
 
 
 
 

โครงการสรรหาครูวิทยาศาสตรดีเดนประจําป พ.ศ. 2563 
สมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ 

************************************ 
1. หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือเปนการยกยองและสรางขวัญกําลังใจแกครูวิทยาศาสตรผูที่มีความรูความสามารถและเปนครูที่ดีต้ังใจในการ
สอนนักเรียนและนักศึกษาใหเปนคนดีมีความรูคูคุณธรรมออกไปรับใชสังคม เปนครูที่รักความกาวหนาในการสอน
สามารถคิดและใชเทคนิคและนวัตกรรมใหมๆ ในการสอนวิทยาศาสตรโดยมีความสามารถในสอนแบบการบูรณาการ
ศาสตรพ้ืนฐานสูการประยุกตใชจริง เพ่ือใหมีความรูความสามารถใชวิทยาศาสตรในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ละมีสวนรวม
พัฒนาประเทศ ตลอดจนรูจักอนุรักษสิ่งแวดลอม รวมท้ังเปนการสงเสริมใหครูมีใจศรัทธาในอาชีพครูวิทยาศาสตร มีความ
เสียสละหมั่นศึกษาคนควาเพ่ือเพ่ิมพูนความรูและประสบการณ ดังน้ัน สมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ จึงไดจัดทําโครงการสรรหาครูวิทยาศาสตรประจําป  โดยเริ่มมาต้ังแตป พ.ศ. 2525 จนถึงปจจุบัน เรียกวา “ครู
วิทยาศาสตรดีเดน” เพ่ือประกาศเกียรติคุณและประกาศรางวัลในงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ ของแตละป 
 

2. วัตถุประสงค  
 2.1 เพ่ือประกาศเกียรติคุณครูที่มีความดีเดนทางดานการสอนวิทยาศาสตร ที่มีผลงานดีเดนทางดานการสอนและ
พัฒนาสื่อชวยสอนในดานตางๆ อยางกาวทันเทคโนโลยีใหมๆ ที่กาวหนาอยางตอเน่ือง 
 2.2 เพ่ือสรางขวัญกําลังใจแกครูวิทยาศาสตรที่มีความรูความสามารถ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถคิดและ
คนเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ มาทําการสอนและเพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียนและนักศึกษาที่ตนเองรับผิดชอบ  
 2.3 เพ่ือใหเปนครูตัวอยาง และสรางศรัทธาใหเกิดกับครูสอนวิชาวิทยาศาสตร มีความมุงมั่นในการคิดคนหา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชในการสอนใหกวางขวางย่ิงขึ้น 

 

3. เปาหมาย 
ครูสอนวิทยาศาสตร ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา รวม 4 ระดับ โดยมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
 3.1 สอนวิทยาศาสตร ตอเน่ืองกันไมนอยกวา 5 ป นับถึง 16 เมษายน  2563 และปจจุบันยังปฏิบัติการสอนดาน
วิทยาศาสตร 
 3.2 มีผลงานที่แสดงความคิดริเริ่มสรางสรรค และมีความสามารถในดานการสอน ใชเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร
ในเชิงบูรณาการ ตามเทคโนโลยีที่กาวหนาอยางตอเน่ือง และเปนที่ยอมรับในสถานศึกษาหรือเปนแบบอยางของครูทั่วไป 
 3.3 เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ และจรรยาบรรณของความเปนครู เปนที่ยอมรับของบุคคลอื่น 

 
 
 
 
 
 
 
 



 2

4. การดําเนินการและระยะเวลาดําเนินงาน 
    4.1 นายกสมาคมวิทยาศาสตรฯ  พิจารณาและอนุมัติโครงการตามท่ีประธานสรรหาครูวิทยาศาสตรดีเดนนําเสนอ 
 4.2 สมาคมประชาสัมพันธโครงการ พรอมสงแบบรายงานประวัติ และผลงานถึงหนวยงานที่เก่ียวของกับครู
วิทยาศาสตรในรูปเอกสาร และขาวอิเลคทรอนิกสทางเว็บไซตของสมาคม (www.scisoc.or.th) หนวยงานที่เชิญชวนรวม
โครงการ ไดแก 
 4.2.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 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 คณะวิทยาศาสตรมหาวิทยาลัยตางๆ 
 4.2.9 คณะครุศาสตรมหาวิทยาลัยตางๆ 
 4.2.10 คณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยตาง 
 4.2.11 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตตางๆ 
 4.2.12 องคการบริหารสวนจังหวัด   
 

 4.3 การสมัครเขารวมโครงการสรรหา “ครูวิทยาศาสตรดีเดน” ของสมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยฯ มี 2 วิธี 
ดังน้ี 
 4.3.1 สมัครไดดวยตนเอง 
 4.3.2 หนวยงานที่สังกัดเสนอใหเปนตัวแทนเขารวมโครงการ  
 4.4 สงแบบรายงานประวัติ และผลงานตางๆ เพ่ือขอรับการสรรหาเปนครูวิทยาศาสตรดีเดน ไปยังสมาคม
วิทยาศาสตรแหงประเทศไทยฯ ภายในวันท่ี 16 เมษายน 2563 แบบรายงานใหสงมาจํานวน 2 ชุด 
 4.5 การพิจารณาสรรหาของสมาคมวิทยาศาสตรฯ ดําเนินการโดยคณะอนุกรรมการในแตละภูมิภาคจะสรรหาใน
เบื้องตน และในข้ันสุดทายใหผานการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหากอนนําเสนอสมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย
ฯ เพ่ืออนุมัติตอไป ซึ่งจะดําเนินการสรรหาตามข้ันตอน ดังน้ี 

 
ลําดับที่ รายการ กําหนดการ 

1. 

ประกาศรับสมัครบนเว็บไซตสมาคม 
สงจดหมายเชิญชวนไปยัง สํานักงานคณะกรรมการข้ันพื้นฐาน/อาชีวศึกษา/
กทม/เทศบาล (เพ่ิมเติมเขตพ้ืนท่ีประถม 185 เขต  มัธยม  42 เขต) 
คณะวิทย/ครุศาสตร/ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยตางๆ รวมท้ังราชภัฏ/ราชมงคล 
(เสนอประวัติและผลงานไมเกนิ 10 หนา A4 โดยตนเองหรือโดยหนวยงานที่
สังกัด) 
 

ม.ค. – 16 เม.ย. 63 
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ลําดับที่ รายการ กําหนดการ 

2. ครูผูสมัครสงแบบรายงานประวัติ และผลงานตางๆ เพ่ือขอรับการสรรหาเปนครู
วิทยาศาสตรดีเดน ไปยังสมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยฯ 

หมดเขต  
16 เม.ย.63 

3. 
ใหมีคณะกรรมการคัดเลือกครวูิทยาศาสตรดีเดนชุดใหญ ท่ีประกอบดวย 
กรรมการสมาคมวิทยาศาสตรฯ ผูทรงคุณวุฒิภายนอก ตัวแทนจากภูมิภาค มี
หนาท่ีพิจารณาในภาพรวมท้ังหมด  

ภายในเดือน ม.ค. 
63 

4. 
ใหคณะกรรมการคัดเลือกครูวทิยาศาสตรดีเดนชุดใหญ ทําหนาท่ีพิจารณา
ข้ันตนรวมกันโดยใหทําการอานผลงานในท้ัง 4 ระดับรวมกัน ในท่ีประชุม
ใหญของคณะกรรมการชุดน้ีท่ีกรุงเทพฯ  

ในชวง เม.ย.- 
15 พ.ค. 63 

5. 
ใหมีคณะอนุกรรมการประจําในแตละภูมิภาค รวมกับกรรมการท่ีเปนแกนนํา
จํานวนหน่ึงจากกรุงเทพฯ รวมกันทําหนาท่ีตรวจเยี่ยมและพิจารณาการ
ปฏิบัติงานผูท่ีผานเขารอบคัดเลือกในข้ันแรก ณ ท่ีต้ังในแตละภูมิภาค 

ในชวง พ.ค.- 15 มิ ย. 
63 

6. 

คณะกรรมการพิจารณาข้ันสุดทาย (ถาทันตามกําหนด) พรอมประชุมตัดสิน
และสรุปผลการคัดเลือก แจงนายกสมาคมวิทยาศาสตรฯ ระดับละ 2 คน รวม 
8 คน เพ่ือนําเขาพิจารณาในคณะกรรมการบริหารสมาคมขอความเห็นชอบ
ตอไป (หรืออยางนอยตองมีผลท่ีกาวหนาเกือบสมบูรณไปรายงานในท่ี
คณะกรรมการบริหารสมาคม) 

ภายในเดือน มิ ย. 
63 

7. สมาคมวิทยาศาสตรฯ ประกาศผลและแจงใหผูท่ีไดรับการคัดเลือกเปนครู
วิทยาศาสตรดีเดน เตรียมเอกสารนําเสนอผลงานในสัปดาหวิทยาศาสตร 

1 – 10 ส.ค. 63  

8. 
ครูวิทยาศาสตรดีเดนในแตละระดับรวมแสดงผลงาน และเขารับพระราชทาน
โลรางวัลเกียรติยศ  พรอมเงินรางวัล ในงาน วทท. ซึ่งจะมีข้ึนในชวง 5-7 
ตุลาคม 2563 

วทท. เดือน ต.ค. 
63 

 

5. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 5.1 ครูวิทยาศาสตรมีความต้ังใจในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การคิดคนหาวิธีการสอนและการผลิตสื่อ
อุปกรณการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น และกาวทันตามเทคโนโลยีที่ของโลกที่กาวหนาอยางตอเน่ือง 
 5.2 ครูวิทยาศาสตรมีขวัญและกําลังใจในการประกอบวิชาชีพครูมากขึ้น 
 
หมายเหตุ: ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่ www.scisoc.or.th หรือสอบถามรายละเอียดไดที่เบอรโทร 081-8897971 
 
 
 
 
 


