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า

ง
บทสรุ ปสํ าหรับผู้บริ หาร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงให้ความหมายของการพัฒนาว่า
“…
บ้าน
แต่ละคนมีความปลอดภัย มีความเจริ ญ มีความสุ ข…”
การพัฒนาประเทศให้ประสบผลสําเร็ จ
ทรัพยากรมนุ ษย์ให้มี
และการทํามาหากิน
Modernization มาใช้ใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั โดยการเปิ ดประตูสู่โลกตะวันตก ทําให้ประเทศไทยรอด
พ้น จากการล่ า อาณานิ ค ม
การเลิ ก ทาส และให้ ทุ ก คนมี โ อกาสทาง
การศึกษาเท่าเ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันเป็ นรากฐานแห่ งความเท่าเทียมกัน
ในสังคม (Social Equity)
การพัฒนาตามแนวคิ ด
Modernization
ความสลับซับซ้
แผนพัฒนาเศรษฐกิ จแห่ งชาติจากแผน 1-7 เน้นความเจริ ญทางเศรษฐกิ จ
เพียงอย่างเดียว เป็ น
ไม่สมดุล มุ่งเน้นเพียงปั จจัยภายนอก ตามแนวตลาดเสรี ทําให้อตั รา
“เมือง”คน
ส่ วนคน
ยากจนกลับจนลงกว่าเดิ ม เกิ ดเป็ นวงจรแห่ งความยากจน คือ ความขาดแคลน โรคภัยไข้เจ็บ และ
ความไม่รู้
8
“คน”
“คนเป็ นศูนย์กลางของการพัฒนา”แผน 9 ได้นอ้ มนํา “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาเป็ นปรั ชญานําทางในการพัฒนาและบริ หารประเทศ”และแผน 10 มุ่งพัฒนาไปสู่ “
”โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่ วมของทุกภาคีการพัฒนา
แนวพระราชดําริ “บวร”
เป็ นหลักการพัฒนาโดยใช้หลัก บ้าน วัด ราชการ และโรงเรี ยน มาใช้ใน
การพัฒนาเศรษฐกิ จ สังคม และวิถีชีวิตของคนไทย โดยอาศัยความร่ วมมือ ร่ วมแรง ร่ วมใจ ของ
ๆ กัน
โรงเรี ยนวัดปทุมวนาราม ในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

จ
ของชุมชน
ง
าอย่างสู งสุ ด การนําแนวพระราชดําริ “บวร”มา
ใช้ในการพัฒนาโรงเรี ยนวัดปทุมวนารามฯ โดยนําหลักสามประสานมาใช้ในการส่ งเสริ มการศึกษา
ใช้นโยบาย “
”
ๆ ในชุ มชน เข้ามา
ารศึกษา การส่ งเสริ มสุ ขภาพนักเรี ยนให้
ได้บริ โภคอาหารครบ 5

รากฐานสําคัญในการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง เข้าใจหลักของการทํางานร่ วมกัน การทําบัญชี
การจัดสรรผลประโยชน์ รวมถึ งการส่ งเสริ มอาชี
มี ร ายได้เ สริ ม โรงเรี ย นวัด ปทุ ม วนารามฯ
แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง
กลยุทธ์ในการ
นําแนวพระราชดําริ ไปใช้ในการพัฒนา
แม้นว่าโครงการพัฒนาโรงเรี ยนวัดปทุมวนารามจะเป็ นเพียงโครงการเล็ก ๆ โครงการ
ๆ โครงการพัฒนาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี แต่ก็เป็ น

ประยุกต์ใช้
ง
ประเทศกํา ลัง พัฒนา เช่ น ประเทศต่า ง ๆ ในทวีป อาฟริ กา เอเชี ยตะวันออก โดยเฉพาะอาเซี ย น
สามารถนําไปใช้ในการผลักดันคว
ๆ

กิตติกรรมประกาศ
ผูว้ จิ ยั รู ้สึกสํานึกในพระมหากรุ ณาธิ คุณเป็ น
สมเด็จ
พระเทพรั ตนราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชานุ เคราะห์ นานัปการให้แก่
โรงเรี ยนวัด ปทุ ม วนารามฯ
969/1
1 แขวงปทุ ม วัน เขตปทุ ม วัน
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นั ก บริ หารการทู ต ของสถาบั น เทวะวงศ์ ว โรปการ กระทรวงการต่ า งประเทศ นั บ เป็ น
การพัฒนาบุ คลากรของกองงานในพระองค์ สมเด็จพระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานคํา แนะนํา ในการเลื อกหัวข้อการนํา เสนอ และพระราชทาน
หนังสื อ วารสาร เอกสาร ข้อมูลต่าง ๆ จากห้องสมุดส่ วนพระองค์ และยังได้พระราชทานคําแนะนํา
ค้นคว้า
ขอกราบนมัสการพระเดชพระคุ ณพระธรรมธัชมุนี เจ้าอาวาส พระราชบัณฑิ ต ผูช้ ่ วย
เจ้าอาวาส และนายอนุ รักษ์ กาญจะโนสถ ไวยาวัจกร วั
ขอขอบพระคุ ณ พลเอกวาภิ ร มย์ มนั ส รั ง ษี จากกรมราชองครั ก ษ์ นายสุ ว ัฒ น์
เทพอารั ก ษ์ และนางสาวอุ ศ นี
การพระราชดําริ และเศรษฐกิ จพอเพียง
ผูว้ ิจยั ได้
ขอขอบพระคุ ณ นางภัท รภร จิ โ รจวงศ์ ผู ้อ ํา นวยการ นายวี ร ะพงศ์ จัน ทรวงศ์
รองผูอ้ าํ นวยการ คณะครู และนักเรี ยนโรงเรี ยนวัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รั ต นราชสุ ดาฯ ส
อนุ ญ าตให้ เ ข้า ไป
ทํา การศึ ก ษา
ผูว้ ิจ ัย ได้
ทําการศึกษา ค้นคว้า ประกอบการทํารายงาน
ผูว้ ิจยั
ไม่อาจ

เอาใจใส่ จากรองศาสตราจารย์ ดร. สมพร แสงชัย ได้เสี ย สละเวลาอันมี ค่ า ช่ วยให้ค าํ ปรึ ก ษา
แนะนํา
า ผูว้ ิ จ ัย
อย่างสู ง
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1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
“ทรัพยากรมนุ ษย์”(Human Resource) ในการพัฒนา

สําเร็ จหรื อล้มเหลวคือ “คน”หรื อ
จึงต้องพัฒนา
การจะพัฒนา

Javier Perez de Cuellar อดี ตเลขาธิ การ
องค์การสหประชาชาติได้ให้ขอ้ สังเกตุในการประชุ ม World Decade for Cultural Development
(1988-1997) ว่า1 “
พัฒนาส่ วนมากไม่ให้ความสําคัญต่อปั จจัยทางด้านทรัพยากรมนุ ษย์
หัวใจของวัฒนธรรม”
สามารถประดิษฐ์คิดค้น

พลังงาน
มนุ ษ ย์

ยสภาพแวดล้อมได้ จากภาวะเรื อนกระจก
สภาพแวดล้อ ม

ทรั พยากรธรรมชาติ
โรงเรี ยนวัดปทุมวนาราม ในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี
ชุ มชน

เป็ นโรงเรี ยนของผูม้ ีรายได้น้อย
ง
าอย่างสู งสุ ด อยู่ตรงกลางระหว่า งห้างสรรพสิ นค้าใหญ่ 2 แห่ ง คือ Siam Paragon
และ Central World Plaza จึงทําให้ผวู ้ ิจยั
การพัฒนา
1

UNESCO: 7

2
“บวร”เป็ นแนวคิดด้านการบริ หารการพัฒนาชนบทและการ
ผูว้ ิจยั
เป็ นหลักการพัฒนาโดยใช้หลัก บ้าน วัด ราชการ และโรงเรี ยน มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
และวิถีชีวิตของคนไทย โดยอาศัยความร่ วมมือ ร่ วมแรง ร่ วมใจ ของทุกฝ่ าย กล่าวคือ ให้บ ้ าน วัด
ราชการ และโรงเรี ยน รับฟั ง
ๆ กัน
1.2 วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1.2.1

ยุทธศาสตร์ สําคัญตามพระราชดําริ ในการพัฒนา โดยให้ความสําคัญกับ “คน”
หรื อ “ทรัพยากรมนุษย์ “เป็ นศูนย์กลางในการพัฒนา
1.2.2
ๆ มีความคล้าย หรื อแตกต่างอย่างไร และมี ปัจจัย
1.2.3

แนวพระราชดํา ริ ดัง กล่ า วจะนํา ไปประยุก ต์ ใ ช้ใ นการบริ หารจัด การ
ๆ ได้อย่างไร

1.3 ขอบเขตการศึกษา
ผูว้ ิจยั มีเวลาในการศึกษาค่อนข้างจํากัด โดยจะใช้เวลาใน
การศึ กษาเพียง 7 สัปดาห์ ผูว้ ิจยั จึ งขอจํากัดขอบเขตการศึ กษาโดยใช้กรณี ศึกษาจากการพัฒนา
โรงเรี ยนวัดปทุมวนารามในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี

1.4 วิธีดําเนินการศึกษา
ผูว้ ิจยั



3

ผูก้ าํ หนดนโยบายและระดับปฏิบตั ิ , พระสงฆ์ , ครู , นักเรี ยน
ในการประเมินความสําเร็ จของโครงการ ผูว้ จิ ยั จะทําการประเมินโดยศึกษาจากเอกสาร
และสังเกตด้วยตนเอง
1.5

จากการศึกษา
ผูว้ จิ ยั
1.5.1 ทําให้ทราบถึงยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาโครงการพระราชดําริ
1.5.2
แนวพระราชดําริ ในการพัฒนาไปประยุกต์ใช้กบั การบริ หาร
จัดการโครง
ๆ
1.5.3

1.6 นิยามเชิ งปฏิบัติการ
“บวร”เป็ นแนวคิดด้านการบริ หารการพัฒนาชนบทและการ
ผูว้ ิจยั
เป็ นหลักการพัฒนาโดยใช้หลัก บ้าน วัด ราชการ และโรงเรี ยน มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
และวิถีชีวิตของคนไทย โดยอาศัยความร่ วมมือ ร่ วมแรง ร่ วมใจ ของทุกฝ่ าย กล่าวคือ ให้บ ้าน วัด
ราชการ และโรงเรี ยน รับฟั ง
ๆ กัน
ผูว้ ิจยั
ปั จจุ บนั องค์การสหประชาชาติ กาํ ลังรณรงค์ให้ป ระเทศสมาชิ กให้ความสําคัญกับ
“การพัฒนาแห่ งสหัสวรรษ”หรื อ The Millennium Development Goals ควรวิเคราะห์ถึงความ
คล้ายหรื อความแตกต่าง โดยกําหนดปั จจัยร่ วมแห่ งความสําเร็ จ โดยผูว้ ิจยั จะยกเฉพาะกรณี ศึกษา
โครงการพระราชดําริ
โรงเรี ยนวัดปทุมวนารามฯ เป็ นโครงการนํา

4
1.7
ผูว้ ิจยั มีประสบการณ์ และเป็ นแกนหลักสําคัญในการดําเนิ นการ
ปฏิ บ ตั ิ ง านในประเทศกํา ลัง พัฒ นา เช่ น ประเทศต่ า ง ๆ ในทวีป อาฟริ ก า หรื อเอเชี ย ตะวันออก
โดยเฉพาะอาเซี ยน สามารถ
ๆ
มย์ของการเป็ น

2

2.1 แนวคิด ทฤษฎี และปรัชญา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงให้ความหมายของการพัฒนาว่า
“…
แต่ละคนมีความปลอดภัย มีความเจริ ญ มีความสุ ข…”
ก้าวหน้าแก่ประเทศชาติและประชาชน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็ นว่า การพัฒนาจะต้องกระทําอย่างค่อยเป็ นค่อยไป
ไม่ ใ ช่ ก ารเร่ ง รี บกระทํา ให้ เ กิ ด ผลอย่ า งเร็ ว
2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
“…
างค่ อยเสริ มที ละเล็กละน้ อย
ให้ เป็ นลําดับ ให้ เป็ นการทําไป พิ จารณาไป และปรั บปรุ งไป ไม่ ทาํ ด้ วยอาการเร่ งรี บ ตามความ
เพราะความจริ ง
ๆ
และต่ อไปย่ อมจะต้ องเป็ น งเก่ า…”
แนวคิดในการพัฒนาประเทศของประเทศไทย สามารถจําแนกกว้าง ๆ ได้
เป็ น 3 ช่วง คือ
2.1.1 แนวคิดการทําให้ ทนั สมัยอย่ างตะวันตก (Modernization)
ในยุโรปตะวันตก (Western Europe) ว่
อุตสาหกรรม (Industrialization Revolution)
ล้าหลังกว่าตนว่าประเทศด้อยพัฒนา และ

2

สุเมธ ตันติเวชกุล : 5-6

หลังจากการปฏิวตั ิ
19 ประเทศตะวันตกมีความสําคัญ
มช่วยเหลือให้แก่ประเทศด้อยพัฒนา ใน

6
ลักษณะของ “ผูม้ ีอาํ นาจ”
เจริ ญทางวัตถุ

“ผูด้ อ้ ยโอกาส”แนวความคิดแบบ Modernization เน้นความ
ต้ อ งการ

การ
แบบแผนการพัฒนาในประเทศกําลังพัฒนาจะเหมือนกั
บรรลุถึงการพัฒนาคือการทําให้ประเทศกลายเป็ นประเทศอุตสาหกรรม (Industrialization)
การพัฒนาประเทศในแนวคิด Modernization
“การพัฒนาเศรษฐกิจ”เป็ นหลัก
Rostow 3
การพัฒนาทางอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ ประกอบด้วย

(Precondition for Takeoff)
(Takeoff)

กษาความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจไว้ได้เอง (Self-sustained Growth)
ระบบเศรษฐกิจขยายตัวอยูต่ ลอดเวลา มีการใช้เทคนิคการผลิตแบบใหม่อยูเ่ สมอ
Moore4 มองการ
ทางสังคมในประเทศกําลังพัฒนาเป็ นกระบวนการไปสู่
ความทันสมัย (Modernization) โดยให้คาํ จํากัดความของ Modernization
ไปสู่ รูปแบบของประเทศทางตะวันตก มีลกั ษณะสําคัญคือ มีการใช้
เทคนิ ควิทยาการ
และค่อนข้างจะมี
เสถียรภาพทางการเมือง
Smelser5 (1963) เห็ นว่า
ยนแปลงทางสั งคมในประเทศกําลังพัฒนาเป็ น
กระบวนการไปสู่ ความทันสมัย
4
คือ
 ทางด้านเทคโนโลยี
ๆ
ทางวิทยาศาสตร์


3

Walt W. Rostow , อ้างถึงในดารณี ถวิลพิพฒั น์กลุ 2539 : 14-15

4

Wilbert E.

5

Neil J.

: 15

: 15-16

7






ทางด้านเกษตรกรรม
การค้า
ทางด้านอุ ตสาหกรรม
อุตสาหกรรมอย่างแท้จริ ง
ทางด้านการจัดการทางนิเวศวิทยา





ไปสู่ การทํา
สังคมชนบทเป็ นสังคมเมือง
ง 3 ประการคือ
(Differentiation)

การผสมผสานของส่ วนต่าง ๆ ในระบบ (Integration)
การแ
(Social Disturbance)



ๆ
จะสร้างความขัดแย้งกับแบบแผนเก่า ๆ ใน
สังคม และสร้างความไม่พอใจให้กบั ผูค้ นในสังคมด้วย
วิวฒ
ั น์ ชัย อัตถากร6 กล่าวว่า Modernization เป็ น

ไม่เท่าเทียมกันระหว่างภาคเกษตรกับภาคนอกเกษตร ทําให้
โครงสร้างของสัง
 การพัฒนาแบบมุ่งภายนอก
เทคโนโลยี และความรู ้ จากต่างประเทศอย่างไม่จาํ แนก ทําให้ประเทศตกอยู่ใน


การพัฒนาแนวตลาดเสรี ไม่วา่ จะเป็ นการเปิ ดตลาดการค้าหรื อเปิ ดเสรี ทางการเงิน

งก่อให้เกิดปั ญหาด้านสังคมและ
และภาวะเรื อนกระจก
เป็ นต้น
6

วิวฒั น์ชยั อัตถากร 2541 : 6

8
การพัฒนาประเทศตามแนวคิด Modernization
พระจุ ลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2411 - 2453) โดยการเปิ ดประตูสู่โลกตะวันตก
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดําเนิ นเยือนประเทศในยุโรปตะวันตก
ถึง 2
อารยประเทศ
าอาณานิ คม การตัดสิ น
ประเทศตะวันตก

โดยนําแนวคิดของตะวันตกมาปรับใช้ให้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันเป็ นรากฐานแห่งความเท่าเทียมกันในสังคม (Social Equity)
การพัฒนาตามแนวคิด Modernization
แม้ว่าการพัฒนาตามแนวคิด Modernization
มมี แผนพัฒนา
เศรษฐกิ จแห่ งชาติ (พ.ศ.2504) จะทําให้เศรษฐกิ จโดยรวมของประเทศขยายตัวมาโดยตลอด โดย
บโตทางเศรษฐกิจจะขจัดปั ญหาความยากจนหมดไปได้ใน
“เมือง”
ส่ งผล
ให้ความแตกต่างระหว่าง
บจนลงกว่าเดิม แม้วา่ ในภาพรวมรัฐบาลจะประสบผลสําเร็ จใน

แห่งชาติสรุ ปไว้ก็คือ ความขาดแคลน โรคภัยไข้เจ็บ และความไม่รู้
สังคม มิ ใช่ คาํ นึ งถึ งเพียงราย

ๆ
รศึ ก ษา การมี อาชี พ มาตรฐานการ
ครองชี พ สวัส ดิ ก ารสั ง คม การบริ ก ารทางด้า นสุ ข ภาพอนามัย การแสดงออกทางวัฒ นธรรม
อกันใน

9
2.1.2

(Sustainable Development)
Modernization ถูกนํามาใช้ในการพัฒนาประเทศ ผลปรากฎว่าเกิด
เกิดภาวะเสี ยสมดุลทางโครงสร้างเศรษฐกิจ สังคม และ
พฤติกรรมการบริ โภคของคน
ทําให้รายได้ไม่พอกับรายจ่าย
ๆ

และในต่างประเทศ

ชาวบ้าน

นัก วิ ช าการ
หันมาให้ค วามสนใจกับ ภู มิ ปั ญญา
ฉัตรทิพย์ นาถสุ ภา เห็นว่าการพัฒนาชนบทของไ
หรื อ

ลงโดยลัทธิ ทุนนิยม แนวการพัฒนาชนบทไทยจึงน่าจะมีรู
7
การรู ้ จกั ปรับปรนนําวัฒนธรรม
(Local Wisdom)
Gro Harlem Brundtland ประธาน

เป็ นตัวของตัวเอง และ

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
รุ่ นหลังในการตอบสนองความต้องการของตนเอง
พระธรรมปิ ฎก
เป็ นบูรณาการ (integrated) คือทําให้เกิดเป็ นองค์รวม (holistic) และมีดุลยภาพ (balanced) ระหว่าง
การพิทกั ษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขกําจัดความยากจน

7

อภิชยั พันธเสน 2539 : 62

8

UNESCO 1995 : 206

10
หรื อคื อการทําให้กิจกรรมของมนุ ษย์
สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ 9
ดี ขอ
ปรับตัวเข้ากับสภาวะต่าง ๆ

ในการประชุ ม World Summit for Social Development
รสหประชาชาติ ได้
6 - 12 มีนาคม พ.ศ. 2538 ณ กรุ งโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ ก ประเทศ
สมาชิ กในประชาคมโลกได้ให้การยอมรับใน “ปฏิ ญญาว่าด้วยการพัฒนาสังคม”(Declaration of
Development) ว่า10 การพั
(Social
Development)
(Economic Development)
ของประเทศด้วย
(Social Justice)
ความสําเร็ จ

การใช้กาํ ลังบังคับหรื อการใช้อาํ นาจใด ๆ
ของการพัฒนา
ตนมาใช้ให้เป็ นประโยชน์ การพัฒนาจึงจะสัมฤทธิ ผลด้วยการมีส่วนร่ วมของชุมชน
การพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (The Millennium Development Goals)11
ปั จจุบนั ประเทศสมาชิ กองค์การสหประชาชาติได้ให้การยอมรับในเป้ าหมายของการ
พัฒนาแห่ งสหัศวรรษ (The Millennium Development Goals) และร่ วมกันปรับยุทธศาสตร์ ในการ
1. ขจัดความยากจนและความหิ วโหย (Eradicate extreme poverty and hunger)
2. ให้การศึกษาในระดับประถม (Achieve universal primary education)
9

พระธรรมปิ ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) 2540 : 68 – 69

10

United Nations 1995 : 2

11

www.un.org

11
3. ส่ ง เสริ ม ความเสมอภาค
และพัฒนาศัก ยภาพให้ก ับ สตรี
(Promote gender equality and empower women)
4. ลดการเสี ยชีวติ ของเด็กวัยแรกเกิด (Reduce child mortality)
5.
(Improve maternal health)
6.
ๆ Combat HIV/ AIDS,
malaria & other diseases
7.
สภาพแวดล้ อ ม (Ensure environmental
sustainability)
8. ให้ความสําคัญกับการเป็ นหุ ้นส่ วนในการพัฒนา (Develop a global partnership for
development)
หากพิจารณาอย่างละเอี ยดแล้วจะเห็ นได้ชัดว่า แนวทางของการพัฒนาดังกล่ าวเป็ น
การพัฒนาประเทศ
ทรงราชย์ ได้ท รงงาน

มาตลอดระยะเวลากว่า 60 ปี แห่ งการ

เป็ นอยู่ของราษฎรให้เกิดความ “พออยูพ่ อกิน”
ชน์สุขของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริ ง โครงการพระราชดําริ
ล้วนให้ค วามสํา คัญกับการพัฒนาทรั พยากรมนุ ษ ย์
สมดังพระราชปณิ ธานในพระปฐมบรมราชโองการ
ราชสมบัติ
9 มิถุนายน 2489 ว่า
“เราจะครองแผ่ นดินโดยธรรม

และ

”

จึงพระราชทานพระราชดําริ ให้นาํ หลักแนวความคิด “บวร”
มาใช้ในการพัฒนา เพราะสัง
บ้าน วัด ราชการ และโรงเรี ยน
ตามกระแสแห่งวิถีโลกสมัยใหม่

ม

12
ทําให้สังคมไทย
ๆ อย่า ง

ดํารงอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ สุข โดยเฉพาะในชนบท

กาล
วัฒนธรรมและจริ ยธรรมทางสังคม
ธรรมของ
ๆ
ทัศนคติ ค่านิ ยม
มีบทบาท
สําคัญในการกํา หนดแนวความสั มพันธ์ ระหว่า งสมาชิ ก ในสัง คม ตลอดจนเป็ นกลไกควบคุ ม
พฤติกรรมของสมาชิกในสังคม โดยมีพระสงฆ์เป็ นผูน้ าํ ของชุ มชน
ความรู ้ แก่ เยาวชน
นอกจากวัดและโรงเรี ยนแล้ว
เพราะราชการเป็ น
2.1.3 แนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy)
8
8 พบว่าการ

ภาคเศรษฐกิ จระหว่า งประเทศมากกว่า ในประเทศ
ปั ญหาการ
ๆ
าง
ทําให้นกั คิดและนักปฏิบตั ิจากหลายหน่วยงานและหลายสาขาอาชี พ
และส่ วนกลางหันมาให้ความสนใจศึกษา ค้นคว้า
พระราชดําริ
เศรษฐกิ จพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั และนําไปประยุกต์ใช้ในชี วิตประจําวันอย่าง
จ

13

แผนภูมิ 1 แสดงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
“เศรษฐกิจพอเพียง”
แนวทางการดําเนินชีวติ แก่พสกนิ กรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 30 ปี
ทางเศรษฐกิจ

และสามารถดํารงอยู่
ๆ โดยแผนพัฒนา
10 (พ.ศ. 2550 - 2554) ยังคงอัญเชิ ญมาเป็ นแนวปฏิบตั ิในการ

พัฒนาและบริ หารประเทศ

14

แผนภูมิ 2 แ

แผนภูมิ 3 แสดงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบในการพัฒนา

10

15

ระดับ
ดํา เนิ น ไปในทางสายกลาง
ความพอเพียง หมายถึ ง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล
พอสมควรต่อการมี ผลกระทบใด ๆ
และภายใน
ความรอบรู้
วิช าการต่ า ง ๆ

ทศให้
ระบบ

ระดับให้มีสํานึ กในคุณธรรม

ภายนอกได้เป็ นอย่างดี 12
เศรษฐกิ จพอเพี ย ง
พระราชทานพระบรมราชานุ ญาตให้นาํ ไปเผยแพร่
ปฏิบตั ิของทุกฝ่ ายและ

ๆ

ๆ โดยได้รั บ
29 พฤศจิกายน 2542

แผนภูมิ 4 แสดงกระบวนการเสริ มสร้างทุน
12

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2550 : 12
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2.1.4 เกณฑ์ การวัดประสิ ทธิผลของการพัฒนา
จําเป็ นจะต้องมี เกณฑ์
(criteria)
ล้ม เหล
หน่ ว ยงานพัฒ นาได้ยุ ติ บ ทบาทการให้ ค วามสนับ สนุ น ไปแล้ว หากชุ ม ชนหรื อหมู่ บ ้า นยัง มี
ความสามารถในการดําเนิ นกิ จกรรมพัฒนาต่าง ๆ ต่อไปได้ดีก็แสดงว่าประสบความสําเร็ จในการ
พัฒนา หากชุมชนไม่สามารถดําเนินกิ จกรรมการพัฒนาต่อไปได้โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ก็แสดง
13

โครงการพัฒนา เช่น
Talcott Parsons14
AGIL
4 ประเภท คือ
A = Adaptation to the environment การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม
G = Goal attainment การบรรลุถึงเป้ าหมาย
I = Integration-social stability
ทางสังคม
L = Latency
ธํารงไว้
Theodore Caplow15
ค์ก ารต่ อไป และการบรรลุ ถึ ง
เป้ าหมายขององค์การ
Edgar H. Schein16
(Unpredictable inputs) การวัด
นะ (capacity)
13

วันรักษ์

14

Talcott Parsons1964 : 44

15

Theodore Caplow 1964 : 21

16

Edgar H. Schein 1970 : 118

2531: 7

17
รอด (survive), ปรับตัว (adapt), รักษาสภาพ (maintain), และเติบโต (grow)
ใน ค.ศ 1973 J.P. Campbell ได้ทาํ การสํารวจมาตรการต่าง ๆ
ความสําเร็ จขององค์การ พบว่า 19 ตัวแปร 17 ได้แก่

(Overall Effectiveness) ความมากน้อย (degree)
ๆ (single criteria)













17

ให้มี
คุณภาพ (Quality)
ผลผลิ ต (Productivity) ปริ มาณ (quantity/volume)
องค์การให้ สามารถจะวัดได้จาก 3 ระดับ คือ บุคคล กลุ่มหรื อองค์
(efficiency)
ค่าใช้จ่าย (cost)
(output)
ความพร้ อม (Readiness)
(probability)
จําเพาะเจาะจงบางอย่างหากถูกขอร้อ
ประสิ ทธิ ภาพ (Efficiency) อัตราส่ วน (ratio)
(performance) กับค่าใช้จ่าย (costs) สําหรับการปฏิ บตั ิต่อ 1 หน่วย เช่น จํานวน
ค่าใช้จ่ายต่อ 1 หน่วยของการปฏิ บตั ิ ,
, ความมากน้อยของความสามารถ
ในการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามกําหนดการ (schedules) มาตรฐานการปฏิบตั ิ และ
ผลกําไร (Profit) หรื อผลตอบแทน (Return)
(return on investment)
ทีเหลืออยูห่ ลังจากเสี ยค่าใช้จ่
การเติบโต (Growth)
ๆ

, จํานวนของทรัพยากร

การใช้ป ระโยชน์ จากสภาพแวดล้อม (Utilization of Environment) ความ
กว้างขวางขององค์การในการประสบผลจากการมีความสัมพันธ์กบั สภาพแวดล้อม

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



(stress)
(Stability) หรื อการรักษาคนไว้ได้ (Retention)
จํานวนผูข้ อลาออก
การขาดงาน (Absenteism)
นของการขาดงาน
อุบตั ิเหตุ (Accidents)
ให้เกิดการชะงักล่าช้าของงาน
ขวัญ (Morale) สภาพการจูงใจให้สมาชิ กในองค์การพยาย



รู ปของกลุ่ม
การจูงใจ (Motivation)














ความพึงพอใจ (Satisfaction)
มีต่อบทบาทหรื องานของ
ตนในองค์การ โดยเห็นว่าการทํางานดังกล่าวของตนได้รับรางวัลหรื อผลตอบแทน
การยอมรับเป้ าหมายองค์การเป็ นของตน (Internalization of Organizational Goal)
การยอมรับเป้ าหมายขององค์การโดยบุคคลและหน่วยภายในองค์
เป้ าหมายขององค์การถูกต้องและสมควร
ความขัดแย้ง-ความสามัคคี (Conflict-Cohesion) ความขัดแย้งหมายถึงการขัดแย้ง
ง

ความยืดหยุน่ -การปรับตัว (Flexibility-Adaptation) ความสามารถขององค์การใน
หรื อหลักเกณฑ์ในการทํางานให้สนองตอบต่อการ
ปจนไม่ส นองตอบต่ อแรง
กระตุน้ ของสภาพแวดล้อม
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การประเมิ นโดยสภาพแวดล้อมภายนอก (Evaluations by External Entities)
การประเมิ น ผลองค์ ก ารหรื อหน่ ว ยขององค์ ก ารโดยบุ ค คลและองค์ ก ารใน
ๆ
องค์การ

2.2 วรรณกรรม
พระมหาอัมพร จําปาลา 18 กล่าวไว้ในงานวิจยั ของท่านว่า โครงการพัฒนาชนบทใน
ะอิ ส ระในการตัดสิ นใจ
ทรัพยากรสนับสนุ นการ
พัฒนาล้วนแต่อยูน่ อกชุ มชน
ลักษณะของการพัฒนายัง
เป็ นแบบสังคมสงเคราะห์ และผลการดําเนิ นงานโดยภาพรวมในระยะยาวมีผลเสี ยมากกว่าผลดี
ประกอบอาชี พทางเกษตรกรรม มีวิถีการผลิ ตแบบยังชี พ
แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม
แม้วา่ รายได้ต่อหัวและ
แต่การกระจายรายได้ไม่เป็ นธรรม ชาวบ้านไม่ได้รับประโยชน์จากโครงการ
เกิดการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตร วัฒนธรรม
กลายเป็ นวัฒนธรรมบ
ทางเศรษฐกิจ
คือ ครอบครัว และศาสนา
ชุมชนชนบทสมัยใหม่หนั ไปให้ความสําคัญกับค่านิยมทางวัตถุแทน
มาโนช ตัณชวนิชย์ 19 เสนอไว้ในงานวิจยั ของเขาว่า พระสงฆ์มีอิทธิ พลและบทบาทต่อ
วิถีการดําเนิ นชี วิตของชาวชนบทเป็ นอย่างมาก เพราะวิถีชีวิตของคนไทยผูกพันกับศาสนาพุทธมา
โดยตลอด
แต่พระสงฆ์ยงั มีอิทธิ พลเป็ นผูน้ าํ ของ
ชาวบ้านในการพัฒนาสังคม
มีบทบาทลดความตึงเครี ยดหรื อความ
ยนแปลงความสัมพันธ์ ของกลุ่ มคนในสังคมไปสู่ การสร้ างดุ ลยภาพใหม่
18

อัมพร จําปาลา,พระมหา 2536

19

มาโนช ตัณชวนิชย์ 2529

20
พระสงฆ์จะมีอิทธิ พลหรื อบทบาทมากน้อยเพียงใด
หรื อไม่
มากน้อยเพียงใด ตามค

และทุ่มเทชี วิตจิตใจช่วยเหลือชาวบ้าน
ส่ วนผลของการพัฒนาจะเป็ น
ความพร้อม การร่ วมมือของชาวบ้าน และ

งานวิจยั ของวิรัช วิรัชนิภาวรรณ20 ได้กล่าวถึงการบริ หารการพัฒนาชนบทตามแนวทาง
แพร่ หลาย เน้นการพัฒนาจิ ตใจ
ประชาชนโดยยึดแนวทางของพุทธศาสนา อันจะส่ งผลให้เกิ ดการพัฒนาทางสังคม
และนําไปสู่ การพัฒนาทางเศรษฐกิ จ คือประชาชนจะให้ความช่ วยเหลื อ
เป็ นการให้ความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์
ให้ประชาชนชนมีความรู ้ความสามารถอย่างถูก ทํานองคลองธรรม มีการใช้หลักธรรมในการแก้ไข
ปั ญหาชี วิตและสังคม ส่ งเสริ มให้ประชาชนในชนบทรู ้ จกั ช่วยตนเอง
ครบวงจร และปราศจากมลพิษ
2.3 สรุ ปกรอบแนวคิดในการศึกษา
ลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั โดยการ
เปิ ดประตูสู่โลกตะวันตก ทรงนําแนวคิด Modernization
ให้ประเทศรอดพ้นจากการล่ า
อาณานิ คม และทรงวางรากฐานแห่ งความเท่าเทียมกันในสังคม (Social Equity) ทําให้การเลิกทาส
งกรณ์
โอกาสได้รับการศึ กษาเท่า เที ยมกัน
แนวคิด Modernization ทําให้เกิดความเจริ ญทางเศรษฐกิจ
แต่ความเจริ ญรวม
“เมือง”ส่ งผลให้ความแตกต่างระหว่างสังคมเมืองแ
รัฐบาลจึงหัน
มาให้ความสําคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ ฉบับ
8 จึงเน้นให้ “คนเป็ นศูนย์กลางการพัฒนา”และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
9
ได้อญั เชิ ญปรั ชญา “เศรษฐกิ จพอเพียง”มาเป็ นปรั ชญานําทางในการพัฒนาและบริ หารประเทศ
20

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ 2534 : 31-48
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“คนเป็ นศูนย์กลางการพัฒนา”โดยมุ่งวางรากฐานการ
พัฒนาระบบเศรษฐกิ จภายในประเทศให้เข้ม แข็ง
ล
ตัวคน สังคม เศรษฐกิจ
ส่ งผลให้ความอยูด่ ีมีสุขของ
คือ “
เ

ของ เศรษฐกิจ สั งคม ทรั พยากรธรรมชาติและ
ตลอดไป”
เศรษฐกิจ
มีขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
โดยมีเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เป็ นแนวคิดหลัก
สั งคม รวมหมายถึ ง วัฒ
สั ง คม
และให้รวมถึงศาสนธรรม
โดยสงบสุ ข
ทรั พยากรธรรมชาติ หมายถึง ทรัพยากรของประเทศ
ใช้ใหม่ ได้ เช่น , ฝูงปลาในทะเล
เช่น ก๊าซธรรมชาติ
และถ่านหิ น
หมายถึ ง
ะไม่มีชีวิต
เป็ นระบบนิ เวศน์
หรื อไม่สมดุลของระบบนิเวศ
ของการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม
ต่าง
“sustainable development
has economic, social and environmental dimensions and that the three aspects are
interdependent”21 แนวทางในการพัฒนาจึงควรให้ความสําคัญกับปั จจัยหลักสําคัญ 3 ประการคือ
 เป็ น

21

www.un.org
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ตระหนักในความเป็ นเอกลักษณ์ ให้ความสําคัญกับ
เสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชนและชุมชน

ะบบนิเวศ
แนวพระราชดํา ริ “บวร”


และสร้ าง

เพราะ
เป็ นการนํา
คุณค่าของสถาบันหลักของสังคมไทยโดยใช้หลักสามประสานคือ บ้าน วัด ราชการ และโรงเรี ยน
มาใช้ในการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวติ ของคนไทย โดยอาศัยความร่ วมมือ ร่ วมแรง ร่ วมใจ
ของทุกฝ่ าย ควบคู่ไปกับการบริ หารและจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้เหมาะสม และก้าวเดินไป
พร้อม ๆ
การนําแนวพระราชดําริ “บวร”มาใช้ในการพัฒนาชุ มชนในเมืองโดยนําหลักการของ

ปทุมวนาราม ทรงส่ งเสริ มการศึกษา ใช้นโยบาย “

”

สถาบัน องค์กรต่าง ๆ ในชุ มชน เข้าม
การศึกษา การส่ งเสริ มสุ ขภาพนักเรี ยนให้ได้บริ โภคอาหารครบ 5 หมู่ อย่างสะอาด ถูกหลักอนามัย

ให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้ ระบบสหกรณ์ อันเป็ นรากฐานสําคัญในการพัฒนาชุ มชนให้มีความเข้มแข็ง
เข้าใจหลักของการทํางานร่ วมกัน การทําบัญชี การจัดสรรผลประโยชน์ รวมถึงการส่ งเสริ มอาชี พ
นับเป็ นโครงการต้นแบบของการนํา

3
วิธีการศึกษาวิจัย
ในการดํา เนิ น การวิ จ ัย ผู ้วิ จ ัย จะใช้ แ นวคิ ด และทฤษฎี ข อง “การพัฒ นา” การให้
ความสํา คัญกับ “ทรั พ ยากรมนุ ษย์”และ “
”โดยใช้ก รณี ตวั อย่างของโครงการ
พระราชดําริ โรงเรี ยนวัดปทุมวนารามในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี
จะเป็ นตัวอย่าง

โรงเรี ย นวัด ปทุ ม วนารามเดิ ม เป็ นโรงเรี ย นระดับ ประถมศึ ก ษาขนาดเล็ ก สั ง กัด
มี นัก เรี ย นจํา นวน 543 คน
ครู 22 คน
ญ่ เ ป็ นบุ ต รหลานข้า ราชการกรมตํารวจ หรื อสํานักงานตํารวจ
ปทุมวนาราม โรงเรี ยน

ล้อมรอบไปด้วยห้างสรรพสิ นค้า โรงแรม โรงภาพยนตร์ ศูนย์การค้า
แ
และ
มีฐานะยากจน
ความสามารถ ขาดอุ ปกรณ์
การเรี ยน การสอน
และบรรยากาศ
ม ในขณะเดี ยวกัน
ขาดทุ นทรั พย์ก็ ถูก เย้า ยวนจากความเจริ ญทางวัตถุ โดยรอบ
จึงทําให้ส่งบุตรหลานไปประกอบอาชี พรับจ้างทํางานเล็ก ๆ น้อย ๆ
ไปเรี ยนหนังสื อ
ความหมาย ความเป็ นมา และ
จุดมุ่งหมายของ “
”ก่ อน แล้วจึ งอธิ บายวิธีดาํ เนิ น โครงการ
แนวคิด ปรัชญา และการติ
จากแนวทางการปฏิบตั ิดงั กล่าว จึง
นําเสนอ
(Case Study and Success Story) ของโรงเรี ยน
วัดปทุมวนารามในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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3.1 ความหมาย ความเป็ นมา จุดมุ่งหมาย และวิธีดําเนินการ
เวลานานกว่า 60 ปี

ทรงอุทิศเวลา

จะพัฒนาความเป็ นอยู่ของราษฎรให้เกิ ดความ “พออยู่พอกิ น”
3.1.1 ความหมายของคําว่ า “
พระราชดําริ

ก
”

22

“… โครงการตามพระราชดําริ
ๆ นานา
คงจะเป็ นคําว่ า Royal Initiative
แต่ ว่า Royal Initiative ถ้ าแปลก็
แปลว่ า
Initiative ก็แปลว่ า
พระราชดําริ
นิ ดหน่ อย จะเป็ นโครงการ Royal Invention ก็เป็ นไปได้ เหมื อนกัน
มีแต่ ศูนย์ พัฒนา
หรื อมีแต่ ศูนย์ วิจัยต่ าง ๆ
ก็เป็ น Royal Invention เหมือนกัน ก็เป็ น
พระราชดําริ คําว่ า “พระราชดําริ ”
ใช้ กันเป็ น Royal Initiative
Initiative
…”
โครงการตามพระราช
และเสนอแนะให้ทาง
รัฐบาลเข้าร่ วมดําเนินงานตามพระราชดําริ
ตํารวจหรื อทหาร
เข้าร่ วมดําเนิ นงานตามแนวพระราชดําริ
“โครงการ
”
วทุกภาคของประเทศไทย 23
คําว่า “พระราชดําริ ” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้ทรงอธิ บายความหมายว่า 24

22

สุเมธ ตันติเวชกุล เอกสารอัดสําเนา : 2

23

เกษตรและสหกรณ์ 2539 : 43

24

สุเมธ ตันติเวชกุล : 1
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“…ก็แปลว่ าความคิ ดเห็น ก็เป็ นความคิ ดเห็นของพระราชา
แต่ ละคนแต่ ละบุคคลก็แสดงความเห็นได้
แล้ วแต่ ไม่ บังคับ…”
จากพระราชดํารัสดังกล่าวจะเห็นได้วา่
โครงการพระราชดําริ

อก็

หากเห็ นว่า เหมาะสมจึ ง
ดําเนิ นการตามพระราชดํา ริ ได้ พระราชดํา ริ ของพระองค์เป็
ฝ่ ายรัฐบาลได้ทราบแล้วก็ควรศึกษาวิเคราะห์
ความเป็ นไปได้สูงและเกิ ดประโยชน์คุม้ ค่า และเห็ นสมควรทําประการใด
พิจารณาตัดสิ นใจเอง หากวิเคราะห์แล้วเห็นว่าไม่เหมาะสมก็ลม้ เลิกได้
3.1.2
ทําให้ทรงพบและ
พระราชทานความช่วยเหลือ เพราะในระยะต้นของการ
กิจการด้านการแพทย์ของไทย
และการบริ การสาธารณสุ ขในชนบทยังไม่ได้แพร่ หลายเช่ นใน
ปั จจุบนั
พ.ศ. 2495 25 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยตํารวจตระเวน
ชายแดนค่ายนเรศวร ไปสร้างถนนเข้าไปยังบ้านห้วยมงคล ตําบลหิ นเหล็กไฟ อําเภอหัวหิ น จังหวัด
ประจวบคี รีข นั ธ์
ภายนอกได้สะดวก
ในพ.ศ. 2496
ต่า อ.หัวหิ น
จ. ประจวบคีรีขนั ธ์
เดือดร้อนของราษฎร และสร้างเสร็ จใช้ประโยชน์ได้
ใน พ.ศ. 2506
และราษฎรส่ วนใหญ่
ประกอบอาชีพทางการเกษตร
การพัฒ
และการชลประทาน เป็ นต้น
2,000 โครงการ ล้วนแต่เป็ นโครงการพัฒนา
25

สํานัก

:6

26

26

“…

และสภาพ

มี ความปลอดภัย มี ความเจริ ญ
…”

สมบูรณ์ แบบและมีลกั ษณะพิเศษอยู่ในตัว
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว คือ มุ่งพั
ตนเองได้ เป็ นหลัก
แนวพระราชดําริ ส่วนใหญ่จะทรงให้ความสําคัญกับการยกระดับชี วิตและความเป็ นอยู่
มากกว่าความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ดังจะเห็นได้
าลัย เกษตรศาสตร์
18 กรกฎาคม พ.ศ.
27
2517
“…
คื อ ความพอมี
ถูกต้ องตามหลักวิชา

และของประชาชนโดยสอดคล้ องด้ วย

จึ งค่ อยสร้ างค่ อยเสริ ม
บต่ อไป หากมุ่ ง แต่ จ ะทุ่ ม เทสร้ างความเจริ ญ
โดยไม่ ให้ แผนปฏิ บัติการสั มพันธ์ กับภาวะของประเทศ
ๆ น จกลายเป็ น

…”
และพระราชทานพระบรมราโชวาทในวันถัดมาอีกว่า
“…การช่ วยเหลื อสนับสนุนประชาชนในการประกอบอ
…”

26

สุเมธ ตันติเวชกุล : 2

27

สํานักราชเลขาธิการ 2518 : 211
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นเวลากว่า
ๆ ใช้นิยาม และคําจํากัดความว่า “การ

งศตวรรษแล้ว
”หรื อ “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

ปั จจุบนั และมีเหลือพอสําหรับลูกหลานในอนาคต
พระราชดํารัส “
…”

ได้ยกอ้าง แสดงให้เห็นถึงแนว

พระราชดํา ริ ใ นการพัฒ นาประเทศ
(Human Needs)
และมีเหลือใช้ต่อไปถึง
ลูกหลาน (these needs can me met not only in the present, but also for future generations.) จึง ทรง
เน้นการพัฒนาอย่างค่อยเป็ นค่อยไป
งตนเองได้ในระยะ
ต่อมา
ๆ และยึดถือความคุม้ ค่ามากกว่าคุม้ ทุน
และ
ประสบความสําเร็ จเป็ นอย่างดี ทําให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง และสามารถยกระดับคุณภาพชี วิตให้ดี
แนวพระราชดําริ ในการพัฒนา 29 มี
1.
2.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั

บังคับ

28
29

www.un.org
2540 : 252 – 259
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3. ใช้หลักการมีส่วนร่ วมของประชาชน (People Participation) เป็ นจุดหลักสําคัญใน
การพัฒนาตา
เพราะจะช่วยให้ประชาชนสามารถช่วยเหลื อ
4. ใช้หลักประชาธิ ปไตยในการดําเนินการ
ทางวิชาการ กราบบังคมทูลแล้วก็ทรงรั บฟั งข้อสรุ ปอย่างเป็ นกลาง
กราบบังคมทูลว่าปฏิบตั ิได้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ก็
5.
มาจากพระราชดําริ

นวทางในการดํา เนิ นงานตามโครงการอัน
วัฒนธรรม และขนบธรรมเนี ยมประเพณี

ดําเนิ นการโดยฉับพลันอาจก่อผลกระทบต่อค่านิ ยม ความคุ น้ เคย และการดํารงชี พในวิถีประชา
นเป็ นอย่างมาก
6. การสร้ างความแข็งแรงให้ชุมชน
การผลิ ต
คือ
โอกาส
ก็อาจ
รยกระดับรายได้ของชุ มชน เช่น เส้นทางคมนาคม ฯลฯ

นๆ
ทรง

เรี ยกว่า “การระเบิดจากข้างใน”
7.
และเป็ นความต้องการอย่าง
สําคัญ คือ “ความรู ้”ด้านต่าง ๆ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงตระหนักว่า ชาวชนบทควรจะมี
โดยทรงเน้นถึงความ
“ตัวอย่างแห่งความสําเร็ จ”
ราษฎรในชนบทมีโอกาสได้รู้ได้เห็นถึงตัวอย่างของความสําเร็ และนําไปปฏิ บตั ิได้เอง ให้
8.
ชาวบ้านสามารถรับไปและสามารถนําไปปฏิบตั ิได้ผลจริ ง

29
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเลื อกใช้เทคนิ ควิธีการต่าง ๆ
เช่น


โดยเฉพาะการรวมตัวกันในรู ปของ
สหกรณ์
กระตุน้ ให้เกิ ดการรวมตัวกันในรู ปแบบต่าง ๆ
ร่ ว มกัน
ประสิ ทธิ ภาพและประหยัด จนเห็นได้วา่ กลุ่มส
ประสบ
กลุ่มเล็ก ๆ เช่น
เป็ นต้น

ชิ ญอยู่



ทรงพิจารณาผูน้ าํ โดยเน้นในด้านคุ ณธรรม
ความโอบอ้อมอารี
โครงสร้ างสังคมไทย โดยเ
ฐานะดี
ยากจนให้ความสนับสนุ นร่ วมมือ
จะต้องทําอย่างค่อยเป็ นค่อยไป ไม่รีบร้อน
คือ



ๆ

ๆ ก็ตาม ทรงมี
ๆ อีกด้วย

30
3.1.3
เสี ยก่อน

1. สร้ าง

30

โดยให้ประชาชนพอมีพอกิ นพอใช้

2. สร้ างชุ ม ชนให้ เ ข้ ม แข็ง
ความสามารถและความต้องการของชุมชน ทรงใช้ศพั ท์วา่ “ระเบิดจากข้ างใน”หมายความว่า ชุ มชน
จากโลกภายนอกแล้ว มิใช่ เป็ นการยัดเยียด นําความเจริ ญจาก
ทานแก่ กลุ มชาวไร่ ผกั ในพระบรมราชู ป ถัม ภ์
25 พฤษภาคม 2513 ว่า
ๆ

ตําบลเขาใหญ่ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
“…
ราชการก็จะช่ วย
อย่ างเป็ นสุ ขเสี ยก่ อน
แล้ วความเดื อดร้ อนต่ าง ๆ ก็จะได้
บรรเทาไปไม่ ให้ เป็ นทุกข์ …”
“…
ๆ
ถ้ าขาดความเข้ มแข็งก็ตาม ถ้ าขาดความสามัคคี
งกันและกันก็ตาม จะเกิ ดอันตรายอย่ างมาก
ก็มีภาระ
ถ้ าไม่ พร้ อม
แต่ ว่าถ้ าพร้ อมแล้ ว
ความเจริ ญได้ ดี…”
3.
พระบาทสมเด็ จ
โดย
ๆ ให้เกิดประโยชน์แก่คนส่ วนใหญ่
ได้
ในการ
พัฒนาจึงต้องเตรี ยมวิธีการแก้ไขไว้ดว้ ยเช่นกัน
15 กรกฎาคม 2519 ว่า
“…โครงการพัฒนาต่ าง ๆ
คื อ ทรั พยากร
ธ
ในทางปฏิ บัติ
นอกจากจะได้ ผลส่ วนใหญ่ หรื อส่ วนรวมตามจุดประสงค์ แล้ ว บางที กอ็ าจทําให้ มีการเสี ยหาย
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เกษตรและสหกรณ์ : 24-28
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ในบางส่ วนได้ บ้าง
รอบคอบ
…”

4. เป็ นตัวอย่ างแก่
ทดลอง
งานพัฒนาด้าน
การเกษตรตามแนวพระราชดําริ ทุกงานทุ กโครงการ ล้วนมี จุดมุ่งหมายและพันธกิ จร่ วมกันอยู่
คือ
โดยเฉพาะศูนย์ศึกษาการ
น
ดังพระราชดํารัส ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน
27
พฤศจิกายน 2526
“…
ๆ ตาม
ความเหมาะสม สําหรั
ดําเนิ นกิ จการด้ านเกษตรอุตสาหกรรม
สําหรั บแปรรู ป
เป็ นสิ นค้ าอุตสาหกรรม…”
ก็ได้มีพระราชดํารัสไว้ชดั เจน
26 สิ งหาคม 2531 ว่า
“…
ความล้ มเหลว…..
ทําอะไรไม่ ถูกแล้ วก็อาจเป็ นอนุสาวรี ย์ของความ
ไม่ ถูก จะได้ สังวรไว้ ว่า
เพราะว่ าในศูนย์ ศึกษาการ
พัฒนาทําการทดลองต่ าง ๆ
ๆ
ใช้ ไม่ ได้ ก็เป็ นหลักวิชา …”
3.1.4
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงศึกษาข้อมูลต่าง ๆ
ๆ
31

31

2538 : 5
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1. การศึกษาข้ อมูล
ๆ

ๆ
งศึกษา
ๆ อย่างละเอียดก่อน

เสมอ

2.
ๆ




และข้อมูลล่าสุ ด อาทิเช่น
ท ร ง ส อ บ ถ า ม ป ร ะ ช า ช น ถึ ง ก า ร
ประกอบอาชี พ , สภาพหมู่ บ ้า น,
ภูมิประเทศ, ดินฟ้ าอากาศ,
ฯลฯ
เสด็ จ ฯทอด
ะ
ดําเนินการพัฒนาได้



ข้อ มู ล จากเอกสารและทรงได้ข ้อ มู ล
ๆ ถึ ง ความ
เหมาะสม
ด้ว ยว่ า
ประโยชน์อย่างไร และคุ ม้ ค่ากับการ
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ลงทุ นหรื อไม่เพียงใด อย่างไร
3. การศึ ก ษาข้ อมู ล และการจั ด ทํ า โครงการ
พระราชทานพระราชดําริ แล้ว ก็จะไปศึกษาข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ
4. การดํ า เนิ นงานตามโครงการ
พิ จารณาจากหน่ วย
จนถึ ง การอนุ ม ตั ิ โ ครงการและงบประมาณแล้ว
โดยมีสํานักงาน กปร. เป็ นหน่วยงานกลาง
ในการประสานงานและประสานแผนต่าง ๆ ให้แต่ละหน่วยงานได้ดาํ เนิ นการสนับสนุ นสอดคล้อง
กัน และ/
ดําเนินงานต่าง ๆ เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยมีประสิ ทธิ ภาพ
5. การติดตามผลงาน
สํานักงาน กปร. จะได้มีการติดตามประเมินผลเป็ นระยะ ๆ
คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวจะเสด็จ ฯ กลับไปยังโครงการ
ๆ
ทอดพระเนตรความก้าวหน้าและติดตาม
ผลงานต่ า ง ๆ ให้ เ ป็ นไปด้ ว ยความ
เรี ยบร้อย
ต่ า ง ๆ
ๆ ให้สาํ เร็ จลุล่วงไป
จากกิ จ กรรมของโครงการ
ทําให้เข้าใจได้เป็ นอย่างดีวา่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรง
และทรงมอง
รู ปแบบของการพัฒนาในลักษณะ “คุ ม้ ค่า”มากกว่า “คุ ม้ ทุน”คือ Cost - Effectiveness มากกว่า
32
Cost - Benefit ratio
“ขาดทุนคื อกําไร (Our loss is our gain) ......การเสี ยคื อการได้ ประเทศชาติ ก็จะ
”

32

สุวฒั น์ เทพอารักษ์ 2540 : 66
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ไป
ๆ
ด้านการทํามาหากิ นของประชาชนเป็ นสําคัญ
ประเทศไทยยังชี พด้วยการทําเกษตรกรรม
องของการพัฒนาปั จจัยการผลิตต่าง ๆ เช่ น ดิน
ทุน และความรู ้ดา้ น
เกษตรกรรม การอนุรักษ์
ฯลฯ เป็ นต้น และหลักสําคัญของทุก
สมเหตุสมผล ทําได้รวดเร็ ว และสามารถแก้ไขปั ญหาให้ก่อประโยชน์ได้จริ ง ตลอดจนต้องมุ่งสู่ วิถี
ๆ
ได้ทรงพิจารณาอย่างถ่องแท้

วเป็ นอย่างดี

ทรงใช้ประโยคง่าย ๆ
ตัวเอง
มิได้เน้นการพัฒนาในด้านใด
แต่ทรงให้ความสําคัญและเน้นการพัฒนาในทุกด้านอย่างสัมพันธ์ กนั
พัฒนาเศรษฐกิ จ การพัฒนาสังคม
และกล่าวได้วา่
วิธีการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ
สภาพทาง
ภูมิศาสตร์
ถือได้วา่ เป็ นวิธีการ
คลุมและเข้าถึ งแก่นของการพัฒนา
พัฒนาตนเอง พัฒนาสังคม ศีลธรรม

ตลอดจนยกระดับคุณภาพชี วิต และ

อย่างชัดเจนแล้วในปั จจุบนั คือทําให้ประชาชนมีสภาพชุ มชน
ๆ
จากพระราชดําริ เป็ นตัวอย่างแห่ งความสําเร็ จของการพัฒนา
นักพัฒนา
ช่ วยให้ผลการพัฒนากระจายไปสู่ ประชาชนผูย้ ากจนใน

ได้ปรากฎผลออกมา
มีการประกอบ
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สมดุลต่อการพัฒนาประเทศ

งด้านสังคมและเศรษฐกิ จของ

โครงการพระราชดํา ริ เป็ นเพี ย งข้ อ เสนอ

ว
ในการดําเนิ นการ
ให้ประชาชนมีส่วน

ทําอย่างค่อยเป็ นค่อยไป
ร่ วมในการพัฒนา
ประชาชนเป็ นหลัก

จนทําให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง
เจริ ญก้าวหน้าแก่ประเทศชาติ และประชาชน
สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯสยามบรมราชกุ ม ารี ไ ด้โ ดยเสด็ จ พระบาทสมเด็ จ
อง

ทรงนํา แนวคิ ดและทฤษฎี ข อง
“การพัฒนาโดยใช้หลักเศรษฐกิ จพอเพียง”การให้ความสําคัญกับ “ทรั พยากรมนุ ษย์” และ “การ
” ตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้ใ นโครงการ
พระราชดําริ ต่าง ๆ
3.2 แนวพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการพัฒนาเด็กและ
เยาว
ในพ.ศ. 2523 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ด้วยการพัฒนาเด็
เข้ม แข็ ง และ
ๆ
อยูต่ ลอดเวลาอย่างรวดเร็ ว โดย
ทรงยึดแนวพระราชดําริ “เศรษฐกิจพอเพียง”ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็ นแนวทางสู่
รพัฒนา
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การทรงงานพัฒนาเด็ กและเยาวชน
นดาร สมเด็จพระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงมุ่งเน้นให้ เด็กและเยาวชนเป็ นศู นย์ กลางของการพัฒนา โดยใช้ การศึกษา
เป็ นหลักในการพัฒนา ทรงกําหนดเป้ าหมายสู งสุ ดของการพัฒนาไว้วา่
“
อดทน มี ความรู้ และทั กษะ
ในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติได้ ” 33
การพัฒนาเด็กและเยาวชนตามแนวพระราชดําริ เป็ นการเสริ มสร้ างศักยภาพของเด็ก
และเยาวชนอย่างสมดุลในทุก ๆ ด้าน ประกอบไปด้วย
 ด้ านพุทธิศึกษา
เรี ยนรู ้ต่อไป
 ด้ านจริ ยศึ กษา




ด้ านหัตถศึกษา คือความรู ้ทกั ษะ
ต่องาน และเห็นคุณค่าของการทํางาน
ด้ า นพลศึ ก ษา

ในการดํา เนิ น งานพัฒ นาเด็ ก และเยาว
1.




ความรู ้ และทักษะต่าง ๆ
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สํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2551 : 11
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รัตนพินิจ นิทิศการศึกษา พ.ศ.2542 : 64 - 67
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2.
ความรู ้และฝึ กฝนทักษะ 4
และทักษะ
3. การมีส่วนร่ วมของชุมชน โดยการให้ประชาชนในชุ มชนเข้าร่ วมในทุกกิจกรรมของ
ารเรี ยนรู ้ ร่วมกันจากการลงมื อปฏิ บตั ิ ความรู ้ และเทคโนโลยีต่าง ๆ จะถู ก
ถ่ายทอดลงสู่ ชุมชน นําไปใช้พฒั นาชุ มชนของตนเองได้ เป็ นการเสริ มสร้างพลังและความเข้มแข็ง
4. การใช้ทรัพยากรร่ วมกันอย่างประหยัดและเกิดประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด ในการดําเนิ นการ
ๆ

35

การพัฒนา
มารดา

จึงได้กาํ หนดวัตถุ ประสงค์ใน

3.2.1

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงตระหนักถึ งความสําคัญของ
ดในชี วิต การ
ขาดสารอาหารของมารดา
2,500 กรั ม การเจริ ญเติ บ โตและพัฒนาการชะงัก งัน มี ผลต่อความสามารถในการ
เ
ขาดอาหารต่อไป ปั จจุบนั จากรายงานเชิ งระบาดวิทยาพบว่า
weight)
ตาม
35

สํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2551 : 13 – 19

(Low birth
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คอ้วน อัน

ด็กและ

การแก้ไขปั ญหาจึงพยายามให้

3.2.2
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเห็นว่าเยาวชนทุกคนควรได้รับ
เยาวชนมีความรู ้ และสามารถดํารงชี วิตอยูไ่ ด้ดว้ ยตนเอง เป็ น
คนมีคุณภาพของครอบครัวและสังคมส่ วนรวม แม้หน่ วยงานทางการศึ กษาได้พยายามจัด บริ การ

งร่ างกาย สติปัญญา

ของตนเอง
ฯ สยามบรมราชกุมารี จึงพระราชทานความช่วยเหลือ
และสนับสนุนการจัดการศึกษาในรู ปแบบต่าง ๆ ให้ครอบคลุมเด็กและเยาวชนกลุ่มต่าง ๆ

การศึกษาภาคบังคับ แต่ไม่มีโอกาสศึกษาต่อ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราช
ส่ งเสริ มให้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับสู ง
ต่อไป
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3.2.3 เสริมสร้ างศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการเรียนรู้ ทางวิชาการ
ภาษาไทย

ทําให้ภาษาต่างประเทศ เช่ นภาษาอังกฤษ เป็ นวิ
ให้สามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเอง

หลาย ๆ ด้า น
ขาดการสนับสนุนจากผูป้ ก
3.2.4 เสริมสร้ างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางการอาชี พ
สังคมชนบทไทยในอดี ตเป็ นสังคมเกษตรกรรม

ลให้เด็ก

ดี งาม
สมเด็จพระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเห็ นถึ งความจําเป็ นเร่ งด่วนในการพัฒนา

เป็ นการช่วยลดรายจ่ายของครอบครัวได้
นอกจากอาชี พเกษตรกรรมแล้ว ยังทรงให้ความสําคัญกับ
ๆ
เช่น การประกอบอาหาร การแปรรู ปถนอมอาหาร การเพาะขยายพันธุ์ไม้ พันธุ์สัตว์ ศิลปหัตถกรรม
ณ์ ต่าง ๆ ภายใน
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3.2.5 ปลู ก ฝั ง จิ ต สํ า นึ ก และพั ฒ นาศั ก ยภาพของเด็ ก และเยาวชนในการอนุ รั ก ษ์

สุ ขภาพและการดํารงชี วิตของประชาชน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรง
สร้างจิตสํานึกให้แก่เยาวชน
3.2.6 เสริ มสร้ างศั กยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุ รักษ์ และสื บทอดวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้ อง
สมเด็จพระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรง
ข
ปลูกฝังเด็กและ
ๆ กับ

4
วิเคราะห์ โครงการ
โรงเรียนวัดปทุมวนาราม ในพระราชู ปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงนําแนวพระราชดําริ ในการ
พัฒ นาโดยใช้ ป รั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ถ่ า ยทอดมาจากพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้า อยู่หัว ทรงนํา
ดํา เนิ นโครงการอย่า งเป็ นรู ป ธรรมในกรณี ตวั อย่า ง
โรงเรี ยนวัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
4.1 ความเป็ นมาของโรงเรี ยนวัดปทุมวนาราม ในพระราชู ปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
โรงเรี ยนวัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรม
969/1
1 แขวง
ถึ ง
3
โรงเรี ย นวัดปทุ ม วนารามเป็ นเพี ย งโรงเรี ย น
ขนาด

ถอนออกไปจึงไม่สามารถก่อสร้ าง
อ
6
ศรี อ ยุ ธ ยา มัก กะสั น สั น ติ ร าษฎร์
บ้านเด็ก
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ มาประทับเป็ นการถาวร
และได้
ราชบริ พ ารวังสระปทุ ม
30 มกราคม 2546
พระราชทานเงินให้โรงเรี ยนจํานวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ในภาพรวมทรงพอพระทัยใน
การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรี ยน ก่อนเสด็จพระราชดําเนิ นกลับ
ได้พระราชทานพระราชดําริ กบั ผูอ้ าํ นวยการเขตปทุมวัน และศึกษาธิ การเขตปทุมวัน ได้มารั บ
เสด็จว่าโรงเรี ยนน่าจะขยายเป็ นโรงเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) เพราะโรงเรี ยนมัธยม
6 แล้วส่ วนใหญ่ไปเรี ยนต่ออยูค่ ่อนข้างไกล โรงเรี ยน
มัธยม ใกล้เคี ยงก็ เป็ นโรงเรี ยน
เช่ นโรงเรี ยนเตรี ย มอุ ดมศึ กษา
โรงเรี ย นสาธิ ต มศว.ปทุ ม วัน และโรงเรี ย นสาธิ ตจุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิท ยาลัย
จะได้เข้าเรี ยน

วนารามเป็ น
ปี การศึกษาละ 1
มัธยมศึกษา 3 ในปี การศึกษา 2548

กรุ ง เทพมหานครจึ ง พิ จ ารณาให้ โรงเรี ย นวัดปทุ ม
กษาตอนต้น
2 ห้ อ งเรี ย น
1 ในปี การศึกษา 2546 และครบระดับ
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4.2 การสนองพระราชดําริและการได้ รับความร่ วมมือทางด้ านวิชาการ
หลังจากเปิ ดเป็ นโรงเรี ยนขยายโอกาสในปี
เป็ นครู ระดับประถมศึ กษา ไม่มีประสบการณ์ ในการสอนระดับมัธยมศึ กษามาก่ อน ได้รับความ
ร่ วมมือจากคณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย และโรงเรี ยนสาธิ ต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
สมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ยังพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการจ้าง
สถาบันเซ็ นเตอร์ ฟอร์
(ประเทศไทย)
ปยังโรงเรี ยน
.
ต่ อ มาได้มี ก ารประชุ ม หารื อ กันระหว่า งผูอ้ าํ นวยการเขตปทุ ม วัน ศึ ก ษาธิ ก ารเขต
ปทุ มวัน อาจารย์ใหญ่ ร่ วมกับ ผูว้ ิจยั ในฐานะผูด้ ู แลวังสระปทุ ม ถึ งความเหมาะสมในการขอรั บ
พระราชทานพระมหากรุ ณาธิ คุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงรับ
“โครงการขยายโอกาสการศึกษาโรงเรี ยนวั ดปทุมวนาราม
ในพระดํ า ริ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ”โดยนํา แบบอาคารเรี ย นของ
7
ก่อสร้ างจํานวนมาก อาศัยงบประมาณของกรุ งเทพมหานครเพียงอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ คงต้อง
คณะผู ้บ ริ ห ารกรุ ง เทพมหานครดํา เนิ น การสนองพระราชดํา ริ โดย เป้ าหมาย
โครงการให้การก่อสร้ างอาคารหลังใหม่ ของโรงเรี ยนแล้วเสร็ จทันเฉลิ มฉลองพระราชวโรกาส
พระบาทสมเด็ จพระเจ้า อยู่หัว ทรงเจริ ญ พระชนมายุ 80 พรรษา ในพุ ท ธศัก ราช 2550
72
พรรษา จึ งได้นาํ ความกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ขอ
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พระราชทานพระราชวินิจฉัย
เหนื อของวัดปทุมวนาราม ประมาณ 3 ไร่
200 เมตร เป็ น
รงเรี ยนหลังใหม่
พ.ศ. 2548 กรุ ง เทพมหานครได้ออกแบบก่ อสร้ างอาคารเรี ยน 7
1 หลัง
ประกอบด้ ว ยห้ อ งเรี ยนจํา นวน 48 ห้ อ งเรี ยน และอาคารประกอบ 3
1 หลั ง
221,570,000 บาท (
นบาทถ้วน) และได้ข อพระราชทานอยู่ในพระราชู ปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงรับโรงเรี ยนวัดปทุมวนารามไว้ในพระราชู ปถัมภ์
13 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2549
“โรงเรี ยนวัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ”
เสด็จพระราชดําเนิ นทรงวางศิลาฤกษ์ใน 16 กุมภาพันธ์
พ.ศ.2549 และพระราชทานพระราชานุญาตให้อญั เชิ ญพระนามาภิไธย “ส.ธ.”
ใหม่
18 มิ ถุ นายน พ.ศ. 2550
กิ จกรรมการจัดการเรี ย นการสอน ห้องสมุ ด ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิ บตั ิ การทางภาษา ห้อง
คอมพิวเตอร์ และการแสดงของนักเรี ยน
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานแนวพระราชดําริ
ให้โรงเรี ยน
โอกาสแก่เด็กได้เรี ยนใกล้บา้ น และยังไม่
ควรขยายไปถึ ง
เกิ นไป ควรควบคุ มโรงเรี ยนให้เป็ นโรงเรี ยนขนาดกลาง มีจาํ นวนนักเรี ยนไม่เกิ น 1,000 คน
เน้น คุ ณ ภาพมากกว่ า ปริ ม าณ
(อนุ บ าล 3 ปี )
ให้มี มุม
(
อนุ บาล,
1 ป.1-3,
2 ป.4-6,
3 ม.1-3) รวม 4
ให้นกั เรี ยน
สามารถมาอ่านหนังสื อได้ในระหว่างหยุดพักเรี ยน มีหนังสื อ
โดยตรง
พระราชทานพระมหากรุ ณาธิ คุณ ให้แก่ โรงเรี ยนวัดปทุ มวนารามฯ พอ








พระราชทานอาหารเสริ ม แก่ เ ด็ ก นัก เรี ย น เช่ น นมผง,
าย,
โยเกิรต์ ผักและผลไม้
พระราชทานทุนอบรมภาษาอังกฤษของสถาบัน Australian School Of Business
& Technology ณ เมืองซิ ดนี ย ์ ประเทศออสเตรเลี ย เป็ นเวลา 8 สัปดาห์ ให้แก่
การ
เมษายน – 6 มิถุนายน 2551
พระราชทานจ้างครู ชาวต่างประเทศมาสอนภาษาอังกฤษปี ละ 1 คน
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4.3 แนวพระราชดําริด้านต่ าง ๆ
4.3.1 ด้ านงานอาชี พ
สมเด็จพระเทพรั ตนราชสุ ดา
และต้องการให้ผปู ้ กครองได้เรี ยนอาชี พควบคู่กบั นักเรี ยน กรุ งเทพมหานครจึงสนองพระราชดําริ
โดยจัด งบประมาณสร้ า งอาคาร 3 เป็ นอาคารเอนกประสงค์ ฝึ กอาชี พ ให้ ก ับ โรงเรี ย น
วัดปทุมวนาราม
ของสํานักงานทรัพย์สินส่ วนพระมหากษัตริ ย ์ ด้านทิศตะวันออกของ

46
โรงเรี ยนติดกับโรงไฟฟ้ า บน

10.40 เมตร ยาว 50 เมตร
สํานักการศึกษากรุ งเทพมหานคร
มอบหมายให้โรงเรี ย นจัดทํา หลัก สู ตรวิช าชี พ โดยขอรั บ คํา แนะนําจากกรรมการสถานศึ ก ษา
โรงเรี ย นได้ท ดลองจัดโครงการฝึ กอาชี พ 108 อาชี พ แก่ นัก เรี ย น ผูป้ กครอง และ
งานรวมพลังสร้าง
นคริ นทร์
9 กุมภาพันธ์ 2551
จากการ
ตอบแบบสอบถาม ผูเ้ ข้าร่ วมงานมีความคิดเห็ นว่าการจัดงานโดยรวมอยู่ในระดับดี มาก และ
พิ จารณาเป็ นรายด้า นพบว่า การอบรมและ
ฝึ ก108 อาชี พสามารถนํา ไปประกอบอาชี พ
ได้
กิ จ กรรมเหมาะสม การนํา เสนอผลงาน
นัก เรี ยนอยู่ในระดับ ดี ม าก ผูร้ ั บ การอบรมมี
ความพึงพอใจในการจัดกิ จกรรม ด้านสาระ

4.3.2 ด้ านการจัดการเรียนการสอน
โรงเรี ย นวัดปทุ มวนารามฯ ได้น้อมนํา แนว
พระราชดําริ มาบูรณาการในการจัดการเรี ยนการสอน ส่ งผลให้นกั เรี ยนมีศกั ยภาพ คิดเป็ น ทําเป็ น
แก้ปัญหาเป็ น รู ้ จกั นํา
มาบูรณาการ และ
ชีวติ ประจําวัน
1) โครงการเกษตรปลอดสารพิษ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานชุ ดปลูก พืชไร้ ดินให้
กับ โรงเรี ย น จํานวน 7
ร โดยได้รับ ความอนุ เคราะห์ จากนักเกษตรประจํา
วัง สระปทุ ม และบริ ษทั ประถมชัย ไฮโดรเทค จํา กัด มาเป็ นวิท ยากรให้ค าํ แนะนําวิธี ก ารปลู ก
ผูเ้ ข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
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ครู ก ลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ วิ ท ยาศาสตร์ ครู ก ลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ก ารงานอาชี พ และเทคโนโลยี
กรรมการสถานศึกษา
นักการภารโรง และมีพระสงฆ์จากวัดไผ่ดาํ มา
ระปริ ย ตั ิ ธ รรม
นอกจากการปลูกพืชไร้ดินแล้ว คณะกรรมการสถานศึกษา ฯ ยังให้ทดลองปลูกเห็ ดฟางในตะกร้ า
ให้ นัก เรี ย นได้เ รี ย นรู ้ แ ละนํา ไปปรั บ ใช้
จะได้
ปลอดสารพิ ษ และสร้ า งอาชี พ เสริ ม
ให้กบั ตนเองและครอบครัว โดยได้รับ
การสนับ สนุ นงบประมาณจาก บริ ษ ทั
เอ็มเค เรสเตอรองค์ จํากัด และบริ ษทั
ประถมชัย ไฮโดรเทค จํากัด สนับสนุ น
วงอก โดยมี
10 มกราคม 2551 อบรม
การปลู ก พื ช ไร้ ดิ น โดยมี นายทรงยศ
คงศิ ริ ผู ้ จ ั ด ก ารบริ ษั ท ประถ มชั ย
ไฮโดรเทค จํา กัด นางอุ ษ า บํา รุ ง กิ จ
หั ว หน้ า งานเกษตรของวัง สระปทุ ม
เป็ นวิทยากร
21 มกราคม 2551 อบรม
วงอก โดยมี ค รู แ ละ
นั ก เรี ย นจาก โรงเรี ย นพุ ท ธ โส ธ ร
จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็ นวิทยากร
23 มกราคม 2551 ครู และ
โรงเรี ยนพุทธโสธร อําเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา
มี น าคม 2551 ครู และ
โครงการลูกพระดาบส อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
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สารพิษ รู ้
ไปใช้ในชีวติ ประจําวัน และเป็ นการหารายได้เสริ มระหว่างเรี ยน
ครู ให้ความสนใจร่ วมกันวิเคราะห์หลักสู ตรแบบบูรณาการและรู ้จกั
เลื อ ก
ปลอดภัย จากสารพิ ษ ตกค้า ง สามารถนํา ความรู ้ แ ละทัก ษะไปใช้ ใ น
ชีวติ ประจําวันได้
ผลสําเร็ จ เกิดความภาคภูมิใจ
ชุ มชน
เกษตร ผูป้ กครองและชุ มชนให้ความสนใจ มองเห็ นความสําคัญและประโยชน์ของผักปลอด

เกิดกับสถานศึ กษา

ของครอบครัวได้

2) โครงการ
อย่ างง่ าย (Tissue Culture)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชกระแสให้ โรงเรี ยนวัด
ปทุมวนารามฯ
งมื อ ราคาแพง ไม่ เ สี ย ค่ า ใช้ จ่ า ยมาก

รู ้ จกั การสั ง เกต การวิเคราะห์ การจดบันทึ ก
โดยอาศัยหลักวิชาทางวิทยาศาสตร์ และครู ทุก
กลุ่ ม สาระการเรี ยนรู ้ ส ามารถนํา วิ ธี ก ารไป
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บูร
ง
โรงเรี ยนวัดปทุมวนารามฯ
2551 - 2552 จํา นวน 97,500 บาท (
การศึกษา 2551 จํานวนเงิน 59,000 บาท (

) แบ่ ง เป็ นค่ าใช้จ่า ยในปี
)

28 มีนาคม 2551 ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน คณะครู กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ วิทยาศาสตร์ กลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชี พและเทคโนโลยี และนักการภารโรง
สิ งหาคม – ตุลาคม 2551 สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งประเทศไทย ให้
และ
นําไปบูรณาการกับกลุ่ม
(Tissue Culture)
นักเรี ยนมีความรู ้ ทักษะการคิ ดวิเคราะห์ หาเหตุผล จดบันทึ ก
เป
การเรี ยนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยเน้นให้นกั เรี ยนลง
มือปฏิบตั ิ และเรี ยนรู ้ไปพร้อมกับนักเรี ยน

โรงเรี ยนมีหลักสู ตรบูรณาการในทุกกลุ่มสาระวิชา ผูม้ าศึกษา
ดูงานการจัดการเรี ยนการสอนให้ความสนใจ และให้คาํ แนะนํา ให้ขอ้ เสนอแนะอันเป็ นประโยชน์
ต่อโรงเรี ยน
3) โครงการสหกรณ์ ในโรงเรียน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงให้ความสําคัญในการปลูกฝั ง
ให้รู้จกั ระบบ
โรงเรี ยนเป็ นอันดับแรก เป็ นการฝึ กเด็กและเยาวชนให้เกิ ดความ
ร่ วมมื อร่ วมใจ รู ้ จกั ทํา งานเป็ นกลุ่ ม

50
หลักการสหกรณ์ เป็ นการฝึ กการทํางานร่ วมกันอย่างมีระบบแบบแผน มีการจดบันทึก การจัดทํา
ตลอดจนฝึ กให้
เรี ย นรู ้ อย่างเป็ นระบบ
และกัน การเห็ น แก่ ป ระโยชน์ ส่ ว นรวม การ
รวมกลุ่ ม กันในการดําเนิ นกิ จกรรมต่า ง ๆ
สมเด็ จ พระเทพรั ต น
ราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุ ม ารี เสด็ จพระราช
จังหวัดสงขลา สตูล ตรัง นราธิ วาส ยะลาและ
2551 มีพระราชดําริ ให้
กรมส่ ง เสริ มสหกรณ์ ม าช่ วยวางระบบสหกรณ์
นัก เรี ยนให้แก่ โรงเรี ย นวัดปทุ มวนารามฯ และ
โรงเรี ย นวัด ไผ่ดาํ กรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ จึง ได้
สนองพระราชดําริ โดยมอบหมายให้สํานักงาน
1 รั บ ผิ ด ชอบ แนะนํา
ส่ งเสริ มการจัดกิ จกรรมสหกรณ์ ในโรงเรี ยนวัด
ปทุ ม วนาราม ฯ สํ า นัก งานส่ ง เสริ ม สหกรณ์
1
ประสานงาน ให้คาํ แนะนําการดําเนิ นกิ จกรรม
และสรุ ปรายงานผลทุ กเดื อน และ
20 กุ ม ภาพัน ธ์ 2551ให้ ก ารอบรม
สร้ า งความเข้า ใจหลัก การและเหตุ ผลของการ
ดําเนินกิจกรรมสหกรณ์ แก่คณะครู
27 มี น าคม 2551 พาคณะครู ข อง
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25 พฤษภาคม 2551
23 กรกฎาคม 2551 โรงเรี ยนวัดปทุมวนารามฯ
ลงนามให้ความร่ วมมือ MOU

1

นัก เรี ย นสมัค รเข้า เป็ นสมาชิ ก สหกรณ์ ร้ อยละ 75 นัก เรี ย นมี
น เน้นวิถีทางประชาธิ ปไตย รู ้จกั การทํา
บัญชี รายรับ - รายจ่าย
ตนเอง
เรี ยนรู ้ ของ

โครงการ ติดตาม

รดําเนินไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ชุ มชน โรงเรี ยนประชาสัมพันธ์ กิจกรรมสหกรณ์ให้ผปู ้ กครอง
เข้าใจและเห็ นความสําคัญ ทําให้ผปู ้ กครองและชุ มชนมีส่วนร่ วมให้ความ
สิ นค้าของร้านสหกรณ์โรงเรี ยน เป็ นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้ครอบครัวได้

ให้ผลการดําเนินงานเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ทุกประการ
4) โครงการ Mighty Mice
สมเด็ จพระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชปรารภกับ
บริ ษ ัท Microsoft ขอความร่ ว มมื อ ในการ
ครู บริ ษทั Microsoft สนองพระราชดํา ริ
โดยจัด อบรม Microsoft Mighty Mice ให้
25 มีนาคม 2551
ได้รับการสนับสนุ นงบประมาณจากกองทุน
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การศึ กษาโรงเรี ยนวัดปทุ มวนารามฯ จํานวน 14,440 บาท (

)

Mighty Mice
นั ก เรี ยนมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้
รู ้จกั การทํางานร่ วมกัน
ร่ วมมือกัน และมีความ
สนุกสนานในการเรี ยน
ทําให้ครู มีความรู ้ในการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรี ยนการ
สอนและพัฒนาบทเรี ยน
โครงการ ติดตาม ตรวจสอบผลการดําเนิ

ดําเนินไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

4.4 ผลงานและความสํ าเร็จ
หลังจากโรงเรี ยนได้นอ้ มนําแนวพระราชดําริ ต่าง ๆ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ
สยามบรมราชกุมารี มาปฏิ บตั ิ ทําให้โรงเรี ยนมี ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ วในทุก ๆ ด้าน ครู และ

Labtop

เข้าไปช่วยสอนภาษาอังกฤษ ทําให้ครู ทุกคน

นักเรี ยน เกิดการเรี ยนรู ้ไม่เพียงแต่วชิ าการในห้องเรี ยน แต่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวติ ประจําวัน รู ้จกั คิด วิเคราะห์ เปรี ยบเทียบ การเรี ยนการสอนเป็ นแบบ Two way communication
นักเรี ยนเป็ นศูนย์กลางของการเรี ยนการสอน ในด้านภาษามีโอกาสฝึ กพูดภาษากับเจ้าของภาษา ทํา
ให้ ก ารเรี ย นการสอนพัฒนาไปอย่า งมาก จากในระยะแรกก่ อ นพัฒนา เด็ ก ไม่ ส
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ภาษาอังกฤษได้ แต่ในปั จจุ บนั เด็กสามารถสอบเข้าโรงเรี ยนเตรี ยมอุ ดมศึ กษา โรงเรี ยนจิ ตรลดา
1 ในวิชาภาษาอังกฤษอีกด้วย
โรงเรี ยนวัดปทุมวนารามฯ มีผลงานดีเด่น
เกียรติยศ ในปี การศึกษา
2546 -2548 ในด้านต่าง ๆ คือ
 ปี การศึ กษา 2546 ได้รับรางวัลรองชนะเลิ ศอันดับ 1 การแข่งขันขบวนพาเหรด
ในโครงการต้านยาเสพติด
 ปี การศึ ก ษา 2546 ได้รั บ รางวัล ชนะเลิ ศ อัน ดับ 1 การแข่ ง ขัน ฟุ ต บอลชิ ง ถ้ว ย
พระราชทานสมเด็จพระเทพรั ตนราชสุ ดาฯสยามบรมราชกุมารี จัดโดยชมรม
ฟุตบอลศรัทธาธรรม
 ปี การศึ กษา 2547 ได้รับรางวัลชนะเลิ ศอันดับ 1 การประกวดดนตรี ไทย (ซออู)้
ระดับประถมศึกษาจากสํานักการศึกษา กทม.
 ปี การศึ กษา 2547 ได้รั บรางวัลรองชนะเลิ ศอันดับ 2 การแข่งขันกี ฬ านักเรี ย น
กทม. (
,
)
 ปี การศึ ก ษา 2547 ได้รั บ รางวัล ชมเชยการแข่ ง ขัน กลอนสดประเภทที ม จาก
สํานักการศึกษา กทม.
 ปี การศึ ก ษา 2547 ได้รั บ รางวัล ชมเชยการแข่ ง ขัน กลอนสดประเภทที ม จาก
สํานักการศึกษา กทม.
 ปี การศึ กษา 2547 ได้รั บรางวัลชนะเลิ ศอันดับ 2 การแข่ งขันการเขี ยนบรรยาย
ภาพภาษาอังกฤษ (ระดับมัธยม) จากสํานักการศึกษา กทม.
 ปี การศึ กษา 2548 สอบคัดเลื อกได้เป็ นตัวแทนนักเรี ยนในเขตกรุ งเทพมหานคร
เข้าสอบแข่งขันคัดเลื อกระดับประเทศ (เด็กหญิงปั ญจรส แห้วใต้) ในโครงการ
โอลิมปิ ควิชาการ(วิทยาศาสตร์ ) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 ปี การศึ กษา 2548 เด็ กชายฐาปกรณ์ เกษะประกร และเด็ ก หญิ งสุ ภ าวดี เลิ ศ ชัย
3 ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิ การ
(25 คน)
สัปดาห์วชิ าการภาษาอังกฤษ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ในทุกปี การศึกษา ปี การศึกษา 2550 -2552

25
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โรงเรี ยนปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี มาขอศึ กษาดูงานการปลูกพืชไฮโดรโปรนิกส์









งานการจัดการเรี ยนการสอน
ผูบ้ ริ หารงาน ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตลาดกระบัง ขอศึ กษาดูงาน
การจัดการเรี ยนการสอน
สํา นัก งานเทศบาลตําบลงิ ม อํา เภอปง จัง หวัดพะเยา ขอศึ ก ษาดู ง านด้า นการ
บริ หารงานงบประมาณและการจัดการเรี ยนการสอน
องค์การช่วยเหลือเด็กแห่ งสวีเดน (Save the Children Sweden) ขอศึกษาดูงาน
การจัดการเรี ยนการ
29 พฤษภาคม 2552

4.5

ด้ รับการพัฒนาสู่ มาตรฐาน

แต่ต่างประเทศสนใจมาดูงานเป็ นจํานวนมาก แต่ผลการสอบ NT
จํา เป็ นต้อ งมาวิ เ คราะห์ ห าสาเหตุ
โดย
แรก
ณะทํา งานให้
รวมถึงคณะกรรมการสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่ วมในการวิเคราะห์หาสาเหตุของ
และผลการสอบคะแนน NT

ยน
ะวิสัยทัศน์
มากําหนดหาแนวทางปรับปรุ งและพัฒนาในการจัดการเรี ยนการสอนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
โดยกําหนดเป็ น 5
1 การพัฒนาบุ ค ลากร 5
ภาษาไทย คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ)
ประเมินผลตามสภาพจริ ง
ครู ผูส้ อนกลุ่ มสาระ
ประเมินผลตามสภาพจริ ง
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มัธยมศึกษา
เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ การวัดและประเมินผลตามสภาพจริ ง
ครู ผสู ้ อนกลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
การสอน การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
2 พัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา
วิเคราะห์ ประเมินหลักสู ตรและแผนปฏิ บตั ิราชการประจําปี ให้สอดคล้ องกับสภาพ
ปั ญหา
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
3 จัดกิ จกรรม/โครงการส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นากระบวนการคิด วิเคราะห์
คิดสังเคราะห์ ในกลุ่มสาระหลัก เป็ นกิจกรรมหรื อโครงการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้
4
การนิเทศเป็ นรายบุคคล
5
สอนเสริ ม และหาแนวทางช่
6
การปฏิบตั ิ ในปี การศึกษา 2551
4.6 วิเคราะห์ ความสํ าเร็จของการนําแนวพระราชดําริมาใช้ ในการพัฒนาโรงเรียนวัดปทุมวนาราม ฯ
โครงการพระราชดําริ โรงเรี ยนวัดปทุ มวนาราม ในพระราชู ปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็ นตัวอย่างอันดี ของการนําแนวพระราชดําริ มาใช้ในสังคม
ชุ ม ชน และการพัฒนาศักยภาพของ
ทรัพยากรมนุ ษย์จึงมีความสําคัญในลําดับต้น ๆ
คล้ายคลึงกับปรัชญาแห่งการพัฒนาขององค์การสหประชาชาติอย่าง

เพราะการ
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พัฒนาแห่ งสหัสวรรษ (The Millennium Development Goals)
สาระ
5 ประการจาก 8
Hunger)

ค.ศ. 2009 มี

1 ขจัดความยากจนและความหิวโหย (Eradicate Extreme Poverty and

5
ประมาณ 10
และเสี ยชีวติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงให้ความสําคัญกับเด็ก ปฐมวัย
เป็ นอย่างมาก ทรงพยายามขจัดภาวะทุโภชนาการในเด็ก
ปฐมวัย ดังเห็ นได้จากตัวอย่างใน
โรงเรี ยนวัดปทุมวนาราม ได้พระราชทานชุ ดปลูกพืชไร้ ดินให้กบั โรงเรี ยน จํานวน 7
โครงการ ให้นกั เกษตรประจําวังสระปทุมมาเป็ นวิทยากรให้คาํ แนะนําวิธีการปลูก การดูแลรักษา
งสู่ การจัดการเรี ยนการสอน
ยังให้ปลูกเห็ดฟางในตะกร้า ให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้และนําไปปรับใช้
จะได้บริ โภค
เสริ ม ให้ก ับ ตนเองและครอบครั ว
ผูป้ กครองและชุ มชนให้ความสนใจ
ต่อสุ ขภาพ นําไปประกอบอาหารได้ปลอดภัย
พระราชทานอาหารเสริ มแก่เด็กนักเรี ยน เช่น
พระราชทานนมผงจํา นวน 45
11 กระสอบ นําไปปรุ งเป็ นนมอุ่ น
ไม้ ให้โรงเรี ย นนํามา
ประกอบอาหารให้แก่นกั เรี ยนเป็ นประจํา ทุกวันพุธโรงเรี ยนกําหนดเป็ นวัน Sport day นักเรี ยน
ออกกําลังกายพร้ อมกันตอนเช้า
โรงเรี ยนวัดปทุมวนาราม ฯ ได้รับรางวัลต่าง ๆ
รางวัลดีเด่นการประกวด “การจัดสุ ขาภิบาลอาหารในโรงเรี ยนและสถาบันการศึกษา”
2 ปี การศึกษา 2550 จัดโดยสํานักอนามัย กรุ งเทพมหานคร กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
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รางวัลดี เด่น “

” จากสํานัก

24 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
การประเมินโรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพ ได้รับรางวัลโรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพระดับทอง
2 ให้ การศึกษาระดับประถม (Achieve Universal Primary Education)
แม้ในประเทศ
เด็กจะมี โอกาสเรี ยนจนจบระดับประถมศึ กษาประมาณ
90% แต่ถา้ เรี ยนจนจบการศึกษาระดับมัธยมแล้วจะมีเพียง 54 %
หากเทียบแนวพระราชดําริ
สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ไ ด้พ ระราชทานแนว
พระราชดําริ ให้โรงเรี ยนวัดปทุมวนารามฯ
เด็ ก ได้เรี ย นโรงเรี ย นใกล้บ ้าน
และ
ไม่ โปรดให้โรงเรี ย นขยายการศึ ก ษาไปถึ ง
การควบคุมโรงเรี ยนให้
เป็ นโรงเรี ยนขนาดกลาง มีจาํ นวนนักเรี ย นไม่เกิ น 1,000 คน เป็ นการเน้นคุ ณภาพมากกว่าปริ มาณ
การ
(อนุ บาล 3 ปี ) เป็ นการช่ วยเหลื อ
ให้มีโอกาสนําบุตรมาเรี ยน
ได้ นอกจากจะพระราชทานโอกาสในการค้นคว้า
จากหนัง สื อในห้องสมุ ดแล้ว ภายในห้องสมุ ดยัง มี
นคว้าทางอินเตอร์ เนตอีก
ด้วย
โปรดเกล้า ฯ ให้ มี มุ ม อ่ า น
(
,
1 ป.1 - 3,
2 ป. 4 - 6,
3 ม.1 - 3)
รวม 4
ปี การศึกษา 2550
กระทรวงศึกษาธิ การได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือการจัดการศึกษารู ปแบบสหกิจ สําหรับ
แก้ไ ขปั ญ หาการรองรั บ นัก เรี ย นในกรุ ง เทพมหานคร โรงเรี ย นคู่ พ ัฒ นาสหกิ จ ของ โรงเรี ย น
วัดปทุมวนาราม ฯ คือโรงเรี ยนศรี อยุธยา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้ าเพชรรัตน
ราชสุ ด าสิ ริโ สภาพัณ ณวดี ผูอ้ าํ นวยการ 2โรงเรี ย นได้ป ระชุ ม
จากโรงเรี ยน
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ศรี อยุธยา ฯ มาสอนดนตรี สากล ปี การศึกษา 2551
.
3
1
2 คนในปี การศึกษา 2552
ปี การศึ กษา 2550 โรงเรี ยนมีการสอนภาษาจีน
4
1 ห้องละ 2
หญิ ง กมลพร ธนพรโชคชัย จบจาก
2 เป็ นต้นมา
ปี การศึกษา 2551
2 ได้รับการคัดเลือกจากสํานักการศึกษา
กรุ งเทพมหานคร ไปเจริ ญสมาธิ ภาวนา ณ ประเทศอินเดีย – เนปาล
ปี การศึ กษา 2552 กรุ งเทพมหานครได้อนุ มตั ิ งบประมาณให้ดาํ เนิ นการจ้างครู สอน
ภาษาจีนในโรงเรี ยน
2 ปี การศึกษา 2551 ใน
.4 , ป.5 , ม.1 , ม.2 และ
.3ในปี ถัดมา
วามรู ้ ความสามารถในการจัดการเรี ยนการ
สอนมาถ่ายทอดประสบการณ์และทักษะการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน จํานวน 5 กลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้ ได้แก่ กลุ่มภาษาไทย คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และ
สเซสเมนท์(ประเทศไทย) เป็ น
ผูด้ ู แ ลกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ภ าษาต่ า งประเทศ (ภาษาอัง กฤษ)
(H.E.L.P.)
พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยมีนกั เรี ยนโรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษาเป็ นอาสาสมัครทําการสอน มาจนถึงปั จจุบนั
นักเรี ยน
.3 จํานวน 2 คนได้
ได้รับ โดยผ่านเกณฑ์ และมีคุณสมบัติครบตามข้อตกลง คือ
1.
3.50
2.
1
3. หากไม่มีนกั เรี
2 จะพิจารณานักเรี ยนราย

3 ส่ งเสริม
สตรี (Promote Gender Equality and Empower Women)
ในปั จ จุ บ ัน แม้ว ่ า สตรี จ ะมี โ อกาสในการทํา งานเท่ า กับ บุ รุ ษ แต่ ส ตรี จ ะได้
ค่ า แรงน้ อ ยกว่ า บุ รุ ษ 3 เท่ า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่ วงนักเรี ยน
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ให้มีโอกาส
จากโรงเรี ยน และต้องการให้ผูป้ กครอง ส่ วนใหญ่เป็ นสตรี ได้มีโอกาสเรี ยนอาชี พควบคู่กบั
นักเรี ยน กรุ งเทพมหานครจึงสนองพระราชดําริ โดยจัดงบประมาณสร้ างอาคาร 3 เป็ นอาคาร
เอนกประสงค์ ฝึ กอาชี พ ให้กบั โรงเรี ยนวัดปทุ ม วนารามฯ และมอบหมายให้โรงเรี ยนจัดทํา
หลักสู ตรวิชาชีพ โรงเรี ยนได้ทดลองจัดโครงการฝึ กอาชี พ 108 อาชี พ แก่ นักเรี ยน ผูป้ กครอง และ
งานรวมพลังสร้าง
นคริ นทร์
9 กุมภาพันธ์ 2551
จากการ
ตอบแบบสอบถาม ผูเ้ ข้าร่ วมงานมีความคิดเห็ นว่าการจัดงานโดยรวมอยู่ในระดับดี มาก และ
พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า การอบรมและฝึ ก108 อาชี พสามารถนําไปประกอบอาชี พได้ การจัด
หมาะสม การนําเสนอผลงานนักเรี ยนอยูใ่ นระดับดีมาก

7 ให้ ความสํ าคั ญ กั บ ความ
Environmental Sustainability)

ของสภาพแวดล้ อม (Ensure

องค์การสหประชาชาติให้ขอ้ มูลว่ามีประชาก

อาศัยใน
ข

มูลฐาน ประชากรโลกอีก
ใน พ.ศ. 2548 กรุ งเทพมหานครได้ออกแบบก่อสร้างอาคารเรี ยน 7
1 หลัง
ประกอบด้ ว ยห้ อ งเรี ยนจํา นวน 48 ห้ อ งเรี ยน และอาคารประกอบ 3
1 หลั ง
221,570,000 บาท (
) และได้ข อพระราชทานอยู่ในพระราชู ป ถัมภ์ สมเด็จพระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงรับโรงเรี ยนวัดปทุมวนารามไว้ในพระราชู ปถัมภ์
13 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2549
“โรงเรี ยนวัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ” ยังเสด็จพระราชดําเนิ นทรงวางศิลาฤกษ์ใน 16 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2549 และพระราชทานพระราชานุญาตให้อญั เชิญพระนามาภิไธย “ส.ธ.”
ใหม่
18 มิ ถุ นายน พ.ศ. 2550
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กิ จกรรมการจัดการเรี ย นการสอน ห้องสมุ ด ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิ บตั ิ การทางภาษา ห้อง
คอมพิวเตอร์ และการแสดงของนักเรี ยน
งพอสํ า หรั บ
นักเรี ย น และครู
เพีย งพอกับความต้องการ ด้า นหน้า โรงเรี ย นเป็ นโครงการ
สวนสาธารณะขนาด
เป้าหมายสุ ดท้ าย ให้ ความสํ าคัญกับการเป็ นหุ้นส่ วนในการพัฒนา (Develop a Global
Partnership for Development))
การพัฒ นาน้ อ ย (Leased
Develope Countries)
สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบ
เวลานาน ทรง
อนุ เคราะห์ ไปยังโรงเรี ยนต่าง ๆ ในบริ เวณ
เตรี ยมอุดมศึกษา โรงเรี ยนสาธิ ตจุฬาลงกรณ์
มศว.
โรงเรี ยนวัด
ปทุมวนารามฯ ยังได้รับความอนุ เคราะห์จาก
บริ ษัท สยามพิ ว รรธน์ จํา กัด จํา นวนเงิ น
ประมาณ 2,000,000บาท
ห้องคอมพิวเตอร์ 1 โรงเรี ยนวัด
ปทุมวนารามฯ จํานวน 40
ได้รับความ
อนุ เคราะห์จากบริ ษทั เซ็นทรัลเวิล์ด จํานวน
เงินประมาณ 1,400,000 บาท

เป็ น

61
แล้ ว ยัง ทรงให้
ความสําคัญกับ

การเรียนรู้ ทางวิชาการ
หลังจาก
แนวพระราชดํา ริ ม าบู ร ณาการในการจัด การเรี ย นการสอนให้ก ับ นัก เรี ย น ส่ ง ผลให้ นัก เรี ย นมี
ศักยภาพ คิดเป็ น ทําเป็ น แก้ปัญหาเป็ น รู ้จกั นํา
รี ยนมาบูรณาการ และสามารถนําความรู ้
การปลู ก พื ช ไร้ ดิน และปลู ก
เห็ดฟางในตะกร้ า


และการปลูกผักแบบไร้ ดิน
นั ก เรี ยนสามารถปลู ก ผัก แบบไร้ ดิ น ได้ อ ย่ า ง
ถูกต้องตามกระบวนการ
ดูแลรักษา การเติมสารธาตุละลายอาหาร การเก็บ
และจําหน่าย สามารถนําไปถ่ายทอดแก่ครอบครัว
เสริ ม
ได้
ชุ มชน
าชมกิจการของ
โรงเรี ย นได้อี ก ด้ว ย ความสํ า เร็ จ ของโครงการ

2, 3

จากชุ ด ทดลอง 7
อาคาร 3
จนสามารถนํา ไปเป็ นวัต ถุ ดิ บ ในการประกอบ
อาหารในโครงการอาหารกลางวันของนักเรี ยน มี

กลุ่ มสาระการงานอาชี พและเทคโนโลยี มาฝึ กการทําโต๊ะปลู กเอง แสดงว่าเด็กคิ ดเป็ น รู ้ จกั การ
นักเรี ยนทําโครงงานและฝึ กหัด
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คิ ดวิเคราะห์ เปรี ยบเที ย บ
ๆ
จากการดําเนิ นโครงการเกษตรผักปลอดสารพิษ (Soilless Culture)
พอใจ นักเรี ยนสามารถนําเสนอโครงการ ในการประกวดโครงการเกษตรผักปลอดสารพิษ สํานัก
การศึกษา
ปี การศึกษา 2551 โรงเรี ยนได้ดาํ เนิ นการจัดการเรี ยนการสอนแบบ E – Learning จาก
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารและบริ ษ ัท อิ น เทลไมโครอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (ประเทศไทย) จํา กัด มี
โครงการ ICT for Education
80 พรรษา พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั
(Class mate PC) จํานวน 40
แบบ E – Learning
E – Book มาใช้ใน
E – Book
มา ใ ช้ ส อ น โ ด ย ใ ห้
คอมพิวเตอร์
3 มาทดลองเรี ยนโครงการ
ห้องเรี ยน Mighty Mice เข้าในหลักสู ตรกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้ กอท.
3 และได้จดั โครงการ
การเรียนรู้ ทางการอาชี พ
ปี การศึ ก ษา 2551
(Hydroponics) สมเด็ จพระเทพรั ตน
ราชสุ ด า ฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ท รงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ พระราชทานชุ ด ปลู ก พื ช ไร้ ดิ น
(Hydroponics) จํานวน 7 ชุ ด และส่ งวิทยากรมาจัดอบรมการปลูกพืชไร้ ดิน (Hydroponics) ให้แก่


ระ

3

นักเรี ยน นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษา เรี ยนรู ้การแปรรู ปอาหาร
และบูรณาการ
ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษาได้ดว้ ย มีการจัดระบบจําหน่าย ระบบบัญชี
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นางพรรณี เพ็งเนตร รองประธานกรรมการ ฯ (ฝ่ ายวิชาการ) ได้บริ จาคเงิ นจํานวน
2,000
อาคารประกอบ 3
ฟางตะกร้าชุดแรก ปรากฏว่าได้ผลดี
โรงเรี ยนได้ ข ออนุ ญ าตใช้
ไฟฟ้ าย่อ ยจากสํ า นัก งานทรั พ ย์สิ น ส่ ว น
พระมหากษั
ใช้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้การปลูกพืชต่าง ๆ และ
ได้จดั สร้างโรงเรื อนเพาะเห็ดนางฟ้ าภูฏาน
แยกส่ วนกับโรงเพาะเห็ดฟางโรงเดิม
20 กุมภาพันธ์ 2551 มีกิจกรรมคือ
1. จ่ายเงินปั นผลตามหลักสหกรณ์
2. จัดเป็ นชมรมสหกรณ์ในกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
3. ประชาสัมพันธ์การดําเนินงานโครงการสหกรณ์นกั เรี ยนให้ผปู ้ กครองทราบ
สหกรณ์ในโรงเรี ยน
10
ญ
22 กรกฎาคม 2551 จํานวน 180 คน ทุนเรื อนหุ ้น 18,816 หุ ้น มี นกั เรี ยนเป็ นกรรมการ
19
3 (หมดวาระ) จํานวน 10
11 กรกฎาคม 2551
ดําเนิ นงานนักเรี ยนได้ฝึกเขียนบัญชี รับ – จ่าย ได้แสดงความคิดเห็ นในการเลื อกสิ นค้ามาจํา หน่ าย
ในปี การศึกษา 2552 จะเปิ ดสหกรณ์ออมทรัพย์และมีการนําพืชผลการเกษตรมาจําหน่าย


โรงเรี ยนได้
กี ฬา มาทําโครงการศูนย์สุข ภาพวิถีไทย ใช้กีฬาไทยทุ กชนิ ดมุ่งหวังสุ ขภาพแฝงความเป็ นไทย
ทําให้เด็กรู ้ จกั การเล่นกี ฬาไทย มวยไทย ศิลปะการต่อสู ้แบบไทยอย่างถูกต้อง มีผปู ้ กครองหลาย
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. 1 – ม. 2 โดยบูรณาการในวิชาภาษาไทย โครงสร้าง
ญญามาทําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ร่วมกับผูส้ อนในคาบแนะ
แนวกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
สําหรั บ นักเรี ย นหญิ ง ก็จะมี โครงการไม้ง ามหนามแหลม แยกสอนต่า งหากว่ามี การ
ป้ องกันตัวอย่างไร
1. เชิญวิทยากรจากสถาบันอาศรมศิลป์ มาให้ความรู ้และฝึ กทักษะนักเรี ยน
2. ครู พ ลศึ ก ษา
– มัธ ยม
3
การป้ องกันตัวในชี วิตประจําวัน
จกรรมคีตมวยไทยในวัน
จันทร์ พุธ และศุกร์ ประมาณ 5 นาที และแฝงคุณธรรมประมาณ 1 นาที
โครงการภูมิปัญญากีฬาไทย โรงเรี ยนดําเนิ นการแล้วและยังดําเนิ นการอยู่ นักเรี ยนมี
30
ทุกวันพุธ
โรงเรี ยนวัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้ส่งนักเรี ยนเข้าร่ วมประกวดศักยภาพ
1. ส่ งประกวดวงดนตรี ไทยในงานฉลองอายุวฒั นะ เจ้าอาวาสวัดพระราม 9 ประกวด
เพลง
9
11
มีนาคม 2552 ได้รับเกียรติบตั รเข้าร่ วมกิจกรรม
2. ส่ งนักเรี ยนเข้าร่ วมกิ จกรรม ตอบปั ญหาธรรมะ ประกวดมารยาท และประกวด
ดนตรี ไทย จัดโดยมหาวิทยาลัยมหาจุ ฬาลงกรณ์
15 มีนาคม 2552 ได้รับ
3 เด็กชายพงศกร เกิดวิเชี ยร
5/1 ได้รับเกียรติบตั ร โล่เกียรติคุณ และเงินรางวัล 600 บาท
o ความสามารถด้านขลุ่ย ได้รับรางวัลชมเชย เด็กชายปรัชญา สารชาติ
2/1 ได้รับเกียรติบตั รและเงินรางวัล 500 บาท
o ความสามารถด้านจะเข้ ได้รับรางวัลชมเชย เด็กหญิงณี รานันท์ มณี รัตน์
2/1 ได้รับเกียรติบตั รและเงินรางวัล 500 บาท
o
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ความสําเร็ จของการพัฒนาโรงเรี ยนวัดปทุ มวนารามฯ วิจยั ได้นาํ เสนอในแต่ละ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุ
เด็ก และเยาวชนเป็ นศูนย์กลางของการพัฒนา โดยใช้
การศึกษาเป็ นหลักในการพัฒนา
“เด็กและเยาวชน มีโภชนาการดี
ะทางวิชาการและการ
”
สอดคล้องกับสังคมวัฒนธ
3 สถาบันหลัก
“บวร” โรงเรี ยนวัดปทุมวนารามฯ
โรงเรี ยนได้รับความร่ วมมือจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา
มาช่ วยจัดกิ จกรรมการสอนวิชาชี พให้กบั นักเรี ยนและผูป้ กครอง
สํารวจความสนใจของผูป้ กครองและชุ มชน แนะนําหลักสู ตร 108 อาชี พ มีผปู ้ กครองและคนใน
ชุมชนให้ความสนใจมาร่ วมอบรม ฝึ กอาชีพ และชมนิทรรศการผลงานนักเรี ยน
โรงเรี ยนได้ดาํ เนิ นงานโครงการส่ งเสริ มอาชี พสู่ ชุมชน โดยได้สํารวจความต้องการ
ของผูป้ กครองว่าต้องการเรี ยนวิชาชี พใดบ้าง จัดฝึ กอาชี พให้ตรงกับความต้องการ ส่ วนใหญ่จะเป็ น
31 กรกฎาคม พ.ศ.
2551 เวลา 15.30 – 17.30 น.
ผลงาน สวยนําไปจําหน่าย
VCD
ผูส้ นใจมาดูได้
โครงการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้สู่อาชี พ โรงเรี ยนวัดปทุมวนารามฯ ได้เชิ ญผูป้ กครองมา
ประชุม และจัดวิทยากร จํานวน 6
7 งและให้ผปู ้ กครอง

4.7 การวิเคราะห์ แนวพระราชดําริ “บวร”
แนวพระราชดําริ “บวร”เป็ นแนวคิ ดหลักของการสร้ างความเข้มแข็งให้ชุมชน ให้
สอดคล้องกับแนวคิดการบริ หาร
21 ตามรายงานของคณะกรรมาธิ การระหว่างประเทศด้านการศึกษาของ
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องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ งสหประชาติ (Report to UNESCO of the
International Committee on Education for the Twenty - First Century) : Learning, the Treasure
Within
4 เสาหลัก ได้แ ก่ “
”(Learning to know, Learning to do, Learning to
be and Learning to live together.) 36
เสาห

1

(Learning to know)

กระแสอันผันแปรและผลกระทบเชิ งเศรษฐกิ จและสั งคมต่อการดํารงชี พ มนุ ษย์จึงจําเป็ นต้อง

พระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการพัฒนาโรงเรี ยนวัดปทุมวนาราม ด้วยทรงเน้น
UNESCO ใช้นิยามว่า “sufficiently broad
general education”
านเช่นในกรณี
ของวิทยาลัยกัมกําปงเฌอเตี ยล ตําบลซ็ อมโบร์ จังหวัดกําปงธม ราชอาณาจักรกัมพูชา
การศึกษาสายสามัญ (General Education) และการศึกษาสายอาชี พ (Vocational Education) เป็ น
พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษา
โครงการพระราชทานความช่ วยเหลือแก่ ราชอาณาจักรกัมพูชาด้ านการศึกษา วิทยาลัย
กําปงเฌอเตียล ตําบลซ็อมโบร์ จังหวัดกําปงธม ราชอาณาจักรกัมพูชา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสร้ างวิทยาลัยกําปงเฌอเตียล
ณาโปรด
เกล้า ฯ ให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่ วมเป็ นคณะกรรมการโครงการโรงเรี ยนพระราชทาน
36

Delors, Jacques 1996 : 21
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15 คน หัวหน้าฝ่ าย
ไทยได้แก่ พ ลเอกวาภิ รมย์ มนัส รั ง ษี จากกรมราชองครั ก ษ์ ฝ่ ายกัม พูช าได้แก่ ฯพณฯ อึ ม สิ ท ธี
รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิ การ เยาวชนและการกีฬา และได้มีการลงนามความตกลงความ
โรงเรี ยนปราสาทซ็ อ มโบร์ จัง หวัด กํา ปงธม ราชอาณาจั ก รกั ม พู ช า ปั จ จุ บ ั น คื อ วิ ท ยาลั ย
5 สิ งหาคม พ.ศ. 2544

สํา รวจความต้อ งการของชุ ม ชน การก่ อ สร้ า งอาคารเรี ย นและบ้า นพัก ครู นัก เรี ย น การพัฒ นา
หลักสู ตร การเตรี ยมบุคลากร การพัฒนาการเรี ยนการสอน การพัฒนาการบริ หาร การจัดหาวัสดุ
ๆ การพระราชทานทุ น
ในการสร้ า งโ

สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ท รง

ถูกศรกิ นนม ณ สังคีตศาลา แล้วยังทรงระนาดเอกประกอบการแสดงโขนของกรมศิลปากร ตอน
และได้พระราชทาน
แนวพระราชดําริ ให้จาํ กัดการรั บนักเรี ยนเข้าเรี ยนในระยะแรกไม่ควรเกิ น 1,200
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ห้สุ ขภาพอนามัย ดี และมี
ในการสร้างความรู ้รอบเชิงสหวิทยาการ (Multi Displinary Science)
ยนและชุ มชนรู ้สึกรัก

ๆ อัน จะนํา ไปสู่ ก ารรั ก และหวงแหน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงให้ความสําคัญกับการเรี ยนรู ้
จะพัฒนา
ทรงพิ จ ารณาเห็ น ว่ า ในอนาคตราชอาณาจัก รกัม พู ช าจะมี อ ัต ราการเติ บ โตของ

1.
ประโยชน์
2.
การฝึ กการบันทึกค่าใช้จ่ายและการลงทุน
3.

ความรู ้

ๆ ร่ วมมือร่ วมใจกันบริ จาคให้โรงเรี ยน
4. ควรอนุ รักษ์สมบัติทางวัฒนธรรมของชาติกมั พูชา อาทิ ปราสาทซ็ อมโบร์ ควรนํา
าน สมบัติทางวัฒนธรรม
ๆ

เป็ น
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สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชประสงค์หลัก 4 ประการคือ
1. ต้องการเห็นนักเรี ยนมีความรู ้ความสามารถด้านวิ
ทําอาชีพ ปฏิบตั ิงานต่าง ๆ
2.
3.
4.

ๆ ได้ดว้ ยดี

ๆ จะได้เป็ นประโยชน์สร้ างชี วิต และสร้ างชาติกมั พู ชา
ต่อไป
ฝ่ ายกัมพูชาขอพระราชทานให้โรงเรี ยนมีหลักสู ตร 2 ประเภท คือ
1. สายสามัญ เกรด 7 – 12
2. สายอาชีวศึกษาเกรด 10–12 จํานวน 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาไฟฟ้ า อีเล็กทรอนิ กส์
กสิ กรรม และปศุสัตว์
ฝ่ ายกัมพูชาได้ดาํ เนินการเตรี ยมหลักสู ตร คัดเลือกบุคลากรผูม้ ีความรู ้ความสามารถและ
สามารถบริ หารโรงเรี ยนและหลักสู ตรได้
การเตรี ย มการทางด้า นการบริ ห ารการศึ ก ษา การนิ เ ทศการศึ ก ษา และการพัฒ นา
หลายรู ปแบบ โดยมีคณาจารย์จากคณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการ
บริ หารจัดการการฝึ กอบรม

ผลการดําเนินงาน

ยงานความก้า วหน้า ของ
าวิทยาลัยให้เจริ ญรุ่ งเรื องต่อไป

รายละเอียดการเข้าพบและประชุมร่ วมกันกับ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี สมเด็ จฯ ฮุนเซน และรัฐมนตรี
ฝ่ าย
กับ โครงการ คื อ รั ฐมนตรี ว่า การกระทรวงสาธารณสุ ข รั ฐมนตรี ว่า การ
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กระทรวงศึ กษาธิ การ ฯ

14 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 เวลา 16.00 น.
ทูต ฯ และคณะทํางานโครงการดังกล่าว

ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี สมเด็ จฯ
มากราบบังคมทูล สํานึ กในพระมหากรุ ณาธิ คุณ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
ชาวกัมพูชา และขอพระราชทานพระมหา
กรุ ณาธิ คุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยสรุ ป คือ
1.
วหน้า เป็ นโครงการตัวอย่าง และเป็
ของประชาชนและรัฐบาลกัมพูชา จึงขอพระราชทานความช่วยเหลือต่อไปอีกประมาณ 3 ปี
2.
ธิ คุณต่อแล้ว
โครงการดังกล่าวคงดําเนินการต่อไปได้ยาก
3. รัฐบาลกัมพูชาได้กาํ หนดให้ศึกษาความเป็ นไปได้และดําเนิ นการให้มี โรงเรี ยน
พระราชทานในทุกจังหวัด จังหวัด
โรงเรี ยน
4. ปรับหลักสู ตรการศึกษาให้สอดคล้องกับการประกอบอาชี พ โดยเน้น ให้ประกอบ
อรั
ดังตัวอย่างของโรงเรี ยนพระราชทาน
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 กรณี ของโรงเรี ยนวัดปทุมวนารามฯ ก็
ประสพการณ์ต่าง ๆ ไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ
แวดล้อมอยูโ่ ดยรอบ
บวร
สังคม

รรมต่าง ๆ ให้สาํ เร็ จลุล่วง
“บ้ า น”หมายถึ ง ชุ ม ชนโดยรอบโรงเรี ย นวัด ปทุ ม วนารามฯ อัน ประกอบด้ว ย วัง
สระปทุม ห้างสรรพสิ นค้า โรงแรม โรงภาพยนต์ สํานักงานตํารวจแห่ งชาติ รวมถึ งชุ มชนหลังวัด
37

Delors, Jacques 1996 : 21
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เบียดเบียนกัน อันจะทําให้สถาบัน “บ้าน”
ของตนเอง

อันมีวงั สระปทุม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ

สยามบรมราชกุมารี
๓๐ มกราคม
๒๕๔๖
โอกาสทางการศึกษา กรุ งเทพมหานครสนองพระราชดําริ โดยขยายการศึกษาจนถึ งระดับมัธยม
2544
ด้เปิ ดการ
2546
ๆ
ฬาลงกรณ์
(ประเทศไทย) เป็ นต้น เข้ามามีส่วนร่ วมในการสนองพระดําริ ดงั กล่าว
โรงเรี ยนวัดปทุมวนารามฯ ได้จดั ทําโครงการช่วยเหลือการศึกษาตามแนวพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ โดยได้รั บการอนุ มตั ิโครงการจากโรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษา ได้ส่ง
กิ จกรรมการเรี ยนการสอน จํานวน 5 กลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ ได้แก่ กลุ่ มภาษาไทย คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ และสถาบันเซ็นเตอร์ ฟอร์
(ประเทศไทย) เป็ นผูด้ ู แลกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ)
(H.E.L.P.)
พ.ศ. 2546 โดยมี นัก เรี ย นโรงเรี ย นเตรี ย ม
อุดมศึกษาเป็ นอาสาสมัครทําการสอน มาจนถึงปั จจุบนั
“วัด ”
สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั โปรด ฯ ให้สร้างพระราชทานแด่สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชิ นี
และโปรด ฯ ให้อาราธนาพระสงฆ์ธรรมยุตติกาจากวัดบวรนิ เวศวิหาร มาเป็ นเจ้าอาวาสองค์แรก
และได้เสด็จพระราชดําเนิ นโดยกระบวนเรื อพยุหยาตรา ไปรั บพระพุทธปฏิ มาสําคัญ 2 องค์ คื อ
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พระแสน และพระไสย (พระสายน์) จากวัดเขมาภิรตาราม นนทบุรี มาประดิ ษฐานในพระอุโบสถ
และโปรด ฯ ให้อญั เชิ ญพระพุทธปฏิ มาพระเสริ ม (พระเสิ ม) จากท้องพระโรงพระบวรราชวังมา

ราชชนก พระบรมอัฐิส่วนพระโสณี ข องสมเด็จ พระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี พระมังสาส่ วน
พระเศียรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิ ดล พระทนต์ของสมเด็จพระศรี สวริ นทิรา
พระบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และสมเด็จพระราชปิ ตุฉา เจ้าฟ้ าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวง
เพชรบุรีราชสิ รินธร จึงถือได้วา่ พระสถูปเจดียโ์ รงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
“มหิ ดล”
พระธรรมธัชมุนี เจ้าอาวาส และพระราชบัณฑิต ผูช้ ่ วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราช
วรวิหา

สยาม
นอกจากจะสามารถดําเนิ นโครงการต่าง ๆ

2 ได้ให้ความอนุเคราะห์แก่โรงเรี ยนโดยบอก
สมเด็จพระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ
โรงเรี ยนวัดปทุมวนารามฯ ทําให้

แคลนได้อีกด้วย
“ราชการ”หมายถึ ง กรุ ง เทพมหานคร
อัน ได้ แ ก่ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลัย โรงเรี ยนเตรี ยมอุ ด มศึ ก ษา โรงเรี ยนสาธิ ต จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย โรงเรี ยนสาธิ ต มศว.
เมนท์ (ประเทศไทย) งนอกเหนื อจากภารกิ จความรั บผิดชอบแล้ว ยังมี แรงศรั ทธาในสถาบัน
พระมหากษัตริ ย ์ จึ ง ร่ วมแรงร่ วมใจกัน พัฒนาโรงเรี ย นวัดปทุ มวนารามฯ ในด้า น
และการจัดส่ งบุคลากรมาช่วยดําเนิ น โดย
ได้รับความร่ วมมือจากชุมชน
ศักยภาพเ
การนําไปสู่ การปฏิ บตั ิ หรื อ
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3

อยู่ (Learning to be)

การศึกษา
ความรู ้ ค วามคิ ด วัฒนธรรมความเป็ นอยู่
อสารกับประชาคมโลกเป็ นต้น
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพิจารณาเห็ นว่า สาธารณรั ฐ
ประชาธิ ปไตยประชาชนลาว
มีผใู ้ ดให้การช่วยเหลือ การให้โอกาสทางการศึกษาอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ และไม่ตรงกับความ
น
ของ การส่ งเสริ มกิ จกรรมโรงเรี ยนวัฒนธรรมเด็กกําพร้ า เมืองโพนโฮง สาธารณรั ฐประชาธิ ปไตย
ประชาชนลาว
โครงการส่ งเสริ มกิจ กรรมโรงเรี ยนวัฒ นธรรมเด็ ก กํา พร้ า (หลัก 67) เมือ งโพนโฮง
แขวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ความเป็ นมา
สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี เสด็ จ ฯ เยื อ นสาธารณรั ฐ
ประชาธิ ปไตยประชาชนลาว
15–22 มีนาคม 2533 ได้มีผมู ้ ีจิตศรัทธาบริ จาค
ทุนทรัพย์โดยเสด็จพระราชกุศลเป็ นเงิน 12 ล้านกีบ จึงทรงพระกรุ ณา
พระราชทานแก่ โรงเรี ยนวัฒนธรรมเด็ กกํา พร้ าฯ นครหลวง
เวียงจันทน์ 1
“อาคารสิ รินธร” อยูห่ ่ างจากนครหลวงเวียงจันทน์ไปทางทิศเหนื อ
ประมาณ 67
7 พฤศจิกายน 2519 โดยความร่ วมมือระหว่างรัฐบาลลาวกับ
องค์กรการกุศลประเทศต่าง ๆ
และด้วยข้อจํากัดของงบประมาณ นักเรี
และบริ โภค จึงส่ งผลทําให้นกั เรี ยนประสบปั ญหาภาวะทุโภชนาการ
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รู ปแบบของโครงการเ
กลางวันในประเทศไทยไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับ สาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว และ
ๆ
ประกอบอาชีพต่อไป

ปั จจุบนั โรงเรี ยนวัฒนธรรมเด็กกําพร้า (หลัก 67)
750 คน เป็ นหญิง
253 คน ชาย 497 คน มี ค รู แ ละพนัก งาน 110 คน นัก เรี ย นจะได้รั บ เงิ น ช่ ว ยเหลื อ จากรั ฐ บาล
สาธารณรั ฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาวจํานวน 120,000 กี บ/คน/เดื อน ในปี การศึ กษา 2008 มี
6 จํานวน 179 คน เป็ นหญิง 53 คน ชาย 126 คน ร้อยละ 100 เข้ารับ
สาธารณรัฐประชาธิ ปไตย
ประชาชนลาว
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ผลการดําเนินงาน
1)
o
พระราชทาน ฝ.33 จํานวน 15 ถัง
o ขุดลอกหนองห้วยดู่และสร้างระบบประปา
o การพัฒ นาห้ ว ยมะ
แหล่ ง อาหารสนับ สนุ น
โครงการฯ
o
2)
oก
เดียว ขนาด 5 ห้องเรี ยน (ความจุห้องละ 40 คน) ห้องพักครู 1 ห้อง เรื อนนอน
ว 2 หลัง
o การปรั บ ปรุ งโรงเรื อนประกอบ
อาหาร(โรงครั ว )
98 ตาราง

เสริ ม เหล็ ก โดยจะมี ห้อ งเก็ บ อาหาร
ห้ อ งครั ว ห้ อ งชะล้ า ง บ่ อ เกรอะ
ถูกต้องตามหลักสุ ขอนามัย
o การปรับปรุ งอาคารเรื อนนอน 5 หลัง
โดยดํา เนิ น การซ่ อ มแซมหลัง คาฝ้ า
เพดาน,
, เตี ย งนอน และ
นอนจํานวน 320 ชุด
3) การผลิ ต ด้า นอาหาร โรงเรี ยนได้
โดยดําเนิ นการเอง

สุ กร เป็ ดเทศ
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4) ด้านสุ ขภาพอนามัย สุ ขภาพอนามัยของนักเรี ยนโดยรวมอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ
5) กิ จกรรมฝึ กอบรมและส่ งเสริ ม
อาชีพ สํานักงานคณะกรรมการอาชี วศึกษาได้ให้
การสนับสนุ นในการฝึ กอบรมความรู ้ดา้ นต่าง ๆ
, การทําดอกไม้, การถนอม
อาหาร โดยมี เ ป้ าหมายเป็ นครู อาจารย์ และ
ประมาณ 40 คน ได้
ตลอดจนถึงปั จจุบนั

มาโดย
4 การเรียน

(Learning to live together)

ควร ทํากิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ด้วยกัน ลดความขัดแย้งและความแตกต่างทางสังคม ให้ความ
โครงการตามพระราชดําริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตน
ตร

โครงการศู น ย์ พั ฒ นาและบริ ก ารด้ า นการเกษตรห้ ว ยซอน –
เมืองนาทรายทอง แขวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

(หลั ก 22)

ความเป็ นมา
โครงการศู น ย์พ ัฒ นาและบริ การด้า นการเกษตรห้ ว ยซอน –
(หลัก 22)
.ศ. 2537
หาน อดี ตประธานประเทศสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาวได้มีสาสน์กราบบังคมทูลขอ
ด้านการเกษ

วามรู ้ วิชาการ ตลอดจนประสบการณ์ จาก
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ตัวอย่างจริ งให้แก่ราษฎรชาวลาว โดยให้มีลกั ษณะเช่ นเดี ยวกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้
อันเป็ นโครงการ
เนิ นการประสบผลสํ า เร็ จ บัง เกิ ด ผลดี แก่ พ สกนิ ก รชาวไทยเป็ นอย่า งมาก

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชิ นีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไป
ซอน –

(หลัก 22)

8 เมษายน 2538
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ผลการดําเนินงานโครงการ
เนินงานเป็ นเวลา 15 ปี ศูนย์พฒั นาและบริ การด้านการเกษตร
ห้วยซอนลาว โดยได้รับพระมหากรุ ณาธิ คุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงใส่
พระทัย แนะนํา ปรับปรุ ง และติ ดตามความคื บหน้าของโครงการมาโดยตลอด ในปี 2551 สถาน
ห้มีการ
จัดฝึ กอบรมแก่ผสู ้ นใจในหลายภาคส่ วนจากทุกแขวง
ชาวบ้า น เกษตรกร โรงเรี ย น สถาบัน จนถึ ง ระดับ
ๆ ให้สอดคล้องกับ ความ

ยังมีการขยายผลไปสู่ หมู่บา้ นรอบศูนย์ ฯ อีกด้วย
ตลอดระยะเวลาของการดําเนิ นงานได้มีการประเมินผลเชิ งวิชาการระหว่าง 2 ประเทศ
โดยมีคณะติดตามประเมินผลฝ่ ายไทยจากสํานักงาน กปร. ได้ดาํ เนิ นการประสานความร่ วมมือใน
น ร่ วมกันสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลจากราษฎรใน
9
278 ครัวเรื อน คิดเป็ นร้อย
ละ 17
1,678
ๆ
การประเมินผลโครงการ
1) การดําเนิ นงานโครงการฯ การดํา เนิ นงานบรรลุ ประสิ ทธิ ผลและสอดคล้องกับ

1.8

5.7 กม.
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การเกษตรในฤดู ฝน 2,500 ไร่ ฤดู แล้ง 600
ป็ นแกนกลางในการเรี ยนรู ้
2)
3)
งใต้ มีผลผลิตข้าวจากการทํา
32 ถัง/
2536 เป็ น 46 ถัง/
19,927 บาท/ครั วเรื อน/
3
2536
6,972 บาท/
ครั วเรื อน/ปี ผลผลิ ตการเกษตรของเกษตรกรหมู่บา้ นเป้ าหมาย 9
142 สระ ควบคู่ ไ ปกับ การพัฒ นาการ
เกษตรกรรมในรู ปแบบทฤษฎีใหม่
4)
รายได้โดยรวมของแต่ละครั
/
ครัวเรื อน/
6,971 บาท ประชาชนชาวลาวมีรายได้ในภาค
เกษตรและนอ
7
/ครัวเรื อน/ปี เท่ากับ 56,647 บาท
5)

ลงมา จากการสัมภาษณ์ ท่ านอนุ ลม ตุนาลม
รอง
โครงการ
พระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็ นอย่างมาก
ยุทธศาสตร์ สําคัญ
คํานึ งถึ งเพียง
มิได้คิด

ผูบ้ ริ หาร
จ

โดย
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(existing ways of doing things) 38 บวร
าบันแต่ละสถาบันตระหนักในภารกิ จหน้า
และความรับผิดชอบของตน ต่อสังคม
ๆ ให้
สําเร็ จลุล่วง

38

Norman, Jacops. 1971

5
สรุ ปและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลการศึกษา
โครงการพัฒนาโรงเรี ยนวัดปทุมวนารามแม้จะเป็ นเพียงโครงการเล็ก ๆ
ในหลาย ๆ โครงการพัฒ นาของสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี แต่ ก็
ตัวอย่างประยุกต์ใช้ได้
ผู ้วิ จ ัย จึ ง นํา โครงการพัฒ นาตามพระราชดํา ริ ต่ า ง ๆ
พระราชทานในหลากหลายโครงการ และสาขาวิทยาการ
ยอมรับ และยกย่องจากประเทศผูร้ ั บ

สาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว
สนใจ รวม 3 โครงการ
ศึกษายุทธศาสตร์ สําคัญตามพระราชดําริ ในการพัฒนา โดยให้
ความสําคัญกับ “คน” หรื อ “ทรัพยากรมนุษย์”เป็ นศูนย์กลางในการพัฒนา
กษาภาคบังคับ
และการศึกษานอกห้องเรี ยน (Non Formal Education)
ความสําคัญเป็ นลําดับ แรก ๆ
พัฒนา “คน”
รความ
“คน” ยัง ต้อ งควบคู่ ไ ปกับ การให้
ความสําคัญกับการกินดี อยูด่ ี (Quality of Life) สุ ขภาพอนามัย (Health) และสาธารณสุ ขมูลฐาน
(Hygiene)
น ๆ โดยเฉพาะตามกรอบความร่ วมมื อแห่ ง
สหประชาชาติ (United Nations) ว่า แนวพระราชดําริ ต่าง ๆ มีความคล้าย และในปรั ชญาแห่งการ
พัฒ นามี
และแตกต่ า ง อัน มี ส าเหตุ
(Economy) สังคม (Social) และความหลายหลากทางวัฒนธรรม (Cultural Diversity ) จําเป็ นต้อง
ทําการศึกษา
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วัตถุ ประสงค์ของงาน
อาจนําแนวพระราชดําริ ดงั กล่าวไป
ๆ โดยเฉพาะใน
ดังตัวอย่างของโครงการพระราชดําริ ในประเทศกัมพูชา และสาธารณรั ฐ
นจะมี ห น่
โครงการในกัม พู ช ามี ก รมราชองครั ก ษ์เ ป็ นหน่ ว ยงานกลางในการรั บ ผิ ด ชอบโครงการ ส่ ว น
โครงการในสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาวมีสํานักงาน กปร. เป็ นหน่วยงานกลางในการ
3 โครงการก็ มี เ ป้ าหมายในการพัฒ นาเดี ย วกัน มี แ นวทางในการ
ตามแนวพระราชดําริ จนทําให้โครงการประสบความสําเร็ จ จึ งทําให้
ได้
ในหลาย
(Burundi)
ได้วางเป้ าหมายของการพัฒนาประเทศไว้ว่า “เป้ าหมายหลักของแผนการพัฒนาระยะกลาง และ
ระยะยาวของประเทศบูรุนดี จะมุ่งเน้นให้ประชาชนเป็ นศูนย์กลางของการพัฒนา โดยยึดหลักของ
ความเป็ นธรรม ความเสมอภาคของหญิง - ชาย การมีส่วนร่ วมของประชาชนทุกภาคส่ วน ความ
โปร่ งใสในการบริ หาร และหลักยุติธรรม”39
เป็ นรู ปธรรม จากประสพการณ์
าง ๆ

มาประกอบการวิจยั โดย

5.2 ข้ อเสนอแนะ
การพัฒนาในปั จจุบนั ล้วนปรับวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของการพัฒนาให้สอดคล้อง
มุ่ง
ความสมดุ ล
วิสัยทัศน์ของ
ประสงค์ในระยะยาว กระทรวง ทบวง กรม ต่าง ๆ จึงได้ปรับแผน
พัฒนาและแผนการดําเนิ นงานของตนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ
39
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โดยเน้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นหลัก อย่างไรก็ดีการมีแผนงานในระดับชาติมิ ได้หมายความ
ว่าหน่วยงานต่าง ๆ จะปฏิบตั ิงานตอบสนองตรงตามเป้ าหมายได้อย่างสมบูรณ์
ต้องแสวงหากลยุทธ์
ต่าง ๆ เช่ น สมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎร และองค์กร
เอกชน
แนวพระราชดําริ “บวร”เป็ นแนวคิ ดหลักของการสร้ างความเข้มแข็งให้ชุมชน ให้
สอดคล้องกับแนวคิดการบริ หาร
การศึกษาใ
21 ตามรายงานของคณะกรรมาธิ การระหว่างประเทศด้านการศึกษาของ
องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ งสหประชาติ
“
”จึงน่าจะสอดแทรกอยูใ่ นหลักสู ตรการศึกษาใน
ระดับต่าง ๆ ประถม มัธยม และอุดมศึกษา
การฝึ กอบรมข้าราชการในระดับต่าง ๆ เช่น
หลักสู ตรนักบริ หารระดับสู ง (นบส.) หลักสู ตรนักปกครองของกระทรวงมหาดไทย หลักสู ตร
นักศึกษาวิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร (วปอ.) และหลักสู ตรนักบริ หารการทูต (นบท.) นําไป
ปรับใช้ได้ในทุกสังคม ทุกศาสนา และ
ศาสนามีบทบาท
ในการพัฒนา จึง
ควรให้ความรู ้แก่ผนู ้ าํ ทางศาสนาทุกศาสนา
ใช้ในการพัฒนา
การนํา แนวพระราชดํา ริ “บวร”มาใช้ใ นการพัฒนาโรงเรี ย นวัดปทุ ม วนารามฯ
ผูว้ ิจยั ต้องการแส
ในการนําแนวพระราชดําริ ไ ปใช้ใ นการ
นําไปประยุกต์ใช้ งยังมุ่งหวังให้ยทุ ธศาสตร์ ดงั
ในประเทศกําลังพัฒนา เช่ น ประเทศต่า ง ๆ ในทวีป อาฟริ ก า หรื อเอเชี ย ตะวันออก โดยเฉพาะ
อาเซี ยน สามารถ
ๆ
ความร่ วมมื อ ระหว่ า
ผูว้ ิจยั ได้นาํ โครงการพระราชดําริ ในต่างประเทศ 3 โครงการ มานําเสนอเป็ นตัวอย่าง
เปรี ยบเทียบกับโรงเรี ยนวัดปทุมวนารามฯ จะเห็ นได้ว่า 4 โครงการล้วนประสบผลสําเร็ จ
ความสําเร็ จของโครงการล้วน
จากแรงศรัทธาของผูร้ ับผิดชอบ
สมเด็จพระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราช
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กุมารี แนวพระราชดําริ ในการพัฒนาสามารถนําไปใช้ปฏิ บตั ิได้อย่างเหมาะสมและเกิ ดประโยชน์
สู งสุ ด เน้นความต้องการของชุม
มีการส่ งเสริ มอาชีพ จัดการตลาด เน้นให้
เรี ย นรู ้ ร ะบบสหกรณ์ ทํา ให้
รั บ ผิ ด ชอบ เรี ย นรู ้ วิ ถี ท าง
ประชาธิ ปไตย รู ้ จกั การจดบันทึ ก ทํารายงาน ทําบัญชี รายรั บ – รายจ่ าย
ดํารงชี วิต ส่ งเสริ มให้เกิ ดการประหยัดและช่ วยเหลื อตนเอง
ธรรมชาติ
3 โครงการ
แตกต่า งกัน แต่ แนวทางในการดํา เนิ นงานทุ ก โครงการล้วนเน้นให้

9 เมษายน 2537 ว่า
“......
โครงการต่ าง ๆ
าว
...หากว่ าประชาชนในประเทศใดมีความสุ ข มี
”
ผูว้ ิจยั ได้มีโอกาสโดยเสด็จพระราชดําเนิ นไปในการทรงงานพัฒนาใน
าง ๆ
ในประเทศและต่ า งประเทศมากว่า 30 ปี ได้ซึ ม ซับ แนวพระราชดํา ริ ใ นการพัฒนา จึ ง ขอนํา
ประสบการณ์ ในการทํางานและข้อมูลต่าง ๆ
ประกอบการวิจยั
โดยหวัง เ
จะเป็ นประโยชน์แก่ ผูส้ นใจ และผูป้ ระสงค์จะนําไปเป็ น
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วิวฒั น์ชยั อัตถากร. 2541. “
เมษายน) : 6

”มติ ชน (9
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ภาคผนวก
ก. ตารางแสดงสถิติ และข้ อมูลต่ าง ๆ โรงเรียนวัดปทุมวนาราม ฯ
สถิติจํานวนนักเรี ยนโรงเรียนวัดปทุมวนารามฯ ปี การศึกษา 2545-2552

ปี การศึกษา
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552

จํานวนนักเรี ยน
530
590
631
663
653
712
742
769
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สถิตินักเรียน ปี การศึกษา 2549

1
2
1
2
3
4
5
6
1
2
3

ชาย
21
24
33
24
36
31
31
27
39
42
24

หญิง
20
24
34
24
31
30
28
34
36
25
35

รวม
41
48
67
48
67
61
59
61
75
67
59

332

321

653

91
สถิตินักเรียน ปี การศึกษา 2550

1
2
1
2
3
4
5
6
1
2
3
ข้อมูล ณ พฤศจิกายน 2550

ชาย
20
25
31
35
24
38
41
42
37
34
36
363

หญิง
25
23
30
33
28
35
40
31
42
39
23
349

รวม
45
48
61
68
52
73
81
73
79
73
59
712
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ข้ อมูลนักเรียนย้ อนหลัง 3 ปี ปี การศึกษา 2546 - 2548
2546
2547
2548
หมาย
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน
เหตุ
นักเรี ยน ห้องเรี ยน นักเรี ยน ห้องเรี ยน นักเรี ยน ห้องเรี ยน
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

93
แผนการรับนักเรี ยน ปี การศึกษา 2550

อนุบาล 1
อนุบาล 2
รวมอนุบาล
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
รวมป.1 - ป.6
ม.1
ม.2
ม.3
รวม ม.1 - ม.3

จํานวน
นักเรียน
46
70
116
49
73
62
53
62
66
366
64
69
63
193
678

2548

จํานวน
ห้ องเรียน
2
3
5
2
2
2
2
2
2
12
2
2
2
6
23

จํานวน
นักเรียน
41
46
87
67
48
65
61
58
61
360
75
67
59
201
648

2549

จํานวน
ห้ องเรียน
2
2
4
2
2
2
2
2
2
12
2
2
2
6
22

จํานวน
นักเรียน
60
60
120
66
68
66
67
66
66
399
66
75
67
208
727

2550

จํานวน
ห้ องเรียน
2
2
4
2
2
2
2
2
2
12
2
2
2
6
22

หมาย
เหตุ
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จํานวนนักเรี ยนโรงเรียนวัดปทุมวนารามฯ (ปี การศึกษา 2549)
/ห้อง
1
2

1/1
1/2
1

3
4

2/1
2/2
2

5
6

1/1
1/2
1

8
9

2/1
2/2
2

10
11

3/1
3/2
3

12
13

4/1
4/2
4

14
15

5/1
5/2
5

16
17

ประถม

6/1
6/2
6

จํานวนนักเรี ยน
ชาย
หญิง
รวม
12
10
22
9
10
19
21
20
41
13
11
24
11
13
24
24
22
46
45
42
87
16
16
32
17
18
35
33
34
67
13
11
24
11
13
24
24
24
48
15
16
31
19
15
34
34
31
65
15
16
31
16
14
30
31
30
61
16
14
30
15
13
28
31
27
58
13
18
31
14
16
30
27
34
61
180
180
360

หมายเหตุ

95

18
19

1/1
1/2
1

20
21

2/1
2/2
2

22
23

3/1
3/2
3

สรุ ปผลการประ

20
19
39
21
21
42
13
11
24
105
330

18
18
36
12
13
25
18
17
35
96
318

2 ปี การศึกษา 2548

38
37
75
33
34
67
31
28
59
201
648
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: ระดับการศึกษาปฐมวัย
ผลประเมิน
ผลการรับรอง
หมาย
อิงเกณฑ์ คุณภาพมาตรฐาน เหตุ

มาตรฐาน
ด้ านผู้เรียน

ดี
ดี
ดี

ได้
ได้
ได้

ดี

ได้

ดี

ได้

6

1 ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม
มาตรฐา 2 ผูเ้ รี ยนมีสุขนิสัย สุ ขภาพกาย
3 ผูเ้ รี ย นมี สุ น ทรี ย ภาพและลัก ษณะนิ สั ย ด้า นศิ ล ปะ
ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา
4 ผู้เ รี ยนมี ค วามสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ คิ ด
สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้ างสรรค์ คิดไตร่ ตรองและ
มีวสิ ัยทัศน์
5
หลักสูตร
6 ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการแสวงหาความรู้ดว้ ยตนเอง รั ก

ดี

ได้

7

7 ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการทํางาน รั กการทํางาน สามารถ

ดี

ได้

ดี

ได้

ดี

ได้

ดี

ได้

ดี

ได้

ดีมาก

ได้

ดีมาก

ได้

1
2
3
4

5

ด้ านครู

8
9

10
11
12
13
14

*

8 ครู มี วุฒิ /
รับผิดชอบและมีครู เพียงพอ
9 ครู มีความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอนอย่างมี
ประสิ ทธิภาพและเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
ด้ านผู้บริหาร
10 ผูบ้ ริ ห ารมี ภาวะผูน้ ํา และมี ความสามารถในการ
บริ หารจัดการ
11 สถานศึ กษามีการจัด องค์กร / โครงสร้ า งและการ
บริ หารงานอย่างเป็ นระบบ ครบวงจร ให้บรรลุเป้ าหมายการศึกษา
12 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน โดย
เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
13

14 สถานศึกษาส่ งเสริ มความสัมพันธ์และความร่ วมมือ
ดีมาก
ระหว่างโรงเรี ยนและชุมชน ในการพัฒนาการศึกษา
ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมได้ มาตรฐานคุณภาพ สมศ.  ได้
6 - 8 มีนาคม 2549

ได้
- ไม่ ได้
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ผลการศึกษา

: ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

มาตรฐาน
ด้านผู้เรียน

ผลประเมิน
อิงเกณฑ์

ผลการรับรอง
คุณภาพมาตรฐาน

1

1 ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม

ดีมาก

ได้

2

2 ผูเ้ รี ยนมีสุขนิสยั สุขภาพกาย และสุ

ดีมาก

ได้

3

3 ผูเ้ รี ยนมีสุนทรี ยภาพและลักษณะนิสยั ด้านศิลปะ
ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา

ดีมาก

ได้

4

4 ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ ตรองและมี
วิสยั ทัศน์

ดี

ได้

ปรับปรุ ง

ปรับปรุ ง

5
หลักสูตร

5

6

6 ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการแสวงหาความรู้ดว้ ยตนเอง รัก

ดี

ได้

7

7 ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถ

ดีมาก

ได้

ด้านครู
8

8 ครู มีวฒ
ุ ิ/
รับผิดชอบและมีครู เพียงพอ

ดี

ได้

9

9 ครู มีความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอนอย่างมี
ประสิ ทธิภาพและเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ

ดี

ได้

ดี

ได้

ดี

ได้

ดีมาก

ได้

ดีมาก

ได้

1
0
1
1
1
2
1
3
1
4

ด้านผู้บริหาร
10 ผูบ้ ริ หารมีภาวะผูน้ าํ และมีความสามารถในการ
บริ หารจัดการ
11 สถานศึกษามีการจัดองค์กร / โครงสร้างและการ
บริ หารงานอย่างเป็ นระบบ ครบวงจร ให้บรรลุเป้ าหมายการศึกษา
12 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน โดย
เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
13

14 สถานศึกษาส่งเสริ มความสัมพันธ์และความร่ วมมือ
ดีมาก
ระหว่างโรงเรี ยนและชุมชน ในการพัฒนาการศึกษา
ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมได้มาตรฐานคุณภาพ สมศ.  ได้

ได้
- ไม่ ได้

หมาย
เหตุ
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6 ปี การศึกษา 2546-2548
ปี การศึกษา
2546
2547
2548

จํานวนนักเรี ยน
จบการศึกษา ศึกษาต่อ ม.1
67
64
65
63
60
59

ข้ อมูลนักเรียนหลังจบการศึกษา
รายการ
1
2
3
4
5
6

1
ศึกษาต่อสายอาชีพ/ศาสนา
ประกอบอาชีพส่ วนตัว
ช่วยครอบครัวประกอบอาชีพ
ไม่ศึกษาต่อและไม่ประกอบอาชีพ
ติดต่อไม่ได้
รวม

ร้อยละ
95.52
96.92
98.33

หมายเหตุ

6 ปี การศึกษา 2548
จํานวนนักเรี ยน
จํานวนคน
ร้อยละ
59
98.33
1
1.67
60
100.00

หมายเหตุ
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สถิตินักเรียน
รายการ
1
2
3
4
5
6

ศึกษาต่อสายสามัญ (ม.4)
ศึกษาต่อสายอาชีพ(ป.วช.)
ประกอบอาชีพ
ช่วยครอบครัวประกอบอาชี พ
ไม่ศึกษาต่อและไม่ประกอบอาชีพ
ติดต่อไม่ได้
รวม

สถานศึกษา(สายอาชี พ) นักเรียน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

กรุ งเทพการบัญชีวทิ ยาลัย
จิตรลดา (สายอาชีพ)
พาณิ ชยการเจ้าพระยา
เกษมโปลีเทคนิค
ช่างกลขนส่ งทหารบก
ดอนบอสโก
พาณิ ชยการมีนบุรี
พาณิ ชยการสามเสน
วิทยาลัยเสาวภา
วราธิ ปบริ หารธุ รกิจ
รวม

3 ปี การศึกษา 2548
จํานวนนักเรี ยน
จํานวนคน ร้อยละ
30
49.18
24
39.34
4
6.55
2
3.27
1
1.6
61
100.00

หมายเหตุ

3 ปี การศึกษา 2548 ไปศึกษาต่ อ
จํานวนนักเรี ยน
8
7
2
1
1
1
1
1
1
1
24

หมายเหตุ

100
โรงเรียน (สายสามัญ)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

สันติราษฎ์วทิ ยาลัย
สี ตบุตรบํารุ ง
เตรี ยมอุดมศึกษา
ชิโนรสวิทยาลัย
ราชดําริ
ไตรมิตรวิทยาลัย
เกริ ก
ดอนเมืองทหารอากาศบํารุ ง
นนทรี วทิ ยา
ปทุมคงคา
พุทธจักรวิทยา
มัธยมวัดมกุฎกษัตริ ย ์
ราชวินิต บางเขน
ราชวินิจ บางแคปานขํา
วัดกวางโกสุ ม
ศรี อยุธยา
สายปั ญญา
มัธยมวัดเบญจมบพิตร
พิริยาลัย
ปิ ยะมหาราชาลัย
บ้านม่วงวิทยา
สกลราษฎร์
รวม

มัธยมศึกษา

3 ปี การศึกษา 2548 ไปศึกษาต่ อ
จํานวน
นักเรี ยน
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
30

หมายเหตุ

จ.แพร่
จ.นครพนม
จ.สกลนคร
จ.สกลนคร
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
(O-NET)
การศึกษา 2550 - 2551
ปี การศึกษา
2550
40 คะแนน
2551

คณิ ตศาสตร์
2550
40 คะแนน
2551

วิทยาศาสตร์
2550
40 คะแนน
2551

สังคมศึกษา
2550
40 คะแนน
2551

ภาษาอังกฤษ
2550
40 คะแนน
2551

ระดับโรงเรี ยน จํานวนผูเ้ ข้าสอบ
ระดับสังกัด
57
ระดับประเทศ
ระดับโรงเรี ยน
ระดับสังกัด
63
ระดับประเทศ
6,499
797,584
ระดับโรงเรี ยน
ระดับสังกัด
57
ระดับประเทศ
ระดับโรงเรี ยน
ระดับสังกัด
63
ระดับประเทศ
6,505
798,093
ระดับโรงเรี ยน
ระดับสังกัด
ระดับประเทศ
ระดับโรงเรี ยน
ระดับสังกัด
ระดับประเทศ
ระดับโรงเรี ยน
ระดับสังกัด
ระดับประเทศ
ระดับโรงเรี ยน
ระดับสังกัด
ระดับประเทศ
ระดับโรงเรี ยน
ระดับสังกัด
ระดับประเทศ
ระดับโรงเรี ยน
ระดับสังกัด
ระดับประเทศ

7.00

3

คะแนนสูงสุ ด
29.00
18.89 (47.24)

3 ปี

เบนมาตรฐาน
4.63

22.00
10.00
0.00

74.00
80.00
92.00

45.97
41.20
41.09

11.31
10.18
11.02

6.00

27.00

13.46 (33.64)

4.40

9.00
0.00
0.00

74.00
80.00
97.00

32.24
31.76
32.66

13.04
10.42
11.69

57

5.00

23.00

12.79 (31.97)

4.02

63
6,502
797,688

12.50
5.00
0.00

82.50
92.50
100.00

42.78
38.05
39.44

14.59
13.03
14.13

57

9.00

28.00

17.58 (43.95)

4.20

63
6,502
797,688

10.00
0.00
0.00

72.00
76.00
90.00

43.90
41.00
41.42

12.55
11.14
11.93

57

5.00

22.00

11.16 (27.89)

3.40

63
6,505
798,093

10.00
0.00
0.00

77.00
89.00
95.00

36.84
31.74
32.42

12.65
10.75
11.74
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(O-NET)
6 ปี การศึกษา 2551

2

ภาษาไทย
จํานวนผูเ้ ข้าสอบ
ระดับโรงเรี ยน
ระดับสังกัด
ระดับประเทศ

คะแนน คะแนน คะแนน
สู งสุ ด

ส่ วน
มาตรฐาน

85
43,916

12.50
5.00

77.50
92.50

43.24
43.08

13.15
12.25

953,087

0.00

95.00

42.02

12.90

85
43,918

16.00
0.00

76.00
100.00

41.32
44.74

14.36
14.85

953,153

0.00

100.00

43.76

15.93

85
43,918

17.50
5.00

90.00
100.00

52.29
53.15

16.81
16.83

953,155

0.00

100.00

51.68

17.28

คณิ ตศาสตร์
ระดับโรงเรี ยน
ระดับสังกัด
ระดับประเทศ
วิทยาศาสตร์
ระดับโรงเรี ยน
ระดับสังกัด
ระดับประเทศ
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(O-NET)
6 ปี การศึกษา 2550 - 2551

2

ภาษาไทย
ปี การศึกษา
2550

2551

คณิ ตศาสตร์
2550

2551

วิทยาศาสตร์
2550

2551

ภาษาอังกฤษ
2550

2551

68

17.50

คะแนน
สูงสุด
52.50

961,921
85
43,916
953,087

2.50
12.50
5.00
0.00

92.50
77.50
92.50
95.00

36.58
43.24
43.08
42.02

10.95
13.15
12.25
12.90

68

8.00

92.00

38.50

12.89

961,921
85
43,918
953,153

0.00
16.00
0.00
0.00

100.00
76.00
100.00
100.00

47.55
41.32
44.74
43.76

20.93
14.36
14.85
15.93

68

10.00

92.50

41.90

16.59

961,921
85
43,918
953,155

0.00
17.50
5.00
0.00

100.00
90.00
100.00
100.00

49.57
52.29
53.15
51.68

21.95
16.81
16.83
17.28

68

10.00

72.50

31.00

13.24

961,921

0.00

100.00

38.67

17.09

จํานวนผูเ้ ข้าสอบ
ระดับโรงเรี ยน
ระดับสังกัด
ระดับประเทศ
ระดับโรงเรี ยน
ระดับสังกัด
ระดับประเทศ
ระดับโรงเรี ยน
ระดับสังกัด
ระดับประเทศ
ระดับโรงเรี ยน
ระดับสังกัด
ระดับประเทศ
ระดับโรงเรี ยน
ระดับสังกัด
ระดับประเทศ
ระดับโรงเรี ยน
ระดับสังกัด
ระดับประเทศ
ระดับโรงเรี ยน
ระดับสังกัด
ระดับประเทศ
ระดับโรงเรี ยน
ระดับสังกัด
ระดับประเทศ

คะแนน

คะแนน
34.80

มาตรฐาน
9.06
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(O-NET)
ปี การศึกษา 2551

3

3

ค่าสถิติ
ภาษาไทย
จํานวนผูเ้ ข้าสอบ

คะแนนสูงสุด

มาตรฐาน

ระดับโรงเรี ยน

63

22.00

74.00

45.97

11.31

ระดับสังกัด
ระดับประเทศ

6,499

10.00

80.00

41.20

10.18

797,584

0.00

92.00

41.09

11.02

ระดับโรงเรี ยน

63

9.00

74.00

32.24

13.04

ระดับสังกัด
ระดับประเทศ

6,505

0.00

80.00

31.76

10.42

798,093

0.00

97.00

32.66

11.69

ระดับโรงเรี ยน

63

12.50

82.50

42.78

14.59

ระดับสังกัด
ระดับประเทศ

6,502

5.00

92.50

38.05

13.03

797,688

0.00

100.00

39.44

14.13

ระดับโรงเรี ยน

63

10.00

72.00

43.90

12.55

ระดับสังกัด
ระดับประเทศ

6,502

0.00

76.00

41.00

11.14

797,688

0.00

90.00

41.42

11.93

ระดับโรงเรี ยน

63

10.00

77.00

36.84

12.65

ระดับสังกัด
ระดับประเทศ

6,505

0.00

89.00

31.74

10.75

798,093

0.00

95.00

32.42

11.74

คณิ ตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา

ภาษาอังกฤษ
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ข. แบบสอบถามผู้ปกครองนักเรียน
การประชุ มผู้ปกครองนักเรียน และงานรวมพลังสร้ างคนดีถวายเป็ นพระราชกุศล
9 กุมภาพันธ์ 2551
โรงเรียนวัดปทุมวนาราม ในพระราชู ปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สํ านักงานเขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร

/ ลงในช่ องระดับความรู ้ สึ ก /ความคิ ดเห็ น หรื อเติ ม
ท่าน

....................................................................................

รายการประเมิน

ระดับความรู ้สึก/ความคิดเห็น
หมาย
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
เหตุ
กลาง

1. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
2.
3.
4. ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
5.
6. การอบรมและฝึ ก108อาชี พสามารถนําไปประกอบ
อาชีพได้
7.
รประชุมผูป้ กครอง
8. ความภูมิใจในการนําเสนอผลงานนักเรี ยน

ข้อเสนอแนะ / ความคิดเห็น
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
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สรุ ปผลการประชุ มผู้ปกครองนักเรี ยน และ งานรวมพลังสร้ างคนดีถวายเป็ นพระราชกุศล
9 กุมภาพันธ์ 2551
โรงเรียนวัดปทุมวนาราม ในพระราชู ปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สํ านักงานเขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร
572 คน
คิดเป็ น 81.71 %
286 คน
คิดเป็ น 40.86 %
52 คน
ระดับความรู ้สึก/ความคิดเห็น (ร้อยละ)
ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุ ง
1. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
38.10 36.19 23.81
1.90
2.
43.81 40.00 16.19
3.
38.10 41.90 20.00
4. ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
39.05 44.76 16.19
5.
38.10 39.05 19.05
3.80
6. การอบรมและฝึ ก108อาชีพสามารถนําไปประกอบอาชีพได้ 47.62 34.29 18.10
7.
ารประชุมผูป้ กครอง
40.00 43.81 16.19
8. ความภูมิใจในการนําเสนอผลงานนักเรี ยน
40.95 40.00 19.05
รวม
40.71 40.00 18.57
0.71
รายการประเมิน

จากการสรุ ปความคิดเห็ นในการจัดการประชุ มผูป้ กครองนักเรี ยน และงานรวมพลัง
สร้างคนดีถวายเป็ นพระราชกุศล
ลยาณิ วฒั นา กรมหลวงนราธิ วาส
ราชนคริ นทร์ ผูเ้ ข้าร่ วมงานมีความคิดเห็นว่าการจัดงานโดยรวมอยูใ่ นระดับดีมาก และ
เป็ นรายด้านพบว่า ความคิดเห็ นด้านการอบรมและฝึ ก108 อาชี พสามารถนําไปประกอบอาชี พได้
นการนําเสนอผลงานนักเรี ยน
ด้านระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม อยู่ในระดับดีมาก ด้านความพึงพอใจในการจัด
อยูใ่ นระดับดี
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แบบสํารวจความต้องการฝึ กอบรมอาชีพ
โรงเรี ยนวัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
สํานักงานเขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร
สํารวจความต้องการในการฝึ กอบรมหลักสู ตร
วิชาชีพต่าง ๆ
1. ผูป้ ก
...............................................................................................
2. เพศ  ชาย  หญิง
3. อายุ..........................ปี
4. วุฒิการศึกษา
 ประถมศึกษา
 มัธยมศึกษาตอนต้น
 มัธยมศึกษาตอนปลาย
 ปวช.
 อนุปริ ญญา /
 ปริ ญญาตรี
 ปริ ญญาโทหรื อสูงกว่า

....................................
5. มีความประสงค์เข้ารับการฝึ กอบรม (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อและให้ระบุลาํ ดับความต้องการจาก 1,2,3,....)
 การเพาะเห็ดฟางในตระกร้า  รวยด้วยปุ๋ ยชีวภาพ

 ธุรกิจเทียนเจล
 สร้างรายได้ดว้ ยงานประดิษฐ์ 
 กรอบรู ปไม้
 ดอกไม้กระดาษสา
 การเย็บถาดใบตอง
 กรอบวิทยาศาสตร์
 กัดกระจกลงทอง

 สบู่สวยรวยทรัพย์
 รวยด้วยแหนมเห็ด
 ปลาส้มเงินล้าน


 โดนัทพารวย


 ธุรกิจซ่อมคอมพิวเตอร์
 นวดฝ่ าเท้าเงินล้าน
 งานเหล็กดัดอิตาลี
ธุรกิจซ่อมโทรศัพท์มือถือ
 ๆ ระบุ..........................................................................................
6.
 1-3 วัน  4-7 วัน
 1-2 สัปดาห์  3-4 สัปดาห์  1

................
7.
.............................................ปี .........................
8.
/ต่อคน......................... บาท
9.
.............................................................................................................
...........................................................................................................................................
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สรุ ปผลการสํ ารวจความต้ องการฝึ กอบรมอาชี พ
โรงเรี ยนวัด ปทุ ม วนาราม ในพระราชู ป ถั ม ภ์ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ดาฯ
สยามบรมราชกุมารี สํานักงานเขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร

จํานวนผู ้
1.
อาชีพ
จํานวน (คน)
1 ธุรกิจเทียนเจล
88
3 โดนัทพารวย
78
5
65
7 สบู่สวยรวยทรัพย์
58
9 ดอกไม้กระดาษสา
56
11
44
13 สร้างรายได้ดว้ ยงานประดิษฐ์
35
15 กัดกระจกลงทอง
26
17
23
19
18
21
15
23 รวยด้วยแหนมเห็ด
12
25 การทําตุก๊ ตา
3
27 การจัดสวน
1
29 การทําขนม
1
31
1
33 การทําขนมไทย
1
35 ช่างเสริ มสวย
1
37 การตัดเย็บรองเท้า
1

613 คน
567 คน
46 คน

คิดเป็ น 85.73 %
คิดเป็ น 92.50 %
คิดเป็ น 7.50 %
อาชีพ

จํานวน (คน)
2
85
4 นวดฝ่ าเท้าเงินล้าน
65
6 การเพาะเห็ดฟางในตระกร้า
59
8 กรอบรู ปไม้
58
10 ธุรกิจซ่อมคอมพิวเตอร์
53
12 ธุรกิจซ่อมโทรศัพท์มือถือ
41
14 กรอบวิทยาศาสตร์
30
16 ธุรกิ
24
18 ปลาส้มเงินล้าน
21
20 รวยด้วยปุ๋ ยชีวภาพ
18
22 การเย็บถาดใบตอง
14
24 งานเหล็กดัดอิตาลี
11
26 การจัดดอกไม้สด
1
28 การทําอาหาร
1
30 การทําสร้อย
1
32 ใบลาน
1
34 ช่างทํากระจกอลูมิเนียม
1
36 การพับธนบัตร
1
38 การเย็บกระเป๋ าหนัง
1
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2.

ต้องการฝึ กอบรม
ระยะเวลา
1 – 3 วัน
4 – 7 วัน
1 – 2 สัปดาห์
3 – 4 สัปดาห์
1
รวม

จํานวน (คน)
236
102
80
76
73
567

ร้อยละ
41.57
17.98
14.04
13.48
12.92
100.00

ช่วงเวลา
มีนาคม 2551
เมษายน 2551
พฤษภาคม 2551
ตุลาคม 2551
กันยายน 2551
มกราคม 2552
ธันวาคม 2551
รวม

จํานวน (คน)
257
223
34
24
15
10
5
567

ร้อยละ
45.30
39.32
5.98
4.27
2.56
1.71
0.85
100.00

3.
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4. ค่าใช้จ่
จํานวนเงิน (บาท)
100
500
1,000
200
300
50
1,500
150
3,000
20
250
400
รวม

/ ต่อคน
จํานวน (คน)
151
102
80
75
58
35
22
13
13
9
4
4
567

ร้อยละ
26.56
17.97
14.06
13.28
10.16
6.25
3.91
2.34
2.34
1.56
0.78
0.78
100.00

5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9

(46 คน)
ควรมีการสอนหลักการตลา
ควรแนะช่องทางในการทํามาหากินต่อไปหลักจากฝึ กอาชีพจบแล้ว (8 คน)
(4 คน)
อยากให้มีการฝึ กอบรมอาชีพตลอดปี (8 คน)
มีอาชีพติดตั
ในการอบรมอาชีพควรเป็ นวันเสาร์ อาทิตย์ (42 คน)
ควรเป็ นการอบรมแบบกลุ่มย่อย กลุ่มละประมาณ 20 คน (8 คน)
ควรมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ (4 คน)
*************************

(8 คน)

(21 คน)

ประวัติผ้ เู ขียน
คุณชวลี อมาตยกุล
วุฒิการศึกษา
วิท ยาศาสตร์ บ ัณ ฑิ ต (พยาบาลสาธารณสุ ข ) คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
รั ฐ ศาสตร์ ม หาบัณ ฑิ ต (บริ ห ารรั ฐ กิ จ ) คณะรั ฐ ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย
ธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ การรับราชการ พ.ศ. 2535
กรตรี ฝ่ ายส่ วนพระองค์
กองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สํานักราชเลขาธิ การ
พ.ศ. 2545 วิทยากร 7 สํานักราชเลขาธิ การ
พ.ศ. 2547 วิทยากร 8 สํานักราชเลขาธิ การ
พ.ศ. 2551 รองราชเลขานุ การในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ
สยามบรมราชกุมารี สํานักราชเลขาธิ การ
ผลงานทางวิชาการ
รางวัลหรื อทุนการศึกษา ศิษย์เก่าพยาบาลสาธารณสุ ขดีเด่นปี 2550 สมาคมพยาบาลสาธารณสุ ขไทย
- รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ
สยามบรมราชกุมารี สํานักราชเลขาธิ การ
- ผูด้ ูแลวังสระปทุม
- กรรมการและเลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
- กรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
- รองประธานกรรมการสถานศึกษา โรงเรี ยนวัดปทุมวนาราม
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- กรรมการฆราวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
วังสระปทุ ม 195 ถนนพญาไท แขวงปทุ มวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330

