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ประวัติการรับราชการ
ตังแต่ปี พ.ศ. 2541- ปัจจุบัน เป็นอาจารย์สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครนิทรวิโรฒ โดยมีประวัติการด้ารงต้าแหน่งทางวิชาการ ดังนี
 ได้รับการแต่งตังให้ด้ารงต้าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2541
 ได้รับการแต่งตังให้ด้ารงต้าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2552
 ได้รับการแต่งตังให้ด้ารงต้าแหน่ง รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
อายุงานราชการ 22 ปี

รางวัลที่เคยได้รับ
 ปี พ.ศ. 2563 ได้รับรองสมรรถนะในระดับ Senior Fellow (SFHEA – Senior Fellow of the
Higher Education Academy)จากการประเมิน มาตรฐานอาจารย์ตามกรอบมาตรฐาน UKPSF (The
UK Professional Standards Framework for Teaching and Supporting Learning in Higher
Education) จากสถาบัน Advance Higher Education (Advance HE) ประเทศสหราชอาณาจักร
 ปี พ.ศ. 2562 ได้รับรางวัลระดับดีเด่น จากการประกวดผลงานด้านการจัดการเรียนการสอนแบบ
Active learning โครงการ Dare to change เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 ปี พ.ศ. 2561 ได้รับรางวัลระดับดี จากการประกวดผลงานด้านการจัดการเรียนการสอนแบบ Active
learning โครงการ Dare to change เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

งานวิจัยที่เสนอเพื่อจบการศึกษา/วิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโท
ชื่อเรื่อง องค์ประกอบทางเคมีจากใบพลู Piper betle Linn. และฤทธิ์ทางชีวภาพ
(Chemical Constituents from the Leave of Piper betle Linn. and Their Biological Activity)

งานวิจัยที่เสนอเพือ่ จบการศึกษา/ปริญญานิพนธ์ในระดับปริญญาเอก
ชื่อเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญเรื่องสารเคมีในชีวิตประจ้าวันส้าหรับ
นักเรียนระดับช่วงชันที่ 3
(A Development of Learner-Centered Science Curriculum on “Chemicals in Daily life” for
Lower Secondary Students)
ประวัติและผลงานของ รศ.ดร.น้าฝน คูเจริญไพศาล ข้อมูล ณ วันที่ 22 มกราคม 2564

3

ผลงานทางวิชาการ
บทความวิจยั (Research Articles) ทีต่ ีพิมพ์ในวารสาร
1) Koocharoenpisal, N., Boonprakob, M., Tambunchong, C.,& Wongrattana, C. (2009).
Effects of the Learner-Centered Science Instruction. Journal of Learning and
Teaching Innovation. 6(2): 18-26.
2) Chaweangkitpaisal, D. Thananchai, P.,& Koocharoenpisal, N. (2010). A Development of
Science Learning Achievement on Atomic Structures and Periodic Table for 10th Grade
Students Using the Programmed Lesson. Srinakharinwirot University (Journal of Science
and Technology). 2(1): 63-74.
3) Koocharoenpisal, N. (2010). The Development of A Programmed Lesson on Organic
Compounds for Undergraduate Students. Srinakharinwirot University (Journal of
Science and Technology). 2(4): 54-67.
4) Cojorn, K., Haemaprasith, S., Koocharoenpisal, N., & Siripankaew, P. (2011). A
Development of the Creative Problem Solving (CPS) Learning Model on Matter and
Properties of Matter for Seventh Grade Students. KKU Research Journal. 1(2): 1-20.
5) Koocharoenpisal, N., Wongtongtew, M.,& Ploenpana A. (2012). A Development of the
Supplementary Science Book on Energy to Enhance Conscious towards Energy
Conservation of the Lower Secondary Students. Srinakharinwirot University (Journal of
Science and Technology). 4(7): 55-72.
6) Koocharoenpisal, N. (2012). The Development of the Programmed Lesson on
Polymer Chemistry to Enhance Science Learning Achievement for First-Year
Undergraduate Students. Srinakharinwirot Science Journal. 28(1): 37-55.
7) Koocharoenpisal, N., Hirunsathit, S., Sobmor N., and Huaikan W. (2013). The
Development of the Science Activity Packages on Biomolecules for High School
Students. Srinakharinwirot University (Journal of Science and Technology). 5(10): 1-19.
8) Trakoonkamnerd, C., Intham, P., Boonseng, S., and Koocharoenpisal, N. (2013). The
Development of the Science Learning Activity Packages on “Household Chemicals” for
8th Grade Students Using Several Learning Activities. Srinakharinwirot Science Journal.
29(2): 188-205.
9) Kulpathaweewat, P., Saosiri,T., Sorahong, N., and Koocharoenpisal, N. (2014). The
Development of the Programmed Lesson on Chemical Reactions in Daily Life for 8th
Grade Students. Srinakharinwirot Science Journal. 30(1): 103-121.
10) Koocharoenpisal, N. (2014). The Development of the Programmed Lesson on
Electron Configuration and Properties of Elements for the First Year Undergraduate
Students. Srinakharinwirot Science Journal. 30(1): 141-162.
11) Laoreiam, P., Puttapong, S., Pinsuwan, A., and Koocharoenpisal, N. (2014). The
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Development of the Science Activity Package on Miracle of Chemical Reactions to
Practice Integrated Scientific Process Skills for Lower Secondary Students.
Srinakharinwirot Science Journal. 30(2): 57-75.
12) Koocharoenpisal, N. (2014). The Development of the Programmed Lesson on
Biomolecules for Undergraduate Students. Srinakharinwirot University (Journal of
Science and Technology). 6(12): 39-58.
13) Lertangkoon, C., Paewponsong J., Wadeesirisak S., and Koocharoenpisal N. (2015). The
Development of Science Activity Packages on Food Contaminant Testing for the 8th
Grade Students. Srinakharinwirot Science Journal. 31(1): 65-82.
14) Koocharoenpisal N. (2015). A Development of the Programmed Lesson on Nuclear
Chemistry to Promote Self Directed Learning of the First Year Undergraduate Students.
Srinakharinwirot Science Journal. 31(1): 84-102.
15) Muangkrajang,S., Thaiklang, S. Pimnoo, P., and Koocharoenpisal, N. (2015).
Implementation of the Science Activity Package on Forces and
Motion to Enhance Basic Science Process Skills of 9 t h Grade Students.
Srinakharinwirot Science Journal. 31(2): 99-116.
16) Koocharoenpisal N., Egkapappaiboon C., Punwilai K., and Ruenboot N. (2016). The
Development of the Basic Science Process Skill Packages Using Context of States of
Matters and Solution for the Lower Secondary Students. Srinakharinwirot Research
and Development (Journal of Humanities and Social Sciences). 8(15): 83-100.
17) Teerakung,P., Duwao,N., Namwong.,K., Koocharoenpisal, N., and Sriarunrasmee, S.
(2016). Development of the Electronic Book (e-book) on Food Contaminants for Middle
School Students. Srinakharinwirot Science Journal. 32(1): 41-55.
18) Koocharoenpisal, N. (2016). Promoting of Self-Directed Learning Using the
Programmed Lesson on Chemical Hazards to Develop Learning Outcome of the
Lower Secondary Students. Journal of Education Naresuan University. 18(2): 93105.
19) Koocharoenpisal, N., Poojapon, S., Sutthibut, B., Naphothong, P. (2016). The
Learning Outcome in Using Science Laboratory Equipments of 5th Grade Students.
Ramkhamhaeng Research Journal of Humanities and Social Sciences. 19(1): 14-26.
20) Koocharoenpisal,N., Siyaphong, C., Dechchai,A., and Khemkhan,A. (2016). Learning
Outcomes of 9th Grade Students Using Science Activity Packages on Natural Dyeing and
Local Learning Resources. Journal of Education Naresuan University. 18(3): 125142.
21) Koocharoenpisal,N. (2016). Learning Achievement of 10th Grade Students through the
Supplementary Science Book on Food Contaminants. Suranaree Journal of Social
Science. 10(2): 19-32.
22) Koocharoenpisal N., Phiwmou K., Nonpuai B., and Uangdaeng P. (2016). The
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Development of the Science Activity Packages on Acid-Base Solution Emphasizing
Thinking Process for 7th Grade Students. Srinakharinwirot Research and Development
(Journal of Humanities and Social Sciences). 8(16): 16-28.
23) Koocharoenpisal,N., Butnian, N., Jaroensiri,N., and Somjaroen,W. (2016). The Effect of
Utilizing the Problem-Based Learning Activity Packages on Pollution for Lower
Secondary Students. Journal of Education Naresuan University.18(4):40-55.
24) Koocharoenpisal,N. (2016). Effects of Using Learning Activity on Advantages and
Disadvantages of Chemicals toward Scientific Problem Solving Ability and Learning
Achievement of 8th Grade Students. Journal of Graduate Studies Valaya Rajabhat
University. 10(3): 47-61.
25) Koocharoenpisal,N., Kaewthip,K., Nongnuan.,K, and Haritawan,P. (2017). Learning
Outcome of 9thGrade Students Using the Learning Activity Packages on the Natural
Rubber Latex Process with Integrating Science Technology Engineering and Mathematics
(STEM). Journal of Education Naresuan University. 19(1): 23-37.
26) Koocharoenpisal, N. (2017). Using Project-based Learning Activity to Enhance the
Ability in Science Experiments of the First-Year Undergraduate Students. Suranaree
Journal of Social Science. 11(1): 61-74.
27) Koocharoenpisal, N. (2017). The Ability in Science Experiment and Communication
Skill of Pre-Service Teachers through Project-based Learning Activity. Journal of
Education Research, Faculty of Education, Srinakharinwirot University. 11(2): 71-84.
28) Koocharoenpisal, N. (2017). Learning Outcomes on Polymer Chemistry of First-Year
Undergraduate Students through Learning with Programmed Lesson and Concept
Mapping. Silpakorn University Journal. 37(3): 87-107.
29) Koocharoenpisal, N. (2017). Learning Outcomes of Fourth-Year Pre-Service Teachers
through Project-based Learning on Special Problems in Science. Suranaree Journal of
Social Science. 11(2): 41-57.
30) Koocharoenpisal, N. (2017). Effects of Using the Skills Training Packages on Naming and
Writing Structural Formula of Organic Compounds for the First-Year Undergraduate
Students. Journal of Education Studies. 45(1): 101-120.
31) Koocharoenpisal, N., Kaewmueangjai, K., and Somnuek, W. (2018). Effects of Using
Activity Package on Separation on Learning Achievement and Interpreting Data Skills in
Science of 8th Grade Students. Journal of Education Naresuan University. 20(1):
100-111.
32) Koocharoenpisal, N., Kaewruang, P., & Wanpen, O. (2018). Effect of using learning activity
packages on plastic waste through problem-based learning on leaning achievement
and problem-solving skills of high school students. Journal of Graduate Studies Valaya
Rajabhat University. 12(1): 116-132.
33) Koocharoenpisal, N. (2018). Learning Management Using Group Process and Self-directed
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Learning to Develop Learning Achievements on Electron Configuration and Properties
of Elements for First-Year Undergraduate Students. Srinakharinwirot Science Journal.
34(1): 207-224.
34) Koocharoenpisal, N., Thamphattharakun,S., Lapma,S. (2018). Learning Outcomes of 8th
Grade Students through Learning with the Science Project Learning Package on Herbal
Soap. Journal of Humanities and Social Sciences Ubon Ratchathani University. 9(2): 97123.
35) Koocharoenpisal, N., Butsai,S. and Kuman,S. (2018). Development of the Science Activity
Packages based on Local Wisdom to Develop Learning Outcomes of 5th Grade
Students. Journal of Graduate Studies Valaya Rajabhat University. 12(2): 117-134.
36) Koocharoenpisal,N., Tama, L., & Phankong, A. (2018). Learning Outcomes and Scientific
Creative Thinking of 5th Grade Students through Science Activity Packages on Sound
and Hearing. Srinakharinwirot Science Journal. 34(2): 235-255.
37) Koocharoenpisal, N. (2019). Learning Achievement and Scientific Problem Solving
Ability of the Undergraduate Students through the Problem-based Learning
Activity on Chemical Safety. Journal of Education Mahasarakham University.
13(1): 144-159.
38) Koocharoenpisal,N., Khwanmuang, R., & Maiam, L. (2019). A Development of the
Science Activity Package Using STEM Education Approach on Water Treatment for
Lower Secondary Students. Srinakharinwirot Research and Development (Journal
of Humanities and Social Sciences). 11(21): 23-38.
39) Koocharoenpisal, N., Wongwattana,J., and Buawkaew, P. (2019). Effect of Science Learning
Activity Package on Light and Visibility based on STEM Education for Lower Secondary
Students. Journal of Education Naresuan University. 21(4): 166-182.
40) Tongchai, A., Rompayom, W.P., & Koocharoenpisal, N. (2019). A Professional Development
Program to Enhance Thinking and Problem Solving Skills for Thai Science, Mathematics
and Technology (SMT) Teachers. Journal of Science and Mathematics Education in
Southeast Asia. 42(2): 1-25.
41) Nipornram, K., Thakan, S., & Koocharoenpisal, N. (2020). Effect of Eggs Coating with
Mixture of Wheat Starch and Hydroxypropyl Methylcellulose on the Physical Qualities
of Eggs. Srinakharinwirot Science Journal. 36(1): 189-204.
42) Koocharoenpisal, N. (2020). Learning Outcomes on Nuclear Chemistry and 21st Century
Skills of the First-Year Undergraduates Students through Cooperative Learning and
Self-Directed Learning. Journal of Rangsit University: Teaching & Learning. 14(2): 58-75.
43) Koocharoenpisal, N. (2020). Learning Outcomes on Chemical Hazard Using Problem-based
Learning Project-based Learning and Self-directed learning for the Second-Year
Undergraduate Students. Srinakharinwirot Science Journal. 36(2): 1-20.
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บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ใน Proceeding ในการประชุมวิชาการ
1) Koocharoenpisal, N.,& Timsantia, P. (2008). Development of the Supplementary
Science Book on Chemicals in Daily Life to Promote Self-Directed Learning. (in Thai). In
Proceeding. The 3rd National Science Education Seminar on Development of Science
Learning Process Towards Local Wisdom Innovation. 21-22 November 2008. Chaingmai.
Thailand. pp.231-241.
2) Koocharoenpisal, N., & Dechma, N. (2009). Effects of Using Integrated Science Process
Skill Packages of Mathayomsuksa I Students. Proceedings of the 3rd Srinakharinwirot
University Academic Conference. 21-22 January 2009. p. 575-585.
3) Koocharoenpisal, N., Dussanee, P., Kaewpakdee,D., Chinchai,W . (2012). The
development and study efficiency on science activity packages on polymer for high school
students. In Proceeding of Srinakharinwirot University Academic Conference. 25-26
December 2012. p. 152-164.
4) Koocharoenpaisal, N., Into, A., Loonsongyang, M., Nathason, J. (2012). The
development of the science activity packages on nutrient and living to promotes the
basic science process skills for grade 8th students. In Proceeding of Srinakharinwirot
University Academic Conference. 25-26 December 2012. p. 165-176.
5) พิจิตรา แสงภารา ศศิธร ไกยศรี อินทิรา บุญศรี และ น้าฝน คูเจริญไพศาล. (2557). การพัฒนา
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องวัสดุรอบตัวโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ส้าหรับ
นักเรียนชันประถมศึกษาปีที่ 3. ในรายงานการเสนอผลงานวิจัย (Proceeding) ของการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “การสอนแบบก้าวหน้าในระดับอุดมศึกษา : ลักษณะ รูปแบบและการวิจัย” วันที่ 12
มิถุนายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร หน้า 116-126.
6) Koocharoenpisal, N. (2007). A Development of Learner-Centered Science Curriculum
on “Chemicals in Daily Life” For Lower Secondary Students. In Proceedings of the
International Conference on ICASE Asian Symposium 2007 [The International Council of
Association for Science Education: ICASE], 6-9 November 2007, Pattaya, Thailand.
7) Koocharoenpisal, N. (2017). Efficiency of Learning Activity on Biomolecules through
Science Experiments and Concept Mapping of Undergraduate Students. Proceedings of
the International Conference on Education and Global Studies. (IConEGS 2017) ISSN
2432-7433, Vol.1, No.1, April 2017. Published by Hyogo University of Teacher
Education, Hyogo, Japan. April 4-6, 2017. International Community House, Kyoto,
Japan. p. 41-49.
8) ทาริกา มีบุตร จนิสตา กองค้า และน้าฝน คูเจริญไพศาล. (2562). การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่
เน้นภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ส้าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น. ใน รายงานการประชุมวิชาการ (Proceedings) การประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย”
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ครังที่ 12 วันที่ 20-21 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. หน้า 1-15. (ISBN : 978-616296-186-1)
9) ชนิกานต์ ท่ากลาง ชวัลกร กองทรัพย์ ธนกร รัสมี และ น้าฝน คูเจริญไพศาล. (2562). การพัฒนาชุดกิจรรม
วิทยาศาสตร์เรื่องแรงเสียดทานโดยใช้แนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) ส้าหรับนักเรียนชัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3. ใน รายงานการประชุมวิชาการ (Proceedings) การประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว
วิจัย” ครังที่ 12 วันที่ 20-21 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. หน้า 922-934. (ISBN :
978-616-296-186-1)
10) ณัฐกานต์ ทองบุญมา ธัญญาเรศ รัตนประทีป และ น้าฝน คูเจริญไพศาล. (2562). การพัฒนาชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เรื่อง การผลิตกาวแป้งเปียกและการท้าเปเปอร์มาเช่ ส้าหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น. ใน รายงานการวิจัย (Proceedings) การประชุมวิชาการระดับชาติ
“วิทยาศาสตร์วิจัย ครังที่ 11” วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ. หน้า 1040-1053.
11) วัชริยา เดชาสิทธิ์ หทัยรัตน์ ทองโสภา น้าฝน คูเจริญไพศาล. (2563). การใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่อง
สารลดแรงตึงผิวเพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อความหมายข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ส้าหรับนักเรียนชัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2. ใน รายงานการประชุมวิชาการ ( Conference Proceedings) การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “มศว วิจัย” ครังที่ 13. วันที่ 25-26 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. หน้า
29-43. (ISBN : 978-616-296-209-7).
12) กันต์กมล วิทย์ สาริศา นรงธ์ธรรม น้าฝน คูเจริญไพศาล. (2563). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์เรื่อง ธาตุและสารประกอบ ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ. ใน รายงานการประชุมวิชาการ ( Conference
Proceedings) การประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครังที่ 13. วันที่ 25-26 มีนาคม 2563 ณ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. หน้า 184-200. (ISBN : 978-616-296-209-7).
13) คุณัญญา บัวทอง ณัฐชลิตา เมฆด้า น้าทราย ทัพพะรังสี น้าฝน คูเจริญไพศาล. (2563). ผลของการ
เคลือบผิวไข่ไก่ด้วยสารผสมระหว่างสตาร์ชถั่วเขียวกับไฮดรอกซีโพพิลเมทิลเซลลูโลส (HPMC) ที่มีต่อ
คุณสมบัติทางกายภาพของไข่ไก่. ใน รายงานการประชุมวิชาการ ( Conference Proceedings) การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครังที่ 13. วันที่ 25-26 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ. หน้า 239-250. (ISBN : 978-616-296-209-7).
14) สาธิกา เสมากูล อภัสรา ราศรีกฤษณ์ และ น้าฝน คูเจริญไพศาล. (2563). การทดสอบประสิทธิภาพการ
บ้าบัดน้าเสีย โดยใช้สารสกัดจากเปลือกกล้วย. ใน รายงานการประชุมวิชาการ ( Conference
Proceedings) การประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครังที่ 13. วันที่ 25-26 มีนาคม 2563 ณ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. หน้า 251-262. (ISBN : 978-616-296-209-7).
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บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสาร
1. Koocharoenpisal, N. (2009).The Learner-Centered Instruction. Srinakharinwirot Science
Journal. 25(1): 161-173.
2. น้าฝน คูเจริญไพศาล. (2552). มาตรฐานครูวิทยาศาสตร์ของประเทศสหรัฐอเมริกา.
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา. 1(2): 24-30.
3. น้าฝน คูเจริญไพศาล. (2563). การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน. วารสาร
ออนไลน์ สมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย. 29(1): 7-17.
จาก http://smtat.org/node/21

ตารา
1. น้าฝน คูเจริญไพศาล. (2557). เคมีอินทรีย์พืนฐาน. ศูนย์การพิมพ์ ส้านักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ. จ้านวน 220 หน้า.
2. น้าฝน คูเจริญไพศาล. (2557). ชีวโมเลกุล. ศูนย์การพิมพ์ ส้านักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ. จ้านวน 227 หน้า.
3. น้าฝน คูเจริญไพศาล. (2558). การจัดเรียงอิเล็กตรอนของธาตุและสมบัติของธาตุ. คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ. จ้านวน 150 หน้า
4. น้าฝน คูเจริญไพศาล. (2558). เคมีพอลิเมอร์. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
กรุงเทพฯ. จ้านวน 130 หน้า.
5. น้าฝน คูเจริญไพศาล. (2561). เอกสารค้าสอน วิชา วท 211 เคมีส้าหรับครูวิทยาศาสตร์ 1. คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ. จ้านวน 740 หน้า.
6. น้าฝน คูเจริญไพศาล. (2561). เอกสารค้าสอน วิชา วท 212 เคมีส้าหรับครูวิทยาศาสตร์ 2. คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ. จ้านวน 605 หน้า.
7. น้าฝน คูเจริญไพศาล. (2562). เคมีนิวเคลียร์. กรุงเทพฯ: งานจักรกลการพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ. จ้านวน 200 หน้า. ISBN 978-616-497-237-7
8. น้าฝน คูเจริญไพศาล. (2562). อันตรายของสารเคมี. กรุงเทพฯ: งานจักรกลการพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ. จ้านวน 220 หน้า. ISBN 978-616-497-235-3
9. น้าฝน คูเจริญไพศาล. (2563). นวัตกรรมสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์. กรุงเทพฯ: งานจักรกลการพิมพ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. จ้านวน 345 หน้า ISBN 978-616-497-236-0
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หนังสือ (มีส่วนร่วมในการเรียบเรียงเนือหา)
1. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.). 2553. คู่มือการจัดห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์. กรุงเทพฯ: อินเตอร์เอ็ดดูเคชั่น ซัพพลายส์. จ้านวน 128 หน้า.
ISBN 978-974-401-298-2.
2. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.). 2553. หนังสือเรียน รายวิชาพืนฐาน
วิทยาศาสตร์ สารและสมบัติของสารชันมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ส้าหรับนักเรียนที่ไม่เน้นวิทยาศาสตร์ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์. โรงพิมพ์ สกสค.ลาดพร้าว กรุงเทพฯ. จ้านวน 138 หน้า. ISBN 978-97401-6339-8.
3. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.). 2554. คู่มือครู รายวิชาพืนฐาน
วิทยาศาสตร์ สารและสมบัติของสารชันมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ส้าหรับนักเรียนที่ไม่เน้นวิทยาศาสตร์ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงพิมพ์ สกสค.ลาดพร้าว กรุงเทพฯ. จ้านวน 263 หน้า.
ISBN 978-974-01-9503-0.
4. เกณ์การประเมินหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(สสวท.). 2556. สมุทรปราการ.แอดวานซ์ พรินติง เซอร์วิส จ้ากัด.

ภาระงานสอน (หลักสูตร กศ.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป)
รหัสวิชา
SC 211
วท 211
SC 212
วท 212
SC 381
วท 381
SC 461
วท 461
SC 371
วท 371
SC 372
วท 372
SC 473
วท 473
ED591
ED 592

ชื่อรายวิชา
Chemistry for science teachers I
เคมีส้าหรับครูวิทยาศาสตร์ 1
Chemistry for science teachers II
เคมีส้าหรับครูวิทยาศาสตร์ 2
Innovation of science learning materials for science teachers
นวัตกรรมด้านสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ส้าหรับครูวิทยาศาสตร์
Science instruction
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
Seminar for science education
สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ศึกษา
Science project
โครงงานวิทยาศาสตร์
Special problems in science
ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์
การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (Education internship I)
(เป็นอาจารย์นิเทศวิชาเฉพาะ)
การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 (Education internship II)
(เป็นอาจารย์นิเทศวิชาเฉพาะ)
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งานอื่นๆ (ด้านงานสอน)
- อาจารย์ที่ปรึกษานิสิต
- อาจารย์ที่ปรึกษาการท้าโครงงานวิทยาศาสตร์ของนิสิตชันปีที่ 3 หลักสูตร กศ.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
- อาจารย์ท่ปี รึกษาการท้าโครงการวิจัย (senior project) ของนิสิตชันปีที่ 4 หลักสูตร กศ.บ.
(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
- อาจารย์นิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยในชันเรียน และนวัตกรรมการ
เรียนการสอนนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู)
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
1. ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ให้กับ นางสาวราตรี ยะค้า นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาเคมี
สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยานิพนธ์เรื่อง การวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ้าลองเป็นฐาน เรื่อง เชือเพลิงซากดึกด้าบรรพ์
และผลิตภัณฑ์ ในวันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
จังหวัดพิษณุโลก
2. ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ให้กับ นางสาวเวทิสา ตุ้ยเขียว นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาเคมี
สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยานิพนธ์เรื่อง การวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ของนักเรียน
ชันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี
ในวันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
3. ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ให้กับ นางสาวพิมณิชา ทวีบท นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาเคมี
สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยานิพนธ์เรื่อง การวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ และความคิดสร้างสรรค์ ของ
นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์ด้วยรูปแบบการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ในวันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
4. ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ให้กับ Mrs. Tashi Choden นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ศึกษา สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยานิพนธ์เรื่อง Implementation of problem based learning to improve argumentative skills and
conception of genetics and evolution in ninth grade students of a higher secondary school in
Bhutan
ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
5. ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ให้กับ นายศรายุทธ รูปโฉม นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาเคมี
สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยานิพนธ์เรื่อง วิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรมของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 5
เรื่อง กรด-เบส โดยใช้การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมตามแนวทางสะเต็มศึกษา
ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
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6. ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ให้กับ นายพีรภาส ถุงเสน นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ศึกษา สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยานิพนธ์เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะการแปลความหมายข้อมูลและการใช้ประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง พอลิเมอร์ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะร่วมกับเทคนิคการเขียน
ทางวิทยาศาสตร์
ในวันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
7. ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ให้กับ นางสาวธัญกมล ศักดิ์สูง นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ศึกษา สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยานิพนธ์เรื่อง การส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงวิพากษ์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง กรด-เบส โดยใช้รูปแบบ
การสืบเสาะที่ขับเคลื่อนด้วยกลวิธีการโต้แย้งส้าหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 5
ในวันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
8. ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ให้กับ นางสาวเฉลิมพร เตชะพะโลกุล นิสิตระดับปริญญาโท
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยานิพนธ์เรื่อง การส่งเสริมสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการใช้ขันตอนการศึกษากรณีศึกษาและ Google classroom
เรื่องปริมาณสารสัมพันธ์
ในวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

คณะกรรมการภายในหน่วยงาน (ภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย)
 กรรมการระดับภาควิชา
1) เลขานุการภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป พ.ศ. 2550 - 2551
2) ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ภาควิชาวิทยาศาสตร์
ทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ้าปีการศึกษา 2554 - 2555
3) กรรมการบริหารหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2556-2562
4) ประธานคณะอนุกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาระดับภาควิชา ประจ้าปีการศึกษา 2550 และ
ปีการศึกษา 2551
5) กรรมการและเลขานุการประเมินภาระงานพนักงาน สายวิชาการและสายสนับสนุน ภาควิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ ประจ้าปีการศึกษา 2552-2555
6) กรรมการประเมินภาระงานข้าราชการ สายวิชาการ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์
ประจ้าปีการศึกษา 2552- 2554 และ ปี 2556
7) กรรมการฝ่ายจัดการเรียนการสอน (กศ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป) ประจ้าปีการศึกษา 2552
8) คณะกรรมการฝ่ายจัดนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (กศ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป) ประจ้าปี
การศึกษา 2552 ถึง 2563
9) คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ (2553,2558, 2560) และ
ปี พ.ศ.2561
ประวัติและผลงานของ รศ.ดร.น้าฝน คูเจริญไพศาล ข้อมูล ณ วันที่ 22 มกราคม 2564

13

10) คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ประจ้าปีการศึกษา 2552 –2563
11) คณะกรรมการด้าเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ปี) ปี
การศึกษา 2556-2563
12) กรรมการฝ่ายวิจัยของภาควิชา ตังแต่ปีการศึกษา 2553-2556 และ 2560-2564
13) กรรมการฝ่ายแผนและพัฒนาของภาควิชา ตังแต่ ปี 2552-2554 และ 2560-2564
14) ประธานคณะกรรมการด้าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์
ทั่วไป ประจ้าปีการศึกษา 2553 ถึง 2563

 คณะกรรมการในระดับคณะ (คณะวิทยาศาสตร์)
1) คณะกรรมการด้าเนินงานโครงการพัฒนาความรู้ด้านโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในโรงเรียน
เครือข่าย
2) คณะกรรมการด้าเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์
3) คณะกรรมการและอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจ้าปีการศึกษา 2552
4) คณะกรรมการจัดการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์ ประจ้าปีการศึกษา 2553
5) คณะกรรมการด้าเนินงานโครงการการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) เรื่อง “การพัฒนาการวิจัย”
ในวันที่ 19 เมษายน 2554
6) คณะกรรมการฝ่ายวิชาการระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ ประจ้าปีการศึกษา 2555-2557
7) คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สายวิชาการและสารปฏิบัติการ สังกัด
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ (พ.ศ. 2561-2562)
8) คณะกรรมการวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ (พ.ศ. 2553-2556 และ พ.ศ. 2559-2563)
9) คณะกรรมการฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์ (พ.ศ. 2554-2555 และ 2560-2563)
10) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะวิทยาศาสตร์ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562-2563
11) กรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการในระดับมหาวิทยาลัย
1) กรรมการและเลขานุการกรรมการบริหารหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
ประจ้าปีการศึกษา 2551-2552
2) กรรมการบริหารหลักสูตรการศึกษาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ้าปีการศึกษา 2553
3) กรรมการปฏิบัติงานในวันสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ปีที่ 1 ในระบบกลาง
(Admissions) (กรรมการสอบสัมภาษณ์) ประจ้าปีการศึกษา 2553-2556
4) คณะกรรมการบริหารและด้าเนินงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจ้าปีการศึกษา 2553-2556
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5) คณะกรรมการด้าเนินโครงการสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์นิเทศก์เพื่อการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี) ประจ้าปีการศึกษา 2555
6) คณะกรรมการก้าหนดกรอบโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ปีการศึกษา 2555
7) กรรมการปฏิบัติงานในวันสอบเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรีปีที่ 1 (สอบตรง) ประจ้าปี
การศึกษา 2552-2556 (กรรมการสัมภาษณ์)
8) คณะกรรมการบริหารและด้าเนินงานการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจ้าปี
การศึกษา 2553- 2557
9) คณะกรรมการประจ้าสนามสอบโครงการบริการวิชาการ ครังที่ 2/2558 ด้านการสร้างท้าแบบทดสอบ
ในวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2558 ค้าสั่งส้านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ
10) กรรมการปฏิบัติงานในวันสอบเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรีปีที่ 1 TCAS (กรรมการ
สัมภาษณ์) ประจ้าปีการศึกษา 2559-2561
11) คณะกรรมการอ้านวยการและด้าเนินงานพิธีพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์และปริญญาบัตรแก่
ผู้ส้าเร็จการศึกษา ประจ้าปีการศึกษา 2551-2563

งานบริการวิชาการให้กับหน่วยงานภายนอก
การเป็นวิทยากร
1) เป็นวิทยากรบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ การ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในโครงการพัฒนาสถานศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี เพื่อต้องการยกระดับสถานศึกษาให้เข้าสู่มาตรฐานสถานศึกษาดานวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ของ สสวท. ในวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2552 ณ โรงแรมรอแยลเบญจา กรุงเทพ ซึ่ง
รับผิดชอบโครงการโดยสาขาประเมินมาตรฐาน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(สสวท.) (หนังสือที่ ศธ 5407.2/ว2997 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2552)
2) เป็นวิทยากรบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และการวิจัย
ในชันเรียน ในโครงการอบรมครูวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเพชรบูรณ์
ระหว่างวันที่ 5-6 มิถุนายน 2552 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร IT มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จังหวัด
เพชรบูรณ์ (หนังสือที่ ศธ 0519.7.01/1778 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)
3) เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ส้าหรับพัฒนานักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ชันประถมศึกษาปีที่ 4 รุ่น 1 ในโครงการวิจัยพัฒนาต้นแบบการ
จัดการเรียนรู้ส้าหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ในวันที่ 26-28
สิงหาคม 2552 เวลา 8.30-18.00 น. ณ ห้องประชุมนิดา สะเพียรชัย ชัน 3 อาคาร 15 ปี สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
(หนังสือที่ ศธ 5408.2/ว5450 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2552)
4) เป็นวิทยากรในการอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาให้กับครูในวิชาวิทยาศาสตร์ระดับ
ประถมศึกษา ตามโครงการการพัฒนาสถานศึกษาด้านการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
ประวัติและผลงานของ รศ.ดร.น้าฝน คูเจริญไพศาล ข้อมูล ณ วันที่ 22 มกราคม 2564
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เทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2553 เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในเนือหาสาระ เทคนิควิธีการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ และการวัดผลประเมินผลในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์
2553 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ จัดโดยสาขาประเมินมาตรฐาน สสวท. (หนังสือที่ ศธ
5407.2/ว267 ลงวันที่ 15 มกราคม 2553)
5) เป็นวิทยากรให้การอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อเป็นผู้น้าการเปลี่ยนแปลงการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยสาขา พสวท. และ สควค. ในวันที่ 14-17 มกราคม 2554 ณ
โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี (หนังสือที่ ศธ 5408.1/ว 8090 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2554)
6) เป็นวิทยากรกิจกรรมคลินิกการเรียนรู้ โครงการสัมมนาระหว่างการฝึกประสบการณ์นิสิตหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5ปี) ในวันที่ 20 มกราคม 2555 ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7) เป็นวิทยากรบรรยายในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเปลี่ยนแปลง หลักสูตรการจัดการสอนวิทยาศาสตร์ที่
เหมาะสมกับเนือหาตามมาตรฐานหลักสูตร (PCK I) รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 26-30 มีนาคม 2555 ณ
โรงเรียนศรีบุญยานนท์ จังหวัดนนทบุรี (หนังสือที่ ศธ 04233.02/ 337 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2555 –
โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี)
8) เป็นวิทยากรประจ้ากลุ่มกิจกรรมคลินิกการเรียนรู้ โครงการสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ปี) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 20
กรกฎาคม 2555 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (หนังสือที่ ศธ 0519.10.01/ ว
0843)
9) เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การวิจัยในชันเรียน” ตามโครงการการจัดการความรู้ภาควิชาคหกรรม
ศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันที่ 24 เมษายน 2555 ณ ภาควิชา
คหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ (หนังสือที่ ศธ 0519.7.03/221)
10) เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การเขียนรายงานการวิจัย การขยายผลการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์”
ของโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้น้าเพื่อการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ จัดโดย สาขา พสวท. และ สควค. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(สสวท.) ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพฯ ในวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2556
11) เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การเขียนรายงานการวิจัย การขยายผลการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์”
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ผู้บริหารโรงเรียนกับการเป็นผู้น้าทางวิชาการ”ในโรงเรียนผู้น้าการ
เปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 1 ของโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้น้าเพื่อการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จัดโดย สาขา พสวท. และ สควค. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.) ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพฯ ในวันที่ 1-2 สิงหาคม 2556
12) เป็นวิทยากรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ในการประชุมปฏิบัติการสร้าง/พัฒนา/จัดฉบับเครื่องมือวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระ ส้าหรับเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ของนักเรียนชัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 24-29 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์
เขตบางพลัด กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นอยู่ภายใต้โครงการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินผลสัมฤทธิ์
ผู้เรียน ปีการศึกษา 2555 ของส้านักทดสอบทางการศึกษา ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน
พืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (หนังสือที่ ศธ 04004/4294 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2556)
13) เป็นวิทยากรหัวข้อเรื่อง “แนวทางการท้าวิจัยในชันเรียนที่เน้นการประเมินผลระหว่างเรียน” ในการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภายใต้โครงการ
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สนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ช่วงชันที่ 1-3 ระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน
2556 ณ โรงแรมรอแยล เบญจา สุขุมวิท 5 กรุงเทพฯ จัดโดยสาขาเครือข่ายครู บุคลากรทางการศึกษา
และพัฒนาวิชาชีพครู สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) (หนังสือที่ ศธ
5308.1/6276 ลงวันที่ 3 กันยายน 2556)
14) เป็นวิทยากร เรื่อง การท้าวิจัยในชันเรียนที่เน้นการประเมินผลระหว่างเรียน จัดโดยโรงเรียนบดินทรเด
ชา (สิงห์ สิงหเสนี) จัดอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพครูในการจัดท้าวิจัยในชันเรียน ในวันศุกร์ที่ 25
ตุลาคม 2556 เวลา 9.00-12.00 น. ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
(หนังสือที่ ศธ 04232.18/1259 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2556)
15) เป็นวิทยากร การประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมผู้เชี่ยวชาญปฏิบัติงานในการเยี่ยมโรงเรียน ตาม
โครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อเป็นผู้น้าการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ตังแต่วันที่ 2-3 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุมเพชรไพลิน ชัน 11 โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์
สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ จัดโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการ (สสวท.) (หนังสือที่ ศธ 5307.1/ว8281 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556)
16) เป็นวิทยากร กิจกรรมค่ายบูรณาการ Science Technology Engineering and Mathematic
Education (STEM Education) ในแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2556 ณ เจริญ
รัตน์ รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม จัดโดยสมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (สวคท.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท)(หนังสือที่
สวคท. 153/1 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2556)
17) เป็นวิทยากรร่วม การประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูในการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โดยใช้ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2557 ณ ห้อง
เบญจรงค์ 1 ชัน 3 โรงแรมรอแยลเบญจา สุขุมวิท กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมประชุมจ้านวน 59 คน ซึ่งจัด
โดยสมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สวคท.) ร่วมกับสถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท)(หนังสือที่ สวคท. 12/2557 ลงวันที่ 15
พฤษภาคม 2557)
18) เป็นวิทยากร การประชุมปฏิบัติการเพื่อชีแจงการขยายผลการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
ผู้น้าการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 3 โครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อเป็นผู้น้าการเปลี่ยนแปลงการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รอบแรกระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2557 และรอบที่สองวันที่ 1415 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมเอส ซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร จัดโดย สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยมีโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เป็นศูนย์แม่ข่ายฯ
(หนังสือที่ ศธ 04232.18/478 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2557)
19) วิทยากรในการประชุมปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุง/พัฒนาแบบทดสอบรูปแบบ PISA ตาม
กรอบโครงสร้างของข้อสอบกลาง (Test Blueprint) ส้าหรับใช้ในการสอบปลายปีของสถานศึกษา
ระดับชันประถมศึกษาปีที่ 2 4-5 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ตามโครงการประกันคุณภาพการศึกษาและ
การประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน ปีการศึกษา 2556 ของส้านักทดสอบทางการศึกษา ส้านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 20-25 กรกฎาคม 2557 (ระยะ
ที่ 1) และ 28 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2557 (ระยะที่ 2) ณ โรงแรมอะเดรียติค พาเลซ กรุงเทพฯ
(หนังสือที่ ศธ 04004/1284 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557)
ประวัติและผลงานของ รศ.ดร.น้าฝน คูเจริญไพศาล ข้อมูล ณ วันที่ 22 มกราคม 2564

17

20) วิทยากรการประชุมปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครูพี่เลียงในโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (วิชา
วิทยาศาสตร์) ประจ้าปีการศึกษา 2558 จัดโดย วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม
2557 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร (หนังสือที่ ศธ 0567.31/1338 ลงวันที่
24 พฤศจิกายน 2557)
21) วิทยากร โครงการอบรมปฏิบัติการ การอบรมครูผู้น้าการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการวิจัยปฏิบัติการใน
ห้องเรียน (Classroom Action Research) ครังที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-4 กรกฎาคม 2558 ณ ภูแก้วรี
สอร์ท แอนด์ แอดเวนเจอร์ ปาร์ค อ้าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(สสวท.) ผู้เข้าอบรมได้แก่ ครูผู้น้าและครูพี่เลียงวิชาการตามโรงเรียนต่างๆ ที่อยู่ในโครงการพัฒนา
ศักยภาพครูฯ ของ สสวท. เขตภาคเหนือตอนบน และตอนล่าง จ้านวน 78 คน (หนังสือที่ ศธ
0539.3/307 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558)
22) วิทยากรร่วมจัดกิจกรรมปฏิบัติการ (workshop) เรื่อง แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ส้าหรับการจัดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ตามแนวทาง STEM Education ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย ครังที่ 41 (วทท 41) ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี จังหวัดนครราชสีมา (หนังสือที่ สวคท.ที่ 21/2558 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2558)
23) วิทยากรการประชุมปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่มีประสิทธิผล โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูเพื่อเป็นผู้น้าการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
ระหว่างวันที่ 20-23 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีสท์ กรุงเทพฯ จัดโดยสถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) (หนังสือที่ ศธ 5303.2/5201 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2560)
24) วิทยากรในการประชุมปฏิบัติการ การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ส้าหรับ
ครูห้องเรียนพิเศษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัด สช. วันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมภูเขา
งานรีสอร์ท อ้าเภอเมือง จังหวัดนครนายก จัดโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(สสวท.) ส้านักพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษฯ (หนังสือที่ ศธ 5303.2/1221 ลง
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561)
25) เป็นวิทยากร เรื่อง การวิพากษ์หลักสูตรกลางครุศาสตร์บัณฑิต 4 ปี อิงสมรรถนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ในวันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00-16.00 น. ณ คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (หนังสือที่ ศธ0567.2/2577 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2561)
26) เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาครูแกนน้าด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหา จัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 28 พ.ค.- 1 มิถุนายน 2562 (5 วัน) ณ โรงแรมรอแยลเบญจา
สุขุมวิท 5 กรุงเทพมหานคร (โดยมีครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เข้าร่วมอบรม 110 คน
จากทั่วประเทศ)

 การเป็นกรรมการประเมินหลักสูตร การประกันคุณภาพการศึกษา
1. กรรมการและเลขานุการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริ
ประวัติและผลงานของ รศ.ดร.น้าฝน คูเจริญไพศาล ข้อมูล ณ วันที่ 22 มกราคม 2564
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2.

3.

4.
5.

6.

7.

นทรวิโรฒ ประจ้าปีการศึกษา 2557 ประเมินวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 (ค้าสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ ที่ 2145/2558)
ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ้าปีการศึกษา 2557
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 ณ
ห้องเรียนปริญญาโท 26106 ชัน 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หนังสือ
ที่ ศธ 0567.4/345 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2558)
กรรมการและเลขานุการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ้าปี
การศึกษา 2557 ประเมินวันที่ 6 สิงหาคม 2558 (ค้าสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 2392/2558
สั่ง ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2558)
กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของหลักสูตรวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรม
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ้าปีการศึกษา 2557 ประเมินวันที่
21 สิงหาคม 2558 (หนังสือ ที่ SIIT 10/15 409 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2558)
ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ้าปีการศึกษา 2557
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัด ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 17 กันยายน 2558 ณ ห้องมหาชนก ชัน
5 อาคารเรียนรวมและอ้านวยการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หนังสือที่ ศธ 0548.06/527 ลง
วันที่ 7 กันยายน 2558)
กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจ้าปีการศึกษา 2558 คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร หลักสูตรครุ
ศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม 26108
ชัน 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หนังสือที่ ศธ 0567.4/502 ลงวันที่
29 มิถุนายน 2559)
ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ้าปีการศึกษา 2558
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัด ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 7 กันยายน 2559 ณ ห้องโชคอนันต์ชัน
2 อาคารเรียนรวมและอ้านวยการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หนังสือที่ ศธ 0548.06/260 ลง
วันที่ 15 มิถุนายน 2559)

 กรรมการสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
(พ.ศ.2552- 2553)
1) กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุม
นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ พ.ศ. 2552 (ประกาศสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ครังที่ 4/2552 ลงวันที่ 7 เมษายน 2552)
2) กรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ พ.ศ.2552 จัด
โดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
ประวัติและผลงานของ รศ.ดร.น้าฝน คูเจริญไพศาล ข้อมูล ณ วันที่ 22 มกราคม 2564
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มหาวิทยาลัย และ เครือซิเมนต์ไทย ระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2552 ณ คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3) กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมชุมนุมวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์-เครือซิเมนต์ไทย
ประจ้าปี 2552 ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (ประกาศสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ครังที่ 9/2552 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)
4) กรรมการตัดสินการประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์-เครือซิเมนต์ไทย ในงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจ้าปี 2552 ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2552 เวลา 9.00-16.00 น. ณ
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
5) คณะกรรมการตัดสินการประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์-SCG ประจ้าปี 2553 ของ
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันที่
10-12 สิงหาคม 2553 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมนานาชาติกรุงเทพ (ไบเทค) (หนังสือที่ สวท.
163/2553 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2553)

 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
(พ.ศ.2552- 2557)
1) คณะกรรมการการแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2552 “สุดยอดเด็กไทย
ก้าวไกลสู่สากล” กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (คณะกรรมการการแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ช่วงชันที่ 2) (ค้าสั่งส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ที่ 534/2553 ลงวันที่
12 เมษายน 2553)
2) คณะกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2553 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ โดยส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (ค้าสั่งส้านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพืนฐาน ที่ ศธ 04010/3147 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2553)
3) ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมประชุมสนทนากลุ่มเรื่องแนวทางพัฒนาการยกระดับการจัดการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนมัธยมศึกษาและโรงเรียน
มาตรฐานสากล โดยส้านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน
พืนฐาน ได้จัดท้าโครงการวิจัยและพัฒนายกระดับการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิชา
วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนมัธยมศึกษาและโรงเรียนมาตรฐานสากลเพื่อ
ยกระดับผลการประเมินระดับชาติวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้
สูงขึน ประชุมระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีท์ส กรุงเทพฯ (ค้าสั่ง
ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ที่ ศธ 04229/515 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2553)
4) กรรมการเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการศึกษาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายของนานาชาติ โดยส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ส้านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ตามโครงการวิจัยและพัฒนายกระดับการจัดการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนมัธยมศึกษาและโรงเรียน
มาตรฐานสากล ร่วมประชุมระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2553 ณ ห้องโคซี่ โรงแรมเฟิสท์ กรุงเทพฯ
(หนังสือ ที่ ศธ 04232/1060 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2553) และประชุมปฏิบัติการ วิเคราะห์ข้อมูล และ
เขียนรายงานวิจัย ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2553 ณ เรือนร่มไม้ริมธารรีสอร์ท จ.นครนายก และ
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5)

6)

7)

8)

ประชุมรับฟังความเห็นร่างรายงานการวิจัย วันที่ 22 ธันวาคม 2553 ณ โรงแรมรอยัลเบญจา กรุงเทพฯ
และประชุมปฏิบัติการบรรณาธิการกิจ สรุปรายงานผลการวิจัย และจัดพิมพ์เอกสาร วันที่ 28 ธันวาคม
2553 ณ โรงแรมรอยัลเบญจา กรุงเทพฯ (หนังสือ ที่ ศธ 04232/3488 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2553)
คณะกรรมการตัดสินและและการแข่งขันความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2553 ระหว่างวันที่ 25-28 มกราคม 2554 ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง
นนทบุรี (ค้าสั่งส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ที่ ศธ 04010/216 ลงวันที่ 20 มกราคม
2554)
คณะกรรมการออกข้อสอบและกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2556 ทังนี ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
ได้มอบหมายให้กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
จังหวัดสมุทรสมคราม โรงเรียนศรัทธาสมุทร เป็นเจ้าภาพจัดการประกวดและแข่งขันความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร์ งานศิลปหัตถกรรม ครังที่ 63 ระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม 2556 ณ โรงเรียนศรัทธา
สมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม
คณะกรรมการการจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปี
การศึกษา 2556 (ประธานคณะกรรมการจัดท้าเครื่องมือประเมินและตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) จัดโดย ส้านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส้านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุมและเป็นกรรมการการแข่งขัน
ฯ ระหว่างวันที่ 16-20 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีและศูนย์ประชุม
และจัดแสดงสินค้า อิมแพค เมืองทองธานี (หนังสือที่ ศธ 04010/ว109 ลงวันที่ 29 มกราคม 2557)
คณะกรรมการการจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปี
การศึกษา 2557 (ประธานคณะกรรมการจัดท้าเครื่องมือประเมินและตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) จัดโดย ส้านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส้านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุมและเป็นกรรมการการแข่งขัน
ฯ ระหว่างวันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมพักพิงอิงทาง บูติค โฮเต็ล จังหวัดนนทบุรี โรง
เรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี และศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้า อิมแพค เมืองทองธานี
(หนังสือที่ ศธ 04010/ว1843 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2557)

 สมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
 พ.ศ. 2557
1) คณะกรรมการคัดเลือกครูดีเด่นประเทศไทย Thailand STEM Teacher Awards ค้าสั่งสมาคมครู
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เสนอสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมคัดเลือกผลงานครูที่ผ่านเข้ารอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม
2557 ณ โรงแรมบัดดี โอเรียนทอล ริเวอร์ไซต์ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (หนังสือที่ สวคท.04/2557
ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 และค้าสั่งสมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย ที่ 1/2557)
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2) คณะกรรมการโครงการใช้ Math Pro/ Science Pro เพื่อจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยความร่วมมือระหว่าง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับสมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
(สควท.) และบริษัท เอดู พาร์ค จ้ากัด เข้าร่วมประชุมเพื่อศึกษาการใช้ซอฟท์แวร์ Math
Pro/Science Pro ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้อง Smart Classroom 1
อาคาร 15 ปี ชัน 5 สสวท. (หนังสือที่ สควท. 14/2557 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2557)
3) คณะกรรมการคัดเลือกครูดีเด่นประเทศไทย (Thailand STEM Teacher Awards) ตามค้าสั่ง สมาคม
ครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สวคท.) ติดตามผลเพื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูลเชิงประจักษ์ของครูดีเด่นที่ผ่านเข้ารอบ 2 ใน วันที่ 6 มิถุนายน 2557 เวลา 8.00-18.00 น. ณ
โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา อ้าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ( หนังสือที่ สวคท.ที่ 17/2557 ลงวันที่ 4
มิถุนายน 2557)
4) คณะกรรมการคัดเลือกครูดีเด่นประเทศไทย (Thailand STEM Teacher Awards) ตามค้าสั่ง สมาคม
ครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สวคท.) ติดตามผลเพื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูลเชิงประจักษ์ของครูดีเด่นที่ผ่านเข้ารอบ 2 ใน วันที่ 18 มิถุนายน ณ โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์
จังหวัดสุพรรณบุรี และ วันที่ 29-30 มิถุนายน 2557 ณ โรงเรียนสทิงพระวิทยา จังหวัดสงขลา (
หนังสือที่ สวคท.ที่ 17/2557 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2557)
5) คณะกรรมการคัดเลือกครูดีเด่นประเทศไทย (Thailand STEM Teacher Awards) ตามค้าสั่ง สมาคม
ครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สวคท.) เข้าร่วมประชุมเพื่อสรุปผลการ
ติดตามผลการเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์ ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมจัสมินซิตี กรุงเทพฯ
(หนังสือที่ สวคท. ที่ 20/2557)
6) คณะกรรมการเข้าร่วมประชุมจัดท้าแผนอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยใช้ TEDET เป็นเครื่องมือในการใช้
เทคโนโลยีส้าหรับการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 13-14
กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมบีช โฮเทล กรุงเทพฯ และ 19-20 กรกฎาคม 2557 ณ โรงเรียนสามเสน
วิทยาลัย ซึ่งจัดโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ สมาคมครู
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สวคท.) ภายใต้โครงการใช้ Math
Pro/Science Pro เพื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(หนังสือที่ สวคท. ที่ 24/2527 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2557)
7) คณะท้างานเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการพิจารณาแบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชัน ป.3 ถึงระดับชัน
ม.3 ตามโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจ้าปี พ.ศ. 2557 เพื่อ
ด้าเนินการคัดเลือกแบบทดสอบเพื่อประเมินและพัฒนานักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
จัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับสมาคมครูวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ประชุมตังแต่วันที่ 20-23 สิงหาคม 2557 เวลา 9.0016.00 น. ณ ห้องประชุม 1602 อาคารอ้านวยการ ชัน 6 สสวท. (หนังสือที่ สวคท. ที่ 27/2557)

 พ.ศ. 2558
1) คณะกรรมการคัดเลือกครูดีเด่นในโครงการครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย (Thailand
STEM Education Teacher Awards) จัดโดยสมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย(สวคท.) ร่วมกัน สถาบันส่งเสรสิมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
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(หนังสือที่ สวคท.18/2558 ลงวันที่ 10 กันยายน 2558) (ค้าสั่งสมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ที่ 1/2558)
2) คณะกรรมการสมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สควท.).(ค้าสั่ง
สมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ที่ 1/2558 สั่ง ณ วันที่ 5
พฤศจิกายน 2558)

 พ.ศ. 2559-2562
1. คณะกรรมการสมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สควท.).(ค้าสั่ง
สมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ที่ 1/2558 สั่ง ณ วันที่ 5
พฤศจิกายน 2558)

 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
1. ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาและปรับปรุงคู่มือการจัดห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ในโครงการปรับปรุงคู่มือการ
จัดห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ รับผิดชอบโดยสาขาประเมินมาตรฐาน ในระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม
2551 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2552 (สัปดาห์ละ 1 วัน) เวลา 8.30-16.00 น. ณ สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หนังสือที่ ศธ 0519.7.07/2910 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2551 และ หนังสือที่
ศธ 0501.1.03/1795 ลงวันที่ 7 เมษายน 2552)
2. ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาเครื่องมือวัดจิตวิทยาศาสตร์ ในโครงการพัฒนาเครื่องมือวัดจิตวิทยาศาสตร์ โดย
สาขาประเมินมาตรฐาน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตังแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึง
วันที่ 30 กันยายน 2552 (สัปดาห์ละ 1 วัน) (หนังสือที่ ศธ 0519.7.07/2508 ลงวันที่ 27 สิงหาคม
2552)
3. ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาและสร้างข้อสอบเลือกตอบ ในโครงการพัฒนาข้อสอบเลือกตอบ ของสาขาประเมิน
มาตรฐาน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ตังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552-31
มีนาคม 2553 (สัปดาห์ละ 1 วัน) (หนังสือที่ ศธ 5407.2/6633 ลงวันที่ 29 กันยายน 2552)
4. ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาและปรับปรุงมาตรฐานสื่อสิ่งพิมพ์วิชาวิทยาศาสตร์ ตามโครงการปรับปรุงมาตรฐาน
สื่อสิ่งพิมพ์วิชาวิทยาศาสตร์ โดยสาขาประเมินมาตรฐาน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) ตังแต่วันที่ 1 เมษายน 2553 ถึง 30 กันยายน 2553 (สัปดาห์ละ 1 วัน) (หนังสือที่
ศธ 5408.2/ ว1834 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2553)
5. ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาและประเมินหนังสือเรียนวิชาเคมี จัดโดยสาขาประเมินมาตรฐาน สถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ตังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึง 30 กันยายน 2554
(สัปดาห์ละ 1 วัน) (หนังสือที่ ศธ 5407.2/ ว 6847 ลงวันที่ 27 กันยายน 2553)
6. พนักงานสมทบของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สาขาพัฒนาและ
ส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) และสาขาส่งเสริมครูที่มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ปฏิบัติงานสัปดาห์ละ 1 วัน ตังแต่วันที่ 1
เมษายน 2556 ถึง 31 มีนาคม 2557 (หนังสือที่ ศธ 5401.3/2226 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2556)
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7. พนักงานสมทบของ สาขาพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(พสวท.) และสาขาส่งเสริมครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ของ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ปฏิบัติงานสัปดาห์ละ 1 วัน ตังแต่วันที่ 1
เมษายน 2557 ถึง 31 มีนาคม 2558 (หนังสือที่ ศธ 5303.1/1720 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2557)
8. พนักงานสมทบของ สาขาพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(พสวท.) และสาขาส่งเสริมครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ของ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ปฏิบัติงานสัปดาห์ละ 1 วัน ตังแต่วันที่ 1
เมษายน 2558 ถึง 31 มีนาคม 2559 (หนังสือที่ ศธ 5303.1/2318 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2558 และ
หนังสือที่ ศธ 5303.1/7806 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2558 แยกเป็น 2 รอบ รอบละ 6 เดือน ท้าหนังสือ 2
ฉบับ)
9. พนักงานสบทบ ช่วยปฏิบัติงาน ด้านโครงการ สควค. ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) ปฏิบัติงานตังแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560 สัปดาห์ละ 1 วัน
(อังคาร) (หนังสือที่ ศธ 5309.1/3065 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2560)

 งานอื่นๆ ในฐานะกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญ หรือคณะทางาน ที่ได้รับมอบหมาย จาก
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สสวท.
 พ.ศ. 2551
1. คณะท้างานออกข้อสอบพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา สาขาโอลิมปิกวิชาการ
และ พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (กรกฎาคม 2551)
2. คณะท้างานจัดท้าหลักสูตรและพัฒนาหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ช่วงชันที่ 4 ส้าหรับนักเรียนที่ไม่เน้น
เรียนด้านวิทยาศาสตร์ (สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร) ในโครงการจัดท้าหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์
พืนฐาน ช่วงชันที่ 4 ส้าหรับนักเรียนที่ไม่เน้นเรียนด้านวิทยาศาสตร์ (ค้าสั่งสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 76/2552 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2552)
3. คณะท้างานพิจารณาร่างคู่มือการจัดห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฉบับปรับปรุง ในวันที่ 24-25
กรกฎาคม 2551 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม Smart Classroom 3 ชัน 5 อาคาร
อ้านวยการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) (หนังสือที่ ศธ
0519.7.01/2149 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2551)
4. คณะท้างานพิจารณาหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ฉบับร่าง 1 ในโครงการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ เทคโนโลยี ของสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ซึ่งจัดโดยสาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษา ประชุมพิจารณาหนังสือ
ในวันที่ 18-19 กันยายน 2551 ณ โรงแรมรอแยล เบญจา สุขุมวิท 5 กรุงเทพฯ

 พ.ศ. 2552
1. คณะท้างานจัดท้าหลักสูตรและคณะท้างานพัฒนาหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ช่วงชันที่ 4 ส้าหรับ
นักเรียนที่ไม่เน้นเรียนด้านวิทยาศาสตร์ (สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร) ในโครงการจัดท้าหนังสือ
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2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

เรียนวิทยาศาสตร์พืนฐาน ช่วงชันที่ 4 ส้าหรับนักเรียนที่ไม่เน้นเรียนด้านวิทยาศาสตร์ (ค้าสั่งสถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 76/2552 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2552)
ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ส้าหรับนักเรียนที่ไม่เน้นเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ (ฉบับ
ร่าง 1) สาระที่ 3 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2552 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1601 ชัน 6 อาคาร
อ้านวยการ สสวท. (หนังสือที่ ศธ 0519.7.01/1870 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2552)
คณะท้างานจัดท้าหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ช่วงชันที่ 4 ส้าหรับนักเรียนที่ไม่เน้นเรียนทางด้าน
วิทยาศาสตร์ และ เข้าร่วมประชุมพิจารณาหนังสือเรียนฉบับร่างในวันที่ 18-19 มิถุนายน 2552 เวลา
8.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1604 ชัน 6 อาคารอ้านวยการ สสวท. (หนังสือที่ ศธ 0519.7.07/1947
ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2552)
กรรมการประเมินผลงานของสถานศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ในโครงการประเมินสถานศึกษาดีเด่นด้าน
การจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ ของสาขาประเมินมาตรฐาน สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เพื่อจะประเมินสถานศึกษาและให้รางวัลสถานศึกษาที่มีการจัด
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ดีเด่น ในวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2552 เวลา 8.30-16.00 น.
ณ ห้องประชุม 1601 ชัน 6 อาคารอ้านวยการ สสวท. (หนังสือที่ ศธ 5407.2/ว4316 ลงวันที่ 24
มิถุนายน 2552)
กรรมการประเมินสถานศึกษาด้านการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ ที่โรงเรียนอัสสัมชันสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2552 ซึ่งเป็นโครงการของสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สาขาประเมินมาตรฐาน (หนังสือที่ ศธ 0519.7.01/2246 ลงวันที่
30 กรกฎาคม 2552)
กรรมการเข้าร่วมประชุมยกร่างคู่มืออบรมครูส้าหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ตาม
โครงการวิจัยพัฒนาต้นแบบการจัดการเรียนรู้ส้าหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ระดับ
ประถมศึกษา ซึ่งเป็นโครงการของสาขาโอลิมปิกวิชาการและพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ประชุมวันที่ 5-6 สิงหาคม
2552 ณ ห้องประชุมนิดา สะเพียรชัย ชัน 3 อาคาร 15 ปี สสวท. (หนังสือที่ ศธ 5408.2/ว 5289 ลง
วันที่ 31 กรกฎาคม 2552)
กรรมการพิจารณามาตรฐานการประเมินสถานศึกษาดีเด่นด้านการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ ตาม
โครงการประเมินสถานศึกษาดีเด่นด้านการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของ สาขา
ประเมินมาตรฐาน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมประชุมในวันที่ 30
พ.ย-1 ธ.ค. 2552 ณ โรงแรมรอแยลเบญจา กรุงเทพฯ (หนังสือที่ ศธ 5407.2/ว7494 ลงวันที่ 6
พฤศจิกายน 2552)
คณะท้างานจัดท้าร่างเอกสารเสริมหลักสูตรและร่างเค้าโครงวิจัย เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์
ต้นแบบส้าหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ช่วงชันที่ 2 (ป.4-ป.6) (เข้าร่วมประชุมในวันที่
24-25 ธันวาคม 2552 ณ ห้องประชุมสนั่น สุมิตร ชัน 4 อาคารปฏิบัติการ สสวท.)(หนังสือที่ ศธ
5408.2/7876 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552)
กรรมการเพื่อบรรณาธิการกิจหนังสือเรียนเรื่องสารและสมบัติของสาร ตามโครงการจัดท้าหนังสือเรียน
วิทยาศาสตร์พืนฐาน ช่วงชันที่ 4 ส้าหรับนักเรียนที่ไม่เน้นเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์เข้าร่วมประชุมใน
วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2552 ณ ห้องประชุม 1601 ชัน 6 อาคารอ้านวยการ สสวท. (หนังสือที่ ศธ
5404/193 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2552
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 พ.ศ. 2553
1. คณะท้างานเข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างคู่มือครู ส้าหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
ช่วงชันที่ 2 (ป.4-ป.6) โดยสาขาโอลิมปิกวิชาการและพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ สสวท.ในวันที่ 17-18 มีนาคม 2553 ณ ห้องประชุมนิดา สะเพียรชัย ชัน 3 อาคาร
15ปี สสวท.(หนังสือที่ ศธ 5408.2/ว1477 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553)
2. คณะท้างานการพัฒนาต้นแบบการจัดการเรียนรู้ส้าหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
ระดับประถมศึกษา ช่วงชันที่ 2 (ป.4-ป.6) (ค้าสั่งสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ที่ 186/2552 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552)
3. คณะท้างานเข้าร่วมประชุมบรรณาธิการกิจเอกสารเสริมหลักสูตรส้าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์ ช่วงชันที่ 2 (ป.4-ป.6) โดยสาขาโอลิมปิกวิชาการและพัฒนาอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สสวท. ในวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2553 ณ ห้องประชุมสนั่น สุ
มิตร ชัน 4 อาคารปฏิบัติการ สสวท. (หนังสือที่ ศธ 5408.2/3139 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2553)
4. ผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่างมาตรฐานสื่อสิ่งพิมพ์วิชาวิทยาศาสตร์ ฉบับปรับปรุง
โดยสาขาประเมินมาตรฐาน สสวท. ในวันที่ 16-18 มิถุนายน 2553 ณ ห้องประชุมฮ่องเต้ โรงแรม
แอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท (หนังสือที่ ศธ 5407.2/ ว2628 ลงวันที่ 8 เมษายน 2553)
5. ผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมเตรียมผู้ประเมินหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตาม
โครงการพัฒนาเกณฑ์การประเมินหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยสาขา
ประเมินมาตรฐาน สสวท. ในวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ห้อง Park Hall B โรงแรมรอยัล
เบญจา กรุงเทพฯ (หนังสือ ที่ ศธ 5404.2/ ว 8874 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2553)

 พ.ศ. 2554
1. ผู้เชี่ยวชาญในการสร้างและพิจารณาข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา ตามโครงการ
ประเมินความรู้ความสามารถครูคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยสาขาประเมินมาตรฐาน สสวท.
ระหว่างเดือนธันวาคม 2553 – มกราคม 2554 (หนังสือที่ ศธ 5407.2/ ว8694)
2. ผู้เชี่ยวชาญในการพิจารณาและประเมินหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ตามโครงการน้าร่องประเมิน
หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยสาขาประเมินมาตรฐาน สสวท. ในช่วงระหว่าง
เดือนตุลาคม 2554 ถึงเดือนมิถุนายน 2555 (หนังสือ ที่ ศธ 5407.2/ ว 843 ลงวันที่ 10 ตุลาคม
2554)
3. ผู้เชี่ยวชาญประเมินหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ชันมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 1 โดยสาขาประเมิน
มาตรฐาน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (สสวท.) (หนังสือที่ ศธ
5401.2/1645 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554)

 พ.ศ. 2555
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1. คณะกรรมการฝ่ายวิชาการการจัดประชุมวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ครังที่ 21 (วทร.
21) จัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับสมาคมครู
วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย .ซึ่งจัดงานขึนระหว่างวันที่ 17-20
มกราคม 2556 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ (ค้าสั่งสถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 30/2555 ลงวันที่ 30 มกราคม 2555)
2. ผู้เชี่ยวชาญประเมินหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ชันประถมศึกษาปีที่ 5 จัดโดยสาขาประเมิน
มาตรฐาน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (สสวท.) (หนังสือที่ ศธ
5401.2/1645 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2555)
3. ผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมจัดท้าข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ประจ้าปี พ.ศ.2555 ด้าเนินโครงการโดยสาขาโอลิมปิกวิชาการและพัฒนา
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สสวท. ร่วมจัดท้าข้อสอบ ระหว่างวันที่ 21-22
มิถุนายน 2555 ณ ห้อง Smart Classroom 3 ชัน 5 อาคารอ้านวยการ สสวท. (หนังสือที่ ศธ
5408.2/ว 4034 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2555)
4. ผู้เชี่ยวชาญโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อเป็นผู้น้าการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมผู้เชี่ยวชาญปฏิบัติงานในการเยี่ยม
โรงเรียน จัดโดย สาขา พสวท. และ สควค. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(หนังสือที่ ศธ 5408.1/4418 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2555)
5. ผู้เชี่ยวชาญในการสร้างและพิจารณาข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตาม
โครงการพัฒนาเครื่องมือประเมินครูด้านเนือหาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยสาขา
ประเมินมาตรฐาน สสวท. ในระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม -31 สิงหาคม 2555 (นอกเวลาราชการ)
(หนังสือที่ ศธ 5407.2/ว4712 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2555)
6. ผู้เชี่ยวชาญของโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อเป็นผู้น้าการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไปปฏิบัติงานกับครูพี่เลียงวิชาการที่โรงเรียนอ่างทองปัทมวิโรจน์
จังหวัดอ่างทอง ซึ่งเป็นโครงการของสาขา พสวท. และ สควค. สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หนังสือที่ ศธ 5408.1/ว4328 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2555)
7. ผู้เชี่ยวชาญสร้างและพิจารณาข้อสอบเขียนตอบเพื่อประเมินครูด้านการจัดการเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น จัดโดย สาขาประเมินมาตรฐาน สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) (หนังสือที่ ศธ 5401.2/7538 ลงวันที่ 26
ตุลาคม 2555)
8. ผู้เชี่ยวชาญสร้างเครื่องมือประเมินครูด้านการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ตามโครงการ
พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินสัมฤทธิผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
โดยสาขาประเมินมาตรฐาน สสวท. (หนังสือที่ ศธ 5407.2/ ว8801 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2555)

 พ.ศ. 2556
1. ผู้เชี่ยวชาญปฏิบัติงานสร้างข้อสอบภาคปฏิบัติวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ส้าหรับนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้น ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาประเมินมาตรฐาน (หนังสือ
ที่ ศธ. 5304.4/3667 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556)
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2. ผู้เชี่ยวชาญสร้างและพิจารณาข้อสอบประเมินการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 3
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร จัดโดยสาขาประเมินมาตรฐาน
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) (หนังสือที่ ศธ 5304.4/4831 ลง
วันที่ 9 กรกฎาคม 2556)
3. ประธานกรรมการ เข้าร่วมประชุมพิจารณากรอบการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะตามรูปแบบทีพีเค (TPK) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชา
เคมี จัดโดยสาขาประเมินมาตรฐาน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้
โครงการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินสัมฤทธิผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ประชุมวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2556 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมสาขา
ประเมินมาตรฐาน ชัน 4 อาคารปฏิบัติการ สสวท. (หนังสือที่ ศธ 5305.2/ว 5825 ลงวันที่ 15
สิงหาคม 2556)
4. ผู้เชี่ยวชาญของโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อเป็นครูผู้น้าการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
เป็นผู้เชี่ยวชาญติดตามการด้าเนินงานของครูพี่เลียงวิชาการ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
(โรงเรียนรุ่นที่ 3) โดยไปติดตามและเยี่ยมโรงเรียนเมื่อวันพุธที่ 11 กันยายน 2556
(หนังสือที่ ศธ 5307.1/ว.5357 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556)
5. ผู้เชี่ยวชาญของโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อเป็นครูผู้น้าการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
เป็นผู้เชี่ยวชาญของโครงการไปปฏิบัติงานร่วมกับครูพี่เลียงวิชาการของโรงเรียน เพื่อท้าหน้าที่ให้
ค้าแนะน้า ช่วยเหลือ และพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โดยได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติ
หน้าที่ 4 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
เชียงราย จังหวัดเชียงราย โรงเรียนด้ารงราษฏร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย และโรงเรียน
จอมสุรางค์อุปถัมภ์ จังหวัดอยุธยา โดยด้าเนินงานในเดือนมกราคม 2557 (หนังสือที่ ศธ 5307.1/
ว.8845 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2556)

 พ.ศ. 2557
1. กรรมการประชุมปฏิบัติตรวจข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์วิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์
คอมพิวเตอร์ และข้อสอบวิชาวัดแวดความเป็นครู เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนโครงการ
ส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับ
ปริญญาโททางการศึกษา ประจ้าปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมนิดา สะเพียรชัย ชัน 3 อาคาร
15 ปี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตังแต่วันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2557
(หนังสือที่ ศธ 5307.1/696 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557)
2. คณะท้างานการประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรเสริมวิทยาศาสตร์ ตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพครูเพื่อเป็นผู้น้าการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ใน
ปีงบประมาณ 2557 ประชุมตังแต่วันที่ 7-9 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมบัดดี โอเรียนทอล รีเวอร์
ไซต์ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (หนังสือที่ ศธ 5307.1/1270 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557)
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3. กรรมการเข้าร่วมประชุมพิจารณาต้นร่างคู่มือการวัดผลประเมินผลวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2557 เวลา 9.00-21.00 น. และ ระดับชัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2557 เวลา 9.00-21.00 น. ณ ห้องประชุม
Boardroom ชัน 1 โรงแรมวินเซอร์สวีทส์ สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ จัดโดยสาขาประเมินมาตรฐาน
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ภายใต้โครงการพัฒนาและเผยแพร่
คู่มือการวัดผลประเมินผลวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ส้าหรับสถานศึกษา (หนังสือที่ ศธ
5305.2/ว2321 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2557)
4. คณะกรรมการคัดเลือกครูและบุคลากรในโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อเป็นผู้น้าการ
เปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไปศึกษาดูงานในประเทศและ
ต่างประเทศ ตามค้าสั่งของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ค้าสั่งที่
277/2557)
5. ได้รับคัดเลือกให้ไปศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่
28 กันยายน – 4 ตุลาคม 2557 ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยได้รับการสนับสนุนทุนจากสถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) (หนังสือที่ ศธ 5307.1/7034 ลงวันที่ 3 กันยายน
2557)
6. คณะกรรมการประชุมเตรียมความพรอมปฏิบัติการชีแจงการประเมินโรงเรียนผูน้าการ
เปลี่ยนแปลงฯ เพื่อพัฒนาเสริมสรางครูใหมีสมรรถนะและความสามารถในการเปนครูผูน้าการ
เปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ที่มีประสิทธิผลระดับการศึกษาขัน
พืนฐาน และเพื่อสรางเครือขาย ความรวมมือระหวาง สสวท.กับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อรวมกัน
พัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา ดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรในโรงเรียนที่รวมโครงการ
ใหเปนครูผูน้าการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอน ตังแตวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2557 ณ ภูภาผึงรี
สอรท อ้าเภอสวนผึง จังหวัดราชบุรี จัดโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(หนังสือที่ ศธ 5307.1/8560 ลงวันที่ 3พฤศจิกายน 2557)
7. คณะกรรมการประเมินโรงเรียนเชิงประจักษ์ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อ
เป็นผู้น้าการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ จัดโดย สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) (หนังสือที่ ศธ 5307.1/ว9373 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2557)

 พ.ศ. 2558
1. ผู้เชี่ยวชาญของโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อเป็นผู้น้าการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
จัดโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ปฏิบัติงานร่วมกับครูพี่เลียง
วิชาการที่โรงเรียนเพื่อท้าหน้าที่ให้ค้าแนะน้าช่วยเหลือในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการรุ่นที่ 3 (หนังสือที่ ศธ 5307.1/ว9749 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2557)
2. ผู้เชี่ยวชาญประเมินสื่อสิ่งพิมพ์ เรื่อง ลีมอนผจญภัย ชันประถมศึกษา จัดโดย สาขาประเมินมาตรฐาน
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 15 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์ 2558
(หนังสือที่ ศธ 5305.2/218 ลงวันที่ 15 มกราคม 2558)
3. คณะกรรมการกลางของ สสวท. เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ผู้สอบผ่านข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุน
โครงการ สควค. ระดับปริญญาโททางการศึกษา ประเภท Premium ประจ้าปีการศึกษา 2558 ใน
วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2558 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องสัมมนา 1 คณะศึกษาศาสตร์
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มหาวิทยาลัยนเรศวร รับผิดชอบโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา
พสวท. และ สควค. (หนังสือที่ ศธ 5307.1/3447 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2558)
4. คณะท้างานเข้าร่วมประชุมพิจารณาร่าง 2 ของแบบทดสอบ โครงการจัดท้าแบบทดสอบหลักสูตร โลก
ดาราศาสตร์ และอวกาศ ของ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาโลก ดารา
ศาสตร์ และอวกาศ ในวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2558 ณ ห้อง Smart classroom 3 ชัน 5 อาคาร
อ้านวยการ สสวท. (หนังสือที่ ศธ 5306.7/3380 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558)
5. ผู้เชี่ยวชาญจากโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อเป็นผู้น้าการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ เป็นผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ ประชุมปฏิบัติการหลักสูตรเสริมการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรโครงงานวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์ในแหล่งเรียนรู้
ท้องถิ่น หลักสูตรค่ายวิทยาศาสตร์ จัดให้ครูในโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อเป็นผู้น้าการ
เปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 2-5 มิถุนายน
2558 ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อ้าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช (หนังสือที่ ศธ 04242.01/ว335
6. คณะกรรมการประเมินโรงเรียนเพื่อรับรองเป็นโรงเรียนผู้น้าการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อเป็นผู้น้าการเปลี่ยนแปลงการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จัดโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(สสวท.) เข้าร่วมเก็บข้อมูลการประเมินโรงเรียนเชิงประจักษ์ โรงเรียนขุขันธ์ อ้าเภอขุขันธ์ จังหวัด
ศรีสะเกษ วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2558 และโรงเรียนทรายทองวิทยา อ้าเภอโพนทราย จังหวัด
ร้อยเอ็ด วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2558 (หนังสือที่ ศธ 5307.1/5404 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2558)

การเป็นคณะกรรมการให้กับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
 ปี พ.ศ. 2562
1) คณะท้างานบรรณาธิการกิจหลักสูตรพัฒนาครูแกนน้าด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีที่ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหา ของสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2) คณะท้างานสังเกตชันเรียนเพื่อประเมินติดตามผลการจัดอบรมพัฒนาวิทยากรแกนน้าฯ ที่ได้รับ
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนน้าด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยีที่ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหา ระหว่างวันที่ 28 พ.ค -1 มิ.ย. 2562 โดย
ได้รับมอบหมายให้ไปสังเกตชันเรียนเพื่อประเมินติดตามผล จ้านวน 3 โรงเรียน ได้แก่
1) โรงเรียนเอกชัย จังหวัดสุมทรสาคร ( 26 ก.ค. 2562)
2) โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา จังหวัดล้าปาง (31 ก.ค. 2562)
3) โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี (13 ส.ค. 2562)
3. คณะกรรมการบริหารสมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (2558- 2562)
4. คณะกรรมการคัดเลือกผลงานครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย (Thailand STEM Education
Awards) รุ่นที่ 5 (ปี พ.ศ. 2562)
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ปี พ.ศ. 2561
1) กรรมการสมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
2) คณะกรรมการคัดเลือกครูดีเด่นตามโครงการครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย
(Thailand STEM Education Awards)
3) กองบรรณาธิการประจ้าวารสารศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4) คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้รับทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาโท ประเภท
Premium ประจ้าปีการศึกษา 2561 (ค้าสั่ง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ที่ 140/2561 สั่ง ณ วันที่ 20 เมษายน 2561)
5) คณะกรรมการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาโครงการ สควค. ระยะที่ 3 ประเภท Super
Premium ประจ้าปีการศึกษา 2561 (ค้าสั่ง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ที่ 223/2561 สั่ง ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2561)
6) คณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู้ของเอกชน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน
พืนฐาน พ.ศ. 2551 จัดโดย ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ (ระหว่างวันที่ 15-17 พ.ย. 2561 ณ ห้องประชุมเพชรรัตน์ โรงเรียนศรีอ
ยุทธยา ในพระอุปถัมภ์ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ)



ปี พ.ศ. 2560
1. คณะกรรมการจัดท้าแผนส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ (ค้าสั่งคณะกรรมการก้าหนดนโยบายการด้าเนินงานพัฒนาและส่งเสริมผู้มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 2/2560 สั่ง ณ วันที่ 19 มกราคม
2560)
2. คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้รับทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาโท ประเภท
Premium ประจ้าปีการศึกษา 2560 (ค้าสั่ง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ที่ 113/2560 สั่ง ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2560)
3. คณะกรรมการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาโครงการ สควค. ระยะที่ 3 ประเภท Super
Premium ประจ้าปีการศึกษา 2560 (ค้าสั่ง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ที่ 114/2560 สั่ง ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2560)
4. กรรมการสมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
5. กองบรรณาธิการประจ้าวารสารศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6. คณะกรรมการคัดเลือกครูดีเด่นตามโครงการครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย
(Thailand STEM Education Awards)



ปี พ.ศ. 2559
1. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2559 มหาวิทยาลัยบูรพา (ค้าสั่งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 590/2558 สั่ง ณ วันที่
25 สิงหาคม 2558)
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2. กองบรรณาธิการประจ้าวารสารศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3. คณะกรรมการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาโครงการ สควค. ประเภท Super Premium รุ่นที่ 2
ประจ้าปีการศึกษา 2559 (ค้าสั่งสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 76/2559)
4. คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาทุนโครงการ สควค. ปีการศึกษา 2559 ณ ศูนย์มหาวิทยาลัย
รังสิต ในวันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2559 (รอบที่ 1) และ รอบที่ 2 ในวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ณ
ห้องประชุม 1601 ชัน 6 อาคารอ้านวยการ สสวท. (ค้าสั่ง คณะศึกษาศาสตร์ ที่ 6/2559
มหาวิทยาลัยรังสิต สั่ง ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2559)
5. คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 เวลา
9.00 น เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชัน 1 อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ (ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประกาศ ณ วันที่
12 กรกฎาคม 2559)
6. กรรมการสร้างและกลั่นกรองเครื่องมือวัดวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ของการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา
ประจ้าปีการศึกษา 2560 (ประชุมวันที่ 4-5 สิงหาคม 2559 เวลา 9.00-17.00 ณ ห้องประชุม ชัน
38 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ) (หนังสือที่ สทศ. 0001/ว. 183
ลงวัที่ 21 กรกฎาคม 2559)
7. กรรมการสมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย


ปี พ.ศ. 2558
1. คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับทุน โครงการ สควค. ระดับปริญญาโททางการศึกษา
ประเภท Premium ประจ้าปีการศึกษา 2558 ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558 โดยสาขา พสวท.
และ สควค. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) (หนังสือที่ ศธ
5307.1/5719 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2558)
2. คณะกรรมการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ประเภท Super Premium รุ่นที่ 1 ประจ้าปีการศึกษา
2558 สอบสัมภาษณ์คัดเลือกนิสิต วันที่ 12 มิถุนายน 2558 ณ ห้อง นิดา สเพียรชัย ชัน 3 สสวท.
(ค้าสั่งสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 148/2558 และหนังสือที่ ศธ
5307.1/3500 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 )
3. ผู้ทรงคุณวุฒิในการสร้างข้อสอบและเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างข้อสอบโครงการพัฒนา
คลังข้อสอบส้าหรับการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จัดโดยสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. (หนังสือที่ ศธ 0519.0.1.02/451 ลง
วันที่ 13 ตุลาคม 2558)

งานบริการวิชาการ
(การเข้าร่วมประชุมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)(พ.ศ. 2551- 2559)
1. เข้าร่วมพิจารณาแนวความคิดหลักและตัวชีวัดในสาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร ในโครงการพัฒนา
หนังสือเรียนส้าหรับนักเรียนที่ไม่เน้นเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ จัดโดยสาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษา
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สสวท. (วันพุธที่ 24 ธันวาคม 2551 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมนิดา สะเพียรชัย ชัน 3 อาคาร
15 ปี สสวท.)
2. คณะท้างานพิจารณาหัวข้อและล้าดับแนวความคิดต่อเนื่องหนังสือเรียนวิชาเคมี ในโครงการการพัฒนา
และปรับปรุงหนังสือเรียนและคู่มือครูวิชาเคมี เล่ม 1,2 จัดโดยสาขาเคมี สสวท. (วันที่ 21-23 มกราคม
2552 เวลา 8.30-16.00 น. ณ โรงแรมรอยัล เบญจา ถนนสุขุมวิท 5 กรุงเทพ (หนังสือที่ ศธ
0519.7.01/0225 ลงวันที่ 26 มกราคม 2552)
3. ร่วมประชุมเพื่อพิจารณากรอบและวิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตรส้าหรับผู้มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์ ในโครงการวิจัยพัฒนาต้นแบบการจัดการเรียนรู้ส้าหรับผู้มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา โดยสาขาโอลิมปิกวิชาการและพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ สสวท. ในวันที่ 28 เมษายน 2552 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสนั่น สุมิต
สสวท.และครังที่ 5 ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2552 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมนิดา สะเพียรชัย
ชัน 3 อาคาร 15 ปี สสวท. (หนังสือที่ ศธ 5408.2/3151 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2552)
4. ร่วมประชุมและยกร่างหลักสูตรอบรมครูส้าหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ใน
โครงการวิจัยพัฒนาต้นแบบการจัดการเรียนรู้ส้าหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ระดับประ
ถาศึกษา ซึ่งรับผิดชอบโดยสาขาโอลิมปิกวิชาการและพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ สสวท. ประชุมวันที่ 25 มิถุนายน 2552 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสุขุม ศรีธัญ
รัตน์ ชัน 3 อาคารอ้านวยการ สสวท. (หนังสือที่ ศธ 0519.7.01/1814 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)
5. เข้าร่วมพิจารณาหลักสูตรอบรมครูวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา จัดโดยสาขาวิทยาศาสตร์
ประถมศึกษา สสวท. ในวันที่ 22-24 กันยายน 2553 ณ โรงแรมวินเซอร์ กุรงเทพฯ (หนังสือที่ ศธ
5404.5/ ว6468 ลงวันที่ 14 กันยายน 2553)
6. ร่วมพิจารณายกร่างหนังสือเรียนและแบบบันทึกกิจกรรมสาระการเรียนรู้พืนฐานวิทยาศาสตร์ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชันประถมศึกษาปีที่ 5 โดยสาขาวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา สสวท.
ระหว่างวันที่ 24-28 มกราคม 2554 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพฯ (หนังสือ ที่ ศธ 5404.5/ ว
237 ลงวันที่ 17 มกราคม 2554)
7. เข้าร่วมประชุมพิจารณาเกณฑ์การประเมินหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ฉบับร่าง)
ตามโครงการพัฒนาเกณฑ์การประเมินหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยสาขาประเมิน
มาตรฐาน สสวท. ในวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องเบญจพร ชัน 4 โรงแรมรอแยลเบญจา
กรุงเทพฯ (หนังสือ ที่ ศธ 5404.5/ ว 4302 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2554)
8. ร่วมประชุมพิจารณาปรับแก้หลักสูตรอบรมครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา (ครูกลุ่มสูง) จัด
โดยสาขาวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา สสวท. ในวันที่ 1-3 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์
กรุงเทพฯ (หนังสือ ที่ ศธ 5404.5/ ว 5132 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2554)
9. เข้าร่วมประชุมพิจารณากรอบการสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา ตามโครงการพัฒนาข้อสอบเลือกตอบ ของสาขาประเมินมาตรฐาน
สสวท. ในวันที่ 26 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมรอแยลเบญจา กรุงเทพ (หนังสือ ที่ ศธ 5407.2/ ว 5481
ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2554)
10. เข้าร่วมประชุมพิจารณาคู่มือครู สาระการเรียนรู้พืนฐานวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชันประถมศึกษาปีที่ 5 (ฉบับร่าง 2 ) จัดโดยสาขาวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา สสวท. ในวันที่ 28-29
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กันยายน 2554 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพฯ (หนังสือ ที่ ศธ 5404.5/ ว 6525 ลงวันที่ 20
กันยายน 2554)
11. เข้าร่วมประชุมพิจารณาหนังสือเรียนและแบบบันทึกกิจกรรมชันประถมศึกษาปีที่ 1,4 ส้าหรับนักเรียนที่
มีศักยภาพ (30%บน) ร่าง1 จัดโดยสาขาวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา สสวท. ในวันที่ 30 กันยายน – 2
ตุลาคม 2554 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพฯ (หนังสือ ที่ ศธ 5404.5/ ว 6527 ลงวันที่ 20
กันยายน 2554)
12. เข้าร่วมประชุมพิจารณาหลักสูตรอบรมครูวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ในเขตจังหวัดตาก (ร่าง1)
จัดโดยสาขาวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา สสวท. ในวันที่ 9-11 กรกฏาคม 2555 ณ โรงแรมแอมบาสซา
เดอร์ กรุงเทพฯ (หนังสือที่ ศธ 5404.5/ว 4752 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2555)
13. เข้าร่วมประชุมพิจารณาหนังสือเรียน แบบบันทึกกิจกรรม ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 (ร่าง1) ครังที่ 2
จัดโดยสาขาวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา สสวท. ในวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมแอมบาสซา
เดอร์ กรุงเทพฯ (หนังสือที่ ศธ 5404.5/ว 4275 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2555)
14. เข้าร่วมประชุมประชาพิจารณ์ร่างตัวชีวัดและสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ตามโครงการทบทวนและปรับปรุงมาตรฐาน ตัวชีวัดและสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ส้าหรับใช้ในอนาคต (สองภาษา) จัดโดยโครงการบริหารโครงการพิเศษของสถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมแอมบาสซา
เดอร์ กรุงเทพฯ (หนังสือที่ ศธ 5404.4/ว 4395 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2555)
15. เข้าร่วมประชุมพิจารณาหนังสือเรียน แบบบันทึกกิจกรรม ระดับชันประถมศึกษาปีที่ 3 (ร่าง 2) โดย
สาขาวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา สสวท. ในวันที่ 6-8 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์
กรุงเทพฯ (หนังสือที่ ศธ 5404.5/ว5201 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2555)
16. เข้าร่วมประชุมพิจารณาหลักสูตรหนังสือเรียน แบบบันทึกกิจกรรม ระดับชันประถมศึกษาปีที่ 6 (ร่าง
2) โครงการของสาขาวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา สสวท. ในวันที่ 15-17 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมแอม
บาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ (หนังสือที่ ศธ 5404.5/ว5539 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2555)
17. เข้าร่วมประชุมพิจารณาหลักสูตรสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ประถมศึกษาส้าหรับผู้มีศักยภาพ 30 %
บน ในระดับชันประถมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 โครงการของสาขาวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา สสวท. ใน
วันที่ 27-29 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ
(หนังสือที่ ศธ 5404.5/ว5944 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2555)
18. เข้าร่วมประชุมพิจารณาคู่มือครูสาระการเรียนรู้พืนฐานวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชันประถมศึกษาปีที่ 3 (ร่าง 1) โดยสาขาวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา สสวท. ในวันที่ 3-5 กันยายน 2555
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ (หนังสือที่ ศธ 5404.5/ว6088 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2555)
19. เข้าร่วมประชุมพิจารณาคู่มือครูสาระการเรียนรู้พืนฐานวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชันประถมศึกษาปีที่ 3 (ร่าง 2) โครงการของสาขาวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา สสวท. ในวันที่ 24- 26
กันยายน 2555 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ (หนังสือที่ ศธ 5404.5/ว 6497 ลงวันที่ 13
กันยายน 2555)
20. เข้าร่วมประชุมพิจารณาหลักสูตรสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ประถมศึกษา ส้าหรับผู้มีศักยภาพ
(30%บน) ร่าง 2 ในระดับชันประถมศึกษาปีที่ 3 และ 6 จัดโดยสาขาวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ตังแต่วันที่ 31 กรกฎาคม ถึง 2 สิงหาคม 2556
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เวลา 8.30-16.30 น. ณ โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด ถนนสุขุมวิท ซอย 5 กรุงเทพฯ. (หนังสือที่ ศธ
5306.2/ว5054 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2556)
21. พิจารณาร่างแบบประเมินผลผลิตของ สสวท. จัดโดยสาขาประเมินมาตรฐาน สสวท. ณ โรงแรมวินเซอร์
สวีทส์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ ตังแต่ 10-11 มีนาคม 2557 (หนังสือที่ ศธ 5305.2/ว 1214 ลงวันที่ 26
กุมภาพันธ์ 2557)
22. เข้าร่วมประชุมปรับปรุงแก้ไขชุดอบรมครูบรรจุใหม่หลักสูตร โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ตาม
โครงการพัฒนาชุดการอบรมครูผู้ช่วยหรือครูบรรจุใหม่ ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลายที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์
แก้ปัญหาและน้าใช้ตามระบบสะเต็มศึกษา วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2557 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้อง
ประชุม 1602 ชัน 6 อาคารอ้านวยการ สสวท. (หนังสือที่ ศธ 5306.7/3077 ลงวันที่ 25 เมษายน
2557)
23. เข้าร่วมประชุมสร้างเครื่องมือเก็บข้อมูลในการติดตามผลการทดลองใช้หนังสือเรียนแบบบันทึกกิจกรรม
ชันประถมศึกษาปีที่ 1,2,4 และ 5 โดยสาขาวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา สสวท. ใน วันที่ 17-20 ธันวาคม
2555 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ (หนังสือที่ ศธ 5404.5/ว 8559 ลงวันที่ 9 ธันวาคม
2555)
24. เข้าร่วมประชุมพิจารณาเครื่องมือวัดจิตวิทยาศาสตร์และความพึงพอใจในการใช้หนังสือเรียน แบบ
บันทึกกิจกรรม ชันประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 (หลักสูตรอนาคต) โดยสาขาวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา
สสวท. ในวันที่ 21-22 มกราคม 2556 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ (หนังสือที่ ศธ 5404.5/ว
322 ลงวันที่ 11 มกราคม 2556)
25. เข้าร่วมประชุมพิจารณาคู่มือครู ชันประถมศึกษาปีที่ 3 (ร่าง 2) ตามโครงการพัฒนาคู่มือครูสาระการ
เรียนรู้พืนฐานวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชันประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6. จัดโดยสาขา
วิทยาศาสตร์ประถมศึกษา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ตังแต่วันที่ 1115 มีนาคม 2556 เวลา 8.30-16.30 น. ณ โรงแรมรอยัลเบญจา ถนนสุขุมวิท ซอย 5 กรุงเทพฯ.
(หนังสือที่ ศธ 5404.5/ว1477 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2556)
26. เข้าร่วมประชุมพิจารณาคู่มือครู ชันประถมศึกษาปีที่ 6 (ร่าง 2) ตามโครงการพัฒนาคู่มือครูสาระการ
เรียนรู้พืนฐานวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชันประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6. จัดโดยสาขา
วิทยาศาสตร์ประถมศึกษา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ตังแต่วันที่ 1822 มีนาคม 2556 เวลา 8.30-16.30 น. ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถนนสุขุมวิท ซอย 11 กรุงเทพฯ.
(หนังสือที่ ศธ 5404.5/ว1478 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2556)
27. เข้าร่วมประชุมพิจารณาหลักสูตรสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ประถมศึกษา ส้าหรับผู้มีศักยภาพ
(30%บน) ร่าง 1 ในระดับชันประถมศึกษาปีที่ 3 และ 6 จัดโดยสาขาวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ตังแต่วันที่ 19-21 มิถุนายน 2556 เวลา 8.3016.30 น. ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถนนสุขุมวิท ซอย 11 กรุงเทพฯ. (หนังสือที่ ศธ 5306.2/ว3779
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2556)
28. เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการพิจารณาและจัดท้าเกณฑ์การประเมินโรงเรียนผู้น้าการเปลี่ยนแปลงการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จัดโดยสาขา พสวท. และ สควค. ของ สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตังแต่วันที่ 20-21 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมบัดดี โอเรียลทอล ริเวอร์ไซด์
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (หนังสือที่ ศธ 5307.1/4691 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557)
ประวัติและผลงานของ รศ.ดร.น้าฝน คูเจริญไพศาล ข้อมูล ณ วันที่ 22 มกราคม 2564
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29. เข้าร่วมประชุมพิจารณาพิจารณาข้อสอบที่เน้นการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา ชันประถมศึกษาปีที่ 1 และ
4 (ทดลองใช้หลักสูตรอนาคต) จัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
สาขาวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา ตังแต่วันที่ 23-26 มิถุนายน 2557 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้อง
ประชุม 1601 ชัน 5 อาคารอ้านวยการ สสวท. (หนังสือที่ ศธ 5306.2/ว 4408 ลงวันที่ 9 มิถุนายน
2557)
30. เข้าร่วมประชุมพิจารณา Story board หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ระดับชันประถมศึกษาปีที่ 3 ถึง ปีที่
6 จัดโดยสาขาวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
ตังแต่วันที่ 13-16 สิงหาคม 2557 เวลา 8.00-20.00 น. ณ โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด ถนนสุขุมวิท ซอย
5 กรุงเทพฯ (หนังสือที่ ศธ 5306.2/ว 5881 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2557)
31. ร่วมประชุมบรรณาธิการกิจหลักสูตรอบรมครู โลก ดาราศาสตร์ และ อวกาศ ระดับชันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย จัดโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สาขาโลก ดาราศาสตร์และ
อวกาศ ระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้อง Smart classroom 3 ชัน 5 อาคารอ้านวยการ
สสวท. (หนังสือที่ ศธ 5306.7/262 ลงวันที่ 20 มกราคม 2558)
32. ร่วมประชุมพิจารณาร่าง 1 โครงการจัดท้าแบบฝึกหัด โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ภายใต้โครงการ
จัดท้าแบบฝึกหัดประกอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เน้นการคิดวิเคราะห์
และการแก้ปัญหา ประจ้าปีงบประมาณ 2558 จัดโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) สาขาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้อง
Smart classroom 3 ชัน 5 อาคารอ้านวยการ สสวท. (หนังสือที่ ศธ 5306.7/1087 ลงวันที่ 12
กุมภาพันธ์ 2558)
33. ร่วมประชุมปฏิบัติการสรุปผลการประเมินโรงเรียนผู้น้าการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ รุ่นที่ 1 จัดโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สาขา
พสวท. และ สควค. ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมจัสมิน รีสอร์ท พระโขนง ถนน
สุขุมวิท กรุงเทพฯ (หนังสือที่ ศธ 5307.1/1281 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558)
34. เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่าง 1 โครงการจัดท้าแบบทดสอบหลักสูตรโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล จัดโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
สาขาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2558 ณ ห้อง Smart classroom 3 ชัน
5 อาคารอ้านวยการ สสวท. (หนังสือที่ ศธ 5306.7/1399 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558)
35. ร่วมประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมหลักสูตรเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 3 หลักสูตร ได้แก่
หลักสูตรโครงงานวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์ในแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น และหลักสูตรค่าย
วิทยาศาสตร์ ให้กับครูในโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อเป็นผู้น้าการเปลี่ยนแปลงฯ ในวันที่ 13-14
มีนาคม 2558 ณ โรงแรมรอยัล เบญจา สุขุมวิท 5 กรุงเทพฯ จัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หนังสือที่ ศธ 5307.7/1534 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558)
36. ร่วมประชุมพิจารณาแบบทดสอบที่เน้นการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา นักเรียนชันประถมศึกษาปีที่ 2 และ
5 จัดโดย จัดโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สาขาวิทยาศาสตร์
ประถมศึกษา ตังแต่วันที่ 18-20 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมจัสมิน รีสอร์ท พระโขนง กรุงเทพฯ (หนังสือ
ที่ ศธ 5306.2/ว1630 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2558)
37. ร่วมประชุมพิจารณาร่างสื่อการเรียนรู้ประกอบหลักสูตรโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ในโครงการจัดท้า
สื่อการเรียนรู้ประกอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เน้นการคิดวิเคราะห์และ
ประวัติและผลงานของ รศ.ดร.น้าฝน คูเจริญไพศาล ข้อมูล ณ วันที่ 22 มกราคม 2564
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การแก้ปัญหา ในวันที่ 8-9 เมษายน 2558 เวลา 9.00-16.00 น ณ สสวท. จัดโดย สถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ (หนังสือที่ ศธ 5306.2/2102)
38. ร่วมประชุมพิจารณามาตรฐานการจัดการเรียนการสอนรูปแบบสะเต็มศึกษา ภายใต้โครงการพัฒนา
มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนรูปแบบสะเต็มศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
โดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาประเมินมาตรฐาน วันที่ 1 พฤษภาคม
2558 เวลา 9.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม 1602 อาคารอ้านวยการ ชัน 6 สสวท. (หนังสือที่ ศธ
5305.2/ว 2973 ลงวันที่ 24 เมษายน 2558)
39. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรและรูปแบบอบรมครูโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ จัดโดย
สาขาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 24-25 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมนิดา สะเพียรชัย ชัน 3
อาคาร 15 ปี สสวท. (หนังสือที่ ศธ 5306.7/9053 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557)
40. ร่วมประชุมพิจารณามาตรฐานการจัดการเรียนการสอนรูปแบบสะเต็มศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เวลา 9.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมสุขุม
ศรีธัญรัตน์ ชัน 3 อาคารอ้านวยการ สสวท. จัดโดย สสวท. สาขาประเมินมาตรฐาน (หนังสือที่ ศธ
5305.2/ว3310 ลงวันที่ 8 พ.ค. 2558)
41. ร่วมประชุมพิจารณาร่าง 2 โครงการจัดท้าแบบฝึกหัดหลักสุตรโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ระหว่าง
วันที่ 24-26 มิถุนายน 2558 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1601 ชัน 6 อาคารอ้านวยการ
สสวท. จัดโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สาขาโลก ดาราศาสตร์
และอวกาศ (หนังสือที่ ศธ 5306.7/4386 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558)
42. ร่วมประชุมพิจารณามาตรฐานสะเต็มศึกษา ตามโครงการพัฒนามาตรฐานการจัดการเรียนการสอน
รูปแบบสะเต็มศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ของสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาประเมินมาตรฐาน วันที่ 18-19 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมจัสมิน รี
สอร์ท กรุงเทพมหานคร (หนังสือที่ ศธ 5305.2/ว6316 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2558)
43. ร่วมประชุมพิจารณาคุณภาพแบบทดสอบและเกณฑ์การประเมิน โครงการจัดท้าแบบทดสอบประกอบ
หลักสูตรวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เน้นการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาประจ้าปี
งบประมาณ 2558 ในวันที่ 24-27 สิงหาคม 2558 เวลา 9.00-16.00 ณ ห้อง
นิดา สะเพียรชัย
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สสวท. (หนังสือที่ ศธ 5306.7/6623 ลงวันที่ 18
สิงหาคม 2558)
44. ร่วมประชุมพิจารณากรอบหลักสูตรและตัวชีวัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส้าหรับสายพืนฐาน
ร่าง 2 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ จัดโดย สาขาวิทยาศาสตร์การศึกษาภาค
บังคับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.). (หนังสือที่ ศธ 5306.3/ว.8888 ลง
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558)
45. ร่วมประชุมพิจารณาร่างโครงสร้างหลักสูตรการอบรมครูช้านาญการวิชาเคมี ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรม S31 ถนนสุขุมวิท 31 กรุงเทพฯ จัดโดยฝ่าย
พัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(สสวท.). (หนังสือที่ ศธ 5308.1/ว.9256 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2558)
46. เข้าร่วมประชุมทบทวนค้าบ่งชีพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ประกอบตัวชีวัดของกรอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์
ในวันที่ 7 มกราคม 2559 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมการ์เดนท์ 1 โรงแรมแอมบาสเดอร์ จัด
ประวัติและผลงานของ รศ.ดร.น้าฝน คูเจริญไพศาล ข้อมูล ณ วันที่ 22 มกราคม 2564
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โดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท. สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอน
ปลาย (หนังสือที่ ศธ 5306.4/70 ลงวันที่ 4 มกราคม 2559)
47. เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดท้าแผนอบรม การขยายผลการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ในการเตรียมความพร้อมของครูในโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อเป็นผู้น้าการเปลี่ยนแปลงการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมพาโนราม่า 3
ชัน 4 โรงแรม อมารี บูเลอวาร์ด ถนนสุขุมวิท 5 กรุงเทพมหานคร (หนังสือที่ ศธ 5307.1/1637)
48. เข้าร่วมประชุมพิจาณาคู่มือการใช้หลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส้าหรับสายพืนฐาน
(ระดับประถมศึกษา) ร่าง 2 ตังแต่วันที่ 10-13 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท
11 จัดโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สาขาวิทยาศาสตร์การศึกษา
ภาคบังคับ (หนังสือที่ ศธ 5306.3/ว 2840 ลงวันที่ 18 เมษายน 2559)
49. เข้าร่วมประชุมสรุปผลการประเมินหลักสูตรอบรมครูผู้ช่วยหรือครูบรรจุใหม่ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.00-16.00 ณ ณ ห้อง
ฝ่ายประเมินมาตรฐาน ชัน 4 อาคารปฏิบัติการ สสวท. จัดโดย ฝ่ายประเมินมาตรฐาน สสวท. (หนังสือที่
ศธ 5305.2/ว 2962 ลงวันที่ 21 เมษายน 2559)
50. เข้าร่วมประชุมบรรณาธิการกิจคู่มือการใช้หลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับชันมัธยมศึกษาตอนปลาย ส้าหรับ
นักเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์ (สายวิทย์) และส้าหรับนักเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์แบบเข้ม (สายวิทย์เข้ม)
ในวันที่ 1-3 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1602 ชัน 6 อาคารอ้านวยการ สสวท. จัดโดย สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย
(หนังสือที่ ศธ 5306.4/05843 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2559)
51. เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเรื่อง สรุปผลการประเมินโรงเรียนและครูรุ่นที่ 2 และพิจารณาปรับคู่มือการ
ประเมนโรงเรียนและครูผู้น้าการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 3 โครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อเป็นผู้น้าการ
เปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม
2559 ณ โรงแรม แคนทารี เบย์ ระยอง จังหวัดระยอง จัดโดย ฝ่าย พสวท. และ สควค. ของ สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) (หนังสือที่ ศธ 5307.1/7186 ลงวันที่ 24
สิงหาคม 2559)
52. เข้าร่วมประชุมพิจารณากรอบการประเมินความรู้ความสามารถครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2559 ณ โรงแรมจัสมิน ซิตีโฮเตล อโศก กรุงเทพฯ
จัดโดย ฝ่ายประเมินมาตรฐาน ของ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
(หนังสือที่ ศธ 5305.2/ว7758 ลงวันที่ 13 กันยายน 2559)
53. เข้าร่วมประชุมพิจารณาข้อสอบวัดความรู้ความสามารถครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมรอแยลเบญจา สุขุมวิท ซอย 5
กรุงเทพฯ จัดโดย สาขาวิจัยและประเมินมาตรฐาน ของ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) (หนังสือที่ ศธ 5305.2/ว10307 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2559)
54. เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างหลักสูตรพัฒนาครูแกนน้าด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยีที่ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหา ครังที่ 3 ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2562 จัดโดย
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ โรงแรมรแยลเบญจา กรุงเทพฯ
55. เข้าร่วมประชุมสรุปงานและน้าเสนอผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
ประวัติและผลงานของ รศ.ดร.น้าฝน คูเจริญไพศาล ข้อมูล ณ วันที่ 22 มกราคม 2564
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เทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหา ในวันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562 ณ
โรงแรมโรแยลเบญจา กรุงเทพฯ จัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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