
 



ค ำน ำ 
 

 
            มหาวทิยาลัยราชภัฏล าปาง ไดด้ าเนนิการสง่เสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนตามโครงการพระราชด าริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดย
รับผิดชอบโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน                      
เฮียงไทยธ ารงค์ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแขม โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน      
อาโอยาม่า และโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนทุติยะโพธิ์อนุสรณ์ ซึ่งการ น าเสนอข้อมูล โครงการ
จ าแนกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ได้แก่ ความเป็นมาของโครงการ   ส่วนที่ 2 ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานของ
สถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ และ ส่วนที่ 3 ได้แก่ การด าเนินงานโครงการ   
           คณะท างานของมหาวทิยาลัยราชภัฏล าปาง มีศรัทธาในการปฏิบตัภิารกิจเพ่ือแสดงถึงความ
ภาคภูมิใจที่มีโอกาสได้ตอบแทนพระคุณของแผ่นดินและ ได้แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน                       
พระมหากษัตริย์และ ได้สนองพระราชด าริองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่
ทรงไว้วางพระทัยให้มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางเป็นผู้ด าเนินการ คณะท างานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง  ต่างส านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น จึงพร้อมใจกันปฏิบัติภารกิจเพ่ือสนอง
พระราชด าริด้วยความภักดี ทั้งนี้เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ เด็กนักเรียน โรงเรียน สังคมและประเทศชาติ
ต่อไป 
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                คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ได้รับสนองงานตามพระราชด าริ โดยรับผิดชอบในส่วนของ
โครงการส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ านวน ๒ ภารกิจ ได้แก่ ๑) การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน และ๒) การส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม  ดังนี้ 
                ภารกิจที่ ๑ คือ การด าเนินงานการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนใน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเริ่มตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๗ จนถึง ปัจจุบัน มีจ านวน ๗ 
โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแขม อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  โรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนอาโอยาม่า อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนทุติยะโพธิ์อนุสรณ์  
อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่  โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเฮียงไทยธ ารงค์ อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่  
ต่อมาในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางได้ดูแลโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเพ่ิมอีก ๓ 
โรงเรียน ได้แก่ ๑)โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๒ อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่  ๒)
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนไลออนส์มหาจักร ๙  อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และ ๓)โรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ บ้านแกน้อย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีการด าเนินงานในด้านการ
บริการวิชาการให้กับบุคลากรโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ และการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดน นอกจากนี้ได้เป็นหน่วยประสานงานในการส่งนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน และดูแลนักศึกษาทุนในโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  รวมถึงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  
               ภารกิจที่ ๒ คือ การด าเนินงานการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม โดยเริ่มตั้งแต่ 
พ.ศ.๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบัน มีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ จังหวัดล าปาง ซึ่งมีทั้งหมด ๙ แห่ง ได้แก่    ๑) 
โรงเรียนวาทิตธรรมคุณอุปถัมภ์  ๒)โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา ๓)โรงเรียนปริยัติวัดม่อนจ าศีล  ๔)โรงเรียนบ้าน
ใหม่วิทยา ๕)โรงเรียนแม่สุกศึกษา ๖)โรงเรียนแม่ทะปริยัติศึกษา  ๗)โรงเรียนวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม  ๘)
โรงเรียนทิพย์ปาละวิทยานุสรณ์ และ๙)โรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา โดยมีการด าเนินงานในด้านการบริการ
วิชาการให้กับบุคลากรและนักเรียน                            
      คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  
ได้สนับสนุนให้บุคลากรทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ในโครงการส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ อย่างเต็ม
ก าลังความสามารถเพ่ือความส าเร็จของโครงการ ด้วยความจงรักภักดีอันเป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยที่ได้
ปฏิบัติงานสนองพระราชด าริเพ่ือความมั่นคงสถาวรของประเทศต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของโครงการ 
                 เพ่ือส่งเสรมิคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในด้านต่างๆ ดงันี้ 
                  1.  ด้านการบริการวิชาการให้กับบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
                  2.  ด้านการสนับสนุนส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
                  3.  ด้านการวางแผนการพัฒนาโรงเรียนร่วมกับครูในโรงเรียนและหน่วยงานอื่นที่ 
                       เก่ียวข้อง 
                  4.  ด้านการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ 
                  5.  ด้านการดูแลนักศึกษาทุนในพระราชนุเคราะห์ซึ่งเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนต ารวจตระเวน  
                      ชายแดน 
 
เป้าหมายการด าเนินงานโครงการ 
                  1. โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนทั้ง 4 โรงเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ 
                       มหาวทิยาลัยราชภัฏล าปางมีการด าเนินการจัดการศึกษาท้ังวชิาการและวิชาชีพ 
                       ทีส่อดคล้องกับวิถีชีวติและสภาพแวดล้อมในท้องถ่ิน (หลักสูตรสถานศึกษา) 
                  2.  ครูในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนทุกคนได้เข้ารับการอบรมและรับบริการทาง 
                      วิชาการเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู ไม่ต่ ากว่า 2 ครั้ง 
                  3.  ประสานงานร่วมกับศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจัดส่งนักศึกษาไปฝึก 
                      ประสบการณ์วิชาชีพครูและศึกษาสังเกตการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียน 
                      การสอนโดยจัดนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิตจากสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ สังคมศึกษา   
                      ภาษาอังกฤษ  การศึกษาปฐมวัย  เป็นต้น เพ่ือช่วยส่งเสริมเรื่องการจัดการเรียน 
                      การสอนและปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
                   4. ปรับปรุงห้องสมุดและศูนย์เด็กเล็กท้ัง  4  โรงเรียน 
                   5. สนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาทุนในพระราชนุเคราะห์ซึ่งเป็นศิษย์เก่าโรงเรียน 
                      ต ารวจตระเวนชายแดนส าเรจ็การศึกษาในระดบัปริญญาตร ี
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
                ระยะเวลาในการด าเนินงานตามโครงการตามปีงบประมาณ  12  เดือน เริ่มตั้งแต่เดือน
ตุลาคม ถึงเดือนกันยายน  
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
           คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
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ผลที่ได้รับ 
          1. โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางทั้ง  4 แห่ง 
ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาการจัดการศึกษาแก่เยาวชนตรงตาม เป้าหมายที่ตั้งไว้ทุกประการ  

2. ครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพสูงขึ้น 
3. นักเรียนมีพัฒนาการด้านการเรียนรู้สูงขึ้น 

 
 

 
 

 
               ปัจจุบัน  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ได้ดูแลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดน 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนทุติยะโพธิ์อนุสรณ์  โรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนอาโอยาม่า โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเฮียงไทยธ ารงค์  และโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนบ้านหนองแขม  ซึ่งมีข้อมูลพื้นฐานของแต่ละโรงเรียน ดังต่อไปนี้ 
               
                2.1  โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนทุติยะโพธิ์อนุสรณ์   

                     โรงเรียน ต ารวจตระเวนชายแดน ทุติยะโพธิ์อนุสรณ์  ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 12  บ้านจะนะ   
ต าบลแม่อาย  อ าเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่ โดยอยู่ในความรับผิดชอบของกองร้อย 334 จัดตั้งเมื่อ
วันที่ 10  มิถุนายน พ.ศ. 2514  ปัจจุบันมีจ านวนครูทั้งหมด 7 คน  จ านวนนักเรียน 82 คน นักเรียน  
ส่วนใหญ่มี เชื้อชาติมูเซอ นับถือศาสนาพุทธ บางส่วนก็นับถือผี 

                       
 
                       
 
 
 
 
 
 
 

2.  ข้อมูลพืน้ฐานของสถานศึกษาทีเ่ข้าร่วมโครงการ
โครงการ 
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               2.2  โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนอาโอยาม่า   

                    โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนอาโอยาม่า ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 11  บ้านป่าคา ต าบลม่อนปิน  
อ าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่   โดยอยู่ในความรับผิดชอบของกองร้อย 334  จัดตั้งเมื่อวันที่ 12  มิถุนายน 
พ.ศ. 2504   ปัจจุบันมีจ านวนครูทั้งหมด 10 คน  จ านวนนักเรียน 113  คน  นักเรียนส่วนใหญ่มี เชื้อชาติ
มูเซอ  นับถือผี 
 

 

 
 
           
 
 
 
 
 
               2.3  โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเฮียงไทยธ ารงค์  

                    โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเฮียงไทยธ ารงค์  ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 15  บ้านปู่หมื่นใน   
ต าบลแม่สาว  อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ โดยอยู่ในความรับผิดชอบของกองร้อย 334   จัดตั้งเมื่อ
วันที่ 11  มกราคม พ.ศ. 2504  ปัจจุบันมีจ านวนครูทั้งหมด 8 คน จ านวนนักเรียน 11 7 คน  นักเรียน
ส่วนใหญ่มี เชื้อชาติ มูเซอ  นับถือศาสนาพุทธ และศาสนาคริสต์ 
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                  2.4  โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแขม 

                       โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแขม  ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 11 บ้านหนองแขม   
ต าบลเมืองนะ  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่   โดยอยู่ในความรับผิดชอบของกองร้อย 335  จัดตั้ง
เมื่อวันที่  25  กันยายน พ.ศ. 2541  ปัจจุบันมีจ านวนครูทั้งหมด  11 คน  จ านวนนักเรียน 12 1 คน  
นักเรียนส่วนใหญ่มี เชื้อชาติมูเซอ นับถือผี 

 
 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏล าปางไดด้ าเนนิการ ดังตอ่ไปนี้ 
             
              3.1  การจัดส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
                   โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ได้ประสานงานไปยัง
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ เพ่ือขอความร่วมมือ จากทางสาขาวิชาครุศาสตรบัณฑิต
เข้าร่วมด าเนินการตามโครงการและส่งนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์ ณ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
ในการดูแลของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ซึ่งคณะครุศาสตร์เป็นหลักในการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและได้ท าหนังสือแต่งตั้ง อาจารย์นิเทศก์ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเพื่อให้การด าเนินงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
                    การนิเทศติดตามการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา  คณะครุศาสตร์ได้แต่งตั้งอาจารย์
นิเทศก์สาขาวิชาและอาจารย์นิเทศก์ทั่วไปโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนได้นิเทศและติดตามงานดังนี้ 
 

      3.  การด าเนินงานโครงการ 
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           ผลการฝึกประสบการณ์นักศึกษาที่ผ่านมา 
          1.ด้านการสอน นักศึกษามีผลการปฏิบัติงานดี มีการเตรียมการสอนโดยเขียนแผนการสอนส่ง
อาจารย์พ่ีเลี้ยงทุกอาทิตย์  นักศึกษาเอาใจใส่นักเรียนโดยตรวจการบ้านและตรวจงานที่ได้มอบหมาย 
ให้นักเรียนท าทุกครั้งและจัดท าป้ายนิเทศเพ่ือให้ความรู้แก่นักเรียน 
           2.ด้านกิจกรรมพัฒนาโรงเรียน   นักศึกษาได้รับมอบหมายให้ท ากิจกรรมพัฒนาอ่ืน
นอกเหนือจากการสอน  ได้แก่ การท าโครงการพัฒนาผู้เรียนและชุมชน  การท าครัวร่วมกับนักเรียนโดยมี
หน้าที่ท าอาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น  และ ชงนมผงให้นักเรียนดื่มในช่วงพักเรียนตอนบ่าย   

  1.  การขอความร่วมมือให้โรงเรียนเตรียมข้อมูลความจ าเป็นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุก  
      กิจกรรม เพ่ือเตรียมประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  2.   นิเทศคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาที่ส่งไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู       
  3.   แจ้งข้อมูลและแจกเอกสารที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาโรงเรียน เช่น เอกสารสรุป 
      ผลการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการท่ีด าเนนิการแล้ว  หนงัสอืแบบฝกึหัดเพ่ือจัด 
      กิจกรรมการเรียนรู้  
  4.  นิเทศงานการท าหลักสูตรสถานศึกษา การให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียน  
       การสอน  
 
 

อาจารย์นิเทศก์สาขาวิชาและอาจารย์นิเทศก์ทั่วไปได้นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาสังคมศึกษา และสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

ณ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนอาโอยาม่า 
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การดูแลแปลงเกษตร การท างานห้องสมุด  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนักศึกษาทุกคนได้ปฏิบัติเหมือนกันโดย
หมุนเวียนเปลี่ยนกันเป็นเวร 
 
                   3.2  การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  
                   ศูนย์ศึกษาค้นคว้า คณะครุศาสตร์และศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ได้ให้
ความร่วมมือกับโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน โดยด าเนินการให้
บรรณารักษ์ท่ีมีประสบการณ์เข้าไปดูแล ให้ค าแนะน า แก่ครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ในการสร้าง
แรงจูงใจให้นักเรียนเข้ามาใช้บริการ ศึกษาค้นคว้าความรู้ในห้องสมุด ให้มาก  โดย ด าเนินการพัฒนา
ห้องสมุดโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนทั้ง 4 แห่งในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
                   ด้านการให้บริการห้องสมุด  ทางคณะบรรณารักษ์ได้เข้าไปให้ค าแนะน าและดูแลในด้าน
การจัดการบริการแก่ผู้ใช้ห้องสมุด โดยแนะน าพร้อมทั้งฝึกปฏิบัติการในด้านการจัดเก็บหนังสือที่ถูกต้อง
เพ่ือผู้ใช้บริการจะได้ใช้ได้อย่างสะดวก และได้น าโปรแกรมการสร้างฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นมาลงใน
คอมพิวเตอร์ รวมถึงการอบรมให้ความรู้กับนักเรียนและครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเกี่ยวกับ
การศึกษาค้นคว้าความรู้ในห้องสมุด 
                  ด้านการจดัสภาพแวดล้อมภาย นอกและภายใ น เนื่องจากห้องสมุด ของแต่ละโรงเรียน
บุคลากรช่วยด าเนินการน้อย จึงส่งผลให้สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องสมุดทรุดโทรม ท าให้ต้อง
มีการปรับปรุงในด้านการจัดระบบหนังสือและการจัดสภาพแวดล้อมภายใน ได้แก่ การตกแต่งภายใน
อาคาร และสภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่การทาสีบริเวณภายนอกอาคาร  ประกอบกับขาดสื่อวัสดุเพ่ือ
ตกแต่ง ซึ่งทางคณะด าเนินการได้เข้าไปให้ค าแนะน าและมอบสื่อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการท ากิจกรรม
ภายในห้องสมุด     
 
                  
 
 
 
 
 
 
                             
 
 
 

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าความรู้ในห้องสมุด 
ให้แก่นักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
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การอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดระบบหนังสือและการส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าความรู ้
ในห้องสมุดให้แก่ครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 

การปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องสมุดโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
ได้แก่ การจัดเรียงหนังสือให้เป็นไปตามระบบการศึกษาค้นคว้าท่ีถูกต้องและการทาสีภายในและภายนอกอาคาร 

        คณะด าเนินการได้เข้าไปให้ค าแนะน าและมอบสื่อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการท ากิจกรรมภายในห้องสมุด     
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             3.3  การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  
                   สาขา วิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ได้ให้ความ
ร่วมมือกับโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนโดย ขอความร่วมมือจาก
อาจารย์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เข้าไปดูแล ให้ค าแนะน า พร้อมกับพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนในชั้นเด็กเล็ก จากท่ีผ่านมา ได้ด าเนินการในด้าน การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดน ในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
                   ด้านการจัดการเรียนการสอน  คณะด าเนินงาน พบว่าครูผู้ดูแลเด็กเล็กซึ่งเป็นคนใน
ท้องถิ่น ไม่มีวุฒิทางด้านการศึกษาปฐมวัย และจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ บางส่วนเป็น
ครูอาสาซึ่งส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแต่ไม่ได้จบการศึกษาทางด้านวิชาชีพครูและทางด้าน
การศึกษาปฐมวัย ดังนั้นจึงด าเนินการจัดกิจกรรม การอบรมให้ความรู้แก่ครูผู้ดูแลเด็กเล็กเก่ียวกับการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กเล็ก รวมถึงการจัดป้ายนิเทศ และการจัดท า
สื่อการสอนแบบพื้นฐาน   
                  ด้านการจัดหาสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน  ซึ่งได้จากการจัดซื้อจากงบประมาณ จาก
การผลิตสื่อการสอนของนักศึกษา  และประสานงานกับชุมชนในการให้ความช่วยเหลือในด้านอุปกรณ์          
ต่างๆ พร้อมทั้งเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มที่จ าเป็นแก่นักเรียน   
                  ด้านการจัดสภาพแวดล้อมภายใน และภายนอกอาคารเรียน   ทางคณะด าเนินงาน ได้
แนะน าให้ มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในโดยการทาสี ปูพื้นกระเบื้อง และ แนะน าการจัดบรรยากาศ
ภายในห้องเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน ได้แก่ การ จัดป้ายนิเทศและมุมการเรียนรู้              
ต่าง ๆ  เช่น มุมดนตรี  มุมบล๊อค มุมของเล่น เป็นต้น  ส่วนภายนอกอาคารได้มีการทาสี วาดรูปตกแต่ง
และเปลี่ยนหลังคาอาคารใหม่ 
 
                         
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

ด าเนินการจัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้แก่ครูผู้ดูแลเด็กเล็กเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กเล็ก รวมถึงการจัดป้ายนิเทศและการจัดท าสื่อการสอนแบบพ้ืนฐาน 
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คณะด าเนินงานไดจ้ัดหาสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน รวมถึงเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มซึ่งได้จากการจัดซื้อจาก 
งบประมาณและจากการผลิตสื่อการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

ด าเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในอาคารเรียนโดยการทาสี ปูพ้ืนกระเบื้อง และแนะน าการจดับรรยากาศ

ภายในห้องเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน ได้แก่ การจัดป้ายนิเทศและมุมการเรียนรู้ต่าง ๆ   
 เช่น มุมดนตรี  มุมบล๊อค มุมของเล่น เป็นต้น   

 

 
คณะด าเนินงานร่วมมือกับบุคลากร นักเรียนและผู้ปกครองในชุมชน ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารเรียน

โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน โดยการทาสีอาคาร และเปลี่ยนหลังคาอาคารเรียนใหม ่
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             3.4 การบริการวิชาการแก่ครูและนักเรียน โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
                 โครงการ ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  ได้มีการบริการวิชาการโดย จัดการอบรม และให้ความรู้ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ด้านการเรียนการสอนแก่ครู และนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน รวมถึง
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ดังต่อไปนี้ 

1) การอบรมเชิงปฏิบัติการครูต ารวจตระเวนชายแดนการเตรียมความพร้อม 
 ด้านการสอนก่อนเปิดภาคเรียนประจ าปี โดยโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดน มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ และกองก ากับ
ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 33 เป็นเจ้าภาพร่วมกัน 
                        หลักการและเหตุผล 

               การจัดฝึกอบรมประจ าปีครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี จัดเป็นหนึ่งในแผนงานของการด าเนินงานโครงการส่งเสริมคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ตาม
แผนงานประจ าปีงบประมาณ  การจัดอบรมครั้งนี้เป็นการฝึกอบรมปฏิบัติการเชิงวิชาการ ส าหรับครู
ระดับชั้นประถมศึกษา ระดับชั้นปฐมวัย และผู้บริหารโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ประกอบด้วย    
               1. การอบรมพัฒนาการเรียนการสอนครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษา  
               2. การอบรมพัฒนาการเรียนการสอนครูผู้สอนและผู้ดูแลเด็กเล็กในระดับชั้นปฐมวัย  
               3.การอบรมแนวทางการบริหารพัฒนาสถานศึกษาแก่ผู้บริหาร(ครูใหญ)่โรงเรียนต ารวจ            
ตระเวนชายแดน  

      ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับกองก ากับ
การต ารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จึงด าเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงวิชาการ ส าหรับครูและ
ผู้บริหารโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน สังกัดกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 33 ที่มาจาก 
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน สังกัด กก.ตชด.33  มีทั้งหมด 27 แห่ง  แบ่งเป็นโรงเรียน 16 แห่ง  ศูนย์
การเรียน 11 แห่ง มีผู้บริหารมีจ านวน 29 คน  ครูระดับประถมศึกษา มีจ านวน 146 คน และครูระดับ
ปฐมวัย มีจ านวน 45 คน  รวมทั้งสิ้น 220 คน  โดยจัด  ณ จังหวัดเชียงใหม่  ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมสามารถน าความรู้ ความเข้าใจไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพและน าความรู้ไปพัฒนางานทางด้านวิชาการของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนต่อไป 
              วัตถุประสงค์ 
              เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนและผู้บริหาร โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน สังกัดกองก ากับการต ารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 33 ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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            ผลผลิต 
   ครูผู้สอนและผู้บริหาร  โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  สังกัดกองก ากับการต ารวจตระเวน
ชายแดนที่ 33 สามารถมีความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรมปฏิบัติงานวิชาการ 
            วิธีการด าเนินงาน 
  1. วางแผนการด าเนินโครงการ 
  2. ติดต่อประสานงาน สถานที่จัดกิจกรรม 
  3. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติด าเนินการ  
  4. ด าเนินการจัดโครงการ 
                           -แต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินโครงการ 
                           -ประชุมนัดหมาย ชี้แจงหน้าที่ๆได้รับมอบหมายการด าเนินงานระหว่างฝ่ายต่างๆ 
                           -ด าเนินงานตามขั้นตอน ดังนี ้
                            วันที่ 1  
                            -ประชุมทบทวนกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
                            -เตรียมความเรียบร้อยของสถานที่จัดอบรม 
                            วันที่ 2 
                             - พิธีเปิด  
                             -การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่บุคลากรในระดับชั้นปฐมวัย 
                              ชั้นประถมศึกษา และผูบ้รหิารสถานศึกษา (แยกกลุ่ม) 
                             วันที่ 3 
                              -การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่บุคลากรในระดับชั้นปฐมวัย 
                               ชั้นประถมศึกษา และผูบ้รหิารสถานศึกษา (แยกกลุ่ม) 
                              วันที่ 4 
                              - การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่บุคลากรในระดับชั้นปฐมวัย 
                                ชั้นประถมศึกษา และผูบ้รหิารสถานศึกษา (แยกกลุ่ม) 
                              -พิธิปิดพร้อมมอบวุฒิบัตร   
                 ผลที่ได้รับ 
        ครูผู้สอนและผู้บริหารโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน สังกัดกองก ากับการต ารวจตระเวน
ชายแดนที่ 33 มีความรู้ความเข้าใจสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2) การอบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี : การบูรณาการการเรียนการสอนสร้างจิตส านึกใน

การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชแก่นักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 

              หลักการและเหตุผล   

             มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ได้รับสนองงานตามพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี  โดยรับผิดชอบในส่วนของการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนต ารวจตระเวน

ชายแดน มาตั้งแต่ พ.ศ.2527 จนถึงปัจจุบัน นอกเหนือจากนั้นทางหน่วยงานยังมีหน้าที่สืบสานงานในโครงการ

พระราชด าริฯ อื่นๆ ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี   ขณะเดียวกันโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนได้รับผิดชอบ

สนองงานในพระราชด าริฯการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเช่นกัน 

           คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น มี

หน้าที่ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมเพ่ือพัฒนาบุคคลให้มีศักยภาพที่เหมาะสมและสืบสานงานใน       

พระราชด าริฯ  จึงได้จัดท าโครงการการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี:การบูรณาการเรียนการสอนสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

แก่นักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนให้กับครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน จ านวน 4 โรงเรียน 

ได้แก่ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแขม  โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนอาโอยาม่า โรงเรียน

 การอบรมเชิงปฏิบัติการครูต ารวจตระเวนชายแดนการเตรียมความพร้อมด้านการสอนก่อนเปิดภาคเรียนประจ าปี  
โดยโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางร่วมกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่และกองก ากับต ารวจตระเวนชายแดนที่ 33 เป็นเจ้าภาพร่วมกัน ท้ังนี้เพื่อท าความเข้าใจ
ร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
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ต ารวจตระเวนชายแดนทุติยะโพธิ์อนุสรณ์และโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเฮียงไทยธ ารงค์ เพ่ือให้ครู

โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนสามารถบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนในสถานศึกษาส าหรับส่งเสริมให้

นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับพืชพรรณไม้และการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของประเทศ รวมถึงการมี

จิตส านึกตระหนักถึงความส าคัญและประโยชน์ของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ

มหาชนชาวไทย 

          วัตถุประสงค์  

           เพ่ือให้ครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนได้ทราบถึงวิธีการบูรณาการการเรียนการสอนสร้าง

จิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชแก่นักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 

           ผลผลิต 

           ครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบูรณาการการเรียนการสอน

สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชแก่นักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนอย่างต่อเนื่อง  

        วิธีด าเนินการ  

        1. เขียนโครงการ 

        2. น าเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

        3. วางแผนด าเนินการมอบหมายงานให้แต่ละฝ่ายรับผิดชอบ 

        4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ  

        5. ด าเนินการท ากิจกรรม ดังต่อไปนี้ 

            5.1  การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพืชพรรณไม้และการอนุรักษ์ 

                  พันธุกรรมพืชของประเทศ 

           5.2 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการการเรียนการสอนสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ 

                พันธุกรรมพืชแก่นักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 

            5.3 ศึกษาดูงานการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  

                 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 

           5.4 น าเสนอการปฏิบัติการบูรณาการการเรียนการสอนสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรม  

                พืชแก่นักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนและวิพากษ์การน าเสนองาน 

 

 

 



                                                                     คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
 

โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน   
 

 

17 

           ผลที่ได้รับ 

           ครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนสามารถบูรณาการเรียนการสอนสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชแก่นักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนได้เห็นคุณค่า ประโยชน์ ความสวยงามอันจะ

ก่อให้เกิดส านึกในการอนุรักษ์พรรณพืชที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมหาชนชาวไทยต่อไป  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ทวิภาษาเพื่อส่งเสริมทักษะการพูด อ่าน  

เขียน ภาษาไทยบุคลากรโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 

                  หลักการและเหตุผล 
                 มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ได้รับสนองงานตามพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  โดยรับผิดชอบในส่วนของการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดน มาตั้งแต่ พ.ศ. 2527 จนถึงปัจจุบัน  ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางได้ดูแลโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดน จ านวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแขม โรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนอาโอยาม่า  โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนทุติยะโพธิ์อนุสรณ์และโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนเฮียงไทยธ ารงค ์  ทั้งนี้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนนักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน
ที่มาอย่างต่อเนื่องคือ นักเรียนพูด อ่าน เขียนภาษาไทยไม่แตกฉานเพราะนักเรียนไม่ได้พูดภาษาราชการ
หรือภาษาไทยเป็นภาษา ที่ 1  แต่พูดภาษาแม่หรือภาษาชาติพันธ์ของตนเป็นหลัก  ส่งผลกระทบทางลบ 
ได้แก่ การเรียนรู้วิชาการในชั้นเรียนขาดประสิทธิภาพ ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดนต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน   
                ดังนั้นการจัดการเรียนรู้แบบทวิภาษาจะช่วยพัฒนาทักษะการพูด อ่าน เขียน ภาษาไทยของ
กลุ่มผู้เรียนชาติพันธ์และพัฒนาสัมพันธภาพที่ดีข้ึน เนื่องจากเป็นการพัฒนาการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
ทางภาษาโดยล าดับขั้นพัฒนาการเริ่มต้นจากภาษาที่ 1 (ภาษาแม่หรือภาษาชาติพันธ์ ) ไปสู่ภาษาท่ี 2 

ครูต ารวจตระเวนชายแดนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี : การบูรณาการการเรียนการสอนสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรม

พืชแก่นักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
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(ภาษาราชการ) ซึ่งเริ่มต้นด้วยการสร้างทักษะที่ดีด้านการฟังและการพูดก่อน จึงพัฒนาไปสู่ทักษะการ
อ่าน-เขียนอย่างเป็นล าดับ 
           โครงการสง่เสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดน คณะครุศาสตร์ ซ่ึงเปน็

หน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ที่รับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน

ต ารวจตระเวนชายแดนตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว จึงด าเนินการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การจัดการเรียนรู้ทวิภาษาเพ่ือส่งเสริมทักษะการพูด อ่าน เขียนภาษาไทยแก่บุคลากรโรงเรียนต ารวจ

ตระเวนชายแดนโดยมุ่งหวังให้ครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการ

ถ่ายทอดความรู้และจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมแก่ผู้เรียนอย่างแท้จริง 

            วัตถุประสงค์  

   เพื่อให้ครูผู้สอนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนมีความรู้เกี่ยวกับจัดการเรียนรู้ทวิภาษาในการ

ส่งเสริมทักษะการพูด อ่าน เขียนภาษาไทยแก่นักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 

            ผลผลิต 

            ครูผู้สอนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนสามารถน าความรู้เกี่ยวกับจัดการเรียนรู้ทวิภาษาเพ่ือ

ส่งเสริมทักษะการพูด อ่าน เขียนภาษาไทยไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนโรงเรียน

ต ารวจตระเวนชายแดนได้ 

            วิธีด าเนินการ  

           1. เขียนโครงการ 

           2. น าเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

           3. วางแผนด าเนินการมอบหมายงานให้แต่ละฝ่ายรับผิดชอบ 

           4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ  

           5. ด าเนินการท ากิจกรรมดังต่อไปนี้  

                วันที่ 1 
                -แบ่งกลุ่มย่อย : ลักษณะและบรรยากาศในชั้นเรียน 
                -บรรยาย เรื่อง การสอนภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง 
                -บรรยายเรื่อง วิธีการสอนการฟัง-พูดภาษาไทย 
                -ฝึกปฏิบัติการสอนทีพีอาร์ร่างกาย 
                -ฝึกปฏิบัติการสอนทีพีอาร์สิ่งของ 
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                  วันที่ 2 
                  -สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ 
                  -บรรยาย เรื่อง แนวทางการสอนภาษา 
                  -ฝึกปฏิบัติการสอนพูดภาษาไทย โดยใช้ทีพีอาร์ร่างกายและทีพีอาร์สิ่งของ 
                  -แนะน าทีพีอาร์รูปภาพและทีพีอาร์เรื่องเล่า 
                  ผลที่ได้รับ 

                   ครูผู้สอนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนสามารถน าความรู้เรื่องจัดการเรียนรู้ทวิภาษาใน

การส่งเสริมทักษะการพูด อ่าน เขียนภาษาไทยแก่นักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนไปพัฒนาการ

เรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) การอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่ครู 

โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 

                 หลักการและเหตุผล 
                มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ได้รับสนองงานตามพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรม ราชกุมารี  โดยรับผิดชอบในส่วนของการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดน มาตั้งแต่ พ.ศ. 2527 จนถึงปัจจุบัน  ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางได้ดูแลโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดน จ านวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแขม โรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนอาโอยาม่า  โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนทุติยะโพธิ์อนุสรณ์และโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนเฮียงไทยธ ารงค ์  ทั้งนี้วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง ประกอบกับคุรุสภามุ่งเน้นให้วิชาชีพครูเกิด
มาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ผู้ที่ประกอบวิชาชีพครูจึงต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้และจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมแก่ผู้เรียนอย่างแท้จริง ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งใน  

ครูต ารวจตระเวนชายแดนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ทวิภาษา                                                        

เพื่อส่งเสริมทักษะการพูด อ่าน  เขียน ภาษาไทยให้แกบุ่คลากรโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
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การเตรียมทักษะที่ส าคัญให้กับครูต ารวจตระเวนชายแดนซึ่งมีบทบาทและมีหน้าที่ปฏิบัติงานในวิชาชีพครู 
ก่อนเปิดภาคเรียน  

    หนึ่งในทักษะส าคัญที่ครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนต้องเรียนรู้ ได้แก่ การประกัน
คุณภาพการศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ซึ่งเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิด หลักการ จุดหมายของ
การประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  สภาพปัจจุบันและปัญหาของระบบคุณภาพในสถานศึกษา 
การพัฒนาระบบการควบคุม ตรวจสอบประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบงานต่างๆ ในสถานศึกษา รวมถึง
บทบาทของบุคลากรทางการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อการบริหารจัดการคุณภาพในสถานศึกษา 
ซึ่งจะท าให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการน าไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน
ให้มีประสิทธิภาพ 

               โครงการสง่เสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดน คณะครุศาสตร์ ซ่ึงเปน็
หน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ที่รับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดนตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว จึงด าเนินการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ประกันคุณภาพการศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานให้แก่ครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน โดย
มุ่งหวังให้ครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเกิดการพัฒนาสมรรถนะความเป็นครูและศักยภาพแห่งตน
ต่อไป 
           วัตถุประสงค์  

  เพื่อให้ครูผู้สอนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนมีความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพในระดับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

            ผลผลิต 

           ครูผู้สอนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนสามารถน าความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพในระดับ

การศึกษา ขั้นพื้นฐานไปปรับใช้ในการพัฒนาโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนได้ 

           วิธีด าเนินการ  

           1. เขียนโครงการ 

           2. น าเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

           3. วางแผนด าเนินการมอบหมายงานให้แต่ละฝ่ายรับผิดชอบ 

           4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ  

           5. ด าเนินการท ากิจกรรม ดังต่อไปนี้ 

              - การอบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
              - การน าเสนองานและวิพากษ์การประกันคุณภาพในระดับการศึกษาของโรงเรียนต ารวจ 
                ตระเวนชายแดน   
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          ผลที่ได้รับ 

          ครูผู้สอนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนสามารถน าความรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ไปพัฒนาคุณภาพโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนให้มีประสิทธิภาพ 

         

             

 

 

 

 

 

5) การอบรมเชิงปฏิบัติการและการจัดท าโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่ครู 
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนและผู้ปกครองในชุมชน 
             หลักการและเหตุผล 
             มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ได้รับสนองงานตามพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรม ราชกุมารี  โดยรับผิดชอบในส่วนของการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดน มาตั้งแต่ พ.ศ. 2527 จนถึงปัจจุบัน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงให้
ความส าคัญคือการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่นักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
             คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น มี
หน้าที่ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมเพ่ือพัฒนาบุคคลให้มีศักยภาพที่เหมาะสม  จึงได้จัดท าโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการและการจัดท าโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่ครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนและผู้ปกครองในชุมชน จ านวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนบ้านหนองแขม  โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนอาโอยาม่า โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน              
ทุติยะโพธิ์อนุสรณ์ และโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเฮียงไทยธ ารงค์  ทั้งนี้ เพ่ือให้ครูโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนสามารถเป็นผู้น า การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่ นักเรียน  ตลอดจนผู้ปกครองใน
ชุมชนได้ตระหนักถึง คุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนโดยสามารถพัฒนาเป็น องค์ความรู้ใหม่ ในการช่วย
พัฒนาคุณภาพชีวิต  รวมถึงการสร้าง ความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นและด ารงไว้ให้เกิดความยั่งยืน
ต่อไป 
            ด้วยเหตุนี้ โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง จึงเล็งเห็นความส าคัญในการที่จะเป็นผู้ส่งเสริม ให้ครูโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนเป็นผู้น า การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งนี้เพ่ือให้ เกิดการพัฒนา คุณภาพชีวิตให้แก่ นักเรียน

       ครูต ารวจตระเวนชายแดนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ตลอดจนผู้ปกครองในชุมชน  รวมถึงการสืบสานแนวพระราชด าริ ฯ และ
สนองงานตามแนวพระราชด าริฯ อันจะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติต่อไป 
            วัตถุประสงค์ 
           1. เพื่อให้ครโูรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเป็นผู้น าการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่
นักเรียน ตลอดจนผู้ปกครองในชุมชน 
           2. เพ่ือให้ครู นักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ตลอดจนผู้ปกครองในชุมชนไดม้ีส่วนร่วม
ในการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
           ผลผลิต 
          1. ครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนสามารถเป็นผู้น า การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่
นักเรียน ตลอดจนผู้ปกครองในชุมชนได้ 
          2. ครู นักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  ตลอดจนผู้ปกครองในชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ 
           วิธีการด าเนินงาน 
  1. วางแผนการด าเนินโครงการ 
  2. ติดต่อประสานงาน สถานที่จัดกิจกรรม 
  3. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติด าเนินการ  
  4. ด าเนินการจัดโครงการ 
                           -แต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินโครงการ 
                           -ประชุมนัดหมาย ชี้แจงหน้าที่ๆได้รับมอบหมายการด าเนินงานระหว่างฝ่ายต่างๆ 
                           -ด าเนินงานตามขั้นตอน ดังนี ้
                            1)  จัดกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือพัฒนา  
                                 คุณภาพชีวิตและกิจกรรมสาธิตตน้แบบการสง่เสริมภูมิปัญญาท้องถ่ิน   
                             2) จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือ  
                                 พัฒนาคุณภาพชีวิต และกิจกรรมวิพากษ์โครงการ 
                             3) ครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน จัดท าโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
                                 เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและน าไปใช้กับชุมชน 
               ผลที่ได้รับ 
      1.ครโูรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนสามารถเป็นผู้น าการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่
นักเรียน ตลอดจนผู้ปกครองในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
              2.  ครู นักเรียน โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  ตลอดจนผู้ปกครองในชุมชน ได้มีส่วนร่วม
และสามารถส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองได้ 
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6) การจัดกิจกรรมแนะแนวและส่งเสริมการศึกษาต่อแก่นักเรียน โรงเรียน                          

ต ารวจตระเวนชายแดน 

             หลักการและเหตุผล   

                   มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ได้รับสนองงานตามพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี  โดยรับผิดชอบในส่วนของการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนต ารวจตระเวน

ชายแดน มาตั้งแต่ พ.ศ.2527 จนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางได้ดูแลโรงเรียนต ารวจตระเวน

ชายแดน จ านวน  4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแขม โรงเรียนต ารวจตระเวน

ชายแดนอาโอยาม่า  โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนทุติยะโพธิ์อนุสรณ์ และโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน

เฮียงไทยธ ารงค์ ปัจจุบันนักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนมีความสนใจศึกษาต่อเพ่ิมข้ึนจากในอดีตยังมี

จ านวนไม่ถึงร้อยละ 90 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด  ทั้งนี้การขาดการศึกษาท่ีเหมาะสมจะส่งผลกระทบทาง

ลบต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเยาวชน โดยท าให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมและไม่เหมาะสมต่อการด าเนิน

ชีวิตที่มีประสิทธิภาพต่อไปได้  นอกจากนี้การรายงานผลข้อมูลการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาใน

ปีงบประมาณท่ีผ่านมา (พ.ศ.2556;  พ.ศ.2558)  ทางผู้บริหาร คณะครู รวมถึงนักเรียน มีความพึงพอใจต่อการ

จัดกิจกรรมและมีข้อเสนอแนะให้ด าเนินกิจกรรมแนะแนวและส่งเสริมการศึกษาต่ออย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิด

การพัฒนาที่ยั่งยืน  ดังนั้นนักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนจึงจ าเป็นเข้ารับการแนะแนวศึกษา

เนื่องจากการแนะแนวเป็นกลวิธีที่จะช่วยให้บุคคลรู้จักตัวเอง สิ่งแวดล้อม สามารถพ่ึงพาตนเองได้และ

ปรับตัวเองให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป  อันจะท าให้เกิดแรงจูงใจและเสริมสร้างเจตคติ 

ทัศนคติที่ดีในการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา  

ครูต ารวจตระเวนชายแดนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการและการจัดท าโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ให้แก่ครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนและผู้ปกครองในชุมชน 
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           ดว้ยเหตุนี ้โครงการสง่เสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดน จึงเหน็ความส าคัญใน                

การแนะแนวและส่งเสริมการศึกษาต่อ ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ตัวนักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวน

ชายแดนในการศึกษาต่อและการด าเนินชีวิต รวมถึงการประกอบวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคม 

และประเทศชาติในอนาคต 

          วัตถุประสงค์  

 2.1 เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนได้ทราบถึงวิธีการศึกษาต่อในระดับ

มัธยมศึกษา 

           2.2 เพ่ือเพ่ิมอัตรานักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา  

            ผลผลิต 

            นกัเรยีนโรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดนทีเ่ข้าศึกษาต่อในระดบัมัธยมศึกษามีจ านวนเพ่ิมขึน้        

           วิธีด าเนินการ  

           1. เขียนโครงการ 

           2. น าเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

           3. วางแผนด าเนินการมอบหมายงานให้แต่ละฝ่ายรับผิดชอบ 

           4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ  

           5. ด าเนินการท ากิจกรรม ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการ                        
จัดกิจกรรม 

ครั้งที ่

เวลา รายละเอียด สถานที ่

 ขั้นเตรียม 10.00-16.00 น.  1)ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องรวมถึงโรงเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม ณ โรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดน                                 
2) เตรียมสถานที่การร่วมกิจกรรม   
 3) อบรมชี้แจงผู้ช่วยวิทยากร 
(นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน) 
4) ประชุมทีมงานเตรียมความพร้อม 

โรงเรียน                     
ต ารวจ
ตระเวน
ชายแดน 
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แผนการ                        
จัดกิจกรรม 

 

เวลา รายละเอียด สถานที ่

 
 
 

วันที่ 1 
 

10.00-11.00 น. 
 
11.00-13.00 น. 

 ปฐมนิเทศนักเรียนที่เข้าร่วม 
 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 
 

โรงเรียน                     
ต ารวจตระเวน

ชายแดน 
13.00-14.00 น. 
 
14.00-15.00 น. 

กิจกรรมเตรียมความพร้อมที่ 1 
“ตัวฉันเป็นอย่างไร” 

พักรับประทานอาหารว่าง 

15.00-16.00 น. กิจกรรมเตรียมความพร้อมที่ 2 
“ฉันก็ท าได้” 

 
 
 
 

วันที่ 2 

8.00-9.00 น. 
 
9.00-10.00 น. 

กิจกรรมเตรียมความพร้อมที่ 3 
“การเรียนเปลี่ยนชีวิต” 

พักรับประทานอาหารว่าง 

 
โรงเรียน                     

ต ารวจตระเวน
ชายแดน 10.00-11.00 น. 

 
11.00-13.00 น. 

กิจกรรมเตรียมความพร้อมที่ 4 
“ชีวิตดีมีสุข” 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-14.00 น. 
 
14.00-15.00 น. 

กิจกรรมเตรียมความพร้อมที่ 5 
“ลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตน” 
พักรับประทานอาหารว่าง 

15.00-16.00 น. 
 

กิจกรรมเตรียมความพร้อมที่ 6 
“ถนนแห่งชีวิตของฉัน” 

 
    
 
    วันที่ 3 

10.00-11.00 น. 
 
 
11.00-13.00 น. 

กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาต่อที่ 1 
“แนวทางการศึกษาต่อในระบบ              

และนอกระบบ” 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 
โรงเรียน                     

ต ารวจตระเวน
ชายแดน 

13.00-16.00 น. 
 
 
 

กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาต่อที่ 2 
“การประกอบอาชีพในศตวรรษ                       
ที่ 21 (บริบทการประกอบอาชีพ

ในประเทศไทย)” 
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         ผลที่ได้รับ 

         นักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนมีเจตคติ ทัศนคติที่ดีต่อการศึกษาต่อและมีจ านวน

นักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการ                        
จัดกิจกรรม 

ครั้งที ่

เวลา รายละเอียด สถานที ่

 
 

วันที่ 4 

9.00-10.00 น. 
 
 

กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาต่อที่ 3 
“การศึกษาสู่การประกอบอาชีพใน

อนาคต” 

โรงเรียน                     
ต ารวจ
ตระเวน
ชายแดน 10.00-11.00 น. 

11.00-13.00 น. 
ปัจฉิมนิเทศ 

รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 

นักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวและส่งเสริมการศึกษาต่อ 
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7) การจัดกิจกรรมแนะแนวและส่งเสริมการศึกษาต่อแก่ผู้ปกครองนักเรียน 
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 

             หลักการและเหตุผล 
             มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ได้รับสนองงานตามพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  โดยรับผิดชอบในส่วนของการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดน มาตั้งแต่ พ.ศ.2527 จนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางได้ดูแลโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดน จ านวน  4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแขม  โรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนอาโอยาม่า  โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนทุติยะโพธิ์อนุสรณ์ และโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน
เฮียงไทยธ ารงค์ ปัจจุบันนักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนมีความสนใจศึกษาต่อเพ่ิมข้ึนจากในอดีตยังมี
จ านวนไม่ถึงร้อยละ 90 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด ทั้งนี้จากการส ารวจและเก็บข้อมูลภาคสนามในการจัด
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาในปีงบประมาณท่ีผ่านมา (พ.ศ.2556; พ.ศ.2557; พ.ศ.2557) พบว่าผู้ปกครอง
นักเรียนซึ่งเป็นชนเผ่าโดยส่วนใหญ่เป็นชาติพันธุ์ละหู่ หรือ มูเซอ ซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรและรับจ้างจะ
สนับสนุนให้นักเรียนประกอบอาชีพช่วยเหลือครอบครัวและมีครอบครัวตั้งแต่อายุน้อยตามวัฒนธรรมของชาติ
พันธุ์มากกว่าส่งเสริมให้ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น  ดังนั้นผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนจึง
จ าเป็นต้องได้รับการแนะแนวเกี่ยวกับการศึกษาต่อของบุตรหลาน เนื่องจากการแนะแนวเป็นกลวิธีที่จะช่วย
ให้บุคคลเข้าใจบริบทสิ่งแวดล้อม การปรับตัวเองให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป  และการ
ตระหนักถึงความส าคัญของการศึกษาต่อในยุคสังคมแห่งความรู้ อันจะท าให้เกิดแรงจูงใจและเสริมสร้าง
เจตคติ ทัศนคติที่ดีในการส่งเสริมให้บุตรหลานได้ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
           ดว้ยเหตุนี ้โครงการสง่เสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดน จึงเหน็ความส าคัญใน                
การแนะแนวและส่งเสริมการศึกษาต่อแก่ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ทั้งนี้เพ่ือเป็น
ประโยชน์แก่ตัวนักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในการศึกษาต่อและการด าเนินชีวิต รวมถึงการ
ประกอบวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติในอนาคต 
          วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนได้ทราบถึงความส าคัญของ
การศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
          2. เพ่ือให้ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนส่งเสริมให้บุตรหลานเข้าศึกษาต่อใน
ระดับท่ีสูงขึ้น 
            ผลผลิต 
  ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนส่งเสริมให้บุตรหลานเข้าศึกษาต่อในระดับท่ี
สูงขึ้นมีจ านวนเพิ่มขึ้น  
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                    วิธีการด าเนินงาน 
  1. วางแผนการด าเนินโครงการ 
  2. ติดต่อประสานงาน สถานที่จัดกิจกรรม 
  3. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติด าเนินการ  
  4. ด าเนินการจัดโครงการ 
                           -แต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินโครงการ 
                           -ประชุมนัดหมาย ชี้แจงหน้าที่ๆได้รับมอบหมายการด าเนินงานระหว่างฝ่ายต่างๆ 
                           -ด าเนินงานตามกิจกรรมดังขั้นตอน ต่อไปนี ้
                                 -ลงทะเบียน 
                                 -พิธีเปิด 
                                 -กิจกรรมเปิดเวทีแนะแนวและส่งเสริมการศึกษาต่อให้กับผู้ปกครองนักเรียน  
                                  โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  
                                 -พักรับประทานอาหารกลางวัน 
                                 -กิจกรรมการให้ค าปรึกษากลุ่มด้านการศึกษาต่อของบุตรหลาน แก่ผู้ปกครอง  
                                  นักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
             ผลที่ได้รับ 
   ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนมีเจตคติ ทัศนคติที่ดีต่อการส่งเสริมให้             
บุตรหลานได้ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นมีจ านวนเพิ่มขึ้นไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวและส่งเสริมการศึกษาต่อ 
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8) กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ รัตนราชสุดา: การเตรียมความพร้อมและ 
ให้ความรู้แก่นักศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาโครงการในพระราชด าริการส่งเสริม
คุณภาพการศึกษาโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
             หลักการและเหตุผล 
            โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในความดูแลของ
มหาวิทยาลัยภัฏล าปาง ได้รับสนองแนวพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน จ านวน 4 โรงเรียน มาตั้งแต่              
พ.ศ.2527 จนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางได้ดูแลโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน จ านวน 
4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแขม โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนอาโอยาม่า 
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ทุติยะโพธิ์อนุสรณ์ และโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเฮียงไทยธ ารงค์ 
ตลอดระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงานสนองแนวพระราชด าริฯ ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางได้ส่งบุคลากรและ
นักศึกษาเข้าร่วมส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสภาพแวดล้อมทางวิชาการของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน
อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้พบว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางได้รับบุคลากรใหม่ทั้งทางสายงานวิชาการและสายงาน
สนับสนุนจ านวนมาก และได้ส่งนักศึกษาอาสาสมัคร รวมถึงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูผลัดเปลี่ยน
เข้าร่วมโครงการฯในทุกปีการศึกษา ซึ่งยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับโครงการในพระราชด าริฯ อันจะท าให้เกิดปัญหา
หรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานซึ่งอาจส่งผลต่อการด าเนินงานให้ลุล่วง และไม่สามารถสืบสานงานในโครงการ
พระราชด าริฯได้เต็มศักยภาพท่ีพึงมี 
               ดว้ยเหตุนี ้ทางโครงการสง่เสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดน จึงเหน็
ความส าคัญในการเตรียมความพร้อมและให้ความรู้กับบุคลากรและนักศึกษาเก่ียวกับโครงการในพระราชด าริฯ 
จึงจัดให้มีโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯรัตนราชสุดา : การเตรียมความพร้อมและให้ความรู้แก
นักศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาโครงการในพระราชด าริฯการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถ
ปฏิบัติงานสืบสานโครงการในพระราชด าริฯได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
         วัตถุประสงค์ 
         เพ่ือเตรียมความพร้อมและให้ความรู้แก่นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางใน              
การปฏิบัติงานโครงการในพระราชด าริฯ การส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
           ผลผลิต 
 นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางมีความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติงานและสืบสาน
โครงการในพระราชด าริฯการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
           วิธีการด าเนินงาน 
  1. วางแผนการด าเนินโครงการ 
  2. ติดต่อประสานงาน สถานที่จัดกิจกรรม 
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  3. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติด าเนินการ  
  4. ด าเนินการจัดกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 
                           -แต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินโครงการ 
                           -ประชุมนัดหมาย ชี้แจงหน้าที่ๆได้รับมอบหมายการด าเนินงานระหว่างฝ่ายต่างๆ 
                           -ด าเนินงานตามขั้นตอน ดังนี ้

-ชมวีดีทัศน์เก่ียวกับพระราชกรณียกิจโครงการในพระราชด าริฯสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
-การให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของโครงการในพระราชด าริฯและ
ประสบการณ์การนิเทศการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดน 
-การให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดน 
-การให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดน 
-ผู้เข้าร่วมงานศึกษาดูงานชมนิทรรศการ “โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน” 

                     ผลที่ได้รับ 
  นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานและสืบ
สานโครงการในพระราชด าริฯการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ รัตนราชสุดา 
: การเตรียมความพร้อมและให้ความรู้แก่นักศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาโครงการในพระราชด ารฯิ 
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          3.5 การดูแลนักศึกษาทุนในพระราชนุเคราะห์ซึ่งเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
 
             1) การเตรียมความพร้อมและให้ความรู้ด้านการปรับตัวในรั้วมหาวิทยาลัยแก่นักศึกษาทุน

ในโครงการในพระราชด าริฯ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 

            หลักการและเหตุผล   

           โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในความดูแลของมหาวิทยาลัยภัฏ

ล าปาง ได้รับสนองแนวพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน จ านวน 4 โรงเรียน มาตั้งแต่ พ.ศ.2527  จนถึง

ปัจจุบัน ตลอดระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงานสนองแนวพระราชด าริฯ ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางได้รับ

นักศึกษาทุนตามโครงการในพระราชด าริฯ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเข้ารับ

การศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง   ทั้งนี้นักศึกษาทุนในโครงการพระราชด าริฯ ส่วนใหญ่เป็นศิษย์

เก่าโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนและเป็นนักศึกษาในกลุ่มชาติพันธ์ ซึ่งยังขาดความคุ้นเคยกับการ

ด าเนินชีวิตร่วมกับนักศึกษาในสังคมพ้ืนราบ จึงอาจท าให้ขาดความม่ันใจและขาดแรงจูงใจในการศึกษา

ต่อในระดับอุดมศึกษาให้ส าเร็จลุล่วง และไม่สามารถสืบสานงานในโครงการพระราชด าริฯได้เต็มศักยภาพได้ 

             ดว้ยเหตุนี ้ทางโครงการสง่เสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดน จึงเหน็

ความส าคัญในการเตรียมความพร้อมและให้ความรู้ด้านการปรับตัวในรั้วมหาวิทยาลัยแก่นักศึกษาทุนใน 

โครงการพระราชด าริฯ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทั้งนี้เพ่ือให้นักศึกษาทุนใน

โครงการพระราชด าริฯ เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถปรับตัว สามารถศึกษาในระดับอุดมศึกษาอย่างมี

ความสุขและประสบความส าเร็จ รวมถึงสามารถปฏิบัติงานสืบสานโครงการในพระราชด าริฯในอนาคตได้

อย่างมีประสิทธิภาพ   

          วัตถุประสงค์  

  เพื่อเตรียมความพร้อมและให้ความรู้ด้านการปรับตัวในรั้วมหาวิทยาลัยแก่นักศึกษาทุนใน  

  โครงการในพระราชด าริฯ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 

            ผลผลิต 

           นกัศึกษาทุนในโครงการในพระราชนุเคราะห์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช

กุมารีมีความรู้ความเข้าใจด้านการปรับตัวในรั้วมหาวิทยาลัยและสืบสานงานโครงการในพระราชด าริฯ 

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 
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         วิธีด าเนินการ  

         1. เขียนโครงการ 

         2. น าเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

         3. วางแผนด าเนินการมอบหมายงานให้แต่ละฝ่ายรับผิดชอบ 

         4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ  

         5. ด าเนินการท ากิจกรรม ดังต่อไปนี้ 

             

วัน/เวลา รายการด าเนินงาน 

วันที่ 1 

9.00-10.00 น. 

 

10.00 – 11.30 น. 

 

11.30 – 12.00 น. 

 

การให้ความรู้เกี่ยวกับงานโครงการในพระราชด าริฯ แก่ บุคลากร 

ผู้ประสานงาน และวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาทุนในโครงการ

พระราชด าริฯ 

ประชุมเตรียมงานให้ความรู้ด้านการปรับตัวแก่นักศึกษาทุนใน

โครงการพระราชด าริฯ 

อภิปราย ซักถาม สรุปการด าเนินงานร่วมกัน 

วันที่ 2 

9.00-10.00 น. 

 

10.00-12.00 น. 

13.00-15.00 น. 

 

ปฐมนิเทศและให้ความรู้เกี่ยวกับงานในโครงการพระราชด าริฯ 

แก่นักศึกษาทุนในโครงการพระราชด าริฯ (ดร.สุธิดา พลช านิ) 

กิจกรรมการสร้างความเชื่อม่ันและแรงจูงใจในตนเอง (คณาจารย์

จิตวิทยา) 

การแนะแนวด้านการปรับตัวและเสริมสร้างบุคลิกภาพ 

(คณาจารย์จิตวิทยา) 

วันที่ 3 

9.00-12.00 น. 

 

13.00-15.00 น. 

 

การให้ค าแนะน าด้านการเรียนการสอนในหลักสูตรอุดมศึกษา 

(คณาจารย์หมู่วิชาหลักสูตรและการสอน) 

สรุป อภิปราย แสดงความคิดเห็นร่วมกัน 
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          ผลที่ได้รับ 

          นกัศึกษาทุนในโครงการพระราชนเุคราะห์ฯ เกิดความรูค้วามเข้าใจ สามารถปรบัตัว สามารถ

ศึกษาในระดับอุดมศึกษาอย่างมีความสุขและประสบความส าเร็จ รวมถึงสามารถปฏิบัติงานสืบสาน

โครงการในพระราชด าริฯในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

           รายชื่อนักศึกษาทุนในโครงการในพระราชนุเคราะห์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม

ราชกุมารีที่ก าลังศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ณ ปัจจุบัน 

ท่ี ชื่อ-สกุล ชั้นปีท่ีศึกษา สาขาวิชา/คณะ 
1 น.ส.อาหมี่     เชอมือ ชั้นปีท่ี 4 คณิตศาสตร์ (ค.บ.) 

คณะวิทยาศาสตร์ 
2 น.ส.อมร       พิศจาร ชั้นปีท่ี 4 คณิตศาสตร์ (ค.บ.) 

คณะวิทยาศาสตร์ 
3 น.ส.วิชชุดา    สาบรรณกิจ ชั้นปีท่ี 4 ภาษาไทย (ค.บ.) 

คณะครุศาสตร์ 
4 นายนิพนธ์      พันธุ์แสนกอ ชั้นปีท่ี 4 สังคมศาสตร์ (ค.บ.) 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
5 น.ส. อาโซ่        ร่มนุกูล ชั้นปีท่ี 2 รัฐประศาสนศาสตร์ (ศศ.บ.) 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
6 น.ส.สายฝน      พรหมหาญ ชั้นปีท่ี 2 รัฐประศาสนศาสตร์ (ศศ.บ.) 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
7 น.ส.วะรินยา     ดีบาง ชั้นปีท่ี 2 การตลาด (ศศ.บ.) 

คณะวิทยาการจัดการ 
8 นายมาโนด วงเกริก ชั้นปีท่ี 1  ฟิสิกส์ (ค.บ.) 

คณะวิทยาศาสตร์ 
9 น.ส.ปราณี อุ่นถิ่น ชั้นปีท่ี 1 นิติศาสตร์ (ศศ.บ.) 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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          2) การปฐมนิเทศนักศึกษาทุนในพระราชนุเคราะห์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม

บรมราชกุมารี และการสนับสนุนอุปกรณ์ในการเรียน 

ช่วงระยะเวลาอาทิตย์แรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1 และท่ี 2 ของแต่ละปีการศึกษา         

ทางคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ จัดปฐมนิเทศ นักศึกษาทุนใน พระราชนุเคราะห์ ของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  เพื่อชี้แนะติดตามผลการเรียนรวมถึงการให้ข้อแนะน าและการ

ปฏิบัติตัวด้านการเรียนและการด าเนินชีวิตส่วนตัวที่เหมาะสมขณะศึกษา พร้อมทั้งติดตามรายงานผลการ

เรียนเอกสารการเบิกเงินทุน รวมถึงรายงานความประพฤติไปยังส านักงานส่วนพระองค์ ส านักพระราชวัง 

และมอบอุปกรณ์การเรียนที่จ าเป็นให้แก่นักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

นักศึกษาทุนในโครงการในพระราชนุเคราะห์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมาร ีเข้าร่วม 

กิจกรรมเตรียมความพร้อมและให้ความรู้ด้านการปรับตัวในรั้วมหาวิทยาลัย 

 

 

 
 
 

นักศึกษาทุนในโครงการในพระราชนุเคราะห์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมาร ี                                           

เข้าร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศและรับอุปกรณ์ในการเรียน 

 

 

 
 
 


