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ประวติั 
ฤทยั จงสฤษด์ิ 

 
ต าแหน่ง ผูอ้ านวยการฝ่ายอาวุโส 
                       ฝ่ายวชิาการและกจิกรรมพฒันาเยาวชนวทิยาศาสตร ์
   ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ  

กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
โทรศพัท ์0-2529-7100 ต่อ 77223  โทรศพัทเ์คลื่อนที ่08-1450-7003 
reutai@nstda.or.th 
 

ประวติัการศึกษา 
  ปรญิญาตร ี วท.บ.(ชวีวทิยา)  จากคณะวทิยาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัมหดิล  พ.ศ. 2536 

ปรญิญาโท  วท.ม.(นิเวศวทิยา) จากโครงการสหวทิยาการสิง่แวดลอ้ม  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ พ.ศ.2538 
 
ผลงานและรางวลั 

1. ทุนการศกึษาและฝึกงานจากบรษิทั Imperial Chemical Industries (ICI) ในปี พ.ศ.2532-2535 
2. รางวลัวทิยานิพนธ ์“คุณภาพด”ี ในปี พ.ศ.2538 
3. หนงัสอืนิทานเรื่อง "น ้าวา้หน้าเหลอืง" (ในฐานะผูเ้ขยีน)ไดร้บัรางวลัโครงการ"หนงัสอืคดัสรร 108 หนงัสอืด ีเปิดหน้าต่างแห่ง

โอกาสในการพฒันาเดก็วยัเรยีน" โดยส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส.)  ประจ าปี พ.ศ.2556 
4. หนงัสอืนิทานเรื่อง "การเดนิทางของเมลด็ต้อยติง่" (ในฐานะผูเ้ขยีน) ไดร้บัรางวลัโครงการ"หนงัสอืคดัสรร 108 หนงัสอืด ีเปิด

หน้าต่างแห่งโอกาสในการพฒันาเดก็วยัเรยีน" โดยส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส.)  ประจ าปี พ.ศ.
2556 

5. หนงัสอืส่งเสรมิการเกษตรเรื่อง "เหด็ฟาง" (ในฐานะบรรณาธกิาร) ไดร้บัรางวลัชมเชยประเภทกลุ่มหนงัสอืสารคดใีนงานประกวด
โครงการประกวดหนงัสอืดเีด่นในงานมหกรรมหนงัสอืแห่งชาต ิโดยส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  (สพฐ.) 
ประจ าปี พ.ศ.2557 

6. ตวัแทนประเทศไทยเขา้ร่วมโครงการ the International Leadership Visitor Program on the topic "STEM Education" โดย
การคดัเลอืกและสนบัสนุนทุนจากรฐับาลสหรฐัอเมรกิา ประจ าปี พ.ศ.2558 

7. หนงัสอืเรื่อง "อาณาจกัรมด" (ในฐานะผูเ้ขยีน)ไดร้บัคดัเลอืกเป็นหนงัสอืพฒันาทกัษะสมอง Executive Functions (EF) จดัโดย 
สสส. สมาคมผูจ้ดัพมิพห์นงัสอืแห่งประเทศไทย (PUBAT) และบรษิทั รกัลกู เลริน์น่ิง กรุ๊ป จ ากดั (RLG) ประจ าปี พ.ศ. 2559 

8. หนงัสอืเรื่อง "ลกูอ๊อดตามหาแม่" (ในฐานะผูเ้ขยีน) ไดร้บัคดัเลอืกเป็นหนงัสอืพฒันาทกัษะสมอง Executive Functions (EF) จดั
โดย สสส. สมาคมผูจ้ดัพมิพห์นงัสอืแห่งประเทศไทย (PUBAT) และบรษิทั รกัลกู เลริน์น่ิง กรุ๊ป จ ากดั (RLG) ประจ าปี พ.ศ. 
2559 

9. วทิยากรหลกัในโครงการบ้านนกัวทิยาศาสตรน้์อย ประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ.2553 - ปัจจุบนั 
10. ผูเ้ชีย่วชาญถ่ายทอดแแลกเปลีย่นความรูด้า้นวชิาการจากทอยโทแลบ มหาวทิยาลยับเีลเฟลด ์สหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมนี ใน

โครงการมหาวทิยาลยัเดก็ ประจ าปี 2554 - ปัจจุบนั 
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ประสบการณ์การท างานด้านพฒันาก าลงัคนทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
เคยผ่านประสบการณ์การร่วมเป็นประธาน  รองประธาน กรรมการ เลขานุการ และผูช้่วยเลขานุการในโครงการ/กจิกรรมดา้นพฒันา
ก าลงัคนทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยจี านวนมากกว่า 20 โครงการ ตวัอย่างเช่น 
1. กรรมการและผูช้่วยเลขานุการคณะกรรมการพฒันาอจัฉรยิภาพทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
2. กรรมการและผูช้่วยเลขานุการในโครงการพฒันาอจัฉรยิภาพทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยสี าหรบัเดก็และเยาวชน 
3. กรรมการและผูช้่วยเลขานุการในโครงการวทิยาศาสตรใ์นโรงเรยีน 
4. กรรมการและผูช้่วยเลขานุการในโครงการสตาร์ 
5. กรรมการและผูช้่วยเลขานุการในโครงการศษิยก์น้กุฏิ 
6. กรรมการและผูช้่วยเลขานุการในโครงการค่ายวทิยาศาสตรถ์าวร 
7. กรรมการและเลขานุการในโครงการนกัศกึษาภาคฤดรูอ้นเดซี 
8. กรรมการและเลขานุการในโครงการความร่วมมอืไทย-อนิเดยีดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
9. กรรมการและผูช้่วยเลขานุการในโครงการค่าย APEC 
10. กรรมการและผูช้่วยเลขานุการในโครงการศกึษาความเป็นไปไดใ้นการจดัตัง้โรงเรยีนวทิยาศาสตร์   
11. กรรมการในโครงการพระราชด ารติามสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาสยามบรมราชกุมาร ีโดยการด าเนินงานของ  สวทช . 
12. กรรมการและเลขานุการในโครงการเชดิชเูกยีรตเิยาวชนทีม่ผีลงานและรางวลัระดบันานาชาติ  
13. กรรมการและเลขานุการในโครงการการคดัเลอืกผูแ้ทนเขา้ร่วมประชุมกบันกัวทิยาศาสตรร์างวลัโนเบล ณ เมอืงลนิเดา 
14. กรรมการและเลขานุการโครงการคดัเลอืกผูแ้ทนเขา้ร่วมประชุม Global Young Scientist Summit ณ สงิคโปร ์
15. กรรมการและเลขานุการในโครงการ APEC Youth Festival 2011 
16. กรรมการจดักจิกรรมเฉลมิฉลองปีสากลแห่ง Crystallography 2014 
17. อนุกรรมการวชิาการจดังาน Asian Science Camp 2015 
18. กรรมการการจดังานกจิกรรมเฉลมิฉลองปีสากลแห่งแสง  2015 
19. คณะท างานโครงการมหาวทิยาลยัเดก็ ประเทศไทย 
20. ประธานคณะท างานฝ่ายกจิกรรมพเิศษ งาน วทท. เพื่อเยาวชน 
21. อนุกรรมการฝ่ายวชิาการค่ายเยาวชนนานาชาตใินการจดังานประชุมวชิาการการพฒันาผูม้คีวามสามารถพเิศษ (Asia Pacific 

Conference on Giftedness 2018) 
22. กรรมการพจิารณาคดัเลอืกครเูพื่อเขา้รบัรางวลัครดูเีด่น STEM Education ประเทศไทย (Thailand STEM Teacher Awards) ครู

ดเีด่น 
23. กรรมการวางแผนก าหนดรปูแบบการด าเนินงานศนูย ์SEAMEO STEM-ED  
 
ผลงานด้านการถ่ายทอดความรู้และผลงานวิชาการ 
1. ร่วมเขยีนสารานุกรมไทย(ในบทพระปรชีาสามารถดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรม) 

โครงการสารานุกรมไทยส าหรบัเยาวชน โดยพระราชประสงคใ์นพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั. (2550). สารานุกรมไทยฉบบัเฉลิม 
พระเกียรติในโอกาสฉลองสิริราชสมบติัครบ 60 ปี. พมิพค์รัง้ที ่1  กรุงเทพฯ : บรษิทัอมรนิทรพ์ริน้ติ้งพบัลชิชิง่ จ ากดั (มหาชน).  
479 หน้า 

 
2. จดัท าหนงัสอือ่านส่งเสรมิความรูแ้ละเขา้ใจทางวทิยาศาสตรส์ าหรบัเยาวชน  จ านวนมากกว่า 20 เล่ม ตวัอย่างเช่น  

ฤทยั จงสฤษดิ ์และศรายุธ มนตรมุีข  (2545).  สกัวนั..ฉันจะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่.  กรุงเทพฯ : ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตร ์    
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 และเทคโนโลยแีห่งชาติ. 64 หน้า   
ฤทยั จงสฤษดิ.์  (2545).  ปรงุโครงงานวิทยาศาสตรใ์ห้อร่อย.  พมิพค์รัง้ที ่2 กรุงเทพฯ : ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยแีห่งชาติ. 112 หน้า   
ฤทยั จงสฤษดิ ์ (2546).  The greatest trip ประสบการณ์ครัง้ย่ิงใหญ่ในชีวิต.  กรุงเทพฯ : ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยแีห่งชาติ. 58 หน้า      

      จนัทรธ์ริา  มงคลวยั  และฤทยั จงสฤษดิ ์บรรณาธกิาร  (2547).  กลยทุธก์ารท าวิจยัเพ่ือวิทยานิพนธ ์  กรุงเทพฯ : ส านกังาน 
      พฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต.ิ 30 หน้า 
      ฤทยั จงสฤษดิ ์ และวนัทนา รูห้ลกั บรรณาธกิาร (2547).  แล้วคณุจะรกับงักาลอร ์ กรุงเทพฯ : ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละ 
     เทคโนโลยแีห่งชาต.ิ 112 หน้า   

ฤทยั จงสฤษดิ ์ (2548). สนุกในสวน.  พมิพค์รัง้ที ่2 กรุงเทพฯ : ส านกัพมิพบ์้านและสวน. 119 หน้า   
      ฤทยั จงสฤษดิ ์และอตพิร สุวรรณ  (2548).  สกัวนั..ฉันจะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ เล่ม 2 .  กรุงเทพฯ : ส านกังานพฒันา 
      วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต.ิ 96 หน้า   
      ฤทยั จงสฤษดิ ์และอตพิร สุวรรณ. (2548).   ตะลยุค่ายวิทยาศาสตรก์ารบิน.  กรุงเทพฯ : ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละ   
     เทคโนโลยแีห่งชาต.ิ 76 หน้า  

ฤทยั จงสฤษดิ.์  (2549).  กล้วยน ้าว้าหน้าเหลือง.  กรุงเทพฯ : ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ. 32 หน้า   
ฤทยั จงสฤษดิ.์  (2549).  การเดินทางของเมลด็ต้อยต่ิง.  กรุงเทพฯ : ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ. 32 
หน้า  
ฤทยั จงสฤษดิ ์และสมฤทธิ ์พุทธนับุตร บรรณาธกิาร  (2549).  ค่ายตะลยุโลกวิทยาศาสตรก์บัส่ีเทคโนโลยี   กรุงเทพฯ : 
ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ. 104 หน้า 

      ฤทยั จงสฤษดิ ์และวนัทนา รูห้ลกั บรรณาธกิาร  (2549).  ค่ายวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีอวกาศ.   กรุงเทพฯ : ส านกังาน 
      พฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต.ิ 80 หน้า  
      ฤทยั จงสฤษดิ ์และอตพิร สุวรรณ บรรณาธกิาร  (2549).  บนัทึกท่องโลกเทคโนโลยี.  กรุงเทพฯ : ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตร ์
      และเทคโนโลยแีห่งชาต.ิ 156 หน้า 
      ฤทยั จงสฤษดิ ์(2551). สนุกคิด นักวิทยน้์อย.  กรุงเทพฯ: ส านกัพมิพบ์งกช พบัลชิชิง่ จ ากดั : 112 หน้า 
      ฤทยั จงสฤษดิ ์(2551). การออกแบบและพฒันากิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร.์ ส านกัพมิพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั :125 หน้า 
      ฤทยั จงสฤษดิ ์(2555). เรียนวิทยาศาสตรผ์่านการเล่นสนุกกบัฟองสบู่. ส านกัพมิพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั : 109 หน้า 
      ฤทยั จงสฤษดิ ์(2556). ท้าประลองทดลองวิทยผ์่านฟองไข่. ส านกัพมิพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั : 139 หน้า 
      ฤทยั จงสฤษดิ ์(2556). วิทยใ์นอาเซียน. ส านกัพมิพน์านมบุ๊ีคสพ์บัลเิคชัน่ส ์: 204 หน้า 

ฤทยั จงสฤษดิ ์(2556).  อาณาจกัรมด.  กรุงเทพฯ : ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ. 24 หน้า 
ฤทยั จงสฤษดิ ์(2556).  ปลาทูหน้างอคอหกั.  กรุงเทพฯ : ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ. 24 หน้า 
ฤทยั จงสฤษดิ ์(2556).  ลกูอ๊อดตามหาแม่.  กรุงเทพฯ : ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ. 24 หน้า  
ฤทยั จงสฤษดิ ์(2556).  เมฆน้อยข้ีเล่น.  กรุงเทพฯ : ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ. 24 หน้า   
ฤทยั จงสฤษดิ ์(2556).  เมืองแห่งเซลล.์ กรุงเทพฯ : ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ. 8 หน้า   
ฤทยั จงสฤษดิ ์(2557).  โรงงานคลอโรพลาสต์ นักสร้างอาหารมืออาชีพ. กรุงเทพฯ : ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยแีห่งชาติ. 8 หน้า   

      ฤทยั จงสฤษดิ ์(2558). 52 การทดลองวิทยจ์ากขวดพลาสติก. ส านกัพมิพน์านมบุ๊ีคสพ์บัลเิคชัน่ส ์: 152 หน้า 
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      ฤทยั จงสฤษดิ ์(2558).  ปลูมร่าเริง  กรุงเทพฯ : ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ. 24 หน้า   
ฤทยั จงสฤษดิ ์(2558).  ข้าวหอมมะลิ.  กรุงเทพฯ : ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ. 24 หน้า   
ฤทยั จงสฤษดิ ์(2559).  จ้ิงจกหางด้วน.  กรุงเทพฯ : ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ. 24 หน้า  
ฤทยั จงสฤษดิ ์(2559).  ใครๆ กช็อบเดินทาง.  กรุงเทพฯ : ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ. 133 หน้า  
ฤทยั จงสฤษดิ ์(2559). วิทยาศาสตรใ์นวดั. ส านกัพมิพเ์อม็ไอเอส : 208 หน้า  

 
2.   จดัท าหนงัสอืเพื่อใหค้วามรูแ้ละเขา้ใจเกีย่วกบัการส่งเสรมิและพฒันาเดก็ทีม่คีวามสามารถพเิศษทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
      ฤทยั จงสฤษดิ ์และศรายุธ มนตรมุีข. (2545).  แด่เมลด็พนัธุแ์ห่งอนาคต. กรุงเทพฯ : ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
     แห่งชาต.ิ 32 หน้า   
      ฤทยั จงสฤษดิ ์และศรายุธ มนตรมุีข. (2545).  ปลกูอจัฉริยะ. กรุงเทพฯ : ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ. 78  
      หน้า   
      ฤทยั จงสฤษดิ ์(2547).  โครงการพฒันาอจัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร.์..นวตักรรมการส่งเสริมเดก็ท่ีมีความสามารถพิเศษ 
       ทางวิทยาศาสตรอ์ย่างเป็นระบบ.กรุงเทพฯ : ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ. 112 หน้า   
      ฤทยั จงสฤษดิ ์ (2547).  เม่ือเราพบกนั ณ สนัติไมตรี.  กรุงเทพฯ : ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ. 40 หน้า   
      ฤทยั จงสฤษดิ ์และโสภดิา  พนานุสรณ์  บรรณาธกิาร (2548).   ถอดชีวิต..นักประดิษฐ์หุ่นยนต์.  กรุงเทพฯ : ส านกังานพฒันา 
       วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต.ิ 74 หน้า  
      ฤทยั จงสฤษดิ ์และโสภดิา  พนานุสรณ์  บรรณาธกิาร (2548).   ค้นความลบัธรรมชาติกบันักวิทยาศาสตรร์ุ่นเยาว.์  กรุงเทพฯ :  
      ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต.ิ 72 หน้า 
      ฤทยั จงสฤษดิ ์และโสภดิา  พนานุสรณ์ บรรณาธกิาร (2548).   ไขกญุแจความคิด....นักประดิษฐ์รุ่นเยาว.์  กรุงเทพฯ : ส านกังาน 
      พฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต.ิ 72 หน้า 
      ฤทยั จงสฤษดิ ์และโสภดิา  พนานุสรณ์ บรรณาธกิาร (2548).   เปิดประตูความคิด...กบันักฟิสิกสร์ุ่นเยาว.์ กรุงเทพฯ : ส านกังาน 
      พฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต.ิ 70 หน้า 
 
3. จดัท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานพฒันาอจัฉรยิภาพ  ตวัอย่างเช่น 

รายงานสมัมนา “อจัฉรยิภาพของเดก็/เยาวชนไทย...แนวทางส่งเสรมิและพฒันา” 
รายงานสมัมนาปฐมนิเทศนกัวทิยาศาสตรพ์ีเ่ลีย้งใหม่ 
รายงานผลการประชุมปฏบิตักิารโครงการพฒันาอจัฉรยิภาพทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยสี าหรบัเดก็และเยาวชน 
รายงานรวบรวมบทคดัย่อและโครงงานวทิยาศาสตรข์องเยาวชนในโครงการพฒันาอจัฉรยิภาพทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
ส าหรบัเดก็และเยาวชน  

 
4. ร่วมเขยีนบทความวชิาการ 
บทความประชุมวชิาการในเรื่อง “ ประสบการณ์การส่งเสรมิและพฒันาผูม้คีวามสามารถพเิศษของประเทศไทย” ในการประชุมวชิาการครู
วทิยาศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ในปี 2546 
 
 5. เขยีนแบบเรยีนทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีจ านวน  2 เรื่อง ไดแ้ก่   

 วทิยาศาสตรก์ายภาพชวีภาพ เรื่อง “ชวีติและววิฒันาการ” ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย จดัพมิพโ์ดยส านกัพมิพไ์ทย
วฒันาพานิช  
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 วทิยาศาสตรก์ายภาพชวีภาพ เรื่อง “พลงังานและแสงอาทติย”์ ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย จดัพมิพโ์ดยส านกัพมิพไ์ทย
วฒันาพานิช  

6. แบบทดสอบส าหรบัเดก็และเยาวชน 
 จดัท าแบบทดสอบความทกัษะทางวทิยาศาสตร์ 
 จดัท าแบบทดสอบความถนดัทางวทิยาศาสตรใ์นสาขาพฤกษศาสตร ์ เคม ีฟิสกิส ์ จุลชวีวทิยา  คอมพวิเตอร ์คณิตศาสตร ์

นกัประดษิฐ ์
 

7. เขยีนบทความทัว่ไปเกีย่วกบัการพฒันาและส่งเสรมิเยาวชนทางวทิยาศาสตร ์ประมาณ 20 ครัง้  ตวัอย่างเช่น   
 บทความเรื่อง “ย ่าค ่าดดูาว...ย ่าเชา้ดนูก” ลงในหนงัสอืพมิพเ์ดลนิิวส ์เดอืนมกราคม 2543  
 บทความเรื่อง“การประกวดผลงานโครงงานวทิยาศาสตรแ์ละวศิวกรรมศาสตรร์ะดบันานาชาติ”ลงจดหมายข่าวตกัศลิา  ปีที ่

3 ฉบบัที ่1 พฤษภาคมถงึสงิหาคม 2544 
 บทความเรื่อง “แม่ของนกัวทิยาศาสตรช์ัน้น าของโลก” ลงใน website  http://www.nstda.or.th/jstp ในปี 2545  
 บทความเรื่อง “เวทน้ีี ....มพีีเ่ลีย้ง” ลงรายงานประจ าปีของ กระทรวงวทิยาศาสตร ์ปีที ่  ประจ า ปี 2546 

 
8. บรรณาธกิารในจดหมายข่าวและจุลสารดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 4 ฉบบั ไดแ้ก่   

ปี 2541-2542   จดหมาย “แววอจัฉริยะ”    
ปี 2542- 2545   จดหมายข่าว “ตกัศิลา”   
ปี 2545 - 2546  จดหมายข่าว “โครงการวิทยาศาสตรใ์นโรงเรียน” 
ปี 2547- 2551  จุลสาร “สนุกวิทย”์   
 

9. นกัเขยีนในนิตยสารทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
ปี 2548- 2549   นกัเขยีนประจ าในคอลมัน์ “Science Camp” ตพีมิพใ์นวารสาร Science Magazine   
ปี 2548 – 2552  นกัเขยีนประจ าในคอลมัน์ “สนุกคดิ  นกัวทิยน้์อย” ตพีมิพใ์นนิตยสาร “โลกวทิยาศาสตร”์ 
ปี 2550 – 2552   นกัเขยีนประจ าในคอลมัน์ “เล่นกบัลกู” ตพีมิพใ์นนิตยสาร “ Do you Know”  
ปี 2550 –  ปัจจุบนั นกัเขยีนคอลมัน์พเิศษ ในนิตยสาร Go Genius 

 
10. น าเสนอผลงานระดบันานาชาติ 

STEM camp – Coping with the challenges of science education in the 21st century ในงานประชุมวชิาการนานาชาต ิThe 
International Symposium on STEM Education (ISSE) 2016  เมอืงลาธ ิฟินแลนด ์ ระหว่างวนัที ่6-8 มถุินายน 2559 
Biomimicry :  An approach for innovative STEM projects in high school ในงานประชุมวชิาการนานาชาติ The International 
Conference “New Perspectives in Science Education” เมอืงฟลอเรนซ ์อติาล ีระหว่างวนัที ่16-17 มนีาคม 2560  
 

11. วทิยากรพเิศษ 
เป็นวทิยากรพเิศษเรื่อง แนวการส่งเสรมิและพฒันาเดก็และเยาวชนทางวทิยาศาสตร ์ การทดลองทางวทิยาศาสตร ์  ท าโครงงาน 
และกจิกรรมค่ายวทิยาศาสตร ์ใหก้บัหน่วยงานต่างๆ เช่น  องคก์ารพพิธิภณัฑว์ทิยาศาสตรแ์ห่งชาต ิ ศนูยว์ทิยาศาสตรเ์พื่อการศกึษา 
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ส านกังานเลขาธกิารการศกึษาแห่งชาต ิโรงเรยีน และมหาวทิยาลยัต่างๆ  
 

http://www.nstda.or.th/jstp
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12. กรรมการ ทีป่รกึษา และวทิยากรรบัเชญิในรายการโทรทศัน์ 
เช่น รายการรกัลกูใหถู้กทาง รายการ ป ปลาตากลม รายการสนุกคดินกัวทิยน้์อย รายการสนุกวทิยใ์นอาเซยีน รายการ World Wide 
Wit, รายการคดิสว์ทิย ์รายการบ้านนกัวทิยาศาสตรน้์อย  รายการดสินียค์ลบั  เป็นต้น 
 

13. อื่นๆ  
เช่น  กรรมการตรวจขอ้เสนอวทิยานิพนธ ์  กรรมการสอบวทิยานิพนธ ์ กรรมการประเมนิผลโครงงานวทิยาศาสตรแ์ละสิง่ประดษิฐ ์


