โครงการพัฒนาโรงเรียนนํารองโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว
หลักการและเหตุผล
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) เปนหนวยงานที่รับผิดชอบการวิจัย
พัฒนาและสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ในโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สสวท. ไดทดลองริเริ่มกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรที่ใชทรัพยากรรวมถึงแหลงเรียนรูในทองถิ่น โดยบูรณา
การการเรียนรูที่หลากหลาย เชื่อมโยงองคความรูทางวิทยาศาสตรและภูมิปญญาไทย และนําความรูไปใชใน
ชีวิตประจําวัน ดังนั้น สสวท. จึงไดจัดทําโครงการสนับสนุนและสงเสริมทางดานวิชาการแกโรงเรียนในถิ่น
ทุรกันดาร ตามพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องจากโรงเรียนเหลานี้
ขาดความพรอมดานตางๆ โดย สสวท. ไดจัดการอบรมครูเพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน
และจัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณการเรียนการสอน เพื่อสงเสริมและสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตรโรงเรียนในโครงการพระราชดําริ ในป 2559 สสวท. ไดจัดโครงการพัฒนาอยางเรงดวนสําหรับ
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว จ.ฉะเชิงเทรา ใหเปนโรงเรียนนํารอง เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา
โรงเรียนอื่นๆ ที่มีลักษณะเชนเดียวกันตอไป
ผลผลิตของโครงการ
ครูในโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว จ.ฉะเชิงเทรา จํานวน 20 คน ไดรับการพัฒนาดานการ
จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี จาก สสวท.
วิธีดําเนินการ
1. ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัฒนาโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว
2. ประชุมปฏิบัติการอบรมครูโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว
3. เยี่ยมและติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
4. ตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู
5. สนับสนุนสื่อและอุปกรณวิทยาศาสตร
6. ประสานงานสนับสนุนการปรับปรุงหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร และหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร

ผลการดําเนินงาน
สามารถสรุปผลการดําเนินงาน ไดดังนี้
วัน/เดือน/ป
กิจกรรม
25 กุมภาพันธ 2559
ผูอํานวยการ ผูบริหาร และพนักงาน สสวท. เยี่ยมโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว
และปรึกษาหารือแนวการพัฒนาโรงเรียนกับผูบริหารโรงเรียน
4 มีนาคม 2559
ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัฒนาโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ครั้งที่ 1
ณ หองฝายพัฒนาวิชาชีพครูฯ สสวท.
11 มีนาคม 2559
ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัฒนาโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ครั้งที่ 2
ณ หองโตะกลม สสวท.
1-3 พฤษภาคม 2559
อบรมสะเต็มศึกษาสูอาชีพ
และฝกการเขียนแผนการสอน แผนบูรณาการสะเต็มศึกษา
วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จํานวน 8 คน
11-12 พฤษภาคม 2559
ติดตามการจัดการเรียนการสอน และตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู
ณ โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว
6 กรกฎาคม 2559
ติดตามการจัดการเรียนการสอน และตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู
ณ โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว
13 กันยายน 2559
ติดตามการจัดการเรียนการสอน และตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู
ณ โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว
5-7 ตุลาคม 2559
ประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูเรื่องการเขียนแผนการสอนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และคอมพิวเตอร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน-ปลาย
ณ หองประชุมนิดา สะเพียรชัย อาคาร 15 ป สสวท. จํานวน 29 คน
15 ธันวาคม 2559
ประชุมติดตามความกาวหนา การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ณ โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว
รายละเอียดการพัฒนาโรงเรียน
1. หลักสูตรและการอบรมครู
1.1 อบรมสะเต็มสูอาชีพ
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาวเขารวมการอบรมสะเต็มศึกษาสูอาชีพ จาก สสวท. และครูไดฝก
การเขียนแผนการสอน แผนบูรณาการสะเต็มศึกษา
1.2 การติดตามผล สสวท. ไดเขาติดตามผลที่โรงเรียน โดยผูชาํ นาญ และนักวิชาการสาขาคณิตศาสตร
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดใหคําปรึกษาครูโรงเรียนมัธยมพระราชทาน
นายาวเกี่ยวกับแนวทางในการเขียนแผนการสอน

1.3 แผนการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศครู สสวท. ใหคําแนะนํา คําปรึกษาในการเขียนแผนการ
สอน จัดอบรมการเขียนแผนการสอน และ สสวท. ไดเขาติดตามผล และนิเทศการสอนของครูในดังตอไปนี้
• วิชาวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
• วิชาคณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย
• วิชาคอมพิวเตอร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
• วิชาชีววิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
• วิชาชีววิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
• วิชาฟสิกส ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
• วิชาเคมี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
• วิชาโลก ดาราศาสตร และอวกาศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. ดานโครงสรางพื้นฐาน
• ใหคําปรึกษาการปรับปรุงหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร
• การปรับปรุงหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร โรงเรียนบางกอกพัฒนาจะสนับสนุนงบประมาณใน
การปรับปรุงหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรของโรงเรียนใหไดมาตรฐาน เพื่อใหใชจัดการเรียนการ
สอนตามความเหมาะสมของจํานวนเด็กนักเรียน
• หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร บริษัทเวสเทิรนดิจิตอลจะสนับสนุนงบประมาณอนุเคราะห
คอมพิวเตอรสําหรับใชในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน โดยบริษัทเวสเทิรนดิจิตอลไดจัด
กอลฟการกุศล ในวันที่ 21 ตุลาคม 2559 เพื่อระดมเงินทุนสําหรับจัดซื้อคอมพิวเตอรสําหรับ
หนึ่งหองเรียน
3. ดานวัสดุอุปกรณและสื่อการศึกษา
สสวท. ไดสนับสนุนจัดซื้ออุปกรณวิทยาศาสตรสําหรับโรงเรียน โดยโรงเรียนไดสงรายการอุปกรณที่
ตองการ และ สสวท. ไดสํารวจรายการวารายการใด สสวท. สามารถจัดซื้อเพื่อสนับสนุนได ทําการจัดซื้อ
สําหรับโรงเรียน และโรงเรียนไดรับอุปกรณและสารเคมีที่โรงเรียนตองการเรียบรอยแลว
4. ดานการประสานงาน
ประสานงานกับสํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (สสท.) เพื่อ
ติดตามผลการจัดการเรียนการสอนตามแผนการสอนที่ สสวท.ชวยดูแลและปรับเปลี่ยน

ขอเสนอแนะ
1. โรงเรียนมีสื่อ วัสดุ อุปกรณ สารเคมีที่ใชในการทดลองทางวิทยาศาสตรไมเพียงพอ ใหขอความรวมมือ
หนวยงานภายนอกสนับสนุนโรงเรียน และ สสวท. ไดใหการสนับสนุน สื่อ วัสดุ อุปกรณ บางสวนดวย
2. การเรียนการสอนขาดความตอเนื่อง เนื่องจากครูเกาที่สอบบรรจุไดลาออก และครูใหมที่เพิ่งรับมาตองเริ่ม
พัฒนาใหม แนวทางพัฒนาครูใหมีความตอเนื่องสามารถทําไดดังนี้
• พัฒนาครูโดยการใชสื่อของ สสวท. ที่ครูสามารถศึกษาเรียนรูดวยตนเองไดที่ทุกที่เวลา ทั้งใน
รูปแบบ offline และแบบ Online
• การจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาใหเอาฐานการเรียนรูที่โรงเรียนมีอยูเปนหลัก โดย
สอดแทรกความรูและกระบวนการเขาไปในแตละฐาน
• พัฒนาครูควรเพิ่มเติมเรื่องการวัดและประเมินผล และการใชเทคโนโลยีรวมสมัย
3. จากการนิเทศและดูแผนการสอนโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว พบวาครูบางสวนยังมีความบกพรอง
ไมมั่นใจในการสอน ครูควรที่จะพัฒนาดานการเขียนแผนการสอน เทคนิควิธีการสอน และการจัดการชั้น
เรียน แนวทางแกไข สสวท. จัดอบรมการเขียนแผนการสอนและติดตามการเขียนแผนการสอนของครู
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาวอยางตอเนื่อง
ภาพ:กิจกรรม

ภาพ : ผูอํานวยการ ผูบริหาร และพนักงาน สสวท. เยี่ยมโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว

ภาพ : ติดตามการจัดการเรียนการสอน และตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู
วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2559 ณ โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว

ภาพ : ประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูเรื่องการเขียนแผนการสอนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และคอมพิวเตอร
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน-ปลาย วันที่ 5-6 ตุลาคม 2559 ณ หองประชุมนิดา สะเพียรชัย อาคาร 15 ป สสวท.

