โครงการสรรหาครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจาปี พ.ศ. 2562
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
************************************
1. หลักการและเหตุผล
เพื่อเป็นการยกย่องและสร้างขวัญกาลังใจแก่ครูวิทยาศาสตร์ผู้ที่มีความรู้ความสามารถและเป็นครูที่ดีตั้งใจในการสอนนักเรียน
และนักศึกษาให้เป็นคนดีมีความรู้คู่คุณธรรมออกไปรับใช้สังคม เป็นครูที่รักความก้าวหน้าในการสอน สามารถคิดและใช้เทคนิคและ
นวัตกรรมใหม่ๆ ในการสอนวิทยาศาสตร์โดยมีความสามารถในสอนแบบการบูรณาการศาสตร์พื้นฐานสู่การประยุกต์ใช้จริง เพื่อให้มี
ความรู้ความสามารถใช้วิทยาศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศ ตลอดจนรู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
เป็นการส่งเสริมให้ครูมีใจศรัทธาในอาชีพครูวิทยาศาสตร์ มีความเสียสละหมั่นศึกษาค้นคว้า เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์
ดังนั้น สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้จัดทาโครงการสรรหาครูวิทยาศาสตร์ประจาปี โดยเริ่มมา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 จนถึงปัจจุบัน เรียกว่า “ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น” เพื่อประกาศเกียรติคุณและประกาศรางวัลในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ ของแต่ละปี
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อประกาศเกียรติคุณครูที่มีความดีเด่นทางด้านการสอนวิทยาศาสตร์ ที่มีผลงานดีเด่นทางด้านการสอนและพัฒนาสื่อ
ช่วยสอนในด้านต่างๆ
2.2 เพื่ อ สร้ า งขวั ญ ก าลั ง ใจแก่ ค รู วิ ท ยาศาสตร์ ที่ มี ความรู้ ค วามสามารถ มี ค วามคิ ด ริ เริ่ ม สร้ า งสรรค์ สามารถคิ ด และค้ น
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาทาการสอนและเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนและนักศึกษาที่ตนเองรับผิดชอบ
2.3 เพื่อให้เป็นครูตัวอย่าง และสร้างศรัทธาให้เกิดกับครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ มีความมุ่งมั่นในการคิดค้นหาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาใช้ในการสอนในเชิงบูรณาการให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
3. เป้ าหมาย ครูสอนวิทยาศาสตร์ ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา รวม 4 ระดับ โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
3.1 สอนวิทยาศาสตร์ ต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึง 30 เมษายน 2562 และปัจจุบันยังปฏิบัติการสอนด้านวิทยาศาสตร์
3.2 มีผลงานที่แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความสามารถในด้านการสอน ใช้เทคนิ คการสอนวิทยาศาสตร์ในเชิง
บูรณาการ และเป็นที่ยอมรับในสถานศึกษาหรือเป็นแบบอย่างของครูทั่วไป
3.3 เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ และจรรยาบรรณของความเป็นครู เป็นที่ยอมรับของบุคคลอื่น
4. การดาเนินการและระยะเวลาดาเนินงาน
4.1 นายกสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ พิจารณาและอนุมัติโครงการตามทีป่ ระธานสรรหาครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นนาเสนอ
4.2 สมาคมประชาสัมพันธ์โครงการ พร้อมส่งแบบรายงานประวัติ และผลงานถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับครูวิทยาศาสตร์ใน
รูปเอกสาร และข่าวอิเลคทรอนิกส์ทางเว็บไซต์ของสมาคม(www.scisoc.or.th) หน่วยงานที่เชิญชวนร่วมโครงการ ได้แก่
4.2.1 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.2.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 185 เขต
4.2.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 42 เขต
4.2.4 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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4.2.5 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
4.2.6 สานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
4.2.7 สานักงานเทศบาลเมือง
4.2.8 คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยต่างๆ
4.2.9 คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยต่างๆ
4.2.10 คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยต่าง
4.2.11 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตต่างๆ
4.2.12 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
4.3 การสมัครเข้าร่วมโครงการสรรหา “ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น” ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ มี 2 วิธี ดังนี้
4.3.1 สมัครได้ด้วยตนเอง
4.3.2 หน่วยงานที่สังกัดเสนอให้เป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการ
4.4 ส่งแบบรายงานประวัติและผลงาน เพื่อขอรับการสรรหาเป็นครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ไปยังสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ
ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562 แบบรายงานให้ส่งมาจานวน 2 ชุด
4.5 การพิจารณาสรรหาของสมาคมวิทยาศาสตร์ ฯ ดาเนินการโดยคณะอนุกรรมการในแต่ละภูมิภาคจะสรรหาในเบื้องต้น
และในขั้นสุดท้ายให้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาก่อนนาเสนอสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ เพื่อ
อนุมัติต่อไป ซึ่งจะดาเนินการสรรหาตามขั้นตอน ดังนี้
ลาดับ
รายการ
กาหนดการ
1. ประกาศรับสมัครบนเว็บไซต์สมาคม
ม.ค. – 30 เมย 62
ส่งจดหมายเชิญชวนไปยัง สานักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน/อาชีวศึกษา/กทม./เทศบาล
(เพิ่มเติมเขตพื้นที่ประถม 185 เขต มัธยม 42 เขต)
คณะวิทยาศาสตร์/ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่างๆ รวมทั้งราชภัฏ/ราชมงคล
(เสนอประวัติและผลงานไม่ เกิน 10 หน้ า A4 ใช้ อกั ษร Angsana ขนาดตัวอักษร 15 point โดย
ตนเองหรือโดยหน่ วยงานทีส่ ั งกัด)
2. ให้มีคณะกรรมการสรรหาครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ที่ประกอบด้วย กรรมการสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ
ภายในเดือน มี.ค. 62
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ตัวแทนจากภูมิภาค มีหน้าที่ในการพิจารณาขั้นสุดท้าย
3. ให้มีคณะอนุกรรมการประจาในแต่ละภูมิภาค มีหน้าที่สรรหาในขั้นต้น และพร้อมที่จะไปตรวจ
ภายในเดือน มี.ค. 62
เยี่ยมการปฏิบัติงานจริงของผู้ที่ผ่านการสรรหา
4. คณะอนุกรรมการแต่ละชุดอ่านผลงาน เพื่อสรรหาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กาหนด ภายในกลางเดือน มิ.ย. 62
และพร้อมที่จะไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานจริงของผู้ที่ผ่านการสรรหาถ้าจาเป็น
5. คณะอนุกรรมการสรุปผลและส่งมอบผลการพิจารณาทั้งหมดให้กับคณะกรรมการชุดใหญ่เพื่อ
ภายในเดือน มิ.ย. 62
ดาเนินการต่อไป
6. คณะกรรมการประชุมพิจารณาขัน้ สุดท้ายและสรุปผลการสรรหา แจ้งนายกสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ ภายในกลางเดือน ก.ค. 62
ระดับละ 2 คน รวม 8 คน เพื่อนาเข้าพิจารณาในคณะกรรมการบริหารสมาคมขอความเห็นชอบต่อไป
7.
8.

สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ ประกาศผลและแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น
เตรียมเอกสารนาเสนอผลงานในสัปดาห์วิทยาศาสตร์
ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นแต่ละระดับร่วมแสดงผลงาน และเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลเกียรติยศ
พร้อมเงินรางวัล

1 – 10 ส.ค. 62
วทท45 เดือน ต.ค. 62
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5. ผลทีค่ าดว่ าจะได้ รับ
5.1 ครูวิทยาศาสตร์มีความตั้งใจในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การคิดค้นหาวิธี การสอนและการผลิตสื่ออุปกรณ์การ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
5.2 ครูวิทยาศาสตร์มีขวัญและกาลังใจในการประกอบวิชาชีพครูมากขึ้น
หมายเหตุ: ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.scisoc.or.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทร 081-8897971
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