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บทคัดยอ
บรรดาองคความรูและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม
นาถบพิตร ราชกาลที่ 9 ที่ไดพระราชทานผานวิธีการตางๆดวยความมุงหมายที่จะพัฒนา ปองกันหรือ แกไข
ปญหาเพื่อประโยชนสุขแกเหลาพสกนิกร และสงผลตอมนุษยชาติทั้งปวง ใหสามารถดํารงชีวิตได อยางมั่นคง
สันติสุข และยั่งยืนตามแนวทางการเรียนรูศาสตรพระราชา ในมิติตางๆ เชน เขาใจ เขาถึง พัฒนา,ภูมิสังคม,
หลักการทรงงาน 23 ขอ,ศาสตรพระราชาสูการพัฒนาโรงเรียนรวมทั้ง พระอัจฉริยภาพดานการศึก ษาที่มี
มากมายหลาย ๆ ดาน สามารถนอมนําไปประยุกตใชบริหารสถานศึกษาทุกระดับทั้งการศึกษาในระบบ นอก
ระบบที่สอดแทรกแนวทางตามโครงการพระราชดําริตาง ๆ เขาไปในหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อใหผูเรียน
ไดรับความรูและฝกปฏิบัติใหเกิดประโยชนตอการดํารงชีวิต
บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอ ศาสตรพระราชา สูก ารบริห ารสถานศึก ษา ที่ประกอบดวย
เนื้อหา แนวทางและความหมายของศาสตรพระราชา แนวทางการเรียนรูศาสตรพระราชา และการบริหาร
สถานศึกษา
คําสําคัญ ศาสตรพระราชา, การบริหารสถานศึกษา
Abstract
The knowledge and genius of His Majesty King BhumibolAdulyadej BromnapBophit
9th through the various methods. The purpose is to develop, prevent or solve problems for
the benefit of the people. And to all mankind. To be able to live in a stable, peaceful and
sustainable manner according to the King's educational approach in various dimensions such
as understanding, access, development, social development, 23 principles, 23 principles, As
well as the educational gurus, there are many aspects that can be applied to the
administration of all levels of education, including informal education that incorporates
various royal initiatives into the curriculum. To provide students with knowledge and
practice to benefit the living.
This article is intended to present. King's Science To the administration of the school.
Contains Content The way and meaning of the king. How to learn the king. And the
administration of the school.
Keywords : Science king, the school administrators
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บทนํา
ในพระปฐมบรมราชโองการวา “เราจะครองแผนดินโดยธรรมเพื่อประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม”
นับตั้งแตพระองคทรงครองราชยพระองคทรงเปนพระมหากษัตริยที่ทรงงานหนักที่สุดในโลกทรงปฏิบัติพระ
ราชกรณียกิจอยูเปนนิจนานัปการทุกวันของพระองคคือวันทรงงานทรงใสพระทัยในงานทุกดานเพื่อประโยชน
สุขตอพสกนิกรและเกิดประโยชนตอประเทศชาติโดยใชพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถในศาสตรที่
หลากหลาย ทรงทุม เทพระวรกาย พระสติ ปญ ญาความสามารถ ทรงใช ค วามวิริ ย ะอุ ต สาหะและพระ
คุณลักษณะนิสัยใฝเรียนรูในการสํารวจวิเคราะหปญหาการศึกษาคนควาวิจัยการทดลองการประดิษฐคิดคน
และนําเทคโนโลยีใหมๆมาใชในการแกปญหาและพัฒนาทรงสละพระราชทรัพยสวนพระองคทรงปลดแอก
ความจนและพระราชทานแนวทางในการทํางานการดําเนินชีวิต และการพัฒนาประเทศแทบทุกดาน ดวยหวัง
ชวยมหาชนชาวสยามพรอมดวยประโยชนสุขอยางยั่งยืนพระองคทรงเปนพอหลวงที่เปนแบบอยางใหลูกทุกคน
ไดเดินตามในทุกดานพระองคพระราชทานแนวคิดแนวทางคําแนะนําพระราชดํารัสขณะที่ทรงพระราชทานไว
ในวโรกาสตางๆลวนเปนดังเข็มทิศเพื่อการดําเนินชีวิตการแกปญหาในการพัฒนาตางๆในทิศทางที่ถูกตองไม
หลงทิศหลงทาง(เกียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ.์ 2555: ฎ-ฏ)
ศาสตรพระราชา เปนศาสตรที่ครอบคลุมถึงเรื่อง เอกลักษณของชนชาติไทย เชน การออนนอม ถอม
ตน การเปนสุภาพชน ความขยันหมั่นเพียร ความซื่อสัตยสุจริต ซึ่งเปนคุณงามความดีของคนไทยที่บรรพชน
ไทยไดปฏิบัติสืบทอดตอกันมาทรงใหขอคิดการประพฤติปฏิบัติตน อยาคบคนดวยฐานะคบคนดวยความดี มี
มิตรภาพดวยความรักความผูกพัน และขอใหมีความกตัญูรูคุณตอบิดามารดาผูมีพระคุณ ประเทศชาติ และ
พระมหากษัตริยเปนเสมือนองคความรูที่อยูคูแผนดินไทย รวมทั้งแนวคิดหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงที่
ไดพระราชทานไวกวา 40 ปที่ผานมา เพื่อใหประชาชนชาวไทยนําไปเปนแนวทางในการพัฒนาตนเองและ
ครอบครัว ใหมีภูมิคุมกันที่มั่นคงในการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข ซึ่งลวนมุงใหประชาชนทุกคนปฏิบัติตนเปน
“คนดี” ทั้งคิดดี พูดดี ทําดี ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม สุจริต มีวินัย และมีความสามัคคีซึ่งกันและกัน เพื่อ
รวมกันพัฒนาประเทศชาติบานเมืองใหมีความเจริญกาวหนา เปนปกแผนมั่นคงตลอดไป (สํานักสงเสริมกิจการ
การศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ. 2560 :1)
การพัฒนาดานการศึกษาของประเทศถือเปนความสําคัญเรงดวน ที่จําเปนตองผลักดันใหเกิดการ
ปฏิรูปอยางเปนรูปธรรมทุกดาน ควบคูกันไปกับการสรางองคความรูเพื่อพัฒนาคุณธรรมความดี โดยแสวงหา
กระบวนการกระตุนจิตสํานึกดานคุณธรรมความดีที่มีอยูในตัวทุกคน ใหเกิดการพัฒนาตนเองไดในที่สุดการ
ปฏิรูปดานการศึกษา จึงถือเปนอีกหนึ่งนโยบายสําคัญ ที่รัฐบาลตองเรงขับเคลื่อนโดยบูรณาการนอมนําเอา
แนวทาง พระราชดําริศาสตรพระราชามาปรับใช สรางโรงเรียนตนแบบคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน บมเพาะเด็ก เยาวชน นิสิต นักศึกษา อยางตอเนื่องจริงจังการนอมนําเอาแนวทางพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุล ยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 มาปรับใช หรือ ศาสตร
พระราชา กับพัฒนาการทางการศึกษา มาเปนโจทยสําคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาสูวงการศึกษาในทุกระดับ
ตามความเหมาะสมใหมากขึ้นดวยการยกระดับทําใหสถานศึกษาที่มีอยูในปจจุบันเปนสถานที่ที่มีคุณธรรมและ
จริยธรรม เริ่มตั้งแตที่ผูบริหาร มีความซื่อสัตยสุจริต
มีธรรมาภิบาล ความพอเพียงในการใชงบประมาณใหเกิดประโยชนสูงสุด(ตุลย ณ ราชดําเนิน,2560: ออนไลน)
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ความหมายของศาสตรพระราชา
คําวา“ศาสตรพระราชา”มีผูรูใหความหมายไวในที่ตางๆที่ผานมา ซึ่งอาจจะนํามาอางอิงไดมีดังตอไปนี้
1. หมอมราชวงศดิศนัดดา ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิแมฟาหลวง ไดใหคํานิยามองคความรูที่สําคัญของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 วาเปน “ ศาสตรพระราชา ”
โดยกลาววา “ ศาสตรพระราชา คือ การลงไปศึกษาเรียนรูจากชุมชน ใหชุมชนบอกวาปญหาคืออะไร ความ
ตองการของชาวบานคืออะไร พระเจาอยูหัวทรงทําใหเห็นมาโดยตลอด...” (ศาสตรพระราชา...ศาสตรเพื่อการ
พั ฒ น า ที่ ยั่ ง ยื น . ห อ ง ส มุ ด มั่ น พั ฒ น า . สื บ ค น จ า ก
http://www.manpattanalibrary.com/newsdetail.php?id=23)
2. ศาสตราจารยกิตติคุณ นายแพทยเกษม วัฒนชัย องคมนตรี กลาวถึงศาสตรพระราชาวา โครงการ
ตามพระราชดําริสี่พันกวาโครงการ ที่มีองคความรูอยูในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง( ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ย ง กั บ ความเข ม แข็ ง ของโรงเรี ย น หนั ง สื อ เล ม นี้ เ ป น การถอดความจากคํ า ปาฐกถาพิ เ ศษของ
ศาสตราจารยกิตติคุณนายแพทยเกษม วัฒนชัย องคมนตรี ซึ่งดํารงตําแหนงประธานมูลนิธิยุวสถิรคุณ ในการ
แสดงปาฐกถาเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2557 สืบคนจาก http://chaoprayanews.com/blog/thaiflag )
3. ศาสตราจารยกิตติคุณวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ไดใหความหมายศาสตรพระราชา ของ
พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภู มิพ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิตร รั ชกาลที่ 9 ซึ่ง สามารถสรุป ไดว า
“...องคความรูสําคัญที่ทรงศึกษา สั่งสม พัฒนา เพื่อการพัฒนาประเทศใหประชาชนอยูดีกินดีมีความสงบสุข
ตั้งอยูบนพื้นฐานของ กิจที่ทรงทํา คําที่ทรงแนะ/สอนจากพระราชประสบการณ 3 มิติ คือ มิติที่ 1 ศาสตรแหง
การพัฒนา มิติที่ 2 ศาสตรแหงความประพฤติ การครองตนในสังคมอยางสงบสุข มิติที่ 3 ศาสตรแหงการอยู
รวมกัน ปรองดองและสงบสุข ซึ่งมีพื้นฐานมาจาก 3 ป. ไดแก ปฏิบัติ ปริยัติ และปฏิเวธ...” ( ปาฐกถาพิเศษ “
ศาสตรพระราชา ศาสตรแหงแผนดิน ” ณ หองประชาธิปก สถาบันพระปกเกลา วันที่ 18กุมภาพันธ 2560 )
4. ความหมายตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ซึ่งไมไดกําหนดเปนคําเต็มของคําวา “ ศาสตร
พระราชา” จึง ไดคนหาแยกเปน 3 คํา คือ คําวา “ศาสตร ” คําวา “ พระ ” และ คําวา “ ราชา ” ซึ่ง มี
ความหมายดังนี้
ศาสตร : น. ระบบวิชาความรู
พระ : น. ใชประกอบหนาคําอื่นแสดงความยกยอง
ราชา : น. พระเจาแผนดิน , พระมหากษัตริย (พจนานุก รม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554
สืบ คนจาก http://www.royin.go.th/dictionary/. อ างถึง ในสํานัก สง เสริ ม กิจ การการศึ ก ษา สํ านัก งาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ. 2560: 4-5)
รวมความหมายของพจนานุกรมจึงมีความหมายวา “ ระบบวิชาความรูของพระมหากษัตริย ”จะเห็น
ไดวา การใหความหมายของคําวา “ ศาสตรพระราชา ”จากผูรูแตละทาน ทุกทานไดนําเอากิจทั้งหลาย รวมถึง
การครองตนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 มาประกอบกัน
เพื่อกําหนดใหเปนขอความสั้นๆที่อธิบาย ความหมายใหไดครอบคลุมในสิ่งที่พระองคทรงทํามาทั้งหมด ซึ่งใน
ความยากที่จะหาถอยคํา มาใชไดอยางครอบคลุม ครบถวน เนื่องจากสิ่งที่ผูรูแตละทานก็ไดมองเนนไปในดาน
ตางๆ ในมุมมอง ที่สนใจตางกัน สวนความหมายตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ก็เปนความหมาย
แบบทั่วๆไป แบบกว างๆ ไม ไดเ ปนการเฉพาะใชสําหรับ กษัตริยพ ระองคใด จึง ไมอ าจนํามาอธิบ ายตาม
ความหมายที่ตองการ คือ สิ่งที่สามารถกําหนดความหมายของคําวา “ ศาสตรพระราชาของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ราชกลที่ 9” ได ฉะนั้น เพื่อใหการใหความหมายตรงตาม
วัตถุประสงคในการดําเนินการครั้งนี้ จึงจําเปนจะตองพิจารณาจากความเปนมาและลักษณะกิจ ที่พระองคทรง
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ดําเนินการ รวมถึงความหมายที่มีผูรูไดแสดงไว แลวนํามากําหนดคําเพื่อสรางความหมาย ที่เห็นวาสมควร
(สํานักสงเสริมกิจการการศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ. 2560: 5)
ศาสตรพระราชาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ราชกลที่ 9 ก็
คือ องคความรูที่วาดวยเรื่อง “การพัฒนาอยางยั่งยืน” ครอบคลุมในทุกมิติ ดานเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี
และสิ่งแวดลอม พระราชประสงคของพระองค คือ การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตความเปนอยูและดาน
จิตใจของประชาชนคนไทยเปนสําคัญ
สรุป ศาสตรพระราชา คือ สิ่งตาง ๆ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร รัชกาล ที่ 9 ทรงงานเพื่อแกปญหาตาง ๆ ใหกับพสกนิกรชาวไทยหลายๆ ดาน ที่ผานโครงการสี่พันกวา
โครงการ ที่ทรงทดลองจนประสบผลสําเร็จแลวกลายเปนองคความรูที่พสกนิกรสามารถนําไปปฏิบัติตามแลว
แกปญหาไดจริง
แนวทางการเรียนรูศาสตรพระราชา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ไดทรงงานเพื่อความ
เปนอยูที่ดีของเหลาพสกนิกร มีอยูอยางมากมายหลายมิติ เปนเวลายาวนาน การนําพระราชกรณียกิจตางๆที่
ทรงประกอบขึ้น เพื่ออธิบายใหเห็นเปนภาพที่ชัดเจน สามารถดําเนินการไดในมิติตางๆ ดังนี้
1. ศาสตรพระราชาโดยมิติ “ เขาใจ เขาถึง พัฒนา ”
หนึ่งในหลักการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ได
พระราชทานเพื่อการแกไขปญหาในดานตางๆของประเทศ ที่ถือเปนวิธีการแหงศาสตรพระราชา คือ “ เขาใจ
เขาถึง พัฒนา ” เปนยุทธศาสตรพระราชทานใหแกหนวยงานตางๆ ซึ่งเปนที่ไดรับการยอมรับในการเผยแพร
และเปนที่เขาใจกัน คือ เปนกรณีที่พระองคไดพระราชทานใหแกหนวยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต เพื่อใชเปนแนวทางในการยึดถือปฏิบัติในการดําเนินงานกอนจะทําอะไร ตองมีความเขาใจ เสียกอน
เขาใจภูมิประเทศ เขาใจผูคนในหลากหลายปญหา ทั้งทางดานกายภาพดานจารีตประเพณีและ วัฒนาธรรม
และระหวางการดําเนินการนั้น จะตองทําใหผูที่เราจะไปทํางานกับเขาหรือทํางานใหเขานั้น เขาใจเราดวย
เพราะถาเราเขาใจเขาแตฝายเดียว โดยที่เขาไมเขาใจเรา ประโยชนคงจะไมเกิดขึ้นตามที่เรามุงหวังไว นี้คือการ
เขาใจและก็ตองเขาถึง เพื่อใหนําไปสู การปฏิบัติใหได และเมื่อเขาถึงแลวจะตองทําอยางไรก็ตามใหเขาอยาก
เขาถึงเราดวยนี้คือการเขาถึง จะเห็นวาเปนการสื่อสารสองทางทั้งไปและกลับ ถาสามารถทําสองประการแรก
ไดสําเร็จ เรื่อง “ การพัฒนา ” จะลงเอยไดอยางดี เพราะเมื่อตางฝายตางเขาใจกัน ตางฝายอยากจะเขาถึงกัน
แลว การพัฒนาจะเปนการตกลงรวมกันทั้งสองฝายทั้งผูใหและผูรับ หลักการทรงงาน เขาใจ เขาถึง พัฒนานั้น
ทรงใชกับ ทั้ง คน วัตถุ สัง คม สิ่ง แวดลอม และ วัฒ นธรรม มีความลุม ลึก และมีโ ครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ หรืองานอื่นที่ทรงทําเปนตัวอยาง ใหเห็นอยางชัดเจน(สํานักสงเสริมกิจการการศึกษา สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ,2560)
2. ศาสตรพระราชาโดยมิติ “ ภูมิสังคม ”
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 มีพระราชดําริใหจัดตั้ง
ศูนยศึกษาการพัฒนาในภูมิภาคตางๆ เพื่อคนควาวิจัยแสวงหารูปแบบ การพัฒนาที่เหมาะสมกับสภาพ ภูมิ
สังคม ซึ่งมีความแตกตางกันทั้งสภาพพื้นที่ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม สังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของ
ผูคน จุดประสงคหนึ่งในการจัดตั้งศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ คือ การศึกษาทดลอง แนว
ทางการพัฒนาแบบบูรณาการ เห็นไดจากการนําหนวยงานตาง กองตางกรม ตางกระทรวงมาทํางานเปนคณะ
รวมกัน แลกเปลี่ยน ความคิด ประสบการณซึ่งกันและกัน เปนการผสมผสานความรวมมือรวมใจในการทํางาน
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เพื่อประชาชน โดยอาศัยการมีสวนรวมของประชาชนเปนหลัก ถือเปนแหลงแลกเปลี่ยนเรียนรู ติดตอสื่อสาร
ระหวางบุคคล 3 กลุม คือ นักวิชาการ นักปฏิบัติ และประชาชน
ตัวอยางของผลสําเร็จแตละแหงที่มีผลสําเร็จแตกตางกันไปตามจุดเนนการพัฒนาและความแตกตาง
ของสภาพพื้นที่ ดังนี้
1. ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดฉะเชิงเทรา
2. ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเพชรบุรี
3. ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดจันทบุรี
4. ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม
5. ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดสกลนคร
6. ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกลุ ทองอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ จังหวัดนราธิวาส
เปนการนําตัวอยางของการแกไขปญหาตามหลักภูมิสังคม นับวาเปนแนวพระราชดําริ ที่จะสราง
คุณประโยชนอยางยิ่งตอการศึกษา ดูงาน เพื่อนําเอาสรรพสิ่งความรูที่พระองคไดทรงดําเนินการไวในสวนของ
วิธีการแกปญหา รายละเอียดการดําเนินงาน การใชประโยชนจากหลักการที่ไดพระราชทานไว รวมถึงการนํา
ผลการวิจัยมาใชประโยชน โดยใชรวมกับแนวทาง ตามภูมิสังคม เพื่อคนรุนตอๆไปสามารถนํามาปรับใชใหเปน
ประโยชนตอประเทศชาติตามลักษณะปญหาที่อาจมีขึ้นทั้งในปจจุบันและอนาคตไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน
นับเปน พระมหากรุณาธิคุณอยางหาที่สุดมิไดโดยแทจริง
3. ศาสตรพระราชาโดยมิติ หลักการทรงงาน 23 ขอ
1) ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ การที่จะพระราชทานโครงการใดโครงการหนึ่งจะทรงศึกษาขอมูล
รายละเอียดอยางเปนระบบ ทั้งจากขอมูลเบื้องตนจากเอกสาร แผนที่ สอบถามจากเจาหนาที่ นักวิชาการและ
ราษฎรในพื้นที่ ใหไดรายละเอียดที่ถูกตองเพื่อที่จะพระราชทานความชวยเหลือไดอยางถูกตองและรวดเร็วตรง
ตามความตองการของประชาชน
2) ระเบิดจากขางใน ตองสรางความเขมแข็งใหคนในชุมชนที่เราเขาไปพัฒนาใหมีสภาพพรอมที่จะรับ
การพัฒ นาเสียกอน แลวจึง คอยออกมาสูสังคมภายนอก มิใช ก ารนําเอาความเจริญ หรือบุคคลจากสัง คม
ภายนอกเขาไปหาชุมชนหมูบานที่ยังไมไดมีโอกาสเตรียมตัวหรือตั้งตัว
3) แกปญหาจากจุดเล็ก ทรงมองปญหาในภาพรวมกอนเสมอ แตการแกปญหาตองเริ่มจากจุดเล็ก ๆ
ที่เปนปญหาและคนมักมองขาม ดังพระราชดํารัชความตอนหนึ่งวา “...ถาปวดหัวคิดอะไรไมออก ตองแกไข
การปวดหัวนี้กอน เพื่อใหอยูในสภาพที่คิดได...”
4) ทําตามลําดับขั้น ในการทรงงานพระองคจะทรงเริ่มตนจากสิ่งที่จําเปนของประชาชนที่สุดกอน
ไดแก สาธารณสุข เมื่อมีรางกายสมบูรณแข็งแรงแลวก็จะสามารถทําประโยชนดานอื่น ๆ ตอไปได จากนั้นจะ
เปนเรื่องสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและสิ่งจําเปนในการประกอบอาชีพ อาทิ ถนน แหลงน้ํา เพื่อการเกษตรการ
อุป โภคบริโภค ที่เ อื้อประโยชนตอประชาชนโดยไมทําลายทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึง การใหความรูท าง
วิชาการและเทคโนโลยีที่เรียบงายเนนการปรับใชภูมิปญญาทองถิ่นที่ราษฎรสามารถนําไปปฏิบัติไดและเกิด
ประโยชนสูงสุด
5) ภูมิสังคม การพัฒนาใด ๆ ตองคํานึงสภาพภูมิประเทศของบริเวณนั้นวาเปนอยางไร และสังคม
วิทยาเกี่ยวกับลักษณะนิสัยใจคอของคน ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีในแตละทองถิ่นที่มีความแตกตางกัน
6) องครวม ทรงมีวิธีคิดอยางองครวม(Holistic) หรือมองอยางครบวงจรในการที่จะพระราชทาน
พระราชดําริเกี่ยวกับโครงการหนึ่งนั้นจะทรงมองเหตุการณที่จะเกิดขึ้นและแนวทางแกไขอยาง
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7) ไมติดตํารา การพัฒนาตามแนวพระราชดําริ ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 มีลักษณะของการพัฒนาที่อนุโลม และรอมซอมกับสภาพธรรมชาติสิ่งแวดลอมและ
สภาพของสังคมจิตวิทยาแหงชุมชนคือ “ไมติดตํารา”ไมผูกมัดติดกับวิชาการและเทคโนโลยีที่ไมเหมาะสมกับ
สภาพชีวิตความเปนอยูที่แทจริงของคนไทย
8) ประหยัด เรียบงาย ไดประโยชนสูงสุดการพัฒนาและชวยเหลือราษฎร ทรงใชหลักในการแกไข
ปญหาดวยความเรียบงายและประหยัด ราษฎรสามารถทําไดเอง หาไดในทองถิ่นและ ประยุกตใชสิ่งที่มีอยูใน
ภูมิภาคนั้นๆ มาแกไขปญหาโดยไมตองลงทุนสูง หรือใชเทคโนโลยีที่ไมยุงยากนัก
9) ทํา ใหงา ยดวยพระอัจ ฉริยภาพและพระปรีชาสามารถของพระองคทําใหก ารคิดคน ดัดแปลง
ปรับปรุง และแกไขงานการพัฒนาประเทศตามแนวพระราชดําริดําเนินไปไดโดยงาย ไมยุงยาก ซับซอน และที่
สําคัญอยางยิ่งคือ สอดคลองกับสภาพความเปนอยูและระบบนิเวศในสวนรวม ตลอดจน สภาพในสังคมของ
ชุมชนนัน้ ๆ โปรดที่จะทําสิ่งที่ยากใหกลายเปนงาย ทําสิ่งที่สลับซับซอนใหเขาใจงาย อันเปนการแกปญหาดวย
การใชกฎแหงธรรมชาติ ฉะนั้นคําวา “ ทําใหงาย ” หรือ “ Simplicity ” จึงเปนหลักคิดสําคัญที่สุดของการ
พัฒนาประเทศในรูปแบบของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
10) การมีสวนรวมทรงนํา “ ประชาพิจารณ” มาใชในการบริห ารเพื่อเปดโอกาสให สาธารณชน
ประชาชน หรือเจาหนาที่ทุกระดับไดมารวมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่จะตอง คํานึงถึง ความคิดเห็ น
ของประชาชน หรือความตองการของสาธารณชน
11) ประโยชนสวนรวม พระองคระลึกถึงประโยชนของสวนรวมเปนสําคัญ ดังพระราชดํารัส ตอน
หนึ่งวา “...ใครตอใครบอกวาขอใหเสียสละสวนตัวเพื่อสวนรวม อันนี้ฟงจนเบื่อ อาจจะรําคาญ ดวยซ้ําวา ใคร
ตอใครมาก็บอกวาขอใหคิดถึงประโยชนสวนรวม อาจมาคิดในใจวาใหๆอยูเรื่อยแลวสวนตัวจะไดอะไร ขอใหคิด
วาคนที่ใหเพื่อสวนรวมนั้น มิไดใหสวนรวมแตอยางเดียว เปนการให เพื่อตนเองสามารถที่จะมีสวนรวมที่จะ
อาศัยได...”
12) บริการที่จุดเดียวการบริการรวมที่จุดเดียวเปนรูปแบบการบริการแบบเบ็ดเสร็จ หรือ One Stop
Service เกิดขึ้นในครั้งแรกในระบบบริหารราชการแผนดินของประเทศไทย โดยทรงใหศูนยศึกษาการพัฒนา
อันเนื่องมาจากพระราชดําริเปนตนแบบในการบริการรวมที่จุดเดียว โดยมีห นวยงานราชการตางๆ มารวม
ดําเนินการและใหบริการประชาชน ณ แหงเดียว
13) ใชธรรมชาติชวยธรรมชาติทรงเขาใจถึงธรรมชาติและตองการใหประชาชนใกลชิดกับ ธรรมชาติ
ทรงมองอยางละเอียดถึงปญหาธรรมชาติ หากตองการแกไขธรรมชาติ จะตองใชธรรมชาติเขา ชวยเหลือ อาทิ
การแกไขปญหาปาเสื่อมโทรมไดพระราชทานพระราชดําริ การปลูกปาโดยไมตองปลูก ปลอยใหธรรมชาติชวย
ในการฟนฟูธรรมชาติ
14) ใชอธรรมปราบอธรรมแนวปฏิบัติที่สําคัญในการแกไขปญหาและปรับปรุงเปลี่ยนแปลง สภาวะที่
ไมปกติเขาสูระบบที่เปนปกติ เชน การบําบัดน้ําเสียโดยใชผักตบชวา ซึ่งมีตามธรรมชาติใหดูดซึมสิ่งสกปรก
ปนเปอนในน้ํา
15) ปลูกปาในใจคนการจะฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติใหกลับคืนมาจะตองปลูกจิตสํานึกในการรักษผืน
ปาใหแกคนเสียกอน
16) ขาดทุนคือกําไร“ ขาดทุน คือ กําไร Our loss is our gain... การเสีย คือ การได ประเทศชาติก็
จะกาวหนา และการที่คนอยูดีมีสุขนั้น เปนการนับที่เปนมูลคาเงินไมได”
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17) การพึ่งตนเองการพัฒนาตามแนวพระราชดํารัสเพื่อแกไขปญหาในเบื้องตนดวยการแกปญหา
เฉพาะหนา เพื่อใหมีความแข็ง แรงพอที่จ ะดํารงชีวิตไดตอไป แลวขั้นตอไปก็คือ การพัฒ นาใหป ระชาชน
สามารถอยูในสังคมไดตามสภาพแวดลอม และสามารถ “ พึ่งตนเองได ” ในที่สุด
18) พออยูพ อกิน การพั ฒ นาเพื่ อใหพ สกนิก รประสบความสุข สมบูร ณในชีวิ ต ได เ สด็ จ ไปเยี่ย ม
ประชาชนทุกหมูเหลาในทุกภูมิภาคของประเทศไทย สามารถเขาพระราชหฤทัยในสภาพปญหาได อยางลึกซึ้ง
วา มีเหตุผลมากมายที่ทําใหราษฎรตกอยูในวงจรแหงทุกขเข็ญ ทรงพระราชทาน ความชวยเหลือใหพสกนิกร มี
ความกินดีอยูดี มีชีวิต อยูในขั้น “ พออยูพอกิน ” กอนแลว จึงขยับขยาย ใหมีขีดสมรรถนะที่กาวหนาตอไป
19) เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ
ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสาย
กลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาวหนาทันตอโลกยุคโลกาภิวัฒน
20) ความซื่อสัตย สุจริต จริงใจตอกันทรงมีพระราชดํารัสเรื่อง ความซื่อสัตย สุจริต จริงใจ ตอกัน
อยางตอเนื่องตลอดมา เพราะเห็นวา หากคนไทยทุกคนไดรวมกันชวยชาติ พัฒนาชาติ ดวยความซื่อสัตย สุจริต
จริงใจตอกันแลว ประเทศไทยจะเจริญกาวหนาอยางมาก
21) ทํางานอยางมีความสุขทรงพระเกษมสําราญและทรงมีความสุขทุกคราที่จะชวยเหลือ ประชาชน
22) ความเพียรทรงริเริ่มโครงการตางๆ โดยในระยะแรก ที่ไมมี ความพรอมในการทํางาน มากนัก
และทรงใชพระราชทรัพยสวนพระองคทั้งสิ้น แตพระองคก็มิไดทอพระราชหฤทัย มุงมั่นพัฒนา บานเมืองให
บังเกิดความรมเย็นเปนสุข
23) รู รัก สามัคคีมีพระราชดํารัสในเรื่อง “ รู รัก สามัคคี ” อยางตอเนื่อง สามารถปรับใชได กับทุก
ยุคทุกสมัย
รู : การที่จะลงมือทําสิ่งใด จะตองรูเสียกอน รูถึงปจจัยทั้งหมด รูถึงปญหา วิธีการแกปญหา
รัก : คือความรัก เมื่อรูครบถวนกระบวนความแลว จะตองมีความรักการพิจารณาที่จะเขาไปลงมือ
ปฏิบัติแกไขปญหานั้นๆ
สามัคคี : การลงมือปฏิบัติ ควรคํานึงเสมอวา จะทํางานคนเดียวไมได ตองทํางานรวมมือ รวมใจเปน
องคกรเปนหมูคณะ จึงจะมีพลังเขาแกไขปญหาใหลุลวงไปดวยดี
4. ศาสตรพระราชาสูการพัฒนาโรงเรียน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจัก รไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 6 แนวนโยบาย แหงรัฐ มาตรา 75
กําหนดให “รัฐพึงจัดระบบเศรษฐกิจใหประชาชนมีโอกาสไดรับประโยชนจาก ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ไปพรอมกันอยางทั่วถึง เปนธรรมและยั่งยืน สามารถพึ่งพาตนเองได ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”
และหมวด 16 การปฏิรูปประเทศ มาตรา ๒๕๗ กําหนดให “ การปฏิรูปประเทศ ตองมีการพัฒนาอยางยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”กระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานโครงการ
สถานศึกษานอมนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาอยางยั่งยืน 5 ดาน
ยุทธศาสตรที่ 1ยุทธศาสตรดานแผนงาน โครงการนอมนําศาสตรพระราชา สูการพัฒนา อยางยัง่ ยืน
การขับเคลื่อนการดําเนินงานจัดการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามศาสตรพระราชา ดาน หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาใหมีความเขมแข็ง ตอเนื่อง และยั่งยืน สถานศึกษาและ หนวยงานตน
สังกัดตองจัดทําแผนปฏิบัติการโครงการสถานศึกษานอมนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนา อยางยั่งยืน ดานหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหสอดคลองกับภารกิจตามมาตรฐาน
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ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตร ดานความรู ศาสตรพระราชา ดานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในสถานศึกษา ประกอบดวย ผูบริห ารสถานศึก ษา ครู อาจารย นักเรียน จะตองมีความรูความเขาใจตาม
กระบวนการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนําไปใชในการดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุขตามมาตรฐาน
ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรดานหองเรียน ตามรอยพระยุคลบาทกระบวนการพัฒนาสถานศึกษา
นอมนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาอยางยั่งยืน ดานหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีจุดเริ่มตนที่นักเรียน
นักศึกษา ครู อาจารยตองมีความรูความเขาใจ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามศาสตรพระราชาสูการพัฒนา
อยางยั่งยืน ดานหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง และผูเรียนตองมีการฝกปฏิบัติเพื่อปลูกฝงใหมีจิตสํา นึก
ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงตามมาตรฐาน
ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตร ดานสถานศึกษานอมนํา ศาสตรพระราชา สูการพัฒนา อยางยั่งยืนการ
ดํา เนินงานพัฒนาสถานศึกษานอมนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาอยางยั่งยืน ดานหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และการดําเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยผูบริหาร สถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติ
การ และดําเนินการจัดทําโครงการ กิจกรรมเพื่อใหบรรลุวัตถุป ระสงคของ โครงการ และใหส ถานศึกษามี
กระบวนการดําเนินงานที่เขมแข็ง ตอเนื่อง และยั่งยืนตามมาตรฐาน
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุท ธศาสตร ดานชุม ชนนอมนํา ศาสตรพระราชา สูก ารพัฒ นา อยางยั่ง ยืนการ
ดําเนินงานสถานศึก ษานอมนําศาสตรพระราชาสูก ารพัฒ นาอยางยั่ง ยืน ดานหลัก ปรัชญา ของเศรษฐกิจ
พอเพียง ประกอบดวยกิจกรรมการเรียนรูและกิจกรรมหองเรียนตามรอยพระยุคลบาท โดยนักเรียน นักศึกษา
แกนนํา ๔ กลุมงาน และสมาชิกในหองเรียนทุกคนมีสวนรวมในการผลิตผลงาน ผลิตภัณฑ เพื่อจําหนายใหแก
ชุม ชนรอบสถานศึกษาและตลาดนัดชุมชน รานคาสหกรณในชุม ชน เปนแหลง รับ และจําหนายผลิตภัณฑ
ผลิตผลโครงงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามมาตรฐาน
การบริหารสถานศึกษา
การบริหารสถานศึกษา คือ การดําเนินการตางๆ ภายในสถานศึกษาที่จะทําใหบุคลากรเกิดการรับรู
กระบวนการในการบริหารสถานศึกษา สรางความพึงพอใจในการปฏิบัติงานทําใหเกิดความรวมมือและความ
รับผิดชอบตอหนาที่ เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายของสถานศึกษา ประกอบดวย
การบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไป (สุภัค ยมพุก.
2558: 1478 )
การบริหารสถานศึกษา หมายถึง กิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษา ซึ่งภารกิจและขอบขายงานในการ
บริหารสถานศึกษานั้นมีความคลายคลึงกัน ซึ่ง กระทรวงศึก ษาธิก ารไดกําหนดเปนแนวทางในการบริห าร
สถานศึก ษาขั้นพื้นฐาน จําแนกเปน 4 งาน คือ การบริหารงานวิชาการ การบริห ารงานงบประมาณการ
บริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป (ประภาศิริ สุรพันธ. 2550: 19)
การบริหารสถานศึกษา หมายถึง การจัดการสงเสริม ชวยเหลือกันของผูเกี่ยวของ ที่จะผลักดันใหแผน
ยุทธศาสตรของสถานศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว (มนทิพย ทรงกิติพิศาล. 2552: 33)
การบริหารสถานศึกษา หมายถึงการดําเนินงานรวมกับกลุม บุคคลมืออาชีพและชุมชนในทองถิ่น เพื่อ
ใหบริการทางการศึกษาแกสมาชิกในสังคมตามวัตถุประสงคอยางมีคุณภาพ(ศิลปชัย อวงตระกูล. 2552 : 8)
การบริหารสถานศึกษา หมายถึงกระบวนการบริหาร การพัฒนา และปรับปรุงวิธีการบริหารงานดาน
ตาง ๆ เพื่อนา พาสถานศึกษาสูความกาวหนาสงเสริมความเจริญดานความคิด ความรูควบคูกับการสอดแทรก
คุณธรรมแกนักเรียนเพื่อใหไดนักเรียนที่มีคุณภาพ (ณัฐรฎา พวงธรรม.2553 : 14)
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บทสรุป
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาล ที่ 9 ทรงงานเพื่อแกปญหา
ตาง ๆ ใหกับพสกนิกรชาวไทยหลายๆ ดาน ที่ผานโครงการสี่พันกวาโครงการ ที่ทรงทดลองจนประสบผลสําเร็จ
แลวกลายเปนองคความรูที่พสกนิกรสามารถนําไปปฏิบัติตามแลวแกปญหาไดจริง ซึ่งหลักการทรงงานเหลานี้
ไดจัดเปนองคความรูที่ทรงคุณคาสําหรับปวงชนชาวไทยนอมนําไปปฏิบัติ ประยุกตใช สําหรับหนวยงานตางๆ
ไมวาจะเปนหนวยงานราชการทุกระดับ ภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนทั่วไป และยังเปนวิธีปฏิบัติของราชการ
เพื่อชวยเหลือแกปญหาความเปนอยูของประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนตาง ๆ ที่เปนทั้งศาสตรและศิลปของ
หลักการทรงงานตลอดกวา 60 ป พระองคทรงผานการศึกษาเรียนรูดวยพระองคเอง ทรงลองผิดลองถูกมา
มากมายจนสมารถสรุปเปนองคความรู ในพระอัจฉริยภาพดานตางๆนานัปการกระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนด
ยุทธศาสตรการดําเนินงานโครงการสถานศึกษานอมนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาอยางยั่งยืนไดมอบนโยบาย
ใหหนวยงานในสัง กัดนอมนําไปประยุก ตใช สถานศึก ษาที่ เปนหนวยงานรัฐในสัง กัดกระทรวงศึกษาธิก าร
ผูบริหารสถานศึกษาไดนํานโยบาย และยุทธศาสตรมาดําเนินการที่เห็นเปนรูปธรรม เชน โรงเรียนคุณธรรม มี
กรอบแนวคิดที่สําคัญของโรงเรียนคุณธรรม 5 ดาน 1. ความพอเพียง: ดํารงชีวิตดวยความพอเพียง ประหยัด
ไมฟุงเฟอ รูจัก ความพอดีพอเหมาะ และใชชีวิตแบบเรียบงาย 2. ความกตัญู: เปนพื้นฐานดานคุณธรรมของ
ทุกคน และเปนสัญ ลักษณของ คนดี เราจึงตองมีความกตัญ ูตอพอแม ซึ่ง เปรียบเสมือนพระในบาน และ
กตัญูตอครูอาจารยซึ่ง เปรียบเสมือนพระที่โรงเรียน 3. ความซื่อสัตยสุจริตสรางชาติ: ความซื่อสัตยเปน
พื้นฐานสําคัญ ในการดํารงชีวิต คําพูดหรือการกระทําทุก อยางควรมาจากใจ 4. ความรับ ผิดชอบ: ความ
รับผิดชอบซึ่งเปนสิ่งสําคัญในการเจริญสัมมาชีพตอไปในวันขางหนา ยึดมั่นกฎกติกาในการทํางาน อยางเสมอ
ตนเสมอปลาย คงเสนคงวาในความดี ปากตรงกับใจ และอยาหลงลืมตัว 5. คุณธรรมจริยธรรม: การยึดมั่น
คุณธรรม จริยธรรมเปนเรื่องสําคัญ และตองดํารงตนใหเปนแบบอยางของสังคม โรงเรียนประชารัฐ เปนหนึ่ง
ในโครงการสานพลังประชารัฐ ดานการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผูนํา เปนมิติใหมของ ความรวมมือระหวาง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อรวมขับเคลื่อนและยกระดับมาตรฐานการศึกษาพื้นฐานและ
การพัฒนาผูนําใหมีสัมฤทธิผล และมีสวนสําคัญในการสรางความเขมแข็งดานเศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืน
การท างานรวมกัน เปนระบบมากขึ้น กระจายไปสูวงกวางมากขึ้น เปนระบบการศึกษาทั้งระบบที่ตองมีการ
วางแผนงาน งบประมาณใหเปนไปใน ทิศทางเดียวกัน เพื่อมุงไปสูเปาหมายของการสรางทรัพยากรมนุษยที่จะ
รองรับกับพลวัตรในศตวรรษที่ 2ที่พัฒนาใหเกิดการเรียนการสอนลงสูนักเรียนซึ่งเปนอนาคตของชาติตอไป(20
เรื่องที่ครูตองรู และควรรู.ออนไลน )
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