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ในโอกาสข้ึนปีใหม่ ๒๕๖๕ กองบรรณาธิการได้อัญเชิญพรพระราชทาน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มาเป็นสิริมงคล เป็นขวัญกำาลังใจ ให้แก่ทุก ๆ ท่าน จงปลอดภัย ผ่านพ้นจาก
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( โควิด ๑๙ ) ไปได้ด้วยดี และมีความสุขตลอดไป

ฉบบันีข้อเสนอขา่วพระราชกรณยีกิจ ทรงเยีย่มโรงเรยีนในโครงการตามพระราชดำาร ิในพืน้ทีจั่งหวัดแมฮ่่องสอน เชียงใหม ่
และจังหวดัตาก กจิกรรมเกษตรเพือ่อาหารกลางวนั การเรยีนรูผ้า่นการลงมอืปฏบิตัด้ิวยตวัเองในสถานการณก์ารแพรร่ะบาด
ของโรคโควิด ๑๙ การอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาในการทำาเครื่องเงินและเครื่องถมเงิน ของกลุ่มอาชีพศิษย์เก่าโรงเรียน 
ตชด.บ้านเขาวัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และการดำาเนินงานโครงการตามพระราชดำาริฯ มาจัดพิมพ์เผยแพร่ เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าต่อไป

ขอขอบคุณที่ได้ติดตาม และให้ข้อคิดเห็นในการตอบแบบสอบถามที่ผ่านแอปพลิเคชั่น LINE สแกน QR CODE ที่        
ปกหลัง และหวังอย่างยิ่งว่าจะได้รับความกรุณาในการตอบแบบสอบถามจากท่านอีกเช่นเดิม เพื่อจะนำามาปรับปรุงพัฒนา
จดหมายข่าวให้ดียิ่งขึ้นไป

บทบรรณาธิการ
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โดย นางสาวทัศยา  แจ่มจันทร์

ฝ่ายเผยแพร่

พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๒๑ น. ทรงติดตามงานโครงการตามพระราชดำาริ ณ ศูนย์การเรียนตำารวจ
ตระเวนชายแดนบ้านดอยแสง อำาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเป็นการเสด็จพระราชดำาเนินทรงเย่ียมโรงเรียน 
ครั้งที่ ๒ และทรงเยี่ยมโรงเรียน ตชด. เป็นครั้งท่ี ๑๐๔๙ ทอดพระเนตรกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอยแสง                   
การสาธติการสอนวชิาภาษาไทย ระดบัช้ันประถมศึกษาปทีี ่๔ เรือ่งการเขยีนเรือ่งตามจินตนาการ กจิกรรมสหกรณน์กัเรยีน 
โครงการเกษตรเพือ่อาหารกลางวัน ได้แก ่กจิกรรมปลกูพืชผกั กิจกรรมปศสุตัว ์กิจกรรมประมง และกิจกรรมปรบัปรงุบำารงุ
ดิน กิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียน ได้แก่ การทำาคัพเค้กกล้วย โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการความก้าวหน้าของโครงการ
สร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดำาริ พ้ืนท่ีจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปัจจุบันมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ จำานวน ๓,๔๙๘ ครัวเรือน   
มีพื้นที่ดำาเนินการรวม ๑๒,๖๑๓ ไร่

เวลา ๑๔.๒๔ น. เสดจ็ฯ ไปยงั ศนูยก์ารเรยีนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยโป่งเลา อำาเภอขนุยวม จังหวัดแมฮ่อ่งสอน 
โดยเป็นการเสด็จพระราชดำาเนินทรงเยี่ยมโรงเรียน ครั้งที่ ๒ และทรงเยี่ยมโรงเรียน ตชด. เป็นครั้งที่ ๑๐๕๐ ทอดพระเนตร
กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ การทอผ้า การจัดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล กิจกรรมห้อง
สมดุ กจิกรรมห้องพยาบาล กจิกรรมประกอบเลีย้งอาหารกลางวนัและอาหารเสรมินม กจิกรรมการแปรรปูผลผลติทางการ
เกษตรของโรงเรยีน การทำากล้วยฉาบ และกจิกรรมสหกรณนั์กเรยีน ทำาใหนั้กเรยีนไดเ้รยีนรูห้ลกัการสหกรณ ์มทีกัษะในการ
ทำางานร่วมกัน รวมทั้งได้ฝึกปฏิบัติการบันทึกบัญชี 
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วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๕๐ น. ทรงติดตามการดำาเนินงานโครงการตามพระราชดำาริ ณ ศูนย์การเรียน
ตำารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่เหลอ อำาเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเป็นการเสด็จพระราชดำาเนินทรงเย่ียม
โรงเรียน ครั้งที่ ๒ และทรงเยี่ยมโรงเรียน ตชด. เป็นครั้งที่ ๑๐๕๒ ทอดพระเนตรกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการบวกลบเลข กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมห้อง
สมุด กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ การทอย่ามและจักสานตะกร้า เพื่อให้นักเรียนได้เห็นคุณค่า
และชว่ยกนัอนรุกัษ์และสบืทอดตอ่ไป กจิกรรมประกอบเลีย้งอาหารกลางวันและอาหารเสรมินม โครงการเกษตรเพือ่อาหาร
กลางวัน ได้แก่ กิจกรรมปลกูพชืผกั กจิกรรมปศสุตัว ์และกิจกรรมประมง กจิกรรมการแปรรปูถนอมอาหารผลผลติทางการ
เกษตรของโรงเรียน ได้แก่ การทำากล้วยฉาบและไข่เค็ม เป็นการถนอมอาหารและทำาให้นักเรียนมีทักษะด้านอาชีพ 

เวลา ๑๒.๔๔ น. เสด็จฯ ไปยัง โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ลางิ้ว อำาเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
โดยเป็นการเสด็จพระราชดำาเนินทรงเยี่ยมโรงเรียน ครั้งที่ ๕ และทรงเยี่ยมโรงเรียน ตชด. เป็นครั้งที่ ๑๐๕๓ ทอดพระเนตร
กิจกรรมต่างๆ อาทิ การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เรื่องหมอกควัน การจัดการ
เรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล กิจกรรมส่งเสริมอาชีพนักเรียน ได้แก่ การทอผ้าและจักสาน กิจกรรมการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตรของโรงเรียน ได้แก่ การทำาหน่อไม้ดอง และผักกาดดอง กิจกรรมห้องพยาบาล  กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรม
สหกรณ์นักเรียน และโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
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วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๑๙ น. ทรงติดตามงานโครงการตามพระราชดำาริ ณ โรงเรียนบ้านแม่หลุย อำาเภอ
สบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเป็นการเสด็จพระราชดำาเนินทรงเยี่ยมโรงเรียน ครั้งที่ ๑  ทอดพระเนตรกิจกรรมการสาธิต
การสอนวชิาวทิยาการคำานวณ เรือ่ง การเขยีนโปรแกรมเบือ้งต้น ของนักเรยีนระดับชัน้ประถมศกึษาปทีี ่๓ เพือ่ฝกึใหนั้กเรียน
มีทักษะในการใช้โปรแกรม Scratch สามารถสร้างชิ้นงาน เรียนรู้การทำารูปร่างต่างๆ พร้อมกับหลักการทางคณิตศาสตร์ 
ทำาให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์และนำาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวันได้ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียน
ดำาเนินกิจกรรมต่างๆ อาทิ เลี้ยงปลา สุกร ไก่พันธุ์พื้นเมือง เพาะเห็ดนางฟ้า และปลูกพืชผักปลอดสารพิษ แล้วนำาผลผลิต
ท่ีไดจ้ำาหนา่ยใหโ้ครงการอาหารกลางวันผ่านสหกรณโ์รงเรยีน รวมทัง้นำามาแปรรปูเปน็ผลติภณัฑแ์หนมเหด็นางฟา้และปลา
ดุกแดดเดียว เพื่อส่งเสริมทักษะทางด้านอาชีพให้แก่นักเรียน อนึ่งโรงเรียนบ้านแม่หลุย ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำาริ เมื่อ ปี ๒๕๔๙

เวลา ๑๕.๓๕ น. เสด็จฯ ไปยัง ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านแม่ลง อำาเภออมก๋อย จังหวัด
เชียงใหม่ โดยเป็นการเสด็จพระราชดำาเนินทรงเยี่ยมโรงเรียน ครั้งที่ ๑ ทอดพระเนตรกิจกรรมการสอนทำาข้าวต้มมัด ด้วย
ภาษาไทย แกช่าวไทยภูเขาเผา่กะเหรี่ยง เป็นกิจกรรมส่งเสริมทักษะการฟงัและพูดภาษาไทย เพือ่การสื่อสารสำาหรับผู้ใหญ่
บนพื้นที่สูง ให้เข้าใจภาษาไทยมากยิ่งขึ้น การสาธิตการสอน “บทอาขยาน” ระดับประถมศึกษา การสาธิตกิจกรรมปั้นดิน
น้ำามัน ชั้นเรียนระดับปฐมวัย กิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลาง
วัน และกิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียน โดยนำากล้วยน้ำาว้า ซึ่งเป็นผลผลิตจากโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมาแปรรูป
เป็นผลติภณัฑก์ลว้ยฉาบและกลว้ยเสน้ ทำาใหน้กัเรยีนมกีระบวนการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัจิรงิด้วยตนเอง มคีวามรูท้างดา้น
ถนอมอาหาร สามารถนำาไปประกอบอาชีพสร้างรายได้เสริมให้แก่ตนเองและครอบครัว ในการนี้นายทองอยู่ แก้วไทรฮะ       
กราบบังคมทูลรายงานผลการดำาเนินงานโครงการวุฒิอาสา (กศน.) ด้วย
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วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๑๐ น. ทรงติดตามงาน
โครงการตามพระราชดำาริ ณ โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน
จฬุา-ธรรมศาสตร ์๓ อำาเภอทา่สองยาง จังหวดัตาก โดยเปน็การ
เสด็จพระราชดำาเนินทรงเยี่ยมโรงเรียน ครั้งที่ ๖ และทรงเยี่ยม
โรงเรียน ตชด. เป็นครั้งที่ ๑๐๕๔ ทอดพระเนตรกิจกรรมฝึก  
อาชีพนักเรียน ได้แก่ การทอผ้าและการจักสานไม้ไผ่ การสาธิต
การสอนรปูแบบสะเตม็ศกึษา ระดับช้ันประถมศกึษา ปีที ่๖ เรือ่ง
การบูรณาการการทำาขนมบัวลอย เป็นการจัดการศึกษาท่ีบูรณาการ

ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์ ช่วยพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในด้านการคิดวิเคราะห์ให้มี      
ความคิดสร้างสรรค์ และสามารถนำาไปแก้ปัญหาในชีวิตจริงได้

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. เสด็จฯ ไปยัง โรงเรียน
ตำารวจตระเวนชายแดนทา่นผูห้ญงิทว ีมณนีตุร อำาเภอแมส่อด จังหวัดตาก 
โดยเป็นการเสด็จพระราชดำาเนินทรงเยี่ยมโรงเรียน ครั้งที่ ๘ และทรงเยี่ยม
โรงเรียน ตชด. เป็นครั้งที่ ๑๐๕๕ ทอดพระเนตรการสาธิตการสอนรูปแบบ
สะเต็มศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เรื่อง แรงดันของน้ำา โครงการ
เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โอกาสนี้ทรงเปิดแพรคลุมป้ายอาคาร “ศูนย์
การเรียนรู้เพื่อการศึกษา โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงทวี 
มณีนุตร” ซึ่งบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำากัด ดำาเนินการสนับสนุนการก่อสร้าง
อาคาร พร้อมกันนี้กลุ่มมูลนิธิเพื่อนศิลปิน และบริษัทเอ ไอ เอ จำากัด เฝ้าฯ 
กราบบงัคมทลูรายงานการสนบัสนนุโรงเรยีนและการกอ่สรา้งและปรบัปรุง
ซอ่มแซมอาคารของศนูยก์ารเรยีนตำารวจตระเวนชายแดนบา้นเลโพเด อำาเภอ
ท่าสองยาง จังหวัดตากด้วย

เวลา ๑๑.๑๐ น. เสดจ็ฯ ไปยงั ศูนย์การเรยีนตำารวจ
ตระเวนชายแดนบ้านเลผะสุคี อำาเภอแม่ระมาด 
จงัหวดัตาก โดยเปน็การเสดจ็พระราชดำาเนนิทรงเยีย่ม
โรงเรียน ครั้งที่ ๔ และทรงเยี่ยมโรงเรียน ตชด. เป็น
ครั้งที่ ๑๐๕๖ โอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาส
ให้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ เฝา้ฯ ถวายรายงาน
ผลการเรียน ทอดพระเนตรการสาธิตการสอนวิชา
ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ เร่ืองการ
แต่งประโยค โดยใช้สื่อบัตรคำามาช่วยสอน ทำาให้
นักเรียนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชนเผ่ากะเหรี่ยง ได้เรียนรู้
ส่วนประกอบของประโยค สามารถเข้าใจภาษาไทย
มากย่ิงข้ึน กิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียน ได้แก่ การทอผ้า 
และการทำาอฐิบลอ็ก โดยผสมสใีหอ้ฐิบลอ็กมสีสีวยงาม
เพื่อเพิ่มมูลค่า กิจกรรมการทำาอิฐบล็อกนี้ยังต่อยอด
มาเปน็ฐานการเรยีนรูใ้หแ้ก่นักเรียนและผูท้ีส่นใจเข้า
มาศึกษาเรียนรู้ด้วย
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วันที ่๒๒ ธนัวาคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๔๐ น. เสดจ็ฯ ไปยงั โรงเรยีนราชประชานเุคราะห ์๕๕ จงัหวดัตาก พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่ได้รับทุนการศึกษาพระราชทาน ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๑-๖ จำานวน ๓๓ คน เข้าเฝ้าฯ ถวายรายงานผลการเรียน และพระราชทานพระราโชวาทให้นักเรียนตั้งใจศึกษาเล่าเรียน 

วนัท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ทรงตดิตามการดำาเนนิงาน
โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดำาริ ในพื้นที่ 
๗ อำาเภอ ของจังหวัดตาก ณ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมฯ โดยมีอธิบดี          
กรมป่าไม้ และผู้แทนกลุ่มประชาชนสร้างป่า สร้างรายได้ 
กราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้า ทั้งนี้กรมป่าไม้          
ได้ขยายพื้นที่โครงการเพิ่มขึ้น ตามที่มีพระราชกระแส      
ไว้ในปี ๒๕๖๔ โดยขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นในอำาเภอบ้านตาก 
และอำาเภอเมืองตาก รวมจำานวน ๕ หมู่บ้าน พ้ืนท่ีดำาเนินการ 
๔๐๐ ไร่ ปัจจุบันสมาชิกในโครงการฯ สามารถนำาผลผลิต
ทางการเกษตรเก็บไว้บริโภคเองภายในครัวเรือน และนำามา
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพ่ือเพิ่มมูลค่าและสร้างราย
ได้ให้แก่สมาชิก อาทิ สบู่บุกผสมสมุนไพร ข้าวเกรียบบุก 
เป็นต้น 



จดหมายข่าวโครงการตามพระราชดำ ริ เดือนมกราคม ๒๕๖๕ ๘

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุม
วิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำาริ ประจำา
ปี ๒๕๖๔ “๔๑ ปี ด้วยพระเมตตาแห่งการศึกษา พัฒนาวิชาการ-จริยธรรม         
งาน กพด.” ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำาเภอสันทราย 
จงัหวดัเชยีงใหม ่โอกาสนี้ทรงบรรยายพิเศษเร่ือง การพฒันาเด็กและเยาวชน
หลังโควิด ๑๙ โดยทรงมีความห่วงใยเด็กและเยาวชนด้านการศึกษา ในสถานการณ์ 
การแพรร่ะบาดของโรคโควิด ๑๙ ทำาให้นกัเรยีนไม่สามารถมาเรียนไดต้ามปกต ิ
ทรงช้ีใหเ้หน็ถงึปญัหา แนวทางในการปรบัตัวตามสถานการณท์ีเ่ปลีย่นแปลง
อยู่ตลอดเวลา ควรจัดการเรียนการสอนรอบด้าน ทั้งทักษะชีวิต การทำางาน 
และการสื่อสาร เรียนรู้ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสอนแบบ
ปฏิบัติ เน้นให้เด็กลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ท่ีสำาคัญต้องไม่ท้ิงเร่ืองการปลูกฝัง 
คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ เป็นคนดีมีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่น             
การนีพ้ระราชทานเกยีรติบตัรแกพ่ระภิกษ ุและคณะคร ูทีไ่ดร้บัรางวลัชนะเลศิ 
การประกวดแข่งขันแนวปฏิบัติที่ดี ทั้ง ๖ ด้าน จำานวน ๕๑ ราย พร้อมทั้ง
พระราชทานเขม็เชดิชเูกยีรต ิชัน้ท่ี ๑ แกผู่ป้ฏบิตังิานโครงการตาม พระราชดำาร ิ
จำานวน ๓๒ ราย ทอดพระเนตรนทิรรศการผลงานแนวปฏิบตัทิีด่ขีองหน่วยงาน
สถานศึกษาในโครงการตามพระราชดำาริ ๗ หน่วยงาน ได้แก่ กองบัญชาการ
ตำารวจตระเวนชายแดน สำานกังานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน สำานกังาน
สง่เสรมิการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศัย สำานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำานักการศึกษา 
กรงุเทพมหานคร และกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน รวมทัง้นิทรรศการการ
จัดการเรียนการสอนในยุค New Normal โดยการประชุมวิชาการฯ ครั้งนี้          
นับเป็นครั้งที่ ๗ จัดขึ้นระหว่างวันท่ี ๒๔-๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ มีสำานักงาน          
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ร่วมกับหน่วยงาน
สถานศึกษาในโครงการตามพระราชดำาริ และโครงการส่วนพระองค์สมเด็จ    
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี 
ดำาเนินการจัดงาน มีบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานโครงการตาม          
พระราชดำาริ เข้าร่วมประชุมจำานวน ๑,๕๗๑ คน ทั้งในแบบ Onsite และ 
Online
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โดย นายนรัญจ์ โกศลเวช 
แผนกปฏิบัติการ ๑

กิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
การเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ สถาน
ศกึษาตา่ง ๆ  ได้ปรบัแนวทางการจดัการเรยีนการสอนใหเ้หมาะ
สมตามบรบิทของแตล่ะพืน้ทีแ่ละความพรอ้มของสถานศกึษา 
รวมทั้งความปลอดภัยของนักเรียน

กิจกรรมเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันภายใต้โครงการพัฒนาเด็ก 
และเยาวชนในถ่ินทุรกันดารตามพระราชดำาริ ก็มีการปรับ      
รูปแบบของกิจกรรมให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน 
ดังนี้

๑. กรณ ีON-SITE ครูผู้สอนจดักระบวนการเรยีนรูใ้นสถาน
ศกึษาตามปกต ิโดยเนน้ใหนั้กเรยีนไดล้งมอืปฏบิตัดิว้ยตนเอง 
เพื่อสร้างองค์ความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี

๒. กรณี ON-HAND หรือ ONLINE ครูผู้สอนจัดการเรียน
รูภ้าคทฤษฎใีนวันทีน่กัเรียนมารบัเอกสาร หรอืครผูู้สอนออก
ไปติดตามนักเรียน และมอบหมายให้นักเรียนที่รับผิดชอบ
กิจกรรมต่าง ๆ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้ามาลงมือปฏิบัติใน
สถานศึกษา หรือแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ผักให้นักเรียนนำากลับ
ไปปลูกที่บ้านโดยมีครูผู้สอนคอยให้คำาแนะนำา

ผลผลติทีไ่ด้จากการดำาเนนิกิจกรรมดงักล่าว นำามาใชเ้ปน็
วัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวันของโรงเรียน หรือ
มอบให้กับนักเรียนและผู้ปกครองเพ่ือจัดอาหารกลางวันให้
กบันกัเรยีนทีบ่า้น เพือ่ให้นักเรยีนมีอาหารกลางวันท่ีมคีณุคา่
ทางโภชนาการบริโภคอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนีย้งัสง่เสรมิใหน้กัเรยีนจดัทำาบนัทกึประจำาวันใน
การทำากจิกรรมเกษตรเพือ่อาหารกลางวัน เพ่ือฝกึฝนดา้นการ
อ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียน

แม้จะมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ ๑๙ จน
ทำาใหเ้กดิปญัหาในการพฒันาทางดา้นโภชนาการและสขุภาพ
อนามัย รวมทั้งการพัฒนาความรู้และทักษะพื้นฐานทางการ
เกษตรของนักเรียน ครูผู้สอนจำาเป็นจะต้องปรับรูปแบบใน
การจัดการเรียนรู้และกิจกรรมต่าง ๆ ออกแบบการสอนที่
เนน้ใหเ้ด็กนกัเรยีนลงมอืปฏิบติัดว้ยตนเอง รวมทัง้การวดัและ
ประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมกับวิธีการสอน เพื่อ
ให้เด็กและเยาวชนได้รับโอกาสในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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โครงการทุนการศึกษาพระราชทานบุตรครูตามพระราชดำ ริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี โดย นางสาวอุบลรัตน์ มั่นฤกษ์

ฝ่ายนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  
พระราชทานทุนการศึกษา แก่บุตรครูตำารวจตระเวนชายแดน เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญกำาลังใจ และเป็นการแบ่งเบา
ภาระให้แก่ครูผู้ปฏิบัติงาน โดยเริ่มมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๑ ปัจจุบัน มีบุตรครูที่ได้รับทุนรวมจำานวน  ๕๑๕ คน 

บุตรครูที่ได้รับพระราชทานทุนที่สำาเร็จการศึกษาไปแล้วได้นำาความรู้ไปประกอบอาชีพตามที่ตั้งใจ เช่น ข้าราชการครู 
แพทย์ พยาบาล ลูกจ้างหน่วยงานรัฐ พนักงานบริษัทเอกชน นิติกร ตำารวจ นับเป็นความภาคภูมิใจของผู้ปกครอง ซึ่งครู 
ตชด.ท่ีบุตรได้รับทุนต่างรู้สึกสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ และมีกำาลังใจในการปฏิบัติงาน ท่ีทรงมีพระเมตตาถึงผู้ปฏิบัติงาน   
แม้จะอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ดังตัวอย่างความรู้สึกของครู ตชด. และบุตรครูที่ได้รับพระราชทานทุน

ด้วยพระเมตตา แก่ครูที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกล ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ จึงได้พระราชทานทุนการศึกษาเพิ่มเติม แก่
ครูโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำาริ สังกัด สพฐ. และ กศน. ปีละ ๑๑๐ ทุน ๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท ต่อปีต่อคน เป็นทุน
สำาหรบับุตรครทูีก่ำาลงัศึกษาอยูใ่นระดับอดุมศกึษา หรอืเทยีบเทา่ มผีลการเรยีนด ีและความประพฤตดิ ีเปน็ทุนแบบให้เปลา่ 
ไม่ต่อเนื่อง  โดยเปิดโอกาสให้ครู สมัครขอรับทุนพระราชทานให้แก่บุตร ได้ทุกปี  

“ .ข้าพระพุทธเจ้าซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอย่างหาที่สุดมิได้ ท่ีทรงห่วงใยครู ตชด. ที่ปฏิบัติ
หน้าที่ในพื้นที่ห่างไกล ทุนการศึกษาที่บุตรได้รับพระราชทาน จะนำาไปไช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และจะอบรมสั่งสอนบุตร
ให้ทำาความดี รู้จักเสียสละ ทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถ ทำางานถวายพระองค์ท่านและเพื่อแผ่นดินตลอดไป ”

ร.ต.อ.สมเกียรติ กุดหอม ครูโรงเรียน ตชด.บ้านบ่อชะอม จ.จันทบุรี

  “ ครอบครัวรู้สึกซาบซึ้ง และภาคภูมิใจเป็นที่สุด ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จะขยันตั้งใจเรียน จบมาจะทำาหน้าที่ ที่
ได้เรียนมาอย่างเต็มที่ และจะทำาให้ดีที่สุด..”  

น.ส.ปิยธิดา ผาจวง ชั้นปีที่ ๓ วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มรภ.เชียงราย  
                                              บุตร ร.ต.ท.พิทักษ์ ผาจวง ครูโรงเรียน ตชด. บ้านห้วยเวียงงาม จ.อุดรธานี
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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกมุาร ีทรงพระกรณุาโปรดเกล้า ฯ ใหด้ำาเนนิโครงการ “สรา้งปา่ สรา้งรายได”้ 
เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ รักษาป่าต้นน้ำา และสร้างรายได้ให้แก่ราษฎร ศูนย์เรียนรู้การ
พฒันาอมกอ๋ยอนัเนือ่งมาจากพระราชดำารฯิ จงัหวดัเชยีงใหม ่จึงไดจั้ดทำาโครงการ
การจัดการของป่าอย่างยั่งยืน โดยมีสมาชิก กว่า ๑๓๐ คน จาก ๑๐ หมู่บ้าน ใน
พื้นที่อำาเภออมก๋อย  โครงการนี้ได้ส่งเสริมให้สมาชิกปลูกไม้ป่าเพิ่มเติม ให้ความ
รู้การเก็บหาของป่าอย่างถูกวิธี และแนะนำาการแปรรูปขั้นต้น เช่น การตากแห้ง
ผลสมอไทย ผลสมอภิเพก และผลมะขามป้อม เพื่อเป็นการเก็บรักษา และเพิ่ม
มูลค่า ในปีที่ผ่านมา ศูนย์เรียนรู้ฯ ได้รับซื้อผลผลิตจากสมาชิก ท้ังผลสด และ
ผลตากแห้ง รวมกว่า ๒๔,๙๕๑.๙ กิโลกรัม เป็นเงิน ๓๖๑,๗๔๒.๕ บาท ช่วยให้
สมาชิกมีรายได้เสริม ไม่ต้องไปรับจ้างต่างถิ่น เกิดความหวงแหน และเห็นคุณค่า
ของทรัพยากรป่าไม้ 

ศูนย์เรียนรู้ฯ ได้นำาผลผลิตดังกล่าว  มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรชงดื่ม 
“ตรีผลาอบแห้ง” “ตรีผลาบดผง”และ“ชาตรีผลา” ตราอมก๋อย  ซึ่งตรีผลาเป็น
ตำารับยาอายุรเวชเก่าแก่ของประเทศอินเดีย โดยมีส่วนประกอบจาก ผลสมอ
ไทย ผลสมอ  ภิเพก และผลมะขามป้อม มีประโยชน์หลากหลาย ช่วยเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันร่างกายให้กับตัวเองมากยิ่งขึ้น

โครงการการจัดการของป่าอย่างยั่งยืน 
คนอยู่กับป่าได้อย่างมีความสุข
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยอันเนื่องมาจากพระราชดำ ริฯ โดย นายธีรวุธ  ปัทมาศ 

ฝ่ายโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ
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การอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญา
การทำ เครื่องเงินและเครื่องถมเงิน
กลุ่มอาชีพศิษย์เก่าโรงเรียนตำ รวจตระเวนชายแดนบ้านเขาวัง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย นางสาวอัญชลี ทองแก้วกูล 

ฝ่ายภาคใต้

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำาริ เม่ือปี ๒๕๕๔ ให้
ขยายกลุ่มอาชีพในหมู่บ้านเขตบริการของโรงเรียนในโครงการ
ตามพระราชดำาริ  โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านเขาวัง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช มีศิษย์เก่าท่ีไม่ได้รับการศึกษาต่อใน
ระดับท่ีสูงข้ึน และผู้ปกครองนักเรียนมีความสนใจการทำาเคร่ือง
เงินและเคร่ืองถมเงิน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดต้ัง
กลุ่มเคร่ืองเงินบ้านเขาวังเพ่ือส่งเสริมงานหัตถกรรมท้องถ่ิน 
สร้างรายได้ เสริมสร้างจิตสำานึกรักและสืบสานการทำาเคร่ือง
เงินและเคร่ืองถมของชาวนครศรีธรรมราช

เคร่ืองเงินและเคร่ืองถมเงินนครศรีธรรมราชมีศิลปะท่ีประณีต 
เป็นเงินแท้ทำาด้วยมือต้ังแต่กระบวนการหลอมโลหะเงิน ใช้เงิน 
๙๕ เปอร์เซ็นต์ และทองแดง ๕ เปอร์เซ็นต์ประสานไม่ให้เงิน
อ่อนตัว การแผ่ รีด การเคาะขึ้นรูป การเขียนลวดลาย              
การลงยาถม และการแรเงาลวดลาย โดยกลุ่มได้รับพระราชทาน
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีจำาเป็นในการประกอบอาชีพ การฝึก
อบรมพัฒนาทักษะเพ่ิมเติมจากวิทยาลัยศิลปะหัตถกรรม
นครศรีธรรมราช ช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีเอกลักษณ์ร่วมสมัย                       

มีคุณภาพเป็นท่ีต้องการของตลาด ย่ิงข้ึน ได้แก่ แหวน กำาไล ต่างหู สร้อยคอ และสร้อยข้อมือ นอกจากน้ีทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ พระราชทานอาคารสำาหรับเป็นท่ีทำาการกลุ่มและแหล่งเรียนรู้ จัดต้ังกองทุนหมุนเวียน และสนับสนุนการตลาดท้ังท่ี          
ร้านภูฟ้าและตลาดออนไลน์

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี การอนุรักษ์
และสืบสานภูมิปัญญาการทำาเคร่ืองเงินและเคร่ืองถมเงินในโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านเขาวังจึงเร่ิมประสบความสำาเร็จ 
ช่วยให้ชุมชนมีรายได้ และมีโอกาสพัฒนาอาชีพให้ย่ังยืนต่อไปได้ 
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กระดานข่าว
โดย นายกฤษณะ   สิงหชาญกิจ

ฝ่ายเผยแพร่

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาฯ อำาเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน และโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ อำาเภอ
สวนผ้ึง จงัหวดัราชบรุ ีจดักจิกรรมทำาบญุตกับาตร และพัฒนาทำาความสะอาดในพืน้ทีโ่ครงการตามพระราชดำารฯิ เพือ่นอ้ม
สำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ สสท. ร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และมหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมเตรียม
การฝึกอบรมเทคโนโลยทีางการแพทยแ์ละสาธารณสขุ สำาหรบับคุลากรทางการแพทยจ์ากสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชน
ลาว ครั้งที่ ๒๔ ปี ๒๐๒๒ ตามพระราชดำาริฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ โดยมี ศาสตรจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์   
ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำาริฯ เป็นประธาน

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาฯ อำาเภอ          
บอ่เกลอื จงัหวดันา่น รว่มกบัหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จดักจิกรรม 
สร้างฝายอนุรักษ์ ครั้งที่ ๕ รวม ๑๐ ฝาย ในพื้นที่โครงการ
ศนูยภู์ฟา้พฒันาฯ เพือ่น้อมสำานึกในพระมหากรณุาธคิณุ และ
ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว
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กระดานข่าว

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สสท.ร่วมกับ 
สำานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร สำานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน 
รว่มกนัหารอืในการจดันทิรรศการ แสดงผลงาน
ของนักเรียนในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำาริฯ 
ท่ีได้รับรางวัลพระราชทานระดับดีเด่น จำานวน 
๒๖ ผลงาน จากการแข่งขันวาดภาพ การเขียน
เรียงความภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ภายใต้

กิจกรรมของโครงการ แบ่งปันประสบการณ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙) ตาม  
พระราชดำาริฯ ครั้งที่ ๒ ซึ่งจะเสด็จพระราชดำาเนินในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นี้ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร    
เขตปทุมวัน โดยมีนายอภิสิทธ์ิ พ่ึงพร ผู้อำานวยการโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม สสท.

วนัที ่๒-๓ ธนัวาคม ๒๕๖๔ สสท. จดัประชุมตดิตามผลการดำาเนนิงานโครงการสร้างปา่ สร้างรายได้ ตามพระราชดำารฯิ ในพืน้ที่
จังหวัดน่าน จังหวัดเลย จังหวัดตาก จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำาริให้ดำาเนินงานโครงการ “สร้างป่า สร้างรายได้” เป็นวิธีการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าไม้
ด้วยการปลูกไม้ป่าดั้งเดิมของพื้นท่ีให้เป็นไม้ประธาน ผสมผสานกับการปลูกพืชเกษตรหรือไม้เศรษฐกิจที่สามารถสร้างรายได้ให้   
แก่คนในท้องถิ่น โดยเริ่มโครงการนำาร่องในพื้นที่จังหวัดน่าน และจังหวัดเลย ก่อนขยายไปยังจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
และจังหวัดตาก ในการประชุมมีนายอภิสิทธิ์ พึ่งพร ผู้อำานวยการโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ            
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธาน และมีเจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ กรมป่าไม้ กรมการปกครอง 
สำานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เข้าร่วมประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาฯ อำาเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยฯ อำาเภออมก๋อย จังหวัด
เชียงใหม่ และโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ อำาเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมทำาบุญตักบาตร และพัฒนาทำาความ
สะอาดบริเวณพื้นที่โครงการตามพระราชดำาริฯ ทั้ง ๓ แห่ง เพื่อน้อมสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศล แด่
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร



จดหมายข่าวโครงการตามพระราชดำ ริ เดือนมกราคม ๒๕๖๕๑๕

กระดานข่าว

วนัที ่๗-๙ ธนัวาคม ๒๕๖๔ กองโรคตดิตอ่นำาโดยแมลง กรมควบคมุโรค จัดอบรมการตรวจวนิิจฉัยเชือ้มาลาเรียด้วยกล้องจลุทรรศน์
ขั้นพื้นฐาน แก่ครูโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน จำานวน ๘ โรงเรียน เพ่ือให้ครู ตชด.และเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ มีศักยภาพในการตรวจหา
เช้ือมาลาเรียเบ้ืองต้น รวมถึงการใช้กล้องจุลทรรศน์ในกิจกรรมการเรียนการสอน เร่ืองโรคไข้มาลาเรียให้มีความน่าสนใจมากย่ิงข้ึน โดยมี 
ดร.พญ.ฉันทนา ผดุงทศ ผู้อำานวยการกองโรคติดต่อนำาโดยแมลง เป็นประธานในการเปิดการอบรม พร้อมท้ังมอบเกียรติบัตร แก่ผู้เข้าอบรม 
ณ โรงแรมพีลูส อำาเภอเมือง จังหวัด กาญจนบุรี ซ่ึงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ได้มีพระราชดำาริไว้  ให้อบรมความรู้แก่ครู ตชด. ในด้านดังกล่าว

วนัที ่๑๖-๑๗ ธนัวาคม ๒๕๖๔ สสท. จดัประชุม
ติดตามผลการดำาเนนิงานโครงการสง่เสรมิเศรษฐกจิ
พอเพียงในชุมชน ตาม พระราชดำาริฯ ในพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ รวม ๑๙ จังหวัด 
จำานวน ๓๙ กลุ่ม ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ 
โดยมนีายอภสิิทธิ ์พ่ึงพร ผู้อำานวยการโครงการสว่น
พระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็น

ประธานในการประชุม และมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการปกครอง มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช เข้าร่วมการประชุม ซึ่งโครงการดังกล่าวเริ่มดำาเนินงานมาต้ังแต่ปี ๒๕๕๖ เพื่อให้ประชาชนในถิ่นทุรกันดาร     
ได้น้อมนำาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการดำาเนินชีวิต สามารถพึ่งตนเองได้ และช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน มีความมั่นคง         
ทางด้านอาหาร มีรายได้และอาชีพ ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ชุมชนมีความเข้มแข็งและยั่งยืน

 วันที่ ๑๘-๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๔  สสท. จัดอบรมแนะแนว
การศึกษาต่อ แก่นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำานวน ๑๙๕ คน และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ จำานวน ๑๙๖ คน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ออนไลน์ เพื่อให้นักเรียนได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น และสามารถนำาไปวางแผนการศึกษาต่อให้เหมาะ
สมกับความรู้ความสามารถของนักเรียน โดยมี รศ.ดร. วลัยพร 
นันท์ศุภวัฒน์ เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมกันนี้ได้ให้ความ
รู้ และแนะแนวการศึกษาต่อในเรื่องต่างๆ อาทิ  ระเบียบปฏิบัติของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ทางเลือกในการศึกษาต่อใน
ระดับสูงขึ้น แนวทางการประกอบอาชีพ การสำารวจตนเองทางด้านความสนใจ ความถนัด ความชอบ ให้เหมาะสมกับความรู้ความ
สามารถของนักเรียน การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาโดยระบบ TCAS เป็นต้น



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

เม่ือวันอังคารท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
องค์อุปนายิกาผู้อำานวยการสภากาชาดไทย เสด็จฯ ไปทรงเปิดงานกาชาดออนไลน์ ประจำาปี ๒๕๖๔ ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในโอกาสน้ีทรงเย่ียมร้านอุปนายิกา ซ่ึงมีพระราชดำาริ ให้โครงการส่วนพระองค์       
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำาสินค้าของชาวบ้านท่ีอยู่ในถ่ินทุรกันดาร
ห่างไกล รวมท้ังสินค้าน้อมเกล้าฯ ถวาย จากผู้สนับสนุน เข้ามาจำาหน่าย รายได้สมทบ สภากาชาดไทย

พร้อมกันน้ีทรงเปิดประมูลผักดองวังสระปทุม สูตรพระราชทาน สำาหรับปีน้ีผู้ชนะในการประมูลได้แก่ นางวันดี กุญชรยาคง    
จุลเจริญ นายสุชาติ เศรษฐีวรรณ นายชนินทร์ ต้ังบำารุงพงษ์ และนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ

ขอเชิญตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นจดหมายข่าวโครงการ
ตามพระราชดำาริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี เพื่อพัฒนาจดหมายข่าวให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
โดยเข้าแอปพลิเคชัน Line และ สแกน QR CODE นี้
หรือทาง  https://forms.gle/GFktVVpD4T7HJbcR8

ร้านอุปนายิกา ในงานกาชาดออนไลน์

ประจำาปี ๒๕๖๔


