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โครงการสรรหาครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจ าปี พ.ศ. 2565 
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

************************************ 
1. หลกัการและเหตุผล 
 เพื่อเป็นการยกยอ่งและสร้างขวญัก าลงัใจแก่ครูวิทยาศาสตร์ผูท่ี้มีความรู้ความสามารถและเป็นครูท่ีดีตั้งใจในการ
สอนนักเรียนและนักศึกษาให้เป็นคนดีมีความรู้คู่คุณธรรมออกไปรับใช้สังคม เป็นครูท่ีรักความก้าวหน้าในการสอน
สามารถคิดและใช้เทคนิคและนวตักรรมใหม่ๆ ในการสอนวิทยาศาสตร์โดยมีความสามารถในสอนแบบการบูรณาการ
ศาสตร์พ้ืนฐานสู่การประยกุตใ์ชจ้ริง เพื่อให้มีความรู้ความสามารถใชวิ้ทยาศาสตร์ในการพฒันาคุณภาพชีวิต และมีส่วนร่วม
พฒันาประเทศ ตลอดจนรู้จกัอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ครูมีใจศรัทธาในอาชีพครูวิทยาศาสตร์ มีความ
เสียสละหมัน่ศึกษาคน้ควา้เพื่อเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ ให้กา้วทนัโลกในยุคการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ดงันั้น 
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์จึงไดจ้ดัท าโครงการสรรหาครูวิทยาศาสตร์ประจ าปี  โดยเร่ิมมา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 จนถึงปัจจุบนั เรียกว่า “ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น” เพื่อประกาศเกียรติคุณและประกาศรางวลัในงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ของแต่ละปี 
 

2. วัตถุประสงค์  
2.1 เพื่อประกาศเกียรติคุณครูท่ีมีความดีเด่นทางดา้นการสอนวิทยาศาสตร์ ท่ีมีผลงานดีเด่นทางดา้นการสอนและ

พฒันาส่ือช่วยสอนในดา้นต่างๆ อยา่งกา้วทนัเทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีกา้วหนา้อยา่งรวดเร็วอยา่งต่อเน่ือง 
 2.2 เพื่อสร้างขวญัก าลงัใจแก่ครูวิทยาศาสตร์ท่ีมีความรู้ความสามารถ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์สามารถคิดและ
คน้เทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่ๆ มาท าการสอนและเพื่อพฒันาคุณภาพนกัเรียนและนกัศึกษาท่ีตนเองรับผิดชอบ  
 2.3 เพื่อให้เป็นครูตวัอย่าง และสร้างศรัทธาให้เกิดกบัครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ มีความมุ่งมัน่ในการคิดค้นหา
เทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่ๆ มาใชใ้นการสอนให้กวา้งขวางย่ิงขึ้น 

 

3. เป้าหมาย 
ครูสอนวิทยาศาสตร์ ทั้งระดบัประถมศึกษา มธัยมศึกษา อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา รวม 4 ระดบั โดยมีคุณสมบติั ดงัน้ี 
 3.1 สอนวิทยาศาสตร์ ต่อเน่ืองกนัไม่นอ้ยกว่า 5 ปี นบัถึง 16 เมษายน  2565 และปัจจุบนัยงัปฏิบติัการเป็นครูสอน
ดา้นวิทยาศาสตร์ 
 3.2 มีผลงานท่ีแสดงความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์และมีความสามารถในดา้นการสอน ใชเ้ทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์
ในเชิงบูรณาการ ตามเทคโนโลยีท่ีกา้วหนา้อยา่งต่อเน่ือง และเป็นท่ียอมรับในสถานศึกษา หรือเป็นแบบอยา่งของครูทัว่ไป 
 3.3 เป็นผูมี้ความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และมีความรับผิดชอบสูง ของความเป็นครู เป็นท่ียอมรับ
ของบุคคลอื่นและสังคม 

 
 
 
 
 



 2 

4. การด าเนินการและระยะเวลาด าเนินงาน 
    4.1 นายกสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ  พิจารณาและอนุมติัโครงการตามท่ีประธานสรรหาครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นน าเสนอ 
 4.2 สมาคมประชาสัมพนัธ์โครงการ พร้อมส่งแบบรายงานประวติั และผลงานถึงหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับครู
วิทยาศาสตร์ในรูปเอกสาร และข่าวอิเลคทรอนิกส์ทางเว็บไซต์ของสมาคม (www.scisoc.or.th) หน่วยงานท่ีเชิญชวนร่วม
โครงการ ไดแ้ก่ 

 4.2.1 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 4.2.2 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 185 เขต 
 4.2.3 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 42 เขต 
 4.2.4 ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 4.2.5 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 
 4.2.6 ส านกัการศึกษากรุงเทพมหานคร 
 4.2.7 ส านกังานเทศบาลเมือง 
 4.2.8 คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลยัต่างๆ 
 4.2.9 คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลยัต่างๆ 
 4.2.10 คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลยัต่างๆ 
 4.2.11 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตต่างๆ 
 4.2.12 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั   

 

 4.3 การสมคัรเขา้ร่วมโครงการสรรหา “ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น” ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ มี 2 วิธี ดงัน้ี 
 4.3.1 สมคัรไดด้ว้ยตนเอง 
 4.3.2 หน่วยงานท่ีสังกดัเสนอให้เป็นตวัแทนเขา้ร่วมโครงการ  

 4.4 ส่งแบบรายงานประวติั และผลงานต่างๆ เพื่อขอรับการสรรหาเป็นครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ไปยงัสมาคม
วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ ภายในวันท่ี 18 เมษายน 2565 แบบรายงานให้น าส่งจ านวน 2 ชุด 
 4.5 การพิจารณาสรรหาของสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ ด าเนินการโดยคณะอนุกรรมการในแต่ละภูมิภาคจะสรรหาใน
เบ้ืองตน้ และในขั้นสุดทา้ยให้ผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาก่อนน าเสนอสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
ฯ เพื่ออนุมติัต่อไป ซ่ึงจะด าเนินการสรรหาตามขั้นตอน ดงัน้ี 

 

ล าดับที่ รายการ ก าหนดการ 

1. 

ประกาศรับสมคัรบนเวบ็ไซตส์มาคม 
ส่งจดหมายเชิญชวนไปยงั ส านกังานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน/
อาชีวศึกษา/กทม/เทศบาล (เพิ่มเติมเขตพื้นท่ีประถม 185 เขต มธัยม  42 
เขต) 
คณะวิทย/์ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัต่างๆ รวมทั้งราชภฏั/ราช
มงคล 
(เสนอประวัติและผลงานเด่นหรือที่ส าคัญไม่เกิน 10 หน้า A4 โดยเรียงล าดับ
ผลงานที่ส าคัญขึน้ก่อนโดยตนเองหรือโดยหน่วยงานที่สังกัด)  ไม่ต้องมีเอกสาร
อ่ืนเพิม่เติม เช่น ภาคผนวก 

มี.ค. – 18 เม.ย. 65 

http://www.scisoc.or.th/
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ล าดับที่ รายการ ก าหนดการ 

2. 
ครูผูส้มคัรส่งแบบรายงานประวติั และผลงานต่างๆ เพื่อขอรับการสรรหาเป็นครู
วิทยาศาสตร์ดีเดน่ ไปยงัสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ 

หมดเขต  
18 เม.ย.65 

3. 
ให้มีคณะกรรมการคดัเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ท่ีประกอบดว้ย กรรมการ
สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ ประธานสรรหาครูวิทยาศาสตร์ดีเดน่ ตวัแทนจากภูมิภาค 
มีหนา้ท่ีพจิารณาโครงการในภาพรวมทั้งหมด  

ภายในเดือน ก.พ. 65 

4. 

ให้มีคณะอนุกรรมการประจ าในแต่ละภูมิภาค โดยมีตวัแทนในกรรมการชุดใหญ่
ร่วมดว้ย และให้แต่ละภูมิภาคพิจารณาคดัเลือกอยา่งละเอียดของผูท่ี้เหมาะสมเขา้
ข่ายเป็น “ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น” มาจ านวนหน่ึง เพื่อน าเสนอกรรมการชุดใหญ่
พิจารณาเห็นชอบก่อนท่ีจะด าเนินไปตรวจเย่ียมต่อไป 

พ.ค.- 10 มิ ย. 65 

5. 
ให้คณะกรรมการชุดใหญ่ โดยมีตวัแทนจากอนุกรรมการในแต่ละภูมิภาคร่วม
ตรวจเยี่ยมและสัมภาษณ์ผา่นระบบ Online เพื่อคดัเลือกครูท่ีมีคุณสมบติั
เหมาะสมท่ีจะเป็นครูวิทยาศาสตร์ดีเดน่ในแต่ละดบัตามจ านวนท่ีก าหนด 

พ.ค.- 20 มิ ย. 65 

6. 

คณะกรรมการน าผลการพิจารณาขั้นสุดทา้ยพร้อมทั้งสรุปผลการคดัเลือก แจง้
นายกสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ ระดบัละ 2 คน รวม 8 คน เพื่อน าเขา้พิจารณาใน
คณะกรรมการบริหารสมาคมขอความเห็นชอบต่อไป (หรืออยา่งนอ้ยตอ้งมีผลท่ี
กา้วหนา้เกือบสมบูรณ์ไปรายงานในท่ีคณะกรรมการบริหารสมาคม) 

ภายในเดือน มิ ย. 65 

7. 
สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ ประกาศผลและแจง้ให้ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกเป็นครู
วิทยาศาสตร์ดีเดน่ เตรียมเอกสารน าเสนอผลงานในสัปดาห์วิทยาศาสตร์  

1 – 10 ส.ค. 65  

8. 

ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นในแต่ละระดบัจะเขา้รับพระราชทานโล่รางวลัเกียรติยศ  
พร้อมเงินรางวลั ในการประชุมวิชาการนานาชาติ วทท 48 ณ มหาวิทยาลยัวลยั
ลกัษณ์ จงัหวดันครศรีธรรมราช.และอาจไดรั้บการทาบทามจากประธานจดั วทท 
48 ให้น าเสนอผลงานในการประชุมดงักล่าว ซ่ึงจะมีขึ้นในช่วง เดือน ตุลาคม 
2565 

ช่วงเดือนตุลาคม 65 

 

5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 5.1 ครูวิทยาศาสตร์ท่ีมีความตั้งใจในการพฒันาการจดัการเรียนการสอน การคิดคน้หาวิธีการสอนและการผลิตส่ือ
อุปกรณ์การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น และกา้วทนัตามเทคโนโลยีของโลกท่ีกา้วหนา้อยา่งต่อเน่ืองในศตวรรษท่ี 21 
 5.2 ครูวิทยาศาสตร์มีขวญัและก าลงัใจในการประกอบวิชาชีพครูมากขึ้นและไดรั้บการยกย่องในวงการศึกษา
เพ่ิมขึ้น 
 

หมายเหต:ุ  ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้ www.scisoc.or.th หรือสอบถามรายละเอียดไดท่ี้เบอร์โทร   02-2527987 
     02-2185245 , 

 
 
 

http://www.scisoc.or.th/

