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โครงการสรรหาครู วิทยาศาสตร์ ดีเด่นประจาปี พ.ศ. 2565
สมาคมวิทยาศาสตร์ แห่ งประเทศไทยในพระบรมราชู ปถัมภ์
************************************
1. หลักการและเหตุผล
เพื่อเป็ นการยกย่องและสร้างขวัญกาลังใจแก่ครู วิทยาศาสตร์ผทู ้ ี่มีความรู ้ความสามารถและเป็ นครู ที่ดีต้ งั ใจในการ
สอนนักเรี ยนและนักศึ กษาให้เป็ นคนดี มีความรู ้ คู่คุณธรรมออกไปรั บใช้สังคม เป็ นครู ที่รักความก้าวหน้าในการสอน
สามารถคิดและใช้เทคนิ คและนวัตกรรมใหม่ๆ ในการสอนวิทยาศาสตร์ โดยมีความสามารถในสอนแบบการบูรณาการ
ศาสตร์พ้นื ฐานสู่การประยุกต์ใช้จริ ง เพื่อให้มีความรู ้ความสามารถใช้วิทยาศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และมีส่วนร่ วม
พัฒนาประเทศ ตลอดจนรู ้จกั อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็ นการส่ งเสริ มให้ครู มีใจศรัทธาในอาชีพครู วิทยาศาสตร์ มีความ
เสี ยสละหมัน่ ศึกษาค้นคว้าเพื่อเพิ่มพูนความรู ้และประสบการณ์ ให้กา้ วทันโลกในยุคการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ดังนั้น
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้จดั ทาโครงการสรรหาครู วิทยาศาสตร์ประจาปี โดยเริ่ มมา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 จนถึงปั จจุบนั เรี ยกว่า “ครู วิทยาศาสตร์ดีเด่น” เพื่อประกาศเกียรติคุณและประกาศรางวัลในงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ของแต่ละปี

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อประกาศเกียรติคุณครู ที่มีความดีเด่นทางด้านการสอนวิทยาศาสตร์ ที่มีผลงานดีเด่นทางด้านการสอนและ
พัฒนาสื่ อช่วยสอนในด้านต่างๆ อย่างก้าวทันเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่กา้ วหน้าอย่างรวดเร็ วอย่างต่อเนื่อง
2.2 เพื่อสร้างขวัญกาลังใจแก่ครู วิทยาศาสตร์ ที่มีความรู ้ความสามารถ มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ สามารถคิดและ
ค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาทาการสอนและเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรี ยนและนักศึกษาที่ตนเองรับผิดชอบ
2.3 เพื่อให้เป็ นครู ตวั อย่าง และสร้างศรัทธาให้เกิดกับครู สอนวิชาวิทยาศาสตร์ มีความมุ่งมัน่ ในการคิดค้นหา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการสอนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

3. เป้าหมาย
ครู สอนวิทยาศาสตร์ ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา รวม 4 ระดับ โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
3.1 สอนวิทยาศาสตร์ ต่อเนื่องกันไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี นับถึง 16 เมษายน 2565 และปั จจุบนั ยังปฏิบตั ิการเป็ นครู สอน
ด้านวิทยาศาสตร์
3.2 มีผลงานที่แสดงความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ และมีความสามารถในด้านการสอน ใช้เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์
ในเชิงบูรณาการ ตามเทคโนโลยีที่กา้ วหน้าอย่างต่อเนื่อง และเป็ นที่ยอมรับในสถานศึกษา หรื อเป็ นแบบอย่างของครู ทวั่ ไป
3.3 เป็ นผูม้ ีความรู ้คู่คุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณ และมีความรับผิดชอบสู ง ของความเป็ นครู เป็ นที่ยอมรับ
ของบุคคลอื่นและสังคม
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4. การดาเนินการและระยะเวลาดาเนินงาน
4.1 นายกสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ พิจารณาและอนุมตั ิโครงการตามที่ประธานสรรหาครู วิทยาศาสตร์ดีเด่นนาเสนอ
4.2 สมาคมประชาสัมพันธ์โครงการ พร้อมส่ งแบบรายงานประวัติ และผลงานถึงหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องกับ ครู
วิทยาศาสตร์ ในรู ปเอกสาร และข่าวอิเลคทรอนิ กส์ ทางเว็บไซต์ของสมาคม (www.scisoc.or.th) หน่ วยงานที่เชิ ญชวนร่ วม
โครงการ ได้แก่
4.2.1 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.2.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 185 เขต
4.2.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 42 เขต
4.2.4 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4.2.5 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
4.2.6 สานักการศึกษากรุ งเทพมหานคร
4.2.7 สานักงานเทศบาลเมือง
4.2.8 คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยต่างๆ
4.2.9 คณะครุ ศาสตร์มหาวิทยาลัยต่างๆ
4.2.10 คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยต่างๆ
4.2.11 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตต่างๆ
4.2.12 องค์การบริ หารส่วนจังหวัด
4.3 การสมัครเข้าร่ วมโครงการสรรหา “ครู วิทยาศาสตร์ดีเด่น” ของสมาคมวิทยาศาสตร์ แห่งประเทศไทยฯ มี 2 วิธี ดังนี้
4.3.1 สมัครได้ดว้ ยตนเอง
4.3.2 หน่วยงานที่สังกัดเสนอให้เป็ นตัวแทนเข้าร่ วมโครงการ
4.4 ส่ ง แบบรายงานประวัติ และผลงานต่างๆ เพื่ อ ขอรั บการสรรหาเป็ นครู วิทยาศาสตร์ ดีเด่น ไปยัง สมาคม
วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ ภายในวันที่ 18 เมษายน 2565 แบบรายงานให้นาส่งจานวน 2 ชุด
4.5 การพิจารณาสรรหาของสมาคมวิทยาศาสตร์ ฯ ดาเนินการโดยคณะอนุกรรมการในแต่ละภูมิภาคจะสรรหาใน
เบื้องต้น และในขั้นสุ ดท้ายให้ผา่ นการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาก่อนนาเสนอสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
ฯ เพื่ออนุมตั ิต่อไป ซึ่งจะดาเนินการสรรหาตามขั้นตอน ดังนี้

ลาดับที่

1.

รายการ
ประกาศรับสมัครบนเว็บไซต์สมาคม
ส่ งจดหมายเชิญชวนไปยัง สานักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน/
อาชีวศึกษา/กทม/เทศบาล (เพิ่มเติมเขตพื้นที่ประถม 185 เขต มัธยม 42
เขต)
คณะวิทย์/ครุ ศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่างๆ รวมทั้งราชภัฏ/ราช
มงคล
(เสนอประวัติและผลงานเด่ นหรื อที่สาคัญ ไม่ เกิน 10 หน้ า A4 โดยเรี ยงลาดับ
ผลงานที่สาคัญขึน้ ก่ อนโดยตนเองหรื อโดยหน่ วยงานที่สังกัด) ไม่ ต้องมีเอกสาร
อื่นเพิม่ เติม เช่ น ภาคผนวก

กาหนดการ

มี.ค. – 18 เม.ย. 65
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ลาดับที่
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

รายการ
ครู ผสู ้ มัครส่งแบบรายงานประวัติ และผลงานต่างๆ เพื่อขอรับการสรรหาเป็ นครู
วิทยาศาสตร์ดีเด่น ไปยังสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ
ให้มีคณะกรรมการคัดเลือกครู วิทยาศาสตร์ดีเด่น ที่ประกอบด้วย กรรมการ
สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ ประธานสรรหาครู วิทยาศาสตร์ดีเด่น ตัวแทนจากภูมิภาค
มีหน้าที่พจิ ารณาโครงการในภาพรวมทั้งหมด
ให้มีคณะอนุกรรมการประจาในแต่ละภูมิภาค โดยมีตวั แทนในกรรมการชุดใหญ่
ร่ วมด้วย และให้แต่ละภูมิภาคพิจารณาคัดเลือกอย่างละเอียดของผูท้ ี่เหมาะสมเข้า
ข่ายเป็ น “ครู วิทยาศาสตร์ดีเด่น” มาจานวนหนึ่ง เพื่อนาเสนอกรรมการชุดใหญ่
พิจารณาเห็นชอบก่อนที่จะดาเนินไปตรวจเยี่ยมต่อไป
ให้คณะกรรมการชุดใหญ่ โดยมีตวั แทนจากอนุกรรมการในแต่ละภูมิภาคร่ วม
ตรวจเยี่ยมและสัมภาษณ์ผา่ นระบบ Online เพื่อคัดเลือกครู ที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมที่จะเป็ นครู วิทยาศาสตร์ดีเด่นในแต่ละดับตามจานวนที่กาหนด
คณะกรรมการนาผลการพิจารณาขั้นสุ ดท้ายพร้อมทั้งสรุ ปผลการคัดเลือก แจ้ง
นายกสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ ระดับละ 2 คน รวม 8 คน เพื่อนาเข้าพิจารณาใน
คณะกรรมการบริ หารสมาคมขอความเห็นชอบต่อไป (หรื ออย่างน้อยต้องมีผลที่
ก้าวหน้าเกือบสมบูรณ์ไปรายงานในที่คณะกรรมการบริ หารสมาคม)
สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ ประกาศผลและแจ้งให้ผทู ้ ี่ได้รับการคัดเลือกเป็ นครู
วิทยาศาสตร์ดีเด่น เตรี ยมเอกสารนาเสนอผลงานในสัปดาห์วิทยาศาสตร์
ครู วิทยาศาสตร์ดีเด่นในแต่ละระดับจะเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลเกียรติยศ
พร้อมเงินรางวัล ในการประชุมวิชาการนานาชาติ วทท 48 ณ มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ จังหวัดนครศรี ธรรมราช.และอาจได้รับการทาบทามจากประธานจัด วทท
48 ให้นาเสนอผลงานในการประชุมดังกล่าว ซึ่งจะมีข้ นึ ในช่วง เดือน ตุลาคม
2565

กาหนดการ
หมดเขต
18 เม.ย.65
ภายในเดือน ก.พ. 65

พ.ค.- 10 มิ ย. 65

พ.ค.- 20 มิ ย. 65

ภายในเดือน มิ ย. 65

1 – 10 ส.ค. 65

ช่วงเดือนตุลาคม 65

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 ครู วิทยาศาสตร์ ที่มีความตั้งใจในการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอน การคิดค้นหาวิธีการสอนและการผลิ ตสื่ อ
อุปกรณ์การเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มขึ้น และก้าวทันตามเทคโนโลยีของโลกที่กา้ วหน้าอย่างต่อเนื่องในศตวรรษที่ 21
5.2 ครู วิทยาศาสตร์ มีขวัญและกาลังใจในการประกอบวิชาชี พครู มากขึ้นและได้รับการยกย่องในวงการศึ กษา
เพิ่มขึ้น

หมายเหตุ: ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.scisoc.or.th หรื อสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทร 02-2527987
02-2185245 ,

