โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาสําหรับครูในโครงการพระราชดําริฯ
หลักการและเหตุผล
สสวท. ไดใหการสนับสนุนและสงเสริมทางดานวิชาการดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
คอมพิวเตอร แกโรงเรียนในทองถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนพระปริยัติธรรม และโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
ในพระอุปถัมภของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปนพิเศษ เนื่องจากโรงเรียนเหลานี้ขาด
ความพรอมดานตาง ๆ โดยการพัฒนาครู ใหมีศักยภาพสูงขึ้นอยางตอเนื่องและจัดหาวัสดุ สื่อการเรียนการ
สอนพื้นฐานใหกับโรงเรียน แตอยางไรก็ตามโรงเรียนเหลานี้จะมีความเขมแข็งทางวิชาการ จําเปนตองมี
บุคลากรหลักของโรงเรียนที่จะเปนผูนําทางวิชาการใน การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนใหมีคุณภาพสูง
ยิ่งขึ้น สสวท. ไดตระหนักถึงความจําเปน และความสําคัญจึงไดพัฒนาบุคลากรหลักดานวิทยาศาสตร และ
คณิตศาสตร แกครูในโรงเรียนที่อยูในโครงการพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ใหครูมีความรู ทักษะ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น และสามารถ
นําไปใชสอนในโรงเรียนได เพื่อนําไปสูการเพิ่มผลสัมฤทธิ์การเรียนวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีของนักเรียน
ในโรงเรียนที่อยูในโครงการ
ในปงบประมาณ 2546-2559 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ได
ดําเนินโครงการพัฒนาบุคลากรหลักดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร สําหรับครูในโรงเรียนโครงการ
พระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยการสนับสนุนทุนการศึกษาตอระดับ
มหาบัณฑิตศึกษา สาขาการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร หรือสาขาวิทยาศาสตรศึกษาและคณิตศาสตร
ศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ แกครูผูสอนอยูในโรงเรียนในโครงการฯ ดังกลาว ทุนละ 60,000 บาท/ป
การศึกษา เปนระยะเวลา 2-3 ปการศึกษาตอเนื่อง
ผลผลิตของโครงการ
ครูที่สอนในโรงเรียนที่อยูในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ ไดรับทุนจาก สสวท. ใน
การศึกษาตอระดับมหาบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2546 – 2559 จํานวน 85 คน
43

43

43

43

วิธีการดําเนินงาน
1. ประชาสัมพันธโรงเรียนในโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุน
2. พิจารณาผูที่สมัครทุน จากการสอบคัดเลือก และประกาศผลผูไดรับทุน และผูรับทุนทําสัญญากับ
ตนสังกัด และตนสังกัดแจง สสวท. เพื่อขอรับทุนสนับสนุน
3. สสวท. สนับสนุนเงินทุนๆ ละ 60,000 บาท/ปการศึกษา เปนระยะเวลา 2-3 ปการศึกษา

ผลการดําเนินงาน
มีผูรับทุนการศึกษา พ.ศ. 2546 – 2559 จํานวน 85 คน

43

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

รวม
(ทุน)

1. ครูในโครงการพัฒนาเด็ก 10 9
และเยาวชนในทองถิ่น
ทุรกันดาร
2. พระอาจารยในโรงเรียน - พระปริยตั ิธรรม แผนก
สามัญศึกษา จังหวัดนาน
3. ครูในโรงเรียนสังกัด
- กองบัญชาการตํารวจ
ตระเวนชายแดน

6

-

5

-

-

3

3

-

-

-

-

-

36

• กศ.ม. สาขาวิทยาศาสตร
ศึกษา 36 คน

-

-

6

-

-

5

7

-

-

-

-

-

18

• วท.ม. สาขาสิ่งแวดลอม
ศึกษา 18 รูป

3

7 10 3

-

3

3

-

-

2

-

-

31

• วท.ม. สาขาการสอน
วิทยาศาสตร 14 คน
• วท.ม. สาขาวิทยาศาสตร
ศึกษา 2 คน
• วท.ม. สาขาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 11 คน
• วท.ม. สาขาสิ่งแวดลอม
ศึกษา 1 คน
• วท.ม. สาขาวิทยาศาสตร
ชีวภาพ 2 คน
• กศ.ม. สาขาคณิตศาสตร
ศึกษา 1 คน

9

7

-

11 13

-

-

2

-

-

85

สังกัด

รวมทั้งหมด

จํานวนผูรับทุน พ.ศ. 2546-2559 (ทุน)
46

10

9

21

3

หมายเหตุ
1. พ.ศ. 2552, 2555, 2556, 2558 และ 2559 ไมมีผรู ับทุน
2. ปจจุบันมีผสู ําเร็จการศึกษา 83 คน กําลังทําวิทยานิพนธ 2 คน

หลักสูตร

รายชื่อผูรับทุน ปงบประมาณ 2546-2559
ป
2546 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รายชื่อ

สังกัดตอนรับทุน

นายสมหมาย ปตตาลี
นางศุภการย ดีพรมกุล
นายศุภชัย ชุมใจ
นางศศิมล สกุลไทยเทียนชัย
นางภคธีรา อุปจักร
นายเชวง จันฟุน
นายนรากรณ โพธิ์เกตุ
น.ส.ละอองดาว ทีฑาวงศ

ร.ร.ราษฎรรัฐพัฒนา จ.นาน
ร.ร.บานนาคอก จ.นาน
ร.ร.บานบอหลวง จ.นาน
ร.ร.บานสะปน จ.นาน
ร.ร.บานบอหลวง จ.นาน
ร.ร.บานหางทางหลวง จ.นาน
ร.ร.บานหวยโกรน จ.นาน
ร.ร.หมอมเจาเจริญใจ จ.นาน

9. น.ส.ลําดวน คําแควน
10. นายเสนห นันธิสิงห
2547 1. นายกิตติศักดิ์ ศรีทุมมา
2. นางนารีรัตน คําบุญเรือง
3. น.ส.ปนรัก วิยา
4. น.ส.มาลินี อนุรักษ
5. นายรัตน จันทโคตร
6. น.ส.ศศิธร ใหญถนัด
7. นายศิริ ไชยชอฟา
8. นายสิทธิพงษ จันทรสูรย
9. นายอลงกรณ วีระพันธ

ร.ร.บานหวยฟอง จ.นาน
ร.ร.บานสะปน จ.นาน
ร.ร. มัธยมพระราชทานเฉลิม
พระเกียรติ จ. นาน
ร.ร.บานน้ํายาว จ. นาน
ร.ร.บานนากอก จ.นาน
ร.ร.บานหวยโกน จ.นาน
ร.ร.บานไร จ.นาน
ร.ร.บานนากอก จ.นาน

2548 1. น.ส.จงจินต เที่ยงนอย
2. น.ส.ชรินรัตน อุดเมืองคํา

ร.ร.บานนาขวาง จ.นาน
ร.ร.บอเกลือ จ.นาน
ร.ร.มัธยมพระราชทานเฉลิม
พระเกียรติ จ. นาน
ร.ร.นันทบุรีวิทยา จ.นาน
ร.ร.วัดบุญยืน จ.นาน

3. นางพนิดา กุศล

ร.ร.นันทบุรีวิทยา จ.นาน

4. นางรัชนี บุญเรือง

ร.ร.บอเกลือ จ.นาน

สังกัด/สถานะปจจุบัน

6. น.ส.เสาวนีย เทพคํา

ร.ร. มัธยมพระราชทานเฉลิม
พระเกียรติ จ.นาน
ร.ร.วัดบุญยืน จ.นาน

ระยะเวลา หลักสูตร
ศึกษา
ม.ศรีนครินท 2546-2548 กศ.ม.
รวิโรฒ
วิทยาศา
สตร
ศึกษา

ยายออก
รร.บานน้ํางาว จ.นาน
รร.บานวังยาว จ.นาน
รร.บานน้ํายาว จ.นาน
รร.บอเกลือ จ.นาน
รร.บอเกลือ จ.นาน
รร.บานแมขะนิง จ.นาน
รร.ชุมชนศิลาเพชร
จ.นาน
รร.บานสบมาง จ.นาน
ร.ร.บานสะปน จ.นาน
ร.ร.บอสวกวิทยาคาร
ม.ศรีนครินท 2547-2549 กศ.ม.
จ.นาน
รวิโรฒ
วิทยาศา
สตร
ร.ร.บานแหน จ.นาน
ศึกษา
ยายออก
รร.สา จ.นาน
ร.ร.บานไร จ.นาน
โรงเรียนบานสวา
จ.นาน
รร.บานปางปุก จ.นาน
ร.ร.บอเกลือ จ.นาน
รร.สา จ.นาน
0

รร.ใน สพป.นาน เขต 1
รร.วัดไทร(ถาวรพรหมา
นุกูล) กรุงเทพฯ
ร.ร.นันทบุรีวิทยา
จ.นาน
รร.วังโพรงพิทยาคม
จ.พิษณุโลก
ยายออก
44

44

5. นางสุพัฒตา ธุระกิจ

สถานศึกษา

รร.บานนาคอเรือ
เชียงใหม

ม.ศรีนครินท 2548-2550 กศ.ม.
รวิโรฒ
วิทยาศา
สตร
ศึกษา

ป

รายชื่อ
7. ด.ต.ชัชวาล รักแม
8. ส.ต.ต.หญิง อาภรณ ใจวิงวอน
9. ส.ต.ต.หญิง ทิพากร แซลี

2549 1.จ.ส.ต. อาทิตย แจงสวาง
2.ส.ต.อ. สมนึก เวียงลอ
3.จ.ส.ต. สุนทร จอยนุแสง
4.ด.ต. สมาน สินสวาง
5.ส.ต.อ. ชวลิต ตาคํานิล
6.ส.ต.ท. หญิง พิชามญช วุฒิชัย
7.ส.ต.ท. หญิง ทองวรรณ โครตมง
คุณ
2550 1. น.ส.ประนอม ธรรมศิริ
2. น.ส.มะลิวัลย ไชยโย
3. น.ส.ศิริรัตน กาวีเขียว
4. นางสรัลนุช ศิริแกว

สังกัดตอนรับทุน
ร.ร. ตชด. ทอท.เฉลิมพระ
เกียรติฯจ. เชียงราย
ร.ร. ตชด. ทอท.เฉลิมพระ
เกียรติฯจ. เชียงราย
ร.ร. ตชด. ทอท.เฉลิมพระ
เกียรติฯจ. เชียงราย
ร.ร. ตชด.พอ.4 จ. เชียงราย
ร.ร. ตชด. ศรีสมวงศ
จ. เชียงราย
ร.ร. ตชด. บํารุงที่ 87
จ. เชียงราย
ร.ร. ตชด. ศรีสมวงศ
จ. เชียงราย
ร.ร. ตชด.พอ.4 จ. เชียงราย
ร.ร.ตชด.ชุมชนปาหญาคา
จ.อุบลราชธานี
ร.ร.ตชด.บานหวยฆอง
จ. อํานาจเจริญ
ร.ร.น้ําชางพัฒนา จ.นาน
ร.ร.เชียงกรานประชาพัฒนา
จ.นาน
ร.ร.หมอมเจาเจริญใจจิตรพงศ
จ.นาน
ร.ร.ปริยัติธรรมนิโคธาราม
จ.นาน

5. นายอัฐวุฒิ คําแสน

ร.ร.วัดดอนมงคล จ.นาน

6. พระคงศิลป เขื่อนอน (ภทฺทราวุ
โธ)
7. พระสมุหถิรวัฒน อินทรังษี(ถิรวฑฺฒ
โณ)
8. พระจํานงค อุดเต็น (ขนฺติโก)

ร.ร.พระปริยัติธรรมวัดนิโคร
ธาราม จ.นาน
ร.ร.วัดราษฎรบํารุงวิทยา
จ.นาน
ร.ร.วัดบอหลวงวิทยาธรรม
จ.นาน
ร.ร.วัดฟาสวรรค จ.นาน
ร.ร.วัดน้ําไครนันทชัยศึกษา
จ.นาน
ร.ร.วัดภูมินทร จ. นาน

9. พระมนตรี สารใจ (อุฏฐวณฺโณ)
10. พระรักชาติ ธรรมศาสตร (ธมฺม
สาสโน)
11. พระมหาธนานัส สายสอน

สังกัด/สถานะปจจุบัน

สถานศึกษา

ร.ร. ตชด. ทอท.เฉลิม
มรภ.
พระเกียรติฯจ. เชียงราย เชียงราย
ยายออก

ระยะเวลา หลักสูตร
ศึกษา
2548-2549 วท.ม.
การสอน
วิทยาศา
สตร

ยายออก
ยายออก
ยายออก
ยายออก

มรภ.
เชียงราย

2549-2550 วท.ม.
การสอน
วิทยาศา
สตร

ยายออก
ยายออก
รอง สว.ธร. ที่ สภ.ศรี
สมเด็จ จ.รอยเอ็ด
ยายออก

มรภ.
2549-2550 วท.ม.
อุบลราชธานี
วิทยาศา
สตร
ศึกษา
ม.ศรีนครินท 2550-2552 กศ.ม.
รวิโรฒ
วิทยาศา
สตร
ศึกษา

ยายออก
ร.ร.เชียงกรานประชา
พัฒนา จ.นาน
โรงเรียนปาแลวหลวง
วิทยา จ.นาน
ยายออก (สอบบรรจุได
ที่ รร. ใน อ. ฝาง
จ. เชียงใหม)
ร.ร.วัดดอนมงคล
จ.นาน
ร.ร.พระปริยัติธรรมวัดนิ ม.ธรรมศาสตร 2550-2552 วท.ม.
โครธาราม จ.นาน
สาขา
วิทยาศา
ร.ร.วัดราษฎรบํารุง
สตร
วิทยา จ.นาน
สิ่งแวดล
ร.ร.วัดบอหลวงวิทยา
อม
ธรรม จ.นาน
ลาสิกขา
ร.ร.วัดน้ําไครนันทชัย
ศึกษา จ.นาน
ลาสิกขา

ป

รายชื่อ
12. ด.ต.ณรงค เปยมยา
13. ด.ต.อยูสุข อุฬารวิริยะกุล
14. จ.ส.ต.พัฒนศักดิ์ จูจันทร
15. ด.ต.ประหยัด ศิลาอร
16. ส.ต.ต.หญิงจริญญา หอมเนียม
17. ส.ต.ต.หญิงอุไรวรรณ บัวเคลือบ
18. ส.ต.ต.กฤษะ บุญกรุด
19. ส.ต.ท.หญิงณัชชา วุยยื้อ
20. นางวัชรี ชัยชมภู
21. จ.ส.ต.เฉลิม หนูเหมือน

2551 1. ด.ต.พงศธร ยศหลวงฟน
2. จ.ส.ต.สมเด็จ ปาสาเนย
3. จ.ส.ต.สุริยา ปลื้มใจ

2552 ไมมีผูรับทุน
2553 1. นางสาวกิ่งดาว จําปา
2. นางสาววิลาลัณย อินตะเขื่อน
3. นายสุรชาติ อุปจักร
4. พระเชิดศักดิ์ ศรีจันทร

สังกัดตอนรับทุน

สถานศึกษา

ระยะเวลา หลักสูตร
ศึกษา
2550-2551 วทม.
สาขา
วิทยาศา
สตรและ
เทคโนโล
ยี

ร.ร. ตชด. บานปาหมาก
ยังไมมีขอมูล
จ.ประจวบคีรีขันธ
ร.ร. ตชด. บานปาหมาก
ร.ร. ตชด. บานปาหมาก
จ.ประจวบคีรีขันธ
จ.ประจวบคีรีขันธ
ร.ร. ตชด. ทาวังหิน
ร.ร. ตชด. ทาวังหิน
จ.ประจวบคีรีขันธ
จ.ประจวบคีรีขันธ
ร.ร. ตชด. ทาวังหิน
ผบ.หมู กก.ตชด.14
จ.ประจวบคีรีขันธ
ร.ร. ตชด. ทาวังหิน
ยังไมมีขอมูล
จ.ประจวบคีรีขันธ
ร.ร. ตชด. นเรศวรหวยผึ้ง
รร. ตชด.บานคลองนอย
จ.ประจวบคีรีขันธ
จ.ประจวบคีรีขันธ
ร.ร. ตชด. โปงลึก จ.เพชรบุรี ยังไมมีขอมูล
ร.ร. ตชด.เจาพอหลวงอุปถัมป ยังไมมีขอมูล
2 จ.เชียงใหม
ร.ร. ตชด.บานหนองแขม 2
ยังไมมีขอมูล
จ.เชียงใหม
ร.ร. ตชด.บานกอเตย
ร.ร. ตชด.บานกอเตย
จ.สุราษฎรธานี
จ.สุราษฎรธานี
ร.ร. ตชด. เจาพอหลวงอุปภัมป ร.ร. ตชด. ทอท.เฉลิมพระ
4 จ.เชียงราย
เกียรติฯ จ. เชียงราย
ร.ร. ตชด.ทอท.เฉลิมพระเกียรติ ร.ร. ตชด. ทอท.เฉลิมพระ
ฯ จ.เชียงราย
เกียรติฯ จ. เชียงราย
ร.ร. ตชด.บานยางโพง
ยังไมมีขอมูล
จ.สุราษฎรธานี

มรภ.
เพชรบุรี

ร.ร. เชียงกลางประชาพัฒนา
อ.เชียงกลาง จ.นาน
ร.ร. วัดดอนมงคลสันติสุข อ.
สันติสุข จ.นาน
ร.ร. วัดดอนมงคลสันติสุข อ.
สันติสุข จ.นาน
ร.ร. พระปริยตั ิ ธรรมานุสรณ
วัด ฟาสวรรค จ.นาน
ร.ร. พระปริยัติธรรมวัดนิโคร
ธาราม จ.นาน

ม.ศรีนครินท 2553-2555 กศ.ม.
รวิโรฒ
วิทยาศา
สตร
ศึกษา

16

16

16

5. พระไอศูรย ปุกคาม

สังกัด/สถานะปจจุบัน

16

16

รร.เตรียมอุดมศึกษา
นอมเกลา กรุงเทพฯ
รร.บานปาหัด จ.นาน

มรภ.เชียงราย 2551-2552 วท.ม.
การสอน
วิทยาศา
สตร
มรภ.สุราษฎร 2551-2552 วท.ม.
ธานี
สาขา
สิ่งแวดล
อมศึกษา

รร. บานสะปน จ.นาน
41

16

41

ยายไปอยูวัดใน จ.ศรีสะ ม.ธรรมศาสตร 2553-2555 วท.ม.
เกษ
สาขา
วิทยาศา
ร.ร. พระปริยัติธรรมวัด
สตร
นิโครธาราม จ.นาน
16

ป

รายชื่อ
6. พระสุวิทย

อักขระ

7. พระเสกขพิสิทธิ์ สุเมธวรพงษ

สังกัดตอนรับทุน

สังกัด/สถานะปจจุบัน

ร.ร. พระปริยัติธรรมวัดนิโคร
ธาราม จ.นาน
ร.ร. พระปริยตั ิ ธรรมานุสรณ
วัด ฟาสวรรค จ.นาน
ร.ร. วัดราษฎรบํารุงวิทยา พระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
จ.นาน

ร.ร. พระปริยัติธรรมวัด
นิโครธาราม จ.นาน
ยายออก

16

16

16

8. พระใบฎีกาดํารงเกียรติ คํารังษี

9. ส.ต.ต.จิรวัฒน กนกพันธจิรวัฒน
097-974-5900

10. จ.ส.ต.หญิง วันดี วิเชียรบุตร

16

16

1.นางสาวพัชรินทร งานมูลเขียว
2.นายวรชัย สุทธไชย
3.นางสาวศรีจิตรา ปาคํา
4.พระธงชัย วรนันสิทธิ์
5.พระวิโรจน หมื่นจันทร

6.พระรุง นาคอาย
7.พระมหาปยะ มูลทา

8.พระมหาฉัตรเทพ พุทธชูชาติ

หลักสูตร
สิ่งแวดล
อม

ร.ร. วัดราษฎรบํารุง
วิทยา พระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา
จ.นาน
ร.ร. ตชด.ไลออนสมหาจักร 9 ร.ร. ตชด.ไลออนสมหาจักร มรภ.เชียงใหม 2553-2554 วท.ม.
จ. เชียงใหม
9 จ. เชียงใหม
วิทยาศา
สตร
ชีวภาพ
ร.ร. ตชด.บานเรดาร
ร.ร. ตชด.บานเรดาร
มรภ.กาญจนบุรี
วท.ม.
จ. กาญจนบุรี
จ. กาญจนบุรี
การสอน
วิทยาศา
สตร
ร.ร. ตชด.บานปล็อกคี่
ยังไมมีขอมูล
มรภ.
วท.ม.
จ. กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
การสอน
วิทยาศา
สตร
ร.ร. สตรีศรีนาน จ.นาน
ยายออก
ม.ศรีนครินท 2554-2556 กศ.ม.
รวิโรฒ
วิทยาศา
ร.ร. ไตรเขตประชาสามัคคี
ร.ร. ไตรเขตประชา
สตร
จ.นาน
สามัคคี จ.นาน
ศึกษา
ร.ร. มัธยมปากลาง จ.นาน
ร.ร. มัธยมปากลาง
จ.นาน
ร.ร. พระปริยัติธรรมนิโคร
ลาสิกขา
ม.ธรรมศาสตร 2554-2556 วท.ม.
ธาราม อ.ทาวังผา จ.นาน
สาขา
วิทยาศา
ร.ร. พระปริยัติธรรมวัดบุญยืน ร.ร. พระปริยัติธรรมวัด
สตร
อ.เวียงสา จ.นาน
บุญยืน อ.เวียงสา
สิ่งแวดล
จ.นาน
อม
ร.ร. วัดน้ําไครนันทชัยศึกษา
ลาสิกขา
อ.ทาวังผา จ.นาน
ร.ร. พระปริยัติศาสนภิพัฒน
ร.ร. พระปริยัติศา
เมืองราม จ.นาน
สนภิพัฒนเมืองราม
จ.นาน
ร.ร. พระปริยัติธรรมพุทธ
ยายออกวัดสูงเมน
โกศัยวิทยา จ.แพร
จ.แพร
18

18

42

42

2554

ระยะเวลา
ศึกษา

16

42

11. ส.ต.อ.หญิง ยุพา คําจําปา

สถานศึกษา

45

45

ป

รายชื่อ
9.พระมหาสิทธิชัย ปญญาไวย
10. พระมหาไพฑูรย สุทธะ

11. ส.ต.ต. เอกหญิง สุวดี เซี่ยงรอด

สังกัดตอนรับทุน

สังกัด/สถานะปจจุบัน

สถานศึกษา

ระยะเวลา
ศึกษา

หลักสูตร

ร.ร. พระปริยัติธรรมพุทธ
โกศัยวิทยา จ.แพร
ร.ร. พระปริยัติธรรมพุทธ
โกศัยวิทยา จ.แพร

ยายออกไปอยูว ัดรอง
ฟอง จ.แพร
ร.ร. พระปริยัติธรรม
พุทธโกศัยวิทยา จ.แพร
เปลี่ยนชื่อเปน พระมหา
รัชกร
ร.ร. ตํารวจตระเวนชายสหธ ยายออก
มรภ.กาญจนบุรี 2554-2555 วท.ม.
นาคาร กรุงเทพ จ. กาญจนบุรี
วิทยาศา
สตร
ร.ร. ตชด. เฮงเค็ลไทย
ตํารวจภูธร จ. กาญจนบุรี
ศึกษา
จ. กาญจนบุรี
42

12. ส.ต.ต. เอกหญิง สุภาภรณ สาย
แกว
13. จ.ส.ต.ยอดชาย จะนู

42

42

ร.ร. ตชด. เบญจมะ1
จ. เชียงใหม
18

2555 ไมมีผูรับทุน
2556 ไมมีผูรับทุน
2557 1.จาสิบตํารวจ อนันต บุญเทียน

2.สิบตํารวจโท สมบูรณ สายสุด

2558 ไมมีผูรับทุน
2559 ไมมีผูรับทุน

โรงเรียน ตชด.ทอท.เฉลิมพระ
เกียรติฯ จ.เชียงราย

ยังไมมีขอมูล

มรภ.เชียงใหม 2554-2555 วท.ม.
วิทยาศา
สตร
ชีวภาพ

โรงเรียน ตชด.ทอท.เฉลิม ม.รามคําแหง 2557-2558 กศ.ม.
พระเกียรติฯ จ.เชียงราย
คณิตศาส
ตรศึกษา
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน โรงเรียนตํารวจตระเวน มรภ.นครปฐม 2557-2558 วท.ม.
ตะโกปดทอง จ.ราชบุรี
ชายแดนตะโกปดทอง
สาขา
จ.ราชบุรี
วิทยาศา
สตร

ขอเสนอแนะ
1. ครูผูขอรับทุนมีไมครบกับจํานวนทุนที่ตั้งไว เนื่องจากครูไมตองการทํางานอยูที่โรงเรียนเดิม ในพื้นที่
ทุรกันดาร ตองการยายเขาไปในโรงเรียนอําเภอเมือง
2. ครูผูที่ไดรับศึกษาตอแลว ผลการสอบในบางรายวิชาไมผานเกณฑของมหาวิทยาลัย อาจารยที่ปรึกษา
อาจารยผูสอนในรายวิชาที่สอบไมผาน ตองสอนซอม และสอบซอม ทําใหการจบการศึกษาลาชาไป
3. ครูผูไดรับทุนเมื่อสําเร็จการศึกษา มีการโยกยายไปอยูโรงเรียนอื่น ทําใหการเรียนการสอนของ
โรงเรียนเดิมขาดความตอเนื่อง
4. แนวทางการแกปญหาการเรียนการสอนขาดความตอเนื่อง เนื่องจากครูเกาที่สอบบรรจุไดลาออก และ
ครูใหมที่เพิ่งรับมาตองเริ่มพัฒนาใหม แนวทางพัฒนาครูใหมีความตอเนื่องสามารถทําไดดังนี้
• พัฒนาครูโดยการใชสื่อของ สสวท. ที่ครูสามารถศึกษาเรียนรูดวยตนเองไดที่ทุกที่เวลา ทั้งใน
รูปแบบ offline และแบบ Online
• การจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาใหเอาฐานการเรียนรูที่โรงเรียนมีอยูเปนหลัก โดย
สอดแทรกความรูและกระบวนการเขาไปในแตละฐาน
• พัฒนาครูควรเพิ่มเติมเรื่องการวัดและประเมินผล และการใชเทคโนโลยีรวมสมัย
5. ผูบริหารโรงเรียนสรางแรงจูงใจใหครูสอนอยูที่โรงเรียนเดิมเพิ่มลดอัตราการโยกยายโรงเรียน

ภาพ : พระอาจารยผูรับทุนศึกษาตอระดับมหาบัณฑิตศึกษาจาก สสวท.

