โครงการคัดเลือกครูสอนวิทยาศาสตร
เปน “ครูวทิ ยาศาสตรดีเดน” ประจําป พ.ศ. 2560
สาขาครูวิทยาศาสตร สมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ
************************************
1. หลักการและเหตุผล
เพื่อเปนการยกยอง และใหกําลังใจแกครูวิทยาศาสตร ผูที่มีความสามารถในการสอนนักเรียนและ
นักศึกษา ใชเทคนิคการสอนวิทยาศาสตรแบบสืบสวน (Scientific Inquiry) หรือสะเต็มศึกษา (STEM
Education ใหมีความสามารถใชความรูทางวิทยาศาสตรในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และมีสวนรวมพัฒนา
ประเทศ ตลอดจนรูจักอนุรักษสิ่งแวดลอม รวมทั้งเปนการสงเสริมใหครูมีใจศรัทธาในอาชีพครูวิทยาศาสตร มี
ความเสียสละหมั่นศึกษาคนควา เพื่อเพิ่มพูนความรูและประสบการณ รูคุณคาของเทคโนโลยีใหม ๆ นํามาใช
ในการสอนแลวเกิดประโยชนแกนักเรียน และนักศึกษา ดังนั้นสาขาครูวิทยาศาสตร สมาคมวิทยาศาสตรแหง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ จึงไดจัดทํา โครงการคัดเลือกครูวิทยาศาสตรประจําป โดยเริ่มมาตั้งแตป
พ.ศ. 2525 จนถึงปจจุบัน เรียกวา “ครูวิทยาศาสตรดีเดน” เพื่อประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลในงาน
สัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ ของแตละป
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อประกาศเกียรติคุณครูที่มีความดีเดนทางดานการสอนวิทยาศาสตรใหเปนที่ประจักษ
2.2 เพื่อใหขวัญและกําลังใจแกครูวิทยาศาสตรที่มีความคิดริเริ่มสรางสรรคเสียสละมุงมั่นที่จะพัฒนา
นักเรียน และนักศึกษาที่ตนเองรับผิดชอบ
2.3 เพื่อสงเสริมและเสริมสรางศรัทธาในการเปนครูสอนวิชาวิทยาศาสตรใหมากยิ่งขึ้น
2.4 สามารถใชเทคนิคการสอนวิทยาศาสตรแบบสืบสวน หรือสะเต็มศึกษา
2.5 เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหมีการคนควาทางดานเทคโนโลยี เพื่อนํามาใชในการสอน
วิทยาศาสตรใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2.6 เพื่อใหครูสอนวิทยาศาสตร เห็นความสําคัญของการริเริ่ม ในการสรางสื่อการสอน
ผลิตอุปกรณ หรือนวัตกรรมใหม ๆ เพื่อชวยพัฒนาการเรียนการสอนใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
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3. เปาหมาย
ครูสอนวิทยาศาสตร ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา รวม 4 ระดับ
โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
3.1 สอนวิทยาศาสตร ตอเนื่องกันไมนอยกวา 5 ป นับถึง 30 เมษายน 2560 และปจจุบันยัง
ปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตร
3.2 มีผลงานที่แสดงความคิดริเริม่ สรางสรรค หรือมีความสามารถในดานการสอน ใชเทคนิคการ
สอนวิทยาศาสตรแบบสืบสวน หรือสะเต็มศึกษา เปนทีย่ อมรับในสถานศึกษาหรือเปนแบบอยางของครูทั่วไป
3.3 เปนผูมีคุณธรรม และจรรยาบรรณของความเปนครู เปนที่ยอมรับของบุคคลอื่น (ทั้งนี้ตองไม
เคยไดรับรางวัลในระดับประเทศมากอน )
4. การดําเนินการและระยะเวลาดําเนินงาน
4.1 นายกสมาคมวิทยาศาสตร ฯ พิจารณาและอนุมัติโครงการที่สาขาครูนําเสนอ
4.2 สาขาครูวิทยาศาสตร ประชาสัมพันธโครงการ พรอมสงแบบรายงานประวัติ และผลงานถึง
หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ครู วิ ท ยาศาสตร ใ นรู ป เอกสาร และข า วอิ เ ลคทรอนิ ค ทางเวปไซด ส มาคม
(www.scisoc.or.th )หนวยงานที่เชิญชวนรวมโครงการ ไดแก
4.2.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.2.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 185 เขต
4.2.3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 42 เขต
4.2.4 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4.2.5 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
4.2.6 สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
4.2.7 สํานักงานเทศบาลเมือง
4.2.8 คณะวิทยาศาสตรมหาวิทยาลัยตาง ๆ
4.2.9 คณะครุศาสตรมหาวิทยาลัยตาง ๆ
4.2.10 คณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยตาง ๆ
4.2.11 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตตาง ๆ
4.2.12 องคการบริหารสวนจังหวัด
4.3 การสมัครเขารวมโครงการคัดเลือก “ครูวิทยาศาสตรดีเดน” ของสมาคมวิทยาศาสตร แหง
ประเทศไทย มี 2 วิธี ดังนี้
4.3.1 สมัครไดดวยตนเอง
4.3.2 หนวยงานที่สงั กัดเสนอใหเปนตัวแทนเขารวมโครงการ
4.4 สงแบบรายงานประวัตแิ ละผลงานเพื่อขอรับการคัดเลือกเปนครูวิทยาศาสตรดีเดน ไปยังสมาคม
วิทยาศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 แบบรายงานใหสงมา
จํานวน 2 ชุด
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4.5 การพิ จ ารณาคั ด เลื อ กของสมาคมวิ ท ยาศาสตร ดํ า เนิ น การโดยคณะกรรมการคั ด เลื อ กครู
วิทยาศาสตร 4 ชุด 4 ระดับ คือ คณะกรรมการระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา
และระดับอุดมศึกษา แตงตั้งโดยสมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ซึ่งจะดําเนินการ
คัดเลือกตามขั้นตอน ดังนี้
ลําดับที่
รายการ
กําหนดการเสร็จสิ้นการทํางาน
1.
คณะกรรมการอานผลงาน เพือ่ คัดเลือกผูสมัครที่สมควร
1 - 30 พฤษภาคม 2560
ไปเยีย่ มชมการปฏิบัติงานจริง
2.
คณะกรรมการไปเยีย่ มชมการปฏิบัติงานจริงของ
1 - 30 มิถุนายน 2560
ผูไดรับการคัดเลือก
และ 1 – 30 กรกฎาคม 2560
3.
คณะกรรมการแตละระดับประชุมตัดสินและสรุปผล
31 กรกฎาคม 2560
การคัดเลือก แจงนายกสมาคมวิทยาศาสตรฯ
ระดับละ 2 คน รวม 8 คน
4.
สมาคมวิทยาศาสตรฯ ประกาศผลและแจงให
1 – 10 สิงหาคม 2560
ครูวิทยาศาสตร ที่ไดรับการคัดเลือกเปนครูวิทยาศาสตร
ดีเดนทราบ
5.
ครูวิทยาศาสตรดีเดนแสดงผลงาน และเขารับพระราชทาน วันสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ
โลรางวัลเกียรติยศ พรอมเงินรางวัล
ประจําป พ.ศ. 2560

5. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ครูวิทยาศาสตรมีความตั้งใจในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การวิจัย เพื่อหาวิธี การสอนและ
การผลิตสื่ออุปกรณการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น
2. ครูวิทยาศาสตรมีขวัญและกําลังใจในการประกอบวิชาชีพครูมากขึ้น
หมายเหตุ ศึกษารายละเอียดของขอมูลไดที่ (www.scisoc.or.th ) หรือ timsuksai.51@gmail.com
081-7253624 (ปฏิบัติหนาทีแ่ ทนประธานสาขาครูวิทยาศาสตรสมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยในพระ
บรมราชูปถัมภ)

