โครงการออกแบบกิจกรรมสะเต็มศึกษาบูรณาการสรางสมรรถนะ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) รวมกับ
สำนักบริหารงานการมัธยมศึก ษาตอนปลาย สำนักงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึก ษาฉะเชิงเทรา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง และ
ขอเชิญคุณ ครู ในพื้นที่ EEC เขารวมสงผลงานการจัดเรียนการสอนบูรณาการสรางสมรรถนะ
ในการออกแบบแผนการจัดการเรียนรูท ี่สอดคลองกับกลุมอุตสาหกรรมเปาหมายในเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) เพื่อขยายผลและแบงปน ไอเดียการสอนและรวมกระจายไอเดียสูหองเรียนทั่วประเทศ
*************************************
ดวยสำนัก งานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแ หงชาติ (สวทช.) โดยฝายวิชาการ หลักสูตร และสื่ อ
การเรีย นรู ไดดำเนินโครงการสงเสริมการเรียนรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหกับโรงเรียนในพื้ นที่ เ ขตพั ฒ นา
พิเศษภาคตะวันออก
รวมกับสำนัก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน สำนักงานเขตพื้น ที่ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.
เพื่อสงเสริมทัก ษะการเรียนรูดานวิทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี (
และเตรียมกำลังคนใหมสี มรรถนะตรงกั บ
ความตองการของอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (
ผาน
หลั ก สู ตรกิจกรรมนำรอ งที ่ส อดคลอ งกั บกลุ มอุต สาหกรรมเป า หมายในพื ้นที่
และเพื ่ อให ก ารดำเนินงาน
สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อ นการพัฒนาทักษะบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่อยางตอ เนื่ อ งใน
การสรางความพรอมในการบริหารจัดการสถานศึก ษาดวยหลัก สูตรสถานศึก ษาที่รองรับตลาดแรงงานในเขตพั ฒ นา
พิเศษภาคตะวันออก (
เพื่อการพัฒนาผูเรียนใหมีความพรอมทั้งความรู ทักษะ
อาชีพ และทักษะชีวิตกอนเขาสูตลาดแรงงาน
เพื่อเปนการพัฒนาที่ตอ เนื่องและเตรียมกำลังคนของประเทศให พ รอ มรองรับ การพัฒนาพื้ นที่ เ ขตพั ฒ นา
พิเศษภาคตะวันออก
ที่เกิดขึ้นในปจจุบันและอนาคต จึงขอเชิญครูในพื้นที่
เขารวมสงผลงานในกิจกรรม
การนำเสนอผลงานวิชาการ
การพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมที่สอดคลองกับอุตสาหกรรมเปาหมายใน
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
สูหลัก สูตรสถานศึก ษา ผาน
พื้นที่แ บงปนไอเดียการสอน
ออนไลน เพื่อสรางชุมชนแหงการเรีย นรูทางวิชาชีพ (
รวมกัน
วัตถุประสงค
เพื่อตอยอดการจัดกิจกรรมการเรีย นรูดา นการพัฒนาการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตรจากโครงการ
เพื่อ สงเสริมการพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมที่สอดคลองกับอุตสาหกรรมเปาหมายในเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก ใหเกิดขึ้นเปนหลักสูตรในสถานศึกษา สอดคลองกับสาระการเรีย นรูแกนกลางของประเทศ
เพื่อจัดกิจกรรมเวทีแ สดงผลงาน
ใหกับคุณครูไดแลกเปลีย่ นนวัตกรรมการสอนที่ได
จากการถายทอดความรูจากสวทช และ จากศึกษานิเทศกในเขตพื้นที่
เพื่อสงเสริมใหเกิดแรงบันดาลใจและทัศนคติที่ดตี อการเรีย นรูสะเต็ มศึกษาบูรณาการสมรรถนะ และ
สงเสริมใหเกิดแรงบันดาลใจและทัศนคติทดี่ ีตอ การเรียนรูวิทยาศาสตร และเห็นเสนทางอาชีพในกลุม
อุตสาหกรรมเปาหมายในเขตพื้นที่
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รายละเอียดแผนงานกิจกรรม

กติก าการสงไอเดียเขารวมโครงการ
ครู ทาน สงผลงานอยางนอย ไอเดียแผนการจัดการเรีย นรูหนาเดีย ว
เปนครู ระดับชั้นมัธยมศึก ษา สังกัด สพม ฉะเชิงเทรา หรือ สพม ชลบุรี ระยอง
เปนไอเดียการจัดการเรีย นรู ที่มเี นื้อหาสอดคลองกับ กลุมอุตสาหกรรม ไดแ ก อุตสาหกรรมยานยนต
และขนสงสมัย ใหม อุตสาหกรรมอาหารและอาหารเพื่ออนาคต อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีช ีวภาพ
เลือกมาเพีย ง อุตสาหกรรม หรือ บูรณาการได แตตองระบุวาบูรณาการในกลุมอุตสาหกรรมใดบาง
สงไอเดีย แผนการสอนหนาเดียว ไดที่
และสามารถเขาไปแกไขไอเดียเพิ่มเติม ไดตลอด
จนถึงวันปดรับผลงาน ระหวางวันที่ พฤษภาคม – มิถุนายน
รายละเอียดของไอเดียแผนการจัดการเรียนรูห นาเดียว ควรมีดังตอไปนี้
เขียนบรรยายคาบเรียนใหเห็นภาพกิจกรรม
แนบภาพบรรยากาศคาบเรียน
แนบแผนการสอนหนาเดียว (CBE Canvas)
สวนที่ 1
แผนการจัดการเรีย นรู สะเต็มศึก ษาบูรณาการสรางสมรรถนะ ปการศึกษา
หนว ยการเรียนรู เรื่อ ง………………………….. ภายใตรายวิชา ………… กลุมอุตสาหกรรม ……………
หองเรียนชั้น ม ……. จำนวน ….. ชั่วโมง ผูสอน ………………… โรงเรียน ……. จังหวัด ……………..
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สวนที่ 2
ลักษณะผูเรียน
จุดประสงคก ารเรีย นรูเชิงสมรรถนะ
ระบุ ความรู ทักษะ ทัศนคติ
ที่ใหผูเรียนพิชิต
วางดานกิจกรรม และ สื่อที่ใชในการจัดกิจกรรม
ผูสอนจะเห็นสมรรถนะไดอยางไร

สมรรถนะ)

ดาวนโหลด CBE Canvas* Template ไดท่ี

เครื่องมือการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู (Learning Event Canvas)
Canvas* เปนเครื่องมือที่ใชจัดการออกแบบกิจกรรมการเรีย นการสอน ที่ใสเฉพาะรายละเอียดที่สำคัญ
เพื่อกำหนดกรอบและวิธีการในภาพรวม ทำใหก ารสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้ นและครบทุกมิติภ ายในกระดาษแผนเดียว
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ขั้นตอนแบงปนไอเดียแผนการจัดการเรีย นรู
ล็อกอินเขาสูระบบของ
แลว เลือก “แบงปนไอเดีย”
เขียน โดยมีเนื้อ หาครบทั้ง 4 ขอ ดังนี้
● เขียนเลา ผลลัพธท ี่เกิดกับ ผูเ รียน หลังจากนำ CBE Canvas
ไปเปนแนวทางในการสอนในหองเรียน
● เขียนเลา สิ่งที่ค รูไดเรียนรู หลังจากสอน
● แนบไฟลแผนการจัดการเรีย นรูหนาเดียว CBE Canvas
● แนบไฟลภ าพ หรือ ลิงกว ิดีโอยูท ูปบรรยากาศห องเรียนตอนจัดกระบวนการเรียนรู
(ถาเปนวิดีโอขอความยาวไมเกิน 3 นาที)
พิมพแ ท็กโครงการ สมรรถนะกับ ในชอง “ติด Tag ใหไอเดีย ” และแท็กอื่นๆ ตามเนื้อ หาที่เกี่ยวของ
อยาลืมเช็คไฟลภาพที่คุณครูแนบ
● ไมละเมิด ลิข สิท ธิ์ ของผูอ
 ื่น
● หากมีภาพนักเรียนอยาลืม ขอความยินยอมของนักเรีย นกอ นลงภาพ

ภาพสรุปขั้นตอนแบงปน ไอเดีย แผนการจัดการเรียนรูลงในเพจ insKru
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ของรางวัลสำหรับคุณครูที่รวมแบงปน
รางวัล Inspirator ครูน ักสงตอแรงบัน ดาลใจ เกียรติบัตรสำหรับคุณครูที่มารวมแบงปนไอเดีย บนเว็บไซตทกุ คน
รางวัล Top Creator ครูน ักสรางสรรคยอดนิยม รางวัล พิเศษและเกีย รติบัตรสำหรับคุณครู ที่มียอด
ในเว็บไซต
สูงสุด จำนวน รางวัล (โดยแบงเปนอุตสาหกรรมละ รางวัล )
รางวัล Popular Show & Share ไอเดีย ขวัญใจเพื่อนครู รางวัล พิเศษและเกีย รติบัตรสำหรับคุณครู
ที่มีไอเดีย การนำเสนอผลงาน ที่ไดรับผลโหวตสูงสุดจากผูเขารวมชมงาน ในงาน
วันที่ มิถุนายน
จำนวน รางวัล

หมายเหตุ: ผลการตัดสินของโครงการถือเปนที่สนิ้ สุด

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ สวทช.)
โทรศัพท 02-564-7000 ตอ 77210(พิรุณรัตน) , 77216 (วิชชานันท)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึก ษาฉะเชิงเทรา
อาจารยชานิศรา แสงอินทร ศึกษานิเทศก กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
โทรศัพท 038-517-280 , 038-511-362
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึก ษาชลบุรี ระยอง
อาจารยอมร สุดแสวง ศึกษานิเทศก กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึก ษา
โทรศัพท 038-397-501-5

กลุมไลนพูดคุยกับทีมงาน
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