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โครงการออกแบบกจิกรรมสะเต็มศึกษาบูรณาการสรางสมรรถนะ 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)  รวมกับ  

สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง และ   
ขอเชิญคุณครูในพื้นที่ EEC เขารวมสงผลงานการจัดเรียนการสอนบูรณาการสรางสมรรถนะ 

ในการออกแบบแผนการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับกลุมอุตสาหกรรมเปาหมายในเขตพัฒนาพเิศษภาค
ตะวันออก (EEC) เพื่อขยายผลและแบงปนไอเดยีการสอนและรวมกระจายไอเดียสูหองเรียนทั่วประเทศ   

************************************* 
 

         ดวยสำนักงานพฒันาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) โดยฝายวิชาการ หลักสูตร และสื่อ                  
การเรียนรู  ไดดำเนินโครงการสงเสริมการเรียนรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหกับโรงเรียนในพื้นที่ เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก   รวมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่ก ารศึกษา
มัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษาชลบุรี ระยอง ต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ.  
เพ่ือสงเสริมทักษะการเรียนรูดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี ( และเตรียมกำลังคนใหมีสมรรถนะตรงกับ
ความตองการของอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ( ผาน
หล ักสูตรก ิจกรรมนำรองที ่สอดคลองกับกล ุมอ ุตสาหกรรมเปาหมายในพื ้นที่ และเพื ่อใหการดำเนินงาน
สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนการพฒันาทักษะบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่อยางตอเน่ือ งใน
การสรางความพรอมในการบริหารจัดการสถานศึกษาดวยหลักสูตรสถานศึกษาที่รองรับตลาดแรงงานในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก ( เพ่ือการพัฒนาผูเรียนใหมีความพรอมทั้งความรู ท ักษะ
อาชีพ และทักษะชีวิตกอนเขาสูตลาดแรงงาน  
  เพ่ือเปนการพัฒนาที่ตอเน่ืองและเตรียมกำลังคนของประเทศใหพรอมรองรับการพัฒนาพื้นที่ เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก  ที่เกิดขึ้นในปจจบุันและอนาคต จึงขอเชญิครูในพื้นที่ เขารวมสงผลงานในกิจกรรม
การนำเสนอผลงานวิชาการ  การพัฒนารายวชิาเพิ่มเติมที่สอดคลองกับอุตสาหกรรมเปาหมายใน
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สูหลักสูตรสถานศึกษา ผาน พ้ืนที่แบงปนไอเดียการสอน
ออนไลน เพ่ือสรางชมุชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (  รวมกัน

วัตถุประสงค 
เพ่ือตอยอดการจดักิจกรรมการเรียนรูดานการพัฒนาการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี  

       วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตรจากโครงการ  
เพ่ือสงเสริมการพัฒนารายวิชาเพ่ิมเติมที่สอดคลองกับอตุสาหกรรมเปาหมายในเขตพัฒนาพิเศษภาค 

        ตะวันออก ใหเกิดขึ้นเปนหลกัสูตรในสถานศึกษา สอดคลองกับสาระการเรียนรูแกนกลางของประเทศ  
 เพ่ือจัดกิจกรรมเวทีแสดงผลงาน ใหกับคุณครูไดแลกเปลีย่นนวัตกรรมการสอนที่ได 

        จากการถายทอดความรูจากสวทช และ จากศึกษานิเทศกในเขตพ้ืนที่  
    เพ่ือสงเสริมใหเกดิแรงบันดาลใจและทัศนคติที่ดีตอการเรียนรูสะเต็มศึกษาบูรณาการสมรรถนะ และ  
        สงเสริมใหเกิดแรงบันดาลใจและทัศนคติทีดี่ตอการเรียนรูวิทยาศาสตร และเห็นเสนทางอาชีพในกลุม 
        อุตสาหกรรมเปาหมายในเขตพ้ืนที่ 
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รายละเอียดแผนงานกิจกรรม  

 
กติกาการสงไอเดียเขารวมโครงการ 

ครู ทาน สงผลงานอยางนอย ไอเดียแผนการจัดการเรียนรูหนาเดียว  
เปนครูระดับชั้นมัธยมศึกษา สังกัด สพม ฉะเชิงเทรา หรือ สพม ชลบุรี ระยอง 
เปนไอเดียการจัดการเรียนรู ที่มเีนื้อหาสอดคลองกบั กลุมอุตสาหกรรม ไดแก อตุสาหกรรมยานยนต 

  และขนสงสมัยใหม อตุสาหกรรมอาหารและอาหารเพื่ออนาคต อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
เลือกมาเพียง อุตสาหกรรม หรือ บูรณาการได แตตองระบุวาบรูณาการในกลุมอตุสาหกรรมใดบาง 
สงไอเดียแผนการสอนหนาเดียว ไดที่  และสามารถเขาไปแกไขไอเดียเพ่ิมเติมไดตลอด  

  จนถึงวันปดรับผลงาน ระหวางวันที่ พฤษภาคม – มิถุนายน 
 รายละเอียดของไอเดียแผนการจัดการเรียนรูหนาเดียว ควรมีดังตอไปนี้

เขียนบรรยายคาบเรียนใหเห็นภาพกิจกรรม
แนบภาพบรรยากาศคาบเรียน
แนบแผนการสอนหนาเดียว (CBE Canvas)  

 
  สวนที่ 1  
  แผนการจัดการเรียนรู สะเต็มศึกษาบูรณาการสรางสมรรถนะ ปการศึกษา 
  หนวยการเรียนรูเร่ือง………………………….. ภายใตรายวิชา ………… กลุมอุตสาหกรรม ……………
  หองเรียนชั้น ม  ……. จำนวน ….. ชั่วโมง ผูสอน ………………… โรงเรียน ……. จังหวัด ……………..  
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    สวนที่ 2  

ลกัษณะผูเรียน  
    จุดประสงคการเรียนรูเชิงสมรรถนะ  
               ระบุ ความรู ทักษะ ทัศนคติ สมรรถนะ) 

ที่ใหผูเรียนพิชิต   
วางดานกิจกรรม และ สื่อที่ใชในการจัดกิจกรรม  

   ผูสอนจะเห็นสมรรถนะไดอยางไร  
 

  
ดาวนโหลด CBE Canvas* Template ไดที่ 

  
 

 
เครื่องมือการออกแบบกิจกรรมการเรยีนรู (Learning Event Canvas) 
Canvas* เปนเคร่ืองมือที่ใชจัดการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน ที่ใสเฉพาะรายละเอียดที่สำคัญ  
เพ่ือกำหนดกรอบและวิธีการในภาพรวม ทำใหการสอนมปีระสิทธิภาพมากขึ้ นและครบทุกมิติภายในกระดาษแผนเดียว 
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ข้ันตอนแบงปนไอเดียแผนการจัดการเรียนรู 

 ล็อกอินเขาสูระบบของ แลวเลือก “แบงปนไอเดีย” 
 เขียน โดยมีเน้ือหาครบทั้ง 4 ขอ ดังน้ี

● เขียนเลา ผลลัพธที่เกิดกับผูเรียน หลังจากนำ CBE Canvas 
ไปเปนแนวทางในการสอนในหองเรียน

● เขียนเลา สิ่งที่ครูไดเรียนรู หลังจากสอน
● แนบไฟลแผนการจัดการเรียนรูหนาเดียว CBE Canvas
● แนบไฟลภาพ หรือ ลิงกวิดีโอยทููปบรรยากาศหองเรียนตอนจดักระบวนการเรียนรู 

(ถาเปนวิดีโอขอความยาวไมเกิน 3 นาท)ี

 พิมพแท็กโครงการ สมรรถนะกับ ในชอง “ติด Tag ใหไอเดีย” และแท็กอื่นๆ ตามเน้ือหาที่เกี่ยวของ
 อยาลืมเช็คไฟลภาพที่คุณครูแนบ 

● ไมละเมิดลขิสิทธ์ิของผูอื่น
● หากมีภาพนักเรียนอยาลืมขอความยินยอมของนักเรียนกอนลงภาพ

ภาพสรุปข้ันตอนแบงปนไอเดียแผนการจัดการเรยีนรูลงในเพจ insKru 
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ของรางวัลสำหรับคุณครูที่รวมแบงปน 
 รางวัล Inspirator ครูน ักสงตอแรงบันดาลใจ เกียรติบัตรสำหรับคุณครูที่มารวมแบงปนไอเดยีบนเว็บไซตทกุคน
 รางวัล Top Creator ครูน ักสรางสรรคยอดนิยม รางวัลพิเศษและเกียรติบัตรสำหรับคุณครู ที่มียอด 
ในเว็บไซต สงูสดุ จำนวน รางวัล (โดยแบงเปนอุตสาหกรรมละ รางวัล)

 รางวัล Popular Show & Share ไอเดียขวัญใจเพื่อนครู รางวัลพิเศษและเกียรติบัตรสำหรับคุณครู 
ที่มีไอเดียการนำเสนอผลงาน ที่ไดรับผลโหวตสูงสดุจากผูเขารวมชมงาน ในงาน 
วันที่ มิถุนายน จำนวน รางวัล

หมายเหตุ: ผลการตัดสินของโครงการถือเปนที่ส้ินสุด 

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดที่  

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ สวทช.) 
โทรศัพท 02-564-7000 ตอ 77210(พิรุณรัตน)  , 77216 (วิชชานันท) 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษาฉะเชงิเทรา  
อาจารยชานิศรา แสงอินทร ศึกษานิเทศก กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
โทรศัพท 038-517-280 , 038-511-362

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง
อาจารยอมร สุดแสวง ศึกษานิเทศก  กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจดัการศึกษา

      โทรศัพท 038-397-501-5 

กลุมไลนพูดคุยกับทีมงาน  

 


