รายละเอียดกิจกรรมประกวดสาหรับครู
ประกวดความรู้และความสามารถของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
หลักการและเหตุผล
สะเต็มศึกษาเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ และเป็นการ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในมิติต่างๆ ดังนั้น การปฏิรูปการศึกษาภายใต้แนวคิด
สะเต็ ม ศึ ก ษา จึ ง เป็ น ทางออกที่ จ ะช่ ว ยพั ฒ นาประเทศอย่ า งมั่ น คง มั่ ง คั่ ง และยั่ ง ยื น (เลขาธิ ก ารสภา
การศึกษา 2559: xII) อย่างไรก็ตามในระดับปฏิบัตินั้น ประเทศไทยยังไม่มีการพัฒนาหลักสูตรสะเต็มที่ชัดเจน
มีแต่การนาเอากิจกรรมที่เน้นการบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มา
เป็นกิจกรรมเสริมในเวลาเรียนหรือนอกเวลาเรียนเพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการเชื่อมโยงบทเรียนที่เกี่ยวข้อง
บ้างในสถานศึกษา ในขณะเดียวกันปัญหาขาดแคลนครูสะเต็มทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพก็เป็นอีกปัญหา
หนึ่งที่จาเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน (เลขาธิการสภาการศึกษา 2559: V)
สถาบันพัฒนาคุณภาพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีพันธกิจในการพัฒนาคุณภาพครูในเขต
พื้นที่ภาคตะวันออก ด้วยตระหนักถึงความสาคัญและความจาเป็นข้างต้น จึงได้จัดทาแผนพัฒนาการสอนคิด
อย่างวิทยาศาสตร์ขึ้น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 จนถึงปัจจุบัน รับภารกิจสาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพครูทางด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยเฉพาะการขับเคลื่ อนเรื่อง
การพัฒนาครูสะเต็มศึกษา โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้ลงนามความร่วมมือในข้อตกลงกับสถาบันส่งเสริมการสอน
วิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ประเทศไทย(สสวท.) จั ด ตั้ ง เครื อ ข่ า ยมหาวิ ท ยาลั ย สะเต็ ม ศึ ก ษา (STEM Education
University Network) และพัฒนาวิทยากรท้องถิ่นให้กับอาจารย์ในสถาบันอุดมศึ กษา ส่งผลให้เกิดการพัฒนา
ครูและนักเรียนในท้องถิ่นจานวนมากขึ้นในเวลาอันสั้น ดัง นั้นเพื่อให้มีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ยกย่องครูผู้มีประสบการณ์ทางด้านสะเต็มศึกษาได้มากขึ้น สถาบันฯ จึง ได้จัดประกวดผลงานของครูสะเต็ม
ศึกษาขึ้น โดยหวังให้เกิดการพัฒนาในระยาวต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง
2. เพื่อยกย่องและส่งเสริมครูที่ใช้แนวการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
3. เพื่อกระตุ้นให้สถานศึกษาเห็นความสาคัญกับการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาของครูผู้สอน
ระดับการประกวด
1. ครูระดับประถมศึกษา
2. ครูระดับมัธยมศึกษา
กติกาและเกณฑ์การประกวด

1. กติกาการประกวด
1.1 คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด
เป็นครูที่สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี ในทุกสังกัด
1.2 ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ส่งภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2560
1) แผนการจั ดการเรี ย นรู้ ก ลุ่ มสาระวิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ การงานอาชีพ และ
เทคโนโลยี และ/หรื อ กิ จ กรรมลดเวลาเพิ่ ม เวลารู้ ต ามแนวทางสะเต็ ม ศึ ก ษา
ระยะเวลาที่ใช้สอนโดยรวมตลอดภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมงต่อภาคเรียน
ที่เป็นผลงานระหว่างปี 2557-2559
2) บันทึกหลังการสอนทุกแผน
3) ภาพตัวอย่างหรือวีดีโอแสดงผลงานนักเรียนในแต่ละกิจกรรมสะเต็ม
1.3 การนาเสนอผลงานแบบปากเปล่าพร้อ มสาธิ ตการสอน ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2560
จะจั บ สลากเพื่ อ เรี ย งล าดั บ การน าเสนอในวั น ที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น.
ณ จุดลงทะเบียน
1) ให้นาเสนอผลงานและสาธิตการสอนบนเวที โดยเลือกเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ปรากฎใน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเข้าประกวด เป็นเวลา 15 นาที และตอบข้อสักถาม 5 นาที
2) สื่ อ การสอนที่ เ ตรี ย มให้ คื อ โปรเจคเตอร์ และกระดานขาว ส่ ว นสื่ อ อื่ น ๆให้
ครูผู้สอนนามาเอง
2 เกณฑ์การตัดสิน
2.1 ครูมีความรู้ความเข้าใจในหลักการบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษาที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง
สอดคล้องกับบริบทโรงเรียนและชุมชน
2.2 ครูมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี บูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา ที่ส่งเสริมผู้เรียนให้มีส่วนร่วมสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง

เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน
ตัวบ่งชี้
1.มีความรู้ความ
เข้าใจในหลักการบูร
ณาการตามแนวทาง
สะเต็มศึกษาที่
เชื่อมโยงกับชีวิตจริง
สอดคล้องกับบริบท
โรงเรียนและชุมชน

2.มีความสามารถใน
การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และ
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี บูรณา
การตามแนวทางสะ
เต็มศึกษา ที่ส่งเสริม
ผู้เรียนให้มีส่วนร่วม
สร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง

ผลงาน/การนาเสนอ
- แผนการ
จัดการเรียนรู้
- บันทึกหลังการ
สอน
- ภาพตัวอย่าง/
วีดีโอแสดงผล
งานนักเรียน
- การนาเสนอ
และสาธิตการ
สอน
- แผนการ
จัดการเรียนรู้
- บันทึกหลังการ
สอน
- ภาพตัวอย่าง/
วีดีโอแสดงผล
งานนักเรียน
- การนาเสนอ
และสาธิตการ
สอน

เกณฑ์การประเมิน
มีกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เชื่อมโยง
ความรู้วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
เทคโนโลยี และ
กระบวนการทาง
วิศวกรรมโดย
สอดคล้องกับชีวิต
จริง บริบทของ
โรงเรียนและชุมชน
มีการจัดกิจกรรมที่
แสดงให้เห็นว่า
นักเรียนได้ปฏิบัติ
จริงตามแนวทางสะ
เต็มศึกษาที่
เชื่อมโยงกับชีวิต
จริงตามบริบท
โรงเรียนและชุมชน

คะแนน
- แผนการจัดการเรียนรู้
20 คะแนน
- บันทึกหลังการสอน
10 คะแนน
- ภาพตัวอย่างหรือวีดิโอ
แสดงผลงานนักเรียน/
ใบงาน/ชิ้นงาน/แบบ
ประเมิน 20 คะแนน

- เวลา/สื่อ/เทคนิค
การนาเสนอ
10 คะแนน
- พฤติกรรมการสอน
30 คะแนน
- การตอบข้อซักถาม
10 คะแนน

ระยะเวลาและวิธีดาเนินการ
ระยะเวลา
1เมษายน – 20 มิถุนายน 2560

12 กรกฎาคม 2560

13 กรกฎาคม 2560

วิธีดาเนินการ
- เปิดรับใบสมัคร และผลงาน (ผลงานอาจส่งตามหลังใบสมัครได้
แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 20 มิถุนายน 2560) ทั้งทาง อีเมล์
naruemol.pj@gmail.com โทรสาร 038 517 004 และ
ทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง คุณนฤมล ชัยพรม สถาบันพัฒนา
คุณภาพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 422 ถ.มรุพงษ์
ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
- รับลงทะเบียนครูนาเสนอและสาธิตการสอนบนเวทีตามลาดับที่
จับสลากได้ตามลาดับ ณ ห้องประชุมศรีสยาม(ถ้ามีการ
เปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบ)
- ประกาศผลและรับรางวัล วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.30
น.เป็นต้นไป

5. รางวัลการประกวด
ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ระดับละ 5 รางวัล
รางวัลที่
ของรางวัล
ช่วงคะแนน
1
เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลที่ 1 4,000 บาท
คะแนนการประเมิน 85-100 คะแนน
2

เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลที่ 2 3,000 บาท

คะแนนการประเมิน 75-84 คะแนน

3

เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลที่ 3 2,000 บาท

คะแนนการประเมิน 65-74 คะแนน

4

เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลที่ 4 จานวน 2 รางวัลๆ คะแนนการประเมิน 50-64 คะแนน
ละ 1,000 บาท
หมายเหตุ: ครูทุกคนที่เข้าร่วมประกวดจะได้รับเกียรติบัตรและของที่ระลึก

ใบสมัคร (สาหรับครู)
เข้าร่วมประกวดความรู้และความสามารถของครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
(STEM Education) ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
โครงการประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาภาคตะวันออก
12-13 กรกฎาคม 2560
ชื่อโรงเรียน...........................................................................................................................................................
สังกัด
ท้องถิ่น
สช.
สพฐ.เขตพื้นที่การศึกษา..........................................................................
อื่นๆ..................................................................................................................................................................
ที่อยู่โรงเรียนเลขที่..........หมู่.........ซอย..............ถนน.................แขวง/ตาบล...............เขต/อาเภอ......................
จังหวัด................................รหัสไปรษณีย์........................โทรศัพท์...........................โทรสาร................................
e-mail: ................................................................................................................................................................
ครูผปู้ ระสงค์เข้าร่วมประกวด (ถ้าส่งมากกว่า 1 คนสามารถเพิ่มชื่อต่อท้าย)
ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว)..................................นามสกุล......................................ตาแหน่ง.....................................
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก.................................................มือถือ.................................................................
e-mail: .....................................
ครูผู้สอนกลุ่มสาระ...............................................................................
ระดับ

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษา

เนื้อหาที่จะส่งเข้าร่วมประกวด………………..………………………………………………………………………………….…
จานวนชั่วโมงในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา…………………………………………………………ชม.
ผลงานที่ส่งมาด้วยนี้
แผนการจัดการเรียนรู้ จานวน………………….. แผน
บันทึกหลังการสอน
ชื่อผู้ประสานงาน...........................................................
ตาแหน่ง................................โทร..................................
วันที่ ......../.........../.........
หมายเหตุ: กรุณากรอกรายละเอียดให้ชัดเจน ส่งใบสมัครมาที่สถาบันพัฒนาคุณภาพครู
e-mail: naruemol.pj@gmail.com โทรสาร/โทรศัพท์: 038-517004 โทรศัพท์มือถือ: 088-2207133

ส่งผลงานได้ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2560

