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ประวติั 
ฤทยั จงสฤษด์ิ 

 
ต ำแหน่ง ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยอำวโุส 
                       ฝ่ำยวชิำกำร หลกัสตูร และสือ่กำรเรยีนรู ้
   ส ำนกังำนพฒันำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชำต ิ 

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

 
ผลงำนและรำงวลั 

1. ทุนกำรศกึษำและฝึกงำนจำกบรษิทั Imperial Chemical Industries (ICI) ในปี พ.ศ.2532-2535 
2. รำงวลัวทิยำนิพนธ ์“คุณภำพด”ี ในปี พ.ศ.2538 
3. หนงัสอืนิทำนเรื่อง "น ้ำวำ้หน้ำเหลอืง" (ในฐำนะผูเ้ขยีน)ไดร้บัรำงวลัโครงกำร"หนงัสอืคดัสรร 108 หนงัสอืด ีเปิดหน้ำต่ำงแหง่

โอกำสในกำรพฒันำเดก็วยัเรยีน" โดยส ำนกังำนกองทุนสนบัสนุนกำรสรำ้งเสรมิสขุภำพ (สสส.)  ประจ ำปี พ.ศ.2556 
4. หนงัสอืนิทำนเรื่อง "กำรเดนิทำงของเมลด็ตอ้ยติง่" (ในฐำนะผูเ้ขยีน) ไดร้บัรำงวลัโครงกำร"หนงัสอืคดัสรร 108 หนงัสอืด ีเปิด

หน้ำต่ำงแหง่โอกำสในกำรพฒันำเดก็วยัเรยีน" โดยส ำนกังำนกองทุนสนบัสนุนกำรสรำ้งเสรมิสขุภำพ (สสส.)  ประจ ำปี พ.ศ.
2556 

5. หนงัสอืสง่เสรมิกำรเกษตรเรื่อง "เหด็ฟำง" (ในฐำนะบรรณำธกิำร) ไดร้บัรำงวลัชมเชยประเภทกลุ่มหนงัสอืสำรคดใีนงำนประกวด
โครงกำรประกวดหนงัสอืดเีด่นในงำนมหกรรมหนงัสอืแหง่ชำต ิโดยส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน (สพฐ.) 
ประจ ำปี พ.ศ.2557 

6. ตวัแทนประเทศไทยเขำ้ร่วมโครงกำร the International Leadership Visitor Program on the topic "STEM Education" โดย
กำรคดัเลอืกและสนบัสนุนทุนจำกรฐับำลสหรฐัอเมรกิำ ประจ ำปี พ.ศ.2558 

7. หนงัสอืเรื่อง "อำณำจกัรมด" (ในฐำนะผูเ้ขยีน)ไดร้บัคดัเลอืกเป็นหนงัสอืพฒันำทกัษะสมอง Executive Functions (EF) ประจ ำปี 
พ.ศ. 2559 จดัโดย สสส. สมำคมผูจ้ดัพมิพห์นงัสอืแห่งประเทศไทย (PUBAT) และบรษิทั รกัลกู เลริน์น่ิง กรุ๊ป จ ำกดั (RLG)  

8. หนงัสอืเรื่อง "ลกูอ๊อดตำมหำแม"่ (ในฐำนะผูเ้ขยีน) ไดร้บัคดัเลอืกเป็นหนงัสอืพฒันำทกัษะสมอง Executive Functions (EF) 
ประจ ำปี พ.ศ. 2559 จดัโดย สสส. สมำคมผูจ้ดัพมิพห์นงัสอืแห่งประเทศไทย (PUBAT) และบรษิทั รกัลกู เลริน์น่ิง กรุ๊ป จ ำกดั 
(RLG)  

9. หนงัสอืเรื่อง “จิง้จกหำงดว้น” (ในฐำนะผูเ้ขยีน) ไดร้บัรำงวลัหนงัสอืดสี ำหรบัเดก็ 6 เดอืนถงึ 6 ปี โครงกำรหนงัสอืเล่มแรก Book 
Start ประจ ำปี พ.ศ.2559  โดยส ำนกังำนเลขำธกิำรสภำกำรศกึษำ กระทรวงศกึษำธกิำร รว่มกบัมลูนิธหินงัสอืเพื่อเดก็  

10. หนงัสอืเรื่อง “จิง้จกหำงดว้น” (ในฐำนะผูเ้ขยีน) ไดร้บัรำงวลั "100 เล่ม หนงัสอืดสี ำหรบัเดก็ ปี 2561”  โดย  
กรมสง่เสรมิวฒันธรรม  กระทรวงวฒันธรรม รว่มกบั มลูนธิหินงัสอืเพื่อเดก็ 

11. ทุนจำกมลูนิธศิกึษำพฒัน์ เขำ้ร่วมประชมุวชิำกำรนำนำชำต ิ16th Interaction Design and Children ณ มหำวทิยำลยั
สแตนฟอรด์ สหรฐัอเมรกิำ ประจ ำปี 2560 

12. วทิยำกรหลกัอำวุโสในโครงกำรบำ้นนกัวทิยำศำสตรน้์อย ประเทศไทย ประจ ำปี พ.ศ.2553 - ปัจจุบนั 
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13. ผูเ้ชีย่วชำญถ่ำยทอดแแลกเปลีย่นควำมรูด้ำ้นวชิำกำรจำกทอยโทแลบ มหำวทิยำลยับเีลเฟลด ์สหพนัธส์ำธำรณรฐัเยอรมนี ใน
โครงกำรมหำวทิยำลยัเดก็ ประจ ำปี 2554 - ปัจจุบนั 

14. ทตูสะเตม็ศกึษำ ของสถำบนัสง่เสรมิกำรสอนวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ีตัง้แต่ปี 2558 – ปัจจุบนั 
15. ผูท้รงคุณวฒุทิำงวทิยำศำสตรแ์ละวทิยำกรผูรู้ ้ในหมวดวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยสีำรสนเทศ ในเวบ็ไซตอ์ุทยำนกำรเรยีนรู ้ของ

ส ำนกังำนอุทยำนกำรเรยีนรู ้(TK park) ส ำนกังำนบรหิำรและพฒันำองคค์วำมรู ้(องคก์ำรมหำชน) 
16. ผูเ้ชีย่วชำญโครงกำรพฒันำสือ่กำรเรยีนรูแ้ละกจิกรรมสะเตม็ ระดบัชัน้มธัยมศกึษำตอนตน้ตำมนโยบำยสะเตม็ศกึษำ (STEM 

education) ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน 
17. ตวัแทนทวปีเอเชยี (Representative of Asia continental) โดยไดร้บัคดัเลอืกจำกคณะกรรมกำรจดังำน “International Dialogue 

on STEM Education” 2019 จำก 14 ประเทศ  จดัอบรมเชงิปฏบิตักิำรดำ้นกำรออกแบบกจิกรรมสะเตม็ศกึษำ ณ เมอืงเบอรล์นิ 
สหพนัธส์ำธำรณรฐัเยอรมน ี 

18. ทีป่รกึษำวชิำกำรดำ้นวทิยำศำสตร ์เทคโนโลย ีนวตักรรม และสิง่แวดลอ้ม (NSM Science Media Centre) องคก์ำรพพิธิภณัฑ์
วทิยำศำสตรแ์ห่งชำต ิ

 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำนด้ำนพฒันำก ำลงัคนทำงวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี 
เคยผ่ำนประสบกำรณ์กำรร่วมเป็นประธำน  รองประธำน กรรมกำร เลขำนุกำร และผูช้ว่ยเลขำนุกำรในโครงกำร/กจิกรรมดำ้นพฒันำ
ก ำลงัคนทำงวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยจี ำนวนมำกกว่ำ 20 โครงกำร ตวัอย่ำงเช่น 
1. กรรมกำรและผูช้่วยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรพฒันำอจัฉรยิภำพทำงวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ี
2. กรรมกำรและผูช้่วยเลขำนุกำรในโครงกำรพฒันำอจัฉรยิภำพทำงวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยสี ำหรบัเดก็และเยำวชน 
3. กรรมกำรและผูช้่วยเลขำนุกำรในโครงกำรวทิยำศำสตรใ์นโรงเรยีน 
4. กรรมกำรและผูช้่วยเลขำนุกำรในโครงกำรสตำร ์
5. กรรมกำรและผูช้่วยเลขำนุกำรในโครงกำรศษิยก์น้กุฏ ิ
6. กรรมกำรและผูช้่วยเลขำนุกำรในโครงกำรค่ำยวทิยำศำสตรถ์ำวร 
7. กรรมกำรและเลขำนุกำรในโครงกำรนกัศกึษำภำคฤดรูอ้นเดซ ี
8. กรรมกำรและเลขำนุกำรในโครงกำรควำมรว่มมอืไทย-อนิเดยีดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
9. กรรมกำรและผูช้่วยเลขำนุกำรในโครงกำรค่ำย APEC 
10. กรรมกำรและผูช้่วยเลขำนุกำรในโครงกำรศกึษำควำมเป็นไปไดใ้นกำรจดัตัง้โรงเรยีนวทิยำศำสตร์  
11. กรรมกำรในโครงกำรพระรำชด ำรติำมสมเดจ็พระเทพรตันรำชสดุำสยำมบรมรำชกมุำร ีโดยกำรด ำเนินงำนของ  สวทช. 
12. กรรมกำรและเลขำนุกำรในโครงกำรเชดิชเูกยีรตเิยำวชนทีม่ผีลงำนและรำงวลัระดบันำนำชำต ิ
13. กรรมกำรกำรจดัท ำหนงัสอืสมเดจ็พระเทพรตันรำชสดุำฯ สยำมบรมรำชกมุำร ีกบัวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ี
14. กรรมกำรและเลขำนุกำรในโครงกำรกำรคดัเลอืกผูแ้ทนเขำ้ร่วมประชุมกบันกัวทิยำศำสตรร์ำงวลัโนเบล ณ เมอืงลนิเดำ 
15. กรรมกำรและเลขำนุกำรโครงกำรคดัเลอืกผูแ้ทนเขำ้ร่วมประชุม Global Young Scientist Summit ณ สงิคโปร ์
16. กรรมกำรและเลขำนุกำรในโครงกำร APEC Youth Festival 2011 
17. กรรมกำรจดักจิกรรมเฉลมิฉลองปีสำกลแห่ง Crystallography 2014 
18. อนุกรรมกำรวชิำกำรจดังำน Asian Science Camp 2015 
19. กรรมกำรกำรจดังำนกจิกรรมเฉลมิฉลองปีสำกลแหง่แสง  2015 
20. คณะท ำงำนโครงกำรมหำวทิยำลยัเดก็ ประเทศไทย 
21. ประธำนคณะท ำงำนฝ่ำยกจิกรรมพเิศษ งำน วทท. เพื่อเยำวชน 
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22. อนุกรรมกำรฝ่ำยวชิำกำรค่ำยเยำวชนนำนำชำตใินกำรจดังำนประชุมวชิำกำรกำรพฒันำผูม้คีวำมสำมำรถพเิศษ (Asia Pacific 
Conference on Giftedness 2018) 

23. กรรมกำรพจิำรณำคดัเลอืกครเูพือ่เขำ้รบัรำงวลัครดูเีด่น STEM Education ประเทศไทย (Thailand STEM Teacher Awards)  
24. กรรมกำรวำงแผนก ำหนดรปูแบบกำรด ำเนินงำนศนูย ์SEAMEO STEM-ED  
25. ประธำนคณะท ำงำนเยำวชนในกำรประชุมประจ ำปีส ำนกังำนพฒันำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชำต ิ
26. คณะท ำงำนประชมุกำรจดัท ำแผนแม่บทภำยใตยุ้ทธศำสตรช์ำตดิำ้นกำรพฒันำและเสรมิสรำ้งทรพัยำกรมนุษย ์ดำ้นพหุปัญญำของ

มนุษยท์ีห่ลำกหลำย 
27. กรรมกำรตดัสนิกำรประกวดโครงงำนวทิยำศำสตรท์ำงดำ้นนำโนเทคโนโลย ีระดบัประเทศ 
28. กรรมกำรตดัสนิกำรแขง่ขนักำรแสดงทำงวทิยำศำสตร ์(Science Show) ในงำนศลิปหตัถกรรม วชิำกำร และเทคโนโลยขีองนกัเรยีน 

ระดบัชำต ิ กระทรวงศกึษำธกิำร 
 
ผลงำนด้ำนกำรถ่ำยทอดควำมรูแ้ละผลงำนวิชำกำร 
1. ร่วมเขยีนสำรำนุกรมไทย(ในบทพระปรชีำสำมำรถดำ้นเทคโนโลยแีละนวตักรรม) 

โครงกำรสำรำนุกรมไทยส ำหรบัเยำวชน โดยพระรำชประสงคใ์นพระบำทสมเดจ็พระเจำ้อยู่หวั. (2550). สำรำนุกรมไทยฉบบัเฉลิม 
พระเกียรติในโอกำสฉลองสิริรำชสมบติัครบ 60 ปี. พมิพค์รัง้ที ่1  กรุงเทพฯ : บรษิทัอมรนิทรพ์ริน้ติง้พบัลชิชิง่ จ ำกดั (มหำชน).  
479 หน้ำ 

 
2. จดัท ำหนงัสอือ่ำนสง่เสรมิควำมรูแ้ละเขำ้ใจทำงวทิยำศำสตรส์ ำหรบัเยำวชน  จ ำนวนมำกกว่ำ 40 เล่ม ตวัอย่ำงเช่น  

ฤทยั จงสฤษดิ ์และศรำยุธ มนตรมีุข  (2545).  สกัวนั..ฉันจะเติบโตเป็นต้นไมใ้หญ่.  กรงุเทพฯ : ส ำนกังำนพฒันำวทิยำศำสตร ์    
 และเทคโนโลยแีห่งชำต.ิ 64 หน้ำ   
ฤทยั จงสฤษดิ.์  (2545).  ปรงุโครงงำนวิทยำศำสตรใ์ห้อรอ่ย.  พมิพค์รัง้ที ่2 กรุงเทพฯ : ส ำนกังำนพฒันำวทิยำศำสตรแ์ละ
เทคโนโลยแีห่งชำต.ิ 112 หน้ำ   
ฤทยั จงสฤษดิ ์ (2546).  The greatest trip ประสบกำรณ์ครัง้ย่ิงใหญ่ในชีวิต.  กรุงเทพฯ : ส ำนกังำนพฒันำวทิยำศำสตรแ์ละ
เทคโนโลยแีห่งชำต.ิ 58 หน้ำ      

      จนัทรธ์ริำ  มงคลวยั  และฤทยั จงสฤษดิ ์บรรณำธกิำร  (2547).  กลยุทธก์ำรท ำวิจยัเพื่อวิทยำนิพนธ ์  กรุงเทพฯ : ส ำนกังำน 
      พฒันำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชำต.ิ 30 หน้ำ 
      ฤทยั จงสฤษดิ ์ และวนัทนำ รูห้ลกั บรรณำธกิำร (2547).  แล้วคณุจะรกับงักำลอร ์ กรุงเทพฯ : ส ำนกังำนพฒันำวทิยำศำสตรแ์ละ 
     เทคโนโลยแีห่งชำต.ิ 112 หน้ำ   

ฤทยั จงสฤษดิ ์ (2548). สนุกในสวน.  พมิพค์รัง้ที ่2 กรุงเทพฯ : ส ำนกัพมิพบ์ำ้นและสวน. 119 หน้ำ   
      ฤทยั จงสฤษดิ ์และอตพิร สวุรรณ  (2548).  สกัวนั..ฉันจะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ เล่ม 2 .  กรุงเทพฯ : ส ำนกังำนพฒันำ 
      วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชำต.ิ 96 หน้ำ   
      ฤทยั จงสฤษดิ ์และอตพิร สวุรรณ. (2548).   ตะลุยค่ำยวิทยำศำสตรก์ำรบิน.  กรุงเทพฯ : ส ำนกังำนพฒันำวทิยำศำสตรแ์ละ   
     เทคโนโลยแีห่งชำต.ิ 76 หน้ำ  

ฤทยั จงสฤษดิ.์  (2549).  กล้วยน ้ำวำ้หน้ำเหลือง.  กรุงเทพฯ : ส ำนกังำนพฒันำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชำต.ิ 32 หน้ำ   
ฤทยั จงสฤษดิ.์  (2549).  กำรเดินทำงของเมลด็ต้อยต่ิง.  กรงุเทพฯ : ส ำนกังำนพฒันำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชำต.ิ 32 
หน้ำ  
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ฤทยั จงสฤษดิ ์และสมฤทธิ ์พุทธนับุตร บรรณำธกิำร  (2549).  ค่ำยตะลยุโลกวิทยำศำสตรก์บัส่ีเทคโนโลยี   กรุงเทพฯ : 
ส ำนกังำนพฒันำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชำต.ิ 104 หน้ำ 

      ฤทยั จงสฤษดิ ์และวนัทนำ รูห้ลกั บรรณำธกิำร  (2549).  ค่ำยวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยีอวกำศ.   กรุงเทพฯ : ส ำนกังำน 
      พฒันำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชำต.ิ 80 หน้ำ  
      ฤทยั จงสฤษดิ ์และอตพิร สวุรรณ บรรณำธกิำร  (2549).  บนัทึกท่องโลกเทคโนโลยี.  กรุงเทพฯ : ส ำนกังำนพฒันำวทิยำศำสตร ์
      และเทคโนโลยแีหง่ชำต.ิ 156 หน้ำ 
      ฤทยั จงสฤษดิ ์(2551). สนุกคิด นักวิทยน้์อย.  กรงุเทพฯ: ส ำนกัพมิพบ์งกช พบัลชิชิง่ จ ำกดั : 112 หน้ำ 
      ฤทยั จงสฤษดิ ์(2551). กำรออกแบบและพฒันำกิจกรรมค่ำยวิทยำศำสตร.์ ส ำนกัพมิพแ์หง่จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั :125 หน้ำ 
      ฤทยั จงสฤษดิ ์(2555). เรียนวิทยำศำสตรผ์ำ่นกำรเล่นสนุกกบัฟองสบู่. ส ำนกัพมิพแ์ห่งจฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั : 109 หน้ำ 
      ฤทยั จงสฤษดิ ์(2556). ท้ำประลองทดลองวิทยผ์ำ่นฟองไข่. ส ำนกัพมิพแ์ห่งจฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั : 139 หน้ำ 
      ฤทยั จงสฤษดิ ์(2556). วิทยใ์นอำเซียน. ส ำนกัพมิพน์ำนมบีุ๊คสพ์บัลเิคชัน่ส ์: 204 หน้ำ 

ฤทยั จงสฤษดิ ์(2556).  อำณำจกัรมด.  กรุงเทพฯ : ส ำนกังำนพฒันำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชำต.ิ 24 หน้ำ 
ฤทยั จงสฤษดิ ์(2556).  ปลำทหูน้ำงอคอหกั.  กรุงเทพฯ : ส ำนกังำนพฒันำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชำต.ิ 24 หน้ำ 
ฤทยั จงสฤษดิ ์(2556).  ลูกออ๊ดตำมหำแม่.  กรุงเทพฯ : ส ำนกังำนพฒันำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชำต.ิ 24 หน้ำ  
ฤทยั จงสฤษดิ ์(2556).  เมฆน้อยขี้เล่น.  กรุงเทพฯ : ส ำนกังำนพฒันำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชำต.ิ 24 หน้ำ   
ฤทยั จงสฤษดิ ์(2556).  เมืองแห่งเซลล.์ กรุงเทพฯ : ส ำนกังำนพฒันำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชำต.ิ 8 หน้ำ   
ฤทยั จงสฤษดิ ์(2557).  โรงงำนคลอโรพลำสต ์นักสรำ้งอำหำรมืออำชีพ. กรุงเทพฯ : ส ำนกังำนพฒันำวทิยำศำสตรแ์ละ
เทคโนโลยแีห่งชำต.ิ 8 หน้ำ   

      ฤทยั จงสฤษดิ ์(2558). 52 กำรทดลองวิทยจ์ำกขวดพลำสติก. ส ำนกัพมิพน์ำนมบีุ๊คสพ์บัลเิคชัน่ส ์: 152 หน้ำ 
      ฤทยั จงสฤษดิ ์(2558).  ปูลมรำ่เริง.  กรุงเทพฯ : ส ำนกังำนพฒันำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชำต.ิ 24 หน้ำ   

ฤทยั จงสฤษดิ ์(2558).  ข้ำวหอมมะลิ.  กรุงเทพฯ : ส ำนกังำนพฒันำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชำต.ิ 24 หน้ำ   
ฤทยั จงสฤษดิ ์(2559).  จ้ิงจกหำงด้วน.  กรุงเทพฯ : ส ำนกังำนพฒันำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชำต.ิ 24 หน้ำ  
ฤทยั จงสฤษดิ ์(2559).  ใครๆ กช็อบเดินทำง. กรุงเทพฯ : ส ำนกังำนพฒันำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชำต.ิ 133 หน้ำ  
ฤทยั จงสฤษดิ ์(2559). วิทยำศำสตรใ์นวดั. ส ำนกัพมิพเ์อม็ไอเอส : 208 หน้ำ  
ฤทยั จงสฤษดิ ์(2560).  เรือ่งเล่ำของดอกไม้. กรุงเทพฯ : ส ำนกังำนพฒันำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชำต.ิ 8 หน้ำ   
ฤทยั จงสฤษดิ ์(2560).  โรงงำนระบบยอ่ยอำหำร. กรุงเทพฯ : ส ำนกังำนพฒันำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชำต.ิ 8 หน้ำ   
ฤทยั จงสฤษดิ ์(2561).  สนุกกบัพชืใบเลี้ยงเด่ียว พชืใบเลี้ยงคู่. กรุงเทพฯ : ส ำนกังำนพฒันำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชำต.ิ 
8 หน้ำ   
ฤทยั จงสฤษดิ(์2561). ระบบส่งอำหำรอจัฉริยะของพืช. กรุงเทพฯ : ส ำนกังำนพฒันำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชำต.ิ 8 หน้ำ   
ฤทยั จงสฤษดิ ์(2562).  เมฆน้อยขี้เล่น (ฉบบัปรบัปรงุ). กรุงเทพฯ : ส ำนกังำนพฒันำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชำต.ิ 28 
หน้ำ   
ฤทยั จงสฤษดิ ์(2562). แจค็ผูฆ่้ำยกัษ์กบัคณุปู่ เมนเดล. กรุงเทพฯ : ส ำนกังำนพฒันำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชำต.ิ 8 หน้ำ   
ฤทยั จงสฤษดิ ์(2563). ผกัแปลงกำยในตลำดสด. กรุงเทพฯ : ส ำนกังำนพฒันำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชำต.ิ 8 หน้ำ 
ฤทยั จงสฤษดิ ์(2563). ยอดมนุษยวิ์ตำมิน. กรุงเทพฯ : ส ำนกังำนพฒันำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชำต.ิ 8 หน้ำ 

      ฤทยั จงสฤษดิ ์(2563). สวนสนุกหมุนเวียนโลหิต. กรุงเทพฯ : ส ำนกังำนพฒันำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชำติ. 8 หน้ำ 
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2.   จดัท ำหนงัสอืเพื่อใหค้วำมรูแ้ละเขำ้ใจเกีย่วกบักำรสง่เสรมิและพฒันำเดก็ทีม่คีวำมสำมำรถพเิศษทำงวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ี
      ฤทยั จงสฤษดิ ์และศรำยธุ มนตรมีุข. (2545).  แด่เมลด็พนัธุแ์ห่งอนำคต. กรุงเทพฯ : ส ำนกังำนพฒันำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ี
     แห่งชำต.ิ 32 หน้ำ   
      ฤทยั จงสฤษดิ ์และศรำยธุ มนตรมีุข. (2545).  ปลูกอจัฉริยะ. กรุงเทพฯ : ส ำนกังำนพฒันำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชำต.ิ 78  
      หน้ำ   
      ฤทยั จงสฤษดิ ์(2547).  โครงกำรพฒันำอจัฉริยภำพทำงวิทยำศำสตร.์..นวตักรรมกำรส่งเสริมเดก็ท่ีมีควำมสำมำรถพิเศษ 
       ทำงวิทยำศำสตรอ์ยำ่งเป็นระบบ.กรุงเทพฯ : ส ำนกังำนพฒันำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชำต.ิ 112 หน้ำ   
      ฤทยั จงสฤษดิ ์ (2547).  เมื่อเรำพบกนั ณ สนัติไมตรี.  กรุงเทพฯ : ส ำนกังำนพฒันำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชำต.ิ 40 หน้ำ   
      ฤทยั จงสฤษดิ ์และโสภดิำ  พนำนุสรณ์  บรรณำธกิำร (2548).   ถอดชีวิต..นักประดิษฐห์ุ่นยนต.์  กรุงเทพฯ : ส ำนกังำนพฒันำ 
       วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชำต.ิ 74 หน้ำ  
      ฤทยั จงสฤษดิ ์และโสภดิำ  พนำนุสรณ์  บรรณำธกิำร (2548).   ค้นควำมลบัธรรมชำติกบันักวิทยำศำสตรร์ุน่เยำว.์  กรุงเทพฯ :  
      ส ำนกังำนพฒันำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชำต.ิ 72 หน้ำ 
      ฤทยั จงสฤษดิ ์และโสภดิำ  พนำนุสรณ์ บรรณำธกิำร (2548).   ไขกญุแจควำมคิด....นักประดิษฐร์ุน่เยำว.์  กรุงเทพฯ : ส ำนกังำน 
      พฒันำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชำต.ิ 72 หน้ำ 
      ฤทยั จงสฤษดิ ์และโสภดิำ  พนำนุสรณ์ บรรณำธกิำร (2548).   เปิดประตคูวำมคิด...กบันักฟิสิกสร์ุน่เยำว.์ กรุงเทพฯ : ส ำนกังำน 
      พฒันำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชำต.ิ 70 หน้ำ 
 
3. จดัท ำรำยงำนแสดงผลกำรด ำเนินงำนพฒันำอจัฉรยิภำพ ตวัอย่ำงเช่น 

รำยงำนสมัมนำ “อจัฉรยิภำพของเดก็/เยำวชนไทย...แนวทำงสง่เสรมิและพฒันำ” 
รำยงำนสมัมนำปฐมนิเทศนกัวทิยำศำสตรพ์ีเ่ลีย้งใหม่ 
รำยงำนผลกำรประชมุปฏบิตักิำรโครงกำรพฒันำอจัฉรยิภำพทำงวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยสี ำหรบัเดก็และเยำวชน 
รำยงำนรวบรวมบทคดัย่อและโครงงำนวทิยำศำสตรข์องเยำวชนในโครงกำรพฒันำอจัฉรยิภำพทำงวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี
ส ำหรบัเดก็และเยำวชน  

 
4. ร่วมเขยีนบทควำมวชิำกำร 
บทควำมประชุมวชิำกำรในเรื่อง “ ประสบกำรณ์กำรสง่เสรมิและพฒันำผูม้คีวำมสำมำรถพเิศษของประเทศไทย” ในกำรประชุมวชิำกำรครู
วทิยำศำสตรแ์ห่งประเทศไทย ในปี 2546 
 
 5. เขยีนแบบเรยีนทำงวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ีจ ำนวน  2 เรื่อง ไดแ้ก่   

 วทิยำศำสตรก์ำยภำพชวีภำพ เรื่อง “ชวีติและววิฒันำกำร” ระดบัชัน้มธัยมศกึษำตอนปลำย จดัพมิพโ์ดยส ำนกัพมิพไ์ทย
วฒันำพำนิช  

 วทิยำศำสตรก์ำยภำพชวีภำพ เรื่อง “พลงังำนและแสงอำทติย”์ ระดบัชัน้มธัยมศกึษำตอนปลำย จดัพมิพโ์ดยส ำนกัพมิพไ์ทย
วฒันำพำนิช  

6. แบบทดสอบส ำหรบัเดก็และเยำวชน 
 จดัท ำแบบทดสอบควำมทกัษะทำงวทิยำศำสตร ์
 จดัท ำแบบทดสอบควำมถนดัทำงวทิยำศำสตรใ์นสำขำพฤกษศำสตร ์ เคม ีฟิสกิส ์ จุลชวีวทิยำ  คอมพวิเตอร ์คณิตศำสตร ์

นกัประดษิฐ ์
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7. เขยีนบทควำมทัว่ไปเกีย่วกบักำรพฒันำและสง่เสรมิเยำวชนทำงวทิยำศำสตร ์ประมำณ 20 ครัง้  ตวัอย่ำงเช่น   

 บทควำมเรื่อง “ย ่ำค ่ำดดูำว...ย ่ำเชำ้ดนูก” ลงในหนงัสอืพมิพเ์ดลนิิวส ์เดอืนมกรำคม 2543  
 บทควำมเรื่อง“กำรประกวดผลงำนโครงงำนวทิยำศำสตรแ์ละวศิวกรรมศำสตรร์ะดบันำนำชำต”ิลงจดหมำยขำ่วตกัศลิำ  ปีที ่

3 ฉบบัที ่1 พฤษภำคมถงึสงิหำคม 2544 
 บทควำมเรื่อง “แม่ของนกัวทิยำศำสตรช์ัน้น ำของโลก” ลงใน website  http://www.nstda.or.th/jstp ในปี 2545  
 บทควำมเรื่อง “เวทนีี้ ....มพีีเ่ลีย้ง” ลงรำยงำนประจ ำปีของ กระทรวงวทิยำศำสตร ์ปีที ่  ประจ ำ ปี 2546 

 
8. บรรณำธกิำรในจดหมำยขำ่วและจุลสำรดำ้นวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ี 4 ฉบบั ไดแ้ก่   

ปี 2541-2542   จดหมำย “แววอจัฉริยะ”    
ปี 2542- 2545   จดหมำยขำ่ว “ตกัศิลำ”   
ปี 2545 - 2546  จดหมำยขำ่ว “โครงกำรวิทยำศำสตรใ์นโรงเรียน” 
ปี 2547- 2551  จุลสำร “สนุกวิทย”์   
 

9. บรรณำธกิำร สือ่เสรมิกำรอ่ำนและประกอบกำรเรยีนรูว้ทิยำศำสตร ์ระดบัประถมศกึษำ ชุดกำรต์นูวทิยำศำสตรใ์นวรรณคดลี ำน ำ ชุด
รำชสหีก์บัหนู และก ำเนิดพระสงัข ์โดย สถำบนัสง่เสรมิกำรสอนวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ี
 

10. นกัเขยีนในนิตยสำรทำงวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ี
ปี 2548- 2549   นกัเขยีนประจ ำในคอลมัน์ “Science Camp” ตพีมิพใ์นวำรสำร Science Magazine   
ปี 2548 – 2552  นกัเขยีนประจ ำในคอลมัน์ “สนุกคดิ  นกัวทิยน้์อย” ตพีมิพใ์นนิตยสำร “โลกวทิยำศำสตร”์ 
ปี 2550 – 2552   นกัเขยีนประจ ำในคอลมัน์ “เล่นกบัลกู” ตพีมิพใ์นนิตยสำร “ Do you Know”  
ปี 2550 – 2560 นกัเขยีนคอลมัน์พเิศษ ในนิตยสำร Go Genius 

 
11. น ำเสนอผลงำนปำกเปล่ำระดบันำนำชำต ิ

STEM camp – Coping with the challenges of science education in the 21st century ในงำนประชุมวชิำกำรนำนำชำต ิThe 
International Symposium on STEM Education (ISSE) 2016 ทีเ่มอืงลำธ ิฟินแลนด ์ระหว่ำงวนัที ่6-8 มถุินำยน 2559 
 
Biomimicry:  An approach for innovative STEM projects in high school ในงำนประชุมวชิำกำรนำนำชำต ิThe International 
Conference “New Perspectives in Science Education” เมอืงฟลอเรนซ ์อติำล ีระหว่ำงวนัที ่16-17 มนีำคม 2560  
 
Skills Development for the 21st Century Though STEM Camp ในงำนประชุมวชิำกำรนำนำชำต ิThe 15th Asia-Pacific 
Conference on Giftedness (APCG2018) ทีก่รุงเทพฯ ระหว่ำงวนัที ่ระหว่ำงวนัที ่20 -24 สงิหำคม 2561 
 
Context is King - How can we implement STEM approaches in specific contexts for Education for Sustainable 
Development (ESD)?” ในงำนประชุมนำนำชำต ิ“International Dialogue on STEM Education” 2019   ในวนัที ่5-6 ธนัวำคม 
2562 ณ กรุงเบอรล์นิ สหพนัธส์ำธำรณรฐัเยอรมน ี
 

http://www.nstda.or.th/jstp
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12. วทิยำกรและอำจำรยพ์เิศษ 
เป็นวทิยำกรและอำจำรยพ์เิศษเรื่อง แนวกำรสง่เสรมิและพฒันำเดก็และเยำวชนทำงวทิยำศำสตร ์ กำรทดลองทำงวทิยำศำสตร ์แนว
ทำงกำรจดักำรเรยีนกำรสอน กำรพฒันำสือ่วทิยำศำสตร ์ ท ำโครงงำนวทิยศำสตรแ์ละสิง่ประดษิฐ ์สะเตม็ศกึษำ และกจิกรรมค่ำย
วทิยำศำสตร ์ใหก้บัหน่วยงำนต่ำงๆ เช่น  มหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์ มหำวทิยำลยัมหดิล 
มหำวทิยำลยับรูพำ  มหำวทิยำลยัสงขลำนครนิทร ์มหำวทิยำลยัรำชภฎัรำชนครนิทร ์มหำวทิยำลยัรำชภฎันครปฐม มหำวทิยำลยัรำช
ภฎัก ำแพงเพชร องคก์ำรพพิธิภณัฑว์ทิยำศำสตรแ์ห่งชำต ิ ศนูยว์ทิยำศำสตรเ์พื่อกำรศกึษำ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้
พืน้ฐำน สถำบนัสง่เสรมิกำรสอนวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ีส ำนกังำนเลขำธกิำรกำรศกึษำแห่งชำต ิโรงเรยีน  โครงกำรคปูองครู
ครบวงจร มลูนิธศิกัดิพ์รทรพัย ์หอศลิปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหำนคร ส ำนกังำนบรหิำรและพฒันำองคค์วำมรู ้(องคก์ำรมหำชน) 
สถำบนัแหง่ชำตเิพื่อกำรพฒันำเดก็และครอบครวั  
 

13. กรรมกำรวทิยำนิพนธ ์และประเมนิผล 
เช่น  กรรมกำรตรวจขอ้เสนอวทิยำนิพนธ ์  กรรมกำรสอบวทิยำนิพนธ ์ กรรมกำรประเมนิผลโครงงำนวทิยำศำสตรแ์ละสิง่ประดษิฐ ์
 

14. ทีป่รกึษำ 
      ทีป่รกึษำโครงงำนแผนงำนวจิยั โครงกำรวจิยัเรื่องกำรเรยีนรูอ้ย่ำงสรำ้งสรรคผ์่ำนหนงัสอืกำรต์ูน (Innovative Science Education  

Through Comic Books) ทุนวจิยัจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรวจิยัแห่งชำต ิ(ปี พ.ศ.2555) 
 
15. วทิยำกร ทีป่รกึษำ และคณะกรรมกำรรบัเชญิในรำยกำรโทรทศัน์ 

เป็นวทิยำกร ทีป่รกึษำ และคณะกรรมกำรรบัเชญิในรำยกำรโทรทศัน์ เช่น  รำยกำรรกัลกูใหถู้กทำง  รำยกำรสนุกคดิ กลวทิยำศำสตร ์   
รำยกำร ป.ปลำตำกลม  รำยกำรคดิวทิย ์รำยกำร World Wide วทิย ์?  รำยกำรครอบครวัเดยีวกนัตอนครอบครวันกัทดลอง  รำยกำร
หวัใจใกลก้นั รำยกำรบำ้นนกัวทิยำศำสตรน้์อย รำยกำร Kids rangers รำยกำรบ่ำยนี้มคี ำตอบ รำยกำรแสงแห่งพ่อ รำยกำรสมองดี
สรำ้งได ้ รำยกำรดสินียค์ลบั เป็นตน้ 

 
16. เป็นวทิยำกรจดัอบรมในหวัขอ้ดำ้นกจิกรรมวทิยำศำสตร ์แนวทำงกำรจดักำรเรยีนกำรสอนวทิยำศำสตร ์อำทเิช่น  

1) เกมและกจิกรรมวทิยำกำรค ำนวณ (Computing Science) แสนสนุก ฉบบั Unplugged ส ำหรบัเดก็ปฐมวยัและประถมศกึษำ 
2) สนุกกบักำรทดลองและของเล่นวทิยำศำสตรเ์รื่อง “เสยีง”ส ำหรบัเดก็ปฐมวยัและประถมศกึษำ 
3) กำรจดักจิกรรมสะเตม็ศกึษำเพื่อกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนืโดยเชื่อมโยงกบัโครงกำรพระรำชด ำรใินหลวงรชักำลที่ 9 ส ำหรบัเดก็

ปฐมวยัและประถมศกึษำ 
4) เทคนิคกำรสอนสะเตม็ศกึษำแสนสนุกผ่ำนกำรเล่นกบัฟองสบู่และฟองไข ่
5) สนุกกบักำรทดลองและของเล่นวทิยำศำสตรเ์รื่อง”แสง ส ีและกำรมองเหน็”ส ำหรบัเดก็ปฐมวยัและประถมศกึษำ 
6) วทิยำกำรค ำนวณฉบบั Unplugged 
7) สนุกกบัเกมและกจิกรรม Unplugged ในวทิยำกำรค ำนวณผ่ำนปรำกฏกำรณ์กำรระบำด COVID-19 
8) สนุกวทิยแ์ละมำยำกลในชัน้เรยีนโดยใชล้กูโป่ง 
9) เรยีนวทิยำศำสตรผ์่ำนพบักระดำษเป็นของเล่น (Learning science through origami toys) 
10) สนุกกบักำรทดลองและของเล่นวทิยำศำสตรเ์รื่อง”อำกำศ”ส ำหรบัเดก็ปฐมวยัและประถมศกึษำ 
11) แนวทำงกำรจดักำรเรยีนกำรสอนในโครงกำรบำ้นนกัวทิยำศำสตรน้์อย ประเทศไทย ชุดกจิกรรมเรื่องน ้ำระดบัพืน้ฐำน และระดบั

ต่อยอดน ้ำและเทคโนโลย ี
12) สนุกคดิ เก่งวทิย ์ดว้ยมำยำกลวทิยำศำสตร ์
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13) เสรมิวทิยใ์หแ้กร่ง ดว้ยของเล่นและกจิกรรมสะเตม็ศกึษำผ่ำนนทิำนนำนำชำต ิ
14) ของเล่นและกจิกรรมสะเตม็ศกึษำผ่ำนนิทำนแสนสนุก 
15) โครงงำนวทิยำศำสตร ์และวทิยำกำรค ำนวณทีช่ว่ยเสรมิท ำใหโ้ครงำนมปีระสทิธภิำพมำกยิง่ขึน้ 
16) สรำ้งสรรคก์จิกรรมสะเตม็ศกึษำดว้ยแนวทำงกำรจดักำรเรยีนกำรสอนวทิยำกำรค ำนวณ 
17) พฒันำสือ่วทิยำกำรค ำนวณแสนสนุกเพื่อพฒันำกำรเรยีนรูส้ะเตม็ศกึษำ 
18) กำรออกแบบกจิกรรมสะเตม็ศกึษำ แบบบนัไดเวยีน ( Learning Spiral) 
19) สะเตม็ศกึษำสูก่ำรประกอบอำชพี 
20) กำรจดักำรเรยีนรูแ้บบสะตมีศกึษำ (STEAM Education) 
21) กำรจดักจิกรรมกำรเรยีนรูต้ำมแนวทำง CLE บรูณำกำรสูก่ระบวนกำรเรยีนรูแ้บบ STEM ศกึษำ 
22) ยกตูย้ำและหอ้งครวัมำเป็นกำรทดลองแสนสนุก 
23) นกัพฤกษศำสตรน้์อย ตอน สนุกในสวน  
24) กำรพฒันำสือ่วทิยำศำสตรป์ระกอบชัน้เรยีน”ตำมแนวทำง STEM education 
25) เทคนิคกำรสอนและพฒันำกจิกรรม และสือ่กำรเรยีนรู ้“โลก ดำรำศำสตร ์และอวกำศ 
26) กำรทดลองวทิยำศำสตร ์และ STEM แสนสนุกเพื่อพฒันำทกัษะกำรเรยีนรูข้องเดก็ปฐมวยั 
27) STEM Academy 4.0 เทคนิคกำรพฒันำหอ้งเรยีนวทิยำศำสตรแ์สนสนุกเพื่อสรำ้งนวตักรน้อยมอือำชพี 
28) เทคนิคกำรสอนโครงงำนและสิง่ประดษิฐใ์หม้ปีระสทิธภิำพและสนุก 
29) กจิกรรมสะเตม็ศกึษำและกำรทดลองวทิยำศำสตรส์ ำหรบัเดก็ปฐมวยัและประถมศกึษำตอน “นกัพฤกษศำสตรน้์อย  
30) STEAM Kitchen for kids- เทคนิคกำรสอนสะตมีศกึษำแสนสนุกผ่ำนหอ้งครวั 
31) กำรพฒันำสือ่ส ำหรบัอย่ำงสรำ้งสรรค ์
32) แนวทำงจดักำรเรยีนรูต้ำมแนวทำงสะเตม็ศกึษำเพื่อเตรยีมควำมพรอ้มนกัเรยีนสูศ่ตวรรษที่ 21 
33) เทคนิคกำรจดัท ำหนงัสอืเดก็ สือ่ก ำรเรยีนรูว้ทิยำศำสตร ์และกจิกรรมเยำวชน 
34) เรยีนรูใ้นยุค Thailand 4.0 โดยประยุกตต์วัอย่ำงจำกกำรเรยีนรูข้อง NASA  พพิธิภณัฑว์ทิยำศำสตร ์และโรงเรยีนชัน้น ำจำก

นำนำประเทศ 
35) Innovative STEAM education for smart classroom: ตอนสนุกคดินกัประดษิฐร์ุ่นเยำว ์
36) เกมและกจิกรรมกำรเรยีนรูโ้ลก กำรเปลีย่นแปลงสภำวะ อำกำศ และโลกรอ้นส ำหรบันกัเรยีน 
37) เทคนิคกำรสอนโครงงำนสะเตม็ (STEM) ใหม้ปีระสทิธภิำพและสนุก 
38) เทคนิคกำรสอนสะเตม็ศกึษำแสนสนุกผ่ำนกำรเล่นกบัฟองสบู่ 
39) กำรพฒันำครชูวีวทิยำมอือำชพีแนวสบืเสำะหำควำมรู ้ (inquiry approach) และบรูณำกำรกำรสอนกบัสำขำอื่น (Integrated 

learning)" 
40) ทำ้ประลอง ทดลองวทิยผ์่ำนฟองไข ่เพื่อน ำไปใชช้ัน้เรยีน  
41) สนุกกบัเซลล ์พนัธุศำสตร ์และควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพ เพือ่น ำไปใชป้ระกอบกำรเรยีนกำรสอนในชัน้เรยีน 
42) ยกตูย้ำและหอ้งครวัมำเป็นกำรทดลองแสนสนุก 
43)  กำรพฒันำสือ่วทิยำศำสตรป์ระกอบชัน้เรยีน ตำมแนวทำง STEM education 
44) สนุกคดิ สรำ้งนกัประดษิฐร์ุ่นเยำว ์(The maker challenges) 
45) วทิยำศำสตรใ์นวดั 
46) สะเตม็ศกึษำและเทคนิคกำรบรูณำกำรสำระกำรเรยีนรูแ้ละกจิกรรมสะเตม็เพื่อเตรยีมควำมพรอ้มนกัเรยีนสูศ่ตวรรษที่ 21 
47) ท่องโลกโครงงำนดว้ยนิทำนอสีป 
48) Biomimicry ชวีเลยีนแบบ 
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49) เรยีนวทิยำศำสตรผ์่ำนกำรทดลองและสิง่ประดษิฐโ์ดยใชข้วดพลำสตกิ 
50) กำรคดิเชงิออกแบบ (Design Thinking) เพื่อพฒันำสือ่และกจิกรรมวทิยำศำสตรอ์ย่ำงมปีระสทิธภิำพโดยใชโ้รงประลองตน้แบบ

ทำงวศิวกรรม (Fabrication Lab) 
 

        


