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สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มีพันธกิจที่
ส�าคญัอย่างยิง่ต่อประเทศในการจดัการเรยีนรู้เพือ่พฒันาเยาวชนของประเทศ
ให้มคีวามรูค้วามสามารถในด้านวทิยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และเทคโนโลย ีโดย
เฉพาะอย่างยิง่ในยคุปัจจุบนัทีว่ทิยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และเทคโนโลยกีลาย
เป็นกลไกส�าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม พื้นฐานของ
การพัฒนาท่ียั่งยืนจ�าเป็นต้องพ่ึงพาทรัพยากรและบุคลากรทางวิทยาศาสตร์  
คณติศาสตร์ และเทคโนโลย ีบทบาทและหน้าทีข่อง สสวท. จงึยิง่ทวคีวามส�าคญั
มากข้ึนในการพัฒนาระบบการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

และเทคโนโลยี เพื่อสร้างบุคลากรทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีให้ครบถ้วน ทั้งในแง่ปริมาณและ
คุณภาพเพื่อขับเคลื่อนและรองรับเป้าหมายการพัฒนาประเทศ

ในแนวนโยบายของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ให้ไว้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนการด�าเนินงานของ
องค์กรหลักและหน่วยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและน�าไปสู่การวางนโยบายด้านการศึกษา
ล่าสุด ทั้งในส่วนที่เป็นนโยบายทั่วไปและนโยบายเฉพาะ ได้พูดถึงความเร่งด่วนในการปฏิรูปการศึกษา ตลอดจน 
การปฏิรูปองค์กรในหลาย ๆ  มิติ เช่น การปรับหลักสูตรและต�าราในแต่ละกลุ่มให้เหมาะสม การผลิตคนให้ทันกับ
ความต้องการของประเทศ การใช้สื่อการเรียนการสอนที่กระตุ้นผู้เรียนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้กับเด็ก 
การลดความเหลือ่มล�า้ การจดัการศกึษาให้ท่ัวถงึ เท่าเทยีมและมคีณุภาพ การน�าระบบ ICT เข้ามาใช้จดัการเรยีนรู ้
อย่างเป็นรูปธรรมและกว้างขวาง และสุดท้ายเน้นว่าการเรียนไม่ใช่เพื่อการสอบ แต่เพื่อให้ได้ทักษะชีวิต สามารถ
อยู่ในโลกไร้พรมแดนได้ 

เป็นทีน่่ายนิดว่ีาการด�าเนนิงานในหลาย ๆ  ด้านของ สสวท. ในช่วงปีทีผ่่านมา สอดคล้องกบัแนวนโยบายข้างต้นเป็น
อย่างด ีทัง้ในเร่ืองของการปรบัปรงุหลกัสตูรและต�าราเรยีนทีด่�าเนนิอยูอ่ย่างต่อเนือ่ง การผลติสือ่การเรยีนการสอน 
ที่ทันสมัยเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ การใช้สื่อดิจิทัลเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่าง
เท่าเทียมและทั่วถึง นอกจากนี้ยังมีการทบทวนแผนงานและโครงการต่าง ๆ ที่ด�าเนินไปแล้วและก�าลังด�าเนินอยู่ 
ตลอดจนการริเริ่มโครงการใหม่ ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นประโยชน์ สอดคล้องและเกิดสัมฤทธิผลอย่างแท้จริง 

การพัฒนาระบบการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อให้เด็กและเยาวชนไทย 
มีศักยภาพพร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมโลก โดยมี สสวท. ท�าหน้าที่เป็นองค์กรหลักในการ 
ขับเคลื่อน อาจไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ หากขาดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคม ทั้งภาครัฐและเอกชน 
เพื่อผสานความร่วมมือขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายดังกล่าวร่วมกัน ในโอกาสนี้ กระทรวงศึกษาธิการขอเป็นก�าลังใจ
และสนับสนุนให้ สสวท. ด�าเนินการส�าเร็จลุล่วงตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายนี้ยิ่งขึ้นต่อไป

 (ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ) 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

พลเอก
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สารรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ปี 2558 เป็นจดุเปลีย่นทีท้่าทายอีกครัง้ส�าหรบัประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิง่ 
การเริ่มต้นอย่างเป็นทางการของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงจะส่งผล 
กระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทุกภาคส่วน 
จึงต้องเตรียมความพร้อมเพ่ือหนุนน�าให้การรวมตัวของประชาคมอาเซียนส่ง
ผลกระทบในเชิงบวกในทั้งระดับประเทศและระดับภูมิภาค 

ในส่วนของการศึกษา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สสวท.) มบีทบาทหน้าท่ีส่งเสรมิการจดัการเรยีนการสอนทางด้านวทิยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีทุกระดับการศึกษา โดยเน้นการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

และพัฒนาการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศไทยให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น 
การด�าเนินงานของ สสวท. นบัตัง้แต่ก่อตัง้ในปี พ.ศ. 2515 จนถงึปัจจบุนั ก้าวเข้าสูปี่ที ่44 มผีลงานเป็นทีป่ระจักษ์
และยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะบุคลากรในแวดวงการศึกษา ผ่านโครงการและกิจกรรมนับจ�านวน
ไม่ถ้วน ที่มุ่งเน้นพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ทรัพยากรและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย ีซึง่จะเป็นปัจจยัส�าคญัทีจ่ะขบัเคลือ่นประเทศไปสูค่วามก้าวหน้าและเตบิโตอย่างยัง่ยนื

การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมและทันสมัยยิ่งขึ้น ในปีที่ผ่านมา สสวท. ร่วมมือกับ Cambridge 
International Examinations จัดท�ารายงานผลการประเมินกรอบหลักสูตรและตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู ้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 
พุทธศักราช 2557) ระดับประถมศึกษา พร้อมข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านการจัดการเรียนรู้ 
การวัดผลประเมินผลและการพัฒนาครู

ในโลกที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเรียนการสอนมีเครื่องมือและอุปกรณ์จ�านวนมากที่เอ้ือ
อ�านวยให้การเรียนรู้ไม่ได้จ�ากัดอยู่แต่ในห้องเรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมและ 
ทั่วถึงยิ่งขึ้น แต่กระนั้น บุคลากรครูก็ยังคงความส�าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเดิม และจ�าเป็นยิ่งขึ้นกว่าเดิมที่ผู้ท�า
หน้าที่ครจูะต้องมคีวามเชีย่วชาญ พร้อมเรยีนรูแ้ละปรบัเปลีย่นให้ทนักบักระแสความเปลีย่นแปลงของโลก ด้วยวสิยัทศัน์ 
ที่เล็งเห็นความส�าคัญในการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง สสวท. มีโครงการและกิจกรรมท่ีเน้นผลิตและพัฒนาครู 
ด้านวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เช่น โครงการพฒันาและส่งเสรมิการผลติครผููม้คีวามสามารถพิเศษ  
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) นับตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน ก�าลังก้าวเข้าสู่ปีที่ 20 มีผู้ส�าเร็จและเข้า
บรรจเุข้ารบัราชการครใูนหน่วยงานสงักดัต่าง ๆ  แล้วกว่า 4,500 คน โดยคร ูสควค. ได้รับการพฒันาเพิม่พนูทกัษะ
ความสามารถเพือ่ให้เป็นครผููน้�าการเปลีย่นแปลงการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์ในเขตพ้ืนท่ีต่างๆ 
ทั่วประเทศ นับเป็นอีกหนึ่งโครงการของ สสวท. ท่ีประสบความส�าเร็จและเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง ไม่เฉพาะแต่ 
การพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาแต่ยังรวมไปถึงการพัฒนาในมิติอื่น ๆ ผ่านบุคลากรที่ทรงคุณค่าเหล่านี้

ในส่วนของนักเรียน สสวท. ยังด�าเนินการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ
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ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ตลอดจนกิจกรรมที่สร้างเสริมความแข็งแกร่งทั้งในเชิงบุคลากร
และวิชาการ เช่น โครงการโอลิมปิกวิชาการ การผลิตส่ือการเรียนการสอน ส่ือวีดิทัศน์และค่ายวิทยาศาสตร ์
ต่าง ๆ  เหล่าน้ีล้วนมุง่มัน่พฒันาทรพัยากรมนษุย์ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีซึง่จะเป็นปัจจยัส�าคญัทีจ่ะน�าพา
ประเทศไปสู่ความเจริญก้าวหน้า 

การยกระดับความรู้ความสามารถของเยาวชนไทยในด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีให้ทัดเทียม
นานาชาต ิเป็นภารกจิใหญ่หลวงที ่สสวท. ท�าหน้าท่ีเป็นองค์กรหลักในการขับเคล่ือน โดยประสานความร่วมมอืกบั
ทกุภาคส่วน ทัง้ภาครฐัและเอกชน ทัง้นี ้กระทรวงศึกษาธกิารซึง่ได้ให้การสนบัสนุน สสวท. เร่ือยมา พร้อมผสานพลัง
ความร่วมมือให้มากยิ่งขึ้น เพื่อร่วมผลักดันทุกองคาพยพที่เกี่ยวข้องให้มุ่งไปสู่ความส�าเร็จตามเป้าหมายดังกล่าว

(นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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สารผู้อ�านวยการ สสวท.

ก้าวขึ้นสู่ปีที่ 44 ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สสวท.) นบัต้ังแต่ก่อต้ังเพ่ือท�าหน้าท่ีขับเคล่ือนการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในประเทศไทยให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ในยุคท่ีโลกก้าวเข้าสู่กระแสโลกาภิวัตน์ คุณภาพการศึกษา 
วทิยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และเทคโนโลยยีิง่จ�าเป็นต้องมมีาตรฐานทีท่ดัเทยีม
กบันานาชาตไิด้ด้วย ดงันัน้ สสวท. จงึไม่ได้นิง่นอนใจและหมัน่ระดมความคดิเหน็
จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
เพ่ือพัฒนาศักยภาพขององค์กรให้ก้าวทันกับความเปลี่ยนแปลงและด�าเนิน

ภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อให้การด�าเนินงานสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันและตอบสนองต่อแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ของประเทศ
ในการปฏิวัติการเรียนรู้และก้าวสู่มาตรฐานการศึกษาระดับนานาชาติ สสวท. ทบทวนและปรับเปลี่ยนกรอบ
ยุทธศาสตร์ขึ้นใหม่ ระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2557 -  2561 โดยจัดแบ่งเป็นยุทธศาสตร์ 5 ประการ ได้แก่

• ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่ใช้ง่ายและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

• ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การขับเคลื่อนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีเชิงบูรณาการและ

พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้กลไกการเรียนรู้ที่เป็นนวัตกรรม

• ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาก�าลังคนและเครือข่ายสนับสนุนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

และเทคโนโลยี อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

• ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  

และเทคโนโลยี

• ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร ให้เป็น

องค์กรแห่งคุณภาพและยกระดับคุณภาพบุคลากรโดยใช้ระบบสมรรถนะ

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นเรื่องการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน เป้าหมายของ สสวท. มุ่งมั่นท่ีจะท�าให ้
การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศมีคุณภาพสูงขึ้น ทัดเทียม
นานาชาต ิท�าให้ครแูละบุคลากรทางการศึกษามคีวามรูค้วามสามารถในการจดัการเรยีนการสอนได้อย่างเหมาะสม 
กับศักยภาพของผู้เรียน และท�าให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและน�าไปใช้ในชีวิต 
ประจ�าวัน

ภายใต้ยทุธศาสตร์ที ่2 สสวท. มุง่สร้างก�าลงัคนท่ีมคีวามรู้ในเชงิบรูณาการวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวศิกรรมศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์ของประเทศเพิม่ขึน้ ขยายโอกาสการเรียนรู้ เชือ่มโยงข้อมลูข่าวสารและแหล่งเรียนรู้ให้สามารถเข้าถงึ
ผู้รับบริการได้อย่างมีคุณภาพ ท�าให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาโดยใช้วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยใีนชวีติหรอือาชพี และมศีนูย์เรยีนรูด้จิทิลัด้านวทิยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และเทคโนโลยี   
ให้ทุกคนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง ทุกที่ ทุกเวลา 
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ภายใต้ยทุธศาสตร์ท่ี 3 เน้นการสร้างก�าลงัคนและเครอืข่าย สสวท. เร่งสร้างก�าลงัคนทีม่ศีกัยภาพด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการพัฒนาประเทศ ในเวลาเดียวกันก็จะต้องสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง สร้างนักวิจัย
ด้านวทิยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และเทคโนโลยทีีเ่ป็นก�าลงัส�าคญัในการสร้างนวตักรรมใหม่ ๆ  ในการพฒันาประเทศ 
ในส่วนของครแูละบคุลากรทางการศกึษาจะต้องให้มคีวามรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นทักษะ 
กระบวนการคดิวิเคราะห์ เพือ่ให้นกัเรยีนมคีวามรูค้วามสามารถทางด้านวทิยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และเทคโนโลยี 
ที่สามารถน�าไปใช้ในการด�ารงชีวิตหรือประกอบอาชีพ 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 4 สสวท. เน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อให้ประชาชนมีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจ 
ในการด�ารงชีวิต การตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุมีผล โดยอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจน 
ให้ประชาชนตระหนกัและเหน็ความส�าคญัของการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และเทคโนโลย ีเพือ่ให้สามารถ 
น�าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันได้

และสุดท้าย ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 เป็นเรื่องของการพัฒนาองค์กรเพื่อให้ สสวท. เป็นองค์กรที่มีความพร้อมและ
มศีกัยภาพเพยีงพอในการขับเคลือ่นภารกจิส�าคัญของชาติ ตลอดจนเป็นองค์กรทีมี่หลกัธรรมาภบิาลและบคุลากร
ที่มีศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

กรอบยุทธศาสตร์ที่กระชับและครอบคลุมรอบด้านนี้ เป็นแนวทางในการวางแผนและด�าเนินงานตามแผน 
ได้อย่างมีประสทิธภิาพ โดยแต่ละปี สสวท. จดัให้มกีารประเมนิองค์กร โดยองค์กรภายนอกทีม่คีวามเป็นกลางเข้ามา 
ท�าหน้าท่ีดังกล่าว ซึ่งด�าเนินมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อวัดผลการด�าเนินงานและรับฟังเสียงสะท้อนในการปรับปรุง
การท�างานให้ดียิ่งขึ้น การประเมินแบ่งเป็น 4 มิติ ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจ ผู้มีส่วนได้เสีย ประสิทธิภาพและ
การก�ากับดูแลกิจการและพัฒนาองค์กร ปรากฏว่า ในปี 2558 ผลการประเมินในภาพรวมทั้ง 4 มิติ ได้คะแนน 
4.5044 ซึ่งนับว่า ผ่านเกณฑ์และดีกว่าเป้าหมาย โดยเฉพาะในมิติด้านประสิทธิภาพ ได้คะแนนสูงถึง 4.9591 
ผลประเมนิทีไ่ด้รบัจะเป็นก�าลงัใจให้ผูป้ฏบัิตงิานเกดิความภมูใิจและเชือ่มัน่กบัสิง่ทีท่�าอยู ่แต่ขณะเดยีวกนั สสวท. 
และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกคนก็ไม่ได้นิ่งนอนใจที่จะพัฒนาการท�างานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป โดยเฉพาะในประเด็น 
การเตรียมความพร้อมขององค์กรในการสร้างบุคลากรเพื่อรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลงในงานด้านการส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตามที่ได้รับเสนอแนะมา 

ความส�าเรจ็ทีผ่่านมาย่อมเกดิขึน้ไม่ได้ หากปราศจากความร่วมมือของบคุลากรทีเ่ข้มแขง็ ทุม่เท เสยีสละของ สสวท. 
เครือข่ายและพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ในนามของผู้บริหาร สสวท. 
ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ ท่ีนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ผนึกก�าลังกันเพื่อผลักดันภารกิจส�าคัญในการ
พัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศให้มีคุณภาพสูงขึ้น ทัดเทียม
นานาชาติต่อไป

(นางพรพรรณ  ไวทยางกูร) 
ผู้อ�านวยการ 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี





บทสรุปผลการด�าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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บทสรุปผลกำรด�ำเนินงำน	ปีงบประมำณ	พ.ศ.	2558
 “การศึกษา” เป็นหัวใจส�าคัญของการพัฒนาคนและประเทศให้เจริญก้าวหน้า เพราะการศึกษาช่วยให้
คนอ่านออกเขียนได้ คิดวิเคราะห์เป็น มีพื้นฐานความรู้ในการน�าไปประกอบอาชีพ มีความสามารถในการแข่งขัน 
และลดความเหลื่อมล�้าในสังคมระยะยาวได้ แต่สถานการณ์การศึกษาของไทยในปัจจุบันเมื่อพิจารณาจากผล 
การจัดอันดับการศึกษาของไทยจากการประเมินโดยองค์กรต่างประเทศเปรียบเทียบกับนานาประเทศแล้ว  
กลบัพบว่าอนัดบัความสามารถของนกัเรยีนไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนือ่ง ซึง่ถือเป็นปัญหาการศกึษาทีส่�าคญั
และควรเร่งแก้ไข 

 สถาบันส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(สสวท.) ซ่ึงมหีน้าทีโ่ดยตรงในการปรบัปรงุ เปลีย่นแปลง
และแก้ไขแนวทางการจดัการศกึษาของประเทศ มองเหน็ความส�าคญัของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดท�าโครงการต่าง ๆ  เพือ่
แก้ไขสถานการณ์การศกึษาของไทยซึง่สอดรบักบัการปฏริปูการศกึษาและกรอบแผนการศกึษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง       
(พ.ศ. 2552 - 2559) โดยมุง่เน้นท่ีการยกระดบัคณุภาพมาตรฐานการศึกษาขัน้พืน้ฐาน อาทิ 

 การพัฒนาผู้เรียนให้สามารถคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา คิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและ 
ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ผ่านทางโครงกำรพัฒนำและสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนศูนย์สะเต็มศึกษำแห่งชำติ	ศูนย์	
สะเต็มศึกษำภำคและโรงเรียนเครือข่ำยสะเต็มศึกษำ	 โดยในปี 2558 สสวท. ได้ด�าเนินการบริหารจัดการศูนย์ 
สะเตม็ศกึษาแห่งชาต ิ ซึง่ดแูลศนูย์สะเตม็ศกึษาภาค 13 ศนูย์  ขบัเคลือ่นและขยายเครอืข่ายสะเตม็ศกึษาโดยคดัเลอืก
ทตูสะเตม็เพือ่ให้ค�าแนะน�าและเสนอแนะแนวทางการท�างานในสายงานทีเ่กีย่วข้องกบัวทิยาศาสตร์ คณติศาสตร์ 
และเทคโนโลยี  พัฒนากิจกรรม สื่อการเรียนรู้ และส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาส�าหรับครูและ
นักเรียน พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาตามแนวทางสะเต็มศึกษารวม 4,000 คน รวมถึงด�าเนินการวิจัย
และติดตามผลสะเต็มศึกษาโดยวิจัยรูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยีตามแนวทางสะเต็มศึกษาท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย เพื่อใช้เป็นแนวทางให้โรงเรียนในเครือข่าย
สะเต็มศึกษาน�าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น และจัดท�ามาตรฐานการจัดการเรียนการสอนรูปแบบสะเต็มศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ที่ใช้งานง่ายและมีคุณภาพ

 



9

 การสร้างเครือข่ายสนับสนุนการจัดการ
เรียนรูว้ทิยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และเทคโนโลยี 
โดยอาศยัความร่วมมอืระหว่างภาครัฐและภาค
เอกชน เป็นแนวทางหนึ่งท่ีช่วยเผยแพร่และขับ
เคล่ือนกิจกรรมทางวิชาการไปสู่กลุ่มเป้าหมาย
อย่างมปีระสทิธภิาพ ผ่านทางโครงกำรสร้ำงและ
พัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือและสนับสนุน
กำรเรียนรู ้วิทยำศำสตร์	 คณิตศำสตร์	 และ
เทคโนโลย	ี(Public	and	Private	Partnership) 
โดยในปี 2558 สสวท. ได้ด�าเนนิการลงนามบนัทกึ
ความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ 7 ภาคีเครือข่าย
ในการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา ทูตสะเต็ม 

สสวท. การจดักจิกรรมเรือ่งทูตสะเตม็และการจัดกิจกรรมการเรยีนรูว้ชิาวทิยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และเทคโนโลยี
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา การจดัอบรมครดู้านสะเตม็ศึกษาให้กบัโรงเรยีน  การผลติสือ่วดีทิศัน์เพือ่แจกจ่ายให้แก่
โรงเรยีนประถมศกึษาทีข่าดแคลนทั่วประเทศ และการจัดกิจกรรมงาน Thailand STEM Festival 2016

 การสนบัสนนุการน�าเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารมาใช้ในการพฒันาคณุภาพการศกึษาและพฒันา
ประสิทธิภาพการสอนของครูอย่างทั่วถึง ผ่านทางโครงกำรพฒันำและขยำยบริกำรของศนูย์เรียนรู้ดิจทิลัด้ำน
วทิยำศำสตร์	คณิตศำสตร์	และเทคโนโลย	ี(IPST	Learning	Space)	ที่เช่ือมโยงในระดับประเทศและนำนำชำต ิ
โดยในปี 2558  สสวท. จัดต้ังศูนย์บรกิารครบวงจรของศนูย์เรยีนรูดิ้จิทลัระดับชาติด้านวทิยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และ
เทคโนโลย ีหรอื IPST Learning Space ซึง่เป็นเครือ่งมอืทีช่่วยสร้างโอกาสและความเท่าเทยีมในการเข้าถงึสือ่การเรยีนรู้ 
วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และเทคโนโลยท่ีีมีคณุภาพ รวมถึงการจดัการเรียนการสอนทีม่ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ และช่วยให้ 
ผูใ้ช้บรกิารสามารถเรยีนรูด้้วยตนเองผ่านระบบต่าง ๆ ได้โดยไม่จ�ากดัเวลาและสถานทีอ่ย่างแท้จรงิ จากการรวบรวม
สถติกิารใช้งานศนูย์เรยีนรูด้จิทิลัฯ ในภาพรวมพบว่ามจี�านวนผูใ้ช้บรกิารระบบต่าง ๆ เพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง และผูใ้ช้
บรกิารมคีวามพึงพอใจในระดบัดี  มกีารจดัท�าแหล่งเรยีนรู้ออนไลน์ทีส่อดคล้องกับสาระการเรยีนรูด้้านวทิยาศาสตร์ 
คณติศาสตร์ และเทคโนโลยเีพือ่เผยแพร่ผ่านเวบ็ไซต์ แหล่งเรยีนรูอ้อนไลน์ http://fieldtrip.ipst.ac.th  มีการเผยแพร่
บทความและสือ่การเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยบีนเวบ็ไซต์สาขาวชิาต่าง ๆ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูล 
ที่ทันสมัยและสามารถสืบค้นความรู้ สามารถกระจายข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยน 
องค์ความรู้ระหว่างผู้เชี่ยวชาญ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและบุคคลทั่วไป และยังมกีารผลติรายการ
โทรทศัน์ สาระความรูวิ้ทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และเทคโนโลยี เพ่ือเผยแพร่ทางสถานีวทิยโุทรทัศน์
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 การประเมนิกรอบหลกัสตูรและตัวชีว้ดักลุ่มสาระ
การเรียนรูว้ทิยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และเทคโนโลย ี ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 (ฉบบัปรบัปรงุพทุธศักราช 2557) ผ่านทางโครงกำร
ประเมินกรอบหลักสูตรและตัวชี้วัดกลุ่มสำระกำรเรียน
รู้วิทยำศำสตร์	 คณิตศำสตร์	 และเทคโนโลยี	 ร่วมกับ	
Cambridge	 International	 Examinations โดยในปี 
2558 สสวท. ได้ร่วมมอืกบั Cambridge International 
Examinations (CIE) ซึง่เป็นหน่วยงานของสหราชอาณาจกัร
ทีมี่ประสบการณ์ด้านการประเมนิระบบการศกึษาและการ
พฒันาหลกัสตูรและเป็นทีย่อมรบัในระดับนานาชาติ เพื่อ
ด�าเนนิการประเมนิหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน 
พทุธศกัราช 2551 และหลกัสตูรอนาคตที ่สสวท. พฒันาขึน้ 
 ในกลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์ ระดับ
ประถมศึกษา ผลการประเมินพบว่า หลักสูตรอนาคตที่ 
สสวท. พฒันาขึน้ มคีวามชดัเจน และมคีณุภาพเทยีบเท่า
ระดบันานาชาต ิ แต่ควรพฒันาเพิม่เตมิในด้านวธิกีารสอน
และด้านการวดัผลประเมนิผล

 การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน 
กิจกรรมการวัดและประเมินผลในทุกระดับที่สัมพันธ์กัน 
และเอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน ผ่านทาง
โครงกำรเชิงรกุพฒันำควำมรูแ้ละทกัษะคร	ูศกึษำนิเทศก์	
และผู ้บริหำรในกำรจัดกำรเรียนรู ้วิทยำศำสตร	์
คณิตศำสตร์	และเทคโนโลยี	เพื่อยกระดับคะแนนเฉลี่ย
ของกำรสอบ	O-NET	และ	PISA โดยในปี 2558 สสวท. 
ได้พัฒนาเครื่องมือวัดผล ประเมินผล และสื่อส่งเสริมการ
รูเ้รือ่ง (Literacy) ด้านวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทีเ่น้น
การคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา พัฒนาครูเพื่อเพิ่มพูน
ทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีด้วย
การจดัอบรมเชงิปฏบัิตกิารวชิาชวีวิทยา โลก ดาราศาสตร์ 
และอวกาศ คณติศาสตร์ และระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA 
สู่การประเมินในชั้นเรียน รวมถึงการจัดประชุมวิชาการ
ต่าง ๆ ได้แก่ การประชุมวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ในโรงเรียน ครั้งที่ 22 (วทร. 22)  งานประชุมวิชาการ 
The 2nd International Science, Mathematics and 
Technology Education Conference (ISMTEC 2014)  
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งานประชุมวิชาการการศึกษาไทยเพื่ออนาคต 
(Conference for Thailand Education Future : 
CTEF 2015)  รวมทัง้โครงกำรวจิยั	วดัผล	ประเมนิผล	
กำรจัดกำรเรียนรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์	 คณิตศำสตร์	
และเทคโนโลยี ซึ่ง สสวท. ได้จัดท�าการวิจัยทั้งใน
ประเทศและร่วมกับนานาชาติ อาทิ ประเมินการ
รู้เร่ือง (Literacy) ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และ
วทิยาศาสตร์ของนักเรยีนไทยเทียบกบันานาชาต ิ(PISA 
2012 และ PISA 2015) ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ไทยเทียบกับนานาชาติ (TIMSS) และประเมินด้าน
การรู้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (Computer and 
Information Literacy Study) ของนกัเรยีนไทยเทยีบ
กับนานาชาติ (ICILS)

 การส่งเสรมิสนบัสนนุและพฒันาศกัยภาพเดก็ทีม่อีจัฉรยิภาพและผูม้คีวามสามารถพเิศษด้านต่าง ๆ  ให้มคีวาม
เป็นเลศิ ผ่านทางโครงกำรบรูณำกำรกำรยกระดับกำรพฒันำและส่งเสริมนักเรียนทีม่คีวำมสำมำรถพเิศษด้ำน
วทิยำศำสตร์	คณติศำสตร์	และเทคโนโลยี	เพือ่ยกระดบัสู่มำตรฐำนสำกล	โดยในปี 2558 นี ้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ 
จดัการแข่งขนัคณติศาสตร์โอลมิปิกระหว่างประเทศครัง้ที ่ 56 พ.ศ. 2558 เพือ่เป็นการเผยแพร่เกยีรตคิณุของประเทศ
ให้นานาชาติได้รู้จักและเป็นที่ยอมรับทางวิชาการมากยิ่งข้ึน อันจะก่อประโยชน์ต่อประเทศและปวงชนชาวไทย 
โดยส่วนรวมต่อไป การจดัการแข่งขนัคณติศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ คร้ังท่ี 56 พ.ศ. 2558 (IMO 2015)  
จัดขึน้ ณ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ โดยมสีมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารทีรงเป็นองค์ประธานในพธิเีปิด 
การแข่งขนั การจดัการแข่งขนัในครัง้นีม้ปีระเทศเข้าร่วมแข่งขนัทัง้หมด 108 ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศทีส่่ง 
ทมีเข้าแข่งขนั 104 ประเทศ และประเทศทีส่่งเฉพาะผูส้งัเกตการณ์ 4 ประเทศ  มผีูเ้ข้าร่วมการแข่งขนัทัง้หมด 889 คน
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 ในปี 2558 นี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่อง
ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558  สสวท. ได้ด�าเนินการโครงกำร
พฒันำกำรจดักำรเรียนรูต้ำมโครงกำรในพระรำชด�ำรแิละโครงกำรเฉลมิพระเกยีรต ิ โดยได้จดัท�าชดุการเรยีนรู้ 
วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาส�าหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูไม่ครบชั้นเพื่อช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนส�าหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในโครงการตามพระราชด�าริ และ
โรงเรียนขนาดเล็กทั่วไป พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียน จัดท�าหนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ  
5 รอบ ใน 8 รายวิชา ดังนี้ 1) วิทยาศาสตร์ประถมศึกษา 2) วิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น 3) เคมี 4) ชีววิทยา  
5) ฟิสิกส์ 6) โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 7) คณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น และ 8) คณิตศาสตร์มัธยมศึกษา 
ตอนปลาย พฒันาครูในโรงเรยีนพระราชด�ารแิละโรงเรียนในท้องถิน่ทรุกนัดารด้านเนือ้หาและวธิกีารจัดการเรียน
การสอน เพือ่ให้สามารถจดักจิกรรมการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และเทคโนโลย ีให้กบันกัเรยีนได้
อย่างมปีระสทิธภิาพ  พัฒนาครูแกนน�าและบุคลากรทางการศกึษาปฐมวยัเพือ่การจดัการเรยีนรู้ตามแนวโครงการ 
พระราชด�าริบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยและแนวทางสะเต็มศึกษา

 นอกจากนี้ สสวท. ยังได้จัดท�าโครงการอื่น ๆ ที่ล้วนมีเป้าหมายเพ่ือมุ่งเปล่ียนแปลงผู้เรียนให้ดีขึ้นทั้ง 
ในด้านความรู้และความใฝ่รู้  มีทักษะเท่าทันชีวิตและโลกของงาน เป็นคนดีมีคุณธรรม และสร้างบุคลากรให้มี
คุณภาพระดับสากล เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีสามารถปรับตัวให้ทันกับบริบทความเปล่ียนแปลงของ
โลกได้ตลอดเวลา
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ความเป็นมา

สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(สสวท.) จัดต้ังข้ึนโดยมติคณะรัฐมนตรี เมือ่ พ.ศ. 2513 ต่อมา 
ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งอย่างเป็นทางการ โดยสภาบริหารคณะปฏิวัติ เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2515 (ประกาศ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ 42) ในสถานะสถาบันของรัฐ เป็นนิติบุคคลแต่ไม่เป็นส่วนราชการ

ในช่วงเริม่แรกของการก่อตัง้ สสวท. ได้รับการอดุหนนุทางการเงนิส่วนหน่ึงจากรฐับาล และอกีส่วนหนึง่ได้รบัความ
ช่วยเหลอืจากโครงการพฒันาการศกึษาแห่งสหประชาชาต ิ(UNDP) และองค์การศกึษาวทิยาศาสตร์และวฒันธรรม
แห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ทั้งด้านการเงิน ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ อุปกรณ์ การดูงาน และการศึกษา 
เพ่ิมเติมของบุคลากร เพ่ือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
ให้ทันสมัยรองรับการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากนั้นยังมีบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูงมาช่วย
พัฒนาหลักสูตรของสาขาวิชาต่าง ๆ  ประกอบด้วยอาจารย์จากมหาวิทยาลัย วิทยาลัยครู ผู้สอนวิทยาศาสตร์จาก
โรงเรียนต่าง ๆ ศึกษานิเทศก์ ฯลฯ

ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 รัฐบาลซึ่งขณะนั้นมีนายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี มีนโยบายให้ปรับปรุงรูปแบบ
ของกฎหมายทีใ่ช้ในการบรหิารราชการแผ่นดิน ไม่ว่าจะเป็นประกาศของคณะปฏวิติั หรือประกาศของคณะปฏริปู 
การปกครองแผ่นดิน ที่ออกใช้บังคับในระหว่างที่มีการปกครองโดยมิใช่ระบอบประชาธิปไตยให้เป็นพระราช
บัญญัติเพื่อให้เป็นไปตามวิธีการตรากฎหมายในระบบปกติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย การยกร่าง
พระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้เร่ิมต้ังแต่ พ.ศ. 2535 ต่อมาได้มี
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราเป็นพระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
พ.ศ. 2541 และประกาศในราชกจิจานเุบกษา เมือ่วนัที ่1 กนัยายน พ.ศ. 2541 สสวท. จงึมไิด้มฐีานะเป็นรฐัวสิาหกิจ
ต่อไป ตามพระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบบัที ่2)  พ.ศ. 2548 ให้สถาบนัเป็นนติบิคุคลและเป็นหน่วยงานของรัฐท่ีไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น         
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วิสัยทัศน์

"สสวท. เป็นองค์กรหลักของประเทศ ที่พัฒนาให้นักเรียนมีความรู้
ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 

ทัดเทียมนานาชาติ"

พันธกิจและภารกิจ
1. ริเริ่ม ด�าเนินการ ส่งเสริม ประสาน และจัดให้มีการศึกษาค้นคว้า วิจัย และพัฒนาหลักสูตร วิธีการเรียนรู้  

วิธีสอน และการประเมินผลการเรียนการสอนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีทุกระดับ 

การศึกษา โดยเน้นการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหลัก

2. ส่งเสริม ประสาน และจัดให้มีการพัฒนาบุคลากร การฝึกอบรมครู อาจารย์ นักเรียน นิสิต และนักศึกษา 

เกี่ยวกับการเรียนการสอนและการค้นคว้าวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

3. ส่งเสริม ประสาน และจัดให้มีการค้นคว้า วิจัย ปรับปรุง และจัดท�าแบบเรียน แบบฝึกหัด เอกสารทาง

วิชาการและสื่อการเรียนการสอนทุกประเภท ตลอดทั้งประดิษฐ์อุปกรณ์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

และเทคโนโลยี

4. ส่งเสริมการพฒันาระบบประกนัคณุภาพและการประเมนิมาตรฐานการศกึษาทางด้านวทิยาศาสตร์ คณติศาสตร์

และเทคโนโลยีในสถานศึกษา

5. พัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตลอดทั้ง 

การส่งเสริมการผลิตครู อาจารย์ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

6. ให้ค�าปรึกษาแนะน�าแก่กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอื่น หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือ 

หน่วยงาน ของเอกชนทีม่หีน้าทีเ่กีย่วกบัการจัดการศกึษา หรือสถานศกึษาเฉพาะในเร่ืองท่ีเกีย่วกับอ�านาจหน้าที ่

ตาม 1 ถึง 5
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โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการ สสวท.คณะอนุกรรมการต�างๆ

ผู�อำนวยการ

สำนักบร�การว�ชาการ
เเละบร�หารทรัพย�สิน

สำนักบร�หารเคร�อข�าย
เเละพัฒนาว�ชาชีพครู

ศูนย�สะเต็มศึกษาเเห�งชาติ ฝ�ายตรวจสอบภายใน

สำนักว�ชาการเเละ
สนับสนุนว�ชาการ

สำนักว�จัยเเละประเมิน
มาตรฐานการศึกษา

ว�ทยาศาสตร� คณิตศาสตร�
เเละเทคโนโลยี

สำนักพัฒนาเเละส�งเสร�ม
ศักยภาพผู�มีความสามารถ

พ�เศษทางว�ทยาศาสตร�
คณิตศาสตร�และเทคโนโลยี

สำนักยุทธศาสตร�
เเละแผน

สำนักเทคโนโลยี
สารสนเทศ

สำนักบร�หาร สำนักพัฒนาองค�กร

สาขาว�จัย

สาขาประเมิน
มาตรฐาน

สาขา พสวท.
เเละ สควค.

สาขาโอลิมป�กว�ชาการ
เเละพัฒนาอัจฉร�ยภาพ
ทางว�ทยาศาสตร�เเละ

คณิตศาสตร�

ฝ�ายยุทธศาสตร�
ประเมินผลเเละ
ประกันคุณภาพ

ฝ�ายสื่อสารองค�กร
เเละว�เทศสัมพันธ�

ฝ�ายบร�หารโครงการ
ร�เร��มพ�เศษ

ฝ�ายโครงสร�างพ�้นฐาน
เเละพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ�ายนวัตกรรม
เพ�่อการเร�ยนรู�

ฝ�ายบร�หารทั่วไป

ฝ�ายการเง�น
เเละบัญชี

ฝ�ายจัดซื้อเเละพััสดุ

ฝ�ายกฎหมาย

ฝ�ายทรัพยากร
บุคคล

ฝ�ายพัฒนาองค�กร

- สาขาว�ทยาศาสตร�ประถมศึกษาเเละปฐมวัย
- สาขาว�ทยาศาสตร�มัธยมศึกษาตอนต�น
- สาขาเคมี
- สาขาชีวว�ทยา
- สาขาฟ�สิกส�
- สาขาโลก ดาราศาสตร� เเละอวกาศ
- สาขาว�ทยาศาสตร�สิ�งเเวดล�อมโลก

- สาขาคณิตศาสตร�ประถมศึกษา
- สาขาคณิตศาสตร�มัธยมศึกษาตอนต�น
- สาขาคณิตศาสตร�มัธยมศึกษาตอนปลาย
- สาขาคอมพ�วเตอร�

- สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา
- สาขาออกเเบบเเละพัฒนาอุปกรณ�
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อัตราก�าลัง
อัตรำก�ำลังเเละวุฒิกำรศึกษำของพนักงำน	สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์เเละเทคโนโลยี		

ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	2558	จ�ำนวน	298	คน

กลุ่มงำน
ระดับกำรศึกษำ

ร้อยละ
ต�่ำกว่ำปริญญำตรี ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก รวม

บริหำร - 7 18 8 33 11.07

วิชำกำร - 4 114 31 149 50.00

อ�ำนวยกำร 5 68 43 - 116 38.93

รวม 5 79 175 39 298 100

                                                            

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

จำเเนกตามกลุ�มของพนักงาน

อำนวยการ ว�ชาการ บร�หาร

33

149

116

0 20 40 60 80 100 120

ปร�ญญาเอก

อำนวยการ ว�ชาการ บร�หาร

จำเเนกตามวุฒิการศึกษาของพนักงาน

31
8

43
114

18

68
4

7

5ต่ำกว�าปร�ญญาตร�

ปร�ญญาตร�

ปร�ญญาโท
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ผลการด�าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การยกระดับการพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  ที่ใช้ง่ายและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

1.	 โครงกำรทบทวนและพัฒนำส่ือและกระบวนกำรจดักำรเรยีนรู	้และพฒันำหลกัสตูรส�ำหรบัวชิำวทิยำศำสตร์	

คณิตศำสตร์	และเทคโนโลยี	ที่ใช้ง่ำยและมีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล

 ในปีงบประมาณ 2558 มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้

 ▪ พัฒนาหลักสูตร สื่อและกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ให้ครบถ้วนและได้มาตรฐาน รวมทั้งมุ ่งเน้นการคิด
วิเคราะห์ แก้ปัญหา และน�าไปใช้ประโยชน์ โดยได้จัดท�า
ร่างต้นฉบบัแบบทดสอบวิทยาศาสตร์ ร่างต้นฉบบัแบบฝึกหดั
วิทยาศาสตร์ สื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ทดลองใช้และ
ติดตามผลหนังสือเรียนและแบบบันทึกกิจกรรม ต้นฉบับ
เอกสารเสริมกิจกรรมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมในท้องถ่ิน
ด้วยกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ และต�าราวทิยาศาสตร์
ศึกษารวม 92 รายการ 

 ▪ พัฒนาหลักสูตร สื่อและกระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์
และเทคโนโลย ีให้ครบถ้วนและได้มาตรฐาน รวมท้ังมุง่เน้น
การคดิวเิคราะห์ แก้ปัญหา และน�าไปใช้ประโยชน์ โดยได้
จัดท�าร่างต้นฉบับแบบทดสอบคณิตศาสตร์ ร่างต้นฉบับ
แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ สื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 (หลักสูตร
อนาคต) ต�าราคณิตศาสตรศึกษา รวม 149 รายการ 

 ▪ พฒันากรอบหลกัสูตรและตวัชี้วดั กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐาน 
2551 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2557) ฉบับภาษาอังกฤษ 3 รายการ

 ▪ ประเมินกรอบหลักสูตรและตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ 
Cambridge International Examinations โดยได้จัดท�ารายงานผลการประเมินกรอบหลักสูตรและตัวชี้วัด 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2557) ระดับประถมศึกษา พร้อมข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านการ
จัดการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล และการพัฒนาครู 1 ฉบับ
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 ▪ แปลหนังสือเรียนและคู่มือครู แบบบันทึกกิจกรรม แบบฝึกทักษะวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 1 – 6 หลักสูตรแกนกลางปีพุทธศักราช 2551 เป็นภาษาอังกฤษ 44 รายการ และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ 
http://specialproject.ipst.ac.th

 ▪ พฒันาและปรบัปรงุสือ่ต้นแบบและอปุกรณ์ประกอบการเรยีนรู้ 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 17 รายการ ดังนี้  
1) ชดุทดลองสญุญากาศ 2) วาว์ลกนักลบั 3) MINIPHNOMENTA 
จ�านวน 24 สถานี 4) ชุดเฟือง 5) การเลี้ยวเบนของแสง  
6) ชุดรอกและเฟือง 7) ชุดแสดงการท�างานของระบบฐานตั้ง
กล้องโทรทัศน์แบบ Equatorial  8) ชุดแสดงการยกตัวของ
ปีกเครือ่งบนิ 9) กล่องแสงแบบเลเซอร์ส�าหรบัใช้ในการทดลอง
เรื่องแสง 10) Logging Pendulum 11) กล่องทรงลูกบาศก์ 
12) Vandergraaf 13) Mini Vandergraaf 14) ป๊ัมสญุญากาศ
มือโยก 2 ทาง แบบเฟืองตรง 15) ปั๊มสุญญากาศแบบมือโยก 
2 ทาง 16) เครื่องเร่งอนุภาค และ 17) แบบจ�าลองทรงกลม
ท้องฟ้า และได้มีการจดอนุสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ “กระบอก
แสดงค่ำควำมชื้นสัมพัทธ์” ซึ่งเป็นสื่อการสอนที่ช่วยให้
นักเรียนสามารถหาความชื้นสัมพัทธ์ได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว
และถูกต้อง

2.	 โครงกำรพัฒนำระบบตรวจสอบและประเมินคุณภำพ

เครือ่งมอืกำรจดักำรเรยีนรูว้ทิยำศำสตร์	 คณิตศำสตร์และ

เทคโนโลยี

 ในปีงบประมาณ 2558 มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้

 ▪ จดัท�าคูม่อืการประเมนิผลผลติของ สสวท. 1 เล่ม เพือ่ให้หน่วย
งานภายใน สสวท. ได้ใช้เป็นแนวปฏบิตัร่ิวมกนัในการประเมนิ
ผลผลิตที่พัฒนาขึ้นและน�าผลจากการประเมินมาปรับปรุง
คุณภาพของผลผลิตให้ดียิ่งขึ้น

 ▪ พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจในวิธีการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพผลผลิต 54 คน ประกอบด้วย
บุคลากรของ สสวท. 27 คน และผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงาน
ภายนอก 27 คน
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 ▪ ทดลองประเมินผลผลิตและจัดท�ารายงานสรุปผลการประเมิน
ผลผลิตของ สสวท. 1 เล่ม ซึ่งมีผลการประเมินผลผลิต สสวท. 
20 รายการ ประกอบด้วย หนังสือแบบฝึกหัด 5 เล่ม หนังสือ
แบบทดสอบ 5 เล่ม สื่อสิ่งพิมพ์ 4 ชิ้น สื่อดิจิทัล 4 ชิ้น และสื่อ
อุปกรณ์ 2 ชิ้น โดยผลผลิตที่ประเมินผ่านมีจ�านวน 16 รายการ
คดิเป็นร้อยละ 80 โดยข้อมูลทีไ่ด้จากการตรวจสอบและประเมนิ
คุณภาพผลผลิตจะน�าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผลผลิตของ 
สสวท. ต่อไป

3.	 โครงกำรพัฒนำระบบกำรเรียนรู้และนวัตกรรมด้ำนวิทยำศำสตร์	 คณิตศำสตร์	 และเทคโนโลยีร่วมกับ	

ต่ำงประเทศ	รวมทั้งอำเซียน

 ในปีงบประมาณ 2558 มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้

 ▪ จัดท�าหลักสูตรอบรมและชุดสื่อส�าหรับครูแกนน�าในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ 
ด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูป Geogebra ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6) จ�านวน 1 หลักสูตร 
ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ซึ่งเน้นการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การให้เหตุผลและการแก้ปัญหา และ
อบรมเชงิปฏบิตักิารการจดัการเรยีนการสอนคณติศาสตร์โดยใช้โปรแกรมส�าเรจ็รปู GeoGebra ให้ครคูณติศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 36 คน

 ▪ จดัท�าหลกัสตูรอบรมการสอนคณติศาสตร์โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad  (GSP 5.06) ออนไลน์ 
(เรขาคณิต) จ�านวน 1 หลักสูตร ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับยุคสมัย ใช้ง่าย เพื่อเผยแพร่และ
พัฒนาศักยภาพของครูคณิตศาสตร์ให้สามารถใช้เทคโนโลยีพัฒนาสื่อการสอนและน�าไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการจัดการเรียนรู้
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4.	 โครงกำรวิจัย	วัดผล	ประเมินผลกำรจัดกำรเรียนรู้

ด้ำนวิทยำศำสตร์	คณิตศำสตร์	และเทคโนโลยี

 ในปีงบประมาณ 2558 มผีลการด�าเนนิงาน ดงันี้

 ▪ จดัท�าการวิจัยในประเทศ โดยด�าเนินการติดตามผล
การจดัการเรยีนการสอนด้านวทิยาศาสตร์ คณติศาสตร์
และเทคโนโลยขีองคร ู พร้อมท้ังด�าเนินการวิจัยและ
ตดิตามการใช้ผลผลติของ สสวท. เพือ่พฒันาคณุภาพ 

 ▪ จัดท�าการวิจัยร่วมกับนานาชาติ โดยด�าเนินการ
ประเมินการรู ้ เรื่อง (Literacy) ด ้านการอ ่าน 
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของนักเรียนไทย 
เทยีบกบันานาชาต ิ(PISA) โดยด�าเนนิการรายงานปัจจัย
ด้านภมูหิลงัของนกัเรยีนและปัจจยัเกีย่วกับโรงเรยีนที่
ส่งผลต่อการเรียนรู ้ของนักเรียน เรื่อง “ปัจจัยที ่
ท�าให้ระบบโรงเรยีนประสบความส�าเรจ็ ข้อมลูพืน้ฐาน
จากโครงการ PISA 2012” และด�าเนนิการตรวจข้อสอบ
และบันทึกข้อมูลจากการทดลองใช้เครื่องมือ (PISA 
2015 Field Trial) และจัดท�าเครื่องมือการสอบและ
เกบ็รวบรวมข้อมลูการสอบของนกัเรยีนกลุม่ตวัอย่าง 
(PISA2015 Main Study) นอกจากนี้ยังด�าเนนิการ
รวบรวมข้อมลูนกัเรยีนกลุม่ตวัอย่างส�าหรบัการประเมนิ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ์และ
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนไทยเทียบกับนานาชาติ 
(TIMSS2015 Main Study) พร้อมจัดท�ารายงานผล
เบ้ืองต้นของประเทศไทยจากการประเมินโครงการ 
TIMSS2015 และวเิคราะห์ข้อมลูเบือ้งต้นเปรยีบเทยีบ
ในระดับประเทศและระดับนานาชาติและจัดท�าร่าง
รายงานบทสรุปผลการประเมินด้านการรูค้อมพิวเตอร์
และสารสนเทศ (Computer and Information Literacy 
Study) ของนกัเรยีนไทยเทียบกับนานาชาติ ICILS 
2013

โครงการประเมินผลนักเรียนรวมกับนานาชาติ
Programme for International Student Assessment (PISA)

สถานที่ติดตอ
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
924 ถนนสุขุมวิท พระโขนง  คลองเตย  กทม.  10110

โทรศัพท:  0 2392 4021 ตอ 2303
โทรสาร:  0 2382 3240
อีเมล:  pisa@ipst.ac.th

เว็บไซต:  http://pisathailand.ipst.ac.th/

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ  รวมกับ
ORGANISATION for ECONOMIC CO-OPERATION and DEVELOPMENT (OECD)

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ  รวมกับ
ORGANISATION for ECONOMIC CO-OPERATION and DEVELOPMENT (OECD)

การแกปญหาแบบรวมมือ
Collaborative Problem Solving : CPS

        สำหรับขอสอบการแกปญหาแบบรวมมือของ PISA จะมีลักษณะเปนสถานการณใน

ชีวิตจริงที่สมาชิกในกลุมตองรวมกันแกไขปญหา  โดยนักเรียนเปนหนึ่งในสมาชิกของกลุม

สถานการณจะกำหนดเปาหมายและเงื่อนไขของภารกิจไว  นักเรียนตองทำภารกิจดังกลาว

โดยสรางความเขาใจกับภารกิจที่ไดรับมอบหมาย รูบทบาทหนาที่ของตนเองและเพื่อน

แลวสื่อสาร แบงปนขอมูล และรวมกันแกปญหากับเพื่อนรวมกลุมใหสำเร็จ 

ขอสอบการแกปญหาแบบรวมมือ  มีลักษณะดังนี้
 

          กำหนดสถานการณของปญหามาให  โดยเปนสถานการณที่เกิดในโรงเรียนหรือเกิดขึ้นได

          ในชีวิตประจำวัน และมีคนตั้งแตสองคนขึ้นไปมารวมกันแกไขปญหา

          สถานการณจะใหรายละเอียดขอมูล และกำหนดเงื่อนไขของปญหา รวมถึงระบุบทบาทหนาที่

          ของนักเรียน และเพื่อนรวมกลุมซึ่งเปนตัวละครสมมติจากคอมพิวเตอร

          ปญหาในแตละสถานการณจะประกอบไปดวยงานยอยหลายงาน นักเรียนและเพื่อนรวมกลุมจะตอง

          รวมกันทำงานยอยแตละงานใหสำเร็จตามลำดับ  โดยตองใชการสนทนากันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

          ตัดสินใจ และแกไขปญหารวมกัน

          การสนทนาโตตอบกับเพื่อนรวมกลุมใชลักษณะของการแชท (chat) โดยที่นักเรียนตองเลือกประโยค

          สนทนาที่เหมาะสมจากตัวเลือกที่มีให  ระดับคะแนนที่ไดขึ้นอยูกับคำตอบของนักเรียนที่แสดงถึง

          ระดับสมรรถนะดานการแกปญหาแบบรวมมือ

             การแกปญหาแบบรวมมือ
          (Collaborative Problem Solving: CPS)

        ประเทศไทยจะจัดสอบเพื่อประเมินผลนักเรียนในโครงการ PISA 2015 โดยเปนการสอบ

ดวยคอมพิวเตอร ในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2558 นอกจากการประเมินสมรรถนะดานการอาน

คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ซ่ึงเปนการประเมินพ้ืนฐานของ PISA แลว  ในคร้ังน้ี ยังเพ่ิม

การประเมินสมรรถนะดานการแกปญหาแบบรวมมือ (Collaborative Problem Solving

หรือ CPS) ที่นักเรียนตองใชทั้งทักษะการแกปญหา และทักษะการทำงานแบบรวมมือกับ

เพื่อนรวมกลุม ในการทำภารกิจที่กำหนดในขอสอบใหสำเร็จลุลวง 

        สมรรถนะการแกปญหาแบบรวมมือ หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการเขารวม

กระบวนการแกปญหาของกลุมที่มีตั้งแตสองคนขึ้นไป ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการแบงปน

ความเขาใจที่มี และรวบรวมความรู ทักษะและความพยายามเขาดวยกันเพื่อแกปญหา  

สมรรถนะการแกปญหาแบบรวมมือ ประกอบดวย

   1. การสรางและเก็บรักษาความเขาใจที่มีรวมกัน  
          รูและเขาใจขอมูลสำคัญ รวมทั้งจุดแข็งและจุดออนที่สัมพันธกับงานของตนเองและเพื่อนรวมกลุม

          สื่อสารขอมูล ติดตาม แกไขและเก็บรักษาความเขาใจที่มีรวมกันตลอดการทำภารกิจ 

   2. การเลือกวิธีการดำเนินการที่เหมาะสมในการแกปญหา 
          เขาใจปญหาและรูแนวทางการแกปญหาที่เหมาะสมเพื่อใหบรรลุเปาหมาย

          มีการสื่อสารในกลุมระหวางทำงานรวมกัน  โดยใชการอธิบาย การอภิปราย การตอรอง

          การใหเหตุผล และการโตแยง

          ดำเนินการตามแผนที่วางไวรวมกันตามบทบาทหนาที่ของตน 

   3. การสรางและรักษาระเบียบของกลุม
          เขาใจบทบาทหนาที่ของตนและเพื่อนรวมกลุม  รวมทั้งเฝาติดตามและรักษากฎระเบียบที่มีรวมกัน

          สื่อสารและถายทอดขอมูลสำคัญ  ตลอดจนปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับเพื่อนรวมกลุม

อางอิง
OECD. (2013). PISA 2015 Draft Collaborative Problem Solving Framework. Paris: OECD.
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การขับเคลือ่นการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และเทคโนโลยีเชงิบูรณาการและพฒันา
ทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้กลไกการเรียนรู้ที่เป็นนวัตกรรม

5.	 โครงกำรพัฒนำและสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนศูนย์	

สะเตม็ศกึษำแห่งชำต	ิศนูย์สะเต็มศกึษำภำคและโรงเรยีน	

เครือข่ำยสะเต็มศึกษำ

 ในปีงบประมาณ 2558 มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้

 ▪ บริหารจัดการศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติ

◌ สนบัสนนุงบประมาณให้ศนูย์สะเตม็ศึกษาภาค 13 ศนูย์ 
ส�าหรบัด�าเนินการบรหิารจัดการให้บรกิารวชิาการและ
ตดิตามการท�างานของโรงเรียนเครือข่ายสะเตม็ศกึษา

◌ จดัท�าสือ่ประชาสมัพนัธ์ทีใ่ห้ความรูแ้ละสร้างความเข้าใจ
ด้านสะเตม็ศกึษา 2 รายการ ได้แก่ Booklet และเวบ็ไซต์ 
www.stemedthailand.org

 ▪ ขับเคลื่อนและขยายเครือข่ายสะเต็มศึกษา

◌ จัดท�าคู่มือเครือข่ายสะเต็มศึกษา 1 เล่ม คู่มือการ 
ปฏบิตังิานทูตสะเตม็ 1 เล่ม และคูม่อืการเชิดชูเกียรตคิรู 
1 เล่ม

◌ คดัเลอืกทูตสะเต็ม 100 คน โดยมีหน้าท่ีให้ค�าแนะน�า
และเสนอแนะแนวทางการท�างานในสายงานทีเ่กีย่วข้อง
กบัวทิยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และเทคโนโลย ีและจดัท�า
ท�าเนียบทตูสะเต็มเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ www.stemed 
thailand.org เพือ่เป็นข้อมลูให้แก่ศูนย์โรงเรยีนสะเตม็ภาค
ในการเชญิทตูสะเต็มไปปฏบิติัหน้าทีท่ีโ่รงเรยีน

 ▪ พัฒนาและส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 
ส�าหรับครูและนักเรียน

◌ พฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย ีตามแนวทางสะเตม็ศกึษา 
ช่วงชัน้ที ่1 – 4 จ�านวน 25  กจิกรรม

◌ จัดท�าสื่อวิดีทัศน์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ
วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย ีตามแนวทาง
สะเต็มศึกษา ช่วงชัน้ที ่1 – 4 จ�านวน 14  กิจกรรม

◌ พฒันากิจกรรมสะเตม็ศกึษาด้านพลังงาน ช่วงชัน้ที ่1 - 3 
จ�านวน 13 กจิกรรม และต้นฉบบัแบบทดสอบ 3 ฉบบั

◌ พฒันากิจกรรม STEM Holiday 4 กจิกรรม
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◌ ขยายผลหลักสตูร เพ่ือส่งเสรมิความคิดสร้างสรรค์ด้วย ICT ส�าหรบัโรงเรยีนต้นแบบในระบบสะเตม็ศึกษา (SCRATCH) 
โดยจัดท�าเอกสารชดุกจิกรรมส่งเสริมความคดิสร้างสรรค์ ดงันี ้ชุด IPST LINK จ�านวน 910 ชุด และชุดกิจกรรม
ไฟล์ดิจิทลัสะเต็ม จ�านวน 6 เร่ือง

◌ จดัการประชมุวชิาการ “การน�าเสนอผลงานวิจยัวทิยาศาสตร์สิง่แวดล้อมระดบัโรงเรยีน ประจ�าปี 2558” เพือ่
ส่งเสริมการเรียนรู้ที่บูรณาการวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ 
(Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) ตามแนวทางสะเตม็ศกึษา (STEM Education) มีผูเ้ข้าร่วม
ประชุม 188 คน

 ▪ การพัฒนานักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามแนวทางสะเต็มศึกษา

◌ พัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษาด้านวทิยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และเทคโนโลย ีตามแนวทางสะเตม็ศกึษา 
4,000 คน ดังน้ี

รำยกำร จ�ำนวน	(คน)

ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในเครือข่ายสะเต็มศึกษา 209

วิทยากรหลัก (Core Trainer) 170

วิทยากรท้องถิ่น (Local Trainer) 169

ครูพี่เลี้ยงวิชาการ เครือข่ายเขตพื้นที่สะเต็มศึกษา 12 เขตพื้นที่การศึกษา 86

ศึกษานิเทศก์ เครือข่ายเขตพื้นที่สะเต็มศึกษา 12 เขตพื้นที่การศึกษา 43

ครูผู้สอนในโรงเรียนต้นแบบสะเต็มศึกษา 669

ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในสังกัด สช. 968

ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในสังกัด อปท. 1,636

ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในสังกัด อาชีวศึกษา 50

รวม 4,000
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 ▪ สื่อสารและสร้างความตระหนักด้านสะเต็มศึกษา

◌ จดักจิกรรม Thailand STEM Festival  2015  ใน 4 ภาค โดยภายในงาน
จะมีทั้งการบรรยายและเสวนาวิชาการ การจัดนิทรรศการจาก 
หน่วยงานต่าง ๆ การประชมุปฏบิตักิารท่ีเป็นเวทีให้ครนู�าเสนอและ
แลกเปลี่ยนผลงานที่ได้จัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาในช้ันเรียน การจัด
ประกวดโครงงานสะเต็มศึกษาและการแข่งขันกิจกรรมสะเต็มของ
นักเรียน การแนะแนวอาชีพทางด้านสะเต็มศึกษาจากทูตสะเต็ม  
โดยมผู้ีบริหาร ครู บคุลากรทางการศกึษา นกัเรยีน และผูป้กครองเข้า
ร่วมงาน จ�านวนทัง้สิน้ 65,307 คน 

◌ จดัท�าเวบ็ไซต์ www.k12stemeducation.in.th เพือ่เป็นแหล่งให้ 
นักวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศได้เผยแพร่บทความ 
ทางวิชาการและบทความผลงานวิจัยด้านสะเต็มศึกษา และจัดท�า
วารสารออนไลน์

 ▪ วิจัยและติดตามผลสะเต็มศึกษา

◌ วิจัยรูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามแนวทางสะเต็มศึกษาที่เหมาะสม 
กบัประเทศไทย เพือ่ใช้เป็นแนวทางให้โรงเรยีนในเครอืข่ายสะเตม็ศกึษา 
น�าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และเทคโนโลยี
เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ช่วงช้ันท่ี 1 - 4 จ�านวน 4 เล่ม

◌ จัดท�ามาตรฐานการจัดการเรียนการสอนรูปแบบสะเต็มศึกษาด้าน
วทิยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และเทคโนโลย ีทีใ่ช้ง่ายและมคีณุภาพ 1 ฉบบั

◌ ประเมนิผลและจดัท�ารายงานผลการด�าเนนิงานศนูย์สะเตม็ศกึษา เพือ่
พัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทางสะเต็มศึกษาให้มี

ประสทิธภิาพยิง่ขึน้
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6.	 โครงกำรพฒันำและขยำยบรกิำรของศนูย์เรยีนรูด้จิิทลัด้ำนวทิยำศำสตร์	คณติศำสตร์	และเทคโนโลย	ี (IPST	

Learning	Space)	ที่เชื่อมโยงในระดับประเทศและนำนำชำติ

 ในปีงบประมาณ 2558 มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้

 ▪ จัดตั้งศูนย์บริการครบวงจร ของศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติ
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี หรือ IPST 
Learning Space (http://learningspace.ipst.ac.th) เพื่อ
ดูแลทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยใช้เทคโนโลยีแบบคลาวด์
(Cloud Service) ที่สามารถรองรับผู ้ใช ้บริการได้เป็น 
จ�านวนมาก และด้านการให้บริการข้อมลู ตอบข้อสงสยัเกีย่วกบั
การใช้งานระบบแก่ผูใ้ช้บรกิาร รวมถงึการบรหิารจดัการระบบ
ต่าง ๆ เพื่อให้การด�าเนินงานของศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลฯ เป็นไป
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบต่าง ๆ ได้โดยไม่จ�ากัดเวลาและ
สถานท่ีอย่างแท้จริง นอกจากน้ี ในปีท่ีผ่านมา สสวท. ได้ลงนาม
ความร่วมมือกับโรงเรียนจ�านวน 11 โรงเรียน เพื่อสร้างความ
ร ่วมมือในการด�าเนินงานเก่ียวกับศูนย ์ เรียนรู ้ ดิจิ ทัลฯ  
ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างโอกาสและความเท่าเทียม 
ในการเข้าถึงสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่มีคุณภาพ รวมถึงการจัดการเรียนการสอนท่ีมี
ประสทิธภิาพยิง่ข้ึน จากการรวบรวมสถติิการใช้งานศนูย์เรยีนรู้
ดิจิทัลฯ ในภาพรวม พบว่ามีจ�านวนผู้ใช้บริการระบบต่าง ๆ  
เพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง และผูใ้ช้บริการมคีวามพงึพอใจในระดบัดี

 ▪ บริหารจัดการและดูแลระบบคลังความรู้สู่ความเป็นเลิศทาง
วทิยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และเทคโนโลย ี(www.scimath.org) 
ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมสื่อ และกระบวนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
สามารถเข้าถึงได้ไม่จ�ากัดเวลาและสถานที่ ส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้มีโอกาสศึกษา ค้นคว้าและพัฒนาวิธีคิดอย่างสร้างสรรค์  
รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมที่ครูสามารถน�าสื่อต่าง ๆ  
ไปใช้สอนในห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้

 ▪ จดัท�าแหล่งเรยีนรูอ้อนไลน์ทีส่อดคล้องกบัสาระการเรยีนรูด้้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 3 แหล่ง ได้แก่  
1 )  แหล ่ ง เรี ยนรู ้ โร งสี ข ้ าวมูลนิ ธิ ชั ยพัฒนา จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา 2) แหล่งเรียนรู้ภูหินร่องกล้า จังหวัด
พิษณุโลก และ 3) แหล่งเรียนรู้ศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทน 
กองทัพอากาศ กรุงเทพฯ เพื่อเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์แหล่งเรียน
รู้ออนไลน์ http://fieldtrip.ipst.ac.th
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 ▪ พัฒนาหลักสูตรการอบรมครูเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ (UPGRADE) ปีท่ี 3 จ�านวน 1 หลักสูตร  
เพ่ือเผยแพร่ในศูนย ์การเรียนรู ้ดิจิทัลด ้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (IPST Learning Space) 

 ▪ เผยแพร่บทความและสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยบีนเวบ็ไซต์สาขาวชิาต่าง ๆ  เพือ่เป็นแหล่งข้อมลู
ที่ทันสมัยและสามารถสืบค้นความรู้ สามารถกระจายข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ และเป็นเวทีในการแลกเปล่ียนองค์ความรู้
ระหว่างผู้เชี่ยวชาญ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและ
บุคคลทั่วไป

 ▪ ผลิตรายการโทรทัศน์ สาระความรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี เพื่อเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ 3 รายการ 
ดังนี้

◌ รายการอบรมครูด้วยระบบทางไกล ออกอากาศทางสถานี
วทิยโุทรทศัน์เพือ่การศึกษา (ETV) กระทรวงศกึษาธกิาร 
ทกุวันเสาร์และอาทติย์ เวลา 13.30 น. – 15.00 น.

◌ รายการเรียนรู้วทิย์ – คณิต กับ สสวท. ออกอากาศทาง
สถานีวทิยโุทรทศัน์เพ่ือการศึกษา (ETV) กระทรวง
ศกึษาธกิาร ทกุวนัพฤหสับดีและศุกร์  
เวลา 16.00 น. – 17.00 น.

◌ รายการเช้าวันเสาร์ กับ สสวท. ออกอากาศทางสถานี
โทรทศัน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทยีม (DLTV)  ทุกวนั
เสาร์ เวลา 9.00 น. – 12.00 น.
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 :  การพัฒนาก�าลงัคนและเครอืข่ายสนับสนุนการจดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ คณติศาสตร์
และเทคโนโลยี อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

7.	 โครงกำรเชิงรุกพัฒนำควำมรู้และทักษะครู	ศึกษำนิเทศก์	และผู้บริหำรในกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์	

คณิตศำสตร์	และเทคโนโลยี	เพื่อยกระดับคะแนนเฉลี่ยของกำรสอบ	O-NET	และ	PISA

 ในปีงบประมาณ 2558 มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้ 

 ▪ พฒันาเครือ่งมอืวัดผล ประเมินผลและสือ่ส่งเสริมการรูเ้รือ่ง 
(Literacy) ด้านวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์ทีเ่น้นการคดิ
วเิคราะห์และการแก้ปัญหา

◌ จดัท�าข้อสอบประเมนิการรูเ้ร่ืองด้านวทิยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาตอนปลายถึงระดับ
มธัยมศึกษาตอนต้น รวม 11 รายการ

◌ จัดท�าข้อสอบการแก้ปัญหาแบบร่วมมือในระบบ
ข้อสอบในรูปแบบโปรแกรมประยุกต์บนเว็บไซต์ 
(Online CPS System) 4 เรือ่ง 

◌ เผยแพร่และประชาสมัพนัธ์ระบบออนไลน์ข้อสอบด้าน
การแก้ปัญหาแบบร่วมมือผ่านเวบ็ไซต์และหน่วยงาน   
ทีเ่ก่ียวข้องกบัการศึกษา

 ▪ พฒันาครูเพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยี ดังนี้

◌ จัดท�าหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้ระบบ
ออนไลน์ข้อสอบ PISA สูก่ารประเมนิในชัน้เรยีนให้กบัครู
วทิยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และเทคโนโลย ี 1,211 คน  
โดยได ้ รับงบประมาณสนับสนุนจากส�านักงาน 
คณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐาน (สพฐ.)  

◌ อบรมครูผู ้สอนชีววิทยาเพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านการ 
ปฏบัิตกิารทางชีววทิยา 157 คน

◌ อบรมครผููส้อนวชิาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ข้ันพืน้ฐาน 
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย เพือ่พฒันาศักยภาพในการ
จดัการเรยีนการสอน 136 คน

◌ อบรมครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม The 
Geometer’s Sketchpad (GSP 5.06) 284 คน

◌ อบรมครูคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถม
ศกึษาและมธัยมศกึษาตอนต้น เพือ่ให้ได้รบัความรูเ้รือ่ง
การใช้คลังความรู้ระบบ TEDET ประกอบการเรียน 
การสอน 3,000 คน
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◌ จดังานประชมุวิชาการ The 2nd International Science, Mathematics and Technology Education 
Conference (ISMTEC 2014) ในหัวข้อ “กลยุทธ์การใช้สะเต็มศึกษาในโรงเรียน” (Strategies for 
Implementing STEM Education in Schools) ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรงุเทพฯ มผีูเ้ข้าร่วมประชุม 459 
คน

◌ จดัประชมุวชิาการวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรยีน ครัง้ท่ี 22 (วทร. 22) ร่วมกับมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
สุรนารี (มทส.) และสมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สวคท.) ณ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี จังหวดันครราชสมีา มีผูเ้ข้าร่วมประชุม 1,928 คน

◌ จดัประชมุวชิาการการศึกษาไทยเพ่ืออนาคต (Conference for Thailand Education Future : CTEF2015) 
ณ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ มผีูเ้ข้าร่วมประชุม 253 คน

8.	 โครงกำรพฒันำศกัยภำพครเูพ่ือเป็นผูน้�ำกำรเปลีย่นแปลงกำรเรยีนกำรสอนวทิยำศำสตร์และคณติศำสตร์

 ในปีงบประมาณ 2558 มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้

 ▪ พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรต่าง ๆ  เช่น หลักสูตรการอบรมครูผู้น�าเทคโนโลยีและสารสนเทศ หลักสูตรเสริม
วทิยาศาสตร์ (โครงงานวิทยาศาสตร์ แหล่งเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ในท้องถิน่ และค่ายวทิยาศาสตร์) และหลกัสตูเสรมิ
คณิตศาสตร์ (โครงงานคณิตศาสตร์ แหล่งเรียนรู้คณิตศาสตร์ในท้องถิ่น และค่ายคณิตศาสตร์) รวม 7 รายการ 
และอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เเละเทคโนโลยีเพื่อเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียน 1,738 คน
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 ▪ พัฒนาเครือข่ายและการขยายผล โดยให้การสนับสนุนงบประมาณ
การด�าเนินงานให้ศูนย์โรงเรียนแม่ข่าย 10 แห่ง (โรงเรียนยุพราช
วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัด
พิษณุโลก โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น  โรงเรียน 
สุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา  โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัด
นนทบุรี  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพฯ  โรงเรียน
สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพฯ  โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัด
นครปฐม  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช และ
โรงเรยีนหาดใหญ่วทิยาลยั จังหวดัสงขลา)  เยีย่มโรงเรยีนเพือ่ตดิตามผล
ในโรงเรยีนกลุม่เทคโนโลยฯี กลุม่วทิยาศาสตร์ และกลุม่คณติศาสตร์ 

9.	 โครงกำรสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือและสนับสนุนกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์	 คณิตศำสตร์	

และเทคโนโลยี

 ในปีงบประมาณ 2558 มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้

 ▪ ประสานงานร่วมกบัหน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชน 22 หน่วยงาน เพือ่จะเข้าร่วมเป็นเครอืข่ายของ สสวท. และ
เข้าร่วมกจิกรรมของ สสวท. รวมทัง้ให้การสนบัสนนุในการด�าเนนิงาน ซ่ึงมหีน่วยงานท่ีให้การสนบัสนนุการด�าเนนิงาน 
8 หน่วยงาน ได้แก่ บริษัท เอดู พาร์ค จ�ากัด บรษิทั เชฟรอนประเทศไทยส�ารวจและผลติ จ�ากัด บริษทั ผลิตไฟฟ้า
ราชบรุโีฮลดิ้ง จ�ากัด บริษัท Nestle ประเทศไทย จ�ากัด บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ากัด ธนาคาร ธนชาต จ�ากัด 
(มหาชน) บริษัท SCG Paper จ�ากัด และบริษัท รีสแพค วัน เบฟเวอเรจ จ�ากัด

 ▪ จัดงานสานสัมพันธ์เครือข่ายภาครัฐและเอกชนเพื่อสะเต็มศึกษา “Public Private Partnership for STEM 
Education” โดยในงานมีการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรจากทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศกึษาธกิาร (ดร.กฤษณพงศ์ กรีติกร) ประธานกรรมการ สสวท. (ศาสตราจารย์เกยีรตคิณุ ดร.มนตร ี จฬุาวฒันทล) 
และผูบ้รหิารของบรษิทัชัน้น�า สองบรษิทั คอื รองประธานกรรมการบรษัิทเครอืเจรญิโภคภณัฑ์ (นายศภุชัย เจียรวนนท์) 
และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยส�ารวจและผลิต จ�ากัด (นายไพโรจน์ กวียานันท์) 
นอกจากนั้นยังมีพิธีมอบโล่เกียรติคุณให้แก่ภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนด้านสะเต็มศึกษามาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 
บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จ�ากัด บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ 
(ประเทศไทย) จ�ากัด บริษัท เอดู พาร์ค จ�ากัด และบริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จ�ากัด ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงาน 
ทั้งสิ้น 160 คน

รวม 180 โรงเรียน  สนับสนุนครูและบุคลากรเข้าร่วมประชุมเสนอผลงานในงาน วทร. 22 จ�านวน 110 คน 
สนับสนนุงบประมาณการขยายผลวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์รวม 167 โรงเรยีน และสนบัสนนุงบประมาณการ
วิจัยบทเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวม 66 โรงเรียน
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10.	โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมโครงกำรในพระรำชด�ำริและโครงกำรเฉลิมพระเกียรติ

 ในปีงบประมาณ 2558 มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้ 

 ▪ จัดท�าชดุการเรียนรู้วชิาวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์ ระดบัประถมศกึษาส�าหรบัโรงเรยีนขนาดเลก็ทีม่คีรไูม่ครบช้ัน 
จ�านวน 4 ชดุ เพ่ือช่วยเพ่ิมประสทิธภิาพการจดัการเรยีนการสอนส�าหรับโรงเรยีนประถมศกึษาขนาดเลก็ในโครงการ
ตามพระราชด�าริ และโรงเรียนขนาดเล็กทั่วไป พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียน

 ▪ จดัท�าหนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาส
เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ใน 8 รายวิชา ดังนี้ 1) วิทยาศาสตร์ประถมศึกษา 2) วิทยาศาสตร์มัธยมศึกษา
ตอนต้น 3) เคมี 4) ชีววิทยา  5) ฟิสิกส์ 6) โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 7) คณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น และ  
8) คณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลายรวม 29 โมดูล

 ▪ พฒันาครูในโรงเรียนพระราชด�าริและโรงเรียนในท้องถ่ินทุรกันดาร 660 คน ด้านเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียน
การสอน เพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้กับนักเรียน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 ▪ ติดตามผลและอบรมครูศูนย์เรียนรู้ชุมชนในโรงเรียนพื้นที่พิเศษตามแนวทาง สสวท.

◌ ตดิตามผลการด�าเนนิงานศนูย์เรยีนรูฯ้ 4 ศูนย์ ได้แก่ โรงเรยีนอคัรศาสน์วทิยา จงัหวดันราธวิาส โรงเรยีน 
ตสัดีกียะห์ จังหวัดสงขลา  โรงเรียนอาลาวยีะห์วิทยา จงัหวดัยะลา และโรงเรยีนดารสุสาลาม จังหวดันราธวิาส

◌ อบรมกจิกรรมสะเตม็ศกึษา “เรอืบรรทุกน�า้” พร้อมท้ังให้ผูเ้ข้าอบรมออกแบบกิจกรรมสะเตม็ศกึษามาน�าเสนอ
ให้กับครูศูนย์เรียนรู้ชุมชนในโรงเรียนพืน้ท่ีพเิศษตามแนวทาง สสวท. 28 คน

 ▪ พัฒนาครูแกนน�าและบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยเพ่ือการจัดการเรียนรู ้ตามแนวโครงการพระราชด�าร ิ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยและแนวทางสะเต็มศึกษา

◌ อบรมศึกษานิเทศก์ ครูแกนน�าปฐมวัยจากสงักัด สพฐ. ท่ัวประเทศ และวทิยากรเครอืข่ายท้องถ่ินจากโรงเรยีน
ในพืน้ที ่ 6 จังหวดัภาคใต้ (นราธวิาส ปัตตาน ี ยะลา สงขลา สตลู และพทัลงุ) เพือ่เพิม่เติมเนือ้หา เทคนคิ 
การจัดกจิกรรมและเสริมความม่ันใจในการเป็นวทิยากรเครือข่ายท้องถ่ิน (Local Trainer : LT) ท่ีจะน�าความรู้
ทีไ่ด้ไปถ่ายทอดสูค่รูผู้สอนปฐมวยัในเขตพ้ืนท่ีของตนเอง 651 คน
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◌ อบรมเพิ่มพูนศักยภาพวิทยากรหลัก วิทยากร
เครอืข่ายท้องถิน่ และครแูกนน�าจากเครอืข่าย
ต่าง ๆ เตรยีมความพร้อมวทิยากรหลกั (Core 
Trainer) โครงการบ้านนกัวทิยาศาสตร์น้อย เพือ่
การจดัอบรมขยายผลสีภ่มูภิาค ณ โรงแรมรอแยล
เบญจา กรงุเทพฯ 67 คน

◌ จัดงานวันนักวิทยาศาสตร์น้อย 2558 (Little 
Scientists’ Day 2015) ในหวัข้อ “สนกุสขุสนัต์
กบักจิกรรมท่องโลกกาลเวลา” เพือ่ประชาสมัพนัธ์
โครงการตลอดจนเปิดโอกาสให้วทิยากรเครอืข่าย
ท้องถิน่ได้จดักจิกรรมนอกโรงเรยีน โดยในงาน 
มีการน�าเสนอเนื้อหาความรู้ผ่านสื่อวิดีทัศน์  
การเล่นเกม และท�าสิ่งประดิษฐ์เกี่ยวกับเวลา  
ณ แหลมสมิหลา อ�าเภอเมืองสงขลา จังหวัด
สงขลา มผีูเ้ข้าร่วมงาน 300 คน ประกอบด้วย 
วทิยากรเครือข่ายท้องถิน่ 42 คน เดก็นกัเรยีน
และผูป้กครอง 220 คน บคุลากรทางการศกึษา 
สือ่มวลชน และผู้สนใจเข้าร่วมงาน 38 คน

11.	โครงกำรบรูณำกำรกำรยกระดบักำรพัฒนำและส่งเสรมินกัเรยีนทีม่คีวำมสำมำรถพเิศษด้ำนวทิยำศำสตร์	

คณติศำสตร์	และเทคโนโลยี	เพื่อยกระดับสู่มำตรฐำนสำกล

 ในปีงบประมาณ 2558 มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้

 ▪ คัดเลือก พัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ระดับมัธยมศึกษา
และอุดมศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล

◌ คดัเลอืกนักเรียนทีม่คีวามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเีข้ารบัทนุโครงการพฒันาและส่งเสริม
ผู้มคีวามสามารถพเิศษทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(ทุน พสวท.) ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย (มธัยมศกึษา
ปีท่ี 4) ประจ�าปีการศึกษา 2558 เข้าศึกษาในโรงเรยีนของศนูย์ พสวท. ท้ัง 10 แห่ง 33 คน ซ่ึงต�า่กว่าเป้าหมาย
ทีว่างไว้ จงึได้ปรบักลยทุธ์การประชาสมัพนัธ์เชงิรกุเพือ่ให้เข้าถงึกลุม่เป้าหมาย ซึง่ได้ประกาศเปิดรบัสมัคร  
เพิม่เติม 61 ทนุ และประกาศผลเม่ือวนัท่ี 6 ตลุาคม 2558 โดยมนีกัเรียนท่ีผ่านการคดัเลอืก 25 คน ขณะนี ้
อยู่ระหว่างการด�าเนินงานจัดท�าสัญญาโดยศูนย์โรงเรียนของ 
โครงการฯ และคัดเลือกนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทาง
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีข้ารบัทนุโครงการพฒันาและส่งเสรมิผู้
มคีวามสามารถพิเศษทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(ทุน พสวท.) 
ระดับอุดมศึกษา (ระดับปริญญาตรี) ประจ�าปีการศึกษา 2558  
เข้าศึกษาในมหาวทิยาลยัของศูนย์ พสวท. ท้ัง 10 แห่ง 161 คน

◌ จัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมผู ้มีความสามารถพิเศษทาง 
วทิยาศา สตร์และเทคโนโลย ี(พสวท.) เช่น

∆ เข้าร่วมกจิกรรม Super Science High school (SSH) 
Student Fair 2015 ณ ประเทศญีปุ่่น
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∆ เข้าร่วมกจิกรรม STEP-NUS Sunburst Brain Camp  
ณ สาธารณรัฐสงิคโปร์

∆ เข้าร่วมกจิกรรม Sunburst Youth Camp ณ สาธารณรฐั
สงิคโปร์

∆ เข้าร่วมกจิกรรม The Professor Harry Messel International 
Science School (ISS) ณ ประเทศออสเตรเลยี

∆ จัดกิจกรรมค่ายวทิยาศาสตร์ ภาคฤดรู้อน ส�าหรบันกัเรยีนทุน 
พสวท. ระดับมัธยมศึกษา

∆ จดักจิกรรมค่ายวทิยาศาสตร์ภาคฤดรู้อนครัง้ท่ี 29 ส�าหรบันสิติ 
นกัศกึษาในโครงการ พสวท.  ชัน้ปีที ่1 – 2

 ▪ พัฒนาและส่งเสริมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนที่มีโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

◌ สนับสนุนงบประมาณในการท�าโครงงานวิทยาศาสตร์ของห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 1,067 โครงงาน

◌ คดัเลอืกและจดัส่งนกัเรยีนไทยไปเข้าร่วมประชมุนานาชาตนิกัวทิยาศาสตร์รุน่เยาว์ (International Conference 
of Young Scientists : ICYS 2015) คร้ังท่ี 22 ณ สาธารณรฐัตรุกี 6 คน โดยนกัเรยีนไทยสามารถคว้ารางวัล
การน�าเสนอผลงาน ดังน้ี 2 เหรียญทอง สาขาวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 1 เหรยีญเงนิ สาขาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ 
2 เหรียญทองแดง สาขาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ และ 1 รางวลัโปสเตอร์ยอดเยีย่ม สาขาคณติศาสตร์

◌ คดัเลอืกและจดัส่งนกัเรยีนไทยไปเข้าร่วมแข่งขันฟิสกิส์สปัระยทุธ์ระดบันานาชาต ิครัง้ท่ี 28 (The International 
Young Physicists’ Tournament : IYPT 2015) ณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีสรุนาร ี5 คน โดยทีมประเทศไทย
ได้ล�าดับที ่24 จาก 27 ประเทศทีเ่ข้าร่วมแข่งขัน

◌ คัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม STEP NUS Sunburst Environment 
Programme (SEP) 2015 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ 4 คน

◌ พฒันาศกัยภาพนกัเรยีนผูม้คีวามสามารถพเิศษระดับมธัยมศกึษาตอนต้นและตอนปลายในโรงเรยีนท่ีมโีครงการ
ห้องเรียนพิเศษวทิยาศาสตร์ 27,000 คน

 ▪ พัฒนานักเรียนและจัดส่งผู ้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน
คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์โอลมิปิกวชิาการระหว่างประเทศ

◌ คดัเลอืกนักเรียนเข้าโครงการจัดส่งผูแ้ทนประเทศไทย
ไปแข่งขนัคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์โอลมิปิกระหว่าง
ประเทศ ประจ�าปี พ.ศ. 2558 ใน 7 สาขาวชิา ได้แก่ 
คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์ 
วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ และดาราศาสตร์และ
ฟิสกิส์ดาราศาสตร์โอลิมปิก 228 คน และจดัส่งนกัเรยีน
เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ 
วทิยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ 32 คน โดย
นกัเรียนไทยสามารถคว้าเหรียญรางวลั ดงัตาราง



37

จ�ำนวนนักเรียนที่ได้รับเหรียญรำงวัล	
โครงกำรจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศำสตร์	วิทยำศำสตร์โอลิมปิกระหว่ำงประเทศ	

ประจ�ำปี	พ.ศ.	2558

วิชำ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เกียรติคุณประกำศ รวม

คณิตศาสตร์* 2 3 1 - 6

เคมี 1 3 - - 4

ชีววิทยา 1 3 - - 4

ฟิสิกส์ 1 4 - - 5

คอมพิวเตอร์ - 4 - - 4

วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1 - - 3 4

ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ 1 - 3 1 5

รวม 7 17 4 4 32
หมายเหตุ : *    ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที ่56

 ▪ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก
ระหว่างประเทศครั้งที่ 56 พ.ศ. 2558 ที่ประเทศไทย
เป็นเจ้าภาพ

◌ จากการที่ประเทศไทยได้จัดส่งเยาวชนไทยไป 
เข้าร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกมาแล้ว  
26 ครัง้ คณะอนกุรรมการด�าเนนิการจดัส่งผูแ้ทน
ประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก
ระหว่างประเทศได้มมีตเิหน็ชอบว่า ประเทศไทย
มีศักยภาพและความสามารถในการท่ีจะเป็น 
เจ้าภาพจัดการแข่งขนัคณิตศาสตร์โอลมิปิกระหว่างประเทศ และเพือ่เป็นการเฉลมิพระ เกียรตสิมเดจ็พระเทพ
รตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี เนือ่งในวโรกาสทรงเจรญิพระชนมายุ 60 พรรษา ในวันท่ี 2 เมษายน พ.ศ. 
2558 และเพือ่เป็นการเผยแพร่เกยีรตคิณุของประเทศให้นานาชาตไิด้รูจ้กัและเป็นท่ียอมรบัทางวชิาการมากยิง่
ขึน้ อนัจะก่อประโยชน์ต่อประเทศและปวงชนชาวไทยโดยส่วนรวมต่อไป ซึง่ได้จดัการแข่งขนัคณติศาสตร์
โอลมิปิกระหว่างประเทศ คร้ังที ่56 พ.ศ. 2558 (IMO 2015) ณ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ระหว่างวนัท่ี 4 – 16 
กรกฎาคม 2558 จังหวดัเชยีงใหม่ โดยสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเป็นองค์ประธาน
ในพิธีเปิดการแข่งขนั การจัดการแข่งขันในครัง้นีม้ปีระเทศเข้าร่วมแข่งขันท้ังหมด 108 ประเทศ ประกอบด้วย 
ประเทศทีส่่งทมีเข้าแข่งขนั 104 ประเทศ และประเทศทีส่่งเฉพาะผูส้งัเกตการณ์ 4 ประเทศ มผีูเ้ข้าร่วมการ
แข่งขันทัง้หมด 889 คน
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 ▪ พัฒนาและขยายผลอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ส�าหรับ
เยาวชน

◌ คดัเลอืกนกัเรยีนเข้าโครงการพฒันาอจัฉรยิภาพทางวทิยาศาสตร์และ
คณติศาสตร์ ประจ�าปีการศกึษา 2557 ซ่ึงมนีกัเรยีนท่ีสนใจสมคัรสอบ
เข้าแข่งขัน จ�านวน 131,740 คน โดยมนีกัเรยีนท่ีสอบผ่านการคดัเลือก
เข้าโครงการฯ (สอบคัดเลอืกรอบท่ี 1) จ�านวน 4,430 คน และคดัเลือก
นกัเรยีนท่ีสอบผ่านการคดัเลอืกเข้าโครงการฯ (สอบคดัเลอืกรอบท่ี 1) 
เข้ารบัเหรยีญรางวลัโครงการฯ (สอบคดัเลอืกรอบท่ี 2) จ�านวน 415 คน 
และจัดค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้กับนักเรียนที่ได้รับ 
เหรยีญรางวลัโครงการฯ ณ บ้านวทิยาศาสตร์สรินิธร อทุยานวทิยาศาสตร์
แห่งประเทศไทย และองค์การพิพธิภณัฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จงัหวัด
ปทุมธานี

จ�ำนวนนักเรียนที่ได้รับเหรียญรำงวัล	
โครงกำรพัฒนำอัจฉริยภำพทำงวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์	ประจ�ำปีกำรศึกษำ	2557

วิชำ/ชั้น
นักเรียนที่ได้รับเหรียญรำงวัล	(คน)

เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง รวม

คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 15 30 57 102

คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 15 30 57 102

วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 16 30 59 105

วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 15 30 61 106

รวม 61 120 234 415

 ▪ การขับเคลื่อนและยกระดับผลงานวิจัยบัณฑิต พสวท. สู่สาธารณชน

◌ เผยแพร่ผลงานวจัิยของผูส้�าเรจ็การศกึษาจากโครงการ พสวท. ทีเ่ป็นประโยชน์โดยตรงต่อประเทศชาตแิละ
สร้างแรงบนัดาลใจท�าให้เยาวชนท่ีต้องการเป็นนกัวิทยาศาสตร์ในอนาคต 10 เร่ือง

 ▪ การพัฒนานักเรียน พสวท. และโอลิมปิกวิชาการช่วยเหลือเพื่อนและน้องนักเรียนในการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

◌ นกัเรียนทนุ พสวท. และนักเรียนทุนโอลมิปิกวชิาการช่วยเหลอืเพือ่นและน้องนกัเรยีน 1,630 คน โดยการสอน
หรอือธบิายเน้ือหาทางวชิาการและเนือ้หาทางปฏบิตักิารทีม่คีวามซบัซ้อนให้เข้าใจง่ายขึน้ เพือ่แบ่งเบาภาระ
ของคร ูช่วยยกระดบัความรูค้วามสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และเทคโนโลยขีองนกัเรยีนในสถานศกึษา
ให้สูงขึน้ รวมทัง้เป็นการส่งเสริมศักยภาพและจิตอาสาให้กับนกัเรยีน 
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12.	โครงกำรพฒันำและส่งเสรมิกำรผลิตครผูู้มคีวำมสำมำรถพเิศษทำงวิทยำศำสตร์และคณติศำสตร์	(สควค.)

 ในปีงบประมาณ 2558 มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้

 ▪ สรรหาผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

◌ คัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เข้ารับทุนส่งเสริมการผลิตครูผู้มี 
ความสามารถพเิศษทางวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์ (ทุน สควค.) ระดบัปรญิญาโททางการศกึษา ประเภท 
Premium และประเภท Super Premium ปีการศกึษา 2558 โดยมนัีกเรยีนท่ีผ่านการคัดเลอืก 116 คน ได้แก่ 
ทนุโครงการ สควค. ประเภท Premium 107 คน และทนุโครงการ สควค. ประเภท Super Premium 9 คน

 ▪ พัฒนาศักยภาพนิสิตครู สควค. และบุคลากรศูนย์มหาวิทยาลัย

◌ อบรมการใช้โปรแกรมภาษาองักฤษให้กับศนูย์มหาวทิยาลยั Premium และ In Service 10 ครัง้ 503 คน

◌ จดัอบรมเชงิปฏบิติัการ เร่ือง “Action Research for Teacher Educators: A New Paradigm” ให้กับ 
บคุลากรศูนย์มหาวทิยาลัยในโครงการ และนสิิตทุน สควค. ศนูย์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	40 คน

◌ จดัค่ายภาษาอังกฤษอย่างเข้ม ภาคฤดรู้อน ส�าหรบัผูรั้บทุนโครงการ สควค. ประเภท Premium รุน่ท่ี 1 จ�านวน 
293 คน

◌ จดัค่ายปลูกฝังคุณลกัษณะความเป็นคร ู และปฐมนเิทศก่อนการบรรจเุข้าปฏบัิติงานชดใช้ทุนส�าหรับผูรั้บทนุ
โครงการ สควค. ระดับปริญญาโททางการศกึษา ประเภท Premium รุน่ท่ี 1 ณ โรงแรมไพน์เฮร์ิสท จงัหวัด
ปทมุธานี 293 คน

13.	โครงกำรให้ทุนสนับสนุนกำรศึกษำนักเรียน	นักศึกษำ	และครู	เพื่อพัฒนำให้เป็นผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ

ด้ำนวิทยำศำสตร์	คณิตศำสตร์	และเทคโนโลยี	และตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประเทศและ	

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

ในปีงบประมาณ 2558 มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้

 ▪ สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) 1,617 ทุน

 ▪ สนับสนุนทุนโอลิมปิกวิชาการสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์    
(ทุนโอลิมปิก) 213 ทุน

 ▪ สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ทุน สควค.) 1,223 ทุน
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 :  การสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  
และเทคโนโลยี

14.	โครงกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก	เผยแพร่ผลงำนของ	สสวท.	และเสริมสร้ำงภำพลักษณ์องค์กร

 ในปีงบประมาณ 2558 มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้

 ▪ จัดท�าสือ่ประชาสมัพนัธ์ ข้อมลูข่าวสารและเผยแพร่ผลงาน 
สสวท. เช่น เผยแพร่ข่าว ภาพข่าว บทความ สกู๊ป รายงาน
พิเศษ ปฏิทินข่าว คอลัมน์ข่าวและจัดแถลงข่าวสื่อมวลชน 
โปสเตอร์ ป้ายประชาสัมพันธ์ จัดท�าสปอตวิทยุ รวมทั้ง 
ตวัอกัษรวิง่ทางสถานโีทรทศัน์ ผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมทัง้ 
เผยแพร่ข่าวสาร ผลงาน สสวท. ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เฟสบุค๊ 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

 ▪ จัดท�าการสื่อสารองค์กรและสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์การด�าเนินงาน ดังนี้ จัดท�าจดหมายข่าวออนไลน์ 
(e-Newsletter) เผยแพร่ทุกวันศุกร์ที่ 2 ของเดือน การร่วมแสดงความยินดีและสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนและ
หน่วยงานภาครัฐรวมจ�านวน 3 แห่ง และกิจกรรมจิตอาสา สสวท. จ�านวน 1 ครั้ง

 ▪ จดัท�าสารคดโีทรทศัน์และรายการโทรทศัน์เด็กวยัรุน่และผูป้กครอง จ�านวน 9 เรือ่ง เผยแพร่ข่าวสารด้านสือ่กระบวนการ
จดัการเรียนรู้ประชาสมัพันธ์เชิงรุกด้านสือ่ กระบวนการจัดการเรยีนรูแ้ละศูนย์ดจิทัิลระดบัชาติ

 ▪ จัดท�านิตยสาร สสวท. ฉบบัที ่ 191 – 194 และส่งให้กบัสมาชกิ และเผยแพร่ผ่านทาง http://emagazine.ipst.ac.th  
เพือ่เผยแพร่และส่งเสริมความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และเทคโนโลยี

15.	โครงกำรสร้ำงควำมตระหนักและกระตุ้นเยำวชนให้เห็นควำมส�ำคัญและเพิ่มกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร	์

คณติศำสตร์	และเทคโนโลยี

 ในปีงบประมาณ 2558 มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้

 ▪ จดังานเทศกาลภาพยนตร์วทิยาศาสตร์เพือ่การเรยีนรู ้ ครัง้ที ่ 10 (10th Science Film Festival) ร่วมกบัสถาบนัเกอเธ่ 
องค์การพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาต ิ(อพวช.) ศนูย์วทิยาศาสตร์เพือ่การศกึษา 19 แห่งทัว่ประเทศ และหน่วย
งานร่วมจดัอื่น ๆ  ระหว่างวนัที่ 10 พฤศจกิายน – 14 ธนัวาคม 2557 โดยมวีัตถปุระสงค์เพื่อสือ่สารประชาสมัพันธ์ 
สร้างความตระหนักและกระตุ้นเยาวชนให้เห็นความส�าคัญและส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยใช้ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เป็นสื่อการเรียนรู้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้นจ�านวน 257,972 คน

 ▪ จดันทิรรศการและกิจกรรมวชิาการเพือ่เผยแพร่และส่งเสรมิความตระหนกัและการเรียนรูว้ทิยาศาสตร์ คณติศาสตร์
และเทคโนโลยี 11 ครั้ง

 ▪ จัดประกวดสื่อการเรียนรู้จุลชีววิทยาและตัดสินผลสื่อการเรียนรู้จุลชีววิทยา โดยได้โปสเตอร์ท่ีชนะการประกวด 
ทีม่คีวามถกูต้องของเนือ้หาตามหลักวชิาการ สามารถเผยแพร่ให้แก่ครผููส้อน นกัเรยีน  ตลอดจนบุคคลท่ัวไปน�าไปใช้
เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนได้รวม 8 รางวัล

ปที่ 43 ฉบับที่ 193 มีนาคม - เมษายน 2558  

เมื่อเด็กไทยเยือนเซิรน

Olaus Roemer ผูวดัความเรว็แสงไดเปนคนแรก

ตอนรับปแหงแสง พ.ศ. 2558 
กับกิจกรรมสืบเสาะหาความรู

เรื่องแสงเลเซอร 

ทําความรูจักกับกาแล็กซีชนิดกังหัน

ปที่ 43 ฉบับที่ 191 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2557  

กิจกรรมสะเต็มศึกษา

จากลายนิ้วมือ

ไฮเพอรโบลา...พาสรางสรรค

โครงการ GLOBE กับ สะเต็มศึกษา

เรียนวิทย-คณิตผานการทําวุน :
กิจกรรม STEM ระดับประถมศึกษา

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ปที่ 43 ฉบับที่ 192 มกราคม - กุมภาพันธ 2558 

การออกแบบการจัดการเรียนรู�
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 

กับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21

แนะนํา NASA App

กิจกรรม STEM สิ่งแวดล�อม
กลยุทธสามเหลี่ยมลดปริมาณคารบอน 

(Wedge Stabilization) 

หุ�นยนต�บังคับมือ
จากของเลนกลายเปนสื่อเรียนรู
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ยุทธศาสตร์ท่ี 5 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร 
ให้เป็นองค์กรแห่งคุณภาพ และยกระดับคุณภาพบุคลากรโดยใช้ระบบสมรรถนะ

16.	โครงกำรพัฒนำระบบคุณภำพองค์กรและระบบบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล

 ในปีงบประมาณ 2558 มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้

 ▪ จัดการความรู้ สสวท. โดยด�าเนินการเพิ่มองค์ความรู้ 
ต่าง ๆ บนเว็บไซต์ http://kmportal.ipst.ac.th/ เพื่อ
ให้เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้

 ▪ ประเมินผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2558 ของ สสวท. 
โดยหน่วยงานภายนอก เพ่ือน�าผลการประเมินมา
ปรับปรุงคุณภาพองค์กร

 ▪ จดัท�าแผนบรหิารความเสีย่งองค์กรประจ�าปีงบประมาณ 
2558 ทัง้ 18 โครงการ และรวบรวมผลการควบคมุภายใน
ของปีงบประมาณ 2557 ที่ผ่านมาเพื่อจัดท�ารายงาน 
การควบคุมภายใน สสวท. เสนอให้ผู้บริหารพิจารณา

17.	โครงกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศขององค์กร	เพื่อขยำยขีดควำมสำมำรถขององค์กร

 ในปีงบประมาณ 2558 มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้

 ▪ จดัท�าแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2559 - 2561) เพือ่ใช้เป็นแนวทางในการพฒันา
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารให้มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล อนัจะส่งผลให้ภารกจิด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สารบรรลวุตัถุประสงค์ในการสนับสนนุ วสัิยทัศน์ พันธกิจ และยทุธศาสตร์ของ สสวท.

 ▪ บ�ารงุดแูลรกัษา ปรบัปรงุ ซ่อมแซม และให้บรกิารเครือ่งคอมพวิเตอร์พร้อมอปุกรณ์ต่อพ่วง (Hardware/Software)  
ให้สามารถใช้งานได้อย่างมปีระสทิธภิาพและต่อเนือ่ง เพือ่สนบัสนนุการปฏบัิติงานของบุคลากร สสวท.

 ▪ ด�าเนินการวิเคราะห์มุมมองรูปแบบการติดตามงานของระบบข้อมูลเพื่อช่วยในการวิเคราะห์และตัดสินใจของ 
ผู้บริหาร (BI) โดยพัฒนารูปแบบการบริหารงาน
โครงการและการติดตามงาน Project - Based 
Management และ S - curve  ท่ีผู้บรหิาร สสวท. 
สามารถทราบสถานะความก้าวหน้าของโครงการ
และปัญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงสามารถวิเคราะห์ 
แนวโน้มของปัญหาและหาวีธีแก้ไขได้ทันท่วงที

 ▪ ด�าเนินการสร้างความตระหนักและวัฒนธรรม 
ในเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ 
ICT เพือ่ให้บคุลากรทกุระดับรู้เท่าทนัและให้ความ
สนใจต่อการใช้งาน ICT อย่างมวีจิารณญาณและ
มัน่คงปลอดภยั (ICT Awareness)
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18.	โครงกำรพัฒนำศักยภำพและเสริมสร้ำงควำมผูกพันของบุคลำกร	

สสวท.

 ในปีงบประมาณ 2558 มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้

 ▪ จัดท�าแผนพัฒนาบุคลากร

 ▪ ประชมุ สมัมนา ดงูาน เจรจาความร่วมมอืทัง้ในประเทศและต่างประเทศ
ของบุคลากร สสวท.

◌ ผูบ้ริหารระดับสงู ผูบ้ริหารระดับกลาง และพนักงานเข้าร่วมประชุม
สมัมนา ศึกษาดูงาน และเจรจาธุรกจิในประเทศ 6 คร้ัง

◌ ผูบ้ริหารระดับสงู ผูบ้ริหารระดับกลาง และพนักงานเข้าร่วมประชุม
สมัมนา ศึกษาดูงาน และเจรจาธุรกจิต่างประเทศ 36 ครัง้

 ▪ ฝึกอบรมและพฒันาบคุลากรตามแผนพฒันาบุคลากรประจ�าปี ให้ได้รบัการ
พฒันาตามสมรรถนะทีก่�าหนด มคีวามรอบรูใ้นบรบิทของงาน  มทีกัษะ และ
ความสามารถในการบรหิารและด�าเนินภารกจิในความรบัผดิชอบอย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนี้

◌ พฒันาคุณภาพชวิีตในการท�างาน

◌ บรรยายพิเศษทางวชิาการ

◌ พฒันาทกัษะทางภาษา 

◌ พฒันาผูน้�า สสวท.

◌ พฒันาทกัษะทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ

 ▪ จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความผูกพันของบุคลากรภายในองค์กร ดังนี้

◌ จดักิจกรรมศุกร์หรรษา

◌ จดักิจกรรม Food for Thought

◌ จดักิจกรรม Show and Share KM

◌ จดักิจกรรมสงกรานต์ประจ�าปี 2558 

◌ จดักิจกรรมเกษียณอายุพนักงานประจ�าปี 2558

 ▪ เชญิผูเ้ชีย่วชาญต่างประเทศเป็นทีป่รกึษาและให้ความรูใ้นเรือ่งต่าง ๆ  เพือ่
พัฒนาความรู้ความสามารถ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เพื่อน�า
ความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 11 คน 

 ▪ สนับสนุนทุนการศึกษาในประเทศและต่างประเทศให้แก่บุคลากรของ 
สสวท. 14 ทนุ เพ่ือพัฒนาและเพิม่พูนความรู ้ประสบการณ์ในสายวิชาชีพ
ในระดับที่สูงขึ้น

 ▪ จัดหาทรัพยากรประเภทต่าง ๆ เช่น สื่อส่ิงพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และจัดเก็บหนังสือ วารสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เข้าระบบฐานข้อมูล
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การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

กำรบริหำรควำมเสี่ยง
 สสวท. ด�าเนินงานหลกัเกีย่วกับการจดัการศึกษาด้านวทิยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และเทคโนโลย ีมเีป้าหมาย
เพือ่ให้เยาวชนไทยมคีวามรูค้วามสามารถในการคดิวเิคราะห์ แก้ปัญหาในการด�ารงชวีติหรืออาชพี ดังน้ันจึงได้น�า   
การบริหารความเสี่ยงมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการด�าเนินงาน ให้เกิดการสัมฤทธิ์ผลต่อองค์กรและประเทศ 
โดยอยู่ภายใต้กรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่ดี (COSO - ERM Portfolio Views of Risk Framework) 
ซึ่งเน้นการด�าเนนิงานเพือ่เปลีย่นความเสีย่งหรอืวกิฤตให้เป็นโอกาส โดยจัดท�าคูม่อืและแผนการบริหารความเสีย่ง
ประจ�าปี ส�าหรบัใช้ระบุแนวทางและแผนจดัการความเส่ียง และมีการทบทวน/ปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ทีเ่ปลีย่นแปลงไป เพือ่ให้องค์กรสามารถด�าเนินงานได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก�าหนดไว้

 ในปีงบประมาณ 2558 สสวท. ได้ด�าเนินการจัดท�าแผนบริหารความเส่ียงโครงการหลัก 18 โครงการเพือ่ 
ด�าเนนิการลดระดับความรุนแรงและโอกาส โดยแบ่งตามประเด็นได้ 4 ประเภท ดังนี้

1.	 ด้ำนกลยุทธ์	

◌ แผนบริหารความเสี่ยงในเร่ืองทุนพัฒนาและส่งเสริมความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
(ทนุ พสวท.)  ทนุส่งเสริมการผลติครูท่ีมคีวามสามารถพเิศษทางวทิยาศาตร์เเละคณติศาสตร์ (ทุน สควค.) เเละ
ทนุโอลมิปิกวชิาการสมเด็จพระเจ้าพีน่างเธอเจ้าฟ้ากลัยาณวิฒันา กรมหลวงนราธวิาสราชนครทิร์ (ทนุโอลิมปิก)

2.	 ด้ำนกำรปฏิบัติงำน	

◌ แผนบริหารความเสี่ยงเร่ืองการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม มีความรู ้ความสามารถ 
และประสบการณ์ในงานทีรั่บมอบหมาย 

3.	 ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย/กฎระเบียบ

◌ แผนบริหารความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงกฎหมายทางเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวกับ 
การเปิดเผยข้อมลูส�าคัญและข้อมลูความลบั 

4.	 ด้ำนกำรเงิน	

◌ แผนบริหารความเสีย่งทีเ่กีย่วข้องกบัการใช้จ่ายงบประมาณและการได้มาซ่ึงงบประมาณ

กำรควบคุมภำยใน
 สสวท. ให้ความส�าคญัต่อการควบคมุภายในอย่างต่อเนือ่ง โดยมุง่เน้นให้องค์กรมรีะบบการควบคมุภายใน    
ทีเ่พยีงพอและเหมาะสม ทัง้ในการใช้ทรพัยากร การดูแลทรัพย์สิน มรีะบบบญัชแีละรายงานทางการเงินทีม่คีวาม 
ถกูต้อง เชือ่ถอืได้ รวมทัง้การปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบข้อบงัคบั มติคณะรัฐมนตรี ท้ังในระดับผู้บริหารและระดบั
ปฏบิตังิาน เพื่อสนับสนุนให้การด�าเนินงานของ สสวท. บรรลุตามวัตถุประสงค์ มีการวิเคราะห์การจัดวางระบบ
การควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด�าเนินงาน 
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยรายงานให้ส�านักงานตรวจเงินแผ่นดินรับทราบทุกสิ้นปีงบประมาณ
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 สสวท. มโีครงสร้างการควบคมุภายในครบทัง้ 5 องค์ประกอบตามมาตรฐานสากลของ Committee of 
Sponsoring Organization of the Treadway Commission : COSO ทีส่อดคล้องกบัมาตรฐานตามระเบยีบ 
คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดิน ว่าด้วยการก�าหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ได้แก่

1.	 สภำพแวดล้อมของกำรควบคุม	(Control	Environment)

 สสวท. ได้มกีารปรับปรุงโครงสร้างและอัตราก�าลังขององค์กร และการปรบัเปลีย่นหน้าท่ีและวธิกีารท�างาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ทัง้นีก้ารด�าเนนิการจดัสรรอตัราก�าลงัและ
สรรหาบุคลากร รวมทั้งพัฒนาบุคลากรที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับโครงสร้างใหม่

2.	 กำรประเมินควำมเสี่ยง	(Risk	Assessment)

 สสวท. เห็นความส�าคัญของการควบคุมและจัดการความเสี่ยง โดยก�าหนดให้บุคลากรในองค์กรร่วม
กันระบุและประเมินความเสี่ยงในแต่ละขั้นตอน/กระบวนการ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยง 
อย่างเหมาะสมและเพยีงพอ ตระหนกัถงึปัจจยัภายในและภายนอกทีม่ผีลกระทบต่อการบรรลุวตัถปุระสงค์ของกจิกรรม

3.	 กิจกรรมกำรควบคุม	(Control	Activities)

 สสวท. มีกิจกรรมการควบคุมที่รัดกุม บุคลากรขององค์กรร่วมกันวางแผน ปฏิบัติตามแผน ตรวจสอบ
ความถูกต้อง และสอบทานผลการด�าเนินงาน เป็นไปตามกระบวนการปฏิบัติงานที่ก�าหนด

4.	 สำรสนเทศและกำรสื่อสำร	(Information	and	Communication)

 ระบบสารสนเทศและการสือ่สารของ สสวท. มกีารเพ่ิมช่องทางการส่ือสารภายในองค์กร โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศการส่ือสารในภาพรวมจงึมปีระสทิธภิาพมากขึน้ อย่างไรกต็าม ยงัมปัีญหาทางด้านการสร้างความเข้าใจ  
ในกระบวนการท�างานตามโครงสร้างองค์กรใหม่ ซึ่ง สสวท. จะเร่งให้มีการสื่อสารดังกล่าวให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อ
ให้การด�าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 นอกจากน้ี สสวท. ยงัได้ปรบัปรงุระบบวิเคราะห์ข้อมลูส�าหรบัผูบ้ริหาร (Business Intelligence : BI) เพือ่ลด 
ขัน้ตอนการรวบรวมข้อมลู โดยสามารถแสดงผลและสามารถวเิคราะห์ข้อมลูทีต้่องการและเป็นเคร่ืองมอืทีช่่วยให้
ผู้บริหารตัดสินใจได้รวดเร็วและทันเวลา

5.	 กำรติดตำมประเมินผล	(Monitoring	and	Evaluation)

 สสวท. มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานได้อย่างเพียงพอ 
มีการประเมนิและรายงานผลทุกเดอืนอย่างเป็นระบบ รวมทัง้สรปุเป็นรายไตรมาส เพือ่ให้เชือ่มัน่ว่าระบบการติดตาม
ประเมนิผลการควบคมุภายในของ สสวท. ช่วยให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของการควบคมุภายในองค์กร ทัง้นี ้การตดิตาม
ให้มีการน�า ผลที่ได้จากการประเมินผลไปใช้เป็นข้อมูล เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างเพียงพอและทั่วถึง 
จะท�าให้เพิ่มความสัมฤทธิ์ผลของการควบคุมภายในได้ดียิ่งขึ้น
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บทสรุปผลการประเมินองค์กร

สรุปภำพรวมผลกำรด�ำเนินงำน	ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	2558

 ผลการประเมินในภาพรวมของ สสวท. ทั้ง 4 มิติ อยู่ที่ระดับคะแนน 4.5044 ผ่านเกณฑ์การประเมินผล 
หรือมีผลการด�าเนินงานดีกว่าเป้าหมาย ผลการด�าเนินงานที่ดีที่สุด คือ มิติด้านประสิทธิภาพ อยู่ที่ระดับคะแนน 
4.9591 ส่วนมิติอื่นๆ มีผลคะแนนอยู่ในระดับดีกว่าเป้าหมายเช่นกัน คือ เกิน 4.0000 คะแนนในทุกมิติ

มิติ
ปีงบประมำณ	2556 ปีงบประมำณ	2557 ปีงบประมำณ	2558

น�้ำหนัก ผลคะแนน น�้ำหนัก ผลคะแนน น�้ำหนัก ผลคะแนน

มิติที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางพันธกิจ 30 4.6291 20 4.5435 25 4.7960

มิติที่ 2 ผู้มีส่วนได้เสีย 20 4.4078 30 4.7244 25 4.2267

มิติที่ 3 ประสิทธิภาพ 20 5.0000 20 4.5338 20 4.9591

มิติที่ 4 ก�ากับดูแลกิจการและพัฒนาองค์กร 30 4.4487 30 4.3555 30 4.1898

รวมทุกมิติ 100 4.6049 100 4.5394 100 4.5044
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ตำรำงสรุปผลคะแนนของสถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี		
ปีงบประมำณ	พ.ศ.	2558

 ตัวชี้วัดผลกำรด�ำเนินงำน หน่วย
วัด

น�้ำหนัก เกณฑ์กำรให้คะแนน ผลกำรด�ำเนินงำน

(ร้อยละ) 1 2 3 4 5 ผลกำร
ด�ำเนินงำน

ค่ำคะแนน	
ที่ได้

คะแนน	
ถ่วงน�้ำหนัก

มิติที่	1	ด้ำนผลสัมฤทธิ์ตำมพันธกิจ  25       4.7960  

1

 

 

คะแนนเฉลี่ยของการสอบ O-NET 
ด้านวิทยาศาสตร์และด้านคณิตศาสตร์ ในโรงเรียนที่
ครูผ่านการพัฒนา และได้ด�าเนินการตามผลผลิต
และกระบวนการของ สสวท.

 5       4.4168  

1.1 วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 2.50 ต�่ากว่า 0 - 0 13 26 14.74 4.1337 0.1033

1.2 คณิตศาสตร์ ร้อยละ 2.50 ต�่ากว่า 0 - 0 12 24 20.40 4.7000 0.1175

2 จ�านวนนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญที่ท�างาน 
ในประเทศไทยด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยี สะสมเพิ่มขึ้นจากการสร้างนักเรียน 
นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษ

คน 5 940 960 980 1,010 1,040 1,086 5.0000 0.2500

3 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้สื่อและกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ของ สสวท. ระดับ 5 3.10 3.60 4.10 4.20 4.30 4.27 4.6571 0.2329

4 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าใช้ผลผลิต 
ของ สสวท. ในรูปแบบสื่อดิจิทัลและศูนย์เรียนรู้
ดิจิทัลระดับชาติ

ระดับ 5 3.00 3.10 3.20 3.80 4.40 4.34 4.9063 0.2453

5 จ�านวนโรงเรียนที่จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีเชิงบูรณาการกลไก 
การเรียนรู้ที่เป็นนวัตกรรม รวมทั้งสะเต็มศึกษา

แห่ง 5 71 81 91 141 191 209 5.0000 0.2500

มิติที่	2	ด้ำนผู้มีส่วนได้เสีย  25       4.2267  

6

 

 

ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาก�าลังคนและเครือ
ข่ายสนับสนุนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

 5       5.0000  

6.1 จ�านวนเครือข่ายที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 
      ที่มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ 
      วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 

เครือ
ข่าย 2.50 9 10 11 12 13 14 5.0000 0.1250

6.2 จ�านวนก�าลังคนที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 
     ที่มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ 
     วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 

คน 2.50  6,000 7,000 8,000 8,500 9,000  10,706 5.0000 0.1250

7 ระดับการยอมรับในข้อมูลข่าวสารและผลงาน 
ของ สสวท. ระดับ 10 3.70 3.90 4.10 4.25 4.40 4.11 3.0667 0.3067

8

 

 

ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของกลุ่มเป้าหมายที่มี 
ความตระหนักและเห็นความส�าคัญของการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

 10       5.0000  

8.1 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มีความรู้และเข้าใจ 
     เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
     (Scientific Literacy) เบื้องต้น

ร้อยละ 4 50.00 55.00 60.00 65.00 70.00 71.61 5.0000 0.2000

8.2 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มีความตระหนัก 
     ในความส�าคัญของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
     และเทคโนโลยี

ร้อยละ 6 50.00 55.00 60.00 65.00 70.00 84.44 5.0000 0.3000
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มิติที่	3	ด้ำนประสิทธิภำพ  20       4.9591  

9 ร้อยละความส�าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจ�าปี ร้อยละ 5 87.00 89.00 91.00 93.00 95.00 97.02 5.0000 0.2500

10 ระดับความส�าเร็จของการด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  15       4.9454  

10.1 ร้อยละความส�าเร็จของการด�าเนินการจัดซื้อ 
       จัดจ้างพัสดุโดยวิธีตกลงราคา วงเงินไม่เกิน 
       100,000 บาท แล้วเสร็จ ภายในก�าหนดเวลา 
       15 วัน

ร้อยละ 9 70.00 75.00 80.00 85.00 90.00 99.16 5.0000 0.4500

10.2 ร้อยละความส�าเร็จของการด�าเนินการจัดหา 
       ผู้ขาย/ผู้รับจ้างในการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 
       พัสดุวงเงินเกิน 100,000 บาท โดย 
       วิธีสอบราคา วิธีประกวดราคาด้วยวิธีการ 
       ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) วิธีพิเศษ 
       และวิธีกรณีพิเศษแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 
       ที่ก�าหนด

ร้อยละ 6       4.8635  

       10.2.1 วิธีสอบราคา (34 วัน) ร้อยละ 1.50 60.00 65.00 70.00 75.00 80.00 86.20 5.0000 0.0750

       10.2.2 วิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทาง 
                อิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) (72 วัน) ร้อยละ 1.50 60.00 65.00 70.00 75.00 80.00 100.00 5.0000 0.0750

       10.2.3 วิธีพิเศษ (24 วัน) ร้อยละ 1.50 60.00 65.00 70.00 75.00 80.00 77.27 4.4540 0.0668

       10.2.4 วิธีกรณีพิเศษ (11 วัน) ร้อยละ 1.50 60.00 65.00 70.00 75.00 80.00 83.33 5.0000 0.0750

มิติที่	4	ด้ำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำรและพัฒนำองค์กร  30       4.1898  

11 ระดับการพัฒนาด้านการก�ากับดูแลกิจการ ระดับ 15 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 4.18 4.1750 0.6263

12

 

 

 

 

 

  

 

ระดับความส�าเร็จในการบริหารงาน  15       4.2046  

12.1 ระดับความผูกพันของพนักงานที่มีต่อ สสวท. ร้อยละ 4 78.00 79.00 80.00 81.00 82.00 81.03 4.0278 0.1611

12.2 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของความพึงพอใจ 
       ของบุคลากร สสวท.ที่มีต่อการใช้งานระบบ 
       ข้อมูลช่วยในการวิเคราะห์และตัดสินใจ 
       ของผู้บริหาร (BI)

ร้อยละ 4 60.00 65.00 70.00 75.00 80.00 78.57 4.7143 0.1886

12.3 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของผลการประเมิน 
       สมรรถนะของบุคลากร สสวท. ที่มีสมรรถนะ 
       พื้นฐาน สมรรถนะหลัก และสมรรถนะ 
       ด้านบริหารตามมาตรฐานที่ก�าหนด

 4       4.1752  

       12.3.1 สมรรถนะพื้นฐาน ร้อยละ 0.80 50.00 55.00 60.00 62.50 65.00 58.78 2.7560 0.0220

       12.3.2 สมรรถนะหลัก ร้อยละ 2.00 60.00 65.00 70.00 72.50 75.00 73.12 4.2480 0.0850

       12.3.3 สมรรถนะด้านบริหาร ร้อยละ 1.20 60.00 65.00 70.00 72.50 75.00 78.85 5.0000 0.0600

12.4 ระดับการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ 
       รวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงาน 
       และเข้าร่วมโครงการความร่วมมือ 
       ทางวิชาการในต่างประเทศ

ระดับ 3 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 3.80 3.8000 0.1140

 น�้ำหนักรวม 100 	 ค่ำคะแนนที่ได้	 4.5044
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ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของที่ปรึกษา
1.	 ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของที่ปรึกษำ	

ด้ำนที่	1	ข้อเสนอแนะด้ำนนโยบำยเพื่อปรับปรุงกำรด�ำเนินงำนตำมภำรกิจของ	สสวท.	

1.1 จากสภาพบริบทของการปฏิรูประบบราชการ (อ้างอิงถึง Government 2.0) สสวท. ควรเตรียมความพร้อม

ขององค์กรเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงของระบบการศกึษาในอนาคต เนือ่งจากในทกุองค์กรจ�าเป็นต้องผ่าน

ช่วงระยะเวลาของการปรบัองค์กรใหม่ (Organizational Renewal) ดังนัน้  สสวท. ควรทบทวนองค์ประกอบ

ส�าคัญที่มีผลต่อระบบการศึกษา โดยระบุถึงความสัมพันธ์ของแต่ละองค์ประกอบทั้งปัจจุบันและอนาคต 

ให้รอบด้าน องค์ประกอบส�าคัญ อาทิเช่น ครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียน วิธีที่ใช้ในกระบวนการ

เรยีนการสอน สือ่เครือ่งมอืทีส่นบัสนนุ สภาพแวดล้อมของการเรียนการสอน บทบาทของภาครัฐท้ังหน่วยงาน 

ส่วนกลาง หน่วยงานส่วนภูมิภาค และหน่วยงานระดับท้องถ่ิน บทบาทของหน่วยงานภาคเอกชน  

ภาคประชาชน (เช่น สมชัชา และองค์กรอสิระ) คณุภาพชวีติภายในสถานศกึษา ครอบครวั และชมุชน เป็นต้น 

เพราะหาก สสวท. ได้ศึกษาท�าความเข้าใจระบบการศึกษาในอนาคตอย่างรอบด้านแล้ว ผลจากการศึกษา

จะช่วยสนับสนุน และผลักดันให้ สสวท. สามารถก�าหนดบทบาท นโยบาย และโครงการหลักที่สอดรับกับ 

พันธกิจ/ภารกิจของ สสวท. รวมไปถึงสามารถบริหารจัดการองค์กร เช่น วางแผนการพัฒนาบุคลากร  

ซึง่รวมถงึการคดัเลอืกบคุลากรใหม่  และการพัฒนาทกัษะทีจ่�าเป็นเพ่ือรองรับต่อการเปล่ียนแปลงในอนาคตได้

1.2 การสร้างบุคลากรเพ่ือรองรับกับบริบทการเปลี่ยนแปลงในงานด้านการส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ 

คณติศาสตร์ และเทคโนโลย ี สสวท. ควรศกึษา พยากรณ์ลักษณะงานท่ีบคุลากรของ สสวท. ต้องรับผิดชอบ (Work 

Requirement) ซึง่ลกัษณะงานดงักล่าวอาจมแีนวโน้มเปลีย่นแปลงไปตามบรบิทใหม่ของงานด้านการส่งเสรมิ

การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี อาทิเช่น การท�างานในรูปแบบเครือข่าย งบประมาณ

ที่จัดสรรส�าหรับด้านการศึกษา การสอนในรูปแบบ Flipped Classroom การเปลี่ยนแปลง Generation 

ของผู้เรียน เป็นต้น และเมื่อได้ลักษณะงานท่ีต้องรับผิดชอบ และสอดรับกับบริบทการเปล่ียนแปลงแล้ว 

ควรพิจารณาเปรียบเทียบลักษณะงานกับสมรรถนะที่บุคลากร สสวท. มีอยู่เดิม เพื่อใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศ

ก�าหนดนโยบาย วางแผนแนวทางการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์หลักต้องการให้ 

สสวท. สามารถรักษาความสมดุลระหว่างงานที่รับผิดชอบและคุณภาพชีวิตของบุคลากรไว้ให้ได้

ด้ำนที่	2	ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงกำรพัฒนำองค์กร

2.1 สสวท. ควรน�ากระบวนการจดัการความรู ้(Knowledge Management Process) กลบัมาทบทวนวตัถปุระสงค์

ของการน�าการจดัการความรูม้าใช้ใน สสวท. ว่าต้องการน�ามาใช้เพ่ืออะไร ควรก�าหนดจุดมุง่เน้น (KM Focus 

Area) และเป้าหมายของการด�าเนินงานในแต่ละปี เพื่อให้คณะท�างานที่รับผิดชอบด้านการจัดการความรู้ 

รวมไปถึงบุคลากรของ สสวท. ได้มีความเข้าใจในทิศทางและเป้าหมายที่ตรงกัน โดยเฉพาะคณะท�างานฯ  

จะสามารถน�าเสนอแนวทางการด�าเนนิงานให้สอดรบักบัวตัถปุระสงค์ เป้าหมาย รวมถงึสามารถออกแบบรูปแบบ
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กจิกรรมให้เหมาะสมกับกลุม่เป้าหมาย และสามารถตดิตามประเมนิผลการด�าเนนิงานได้อย่างชดัเจน นอกจากนี้ 

ปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลให้การน�าการจัดการความรู้มาใช้ในองค์กรให้ประสบผลส�าเร็จ คือบทบาทของผู้บริหาร

ที่นอกเหนือจากการแสดงออกว่ามุ่งม่ันที่จะน�าการจัดการความรู้มาใช้ในการพัฒนาองค์กร และสนับสนุน 

งบประมาณแล้ว ผู้บริหารควรเป็นแบบอย่างที่ดีของการถ่ายทอดความรู้ (Role Model) เช่นกัน ซึ่ง สสวท. 

เป็นองค์กรท่ีมนัีกวิชาการจ�านวนมาก และยงัมนีกัวชิาการทีก้่าวเข้ามารบับทบาทเป็นผูบ้รหิารอกีด้วย ถอืเป็นข้อ

ได้เปรียบของการมีทรัพยากรบุคคลที่มีประสบการณ์และความช�านาญ ในปีที่ผ่านมา สสวท. ได้จัดกิจกรรม

ผ่านเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ภายใต้ชื่อกิจกรรม Food for Thought เพื่อให้บุคลากรของ สสวท. ได้มีโอกาส

พบเจอกันและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน แต่อย่างไรก็ตาม สสวท. ต้องเพ่ิมวิธีการสกัดความรู้ท่ีมีอยู่ 

ในตัวคนออกมาเป็นเนื้อหา หรือบทเรียนท่ีส�าคัญ และเก็บบักทึกไว้กับองค์กร เพ่ือให้บุคลากรของ สสวท. 

ที่มีความสนใจ สามารถเรียนรู้จากบทเรียนดังกล่าว และน�าไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน หรือเป็นข้อคิด

ส�าคัญในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในระหว่างท�างานได้ และที่ส�าคัญที่สุด สสวท. ต้องท�าให้กระบวนการจัดการ

ความรู้มีการขับเคลื่อนหรือหมุนเป็นวงรอบ

ด้ำนที่	3	ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดท�ำตัวชี้วัดผลกำรด�ำเนินงำนในปีต่อไป

3.1 สสวท. ควรน�ายุทธศาสตร์ 5 ปี ที่ได้ผ่านการทบทวน และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ สสวท. แล้ว 

มาเป็นปัจจัยน�าเข้า (Input) ทีส่�าคญัในการก�าหนดตวัชีว้ดัผลการด�าเนนิงานระดบัองค์กร และ/หรอืน�ามาปรบั

ค่าเป้าหมายใหม่ ให้สอดคล้องกับทิศทางการด�าเนินงานของ สสวท. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

3.2 หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลผลการด�าเนินงานระดับองค์กร ควรเริ่มจัดเก็บข้อมูล

เพื่อสะท้อนความส�าเร็จตามยุทธศาสตร์ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2561) อย่างเป็นระบบ สสวท.  

ควรให้ความส�าคัญต่อการแสดงผลข้อมูลสถิติต่าง ๆ เพ่ือใช้แสดงผลการด�าเนินงานตามตัวชี้วัด และค่า 

เป้าหมายของยทุธศาสตร์ 5 ปี ให้มคีวามพร้อมใช้งาน กล่าวคอื สถติผิลการด�าเนนิงานท่ีจดัเก็บต้องเน้นความ

ถูกต้อง มีความทันสมัย และระบุแหล่งที่มาได้ เมื่อ สสวท. จัดท�ารายงานประเมินผลความส�าเร็จตามรอบ

ระยะเวลาต่าง ๆ ต้องสามารถประมวลผลได้ทันที

ด้ำนที่	4	ข้อเสนอแนะจำกกำรส�ำรวจควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียของ	สสวท.	

-	ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้สื่อและกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ของ	สสวท.	

 สสวท. ควรคงไว้ซึง่จดุแขง็ของสือ่และกระบวนการจัดการเรียนรู้ของ สสวท. คอื การมเีนือ้หาท่ีครอบคลมุ
และมีความถูกต้องตามหลักวิชาการ แต่ควรแก้ไขจุดด้อยในสื่อประเภทต่าง ๆ ให้เหมาะสม โดยเฉพาะด้าน 
ความน่าสนใจของสือ่ การปรบัปรงุให้เนือ้หา/กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นกัเรียนเกดิการคดิวิเคราะห์และเนือ้หา 
วิธีการสอนและวิธีใช้หนังสือเรียนให้มีความหลากหลาย การน�าเสนอเนื้อหาที่มีความทันสมัย

-	ระดับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำใช้ผลผลิตของ	สสวท.	ในรูปแบบสื่อดิจิทัลและศูนย์กำรเรียนรู้ดิจิทัลแห่งชำติ

 เมือ่พิจารณาปัจจยัด้านการรบัรูบ้ทบาทเกีย่วกบัการผลิตส่ือด้านวทิยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และเทคโนโลยี
ประกอบ สสวท. มีศักยภาพมากที่จะปรับปรุงสื่อดิจิทัลให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อทางเลือกนอกเหนือจาก



50

สื่อปกติ โดยใช้จุดเด่นที่มีอยู่แล้ว (ด้านความถูกต้องของเนื้อหาในหลายสื่อ) และปรับด้านที่เป็นจุดส�าคัญของ
แต่ละสื่อ ได้แก่ ปรับปรุงการ “อบรมครูออนไลน์” ให้มีข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตรชัดเจนมากขึ้น ปรับปรุง
การให้ค�าแนะน�าการใช้งานที่ชัดเจนเข้าใจง่ายของ “ระบบโรงเรียน” การปรับปรุงระบบการสืบค้นและข้อมูลใน 
ฐานข้อมูลโครงงานที่อยู่ใน “คลังสื่อดิจิทัล” และสร้างรูปแบบ “ระบบการเรียนรู้ร่วมกัน” ที่ท�าให้เกิดปฏิสัมพันธ์
กับผู้คนใหม่ๆ ที่มีความสนใจร่วมกัน

 ในภาพรวม สสวท. ควรพัฒนาสื่อดิจิทัลในแต่ละโมดูลให้มีความน่าสนใจและใช้งานได้จริงมากขึ้น  
เพิม่ระดบัความดงึดดูใจด้วยการออกแบบสือ่ทีเ่หนอืชัน้กว่าสือ่จากแหล่งอืน่ทีเ่ทยีบเท่ากนั ก่อนทีจ่ะประชาสมัพนัธ์
หรือท�าการตลาดเพื่อให้คนเข้าถึงสื่อดิจิทัลมากขึ้นต่อไป

-	ระดับกำรยอมรับในข้อมูลข่ำวสำรและผลงำนของ	สสวท.

 สสวท. สามารถใช้ผลการส�ารวจนี้ วางแผนปรับปรุงส่ือและช่องทางการเปิดรับข้อมูลข่าวสารให้
สอดคล้องกบักลุม่เป้าหมายท่ีส่วนใหญ่เหน็ว่าการเปิดเผยข้อมลูในปัจจบุนัเพยีงพอแล้ว นอกจากนี ้แต่ละกลุ่มยงัม ี
ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับ สสวท. ที่สะดวกและพึงพอใจสูงต่างกัน แต่ช่องทางที่มีผู้ใช้น้อย เช่น Group line 
อาจพิจารณาตัดออกจากการศึกษา หรือยุบเลิกหากต้องใช้งบประมาณในการด�าเนินการ แล้วมุ่งพัฒนาใน 
ช่องทางการสื่อสารที่มีผู้ใช้จ�านวนมาก เช่น เว็บไซต์ของ สสวท. และสาขาวิชา

 ในด้านการวางแผนพฒันาภาพลกัษณ์ สสวท. สามารถใช้ผลการส�ารวจน้ีในการวางแผนเพ่ือบริหารจัดการได้ 
โดยพิจารณาจากหลักการที่ว่า ภาพลักษณ์องค์กร คือ ความเกี่ยวข้อง สอดคล้องกันระหว่างบทบาทท่ี สสวท. 
ต้องด�าเนินการตามกฎหมาย การรับรู้เกี่ยวกับบทบาทของ สสวท. จากมุมมองของผู้เกี่ยวข้องและมีส่วนได้ 
ส่วนเสียทุกกลุ่ม และการสื่อสารองค์กรไปยังผู้เกี่ยวข้องและมีส่วนได้ส่วนเสีย

 ผลการศกึษาแสดงให้เห็นว่า มบีทบาทหลายบทบาทที ่สสวท. ต้องการให้ผู้เก่ียวข้องรบัรู้ แต่ยงัไม่สามารถ
ท�าได้ดีนัก ซึ่งต้องปรับปรุงแก้ไขบทบาทที่รับรู้ผิดพลาดให้ถูกต้องตามสิ่งที่ สสวท. ต้องการ

 โดยรวมแล้ว กลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องและมีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดต่างก็ต้องการให้ สสวท. มุ่งเน้นการพัฒนา
นวัตกรรม เทคโนโลยีในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อให้ประเทศก้าวหน้า
เทียบเท่าอารยประเทศ 

-	 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของกลุ ่มเป้ำหมำยที่มีควำมตระหนักและเห็นควำมส�ำคัญของกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์	คณิตศำสตร์	และเทคโนโลยี

 ปีงบประมาณนี้ พบว่า กลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นมาก โดยเฉพาะประเด็นเรื่อง รังสี เลเซอร์  
แต่ในปีงบประมาณนีพ้บว่า ทัง้สองกลุม่เป้าหมายมคีวามคดิเหน็ในทางลบเลก็น้อยต่อวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โดยแม้จะเห็นว่าเทคโนโลยีเป็นประโยชน์แต่ก็ควบคุมชีวิตมากเกินไป สสวท. สามารถจัดให้ความรู้เพิ่มเติม 
ในประเด็นด้านการคุกคาม หรือป้องกันภัยทางเทคโนโลยี หรือการรู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างทัศนคติ 
เชิงบวกต่อวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีได้
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-	 ระดับควำมผูกพันของพนักงำนที่มีต่อ	สสวท.

ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่บุคลากร สสวท. ต้องการให้พิจารณา 7 อันดับ ได้แก่

1. การปรับปรุง/จัดท�าระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ให้มีความทันสมัย และขั้นตอนการท�างานให้มีความยืดหยุ่น

2. ผู้บริหารควรรับฟังความคิดเห็นและให้ความส�าคัญกับบุคลากรทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าบุคลากรนั้น

จะอยู่ในหน่วยงานหรือต�าแหน่งใด

3. การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท�างานให้ดีข้ึน เช่น พ้ืนท่ีในการท�างานของแต่ละบุคคล ห้องปฏิบัติการ 

ห้องส�าหรับเก็บอุปกรณ์ ห้องประชุม ห้องอาหาร และที่จอดรถ เป็นต้น

4. การมอบหมายงานให้สอดคล้องกับความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคล และปริมาณงานที่รับผิดชอบอยู่

5. การจัดให้มีการท�ากิจกรรมร่วมกันอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีในองค์กร

6. การจัดให้มีสวัสดิการหลังวัยเกษียณ

7. องค์กรควรม ีHR Master Plan ส�าหรบัพฒันาบคุลากรภายในองค์กร เช่น แผนการสืบทอดต�าแหน่ง เนือ่งจาก

ปัจจุบันบางหน่วยงานยังขาดหัวหน้าหน่วยงานที่มีอ�านาจในการบริหารและตัดสินใจ แผนพัฒนาบุคลากร 

รายบุคคล การอบรมเฉพาะด้าน เพื่อให้พนักงานได้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ เป็นต้น
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งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ในปีงบประมาณ 2558 สสวท. ได้รบัอดุหนนุงบประมาณจากรฐับาล 1,815,329,900 บาท ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้

ค่าใช้จ่ายบุคลากร 211,528,200 บาท

ค่าใช้จ่ายด�าเนินงาน 5,827,900 บาท

เงินอุดหนุนส�าหรับค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน 332,041,800 บาท

เงินอุดหนุนส�าหรับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

ระดับประถมศึกษา ส�าหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูไม่ครบชั้น (สื่อ 60 พรรษา

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)
2,413,000 บาท

เงินอุดหนุนส�าหรับการพัฒนาหนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา  

ครบ 5 รอบ
11,739,000 บาท

เงินอุดหนุนส�าหรับทุนการศึกษา 967,217,800 บาท

เงินอุดหนุนมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์

ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง

นราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)
234,462,200 บาท

เงินอุดหนุนส�าหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่าง

ประเทศครั้งที่ 56 พ.ศ. 2558 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
50,100,000 บาท

รวม 1,815,329,900 บาท

 

                                              ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
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คณะกรรมการ สสวท.

ประธำนกรรมกำร
ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ	ดร.มนตรี		จุฬำวัฒนทล

ประธานกรรมการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กรรมกำรโดยต�ำแหน่ง
นำงมิ่งขวัญ	วิชยำรังสฤษดิ์

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
(ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 

วันที่ 30 มิถุนายน 2557
พ้นจากต�าแหน่งเมื่อ 

วันที่ 9 มิถุนายน 2558)

นำยเกษมสันต์	จิณณวำโส
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม
(ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 

วันที่ 9 มิถุนายน 2558)

นำงเมธินี		เทพมณี
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร
(ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 

วันที่ 27 มิถุนายน 2557 
พ้นจากต�าแหน่งเมื่อ 

วันที่ 9 มิถุนายน 2558)

นำงทรงพร		โกมลสุรเดช
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร
(ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 

วันที่ 9 กรกฎาคม 2558)

ดร.อำรีพงศ์		ภู่ชอุ่ม
ปลัดกระทรวงพลังงาน

(ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 
วันที่ 27 มิถุนายน 2557 

พ้นจากต�าแหน่งเมื่อ 
วันที่ 19 พฤษภาคม 2558)

นำยคุรุจิต		นำครทรรพ
ปลัดกระทรวงพลังงาน

(ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 
วันที่ 19 พฤษภาคม  2558)

รศ.ดร.วีระพงษ์		แพสุวรรณ
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

ดร.สุทธศรี		วงษ์สมำน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

(ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 
วันที่ 20 สิงหาคม 2556 

พ้นจากต�าแหน่งเมื่อ 
วันที่ 16 เมษายน 2558)

รศ.นพ.ก�ำจร		ตติยกวี
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

(ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 
วันที่ 16 เมษายน 2558)

ดร.กมล		รอดคล้ำย
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน
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ดร.ชัยพฤกษ์		เสรีรักษ์
เลขาธิการคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา

รศ.นพ.ก�ำจร		ตติยกวี
เลขาธิการคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา
(ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 

วันที่ 27 มิถุนายน 2557 
พ้นจากต�าแหน่งเมื่อ 

วันที่ 16 เมษายน 2558)

รศ.ดร.พินิติ	รตะนำนุกูล
เลขาธิการคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา
(ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 

วันที่ 16 เมษายน 2558)

นำยอำคม		เติมพิทยำไพสิฐ
เลขาธิการคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

รศ.ดร.พินิติ		รตะนำนุกูล
เลขาธิการสภาการศึกษา

(ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 
วันที่ 1 ตุลาคม 2557 
พ้นจากต�าแหน่งเมื่อ 

วันที่ 16 เมษายน 2558)

ดร.สุทธศรี		วงษ์สมำน
เลขาธิการสภาการศึกษา

(ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 
วันที่ 16 เมษายน 2558)

นำยสมศักดิ์		โชติรัตนะศิริ
ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ

กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
ศ.ดร.สุพจน์		หำรหนองบัว

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.ดร.ณรงค์		ปั้นนิ่ม
ข้าราชการบ�านาญ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศ.ดร.ประสำท		สืบค้ำ
อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นำยสมบูรณ์		ม่วงกล�่ำ
รองอธบิดอียัการ ส�านกังานการบังคบัคดี 

ส�านักงานอัยการสูงสุด

นำยทรงศักดิ์		เปรมสุข
กรรมการผู้อ�านวยการ 
บริษัท วอยซ์ ทีวี จ�ากัด

รศ.ดร.ช่วงโชติ		พันธุเวช
อดีตอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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นำงประคอง		กลิ่นจันทร์
ครูช�านาญการพิเศษ

โรงเรียนธารทองวิทยา (ป่ารวก)

นำงร�ำเพย		ภำณุสิทธิกร
ครูช�านาญการพิเศษ

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

นำงศิริวรรณ		ตรีพงศ์พันธุ์
ครูช�านาญการพิเศษ

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

นำยธวัช	สุวุฒิกุล
สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ สภาปฏิรูปแห่งชาติ
(ด�ารงต�าแหน่งถึง 

วันที่ 1 พฤศจิกายน  2557)

ผศ.ดร.ประมำ	ศำสตระรุจิ
รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กรรมกำรและเลขำนุกำร
ดร.พรพรรณ	ไวทยำงกูร

ผู้อ�านวยการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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คณะอนุกรรมการ สสวท.

คณะอนกุรรมกำรขบัเคลือ่นยทุธศำสตร์กำรส่งเสรมิกำรเรยีนกำรสอนวทิยำศำสตร์	คณิตศำสตร์
และเทคโนโลยี

1. นายวีระพงษ์  แพสุวรรณ ประธานอนุกรรมการ

2. ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อนุกรรมการ

3. ผู้แทนส�านักงบประมาณ อนุกรรมการ

4. ผู้อ�านวยการส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. อนุกรรมการ

5. นางสุวรรณี  ค�ามั่น อนุกรรมการ

6. นายยืน  ภู่วรวรรณ อนุกรรมการ

7. นายสุชาติ  วงศ์สุวรรณ อนุกรรมการ

8. ผู้อ�านวยการ สสวท. อนุกรรมการ

9. รองผู้อ�านวยการที่ก�ากับดูแลส�านักวิชาการและสนับสนุนวิชาการ อนุกรรมการ

10. รองผู้อ�านวยการที่ก�ากับดูแลส�านักพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ อนุกรรมการ 
ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 

11. ผู้ช่วยผู้อ�านวยการที่ก�ากับดูแลส�านักวิชาการ  อนุกรรมการ 
 และสนับสนุนวิชาการ และเลขานุการ

12. ผู้ช่วยผู้อ�านวยการที่ก�ากับดูแลส�านักวิชาการ  อนุกรรมการ 
 และสนับสนุนวิชาการ และผู้ช่วยเลขานุการ

13. ผู้อ�านวยการฝ่ายนโยบายและแผน และบริหารความเสี่ยง อนุกรรมการ 
  และผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้ำที่
1. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

2. ก�าหนดกลยุทธ์และผลักดันการด�าเนินงาน 
ของ สสวท. ไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์

3. พิจารณากลั่นกรองนโยบาย แผนและ 
งบประมาณ แผนปฏิบัติงานตามนโยบาย
และการจัดสรรงบประมาณ

4. แต่งตั้งคณะท�างานเพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

5. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจาก 
คณะกรรมการ สสวท.

คณะอนุกรรมกำรตรวจสอบ

1. นายประสาท  สืบค้า ประธานอนุกรรมการ

2. นางอรวรรณ  ชยางกูร อนุกรรมการ

3. นางอรนุช  สูงสว่าง อนุกรรมการ

4. นายทวีศักดิ์  วรพิวุฒิ อนุกรรมการ

5. นายทวีศักดิ์  หมัดเนาะ อนุกรรมการ

6. นายธนา  บุบผาวานิชย์ อนุกรรมการ

7. นายณรงค์  ปั้นนิ่ม อนุกรรมการ

8. นางเมธัสดา  ทิพย์จริยาอุดม เลขานุการ

9. นางสาววรรณทิพา  เทพหล้า ผู้ช่วยเลขานุการ

หน้ำที่
1. ตรวจสอบการด�าเนินงานของสถาบัน 

ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) ในการปฏิบัติตาม
นโยบายของคณะกรรมการ สสวท.

2. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
การด�าเนินงานของ สสวท. เพื่อน�าเสนอต่อ
คณะกรรมการ สสวท.

3. ให้ค�าปรึกษาและข้อเสนอแนะด้านการ 
ด�าเนินงานแก่ฝ่ายตรวจสอบภายใน สสวท.

4. มีอ�านาจเชิญบุคคลมาให้ข้อมูลหรือ
ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องมาประกอบการ
พิจารณา

5. แต่งตั้งคณะท�างานเพื่อการใดๆ ที่อยู่ใน
อ�านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ
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คณะอนุกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลของ	สสวท.

1. นายช่วงโชติ  พันธุเวช ประธานอนุกรรมการ

2. ผู้อ�านวยการ สสวท. (นางพรพรรณ  ไวทยางกูร) รองประธานอนุกรรมการ

3. นายณรงค์  ปั้นนิ่ม อนุกรรมการ

4. นายสมโภชน์  นพคุณ อนุกรรมการ

5. นายโกศล  เพ็ชร์สุวรรณ์ อนุกรรมการ

6. นายณรงค์ศิลป์  ธูปพนม อนุกรรมการ

7. นางสาวสุพรรณี  ชาญประเสริฐ  (ผู้แทนพนักงาน) อนุกรรมการ

8. นางประกายกานต์  ตรีอาภรณ์ (ผู้แทนพนักงาน) อนุกรรมการ

9. นางสาวจารุวรรณ  แสงทอง อนุกรรมการ 
  และเลขานุการ

10. นายสกรณ์  ชุณหะโสภณ ผู้ช่วยเลขานุการ

หน้ำที่
1. ออกระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการ

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ตลอดจน
สวัสดิการของพนักงาน

2. รับรองคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือหนังสือ
รับรองคุณวุฒิอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ในการ
แต่งตั้ง และก�าหนดอัตราเงินเดือนที่ได้รับ

3. ตีความวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ 
ข้อบังคับนี้

4. เสนอแนะให้ค�าปรึกษาแก่คณะกรรมการ 
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

5. เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่สมควรแต่งตั้งให้
เป็นประธานกรรมการอุทธรณ์และ 
ร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการ

6. รายงานผลการด�าเนินงานต่อคณะ
กรรมการเพื่อปรับปรุง เปลี่ยนแปลง 
เกี่ยวกับระบบการบริหารงานบุคคล

7. แต่งตั้งคณะท�างาน ท�าการใดอันอยู่ใน
อ�านาจและหน้าที่

8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจาก 
คณะกรรมการ

คณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

1. นายชุมพล  ฐิตยารักษ์ ประธานอนุกรรมการ

2. นายยืน  ภู่วรวรรณ อนุกรรมการ

3. นางเมธินี  เทพมณี อนุกรรมการ

4. นางสาวจุไรรัตน์  แสงบุญน�า อนุกรรมการ

5. นางอรนุช  สูงสว่าง อนุกรรมการ

6. นายเกียรติชาย  ไมตรีวงษ์ อนุกรรมการ

7. นางสุวรรณี  ค�ามั่น  อนุกรรมการ

8. ผู้บริหารที่รับผิดชอบส�านักยุทธศาสตร์และแผน อนุกรรมการ 
  และเลขานุการ

9. นางสาวสุพัตรา  ผาติวิสันติ์ อนุกรรมการ 
  และผู้ช่วยเลขานุการ

10. ผู้อ�านวยการฝ่ายนโยบายและแผนและบริหารความเสี่ยง อนุกรรมการ 
  และผู้ช่วยเลขานุการ

11. นายพชร  เทียมธารา อนุกรรมการ 
  และผู้ช่วยเลขานุการ

หน้ำที่
1. ก�าหนดนโยบายและแนวทางการบริหาร 

ความเสี่ยงองค์กร

2. พิจารณาและกลั่นกรองรายละเอียด
กลยุทธ์ด้านความเสี่ยง และการจัดท�าแผน
บริหารความเสี่ยงองค์กร โดยมุ่งเน้น 
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

3. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนบริหาร 
ความเสี่ยง

4. ติดตามความก้าวหน้าของการด�าเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยงองค์กร

5. พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผล 
การบริหารความเสี่ยงองค์กร

6. มีอ�านาจเชิญบุคคลมาให้ข้อมูล  
หรือส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องมาประกอบการ
พิจารณา

7. แต่งตั้งคณะท�างานเพื่อการใด ๆ ตามความ
เหมาะสม
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คณะอนุกรรมกำรทรัพย์สินทำงปัญญำ

1. นายทรงศักดิ์ เปรมสุข ประธานอนุกรรมการ

2. นายช่วงโชติ  พันธุเวช อนุกรรมการ

3. นายประมา ศาสตระรุจิ อนุกรรมการ

4. นายวิศณุ ทรัพย์สมพล อนุกรรมการ

5. นายชัชชัย เสนอค�า อนุกรรมการ

6. นางสาวน�้าค้าง  คันธรักษ์ อนุกรรมการ

7. ผู้อ�านวยการ สสวท. อนุกรรมการ

8. นางจุรีกร ลรรพรัตน์ อนุกรรมการ

9. นางฉัฐยา อุดมเจริญชัยกิจ อนุกรรมการ

10. นายพีรฤทธิ์  กิจบูรณะ อนุกรรมการ 
  และเลขานุการ

11. นางพัชรวีณ์  ขันติธรรมวงศ์  ผู้ช่วยเลขานุการ

หน้ำที่
1. พิจารณา กลั่นกรองการด�าเนินงานด้าน

ธุรกิจเชิงพาณิชย์ของ สสวท.

2. ก�ากับ ดูแล การจัดหาผลประโยชน์จาก
สินทรัพย์ทุกประเภทของ สสวท.

3. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจาก 
คณะกรรมการ สสวท.

4. มีอ�านาจเชิญบุคคลมาให้ข้อมูล หรือส่ง 
เอกสารที่เกี่ยวข้องมาประกอบการ
พิจารณา

5. แต่งตั้งคณะท�างานเพื่อการใด ๆ ตาม
ความเหมาะสม

คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำกลั่นกรองข้อบังคับและระเบียบ	สสวท.

1. นายสมบูรณ์  ม่วงกล�่า ประธานอนุกรรมการ

2. นางวลัยพร  ศรีประยูรสกุล อนุกรรมการ

3. นางสาวปิยาภรณ์  พิสิฐพิทย์ อนุกรรมการ

5. นายณรงค์ศิลป์  ธูปพนม อนุกรรมการ 
  และเลขานุการ

6. นายสกรณ์  ชุณหะโสภณ อนุกรรมการ 
  และผู้ช่วยเลขานุการ

7. นายกานต์  พันเพิ่มสิน อนุกรรมการ 
  และผู้ช่วยเลขานุการ

หน้ำที่
1. พิจารณา กลั่นกรอง ข้อบังคับ ระเบียบ

และหลักเกณฑ์ ที่คณะอนุกรรมการ 
ชุดต่าง ๆ เสนอให้มีความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงาน และเหมาะสมตามภารกิจ 
สสวท. พร้อมทั้งเสนอแนะให้ความคิดเห็น 
เพือ่เสนอต่อคณะกรรมการสถาบนัส่งเสรมิ
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. มีอ�านาจเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ 
ข้อมูลหรือส่งเอกสารมาให้ประกอบ 
การพิจารณา

คณะอนุกรรมกำรปรับปรุงสถำนที่	สสวท.

1. นายช่วงโชติ  พันธุเวช ประธานอนุกรรมการ

2. นายธีรวุฒิ  ธงภักดิ์ อนุกรรมการ

3. นายรังสฤษฎ์  น้อยอุบล อนุกรรมการ

4. นายดนัย  เอกกมล อนุกรรมการ

5. นายเกิดศักดิ์  ยะโสธร อนุกรรมการ

6. นายสุนทร  บุญญาธิการ อนุกรรมการ

7. นายภูวดล  อึ้งบริบูรณ์ไพศาล อนุกรรมการ

8. นางอรวรรณ  ชยางกูร อนุกรรมการ

9. ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ ที่รับผิดชอบงานฝ่ายบริหารทั่วไป อนุกรรมการ 
  และเลขานุการ

10. นางสาวบุศรินทร์  นีละกาญจน์ ผู้ช่วยเลขานุการ

หน้ำที่
1. ศึกษาวิเคราะห์สรุปรายงานของบริษัท 

ที่ปรึกษา

2. ให้ข้อเสนอแนะและหาแนวทางส�าหรับ 
การพัฒนาอาคารและสถานที่ของ สสวท. 
ในอนาคต

3. เสนอแนวคิดและลักษณะรูปแบบอาคาร
ของ สสวท. ในอนาคตที่จะรองรับ 
การแข่งขันในเวทีอาเซียน

4. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจาก 
คณะกรรมการ สสวท.

5. มีอ�านาจเชิญบุคคลมาให้ข้อมูลหรือส่ง 
เอกสารที่เกี่ยวข้องมาประกอบการ
พิจารณา

6. แต่งตั้งคณะท�างานเพื่อการใด ๆ ตาม
ความเหมาะสม
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คณะอนุกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนผู้อ�ำนวยกำร	สสวท.

1. นายช่วงโชติ  พันธุเวช ประธานอนุกรรมการ

2. นายธวัช  สุวุฒิกุล อนุกรรมการ

3. นายประสาท  สืบค้า อนุกรรมการ

4. คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ อนุกรรมการ

5. นายยืน  ภู่วรวรรณ อนุกรรมการ

6. นางสาวจารุวรรณ  แสงทอง เลขานุการ

7. นายสกรณ์  ชุณหะโสภณ ผู้ช่วยเลขานุการ

หน้ำที่
1. พิจารณา ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
ผู้อ�านวยการ สสวท.

2. ด�าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
ผู้อ�านวยการ สสวท. และน�าผลการ
ประเมินเสนอต่อคณะกรรมการสถาบัน 
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

3. เชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลหรือส่ง
เอกสารมาให้ประกอบการพิจารณา

คณะกรรมกำรอุทธรณ์และร้องทุกข์

1. นายสมบูรณ์  ม่วงกล�่า ประธานกรรมการ

2. นายโฉลก  ศิริสินธว์ กรรมการ

3. นายสุวิทย์  สุมาลา กรรมการ

4. นางสาวจารุวรรณ  แสงทอง กรรมการ

5. นางสาวสุพรรณี  ชาญประเสริฐ กรรมการ

6. นายอิทธิพงษ์  โลกุตรพงษ์ กรรมการ

7. นางสาวจินดาพร  หมวกหมื่นไวย กรรมการ

หน้ำที่
1. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ค�าสั่งลงโทษ 

ปลดออก ตัดเงินเดือน งดบ�าเหน็จ 
ความชอบ ภาคฑัณฑ์

2. พิจารณาเรื่องร้องทุกข์

3. แต่งตั้งคณะท�างานเพื่อท�าการใด ๆ  
อันอยู่ในอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์
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คณะผู้บริหาร สสวท.
ดร.พรพรรณ  ไวทยางกูร ผู้อ�านวยการ

นายณรงค์ศิลป์  ธูปพนม รองผู้อ�านวยการ

ดร.จารุวรรณ แสงทอง รองผู้อ�านวยการ

นางกัญณัฏฐ์  สวัสดิ์สว่าง ผู้ช่วยผู้อ�านวยการและรักษาการผู้อ�านวยการสาขาเครือข่ายครู บุคลากรทางการศึกษา 
และพัฒนาวิชาชีพครู

ดร.สุพัตรา  ผาติวิสันติ์ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ

นางจุรีกร  ลรรพรัตน์ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ

นายอุปการ  จีระพันธุ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ

ดร.วนิดา  ธนประโยชน์ศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการและรักษาการผู้อ�านวยการสาขาชีววิทยา

ดร.พรชัย  อินทร์ฉาย ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ

นายถนิม  ทิพย์ผ่อง ผู้อ�านวยการฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดร.ชัยวุฒิ  เลิศวนสิริวรรณ ผู้อ�านวยการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้

นายสกรณ์  ชุณหะโสภณ ผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

นางประกายกานต์  ตรีอาภรณ์ ผู้อ�านวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์

นางสุภลักษณ์  ชาญวุธ รักษาการผู้อ�านวยการฝ่ายการเงินและบัญชี

ดร.ประสงค์  เมธีพินิตกุล ผู้อ�านวยการสาขาวิจัย

นางสาวธันยากานต์ ยืนตระกูลชัย ผู้อ�านวยการสาขาประเมินมาตรฐาน

ดร.กุศลิน  มุสิกุล ผู้อ�านวยการสาขาวิทยาศาสตร์ประถมศึกษาและปฐมวัย

นางเบ็ญจวรรณ  ศรีเจริญ ผู้อ�านวยการสาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น

ดร.สุพรรณี  ชาญประเสริฐ ผู้อ�านวยการสาขาเคมี

นายราม  ติวารี ผู้อ�านวยการสาขาฟิสิกส์

นายสุพจน์  วุฒิโสภณ ผู้อ�านวยการสาขาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ

นายสมเกียรติ  เพ็ญทอง ผู้อ�านวยการสาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษา

นายพรพจน์  พุฒวันเพ็ญ ผู้อ�านวยการสาขาคอมพิวเตอร์

นายณรงค์ แสงแก้ว ผู้อ�านวยการสาขาออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์

นายดุสิต  สังข์ร่วมใจ ผู้อ�านวยการสาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา

นางวราภรณ์  ต.วัฒนผล รักษาการผู้อ�านวยการสาขา พสวท.  และ สควค.

นางมยุรี  เทพรักษา รักษาการผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

นายกานต์  พันเพิ่มสิน ผู้อ�านวยการฝ่ายกฎหมาย

นางพัชราวลัย  โอสถานนท์ ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวนวรัตน์  อินทุวงศ์ ผู้อ�านวยการสาขาโอลิมปิกวิชาการและพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

นายสมประเสริฐ โพธิปัญญาศักดิ์ ผู้อ�านวยการฝ่ายจัดซื้อและพัสดุ
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เครือข่ายความร่วมมือขับเคลื่อนการจัดการศึกษา 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

หน่วยงานของรัฐ/สมาคมวิชาชีพ/องค์การนอกภาครัฐ (NGO)

• กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

• กระทรวงศึกษาธิการ

• การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

• การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

• กรมพัฒนาฝีมือเเรงงาน

• กองทัพเรือ

• กองบัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน

• กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

• กรมประชาสัมพันธ์

• ธนาคารออมสิน

• บริติช เคานซิล ประเทศไทย

• บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน)

• บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

• บรษิทั ปตท. ส�ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ�ากดั (มหาชน) (ปตท.สผ.)

• บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน)

• ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

• มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของ สสวท.

• มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

• มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์

• มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน
วิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ 
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)

• มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

• โรงเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวง
มหาดไทย ที่เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของ สสวท.

• โรงเรียนในสังกัดส�านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ที่เข้าร่วม
โครงการต่าง ๆ ของ สสวท.

• โรงเรียนในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สพฐ.) ที่เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของ สสวท.

• โรงเรียนในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ที่เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของ สสวท.

• โรงเรียนในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน (สช.) ที่เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของ สสวท.

• ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา กาญจนบุรี

• ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา กรุงเทพมหานคร

• ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอนแก่น

• ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ตรัง

• ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นครพนม

• ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นครราชสีมา

• ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นครศรีธรรมราช

• ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นครสวรรค์

• ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นราธิวาส

• ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา พระนครศรีอยุธยา

• ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา พิษณุโลก

• ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ยะลา

• ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต

• ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ล�าปาง

• ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สมุทรสาคร

• ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สระแก้ว

• ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา อุบลราชธานี

• ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

• สถานเอกอัครราชทูตฟินเเลนด์ประจ�าประเทศไทย

• สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจ�าประเทศไทย

• สถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจ�าประเทศไทย

• สถาบันเกอเธ่

• สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.)

• สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

• สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

• สมาคมเคมีแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์

• สมาคมครูโรงเรียนคาทอริกแห่งประเทศไทย
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• สมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (สวคท.)

• สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

• สมาคมนกัเรยีนทนุโครงการพฒันาและส่งเสริมผูม้คีวามสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.)

• สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย 
(ส.บ.ม.ท.)

• สมาคมฟิสิกส์ไทย

• สมาคมโรงเรียนเอกชนศาสนาอิสลาม แห่งประเทศไทย

• สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

• สมาคมนานาชาติเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
(The International Association for the Evaluation of 
Educational Achievement : IEA)

• สมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

• ส�านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

• ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

• ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

• ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

• ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

• ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)

• ส�านักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

• ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

• ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

• ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)

• ส�านักงานสลากกินเเบ่งรัฐบาล

• ส�านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)

• ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัย (กศน.)

• ส�านักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

• ส�านักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพค.)

• ส�านักพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)

• ส�านักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

• ส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

• หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

• อุทยานการเรียนรู้ TK Park

• อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ ประจวบคีรีขันธ์

• องค์การค้าของส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

• องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

• องค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
(Organisation for Economic Co-operation and 
Development : OECD)

• Cito Netherlands

• Cambridge International Examinations

• GLOBE Program ประเทศไต้หวัน

• GLOBE Program ประเทศอินเดีย

• GLOBE Program ส�านักงานใหญ่ สหรัฐอเมริกา

• IMO Official

• Liverpool John Moores University, England

• Marian University, USA

• Maui Economic Development Board (MEDB) 
สหรัฐอเมริกา

• Oulu University, Finland

• Office of Naval Research (ONR)  มลรัฐฮาวาย 
สหรัฐอเมริกา

• Sheffield Hallam University, England

• Singapore Technologies Endowment Programme 
ประเทศสิงคโปร์

• State University of New York at Cortland, USA 

• Sheffield Hallam University, England

• The Southeast Asian Ministers of Education 
Organization (SEAMEO)

• The University of Hong Kong

• The University of Waikato, New Zealand

• University of Minnesota, USA



63

องค์กรเอกชน

• ชมรมนักเขียนและผู้จัดท�าหนังสือวิทยาศาสตร์ (นจวท.)

• ธนาคาร ธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

• บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน)

• บริษัท เเกรมมาโก้ (ประเทศไทย) จ�ากัด

• บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จ�ากัด

• บริษัท จีเอเบิล จ�ากัด

• บริษัท เชฟรอนประเทศไทยส�ารวจและผลิต จ�ากัด

• บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จ�ากัด

• บริษัท ซิสโก้ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

• บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

• บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

• บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

• บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ากัด (มหาชน)

• บริษัท ทรูวิชันส์ จ�ากัด (มหาชน)

• บริษัท นวกิจประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

• บริษัท เนชั่น เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์ จ�ากัด

• บริษัท เนสท์เล่

• บริษัท น�้าดื่มไทเกอร์

• บริษัท บิ๊กเบน (เพนท์) จ�ากัด

• บริษัท บี. เค. วาย. จ�ากัด

• บริษัท บุ๊ค พอยท์ จ�ากัด

• บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ประเทศไทย) จ�ากัด

• บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ากัด

• บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จ�ากัด

• บริษัท พรีเมียร์มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด

• บริษัท เพลย์เอเบิล จ�ากัด

• บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ากัด

• บริษัท โฟร์เอ็ม มัลติมีเดีย จ�ากัด

• บริษัท ภูเก็ต เอส พี ที เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด

• บริษัท แมคกรอฮิล จ�ากัด

• บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

• บริษัท รีสเเพค วัน เบฟเวอเรจ จ�ากัด

• บริษัท โรงงานแม่รวย จ�ากัด

• บริษัท แลคตาซอย จ�ากัด

• บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท.  จ�ากัด

• บริษัท อังกฤษตรางู (แอล.พี.) จ�ากัด

• บริษัท อาหารยอดคุณ จ�ากัด

• บริษัท อินเตอร์เอ็ดดูเคชั่นซัพพลายส์ จ�ากัด

• บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

• บริษัท อินโนเวตีฟเอ็กเพอริเมนต์ จ�ากัด

• บริษัท อีไอทีเอส โซลูชั่น จ�ากัด

• บริษัท เอดู พาร์ค จ�ากัด

• บริษัท เอสซีจี เปเปอร์ จ�ากัด (มหาชน)

• บริษัท เอส.ที. คอมมิวนิเคชั่นส์ จ�ากัด

• บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จ�ากัด

• บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จ�ากัด

• บริษัท ฮิวเลตต์ - แพคการ์ด (ประเทศไทย) จ�ากัด

• บริษัท 3-คิว มีเดีย จ�ากัด

• มูลนิธิเพื่อการพัฒนาผู้น�าธุรกิจและชุมชน

• วิชาการดอทคอม (vcharkarn.com)

• เว็บไซต์ไทยกู๊ดวิวดอทคอม (thaigoodview.com)

• สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

• องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง
ประเทศไทย (Thai PBS)

• British Mycological Society (BMS)

• Discovery Education

• International GeoGebra Institute (IGI)

• Japan Science and Technology Agency (JST)

• Microbiology in Schools Advisory Committee 
(MiSAC) ประเทศสหราชอาณาจักร
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Vision

"To raise Thai students’ competence in 
science, mathematics and technology to 

international standards"

Mission
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;

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.
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Executive Summary

At the heart of human and national development is education.  It enables people to read, write, 
and think analytically thus providing them with the necessary foundation and competence for 
occupation, competition, and equality in the society in the long run.  However, international 
assessments reveal that Thai students’ competitiveness has been on the decline – a serious 
problem which must be immediately addressed.

Realizing the gravity of the situation, The Institute for the Promotion of Teaching Science and 
Technology (IPST), which is responsible for directing the country’s educational approaches 
and improving the quality of science, mathematics, and technology (SMT) education, has 
implemented a number of pertinent projects as remedial measures.  IPST’s endeavors work 
hand in glove with the ongoing education reform and in keeping with the National Education 
Plan (2009-2016) aiming at raising the quality of basic education.  Some of these focused efforts 
are described briefly hereunder.

Development	of	learners’	thinking	and	analytical	abilities,	creativity,	self-learning,	
and	lifelong	learning
Integrated science, technology, engineering, and mathematics (STEM) education is gaining ground 
in countries around the world for the development of an individual’s thinking and analytical 
abilities and creativity.  In 2015, IPST promoted ‘STEM skills’ through implementation of the 
STEM	Centers	 Development	 and	 Support Project. More specifically, IPST undertook the 
following actions to promote STEM education and thereby the development of STEM skills:
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1. Management of the National STEM Education Center which oversees 13 regional STEM 

centers

2. Strengthening STEM education network through appointments of STEM Ambassadors to 

suggest and recommend possible STEM career paths  

3. Development of activities and learning media, and supporting STEM education learning 

activities for teachers and students

4. Application of STEM education approach for the development of 4,000 students, teachers 

and education personnel

5. STEM education research and monitoring, specifically research on integrated SMT learning 

arrangement following STEM education approach suitable for Thailand.  The results will be 

applied by STEM schools for greater efficiency in organizing SMT learning environment.

6. Setting easy-to-use quality standards for STEM education learning environment

Creation	of	support	network	for	SMT	learning
Cooperation between the public and the private sectors is an approach that facilitates efficient 
delivery of academic activities to target groups.  Under the umbrella of	Public-Private	Partnership	
(PPP), IPST signed MOUs with seven stakeholders in 2015 for organizing STEM activities, STEM 
Ambassadors appointment, organizing SMT learning activities using STEM approach, teacher 
training in STEM education, production of audiovisual media for dissemination to needy primary 
schools throughout the country, and holding of Thailand STEM Festival 2016.
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Supporting	ICT	applications	for	education	quality	development	and	increased	
classroom	teaching	efficiency
In this reporting period, IPST launched a full-service digital learning center known as	IPST	Learning	
Space.	This digital learning center provides connectivity - at national and international level - 
that is instrumental in increasing opportunities and equality of access to quality SMT learning 
media as well as more efficient learning environment.  Learners can avail themselves of the 
systems available on IPST Learning Space for self-learning anytime and anywhere.  Statistics 
gathered so far show consistently increasing number of users along with their satisfaction of 
the services.  For further investigation, learners will find additional online learning resources 
relating to the current learning contents at http://fieldtrip.ipst.ac.th.  In addition, the websites of 
different departments within IPST provide up-to-date information and knowledge, disseminate 
relevant information, and serve as platform for knowledge exchange among experts, teachers, 
education personnel, students and the general public.  Last but not least, IPST commissioned 
production of television programs for telecast on local television stations to disseminate SMT 
knowledge to students and interested public.

Assessment	of	SMT	curriculum	framework	
and	indicators
In conjunction with Cambridge International 
Examinations (CIE), the	Assessment	of	Curriculum	
Framework	 and	 Learning	 Indicators	 Project 
based the assessment on the basic education 
core curriculum (2008) which was modified 
in 2014.  CIE is an internationally recognized 
British agency experienced in education and 
curriculum development system assessment.  The 
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assessment in question concludes that the IPST 
primary science and mathematics curricula are 
on par with the international standards whereas 
the teaching, measurement, and evaluation 
methods should be improved.

Development	 of	 curriculum,	 teaching-
learning	 process,	 measurement	 and	
evaluation	 for	 all-round	 development	
of	individuals
IPST endeavors in this area during 2015 were 
related to two projects.  Firstly, the Knowledge	
and	Skills	Development	Project for teachers, 
education supervisors, and administrators 
focuses on SMT learning environment with a view 
to raising the average O-Net and PISA scores.  The 
main activities under this project are:

1. Development of measurement and 

evaluation instruments as well as science 

and mathematics literacy materials with an 

emphasis on analytical thinking and problem 

solving

2. Enhancement of teachers’ SMT skills through 

training workshops in biology; earth and 

space science; and mathematics

3. Installation of online PISA assessment tests 

for use in classrooms

4. Holding of symposia such as SciMath 2014, 

the 2nd International Science, Mathematics 

and Technology Education Conference 

(ISMTEC 2014), and the Conference for 

Thailand Education Future (CTEF2015)
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Secondly, under the	Research,	Measurement	and	Assessment	of	SMT	Learning	Project, IPST 
carried out researches, some at national level and others in cooperation with other countries. 
Some of these research studies are: PISA Reading Literacy 2012 and 2015, TIMSS, and Computer 
and Information Literacy Study.  These studies investigate Thai students’ competitiveness against 
competitors in other countries participating in the same studies.

Promotion	and	development	of	young	talents’	potential
Through the Development	and	Promotion	of	Science,	Mathematics	and	Technology	Talents	
Project, IPST encourages talented students to attain excellence in the development of their 
potentials.  In 2015, Thailand sought recognition for its academic prowess to earn its place in the 
spotlight of the international arena.  In cooperation with Chiang Mai University, IPST organized 
the 56th International Mathematical Olympiad (IMO 2015) in Chiang Mai University where 889 
participants from 108 countries gathered for the event.  Princess Maha Chakri Sirindhorn graciously 
presided at the IMO 2015 opening ceremony.



72

Development	of	learning	environment	in	small	multi-grade	schools
On the auspicious occasion of the 60th birth anniversary of Princess Maha Chakri Sirindhorn in 
2015, IPST’s Development	of	Learning	Environment	Project	published primary science and 
mathematics learning kits for small multi-grade schools aiming at enhancing pedagogical efficiency 
in small primary schools under the royally-initiated project as well as others in general.  This 
effort should at the same time enhance the children’s education quality.  To celebrate this 
special occasion, the project produced electronic textbooks in the following subjects: Primary 
Science, Lower Secondary Science, Chemistry, Biology, Physics, Earth and Space Science, Lower 
Secondary Mathematics and Upper Secondary Mathematics.

In addition, training workshops were organized for teachers in remote schools and schools 
under the royally-initiated project in order to improve their efficiency in organizing SMT learning 
activities.  Master teachers and pre-school education personnel were also introduced to Little 
Scientists’ House and STEM education approach. 

These are but a few examples of IPST’s efforts in 2015.  The comprehensive list includes other 
projects all of which aim at enhancing both learners’ knowledge and curiosity, providing them 
with life- and occupational skills, forming positive personal characters and integrity, and creating 
quality human resource of international standards so that Thailand will always be able to adapt 
to the ever changing global context.
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