
บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 

 รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานบนพืน้ท่ีสูงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในจงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดัแม่ฮ่องสอนในครัง้นี  ้เป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative 
Research) มีวตัถุประสงค์เพ่ือสงัเคราะห์บทเรียนและสร้างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขัน้
พืน้ฐานบนพืน้ท่ีสูงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัด
แม่ฮ่องสอน การด าเนินการวิจัยครอบคลุมทัง้การศึกษาเอกสารและการศึกษาภาคสนาม การ
รวบรวมข้อมลูจงึเป็นการรวบรวมเชิงคณุภาพ โดยผู้วิจยัแบง่การด าเนินงานออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 
 ระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานบนพืน้ท่ีสูงตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่คาดหวัง  
เป็นการวิเคราะห์เนือ้หาเพ่ือศกึษาองค์ประกอบของรูปแบบท่ีสอดคล้องกบักฎหมายและนโยบายท่ี
เก่ียวข้อง 
 ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานบนพืน้ท่ีสูงตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่เป็นไปได้ 
ด้วยวิธีศกึษาภาคสนามแบบกรณีศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลในการด าเนินการวิจยัระยะนีใ้ช้การ
วิเคราะห์เนือ้หา ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้รายละเอียดของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขัน้
พืน้ฐานบนพืน้ท่ีสูงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเป็นไปได้ตามบริบทของจังหวัด
เชียงใหมแ่ละจงัหวดัแมฮ่อ่งสอน  
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 ระยะที่ 3 พัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานบนพืน้ท่ีสูงตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่เหมาะสม ซึ่งผล
ท่ีได้ คือ รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานบนพืน้ท่ีสูงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในจงัหวดัเชียงใหมแ่ละจงัหวดัแมฮ่อ่งสอนท่ีเหมาะสมและอยูบ่นพืน้ฐานของความถกูต้อง 
ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ในทางปฏิบตั ิ 
 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ในบทนีจ้ะน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูในการ
ด าเนินการวิจยัระยะท่ี 1 และระยะท่ี 2 โดยน าเสนอเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์
เอกสาร (Documentary Analysis) ด้วยข้อมลูเชิงคณุภาพ ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจบุนั
ของสถานศกึษา ซึง่เป็นกรณีศกึษา 10 แหง่ ตามกรอบแนวคิดการวิจยัด้วยข้อมลูเชิงคณุภาพ ตอน
ท่ี 3 สรุปกรอบสาระข้อมลูเพ่ือพฒันารูปแบบการบริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานบนพืน้ท่ีสงูตาม
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในจงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดัแม่ฮ่องสอน โดยมีรายละเอียด 
ดงันี ้
 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) ตามกรอบแนวคิดการวิจัยด้วย
ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 
 ผลการวิเคราะห์การด าเนินการวิจยัระยะท่ี 1 รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน
บนพืน้ท่ีสูงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในจงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดัแม่ฮ่องสอนท่ี
คาดหวงั ผู้วิจยัได้ด าเนินการวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) โดยศกึษากฎหมายและ
นโยบายท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ ประสบการณ์การบริหารสถานศึกษาท่ีประสบผลส าเร็จในประเทศท่ี
ได้รับการคดัเลือกให้เป็นสถานศกึษาพอเพียงต้นแบบ เพ่ือน าข้อมลูไปใช้ในการพฒันารูปแบบการ
บริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานบนพืน้ท่ีสงูตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อนัจะท าให้ได้
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานบนพืน้ท่ีสงูตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีพึง
ประสงค์และสอดคล้องกบันโยบายการศกึษาของชาติ การศกึษาเอกสารครอบคลมุเอกสารรวม 29 
เร่ือง จ าแนกเป็นกฎหมายและนโยบายท่ีเก่ียวข้องรวม 6 เร่ือง เอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิรูป
การศึกษาและการบริหารการศึกษารวม 7 เร่ือง เอกสารท่ีเก่ียวข้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงรวม 16 เร่ือง ดงันี ้
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 1. กฎหมายและนโยบายท่ีเก่ียวข้อง 6 เร่ือง ได้แก่ 1) พระราชบญัญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 2) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2545-2559 3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ .ศ.2545 4) 
พระราชบญัญัติระเบียบข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 5) พระราชบญัญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผน่ดนิ และ 6) รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550 
 2. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกับแนวคิดการปฏิรูปการศึกษาและบริหารการศึกษา 7 เร่ือง 
ได้แก่ 1) ปฏิวตักิารศกึษาไทย (รุ่ง แก้วแดง, 2541) 2) โฉมหน้าการศกึษาไทยในอนาคต: แนวคิดสู่
การปฏิรูปในพระราชบญัญัติการศกึษา (วิชยั ตนัศิริ, 2542) 3) การศกึษาแนวทางการบริหารและ
การจดัการศกึษาของสถานศกึษาในรูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ( School - based 
Management) (อทุยั บญุประเสริฐ, 2543) 4) การวิจยัเชิงนโยบายรูปแบบการบริหารสถานศกึษา
ขัน้พืน้ฐานตามแนว พ.ร.บ.การศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ.2542 (ลดัดาวลัย์ สมิตะมาน และคณะ, 2544) 
5) ภารกิจโครงสร้างอตัราก าลงัของสถานศึกษาตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (อุทยั 
บญุประเสริฐ และ จิราภรณ์ จนัทรสพุฒัน์, 2545) 6) ธรรมาภิบาลกับบทบาทของคณะกรรมการ
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน (เกษม วฒันชยั, 2546) และ 7) แนวทางการปฏิรูปการศกึษาในทศวรรษ
หน้า (ส านกังานเลขาธิการวฒุิสภา, 2552) 
 3. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฯ รวม 16 เร่ือง ได้แก่ 1) ผล
การด าเนินงานขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ปีงบประมาณ 2550 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2550 ) 2) รายงานการวิจยัเร่ือง การน าแนวพระราชบญัญัติปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติทางสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน เขตตรวจราชการท่ี 1-12 และ
กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2550 จ านวน 13 เร่ือง (ส านักผู้ตรวจราชการประจ าเขตตรวจ
ราชการท่ี 1–12 และกรุงเทพมหานคร, 2550) 3) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการจัด
การศกึษา (ปรียานชุ พิบลูสราวธุ, 2550) และ 4) แนวทางการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
จัดการศึกษาในสถานศึกษา (คณะท างานบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) นอกจากนี ้ยังได้ศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องทั ง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศ จากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องสรุปเป็นกรอบแนวคดิการวิจยั  
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 โดยรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานบนพืน้ท่ีสูงตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในจงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย  4 องค์ประกอบ คือ 1) 
ด้านการบริหารจัดการ 2) ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 3) ด้านการ
พฒันาบคุลากร 4) ด้านการจดักิจกรรมพฒันาผู้ เรียน ตามรายละเอียด ดงันี ้

  1. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษามี 4 องค์ประกอบ 
   องค์ประกอบท่ี 1 นโยบาย 
   องค์ประกอบท่ี 2 วิชาการ 
   องค์ประกอบท่ี 3 งบประมาณ 
   องค์ประกอบท่ี 4 บริหารทัว่ไป 
  2. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนมี 4 องค์ประกอบ 
   องค์ประกอบท่ี 1 หนว่ยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   องค์ประกอบท่ี 2 การบรูณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียน
การสอน 
   องค์ประกอบท่ี 3 ส่ือและแหลง่เรียนรู้เก่ียวกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   องค์ประกอบท่ี 4 การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3. ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมี 3 องค์ประกอบ 
   องค์ประกอบท่ี 1 การแนะแนวและระบบดแูลชว่ยเหลือนกัเรียน 
   องคป์ระกอบท่ี 2 กิจกรรมนกัเรียน 
   องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมเพื่อพฒันาสงัคมและสาธารณะประโยชน์ 
  4. ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษามี 2 องค์ประกอบ 
   องค์ประกอบท่ี 1 การพฒันาบคุลากรตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   องค์ประกอบท่ี 2 การตดิตามและขยายผล 
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 ซึง่ผลลพัธ์/ ภาพความส าเร็จของรูปแบบ ฯ มี 4 องค์ประกอบ 12 ตวัชีว้ดั ดงันี ้
 องค์ประกอบที่ 1 สถานศึกษา 
 ตวัชีว้ดัท่ี 1 คณุลกัษณะของสถานศกึษาพอเพียง 
 องค์ประกอบที่ 2 ผู้บริหารสถานศึกษา 
 ตวัชีว้ดัท่ี 2 คณุลกัษณะของผู้บริหารสถานศกึษาพอเพียง 
 องค์ประกอบที่ 3 บุคลากรของสถานศึกษา 
 ตัวชีว้ัดท่ี 3 บุคลากรของสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 ตวัชีว้ดัท่ี 4 บุคลากรจดัการทรัพยากรและด าเนินชีวิตด้านเศรษฐกิจ อย่างสอดคล้อง
กบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ตวัชีว้ดัท่ี 5 บคุลากรอยู่ร่วมกบัผู้ อ่ืนในสงัคมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และสามารถเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการปฏิบตัตินเพ่ือสว่นรวมและสาธารณะประโยชน์ 
 ตวัชีว้ัดท่ี 6 บุคลากรรู้จกัใช้และจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่าง
สมดลุและพร้อมรับกบัการเปล่ียนแปลงตา่ง ๆ 
 ตวัชีว้ดัท่ี 7 บุคลากรด าเนินชีวิตอย่างมีฐานรากทางวฒันธรรม และพร้อมรับต่อการ
เปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมจากกระแสโลกาภิวตัน์ 
 องค์ประกอบที่ 4 ผู้เรียน 
 ตวัชีว้ดัท่ี 8 ผู้ เรียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตาม
มาตรฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของแตล่ะระดบัชัน้ปีการศกึษา 
 ตัวชีว้ัดท่ี 9 ผู้ เรียนปฏิบัติตนให้ด าเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและพร้อมรับต่อการ
เปล่ียนแปลงในด้านวตัถ/ุ เศรษฐกิจ 
 ตัวชีว้ัดท่ี 10 ผู้ เรียนปฏิบัติตนให้ด าเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและพร้อมรับต่อการ
เปล่ียนแปลงในด้านสงัคม 
 ตัวชีว้ัดท่ี 11 ผู้ เรียนปฏิบัติตนให้ด าเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและพร้อมรับต่อการ
เปล่ียนแปลงในด้านวฒันธรรม 
 ตัวชีว้ัดท่ี 12 ผู้ เรียนปฏิบัติตนให้ด าเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและพร้อมรับต่อการ
เปล่ียนแปลงในด้านสิ่งแวดล้อม 
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของสถานศึกษาที่เป็นกรณีศึกษา จ านวน 10 แห่ง
ด้วยข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 
 ผลการวิเคราะห์ในการด าเนินการวิจยัระยะท่ี 2 รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขัน้
พืน้ฐานบนพืน้ท่ีสูงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัด
แมฮ่อ่งสอนท่ีเป็นไปได้ 
 ผู้ วิจัยได้ศึกษาภาคสนามในลักษณะกรณีศึกษาในสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบใน
จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งมีบริบทอยู่บนพืน้ท่ีสูงทัง้หมด จากนัน้เข้าศึกษา
ภาคสนามด้วยตนเอง จ านวน 10 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนท่ีตัง้อยู่ในจงัหวดัเชียงใหม่ 2 แห่ง คือ 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 และโรงเรียนสองแคววิทยาคม และโรงเรียนซึ่งตัง้อยู่ท่ีจงัหวัด
แมฮ่อ่งสอน 8 แหง่ คือ โรงเรียนศกึษาสงเคราะห์แมฮ่อ่งสอน โรงเรียนป่าลาน โรงเรียนร่มเกล้าปาง
ตอง โรงเรียนขุนยวมวิทยา โรงเรียนปายวิทยาคาร โรงเรียนบ้านหมอแปง โรงเรียนสังวาลวิทยา 
โรงเรียนศนูย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชด าริ โดยอยู่ในบริบทโรงเรียนบนพืน้ท่ีสงูทัง้หมดใน
การศกึษาภาคสนาม ผู้วิจยัได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา รวมทัง้ ได้ส ารวจ
เอกสารจ านวน 50 เร่ือง สมัภาษณ์ พดูคยุ และสนทนากลุ่มกบัผู้บริหารสถานศกึษา ครู อาจารย์ 
นกัเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน ผู้ปกครองรวมทัง้สิน้ 210 คน รวมทัง้ เข้าร่วม
ประชมุกบักลุ่มตวัอย่าง 1 ครัง้ เม่ือได้ข้อมลูแล้วจึงน ามาวิเคราะห์เนือ้หา โดยใช้หลกัของการ
วิเคราะห์และตีความข้อมูล พยายามท าความเข้าใจกับความหมายแล้วน ามาสรุปเป็นมโนทศัน์ 
(Concept) ตามประเด็นท่ีเป็นกรอบในการศกึษา ซึ่งจะเป็นการหลอมรวมและเช่ือมโยงจากค า
บอกเลา่เก่ียวกบักิจกรรม รูปแบบ หรือเหตกุารณ์ท่ีคล้าย/ เหมือนหรือตา่งกนัแตมี่ความหมายเร่ือง
เดียวกัน และพิจารณาประเด็นท่ีมีแบบแผนซ า้ ๆ เป็นพิเศษ โดยวิเคราะห์รายกรณี ผลการ
วิเคราะห์ข้อมลูด้วยการวิเคราะห์เนือ้หารายกรณีมีรายละเอียด ดงันี ้
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 1. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 
 ตัง้อยู่ หมู่ท่ี 2 ต าบลแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เปิดท าการสอนชัน้อนุบาลปีท่ี 1 ถึง
มธัยมศกึษาปีท่ี 6 สงักดัส านกับริหารงานการศกึษาพิเศษ ช่ือผู้บริหาร นางสรุางค์ วิสทุธิสระ 
 

 
 

ภาพท่ี 4.1 แสดงกิจกรรมของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 
 

 กิจกรรมเด่นของสถานศึกษาเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง 
 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคูค่ณุธรรม โดยใช้กระบวนการกลุ่มยวุเกษตรกรเป็นตวั
ขบัเคล่ือน โดยมีวิธีการและขัน้ตอนการด าเนินการ ดงันี ้
 1. ด้านการบริหารจัดการ ก าหนดเป็นนโยบายในการบริหารจัดการโดยก าหนด
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่คุณธรรมเป็นโครงการพิเศษ มีการประชุมหารือและชีแ้จง
ความส าคัญของโครงการ กิจกรรม และมอบหมายการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคนในการ
ปฏิบตังิาน มีการนิเทศ ก ากบัติดตามโครงการและกิจกรรมในโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของโครงการอย่างต่อเน่ือง โดยมุ่งให้คณะครูนักเ รียนและบุคลากรน าหลักความ
พอเพียงภายใต้แนวทางการประพฤตติามหลกัคณุธรรมมาใช้ในชีวิตอยา่งพอเหมาะ 
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 2. ด้านหลักสูตร มีการประชมุสร้างความเข้าใจ เพ่ือสร้างหลกัสตูรท้องถ่ินบรูณาการแบบ
องค์รวม ภายใต้ความร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ สสวท. เป็นผู้ ให้
ความรู้หลกัสตูรท้องถ่ินบรูณาการแบบองค์รวม “แหล่งอาหารชาวดอยตามทฤษฎีใหม่” และมีการ
น ามาใช้ในการเรียนการสอนอยา่งชดัเจนในปัจจบุนั 
 3. ด้านการจัดการเรียนการสอน มีการน ารายวิชาจากหลกัสตูรบรูณาการมาจดัการ
เรียนการสอนในสาระเพิ่มเติมในรายวิชาเกษตรกรรม โรงสีข้าว สหกรณ์ และมีการสอดแทรก
กิจกรรม องค์ความรู้ คณุธรรม จริยธรรม ในการเรียนการสอนอยา่งตอ่เน่ือง 
 4. ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายตามความ
ต้องการของผู้ เรียน โดยยึดหลักการเกษตรทฤษฎีใหม่และความพอเพียงเคียงคู่คุณธรรม เช่น 
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร ผู้ บ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมชุมนุม 
กิจกรรมงานอาชีพ และกิจกรรมอบรมจริยธรรมวนัศกุร์ 
 5. ด้านส่ือการเรียนการสอน มีการผลิตส่ือป้ายนิเทศให้ความรู้ จัดแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศกึษาและแผ่นพบัประชาสมัพนัธ์ให้ความรู้อย่างตอ่เน่ือง หลากหลาย และเพียงพอ
ตอ่ความต้องการ นอกจากนี ้ก าลงัวางแผนท่ีจะผลิตส่ืออิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์สามารถเรียนรู้ได้
ตลอดเวลาตามความต้องการ 
 ผลที่เกิดขึน้จากการด าเนินงาน 
 จากการด าเนินงานได้รับการยอมรับให้เป็นแหล่งเรียนรู้มีผู้ เข้ามาศึกษาดูงานอย่าง
ตอ่เน่ือง ได้รับรางวลัตา่ง ๆ ดงันี ้
 1. รางวัลชนะเลิศกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ปี พ.ศ.2550 จากส านักงาน
เกษตรจงัหวดัเชียงใหม ่
 2. รางวัลชนะเลิศกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นระดับภาคเหนือ ปี พ.ศ.2550 จากส านัก
สง่เสริมและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 6 จงัหวดัเชียงใหม ่กรมสง่เสริมการเกษตร 
 3. ประกาศเกียรตคิณุโรงเรียนน้อมน าแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดีเดน่ จาก
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาเชียงใหม ่เขต 3 และองค์การบริหารสว่นจงัหวดัเชียงใหม่ 
 4. รางวลัชนะเลิศกลุ่มยุวเกษตรกรดีเดน่ระดบัประเทศ ปี พ.ศ.2550 จากกรมส่งเสริม
การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 5. สถานศกึษาต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงของกระทรวงศกึษาธิการ ปี พ.ศ.2550 
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แผนภาพที่ 4.1 แสดงผลการด าเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 (2552) 
 
 ปัญหาอุปสรรคและเทคนิควิธีการแก้ปัญหาเก่ียวกับการด าเนินงานขับเคล่ือน
เศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา มีดงันี ้
 
ตารางท่ี 4.1 แสดงปัญหาอุปสรรคและเทคนิควิธีการแก้ปัญหาของโรงเรียน 
     ราชประชานุเคราะห์ 30 
 
ปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงาน เทคนิควิธีการแก้ปัญหาของสถานศึกษา 
1. การปฏิบตัิตนของครูยงัไม่เป็นแบบ 
  อย่างท่ีดีกบันกัเรียนเท่าท่ีควร 

1. ผู้บริหารสถานศกึษาเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ครูและ 
  นกัเรียน ให้ความรู้และยกตวัอยา่งผลดีจากการ 
  ปฏิบตัตินตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ให้แก่บคุลากรและนกัเรียน 

2. บคุลากรและนกัเรียนยงัไมมี่การน า 
  หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป 
  ใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างเป็นปกติ 

2. ผู้บริหารกระตุ้นเตือน สร้างขวญั และก าลงัใจ และ 
  นิเทศก ากบัติดตามอยา่งตอ่เน่ือง 

 

 

 

ด้านการบริหารจดัการ 

ด้านหลกัสตูร 

ด้านการจดัการเรียนการสอน
สอน 
ด้านกิจกรรมพฒันาผู้ เรียน 

ด้านสือ่การเรียนการสอน 

เศรษฐกิจ
พอเพียงเคียงคู่

คุณธรรม 

กิจกรรม 
มีรายได้ 

มีผลผลติ 

มีแหลง่เรียนรู้ 

มีอาชีพ 
มีการออม 

ผลการด าเนินงาน 

ได้รางวลั 
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 ปัจจัยหรือองค์ประกอบในการด าเนินงานของสถานศึกษา 
 1. ด้านการบริหารจัดการ มีการวางแผนการปฏิบตัิงาน การนิเทศ ก ากับติดตาม ให้
เป็นไปตามเป้าหมายอยา่งตอ่เน่ือง โดยเน้นการมีสว่นร่วมของบคุลากรทกุคน 

 2. ด้านหลกัสตูร มีหลกัสตูรท้องถ่ินบรูณาการแบบองค์รวม “แหล่งอาหารชาวดอยตาม
ทฤษฎีใหม”่ และมีการน ามาใช้ในการเรียนการสอนอยา่งชดัเจนในปัจจบุนั 

 3. ด้านการจัดการเรียนการสอน มีการสอดแทรกกิจกรรม องค์ความรู้ คุณธรรม 
จริยธรรม ในการเรียนการสอนอยา่งตอ่เน่ืองทกุรายวิชา 
 4. ด้านส่ือการเรียนการสอน มีการผลิตส่ือป้ายนิเทศให้ความรู้ จดัแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอด
ในสถานศึกษาและแผ่นพับประชาสมัพนัธ์ การเผยแพร่ทางเว็บไซต์ให้ความรู้อย่างต่อเน่ืองเป็น
ปัจจบุนั 
 นวัตกรรมหรือส่ิงท่ีเรียนรู้ใหม่ ๆ ที่ ได้จากการด าเนินโครงการด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง  
 โรงเรียนยุวพุทธเกษตร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่คุณธรรมมี
รายละเอียดตามแผนภาพ ดงันี ้
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แผนภาพท่ี 4.2 แสดงโรงเรียนยุวพุทธเกษตร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     เคียงคู่คุณธรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 (2552) 
 
 
 
 
 

กายภาวนา ปัญญาภาวนา 
เกศ กาย 

ศีลภาวนา จิตภาวนา กมล กร 

  ก      ก 
  ก      ก 

ก 

ยุวพุธเกษตร 

กิจกรรมด้านพลศึกษา 
พฒันานกัเรียนตามหลกัไตรสิกขาด้วย
กิจกรรม 
• โรงเรียนสง่เสริมสขุภาพ 
• กิจกรรม 5 ส. 
• กิจกรรมออกก าลงักาย 
• กิจกรรมตอ่ต้านยาเสพติด 
• กีฬา/ พลานามยั 

 

กิจกรรมด้านพุทธิศึกษา 
พฒันานกัเรียนตามหลกัไตรสิกขาด้วย
กิจกรรม 
• การเรียนรู้ตามกลุม่สาระการเรียนรู้  
  8 กลุม่ 
• กิจกรรมพฒันาผู้ เรียน 
• ทศันะศกึษา/ ดงูาน 

 

กิจกรรมด้านหตัถศึกษา 
พฒันานกัเรียนตามไตรสิกขาด้วยกิจกรรม 
• สง่เสริมอาชีพด้านการเกษตร 
• สง่เสริมอาชีพด้านเคหกิจเกษตร 
• สง่เสริมอาชีพด้านเคร่ืองกล 
• สง่เสริมการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ
  และสิ่งแวดล้อม 
• ธนาคารโรงเรียน 
• สหกรณ์ร้านค้า 
• กิจกรรมอนรัุกษ์วฒันธรรมศิลปะดนตรี 

กิจกรรมด้านจริยศึกษา 
พฒันานกัเรียนตามไตรสิกขาด้วยกิจกรรม 
• ธรรมรุ่งอรุณ 
• ธรรมวนัหยดุ 
• ไปวดัวนัพระ 
• คา่ยคณุธรรม 
• นัง่สมาธิก่อน/ หลงัเลิกเรียน 
• สวดมนต์ก่อน/ หลงัเลิกเรียน/ ก่อนนอน 
• บรรพชาสามเณร 
• กิจกรรมวนัส าคญัทางศาสนา 
• กิจกรรมเวรพฒันา 
• กิจกรรมระบบดแูลชว่ยเหลือนกัเรียน  
  โฮมรูม 
• To Be Number 1 
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 สิ่งท่ีสถานศึกษาวางแผนที่จะด าเนินการต่อไป 
 1. พฒันาบคุลากรและนกัเรียนให้มีทกัษะกระบวนการท างานและการประกอบอาชีพท่ี
สอดคล้องกับสภาพของคน โดยยึดมั่นในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงให้ด ารงตนเองได้อย่าง
เหมาะสม 
 2. เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและกระบวนการกลุ่ม โดยยึด
หลกัธรรมาภิบาลและการมีส่วนรวม เพ่ือให้บุคลากรและนกัเรียนเป็นผู้ มีคณุธรรม จริยธรรม และ
คา่นิยมอนัพงึประสงค์ของสงัคม 
 สิ่งท่ีสถานศึกษาต้องการได้รับสนับสนุน 
 1. วิทยากรหรือปราชญ์ท้องถ่ิน 
 2. เอกสารส าหรับการศกึษาค้นคว้า 
 
 2. โรงเรียนสองแคววิทยาคม 
 ตัง้อยู ่เลขท่ี 14 หมู่ 4 ต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ จงัหวดัเชียงใหม่ รหสัไปรษณีย์ 
50160 เปิดท าการสอนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1–6 สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาเชียงใหม่เขต 4 
ช่ือผู้บริหาร นายอทุยั ขตัวิงษ์  
 

 
 

ภาพท่ี 4.2 แสดงกิจกรรมของโรงเรียนสองแคววิทยาคม 
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 กิจกรรมเด่นของสถานศึกษาเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง คือ กิจกรรมเลีย้งปลาดกุ
ครบวงจร มีวิธีการและขัน้ตอนการด าเนินการ ดงันี ้
 1. ส ารวจนกัเรียนในโรงเรียนท่ีสนใจการเพาะเลีย้งปลาดกุครบวงจรแล้วแบง่กลุ่มเป็น 2 
กลุม่ คือ กลุม่นกัเรียนท่ีเดนิทางไป-กลบัทกุวนัและกลุม่นกัเรียนพกันอน 
 2. ให้ความรู้เก่ียวกับการเพาะเลีย้งปลาชนิดต่าง ๆ และมุ่งเน้นเก่ียวกับปลาดุกแบบ
ครบวงจร ตัง้แตก่ารผสมพนัธุ์ เพาะเลีย้ง จนถึงการจ าหนา่ย 
 3. จดัซือ้อปุกรณ์ตา่ง ๆ ท่ีใช้ในการด าเนินโครงการเพาะเลีย้งปลาดกุแบบครบวงจร 
 4. ฝึกให้นกัเรียนลงมือปฏิบตัิทกุขัน้ตอนจนถึงขัน้ตอนการจ าหน่าย โดยมีอาจารย์คอย
ควบคมุดแูลอยา่งใกล้ชิด 
 5. น าปลาดกุไปแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ชนิดเดมิ 
 6. จดัท าบญัชีควบคมุการใช้จา่ยเงินตา่ง ๆ อยา่งละเอียด 
 7. แบง่ปันรายได้หรือก าไรท่ีได้จากการจ าหนา่ยให้นกัเรียนในโครงการ 
 8. รายงานผลการด าเนินโครงการตอ่ผู้บริหารสถานศกึษา 
 ผลที่เกิดขึน้จากการด าเนินงาน 
 1. นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการเพาะเลีย้งปลาดุกครบวงจรได้ฝึกปฏิบตัิจริง มีความรู้
พืน้ฐานในการเลีย้งดูปลาดุกและปลาชนิดอ่ืน ๆ ซึ่งสามารถจะน าไปประกอบอาชีพได้ต่อไปใน
อนาคต 
 2. นกัเรียนหอพกัท่ีเข้าร่วมโครงการเพาะเลีย้งปลาดกุครบวงจร และนกัเรียนหอพกัทุก
คนได้รับประทานอาหารปลาดกุ ซึง่มีโปรตีนไว้บริโภคอยา่งพอเพียง 
 3. นกัเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการเพาะเลีย้งปลาดกุครบวงจรเป็นผู้น าท่ีท างานกลุ่มและฝึก
ปฏิบตัจิริงได้อยา่งดี ซึง่สง่ผลให้ระดบัผลการเรียนวิชาการเพาะเลีย้งลกูปลาดกุสงูขึน้ 
 4. ได้ผลิตภณัฑ์ใหม ่คือ ปลาดกุหลามและไส้อัว่ปลาดกุ 
 5. นกัเรียนเข้าร่วมโครงการมีรายได้ระหวา่งเรียน 
 6. งบประมาณท่ีได้รับจากทางโรงเรียน และโครงการการจัดท่ีพักนักเรียนมีความ
เพียงพอตอ่การด าเนินโครงการเพาะเลีย้งปลาดกุครัง้นี ้ซึง่สามารถด าเนินการตอ่เน่ืองในปีตอ่ ๆ ไปได้ 
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 ปัญหาอุปสรรคและเทคนิควิธีการแก้ปัญหาเก่ียวกับการด าเนินงานขับเคล่ือน
เศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา มีดงันี ้
 
ตารางที่ 4.2 แสดงปัญหาอุปสรรคและเทคนิควิธีการแก้ปัญหาของโรงเรียนสองแคววิทยาคม 
 

ปัญหาอุปสรรคของการด าเนินการ เทคนิควิธีการแก้ปัญหาของสถานศึกษา 
1. ในช่วงของการอนบุาลลกูปลาดกุ พบว่า  
  มีลกูปลาดกุจ านวนมากตาย เน่ืองจากมีเศษ 
  ใบไม้เล็ก ๆ ตกลงไปในบอ่ ท าให้เกิดน า้เสีย 
  ได้ง่าย จงึท าให้ต้องมีการเปล่ียนน า้บอ่ย ๆ  

1. ในช่วงของการอนบุาลลกูปลาดกุควรจดัท า 
  ผ้าบาง ๆ หรือแสลมคลมุบอ่เพ่ือป้องกนัเศษ 
  ใบไม้เล็ก ๆ ตกลงไปในบอ่ 
 

2. นกัเรียนกลุม่สนใจเข้าร่วมโครงการมีจ านวน 
  มากขึน้ ท าให้การลงมือปฏิบตัไิด้ไมท่ัว่ถึง  
 

2. ถ้ามีนกัเรียนกลุม่สนใจมากเกินไปควร 
  แบง่กลุม่นกัเรียนออกเป็นหลายกลุม่ และ 
  จดัการเรียนการสอนไมใ่ห้คาบเรียนตรงกนั 
  เพ่ือให้นกัเรียนได้ลงมือปฏิบตัิอยา่งทัว่ถึง 

3. อปุกรณ์ในการอนบุาลปลาดกุ อาหาร  
  ฮอร์โมน ปุ๋ ย และยาตา่ง ๆ ท่ีใช้ในการ 
  เพาะเลีย้งปลาดกุมีราคาสงู อาจจะกระทบ 
  กบังบประมาณท่ีมีอยู่ 

3. ควรหาแนวทางลดต้นทนุโดยจดัหาวสัดท่ีุมี 
  ในท้องถ่ินหรือตามธรรมชาตมิาเป็นอาหาร 
  ปลา 

 
 ปัจจัยหรือองค์ประกอบส าคัญในการด าเนินงาน 
 1. ผู้บริหารสถานศกึษาเป็นผู้ ท่ีให้ขวญัและก าลงัใจ ให้ค าแนะน าและช่วยเหลือปัญหา
ของผู้ใต้บงัคบับญัชา 
 2. นโยบายเป็นสิ่งท่ีผู้ปฏิบตัต้ิองเข้าใจอยา่งถ่องแท้ 
 3. บุคลากรในสถานศึกษาเป็นตัวจักรท่ีส าคัญท่ีท าให้การขับเคล่ือนในการด าเนิน
โครงการด้านเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศกึษาผา่นเกณฑ์การประเมิน 
 4. ชมุชน/ ผู้ปกครอง ให้การสนบัสนนุแก่สถานศกึษาทกุ ๆ ด้าน 
 5. สิ่งแวดล้อม/ แหลง่เรียนรู้ โรงเรียนสองแคววิทยาคมมีข้อได้เปรียบอยู่ท่ีมีแหล่งเรียนรู้
ในสถานศกึษาและนอกสถานศกึษามากมาย 
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 นวัตกรรมหรือส่ิงท่ีเรียนรู้ใหม่ ๆ ท่ีได้จากการด าเนินโครงการ โรงเรียนได้ใช้
กระบวนการพฒันาผู้ เรียนโดยใช้ไตรสิกขา คือ กระบวนการพฒันา 3 ด้าน 
 1. ศีล พฒันากาย วาจา ให้เรียบร้อย 
 2. สมาธิ พฒันาจิตใจ คือ ท าใจให้มีคณุธรรม 
 3. ปัญญา พฒันาความรู้เก่ียวกับความรู้ท่ีเกิดขึน้จากการฟัง ความรู้ท่ีเกิดขึน้จากการ
คดิ ความรู้ท่ีเกิดจากการลงมือกระท า 
 สิ่งที่สถานศึกษาวางแผนที่จะด าเนินการต่อไป โรงเรียนได้จดัท าโครงการโรงเรียน
ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกิจกรรมการด าเนินงาน ดงันี ้
 1. กิจกรรมปลกูข้าว 
 2. กิจกรรมพืชสวนครัว รัว้กินได้ 
 3. กิจกรรมออมไมมี่อด 
 4. กิจกรรมชีวภาพเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
 5. กิจกรรมหารายได้ระหวา่งเรียน 
 6. กิจกรรมหอพกันกัเรียน 
 7. กิจกรรมการเลีย้งปลาดกุครบวงจร 
 สิ่งท่ีสถานศึกษาต้องการได้รับสนับสนุน 
 1. การปรับพืน้ท่ี ขดุสระ ฯลฯ โดยขอความร่วมมือจากส าหนกังานทหารพฒันาภาค 3 
 2. การให้การสนับสนุนด้านสติปัญญา จากครู ภูมิปัญญา ปราชญ์ชาวบ้าน โดย
โรงเรียนได้จดัท าสารสนเทศแหลง่เรียนรู้ทัง้ภายในและนอกโรงเรียน 
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 3. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 
 ตัง้อยู ่หมูท่ี่ 1 ต าบลปางหม ูอ าเภอเมือง จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน รหสัไปรษณีย์ 58000 เปิด
ท าการสอนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงมธัยมศึกษาปีท่ี 6 สงักัดส านกับริหารการศึกษาพิเศษ ช่ือ
ผู้บริหาร นายอดสิรณ์ พวงทอง 
 

 
 

ภาพท่ี 4.3 แสดงภาพกิจกรรมของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 
 
 กิจกรรมเด่นของสถานศึกษาเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง คือ ธนาคารขยะ มีวิธีการ
และขัน้ตอนการด าเนินการ ดงันี ้
 วิธีการและขัน้ตอนการด าเนินงาน 
 1. นกัเรียนร่วมประชมุเพ่ือวางแผนการส ารวจปัญหาในโรงเรียน 
 2. นกัเรียนส ารวจปัญหาสภาพแวดล้อมในโรงเรียน พบว่า ปัญหาหนึ่งของโรงเรียน คือ 
ปัญหาโรงเรียนมีขยะเป็นจ านวนมากและไมไ่ด้ใช้ประโยชน์ และมีปัญหาเร่ืองการก าจดัขยะ 
 3. นกัเรียนร่วมกนัวางแผนการท างาน โดยมีขัน้ตอนดงันี ้
  3.1 ประชาสมัพนัธ์โครงการขยะรีไซเคลิและประชาสมัพนัธ์การรับซือ้ขยะ (แผ่นพบั
, เสียงตามสาย, ป้ายประชาสมัพนัธ์ และเว็บไซตข์องโรงเรียน) 
  3.2 จดัหา รับซือ้ขยะ และจดัแยกประเภทของขยะ 
  3.3 จ าหนา่ยขยะประเภทพลาสตกิ, แก้ว, กระดาษ ฯลฯ 
  3.4 กระดาษเก่าบางส่วนน ามาท าเป็นกระดาษรีไซเคิล เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ เช่น 
ประดษิฐ์เศษวสัด ุ
  3.5 ใบไม้น ามาท าปุ๋ ยหมกั 
  3.6 เศษอาหารน ามาท าปุ๋ ยชีวภาพ 
  3.7 สรุปโครงการและประชาสมัพนัธ์ทางเว็บไซต์, แผน่พบั ฯลฯ 
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 ผลที่เกิดขึน้จากการด าเนินงาน 
 1. นกัเรียนมีจิตส านกึในการอนรัุกษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม 
 2. มีการจดัการปัญหาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ลดปัญหาปริมาณขยะ 
 3. ขยะถูกน าไปใช้ประโยชน์ เช่น น าไปประดิษฐ์เศษวสัดุ, ปุ๋ ยหมัก, ปุ๋ ยชีวภาพ และ
จ าหนา่ยเป็นรายได้ 
 4. นกัเรียนมีทกัษะในการท างานและมีทกัษะในการท างานกลุม่ 
 5. นกัเรียนมีความสามารถในการจดัท าเว็บไซต์และการสืบค้นข้อมลู 
 ปัญหาอุปสรรคและเทคนิควิธีการแก้ปัญหาเก่ียวกับการด าเนินงานขับเคล่ือน
เศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา มีดงันี ้
 
ตารางที่ 4.3 แสดงปัญหาอุปสรรคและเทคนิควิธีการแก้ปัญหาของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 
     แม่ฮ่องสอน 
 
ปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงาน เทคนิควิธีการแก้ปัญหาของสถานศึกษา 

1. แหลง่ความรู้ในเร่ืองการสอนแบบ 
  บรูณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ 
  พอเพียงกบักลุม่สาระการเรียนรู้มีน้อย 
 

- จดัประชมุชีแ้จง 
- สง่บคุลากรร่วมอบรม 
- จดัหาเอกสารให้ศกึษาด้วยตนเอง 
- ศกึษาทางอินเตอร์เน็ท 

2. งบประมาณในการจดักิจกรรมบางสาระ 
  ไมเ่พียงพอ เชน่ สาระการงาน ฯ ต้องใช้ 
  อปุกรณ์ท่ีมีราคาแพงหรือใช้เป็นคา่ตอบ 
  แทนวิทยากรท่ีมาให้ความรู้ 

- มีการปรับกิจกรรมตามความเหมาะสม 
- ใช้บคุลากรท่ีมีอยู ่เชน่ ภารโรงสอนดนตรีไทย  
 การท าปางซอย (ศลิปะการฉลขุองท้องถ่ินชาว 
 ไทยใหญ่) งานโรงสีข้าวพระราชทาน 

 
 ปัจจัยหรือองค์ประกอบส าคัญในการด าเนินงาน 
 1. ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เป็นสถานศึกษาท่ีเป็น
แบบอย่างแก่ชมุชนในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ในเร่ืองการด าเนินการตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง โดย
ได้รับงบประมาณสนบัสนนุ 50,000 บาท 
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 2. โรงเรียนได้ด าเนินการทัง้ในด้านการบริหารจดัการและการจดัการเรียนการสอน การ
ส่งเสริมอาชีพ ฯลฯ ส่วนใหญ่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่แล้ว ซึ่งท าได้
อยา่งตอ่เน่ืองมาโดยตลอด เช่น การสอนงานอาชีพตา่ง ๆ ทัง้เกษตรและงานช่าง ฯ การด าเนินการ 
สอร. (โครงการส่งเสริมอาชีพอิสระเพ่ือการมีรายได้ระหว่างเรียน) โครงการธนาคารขยะ โครงการ
วิทยาศาสตร์ การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โครงการส่วนพฤกษศาสตร์ การใช้มาตรการประหยดั 
ฯลฯ 
 นวัตกรรมหรือส่ิงท่ีเรียนรู้ใหม่ ๆ ท่ีได้จากการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2549 โรงเรียนได้จดัท านวตักรรมการแสดงแสงสีเสียง เพ่ือบูรณาการ
กบัการเฉลิมฉลองการครองสิริราชสมบตัิครบ 60 ปี ขององค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ฯ ซึ่งเป็นการบรู
ณาการความรู้ในเร่ืองการแสดงนาฏศิลป์ ดริุยางค์ งานช่างไฟฟ้า การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
งานคอมพิวเตอร์ ฯลฯ มาจดัท าเร่ืองราวเก่ียวกับพระราชประวตัิ พระราชกรณียกิจ และการท่ีทรง
ช่วยเหลือชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยจัดแสดงท่ีโรงเรียนและศาลากลางจังหวัด เพ่ือเฉลิมพระ
เกียรตพิระองค์ทา่น ในวนัท่ี 5 ธนัวาคม พ.ศ.2549 
 สิ่งท่ีสถานศึกษาวางแผนที่จะด าเนินการต่อไป 
 1. นกัเรียนมีจิตส านกึและใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนเป็นนิสยั 
 2. นกัเรียนมีรายได้และมีเงินออมสะสมไว้ 
 3. มีการด าเนินการด้านเศรษฐกิจพอเพียงอย่างจริงจงัต่อเน่ืองและเป็นแบบอย่าง
ส าหรับชมุชน เป็นแหลง่ศกึษา และให้บริการแก่ชมุชน 
 สิ่งท่ีสถานศึกษาต้องการได้รับสนับสนุน 
 1. วิทยากรท้องถ่ินหลายอาชีพและนักเรียนสามารถน าความรู้ท่ีได้ไปประกอบอาชีพ
อิสระได้ในอนาคต 
 2. ส านกังานเกษตรจงัหวดัในเร่ืองการให้ความรู้เร่ืองของพืชและสตัว์ 
 3. ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาเร่ืองของการจดัศนูย์จ าหน่ายสินค้า และผลผลิตของ
นกัเรียน และควรมีการประชาสมัพนัธ์อยา่งตอ่เน่ือง 
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 4. โรงเรียนบ้านป่าลาน 
 ตัง้อยู่ หมู่ท่ี 3 ต าบลห้วยโป่ง อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 58000 
เปิดท าการสอนชัน้อนบุาล 1 ถึงมธัยมศกึษาปีท่ี 3 สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาแม่ฮ่องสอน 
เขต 1 ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ช่ือผู้บริหาร นายประวิทย์ ค าภีระ  
 

 
 

ภาพท่ี 4.4 แสดงภาพกิจกรรมของโรงเรียนบ้านป่าลาน 
 
 กิจกรรมเด่นของสถานศึกษาเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง โครงการปฏิบตัิธรรมน า
ชีวิตเยาวชน มีวิธีการและขัน้ตอนการด าเนินการ ดงันี ้
 วิธีการและขัน้ตอนการด าเนินงาน 
 1. ประชมุจดัท าโครงการของโรงเรียนและเสนอโครงการ 
 2. ปรับปรุงรายละเอียดของโครงการ 
 3. ประชมุแตง่ตัง้ครูผู้ รับผิดชอบโครงการ 
 4. ปฏิบตังิานตามโครงการ จดักิจกรรมตา่ง ๆ  
 5. นิเทศโครงการ 
 6. วดัผลและประเมินผลโครงการ 
 7. สรุปรายงานผลโครงการเพ่ือน าไปปรับปรุงพฒันาตอ่ไป 
 การด าเนินกิจกรรม 
 1. นกัเรียนนัง่สมาธิ ฟังธรรม แผเ่มตตา ก่อนเข้าเรียนทกุวนั 
 2. นกัเรียนไหว้พระ สวดมนต์ แผเ่มตตา ก่อนเข้าเรียนวิชาพระพทุธศาสนา 
 3. นกัเรียนสวดมนต์สรภญัญะ นัง่สมาธิ แผเ่มตตา ในชัว่โมงประชาธิปไตยทกุวนัศกุร์ 
 4. นกัเรียนขึน้วดั ฟังธรรม ทกุวนัพระ พร้อมทัง้จดบนัทกึหลกัธรรมน าไปปฏิบตัิ 
 5. นกัเรียนปฏิบตัธิรรมถือศีล 8 ท่ีวดัป่าลานและวดัป่าบ้านใหม ่ภาคเรียนละ 1 ครัง้ 
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 6. จดัประกวดมารยาทนกัเรียน 
 7. ประกาศคนดีศรีโรงเรียนทกุวนั (ผู้ ท่ีกระท าคณุงานความดี) 
 8. นกัเรียนด าเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 9. นกัเรียนท าบญัชีคณุธรรม (บนัทกึความดีและไมดี่ของตนเอง) 
 10. จัดค่ายแห่งการเรียนรู้ น านกัเรียนไปเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ไปแหล่งเรียนรู้ด้าน
พระพทุธศาสนา และด้านวฒันธรรมภมูิปัญญาชาวบ้าน 
 11. ปลกูพืชผกัสวนครัว เลีย้งปลา เลีย้งหม ูเพาะเห็ด 
 12. กิจกรรมชมุนมุสืบสานงานศลิป์ (การฉลลุายไทยใหญ่) 
 13. การฝากเงินออมทรัพย์กบัทางโรงเรียน 
 ผลที่เกิดขึน้จากการด าเนินงาน 
 1. นกัเรียนด าเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. นกัเรียนยดึมัน่ในพระพทุธศาสนา น าหลกัธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิต 
 3. นกัเรียนเป็นผู้ มีคณุธรรมจริยธรรมท่ีงดงาม 
 4. นกัเรียนเป็นคนดีของครอบครัว โรงเรียน ชมุชน และประเทศชาติ 
 5. นกัเรียนไมยุ่ง่เก่ียวกบัยาเสพตดิ 
 6. นกัเรียนมีกิริยามารยาทท่ีเรียบร้อย ออ่นน้อม ถ่อมตน มีน า้ใจ และมีความเมตตา 
 7. นกัเรียนเป็นคนประหยดั รู้จกัการอดออม 
 8. นกัเรียนรู้จกัใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์ มีรายได้ระหวา่งเรียน 
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 ปัญหาอุปสรรคและเทคนิควิธีการแก้ปัญหาเก่ียวกับการด าเนินงานขับเคล่ือน
เศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา มีดงันี ้
 
ตารางท่ี 4.4 แสดงปัญหาอุปสรรคและเทคนิควิธีการแก้ปัญหาของโรงเรียนบ้านป่าลาน 
 
ปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงาน เทคนิควิธีการแก้ปัญหา 
1. ขาดแคลนงบประมาณในการจดั 
  กิจกรรม 

1. ระดมปัจจยัความช่วยเหลือด้านก าลงักาย ก าลงั 
  ทรัพย์ จากคณะครู ผู้ปกครอง ชมุชน ท้องถ่ิน  
  จากวดั มลูนิธิศภุนิมิตแหง่ประเทศไทย และ 
  หนว่ยงาน องค์กร ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการศกึษา 
  ทกุรูปแบบ  

2. บคุลากรในโรงเรียนขาดความรู้ ความ 
  ตระหนกัในเร่ืองปรัชญาของเศรษฐกิจ 
  พอเพียง 

2. สง่เสริมบคุลากรเข้าร่วมการสมัมนาเชิงปฏิบตัิการ  
  จดัศกึษาดงูานโรงเรียนท่ีเป็นแกนน าและประสบ 
  ความส าเร็จในการจดัการเรียนการสอนตามหลกั 
  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 ปัจจัยหรือองค์ประกอบส าคัญในการด าเนินงาน 
 1. การได้รับความร่วมมือจากคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ผู้ ปกครอง 
องค์กร มลูนิธิศภุนิมิตแหง่ประเทศไทย จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน ตลอดจนหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องเป็นอยา่งด ี
 2. โรงเรียนมีการวางแผนท่ีดี วิเคราะห์สภาพองค์กรของตนเอง มีวิสยัทศัน์ท่ีกว้างไกล 
 3. บุคลากรท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกับการจัดการศึกษามีความเข็มแข็งทุ่มเทก าลังใจ ก าลัง
กาย มุง่มัน่ท่ีจะพฒันาโรงเรียนและนกัเรียน 
 นวัตกรรมหรือส่ิงท่ีเรียนรู้ใหม่ ๆ ท่ีได้จากการด าเนินงาน 
 นวตักรรม การจดัคา่ยคณุธรรม คา่ยแหง่การเรียนรู้ 
 สิ่งท่ีสถานศึกษาวางแผนที่จะด าเนินการต่อไป 
 ด าเนินงานตามโครงการการจัดกิจกรรมท่ีได้ก าหนดไว้ในแผน และริเร่ิมโครงการ
นวตักรรมใหม่ ๆ ท่ีสอดคล้องและสนองต่อปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการขยายผลตอ่ชมุชน
และสถานศกึษาใกล้เคียง 
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 สิ่งท่ีสถานศึกษาต้องการได้รับสนับสนุน 
 1. การอบรมเชิงปฏิบตักิารเก่ียวกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. การศึกษาดูงานในต่างจังหวัด ท่ีประสบผลส าเร็จในการจัดการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. การจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ เชน่ นิทรรศการ งานมหกรรมการศกึษา 
 หน่วยงานภายนอกที่ต้องการความช่วยเหลือ คือ 
 โครงการพระราชด าริ โครงการหลวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพลงังาน 
กระทรวงการคลงั มลูนิธิท่ีเก่ียวข้องท างานด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 5. โรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการพระราชด าริ ตัง้อยู่ในเขตพระราชฐาน 
 ตัง้อยู่ หมู่ท่ี 4 ต าบลหมอกจ าแป่ อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหสัไปรษณีย์ 58000 
เปิดท าการสอนชัน้ก่อนประถม ถึงมัธยมศึกษาปีท่ี 3 สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
แมฮ่อ่งสอน เขต 1 ช่ือผู้บริหาร นายธนา ออ่นเกิด  
 โรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการพระราชด าริ มีเนือ้ท่ี 60 ไร่ จดัการเรียนการสอน 3 
ระดบั คือ ก่อนประถมศกึษา ประถมศกึษา และมธัยมศกึษาตอนต้น มีนกัเรียนทัง้สิน้ 268 คน เป็น
ชาย 127 คน เป็นหญิง 141 คน มีทัง้หมด 5 เผ่า นกัเรียนทัง้หมดมีฐานะยากจนและเป็นเด็กด้อย
โอกาสทางการศกึษา จดัการเรียนการสอนแบบพึ่งพาตนเอง (เกษตรพอเพียง) เป็นโรงเรียนพกันอน
ประจ า มีกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นการปฏิบตัิ 
 

 
 

ภาพท่ี 4.5 แสดงกิจกรรมของโรงเรียนร่มเกล้าปางตอง 
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 กิจกรรมเด่นของสถานศึกษาเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง คือ กิจกรรมฟาร์มสตัว์ 
 เพ่ือการศึกษาของโรงเรียนร่มเกล้าปางตองท่ีจัดการศึกษารูปแบบพึ่งตนเอง โดย
กิจกรรมฟาร์มสตัว์ มีการเลีย้งหม ูไก่ไข่บนบอ่ปลา ไก่พืน้เมือง นกกระทา และการเลีย้งปลาเบญจ
พรรณและปลาดกุ โดยนกัเรียนได้รับการปฏิบตัจิริง 
 โรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการพระราชด าริ ได้ด าเนินการเลีย้งอย่างต่อเน่ืองมา
เป็นเวลา 10 ปีแล้ว ซึ่งมีโรงเรือนเลีย้งหมู โรงเรือนเลีย้งไก่ไข่บนบอ่ปลา โรงเรือนเลีย้งไก่พืน้เมือง 
โรงเรือนนกกระทา โรงเพาะเห็ด และการเลีย้งปลาเบญจพรรณและปลาดกุ 
 ผลที่เกิดขึน้จากการด าเนินงาน 
 โรงเรียนได้ผลผลิตจากการเลีย้งหมู ไก่ไข่ ไก่พืน้เมือง นกกระทา และปลาเป็นอาหาร
โปรตีน ส าหรับนกัเรียนพกันอนประจ าในการประกอบอาหารทัง้ 3 มือ้ และเป็นการด าเนินงานอย่าง
ตอ่เน่ืองไมมี่วนัหยดุกิจกรรม แม้แตเ่วลาท่ีปิดภาคเรียน 
 
แผนภาพที่ 4.3 แสดงกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนร่มเกล้าปางตอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: โรงเรียนร่มเกล้าปางตอง (2552) 
 
 

ฟาร์มสัตว์เพื่อการศึกษา 

การเลีย้งหม ู

พอ่พนัธุ์แมพ่นัธุ์ 

 

การเลีย้งไก่ไข ่
 

การเลีย้งไก่พืน้เมอืง 
การเลีย้งนกกระทา 

และการเลีย้งปลา 

หมขูนุ กินไข ่ ผลผลติจ าหนา่ย 

0.8-1.20 กก./ วนั 
 

จ าหนา่ยไขแ่ละตวั 
 

จ าหนา่ย 30-50 

กก./ วนั 

 

กินตวั 

ร้านค้าสหกรณ์รับซือ้
ผลผลติจากโรงเรียน 

จ าหนา่ยเป็นอาหาร 3 มือ้ ของนกัเรียนพกันอนประจ า 
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 ปัญหาอุปสรรคและเทคนิควิธีการแก้ปัญหาเก่ียวกับการด าเนินงานขับเคล่ือน
เศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา มีดงันี ้
 
ตารางที่ 4.5 แสดงปัญหาอุปสรรคและเทคนิควิธีการแก้ปัญหาของโรงเรียนร่มเกล้าปางตอง 
     ในโครงการพระราชด าริ 
 
ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงาน เทคนิควิธีการแก้ไขปัญหา 
1. ขาดยานพาหนะในการขนสง่ร าและ 
  อาหารสตัว์ 

- ใช้รถยนต์สว่นตวั 

2. ขาดงบประมาณเพื่อจดัซือ้อาหาร  
  พนัธุ์สตัว์ อปุกรณ์ และเวชภณัฑ์ 

- ยืมเงินจากอาหารกลางวนัขอสนบัสนนุจาก 
  หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง และขยายพนัธุ์เอง 

3. ต้องด าเนินการอยา่งตอ่เน่ืองแม้แตปิ่ด 
  ภาคเรียน กิจกรรมก็ยงัคงต้องด าเนินอยู่  
  มิฉะนัน้ กิจกรรมจะขาดการตอ่เน่ืองไม่ 
   สมบรูณ์ 

- นกัเรียนและภารโรงจะต้องมีเวรยามในการดแูล 
  เลีย้งดใูนช่วงวนัหยดุราชการและปิดภาคเรียน 2  
  ภาคเรียน 
- คดัเลือกนกัเรียนท่ีชอบกิจกรรมด้านนีเ้ป็นหลกั  
  3–5 คน รับผิดชอบ 

 
 ปัจจัยหรือองค์ประกอบส าคัญในการด าเนินงาน 
 1. กิจกรรมด าเนินงานในฟาร์มสตัว์เป็นรูปธรรมและการด าเนินงานอย่างตอ่เน่ืองมา
เป็นระยะเวลานาน 
 2. ผู้บริหาร ครู นกัเรียน และภารโรง มีความรับผิดชอบร่วมกนัในการด าเนินกิจกรรม
ดงักลา่ว ฯ 
 3. ในหลกัการของโรงเรียน ฯ มีนโยบายชว่ยผู้ ด้อยโอกาส ผู้ยากจน ในการจดัการศกึษา
แบบพึง่ตนเอง มีการปฏิบตัจิริงด้านการผลิตอาหารโปรตีนและพืชผกัสวนครัวตามฤดกูาล และเม่ือ
จบการศกึษาไปแล้วสามารถพึง่ตนเองได้ในระดบัหนึง่ 
 4. โรงเรียนอยูเ่ขตราชฐานศนูย์ปางตองในโครงการพระราชด าริ ทกุปีจะต้องเตรียมการ
รับเสดจ็และมีบคุคลส าคญัเข้าเย่ียมชมตลอดเวลา 
 5. มีคณะครู บคุลากรโรงเรียนตา่ง ๆ มาด าเนินการ 
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 สิ่งท่ีสถานศึกษาวางแผนที่จะด าเนินการต่อไป 
 โรงเรียนมีแผนการท่ีจะด าเนินกิจกรรมปรัชญาเกษตรแบบพอเพียงให้เตม็รูปแบบ 
 สิ่งท่ีสถานศึกษาต้องการได้รับสนับสนุน 
 ต้องการให้คณะครู นักเรียน ได้รับความรู้เพิ่มเต็ม โดยศึกษาดูงานจากโครงการ
พระราชด าริท่ีประสบผลส าเร็จในรูปแบบปรัชญาเกษตรพอเพียง 
 
 6. โรงเรียนขุนยวมวิทยา 
 ตัง้อยู่ หมู่ ท่ี  1 ถนนกริชสุวรรณ ต าบลขุนยวม อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
รหสัไปรษณีย์ 58140 เปิดท าการสอนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1–3 สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
แมฮ่อ่งสอน เขต 1 ช่ือผู้บริหาร นายอรรถเสฏฐ์ สสุขู ช่ือครูผู้ รับผิดชอบ นายทนงศกัดิ ์ปัญญา  
 

 
 

ภาพท่ี 4.6 แสดงกิจกรรมของโรงเรียนขุนยวมวิทยา 
 
 กิจกรรมเด่นของสถานศึกษาเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง 
 โรงเรียนขุนยวมวิทยา ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีบูรณาการทัง้ในและนอก
หลักสูตรท่ีสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ กิจกรรมการออมทรัพย์ 
ธนาคารความดี กิจกรรมสง่เสริมพระพทุธศาสนา โครงการตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ซึ่งการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ โรงเรียนขุนยวมวิทยาได้ด าเนินการ โดยจัดประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน คณะกรรมการโรงเรียน คณะครู ตัวแทนนักเรียน ร่วมกันวางแผนจัด
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กิจกรรมต่าง ๆ ในรอบปีการศึกษา จัดท าเอกสารโครงการต่าง ๆ ประชุมก ากับนิเทศการด าเนิน
กิจกรรมอย่างต่อเน่ือง ประสานหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องในการให้ความช่วยเหลือ
และสนบัสนุนด้านต่าง ๆ จดักิจกรรมตามท่ีมีการวางแผนไว้ มีความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจของ
คณะครู คณะกรรมการสถานศกึษา ชมรมผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชน ช่วยเหลือกนัในทกุด้าน 
จัดกิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานในกิจกรรมเปิดสถานศึกษาตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 ผลที่เกิดขึน้จากการด าเนินงาน 
 ผลการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในรอบปี ส่งผลให้สถานศึกษามีการบริหารจดัการท่ีดี มี
ประสิทธิภาพ มีการจดัท าหลกัสูตรสถานศกึษา การจดักิจกรรมการเรียนการสอน การจดักิจกรรม
ทัง้ในและนอกหลักสูตร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน สามารถน าปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวนั ส่งผลให้เป็นคนมีความสขุและเป็นคนดีในสงัคม ในการ
จดักิจกรรมสามารถเขียนเป็นแผนภาพได้ ดงันี ้
 
แผนภาพที่ 4.4 แสดงขัน้ตอนการด าเนินงานของโรงเรียนขุนยวมวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: โรงเรียนขุมยวมวิทยา (2552) 

ประชมุคณะกรรมการสถานศกึษา/ ชมรมผู้ปกครอง/ คณะครู/ นกัเรียน/ ชมุชน 
เพื่อร่วมวางแผนงาน กิจกรรม โครงการ 

ประชมุก ากบันิเทศ ติดตาม แบบกลัยาณมติร 

ประชมุก ากบันิเทศ ติดตาม แบบกลัยาณมติร 

น าเสนอผลงานของปีการศกึษาตอ่สาธารณะชน/ ชมุชน 

ผลที่เกิดขึน้สถานศกึษามกีารบริหารจดัการท่ีดี/ มีหลกัสตูร/ มีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนนกัเรียน 

มีกิจกรรมที่สง่เสริมพฒันาศกัยภาพและสอดคล้องตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

จดักิจกรรม 
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 ปัญหาอุปสรรคและเทคนิควิธีการแก้ปัญหาเก่ียวกับการด าเนินงานขับเคล่ือน
เศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา มีดงันี ้
 
ตารางท่ี 4.6 แสดงปัญหาอุปสรรคและเทคนิควิธีการแก้ปัญหาของโรงเรียนขุนยวมวิทยา 
 
ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงาน เทคนิควิธีการแก้ไขปัญหาของสถานศึกษา 

- งบประมาณในการจดักิจกรรมตา่ง ๆ ทัง้ 
  กิจกรรมในและนอกหลกัสตูรมีไมเ่พียงพอตอ่ 
  การจดัการแตล่ะครัง้  

- ระดมทนุสนบัสนนุจากชมุชน หนว่ยงาน  
  องค์กรตา่ง ๆ 

 
 ปัจจัยหรือองค์ประกอบส าคัญในการด าเนินงาน 
 1. ผู้บริหาร คณะครู นกัเรียน ตระหนกัและเห็นความส าคญัในการด าเนินชีวิตตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. หน่วยงาน องค์กร ชุมชน ผู้ ปกครอง มีส่วนร่วมและเป็นก าลังใจท่ีส าคัญในการ
ผลกัดนักิจกรรมของสถานศึกษาให้ด าเนินไปอย่างต่อเน่ือง และสอดคล้องตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 สิ่งท่ีสถานศึกษาวางแผนที่จะด าเนินการต่อไป 
 1. บริหารสถานศกึษา พฒันาหลกัสตูร จดักิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมและเน้น
การด าเนินชีวิตประจ าวนัของนกัเรียน โดยทกุสว่นสอดคล้องกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. จดัท าหลกัสตูรสถานศกึษาท่ีสอดคล้องกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 สิ่งท่ีสถานศึกษาต้องการได้รับสนับสนุน 
 1. ต้องการมีเวทีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เช่น การทศันศกึษา การศกึษาดงูาน การเย่ียม
ชมนิทรรศการต่าง ๆ ท่ีสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่คณะครู นกัเรียน 
ผู้ปกครอง 
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 7. โรงเรียนปายวิทยาคาร 
 ตัง้อยู่ เลขท่ี 104 หมู่ 4 ต าบลเวียงใต้ อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 
58130 เปิดท าการสอนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1–6 สังกัดส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาแม่ฮ่องสอน 
เขต 1 ช่ือผู้บริหาร นายพรเทพ ศภุราภรณ์  
 

 
 

ภาพท่ี 4.7 แสดงกิจกรรมของโรงเรียนปายวิทยาคาร 
 
 กิจกรรมเด่นของสถานศึกษาเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง คือ การบูรณาการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในหลกัสตูรสถานศกึษา 

 เยาวชนถือเป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาประเทศ ท่ีผ่านมาการจดัการศกึษาส่วนใหญ่
เอือ้ตอ่การพฒันาเชิงอุตสาหกรรม ซึ่งตอบสนองตอ่ทุนนิยมเป็นหลกั ซึ่งเป็นการพฒันาท่ีขาดมิติ
ทางด้านสงัคม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีและสิ่งแวดล้อม จากการท่ี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ฯ ทรงมีกระแสพระราชด ารัส เม่ือวนัท่ี 5 ธันวาคม พ.ศ.2548 ทรง
เป็นหว่งพสกนิกรชาวไทย โดยให้ยดึแนวทางการด ารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

 “เศรษฐกิจพอเพียง” จงึเป็นแนวปรัชญาท่ีพระองค์ทรงชีแ้นะแนวทางการด าเนินชีวิตแก่
พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม การน้อมน าเอาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการด าเนินชีวิตไปสู่การประกอบสัมมาอาชีพหาเลีย้งตนอย่างถูกต้องนัน้  จ าเป็นต้องผ่าน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ กระบวนการไตร่ตรอง และจากการลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง ดงันัน้  
โรงเรียนปายวิทยาคารจึงได้น าเอาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการลงในหลักสูตร
สถานศกึษาในทกุระดบัชัน้ เพ่ือเป็นการปพืูน้ฐานและขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศกึษา
ตอ่ไป โดยมีวิธีการขัน้ตอนการด าเนินกิจกรรม ดงันี ้
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 1. จดัท าโครงการน้อมน าเอาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูห่ลกัสตูรสถานศกึษา 
 2. ประชมุอบรมให้แก่คณะครูและบคุลากรทางการศกึษา นกัเรียน และผู้ปกครอง 
 3. ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างหน่วยการเรียนรู้ใน 8 กลุ่มสาระในทุกระดับชัน้ ให้
นักเรียนได้เรียนรู้ทฤษฎีและลงมือปฏิบตัิจริงในกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีจดัขึน้ในโรงเรียน อาทิเช่น การประหยดัน า้และไฟฟ้า โดยปิดเม่ือไม่ต้องการใช้ การออม
ทรัพย์กับธนาคารโรงเรียน การดูแลทรัพย์สินและสิ่ งแวดล้อมของโรงเรียน การเสริมสร้าง
คณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ด้านความมีวินยั ความซ่ือสตัย์ ความรับผิดชอบ ความเป็นประชาธิปไตย 
การใฝ่รู้ใฝ่เรียน และความมีมารยาท ฯลฯ 
 4. การศกึษา ค้นคว้า ทดลอง เพ่ือสร้างองค์ความรู้ของตนเอง 
 5. การสร้างเครือขา่ยและการขยายผลสูโ่รงเรียนเครือขา่ยและชมุชน 
 ผลที่เกิดขึน้จากการด าเนินงาน 
 1. ครู-อาจารย์มีความเข้าใจในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปสร้าง
หน่วยการเรียนรู้ในแตล่ะกลุ่มสาระการเรียนรู้ทกุระดบัชัน้ได้ และมีการตัง้ศนูย์กลางการเรียนรู้ใน
โรงเรียน เชน่ ศนูย์การเรียนรู้กลุม่สาระภาษาไทย (พรรณไม้ในวรรณคดี) ศนูย์การเรียนรู้อบุตัิภยัใน
โรงเรียน (Disaster Prevention in School Center) ฯลฯ 
 2. นักเรียนได้เรียนรู้ทฤษฎีและได้ร่วมปฏิบตัิกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีโรงเรียนได้จดัขึน้ 
 3. เกิดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ โดยการจดันิทรรศการแสดงผลงานของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ตา่ง ๆ ในโรงเรียน 
 4. เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกบัชมุชน เช่น การศกึษาดู
งานด้านการท าน า้หมกัชีวภาพกบักลุม่เกษตรกรในท้องถ่ิน การปลกูผกัปลอดสารพิษ ฯลฯ 
 5. คณะครูและนักเรียนได้น้อมน าเอาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ
ปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ในการด ารงชีวิต เช่น การใช้จ่ายอย่างประหยดั การเลือกซือ้สิ่งของท่ีเป็น
ประโยชน์ การรักษาทรัพย์สินของสว่นรวมให้สามารถใช้งานได้ยาวนานขึน้ ฯลฯ 
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แผนภาพท่ี 4.5 แสดงผลการด าเนินงานของโรงเรียนปายวิทยาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: โรงเรียนปายวิทยาคาร (2552) 
 
 
 
 
 

1. การใช้กระดาษรีไซเคิล 

2. การชว่ยประหยดัน า้,ไฟฟ้า 

3. การจดัแหลง่เรียนรู้ในโรงเรียน 

4. การรักษาทรัพย์สนิของโรงเรียน 

การบรูณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

ในหลกัสตูรสถานศกึษา 

 

สงัคม ตนเอง 

โรงเรียน 

1. ประกอบอาชีพท่ีสจุริต 

2. ลด ละ เลกิ อบายมขุ 

3. ความชว่ยเหลอืเกือ้กลู,สามคัคี 
4. การขยายแนวคิดไปยงัเครือขา่ย 

5. สบืสานวฒันธรรม 

1. การใช้จา่ยอยา่งมีเหตผุล 

2. การท าบญัชีรับ-จ่ายครัวเรือน 

3. มีจิตส านกึที่ดี (จิตอาสา) 
4. ธนาคารโรงเรียน 

5. การใช้จา่ยอยา่งประหยดั 
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 ปัญหาอุปสรรคและเทคนิควิธีการแก้ปัญหาเก่ียวกับการด าเนินงานขับเคล่ือน
เศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา มีดงันี ้
 
ตารางท่ี 4.7 แสดงปัญหาอุปสรรคและเทคนิควิธีการแก้ปัญหาของโรงเรียนปายวิทยาคาร 
 
ปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงาน เทคนิควิธีการแก้ไขปัญหา 

1. นกัเรียนยงัมีการใช้จา่ยอย่างไมมี่เหตผุล 
  เทา่ท่ีควร 

1. ชมุชน สงัคม และครูอาจารย์ต้องเป็นแบบอยา่ง 
  ท่ีดีแก่นกัเรียน และต้องพยายามสง่เสริมให้มี 
   มากขึน้ เพ่ือเป็นภมูิต้านทานท่ีดีให้กบันกัเรียน 
  ตอ่ไป 

2. การประหยดัคา่ไฟฟ้าไมเ่ป็นไปตามแผน 2. โรงเรียนสง่เสริมให้มีการใช้ส่ือและเทคโนโลยี 
  เพ่ือการศกึษามากขึน้ ตลอดจนมีการจดัตัง้ศนูย์ 
  การเรียนรู้ในโรงเรียนเพิ่มเติม จงึท าให้คา่ไฟฟ้าไม ่
  สามารถลดลงได้ตามเป้าหมายท่ีตัง้ไว้ แตอ่ยา่งไร 
  ก็ตาม มาตรการลดคา่กระแสไฟฟ้าของโรงเรียนก็ 
  ยงัด าเนินการตอ่ไป 

3. กิจกรรมท่ีสง่ผลไปยงัชมุชนและโรงเรียน 
  เครือขา่ยยงัไมก่ว้างขวาง 

3. สร้างกิจกรรมเสริมหลกัสตูรตามแนวทาง 
  เศรษฐกิจพอเพียงให้มีความหลากหลายมากขึน้ 
  และพยายามเพิ่มความเข็มข้นในเนือ้หาสาระและ 
  การปฏิบตัใิห้มากขึน้ 

 
 ปัจจัยหรือองค์ประกอบส าคัญในการด าเนินงาน 
 1. ปัจจัยด้านโครงสร้างการบริหารงานมีความชัดเจน โรงเรียนได้รับการคดัเลือก
เ ข้า ร่วมโครงการโรง เ รียนผู้ น าการ เป ล่ียนแปลงเ พ่ือรอง รับการกระจายอ านาจของ
กระทรวงศกึษาธิการในปี พ.ศ.2550 จึงมีการปรับโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนอย่างมีทิศทาง
และมีความเหมาะสมกบับริบทของโรงเรียน จงึท าให้การด าเนินงานเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย 
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 2. ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กร เป็นข้อตกลงในการท างานร่วมกันของบุคลากร
ในโรงเรียน 
  2.1 ความเป็นเอกภาพในนโยบายหลากหลายในทางปฏิบตั ิ
  2.2 ท างานเชิงระบบ มีนโยบาย กฎ ระเบียบ มาตรฐานการปฏิบตังิานเป็นตวัก ากบั 
  2.3 มีความสมคัรสมาน สามคัคี เสียสละ อทุิศตนให้กบัสถานศกึษา 
  2.4 การน้อมน าพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ฯ ณ สีห
บญัชร พระท่ีนัง่อนนัตสมาคม เม่ือวนัท่ี 9 มิถนุายน พ.ศ.2549 มาเป็นแนวทางในการปฏิบตังิาน 
   -  ประการแรก คือ การท่ีทกุคนคดิ พดู ท าด้วยความเมตตา มุง่ดี มุง่เจริญตอ่กนั 
   -  ประการท่ีสอง คือ การท่ีแต่ละคนต่างช่วยเหลือเกือ้กูลกัน ประสานงาน 
ประสานประโยชน์กนัให้งานท่ีท าส าเร็จผลทัง้แก่ตน แก่ผู้ อ่ืน และแก่ประเทศชาต ิ
   -  ประการท่ีสาม คือ การท่ีทุกคนประพฤติปฏิบตัิตนอยู่ในความสุจริต ในกฎ
กตกิา และในระเบียบแบบแผนโดยเทา่เทียมเสมอกนั 
   -  ประการท่ีส่ี คือ การท่ีต่างคนต่างพยายามท าความคิดเห็นของตนให้ถูกต้อง 
เท่ียงตรง และมัน่คงอยู่ในเหตกุารณ์ในผล หากความคิด จิตใจ และการประพฤติปฏิบตัิท่ีลงรอย
กันในทางท่ีดี ท่ีเจริญนีย้ังมีพร้อมมูลภายในกาย ในใจของคนไทย ก็มัน่ใจได้ว่าประเทศชาติจะ
ด ารงมัน่คงอยูต่ลอดไป 
 3. ปัจจัยด้านการท างานเชิงระบบ 
 โรงเรียนส่งเสริมให้มีการจดัการเชิงระบบและเน้นการพฒันาเชิงคณุภาพโดยใช้วงจร
เดมมิ่ง (Plan, Do, Check, Action) เม่ือด าเนินงานไปแล้ว ให้บนัทึกผลการด าเนินงานเพ่ือ
ประโยชน์การในการแก้ไขปรับปรุงและพฒันาให้ดียิ่ง ๆ ขึน้ไป 
 4. ปัจจัยด้านการสนับสนุกจากชุมชน 
 โรงเรียนส่งเสริมการสร้างภาคีเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานราชการ องค์การบริหารส่วน
จงัหวดั องค์การบริหารสว่นต าบล องค์กรเอกชน และสถานท่ีประกอบการในท้องถ่ิน จึงท าให้ได้รับ
สนับสนุนด้านงบประมาณก่อสร้างอาคารและความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ เช่น อาคารศูนย์วิทย
บริการการเรียนรู้สู่ชมุชน (อาคารคอมพิวเตอร์) ห้องสมดุเฉลิมพระเกียรติจากองค์การบริหารส่วน
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน งบประมาณส่งเสริมด้านอาชีพจากมูลนิธิไทเกอร์วู๊ด งบสนบัสนุนวงดริุยางค์
จากเทศบาลต าบลปาย ฯลฯ 
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 นวัตกรรมหรือส่ิงท่ีเรียนรู้ใหม่ ๆ ท่ีได้จากการด าเนินงาน 
 1. การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ และระหว่างโรงเรียน
เครือขา่ย 
 2. การจดัท าแผนการเรียนรู้แบบ Backward Design 
 สิ่งท่ีสถานศึกษาวางแผนที่จะด าเนินการต่อไป 
 1. การเพิ่มความหลากหลายของกิจกรรมตามหลกัทางเศรษฐกิจพอเพียงให้มีความ
หลากหลายมากขึน้ 
 2. การเพิ่มความเข้มข้นในเนือ้หาสาระให้ลงสูก่ารปฏิบตัมิากขึน้ 
 สิ่งท่ีสถานศึกษาต้องการได้รับสนับสนุน 
 1. จดัให้มีเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ในระดบัภาค/ เขตตรวจราชการมากขึน้ 
 2. จดัตัง้ศนูย์การจดัการและพฒันาความรู้ (Knowledge Management Center) เพ่ือ
เผยแพร่องค์ความรู้ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและตวัอย่างการปฏิบตัิงานท่ีเป็นเลิศ (Best 
Practice) ของแตล่ะโรงเรียน 
 
 8. โรงเรียนบ้านหมอแปง สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1 
 ตัง้อยู่ เลขท่ี 23 หมู่ท่ี 4 ต าบลแม่นาเติง อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้ บริหาร
สถานศกึษาช่ือ นายธนา ออ่นเกิด 
 

 
 

ภาพท่ี 4.8 แสดงกิจกรรมของโรงเรียนบ้านหมอแปง 
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 กิจกรรมเด่นของสถานศึกษาเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง คือ กิจกรรมเกษตรทฤษฎี
ใหมต่ามแนวพระราชด าริ 
 วิธีการและขัน้ตอนการด าเนินงาน 
 แบ่งพืน้ท่ีของโรงเรียนส่วนหนึ่งเป็นพืน้ท่ีปลูกบ้านไทยใหญ่จัดท าเป็นแหล่งเรียนรู้
เก่ียวกับภูมิปัญญาท้องถ่ินของชุมชน มีเคร่ืองใช้ในครัวเรือนและเคร่ืองใช้ทางการเกษตรของ
ชาวนาโบราณ อีกส่วนหนึ่ง เป็นบ่อเลีย้งปลานิล นาข้าว มีพืชผกัสวนครัว เป็นต้น เช่น แปลงผกั/ 
สวนกล้วย เลีย้งสกุรพนัธ์ดี นาข้าว/ บอ่เลีย้งปลา ปลกูต้นไม้ในวนัต้นไม้แหลง่ชาติ โดยมีขัน้ตอน คือ 
 1. โรงเรียนจดัให้มีชมุนมุยวุเกษตรกลุม่เดียว 
 2. แบง่กลุม่รับผิดชอบงานในแตล่ะชัน้ 
 3. ด าเนินการตามกิจกรรมท่ีนกัเรียนสนใจ อาทิเชน่ 
  3.1 กลุม่ปลกูพืชผกัเพ่ืออาหารกลางวนั 
  3.2 กลุม่เลีย้งสตัว์ 
  3.3 กลุม่ปลกูพืชไม้ดอกไม้ประดบั 
  3.4 กลุม่ปลกูพืชสมนุไพร 
  3.5 กลุม่ปลกูพืชทดแทนพลงังานด้วยต้นสบูด่ า 
  3.6 กลุม่ทอผ้าใช้เองตามหลกัปรัชญาพอเพียง 
 ผลที่เกิดขึน้จากการด าเนินงาน 
 1. นกัเรียนรู้จกัการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวนั 
 2. นกัเรียนรู้จกักระบวนการคดิวิเคราะห์ในการด ารงชีวิตของตนเอง 
 ปัญหาอุปสรรคและเทคนิควิธีการแก้ปัญหาเก่ียวกับการด าเนินงานขับเคล่ือน
เศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา มีดงันี ้
 1. ไมมี่ปัญหา เพราะวา่ในชมุชนมีความเข้าใจตอ่สถานศกึษาเป็นอยา่งดี 
 2. คณะกรรมการสถานศกึษารู้จกับทบาทหน้าท่ีตอ่การมีสว่นร่วมในการจดัการศกึษา 
 ปัจจัยส าคัญในการด าเนินงาน 
 1. โรงเรียนเป็นโรงเรียนประถมศกึษาขนาดกลาง มีนกัเรียนทัง้หมด จ านวน 125 คน 
 2. โรงเรียนมีนกัเรียนหอพกัทัง้หมด จ านวน 26 คน 
 3. โรงเรียนมีพืน้ท่ีจดักิจกรรมเก่ียวกับการด าเนินงานขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงของ
สถานศกึษามากถึง 35 ไร่เศษ 
 4. โรงเรียนมีผลผลิตในด้านกิจกรรมการแข่งขนัทกัษะทางวิชาการทัง้ในระดบัจงัหวดั
และในระดบัภาคหลายกิจกรรม 
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 5. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคณุภาพ เช่น ครูได้รับการประเมินคณุภาพรางวัล
เป็นครูดีเดน่ในดวงใจถึง 2 คน 
 6. ครูมีวิทยฐานะช านาญการทัง้หมด จ านวน 5 คน 
 นวัตกรรมและส่ิงเรียนรู้ใหม่ ๆ ท่ีเอือ้ต่อสถานศึกษาพอเพียง 
 1. นวตักรรมโครงการวิถีพทุธ 
 2. โครงการท าความดีเพ่ือพอ่ของแผน่ดนิ 
 สิ่งท่ีสถานศึกษาวางแผนจะด าเนินการต่อไป 
 1. พฒันาการอา่นออกเขียนได้ของนกัเรียน 
 2. ฝึกให้นักเรียนรู้จักน าเอาแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
สถานศกึษาและชมุชน 
 สิ่งท่ีสถานศึกษาต้องการได้รับการสนับสนุน 
 1. องค์กรท้องถ่ินชว่ยสนบัสนนุเร่ืองงบประมาณ 
 2. เอกสารและส่ือเก่ียวกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. บคุลากรในโรงเรียนได้รับการพฒันา 
 4. ต้องการศกึษาดงูานจากหนว่ยงานของรัฐในเร่ืองของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 9. โรงเรียนสังวาลวิทยา 
 ตัง้อยู ่หมูท่ี่ 4 ต าบลแมเ่หาะ อ าเภอแมส่ะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน รหสัไปรษณีย์ 58110 
เปิดท าการสอนชัน้อนบุาล 1 ถึงมธัยมศกึษาปีท่ี.6 สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 
ช่ือผู้บริหาร นายเกษม กนัทาหอม ช่ือครูผู้ รับผิดชอบ นายพีระยทุธ์ิ นงค์ยา 
 

 
 

ภาพท่ี 4.9 แสดงกิจกรรมของโรงเรียนสังวาลวิทยา 
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 กิจกรรมเด่นของสถานศึกษาเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง คือ กิจกรรมส่งเสริมการ
พฒันาคณุภาพชีวิตตามหลกัทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง มีวิธีการและขัน้ตอนการด าเนินงาน ดงันี ้
 1. แตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 
 2. ประชมุคณะกรรมการวางแผนการด าเนินงาน 
 3. จดัท าโครงการ เสนอโครงการ 
 4. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ นกัเรียนท ากิจกรรม ดงันี ้
  4.1 การปลูกชาโยเต้ 
   1) เตรียมการปลกู ขดุหลมุประมาณ 1×1 ฟุต ลึก 1 ฟุต ให้แตล่ะกลุ่มห่างกนั 2 
เมตร น าเสาไม้ท่ีเตรียมไว้ฝังลงในหลุม แล้วกลบให้แน่น น าไม้ไผ่มาตรึงกับเสาแต่ละต้น โดยใช้
ตะปตูอกตดิทัง้แนวยาวและแนวขวาง 
   2) การปลกู ขดุหลมุท่ีข้างเสาประมาณ 10×10 นิว้ แล้วน าปุ๋ ยลงไปผสมกับดิน
ให้เข้ากนั น าพนัธุ์ชาโยเต้มาปลกูลงในหลมุท่ีเตรียมไว้ 
   3) การดแูลรักษา รดน า้ทกุวนั พรวนดนิใสปุ่๋ ยคอกเดือนละ 1 ครัง้ 
   4) การเก็บผลผลิต ยอด และผลน ามาประกอบอาหารได้หลายชนิด 
   5) ผลผลิต จ าหนา่ยและสนบัสนนุโครงการอาหารกลางวนันกัเรียนพกันอน 
  4.2 การปลูกผักในถุง 
   1) การเตรียมดินปลูก ใช้อตัราส่วนดงันี ้ดินร่วน 3 ส่วน ปุ๋ ยคอก 1 ส่วน แกลบ 
1 สว่น และปุ๋ ยหมกัจลุินทรีย์ 1 สว่น โดยผสมดนิให้สว่นผสมคลกุเคล้าทัว่ถึงกนั 
   2) การบรรจดุินปลกูลงในถงุ ควรบรรจดุินโดยให้ดินปลกูต ่าจากปากถงุปลกู 1 
ซม. ไมค่วรบรรจดุนิเสมอหรือพนูสงูกวา่ปากถงุปลกู 
   3) การเลือกพืน้ท่ีวางถงุปลกู ควรวางในท่ีโลงแจ้งและได้รับแสงอยา่งทัว่ถึง 
   4) การปลกูและวิธีการปลกู ปลกูโดยการหว่านเมล็ดแล้วแยกต้นกล้าปลกู โดย
ให้ต้นกล้ามีใบจริงประมาณ 3-4 ใบ ควรปลกูถงุละ 1 ต้น 
   5) การบ ารุงรักษา รดน า้ พรวนดนิ ใสปุ่๋ ย และป้องกนัก าจดัศตัรูพืช 
   6) การเก็บเก่ียวผลผลิต ควรเก็บในเวลาเช้า-เย็น 
   7) ผลผลิต จ าหน่าย และสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันนักเรียนและ
นกัเรียนพกันอน 
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  4.3 การเลีย้งหมูหลุม 
   1) เตรียมคอก บริเวณท่ีจะสร้างคอกไม่ควรเป็นพืน้ท่ีต ่าน า้ท่วมขงั และควรเป็น
ท่ีร่มใต้ต้นไม้อากาศถ่ายเทได้ดี 
   2) การเตรียมวสัดพืุน้คอก ปพืูน้คอกโดยใช้แกลบ 10 ส่วน ผสมดินละเอียด 1 
ส่วน เทลงก้นหลุมท่ีขดุไว้ให้มีความหนา 30 ซม. แล้วใช้เกลือเม็ด 1 ถ้วยตราไก่หรือประมาณคร่ึง
ลิตรโรยหน้า แล้วใช้น า้หมกัชีวภาพ 2 ช้อนแกง ผสมน า้ 1 บวั (10 ลิตร) ราดให้ทัว่ ท าเหมือนเดิม
อีก 2 ชัน้ จนเท่าระดับพืน้ดิน ช่วงนีว้ัสดุพืน้คอกจะยังร้อนจากการท างานของจุลินทรีย์ ทิง้ไว้
ประมาณ 10 วนั จงึน าหมเูขาอยูไ่ด้ 
   3) การน าหมเูข้ามาอยู่ในคอก ควรสาดน า้หมกัชีวภาพลงบนพืน้คอกเพิ่มเติม
อีกทกุ ๆ 5-7 วนั ครัง้ละ 1 บวัรดน า้ 
   4) การเลีย้งด ูจะใช้แกลบและเศษอาหารในการเลีย้งหม ู
   5) ผลผลิต สนบัสนนุโครงการอาหารกลางวนันกัเรียนและนกัเรียนพกันอน 
 5. มีการตดิตาม นิเทศ และประเมินผลโครงการ 
 6. ประชมุคณะกรรมการ สรุปผลงาน 
 7. รายงานสรุปผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารรับทราบ 
 8. น าผลท่ีได้รับปฏิบตัไิปปรับปรุงแก้ไข 
 ผลที่เกิดขึน้จากการด าเนินงาน 
 1. โรงเรียนมีโครงการพฒันาคณุภาพชีวิตตามหลกัทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. โรงเรียนมีโครงการท่ีสนบัสนนุโครงการอาหารกลางวนัของนกัเรียนพกันอน 
 3. สนบัสนนุให้นกัเรียนใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์และมีรายได้ระหวา่งเรียน 
 4. ท าให้นกัเรียนมีความเข้าใจในหลกัทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงมากขึน้ 
 5. นกัเรียนได้ฝึกความสามคัคี ความอดทน ความรับผิดชอบ และรู้จกับทบาทหน้าท่ี
ของตนเอง 
 6. นกัเรียนสามารถน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวนั 
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แผนภาพท่ี 4.6 แสดงผลการด าเนินงานของโรงเรียนสังวาลวิทยา 
 
 
 

 
 
 
   
 
 
 

 
 
 
 
 
ที่มา: โรงเรียนสังวาลวิทยา (2552) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพฒันาคณุภาพชีวติตามหลกัทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 

คณะกรรมการ นกัเรียน ครูที่ปรึกษา 

การปลกูชาโยเต้ การปลกูผกัในถงุ การเลีย้งหมหูลมุ 

ปฏิบตัิ ความรู้ 

- วิธีการขัน้ตอน 

- บทบาทหน้าที่ 
- การแก้ปัญหา 

คุณธรรมจริยธรรม 

- ความสามคัค ี

- ความอดทน 

- ความรับผิดชอบ 

น าความรู้ความเข้าใจไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั 
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 ปัญหาอุปสรรคและเทคนิควิธีการแก้ปัญหาเก่ียวกับการด าเนินงานขับเคล่ือน
เศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา มีดงันี ้
 
ตารางที่ 4.8 แสดงปัญหาอุปสรรคและเทคนิควิธีการแก้ไขปัญหาของโรงเรียนสังวาลวิทยา 
 

ปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงาน เทคนิควิธีการแก้ไขปัญหาของสถานศึกษา 
- ด้านบุคลากร โรงเรียนขาดแคลนบคุลากร 
  ในการท างาน เพราะโครงการหรือกิจกรรม 
  บางอยา่งต้องใช้ความสามารถเฉพาะทาง  
  ซึง่บคุลากรท่ีมีอยูไ่มช่ านาญ 

- สง่บคุลากรไปอบรมและศกึษาดงูาน 
- เชิญวิทยากรให้ความรู้ 
- สง่บคุลากรไปศกึษาดงูานนอกสถานท่ี 
 

- ด้านแหล่งเรียนรู้ แหลง่เรียนรู้ในท้องถ่ิน 
  หายากและไมต่รงกบัโครงการหรือกิจกรรม 

- รวบรวมและจดัท าทะเบียนแหลง่เรียนรู้ใน 
  ท้องถ่ิน 

- ด้านส่ือ/ นวัตกรรม ส่ือและนวตักรรม 
  บางอยา่งหายากและต้องใช้งบประมาณสงู 

- ใช้ทรัพยากรในท้องถ่ินทดแทน 
- ขอความอนเุคราะห์และสนบัสนนุจาก 
  หนว่ยงานอ่ืน 

 
 ปัจจัยหรือองค์ประกอบส าคัญในการด าเนินงานของสถานศึกษา 
 1. ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารเป็นผู้ ท่ีมีวิสยัทศัน์กว้างไกล มีความรู้และเข้าใจใน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถให้ค าปรึกษา แนะน า และสนบัสนนุการท างานของครูและ
บคุลากรทางการศกึษาได้ดี 

 2. ครูและบุคลากร โรงเรียนได้รับความสนบัสนุนและความร่วมมือกนัเป็นอย่างดีใน
การด าเนินงานขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา คณะครูแต่ละช่วงชัน้ให้
ความสนบัสนุน ความสามคัคี ความรับผิดชอบ และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตลอดจนผู้ปกครอง
นกัเรียน กรรมการสถานศึกษา เห็นความส าคญัและให้การร่วมมือสนบัสนนุท าให้งานเสร็จลุล่วง
ไปด้วยดี 

 3. แผนการเรียนรู้ ได้น าแผนการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเพิ่มเติมและ
ปรับปรุงให้สอดคล้องกบัหลกัสตูรของมลูนิธิการศกึษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวงัไกลกงัวล 
โดยบูรณาการกบัสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ของแต่ละช่วงชัน้ อีกทัง้ จดัท าใบความรู้ ใบงานเพิ่มเติม
ให้เหมาะสมกบัสภาพท้องถ่ิน 
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 4. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง เป็นนวตักรรม
หนึ่งในส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี
การศึกษา 2549 และเป็นโครงการในแผนปฏิบัติงานของโรงเรียนในปีการศึกษา 2550 เป็น
โครงการท่ีมีกิจกรรมท่ีสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้และนกัเรียนปฏิบตัิได้จริง และสามารถ
เรียนรู้ท่ีจะแก้ปัญหาได้ 
  ผู้ เรียนมีความรู้และปฏิบตัิตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ เรียนได้น า
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวนั ดงันี ้
  ชว่งชัน้ท่ี 1 มีการออมทรัพย์ของนกัเรียนทกุวนั เป็นการท าให้นกัเรียนรู้จกัประหยดั อด
ออม แบง่ปันสิ่งของให้กบัผู้ อ่ืน มีวินยัในการใช้จา่ย รู้จกัใช้ทรัพยากรอยา่งคุ้มคา่ 
  ชว่งชัน้ท่ี 2 มีการปลกูฝังให้นกัเรียนใช้ทรัพยากรอยา่งคุ้มคา่ 
  ช่วงชัน้ท่ี 3 นักเรียนจัดท าโครงการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน โดยมีโครงการ
ธนาคารขยะ (รีไซเคลิ) 
  ช่วงชัน้ท่ี 4 นักเรียนจัดท าโครงงานการเก็บและการถนอมอาหาร โครงงานการ
ดดัแปลงอาหาร 
 สิ่งท่ีสถานศึกษาวางแผนที่จะด าเนินการต่อไป 
 1. โครงการธนาคารขยะ (รีไซเคลิ) 
 2. โครงการธนาคารโรงเรียน 
 3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านคุณธรรม จริยธรรมของครูและ
บคุลากรในโรงเรียน 
 4. โครงการพฒันาคณุภาพชีวิตตามหลกัทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 
 5. โครงการแหลง่เรียนรู้ทางวิชาการเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง 
 6. โครงการเพาะเห็ดนางฟ้า 
 สิ่งท่ีสถานศึกษาต้องการได้รับสนับสนุน 
 1. วิทยากรหรือผู้ เช่ียวชาญเร่ืองธนาคารขยะ จาก สสส. 
 2. วิทยากรหรือผู้ เช่ียวชาญเร่ืองธนาคารโรงเรียน จากธนาคารกรุงไทย หรือธนาคาร
กสิกรไทย หรือ ธกส. 
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 3. วิทยาการหรือผู้ เช่ียวชาญเร่ืองการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านคุณธรรม 
จริยธรรม จากส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาแมฮ่อ่งสอน เขต 2  
 4. เอกสารเก่ียวกบัเร่ืองหลกัทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับใช้ในห้องสมดุ 
 5. การอบรมผู้น านกัเรียนเร่ืองหลกัทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 
 10. โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชด าริ 
 ตัง้อยู ่หมูท่ี่ 3 ต าบลสบป่อง อ าเภอปางมะผ้า จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน รหสัไปรษณีย์ 58150 เปิด
ท าการสอนชัน้อนบุาล 1 ถึงมธัยมศกึษาปีท่ี 3 สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาแม่ฮ่องสอน เขต 
1 ช่ือผู้บริหาร นายอนิรุทธ์ สายสายบญุผาง  
 

 
 

ภาพท่ี 4.10 แสดงกิจกรรมของโรงเรียนศูนย์ปางมะผ้า 
 
 กิจกรรมเด่นของสถานศึกษาเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง คือ โรงเรียนพึ่งตนเอง 
โดยมีวิธีการและขัน้ตอนการด าเนินงานตามวงจรเดมมิ่ง (PDCA) ดงันี ้
 1. ขัน้ตอนการวางแผน จัดท าหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงพึ่งตนเองให้สอดคล้องกับ
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. การด าเนินงานกิจกรรม 9 กลุม่งาน คือ 
  2.1 งานเกษตรกลาง มีหน้าท่ีปลกูผกัตามฤดกูาล เก็บผลผลิตส่งโรงงานอาหารผ่าน
ระบบสหกรณ์ 
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  2.2 งานฟาร์มสัตว์ เลีย้งปลา กบ สุกร โคพืน้เมือง แปรรูปส่งโรงงานอาหารผ่าน
ระบบสหกรณ์ และมลูสตัว์สง่โรงงานปุ๋ ยหมกั 
  2.3 งานปุ๋ ยหมกั มีหน้าท่ีผลิตปุ๋ ยหมกัให้กลุม่ตา่ง ๆ 
  2.4 นาข้าวและโรงสี มีหน้าท่ีปลกูข้าว น าข้าวมาสี ข้าวสารส่งสหกรณ์ ร า แกลบ ส่ง
งานฟาร์มสตัว์และท าปุ๋ ยหมกั 
  2.5 งานสหกรณ์ มีหน้าท่ีรับซือ้ ผลิต และจดัจ าหนา่ย 
  2.6 งานอาหารกลางวนั มีหน้าท่ีแปรรูปผลผลิต ประกอบอาหารกลางวนั 
  2.7 งานอาคารสถานท่ี มีหน้าท่ีจัดสถานท่ีให้เอือ้ต่อการประกอบกิจกรรมทุก
กิจกรรม 
  2.8 งานโรงเกลือ ผลิตเกลือผสมไอโอดีนจ าหน่ายและแจกจ่ายโรงเรียนบริเวณ
ใกล้เคียง 
  2.9 งานห้องสมดุ จดัแหลง่ศกึษาค้นคว้าตามความสนใจ 
 ผลที่เกิดขึน้จากการด าเนินงาน 
 1. การประเมินตนเองประจ าบ้านทกุเย็น ท าให้นกัเรียนมีสตริอบคอบ ไมป่ระมาท 
 2. ผลสมัฤทธ์ิจากการเรียน นกัเรียนได้เรียนรู้ทัง้ภาคทฤษฎีและปฏิบตัิ และน าความรู้
ไปใช้ได้จริง มีภมูิคุ้มกนัทางความรู้ รู้จกัประมาณตน 
 3. ผลงาน ผลผลิต และรายได้ของเด็ก ท าให้นกัเรียนเกิดความภูมิใจ เกิดภูมิคุ้มกันทาง
รายได้ เกิดความรับผิดชอบ และเกิดแหลง่เรียนรู้ใหม ่ๆ 
 4. นกัเรียน ครู และบคุลากรสามารถพึง่ตนเองได้ 
 5. เป็นโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงในอ าเภอปางมะผ้า 
 6. ผา่นการประเมินโรงเรียนเศรษฐกิจในระดบัเขตการศกึษา 
 การสรุปผลรายงานผลการด าเนินงานในแต่ละปีการศึกษาและการจัดนิทรรศการ
เผยแพร่เก่ียวกบังานโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงระดบัอ าเภอ 
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แผนภาพท่ี 4.7 แสดงผลการด าเนินงานของโรงเรียนศูนย์ปางมะผ้า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้า (2552) 
 
 
 
 
 
 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ฟาร์มสตัว์ 

ห้องสมดุ 

สรุปประเมินผลตนเอง 

เกษตรกลาง 

หลกัสตูรเศรษฐกิจพอเพียงพึง่ตนเอง 

นาข้าว/ โรงส ี

อาคารสถานท่ี 

โรงเกลอื 

อาหารกลางวนั 

ปุ๋ ยหมกั 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

เผยแพร่/ รับการ
ประเมิน 

สหกรณ์ 
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 ปัญหาอุปสรรคและเทคนิควิธีการแก้ปัญหาเก่ียวกับการด าเนินงานขับเคล่ือน
เศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา มีดงันี ้
 
ตารางท่ี 4.9 แสดงแสดงปัญหาอุปสรรคและเทคนิควิธีการแก้ไขปัญหาของโรงเรียน 
     ศูนย์ปางมะผ้า 
 

ปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงาน เทคนิควิธีการแก้ปัญหาของสถานศึกษา 
1. บคุลากรมีการโยกย้ายบอ่ย - ขอความร่วมมือจากบคุลากร 
2. ภาระงานท่ีรับผิดชอบ ภาระงานท่ีหนกัดแูล 
  นกัเรียนพกันอนประจ า ต้องซอ่มแซมอาคาร 
  สถานท่ีหลงัจากอทุกภยั 

- ขอความร่วมมือจากบคุลากร 

3. งานอาคารสถานท่ี ท่ีพกันกัเรียนพงัช ารุด 
  พืน้ท่ีมีความเส่ียงตอ่ภยัธรรมชาต ิพืน้ท่ีมีจ ากดั 

- เสนอของบประมาณเชิงกลยทุธ์ แผน 5 ปี 
- ขอความร่วมมือทัว่ไป 

 
 ปัจจัยหรือองค์ประกอบส าคัญในการด าเนินงานของสถานศึกษา 
 1. ผลงานเชิงประจกัษ์ท่ีสอดคล้องตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. โรงเรียนท่ีพึง่ตนเอง โดยมีกิจกรรมงาน 9 กลุม่งานสนบัสนนุ 
 3. ผลสมัฤทธ์ิท่ีเกิดกบันกัเรียนสะท้อนทางพฤตกิรรมและวิถีชีวิตจริง 
 4. ได้รับความร่วมมือจากคณะครู นกัเรียน ชมุชน และหนว่ยงานอ่ืน ๆ 
 5. การน าหลกัสตูรเศรษฐกิจพึง่ตนเองมาใช้ 
 นวัตกรรมหรือส่ิงท่ีเรียนรู้ใหม่ ๆ 
 1. หลกัสตูรเศรษฐกิจพึง่ตนเอง 
 2. หลกัสตูรเศรษฐกิจพอเพียง 
 สิ่งท่ีสถานศึกษาวางแผนที่จะด าเนินการต่อไป 
 1. พฒันาปรับปรุงกิจกรรมและโครงการเดิมให้ดีสู่ความเป็นเลิศและเผยแพร่สู่ชมุชน
ตอ่ไป 
 2. ปรับปรุงพืน้ท่ีจากอทุกภยั โดยการปรับไถท่ีนาข้าว ผกัโรงเรือน ท่ีขยายพนัธุ์ ท่ีเลีย้ง
พนัธุ์สตัว์ ท่ีเพาะเห็ด 
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 3. ปรับปรุงพฒันาหลกัสตูรเศรษฐกิจพอเพียงสูก่ารเป็นเลิศ 
 4. ปรับปรุงงานด้านอาคารสถานท่ี งานท่ีพักครู นักเรียน งานรัว้โรงเรียนท่ีมั่นคง
ปลอดภยัตอ่ชีวิตและทรัพย์สิน 
 สิ่งท่ีสถานศึกษาต้องการได้รับสนับสนุน 
 1. พนัธุ์ข้าว และปรับพืน้ท่ีจากกรมการข้าว จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน 
 2. พนัธุ์พืช พนัธุ์สตัว์ เชือ้เห็ด เกษตรอ าเภอ จงัหวดั แมฮ่อ่งสอน 
 3. การปลูกผักในโรงเรือน พร้อมโรงเรือน โครงการหลวงบ้านดง อ าเภอแม่ลาน้อย 
จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน 
 4. งานโรงสีข้าว ตดิตัง้หม้อแปลงไฟฟ้าอ าเภอปางมะผ้า 
 5. งานหลกัสตูร ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาแมฮ่อ่งสอน เขต 1 
 6. งานผลิตแก๊สชีวภาพจากมลูสตัว์ หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง ผู้ เช่ียวชาญ พร้อมวิทยากร 
 7. หนว่ยงานทัง้ภาครัฐและเอกชน งานปรับปรุงบ้านพกันกัเรียนและรัว้ของโรงเรียน 
 จากการศกึษากรณีศกึษาและศกึษาเอกสารของสถานศกึษาต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
ทัง้ 10 แห่ง ผสมผสานกับการศกึษาเอกสาร กฎ ระเบียบ และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องในบทท่ี 2 แล้ว 
สามารถสรุปกรอบสาระข้อมลูของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานบนพืน้ท่ีสูงตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในจงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ตามรายละเอียดในตอน
ท่ี 3 ท่ีจะกลา่วตอ่ไป 
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ตอนที่  3 สรุปกรอบสาระข้อมูล เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารการศึกษาขัน้พืน้ฐานบน
พืน้ท่ีสูงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัด
แม่ฮ่องสอน 
 
 จากการด าเนินการวิจยัใน 2 ระยะ ท่ีน าเสนอมาแล้วนัน้ ซึ่งมีทัง้การวิเคราะห์แนวคิด
ทฤษฎีการบริหารการศึกษา กฎหมายและนโยบายด้านการศึกษาของชาติ และการสังเคราะห์
บทเรียนของการบริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานบนพืน้ท่ีสงูตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีการศึกษากรณีศึกษา ท าให้ได้ข้อมูลเชิง
คณุภาพ รวมทัง้การด าเนินการในลกัษณะกระบวนการวิจยัและพฒันาเป็นล าดบันัน้ ผู้วิจยัได้สรุป
กรอบข้อมลูท่ีน าประเดน็มาพฒันารูปแบบ ฯ ดงัตารางในตอนนี ้ดงันี ้

 
ตารางท่ี 4.10 แสดงกรอบสาระของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานบนพืน้ท่ีสูง 
       ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัด 
      แม่ฮ่องสอน 
 

กรอบสาระของรูปแบบ วิจัยเอกสาร กรณีศึกษา สรุปสาระ 
1. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา    
 นโยบาย    
 - มีนโยบายน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจ 

  พอเพียงมาขบัเคล่ือนในสถานศกึษาและ 
  การบรูณาการในแผนการปฏิบตังิาน 
  ประจ าปี 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 - ด าเนินการตามนโยบายและแผนปฏิบตั ิ
  งานประจ าปี ท่ีน้อมน าปรัชญาของ 
  เศรษฐกิจพอเพียงมาขบัเคล่ือนใน 
  สถานศกึษา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 - ตดิตามผลการด าเนินการตามนโยบาย 
  และแผนปฏิบตักิารประจ าปี ท่ีน้อมน า 
  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ตารางท่ี 4.10 (ต่อ) 
 

กรอบสาระของรูปแบบ วิจัยเอกสาร กรณีศึกษา สรุปสาระ 
 - น าผลการตดิตามมาพฒันานโยบาย/  

  แผนงาน/ โครงการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ 
  พอเพียงในสถานศกึษา 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 วิชาการ    
 - มีแผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรมด้านวิชาการ 

  ท่ีสง่เสริมการบรูณาการปรัชญาของ 
  เศรษฐกิจพอเพียงสูก่ารเรียนการสอน 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 - ด าเนินการตามแผนงาน/ โครงการ/  
  กิจกรรมด้านวิชาการท่ีสง่เสริมการ 
  บรูณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  สูก่ารเรียนการสอน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 - ติดตามผลแผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม 
  ด้านวิชาการท่ีสง่เสริมการบรูณาการ 
  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูก่ารเรียน 
  การสอน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 - น าผลการติดตามไปพฒันาแผนงาน/  
  โครงการ/ กิจกรรมด้านวิชาการท่ีสง่เสริม 
  การบรูณาการปรัชญาของเศรษฐกิจ 
  พอเพียงสูก่ารเรียนการสอน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 งบประมาณ    
 - มีการวางแผนการบริหารจดัการ 

  งบประมาณของสถานศกึษาท่ีสอดคล้อง 
  กบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 - ด าเนินการแผนงบประมาณของ 
  สถานศกึษาตามหลกัปรัชญาของ 
  เศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 177 

ตารางท่ี 4.10 (ต่อ) 
 

กรอบสาระของรูปแบบ วิจัยเอกสาร กรณีศึกษา สรุปสาระ 
 - ตดิตามผลการด าเนินงานตามแผน 

  งบประมาณของสถานศกึษาตามหลกั 
  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 - น าผลการติดตามมาพฒันาและปรับปรุง 
  การบริหารจดัการงบประมาณตามหลกั 
  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 บริหารงานทั่วไป    
 - บริหารอาคารสถานท่ีและจดัการแหลง่ 

  เรียนรู้ในสถานศกึษาตามหลกัปรัชญาของ 
  เศรษฐกิจพอเพียง  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 - ประสานสมัพนัธ์กบัชมุชนให้มีสว่นร่วมใน 
  การสง่เสริมการเรียนรู้ เพ่ือการอยูอ่ยา่ง 
  พอเพียง 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

2. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียน 
การสอน 

   

 หน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

   

 - มีหนว่ยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจ 
  พอเพียง ทกุระดบัชัน้ 

 
 

 
 

 
 

 - มีการนิเทศ/ ตดิตาม/ ประเมินผลการน า 
  หนว่ยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจ 
  พอเพียงไปใช้ในการจดัการเรียนการสอน 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 - มีการศกึษา/ วิเคราะห์/ วิจยัเพ่ือพฒันา  
  การจดัการเรียนการสอนหนว่ยการเรียนรู้ 
  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ตารางท่ี 4.10 (ต่อ) 
 

กรอบสาระของรูปแบบ วิจัยเอกสาร กรณีศึกษา สรุปสาระ 
 การบูรณาการหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน 
   

 - มีแผนจดัการเรียนรู้บรูณาการหลกัปรัชญา 
  ของเศรษฐกิจพอเพียงในกลุม่สาระการ 
  เรียนรู้ตา่ง ๆ ทกุระดบัชัน้ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 - คณุภาพของแผนจดัการเรียนรู้ท่ี 
  บรูณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ 
  พอเพียงในกลุม่สาระตา่ง ๆ  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 - จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีบรูณาการ 
  หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกลุม่ 
  สาระตา่ง ๆ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 - ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในการจดักิจกรรมการ 
  เรียนการสอนท่ีบรูณาการหลกัปรัชญาของ 
  เศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 ส่ือและแหล่งเรียนรู้เก่ียวกับปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง 

   

 - จดัหา/ ผลิต/ ใช้/ เผยแพร่ส่ือการเรียนรู้  
  เพ่ือบรูณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ 
  พอเพียงในการจดัการเรียนการสอน 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 - จดัท า/ พฒันา/ เผยแพร่แหลง่การเรียนรู้ 
  ในสถานศกึษา เพ่ือสนบัสนนุการเรียนรู้ 
  เก่ียวกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 - ใช้แหลง่เรียนรู้/ ภมูิปัญญาท้องถ่ินใน 
  ชมุชนท่ีสง่เสริมการอยูอ่ยา่งพอเพียงของ 
  ผู้ เรียน 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 179 

ตารางท่ี 4.10 (ต่อ) 
 

กรอบสาระของรูปแบบ วิจัยเอกสาร กรณีศึกษา สรุปสาระ 
 การวัดและประเมินผลการจัดการเรียน 

การสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

   

 - จดัท าเคร่ืองมือวดัและประเมินผลท่ี 
  หลากหลาย และสอดคล้องกบั 
  วตัถปุระสงค์ของหนว่ยการเรียนรู้ท่ี 
  บรูณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 - ใช้วิธีการวดัและประเมินผลท่ีหลากหลาย 
  และสอดคล้องกบักิจกรรมการเรียน 
  การสอนท่ีบรูณาการหลกัปรัชญาของ 
  เศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 - รายงานผลการประเมินและน ามาปรับปรุง/ 
  พฒันาการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ี 
  บรูณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ 
  พอเพียง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 - จดัแสดง/ เผยแพร่/ ประกวด/ แลกเปล่ียน 
  เรียนรู้ผลงานของผู้ เรียนท่ีเกิดขึน้จากการ 
  น าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป 
  ประยกุต์ใช้ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

3. ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
 การแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือ 

ผู้เรียน 
   

 - มีแผนงาน/ โครงการแนะแนวและระบบ 
  ดแูลชว่ยเหลือผู้ เรียน เพ่ือสนบัสนนุการ 
  ด าเนินชีวิตท่ีสอดคล้องกบัปรัชญาของ 
  เศรษฐกิจพอเพียง 
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ตารางท่ี 4.10 (ต่อ) 
 

กรอบสาระของรูปแบบ วิจัยเอกสาร กรณีศึกษา สรุปสาระ 
 - จดักิจกรรมแนะแนวให้ผู้ เรียนได้รู้จกั 

  วางแผนชีวิตของตนเองได้อยา่งสอดคล้อง 
  กบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 - มีระบบดแูลชว่ยเหลือนกัเรียนให้สามารถ 
  แก้ปัญหา/ พฒันาตนเองได้อยา่ง 
  สอดคล้องกบัปรัชญาของเศรษฐกิจ 
  พอเพียง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 - ตดิตามผลการจดักิจกรรมแนะแนวและ 
  ระบบดแูลชว่ยเหลือผู้ เรียนตามหลกั 
  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 - น าผลการตดิตามมาใช้พฒันาการจดั 
  กิจกรรมแนะแนวและระบบดแูลชว่ยเหลือ 
  ผู้ เรียนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ 
  พอเพียง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 กิจกรรมนักเรียน    
 - มีแผนงาน/ โครงการสง่เสริมกิจกรรม 

  นกัเรียนให้อยูอ่ยา่งพอเพียง 

 
 

 
 

 
 

 - จดักิจกรรมลกูเสือ/ เนตรนารี/ ยวุกาชาด 
  หรือผู้บ าเพ็ญประโยชน์ให้สอดคล้องกบั 
  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 - สง่เสริมให้มีการจดัตัง้ชมุนมุ/ ชมรมตาม 
  หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

 
 

 
 

 - มีการประยกุต์ใช้ภมูิปัญญาท้องถ่ิน/  
  วฒันธรรม/ หลกัค าสอนทางศาสนาในการ 
  จดักิจกรรมนกัเรียนตามหลกัปรัชญาของ 
  เศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



 181 

ตารางท่ี 4.10 (ต่อ) 
 

กรอบสาระของรูปแบบ วิจัยเอกสาร กรณีศึกษา สรุปสาระ 
 - ตดิตามผลการจดักิจกรรมนกัเรียนตาม 

  หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

 
 

 
 

 - น าผลการตดิตามมาปรับปรุง/ พฒันา 
  กิจกรรมนกัเรียนหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ 
  พอเพียง 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ 
ประโยชน์ 

   

 - มีกิจกรรมเพื่อสง่เสริมสนบัสนนุให้ผู้ เรียน 
  เกิดจิตอาสา และมีสว่นร่วมในกิจกรรมเพื่อ 
  สงัคมและสาธารณะประโยชน์ ตามหลกั 
  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 - ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในการแก้ปัญหา/ พฒันา 
  สถานศกึษา/ ชมุชนด้านเศรษฐกิจ/ สงัคม/ 
  สิ่งแวดล้อม/ วฒันธรรมตามหลกัปรัชญา 
  ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 - ตดิตามผลการด าเนินกิจกรรมเพื่อสงัคม 
  และสาธารณะประโยชน์ของผู้ เรียนตาม 
  หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 - น าผลการตดิตามมาปรับปรุง/ พฒันาการ 
  ด าเนินกิจกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณะ 
  ประโยชน์ของผู้ เรียนตามหลกัปรัชญาของ 
  เศรษฐกิจพอเพียง 
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ตารางท่ี 4.10 (ต่อ) 
 

กรอบสาระของรูปแบบ วิจัยเอกสาร กรณีศึกษา สรุปสาระ 
4. ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา    
 การพัฒนาบุคลากรตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
   

 - มีแผนงาน/ โครงการพฒันาบคุลากรของ 
  สถานศกึษาเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ 
  และตระหนกัในคณุคา่ของปรัชญาของ 
  เศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 - ประชมุ/ อบรม/ สมัมนา/ ศกึษาดงูานแหลง่ 
  เรียนรู้ตา่ง ๆ เพ่ือสง่เสริมการประยกุต์ใช้ 
  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ 
  ด าเนินชีวิตและการปฏิบตัภิารกิจหน้าท่ี 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 - สง่เสริมให้บคุลากรแสวงหาความรู้ 
  เก่ียวกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  อยา่งสม ่าเสมอ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 - จดักิจกรรมสง่เสริมการด าเนินชีวิตและการ 
  ปฏิบตัภิารกิจหน้าท่ีตามหลกัปรัชญาของ 
  เศรษฐกิจพอเพียงแก่บคุลากรของ 
  สถานศกึษา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 การตดิตามขยายผล    
 - ตดิตามผลการด าเนินโครงการ/ กิจกรรม 

  พฒันาบคุลากรเพ่ือสง่เสริมการด าเนินชีวิต 
  และปฏิบตัหิน้าท่ีตามหลกัปรัชญาของ 
  เศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 183 

ตารางท่ี 4.10 (ต่อ) 
 

กรอบสาระของรูปแบบ วิจัยเอกสาร กรณีศึกษา สรุปสาระ 
 - น าผลการตดิตามมาปรับปรุง/ พฒันาการ 

  ด าเนินโครงการ/ กิจกรรมพฒันาบคุลากร 
  เพ่ือสง่เสริมการด าเนินชีวิตและปฏิบตั ิ
  ภารกิจหน้าท่ีตามหลกัปรัชญาของ 
  เศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 - ขยายผลและเผยแพร่ผลการด าเนินชีวิต 
  และปฏิบตัภิารกิจหน้าท่ีของบคุลากรตาม 
  หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

แนวทางการน ารูปแบบ ฯ ไปใช้    
 - ก าหนดนโยบายการจดัการศกึษาตาม 

  หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น 
  นโยบายส าคญัของสถานศกึษา 

  
 
 

 
 
 

 - พฒันาความรู้ความเข้าใจแก่บคุลากร  
  ทัง้ผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการ 
  สถานศกึษา และสง่เสริมให้ปฏิบตัตินตาม 
  แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  
 
 
 

 
 
 
 

 - ประชาสมัพนัธ์เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ 
  แก่ผู้ เก่ียวข้องอ่ืน ๆ 

  
 

 
 

 - ทบทวนหรือปรับปรุงโครงสร้างและ 
  พฒันาการบริหารจดัการตามหลกัปรัชญา 
  ของเศรษฐกิจพอเพียง 

  
 
 

 
 
 

 - จดัท า ปรับปรุง หรือเพิ่มเตมิโครงการ 
  กิจกรรม และปรับแผนกลยทุธ์และ 
  แผนปฏิบตักิารของสถานศกึษา 
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ตารางท่ี 4.10 (ต่อ) 
 

กรอบสาระของรูปแบบ วิจัยเอกสาร กรณีศึกษา สรุปสาระ 
 - จดัการเรียนการสอนตามหลกัสตูร 

  สถานศกึษา 

  
 

 
 

 - เสริมสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อม 
  ให้เอือ้ตอ่การเรียนรู้ 

  
 

 
 

 - จดัระบบนิเทศ ตดิตาม ประเมินผล  
  และรายงานผลการด าเนินงาน 

  
 

 
 

 - ให้ผู้ปกครองและชมุชนเข้าร่วมในการ 
  จดัการศกึษาในขัน้ตอนส าคญัทกุขัน้ตอน 

  
 

 
 

เง่ือนไขหรือข้อจ ากัดของรูปแบบ ฯ    
 
 จากตารางท่ี 4.10 แสดงให้เห็นถึงกรอบสาระของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขัน้
พืน้ฐานบนพืน้ท่ีสูงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัด
แม่ฮ่องสอน ท่ีประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานบน
พืน้ท่ีสงูตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในจงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ส่วนท่ี 
2 แนวทางการน ารูปแบบ ฯ ไปใช้ สว่นท่ี 3 เง่ือนไขและข้อจ ากดัของรูปแบบ ฯ 
 
 
 




