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โดย นางสาวทัศยา  แจ่มจันทร์

ฝ่ายเผยแพร่

พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำาริ เฝ้าทูลละอองพระบาท ณ วังสระปทุม โอกาส
นี้พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานโครงการฯ จำานวน ๑๑ ราย พระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก สำาหรับโครงการเกษตร
เพ่ืออาหารกลางวัน แกผู่แ้ทนกองบญัชาการตำารวจตระเวนชายแดน พระราชทานโลร่างวลั แก่ครูใหญแ่ละครผููส้อนโรงเรยีนตำารวจ
ตระเวนชายแดนดีเด่น ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓ จากนั้นเสด็จออก ณ ห้องประชุม โอกาสนี้ทรงรับฟังผลการดำาเนิน
งานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ผลการอบรมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ประจำาปี ๒๕๖๔ การประชุม
สัมมนาครใูหญโ่รงเรยีนตำารวจตระเวนชายแดน ประจำาปี ๒๕๖๔ และนกัเรยีนในพระราชานเุคราะหฯ์ กลา่วสำานกึในพระมหากรณุาธคุิณ 
ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ 
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วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จลง ณ วัง
สระปทุม ทรงติดตามการดำาเนินงานโครงการตามพระราชดำาริ 
โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา อำาเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ โอกาสน้ี
ทรงกดกร่ิงเปดิแพรคลุมปา้ยชือ่อาคารเรยีน“มลูนธิฮิารนามซงิห ์
ฮารบันส์กอร์ (สัจจเทพ) ” ทอดพระเนตรโครงการส่งเสริมการ
เรียนรูวิ้ชาคณติศาสตร ์กลุ่มโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม แผนกสามญั
ศกึษา จงัหวดัศรสีะเกษ กิจกรรมการอนรุกัษแ์ละสบืทอดวฒันธรรม
ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ การเทศนแ์หลท่ำานองอีสาน กิจกรรมฝึกอาชีพ
สามเณร อาทิ การแส่วผ้า และถักประคดเอว การทำาบายศรีจากใบตอง 
กิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมห้องสมุด และกิจกรรมห้อง
คอมพวิเตอร์ ซึง่ให้บริการสามเณรใชค้น้คว้าหาขอ้มลูทำารายงาน
ประกอบการศึกษาวิชาต่างๆ รวมทั้งฝึกการใช้โปรแกรม

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงติดตามการดำาเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 

ตามพระราชดำาริ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ 
ระหว่างวันที่ ๓ พฤษภาคม – ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ รายละเอียดดังนี้

เวลา ๑๓.๓๐ น. ทรงตดิตามการดำาเนนิงานโครงการตามพระราชดำาริ โรงเรียนกันทรลกัษ์ธรรมวทิย ์อำาเภอกนัทรลกัษ์ จงัหวัด
ศรีสะเกษ  โอกาสนี้ทรงกดกริ่งเปิดแพรคลุมป้ายชื่ออาคารเรียน “กูรมัคซิงห์ สัจจเทพ” ทอดพระเนตรกิจกรรมฝึกอาชีพสามเณร 
อาทิ การทำานำายาล้างจานจากมะนาว การทำาโต๊ะเก้าอี้จากไม้ไผ่ ทอเสื่อกก กิจกรรมทำาปุ๋ยหมัก โครงงานเครื่องรดนำาอัตโนมัติ 
กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมโรงอาหารและโรงครัว และการสาธิตการสอนวิชา
คณิตศาสตร์ เร่ืองเรขาคณิตมหาสนุก โดยใช้ส่ือการสอนบล็อกเรขาคณิต ต่อเป็นรูปสมมาตรต่างๆ ทำาให้สามเณรมีความเข้าใจง่ายข้ึน 
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วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จลง ณ 
วงัสระปทมุ ทรงตดิตามการดำาเนนิงานโครงการตามพระราชดำาร ิ
โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนวังศรีทอง อำาเภอวังสมบูรณ์ 
จังหวัดสระแก้ว ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆ อาทิ การแก้ไข
ปัญหาวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เรื่องคำาพ้อง
รูปพ้องเสียง กิจกรรมประกอบเล้ียงอาหารกลางวันและอาหาร
เสริมนม โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ได้แก่ กิจกรรม
ปศสุตัว ์กิจกรรมประมง กจิกรรมปลกูพชืผกั ไมผ้ล โดยนำาผลผลิต
ที่ได้ไปประกอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน รวมทั้งกิจกรรมตู้
ฟักไข ่ซ่ึงเปน็นวตักรรมของโรงเรียน โดยนำาตู้เยน็เกา่มาทำาเป็นตู้
ฟักไข่ สามารถฟักไข่เป็นลูกไก่ได้ ๑,๕๐๐ ตัวต่อปี ขยายผลโดย
แจกจา่ยใหผู้ป้กครองนกัเรยีนและเปน็ศนูยเ์รยีนรูใ้หแ้ก่ประชาชน
ที่สนใจ 

        

เวลา ๑๑.๐๐ น. ทรงติดตามการดำาเนินงานโครงการตาม   
พระราชดำาริ โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งกบินทร์ 
อำาเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆ 
อาทิ กิจกรรมห้องพยาบาล การประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน
และอาหารเสรมินม โครงการเกษตรเพือ่อาหารกลางวนั และการ
สาธิตการสอนระดับชั้นอนุบาล ๒ เรื่องการนับจำานวน ๑ ถึง ๑๐ 
โดยใช้คำาคล้องจองและการร้องเพลงประกอบกิจกรรมมาช่วย
สอนทำาให้เด็กสามารถนับ จดจำาตัวเลขและแสดงจำานวนได้           
ถูกต้อง 

เวลา ๑๓.๓๐ น. ทรงติดตามการดำาเนินงานโครงการตาม  
พระราชดำาริ โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ ๑ 
อำาเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ทอดพระเนตรการสาธิตการ
สอน วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ กิจกรรม
สหกรณ์นักเรียน โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน กิจกรรม
ฝึกอาชีพนักเรียน ได้แก่ ช่างตัดผมชาย กิจกรรมแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร กจิกรรมอนรุกัษแ์ละสบืทอดวฒันธรรมภมิูปัญญา
ทอ้งถ่ิน ได้แก ่การสานตะกร้าจากทางมะพรา้วและทำาลกูประคบ
สมนุไพร โดยมีปราชญช์มุชนมาชว่ยสอน เพือ่ใหน้กัเรยีนมทีกัษะ 
และสามารถนำาไปประกอบอาชีพได้
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วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จลง ณ 
วงัสระปทมุ ทรงตดิตามการดำาเนินงานโครงการตามพระราชดำาร ิ
โรงเรยีนตำารวจตระเวนชายแดนบา้นนายาว อำาเภอสนามชัยเขต 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ทอดพระเนตรการสาธิตการสอนวิชา            
ภาษาไทยและการแก้ไขปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ กิจกรรม
กลุม่อาชพีประชาชนตามพระราชดำาร ิในพืน้ท่ีจงัหวดัฉะเชงิเทรา 
ได้แก่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนายาวสามัคคี กลุ่มแม่บ้านนายาว
ตดัเยบ็ กลุม่แมบ่า้นนายาวผา้ขาวมา้ กลุม่แมบ่า้นนายาวจักสาน 
และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งเหียง 

เวลา ๑๓.๓๐ น. ทรงติดตามการดำาเนินงานโครงการตาม   
พระราชดำาริ โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว อำาเภอ
สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ทอดพระเนตรกิจกรรมห้อง
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ การสาธิตการสอนวิชาเคมี ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ กิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียน “ช่างยนต์” เรื่อง
การบำารุงรักษารถยนต์ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โดย
ผลผลิตที่ ได้จำาหน่ายให้กิจกรรมอาหารกลางวันโดยผ่าน          
สหกรณ์โรงเรียน 

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ทรงติดตามการ
ดำาเนินงานโครงการตามพระราชดำาริ โรงเรียนตำารวจตระเวน
ชายแดนบา้นป่าหมาก อำาเภอสามรอ้ยยอด จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์
ในรปูแบบนิทรรศการ ณ หอประชมุใหญ ่คา่ยพระราม ๖ อำาเภอ
ชะอำา จงัหวดัเพชรบรีุ ทอดพระเนตร กิจกรรมการพฒันาคณุภาพ
การศกึษา การประกอบเลีย้งอาหารกลางวนัและอาหารเสรมินม 
กิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียน กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน การดำาเนิน
งานสุขศาลาพระราชทานและโครงการเกษตรเพื่ออาหาร           
กลางวัน
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เวลา ๑๓.๐๕  น. เสด็จลง ณ ศาลาเริง พระราชวังไกลกังวล 
จังหวดัประจวบครีขีนัธ ์ทรงตดิตามการดำาเนนิงานโครงการตาม 
พระราชดำาริ โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู 
อำาเภอหวัหนิ จังหวดัประจวบครีขีนัธ ์การนีน้กัเรยีนในพระราชา
นุเคราะห์ฯ ที่กำาลังศึกษาอยู่ จำานวน ๙ คน ถวายรายงานผลการ
เรียน เนือ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควดิ-๑๙ ใน
ช่วงปิดภาคเรียน นักเรียนได้เข้าร่วมอบรมออนไลน์ และค้นคว้า
หาความรูเ้พิม่เตมิเพือ่พฒันาตนเอง ทอดพระเนตรการจดัการเรยีนการสอนระดบัชัน้อนบุาล ๓ เรือ่งการจดัประสบการณก์ารเรยีน
รู้บูรณาการสะเต็มศึกษา กิจกรรมวุ้นแฟนซีสีจากธรรมชาติ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน กิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียน ได้แก่ 
การเย็บหน้ากากอนามัย และการทำากล้วยฉาบ 

      
วนัที ่๒ มถินุายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสดจ็ลง ณ ศาลาเรงิ พระราชวงั

ไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทรงติดตามงานโครงการตามพระราชดำาริ 
ศูนย์การเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านคีรีล้อม อำาเภอบางสะพานน้อย 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมฝึกอาชีพ
นักเรียน ได้แก่ การสานตะกร้าพลาสติกและการทำาไม้กวาดดอกหญ้า การ
สาธิตการสอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เรื่องการเขียนคำา
ไทยให้ถูกต้อง โดยใช้การสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต 

วนัท่ี ๓ มถุินายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จลง ณ ศาลาเรงิ พระราชวงั
ไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทรงติดตามงานโครงการตามพระราชดำาริ 
ศนูยก์ารเรยีนตำารวจตระเวนชายแดนอนิทรอีาสา (บา้นปาเกอะญอ) อำาเภอ
แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ทอดพระเนตรการสาธิตการสอนวิชาภาษาไทย 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ เรื่อง สระเอือ กิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียน ได้แก่ 
การทำานำายาล้างจาน และทำาพรมเชด็เทา้ โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวนั  
ได้แก่ การปลูกพืชผัก ไม้ผล กิจกรรมประมง และกิจกรรมปศุสัตว์
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วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. เสด็จลง ณ     
วังสระปทุม ทรงติดตามงานโครงการตามพระราชดำาริ                      
โรงเรยีนตำารวจตระเวนชายแดนบา้นตาเอม็ อำาเภอนำาขุน่ จังหวดั
อุบลราชธานี ทอดพระเนตรการสาธิตการสอนการแก้ไขปัญหา
วิชาคณิตศาสตร์ด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ระดับชั้นประถม
ศึกษาปีที่ ๔ เรื่องรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส และรูป
สีเ่หลีย่มผนืผา้ โดยใชส้ือ่อเิลก็ทรอนกิสใ์นการสอน ทำาใหน้กัเรยีน
มีผลทดสอบดีขึ้น กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญา          
ท้องถิ่น ได้แก่ กิจกรรมการสาวไหม กิจกรรมการอนุรักษ์
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม ไดแ้ก ่การเพาะเมลด็ยางนา 

เวลา ๑๓.๓๕ น. ทรงติดตามการดำาเนินงานโครงการตาม    
พระราชดำาริ ศูนย์การเรียนรู้ตำารวจตระเวนชายแดน บ้านหนองบัว
พัฒนา อำาเภอนำายืน จังหวัดอุบลราชธานี ทอดพระเนตรการ
สาธิตการสอนการแก้ไขปัญหาวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถม
ศึกษาปีที่ ๒ เรื่องการผันวรรณยุกต์ โดยใช้บัตรคำา สื่อการผัน
วรรณยกุต ์๕ เสยีง และวงล้อวรรณยุกต์ ทำาให้นักเรยีนเกิดความ
กระตือรือร้น และผันวรรณยุกต์ได้ง่ายขึ้น กิจกรรมการเรียนรู้ 
“หลักสูตรสมเด็จย่า” กิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองบวัพัฒนา โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวนั ไดแ้ก ่กิจกรรม
ปลูกพืชผัก ไม้ผล มีการใช้กับดักแมลงแทนการใช้ยาฆ่าแมลง 
ทำาใหแ้มลงไมก่ดักนิใบพืชในแปลง โดยผลผลติทีไ่ด้นำาไปประกอบ
อาหารกลางวันให้แก่นักเรียน 

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จลง ณ วัง
สระปทุม ทรงติดตามงานโครงการตามพระราชดำาริ โรงเรียน
ตำารวจตระเวนชายแดนบ้านท่าแสนคูณ อำาเภอนำายืน จังหวัด
อุบลราชธานี ทอดพระเนตรการสาธิตการสอนการแก้ไขปัญหา
วชิาภาษาไทย กลุม่นกัเรยีนทีม่ปัีญหาอา่นไมอ่อกเขียนไมไ่ด ้เรือ่ง
การประสมคำา โครงการเกษตรเพือ่อาหารกลางวนั อาทิ กิจกรรม
ปศสุตัว ์การเลีย้งไกพ่นัธุพ์ืน้เมอืง ไก่พนัธ์ไุข ่และสกุร โดยผลผลิต
ที่ได้จำาหน่ายให้โรงอาหารผ่านระบบสหกรณ์โรงเรียน
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เวลา ๑๓.๐๐ น. ทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการตาม     

พระราชดำาริ โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านคำาสะอาด 
อำาเภอนำายืน จังหวัดอุบลราชธานี ทอดพระเนตรการสาธิตการ
สอนการแกไ้ขปญัหาวชิาภาษาไทย ระดบัชัน้ประถมศึกษาปทีี ่๒ 
เรือ่งการสะกดคำา เนือ่งจากนกัเรยีนมปีญัหาจำาสระไมไ่ด ้จึงได้นำา
วิธีการสอนทักษะบันได ๔ ข้ัน และการแจกลูกสะกดคำามาช่วยสอน 
ทำาให้นักเรียนมีผลการเรียนดีข้ึน ทอดพระเนตรการสาธิตการ
สอนระดับช้ันอนุบาล กิจกรรมสร้างสรรค์ “การฉีก ตัด ปะ” 
กิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียน ได้แก่ การซ่อมจักรยาน โครงการ
เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ได้แก่ กิจกรรมปลูกพืชผัก ไม้ผล 
กิจกรรมปศุสัตว์ กิจกรรมประมง และการแก้ไขปัญหาโรคไวรัส
ใบด่างเหลือง 

         

เวลา ๑๓.๐๙ น. ทรงติดตามงานโครงการตามพระราชดำาริ 
โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านภูดานกอย อำาเภอ             
ปทุมราชวงศา จังหวัดอำานาจเจริญ ทอดพระเนตรการสาธิตการ
สอนการแก้ไขปญัหาวชิาภาษาไทย ระดบัชัน้ประถมศกึษาปทีี ่๓ 
เรื่องคำาที่มีตัวการันต์ โดยการนำาบัตรคำาตัวการันต์และวงล้อตัว
การนัตห์รรษา มาใช้ในการสอน กจิกรรมสหกรณน์กัเรยีน กจิกรรม
อนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถ่ิน และโครงการ
เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 

เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรียนพระปริยัติธรรม
วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. เสด็จฯ ไปยัง 

โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต อำาเภอปัว จังหวัดน่าน ทอด
พระเนตรกิจกรรมของสามเณร อาทิ ช่างสิบหมู่ งานกรอบพระ 
การเขียนภาษาล้านนา โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงการปุ๋ยหมัก
มหัศจรรย์ นวัตกรรมจากเณรน้อย การสาธิตการเรียนการสอน
วชิาภาษาไทย เพือ่แกป้ญัหานกัเรยีนอา่นไมอ่อกเขยีนไม่ได ้ระดบั
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และการสาธิตการเรียนการสอนวิชาภาษา
บาลี เรื่องอักขรวิธี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จลง ณ วังสระปทุม ทรง
ติดตามงานโครงการตามพระราชดำาริ โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้าน       
ห้วยฆ้อง อำาเภอชานุมาน จังหวัดอำานาจเจริญ ทอดพระเนตรการสาธิตการสอน
การแก้ไขปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๓ เรื่องการบวก
จำานวนนบัทีม่ผีลลพัธไ์มเ่กนิ ๑๐๐,๐๐๐ กจิกรรมฝกึอาชพีนกัเรยีน อาทิ การประกอบ
มุ้งลวดอะลูมิเนียม และการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารเบื้องต้น 



จดหมายข่าวโครงการตามพระราชดำ ริ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔

การติดตามการดำาเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 

ตามพระราชดำาริ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์

โดย นายนรัญจ์ โกศลเวช 
แผนกปฏิบัติการ ๑

๙

จากมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ 
ซึง่มกีารจำากดัการเคลือ่นย้ายและดำาเนินกจิกรรมของบุคคล ทำาให้
เกดิขอ้จำากัดในการดำาเนนิงานและการตดิตามความก้าวหนา้ของ
โครงการพัฒนา ตามพระราชดำาริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จึงมี  
พระราชกระแสให้หาแนวทางในการติดตามการดำาเนินงานผ่าน
ระบบออนไลน์ เพือ่ปรับเปลีย่นรปูแบบ การปฏบิตังิานใหส้อดคล้อง
กับแนวทางชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน ที่ไม่สามารถเดินทางได้

กองบัญชาการตำารวจตระเวนชายแดน และ โครงการส่วน
พระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จึงได้น้อมนำาพระราชกระแสข้างต้น
น้ีมาเปน็แนวทางในการพฒันารปูแบบการตดิตามการดำาเนินงานโครงการพฒันาเด็กและเยาวชนในถิน่ทรุกนัดาร ตามพระราชดำาร ิ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ ขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนระบบอินเตอร์เน็ต จากบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำากัด (มหาชน)

การติดตามการดำาเนินงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ มีกระบวนการดังนี้ ๑) ทีมงานชุดถ่ายทำาบันทึกภาพและถ่ายทอด
สัญญาณจากโรงเรียนต้นทางไปยังห้องประชุมวังสระปทุม ๒) ครูใหญ่กราบบังคมทูลรายงานข้อมูลพื้นฐานและผลการดำาเนินงาน
โครงการพัฒนาตามพระราชดำาริ ๓) ครูผู้สอนถวายรายงาน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้/สาธิตการเรียนการสอน ๔) นักเรียนนำา
เสนอผลการพฒันาความรู ้และทักษะ ผา่นสมรรถนะสำาคญัของผูเ้รยีน (Competencies of learners) และ ๕) หนว่ยงานสนบัสนนุ
ถวายรายงานแนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหา ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้เป็นรูปแบบการสื่อสารแบบสองทาง (Two-way Commu-
nication) ทำาให้ต้นทางและปลายทางสามารถสื่อสารโต้ตอบกันได้

ผลการติดตามการดำาเนินงาน พบว่า นักเรียนสามารถแสดงความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะ
ชีวิต และการใชเ้ทคโนโลย ีเพ่ือแสดงความรูแ้ละทกัษะทางด้านวชิาการและการงานอาชพีผ่านทางการปฏบิติัท่ีแสดงออกมา สะทอ้น
ให้เห็นว่านักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นอกจากการดำาเนินงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำาริดังกล่าวแล้ว พระองค์
ทรงใช้การติดตามการดำาเนินงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในเขตพื้นท่ี
บริการของสถานที่ศึกษา ทั้งด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและการส่งเสริมอาชีพของประชาชน

การดำาเนินโครงการพัฒนาตามพระราชดำาริ และการแก้ไข
ปญัหาของประชาชน ไดร้บัการสนบัสนนุการดำาเนนิงานและรว่ม
ติดตามการดำาเนนิงานผ่านส่ืออเิล็กทรอนกิส์ ออนไลน ์จากหนว่ย
งานท่ีเกี่ยวข้อง  อาทิเช่น กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง 
กรมปศสุตัว ์กรมพฒันาทีดิ่น กรมสง่เสรมิสหกรณ ์กรมตรวจบญัชี
สหกรณ์ กรมอนามัย กรมควบคุมโรค กรมส่งเสริมสุขภาพจิต 
กรมชลประทาน กรมทรัพยากรนำาบาดาล และสำานักงานคณะ
กรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระ
ราชดำาริ เป็นต้น

จากการตดิตามการดำาเนนิงานผา่นสือ่อเิลก็ทรอนกิส ์ออนไลน ์
ที่กล่าวมานั้น จะเป็นการปฏิบัติงานรูปแบบหนึ่งที่ถูกนำามาปรับ
ใชใ้หเ้หมาะสมกบัสถานการณปั์จจบัุน เพือ่กระตุน้ใหม้กีารพัฒนา
ความรู้และทักษะ ทางวิชาการและการงานอาชีพ ตลอดจนการ
พฒันาภาวะโภชนาการและสุขอนามัยของนักเรียนอย่างต่อเน่ือง ใน
ยามท่ีต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙

การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 
ตามพระราชดำ ริฯ
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นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ 
“ฝันได้ไกล ด้วยพระทัยที่เปี่ยมพระเมตตา” 

นักเรียนเรียนดีรอบปีการศึกษา ๒๕๖๓

ในวัยแห่งการเรียนรู้ นักเรียนทุกคนคงตั้งความหวังในใจเสมอว่าเราจะเรียนให้ประสบความสำาเร็จ ทำาผลการเรียนให้ออกมาดี 
ทำากิจกรรมให้เด่น เพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครองได้ภูมิใจ แล้วมีวิธีอย่างไรท่ีจะช่วยตอบโจทย์เหล่านี้สำาหรับนักเรียน วันนี้เรามีตัวอย่าง
ของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่กำาลังศึกษาอยู่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ตำาบลสตึก อำาเภอสตึก 
จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นโรงเรียนที่ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการปฏิบัติตัวของนักเรียนทั้งสองคน คือ รู้จักวางแผนและจัดตารางชีวิตว่าแต่ละวันจะต้องทำาอะไรบ้าง ทั้งเรียน เล่น 
พักผ่อน แบ่งเวลาอย่างเหมาะสมเนื่องจากตารางชีวิตของแต่ละคนมีความแตกต่างกัน และมีหน้าที่มีหลายอย่างที่ต้องรับผิดชอบ
ไปพร้อมกันในระหว่างเรียน หลังจากนั้นหาแรงบันดาลใจที่จะช่วยจุดประกายความคิดให้เราตื่นตัวอยู่เสมอ เหมือนเพลงของพี่ตูน 
บอดี้แสลม จะไปแตะขอบฟ้า ที่สำาคัญคือ การใช้ชีวิตตามที่ตัวเองวางไว้ให้ได้จริง ในการเรียน เตรียมอ่านหนังสือก่อนที่จะเริ่มเรียน
วิชาต่างๆ เรียนในห้องอย่างตั้งใจ จุดไหนที่ไม่เข้าใจก็สอบถามครูผู้สอนนอกเวลาเรียน หรือเพื่อนที่เข้าใจ จดหัวข้อที่ไม่เข้าใจไว้     
เอาไว้ทบทวนภายหลัง และฝึกทำาโจทย์  ในช่วงวันหยุดมีการทบทวนบทเรียนกับเพ่ือน ไม่ปล่อยเวลาให้เปล่าประโยชน์ รวมถึง
ทำางานทีไ่ดร้บัมอบหมายใหเ้สรจ็ มคีวามมุง่มัน่และแรงใจบนัดาลใจในตวัเองเสมอวา่ “แมส้ิง่ทีท่ำาจะยากลำาบาก เราจะสูอ้ดทน และ
ต้ังใจเรียนให้ดีท่ีสุด เพื่ออนาคตและครอบครัวจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน    
อยูเ่สมอๆ” และจากการปฏบิตันิีเ้อง  ทำาใหท้ัง้สองคนมผีลการเรียนดี  ส่งผลใหไ้ด้รับทนุพระราชทานสำาหรับเรียนพิเศษ นอกเหนอื
จากทุนพระราชทานปกติที่ได้รับอีกด้วย

หากนักเรียนนำาแนวทางของนักเรียนท้ังสองรายไปใช้ มีความมุ่งม่ันต้ังใจ มีวินัยในการเรียน มีการวางเป้าหมายท่ีชัดเจน ความสำาเร็จ
ที่หลายคนตั้งความหวังไว้ คงอยู่ไม่เกินเอื้อม หากจะแตะขอบฟ้า และสำาเร็จอย่างแน่นอน

โดย นางสาวอุบลรัตน์ มั่นฤกษ์
ฝ่ายนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ

นางสาววรรณษา อุดมเดช 
ประถมศึกษาจากโรงเรียน : 
ตชด.บ้านตาแตรว อำาเภอสังขะ 
จังหวัดสุรินทร์ 
มัธยมศึกษาตอนต้น : 
โรงเรียนบัวเชดวิทยา 
ผลการเรียน ๓.๙๗ 
ปัจจุบันเรียนชั้น ม.๖ 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 

ตำาบลสตึก อำาเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 
คะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๙๘ 
เป้าหมายในการเรียนต่อ คณะแพทยศาสตร์ มีแรงบันดาลใจ
จากรุ่นพี่ที่เรียนวิทยาลัยแพทยศาสตร์ต่างๆ ที่นักเรียนเคยได้
ไปเข้าร่วมอบรม

นางสาวจิรวรรณ  พิศโฉม 
ประถมศึกษาจากโรงเรียน : 
ตชด.บ้านตาแตรว อำาเภอสังขะ 
จังหวัดสุรินทร์
มัธยมศึกษาตอนต้น : 
โรงเรียนบัวเชดวิทยา 
ผลการเรียน ๓.๙๙
ปัจจุบันเรียนช้ัน ม.๕ 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 

ตำาบลสตึก อำาเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 
คะแนนเฉล่ียสะสม ๓.๖๗ 
ผลงานด้านวิชาการ 
- ได้รับรางวัลท่ี ๓ ในการตอบปัญหาสารานุกรมสำาหรับเยาวชน 
ระดับภาค ในเรียน ม.ต้น 
- ได้รับรางวัลท่ี ๑ การแต่งกลอนในวันสุนทรภู่ ระดับโรงเรียน 
เป้าหมายในการเรียนต่อ คณะแพทยศาสตร์
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การพัฒนาการแปรรูปกาแฟ แก่เกษตรกรในพื้นที่อำาเภออมก๋อย

ศนูยเ์รยีนรูก้ารพฒันาอมกอ๋ยอนัเนือ่งมาจากพระราชดำาริ สมเด็จพระกนษิฐาธริาช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อำาเภออมก๋อย จังหวัด
เชียงใหม่ ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรในโครงการปลูกพืชตามแนวทางโครงการสร้างป่า
สร้างรายได้ จำานวน ๖๕ คน จาก ๑๘ หมู่บ้าน โดยให้ปลูกพืชหลากหลายชนิดตาม
ระดับความสูงของเรือนยอด ซึ่งกาแฟเป็นพืชชนิดหนึ่ง ที่เหมาะสมในการปลูกเป็นพืช
เรือนยอดชั้นรอง เนื่องจากกาแฟต้องการอาศัยร่มเงาในการเจริญเติบโต เกษตรกรที่มี
รายไดจ้ากกาแฟจงึชว่ยดแูลรกัษาพืน้ที ่เปน็การสร้างทศันคตทิีด่ตีอ่การรกัษาปา่ไม ้เชน่ 
การไม่ตัดต้นไม้การทำาแนวป้องกันไฟป่าและการไม่ใช้สารเคมี จึงเป็นการช่วยอนุรักษ์
ป่าไม้อีกทางหนึ่ง 

โดยศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยฯ ได้จัดฝึกอบรมให้เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟให้มี
ความรู้ ในการดูแลบำารุงรักษาต้นกาแฟโดยไม่ใช้สารเคมี เพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม 
นอกจากนี้ยังอบรมการเก็บผลกาแฟอย่างถูกวิธี และการแปรรูปกาแฟที่ใช้นำาในการ
แปรรูปน้อย มี Honey Process และ Dry Process ซึ่งทำาให้ได้กาแฟอะราบิกาที่มี
คุณภาพดีเยี่ยม (Premium Grade) เพื่อให้เกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ทุรกันดารสามารถ
พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

ซึ่งในปี ๒๕๖๔ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยฯ ได้รับซื้อผลกาแฟจากเกษตรกร 
จำานวน ๑๓,๘๘๐ กโิลกรมั และสว่นหนึง่ได้นำามาพฒันากระบวนการแปรรปูแบบ (Red 
Honey Process) ผ่านกระบวนการหมัก เพื่อให้เมล็ดกาแฟดูดซึมสารอินทรีย์ต่างๆ 
เชน่ นำาตาล และโปรตนีทีม่ากขึน้ มกีารควบคมุอณุหภมูแิละความชืน้ในการตาก ทำาให้
ได้กะลากาแฟที่มีสีนำาตาลแดง และได้ส่งเข้าประกวดในงาน “สุดยอดเมล็ดกาแฟไทย 
ปี ๒๕๖๔ Thailand Coffee Excellence ๒๐๒๑ จัดโดยกรมวิชาการเกษตร ร่วมกับ
หนว่ยงานภาครฐั และเอกชน โดยในการประกวดไดใ้ชห้ลกัเกณฑก์ารตดัสนิตามมาตรฐาน
สมาพันธ์กาแฟโลก (Specialty Coffee Association : SCA) ประกาศผลเมื่อวันที่ ๔ 
มถินุายน ๒๕๖๔ ได้รับรางวลัประกาศนยีบตัรเหรียญทองแดง จัดอยูใ่นกลุ่มกาแฟพเิศษ

โดย นายธีรวุธ  ปัทมาศ 
ฝ่ายโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ

ศูนย์เรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำ ริฯ
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ผ้าทอ...  มรดกทางภูมิปัญญา&ศิลปะของชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง

                                                                                                                  โดย นางสกลพรรณ  แจ่มฟ้า
แผนกปฏิบัติการ ๑

การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประชาชน 
ตามพระราชดำ ริฯ            

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มี          
พระราชดำาริ ให้มีการส่งเสริมอาชีพประชาชน มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ เพื่อสร้างรายได้เสริมให้
แก่ประชาชน โดยโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี มีการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพประชาชน ตามพระราชดำาริ ในพื้นที่    
จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และจังหวัดตาก ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๖๔  มีกลุ่มอาชีพ ๓๐ กลุ่ม สมาชิก 
๗๒๖ คน เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง ที่ทำาการทอผ้าด้วยกี่เอว มาแต่ดั้งเดิม สืบทอดมายังรุ่น
ลูกหลาน มีองค์ความรู้การทอผ้าย้อมสีธรรมชาติโดยใช้พืชพันธุ์ไม้ที่ให้สีได้ ใช้ใบ ดอก ผล เปลือก
ต้นไม้มาย้อมด้ายฝ้าย นำามาทอผ้ากะเหร่ียง สืบทอดองค์ความรู้ การสร้างสรรค์ในการพัฒนาผ้าทอ
ให้มีคุณค่าความงามในเฉพาะท้องถิ่น มีภูมิปัญญาและมีวัฒนธรรมที่ดีงาม ที่ควรรักษาไว้และให้

คงอยู่กับลูกหลานชาวกะเหรี่ยง นำาความรู้ไปประกอบอาชีพจนทำาให้เกิดรายได้แก่ครอบครัว
การทอผ้ากะเหรี่ยง จะมีเอกลักษณ์มีกรรมวิธีการทอผ้าด้วยกี่เอว ผู้ทอผ้าจะเป็นผู้หญิง นั่งกับพื้น เหยียดขาตรงไปข้างหน้าทั้ง

ขาสองข้างเส้นยืนมีสายหนังคาดรัดโอบไปด้านหลัง ใช้นิ้วหรือไม้ไผ่ซี่เล็กๆ สอดด้ายพุ่งและใช้ไม้แผ่นกระแทกเส้นด้ายให้แน่น วิธี
การทอบนผืนผ้า ทอลายผสมผสานการปักมีลวดลายด้านในและด้านนอก สวยงามสามารถใส่ได้ ๒ ด้าน ชนิดของผ้าทอนำามาเย็บ
ประกอบเป็นเสื้อ  ย่าม และผ้าอื่นๆ 

ตลอดการทรงงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวไทยที่อาศัยอยู่บนพ้ืนท่ีห่างไกลและอยู่พ้ืนที่สูง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า                
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานการช่วยเหลือให้แก่กลุ่มอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ที่
เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง ในพื้นที่โครงการตามพระราชดำาริ  โดยมุ่งหมายให้เกิดการรวมกลุ่มทอผ้า จัดหาเครื่องมือพร้อมทั้ง
สรา้งอาคารสถานที ่เงนิกองทนุหมนุเวยีน การให้คำาแนะนำา ความช่วยเหลอื จัดฝกึอบรมและศกึษาดงูานตามสถานทีต่า่งๆ สนบัสนนุ
ด้านการพัฒนาทักษะฝีมือ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มาจำาหน่าย  การให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการกลุ่ม และการเงินการบัญชี         
ในการประกอบอาชีพเสรมิทอผา้ ทีย่งัคงอนรุกัษไ์วแ้ละมกีารสบืทอดมาสูส่มาชกิ ดงันัน้ การสง่เสรมิการทอผา้กะเหรีย่ง จึงเป็นงาน
หน่ึงในโครงการสง่เสรมิอาชพีประชาชนในถิน่ทรุกนัดารทีช่ว่ยส่งเสริมและพัฒนาอาชพีของประชาชนใหม้คีวามเขม้แขง็และยัง่ยนื
ต่อไป
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โครงการความรว่มมอืดา้นการพฒันาเดก็และเยาวชน ในราชอาณาจกัรภฏูาน ตามพระราชดำาร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

โครงการฯ เริ่มต้นจากรัฐบาลภูฏานร่วมกับโครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติ the United Nations World Food       
Program (WFP) จัดทำาโครงการอาหารโรงเรียนเพ่ือบรรเทาปัญหาความไม่ม่ันคงด้านอาหาร และได้ขอพระราชทานพระราชานุญาต 
สมเดจ็พระกนษิฐาราชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปน็ทตูพเิศษของโครงการอาหารโลก
ด้านโครงการอาหารโรงเรียน (WFP’s Special Ambassador for School Feeding) นำาคณะทำางานไปศึกษาดูงานโครงการ
เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ตามพระราชดำาริฯ ในประเทศไทย 

ในปี ๒๕๕๔ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดทำาโครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนในราชอาณาจักรภูฏาน 
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ระหว่างสองประเทศ โดยโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
รว่มกบัหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งไดจ้ดัการฝกึอบรมและศกึษาดูงานโครงการตามพระราชดำารฯิ ใหแ้กค่ณะทำางานภฏูาน ประกอบดว้ย 
ครู เจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงเกษตรและป่าไม้ จากนั้นคณะทำางานได้ขอพระราชทาน นำารูปแบบการพัฒนาไป
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมตามบริบทของโรงเรียน

ปัจจุบันมีโรงเรียนโครงการตามพระราชดำาริ ในภูฏาน จำานวน ๑๑  โรงเรียน กิจกรรมโครงการฯ มีความก้าวหน้าอย่างมาก โดย
เฉพาะกจิกรรมการเกษตร และการแปรรปูผลผลติทางการเกษตร จากการดำาเนนิงานโครงการอยา่งต่อเนือ่ง ส่งผลใหค้รูและนกัเรยีน 
สามารถผลิตอาหารได้เอง อีกทั้งยังแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเก็บไว้บริโภคในช่วงนอกฤดูกาลเพาะปลูก

กิจกรรมการเกษตรกิจกรรมการถนอมและแปรรูปอาหาร

โดย นางสาววัลลภา สุขมา
ฝ่ายโครงการต่างประเทศ

ความร่วมมือระหว่างประเทศ
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กระดานข่าว

วันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๖๔ เน่ืองในโอกาสวันคล้ายวัน                         
พระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สสท. ร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และผู้นำาชุมชน จัดพิธีลงนามถวายพระพร ทำาบุญ
ตักบาตร และทำากิจกรรมบำาเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพ่ือถวาย
เป็นพระราชกุศล ในพื้นที่โครงการตามพระราชดำาริฯ ได้แก่ 

โดย นายกฤษณะ   สิงหชาญกิจ

ฝ่ายเผยแพร่

สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำานวน ๑๗ 
เครื่อง เครื่องพิมพ์ จำานวน ๑๒ เครื่อง หมึกพิมพ์ จำานวน ๒๔ ตลับ และเครื่อง
สำารองไฟ (UPS) จำานวน ๗ เครื่อง แก่โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำาริ สังกัด
สำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก จำานวน ๕ โรงเรียน ได้แก่ 
โรงเรียนบ้านคลอง ๑๔ โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา โรงเรียนวัดหุบเมย โรงเรียนวัด
ยายฉิม และโรงเรียนวัดโคกลำาดวน โดยมีนายวิศรุต คำาทรงศรี รองผู้อำานวยการโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทำาพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ให้แก่ผู้แทนโรงเรียนดังกล่าว ณ ห้อง
ประชุม สสท. เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔

๑. ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริฯ 
    อำาเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

วนัที ่๓ มถินุายน ๒๕๖๔ เนือ่งในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชนิ ีสสท.
ร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และผู้นำาชมุชน จัดพิธลีงนามถวาย
พระพร ทำาบญุตกับาตร และทำากจิกรรมบำาเพญ็สาธารณประโยชน ์
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในพื้นที่โครงการตามพระราชดำาริฯ 
ได้แก่ 

๑. ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริฯ 
    อำาเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

๒. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริฯ 
    อำาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

๒. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริฯ 
    อำาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

๓. โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริฯ 
    อำาเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

๓. โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริฯ 
    อำาเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
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กระดานข่าว

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายสมเกียรติ ชอบผล ประจำา
สำานกัพระราชวงัพเิศษ ระดบั ๑๐ เป็นประธานเปิดการปฐมนเิทศ
นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนในสังกัดสำานักงานคณะ
กรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐาน และองคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ 
จำานวน ๒๒ แห่ง รวม ๕๖ คน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ 
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สสท.ฝ่ายนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ 
ได้ชี้แจงระเบียบ และข้อปฏิบัติต่างๆ ของนักเรียนในพระราชา
นุเคราะห์ฯ ทั้งด้านการศึกษา ความประพฤติ การใช้จ่ายเงิน
พระราชทาน และการเตรยีมตัวเรยีนระดบัมธัยมศกึษาใหป้ระสบ
ความสำาเรจ็ โดยมนีายอภสิทิธิ ์พึง่พร ผูอ้ำานวยการโครงการส่วน
พระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน-
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้โอวาทแก่นักเรียนฯ ณ ห้อง
ประชุม สสท.

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ พล.ต.อ. สมศักดิ์ แขวงโสภา ที่ปรึกษาโครงการ
ตามพระราชดำาริฯ เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ 
โรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการตำารวจตระเวนชายแดน ประจำาปีการศึกษา 
๒๕๖๔ ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ จำานวน ๑๖ แห่ง 
รวม ๑๕๔ คน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สสท.ฝ่าย
นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ได้ชี้แจงระเบียบ และข้อปฏิบัติต่างๆ ของ
นกัเรียนในพระราชานเุคราะหฯ์ โดยมนีายอภิสิทธิ ์พ่ึงพร ผู้อำานวยการโครงการ
ส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี ให้โอวาทแก่นักเรียนฯ และ พันเอกหญิง ดร. นันทพร วีรวัฒน์ 
ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ              
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 
สสท.

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายสวี เฉิง Mr. Xu Cheng (Edison) ผู้อำานวยการฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทน บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำากัด น้อมเกล้าฯ 
ถวาย ไวท์บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Huawei IdealHub Pro ๖๕) จำานวน ๒๓ ชุด 
เพ่ือใช้ประโยชน์ในการพัฒนาด้านการศึกษา ด้านการแพทย์และสาธารณสุขในถิ่น
ทุรกันดาร สำาหรับโรงเรียน โรงพยาบาล และสุขศาลา ในโครงการตามพระราชดำาริฯ 
โดยมีนายวิศรุต คำาทรงศรี รองผู้อำานวยการโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นผู้รับส่ิงของดังกล่าว ณ 
ห้องประชุม สสท.



วัตถุประสงค์  : เพื่อเผยแพร่ข่าวสารการดำาเนินงานโครงการตามพระราชดำาริ

    สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับผู้ปฏิบัติงาน ผู้สนับสนุน 

    และประชาชนทั่วไป มีกำาหนดเผยแพร่ปีละ ๔ ครั้ง

จัดทำาโดย  : โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

    สำานักพระราชวัง สวนจิตรลดา กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๓

    โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๒ ๖๕๑๑   ๐ ๒๒๘๑ ๓๙๒๑  โทรสาร  ๐ ๒๒๘๑ ๓๙๒๓

พิมพ์ที่     : หจก.แสงเทียนการพิมพ์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา จำานวน ๑๓,๐๘๐ ชุด ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ใน
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อให้เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ได้รับโอกาสในการพัฒนาความรู้ มีทักษะทางวิชาการ 
การงานอาชีพ รวมท้ังการพัฒนาภาวะโภชนาการ และสุขภาพอนามัยได้อย่างต่อเนื่อง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙) ที่กระทรวงศึกษาธิการ เลื่อนการเปิดภาคเรียนดังกล่าว เป็นวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

ขอเชิญตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นจดหมายข่าวโครงการ
ตามพระราชดำาริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี เพื่อพัฒนาจดหมายข่าวให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
โดยเข้าแอปพลิเคชัน Line และ สแกน QR CODE นี้
หรือทาง  https://forms.gle/9UAFkbxVeKJACraEA

ถุงยังชีพเพื่อการศึกษาพระราชทาน


