
บทที่ 5 
 

รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานบนพืน้ที่สูงตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกจิพอเพียงในจังหวัดเชียงใหม่ 

และจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 
 

 การพฒันารูปแบบการบริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานบนพืน้ท่ีสูงตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอนในครัง้นี  ้พัฒนาขึน้โดยกระบวนการท่ี
ค านึงถึงความสอดคล้องกับพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 และความถกูต้องตามแนวคิดและทฤษฎีการบริหาร รวมทัง้ ความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ในการปฏิบตัิตามท่ีได้กล่าวมาแล้วในบทท่ี 1-4 โดยในบทนีจ้ะน าเสนอรูปแบบ
การบริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานบนพืน้ท่ีสูงตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัด
เชียงใหม่และแม่ฮ่องสอนท่ีได้จากการด าเนินการวิจยัในระยะท่ี 1 และระยะท่ี 2 และในบทนีเ้ป็น
ระยะท่ี 3 คือ ระยะการพัฒนารูปแบบการบริหาสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานบนพืน้ท่ีสูงตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในจงัหวดัเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอนท่ีเหมาะสม เพ่ือได้รูปแบบการ
บริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานบนพืน้ท่ีสูงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัด
เชียงใหม่และแม่ฮ่องสอนท่ีเหมาะสม และอยู่บนพืน้ฐานของความถูกต้อง ความเหมาะสม และ
ความเป็นไปได้ในทางปฏิบตัิ ประกอบด้วยเนือ้หา 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 องค์ประกอบของรูปแบบ
การบริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานบนพืน้ท่ีสูงตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่วนท่ี 2 
แนวทางการน ารูปแบบการบริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานบนพืน้ท่ีสูงตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในจงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดัแม่ฮ่องสอนไปใช้ ส่วนท่ี 3 เง่ือนไขหรือข้อจ ากดั
ของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานบนพืน้ท่ีสูงตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในจงัหวดัเชียงใหมแ่ละแมฮ่อ่งสอน 
 ส่วนที่  1 องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานบนพืน้ท่ีสูงตาม
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 1) ด้านการบริหารจดัการ 2) 
ด้านการพฒันาหลกัสตูรและการจดัการเรียนการสอน 3) ด้านการพฒันาบคุลากร 4) ด้านการจดั
กิจกรรมพฒันาผู้ เรียน ตามรายละเอียด ดงันี ้
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 1. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา พบว่า ความส าเร็จของการน าแนวพระราช
ด ารัสปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุต์ใช้ในสถานศกึษาขึน้อยูก่บัองค์ประกอบ ดงันี ้
 ปัจจัยส าคัญท่ีสุดในความส าเร็จในการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ผู้บริหารมีส่วนผลกัดนัท่ีส าคญัและ
แรงบนัดาลใจท่ีผู้บริหารมุ่งพฒันาการบริหารสถานศกึษาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
คือ ความรัก ความศรัทธา ในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ และความเช่ือถือศรัทธาและ
เข้าใจในหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศกึษาท่ีแสดงออกมาใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น ความเป็นผู้ มีวิสยัทศัน์ การก าหนดนโยบาย แผนกลยทุธ์ การประสานทีมงาน 
ความสามารถในการครองใจครู นกัเรียน และชมุชน การติดตามงานอย่างเป็นระบบ ให้ก าลงัใจ 
สามารถคุยได้ทุกเ ร่ือง ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีหลักคุณธรรมเข้าถึงจิตใจของ
ผู้ เก่ียวข้องได้ทุกคน และยังพบว่า ความส าเร็จเกิดจากผู้บริหารประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
ผู้ บริหารยึดหลักจิตอาสา หลักธรรมาภิบาล หลักนิติธรรม หลักคุณธรรมหลักความโปร่งใส 
หลกัการมีสว่นร่วม หลกัความรับผิดชอบ และหลกัความคุ้มคา่ เพ่ือให้โรงเรียนมีการบริหารจดัการ
ท่ีดี น าไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ เรียน 
นอกจากภาวะผู้น าดงักล่าว ผู้บริหารสถานศกึษาจะเป็นแบบอย่างท่ีดีในการท างานแล้ว ยงัปฏิบตัิ
ตนเป็นแบบอยา่งในการด ารงชีวิต เชน่ ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายและมีความเสียสละสงูยิ่ง  
 สิ่งส าคญัท่ีสดุท่ีสง่ผลให้เป็นสถานศกึษาแบบอยา่งในการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ คือ การเป็นแบบอย่างท่ีดีของผู้ บริหาร ท าให้การบริหารจัดการอย่างลงตัว ซึ่ง
นอกจากจะเป็นผู้ ท่ีรอบรู้และเข้าใจในหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างลึกซึง้แล้ว ยงัเป็น
ผู้น าท่ีเข้มแข็งในการด าเนินกิจกรรม โดยการประสานความร่วมมืออย่างดียิ่งกับคณะครู นกัเรียน 
ผู้น าชมุชน และสถานประกอบการ ร่วมกนัระดมทรัพยากร และเน้นย า้ให้ครู นกัเรียน ตระหนกัใน
การประหยัด การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีการขยายผลการด าเนินงานจากโรงเรียนไปสู่
ชุมชน ครัวเรือน โดยนักเรียนเป็นผู้ สนองการด าเนินกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เช่น การออม การปลกูพืชผกัสวนครัวรัว้กินได้ การเลีย้งปลา การเลีย้งไก่ เป็นต้น ทัง้นีมี้
การติดตามผลการด าเนินงาน โดยผ่านกิจกรรมการเย่ียมบ้านของคณะครูและผู้ บริหารอย่าง
สม ่าเสมอ กระบวนการบริหารจดัการทกุขัน้ตอนเน้นหลกัความประหยดั คุ้มคา่ โดยการน าสิ่งตา่ง ๆ 
ท่ีมีมาจดัการให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด เช่น การปลูกต้นไม้และพืชผกัในฤดฝูน เพ่ือการประหยดั
น า้และต้นไม้ก็เจริญเติบโตได้เร็ว การตกแตง่ห้องเรียนและอาคารก็ใช้สิ่งประดิษฐ์ท่ีนกัเรียนท าขึน้
เอง สร้างความภาคภูมิใจให้กบันกัเรียน และเน้นให้ครู นกัเรียน ตระหนกัในการประหยดั โดยแจ้ง
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ในการประชุมทุกครัง้ เช่น การประหยัดค่าไฟฟ้า น า้ประปา โดยผู้บริหารสถานศึกษาใช้แนวคิด 
“พูดคุยกันบ่อย ๆ” นอกจากการประหยัดและใช้วัสดุให้คุ้มค่าแล้ว ยังแสวงหาทุนเพิ่มเติมจาก
ภาคเอกชน ท าให้ประหยดังบประมาณได้อยา่งมาก 
 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขัน้พืน้ฐานบนพืน้ท่ีสูงตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในจงัหวดัเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน สามารถสรุปหลกับูรณาการหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ดงันี ้
 หลักความมีเหตุผล สถาบนัการศกึษาได้วิเคราะห์ตนเองตามหลกัเหตผุล ตามสภาพ
จริง และน าไปก าหนดเป็นวิสยัทศัน์ นโยบาย และแผนปฏิบตัิราชการ อย่างมีหลักการและหลัก
วิชาการ มีการจดัสรรงบประมาณให้แตล่ะโครงการตามความจ าเป็นและตามเหตผุล จดับคุลากร
ให้ท างานตามความเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ กิจกรรมทุกอย่างท่ีจัดเป็นไปตามหลัก
เหตผุลและความสมประโยชน์ 
 หลักความพอประมาณ การบริหารโครงการต่าง ๆ ต้องเป็นไปตามหลักความ
พอประมาณ พอเหมาะพอควร เช่น โครงการบางอย่างควรเร่ิมเวลาใด การปลกูต้นไม้ควรปลกูใน
ฤดฝูน จะได้ไม่สิน้เปลืองน า้ท่ีใช้รด กิจกรรมบางอย่างไปกระทบกระเทือนเวลากิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น 
กิจกรรมหน้าเสาธงอาจท าให้เสียเวลาชัว่โมงแรกก็มีการปรับให้เหมาะสม แต่ละโครงการเน้นการ
ประหยัด ความคุ้มค่า และใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่มาใช้ประโยชน์ เช่น การน าเศษไม้ ดอกไม้ มา
ประดิษฐ์ตกแตง่ห้องเรียน ผู้บริหารสถานศกึษาและครูใช้ชีวิตท่ีประหยดั เรียบง่าย เป็นแบบอย่าง
แหง่ความพอประมาณ 
 หลักความมีภูมิคุ้มกันท่ีดี เช่น มีระบบป้องกนัความเส่ียงของโครงการท่ีอาจท าให้ไม่
บรรลผุล การมีแผนส ารองในการด าเนินการตา่ง ๆ ถือว่าเป็นภูมิคุ้มกนัด้านวตัถ ุการบริหารอาคาร
สถานท่ี โดยกวดขนัรักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน เป็นการสร้างภูมิคุ้มกนัด้านสิ่งแวดล้อม การ
เข้าค่ายพักแรมท่ีโรงเรียนไม่ต้องเดินทางไกล ไม่ต้องตดัไม้ท าลายป่าก็ถือว่าเป็นภูมิคุ้มกันด้าน
สิ่งแวดล้อมด้วย การให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารถือว่าเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันด้าน
สงัคม กิจกรรมเย่ียมบ้านนกัเรียน การแก้ไขปัญหาเด็กนกัเรียน เป็นการสร้างภูมิคุ้มกนัในชีวิตเด็ก
ทกุด้าน 
 เงื่อนไขความรู้ กิจกรรมท่ีด าเนินการทุกอย่างเป็นไปอย่างมีหลักวิชาและมีความ
รอบคอบ มีระบบการจดัองค์ความรู้ (Knowledge Management) ในการพฒันาครูและบคุลากร มี
องค์ความรู้ท่ีหลากหลายในกิจกรรมโครงงานตา่ง ๆ ซึง่เดก็สามารถเรียนรู้ตามความถนดัและความ
สนใจ 



189 
 

 

 เงื่อนไขคุณธรรม ความส าเร็จของการขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศกึษาท่ีส าคญัยิ่ง คือ ทกุกิจกรรมทกุโครงการต้องมีมิตด้ิานจิตใจ หรือมิติด้านคณุธรรมก ากบั
เสมอ จะขาดมิติคุณธรรมไม่ได้อย่างเด็ดขาด เช่น การปลูกผัก เลีย้งไก่ จะต้องมีคุณธรรม คือ 
ความขยัน อดทน การขายผักต้องมีความซ่ือสัตย์ ไม่โกงตาชั่ง ผู้ บริหารสถานศึกษาและครูก็มี
คณุธรรมเป็นแบบอย่าง คือ ประหยดั อดออม ใช้ชีวิตเรียบง่าย การบริหารโครงการต้องโปร่งใส
เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล ระบบดแูลช่วยเหลือนกัเรียนต้องทุ่มเทชีวิต วิญญาณ (จิตตะ) ให้กบั
นกัเรียนอยา่งเตม็ร้อย เหลา่นี ้คือ เง่ือนไขคณุธรรมซึง่ล้วนแล้วจบัต้องได้ทัง้สิน้ 
 นอกจากนี ้ยงัเป็นโรงเรียนตวัอยา่งโรงเรียนวิถีพทุธ เป็นโรงเรียน 1 อ าเภอ 1 โรงเรียนใน
ฝัน และสุดท้ายก็เป็นโรงเรียนแบบอย่างการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบตัิ
ในสถานศึกษา ความภูมิใจท่ีฝังลึกเหล่านีก้ระตุ้นเตือนให้เกิด “จิตส านึกแห่งคุณธรรม” ท่ีมีพลัง
เตือนอยูต่ลอดเวลาวา่ โรงเรียนของเราต้องเป็นต้นแบบแห่งคณุธรรม สิ่งเหล่านีเ้ป็นพลงับนัดาลใจ
ให้เกิดปฏิบตัิจริงอย่างต่อเน่ือง ยาวนาน บนพืน้ฐานของมิติคณุภาพตลอดเวลา จึงเป็นปัจจยัให้
ประสบความส าเร็จได้ 
 2. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน พบว่า ความส าเร็จของการน าแนว
พระราชด ารัสปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุต์ใช้ในสถานศกึษา พอสรุปได้ดงันี ้
 การจดักิจกรรมการเรียนรู้ในแตล่ะกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า ครูส่วนใหญ่จะเน้นการ
เรียนรู้ให้ผู้ เรียนคดิ วิเคราะห์ ให้เข้าถึงรากส าคญัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการเรียนรู้จาก
การปฏิบตัจิริง ได้ฝึกคิดฝึกแก้ไขปัญหาด้วยตนเองหรือร่วมกบักลุ่มนกัเรียนด้วยกนั โดยสอดแทรก
หลกัคณุธรรมน าความรู้ โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมแบบชนบท เต็มไปด้วยแหล่งเรียนรู้ทัง้ท่ีอยู่ใน
โรงเรียนและอยู่ในชมุชน การเรียนการสอนจึงเร่ิมต้นจากสิ่งใกล้ตวัและส่ือการสอนตามธรรมชาต ิ
สอนให้อยู่กบัธรรมชาติและความเรียบง่าย ใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน สามารถพึ่งตนเองได้ นอกจากนี ้
ยงัสอนโดยน าภมูิปัญญาท้องถ่ินมาร่วมจดัท าหลกัสตูรและการจดัการเรียนรู้ในโรงเรียน 
 การวดัและประเมินผลเก่ียวกบัการบรูณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียน
การสอน พบว่า โรงเรียนทัง้ 10 โรงเรียน มีการวดัผลประเมินผลเป็นไปตามแผนการจดัการเรียนรู้ 
มีการก าหนดเคร่ืองมือ วิธีการวดั และเกณฑ์การประเมินเป็นไปตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนโดยภาพรวมสงูขึน้ 
 การน าหลักความมีเหตุผล ความพอประมาณ ความมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี มีเง่ือนไข
ความรู้และคณุธรรมมาประยกุต์ใช้เก่ียวกบัหลกัสตูรและการจดัการเรียนการสอน โดยมีข้อค้นพบ
ดงันี ้
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 ความพอประมาณ พบว่า ครูส่วนใหญ่มีแผนการจดัการเรียนรู้บรูณาการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีตนเองสอนตามความพอเหมาะกบัระยะเวลา จ านวนกิจกรรม ตามก าลงัและ
ศกัยภาพของตนเอง จดัสรรงบประมาณให้พอเหมาะกับโครงงาน มีความพอดีในรายรับรายจ่าย 
ไมเ่บียดเบียนตวัเองและผู้ อ่ืน ไมใ่ช้เกินความจ าเป็น จดัแหลง่การเรียนรู้ได้เหมาะสมตรงตามความ
ต้องการของนกัเรียน ของสถานศึกษา และชุมชน ไม่มากหรือน้อยเกินไป ใช้ทรัพยากรในท้องถ่ิน 
จดักิจกรรมการเรียนรู้ได้พอประมาณตามอตัภาพของภมูิปัญญาท้องถ่ินและของนกัเรียน 
 ความมีเหตุผล พบว่า ครูสอนโดยยึดหลักการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการน า
กิจกรรมโดยยึดหลักคิด หลักปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อย่างถูกต้อง มีความ
สอดคล้องกบัหลกัการทางวิชาการตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง การจดักิจกรรมมีวตัถปุระสงค์และเป้าหมาย
ชดัเจนบอกเหตผุลได้ 
 ภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี พบว่า มีการจดัท าแผนงาน โครงการ กิจกรรมให้สามารถปฏิบตัิ
ได้จริง สอดคล้องกบัวิถีชีวิตของครู มีการก ากบั ติดตาม นิเทศ ประเมินผล เพ่ือป้องกนัความเส่ียง
ต่อความเสียหายท่ีจะเกิดขึน้ ครูท าเป็นแบบอย่างท่ีดีในการลดค่าใช้จ่ายท่ีฟุ่ มเฟือย ประหยัด
พลังงาน อนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย มีการถ่ายทอดองค์ความรู้
เก่ียวกบัแผนการจดัการเรียนรู้ให้กัน อนัเป็นการแบง่ปันความรู้ซึ่งกนัและกนั และได้อยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างสงบสุข วิเคราะห์ต้นทุนของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไว้อย่างรอบคอบ จัด
กิจกรรมการเรียนเพ่ือให้ผู้ เรียนเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย เม่ือเผชิญกบัวิกฤติต่าง ๆ สามารถน าหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างหลากหลาย เพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งทางความคดิ ไมเ่ป็นไปตามกระแสสงัคมได้ 
 เง่ือนไขความรู้ พบวา่ มีความรู้เก่ียวกบัหลกัคดิ หลกัปฏิบตัติามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสามารถน าไปบรูณาการในการจดัการเรียนรู้ จดัท าโครงงานได้อย่างรอบคอบ และรอบรู้
เก่ียวกับวิชาการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องอย่างรอบด้าน เพ่ือใช้ประกอบในการวางแผนด้วยความ
ระมดัระวงัในการจดัการเรียนรู้ให้เป็นไปตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการปฏิบตัิจริง 
เพ่ือให้นกัเรียนน าความรู้ท่ีได้รับกลบัไปใช้ในชีวิตประจ าวนั ลดภาระคา่ใช้จ่ายของครอบครัว หรือ
น าไปประกอบอาชีพได้ เผยแพร่องค์ความรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนอย่างต่อเน่ือง
และเป็นรูปธรรม 
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 เงื่อนไขคุณธรรม พบว่า ครู เป็นแบบอย่างท่ีดีในโรงเรียนและชุมชนเก่ียวกับความ
ตระหนกัในคณุธรรม วฒันธรรมไทย และสิ่งแวดล้อม มีความซ่ือสตัย์สจุริต มีความอดทน มีความ
เพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต มีความเอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่ รู้จกัสามคัคี มีความเป็นกลัยาณมิตร
ของนกัเรียน ชมุชน ตอบแทน สามารถพึง่พาตนเองได้ เม่ือครูเป็นแบบอย่างท่ีดี ชมุชนจะศรัทธาใน
โรงเรียนจะสง่ผลให้เกิดการพฒันาท่ียัง่ยืน 
 3. ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พบว่า ความส าเร็จของการน าแนวพระราชด ารัส
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุต์ใช้ในสถานศกึษา พอสรุปได้ดงันี ้
  3.1 กิจกรรมลกูเสือ เนตรนารี และยวุกาชาด ถือว่าเป็นกิจกรรมหลกัท่ีมีกิจกรรม
ย่อย ๆ เสริมเข้ามาอีก เช่น การพัฒนาคุณภาพชีวิต การรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งช่วยเสริมสร้าง
คณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ได้มากมาย และในกิจกรรมดงักล่าวทกุโรงเรียนได้น าหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในกระบวนการต่าง ๆ อย่างผสมกลมกลืน เช่น การเข้าค่ายท่ีโรงเรียน
ตวัเองหรือในชมุชนตวัเอง เป็นไปตามหลกัความมีเหตผุล ความพอประมาณ (ความเหมาะสม) ไม่
ต้องเดินทาง (ไม่ต้องใช้น า้มนั) ไม่ต้องตดัไม้มาท าค่ายพกัแรม เป็นการสร้างภูมิคุ้มกนัด้านสงัคม
และสิ่งแวดล้อม 
  3.2 กิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการส่งเสริมการประหยดัอดออม มีการปฏิบตัิจริงจงัทัง้ 10 
โรงเรียน โดยได้ด าเนินการมาก่อนหลายปีแล้ว จึงเป็นกิจกรรมท่ียัง่ยืนส่งผลตอ่การด าเนินชีวิตของ
ครู นกัเรียน และได้ขยายผลไปยังชุมชน ซึ่งเป็นการส่งเสริมทัง้การออมและการท าบญัชีรับจ่าย 
สง่เสริมให้เดก็เห็นคณุคา่ของข้าว ไมกิ่นทิง้กินขว้าง 
  3.3 กิจกรรมท่ีเป็นความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มีปรากฏว่าทัง้ 10 โรงเรียน สอนให้
นกัเรียนเป็นผู้ มีจิตอาสาและด าเนินวิถีชีวิตท่ีพอเพียง นบัเป็นการสร้างภูมิคุ้มกนัให้กบัเยาวชนทัง้
เร่ืองคณุธรรม วฒันธรรม และด้านสงัคมเป็นอยา่งดี มีชมรมคดัแยกขยะ เป็นต้น 
  3.4 กิจกรรมการสร้างระบบดแูลช่วยเหลือนกัเรียน เป็นกิจกรรมใหญ่ท่ีมีกิจกรรม
คอยสนบัสนนุมากมาย มีการด าเนินการได้ผลดีทัง้ 10 โรงเรียน เชน่ กิจกรรมเย่ียมบ้าน มีเครือข่าย
ผู้ปกครอง มีการแลกเปล่ียนข้อมลูระหว่างครูกับผู้ปกครอง กิจกรรมเข้าคา่ยคณุธรรม ฝึกเด็กให้มี
จิตอาสาพึง่พาตนเองและดแูลผู้ อ่ืน 
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 จากท่ีกลา่วมาทัง้หมดจะเห็นได้วา่ ทกุกิจกรรมโรงเรียนสามารถอธิบายตามหลกั 3 ห่วง 
2 เง่ือนไขได้ เช่น การเข้าคา่ยคณุธรรม ก็เข้าค่ายในวดัใกล้บ้าน เหตผุล คือ ให้เกิดการประหยดั 
ความพอประมาณในระยะเวลา ไม่ให้มากเกินไป น้อยเกินไป พอเหมาะ สมกับนิสยัของนกัเรียน 
สว่นภมูิคุ้มกนัมีปรากฏชดัในช่ือโครงการ เพราะเป็นการฝึกคณุธรรม ซึ่งก็คือภูมิคุ้มกนัชีวิตในทกุ ๆ 
ด้าน เช่น สังคมและวฒันธรรม ทัง้นี ้นกัเรียนก็จะเกิดองค์ความรู้ในหลกัธรรม และน ามาปฏิบตัิ
อย่างจริงจงัตอ่เน่ือง ด้วยความขยนั อดทน ซ่ือสตัย์ ถือว่าเป็นเง่ือนไขความรู้และเง่ือนไขคณุธรรม
โดยปริยาย 
 4. ด้านการพัฒนาบุคลากร พบว่า ความส าเร็จของการน าแนวพระราชด ารัสปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุต์ใช้ในสถานศกึษา พอสรุปได้ดงันี ้
  4.1 เร่ิมต้นด้วยการให้ความรู้ความเข้าใจในหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แก่บุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างชดัเจนเป็นอนัดบั
แรก คือ เร่ิมจากความคดิไปสูก่ารกระท า เร่ิมจากภายในไปสูภ่ายนอก เร่ิมจากตนเองไปสู่ผู้ อ่ืน เพ่ือ
สร้างความเช่ือมัน่และศรัทธา ความพึงพอใจความเต็มใจในการน าสิ่งท่ีตนเองมีความเช่ือมัน่และ
ศรัทธาว่าเป็นสิ่งท่ีน าไปปฏิบตัิแล้วจะเกิดประโยชน์ต่อตวัเอง คือ ต้องให้เข้าใจ เข้าถึง ในหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างชดัเจน ซึ่งจะน าไปสู่การปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์และความ
ร่วมมือในการท างาน โรงเรียนบ้านขอนหาดใช้หลกั “บวร” คือ บ้าน วดั และโรงเรียน โรงเรียนวดั
โพธ์ิทอง ผู้บริหารประพฤติตนเป็นแบบอย่างและเป็นผู้ เสียสละเงินส่วนตวัจ้างครูสอนอนบุาลและ
คนงาน 
  4.2 วิธีการให้ความรู้ของสถานศึกษานัน้มีหลากหลายรูปแบบ ทัง้อย่างเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ ตามความเหมาะสมของแต่ละสถานศึกษา เช่น การท่ี ผู้ บริหาร
สถานศึกษาเป็นผู้ ถ่ายทอดความรู้เอง หรือจดัหาวิทยากรผู้ มีความรู้มาให้ความรู้แก่บุคลากรใน
โรงเรียน การสง่บคุลากรเข้ารับการอบรม การศกึษาดงูานสถานศกึษาหรือหน่วยงานท่ีเป็นต้นแบบ
ในการประยกุต์ใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การจดัให้มีแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศกึษา 
เชน่ ห้องสมดุ การจดันิทรรศการ การส่งเสริมให้มีการศกึษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง เช่น การ
สืบค้นข้อมลูทางอินเตอร์เน็ต หนงัสือ วารสาร ส่ือตา่ง ๆ การส่งเสริมให้สมคัรเรียนทางไกลหรือการ
ส่งเสริมให้ศึกษาต่อ เป็นต้น นอกจากการให้ความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงให้ทุกภาคส่วนเข้าใจอย่างชดัเจนแล้ว ส าหรับครูมีการให้ความรู้เร่ืองการบูรณาการหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนในทกุกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทัง้การส่งเข้าอบรม 
การสร้างเครือขา่ย การจดัหาตวัอยา่งหนว่ยการเรียนรู้ 
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  4.3 การพฒันาบุคลากรท่ีได้ผลดีท่ีสุด คือ การเป็นแบบอย่างท่ีดี เป็นกลยุทธ์ท่ี
ส าคัญอันหนึ่งท่ีผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่น ามาใช้ และท าให้การพัฒนาประสบผลส าเร็จ 
เพราะการเป็นแบบอยา่งท่ีดีมีคา่มากกวา่ค าสอน 
  ดงันัน้ การเป็นแบบอย่างท่ีดีจะเร่ิมจากการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครู
ก่อน เพราะผู้บริหารสถานศกึษาและครูอยู่ในฐานะของผู้รอบรู้ท่ีมีหน้าท่ีสัง่สอนและอบรมลกูศิษย์  
ซึง่ต้องพฒันาตนเองให้เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นกัเรียนและชมุชน ทัง้ในด้านความคิดและการกระท า
ในการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวนั 
  4.4 งบประมาณส าหรับการพฒันาบุคลากร เป็นเร่ืองท่ีผู้บริหารสถานศึกษาให้
ความส าคญั เพ่ือพฒันาบคุลากรในทกุระดบั เพราะบคุลากรเป็นตวัขบัเคล่ือนส าคญัในการท างาน 
จงึต้องมีการเพิ่มพนูความรู้และกระตุ้นให้มีการเรียนรู้อย่างตอ่เน่ือง ผู้บริหารสถานศกึษาส่วนใหญ่
ได้จัดสรรงบประมาณส าหรับการพัฒนาบุคลากรไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีตามก าลัง
งบประมาณท่ีมี 
  4.5 การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร สถานศึกษาต้องเป็นแหล่งเรียนรู้หรือ
องค์การแห่งการเรียนรู้ ตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีหลากหลาย ส าหรับ
นกัเรียนและชมุชน เช่น การสร้างครูและนกัเรียนให้เป็นวิทยากรเผยแพร่แนวคิดตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือบริการแก่ชุมชน การจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ 
  4.6 การพฒันาให้เกิดความยัง่ยืน ต้องมีการกระตุ้นและส่งเสริมให้มีการพฒันา
อยา่งสม ่าเสมอและตอ่เน่ือง ซึง่สถานศกึษาแตล่ะแหง่มีวิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพท่ีเหมาะสม
ของแต่ละสถานศึกษา เช่น การสร้างเครือข่ายการพฒันาร่วมกนัระหว่างสถานศึกษาด้วยกันเอง
และสถานศึกษากับชุมชน เพ่ือเป็นการเรียนรู้ร่วมกัน การประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานต่อ
ชุมชนหรือสาธารณชนก็เป็นวิธีการหนึ่งท่ีหลายสถานศึกษาน ามาใช้จดัท าเอกสารเผยแพร่ไปยัง
ผู้ปกครองและชุมชน เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ การเข้า
ประกวดแขง่ขนัในกิจกรรมตา่ง ๆ ทัง้ในและนอกสถานศกึษา เพ่ือเป็นการสร้างความต่ืนตวัในเร่ือง
นีใ้ห้คงอยู่ไม่ขาดหายไปจากสงัคม การสร้างกระแสเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนและชมุชน และ
การจัดท าหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนา
ทีมงานระหว่างโรงเรียน กรรมการบริหารสถานศกึษา และชุมชน เป็นสิ่งหนึ่งท่ีโรงเรียนทกุแห่งท า
และเป็นปัจจยัสง่ผลส าเร็จ 
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  4.7 สถานศึกษาทัง้ 10 แห่ง ได้น้อมน าแนวคิดตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในด้านพฒันาบคุลากรได้อย่างเป็นรูปธรรมชดัเจน ตามหลกัคิด 3 ห่วง 2 เง่ือนไข 
ดงันี ้
  หลักความพอประมาณ หมายถึง การท างานตามทางสายกลาง มีความพอดี ไม่
เบียดเบียนทัง้ตวัเองและผู้ อ่ืน จากการศกึษาในครัง้นี ้พบว่า สถานศกึษามีการใช้งบประมาณเพ่ือ
พฒันาบคุลากรอย่างประหยดั เช่น การเดินทางไปอบรม ถ้าไปหลายคนก็ต้องเดินทางด้วยกนั ถ้า
เป็นหลกัสตูรของหนว่ยงานอ่ืน ต้องวิเคราะห์ความคุ้มคา่ บางครัง้ก็ต้องใช้วิธีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ในการประชุมประจ าเดือน วิธีการสร้างครูแกนน าและให้น ามาขยายผลตอ่ในสถานศกึษา นบัว่า
เป็นการพฒันาบคุลากรโดยประหยดัและคุ้มคา่ 
  หลักความมีเหตุผล จากการศกึษาในครัง้นี ้พบวา่ สถานศกึษามีการน าหลกัการ
ใช้เหตผุลมาใช้ เชน่ มีการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในเร่ืองท่ีต้องการได้รับการพฒันา เพ่ือจดั
ให้ตรงกบัความต้องการของบคุลากร เป็นการใช้ทรัพยากรให้คุ้มคา่ หรือการวิเคราะห์ความคุ้มค่า
ของหลกัสูตร และความเหมาะสมในการคดัเลือกผู้ เข้าอบรม เพ่ือให้ได้บคุลากรท่ีมีความพร้อมใน
การเป็นแกนน า และการสร้างความตระหนักและความเข้าใจให้ครูส านึกว่า หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้บรูณาการได้เฉพาะวิชาสงัคมศึกษาเท่านัน้ แตบ่รูณาการได้ทกุกลุ่มสาระ
วิชา การพฒันาบคุลากรในวิชาอ่ืน ๆ ก็ค านงึถึงหลกัเหตผุลเชน่เดียวกนั 
  หลักการสร้างภูมิคุ้มกัน จากการศึกษาครัง้นี ้พบว่า สถานศึกษาแต่ละแห่งมี
การสร้างภูมิคุ้มกนัด้วยวิธีท่ีแตกต่างกัน วิธีการท่ีสถานศึกษาน ามาใช้ คือ การส่งเสริมให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูเป็นผู้น าการเปล่ียนแปลง โดยการเป็นตวัแบบท่ีดีในการรู้จกัเลือกแนวทางใน
การด าเนินชีวิตอย่างเหมาะสม ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น วางแผนการใช้จ่าย
อย่างมีเหตุผลตามความจ าเป็น จดัท าบญัชีรับ-จ่าย ไม่ฟุ่ มเฟือย ลดละเลิกอบายมุข รับประทาน
อาหารกลางวันในโรงเรียน มีการค้นหานักเรียนต้นแบบในการใช้ชีวิตแบบพอเพียงตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึง่ถือเป็นการสร้างภมูิคุ้มกนัชีวิตของเดก็ได้เป็นอยา่งดี 
  เง่ือนไขความรู้ หมายถึง ความรอบรู้เก่ียวกับวิชาการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องอย่าง
รอบด้าน ความรอบคอบท่ีจะน าความรู้มาประกอบกันอย่างเหมาะสมในการวางแผนและความ
ระมดัระวงัในการปฏิบตั ิ
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  บคุลากรในสถานศกึษา ต้องศกึษาและมีความรอบรู้ในหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างถ่องแท้ ตลอดจนมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
และมีกระบวนการถ่ายทอดความรู้ทกุครัง้หลงัจากท่ีได้รับการอบรม โดยรายงานสรุปองค์ความรู้ท่ี
ได้รับเพ่ือเผยแพร่ความรู้ตอ่ไป 
  เงื่อนไขคุณธรรม หมายถึง การตระหนักในคุณธรรม มีความซ่ือสัตย์ สุจริต 
อดทน ความพากเพียร ความเสียสละ ใช้สตปัิญญาในการด าเนินชีวิต ไมโ่ลภเกินไปและไมต่ระหน่ี 
  บคุลากรต้องตระหนกัในคณุธรรม น ามาใช้ในการปฏิบตังิานและชีวิตประจ าวนัให้
เหมาะสม เชน่ ความสามคัคี มีวินยั อทุิศตนให้ราชการ ดงัจะเห็นได้จากการท่ีผู้บริหารสถานศกึษา
ทกุแห่งมีความตัง้ใจ มีความเสียสละ ผู้บริหารสถานศึกษาบางแห่งใช้งบประมาณส่วนตวัในการ
พฒันาตนเอง หรือใช้งบประมาณสถานศึกษาร่วมกับงบประมาณส่วนตวั ครูและนักเรียนมีการ
จัดท าแผนจิตอาสา เพ่ือช่วยพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งล้วนแต่
เป็นไปตามหลกัแหง่คณุธรรมทัง้นัน้ 
 จากผลการวิจัยดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปองค์ประกอบของรูปแบบการบริหาร
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานบนพืน้ท่ีสงูตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ ดงันี ้
 1. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา มี 4 องค์ประกอบ 14 ตวัชีว้ดั ประกอบด้วย 
  องค์ประกอบที่ 1 นโยบาย (4 ตวัชีว้ดั) 
  ตวัชีว้ัดท่ี 1 มีนโยบายน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคล่ือนใน
สถานศกึษา และการบรูณาการในแผนการปฏิบตังิานประจ าปี 
  ตวัชีว้ดัท่ี 2 ด าเนินการตามนโยบาย และแผนปฏิบตัิงานประจ าปี ท่ีน้อมน าปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาขบัเคล่ือนในสถานศกึษา 
  ตวัชีว้ัดท่ี 3 ติดตามผลการด าเนินการตามนโยบายและแผนปฏิบตัิการประจ าปี ท่ี
น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ตวัชีว้ัดท่ี 4 น าผลการติดตามมาพัฒนานโยบาย/ แผนงาน/ โครงการขับเคล่ือน
เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศกึษา 
  องค์ประกอบที่ 2 วิชาการ (4 ตวัชีว้ดั) 
  ตวัชีว้ัดท่ี 5 มีแผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรมด้านวิชาการท่ีส่งเสริมการบูรณาการ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูก่ารเรียนการสอน 
  ตวัชีว้ดัท่ี 6 ด าเนินการตามแผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรมด้านวิชาการท่ีส่งเสริม
การบรูณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูก่ารเรียนการสอน 
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  ตวัชีว้ดัท่ี 7 ติดตามผลแผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรมด้านวิชาการท่ีส่งเสริมการบูร
ณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูก่ารเรียนการสอน 
  ตวัชีว้ดัท่ี 8 น าผลการติดตามไปพฒันาแผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรมด้านวิชาการ
ท่ีสง่เสริมการบรูณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูก่ารเรียนการสอน 

  องค์ประกอบที่ 3 งบประมาณ (4 ตวัชีว้ดั) 
  ตวัชีว้ัดท่ี 9 มีการวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษาท่ี
สอดคล้องกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ตวัชีว้ดัท่ี 10 ด าเนินการแผนงบประมาณของสถานศกึษาตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
  ตวัชีว้ดัท่ี 11 ตดิตามผลการด าเนินงานตามแผนงบประมาณของสถานศกึษาตาม
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ตัวชี ว้ัด ท่ี12 น าผลการติดตามมาพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการ
งบประมาณตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  องค์ประกอบที่ 4 บริหารงานทั่วไป (2 ตวัชีว้ดั) 
  ตวัชีว้ดัท่ี 13 บริหารอาคารสถานท่ีและจดัการแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาตาม
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ตวัชีว้ดัท่ี 14 ประสานสมัพนัธ์กบัชมุชนให้มีสว่นร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้ เพ่ือ
การอยูอ่ยา่งพอเพียง 
  2. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน มี 4 องค์ประกอบ 14 ตวัชีว้ดั ประกอบด้วย 
  องค์ประกอบที่  1 หน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (3 
ตวัชีว้ดั) 
  ตวัชีว้ดัท่ี 1 มีหนว่ยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทกุระดบัชัน้ 
  ตวัชีว้ดัท่ี 2 มีการนิเทศ/ ติดตาม/ ประเมินผลการน าหน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจดัการเรียนการสอน 
   ตวัชีว้ดัท่ี 3 มีการศกึษา/ วิเคราะห์/ วิจยัเพ่ือพฒันาการจดัการเรียนการสอน
หนว่ยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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  องค์ประกอบที่ 2 การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
เรียนการสอน (4 ตวัชีว้ดั) 
  ตวัชีว้ดัท่ี 4 มีแผนจดัการเรียนรู้บรูณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
กลุม่สาระการเรียนรู้ตา่ง ๆ ทกุระดบัชัน้ 
  ตวัชีว้ดัท่ี 5 คณุภาพของแผนจดัการเรียนรู้ท่ีบรูณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในกลุม่สาระตา่ง ๆ 
  ตวัชีว้ัดท่ี 6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในกลุม่สาระตา่ง ๆ 
  ตวัชีว้ดัท่ี 7 ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีบรูณาการหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  องค์ประกอบที่  3 ส่ือและแหล่งเรียนรู้เก่ียวกับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (3 ตวัชีว้ดั) 
  ตวัชีว้ดัท่ี 8 จดัหา/ ผลิต/ ใช้/ เผยแพร่ส่ือการเรียนรู้เพ่ือบรูณาการหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการจดัการเรียนการสอน 
  ตวัชีว้ดัท่ี 9 จดัท า/ พฒันา/ เผยแพร่แหล่งการเรียนรู้ในสถานศกึษาเพ่ือสนบัสนนุ
การเรียนรู้เก่ียวกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ตวัชีว้ดัท่ี 10 ใช้แหล่งเรียนรู้/ ภูมิปัญญาท้องถ่ินในชุมชนท่ีส่งเสริมการอยู่อย่าง
พอเพียงของผู้ เรียน 
  องค์ประกอบที่  4 การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (4 ตวัชีว้ดั) 
  ตวัชีว้ดัท่ี 11 จดัท าเคร่ืองมือวดัและประเมินผลท่ีหลากหลาย และสอดคล้องกับ
วตัถปุระสงค์ของหนว่ยการเรียนรู้ท่ีบรูณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ตวัชีว้ดัท่ี 12 ใช้วิธีการวดัและประเมินผลท่ีหลากหลาย และสอดคล้องกบักิจกรรม
การเรียนการสอนท่ีบรูณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ตวัชีว้ดัท่ี 13 รายงานผลการประเมินและน ามาปรับปรุง/ พฒันาการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนท่ีบรูณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ตวัชีว้ัดท่ี 14 จัดแสดง/ เผยแพร่/ ประกวด/ แลกเปล่ียนเรียนรู้ผลงานของผู้ เรียนท่ี
เกิดขึน้จากการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุต์ใช้ 
 
 



198 
 

 

 3. ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มี 3 องค์ประกอบ 15 ตวัชีว้ดั ประกอบด้วย 
  องค์ประกอบที่ 1 การแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน (5 ตวัชีว้ดั) 
  ตวัชีว้ดัท่ี 1 มีแผนงาน/ โครงการแนะแนวและระบบดแูลช่วยเหลือผู้ เรียน เพ่ือ
สนบัสนนุการด าเนินชีวิตท่ีสอดคล้องกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ตวัชีว้ดัท่ี 2 จดักิจกรรมแนะแนวให้ผู้ เรียนได้รู้จกัวางแผนชีวิตของตนเองได้อย่าง
สอดคล้องกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ตวัชีว้ดัท่ี 3 มีระบบดแูลช่วยเหลือนกัเรียนให้สามารถแก้ปัญหา/ พฒันาตนเองได้
อยา่งสอดคล้องกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ตวัชีว้ดัท่ี 4 ติดตามผลการจดักิจกรรมแนะแนวและระบบดแูลช่วยเหลือผู้ เรียน
ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ตวัชีว้ดัท่ี 5 น าผลการติดตามมาใช้พฒันาการจดักิจกรรมแนะแนวและระบบดแูล
ชว่ยเหลือผู้ เรียนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  องค์ประกอบที่ 2 กิจกรรมนักเรียน (5 ตวัชีว้ดั) 
  ตวัชีว้ดัท่ี 6 มีแผนงาน/ โครงการสง่เสริมกิจกรรมนกัเรียนให้อยูอ่ยา่งพอเพียง 
  ตวัชีว้ัดท่ี 7 จัดกิจกรรมลูกเสือ/ เนตรนารี/ ยุวกาชาดหรือผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
สอดคล้องกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ตวัชีว้ัดท่ี 8 ส่งเสริมให้มีการจัดตัง้ชุมนุม/ ชมรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
  ตวัชีว้ดัท่ี 9 มีการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน/ วัฒนธรรม/ หลักค าสอนทาง
ศาสนาในการจดักิจกรรมนกัเรียนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ตวัชีว้ดัท่ี 10 ติดตามผลการจดักิจกรรมนกัเรียนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
  ตวัชีว้ัดท่ี 11 น าผลการติดตามมาปรับปรุง/ พัฒนากิจกรรมนกัเรียนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ (4 ตวัชีว้ดั) 
  ตวัชีว้ดัท่ี 12 มีกิจกรรมเพื่อสง่เสริมสนบัสนนุให้ผู้ เรียนเกิดจิตอาสา และมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณะประโยชน์ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ตวัชีว้ดัท่ี 13 ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา/ พฒันาสถานศึกษา/ ชุมชนด้าน
เศรษฐกิจ/ สงัคม/ สิ่งแวดล้อม/ วฒันธรรมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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  ตวัชีว้ดัท่ี 14 ตดิตามผลการด าเนินกิจกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณะประโยชน์ของ
ผู้ เรียนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ตวัชีว้ดัท่ี 15 น าผลการติดตามมาปรับปรุง/ พฒันาการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสงัคมและ
สาธารณะประโยชน์ของผู้ เรียนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา มี 2 องค์ประกอบ 7 ตวัชีว้ัด 
ประกอบด้วย 
  องค์ประกอบที่  1 การพัฒนาบุคลากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (4 ตวัชีว้ดั) 
  ตวัชีว้ดัท่ี 1 มีแผนงาน/ โครงการพฒันาบคุลากรของสถานศกึษาเพ่ือสร้างความรู้
ความเข้าใจและตระหนกัในคณุคา่ของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ตวัชีว้ดัท่ี 2 ประชมุ/ อบรม/ สมัมนา/ ศกึษาดงูานแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริม
การประยกุต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตและการปฏิบตัภิารกิจหน้าท่ี 
  ตวัชีว้ัดท่ี 3 ส่งเสริมให้บุคลากรแสวงหาความรู้เก่ียวกับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงอยา่งสม ่าเสมอ 
  ตวัชีว้ดัท่ี 4 จดักิจกรรมส่งเสริมการด าเนินชีวิตและการปฏิบตัิภารกิจหน้าท่ีตาม
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่บคุลากรของสถานศกึษา 
  องค์ประกอบที่ 2 การตดิตามขยายผล (3 ตวัชีว้ดั) 
  ตวัชีว้ดัท่ี 5 ติดตามผลการด าเนินโครงการ/ กิจกรรมพฒันาบุคลากรเพ่ือส่งเสริม
การด าเนินชีวิตและปฏิบตัหิน้าท่ีตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ตวัชีว้ัดท่ี 6 น าผลการติดตามมาปรับปรุง/ พัฒนาการด าเนินโครงการ/ กิจกรรม
พฒันาบคุลากรเพ่ือสง่เสริมการด าเนินชีวิตและปฏิบตัภิารกิจหน้าท่ีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
  ตวัชีว้ดัท่ี 7 ขยายผลและเผยแพร่ผลการด าเนินชีวิตและปฏิบตัิภารกิจหน้าท่ีของ
บคุลากรตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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 นอกจากการด าเนินการทัง้ 4 ด้านดงักล่าวแล้วรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขัน้
พืน้ฐานบนพืน้ท่ีสูงในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้ประสบผลส าเร็จ ควรมีการ
ด าเนินการเพิ่มเตมิอีก 2 ด้าน คือ 
 1. การให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ในขัน้ตอนส าคญัทกุขัน้ตอนตามแนวทาง ดงันี  ้1) ร่วมก าหนดแนวนโยบายและการ
วางแผน 2) ร่วมให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในกระบวนการพฒันาหลกัสตูร 3) ร่วมจดักิจกรรมการ
เรียนการสอน และการจดัสภาพและบรรยากาศภายในสถานศกึษา และ 4) ส่งเสริมการเรียนรู้ และการ
ปฏิบตัติามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศกึษาท่ีบ้านและสถานท่ีอ่ืน ๆ 
 2. การตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยมีแนวทางด าเนินการ ดงันี ้
  2.1 ติดตามและประเมินคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผู้ เรียน โดยพิจารณาจาก  
1) ผลการทดสอบความรู้ ความเข้าใจพืน้ฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  2) ผลงานและการ
ปฏิบตัิกิจกรรมของผู้ เรียน 3) การปฏิบตัิตนในชีวิตประจ าวนัของผู้ เรียน และ 4) ผลการประเมินโดยผู้
ประเมินภายนอกหรือผู้ มีสว่นได้เสียจากทกุภาคสว่น 
  2.2 ติดตามและประเมินความเหมาะสมของการด าเนินการในกระบวนการ 
ขัน้ตอนและกิจกรรมการด าเนินการในด้านการพฒันาหลกัสตูร การจดัการเรียนการสอน การจดั
บรรยากาศและสภาพแวดล้อม การจดัระบบการบริหารจดัการ การให้ผู้ปกครองและชมุชนเข้ามามี
สว่นร่วมในการจดัการศกึษาของสถานศกึษา และการประเมินคณุลกัษณะของผู้ เรียนอนัพงึประสงค์ 
  2.3 จดัให้ระบบการรายงานผลการด าเนินการเป็นระยะ ๆ ทัง้การรายงานภายใน
สถานศกึษา การรายงานตอ่สาธารณชน และการรายงานหนว่ยงานต้นสงักดัตามล าดบั 

 โดยรูปแบบ ฯ ควรอยูภ่ายใต้เง่ือนไขของผลลพัธ์/ ภาพความส าเร็จ ซึ่งมี 4 องค์ประกอบ 
12 ตวัชีว้ดั ดงันี ้

 องค์ประกอบที่ 1 สถานศึกษา 
 ตวัชีว้ดัท่ี 1 คณุลกัษณะของสถานศกึษาพอเพียง 

 องค์ประกอบที่ 2 ผู้บริหารสถานศึกษา 
 ตวัชีว้ดัท่ี 2 คณุลกัษณะของผู้บริหารสถานศกึษาพอเพียง 
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 องค์ประกอบที่ 3 บุคลากรของสถานศึกษา 
 ตัวชีว้ัดท่ี 3 บุคลากรของสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 ตวัชีว้ดัท่ี 4 บคุลากรจดัการทรัพยากรและด าเนินชีวิตด้านเศรษฐกิจ อย่างสอดคล้องกบั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ตวัชีว้ดัท่ี 5 บุคลากรอยู่ร่วมกบัผู้ อ่ืนในสงัคมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และสามารถเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการปฏิบตัตินเพ่ือสว่นรวมและสาธารณะประโยชน์ 
 ตวัชีว้ดัท่ี 6 บุคลากรรู้จักใช้และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่าง
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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  จากองค์ประกอบเบือ้งต้นสามารถสรุปเป็นแผนภาพได้ ดงันี ้

 
แผนภาพท่ี 5.1 แสดงองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานบนพืน้ท่ี 
   สูงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัด 
   แม่ฮ่องสอนที่เป็นไปได้ 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการ 

การติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

การบริหารจดัการ
สถานศกึษา 

การพฒันา 
หลกัสตูรและการเรียน

การสอน 

ปัจจัยป้อน 
 ปรัชญาของ 
  เศรษฐกิจ 
  พอเพียง 

ผลลัพธ์ 
ผลลพัธ์/ ภาพ
ความส าเร็จ 
 สถานศกึษา 
 ผู้บริหาร 
  สถานศกึษา 
 บคุลากร 
 นกัเรียน 
 

การมีส่วนร่วมจากผู้ปกครองและชุมชน 
 

การมีส่วนร่วมจากผู้ปกครองและชุมชน 
 

การจดักิจกรรม
พฒันาผู้ เรียน 

การพฒันา
บคุลากร 
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 ส่วนที่ 2 แนวทางการน ารูปแบบการบริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานบนพืน้ท่ีสงูตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในจงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดัแม่ฮ่องสอนไปใช้ ควรก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงาน ดงันี ้
 1. ก าหนดนโยบายการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
นโยบายส าคญัของสถานศกึษา 
 2. พฒันาความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากร ทัง้ผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา 
และสง่เสริมให้ปฏิบตัตินตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ประชาสมัพนัธ์เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ เก่ียวข้องอ่ืน ๆ  
 4. ทบทวนหรือปรับปรุงโครงสร้างและพฒันาการบริหารจดัการตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 5. จดัท า ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมโครงการ กิจกรรม และปรับแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบตัิการ
ของสถานศกึษา 
 6. ปรับปรุงและพฒันาหลกัสตูรของสถานศกึษา 
 7. จดัการเรียนการสอนตามหลกัสตูรสถานศกึษา 
 8. เสริมสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เอือ้ตอ่การเรียนรู้ 
 9. จดัระบบนิเทศ ตดิตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน 
 10. ให้ผู้ปกครองและชมุชนเข้าร่วมในการจดัการศกึษาในขัน้ตอนส าคญัทกุขัน้ตอน ดงั
แผนภาพแสดงขัน้ตอนการด าเนินการ ตอ่ไปนี ้ 
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แผนภาพท่ี 5.2 แสดงขัน้ตอนการด าเนินการตามแนวทางการน าปรัชญาของ 
   เศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการศึกษาในสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานศกึษา 

ก าหนดแนวนโยบายการจดัการศกึษาเร่ืองเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นนโยบายส าคญัของสถานศกึษา 

พฒันาความรู้ความเข้าใจแก่บคุลากรและสง่เสริม
การปฏิบตัิตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

ปรับปรุงและพฒันาหลกัสตูร 

ประชาสมัพนัธ์เผยแพร่ความรู้  
ความเข้าใจแก่ผู้ เก่ียวข้องคนอื่น ๆ 

ปรับปรุงการบริหารจดัการให้เป็นไป 
ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

สง่เสริมการ 
มีสว่นร่วมของ
ผู้ปกครอง 
และชมุชน 

จดัท าหรือเพิ่มเติมโครงการ กิจกรรม และปรับแผน 
กลยทุธ์และแผนปฏิบตัิงานของสถานศกึษา 

นิเทศ 
ติดตาม

ประเมินและ
รายงานผล 

จดัการเรียนการสอน 
ตามหลกัสตูรสถานศกึษา 

เสริมสร้างบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมภายในสถานศกึษา 
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 ส่วนที่ 3 เง่ือนไขหรือข้อจ ากดัของรูปแบบการบริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานบนพืน้ท่ี
สงูตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในจงัหวดัเชียงใหมแ่ละแมฮ่อ่งสอน 
 ควรมีหนว่ยงานรับผิดชอบหลกัในการส่งเสริมการบริหารสถานศกึษาตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างจริงจงั ทัง้ในด้านการเสริมสร้างทศันคติและความรู้ความเข้าใจและ
การพฒันาทกัษะในการปฏิบตัิงานของสถานศกึษา ดงันัน้ หน่วยนโยบายและหน่วยต้นสงักดัควร
ก าหนดผู้ รับผิดชอบหลัก เพ่ือเร่งสร้างทัศนคติท่ีถูกต้อง รวมทัง้สร้างความรู้ ความเข้าใจ และ
พัฒนาสถานศึกษาเก่ียวกับบทบาทและอ านาจหน้าท่ี เพ่ือให้สามารถปฏิบตัิภารกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 จากการศกึษาในระยะท่ี 1 คือ ศกึษารูปแบบการบริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานบนพืน้ท่ี
สงูตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในจงัหวดัเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอนท่ีคาดหวงั ซึ่งเป็น
การวิเคราะห์เอกสาร ระยะท่ี 2 ศึกษารูปแบบการบริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานบนพืน้ท่ีสูงตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอนท่ีเป็นไปได้ ซึ่งเป็น
การศึกษากรณีศึกษาในสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ จ านวน 10 แห่ง และระยะท่ี 3 คือ การ
พัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานบนพืน้ท่ีสูงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในจงัหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอนท่ีเหมาะสม ซึ่งผู้ วิจัยน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้เป็นพืน้ฐานในการสร้างรูปแบบ โดยยึดองค์ประกอบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
อนัประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตผุล และการมีภูมิคุ้มกนัท่ีดี
ในตวั ซึ่งเกิดขึน้บนพืน้ฐานของเง่ือนไข 2 ประการ คือ เง่ือนไขความรู้และคณุธรรม โดยผู้วิจยัจะ
น ามาบรูณาการกบัหลกัการบริหารสถานศกึษา ซึ่งครอบคลมุงานหลกั 4 ด้าน คือ 1) ด้านบริหาร
วิชาการ 2) ด้านบริหารงบประมาณ 3) ด้านบริหารงานบคุคล 4) ด้านบริหารทัว่ไป สามารถแสดง
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานบนพืน้ท่ีสูงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
จงัหวดัเชียงใหมแ่ละแมฮ่อ่งสอนได้ดงัแผนภาพท่ี 5.3 
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แผนภาพท่ี 5.3 แสดงรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานบนพืน้ท่ีสูงตามหลัก 
    ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน 
 

 




