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ง

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงใหค้วามหมายของการพฒันาวา่
“…

บา้น
แต่ละคนมีความปลอดภยั มีความเจริญ มีความสุข…”

การพฒันาประเทศให้ประสบผลสําเร็จ ทรัพยากรมนุษยใ์ห้มี
และการทาํมาหากิน

Modernization มาใช้ใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั โดยการเปิดประตูสู่โลกตะวนัตก ทาํให้ประเทศไทยรอด
พน้จากการล่าอาณานิคม การเลิกทาส และให้ทุกคนมีโอกาสทาง
การศึกษาเท่าเ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั อนัเป็นรากฐานแห่งความเท่าเทียมกนั
ในสังคม (Social Equity) การพฒันาตามแนวคิด
Modernization
ความสลบัซับซ้ แผนพฒันาเศรษฐกิจแห่งชาติจากแผน 1-7 เน้นความเจริญทางเศรษฐกิจ
เพียงอยา่งเดียว เป็น ไม่สมดุล มุ่งเนน้เพียงปัจจยัภายนอก ตามแนวตลาดเสรี ทาํให้อตัรา

“เมือง”คน ส่วนคน
ยากจนกลบัจนลงกว่าเดิม เกิดเป็นวงจรแห่งความยากจน คือ ความขาดแคลน โรคภยัไขเ้จ็บ และ
ความไม่รู้

8 “คน”
“คนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันา”แผน 9 ไดน้อ้มนาํ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มาเป็นปรัชญานาํทางในการพฒันาและบริหารประเทศ”และแผน 10 มุ่งพฒันาไปสู่ “
”โดยเนน้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคีการพฒันา

แนวพระราชดาํริ “บวร”
เป็นหลกัการพฒันาโดยใชห้ลกั บา้น วดั ราชการ และโรงเรียน มาใชใ้น

การพฒันาเศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวิตของคนไทย โดยอาศยัความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ของ

ๆ กนั
โรงเรียนวดัปทุมวนาราม ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี



จ

ของชุมชน ง าอยา่งสูงสุด การนาํแนวพระราชดาํริ “บวร”มา
ใชใ้นการพฒันาโรงเรียนวดัปทุมวนารามฯ โดยนาํหลกัสามประสานมาใชใ้นการส่งเสริมการศึกษา
ใช้นโยบาย “ ”

ๆ ในชุมชน เขา้มา
ารศึกษา การส่งเสริมสุขภาพนกัเรียนให้

ไดบ้ริโภคอาหารครบ 5

รากฐานสาํคญัในการพฒันาชุมชนใหมี้ความเขม้แขง็ เขา้ใจหลกัของการทาํงานร่วมกนั การทาํบญัชี
การจดัสรรผลประโยชน์ รวมถึงการส่งเสริมอาชี
มีรายได้เสริม โรงเรียนวดัปทุมวนารามฯ แสดงให้เห็นถึง

กลยุทธ์ในการ
นาํแนวพระราชดาํริไปใชใ้นการพฒันา

แมน้วา่โครงการพฒันาโรงเรียนวดัปทุมวนารามจะเป็นเพียงโครงการเล็ก ๆ โครงการ
ๆ โครงการพฒันาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แต่ก็เป็น

ประยุกต์ใช้ ง
ประเทศกาํลงัพฒันา เช่น ประเทศต่าง ๆ ในทวีปอาฟริกา เอเชียตะวนัออก โดยเฉพาะอาเซียน
สามารถนาํไปใช้ในการผลกัดนัคว ๆ
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3 ปีการศึกษา 2551 104
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บทนํา

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
สําเร็จหรือลม้เหลวคือ “คน”หรือ

“ทรัพยากรมนุษย”์(Human Resource) ในการพฒันา จึงตอ้งพฒันา

การจะพฒันา

Javier Perez de Cuellar อดีตเลขาธิการ
องค์การสหประชาชาติไดใ้ห้ขอ้สังเกตุในการประชุม World Decade for Cultural Development
(1988-1997) ว่า1 “
พฒันาส่วนมากไม่ใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัทางดา้นทรัพยากรมนุษย์

หวัใจของวฒันธรรม”

สามารถประดิษฐคิ์ดคน้ พลงังาน ยสภาพแวดลอ้มได้ จากภาวะเรือนกระจก
มนุษย์ สภาพแวดล้อม

ทรัพยากรธรรมชาติ

โรงเรียนวดัปทุมวนาราม ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี
ชุมชน เป็นโรงเรียนของผูมี้รายไดน้้อย ง

าอย่างสูงสุด อยู่ตรงกลางระหว่างห้างสรรพสินคา้ใหญ่ 2 แห่ง คือ Siam Paragon
และ Central World Plaza จึงทาํให้ผูว้ิจยั
การพฒันา

1 UNESCO: 7
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“บวร”เป็นแนวคิดดา้นการบริหารการพฒันาชนบทและการ
ผูว้ิจยั

เป็นหลกัการพฒันาโดยใชห้ลกั บา้น วดั ราชการ และโรงเรียน มาใชใ้นการพฒันาเศรษฐกิจ สังคม
และวิถีชีวิตของคนไทย โดยอาศยัความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ของทุกฝ่าย กล่าวคือ ให้บ้าน วดั
ราชการ และโรงเรียน รับฟัง ๆ กนั

1.2 วตัถุประสงค์ของการศึกษา
1.2.1 ยุทธศาสตร์สําคญัตามพระราชดาํริในการพฒันา โดยให้ความสําคญักบั “คน”

หรือ “ทรัพยากรมนุษย์ “เป็นศูนยก์ลางในการพฒันา
1.2.2 ๆ มีความคลา้ย หรือแตกต่างอย่างไร และมีปัจจยั

1.2.3 แนวพระราชดาํริดังกล่าวจะนําไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจดัการ
ๆ ไดอ้ยา่งไร

1.3 ขอบเขตการศึกษา
ผูว้ิจยัมีเวลาในการศึกษาค่อนขา้งจาํกดั โดยจะใชเ้วลาใน

การศึกษาเพียง 7 สัปดาห์ ผูว้ิจยัจึงขอจาํกดัขอบเขตการศึกษาโดยใช้กรณีศึกษาจากการพฒันา
โรงเรียนวดัปทุมวนารามในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

1.4 วธีิดําเนินการศึกษา
ผูว้ิจยั
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ผูก้าํหนดนโยบายและระดบัปฏิบติั , พระสงฆ์ , ครู , นกัเรียน
ในการประเมินความสาํเร็จของโครงการ ผูว้จิยัจะทาํการประเมินโดยศึกษาจากเอกสาร

และสังเกตดว้ยตนเอง

1.5 จากการศึกษา
ผูว้จิยั

1.5.1 ทาํใหท้ราบถึงยทุธศาสตร์ในการพฒันาโครงการพระราชดาํริ
1.5.2 แนวพระราชดาํริในการพฒันาไปประยุกตใ์ชก้บัการบริหาร

จดัการโครง ๆ
1.5.3

1.6 นิยามเชิงปฏิบัติการ
“บวร”เป็นแนวคิดดา้นการบริหารการพฒันาชนบทและการ

ผูว้ิจยั
เป็นหลกัการพฒันาโดยใชห้ลกั บา้น วดั ราชการ และโรงเรียน มาใชใ้นการพฒันาเศรษฐกิจ สังคม
และวิถีชีวิตของคนไทย โดยอาศยัความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ของทุกฝ่าย กล่าวคือ ให้บ้าน วดั
ราชการ และโรงเรียน รับฟัง ๆ กนั

ผูว้ิจยั
ปัจจุบนัองค์การสหประชาชาติกาํลงัรณรงค์ให้ประเทศสมาชิกให้ความสําคญักบั

“การพฒันาแห่งสหสัวรรษ”หรือ The Millennium Development Goals ควรวิเคราะห์ถึงความ
คลา้ยหรือความแตกต่าง  โดยกาํหนดปัจจยัร่วมแห่งความสําเร็จ โดยผูว้ิจยัจะยกเฉพาะกรณีศึกษา
โครงการพระราชดาํริ โรงเรียนวดัปทุมวนารามฯ เป็นโครงการนาํ
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1.7

ผูว้ิจยัมีประสบการณ์ และเป็นแกนหลกัสําคญัในการดาํเนินการ

ปฏิบติังานในประเทศกาํลังพฒันา เช่น ประเทศต่าง ๆ ในทวีปอาฟริกา หรือเอเชียตะวนัออก
โดยเฉพาะอาเซียน สามารถ
ๆ มยข์องการเป็น
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2.1 แนวคิด ทฤษฎี และปรัชญา
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงใหค้วามหมายของการพฒันาวา่
“…

แต่ละคนมีความปลอดภยั มีความเจริญ มีความสุข…”

กา้วหนา้แก่ประเทศชาติและประชาชน
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวทรงเห็นว่า การพฒันาจะตอ้งกระทาํอย่างค่อยเป็นค่อยไป

ไม่ใช่การเร่งรีบกระทําให้เกิดผลอย่างเร็ว
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2

“… างค่อยเสริมทีละเลก็ละน้อย
ให้เป็นลาํดับ ให้เป็นการทาํไป พิจารณาไป และปรับปรุงไป ไม่ทาํด้วยอาการเร่งรีบ ตามความ

เพราะความจริง ๆ
และต่อไปย่อมจะต้องเป็น งเก่า…”

แนวคิดในการพฒันาประเทศของประเทศไทย สามารถจาํแนกกวา้ง ๆ ได้
เป็น 3 ช่วง คือ

2.1.1 แนวคิดการทาํให้ทนัสมัยอย่างตะวนัตก (Modernization)

ในยุโรปตะวนัตก (Western Europe) ว่ หลงัจากการปฏิวติั
อุตสาหกรรม (Industrialization Revolution) 19 ประเทศตะวนัตกมีความสําคญั

ลา้หลงักวา่ตนวา่ประเทศดอ้ยพฒันา และ มช่วยเหลือให้แก่ประเทศดอ้ยพฒันา ใน

2 สุเมธ ตนัติเวชกลุ : 5-6
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ลกัษณะของ “ผูมี้อาํนาจ” “ผูด้อ้ยโอกาส”แนวความคิดแบบ Modernization เนน้ความ
เจริญทางวตัถุ

ต้องการ
การ

แบบแผนการพฒันาในประเทศกาํลงัพฒันาจะเหมือนกั
บรรลุถึงการพฒันาคือการทาํให้ประเทศกลายเป็นประเทศอุตสาหกรรม (Industrialization)

การพฒันาประเทศในแนวคิด Modernization “การพฒันาเศรษฐกิจ”เป็นหลกั
Rostow 3

การพฒันาทางอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ ประกอบดว้ย
 (Precondition for Takeoff)

 (Takeoff)
 กษาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไวไ้ดเ้อง (Self-sustained Growth)

ระบบเศรษฐกิจขยายตวัอยูต่ลอดเวลา มีการใชเ้ทคนิคการผลิตแบบใหม่อยูเ่สมอ
Moore4 มองการ ทางสังคมในประเทศกาํลงัพฒันาเป็นกระบวนการไปสู่

ความทนัสมยั (Modernization) โดยให้คาํจาํกดัความของ Modernization
ไปสู่รูปแบบของประเทศทางตะวนัตก มีลกัษณะสําคญัคือ มีการใช้

เทคนิควิทยาการ และค่อนขา้งจะมี
เสถียรภาพทางการเมือง

Smelser5 (1963) เห็นว่า ยนแปลงทางสังคมในประเทศกาํลังพฒันาเป็น
กระบวนการไปสู่ความทนัสมยั 4
คือ

 ทางดา้นเทคโนโลยี ๆ
ทางวทิยาศาสตร์

3 Walt W. Rostow , อา้งถึงในดารณี ถวลิพิพฒัน์กลุ 2539 : 14-15
4 Wilbert  E. : 15
5 Neil J. : 15-16
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 ทางดา้นเกษตรกรรม
การคา้

 ทางด้านอุตสาหกรรม ไปสู่การทาํ
อุตสาหกรรมอยา่งแทจ้ริง

 ทางดา้นการจดัการทางนิเวศวทิยา สังคมชนบทเป็นสังคมเมือง
ง 3 ประการคือ

 (Differentiation)

 การผสมผสานของส่วนต่าง ๆ ในระบบ (Integration)
การแ

 (Social Disturbance)
ๆ

จะสร้างความขดัแยง้กบัแบบแผนเก่า ๆ ใน
สังคม และสร้างความไม่พอใจใหก้บัผูค้นในสังคมดว้ย

ววิฒัน์ชัย อตัถากร6 กล่าววา่ Modernization เป็น
 ไม่เท่าเทียมกนัระหวา่งภาคเกษตรกบัภาคนอกเกษตร ทาํให้

โครงสร้างของสัง
 การพฒันาแบบมุ่งภายนอก

เทคโนโลยี และความรู้จากต่างประเทศอย่างไม่จาํแนก ทาํให้ประเทศตกอยู่ใน

 การพฒันาแนวตลาดเสรี ไม่วา่จะเป็นการเปิดตลาดการคา้หรือเปิดเสรีทางการเงิน

งก่อให้เกิดปัญหาดา้นสังคมและ
และภาวะเรือนกระจก

เป็นตน้

6 ววิฒัน์ชยั อตัถากร 2541 : 6
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การพฒันาประเทศตามแนวคิด Modernization
พระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หัว (พ.ศ. 2411 - 2453) โดยการเปิดประตูสู่โลกตะวนัตก
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัวไดเ้สด็จพระราชดาํเนินเยือนประเทศในยุโรปตะวนัตก
ถึง 2
อารยประเทศ าอาณานิคม การตดัสิน

ประเทศตะวนัตก โดยนาํแนวคิดของตะวนัตกมาปรับใชใ้ห้

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั อนัเป็นรากฐานแห่งความเท่าเทียมกนัในสังคม (Social Equity)
การพฒันาตามแนวคิด Modernization

แมว้่าการพฒันาตามแนวคิด Modernization มมีแผนพฒันา
เศรษฐกิจแห่งชาติ (พ.ศ.2504) จะทาํให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศขยายตวัมาโดยตลอด โดย

บโตทางเศรษฐกิจจะขจดัปัญหาความยากจนหมดไปไดใ้น
“เมือง” ส่งผล

ให้ความแตกต่างระหวา่ง
บจนลงกวา่เดิม แมว้า่ในภาพรวมรัฐบาลจะประสบผลสําเร็จใน

แห่งชาติสรุปไวก้็คือ ความขาดแคลน โรคภยัไขเ้จ็บ และความไม่รู้

สังคม มิใช่คาํนึงถึงเพียงราย ๆ
รศึกษา การมีอาชีพ มาตรฐานการ

ครองชีพ สวสัดิการสังคม การบริการทางด้านสุขภาพอนามัย การแสดงออกทางวฒันธรรม

อกนัใน
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2.1.2 (Sustainable Development)
Modernization ถูกนาํมาใชใ้นการพฒันาประเทศ ผลปรากฎวา่เกิด

เกิดภาวะเสียสมดุลทางโครงสร้างเศรษฐกิจ สังคม และ
พฤติกรรมการบริโภคของคน

ทาํให้รายไดไ้ม่พอกบัรายจ่าย
ๆ

และในต่างประเทศ

นักวิชาการ หันมาให้ความสนใจกับภูมิปัญญา
ชาวบา้น ฉตัรทิพย์ นาถสุภา เห็นวา่การพฒันาชนบทของไ

หรือ

ลงโดยลทัธิทุนนิยม แนวการพฒันาชนบทไทยจึงน่าจะมีรู เป็นตวัของตวัเอง และ
7 การรู้จกัปรับปรนนาํวฒันธรรม

(Local Wisdom)

Gro Harlem Brundtland ประธาน ได้
8

“Sustainable development is development that meets the needs of the present without
compromising the ability of future generations to meet their own needs.” การ

รุ่นหลงัในการตอบสนองความตอ้งการของตนเอง
พระธรรมปิฎก

เป็นบูรณาการ (integrated) คือทาํให้เกิดเป็นองคร์วม (holistic) และมีดุลยภาพ (balanced) ระหวา่ง
การพิทกัษรั์กษาทรัพยากรธรรมชาติและการแกไ้ขกาํจดัความยากจน

7 อภิชยั พนัธเสน 2539 : 62
8 UNESCO 1995 : 206
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หรือคือการทาํให้กิจกรรมของมนุษย์
สอดคลอ้งกบักฎเกณฑข์องธรรมชาติ 9

ดีขอ

ปรับตวัเขา้กบัสภาวะต่าง ๆ

ในการประชุม World Summit for Social Development รสหประชาชาติได้
6 - 12 มีนาคม พ.ศ. 2538 ณ กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก ประเทศ

สมาชิกในประชาคมโลกไดใ้ห้การยอมรับใน “ปฏิญญาว่าดว้ยการพฒันาสังคม”(Declaration of
Development) วา่10 การพั (Social
Development) (Economic Development)
ของประเทศดว้ย

(Social Justice)
การใชก้าํลงับงัคบัหรือการใชอ้าํนาจใด ๆ ความสําเร็จ
ของการพฒันา
ตนมาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ การพฒันาจึงจะสัมฤทธิผลดว้ยการมีส่วนร่วมของชุมชน

การพฒันาแห่งสหสัวรรษ (The Millennium Development Goals)11

ปัจจุบนัประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติไดใ้ห้การยอมรับในเป้าหมายของการ
พฒันาแห่งสหศัวรรษ (The Millennium Development Goals) และร่วมกนัปรับยุทธศาสตร์ในการ

1. ขจดัความยากจนและความหิวโหย (Eradicate extreme poverty and hunger)
2. ใหก้ารศึกษาในระดบัประถม (Achieve universal primary education)

9 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตฺุโต) 2540 : 68 – 69
10 United Nations 1995 : 2
11 www.un.org
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3. ส่งเสริมความเสมอภาค และพฒันาศกัยภาพให้กับสตรี
(Promote gender equality and empower women)

4. ลดการเสียชีวติของเด็กวยัแรกเกิด (Reduce child mortality)
5. (Improve maternal health)
6. ๆ Combat HIV/ AIDS,

malaria & other diseases
7. ส ภา พ แวดล้อม (Ensure environmental

sustainability)
8. ให้ความสําคญักบัการเป็นหุ้นส่วนในการพฒันา (Develop a global partnership for

development)
หากพิจารณาอย่างละเอียดแล้วจะเห็นได้ชัดว่าแนวทางของการพฒันาดงักล่าวเป็น

การพฒันาประเทศ มาตลอดระยะเวลากวา่ 60 ปีแห่งการ
ทรงราชย์ ได้ทรงงาน

เป็นอยู่ของราษฎรให้เกิดความ “พออยูพ่อกิน”
ชน์สุขของประชาชนชาวไทยอยา่งแทจ้ริง โครงการพระราชดาํริ

ล้วนให้ความสําคญักบัการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ และ
สมดงัพระราชปณิธานในพระปฐมบรมราชโองการ

ราชสมบติั 9 มิถุนายน 2489 วา่

“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม ”

จึงพระราชทานพระราชดาํริใหน้าํหลกัแนวความคิด “บวร”
มาใชใ้นการพฒันา เพราะสัง

บา้น วดั ราชการ และโรงเรียน

ตามกระแสแห่งวถีิโลกสมยัใหม่ ม
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ทาํใหส้ังคมไทย
ดาํรงอยู่ร่วมกนัได้อย่างสันติสุข โดยเฉพาะในชนบท ๆ อย่าง

กาล
วฒันธรรมและจริยธรรมทางสังคม ธรรมของ

ๆ ทศันคติ ค่านิยม มีบทบาท
สําคญัในการกาํหนดแนวความสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกในสังคม ตลอดจนเป็นกลไกควบคุม
พฤติกรรมของสมาชิกในสังคม โดยมีพระสงฆเ์ป็นผูน้าํของชุมชน
ความรู้แก่เยาวชน
นอกจากวดัและโรงเรียนแลว้ เพราะราชการเป็น

2.1.3 แนวพระราชดําริเศรษฐกจิพอเพียง (Sufficiency Economy)

8
8 พบวา่การ

ภาคเศรษฐกิจระหว่างประเทศมากกว่าในประเทศ
ปัญหาการ

ๆ
าง

ทาํให้นกัคิดและนกัปฏิบติัจากหลายหน่วยงานและหลายสาขาอาชีพ
และส่วนกลางหนัมาใหค้วามสนใจศึกษา คน้ควา้ พระราชดาํริ
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั และนาํไปประยุกตใ์ช้ในชีวิตประจาํวนัอยา่ง
จ
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แผนภูมิ 1 แสดงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

“เศรษฐกิจพอเพียง”
แนวทางการดาํเนินชีวติแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา่ 30 ปี
ทางเศรษฐกิจ และสามารถดาํรงอยู่

ๆ โดยแผนพฒันา
10 (พ.ศ. 2550 - 2554) ยงัคงอญัเชิญมาเป็นแนวปฏิบติัในการ

พฒันาและบริหารประเทศ
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แผนภูมิ 2 แ 10

แผนภูมิ 3 แสดงความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบในการพฒันา
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ระดบั ทศให้
ดาํเนินไปในทางสายกลาง
ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ระบบ

พอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ
และภายใน ความรอบรู้
วิชาการต่าง ๆ

ระดบัให้มีสํานึกในคุณธรรม

ภายนอกไดเ้ป็นอยา่งดี 12

เศรษฐกิจพอเพียง ๆ ๆ โดยได้รับ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นาํไปเผยแพร่ 29 พฤศจิกายน 2542
ปฏิบติัของทุกฝ่ายและ

แผนภูมิ 4 แสดงกระบวนการเสริมสร้างทุน

12 สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 2550 : 12
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2.1.4 เกณฑ์การวดัประสิทธิผลของการพฒันา
จาํเป็นจะตอ้งมีเกณฑ์

(criteria)
ล้มเหล
หน่วยงานพัฒนาได้ยุติบทบาทการให้ความสนับสนุนไปแล้ว หากชุมชนหรือหมู่บ้านยงัมี
ความสามารถในการดาํเนินกิจกรรมพฒันาต่าง ๆ ต่อไปไดดี้ก็แสดงวา่ประสบความสําเร็จในการ
พฒันา หากชุมชนไม่สามารถดาํเนินกิจกรรมการพฒันาต่อไปไดโ้ดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร ก็แสดง

13

โครงการพฒันา  เช่น
Talcott Parsons14 AGIL 4 ประเภท  คือ
A = Adaptation to the environment การปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้ม
G = Goal attainment การบรรลุถึงเป้าหมาย
I = Integration-social stability

ทางสังคม
L = Latency

ธาํรงไว้
Theodore Caplow15

ค์การต่อไป  และการบรรลุถึง
เป้าหมายขององคก์าร

Edgar H. Schein16

(Unpredictable inputs) การวดั
นะ (capacity)

13 วนัรักษ์ 2531: 7
14 Talcott Parsons1964 : 44
15 Theodore Caplow 1964 : 21
16 Edgar H. Schein 1970 : 118
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รอด (survive), ปรับตวั (adapt), รักษาสภาพ (maintain), และเติบโต (grow)

ใน ค.ศ 1973 J.P. Campbell ได้ทาํการสํารวจมาตรการต่าง ๆ
ความสาํเร็จขององคก์าร พบวา่ 19 ตวัแปร 17 ไดแ้ก่

 (Overall Effectiveness) ความมากน้อย (degree)

ๆ (single criteria)
ใหมี้

 คุณภาพ (Quality)
 ผลผลิต (Productivity) ปริมาณ (quantity/volume)

องค์การให้  สามารถจะวดัไดจ้าก 3 ระดบั  คือ บุคคล  กลุ่มหรือองค์
(efficiency)

ค่าใชจ่้าย (cost) (output)
 ความพร้อม (Readiness) (probability)

จาํเพาะเจาะจงบางอยา่งหากถูกขอร้อ
 ประสิทธิภาพ (Efficiency) อตัราส่วน (ratio)

(performance) กบัค่าใชจ่้าย (costs) สําหรับการปฏิบติัต่อ 1 หน่วย  เช่น  จาํนวน
ค่าใช้จ่ายต่อ 1 หน่วยของการปฏิบติั, , ความมากน้อยของความสามารถ
ในการปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามกาํหนดการ (schedules) มาตรฐานการปฏิบติั  และ

 ผลกาํไร (Profit) หรือผลตอบแทน (Return)
(return on investment) , จาํนวนของทรัพยากร
ทีเหลืออยูห่ลงัจากเสียค่าใชจ่้

 การเติบโต (Growth) ๆ

 การใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อม (Utilization of Environment) ความ
กวา้งขวางขององคก์ารในการประสบผลจากการมีความสัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้ม

17 J.P. Campbell, อา้งถึงใน ภรณี (กีร์ติบุตร) มหานนท์ คุณหญิง ดร. 2529 : 43-45
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 (Security)
(stress)

 (Stability) หรือการรักษาคนไวไ้ด้ (Retention)
จาํนวนผูข้อลาออก

 การขาดงาน (Absenteism) นของการขาดงาน
 อุบติัเหตุ (Accidents)

ใหเ้กิดการชะงกัล่าชา้ของงาน
 ขวญั (Morale) สภาพการจูงใจให้สมาชิกในองค์การพยาย

รูปของกลุ่ม
 การจูงใจ (Motivation)

 ความพึงพอใจ (Satisfaction) มีต่อบทบาทหรืองานของ
ตนในองคก์าร โดยเห็นวา่การทาํงานดงักล่าวของตนไดรั้บรางวลัหรือผลตอบแทน

 การยอมรับเป้าหมายองคก์ารเป็นของตน (Internalization of Organizational Goal)
การยอมรับเป้าหมายขององคก์ารโดยบุคคลและหน่วยภายในองค์
เป้าหมายขององคก์ารถูกตอ้งและสมควร

 ความขดัแยง้-ความสามคัคี (Conflict-Cohesion) ความขดัแยง้หมายถึงการขดัแยง้
ง

 ความยืดหยุน่-การปรับตวั (Flexibility-Adaptation) ความสามารถขององคก์ารใน
หรือหลกัเกณฑ์ในการทาํงานให้สนองตอบต่อการ

ปจนไม่สนองตอบต่อแรง
กระตุน้ของสภาพแวดลอ้ม
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 การประเมินโดยสภาพแวดลอ้มภายนอก (Evaluations by External Entities)
การประเมินผลองค์การหรือหน่วยขององค์การโดยบุคคลและองค์การใน

ๆ
องคก์าร

2.2 วรรณกรรม
พระมหาอมัพร จาํปาลา 18 กล่าวไวใ้นงานวิจยัของท่านวา่ โครงการพฒันาชนบทใน

ะอิสระในการตดัสินใจ
ทรัพยากรสนบัสนุนการ

พฒันาลว้นแต่อยูน่อกชุมชน ลกัษณะของการพฒันายงั
เป็นแบบสังคมสงเคราะห์ และผลการดาํเนินงานโดยภาพรวมในระยะยาวมีผลเสียมากกว่าผลดี

ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม มีวิถีการผลิตแบบยงัชีพ
แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม แมว้า่รายไดต่้อหวัและ

แต่การกระจายรายไดไ้ม่เป็นธรรม ชาวบา้นไม่ไดรั้บประโยชน์จากโครงการ
เกิดการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตร วฒันธรรม

กลายเป็นวฒันธรรมบ
ทางเศรษฐกิจ คือ ครอบครัว และศาสนา
ชุมชนชนบทสมยัใหม่หนัไปใหค้วามสาํคญักบัค่านิยมทางวตัถุแทน

มาโนช ตณัชวนิชย์ 19 เสนอไวใ้นงานวจิยัของเขาวา่ พระสงฆมี์อิทธิพลและบทบาทต่อ
วิถีการดาํเนินชีวิตของชาวชนบทเป็นอยา่งมาก เพราะวิถีชีวิตของคนไทยผกูพนักบัศาสนาพุทธมา
โดยตลอด แต่พระสงฆ์ยงัมีอิทธิพลเป็นผูน้าํของ
ชาวบา้นในการพฒันาสังคม มีบทบาทลดความตึงเครียดหรือความ

ยนแปลงความสัมพนัธ์ของกลุ่มคนในสังคมไปสู่การสร้างดุลยภาพใหม่

18 อมัพร จาํปาลา,พระมหา 2536
19 มาโนช ตณัชวนิชย์ 2529
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พระสงฆ์จะมีอิทธิพลหรือบทบาทมากนอ้ยเพียงใด
หรือไม่ และทุ่มเทชีวิตจิตใจช่วยเหลือชาวบา้น
มากน้อยเพียงใด ตามค ส่วนผลของการพฒันาจะเป็น

ความพร้อม การร่วมมือของชาวบา้น และ

งานวจิยัของวรัิช วรัิชนิภาวรรณ20 ไดก้ล่าวถึงการบริหารการพฒันาชนบทตามแนวทาง

แพร่หลาย เน้นการพฒันาจิตใจ
ประชาชนโดยยึดแนวทางของพุทธศาสนา อนัจะส่งผลให้เกิดการพฒันาทางสังคม

และนาํไปสู่การพฒันาทางเศรษฐกิจ คือประชาชนจะให้ความช่วยเหลือ
เป็นการใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาทรัพยากรมนุษย์

ใหป้ระชาชนชนมีความรู้ความสามารถอยา่งถูกทาํนองคลองธรรม มีการใชห้ลกัธรรมในการแกไ้ข
ปัญหาชีวิตและสังคม ส่งเสริมให้ประชาชนในชนบทรู้จกัช่วยตนเอง

ครบวงจร และปราศจากมลพิษ

2.3 สรุปกรอบแนวคิดในการศึกษา
ลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั โดยการ

เปิดประตูสู่โลกตะวนัตก ทรงนาํแนวคิด Modernization ให้ประเทศรอดพน้จากการล่า
อาณานิคม และทรงวางรากฐานแห่งความเท่าเทียมกนัในสังคม (Social Equity) ทาํให้การเลิกทาส

งกรณ์
โอกาสได้รับการศึกษาเท่าเทียมกัน
แนวคิด Modernization ทาํใหเ้กิดความเจริญทางเศรษฐกิจ แต่ความเจริญรวม

“เมือง”ส่งผลให้ความแตกต่างระหวา่งสังคมเมืองแ รัฐบาลจึงหนั
มาให้ความสําคญัต่อการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ ในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบั

8 จึงเนน้ให้ “คนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา”และแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 9
ได้อญัเชิญปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง”มาเป็นปรัชญานาํทางในการพฒันาและบริหารประเทศ

20 วรัิช วรัิชนิภาวรรณ 2534 :  31-48
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“คนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา”โดยมุ่งวางรากฐานการ
พฒันาระบบเศรษฐกิจภายในประเทศให้เขม้แข็ง

ล
ตวัคน สังคม เศรษฐกิจ ส่งผลให้ความอยูดี่มีสุขของ

คือ “
ของ เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ เ
ตลอดไป”

เศรษฐกิจ มีขีด
ความสามารถในการแข่งขนั โดยมีเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาํริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั เป็นแนวคิดหลกั

สังคม รวมหมายถึง วฒั
สังคม

และให้รวมถึงศาสนธรรม
โดยสงบสุข

ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง ทรัพยากรของประเทศ
ใชใ้หม่ ได้ เช่น , ฝงูปลาในทะเล เช่น ก๊าซธรรมชาติ
และถ่านหิน

หมายถึง ะไม่มีชีวิต
เป็นระบบนิเวศน์

หรือไม่สมดุลของระบบนิเวศ
ของการพฒันา

เศรษฐกิจ  สังคม ต่าง “sustainable development
has economic, social and environmental dimensions and that the three aspects are
interdependent”21 แนวทางในการพฒันาจึงควรใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัหลกัสาํคญั 3 ประการคือ

 เป็น

21 www.un.org
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 ตระหนกัในความเป็นเอกลกัษณ์   ให้ความสําคญักบั และสร้าง
เสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน

 ะบบนิเวศ
แนวพระราชดาํริ “บวร” เพราะ

เป็นการนาํ
คุณค่าของสถาบนัหลกัของสังคมไทยโดยใชห้ลกัสามประสานคือ บา้น วดั ราชการ และโรงเรียน
มาใชใ้นการพฒันา เศรษฐกิจ สังคม และวถีิชีวติของคนไทย โดยอาศยัความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ
ของทุกฝ่าย ควบคู่ไปกบัการบริหารและจดัการทรัพยากรธรรมชาติให้เหมาะสม และกา้วเดินไป
พร้อม ๆ

การนาํแนวพระราชดาํริ “บวร”มาใชใ้นการพฒันาชุมชนในเมืองโดยนาํหลกัการของ

ปทุมวนาราม  ทรงส่งเสริมการศึกษา ใชน้โยบาย “ ”

สถาบนั องค์กรต่าง ๆ ในชุมชน เขา้ม
การศึกษา การส่งเสริมสุขภาพนกัเรียนให้ไดบ้ริโภคอาหารครบ 5 หมู่ อยา่งสะอาด ถูกหลกัอนามยั

ให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้ระบบสหกรณ์ อนัเป็นรากฐานสําคญัในการพฒันาชุมชนให้มีความเขม้แข็ง
เขา้ใจหลกัของการทาํงานร่วมกนั การทาํบญัชี การจดัสรรผลประโยชน์ รวมถึงการส่งเสริมอาชีพ

นบัเป็นโครงการตน้แบบของการนาํ



3
วธีิการศึกษาวจัิย

ในการดํา เนินการวิจัยผู ้วิจ ัยจะใช้แนวคิดและทฤษฎีของ “การพัฒนา” การให้
ความสําคญักับ “ทรัพยากรมนุษย์”และ “ ”โดยใช้กรณีตวัอย่างของโครงการ
พระราชดาํริ โรงเรียนวดัปทุมวนารามในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

จะเป็นตวัอย่าง

โรงเรียนวดัปทุมวนารามเดิมเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
มีนักเรียนจํานวน 543 คน

ครู 22 คน ญ่เป็นบุตรหลานข้าราชการกรมตาํรวจ หรือสํานักงานตาํรวจ

ปทุมวนาราม โรงเรียน ลอ้มรอบไปดว้ยห้างสรรพสินคา้ โรงแรม  โรงภาพยนตร์  ศูนยก์ารคา้
แ และ

มีฐานะยากจน ความสามารถ ขาดอุปกรณ์
การเรียน  การสอน และบรรยากาศ ม ในขณะเดียวกนั

ขาดทุนทรัพย์ก็ถูกเยา้ยวนจากความเจริญทางวตัถุโดยรอบ
จึงทาํให้ส่งบุตรหลานไปประกอบอาชีพรับจา้งทาํงานเล็ก ๆ นอ้ย ๆ

ไปเรียนหนงัสือ
ความหมาย ความเป็นมา และ

จุดมุ่งหมายของ “ ”ก่อน  แล้วจึงอธิบายวิธีดาํเนินโครงการ
แนวคิด  ปรัชญา  และการติ จากแนวทางการปฏิบติัดงักล่าว จึง
นาํเสนอ (Case Study and Success Story) ของโรงเรียน
วดัปทุมวนารามในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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3.1 ความหมาย ความเป็นมา จุดมุ่งหมาย และวธีิดําเนินการ

เวลานานกวา่ 60 ปี ทรงอุทิศเวลา

จะพฒันาความเป็นอยู่ของราษฎรให้เกิดความ “พออยู่พอกิน” ก

3.1.1 ความหมายของคําว่า “ ”

พระราชดาํริ 22

“… โครงการตามพระราชดาํริ ๆ นานา
คงจะเป็นคาํว่า Royal Initiative แต่ว่า Royal Initiative ถ้าแปลก็
แปลว่า Initiative กแ็ปลว่า พระราชดาํริ
นิดหน่อย จะเป็นโครงการ Royal Invention ก็เป็นไปได้เหมือนกัน

มีแต่ศูนย์พัฒนา
หรือมีแต่ศูนย์วิจัยต่าง ๆ กเ็ป็น Royal Invention เหมือนกัน กเ็ป็น
พระราชดาํริ คาํว่า “พระราชดาํริ”
ใช้กันเป็น Royal Initiative Initiative

…”
โครงการตามพระราช และเสนอแนะให้ทาง

รัฐบาลเขา้ร่วมดาํเนินงานตามพระราชดาํริ ตาํรวจหรือทหาร
เขา้ร่วมดาํเนินงานตามแนวพระราชดาํริ “โครงการ

” วทุกภาคของประเทศไทย 23

คาํวา่ “พระราชดาํริ” พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัไดท้รงอธิบายความหมายวา่24

22 สุเมธ ตนัติเวชกลุ เอกสารอดัสาํเนา : 2
23 เกษตรและสหกรณ์ 2539 : 43
24 สุเมธ ตนัติเวชกลุ : 1
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“…กแ็ปลว่าความคิดเห็น กเ็ป็นความคิดเห็นของพระราชา
แต่ละคนแต่ละบุคคลกแ็สดงความเห็นได้ อก็

แล้วแต่ ไม่บังคับ…”
จากพระราชดาํรัสดงักล่าวจะเห็นไดว้า่
โครงการพระราชดาํริ

หากเห็นว่าเหมาะสมจึง
ดาํเนินการตามพระราชดาํริได้ พระราชดาํริของพระองค์เป็
ฝ่ายรัฐบาลไดท้ราบแลว้ก็ควรศึกษาวิเคราะห์
ความเป็นไปไดสู้งและเกิดประโยชน์คุม้ค่า และเห็นสมควรทาํประการใด
พิจารณาตดัสินใจเอง หากวเิคราะห์แลว้เห็นวา่ไม่เหมาะสมก็ลม้เลิกได้

3.1.2
ทาํให้ทรงพบและ

พระราชทานความช่วยเหลือ เพราะในระยะตน้ของการ กิจการดา้นการแพทยข์องไทย
และการบริการสาธารณสุขในชนบทยงัไม่ได้แพร่หลายเช่นใน

ปัจจุบนั

พ.ศ. 2495 25 โดยพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้หน่วยตาํรวจตระเวน
ชายแดนค่ายนเรศวร ไปสร้างถนนเขา้ไปยงับา้นห้วยมงคล ตาํบลหินเหล็กไฟ อาํเภอหวัหิน จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์
ภายนอกไดส้ะดวก

ในพ.ศ. 2496 ต่า อ.หัวหิน
จ. ประจวบคีรีขนัธ์ เดือดร้อนของราษฎร และสร้างเสร็จใชป้ระโยชน์ได้
ใน พ.ศ. 2506 และราษฎรส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพทางการเกษตร การพฒั
และการชลประทาน เป็นตน้

2,000 โครงการ ลว้นแต่เป็นโครงการพฒันา

25 สาํนกั : 6
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“…
และสภาพ

มีความปลอดภัย มีความเจริญ
…”

สมบูรณ์แบบและมีลกัษณะพิเศษอยู่ในตวั
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว คือ มุ่งพั
ตนเองได้เป็นหลกั

แนวพระราชดาํริส่วนใหญ่จะทรงให้ความสําคญักบัการยกระดบัชีวิตและความเป็นอยู่
มากกวา่ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ดงัจะเห็นได้

าลยั เกษตรศาสตร์ 18 กรกฎาคม พ.ศ.
2517 27

“… คือ ความพอมี

ถูกต้องตามหลักวิชา จึงค่อยสร้างค่อยเสริม
บต่อไป หากมุ่ งแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญ

โดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับภาวะของประเทศ
และของประชาชนโดยสอดคล้องด้วย ๆ น จกลายเป็น

…”
และพระราชทานพระบรมราโชวาทในวนัถดัมาอีกวา่

“…การช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอ

…”

26 สุเมธ ตนัติเวชกลุ : 2
27 สาํนกัราชเลขาธิการ 2518 : 211
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นเวลากว่า
งศตวรรษแลว้ ๆ ใช้นิยาม  และคาํจาํกดัความว่า “การ

”หรือ “Sustainable Development”
Sustainable Development is a pattern of resource use that aims to meet humans needs

while preserving the environment so that these needs can be met not only in the present, but also
for future generations. 28

ปัจจุบนัและมีเหลือพอสาํหรับลูกหลานในอนาคต
พระราชดาํรัส “

…” ไดย้กอา้ง แสดงให้เห็นถึงแนว
พระราชดําริในการพฒันาประเทศ
(Human Needs) และมีเหลือใชต่้อไปถึง
ลูกหลาน (these needs can me met not only in the present, but also for future generations.) จึง ทรง
เน้นการพฒันาอย่างค่อยเป็นค่อยไป งตนเองไดใ้นระยะ
ต่อมา

ๆ และยดึถือความคุม้ค่ามากกวา่คุม้ทุน และ
ประสบความสําเร็จเป็นอยา่งดี ทาํให้ชุมชนมีความเขม้แข็ง และสามารถยกระดบัคุณภาพชีวิตให้ดี

แนวพระราชดาํริในการพฒันา 29 มี
1.

2. พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั

บงัคบั

28 www.un.org
29 2540 : 252 – 259
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3. ใชห้ลกัการมีส่วนร่วมของประชาชน (People Participation) เป็นจุดหลกัสําคญัใน
การพฒันาตา เพราะจะช่วยให้ประชาชนสามารถช่วยเหลือ

4. ใชห้ลกัประชาธิปไตยในการดาํเนินการ

ทางวิชาการ กราบบงัคมทูลแล้วก็ทรงรับฟังขอ้สรุปอย่างเป็นกลาง
กราบบงัคมทูลวา่ปฏิบติัได้ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัก็

5. นวทางในการดาํเนินงานตามโครงการอนั
มาจากพระราชดาํริ วฒันธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี

ดาํเนินการโดยฉับพลนัอาจก่อผลกระทบต่อค่านิยม ความคุน้เคย และการดาํรงชีพในวิถีประชา
นเป็นอยา่งมาก

6. การสร้างความแข็งแรงให้ชุมชน
การผลิต คือ

โอกาส

ก็อาจ นๆ
รยกระดบัรายไดข้องชุมชน เช่น เส้นทางคมนาคม ฯลฯ

ทรง
เรียกวา่ “การระเบิดจากขา้งใน”

7. และเป็นความตอ้งการอย่าง
สําคญั คือ “ความรู้”ดา้นต่าง ๆ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงตระหนกัวา่ ชาวชนบทควรจะมี

โดยทรงเนน้ถึงความ
“ตวัอยา่งแห่งความสาํเร็จ”

ราษฎรในชนบทมีโอกาสไดรู้้ไดเ้ห็นถึงตวัอยา่งของความสําเร็ และนาํไปปฏิบติัไดเ้อง ให้

8.

ชาวบา้นสามารถรับไปและสามารถนาํไปปฏิบติัไดผ้ลจริง



29

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวทรงเลือกใช้เทคนิควิธีการต่าง ๆ
เช่น



โดยเฉพาะการรวมตวักนัในรูปของ
สหกรณ์

กระตุน้ให้เกิดการรวมตวักนัในรูปแบบต่าง ๆ ชิญอยู่
ร่วมกัน
ประสิทธิภาพและประหยดั จนเห็นไดว้า่ กลุ่มส
ประสบ
กลุ่มเล็ก ๆ เช่น
เป็นตน้



ทรงพิจารณาผูน้าํโดยเน้นในด้านคุณธรรม
ความโอบออ้มอารี
โครงสร้างสังคมไทย โดยเ
ฐานะดี
ยากจนให้ความสนบัสนุนร่วมมือ

 จะตอ้งทาํอยา่งค่อยเป็นค่อยไป ไม่รีบร้อน
คือ

ๆ ๆ ก็ตาม ทรงมี

ๆ อีกดว้ย
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3.1.3 30

1. สร้าง โดยให้ประชาชนพอมีพอกินพอใช้
เสียก่อน

2. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
ความสามารถและความตอ้งการของชุมชน ทรงใชศ้พัทว์า่ “ระเบิดจากข้างใน”หมายความวา่ ชุมชน

จากโลกภายนอกแลว้ มิใช่เป็นการยดัเยียด นาํความเจริญจาก

ทานแก่กลุมชาวไร่ผกัในพระบรมราชูปถมัภ์
ตาํบลเขาใหญ่ อาํเภอชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี 25 พฤษภาคม 2513 วา่

“… ๆ
ราชการกจ็ะช่วย
อย่างเป็นสุขเสียก่อน แล้วความเดือดร้อนต่าง ๆ กจ็ะได้
บรรเทาไปไม่ให้เป็นทุกข์…”

“…
ๆ ถ้าขาดความเข้มแขง็กต็าม ถ้าขาดความสามัคคี

งกันและกันกต็าม จะเกิดอันตรายอย่างมาก
กมี็ภาระ

ถ้าไม่พร้อม แต่ว่าถ้าพร้อมแล้ว
ความเจริญได้ดี…”

3. พระบาทสมเด็จ
โดย

ๆ ให้เกิดประโยชน์แก่คนส่วนใหญ่
ได้ ในการ
พฒันาจึงตอ้งเตรียมวธีิการแกไ้ขไวด้ว้ยเช่นกนั 15 กรกฎาคม 2519 วา่

“…โครงการพัฒนาต่าง ๆ คือ ทรัพยากร
ธ ในทางปฏิบัติ

นอกจากจะได้ผลส่วนใหญ่ หรือส่วนรวมตามจุดประสงค์แล้ว บางทีกอ็าจทาํให้มีการเสียหาย

30 เกษตรและสหกรณ์ : 24-28
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ในบางส่วนได้บ้าง
รอบคอบ

…”
4. เป็นตัวอย่างแก่ ทดลอง งานพฒันาดา้น

การเกษตรตามแนวพระราชดาํริทุกงานทุกโครงการ ล้วนมีจุดมุ่งหมายและพนัธกิจร่วมกนัอยู่
คือ โดยเฉพาะศูนยศึ์กษาการ

น
ดงัพระราชดาํรัส ณ ศูนยศึ์กษาการพฒันาภูพาน 27
พฤศจิกายน 2526

“… ๆ ตาม
ความเหมาะสม สําหรั
ดาํเนินกิจการด้านเกษตรอุตสาหกรรม สําหรับแปรรูป
เป็นสินค้าอุตสาหกรรม…”

ก็ไดมี้พระราชดาํรัสไวช้ดัเจน
26 สิงหาคม 2531 วา่

“…
ความล้มเหลว….. ทาํอะไรไม่ถูกแล้วก็อาจเป็นอนุสาวรีย์ของความ
ไม่ถูก จะได้สังวรไว้ว่า เพราะว่าในศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาทาํการทดลองต่าง ๆ ๆ

ใช้ไม่ได้ กเ็ป็นหลักวิชา …”

3.1.4
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ทรงศึกษาขอ้มูลต่าง ๆ

ๆ
31

31 2538 : 5



32

1. การศึกษาข้อมูล ๆ งศึกษา
ๆ ๆ อยา่งละเอียดก่อน

เสมอ

2.
ๆ

และขอ้มูลล่าสุด อาทิเช่น
 ท ร ง ส อ บ ถ า ม ป ร ะ ช า ช น ถึ ง ก า ร

ประกอบอาชีพ, สภาพหมู่บ้าน,
ภูมิประเทศ, ดินฟ้าอากาศ, ฯลฯ

 เสด็จฯทอด
ะ

ดาํเนินการพฒันาได้


ข้อมูลจากเอกสารและทรงได้ข้อมูล

ๆ ถึ ง ค ว า ม
เหมาะสม

ด้วยว่า
ประโยชน์อย่างไร และคุม้ค่ากบัการ
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ลงทุนหรือไม่เพียงใด อย่างไร

3. การศึกษาข้อมูลและการจัดทําโครงการ
พระราชทานพระราชดาํริแลว้ ก็จะไปศึกษาขอ้มูลรายละเอียดต่าง ๆ

4. การดําเนินงานตามโครงการ
พิจารณาจากหน่วย จนถึงการอนุมติัโครงการและงบประมาณแล้ว

โดยมีสํานกังาน กปร. เป็นหน่วยงานกลาง
ในการประสานงานและประสานแผนต่าง ๆ ให้แต่ละหน่วยงานไดด้าํเนินการสนบัสนุนสอดคลอ้ง
กนั และ/
ดาํเนินงานต่าง ๆ เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ

5. การติดตามผลงาน
สํานกังาน กปร. จะไดมี้การติดตามประเมินผลเป็นระยะ ๆ คือ พระบาทสมเด็จพระเจา้
อยู่หัวจะเสด็จ ฯ กลบัไปยงัโครงการ
ๆ
ทอดพระเนตรความกา้วหนา้และติดตาม
ผลงานต่าง ๆ ให้ เ ป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย
ต่าง ๆ

ๆ ใหส้าํเร็จลุล่วงไป
จากกิจกรรมของโครงการ

ทาํใหเ้ขา้ใจไดเ้ป็นอยา่งดีวา่ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรง
และทรงมอง

รูปแบบของการพฒันาในลกัษณะ “คุม้ค่า”มากกว่า “คุม้ทุน”คือ Cost - Effectiveness มากกว่า
Cost - Benefit ratio 32

“ขาดทุนคือกาํไร (Our loss is our gain) ......การเสียคือการได้ประเทศชาติก็จะ
”

32 สุวฒัน์  เทพอารักษ์ 2540 : 66
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ไป
ๆ

ด้านการทาํมาหากินของประชาชนเป็นสําคญั
ประเทศไทยยงัชีพดว้ยการทาํเกษตรกรรม

องของการพฒันาปัจจยัการผลิตต่าง ๆ เช่น ดิน ทุน และความรู้ดา้น
เกษตรกรรม การอนุรักษ์ ฯลฯ เป็นตน้ และหลกัสําคญัของทุก

สมเหตุสมผล ทาํไดร้วดเร็ว และสามารถแกไ้ขปัญหาให้ก่อประโยชน์ไดจ้ริง ตลอดจนตอ้งมุ่งสู่วิถี

ๆ
ไดท้รงพิจารณาอย่างถ่องแท้ วเป็นอยา่งดี

ทรงใชป้ระโยคง่าย ๆ
ตวัเอง

มิไดเ้นน้การพฒันาในดา้นใด
แต่ทรงให้ความสําคญัและเนน้การพฒันาในทุกดา้นอย่างสัมพนัธ์กนั

พฒันาเศรษฐกิจ การพฒันาสังคม
และกล่าวไดว้า่

วธีิการพฒันาตามแนวพระราชดาํริ สภาพทาง
ภมิูศาสตร์ ถือไดว้า่เป็นวิธีการ

คลุมและเขา้ถึงแก่นของการพฒันา

พฒันาตนเอง พฒันาสังคม ศีลธรรม ตลอดจนยกระดบัคุณภาพชีวิต และ

ไดป้รากฎผลออกมา
อยา่งชดัเจนแลว้ในปัจจุบนั คือทาํใหป้ระชาชนมีสภาพชุมชน มีการประกอบ

ๆ
จากพระราชดาํริ เป็นตวัอย่างแห่งความสําเร็จของการพฒันา

นกัพฒันา
ช่วยให้ผลการพฒันากระจายไปสู่ประชาชนผูย้ากจนใน
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สมดุลต่อการพฒันาประเทศ งดา้นสังคมและเศรษฐกิจของ

โครงการพระราชดําริ เป็นเพียงข้อเสนอ ว
ในการดาํเนินการ

ทาํอยา่งค่อยเป็นค่อยไป ให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการพฒันา
ประชาชนเป็นหลกั

จนทาํให้ชุมชนมีความเขม้แข็ง

เจริญกา้วหนา้แก่ประเทศชาติ และประชาชน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จ

อง

ทรงนําแนวคิดและทฤษฎีของ
“การพฒันาโดยใช้หลกัเศรษฐกิจพอเพียง”การให้ความสําคญักบั “ทรัพยากรมนุษย”์ และ “การ

” ตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวมาประยุกต์ใช้ในโครงการ
พระราชดาํริต่าง ๆ

3.2 แนวพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการพัฒนาเด็กและ
เยาว

ในพ.ศ. 2523 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ดว้ยการพฒันาเด็

เข้มแข็งและ
ๆ อยูต่ลอดเวลาอยา่งรวดเร็ว โดย

ทรงยึดแนวพระราชดาํริ “เศรษฐกิจพอเพียง”ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว เป็นแนวทางสู่
รพฒันา
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การทรงงานพฒันาเด็กและเยาวชน นดาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีทรงมุ่งเนน้ให้ เด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา โดยใช้การศึกษา
เป็นหลกัในการพฒันา ทรงกาํหนดเป้าหมายสูงสุดของการพฒันาไวว้า่

“
อดทน มีความรู้และทักษะ

ในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติได้” 33

การพฒันาเด็กและเยาวชนตามแนวพระราชดาํริ เป็นการเสริมสร้างศกัยภาพของเด็ก
และเยาวชนอยา่งสมดุลในทุก ๆ ดา้น ประกอบไปดว้ย

 ด้านพุทธิศึกษา
เรียนรู้ต่อไป

 ด้านจริยศึกษา

 ด้านหัตถศึกษา คือความรู้ทกัษะ
ต่องาน และเห็นคุณค่าของการทาํงาน

 ด้านพลศึกษา
34

ในการดําเนินงานพัฒนาเด็กและเยาว

1.




ความรู้ และทกัษะต่าง ๆ


33 สาํนกังานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 2551 : 11
34 รัตนพินิจ นิทิศการศึกษา พ.ศ.2542 : 64 - 67
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2.
ความรู้และฝึกฝนทกัษะ 4
และทกัษะ

3. การมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการให้ประชาชนในชุมชนเขา้ร่วมในทุกกิจกรรมของ
ารเรียนรู้ร่วมกนัจากการลงมือปฏิบติั ความรู้และเทคโนโลยีต่าง ๆ จะถูก

ถ่ายทอดลงสู่ชุมชน นาํไปใช้พฒันาชุมชนของตนเองได ้เป็นการเสริมสร้างพลงัและความเขม้แข็ง

4. การใชท้รัพยากรร่วมกนัอยา่งประหยดัและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ในการดาํเนินการ
ๆ

จึงไดก้าํหนดวตัถุประสงค์ใน
การพฒันา 35

3.2.1
มารดา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงตระหนกัถึงความสําคญัของ
ดในชีวิต การ

ขาดสารอาหารของมารดา
2,500 กรัม การเจริญเติบโตและพฒันาการชะงกังนั มีผลต่อความสามารถในการ

เ

ขาดอาหารต่อไป ปัจจุบนัจากรายงานเชิงระบาดวิทยาพบวา่ (Low birth
weight)

ตาม

35 สาํนกังานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 2551 : 13 – 19
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คอว้น อนั

ด็กและ

การแกไ้ขปัญหาจึงพยายามให้

3.2.2
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเห็นวา่เยาวชนทุกคนควรไดรั้บ

เยาวชนมีความรู้และสามารถดาํรงชีวิตอยูไ่ดด้ว้ยตนเอง เป็น
คนมีคุณภาพของครอบครัวและสังคมส่วนรวม แมห้น่วยงานทางการศึกษาไดพ้ยายามจดั บริการ

งร่างกาย สติปัญญา

ของตนเอง ฯ สยามบรมราชกุมารีจึงพระราชทานความช่วยเหลือ
และสนบัสนุนการจดัการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ให้ครอบคลุมเด็กและเยาวชนกลุ่มต่าง ๆ

การศึกษาภาคบงัคบั แต่ไม่มีโอกาสศึกษาต่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
ส่งเสริมให้มีโอกาสศึกษาต่อในระดบัสูง

ต่อไป
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3.2.3 เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการเรียนรู้ทางวชิาการ
ภาษาไทย

ทาํให้ภาษาต่างประเทศ เช่นภาษาองักฤษ เป็นวิ
ใหส้ามารถเรียนรู้และพฒันาตนเอง

หลาย ๆ ด้าน
ขาดการสนบัสนุนจากผูป้ก

3.2.4 เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางการอาชีพ
สังคมชนบทไทยในอดีตเป็นสังคมเกษตรกรรม ลให้เด็ก

ดีงาม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเห็นถึงความจาํเป็นเร่งด่วนในการพฒันา

เป็นการช่วยลดรายจ่ายของครอบครัวได้
นอกจากอาชีพเกษตรกรรมแลว้ ยงัทรงให้ความสําคญักบั ๆ

เช่น การประกอบอาหาร การแปรรูปถนอมอาหาร การเพาะขยายพนัธ์ุไม ้พนัธ์ุสัตว ์ศิลปหตัถกรรม
ณ์ต่าง ๆ ภายใน
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3.2.5 ปลูกฝังจิตสํานึกและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์

สุขภาพและการดาํรงชีวิตของประชาชน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรง

สร้างจิตสาํนึกใหแ้ก่เยาวชน

3.2.6 เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้อง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรง
ข

ปลูกฝังเด็กและ
ๆ กบั
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วเิคราะห์โครงการ โรงเรียนวดัปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงนาํแนวพระราชดาํริในการ
พัฒนาโดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ถ่ายทอดมาจากพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ทรงนํา ดําเนินโครงการอย่างเป็นรูปธรรมในกรณีตวัอย่าง
โรงเรียนวดัปทุมวนาราม ในพระราชูปถมัภ์ ฯ

4.1 ความเป็นมาของโรงเรียนวัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

โรงเรียนวดัปทุมวนาราม ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
969/1 1 แขวง

ถึง
3 โรงเรียนวดัปทุมวนารามเป็นเพียงโรงเรียน

ขนาด

ถอนออกไปจึงไม่สามารถก่อสร้าง
อ

6

ศรีอยุธยา มักกะสัน สันติราษฎร์

บา้นเด็ก
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จ ฯ มาประทบัเป็นการถาวร
และได้

ราชบริพารวงัสระปทุม 30 มกราคม 2546
พระราชทานเงินให้โรงเรียนจาํนวน 5,000 บาท (ห้าพนับาทถว้น) ในภาพรวมทรงพอพระทยัใน
การจดักิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ก่อนเสด็จพระราชดาํเนินกลบั
ได้พระราชทานพระราชดาํริกบัผูอ้าํนวยการเขตปทุมวนั และศึกษาธิการเขตปทุมวนั ได้มารับ
เสด็จวา่โรงเรียนน่าจะขยายเป็นโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ (ม.1 - ม.3) เพราะโรงเรียนมธัยม

6 แลว้ส่วนใหญ่ไปเรียนต่ออยูค่่อนขา้งไกล โรงเรียน
มธัยม ใกล้เคียงก็เป็นโรงเรียน เช่นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวนั  และโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จะไดเ้ขา้เรียน

กรุงเทพมหานครจึงพิจารณาให้โรงเรียนวดัปทุม
วนารามเป็น กษาตอนต้น 2 ห้องเรียน
ปีการศึกษาละ 1 1 ในปีการศึกษา 2546 และครบระดบั
มธัยมศึกษา 3 ในปีการศึกษา 2548
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4.2 การสนองพระราชดําริและการได้รับความร่วมมือทางด้านวชิาการ
หลงัจากเปิดเป็นโรงเรียนขยายโอกาสในปี

เป็นครูระดบัประถมศึกษา ไม่มีประสบการณ์ในการสอนระดบัมธัยมศึกษามาก่อน ได้รับความ
ร่วมมือจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และโรงเรียนสาธิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ยงัพระราชทานพระราชทรัพยส่์วนพระองคใ์นการจา้ง

สถาบนัเซ็นเตอร์ฟอร์
(ประเทศไทย)

ปยงัโรงเรียน

.

ต่อมาได้มีการประชุมหารือกันระหว่างผูอ้าํนวยการเขตปทุมวนั  ศึกษาธิการเขต
ปทุมวนั อาจารยใ์หญ่ ร่วมกบัผูว้ิจยัในฐานะผูดู้แลวงัสระปทุม  ถึงความเหมาะสมในการขอรับ
พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ให้ทรงรับ

“โครงการขยายโอกาสการศึกษาโรงเรียนวัดปทุมวนาราม
ในพระดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”โดยนําแบบอาคารเรียนของ

7

ก่อสร้างจาํนวนมาก อาศยังบประมาณของกรุงเทพมหานครเพียงอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ คงตอ้ง

คณะผู ้บริหารกรุงเทพมหานครดําเนินการสนองพระราชดําริ โดย เป้าหมาย
โครงการให้การก่อสร้างอาคารหลงัใหม่ของโรงเรียนแลว้เสร็จทนัเฉลิมฉลองพระราชวโรกาส
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ 80 พรรษา  ในพุทธศกัราช 2550

72
พรรษา จึงได้นาํความกราบบงัคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอ
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พระราชทานพระราชวินิจฉัย

เหนือของวดัปทุมวนาราม  ประมาณ 3 ไร่ 200 เมตร เป็น
รงเรียนหลงัใหม่

พ.ศ. 2548 กรุงเทพมหานครได้ออกแบบก่อสร้างอาคารเรียน 7 1 หลัง
ประกอบด้วยห้องเรียนจํานวน 48 ห้องเรียน  และอาคารประกอบ 3 1 หลัง

221,570,000 บาท (
นบาทถ้วน) และได้ขอพระราชทานอยู่ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารีทรงรับโรงเรียนวดัปทุมวนารามไวใ้นพระราชูปถมัภ์ 13 กุมภาพนัธ์
พ.ศ. 2549 “โรงเรียนวดัปทุมวนาราม ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” เสด็จพระราชดาํเนินทรงวางศิลาฤกษ์ใน 16 กุมภาพนัธ์
พ.ศ.2549 และพระราชทานพระราชานุญาตใหอ้ญัเชิญพระนามาภิไธย “ส.ธ.”
ใหม่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2550
กิจกรรมการจดัการเรียนการสอน  ห้องสมุด  ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบติัการทางภาษา  ห้อง
คอมพิวเตอร์ และการแสดงของนกัเรียน
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานแนวพระราชดาํริ
ใหโ้รงเรียน โอกาสแก่เด็กไดเ้รียนใกลบ้า้น และยงัไม่
ควรขยายไปถึง
เกินไป ควรควบคุมโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีจาํนวนนกัเรียนไม่เกิน 1,000 คน
เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ (อนุบาล 3 ปี)

ให้มีมุม (
อนุบาล, 1 ป.1-3, 2 ป.4-6, 3 ม.1-3) รวม 4 ให้นกัเรียน
สามารถมาอ่านหนงัสือไดใ้นระหวา่งหยดุพกัเรียน มีหนงัสือ โดยตรง

พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณให้แก่โรงเรียนวดัปทุมวนารามฯ พอ





 พระราชทานอาหารเสริมแก่เด็กนักเรียน เช่น นมผง, าย,
โยเกิรต ์ ผกัและผลไม้

 พระราชทานทุนอบรมภาษาองักฤษของสถาบนั Australian  School  Of  Business
& Technology ณ เมืองซิดนีย ์ ประเทศออสเตรเลีย  เป็นเวลา 8 สัปดาห์  ให้แก่

การ 14
เมษายน – 6 มิถุนายน 2551

 พระราชทานจา้งครูชาวต่างประเทศมาสอนภาษาองักฤษปีละ 1 คน

4.3 แนวพระราชดําริด้านต่าง ๆ
4.3.1 ด้านงานอาชีพ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

และตอ้งการให้ผูป้กครองไดเ้รียนอาชีพควบคู่กบันกัเรียน  กรุงเทพมหานครจึงสนองพระราชดาํริ
โดยจัดงบประมาณสร้างอาคาร 3 เป็นอาคารเอนกประสงค์ ฝึกอาชีพให้กับโรงเรียน
วดัปทุมวนาราม ของสํานกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย์ ดา้นทิศตะวนัออกของ
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โรงเรียนติดกบัโรงไฟฟ้า บน 10.40 เมตร  ยาว 50 เมตร
สํานกัการศึกษากรุงเทพมหานคร

มอบหมายให้โรงเรียนจดัทาํหลักสูตรวิชาชีพ โดยขอรับคาํแนะนําจากกรรมการสถานศึกษา

โรงเรียนได้ทดลองจดัโครงการฝึกอาชีพ 108 อาชีพ แก่ นักเรียน ผูป้กครอง และ
งานรวมพลงัสร้าง

นครินทร์ 9 กุมภาพนัธ์ 2551 จากการ
ตอบแบบสอบถาม  ผูเ้ขา้ร่วมงานมีความคิดเห็นว่าการจดังานโดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก และ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การอบรมและ
ฝึก108 อาชีพสามารถนาํไปประกอบอาชีพ
ได้
กิจกรรมเหมาะสม  การนําเสนอผลงาน
นักเรียนอยู่ในระดบัดีมาก ผูรั้บการอบรมมี
ความพึงพอใจในการจดักิจกรรม ดา้นสาระ

4.3.2 ด้านการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนวดัปทุมวนารามฯ ได้น้อมนําแนว

พระราชดาํริมาบูรณาการในการจดัการเรียนการสอน ส่งผลให้นกัเรียนมีศกัยภาพ  คิดเป็น  ทาํเป็น
แก้ปัญหาเป็น  รู้จกันาํ มาบูรณาการ และ
ชีวติประจาํวนั

1) โครงการเกษตรปลอดสารพษิ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  พระราชทานชุดปลูกพืชไร้ดินให้

กบัโรงเรียน  จาํนวน 7 ร โดยได้รับความอนุเคราะห์จากนักเกษตรประจาํ
วงัสระปทุม และบริษทัประถมชัย ไฮโดรเทค จาํกัด  มาเป็นวิทยากรให้คาํแนะนําวิธีการปลูก

ผูเ้ขา้รับการอบรมประกอบดว้ย ผูบ้ริหารโรงเรียน
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ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กรรมการสถานศึกษา นกัการภารโรง และมีพระสงฆจ์ากวดัไผด่าํมา

ระปริยติัธรรม
นอกจากการปลูกพืชไร้ดินแลว้ คณะกรรมการสถานศึกษา ฯ ยงัให้ทดลองปลูกเห็ดฟางในตะกร้า

ให้นักเรียนได้เรียนรู้และนําไปปรับใช้ จะได้
ปลอดสารพิษและสร้างอาชีพ เสริม
ให้กบัตนเองและครอบครัว โดยไดรั้บ
การสนับสนุนงบประมาณจาก บริษทั
เอ็มเค เรสเตอรองค์ จาํกดั  และบริษทั
ประถมชยั ไฮโดรเทค จาํกดั  สนบัสนุน

วงอก  โดยมี

10 มกราคม 2551 อบรม
การปลูกพืชไร้ดิน โดยมี นายทรงยศ
ค ง ศิ ริ ผู ้จ ัด ก า ร บ ริ ษัท ป ร ะ ถ ม ชัย
ไฮโดรเทค จาํกัด นางอุษา บาํรุงกิจ
หัวหน้างานเกษตรของวังสระปทุม
เป็นวทิยากร

21 มกราคม 2551 อบรม
วงอก  โดยมีครูและ

นัก เ รี ย น จ า ก โ ร ง เ รี ย น พุ ท ธ โ ส ธ ร
จงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นวทิยากร

23 มกราคม 2551 ครูและ

โรงเรียนพุทธโสธร   อาํเภอบางปะกง
จงัหวดัฉะเชิงเทรา

มี น า ค ม 2 5 5 1 ค รูแ ล ะ

โครงการลูกพระดาบส  อาํเภอบางพลี  จงัหวดัสมุทรปราการ
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สารพิษ  รู้

ไปใชใ้นชีวติประจาํวนั และเป็นการหารายไดเ้สริมระหวา่งเรียน
ครูให้ความสนใจร่วมกนัวิเคราะห์หลกัสูตรแบบบูรณาการและรู้จกั

เลือก ปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง  สามารถนําความรู้และทักษะไปใช้ใน
ชีวติประจาํวนัได้

ผลสาํเร็จ  เกิดความภาคภูมิใจ
ชุมชน

เกษตร  ผูป้กครองและชุมชนให้ความสนใจ   มองเห็นความสําคญัและประโยชน์ของผกัปลอด

ของครอบครัวได้
เกิดกับสถานศึกษา

2) โครงการ
อย่างง่าย (Tissue  Culture)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  มีพระราชกระแสให้โรงเรียนวดั
ปทุมวนารามฯ

งมือราคาแพง ไม่เสียค่าใช้จ่ายมาก

รู้จกัการสังเกต  การวิเคราะห์  การจดบนัทึก
โดยอาศยัหลกัวิชาทางวิทยาศาสตร์และครูทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้สามารถนําวิธีการไป
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บูร ง
โรงเรียนวดัปทุมวนารามฯ
2551 - 2552 จาํนวน 97,500 บาท ( ) แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายในปี
การศึกษา 2551 จาํนวนเงิน 59,000 บาท ( )

28 มีนาคม 2551 ผูบ้ริหารโรงเรียน  คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และนกัการภารโรง

สิงหาคม – ตุลาคม 2551 สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ให้
และ

นาํไปบูรณาการกบักลุ่ม
(Tissue  Culture)

นกัเรียนมีความรู้ ทกัษะการคิดวิเคราะห์  หาเหตุผล  จดบนัทึก

เป

การเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  จดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนน้ให้นกัเรียนลง
มือปฏิบติั  และเรียนรู้ไปพร้อมกบันกัเรียน

โรงเรียนมีหลกัสูตรบูรณาการในทุกกลุ่มสาระวิชา  ผูม้าศึกษา
ดูงานการจดัการเรียนการสอนให้ความสนใจ  และให้คาํแนะนาํ ให้ขอ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชน์
ต่อโรงเรียน

3) โครงการสหกรณ์ในโรงเรียน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงให้ความสําคญัในการปลูกฝัง

ให้รู้จกัระบบ โรงเรียนเป็นอนัดบัแรก เป็นการฝึกเด็กและเยาวชนให้เกิดความ
ร่วมมือร่วมใจ รู้จกัทาํงานเป็นกลุ่ม
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หลกัการสหกรณ์  เป็นการฝึกการทาํงานร่วมกนัอย่างมีระบบแบบแผน มีการจดบนัทึก การจดัทาํ

ตลอดจนฝึกให้
เรียนรู้อย่างเป็นระบบ
และกัน  การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม  การ
รวมกลุ่มกนัในการดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ

ส ม เ ด็จพ ระ เท พ รัต น
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราช

จงัหวดัสงขลา สตูล  ตรัง  นราธิวาส  ยะลาและ
2551 มีพระราชดาํริให้

กรมส่งเสริมสหกรณ์มาช่วยวางระบบสหกรณ์
นักเรียนให้แก่โรงเรียนวดัปทุมวนารามฯ และ
โรงเรียนวดัไผ่ดาํ  กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงได้
สนองพระราชดาํริ โดยมอบหมายให้สํานกังาน

1 รับผิดชอบ แนะนํา
ส่งเสริมการจดักิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนวดั
ปทุมวนาราม ฯ สํานักงานส่งเสริมสหกรณ์

1
ประสานงาน  ให้คาํแนะนาํการดาํเนินกิจกรรม
และสรุปรายงานผลทุกเดือน และ

20 กุมภาพนัธ์ 2551ให้การอบรม
สร้างความเข้าใจหลักการและเหตุผลของการ
ดาํเนินกิจกรรมสหกรณ์  แก่คณะครู

27 มีนาคม 2551 พาคณะครูของ
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25 พฤษภาคม 2551
23 กรกฎาคม 2551 โรงเรียนวดัปทุมวนารามฯ 1

ลงนามใหค้วามร่วมมือ MOU

นักเรียนสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ร้อยละ 75 นักเรียนมี
น  เนน้วิถีทางประชาธิปไตย  รู้จกัการทาํ

บญัชีรายรับ - รายจ่าย
ตนเอง

เรียนรู้ของ

โครงการ  ติดตาม รดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ
ชุมชน โรงเรียนประชาสัมพนัธ์กิจกรรมสหกรณ์ให้ผูป้กครอง

เขา้ใจและเห็นความสําคญั ทาํให้ผูป้กครองและชุมชนมีส่วนร่วมให้ความ
สินคา้ของร้านสหกรณ์โรงเรียน เป็นการช่วยประหยดัค่าใชจ่้ายใหค้รอบครัวได้

ใหผ้ลการดาํเนินงานเป็นไปตามวตัถุประสงคทุ์กประการ

4) โครงการ Mighty  Mice
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชปรารภกบั
บริษัท Microsoft ขอความร่วมมือในการ

ครู  บริษทั Microsoft สนองพระราชดาํริ
โดยจัดอบรม Microsoft Mighty Mice ให้

25 มีนาคม 2551
ไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณจากกองทุน
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การศึกษาโรงเรียนวดัปทุมวนารามฯ จาํนวน 14,440 บาท ( )

Mighty  Mice
นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้
รู้จกัการทาํงานร่วมกนั ร่วมมือกนั และมีความ

สนุกสนานในการเรียน
ทาํให้ครูมีความรู้ในการนาํเทคโนโลยีมาใชใ้นการจดัการเรียนการ

สอนและพฒันาบทเรียน

โครงการ  ติดตาม ตรวจสอบผลการดาํเนิ ดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ

4.4 ผลงานและความสําเร็จ
หลงัจากโรงเรียนไดน้อ้มนาํแนวพระราชดาํริต่าง ๆ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารีมาปฏิบติั ทาํให้โรงเรียนมีความกา้วหน้าอย่างรวดเร็วในทุก ๆ ดา้น ครูและ

Labtop

เขา้ไปช่วยสอนภาษาองักฤษ ทาํให้ครูทุกคน

นกัเรียน เกิดการเรียนรู้ไม่เพียงแต่วชิาการในหอ้งเรียน แต่สามารถนาํไปประยุกตใ์ชใ้น
ชีวติประจาํวนั รู้จกัคิด วเิคราะห์ เปรียบเทียบ การเรียนการสอนเป็นแบบ Two way communication
นกัเรียนเป็นศูนยก์ลางของการเรียนการสอน ในดา้นภาษามีโอกาสฝึกพูดภาษากบัเจา้ของภาษา ทาํ
ให้การเรียนการสอนพฒันาไปอย่างมาก จากในระยะแรกก่อนพฒันา เด็กไม่ส



53

ภาษาองักฤษได้ แต่ในปัจจุบนัเด็กสามารถสอบเขา้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนจิตรลดา
1 ในวชิาภาษาองักฤษอีกดว้ย

โรงเรียนวดัปทุมวนารามฯ มีผลงานดีเด่น เกียรติยศ ในปีการศึกษา
2546 -2548 ในดา้นต่าง ๆ คือ

 ปีการศึกษา 2546 ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1 การแข่งขนัขบวนพาเหรด
ในโครงการตา้นยาเสพติด

 ปีการศึกษา 2546 ได้รับรางวลัชนะเลิศอนัดับ 1 การแข่งขนัฟุตบอลชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี   จดัโดยชมรม
ฟุตบอลศรัทธาธรรม

 ปีการศึกษา 2547 ไดรั้บรางวลัชนะเลิศอนัดบั 1 การประกวดดนตรีไทย (ซออู)้
ระดบัประถมศึกษาจากสาํนกัการศึกษา  กทม.

 ปีการศึกษา 2547 ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 การแข่งขนักีฬานกัเรียน
กทม. ( , )

 ปีการศึกษา 2547 ได้รับรางวลัชมเชยการแข่งขนักลอนสดประเภททีม  จาก
สาํนกัการศึกษา  กทม.

 ปีการศึกษา 2547 ได้รับรางวลัชมเชยการแข่งขนักลอนสดประเภททีม  จาก
สาํนกัการศึกษา  กทม.

 ปีการศึกษา 2547 ไดรั้บรางวลัชนะเลิศอนัดบั 2 การแข่งขนัการเขียนบรรยาย
ภาพภาษาองักฤษ (ระดบัมธัยม) จากสาํนกัการศึกษา  กทม.

 ปีการศึกษา 2548 สอบคดัเลือกไดเ้ป็นตวัแทนนกัเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร
เขา้สอบแข่งขนัคดัเลือกระดบัประเทศ (เด็กหญิงปัญจรส  แห้วใต้) ในโครงการ
โอลิมปิควชิาการ(วทิยาศาสตร์) ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้

 ปีการศึกษา 2548 เด็กชายฐาปกรณ์  เกษะประกร และเด็กหญิงสุภาวดี  เลิศชัย
3 ไดรั้บการคดัเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ
(25 คน)

สัปดาห์วชิาการภาษาองักฤษ ณ อิมแพค็ เมืองทองธานี

ในทุกปีการศึกษา  ปีการศึกษา 2550 -2552 25
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 โรงเรียนปากเกร็ด  จงัหวดันนทบุรี  มาขอศึกษาดูงานการปลูกพืชไฮโดรโปรนิกส์


งานการจดัการเรียนการสอน
 ผูบ้ริหารงาน  ผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตลาดกระบงั  ขอศึกษาดูงาน

การจดัการเรียนการสอน
 สํานักงานเทศบาลตาํบลงิม  อาํเภอปง จงัหวดัพะเยา  ขอศึกษาดูงานด้านการ

บริหารงานงบประมาณและการจดัการเรียนการสอน
 องคก์ารช่วยเหลือเด็กแห่งสวีเดน (Save  the  Children  Sweden) ขอศึกษาดูงาน

การจดัการเรียนการ 29 พฤษภาคม 2552

4.5 ด้รับการพฒันาสู่มาตรฐาน

แต่ต่างประเทศสนใจมาดูงานเป็นจาํนวนมาก แต่ผลการสอบ NT
จาํเป็นต้องมาวิเคราะห์หาสาเหตุ โดย แรก ณะทาํงานให้

รวมถึงคณะกรรมการสถานศึกษาเขา้มามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์หาสาเหตุของ

และผลการสอบคะแนน NT ยน
ะวิสัยทศัน์

มากาํหนดหาแนวทางปรับปรุงและพฒันาในการจดัการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและไดม้าตรฐาน
โดยกาํหนดเป็น 5

1 การพฒันาบุคลากร 5
ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม  และภาษาต่างประเทศ
(ภาษาองักฤษ)

ประเมินผลตามสภาพจริง
ครูผูส้อนกลุ่มสาระ

ประเมินผลตามสภาพจริง
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มธัยมศึกษา

เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั การวดัและประเมินผลตามสภาพจริง
ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)

การสอน  การจดักิจกรรมการเรียนรู้
2 พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา

วิเคราะห์ ประเมินหลกัสูตรและแผนปฏิบติัราชการประจาํปี ให้สอดคล้องกบัสภาพ
ปัญหา

วทิยาศาสตร์  สังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  และภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)
3 จดักิจกรรม/โครงการส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันากระบวนการคิด  วิเคราะห์

คิดสังเคราะห์ ในกลุ่มสาระหลกั  เป็นกิจกรรมหรือโครงการส่งเสริมการเรียนรู้
4

การนิเทศเป็นรายบุคคล
5

สอนเสริม  และหาแนวทางช่
6

การปฏิบติั ในปีการศึกษา 2551

4.6 วเิคราะห์ความสําเร็จของการนําแนวพระราชดําริมาใช้ในการพฒันาโรงเรียนวดัปทุมวนาราม ฯ
โครงการพระราชดาํริ โรงเรียนวดัปทุมวนาราม ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นตวัอย่างอนัดีของการนาํแนวพระราชดาํริมาใช้ในสังคม

ชุมชน และการพฒันาศกัยภาพของ
ทรัพยากรมนุษยจึ์งมีความสําคญัในลาํดบัตน้ ๆ

คลา้ยคลึงกบัปรัชญาแห่งการพฒันาขององคก์ารสหประชาชาติอยา่ง เพราะการ
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พฒันาแห่งสหสัวรรษ (The Millennium Development Goals) ค.ศ. 2009 มี
สาระ 5 ประการจาก 8

1 ขจัดความยากจนและความหิวโหย (Eradicate Extreme Poverty and
Hunger)

5
ประมาณ 10
และเสียชีวติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงให้ความสําคญักบัเด็กปฐมวยั
เป็นอย่างมาก ทรงพยายามขจดัภาวะทุโภชนาการในเด็ก ปฐมวยั ดงัเห็นได้จากตวัอย่างใน
โรงเรียนวดัปทุมวนาราม ไดพ้ระราชทานชุดปลูกพืชไร้ดินให้กบัโรงเรียน  จาํนวน 7
โครงการ ให้นกัเกษตรประจาํวงัสระปทุมมาเป็นวิทยากรให้คาํแนะนาํวิธีการปลูก การดูแลรักษา

งสู่การจดัการเรียนการสอน
ยงัใหป้ลูกเห็ดฟางในตะกร้า ให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้และนาํไปปรับใช้ จะไดบ้ริโภค

เสริมให้กับตนเองและครอบครัว
ผูป้กครองและชุมชนให้ความสนใจ
ต่อสุขภาพ  นําไปประกอบอาหารได้ปลอดภยั

พระราชทานอาหารเสริมแก่เด็กนกัเรียน เช่น
พระราชทานนมผงจาํนวน 45 11 กระสอบ นาํไปปรุงเป็นนมอุ่น

ไม้ ให้โรงเรียนนาํมา
ประกอบอาหารให้แก่นกัเรียนเป็นประจาํ ทุกวนัพุธโรงเรียนกาํหนดเป็นวนั Sport day นกัเรียน
ออกกาํลงักายพร้อมกนัตอนเช้า

โรงเรียนวดัปทุมวนาราม ฯ ไดรั้บรางวลัต่าง ๆ
รางวลัดีเด่นการประกวด “การจดัสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนและสถาบนัการศึกษา”

2 ปีการศึกษา 2550 จดัโดยสาํนกัอนามยั กรุงเทพมหานคร กบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ธนบุรี
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รางวลัดีเด่น “ ” จากสํานัก
24 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ไดรั้บรางวลัโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดบัทอง

2 ให้การศึกษาระดับประถม (Achieve Universal Primary Education)
แมใ้นประเทศ เด็กจะมีโอกาสเรียนจนจบระดบัประถมศึกษาประมาณ

90% แต่ถา้เรียนจนจบการศึกษาระดบัมธัยมแลว้จะมีเพียง 54 % หากเทียบแนวพระราชดาํริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานแนว

พระราชดาํริ ให้โรงเรียนวดัปทุมวนารามฯ
เด็กได้เรียนโรงเรียนใกล้บ้าน และ ไม่โปรดให้โรงเรียนขยายการศึกษาไปถึง

การควบคุมโรงเรียนให้
เป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีจาํนวนนกัเรียนไม่เกิน 1,000 คน เป็นการเน้นคุณภาพมากกวา่ปริมาณ
การ (อนุบาล 3 ปี) เป็นการช่วยเหลือ

ให้มีโอกาสนาํบุตรมาเรียน
ได้ นอกจากจะพระราชทานโอกาสในการคน้ควา้
จากหนังสือในห้องสมุดแล้ว ภายในห้องสมุดยงัมี

นควา้ทางอินเตอร์เนตอีก
ด้วย โปรดเกล้า ฯ ให้มีมุมอ่าน

( , 1 ป.1 - 3, 2 ป. 4 - 6, 3 ม.1 - 3)
รวม 4

ปีการศึกษา 2550
กระทรวงศึกษาธิการไดล้งนามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือการจดัการศึกษารูปแบบสหกิจ  สําหรับ
แก้ไขปัญหาการรองรับนักเรียนในกรุงเทพมหานคร  โรงเรียนคู่พ ัฒนาสหกิจของ โรงเรียน
วดัปทุมวนาราม ฯ คือโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถมัภ์สมเด็จพระเจา้ภคินีเธอเจา้ฟ้าเพชรรัตน
ราชสุดาสิริโสภาพณัณวดี ผูอ้าํนวยการ 2โรงเรียนได้ประชุม

จากโรงเรียน
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ศรีอยธุยา ฯ มาสอนดนตรีสากล  ปีการศึกษา 2551 .
3 1 2 คนในปีการศึกษา 2552

ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนมีการสอนภาษาจีน 4
1 ห้องละ 2 หญิงกมลพร  ธนพรโชคชัย   จบจาก

2 เป็นตน้มา
ปีการศึกษา 2551 2 ไดรั้บการคดัเลือกจากสํานกัการศึกษา

กรุงเทพมหานคร  ไปเจริญสมาธิภาวนา  ณ ประเทศอินเดีย – เนปาล
ปีการศึกษา 2552 กรุงเทพมหานครได้อนุมติังบประมาณให้ดาํเนินการจา้งครูสอน

ภาษาจีนในโรงเรียน 2 ปีการศึกษา 2551 ใน .4 , ป.5 , ม.1 , ม.2 และ
.3ในปีถดัมา

วามรู้  ความสามารถในการจดัการเรียนการ
สอนมาถ่ายทอดประสบการณ์และทกัษะการจดักิจกรรมการเรียนการสอน จาํนวน 5 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้  ไดแ้ก่  กลุ่มภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม  และ

สเซสเมนท์(ประเทศไทย) เป็น
ผูดู้แลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
(H.E.L.P.)
พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยมีนกัเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเป็นอาสาสมคัรทาํการสอน  มาจนถึงปัจจุบนั

นกัเรียน .3 จาํนวน 2 คนได้
ไดรั้บ โดยผา่นเกณฑ ์และมีคุณสมบติัครบตามขอ้ตกลง คือ

1. 3.50
2. 1
3. หากไม่มีนกัเรี 2 จะพิจารณานกัเรียนราย

3 ส่งเสริม
สตรี (Promote Gender Equality and Empower Women)

ในปัจจุบ ันแม ้ว ่าสตรีจ ะมีโอกาสในก ารทาํงานเท่าก ับบุรุษ แต่สตรีจะไ ด้
ค่าแรงน้อยกว่าบุรุษ 3 เท่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงห่วงนกัเรียน
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ให้มีโอกาส
จากโรงเรียน และตอ้งการให้ผูป้กครอง ส่วนใหญ่เป็นสตรีได้มีโอกาสเรียนอาชีพควบคู่กบั
นกัเรียน  กรุงเทพมหานครจึงสนองพระราชดาํริโดยจดังบประมาณสร้างอาคาร 3 เป็นอาคาร
เอนกประสงค์ ฝึกอาชีพให้กบัโรงเรียนวดัปทุมวนารามฯ และมอบหมายให้โรงเรียนจดัทาํ
หลกัสูตรวชิาชีพ โรงเรียนไดท้ดลองจดัโครงการฝึกอาชีพ 108 อาชีพ แก่ นกัเรียน ผูป้กครอง และ

งานรวมพลงัสร้าง

นครินทร์ 9 กุมภาพนัธ์ 2551 จากการ
ตอบแบบสอบถาม  ผูเ้ขา้ร่วมงานมีความคิดเห็นว่าการจดังานโดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก และ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การอบรมและฝึก108 อาชีพสามารถนาํไปประกอบอาชีพได้ การจดั

หมาะสม  การนาํเสนอผลงานนกัเรียนอยูใ่นระดบัดีมาก

7 ให้ค วาม สํา คัญกับ คว าม ขอ งสภ าพ แวด ล้อม (Ensure
Environmental Sustainability)

องคก์ารสหประชาชาติใหข้อ้มูลวา่มีประชาก อาศยัใน
ข

มูลฐาน  ประชากรโลกอีก
ใน พ.ศ. 2548 กรุงเทพมหานครไดอ้อกแบบก่อสร้างอาคารเรียน 7 1 หลงั

ประกอบด้วยห้องเรียนจํานวน 48 ห้องเรียน  และอาคารประกอบ 3 1 หลัง
221,570,000 บาท (

) และได้ขอพระราชทานอยู่ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงรับโรงเรียนวดัปทุมวนารามไวใ้นพระราชูปถมัภ์ 13 กุมภาพนัธ์
พ.ศ. 2549 “โรงเรียนวดัปทุมวนาราม ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ยงัเสด็จพระราชดาํเนินทรงวางศิลาฤกษ์ใน 16 กุมภาพนัธ์
พ.ศ. 2549 และพระราชทานพระราชานุญาตใหอ้ญัเชิญพระนามาภิไธย “ส.ธ.”
ใหม่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2550
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กิจกรรมการจดัการเรียนการสอน ห้องสมุด  ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบติัการทางภาษา  ห้อง
คอมพิวเตอร์ และการแสดงของนกัเรียน

งพอสําหรับ
นักเรียน และครู เพียงพอกับความต้องการ ด้านหน้าโรงเรียนเป็นโครงการ
สวนสาธารณะขนาด

เป้าหมายสุดท้าย ให้ความสําคัญกบัการเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนา (Develop a Global
Partnership for Development))

การพัฒนาน้อย (Leased
Develope Countries)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบ เป็น
เวลานาน ทรง

อนุเคราะห์ไปยงัโรงเรียนต่าง ๆ ในบริเวณ

เตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์

มศว.

โรงเรียนวดั
ปทุมวนารามฯ ยงัไดรั้บความอนุเคราะห์จาก
บริษัท สยามพิวรรธน์ จํากัด จํานวนเงิน
ประมาณ 2,000,000บาท

ห้องคอมพิวเตอร์ 1 โรงเรียนวดั
ปทุมวนารามฯ จาํนวน 40 ไดรั้บความ
อนุเคราะห์จากบริษทั เซ็นทรัลเวิล์ด  จาํนวน
เงินประมาณ 1,400,000 บาท
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แล้ว ย ังทรงให้
ความสาํคญักบั

 การเรียนรู้ทางวชิาการ
หลงัจาก

แนวพระราชดําริมาบูรณาการในการจดัการเรียนการสอนให้กับนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนมี
ศกัยภาพ  คิดเป็น  ทาํเป็น  แกปั้ญหาเป็น  รู้จกันาํ รียนมาบูรณาการ และสามารถนาํความรู้

การปลูกพืชไร้ดิน และปลูก
เห็ดฟางในตะกร้า

และการปลูกผกัแบบไร้ดิน 2, 3
นักเรียนสามารถปลูกผักแบบไร้ดินได้อย่าง
ถูกตอ้งตามกระบวนการ
ดูแลรักษา การเติมสารธาตุละลายอาหาร การเก็บ
และจาํหน่าย สามารถนาํไปถ่ายทอดแก่ครอบครัว

เสริม
ได้ ชุมชน

าชมกิจการของ
โรงเรียนได้อีกด้วย ความสําเร็จของโครงการ

จากชุดทดลอง 7
อาคาร 3
จนสามารถนําไปเป็นวตัถุดิบในการประกอบ
อาหารในโครงการอาหารกลางวนัของนกัเรียน มี

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  มาฝึกการทาํโต๊ะปลูกเอง แสดงว่าเด็กคิดเป็น รู้จกัการ
นกัเรียนทาํโครงงานและฝึกหดั
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คิดวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ๆ

จากการดาํเนินโครงการเกษตรผกัปลอดสารพิษ (Soilless  Culture)
พอใจ  นกัเรียนสามารถนาํเสนอโครงการ ในการประกวดโครงการเกษตรผกัปลอดสารพิษ สํานกั
การศึกษา

ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนไดด้าํเนินการจดัการเรียนการสอนแบบ E – Learning จาก
กระทรวงศึกษาธิการและบริษัท อินเทลไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกัด  มี

โครงการ ICT  for  Education 80 พรรษา พระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วั (Class  mate PC) จาํนวน 40

แบบ E – Learning E – Book มาใชใ้น

E – Book
ม า ใ ช้ ส อ น โ ด ย ใ ห้
คอมพิวเตอร์ 3 มาทดลองเรียนโครงการ
หอ้งเรียน Mighty Mice เขา้ในหลกัสูตรกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ กอท. 3 และไดจ้ดัโครงการ

 การเรียนรู้ทางการอาชีพ
ปีการศึกษา 2551 (Hydroponics) สมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานชุดปลูกพืชไร้ดิน
(Hydroponics) จาํนวน 7 ชุด และส่งวิทยากรมาจดัอบรมการปลูกพืชไร้ดิน (Hydroponics) ให้แก่

ระ 3

นกัเรียน นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา เรียนรู้การแปรรูปอาหาร และบูรณาการ
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาไดด้ว้ย มีการจดัระบบจาํหน่าย ระบบบญัชี
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นางพรรณี  เพ็งเนตร รองประธานกรรมการ ฯ (ฝ่ายวิชาการ) ไดบ้ริจาคเงินจาํนวน
2,000

อาคารประกอบ 3
ฟางตะกร้าชุดแรก  ปรากฏวา่ไดผ้ลดี

โรงเ รียนได้ขออนุญาตใช้

ไฟฟ้าย่อยจากสํานักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษั
ใชเ้ป็นแหล่งเรียนรู้การปลูกพืชต่าง ๆ และ
ไดจ้ดัสร้างโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้าภูฏาน
แยกส่วนกบัโรงเพาะเห็ดฟางโรงเดิม

20 กุมภาพนัธ์ 2551 มีกิจกรรมคือ
1. จ่ายเงินปันผลตามหลกัสหกรณ์
2. จดัเป็นชมรมสหกรณ์ในกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
3. ประชาสัมพนัธ์การดาํเนินงานโครงการสหกรณ์นกัเรียนให้ผูป้กครองทราบ

สหกรณ์ในโรงเรียน 10 ญ
22 กรกฎาคม 2551 จาํนวน 180 คน  ทุนเรือนหุ้น 18,816 หุ้น มีนกัเรียนเป็นกรรมการ

19 3 (หมดวาระ) จาํนวน 10

11 กรกฎาคม 2551

ดาํเนินงานนกัเรียนไดฝึ้กเขียนบญัชีรับ – จ่าย ไดแ้สดงความคิดเห็นในการเลือกสินคา้มาจาํหน่าย
ในปีการศึกษา 2552 จะเปิดสหกรณ์ออมทรัพยแ์ละมีการนาํพืชผลการเกษตรมาจาํหน่าย



โรงเรียนได้
กีฬา   มาทาํโครงการศูนยสุ์ขภาพวิถีไทย ใช้กีฬาไทยทุกชนิดมุ่งหวงัสุขภาพแฝงความเป็นไทย
ทาํให้เด็กรู้จกัการเล่นกีฬาไทย  มวยไทย  ศิลปะการต่อสู้แบบไทยอย่างถูกตอ้ง มีผูป้กครองหลาย
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. 1 – ม. 2 โดยบูรณาการในวิชาภาษาไทย โครงสร้าง
ญญามาทาํแผนการจดัการเรียนรู้ร่วมกบัผูส้อนในคาบแนะ

แนวกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
สําหรับนักเรียนหญิงก็จะมีโครงการไมง้ามหนามแหลม แยกสอนต่างหากว่ามีการ

ป้องกนัตวัอยา่งไร

1. เชิญวทิยากรจากสถาบนัอาศรมศิลป์  มาใหค้วามรู้และฝึกทกัษะนกัเรียน
2. ครูพลศึกษา – มัธยม

3

การป้องกนัตวัในชีวิตประจาํวนั จกรรมคีตมวยไทยในวนั
จนัทร์ พุธ  และศุกร์ประมาณ 5 นาที  และแฝงคุณธรรมประมาณ 1 นาที

โครงการภูมิปัญญากีฬาไทย  โรงเรียนดาํเนินการแลว้และยงัดาํเนินการอยู ่ นกัเรียนมี
30

ทุกวนัพุธ
โรงเรียนวดัปทุมวนาราม ในพระราชูปถมัภฯ์  ไดส่้งนกัเรียนเขา้ร่วมประกวดศกัยภาพ

1. ส่งประกวดวงดนตรีไทยในงานฉลองอายวุฒันะ  เจา้อาวาสวดัพระราม 9 ประกวด
เพลง 9 11
มีนาคม 2552 ไดรั้บเกียรติบตัรเขา้ร่วมกิจกรรม

2. ส่งนกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรม  ตอบปัญหาธรรมะ  ประกวดมารยาท  และประกวด
ดนตรีไทย จดัโดยมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์ 15 มีนาคม 2552 ไดรั้บ

o 3 เด็กชายพงศกร  เกิดวเิชียร
5/1 ไดรั้บเกียรติบตัร  โล่เกียรติคุณ และเงินรางวลั 600 บาท

o ความสามารถดา้นขลุ่ย  ไดรั้บรางวลัชมเชย  เด็กชายปรัชญา  สารชาติ
2/1 ไดรั้บเกียรติบตัรและเงินรางวลั 500 บาท

o ความสามารถดา้นจะเข ้ ไดรั้บรางวลัชมเชย  เด็กหญิงณีรานนัท ์ มณีรัตน์
2/1 ไดรั้บเกียรติบตัรและเงินรางวลั 500 บาท
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ความสําเร็จของการพฒันาโรงเรียนวดัปทุมวนารามฯ วิจยัได้นาํเสนอในแต่ละ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุ

เด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลางของการพฒันา โดยใช้
การศึกษาเป็นหลกัในการพฒันา “เด็กและเยาวชน มีโภชนาการดี

ะทางวิชาการและการ

”

สอดคลอ้งกบัสังคมวฒันธ 3 สถาบนัหลกั
“บวร” โรงเรียนวดัปทุมวนารามฯ

โรงเรียนไดรั้บความร่วมมือจากสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มาช่วยจดักิจกรรมการสอนวิชาชีพให้กบันกัเรียนและผูป้กครอง
สํารวจความสนใจของผูป้กครองและชุมชน แนะนาํหลกัสูตร 108 อาชีพ  มีผูป้กครองและคนใน
ชุมชนใหค้วามสนใจมาร่วมอบรม  ฝึกอาชีพ  และชมนิทรรศการผลงานนกัเรียน

โรงเรียนไดด้าํเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพสู่ชุมชน  โดยได้สํารวจความตอ้งการ
ของผูป้กครองว่าตอ้งการเรียนวิชาชีพใดบา้ง จดัฝึกอาชีพให้ตรงกบัความตอ้งการ ส่วนใหญ่จะเป็น

31 กรกฎาคม พ.ศ.
2551 เวลา 15.30 – 17.30 น. ผลงาน สวยนาํไปจาํหน่าย

VCD
ผูส้นใจมาดูได้

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาชีพ โรงเรียนวดัปทุมวนารามฯ ไดเ้ชิญผูป้กครองมา
ประชุม และจดัวทิยากร จาํนวน 6 7 งและให้ผูป้กครอง

4.7 การวเิคราะห์แนวพระราชดําริ “บวร”
แนวพระราชดาํริ “บวร”เป็นแนวคิดหลกัของการสร้างความเขม้แข็งให้ชุมชน ให้

สอดคลอ้งกบัแนวคิดการบริหาร
21 ตามรายงานของคณะกรรมาธิการระหวา่งประเทศดา้นการศึกษาของ
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องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวฒันธรรมแห่งสหประชาติ (Report to UNESCO of the
International Committee on Education for the Twenty - First Century)  :  Learning, the Treasure
Within 4 เสาหลัก ได้แก่ “

”(Learning to know,  Learning to do,  Learning to
be and Learning to live together.) 36

เสาห 1 (Learning to know)

กระแสอนัผนัแปรและผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมต่อการดาํรงชีพ   มนุษยจึ์งจาํเป็นตอ้ง

พระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ในการพฒันาโรงเรียนวดัปทุมวนาราม ดว้ยทรงเน้น

UNESCO ใชนิ้ยามวา่ “sufficiently broad
general education” านเช่นในกรณี
ของวิทยาลยักมักาํปงเฌอเตียล ตาํบลซ็อมโบร์ จงัหวดักาํปงธม ราชอาณาจกัรกมัพูชา

การศึกษาสายสามญั (General Education) และการศึกษาสายอาชีพ (Vocational Education) เป็น

พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจกัรกมัพชูาดา้นการศึกษา

โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษา วิทยาลัย
กาํปงเฌอเตียล ตําบลซ็อมโบร์ จังหวดักาํปงธม ราชอาณาจักรกมัพูชา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสร้างวิทยาลยักาํปงเฌอเตียล

ณาโปรด
เกลา้ ฯ ให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมเป็นคณะกรรมการโครงการโรงเรียนพระราชทาน

36 Delors, Jacques 1996 : 21
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15 คน หวัหนา้ฝ่าย
ไทยได้แก่พลเอกวาภิรมย์ มนัสรังษี จากกรมราชองครักษ์ ฝ่ายกัมพูชาได้แก่ ฯพณฯ อึม สิทธี
รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนและการกีฬา และไดมี้การลงนามความตกลงความ

โรงเรียนปราสาทซ็อมโบร์ จังหวัดกําปงธม ราชอาณาจักรกัมพูชา ปัจจุบันคือวิทยาลัย
5 สิงหาคม พ.ศ. 2544

สํารวจความต้องการของชุมชน การก่อสร้างอาคารเรียนและบ้านพกัครู นักเรียน การพฒั นา
หลกัสูตร การเตรียมบุคลากร การพฒันาการเรียนการสอน การพฒันาการบริหาร การจดัหาวสัดุ

ๆ การพระราชทานทุน

ในการสร้างโ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรง

ถูกศรกินนม ณ สังคีตศาลา แลว้ยงัทรงระนาดเอกประกอบการแสดงโขนของกรมศิลปากร ตอน
และไดพ้ระราชทาน

แนวพระราชดาํริให้จาํกดัการรับนกัเรียนเขา้เรียนในระยะแรกไม่ควรเกิน 1,200
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ห้สุขภาพอนามยัดี และมี

ในการสร้างความรู้รอบเชิงสหวิทยาการ (Multi Displinary Science)
ยนและชุมชนรู้สึกรัก

ๆ อันจะนําไปสู่การรักและหวงแหน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงให้ความสําคญักบัการเรียนรู้

จะพฒันา

ทรงพิจารณาเห็นว่า ในอนาคตราชอาณาจักรกัมพูชาจะมีอัตราการเติบโตของ

1.
ประโยชน์

2.
การฝึกการบนัทึกค่าใชจ่้ายและการลงทุน

3.
ๆ ร่วมมือร่วมใจกนับริจาคใหโ้รงเรียน

4. ควรอนุรักษ์สมบติัทางวฒันธรรมของชาติกมัพูชา อาทิ ปราสาทซ็อมโบร์ ควรนาํ
ความรู้ าน สมบติัทางวฒันธรรม

ๆ
เป็น
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชประสงคห์ลกั 4 ประการคือ

1. ตอ้งการเห็นนกัเรียนมีความรู้ความสามารถดา้นวิ
ทาํอาชีพ ปฏิบติังานต่าง ๆ

2.
3. ๆ ไดด้ว้ยดี
4.

ๆ จะไดเ้ป็นประโยชน์สร้างชีวิต และสร้างชาติกมัพูชา
ต่อไป

ฝ่ายกมัพชูาขอพระราชทานใหโ้รงเรียนมีหลกัสูตร 2 ประเภท คือ
1. สายสามญั เกรด 7 – 12
2. สายอาชีวศึกษาเกรด 10–12 จาํนวน 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาไฟฟ้า อีเล็กทรอนิกส์

กสิกรรม และปศุสัตว์
ฝ่ายกมัพชูาไดด้าํเนินการเตรียมหลกัสูตร คดัเลือกบุคลากรผูมี้ความรู้ความสามารถและ

สามารถบริหารโรงเรียนและหลกัสูตรได้
การเตรียมการทางด้านการบริหารการศึกษา การนิเทศการศึกษา และการพฒันา

หลายรูปแบบ โดยมีคณาจารยจ์ากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัเป็นผูรั้บผิดชอบในการ
บริหารจดัการการฝึกอบรม

ยงานความก้าวหน้าของ
าวทิยาลยัใหเ้จริญรุ่งเรืองต่อไป

ผลการดําเนินงาน

รายละเอียดการเขา้พบและประชุมร่วมกนักบั ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี สมเด็จฯ ฮุนเซน และรัฐมนตรี
ฝ่าย กับโครงการ คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีว่าการ
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กระทรวงศึกษาธิการ ฯ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 เวลา 16.00 น.
ทูต ฯ และคณะทาํงานโครงการดงักล่าว

ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี สมเด็จฯ
มากราบบงัคมทูล สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ชาวกมัพูชา และขอพระราชทานพระมหา
กรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยสรุป คือ

1. วหน้า เป็นโครงการตวัอย่าง และเป็
ของประชาชนและรัฐบาลกมัพชูา จึงขอพระราชทานความช่วยเหลือต่อไปอีกประมาณ 3 ปี

2. ธิคุณต่อแลว้
โครงการดงักล่าวคงดาํเนินการต่อไปไดย้าก

3. รัฐบาลกมัพูชาได้กาํหนดให้ศึกษาความเป็นไปได้และดาํเนินการให้มีโรงเรียน
พระราชทานในทุกจงัหวดั จงัหวดั โรงเรียน

4. ปรับหลกัสูตรการศึกษาให้สอดคลอ้งกบัการประกอบอาชีพ โดยเนน้ให้ประกอบ
อรั ดงัตวัอยา่งของโรงเรียนพระราชทาน

2 (Learning to do)

(In addition to do a job of work, it should …. enable people
to deal with a variety of situations often unforeseeable…) 37 กรณีของโรงเรียนวดัปทุมวนารามฯ ก็

ประสพการณ์ต่าง ๆ ไปใชใ้นสถานการณ์ต่าง ๆ
แวดลอ้มอยูโ่ดยรอบ

บวร

สังคม รรมต่าง ๆ ใหส้าํเร็จลุล่วง
“บ้าน”หมายถึงชุมชนโดยรอบโรงเรียนวดัปทุมวนารามฯ อันประกอบด้วย ว ัง

สระปทุม ห้างสรรพสินคา้ โรงแรม โรงภาพยนต์ สํานกังานตาํรวจแห่งชาติ รวมถึงชุมชนหลงัวดั

37 Delors, Jacques 1996 : 21
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เบียดเบียนกนั อนัจะทาํให้สถาบนั “บา้น”
ของตนเอง อนัมีวงัสระปทุม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

๓๐ มกราคม
๒๕๔๖
โอกาสทางการศึกษา  กรุงเทพมหานครสนองพระราชดาํริ  โดยขยายการศึกษาจนถึงระดบัมธัยม

2544 ดเ้ปิดการ
2546

ๆ
ฬาลงกรณ์

(ประเทศไทย) เป็นตน้  เขา้มามีส่วนร่วมในการสนองพระดาํริดงักล่าว
โรงเรียนวดัปทุมวนารามฯ ไดจ้ดัทาํโครงการช่วยเหลือการศึกษาตามแนวพระราชดาํริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยไดรั้บการอนุมติัโครงการจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ไดส่้ง

กิจกรรมการเรียนการสอน จาํนวน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ได้แก่  กลุ่มภาษาไทย  คณิตศาสตร์
วทิยาศาสตร์  สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม  และภาษาต่างประเทศ  และสถาบนัเซ็นเตอร์ฟอร์

(ประเทศไทย) เป็นผูดู้แลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาองักฤษ) (H.E.L.P.)

พ.ศ. 2546 โดยมีนักเรียนโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาเป็นอาสาสมคัรทาํการสอน  มาจนถึงปัจจุบนั

“วัด”
สมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัโปรด ฯ ให้สร้างพระราชทานแด่สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี
และโปรด ฯ ให้อาราธนาพระสงฆ์ธรรมยุตติกาจากวดับวรนิเวศวิหาร มาเป็นเจา้อาวาสองค์แรก
และได้เสด็จพระราชดาํเนินโดยกระบวนเรือพยุหยาตรา ไปรับพระพุทธปฏิมาสําคญั 2 องค์ คือ
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พระแสน และพระไสย (พระสายน์) จากวดัเขมาภิรตาราม นนทบุรี มาประดิษฐานในพระอุโบสถ
และโปรด ฯ ให้อญัเชิญพระพุทธปฏิมาพระเสริม (พระเสิม) จากทอ้งพระโรงพระบวรราชวงัมา

ราชชนก พระบรมอฐิัส่วนพระโสณีของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระมงัสาส่วน
พระเศียรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานนัทมหิดล พระทนต์ของสมเด็จพระศรีสวรินทิรา
พระบรมราชเทว ีพระพนัวสัสาอยัยกิาเจา้ และสมเด็จพระราชปิตุฉา เจา้ฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวง
เพชรบุรีราชสิรินธร จึงถือไดว้า่พระสถูปเจดียโ์รงเรียนพระปริยติัธรรม วดัปทุมวนารามราชวรวิหาร

“มหิดล”
พระธรรมธชัมุนี เจา้อาวาส และพระราชบณัฑิต ผูช่้วยเจา้อาวาสวดัปทุมวนารามราช

วรวหิา
2 ไดใ้หค้วามอนุเคราะห์แก่โรงเรียนโดยบอก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยาม โรงเรียนวดัปทุมวนารามฯ ทาํให้
นอกจากจะสามารถดาํเนินโครงการต่าง ๆ

แคลนไดอี้กดว้ย
“ราชการ”หมายถึง กรุงเทพมหานคร

อันได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั โรงเรียนสาธิต มศว.
เมนท์ (ประเทศไทย) งนอกเหนือจากภารกิจความรับผิดชอบแล้ว ยงัมีแรงศรัทธาในสถาบนั
พระมหากษตัริย์ จึงร่วมแรงร่วมใจกนัพฒันาโรงเรียนวดัปทุมวนารามฯ ในด้าน

และการจดัส่งบุคลากรมาช่วยดาํเนิน โดย
ไดรั้บความร่วมมือจากชุมชน

ศกัยภาพเ การนาํไปสู่การปฏิบติั หรือ
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3 อยู่ (Learning to be)
การศึกษา

ความรู้ความคิด วฒันธรรมความเป็นอยู่
อสารกบัประชาคมโลกเป็นตน้

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงพิจารณาเห็นว่า สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
มีผูใ้ดให้การช่วยเหลือ  การให้โอกาสทางการศึกษาอยา่งเดียวอาจไม่เพียงพอ และไม่ตรงกบัความ

น
ของ การส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนวฒันธรรมเด็กกาํพร้า เมืองโพนโฮง สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

โครงการส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนวัฒนธรรมเด็กกําพร้า (หลัก 67) เมืองโพนโฮง
แขวงเวยีงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ความเป็นมา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือนสาธารณรั ฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว 15–22 มีนาคม 2533 ไดมี้ผูมี้จิตศรัทธาบริจาค
ทุนทรัพยโ์ดยเสด็จพระราชกุศลเป็นเงิน 12 ลา้นกีบ จึงทรงพระกรุณา

พระราชทานแก่โรงเรียนวฒันธรรมเด็กกาํพร้าฯ นครหลวง
เวียงจนัทน์ 1 “อาคารสิรินธร” อยูห่่างจากนครหลวงเวียงจนัทน์ไปทางทิศเหนือ
ประมาณ 67 7 พฤศจิกายน 2519 โดยความร่วมมือระหวา่งรัฐบาลลาวกบั
องค์กรการกุศลประเทศต่าง ๆ

และดว้ยขอ้จาํกดัของงบประมาณ นกัเรี
และบริโภค จึงส่งผลทาํใหน้กัเรียนประสบปัญหาภาวะทุโภชนาการ
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รูปแบบของโครงการเ
กลางวนัในประเทศไทยไปปรับใช้ให้เหมาะสมกบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  และ

ๆ
ประกอบอาชีพต่อไป

ปัจจุบนัโรงเรียนวฒันธรรมเด็กกาํพร้า (หลกั 67) 750 คน เป็นหญิง
253 คน ชาย 497 คน มีครูและพนักงาน 110 คน นักเรียนจะได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจาํนวน 120,000 กีบ/คน/เดือน ในปีการศึกษา 2008 มี

6 จาํนวน 179 คน เป็นหญิง 53 คน ชาย 126 คน ร้อยละ 100 เขา้รับ
สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว
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ผลการดําเนินงาน
1)
o พระราชทาน ฝ.33 จาํนวน 15 ถงั
o ขดุลอกหนองหว้ยดู่และสร้างระบบประปา
o การพัฒนาห้วยมะ แหล่งอาหารสนับสนุน

โครงการฯ
o

2)
o ก

เดียว ขนาด 5 ห้องเรียน (ความจุห้องละ 40 คน) ห้องพกัครู 1 ห้อง  เรือนนอน
ว 2 หลงั

o กา รป รับ ป รุง โรง เ รือนประก อบ
อาหาร(โรงครัว)

98 ตาราง

เสริมเหล็กโดยจะมีห้องเก็บอาหาร
ห้องครัว  ห้องชะล้าง  บ่อเกรอะ

ถูกตอ้งตามหลกัสุขอนามยั
o การปรับปรุงอาคารเรือนนอน 5 หลงั

โดยดําเนินการซ่อมแซมหลังคาฝ้า
เพดาน, , เตียงนอน และ

นอนจาํนวน 320 ชุด
3) การผลิตด้านอาหาร โรงเรียนได้

โดยดาํเนินการเอง สุกร เป็ดเทศ
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4) ดา้นสุขภาพอนามยั สุขภาพอนามยัของนกัเรียนโดยรวมอยูใ่นเกณฑป์กติ
5) กิจกรรมฝึกอบรมและส่งเสริม

อาชีพ สาํนกังานคณะกรรมการอาชีวศึกษาไดใ้ห้
การสนบัสนุนในการฝึกอบรมความรู้ดา้นต่าง ๆ

, การทาํดอกไม,้ การถนอม
อาหาร โดยมีเป้าหมายเป็นครู อาจารย์ และ

ประมาณ 40 คน ได้ มาโดย
ตลอดจนถึงปัจจุบนั

4 การเรียน (Learning to live together)

ควร ทาํกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ดว้ยกนั ลดความขดัแยง้และความแตกต่างทางสังคม ให้ความ

โครงการตามพระราชดาํริในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตน
ตร

โครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน – (หลัก 22)
เมืองนาทรายทอง แขวงเวยีงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ความเป็นมา
โครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน – (หลัก 22)

.ศ. 2537
หาน อดีตประธานประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไดมี้สาสน์กราบบงัคมทูลขอ

ดา้นการเกษ วามรู้ วิชาการ ตลอดจนประสบการณ์จาก
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ตวัอย่างจริงให้แก่ราษฎรชาวลาว โดยให้มีลกัษณะเช่นเดียวกบัศูนยศึ์กษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้
อนัเป็นโครงการ

เนินการประสบผลสําเร็จ บงัเกิดผลดีแก่พสกนิกรชาวไทยเป็นอย่างมาก

สมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีไป

ซอน – (หลกั 22) 8 เมษายน 2538
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ผลการดําเนินงานโครงการ
เนินงานเป็นเวลา 15 ปี ศูนยพ์ฒันาและบริการดา้นการเกษตร

หว้ยซอน-

ลาว โดยไดรั้บพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงใส่
พระทยั แนะนาํ ปรับปรุง และติดตามความคืบหน้าของโครงการมาโดยตลอด ในปี 2551 สถาน

ห้มีการ
จดัฝึกอบรมแก่ผูส้นใจในหลายภาคส่วนจากทุกแขวง

ชาวบ้าน เกษตรกร โรงเรียน สถาบนั จนถึงระดับ
ๆ ให้สอดคล้องกับความ

ยงัมีการขยายผลไปสู่หมู่บา้นรอบศูนย ์ฯ อีกดว้ย
ตลอดระยะเวลาของการดาํเนินงานไดมี้การประเมินผลเชิงวิชาการระหวา่ง 2 ประเทศ

โดยมีคณะติดตามประเมินผลฝ่ายไทยจากสํานกังาน กปร. ไดด้าํเนินการประสานความร่วมมือใน
น ร่วมกนัสัมภาษณ์และเก็บขอ้มูลจากราษฎรใน

9
278 ครัวเรือน คิดเป็นร้อย

ละ 17 1,678

ๆ

การประเมินผลโครงการ
1) การดาํเนินงานโครงการฯ  การดาํเนินงานบรรลุประสิทธิผลและสอดคล้องกับ

1.8 5.7 กม.
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การเกษตรในฤดูฝน 2,500 ไร่ ฤดูแล้ง 600
ป็นแกนกลางในการเรียนรู้

2)

3)
งใต ้มีผลผลิตขา้วจากการทาํ

32 ถงั/ 2536 เป็น 46 ถงั/
19,927 บาท/ครัวเรือน/ 3 2536 6,972 บาท/
ครัวเรือน/ปี ผลผลิตการเกษตรของเกษตรกรหมู่บา้นเป้าหมาย 9

142 สระ ควบคู่ไปกับการพฒันาการ
เกษตรกรรมในรูปแบบทฤษฎีใหม่

4)
รายไดโ้ดยรวมของแต่ละครั

/
ครัวเรือน/ 6,971 บาท ประชาชนชาวลาวมีรายไดใ้นภาค
เกษตรและนอ 7 /ครัวเรือน/ปี เท่ากบั 56,647 บาท

5)

ลงมา จากการสัมภาษณ์ท่านอนุลม ตุนาลม
รอง ผูบ้ริหาร
โครงการ จ
พระเจา้อยูห่วั และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเป็นอยา่งมาก

ยุทธศาสตร์สําคญั

คาํนึงถึงเพียง โดย
มิไดคิ้ด



80

(existing ways of doing things) 38 บวร
าบนัแต่ละสถาบนัตระหนกัในภารกิจหน้า

และความรับผิดชอบของตน ต่อสังคม ๆ ให้
สาํเร็จลุล่วง

38 Norman, Jacops. 1971



5
สรุปและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการศึกษา
โครงการพฒันาโรงเรียนวดัปทุมวนารามแมจ้ะเป็นเพียงโครงการเล็ก ๆ

ในหลาย ๆ โครงการพัฒนาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แต่ก็

ตวัอยา่งประยกุตใ์ชไ้ด้
ผู ้วิจ ัยจึงนําโครงการพัฒนาตามพระราชดําริต่าง ๆ

พระราชทานในหลากหลายโครงการ และสาขาวิทยาการ
ยอมรับ และยกย่องจากประเทศผูรั้บ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สนใจ รวม 3 โครงการ
ศึกษายุทธศาสตร์สําคญัตามพระราชดาํริในการพฒันา โดยให้

ความสาํคญักบั “คน” หรือ “ทรัพยากรมนุษย”์เป็นศูนยก์ลางในการพฒันา
กษาภาคบงัคบั

และการศึกษานอกห้องเรียน (Non Formal Education)
ความสําคญัเป็นลาํดบัแรก ๆ
พฒันา “คน” รความ

“คน” ยงัต้องควบคู่ไปกับการให้
ความสําคญักบัการกินดี อยูดี่ (Quality of Life) สุขภาพอนามยั (Health) และสาธารณสุขมูลฐาน
(Hygiene)

น ๆ โดยเฉพาะตามกรอบความร่วมมือแห่ง
สหประชาชาติ (United Nations) วา่ แนวพระราชดาํริต่าง ๆ มีความคลา้ย  และในปรัชญาแห่งการ
พัฒนามี และแตกต่าง อันมีสาเหตุ
(Economy) สังคม (Social) และความหลายหลากทางวฒันธรรม (Cultural Diversity ) จาํเป็นตอ้ง
ทาํการศึกษา
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วตัถุประสงค์ของงาน
อาจนาํแนวพระราชดาํริดงักล่าวไป ๆ โดยเฉพาะใน

ดงัตวัอย่างของโครงการพระราชดาํริในประเทศกมัพูชา และสาธารณรัฐ
นจะมีหน่

โครงการในกัมพูชามีกรมราชองครักษ์เป็นหน่วยงานกลางในการรับผิดชอบโครงการ ส่วน
โครงการในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีสํานกังาน กปร. เป็นหน่วยงานกลางในการ

3 โครงการก็มีเป้าหมายในการพฒันาเดียวกัน มีแนวทางในการ
ตามแนวพระราชดาํริ จนทาํให้โครงการประสบความสําเร็จ จึงทาํให้

ได้ ในหลาย
(Burundi)

ไดว้างเป้าหมายของการพฒันาประเทศไวว้่า “เป้าหมายหลกัของแผนการพฒันาระยะกลาง และ
ระยะยาวของประเทศบูรุนดี จะมุ่งเนน้ให้ประชาชนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันา  โดยยึดหลกัของ
ความเป็นธรรม  ความเสมอภาคของหญิง - ชาย  การมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน  ความ
โปร่งใสในการบริหาร และหลกัยติุธรรม”39

เป็นรูปธรรม จากประสพการณ์
าง ๆ มาประกอบการวิจยั โดย

5.2 ข้อเสนอแนะ
การพฒันาในปัจจุบนัลว้นปรับวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการพฒันาให้สอดคลอ้ง

มุ่ง ความสมดุล
วิสัยทศัน์ของ ประสงค์ในระยะยาว กระทรวง ทบวง กรม ต่าง ๆ จึงไดป้รับแผน
พฒันาและแผนการดาํเนินงานของตนให้สอดคล้องกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

39 International Monetary Fund 2007 : 34
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โดยเนน้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลกั อยา่งไรก็ดีการมีแผนงานในระดบัชาติมิไดห้มายความ
วา่หน่วยงานต่าง ๆ จะปฏิบติังานตอบสนองตรงตามเป้าหมายไดอ้ยา่งสมบูรณ์
ตอ้งแสวงหากลยทุธ์

ต่าง ๆ เช่น สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร และองค์กร
เอกชน

แนวพระราชดาํริ “บวร”เป็นแนวคิดหลกัของการสร้างความเขม้แข็งให้ชุมชน ให้
สอดคลอ้งกบัแนวคิดการบริหาร

การศึกษาใ 21 ตามรายงานของคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศดา้นการศึกษาของ
องคก์ารการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวฒันธรรมแห่งสหประชาติ “

”จึงน่าจะสอดแทรกอยูใ่นหลกัสูตรการศึกษาใน
ระดบัต่าง ๆ ประถม มธัยม และอุดมศึกษา การฝึกอบรมขา้ราชการในระดบัต่าง ๆ เช่น
หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง (นบส.) หลกัสูตรนกัปกครองของกระทรวงมหาดไทย หลกัสูตร
นกัศึกษาวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) และหลกัสูตรนกับริหารการทูต (นบท.) นาํไป
ปรับใชไ้ดใ้นทุกสังคม ทุกศาสนา และ ศาสนามีบทบาท ในการพฒันา จึง
ควรให้ความรู้แก่ผูน้าํทางศาสนาทุกศาสนา
ใชใ้นการพฒันา

การนําแนวพระราชดาํริ “บวร”มาใช้ในการพฒันาโรงเรียนวดัปทุมวนารามฯ
ผูว้ิจยัตอ้งการแส

ในการนาํแนวพระราชดาํริไปใช้ในการ

นาํไปประยกุตใ์ช้ งยงัมุ่งหวงัใหย้ทุธศาสตร์ดงั
ในประเทศกาํลังพฒันา เช่น ประเทศต่าง ๆ ในทวีปอาฟริกา หรือเอเชียตะวนัออก โดยเฉพาะ
อาเซียน สามารถ ๆ
ความร่วมมือระหว่า

ผูว้ิจยัไดน้าํโครงการพระราชดาํริในต่างประเทศ 3 โครงการ มานาํเสนอเป็นตวัอย่าง
เปรียบเทียบกบัโรงเรียนวดัปทุมวนารามฯ จะเห็นได้ว่า 4 โครงการลว้นประสบผลสําเร็จ

ความสาํเร็จของโครงการลว้น จากแรงศรัทธาของผูรั้บผิดชอบ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
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กุมารี แนวพระราชดาํริในการพฒันาสามารถนาํไปใชป้ฏิบติัไดอ้ย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์
สูงสุด เนน้ความตอ้งการของชุม มีการส่งเสริมอาชีพ  จดัการตลาด เนน้ให้
เรียนรู้ระบบสหกรณ์ ทําให้ รับผิดชอบ เรียนรู้วิถีทาง
ประชาธิปไตย รู้จกัการจดบนัทึก ทาํรายงาน ทาํบญัชีรายรับ – รายจ่าย
ดาํรงชีวิต  ส่งเสริมให้เกิดการประหยดัและช่วยเหลือตนเอง
ธรรมชาติ

3 โครงการ
แตกต่างกนั แต่แนวทางในการดาํเนินงานทุกโครงการล้วนเน้นให้

9 เมษายน 2537 วา่
“...... โครงการต่าง ๆ าว

...หากว่าประชาชนในประเทศใดมีความสุข มี
”

ผูว้ิจยัไดมี้โอกาสโดยเสด็จพระราชดาํเนินไปในการทรงงานพฒันาใน าง ๆ
ในประเทศและต่างประเทศมากว่า 30 ปี ได้ซึมซับแนวพระราชดาํริในการพฒันา จึงขอนํา
ประสบการณ์ในการทาํงานและขอ้มูลต่าง ๆ ประกอบการวิจยั
โดยหวงัเ จะเป็นประโยชน์แก่ผูส้นใจ และผูป้ระสงค์จะนําไปเป็น
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ภาคผนวก
ก. ตารางแสดงสถิติ และข้อมูลต่าง ๆ โรงเรียนวดัปทุมวนาราม ฯ

สถิติจํานวนนักเรียนโรงเรียนวดัปทุมวนารามฯ ปีการศึกษา 2545-2552

ปีการศึกษา จาํนวนนกัเรียน
2545 530
2546 590
2547 631
2548 663
2549 653
2550 712
2551 742
2552 769
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สถิตินักเรียน ปีการศึกษา 2549

ชาย หญงิ รวม
1 21 20 41
2 24 24 48

1 33 34 67
2 24 24 48
3 36 31 67
4 31 30 61
5 31 28 59
6 27 34 61

1 39 36 75
2 42 25 67
3 24 35 59

332 321 653
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สถิตินักเรียน ปีการศึกษา 2550

ชาย หญงิ รวม
1 20 25 45
2 25 23 48

1 31 30 61
2 35 33 68
3 24 28 52
4 38 35 73
5 41 40 81
6 42 31 73

1 37 42 79
2 34 39 73
3 36 23 59

363 349 712
ขอ้มูล ณ พฤศจิกายน 2550
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ข้อมูลนักเรียนย้อนหลงั 3 ปี  ปีการศึกษา 2546 - 2548
2546 2547 2548

หมาย
เหตุจาํนวน

นกัเรียน
จาํนวน

หอ้งเรียน
จาํนวน
นกัเรียน

จาํนวน
หอ้งเรียน

จาํนวน
นกัเรียน

จาํนวน
หอ้งเรียน

อนุบาล 1 48 2 74 3 46 2
อนุบาล 2 68 3 38 2 70 3
รวมอนุบาล 116 5 112 5 116 5
ป.1 70 2 67 2 49 2
ป.2 67 2 64 2 73 2
ป.3 61 2 49 2 62 2
ป.4 68 2 59 2 53 2
ป.5 72 2 66 2 62 2
ป.6 72 2 70 2 66 2
รวมป.1 - ป.6 410 12 375 12 366 12
ม.1 73 2 67 2 64 2
ม.2 - - 66 2 69 2
ม.3 - - - - 63 2
รวม ม.1 - ม.3 73 2 133 4 193 6

599 19 620 21 678 23
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แผนการรับนักเรียน  ปีการศึกษา 2550

2548 2549 2550 หมาย
เหตุจาํนวน

นักเรียน
จาํนวน

ห้องเรียน
จาํนวน
นักเรียน

จาํนวน
ห้องเรียน

จาํนวน
นักเรียน

จาํนวน
ห้องเรียน

อนุบาล 1 46 2 41 2 60 2
อนุบาล 2 70 3 46 2 60 2

รวมอนุบาล 116 5 87 4 120 4
ป.1 49 2 67 2 66 2
ป.2 73 2 48 2 68 2
ป.3 62 2 65 2 66 2
ป.4 53 2 61 2 67 2
ป.5 62 2 58 2 66 2
ป.6 66 2 61 2 66 2

รวมป.1 - ป.6 366 12 360 12 399 12
ม.1 64 2 75 2 66 2
ม.2 69 2 67 2 75 2
ม.3 63 2 59 2 67 2

รวม ม.1 - ม.3 193 6 201 6 208 6
678 23 648 22 727 22
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จํานวนนักเรียนโรงเรียนวดัปทุมวนารามฯ (ปีการศึกษา 2549)

/หอ้ง
จาํนวนนกัเรียน

หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม

1 1/1 12 10 22
2 1/2 9 10 19

1 21 20 41
3 2/1 13 11 24
4 2/2 11 13 24

2 24 22 46
45 42 87

5 1/1 16 16 32
6 1/2 17 18 35

1 33 34 67
8 2/1 13 11 24
9 2/2 11 13 24

2 24 24 48
10 3/1 15 16 31
11 3/2 19 15 34

3 34 31 65
12 4/1 15 16 31
13 4/2 16 14 30

4 31 30 61
14 5/1 16 14 30
15 5/2 15 13 28

5 31 27 58
16 ประถม 6/1 13 18 31
17 6/2 14 16 30

6 27 34 61
180 180 360



95

18 1/1 20 18 38
19 1/2 19 18 37

1 39 36 75
20 2/1 21 12 33
21 2/2 21 13 34

2 42 25 67
22 3/1 13 18 31
23 3/2 11 17 28

3 24 35 59
105 96 201
330 318 648

สรุปผลการประ 2 ปีการศึกษา 2548
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: ระดับการศึกษาปฐมวยั

มาตรฐาน ผลประเมิน
องิเกณฑ์

ผลการรับรอง
คุณภาพมาตรฐาน

หมาย
เหตุ

ด้านผู้เรียน
1 1 ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม ดี ได้
2 มาตรฐา 2 ผูเ้รียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกาย ดี ได้
3 3 ผูเ้รียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ

ดนตรี  นาฏศิลป์  กีฬา
ดี ได้

4 4 ผู้เ รียนมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์  มีวิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและ
มีวสิัยทศัน์

ดี ได้

5 5
หลกัสูตร

ดี ได้

6 6 ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง  รัก ดี ได้

7 7 ผูเ้รียนมีทกัษะในการทาํงาน รักการทาํงาน สามารถ ดี ได้

ด้านครู
8 8 ครูมีวุฒิ /

รับผดิชอบและมีครูเพยีงพอ
ดี ได้

9 9 ครูมีความสามารถในการจดัการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพและเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั

ดี ได้

ด้านผู้บริหาร
10 10 ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ํา   และมีความสามารถในการ

บริหารจดัการ
ดี ได้

11 11 สถานศึกษามีการจดัองค์กร / โครงสร้างและการ
บริหารงานอยา่งเป็นระบบ ครบวงจร  ใหบ้รรลุเป้าหมายการศึกษา

ดี ได้

12 12 สถานศึกษามีการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  โดย
เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั

ดีมาก ได้

13 13 ดีมาก ได้

14 14 สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพนัธ์และความร่วมมือ
ระหวา่งโรงเรียนและชุมชน  ในการพฒันาการศึกษา

ดีมาก ได้

ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมได้มาตรฐานคุณภาพ สมศ.  ได้ - ไม่ได้
* 6 - 8 มีนาคม 2549
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ผลการศึกษา : ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

มาตรฐาน ผลประเมิน
องิเกณฑ์

ผลการรับรอง
คุณภาพมาตรฐาน

หมาย
เหตุ

ด้านผู้เรียน
1 1 ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม ดมีาก ได้
2 2 ผูเ้รียนมีสุขนิสยั สุขภาพกาย และสุ ดมีาก ได้
3 3 ผูเ้รียนมีสุนทรียภาพและลกัษณะนิสยัดา้นศิลปะ

ดนตรี  นาฏศิลป์  กีฬา
ดมีาก ได้

4 4 ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์   คิด
สงัเคราะห์  มีวิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค ์  คิดไตร่ตรองและมี
วิสยัทศัน์

ดี ได้

5 5
หลกัสูตร

ปรับปรุง ปรับปรุง

6 6 ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง  รัก ดี ได้

7 7 ผูเ้รียนมีทกัษะในการทาํงาน  รักการทาํงาน  สามารถ ดมีาก ได้

ด้านครู
8 8 ครูมีวฒิุ /

รับผิดชอบและมีครูเพียงพอ
ดี ได้

9 9 ครูมีความสามารถในการจดัการเรียนการสอนอยา่งมี
ประสิทธิภาพและเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั

ดี ได้

ด้านผู้บริหาร
1
0

10 ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้าํ   และมีความสามารถในการ
บริหารจดัการ

ดี ได้

1
1

11 สถานศึกษามีการจดัองคก์ร / โครงสร้างและการ
บริหารงานอยา่งเป็นระบบ ครบวงจร  ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา

ดี ได้

1
2

12 สถานศึกษามีการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  โดย
เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั

ดมีาก ได้

1
3

13 ดมีาก ได้

1
4

14 สถานศึกษาส่งเสริมความสมัพนัธ์และความร่วมมือ
ระหวา่งโรงเรียนและชุมชน  ในการพฒันาการศึกษา

ดมีาก ได้

ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมได้มาตรฐานคุณภาพ สมศ.  ได้ - ไม่ได้
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6 ปีการศึกษา 2546-2548

ปีการศึกษา
จาํนวนนกัเรียน

หมายเหตุ
จบการศึกษา ศึกษาต่อ ม.1 ร้อยละ

2546 67 64 95.52
2547 65 63 96.92
2548 60 59 98.33

ข้อมูลนักเรียนหลงัจบการศึกษา 6 ปีการศึกษา 2548

รายการ
จาํนวนนกัเรียน

หมายเหตุ
จาํนวนคน ร้อยละ

1 1 59 98.33
2 ศึกษาต่อสายอาชีพ/ศาสนา - -
3 ประกอบอาชีพส่วนตวั - -
4 ช่วยครอบครัวประกอบอาชีพ - -
5 ไม่ศึกษาต่อและไม่ประกอบอาชีพ - -
6 ติดต่อไม่ได้ 1 1.67

รวม 60 100.00
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สถิตินักเรียน 3 ปีการศึกษา 2548

รายการ
จาํนวนนกัเรียน

หมายเหตุ
จาํนวนคน ร้อยละ

1 ศึกษาต่อสายสามญั (ม.4) 30 49.18
2 ศึกษาต่อสายอาชีพ(ป.วช.) 24 39.34
3 ประกอบอาชีพ 4 6.55
4 ช่วยครอบครัวประกอบอาชีพ 2 3.27
5 ไม่ศึกษาต่อและไม่ประกอบอาชีพ - -
6 ติดต่อไม่ได้ 1 1.6

รวม 61 100.00

สถานศึกษา(สายอาชีพ) นักเรียน 3 ปีการศึกษา 2548 ไปศึกษาต่อ

จาํนวนนกัเรียน หมายเหตุ
1 กรุงเทพการบญัชีวทิยาลยั 8
2 จิตรลดา (สายอาชีพ) 7
3 พาณิชยการเจา้พระยา 2
4 เกษมโปลีเทคนิค 1
5 ช่างกลขนส่งทหารบก 1
6 ดอนบอสโก 1
7 พาณิชยการมีนบุรี 1
8 พาณิชยการสามเสน 1
9 วทิยาลยัเสาวภา 1

10 วราธิปบริหารธุรกิจ 1
รวม 24
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โรงเรียน (สายสามัญ) มัธยมศึกษา 3 ปีการศึกษา 2548 ไปศึกษาต่อ
จาํนวน
นกัเรียน

หมายเหตุ

1 สันติราษฎว์ทิยาลยั 3
2 สีตบุตรบาํรุง 3
3 เตรียมอุดมศึกษา 2
4 ชิโนรสวทิยาลยั 2
5 1
6 ราชดาํริ 1
7 ไตรมิตรวทิยาลยั 1
8 เกริก 1
9 ดอนเมืองทหารอากาศบาํรุง 1

10 นนทรีวทิยา 1
11 ปทุมคงคา 1
12 พุทธจกัรวทิยา 1
13 มธัยมวดัมกุฎกษตัริย์ 1
14 ราชวนิิต บางเขน 1
15 ราชวนิิจ บางแคปานขาํ 1
16 วดักวางโกสุม 1
17 ศรีอยธุยา 1
18 1
19 สายปัญญา 1
20 มธัยมวดัเบญจมบพิตร 1
21 พิริยาลยั 1 จ.แพร่
22 ปิยะมหาราชาลยั 1 จ.นครพนม
23 บา้นม่วงวทิยา 1 จ.สกลนคร
24 สกลราษฎร์ 1 จ.สกลนคร

รวม 30



101

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 3 3 ปี
การศึกษา 2550 - 2551

ปีการศึกษา ระดบัโรงเรียน จาํนวนผูเ้ขา้สอบ คะแนนสูงสุด เบนมาตรฐาน
2550 ระดบัสงักดั 57 7.00 29.00 18.89 (47.24) 4.63
40 คะแนน ระดบัประเทศ

ระดบัโรงเรียน
2551 ระดบัสงักดั 63 22.00 74.00 45.97 11.31

ระดบัประเทศ 6,499 10.00 80.00 41.20 10.18
797,584 0.00 92.00 41.09 11.02

คณิตศาสตร์ ระดบัโรงเรียน
2550 ระดบัสงักดั 57 6.00 27.00 13.46 (33.64) 4.40
40 คะแนน ระดบัประเทศ

ระดบัโรงเรียน
2551 ระดบัสงักดั 63 9.00 74.00 32.24 13.04

ระดบัประเทศ 6,505 0.00 80.00 31.76 10.42
798,093 0.00 97.00 32.66 11.69

วิทยาศาสตร์
2550 ระดบัโรงเรียน 57 5.00 23.00 12.79 (31.97) 4.02
40 คะแนน ระดบัสงักดั

ระดบัประเทศ
2551 ระดบัโรงเรียน 63 12.50 82.50 42.78 14.59

ระดบัสงักดั 6,502 5.00 92.50 38.05 13.03
ระดบัประเทศ 797,688 0.00 100.00 39.44 14.13

สงัคมศึกษา
2550 ระดบัโรงเรียน 57 9.00 28.00 17.58 (43.95) 4.20
40 คะแนน ระดบัสงักดั

ระดบัประเทศ
2551 ระดบัโรงเรียน 63 10.00 72.00 43.90 12.55

ระดบัสงักดั 6,502 0.00 76.00 41.00 11.14
ระดบัประเทศ 797,688 0.00 90.00 41.42 11.93

ภาษาองักฤษ
2550 ระดบัโรงเรียน 57 5.00 22.00 11.16 (27.89) 3.40
40 คะแนน ระดบัสงักดั

ระดบัประเทศ
2551 ระดบัโรงเรียน 63 10.00 77.00 36.84 12.65

ระดบัสงักดั 6,505 0.00 89.00 31.74 10.75
ระดบัประเทศ 798,093 0.00 95.00 32.42 11.74
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(O-NET) 2
6 ปีการศึกษา 2551

ภาษาไทย

จาํนวนผูเ้ขา้สอบ
คะแนน คะแนน

สูงสุด
คะแนน

ส่วน

มาตรฐาน
ระดบัโรงเรียน 85 12.50 77.50 43.24 13.15
ระดบัสังกดั 43,916 5.00 92.50 43.08 12.25
ระดบัประเทศ 953,087 0.00 95.00 42.02 12.90
คณิตศาสตร์
ระดบัโรงเรียน 85 16.00 76.00 41.32 14.36
ระดบัสังกดั 43,918 0.00 100.00 44.74 14.85
ระดบัประเทศ 953,153 0.00 100.00 43.76 15.93
วทิยาศาสตร์
ระดบัโรงเรียน 85 17.50 90.00 52.29 16.81
ระดบัสังกดั 43,918 5.00 100.00 53.15 16.83
ระดบัประเทศ 953,155 0.00 100.00 51.68 17.28
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(O-NET) 2
6 ปีการศึกษา 2550 - 2551

ภาษาไทย

ปีการศึกษา จาํนวนผูเ้ขา้สอบ
คะแนน คะแนน

สูงสุด
คะแนน

มาตรฐาน
2550 ระดบัโรงเรียน 68 17.50 52.50 34.80 9.06

ระดบัสงักดั
ระดบัประเทศ 961,921 2.50 92.50 36.58 10.95

2551 ระดบัโรงเรียน 85 12.50 77.50 43.24 13.15
ระดบัสงักดั 43,916 5.00 92.50 43.08 12.25
ระดบัประเทศ 953,087 0.00 95.00 42.02 12.90

คณิตศาสตร์
2550 ระดบัโรงเรียน 68 8.00 92.00 38.50 12.89

ระดบัสงักดั
ระดบัประเทศ 961,921 0.00 100.00 47.55 20.93

2551 ระดบัโรงเรียน 85 16.00 76.00 41.32 14.36
ระดบัสงักดั 43,918 0.00 100.00 44.74 14.85
ระดบัประเทศ 953,153 0.00 100.00 43.76 15.93

วิทยาศาสตร์
2550 ระดบัโรงเรียน 68 10.00 92.50 41.90 16.59

ระดบัสงักดั
ระดบัประเทศ 961,921 0.00 100.00 49.57 21.95

2551 ระดบัโรงเรียน 85 17.50 90.00 52.29 16.81
ระดบัสงักดั 43,918 5.00 100.00 53.15 16.83
ระดบัประเทศ 953,155 0.00 100.00 51.68 17.28

ภาษาองักฤษ
2550 ระดบัโรงเรียน 68 10.00 72.50 31.00 13.24

ระดบัสงักดั
ระดบัประเทศ 961,921 0.00 100.00 38.67 17.09

2551 ระดบัโรงเรียน
ระดบัสงักดั
ระดบัประเทศ
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(O-NET) 3 3
ปีการศึกษา 2551

ค่าสถิติ
ภาษาไทย

จาํนวนผูเ้ขา้สอบ คะแนนสูงสุด มาตรฐาน

ระดบัโรงเรียน 63 22.00 74.00 45.97 11.31

ระดบัสงักดั 6,499 10.00 80.00 41.20 10.18
ระดบัประเทศ 797,584 0.00 92.00 41.09 11.02
คณิตศาสตร์

ระดบัโรงเรียน 63 9.00 74.00 32.24 13.04
ระดบัสงักดั 6,505 0.00 80.00 31.76 10.42
ระดบัประเทศ 798,093 0.00 97.00 32.66 11.69
วทิยาศาสตร์

ระดบัโรงเรียน 63 12.50 82.50 42.78 14.59

ระดบัสงักดั 6,502 5.00 92.50 38.05 13.03
ระดบัประเทศ 797,688 0.00 100.00 39.44 14.13
สงัคมศึกษา

ระดบัโรงเรียน 63 10.00 72.00 43.90 12.55

ระดบัสงักดั 6,502 0.00 76.00 41.00 11.14
ระดบัประเทศ 797,688 0.00 90.00 41.42 11.93
ภาษาองักฤษ

ระดบัโรงเรียน 63 10.00 77.00 36.84 12.65
ระดบัสงักดั 6,505 0.00 89.00 31.74 10.75
ระดบัประเทศ 798,093 0.00 95.00 32.42 11.74
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ข. แบบสอบถามผู้ปกครองนักเรียน
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน และงานรวมพลงัสร้างคนดีถวายเป็นพระราชกุศล

9 กุมภาพนัธ์ 2551
โรงเรียนวดัปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สํานักงานเขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร

/ ลงในช่องระดบัความรู้สึก/ความคิดเห็น  หรือเติม

ท่าน ....................................................................................

รายการประเมิน
ระดบัความรู้สึก/ความคิดเห็น

หมาย
เหตุมาก มาก ปาน

กลาง
นอ้ย นอ้ย

1. ระยะเวลาในการจดักิจกรรมมีความเหมาะสม
2.
3.
4. ความพึงพอใจในการจดักิจกรรม
5.
6. การอบรมและฝึก108อาชีพสามารถนาํไปประกอบ
อาชีพได้
7. รประชุมผูป้กครอง
8. ความภูมิใจในการนาํเสนอผลงานนกัเรียน

ขอ้เสนอแนะ / ความคิดเห็น
............................................................................................................................. ................................
.................................................................................................................................. ...........................
...........................................................................................................................................



106

สรุปผลการประชุมผู้ปกครองนักเรียน และ งานรวมพลงัสร้างคนดีถวายเป็นพระราชกุศล

9 กุมภาพนัธ์ 2551
โรงเรียนวดัปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สํานักงานเขตปทุมวนั  กรุงเทพมหานคร
572 คน คิดเป็น 81.71 %
286 คน คิดเป็น 40.86 %
52 คน

รายการประเมิน
ระดบัความรู้สึก/ความคิดเห็น (ร้อยละ)
ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง

1. ระยะเวลาในการจดักิจกรรมมีความเหมาะสม 38.10 36.19 23.81 1.90
2. 43.81 40.00 16.19 -
3. 38.10 41.90 20.00 -
4. ความพึงพอใจในการจดักิจกรรม 39.05 44.76 16.19 -
5. 38.10 39.05 19.05 3.80
6. การอบรมและฝึก108อาชีพสามารถนาํไปประกอบอาชีพได้ 47.62 34.29 18.10 -
7. ารประชุมผูป้กครอง 40.00 43.81 16.19 -
8. ความภูมิใจในการนาํเสนอผลงานนกัเรียน 40.95 40.00 19.05 -
รวม 40.71 40.00 18.57 0.71

จากการสรุปความคิดเห็นในการจดัการประชุมผูป้กครองนกัเรียน และงานรวมพลงั
สร้างคนดีถวายเป็นพระราชกุศล ลยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์ ผูเ้ขา้ร่วมงานมีความคิดเห็นวา่การจดังานโดยรวมอยูใ่นระดบัดีมาก และ
เป็นรายดา้นพบว่า ความคิดเห็นดา้นการอบรมและฝึก108 อาชีพสามารถนาํไปประกอบอาชีพได้

นการนาํเสนอผลงานนกัเรียน
ดา้นระยะเวลาในการจดักิจกรรมมีความเหมาะสม อยู่ในระดบัดีมาก ดา้นความพึงพอใจในการจดั

อยูใ่นระดบัดี
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แบบสํารวจความต้องการฝึกอบรมอาชีพ

โรงเรียนวดัปทุมวนาราม ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกมุารี
สาํนกังานเขตปทุมวนั  กรุงเทพมหานคร

สาํรวจความตอ้งการในการฝึกอบรมหลกัสูตร
วชิาชีพต่าง ๆ

1. ผูป้ก ...............................................................................................
2. เพศ  ชาย  หญิง
3. อาย.ุ.........................ปี
4. วฒิุการศึกษา
 ประถมศึกษา  มธัยมศึกษาตอนตน้  มธัยมศึกษาตอนปลาย
 ปวช.  อนุปริญญา /  ปริญญาตรี
 ปริญญาโทหรือสูงกวา่  ....................................

5. มีความประสงคเ์ขา้รับการฝึกอบรม (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้และใหร้ะบุลาํดบัความตอ้งการจาก 1,2,3,....)
 การเพาะเห็ดฟางในตระกร้า  รวยดว้ยปุ๋ยชีวภาพ 
 ธุรกิจเทียนเจล  สร้างรายไดด้ว้ยงานประดิษฐ์ 
 กรอบรูปไม้  ดอกไมก้ระดาษสา  การเยบ็ถาดใบตอง
 กรอบวทิยาศาสตร์  กดักระจกลงทอง 
 สบู่สวยรวยทรัพย์  รวยดว้ยแหนมเห็ด  ปลาสม้เงินลา้น
   โดนทัพารวย
   ธุรกิจซ่อมคอมพิวเตอร์
 นวดฝ่าเทา้เงินลา้น  งานเหลก็ดดัอิตาลี ธุรกิจซ่อมโทรศพัทมื์อถือ
 ๆ ระบุ..........................................................................................

6.
 1-3 วนั  4-7 วนั  1-2 สปัดาห์  3-4 สปัดาห์  1
 ................

7. .............................................ปี.........................
8. /ต่อคน......................... บาท
9. .............................................................................................................

...........................................................................................................................................
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สรุปผลการสํารวจความต้องการฝึกอบรมอาชีพ
โรงเรียนวัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี สาํนกังานเขตปทุมวนั  กรุงเทพมหานคร

613 คน คิดเป็น 85.73 %
567 คน คิดเป็น 92.50 %

จาํนวนผู ้ 46 คน คิดเป็น 7.50 %
1.

อาชีพ จาํนวน (คน) อาชีพ จาํนวน (คน)
1 ธุรกิจเทียนเจล 88 2 85
3 โดนทัพารวย 78 4 นวดฝ่าเทา้เงินลา้น 65
5 65 6 การเพาะเห็ดฟางในตระกร้า 59
7 สบู่สวยรวยทรัพย์ 58 8 กรอบรูปไม้ 58
9 ดอกไมก้ระดาษสา 56 10 ธุรกิจซ่อมคอมพิวเตอร์ 53
11 44 12 ธุรกิจซ่อมโทรศพัทมื์อถือ 41
13 สร้างรายไดด้ว้ยงานประดิษฐ์ 35 14 กรอบวทิยาศาสตร์ 30
15 กดักระจกลงทอง 26 16 ธุรกิ 24
17 23 18 ปลาสม้เงินลา้น 21
19 18 20 รวยดว้ยปุ๋ยชีวภาพ 18
21 15 22 การเยบ็ถาดใบตอง 14
23 รวยดว้ยแหนมเห็ด 12 24 งานเหลก็ดดัอิตาลี 11
25 การทาํตุก๊ตา 3 26 การจดัดอกไมส้ด 1
27 การจดัสวน 1 28 การทาํอาหาร 1
29 การทาํขนม 1 30 การทาํสร้อย 1
31 1 32 ใบลาน 1
33 การทาํขนมไทย 1 34 ช่างทาํกระจกอลูมิเนียม 1
35 ช่างเสริมสวย 1 36 การพบัธนบตัร 1
37 การตดัเยบ็รองเทา้ 1 38 การเยบ็กระเป๋าหนงั 1
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2. ตอ้งการฝึกอบรม
ระยะเวลา จาํนวน (คน) ร้อยละ

1 – 3 วนั 236 41.57
4 – 7 วนั 102 17.98
1 – 2 สัปดาห์ 80 14.04
3 – 4 สัปดาห์ 76 13.48
1 73 12.92
รวม 567 100.00

3.
ช่วงเวลา จาํนวน (คน) ร้อยละ

มีนาคม 2551 257 45.30
เมษายน 2551 223 39.32
พฤษภาคม 2551 34 5.98
ตุลาคม 2551 24 4.27
กนัยายน 2551 15 2.56
มกราคม 2552 10 1.71
ธนัวาคม 2551 5 0.85
รวม 567 100.00
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4. ค่าใชจ่้ / ต่อคน
จาํนวนเงิน (บาท) จาํนวน (คน) ร้อยละ

100 151 26.56
500 102 17.97

1,000 80 14.06
200 75 13.28
300 58 10.16
50 35 6.25

1,500 22 3.91
150 13 2.34

3,000 13 2.34
20 9 1.56

250 4 0.78
400 4 0.78
รวม 567 100.00

5.
5.1 (46 คน)
5.2 ควรมีการสอนหลกัการตลา (8 คน)
5.3 ควรแนะช่องทางในการทาํมาหากินต่อไปหลกัจากฝึกอาชีพจบแลว้ (8 คน)
5.4 (4 คน)
5.5 อยากใหมี้การฝึกอบรมอาชีพตลอดปี (8 คน)
5.6 มีอาชีพติดตั (21 คน)
5.7 ในการอบรมอาชีพควรเป็นวนัเสาร์อาทิตย์ (42 คน)
5.8 ควรเป็นการอบรมแบบกลุ่มยอ่ย กลุ่มละประมาณ 20 คน (8 คน)
5.9 ควรมีการแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 2 สัปดาห์ (4 คน)

*************************



ประวตัิผู้เขียน

คุณชวลี  อมาตยกุล
วฒิุการศึกษา วิทยาศาสตร์บัณฑิต (พยาบาลสาธารณสุข) คณะสาธารณสุขศาสตร์

มหาวทิยาลยัมหิดล
รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การรับราชการ พ.ศ. 2535 กรตรี ฝ่ายส่วนพระองค์
กองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สาํนกัราชเลขาธิการ
พ.ศ. 2545 วทิยากร 7 สาํนกัราชเลขาธิการ
พ.ศ. 2547 วทิยากร 8 สาํนกัราชเลขาธิการ
พ.ศ. 2551 รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี สาํนกัราชเลขาธิการ

ผลงานทางวชิาการ -
รางวลัหรือทุนการศึกษา ศิษยเ์ก่าพยาบาลสาธารณสุขดีเด่นปี2550 สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทย

- รองราชเลขานุการในพระองคส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี สาํนกัราชเลขาธิการ

- ผูดู้แลวงัสระปทุม
- กรรมการและเลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระพนัวสัสาอยัยกิาเจา้
-
- กรรมการโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
- รองประธานกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนวดัปทุมวนาราม

ในพระราชูปถมัภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- กรรมการฆราวาสวดัปทุมวนารามราชวรวหิาร
วงัสระปทุม 195 ถนนพญาไท แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กทม. 10330
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