คู่มือการคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย
หลักการและเหตุผล
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นหน่วยงานหลักในการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดาเนินการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) ซึ่งเป็นการจัดการศึกษา
ที่ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (S-Science) เทคโนโลยี
(T-Technology) กระบวนการทางวิศวกรรม (E-Engineering) และคณิตศาสตร์ (M-Mathematics) ไปใช้
ในการเชื่อมโยงและแก้ปัญหาในชีวิตจริง ซึ่งกลุ่มบุคลากรหลักที่มีบทบาทสาคัญในการขับเคลื่อนการจัดการ
เรียนรู้เชิงบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามแนวทางสะเต็มศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ได้แก่
ผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
สสวท. จึงได้จัดให้มีรางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557
ดาเนินการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยร่วมกับหน่วยงานความร่วมมือทางการศึกษารวม 0 แห่ง และได้จัดทา
คู่มือการดาเนินการคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง
การดาเนินงาน และเป็นการกระตุ้น ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา รวมทั้ง
เป็นเกียรติและ ขวัญกาลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานที่ดีมีคุณภาพ สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับครูผู้สอน
ทั่วประเทศได้ใช้เป็นแนวทางเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่ งเสริมและกระตุ้ น ให้ ครู ได้พั ฒ นาการจัดการเรียนรู้ เชิงบูรณาการตามแนวทางสะเต็ม ศึกษา
และพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง
2. เพื่อเผยแพร่ผลงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีดา้ นการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา
3. เพื่อเป็นการยกย่อง และเชิดชูเกียรติครูผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน

สะเต็มศึกษาคืออะไร
สะเต็มศึกษา คือ แนวทางการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถบูรณาการความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ไปใช้ในการเชื่อมโยงและแก้ปัญหา
ในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 20
สะเต็มศึกษาจึงส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมหรือโครงงานืที่มุ่งแก้ไขปัญหาที่พบเห็นในชีวิตจริง เพื่อสร้างเสริม
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ประสบการณ์ทักษะชีวิต ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อนาไปสู่การสร้างนวัตกรรม ผู้เรียนที่มีประสบการณ์ในการทา
กิจกรรมหรือโครงงานตามแนวทางสะเต็มศึกษาจะมีความพร้อมที่จะไปปฏิบัติงานที่ต้องใช้องค์ความรู้และทักษะ
กระบวนการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่สาคัญต่ออนาคตของประเทศ เช่น การเกษตร
อุตสาหกรรม พลังงาน การจัดการสิ่งแวดล้อม การบริการสุขภาพ การคมนาคม
จุดเด่นของการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา คือ การผนวกกระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรมเข้ากับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีของผู้เรียน กล่าวคือ ในขณะที่ผู้เรียนทา
กิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ และฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้เรียนต้องมี
โอกาสนาความรู้และทักษะมาออกแบบและสร้างชิ้นงาน หรือวิธีการผ่านกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพื่อ
ตอบสนองความต้องการหรือแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวัน

กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
กระบวนการอออกแบบเชิงวิศวกรรม เป็นขั้นตอนการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ มี 6 ขั้นตอน
ดังต่อไปนี้
1. ระบุปัญหา (Problem Identification)
เป็นการทาความเข้าใจปัญหาหรือความท้าทาย วิเคราะห์เงื่อนไขหรือข้อจากัดของสถานการณ์
ปัญหา เพื่อกาหนดขอบเขตของปัญหา ซึ่งจะนาไปสู่การสร้างชิ้นงานหรือวีการในการแก้ปัญหา
2. รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา (Related Information Search)
เป็นการรรวบรวมข้อมูลและแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ
แนวทางการแก้ปัญหาและประเมินความเป็นไปได้ ข้อดีและข้อจากัด
3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา (Solution Design)
เป็นการประยุกต์ใช้ข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องเพื่อการออกแบบชิ้นงานหรือวิธีการในการ
แก้ปัญหา โดยคานึงถึงทรัพยากร ข้อจากัดและเงื่อนไขตามสถนการณ์ที่กาหนด
4. วางแผนและดาเนินการแก้ปัญหา (Planning and Development)
เป็นการกาหนดลาดับขั้นตอนของการสร้างชิ้นงานหรือวิธีการ แล้วลงมือสร้างชิ้นงานหรือพัฒนา
วิธีการเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา
5. ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน (Testing, Evaluation
and Design Improvement)
เป็นการทดสอบและประเมินผลการใช้งานของชิ้นงานหรือวิธีการ โดยผลที่ได้อาจนามาใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมที่สุด
6. นาเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน (Presentation)
เป็นการนาเสนอแนวคิดและขั้นตอนการแก้ปัญหาของการสร้างชิ้นงานหรือการพัฒนาวิธีการให้
ผู้อื่นเข้าใจและได้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาต่อไป
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ประเภทรางวัล
รางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย จาแนกตามประเภทและระดับชั้น ดังนี้

รางวัลที่ได้รับ
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ขั้นตอนการสมัครเข้ารับการคัดเลือก
o คุณสมบัติของผู้ส่งผลงาน
ครูที่สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย สามารถสมัคร
เข้ารับการคัดเลือกได้เพียงประเภทเดียว ดังต่อไปนี้
ประเภทบุคคล
: ต้องเป็นครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือเทคโนโลยีเท่านั้น
ประเภททีม
: ต้องประกอบด้วย ครูผู้สอนในโรงเรียนเดียวกัน ทีมละ 2 - 4 คน ซึ่งอาจ
เป็นครูผู้สอนวิชาเดียวกันหรือต่างวิชาก็ได้ แต่ มากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ร่วม
ทีมจะต้องเป็นครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือ เทคโนโลยี
o ขั้นตอนการสมัคร
ผู้สมัครรวมรวบเอกสาร
• เอกสารทั่วไป
• เอกสารประกอบคุณลักษณะในการคัดเลือก (4 ด้าน)

ส่งเอกสารผลงานทางไปรษณีย์
จ่าหน้าถึง ฝ่ายบริหารเครือข่ายและพัฒนาวิชาชีพครู สสวท.
เลขที่ 924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 0 00

กระบวนการคัดเลือก
• การประเมินเบื้องต้น
• การประเมินเชิงเอกสาร
• การประเมินเชิงประจักษ์

ประกาศรายชื่อ
ผู้ผ่านการคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education
ระดับอาเภอ ระดับจังหวัด ระดับประเทศ
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o เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
ผู้สมัครกรอกข้อมูลในเอกสารทั่วไป และรวบรวมเอกสารประกอบการพิจารณาคุณลักษณะ
ในการคัดเลือกให้ครบถ้วนชัดเจน ดังนี้
 เอกสารทั่วไป
1. แบบฟอร์มรายการเอกสารประกอบการพิจารณาคุณลักษณะในการคัดเลือก
2. ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย
3. หนังสือนาส่งรายชื่อผู้สมัครจากผู้อานวยการโรงเรียน
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ พร้อมรับรองสาเนา
5. สาเนาใบประกอบวิชาชีพครู พร้อมรับรองสาเนา
หมายเหตุ เอกสารในข้อ 1. และ ข้อ 2. สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://pd.ipst.ac.th

เอกสารประกอบการพิจจารณาคุ
ารณาคุณณลัลักกษณะในการคั
ษณะในการคัดดเลืเลืออกก ประเภทบุ
ประเภทบุคคคล
คล
เอกสารประกอบการพิ
มีคุณลักษณะในการคัดเลือกทั้งสิ้น 4 ด้าน ดังนี้
มีคุณ1.ลักษณะในการคั
้งสิ้นและจรรยาบรรณวิ
4 ด้าน ดังนี้
ด้านคุณธรรมดเลืจริอยกทั
ธรรม
ชาชีพครู ประกอบด้วยเอกสารต่อไปนี้
1. 1.1
ด้านคุณแบบประเมิ
ธรรม จริยนธรรม
ชาชีพครู ประกอบด้
อไปนี้
ด้านคุและจรรยาบรรณวิ
ณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิ
ชาชีวพยเอกสารต่
ครู
1.1 แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู
 ผู้สมัครต้องให้ผู้อานวยการโรงเรียน 0 ท่าน หัวหน้ากลุ่มสาระ 0 ท่าน และ
 ผู้สมัเพืค่อรต้นร่อวงให้
ผู้อานวยการโรงเรี
น หัวนหน้และส่
ากลุง่มแบบประเมิ
สาระ 0 ท่านนถึและ
มงาน
3 ท่าน เป็นผู้ปยระเมิ
งกรรมการ
เพื่อในลั
นร่วกมงาน
3 ท่าดน เป็นผู้ประเมิน และส่งแบบประเมินถึงกรรมการ
ษณะปกปิ
ในลักษณะปกปิด
 ในกรณีที่หัวหน้ากลุ่มสาระเป็นผู้สมัคร ให้ส่งแบบประเมินจากผู้อานวยการ
 ในกรณี
ากลุ้อ่มานวยการโรงเรี
สาระเป็นผู้สมัคยรนด้ให้านวิ
ส่งแบบประเมิ
้อานวยการ
โรงเรีทยี่หนัวหน้
รองผู
ชาการ 0 ท่นานจากผู
และเพื
่อนร่วมงาน
โรงเรี
ย
น
รองผู
อ
้
านวยการโรงเรี
ย
นด้
า
นวิ
ช
าการ
0
ท่
า
น
และเพื
่
อ
นร่
วมงาน ด
3 ท่าน เป็นผู้ประเมิน และส่งแบบประเมินถึงกรรมการ ในลักษณะปกปิ
3 ท่าน เป็กนษ์ผูพ้ปยานที
ระเมิน่แสดงถึ
และส่งงคุแบบประเมิ
นถึงกรรมการ
ในลักษณะปกปิด
1.2 เอกสารประจั
ณสมบัติตามเกณฑ์
ที่กาหนด
1.2 เอกสารประจักษ์พยานที่แสดงถึงคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กาหนด
2. ด้านความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
2.ตามแนวทางสะเต็
ด้านความรู้ความสามารถในการจั
ดการเรี
ยนรู้วิทยาศาสตร์
มศึกษา ประกอบด้
วยเอกสารต่
อไปนี้ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี
ประกอบด้
วยเอกสารต่2 อปีไปนี
้ กษา นับจาก
2.1
ประวัตามแนวทางสะเต็
ติและผลงานของผูม้สศึมักคษา
ร ย้อนหลั
งเป็นระยะเวลา
การศึ
2.1 วัประวั
นที่สติ้นิแสุละผลงานของผู
ดการรับสมัคร ้สมัคร ย้อนหลังเป็นระยะเวลา 2 ปีการศึกษา นับจาก
วันที่สิ้นสุดดการรั
2.2 แผนการจั
การเรีบยสมันรูค้ทรี่มีจานวนชั่วโมงการสอน ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
2.2 โดยในจ
แผนการจั
ดการเรี
ี่มีจานวนชั่วโมงการสอนมศึไม่กนษา้อยกว่
านวนนี
้ เป็ยนนรูกิจ้ทกรรมตามแนวทางสะเต็
ไม่นา้อ2ยกว่ชัา่วโมง
8 ชั่วโมง
โดยในจ
านวนนี
้ เป็นกิจดกรรมตามแนวทางสะเต็
มศึกษา ไม่านนั้อ้นยกว่า 8 ชั่วโมง
ขอให้
นาส่
งแผนการจั
การเรียนรู้ ในรูปแบบเอกสารเท่
ขอให้นาส่งแผนการจัดการเรียนรู้ ในรูปแบบเอกสารเท่านั้น
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2.3 ผลงานหรือชิ้นงานตามแนวทางสะเต็มศึกษาของนักเรียน ที่เกิดจากการใช้
2.3 ผลงานหรื
้นงานตามแนวทางสะเต็
กษาของนักปเรีแบบของ
ยน ที่เกิดCD
จากการใช้
แผนการจัอดชิการเรี
ยนรู้ที่นาส่ง (ขอให้มสศึ่งผลงานในรู
DVD หรือ
แผนการจั
การเรี
ส่งผลงานในรู
ปแบบของ
หรื่เอกี่ยวข้อง
อุปกรณ์จัดดเก็
บข้อยมูนรูลอื้ท่นี่นๆาส่ทีง่บ(ขอให้
รรจุภาพถ่
าย ไฟล์ คลิ
ปวิดีโอ หรืCDอสืDVD
่ออื่นๆที
อุของชิ
ปกรณ์
จัดเก็บอข้ผลงาน
อมูลอื่นในแผนการจั
ๆ ที่บรรจุภาพถ่
าย ไฟล์
้นงานหรื
ดการเรี
ยนรู้นคลิั้นป) วิดีโอ หรือสื่ออื่นๆที่
่ยวข้องของชิ
ยนรู้นั้น) ที่อ้างถึง
2.4 เกีเอกสารหรื
อหลั้นกงานหรื
ฐานอื่นอทีผลงาน
่เกี่ยวข้อในแผนการจั
ง แสดงถึงคุดณการเรี
ลักษณะตามเกณฑ์
2.4 เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง แสดงถึงคุณลักษณะตามเกณฑ์ที่อ้างถึง
3. ด้านการพัฒนาตนเองในงานวิชาชีพ
3. ด้านการพั
ฒนาตนเองในงานวิ
พ
ประกอบด้
วยหลักฐานการพัชฒาชีนาตนเองในงานวิ
ชาชีพด้านการจัดการเรียนรู้
ประกอบด้คณิ
วยหลั
กฐานการพั
ฒนาตนเองในงานวิ
ด้านการจัด2การเรี
ยนรู
้วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ตศาสตร์
และเทคโนโลยี
ย้อนหลังชเป็าชีนพระยะเวลา
ปีการศึ
กษา
คณิตศาสตร์
นหลั
2 ปีการศึกษา นับจากวันที่สิ้นสุดการ
นับจากวัและเทคโนโลยี
นที่สิ้นสุดการรัย้บอสมั
ครงดัเป็งนนีระยะเวลา
้
รับสมัคร 3.1
ดังนี้ เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงถึงการเข้ารับการอบรม หรือร่วมประชุมวิชาการ
3.1
ารับกการอบรม
ชาการ ด
3.2 เอกสารหรื
เอกสารหรืออหลั
หลักกฐานที
ฐานที่แ่แสดงถึ
สดงถึงการเข้
งผลการศึ
ษาเพื่อแก้หรื
ปัญอร่หาวมประชุ
หรือพัมฒวินาการจั
3.2 เอกสารหรื
การเรียนรูอ้ หลักฐานที่แสดงถึงผลการศึกษาเพื่อแก้ปัญหา หรือพัฒนาการจัด
ยนรู้ อหลักฐาน ทีเ่ ป็นรายงานผลการใช้นวัตกรรมที่ครูสร้างหรือพัฒนาขึ้น
3.3 การเรี
เอกสารหรื
3.3
นรายงานผลการใช้
นวัตกรรมที
่ครูกสษา
ร้างหรื
พัฒนาขึ
้น
3.4 เอกสารหรื
เอกสารหรืออหลั
หลักกฐาน
ฐานทีที่แ่เป็สดงให้
เห็นถึงการเผยแพร่
ผลการศึ
หรืออการถ่
ายทอด
3.4 เอกสารหรื
อหลัเพืก่อฐานที
นวัตกรรมแก่
นครู ่แสดงให้เห็นถึงการเผยแพร่ผลการศึกษา หรือการถ่ายทอด
ตกรรมแก่
เพื่อกนครู
3.5 นวั
สาเนาบั
ตรสมาชิ
สมาคมวิชาชีพ* ที่เกี่ยวข้อง หรือหลักฐานการสมัครเป็นสมาชิก
3.5 สาเนาบัตรสมาชิกสมาคมวิชาชีพ* ที่เกี่ยวข้อง หรือหลักฐานการสมัครเป็นสมาชิก
*สมาคมวิชาชีพ

หมายถึง สมาคมหรือชมรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ

เทคโนโลยี โดยเป็นหน่วยงานตั้งแต่ระดับจังหวัดขึ้นไป หรือสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอน

4. 4.ด้านผลการพั
ฒนาคุ
ณภาพผู
้เรีย้เนรียประกอบด้
วยเอกสารต่
อไปนี
้ ้
ด้านผลการพั
ฒนาคุ
ณภาพผู
น ประกอบด้
วยเอกสารต่
อไปนี
4.1 หลั
หลักกฐานการพั
ฐานการพัฒ
ฒนาคุ
นาคุณ
4.1
ณภาพนั
ภาพนักกเรีเรียยนน ย้ย้ออนหลั
นหลังงเป็เป็นนระยะเวลา
ระยะเวลา22 ปีปีกการศึ
ารศึกษา
กษานับจาก
ที่สิ้นสุนดทีการรั
ครบสมัคร (ขอให้ส่งหลักฐานในรูปแบบของ CD DVD หรือ
นัวับนจากวั
่สิ้นสุบดสมั
การรั
หรือเอกสาร
อุปกรณ์คลิ
บรรจุ
ลอือ่นสืๆ่อทีที่บ่ รรจุ
อุ(ขอให้
ปกรณ์สบ่งหลั
รรจุกขฐานในรู
้อมูลอื่นปๆแบบของ
ที่บรรจุภCD
าพถ่DVD
าย ไฟล์
ปวิดขิโ้ออมูหรื
ไฟล์เ้นอกสาร
ปวิดิโอ หรือสื่อที่เกีด่ยการเรี
วข้องของชิ
เกีภาพถ่
่ยวข้อายงของชิ
งานหรืคลิ
อผลงานในแผนการจั
ยนรู้น้นั้นงานหรื
) อผลงานในแผนการ
จัดกการเรี
ยนรู
) ที่แสดงให้เห็นว่านักเรียนที่เรียนโดยแผนการจัดการเรียนรู้
4.2 หลั
ฐานหรื
อร่้นอั้นงรอย
4.2 ทีหลั่นาส่
กฐานหรื
งรอย ที่แทสดงให้
งบรรลุอจรุ่ดอประสงค์
ี่ตั้งไว้ เห็นว่านักเรียนที่เรียนโดยแผนการจัดการเรียนรู้ที่นาส่ง
ประสงค์ทนี่ตหรื
ั้งไว้อโครงงานของนักเรียน
4.3 ชิบรรลุ
้นงานจุดผลงานเด่
4.3 หลั
ชิ้นกงาน
ผลงานเด่
น หรื่แอสดงให้
โครงงานของนั
4.4
ฐานหรื
อร่องรอยที
เห็นว่า นักกเรีเรียยนนที่อยู่ในความดูแลของผู้สมัครได้
4.4 เข้หลัาร่กวฐานหรื
อร่องรอยที่แหรืสดงให้
เห็จนกรรมทางวิ
ว่า นักเรียนที
่อยู่ในความดู
้สมัครได้
มนาเสนอผลงาน
อร่วมกิ
ชาการที
่เกี่ยวข้อแงกัลของผู
บวิทยาศาสตร์
เข้าตร่ศาสตร์
วมนาเสนอผลงาน
หรือร่วมกิจกรรมทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์
คณิ
และเทคโนโลยี
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
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เอกสารประกอบการพิจารณาคุณลักษณะในการคัดเลือก ประเภททีม
เอกสารประกอบการพิ
จารณาคุ
มีคุณลักษณะในการคั
ดเลือกทัณ้งลัสิก้นษณะในการคั
4 ด้าน ดังนี้ ดเลือก ประเภททีม
มีคุณลักษณะในการคัดเลือกทั้งสิ้น 4 ด้าน ดังนี้
1. 1.ด้านคุ
จริยจริธรรม
และจรรยาบรรณวิ
ชาชีชพาชีครูพครูประกอบด้
วยเอกสารต่
อไปนี
้ ้
ด้าณ
นคุธรรม
ณธรรม
ยธรรม
และจรรยาบรรณวิ
ประกอบด้
วยเอกสารต่
อไปนี
1.1 แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู
1.1 แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู
มัครแต่
ละคนในที
ต้องให้
ผู้อานวยการโรงเรี
หัวาหน้
่มสาระ 0 ท่าน
ผู้สมัผูค้สรแต่
ละคนในที
ม ต้มองให้
ผู้อานวยการโรงเรี
ยน ยหันวหน้
กลุา่มกลุ
สาระ
และเพื่อนร่วมงาน 3 ท่าน เป็นผู้ประเมิน และส่งแบบประเมินถึงกรรมการ
0 ท่าน และเพื่อนร่วมงาน 3 ท่าน เป็นผู้ประเมิน และส่งแบบประเมินถึง
ในลักษณะปกปิ
ด ด
กรรมการในลั
กษณะปกปิ
ในกรณี
ทใี่ มนทีมีมหัวมีหน้
หัวาหน้
่มสาระเป็
ครสให้
ส่งแบบประเมิ
นจาก
ในกรณี
ที่ในที
กลุา่มกลุ
สาระเป็
นผู้สนมัผูค้สรมัให้
่งแบบประเมิ
นจาก
ผู้อานวยการโรงเรี
น รองผู
้อานวยการโรงเรี
ชาการ
าน และเพื่อน
ผู้อานวยการโรงเรี
ยน ยรองผู
้อานวยการโรงเรี
ยนด้ยานด้
นวิาชนวิ
าการ
0 ท่0านท่และ
เพื่อร่นร่วมงาน
วมงาน3 3ท่าท่นานเป็เป็นผูน้ปผูระเมิ
้ประเมิน นและส่
และส่งแบบประเมิ
งแบบประเมินถึนงถึกรรมการ
งกรรมการในลักษณะ
ปกปิด
ในลักษณะปกปิด
1.21.2 เอกสารประจั
เอกสารประจักษ์กษ์พพยานที
ยานที่แสดงถึ
่แสดงถึงคุงณ
คุณสมบั
สมบัติตตามเกณฑ์
ิตามเกณฑ์ทที่กาหนด
ี่กาหนด
2. 2.ด้านความรู
้ความสามารถในการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้วิทยยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ด้านความรู
้ความสามารถในการจั
นรู้วิทยาศาสตร์
คณิตและเทคโนโลยี
ศาสตร์ และ
ตามแนวทางสะเต็
มศึกษา ประกอบด้
วยเอกสารต่
อไปนี
้
เทคโนโลยี ตามแนวทางสะเต็
มศึกษา
ประกอบด้
วยเอกสารต่
อไปนี้
2.1 ประวัติและผลงานของผู้สมัครแต่ละคน ย้อนหลังเป็นระยะเวลา 2 ปีการศึกษา
2.1 ประวัติและผลงานของผู้สมัครแต่ละคน ย้อนหลังเป็นระยะเวลา 2 ปีการศึกษา
จากวั
จากวันนทีที่สิ้น่สิ้นสุดสุการรั
ดการรับบสมัสมัครคร
2.22.2 แผนการจั
ยนรู
้ตามแนวทางสะเต็
มศึมกศึษาทั
้งหมด
แผนการจัดการเรี
ดการเรียนรู
ยนรู้ที่เ้ทป็ี่เนป็กินจกิกรรมการเรี
จกรรมการเรี
ยนรู
้ตามแนวทางสะเต็
กษาทั
้งหมด
โดยมีจานวนชั่วโมงการจัดการเรียนรู้ ไม่น้อยกว่า 0 ชั่วโมง (ทีมละ 1 แผน)
โดยมีจานวนชั่วโมงการจัดการเรียนรู้ ไม่น้อยกว่า 0 ชั่วโมง (ทีมละ 1 แผน)
ขอให้
ขอให้นาส่
นาส่งแผนการจั
งแผนการจัดการเรี
ดการเรียนรู
ยนรู้ ในรู
้ ในรูปปแบบเอกสารเท่
แบบเอกสารเท่านัา้นนั้น
2.32.3 ผลงานหรื
ผลงานหรือชิอ้นชิ้นงานตามแนวทางสะเต็
งานตามแนวทางสะเต็มมศึกศึษาของนั
กษาของนักเรี
กเรียนยนทีที่เกิ่เดกิจากการใช้
ดจากการใช้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่นาส่ง (ขอให้ส่งผลงานในรูปแบบของ CD DVD หรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
แผนการจัดการเรียนรู้ที่นาส่ง (ขอให้ส่งผลงานในรูปแบบของ CD DVD หรือ
อื่นๆ ที่บรรจุภาพถ่าย ไฟล์ คลิปวิดีโอ หรือสื่ออื่นๆที่เกี่ยวข้องของชิ้นงานหรือผลงานในแผนการ
อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลอื่นๆ ที่บรรจุภาพถ่าย ไฟล์ คลิปวิดีโอ หรือสื่ออื่นๆที่
จัดการเรียนรู้นั้น พร้อมเขียนรายละเอียดข้อมูลที่บรรจุภายในให้ชัดเจน)
เกี่ยวข้องของชิ
งานหรื
ยนรู้นั้น พร้อทมเขี
ยนง
2.4 เอกสารหรื
อหลัก้นฐานอื
่นทีอ่เกีผลงานในแผนการจั
่ยวข้อง แสดงถึงคุณดลัการเรี
กษณะตามเกณฑ์
ี่อ้างถึ
รายละเอียดข้อมูลที่บรรจุภายในให้ชัดเจน)
3) ด้านการพั
ฒนาตนเองในงานวิ
างานร่
เป็นทีม ประกอบด้
วยเอกสาร
2.4 เอกสารหรื
อหลักฐานอืช่นาชี
ที่เพกี่ยและการท
วข้อง แสดงถึ
งคุวณมกั
ลักนษณะตามเกณฑ์
ที่อ้างถึ
ง
ต่อไปนี้
3. 3.1
ด้านการพั
ฒนาตนเองในงานวิ
และการท
นเป็านรัทีบการอบรมหรื
ม ประกอบด้อวย
เอกสารหรื
อหลักฐานของผูช้สาชี
มัคพรแต่
ละคนทีางานร่
่แสดงถึวงมกั
การเข้
เอกสารต่
อไปนีม้วิชาการที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
ร่วมประชุ
เอกสารหรือหลั
อหลักฐานของผู
กฐานของผู้สมั้สมัครแต่
ครแต่ละคนที
ละคนที่แสดงถึ
่แสดงถึงผลการศึ
งการเข้ากรัษาเพื
บการอบรมหรื
3.23.1 เอกสารหรื
่อแก้ปัญหาอ
มวิชาการที
วกั้ บการจัดการเรียนรู้
หรืร่วอมประชุ
พัฒนาการจั
ดการเรี่เกีย่ยนรู
3.33.2 เอกสารหรือหลักฐานของผู้สมัครแต่ละคนที่แสดงถึงผลการศึกษาเพื่อแก้ปัญหา
หรือพัฒนาการจัดการเรียนรู้
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3.3 เอกสารหรือหลักฐานของผู้สมัครแต่ละคนที่แสดงถึงการถ่ายทอดนวัตกรรม
เผยแพร่ผลการศึกษา แก่เพื่อนครูในการทางาน หรือสร้างนวัตกรรม
3.4 เอกสารหรือหลักฐานที่เป็นรายงานผลการใช้นวัตกรรมที่สร้างหรือพัฒนาขึ้น
ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่นาส่ง
3.5 สาเนาบัตรสมาชิกสมาคมวิชาชีพ*ที่เกี่ยวข้องหรือหลักฐานการสมัครเป็นสมาชิก
ของผู้สมัครแต่ละคนในทีม
*

สมาคมวิชาชีพ หมายถึง สมาคมหรือชมรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยเป็นหน่วยงานตั้งแต่ระดับจังหวัดขึ้นไป หรือสมาคมวิชาชีพที่
เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอน

3.6 เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงถึงบทบาทหน้าที่และการมีส่วนร่วมในการจัดการ
เรียนรู้ของผู้สมัครแต่ละคนในทีม
3.7 แผนการปฏิบัติงานร่วมกัน ในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาในแผน
การจัดการเรียนรู้ที่นาส่ง
4. ด้านผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประกอบด้วยเอกสารต่อไปนี้
4.0 หลักฐานการพัฒนาคุณภาพนักเรียน* ย้อนหลังเป็นระยะเวลา 2 ปีการศึกษา
นับจากวันที่สิ้นสุดการรับสมัคร (ขอให้ส่งผลงานในรูปแบบของ CD DVD หรือ
อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลอื่นๆ ที่บรรจุภาพถ่าย ไฟล์ คลิปวิดีโอ หรือสื่ออื่นๆที่
เกี่ยวข้องของชิ้นงานหรือผลงานในแผนการจัดการเรียนรู้นั้น พร้อมเขียน
รายละเอียดข้อมูลที่บรรจุภายในให้ชัดเจน)
4.2 หลักฐานหรือร่องรอยที่แสดงให้เห็นว่านักเรียนที่เรียนโดยแผนการจัดการเรียนรู้ที่
นาส่งบรรลุจุดประสงค์ที่ตั้งไว้
4.3 ชิ้นงาน ผลงานเด่น หรือโครงงานของนักเรียน
4.4 หลักฐานหรือร่องรอยที่แสดงให้เห็นว่า นักเรียนที่อยู่ในความดูแลของผู้สมัคร
เข้าร่วมนาเสนอผลงาน หรือร่วมกิจกรรมทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

หากคณะกรรมการตรวจพบว่าหลักฐานที่นาส่งมีข้อขัดแย้งหรือไม่ชัดเจน
หรือส่งเอกสารไม่ครบตามที่กาหนด

คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาผลงานของผู้สมัครดังกล่าว
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การส่งเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร



ผู้สมัครจัดส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการพิจารณาทั้งหมดทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าถึง
ฝ่ายบริหารเครือข่ายและพัฒนาวิชาชีพครู (ครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย)
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
เลขที่ 924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

กระบวนการคัดเลือกและคณะกรรมการ

กระบวนการการคัดเลือก
 การประเมินเบื้องต้น คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้สมัครตามเกณฑ์
การประเมินที่กาหนด แล้วสรุปผลการประเมิน
 การประเมินเชิงเอกสาร คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโดยการประเมินคุณลักษณะ
ทุกด้านตามเกณฑ์ที่กาหนด จากเอกสารของผู้ที่ผ่านการประเมินเบื้องต้น แล้วสรุปผลการประเมิน
 การประเมินเชิงประจักษ์ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโดยการประเมินเชิงประจักษ์
ผู้ที่ผ่านการประเมินเชิงเอกสาร ด้วยการสังเกตการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน การสัมภาษณ์
ผู้เกี่ยวข้อง สืบเสาะหาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เพื่อเป็นประจักษ์พยานและเป็นหลักฐานประกอบ
การประเมินคุณลักษณะด้านต่างๆ แล้วสรุปผลการคัดเลือกในแต่ละประเภทรางวัล และระดับ
การคัดเลือก
9

คณะกรรมการ ประกอบด้วย
 ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชานาญ และนักวิชาการ จากหน่วยงานต่าง ๆ
 ผู้แทนจากสมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สวคท.)
 คณาจารย์จากเครือข่ายมหาวิทยาลัย

เกณฑ์การประเมินครูดเี ด่น STEM Education ประเทศไทย
เกณฑ์การประเมินประเภทบุคคล
 การประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู ประกอบด้วยเกณฑ์ย่อย
ดังต่อไปนี้
เกณฑ์ย่อยที่ 0
การมีวินัย
เกณฑ์ย่อยที่ 2
การมีความซื่อสัตย์ สุจริต
เกณฑ์ย่อยที่ 3
การตรงต่อเวลาและอุทิศเวลา
เกณฑ์ย่อยที่ 4
การมีความอุตสาหะและมุ่งมั่น
เกณฑ์ย่อยที่ 5
การดารงชีวิตอย่างเหมาะสม
เกณฑ์ย่อยที่ 6
การมีความสามารถทางานร่วมกับผู้อื่น
เกณฑ์ย่อยที่ 7
การมีความศรัทธาในวิชาชีพ
โดยในแต่ละเกณฑ์ย่อยจะมีตัวบ่งชีแ้ ละระดับคุณภาพ ดังนี้
เกณฑ์ย่อย
เกณฑ์ย่อยที่ 1
การมีวินัย

1.1
1.2

1.3
1.4
เกณฑ์ย่อยที่ 2
การมีความซื่อสัตย์
สุจริต

2.0
2.2
2.3

ตัวบ่งชี้
ยอมรับและปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับขององค์กร
ยอมรับและปฏิบัติตาม
ขนบธรรมเนียมของสังคมไทย
และเป็นแบบอย่างที่ดี
มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างและ
พัฒนาผู้อื่นให้มีข้อ 0.0 และ0.2
เป็นผู้นาในการเสริมสร้างและพัฒนา
ผู้อื่นให้มีข้อ 0.0 และ0.2
ประพฤติตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
ปฏิบัติงานโดยไม่มีผลประโยชน์
ทับซ้อน
รักษาผลประโยชน์ขององค์กร
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ระดับคุณภาพ
ระดับ 0 : เป็นไปตามข้อ 0.0 หรือ 1.2
ระดับ 2 : เป็นไปตามข้อ 0.0 และ 0.2
ระดับ 3 : เป็นไปตามข้อ 0.0 0.2 และ 0.3
ระดับ 4 : เป็นไปตามทุกข้อ

ระดับ 0 : เป็นไปตามข้อ 2.0
ระดับ 2 : เป็นไปตามข้อ 2.0 และ 2.2
ระดับ 3 : เป็นไปตามข้อ 2.0 2.2 และ 2.3
ระดับ 4 : เป็นไปตามทุกข้อ

เกณฑ์ย่อย

เกณฑ์ย่อยที่ 3
การตรงต่อเวลา
และการอุทิศเวลา

เกณฑ์ย่อยที่ 4
การมีความอุตสาหะ
และมุ่งมั่น

เกณฑ์ย่อยที่ 5
การดารงชีวิตอย่าง
เหมาะสม
เกณฑ์ย่อยที่ 6
การมีความสามารถ
ทางานร่วมกับผู้อื่น

เกณฑ์ย่อยที่ 7
การมีความศรัทธา
ในวิชาชีพ

ตัวบ่งชี้

ระดับคุณภาพ

2.4 เป็นผู้นาในการเสริมสร้างและพัฒนา
ผู้อื่นให้มีข้อ 2.0 2.2 และ 2.3
3.0 ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงาน
3.2 ปฏิบัติงานได้สาเร็จอย่างมีคุณภาพ
ภายในเวลาที่กาหนด
3.3 อุทิศเวลาในงานที่ได้รับมอบหมาย
และงานอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง
3.4 เป็นผู้นาในการเสริมสร้างและพัฒนา
ผู้อื่นให้มีข้อ 3.0 3.2 และ 3.3
4.0 ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นและ
อดทนอย่างต่อเนื่อง
4.2 ปฏิบัติงานสาเร็จและผลงานเป็นที่
ยอมรับ
4.3 ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
พิจารณาที่การประหยัดและคุ้มค่า
4.4 เป็นผู้นาในการเสริมสร้างและพัฒนา
ให้ผู้อื่นมีข้อ 4.0 4.2 และ 4.3
5.0 ละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติด
5.2 ดารงชีวิตเรียบง่ายเหมาะสมกับฐานะ
5.3 มีเมตตาธรรมและจิตสาธารณะ
5.4 เป็นแบบอย่างที่ดีในการดารงชีวิต
6.0 ทางานร่วมกับผู้อื่นโดยยอมรับฟัง
และเสนอความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
6.2 ทางานร่วมกับทุกคนได้โดยยอมรับ
มติของกลุ่ม
6.3 เป็นแบบอย่างที่ดีในการทางาน
ร่วมกับผู้อื่น
6.4 เป็นผู้นาในการสร้างความสามัคคี
และทาให้เกิดการทางานร่วมกัน
7.0 มีการศึกษาค้นคว้าและพัฒนางาน
เพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ
7.2 มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่แสดงถึง ความ
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ระดับ 0 : เป็นไปตามข้อ 3.0
ระดับ 2 : เป็นไปตามข้อ 3.0 และ 3.2
ระดับ 3 : เป็นไปตามข้อ 3.0 3.2 และ 3.3
ระดับ 4 : เป็นไปตามทุกข้อ

ระดับ 0 : เป็นไปตามข้อ 4.0
ระดับ 2 : เป็นไปตามข้อ 4.0 และ 4.2
ระดับ 3 : เป็นไปตามข้อ 4.0 4.2 และ 4.3
ระดับ 4 : เป็นไปตามทุกข้อ

ระดับ 0 : เป็นไปตาม 0 ข้อ ใน 4 ข้อ
ระดับ 2 : เป็นไปตาม 2 ข้อ ใน 4 ข้อ
ระดับ 3 : เป็นไปตาม 3 ข้อ ใน 4 ข้อ
ระดับ 4 : เป็นไปตามทุกข้อ
ระดับ 0 : เป็นไปตามข้อ 6.0
ระดับ 2 : เป็นไปตามข้อ 6.0 และ 6.2
ระดับ 3 : เป็นไปตามข้อ 6.0 6.2 และ 6.3
ระดับ 4 : เป็นไปตามทุกข้อ

ระดับ 0 : เป็นไปตามข้อ 7.0 หรือ 7.2
ระดับ 2 : เป็นไปตามข้อ 7.0 และ 7.2
ระดับ 3 : เป็นไปตามข้อ 7.0 7.2 และ 7.3

เกณฑ์ย่อย

ตัวบ่งชี้

ระดับคุณภาพ

ภาคภูมิใจและการยกย่องเชิดชูวิชาชีพ ระดับ 4 : เป็นไปตามทุกข้อ
7.3 เป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นผู้มี
ความศรัทธาในวิชาชีพ
7.4 เป็นผู้นาในการเสริมสร้างให้
ผู้ร่วมงานมีความศรัทธาในวิชาชีพ
ผู้ที่จะผ่านการประเมินคุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครูจะต้องเป็นผู้ที่
ได้รับผลการประเมินระดับคุณภาพตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป ในทุกเกณฑ์ย่อยของผู้ประเมินทุกคน
 ด้านความรูค้ วามสามารถในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ประกอบด้วยเกณฑ์ย่อย 3 เกณฑ์ ได้แก่
เกณฑ์ย่อยที่ 0 การมีความรู้ ความเข้าใจเนื้อหา และกระบวนการจัดการเรียนรู้
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
เกณฑ์ย่อยที่ 2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
เกณฑ์ย่อยที่ 3 การวัดประเมินผลและการวิจัยเพื่อปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้
โดยแต่ละเกณฑ์ย่อยจะมีตัวบ่งชี้ ดังนี้

ตัวบ่งชี้
เกณฑ์ย่อยที่ 1 การมีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาและกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
0.0 มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่ถูกต้องในรายวิชาในระดับชั้นที่สอนตามมาตรฐานหลักสูตรและตัวชี้วัด
หรือผลการเรียนรู้
0.2 มีความรู้ความเข้าใจการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
0.3 มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
0.4 มีความรู้ความเข้าใจการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง สอดคล้องกับ
บริบทโรงเรียนและชุมชน
เกณฑ์ย่อยที่ 2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
2.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่ท้าทายความคิดของผู้เรียนที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง สอดคล้องกับ
บริบทโรงเรียนและชุมชน
2.2 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดสร้างสรรค์ เชื่อมโยง เนื้อหามาสู่การแก้ปัญหาในชีวิตจริง
2.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้กลวิธีการสอนที่เหมาะสม
2.4 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
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2.5 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน ได้แสดงความคิดเห็นในการแก้ปัญหาและความ
เข้าใจในเนื้อหาที่นามาใช้ในกระบวนการแก้ปัญหา
เกณฑ์ย่อยที่ 3 การวัดประเมินผลและการวิจัยเพื่อปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้
3.1 มีการวัดประเมินผลที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ และประเมินผลหลายมิติอย่างเหมาะสม
3.2 มีการวัดประเมินผลการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือ วิธีการที่หลากหลายและเหมาะสม
3.3 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์
 ด้านการพัฒนาตนเองในงานวิชาชีพ มีตัวบ่งชี้ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ตัวบ่งชี้
เข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมวิชาการที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่องและนาความรู้ที่ได้ไปใช้
ในการจัดการเรียนรู้
เป็นสมาชิกของสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้องและร่วมกิจกรรมของสมาคม
มีการศึกษาค้นคว้า เสนอวิธีการแก้ปัญหาหรือเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์
มีการนาผลการศึกษา/นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ไปใช้พัฒนาผู้เรียน โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์
มีการถ่ายทอด เผยแพร่ผลการศึกษา/นวัตกรรม เป็นตัวอย่างแก่เพื่อนครูในการทางาน หรือสร้าง
นวัตกรรม
เป็นแบบอย่างที่ดีในงานวิชาชีพ โดยมีเพื่อนครูเห็นคุณค่า และร่วมปฏิบัติ

 ด้านผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีตัวบ่งชี้ดังนี้
ตัวบ่งชี้
1. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้
2. ผูเ้ รียนมีผลงาน ชิ้นงาน ที่แสดงถึงความสามารถเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหากับชีวิตจริง
3. ผูเ้ รียนมีผลงาน โครงการ โครงงาน หรือวิธีการที่ออกแบบตามแนวทางสะเต็มศึกษา โดยมีหลักฐาน
เชิงประจักษ์
4. ผู้เรียนมีการนาเสนอผลงานทางวิชาการ หรือเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการที่เกี่ยวข้อง
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เกณฑ์การประเมินประเภททีม
 การประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู ประกอบด้วยเกณฑ์ย่อย
ดังต่อไปนี้
เกณฑ์ย่อยที่ 0
การมีวินัย
เกณฑ์ย่อยที่ 2
การมีความซื่อสัตย์ สุจริต
เกณฑ์ย่อยที่ 3
การตรงต่อเวลาและอุทิศเวลา
เกณฑ์ย่อยที่ 4
การมีความอุตสาหะและมุ่งมั่น
เกณฑ์ย่อยที่ 5
การดารงชีวิตอย่างเหมาะสม
เกณฑ์ย่อยที่ 6
การมีความสามารถทางานร่วมกับผู้อื่น
เกณฑ์ย่อยที่ 7
การมีความศรัทธาในวิชาชีพ
โดยในแต่ละเกณฑ์ย่อยจะมีตัวบ่งชี้และระดับคุณภาพ ดังนี้
เกณฑ์ย่อย
เกณฑ์ย่อยที่ 1
การมีวินัย

1.1
1.2

1.3
1.4
เกณฑ์ยอ่ ยที่ 2
การมีความซื่อสัตย์
สุจริต

2.0
2.2
2.3
2.4

เกณฑ์ย่อยที่ 3
การตรงต่อเวลา
และการอุทิศเวลา

3.0
3.2

ตัวบ่งชี้
ยอมรับและปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับขององค์กร
ยอมรับและปฏิบัติตาม
ขนบธรรมเนียมของสังคมไทย
และเป็นแบบอย่างที่ดี
มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างและ
พัฒนาผู้อื่นให้มีข้อ 0.0 และ0.2
เป็นผู้นาในการเสริมสร้างและ
พัฒนาผู้อื่นให้มีข้อ 0.0 และ0.2
ประพฤติตนด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต
ปฏิบัติงานโดยไม่มีผลประโยชน์
ทับซ้อน
รักษาผลประโยชน์ขององค์กร
เป็นผู้นาในการเสริมสร้างและ
พัฒนาผู้อื่นให้มีข้อ2.0 2.2 และ 2.3
ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานได้สาเร็จอย่างมีคุณภาพ
ภายในเวลาที่กาหนด
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ระดับคุณภาพ
ระดับ 0 : เป็นไปตามข้อ 0.0 หรือ 1.2
ระดับ 2 : เป็นไปตามข้อ 0.0 และ 0.2
ระดับ 3 : เป็นไปตามข้อ 0.0 0.2 และ 0.3
ระดับ 4 : เป็นไปตามทุกข้อ

ระดับ 0 : เป็นไปตามข้อ 2.0
ระดับ 2 : เป็นไปตามข้อ 2.0 และ 2.2
ระดับ 3 : เป็นไปตามข้อ 2.0 2.2 และ 2.3
ระดับ 4 : เป็นไปตามทุกข้อ

ระดับ 0 : เป็นไปตามข้อ 3.0
ระดับ 2 : เป็นไปตามข้อ 3.0 และ 3.2
ระดับ 3 : เป็นไปตามข้อ 3.0 3.2 และ 3.3

เกณฑ์ย่อย

เกณฑ์ย่อยที่ 4
การมีความอุตสาหะ
และมุ่งมั่น

เกณฑ์ย่อยที่ 5
การดารงชีวิตอย่าง
เหมาะสม

เกณฑ์ย่อยที่ 6
การมีความสามารถ
ทางานร่วมกับผู้อื่น

เกณฑ์ย่อยที่ 7
การมีความศรัทธา
ในวิชาชีพ

ตัวบ่งชี้

ระดับคุณภาพ

3.3 อุทิศเวลาในงานที่ได้รับมอบหมาย
และงานอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง
3.4 เป็นผู้นาในการเสริมสร้างและ
พัฒนาผู้อื่นให้มีข้อ3.0 3.2 และ3.3
4.0 ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นและ
อดทนอย่างต่อเนื่อง
4.2 ปฏิบัติงานสาเร็จและผลงานเป็นที่
ยอมรับ
4.3 ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยพิจารณาที่การประหยัดและ
คุ้มค่า
4.4 เป็นผู้นาในการเสริมสร้างและ
พัฒนาให้ผู้อื่นมีข้อ 4.0 4.2 และ 4.3
5.0 ละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติด
5.2 ดารงชีวิตเรียบง่ายเหมาะสมกับ
ฐานะ
5.3 มีเมตตาธรรมและจิตสาธารณะ
5.4 เป็นแบบอย่างที่ดีในการดารงชีวิต
6.0 ทางานร่วมกับผู้อื่นโดยยอมรับฟัง
และเสนอความคิดเห็นอย่างมี
เหตุผล
6.2 ทางานร่วมกับทุกคนได้โดยยอมรับ
มติของกลุ่ม
6.3 เป็นแบบอย่างที่ดีในการทางาน
ร่วมกับผู้อื่น
6.4 เป็นผู้นาในการสร้างความสามัคคี
และทาให้เกิดการทางานร่วมกัน
7.0 มีการศึกษาค้นคว้าและพัฒนางาน
เพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ
7.2 มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่แสดงถึง
ความภาคภูมิใจและการยกย่องเชิดชู
วิชาชีพ
15

ระดับ 4 : เป็นไปตามทุกข้อ

ระดับ 0 : เป็นไปตามข้อ 4.0
ระดับ 2 : เป็นไปตามข้อ 4.0 และ 4.2
ระดับ 3 : เป็นไปตามข้อ 4.0 4.2 และ 4.3
ระดับ 4 : เป็นไปตามทุกข้อ

ระดับ 0 : เป็นไปตาม 0 ข้อ ใน 4 ข้อ
ระดับ 2 : เป็นไปตาม 2 ข้อ ใน 4 ข้อ
ระดับ 3 : เป็นไปตาม 3 ข้อ ใน 4 ข้อ
ระดับ 4 : เป็นไปตามทุกข้อ
ระดับ 0 : เป็นไปตามข้อ 6.0
ระดับ 2 : เป็นไปตามข้อ 6.0 และ 6.2
ระดับ 3 : เป็นไปตามข้อ 6.0 6.2 และ 6.3
ระดับ 4 : เป็นไปตามทุกข้อ

ระดับ 0 : เป็นไปตามข้อ 7.0 หรือ 7.2
ระดับ 2 : เป็นไปตามข้อ 7.0 และ 7.2
ระดับ 3 : เป็นไปตามข้อ 7.0 7.2 และ 7.3
ระดับ 4 : เป็นไปตามทุกข้อ

เกณฑ์ย่อย

ตัวบ่งชี้

ระดับคุณภาพ

7.3 เป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นผู้มี
ความศรัทธาในวิชาชีพ
7.4 เป็นผู้นาในการเสริมสร้างให้
ผู้ร่วมงานมีความศรัทธาในวิชาชีพ
ผู้ที่จะผ่านการประเมินคุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครูจะต้องเป็นผู้ที่
ได้รับผลการประเมินระดับคุณภาพตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป ในทุกเกณฑ์ย่อยของผู้ประเมินทุกคน
 ด้านความรูค้ วามสามารถในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ประกอบด้วยเกณฑ์ย่อย 3 เกณฑ์ ได้แก่
เกณฑ์ย่อยที่ 0 การมีความรู้ ความเข้าใจเนื้อหา และกระบวนการจัดการเรียนรู้
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
เกณฑ์ย่อยที่ 2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
เกณฑ์ย่อยที่ 3 การวัดประเมินผลและการวิจัยเพื่อปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้
โดยแต่ละเกณฑ์ย่อยจะมี ตัวบ่งชี้ ดังนี้
ตัวบ่งชี้
เกณฑ์ย่อยที่ 1 การมีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาและกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
0.0 มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเนื้อหาตามมาตรฐานหลักสูตรและตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ ของรายวิชา
และระดับชั้นที่สอน
0.2 มีความรู้ความเข้าใจการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
0.3 มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์และกระบวนการเทคโนโลยี
0.4 มีความรู้ความเข้าใจการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง สอดคล้องกับ
บริบทโรงเรียนและชุมชน
เกณฑ์ย่อยที่ 2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
2.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่ท้าทายความคิดของผู้เรียน เชื่อมโยงกับชีวิตจริง สอดคล้องกับ
บริบทโรงเรียนและชุมชน
2.2 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดสร้างสรรค์ เชื่อมโยง เนื้อหามาสู่การแก้ปัญหาในชีวิตจริง
2.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้กลวิธีการสอนที่เหมาะสม
2.4 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
2.5 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นในการแก้ปัญหา และความ
เข้าใจในเนื้อหา
16

เกณฑ์ย่อยที่ 3 การวัดประเมินผลและการวิจัยเพื่อปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้
3.1 มีการวัดประเมินผลที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ และประเมินผลหลายมิติอย่างเหมาะสม
3.2 มีการวัดประเมินผลการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือ วิธีการที่หลากหลายและเหมาะสม
3.3 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์
 ด้านการพัฒนาตนเองในงานวิชาชีพและการทางานร่วมกันเป็นทีม มีตัวบ่งชี้ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ตัวบ่งชี้
สมาชิกทุกคนเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมวิชาการที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและ
นาความรู้ที่ได้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
สมาชิกทุกคนเป็นสมาชิกของสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้องและร่วมกิจกรรมของสมาคม
สมาชิกทุกคนมีการศึกษาปัญหา สืบค้น วิธีการเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการจัดการเรียนรู้
สมาชิกทุกคนมีการนาผลการศึกษา/นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ไปใช้พัฒนาผู้เรียน โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์
สมาชิกทุกคนมีการถ่ายทอด เผยแพร่ผลการศึกษา/นวัตกรรม เป็นตัวอย่างแก่เพื่อนครูในการทางาน
หรือสร้างนวัตกรรม
มีการแสดงถึงบทบาทหน้าที่และการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ของสมาชิกทุกคนในทีม
มีแผนการทางานร่วมกันในจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา

 ด้านผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีตัวบ่งชี้ดังนี้
1.
2.
3.
4.

ตัวบ่งชี้
ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะและเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้
ผู้เรียนมีผลงาน ชิ้นงาน ที่แสดงถึงความสามารถเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหากับชีวิตจริง
ผู้เรียนมีผลงาน โครงการ โครงงาน หรือวิธีการที่ออกแบบตามแนวทางสะเต็มศึกษา โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์
ผู้เรียนมีการนาเสนอผลงานทางวิชาการ หรือเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการที่เกี่ยวข้อง

การตัดสินผลการคัดเลือก
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ทั้งในประเภทบุคคลและ
ประเภททีม จะต้องได้คะแนนผลการประเมินรวม ไม่ต่ากว่าร้อยละ 85
 ผลการตัดสินของคณะกรรมการในแต่ละรอบให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
 ในกรณีที่พิสูจน์ได้ภายหลังว่าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลมีคุณสมบัติหรือคุณลักษณะที่ถูก
บิดเบือน ไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือมีการกระทาใดๆ ที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือทุจริตผิด
กฎหมาย สสวท. ขอตัดสิทธิ์ในการรับรางวัลของบุคคลนั้น หรือขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกรางวัล
ที่ได้รับไปแล้วกลับคืน
17

บทบาทของครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย
1.
2.
3.
4.

สนับสนุนและเผยแพร่การจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา
ให้ความช่วยเหลือ แนะนาแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา
ร่วมกับ สสวท.ในการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรการอบรม ฯลฯ
ดาเนินกิจกรรมอื่นๆร่วมกับ สสวท.ตามความเหมาะสม
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
แบบฟอร์มรายการเอกสารประกอบการพิจารณาคุณลักษณะในการคัดเลือก
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แบบฟอร์มรายการเอกสารประกอบการพิจารณาคุณลักษณะในการคัดเลือก
ครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ประเภทบุคคล
ชื่อผู้ส่งผลงาน………….................................................................... โรงเรียน.......................................................................................................................................
จังหวัด..........................................................................สังกัด.....................................ระดับชั้น และรายวิชาที่ส่งผลงาน....................................................................
คุณลักษณะในการคัดเลือก

รายการเอกสารหลักฐาน และผลงานที่ส่ง

จานวน
(ชุด/กล่อง/แผ่นฯลฯ)

1. แบบฟอร์มรายการเอกสารประกอบการพิจารณาคุณลักษณะในการคัดเลือก
2. หนังสือนาส่งรายชื่อผู้สมัครจากผู้อานวยการโรงเรียน
3. ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ พร้อมรับรองสาเนา
5. สาเนาใบประกอบวิชาชีพครู พร้อมรับรองสาเนา
 เอกสารประกอบการพิจารณาคุณลักษณะในการคัดเลือก
ด้านที่ 1 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ 1. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ต่อวิชาชีพ
2. เอกสารประจักษ์พยานที่แสดงถึงคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กาหนด (โปรดระบุหมายเลขเอกสาร)
ด้านที่ 2 ความรู้ความสามารถด้านการจัดการ
1. ประวัติและผลงานของครูที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
2. แผนการจัดการเรียนรู้ที่มีจานวนชัว่ โมงการสอน ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
เทคโนโลยี ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 3. ผลงานหรือชิ้นงานที่เกิดจากการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่นาส่งในข้อ (2)
 เอกสารทั่วไป
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กรุณาระบุ
หมายเลขเอกสาร
หรือหลักฐานที่นาส่ง

คุณลักษณะในการคัดเลือก

รายการเอกสารหลักฐาน และผลงานที่ส่ง

จานวน
(ชุด/กล่อง/แผ่นฯลฯ)

ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาตนเองในงานวิชาชีพ

ด้านที่ 4 ผลการพัฒนาคุณภาพนักเรียน

4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.

สาเนาบัตรสมาชิกสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง หรือหลักฐานการสมัครเป็นสมาชิก
เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง (โปรดระบุหมายเลขเอกสาร)
เอกสารหรือหลักฐาน ที่แสดงถึงการเข้ารับการอบรม หรือร่วมประชุมวิชาการ
เอกสารหรือหลักฐาน ที่แสดงถึงผลการศึกษาเพื่อแก้ปัญหา หรือพัฒนาการจัดการเรียนรู้
เอกสารหรือหลักฐาน ที่เป็นรายงานผลการใช้นวัตกรรมที่ครูสร้าง หรือพัฒนาขึ้น
เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการเผยแพร่ผลการศึกษา หรือการถ่ายทอดนวัตกรรม
แก่เพื่อนครู
สาเนาบัตรสมาชิกสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง หรือหลักฐานการสมัครเป็นสมาชิก
หลักฐานการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ย้อนหลังเป็นระยะเวลา 2 ปีการศึกษา
หลักฐานหรือร่องรอย ที่แสดงให้เห็นว่านักเรียนที่เรียนโดยแผนการจัดการเรียนรู้ที่นาส่งบรรลุ
จุดประสงค์ที่ตั้งไว้
ชิ้นงาน ผลงานเด่น หรือโครงงานของนักเรียน
หลักฐานหรือร่องรอยที่แสดงให้เห็นว่า นักเรียนที่อยู่ในความดูแลของผู้สมัครได้เข้าร่วม
นาเสนอผลงาน หรือร่วมกิจกรรมทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี

หมายเหตุ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อความสะดวกต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ

24

กรุณาระบุ
หมายเลขเอกสาร
หรือหลักฐานที่นาส่ง

แบบฟอร์มรายการเอกสารประกอบการพิจารณาคุณลักษณะในการคัดเลือก
ครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ประเภททีม
ชื่อทีม..........………….................................................................... โรงเรียน.......................................................................................................................................
จังหวัด..........................................................................สังกัด.....................................ระดับชั้น และรายวิชาที่ส่งผลงาน....................................................................
คุณลักษณะในการคัดเลือก

รายการเอกสารหลักฐาน และผลงานที่ส่ง

จานวน
(ชุด/กล่อง/แผ่นฯลฯ)

1. แบบฟอร์มรายการเอกสารประกอบการพิจารณาคุณลักษณะในการคัดเลือก
2. หนังสือนาส่งรายชื่อผู้สมัครจากผู้อานวยการโรงเรียน
3. ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ พร้อมรับรองสาเนา ของผู้สมัครแต่ละคน
5. สาเนาใบประกอบวิชาชีพครู พร้อมรับรองสาเนา ของผู้สมัครแต่ละคน
 เอกสารประกอบการพิจารณาคุณลักษณะในการคัดเลือก
ด้านที่ 1 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ 1. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ ของผู้สมัครแต่ละคน
ต่อวิชาชีพ
2. เอกสารประจักษ์พยานทีแ่ สดงถึงคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กาหนด (โปรดระบุหมายเลขเอกสาร)
ด้านที่ 2 ความรู้ความสามารถด้านการจัดการ
3. ประวัติและผลงานของผูส้ มัครแต่ละคน
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
4. แผนการจัดการเรียนรู้ที่เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาทั้งหมด โดยมี
เทคโนโลยี ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
จานวนชั่วโมงการจัดการเรียนรู้ ไม่น้อยกว่า 0 ชั่วโมง (ทีมละ 1 แผน)
5. ผลงานหรือชิ้นงานที่เกิดจากการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่นาส่งในข้อ (2)
 เอกสารทั่วไป
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กรุณาระบุ
หมายเลขเอกสาร
หรือหลักฐานที่นาส่ง

คุณลักษณะในการคัดเลือก

รายการเอกสารหลักฐาน และผลงานที่ส่ง

จานวน
(ชุด/กล่อง/แผ่นฯลฯ)

ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาตนเองในงานวิชาชีพ
และการทางานร่วมกันเป็นทีม

ด้านที่ 4 ผลการพัฒนาคุณภาพนักเรียน

6. เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง (โปรดระบุ)
1. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงถึงการเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมวิชาการที่เกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู้ ของผู้สมัครแต่ละคน
2. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงถึงผลการศึกษาเพื่อแก้ปัญหา หรือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ของ
ผู้สมัครแต่ละคน
3. เอกสารหรือหลักฐานที่เป็นรายงานผลการใช้นวัตกรรมที่สร้างหรือพัฒนาขึ้น ในแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่นาส่ง
4. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงถึงการถ่ายทอดนวัตกรรม เผยแพร่ผลการศึกษา แก่เพื่อนครูใน
การทางาน หรือสร้างนวัตกรรม ของผู้สมัครแต่ละคน
5. สาเนาบัตรสมาชิกสมาคมวิชาชีพ*ที่เกี่ยวข้องหรือหลักฐานการสมัครเป็นสมาชิก ของผู้สมัครแต่ละคน
6. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงถึงบทบาทหน้าที่และการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ ของ
ผู้สมัครแต่ละคน
7. แผนการปฏิบัติงานร่วมกัน ในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาในแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่นาส่ง
1. หลักฐานการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ย้อนหลังเป็นระยะเวลา 2 ปีการศึกษา
2. หลักฐานหรือร่องรอย ที่แสดงให้เห็นว่านักเรียนที่เรียนโดยแผนการจัดการเรียนรู้ที่นาส่งบรรลุ
จุดประสงค์ที่ตั้งไว้
3. ชิ้นงาน ผลงานเด่น หรือโครงงานของนักเรียน
4. หลักฐานหรือร่องรอยที่แสดงให้เห็นว่า นักเรียนที่อยู่ในความดูแลของผู้สมัครได้เข้าร่วม
นาเสนอผลงาน หรือร่วมกิจกรรมทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี
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กรุณาระบุ
หมายเลขเอกสาร
หรือหลักฐานที่นาส่ง

ภาคผนวก ข
ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย

27

ติดรูปถ่าย
ขนาด 2 นิ้ว

ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย
ประเภทบุคคล
ข้อมูลทั่วไปของผู้สมัคร โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์และชัดเจนทุกข้อ
1. ชื่อ–สกุล (นาย/นาง/นางสาว) ………………..……………………………………………………อายุ........................ปี
2. ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน…………………………………..……..............................................................................................
โทรศัพท์บ้าน......................โทรศัพท์มือถือ (โปรดระบุ).......................E-mail…………………….……………
3. โรงเรียน……………………………………………ที่อยู่โรงเรียน............................................................................
สังกัด........................................................โทรศัพท์....................................โทรสาร…………….……..………
4. ตาแหน่ง..............................................................วิทยฐานะ.....................................................................
5. ระดับชั้นที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก
ระดับประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ

เทียบเท่า
6. การศึกษา (เรียงจากวุฒิสูงสุด ถึงวุฒิที่เริ่มบรรจุเป็นครู)
วุฒิการศึกษา

ชื่อสถาบัน

ปี พ.ศ. ที่สาเร็จการศึกษา

7. เริ่มบรรจุเป็นครู ปี พ.ศ. ……………………..… ณ โรงเรียน………………………………...………………………………
ที่อยู่โรงเรียน…………………..………..…………..………………………….รวมอายุราชการ/ปฏิบัติงาน…….………ปี
8. ประวัติการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอนวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/เทคโนโลยี
ปีการศึกษาและวิชาที่สอน
(วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/เทคโนโลยี)

ระดับชั้น

จานวนชั่วโมงที่สอน
(ต่อสัปดาห์)

ชื่อโรงเรียน

9. ผลงานเด่นด้านการจัดการเรียนรู้ที่ภาคภูมิใจ (โปรดอธิบายสั้นๆเกี่ยวกับผลงาน)
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
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10. การพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ /คณิตศาสตร์/และเทคโนโลยี โดยการ
เข้าร่วมประชุม อบรม ศึกษาดูงาน (ย้อนหลัง 3 ปี)
0 .1 ……………………………………………………………………………………………………พ.ศ. ..........................
10.2 ……………………………………………………………………………………………………พ.ศ. ..........................
ความคิดเห็นและคารับรองของผู้บังคับบัญชา
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. ...............................
................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ………………………………..………………….ผู้บังคับบัญชา
(………………………………………..…………)
ตาแหน่ง …………………………….………………………………
วันที่………เดือน……………………พ.ศ…..……….
ลงชื่อ………………………………….……………….ผู้สมัคร
(………………………………..……………..)
วันที…่ …….เดือน…………….……………พ.ศ. ……….…….
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ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย
ประเภททีม
ข้อมูลทั่วไปของผู้สมัคร โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์และชัดเจนทุกข้อ
1. ชื่อทีม...............................................................................................จานวนผู้ร่วมทีม........................คน
โรงเรียน………………………………………ที่อยู่โรงเรียน...................................................................................
สังกัด...................................................โทรศัพท์................................ โทรสาร…………………….……..………
2. ระดับชั้นที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก
ระดับประถมศึกษา
เทียบเท่า

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ

3. รายละเอียดผู้ร่วมทีม
1) ชื่อ–สกุล (นาย/นาง/นางสาว) ………………..…………………………………………อายุ........................ปี
ที่อยูป่ ัจจุบัน…………………………………..……..................................................................................
โทรศัพท์บ้าน........................โทรศัพท์มือถือ (โปรดระบุ).......................E-mail………….……………….…
ตาแหน่ง............................................................วิทยฐานะ.....................................................................
2) ชื่อ–สกุล (นาย/นาง/นางสาว) ………………..………………………………………………อายุ........................ปี
ที่อยู่ปัจจุบัน…………………………………..……..............................................................................................
โทรศัพท์บ้าน.......................โทรศัพท์มือถือ (โปรดระบุ).....................E-mail…………………….……………
ตาแหน่ง..............................................................วิทยฐานะ.....................................................................
3) ชื่อ–สกุล (นาย/นาง/นางสาว) ………………..………………………………….……………อายุ........................ปี
ที่อยู่ปัจจุบัน…………………………………..……...........................................................................................
โทรศัพท์บ้าน.........................โทรศัพท์มือถือ (โปรดระบุ)..........................E-mail…………………….……
ตาแหน่ง...............................................................วิทยฐานะ.....................................................................
4) ชื่อ–สกุล (นาย/นาง/นางสาว) ………………..……………………………….....................อายุ........................ปี
ที่อยู่ปัจจุบัน…………………………………..……......................................................................... ....................
โทรศัพท์บ้าน............................โทรศัพท์มือถือ (โปรดระบุ)..........................E-mail…………………….……………
ตาแหน่ง.......................................................................วิทยฐานะ.....................................................................
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ประวัติผู้สมัครในทีม
กรุณากรอกข้อมูลเป็นรายบุคคล ทาสาเนาเฉพาะหน้านี้ตามจานวนผู้ร่วมทีม
1) ชื่อ–สกุล (นาย/นาง/นางสาว) ………………..……………………………………………………………
2) การศึกษา (เรียงจากวุฒิสูงสุด ถึงวุฒิที่เริ่มบรรจุเป็นครู)
วุฒิการศึกษา

ชื่อสถาบัน

ติดรูปถ่าย
ขนาด 2 นิ้ว

ปี พ.ศ. ทีส่ าเร็จการศึกษา

3) เริ่มบรรจุเป็นครู ปี พ.ศ. ……………………ณ โรงเรียน………………………………...………………………………………
ที่อยู่โรงเรียน......................................................………รวมอายุราชการ/ปฏิบัติงาน……………………….......ปี
4) ประวัติการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอนวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/เทคโนโลยี
ปีการศึกษาและวิชาที่สอน

ระดับชั้น

จานวนชั่วโมงที่สอน
(ต่อสัปดาห์)

ชื่อโรงเรียน

5) ผลงานเด่นด้านการจัดการเรียนรู้ที่ภาคภูมิใจ (โปรดอธิบายสั้นๆเกี่ยวกับผลงาน)
.................................................................................................................................................................. ...............
.................................................................................................................................................................................
6) การพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/และเทคโนโลยี โดยการเข้าร่วม
ประชุม อบรม ศึกษาดูงาน (ย้อนหลัง 3 ปี)
6.1) ……………………………………………………………………………………………………………พ.ศ. ..........................
6.2) ……………………………………………………………………………………………………………พ.ศ. ..........................
ความคิดเห็นและคารับรองของผู้บังคับบัญชา
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ………………………………..………………….ผู้บังคับบัญชา
(………………………………………..…………)
ตาแหน่ง …………………………….………………………………
ลงชื่อ………………………………….……………….ผู้สมัคร
หัวหน้าทีม

(………………………………..……………..)
วันที่……….เดือน…………….……………พ.ศ. ……….…….
31

ภาคผนวก ค
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู
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แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู
ผู้ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกรางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย
(ประเภทบุคคล และประเภททีม)
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์
การประเมิน
มี
ไม่มี

ระดับ
คุณภาพ

ความหมายของระดับคุณภาพ

เกณฑ์ย่อยที่ 1 การมีวินัย
1.1 ยอมรับและปฏิบตั ิตามกฎระเบียบข้อบังคับขององค์กร
0.2 ยอมรับและปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมของสังคมไทย
และเป็นแบบอย่างที่ดี
1.1 มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างและพัฒนาผู้อื่นให้มีข้อ 0.0 และ 0.2
1.2 เป็นผู้นาในการเสริมสร้างและพัฒนาผู้อื่นให้มีข้อ 0.0 และ 0.2

 ระดับ 1 : เป็นไปตามข้อ 0.0 หรือ 1.2
 ระดับ 2 : เป็นไปตามข้อ 0.0 และ 0.2
 ระดับ 3 : เป็นไปตามข้อ 0.0, 0.2 และ
0.3
 ระดับ 4 : เป็นไปตามทุกข้อ

เกณฑ์ย่อยที่ 2 การมีความซื่อสัตย์ สุจริต
2.0 ประพฤติตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
2.2 ปฏิบัติงานโดยไม่มผี ลประโยชน์ทับซ้อน
2.3 รักษาผลประโยชน์ขององค์กร
2.4 เป็นผู้นาในการเสริมสร้างและพัฒนาผู้อื่นให้มีข้อ 2.0
2.2 และ 2.3

 ระดับ 0 : เป็นไปตามข้อ 2.0
 ระดับ 2 : เป็นไปตามข้อ 2.0 และ 2.2
 ระดับ 3 : เป็นไปตามข้อ 2.0, 2.2 และ
2.3
 ระดับ 4 : เป็นไปตามทุกข้อ

เกณฑ์ย่อยที่ 3 การตรงต่อเวลาและอุทิศเวลา
3.0 ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงาน
3.2 ปฏิบัติงานได้สาเร็จอย่างมีคณ
ุ ภาพภายในเวลาที่กาหนด
3.3 อุทิศเวลาในงานที่ได้รับมอบหมายและงานอื่นๆอย่างต่อเนื่อง
3.4 เป็นผู้นาในการเสริมสร้างและพัฒนาผู้อื่นให้มีข้อ 3.0
3.2 และ 3.3
เกณฑ์ย่อยที่ 4 การมีความอุตสาหะและมุง่ มัน่
4.0 ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นและอดทนอย่างต่อเนื่อง
4.2 ปฏิบัติงานสาเร็จและผลงานเป็นที่ยอมรับ
1.3 ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาที่การประหยัด
และคุ้มค่า
4.4 เป็นผู้นาในการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อื่นมีข้อ 4.0
4.2 และ 4.3

 ระดับ 0 : เป็นไปตามข้อ 3.0
 ระดับ 2 : เป็นไปตามข้อ 3.0 และ 3.2
 ระดับ 3 : เป็นไปตามข้อ 3.0 3.2 และ
3.3
 ระดับ 4 : เป็นไปตามทุกข้อ
 ระดับ 0 : เป็นไปตามข้อ 4.0
 ระดับ 2 : เป็นไปตามข้อ 4.0 และ 4.2
 ระดับ 3 : เป็นไปตามข้อ 4.0 4.2 และ
4.3
 ระดับ 4 : เป็นไปตามทุกข้อ
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ตัวบ่งชี้

เกณฑ์
การประเมิน
มี
ไม่มี

ระดับ
คุณภาพ

ความหมายของระดับคุณภาพ

เกณฑ์ย่อยที่ 5 การดารงชีวิตอย่างเหมาะสม
5.0 ละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติด
5.2 ดารงชีวิตเรียบง่ายเหมาะสมกับฐานะ
5.3 มีเมตตาธรรมและจิตสาธารณะ
5.4 เป็นแบบอย่างที่ดีในการดารงชีวิต






เกณฑ์ย่อยที่ 6 การมีความสามารถทางานร่วมกับผู้อื่น
6.0 ทางานร่วมกับผู้อื่นโดยยอมรับฟังและเสนอความคิดเห็น
อย่างมีเหตุผล
6.2 ทางานร่วมกับทุกคนได้โดยยอมรับมติของกลุม่
6.3 เป็นแบบอย่างที่ดีในการทางานร่วมกับผู้อื่น
6.4 เป็นผู้นาในการสร้างความสามัคคีและทาให้เกิดการ
ทางานร่วมกัน

 ระดับ 0 : เป็นไปตามข้อ 6.0
 ระดับ 2 : เป็นไปตามข้อ 6.0 และ 6.2
 ระดับ 3 : เป็นไปตามข้อ 6.0, 6.2 และ
6.3
 ระดับ 4 : เป็นไปตามทุกข้อ

เกณฑ์ย่อยที่ 7 การมีความศรัทธาในวิชาชีพ
7.0 มีการศึกษาค้นคว้าและพัฒนางานเพื่อความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ
7.2 มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่แสดงถึงความภาคภูมิใจและการ
ยกย่องเชิดชูวิชาชีพ
7.3 เป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นผู้มีความศรัทธาในวิชาชีพ
7.4 เป็นผู้นาในการเสริมสร้างให้ผู้ร่วมงานมีความศรัทธาในวิชาชีพ

 ระดับ 0 : เป็นไปตามข้อ 7.0 หรือ 7.2
 ระดับ 2 : เป็นไปตามข้อ 7.0 และ 7.2
 ระดับ 3 : เป็นไปตามข้อ 7.0, 7.2 และ
7.3
 ระดับ 4 : เป็นไปตามทุกข้อ

ระดับ 0 : เป็นไปตาม 0 ข้อ ใน 4 ข้อ
ระดับ 2 : เป็นไปตาม 2 ข้อ ใน 4 ข้อ
ระดับ 3 : เป็นไปตาม 3 ข้อ ใน 4 ข้อ
ระดับ 4 : เป็นไปตามทุกข้อ



หมายเหตุ

1. มี หมายถึง มีคุณลักษณะตามตัวบ่งชี้ ในกรณีทผี่ ู้สมัครได้รับการประเมินตรงกันจากผู้ประเมินตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป
นอกเหนือจากนี้ถือว่า ไม่มีคุณลักษณะตามตัวบ่งชี้
2. ระดับคุณภาพ หมายถึง ระดับคะแนน 0- 4 ที่บ่งชี้คุณภาพของผู้สมัครด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู

ลงชื่อ............................................................ผู้ประเมิน
(...................................................................)
ตาแหน่ง..........................................................
วันที่.....................เดือน...............................พ.ศ................
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รายชื่อคณะทางาน
ที่ปรึกษา
นางพรพรรณ ไวทยางกูร
นางดวงสมร คล่องสารา
นางสาวนารี วงศ์สิโรจน์กุล
นางสาวรวิวรรณ เทนอิสสระ

ผู้อานวยการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายกสมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย
สมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

คณะผู้จัดทาคู่มือการคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย
นางกัญณัฏฐ์ สวัสดิ์สว่าง
ผู้ช่วยผู้อานวยการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายสามารถ คงทวีเลิศ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวทิพย์วรรณ สุดปฐม
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวนิอร ภูรัตน์
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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