โครงการพัฒนาครูโรงเรียนทองถิ่นทุรกันดาร
หลักการและเหตุผล
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ในฐานะหนวยงานที่รับผิดชอบดูแล
หลักสูตรและการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี มีหนาที่
ในการพัฒนาคุณภาพของครูและบุคลากรดานการศึกษาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีใหมีความรู
และทักษะที่จะจัดการเรียนรูใหนักเรียนไดเรียนรูจนบรรลุผลที่คาดหวังไวนั้น
สสวท. จึงไดพัฒนาบุคลากรหลักทางวิชาการดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ของ
โรงเรียนในทองถิ่นทุรกันดาร จ.นาน จ.สกลนคร จ.ตาก สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.) และเปนโรงเรียนที่อยูในโครงการพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย
ดําเนินการสนับสนุนและสงเสริมทางวิชาการดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และสื่อการเรียนการสอน ใหแก
ครูผูสอนโรงเรียนในทองถิ่นทุรกันดาร เพื่อใหครูผูสอนมีความรูความเขาใจ เกิดความตระหนักในการจัดการ
เรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี และสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชในการจัดการเรียนการ
สอนของโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
ผลผลิตของโครงการ
โรงเรียนในทองถิ่นทุรกันดาร จ.นาน จ.สกลนคร จ.ตาก (สังกัด สพฐ.) ไดรับการพัฒนาจาก สสวท.
ดังนี้
1. โรงเรียนในทองถิ่นทุรกันดาร สพป. จ.นาน เขต 2
30
โรงเรียน
2. โรงเรียนในทองถิ่นทุรกันดาร สพป. จ.สกลนคร เขต 1,2
29
โรงเรียน
3. โรงเรียนในทองถิ่นทุรกันดาร สพป. จ.ตาก เขต 2
40
โรงเรียน
รวม 99
โรงเรียน
40

วิธีการดําเนินงาน
1. จัดทํารางหลักสูตรอบรมครู
2. ประชุมพิจารณารางหลักสูตรอบรมครู
3. จัดทําตนฉบับเอกสารอบรมครู
4. ประชุมเตรียมวิทยากรแกนนํา
5. ประชุมปฏิบัติอบรมครูโรงเรียนในทองถิ่นทุรกันดาร จ.นาน จ.สกลนคร จ.ตาก
• สสวท. อบรมครูโดยตรง 2556-2557
• สสวท. อบรมผานศูนยอบรมเครือขายสถาบันอุดมศึกษา 2558-2559
6. ติดตามผลและสรุปผลการดําเนินงาน

40

ผลการดําเนินงาน
สามารถสรุปผลการดําเนินงานไดดังนี้
ป
หลักสูตรอบรม
2556 กิจกรรมวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร ชวงชั้น 3
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
วันที่ 6-10 พฤษภาคม 2556
ณ โรงแรมวินเซอร สวีท กรุงเทพฯ
2557 กิจกรรมวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตรชวงชั้น 1-2
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
วันที่ 27-29 สิงหาคม 2557
ณ สพป. นาน เขต 2 จ.นาน
กิจกรรมวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร ชวงชั้น 1-2
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
วันที่ 8-10 กันยายน 2557
ณ สพป. นาน เขต 2 จ.นาน
2557 กิจกรรมวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตรชวงชั้น 1-2
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
วันที่ 14-16 สิงหาคม 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จ.สกลนคร
กิจกรรมวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร ชวงชั้น 1-2
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
วันที่ 27-29 สิงหาคม 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จ.สกลนคร
2558 สะเต็มศึกษา ชวงชั้น 1-2
- การสื่อสาร
- รักษคอมพิวเตอร
- การใชอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศอยางประหยัด
- เครื่องดักแมลงวัน
- นักโภชนาการนอย
- รถของเลนไฟฟา
- ขนมวุนแสนอรอย
วันที่ 7-9 พฤษภาคม 2558
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา จ.นาน

โรงเรียนใน
สังกัด
นาน เขต 2
สกลนคร
เขต 1,2
ตาก เขต 2
นาน เขต 2

จํานวน
(รร.)
28

ผูเขาอบรม
(คน)
47

30

47

นาน เขต 2

30

65

สกลนคร
เขต 1,2

29

63

สกลนคร
เขต 1,2

29

65

นาน เขต 2

30

80

ป

หลักสูตรอบรม

2558 สะเต็มศึกษา ชวงชั้น 1-2
- การสื่อสาร
- รักษคอมพิวเตอร
- การใชอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศอยางประหยัด
- เครื่องดักแมลงวัน
- นักโภชนาการนอย
- รถของเลนไฟฟา
- ขนมวุนแสนอรอย
วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2558
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จ.สกลนคร
2559 สะเต็มศึกษาสูอาชีพ
- ขาวหลามแสนอรอย
- เห็ดฟางตะกรา
วันที่ 7-9 พฤษภาคม 2559
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา จ.นาน
2559 สะเต็มศึกษาสูอาชีพ
- การยอมผาคราม
วันที่ 7-9 พฤษภาคม 2559
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จ.สกลนคร

โรงเรียนใน
สังกัด
สกลนคร
เขต 1,2

จํานวน
(รร.)
29

ผูเขาอบรม
(คน)
58

นาน เขต 2

30

68

สกลนคร
เขต 1,2

29

54

ขอเสนอแนะ
1. ปญหาในการติดตอสื่อสารระหวาง สสวท. กับโรงเรียน โรงเรียนอยูในที่หางไกล และทุรกันดาร ทําให
การติดตอประสานงานมีความยากลําบาก แกปญหาคือใชการติดตอสื่อสารหลายทางคือ หนังสือ
ราชการ โทรศัพทไปที่โรงเรียน โทรศัพทเคลื่อนที่ โทรสาร ประสานงานกับทางตนสังกัดใหแจง
โรงเรียนสงครูเขารับการอบรม
2. การเรียนการสอนขาดความตอเนื่อง เนื่องจากครูเกาที่สอบบรรจุไดลาออก และครูใหมที่เพิ่งรับมาตอง
เริ่มพัฒนาใหม แนวทางพัฒนาครูใหมีความตอเนื่องสามารถทําไดดังนี้
• พัฒนาครูโดยการใชสื่อของ สสวท. ที่ครูสามารถศึกษาเรียนรูดวยตนเองไดที่ทุกที่เวลา ทั้งใน
รูปแบบ offline และแบบ Online
• การจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาใหเอาฐานการเรียนรูที่โรงเรียนมีอยูเปนหลัก โดย
สอดแทรกความรูและกระบวนการเขาไปในแตละฐาน

• พัฒนาครูควรเพิ่มเติมเรื่องการวัดและประเมินผล และการใชเทคโนโลยีรวมสมัย
3. โรงเรียนในทองถิ่นทุรกันดารขาดแคลนครูและงบประมาณในการจัดซื้อสื่อ/วัสดุอุปกรณ ทําใหไม
สามารถจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ ในการจัดการอบรมจึงควรจัดเตรียมสื่อ/วัสดุอุปกรณที่
จําเปนสําหรับชุดการสอนแตละเรื่องใหกับโรงเรียน เพื่อใหครูสามารถนําไปใชไดทันที นอกจากนี้ยัง
แกปญหาการโยกยายของครู ถาชุดการสอนงายตอการใชงานและการถายทอดแนวทางการใชงาน
สําหรับผูใชอื่นตอไป

ภาพ:กิจกรรม

ภาพ:การอบรมครูโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร สะเต็มศึกษาสูอาชีพ ชวงชั้น 1-2 เรื่องการยอมผาคราม
วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จ.สกลนคร

