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ภาคผนวก ก แบบบนัทึกขอ้มูลการขบัเคล่ือนหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จงัหวดัเชียงใหม่ 
   
 
สภาพการขบัเคล่ือนหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
1. ดา้นการบริหารจดัการศึกษา 
    1.1 ดา้นนโยบาย 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
    1.2 ดา้นวชิาการ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
    1.3 ดา้นงบประมาณ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
    1.4 ดา้นบริหารงานทัว่ไป 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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2. ดา้นการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
3. ดา้นการพฒันาบุคลากร 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
4. ดา้นการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
5. ดา้นผลลพัธ์/ ภาพความส าเร็จ 
    5.1 สถานศึกษา 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________    
5.2 ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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    5.3 บุคลากรของสถานศึกษา 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
    5.4 นกัเรียน 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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ภาคผนวก ข แบบสัมภาษณ์การขบัเคล่ือนหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จงัหวดัเชียงใหม่ 
1. สถานศึกษามีการจดักิจกรรมเก่ียวเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งไรบา้ง และผลท่ีเกิดข้ึนจากการ 
    ด าเนินงานเป็นอยา่งไร 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
2. ปัจจยัใดท่ีท าใหส้ถานศึกษาบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริการสถานศึกษา 
    ประสบความส าเร็จ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3. อะไรคือปัญหา/ อุปสรรคในการด าเนินงานบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ 
    การบริหารสถานศึกษา 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
4. แนวทางแกไ้ขปัญหา/ อุปสรรคในการด าเนินงานบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    สู่การบริหารสถานศึกษา 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
5. ส่ิงท่ีสถานศึกษาวางแผนท่ีจะด าเนินการต่อไป 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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ภาคผนวก ค แบบตรวจสอบการขบัเคล่ือนหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริหาร 
  สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3  
        จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
ค าช้ีแจง  แบบตรวจสอบการขบัเคล่ือนหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริหาร 
  สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3  
        จงัหวดัเชียงใหม่ 
  มีวตัถุประสงคเ์พื่อตอ้งการตรวจสอบความถูกตอ้ง ความเป็นไปได ้การยอมรับ และ
การขบัเคล่ือนหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จงัหวดัเชียงใหม่ ประกอบดว้ย 3 ตอน ไดแ้ก่ 
   ตอนท่ี 1 ขอ้มูลภูมิหลงัของผูต้รวจ 
   ตอนท่ี 2 การตรวจสอบรูปแบบ ฯ 
   ตอนท่ี 3 ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 
 
ตอนที ่1 ข้อมูลภูมิหลงัของผู้ตรวจ 
 
 ช่ือ ___________________________ นามสกุล ______________________________ 
 ต าแหน่ง _____________________________________________________________ 
 โรงเรียน _____________________________________________________________ 
 
ตอนที ่2 การตรวจสอบรูปแบบ ฯ 
 
1. ความถูกตอ้งของรูปแบบ ฯ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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2. ความเป็นไปไดแ้ละการยอมรับรูปแบบ ฯ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
3. ความเหมาะสมของรูปแบบ ฯ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
ตอนที ่3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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รายนามผู้เช่ียวชาญ 
 

รศ.ดร.จิณวตัร  ประโคทงั คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 
ดร.สายฝน แสนใจพรหม  หวัหนา้สถานวจิยัคณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
ดร.ภูมิไพรัตน์  อนุพนัธ์  ผูอ้  านวยการโรงเรียนแม่อายวทิยาคม 
รศ.ประวติั พื้นผาสุข  อาจารยป์ระจ าคณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
ผศ.ดร.ส าเนา  หม่ืนแจ่ม  อาจารยป์ระจ าคณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
ดร.สนิท หาจตุัรัส   อาจารยป์ระจ าคณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
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ภาพที ่1 สภาพบริบทพื้นท่ีวจิยั 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2 สภาพบริบทพื้นท่ีวจิยั 

 
 
 
 
 

 

 



144 
 

ภาพที ่3 การลงพืน้เกบ็ข้อมูลวจัิย 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
                                                    การลงพื้นท่ีเกบ็ขอ้มูลในชุมชน 
 

 
ภาพท่ี 4 ลงพื้นท่ีเกบ็ขอ้มูลวจิยั 
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ภาพที ่5 กจิกรรมโครงการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
   แปลงทดลองการสอนการเกษตร 
 
 
 

 
ภาพที ่6  กจิกรรมโครงการวิจัย 
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ภาพที ่7  ผลผลติโครงการวจิัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 8 ผลผลติโครงการวจิัย 
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ภาพที ่9 ผลผลติโครงการวจิัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      
                 ภาพท่ี 10  ผลผลติโครงการวจิัย 
 
 

 

 



148 
 

ประวตัิผู้วจิัย 
 
 
ช่ือ – นามสกุล (ภาษาไทย)  จกัรปรุฬห์  วชิาอคัรวทิย ์
ช่ือ – นามสกุล (ภาษาองักฤษ)  Mr.Chakparun  Wichaakarawit 
 
ประวตัิการศึกษา 
 พ.ศ.2526 การศึกษาบณัฑิต (กศ.บ.) สาขาพลศึกษา  
    มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ พลศึกษา 
 พ.ศ.2537 ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต (ศษ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา 
    มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 พ.ศ.2538 Certificate Decentralizing New Zealand Experience  
    Waikato University New Zealand 
 พ.ศ.2546 Certificate Frontline Management  
    Royal Melbourne Institute of Technology Australia 
 พ.ศ.2547 Certificate Training on Management of Skill Development  
    from UNDP 
 พ.ศ.2555  ปรัชญาดุษฏีบณัฑิต (ปร.ด) สาขาผูน้ าทางการศึกษาและ 
     การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
 
ประสบการณ์ท างาน 
 พ.ศ.2527  อาจารย ์1 ระดบั 3 สปจ.แม่ฮ่องสอน 
 พ.ศ.2530-2538 นกัวชิาการศึกษา 4-5 ส านกังานศึกษาธิการ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
     และจงัหวดัล าปาง 
 พ.ศ.2539-2548 นกัวชิาการศึกษา 6 ว – 8 ว ส านกัพฒันาการศึกษาศาสนา 
     และวฒันธรรม เขตการศึกษา 8  
 พ.ศ.2548-ปัจจุบนั อาจารย ์3 ระดบั 8 สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์  
     มหาวทิยาลยัราชภฎัเชียงใหม่  
 
 

 

 



149 
 

ผลงานทางวชิาการ 
 1. การปฏิบติัการวางแผนการศึกษาของคณะท างานวางแผนการศึกษาระดบัอ าเภอใน
จงัหวดัล าปาง 
 2. การจดัการศึกษาวิชาอาชีพท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงานในจงัหวดั
ล าปาง 
 3. การจดัการเรียนการสอนวิชาภาษาองักฤษชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเหมาะสมในเขต
การศึกษา 8 
 4. การก ากบัติดตามประเมินผลสถานศึกษาท่ีเคยไดรั้บรางวลัพระราชทาน ปีการศึกษา 
2537-2539 เขตการศึกษา 8 
 5. รายงานผลโครงการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์กระทรวงศึกษาธิการ ภาคเหนือ 
 6. เอกสารประกอบการสอนรายวชิาการบริหารงานวชิาการ 
 7. เอกสารประกอบการสอนรายวชิาความเป็นครู 
 8. รายงานการศึกษาดูงานการจดัการศึกษาประเทศนิวซีแลนด์ 
 9. เอกสารประกอบการสอนรายวชิาการประกนัคุณภาพการศึกษา 
 
ทุนการศึกษาหรือประกาศเกยีรติคุณต่าง ๆ ทีเ่คยได้รับ 
 1. ทุน UNDP ศึกษาดูงานดา้นการกระจายอ านาจการจดัการศึกษาประเทศนิวซีแลนด ์
เป็นเวลา 1 เดือน 
 2. ทุน UNDP ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เร่ือง Training on Management of Skill 

Development ในกลุ่มประเทศเอเชีย 13 ประเทศ 

 
ทุนวจัิยทีเ่คยได้รับ 
 1. ส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ (วช.) วิจยัเร่ือง การจดัการเรียนการสอนวิชา
ภาษาองักฤษชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเหมาะสมในเขตการศึกษา 8 
 2. ส านักพฒันาการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เขตการศึกษา 8 วิจยัเร่ือง การก ากบั
ติดตามประเมินผลสถานศึกษาท่ีเคยได้รับรางวลัพระราชทาน ปีการศึกษา  2537 -2539 เขต
การศึกษา 8 
 3. ส านักผูต้รวจราชการประจ าเขตตรวจราชการท่ี 1  วิจยัเร่ือง การปฏิบติังานของ
คณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา ในเขตตรวจราชการท่ี 1 



150 
 

 4. มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ วิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการปรับเปล่ียนกระบวน
ทศัน์ วฒันธรรมและค่านิยมในการปฏิบติังานของบุคลากรในมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
 5. ส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ (วช.) วิจยัเร่ือง รูปแบบการบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานบนพื้นท่ีสูงตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัด
แม่ฮ่องสอน 
 6. ส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ (วช.) วิจยัเร่ือง รูปแบบการจดัการเรียนการ
สอนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจงัหวดัเชียงใหม่ 
 7. มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ วิจยัเร่ือง การขบัเคล่ือนหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนบา้นปางมะเยา อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ 
 




