โครงการพัฒนาครูโรงเรียนในโครงการพระราชดําริฯ
๑. ความเปนมา/ความสําคัญ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณตอ ครู นักเรียน
รวมถึงประชาชนในทองถิ่นทุรกันดาร พระองคทรงหวงใยโรงเรียนในทองถิน่ ทุรกันดาร โรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดน โรงเรียนพระปริยัติธรรม และใหการสนับ สนุนมาโดยตลอด สถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทีพ่ ระองคทรงมีตอ ครู นักเรียน จึงจัดทํา
โครงการพั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา โรงเรี ย นในโครงการพระราชดํ า ริ ข องสมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแตป ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ โดยการสนับสนุนทุนการศึกษาแกครูผูสอน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ใหศึกษาตอในระดับปริญญาโท ไดแก ทุนสนับสนุนครูโรงเรียนสังกัดกองบัญชาการ
ตํ า รวจตระเวนชายแดน (บก.ตชด.) โรงเรีย นพระปริยัติธ รรม แผนกสามั ญ ศึกษา และโรงเรี ย นท องถิ่น
ทุรกัน ดาร นอกจากนัน้ ยังดําเนิน การโครงการพัฒนาศักยภาพครูผูส อนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ระดับ
ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในรูปแบบของการประชุมเชิงปฏิบัติการ ใหการสนับสนุนการเขา
รวมประชุมวิชาการ ตลอดจนการสนับสนุน สือ่ อุปกรณ เพื่อใชประกอบการเรียนการสอน ใหกับโรงเรียน
ในโครงการฯ เพือ่ ใหสามารถปรับการเรียนเปลีย่ นการสอน สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ปงบประมาณ ๒๕๕๘ พัฒนาครูผูส อนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ในโรงเรียน
โครงการพระราชดําริฯ และสนับสนุนทุนการศึกษาตอปริญญาโทดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร โรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดน และโรงเรียนทองถิ่นทุรกันดาร
วัตถุประสงค
- เพื่อพัฒนา สนับสนุน และสงเสริมดานวิชาการแกครูผูสอนของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึ ก ษา จั ง หวั ด น า น จั ง หวั ด แพร จั ง หวั ด เชี ย งราย จั ง หวั ด พะเยา จั ง หวั ด ลํ า ปาง จั ง หวั ด ลํ า พู น จั ง หวั ด
แมฮองสอน จังหวัดเชียงใหม และจังหวัดศรีสะเกษ ภายใตแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตาม
พระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จํานวน ๑๑๑ โรงเรียน
- เพือ่ พัฒนาครูผูส อนในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน โรงเรียนทองถิ่นทุรกันดาร จังหวัดนานและ
จังหวัดสกลนครใหสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร การใชทรัพยากรและแหลงเรียนรูใน
ทองถิ่น โดยบูรณาการการเรียนรูที่หลากหลายเชื่อมโยงองคความรูทางวิทยาศาสตรและภูมิปญญาไทยและนํา
ความรูไปใช ในชีวิตประจําวัน จํานวน ๒๕๐ โรงเรียน
๒. กระบวนการจัดทําโครงการ
๒.๑ วางแผนการดําเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาครูโรงเรียนในโครงการพระราชดําริฯอยางเปนระบบ
โดยใชศูนยการอบรมเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยราชมงคลลานนา จํานวน ๗ แหง
๒.๒ สรางเครือขายของการพัฒนาครูโรงเรียนในโครงการพระราชดําริฯ ดังแผนภาพ

แผนภาพแสดงโครงสรางเครือขาย
1. ศูนยอบรมครูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนภาคเหนือ จํานวน 59
โรงเรียน จัดที่ จ.เชียงใหม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม (โรงเรียนตชด.
มีจังหวัด เชียงใหม แมฮอ งสอน เชียงราย พะเยา นาน พิษณุโลก อุตรดิตถ
เพชรบรณ) และโรงเรียนพระปริยัตธิ รรมภาคเหนือ จํานวน 110 โรง

2. ศูนยอบรมครูโรงเรียนทองถิน่ ทุรกันดาร จังหวัดนาน จํานวน 29
โรงเรียน จัดทีม่ หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา จ.นาน
3. ศูนยอบรมครูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 40 โรงเรียน จัดที่ จ. อุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (โรงเรียน ตชด. มีจังหวัด
สุรินทร บุรีรัมย
4. ศูนยอบรมครูโรงเรียนทองถิน่
ทุรกันดารภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จํานวน 61 โรงเรียน( เปนประถม 30
โรงเรียน เปนมัธยมตน 31 โรงเรียน )
จัดที่ จ. สกลนคร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนครหรือจัดที่เขตพื้นที่
การศึกษาสกลนคร (โรงเรียนทองถิน่
ทุรกันดารมีจังหวัด สกลนคร
อุดรธานี หนองคาย ขอนแกน
อํานาจเจริญ บึงกาฬ)

7. ศูนยอบรมครูโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดนภาค
ตะวันตก จํานวน 28
โรงเรียน จัดที่ จ. กาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี (โรงเรียน ตชด.มี
จังหวัด เพชรบุรี ราชบุรี
กาญจนบุรี ประจวบคีรีขนั ธ
ชุมพร)

5. ศูนยอบรมครูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนภาค
ตะวันออก จํานวน 19 โรงเรียน จัดที่ จ. จันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี (โรงเรียน ตชด.มี
จังหวัด จันทบุรี ตราด สระแกว ฉะเชิงเทรา)

6. ศูนยอบรมครูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนภาคใต จํานวน 31 โรงเรียน
จัดที่ จ.สงขลา ม.ราชภัฏสงขลา (โรงเรียน ตชด.มีจังหวัด สุราษฎรธานี
นครศรีธรรมราช สตูล สงขลา ยะลา ปตตานี นราธิวาส ตรัง พัทลุง)

โรงเรียน

โรงเรียน ตชด.
ภาคเหนือ 59 โรง

พระปริยัตธิ รรม มัธยมภาคเหนือ
110 โรง

โรงเรียน ตชด. 40 โรง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2.มรภ.
อุดรธานี
1.มรภ.
เชียงใหม

7. ม.เทคโนโลยีราช
มงคลลานนา
จ.นาน

3.มรภ.

โรงเรียนทองถิ่นทุรกันดารจ.
สกลนคร 30โรง

สกลนคร

โรงเรียนทองถิน่ ทุรกันดาร
จ.นาน
29 โรง

6.มรภ.
กาญจนบุรี

โรงเรียน ตชด. 28 โรง
ภาคตะวันตก

4.มรภ.
รําไพพรรณี

สํานักงานโครงการพระราชดําริฯ
สสวท.

5.มรภ.
สงขลา

โรงเรียน ตชด. 19 โรง
ภาคตะวันออก
โรงเรียน ตชด. 31 โรง
ภาคใต

ศูนยอบรมครู จํานวน 7 ศูนย
ภาพแสดงโครงสรางของเครือขายโครงการพระราชดําริฯ

หนวยงานมีสวนรวมสําคัญในการขับเคลื่อนเครือขาย
๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เขารวมเครือขายและดําเนินการ
สนับสนุนงานของ สสวท.
๒. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.) เพื่อสนับสนุนนโยบายใหศึกษานิเทศกเขา
รวมเครือขายและดําเนินการสนับสนุนงานของ สสวท. ในโรงเรียนโครงการพระราชดําริฯ
๓. สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ เพือ่ สนับสนุนโรงเรียนพระปริยัติธรรม โรงเรียนในโครงการ
พระราชดําริฯ ของสสวท.
๔. กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน เขารวมเครือขายและดําเนินการสนับสนุนงานของ สสวท.
๓. ความสําเร็จของงานในการพัฒนาครูผูสอนโรงเรียนในโครงการพระราชดําริฯ
๓.๑ ครูผูส อนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน และโรงเรียนทองถิ่น
ทุรกันดาร มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยีไดดีขึ้น
๓.๒ ครู ผู ส อนสามารถบู ร ณาการ เชื ่อ มโยงวิ ช าความรู ด า นวิ ท ยาศาสตร คณิ ต ศาสตร และ
เทคโนโลยีโดยจัดกิจกรรม ใชแหลงเรียนรูหลากหลายในทองถิน่ แหลงเรียนรูธ รรมชาติและในชุมชน ทีเ่ ปน
หนวยประกอบการอาชีพตาง ๆ และสามารถนําไปใชสอนได
๓.๓ ครูผูสอนไดมีการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสื่ออุปกรณ ในวิชาวิทยาศาสตร
คณิตศาสตรและเทคโนโลยีไดดี
๓.๔ นักเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน และโรงเรียนทองถิ่น
ทุรกันดาร รูคุณคาของสิง่ แวดลอม แหลงเรียนรูทางธรรมชาติวิทยาในทองถิ่น มีเจตคติที่ดีตอการเรียน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี และสงผลการเรียนรูมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น

