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ศาสตรพ์ระราชา

พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหา    
ภมิูพลอดลุยเดช ในหลวงรชักาลท่ี 9
ทรงทุ่มเทพระวรกายอย่างหนักใน  
การพฒันาประเทศมามากกว่า 70 ปี
จนได้ค าตอบ วิธีการท่ีเหมาะสม



“ศาสตร์พระราชา” ถือว่าเป็น “ต าราแห่งชีวิต” 

เพราะบันทึกจากประสบการณ์ จากการทรงงานที่ท าให้ประเทศ
ไทยสามารถผ่านวิกฤตการณ์ต่าง ๆ มาได้ทุกมิติ ขอชื่นชมสื่อ 
ทุกแขนงที่ได้น าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ สู่สายตาประชาชน และ
เยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้รับรู้เข้าใจได้ลึกซึ้งและถ่องแท้มากยิ่งขึ้น 
เพื่อสามารถน้อมน าไปสู่การปฏิบัติได้เป็นอย่างดี 

(พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา. 23 ธันวาคม 2559.)

ศาสตรพ์ระราชา



หลักการทรงงาน+วิธีการท างาน

ที่พระองค์ทรงท าเป็นเป็นตัวอย่าง

ตลอดระยะเวลา

70 ปี

ศาสตรพ์ระราชา = Professional Learning Community : PLC



1.พึ่งตนเอง

ระเบิด

จากขา้งใน

2.รักษาภูมิสังคม

3.ประหยัดเรียบง่าย

4.เป็นขั้นตอน

5.เน้นประโยชน์คนส่วนใหญ่

6.เน้นการมีส่วนร่วม

7.ใช้ธรรมชาติ

ช่วยธรรมชาติ

8.ไม่ติดต ารา



ศาสตร์
พระราชา 

ต าราแห่งชีวิต



ระเบิดจากขา้งใน 

การปฏิบัติงานทุกอย่างเกิดจากความตระหนักรู้ 

เห็นคุณคา่ของงาน มุ่งมั่นด้วยตนเอง ไม่ต้องรอสั่งการ



พ่ึงตนเอง

การปฏิบัติทุกอย่าง เริ่มที่ตนเอง ตั้งแต่วางแผน ลงมือปฏิบัติ ประเมิน 
ปรับปรุงด้วยตนเองไม่ใช่คอยให้ใครมาป้อนให้ท าจนเป็นภาระแก่ผู้อื่นตลอดเวลา



รกัษาภมิูสงัคม

การปฏิบัติงานใด ๆ ไม่ว่ากลุ่มใด อยู่ภาคใดส่วนใดของประเทศ  วิธีการ รวมทั้งสื่อ    
ที่น ามาใช้นั้น ต้องเกิดจากความคิดของตนเป็นอันดับแรก และมีความเหมาะสมกับ
สภาพ บริบทของตนเอง ค านึงถึงสภาพความเป็นอยู่ ชีวิตจริง สังคมจริงเป็นส าคัญ    
ไม่น าวิธีการจากสังคมซึ่งแตกต่างกันมาใช้จนเด็กเกิดความรู้สึกเหลื่อมล้ า



ประหยดัเรยีบง่าย ไดป้ระโยชนส์งูสดุ 

ขั้นตอน รวมทั้งสื่ออุปกรณ์ใด ๆ ที่น ามาใช้ เน้นที่สามารถท าเองได้ หาได้ใน
ท้องถิ่นและประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่มาแก้ไขปัญหาโดยไม่ต้องลงทุนสูงหรือใช้เทคโนโลยีที่ไม่
ยุ่งยากนัก เน้นความเรียบง่าย ประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่ควรใช้งบประมาณมหาศาล หรือ
กระท าโดยติดยึดกับงบประมาณเท่านั้น ถ้าไม่มีงบประมาณไม่ท า



ท าตามล าดบัขัน้ตอน

การปฏิบัติงานทุกอย่าง ต้องมีการวางแผนปฏิบัติเป็นขั้นตอน ตรวจสอบได้ ควร
จัดล าดับขั้นตอนการท างานต่างๆ ด้วยตนเองว่าจะท ากิจกรรมอะไรก่อนหลังตามสภาพ
ความพร้อมและบริบทแห่งตน แล้วลงมือปฏิบัติตามที่ตนเองก าหนดไว้ตามล าดับไม่ข้าม
ขั้นตอน ทีละขั้นทีละเป้าหมาย ท าไปตรวจสอบประเมินไป ปรับปรุงไป 



เนน้ประโยชนส์ว่นรวม

การปฏิบัติงานทุกเรื่อง เน้นประโยชน์เพื่อส่วนรวมประเทศชาติเป็นหลัก   
ไม่เน้นเฉพาะกลุ่มเฉพาะคน รวมทั้งควรปลูกฝังความคิดในการพัฒนาเพื่อส่วนรวม
เพื่อสังคมเป็นสุขมากกว่าการกระท าเพื่อตนเองเป็นสุขเท่านั้น



เนน้การมีสว่นรว่ม

ที่ส าคัญในการปฏิบัติงานทุกครั้ง ต้องเน้นการมีส่วนร่วมของทุกคนทุกกลุ่ม
ทุกฝ่ายทุกองค์กรที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่เริ่มต้นเริ่มคิด วางแผน พัฒนา อย่าก้มหน้า   
ก้มตาท าอยู่คนเดียวจนกลายเป็นคนหนีโลกหนีสังคม



ใชธ้รรมชาติช่วยธรรมชาติ

สิ่งส าคัญในการปฏิบัติงานควรค านึงถึงธรรมชาติด้านบุคคล ธรรมชาติรอบตัว 
ความต้องการ ความสามารถ ความสนใจ  รวมทั้งสภาพความเป็นอยู่ภายในหน่วยงาน
หรือชุมชน ฯลฯ มีการปรับแต่งสภาพภายใน พฤติกรรมชุมชนเพื่อส่งเสริมการพัฒนา



ไม่ติดต ารา
การปฏิบัติงานทุกอย่างไม่ควรติดยึดรูปแบบจนลืมสภาพความเป็นจริง ควรมีการอนุโลม

กับสภาพธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ไม่ผูกมัดติดกับวิชาการและเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมกับสภาพชีวิต
จริง อาจจะประยุกต์ใช้ความคิดอื่นแต่ค านึงถึงความเหมาะสม  ฝึกให้คิดหาวิธีการของตนเอง ลอง
ผิดลองถูกจนได้แนวทางที่ถูกต้องและเหมาะสม ไม่ใช่ปฏิบัติตามคนอื่นจนไม่มีโอกาสคิดด้วยสมอง
ตนเองเลย



น่ีคอื “ศาสตร์พระราชา”

จากพระมหากษตัรยิ์ทีท่รงงานหนกั

...ทีสุ่ดในโลก….



ศาสตรพ์ระราชา = การพฒันาคณุภาพการศึกษาไทย

1.ระเบิดจากข้างใน
2.พึ่งตนเอง
3.รักษาภูมิสังคม
4.ประหยัดเรียบง่าย
5.เป็นขั้นตอน
6.เน้นประโยชน์คน
ส่วนใหญ่
7.เน้นการมีส่วนร่วม
8.ใช้ธรรมชาติช่วย
ธรรมชาติ
9.ไม่ติดต ารา

1.เน้นพัฒนาการผู้เรียน
2.ยึดความร่วมมมือของ
ทุกฝ่าย

3.ทบทวนการท างาน
ของครูที่ส่งผลต่อผู้เรียน
4.เปลี่ยนวิธีท างานจาก
ท าคนเดียวเป็นแบ่งปนั

5.ส่งเสริมการเรียนรู้
ระหว่างปฏิบัติงาน ท าไป 
ประเมินไป ปรับปรุงทันที 
ตลอดเวลา

ศาสตร์พระราชา PLC
Active 

Learning























ศาสตร์พระราชา
Professional Learning Community : PLC

เครือข่ายปรันดา สพม.13 จังหวัดตรัง



ศาสตร์พระราชา
Professional Learning Community : PLC

เครือข่ายปรันดา สพม.13 จังหวัดตรัง



1.วิเคราะห์
ผู้เรียนก่อนสอน

2.จัดกิจกรรม
การเรียนรู้
Active 

Learning

3.ประเมิน
ระหว่างพัฒนา
Assessment
For Learning

เทียบกับ ตัวชี้วัด

4.สนทนาพูดคุยปกติ
เก่ียวกับปัญหาที่พบ

เน้นการแก้ไข 
ปรับปรุง รักษา

มาตรฐาน/ตัวชี้วัดและ
ขจัดอุปสรรคการ
เรียนรู้/พัฒนาการ

ผู้เรียน

5.การแก้ปัญหาอย่างเป็น

ระบบ + PLC
ด าเนินการเป็นประจ าและ
ท าอย่างทันท่วงทีส าหรบั

ทุกปัญหาที่ถูกระบุว่าส่งผล
กระทบต่อเป้าหมาย/

พัฒนาการผู้เรียน

1

2

3

4

5



ใช้เวลา

ไม่ก่ีนาที

ง่าย ปานกลาง ยาก ซับซ้อน

ใช้เวลา

ไม่ก่ีชั่วโมง

ใช้เวลา

ไม่ก่ีวัน

ใช้เวลา
หลายสัปดาห์/เดือน

ลงมือแก้ไขเองทันที ช่วยกันแก้ไขในทีม ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญ
ตั้งทีมวิเคราะห์ปัญหา 
ผู้เชี่ยวชาญภายนอก

-ปรับปรุงเล็กน้อยใน
การจัดการเรียนรู้ของ
ตนเอง
-ไม่กระทบต่อการ
จัดการเรียนรู้

-กระทบต่อการ
จัดการเรียนรู้ของ
เพื่อนคนอื่น
-อาศัยทีมงานช่วยกัน
พิจารณา
-ด าเนินแก้ไขได้ในทีม

-กระทบต่อกระบวน
จัดการเรียนรู้
-ต้องใช้กระบวนการ
แก้ปัญหา

-อาศัยการวิเคราะห์
ที่ซับซ้อน
-มีผู้เชี่ยวชาญจาก
หลายหน่วยงาน/ฝ่าย
-กระทบต่อการ
จัดการเรียนรู้

ปัญหาแต่ละอย่าง ต้องใช้กระบวนการแก้ไขที่แตกต่างกันในหลายระดับ

ส าคญัท่ีเราลงมือแกไ้ขไดเ้ร็วแค่ไหน !



Problem Solving + PLC 

1

2

3

คุณภาพผู้เรียนไม่เป็นไปตาม
มาตรฐาน/ตัวชีว้ัด 

การพดูคุย ปรึกษา
เพื่อแก้ไขปัญหา
พฒันาการผู้เรียน

การแก้ไขปัญหา
อย่างเป็นระบบ

-ท าทนัท่วงที

-ด าเนินการต่อเน่ือง

Problem Solving 
ช่วยแก้ปัญหาและเกดิ
การพัฒนาผู้เรียนอย่าง

ต่อเน่ือง

PLC

กระบวนการ PLC : Professional Learning Community ต้องมีการวเิคราะห์คุณภาพผู้เรียน 
เกิดความร่วมมือกันเป็นทีมเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างกัลยาณมติร เป็นระบบ อย่างทนัท่วงทแีละต่อเน่ือง

Logbook



1

คุณภาพผู้เรียนไม่เป็นไป
ตามมาตรฐาน/ตัวชีว้ัด



2

การพูดคุย ปรึกษาเพื่อแก้ไข
ปัญหาพัฒนาการผู้เรียน



3การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
-ท าทนัท่วงที

-ด าเนินการอย่างต่อเน่ือง

Logbook

ใคร ท าอะไร เม่ือไหร่

ปัญหา วธีิการ ผลลัพธ์

PLC





รร.ร่อนพิบลูยวิ์ทยา รร.สิทธาภทัร์ รร.มสุลิมสนัติธรรม

การจดักล ุม่นิเทศแบบ

3 + 



ภาพท่ี 1: ขัน้รบัรู้
-ครกูระตุ้นโดยใช้ค าถาม
-ครสูาธิตการเรียนรู้การอ่าน

ประมาณ 10 นาที

ได้ความรู้ 5-30%

ภาพท่ี 2 :ขัน้เช่ือมโยง
-แบง่กลุ่มผูเ้รียน 3-5 คน
-แต่ละกลุ่มค้นหาข้อมลู

-อภิปราย ยืนยนัข้อมลู

ภาพท่ี 3 :ขัน้ประยกุตใ์ช้
-ตวัแทนผู้เรียนแต่ละกลุ่ม น าเสนอ

ข้อมูล รบัฟังปรบัเปล่ียน สรปุ 

ประมาณ 40 นาที

ได้ความรู้ 75% ได้ความรู้ 90%

การจดักล ุม่นิเทศ Online



ขัน้รบัรู้ :
1.ครใูช้ค าถามกระตุ้นให้เกิดความสนใจอยากรู้จากเร่ืองราว เหตกุารณ์รอบตวั                                   
เช่น ท าไม พ่ีน้องจึงมีลกัษณะเหมือนกนั/แตกต่างกนั ก าหนดประเดน็ให้แสดง                                  
ความคิดเหน็อย่างอิสระ เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนแสดงความคิดเหน็ 

5-30%
ความรู้ท่ีเหลือ



ขัน้ประยกุตใ์ช้ :
1.เลือกหวัเร่ืองท่ีสนใจ วางแผนการทดลอง ค้นหา                                             
ด าเนินการตามขัน้ตอน สรปุผลการทดลอง 

75%
ความรู้ท่ีเหลือ



ขัน้ประยกุตใ์ช้ :
2.ฝึกแสดงความคิดเหน็ หลกัฐาน น าเสนอผลการทดลอง

90%
ความรู้ท่ีเหลือ



นิเทศ 3 + 

ได้ความรู้ 5-30%

ได้ความรู้ 75%

ได้ความรู้ 90%



ประสบการณ์+ความตัง้ใจแห่งตน 

จะสะท้อนภาพจนิตนาการแห่งความส าเร็จที่เป็นจริง

มาถูกทางแล้วครับ…เดนิต่อไป
สิ่งที่ค้นพบ+สัมผัสได้จากสุนทรียสนทนา …..ครรชติ มนูญผล…..


