โครงการจัดทําสื่อ 60 พรรษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
หลักการและเหตุผล
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดมีพระราชดําริวา ปจจุบันสภาพการจัด
การเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็กมีความยากลําบากหลายประการ เปนตนวา นักเรียนมีพื้นฐานคอนขาง
ต่ํา ขาดเปาหมายทางการเรียน มีครูไมครบชั้น มีการยายครูบอย ครูขาดประสบการณในการจัดการเรียนรู
สื่อการเรียนการสอนไมพอเพียง ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา นักเรียนอานไมออก เขียนไมได
คิ ด คํ า นวณไม ได มี อั ต ราสู ง ทั้ ง ยั ง มี นั ก เรี ย นที่ ต อ งออกกลางคั น ในแต ล ะป ม ากขึ้ น เรื่ อ ย ๆ จึ ง ได มี แ นว
พระราชดําริใหพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสําหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูไมครบชั้น ในวโรกาสที่จะเจริญ
พระชนมายุครบ 60 พรรษา ป พ.ศ. 2558 นี้ มีพระราชประสงคใหจัดทําชุดการเรียนรูที่สงเสริมการเรียนรูวิชา
หลักและเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน สําหรับชุดการเรียนรูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรนั้น สํานักงาน
โครงการสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ได เล็ งเห็ น วา สสวท. เป น องค ก รที่ มี ค วาม
เชี่ยวชาญทางดานหลักสูตรและการพัฒนาสื่อการเรียนรูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร จึงไดขอความรวมมือใน
การจัดทําชุดการเรียนรูดังกลาวขางตน ดังนั้น สสวท. ซึ่งเปนหนวยงานหลักในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู
จึงเห็นสมควรใหดําเนินการวิจัยและพัฒนาชุดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 60 พรรษา สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อใหมีสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และนําทูลเกลาถวายตอสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตอไป
ผลผลิตของโครงการ
ชุดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาตร ระดับประถมศึกษาสําหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูไมครบชั้น เพื่อ
พัฒนาใหนักเรียนไทยมีความรูความสามารถดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ผานเกณฑมาตรฐาน
ระดับชาติ ประกอบดวยดังนี้
1. ชุดการเรียนรูวิทยาศาสตร ระดับประถมศึกษาสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก 2 ชวงชั้น ดังนี้
• ชวงชั้นที่ 1 จํานวน 1 ชุด
• ชวงชั้นที่ 2 จํานวน 1 ชุด
2. ชุดการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับประถมศึกษาสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก 2 ชวงชั้น ดังนี้
• ชวงชั้นที่ 1 จํานวน 1 ชุด
• ชวงชั้นที่ 2 จํานวน 1 ชุด
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วิธีดําเนินการ
1. วางโครงสรางของชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร
2. ยกรางและพัฒนาชุดการเรียนรูวิทยาศาตร
3. จัดประชุมเพื่อพิจารณาชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู
4. จัดทําตนฉบับชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู
5. นําผลการทดลองใชมาปรับปรุงชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหสมบูรณ
6. ไดตนฉบับฉบับสมบูรณสําหรับการนําไปใชตอไป

ผลการดําเนินงาน
สามารถสรุปผลการดําเนินงาน ไดดังนี้
ป
กิจกรรม
2557 1. วางโครงสรางของชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร
2. ขอความรวมมือจากนักวิชาการ และครูผูสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร จากหนวยงานใน
สังกัดของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และนักวิชาการ สสวท. รวมกัน
ยกรางและพัฒนาชุดการเรียนรูวิทยาศาตร และขอความอนุเคราะหผูชํานาญและ
ผูเชี่ยวชาญทางการศึกษาชวยในการพัฒนาคุณภาพของชุดการเรียนรู
3. จัดประชุมเพื่อพิจารณาชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยเชิญผูทรงคุณวุฒิทางดานเนื้อหาวิ
และทางดานการสอนรวมพิจารณา
4. จัดทําตนฉบับชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรูบางชุดการเรียนรู และสงใหโรงเรียนขนาดเล็กที่
มีครูไมครบชั้นจํานวน 40 โรงเรียน
5. นําผลการทดลองใชมาปรับปรุงชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหสมบูรณ
6. ไดตนฉบับฉบับสมบูรณสําหรับการนําไปใชตอไป
2558 1. รวบรวมสื่อประกอบชุดการจัดการเรียนรู
2. จัดจางออกแบบสื่อที่ใชประกอบชุดการจัดการเรียนรู
3. สงมอบสื่อใหกับสํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เพื่อใหสงไปยังโรงเรียนที่รวมใชชุดการจัดการเรียนรู
4. จัดจางออกแบบเอกสารประกอบชุดการเรียนรูเพื่อใหอยูในรูปเลมและเหมาะสมกับวัยของ
นักเรียน สะดวกกับการใชงาน โดยใหมีการออกแบบและสงงานเปนไฟลลดิจิดอล
2559 1. สํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดพิมพสื่อทั้งหมดและ
นําไปใหโรงเรียนที่เคยรวมทดลองใช 40 โรงเรียนไดใช และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตรไดตามไปเก็บขอมูล พบวานักเรียนสวนใหญที่ไดเรียนรูจากชุดสื่อ 60 พรรษา มีผล
การเรียนดีขึ้น รวมทั้งครูมีความชื่นชอบเพราะใชงาย สะดวก

ป

กิจกรรม
2. สสวท. ไดเขารวมการบรรณาธิการกิจชุดสื่อ 60 พรรษา เพื่อตรวจและปรับแกสื่อทั้งชุดใหมี
ความสมบูรณมากที่สุด
3. สสวท. ไดเขารวมการประชุมชี้แจงการใชชุดสื่อ 60 พรรษา รวมกับสาระอื่น ๆ ใหกับครูที่อยู
ในโรงเรียนขนาดเล็ก รวมทั้งผูบริหารสถานศึกษา และโรงเรียนในโครงการสวนพระองค ที่มี
ความสนใจใชสื่อในการจัดการเรียนการสอนในปการศึกษา 2559

ขอเสนอแนะ
1. ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ไดมีการพัฒนาผาน
ผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญหลายสาขาวิชา และมีการทดลองใชกับกลุมตัวอยางจริง จึงมีคาความเชื่อมั่น
ระดับหนึ่ง แตอยางไรก็ตาม ผลผลิตนี้ทางสํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี จะนําไปทูลเกลาถวายพระองคทานและสงมอบตอไปยังโรงเรียนกลุมเปาหมายตอไป ซึ่งอาจมี
การเก็บขอมูลเพิ่มเติมเพื่อนํามาปรับปรุงแกไขตอไป
2. ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรูนี้ ควรมีการทดลองใชอีกระยะหนึ่ง เพื่อพัฒนาใหเปนสื่อที่มีคุณภาพและ
ชวยใหนักเรียนไดเกิดการเรียนรูวิทยาศาสตรอยางมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
ภาพกิจกรรม

ภาพ : นักเรียนที่ไดทดลองใชสื่อ 60 พรรษา

ภาพ : การถวายสื่อ 60 พรรษา ใหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

