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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพรปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔
แก่ประชาชนชาวไทย ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต 

เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
“เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดี มาอวยพรแก่ทุกๆ ท่าน ให้ประสบแต่

ความสุข ความเจริญ และความเป็นมงคลโดยทั่วกัน คนไทยเรามีวัฒนธรรมอันแสดงถึงความดี ความงาม และความ
เจริญ เป็นพื้นฐานของชีวิตจิตใจ วัฒนธรรมทั้งนั้น เป็นที่ประจักษ์ชัดอยู่ในขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรม ภาษา 
ศิลปะวิทยาการต่างๆ และนิสัยจิตใจ ทำาให้คนไทยไม่ว่าจะเป็นใคร อยู่ ณ ที่ใดก็เชื่อมโยงผูกพันกันได้อย่างใกล้ชิด

ในปีใหม่นี้ จึงขอให้คนไทยทุกคนได้พิจารณาให้เข้าใจถึงคุณค่าของความดีความงาม และความเจริญทั้งปวง 
ความมั่นคงหนักแน่นในความถูกต้อง ด้วยเหตุผลและความจริง และช่วยกันสืบสาน รักษาให้ดำารงอยู่ไม่ขาดสาย และ
สร้างเสริมต่อยอดให้รุ่งเรืองไพบูลย์ยิ่งๆ ขึ้น พร้อมทั้งตั้งตัวตั้งใจให้มั่นคงแน่วแน่ที่จะประพฤติตนปฏิบัติงานให้ดีให้
ถูกต้อง ด้วยความมีสติรู้ตัวและด้วยปัญญารู้เหตุ รู้ผล แม้ประเทศจะตกอยู่ในสภาวะท่ีต้องเผชิญกับโรคภัยไข้เจ็บ
เบยีดเบียน ก็สามารถทีจ่ะนำาพาใหผ้า่นพน้วกิฤตนัน้ไปได ้ความรูค้วามเข้าใจ และความรว่มมอืร่วมใจโดยพรอ้มเพยีง
กันจะนำาพาชาติบ้านเมืองให้บังเกิดความผาสุก มั่นคง และเจริญก้าวหน้าสืบต่อไป

ขออำานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักด์ิสิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ พร้อมด้วยพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จงคุ้มครองรักษาทุกท่านให้มีกำาลังกายแข็งแรง 
กำาลังใจเข้มแข็ง กำาลังปัญญาเฉียบคม สามารถนำาพาตนนำาพาส่วนรวมและประเทศชาติให้บรรลุถึงความสุขความ
เจริญได้โดยทั่วกัน”
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โดย นางสาวทัศยา  แจ่มจันทร์

ฝ่ายเผยแพร่

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๔๐ น. เสด็จพระราชดำาเนินไปยัง โรงเรียนอิบตีดาวิทยา จังหวัดนราธิวาส ปัจจุบันมี
นักเรียน ๒,๔๔๑ คน สังกัดสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ทอดพระเนตรโครงการตามพระราชดำาริ อาทิ การ
เรยีนการสอนวชิาภาษาไทยของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่๓ การเรยีนการสอนตามโครงการความรว่มมอืในการจัดการเรยีนการ
สอนทางไกลแบบสื่อสารสองทางสำาหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ตามพระราชดำาริ 
โอกาสนีพ้ระราชทานโทรทัศนแ์ละอปุกรณ์สำาหรบัการจดัการเรยีนการสอนทางไกลผา่นระบบ DLTV แกผู่อ้ำานวยการโรงเรยีนสงักดั
สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในโครงการตามพระราชดำาริ

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๕๐ น. เสด็จพระราชดำาเนินไปยัง โรงเรียนบ้านโหง่นขาม จังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบัน
มีนักเรียน ๕๗ คน โอกาสนี้พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ ชั้นที่ ๑ แก่ผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำาริ จำานวน ๓ ราย ทอด
พระเนตรกิจกรรมโครงการตามพระราชดำาริ อาทิ การจัดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล กิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลาง
วันและอาหารเสริมนมของโรงเรียน กิจกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน กิจกรรมส่งเสริม
ทักษะอาชีพ และทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน

พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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จากน้ัน เวลา ๑๓.๓๐ น. เสด็จฯ ไปยังโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านปากลา จังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบันมีนักเรียน ๖๘ คน 
โอกาสน้ีกองบัญชาการตำารวจตระเวนชายแดน ร่วมกับคณะครู นักเรียน หน่วยงานราชการ และศิษย์เก่าโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน 
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในโอกาสเสด็จพระราชดำาเนินไปทรงงานโรงเรียนตำารวจตระเวน
ชายแดน ครบ ๑,๐๐๐ ครั้ง โดยทรงปักหมุดการเสด็จพระราชดำาเนินทรงงานครบ ๑,๐๐๐ ครั้ง บนแผนที่ประเทศไทย และทรง
กดปุ่มเปิดแพรคลุมป้าย โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบรรจบพันบ้านปากลา ทอดพระเนตรขบวนเรือของหน่วยงานราชการ 
และผูแ้ทนศษิยเ์ก่าโรงเรยีนตำารวจตระเวนชายแดน เฝา้ฯ เพือ่แสดงความสำานกึในพระมหากรณุาธคิณุและรว่มกนัถวายคำาปฏญิาณ 

วนัท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. เสดจ็ฯ ไปยงั โรงเรยีนตำารวจตระเวนชายแดนบา้นศรสีวสัด์ิ จงัหวดัยโสธร ปัจจุบัน
มีนักเรียน ๗๐ คน ทอดพระเนตรกิจกรรมโครงการตามพระราชดำาริ อาทิ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน กิจกรรมประกอบ
เลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมของโรงเรียน กิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียน ได้แก่ การทำาพวงกุญแจตัวหนอน การประดิษฐ์
พวงมาลยัจากผา้ การซอ่มเครือ่งยนตเ์ลก็ โดยมวีทิยาลยัอาชวีศึกษาจังหวดัยโสธรมาชว่ยสอน การนีพ้ระราชทานวโรกาสใหน้กัเรยีน
ในพระราชานุเคราะห์ที่กำาลังศึกษาอยู่ จำานวน ๙ คน เฝ้าฯ และทรงเยี่ยมกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านศรีสวัสดิ์ และกลุ่มเศรษฐกิจ
พอเพียงตามพระราชดำาริพื้นที่จังหวัดยโสธร
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จากนัน้เวลา ๑๓.๓๐ น. เสดจ็ฯ ไปยงัโรงเรยีนบา้นดงนา จงัหวดัอบุลราชธาน ีปจัจบุนัมนีกัเรยีน ๖๕ คน ทอดพระเนตรกจิกรรม
โครงการตามพระราชดำาริ อาทิ กิจกรรมโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง กิจกรรมห้องสมุด โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน การแปรรูป
ผลผลติทางการเกษตร ไดแ้ก ่ไขเ่คม็ กลว้ยอบเนย กจิกรรมประกอบเล้ียงอาหารกลางวนัและอาหารเสรมินมของโรงเรียน กิจกรรม
สหกรณ์นักเรียน การจัดการเรียนการสอนชั้นอนุบาล เรื่องการพัฒนาการเคลื่อนไหวของร่างกาย และการจัดการเรียนการสอน
คอมพิวเตอร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ เรื่องการสืบค้นข้อมูล 

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. เสด็จฯ ไปยังโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ 
ปัจจุบันมีนักเรียน ๗๑ คน โอกาสนี้พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ ชั้นที่ ๑ แก่ผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำาริ จำานวน ๒๒ 
ราย ทอดพระเนตรกิจกรรมโครงการตามพระราชดำาริ อาทิ การจัดการเรียนการสอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เรื่องการพัฒนา
ระดบัสตปิัญญา (IQ) กจิกรรมโรงเรยีนรอบรู้สขุภาพ เพือ่แก้ปญัหาเดก็มภีาวะทพุโภชนาการ หรอืภาวะเตีย้ กจิกรรมสง่เสรมิอาชพี
นักเรียน ได้แก่ การทำาเข็มกลัดดอกลำาดวนจากรังไหม การทำาเจลแอลกอฮอลล์ ช่างตัดผมชายและหญิง กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน  
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน กิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมการขยายผลสู่ชุมชน 
ได้แก่ การเลี้ยงไหม และทอผ้า 

วันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๔๗ น. เสด็จฯ ไปยัง 
โรงเรียนสองแคววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันมีนักเรียน 
๕๕๘ คน โอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนใน
พระราชานุเคราะห์ฯ เฝ้าฯ ทอดพระเนตรกจิกรรมห้องพยาบาล 
การประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน การเพาะเล้ียงเนือ้เยือ่แคนตาลูป เปน็ต้น  จากนัน้ เวลา 
๑๓.๐๐ น. เสด็จฯ ไปยัง โรงเรียนสันติสุข จังหวัดเชียงใหม่ 
ปัจจุบันมีนักเรียน   ๓๑๑ คน ทอดพระเนตรกิจกรรมส่งเสริมสุข
ภาพอนามัย กิจกรรมฝึกอาชีพ เช่น การเลี้ยงไก่ไข่ ปลานิล  
กจิกรรมอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม และกจิกรรม
สหกรณ์นักเรียน 
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วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๙ น.  เสด็จฯ ไปยัง 
โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันมีนักเรียน 
๓๐๘ คน ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมสหกรณ์ร้าน
นม กจิกรรมเกษตร ไดแ้ก ่การเลีย้งปลาดกุในบ่อซเีมนต ์ เป็นตน้ 
จากนั้น เวลา ๑๐.๕๑ น. เสด็จฯ ไปยัง โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ ์
๒ จังหวัดเชียงใหม่  ปัจจุบันมีนักเรียน ๑๘๕ คน ทอดพระเนตร
การเรียนการสอนแบบ Coding Skill การประกอบเลี้ยงอาหาร
กลางวัน กิจกรรมสหกรณ์ และกิจกรรมห้องสมุด 

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จฯ ไปยังโรงเรียนพัฒนาต้นนำาที่ ๕ ขุนวาง จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันมีนักเรียน 
๑๔๘ คน ทอดพระเนตรการสาธิตการแปรรูปเมล็ดกาแฟอราบิกา กิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน กิจกรรมฝึกอาชีพ      
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โอกาสนี้ทรงเปิดหอพักนักเรียนบ้านไกลหลังใหม่ด้วย 

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. เสด็จฯ ไปยัง โรงเรียน
บ้านม่วงพิทยาคม จังหวัดสกลนคร ปัจจุบันมีนักเรียน ๑,๕๖๐ คน ทอด
พระเนตรผลงานนกัเรยีน ได้แก่ การเขียนเรยีงความ ภาพวาด และไมแ้กะสลกั 
กจิกรรมอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม กิจกรรมการเกษตร และ
ทรงเปิดอาคารญาณรัตนากร 
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 วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๑๐ น. เสด็จฯ ไปยัง 
โรงเรยีนบา้นผาเยอ จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน ปจัจบุนัมนีกัเรยีน ๑๐๕ 
คน ทอดพระเนตรกจิกรรมฝกึอาชพีนกัเรยีน โครงการเกษตรเพือ่
อาหารกลางวนั การกอ่สรา้งหอพกันกัเรยีนบ้านไกลพระราชทาน 
การประกอบเลีย้งอาหารกลางวนั กิจกรรมสหกรณน์กัเรยีน และ
การสาธิตการเรียนการสอนของชุมนุมคอมพิวเตอร์                                              

จากนั้น เวลา ๑๓.๔๐ น. เสด็จฯ ไปยัง โรงเรียนบ้านแม่แคะ 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปัจจุบันมีนักเรียน ๑๙ คน ทอดพระเนตร
กิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมห้องสมุด และการสาธิตการ
เรียนการสอนภาษาไทยแก่ผู้ใหญ่ 

วันท่ี ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จฯ ไปยัง 
โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันมีนักเรียน 
๑๑๗ คน ทอดพระเนตรกจิกรรมอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม “สวนพฤกษศาสตร์” การสาธิตการเรียนการสอน
วิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โครงการเกษตรเพื่อ
อาหารกลางวัน และการดำาเนินงานหอพักนักเรียนบ้านไกล การ
ก่อสร้างบ้านพักครูพระราชทาน และการก่อสร้างระบบนำา
พระราชทาน 

วันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. เสด็จฯไปยัง 
โรงเรยีนตำารวจตระเวนชายแดนบา้นเลตองค ุจงัหวดัตาก ปจัจบุนั
มีนักเรียน ๔๓๖ คน ทอดพระเนตรกิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาองักฤษสูเ่ทคโนโลย ีระดบัชัน้ประถมศกึษาปทีี ่๑-๖ กิจกรรม
ส่งเสริมอาชีพนักเรียน และกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

๗
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วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. เสด็จฯ ไปยัง 
โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ
พระชนมพรรษา (บ้านหมอ่งก๊ัวะ) จงัหวดัตาก ปัจจบัุนมนีกัเรยีน 
๔๓๖ คน ทอดพระเนตรการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ 
เรือ่งวิธกีารตดัตอ่วดิโีอ และการจดัการเรยีนการสอนภาษาองักฤษ 
จากนั้น เวลา ๑๓.๑๕ น. เสด็จฯ ไปยังโรงเรียนตำารวจตระเวน
ชายแดนบา้นแมจั่นทะ จงัหวัดตาก ปจัจุบนัมนีกัเรยีน ๒๗๐ คน 
ทอดพระเนตรกิจกรรมฝึกอาชีพทอผ้า กิจกรรมห้องสมุด และ
กิจกรรมแปรรูปอาหาร 

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. เสด็จฯ ไปยัง
ศูนย์การเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านทีวะเบยทะ จังหวัด
ตาก ปัจจุบันมีนักเรียน ๖๔ คน ทอดพระเนตรกิจกรรมสหกรณ์
นักเรียน การประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม
ของโรงเรียน และโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน จากนั้น
เวลา ๑๒.๔๐ น.  เสด็จฯ ไปยัง ศูนย์การเรียนตำารวจตระเวน
ชายแดนบ้านวะกะเลโคะ จังหวัดตาก ปัจจุบันมีนักเรียน ๖๗ 
คน ทอดพระเนตรการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕ เรื่องการวาดภาพด้วยโปรแกรม word 
กิจกรรมห้องพยาบาล และกิจกรรมส่งเสริมอาชีพนักเรียน 

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๑๐ น. เสด็จฯ ไปยัง 
โรงเรียนวัดเกาะกระชาย จังหวัดนครนายก ปัจจุบันมีนักเรียน 
๗๑ คน ทอดพระเนตรกจิกรรมสหกรณน์กัเรียน กจิกรรมแปรรปู
ผลผลิตทางการเกษตร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพ 
และ กิจกรรมอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. เสด็จฯ ไปยัง
โรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯ จังหวัดนครนายก พระราชทานพระ
ราชวโรกาสให้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่ได้รับทุน
พระราชทานไปศึกษาต่อที่ประเทศอินเดีย เฝ้า ฯ ทอดพระเนตร
โครงการพฒันาทกัษะดา้นอเิลก็ทรอนกิส ์และการเขยีนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ จากนั้นเวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จฯ ไปยัง โรงเรียน
นครนายกวิทยาคม จังหวัดนครนายก ทอดพระเนตรกิจกรรม
หุ่นยนต์เพ่ือการศึกษา และนิทรรศการของโรงเรียนมัธยมเครือข่าย 
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การแก้ไขปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ในโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน

โดย นายนรัญจ์ โกศลเวช 
แผนกปฏิบัติการ ๑

๙

 การอา่นไมอ่อกเขยีนไมไ่ดข้องนกัเรยีน ถอืเปน็ปัญหาพืน้ฐาน
ที่สำาคัญระดับประเทศ และส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของนักเรียน โดยผลการประเมิน PISA ๒๐๑๘ (Programme 
for International Student Assessment ๒๐๑๘) ของนกัเรยีน
อาย ุ๑๕ ป ีซึง่เปน็วยัท่ีสำาเรจ็การศกึษาภาคบังคบัในประเทศไทย 
พบว่า ความฉลาดรู้ ด้านการอ่าน (Reading Literacy) อยู่ในระดับ
ท่ี ๑ (ระดับตำาท่ีสุด) ร้อยละ ๕๙.๕ ซ่ึงจำาเป็นท่ีจะต้องได้รับการแก้ไข 
โดยเร่งด่วน

สำาหรับโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน พบว่า นักเรียนส่วน
ใหญ่ประสบปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เพิ่มมากขึ้น และมี
ผลสัมฤทธิท์างการเรยีนตำา โดยพิจารณาจากคะแนนเฉลีย่ O-NET 
วชิาภาษาไทยของนกัเรยีน พบวา่ ตำากวา่คา่เฉลีย่ของประเทศมา
อย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มว่าจะมีส่วนต่างเพิ่มขึ้น

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
แนวทางในการพฒันาการจดัการเรยีนการสอนวชิาภาษาไทยใน
โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว มาต้ังแต่ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมีการพัฒนาการจัดการเรียน การสอน
และจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิชาภาษาไทยอย่างต่อเนื่อง 
นอกจากน้ีได้จัดการประเมิน ความสามารถในการอ่านและการเขียน 
เพื่อให้ทราบสถานการณ์ของปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

ผลการการประเมินความสามารถในการอ่านและการเขียน
ของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สถานการณ์ด้านการอ่าน พบ
ว่า มีความสามารถในการอ่านตามเกณฑ์ ร้อยละ ๙๖.๓๒ และ 
ตำากวา่เกณฑ ์รอ้ยละ ๓.๖๘ สถานการณด์า้นการเขยีนของนกัเรยีน 
พบว่า มีความสามารถในการเขียนตามเกณฑ์ ร้อยละ ๙๒.๘๔ 
และ ตำากว่าเกณฑ์ ร้อยละ ๗.๑๖ นอกจากนี้นักเรียนมีแนวโน้ม
ความสามารถในการอ่านและการเขียนตามเกณฑ์ ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ เพิ่มขึ้นกว่า ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ซึง่ผลการประเมนิดงักลา่ว สะทอ้นถงึปญัหา  การอา่นไมอ่อก
เขียนไม่ได้ในภาพรวมได้รับการแก้ไขไปในทิศทางที่ถูกต้อง แต่
เมื่อพิจารณาเป็นรายโรงเรียน พบว่า โรงเรียนในหลายพื้นที่ยัง
ประสบปญัหาโดยเฉพาะโรงเรยีนทีอ่ยูใ่นกลุม่พืน้ทีส่งู กลุม่ชาตพินัธุ ์
และกลุม่ทีไ่มไ่ดใ้ชภ้าษาไทยสือ่สารในชวีติประจำาวนั (มปีญัหาสูง
มากที่สุด คือ กองกำากับการตำารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๔ และ 
๑๔ ตามลำาดับ)

แนวทางในการแก้ไขปัญหา
๑) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล 

โดยนกัเรียนต้องได้รับการเตรียมความพร้อมกอ่นเข้ารบัการศกึษา
ในระดับชั้นประถมศึกษา อย่างเหมาะสม

๒) การพัฒนาความรู้และทักษะของครูผู้สอน ในการจัดการ
เรยีนรูแ้ละการสือ่สารด้านภาษาไทย อยา่งตอ่เนือ่งและสมำาเสมอ

๓) การพฒันาและแกไ้ขปญัหาตามแนวพระราชดำาร ิประกอบ
ด้วย ๓.๑ การใช้วิธีการสอนแบบแจกลูกสะกดคำาในการแก้ไข
ปัญหา ๓.๒ การใช้บัญชีคำาพื้นฐานในการพัฒนานักเรียน ๓.๓ 
การพัฒนานักเรียน ให้อ่านออกเขียนได้อย่างครบกระบวนการ 
(อ่านออก เขียนได้ รู้ความหมาย และใช้ให้เป็น) และ ๓.๔ การ
พฒันาจดัการเรยีนการสอนภาษาไทยในชัน้เรียนอยา่งมีคุณภาพ

สำาหรับปีการศึกษา ๒๕๖๓ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควดิ๑๙ จะสง่ผลกระทบตอ่ ความตอ่เนือ่งในการ
พฒันานกัเรยีนและการแกไ้ขปญัหาอา่นไม่ออกเขยีนไมไ่ดห้รอืไม ่
เป็นสิ่งที่ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดจะต้องติดตามสถานการณ์ต่อไป

รูปที่ ๑-๒ แนวโน้มความสามารถในการอ่านและการเขียน
ตามเกณฑ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๒

เอกสารอ้างอิง
(๑) ศูนย์ดำาเนินงาน PISA แห่งชาติ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (๒๕๖๓). ผลการประเมิน PISA ๒๐๑๘: นักเรียนไทยวัย ๑๕ ปี รู้และทำาอะไร

ได้บ้าง. สืบค้น ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓, จาก https://pisathailand.ipst.ac.th/issue-๒๐๑๙-๔๘/
(๒) โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี. (๒๕๖๓). รายงานผลการวัดและประเมินผล 

“ความสามารถในการอ่านและการเขียน” ของนักเรียนโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน    ปีการศึกษา ๒๕๖๒. กรุงเทพฯ: จรัญสนิทวงศ์การพิมพ์

การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 
ตามพระราชดำ ริฯ



จดหมายข่าวโครงการตามพระราชดำ ริ เดือนมกราคม ๒๕๖๔ ๑๐

โดย นายธีรวุธ  ปัทมาศ 
ฝ่ายโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ

นำ�มะข�มป้อมเข้มข้น

ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี            
ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ให้ดำาเนินโครงการ “สรา้งป่า สรา้งรายได้” เพือ่เพิม่พืน้ทีป่า่ไมร้กัษา
ป่าต้นนำา และสร้างรายได้ให้แก่ราษฎร โดยศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยอันเนื่องมาจาก        
พระราชดำาริฯ ได้ทำาโครงการ การจัดการของป่าอย่างยั่งยืน คนอยู่กับป่าได้อย่างมีความ
สุข โดยนำาผลผลิตในพื้นที่ป่าอำาเภออมก๋อย ที่มีอยู่มาก เช่น มะขามป้อม ซึ่งเป็นผลไม้ป่า
และสมุนไพร ที่มีวิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิสระสูง ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน นำามา
แปรรูปและเพิ่มมูลค่า ในชื่อผลิตภัณฑ์ “นำามะขามป้อมเข้มข้น ตราอมก๋อย” โดยใน
สถานการณ์ปัจจุบัน มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา-๒๐๑๙ ซ่ึงเราควรหันมาใส่ใจ
เรื่องของการดูแลสุขภาพ และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายให้กับตัวเองมากยิ่งขึ้น 
นอกจากจะตอ้งปฏบิตัตินเพือ่ไมใ่ห้เสีย่งตอ่การตดิเช้ือแลว้ การเลอืกรบัประทานอาหาร
ที่เป็นประโยชน์ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งในการดูแลสุขภาพ

ผลิตภัณฑ์คุณภาพ จากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยฯ อำาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์เรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำ ริฯ

ชื่อนักเรียน  : วรรลภา รอดทราย
จบประถมศึกษาจากโรงเรียน ตชด.บ้านควนมีชัย อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต  
คณะสังคมศาสตร์  สาขาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(โครงการบัณฑิตคืนถิ่น) อาชีพปัจจุบัน  เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล 
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กรุงเทพมหานคร
คติพจน์ / กลยุทธ์แห่งความสำาเร็จ 
 การท่ีได้รับพระราชทานทุนการศึกษาจากพระองค์ท่าน ไม่ใช่เป็นเพียงทุน

ทรัพย์ที่ได้เท่านั้น แต่เป็นการเปลี่ยนชีวิตของข้าพเจ้าและครอบครัว ซึ่งฐานะทางบ้าน
ที่ไม่ดีนัก เมื่อได้รับพระราชทานโอกาสแล้ว ต้องมุ่งมั่น ตั้งใจ อย่างเต็มกำาลังให้สำาเร็จ 
ข้าพเจา้คดิเสมอวา่ตอ้งทำาทกุอยา่งให้เตม็ทีแ่ละใหด้ทีีส่ดุ  นำาความสำาเรจ็และความภาค
ภูมใิจสูค่รอบครวั “ความสำาเร็จเริม่ตน้ทีเ่ราลงมอืทำาเทา่นัน้” กระทัง่ไดท้ำางานขา้พเจา้
ก็มุ่งมั่นต้ังใจเต็มที่ในการทำางานเสมอ การทำางานมีอุปสรรคบ้างแต่ข้าพเจ้าคิดว่าเป็น
เรื่องปกติ ถ้าเราเชื่อมั่นในตัวเอง วางแผนการทำางานทุกวัน และลงมือทำาให้เต็มที่ เชื่อ
ในศักยภาพของตัวเอง และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ จะได้ผลลัพธ์ที่เราต้องการอย่าง
แน่นอน 

 ขา้พเจา้สำานกึในพระมหากรณุาธิคณุท่ีทรงพระราชทานใหเ้ขา้เรยีนในโครงการบณัฑติคนืถ่ิน กคิ็ดเสมอทีจ่ะนำาความรูก้ลบั
ไปพัฒนาท้องถิ่นของเราเองอย่างไร เมื่อมีโอกาสได้ทำางานในสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน จึงมุ่งมั่นนำาองค์ความรู้ที่ได้เรียนมา        
บูรณาการกับแนวทางการทำางาน ข้าพเจ้าขอเป็นฟันเฟืองเล็กๆ ของสังคม ในการขับเคลื่อนงานการพัฒนาสังคมให้ดีที่สุด

โดย นางสาวอุบลรัตน์ มั่นฤกษ์
ฝ่ายนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ

ศิษย์เก่านักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ
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โดย นางสาวศิริวิมล บุญยัง 
แผนกปฏิบัติการ ๑

เป็นระยะเวลากว่า ๓๐ ปี ที่สมเด็จ   
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำาเนินการส่ง
เสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ราษฎร          
การดำาเนินการเริ่มต้นครั้งแรกในปี พ.ศ.
๒๕๓๑ โดยโครงการฝึกอาชีพให้แก่ศิษย์
เก่าโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน และ
เริม่พฒันาเตม็รปูแบบตัง้แตมี่การจดัตัง้กลุม่
อาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดารขึ้นในปี 
พ.ศ.๒๕๓๘ ทีห่มูบ่า้นนายาว ต.ทา่กระดาน 
อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 

การทำาบญัชทีีเ่หมาะสม รวมถงึพัฒนาศกัยภาพให้แกน่กัการเงนิ
และการบัญชีของกลุ่ม 

การเสริมสร้างจิตสาธารณะ เน้นการปลูกฝังจิตสำานึกของ
การรวมกลุ่ม อุดมการณ์สหกรณ์ ประชาธิปไตย และการดำาเนิน
กิจกรรมเพ่ือสังคมโดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ภมูลิำาเนา และการอนรัุกษ ์มกีารคนืกำาไรสูสั่งคม เช่น การบริจาค
ทนุการศกึษา อปุกรณก์ารเรยีน สนบัสนนุงานวนัเดก็ รว่มทำาบญุ
งานศพ เป็นต้น

ผลจากการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ทำาใหส้มาชกิในโครงการ
ได้พัฒนาความรู้และยกระดับทักษะอาชีพ มีรายได้เฉลี่ยในภาพ
รวมไม่ตำากว่า ๖,๐๐๐ บาท/คน/ปี  ส่งผลไปสู่คุณภาพชีวิตของ
ครอบครัวท่ีดีข้ึน ในปี ๒๕๖๓ มีกลุ่มอาชีพประชาชนตามพระ
ราชดำาริฯ จำานวน ๑๓๒ กลุ่ม และสมาชิก จำานวน ๓,๐๑๗ คน 

มผีลติภณัฑจ์ำาแนกได้ ๕ ประเภท ได้แก ่๑) อาหารและเครือ่ง
สำาอาง ๒) ผ้าฝ้ายและผลิตภัณฑ์ตัดเย็บจากผ้าฝ้าย ๓) ผ้าไหม
และผลิตภัณฑ์ตัดเย็บจากผ้าไหม ๔) เครื่องจักสานและงานไม้  
และ ๕) เครื่องเงิน ซึ่งในฉบับต่อไปจะขยายผลการส่งเสริมและ
พฒันาอาชีพดา้นการอนรุกัษภ์มูปิญัญาทอ้งถิน่มานำาเสนอตอ่ไป    

กระบวนการพัฒนา
การพฒันาทักษะอาชพี และสนบัสนนุกจิกรรมการผลิต เนน้

การพฒันาศักยภาพของสมาชกิ เนือ่งจากสว่นใหญม่ฐีานะยากจน
และทักษะการผลิตไม่ดีนัก การต่อยอดผลิตภัณฑ์ในเชิงธุรกิจจึง
ต้องใช้เวลาในการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 
กรณกีลุม่ทีข่าดแคลนปจัจยัการผลติ จะไดร้บัพระราชทานเครือ่ง
มอืและอปุกรณ์อาชพีทีจ่ำาเป็น รวมถึงกองทุนพระราชทานสำาหรบั
ใช้เป็นทุนหมุนเวียน

การส่งเสริมการตลาด ระยะแรกแหล่งจำาหน่ายไม่แน่นอน 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดต้ังร้าน     
ภูฟ้าขึ้นในปี ๒๕๔๔ เพื่อส่งเสริมการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ ช่วยให้
กลุ่มมีวงจรการผลิตต่อเนื่อง สมาชิกมีรายได้หมุนเวียน และมี
โอกาสเรียนรู้ประสบการณ์ตลาด โดยดำาเนินการควบคู่กับตลาด
พึ่งตนเองที่กลุ่มจะต้องจัดหาแหล่งจำาหน่ายด้วยตนเอง และใน
ช่วงการแพรร่ะบาดของโรคโควดิ ๑๙ ในป ี๒๕๖๓ ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้ส่งเสริมตลาดออนไลน์เพิ่มขึ้น

การพฒันารปูแบบการบรหิารจดัการ สรา้งความรูค้วามเขา้ใจ
ในการพัฒนารูปแบบการจัดโครงสร้างกลุ่ม การบริหาร
กระบวนการกลุ่ม การจัดการผลิต การจัดการทางการเงินและ

กลุ่มเป้าหมาย
  ๑. บิดา มารดา หรือผู้ปกครองในครอบครัวของนักเรียน 
เด็ก และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำาริ
  ๒. คนในชุมชนที่ได้รับการฝึกอบรมหรือพัฒนาอาชีพแล้ว
รวมทั้งนักเรียนและศิษย์เก่าในพื้นที่ตั้งโครงการ

เป้าประสงค์
      เพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน ครอบครัวเด็กและเยาวชน
ชว่ยแกไ้ขและบรรเทาปญัหาพ้ืนฐานดา้นอาหาร โภชนาการ
และสุขภาพอนามัย การศึกษา ความยากจน การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม

การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประชาชน ตามพระราชดำ ริฯ
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หนังสือพระราชทาน... 
เพื่อการฝึกฝน... 
ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและการค้นคว้า

“การรูห้นงัสอืเปน็ความจำาเป็นสำาหรบั ทกุๆ ชาตทิีก่ำาลงัพฒันา 
ตลอดจนเป็นกิจกรรมที่จะต้องร่วมมือกันส่งเสริมให้บรรลุผลให้
ได้ ถ้าปราศจากพื้นฐาน การรู้หนังสือของประชาชนในประเทศ
แลว้ ความพยายามในการดำาเนนิการพฒันายอ่มไรผ้ล การรูห้นงัสอื
เป็นส่วนหนึ่งของวิธีการที่จะนำาไปสู่จุดหมายอันสูงสุด นั่นก็คือ 
ทำาให้มนุษยชาติเกิดความสมบูรณ์พูนสุข เช่นว่านี้ไม่ใช่เรื่องง่าย
เลย และเป็นเรื่องที่คุ้มค่ามาก หากพวกเราทุกฝ่ายจะร่วมแรง
ร่วมใจกันเพียรพยายามไปสู่จุดหมายน้ี” สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
พระราชทานพระราชดำารัส ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๓๓ และทรงพระกรุณาพระราชทาน
ลายพระหตัถ ์“รว่มกนัทำาใหช้าวโลกอา่นออกเขยีนได ้Let’s join 
in making a literate world”

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใยนักเรียนโดยเฉพาะเด็กนักเรียน
ในพ้ืนทีห่า่งไกลเขา้ถงึลำาบาก ไมม่คีอมพิวเตอร์หรืออนิเทอร์เนต็
ใชศ้กึษาหาความรู้ จึงได้พระราชทานหนงัสืออา่นนอกเวลาภาษา
อังกฤษ จำานวน ๔๒ รายการ ให้กับโรงเรียนทั้งในประเทศไทย
และต่างประเทศ ได้แก่

๑. สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
๒. สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ
๓. ราชอาณาจักรภูฏาน
๔. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
๕. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
๖. สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต 
รวม ๕๐ โรงเรียน ด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะให้นักเรียนได้

พัฒนาทักษะและฝึกฝนการอ่านหนังสืออย่างสมำาเสมอ ได้ปลูก
ฝังนิสัยรักการอ่านหนังสือและการค้นคว้าและการใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์  โดยมีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ อาสาสมัคร
มาช่วยจัดหนังสือ 

โดย นายอำานาจ  มณฑาทอง
ฝ่ายโครงการต่างประเทศ                                                                                                                                           

                                  

ความร่วมมือระหว่างประเทศ
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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
ผา้หม่กนัหนาวใหแ้กร่าษฎร เมือ่วนัที ่๕-๘ ธนัวาคม ๒๕๖๓ ศนูย์
ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริฯ ได้ทำาพิธีมอบผ้าห่ม
พระราชทาน จำานวน ๕๐๐ ผืน ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ตำาบลบ่อ
เกลือเหนือ และตำาบลดงพญา จังหวัดน่าน รวม ๕๐๐ หลังคา
เรือน และวันที่ ๘- ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนา
อมก๋อยอันเนื่องมาจากพระราชดำาริฯ ได้ทำาพิธีมอบผ้าห่ม
พระราชทาน จำานวน ๑,๐๐๐ ผืน ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ตำาบลแม่
ตื่น และตำาบลนาเกียน จังหวัดเชียงใหม่ รวม  ๕๐๐ หลังคาเรือน 

วนัที ่๖ ตลุาคม ๒๕๖๓ สสท.จดัประชมุโครงการเพิม่ศกัยภาพ
ในการดำาเนนิโครงการตามพระราชดำารฯิ พืน้ทีก่รงุเทพมหานคร 
จำานวน ๔ โรงเรยีน ไดแ้ก่ โรงเรยีนวัดยายรม่ (วัฒนราษฎรร์งัสรรค)์ 
เขตจอมทอง โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม เขตดุสิต โรงเรียน
สามแยกคลองหลอแหล เขตสะพานสูง และโรงเรียนวัดปากบ่อ 
เขตสวนหลวง โดยมี พ.อ.หญิง ดร.นันทพร วีรวัฒน์ ที่ปรึกษา
โครงการสว่นพระองค์ฯ เปน็ประธานในการประชมุ ณ หอ้งประชมุ 
สสท.  และวันที่ ๗- ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ นำาคณะครูดังกล่าวเข้า
ศกึษาดงูานในโรงเรยีนคลองหนองใหญ่ เขตบางแค โรงเรยีนสเุหรา่
ลำาแขก เขตหนองจอก และอบรมเรือ่งการประเมนิภาวะโภชนาการ 
และสุขภาพอนามัยของเด็กนักเรียนในโรงเรียน โดยมีวิทยากร 
จาก กรมสง่เสรมิการเกษตร กรมสง่เสรมิสหกรณ์ กรมตรวจบญัชี
สหกรณ์ และคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ สสท.จัดอบรมหลักสูตรการ
พฒันาเดก็และเยาวชนในถ่ินทุรกนัดาร ตามพระราชดำารฯิ ให้แก่
ผูบ้รหิาร และครใูนโรงเรยีนพระปรยิติัธรรม พืน้ท่ีจงัหวัดศรสีะเกษ 
จำานวน ๙ โรงเรียน และผู้แทนจากสำานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดศรีสะเกษ รวม ๕๒ คน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานโครงการฯ 
ทราบถึงแนวพระราชดำาริด้านการพัฒนาเด็กและเยาวาชน และ
มีความรู้ ความเข้าใจ ในการดำาเนินงานโครงการตามแผนพัฒนา
เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ฉบับที่ ๕ ณ โรงเรียนศรีเกษตร
วิทยา อำาเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

กระดานข่าว โดย นายกฤษณะ   สิงหชาญกิจ

ฝ่ายเผยแพร่



จดหมายข่าวโครงการตามพระราชดำ ริ เดือนมกราคม ๒๕๖๔ ๑๔

กระดานข่าว

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ สสท.จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน ตามพระราชดำารฯิ ในสาธารณรฐัอนิโดนเีซยี และสาธารณรฐัประชาธปิไตยตมิอร-์เลสเต โดยประชมุผา่นระบบออนไลน ์
รายละเอียดดังนี้

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ประชุมร่วมกับผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ต้า 

และผู้แทนโรงเรียนโครงการตามพระราชดำาริฯ ในสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย จำานวน ๘ โรงเรียน เพื่อติดตามเรื่องการจัดการเรียน
การสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ และความ
ก้าวหน้าการจัดกิจกรรมโครงการตามพระราชดำาริ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต
ประชุมร่วมกับเอกอัครราชทูต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถาน

เอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี และผู้แทนโรงเรียนโครงการตามพระ
ราชดำาริฯ ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต จำานวน ๔ 
โรงเรยีน เพือ่ตดิตามเรือ่งการจดัการเรยีนการสอนในช่วงการแพร ่
ระบาดของโรคโควิด ๑๙ พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าการ
ก่อสร้างอาคารเรียนพระราชทาน และการจัดกิจกรรมโครงการ
ตามพระราชดำาริฯ 

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ สสท.จัดประชุมหารือแนวทาง
การฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข สำาหรับ
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจากสาธารณรัฐ
ประชาธปิไตยประชาชนลาว รุน่ที ่๒๓ ป ี๒๐๒๑  โดยม ีพ.อ.หญิง 
ดร.นนัทพร วรีวฒัน ์ทีป่รกึษาโครงการสว่นพระองคฯ์ เป็นประธาน
ในการประชุม ณ ห้องประชุม สสท.

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ สสท.จัดประชุมติดตามความ
ก้าวหน้าโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ และโครงการส่งเสริม
เศรษฐกจิพอเพียงในชมุชน ตามพระราชดำาริฯ ประจำาปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ และแผนการดำาเนนิงานประจำาปงีบประมาณ ๒๕๖๔ โดย
มผีูแ้ทนจากกรมการปกครอง กรมสง่เสรมิการเกษตร กรมวชิาการ
เกษตร กรมป่าไม้ กรมพัฒนาท่ีดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช และสำานกังานสง่เสรมิการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าร่วมประชุม ณ ห้อง
ประชุม สสท.



จดหมายข่าวโครงการตามพระราชดำ ริ เดือนมกราคม ๒๕๖๔

วนัที ่๑๘-๑๙ พฤศจกิายน ๒๕๖๓ มผีูเ้ข้าอบรมไดแ้ก ่ผูบ้ริหาร 
กศน.อำาเภอ ครูผู้ช่วย ครูอาสาสมัคร กศน.พื้นที่สูง ที่สนองงาน
โครงการพระราชดำาร ิรวม ๖๔ คน ณ หอ้งสมดุประชาชน “เฉลิม
ราชกุมารี” อำาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

วนัที ่๒๕-๒๖ พฤศจกิายน ๒๕๖๓ มผีูเ้ข้าอบรมไดแ้ก ่ผูบ้ริหาร 
ครูนิเทศ และครู สังกัดสำานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศกึษาตามอธัยาศยั ในพืน้ทีจ่งัหวดัเชยีงใหม ่และจังหวดั
แม่ฮ่องสอน รวม ๑๔๐ คน ณ ห้องประชุม สำานักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั จงัหวดัเชียงใหม ่

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ สสท. ประชุมเตรียมการจัดงาน
ประชมุวชิาการ การพฒันาเดก็และเยาวชนในถิน่ทรุกนัดาร ตาม 
พระราชดำาริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ซึ่งมีสำานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงาน ภายใต้หัวข้อ คุณธรรม
จริยธรรม โดยมี พล.ต.อ. สมศักดิ์ แขวงโสภา ที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำาริฯ เป็นประธานในการประชุม และผู้แทนจาก 
กองบัญชาการตำารวจตระเวนชายแดน สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำานักการศึกษา 
กรุงเทพมหานคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สสท.

สสท. และอาสาสมัคร ไปตรวจเย่ียมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ 
เพือ่ตดิตามผลการเรยีน การใช้จา่ยเงนิพระราชทาน ความประพฤติ
ของนักเรียน และช่วยแก้ไขปัญหาให้นักเรียนที่มีผลการเรียนตำา 
ให้มีพัฒนาการด้านการเรียนที่ดีขึ้น และให้กำาลังใจแก่นักเรียน 
ดังนี้ 

วันที่ ๑๑ และ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ตรวจเยี่ยมนักเรียน
จำานวน ๕ คน ในสถานศึกษา ๒ แห่ง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ตรวจเยี่ยมนักเรียนจำานวน ๑ คน ในสถานศึกษา ๑ แห่ง จังหวัดเพชรบุรี  
วันที่ ๓ - ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ตรวจเยี่ยมนักเรียน จำานวน ๑๒ คน ในสถานศึกษา ๓ แห่ง จังหวัดกาญจนบุรี  
วันที่ ๗ - ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ตรวจเยี่ยมนักเรียนที่บ้าน จำานวน ๒ คน ที่ศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
วันที่ ๒๑ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ตรวจเยี่ยมนักเรียน ๑๔ คน ในสถานศึกษา ๒ แห่ง จังหวัดเลย นักเรียนจำานวน ๘ คน ใน

สถานศึกษา ๒ แห่ง จังหวัดอุดรธานี  และนักเรียนจำานวน ๖ คน ในสถานศึกษา ๑ แห่ง จังหวัดบึงกาฬ 

๑๕

กระดานข่าว

สสท. จัดอบรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำาริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีแกผู่ป้ฏบิตังิานในโรงเรยีนโครงการตามพระราชดำาร ิเพือ่ให ้ผูเ้ขา้อบรมทราบแนวพระราชดำาริ
ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน มีความรู้ ความเข้าใจ ในการดำาเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามแผนพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ฉบับที่ ๕ ดังนี้ 



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

วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๔๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
พระราชดำาเนินไปทรงเปิดงานกาชาดออนไลน์ ประจำาปี ๒๕๖๓ ณ ห้อง
ประชุม ๑๒๑๐ Auditorium ช้ัน ๑๒ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์                
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซ่ึงใน  
ปนีีจั้ดขึน้ต้ังแต่วนัที ่๑๙-๒๙ ธนัวาคม ๒๕๖๓ ภายใต้แนวคดิ “Connectivity 
of Giving #ใหด้้วยใจไร้พรมแดน” ทางแพลตฟอร์มออนไลน ์เพือ่หลกีเลีย่ง
และลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด ๑๙

โอกาสนีท้รงสมัผสัลกูไอบอลเปิดงานกาชาดออนไลน ์และเปดิแพรคลมุ
ป้ายนิทรรศการงานกาชาด ที่จัดขึ้นบริเวณสวนลุมพินี ทอดพระเนตร

กิจกรรมของร้านต่างๆ ท่ีร่วมงานกาชาดออนไลน์ บนแพลตฟอร์มออนไลน์ www.งานกาชาด.com และกิจกรรมการประมูลผักดอง 
วังสระปทุม สูตรพระราชทาน ได้นำามาจำาหน่ายในร้านอุปนายิกา โดยมี หม่อมหลวงขวัญทิพย์ เทวกุล หรือเชพป้อม พร้อมด้วย 
คุณวราพรรณ หงุ่ยตระกูล เป็นพิธีกรในการประมูลดังกล่าว ทางร้านอุปนายิกา ได้นำาสินค้าในโครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน   
ในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำาริฯ มาจำาหน่ายทางออนไลน์ ซึ่งรายได้ โดยเสด็จพระราชกุศลบำารุงสภากาชาดไทย

ขอเชิญตอบแบบสอบถาม
แสดงความคิดเห็นจดหมายข่าว
โครงการตามพระราชดำ า ริ  
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า    
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี เพื่อพัฒนา
จดหมายข่าวให้ดียิ่งข้ึนต่อไป
โดยเข้าแอปพลิเคชัน Line และ 
สแกน QR CODE นี้

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเปิดงานกาชาดออนไลน์ 

ประจำาปี ๒๕๖๓


