ษาด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีและสามารถท�ำหน้าที่ให้บรรลุผลตามพันธกิจ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ปัจจุบนั อินเทอร์เน็ตและการสือ่ สารไร้สายเป็นช่องทาง
สือ่ สารทีม่ อี ทิ ธิพลและสามารถเข้าถึงคนจ�ำนวนมากได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สสวท. จึงได้ด�ำเนินการจัดท�ำ
โครงการศู น ย์ เ รี ย นรู ้ ดิ จิ ทั ล ระดั บ ชาติ ด ้ า นวิ ท ยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ IPST Learning Space
เพือ่ เป็นแหล่งเรียนรูอ้ อนไลน์ทมี่ งุ่ ยกระดับคุณภาพการศึกษา
และขยายโอกาสการเรียนรู้ โดยรวบรวมสื่อการเรียนรู้ที่มี
มาตรฐาน คัดกรองคุณภาพและความถูกต้องโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ
และสอดคล้องกับหลักสูตรในโรงเรียนไว้อย่างครบครัน
ตลอดจนเชื่อมโยงผู้คน ข้อมูลข่าวสาร และแหล่งเรียนรู้
สู่ผู้ใช้อย่างเท่าเทียมทั้งนักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา
ผูป้ กครอง และบุคคลทัว่ ไปสามารถเข้าถึง แบ่งปันและเรียนรู้
ได้จากทุกที่ทุกเวลา โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
ด�ำเนินการส่วนหนึ่งจากส�ำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

ในด้ า นการขั บ เคลื่ อ นให้ นั ก เรี ย นไทยมี ค วามรู ้
ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
ทัดเทียมนานาชาติตามวิสยั ทัศน์ทตี่ งั้ ไว้ สสวท. ได้รว่ มมือกับ
ภาครัฐและเอกชน ด้วยตระหนักดีวา่ หากมีภาคีเครือข่ายจาก
หลากหลายภาคส่วนมาร่วมมือกันผลักดันและขับเคลื่อน
จะช่วยให้สัมฤทธิผลได้รวดเร็ว ครอบคลุม กว้างขวางยิ่งขึ้น
โดยมีทงั้ การจัดกิจกรรมร่วมกัน เช่น ค่ายวิทยาศาสตร์สำ� หรับ
เยาวชน เทศกาลภาพยนตร์วทิ ยาศาสตร์ ตลอดจนลงนามใน
บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงในโครงการต่ า ง ๆ การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
สือ่ การเรียนการสอน และส่งเสริมการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น
ส่วนความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ ในช่วงปี
ที่ ผ ่ า นมา สสวท. ได้ ล งนามในบั น ทึ ก ความร่ ว มมื อ กั บ
McGraw-Hill Education ซึง่ เป็นเอกชนรายใหญ่ดา้ นหนังสือ
และสือ่ การเรียนการสอนของสหรัฐอเมริกา ในโครงการพัฒนา
และสนับสนุนการด�ำเนินงานศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติ
ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคและโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา
เพื่ อ สนั บสนุ นการเรี ย นรู ้ วิท ยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ตามโครงการสะเต็มศึกษา (STEM Education)
โดยร่วมกันพัฒนาหนังสือเรียนสะเต็มศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์
ฉบับภาษาไทย ใช้ในการเรียนการสอนอย่างเต็มศักยภาพ
พัฒนาวิทยากรแกนน�ำด้านสะเต็มศึกษา ๑๔๐ คน ส่งเสริม
การเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาด้วยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ และสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน ทั้งนี้
สสวท. ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

หลักสูตรสะเต็มศึกษาส�ำหรับประเทศไทย โดยบูรณาการวิชา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์
พร้อมทั้งสร้างศักยภาพบุคลากร STEM Core Trainer
ควบคู่กัน เพื่อเร่งยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนด้วย
รูปแบบและทิศทางเดียวกัน การด�ำเนินงานสะเต็มศึกษา
ของไทยได้รบั ความสนใจจากประเทศเพือ่ นบ้าน เช่น ฟิลปิ ปินส์
เวียดนาม อินโดนีเซีย เมียนม่าร์ ในการน�ำแนวทางดังกล่าว
ไปปรับใช้เป็น “ต้นแบบ” เพือ่ พัฒนาสะเต็มศึกษาในภูมภิ าค
ซึ่งก�ำลังจะรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี
๒๕๕๘ นี้
นอกจากนี้ สสวท. ยังร่วมมือกับสถาบันหลักสูตรและ
การประเมิน สาธารณรัฐเกาหลี (Korea Institute for
Curriculum and Evaluation : KICE) เพื่อน�ำผู้เชี่ยวชาญ
มาแลกเปลีย่ นความรูแ้ ละประสบการณ์เกีย่ วกับองค์ประกอบ
การจัดกิจกรรมและการออกแบบการจัดการเรียนการสอน
ด้ า น STEAM Education (Science Technology
Engineering Arts and Mathematics Education) แก่
นักวิชาการและนักการศึกษาในไทย  
ส� ำ หรั บ การประเมินผลสัมฤทธิ์ท างการศึ ก ษาของ
ประเทศไทยเมื่อเทียบกับนานาชาติ ทั้ง PISA หรือ TIMSS
โดยภาพรวมยังอยู่ในระดับต�่ำกว่าค่าเฉลี่ยนานาชาติ ซึ่งทุก
ฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับการศึกษาได้เร่งหาแนวทางทีจ่ ะร่วมมือกัน
เพือ่ ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้กา้ วทันกับการเปลีย่ นแปลง
และสอดคล้องกับการเรียนรูย้ คุ ใหม่ โดยเน้นบูรณาการในทุก
มิติไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาครู ผู้เรียน ระบบการทดสอบ
การวัดและประเมินผลที่ได้มาตรฐาน สสวท. ในฐานะเป็น
ศูนย์แห่งชาติรบั ผิดชอบด�ำเนินการโครงการประเมินผล PISA
ในประเทศไทยในช่วงปีที่ผ่านมาได้พัฒนา “ระบบออนไลน์
ข้อสอบ PISA” ขึ้น ด้วยเล็งเห็นประโยชน์ของการเผยแพร่
ข้อสอบที่มีรูปแบบสอดคล้องกับแนวทางการประเมินของ
PISA ซึ่ง OECD เป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ และอนุญาตให้เผยแพร่
ข้อสอบได้บางส่วน เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกท�ำข้อสอบด้วย
คอมพิ ว เตอร์ และเป็ น แหล่ ง การเรี ย นรู ้ ห นึ่ ง ที่ บุ ค ลากร
ทางการศึกษา ครู นักเรียนและประชาชนทั่วไป สามารถน�ำ
ไปใช้ ป ระโยชน์ ท างการศึ ก ษาได้ ต ่ อ ไป โดยมี ส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.) ให้การสนับสนุน
งบประมาณ
ในเรื่องความสนใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ สสวท.
เห็นว่าจะต้องปลูกฝังตัง้ แต่วยั เยาว์ จึงได้ดำ� เนินโครงการและ
กิจกรรมทีห่ ลากหลายเพือ่ กระตุน้ ให้เด็กปฐมวัยมีความสนใจ
อยากเรียนรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์มากขึน้ ในช่วงปีทผี่ า่ นมา สสวท.

7
เปิดตัวนิตยสารออนไลน์ “ไซคิดส์ (SciKids)” ผ่านทางเว็บไซต์
http://scikids.ipst.ac.th โดยมีแอปพลิเคชันรองรับการอ่าน
ผ่านอุปกรณ์ตา่ งๆ ส่วนเนือ้ หาประกอบด้วยความรูท้ นี่ า่ สนใจ
เกมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ รวมทัง้ ข้อสอบ
ประลองความคิดและอืน่ ๆ ผูใ้ ช้สามารถอ่านออนไลน์ บันทึก
หรือดาวน์โหลดไฟล์ อีกทั้งสั่งพิมพ์ได้ตามสะดวก
การมีช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นในการเข้าถึง
องค์ความรู้ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ท�ำให้ สสวท. เร่ง
ด�ำเนินการจัดท�ำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลายทั้งเนื้อหา
และรูปแบบ อาทิ หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-books)
ที่ มี ลั ก ษณะพิ เ ศษแตกต่ า งจากหนั ง สื อ เรี ย นฉบั บ จริ ง คื อ
จะมีสื่อมัลติมีเดียรูปแบบต่างๆ เช่น วีดิโอ แอนิเมชั่น เกม
ภาพ ๓ มิติ ฯลฯ ประกอบเนื้อหาหรือบทเรียนเพื่อช่วยให้
เข้าใจได้งา่ ยขึน้ ให้บริการแก่นกั เรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาน�ำไปใช้ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
โครงการที่ ส ร้ า งชื่ อ เสี ย งและน� ำ ความภาคภู มิ ใ จ
ตลอดจนเป็นแรงบันดาลใจให้แก่นกั เรียนรุน่ ต่อๆ ไป คือ การ
แข่งขันโอลิมปิกวิชาการด้านต่าง ๆ ซึง่ เป็นทีน่ า่ ยินดีวา่ ตัวแทน
จากประเทศไทยสามารถชนะการแข่งขันและได้รบั รางวัลจาก
การแข่งขันมาโดยตลอด
ภารกิจที่กล่าวถึงข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการ
ด�ำเนินงานในช่วงปีที่ผ่านมา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ทีก่ ำ� หนดไว้ ทัง้ ทีเ่ ป็นโครงการและกิจกรรมใหม่ ตลอดจนงาน
ต่อเนือ่ งทีด่ ำ� เนินการอยูแ่ ล้ว  โดย สสวท. จะติดตาม ตรวจสอบ
และทบทวนเพื่อให้โครงการและกิจกรรมของ สสวท. สนอง
ตอบนโยบายการศึ ก ษา สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการ
และเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนผู้สอนอย่างแท้จริง สสวท.
ขอขอบคุณทุกฝ่าย ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
บุคลากรจากภายนอกและภายในองค์กรที่ให้การสนับสนุน
การด�ำเนินงานของ สสวท. ให้บรรลุผลตามพันธกิจดังกล่าว
ด้วยดีเสมอมา

(ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร)
ผู้อำ� นวยการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๗

คณะกรรมการ สสวท.

ประธานกรรมการ
ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ ดร.มนตรี จุฬาวัฒนทล
ประธานกรรมการ สสวท.

กรรมการโดยต�ำแหน่ง
นายโชติ ตราชู

นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์

นายสุเทพ เหลีย่ มศิรเิ จริญ

ดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม
(ได้รบั แต่งตัง้ เมือ่ วันที่
๖ กันยายน ๒๕๕๓ พ้นจากต�ำแหน่ง
เมือ่ วันที่ ๓๐ มิถนุ ายน ๒๕๕๗)

นายสุรชัย ศรีสารคาม

ปลัดกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สาร
(ได้รบั แต่งตัง้ เมือ่ วันที่
๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ พ้นจากต�ำแหน่ง
เมือ่ วันที่ ๒๗ มิถนุ ายน ๒๕๕๗)

นางเมธินี เทพมณี

ปลัดกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
(ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗)

ปลัดกระทรวงพลังงาน
(ได้รบั แต่งตัง้ เมือ่ วันที่
๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ พ้นจากต�ำแหน่ง
เมือ่ วันที่ ๒๗ มิถนุ ายน ๒๕๕๗)

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม
(ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗)

ปลัดกระทรวงพลังงาน
(ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗)
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
(ได้รบั แต่งตัง้ เมือ่ วันที่
๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ พ้นจากต�ำแหน่ง
เมือ่ วันที่ ๒๗ มิถนุ ายน ๒๕๕๗)

เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
(ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗)

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์

นายทศพร ศิรสิ มั พันธ์

รศ.นพ.ก�ำจร ตติยกวี

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ

รศ.ดร.ชวนี ทองโรจน์

นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ

ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

เลขาธิการคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

ดร.ศศิธารา พิชยั ชาญณรงค์

เลขาธิการสภาการศึกษา
(ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่
๑ ตุลาคม ๒๕๕๖) พ้นจากต�ำแหน่ง
เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗

เลขาธิการคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
(ได้รบั แต่งตัง้ เมือ่ วันที่
๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ พ้นจากต�ำแหน่ง
เมือ่ วันที่ ๒๗ มิถนุ ายน ๒๕๕๗)

ดร.รัตนา ศรีเหรัญ

รองเลขาธิการสภาการศึกษา
รักษาราชการแทน
เลขาธิการสภาการศึกษา
(ระหว่างวันที่ ๑๘ มีนาคม –
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗)

นายอภิชาติ จีระวุฒิ

เลขาธิการคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
(ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗)

รองเลขาธิการสภาการศึกษา
รักษาราชการแทน
เลขาธิการสภาการศึกษา
(ระหว่างวันที่ ๒๙ กรกฎาคม –
๓๐ กันยายน ๒๕๕๗)

ดร.กมล รอดคล้าย

เลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงบประมาณ
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กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ศ.ดร.สุพจน์ หารหนองบัว

ศ.ดร.ประสาท สืบค้า

ศ.ดร.ณรงค์ ปั้นนิ่ม

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข้าราชการบ�ำนาญ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รศ.ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช

อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นายสมบูรณ์ ม่วงกล�ำ่

รองอธิบดีอยั การ ส�ำนักงาน
การบังคับคดี ส�ำนักงานอัยการสูงสุด

นายทรงศักดิ์ เปรมสุข
กรรมการผู้อ�ำนวยการ
บริษัท วอยซ์ ทีวี จ�ำกัด

อดีตอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นายธวัช สุวุฒิกุล

ผศ.ดร.ประมา ศาสตระรุจิ

นางร�ำเพย ภาณุสิทธิกร

นางศิริวรรณ ตรีพงศ์พันธุ์

ข้าราชการบ�ำนาญ
อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ครูผู้สอนด้านวิทยาศาสตร์
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

ครูผู้สอนด้านคณิตศาสตร์
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

กรรมการและเลขานุการ
นางประคอง กลิ่นจันทร์

ครูผู้สอนด้านวิทยาศาสตร์
โรงเรียนธารทองวิทยา (ป่ารวก)

ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร

ผู้อ�ำนวยการสถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

คณะอนุกรรมการ สสวท.

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

๑. นายวีระพงษ์ แพสุวรรณ
ประธานอนุกรรมการ
๒. ผู้แทนส�ำนักงานคณะกรรมการ
อนุกรรมการ
การอุดมศึกษา
๓. ผู้แทนส�ำนักงบประมาณ
อนุกรรมการ
๔. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิชาการและ
อนุกรรมการ
มาตรฐานการศึกษา สพฐ.
๕. นางสุวรรณี ค�ำมั่น
อนุกรรมการ
๖. นายยืน ภู่วรวรรณ
อนุกรรมการ
๗. นายสุชาติ วงศ์สุวรรณ
อนุกรรมการ
๘. ผู้อำ� นวยการ สสวท.
อนุกรรมการ
๙. รองผู้อ�ำนวยการที่ก�ำกับดูแล
อนุกรรมการ
ส�ำนักวิชาการและสนับสนุนวิชาการ
๑๐.รองผู้อ�ำนวยการที่ก�ำกับดูแล
อนุกรรมการ
ส�ำนักพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ
ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๑. ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการที่ก�ำกับดูแล อนุกรรมการและ
ส�ำนักวิชาการและสนับสนุนวิชาการ
เลขานุการ
๑๒. ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการที่ก�ำกับดูแล อนุกรรมการและ
ส�ำนักวิชาการและสนับสนุนวิชาการ ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๓. ผู้อ�ำนวยการฝ่ายนโยบายและ
อนุกรรมการและ
แผนและบริหารความเสี่ยง
ผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่
๑. ขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์การพัฒนาการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
๒. ก�ำหนดกลยุทธ์และผลักดันการด�ำเนินงานของ สสวท.
ไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์
๓. พิจารณากลั่นกรองนโยบาย แผนและงบประมาณ
แผนปฏิบตั กิ ารตามนโยบายและการจัดสรรงบประมาณ
๔. แต่ ง ตั้ ง คณะท� ำ งานเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์
การพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี
๕. ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
สสวท.

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ
๑. นายธวัช สุวุฒิกุล
ประธานอนุกรรมการ
๒. นางอรวรรณ ชยางกูร
อนุกรรมการ
๓. นางอรนุช สูงสว่าง
อนุกรรมการ
๔. นายทวีศักดิ์ วรพิวุฒิ
อนุกรรมการ
๕. นายทวีศักดิ์ หมัดเนาะ
อนุกรรมการ
๖. นายธนา บุบผาวาณิชย์
อนุกรรมการ
๗. นายประสาท สืบค้า
อนุกรรมการ
๘. ผู้อ�ำนวยการฝ่าย
อนุกรรมการและ
ตรวจสอบภายใน
เลขานุการ
๙. นางเมธัสดา ทิพย์จริยาอุดม
ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๐. นางสาววรรณทิพา เทพหล้า ผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่
๑. ก�ำหนดแนวทางการตรวจสอบของสถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ให้สอดคล้อง
กับนโยบายของคณะกรรมการ สสวท.
๒. ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลการด�ำเนินงานของ
สสวท. เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการ สสวท.
๓. ให้คำ� ปรึกษาและข้อเสนอแนะด้านการด�ำเนินงาน
แก่ฝ่ายตรวจสอบภายในของ สสวท.
๔. มีอ�ำนาจเชิญบุคคลมาให้ข้อมูล หรือส่งเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณา
๕. แต่งตัง้ คณะท�ำงานเพือ่ การใด ๆ ตามความเหมาะสม
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คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของ สสวท.
๑. นายช่วงโชติ พันธุเวช
ประธานอนุกรรมการ
๒. นางพรพรรณ ไวทยางกูร รองประธานอนุกรรมการ
๓. นายณรงค์ ปั้นนิ่ม
อนุกรรมการ
๔. นายสมโภช นพคุณ
อนุกรรมการ
๕. นายโกศล เพ็ชร์สุวรรณ์
อนุกรรมการ
๖. นายณรงค์ศิลป์ ธูปพนม
อนุกรรมการ
๗. นางสาวจารุวรรณ แสงทอง
อนุกรรมการ
และเลขานุการ
๘. นางสาวสุพัตรา ผาติวิสันติ์
ผู้แทนพนักงาน
(ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ –
๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗)
๙. นายมาเนตร์ กอบน�ำ้ เพ็ชร
ผู้แทนพนักงาน
(ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕)
๑๐. นางสาวสุพรรณี ชาญประเสริฐ ผู้แทนพนักงาน
(ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗)
ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๑. นายสกรณ์ ชุณหะโสภณ

หน้าที่
๑. ออกระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธกี ารเกีย่ วกับการบริหาร
งานบุคคล ตลอดจนสวัสดิการของพนักงาน
๒. รับรองคุณวุฒขิ องผูไ้ ด้รบั ปริญญา หรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพ หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิอื่น ๆ เพื่อประโยชน์
ในการแต่งตั้ง และก�ำหนดอัตราเงินเดือนที่ได้รับ
๓. ตีความวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อบังคับนี้
๔. เสนอแนะให้ค�ำปรึกษาแก่คณะกรรมการเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคล
๕. เสนอชือ่ ผูท้ รงคุณวุฒทิ สี่ มควรแต่งตัง้ ให้เป็นประธาน
กรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการ
๖. รายงานผลการด� ำ เนิ น งานต่ อ คณะกรรมการ
เพือ่ ปรับปรุง เปลีย่ นแปลงเกีย่ วกับระบบการบริหารงาน
บุคคล
๗. แต่งตั้งคณะท�ำงานท�ำการใด ๆ อันอยู่ในอ�ำนาจและ
หน้าที่

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
๑. นายชุมพล ฐิตยารักษ์
ประธานอนุกรรมการ
๒. นายยืน ภู่วรวรรณ
อนุกรรมการ
๓. นางเมธินี เทพมณี
อนุกรรมการ
๔. นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญน�ำ
อนุกรรมการ
๕. นางอรนุช สูงสว่าง
อนุกรรมการ
๖. นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์
อนุกรรมการ
๗. ผู้บริหารที่รับผิดชอบ
อนุกรรมการ
ส�ำนักยุทธศาสตร์และแผน
และเลขานุการ
๘. นางสาวสุพัตรา ผาติวิสันติ์
อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
๙. ผู้อำ� นวยการฝ่ายนโยบายและ อนุกรรมการและ
แผนและบริหารความเสี่ยง
ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๐. นายพชร เทียมธารา
อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่
๑. ก�ำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง
องค์กร
๒. พิ จ ารณาและกลั่ น กรองรายละเอี ย ดกลยุ ท ธ์ ด ้ า น
ความเสี่ยง และการจัดท�ำแผนบริหารความเสี่ยงองค์กร
โดยมุ่งเน้นการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
๓. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง
๔. ติดตามความก้าวหน้าของการด�ำเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงองค์กร
๕. พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการบริหาร
ความเสี่ยงองค์กร
๖. มี อ� ำ นาจเชิ ญ บุ ค คลมาให้ ข ้ อ มู ล หรื อ ส่ ง เอกสาร
ที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณา
๗. แต่งตัง้ คณะท�ำงานเพือ่ การใด ๆ ตามความเหมาะสม
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

คณะอนุกรรมการทรัพย์สินทางปัญญา
๑. นายทรงศักดิ์ เปรมสุข
ประธานอนุกรรมการ
๒. นายช่วงโชติ พันธุเวช
อนุกรรมการ
๓. นายธวัช สุวุฒิกุล
อนุกรรมการ
๔. นายประมา ศาสตระรุจิ
อนุกรรมการ
๕. นายวิศณุ ทรัพย์สมพล
อนุกรรมการ
๖. นายภารวี วงศ์จิรชัย
อนุกรรมการ
๗. นายชัชชัย เสนอค�ำ
อนุกรรมการ
๘. นางสาวน�้ำค้าง คันธรักษ์
อนุกรรมการ
๙. ผู้อำ� นวยการ สสวท.
อนุกรรมการ
๑๐. นางจุรีกร ลรรพรัตน์
อนุกรรมการ
๑๑. นางฉัฐยา อุดมเจริญชัยกิจ
อนุกรรมการ
๑๒. นางอรุณี อาจข�ำ
เลขานุการ
๑๓. นางสาววรรณทิพา เทพหล้า ผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่
๑. พิ จ ารณา กลั่ น กรองการด� ำ เนิ น งานด้ า นธุ ร กิ จ
เชิงพาณิชย์ของ สสวท.
๒. ก�ำกับ ดูแล การจัดหาผลประโยชน์จากสินทรัพย์
ทุกประเภทของ สสวท.
๓. ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
สสวท.
๔. มี อ� ำ นาจเชิ ญ บุ ค คลมาให้ ข ้ อ มู ล หรื อ ส่ ง เอกสาร
ที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณา
๕. แต่งตัง้ คณะท�ำงานเพือ่ การใด ๆ ตามความเหมาะสม

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองข้อบังคับและระเบียบ สสวท.
๑. นายสมบูรณ์ ม่วงกล�่ำ
ประธานอนุกรรมการ
๒. นางวลัยพร ศรีประยูรสกุล
อนุกรรมการ
๓. นางสาวปิยาภรณ์ พิสิฐพิทย์
อนุกรรมการ
๔. นายอุปการ จีระพันธุ
อนุกรรมการ
๕. นายณรงค์ศิลป์ ธูปพนม
อนุกรรมการและ
เลขานุการ
๖. นายสกรณ์ ชุณหะโสภณ
อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
๗. นายกานต์ พันเพิ่มสิน
อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่
๑. พิจารณา กลัน่ กรอง ข้อบังคับ ระเบียบและหลักเกณฑ์
ที่คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เสนอให้มีความคล่องตัว
ในการปฏิบัติงาน และเหมาะสมตามภารกิจ สสวท.
พร้ อ มทั้ ง เสนอแนะให้ ค วามคิ ด เห็ น เพื่ อ เสนอต่ อ
คณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
๒. มี อ� ำ นาจเชิ ญ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งมาให้ ข ้ อ มู ล หรื อ
ส่งเอกสารมาให้ประกอบการพิจารณา
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คณะอนุกรรมการปรับปรุงสถานที่ สสวท.
๑. นายช่วงโชติ พันธุเวช
ประธานอนุกรรมการ
๒. นายธีรวุฒิ ธงภักดิ์
อนุกรรมการ
๓. นายรังสฤษฎ์ น้อยอุบล
อนุกรรมการ
๔. นายดนัย เอกกมล
อนุกรรมการ
๕. นายเกิดศักดิ์ ยะโสธร
อนุกรรมการ
๖. นายสุนทร บุญญาธิการ
อนุกรรมการ
๗. นายภูวดล อึ้งบริบูรณ์ไพศาล
อนุกรรมการ
๘. นางอรวรรณ ชยางกูร
อนุกรรมการ
๙. ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ
อนุกรรมการและ
ที่รับผิดชอบงานฝ่ายบริหารทั่วไป
เลขานุการ
๑๐. นางสาวบุศรินทร์ นีละกาญจน์ ผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่
๑. ศึกษาวิเคราะห์สรุปรายงานของบริษัทที่ปรึกษา
๒. ให้ข้อเสนอแนะและหาแนวทางส�ำหรับการพัฒนา
อาคารและสถานที่ของ สสวท. ในอนาคต
๓. เสนอแนวคิดและลักษณะรูปแบบอาคารของ สสวท.
ในอนาคตที่จะรองรับการแข่งขันในเวทีอาเซียน
๔. ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
สสวท.
๕. มี อ� ำ นาจเชิ ญ บุ ค คลมาให้ ข ้ อ มู ล หรื อ ส่ ง เอกสาร
ที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณา
๖. แต่งตัง้ คณะท�ำงานเพือ่ การใด ๆ ตามความเหมาะสม

คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำ� นวยการ สสวท.
ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึง
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๑. นายช่วงโชติ พันธุเวช
ประธานอนุกรรมการ
๒. นางสุวรรณี ค�ำมั่น
อนุกรรมการ
๓. นายอ�ำนวย ทองสถิตย์
อนุกรรมการ
๔. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
อนุกรรมการ
๕. นายยืน ภู่วรวรรณ
อนุกรรมการ
๖. นางสาวจารุวรรณ แสงทอง
เลขานุการ
ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๑. นายช่วงโชติ พันธุเวช
ประธานอนุกรรมการ
๒. นายธวัช สุวุฒิกุล
อนุกรรมการ
๓. นายประสาท สืบค้า
อนุกรรมการ
๔. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
อนุกรรมการ
๕. นายยืน ภู่วรวรรณ
อนุกรรมการ
๖. นางสาวจารุวรรณ แสงทอง
เลขานุการ
๗. นายสกรณ์ ชุณหะโสภณ
ผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่
๑. พิจารณา ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของผู้อำ� นวยการ สสวท.
๒. ด�ำเนินการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูอ้ ำ� นวยการ
สสวท. และน�ำผลการประเมินเสนอต่อคณะกรรมการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๓. มี อ� ำ นาจเชิ ญ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งมาให้ ข ้ อ มู ล หรื อ
ส่งเอกสารมาให้ประกอบการพิจารณา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
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คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
๑. นายสมบูรณ์ ม่วงกล�่ำ
ประธานกรรมการ
๒. นายโฉลก ศิริสินธว์
กรรมการ
๓. นายสุวิทย์ สุมาลา
กรรมการ
๔. นางสาวสุพัตรา  ผาติวิสันติ์
กรรมการ
(ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ ๒๔ กุมภาพันธ์
๒๕๕๕ – ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗)
๕. นายพรชัย  อินทร์ฉาย
กรรมการ
(ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ ๒๔ กุมภาพันธ์
๒๕๕๕ – ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗)
๖. นางสาวจารุวรรณ  แสงทอง
กรรมการ
(ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗)
๗. นางสาวสุพรรณี  ชาญประเสริฐ
กรรมการ
(ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗)
๘. นายนิพนธ์  ศุภศรี
กรรมการ
(ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ ๒๔ กุมภาพันธ์
๒๕๕๕ – ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗)
กรรมการ
๙. นายอิทธิพงษ์  โลกุตรพงษ์
(ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗)
๑๐. นายมาเนตร์  กอบน�ำ้ เพ็ชร
กรรมการและ
(ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕) เลขานุการ

หน้าที่
๑. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คำ� สั่งลงโทษปลดออก
ตัดเงินเดือน งดบ�ำเหน็จความชอบ ภาคฑัณฑ์
๒. พิจารณาเรื่องร้องทุกข์
๓. แต่งตั้งคณะท�ำงานเพื่อท�ำการใด ๆ อันอยู่ในอ�ำนาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
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๔๒ ปี สสวท.
พ.ศ. ๒๕๑๕

พ.ศ. ๒๕๔๔

• สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.) ก่อตัง้ ขึน้ โดย
มี ส ถานะเป็ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ ในสั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. ๒๕๓๙

พ.ศ. ๒๕๓๐

• เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี ทรงรับเป็น
องค์ที่ปรึกษาโครงการ พสวท.
• โครงการส่งเสริมการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ด้วยอุปกรณ์พกพา

พ.ศ. ๒๕๑๗

• หลักสูตรวิชาเคมีเป็นวิชาแรก

• รายวิชาคอมพิวเตอร์ ถูกเปลี่ยนชื่อ
ใหม่และจัดให้อยู่ในสาระที่ ๓
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
• สาระที่ ๒ การออกแบบและ
เทคโนโลยี
• พัฒนาและทดลองใช้หลักสูตร
วิทยาศาสตร์รากฐาน
• ทุนการศึกษาโอลิมปิกวิชาการ
ส�ำหรับผู้แทนประเทศไทย

• โครงการส่งเสริมการผลิตครู
ทีม่ คี วามสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(สควค.)

พ.ศ. ๒๕๓๘

• โครงการศึกษาแนวโน้ม
การจัดการศึกษา
คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ร่วมกับสมาคม
นานาชาติ (TIMSS 1995)
• ชีววิทยาโอลิมปิก
ระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๖

พ.ศ. ๒๕๔๑
สสวท.เปลี่ ย นสภาพเป็ น
นิติบุคคลและเป็นหน่วยงาน
ของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ
ตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบ
บริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น
และไม่ เ ป็ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณและกฎหมายอืน่

พ.ศ. ๒๕๒๐

• หลักสูตรคณิตศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทั่วประเทศ

พ.ศ. ๒๕๓๒

• คณิตศาสตร์โอลิมปิก
ระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๓๐

พ.ศ. ๒๕๑๕ - ๒๕๒๔
พ.ศ. ๒๕๑๙
พ.ศ. ๒๕๒๑

• หนังสือเรียนเคมี
ชีววิทยา และฟิสิกส์
พัฒนาโดย สสวท.

• หลักสูตร
คณิตศาสตร์
ระดับประถม
ศึกษาและ
มัธยมศึกษา
ตอนต้น

พ.ศ. ๒๕๒๕ - ๒๕๓๔
พ.ศ. ๒๕๒๘

• ประกาศใช้หลักสูตร
คอมพิ ว เตอร์ ระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลาย

พ.ศ. ๒๕๒๔

• พัฒนาหนังสือเรียนเคมี ชีววิทยา
และฟิสิกส์ขึ้นใหม่
• พัฒนาหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์สำ� หรับ
มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีวศึกษา

พ.ศ. ๒๕๓๓

• ปรับปรุงหลักสูตร
วิชาคอมพิวเตอร์
• การประชุมวิชาการ
พ.ศ. ๒๕๒๗ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
• โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ ในโรงเรียน (วทร.) ครั้งที่ ๑
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)

พ.ศ. ๒๕๓๕ - ๒๕๔๔
พ.ศ. ๒๕๔๐

• พัฒนาหนังสือเรียน
พ.ศ. ๒๕๔๒
เคมี ชีววิทยา
• โครงการ GLOBE
และฟิสิกส์
•
เคมี
โอลิมปิกระหว่าง
• โครงการวิจัยร่วมกับ
ประเทศครั้งที่ ๓๑
นานาชาติการศึกษา
• โครงการพัฒนา
ครั้งที่ ๒ เกี่ยวกับ
อัจฉริยภาพทาง
การใช้เทคโนโลยี
วิ
ทยาศาสตร์และ
สารสนเทศใน
คณิตศาสตร์
การศึกษา (SITES)

พ.ศ. ๒๕๔๓

• โครงการประเมินผลนักเรียน
นานาชาติ (PISA 2000)
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

พ.ศ. ๒๕๕๗

พ.ศ. ๒๕๔๗

• โครงการส่งเสริมการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์ด้วยซอฟแวร์
The Geometer’s Sketchpad

• โครงการเชิดชูเกียรติครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โดยให้รางวัลครูดีเด่นประเทศไทย
ด้านสะเต็ม (Thailand STEM Teacher Awards)
• โครงการพัฒนาชุดการอบรมครูผู้ช่วยครูบรรจุใหม่ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา
• โครงการพัฒนาและขยายบริการของศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
(IPST Learning Space) ที่เชื่อมโยงในระดับประเทศและนานาชาติ

พ.ศ. ๒๕๕๕

• โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
• โครงการ สควค. ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๐)

พ.ศ. ๒๕๕๐

• พัฒนาและเผยแพร่
กรอบมาตรฐานและ
คู่มือการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ปฐมวัย
• โครงการห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์

พ.ศ. ๒๕๔๖

•  โครงการส่งเสริม
การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้
วิชาออกแบบ
และเทคโนโลยี
ในโรงเรียน
(SMaRT School)
• ฟิสิกส์โอลิมปิก
ระหว่างทวีปเอเซีย
ครั้งที่ ๔

พ.ศ. ๒๕๔๙

• การประชุมวิชาการ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อ
เยาวชน (วทท.)
ครั้งที่ ๑

พ.ศ. ๒๕๕๔

พ.ศ. ๒๕๕๓
• ขยายผลสู่โรงเรียนในโครงการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
• เพิ่มจ�ำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการห้องเรียนพิเศวิทยาศาสตร์
• โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
• โครงการพัฒนาองค์ความรู้
เกี่ยวกับกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้
• โครงการพัฒนาครูผู้สอน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ ๑-๓
เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(UPGRADE)

• ฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่าง
ประเทศ ครั้งที่ ๔๒
• คอมพิวเตอร์โอลิมปิก
ระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๒๓
• ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ๑๒ ศูนย์
• การพัฒนาหลักสูตร
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ส�ำหรับใช้ในอนาคต
• โครงการจัดท�ำพิมพ์เขียว
ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี

พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๕๗
พ.ศ. ๒๕๕๒
พ.ศ. ๒๕๕๑

พ.ศ. ๒๕๔๘

• เทศกาลภาพยนต์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้
ครั้งที่ ๑ (Science Film)
• โครงการพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

• โครงการศึกษาการจัดเตรียม
ครูคณิตศาสตร์ร่วมกับ
นานาชาติ ค.ศ. 2008
(TEDS-M2008)
• โครงการจัดตั้งศูนย์
การอบรมครูด้วย
ระบบทางไกล (ETV)

• พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ๒๕๕๑
จากหลักสูตร ๒๕๔๔ ในกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การ
ออกแบบและเทคโนโลยี และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
• พัฒนาและเผยแพร่กรอบมาตรฐาน
และคู่มือกรอบมาตรฐานการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ปฐมวัย
• การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับ
ทวีปเอเซีย ครั้งที่ ๑๐

พ.ศ. ๒๕๕๖

• โครงการพัฒนาและสนับสนุนการด�ำเนินงานศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติ
ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคและโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา
• โครงการประเมินการรู้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (ICILS 2013)
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สสวท. เป็นองค์กรหลักของประเทศ ที่พัฒนาให้นักเรียนมีความรู้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การยกระดับการพัฒนาหลักสูตร สือ่ และกระบวนการจัดการเรียนรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  ที่ใช้ง่ายและมีคุณภาพตามมาตรฐาน
สากล

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การขั บ เคลื่ อ นการเรี ย นรู ้
วิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
เชิงบูรณาการ และพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
โดยใช้กลไกการเรียนรู้ที่เป็นนวัตกรรม

หลักสูตร สือ่ และเครือ่ งมือจัดการเรียนรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
ครบถ้วนสมบูรณ์ ใช้ง่ายและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เน้นการคิดวิเคราะห์
การแก้ปัญหา และการน�ำไปใช้

๑. นักเรียนในทุกภูมภิ าคได้เรียนรูเ้ ชิงบูรณาการ
และน�ำวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
ไปใช้ในชีวิตหรืออาชีพ
๒. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
สามารถเข้าถึงผลผลิตของ สสวท. ในรูปแบบ
ดิจิทัลได้อย่างสะดวกและทั่วถึง

กลยุทธ์ ๑ ทบทวนและพั ฒ นาหลั ก สู ต ร หนั ง สื อ เรี ย น คู ่ มื อ ครู    สื่ อ ประกอบ
การเรียนรู้ เครื่องมือวัดผลประเมินผล กระบวนการและนวัตกรรมจัดการเรียนรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างครบถ้วน ด้วยการมีสว่ นร่วมของ
กลุ่มเป้าหมายและ/หรือกระบวนการวิจัย
กลยุทธ์ ๒ พัฒนาระบบการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรมร่วมกับต่างประเทศ รวมทัง้ อาเซียน
กลยุทธ์ ๓ วิจยั และพัฒนาการวัดผลและประเมินผลอย่างครบวงจร ตามมาตรฐาน
ประเทศและนานาชาติ

กลยุทธ์ ๔ พัฒนากลไกขับเคลือ่ นสะเต็มศึกษา
ร่วมกับภาคีเครือข่ายและสนับสนุนการด�ำเนินการ
ให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค
กลยุทธ์ ๕ เร่งรัดพัฒนาศูนย์การเรียนรูด้ จิ ทิ ลั
และขยายบริการหลักสูตร สือ่ และกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ ในรูปแบบดิจทิ ลั และ e-learning

๑. โครงการทบทวนและพัฒนาสือ่ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาหลักสูตร
ส�ำหรับวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ใช้ง่ายและมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล
๒. โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพเครื่องมือการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
๓. โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยีร่วมกับต่างประเทศรวมทั้งอาเซียน
๔. โครงการวิจยั วัดผล ประเมินผลการจัดการเรียนรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี

๕. โครงการพัฒนาและสนับสนุนการด�ำเนินงาน
ศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติ ศูนย์สะเต็มศึกษา
ภาค และโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา
๖. โครงการพัฒนาและขยายบริการของศูนย์
เรียนรู้ดิจิทัลด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี (IPST  Learning Space)
ที่เชื่อมโยงในระดับประเทศและนานาชาติ

โครงการหลัก

กลยุทธ์

พันธกิจ

๓. ส่งเสริม ประสานและจัดให้มีการ
ค้นคว้า วิจยั ปรับปรุง และจัดท�ำแบบเรียน
แบบฝึกหัด เอกสารทางวิชาการและสื่อ
การเรียนการสอนทุกประเภท ตลอดทั้ง
ประดิษฐ์อุปกรณ์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

ยุทธศาสตร์

๒. ส่งเสริม ประสานและจัดให้มกี ารพัฒนา
บุ ค ลากร การฝึ ก อบรมครู อาจารย์
นักเรียน นิสิตและนักศึกษา เกี่ยวกับ
การเรียนการสอนและการค้นคว้าวิจัย
ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี

๑. ริเริ่ม ด�ำเนินการ ส่งเสริม ประสาน
และจัดให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และ
พัฒนาหลักสูตร วิธีการเรียนรู้ วิธีสอน
และการประเมินผลการเรียนการสอน
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีทุกระดับการศึกษา โดยเน้น
การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหลัก

เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์

กรอบยุทธศาสตร์การด�ำเนินงาน
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑
ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ทัดเทียมนานาชาติ
๔. ส่งเสริมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
และการประเมินมาตรฐานการศึกษาทางด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
ในสถานศึกษา

๕. พัฒนาและส่งเสริมผูม้ คี วามสามารถพิเศษ
ทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี ตลอดทั้งการส่งเสริมการผลิตครู
อาจารย์ ที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษทางด้ า น
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

๖. ให้ ค� ำ ปรึ ก ษาแนะน� ำ แก่ ก ระทรวง
ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
หน่วยงานอืน่ ของรัฐ หรือหน่วยงานของเอกชน
ที่ มี ห น้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ การจั ด การศึ ก ษา หรื อ
สถานศึกษาเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับอ�ำนาจ
หน้าที่ตาม ๑ ถึง ๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาก�ำลังคนและเครือข่ายสนับสนุนการจัดการ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสื่ อ สาร
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างมีประสิทธิภาพ ประชาสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง รุ ก เพื่ อ
ส่งเสริมการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์
และประสิทธิผล
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ
การบริหารจัดการและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศขององค์ ก รให้ เ ป็ น องค์ ก ร
แห่งคุณภาพและยกระดับคุณภาพบุคลากร
โดยใช้ระบบสมรรถนะ

๑. ก�ำลังคนและเครือข่ายสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ทีม่ คี วามสามารถ
ในการจัดการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี มีจำ� นวน
เพิ่มขึ้น
๒. ครูและนักเรียนได้รับการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้จากก�ำลังคน
และเครือข่ายสนับสนุนของ สสวท.
๓. ผูม้ คี วามสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น และมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการเรียนรู้

๑. ผลงานของ สสวท. ได้รับ
การยอมรับ
๒. เยาวชนมีความตระหนักและ
เห็นความส�ำคัญของการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น

๑. สสวท. เป็นองค์กรแห่งคุณภาพ และมี
ระบบการบริ ห ารจั ด การที่ ใ ช้ ร ะบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่
๒. บุคลากรมีสมรรถนะตามที่ก�ำหนด

กลยุทธ์ ๖ เร่งรัดพัฒนาเครือข่ายปฏิบตั กิ ารเชิงรุกในพืน้ ที่ เพือ่ หนุน
เสริมการเรียนรูแ้ ละการนิเทศ อย่างทัว่ ถึงและมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
กลยุทธ์ ๗ พัฒนาการจัดการเรียนรูต้ ามโครงการในพระราชด�ำริและ
โครงการเฉลิมพระเกียรติ
กลยุทธ์ ๘ พัฒนาผูม้ คี วามสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี เพื่ อ ยกระดั บ สู ่ ม าตรฐานสากล ตอบสนองต่ อ
ความต้องการของประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีส่วนร่วม
ในการสนับสนุนการเรียนรู้

กลยุทธ์ ๙ พัฒนาและขยาย
การสื่ อ สารประชาสั ม พั น ธ์
เชิ ง รุ ก โดยใช้ รู ป แบบและ
ช่ อ งทางที่ ห ลากหลายให้
ครอบคลุมทั่วประเทศ

กลยุทธ์ ๑๐ พัฒนาระบบบริหารจัดการ
โดยใช้ ร ะบบคุ ณ ภาพองค์ ก รและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
กลยุทธ์ ๑๑ พัฒนาทรัพยากรบุคคลตาม
ระบบสมรรถนะอย่างต่อเนื่องโดยการมี
ส่วนร่วมของบุคลากร

๗. โครงการเชิงรุกพัฒนาความรู้และทักษะครู ศึกษานิเทศก์และผู้บริหาร
ในการจัดการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เพือ่ ยกระดับ
คะแนนเฉลี่ยของการสอบ O-NET และ PISA
๘. โครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อเป็นผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
๙. โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและสนับสนุนการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๐. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามโครงการในพระราชด�ำริและ
โครงการเฉลิมพระเกียรติ
๑๑. โครงการบูรณาการการยกระดับการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อ
ยกระดับสู่มาตรฐานสากล
๑๒. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตครูผู้มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)
๑๓. โครงการให้ทนุ สนับสนุนการศึกษานักเรียน นักศึกษาและครู เพือ่ พัฒนา
ให้เป็นผูม้ คี วามสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
และตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑๔. โ ค ร ง ก า ร สื่ อ ส า ร
ประชาสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง รุ ก
เผยแพร่ผลงานของ สสวท.
และเสริมสร้างภาพลักษณ์
องค์กร
๑๕. โครงการสร้างความ
ต ร ะ ห นั ก แ ล ะ ก ร ะ ตุ ้ น
เยาวชนให้เห็นความส�ำคัญ
แ ล ะ เ พิ่ ม ก า ร เ รี ย น รู ้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี

๑๖. โครงการพัฒนาระบบคุณภาพองค์กร
และระบบบริ ห ารจั ด การตามหลั ก
ธรรมาภิบาล
๑๗. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศขององค์ ก รเพื่ อ ขยาย
ขีดความสามารถขององค์กร
๑๘. โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพและ
เสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร สสวท.
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รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๗

บทสรุปผลการด�ำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
การยกระดั บ การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร สื่ อ และ
กระบวนการจั ด การเรี ย นรู ้ ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ทีใ่ ช้งา่ ยและมีคณ
ุ ภาพ
ตามมาตรฐานสากล
เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ข้อนี้ ต้องการให้มี
หลั ก สู ต ร สื่ อ และเครื่ อ งมื อ จั ด การเรี ย นรู ้ ด ้ า น
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีครบถ้วน
สมบู ร ณ์ ใช้ ง ่ า ย มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐานสากล
เน้นการคิดวิเคราะห์ การแก้ปญ
ั หาและการน�ำไปใช้
เพือ่ ให้บรรลุเป้าประสงค์ดงั กล่าว สสวท. ได้ดำ� เนินการ
ดังนี้

๑. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร สื่อ กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลให้ทันสมัย สนอง
ตอบต่อการปฏิรูปการศึกษา และแข่งขันได้กับกลุ่ม
ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ ช่วงปีที่ผ่านมา สสวท.
น�ำเสนอกรอบมาตรฐานหลักสูตรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี (หลักสูตรอนาคต) แก่รัฐบาลผ่าน สพฐ.
แล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอการพิจารณาจากกระทรวง
ศึกษาธิการ นอกจากนี้ สสวท. ยังพัฒนาและปรับปรุงสื่อ
หลักสูตร ๒๕๕๑ ทีใ่ ช้อยูใ่ นปัจจุบนั ให้ครบถ้วนและใช้งา่ ย
โดยจั ด ท� ำ แบบทดสอบ แบบฝึ ก หั ด แบบฝึ ก ทั ก ษะ  
สื่อประกอบ เอกสารเสริมวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีทกุ ช่วงชัน้ นอกจากนีย้ งั พัฒนาตัวอย่างกิจกรรม
การเรียนรู้บูรณาการแนวคิดสะเต็มศึกษาและได้น�ำไป
ทดลองใช้และเผยแพร่ในสถานศึกษา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

๒. พัฒนาระบบตรวจสอบ และเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพผลผลิต ตลอดจนคุณภาพผู้ประเมิน ในส่วนของ
กระบวนการตรวจสอบ สสวท. ได้จดั ท�ำแบบประเมินผลผลิต
๓ ชุด คือแบบประเมินหนังสือเรียน คู่มือครูและแบบฝึกหัด
และจัดอบรมบุคลากรทีค่ ดั เลือกมาท�ำหน้าทีป่ ระเมินคุณภาพ
ผลผลิตของ สสวท. ด้านวิทยาศาสตร์ ๒๔ คน คณิตศาสตร์
๑๖ คน เทคโนโลยี ๘ คน จากนัน้ ได้ดำ� เนินการให้มกี ารทดลอง
ตรวจสอบและประเมินผลผลิตของ สสวท. แล้ว ๒๕ รายการ
เป็นหนังสือเรียน ๑๑ เล่ม คู่มือครู ๑๑ เล่ม และแบบฝึกหัด
๓ เล่ม
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๓. ร่วมมือกับ สพฐ. พัฒนาการวัดผลประเมินผลตาม
แนวทางการประเมิน PISA ในปีที่ผ่านมา สสวท. เตรียม
ความพร้อมและเผยแพร่แนวทางการประเมินของ PISA
ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องในภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ จัดหาและพัฒนา
วิธีการวัดผลประเมินผลตามแนวทาง PISA ได้แก่ ระบบ
TEDET (Thailand Education Development and
Evaluation Test) และพัฒนาคลังข้อสอบของ สสวท. เพื่อ
เผยแพร่แก่โรงเรียนต่าง ๆ พร้อมทั้งพัฒนาครูผู้สอนและ
ศึกษานิเทศก์ให้ใช้ระบบ TEDET และน�ำผลทดสอบมาปรับปรุง
วิธกี ารเรียนการสอน รวมทัง้ จัดให้นกั เรียนระดับมัธยมศึกษา
ทดสอบความสามารถของตนเองโดยใช้ข้อสอบแนวเดียวกับ
PISA เพื่อให้นักเรียนฝึกฝนการคิดวิเคราะห์ในสถานการณ์ที่
เชื่อมโยงกับชีวิตจริง และให้ครูได้ฝึกฝนการตรวจข้อสอบ
เขียนตอบ
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒
การขั บ เคลื่ อ นการเรี ย นรู ้ วิ ท ยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ และพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้กลไกการเรียนรูท้ เี่ ป็น
นวัตกรรม
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ในข้อนี้ คือ การยกระดับ
คุณภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยปรับการเรียนเปลีย่ นการสอน พัฒนา
นั ก เรี ย นในทุ ก ภู มิ ภ าค ได้ เ รี ย นรู ้ วิ ท ยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงบูรณาการตามแนวทาง
สะเต็ ม ศึ ก ษา สอดคล้ อ งกั บ ชี วิ ต จริ ง และอาชี พ
ในท้องถิน่ ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้นกั เรียน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถเข้าถึงผลผลิต
ของ สสวท. ในทุกรูปแบบ ทัง้ สือ่ สิง่ พิมพ์ และสือ่ ดิจทิ ลั
ได้อย่างสะดวกและทั่วถึง ดังนั้น ภายใต้ยุทธศาสตร์
ดังกล่าว สสวท. ได้ด�ำเนินการดังนี้

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ การวัดและ
การประเมินผลการเรียนรู้ ตามแนวทางสะเต็มศึกษา โดย
สสวท. พัฒนาอาจารย์จากมหาวิทยาลัย และบุคลากรของ
สสวท. เพื่ อ เป็ น วิ ท ยากรหลั ก (Core trainers) ด้ า น
สะเต็มศึกษา เพื่อท�ำหน้าที่ขยายผลการจัดกิจกรรมเรียนรู้
เชิ ง บู ร ณาการ ตามแนวทางสะเต็ ม ศึ ก ษาไปยั ง วิ ท ยากร
ท้องถิ่น (Local trainers) ได้แก่ อาจารย์จากมหาวิทยาลัย
ครูผู้น�ำ  ศึกษานิเทศก์และครูพี่เลี้ยงวิชาการ เพื่อพัฒนาครู
ผู้สอนจากโรงเรียนศูนย์สะเต็มศึกษาภาค และโรงเรียน
เครือข่ายสะเต็มศึกษา ใน ๑๒ เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาน�ำร่อง ให้
สามารถจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีเชิงบูรณาการ ตามแนวทางสะเต็มศึกษาได้อย่าง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สามารถยกระดั บ เป็ น โรงเรี ย นต้ น แบบ
สะเต็มศึกษา นอกจากนี้ สสวท. ได้พัฒนาคู่มือ เอกสาร
สื่อเสริมความรู้และทักษะให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
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๒. ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย และความร่วมมือในการ
พัฒนาและการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา สสวท. ได้จัดตั้งศูนย์
สะเต็มศึกษาแห่งชาติ ขึ้นที่ สสวท. และสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือสะเต็มศึกษา กับ สพฐ. โดยจัดตั้งโรงเรียนใน
สังกัด สพฐ. เป็นศูนย์สะเต็มศึกษาภาค จ�ำนวน ๑๓ ศูนย์ ใน
๑๒ จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ พิษณุโลก อุดรธานี ขอนแก่น
นครราชสี ม า อุ บ ลราชธานี ชลบุ รี นครปฐม นนทบุ รี
กรุงเทพมหานคร นครศรีธรรมราช และสงขลา และเครือข่าย
มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงศูนย์สะเต็มศึกษาภาค โดย สสวท. ได้
ลงนามในหนังสือความร่วมมือระหว่าง สสวท. กับคณะ
วิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยพีเ่ ลีย้ ง ๑๓ มหาวิทยาลัย และ
โรงเรียนทีเ่ ป็นศูนย์สะเต็มศึกษาภาค เพือ่ ขับเคลือ่ นการจัดการ
เรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามแนวทาง
สะเต็มศึกษา และส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนที่เป็นศูนย์
สะเต็มศึกษาภาค ทั้งโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาครู

24

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๗

นั ก เรี ย น ให้ ส ามารถยกระดั บ เป็ น โรงเรี ย นต้ น แบบ
สะเต็มศึกษา ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน
หลักที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาอีก ๔ หน่วยงานหลัก ได้แก่
อปท. สช. กทม. และ สพฐ. จัดท�ำโครงการคัดเลือกครูดีเด่น
ประเทศไทย ด้านสะเต็มศึกษา (Thailand STEM Teacher
Awards) ครั้งที่ ๑ พร้อมกันนี้ สสวท. ยังได้ดำ� เนินการสร้าง
เครือข่ายทูตสะเต็มทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อ
สนับสนุนและส่งเสริม ครู นักเรียน โรงเรียน ในการจัดการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
เชิงบูรณาการ ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ให้แพร่หลายใน
โรงเรียนของประเทศไทยมากขึ้นอย่างมีคุณภาพ
๓. พัฒนาและขยายบริการศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (IPST Learning
Space) ทีเ่ ชือ่ มโยงในระดับประเทศและนานาชาติ สสวท.
ั หาคุณภาพและช่องว่าง
เล็งเห็นความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องเร่งแก้ปญ
ทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้
พัฒนาศูนย์เรียนรูด้ จิ ทิ ลั ระดับชาติทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี หรือ IPST Learning Space ขึน้ โดยได้พฒ
ั นา
ระบบต่าง ๆ ได้แก่ ระบบโรงเรียน ระบบอบรมครู ระบบคลัง
ยนรู้ร่วมกัน
สื่อผูดิ้บจริิทหัลารสถานศึ
ระบบการสอบออนไลน์
ระบบการเรี
กษา
ครู

และระบบส�ำนักพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
ออนไลน์ทรี่ วบรวมสือ่ การเรียนรูท้ มี่ มี าตรฐาน คัดกรองคุณภาพ
และความถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญให้สอดคล้องกับหลักสูตร
ในโรงเรียนอย่างครบครัน สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างนักเรียน ครู ผูป้ กครอง ผูบ้ ริหารโรงเรียน ประชาชน
ทัว่ ไป นักวิชาการและผูเ้ ชีย่ วชาญด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี รวมถึงสร้างโอกาสในการเข้าถึงการเรียนรู้
วิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ที่ มี คุ ณ ภาพ
อย่างเป็นระบบ ในปีที่ผ่านมา สสวท. ปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐานของศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลโดยใช้บริการ Cloud Service
และบริหารจัดการคลังสื่อ เพื่อให้มีผู้ใช้บริการได้มากถึง
๑.๗ ล้านราย และทดลองการใช้งานระบบโรงเรียน ระบบ
อบรมครู และระบบการสอบออนไลน์ ตลอดจนบริหารจัดการ
น�ำสือ่ ทุกประเภท ทุกกลุม่ สาระ ให้ใช้งานผ่านระบบศูนย์เรียนรู้
ดิจิทัลได้ทั้งแบบออนไลน์ และออฟไลน์ ได้แก่ หนังสือเรียน
และคูม่ อื ครูอเิ ล็กทรอนิกส์ แหล่งเรียนรูอ้ อนไลน์ วีดทิ ศั น์ และ
Learning Object เป็นต้น ผลการส�ำรวจความพึงพอใจของ
ผู ้ ใ ช้ ง าน พบว่ า ผู ้ ใ ช้ บ ริ ก ารมี ค วามพึ ง พอใจโดยรวมต่ อ
การเข้าใช้คลังความรู้ของศูนย์เรียนรู้ดิจิทัล ในระดับมากถึง
มากที
นักเรี่สยุดน
ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป

IPST Learning Space

- บริหารหลักสูตรสถานศึกษา
- ตรวจสอบโครงสร้างเวลาเรียน
และแผนการจัดการเรียนรู้
- ติดตามผลการเรียนของนักเรียน

ผู้บริหารสถานศึกษา

- จัดท�าแผนการจัดการเรียนรู้
- สร้างข้อสอบ
- สร้างและแบ่งปันหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์
- ประเมินและพัฒนาตนเอง

- ค้นหาความรู้
- ทดสอบตนเอง
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้

- ติดตามความก้าวหน้าการเรียน
ของบุตรหลาน
- ค้นหาความรู้
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้

IPST Learning Space
ครู

ระบบโรงเรียน
School Moduleนักเรียน

ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป

- บริหารหลักสูตรสถานศึกษา
- จัดท�าแผนการจัดการเรียนรู้ - ค้นหาความรู้
- ติดตามความก้าวหน้าการเรียน
- ตรวจสอบโครงสร้
างเวลาเรียน
- สร้างข้อสอบ
- ทดสอบตนเอง
ของบุตรหลาน
Key
และแผนการจั
ด
การเรี
ย
นรู
้
สร้
า
งและแบ่
ง
ปั
น
หนั
ง
สื
อ
แลกเปลี
ย
่
นเรี
ย
นรู
้
ระบบสำานักพิมพ์
Stakeholders
ระบบอบรมครูค้นหาความรู้
อิ
เ
ล็
ก
ทรอนิ
ก
ส์
Teacher Training
Module
- ติดตามผลการเรียนของนักเรียน e-Publishing
อิเล็กทรอนิกส์
- แลกเปลี
่ยนเรียนรูResources
้
- นักวิชาการ สสวท.
- ประเมินและพัฒนาตนเอง
คลังข้อสอบ
- เครือข่ายครู
คลังสื่อ
- หน่วยงานภาครัฐ
คลังบทเรียน
- ความร่วมมือจาก
ระบบโรงเรี
ย
น
คลังข้อมูลครู
ต่างประเทศ
School Module
- ผู้สนับสนุน
ระบบการเรียนรู้ร่วมกัน
ระบบคลังสื่อดิจิทัล
Collaborative Learning
Digital Media System
ภาคเอกชน
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ระบบ

Key
Stakeholders

ระบบสำานักพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส์
e-Publishing

- นักวิชาการ สสวท.
- เครือข่ายครู
- หน่วยงานภาครัฐ
- ความร่วมมือจาก
ต่างประเทศ Infrastructure and Networks
- ผู้สนับสนุน
ระบบการเรียนรู้ร่วมกัน
Research and Development

ระบบการสอบออนไลน์
Online Testing System

6
ระบบ

ระบบอบรมครู
Teacher Training Module

Resources

คลังข้อสอบ
คลังสื่อ
คลังบทเรียน
Learning Space Software Platform คลังข้อมูลครู
งสื่อดิจิทand
ัล Promotions
Publicระบบคลั
Awareness

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
การพั ฒ นาก� ำ ลั ง คนและเครื อ ข่ า ยสนั บ สนุ น
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ในข้อนีค้ อื เพิม่ ก�ำลังคน
และเครือข่ายสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ที่มีความ
สามารถในการจัดการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี เพื่อเข้าไปสนับสนุนครูและนักเรียน
ในการจัดการเรียนรู้ และเพิม่ จ�ำนวนผูม้ คี วามสามารถ
พิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
และให้ บุ ค คลเหล่ า นี้ มี ส ่ ว นร่ ว มในการสนั บ สนุ น
การเรี ย นรู ้ ภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ดั ง กล่ า ว สสวท.
ด�ำเนินการดังต่อไปนี้
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๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและฝึกอบรมให้แก่
ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา โดยจัดท�ำฐานข้อมูล
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาวิชาและการเรียนการสอน
จัดตั้งศูนย์บริการและคลินิกออนไลน์ให้บริการทางวิชาการ
ในด้ า นพั ฒ นาการเรี ย นการสอน ซึ่ ง ให้ บ ริ ก ารได้ ทั้ ง โดย
การนัดหมายและผ่านระบบออนไลน์ และยังร่วมมือกับ สพฐ.
คัดเลือกครูประสบการณ์สูงมาพัฒนาเป็นครูแกนน�ำระดับ
ประเทศและครูพี่เลี้ยงวิชาการ จ�ำนวน ๒๐๐ คน เพื่อขยาย
ผลให้บริการฝึกอบรมครูในเขตพื้นที่การศึกษา นอกจากนี้
สสวท. ยังด�ำเนินการเป็นศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์
โรงเรี ย น พั ฒ นานั ก เรี ย นที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษด้ า น
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ให้สามารถสร้างสรรค์
นวัตกรรมการเรียนรูใ้ ห้มมี าตรฐานทีท่ ดั เทียมนานาชาติ และ
เพื่อยกย่องเชิดชู สร้างขวัญและก�ำลังใจแก่ครู นักเรียนและ
บุคลากรทางการศึกษา
๒. พัฒนาและส่งเสริม นักเรียน นักศึกษาที่มีความ
สามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อสร้างก�ำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีตามความต้องการของประเทศและหน่วยงาน
โดยการให้ทุนการศึกษา ในปีที่ผ่านมา สสวท. ปรับปรุง
กระบวนการสรรหาและคัดเลือกนักเรียนและนักศึกษาทีเ่ ข้า
โครงการเพือ่ ให้ได้ผรู้ บั ทุนทีม่ คี ณ
ุ ภาพตามเกณฑ์และเป้าหมาย
ของการรับทุน และเสนอแนวทางสร้างแรงจูงใจหลังส�ำเร็จ
การศึกษาตามเงือ่ นไขทุน ต่อคณะกรรมการก�ำหนดนโยบาย
ผู้มีความสามารถพิเศษฯ นอกจากนี้ยังพิจารณาแนวทาง
บู ร ณาการยกระดั บ การพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม นั ก เรี ย นที่ มี
ความสามารถพิเศษฯ ในโครงการที่ สสวท. ด�ำเนินการ เช่น
โครงการอัจฉริยภาพ โครงการโอลิมปิกวิชาการ โครงการ
พสวท. และโครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อ
ใช้ทรัพยากรทัง้ ก�ำลังคน และงบประมาณให้เกิดคุณค่าเทียบเท่า
มาตรฐานสากล โดยในปีนี้มีนักเรียนที่อยู่ในโครงการต่าง ๆ
ได้รบั รางวัล ระดับชาติและระดับนานาชาติ อาทิเช่น นักเรียน
ทุน พสวท. ได้รับรางวัลจากการแข่งขันประกวดโครงงาน
จ�ำนวน ๑๒ รางวัล นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ จ�ำนวน
๑๖ รางวัล เหรียญรางวัลทีไ่ ด้จากการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ
จ�ำนวน ๓๓ เหรียญ และจ�ำนวนนักเรียนทีไ่ ด้รบั เหรียญรางวัล
จากโครงการพัฒนาอัจริยภาพฯ จ�ำนวน ๓๙๘ คน
๓. พัฒนาศักยภาพครูเพื่อเป็นผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
ในปี ที่ ผ ่ า นมา สสวท. ได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รที่ ใ ช้
ในการอบรมครู ผู ้ น� ำ เพื่ อ การเปลี่ ย นแปลงและครู พี่ เ ลี้ ย ง
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ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นครู สควค. หลักสูตรทีป่ รับ ได้แก่ การจัดการ
เรียนรู้ตามมาตรฐานตัวชี้วัด (PCK1) การวัดผลประเมินผล
ระหว่างเรียน (PCK2) การวิจัยในชั้นเรียน หลักสูตรเสริม
(แหล่ ง เรี ย นรู ้ ก ารจั ด ค่ า ย และโครงงาน การขยายผล
ในโรงเรี ย น และประชุมปฏิบัติก ารอบรมครูในหลั ก การ
จัดค่าย และโครงงาน) การขยายผลในโรงเรียน และประชุม
ปฏิบัติการอบรมครูในหลักสูตรข้างต้น จ�ำนวน ๓๐ ครั้ง
จ�ำนวน ๑,๔๔๑ คน มีการส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าติดตามผลใน
โรงเรียนโดยเฉพาะในช่วงการขยายผลในโรงเรียน นอกจากนี้
ยังมีการจัดท�ำร่างและประชุมพิจารณาเกณฑ์ประเมินโรงเรียน
ครูผู้น�ำฯ เพื่อใช้ประเมินโรงเรียนในปีงบประมาณต่อไป
๔. พัฒนาสือ่ การเรียนการสอนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพฯ ในวโรกาสครบ ๖๐ พรรษา ส�ำหรับโรงเรียน
ขนาดเล็กทีม่ คี รูไม่ครบชัน้ สสวท. ได้จดั ท�ำชุดการเรียนรูว้ ชิ า
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ภายใต้โครงการ
“สื่อ ๖๐ พรรษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ” เพื่อ
ช่วยแก้ปัญหาคุณภาพการเรียนการสอนในสถานศึกษา
ขนาดเล็กที่ขาดแคลนครู และทรัพยากรเรียนรู้ นอกจากนี้
ยังมีสื่อรวบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ และประถมศึกษาปี
ที่ ๔ – ๖ และหนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์วิชาวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ทงั้ ๔ ช่วงชัน้ อยูร่ ะหว่างทดลองใช้และเผยแพร่
ทั้งออนไลน์และออฟไลน์

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๗

๕. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานการศึกษา
ภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ โดยร่วมมือกับ
ประเทศต่าง ๆ ที่มีนวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษา และบุคลากรของ สสวท. โดยเฉพาะในด้าน
สะเต็มศึกษา ให้สามารถพัฒนาสื่อประกอบหลักสูตรและ
บริการวิชาการที่เป็นมาตรฐานทัดเทียมนานาชาติ โดยเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญจากส�ำนักพิมพ์และมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
เข้ามาเป็นวิทยากรฝึกอบรม และส่งบุคลากรทัง้ ในระดับปฏิบตั ิ
และบริหารไปเสนอผลงาน ศึกษาดูงานและท�ำงานร่วมกับ
หน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งจัดประชุม
นานาชาติดา้ นสะเต็มศึกษา (ISMTEC2014 : Strategies for
Implementing STEM Education in Schools) ซึ่งท�ำให้
เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ และสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับนานาชาติได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น
และยังส่งเสริมให้ผลงานทางวิชาการ ผลิตภัณฑ์ สือ่ นวัตกรรม
การเรียนรู้ของ สสวท. ได้รับการเผยแพร่และเป็นที่ยอมรับ
ในระดับอาเซียนและนานาชาติ นอกจากนี้ สสวท. ยังให้ความ
ส�ำคัญกับบทบาทของภาคเอกชน และมูลนิธิต่าง ๆ โดยร่วม
มือกันในกิจกรรมหลากหลายเพื่อสนับสนุนให้สถานศึกษา
มีความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
ยิ่งขึ้น

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

๖. พัฒนารูปแบบและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ สือ่
และการวัดการประเมินผลการเรียนรูต้ ามมาตรฐานสากล
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ สสวท. ได้เร่งรัดพัฒนาครูและ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา อาทิ ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
ครูพี่เลี้ยงวิชาการ ครูผู้น�ำและศึกษานิเทศก์ เพื่อเป็นก�ำลัง
ส�ำคัญในการจัดการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี เชิงบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา และ
สร้างก�ำลังคนด้านการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้
ให้ครอบคลุมทุกเขตพื้นที่การศึกษา โดยสนับสนุนคู่มือครู
หนั ง สื อ เรี ย น วั ส ดุ อุ ป กรณ์ และเอกสาร สื่ อ ประกอบ
การเรียนรู้ ที่หลากหลายแก่ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โรงเรี ย นเครื อ ข่ า ยของ สสวท. ครอบคลุ ม ทุ ก ภู มิ ภ าค
ให้สามารถจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
นอกจากนี้ สสวท. ยังได้ร่วมมือกับสถาบันพัฒนาครู
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) ในการพัฒนา
หลักสูตรการฝึกอบรมครูผู้ช่วยหรือครูบรรจุใหม่ กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี จ�ำนวน ๑๓ หลักสูตร
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ครอบคลุมทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูได้
พั ฒ นาตนเองตามความต้ อ งการสอดคล้ อ งกั บ การเลื่ อ น
วิทยฐานะ โดยด�ำเนินการฝึกอบรมครูผชู้ ว่ ยหรือครูบรรจุใหม่
รุน่ ที่ ๑ ทัง้ แบบโดยตรง (Face to face ) และแบบผสมผสาน
(Blended training) กับการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ
ทางไกล (Online and e-training) อย่างเป็นระบบ เพื่อ
ยกระดับครูผชู้ ว่ ยหรือครูบรรจุใหม่ทกุ สังกัด ให้สามารถจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ในชั้นเรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๗. พัฒนาและขยายผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูร้ ะดับ
ปฐมวัย ในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โดยจัด
ฝึกอบรมเพิ่มเติมให้แก่ Core trainers รวมทั้งเพิ่มจ�ำนวน
Core trainers ให้ ม ากขึ้ น เพื่ อ รองรั บ การขยายผลใน
โรงเรี ย นทั่ ว ประเทศ นอกจากนี้ ยั ง พั ฒ นาปรั บ ปรุ ง สื่ อ
บ้ า นนั ก วิ ท ยาศาสตร์ น ้ อ ยเพิ่ ม เติ ม และท้ า ยสุ ด ติ ด ตาม
ประเมินผล และยกย่องโรงเรียนที่มีผลการใช้กิจกรรมฯ
ตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔
การสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ข้อนี้ มุ่งเน้นให้ผลงาน
ของ สสวท. ได้รับการยอมรับ และเยาวชนมีความ
ตระหนักและเห็นความส�ำคัญของการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น การด�ำเนินงาน
ภายใต้ยุทธศาสตร์นี้ มีดังนี้
๑. ใช้แนวทางสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุก เผยแพร่
ผลงานของ สสวท. เพือ่ ให้องค์กรเป็นทีร่ จู้ กั และมีภาพลักษณ์
ที่ ดี ใ นการเป็ น องค์ ก รพั ฒ นาการศึ ก ษาวิ ท ยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โดยปรับปรุงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้รองรับเว็บไซต์ของกลุม่ สาขาวิชา เพือ่ เผยแพร่
ผลผลิตและบริการวิชาการ นอกจากนี้ยังจัดท�ำแผนสื่อสาร
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงาน ผลผลิตและกิจกรรมของ
สสวท. อย่างต่อเนื่อง เป็นระบบและหลากหลาย

๒. สร้างความตระหนักและกระตุ้นเยาวชนและสังคม
ให้ เ ห็ น ความส� ำ คั ญ และเพิ่ ม การเรี ย นรู ้ วิ ท ยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเผยแพร่ตัวอย่างการใช้
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตาม
ระบบสะเต็มศึกษา ผ่านการจัดอบรมครูและบุคลากรทาง
การศึกษาในเครือข่ายสะเต็มศึกษา ให้ทดลองใช้กิจกรรม
ตัวอย่างที่ สสวท. พัฒนาขึ้นทุกช่วงชั้น นอกจากนี้ ยังจัดให้
มีการแข่งขันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ แก้ปญ
ั หา TEDET
2014 โดยมีนักเรียนเข้าทดสอบกว่า ๓๐๐,๐๐๐ คน ซึ่งจะมี
ส่วนช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
และในช่วงปีที่ผ่านมา สสวท. เตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการ
แข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๕๖
พ.ศ. ๒๕๕๘ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาคมคณิตศาสตร์
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิส่งเสริม
โอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา
ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) และเตรียมการเป็น
เจ้าภาพแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๒๘
ประจ�ำปี ๒๕๕๘ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

29

ยุทธศาสตร์ที่ ๕
การพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร ให้เป็นองค์กร
แห่งคุณภาพและยกระดับคุณภาพบุคลากรโดยใช้
ระบบสมรรถนะ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ในข้อนีค้ อื การท�ำให้
สสวท. เป็ น องค์ ก รแห่ ง คุ ณ ภาพ และมี ร ะบบ
การบริหารจัดการที่ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สมัยใหม่ ตลอดจนมีบุคลากรที่มีสมรรถนะตามที่
ก� ำ หนด ในปี ที่ ผ ่ า นมา มี ก ารด� ำ เนิ น งานตาม
ยุทธศาสตร์ดังนี้
๑. พัฒนาระบบคุณภาพองค์กรและระบบบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล และการก�ำกับดูแลที่ดี โดยปรับปรุง
โครงสร้างองค์กร ข้อบังคับ กฎระเบียบขององค์กรให้เอือ้ ต่อ
การด�ำเนินภารกิจตามยุทธศาสตร์ ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ได้
จั ด จ้ า งที่ ป รึ ก ษาจากมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ท บทวน
ข้อบังคับและระเบียบทั้งหมดที่ใช้ในปัจจุบันเพื่อปรับปรุง
โดยภาพรวม นอกจากนี้ยังปรับปรุงระบบสารสนเทศและ
การสือ่ สารขององค์กร เพือ่ ขยายขีดความสามารถขององค์กร
ด้านการบริหารจัดการและสามารถรองรับกระบวนการท�ำงาน
ทีม่ กี ารปรับเปลีย่ นแก้ไข อีกทัง้ ปรับปรุงระบบ Intranet และ
ระบบจัดการองค์ความรูท้ กุ สาขาวิชา/ฝ่าย ทีต่ อ้ งน�ำมาใช้รว่ ม
กันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งใน
การพัฒนาและบริหารจัดการความรู้ และให้ความส�ำคัญกับ
การบริหารความเสีย่ งใน ๓ โครงการหลัก โดยแบ่งตามประเภท
ความเสี่ยงหลัก ๔ ด้าน ได้แก่
๑) ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ คือ โครงการพัฒนาและสนับสนุน
การด�ำเนินงานศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติ ศูนย์สะเต็มศึกษา
ภาคและโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา ๒) ความเสี่ยงด้าน
การปฏิบตั งิ าน คือ โครงการพัฒนาและขยายบริการของศูนย์
เรียนรู้ดิจิทัลด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
(IPST Learning Space) ที่เชื่อมโยงในระดับประเทศและ
นานาชาติ และ ๓) ความเสีย่ งด้านการเงิน คือ โครงการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศขององค์ ก รเพื่ อ ขยายขี ด
ความสามารถขององค์กร โดยทั้ง ๓ โครงการได้มีการก�ำกับ
ดูแลและติดตามการด�ำเนินงานอย่างใกล้ชดิ ผ่านคณะท�ำงาน
และผู้ก�ำกับดูแลเพื่อแก้ปัญหาได้ทันท่วงที จากการประเมิน
ความเสี่ยง ณ สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ทั้ง ๓ โครงการจึงมี

ระดับความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีการติดตามต่อเนื่องในปี
๒๕๕๘ ต่ อ ไป และได้ ว างระบบติ ด ตามและก� ำ กั บ ดู แ ล
ในเรื่องความเสี่ยงของโครงการอย่างใกล้ชิดมากขึ้น และ
๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ จากโครงการ
หลักทั้ง ๑๘ โครงการของ สสวท. ไม่มีความเสี่ยงที่รุนแรง
หรือมีนัยส�ำคัญในด้านนี้ อย่างไรก็ตาม สสวท. ได้ด�ำเนิน
กิ จกรรมการติ ด ตามและประเมิ นผลการวิ จัย และพั ฒ นา
กฎหมายเพือ่ การบริหารจัดการทีเ่ ป็นอิสระและคล่องตัวของ
สสวท. ซึ่งจะท�ำให้ได้ข้อมูลมาพิจารณา เพื่อลดความเสี่ยง
ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบในภาพรวมขององค์กรได้
๒. พัฒนาศักยภาพบุคลากรของ สสวท. ให้มสี มรรถนะ
สูงขึ้นตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด และมีความผูกพันในองค์กร
โดยจัดท�ำแผนทดแทนอัตราก�ำลัง และสรรหาตัวบุคลากร
ที่ประสบการณ์สูงมาร่วมงานกับ สสวท. เพื่อให้พนักงานที่มี
ประสบการณ์น้อยได้เรียนรู้เร็วขึ้น มีการประเมินสมรรถนะ
พนักงานทุกกลุม่ และน�ำไปใช้จดั ท�ำแผนพัฒนาศักยภาพ และ
เสริมสร้างสมรรถนะหลักของบุคลากร ให้การสนับสนุน
พนักงานด้านการศึกษาต่อ และฝึกอบรม นอกจากนี้ ยังเน้น
สร้างความผูกพันในองค์กรและเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง
กลุม่ พนักงานด้วยการจัดให้มกี จิ กรรมศุกร์หรรษาและกิจกรรม
จิตอาสา ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการสื่อสารนโยบาย
การด�ำเนินงานขององค์กรจากผูบ้ ริหารระดับสูง ให้พนักงาน
รับทราบอย่างต่อเนื่องผ่านระบบ Intranet และการพบ
ผูบ้ ริหารเป็นกลุม่ เป็นระยะ ๆ เพือ่ หารือและรับฟังความคิดเห็น
ของพนักงานอย่างสม�ำ่ เสมอ และเพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาองค์กรมากขึ้น
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โครงสร้างองค์กร
คณะอนุกรรมการต่าง ๆ

คณะกรรมการ
สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้อ�ำนวยการ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

• ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
• ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้

ส�ำนักเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ส�ำนักบริหารเครือข่าย
และพัฒนาวิชาชีพครู

• สาขาเครือข่ายครู
บุคลากรทางการศึกษา
และพัฒนาวิชาชีพครู

• ฝ่ายนโยบายและแผน
และบริหารความเสี่ยง
• ฝ่ายบริหารโครงการริเริ่มพิเศษ
• ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

ส�ำนักยุทธศาสตร์
และแผน

ส�ำนักพัฒนาองค์กร

• ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
• ฝ่ายพัฒนาองค์กร

• สาขาวิจัย
• สาขาประเมินมาตรฐาน

ส�ำนักวิจัย
และประเมินมาตรฐาน

ส�ำนักบริหาร

• ฝ่ายบริหารทั่วไป
• ฝ่ายกฎหมาย
• ฝ่ายการเงินและบัญชี
• ฝ่ายจัดซื้อพัสดุ

• ฝ่ายบริหารทรัพย์สินทางปัญญา
• ฝ่ายบริการวิชาการ

ส�ำนักบริการวิชาการ
และบริหารทรัพย์สิน

ส�ำนักพัฒนา
และส่งเสริมศักยภาพ

• สาขา พสวท.
และ สควค.
• สาขาโอลิมปิกวิชาการ

ส�ำนักวิชาการ
และสนับสนุนวิชาการ

• สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น
• สาขาวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา
• สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมโลก
• สาขาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ
• สาขาชีววิทยา
• สาขาเคมี
• สาขาฟิสิกส์
• สาขาปฐมวัย

• สาขาคณิตศาสตร์
ประถมศึกษา
• สาขาคณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนต้น
• สาขาคณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย
• สาขาคอมพิวเตอร์
• สาขาออกแบบ
และเทคโนโลยี

• สาขาออกแบบ
และพัฒนาอุปกรณ์

• สาขาเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
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อัตราก�ำลัง

กลุมบริหาร

กลุมบริหาร, ๓๕ คน,
๑๑.๔๐%

กลุมวิชากา

กลุมอํานวย

กลุมอํานวยการ, ๑๒๔ คน,
๔๐.๓๙%
กลุมวิชาการ, ๑๔๘ คน,
๔๘.๒๑%

กลุ่มบริหาร

กลุ่มงาน

กลุ่มวิชาการ

กลุ่มอ�ำนวยการ

ระดับการศึกษา

ร้อยละ

ต�่ำกว่าปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

รวม

บริหาร

-

๕

๒๐

๑๐

๓๕

๑๑.๔๐

วิชาการ

-

๖

๑๐๙

๓๓

๑๔๘

๔๘.๒๑

อ�ำนวยการ

๖

๗๓

๔๕

-

๑๒๔

๔๐.๓๙

รวม

๖

๘๔

๑๗๔

๔๓

๓๐๗

๑๐๐

 พนักงานประจ�ำ ๓๐๗ คน
 พนักงานสมทบ ๑๘๕ คน (เทียบเท่ากับ ๘๕.๗๖ อัตราก�ำลัง)
 รวมมีอัตราก�ำลังทั้งสิ้น ๓๙๒.๗๖ อัตราก�ำลัง

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
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คณะผูบ้ ริหาร สสวท.
๑. ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร
๒. นางดวงสมร คล่องสารา
๓. นายณรงค์ศิลป์ ธูปพนม
๔. ดร.จารุวรรณ แสงทอง
๕. ดร.รวิวรรณ เทนอิสสระ
๖. นางกัญณัฏฐ์ สวัสดิ์สว่าง
๗. ดร.สุพัตรา ผาติวิสันติ์
๘. นางจุรีกร ลรรพรัตน์
๙. นายอุปการ จีระพันธุ
๑๐. ดร.วนิดา ธนประโยชน์ศักดิ์
๑๑. ดร.พรชัย อินทร์ฉาย
๑๒. นายถนิม ทิพย์ผ่อง
๑๓. ดร.ชัยวุฒิ เลิศวนสิริวรรณ
๑๔. นางสาวขนิษฐา ตรีหิรัญกุล
๑๕. ดร.ประสงค์ เมธีพินิตกุล
๑๖. นางสาวธันยากานต์ ยืนตระกูลชัย
๑๗. นางเบ็ญจวรรณ ศรีเจริญ
๑๘. นายราม ติวารี
๑๙. ดร.กุศลิน มุสิกุล
๒๐. นายสุพจน์ วุฒิโสภณ
๒๑. นางสาวสุพรรณี ชาญประเสริฐ
๒๒. นายสมเกียรติ เพ็ญทอง
๒๓. ดร.รชยา ศรีสุริฉัน
๒๔. นายพรพจน์ พุฒวันเพ็ญ
๒๕. นายณรงค์ แสงแก้ว
๒๖. นายดุสิต สังข์ร่วมใจ
๒๗. นายสกรณ์ ชุณหะโสภณ
๒๘. นางประกายกานต์ ตรีอาภรณ์
๒๙. นางพัชราวลัย โอสถานนท์
๓๐. นายกานต์ พันเพิ่มสิน
๓๑. นางสุภลักษณ์ ชาญวุธ
๓๒. นายสมประเสริฐ โพธิปัญญาศักดิ์
๓๓. นางวราภรณ์ ต.วัฒนผล
๓๔. นางสาวนวรัตน์ อินทุวงศ์

ผู้อ�ำนวยการ
รองผู้อ�ำนวยการ
รองผู้อ�ำนวยการ
ผู้ช่วยผู้อำ� นวยการ
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ และรักษาการผู้อ�ำนวยการสาขาเครือข่ายครู
บุคลากรทางการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพครู
ผู้ช่วยผู้อำ� นวยการ
ผู้ช่วยผู้อำ� นวยการ
ผู้ช่วยผู้อำ� นวยการ และผู้อำ� นวยการสาขาออกแบบและเทคโนโลยี
รักษาการผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ และผู้อำ� นวยการสาขาชีววิทยา
รักษาการผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ
รักษาการผู้อ�ำนวยการฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน
และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้
รักษาการผู้อ�ำนวยการฝ่ายนโยบายและแผนและบริหารความเสี่ยง
ผู้อ�ำนวยการสาขาวิจัย
ผู้อ�ำนวยการสาขาประเมินมาตรฐาน
ผู้อ�ำนวยการสาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น
ผู้อ�ำนวยการสาขาฟิสิกส์
ผู้อ�ำนวยการสาขาวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา
ผู้อ�ำนวยการสาขาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ
ผู้อ�ำนวยการสาขาเคมี
ผู้อ�ำนวยการสาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษา
ผู้อ�ำนวยการสาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย
ผู้อ�ำนวยการสาขาคอมพิวเตอร์
ผู้อ�ำนวยการสาขาออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์
ผู้อ�ำนวยการสาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์กร
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายกฎหมาย
รักษาการผู้อ�ำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายจัดซื้อและพัสดุ
รักษาการผู้อ�ำนวยการสาขา พสวท. และ สควค.
รักษาการผู้อ�ำนวยการสาขาโอลิมปิกวิชาการ
และพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
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บทสรุปผลการประเมินองค์กร
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๕
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ผลคะแนน

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

๕

๔.๕๔๓๕ ๔.๖๒๙๑ ๔.๕๘๖๙

๔.๗๒๔๔

๔

๕.๐๐๐๐ ๔.๙๒๙๑
๔.๔๐๗๘ ๔.๔๓๖๘

๔.๕๓๓๘

๔.๓๕๕๕

๔.๔๔๘๗

๔.๑๕๘๗

๓
๒
๑
๐

มิติที่ ๑

มิติที่ ๒

มิติที่ ๓

มิติที่ ๔

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ประเมินผลการท�ำงานประจ�ำปี โดยแบ่ง
เป็น ๔ มิตแิ ละให้นำ�้ หนักของแต่ละมิตสิ อดคล้องกับพันธกิจขององค์กร ผลทีไ่ ด้รบั จะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
องค์กรให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ปีงบประมาณ
ผลการประเมินแยกตามมิติ

พ.ศ. ๒๕๕๗

พ.ศ. ๒๕๕๖

พ.ศ. ๒๕๕๕

น�้ำหนัก ผลคะแนน น�ำ้ หนัก ผลคะแนน น�ำ้ หนัก ผลคะแนน
มิติที่ ๑ ผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจ

๒๐%

๔.๕๔๓๕

๓๐%

๔.๖๒๙๑

๓๐%

๔.๕๘๖๙

มิติที่ ๒ ผู้มีส่วนได้เสีย

๓๐%

๔.๗๒๔๔

๒๐%

๔.๔๐๗๘

๒๐%

๔.๔๓๖๘

มิติที่ ๓ ประสิทธิภาพ

๒๐%

๔.๕๓๓๘

๒๐%

๕.๐๐๐๐

๒๐%

๔.๙๒๙๑

มิติที่ ๔ การก�ำกับดูแลกิจการ
และพัฒนาองค์กร

๓๐%

๔.๓๕๕๕

๓๐%

๔.๔๔๘๗

๓๐%

๔.๑๕๘๗

รวมทุกมิติ

๑๐๐%

๔.๕๓๙๔

๑๐๐%

๔.๖๐๔๙

๑๐๐%

๔.๔๙๖๙

ผลการประเมินในภาพรวมของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ทั้ง ๔ มิติ มีคะแนน
เฉลี่ย ๔ มิติเป็น ๔.๕๓๙๔ แสดงถึงผลการด�ำเนินงานดีกว่าเป้าหมาย ผลการด�ำเนินงานสูงสุด คือ มิติด้านผู้มีส่วนได้เสีย
อยู่ที่ระดับคะแนน ๔.๗๒๔๔ ส่วนมิติอื่น ๆ มีผลคะแนนอยู่ในระดับดีกว่าเป้าหมาย คือ ได้คะแนนสูงกว่าระดับ ๔ ในทุกมิติ
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ตารางสรุปผลการด�ำเนินงานของ สสวท.
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ตัวชี้วัดผลการด�ำเนินงาน

ก
หน่วยวัด (ร้น�อำ้ หนั
ยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน
๑

๒

๓

๔

๕

ผลการด�ำเนินงาน
ผลการ ค่าคะแนน คะแนน
ด�ำเนินงาน ที่ได้ ถ่วงน�้ำหนัก

มิติที่ ๑ ด้านผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจ

๒๐

๔.๕๔๓๕

๑. คะแนนเฉลี่ยของการสอบ O-NET
ด้านวิทยาศาสตร์และด้านคณิตศาสตร์
ในโรงเรียนที่ครูผ่านการพัฒนา และได้
ด�ำเนินการตามผลผลิตและกระบวนการ
ของ สสวท.

๕

๔.๒๓๗๔

๑.๑ วิทยาศาสตร์

ร้อยละ

๒.๕๐ ต�่ำกว่า ๐

-

๐

๑๓

๒๖

๑๓.๔๐

๔.๐๓๑๑

๐.๑๐๐๘

๑.๒ คณิตศาสตร์

ร้อยละ

๒.๕๐ ต�่ำกว่า ๐

-

๐

๑๒

๒๔

๑๗.๓๒

๔.๔๔๓๖

๐.๑๑๑๑

คน

๓

๘๔๘

๘๗๓

๘๙๘

๙๒๓

๙๔๘

๙๘๐

๕.๐๐๐๐

๐.๑๕๐๐

๓. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้สื่อและ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ของ สสวท.

ระดับ

๕

๓.๐๐

๓.๕๐

๔.๐๐

๔.๒๐

๔.๔๐

๔.๑๙

๓.๙๖๖๔

๐.๑๙๘๓

๔. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าใช้ผลผลิต
ของ สสวท. ในรูปแบบดิจิทัล

ระดับ

๔

๒.๖๐

๒.๘๐

๓.๐๐

๓.๒๐

๓.๔๐

๔.๓๖

๕.๐๐๐๐

๐.๒๐๐๐

๕. ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�ำ้ หนักของความส�ำเร็จ ร้อยละ
ในการด�ำเนินงานโครงการที่ริเริ่มเพื่อน�ำไปสู่
การสร้างนวัตกรรม

๓

๖๐

๗๐

๘๐

๙๐

๑๐๐

๙๙.๕๑

๔.๙๕๐๖

๐.๑๔๘๕

มิติที่ ๒ ด้านผู้มีส่วนได้เสีย

๓๐

๔.๗๒๔๔

๖. ระดับความส�ำเร็จของการพัฒนาก�ำลังคน
และเครือข่ายสนับสนุนการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

๑๐

๕.๐๐๐๐

เครือข่าย
๖.๑ จ�ำนวนเครือข่ายที่สนับสนุน
การจัดการเรียนรู้ที่มีความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี

๓

๖.๒ จ�ำนวนก�ำลังคนที่สนับสนุน
การจัดการเรียนรู้ที่มีความสามารถใน
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี

๓

๒. จ�ำนวนนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญ
ที่ท�ำงานในประเทศไทยด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สะสมเพิ่มขึ้น
จากการสร้างนักเรียน นักศึกษาที่มีความ
สามารถพิเศษ

คน

๖.๓ ร้อยละของครูที่ได้รับการสนับสนุน ร้อยละ
การจัดการเรียนรู้จากก�ำลังคนและเครือข่าย
ของ สสวท.

๓

๓

๔

๕

๖

๗

๑,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ๕,๐๐๐

๓

๔

๕

๖

๗

๑๑

๕.๐๐๐๐

๐.๑๕๐๐

๖,๒๓๐

๕.๐๐๐

๐.๑๕๐๐

๗.๖๙

๕.๐๐๐

๐.๑๕๐๐
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ก
หน่วยวัด (ร้น�อำ้ หนั
ยละ)

ตัวชี้วัดผลการด�ำเนินงาน

เกณฑ์การให้คะแนน
๑

๒

๓

๔

๕

ผลการด�ำเนินงาน
ผลการ ค่าคะแนน คะแนน
ด�ำเนินงาน ที่ได้ ถ่วงน�้ำหนัก

ร้อยละ
๖.๔ ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการ
สนับสนุนการจัดการเรียนรู้จากก�ำลังคนและ
เครือข่ายของ สสวท.

๑

๓

๔

๕

๖

๗

๑๑.๓๓

๕.๐๐๐๐

๐.๐๕๐๐

ระดับ

๑๐

๑

๒

๓

๔

๕

๔.๑๗

๔.๑๗๓๒

๐.๔๑๗๓

๗. ระดับการยอมรับในข้อมูลข่าวสารและ
ผลงานของ สสวท.

๕.๐๐๐๐

๑๐

๘. ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�ำ้ หนักของกลุ่ม
เป้าหมายที่มีความตระหนักและ
เห็นความส�ำคัญของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
๘.๑ ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มี
ความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (Scientific Literacy) เบื้องต้น

ร้อยละ

๖

๔๐

๔๕

๕๐

๕๕

๖๐

๖๕.๓๓

๕.๐๐๐๐

๐.๓๐๐๐

๘.๒ ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มี
ความตระหนักในความส�ำคัญของ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

ร้อยละ

๔

๔๐

๔๕

๕๐

๕๕

๖๐

๗๔.๘๒

๕.๐๐๐๐

๐.๒๐๐๐

๔.๕๓๓๘

๒๐

มิติที่ ๓ ด้านประสิทธิภาพ
๙. ร้อยละความส�ำเร็จของการเบิกจ่าย
งบประมาณประจ�ำปี

ร้อยละ

๕

๘๗

๘๙

๙๑

๙๓

๙๕

๙๓.๒๗

๔.๑๓๕๑

๐.๒๐๖๘
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ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของที่ปรึกษา
ด้านที่ ๑ ข้อเสนอแนะด้านนโยบายเพื่อปรับปรุง
การด�ำเนินงานตามภารกิจของ สสวท.
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ เพือ่ ศึกษา
และเรียนรู้นวัตกรรมที่จะประยุกต์ใช้เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์
ที่เกี่ยวข้องกับสะเต็มศึกษา (STEM Education) ซึ่งสามารถ
แบ่งเป็นประเด็นย่อย ดังต่อไปนี้
๑.๑ การศึกษารูปแบบการบริหารศูนย์สะเต็ม (STEM)
ตัวอย่างเช่น รูปแบบและโครงสร้างการบริหารกิจกรรมและ
การด�ำเนินงานจาก LUMA Centre ของประเทศฟินแลนด์
(คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) LUMA Centre
Finland เป็นองค์กรที่ท�ำหน้าที่ประสานงานและส่งเสริม
ในรูปแบบ “Umbrella Organization” จัดตั้งขึ้นในเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และได้ทำ� หน้าทีป่ ระสานงานและสนับสนุน
ให้กบั LUMA Centre ทีม่ กี ารด�ำเนินงานกับ ๑๐ มหาวิทยาลัย
หลัก มาตั้งแต่ช่วงปลายปี 1990s ตามโครงการ Science
Education Development Project จัดท�ำโดย Finnish
National Board of Education โดย LUMA Centre ที่อยู่
ในมหาวิทยาลัยจะเน้นสาขาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภูมิศาสตร์
คณิ ต ศาสตร์ เทคโนโลยี และกระบวนการการเรี ย นรู ้
(Pedagogy) โดยจะมี ก ารท� ำ งานภายในหน่ ว ยงานของ
มหาวิทยาลัย (เช่น คณะวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และ
คณะวิศวกรรมศาสตร์) และร่วมกับหน่วยงานภายนอก เช่น
โรงเรียน องค์กรภาคเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ โดย
กิจกรรมและผลผลิตมีความหลากหลาย เช่น Youth Camp
วารสารและสือ่ สิง่ พิมพ์ อบรมพัฒนาทักษะให้กบั ครูวทิ ยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ การน�ำปัญหาจากภาคอุตสาหกรรมมาจัดท�ำ
รางวัลการแข่งขัน การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์นอกโรงเรียน
เป็นต้น
๑.๒ การจั ด เตรี ย มและการสร้ า งบุ ค ลากรเพื่ อ รองรั บ
แผนงาน กิ จ กรรม และการขยายตั ว ของศู น ย์ ส ะเต็ ม
อย่างต่อเนือ่ ง โดยการเปรียบเทียบและวิเคราะห์ขอ้ ได้เปรียบ
และเสียเปรียบระหว่างการมีศนู ย์สะเต็มในระดับโรงเรียนกับ
ศูนย์สะเต็มในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งศูนย์สะเต็มในระดับ
โรงเรียนเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยจะพบว่ายังจ�ำเป็นต้องมี
นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ผู ้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นการบริ ห ารโครงการ
ผู้ประสานงานกับภาคเอกชน และหน่วยงานภาครัฐ เป็นต้น
๑.๓ การพัฒนาทักษะบุคลากรเพื่อรองรับกับกิจกรรม
ในการสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศ อันเป็นส่วนหนึง่ ในการ
ส่งเสริมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ

เทคโนโลยี เช่น Dream School Project ทีป่ ระเทศฟินแลนด์
เน้ น ในนวั ต กรรมการเรี ย นการสอนในห้ อ งเรี ย น และ
นอกห้ อ งเรี ย น โดยผสมผสานรู ป แบบ Experimental
Learning การใช้ ICT การปรับห้องเรียน และการน�ำหลัก
จิตวิทยามาประยุกต์ใช้ หรือ หน่วยงาน SAVI (Service Across
Virtual Institute) มีการแลกเปลีย่ นผลงานวิจยั และกิจกรรม
ต่างๆ เช่น Assessment and Effective Teaching of
Calculus และ Improving Understanding of Student
Engagement in STEM ซึง่ สสวท. ต้องเตรียมด้านกระบวน
การวิจัย โดยบุคลากรของ สสวท. เอง การเขียนบทความ
ทางวิชาการ การจัดท�ำฐานข้อมูล และการเข้าร่วมสัมมนา
ทางวิชาการ เป็นต้น
ด้านที่ ๒ ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการ
สืบเนื่องจากข้อเสนอแนะในด้านที่ ๑ สสวท. จ�ำเป็น
จะต้องวิเคราะห์ระดับประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการ
ภายในที่ส�ำคัญ เนื่องจากต้องค�ำนึงถึงความคล่องตัว และ
การบรรลุผลส�ำเร็จของโครงการและสิ่งที่ริเริ่มใหม่ๆ ได้แก่
๒.๑ กระบวนการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ที่ มี ค วามพร้ อ มเพื่ อ
สนั บ สนุ น การจั ด ท� ำ โครงการทางวิ ช าการต่ า งๆ ร่ ว มกั บ
หน่วยงานระหว่างประเทศ เช่น ขัน้ ตอนการตัดสินใจ ระเบียบ
วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการพัฒนาทักษะและฝึกอบรม
ให้เจ้าหน้าทีพ่ สั ดุมคี วามคุน้ เคยกับการด�ำเนินงานจัดจ้าง และ
การท�ำข้อตกลงสัญญาในระดับนานาชาติที่อาจจะเป็นไปได้
ในอนาคต
๒.๒ กระบวนการพัฒนาทักษะบุคลากร ซึง่ จะต้องมีทกั ษะ
ความรู้ด้านกระบวนการการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อช่วยเสริมให้
กิจกรรมของ สสวท. มีความเข้มแข็ง เช่น การพัฒนาโปรแกรม
อบรมครู เป็นต้น
ด้านที่ ๓ ข้อเสนอแนะในเรื่องการยกระดับคุณภาพชีวิต
การท�ำงาน
จากการส�ำรวจความคิดเห็นของพนักงานประจ�ำในประเด็น
ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อ สสวท. ผ่านระบบออนไลน์
ติดต่อกัน ๓ ปี ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ พบว่าพนักงาน
สสวท. แสดงความคิดเห็นเพื่อการแก้ไขปรับปรุงสูงที่สุด
ใน ๓ ประเด็นทีส่ ง่ ผลต่อคุณภาพชีวติ การท�ำงาน และยังเป็น
ประเด็นที่พนักงาน มีความคิดเห็นว่ายังไม่ได้รับการแก้ไข
หรือยังไม่เกิดการเปลีย่ นแปลง คือ ๑) ด้านกระบวนการท�ำงาน
ภายใน ๒) ด้านการบริหารจัดการองค์กร ๓) ด้านสภาพ
แวดล้อม และบรรยากาศในการท�ำงาน

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
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๓.๑ ด้านกระบวนการท�ำงานภายใน สสวท. ควรจัดท�ำ
คู่มือแสดงขั้นตอนการท�ำงาน (งานสนับสนุน เช่น การเงิน
การคลัง พัสดุ และบุคคล) ที่ชัดเจน ปฏิบัติได้จริง และทัน
ต่อการเปลีย่ นแปลงของสถานการณ์ และสือ่ สารให้พนักงาน
สสวท. ทราบทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้การประสานงานระหว่าง
หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมีความคล่องตัว
๓.๒ ด้านการบริหารจัดการองค์กร สสวท. ควรปรับปรุง
ระบบการสือ่ สารภายใน เพือ่ ให้บคุ ลากรทุกระดับเข้าใจทิศทาง
และเป้าหมายในการท�ำงานขององค์กรให้เป็นทิศทางเดียวกัน
ผ่านช่องทางสือ่ สารต่างๆ ในรูปแบบทีส่ ามารถกระตุน้ ให้เกิด
การมีส่วนร่วมของพนักงาน
๓.๓ ด้านสภาพแวดล้อม และบรรยากาศในการท�ำงาน
สสวท. ควรพิจารณาปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
ให้ดีขึ้น เช่น พื้นที่ในการท�ำงานของแต่ละบุคคล การบ�ำรุง
รักษาอาคารสถานที่ และอุปกรณ์ส�ำนักงานให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน ห้องอาหาร ที่จอดรถ เป็นต้น
ด้านที่ ๔ ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการบริหารจัดการ
และการจัดท�ำตัวชี้วัดผลการด�ำเนินงานในปีต่อไป
๔.๑ ควรเตรี ย มการวางแผนจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ที่ ส ะท้ อ น
ความส�ำเร็จตามยุทธศาสตร์ ๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
– ๒๕๖๑) อย่างเป็นระบบ คือ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย
ต้องก�ำหนดนิยาม หรือค�ำอธิบายที่เข้าใจตรงกันระหว่าง
ผู้จัดเก็บข้อมูลโดยตรง และผู้บริหารที่ก�ำกับดูแลโครงการ
ก�ำหนดผู้รับผิดชอบท�ำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลเป็นรายตัวชี้วัด
รอบความถีใ่ นการปรับปรุงข้อมูลให้ทนั สมัย เช่น ทุก ๖ เดือน
หรือทุกปี และให้ความส�ำคัญกับข้อมูลสถิตผิ ลการด�ำเนินงาน
ต่าง ๆ ทีจ่ ดั เก็บ โดยต้องเน้นความถูกต้อง พร้อมใช้งาน หรือ
มีความทันสมัย และระบุแหล่งทีม่ าได้ เพือ่ ให้ สสวท. สามารถ
ประเมินความส� ำเร็จตามรอบระยะเวลาต่าง ๆ ได้ทันที
เมื่อต้องจัดท�ำรายงานประเมินผลรอบต่าง ๆ
๔.๒ ควรเตรี ย มการวางแผนการประเมิ น ผล
การด� ำ เนิ น งานระดั บ องค์ ก รประจ� ำ ปี ให้ ส ามารถเริ่ ม
ด�ำเนินการได้ก่อนขึ้นปีงบประมาณต่อไป หรืออย่างน้อย
ไม่ควรเกินไตรมาสแรกของปีงบประมาณ สสวท. ควรต้องมี
กรอบการประเมินผล ตัวชี้วัด น�้ำหนัก ค่าเป้าหมาย และ
เกณฑ์การให้คะแนนที่พร้อมใช้สื่อสารภายในให้พนักงาน
สสวท. ได้รบั ทราบโดยทัว่ กัน เพราะผูม้ สี ว่ นได้เสียทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการประเมินผล จะได้นำ� ไปใช้วางแผนการติดตามผล หรือ
สามารถรวบรวมผลงานสะสมไว้ล่วงหน้า
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การบริหารความเสีย่ งของ สสวท.
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ สสวท. ได้ดำ� เนินการบริหารความเสีย่ งขององค์กร โดยได้เลือก ๓ โครงการทีม่ คี วามเสีย่ ง
สูงสุดมาบริหารความเสี่ยง โดยมีผลการด�ำเนินงานดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
โครงการที่มีความเสี่ยงด้านกลยุทธ์สูงที่สุดคือ โครงการ
พัฒนาและสนับสนุนการด�ำเนินงานศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติ
ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคและโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา
ซึ่ง สสวท. ได้ด�ำเนินมาตรการเพื่อลดความเสี่ยง ดังนี้
- การติดตามและท�ำความเข้าใจกับผูเ้ กีย่ วข้องในโครงการ
โดยจั ด ให้ มี ก ารประชุ ม เป็ น ประจ� ำ ทุ ก เดื อ นเพื่ อ ติ ด ตาม
การท�ำงานของคณะท�ำงานแต่ละคณะ และสร้างความเข้าใจ
ร่วมกัน
- จัดท�ำแผนการท�ำงานที่สอดคล้องกับการท�ำงานของ
ศูนย์สะเต็มภาคเพื่อให้การด�ำเนินงานร่วมกันเป็นไปได้อย่าง
ราบรื่น เพิ่มช่องทางการสื่อสารระหว่างศูนย์สะเต็มศึกษา
- เชิญผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นคณะกรรมการสะเต็มศึกษา
เพื่อให้ค�ำแนะน�ำแนวทางการด�ำเนินงานให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสบความส�ำเร็จ
เนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่องในระยะยาว
ดังนั้นการใช้มาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องจะช่วยควบคุม
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

๒. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
โครงการที่มีความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานสูงที่สุดคือ
โครงการพัฒนาและขยายบริการของศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (IPST Learning
Space) ที่เชื่อมโยงในระดับประเทศและนานาชาติ สสวท.
ได้ด�ำเนินมาตรการลดความเสี่ยง ดังนี้
- รายงานความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคระหว่างการ
ด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
- เชิญผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาโครงการจากการด�ำเนิน
กิจกรรมเพือ่ ควบคุมความเสีย่ งดังกล่าวนี้ เป็นผลให้การด�ำเนิน
โครงการในปี ๒๕๕๗ นัน้ เสร็จสิน้ เป็นทีเ่ รียบร้อย โดยสามารถ
ด�ำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้

ดานการปฏิบัติตาม
กฎหมาย/กฎระเบียบ
ดานกลยุทธ

การบริหาร
ความเสี่ยง
ดานการเงิน
ดานการปฏิบัติงาน

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน
โครงการทีม่ คี วามความเสีย่ งด้านการเงินสูงสุดคือ โครงการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรเพื่อขยายขีด
ความสามารถขององค์กร เนือ่ งจากมีการจัดซือ้ จัดจ้างครุภณ
ั ฑ์
๑๐ รายการ ซึ่งบริหารความเสี่ยงโดยด�ำเนินการจัดท�ำแผน
จัดซือ้ จัดจ้างล่วงหน้าและเชิญผูเ้ ชีย่ วชาญเพือ่ ช่วยจัดท�ำ TOR
ผลการจัดซือ้ จัดจ้างนัน้ สามารถจัดซือ้ จัดจ้างได้ ๘ รายการ
โดยมีรายการทีไ่ ม่สามารถด�ำเนินการจัดซือ้ จัดจ้างได้เนือ่ งจาก
ไม่ มี ผู ้ ม ายื่ น เสนอราคา และอี ก รายการนั้ น ได้ ย กเลิ ก
การประกวดราคาเนื่องจากผู้เสนอราคาขาดคุณสมบัติ

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย/กฎระเบียบ
ส�ำหรับความเสีย่ งด้านการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย/กฎระเบียบ
ไม่มคี วามเสีย่ งทีร่ นุ แรงหรือมีนยั ส�ำคัญในด้านนี้ อย่างไรก็ตาม
สสวท. ได้ดำ� เนินกิจกรรมการติดตามและประเมินผลการวิจยั
และพัฒนากฎหมายเพื่อการบริหารจัดการที่เป็นอิสระและ
คล่องตัวของ สสวท. ซึง่ จะท�ำให้ได้ขอ้ มูลมาพิจารณา เพือ่ ลด
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบในภาพรวมของ
องค์กรได้

39

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ผลการด�ำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
การยกระดับการพัฒนาหลักสูตร สื่อ
และกระบวนการจั ด การเรี ย นรู ้ ด ้ า น
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่ใช้ง่ายและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

๑. โครงการทบทวนและพัฒนาสือ่ และกระบวนการจัดการ
เรี ย นรู ้ และพั ฒ นาหลั ก สู ต รส� ำ หรั บ วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์
คณิ ต ศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ที่ ใ ช้ ง ่ า ยและมี คุ ณ ภาพ
ตามมาตรฐานสากล
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ได้ดำ� เนินการจัดท�ำสือ่ ประกอบ
หลักสูตรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ตามมาตรฐานสากล โดยเน้นการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา
สามารถเผยแพร่ให้แก่ครูผู้สอน นักเรียน ตลอดจนบุคลากร
ทางการศึกษาและบุคคลทัว่ ไปได้ใช้ประกอบการจัดการเรียน
การสอน เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพการเรี ย นรู ้ วิ ท ยาศาสตร์

คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีผลการด�ำเนินงาน ดังนี้
- วิชาวิทยาศาสตร์มี ๑๑๗ รายการ ประกอบด้วย ต้นฉบับแบบฝึกหัด ๘ เล่ม ต้นฉบับแบบทดสอบ ๘ เล่ม ต้นฉบับ
แผนการจัดการเรียนรู้ ๒ เล่ม และสื่อประกอบการเรียนรู้ เช่น Learning Object, PowerPoint วีดิทัศน์ โปสเตอร์
ชุดการทดลองเสมือนจริง ฯลฯ รวม ๙๙ รายการ
- วิชาคณิตศาสตร์มี ๑๙ รายการ ประกอบด้วย ต้นฉบับหนังสือเรียน ๑ เล่ม ต้นฉบับแบบฝึกหัด ๑ เล่ม ต้นฉบับ
แบบฝึกทักษะและเฉลยแบบฝึกทักษะ ๒ เล่ม ต้นฉบับแบบทดสอบ ๔ เล่ม และวีดิทัศน์ ๑๑ รายการ
- วิชาการออกแบบและเทคโนโลยีมี ๗ รายการ ประกอบด้วย ต้นฉบับหลักสูตร ๑ เล่ม ต้นฉบับหนังสือเรียน ๒ เล่ม
ต้นฉบับคู่มือครู ๒ เล่ม และสื่อประกอบการเรียนรู้ เช่น Digital Book, Animation Clip ๒ รายการ
- หลักสูตรวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศมี ๘ รายการ ดังนี้ ต้นฉบับหลักสูตรการเขียนโปรแกรมเพือ่ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ส�ำหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น ๑ เล่ม ต้นฉบับหนังสือเรียน ๑ เล่ม ต้นฉบับแบบทดสอบ
๓ เล่ม และสื่อประกอบการเรียนรู้ ๓ รายการ
- พัฒนาต�ำราและสื่อส�ำหรับหลักสูตรการผลิตและพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๔ รายการ
- พัฒนาอุปกรณ์ตน้ แบบประกอบการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๒ ต้นแบบ และผลิตสือ่ อุปกรณ์
สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ สสวท. รวมทั้งซ่อมแซมบ�ำรุงรักษาสื่ออุปกรณ์และครุภัณฑ์
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๒. โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบเพื่อประเมินคุณภาพเครื่องมือการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี
การพัฒนาผลผลิตของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.) อันประกอบด้วย หนังสือเรียน คูม่ อื ครู
แบบฝึกหัด เอกสารทางวิชาการและสื่อการเรียนการสอน
ทุกประเภท เพือ่ เผยแพร่ให้สถานศึกษาน�ำไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน ให้ผู้เรียนเกิดสัมฤทธิผลในการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพตามที่ก�ำหนดไว้ในหลักสูตรนั้น จ�ำเป็นต้องมีระบบ
ตรวจสอบเพื่อประเมินคุณภาพผลผลิต เพื่อให้มีการติดตาม
ตรวจสอบความก้าวหน้าเป็นระยะ ตลอดจนรวบรวมสารสนเทศ
และผลการติดตามตรวจสอบ มาใช้ปรับปรุงงานอย่างต่อเนือ่ ง
การด�ำเนินงานของโครงการนี้ ได้มีการแต่งตั้งคณะท�ำงาน
ประกอบด้วย นักวิชาการจากสาขาวิชาต่าง ๆ ซึง่ เป็นผูจ้ ดั ท�ำ
ผลผลิต เพื่อพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ด�ำเนินการ
ทดลองประเมิ น ผลผลิ ต และสรุ ป ผลการประเมิ น ในปี
งบประมาณ ๒๕๕๗ ได้ด�ำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย
ที่วางไว้ ซึ่งมีผลการด�ำเนินงาน ดังนี้
- พัฒนาเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการประเมินผลผลิตของ สสวท.
จ�ำนวน ๓ ชุด ได้แก่ แบบประเมินหนังสือเรียน แบบประเมิน
คูม่ อื ครู และแบบประเมินหนังสือแบบฝึกหัด โดยแต่ละแบบ
ประเมินมี ๒ ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ ๑ เป็นการส�ำรวจ
ข้อมูลทั่วไปของผลผลิตที่ประเมินและ ตอนที่ ๒ เป็นการ
ประเมินคุณภาพของผลผลิต
- ทดลองประเมินผลผลิตของ สสวท. ได้ประเมินผลผลิต
ใน ๓ กลุ่มสาระ ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ทั้ ง ระดั บ ประถมศึ ก ษาและระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา
โดยบุคลากรของแต่ละสาขาและผู้เชี่ยวชาญภายนอก โดย
ประเมินหนังสือเรียน ๑๑ เล่ม คู่มือครูในรายวิชาเดียวกัน
๑๑ เล่ม และหนังสือแบบฝึกหัด ๓ เล่ม รวม ๒๕ เล่ม
มีผลผลิตผ่านการประเมิน ๒๒ เล่ม คิดเป็นร้อยละ ๘๘ และ
ไม่ผ่านการประเมิน ๓ เล่ม คิดเป็นร้อยละ ๑๒
- พัฒนาคู่มือการประเมินผลผลิตของ สสวท. พร้อมวิธี
การตรวจสอบและประเมินคุณภาพผลผลิตของ สสวท. ที่มี
ความครบถ้ ว นและได้ ม าตรฐาน จ� ำ นวน ๑ เล่ ม โดยมี
วัตถุประสงค์เพือ่ ให้ผปู้ ระเมินใช้เป็นแนวทางในการประเมิน
ผลผลิตภายในองค์กร และเพื่อให้สาขาวิชาหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องภายใน สสวท. ได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
ผลผลิตให้มีคุณภาพต่อไป ในคู่มือเล่มนี้ ประกอบด้วยสาระ
ส� ำ คั ญ ของเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการประเมิ น คุ ณ สมบั ติ ข อง
ผู้ประเมิน วิธีการ และเกณฑ์การประเมิน
- พั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจในวิ ธี ก าร
ตรวจสอบและสามารถน�ำไปใช้ในการประเมินคุณภาพของ
ผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ เป็นบุคลากรทีม่ ปี ระสบการณ์
ในการพัฒนาหนังสือหรือสือ่ การเรียนรูข้ อง สสวท. ใน ๓ กลุม่
สาระ ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทงั้
ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา จ�ำนวน ๔๘ คน
ประกอบด้วย ผูเ้ ชีย่ วชาญภายนอก ๒๖ คน และบุคลากรของ
สสวท. ๒๒ คน
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๓. โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับต่างประเทศ
รวมทั้งอาเซียน
นวัตกรรมทีเ่ ป็นโปรแกรมในการจัดการเรียนการสอนโดย
เฉพาะคณิตศาสตร์เป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้นักเรียนเห็นภาพ
ส�ำรวจ ตรวจสอบและสร้างข้อความทีค่ าดการณ์ได้ จะท�ำให้
การเรี ย นการสอนน่ า สนใจยิ่ ง ขึ้ น และเป็ น การกระตุ ้ น
การเรียนรู้ของนักเรียนและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ของครู ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ได้ด�ำเนินการเป็นไปตาม
เป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งมีผลการด�ำเนินงาน ดังนี้
- พัฒนาหลักสูตรอบรมครูแกนน�ำระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยโปรแกรมส�ำเร็จรูป Geogebra (โปรแกรมส�ำเร็จรูป
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เชิงพลวัต) ๑ หลักสูตร ชุดสื่อ

ส�ำหรับครูแกนน�ำฯ ที่มีคุณภาพ ซึ่งเน้นการพัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะห์การให้เหตุผลและการแก้ปัญหา ๑ ชุด และ
พัฒนาบุคลากรทางวิชาการของ สสวท. จ�ำนวน ๓๐ คน
ให้สามารถน�ำความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
อย่างมีประสิทธิภาพด้วยโปรแกรมส�ำเร็จรูป Geogebra
- จัดท�ำโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad V5.06
ฉบับภาษาไทยและคู่มือการใช้งาน ส�ำหรับใช้เป็นสื่อในการ
จัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้เทคโนโลยี เพื่อ
เสริมสร้างให้นกั เรียนเห็นความส�ำคัญของการเรียนคณิตศาสตร์
และสามารถน�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
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รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๗

๔. โครงการวิจัย วัดผล ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
การด�ำเนินงานของโครงการนี้ มีเป้าหมายในการสร้าง สร้ า งข้ อ สอบประเมิ น การรู ้ เ รื่ อ งด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
ข้อสอบมาตรฐานส�ำหรับประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ส�ำหรับการทดลอง
ในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทงั้ ในระดับประถมศึกษา ใช้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จ�ำนวน ๒ ฉบับ และภาคปฏิบัติ
และมั ธ ยมศึ ก ษา สร้ า งข้ อ สอบเพื่ อ ประเมิ น การรู ้ เ รื่ อ ง วิชาวิทยาศาสตร์ จ�ำนวน ๑ ฉบับ รวม ๓ ฉบับ
๑.๖) เผยแพร่ระบบ TEDET (Thailand Education
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เผยแพร่ข้อสอบที่พัฒนาขึ้น
เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับสถานศึกษาน�ำไปใช้ประโยชน์ในการ Development and Evaluation Test) รวมทั้งข้อสอบ
จัดการเรียนการสอน รวมทั้งด�ำเนินการวิจัยทั้งในประเทศ ประเมินการรู้เรื่องด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับ
และร่วมกับนานาชาติ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อครู นักเรียน มัธยมศึกษาตอนต้น จ�ำนวน ๒ ฉบับ ให้กับหน่วยงานและ
สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาในการน�ำ บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ (๑) ศึกษานิเทศก์
เครื่องมือวัดผลประเมินผล ข้อมูลจากรายงานการวิจัยและ จาก ๒๒๕ เขตทั่วประเทศ และ (๒) โรงเรียนในสังกัด สพม.
รายงานผลการประเมิ น ไปวางแผนและพั ฒ นาการจั ด และ สพป. จ�ำนวน ๒๐๐ โรง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือฝึกฝน
การเรียนการสอนด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาด้านวิทยาศาสตร์และ
ของประเทศ โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ได้ด�ำเนินการได้ คณิตศาสตร์ของผู้เรียน
๒) จัดท�ำรายงานการวิจัยในประเทศ ๓ รายการ ดังนี้
ตามเป้าหมาย ที่วางไว้ ๓ กิจกรรม โดยมีผลการด�ำเนินงาน
๒.๑) รายงานผลการติดตามการจัดการเรียนการสอน
ดังนี้
๑) พัฒนาข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของครูที่สอน
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในโรงเรียนสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
ดังนี้
๑.๑) พัฒนาหนังสือตัวอย่างข้อสอบเพื่อประเมินผล การศึกษาขั้นพื้นฐาน จ�ำนวน ๑ รายงาน
๒. ๒) รายงานผลการวิจยั และติดตามผลการใช้ผลผลิต
การเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิชาวิทยาศาสตร์ ๑
เล่ม และวิชาคณิตศาสตร์ ๑ เล่ม เพื่อให้บุคลากรทางการ ของ สสวท. วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ เทคโนโลยี
ศึกษาและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องสามารถน�ำไปใช้เป็นแนวทาง สารสนเทศและการสือ่ สาร และการออกแบบและเทคโนโลยี
ในการสร้างเครือ่ งมือวัดผลประเมินผลการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จ�ำนวน ๑ รายงาน
๒.๓) รายงานการติดตามการใช้สอื่ ประกอบการเรียนรู้
ได้
๑.๒) พัฒนากรอบการสร้างข้อสอบปลายภาคทีใ่ ช้ประเมิน ของ สสวท. (Learning Object) วิชาวิทยาศาสตร์ และ
ผลการเรียนรู้ รายภาคเรียน วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ และระดับชัน้
ที่ ค รอบคลุ ม ตั ว ชี้ วั ด ของหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษา มัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ จ�ำนวน ๑ รายงาน
๓) จัดท�ำรายงานการวิจัยร่วมกับนานาชาติ ๓ รายการ
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
๔ – ๖ และชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๑ – ๓ รวม ๖ ชั้ น ปี ดังนี้
๓.๑) การประเมิ น ผลนั ก เรี ย นร่ ว มกั บ นานาชาติ
๑.๓) สร้ า งข้ อ สอบปลายภาควิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ และชั้น (Programme for International Student Assessment
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ รวม ๖ ชั้นปีและสร้างข้อสอบราย หรือ PISA) เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาว่าระบบ
ช่ ว งชั้ น ที่ ใ ช้ ป ระเมิ น ผลการเรี ย นรู ้ วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ การศึกษาของประเทศทีเ่ ข้าร่วมโครงการได้เตรียมความพร้อม
ให้กับเยาวชนของชาติส�ำหรับการใช้ชีวิตและการมีส่วนร่วม
คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๓ และช่วงชั้นที่ ๔ รวม ๔๒๗ ข้อ
๑.๔) น�ำข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่มี ในสังคมอนาคตเพียงพอ เพียงใด โดยประเมินความรู้และ
คุณภาพตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดเข้าสู่ระบบ E-testing จ�ำนวน ทักษะของนักเรียนทีม่ อี ายุ ๑๕ ปี ใน ๓ ด้าน ได้แก่ การรูเ้ รือ่ ง
การอ่ า น (Reading Literacy) การรู ้ เ รื่ อ งคณิ ต ศาสตร์
๖,๑๑๖ ข้อ
๑.๕) สร้างข้อสอบประเมินการรู้เรื่องด้านวิทยาศาสตร์ (Mathematical Literacy) และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย จ�ำนวน ๒ ฉบับ (Scientific Literacy) ในการประเมินผลนักเรียนจะวัด
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ�ำนวน ๒ ฉบับ และข้อสอบภาค ความรู้ทั้ง ๓ ด้าน ดังกล่าวไปพร้อมกัน แต่จะเน้นหนัก
ปฏิบัติวิชาวิทยาศาสตร์ จ�ำนวน ๑ ฉบับ รวม ๕ ฉบับและ ด้านใดด้านหนึ่งในแต่ละปีที่ประเมิน กล่าวคือ การประเมิน

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ผลระยะที่ ๑ (PISA 2000 และ PISA 2009) เน้นด้าน
การอ่าน การประเมินผลระยะที่ ๒ (PISA 2003 และ PISA
2012) เน้นด้านคณิตศาสตร์ และการประเมินผลระยะที่ ๓
(PISA 2006 และ PISA 2015) เน้ น ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์
ในปัจจุบันมีประเทศที่เข้าร่วมโครงการกว่า ๗๐ ประเทศ
ผลการประเมินบ่งบอกถึงความรูแ้ ละทักษะของนักเรียนไทย
เทียบกับนานาชาติ และทราบแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ทางคุณภาพการศึกษาของนักเรียน พร้อมทั้งสามารถน�ำ
ผลทีไ่ ด้มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน และ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อไป โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ได้ด�ำเนินการดังนี้
PISA 2012
• รายงานผลการประเมิน PISA 2012 บทสรุปส�ำหรับ
ผู้บริหาร จ�ำนวน ๑ ฉบับ
• รายงานผลการประเมิน PISA 2012 ฉบับสมบูรณ์
จ�ำนวน ๑ ฉบับ
• รายงานข้ อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายเพื่ อ พั ฒ นา
การรู ้ เ รื่ อ ง (Literacy) ด้ า นการอ่ า น คณิ ต ศาสตร์ แ ละ
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนไทยจากผลการประเมิน PISA เพือ่
หาแนวทางส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และน�ำ
ไปสู่การยกระดับผลการประเมิน PISA จ�ำนวน ๑ ฉบับ
• หนั ง สื อ ตั ว อย่ า งข้ อ สอบและกรอบโครงสร้ า ง
การประเมินด้านคณิตศาสตร์ทใี่ ช้ใน PISA 2012 จ�ำนวน ๑ ฉบับ
PISA 2015
• ด�ำเนินงานทดลองใช้เครือ่ งมือวิจยั โดยในปีงบประมาณ
๒๕๕๗ ได้ขอ้ มูลจากการทดลองใช้เครือ่ งมือวิจยั จากโรงเรียน
กลุม่ ตัวอย่างจ�ำนวน ๔๑ โรงเรียน รวมนักเรียนกลุม่ ตัวอย่าง
จ�ำนวน ๒,๐๙๗ คน
๓. ๒) การประเมินผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ของนักเรียนไทยเทียบกับนานาชาติ (TIMSS)
เป็นโครงการทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ประเมินผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้ ประถม
ศึกษาปีที่ ๔ (Grade 4) และมัธยมศึกษาปีที่ ๒ (Grade 8)
โดยประเมินต่อเนือ่ งทุก ๔ ปี การประเมินของโครงการ TIMSS
เป็ น การประเมิ น เนื้ อ หาตามหลั ก สู ต รคณิ ต ศาสตร์ แ ละ
วิทยาศาสตร์ของประเทศที่เข้าร่วมประเมิน ผลการประเมิน
บ่งบอกถึงความสามารถทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนไทยเทียบกับนานาชาติ ซึง่ สามารถ
น�ำมาใช้เป็นแนวทางของการพัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ตอ่ ไป การประเมินครัง้ ต่อไปจะมีขนึ้ ในปี ๒๕๕๘
โดยประเทศไทยเข้าร่วมประเมินเฉพาะนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ ๒ โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ได้ดำ� เนินการดังนี้
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TIMSS 2011
• รายงานผลการวิจัยโครงการ TIMSS จ�ำนวน ๒ เล่ม
ได้ แ ก่ ผลการวิ จั ย วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ แ ละผลการวิ จั ย วิ ช า
วิทยาศาสตร์
TIMSS 2015
• ด�ำเนินการทดลองใช้เครือ่ งมือวิจยั โดยในปีงบประมาณ
๒๕๕๗ ได้ขอ้ มูลจากการทดลองใช้เครือ่ งมือวิจยั จากโรงเรียน
กลุม่ ตัวอย่างจ�ำนวน ๓๘ โรงเรียน รวมนักเรียนกลุม่ ตัวอย่าง
จ�ำนวน ๑,๒๐๓ คน
• ข้อสังเกตจากการทดลองใช้เครือ่ งมือวิจยั เพือ่ ใช้เป็น
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนไทย จ�ำนวน ๑ ชุด
๓.๓) การประเมินการรู้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
(International Computer and Information Literacy
Study) ของนักเรียนไทยเทียบกับนานาชาติ (ICILS) เพื่อ
ประเมินผลนักเรียนในระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ (Grade 8)
ผ่ า นเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ เ กี่ ย วกั บ การรู ้ ค อมพิ ว เตอร์ แ ละ
สารสนเทศ ซึง่ การเข้าร่วมโครงการนีป้ ระเทศไทยจะได้ทราบ
ถึงระดับการรับรูค้ อมพิวเตอร์และสารสนเทศของนักเรียนไทย
เมื่อเปรียบเทียบกับนักเรียนนานาชาติ รวมถึงปัจจัยต่าง ๆ
ทีจ่ ะช่วยส่งเสริมการรูค้ อมพิวเตอร์และสารสนเทศของนักเรียน
ทั้ ง นี้ ข ้ อ มู ล ข้ อ สนเทศจากการวิ จั ย สามารถที่ จ ะน� ำ ไปใช้
ในการพิจารณาก�ำหนดแนวทางและนโยบายเกี่ยวกับการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของประเทศ
ให้ได้มาตรฐานและทัดเทียมนานาชาติ รวมทั้งการปรับปรุง
หลักสูตรการเรียนการสอน การพัฒนาครูและก�ำหนดทรัพยากร
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนา
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร โดยในปีงบประมาณ
๒๕๕๗ ได้ด�ำเนินการดังนี้
ICILS 2013
• ด�ำเนินการส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบการศึกษา
และนโยบายการใช้ ICT ส�ำหรับใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัย
พื้นฐานของประเทศใน ๕ ด้าน คือ ๑) Education System
๒) Plans and Policies for using ICT in Education
๓) ICT and Student Learning at Lower Secondary
Level (ISCED 2) ๔) ICT and Teacher Development
และ ๕) ICT-based Learning and Administrative
Management System ให้กบั สมาคมนานาชาติเพือ่ ประเมิน
ผลด้านการศึกษา The International Association for the
Evaluation of Education Achievement (IEA) พร้อม
ตรวจและให้คะแนนข้อสอบปลายเปิดและจัดส่งข้อมูลให้ IEA
ด�ำเนินการวิเคราะห์
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒
การขับเคลื่อนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงบูรณาการและ
พัฒนาทักษะ การคิดวิเคราะห์ โดยใช้กลไก
การเรียนรู้ที่เป็นนวัตกรรม
๑. โครงการพั ฒ นาและสนั บ สนุ น การด� ำ เนิ น งานศู น ย์
สะเต็มศึกษาแห่งชาติ ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคและโรงเรียน
เครือข่ายสะเต็มศึกษา
วัตถุประสงค์หลักของโครงการนี้คือ การปรับการเรียน
เปลี่ยนการสอนในโรงเรียนโดยใช้แนวคิดการจัดการเรียน
การสอนวิทยาศาตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีทบี่ รู ณาการ
แนวคิดการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยเน้นการน�ำความรู้
ไปใช้แก้ปญ
ั หาในชีวติ จริง รวมทัง้ การพัฒนากระบวนการหรือ
ผลผลิตใหม่ทเี่ ป็นประโยชน์ตอ่ การด�ำเนินชีวติ และการท�ำงาน
หรือที่เรียกว่า “สะเต็มศึกษา” (Science Technology

Engineering and Mathematics Education: STEM
Education) เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และทักษะของ
การเป็นผูส้ ร้างนวัตกรรม (Innovation skills) เป้าหมายของ
โครงการคือ การส่งเสริมให้การจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง
สะเต็มศึกษาเกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม โดย
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคของประเทศไทยเพื่อเป็นก�ำลัง
และศูนย์กลางในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง
สะเต็มศึกษา
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ได้จัดตั้งศูนย์สะเต็มศึกษา
แห่งชาติขึ้นที่ สสวท. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสาน
ความร่วมมือกับบุคลากรและหน่วยงานในส่วนภูมภิ าค รวมทัง้
สนับสนุนให้เกิดการจัดการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยีที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริงและอาชีพผ่านศูนย์
สะเต็มศึกษาภาคจ�ำนวน ๑๓ ศูนย์ซึ่งกระจายอยู่ใน ๑๒
จังหวัดทั่วประเทศ ได้แก่ เชียงใหม่ พิษณุโลก อุดรธานี
ขอนแก่น นครราชสีมา อุบลราชธานี ชลบุรี นครปฐม นนทบุรี
กรุงเทพฯ นครศรีธรรมราช และสงขลา ศูนย์สะเต็มศึกษา
ภาคทั้ง ๑๓ ศูนย์ตั้งอยู่ที่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขนาด
ใหญ่ในจังหวัดที่ สสวท. ได้เลือกให้เป็นศูนย์กลางของภาค
ท� ำ หน้ า ที่ เ สมื อ นสาขาย่ อ ยของ สสวท. ในการเผยแพร่

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

45
ข้อมูลข่าวสาร รวมถึงการสนับสนุนเชิงวิชาการ นอกจากนี้
ศูนย์สะเต็มศึกษายังท�ำหน้าที่ประสานงาน เผยแพร่ความรู้
และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชน
ชุมชนและบุคลากรด้านสะเต็มในระดับภูมิภาค
ในปี ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นปีแรกในการพัฒนาเครือข่ายสะเต็ม
ศึกษา สสวท. ด�ำเนินงานโครงการโดยแบ่งการด�ำเนินงานดังนี้
(๑) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือสะเต็มศึกษา โดย
สสวท. ได้พัฒนาคู่มือเครือข่ายสะเต็มศึกษา เพื่อใช้เป็นคู่มือ
ในการด�ำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภาคีตา่ งๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง และ
ได้ ร ะดมความร่ ว มมื อ จากภาคเอกชนในการสนั บ สนุ น
การด�ำเนินงานของโครงการฯ
(๒) จัดท�ำสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวคิด
ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ วีดิทัศน์ สื่อออนไลน์ โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์
WWW.STEMEDTHAILAND.ORG
(๓) การลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการด�ำเนินงาน
โครงการระหว่าง สสวท. สพฐ. และโรงเรียนศูนย์สะเต็ม
ศึกษาภาคจ�ำนวน ๑๓ ศูนย์
(๔) พัฒนาตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง
สะเต็มศึกษาพร้อมทัง้ จัดท�ำคูม่ อื ในการด�ำเนินกิจกรรม จ�ำนวน
๑๔ กิจกรรม โดยแบ่งเนื้อหาตามช่วงชั้น
(๕) เตรียมความพร้อมแก่บุคลากรเพื่อเป็นก�ำลังในการ
ขยายผลแนวคิดการจัดการเรียนรูต้ ามแนวทางสะเต็มศึกษาไว้
โดยได้จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวคิดสะเต็มศึกษาให้แก่บุคลากร ๕ กลุ่ม ดังนี้
• ศึกษานิเทศก์ทงั้ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทัว่
ประเทศ จ�ำนวน ๔๕๐ คน
• ครูพเี่ ลีย้ งวิชาการสะเต็มศึกษาซึง่ เป็นครูทมี่ ปี ระสบการณ์
ด้านการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และ
สามารถเป็นพีเ่ ลีย้ งในการให้คำ� แนะน�ำด้านการจัดการเรียนรู้
และฝึกอบรมให้แก่ครูในพื้นที่ จ�ำนวน ๑๑๗ คน
• วิทยากรหลัก (core trainer) รุน่ ที่ ๑ จ�ำนวน ๖๐ คน
• ผู้บริหารโรงเรียนศูนย์สะเต็มศึกษาภาค และโรงเรียน
เครือข่ายสะเต็มศึกษา จ�ำนวน ๙๑ คน
• ครู ผู ้ ส อนเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
ในโรงเรียนศูนย์สะเต็มศึกษาภาค และโรงเรียนเครือข่าย
สะเต็มศึกษาทั้ง ๙๑ โรงเรียน รวม ๑๔๓ คน ในหลักสูตร
การเขียนโปรแกรม Scratch เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา
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นอกจากนี้ เพื่อความคล่องตัวในการประสานงานกับบุคลากรในกลุ่มต่างๆ สสวท. ได้จัดตั้งเครือข่ายการด�ำเนินของ
บุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการเครือข่ายเพื่อท�ำหน้าที่ประสานภายในและระหว่างกลุ่มรวม ๓ เครือข่าย ได้แก่
เครือข่ายศึกษานิเทศก์สะเต็มศึกษา เครือข่ายผูบ้ ริหารสถานศึกษาสะเต็มศึกษาและเครือข่ายครูพเี่ ลีย้ งวิชาการสะเต็มศึกษา
อีกทั้งยังสร้างความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชน เช่น หอการค้าจังหวัดพัทลุงในการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษาในโรงเรียนในจังหวัดพัทลุง
๒. โครงการพัฒนาและขยายบริการของศูนย์เรียนรูด้ จิ ทิ ลั ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (IPST Learning
Space) ที่เชื่อมโยงในระดับประเทศและนานาชาติ
สสวท. เล็งเห็นความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องเร่งแก้ปญ
ั หาคุณภาพ
และช่องว่างทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี จึงได้พัฒนาศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติทาง
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ IPST Learning
Space ขึ้น โดยได้พัฒนาระบบต่าง ๆ ได้แก่ ระบบโรงเรียน
ระบบอบรมครู ระบบคลังสื่อดิจิทัล ระบบการสอบออนไลน์
ระบบเรียนรู้ร่วมกันและระบบส�ำนักพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ขึ้น
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ที่รวบรวมสื่อการเรียนรู้ที่มี
มาตรฐาน คัดกรองคุณภาพและความถูกต้องโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ
ให้สอดคล้องกับหลักสูตรในโรงเรียนอย่างครบครัน สนับสนุน
การแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างนักเรียน ครู ผูป้ กครอง ผูบ้ ริหาร

โรงเรียน ประชาชนทั่วไป นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงสร้างโอกาส
ในการเข้าถึงการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่มีคุณภาพอย่างเป็นระบบ โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ได้ดำ� เนินการเป็นไปตามเป้าหมายทีว่ างไว้ ซึง่ มีผลการด�ำเนินงาน
ดังนี้
- บริหารจัดการระบบต่าง ๆ ในศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับ
ชาติทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อม
ทดสอบการใช้งานระบบโรงเรียน ระบบอบรมครูและระบบ
การสอบออนไลน์ รวมทั้งจัดอบรมการใช้งานระบบเพื่อน�ำ
ข้อมูลต่าง ๆ ทีไ่ ด้ไปก�ำหนดแนวทางและนโยบายการบริหาร
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จัดการศูนย์เรียนรูฯ้ รวมทัง้ ปรับปรุงระบบให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้
- บริหารจัดการและดูแลระบบคลังความรู้สู่ความเป็นเลิศ
ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี www.scimath.org
ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมสื่อ และกระบวนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
สามารถเข้าถึงได้ไม่จ�ำกัดเวลาและสถานที่ ส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้มีโอกาสศึกษา ค้นคว้าและพัฒนาวิธีคิดอย่างสร้างสรรค์
รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมที่ครูสามารถน�ำสื่อต่าง ๆ ไปใช้
สอนในห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้ โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ มีจำ� นวนผูเ้ ข้าชมเว็บไซต์
(Unique IPs) ๑,๗๑๓,๗๗๒ ราย
- จัดท�ำสือ่ ดิจทิ ลั ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อเผยแพร่ ดังนี้
๑) พัฒนาหนังสือเรียนฉบับอิเล็กทรอนิกส์วชิ าวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ และ ๕ และระดับ
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๑ และ ๒ ให้ ส ามารถแสดงผลผ่ า น
อุปกรณ์แท็บเล็ต บนระบบปฏิบตั กิ าร Android ระบบปฏิบตั กิ าร
iOS และระบบปฏิบัติการ Window Phone จ�ำนวน ๑๖ เล่ม
๒) พัฒนาแหล่งเรียนรูอ้ อนไลน์ทสี่ อดคล้องกับสาระการเรียนรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ๔ แหล่ง พร้อม
เนือ้ หาความรูเ้ กีย่ วกับแหล่งเรียนรู้ ๓๒ ตอนและแผนการจัดการ
เรียนรู้ ๑๔ แผน เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์แหล่งเรียนรู้ออนไลน์
๓) วีดทิ ศั น์พฒ
ั นาครูวทิ ยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น (ปรับปรุงจากหลักสูตร
ETV) จ�ำนวน ๑๒๘ รายการ
๔) หนังสือเรียนและคูม่ อื ครูวชิ าวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ฉบับภาษาอังกฤษ ๒๔ เล่ม
๕) สื่อวีดิทัศน์และบทความด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี ๓๐๐ เรื่อง
๖) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Publishing) ๑ ชุด
๗) สื่อ Interactive Application ๑ ชุด
๘) พจนานุกรมศัพท์วทิ ยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ http://escivocab.ipst.ac.th/
๙) สือ่ ดิจทิ ลั การสร้าง การใช้งาน การบ�ำรุงรักษาสือ่ อุปกรณ์
ประกอบการสอน ๒ เรื่อง
- เผยแพร่บทความและสือ่ การเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยีบนเว็บไซต์สาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูล
ที่ทันสมัยและสามารถสืบค้นความรู้ สามารถกระจายข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ และเป็นเวทีในการแลกเปลีย่ นองค์ความรูร้ ะหว่าง
ผูเ้ ชีย่ วชาญ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและบุคคลทัว่ ไป

48

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
การพั ฒ นาก� ำ ลั ง คนและเครื อ ข่ า ย
สนับสนุนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
คณิ ต ศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี อย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๑. โครงการเชิงรุกพัฒนาความรูแ้ ละทักษะครู ศึกษานิเทศก์และผูบ้ ริหารในการจัดการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี เพื่อยกระดับคะแนนเฉลี่ยของการสอบ O-NET และ PISA
เป็นการด�ำเนินงานร่วมกันระหว่าง สสวท. และหน่วยงาน เพิม่ เติมวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ให้กบั วิทยากร
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เช่น ส�ำนักงานคณะกรรมการ แกนน�ำท้องถิ่น ๗๘ คน และประชุมชี้แจงการใช้หลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษา รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เอกชน (สช.) และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร ๕๔๒ คน รวมทั้งจัดท�ำวิดีทัศน์จุดเน้นและแนวทางการจัด
ทางการศึกษา (สคบศ.) ทั้งนี้ เพื่อเร่งยกระดับคุณภาพการ กิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ระดับ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีให้สูงขึ้น มัธยมศึกษาตอนต้น ๒๔ เรื่อง และแผนการจัดการเรียนรู้ ๕
อย่างรวดเร็วและกระจายครอบคลุมทัว่ ประเทศ ตัง้ แต่ระดับ รายวิชา
- พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียนรูแ้ บบ
ประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน ทั้งนี้ สสวท. จัดให้มีการพัฒนาครูและบุคลากร บูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับ
ทางการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ปฐมวัย จ�ำนวน ๙๙๔ คน
- ร่วมมือกับส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
ตั้งแต่ ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ครูกลุ่มระดับสูง
(Master Teacher) ครูพี่เลี้ยงวิชาการ ตลอดจนครูผู้สอน เอกชน (สช.) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
ั นาครูผนู้ ำ 
� จ�ำนวน ๒๗๓ คน และขยายผล
โดยสนับสนุนให้ครูกลุ่มระดับสูง มีโอกาสได้เข้าร่วมดูแลครู ในสังกัด สช. ได้พฒ
ในท้องถิ่นของตนและคัดเลือกเป็นครูพี่เลี้ยงวิชาการประจ�ำ สู่ครูผู้สอน จ�ำนวน ๔,๘๑๐ คน รวมทั้งสิ้น ๕,๐๘๓ คน
- ร่วมมือกับสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร
ท้องถิ่น เพื่อสร้างก�ำลังคนสนับสนุนให้ส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษามี ค วามเข้ ม แข็ ง ในการพั ฒ นาครู วิ ท ยาศาสตร์ ทางการศึกษา (สคบศ.) พัฒนาหลักสูตรและชุดการอบรม
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ในแต่ละท้องถิ่น ปีงบประมาณ ครูผชู้ ว่ ยหรือครูบรรจุใหม่ วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
๒๕๕๗ ได้ด�ำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งมีผล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ระดับประถมศึกษาถึง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งสิ้น ๑๓ ชุดการอบรม
การด�ำเนินงาน ดังนี้
- พั ฒ นาครู แ ละบุคลากรทางการศึก ษา ให้มีค วามรู ้ และจัดให้มกี ารทดลองใช้ชดุ การอบรมฯ โดยพัฒนาครูผชู้ ว่ ย
ความเข้าใจ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เชิงบูรณาการ หรือครูบรรจุใหม่ น�ำร่อง รวม ๒๙๙ คน
ทัง้ นีจ้ ากการติดตามผลการพัฒนาพบว่า ครูและบุคลากร
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา โดยจัดให้มีการพัฒนาผู้บริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนในเครือข่ายสะเต็มศึกษา จ�ำนวน ๑๑๖ ทางการศึ ก ษา มี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจในการจั ด การเรี ย น
คน พัฒนาครูพเี่ ลีย้ งวิชาการ เครือข่ายพืน้ ทีส่ ะเต็มศึกษา ๑๒ การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามหลักสูตร
เขตพื้นที่การศึกษา จ�ำนวน ๘๗ คน พัฒนาศึกษานิเทศก์ แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ และ
เครือข่ายพื้นที่สะเต็มศึกษา ๑๒ เขตพื้นที่การศึกษา จ�ำนวน สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เชิงบูรณาการตามแนวทาง
๕๐ คน และพัฒนาศึกษานิเทศก์ทุกเขตพื้นที่การศึกษา สะเต็มศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนในกลุม่ เป้าหมาย
ที่ผ่านการพัฒนาของ สสวท. มีคะแนนเฉลี่ยของการสอบ
๒๒๕ เขต จ�ำนวน ๔๕๐ คน รวมทั้งสิ้น ๗๐๓ คน
- จัดประชุมชี้แจงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา O-NET สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยทั้งประเทศ ทั้งวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

๒. โครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อเป็นผู้นำ� การเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
การพัฒนาข้าราชการครูทมี่ คี วามสามารถด้านวิทยาศาสตร์
คณิ ต ศาสตร์ เ พื่ อ ให้ เ ป็ น ผู ้ น� ำ การเปลี่ ย นแปลงการเรี ย น
การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในเขตพืน้ ทีต่ า่ ง ๆ โดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนือ่ ง
อันจะเป็นส่วนช่วยพัฒนาเพือ่ ยกระดับคุณภาพการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของประเทศ โดยในปีงบประมาณ

๒๕๕๗ ได้พัฒนาครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อเป็น
ผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จ�ำนวน ๑,๐๒๕ คน (ระดับประถมศึกษา ๗๕ คน ระดับ
มัธยมศึกษา ๙๕๐ คน) รวมทัง้ มีการพัฒนาครูพเี่ ลีย้ ง ๔๐๐ คน
ครูร่วมพัฒนา ๒๐๐ คน และผู้เชี่ยวชาญ ๒๐๐ คน
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๓. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามโครงการในพระราชด�ำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ
การพัฒนาการจัดการเรียนรูต้ ามโครงการในพระราชด�ำริ
และโครงการเฉลิมพระเกียรติมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครู
ผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียน
โครงการพระราชด� ำ ริ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี สนับสนุนและส่งเสริมทางด้านวิชาการ
แก่โรงเรียนในถิน่ ทุรกันดารตามพระราชด�ำริของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องจากโรงเรียน
เหล่านีข้ าดความพร้อมด้านต่าง ๆ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ได้ดำ� เนินการเป็นไปตามเป้าหมายทีว่ างไว้ ซึง่ มีผลการด�ำเนิน
งาน ดังนี้
- พั ฒ นาครู ผู ้ ส อน ครู แ กนน� ำ ปฐมวั ย วิ ท ยาศาสตร์
คณิ ต ศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ละวิ ท ยากรหลั ก โครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ในโรงเรียนสังกัดส�ำนักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามในพื้นที่ ๖ จังหวัดชายแดนภาคใต้ สภาการ
ศึกษาคาทอลิก โครงการพระราชด�ำริสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี แ ละโครงการบ้ า นนั ก
วิทยาศาสตร์น้อย โรงเรียนท้องถิ่นทุรกันดารและโรงเรียน
พระปริยัติธรรมทางภาคเหนือ จ�ำนวน ๙๖๕ คน ให้มคี วามรู้
ความเข้ า ใจทั ก ษะปฏิ บั ติ ใ นเนื้ อ หาสาระวิ ท ยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้กับนักเรียนและพัฒนาผู้ประสานงานศูนย์การเรียนรู้
ชุมชนในโรงเรียนตามแนวทาง สสวท. ให้มีความเข้าใจและ
ได้แนวทางการจัดการเรียนรูแ้ บบสะเต็มศึกษา และสามารถ
น�ำความรู้ที่ได้รับไปจัดกิจกรรมภายในศูนย์การเรียนรู้ฯ
๒๙ คน
- พัฒนาชุดการจัดการเรียนรูว้ ชิ าวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ระดับประถมศึกษา “สือ่ ๖๐ พรรษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ส�ำหรับโรงเรียน
ขนาดเล็กที่มีครูไม่ครบชั้น ที่สอดคล้องตามมาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัดที่ก�ำหนดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และ
เป็นชุดการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน
จ�ำนวน ๒๘ หน่วยการเรียนรู้

- พัฒนาหนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ในสาระวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ในลักษณะโมดูล เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเฉลิม
พระชนพรรษาครบ ๕ รอบ จ� ำ นวน ๘ รายวิ ช า ดั ง นี้
๑) วิทยาศาสตร์พนื้ ฐานระดับประถมศึกษา ๒) วิทยาศาสตร์
พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๓) เคมี ๔) ชีววิทยา
๕) ฟิสิกส์ ๖) โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ๗) คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ๘) คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย จ�ำนวน ๓๑ โมดูล เพื่อให้ครูผู้สอนและนักเรียนได้มี
สื่อประกอบการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน
สากลและทันสมัย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจในเนือ้ หาดียงิ่ ขึน้ และมีทกั ษะในการคิดวิเคราะห์
และแก้ปัญหา สามารถน�ำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้
- จั ด งานวั น นั ก วิ ท ยาศาสตร์ น ้ อ ย ๒๕๕๗ (Little
Scientistis Day 2014) ในหัวข้อ หนูนอ้ ยวัยใสใส่ใจ “ตนเอง”
เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการตลอดจนเปิดโอกาสให้วิทยากร
เครือข่ายท้องถิ่นได้จัดกิจกรรมนอกโรงเรียน นอกจากนี้เด็ก
และผู ้ ป กครองที่ เ ข้ า ร่ ว มงานได้ รั บ ความรู ้ ป ระสบการณ์
ผ่ า นการท� ำ กิ จ กรรมและได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของ
การดูแลสุขภาพและความปลอดภัย มีผเู้ ข้าร่วมงาน ๔๗๐ คน
- จัดประชุมวิชาการ “สะเต็มศึกษา พัฒนาเด็กไทย” และ
น� ำ เสนอผลงานวิ ช าการวิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี ปฐมวัย ครัง้ ที่ ๒ เพือ่ ให้ครู นักวิชาการและบุคลากร
ทางการศึกษาระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เกี่ยวกับการส่งเสริม
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ตลอดจนได้รจู้ กั หลักสูตร สือ่
และนวัตกรรมการเรียนรูท้ ี่ สสวท. พัฒนาขึน้ รวมถึงได้เพิม่ พูน
ความรู ้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การจั ด กระบวนการเรี ย นรู ้
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ผ่านกิจกรรมการบรรยายพิเศษ
การเสวนาวิชาการ การชมนิทรรศการ การน�ำเสนอผลงาน
วิชาการในรูปของโปสเตอร์ และ Mini-workshop สาธิตการ
จั ด กิ จ กรรมในห้ อ งประชุ ม ปฏิ บั ติ ก าร มี ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มงาน
๗๓๗ คน

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
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๔. โครงการบูรณาการการยกระดับการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี เพื่อยกระดับสู่มาตรฐานสากล
สสวท. ด�ำเนินงานร่วมกับหน่วยงานด้านการศึกษา เช่น แก่เพือ่ นนักเรียนด้วยกันและนักเรียนรุน่ น้อง เพือ่ สร้างเสริม
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.) ส�ำนักงาน คุณลักษณะการแบ่งปัน และความมีนำ�้ ใจต่อสังคม ช่วยแบ่งเบา
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มูลนิธิ สอวน. โดยมี ภาระของครูผสู้ อน รวมทัง้ สามารถยกระดับความรูค้ วามสามารถ
วัตถุประสงค์เพือ่ สร้างและพัฒนาทรัพยากรบุคคลทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ของนักเรียน
ส� ำ หรั บ เป็ น นั ก วิ จั ย นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ที่ มี ฐ านความรู ้ ในสถานศึกษาของตนให้สงู ขึน้ ด้วย ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ฐานความคิดในวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และ ได้ดำ� เนินการเป็นไปตามเป้าหมายทีว่ างไว้ ซึง่ มีผลการด�ำเนินงาน
เพื่อขยายฐานการพัฒนาและรูปแบบการศึกษาไปยังกลุ่ม ดังนี้
- พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถ
นักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี ซึ่งมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียม พิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ๑,๔๘๒ คน
บุคลากรตัง้ แต่ระดับประถมศึกษาต่อเนือ่ งจนถึงระดับบัณฑิต และพัฒนาศักยภาพครู พสวท. และผูท้ เี่ กีย่ วข้อง จ�ำนวน ๗๐ คน
ศึกษา โดยสรรหา คัดเลือก บ่มเพาะและส่งเสริมกิจกรรม โดยการสนับสนุนให้เข้าร่วมเสนอผลงาน เสนอโครงงาน
ทั้งด้านวิชาการ คุณธรรม การสื่อสาร ฯลฯ ปลูกฝังกระบวน เข้าร่วมประชุมและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น
๑) สนับสนุนครูทปี่ รึกษาไปเสนอโครงงานในงาน Tsukuba
การคิดเพื่อให้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ตลอดจนมีการนิเทศ
เพื่อแนะแนวทางวิจัยขณะเรียนและหลังเรียนเพื่อให้เกิด Science Edge 2014 ณ ประเทศญี่ปุ่น
๒) สนับสนุนครูที่ปรึกษาไปเสนอโครงงานในงาน The
อุดมการณ์และความมุ่งมั่นที่จะกลับมาท�ำวิจัย และเพื่อมิให้
th
เป็นอุปสรรคต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา จึงควรมี 6 International Environment Sustainability Project
การเพิ่มความเข้มแข็งด้านทักษะให้กับครูผู้สอนนักเรียน Olympaid (INESPO 2014) ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์
กลุ่มนี้เป็นระยะ ๆ ผลที่คาดว่าจะได้รับคือกลุ่มนักเรียนที่ได้
๓) เข้าร่วมประชุมวิชาการ The 13th APFG Conference
รับการพัฒนาจะเป็นส่วนหนึ่งของฐานก�ำลังคนที่ส�ำคัญที่จะ on Giftedness ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
สร้างงานวิจยั นวัตกรรมใหม่ๆ ทีส่ ามารถน�ำไปพัฒนาประยุกต์
๔) เข้าร่วมกิจกรรม Sunburst Youth Camp 2013
ในภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม เป็นต้น เพือ่ ขับเคลือ่ น ณ ประเทศสิงคโปร์
ประเทศให้แข่งขันกับประเทศอืน่ ในเวทีนานาชาติ นอกจากนี้
๕) เข้าร่วมกิจกรรม STEP NUS Sunburst Brain Camp
ในระหว่างเรียนสามารถสอนหรืออธิบายเนือ้ หาทางวิชาการ 2014 ณ ประเทศสิงคโปร์
และเนื้อหาทางปฏิบัติการ ที่มีความซับซ้อนให้เข้าใจง่ายขึ้น
๖) จัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
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รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๗

เทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษา ของนักเรียนในโครงการพัฒนา
และส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ครัง้ ที่ ๒๘ ณ ศูนย์ พสวท. โรงเรียนศรีบณ
ุ ยานนท์
จังหวัดนนทบุรี
๗) จัดค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อนส�ำหรับนักเรียนทุน
พสวท. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
๘) จัดค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน ครั้งที่ ๒๘ ส�ำหรับ
นิสติ นักศึกษาในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผูม้ คี วามสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ชัน้ ปีที่ ๑ – ๒
ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น
- พัฒนาและส่งเสริมนักเรียนมัธยมศึกษาในโรงเรียนทีม่ ี
โครงการห้องเรียนพิเศษฯ ดังนี้
๑) จัดท�ำสื่อ เอกสารเสริมวิชาการ คือ รวมโปสเตอร์
โครงงาน พสวท. เล่ม ๖ และเอกสารเผยแพร่กจิ กรรมฟิสกิ ส์
สัประยุทธ์
๒) พัฒนาครูผู้สอนนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์และครูที่สนใจให้จัดการเรียนการสอนส�ำหรับ
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษฯ ๕๕๘ คน
๓) สนับสนุนงบประมาณในการท�ำโครงงานของนักเรียน
ในโครงการห้ อ งเรี ย นพิ เ ศษวิ ท ยาศาสตร์ มี นั ก เรี ย นส่ ง
โครงงานผ่านระบบห้องเรียนพิเศษ จ�ำนวน ๑,๑๐๐ เรื่อง
๔) พั ฒ นาและส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย นท� ำ โครงงานและ
เข้าร่วมกิจกรรมในเวทีทางวิชาการระดับเครือข่าย ระดับ
ภูมภิ าค ระดับประเทศและระดับนานาชาติหรือเทียบมาตรฐาน

นานาชาติทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น
• จัดการแข่งขันฟิสกิ ส์สปั ระยุทธ์ระหว่างเครือข่ายห้องเรียน
พิเศษ กลุม่ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยและโรงเรียน พสวท.
มีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ๑๓๐ คน
• สนั บ สนุ น งบประมาณให้ โ รงเรี ย นท� ำ การทดลอง
แก้ปัญหาโจทย์ฟิสิกส์สัประยุทธ์ ๑๐ โรงเรียน
• คัดเลือกนักเรียนไปน�ำเสนอโครงงานในการประชุม
วิชาการนักวิทยาศาสตร์รนุ่ เยาว์ ประจ�ำปี ๒๕๕๗ ณ ประเทศ
ยูเครน ๖ คน
• คัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์
สัประยุทธ์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๒๗ ณ สหราชอาณาจักร
๕ คน
- พัฒนาและขยายผลอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์สำ� หรับเยาวชน โดยด�ำเนินการคัดเลือกนักเรียน
เข้าโครงการอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๖ มีนักเรียนสมัครสอบเข้าแข่งขัน
จ�ำนวน ๑๒๔,๓๕๓ คน และผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการฯ
จ�ำนวน ๔,๘๑๕ คน โดยมีนกั เรียนได้รบั เหรียญรางวัล จ�ำนวน
๓๙๘ คน และจัดค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ส�ำหรับ
นักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัล โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๖
เพื่อช่วยจุดประกายความรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เป็ น แรงบั น ดาลใจที่ จ ะน� ำ ความรู ้ ไ ปปรั บ ใช้ ใ นการเรี ย น
การสอน

ตารางจ�ำนวนนักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลโครงการพัฒนาอัจริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
วิชา/ชั้น

นักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัล (คน)
เหรียญทอง

เหรียญเงิน

เหรียญทองแดง

รวม

คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

๑๗

๓๔

๔๙

๑๐๐

คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

๑๖

๒๘

๕๕

๙๙

วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

๑๖

๓๔

๕๐

๑๐๐

วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

๑๖

๓๓

๕๐

๙๙

รวม

๖๕

๑๒๙

๒๐๔

๓๙๘
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- ร่วมกับมูลนิธิ สอวน. คัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการจัดส่งผูแ้ ทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิก
ระหว่างประเทศ ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ใน ๖ สาขาวิชา ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาเคมี วิชาชีววิทยา วิชาฟิสิกส์
วิชาคอมพิวเตอร์ และวิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ จ�ำนวน ๒๒๐ คน เพื่อพัฒนาความสามารถทางวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และจัดส่งนักเรียนเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ

ตารางจ�ำนวนนักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทย
ไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ
วิชา

เหรียญทอง

เหรียญเงิน

เหรียญทองแดง

รวม

คณิตศาสตร์

-

๔

๒

๖

คอมพิวเตอร์

๒

-

๒

๔

เคมี

๑

๓

-

๔

ชีววิทยา

๒

๒

-

๔

ฟิสิกส์

๔

๑

-

๕

วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ

๒

๒

-

๔

รวม

๑๑

๑๒

๔

๒๗
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- ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยของนักเรียนทุน พสวท. ที่ดีเด่น
และมีประโยชน์ในวงกว้างและเป็นทีร่ จู้ กั ในสังคมวิทยาศาสตร์
เพื่อสร้างขวัญและก�ำลังใจให้นักเรียน พสวท. มีความมุ่งมั่น
ในการท�ำวิจยั และการสร้างนวัตกรรมแปลกใหม่ทเี่ อือ้ ประโยชน์
ทัง้ ทางตรงและทางอ้อมในการเสริมสร้างศักยภาพของประเทศ
ด้านวิชาการและด้านการแข่งขันของประเทศ ๔๗๐ คน
- จัดท�ำแผ่นพับและรวบรวมผลงานนักเรียนโอลิมปิกวิชาการฯ
จ�ำนวน ๓๐ คน จัดท�ำเป็นเอกสารเผยแพร่กิจกรรมพัฒนา
นักเรียนที่มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
คณิ ต ศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ เพื่ อ นและ
น้องนักเรียน ๕๐๐ ชุด
- พัฒนานักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ช่วยเหลือเพื่อนนักเรียนใน
สถานศึ ก ษาให้ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถด้ า นวิ ท ยาศาสตร์
คณิ ต ศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ๖๐๒ คน ซึ่ ง เป็ น กิ จ กรรม
การสร้างจิตอาสาให้ผู้มีความสามารถพิเศษฯ

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๗

- เตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก
ระหว่างประเทศ ครัง้ ที่ ๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึง่ การจัดกิจกรรมนี้
จะมีสว่ นช่วยในการกระตุน้ และส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศด้าน
วิชาการ และท�ำให้การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์เป็นที่
สนใจของเยาวชนและนักวิชาการทั่ว ๆ ไป ซึ่งจะน�ำไปสู่
การพัฒนาหลักสูตร ระบบการเรียนการสอน และการวิจัยที่
จะช่วยในการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการของประเทศ
ต่อไป ตลอดจนยังส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้
แสดงความสามารถด้านปัญญาและพัฒนาศักยภาพของตนเอง
ให้สูงขึ้นทัดเทียมกับนานาอารยะประเทศ รวมทั้งยังเป็น
การเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของประเทศไทยให้เป็น
ที่ยอมรับของนานาประเทศ การจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์
โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๕๖ ในประเทศไทย จะมี
ประเทศต่าง ๆ ส่งนักเรียนเข้าร่วมมากกว่า ๑๐๐ ประเทศ
ผู้เข้าร่วมงานทั้งไทยและต่างประเทศมากกว่า ๑,๒๐๐ คน
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๕. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตครูผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)
การผลิตครูผมู้ คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ (สควค.) เพือ่ สรรหาและพัฒนาผูร้ บั ทุน โครงการ
สควค. ระยะที่ ๓ ระดับปริญญาโททางการศึกษาให้มศี กั ยภาพ
สู ง ส� ำ หรั บ จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนทีม่ กี ารจัดการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สังกัด สพฐ.
และเพื่อผลิตครูวิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพสูง ซึ่งจะเป็นก�ำลัง
ส�ำคัญในการช่วยยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ด้านวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนและช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
ครูในสาขาเฉพาะทาง โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ได้ดำ� เนินการ
ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยมีผลการด�ำเนินงาน ดังนี้
- ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตครูผู้มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ เช่น สปอตวิทยุ สปอตโทรทัศน์ รายการ
ครูวิทย์นักคิด โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ หนังสือพิมพ์และ
แผ่นพับประชาสัมพันธ์
- พัฒนาระบบสารสนเทศออนไลน์ส�ำหรับบริหารจัดการ
คัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาเข้ารับทุน สควค. เพื่อสนับสนุน
การท�ำงานให้สามารถด�ำเนินงานการรับสมัครนักศึกษาเพื่อ
สอบคัดเลือกเข้ารับทุน สควค. ระดับบัณฑิตศึกษา ผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ให้เจ้าหน้าทีห่ รือผูท้ เี่ กีย่ วข้องสามารถ
ด�ำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดขัน้ ตอนการท�ำงาน
- พัฒนาแบบทดสอบวิชาเฉพาะส�ำหรับคัดเลือกผู้รับทุน
โครงการ สควค. จ�ำนวน ๕ วิชา ได้แก่ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์
คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ และพัฒนาแบบทดสอบ
วัดแววความเป็นครู จ�ำนวน ๑ ฉบับ
- จัดการปฐมนิเทศผู้รับทุน เพื่อชี้แจงระเบียบ หลักเกณฑ์

ที่นิสิต นักศึกษา พึงทราบส�ำหรับผู้รับทุน โครงการ สควค.
ประเภท Premium จ�ำนวน ๑ ครัง้ และ ประเภท In Service
จ�ำนวน ๑ ครั้ง
- พั ฒ นาศั ก ยภาพผู ้ รั บ ทุ น โครงการ สควค. ประเภท
In Service เช่น อบรมเทคนิคด้าน ICT ส�ำหรับครูในศตวรรษ
ที่ ๒๑ ศึกษาดูงานเรื่องคอมพิวเตอร์ การเขียนโครงร่าง
วิทยานิพนธ์และการเขียนบทความทางวิชาการ เป็นต้น
- พัฒนาศักยภาพผูร้ บั ทุน โครงการ สควค. ประเภท Premium
เช่น ส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาทุน สควค. ด้านภาษาอังกฤษ
และความเป็ น ครู สนั บ สนุ น การน� ำ เสนองานวิ จั ย แบบ
ปากเปล่า เขียนบทความวิจยั เพือ่ ตีพมิ พ์ในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติ เป็นต้น
- พั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากร โครงการ สควค. ประเภท
In Service เช่น ศึกษาดูงาน อบรมเทคนิคการจัดการเรียน
การสอน เข้าร่วมและน�ำเสนอผลงานวิจัย เป็นต้น
- พั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากร โครงการ สควค. ประเภท
Premium เช่น ประชุมสัมมนาระดับชาติ เรือ่ งมาตรฐานและ
ตัวบ่งชีค้ วามเป็นครูวทิ ยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
ในศตวรรษที่ ๒๑ และประชุ ม ปฏิ บั ติ ก ารเรื่ อ ง Action
Research for Teacher Education: A new Paradigm
- พัฒนาบุคลากรโรงเรียนฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู โดยจัด
ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในการ
ด� ำ เนิ น งานฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู ข องโรงเรี ย น
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จ�ำนวน ๓ ครั้ง
- ติดตามการฝึกประสบการณ์การสอนของนิสิต นักศึกษา
ทุน สควค. โดยเข้าพบ พูดคุย เพื่อสอบถามปัญหา อุปสรรค
ในการฝึกประสบการณ์การสอน จ�ำนวน ๑๘ ครั้ง
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๖. โครงการให้ทนุ สนับสนุนการศึกษานักเรียน นักศึกษาและครู เพือ่ พัฒนาให้เป็นผูม้ คี วามสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ระดับ
๑. ทุนการศึกษา พสวท.

จ�ำนวน(ทุน)
๑,๔๑๔

ทุนการศึกษาในประเทศ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

๒๓๐

ระดับปริญญาตรี

๕๖๐

ระดับปริญญาโท

๒๐๓

ระดับปริญญาโทนานาชาติ

๔๑

ระดับปริญญาเอก

๑๑๖

ระดับปริญญาเอกนานาชาติ

๑๖

ระดับปริญญาโทควบเอก

๔๐

ทุนการศึกษาในประเทศ
ปริญญาตรี – เอก

๒๐๘

๒. ทุนการศึกษาโอลิมปิกวิชาการ

๑๘๔

ทุนการศึกษาต่างประเทศ
ปริญญาตรี – เอก

๑๘๔

๓. ทุนการศึกษา สควค.

๑,๗๙๒

ระดับปริญญาโท

๑,๗๖๔

ระดับปริญญาเอก

๒๘

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔

๒. โครงการสร้างความตระหนักและกระตุน้ เยาวชนให้เห็น
ความส�ำคัญและเพิ่มการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี

การสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

สสวท. เล็งเห็นว่าการสร้างความตระหนักในการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี จะช่วยกระตุ้นให้
ประชาชนมีความสนใจ อยากเรียนรู้ มีความเข้าใจ ตลอดจน
ตระหนักถึงความส�ำคัญของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีทมี่ ตี อ่ การด�ำรงชีวติ และเป็นสิง่ ทีอ่ ยูร่ อบ ๆ ตัวเรา
ทุกคน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ได้ด�ำเนินการเป็นไปตาม
เป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งมีผลการด�ำเนินงาน ดังนี้
- ร่วมกับสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย และองค์การพิพธิ ภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เป็นเจ้าภาพในการจัดเทศกาล
ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ ๙ (Science
Film Festival) โดยจัดฉายภาพยนตร์ระหว่างวันที่ ๑๕
พฤศจิกายน – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ตามหน่วยงานต่างๆ  
ดังนี้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ศูนย์วทิ ยาศาสตร์
ปฏิบตั กิ ารนานมีบคุ๊ ส์ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) องค์กรพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์
แห่งชาติ (อพวช.) จตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. อุทยานการ
เรี ย นรู ้ TK Park อุ ท ยานการเรี ย นรู ้ น ครศรี ธ รรมราช
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจ�ำลอง กรุงเทพฯ
และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ๑๕ แห่งทั่วทุกภูมิภาค
ในประเทศไทย ซึง่ มีจำ� นวนผูเ้ ข้าร่วมงานทัง้ สิน้ ๒๕๓,๓๖๐ คน
- จัดนิทรรศการส่งเสริมการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยีร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อกระตุ้น พัฒนา
และส่งเสริมให้เยาวชนไทยตระหนักและเห็นคุณค่าของการ
เรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีและสามารถ
น�ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้ และเป็นการเผยแพร่
ผลผลิตของ สสวท. สูก่ ลุม่ เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและ
ทัว่ ถึง โดยผ่านกิจกรรมและการจัดแสดงนิทรรศการ ๑๑ ครัง้
จัดท�ำนิตยสาร สสวท. ๖ รายการ (ฉบับที่ ๑๘๔ – ๑๘๙)
ทั้งรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และดิจิทัล และนิตยสารวิทยาศาสตร์
ส� ำ หรั บ เยาวชน ฉบั บ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (นิ ต ยสารไซคิ ด ส์ )
๓ รายการ เพือ่ เผยแพร่และส่งเสริมความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่ครู อาจารย์ นักเรียนและ
ผู้สนใจทั่วไป และน�ำเสนอความก้าวหน้าของวิทยาการ
ในด้านการศึกษาที่สนับสนุนการศึกษาของชาติให้ทันกับ
เหตุการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจเกี่ยว
กับการเรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
- ร่วมกับ British Mycological Society (BMS) และ

๑. โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุก เผยแพร่ผลงาน
ของ สสวท. และเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร
การสือ่ สารประชาสัมพันธ์ผลงานของ สสวท. เพือ่ ผลักดัน
หลั ก สู ต ร สื่ อ และกระบวนการจั ด การเรี ย นรู ้ ไปสู ่ ก ลุ ่ ม
เป้าหมายและน�ำไปใช้จริง รวมทัง้ พัฒนาบทบาทและส่งเสริม
ภาพลักษณ์ของ สสวท.ให้เป็นที่ปรากฏและเป็นที่รู้จักต่อ
สาธารณชน ในบทบาทและภารกิจของการเป็นองค์กรหลัก
ด้านการพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีของประเทศ โดยผ่านช่องทางและวิธีการต่าง ๆ
อย่างกว้างขวาง เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง ในปี
งบประมาณ ๒๕๕๗ ได้ด�ำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่
วางไว้ ซึ่งมีผลการด�ำเนินงาน ดังนี้
- จัดท�ำแผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์กจิ กรรมของ สสวท.
เพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการประชาสัมพันธ์กจิ กรรมทีห่ ลากหลาย
ของ สสวท. เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่
สูงขึ้นในอนาคต
- จัดท�ำสื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่
ผลงาน สสวท. โดยรูปแบบทีห่ ลากหลาย ผ่านช่องทางต่าง ๆ
เพื่อกระจายสู่สาธารณชนและกลุ่มผู้เกี่ยวข้องได้อย่างทั่วถึง
เช่น การเผยแพร่ขา่ ว ภาพข่าว บทความ สกูป๊ รายงานพิเศษ
ปฏิทนิ ข่าว คอลัมน์ขา่ ว การจัดแถลงข่าวสือ่ มวลชน โปสเตอร์
ป้ายประชาสัมพันธ์ จัดท�ำสปอตวิทยุ ตัวอักษรวิ่งทางสถานี
โทรทัศน์ รวมถึงสือ่ ออนไลน์ เช่น e-Newsletter facebook
e-Journal เป็นต้น
- ปรับปรุงเว็บไซต์ สสวท. www.ipst.ac.th ให้มีความ
ทันสมัย ใช้งา่ ย และเป็นช่องทางในการเผยแพร่กจิ กรรมและ
องค์ความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี จาก
สสวท. สู่สาธารณชน
- การสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายการด�ำเนินงาน
เพือ่ เป็นการเผยแพร่ชอื่ เสียง สร้างการยอมรับจากสาธารณชน
เสริมสร้างบทบาทและภาพลักษณ์ขององค์กร โดยการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
การร่วมกิจกรรมกับสือ่ มวลชนและความร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
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(MiSAC) สหราชอาณาจักร จัดประกวดสือ่ โปสเตอร์จลุ ชีววิทยา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
ประโยชน์และโทษของฟังไจให้แก่บคุ คลทัว่ ไป และน�ำโปสเตอร์
ทีผ่ า่ นการคัดเลือกและได้รบั รางวัลไปจัดแสดงในงานประชุม
วิ ช าการเห็ ด ราวิ ท ยานานาชาติ ครั้ ง ที่ ๑๐ (The 10 th
International Mycological Congress ; IMC)
ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร
- จัดแข่งขันการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์เยาวชนไทย
ประจ�ำปี ๒๕๕๗ ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา มีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
๒๕๓ คน
- ผลิตและออกอากาศรายการโทรทัศน์สาระความรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ๓ รายการ ดังนี้
๑) รายการอบรมครูด้วยระบบทางไกล ออกอากาศทาง
ETV ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.
๒) รายการเรียนรูว้ ทิ ย์ – คณิต กับ สสวท. ออกอากาศทาง
ETV ทุกวันพฤหัสบดีและศุกร์ เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
๓) รายการเช้าวันเสาร์กับ สสวท. ออกอากาศทางสถานี
โทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ทุกวันเสาร์
เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
- ร่วมกับหน่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชน ๑๑ หน่วยงาน
จัดประกวดหนังสั้นวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ (Short
Science Film) ในหัวข้อ “ศาสตร์แห่งแสง” (Science of
Light) และอบรมปฏิบัติการด้านภาพยนตร์ ในโครงการ
ประกวดหนั ง สั้ น วิ ท ยาศาสตร์ เรื่ อ ง ศาสตร์ แ ห่ ง แสง
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขต
บางขุนเทียน
- ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดประชุมสัมมนา
ทางวิชาการ “การศึกษาไทยเพือ่ อนาคต” Conference for
Thailand Education Future (CTEF 2014) ภายใต้กรอบ
แนวคิ ด เรื่ อ งการเปลี่ ย นแปลงกระบวนทั ศ น์ ก ารเรี ย นรู ้
(Changing Learning Paradigm) เพื่อเป็นแนวทางใน
การพัฒนาการเรียนรู้และจัดกิจกรรมที่เอื้อประโยชน์สูงสุด
ให้ แ ก่ ผู ้ เ รี ย น ณ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ กรุ ง เทพฯ
มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จ�ำนวน ๒๗๒ คน

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๗

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕
การพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรให้เป็นองค์กรแห่ง

คุณภาพและยกระดับคุณภาพบุคลากรโดยใช้
ระบบสมรรถนะ

๑. โครงการพัฒนาระบบคุณภาพองค์กรและระบบบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล
การพัฒนาระบบคุณภาพองค์กรและระบบบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล เป็นกรอบบริหารจัดการองค์กรทีม่ งุ่ เน้น
ให้เกิดการปรับปรุงองค์กรอย่างรอบด้าน ครอบคลุมภาพรวม
ในมิตทิ งั้ ๗ ด้าน คือ การน�ำองค์กร การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
การให้ความส�ำคัญผูร้ บั บริการและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย การวัด
การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ การมุ่งเน้นทรัพยากร
บุคคล การจัดการกระบวนการและผลลัพธ์การด�ำเนินงาน
โดยการด�ำเนินการดังกล่าวจะท�ำให้ทราบจุดแข็งและโอกาส
ในการปรับปรุง ที่สามารถน�ำไปวางแผนพัฒนาองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพยิง่ ๆ ขึน้ โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ได้ดำ� เนิน
การตามเป้าหมายทีว่ างไว้ ๓ กิจกรรม โดยมีผลการด�ำเนินงาน
ดังนี้
- ปรับปรุง KM Website และน�ำข้อมูลขึน้ ระบบเป็นการ
แบ่งปันองค์ความรู้ในองค์กร เพื่อสร้างความเป็นองค์กรแห่ง
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การเรียนรูแ้ ละเสริมสร้างบรรยากาศของการแบ่งปัน สร้างสรรค์
และมีสว่ นร่วมของบุคลากรทัง้ ในระดับหน่วยงานและบุคคล
และตระหนักถึงความส�ำคัญของการจัดการความรูใ้ นองค์กร
- ด�ำเนินการบริหารความเสีย่ งในโครงการหลัก ๓ โครงการ
ได้ แ ก่ โครงการพั ฒ นาและสนั บ สนุ น การด� ำ เนิ น งาน
ศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติ ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคและโรงเรียน
เครือข่ายสะเต็มศึกษา โครงการพัฒนาและขยายบริการ
ของศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี (IPST Learning Space) ที่เชื่อมโยงในระดับ
ประเทศและนานาชาติ และโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศขององค์กรเพือ่ ขยายขีดความสามารถขององค์กร
โดยทัง้ ๓ โครงการได้มกี ารก�ำกับดูแลและติดตามการด�ำเนินงาน
อย่างใกล้ชิดผ่านคณะท�ำงานและผู้ก�ำกับดูแลเพื่อแก้ปัญหา
ได้ทันท่วงที ท�ำให้เมื่อมีการประเมินความเสี่ยง ณ สิ้นปี
งบประมาณ ๒๕๕๗ ความเสี่ยงของทั้ง ๓ โครงการมีระดับ
ลดลง แต่ยังคงมีการติดตามต่อเนื่องในปี ๒๕๕๘ ต่อไป
- การประเมินผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี โดยมีทปี่ รึกษา
จากภายนอกท�ำหน้าทีป่ ระเมินผลการด�ำเนินงานของ สสวท.
เพื่อน�ำผลการประเมินไปใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุง
คุณภาพในการบริหารงานและการด�ำเนินงานของ สสวท.
ในระดับภาพรวม เพื่อติดตามความก้าวหน้าของแผนงาน
ที่สะท้อนภารกิจหลัก นโยบาย วัตถุประสงค์และการเสริม
จุดแข็ง แก้ไขจุดอ่อน รวมทัง้ น�ำข้อมูลทีไ่ ด้จากการประเมินผล
ไปพิจารณาก�ำหนดแนวทางปรับปรุงการด�ำเนินงานต่อไป
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๒. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร เพื่อขยายขีดความสามารถขององค์กร
การขับเคลื่อนแผนงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ สสวท. โดยมีผลการด�ำเนินงาน ดังนี้
- ปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นระบบเทคโนโลยี
รวมถึงการติดตามประเมินผล จ�ำเป็นต้องบูรณาการข้อมูล
สารสนเทศด้านต่าง ๆ ทีม่ คี วามถูกต้องทันสมัยและน่าเชือ่ ถือ สารสนเทศ เพือ่ ให้การบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ สามารถ
เพือ่ น�ำมาสูก่ ารวิเคราะห์ สังเคราะห์ให้เป็นสารสนเทศทีน่ ำ� มา ปฏิบตั งิ านได้สะดวก รวดเร็วและบ�ำรุงรักษาระบบทีใ่ ช้ในการ
ใช้ประกอบการก�ำหนดนโยบาย วางแผน บริหารจัดการ ก�ำกับ ปฏิ บั ติ ง าน เช่ น ระบบฐานข้ อ มู ล ด้ า นบริ ห ารจั ด การ
ติดตามประเมินผล และจัดสรรงบประมาณ ตลอดจนตัดสินใจ ระบบเครือข่าย (Network) ระบบโทรศัพท์ ระบบวิเคราะห์
เชิงรุกในการด�ำเนินการต่าง ๆ ที่จ�ำเป็น อีกทั้งการพัฒนา ข้อมูลส�ำหรับผูบ้ ริหาร (Business Intelligence :BI) เป็นต้น
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สสวท. ส�ำหรับสนับสนุน ให้อยู่ในสภาพปกติ พร้อมใช้งาน
- จัดหาคอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ที่
การด�ำเนินการพันธกิจต่าง ๆ ในระดับกระบวนการการจัดการ
ข้ อ มู ล สารสนเทศที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง หมด เพื่ อ พั ฒ นาระบบ สามารถตอบสนองความต้องการได้หลายรูปแบบ รวดเร็ว
สารสนเทศเพือ่ การบริการและบริหารจัดการ จัดหา ปรับปรุง และเชือ่ ถือได้มาใช้ในกระบวนการท�ำงาน โดยติดตัง้ เครือ่ งพิมพ์
บ�ำรุงรักษาระบบสารสนเทศให้สามารถบริการได้อย่างต่อเนือ่ ง ในพืน้ ทีส่ ว่ นกลาง เพือ่ ความสะดวกในการใช้งานร่วมกันและ
และท�ำให้ขอ้ มูลมีความถูกต้องและพร้อมใช้งานอยูเ่ สมอ โดย สั่งพิมพ์ผ่านระบบเครือข่าย รวมทั้งก�ำหนดให้ใช้การพิมพ์
จัดระบบสารสนเทศให้ทันกับความต้องการและทิศทางการ แบบเข้ า รหั ส (Secure Print) เพื่ อ เพิ่ ม ความปลอดภั ย
เปลีย่ นแปลงตามพันธกิจหลัก การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยี ในงานพิมพ์ของ สสวท.
- ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สินทาง
สารสนเทศ และความรูอ้ งค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยในปีงบประมาณ
๒๕๕๗ ได้ด�ำเนินการได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ๓ กิจกรรม ปัญญาเพื่อรองรับผลผลิตต่าง ๆ ของ สสวท. เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการให้บริการด้านลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
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๓. โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร สสวท.
โครงการนีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาบุคลากรของ สสวท. ในหน้าที่และความรับผิดชอบตามต�ำแหน่งงาน ๕๓ ครั้ง
- จัดหาวิทยากรและด�ำเนินการฝึกอบรมและพัฒนา
ให้มสี มรรถนะพืน้ ฐาน สมรรถนะตามกลุม่ งานและสมรรถนะ
ด้านบริหาร รวมทั้งเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อ บุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากรประจ�ำปี ดังนี้
๑) จัดหลักสูตรพัฒนาทักษะทางภาษา จ�ำนวน ๑๐
องค์กรให้มากขึ้น นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายเพื่อให้พนักงาน
เกิดความพึงพอใจและผูกพันกับองค์กรโดยค�ำนึงถึงปัจจัย หลักสูตร
๒) จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษทางด้านวิชาการ ๑๐ ครั้ง
ที่เกี่ยวข้อง เช่น ความเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ลักษณะงาน
๓) จัดกิจกรรมเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ในการท�ำงาน ๗ ครัง้
ทีร่ บั ผิดชอบ ผลตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ ความก้าวหน้าใน
๔) จัดกิจกรรมประชุมปฏิบตั กิ ารเพือ่ พัฒนาตามนโยบาย
อาชีพและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน เป็นต้น การสร้าง
ความพร้ อ มของบุ ค ลากรให้ เ ป็ น ผู ้ ที่ มี ศั ก ยภาพสู ง มี และความต้องการของ สสวท. ๕ ครั้ง
๕) จัดอบรมในหลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ๕
ความเหมาะสมทั้ ง ด้ า นคุ ณ สมบั ติ ความสามารถในด้ า น
การบริหารจัดการ ด้านวิชาการและด้านอ�ำนวยการ รวมถึง หลักสูตร
- พัฒนาและเพิม่ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของความเป็น
การสร้างความผูกพันต่อองค์กร จึงมีความส�ำคัญและจ�ำเป็น
ในล�ำดับต้นที่องค์กรให้ความส�ำคัญและด�ำเนินการเพื่อให้ ผู ้ น� ำ องค์ ก ร และเตรี ย มความพร้ อ มในด้ า นภาวะผู ้ น� ำ
บรรลุผลอย่างจริงจังและต่อเนือ่ งในระยะยาว การด�ำเนินการ ความคิดสร้างสรรค์แก่ผู้มีศักยภาพในการเป็นผู้บริหารใน
ตามโครงการครอบคลุมตัง้ แต่การประเมินและพัฒนาสมรรถนะ อนาคต ๓๕ คน
- จัดหาสื่อสิ่งพิมพ์และวารสารต่าง ๆ ในประเทศและ
บุคลากรในปัจจุบันและในอนาคต การพัฒนาให้บุคลากร
มีความรู้ในนโยบายและยุทธศาสตร์ของ สสวท. การพัฒนา ต่างประเทศในรูปแบบสือ่ สิง่ พิมพ์และสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ เพือ่
กลุม่ ผูน้ ำ� ขององค์กร การสนับสนุนให้พนักงานได้รบั การพัฒนา ให้พนักงานสามารถน�ำไปศึกษา ค้นคว้าอ้างอิงและน�ำไป
ความรู้ ทักษะ และความสามารถในรูปแบบต่าง ๆ ทัง้ ในและ ประยุกต์ใช้ในงานของตนได้
- เชิญผูเ้ ชีย่ วชาญต่างประเทศเป็นทีป่ รึกษาและให้ความรู้
ต่างประเทศ การสนับสนุนทุนการศึกษา ตลอดจนด�ำเนิน
กิจกรรมต่างๆ ที่เสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรให้เกิด ด้ า นต่ า ง ๆ เพื่ อ พั ฒ นาความรู ้ ค วามสามารถ มี โ อกาส
ขึ้นกับ สสวท. เพื่อให้องค์กรสามารถเติบโตก้าวหน้าไป แลกเปลี่ ย นความรู ้ ประสบการณ์ แ ละความคิ ด เห็ น จาก
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ได้ ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ ๘๐ คน ซึ่งมาเป็นที่ปรึกษาและให้
ด�ำเนินการได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ๖ กิจกรรม โดยมีผล ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากร เพื่อน�ำความรู้
ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
การด�ำเนินงาน ดังนี้
- สนับสนุนทุนการศึกษาในประเทศและต่างประเทศให้
- สนับสนุนการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ดูงาน เจรจาความ
ร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศของผู้บริหารระดับสูง แก่ บุ ค ลากรของ สสวท. เพื่ อ พั ฒ นาและเพิ่ ม พู น ความรู ้
ผู้บริหารระดับกลางและพนักงานของ สสวท. เพื่อเพิ่มพูน ประสบการณ์ในสายวิชาชีพในระดับที่สูงขึ้น ๑๐ ทุน
ความรู้ ความสามารถ ตลอดจนทักษะที่ส�ำคัญและจ�ำเป็น
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เครือข่ายความร่วมมือขับเคลือ่ นการจัดการศึกษา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานของรัฐ/สมาคมวิชาชีพ/องค์การนอกภาครัฐ (NGO)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

กระทรวงศึกษาธิการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กองทัพเรือ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
กองบัญชาการต�ำรวจตระเวนชายแดน
กรมประชาสัมพันธ์
ธนาคารออมสิน
บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ปตท.ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน)
(ปตท.สผ.)
บริษัท อสมท จ�ำกัด (มหาชน)
บริติช เคานซิล ประเทศไทย
ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของ สสวท.
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
มูลนิธสิ ง่ เสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์
มูลนิธสิ ง่ เสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์
ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิ
วัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)
มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ
ของสสวท.
โรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.) ที่เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของ สสวท.
โรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน (สช.) ที่เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของ สสวท.
โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.) ทีเ่ ข้าร่วม
โครงการต่าง ๆ ของ สสวท.
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจ�ำลอง
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา

• ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต
• ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาล�ำปาง  
• ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร
• ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว
• ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี
• ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
• สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจ�ำประเทศไทย
• สถาบันเกอเธ่
• สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
(สคบศ.)
• สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.)
• สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
• สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
• สมาคมเคมีแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์
• สมาคมครูโรงเรียนคาทอลิกแห่งประเทศไทย
• สมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (สวคท.)
• สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
• สมาคมนักเรียนทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผูม้ คี วามสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.)
• สมาคมนานาชาติเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
(The International Association for the Evaluation of
Educational Achievement : IEA)
• สมาคมผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)
• สมาคมฟิสิกส์ไทย
• สมาคมโรงเรียนเอกชนศาสนาอิสลาม แห่งประเทศไทย
• สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
• สมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
• สาขาชีววิทยา วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์
• ส�ำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร (กทม.)
• ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
• ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
• ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
• ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
• ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
• ส�ำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ส�ำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)
ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย (กศน.)
ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)
ส�ำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.
ส�ำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
ส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ ประจวบคีรขี นั ธ์
องค์การค้าของส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองย่างเสือ อ�ำเภอมวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

• องค์การเพือ่ ความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation
for Economic Co-operation and Development หรือ
OECD)
• Office of Naval Research (ONR)  มลรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา
• Oulu University, Finland
• The School for Gifted and Ethnic Students, National
University of Laos สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
• GLOBE Program ประเทศไต้หวัน
• GLOBE Program ประเทศอินเดีย
• GLOBE Program ส�ำนักงานใหญ่ สหรัฐอเมริกา
• IMO Official
• Maui Economic Development Board (MEDB) สหรัฐอเมริกา
• Singapore Technologies Endowment Programme
ประเทศสิงคโปร์
• The Southeast Asian Ministers of Education Organization
(SEAMEO)

องค์กรเอกชน
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ชมรมนักเขียนและผู้จัดท�ำหนังสือวิทยาศาสตร์ (นจวท.)
บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
บริษัท จีเอเบิล จ�ำกัด
บริษัท เชฟรอนประเทศไทยส�ำรวจและผลิต จ�ำกัด
บริษัท ซิสโก้ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จ�ำกัด
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท นวกิจประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์ จ�ำกัด
บริษัท น�้ำดื่มไทเกอร์
บริษัท บิ๊กเบน (เพนท์) จ�ำกัด
บริษัท บี. เค. วาย. จ�ำกัด
บริษัท บุ๊ค พอยท์ จ�ำกัด
บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จ�ำกัด
บริษัท พรีเมียร์มาร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด
บริษัท เพลย์เอเบิล จ�ำกัด
บริษัท โฟร์เอ็ม มัลติมีเดีย จ�ำกัด
บริษัท ภูเก็ต เอส พี ที เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด
บริษัท แมคกรอฮิล จ�ำกัด
บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท โรงงานแม่รวย จ�ำกัด

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

บริษัท แลคตาซอย จ�ำกัด
บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท.  จ�ำกัด
บริษัท อังกฤษตรางู (แอล.พี.) จ�ำกัด
บริษัท อาหารยอดคุณ จ�ำกัด
บริษัท อินเตอร์เอ็ดดูเคชั่นซัพพลายส์ จ�ำกัด
บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท อินโนเวตีฟเอ็กเพอริเมนต์ จ�ำกัด
บริษัท อีไอทีเอส โซลูชั่น จ�ำกัด
บริษัท เอดู พาร์ค จ�ำกัด
บริษัท เอส.ที. คอมมิวนิเคชั่นส์ จ�ำกัด
บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ�ำกัด
บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จ�ำกัด
บริษัท ฮิวเลตต์ - แพคการ์ด (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท 3-คิว มีเดีย จ�ำกัด
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาผู้น�ำธุรกิจและชุมชน
เว็บไซต์วิชาการดอทคอม (vcharkarn.com)
เว็บไซต์ไทยกู๊ดวิวดอทคอม (thaigoodview.com)
สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
(Thai PBS)
British Mycological Society (BMS)
Discovery Education
International GeoGebra Institute (IGI)
Japan Science and Technology Agency (JST)
Microbiology in Schools Advisory Committee (MiSAC)
สหราชอาณาจักร
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รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๗

งบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สสวท. ได้รับอุดหนุนงบประมาณจากรัฐบาล ดังรายละเอียดต่อไปนี้

มูลนิธิโอลิมปิก
วิชาการ (สอวน.)
๑๑.๐๗%

ค่าใช้จ่ายบุคลากร
๑๑.๗๕%
ทุนการศึกษา
๕๗.๒๕%
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
๑๙.๙๓%

ทุนการศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
มูลนิธิโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)
รวมทั้งสิ้น

๑,๐๒๗,๒๑๗,๘๐๐ บาท
๓๕๗,๕๑๑,๗๐๐ บาท
๒๑๐,๘๗๘,๑๐๐ บาท
๑๙๘,๖๔๕,๐๐๐ บาท
๑,๗๙๔,๒๕๒,๖๐๐ บาท

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
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VISION

To raise Thai students' competence
in science, mathematics and technology
to international standards

IPST Annual Report
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1996

42 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.

1987

• IPST introduces the project to promote
science and mathematics teaching and
learning with handheld devices.
• HRH Princess Chulabhorn graciously
consents to become the Honorary
Advisor of DPST Project.

1974

• The Outstanding Science
and Mathematics Teachers
Production Promotion
Project is launched.

1995

• Thailand participates in
the Third International
Science Study in
conjunction with the
Trends in International
Mathematics and
Science Study (TIMSS).
• Thailand hosts the 6th
International Olympiad in
Biology.

• Chemistry curriculum is the
first subject developed.
• Thailand participates
in the 30th International
Mathematical Olympiad
in Germany.

• The upper-secondary
mathematics curriculum is
launched.

1972 - 1981
1976

• Chemistry, biology
and physics
textbooks
developed by IPST
are launched.

1982 - 1991

1978

• Primary and
lower secondary
mathematics
curricula are
launched.

1985

1984

• Project for Development and Promotion of
Science and Technology Talents (DPST)
is established.

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

1992 - 2001
1997

• The upper secondary
• New chemistry,
computer curriculum
biology and physics
is implemented.
textbooks are
developed.

1981

• Six new textbooks for upper-secondary
chemistry, biology and physics are
developed.
• Upper-secondary science curriculum
for vocational education is developed.

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

1998

1989

1977

2001

1990

• Computer curriculum
is revised.
st
• 1 conference on
Science and Mathematics in School
is launched.

• The Second
Information
Technology
in Education
Study (SITES)
is launched.

1999

• IPST participates
in Global Learning
and Observations
to Benefit the
Environment.
• Thailand hosts the 31st
International Chemistry
Olympiad.
• The Development and
Promotion of Science
and Mathematics
Geniuses Project
is launched.

2000

• Thailand participates in the Programme
for International Student Assessment
(PISA 2000).
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• Thailand STEM Teacher Awards
• Assistant Teacher and New Teacher Training Kits Development: Analytical thinking and problem-solving
skills for primary and secondary school Science, Mathematics and Technology.

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.
• Thailand
hosts the 4th
Asian Physics
Olympiad.

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.
• PSMT, Third Phase (2012-2017)

2007

• Standard framework
and manual in early
childhood science
education are
developed.
• Gifted Science
Classroom Program
is introduced.

2006
• IPST hosts the
1st Conference
on Science and
Technology for
Youths.

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.

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.
• IPST Learning Space's
blueprint project.

2002 - 2014
2009

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.

• Thailand hosts the 10th Asian Physics
Olympiad.
• 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.

2013

• National and Regional STEM Centers and STEM Network
Schools Development and Support Project
• International Computer and Information Literacy Study
Project (ICILS 2013)
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Major Projects

Stratagems

Aims

Strategies

Mission

Vision

Strategic Framework
To raise Thai students’ competence in science,
1. To Initiate, execute, Coordinate
and encourage the studies and
research of curricula, teaching and
learning techniques, and evaluation
in science, 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.

Strategy 1: Raising the quality of SMT curriculum and organization of
learning experiences to internationally accepted standards

Strategy 2: Driving integrated learning
and developing students’ analytical
thinking skills with innovative learning
mechanisms

Availability of complete and easy-to-use SMT curriculum, media and
devices of internationally accepted quality focusing on analytical
thinking and problem solving skills and application

1. Access for all students to STEM
learning for application in daily life or
work
2. Convenient and wide access to
IPST digital outputs for students,
teachers and education personnel

1. Reviewing and developing curriculum, textbooks, teacher guides,
learning supplements, measurement and evaluation tools, learning
experience organization process and innovation with participation of
target groups and/or through research
2. Developing learning experience organization process and innovations
in cooperation with foreign partners
3. Researching and developing comprehensive measurement and
evaluation procedures and tools based on international standards

4. Developing STEM education
mechanism with partners and
supporting its implementation in all
regions
5. Accelerating development of IPST
Learning Space and expanding digital
and e-learning services

1. Review and development of quality SMT curricula meeting
international standards and accompanying easy-to-use instructional
media and learning experience organization process
2. Development of a system for SMT learning experience organization
tools’ quality audit and assessment
3. Development of SMT learning process and innovations in cooperation
with international partners
4. SMT learning experience organization research, measurement and
evaluation

5. Development and support to
the national/regional STEM education
centers and STEM network schools
6. Development and expansion of IPST
Learning Space services at national and
international levels

THE INSTITUTE FOR THE PROMOTION OF TEACHING SCIENCE AND TECHNOLOGY (IPST)

69

2014 - 2018
mathematics and technology 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 mission 1 - 5

Strategy 3: Developing manpower and support network for Strategy 4: Proactive
efficient and effective organization of learning experience communication and
public relations to
promote science and
technology learning

Strategy 5: Improving management and
IT systems for better quality of IPST and
enhancing staff performance by means of
competency-based human resource
management system

1. Increased manpower and expanded support network
competent in organization of SMT learning experience
2. Availability of support network and support services from
IPST staff to students and teachers for organizing learning
experiences
3. Increased number of SMT talents and their participation
in learning support

1. Recognition and
acceptance of IPST
outputs
2. Increased realization
among youth of the
importance of SMT
education

1. IPST as a quality organization
using modern IT system in
management
2. IPST staff’s acquisition of the
required competencies

6. Accelerating development of proactive operative networks
in different localities to support widespread, effective and
efficient learning and supervision
7. Developing organization of learning experiences in
royally initiated projects and projects in honor of H.M. the
King
8. Developing the potentials of SMT talents to reach
international standards and to respond to the country’s
needs as well as to support SMT learning

9. Developing and
expanding proactive
communication and
public relations through
nationwide channels in
various formats

10. Enhancing IPST’s quality by means
of quality management using
modern IT system
11. Developing IPST human resource
in a continuous and participatory
manner through competency-based
human resource management system

7. Development of SMT learning experience organization
knowledge and skills among teachers, education supervisors,
and administrators with a view to raising O-NET and PISA average
scores
8. Development of teachers’ potential as change leaders in
science and mathematics teaching and learning
9. Creation and development of cooperation and support
networks for SMT learning
10. Development of organization of learning experiences in
royally initiated projects and projects in honor of H.M. the King
11. Integration of the development of SMT talents to meet
international standards
12. Development and promotion of production of
high-potential science and mathematics teachers
13. Scholarship scheme for students’ and teachers’ potential
development to meet the needs of the country and offices
concerned

14. Proactive
communication and
public relations for
dissemination of IPST
products and
enhanced image
15. Raising awareness
among youth of the
importance of and
motivating their SMT
learning

16. Development of a quality
management system and good
governance
17. Improvement of IPST’s IT system
for enhanced institutional capacity
18. Professional development and
interpersonal relationship
enhancement for staff
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Strategy 1: Raising the quality of SMT curriculum
and organization of learning experiences to
internationally accepted standards
The objective of this strategy is to contribute
to availability of complete science,
mathematics and technology curricula along
with easy-to-use instructional media and process
of high quality by international standards.
The curricula, the media and the learning process
focus on analytical thinking, problem solving
skills and their applications. During this
reporting period, IPST took the following actions
towards achieving this objective.
1. Developing and improving curricula,
instructional media, organization of learning

experiences, and assessment and evaluation
methods
As part of the ongoing education reform and
with a view to raising Thailand’s competitiveness
in ASEAN and beyond, IPST reviewed and revised
science, mathematics and technology curriculum
framework for submission to the government via
the Office for the Basic Education Commission
(OBEC). At the same time, IPST revised the 2008
curriculum materials currently in use for
completeness and ease of use by producing tests,
exercises, drills, complementary media, and
learning supplements for all cycles.  In addition,
IPST developed and tried sample STEM integrated
learning activities which were subsequently
introduced in schools.
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2. Developing an audit system and criteria for
qualitative assessment of outputs and evaluators
To assess the quality of its outputs, IPST designed
three output assessment forms - one each for
textbooks, teacher guides, and workbooks.  An
assessment team was then trained in auditing and
assessment and to use the forms.  The assessment
team comprised 24 members in science, 16 in
mathematics, and 8 in technology.   Upon
completion of the training, the team tried out the
method and the tools.  By the end of this reporting
period, 11 textbooks, 11 teacher guides and 3
workbooks have been audited and assessed as part
of the trial.
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3. Developing an evaluation method modelled
after PISA
For PISA preparedness and to promote PISA
assessment model, IPST developed Thailand
Education Development and Evaluation Test (TEDET)
and created test item bank for schools’ use.  Teachers
and education supervisors were thereafter trained
to use TEDET and its results for teaching-learning
improvement while secondary school students were
trained in self-assessment using PISA type test.  In
case of the latter, the assessment was an opportunity
for students to practice their analytical thinking skills
applicable to daily life situations, and the teachers
an exercise in checking subjective test.
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Strategy 2: Driving integrated learning and
developing students’ analytical thinking skills
with innovative learning mechanisms
This strategy aims firstly at shifting teachinglearning process towards STEM education for
enhanced learning quality enabling students’
application of the acquired knowledge and skills
to their daily life and work.  Secondly, students,
teachers and education personnel will have improved
access – in terms of convenience and coverage - to
IPST products in all forms: print and digital media.  
1. Promoting and supporting STEM approach
to organizing learning experiences, assessment
and evaluation
STEM approach to organizing learning experiences,
assessment and evaluation was promoted by way
of cascade training.  IPST identified and selected
prospective core trainers from university instructors
in DPST project and IPST staff.  The selected
individuals will attend a training preparing them for
their role as STEM education core trainers.  These
core trainers will train local trainers, who are university
instructors, leader teachers, education supervisors
and master teachers, to organize integrated learning
activities.  In the same manner, local trainers will
train teachers from regional STEM centers and STEM
network schools in 12 education regions to effectively
organize STEM learning activities.  It is expected
that the STEM network schools will become model
STEM schools.  
In parallel with the preparation for cascade
training mentioned above, IPST developed relevant
guidebooks and supplementary materials/media
for teachers, education personnel and students.
2. Promoting networking and cooperation for
the development of STEM learning experience
organization
In 2014, IPST added to its multifaceted role that
of the National STEM Education Center and creating
at the same time 13 Regional STEM Education
Centers in 13 provinces in the four regions of the

country as well as in Bangkok.  Each regional center
is hosted by a school with capacity to actively run
STEM education activities.  Likewise, 13 universities
have joined IPST’s effort by assigning their Faculty
of Science to provide support to the regional centers.  
These 13 universities and 13 schools have signed
MOU with IPST committing themselves to promoting
STEM education.  
The schools serving as Regional STEM Education
Centers are provided with support in terms of
infrastructure and student and teacher development
so that they may become model STEM schools.  
In cooperation with local administration offices,
the Office of the Private Education Commission,
the Bangkok Metropolitan Administration and the
Office of the Basic Education Commission, IPST
launched the first Thailand STEM Teacher Awards
in 2014 to recognize outstanding STEM teachers.  
Moreover, STEM Ambassador Network was
created to promote and support integrated approach
to organizing science, mathematics and technology
learning experiences with a view to expanding
quality STEM education in Thai schools.
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IPST Learning Space
ผู้บริหารสถานศึกษา

- บริหารหลักสูตรสถานศึกษา
- ตรวจสอบโครงสร้างเวลาเรียน
และแผนการจัดการเรียนรู้
- ติดตามผลการเรียนของนักเรียน

ครู

- จัดท�าแผนการจัดการเรียนรู้
- สร้างข้อสอบ
- สร้างและแบ่งปันหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์
- ประเมินและพัฒนาตนเอง

นักเรียน

- ค้นหาความรู้
- ทดสอบตนเอง
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป
- ติดตามความก้าวหน้าการเรียน
ของบุตรหลาน
- ค้นหาความรู้
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ระบบโรงเรียน
School Module

Key
Stakeholders

ระบบสำานักพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส์
e-Publishing

- นักวิชาการ สสวท.
- เครือข่ายครู
- หน่วยงานภาครัฐ
- ความร่วมมือจาก
ต่างประเทศ
- ผู้สนับสนุน
ระบบการเรียนรู้ร่วมกัน
Collaborative Learning
ภาคเอกชน

ระบบอบรมครู
Teacher Training Module

Resources
คลังข้อสอบ
คลังสื่อ
คลังบทเรียน
คลังข้อมูลครู
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ระบบ
ระบบคลังสื่อดิจิทัล
Digital Media System

ระบบการสอบออนไลน์

Online
Testing System
current curricula can be used to support mutual
3. Improving and expanding IPST Learning
Space
In view of the exigent improvement of access learning and exchange of knowledge among students,
to quality science, mathematics and technology teachers, parents, school administrators, SMT subject
and Networks
SpaceasSoftware
academics
well as Platform
the general public.
education,Infrastructure
IPST has created
IPST Learning Space as specialists,Learning
Thanks to cloud service and media bank
nationwide online learning resource.  IPST Learning
Research
and
Development
PublicIPST
Awareness
andSpace
Promotions
Learning
can now handle
Space offers to students, teachers, school management,
administrators, specialists, parents, and interested as many as 1.7 million users.
Various systems such as e-School, e-Training,
public improved systematic access to quality digital
science, mathematics and technology resources and e-Testing have been tried and tested.  Likewise,
IPST Learning
Space specialists. Users will find on all types of media and learning contents have been
6 selected
by subject
IPST Learning Space school modules, teacher training tested, online and offline.  Users’ satisfaction survey
modules, digital media system, online test system, shows that the services as very satisfactory and
collaborative learning system, and e-publishing most satisfactory.
system.  All contents relevant and linked to the
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Strategy 3: Developing manpower and support
network for efficient and effective organization
of learning experience
This strategy aims at increasing competent
manpower supply and support network for the
benefits of teachers and students.  Actions under
this strategy will increase the number of SMT talents
and involve them in the efforts to support SMT
education.  Among the actions undertaken by IPST
during this reporting period are the following:
1. Promoting and supporting education and
training of teachers, students and education
personnel
In order to provide technical services aiming at
developing SMT teaching and learning, IPST created
a data base of specialists in pertinent subjects and
areas including pedagogy for future reference and
human resource needs.  A service center and online
clinic has also been set up to offer services either
by appointment or online on demand.
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In accordance with its plan to extend teacher
training services to the level of education region,
IPST collaborated with the Office of the Basic
Education Commission to select and train 200 highly
experienced teachers to serve as core teachers and
aster teachers in subsequent training of local trainers.
Moreover, IPST functions as a support center
for school centers to firstly help students talented
in science, mathematics and technology to create
internationally accepted learning innovations.  
Secondly, the support center recognizes and
encourages those who have proven their innovative
abilities.
2. Providing scholarships to science, mathematics
and technology talents so as to increase SMT
manpower responding to the country’s needs
In 2014, IPST improved the selection process to
ensure better match of scholarship holders’
qualifications to selection criteria and objectives of
the scholarship scheme.  In addition, IPST submitted
to the Policy Board a proposal regarding ways and
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means to motivate scholarship holders to fulfill
their obligations and comply with the terms and
conditions of the scholarship upon completion of
their studies.
To enhance the development of SMT talents’
potentials, IPST considered using an integrated
approach to optimize human and financial resources
in various IPST projects such as the International
Olympiads, DPST, development of geniuses, and
special science classrooms.  It is expected that the
adopted integrated approach will improve cost
effectiveness of the resources spent.  So far, the
results are satisfactory.  During the reporting period,
the project students have earned 451 national and
international awards: 12 awards by DPST students,
16 awards by those from Special Science Classroom,
33 International Olympiad medals, and 398 awards
for the Development of Geniuses Project.
3. Developing teachers’ potential as change
agents in SMT education
IPST revised the training courses for leader
teachers and master teachers, most of whom are
teachers in the PSMT Project.  These courses are:
organization of learning experiences, measurement
and evaluation, classroom research, and
complementary courses such as learning source,
organizing camps, and project-based learning.  
The revised training curricula have since been
used in 30 teacher training workshops to enable
1,441 teacher participants to apply the knowledge
gained to their in-school work.  Follow-up missions
helped specialists to witness how the trained
teachers apply their newly gained knowledge.  
For assessment purpose, draft assessment criteria
have been formulated and finalized.  These criteria
will be used to assess leader teachers’ schools in
the next fiscal year.
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4. Developing instructional materials on the
occasion of the 60th birth anniversary of HRH
Princess Maha Chakri Sinrindhorn
IPST developed primary science and mathematics
learning kits intended to improve the quality of
multigrade teaching-learning in small schools where
there is shortage of teachers and learning resources.  
In addition to the learning kits for each grade, IPST
also prepared learning kits by cycle, i.e. for grades
1-3 and 4-6.  Electronic textbooks in science and
mathematics for four cycles have also been developed
and are being tested both online and offline.
5. Networking and cooperation with local and
foreign public and private education agencies
In cooperation with countries having learning
innovations, IPST organized professional development
program with special emphasis on STEM education
for its own staff and other education personnel.  
Foreign experts from publishing houses and universities
served as resource persons in these training workshops,
which ultimately aim at raising the quality of
curriculum materials and academic services to
international standards.  In addition to in-country
training, IPST arranged for its staff at both administrative
and operational levels to present their works abroad
or to pay study visits or to undertake on-the-job
training in agencies concerned both within and
outside Thailand.
ISMTEC 2014: Strategies for Implementing STEM
Education in School was also organized to facilitate
exchanges and broader cooperation between IPST
and international partners.  The conference provided
an opportunity for IPST to showcase its academic
works, products, media, and learning innovations
to foreign peers.  
Moreover, IPST cooperated with private sector
and foundations to further strengthen the capacities
of education institutes for science education.
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6. Developing new formats and innovations for
learning experience organization, media, and
evaluation of learning results based on
international standards
Throughout 2014, IPST accelerated its teacher
and education personnel development activities.  
Education institute administrators, master teachers,
leader teachers and education supervisors have
been trained to be cornerstone of integrated SMT
teaching-learning in accordance with STEM principles.
Offices of Education Region and STEM network
schools in all regions have also been provided with
a range of textbooks, teacher guides, materials and
equipment, and supplementary learning materials
and media to enable them to efficiently and
effectively organize learning experiences in science,
mathematics and technology for their students.
In cooperation with the National Institute for
the Development of Teachers and Education
Personnel (NIDTEP), IPST developed 13 training
courses for assistant teachers and new teachers.  
These courses cover primary and secondary level

ANNUAL REPORT 2014

science, mathematics and technology.
To promote and support teachers’ selfdevelopment for career advancement, IPST organized
the first pilot training of assistant teachers and new
teachers to enable them to organize learning
experiences in science, mathematics and technology
effectively and efficiently.  This training course was
systematically carried out in different formats: faceto-face, blended training, and online and e-training.  
7. Developing and expanding childhood learning
experiences under the Little Scientists’ House
Project
Additional training was organized for core trainers
and new core trainers with a view to supporting
expansion of the Little Scientists’ House Project to
cover all schools throughout the country.  Moreover,
new media was developed and produced for use
in the project.  Finally, follow-up and evaluation
was conducted in project schools.  Recognition was
duly given to the schools achieving the expected
results.
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Strategy 4: Proactive communication and public relations to promote science, mathematics and
technology learning
This strategy aims at gaining acceptance for IPST outputs and raising awareness among youth
of the importance of science, mathematics and technology education. Towards these aims, IPST
took the following actions during the reporting period:
1. Disseminating IPST’s work and creating positive image of IPST as a science education development
agency by means of proactive communication and public relations
IPST IT system was upgraded to support web pages on IPST’s academic outputs and services.  During
this reporting period, IPST prepared a plan for continuous, systematic and diverse communication,
dissemination and public relations of its work and activities.
2. Raising public and youth awareness of the importance of science, mathematics and technology
and stimulating their increased learning of the same
Applications of scientific, mathematical and technological knowledge were showcased in the training
of STEM teachers and education personnel, who tried out sample activities developed by IPST for all
grade levels concerned.  
TEDET2014 was organized to promote problem solving using scientific and mathematical knowledge
while promoting learning at national and international levels. In total, 300,000 students took part in the
competition to test their knowledge and problem solving skills.
At the same time, IPST was gearing up to co-host in 2015 i) the 56th International Mathematics
Olympiad with Chiang Mai University, the Mathematical Association of Thailand under the royal patronage,
and the Promotion of Academic Olympiads and Development of Science Education Standards Foundation
under the patronage of HRH Princess Galyani Vadhana Krom Luang Naradhiwas Rajanagarindra, and ii)
the 28th International Young Physicists’ Tournament with Suranaree University of Technology

Strategy 5: Improving management and IT systems for higher quality and performance of
IPST and staff by means of competency-based human resource management system
Under this strategy, IPST will have qualified competent staff and will become a quality organization
using modern IT system in its management system.  During the reporting period, IPST took the following
actions:
1. Improving the quality system and the management system used for mutual exchange of
management system for good governance
knowledge.
IPST, by a team of consultant from Thammasat
In addition, IPST focused on risk management
University, reviewed and revised its organizational of three major projects (STEM education, STEM
structure along with the rules and regulations taking regional centers and network schools, and IPST
into consideration the strategies adopted for 2014- Learning Space) in four aspects.
2018.  In this connection, IPST upgraded its IT system
In terms of strategy, operation, and finance, the
and revised its communication strategies so as to risk level of the three projects as assessed at the
enhance its managerial capacities as well as to end of the 2014 fiscal year was lower compared to
prepare for the modified procedures.  In so doing, the previous years. This result may be accredited
IPST also upgraded its intranet and knowledge to the close monitoring and supervision exercised
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throughout the year.  However, closer monitoring
and supervision has been planned for 2015.  As
regard compliance with rules and regulations, it
was found that none of IPST’s 18 projects carried
serious risk, nor was there any significant implications.  
At any rate, IPST has been monitoring and
evaluating research findings and formulation of laws
for IPST’s autonomy and agile management.  It is
expected that such monitoring and evaluation will
uncover necessary data for further risk reduction.
2. Developing staff potentials so as to enhance
their competencies and commitment to the
organization
IPST formulated a succession plan and recruited
highly experienced individuals to coach the less
experienced IPST staff members and expedite their
learning process.  After assessing staff’s competence,
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IPST used the results to plan staff development
and key competencies upgrading programs for all
groups of personnel.
Throughout the reporting period, IPST continued
to encourage staff to further their studies and training.  
At the same time, IPST stressed strengthening of
positive interpersonal relationship among staff
through regular weekly activities and occasional
voluntary social services.  Last but not least, vertical
communication between the senior management
and staff at lower level, and vice versa via the
intranet has been improved so that the staff is kept
abreast of IPST policies and operations.  Regular
periodic group meetings between IPST executives
and staff provide opportunities for consultation and
expression of staff’s views on various issues as well
as for greater staff participation in organizational
development.

