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1. หลักกำรและเหตุผล 

 

           
 

ครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย 
(Thailand STEM Education Teacher Awards) 

 

 
 

สังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เป็นสังคมแห่งการแข่งขันและสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ต้องการ
เยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความรู้และทักษะด้านสะเต็ม มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา ริเริ่ม
สร้างสรรค์นวัตกรรม และน้าไปใช้ประโยชน์ในอาชีพและชีวิต 

ประเทศไทยจึงมีความจ้าเป็นต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้เข้าสู่สังคมดังกล่าว 
เพ่ือแข่งขันกับนานาประเทศได้  ซึ่งต้องให้ความส้าคัญในการวางรากฐานที่มั่นคงด้านการจัดการเรียนรู้          
ให้แก่เยาวชนด้านความรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงการบูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระอ่ืน 
โดยเฉพาะความรู ้และทักษะด้านวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือพัฒนาการคิดขั นสูง เสริมสร้างการคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และการสร้างนวัตกรรมที่เน้นประโยชน์ต่อการด้ารงชีวิตและอาชีพ  โดยพัฒนาการเรียนรู้              
เชิงบูรณาการระหว่างวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามแนวทางสะเต็มศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม
และต่อเนื่อง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างก้าลังคนท่ีมีคุณภาพให้กับประเทศชาติต่อไป 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เน้น
ความส้าคัญของการปฏิบัติงานวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี   ในการที่จะเป็น                 
กลุ่มบุคลากรหลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ได้ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามแนวทางสะเต็มศึกษา และได้ริเริ่มด้าเนินโครงการเชิดชูเกียรติ
ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โดยให้รางวัลครูดีเด่น STEM  Education ประเทศไทย 
(Thailand STEM Education Teacher Awards) เมื่อปีพุทธศักราช 2557 ซึ่งมีครูที่มีผลงานดีเด่น            
ด้านการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และผ่านการคัดเลือก จ้านวน 11 คน และเพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ
อย่างต่อเนื่อง   สสวท. จึงได้ด้าเนินโครงการเชิดชูเกียรติครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี            
โดยมอบรางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย (Thailand STEM Education Teacher Awards)  
เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครูผู้สอนทั่วประเทศได้ใช้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์งานด้านการจัดการเรียนรู้            
ที่มีประสิทธิผลต่อไป 
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2.1 เพ่ือคัดเลือกและมอบรางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย (Thailand STEM 

Education Teacher Awards) ส้าหรับครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  และ
เทคโนโลยี  ตั งแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  เพ่ือเป็นการยกย่อง                 
และเชิดชูเกียรติครูผู้ปฏิบัติงานดีเด่นให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน 

2.2 เพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นให้ครูได้พัฒนาการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง 
2.3 เพ่ือเผยแพร่ผลงานด้านการพัฒนาวิชาชีพครูที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพ่ือนครูทั่วไป 

 
                                

 
จ้านวน 36 รางวัล จ้าแนกตามรายวิชาและระดับชั น ตามเกณฑ์การประเมินที่ก้าหนด ดังนี  

 
ชื่อรำงวัล กำรผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน รำงวัลที่ได้รับ จ ำนวนรำงวัล 

ครดีูเด่น STEM Education 
ประเทศไทย 

1. ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 3 
2. ได้คะแนนการประเมิน

ร้อยละ 85 ขึ นไป 

1. โล่รางวัล 
2. เงินรางวัล 
3. เกียรติบัตร 

 

12 
 

รางวัลชมเชยพิเศษ 1. ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 3 
2. ได้คะแนนการประเมิน

ร้อยละ 80 - 84.99 

1. เงินรางวัล 
2. เกียรติบัตร 

 

12 

รางวัลชมเชย ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 3 1. เงินรางวัล 
2. เกียรติบัตร 

12 
 

 
หมำยเหตุ  หากมีผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินมากกว่าจ้านวนท่ีก้าหนด การมอบรางวัลให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ   
  
รำงวัลจ ำแนกตำมรำยวิชำและระดับช้ัน ดังนี้ 
1) วิทยำศำสตร์  

1.1  ระดับประถมศึกษา      
1.2  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
1.3  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ้าแนกเป็น ฟิสิกส์  เคมี ชีววิทยา โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 

2) คณิตศำสตร ์
2.1  ระดับประถมศึกษา     
2.2  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   
2.3  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    

2. วัตถุประสงค ์

 

3. ประเภทรำงวัล 
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3) เทคโนโลยี 
3.1  ระดับประถมศึกษา     
3.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
3.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

    

หมำยเหตุ   ครูผู้สอนวิชาเทคโนโลยี หมายถึง  ครผูู้สอนสาระการออกแบบและเทคโนโลยี หรือสาระเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

 
 
 
 

 

 

 
 
หมำยเหตุ : โล่รางวัล อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 

4. ลักษณะของโล่รำงวลั 
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    5.1  ขั้นตอนกำรคัดเลือก  3 รอบ  ดังนี  
(1) กำรคัดเลือกรอบท่ี 1  

คณะกรรมการของหน่วยงานต้นสังกัดพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจากหลักฐานประกอบ         
การสมัคร ตามเกณฑ์การประเมินที่ก้าหนด ได้แก่  

 ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน  

 ส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  

 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ส้านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  

 ส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 กองบัญชาการต้ารวจตระเวนชายแดน 
 สภาการศึกษาคาทอลิก (ประเทศไทย) 

 สมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามแห่งประเทศไทย 

 ส้านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  

 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา 
(2) กำรคัดเลือกรอบท่ี 2   

คณะกรรมการกลางพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกรอบที่ 2  โดยประเมิน
คุณลักษณะทุกด้านจากเอกสาร ตามเกณฑ์ที่ก้าหนด  โดยคณะกรรมการกลางประกอบด้วย
ผู้แทนจากหน่วยงาน ดังนี   

 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 

 สมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สวคท) 

 ศูนย์สะเต็มศึกษามหาวิทยาลัย หรือศูนย์สะเต็มศึกษาภาค 
(3) กำรคัดเลือกรอบท่ี 3   

คณะกรรมการกลางพิจารณาจากการประเมินเชิงประจักษ์  โดยการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง           
สืบเสาะหาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เพ่ือเป็นประจักษ์พยานและเป็นหลักฐานประกอบการประเมิน
คุณลักษณะด้านต่างๆ แล้วสรุปผลการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลครูดีเด่น STEM Education 
ประเทศไทย 
 
 

5. กำรคัดเลือก คณะกรรมกำร และเกณฑ์กำรประเมิน 
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 5.2  เกณฑ์กำรประเมิน   มีคุณลักษณะในการคัดเลือก 4 ด้าน คือ  
1)  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู   
2)  ด้านความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี   
    ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
3)  ด้านผลงานวิจัย  
4)  ด้านผลการพัฒนาคุณภาพนักเรียน  

คุณลักษณะแต่ละด้านจะประกอบด้วยเกณฑ์ย่อย ตัวบ่งชี  และระดับคุณภาพ โดยผู้ที่ได้รับ
การคัดเลือกเป็นครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย จะต้องได้คะแนนผลการประเมินรวมดังนี  

 

ชื่อรำงวัล กำรผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน 

ครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย 
1. ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 3 
2. ได้คะแนนการประเมินร้อยละ 85 ขึ นไป 

 

รางวัลชมเชยพิเศษ 
1. ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 3 
2. ได้คะแนนการประเมินร้อยละ 80 - 84.99 

 
รางวัลชมเชย 

 
1. ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 3 

 
 

 

 

  
                                                                       

 

 

 

 

 
 

ประชุมคณะกรรมการ 

ประกาศผล มอบรางวัล 

ครูส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก 

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก (3 รอบ) ผู้ได้รับรางวัลแสดงผลงานในงาน Thailand STEM Festival 

เตรียมการคัดเลือกครั งต่อไป 

ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 

6. ผังกำรด ำเนินงำนและกระบวนกำรคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย   
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1) กำรสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย 
1.1 ผู้อ้านวยการโรงเรียนเป็นผู้คัดเลือกครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มี

ผลงาน และสนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือก 1 คนต่อประเภทรางวัล และให้การรับรองประวัติ
และผลงานของผู้สมัคร  ตามรายละเอียดเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครข้อ 2.1 – 2.2 

1.2 ผู้สมัครส่งเอกสารและหลักฐานการสมัครทั งหมดไปยังหน่วยงานต้นสังกัด ได้แก่  

 ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน   
   ส่งหลักฐานการสมัครไปยัง 

 ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1  
 ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

 ส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   

 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น   
       ส่งหลักฐานการสมัครไปยัง   
             ส้านักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น 

 ส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
   ส่งหลักฐานการสมัครไปยัง   

      ส้านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด 

 ส้านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  

 กองบัญชาการต้ารวจตระเวนชายแดน 
 สภาการศึกษาคาทอลิก (ประเทศไทย) 

 สมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามแห่งประเทศไทย 

 ส้านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  

 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา  
       ส่งหลักฐานการสมัครไปยัง    
             ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต 

 
 
 
 
 

7. กำรสมัครเข้ำรับรำงวัล 
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2) เอกสำรและหลักฐำนประกอบกำรสมัคร 
 ผู้สมัครรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆ ตั งแต่ข้อ 2.1 และ 2.2 ให้ครบถ้วนชัดเจน  พร้อมทั งจัดท้า 
ใบสรุปรายการหลักฐานทั งหมด  มอบให้ผู้อ้านวยการโรงเรียนเพ่ือคัดเลือกและรับรองประวัติและผลงาน  
แล้วน้าส่งหน่วยงานต้นสังกัด ดังนี  
 2.1  เอกสำรทั่วไป 

(1)  หนังสือราชการน้าส่งรายชื่อผู้สมัครจากผู้อ้านวยการโรงเรียน 
(2)  ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกครูดีเด่น STEM  Education ประเทศไทย  
(3)  ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ พร้อมรับรองส้าเนา  
(4)  ส้าเนาใบประกอบวิชาชีพครู พร้อมรับรองส้าเนา 
(5)  แบบฟอร์มรายการเอกสารประกอบการพิจารณาคุณลักษณะในการคัดเลือก 

2.2   เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำคุณลักษณะในกำรคัดเลือก  มี 4 ด้าน ได้แก่ 
2.2.1  ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพครู   

  (1)  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

 ผู้สมัครต้องให้ผู้อ้านวยการโรงเรียน 1 ท่าน หัวหน้ากลุ่มสาระ 1 ท่าน และ
เพ่ือนร่วมงาน 3 ท่าน เป็นผู้ประเมิน และส่งแบบประเมินในลักษณะปกปิด  

 ในกรณีที่หัวหน้ากลุ่มสาระเป็นผู้สมัคร ให้ส่งแบบประเมินจากผู้อ้านวยการ
โรงเรียน 1 ท่าน รองผู้อ้านวยการโรงเรียนด้านวิชาการ 1 ท่าน และเพ่ือน
ร่วมงาน 3 ท่าน เป็นผู้ประเมิน และส่งแบบประเมินในลักษณะปกปิด 

  (2)  เอกสารประจักษ์พยานที่แสดงถึงคุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ีก้าหนด 

2.2.2 ด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์และ  
เทคโนโลยี ตำมแนวทำงสะเต็มศึกษำ 
(1) ประวัติและผลงานผู้สมัคร  ย้อนหลังเป็นระยะเวลา 2  ปี 
(2) แผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก จ้านวนไม่น้อยกว่า                

2 หน่วยการเรียนรู้  โดยมีจ้านวนชั่วโมงในการสอนรวมกันไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง 
(3) ผลงานหรือชิ นงานที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้  โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้         

ที่น้าส่ง โดยอาจส่งผลงานในรูปแบบของ CD DVD หรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลอ่ืนๆ 
ที่บรรจุภาพถ่าย ไฟล์ คลิปวิดีโอ หรือสื่ออ่ืนๆที่เกี่ยวข้องของชิ นงานหรือผลงาน 
ในแผนการจัดการเรียนรู้นั น 

(4) ส้าเนาบัตรสมาชิกสมาคมวิชาชีพ* ที่เก่ียวข้องหรือหลักฐานการสมัครเป็นสมาชิก 
(5) เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เก่ียวข้อง แสดงถึงคุณลักษณะตามเกณฑ์ที่อ้างถึง 

*สมาคมวิชาชีพ หมายถึง สมาคมหรือชมรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยเป็น
หน่วยงานตั้งแตร่ะดับจังหวัดขึ้นไป 
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2.2.3  ด้ำนผลงำนวิจัย  
(1) รายงานการวิจัยพร้อมผลการน้าไปใช้ ในช่วง 2 ปีย้อนหลัง จ้านวน 1 เรื่อง 
(2) เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เก่ียวข้อง 

2.2.4   ด้ำนผลกำรพัฒนำคุณภำพนักเรียน 
(1) หลักฐานการพัฒนาคุณภาพนักเรียน* ในช่วง 2 ปีย้อนหลัง  เช่น  

 หลักฐานหรือร่องรอยที่แสดงให้เห็นว่านักเรียนที่สอนโดยใช้แผนการ
จัดการเรียนรู้ที่น้าส่งมีพัฒนาการที่สูงขึ น  

 ชิ นงาน ผลงาน หรือโครงงานของนักเรียน  

 หลักฐานหรือร่องรอยที่แสดงให้เห็นว่า นักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ
ผู้สมัครเข้าร่วมน้าเสนอผลงาน หรือร่วมกิจกรรมทางวิชาการที่
เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  เป็นต้น 

*สามารถส่งหลักฐานพัฒนาคุณภาพนักเรียน ในรูปของ CD DVD หรืออุปกรณ์บรรจุข้อมูลอื่นๆที่บรรจุภาพถ่าย ไฟล์เอกสาร 
คลิปวิดิโอ หรือสื่อท่ีเกี่ยวข้อง ของชิ นงานหรือผลงานในแผนการจัดการเรียนรู้นั น 

 
หมำยเหตุ  หากคณะกรรมการตรวจพบว่าหลักฐานที่น้าส่งมีข้อขัดแย้งหรือไม่ชัดเจน ขอสงวนสิทธิ์ในการ               

ไม่พิจารณาผลงานของผู้สมัครดังกล่าว 
 

3) ขั้นตอนกำรคัดเลือก 
3.1  ขั้นตอนกำรคัดเลือก  มี  3 รอบ  ดังนี  

(1) กำรคัดเลือกรอบท่ี 1 
คณะกรรมการของหน่วยงานต้นสังกัดพิจารณาคัดเลือกผู้สมัคร รอบที่ 1 จากรายละเอียด
ในหลักฐานประกอบการสมัคร ข้อ 2.1 – 2.2  ตามเกณฑ์การประเมินที่ก้าหนด 

(2) กำรคัดเลือกรอบท่ี 2 
คณะกรรมการกลางพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รอบที่ 2 โดยประเมิน
คุณลักษณะทุกด้านจากเอกสาร ตามเกณฑ์ที่ก้าหนด 

(3) กำรคัดเลือกรอบท่ี 3 
คณะกรรมการกลางพิจารณาคัดเลือกจากการประเมินเชิงประจักษ์ โดยการสัมภาษณ์
ผู้เกี่ยวข้อง สืบเสาะหาข้อมูลที่น่าเชื่อถือเพ่ือเป็นประจักษ์พยานและเป็นหลักฐาน
ประกอบการประเมินคุณลักษณะด้านต่างๆ  แล้วสรุปผลการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล             
ครูดีเด่น STEM  Education ประเทศไทย  
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 3.2  คณะกรรมกำร 
 (1)  คณะกรรมกำรของหน่วยงำนต้นสังกัด ดังนี  

 ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน   

 ส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   

 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ส้านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  

 ส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 กองบัญชาการต้ารวจตระเวนชายแดน 
 สภาการศึกษาคาทอลิก (ประเทศไทย) 

 สมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามแห่งประเทศไทย 

 ส้านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  

 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา 
(2)  คณะกรรมกำรกลำง  ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ช้านาญ และนักวิชาการ สสวท.  

ผู้แทนจากสมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สวคท)  
คณาจารย์มหาวิทยาลัย หรือศูนย์สะเต็มศึกษาภาค   

 
 

 
การคัดเลือกจะมีเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะ 4 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพครู  ด้านความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีตามแนวทางสะเต็มศึกษา ด้านผลงานวิจัย และด้านผลการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ซึ่งคุณลักษณะ
แต่ละด้านจะประกอบด้วยเกณฑ์ย่อย ตัวบ่งชี  และระดับคุณภาพ ดังต่อไปนี  

1. ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพครู   
ประกอบด้วยเกณฑ์ย่อย จ้านวน 7 เกณฑ์  ได้แก่ 

   เกณฑ์ย่อยที่ 1   การมีวินัย 
   เกณฑ์ย่อยที่ 2   การมีความซื่อสัตย์ สุจริต 
   เกณฑ์ย่อยที่ 3   การตรงต่อเวลาและอุทิศเวลา 
   เกณฑ์ย่อยที่ 4   การมีความอุตสาหะและมุ่งม่ัน 
   เกณฑ์ย่อยที่ 5   การด้ารงชีวิตอย่างเหมาะสม 
   เกณฑ์ย่อยที่ 6   การมีความสามารถท้างานร่วมกับผู้อ่ืน 
   เกณฑ์ย่อยที่ 7   การมีความศรัทธาในวิชาชีพ 

8. คุณลักษณะในกำรคดัเลอืก และเกณฑ์กำรประเมิน 
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   โดยในแต่ละเกณฑ์ย่อยจะมี ตัวบ่งชี้ และระดับคุณภำพ  ดังนี  
 
  เกณฑ์ย่อยที่ 1  กำรมีวินัย 
   ตัวบ่งชี้ 
    1.1  ยอมรับและปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับขององค์กร 
    1.2  ยอมรับและปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมของสังคมไทย และเป็นแบบอย่างที่ดี 
    1.3  มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างและพัฒนาผู้อ่ืนให้มีข้อ 1.1 และ 1.2 
    1.4  เป็นผู้น้าในการเสริมสร้างและพัฒนาผู้อื่นให้มีข้อ 1.1 และ 1.2 
   ระดับคุณภำพ 
    ระดับ 1 : เป็นไปตามข้อ 1.1 หรือ 1.2 
    ระดับ 2 : เป็นไปตามข้อ 1.1 และ 1.2 
    ระดับ 3 : เป็นไปตามข้อ 1.1 1.2 และ 1.3 
    ระดับ 4 : เป็นไปตามทุกข้อ 
 

  เกณฑ์ย่อยที่ 2  กำรมีควำมซื่อสัตย์ สุจริต 
   ตัวบ่งชี้ 
    2.1  ประพฤติตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
    2.2  ปฏิบัติงานโดยไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
    2.3  รักษาผลประโยชน์ขององค์กร 
    2.4  เป็นผู้น้าในการเสริมสร้างและพัฒนาผู้อื่นให้มีข้อ 2.1 2.2 และ 2.3 
   ระดับคุณภำพ 
    ระดับ 1 : เป็นไปตามข้อ 2.1  
    ระดับ 2 : เป็นไปตามข้อ 2.1 และ 2.2  
    ระดับ 3 : เป็นไปตามข้อ 2.1 2.2 และ 2.3 
    ระดับ 4 : เป็นไปตามทุกข้อ 
 

  เกณฑ์ย่อยที่ 3  กำรตรงต่อเวลำและกำรอุทิศเวลำ 
   ตัวบ่งชี้ 
    3.1  ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงาน 
    3.2  ปฏิบัติงานได้ส้าเร็จอย่างมีคุณภาพภายในเวลาที่ก้าหนด 
    3.3  อุทิศเวลาในงานที่ได้รับมอบหมายและงานอ่ืน ๆ อย่างต่อเนื่อง 
    3.4  เป็นผู้น้าในการเสริมสร้างและพัฒนาผู้อื่นให้มีข้อ 3.1 3.2 และ 3.3 
  ระดับคุณภำพ  
    ระดับ 1 : เป็นไปตามข้อ 3.1 
    ระดับ 2 : เป็นไปตามข้อ 3.1 และ 3.2 
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    ระดบั 3 : เป็นไปตามข้อ 3.1 3.2 และ 3.3 
    ระดับ 4 : เป็นไปตามทุกข้อ 
 

  เกณฑ์ย่อยที่ 4  กำรมีควำมอุตสำหะและมุ่งม่ัน 
   ตัวบ่งชี้ 
    4.1  ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งม่ันและอดทนอย่างต่อเนื่อง 
    4.2  ปฏิบัติงานส้าเร็จและผลงานเป็นที่ยอมรับ 
    4.3  ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาท่ีการประหยัดและคุ้มค่า 
    4.4  เป็นผู้น้าในการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อื่นมีข้อ 4.1 4.2 และ 4.3 
   ระดับคุณภำพ 
    ระดับ 1 : เป็นไปตามข้อ 4.1 
    ระดับ 2 : เป็นไปตามข้อ 4.1 และ 4.2 
    ระดับ 3 : เป็นไปตามข้อ 4.1 4.2 และ 4.3 
    ระดับ 4 : เป็นไปตามทุกข้อ 
 

  เกณฑ์ย่อยที่ 5  กำรด ำรงชีวิตอย่ำงเหมำะสม 
   ตัวบ่งชี้ 
    5.1  ละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติด 
    5.2  ด้ารงชีวิตเรียบง่ายเหมาะสมกับฐานะ 
    5.3  มีเมตตาธรรมและจิตสาธารณะ 
    5.4  เป็นแบบอย่างที่ดีในการด้ารงชีวิต 
   ระดับคุณภำพ 
    ระดับ 1 : เป็นไปตาม 1 ข้อ ใน 4 ข้อ 
    ระดับ 2 : เป็นไปตาม 2 ข้อ ใน 4 ข้อ 
    ระดับ 3 : เป็นไปตาม 3 ข้อ ใน 4 ข้อ 
    ระดับ 4 : เป็นไปตามทุกข้อ 
   

  เกณฑ์ย่อยที่ 6  กำรมีควำมสำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืน 
   ตัวบ่งชี ้ 
    6.1  ท้างานร่วมกับผู้อ่ืนโดยยอมรับฟังและเสนอความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
    6.2  ท้างานร่วมกับทุกคนได้โดยยอมรับมติของกลุ่ม 
    6.3  เป็นแบบอย่างที่ดีในการท้างานร่วมกับผู้อ่ืน 
    6.4  เป็นผู้น้าในการสร้างความสามัคคีและท้าให้เกิดการท้างานร่วมกัน 
   ระดับคุณภำพ 
    ระดับ 1 : เป็นไปตามข้อ 6.1 
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    ระดับ 2 : เป็นไปตามข้อ 6.1 และ 6.2 
    ระดับ 3 : เป็นไปตามข้อ 6.1 6.2 และ 6.3 
    ระดับ 4 : เป็นไปตามทุกข้อ 
 

  เกณฑ์ย่อยที่ 7  กำรมีควำมศรัทธำในวิชำชีพ 
   ตัวบ่งชี้ 
    7.1  มีการศึกษาค้นคว้าและพัฒนางานเพ่ือความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
    7.2  มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่แสดงถึงความภาคภูมิใจและการยกย่องเชิดชูวิชาชีพ 
    7.3  เป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นผู้มีความศรัทธาในวิชาชีพ 
    7.4  เป็นผู้น้าในการเสริมสร้างให้ผู้ร่วมงานมีความศรัทธาในวิชาชีพ 
   ระดับคุณภำพ 
    ระดับ 1 : เป็นไปตามข้อ 7.1 หรือ 7.2 
    ระดับ 2 : เป็นไปตามข้อ 7.1 และ 7.2 
    ระดับ 3 : เป็นไปตามข้อ 7.1 7.2 และ 7.3 
    ระดับ 4 : เป็นไปตามทุกข้อ 
 

2. ด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนรู้ วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์และเทคโนโลยี                 
ตำมแนวทำงสะเต็มศึกษำ 

การประเมินด้านความรู้ความสามารถของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรื อเทคโนโลยี  
ประกอบด้วย เกณฑ์ย่อย 4 เกณฑ์ ได้แก่ 

 เกณฑ์ย่อยที่ 1   วิทยาศาสตร์   การมีความรู้ความเข้าใจเนื อหา และกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์   การมีความรู้ความเข้าใจเนื อหา ทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ 

เทคโนโลยี   การมีความรู้ความเข้าใจเนื อหา และกระบวนการ             
ในสาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ
สาระการออกแบบและเทคโนโลยี  

   เกณฑ์ย่อยที่ 2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
   เกณฑ์ย่อยที่ 3   การวัดผลและประเมินผล 
   เกณฑ์ย่อยที่ 4   การพัฒนาตนเองในงานวิชาชีพ 
    โดยแต่ละเกณฑ์ย่อยจะมี ตัวบ่งชี้ และระดับคุณภำพ  ดังนี 
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เกณฑ์บ่งช้ีและระดับคุณภำพ ดำ้นควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ คณติศำสตร์และเทคโนโลยีตำมแนวทำงสะเต็มศึกษำ   
วิทยำศำสตร ์ คณิตศำสตร ์ เทคโนโลยี 

เกณฑ์ย่อยที่ 1  การมีความรู้ความเข้าใจเนื อหาและกระบวนการ     
                   ทางวิทยาศาสตร์ 

เกณฑ์ย่อยที่ 1  การมีความรู้ความเข้าใจเนื อหา ทักษะและ   
                    กระบวนการทางคณิตศาสตร ์

เกณฑ์ย่อยที่ 1 การมีความรู้ความเข้าใจเนื อหาและกระบวนการ
เทคโนโลยี ในสาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร หรือสาระการออกแบบและเทคโนโลยี 

ตัวบ่งช้ี 
1.1  มีความรูค้วามเข้าใจเนื อหาวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องในระดับชั น

ที่สอน  
1.2  มีความรูค้วามเข้าใจในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตาม

มาตรฐานหลักสูตร และตัวชี วัด 
1.3  มีความรูค้วามเข้าใจกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
1.4  มีความรู้ความเข้าใจในหลักการสะเต็มศึกษาที่เชื่อมโยงกับ          

ชีวิตจริง สอดคล้องกับบริบทโรงเรียนและชุมชน 
 

ตัวบ่งช้ี 
1.1  มีความรูค้วามเข้าใจเนื อหาคณิตศาสตร์ที่ถูกต้องในระดับชั น

ที่สอน 
1.2  มีความรูค้วามเข้าใจในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตาม

มาตรฐานหลักสูตร และตัวชี วัด 
1.3  มีความรูค้วามเข้าใจทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

และมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร ์
1.4  มีความรู้ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้ต่างๆทาง

คณิตศาสตร์ หรือบูรณาการความรู้ทางคณิตศาสตร์          
กับศาสตร์อื่นทีเ่ป็นพื นฐานน้าไปสู่กิจกรรมสะเต็มศึกษา 

ตัวบ่งช้ี 
1.1  มีความรูค้วามเข้าใจเนื อหาเทคโนโลยีที่ถูกต้อง 
      ในระดับชั นที่สอนและตรงตามมาตรฐานหลักสูตร           

และตัวชี วัด 
1.2  มีความรู้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็ม-

ศึกษา 
 1.3  มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการเทคโนโลยีและมีเจตคตทิี่ดี

ต่อเทคโนโลยี 
1.4  มีความสามารถในการบรหิารจัดการให้มีการบูรณาการ

ความรู้พื นฐานในการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา 
ระดับคุณภำพ 
ระดับ 1 : เป็นไปตามข้อ 1.1 
ระดับ 2 : เป็นไปตามข้อ 1.1 และอีก 1 ข้อ ใน 3 ขอ้ 
ระดับ 3 : เป็นไปตามข้อ 1.1 และอีก 2 ข้อ ใน 3 ขอ้ 
ระดับ 4 : ท้าได้ครบทุกข้อ 

ระดับคุณภำพ 
ระดับ 1 : เป็นไปตามข้อ 1.1 
ระดับ 2 : เป็นไปตามข้อ 1.1 และอีก 1 ข้อ ใน 3 ขอ้ 
ระดับ 3 : เป็นไปตามข้อ 1.1 และอีก 2 ข้อ ใน 3 ขอ้ 
ระดับ 4 : ท้าได้ครบทกุข้อ 

ระดับคุณภำพ 
ระดับ 1 : เป็นไปตามข้อ 1.1 
ระดับ 2 : เป็นไปตามข้อ 1.1 และ 1.2  
ระดับ 3 : เป็นไปตามข้อ 1.1 1.2 และ 1.3 หรอื 1.4 
ระดับ 4 : ท้าได้ครบทกุข้อ 
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เกณฑ์บ่งช้ีและระดับคุณภำพ ดำ้นควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ คณติศำสตร์และเทคโนโลยีตำมแนวทำงสะเต็มศึกษำ  (ต่อ) 
วิทยำศำสตร ์ คณิตศำสตร ์ เทคโนโลยี 

เกณฑ์ย่อยที่ 2  การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ เกณฑ์ย่อยที่ 2  การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ เกณฑ์ย่อยที่ 2  การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
 

ตัวบ่งช้ี 
2.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกบั

มาตรฐาน ตัวชี วัด หรือผลการเรยีนรู้ของหลกัสูตร 
2.2 จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยมีล้าดับของ

กิจกรรมที่เหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู ้
2.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่สอดแทรกเทคนคิ/

กลวิธกีารสอนทีเ่หมาะสมในการพัฒนาการคิดขั นสูง 
2.4 จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการตาม

แนวทางสะเต็มศึกษาที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
แก้ปัญหาในชีวิตจริงและให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ          
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

ตัวบ่งช้ี 
2.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน 

ตัวชี วัด หรือผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 
2.2 จัดกิจกรรมในแต่ละขั นตอนของการจัดการเรียนรู้ได้อย่าง

เหมาะสมและน่าสนใจ 
2.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่สอดแทรกเทคนคิ/             

กลวิธกีารสอนทีเ่หมาะสมในการพัฒนาการคิดขั นสูง 
2.4 จัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เชิงบูรณาการตาม

แนวทางสะเต็มศึกษา ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนรว่มในการ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

ตัวบ่งช้ี 
2.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับ

มาตรฐาน ตัวชี วัด หรือผลการเรยีนรู้ของหลกัสูตร 
2.2 จัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระเทคโนโลยีที่แสดงถงึความ

เหมาะสมของล้าดับกระบวนการเรียนรู ้
2.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระเทคโนโลยีด้วยกลวธิีการสอน          

ท่ีเหมาะสม และสอดแทรกกระบวนการออกแบบทาง
วิศวกรรม 

2.4 จัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ          
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ที่สง่เสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม            
ในการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

ระดับคุณภำพ 
ระดับ 1 : เป็นไปตามข้อ 2.1 
ระดับ 2 : เป็นไปตามข้อ 2.1 และ 2.2 
ระดับ 3 : เป็นไปตามข้อ 2.1, 2.2 และ 2.3 
ระดับ 4 : ท้าได้ครบทกุข้อ 

ระดับคุณภำพ 
ระดับ 1 : เป็นไปตามข้อ 2.1 
ระดับ 2 : เป็นไปตามข้อ 2.1 และ 2.2 
ระดับ 3 : เป็นไปตามข้อ 2.1, 2.2 และ 2.3 
ระดับ 4 : ท้าได้ครบทกุข้อ 

ระดับคุณภำพ 
ระดับ 1 : เป็นไปตามข้อ 2.1 
ระดับ 2 : เป็นไปตามข้อ 2.1 และ 2.2 
ระดับ 3 : เป็นไปตามข้อ 2.1, 2.2 และ 2.3 
ระดับ 4 : ท้าได้ครบทกุข้อ 

 



 

เกณฑ์การประเมินฯ ครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย (พิมพ์ครั งท่ี 2/2559)                                                   17 

   เกณฑ์ย่อยที่ 3  กำรวัดผลประเมินผลกำรเรียนรู้ 
    ตัวบ่งชี้ 
     3.1  มีการวัดผลประเมินผลที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

3.2    มีการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ ทั งเพ่ือปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และ   
       ตัดสินผลการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่เหมาะสม 

     3.3  มีการวัดผลประเมินผลหลายมิติอย่างเหมาะสม 
     3.4  น้าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
     ระดับคุณภำพ 
     ระดับ 1 : เป็นไปตามข้อ 3.1  
     ระดับ 2 : เป็นไปตามข้อ 3.1 และ 3.2 
     ระดับ 3 : เป็นไปตามข้อ 3.1, 3.2 และ 1 ข้อใน 3.3 หรือ 3.4 
     ระดับ 4 : ท้าได้ครบทุกข้อ 
 
   เกณฑ์ย่อยที่ 4  กำรพัฒนำตนเองในงำนวิชำชีพ 
    ตัวบ่งชี้ 

4.1  เข้ารับการอบรม หรือร่วมประชุมวิชาการที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้              
เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยน้าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

4.2  ศึกษาค้นคว้าริเริ่มสร้างสรรค์กิจกรรม สื่อการเรียนรู้ และกระบวนการ
เรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและงานในวิชาชีพ 

4.3  เป็นสมาชิกของสมาคมวิชาชีพ*ที่เก่ียวข้อง และร่วมกิจกรรมของสมาคม 
4.4  เป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาตนเองในงานวิชาชีพ โดยมีเพ่ือนครู             

เห็นคุณค่าและร่วมปฏิบัติ 
    ระดับคุณภำพ 
     ระดับ 1 : เป็นไปตามข้อ 4.1 หรือ ข้อ 4.2 
     ระดับ 2 : เป็นไปตามข้อ 4.1 และ ข้อ 4.2 
     ระดับ 3 : เป็นไปตามข้อ 4.1, 4.2 และ 4.3  
     ระดับ 4 : ท้าได้ครบทุกข้อ 
 
* สมาคมวิชาชีพ หมายถึง สมาคมหรือชมรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยเป็น
หน่วยงานตั้งแต่ระดับจังหวัดขึ้นไป 
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8.3  ด้ำนผลงำนวิจัย 
         การประเมินด้านผลงานวิจัยของครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือเทคโนโลยี  มี
ตัวบ่งช้ี และระดับคุณภำพ  ดังนี  
   ตัวบ่งชี้ 

1.1 มีการท้าวิจัยในชั้นเรียน *เ พ่ือศึกษาปัญหา แก้ปัญหา หรือพัฒนา                 
การจัดการเรียนรู้  

1.2 มีนวัตกรรม*ที่เป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้ 
1.3 มีการน้าผลงานวิจัย หรือนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ไปใช้พัฒนา

ผู้เรียนได้จริง โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ ์
1.4 มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยและเป็นผู้น้าในการท้างานวิจัยหรือสร้าง

นวัตกรรมและสนับสนุนเพื่อนครูให้ท้างานดังกล่าว 
   ระดับคุณภำพ 
     ระดับ 1 : เป็นไปตามข้อ 1.1 หรือ 1.2 
     ระดับ 2 : เป็นไปตามข้อ 1.1 และ 1.2 
     ระดับ 3 : เป็นไปตามข้อ 1.1 1.2 และ 1.3 
     ระดับ 4 : ท้าได้ครบทุกข้อ 
 
  *วิจัยในช้ันเรียน คือ กระบวนการแสวงหาความรู้ความจริงอย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรม              
การเรียนรู้ หรือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในช้ันเรียน  โดยมีการออกแบบวางแผนเป็นขั้นตอน  มีการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
และสรุปผล เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้น 

  
  *นวัตกรรม หมายถึง สิ่งใหม่ แนวคิด การกระท าใหม่ๆ ซึ่งอาจจะเก่ามาจากที่อื่น  แต่ทว่าในระบบงานของเรา
ยังไม่เคยใช้มาก่อน  นวัตกรรมจึงอาจเป็นได้ทั้งสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆที่เป็นวัตถุ/สิ่งของ เช่น สื่อการเรียนรู้ในรูปของวัสดุ หรือ
อุปกรณ์  (Software/Hardware) รวมทั้งอาจจะเป็นแนวคิด หลักการ/วิธีการใหม่ๆ เช่น เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้
แนวใหม่ อาทิ การเรียนการสอนที่กระตือรือร้น (Active Teaching and Learning) การพัฒนาทักษะความคิดด้วย              
วิธีการบูรณาการ เป็นต้น 
 

8.4  ด้ำนผลกำรพัฒนำคุณภำพนักเรียน 
   การประเมินด้านผลพัฒนาคุณภาพนักเรียนของครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือ
เทคโนโลยี  มีตัวบ่งช้ี และระดับคุณภำพ ดังนี  
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ตัวบ่งช้ีและระดับคุณภำพ ด้ำนผลกำรพัฒนำคุณภำพนักเรียน 
วิทยำศำสตร ์ คณิตศำสตร ์ เทคโนโลยี 

เกณฑ์  ผลการพัฒนาคุณภาพนกัเรียน เกณฑ์ ผลการพัฒนาคุณภาพนักเรียน เกณฑ์  ผลการพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
 
ตัวบ่งช้ี 

1. นักเรียนมีการพัฒนาการเรียนรู้ทีสู่งขึ น  
2. นักเรียนมีจิตวิทยาศาสตร์และเจตคตทิี่ดีต่อวิชา

วิทยาศาสตร์ 
3. นักเรียนได้รับการส่งเสริมในการพัฒนากระบวนการ          

สืบเสาะหาความรู้ และความคิดขั นสูง จนเกิดชิ นงาน/
โครงงาน/การวิจัยได้อย่างมีคุณภาพ  

4. ส่งเสริมและมีส่วนรว่มในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้
น้าเสนอผลงานทางวิชาการ หรือเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ
ที่เกี่ยวขอ้งกบัวิทยาศาสตร ์

 

 
ตัวบ่งช้ี 

1. นักเรียนมีการพัฒนาการเรียนรู้ทีสู่งขึ น  
2. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
3. ส่งเสริมนักเรียนในการพัฒนาทักษะและกระบวนการ         

ทางคณิตศาสตร์ จนเกิดชิ นงาน/โครงงาน/การวิจัยได้  
4. ส่งเสริมและมีส่วนรว่มในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้

น้าเสนอผลงานทางวิชาการ หรือเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ         
ที่เกี่ยวขอ้งกบัคณิตศาสตร ์

 

 
ตัวบ่งช้ี 

1. นักเรียนมีการพัฒนาการเรียนรู้ทีสู่งขึ น  
2. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อเทคโนโลยี 
3. ส่งเสริมนักเรียนให้มีการพัฒนาความคิดวิเคราะห์อย่าง 

มีระบบโดยใช้กระบวนการเทคโนโลยี จนเกิดชิ นงาน/
โครงงาน/การวิจัยได ้

4. ส่งเสริมและมีส่วนรว่มในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน         
ให้น้าเสนอผลงานทางวชิาการ หรือเข้ารว่มกิจกรรมที่
เกี่ยวขอ้งกบัเทคโนโลยี 

ระดับคุณภำพ 
ระดับ 1 : เป็นไปตามข้อ 1 
ระดับ 2 : เป็นไปตามข้อ 1 และ 1 ข้อในข้อ 2 3 และ 4 
ระดับ 3 : เป็นไปตามข้อ 1 และ 2 ข้อในข้อ 2 3 และ 4 
ระดับ 4 : ท้าได้ครบทกุข้อ 

ระดับคุณภำพ 
ระดับ 1 : เป็นไปตามข้อ 1 
ระดับ 2 : เป็นไปตามข้อ 1 และ 1 ข้อในข้อ 2 3 และ 4 
ระดับ 3 : เป็นไปตามข้อ 1 และ 2 ข้อในข้อ 2 3 และ 4 
ระดับ 4 : ท้าได้ครบทกุข้อ 

ระดับคุณภำพ 
ระดับ 1 : เป็นไปตามข้อ 1 
ระดับ 2 : เป็นไปตามข้อ 1 และ 1 ข้อในข้อ 2 3 และ 4 
ระดับ 3 : เป็นไปตามข้อ 1 และ 2 ข้อในข้อ 2 3 และ 4 
ระดับ 4 : ท้าได้ครบทกุข้อ 
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9.  กำรตัดสินผลกำรคัดเลือก 
     เกณฑ์กำรตัดสิน 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลครูดีเด่น STEM  Education ประเทศไทย จะต้องได้คะแนนผล
การประเมินรวม ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 85 และผลการประเมินแต่ละด้าน ดังนี  
   

ด้ำนที่ คุณลักษณะ คะแนน 
1 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู ผ่าน/ไม่ผ่าน 
2 ความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

และเทคโนโลยี ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
60 

3 ผลงานวิจัย 20 
4 การพัฒนาคุณภาพนักเรียน 20 

รวมคะแนน 100 
 

 ผลการตัดสินของคณะกรรมการในแต่ละรอบให้ถือเป็นที่สิ นสุด 

 ในกรณีที่พิสูจน์ได้ภายหลังว่าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลมีคุณสมบัติหรือคุณลักษณะที่
ถูกบิดเบือน ไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือมีการกระท้าใดๆ ที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทุจริต
ผิดกฎหมาย   สสวท. ขอตัดสิทธิ์ในการรับรางวัลของบุคคลนั นหรือขอสงวนสิทธิ์ในการเรียก
รางวัลที่ได้รับไปแล้วกลับคืน 
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10.  เกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งช้ี 
 
 

 

ตัวบ่งชี้ 
เกณฑ ์

กำรประเมิน ระดับคุณภำพ 

หมำยเหตุ 
ระดับคุณภำพ 

มี ไม่มี 
เกณฑ์ย่อยที่ 1  การมีวินัย     ระดับ 1 : เป็นไปตามข้อ 1.1 

หรือ 1.2 

 ระดับ 2 : เป็นไปตามข้อ 1.1 
และ 1.2 

 ระดับ 3 : เป็นไปตามข้อ 1.1, 
1.2 และ 1.3 

 ระดับ 4 : เป็นไปตามทกุข้อ 

1.1 ยอมรับและปฏิบตัิตามกฎระเบียบข้อบังคับขององค์กร   
1.2  ยอมรับและปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมของสังคมไทย    
      และเป็นแบบอย่างท่ีดี 

  

1.1   มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างและพัฒนาผู้อื่นให้มีข้อ 1.1  
และ 1.2 

  

1.2   เป็นผู้น้าในการเสรมิสร้างและพฒันาผู้อื่นให้มีข้อ 1.1  
และ 1.2 

  

 

เกณฑ์ย่อยที่ 2  การมีความซื่อสัตย์ สุจริต     ระดบั 1 : เป็นไปตามข้อ 2.1  

 ระดบั 2 : เป็นไปตามข้อ 2.1 
และ 2.2  

 ระดบั 3 : เป็นไปตามข้อ 2.1, 
2.2 และ 2.3 

 ระดบั 4 : เป็นไปตามทุกข้อ 

2.1  ประพฤติตนด้วยความซื่อสตัย์ สุจรติ   
2.2  ปฏิบัติงานโดยไม่มผีลประโยชน์ทับซ้อน   
2.3  รักษาผลประโยชน์ขององค์กร   
2.4  เป็นผู้น้าในการเสริมสร้างและพัฒนาผู้อื่นให้มีข้อ 2.1     
      2.2 และ 2.3 

  

 

เกณฑ์ย่อยที่ 3  การตรงต่อเวลาและอุทิศเวลา     ระดบั 1 : เป็นไปตามข้อ 3.1 

 ระดบั 2 : เป็นไปตามข้อ 3.1 
และ 3.2 

 ระดบั 3 : เป็นไปตามข้อ 3.1 
3.2 และ 3.3 

 ระดบั 4 : เป็นไปตามทุกข้อ 

3.1  ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงาน   
3.2  ปฏิบัติงานได้สา้เร็จอย่างมีคณุภาพภายในเวลาที่ก้าหนด   
3.3  อุทิศเวลาในงานท่ีได้รับมอบหมายและงานอ่ืนๆ อย่าง 
       ต่อเนื่อง 

  

3.4  เป็นผู้น้าในการเสริมสร้างและพัฒนาผู้อื่นให้มีข้อ 3.1  
      3.2 และ 3.3 

  

 

เกณฑ์ย่อยที่ 4  การมีความอุตสาหะและมุง่มัน่     ระดบั 1 : เป็นไปตามข้อ 4.1 

 ระดบั 2 : เป็นไปตามข้อ 4.1 
และ 4.2 

 ระดบั 3 : เป็นไปตามข้อ  4.1 
4.2 และ 4.3 

 ระดบั 4 : เป็นไปตามทุกข้อ 

4.1  ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นและอดทนอย่างต่อเนื่อง   
4.2  ปฏิบัติงานส้าเรจ็และผลงานเป็นท่ียอมรับ   
4.3 ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาท่ีการ 

ประหยดัและคุ้มค่า 
4.4  เป็นผู้น้าในการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อื่นมีข้อ 4.1    

4.2  และ 4.3 

  

  

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
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ตัวบ่งชี้ 
เกณฑ ์

กำรประเมิน ระดับคุณภำพ 

หมำยเหตุ 
ระดับคุณภำพ 

มี ไม่มี 
เกณฑ์ย่อยที่ 5  การด ารงชีวิตอย่างเหมาะสม     ระดบั 1 : เป็นไปตาม 1 ข้อ 

ใน 4 ข้อ 

 ระดบั 2 : เป็นไปตาม 2 ข้อ 
ใน 4 ข้อ 

 ระดบั 3 : เป็นไปตาม 3 ข้อ 
ใน 4 ข้อ 

 ระดบั 4 : เป็นไปตามทุกข้อ 

5.1  ละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพตดิ   
5.2  ด้ารงชีวิตเรียบง่ายเหมาะสมกับฐานะ   
5.3  มีเมตตาธรรมและจติสาธารณะ   
5.4  เป็นแบบอย่างท่ีดีในการด้ารงชีวิต   

 

เกณฑ์ย่อยที่ 6  การมีความสามารถท างานร่วมกับผู้อื่น     ระดบั 1 : เป็นไปตามข้อ 6.1 

 ระดบั 2 : เป็นไปตามข้อ 6.1 
และ 6.2 

 ระดบั 3 : เป็นไปตามข้อ 6.1, 
6.2 และ 6.3 

 ระดบั 4 : เป็นไปตามทุกข้อ 

6.1  ท้างานร่วมกับผู้อื่นโดยยอมรบัฟังและเสนอความคิดเห็น  
      อย่างมีเหตุผล 

  

6.2  ท้างานร่วมกับทุกคนได้โดยยอมรับมติของกลุม่   
6.3  เป็นแบบอย่างท่ีดีในการท้างานร่วมกับผู้อื่น   
6.4  เป็นผู้น้าในการสร้างความสามัคคีและท้าให้เกิดการ  
      ท้างานร่วมกัน 

  

 

เกณฑ์ย่อยที่ 7  การมีความศรัทธาในวิชาชีพ     ระดบั 1 : เป็นไปตามข้อ 7.1 
หรือ 7.2 

 ระดบั 2 : เป็นไปตามข้อ 7.1 
และ 7.2 

 ระดบั 3 : เป็นไปตามข้อ 7.1, 
7.2 และ 7.3 

 ระดบั 4 : เป็นไปตามทุกข้อ 
 

7.1  มีการศึกษาค้นคว้าและพัฒนางานเพื่อความก้าวหน้าใน 
      วิชาชีพ 

  

7.2  มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่แสดงถึงความภาคภมูิใจและการ 
      ยกย่องเชิดชูวิชาชีพ 

  

7.3  เป็นแบบอย่างท่ีดีในการเป็นผู้มีความศรัทธาในวิชาชีพ   
7.4  เป็นผู้น้าในการเสริมสร้างใหผู้้ร่วมงานมคีวามศรัทธาใน 
      วิชาชีพ 

  

 
   หมำยเหตุ    

1. มี หมายถึง มีคุณลักษณะตามตัวบ่งชี   ในกรณีที่ผู้สมัครได้รับการประเมินตรงกันจากผู้ประเมิน
ตั งแต ่4 คนขึ นไป นอกเหนือจากนี ถือว่า ไม่มีคุณลักษณะตามตัวบ่งชี   

2. ระดับคุณภาพ หมายถึง ระดับคะแนน 1 - 4 ที่บ่งชี คุณภาพของผู้สมัครด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
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เกณฑ์ย่อยที่ 1 
การมีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  

และกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
วิทยำศำสตร์ 

ตัวบ่งชี้ เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ เกณฑ์กำรประเมิน 
1.1 มีความรู้ความเข้าใจเนื อหา

วิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องใน
ระดับชั นที่สอน 

 แผนการจัดการเรียนรู้ 

 เอกสารหลักสูตร มาตรฐาน  
และตัวชี วัด 

 มี หมายถึง มีความถูกต้อง
ตามแนวความคิดหลักทาง
วิทยาศาสตร์  

 ไม่มี หมายถึง ขาด
คุณลักษณะตามตัวบ่งชี  
 

1.2  มีความรู้ความเข้าใจในการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ตามมาตรฐานหลักสูตร และ
ตัวชี วัด 

 แผนการจัดการเรียนรู้  

 เอกสารหลักสูตร มาตรฐาน  
และตัวชี วัด 

 มี หมายถึง มีความถูกต้อง
ตามมาตรฐาน หลักสูตร 
และตัวชี วัด 

 ไม่มี หมายถึง ขาด 
คุณลักษณะตามตัวบ่งชี  
 

1.3  มีความรู้ความเข้าใจ
กระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์       
และจิตวิทยาศาสตร์ * 

 แผนการจัดการเรียนรู้  

 ผลงาน /ใบกิจกรรม /ชิ นงาน 

 มี หมายถึง มีการ
ออกแบบกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นการสืบเสาะ 
หาความรู้ทางวิทยาศาสตร์  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของจ้านวนแผน และ        
มีหลักฐานร่องรอยที่
ผู้สอนจัดการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมจิตวิทยาศาสตร์ 

 ไม่มี หมายถึง ขาด 
คุณลักษณะตามตัวบ่งชี   
 

 2.  ด้านความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามแนวทาง
สะเต็มศึกษา   
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เกณฑ์ย่อยที่ 1 
การมีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  

และกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
วิทยำศำสตร์ 

ตัวบ่งชี้ เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ เกณฑ์กำรประเมิน 
1.4  มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ

สะเต็มศึกษาที่เชื่อมโยงกับ 
ชีวิตจริงสอดคล้องกับบริบท
โรงเรียนและชุมชน 

 
 

   แผนการจัดการเรียนรู้  มี หมายถึง มีกิจกรรม       
การเรียนรู้ที่เชื่อมโยง
ความรู้วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
และกระบวนการทาง
วิศวกรรมโดยสอดคล้องกับ
ชีวิตจริง บริบทของ
โรงเรียนและชุมชน 

 ไม่มี หมายถึง ขาด 
คุณลักษณะตามตัวบ่งชี  
 

* จิตวิทยาศาสตร์  หมายถึง คุณลักษณะหรือลักษณะนสิัยของบุคคลที่เกิดจากการศึกษาหาความรู้ โดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์  ประกอบด้วยคณุลกัษณะต่างๆ ไดแ้ก่ ความสนใจใฝรู่้ ความมุ่งมั่น อดทน รอบคอบ ความรับผิดชอบ ความ
ซื่อสัตย์ ประหยัด การร่วมแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคดิเห็นของผู้อื่น ความมีเหตุผล การท างานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างสร้างสรรค ์
 
 

เกณฑ์ย่อยที่ 1 (ต่อ) 
การมีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  

และกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
คณิตศำสตร ์

ตัวบ่งชี้ เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ เกณฑ์กำรประเมิน 
1.1  มีความรู้ความเข้าใจเนื อหา

คณิตศาสตร์ที่ถูกต้องใน
ระดับชั นที่สอน 
 

 แผนการจัดการเรียนรู้ 

 เอกสารหลักสูตร มาตรฐาน  
และตัวชี วัด 

 มี หมายถึง เนื อหา
คณิตศาสตร์ในระดับชั น           
ที่สอน มีความถูกต้อง 

 ไม่มี หมายถึง ขาด
คุณลักษณะตามตัวบ่งชี  
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เกณฑ์ย่อยที่ 1 (ต่อ) 
การมีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  

และกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
คณิตศำสตร ์

ตัวบ่งชี้ เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ เกณฑ์กำรประเมิน 
1.2  มีความรู้ความเข้าใจในการ

จัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ตามมาตรฐานหลักสูตร            
และตัวชี วัด 

 แผนการจัดการเรียนรู้  

 เอกสารหลักสูตร มาตรฐาน           
และตัวชี วัด 

 มี หมายถึง มีการใช้
กระบวนการเรียนรู้อย่าง
เหมาะสม และสอดคล้อง
กับมาตรฐานหลักสูตร          
และตัวชี วัด 

 ไม่มี หมายถึง ขาด 
คุณลักษณะตามตัวบ่งชี  
 

1.3  มีความรู้ความเข้าใจทักษะ
และกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ และมีเจตคติท่ีดี
ต่อคณิตศาสตร์ 

 แผนการจัดการเรียนรู้  

 ผลงาน /ใบกิจกรรม /ชิ นงาน 

 มี หมายถึง มีการใช้ทักษะ
กระบวนการในการ        
จัดกิจกรรมการเรียนรู้                
ที่เป็นการพัฒนาทักษะ
และกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของจ้านวน
แผน 

 ไม่มี หมายถึง ขาด 
คุณลักษณะตามตัวบ่งชี  
 

1.4  มีความรู้ความเข้าใจใน           
การบูรณาการความรู้        
ทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน    
ที่เป็นพื นฐานน้าไปสู่            
สะเต็มศึกษา 

 
 

 แผนการจัดการเรียนรู้  มี หมายถึง มีกิจกรรม 
การเรียนรู้ในรูปแบบ    
สะเต็มศึกษาที่เชื่อมโยง
ความรู้ร่วมกับศาสตร์อ่ืน        
ที่เป็นพื นฐานน้าไปสู่           
สะเต็มศึกษา 

 ไม่มี หมายถึง ขาด 
คุณลักษณะตามตัวบ่งชี  
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เกณฑ์ย่อยที่ 1 (ต่อ) 

การมีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  
และกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา 

เทคโนโลยี 
ตัวบ่งชี้ เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ เกณฑ์กำรประเมิน 

1.1  มีความรู้ความเข้าใจเนื อหา
เทคโนโลยีที่ถูกต้อง 

      ในระดับชั นที่สอนและ            
ตรงตามมาตรฐานหลักสูตร           
และตัวชี วัด 
 

 แผนการจัดการเรียนรู้ 

 เอกสารหลักสูตร มาตรฐาน  
และตัวชี วัด 

 มี หมายถึง เนื อหาที่ใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ถูกต้อง
ตามแนวความคิดหลัก
เทคโนโลยีและเป็นไปตาม
มาตรฐานหลักสูตรและ
ตัวชี วัด 

 ไม่มี หมายถึง ขาด
คุณลักษณะตามตัวบ่งชี  
 

1.2  มีความรู้ในการจัดการเรียนรู้
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 

 แผนการจัดการเรียนรู้  

 เอกสารหลักสูตร มาตรฐาน
และตัวชี วัด 

 มี หมายถึงแนวทางใน 
การจัดการเรียนรู้แสดงถึง
การน้าความรู้ไปแก้ปัญหา
โดยบูรณาการกับศาสตร์
อ่ืน 

 ไม่มี หมายถึง ขาด 
คุณลักษณะตามตัวบ่งชี  

 
1.3  มีความรู้ความเข้าใจ

กระบวนการเทคโนโลยีและ          
มีเจตคติที่ดีต่อเทคโนโลยี 

 แผนการจัดการเรียนรู้  

 ผลงาน /ใบกิจกรรม /ชิ นงาน 

 มี หมายถึง มีกระบวนการ 
จัดการเรียนรู้ที่เน้น
กระบวนการทางเทคโนโลยี 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
ของจ้านวนแผน 

 ไม่มี หมายถึง ขาด 
คุณลักษณะตามตัวบ่งชี  
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เกณฑ์ย่อยที่ 1 (ต่อ) 
การมีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  

และกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
เทคโนโลยี 

ตัวบ่งชี้ เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ เกณฑ์กำรประเมิน 
1.4  มีความสามารถในการบริหาร

จัดการให้มีการบูรณาการ
ความรู้พื นฐานจัดกิจกรรม          
สะเต็มศึกษา 

 
 

 แผนการจัดการเรียนรู้  มี หมายถึง มีกิจกรรม 
การเรียนรู้ทีแ่สดงให้เห็น
ว่ามกีารบริหารจัดการ        
ให้นักเรียนหาความรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี และ
กระบวนการทาง
วิศวกรรมเพ่ือมาแก้ไข
ปัญหา 

 ไม่มี หมายถึง ขาด 
คุณลักษณะตามตัวบ่งชี  

 

 
เกณฑ์ย่อยที่ 2 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ 
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 

วิทยำศำสตร์ 
ตัวบ่งชี้ เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ เกณฑ์กำรประเมิน 

2.1  จัดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐาน ตัวชี วัด หรือผล
การเรียนรู้ของหลักสูตร 

 แผนการจัดการเรียนรู้ 

 ผลงาน/ ใบกิจกรรม/ ชิ นงาน 
 

 มี หมายถึง การออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ที่สอดคล้อง         
กับมาตรฐาน ตัวชี วัด และ 
ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร  

 ไม่มี หมายถึง ขาด 
คุณลักษณะตามตัวบ่งชี  
 

2.2  จัดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ โดยมีล้าดับ 

 แผนการจัดการเรียนรู้ 

 ผลงาน /ใบกิจกรรม /ชิ นงาน 
 มี หมายถึง  ใช้กระบวนการ

เรียนรู้และล้าดับกิจกรรม
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เกณฑ์ย่อยที่ 2 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ 

ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
วิทยำศำสตร์ 

ตัวบ่งชี้ เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ เกณฑ์กำรประเมิน 
ของกิจกรรมที่เหมาะสมกับ
กระบวนการเรียนรู้ 

 

 สื่อ นวัตกรรม อย่างเหมาะสม กิจกรรม
เป็นไปตามล้าดับกระบวนการ
เรียนรู้และสอดคล้องกับ
แนวความคิดหลัก  

 ไม่มี หมายถึง ขาด 
คุณลักษณะตามตัวบ่งชี  

 
2.3  จัดกิจกรรมการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ที่สอดแทรก
เทคนิค /กลวิธีการสอนที่
เหมาะสมในการพัฒนา         
การคิดขั นสูง 

 แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

 มี หมายถึง กิจกรรมการเรียนรู้
มีการสอดแทรกกลวิธี หรือ
เทคนิคอย่างเหมาะสม  ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของแผนการ
จัดการเรียนรู้  (เช่น ใช้ค้าถาม 
ที่พัฒนาการคิดขั นสูง) 

 ไม่มี หมายถึง ขาด 
คุณลักษณะตามตัวบ่งชี  

 
 

2.4  จัดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการ
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา         
ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
แก้ปัญหาในชีวิตจริง และให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสร้าง
องค์ความรู้*ด้วยตนเอง 

 แผนการจัดการเรียนรู้ 

 บันทึกหลังการสอน 

 ผลงาน / ใบกิจกรรม / ชิ นงาน 
 

 มี หมายถึง มีกิจกรรมที่แสดง
ให้เห็นว่านักเรียนได้ปฏิบัติ
กิจกรรมตามแนวทาง       
สะเต็มศึกษาที่เชื่อมโยงกับ
ชีวิตจริงตามบริบทโรงเรียน
และชุมชน 

  ไม่มี หมายถึง ขาด 
คุณลักษณะตามตัวบ่งชี  
 

 
*การสร้างองค์ความรู้ หมายถึง การที่นักเรียนสามารถอธิบายแนวความคิดหลักทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยีได ้
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เกณฑ์ย่อยที่ 2  (ต่อ) 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ 

ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
คณิตศำสตร ์

ตัวบ่งชี้ เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ เกณฑ์กำรประเมิน 
2.1  จัดกิจกรรมการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ที่สอดคล้อง      
กับมาตรฐาน ตัวชี วัด หรือ         
ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 

 แผนการจัดการเรียนรู้ 

 ผลงาน / ใบกิจกรรม / ชิ นงาน 
 

 มี หมายถึง การออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐาน ตัวชี วัด และ      
ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร  

 ไม่มี หมายถึง ขาด 
คุณลักษณะตามตัวบ่งชี  
 

2.2  จัดกิจกรรมในแต่ละขั นตอน
ของการจัดการเรียนรู้ได้อย่าง
เหมาะสมและน่าสนใจ 

 แผนการจัดการเรียนรู้ 

 ผลงาน/ ใบกิจกรรม/ ชิ นงาน 

 สื่อ นวัตกรรม 

 มี หมายถึง ใช้กระบวนการ
เรียนรู้และล้าดับกิจกรรม
อย่างเหมาะสม              
กิจกรรมเป็นไปตามล้าดับ
กระบวนการเรียนรู้และ
สอดคล้องกับแนวความคิด
หลัก  

 ไม่มี หมายถึง ขาด 
คุณลักษณะตามตัวบ่งชี  
 

2.3  จัดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์เชิงบูรณาการ
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา      
ที่สอดแทรกเทคนิค/กลวิธี
การสอนที่เหมาะสมในการ
พัฒนาการคิดขั นสูง 

 แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

 มี หมายถึง กิจกรรมที่ม ี
การสอนที่ใช้กลวิธีเหมาะสม 
และมีการสอดแทรกการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการ 
การออกแบบทางวิศวกรรม      
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80          
ของแผนการจัดการเรียนรู้ 

 ไม่มี หมายถึง ขาด 
คุณลักษณะตามตัวบ่งชี  
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เกณฑ์ย่อยที่ 2  (ต่อ) 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ 

ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
คณิตศำสตร ์

ตัวบ่งชี้ เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ เกณฑ์กำรประเมิน 
2.4  จัดกิจกรรมการเรียนรู้

คณิตศาสตร์เชิงบูรณาการ
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา         
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในการสร้างองค์ความรู้*ด้วย
ตนเอง 

 แผนการจัดการเรียนรู้ 

 บันทึกหลังการสอน 

 ผลงาน/ ใบกิจกรรม/ ชิ นงาน 
 

 มี หมายถึง มีกิจกรรมที่
แสดงให้เห็นว่านักเรียนได้
ปฏิบัติกิจกรรมตามแนวทาง
สะเต็มศึกษาที่เชื่อมโยงกับ
ชีวิตจริงตามบริบทโรงเรียน
และชุมชน 

 ไม่มี หมายถึง ขาด 
คุณลักษณะตามตัวบ่งชี  

 
*การสร้างองค์ความรู้ หมายถึง การที่นักเรียนสามารถอธิบายแนวความคิดหลักทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยีได ้
 

เกณฑ์ย่อยที่ 2 (ต่อ) 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ 

ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
เทคโนโลยี 

ตัวบ่งชี้ เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ เกณฑ์กำรประเมิน 
2.1  จัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระ

เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับ
มาตรฐาน ตัวชี วัด หรือผล
การเรียนรู้ของหลักสูตร 

 แผนการจัดการเรียนรู้ 

 ผลงาน / ใบกิจกรรม / ชิ นงาน 
 

 มี หมายถึง การออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยี 
สอดคล้องกับมาตรฐาน 
ตัวชี วัด และผลการเรียนรู้
ของหลักสูตร  

 ไม่มี หมายถึง ขาด 
คุณลักษณะตามตัวบ่งชี  

 
2.2  จัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระ

เทคโนโลยีที่แสดงถึงความ
เหมาะสมของล้าดับ
กระบวนการเรียนรู้ 

 

 แผนการจัดการเรียนรู้ 

 ผลงาน / ใบกิจกรรม / ชิ นงาน 

 สื่อ นวัตกรรม 

 มี หมายถึง  ใช้กระบวนการ
เรียนรู้และล้าดับกิจกรรม
อย่างเหมาะสม              
กิจกรรมเป็นไปตามล้าดับ
กระบวนการเรียนรู้และ
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เกณฑ์ย่อยที่ 2 (ต่อ) 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ 

ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
เทคโนโลยี 

ตัวบ่งชี้ เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ เกณฑ์กำรประเมิน 
สอดคล้องกับแนวความคิด
หลัก 

 ไม่มี หมายถึง ขาด 
คุณลักษณะตามตัวบ่งชี  

 
2.3  จัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระ

เทคโนโลยีด้วยกลวิธีการสอน
ทีเ่หมาะสม และสอดแทรก
กระบวนการออกแบบทาง
วิศวกรรม 

 แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

 มี หมายถึง กิจกรรม
สอดแทรกกลวิธี หรือ
เทคนิคอย่างเหมาะสม           
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
แผนการจัดการเรียนรู้   
(เช่น ใช้ค้าถามที่พัฒนา        
การคิดขั นสูง) 

 ไม่มี หมายถึง ขาด 
คุณลักษณะตามตัวบ่งชี  
 
 

2.4  จัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระ
เทคโนโลยีเชิงบูรณาการ       
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา           
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม 
ในการสร้างองค์ความรู้*ด้วย
ตนเอง 

 แผนการจัดการเรียนรู้ 

 บันทึกหลังการสอน 

 ผลงาน / ใบกิจกรรม / ชิ นงาน 
 

 มี หมายถึง มีกิจกรรมที่
แสดงให้เห็นว่านักเรียนได้
ปฏิบัติกิจกรรมตามแนวทาง
สะเต็มศึกษาที่เชื่อมโยงกับ
ชีวิตจริงตามบริบทโรงเรียน
และชุมชน 

 ไม่มี หมายถึง ขาด 
คุณลักษณะตามตัวบ่งชี  
 

 
*การสร้างองค์ความรู้ หมายถึง การที่นักเรียนสามารถอธิบายแนวความคิดหลักทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยีได ้
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เกณฑ์ย่อยที่ 3 
การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ เกณฑ์กำรประเมิน 
3.1  มีการวัดผลประเมินผลที่

สอดคล้องกับจุดประสงค์           
การเรียนรู้ 

 แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

 มี หมายถึง การวัดผล
ประเมินผลที่สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้           
ทุกจุดประสงค์ 

 ไม่มี หมายถึง ขาด 
คุณลักษณะตามตัวบ่งชี  
 

3.2  มีการวัดผลประเมินผล    
การเรียนรู้ ทั งเพ่ือปรับปรุง      
การจัดการเรียนรู้ และตัดสิน
ผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่
เหมาะสม 

 แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

 มี หมายถึง มีทั งการวัดผล 
ที่ใช้ปรับปรุงการเรียน       
การสอน และตัดสินผล       
การเรียนด้วยเครื่องมือ     
และวิธีการที่สอดคล้อง     
และเหมาะสมกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 ไม่มี หมายถึง ขาด 
คุณลักษณะตามตัวบ่งชี  
 

3.3  มีการวัดผลประเมินผลที่  
หลายมิติอย่างเหมาะสม 

 แผนการจัดการเรียนรู้ 
 เครื่องมือการวัดผล 

 มี หมายถึง มกีารวัดผล
ประเมินผลครบทุกด้าน      
ทั งความรู้ ทักษะ
กระบวนการและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
และในแต่ละด้านมีการวัด
หลากหลายวิธี และ
เหมาะสม 

 ไม่มี หมายถึง ขาด 
คุณลักษณะตามตัวบ่งชี  

 
3.4  น้าผลการประเมินมาปรับปรุง

พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 แผนการจัดการเรียนรู้ 

 รายงานการวิจัยในชั นเรียน 

 มี หมายถึง มีบันทึก                 
หลังการสอนที่แสดงให้เห็น
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เกณฑ์ย่อยที่ 3 
การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ เกณฑ์กำรประเมิน 
ว่ามีการปรับปรุงโดยปรากฏ
ให้เห็นในแผนการจัดการ
เรียนรู้ แผนใดแผนหนึ่ง 
หรืองานวิจัยในชั นเรียน  

 ไม่มี หมายถึง ไม่เห็น
ร่องรอยการน้าผลประเมิน
ไปปรับปรุง 

 
 

เกณฑ์ย่อยที่ 4 
การพัฒนาตนเองในงานวิชาชีพ 

ตัวบ่งชี้ เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ เกณฑ์กำรประเมิน 
4.1  เข้ารับการอบรม หรือร่วม

ประชุมวิชาการท่ีเกี่ยวกับ 
การจัดการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง และน้าความรู้ที่ได้
ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

 หลักฐานการเข้าร่วมประชุม 

 หลักฐานหรือร่องรอย ที่แสดงว่าได้
น้ามาใช้พัฒนานักเรียน 

 มี หมายถึง เข้ารับการ
อบรม หรือร่วมประชุม
วิชาการ เพื่อพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องอย่างน้อย         
ปีละ 1 ครั ง และน้าความรู้
ที่ได้ไปใช้ในการจัด          
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง             
อย่างน้อย 2 ปียอ้นหลัง 

 ไม่มี หมายถึง ขาด 
คุณลักษณะตามตัวบ่งชี  
 

4.2  ศึกษาค้นคว้า ริเริ่ม
สร้างสรรค์ กิจกรรม            
สื่อการเรียนรู้           
กระบวนการสอน          
เพ่ือพัฒนานักเรียน             
และงานในวิชาชีพ 

 

 ชิ นงาน /นวัตกรรม 

 ร่องรอยหลักฐานที่ได้คิดขึ น          
มาใหม ่ที่ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 

 มี หมายถึง มีหลักฐานหรือ
ชิ นงานใหม่ที่คิดค้นขึ นเอง 
เพ่ือใช้ในการพัฒนานักเรียน
อย่างน้อย 1 เรื่อง/ชิ น 

 ไม่มี หมายถึง ขาด 
คุณลักษณะตามตัวบ่งชี  
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เกณฑ์ย่อยที่ 4 
การพัฒนาตนเองในงานวิชาชีพ 

ตัวบ่งชี้ เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ เกณฑ์กำรประเมิน 
4.3  เป็นสมาชิกของสมาคม

วิชาชีพ*ที่เก่ียวข้อง และ
ร่วมกิจกรรมของสมาคม 

 หลักฐานการเป็นสมาชิกของ
สมาคม และการเข้าร่วมกิจกรรม
ของสมาคม 

 มี หมายถึง มีหลักฐานการ
เป็นสมาชิกของสมาคม
วิชาชีพและการร่วม
กิจกรรมอย่างน้อย 2 ครั ง 
ย้อนหลัง 2 ปี  

 ไม่มี หมายถึง ขาด 
คุณลักษณะตามตัวบ่งชี  
 

4.4  เป็นแบบอย่างที่ดีในการ
พัฒนาตนเองในงานวิชาชีพ 
โดยมีเพ่ือนครูเห็นคุณค่า
และร่วมปฏิบัติ  

 เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการ 
เป็นแบบอย่างที่ดี /เผยแพร่ผลงาน
วิชาการ 

 

 มี หมายถึง มีหลักฐาน 
ร่องรอยที่แสดงว่าเป็น
แบบอย่างที่ดีของเพ่ือนครู
ในการประกอบวิชาชีพครู  

 ไม่มี หมายถึง ขาด 
คุณลักษณะตามตัวบ่งชี  
 

* สมาคมวิชาชีพ หมายถึง สมาคมหรือชมรมที่เกีย่วข้องกับวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยเป็น
หน่วยงานตั้งแต่ระดับจังหวัดขึ้นไป 
   

 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ เกณฑ์กำรประเมิน 
1.1  มีการวิจัยเพื่อศึกษาปัญหา 

แก้ปัญหา /หรือพัฒนา           
การจัดการเรียนรู้ 

 รายงานการวิจัย  มี หมายถึง มีผลงานวิจัย
หรือวิจัยในชั นเรียน            
ในช่วง 2 ปีย้อนหลัง 
จ้านวนอย่างน้อย 1 เรื่อง  

 ไม่มี หมายถึง ขาด 
คุณลักษณะตามตัวบ่งชี  
 
 

3. ด้านผลงานวิจัย 
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ตัวบ่งชี้ เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ เกณฑ์กำรประเมิน 
1.2  มีนวัตกรรมที่เป็นต้นแบบ     

การจัดการเรียนรู้ 
 นวัตกรรม เช่น แบบจ้าลอง หรือ

ชิ นงาน 

 ภาพถ่าย หรือไฟล์ที่บรรจุใน CD 
/DVD ของชิ นงาน หรือ
นวัตกรรม 

 มี หมายถึง มีนวัตกรรมที่
เป็นต้นแบบการจัดการ
เรียนรู้ อย่างน้อย 1 ชิ น 

 ไม่มี หมายถึง ขาด 
คุณลักษณะตามตัวบ่งชี  
 

1.3  มีการน้าผลงานวิจัย/
นวัตกรรมด้านการจัด           
การเรียนรู้ไปใช้พัฒนาผู้เรียน          
ได้จริง โดยมีหลักฐาน            
เชิงประจักษ์ 

 

 รายงานผลการใช้นวัตกรรม 

 รายงานวิจัย 

 มี หมายถึง มีรายงานผลที่
แสดงว่าน้าไปใช้พัฒนา
ผู้เรียนไดจ้ริง 

 ไม่มี หมายถึง ขาด 
คุณลักษณะตามตัวบ่งชี  
 

1.4  เป็นผู้น้าในการท้างานวิจัย 
หรือสร้างนวัตกรรม และ
สนับสนุนเพื่อนครูให้ท้างาน
ดังกล่าว 

 หลักฐานและร่องรอยการเป็น
ผู้น้าทางการวิจัยหรือการสร้าง
นวัตกรรม เช่น  
- การเป็นวิทยากร  
- การเป็นผู้น้าวิจัยในระดับ

โรงเรียน /เขตพื นที่
การศึกษา /จังหวัด /
ประเทศ  

- เกียรติบัตรที่ได้รับจากการ
เป็นครูแกนน้า ครูต้นแบบ 

- ค้านิยมในประกาศคุณูปการ
ของงานวิจัยหรือนวัตกรรม
ของเพ่ือนครู 

- ฯลฯ 
 

 มี หมายถึง มีหลักฐานที่
แสดงว่ามีความสามารถใน
การวิจัยและน้าเพ่ือนครูใน
การท้าวิจัยหรือการสร้าง
นวัตกรรม 

 ไม่มี หมายถึง ขาด 
คุณลักษณะตามตัวบ่งชี  
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วิทยำศำสตร์ 

ตัวบ่งชี้ เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ เกณฑ์กำรประเมิน 
1. นักเรียนมีความรู้ ทักษะ 

กระบวนการตามแนวทาง      
สะเต็มศึกษา  

 

 หลักฐานหรือร่องรอยที่แสดง          
ให้เห็นว่านักเรียนที่สอนโดยใช้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่น้าส่ง            
มีผลการเรียนรู้ที่สูงขึ น 

 คะแนนแสดงผลการเรียนใน            
วิชาที่สอน 

 แฟ้มสะสมผลงานของนักเรียน 

 มี หมายถึง มีหลักฐาน
ร่องรอยที่แสดงว่านักเรียน
มีความรู้ ทักษะ 
กระบวนการที่สอดคล้อง
กับแผนการจัดการเรียนรู้            
ทีน่้าส่ง 

 ไม่มี หมายถึง ขาด 
คุณลักษณะตามตัวบ่งชี  
 

2. นักเรียนมีจิตวิทยาศาสตร์
และเจตคติที่ดีต่อวิชา
วิทยาศาสตร์ 

 

 ผลงานของนักเรียน 

 การสังเกตและการสัมภาษณ์
นักเรียนจากการประเมิน            
เชิงประจักษ์ 

 

 มี หมายถึง มีหลักฐาน
ร่องรอยที่แสดงว่านักเรียน             
มีจิตวิทยาศาสตร์ และ                
มีเจตคติที่ดีต่อวิชา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยี 

 ไม่มี หมายถึง ขาด 
คุณลักษณะตามตัวบ่งชี  
 

3. นักเรียนมีผลงาน วิธีการตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา  

 

 ชิ นงาน /ผลงาน / โครงงานของ
นักเรียน  

 
(อาจอยู่ในรูปของแผ่น CD/DVD ที่บรรจุ
ภาพถ่าย ไฟลเ์อกสาร คลิปวิดโิอ ฯลฯ ) 

 มี หมายถึง  นักเรียนมี
ผลงาน/วิธีการที่ออกแบบ
สร้างสรรค์อย่าง
หลากหลายได้ 

 ไม่มี หมายถึง ขาด 
คุณลักษณะตามตัวบ่งชี  
 

4. ส่งเสริมและมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพนักเรียนได้รับ
การส่งเสริมให้น้าเสนอผลงาน

 หลักฐานหรือร่องรอยที่แสดงให้
เห็นว่า นักเรียนที่อยู่ในความดูแล
ของครผูู้สมัครได้เข้าร่วมน้าเสนอ

 มี หมายถึง มีหลักฐานที่
แสดงการส่งเสริม หรือ
สนับสนุนให้นักเรียน            

4. ด้านผลการพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
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วิทยำศำสตร์ 

ตัวบ่งชี้ เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ เกณฑ์กำรประเมิน 
ทางวิชาการ หรือเข้าร่วม
กิจกรรมวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง
กับวิทยาศาสตร์ 

 

ผลงาน หรือร่วมกิจกรรมทาง
วิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี 

ร่วมน้าเสนอผลงาน/ร่วม
กิจกรรมทางวิชาการท่ี
เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี 

 ไม่มี หมายถึง ขาด 
คุณลักษณะตามตัวบ่งชี  

 
 

คณิตศำสตร ์
ตัวบ่งชี้ เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ เกณฑ์กำรประเมิน 

1. นักเรียนมีการพัฒนา              
การเรียนรู้ที่สูงขึ น  

 

 หลักฐานหรือร่องรอยที่แสดง          
ให้เห็นว่านักเรียนที่สอนโดยใช้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่น้าส่ง            
มีผลการเรียนรู้ที่สูงขึ น 

 คะแนนแสดงผลการเรียนในวิชา           
ที่สอน 

 แฟ้มสะสมผลงานของนักเรียน 

 มี หมายถงึ มีหลักฐาน
ร่องรอยที่แสดงว่านักเรียน
มีความรู้ ทักษะ 
กระบวนการที่สอดคล้อง
กับแผนการจัดการเรียนรู้            
ทีน่้าส่ง 

 ไม่มี หมายถึง ขาด 
คุณลักษณะตามตัวบ่งชี  

 
2. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชา

คณิตศาสตร์ 
 

 ผลงานของนักเรียน 

 การสังเกตและการสัมภาษณ์
นักเรียน จากการประเมิน            
เชิงประจักษ์ 

 

 มี หมายถึง มีหลักฐาน
ร่องรอยที่แสดงว่านักเรียน             
มีเจตคตทิี่ดีต่อวิชา 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยี 

 ไม่มี หมายถึง ขาด 
คุณลักษณะตามตัวบ่งชี  
 

3. ส่งเสริมนักเรียนในการพัฒนา 
ทักษะ และกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ จนเกิดชิ นงาน /
โครงงาน/การวิจัยได้  

 ชิ นงาน /ผลงาน / โครงงานของ
นักเรียน 

 
(อาจอยู่ในรูปของCD DVD หรือสือ่อ่ืนๆ ที่

 มี หมายถึง  นักเรียนมี
ผลงาน /วิธีการที่
ออกแบบสร้างสรรค์           
อย่างหลากหลายได้ 
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คณิตศำสตร ์
ตัวบ่งชี้ เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ เกณฑ์กำรประเมิน 

 บรรจภุาพถ่าย เอกสาร  คลิปวิดโีอ ฯลฯ)  ไม่มี หมายถึง ขาด 
คุณลักษณะตามตัวบ่งชี  

 
4. ส่งเสริมและมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาคุณภาพนักเรียนให้
น้าเสนอผลงานทางวิชาการ 
หรือร่วมกิจกรรมวิชาการที่
เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ 

 

 หลักฐานหรือร่องรอยที่แสดง          
ให้เห็นว่า นักเรียนที่อยู่ในความ
ดูแลของครผูู้สมัครไดเ้ข้าร่วม
น้าเสนอผลงาน  หรือร่วม
กิจกรรมทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง
กับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี 

 มี หมายถึง มีหลักฐานที่
แสดงการส่งเสริม หรือ
สนับสนุนให้นักเรียน            
ร่วมน้าเสนอผลงาน หรือ
ร่วมกิจกรรมทางวิชาการ
ที่เก่ียวข้องกับ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี 

 ไม่มี หมายถึง ขาด 
คุณลักษณะตามตัวบ่งชี  

 
 

เทคโนโลยี 
ตัวบ่งชี้ เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ เกณฑ์กำรประเมิน 

1. นักเรียนมีการพัฒนา           
การเรียนรู้ที่สูงขึ น  

 

 หลักฐานหรือร่องรอยที่แสดง          
ให้เห็นว่านักเรียนที่สอนโดยใช้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่น้าส่ง            
มีผลการเรียนรู้ที่สูงขึ น 

 คะแนนแสดงผลการเรียนใน           
วิชาที่สอน 

 แฟ้มสะสมผลงานของนักเรียน 

 มี หมายถึง มีหลักฐาน
ร่องรอยที่แสดงว่านักเรียน
มีความรู้ ทักษะ 
กระบวนการที่สอดคล้อง
กับแผนการจัดการเรียนรู้            
ทีน่้าส่ง 

 ไม่มี หมายถึง ขาด 
คุณลักษณะตามตัวบ่งชี  
 

2. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
เทคโนโลยี 

 

 ผลงานของนักเรียน 

 การสังเกตและการสัมภาษณ์
นักเรียน จากการประเมิน                 
เชิงประจักษ์ 

 

 มี หมายถึง มีหลักฐาน
ร่องรอยที่แสดงว่านักเรียน             
มีเจตคติที่ดีต่อวิชา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยี  
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เทคโนโลยี 
ตัวบ่งชี้ เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ เกณฑ์กำรประเมิน 

 ไม่มี หมายถึง ขาด 
คุณลักษณะตามตัวบ่งชี  
 

3. ส่งเสริมนักเรียนให้มีการ
พัฒนาความคิดวิเคราะห์
อย่างมีระบบโดยใช้
กระบวนการเทคโนโลยี          
จนเกิดชิ นงาน /โครงงาน/
การวิจัยได้ 

 

 ชิ นงาน /ผลงาน / โครงงานของ
นักเรียน  

 
(อาจอยู่ในรูปของ CD/DVD ที่บรรจุ
ภาพถ่าย ไฟลเ์อกสาร คลิปวิดโิอฯลฯ ) 

 มี หมายถึง  นักเรียนมี
ผลงาน /วิธีการที่
ออกแบบสร้างสรรค์          
อย่างหลากหลายได้ 

 ไม่มี หมายถึง ขาด 
คุณลักษณะตามตัวบ่งชี  

 
4. ส่งเสริมและมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาคุณภาพนักเรียนให้
น้าเสนอผลงานทางวิชาการ 
หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี 

 หลักฐานหรือร่องรอยที่แสดง           
ให้เห็นว่า นักเรียนที่อยู่ในความ
ดูแลของครผูู้สมัครไดเ้ข้าร่วม
น้าเสนอผลงาน หรือร่วมกิจกรรม
ทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี 

 มี หมายถึง มีหลักฐานที่
แสดงการส่งเสริม หรือ
สนับสนุนให้นักเรียน            
ร่วมน้าเสนอผลงาน หรือ
ร่วมกิจกรรมทางวิชาการ
ทีเ่กี่ยวข้องกับ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี 

 ไม่มี หมายถึง ขาด 
คุณลักษณะตามตัวบ่งชี  
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ภำคผนวก  
 ค ำสั่ง สสวท.  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรโครงกำรเชิดชูเกียรติ                

ครูผู้สอนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์และเทคโนโลยี   โดยให้รำงวัล               
ครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย  ประจ ำปีงบประมำณ  2559 

 รำยช่ือคณะท ำงำน 
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ค้าสั่งสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
                                                    ที่   ๒๗  /๒๕๕๙ 
เรื่อง แต่งตั งคณะกรรมการโครงการเชิดชูเกียรติครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี               
  โดยให้รางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย  ประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
   

ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จะด้าเนินโครงการเชิดชูเกียรติ
ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยให้รางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย
ประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๕๙  เพ่ือให้การด้าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์  
จึงแต่งตั งคณะกรรมการโครงการฯ ดังกล่าว ประกอบด้วย 

๑) ผู้อ้านวยการ สสวท.     ที่ปรึกษา 
๒) นางดวงสมร  คล่องสารา    ที่ปรึกษา 
๓) นางสาวนารี  วงศ์สิโรจน์กุล    ประธานกรรมการ 
๔) นางกัญณัฏฐ์  สวัสดิ์สว่าง    รองประธานกรรมการ 
๕) นางสาวรวิวรรณ  เทนอิสสระ    กรรมการ 
๖) นางสาวทิพย์วรรณ สุดปฐม    กรรมการ 
๗) นายพิเชฎษ์  จับจิตต์       กรรมการ 
 ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน 
๘) นางพุทธชาต ทองกร     กรรมการ 
 ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน 

๙) นายบุญชัย ตั งอุทัยสุข    กรรมการ 
 ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน 
๑๐) นางสาวยุวดี ก๋งเกิด     กรรมการ 

  ส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
๑๑) นางวารุณี  อุ่นใจ      กรรมการ 
 ส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
๑๒) นางสาวแสงมณี  มีน้อย    กรรมการ 
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
๑๓) นางสาวเอมอร  เสือจร    กรรมการ 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
๑๔) นางพรทิพ...  
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๑๔) นางพรทิพ  โชคถาวร    กรรมการ 
ส้านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  

๑๕) ว่าที่ร้อยตรีถาวร  อารีศิลป    กรรมการ 
ส้านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 

๑๖) นางสาวมีนา  กริชไกรวรรณ    กรรมการ 
ส้านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 

๑๗) นางสาวจิราภรณ์  บุญกล่้า    กรรมการ 
ส้านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 

๑๘) นายพนมพร  แฉล้มเขตต์    กรรมการ 
ส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

๑๙) นางสาวสุวรรณ  จินตอนันต์กุล   กรรมการ 
ส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

๒๐) ดร.มนัส  บุญชม     กรรมการ 
สมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 

๒๑) นายอาจินต์  อยู่ดวง     กรรมการ 
สมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 

๒๒) นางกัญญา  ทองมั่น     กรรมการ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๒๓) ซิสเตอร์ ดร.ชวาลา เวชยันต์    กรรมการ 
สภาการศึกษาคาทอลิก (ประเทศไทย) 

๒๔) นางมาณวิกา  สงวนวงศ์    กรรมการ 
สภาการศึกษาคาทอลิก (ประเทศไทย) 

๒๕) พ.ต.อ.นพคุณ  บ้ารุงพงษ์    กรรมการ 
กองบัญชาการต้ารวจตระเวนชายแดน 

๒๖) พ.ต.ท.สมชาย  กาละวงศ์    กรรมการ 
กองบัญชาการต้ารวจตระเวนชายแดน 

๒๗) นายสุชีพ  สุนทรศร     กรรมการ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษารังสิต 

๒๘) นายไพฑูรย์  พลอาจ     กรรมการ 
ส้านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

๒๙) นายวัฒนา  ข้าทอง     กรรมการ 
ส้านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

๓๐) นางสาวนิอร... 
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๓๐) นางสาวนิอร  ภูรัตน์      กรรมการและเลขานุการ 
๓๑) นางสาวกุลธิดา  สะอาด    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๓๒) นางสาวยุวรีย์ พันทวีศักดิ์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
หน้ำที ่ ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ดังนี  

๑. ก้าหนดกรอบการด้าเนินงานและวางแผนการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙  ให้ส้าเร็จตาม
วัตถุประสงค์              

๒. ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  เพ่ือด้าเนินงานตามกรอบและแผนปฏิบัติงาน ให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. ติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการด้าเนินงาน 
๔. แต่งตั งคณะอนุกรรมการด้าเนินงานตามความเหมาะสม 

 
  ทั งนี   ตั งแต่บัดนี เป็นต้นไป 
 

      สั่ง  ณ  วันที่  ๒๓   กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
                                                                    

                 (นางพรพรรณ  ไวทยางกูร) 
            ผู้อ้านวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
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รำยชื่อคณะท ำงำน 
 

ที่ปรึกษำ   
1. ดร.พรพรรณ  ไวทยางกูร   ผู้อ้านวยการ สสวท.   
2. นางดวงสมร  คล่องสารา  นายกสมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 

แห่งประเทศไทย  
3. ดร.รวิวรรณ  เทนอิสสระ  เลขาธิการสมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 

แห่งประเทศไทย 
 

คณะท ำงำน  
1. นางกัญณัฏฐ์  สวัสดิ์สว่าง  ผู้ช่วยผู้อ้านวยการ สสวท.  
2. นางสาวนารี  วงศ์สิโรจน์กุล    สมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
3. นายพงษ์เทพ  บุญศรีโรจน์  สมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
4. รศ.ดร.สมพล  เล็กสกุล  สมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
5. นางนันทิยา  บุญเคลือบ  สมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
6. ดร. ประมวล  ศิริผันแก้ว  สมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
7. ผศ.ดร. ปิยรัตน์  จาตุรันตบุตร สมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
8. นางชุลีพร  สุภธีระ   สมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
9. นางปาริฉัตร พวงมณี  สมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
10. นางสาววราภรณ์  ถิรสิริ  สมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
11. นางวรรณา  ธรรมพาเลิศ  สมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
12. นางสาวลัดดาวัลย์  แสงส้าลี  สมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
13. นางพจนา   สถาพรวจนา  สมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
14. นางรัศมี มณีรอด   สมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
15. นางอมรรัตน์ รีกิจติศิริกูล  สมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
16. ดร.พิเชฎษ์  จับจิตต์   ส้านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 
17. นางพุทธชาต ทองกร   ส้านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 
18. นายบุญชัย ตั งอุทัยสุข  ส้านักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพฐ. 
19. นางสาวยุวดี ก๋งเกิด   ส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
20. นางวารุณี  อุ่นใจ   ส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
21. นางแสงมณี มีน้อย   ส้านักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
22. นางสาวเอมอร  เสือจร  ส้านักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
23. นางพรทิพ  โชคถาวร  ส้านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
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24. ว่าที่ร้อยตรีถาวร อารีศิลป  ส้านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
25. นางสาวมีนา  กริชไกรวรรณ  ส้านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
26. นางสาวจิราภรณ์  บุญกล่้า  ส้านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
27. นายพนมพร  แฉล้มเขตต์  ส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
28. นางสาวสุวรรณ  จินตอนันต์กุล ส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
29. ดร.มนัส  บุญชม   สมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามแห่งประเทศไทย 
30. นายอาจินต์  อยู่ดวง   สมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามแห่งประเทศไทย 
31. นางกัญญา  ทองมั่น   สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
32. ซิสเตอร์ ดร.ชวาลา เวชยันต์  สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
33. นางมาณวิกา  สงวนวงศ์  สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
34. พ.ต.อ.นพคุณ  บ้ารุงพงษ์  กองบัญชาการต้ารวจตระเวนชายแดน 
35. พ.ต.ท.สมชาย  กาละวงศ์  กองบัญชาการต้ารวจตระเวนชายแดน 
36. นายสุชีพ  สุนทรศร   ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษารังสิต 
37. นายไพฑูรย์  พลอาจ   ส้านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
38. นายวัฒนา  ข้าทอง   ส้านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
39. ผศ.ดร.น ้าฝน  คูเจริญไพศาล  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
40. ดร.ระวี  สุวรรณเดโชไชย  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
41. นางสาวทิพย์วรรณ  สุดปฐม  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
42. นางสาวนิอร  ภูรัตน์                      สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
43. นางสาวกุลธิดา  สะอาด  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
44. นางสาวยุวรีย์  พันทวีศักดิ์  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
45. นางสาวสุภิญญา  ชูทอง  สมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
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