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โครงการพระราชด าริ - โรงเรียนต ารวจตระเวนชายทั้ง 8 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดเลย งบแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

ปีงบประมาณ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กิจกรรมที่ด าเนินการ ภาพกิจกรรม 

2559 โครงการพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดน 8 แห่งใน
จังหวัดเลย 

100,000 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “STEM Education” 
ระหว่างวันที่ 5 - 6 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม
อาทิ ตย์  ก า ลั ง เ อก  ชั้ น  5  อาคารวิ ชญากา ร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผู้ เข้าร่วมอบรมเป็นครู
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 8 แห่งในจังหวัด
เลย จ านวน 41 คน 
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ปีงบประมาณ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กิจกรรมที่ด าเนินการ ภาพกิจกรรม 

2559 โครงการพัฒนาห้องสมุดและ
ห้องเรียนอนุบาลโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดน 

56,000 ด าเนินการช่วงเดือน มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดนทั้ง 8 แห่งในจังหวัดเลย โดย
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ได้แก่ เก้าอ้ีพลาสติก แก้วน้ า 
เบาะรองนั่ง เสื้อกันเปื้อน ชั้นวางหนังสือ ฯลฯ มอบ
ให้โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนทั้ง 8 แห่งใน
จังหวัดเลย และจัดกิจกรรมวาดภาพและตกแต่งฝา
ผนังห้องสมุดและห้องเรียนอนุบาลโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดน 3 โรงเรียน ได้แก่  
1) รร.ตชด.บ้านนานกปีด อ.ปากชม  
2) รร.ตชด.ฮิลมาร์พาเบิล อ.ปากชม และ  
3) รร.ตชด.บ้านวังชมภู อ.เอราวัณ 
โดยอาจารย์ศรัณยพัชร์  จิตพิไล พร้อมด้วยนักศึกษา
สาขาดิ จิ ตอลอาร์ ต  คณะมนุ ษยศาสตร์ แล ะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  

1. โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนฮิลมาร์พาเบิล  
อ.ปากชม จ.เลย 

 
2. โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านวังชมภู         
อ.เอราวัณ จ.เลย 
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ปีงบประมาณ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กิจกรรมที่ด าเนินการ ภาพกิจกรรม 

3. โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านนานกปีด  
อ.ปากชม จ.เลย 

 
2559 โครงการติดตามผลการด าเนนิงาน

โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
20,000 - ออกนิเทศติดตามผลการด าเนินงานโรงเรียนต ารวจ

ตระเวนชายแดนในพ้ืนที่จังหวัดเลย เพ่ือติดตามผล
การปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอนของครูและ
นักเรียน รวมทั้งส ารวจความต้องการด้านการเรียน
การสอนของครูและนักเรียนเพ่ือจัดท าโครงการ
บริการวิชาการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในวันที่ 
7-10 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดน จ านวน 8 โรงเรียน อาทิ  
1) โรงเรียน ตชด.ฮิลมาร์พาเบิล อ.ปากชม  
2) โรงเรียน ตชด.บ้านห้วยเป้า อ.ปากชม  
3) โรงเรียน ตชด.บ้านนานกปีด อ.ปากชม  
4) โรงเรียน ตชด.บ้านนาปอ อ.นาแห้ว  
5) โรงเรียน ตชด.เฉลิมราษฏร์บ ารุง อ.ด่านซ้าย   
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ปีงบประมาณ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กิจกรรมที่ด าเนินการ ภาพกิจกรรม 

6) โรงเรียน ตชด.บ้านหมันขาว อ.ด่านซ้าย  
7) โรงเรียน ตชด.บ้านวังชมภู อ.เอราวัณ และ  
8) โรงเรียน ตชด.บ้านหนองแคน อ.นาด้วง จ.เลย 
- กิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี 
2559 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย ให้แก่นักเรียน ชั้น ป.4-ป.6 โรงเรียนละ 
จ านวน 10 คนเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้ 
1) ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนว
พระราชด าริ นักเรียน เยี่ยมชม “ศูนย์ศึกษาการ
เรียนรู้ตามแนวพระราชด าริ” ชมวีดีทัศน์เรื่อง “3 
ทศวรรษ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ประโยชน์สุขสู่ปวง
ประชา” 
2) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดย
แลกเปลี่ยนการเรียนการสอนระหว่างครูโรงเรียน 
ตชด. และครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
3) งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี 2559 
ส าหรับครูและนักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนในเขตพ้ืนที่จังหวัดเลย ณ ศูนย์สะเต็มศึกษา
ร่วมกิจกรรม “กล้องตาเรือ” ณ อาคาร 23 คณะครุ
ศาสตร์ 
 

กิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
ประจ าปี 2559 
1) ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนว
พระราชด าริ 
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ปีงบประมาณ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กิจกรรมที่ด าเนินการ ภาพกิจกรรม 

2) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
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ปีงบประมาณ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กิจกรรมที่ด าเนินการ ภาพกิจกรรม 

3) งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี 2559 
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ปีงบประมาณ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กิจกรรมที่ด าเนินการ ภาพกิจกรรม 

2559 โครงการเตรียมความพร้อมในการ
รับเสด็จ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

59,520 
(งบรายได้) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันวิจัยและพัฒนา 
จัดเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 3 
ตุลาคม 2559 ณ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนฮิล
มาร์พาเบิล อ าเภอปากชม โรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนบ้านนานกปีด อ าเภอปากชม และโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดนบ้านวังชมภู อ าเภอเอราวัณ 
จังหวัดเลย มีกิจกรรมด าเนินงาน พร้อมทั้งประสาน
ผู้เกี่ยวข้องด าเนินงานดังนี้ 
1) จัดห้องสมุด ตกแต่ง จัดท าป้ายห้องสมุด โดย
อาจารย์ปาริชาติ  แสงระชัฎ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
ส า นั ก วิ ท ย บริ ก า ร  แล ะนั กศึ กษ า ส าช า วิ ช า
บรรณารั กษ์ ศ าสตร์  คณะมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ 
2) ห้องคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบความเรียบร้อยของ
เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยอาจารย์ชวลิต  ยศสุนทร 
และนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะ
วิทยาการจัดการ 
3) ห้องเรียนอนุบาล โดยผศ.ดร.วัชรีย์   ร่วมคิด 
อาจารย์ฉัตรวิ ไล   สุ รินทร์ ชมพู และนักศึกษา
สาขาวิชาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ วาดภาพฝาผนัง
ห้องสมุดและห้องเรียนอนุบาล โดยอาจารย์ศรัณย
พัชร์  จิตพิไล และนักศึกษาสาขาวิชาดิจิตอลอาร์ต 
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ปีงบประมาณ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กิจกรรมที่ด าเนินการ ภาพกิจกรรม 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
4. สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ก าหนดจัดประชุม
คณะกรรมการเพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในวันที่ 28 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมสภา
มหาวิทยาลั ยชั้ น  8  อาคาร เ รี ยนรวม  8  ชั้ น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เลย ซึ่ งที่ ประชุม ได้ แจ้ ง
ก าหนดการเสด็จพระราชด าเนินทรงปฏิบัติพระราช
กรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเลย วันที่ 2-3 ตุลาคม 2559 
แจ้งรายละเอียดการเฝ้ารับ-ส่งเสด็จ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วันที่ 2-3 ตุลาคม 2559 
และการแต่งกายของผู้เข้าเฝ้ารับ-ส่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


