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โครงการ“การพัฒนาปศุสัตว์ เพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริ” 

ค ำกล่ำวรำยงำนกำรประชุมสัมมนำ 
หลักสูตร “กำรพัฒนำปศุสัตว์  เพื่อเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร  ตำมพระรำชด ำริ” 

โดย  นางสาวกาญจนา ธรรมรัตน์ นักวิชาการสัตวบาลช านาญการพิเศษ 
วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 

ณ โรงแรมภูเขางาม รีสอร์ท อ าเภอเมือง  จังหวัดนครนายก 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

เรียน  นายอ าพันธุ์  เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ประธานในพิธีที่เคารพ 

 ดิฉันนางสาวกาญจนา ธรรมรัตน์ ในนามของ ผู้จัดการสัมมนา ตลอดจนผู้เข้ารับการอบรมทุกคน 
ขอขอบคุณท่านรองอธิบดีกรมปศุสัตว์  เป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนา 
หลักสูตร “การพัฒนาปศุสัตว์  เพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริ” ในวันนี้ 

 ตามท่ีกรมปศุสัตว์ ได้ด าเนินงานสนองพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี    
ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร  ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2538 โดยด าเนินงานร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่างๆภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร มีเป้าหมาย เพ่ือให้เด็กได้รับการพัฒนาในทุกๆด้าน
โดยส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียนให้สามารถผลิตอาหารโปรตีนเป็นอาหารกลางวันของนักเรียนได้เพียงพอ
ตามความต้องการ ให้โรงเรียนสร้างเงินกองทุนเลี้ยงสัตว์ จะช่วยโรงเรียนในการบริหารจัดการให้ยั่งยืนพ่ึงพา
ตนเอง ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้  และพัฒนาทักษะด้านการเลี้ยงสัตว์ให้แก่ครู  นักเรียน  พัฒนาโรงเรียนให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ขยายผลการพัฒนาไปสู่ชุมชน  เพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร  พัฒนางานปศุสัตว์ใน
ด้านต่างๆให้ครอบคลุม และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือน าไปสู่เป้าหมายการพัฒนาตามแนวพระราชด าริ
และตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร นั้น 

 ในการนี้จึงได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาผู้ปฏิบัติงานโครงการขึ้นเป็นประจ าทุกปีเพ่ือให้ได้รับทราบ
นโยบายการด าเนินงานเผยแพร่ผลการด าเนินงานโรงเรียนโครงการตามพระราชด าริ  กิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่น ให้เป็น
ตัวอย่างระดมความคิดเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น  โดยในครั้งนี้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 13 - 15 
มิถุนายน 2561  รวม 3 วัน มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 100 คน ได้รับเกียรติจาก ดร.อภิสิทธิ์ พ่ึงพร  
หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการส านักงานโครงการสมเด็จพระรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  มาเป็นวิทยากร
บรรยาย  คุณสุปรีย์ เบ้าสิงห์สวย ผู้แทนมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทที่ให้การสนับสนุนด้วยดีตลอดมา  และ 
คุณปรางทอง ดวงโนเสน วิทยากรเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเด็ก   

 บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวให้โอวาท และเปิดการฝึกอบรมใน
ล าดับต่อไป ขอกราบเรียนเชิญค่ะ 
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โครงการ“การพัฒนาปศุสัตว์ เพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริ” 

ค ำกล่ำวเปิดกำรประชุมสัมมนำ 
หลักสูตร  “กำรพัฒนำปศุสัตว์  เพื่อพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร   

ตำมพระรำชด ำริ” 
โดย นายอ าพันธุ์  เวฬุตันต ิรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ 

วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 
ณ โรงแรมภูเขางาม รีสอร์ท อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
เรียน ท่าน ดร อภิสิทธิ์ พ่ึงพร ผู้แทนส านักพระราชวัง  
 ท่าน คมจักร พิชัยรณรงค์สงคราม  ปศุสัตว์เขต 1  ปศุสัตว์จังหวัด  ท่านผู้เข้าร่วมสัมมนา 
 เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จากเขต จังหวัด ครูใหญ่ และครูปศุสัตว์ 

 กระผมมีความยินดีที่มาร่วมเปิดงานสัมมนา  ท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ มีภารกิจติดงานที่ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ จึงไม่สามารถเข้าร่วมเปิดงานสัมมนาได้  นับเป็นโอกาสดีที่ได้มาพบพวกเราทุกคนในวันนี้ 
ทราบว่าเดินทางมาจากทั่วประเทศ และส่วนใหญ่เป็นผู้ปฏิบัติงานโครงการตัวจริง ทราบว่าจะมีการมอบรางวัล
ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นของปี 2561 ขอถือโอกาสนี้เชื่อชมยินดีกับพวกเราทุกคนที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  สม
กับที่ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเททั้งกาย ใจ และความเสียสละอย่างมาก ตลาดระยะเวลาที่ผ่านมา ซึ่ง
ความส าเร็จนี้นอกจากเป็นเกียรติแก่ผู้ปฏิบัติแล้ว ยังเป็นประโยชน์แก่เด็ก โรงเรียน และคนอ่ืนๆ ได้ศึกษา
เรียนรู้เป็นตัวอย่างต่อไป 

 เราเห็นแล้วว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงงานพัฒนาเด็กและเยาวชนมา
อย่างต่อเนื่องยาวนาน มีผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ทั้งในและต่างประเทศ ทรงมุ่งมั่น และวางแนวทางการพัฒนา
ไว้อย่างชัดเจน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และพวกเราเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสืบสานงานของ
พระองค์ท่านให้เกิดประโยชน์มากยิ่งๆ ขึ้น ซึ่งต้องอาศัยผู้ปฏิบัติในพ้ืนที่เป็นก าลังส าคัญที่สุด  
 เป้าหมายโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ในอนาคต 755 โรงเรียน 
  ในส่วนโรงเรียนที่ด าเนินการกิจกรรมปศุสัตว์อยู่   ทั้งหมด 500 โรงเรียน  ที่จัดเป็น  
3 กลุ่ม  ดังนี้ 
   -  กลุ่มต้นแบบ 150 โรงเรียน 
   -  กลุ่มพัฒนา 334 โรงเรียน 
   -  กลุ่มจัดตั้งใหม่ 16 โรงเรียน 
  วัตถุประสงค์ ให้โรงเรียนพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้กลุ่มโรงเรียนต่างๆ พัฒนาตนเองไปสู่กลุ่ม
ต้นแบบ  และกลุ่มต้นแบบสามารถ รักษาระดับการปฏิบัติงานให้อยู่ในเกณฑ์ดีต่อไป   

 การพัฒนาต่างๆ ในโรงเรียน เพ่ือให้โรงเรียนมีอาหารโปรตีนเพียงพอต่อ  นักเรียนในโรงเรียน  
นักเรียนมีองค์ความรู้ในการเลี้ยงสัตว์  สามารถน าไปใช้ในการส่งเสริมอาชีพให้นักเรียน และผู้ปกครองได้  
โรงเรียนเป็นศูนย์บริการความรู้การเลี้ยงสัตว์ให้กับชุมชน รอบข้างได้ 

  สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณท่านวิทยากร  เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์  ครู  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โครงการพัฒนา
เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร  ขอให้การประชุมสัมมนาส าเร็จ ลุล่วง ตามวัตถุประสงค์  เดินทางกลับ
ปลอดภัย  ขอเปิดการประชุมสัมมนาหลักสูตร “การพัฒนาปศุสัตว์  เพ่ือเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร   
ตามพระราชด าริ” 
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โครงการ“การพัฒนาปศุสัตว์ เพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริ” 

โครงการประชุมสัมมนา 
หลักสูตร “กำรพัฒนำปศุสัตว์  เพื่อพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร ตำมพระรำชด ำริ” 

วันที ่ ๑๓  -  ๑๕  มิถุนำยน  ๒๕๖๑ 
ณ โรงแรมภูเขำงำม  รีสอร์ท จังหวัดนครนำยก 

 
๑.  หลักกำรและเหตุผล 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร  โดยเฉพาะโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันในโรงเรียน ทรงเน้นให้โรงเรียนมี
การผลิตทางการเกษตรเพื่อให้มีความรู้ทักษะและมีอาหารส าหรับนักเรียนบริโภค ได้รับการพัฒนาให้มีสุขภาพ
แข็งแรงมีความรู้และทักษะในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น และโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
การเกษตรของชุมชน 

กรมปศุสัตว์ด าเนินงานสนองพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ใน
การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๓๘ ถึงปัจจุบัน โดยส่งเสริมให้
เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างสมดุลทั้ง ๔ ด้าน ประกอบด้วย พุทธิศึกษา 
จริยศึกษา หัตถศึกษา และพลศึกษา โดยผ่านกิจกรรมปศุสัตว์ของโรงเรียน สนับสนุนการเลี้ยงสัตว์ตาม
ศักยภาพของโรงเรียนให้สามารถผลิตอาหารโปรตีนเป็นอาหารกลางวันของนักเรียนได้เพียงพอตามความ
ต้องการ ให้โรงเรียนสร้างเงินกองทุนเลี้ยงสัตว์เพ่ือให้กิจกรรมด้านปศุสัตว์ด าเนินอย่างต่อเนื่อง  ฝึกอบรม
ถ่ายทอดความรู้ และทักษะด้านการเลี้ยงสัตว์ให้แก่ครู นักเรียน พัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ 
ขยายผลการพัฒนาไปสู่ชุมชน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร พัฒนางานปศุสัตว์ในด้านต่างๆ และสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือน าไปสู่เป้าหมายการพัฒนาตามแนวพระราชด าริของทุกภาคส่วน กรมปศุสัตว์จึง
ก าหนดจัดการประชุมสัมมนาผู้ปฏิบัติงานโครงการฯ และมอบรางวัลแก่ผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นเป็นประจ า
ทุกปี  

๒. วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือทราบนโยบายที่ส าคัญของโครงการ เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานปี ๒๕๖๑ 
๒. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรและระดมสมองพัฒนางานปศุสัตว์ด้านต่างๆ  
๓. เพ่ือเผยแพร่ผลการคัดเลือกโรงเรียนโครงการตามพระราชด าริ กิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่น ประจ าป ี๒๕๖๑  

๓. รำยละเอียดเนื้อหำหลักสูตร  
๓.๑ หัวข้อ นโยบำยกำรด ำเนินงำนปศุสัตว์เพื่อพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร  จ ำนวน   

๓๐  นำที 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทราบความต้องการและความคาดหวังของผู้บริหาร

หน่วยงานที่มีต่อความส าเร็จของโครงการ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่จะน าไปด าเนินการต่อไป 
ประเด็นส ำคัญ นโยบายและทิศทางการด าเนินงาน 
เทคนิคกำรบรรยำย บรรยาย/ ตอบค าถาม 
วิทยำกร อธิบดีกรมปศุสัตว์ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
กำรประเมินผล วัดความเข้าใจนโยบาย 
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โครงการ“การพัฒนาปศุสัตว์ เพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริ” 

๓.๒ หัวข้อ ฐำนกำรเรียนรู้ปศุสัตว์ในโรงเรียนดีเด่น ๘  โรงเรียน                จ ำนวน   ๒  ชั่วโมง 
วัตถุประสงค์ เพ่ือเผยแพร่ความรู้ ผลงาน มุมมองและแนวทางการด าเนินงานของโรงเรียน

โครงการตามพระราชด าริ  กิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่นให้เป็นต้นแบบ ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ศึกษาเรียนรู้การ
ด าเนินงานปศุสัตว์ในโรงเรียนที่ประสบความส าเร็จ และได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นในการพัฒนางานใน
พ้ืนที่ของตนเอง 

ประเด็นส ำคัญ ศึกษาดูงานฐานเรียนรู้ปศุสัตว์โรงเรียนดีเด่น และรับฟังแนวทางการด าเนินงานที่
ก่อให้เกิดความส าเร็จในแต่ละโรงเรียน 

เทคนิคกำรบรรยำย บรรยาย/ตอบค าถาม/ศึกษาจากฐานเรียนรู้ 
วิทยำกร ครูปศุสัตว์  ๘  โรงเรียน 
กำรประเมินผล สรุปบทเรียนที่ได้จากการเข้าศึกษาฐานเรียนรู้ 

๓.๓ หัวข้อ กำรด ำเนินงำนตำมแผน กพด.ฉบับที่ ๕ ในรอบปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ กำรติดตำม
ประเมินผลโครงกำรฯ พระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ในกำรพัฒนำเด็ก
และเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร                                                                  จ ำนวน   ๑  ชั่วโมง 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมสัมมนารับทราบผลการพัฒนาตามแผน กพด.ฉบับที่ ๕ ในปีแรก
ของแผน ความต้องการและความคาดหวังของหน่วยงานที่สนองพระราชด าริหลัก และพระราชด าริของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะจากหน่วยงานภูมิที่ผ่านมา การ
ติดตามประเมินผลโครงการ 

ประเด็นส ำคัญ ผลการพัฒนาตามแผน กพด.ระยะที่ ๕ เทียบกับตัวชี้วัด ความคาดหวังของ
ส านักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (สสท.) พระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี การติดตามประเมินผลการด าเนินงาน การรายงานผล  

เทคนิคกำรบรรยำย บรรยาย/ตอบค าถาม 
วิทยำกร ผู้แทนส านักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
กำรประเมินผล วัดความรู้ความเข้าใจ 

๓.๔ หัวข้อ กรอบกำรด ำเนินงำนปศุสัตว์เพื่อพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร  ตำมแผน 
กพด. ระยะที ่๕                                                                                 จ ำนวน   ๓๐ นำที 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้าสัมมนาทราบแผนงานวัตถุประสงค์เป้าหมายการด าเนินงานปศุสัตว์  
เพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร และมีกรอบทิศทางการด าเนินงานชัดเจน 

ประเด็นส ำคัญ แผนงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร กรมปศุสัตว์ หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง บทบาทของหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมบูรณาการ ทรัพยากรที่สามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงานให้
บรรลุวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด และการติดตามประเมินผล กรอบทิศทางการด าเนินงานในแผน กพด. ระยะที่ ๕ 
ผลการด าเนินงานของกรมปศุสัตว์ตามแผนระยะที่ ๕ ในปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ 

เทคนิคกำรบรรยำย บรรยาย/ตอบค าถาม 
วิทยำกร นายธีรวิทย์  ขาวบุบผา ผู้อ านวยการกองงานพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ 
กำรประเมินผล วัดความรู้ความเข้าใจ 
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โครงการ“การพัฒนาปศุสัตว์ เพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริ” 

๓.๕ หัวข้อ กำรพัฒนำงำนแบบมีส่วนร่วมในงำนขยำยผลกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่น
ทุรกันดำร เครื่องวัดที่มีประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนปศุสัตว์ในโรงเรียน           จ ำนวน  ๓.๓๐  ชั่วโมง 

วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาปศุสัตว์ในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ ระดมความคิดของผู้เข้าร่วม
ประชุมสัมมนาพัฒนางานด้านปศุสัตว์ให้มีประสิทธิภาพ 

ประเด็นส ำคัญ แบ่งกลุ่มสัมมนาระดมความคิดจากผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาให้ได้แนวทางสัมมนาในประเด็น 
เทคนิคกำรบรรยำย บรรยาย/แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ/ตอบค าถาม 
วิทยำกร วิทยากรเอกชน 
กำรประเมินผล การน าเสนอแนวคิด 

๓.๖ หัวข้อ โรงเรียนต้นแบบกับกำรด ำเนินงำนพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร จ ำนวน  
๓.๓๐  ชั่วโมง 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจ มุมมอง แนวคิด และองค์ความรู้ของ
โรงเรียนในการด าเนินงานด้านปศุสัตว์ในโรงเรียน  

ประเด็นส ำคัญ น าเสนอแนวคิด มุมมองของการด าเนินงานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนใน
โรงเรียน แนวทางการด าเนินงานและการวางแผนการด าเนินงานในการพัฒนาด้านโภชนาการของเด็ก  การใช้
ปศุสัตว์ในกิจกรรมของ เพ่ือถอดองค์ความรู้ของโรงเรียนที่ได้รับรางวัลโรงเรียนปศุสัตว์ดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖๑ 

เทคนิคกำรบรรยำย บรรยาย/แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ/ตอบค าถาม 
วิทยำกร คร ู๘ โรงเรียน และวิทยากรเอกชน 
กำรประเมินผล วัดความรู้ความเข้าใจ 

๓.๗ หัวข้อ กำรศึกษำดูงำนโครงกำรเกษตรรวมใจ อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ และ ศูนย์กำร
เรียนรู้บ้ำนทุ่งกระโปรง อ ำเภอบ้ำนนำ จังหวัดนครนำยก                                   จ ำนวน  ๖  ชั่วโมง 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ของศาสตร์พระราชากับการพัฒนา
งานโครงการฯ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอด แนะน าให้แก่โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพการท างานที่ดีข้ึน 

ประเด็นส ำคัญ การน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การขยายผลให้เกิดประสิทธิภาพ ศาสตร์พระราชา
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน วิธีการจัดการองค์กรส าหรับการเรียนรู้ด้านการเกษตรเชิงท่องเที่ยว 

เทคนิคกำรบรรยำย บรรยาย/ตอบค าถาม 
วิทยำกร เจ้าหน้าที่ของโครงการฯ 
กำรประเมินผล สรุปบทเรียนที่ได้จากการดูงาน 

๔.  กลุ่มเป้ำหมำยและจ ำนวนผู้เข้ำร่วมประชุมสัมมนำ 
ผู้บริหาร นักวิชาการ เจ้าหน้าที่และครูผู้ปฏิบัติงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 

ตามพระราชด าริ รวม ๑๐๐ คน  ดังนี้  
1. ผู้บริหาร ที่ปรึกษากรมปศุสัตว์ ผู้เชียวชาญ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    3  คน 
2. ปศุสัตว์เขต 1 – 9  และผู้รับผิดชอบโครงการ     11  คน 
3. ปศุสัตว์จังหวัดและผู้รับผิดชอบโครงการ จากส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 50 จังหวัด 66  คน 
    และกองงานพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ 
4. ครูใหญ่ ครูผู้ปฏิบัติงานกิจกรรมปศุสัตว์ โรงเรียนดีเด่น 8 โรงเรียน   16  คน 
5. คณะท างานจากกองงานพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ      4  คน 

(รายละเอียดตามรายชื่อที่แนบ) 
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โครงการ“การพัฒนาปศุสัตว์ เพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริ” 

๕. ขั้นตอนและวิธีกำรด ำเนินงำน ประกอบด้วย 
๕.๑ ด าเนินการก่อนจัดฝึกอบรม/สัมมนา 

- ขออนุมัติโครงการจัดการฝึกอบรมและงบประมาณต่อกรมปศุสัตว์ 
- เตรียมโครงการด้านวิชาการ บริหารจัดการ ประสานงาน ประสานวิทยากร สถานที่ พิธีการ 

จัดท าคู่มือฝึกอบรม และรายงานความต้องการวัสดุฝึกอบรมพร้อมทั้งจัดซื้อจัดจ้าง 
- จัดท าหนังสือเชิญประชุมสัมมนา เป็นวิทยากร แบบประเมิน 
- เตรียมการสร้างฐานการเรียนรู้ปศุสัตว์โรงเรียน ๔ ภาค 

๕.๒ ด าเนินการระหว่างฝึกอบรม/สัมมนา 
- ตรวจสอบความพร้อมวิทยากร สถานที่ประชุม ป้าย ค ากล่าวรายงาน คณะท างาน 
- ฝ่ายพิธีการชี้แจงวัตถุประสงค์ รายละเอียดโครงการ ก าหนดการ แนะน าคณะท างาน 
- คณะท างาน ต้อนรับ ลงทะเบียน อ านวยความสะดวก ด าเนินการตามก าหนดการ 

๕.๓ ด าเนินการหลังฝึกอบรม/สัมมนา 
- รวบรวมหลักฐาน/เอกสารส าคัญต่างๆ ตรวจสอบความถูกต้อง จัดท าค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

จัดท าหนังสือขอบคุณวิทยากร สถานที่ วิเคราะห์แบบประเมินผล/สรุปผล จัดท ารายงานการฝึกอบรมเสนอ
ผู้บริหาร และรายงานการประชุมสัมมนาฉบับเต็ม ติดตามประเมินผลการน าไปประยุกต์ใช้ของผู้ปฏิบัติงาน
โครงการในพ้ืนที ่

๖. วัน เวลำ ระยะเวลำ และสถำนที่ด ำเนินกำร 
ระยะเวลำ ๓ วัน ก าหนดจัดในวันที่  ๑๓  -  ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๖๑ 
สถานที ่  โรงแรมภูเขางาม  รีสอร์ท  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครนายก 

7. สถำนที่ศึกษำดูงำน 
๑) โครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดนครนายก  
๒) ศูนย์การเรียนรู้บ้านทุ่งกระโปรง อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 

๘. ที่ปรึกษำโครงกำร 
นายธีรวิทย์ ขาวบุบผา  ผู้อ านวยการกองงานพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
นางสาวกาญจนา ธรรมรัตน์  นักวิชาการสัตวบาลช านาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริ กองงานพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ กรมปศุสัตว์ ๖๙/๑ ถนนพญาไท ราชเทวี 
กรุงเทพ ๑๐๔๐๐ โทร ๐ – ๒๖๕๓ – ๔๔๔๔ ต่อ ๓๓๗๑ โทรสาร ๐ – ๒๖๕๓ – ๔๙๓๐ 

คณะท ำงำน 
๑) นางสาวมนทกานติ์ กันแก้ว  นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 
๒) นางนงลักษณ์ บาบู จันดราน นักวิชาการสัตวบาล  
๓) นายด ารง ชุมศรี   พนักงานขับรถยนต์ 

๑๐. งบประมำณจำกกิจกรรมสนับสนุนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
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โครงการ“การพัฒนาปศุสัตว์ เพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริ” 

๑๑. กำรประเมินผล 
๑๑.๑ ประเมินผลการประชุมสัมมนา ความรู้ความเข้าใจ นโยบาย แนวทางการด าเนินงานและบทบาท

หน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในการประชุมสัมมนา โดยใช้แบบสอบถาม 
๑๑.๒ ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ หลังจากการประชุมสัมมนาภายใน ๖ เดือน 

โดยประเมินจากผลการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ และการติดตามงานในพ้ืนที่  

๑๒. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
๑๒.๑ ผู้รับผิดชอบโครงการได้รับทราบนโยบาย ได้รับความรู้แนวทางในการปฏิบัติงานโครงการ 
๑๒.๒ ได้รับความรู้ เกิดความภาคภูมิใจในการด าเนินงานโครงการ จากผลงานที่ส าเร็จและเป็นประโยชน์

ต่อส่วนรวม 
 

------------------------------- 
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โครงการ“การพัฒนาปศุสัตว์ เพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริ” 

ก าหนดการจัดประชุมสัมมนา 
“การพัฒนาปศุสัตว์เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริ” 

วันที ่13 – 15 มิถุนายน 2561 
ณ โรงแรมภูเขางาม รีสอร์ท อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก 

วันพุธที่ 13 มิถุนำยน 2561 
เวลำ รำยละเอียด 

08.00 น. – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 น. – 10.30 น. - กล่าวต้อนรับ/พิธีเปิดการประชุม 

- มอบเข็ม สธ. ให้ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานดีเด่นฯ 
10.30 น. – 11.00 น. นโยบายการด าเนินงานปศสุัตวเ์พื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร    

โดยอธิบดีกรมปศสุัตว์/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
11.00 น. – 12.00 น. ฐานการเรยีนรู้ปศสุัตว์ในโรงเรียน ดีเด่น 8 โรงเรียน โดย ครูจาก 8 โรงเรียน 
12.00 น. – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น. – 14.00 น. ฐานการเรยีนรู้ปศสุัตว์ในโรงเรียน ดีเด่น 8 โรงเรียน โดย ครูจาก 8 โรงเรียน 
14.00 น. – 15.30 น. การด าเนินงานตามแผน กพด. ฉบบัท่ี 5 ในรอบปี 2560 – 2561 การติดตามประเมินผลโครงการ   

โดย : ผู้แทนส านักงานโครงการสมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนำยน 2561 
เวลำ รำยละเอียด 

08.00 น. – 09.00 น. เดินทางไปศึกษาดูงาน 
09.00 น. – 12.00 น. ศึกษาดูงานศาสตร์พระราชากับการพัฒนางานปศุสัตว ์ศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริระดับอ าเภอ (บ้านทุ่งกระโปรง) อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 
12.00 น. – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น. – 14.00 น. เดินทางไปศึกษาดูงาน 
14.00 น. – 17.00 น. ศึกษาดูงานศาสตร์พระราชากับการพัฒนางานปศุสัตว ์โครงการเกษตรรวมใจอันเนื่องมา 

จากพระราชด าริอ าเภอองครักษ์ จงัหวัดนครนายก 

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนำยน 2561 
เวลำ รำยละเอียด 

08.30 น. – 12.00 น. โรงเรียนต้นแบบกับการด าเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร 
  - work shop สรา้งองค์ความรู้โดยวิธีถอดบทเรียนของโรงเรียนทั้ง 8 โรงเรยีน 
โดย : ครูจาก 8 โรงเรียน และ น.ส.ปรางค์ทอง ดวงโนนเสน  

12.00 น. – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น. – 16.30 น. การพัฒนางานแบบมีส่วนร่วมในงานขยายผลการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร 

  - work shop การพัฒนางานแบบมีส่วนร่วมแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบตัิ/น าเสนอแนวคิด 4 กลุ่มโดย : น.ส.
ปรางค์ทอง ดวงโนนเสน  

16.30 น. – 17.00 น. - สรุปผลการประชุมสัมมนา - ปิดการประชุมสัมมนา- เดินทางกลับโดยสวสัดิภาพ 
หมายเหตุ : รับประมาณอาหารว่างเวลา 10.30 น. และ 15.00 น. รับประทานอาหารเย็นเวลา 18.30 น. มีงานเลี้ยง

ในวันท่ี 14 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 18.30 น. – 22.30 น.
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โครงการ“การพัฒนาปศุสัตว์ เพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริ” 

กำรติดตำมและกำรประเมินโครงกำรฯ  
โดย ดร.อภิสิทธิ์ พึ่งพร  
ผู้แทนส ำนักงำนโครงกำรสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ส ำนักพระรำชวัง 
 การติดตามและการประเมินการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร  
ตามพระราชด า ริ  สม เ ด็ จพร ะ เทพรั ตน ราชสุ ด า ฯ  ส ย ามบรมร าชกุ ม า รี  ( กพด . )  ฉบั บที่  ๕  
ในรอบป ี๒๕๖๐-๒๕๖๑  
  ๑) เป้าหมายหลักแผนกพด. ฉบับที ่๕ (๒๕๖๐-๒๕๖๙)  8 เรื่อง 
   ๑.๑ เสริมสร้างสุขภำพของเด็กตั้งแต่ในครรภ์มารดา 
    ประกอบด้วย ๓ เป้าหมายย่อย  คือ 
    ๑.๑.๑ มุ่งเน้นพัฒนาปรับปรุงการบริการอนามัยแม่และเด็กในพ้ืนที่
เฉพาะที่ยังมีอัตราการตายของทารกและทารกแรกเกิดมีน้ าหนักน้อยกว่า ๒,๕๐๐ กรัมสูงอยู่   
    ๑.๑.๒ ให้มีการดูแลเด็กปฐมวัยทุกช่วงอายุครอบคลุมทุกพ้ืนที่  เพ่ือให้เด็ก
ปฐมวัยมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่สมวัย ระหว่างบ้าน ศูนย์เด็กเล็ก ชั้นอนุบาล จนถึงชั้นประถมศึกษา  
    ๑.๑.๓ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในโรงเรียนมีสุขภาวะที่ดี  มีพฤติกรรม
สุขภาพที่เหมาะสม ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ซึ่งปัจจุบันเป็นปัญหาส าคัญของประเทศ 
   ๑.๒ เพ่ิมโอกาสทางกำรศึกษำ ตั้งแต่ประถมถึงมัธยม ท าให้มีโอกาสศึกษาต่อให้มากที่สุด 
   ๑.๓ เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางวิชาการและทางจริยธรรม 
   ๑.๔ เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางการงานอำชพีประกอบด้วยเป้าหมายส าคัญ 
    ๑.๔.๑ ส่งเสริมการท าเกษตรในโรงเรียน/ให้ความรู้  ได้แก่ ปลูกพืช ผัก  
ไม้ผล เพาะเห็ด เลี้ยงสัตว์ ประมง 
    ๑.๔.๒ ส่งเสริมอาชีพอ่ืนๆ ได้แก่ อาชีพที่เป็นภูมิปัญญา อาชีพที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
    ๑.๔.๓ ส่งเสริมสหกรณ์นักเรียน 
   ๑.๕ ปลูกฝังจิตส านึกและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
   ๑.๖ เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรม
และภูมิปัญญำของท้องถิ่นและของชาติไทย 
   ๑.๗ ขยำยการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชน 
   ๑.๘ พัฒนาสถานศึกษาเป็นศูนย์บริกำรควำมรู้ 
  ๒) จากข้อมูลปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ภาวะเตี้ยเป็นตัวสะท้อนภาวะทุพโภชนาการซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ภาวะการขาดอาหารระยะยาว โดยในช่วงอนุบาลสะท้อนภาวะพ้ืนฐานของชุมชนส่วนช่วงประถมนั้นจะมีโรงเรียน
เข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งสาเหตุหลักๆ  ของการเกิดภาวะทุพโภชนาการคือการขาดอาหารประเภทโปรตีน (อาหารพวก
เนื้อสัตว์) 
  ๓) เป้าหมายการท ากิจกรรมเลี้ยงสัตว์ 
   ๓.๑ ผลิตเพ่ือน าไปเป็นอาหาร 
   ๓.๒ เรียนรู้เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการด ารงชีวิตหรือประกอบอาชีพ 
   ๓.๓ การพ่ึงตนเอง 
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โครงการ“การพัฒนาปศุสัตว์ เพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริ” 

   ปัญหาที่พบคือ เมื่อการเลี้ยงไก่ไข่เกิดผลดีท าให้ทุกโรงเรียนเลี้ยงไก่ไข่ไม่มีความ
หลากหลาย เด็กรู้จักไก่อยู่พันธุ์เดียว ไม่รู้จักว่าลูกไก่เป็นอย่างไร ความรู้หาย ท าอาหารไม่ได้พ่ึงตนเองไม่ได้ 
  ๔) ประเด็นพระราชกระแส 
   ๔.๑ ผลิตให้เพียงพอ ทั้งผัก ผลไม ้และเนื้อสัตว์ 
   ๔.๒ มีผลผลิตสม่ าเสมอ บริโภคพอทั้ง ๒๐๐ วัน 
   ๔.๓ ลดการใช้สารเคมี ใช้ชีววิธี 
   ๔.๕ แปรรูป/ถนอมอาหาร 
   ๔.๖ มีการเรียนรู้ ควบคู่กับการปฏิบัติจริง 
   ๔.๗ มีการบูรณาการกับวิชาที่เรียน 
   ๔.๘ พ่ึงตนเอง (พันธุ์ อาหาร) 
   วัตถุประสงค์ของการเลี้ยงสัตว์มี ๒ ประเด็นคือ เพ่ือใช้เป็นอาหารและเรียนรู้ 
   ๔.๙ ความยั่งยืน (กองทุน บันทึกผล บัญชี) ต้องอาศัยการเรียนรู้เพ่ือให้เกิดการอนุรักษ์
จะได้ไม่สูญหาย 
  ๕) ความรู้และทักษะการเลี้ยงสัตว์ของนักเรียน 
   ๕.๑ ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ 
   ๕.๒ การจัดการโรงเรือน สภาพแวดล้อม    
   ๕.๓ โรคและการป้องกัน 
   ๕.๔ อาหารสัตว์ 
   ๕.๕ การเพาะขยายพันธ์สัตว์ 
   ๕.๖ การจัดการผลผลิต การแปรรูปผลผลิต 
   ๕.๗ การท าบัญชีและการเงิน 
   ปัญหาที่พบคือ เรื่องอาหารสัตว์ใช้อาหารเม็ด แต่ผิดภารกิจด้านการเรียนรู้ หาก
ท าอาหารสัตว์เองได้จะท าให้เกิดการเรียนรู้  
  ๖) ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
   ๖.๑ ปริมาณผลผลิตทางการเกษตร 
   ๖.๒ คะแนนเฉลี่ยวิชาเกษตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
   ๖.๓ คะแนนเฉลี่ยวิชาการงานอาชีพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
   ๖.๔ คะแนนเฉลี่ยวิชาสหกรณ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  
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โครงการ“การพัฒนาปศุสัตว์ เพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริ” 

ศึกษำดูงำนศำสตร์พระรำชำกับกำรพัฒนำงำนปศุสัตว์ 

ดูงำนชุมชนบ้ำนทุ่งกระโปรง 
 “บ้านทุ่งกระโปรง” เป็นชุมชนดั้งเดิมของพ้ืนที่อ าเภอบ้านนา  จังหวัดนครนายก  และเป็นพ้ืนที่
การเกษตรทั้งชุมชน  แต่ด้วยสภาพพ้ืนที่ และแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรไม่มีความเหมาะสม  ชาวบ้านจึงท า
การเกษตรในลักษณะของเกษตรเชิงเดี่ยว  และเกษตรเคมีร้อยเปอร์เซ็นต์  รวมทั้งฤดูกาลผลิตต้องขึ้นอยู่กับ
สภาพอากาศในปีนั้นๆ ด้วย  จากสภาวะดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ เช่น หนี้สิน ปัญหาด้านสุขภาพ และ
ปัญหาการเข้าสู่แรงงานอุตสาหกรรม 
 ชุมชนบ้านทุ่งกระโปรงจึงมีการปรับเปลี่ยนในวิถีดังกล่าวตั้งแต่ปี 2536 โดยกลุ่มคนเล็กๆ ในหมู่บ้าน
ได้เริ่มปรับเปลี่ยนจากเกษตรเชิงเดี่ยวเป็นเกษตรผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม่ตามล าดับ ทั้งนี้  ได้มีการ
เรียนรู้และบริหารจัดการทรัพยากรและปัจจัยทางการเกษตร คือ ดิน น้ า พืช เกิดการรวมกลุ่ม ด้านการเกษตร  
และสร้างกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนงานพัฒนาด้านการเกษตรในชุมชน
และสามารถถ่ายทอดให้กับบุคคลอ่ืนได ้
 ปัจจุบัน ชุมชนบ้านทุ่งกระโปรง เป็นชุมชนที่พ่ึงพาตนเองได้ในวิถีชีวิต  และวิถีท ากินด้านการเกษตร
เป็นต้นแบบของบุคคล/ชุมชนอ่ืนได้  โดยใช้หลักของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุข เข้ามาบริหาร
จัดการขับเคลื่อน 

 จุดเด่นของชุมชนบ้ำนทุ่งกระโปรง 
  - มีความเข้มแข็งของเกษตรกรในการประกอบอาชีพเกษตร ท าให้มีรายได้ที่มั่นคง ด้วยหลัก
ของหมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุข  และสัมมาชีพชุมชน 
  -  เกิดกลุ่มองค์กรด้านเกษตรที่มีความเข้มแข็งและเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งระดับต าบล อ าเภอ 
จังหวัด 
  -  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริระดับ
อ าเภอ มีผู้สนใจเข้ามาศึกษาเยี่ยมชมไม่น้อยกว่า 5,000 คนต่อปี 
  -  มีการพัฒนาเพ่ือสร้างความยั่งยืนในอาชีพเกษตร โดยพัฒนาในเรื่องของดิน น้ า ป่า และมี
แผนงานร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างชัดเจน 

 ผลที่ได้รับจำกกำรดูงำนที่นี่ของผู้เข้ำร่วมประชุมสัมมนำ 
  - การน้อมน า เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับกลุ่มและชุมชนจริงๆ 
  - แนวคิดในการแก้ปัญหา ประโยชน์จาการรวมกลุ่ม 
  -  การท าศูนย์เรียนรู้ให้ดึงดูดผู้มาเยี่ยมชมงาน 
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ดูงำนเกษตรรวมใจ 
 โครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ พลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี  มีพ้ืนที่ด าเนินงานทั้งหมด 811 ไร่ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นคลังอาหารส าหรับนักเรียนนายร้อย 
  2. เพ่ือเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ 
  3. เพ่ือเป็นคลังอาหารส าหรับสัตว์เลี้ยงที่ประสบภัยพิบัติ 
  4. เป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับประชาชนและทหาร 
 โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 
  1. กิจกรรมการเลี้ยงสัตว์ปีก  2. กิจกรรมการเลี้ยงกระบือ 
  3. กิจกรรมการเลี้ยงโคนม   4. กิจกรรมประมงน้ าจืด 
  5. กิจกรรมการปลูกผัก   6. กิจกรรมการปลูกผักไร้ดิน 
  7. กิจกรรมการปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์  8. กิจกรรมสาธิตไม้ผล 
  9. กิจกรรมการท านาข้าว   10. กิจกรรมการปลูกผักกางมุ้ง 
  11. กิจกรรมการแปรรูปหม่อนผลสด 12. กิจกรรมการแปรรูปมะม่วง 
 จุดเด่นของโครงกำรเกษตรรวมใจ 
   1. เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดี กับนักเรียนทหาร และผู้มาดูงาน   
   2. ความคิดการจัดการระบบฟาร์มตั้งแต่ต้นน้ า  ไปปลายน้ า 
   3. ท าอาหารสัตว์ในสูตรที่สามารถหาอุปกรณ์ และวัตถุดิบตามท้องถิ่นได ้
   4. การจัดการที่เป็นระบบ แบ่งหน้าที่ชัดเจน 

 ผลที่ได้รับจำกกำรดูงำนที่นี่ของผู้เข้ำร่วมประชุมสัมมนำ 
  - การน้อมน าพระราชด าริฯ มาปรับใช้ในการด าเนินงาน 
  -  การท างานอย่างเป็นระบบ  การจัดสรรหน้าที่ 
  -  ความคิดการจัดผลิต 
  -  การจัดท าแหล่งเรียนรู้ให้เหมาะกับนักเรียน  และผู้มาดูงาน 
  -  แนวความคิดในการหาวัสดุในพื้นที่มาใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงสัตว์ 
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โรงเรียนต้นแบบกับกำรด ำเนินงำนพัฒนำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร 
 โรงเรียนตชด.บ้ำนนำโต่  (วปรอ.๓๔๔ อุปถัมภ์ ) ต าบลแม่สลองใน อ าเภอแม่ ฟ้าหลวง  
จังหวัดเชียงรายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓ สรุปดังนี้ 
  ๑. ที่มาและความส าคัญของการด าเนินงานกิจกรรมปศุสัตว์ 
เริ่มเข้าโครงการพระราชด าริตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๔ เมื่อครั้งเป็นโรงเรียน ตชด. จนปัจจุบันสังกัดโอนย้ายมา 
สังกัด สพฐ มีนักเรียน ๒๖๐ คน ผู้บริหาร ๑ คน คร ู๑๐ คน นักการภารโรง ๑ คน  การจัดกิจกรรมปศุสัตว์ใน
โรงเรียนเพ่ือสนองงานตามโครงการพระราชด าริ  ทรงแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาหาร และการบริโภค 
ไม่ถูกต้อง ท าให้เยาวชนเติบโตอย่างไม่มีคุณภาพ ร่างกายอ่อนแอ 
  ๒. การด าเนินงานกิจกรรมปศุสัตว์ในโรงเรียน  มีดังนี้ 
   ๒.๑  การเลี้ยงสุกรพันธุ์พ้ืนเมืองผสมสุกรป่า   
   ๒.๒  การเลี้ยงไก่ไข ่
   ๒.๓  การเลี้ยงเป็ดไข่ 
   ๒.๔  การเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง 
   ๒.๕  การเลี้ยงไก่เนื้อ 
   ๒.๖  การเลี้ยงปลาดุก 
   ปัจจัยที่ส่งเสริมความส าเร็จคือเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์และเกษตรกรร่วมมือกันพัฒนา
โครงการการเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียน เช่น มีการแปรรูปผลผลิตแล้วน าไปปรับใช้ 
   อุปสรรค คือ ผู้ปกครองไม่ยอมรับภาคการเกษตร การแก้ปัญหาคือ เรียกประชุม
ผู้ปกครองชี้แจงให้เข้าใจเนื่องจากผู้ปกครองไม่อยากให้ลูกท าการเกษตร  
  ๓. บทเรียนจากการท างาน 
   ๓.๑  ตัวอย่างที่ดี มีค่ากว่าค าสอน การท าให้ดูสื่อสารได้ดีที่สุด 
   ๓.๒  เด็กเป็นผู้ลงมือท าเอง 
   ๓.๓  สถานศึกษาเป็นฐานของการพัฒนา พัฒนาครูเพ่ือให้ครูไปพัฒนานักเรียน 
   ๓.๔  การมีส่วนร่วมของชุมชน ท าให้ตระหนักว่าทุกสิ่งที่โรงเรียนท าจะน าไปสู่การ
พัฒนาชุมชน 
   ๓.๕  ความร่วมมือของหน่วยงานในการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีให้โรงเรียน  
การถอดบทเรียน 
    ๓.๕.๑  นวัตกรรมเชิงเทคนิค การเลี้ยงสุกรผสมพันธุ์พ้ืนเมือง(พ่อพันธุ์
พ้ืนเมือง แม่พันธุ์หมูป่า)ท าให้ลูกที่ได้ทนโรค มีการแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญคมจักร พิชัยรณรงค์สงครามว่าให้
ปรับเป็นแม่พันธุ์เหมยซานผสมกับพ่อพันธุ์พ้ืนเมืองจะท าให้ลูกคลอดได้ง่ายกว่า 
    ๓.๕.๒  นวัตกรรมการจัดการความไม่รู้ โดยหาความรู้จากอินเตอร์เน็ต เช่น 
youtube 
    ๓.๕.๓  การพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส เช่น การเลี้ยงหมูเพียงอย่างเดียวท า
ให้เกิดการขาดทุนอาจจะมีการแปรรูปผลผลิตเพื่อเพ่ิมมูลค่า 
    ๓.๕.๔  การท าให้ดูเป็นการสื่อสารที่ดีที่สุด 
    ๓.๕.๖  เข้าใจบริบทต่างๆ ของชุมชนและคน 
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 โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนโรงงำนยำสูบ ๒ ม.๓ ต าบลปะแต อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 
  ๑. ที่มาและความส าคัญของการด าเนินงานกิจกรรมปศุสัตว์ 
เปิดท าการสอนเมื่อวันที่  ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๑๕ เนื่องจากในพ้ืนที่ของหมู่ที่ ๓ ต าบลปะแต มีการเคลื่อนไหว
ของขบวนการโจรก่อการร้าย(ขจก) และขบวนการโจรจีนคอมมิวนิสต์มาลายา(จคม) เข้ามาเคลื่อนไหวรับ
เสบียงอาหารอยู่เป็นประจ าทางกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนเขต ๙ (เก่า)ได้ส่งก าลังเข้ามาในพ้ืนที่ 
โดยการน าของ ร.ต.ต.สมศักดิ์  แขวงโสภา(ยศขณะนั้น)  ได้เล็งเห็นความส าคัญของการศึกษาของเด็กและ
เยาวชน จึงได้ประชุมผู้น าหมู่บ้านและประชาชน ร่วมกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวซึ่งเป็นศูนย์พัฒนาการเรียน 
ขึ้นจ านวน ๑ หลังต่อมา ทางโรงงานยาสูบ ได้ทูลเกล้าถวายเงินแด่สมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี 
จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท และข้าราชการจากกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนเขต๙ ร่วมกับส่วนราชการ
ต่างๆในจังหวัดยะลา ร่วมบริจาคสมทบอีก ๗๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๐,๐๐๐ บาท สร้างอาคาร
ใหม่ขึ้น ๑ หลัง วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๑๖ สมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนีเสด็จทรงเปิดโรงเรียน
และพระราชทานนามโรงเรียนว่า โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนโรงงานยาสูบ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๒๒ ได้เปิด
ท าการถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ  เสด็จพระราชด าเนินเป็น
การส่วนพระองค ์เพ่ือติดตามงานโครงการพระราชด าริฯ  จ านวน ๗ ครั้ง ปัจจุบัน 
มีนักเรียนทั้งหมด ๑๔๘ คน เป็นชาย ๖๖ คนและหญิง ๘๒ คน มีครู ๑๑ คน 
  ๒. งานโครงการพระราชด าริ ๘ โครงการ 
   ๒.๑  โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 
   กิจกรรมด้านการเกษตร  ที่โรงเรียนน าเนินการ  มี  ๗  กิจกรรม 
    ๒.๑.๑  กิจกรรมเลี้ยงไก่ไข ่ 
    ๒.๑.๒  กิจกรรมเลี้ยงไก่พันธุ์เนื้อ 
    ๒.๑.๓   กิจกรรมเลี้ยงเป็ด 
    ๒.๑.๔  กิจกรรมเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง 
    ๒.๑.๕  กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษและพืชผักสวนครัว 
    ๒.๑.๖  กิจกรรมเพาะเห็ดนางฟ้า 
    ๒.๑.๗  กิจกรรมการท าปุ๋ยหมักและน้ าหมักชีวภาพ 
   ๒.๒  การจัดการผลผลิต 
   ผลผลิตจากกิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่ กิจกรรมเลี้ยงไก่เนื้อ กิจกรรมเลี้ยงเป็ดเทศและ
กิจกรรมเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองทางโรงเรียนได้น ามาประกอบอาหารกลางวันและจ าหน่ายให้กับ  ราษฎรผ่านร้านค้า
สหกรณ์โรงเรียน 
   ๒.๓  การบริหารจัดการผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ 
    ๒.๓.๑  ผลผลิตไข่ไก่น ามาประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียน  สัปดาห์
ละ ๓ วันและผลผลิตที่เหลือจ าหน่ายให้กับผู้ปกครองนักเรียน  ผ่านร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน 
    ๒.๓.๒  ผลผลิตไก่เนื้อจากกิจกรรมการเลี้ยงไก่เนื้อ น ามาประกอบอาหาร
กลางวันแก่เด็กนักเรียน จ านวน  ๑๒๐  ตัว และจ าหน่ายให้ราษฎร  จ านวน ๘๐ ตัว (ต่อรุ่น รุ่นละ ๒๐๐ ตัว) 
    ๒.๓.๓  น ามูลไก่ไปใช้ประโยชน์เป็นปุ๋ยในแปลงปลูกพืชผักรวมทั้งแปลง
ผลไม้ของโรงเรียน 
   ๒.๔  การจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนานักเรียน 
   ๒.5  โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
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โครงการ“การพัฒนาปศุสัตว์ เพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริ” 

   ๒.6  โครงการส่งเสริมสหกรณ์ 
   ๒.7  โครงการฝึกอาชีพ 
   ๒.8  โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ 
   ๒.9  โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
   ๒.10  โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ๒.11  โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร 
   ๒.12  ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินกิจกรรมปศุสัตว์     
การด าเนินกิจกรรมในด้านปศุสัตว์ช่วยให้เด็กที่มีภาวะโภชนาการดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ 
ในการฝึกทักษะการเลี้ยงสัตว์ เช่นการเลี้ยง  การให้อาหาร  การท าวัคซีน  และการจัดท าข้อมูล บัญชีต่างๆ ใน
การเลี้ยงสัตว์และจ าหน่าย 
   ๒.13  ความคาดหวังของโรงเรียน 
    ๒.13.๑ ต้องการให้เด็กได้เรียนรู้ กิจกรรมต่างๆ และสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
    ๒.13.๒  ต้องการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม อย่างต่อเนื่องและใช้โรงเรียน
เป็นแหล่งเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความรู้  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้ดีขึ้น 
    ๒.13.๓ ต้องการให้โรงเรียนเป็นศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง  เป็น
แบบอย่างที่ดีให้กับชุมชน เป็นศูนย์ที่ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของร่วมกัน 
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โครงการ“การพัฒนาปศุสัตว์ เพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริ” 

 โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนหนองดู่  ตั้งอยู่บ้านเลขที่  322 หมู่ที่  7 ต าบลนาใน  
อ าเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 
  ๑. ที่มาและความส าคัญของการด าเนินงานกิจกรรมปศุสัตว์ 
ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๒๓ เนื่องจากหมู่บ้านตั้งอยู่ ห่างไกลจากโรงเรียนของส านักงานการประถมศึกษา
จังหวัดนครพนม  ราษฎรจึงได้ท าหนังสือถึง ผกก.ตชด.เขต ๔  ขณะนั้น ได้อนุมัติด าเนินการจัดตั้งโรงเรียนขึ้นตาม
ค าร้องขอและได้ส่งครู ตชด.มาท าการสอน ๘ นาย โดย จ.ส.ต.วินัย  ปัญญา เป็นครูใหญ่ ครั้งแรก มีนักเรียน 
จ านวน ๗๒ คน ชาย ๔๖ คน หญิง ๒๖ คน ด าเนินการสอนตั้งแต่ ชั้น ป. ๑ - ๖ มีพ้ืนที่ทั้งหมด ๑๕ ไร่ ๒ งาน ๖๕ 
ตารางวา เป็นอาคารชั่วคราว ปัจจุบัน มี ครู ๘ คน ผู้ดูแลเด็ก ๒ คน มีนักเรียน ๑๘๗ คน โดยมี พ.ต.ท.บัวภา 
บูรณะ ท าหน้าที ่ครูใหญ ่
  ๒. กิจกรรมด้านการปศุสัตว์ 
   ๒.๑ กิจกรรมการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ 
   ๒.๒ กิจกรรมการเลี้ยงไก่เนื้อ 
   ๒.๓ กิจกรรมการเลี้ยงไก่ด าภูพาน 
   ๒.๔ กิจกรรมการเลี้ยงเป็ดเทศ 
   ๒.๕ กิจกรรมการเลี้ยงสุกร 
   ๒.๖ กิจกรรมการอบรมความรู้ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   การจัดท าบัญชีด้าน
การปศุสัตว์ 
  ๓. สรุปกิจกรรมด้านปศุสัตว์ในปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 
จากผลการด าเนินงานกิจกรรมในด้านปศุสัตว์ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา  สามารถสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม
ได้ดังนี ้
   ๓.๑ นักเรียนได้บริโภคอาหารประเภทโปรตีนในปริมาณท่ีร่างกายต้องการ 
   ๓.๒ นักเรียนได้ความรู้จากการปฏิบัติกิจกรรม 
   ๓.๓ นักเรียนใช้เวลาว่างได้เกิดประโยชน์ 
   ๓.๔ นักเรียนมีรายได้เสริมจากการเลี้ยงสัตว์ 
   ๓.๕ นักเรียนสามารถน าไปประกอบเป็นอาชีพได้ 
   ๓.๖ เกิดกองทุนหมุนเวียนในการปฏิบัติกิจกรรม 
  ๔. กิจกรรมบูรณาการร่วมกับชุมชน 
   ๔.๑ กิจกรรมเลี้ยงเป็ดเทศ 
กิจกรรมเลี้ยงเป็ดเทศ มีนายฉลอง ศิรินตร์ และนายอ านวย สีมาวงค์ ได้เข้ามาเรียนรู้การเลี้ยงเป็ดเทศจาก
โรงเรียน และโรงเรียนได้สนับสนุนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เป็ดเทศ ให้ไปเลี้ยง คนละ 2 ตัว เมื่อปี พ.ศ. 2557   
ปัจจุบัน นายฉลอง ศิริเนตร์ เลี้ยงเป็ดเทศ จ านวน 250 ตัว และ นายอ านวย สีมาวงค์ เลี้ยงเป็ดเทศ จ านวน 
10 ตัว และสามารถจ าหน่ายขายให้แก่ชุมชน เป็นอาชีพเสริมเพ่ือหารายได้เป็นอย่างด ี
   ๔.๒ กิจกรรมเลี้ยงไก่พันธุ์ไข ่
กิจกรรมเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ มีนายถนอมศักดิ์ อินปอ นายอรดี แก้วสมบัติ และนางใหม่ ชนะพจน์ได้เข้ามาเรียนรู้
การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ จากโรงเรียน และโรงเรียนได้สนับสนุนกรงตับ ในการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ให้กับนาย ถนอมศักดิ์ 
อินปอ ไปเลี้ยง เมื่อปี พ.ศ. 2560  
ปัจจุบัน นายถนอมศักดิ์ อินปอ เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ จ านวน 20 ตัว และสามารถจ าหน่ายผลผลิตให้แก่ชุมชนเป็น
อาชีพเสริมเพ่ือหารายได้ ได้เป็นอย่างด ี
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โครงการ“การพัฒนาปศุสัตว์ เพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริ” 

 โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนหำงแมว (บริษัทท่ำอำกำศยำนไทย (จ ำกัด) มหำชน ใน
โอกำสครบรอบ ๓๐ ปี อุปถัมภ์) ที่ตั้ง ๑๕/๕ หมู่ที่ ๔ บ้านหางแมวต าบลขุนซ่อง อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัด
จันทบุรี 
  ๑. ประวัติความเป็นมา 
   โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านหางแมว ฯ ตั้งอยู่ บ้านเลขที่ ๑๕ /๕ หมู่ที่ ๔ 
ต าบล ขุนซ่อง อ าเภอ แก่งหางแมว  จังหวัด จันทบุรี  ในอดีตเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๕ เด็กนักเรียนของหมู่บ้านหาง
แมว ต้องเดินทางไปเรียนหนังสือที่  โรงเรียนบ้านโคกวัด ซึ่งเป็นโรงเรียนสังกัดส านักงานประถมศึกษา มี
ระยะทางจากหมู่บ้านหางแมวประมาณ ๕ กิโลเมตร การคมนาคมเป็นไปด้วยความล าบาก โดยเฉพาะในฤดูฝน
มีน้ าท่วมสูง ท าให้นักเรียนในหมู่บ้านหางแมว ไม่สามารถไปเรียนหนังสือได้ การเรียนจึงไม่ต่อเนื่อง 
   ในปี พ.ศ.๒๕๓๓ ราษฎรบ้านหางแมวจึงได้ร่วมกันก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น 
และได้จัดส่งตัวแทนไปประสานกับ กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๑ เพ่ือขอสนับสนุนครู และใน
วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๓๓ กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่  ๑๑ ได้จัดส่งข้าราชการต ารวจตระเวน
ชายแดนมาปฏิบัติหน้าที่ครู จ านวน ๓ นาย เข้าไปท าการสอน  และได้รับอนุมัติจัดตั้งเป็นโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดน  เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๓๔ มีนักเรียนเมื่อเริ่มแรกจ านวน ๕๗ คน  
   ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ นายมานะ – นางบุญล้อม  ทีปสุวรรณ ได้บริจาคเงินจ านวน 
๕๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือท าการก่อสร้างอาคารเรียนถาวร  ตามแบบ สปช. ๑๐๒ / ๒๖ ขนาด ๓ ห้องเรียน พ้ืนเท
คอนกรีตเสริมเหล็กหลังคามุงกระเบื้อง ด าเนินการก่อสร้าง โดยชุดช่างกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 
๑๑ ร่วมกับราษฎรบ้านหางแมว ท าการสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๓๖ โดยมี พล.ต.ต.สมควร 
หริกุล ผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้าน  เป็นประธานรับมอบอาคารเรียน 
   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จ ฯ ทรงเยี่ยมโรงเรียน 
และติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามพระราชด าริ  จ านวน  ๔  ครั้ง   
   ปัจจุบันมีนักเรียน ๑๗๐ คน เป็นชาย ๘๖ คน หญิง ๘๔ คน มีครูต ารวจตระเวน
ชายแดน ๗ นาย ครูอัตราจ้าง ๔ คน และผู้ดูแลเด็กเล็ก ๒ คน 
  ๒. ข้อมูลจ านวนปศุสัตว์ที่เลี้ยงในกิจกรรมต่างๆในโรงเรียน ตชด.บ้านหางแมว 
   ฐานเรียนรู้ที่ ๑ การเลี้ยงกระบือ 
   จุดประสงค์เพ่ือ 
    ๑.เป็นแหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    ๒. อนุรักษ์สายพันธุ์สัตว์พ้ืนเมืองให้นักเรียนและประชาชนทั่วไปได้ศึกษาเรียนรู้ 
    ๓. ใช้ประโยชน์จากมูลสัตว์เพ่ือเกื้อกูลกับการปลูกไม้ผล ปรับสภาพดิน  
เพ่ิมอินทรียวัตถุให้พื้นดินอุดมสมบูรณ์ ปัจจุบันมีกระบือเลี้ยง จ านวน  ๒  ตัว  จัดเวรเลี้ยง 
   ฐานเรียนรู้ที่  ๒  การเลี้ยงโคเนื้อ  ปัจจุบันมีโคเนื้อเลี้ยง จ านวน  ๓  ตัว 
   จุดประสงค์เพ่ือ 
    ๑. เป็นแหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    ๒. ใช้ประโยชน์จากมูลสัตว์เพ่ือเกื้อกูลกับการปลูกไม้ผล ปรับสภาพดิน เพ่ิม
อินทรียวัตถุให้พื้นดินอุดมสมบูรณ์ 
    ๓. ให้ประชาชนยืมเพื่อการผลิต 
 
 



18 
 

โครงการ“การพัฒนาปศุสัตว์ เพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริ” 

   ฐานเรียนรู้ที่  ๓  การเลี้ยงห่าน  ปัจจุบันมีห่านเลี้ยง  จ านวน  ๓  ตัว 
   จุดประสงค์เพ่ือ 
    ๑. เป็นแหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    ๒. เป็นแหล่งขยายพันธุ์สู่ชุมชน 
    ๓. ก าจัดวัชพืชในแปลงเกษตร 
    ๔. ใช้มูลเป็นปุ๋ยบ ารุงดิน 
   ฐานเรียนรู้ที่  ๔  การเลี้ยงไก่เนื้อ  ปัจจุบันมีไก่เนื้อเลี้ยง  จ านวน  ๑๐๐  ตัว 
   จุดประสงค์เพ่ือ 
    ๑. เพ่ิมอาหารโปรตีนแก่เด็กนักเรียนในโรงเรียน 
    ๒. การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
   ฐานเรียนรู้ที่  ๕  การเลี้ยงเป็ดเทศ  ปัจจุบันมีเป็ดเทศคงเหลือเลี้ยง จ านวน ๑๒ ตัว 
   จุดประสงค์เพ่ือ 
    ๑. เป็นแหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    ๒.ใช้ผลผลิตที่ได้คือ ไข่ น าไปแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพ่ือสอนนักเรียนให้รู้จัก
การถนอมอาหารและเพ่ิมมูลค่าในผลิตภัณฑ์ 
    ๓. ใช้ในโครงการอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน 
   ฐานเรียนรู้ที่  ๖  การเลี้ยงสุกร  ปัจจุบันมีสุกรเลี้ยง จ านวน ๒ ตัว 
   จุดประสงค์เพ่ือ   
    ๑. เป็นแหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    ๒. เป็นแหล่งก าจัดขยะเศษอาหารที่เหลือจากโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 
    ๓. เป็นแหล่งผลิตปุ๋ยชีวภาพ 
   ฐานเรียนรู้ที่  ๗  การเลี้ยงไก่ไข ่บนกรงตับ พันธุ์  ซีพีบราวน์  ปัจจุบันมีไก่ไข่บนกรง
ตับ พันธุ์ ซีพีบราวน์ เลี้ยง  จ านวน ๑๕๐ ตัว   
   จุดประสงค์เพ่ือ 
    ๑. เป็นอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน 
    ๒. เป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับประชาชนทั่วไป ในการพัฒนาเป็นการเลี้ยงเชิงพาณิชย์ 
    ๓. ใช้ประโยชน์จากมูลสัตว์ 
   ฐานเรียนรู้ที่  ๘  การเลี้ยงไก่ไข ่(Happy Chick)พันธุ์โร๊ดไทย  กรมปศุสัตว์  ปัจจุบัน
มี จ านวน ๕๐ ตัว 
   จุดประสงค์เพ่ือ 
    ๑. ศึกษาวิจัยพันธุ์ไก่ไข่โร๊ดไทย กรมปศุสัตว์ 
    ๒. เป็นแหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    ๓.เป็นแหล่งอาหารโปรตีนใช้ในโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 
เวรเลี้ยงไก่ไข ่(Happy Chick)พันธุ์โร๊ดไทย กรมปศุสัตว์ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๖ 
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  3.การจัดการผลิตปศุสัตว์ 
   3.๑ โรงเรือน และคอกสัตว์มีสภาพแข็งแรง ปลอดภัย ขนาดเหมาะสมกับจ านวน
สัตว์เลี้ยง มีการบ ารุงรักษาที่ดี วางผังโรงเรือนเหมาะสม 
   3.๒ วัสดุอุปกรณ์การเลี้ยง การป้องกันโรคมีความเหมาะสม ถูกสุขลักษณะ เก็บ
รักษาเป็นระเบียบ จัดการสภาพแวดล้อมดี 
   3.๓ ปัจจัยการเลี้ยงสัตว์ เช่น อาหารสัตว์ เวชภัณฑ์ มีคุณภาพดี การให้อาหารและ
การใช้เวชภัณฑ์เหมาะสมตามเกณฑ์   
   3.๔ การผลิตปศุสัตว์หลากหลาย วางแผนการเลี้ยงสัตว์เหมาะสมกับช่วงเปิดภาค
เรียนและสภาพอากาศ 
   3.๕ มีการจัดการฟาร์มที่ดี คัดเลือกพันธุ์สัตว์ทดแทน ประสิทธิภาพการผลิตไม่ต่ า
กว่ามาตรฐานที่ก าหนด 
   3.๖ การบันทึกข้อมูลกิจกรรม ท าบัญชีฟาร์ม สรุปผลเมื่อจบรุ่น/สิ้นเทอมได้ถูกต้อง 
รายงานสม่ าเสมอ จัดแสดงข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ 
  3.ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินกิจกรรมปศุสัตว์ 
นักเรียนมีความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ การป้องกันโรค มีทักษะ ประสบการณ ์และเจตคติท่ีดีต่อการเลี้ยงสัตว์ 
นักเรียนได้รับความรู้ในได้การเลี้ยงสัตว์  และฝึกปฏิบัติในการท าวัคซีน ให้กับสัตว์ปีกภายในโรงเรือน 
  4. การบูรณาการและการขยายผลสู่ชุมชน 
   4.๑ บูรณาการกับกิจกรรมอ่ืน เช่น การปลูกพืช เลี้ยงปลา สหกรณ์บัญชีฟาร์ม  
การเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานกับความรู้ในการเลี้ยงสัตว์ 
   4.๒ การมีส่วนร่วมของผู้บังคับบัญชา ครูในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและ 
การขยายผลสู่ชุมชน 
  5. ความส าเร็จของกิจกรรมปศุสัตว์ที่เกิดขึ้น 
   ใน รร.ตชด.บ้านหางแมวฯมีการปฏิบัติกิจกรรมปศุสัตว์ดังนี้คือ  มีการจัดท า
เมนูอาหารประเภทเนื้อสัตว์และการแปรรูปอาหารให้กับนักเรียนและประชาชนในท้องถิ่น  ซึ่งในการจัด
ท าอาหารประเภทเนื้อสัตว์ ได้เพียงพอกับความต้องการของนักเรียนและนักเรียนยังเรียนรู้การแปรรูปอาหาร 
เริ่ม ไข่เค็ม ปลาส้ม เป็นต้น และยังมีการขยายสู่ชุมชน โดยในปัจจุบันมีประชาชนเป็นเครือข่ายอยู่  ๒๐ 
ครอบครัว 
  6. ปัจจัยที่ส่งเสริมและเป็นอุปสรรคต่อความส าเร็จ 
   ปัจจัยที่ส่งเสริมของรร.ตชด.บ้านหางแมวฯ  
    - ผู้ร่วมกิจกรรมปศุสัตว์อย่างต่อเนื่องคือ นักเรียนและผู้ปกครอง 
    - มีการสนับสนุนจากหน่วยงานที่ เ กี่ ยวข้อง  เช่น  ปศุสัตว์อ า เภอ  
ปศุสัตว์จังหวัด 
    -มีการสนับสนุนจากภาคเอกชน 
   อุปสรรคต่อความส าเร็จ 
   - มีการเปลี่ยนบุคคลที่ร่วมเครือข่าย (นักเรียนจบการศึกษา) 
   - ต้องเริมให้ความรู้กับนักเรียนหรือผู้ปกครองใหม่เสมอ 
   - ขาดความต่อเนื่องในการสนับสนุนงบประมาณ 
   - มีการย้ายออกของนักเรียนและผู้ปกครอง 
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 โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนศำสตรำจำรย์ ดอกเตอร์ เนวิน สคริมชอว์ บ้านเจริญชัย หมู่ ๑๔ 
ต าบลคอแลน อ าเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 
  ๑. ประวัติความเป็นมา 
  โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนศาสตราจารย์  ดอกเตอร์  เนวิน สคริมชอว์  เดิมชื่อ 
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านป่าไม้ ตั้งอยู่ หมู่ที ่๑๔ ต าบลคอแลน อ าเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี   
พิกัด WB ๕๐๕๔๖๔ อยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอ ๒๕ กิโลเมตร และห่างจากศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี 
๑๒๐ กิโลเมตร เดิมโรงเรียน ตั้งอยู่ที่บ้านป่าไม้ หมู่ที ่๘ ต าบลคอแลน อ าเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี  มี
ราษฎรจ านวน ๒๒๐ คน ขณะนั้นหมู่บ้านยังไม่มีโรงเรียนให้บุตรหลาน  โดยคณะกรรมการหมู่บ้านและ
เจ้าหน้าที่รัฐ  ได้ท าหนังสือถึง กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ ๒๒ ค่ายสมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือขอให้จัดตั้งโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนขึ้นที่บ้านป่าไม้  เมื่อวันที่  
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๓๖ ราษฎรบ้านป่าไม้ ได้ร่วมกันก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น จ านวน ๑ หลัง ขนาด ๓ 
ห้องเรียน ในเขตพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีพ้ืนที่ ๕๖ ไร่  ๒ งาน  ๗๑ ตารางวา  เปิดท าการเรียนการสอนครั้ง
แรก เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๓๖  เปิดท าการเรียนการสอนครั้งแรกตั้งแต่ชั้นเด็กเล็กถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
มีนักเรียนจ านวน ๑๐๑ คน  โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านป่าไม้  ได้ด าเนินงานโครงการตาม
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เพ่ิมเติมอีก ๑ โครงการ คือ โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร รวมด าเนินการทั้งสิ้น ๘ โครงการ เมื่อวันที่ ๑๐ 
สิงหาคม ๒๕๔๓ จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีประกาศเรื่องจัดตั้งหมู่บ้านตามพระราชบัญญัติปกครองท้องที่  
พ.ศ.๒๔๕๗ ท าให้โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านป่าไม้  ตั้งอยู่ในเขตท้องที่บ้านเจริญชัย หมู่ที่ ๑๔  
ต าบลคอแลน อ าเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 
  เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๓ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จ
พระราชด าเนินทรงเยี่ยมโรงเรียนและทอดพระเนตรโครงการพระราชด าริ  ครั้งที่สอง และมีพระราชกระแสที่
ส าคัญความว่า “เนื่องจากพ้ืนที่ของโรงเรียนมีบริเวณกว้างน่าที่จะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ได้อย่างเพียงพอและ
จัดท าเป็นศูนย์ศึกษาแบบย่อย ๆ เป็นศูนย์การศึกษาที่ส่วนราชการส่วนใหญ่เข้ามาจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการ
พัฒนาอาชีพ ที่ไม่ต้องลงทุนมาก จัดท าเป็นสวนตัวอย่างท าการเกษตร สามารถที่จะสาธิตให้กับชาวบ้านได้” 
จากพระราชกระแสดังกล่าวโรงเรียนฯ จึงได้ตั้งโครงการขึ้นชื่อว่า“โครงการฟาร์มตัวอย่าง” โรงเรียน 
  เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ทรงมีพระราชกระแสฯ กับ พล.ต.ท. อรรถชัย เกิดมงคล ผู้บัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ให้พัฒนา  
รร.ตชด. ในภาคอีสาน เพ่ือเป็นอนุสรณ์แก่พระอาจารย์ ศ.ดร.เนวิน เอส สคริมชอว์  
  เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. 2556 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมี
พระราชกระแสรับสั่ง ให้พัฒนา รร.ตชด.บ้านป่าไม้ ต าบลคอแลน อ าเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือ
เป็นอนุสรณ์แก่พระอาจารย์ ศ.ดร.เนวิน เอส สคริมชอว์ และก าหนดกรอบการพัฒนาโรงเรียนไว้ ๔ ด้าน ได้แก่  
  ๑. ด้านกายภาพ มีความพร้อมด้านอาคาร สถานที่ มีความเหมาะสมกับการจัดการ เรียนการสอน  
  ๒. ด้านการศึกษา การพัฒนาด้านครู นักเรียน ห้องปฏิบัติการทางภาษา และห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์  
  ๓. ด้านสุขอนามัย โรงเรียนและชุมชนมีสุขอนามัยที่ดี  
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  ๔. ด้านคุณภาพชีวิต ได้แก่ การด าเนินงานโครงการตามพระราชดาริฯ ให้โรงเรียน สามารถ
พ่ึงตนเองได้โดยการผลิตวัตถุดิบทางการเกษตรและการประกอบอาหารกลางวันที่เพียงพอต่อความต้องการ
บริโภคของนักเรียน  
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินไปทรงติดตามผลการ
ด าเนินงานโครงการตามพระราชด าริ และทรงเยี่ยมราษฎร จ านวน ๕ ครั้ง 
  ครัง้ที ่๑ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๓๗  ล าดับที่ (๑๒๒) 
  ครั้งที ่๒ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๓  ล าดับที่ (๒๗๗) 
  ครั้งที ่๓ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๗  ล าดับที่ (๓๗๙) 
  ครั้งที ่๔ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒  ล าดับที่ (๕๕๙) 
  ครั้งที ่๕ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗  ล าดับที่ (๗๔๕) 
  ปัจจุบันโรงเรียนมีพ้ืนที่ ทั้งหมด  ๕๗ ไร่ ๒ งาน 
  ๒. จ านวนครูและนักเรียน 
   เมื่อเริ่มก่อตั้ง มีนักเรียน ๑๐๑   คน  มีครูต ารวจตระเวนชายแดน ๕  นาย 
   ปัจจุบัน  มีนักเรียน  ๘๓  คน  เป็นชาย  4๐ คน เป็นหญิง  ๔๓ คน  
   มีครูต ารวจตระเวนชายแดน ๙ นาย มีผู้ช่วยครูเกษตร ๑ คน ผู้ช่วยแม่ครัว ๑ คน 
(กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์) 
  ๓. กิจกรรมปศุสัตว์ในโรงเรียน 
   ๓.๑ กิจกรรมเลี้ยงไก่ไข ่     
   ๓.๒ กิจกรรมเลี้ยงเป็ดพันธุ์ไข่ 
   ๓.๓ กิจกรรมเลี้ยงสุกร 
   ๓.๔ กิจกรรมเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง  
   ๓.๕ กิจกรรมเลี้ยงเป็ดพันธุ์เนื้อ 
  ๔. การจัดการเรียนรู้กิจกรรมปศุสัตว์ในโรงเรียน 
   4.๑ การจัดการเรียนแบบฐานการเรียนรู้ 
   4.๒ นักเรียนทุกระดับชั้นได้เรียนรู้กิจกรรมด้านปศุสัตว์จากฐานการเรียนรู้  
ประกอบด้วย การเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง การเลี้ยงเป็ดเทศ การเลี้ยงไก่ไข ่การเลี้ยงปลา การเลี้ยงสุกร 
  ๕. ความส าเร็จของกิจกรรมปศุสัตว์ที่เกิดขึ้น 
   ๑. ด้านนักเรียน 
   นักเรียนเป็นกลุ่มท่ีได้รับประโยชน์จากการด าเนินกิจกรรมมากที่สุด ได้แก่ 
    ๑.๑. ด้านสุขภาพ การด าเนินกิจกรรมปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ของโรงเรียน
สามารถสร้างผลผลิตได้เกินเกณฑ์ เช่น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ผลิตไข่ไก่ได้ ๑๙,๓๘๘ ฟอง (ความต้องการ 
๙,๘๔๐ ฟอง) ผลิตเนื้อสัตว์ได้ 689 กิโลกรัม (ความต้องการเนื้อสัตว์ ๖๕๖ ก.ก.) 
    ๑.๒.ด้านคุณลักษณะ ผลที่เด่นชัดจากการด าเนินกิจกรรม ได้แก่ โครงการ
เกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน และโครงการส่งเสริมสหกรณ์ คือ การสร้างลักษณะนิสัยที่ดีหลายประการให้กับ
นักเรียน เช่น การประหยัด การจัดท าบัญชีรายรับ-จ่าย ในการเลี้ยงสัตว์นักเรียนต้องค้นคว้าหาความรู้จึงจะท า
ได้ดี ที่ส าคัญคือความรับผิดชอบ เช่น การให้อาหารสัตว์ต้องตรงเวลา ให้อาหารในปริมาณที่เหมาะสม รู้จัก
สังเกตกิริยา อาการของสัตว์เลี้ยงว่าสบายดีหรือไม่ หรือเริ่มป่วยเพื่อจะได้ให้การรักษาอย่างเหมาะสมต่อไป 
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    ๑.๓ ด้านวิชาการ นักเรียนได้เรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
รวมทั้งได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ท าให้มีความรู้อย่างชัดเจนสะท้อนได้จากผลการสอบ O-Net ของนักเรียนมี
ผลสูงขึ้นจากปี ๒๕๕๙ อยู่ที ่+๔.๔๖ 
   ๒. ด้านครูและโรงเรียน 
   จากการด าเนินงานกิจกรรมต่างๆ ท าให้ครูมีความรู้และทักษะการสอนมากขึ้น 
สามารถจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี โดยมีภาคีเครือข่ายเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบบูรณาการ 
เช่น เครือข่ายสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครองและชุมชน ปศุสัตว์อ าเภอ ปศุสัตว์จังหวัด รพ.สต. เป็นต้น ท าให้
ครูมีความรู้กว้างขวางขึ้น มีความม่ันใจที่จะลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ 
   ๓. ด้านโรงเรียน 
   โรงเรียนเป็นศูนย์บริการความรู้ คือ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจแบบพอเพียง จ านวน ๑๑ 
สถานี ได้แก่ พืชพรรณท้องถิ่น, หญ้าแฝก, พัฒนาที่ดิน, การท าและการใช้สารสกัดป้องกันแมลง, การเพาะพันธุ์
พืชและเกษตรแบบผสมผสาน, การปศุสัตว์, สหกรณ์, อาชีพเสริม, การเผาถ่าน, สารสนเทศและเทคโนโลยี
เกษตร, โรงสีข้าวพระราชทาน 
   ๔. ด้านผู้ปกครองและชุมชน 
   ผู้ปกครองและชุมชนให้ความรัก ความไว้วางใจ และความเชื่อถือแก่ผู้บริหารและครู
ในโรงเรียน  ให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน เช่น การพัฒนาโรงเรียนทุกวันพุธที่ ๒ 
และ ๔ ของเดือน การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการจัดการศึกษา การซ่อมแซมคอกปศุสัตว์ 
  6. ปัจจัยที่ส่งเสริมและเป็นอุปสรรคต่อความส าเร็จ 
   6.๑ ปัจจัยภายใน  
   บริบทและวัฒนธรรมองค์กร  ได้แก่  
    ๑. การเป็นโรงเรียนที่ชุมชนมีส่วนร่วม 
    ๒. เป็นโรงเรียนที่สมเด็จพระเทพฯ ให้ความส าคัญ ทรงพระราชทานชื่อ
โรงเรียนให้ใหม่เพ่ือเป็นอนุสรณ์ให้กับพระอาจารย์ (ศ.ดร.เนวิน สคริมชอว์) 
    ๓. คร ูและบุคลากร มีระเบียบวินัย เชื่อฟังค าสั่งของผู้บังคับบัญชา 
ภาวะผู้น า ต้องมีความเป็นมิตร ทักทายปราศรัย ยอมรับความเห็นของผู้อื่น  
การวางแผนการท างาน มีการวางแผนการท างานได้ดี ท าให้งานประสบความส าเร็จ เช่น การแบ่งพ้ืนที่ปลูกพืช 
และเลี้ยงสัตว์ การจัดท าแผนการผลิต  
ลักษณะทางกายภาพ การมีพ้ืนที่กว้างขวางเป็นจุดแข็ง คือ สามารถแบ่งเป็นฐานหรือสถานีเรียนรู้ต่าง ๆ ได้
อย่างเหมาะสม 
   6.๒ ปัจจัยภายนอก 
    ความพึงพอใจของเครือข่าย นอกจากการท างานร่วมกับ รร.ตชด. ใน สังกัด 
แล้ว ยังร่วมกับเครือข่ายสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียง  และองค์กรภายนอก ได้แก่ ชุมชน 
ปศุสัตว์อ าเภอ ปศุสัตว์จังหวัด รพ.สต.ในพ้ืนที ่ 
    การสร้างบุคคลหรือกลุ่มเพ่ือแสดงความส าเร็จ เช่น กลุ่มแม่บ้านเพ่ือช่วยใน
การประกอบอาหารกลางวัน หรือ แปรรูปอาหาร กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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    7. บทเรียนจากการท างาน 
    7.๑ การรักษาระดับความดีเด่น ได้แก่ มาตรฐานการท างาน มีกระบวนการ
ท างานที่ดี ท าให้มีโอกาสและฐานการพัฒนาในระดับสูง การขยายและการพัฒนาการท างานของโรงเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ 
    7.๒ การขยายผลสู่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ครอบครัวตัวอย่าง กลุ่ม
เศรษฐกิจแบบพอเพียง 
    7.๓ การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับภาคีเครือข่าย คณะครูมีความสัมพันธ์อัน
ดีกับภาคีทุกระดับ โดยมีความเชื่อว่าการท างานให้เห็นผลเป็นข้อพิสูจน์ความปราถนาดีของโรงเรียนที่มีต่อ
นักเรียน ผู้ปกคอรง และชุมชน 
    7.๔ การสร้างทายาท โรงเรียนมีระบบการสร้างคุรุทายาทเพ่ือให้กลับมา
ท างานในโรงเรียน ซึ่งอาจจะเป็นโรงเรียนเดิมที่เคยเรียนหรือใกล้เคียง นอกจากนี้ยังมีนักเรียนในพระราชานุ
เคราะห์ จ านวน ๑๐ คน ซึ่งในอนาคตอาจจะได้มาช่วยพัฒนาโรงเรียนและชุมชน 
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 โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนต้นมะม่วง หมู่ ๗  ต าบลวังกระแจะ อ าเภอไทรโยค จังหวัด
กาญจนบุรี (สังกัดกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่  ๑๓ มีครูท าการสอน จ านวน ๑๑ คน ครูตชด. 
จ านวน ๗ นาย ผดด. ๒ คน ครูอัตราจ้าง ๒ คน เปิดท าการสอนตั้งแต่ชั้นปฐมวัยถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ มี
นักเรียน จ านวน ๑๖๐ คน แยกเป็นนักเรียนชาย ๗๖ คน นักเรียนหญิง ๘๔ คน 
  ๑. กิจกรรมปศุสัตว์ของโรงเรียน 
   ๑.๑ กิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่ของ (ซี.พี.บราวน์) โดยปัจจุบันได้ด าเนินการเลี้ยงเป็น 
รุ่นที่ ๑๒ จ านวน ๑๒๐ ตัว 
   ๑.๒ กิจกรรมการเลี้ยงสุกรขุน ได้ด าเนินการเลี้ยงในปีการศึกษา ๒๕๖๐ รุ่นแรก 
จ านวน ๕ ตัว และรุ่นที่ ๒ ได้รับงบประมาณจากมูลนิธิเหรียญสลึงสนับสนุนพันธุ์ลูกสุกร  เลี้ยงรุ่นที่ ๒  
จ านวน  ๑๐  ตัว และได้รับการสนับสนุนจากปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี เลี้ยงรุ่นที่ ๓ จ านวน ๑๐ ตัว ปัจจุบัน
ก าลังอยู่ระหว่างด าเนินการเลี้ยงรุ่นที่ ๔ จ านวน ๕ ตัว 
   ๑.๓ กิจกรรมการเลี้ยงเป็ดบาบารี่ จ านวน ๖๐ ตัว และเป็ดไข ่๘๐ ตัว  
   ๑.๔ กิจกรรมการเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง ปัจจุบันเลี้ยง จ านวน ๑๒๐ ตัว 
  ๒. การบริหารการจัดการผลิตปศุสัตว์ 
   - โรงเรือนและวัสดุอุปกรณ์การเลี้ยงให้อยู่ในสภาพแข็งแรงปลอดภัย และสะอาดอยู่เสมอ 
   - มีการดูแลรักษาความสะอาดโรงเรือนอยู่เสมอ 
   - มีการจัดวางอาหารและวัสดุอุปกรณ์การเลี้ยงอย่างเป็นระเบียบ 
   - การให้อาหารสัตว์และวิตามินในปริมาณที่เหมาะสมตามความต้องการของสัตว์ 
แต่ละประเภท 
   - ด าเนินการผลิตปศุสัตว์ที่หลากหลาย 
   - มีการจัดบันทึกในแต่ละกิจกรรม 
   - จัดป้ายแสดงข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ในแต่ละกิจกรรม 
   - การบริหารจัดการผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ 
   - ผลผลิตประเภทเนื้อสัตว์ของโรงเรียนเพียงพอตามเกณฑ์ความต้องการของนักเรียน 
   - จัดอาหารประเภทเนื้อสัตว์ให้นักเรียนได้บริโภคตามเกณฑ์ความต้องการ 
   - จ าหน่ายผลิตผลิตได้ผ่านระบบสหกรณ์ร้านค้าของโรงเรียน 
   - ผลผลิตที่ได้น ามาแปรรูป 
   - มูลสัตว์ที่ได้น ามาใช้ประโยชน์ในกิจกรรมการเกษตรของโรงเรียน   ด้านการ
เพาะปลูก 
   - การจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ช่วงวันหยุดนักเรียนบ้านใกล้โรงเรียน
และนักเรียนที่รับผิดชอบในแต่ละกลุ่มกิจการ ผลัดเปลี่ยนกันมาช่วยครูเวรในการเลี้ยงสัตว์เก็บผลผลิต 
   - โรงเรียนได้ด าเนินกิจกรรมตามแนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   เป็น
สถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ให้กับนักเรียน 
   - นักเรียน  คณะครู มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมด้านปศุสัตว์ของโรงเรียน จาก
การเรียนรู้มีการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกปีการศึกษา มีการจัดการเรียนการสอนและบูรณาการกับกิจกรรม
ต่าง ๆ 
   - ผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความรู้และติดตามประเมินผลการ
ด าเนินกิจกรรมของโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ 
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  ๓. การขยายผลสู่ชุมชน 
   - ผลของการด าเนินกิจกรรมด้านปศุสัตว์ส่ งผลให้นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง   
พร้อมต่อการเรียนรู้ 
   - โรงเรียนเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้   และเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ให้กับนักเรียน ผู้ปกครองและผู้สนใจทั้งภาครัฐและเอกชน 
  ๔. แนวคิดสู่ความส าเร็จในโรงเรียน 
   4.๑ จุดแข็ง Strengths ของ  รร. 
    -  มีพ้ืนที ่
    -  ชุมชนมีส่วนร่วม 
   4.๒ จุดด้อย Weaknesses 
    - ครูขาดความรู้  ทักษะ ขาดการวางแผนการจัดการที่ดี 
    - โรงเรือนช ารุดทรุดโทรม 
    - ขาดแหล่งน้ าและระบบน้ า 
  ๕. ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
   - จัดพื้นกิจกรรมอย่างเป็นระเบียบ 
   - มีระบบการจัดการที่เป็นระบบ 
   - โรงเรือนถาวรเหมาะสมต่อการเลี้ยงสัตว์ 
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โครงการ“การพัฒนาปศุสัตว์ เพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริ” 

 ศูนย์กำรเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนแผ่นดินเสมอ หมู่ ๒ ต าบลคลองท่อมเหนือ อ าเภอคลอง
ท่อม จังหวัดกระบี่ สังกัดกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่  ๔๒ มีครูต ารวจตระเวนชายแดน ๖ คน 
ผู้ดูแลเด็กเล็ก ๓ คน ครูขั้นวิกฤติ (ครูโรงเรียนคู่พัฒนา) ๑ คน รวมครู ทั้งหมด ๑๐ คน มีนักเรียนทั้ง ๑๑๖ คน 
เป็นนักเรียนชาย ๕๕  คน นักเรียนหญิง ๖๑ คน  
  กิจกรรมปศุสัตว์ 
   - กิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่กรงตับ 
   - กิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่ปล่อยลาน 
   - กิจกรรมเลี้ยงหมูหลุม 
   - กิจกรรมเลี้ยงเป็ด 
   - กิจกรรมเลี้ยงแพะ 
  โรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
   มีเครือข่ายครู นักเรียน ผู้ปกครอง จ านวน 10 ครัวเรือน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้
ค าปรึกษา ด้านการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ นักเรียนน าความรู้ด้านโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันไป
ร่วมกับผู้ปกครองไปปฏิบัติที่บ้านท าให้มีรายได้เสริม นักเรียนน าความรู้ด้านโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน
ไปร่วมกับผู้ปกครองไปปฏิบัติที่บ้านท าให้มีรายได้เสริม เครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์การเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอ 
   น าความรู้จากการปฏิบัติ ถ่ายทอด น าเสนอ ให้ความรู้แก่ผู้มาศึกษา มาเยี่ยมชม ทั้ง
ด้านเกษตร ประมง ปศุสัตว์ จัดแสดงบอร์ดความรู้ ข้อมูลการเลี้ยง วิธีการ ประโยชน์ สามารถให้ผู้ที่สนใจศึกษา
เรียนรู้เข้าใจง่าย และมีนักเรียน สามารถให้ความรู้แก่ผู้สนใจ จากการปฏิบัติจริงของนักเรียน 
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 โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษำฯ จ.ตำก ก่อตั้งเมื่อปี 
พ.ศ. ๒๕๒๖ ที่ตั้ง หมู่ ๗ อ าเภอแม่จันทร์ ต าบลอุ้มผาง จังหวัดตาก ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๖   
  กิจกรรมปศุสัตว์ 
   กิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่ 
   กิจกรรมการเลี้ยงเป็ด  
   กิจกรรมการเลี้ยงไก่พ้ืนบ้าน 
   กิจกรรมการเลี้ยงหมูป่า 
   กิจกรรมการเลี้ยงหมูเหมยซาน 
   กิจกรรมการเลี้ยงปลาไหล (ทดลองเลี้ยง) 
  โรงเรียนมีการส่งเสริมและเป็นศูนย์เรียนรู้ในชุมชน 
  ความส าเร็จของโรงเรียน 
   มีการจัดการองค์ความรู้ที่ดี เช่น การสอนภายในโรงเรียน และการและเปลี่ยนกัน
ระหว่างโรงเรียน นอกจากนี้ยังต้องอาศัยความเข้าใจ เช่น พืชอาหารสัตว์ที่เหมาะกับสัตว์ที่มีอยู่ในท้องถิ่น ทั้งนี้
ได้รับการถ่ายทอดด้านการตลาดจากปศุสัตว์จังหวัด เป้าหมายคืออยากให้เด็กๆมีโปรตีนที่เพียงพอ โดยการ
จัดการการขายสินค้าที่ได้จากปศุสัตว์ แบ่งเป็น สินค้า สถานที่ขาย ราคา โปรโมชั่น โดยรวมแล้วอยู่ที่การ
บริหารและจัดการ 
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ผลจำกกำรสัมมนำกลุ่มย่อย 
กำรปศุสัตว์ในโรงเรียนตำมโครงกำรในพระรำชด ำริฯ 
 การปศุสัตว์ในโรงเรียนจะเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนได้  ต้องอาศัยความร่วมมือของโรงเรียน ชุมชน  
กรมปศุสัตว์ และกลุ่มสนับสนุน 
  กลุ่มโรงเรียน (คร)ู 
  1. การให้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ตามที่โรงเรียนต้องการ  
  2. การให้วิธีการท า  
   -  มีการสร้างทีม 
   - มีการสร้างเครือข่าย 
   - ให้ความรู้เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็น smart farmer  
   - เน้นให้นักเรียน คร ูชุมชน มีความสุข มีความดี มีความเก่ง 
   - กระบวนการพัฒนาครู เพ่ือให้เป็นผู้น า ตลอดจนการพัฒนาโรงเรียนให้เป็น 
ศูนย์การเรยีนรู้ 
  กลุ่มสนับสนุน (ส านักงานเขต) 
   -  การสร้างความมั่นคงทางอาชีพให้เกษตรกร  
   -  หากระบวนการศักยภาพการผลิตที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม 
   -  การเพ่ิมคุณค่า มูลค่า และอัตลักษณ์ของชุมชน 
   -  การบริหารศักยภาพชุมชนอย่างยั่งยืน 
   -  วิธีการที่จะท าให้เด็กนักเรียน โรงเรียน และชุมชนเข้มแข็ง 
   -  วิธีการที่เข้าใจและเข้าถึงชุมชน 
   -  การบูรณาการกรมปศุสัตว์กับโรงเรียน การวางรากฐานด้านเกษตรและอาหาร  
  กลุ่มปศุสัตว์ (กลุ่มจังหวัด/อ าเภอ) 
  หากระบวนการที่จะท าให้เกิดการส่งต่อและการสร้างระบบเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน 
-   -  การสร้างความรับรู้ การตระหนักถึงความส าคัญ เพ่ือก่อให้เกิดศรัทธาและความ
มุ่งม่ันในการท าอย่างต่อเนื่อง  
   -  เน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียน โรงเรียน ชุมชน  
   -  เน้นการพึ่งตนเอง โดยการให้ความรู้และให้กระบวนการคิด เพ่ือให้เกิดการปรับใช้
ให้เหมาะกับชุมชนของตัวเอง 
   -  การสร้างเครือข่าย เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน  
   -  การจัดการองค์ความรู้ เพ่ือให้มีการปรับให้สอดคล้องเหมาะสมกับพ้ืนที่ต่างๆ 
   -  การสร้างขวัญและก าลังใจของคนในระดับปฏิบัติการ  
   -  การติดตามประเมินผล เพ่ือใช้ในการปรับปรุงต่อไป 
  ความสุข ทุกข์ของคนในระดับปฏิบัติงาน 
   -  การฟังความคิดเห็นและความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน  
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ถอดบทเรียน การท าแผนยุทธศาสตร์ 10 ปี การปศุสัตว์ในโรงเรียนตามโครงการในพระราชด าริฯ จะต้องมี
การท าแผนเพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านต่างๆ ดังนี้ 
 1. การพัฒนาคน  
 2. กระบวนการขับเคลื่อน 
 3. งบประมาณ แหล่งงบประมาณ 
 4. การติดตามประเมินผล 
 5. การเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์ 
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ภำพ แผนผังกำรปศุสัตว์ในโรงเรียน 


