
บทที ่ 4 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการขบัเคล่ือนหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา     
ขั้นพื้นฐานในเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3จงัหวดัเชียงใหม่ คร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้
น าเสนอผลการวจิยัออกเป็น 2 ตอนดงัน้ี 

ตอนที่ 1 สภาพบริบทของสถานศึกษาและการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3จังหวัด
เชียงใหม่ ด าเนินการในสถานศึกษา 4 แห่ง คือ 

1. โรงเรียนบา้นปางมะเยา อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ 

2. โรงเรียนบา้นแม่ออ้ใน อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ 
3. โรงเรียนบา้นเมืองคอง อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ 
4. โรงเรียนบา้นวงัจอ้ม อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ 
ตอนที่ 2 สรุปผลการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาข้ัน

พืน้ฐานในเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จังหวดัเชียงใหม่  
 

ตอนที ่ 1  สภาพบริบทของของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานในเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 

เขต 3 จังหวดัเชียงใหม่  

ในการขบัเคล่ือนหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3จังหวัดเชียงใหม่ คร้ังน้ี ผู ้วิจ ัยได้ด าเนินการวิจัยใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จงัหวดัเชียงใหม่ 
จ  านวน 4 แห่ง ผูว้จิยัไดน้ าเสนอสภาพบริบทสถานศึกษาแต่ละแห่ง ดงัน้ี 

 
โรงเรียนบ้านปางมะเยา อ าเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม่ 

1. สภาพบริบทของสถานศึกษา 

       โรงเรียนบา้นปางมะเยา ตั้งอยูห่มู่ท่ี 4 ต าบลปิงโคง้ อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่  
เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 
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3 ส านกังานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ เปิดท าการสอนตั้งแต่ระดบัชั้น
อนุบาล 2 จนถึงระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  มีเขตพื้นท่ีบริการ 5 หมู่บา้น 12 หยอ่มบา้น ไดแ้ก่ หมู่
ท่ี 3 บา้นแม่ป๋ามใน  หมู่ท่ี 4 บา้นปางมะเยา, บา้นห้วยตะเคียน, บา้นห้วยตน้โชค, ห้วยตะเคียน หมู่ท่ี 
11 บา้นปางมะกง, บา้นก๊อตป่าบง, บา้นก่ิวไฮ, บา้นปางตองใน,  บา้นปางตองนอก  หมู่ท่ี 12 บ้านแม่
มะกู,้บา้นแม่ป๋ามนอก หมู่ท่ี 16 บา้นห้วยน ้ าริน จดัการศึกษาบนความหลากหลายเพราะมีนกัเรียน
หลากหลายชาติพนัธ์ุ นักเรียนเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3จงัหวดัเชียงใหม่  
ส่วนใหญ่ผูป้กครองเป็นลูกจา้งแรงงานต่างดา้วและกลุ่มชาติพนัธ์ุซ่ึงใชภ้าษาไทยเป็นภาษาท่ี 2  มี
ความแตกต่างกนัทางดา้นวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี สังคม และภาษาท่ีใช้ในการส่ือสาร  
จ านวนนกัเรียนของปีการศึกษา 2560 มีจ านวนทั้งส้ิน  389 คน ชาย 190 คน หญิง 199 คน บุคลากร
ในสถานศึกษามีขา้ราชการครู ต าแหน่งผูอ้  านวยการสถานศึกษา จ านวน 1 คน  ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จ านวน  19 คน บริเวณโรงเรียนมีพื้นท่ี จ  านวน 7ไร่ มีอาคารเรียน จ านวน 4 หลงั  
อาคารประกอบ จ านวน 7 หลงั มีสนามฟุตบอล 1 สนาม  สนามวอลเลยบ์อล 1 สนาม สนามเซปัค
ตะกร้อ จ านวน 1 หลงั โรงเรือนท าปุ๋ยหมกัและเพาะเห็ด จ านวน 1 หลงั โรงเรือนเล้ียงกบและเล้ียง
ไก่พนัธ์ุไข่ จ  านวน 1 หลัง และแปลงสวนเกษตร สวนสมุนไพร บ่อเล้ียงปลา จ านวน 2 บ่อ 
(โรงเรียนบา้นปางมะเยา,  2561)   
 

แผนภาพ 4.1 แผนผงัโรงเรียนบ้านปางมะเยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทีม่า: โรงเรียนบา้นปางมะเยา, 2561 
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สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลกัษณะ เป็นชุมชนชนบท ผูค้นมีอธัยาศยั มีน ้ าใจท่ีดี มี
ประชากรประมาณ 300 –400 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ไดแ้ก่ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพประจ าต าบลร้านคา้ วดั และภูเขาลอ้มรอบ อาชีพหลกัของชุมชน คือ ท าไร่ ท าสวนคิดเป็น
ร้อยละ  89.99 ส่วนใหญ่นับถือศาสนา คริสต์ ประเพณี/ศิลปวฒันธรรมท้องถ่ินท่ีเป็นท่ีรู้จัก
โดยทัว่ไป คือ การกินวอ ประชากรในหมู่บา้นต่าง ๆ  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าไร่ขา้ว  ขา้วโพด 
ถัว่เหลืองปลูกพืชอ่ืน ๆ และรับจา้งทัว่ไป ฐานะของครอบครัวค่อนขา้งยากจน เน่ืองจากพื้นท่ีในการ
ใหบ้ริการทางการศึกษาของโรงเรียนมีหลายหยอ่มบา้น และแต่ละหยอ่มบา้นมีความแตกต่างกนัใน
ด้านเช้ือชาติ ศาสนา วฒันธรรมประเพณี รวมถึงภาษาในการส่ือสาร จึงนับว่าเป็นปัญหาส าคญั
ประการหน่ึงในการจัดบริการทางการศึกษา และการคมนาคมระหว่างหมู่บ้านหลายแห่งกับ
โรงเรียนเป็นระยะทางไกลและไม่สะดวกในการเดินทางและการติดต่อเท่าใดนกั เน่ืองจากอยูใ่นเขต
พื้นท่ีทุรกนัดารสภาพปัญหาของชุมชนแต่ละหย่อมบา้นมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั  คือประสบปัญหา
ความแห้งแล้ง  ขาดแคลนน ้ าและปัญหาความยากจน  เน่ืองจากไม่สามารถประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมได้ดี  พื้นท่ีดินท ากินไม่สมบูรณ์  ประกอบกับพื้นฐานการศึกษาของคนในชุมชน
ค่อนขา้งต ่า ท าให้คูณภาพชีวิตของประชากรไม่ดี  อีกทั้งยงัเป็นพื้นท่ีท่ีมีประชากรต่างเผ่าพนัธ์ุอยู่
หลายเผ่า  มีวิถีชีวิต  ความเช่ือ  ขนบธรรมเนียมประเพณี  แตกต่างกนั  ท าให้พฒันาการศึกษามี
อุปสรรคมากพอสมควร เขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียนบา้นปางมะเยามีอยู่จ  านวน 4 หมู่บา้น 13 
หยอ่มบา้น เป็นท่ีราบสูง 10 หยอ่มบา้น เป็นพื้นท่ีราบ 3 หยอ่มบา้นคือ หมู่ท่ี 3 บา้นแม่ป๋าม หมู่ท่ี 4 
บา้นปางมะเยา บา้นห้วยตะเคียน บา้นห้วยตน้โชค หมู่ท่ี 11 บา้นปางมะกง บา้นก็อตป่าบง บา้นก่ิว
ไฮ บา้นปางตองนอก บา้นปางตองใน หมู่ท่ี 12 บา้นแม่ป๋ามนอก บา้นแม่ป๋ามใน บา้นห้วยน ้ าริน 
บา้นแม่บะกูป้ระตูดิน หยอ่มบา้นท่ีอยูไ่กลโรงเรียนมากท่ีสุด คือ หมู่บา้นปางตอง ห่างจากโรงเรียน 
11 กิโลเมตร เป็นหมู่บา้นสุดทา้ยท่ีตั้งอยูใ่นอ าเภอเชียงดาว ท่ีมีเขตติดต่อกบัอ าเภอพร้าว ใน เขต
พื้นท่ีท่ีโรงเรียนใหบ้ริการทั้ง 13 หยอ่มบา้น ผูป้กครองในชนบทส่วนใหญ่ไม่ไดเ้รียนหนงัสือบางคน
ออกกลางคนั หรือจบการศึกษาเพียงระดบัชั้นประถมศึกษาตอนปลายเท่านั้น มีรายไดน้้อยและมี
อาชีพท าไร่ ท าสวน หรือรับจา้ง นกัเรียนส่วนใหญ่เป็นนกัเรียนชนเผ่า มีหลากหลายชาติพนัธ์ุ ซ่ึง
นกัเรียนส่วนใหญ่จะเขา้ศึกษาในโรงเรียนในหมู่บา้นหรือท่ีอยู่ใกลบ้า้นท่ีสุดเพื่อเป็นการประหยดั
ค่าใช้จ่ายในครอบครัว ซ่ึงผูป้กครองส่วนใหญ่ก็จบการศึกษาท่ีโรงเรียนบา้นปางมะเยาดว้ยเช่นกนั  
ผูป้กครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดบัประถมศึกษาตอนปลายและมธัยมศึกษาตอนตน้ อาชีพหลกั 
คือ ท าไร่ ท าสวน ส่วนใหญ่นบัถือศาสนาคริสต์ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายไดโ้ดยเฉล่ียต่อครอบครัว 
200,000 บาทต่อปี จ  านวนคนเฉล่ียต่อครอบครัว 4 คนนอกจากน้ี ผูป้กครองส่วนใหญ่ไม่ไดเ้รียน
หนงัสือ หรือจบการศึกษาเพียงระดบัชั้นประถมศึกษา มีรายไดน้อ้ยและมีอาชีพท าการเกษตร ท าไร่ 
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อุตสาหกรรมครัวเรือน (สานก๋วย) หรือรับจา้งรายวนั นกัเรียนส่วนใหญ่จึงเขา้เรียนในโรงเรียนใน
หมู่บา้นเพื่อประหยดัค่าใช้จ่าย ซ่ึงผูป้กครองส่วนใหญ่ก็จบการศึกษาท่ีนัน่ ในขณะท่ีครอบครัวท่ีมี
ฐานะดี ก็จะส่งบุตรไปเรียนในโรงเรียนเอกชนในตวัเมืองของอ าเภอเชียงดาว ในการศึกษาบริบทใน
พื้นท่ีท่ีศึกษา พบว่าผูป้กครองส่วนใหญ่อ่านเขียนไม่คล่องหรือบางคนอ่านไม่ออก เน่ืองจากใน
ชีวิตประจ าวนัไม่ได้ใช้หนังสือเป็นเวลานาน จึงไม่มีความสามารถท่ีจะสอนการบา้นให้กบับุตร
หลานได ้ผูป้กครองส่วนใหญ่จึงปล่อยให้บุตรหลานอ่านเขียนเพียงล าพงั และเน้ือหาในหนงัสือมี
ความแตกต่างและห่างไกลจากสภาพบริบทท่ีแทจ้ริงจึงท าใหน้กัเรียนส่วนมากไม่ค่อยสนใจเรียน ไม่
ค่อยใชเ้วลาในการอ่านหนงัสือและท าการบา้นมากนกั (โรงเรียนบา้นปางมะเยา,  2561) 

 
โอกาสของโรงเรียน 
โรงเรียนบ้านปางมะเยา ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากชุมชน ผูน้ าชุมชน องค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็นอยา่งดีในการเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนในทุกกิจกรรม อีกทั้ง
โรงเรียนตั้งอยูใ่นพื้นท่ีห่างไกล ลอ้มรอบไปดว้ยภูเขาจึงมีโอกาสไดรั้บความช่วยเหลือจากนกัศึกษา
มหาวทิยาลยั นกัเรียนจากโรงเรียนในตวัเมืองเชียงใหม่ ท่ีมาจดักิจกรรมให้แก่นกัเรียน เช่น กิจกรรม
วนัเด็ก การเขา้ค่ายอาสาพฒันาโรงเรียน เป็นตน้ นอกจากน้ีนกัเรียนส่วนใหญ่เป็นเด็กชาวเขา ชนเผา่
ต่าง ๆ จึงไดรั้บความช่วยเหลือจากชาวต่างชาติในการเดินทางมาโรงเรียน และให้ทุนการศึกษาแก่
นกัเรียนเป็นประจ าทุกปี 

 
ข้อจ ากดัของโรงเรียน 
การคมนาคมระหวา่งหมู่บา้นหลายแห่งในเขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียนเป็นระยะทางไกล

และไม่สะดวกในการเดินทางและการติดต่อ เน่ืองจากอยู่ในเขตพื้นท่ีทุรกนัดารสภาพปัญหาของ
ชุมชนแต่ละหยอ่มบา้นซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั  เม่ือถึงเทศกาลประเพณีกินวอ ของชุมชนกลุ่มชาติ
พนัธ์ุ จะส่งผลให้นักเรียนขาดเรียนติดต่อกนัหลายวนั ประกอบกบังบประมาณในการพฒันาการ
บริหารดา้นวชิาการมีนอ้ย  

 
ผลการพฒันาคุณภาพผู้เรียน 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนบา้นปางมะเยา 

ระดบัชั้นประถมศึกษาตอนตน้ รวมเฉล่ีย 8 สาระ  เท่ากบั 65.91 ระดบัชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 
รวมเฉล่ีย 8 สาระ  เท่ากบั 63.33 และระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  รวมเฉล่ีย 8 สาระเท่ากบั 65.48 
ซ่ึงกลุ่มสาระท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนสูงสุดระดบัชั้นประถมศึกษาตอนตน้ คือ กลุ่ม
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สาระสุขศึกษาและพลศึกษา ส่วนกลุ่มสาระท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนต ่าสุดระดบัชั้น
ประถมศึกษาตอนตน้ คือ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ส่วนกลุ่มสาระท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัเรียนสูงสุดระดบัชั้นประถมศึกษาตอนปลาย คือ กลุ่มสาระศิลปะ ส่วนกลุ่มสาระท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนกัเรียนต ่าสุดระดบัชั้นประถมศึกษาตอนปลาย คือ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และ
กลุ่มสาระท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนสูงสุดระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ คือ กลุ่มสาระ
สุขศึกษาและพลศึกษา ส่วนกลุ่มสาระท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนต ่าสุดระดับชั้น
มธัยมศึกษาตอนตน้ คือ กลุ่มสาระภาษาไทย 

 
วสัิยทศัน์ 
โรงเรียนพฒันาคนให้มีทกัษะชีวิตตามวิถีชุมชน ด ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง สู่สังคมอยา่งมีคุณภาพ 
 
เอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 
ทิวทศัน์สวย รวยน ้าใจ วนิยังาม 
 
อตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 
การท าความเคารพเป็นวนิยัของเรา 
 
พนัธกจิ 
1. พฒันาคุณภาพผูเ้รียนตามเกณฑม์าตรฐานการศึกษา 
2. ส่งเสริมทกัษะชีวติของผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
3. พฒันาศกัยภาพผูเ้รียนดว้ยกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและเนน้ผูเ้รียน 

เป็นส าคญั 
4. พฒันาโรงเรียนเป็นสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานการศึกษา 

โดยชุมชนมีส่วนร่วม 
 
เป้าประสงค์ 
1. ผูเ้รียนมีคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานการศึกษา 
2. ผูเ้รียนมีทกัษะชีวติและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
3. ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาศกัยภาพและเรียนรู้ตามความสนใจดว้ยกิจกรรมการเรียนรู้ 
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ท่ีส่งเสริมทกัษะชีวติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีหลากหลาย 
4. โรงเรียนเป็นสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานการศึกษาโดยชุมชน 

มีส่วนร่วม 
 
กลยุทธ์ 
1.  พฒันาการบริหารจดัการสถานศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน(SBM) และกระบวนการ 

มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
2. พฒันากระบวนการจดัการเรียนการสอนใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
3. พฒันาศกัยภาพและการเรียนรู้ตามความสนใจดว้ยกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริม 

ทกัษะชีวติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีหลากหลาย 
 
 เป้าประสงค์และตัวช้ีวดัความส าเร็จ 
      เป้าประสงคแ์ละตวัช้ีวดัความส าเร็จมีรายละเอียดตามตารางท่ี 4.1 

ตารางที ่4.1 แสดงเป้าประสงค์  และตัวช้ีวดัความส าเร็จของโรงเรียนบ้านปางมะเยา 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวดัความส าเร็จ 

1.ผูเ้รียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษา 

1. ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทุกกลุ่มสาระระดบัดี
ข้ึนไป 
2. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินการอ่าน คิด
วเิคราะห์ผา่นเกณฑม์าตรฐาน 
3. ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีน ้าหนกัส่วนสูงและสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑม์าตรฐาน 

2.ผูเ้รียนมีทกัษะชีวิตและคุณลักษณะ
อนัพึงประสงค ์

1. ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตาม
หลกัสูตร 
2. ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีมารยาทอ่อนน้อมถ่อมตนและมี
ระเบียบวนิยั 
3. ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และ
ออกก าลงักายสม ่าเสมอ 
4. ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีและให้เกียรติ
ผูอ่ื้นสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
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 ตารางที ่4.1 ( ต่อ ) 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวดัความส าเร็จ 

 5. ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีนิสัยรักการอ่านและทกัษะในการ
แสวงหาความรู้ดว้ยตนเองจากแหล่งต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย 

3. ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาศกัยภาพและ
เรียนรู้ตามความสนใจดว้ยกิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีส่งเสริมทกัษะชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีหลากหลาย 

1. ร้อยละของผูเ้รียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ดนตรี 
นาฏศิลป์ กีฬา ศิลปะ พื้นฐานอาชีพ เป็นตน้ 
2. ร้อยละของผู ้เรียนท่ีมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

4. โรงเรียนเป็นสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาโดย
ชุมชนมีส่วนร่วม 

 
 

 

1 .  ร้อยละของคณะกรรมการสถานศึกษา  ชุมชน 
ผูป้กครอง ท่ีมีความพึงพอใจต่อระบบการบริหารและ
ระบบบริการจดัการศึกษา 
2. ร้อยละของการประชุมเพื่อพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา
ต่อปีการศึกษา 
3. ร้อยละของการนิเทศการจดัการเรียนรู้ต่อปีการศึกษา 

 4. ร้อยละในการประชุมเพื่อพฒันาระบบประกนัคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาต่อปีการศึกษา 
5. ร้อยละของห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน และแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียนมีความเหมาะสม เพียงพอ และ
ปลอดภยั 
6. ร้อยละของสถานศึกษาจัดประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาต่อปีการศึกษา 
7. ร้อยละของสถานศึกษาจัดประชุมผู ้ปกครองต่อปี
การศึกษา 

 
ทีม่า : โรงเรียนบา้นปางมะเยา, 2561 
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2.  การขับเคล่ือนหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงสู่สถานศึกษาข้ันพื้นฐานใน 

โรงเรียน บ้านปางมะเยา อ าเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม่ 

       ในการการขบัเคล่ือนหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3จงัหวดัเชียงใหม่ ผูว้ิจยัได้ด าเนินการขบัเคล่ือน

ตามล าดบั ดงัน้ี 

1. เชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นท่ีประถมศึกษาเขต 3 จงัหวดัเชียงใหม่ ณ 

โรงเรียนบา้นวงัจอ้ม อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ ร่วมกบัโรงเรียนเป้าหมายรวม 4 แห่ง คือ 1) 

โรงเรียนบา้นวงัจอ้ม 2) โรงเรียนบา้นปางมะเยา 3) โรงเรียนบา้นเมืองคออง 4) โรงเรียนบา้นแม่ออ้

ใน 

2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3จงัหวดัเชียงใหม่  โดยเชิญ

กลุ่มเป้าหมายและผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งโรงเรียนร่วมปฏิบติัการในคร้ังน้ี  

3. เชิญกลุ่มเป้าหมายเขา้ร่วมประชุมสัมมนาเก่ียวกบัแนวทางการขบัเคล่ือนหลกัปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมูลนิธิสถิรคุณ ณ รร.ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 

4. นิเทศติดตามการขบัเคล่ือนหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3จงัหวดัเชียงใหม่   

5. คณะครูโรงเรียนบา้นปางมะเยา ไดด้ าเนินการการขบัเคล่ือนหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3จังหวดั

เชียงใหม่ ดว้ยงานวิจยั 2 เร่ือง คือ1) การศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารงานวิชาการตามหลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3จงัหวดัเชียงใหม่ 

2) การบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธ์ุบนพื้นท่ีสูง ของโรงเรียนบา้นปางมะเยา  

อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ โดยใชก้ระบวนการ PDCA 

6. สรุปผลการขบัเคล่ือนหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3จงัหวดัเชียงใหม่ โดยการสนทนากลุ่ม ( Focus 
Groups ) จากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ คณะกรรมการสถานศึกษา จ านวน  15  คน ผูอ้  านวยการ



49 

 

 
 

สถานศึกษา จ านวน  1  คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 19 คน สภานกัเรียน จ านวน 11 
คน รวมทั้งส้ิน 46 คน 

ในการขบัเคล่ือนหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่สถานศึกษาไดด้ าเนินการขบัเคล่ือน
การด าเนินงานออกเป็น  5 ดา้น คือ 1) ดา้นการบริหารจดัการ 2) ดา้นการพฒันาหลกัสูตรและการ
จดัการเรียนการสอน 3) ดา้นการพฒันาบุคลากร และ 4) ดา้นการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 5) ดา้น
ผลลพัธ์/ภาพความส าเร็จ และในแต่ละดา้นไดบู้รณาการหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริหาร
สถานศึกษาทั้ง  5 เร่ือง คือ 1) ความพอประมาณ 2) ความมีเหตุผล   3) การมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี       
4) เง่ือนไขความรู้ และ 5) เง่ือนไขคุณธรรม ตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. ดา้นการบริหารจดัการ มี 4 องคป์ระกอบ คือ องคป์ระกอบดา้นนโยบายองคป์ระกอบ 

ดา้นวชิาการ องคป์ระกอบดา้นงบประมาณ และองคป์ระกอบดา้นการบริหารทัว่ไป 

 ในการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริหารสถานศึกษา พบวา่ โรงเรียนมี
นโยบายน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมามาบูรณาการบริหารสถานศึกษาโดยได้
ก าหนดไวใ้นวิสัยทศัน์ท่ีสอดคล้องตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และได้ก าหนดไวใ้น
แผนงานโครงการและและแผนปฏิบติังานประจ าปี มีการติดตามผลและรายงานผลแลว้น าผลการ
ติดตามมาพฒันานโยบาย แผนงาน โครงการขบัเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 
โดยมีการวิเคราะห์ทิศทางและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และมีการจดัท ารายละเอียดโครงสร้าง
แผนงาน โครงการ และกิจกรรมท่ีชัดเจน โดยอยู่บนพื้นฐานของความโปร่งใสและยุติธรรม 
สามารถตรวจสอบได ้ตลอดจนมีความซ่ือสัตยใ์นการบริหารการเงิน บญัชี และการจดัซ้ือจดัจา้ง 
สถานศึกษามีการใชอ้าคารสถานท่ีอยา่งประหยดั คุม้ค่า 

2. ดา้นการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน มี 4 องคป์ระกอบ คือ  

องค์ประกอบดา้นหน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง องค์ประกอบดา้นการบูรณาการ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน องค์ประกอบด้านส่ือและแหล่งเรียนรู้

เก่ียวกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และองคป์ระกอบดา้นการวดัและประเมินผลการจดัการเรียน

การสอนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   ในการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริหารสถานศึกษา มีการจดัท า
หลกัสูตรสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และบูรณาการสู่การเรียน
การสอน โดยมีการจดักิจกรรมการสอนท่ีสอดแทรกหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกกลุ่ม
สาระ มีการนิเทศ ก ากบั ติดตาม การน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการเรียนการสอน โดย
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เนน้ใหผู้เ้รียนน าความรู้เก่ียวกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบติัในชีวติประจ าวนั ซ่ึงเป็นการ
ขยายผลสู่การปฏิบติัในครอบครัว ชุมชน ของตนเอง อนัเป็นการส่งเสริมให้นกัเรียนปฏิบติัตนอยา่ง
มีสติปัญญาและยึดมัน่ในทางสายกลาง และด าเนินชีวิตดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต อดทน เอ้ืออาทร 
รับผิดชอบ และอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสุข ตลอดจนรักและภาคภูมิใจในความเป็นไทย ส่วนดา้น
พฒันาคุณภาพ จดัใหมี้การศึกษาวเิคราะห์สภาพความตอ้งการ ความจ าเป็นของสถานศึกษา เพื่อวิจยั
และพฒันาคุณภาพการศึกษา และส่งเสริมให้ครูท าการวิจยัในชั้นเรียนตามความรู้ ความสนใจ และ
ศกัยภาพของแต่ละคน และยงัมีการประสานความร่วมมือในการศึกษาวิเคราะห์วิจยัเก่ียวกบัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษากับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงาน และสถาบนัอ่ืน และน าผลการวจิยัไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษา
ต่อไป มีการจดัท าและเสนอของบประมาณตามความเหมาะสมและความตอ้งการท่ีแทจ้ริง โดย
ค านึงถึงความเหมาะสมและความจ าเป็นของสถานศึกษา 

3. ดา้นการพฒันาบุคลากร มี 3 องคป์ระกอบ คือ องคป์ระกอบดา้นการแนะแนวและ 

ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน องคป์ระกอบดา้นกิจกรรมนกัเรียน และองคป์ระกอบดา้นกิจกรรมเพื่อ

พฒันาสังคมและสาธารณะประโยชน์    

ในการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาพอเพียงตน้แบบ พบวา่ มีการ
วางแผนอตัราก าลงัตามความตอ้งการและความจ าเป็นของสถานศึกษา โดยมีการวิเคราะห์ภารกิจ
และประเมินสภาพความตอ้งการก าลงัคนกบัภารกิจของสถานศึกษา และมีการก าหนดหลกัสูตรการ
พฒันาให้สอดคล้องกับความต้องการ ความจ าเป็นในการพฒันาตนเองของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนมีความยุติธรรมในการขอเล่ือนต าแหน่ง รวมทั้ง มีความเสมอภาค
ในการไดรั้บการพฒันาตามศกัยภาพ 

4. ดา้นการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน มี 2 องคป์ระกอบ คือ องคป์ระกอบ ดา้นการพฒันา 

บุคลากรตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และองค์ประกอบด้านการติดตามและขยายผล   

ด้านกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน พบว่า ความส าเร็จของการน าลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป

ประยกุตใ์ชใ้นสถานศึกษา สรุปไดด้งัน้ี 

 4.1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ถือว่าเป็นกิจกรรมหลกัท่ีมีกิจกรรมยอ่ย ๆ 

เสริมเขา้มาอีก เช่น การพฒันาคุณภาพชีวิต การรักษาส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงช่วยเสริมสร้างคุณลกัษณะอนั

พึงประสงคไ์ดม้ากมาย และในกิจกรรมดงักล่าวโรงเรียนไดน้ าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป

ใชใ้นกระบวนการต่าง ๆ อยา่งผสมกลมกลืน เช่น การเขา้ค่ายท่ีโรงเรียนตวัเองหรือในชุมชนตวัเอง 
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เป็นไปตามหลักความมีเหตุผล ความพอประมาณ (ความเหมาะสม) ไม่ตอ้งเดินทาง (ไม่ตอ้งใช้

น ้ามนั) ไม่ตอ้งตดัไมม้าท าค่ายพกัแรม เป็นการสร้างภูมิคุม้กนัดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

 4.2 กิจกรรมท่ีเก่ียวกับการส่งเสริมการประหยดัอดออม มีการปฏิบติัจริงจงั โดยได้

ด าเนินการมาก่อนหลายปีแลว้ จึงเป็นกิจกรรมท่ีย ัง่ยืนส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของครู นกัเรียน และ

ไดข้ยายผลไปยงัชุมชน ซ่ึงเป็นการส่งเสริมทั้งการออมและการท าบญัชีรับจ่าย ส่งเสริมให้เด็กเห็น

คุณค่าของขา้ว ไม่กินทิ้งกินขวา้ง 

 4.3 กิจกรรมท่ีเป็นความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มีการสอนให้นกัเรียนเป็นผูมี้จิตอาสาและ

ด าเนินวถีิชีวติท่ีพอเพียง นบัเป็นการสร้างภูมิคุม้กนัให้กบัเยาวชนทั้งเร่ืองคุณธรรม วฒันธรรม และ

ดา้นสังคมเป็นอยา่งดี มีชมรมคดัแยกขยะ เป็นตน้ 

 4.4 กิจกรรมการสร้างระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน เป็นกิจกรรมใหญ่ท่ีมีกิจกรรมคอย

สนับสนุนมากมาย มีการด าเนินการได้ผลดี เช่น กิจกรรมเยี่ยมบา้น มีเครือข่ายผูป้กครอง มีการ

แลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างครูกบัผูป้กครอง กิจกรรมเขา้ค่ายคุณธรรม ฝึกเด็กให้มีจิตอาสาพึ่งพา

ตนเองและดูแลผูอ่ื้น 

 จากท่ีกล่าวมาทั้งหมดจะเห็นไดว้า่ ทุกกิจกรรมโรงเรียนสามารถอธิบายตามหลกั 3 ห่วง 2 

เง่ือนไขได ้เช่น การเขา้ค่ายคุณธรรม ก็เขา้ค่ายในวดัใกลบ้า้น เหตุผล คือ ให้เกิดการประหยดั ความ

พอประมาณในระยะเวลา ไม่ให้มากเกินไป น้อยเกินไป พอเหมาะ สมกบันิสัยของนกัเรียน ส่วน

ภูมิคุม้กนัมีปรากฏชดัในช่ือโครงการ เพราะเป็นการฝึกคุณธรรม ซ่ึงก็คือภูมิคุม้กนัชีวิตในทุก ๆ ดา้น 

เช่น สังคมและวฒันธรรม ทั้งน้ี นักเรียนก็จะเกิดองค์ความรู้ในหลกัธรรม และน ามาปฏิบติัอย่าง

จริงจงัต่อเน่ือง ดว้ยความขยนั อดทน ซ่ือสัตย ์ถือว่าเป็นเง่ือนไขความรู้และเง่ือนไขคุณธรรมโดย

ปริยาย 

5.  ดา้นผลลพัธ์/ภาพความส าเร็จ มี 5 องคป์ระกอบ คือ องคป์ระกอบดา้น สถานศึกษา ดา้น 

ผูบ้ริหารสถานศึกษา ด้านบุคลากรของสถานศึกษาและด้านผู ้เรียน  ผลลัพธ์ของการบริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สถานศึกษาท่ีบูรณาการหลกัปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอสู่การปฏิบติัในสถานศึกษาเกิดผลลพัธ์ท่ีพึงประสงค ์ดงัน้ีคือ 

 5.1 สถานศึกษา 
      5.1.1 สถานศึกษาเป็นแหล่งการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ

นกัเรียนและชุมชน 
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1. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายและสามารถลงมือปฏิบติักิจกรรมไดจ้ริง และ
สอดคลอ้งกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. สถานศึกษาสะอาด เป็นระเบียบ ร่มร่ืน ปลอดภยั เอ้ือต่อการเรียนรู้ในการด าเนินชีวิต 
ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 5.2 ผู้บริหารสถานศึกษา 
       5.2.1 มีความรู้ ความเขา้ใจในหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งถูกตอ้ง 
 5.2.2 ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มาใชใ้นการบริหารสถานศึกษา 
 5.2.3 สามารถถ่ายทอดประสบการณ์การน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้
ในสถานศึกษา และมุ่งมัน่ในการขบัเคล่ือนหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 
 5.2.4 มีการขยายผลการขบัเคล่ือนหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ภายนอก  
 5.3 บุคลากรของสถานศึกษา 
 5.3.1 มีความรู้ความเขา้ใจและอธิบายหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดถู้กตอ้ง 
สามารถจดัการเรียนรู้ โดยการนอ้มน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนในทุก
กลุ่มสาระจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจนเห็นผลชดัเจน 
 5.3.2 จดัการทรัพยากรและด าเนินชีวิตดา้นเศรษฐกิจ อยา่งสอดคลอ้งกบัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ประพฤติ ปฏิบติัตนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 5.3.3 อยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถ
เป็นแบบอยา่งท่ีดีในการปฏิบติัตนเพื่อส่วนรวมและสาธารณะประโยชน์ 
 5.3.4 รู้จกัใช้และจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้อย่างสมดุลและ
พร้อมรับกบัการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ 
 5.3.5 ด าเนินชีวิตอย่างมีฐานรากทางวฒันธรรม และพร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลง
ทางวฒันธรรมจากกระแสโลกาภิวตัน์และมีการแบ่งปัน สามคัคี ช่วยเหลือ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกนั
รวมถึงมีส่วนร่วมในการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ตลอดจนมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินกิจกรรมอนัเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมอยา่งต่อเน่ือง 
 5.4 ผู้เรียน 
 5.4. 1 มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามมาตรฐานการ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของแต่ละระดบัชั้นปีการศึกษา 
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 5.4.2 ปฏิบติัตนให้ด าเนินชีวิตไดอ้ย่างสมดุลและพร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงใน
ดา้นวตัถุ/ เศรษฐกิจ 
 5.4.3 ปฏิบติัตนให้ด าเนินชีวิตไดอ้ย่างสมดุลและพร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงใน
ดา้นสังคม วฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม 
 5.4.4 มีส่วนร่วมในการขบัเคล่ือนหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ภายนอก
สถานศึกษา  
 5.4.5 มีระเบียบวนิยัในการเรียน การท ากิจกรรมในโรงเรียน อาทิกิจกรรมหนา้เสาธง 
การท าความสะอาดหอ้งเรียนและเขตรับผดิชอบ มีวนิยัในการรับประทานอาหาร  
 5.4.6 มีสติปัญญาในการศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเอง จากครูและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
ท าใหน้กัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
 5.5 คณะกรรมการสถานศึกษา 
 5.5.1 รับรู้การขบัเคล่ือน มีความสนใจและมีส่วนร่วมในการขบัเคล่ือนหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา 
 5.5.2 เห็นคุณค่าและศรัทธาในการขบัเคล่ือนหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
สถานศึกษา 
 5.53 สนับสนุนกิจกรรมการขับเคล่ือนและขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของสถานศึกษา 
 5.6 ชุมชน 
 ให้การยอมรับและเห็นคุณค่าในการนอ้มน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้น
การด าเนินชีวติและใหค้วามร่วมมือในการขยายผลการขบัเคล่ือนหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 นอกจากการด าเนินการทั้ง 5 ดา้นดงักล่าวแลว้การขบัเคล่ือนหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงสู่การบริหารสถานศึกษาใหป้ระสบผลส าเร็จ ควรมีการด าเนินการเพิ่มเติมอีก 2 ดา้น คือ 

 1. การให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ใน
ขั้นตอนส าคญัทุกขั้นตอนตามแนวทาง ดงัน้ี 1) ร่วมก าหนดแนวนโยบายและการวางแผน 2) ร่วมให้
ขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะในกระบวนการพฒันาหลกัสูตร 3) ร่วมจดักิจกรรมการเรียนการสอน และ
การจดัสภาพและบรรยากาศภายในสถานศึกษา และ  4) ส่งเสริมการเรียนรู้ และการปฏิบติัตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาท่ีบา้นและสถานท่ีอ่ืน ๆ 
 2. การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยมีแนวทางด าเนินการ ดงัน้ี 
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    2.1 ติดตามและประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผู ้เรียน โดยพิจารณาจาก 1) ผล
การทดสอบความรู้ ความเขา้ใจพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) ผลงานและการปฏิบติั
กิจกรรมของผูเ้รียน 3) การปฏิบติัตนในชีวิตประจ าวนัของผูเ้รียน และ  4) ผลการประเมินโดยผู ้
ประเมินภายนอกหรือผูมี้ส่วนไดเ้สียจากทุกภาคส่วน 
    2.2 ติดตามและประเมินความเหมาะสมของการด าเนินการในกระบวนการ ขั้นตอนและ
กิจกรรมการด าเนินการในดา้นการพฒันาหลกัสูตร การจดัการเรียนการสอน การจดับรรยากาศและ
สภาพแวดลอ้ม การจดัระบบการบริหารจดัการ การให้ผูป้กครองและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการ
จดัการศึกษาของสถานศึกษา และการประเมินคุณลกัษณะของผูเ้รียนอนัพึงประสงค ์
    2.3 จดัให้ระบบการรายงานผลการด าเนินการเป็นระยะ ๆ ทั้งการรายงานภายใน
สถานศึกษา การรายงานต่อสาธารณชน และการรายงานหน่วยงานตน้สังกดัตามล าดบั 

 
โรงเรียนบ้านแม่อ้อใน อ าเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม่  

1. สภาพบริบทของสถานศึกษา 

 โรงเรียนบา้นแม่ออ้ใน ตั้งอยู่หมู่ท่ี 8 บา้นแม่ออ้ใน ต าบลแม่นะ อ าเภอเชียงดาว จงัหวดั
เชียงใหม่  เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่เขต 3 ส านกังานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ เปิดท าการสอน
ตั้งแต่ระดบัชั้นอนุบาล 2 จนถึงระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  มีเขตพื้นท่ีบริการ 1 หมู่บา้น 1 หยอ่ม
บา้น ไดแ้ก่ หมู่ท่ี 8 บา้นแม่ออ้ใน ต าบลแม่นะ อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ หยอ่มบา้นชาวไทย
ภูเขาเผ่าลีซู จดัการศึกษาบนความหลากหลายเพราะมีนักเรียนหลากหลายชาติพนัธ์ุ เช่ คนไทย
พื้นเมือง ดาราอั้ง ไทยใหญ่ ชาวไทยภูเขาเผ่าลีซู เป็นต้น นักเรียนโรงเรียนบา้นแม่ออ้ใน อ าเภอ              
เชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่  ส่วนใหญ่ผูป้กครองเป็นลูกจา้งแรงงานต่างดา้วและกลุ่มชาติพนัธ์ุซ่ึงใช้
ภาษาไทยเป็นภาษาท่ี 2  มีความแตกต่างกนัทางดา้นวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี สังคม และ
ภาษาท่ีใชใ้นการส่ือสาร  จ  านวนนกัเรียนของปีการศึกษา 2560 มีจ านวนทั้งส้ิน  174 คน ชาย 84 คน 
หญิง 90 คน บุคลากรในสถานศึกษามีขา้ราชการครู ต าแหน่งผูอ้  านวยการสถานศึกษา จ านวน 1 คน  
ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน  11 คน บริเวณโรงเรียนมีพื้นท่ี จ  านวน 7ไร่ มีอาคารเรียน 
จ านวน 2 หลงั  อาคารประกอบ จ านวน 3 หลงั มีสนามฟุตบอล 1 สนาม สนามซ๊อฟบอล 1 สนาม  
สนามวอลเลยบ์อล 1 สนาม สนามเซปัคตะกร้อ จ านวน 1 หลงั โรงเรือนท าปุ๋ยหมกัและเพาะเห็ด 
จ านวน 1 หลงั โรงเรือนเล้ียงกบและเล้ียงไก่พนัธ์ุไข่ จ  านวน 1 หลงั และแปลงสวนเกษตร จ านวน 3 
แปลง (โรงเรียนบา้นแม่ออ้ใน,  2560)   
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สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลกัษณะ เป็นชุมชนชนบท ผูค้นมีอธัยาศยั มีน ้ าใจท่ีดี มี
ประชากรประมาณ 1,500 คน ประกอบไปดว้ยคนไทยพื้นเมืองและกลุ่มชาติพนัธ์ุ  หากจ าแนกโดย
สัดส่วนจะเป็นคนไทยพื้นเมือง ร้อยละ 70 เป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุ ร้อยละ 30  ประกอบด้วยเผ่าลีซอ 
มูเซอ ไทใหญ่ ปะหล่อง  บริเวณใกลเ้คียงโดยรอบโรงเรียน ไดแ้ก่ บา้นเรือนผูค้นในชุมชนร้านคา้ 
วดั และภูเขาล้อมรอบ ประชากรในหมู่บา้นและหย่อมบา้น คนไทยพื้นเมืองส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพหลกัการท าสวนกระเทียม สวนมะม่วง สวนยางพารา  และกลุ่มชาติพนัธ์ุส่วนใหญ่จะประกอบ
อาชีพหลกัคือรับจา้งขายแรงงานทัว่ไป  ฐานะทางเศรษฐกิจในชุมชนมีรายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัว
(ครอบครัวละประมาณ 4 คน) ต่อปี ประมาณ 5,000 บาท  นบัวา่คนในชุมชนของเขตพื้นท่ีบริการมี
ฐานะทางเศรษฐกิจอยูใ่นระดบัฐานะค่อนขา้งยากจน ท าใหผู้ป้กครองนกัเรียนส่วนใหญ่ใชเ้วลาหมด
ไปกบัการประกอบอาชีพหาเล้ียงครอบครัวท าให้ไม่มีเวลาท่ีจะส่งเสริมดา้นการศึกษาให้แก่บุตร
หลานซ่ึงอยูใ่นวยัเรียน และผูป้กครองนกัเรียนบางส่วนเป็นคนกลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีอพยพเขา้มา   ท าให้มี
ปัญหาทางด้านการส่ือสาร หลกัฐานทางขอ้มูลเด็ก  และเกิดปัญหาเด็กยา้ยท่ีเรียนตามผูป้กครอง
บ่อยคร้ัง  ระดับการศึกษาของคนในชุมชน คนไทยพื้นเมืองส่วนใหญ่จะจบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา  ส าหรับชาวบ้านท่ีเป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุเกือบทั้งหมดจะอ่านหนังสือไม่ออก เขียน
หนังสือไม่ได้เพราะไม่ได้รับการศึกษา แต่ละกลุ่มชาติพนัธ์ุมีความแตกต่างกันในด้านเช้ือชาติ 
ศาสนา วฒันธรรมประเพณี รวมถึงภาษาในการส่ือสาร จึงนบัวา่เป็นปัญหาส าคญัประการหน่ึงใน
การจดับริการทางการศึกษาและการคมนาคมระหว่างหมู่บา้นหลายแห่งกับโรงเรียนเป็นระยะ
ทางไกลและไม่สะดวกในการเดินทางและการติดต่อเท่าใดนกั เน่ืองจากอยู่ในเขตพื้นท่ีทุรกนัดาร
สภาพปัญหาของชุมชนหมู่บา้นหลกัละหยอ่มบา้นมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั  คือประสบปัญหาความ
แหง้แลง้  ขาดแคลนน ้าและปัญหาความยากจน  เน่ืองจากไม่สามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้
ดี  พื้นท่ีดินท ากินไม่สมบูรณ์  ประกอบกบัพื้นฐานการศึกษาของคนในชุมชนค่อนขา้งต ่า ท าให้คูณ
ภาพชีวิตของประชากรไม่ดี  อีกทั้งยงัเป็นพื้นท่ีท่ีมีประชากรต่างเผ่าพนัธ์ุอยู่หลายเผ่า  มีวิถีชีวิต  
ความเช่ือ  ขนบธรรมเนียมประเพณี  แตกต่างกนั  ท าให้พฒันาการศึกษามีอุปสรรคมากพอสมควร
ศาสนาท่ีนับถือ นับถือศาสนาพุทธ และผี ประเพณีในชุมชนเป็นประเพณีประจ า ท้องถ่ินของ
ภาคเหนือไทยโดยทัว่ไป กลุ่มชาติพนัธ์ุจะมีเทศกาลประเพณีกินวอในวนัข้ึนปีใหม่  ผูป้กครองส่วน
ใหญ่ไม่ไดเ้รียนหนงัสือ หรือจบการศึกษาเพียงระดบัชั้นประถมศึกษา มีรายไดน้้อยและมีอาชีพท า
การเกษตร ท าสวน อุตสาหกรรมครัวเรือน (สานก๋วย) หรือรับจา้งรายวนั นกัเรียนส่วนใหญ่จึงเขา้
เรียนในโรงเรียนในหมู่บา้นเพื่อประหยดัค่าใช้จ่าย ซ่ึงผูป้กครองส่วนใหญ่ก็จบการศึกษาท่ีนั่น 
ในขณะท่ีครอบครัวท่ีมีฐานะดี ก็จะส่งบุตรไปเรียนในโรงเรียนเอกชนในตวัเมืองของอ าเภอเชียงดาว 
ในการศึกษาบริบทในพื้นท่ีท่ีศึกษา พบวา่ผูป้กครองส่วนใหญ่อ่านเขียนไม่คล่องหรือบางคนอ่านไม่
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ออก เน่ืองจากในชีวิตประจ าวนัไม่ได้ใช้หนังสือเป็นเวลานาน จึงไม่มีความสามารถท่ีจะสอน
การบา้นให้กบับุตรหลานได ้ผูป้กครองส่วนใหญ่จึงปล่อยให้บุตรหลานอ่านเขียนเพียงล าพงั และ
เน้ือหาในหนงัสือมีความแตกต่างและห่างไกลจากสภาพบริบทท่ีแทจ้ริงจึงท าให้นกัเรียนส่วนมาก
ไม่ค่อยสนใจเรียน ไม่ค่อยใช้เวลาในการอ่านหนังสือและท าการบา้นมากนัก ความสัมพนัธ์ของ
สถานศึกษากบัชุมชน  โรงเรียนบา้นแม่ออ้ใน เป็นสถานศึกษาของรัฐ  นอกจากจะมีพนัธกิจในการ
จดัการศึกษาภาคบงัคบัให้แก่เขตบริการ แลว้  โรงเรียนบา้นแม่ออ้ใน ยงัท าหน้าท่ีเป็นศูนยร์วมใน
การให้บริการต่าง ๆ แก่ชุมชน อาทิเช่น  เป็นแหล่งเรียนรู้ซ่ึงเป็นตน้แบบส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
ใหก้บัโรงเรียนเครือข่ายและชุมชน เป็นแหล่งส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านของเยาวชน  เป็นแหล่งใน
การจดัประชุม อบรมเพื่อพฒันาชาวบา้นในชุมชนในเร่ืองต่าง ๆ จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง (โรงเรียน
บา้นแม่ออ้ใน, 2560) 
 

โอกาสของโรงเรียน 
โรงเรียนบ้านแม่อ้อใน ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากชุมชน ผูน้ าชุมชน องค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็นอยา่งดีในการเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนในทุกกิจกรรม อีกทั้ง
โรงเรียนตั้งอยูใ่นพื้นท่ีห่างไกล ลอ้มรอบไปดว้ยภูเขาจึงมีโอกาสไดรั้บความช่วยเหลือจากนกัศึกษา
มหาวทิยาลยั นกัเรียนจากโรงเรียนในตวัเมืองเชียงใหม่ ท่ีมาจดักิจกรรมให้แก่นกัเรียน เช่น กิจกรรม
วนัเด็ก การเขา้ค่ายอาสาพฒันาโรงเรียน เป็นตน้ นอกจากน้ีนกัเรียนส่วนใหญ่เป็นเด็กชาวเขา ชนเผา่
ต่าง ๆ จึงไดรั้บความช่วยเหลือจากชาวต่างชาติในการเดินทางมาโรงเรียน และให้ทุนการศึกษาแก่
นกัเรียนเป็นประจ าทุกปี 

 
ข้อจ ากดัของโรงเรียน 
การคมนาคมระหวา่งหมู่บา้นหลายแห่งในเขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียนเป็นระยะทางไกล

และไม่สะดวกในการเดินทางและการติดต่อ เน่ืองจากอยู่ในเขตพื้นท่ีทุรกนัดารสภาพปัญหาของ
ชุมชนหมู่บา้นหลกัและหย่อมบา้นจะมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั  เม่ือถึงเทศกาลประเพณีกินวอ ของ
ชุมชนกลุ่มชาติพนัธ์ุ จะส่งผลให้นกัเรียนขาดเรียนติดต่อกนัหลายวนั ประกอบกบังบประมาณใน
การพฒันาการบริหารดา้นวชิาการมีนอ้ย  

 
ผลการพฒันาคุณภาพผู้เรียน 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนระดบัสถานศึกษา ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ีย

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดับ 3 ข้ึนไป ระดับประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา 2560 ของ
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โรงเรียนบา้นแม่ออ้ใน คือ ภาษาไทย 64%  คณิตศาสตร์ 64%  วิทยาศาสตร์ 71%  ภาษาองักฤษ 46%  
สังคมศึกษา ศาสนา วฒันธรรม 71%  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี85%  ศิลปะ 89%  สุขศึกษาและ
พลศึกษา 90%  (รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านแม่อ้อใน ส านักงานเขตพื้นท่ีการ
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3, 2560: 7) และผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของ
ผูเ้รียนระดบัชาติ(NT) ประจ าปีการศึกษา 2560 คะแนนเฉล่ีย   ร้อยละผลการประเมินการทดสอบ
ความสามารถพื้นฐานของผูเ้รียนระดบัชาติ(NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ประปีการศึกษา 2560 ดา้น
ภาษา คะแนนเฉล่ียร้อยละของโรงเรียน 45.43 คะแนนเฉล่ียร้อยละของระดับเขตพื้นท่ี 51.94 
คะแนนเฉล่ียร้อยละของระดบัประเทศ 52.67 ดา้นค านวณ คะแนนเฉล่ียร้อยละของโรงเรียน 43 
คะแนนเฉล่ียร้อยละของระดบัเขตพื้นท่ี 38.38 คะแนนเฉล่ียร้อยละของระดบัประเทศ 37.75  ดา้น
เหตุผล คะแนนเฉล่ียร้อยละของโรงเรียน 50.43 คะแนนเฉล่ียร้อยละของระดับเขตพื้นท่ี 44.49 
คะแนนเฉล่ียร้อยละของระดบัประเทศ 45.31 เฉล่ียทั้ง 3 ด้าน คะแนนเฉล่ียร้อยละของโรงเรียน 
46.29 คะแนนเฉล่ียร้อยละของระดบัเขตพื้นท่ี 44.94 คะแนนเฉล่ียร้อยละของระดบัประเทศ 45.24  
(รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบา้นแม่ออ้ใน ส านกังานเขตพื้นท่ีการประถมศึกษาเชียงใหม่ 
เขต 3, 2560: 8) และผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ประจ าปีการศึกษา 
2560 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 รายวิชาภาษาไทย ระดบัคะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 37.20 คะแนนเฉล่ีย
ระดบัจงัหวดั 46.71 คะแนนเฉล่ียสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งหมด 45.29 
คะแนนเฉล่ียระดบัประเทศ 46.58  รายวิชาคณิตศาสตร์ ระดบัคะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 32.50 
คะแนนเฉล่ียระดบัจงัหวดั 41.06 คะแนนเฉล่ียสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทั้งหมด 38.76 คะแนนเฉล่ียระดบัประเทศ 40.47  รายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดบัคะแนนเฉล่ียของ
โรงเรียน 38.56 คะแนนเฉล่ียระดับจงัหวดั 39.25 คะแนนเฉล่ียสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งหมด 38.13 คะแนนเฉล่ียระดบัประเทศ 39.12   รายวิชาภาษาองักฤษ ระดบั
คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 27.08 คะแนนเฉล่ียระดบัจงัหวดั 37.66 คะแนนเฉล่ียสังกดัส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งหมด 32.73 คะแนนเฉล่ียระดบัประเทศ 36.34  (รายงานการ
ประเมินตนเองโรงเรียนบา้นแม่ออ้ใน ส านกังานเขตพื้นท่ีการประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3, 2560: 14) 

 
วสัิยทศัน์ 
 “โรงเรียนบา้นแม่ออ้ใน มุ่งจดัการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา พฒันา

ศกัยภาพของผูเ้รียนใหมี้ทกัษะชีวติ ทกัษะพื้นฐานทางอาชีพ มีคุณธรรมและสามารถด ารงตนบนทาง
วถีิพอเพียง” 
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เอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 
 “วถีิแม่ออ้ใน วถีิงาม ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
 
อตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 
“พึ่งตน เก็บออม นอ้มน าวถีิพอเพียง” 
1. พึ่งตน หมายถึง ส่งเสริมให้นกัเรียนมีทกัษะชีวิตในการด ารงตน ช่วยเหลือตนเองใน

ชีวิตประจ าวนัได ้ส่งเสริมให้นกัเรียนมีทกัษะการอ่านออก เขียนได ้คิดเลขเป็นตามความเหมาะสม
ของวยัและมีทกัษะพื้นฐานทางการประกอบอาชีพ 

2. เก็บออม หมายถึง ส่งเสริมให้นกัเรียนรู้จดัการประหยดั สามารถเก็บเงินออมทรัพยจ์าก
การหารายไดร้ะหวา่งเรียนและการขยนั อดออมเพื่อการใชจ่้ายในส่ิงท่ีจ  าเป็น 
               3.นอ้มน าวถีิพอเพียง หมายถึง ส่งเสริมใหน้กัเรียนด ารงตนดว้ยความพอประมาณ มีเหตุผล 
มีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี และมีความรู้ คู่คุณธรรม 
 

พนัธกจิ 
1. ส่งเสริมให้นกัเรียนทุกคนไดรั้บการพฒันาตามศกัยภาพของตนเองให้มีทกัษะวิชาการ

และทกัษะการด ารงชีวติตามความเหมาะสมของวยั 
 2. ส่งเสริมใหน้กัเรียนทุกคนมีลกัษณะนิสัยการเก็บออม ใชจ่้ายในส่ิงท่ีจ  าเป็น 

3. ส่งเสริมการเรียนรู้ทกัษะพื้นฐานทางอาชีพ มีคุณธรรมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
เป้าประสงค์ 
1. นกัเรียนมีทกัษะวชิาการ การอ่านออก เขียนไดแ้ละคิดเลขเป็น ตามความเหมาะสมของวยั 
2. นกัเรียนมีคุณลกัษณะนิสัยการเก็บออมอยา่งสม ่าเสมอ 
3. นกัเรียนมีทกัษะพื้นฐานทางอาชีพ มีทกัษะการด ารงตนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
 
ยุทธศาสตร์ของโรงเรียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  พฒันาตามศกัยภาพของนกัเรียนให้มีทกัษะวิชาการและทกัษะการด ารง

ชีพตามความเหมาะสมของวยั 
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    กลยุทธ์ 
    1.1 ส่งเสริมใหค้ณะครุและนกัเรียนจดัการเรียนการสสอนแบบ Active Learning 
    1.2 ส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนแบบ STEM ศึกษา และ Project Best Learning 
    1.3 ส่งเสริมให้นกัเรียนมีทกัษะการอ่านออก เขียนได ้คิดเลขเป็นตามความเหมาะสม
ของวยั 
    1.4 ส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพของนกัเรียนรายบุคคล 
    1.5 ส่งเสริมการใชน้วตักรรมการศึกษาอยา่งหลากหลาย สอดคลอ้งกบัการจดัการศึกษา
ในศตวรรษท่ี 21 
    1.6 สนบัสนุนการใช ้PLC เพื่อพฒันาการจดัการศึกษาในโรงเรียน 
 ยุทธศาสตร์ที ่2 พฒันาคุณลกัษณะนิสัยการเก็บออมอยา่งเป็นระบบ 
      กลยุทธ์ 
      2.1 ส่งเสริมใหน้กัเรียนทุกคนมีนิสัยรักการออมอยา่งสม ่าเสมอ 
      2.2 สนบัสนุนระบบธนาคารโรงเรียนอยา่งเป็นระบบ ครบวงจร 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พฒันาการเรียนรู้ด้านทักษะพื้นฐานทางอาชีพตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
     กลยุทธ์ 
     3.1 ส่งเสริมให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้และมีทกัษะพื้นฐานทางอาชีพสุจริตตามสภาพบริบท
ของชุมชน 
                    3.2 สนบัสนุนการเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดบัชั้น 
     3.3 สนบัสนุนใหน้กัเรียนมีรายไดใ้นระหวา่งเรียน 
                    3.4 สนบัสนุนการแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากผลิตผลทางการเกษตรในโรงเรียน 
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ตารางที ่4.2 แสดงเป้าประสงค์  และตัวช้ีวดัความส าเร็จของโรงเรียนบ้านแม่อ้อใน 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวดัความส าเร็จ 

1. นักเรียนมีทกัษะวิชาการ การอ่าน
ออก เขียนไดแ้ละคิดเลขเป็น ตามความ
เหมาะสมของวยั 

1. ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทุกกลุ่มสาระระดบัดี
ข้ึนไป 
2. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินการอ่าน คิด
วเิคราะห์ผา่นเกณฑม์าตรฐาน 
3. ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีน ้าหนกัส่วนสูงและสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑม์าตรฐาน 

2. นกัเรียนมีคุณลกัษณะนิสัยการเก็บ
ออมอยา่งสม ่าเสมอ 

1. ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีคุณลักษณะนิสัยการเก็บออม
อยา่งสม ่าเสมอ 
 2. ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีนิสัยในการเพิ่มรายได้และลด
รายจ่าย 
3. ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีนิสัยประหยดัและเก็บออม 

3. ส่งเสริมการเรียนรู้ทกัษะพื้นฐานทาง
อาชีพ มีคุณธรรมตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. ร้อยละของผูเ้รียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
ทกัษะพื้นฐานทางอาชีพ เช่น การเล้ียงกบ เป็นตน้ 
2. ร้อยละของผู ้เรียนท่ีมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
3. ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีคุณธรรมตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
ทีม่า : โรงเรียนบา้นแม่ออ้ใน, 2560 
 
2.  การขับเคล่ือนหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงสู่สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในโรงเรียน 

บ้านแม่อ้อใน อ าเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม่ 

 ในการการขบัเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน

โรงเรียนบา้นแม่ออ้ใน อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการขบัเคล่ือนตามล าดบั 

ดงัน้ี 
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1. เชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นท่ีประถมศึกษาเขต 3 จงัหวดัเชียงใหม่ ณ 

โรงเรียนบา้นวงัจอ้ม อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ ร่วมกบัโรงเรียนเป้าหมายรวม 4 แห่ง คือ 1)  

โรงเรียนบา้นแม่ออ้ใน 2) โรงเรียนบา้นวงัจอ้ม 3)โรงเรียนบา้นปางมะเยา 4) โรงเรียนบา้นเมืองคออง   

2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนบ้านแม่อ้อใน อ าเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม่  โดยเชิญ

กลุ่มเป้าหมายและผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งโรงเรียนร่วมปฏิบติัการในคร้ังน้ี  

3. เชิญกลุ่มเป้าหมายเขา้ร่วมประชุมสัมมนาเก่ียวกบัแนวทางการขบัเคล่ือนหลกัปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมูลนิธิสถิรคุณ ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 

4. นิเทศติดตามการขบัเคล่ือนหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในโรงเรียนบา้นแม่ออ้ใน อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่   

5. คณะครูโรงเรียนบา้นแม่ออ้ใน ไดด้ าเนินการการขบัเคล่ือนหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนบา้นแม่ออ้ใน อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ ดว้ย

การจดัท าโครงการ “วถีิแม่ออ้ใน วถีิงาม ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และกิจกรรมความ

มหศัจรรยแ์ห่งกอ้นดินของกลุ่ม “เด็กดิน” แม่ออ้ใน ท าให้โรงเรียนเกิดการขบัเคล่ือนเพื่อยกระดบั

ไปสู่การคดัเลือกเป็นสถานศึกษาพอเพียง“รางวลัสูงสุดระดบัชาติสถานศึกษาพอเพียง  ท่ีมีผลการ

ปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ (สปล.)” ปี 2560 ศูนยส์ถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยวุสถิรคุณ 

6. สรุปผลการขบัเคล่ือนหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน 
โรงเรียนบา้นแม่ออ้ใน อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ โดยการสนทนากลุ่ม ( Focus Groups ) จาก
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ คณะกรรมการสถานศึกษา จ านวน  9  คน ผูอ้  านวยการสถานศึกษา จ านวน  
1  คน ครูจ านวน 11 คน สภานกัเรียน จ านวน 8 คน รวมทั้งส้ิน   29 คน 

ในการขบัเคล่ือนหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน
บา้นแม่อ้อใน อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่าสถานศึกษาได้ด าเนินการขบัเคล่ือนการ
ด าเนินงานออกเป็น  5 ดา้น คือ 1) ดา้นการบริหารจดัการ 2) ดา้นการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการ
เรียนการสอน 3) ดา้นการพฒันาบุคลากร และ 4) ดา้นการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 5) ดา้นผลลพัธ์/
ภาพความส าเร็จ และในแต่ละด้านได้บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริหาร
สถานศึกษาทั้ง  5 เร่ือง คือ 1) ความพอประมาณ 2) ความมีเหตุผล   3) การมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี       
4) เง่ือนไขความรู้ และ 5) เง่ือนไขคุณธรรม ตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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1. ดา้นการบริหารจดัการ มี 4 องคป์ระกอบ คือ องคป์ระกอบดา้นนโยบายองคป์ระกอบ 

ดา้นวชิาการ องคป์ระกอบดา้นงบประมาณ และองคป์ระกอบดา้นการบริหารทัว่ไป 

 ในการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริหารสถานศึกษา พบวา่ โรงเรียนมี
นโยบายน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมามาบูรณาการบริหารสถานศึกษาโดยได้
ก าหนดไวใ้นวิสัยทศัน์ท่ีสอดคล้องตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และได้ก าหนดไวใ้น
แผนงานโครงการและและแผนปฏิบติังานประจ าปี มีการติดตามผลและรายงานผลแลว้น าผลการ
ติดตามมาพฒันานโยบาย แผนงาน โครงการขบัเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 
โดยมีการวิเคราะห์ทิศทางและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และมีการจดัท ารายละเอียดโครงสร้าง
แผนงาน โครงการ และกิจกรรมท่ีชัดเจน โดยอยู่บนพื้นฐานของความโปร่งใสและยุติธรรม 
สามารถตรวจสอบได ้ตลอดจนมีความซ่ือสัตยใ์นการบริหารการเงิน บญัชี และการจดัซ้ือจดัจา้ง 
สถานศึกษามีการใชอ้าคารสถานท่ีอยา่งประหยดั คุม้ค่า 

2. ดา้นการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน มี 4 องคป์ระกอบ คือ  

องค์ประกอบดา้นหน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง องค์ประกอบดา้นการบูรณาการ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน องค์ประกอบด้านส่ือและแหล่งเรียนรู้

เก่ียวกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และองคป์ระกอบดา้นการวดัและประเมินผลการจดัการเรียน

การสอนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   ในการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริหารสถานศึกษา มีการจดัท า
หลกัสูตรสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และบูรณาการสู่การเรียน
การสอน โดยมีการจดักิจกรรมการสอนท่ีสอดแทรกหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกกลุ่ม
สาระ มีการนิเทศ ก ากบั ติดตาม การน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการเรียนการสอน โดย
เนน้ใหผู้เ้รียนน าความรู้เก่ียวกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบติัในชีวติประจ าวนั ซ่ึงเป็นการ
ขยายผลสู่การปฏิบติัในครอบครัว ชุมชน ของตนเอง อนัเป็นการส่งเสริมให้นกัเรียนปฏิบติัตนอยา่ง
มีสติปัญญาและยึดมัน่ในทางสายกลาง และด าเนินชีวิตดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต อดทน เอ้ืออาทร 
รับผิดชอบ และอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสุข ตลอดจนรักและภาคภูมิใจในความเป็นไทย ส่วนดา้น
พฒันาคุณภาพ จดัใหมี้การศึกษาวเิคราะห์สภาพความตอ้งการ ความจ าเป็นของสถานศึกษา เพื่อวิจยั
และพฒันาคุณภาพการศึกษา และส่งเสริมให้ครูท าการวิจยัในชั้นเรียนตามความรู้ ความสนใจ และ
ศกัยภาพของแต่ละคน และยงัมีการประสานความร่วมมือในการศึกษาวิเคราะห์วิจยัเก่ียวกบัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษากับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงาน และสถาบนัอ่ืน และน าผลการวจิยัไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษา
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ต่อไป มีการจดัท าและเสนอของบประมาณตามความเหมาะสมและความตอ้งการท่ีแทจ้ริง โดย
ค านึงถึงความเหมาะสมและความจ าเป็นของสถานศึกษา 

3. ดา้นการพฒันาบุคลากร มี 3 องคป์ระกอบ คือ องคป์ระกอบดา้นการแนะแนวและ 

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน องค์ประกอบด้านกิจกรรมนักเรียน และองค์ประกอบดา้นกิจกรรม 

เพื่อพฒันาสังคมและสาธารณะประโยชน์    

ในการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาพอเพียงตน้แบบ พบวา่ มีการ
วางแผนอตัราก าลงัตามความตอ้งการและความจ าเป็นของสถานศึกษา โดยมีการวิเคราะห์ภารกิจ
และประเมินสภาพความตอ้งการก าลงัคนกบัภารกิจของสถานศึกษา และมีการก าหนดหลกัสูตรการ
พฒันาให้สอดคล้องกับความต้องการ ความจ าเป็นในการพฒันาตนเองของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนมีความยุติธรรมในการขอเล่ือนต าแหน่ง รวมทั้ง มีความเสมอภาค
ในการไดรั้บการพฒันาตามศกัยภาพ 

4. ดา้นการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน มี 2 องคป์ระกอบ คือ องคป์ระกอบ ดา้นการพฒันา 

บุคลากรตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และองค์ประกอบด้านการติดตามและขยายผล   

ด้านกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน พบว่า ความส าเร็จของการน าลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป

ประยกุตใ์ชใ้นสถานศึกษา สรุปไดด้งัน้ี 

 4.1 โครงการ “วิถีแม่ออ้ใน วิถีงาม ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” กิจกรรมของ

โครงการมี  3  กิจกรรมคือ (1) กิจกรรม“สวนหลงับา้น ลานพอเพียง” (2) กิจกรรม “ตน้ออ้ พอเพียง”  

ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
      จากปัญหาท่ีโรงเรียนไดต้ระหนกัซ่ึงเกิดข้ึนจากการท่ีคนในชุมชนมีความแตกต่างกนั

ทางสังคม ท าให้เกิดความขดัแยง้กนั เช่น วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีวฒันธรรม ความเป็นอยู่
ของชนเผา่ กลุ่มชาติพนัธ์ุ และคนไทยพื้นเมือง โรงเรียนจึงจ าเป็นจะตอ้งพฒันาคุณธรรม ค่านิยมท่ี
พึงประสงคบ์างประการ เช่น ความเป็นพลเมืองไทย ความปรองสมานฉนัท ์ความมีจิสาธารณะ เป็นตน้ 
โดยน ามาเป็นแนวทางท่ีจะพฒันาโรงเรียนศรีต าบลของโรงเรียนบา้นแม่ออ้ใน มาใชเ้ป็นแนวทางท่ี
จะพฒันาคุณธรรมของนกัเรียนโรงเรียนบา้นแม่ออ้ใน  และปัญหาอีกประการหน่ึงของคนในชุมชน
คือ เร่ืองสุขภาพอนามยั ความเป็นอยู ่เน่ืองจากสภาพบา้นเรือนของกลุ่มชนเผา่และชาติพนัธ์ุเป็นท่ีอยู่
ในลกัษณะสภาพชัว่คราวขาดแคลนปัจจยัการด ารงชีวิต ท าให้เกิดปัญหาทางสุขภาพของนกัเรียน  
ทางโรงเรียนจึงไดน้้อมน าเอาหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการพฒันา
นกัเรียนและโรงเรียนบา้นแม่ออ้ใน ตามขอบเขตของสภาพแวดลอ้มและบริบทของของชุมชนในช่ือ 
โครงการ “วิถีแม่ออ้ใน วิถีงาม ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ข้ึน  โดยความมุ่งหมาย วิถี
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แม่อ้อใน หมายถึง การด าเนินชีวติของนกัเรียนโรงเรียนบา้นแม่ออ้ในและคนในชุมชนบา้นแม่ออ้ใน 
ภายในบริบทสภาพแวดลอ้มของชุมชน เพื่อสามารถด าเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข วิถีงาม 
หมายถึง กรพฒันาหลกัในการด าเนินชีวิต การพฒันาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์
เพื่อส่งผลต่อคุณภาพชีวิตให้ดีงามและเหมาะสมกบับริบทของชุมชน โดยพฒันาวิถีงาม 3 วิถี ไดแ้ก่ 
1) วิถีการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการพฒันาแหล่งเรียนรู้เก่ียวกบัหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ ให้นกัเรียนและชุมชนไดศึ้กษา 
ทดลองปฏิบติั จดัการเรียนการสอน และจดักิจกรรมส่งเสริมหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จดั
กิจกรรมส่งเสริมการออมทรัพยข์องนกัเรียนและบุคลากรในโรงเรียน เพื่อให้นกัเรียน บุคลากรและ
ชุมชน มีวิถี ด ารงตนร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  2) วิถีคุณธรรม เป็น
การส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ โดยเน้นคุณธรรมท่ีส าคญัและ
จ าเป็นเร่งด่วน ท่ีจะช่วยพฒันาพฤติกรรมของนกัเรียนเป็นพิเศษในบริบทของชุมชนบา้นแม่ออ้ใน
ไดแ้ก่ (1) ความมีวินัยในตนเอง ความมีวินยัในตนเองเป็นบ่อเกิดแห่งคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต่์าง 
ๆ อีกหลายประการ จากการวิเคราะห์ ผลการด าเนินงานดา้นกิจกรรมนักเรียนพบว่า เด็กนกัเรียน
โรงเรียนบา้นแม่ออ้ใน ยงัขาดความมีวินยัในตนเอง ทั้งระเบียบวินยันกัเรียน ความรับผิดชอบต่อ
หนา้ท่ีของตนเองและความใส่ใจในหนา้ท่ีการเรียนของตนเอง เป็นตน้ ดงันั้น จึงควรส่งเสริมความมี
วินยัในตนเอง เป็นคูณธรรมประการแรก เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนฝึกจนเป็นนิสัยส่วนตน อีกทั้งยงั
ส่งผลต่อชุมชน สังคมต่อไป (2) ความซ่ือสัตย์ เสียสละ  เน่ืองจากโรงเรียนบา้นแม่ออ้ในไดรั้บการ
คดัเลือกให้เป็นเครือข่ายโรงเรียนสุจริต ซ่ึงคุณธรรมด้านความซ่ือสัตย ์เสียสละเป็นส่ิงจ าเป็นท่ี
จะตอ้งปลูกฝังให้กบัเด็กนกัเรียน เพราะเป็นคุณธรรมพื้นฐานท่ีจะท าให้เด็กเติบโตไปเป็นผูใ้หญ่ท่ีดี 
ไม่มีคอรัปชั่นในสังคม ประเทศชาติก็จะเจริญรุ่งเรืองต่อไป (3) ความปรองดอง สมานฉันท์ ใน
สังคมไทยปัจจุบนั ความปรองดอง สมานฉนัท์ เป็นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ท่ีส าคญั ท่ีควรปลูกฝัง
ตั้งแต่วยัเด็กให้เป็นนิสัยท่ีดีจนเติบโต และเน่ืองจากโรงเรียนบ้านแม่อ้อใน มีนักเรียนท่ีมาจาก
หลากหลายวฒันธรรม จนบางคร้ังมีการแบ่งแยกกลุ่มชาติพนัธ์ุ และเกิดปัญหาการทะเลาะเบาะแวง้
กนัจนบานปลายไปถึงกลุ่มชาติพนัธ์ุของตนเอง ดงันั้น  ทางโรงเรียนบา้นแม่ออ้ใน จึงจ าเป็นจะตอ้ง
เนน้ความปรองดอง สมานฉนัท ์เพื่อให้ทุกคนทุกกลุ่มสามารถอยูร่่วมกนัในชุมชนไดอ้ย่างสงบสุข 
(4) ความเป็นพลเมืองไทยทีด่ี เน่ืองจากนกัเรียนส่วนใหญ่เป็นเด็กลูกหลานของแรงงานขา้มชาติ เด็ก
ชาวไทยภูเขา และเด็กชนเผา่ท่ีอพยพมาอยูใ่นพื้นท่ีของชุมชน เด็กและผูป้กครองส่วนใหญ่เรียนรู้วิถี
ชีวติประจ าวนั ขนบธรรมเนียมวฒันธรรม ประเพณี กฎหมายหรือระเบียบต่าง ๆ จากชุมชและสังคม
บา้ง บางเร่ืองไม่เคยทราบมาก่อน ดงันั้น การจดัการเรียนการสอนดา้นความเป็นพลเมืองไทยท่ีดีจึง
เป็นส่ิงจ าเป็น เพื่อจะได้อบรม ช้ีแนะแนวทาง ข้อควรปฏิบัติ กฎ กติกา มารยาททางสังคม 
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วฒันธรรมอนัดีงามและการปฏิบติัตนในฐานะพลเมืองไทยท่ีดีท าให้ลดปัญหาทางสังคมลงและ
ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันตามแนวทางของประชาคมอาเซียน (5) ความจิตสาธารณะ  ความจิต
สาธารณะ เป็นค่านิยมท่ีพึงประสงค์อีกประการหน่ึงท่ีหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ก าหนดให้นักเรียนทุกคนได้ฝึกปฏิบัติจนเป็นนิสัยส่วนตน และจากผลการวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานดา้นกิจกรรมนกัเรียนโรงเรียนบา้นแม่ออ้ใน พบว่า นกัเรียนบางกลุ่มบางชนเผ่ายงัขาด
ความมีจิตสาธารณะ ดงันั้น ทางโรงเรียนจึงจ าเป็นจะตอ้งส่งเสริมกิจกรรมความมีจิตสาธารณะ
ใหก้บันกัเรียนเพื่อเป็นตวัอยา่งใหก้บัชุมชน สังคมต่อไป  3) วถิีการออม เป็นการส่งเสริมให้นกัเรียน
มีนิสัยรักการออม รู้จกัคิด รู้จกัใชจ่้ายอยา่งมีสติ  การออมทรัพย ์เป็นการเก็บเงินไวเ้พื่อใชจ่้ายในวนั
ขา้งหนา้ เพื่อซ้ือส่ิงท่ีตอ้งการตามท่ีไดต้ั้งจุดประสงคแ์ละวางแผนไว ้การออมทรัพยเ์กิดจากการเก็บ
สะสมเงินท่ีเหลือจากการใช้จ่ายทีละเล็กทีละน้อยเป็นการชะลอการใช้เงินซ่ึงจ านวนเงินท่ีออมคือ
ส่วนของรายไดท่ี้เหลืออยู ่ส าหรับส่ิงจูงใจในการออม คือ เป้าหมายอยา่งใดอยา่งหน่ึงในอนาคต  ซ่ึง
ไดก้ าหนดไวอ้ยา่งชดัแจง้แน่นอน  จึงก่อใหเ้กิดความกระตือรือร้นท่ีจะออมมากข้ึน เป้าหมายของแต่
ละบุคคลแตกต่างกนัออกไป ข้ึนนอยูก่บัความจ าเป็นและความตอ้งการเป็นส าคญั  เป้าหมายในการ
ออมท่ีแตกต่างกนัเป็นส่ิงก าหนดให้จ  านวนเงินท่ีออมและระยะเวลาในการออมทรัพยแ์ตกต่างกนั 
ซ่ึงในทางทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์แลว้ ปกติควรจะเก็บออมร้อยละ 10 ของรายไดท่ี้ไดรั้บ แต่มิใช่
เป็นกฎตายตวั จ  านวนเงินออมจะมากนอ้ยเท่าไรข้ึนอยูก่บัรายไดแ้ละความรับผิดชอบของครอบครัว
ต่อสมาชิกในครอบครัว หากรายไดท่ี้ไดรั้บเป็นค่าใชจ่้ายเฉพาะตวัก็สามารถเก็บออมไดใ้นอตัราสูง 
เม่ือรายไดเ้ปล่ียนแปลงก็จะมีผลต่อการออม  และ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง 
การน้อมน าเอาหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม กิจกรรมของ
โครงการมี  3  กิจกรรมคือ (1) กิจกรรม“สวนหลงับา้น ลานพอเพียง” (2) กิจกรรม“ตน้ออ้ พอเพียง” 
ดงัมีรายละเอียดของกิจกรรมดงัน้ี 
        4.1.1 กจิกรรม“สวนหลงับ้าน ลานพอเพยีง” 
                โรงเรียนบ้านแม่อ้อใน ได้ด าเนินการจัดการเรียนรู้ และการบริหาร โดยใช้
หลกัการด าเนินการตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนรู้จกัการ
ด าเนินชีวิตอยา่งพอเพียงและรู้เท่าทนัความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีและการเปล่ียนแปลงของ
สังคม ส่งเสริม พฒันาวิธีการเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยการพฒันาแหล่ง
เรียนรู้เก่ียวกบัการด าเนินชีวิตตามแบบอย่างของเศรษฐกิจพอเพียงและการเกษตรตามแนวทฤษฎี
ใหม่ ให้ผูเ้รียนและชุมชนได้ศึกษา ทดลองปฏิบติั มีการจดัการเรียนการสอน และจดักิจกรรม
ส่งเสริมหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมส่งเสริมการออมของนกัเรียนเพื่อให้นกัเรียน 
บุคลากรและชุมชน มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดี ด ารงตนร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมตามหลกัปรัชญาของ
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เศรษฐกิจพอเพียงไดอ้ยา่งเหมาะสม และทางโรงเรียนยงัไดน้ าแนวทางการพฒันาโรงเรียนศรีต าบล
มาใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาดา้นการส่งเสริมอาชีพของนกัเรียนดว้ย กิจกรรมสวนหลงับา้น  ลาน
พอเพียง เป็นกิจกรรมฝึกทกัษะอาชีพทางการเกษตรเบ้ืองตน้ เพื่อให้นกัเรียนไดต้ระหนกัและเห็น
ความส าคญัของอาชีพในทอ้งถ่ิน ซ่ึงสอดคลอ้งกบับริบทของชุมชนท่ีเป็นชุมชนตน้แบบเศรษฐกิจ
พอเพียง และอาชีพเกษตรกรรมท่ีสร้างรายได้และช่ือเสียงให้กับชุมชนทั้งอาชีพการปลูกพริก 
กระเทียม มะม่วง ล าไยและยางพารา อีกทั้ งโรงเรียนก็ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียน 
“สถานศึกษาพอเพียง” โดยทางโรงเรียนได้ด าเนินการมาอย่างต่อเน่ือง เพื่อพฒันานักเรียนให้มี
ทกัษะทางเกษตรกรรมแบบพอเพียง โดยจดัศูนยก์ารเรียนรู้ทางการเกษตรกรรมให้นกัเรียนไดฝึ้ก
ปฏิบติั ทั้งการปลูกพืชผกัสวนครัวร้ัวกินได ้ปลูกไมผ้ล ไมเ้ศรษฐกิจ การเพาะเห็ดและการเล้ียงสัตว์
เศรษฐกิจ เพื่อน าสู่โครงการอาหารกลางวนั และส่งขายสู่ตลาดในชุมชนให้นกัเรียนมีรายไดร้ะหวา่ง
เรียน เช่น การปลูกพืชผกัสวนครัว ผกับุง้ ถัว่ฝักยาว ข่า ตะไคร้ การเล้ียงไก่ไข่ เล้ียงปลาดุก เล้ียงกบ 
เพาะเห็ดนางฟ้า ปลูกมะนาว ชะอม ขา้วโพด กลว้ย และการท าปุ๋ยหมกั โดยการแบ่งหน้าท่ีงานใน
สวนใหน้กัเรียนในแต่ละระดบัชั้นรับผดิชอบกิจกรรมดงัน้ี 
               ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  รับผดิชอบกิจกรรมปลูกผกับุง้ ผกักาด ผกักวางตุง้ในแปลง 
               ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  รับผดิชอบกิจกรรมปลูกพืชผกัสวนครัวร้ัวกินได ้เช่น ปลูกพืชผกั
ในกระถางยางรถยนต ์เพาะตน้อ่อนทานตะวนั กลว้ย 
               ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  รับผดิชอบกิจกรรมเพราะเห็ดนางฟ้า กาแฟ ดูแลสวนมะนาว 
               ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  รับผดิชอบกิจกรรมปลูกขา้วในบ่อซีเมนต ์ปลูกชะอม เล้ียงกบนา 
               ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  รับผดิชอบกิจกรรมการปลูกขา้วโพด ข่า ตะไคร้  ดูแลตน้มะม่วง 
ตน้มะพร้าว 
               ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  รับผดิชอบกิจกรรมเล้ียงไก่พนัธ์ุไข่  ผลิตปุ๋ยกอ้นดินมหศัจรรย ์

โรงเรียนบา้นแม่ออ้ใน ไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณโครงการเงินกองทุนหมุนเวียน
ส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวนัจากส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 
เขต 3 จ านวน 120,000 บาท และงบประมาณสนับสนุนโครงการผลผลิตอาหารกลางวนัของ
โรงเรียนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาเชียงดาว จ านวน 40,000 บาท โดยทาง
โรงเรียนไดน้ าเอางบประมาณท่ีไดรั้บการสนบัสนุนมาใชใ้นการด าเนินงานกิจกรรมทางการเกษตร
ของโรงเรียน ผลผลิตส่วนหน่ึงน าไปใชใ้นโครงการอาหารกลางวนัของโรงเรียน และอีกส่วนหน่ึง
น าไปจ าหน่าย และแปรรูปเป็นผลิตภณัฑส์ร้างรายไดใ้หก้บันกัเรียนต่อไป 
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        4.1.2  กจิกรรม“ต้นอ้อ พอเพยีง” 

                โรงเรียนบา้นแม่ออ้ใน ไดส่้งเสริมและพฒันาการจดัการเรียนรู้ตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งต่อเน่ือง ตามนโยบายการบริหารโรงเรียนและนโยบายของส านกังานเขต
พื้นท่ีตามโครงการการคดัเลือกผลงานวิธีปฏิบัติท่ีดี(Best Practices) “1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1
ผลิตภณัฑ์”  เพื่อเป็นการด าเนินการต่อยอดกิจกรรมเกษตรพอเพียงของโรงเรียนท่ีใชพ้ื้นท่ีดา้นหลงั
โรงเรียนในการท าการเกษตรแบบผสมผสาน บนพื้นฐานและฐานการผลิตตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยใชผ้ลผลิตทางการเกษตรจากกิจกรรมเกษตรพอเพียงของโรงเรียนมาแปรรูป
เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีหลากหลาย ออกจ าหน่ายให้แก่คนในชุมชน ส่งเสริมให้นกัเรียนไดเ้รียนไดเ้รียนรู้
จากการปฏิบติัจริง ไดล้งมือปฏิบติัดว้ยตนเอง จนสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัไดแ้ละพฒันา
ต่อยอดเป็นอาชีพท่ีสุจริตในอนาคต อีกทั้งยงัเป็นการส่งเสริมให้นกัเรียนสามารถหารายไดร้ะหวา่ง
เรียน เพื่อน ามาเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวนั เป็นการต่อยอดจากการส่งเสริมหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงให้กบันกัเรียนในโรงเรียนบา้นแม่ออ้ใน แลว้ให้นกัเรียนเช่ือมโยงถึงผูป้กครอง 
ชุมชน รวมทั้งจดักิจกรรมส่งเสริมให้คนในชุมชนสามารถน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินชีวติอยา่งเหมาะตามบริบทของชุมชน 
               กิจกรรม “ตน้ออ้ พอเพียง” เป็นกิจกรรมท่ีฝึกทกัษะทางอาชีพการแปรรูปผลผลิตจาการ
ด าเนินกิจกรรม “สวนหลงับา้น ลานพอเพียง” เพื่อใหน้กัเรียนไดต้ระหนกัเห็นความส าคญัของอาชีพ
ในทอ้งถ่ิน ซ่ึงสอดคลอ้งกบับริบทของโรงเรียนและชุมชน 
               ผลผลิตทางการเกษตรท่ีไดจ้ากกิจกรรมสวนหลงับา้น ลานพอเพียงทางโรงเรียนไดน้ ามา
พฒันาต่อยอดโดยการแปรรูปผลผลิตต่าง ๆ โดยแบ่งหนา้ท่ีใหน้กัเรียนแต่ละชั้นเรียนตอ้งรับผิดชอบ 
เพื่อน าออกจ าหน่ายตามความรับผดิชอบแต่ละห้องเรียนดงัน้ี 
 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  รับผดิชอบผลิตภณัฑก์ลว้ยดองน ้าผึ้ง 
 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  รับผดิชอบผลิตภณัฑม์ะนาวดอง 3 รส 
 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  รับผดิชอบผลิตภณัฑม์ะนาวดองน ้าผึ้ง 
 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  รับผดิชอบผลิตภณัฑส์มุนไพรชามะตูม 
 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  รับผดิชอบผลิตภณัฑน์ ้าพริกข่าปลาดุก 
 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/1  รับผดิชอบผลิตภณัฑ์สเปรยม์ะกรูดไล่ยงุ และกระเทียมดอง 
 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/2  รับผดิชอบผลิตภณัฑ์สมุนไพรดบักล่ินจากนะกรูด เตย    และตะไคร้ 
  โดยนกัเรียนแต่ละชั้นจะตอ้งช่วยกนัแปรรูปผลิตภณัฑ์ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย โดยมีครู
ประจ าชั้นเป็นผูดู้แลและเป็นท่ีปรึกษา  จากนั้นจะน าผลผลิตท่ีไดจ้ากการท ากิจกรรมออกจ าหน่าย
ใหแ้ก่ผูป้กครองและชุมชน เพื่อสร้างรายไดร้ะหวา่งเรียน 
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 4.2 โครงการ “กอ้นดินมหศัจรรย”์ ความมหศัจรรยแ์ห่งกอ้นดินของกลุ่มเด็กดินแม่ออ้ใน 
       ปุ๋ยเบญจคุณ เป็นปุ๋ยท่ีประกอบดว้ยจุรินทรียจ์าก 5 แหล่ง คือ จุลินทรียใ์นนมเปร้ียว 
จุลินทรีย์จากข้าวหมกั  จุลินทรีย์จากร าข้าว  จุลินทรีย์ในดินปลวก  และจุลินทรีย์ในดินกอไผ ่ 
ส่วนผสมในการท าปุ๋ยเบญจคุณ ประกอบด้วย ดินโคนตน้ขา้ว  ดินกอไผ่ ดินจอมปลวก  หัวเช้ือ
อาหารหมู ร าละเอียด ข้ีเถ้า น ้ าตาลทรายแดง หัวเช้ือแป้งขา้วหมาก และนมเปร้ียว(ไม่จ  ากดัยี่ห้อ) 
ส่วนผสมทั้งหมดอย่างละ 1 กิโลกรัม น ามาบดให้ละเอียดและคลุกผสมรวมกนั ใส่หวัเช้ือแป้งขา้ว
หมากพอประมาณและนมเปร้ียวขวดเล็ก 3-4 ขวด เติมน ้าใหพ้อมีความช่ืนสัก 60% (ป้ันเป็นกอ้นได)้  
จากนั้นป้ันเป็นกอ้นแลว้วางเรียงกนัคลุมดว้ยผา้หรือพลาสติก 15 วนั ให้เกิดเช้ือราจุรินทรียเ์บญจคุณ
น าไปใช้โดยตรงดว้ยการป้ันขยายปริมาณให้มากข้ึน เม่ือหมกัได ้15 วนัแลว้ น าลงดินและเติมปุ๋ย
หมกัธรรมดาหรือปุ๋ยสัตวแ์ห้ง เตรียมดินไว ้1-2 สัปดาห์ล่วงหน้า เพื่อปลูกพืชผกัในภาชนะบรรจุ
หรือแปลงปลูก ขยายเป็นเบญจคุณน ้ าใชท้  าปุ๋ยอินทรียห์รือหมกัขยะฟางขา้วและอินทรียว์ตัถุอ่ืน ๆ 
เพื่อเป็นแหล่งสร้างปุ๋ยอินทรียธ์รรมชาติในดิน ใชห้มกักบัผกั ผลไมเ้ป็นเอ็นไซม์บ ารุงพืชหรือผสม
อาหารสัตวไ์ดทุ้กชนิด ใช้หมกัสมุนไพรไล่แมลง  นอกจากน้ียงัสามารถน าไปท าอินทรียวตัถุหมกั
โดยการเติมอาหารสัตว ์อาหารไก่เล็ก มูลสัตวแ์ห้งหมู ววั ควาย คลุกเคลา้ให้เขา้กนั ถา้แห้งเกินไป
พรมดว้ยน ้ าธรรมดาพอหมาด แปรเป็นกอ้นเบญจคุณ ให้ป้ันเป็นกอ้นเท่าลูกเทนนิส จากนั้นใช้ผา้
คลุม 15 วนัในอุณหภูมิท่ีอยูใ่นห้อง การแปรเบญจคุณเป็นน ้ าเบญจคุณ มีอตัราส่วนดงัน้ี กอ้นเบญจ
คุณ 20 ก้อน ร าละเอียด 10 กิโลกรัม กากน ้ าตาล 10 กิโลกรัม ต่อน ้ า 180 ลิตร หมกัไว ้7 วนั ก็
สามารถน าไปใช้หรือฉีดพ้นพืชผกัสวนครัว พืชไร่ พืชสวนได้ตามต้องการ สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการปรับปรุงโครงสร้างของดินและสามารถปลดปล่อยธาตุอาหารท่ีพืชตอ้งการในการ
เจริญเติบโตได ้มีประสิทธิภาพในการฟ้ืนฟูสภาพดินและช่วยให้การเจริญเติบโตของพืช สามารถ
ใช้ไดก้บัพืชทุกชนิด ทั้งพืชไร่ พืชสวน และไมย้ืนตน้ต่าง ๆ ในรูปแบบของปุ๋ยน ้ าก็ได้ ตามความ
เหมาะสมของพืชแต่ละชนิด สามารถใชแ้ทนปุ๋ยเคมีหรือฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตของพืชไดเ้ป็น
อยา่งดี หรือท่ีรู้จกัในช่ือของ “ปุ๋ยเบญจคุณ”  ท าให้โรงเรียนเกิดการขบัเคล่ือนเพื่อยกระดบัไปสู่การ
คดัเลือกเป็นสถานศึกษาพอเพียง“รางวลัสูงสุดระดบัชาติสถานศึกษาพอเพียงท่ีมีผลการปฏิบติัท่ีเป็น
เลิศ (สปล.)” ปี 2560 ศูนยส์ถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยวุสถิรคุณ  ไดเ้ป็นผลส าเร็จ 
 
 4.3 โครงการ “โรงเรียนธนาคารบ้านแม่อ้อใน” 

        โรงเรียนธนาคารบา้นแม่ออ้ใน เป็นการจ าลองสาขาของธนาคารไวใ้นสถานศึกษา
และเปิดโอกาสให้นกัเรียนเป็นผูด้  าเนินการธนาคารสถานศึกษาภายใตก้ารดูแลของธนาคารสาขาท่ี
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ท าหน้าท่ีเป็นพี่เล้ียงให้ค  าแนะน าเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การท างานท่ีเหมือนจริงในรูปแบบ
ของสถาบันการเงินให้กับนักเรียน แลพะพัฒนาต่อยอดให้นักเรียนมีนิสัยรักการออม โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนมีการออมทรัพยอ์ย่างสม ่าเสมอ ฝึกฝนให้นกัเรียนรู้หลกัการ
บริหารและบริการท่ีถูกตอ้ง ปลูกฝังให้นกัเรียนรู้จกัการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น เสริมสร้างลกัษณะนิสัย
ดา้นความรับผิดชอบให้กบันกัเรียน และเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรู้จกัใช้เวลาในการท ากิจกรรมท่ี
ก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 
        โรงเรียนบ้านแม่อ้อในได้รับการคดัเลือกจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 
สาขาเชียงดาว โดยสนบัสนุนใหมี้การด าเนินการดา้นการออมทรัพยใ์นรูปแบบของโรงเรียนธนาคาร 
ซ่ึงไดมี้การด าเนินการรับฝากในรูปแบบของธนาคารทั้งหมด โดยท่ีทางธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์ สาขาเชียงดาว เป็นผูส้นบัสนุนงบประมาณและทรัพยากรในการด าเนินการทั้งหมด ท าให้
นกัเรียนไดเ้รียนรู้และมีรายไดร้ะหวา่งเรียน สามารถช่วยเหลือครอบครัวไดเ้ป็นอยา่งดี 
        ลกัษณะการการด าเนินงาน  เงินฝากของโรงเรียนธนาคารจะมีเพียงประเภทเดียว ซ่ึง
เป็นเงินฝากท่ีสามารถฝาก-ถอนไดต้ั้งแต่ 1 บาทข้ึนไป และจะฝาก-ถอนวนัละเท่าไหร่ก็ได ้โดยทาง
โรงเรียนจะเปิดบญัชีกบัธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาเชียงดาว ซ่ึงเป็นพี่เล้ียงเพียงบญัชี
เดียว  ส่วนบญัชียอ่ยของนกัเรียนแต่ละรายธนาคารโรงเรียนจะเป็นผูรั้บผิดชอบ  โยให้อตัราดอกเบ้ีย
เฉพาะธนาคารโรงเรียน โดยมีเจา้หน้าท่ีแลพนักเรียนร่วมกนัปฏิบติังาน โดยแบ่งภาระงานตาม
หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย มีระยะเวลาในการเปิดให้บริการรับฝาก-ถอน จะเป็นช่วงพกัเท่ียงของทุก
วนั จะไปส่งเงินในแต่ละวนั หลงัจากท่ีธนาคารโรงเรียนปิดบญัชี อยา่งไรก็ตามก่อนท่ีจะมาท าหนา้ท่ี  
นกัเรียนจะตอ้งเขา้รับการอบรมเหมือนเป็นพนกังานธนาคารทุกอย่าง หากยอดเงินไม่ตรงกบับญัชี 
นกัเรียนจะตอ้งหาว่า ผิดพลาดตรงไหน จึงเป็นการสร้างความรอบครอบให้แก่นักเรียนด้วย  ใน
กิจกรรมน้ีทางโรงเรียนไดข้ยายกิจกรรมไปยงัผูป้กครองและชุมชน ภายใตช่ื้อโครงการ “ออมทรัพย์
นบัสุข” ใหผู้ป้กครองและชุมชนรู้จกัออมเพื่ออนาคตของลูกหลาน โดยเปิดเป็นบญัชีของลูกหรือช่ือ
ผูป้กครองเองก็ได ้ซ่ึงไดรั้บความร่วมมือจากผูป้กครองและชุมชนเป็นอยา่งดี  ซ่ึงโครงการน้ีช่วยให้
ครอบครัวของนกัเรียนมีเงินทุนส ารองส าหรับไวใ้ช้ยามจ าเป็น เช่น เจ็บป่วย อุบติัเหตุ ปัจจุบนัมี
ผูป้กครองหลายรายใหค้วามสนใจเปิดบญัชีกบัธนาคารโรงเรียน 
 4.4 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ถือว่าเป็นกิจกรรมหลกัท่ีมีกิจกรรมยอ่ย ๆ 

เสริมเขา้มาอีก เช่น การพฒันาคุณภาพชีวิต การรักษาส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงช่วยเสริมสร้างคุณลกัษณะอนั

พึงประสงคไ์ดม้ากมาย และในกิจกรรมดงักล่าวโรงเรียนไดน้ าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป

ใชใ้นกระบวนการต่าง ๆ อยา่งผสมกลมกลืน เช่น การเขา้ค่ายท่ีโรงเรียนตวัเองหรือในชุมชนตวัเอง 
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เป็นไปตามหลักความมีเหตุผล ความพอประมาณ (ความเหมาะสม) ไม่ตอ้งเดินทาง (ไม่ตอ้งใช้

น ้ามนั) ไม่ตอ้งตดัไมม้าท าค่ายพกัแรม เป็นการสร้างภูมิคุม้กนัดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

 4.5 กิจกรรมท่ีเก่ียวกับการส่งเสริมการประหยดัอดออม มีการปฏิบติัจริงจงั โดยได้

ด าเนินการมาก่อนหลายปีแลว้ จึงเป็นกิจกรรมท่ีย ัง่ยืนส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของครู นกัเรียน และ

ไดข้ยายผลไปยงัชุมชน ซ่ึงเป็นการส่งเสริมทั้งการออมและการท าบญัชีรับจ่าย ส่งเสริมให้เด็กเห็น

คุณค่าของขา้ว ไม่กินทิ้งกินขวา้ง 

 4.6 กิจกรรมท่ีเป็นความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มีการสอนให้นกัเรียนเป็นผูมี้จิตอาสาและ

ด าเนินวถีิชีวติท่ีพอเพียง นบัเป็นการสร้างภูมิคุม้กนัให้กบัเยาวชนทั้งเร่ืองคุณธรรม วฒันธรรม และ

ดา้นสังคมเป็นอยา่งดี มีชมรมคดัแยกขยะ เป็นตน้ 

 4.7 กิจกรรมการสร้างระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน เป็นกิจกรรมใหญ่ท่ีมีกิจกรรมคอย

สนับสนุนมากมาย มีการด าเนินการได้ผลดี เช่น กิจกรรมเยี่ยมบา้น มีเครือข่ายผูป้กครอง มีการ

แลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างครูกบัผูป้กครอง กิจกรรมเขา้ค่ายคุณธรรม ฝึกเด็กให้มีจิตอาสาพึ่งพา

ตนเองและดูแลผูอ่ื้น 

 จากท่ีกล่าวมาทั้งหมดจะเห็นไดว้า่ ทุกกิจกรรมโรงเรียนสามารถอธิบายตามหลกั 3 ห่วง 2 

เง่ือนไขได ้เช่น การเขา้ค่ายคุณธรรม ก็เขา้ค่ายในวดัใกลบ้า้น เหตุผล คือ ให้เกิดการประหยดั ความ

พอประมาณในระยะเวลา ไม่ให้มากเกินไป น้อยเกินไป พอเหมาะ สมกบันิสัยของนกัเรียน ส่วน

ภูมิคุม้กนัมีปรากฏชดัในช่ือโครงการ เพราะเป็นการฝึกคุณธรรม ซ่ึงก็คือภูมิคุม้กนัชีวิตในทุก ๆ ดา้น 

เช่น สังคมและวฒันธรรม ทั้งน้ี นักเรียนก็จะเกิดองค์ความรู้ในหลกัธรรม และน ามาปฏิบติัอย่าง

จริงจงัต่อเน่ือง ดว้ยความขยนั อดทน ซ่ือสัตย ์ถือว่าเป็นเง่ือนไขความรู้และเง่ือนไขคุณธรรมโดย

ปริยาย 

5.  ดา้นผลลพัธ์/ภาพความส าเร็จ มี 5 องคป์ระกอบ คือ องคป์ระกอบดา้น สถานศึกษา ดา้น 

ผูบ้ริหารสถานศึกษา ด้านบุคลากรของสถานศึกษาและด้านผู ้เรียน  ผลลัพธ์ของการบริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สถานศึกษาท่ีบูรณาการหลกัปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอสู่การปฏิบติัในสถานศึกษาเกิดผลลพัธ์ท่ีพึงประสงค ์ดงัน้ีคือ 

  สถานศึกษา 
2. สถานศึกษาเป็นแหล่งการเรียนรู้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนกัเรียนและ

ชุมชน 
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3. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายและสามารถลงมือปฏิบติักิจกรรมไดจ้ริง และ
สอดคลอ้งกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. สถานศึกษาสะอาด เป็นระเบียบ ร่มร่ืน ปลอดภยั เอ้ือต่อการเรียนรู้ในการด าเนินชีวิต 
ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 ผู้บริหารสถานศึกษา 
 1. มีความรู้ ความเขา้ใจในหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งถูกตอ้ง 
 2. ปฏิบติัตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มาใชใ้นการบริหารสถานศึกษา 
 3. สามารถถ่ายทอดประสบการณ์การน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ใน
สถานศึกษา และมุ่งมัน่ในการขบัเคล่ือนหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 
 4. มีการขยายผลการขบัเคล่ือนหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ภายนอก  
 
 บุคลากรของสถานศึกษา 
 1. มีความรู้ความเขา้ใจและอธิบายหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดถู้กตอ้ง สามารถ
จดัการเรียนรู้ โดยการน้อมน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนในทุกกลุ่ม
สาระจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจนเห็นผลชดัเจน 
 2. จดัการทรัพยากรและด าเนินชีวิตด้านเศรษฐกิจ อย่างสอดคล้องกบัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ประพฤติ ปฏิบติัตนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. อยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถเป็น
แบบอยา่งท่ีดีในการปฏิบติัตนเพื่อส่วนรวมและสาธารณะประโยชน์ 
 4. รู้จกัใชแ้ละจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งสมดุลและพร้อมรับกบั
การเปล่ียนแปลงต่าง ๆ 
 5. ด าเนินชีวิตอย่างมีฐานรากทางวฒันธรรม และพร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงทาง
วฒันธรรมจากกระแสโลกาภิวตัน์และมีการแบ่งปัน สามคัคี ช่วยเหลือ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผต่่อกนัรวมถึงมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ตลอดจนมีส่วนร่วมในการด าเนิน
กิจกรรมอนัเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมอยา่งต่อเน่ือง 
 
 
 



72 

 

 
 

 ผู้เรียน 
 1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามมาตรฐานการเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงของแต่ละระดบัชั้นปีการศึกษา 
 2. ปฏิบติัตนให้ด าเนินชีวิตไดอ้ยา่งสมดุลและพร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงในดา้นวตัถุ/ 
เศรษฐกิจ 
 3. ปฏิบติัตนใหด้ าเนินชีวติไดอ้ยา่งสมดุลและพร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงในดา้นสังคม 
วฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม 
 4. มีส่วนร่วมในการขบัเคล่ือนหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ภายนอกสถานศึกษา  
 5. มีระเบียบวนิยัในการเรียน การท ากิจกรรมในโรงเรียน อาทิกิจกรรมหนา้เสาธง การท า
ความสะอาดหอ้งเรียนและเขตรับผดิชอบ มีวนิยัในการรับประทานอาหาร  
 6. มีสติปัญญาในการศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเอง จากครูและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ท าให้
นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
 
 คณะกรรมการสถานศึกษา 
 1. รับรู้การขบัเคล่ือน มีความสนใจและมีส่วนร่วมในการขบัเคล่ือนหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา 
 3. เห็นคุณค่าและศรัทธาในการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
สถานศึกษา 
 4. สนบัสนุนกิจกรรมการขบัเคล่ือนและขยายผลหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
สถานศึกษา 
 
 ชุมชน 
 ให้การยอมรับและเห็นคุณค่าในการนอ้มน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้น
การด าเนินชีวติและใหค้วามร่วมมือในการขยายผลการขบัเคล่ือนหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 นอกจากการด าเนินการทั้ง 5 ดา้นดงักล่าวแลว้การขบัเคล่ือนหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงสู่การบริหารสถานศึกษาใหป้ระสบผลส าเร็จ ควรมีการด าเนินการเพิ่มเติมอีก 2 ดา้น คือ 

 1. การให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ใน
ขั้นตอนส าคญัทุกขั้นตอนตามแนวทาง ดงัน้ี 1) ร่วมก าหนดแนวนโยบายและการวางแผน 2) ร่วมให้
ขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะในกระบวนการพฒันาหลักสูตร 3) ร่วมจดักิจกรรมการเรียนการสอน และ
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การจดัสภาพและบรรยากาศภายในสถานศึกษา และ  4) ส่งเสริมการเรียนรู้ และการปฏิบติัตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาท่ีบา้นและสถานท่ีอ่ืน ๆ 
 2. การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยมีแนวทางด าเนินการ ดงัน้ี 
  2.1 ติดตามและประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียน โดยพิจารณาจาก 
1) ผลการทดสอบความรู้ ความเขา้ใจพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) ผลงานและการปฏิบติั
กิจกรรมของผูเ้รียน 3) การปฏิบติัตนในชีวิตประจ าวนัของผูเ้รียน และ  4) ผลการประเมินโดยผู ้
ประเมินภายนอกหรือผูมี้ส่วนไดเ้สียจากทุกภาคส่วน 
  2.2 ติดตามและประเมินความเหมาะสมของการด าเนินการในกระบวนการ 
ขั้นตอนและกิจกรรมการด าเนินการในด้านการพฒันาหลกัสูตร การจดัการเรียนการสอน การจดั
บรรยากาศและสภาพแวดลอ้ม การจดัระบบการบริหารจดัการ การให้ผูป้กครองและชุมชนเขา้มามี
ส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของสถานศึกษา และการประเมินคุณลกัษณะของผูเ้รียนอนัพึงประสงค์ 
  2.3 จดัใหร้ะบบการรายงานผลการด าเนินการเป็นระยะ ๆ ทั้งการรายงานภายใน
สถานศึกษา การรายงานต่อสาธารณชน และการรายงานหน่วยงานตน้สังกดัตามล าดบั 
  
โรงเรียนบ้านเมืองคองอ าเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม่  
 

1. สภาพบริบทของสถานศึกษา 
   โรงเรียนบา้นเมืองคอง ตั้งอยู่เลขท่ี 134  หมู่ท่ี 4 ต าบลเมืองคอง อ าเภอเชียงดาว  
จั ง ห วั ด เ ชี ย ง ใ ห ม่  ร หั ส ไ ป ร ษ ณี ย์  50170 โ ท ร ศั พ ท์  082-8898833 E-mail  
MuangKong_173@hotmail.com    สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
เปิดสอนในระดับประถมศึกษาและมธัยมศึกษาตอนต้น ตั้ งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึง
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 มีพื้นท่ีจ  านวน 2 ไร่ 3 งาน ให้บริการรับนกัเรียนในเขตพื้นท่ีการศึกษา
ต าบลเมืองคอง จ านวน 5 หมู่บา้น คือ หมู่ท่ี 1-5 และรับบริการนกัเรียนทัว่ไป มีอาณาเขตติดต่อกบั
ทอ้งท่ีใกลเ้คียง สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลกัษณะเป็นท่ีราบระหวา่งภูเขา มีแม่น ้ าขนาบ
สองสายคือแม่น ้าคอง และแม่น ้าแตง บริเวณใกลเ้คียงโดยรอบโรงเรียน ไดแ้ก่ ชุมชน หมู่บา้น อาชีพ
หลกัของชุมชน คืออาชีพเกษตรกรรม การหาของป่าขาย รับจา้ง เล้ียงสัตวแ์ละอาชีพท่ีข้ึนช่ือของ
หมู่บา้นเป็นท่ีรู้จกัของคนทัว่ไปคือ การผลิตสุรากลัน่ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  สภาพภูมิ
ประเทศ มีลกัษณะเป็นท่ีราบมีภูเขาลอ้มรอบ  มีแม่น ้าสองสายไหลผา่น 2 สาย คือแม่น ้ าคอง และแม่
แตง ในหมู่บา้นมีศูนยพ์ฒันาเด็กก่อนเกณฑ์ 1 แห่ง คือศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลเมืองคอง มีวดัในเขตบริการ 1 แห่ง คือวดัศรีกลางเมือง  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
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เมืองคอง ปัจจุบนัมีนายภูมิไพรัตน์ อนุพนัธ์ ด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นเมืองคอง เม่ือ
วนัท่ี 1 พฤศจิกายน  2557 

 ผูป้กครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา อาชีพหลกั คือ เกษตรกรรม  การหา
ของป่าขาย รับจา้ง เล้ียงสัตวแ์ละอาชีพท่ีข้ึนช่ือของหมู่บา้นเป็นท่ีรู้จกัของคนทัว่ไปคือ  การผลิตสุรา
กลัน่ สภาพเศรษฐกิจโดยรวมค่อนขา้งยากจน  ส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ / 
รายไดโ้ดยเฉล่ียต่อครอบครัวต่อปี 5,800 บาท  รายไดข้องผูป้กครองนกัเรียนส่วนใหญ่มาจากการ
ประกอบอาชีพท านา ท าสวน หาของป่าตามฤดูกาล  
  
 วสัิยทศัน์  
 โรงเรียนบา้นเมืองคอง มุ่งพฒันาการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรมน าความรู้ 
รักษ์วฒันธรรมทอ้งถ่ิน ส่งเสริมการพฒันาทกัษะชีวิตสู่การประกอบอาชีพ ตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 พนัธกจิ มีดงัน้ี 
  1. ให้บริการจดัการศึกษาโดยให้โอกาสทางการศึกษาครอบคลุมเขตบริการอย่าง   
เสมอภาค 
  2. พฒันาหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนรู้เพื่อยกระดบัผลสัมฤทธ์ิ  
  3. พฒันา และส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยตนเองโดยใชเ้ทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อการ
ส่ือสาร 
  4. พฒันา และส่งเสริมการเรียนรู้ดา้นภาษา ทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ 
  5. พฒันา และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมดา้นสุขภาพกาย สุขภาพจิต 
ของนกัเรียน 
  6. พฒันา และส่งเสริมทกัษะชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริม
ความสามารถดา้น  การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม และสืบสานภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
  7. พฒันา และส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมี้คุณภาพ 
  8. พฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 เป้าประสงค์  มีดงัน้ี     

  1. นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทัว่ถึง และมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา   

  2. นกัเรียนไดรั้บการพฒันา และส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยตนเองโดยใชเ้ทคโนโลยีทาง
การศึกษาเพื่อการส่ือสาร 
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  3. นักเรียนไดรั้บการพฒันา และส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษา ทั้งภาษาไทย และ
ภาษาต่างประเทศ 

  4. นกัเรียนได้รับการพฒันา และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  และส่งเสริมดา้น
สุขภาพกาย  สุขภาพจิตของนกัเรียน 

  5 นักเรียนได้รับการพฒันา และส่งเสริมทกัษะชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ส่งเสริมความสามารถดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม และสืบสานภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

  6. นกัเรียนไดรั้บการพฒันา และส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมี้คุณภาพ 
  7. โรงเรียน บริหารจดัการ และพฒันาคุณภาพการศึกษา โดยความร่วมมือของทุก  

ภาคส่วน 
 จุดเน้น ของโรงเรียน 
 ด้านผู้เรียน 
 1.นกัเรียนมีสมรรถนะส าคญัสู่มาตรฐานการศึกษา 
  1.1 นกัเรียนจบชั้น ป.1 สามารถอ่านออกเขียนได ้ 
  1.2 นกัเรียนชั้น ป.6 ชั้น ม.3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการทดสอบระดบัชาติ   

(O-NET) ทุกวชิาเพิ่มข้ึน  
  1.3 นกัเรียนได้รับการพฒันา และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมด้าน

สุขภาพกาย สุขภาพจิต ของนกัเรียน 
  1.4 นักเรียนได้รับการพฒันา และส่งเสริมทกัษะชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ส่งเสริมความสามารถดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม และสืบสานภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  1. ครูได้รับการพฒันาองค์ความรู้และสมรรถนะในการสอน  การวิจยั อย่างมี

ประสิทธิภาพ ทุกกลุ่มสาระ และพฒันาตนเองสู่ครูมืออาชีพ 
  2. ผูบ้ริหารสถานศึกษาไดรั้บการพฒันาให้มีความสามารถในการบริหารงานทุกดา้น 

โดยเฉพาะงานดา้นวชิาการ ใหมี้ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
 ด้านการบริหารจัดการ 
 1. โรงเรียนบริหารจดัการโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย  

  ปรัชญาของโรงเรียน : การศึกษาคือการพฒันาชีวติ 
  ค าขวญัของโรงเรียน : มีวนิยั ใฝ่ศึกษา พฒันาคุณธรรม 
  สีประจ าโรงเรียน : สีฟ้า  - สีขาว 

   สีฟ้า   หมายถึง ความรู้ท่ีอยูบ่นพื้นฐาน  แห่งสันติภาพมิตรภาพ  ภราดรภาพ 
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             รู้รักสามคัคีและซ่ือสัตย ์
   สีขาว  หมายถึง คุณธรรม  จริยธรรมท่ีแสดงถึงความบริสุทธ์ิ  ความดีงาม 

  อกัษรของโรงเรียน : ม.ค. 
  ตน้ไมป้ระจ าโรงเรียน : ตน้อินทนิล 

   อตัลกัษณ์   : ยิม้ง่าย  ไหวส้วย 
   เอกลกัษณ์  : มารยาทงาม 
 
 ตารางที ่4.3 เป้าประสงค์  และตัวช้ีวดัความส าเร็จโรงเรียนบ้านเมืองคอง 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวดัความส าเร็จ 

1. ผูเ้รียนมีคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 
 การศึกษา 

1. ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทุกกลุ่มสาระระดบั 
 ดีข้ึนไป 
2. ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีผลการประเมินการอ่าน  
 คิดวเิคราะห์ผา่นเกณฑม์าตรฐาน 
3. ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีน ้าหนกัส่วนสูงและสมรรถภาพ 
 ทางกายตามเกณฑม์าตรฐาน 

  

2. ผูเ้รียนมีทกัษะชีวติและคุณลกัษณะ 
 อนัพึงประสงค ์

1. ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์าม 
 หลกัสูตร 
2. ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีมารยาทอ่อนนอ้มถ่อมตนและมี 
 ระเบียบวนิยั 
3. ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และ 
 ออกก าลงักายสม ่าเสมอ 
4. ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีและใหเ้กียรติ 
 ผู ้อ่ืนสามารถอยู่ ร่วมกับผู ้อ่ืนในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 
5. ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีนิสัยรักการอ่านและทกัษะในการ 
 แสวงหาความรู้ดว้ยตนเองจากส่ือต่าง ๆ และแหล่ง 
 เรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
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ตารางที ่4.3 (ต่อ) 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวดัความส าเร็จ 

3. ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาศกัยภาพและ 
 เรียนรู้ตามความสนใจดว้ยกิจกรรม 
 การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมทกัษะชีวติตาม 
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ี 
 หลากหลาย 

1. ร้อยละของผูเ้รียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ดนตรี 
 นาฏศิลป์ กีฬา ศิลปะ พื้นฐานอาชีพ เป็นตน้ 
2. ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีทกัษะชีวติตามหลกัปรัชญา 
 เศรษฐกิจพอเพียง 

4. โรงเรียนเป็นสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาโดย
ชุมชนมีส่วนร่วม 

 
 

 

1. ร้อยละของคณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน 
 ผูป้กครอง ท่ีมีความพึงพอใจต่อระบบการบริหารและ 
 ระบบบริการจดัการศึกษา 
2. ร้อยละของการประชุมเพื่อพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
 ต่อปีการศึกษา 
3. ร้อยละของการนิเทศการจดัการเรียนรู้ต่อปีการศึกษา 

 4. ร้อยละในการประชุมเพื่อพฒันาระบบประกนัคุณภาพ 
 ภายในของสถานศึกษาต่อปีการศึกษา 
5. ร้อยละของหอ้งปฏิบติัการ อาคารเรียน และแหล่ง 
 เรียนรู้ในโรงเรียนมีความเหมาะสม เพียงพอ และ 
 ปลอดภยั 
6. ร้อยละของสถานศึกษาจดัประชุมคณะกรรมการ 
 สถานศึกษาต่อปีการศึกษา 
7. ร้อยละของสถานศึกษาจดัประชุมผูป้กครองต่อ 
 ปีการศึกษา 

 
 2 . การขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
โรงเรียนบ้านเมืองคอง อ าเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม่ 
 ในการการขบัเคล่ือนหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
โรงเรียนบา้นเมืองคอง อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการขบัเคล่ือนตามล าดบั 
ดงัน้ี 
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 1. เชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการการขบัเคล่ือนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นท่ีประถมศึกษาเขต 3 จงัหวดัเชียงใหม่  
 2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนบ้านเมืองคอง อ าเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม่  โดยเชิญ
กลุ่มเป้าหมายและผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งโรงเรียนร่วมปฏิบติัการในคร้ังน้ี  
 3. เชิญกลุ่มเป้าหมายเขา้ร่วมประชุมสัมมนาเก่ียวกบัแนวทางการขบัเคล่ือนหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมูลนิธิสถิรคุณ  
 4. นิเทศติดตามการขบัเคล่ือนหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในโรงเรียนบา้นเมืองคอง อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่   
 5. คณะครูโรงเรียนบา้นเมืองคองไดด้ าเนินการการขบัเคล่ือนหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนบา้นเมืองคอง อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ ดว้ย
การท าแผนการจดัการเรียนรู้เชิงบูรณาการ ของโรงเรียนบา้นเมืองคอง อ าเภอเชียงดาว จงัหวดั
เชียงใหม่ โดยใชก้ระบวนการ PDCA 
 สรุปผลการขบัเคล่ือนหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
โรงเรียนบา้นเมืองคอง อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Groups) จาก
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ คณะกรรมการสถานศึกษา จ านวน 9 คน ผูอ้  านวยการสถานศึกษา จ านวน 1 
คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 11 คน สภานกัเรียน จ านวน 11 คน รวมทั้งส้ิน 32 คน 

 ในการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
โรงเรียนบา้นเมืองคองอ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่าสถานศึกษาไดด้ าเนินการขบัเคล่ือน
การด าเนินงานออกเป็น  5 ดา้น คือ 1) ดา้นการบริหารจดัการ 2) ดา้นการพฒันาหลกัสูตรและการ
จดัการเรียนการสอน 3) ดา้นการพฒันาบุคลากร และ 4) ดา้นการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 5) ดา้น
ผลลพัธ์/ภาพความส าเร็จ และในแต่ละดา้นไดบู้รณาการหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริหาร
สถานศึกษาทั้ง  5 เร่ือง คือ 1) ความพอประมาณ 2) ความมีเหตุผล   3) การมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี       
4) เง่ือนไขความรู้ และ 5) เง่ือนไขคุณธรรม ตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 ดา้นการบริหารจดัการ มี 4 องคป์ระกอบ คือ องคป์ระกอบดา้นนโยบายองค์ประกอบ 
ดา้นวชิาการ องคป์ระกอบดา้นงบประมาณ และองคป์ระกอบดา้นการบริหารทัว่ไป 
 ในการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริหารสถานศึกษา พบวา่ โรงเรียน
มีนโยบายน้อมน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมามาบูรณาการบริหารสถานศึกษาโดยได้
ก าหนดไวใ้นวิสัยทศัน์ท่ีสอดคล้องตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และได้ก าหนดไวใ้น
แผนงานโครงการและและแผนปฏิบติังานประจ าปี มีการติดตามผลและรายงานผลแลว้น าผลการ
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ติดตามมาพฒันานโยบาย แผนงาน โครงการขบัเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 
โดยมีการวิเคราะห์ทิศทางและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และมีการจดัท ารายละเอียดโครงสร้าง
แผนงาน โครงการ และกิจกรรมท่ีชัดเจน โดยอยู่บนพื้นฐานของความโปร่งใสและยุติธรรม 
สามารถตรวจสอบได ้ตลอดจนมีความซ่ือสัตยใ์นการบริหารการเงิน บญัชี และการจดัซ้ือจดัจา้ง 
สถานศึกษามีการใชอ้าคารสถานท่ีอยา่งประหยดั คุม้ค่า 
 ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน มี 4 องค์ประกอบ คือ 
องค์ประกอบดา้นหน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง องค์ประกอบดา้นการบูรณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน องค์ประกอบด้านส่ือและแหล่งเรียนรู้
เก่ียวกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และองคป์ระกอบดา้นการวดัและประเมินผลการจดัการเรียน
การสอนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   ในการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริหารสถานศึกษา มีการจดัท า
หลกัสูตรสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และบูรณาการสู่การเรียน
การสอน โดยมีการจดักิจกรรมการสอนท่ีสอดแทรกหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกกลุ่ม
สาระ มีการนิเทศ ก ากบั ติดตาม การน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการเรียนการสอน โดย
เนน้ใหผู้เ้รียนน าความรู้เก่ียวกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบติัในชีวติประจ าวนั ซ่ึงเป็นการ
ขยายผลสู่การปฏิบติัในครอบครัว ชุมชน ของตนเอง อนัเป็นการส่งเสริมให้นกัเรียนปฏิบติัตนอยา่ง
มีสติปัญญาและยึดมัน่ในทางสายกลาง และด าเนินชีวิตดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต อดทน เอ้ืออาทร 
รับผิดชอบ และอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสุข ตลอดจนรักและภาคภูมิใจในความเป็นไทย ส่วนดา้น
พฒันาคุณภาพ จดัใหมี้การศึกษาวเิคราะห์สภาพความตอ้งการ ความจ าเป็นของสถานศึกษา เพื่อวิจยั
และพฒันาคุณภาพการศึกษา และส่งเสริมให้ครูท าการวิจยัในชั้นเรียนตามความรู้ ความสนใจ และ
ศกัยภาพของแต่ละคน และยงัมีการประสานความร่วมมือในการศึกษาวิเคราะห์วิจยัเก่ียวกบัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษากับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงาน และสถาบนัอ่ืน และน าผลการวจิยัไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษา
ต่อไป มีการจดัท าและเสนอของบประมาณตามความเหมาะสมและความตอ้งการท่ีแทจ้ริง โดย
ค านึงถึงความเหมาะสมและความจ าเป็นของสถานศึกษา 
 ดา้นการพฒันาบุคลากร มี 3 องคป์ระกอบ คือ องคป์ระกอบดา้นการแนะแนวและ 
ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน องคป์ระกอบดา้นกิจกรรมนกัเรียน และองคป์ระกอบดา้นกิจกรรมเพื่อ
พฒันาสังคมและสาธารณะประโยชน์    
 ในการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาพอเพียงตน้แบบ พบวา่ มี
การวางแผนอตัราก าลงัตามความต้องการและความจ าเป็นของสถานศึกษา โดยมีการวิเคราะห์
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ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการก าลังคนกับภารกิจของสถานศึกษา และมีการก าหนด
หลกัสูตรการพฒันาให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ ความจ าเป็นในการพฒันาตนเองของขา้ราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนมีความยุติธรรมในการขอเล่ือนต าแหน่ง รวมทั้ง มีความ
เสมอภาคในการไดรั้บการพฒันาตามศกัยภาพ  
 ดา้นการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน มี 2 องคป์ระกอบ คือ องคป์ระกอบ ดา้นการพฒันา 
บุคลากรตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และองค์ประกอบด้านการติดตามและขยายผล   
ดา้นกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน พบวา่ ความส าเร็จของการน าลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณา
การใชใ้นสถานศึกษา สรุปไดด้งัน้ี 
 4.1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ถือวา่เป็นกิจกรรมหลกัท่ีมีกิจกรรมยอ่ย ๆ 
เสริมเขา้มาอีก เช่น การพฒันาคุณภาพชีวิต การรักษาส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงช่วยเสริมสร้างคุณลกัษณะอนั
พึงประสงคไ์ดม้ากมาย และในกิจกรรมดงักล่าวโรงเรียนไดน้ าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ใชใ้นกระบวนการต่าง ๆ อยา่งผสมกลมกลืน เช่น การเขา้ค่ายท่ีโรงเรียนตวัเองหรือในชุมชนตวัเอง 
เป็นไปตามหลักความมีเหตุผล ความพอประมาณ (ความเหมาะสม) ไม่ตอ้งเดินทาง (ไม่ตอ้งใช้
น ้ามนั) ไม่ตอ้งตดัไมม้าท าค่ายพกัแรม เป็นการสร้างภูมิคุม้กนัดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
 4.2 กิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการส่งเสริมการประหยดัอดออม มีการปฏิบติัจริงจงั โดยได้
ด าเนินการมาก่อนหลายปีแลว้ จึงเป็นกิจกรรมท่ีย ัง่ยืนส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของครู นกัเรียน และ
ไดข้ยายผลไปยงัชุมชน ซ่ึงเป็นการส่งเสริมทั้งการออมและการท าบญัชีรับจ่าย ส่งเสริมให้เด็กเห็น
คุณค่าของขา้ว ไม่กินทิ้งกินขวา้ง 
 4.3 กิจกรรมท่ีเป็นความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์มีการสอนให้นกัเรียนเป็นผูมี้จิตอาสาและ
ด าเนินวถีิชีวติท่ีพอเพียง นบัเป็นการสร้างภูมิคุม้กนัให้กบัเยาวชนทั้งเร่ืองคุณธรรม วฒันธรรม และ
ดา้นสังคมเป็นอยา่งดี มีชมรมคดัแยกขยะ เป็นตน้ 
 4.4 กิจกรรมการสร้างระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน เป็นกิจกรรมใหญ่ท่ีมีกิจกรรมคอย
สนับสนุนมากมาย มีการด าเนินการได้ผลดี เช่น กิจกรรมเยี่ยมบา้น มีเครือข่ายผูป้กครอง มีการ
แลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างครูกบัผูป้กครอง กิจกรรมเขา้ค่ายคุณธรรม ฝึกเด็กให้มีจิตอาสาพึ่งพา
ตนเองและดูแลผูอ่ื้น 
 จากท่ีกล่าวมาทั้งหมดจะเห็นไดว้า่ ทุกกิจกรรมโรงเรียนสามารถอธิบายตามหลกั 3 ห่วง 
2 เง่ือนไขได้ เช่น การเขา้ค่ายคุณธรรม ก็เขา้ค่ายในวดัใกล้บา้น เหตุผล คือ ให้เกิดการประหยดั 
ความพอประมาณในระยะเวลา ไม่ให้มากเกินไป น้อยเกินไป พอเหมาะ สมกบันิสัยของนกัเรียน 
ส่วนภูมิคุม้กนัมีปรากฏชดัในช่ือโครงการ เพราะเป็นการฝึกคุณธรรม ซ่ึงก็คือภูมิคุม้กนัชีวิตในทุก ๆ 
ดา้น เช่น สังคมและวฒันธรรม ทั้งน้ี นกัเรียนก็จะเกิดองค์ความรู้ในหลกัธรรม และน ามาปฏิบติั
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อย่างจริงจงัต่อเน่ือง ดว้ยความขยนั อดทน ซ่ือสัตย ์ถือว่าเป็นเง่ือนไขความรู้และเง่ือนไขคุณธรรม
โดยปริยาย 
 ดา้นผลลพัธ์/ภาพความส าเร็จ มี 5 องคป์ระกอบ คือ องคป์ระกอบดา้น สถานศึกษา ดา้น 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ด้านบุคลากรของสถานศึกษาและด้านผูเ้รียน ผลลัพธ์ของการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สถานศึกษาท่ีบูรณาการหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอสู่การปฏิบติัในสถานศึกษาเกิดผลลพัธ์ท่ีพึงประสงค ์ดงัน้ีคือ 
 สถานศึกษา 
 1. สถานศึกษาเป็นแหล่งการเรียนรู้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนกัเรียนและ
ชุมชน 
 2. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายและสามารถลงมือปฏิบติักิจกรรมไดจ้ริง และ
สอดคลอ้งกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. สถานศึกษาสะอาด เป็นระเบียบ ร่มร่ืน ปลอดภยั เอ้ือต่อการเรียนรู้ในการด าเนินชีวิต 
ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 ผู้บริหารสถานศึกษา 
 1. มีความรู้ ความเขา้ใจในหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งถูกตอ้ง 
 2. ปฏิบติัตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มาใชใ้นการบริหารสถานศึกษา 
 3. สามารถถ่ายทอดประสบการณ์การน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ใน
สถานศึกษา และมุ่งมัน่ในการขบัเคล่ือนหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 
 4. มีการขยายผลการขบัเคล่ือนหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ภายนอก  
 บุคลากรของสถานศึกษา 
 1. มีความรู้ความเขา้ใจและอธิบายหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดถู้กตอ้ง สามารถ
จดัการเรียนรู้ โดยการน้อมน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนในทุกกลุ่ม
สาระจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจนเห็นผลชดัเจน 
 2. จดัการทรัพยากรและด าเนินชีวิตด้านเศรษฐกิจ อย่างสอดคล้องกบัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ประพฤติ ปฏิบติัตนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. อยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถเป็น
แบบอยา่งท่ีดีในการปฏิบติัตนเพื่อส่วนรวมและสาธารณะประโยชน์ 
 4. รู้จกัใชแ้ละจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งสมดุลและพร้อมรับกบั
การเปล่ียนแปลงต่าง ๆ 
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 5. ด าเนินชีวิตอย่างมีฐานรากทางวฒันธรรม และพร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงทาง
วฒันธรรมจากกระแสโลกาภิวตัน์และมีการแบ่งปัน สามคัคี ช่วยเหลือ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผต่่อกนัรวมถึงมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ตลอดจนมีส่วนร่วมในการด าเนิน
กิจกรรมอนัเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมอยา่งต่อเน่ือง 
 ผู้เรียน 
 1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามมาตรฐานการเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงของแต่ละระดบัชั้นปีการศึกษา 
 2. ปฏิบติัตนให้ด าเนินชีวิตไดอ้ยา่งสมดุลและพร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงในดา้นวตัถุ/ 
เศรษฐกิจ 
 3. ปฏิบติัตนใหด้ าเนินชีวติไดอ้ยา่งสมดุลและพร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงในดา้นสังคม 
วฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม 
 4. มีส่วนร่วมในการขบัเคล่ือนหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ภายนอกสถานศึกษา  
 5. มีระเบียบวนิยัในการเรียน การท ากิจกรรมในโรงเรียน อาทิกิจกรรมหนา้เสาธง การท า
ความสะอาดหอ้งเรียนและเขตรับผดิชอบ มีวนิยัในการรับประทานอาหาร  
 6. มีสติปัญญาในการศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเอง จากครูและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ท าให้
นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
 
 คณะกรรมการสถานศึกษา 
 1. รับรู้การขบัเคล่ือน มีความสนใจและมีส่วนร่วมในการขบัเคล่ือนหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา 
 3. เห็นคุณค่าและศรัทธาในการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
สถานศึกษา 
 4. สนบัสนุนกิจกรรมการขบัเคล่ือนและขยายผลหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
สถานศึกษา 
 ชุมชน 
 ให้การยอมรับและเห็นคุณค่าในการนอ้มน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้น
การด าเนินชีวติและใหค้วามร่วมมือในการขยายผลการขบัเคล่ือนหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 นอกจากการด าเนินการทั้ง 5 ดา้นดงักล่าวแลว้การขบัเคล่ือนหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การบริหารสถานศึกษาใหป้ระสบผลส าเร็จ ควรมีการด าเนินการเพิ่มเติมอีก 2 ดา้น คือ 
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 1. การให้ผูป้กครองและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของสถานศึกษา ใน
ขั้นตอนส าคญัทุกขั้นตอนตามแนวทาง ดงัน้ี 1) ร่วมก าหนดแนวนโยบายและการวางแผน 2) ร่วมให้
ขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะในกระบวนการพฒันาหลกัสูตร 3) ร่วมจดักิจกรรมการเรียนการสอน และ
การจดัสภาพและบรรยากาศภายในสถานศึกษา และ  4) ส่งเสริมการเรียนรู้ และการปฏิบติัตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาท่ีบา้นและสถานท่ีอ่ืน ๆ 
 2. การติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา โดยมีแนวทางด าเนินการ ดงัน้ี 
    2.1 ติดตามและประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียน โดยพิจารณาจาก  1) ผล
การทดสอบความรู้ ความเขา้ใจพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) ผลงานและการปฏิบติั
กิจกรรมของผูเ้รียน 3) การปฏิบติัตนในชีวติประจ าวนัของผูเ้รียน และ 4) ผลการประเมินโดย         ผู ้
ประเมินภายนอกหรือผูมี้ส่วนไดเ้สียจากทุกภาคส่วน 
   2.2 ติดตามและประเมินความเหมาะสมของการด าเนินการในกระบวนการ ขั้นตอน
และกิจกรรมการด าเนินการในดา้นการพฒันาหลกัสูตร การจดัการเรียนการสอน การจดับรรยากาศ
และสภาพแวดลอ้ม การจดัระบบการบริหารจดัการ การให้ผูป้กครองและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมใน
การจดัการศึกษาของสถานศึกษา และการประเมินคุณลกัษณะของผูเ้รียนอนัพึงประสงค์ 
   2.3 จดัให้ระบบการรายงานผลการด าเนินการเป็นระยะ ๆ ทั้งการรายงานภายใน
สถานศึกษา การรายงานต่อสาธารณชน และการรายงานหน่วยงานตน้สังกดัตามล าดบั 
 

 โรงเรียนชุมชนบ้านวงัจ๊อม อ าเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม่ 
 

ผูว้ิจยัขบัเคล่ือนหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน
ชุมชนบา้นวงัจ๊อม อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ คร้ังน้ีด าเนินตามรูปแบบการวิจยัเชิงปฏิบติัการ 
ตามแนวคิดของ Kemmis และ McTaggart  ประกอบดว้ยกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการ 4 ขั้นตอน 
ดงัน้ี 

1.  ขั้นวางแผน(Planning) 

1.1 ศึกษาสภาพและความต้องการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษาข้ันพืน้ฐานในโรงเรียนชุมชนบ้านวงัจ๊อม อ าเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม่ 
  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาวิเคราะห์สถานการณ์ของโรงเรียนชุมชนบา้นวงัจ๊อม ใช้วิธีการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลโดยการวิเคราะห์เอกสารและการระดมสมองจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 3 กลุ่มได้แก่        
1) ครู 2) นกัเรียน 3) ผูป้กครองนกัเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อศึกษาประเด็นส าคญั
ได้แก่  1) ขอ้มูลพื้นฐานของโรงเรียน 2) สภาพและความตอ้งการขบัเคล่ือนหลกัปรัชญาของ
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เศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงเรียนชุมชนบา้นวงัจ๊อม อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงผูว้ิจยัจะได้
น าเสนอผลการศึกษา ดงัน้ี 
   1.1.1 ข้อมูลพืน้ฐานของโรงเรียนชุมชนบ้านวงัจ๊อม 
    1.1.1.1 ข้อมูลทัว่ไป 
  โรงเรียนชุมชนบา้นวงัจ๊อม ตั้งอยู่หมู่ท่ี 4  ต าบลเชียงดาว  อ าเภอเชียงดาว  
จงัหวดัเชียงใหม่ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 โทรศพัท์ 053-
455191 โทรสาร  053-455191 เปิดสอนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี1 ถึง ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3     
เน้ือท่ี 10 ไร่ 1 งาน 68 ตารางวา มีอาณาเขตดงัน้ี  ทิศเหนือติดหมู่บา้นวงัจ๊อม  ทิศใตติ้ดถนนเขา้
หมู่บ้านวงัจ๊อม ทิศตะวนัออกติดหมู่บ้านวงัจ๊อม ทิศตะวนัตกติดถนนหลวงหมายเลข 107            
สายเชียงใหม่–ฝาง พื้นท่ีบริการหมู่ท่ี 4 บา้นวงัจ๊อม หมู่ท่ี 13 บา้นทุ่งดินแดง และหมู่ท่ี 3 บา้นม่วงฆอ้ง 
ต าบลเชียงดาว อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่  
   1.1.1.2 ข้อมูลผู้บริหาร 

       ผูอ้  านวยการโรงเรียน นายอมร สวสัด์ิรักษ ์  โทรศพัท ์ 089-9986117         วุฒิ
การศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก สาขา การบริหารการศึกษา ด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนตั้งแต่ พ.ศ. 2554 
จนถึง 30 กนัยายน พ.ศ. 2560   

1.1.1.3 ข้อมูลครูและบุคลากร  
  จ านวนครูและบุคลากรจ านวนทั้งส้ิน  15  คน  

 1.1.1.4 ข้อมูลนักเรียน  
  จ านวนนกัเรียนในโรงเรียนทั้งส้ิน 219 คน  

    1.1.1.6 สภาพการจัดการศึกษา  
  1) ภารกจิหลกั 
                       1.1) จดัการศึกษาระดบัประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาป่ีท่ี 1 – 
ประถมศึกษาป่ีท่ี 6 
   1.2) จดัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 –    ชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3  
  2) ภารกจิเสริม 
   2.1) ด าเนินงาน / โครงการต่าง ๆ  เพื่อพฒันาการศึกษาการบริหาร
จดัการของโรงเรียนใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 
   2.2) ด าเนินงานตามท่ีหน่วยงานตน้สังกดัมอบหมาย 
   2.3) ร่วมมือประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ ชุมชนทอ้งถ่ินและอ่ืนๆ  
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  3) ปริมาณงานที่รับผดิชอบ 
  โรงเรียนชุมชนบา้นวงัจ๊อม แบ่งฝ่ายงานออกเป็น 4 ฝ่ายงานดงัน้ี 
   3.1) งานฝ่ายบริหารงานวชิาการ 
   3.2) งานฝ่ายบริหารงานบุคลากร 
   3.3) งานฝ่ายบริหารแผนและงบประมาณ 
   3.4) งานฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 
   

  1.1.2  สภาพและความต้องการขับเคล่ือนหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงสู่
โรงเรียนชุมชนบ้านวงัจ๊อม อ าเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม่    
    1.1.2.1 สภาพการขับเคล่ือนหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงของโรงเรียน
ชุมชนบ้านวงัจ๊อม 
   โรงเรียนชุมชนบา้นวงัจ๊อมไดน้อ้มน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
บูรณาการในการจดักิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจดัการจนสามารถผา่นเกณฑ์การประเมินของ
กระทรวงศึกษาธิการ จนสามารถเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจดักิจกรรมการเรียนรู้และการ
บริหารจดัการตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ปี พ.ศ. 2558 ต่อมาปี 
พ.ศ. 2559 ครูมีการยา้ยสับเปล่ียนต าแหน่งและบรรจุใหม่ท าให้ขาดความต่อเน่ืองในการปฏิบติั
หนา้ท่ี สภาพปัจจุบนัโรงเรียนชุมชนบา้นวงัจ๊อม มีการขบัเคล่ือนหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5 ดา้นดงัน้ี 
 
    1) ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  
    การบริหารจดัการสถานศึกษามีการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ขับเคล่ือนในสถานศึกษา และบูรณาการในแผนปฏิบัติงานประจ าปีครอบคลุมทุกงานอย่าง
เหมาะสม  โรงเรียนมีโครงการเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและการบูรณาการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนแต่ยงัไม่ครอบคลุมทุกสาระและทุกระดบัชั้น การติดตาม
ผลการด าเนินงานโครงการยงัไม่ต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ มีแผนการบริหารงบประมาณ และรายงาน
การใชง้บประมาณแก่ผูเ้ก่ียวขอ้ง  ดูแลรักษา ปรับปรุงอาคารสถานท่ีและแหล่งเรียนรู้อยา่งสม ่าเสมอ 
ประสานสัมพันธ์กับชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง
คุณลกัษณะอยูอ่ยา่งพอเพียงของผูเ้รียน ดงัรายละเอียดจากผูใ้หข้อ้มูลดงัน้ี 
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“...โรงเรียนมีโครงการเศรษฐกิจพอเพียงท่ีช่วยพัฒนาผู้ เรียนและน าไป
บูรณาการสู่การเรียนการสอนยังแต่ไม่ครบทุกสาระ มีการปรับปรุง
อาคารสถานท่ี  สหกรณ์โรงเรียน  โรงเพาะเห็ดนางฟ้า แปลงเกษตรซ่ึง
แหล่งเรียนรู้อยู่ เป็นประจ าเพ่ือให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา
...” 
(ผูใ้หข้อ้มูล: ครูชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6)  
“...ปี 2558 โรงเรียนของเราเป็นสถานศึกษาพอเพียง มีการน าปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในแผนปฏิบัติงานประจ าปี มี
แผนการใช้งบประมาณ มีการติดตามแผนการใช้งบประมาณแต่ไม่
ต่อเ น่ืองและสม ่า เสมอ พร้อม ท้ังรายงานการใช้งบประมาณแก่
ผู้ เกี่ ยว ข้อง ได้แก่  ค รู  นัก เ รียน ผู้ ปกครอง และคณะกรรมการ
สถานศึกษา...” 
(ผูใ้หข้อ้มูล: คณะกรรมการสถานศึกษา)  
“...มีการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการใน
แผนปฏิบัติงานประจ าปี การจัดการเรียนการสอน แต่ยังไม่ครบทุกกลุ่ม
สาระ การติด และรายงานผลการด าเนินโครงการต่อครู นักเรียน และ 
ผู้ปกครอง รวมไปถึงมีการประสานงานกับชุมชน ผู้ปกครองให้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอยู่เสมอ...” 
(ผูใ้หข้อ้มูล: นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 )  
“...โรงเรียนได้น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนหลายอย่าง เช่น การออมทรัพย์ การเพาะเห็ดนางฟ้า การ
ปลูกผักการท าเคร่ืองด่ืมสุขภาพ ทางโรงเรียนได้เชิญชวนผู้ปกครองเข้า
มาร่วมท ากิจกรรมกับนักเรียนอยู่เป็นประจ า เม่ือเสร็จส้ินโครงการกแ็จ้ง
ให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบ...” 
(ผูใ้หข้อ้มูล: ผูป้กครองนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2)  
 
 

    2) ด้านหลกัสูตรและการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
    โรงเรียนมีหน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แต่ยงัไม่ครบ
ทุกระดบัชั้น มีการนิเทศติดตามผลการน าหน่วยการเรียนรู้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
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ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ และน าผลการนิเทศไปปรับปรุงพฒันาหน่วยการเรียนรู้อยา่งสม ่าเสมอ  
ครูมีแผนการการจดัการเรียนรู้ท่ีบูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีส่ือการเรียนรู้ แหล่ง
เรียนรู้ และรวบรวมภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพื่อน ามาส่วนหน่ึงของการจดักิจกรรมการเรียนรู้เสริมสร้าง
คุณลกัษณะอยูอ่ยา่งพอเพียงของนกัเรียน มีเคร่ืองมือวดัและประเมินผลท่ีหลากหลายสอดคลอ้งกบั
กิจกรรมการเรียนรู้ นกัเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน จดัแสดงและเผยแพร่ผลงานใน
โรงเรียนและเขตพื้นท่ีการศึกษา ดงัรายละเอียดจากผูใ้หข้อ้มูลดงัน้ี 
 

“...ส าหรับการจัดท าหน่วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเราได้
จัดท าหน่วยการเรียนเรียนรู้ เช่น หน่วยเศรษฐกิจพอเพียง ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 กลุ่ มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม มีแผนการจัดการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ เคร่ืองมือวัดและ
ประเมินผลท่ีหลากหลาย และล่าสุดได้พานักเรียนไปจัดแสดงและ
เผยแพร่ผลงานท่ีส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา...” 
(ผูใ้หข้อ้มูล: ครูชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1) 
“...โรงเรียนมีหน่วยการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่นหน่วย
เศรษฐกิจพอเพียงในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 หน่วยมนุษย์กับส่ิงแวดล้อม
ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  หน่วยครัวป่าในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 แต่กย็ัง
ไม่ครบทุกระดับช้ัน ครูมีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีบูรณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครบทุกกลุ่มสาระ แต่ยังมีความกังวล
ในเร่ืองความถกูต้องและความสมบูรณ์ของแผนการจัดการเรียนรู้...” 
 (ผูใ้หข้อ้มูล: ครูชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2) 
“...ครูมีการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน ท าให้เราได้ฝึกปฏิบัติ ให้รู้จักถึงความพอประมาณ รู้จัก
การคิดอย่างมีเหตุมีผลผ่านการท ากิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมออม
ทรัพย์ สหกรณ์โรงเรียน การปลูกผัก การท าผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด 
เม่ือเสร็จส้ินกิจกรรมมกีารน าเสนอผลงานในโรงเรียนและเขตพืน้ท่ี...” 
(ผูใ้หข้อ้มูล: นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6) 
“...ครูมีการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสอนนักเรียน ผ่าน
กิจกรรมการเรียนรู้เช่น มนุษย์กับส่ิงแวดล้อมในวิชาวิทยาศาสตร์ 
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นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน มีการจัดแสดงผล
งานของนักเรียนท่ีโรงเรียน...” 
(ผูใ้หข้อ้มูล: ผูป้กครองนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3) 

  
    3) ด้านการจัดกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
    โรงเรียนมีโครงการแนะแนวเพื่อให้นกัเรียนไดรู้้ตนเอง และระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนเพื่อแก้ปัญหาและพฒันาตนเองให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและบริบทของ
ตนเอง ส าหรับโครงการกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ 
และกิจกรรมชุมนุมมีการจดักิจกรรมสอดคลอ้งกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน นกัเรียนและผูป้กครองมีส่วน
ร่วมในการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน และมีส่วนร่วมในการพฒันาสถานศึกษาและชุมชน  มีการ
ติดตามและน าผลมาวิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อด าเนินการแก้ไขและปรับปรุงกิจกรรมโครงการให้
ไดผ้ลดียิง่ข้ึน ดงัราย ละเอียดจากผูใ้หข้อ้มูลดงัน้ี 
 

“...กิจกรรมการแนะแนวและมีระบบดูแลช่วยเหลือช่วยให้นักเรียนรู้จัก
ช่วยเหลือตนเองและพัฒนาตนเอง โรงเรียนได้เชิญผู้ปกครองและชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน ท ากิจกรรม ติดตาม วิเคราะห์ปัญหา
และร่วมกันแก้ปัญหาอย่างสม า่เสมอ...” 
(ผูใ้หข้อ้มูล: ครูชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5) 
“...กิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนเช่น กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี กิจกรรมการ
ออมทรัพย์ สหกรณ์โรงเรียน ปลูกผักสวนครัว เคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ 
โดยเชิญผู้ปกครองหรือภูมิปัญญาท้องถ่ินเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ
เรียนการสอน มีการติดตามและน าผลมาปรับปรุงแก้ไขในการ
ด าเนินงานโครงการคร้ังต่อไป...” 
(ผูใ้หข้อ้มูล: ผูป้กครองนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6)  
“...โครงการปลูกผกัสวนครัวท าให้พวกเราได้รู้จักพืชผักสวนครัว มีการ
ขึน้แปลงผกั รดน า้ผกั ดูแลผกั น าผกัไปขายท่ีสหกรณ์โรงเรียนบางคร้ังก็
น าไปขายในหมู่ บ้านเสร็จจากการขายพวกเราต้องบัญชีรายรับ-รายจ่าย
ส่งให้คุณครู...”  
(ผูใ้หข้อ้มูล: นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4)  
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    4) ด้านการพฒันาบุคลากรของสถานศึกษา 
    โรงเรียนมีโครงการพฒันาบุคลากรเพื่อสร้างความรู้ ความเขา้ใจ และ
ตระหนกัในคุณค่าของหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการจดัส่งบุคลากรเขา้ร่วมอบรมสัมมนา
และแสวงหาความรู้เก่ียวกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใ์ชใ้นการด าเนินชีวิตและ
การปฏิบติัหน้าท่ีในโรงเรียน ติดตามและน าการติดตามผลมาปรับปรุงแกไ้ขโครงการ น าความรู้ท่ี
ไดม้าเผยแพร่ในโรงเรียนดว้ยการจดันิทรรศการ น าเสนอบนเวทีเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ดงัรายละเอียด 
จากผูใ้หข้อ้มูลดงัน้ี    
 

“...มโีครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจถึงคุณค่าของ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม
สัมมนาเพ่ือให้ครูได้น าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติหน้าท่ี ครูสรุปองค์ความรู้ท่ีได้จากการอบรมสัมมนามา
น าเสนอในท่ีประชุม และมอบหมายให้ครูน้อมน าไปปฏิบัติ ผู้บริหาร
ติดตามผลการด าเนินงาน และน าการติดตามผลมาปรับปรุงแก้ไข
โครงการพัฒนาบุคลากร น าความรู้ท่ีได้มาเผยแพร่ในโรงเรียนด้วยการ
จัดนิทรรศการ...” 
(ผูใ้หข้อ้มูล: ครูชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3)  
“...ส่งเสริมให้ครูแสวงหาความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างสม า่เสมอเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและการ
ปฏิบัติหน้าท่ีในโรงเรียน น าความรู้ท่ีได้มาเผยแพร่ในโรงเรียนด้วยการ
จัดนิทรรศการ น าเสนอบนเวทีเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันวิชาการของ
โรงเรียน...” 
(ผูใ้หข้อ้มูล: คณะกรรมการสถานศึกษา)  
“...โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครูด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เช่นการประหยัด การมีวินัย ลดเลิกอบายมุข ให้ใช้
ชีวิตอย่างไม่ประมาท น าผลท่ีได้จากการปฏิบัติมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใน
วนัวิชาการของโรงเรียน...” 
(ผูใ้หข้อ้มูล: ครูชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1)  
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    5) ผลลพัธ์/ภาพความส าเร็จ 
    โรงเรียนมีความสะอาด ปลอดภยั  ร่มร่ืน เป็นระเบียบเรียบร้อย ดูแล
รักษา ปรับปรุงอาคารสถานท่ีและแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี  ในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมาครูและบุคลากร
หลายคนมีการโยกยา้ยและบรรจุใหม่ท าให้ขาดความต่อเน่ืองในการปฏิบติัหน้าท่ีรวมทั้งมีความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีบูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่
ชดัเจน ส่วนนกัเรียนเร่ิมมีพฤติกรรมหลงใหลค่านิยมต่างชาติ สนใจแต่วตัถุนิยม ไม่รู้จกัประมาณตน 
เลือกใช้เทคโนโลยีท่ีไม่เหมาะสม  ขาดความซ่ือสัตย์สุจริต ประหยดั อดทน ใฝ่เรียนใฝ่รู้  คิด
วิเคราะห์  ทกัษะการแกปั้ญหา พูดจากา้วร้าว ไม่รักษาสมบติัของส่วน รวมขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม ศิลปวฒันธรรมประเพณีอนัดีงามของชุมชน ดงัรายละเอียดจาก
ผูใ้หข้อ้มูลดงัน้ี 
 

“...โรงเรียนมคีวามสะอาด ร่มร่ืน มีสภาพท่ีเหมาะสมกับการเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้บริหารและครูมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  นักเรียนกล้าแสดงออก ร่า
เริงแจ่มใส มีระเบียบวินัย จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาเป็นท่ี
ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเร่ืองความมีวินัยเคารพกฎกติกามารยาท
ของสังคม เช่น การเข้าคิวขึน้รถโดยสารสาธารณะเป็นต้น แต่ยังขาด
ทักษะการแก้ปัญหา ไม่รู้จักประมาณตน สนใจแต่วัตถุนิยม หลงใหล
ค่านิยมต่างชาติ...”  
(ผูใ้หข้อ้มูล: คณะกรรมการสถานศึกษา)    
“...ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี บริหารจัดการอาคารสถานท่ี 
แหล่งเรียนรู้ ส่ิงแวดล้อมให้เอือ้ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนมี
จริยธรรมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  มีมารยาทดี  แต่งกายสะอาด
เรียบร้อย อ่านหนังสือออกและอ่านคล่องรวมท้ังสามารถเขียนเพ่ือการ
ส่ือสารได้ทุกคน มคีวามสามารถในการใช้เทคโนโลยีแต่ไม่รู้จักเลือกใช้
เทคโนโลยท่ีีเหมาะสมกับการเรียนรู้ ...”  
(ผูใ้หข้อ้มูล: ครูชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6)  
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“...ผู้บริหารดูแลโรงเรียนเป็นอย่างดี สะอาดเรียบร้อย ครูเป็นแบบอย่าง
ท่ีดีให้กับนักเรียน นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี รักเพ่ือนรัก
พวกพ้อง ชอบช่วยเหลือสังคม  แต่ยังความซ่ือสัตย์ ประหยัด อดทน ใฝ่
เรียนใฝ่รู้  บางคร้ังเอาแต่ใจตนเอง  ไม่รู้จักแยกแยะส่ิงใดผิดส่ิงใดถูก 
พูดจาไม่ไพเราะ ขาดจิตส านึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม 
ศิลปวฒันธรรมของชุมชน...”  
 (ผูใ้หข้อ้มูล: ผูป้กครองนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3)  
 “...โรงเรียนมีอาคารเรียนท่ีสะอาด ปลอดภัย มีแหล่งเรียนรู้ เช่น แปลง
ปลูกผัก โรงเพาะเห็ดนางฟ้า ครูเป็นตัวอย่างท่ีดีในใช้ชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนส่วนใหญ่มีมารยาทดี แต่งกาย
สะอาดเรียบร้อย มสุีขภาพกายและจิตท่ีดี  ร่าเริงแจ่มใส  มีวินัย รักเพ่ือน
พ้องช่วยเหลือซ่ึงกันและกันชอบช่วยงานงานครูงานโรงเรียน...”  
 (ผูใ้หข้อ้มูล: นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2)  
 “...อาคารสถานท่ีมีความสะอาด ปลอดภัย เหมาะกับการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน ผู้บริหารเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบัติตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ในช่วงระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมา ครูและบุคลากรมี
การโยกย้ายและบรรจุใหม่ท าให้ขาดความต่อเน่ืองในการปฏิบัติหน้าท่ี
รวมท้ังมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีบูรณา
การหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยังไม่ชัดเจน นักเรียนทุกคน
สามารถอ่านและเขียนเพ่ือการส่ือสารได้ มีมารยาทดี ตั้งใจเรียน แต่ยัง
ขาดการใฝ่เรียนใฝ่รู้  วิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดรวบยอด
เกี่ยวกับส่ิงท่ีเรียน ละเลยศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดี
งามของชุมชน  รวมไปถึงไม่รักษาสมบัติของส่วนรวม...”  
(ผูใ้หข้อ้มูล: ครูชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 )  

 
   1.1.2.2. ความต้องการของครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
   ครู นักเรียน ผูป้กครองนกัเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาตอ้งการให้
นักเรียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  รู้จกัความพอประมาณ 
ประหยดั   อดออม  ซ่ือสัตย์สุจริต ใฝ่เรียนใฝ่รู้  คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมีเหตุมีผลในการ
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ตดัสินใจ เลือกใชเ้ทคโนโลยีท่ีเหมาะสม รู้จกัแกปั้ญหาและอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม 
ศิลปวฒันธรรมประเพณีอนัดีงามของชุมชนผา่นการจดักรรมการเรียนรู้ โดยเปิดโอกาสให้นกัเรียน
ได้เรียนรู้จากการปฏิบติัจริง พร้อมทั้งเสนอแนวทางให้โรงเรียนน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาบูรณาการในแผนปฏิบติังานประจ าปี  ส่งเสริมและพฒันาครูในการออกแบบหน่วยการ
จดัการเรียนรู้ จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้และแผนกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีบูรณาการหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง รวบรวมภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพื่อน ามาส่วนหน่ึงของการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
เปิดโอกาสนักเรียนและผู ้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนา
สถานศึกษา  ผูบ้ริหารติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง และน าผลมาปรับปรุงแกไ้ขในการ
ด าเนินงานคร้ังต่อไป ดงัรายละเอียดจากผูใ้หข้อ้มูลดงัน้ี 

 
“...ต้องการให้นักเรียนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  รู้จักประหยัดอดออม ซ่ือสัตย์สุจริต  คิดอย่างมี
เหตุมีผล เลือกใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม มีจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมของชุมชน ส าหรับครูต้องการให้การ
จัดการเรียนการสอนท่ีบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ และผู้บริหารควรติดตามผลการด าเนินงานอย่าง
ต่อเน่ือง….”  
(ผูใ้หข้อ้มูล: ผูป้กครองนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2)  
“...โรงเรียนควรน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการใน
แผนปฏิบัติงานประจ าปี ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน รู้จักความ
พอประมาณ  มีเหตุมีผล ใฝ่เรียนใฝ่รู้  ใช้คุณธรรมในการด าเนินชีวิต 
รู้จักแก้ปัญหาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชุมชน 
โดยให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเน้นให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง  และให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาสถานศึกษา...” 
(ผูใ้หข้อ้มูล: คณะกรรมการสถานศึกษา)  
“...ผู้ บริหารควรส่งครูไปประชุม สัมมนา พัฒนาตนเองในเร่ืองการ
ออกแบบหน่วยการจัดการเรียนรู้ การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และแผน
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กิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนท่ีบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ของโรงเรียน...”  
(ผูใ้หข้อ้มูล: ครูชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2)  
“...ต้องการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  ท่ีสามารถน าไปประยุกต์ในชีวิตประจ าวันได้  ต้องการให้ครู
จัดกิจกรรม การเรียนการสอนแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีเน้นการปฏิบัติและการมีส่วนร่วมของนักเรียนและ
ชุมชน...”  
(ผูใ้หข้อ้มูล: นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1)  

 
 1.2 วางแผนการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงเรียนชุมชนบ้าน

วงัจ๊อม 
 ผูว้ิจ ัยน าข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์เอกสาร และการระดมสมองมาวางแผน

ขบัเคล่ือนหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงเรียนชุมชนบา้นวงัจ๊อม ตามตาราง 4.4   
ตารางที่ 4.4 แผนการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงเรียนชุมชนบ้าน

วงัจ๊อม 

กจิกรรม ระยะเวลา 
1. ประชุมเชิงปฏิบติัการทบทวนแผนปฏิบติัการประจ าปี 15 พฤษภาคม 2560 
2. ประชุมเชิงปฏิบติัการจดัท าโครงการพฒันาผูเ้รียนท่ีบูรณาการ
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

23-24 พฤษภาคม 2560 

3. อบรมเชิงปฏิบติัการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และจดัท าแผนการ
จดัการเรียนรู้ท่ีบูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

8-9 มิถุนายน 2560 
 

4. นิเทศติดตามการออกแบบหน่วยการจดัการเรียนรู้ การจดัท า
แผนการจดัการเรียนรู้และแผนการจดัการเรียนรู้กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน   

14 มิถุนายน 2560 – 
5 กรกฎาคม 2560 

5. หาคุณภาพของหน่วยการจดัการเรียนรู้ แผนการจดัการเรียนรู้ และ
แผนการจดัการเรียนรู้กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน   

11-12 กรกฎาคม 2560 

6. จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีบูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

13 กรกฎาคม 2560 – 
3 ตุลาคม 2560 

 



94 

 

 
 

2. ขั้นการปฏิบัติ (Action)  
เป็นการขบัเคล่ือนหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจดัการเรียนการสอน

และการบริหารจดัการท่ีเหมาะสมกบับริบทของโรงเรียน โดยมีการด าเนินงานดงัน้ี 
2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ผูว้จิยัจดัประชุมเชิงปฏิบติัการทบทวนแผนปฏิบติัการประจ าปี 2560 ในวนัท่ี        15 

พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบา้นวงัจ๊อม โดยเชิญ รองศาสตราจารยป์ระวติั พื้น
ผาสุข และอาจารย ์ดร.จกัรปรุฬห์ วิชาอคัรวิทย ์อาจารยป์ระจ าคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงใหม่ มาเป็นวิทยากรในการน้อมน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการ    ใน
แผนปฏิบติัการประจ าปี 2560 จ านวน 4 กลุ่มงาน 12 โครงการ ดงัน้ี 

 2.1.1 งานบริหารงานวชิาการ ประกอบดว้ย 
  2.1.1.1 โครงการโครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อพฒันาความรู้  
  2.1.1.2 โครงการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน 
  2.1.1.3 โครงการยกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอน  

   2.1.1.4 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง  
 2.1.2 งานบริหารงานบุคลากร ประกอบดว้ย 
  2.1.2.1 โครงการพฒันาบุคลากร 
 2.1.3 งานบริหารแผนและงบประมาณ ประกอบดว้ย 
  2.1.3.1 โครงการด าเนินการจดัหาวสัดุส านกังานและอาคาร  
 2.1.4 งานบริหารงานทัว่ไป ประกอบดว้ย 
  2.1.4.1 โครงการส่งเสริมสุขภาพ  
  2.1.4.2 โครงการกิจการนกัเรียน  
  2.1.4.3 โครงการโรงเรียนคุณธรรม  
  2.1.4.4 โครงการชุมชนสัมพนัธ์ 
  2.1.4.5 โครงการดนตรีและนาฏศิลป์พื้นบา้น 
  2.1.4.6 โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์ 
 จากนั้ นน าเสนอและวิพากษ์ร่วมกันระหว่างวิทยากร ผู ้ปกครองนักเรียน 

คณะกรรมการสถานศึกษา ครู และผูบ้ริหารสถานศึกษาจนได้แผนปฏิบติัการประจ าปี 2560   ท่ี
บูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผูบ้ริหารสถานและครูน าไปปฏิบติัตามแผนปฏิบติัการ
ประจ าปี ทั้งน้ีผูบ้ริหารสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมติดตามผลการด าเนินงานเพื่อน าผลมาปรับปรุง
แกไ้ขในการด าเนินงานคร้ังต่อไป  
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 2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าโครงการพัฒนาผู้เรียนที่บูรณาการหลักปรัชญา
ของเศรษฐกจิพอเพยีง 

ผูว้ิจยัจดัประชุมเชิงปฏิบติัการจดัท าโครงการพฒันาผูเ้รียนประจ าปี 2560 ในวนัท่ี        
23-24 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบา้นวงัจ๊อม โดยเชิญ อาจารย ์ดร.จกัรปรุฬห์ 
วิชาอคัรวิทย ์และอาจารย ์ดร.สนิท หาจตุัรัส อาจารยป์ระจ าคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงใหม่ มาเป็นวทิยากร  จ  านวน 6 โครงการ ปรากฏดงัตารางท่ี 4.5 ดงัน้ี 

 
ตารางที ่4.5 โครงการพฒันาผู้เรียนทีบู่รณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

 

ที่ ช่ือโครงการ ช้ัน แผนการจัดการเรียนรู้กจิกรรมพฒันาผู้เรียน ช่ัวโมง 
1 การปลูกพืชผกัสวน

ครัว 
ประถมศึกษา
ปีท่ี 1-6 

จ านวน 9 แผน ดงัน้ี 
แผนท่ี 1 รู้จกัผกัพืชสวนครัว 2 ชม. 
แผนท่ี 2 ส ารวจขอ้มูลพืชผกัสวนครัวใน   

ทอ้งถ่ิน 2 ชม. 
แผนท่ี 3 การเจริญเติบโตของพืช 2 ชม.     
แผนท่ี 4 การปลูกพืชผกัสวนครัว 2 ชม.  
แผนท่ี 5 การดูแลรักษาป้องกนั 2 ชม. 
แผนท่ี 6 การป้องกนัศตัรูพืช 2 ชม. 
แผนท่ี 7 การก าจดัศตัรูพืช 2 ชม.     
แผนท่ี 8 การเก็บเก่ียวพืชผล 4 ชม.  
แผนท่ี 9 การจดัการหลงัเก็บเก่ียว 2 ชม. 

20 

2 การเสริมสร้าง
อาชีพ 

ประถมศึกษา
ปีท่ี  1-6 

จ านวน 6 แผน ดงัน้ี 
แผนท่ี 1 ความส าคญัของเห็ดนางฟ้า 4ชม. 
แผนท่ี 2 การเพาะเห็ดนางฟ้า 4 ชม. 
แผนท่ี 3 การดูแลรักษาป้องกนัเห็ดนางฟ้า 4  
ชม. 
แผนท่ี 4 การเก็บเห็ดนางฟ้า 4  ชม. 
แผนท่ี 5 ประโยชน์ของเห็ดนางฟ้า 2 ชม. 
แผนท่ี 6 การจ าหน่ายเห็นนางฟ้า 2 ชม. 

20 
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ตารางที ่4.5 (ต่อ) 
 

ที่ ช่ือโครงการ ช้ัน แผนการจัดการเรียนรู้กจิกรรมพฒันาผู้เรียน ช่ัวโมง 
3 สหกรณ์โรงเรียน มธัยมศึกษาปีท่ี 

1- 3 
จ านวน 13 แผน ดงัน้ี 
แผนท่ี 1 การรวมกลุ่มและการแกปั้ญหา     1 

ชม. 
แผนท่ี 2 สหกรณ์และอุดมการณ์สหกรณ์   
          2  ชม. 
แผนท่ี 3 ประวติัการสหกรณ์ 1 ชม. 
แผนท่ี 4 การจดัตั้งสหกรณ์ 1 ชม. 
แผนท่ี 5 หลกัการสหกรณ์ 2 ชม.   
แผนท่ี 6 วธีิการสหกรณ์ 2 ชม. 
แผนท่ี 7 ประเภทสหกรณ์ 1 ชม. 
แผนท่ี 8 โครงสร้างการบริหารงานสหกรณ์ 

1 ชม. 
แผนท่ี 9 ประโยชน์ของการสหกรณ์ 2 ชม.   
แผนท่ี 10 การประชุมในสหกรณ์  2 ชม. 
แผนท่ี 11 การบญัชีกิจกรรมสหกรณ์

โรงเรียน  2 ชม. 
แผนท่ี 12 การจดัตั้งกิจกรรมสหกรณ์

โรงเรียน 2 ชม. 
แผนท่ี 13 การเผยแพร่กิจกรรมสหกรณ์

โรงเรียน 1 ชม. 

20 

4 ผลิตภณัฑท์ า
ความสะอาด 

มธัยมศึกษาปีท่ี 
1- 3 

จ านวน 4 แผน ดงัน้ี 
แผนท่ี 1 การท าน ้ายาลา้งจาน 5 ชม. 
แผนท่ี 2 การท าน ้ายาซกัผา้ 5  ชม. 
แผนท่ี 3 การท าน ้ายาปรับผา้นุ่ม 5 ชม. 
แผนท่ี 4 การท าสบู่เหลวอาบน ้า 5 ชม. 

20 
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ตารางที ่4.5 (ต่อ) 

 
ท่ี ช่ือโครงการ ชั้น แผนการจดัการเรียนรู้กิจกรรมพฒันา

ผูเ้รียน 
ชัว่โมง 

5 เคร่ืองด่ืมสุขภาพ มธัยมศึกษาปีท่ี 
1- 3 

จ านวน 10 แผน ดงัน้ี 
แผนท่ี 1 การท าน ้าแตงโมป่ัน 2 ชม. 
แผนท่ี 2 การท าน ้ามะม่วงป่ัน 2  ชม. 
แผนท่ี 3 การท าน ้าสัปปะรด 2 ชม. 
แผนท่ี 4 การท าน ้าเสาวรส 2 ชม. 
แผนท่ี 5 การท าน ้าดอกอญัชนั 2 ชม.   
แผนท่ี 6 การท าน ้ามะพร้าว 2 ชม. 
แผนท่ี 7 การท าน ้าโกโก ้2 ชม. 
แผนท่ี 8 การท าน ้าชาเขียว 2 ชม. 
แผนท่ี 9 การท าน ้าเฉาก๊วย 2 ชม.   
แผนท่ี 10 การท าน ้าใบบวับก 2 ชม. 

20 

6 การออมทรัพย ์ ประถมศึกษาปี
ท่ี 1 - 
มธัยมศึกษาปีท่ี 
3 

จ านวน 7 แผน ดงัน้ี 
แผนท่ี 1 ความหมายความส าคญัของการ  
           ออมทรัพย ์2 ชม. 
แผนท่ี 2 ประเภทของการออมทรัพย ์2  

ชม. 
แผนท่ี 3 หลกัการออมทรัพย ์4 ชม. 
แผนท่ี 4 การบริหารการออมทรัพย ์4 ชม. 
แผนท่ี 5 ปัจจยัทีมีต่อการออมทรัพย ์2 ชม. 
แผนท่ี 6 ประโยชน์การออมทรัพย ์2 ชม. 
แผนท่ี 7 สถานการเงินเพื่อการออมทรัพย ์  
          4 ชม. 

20 
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2.3 อบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่
บูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

ผูว้ิจยัร่วมกับผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนับให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งน ามาบูรณาการในการจดัการเรียนรู้ โดยส่งครู
โรงเรียนชุมชนบา้นวงัจอ๊มเขา้ร่วมอบรมเชิงปฏิบติัการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และจดัท าแผนการ
จดัการเรียนรู้ท่ีบูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในวนัท่ี 8-9 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง
ประชุมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ต าบลดอนแกว้ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่  ภายใต้
โครงการ “การจดัการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง” โดยศูนยส์ถานศึกษา
พอเพียง มูลนิธิยวุสถิรคุณ หลงัจากเสร็จส้ินการอบรมเชิงปฏิบติัการ มอบหมายให้คณะครูออกแบบ       
หน่วยการจดัการเรียนรู้คนละ 1 หน่วย และ จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ให้แลว้เสร็จ เพื่อน าไปหา
คุณภาพของเคร่ืองมือต่อไป ปรากฏดงัตารางท่ี 4.6 - 4.7 ดงัน้ี 

 
 ตารางที ่4.6 หน่วยการจัดการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
 
ที่ ช่ือหน่วยการ

เรียนรู้ 
ช้ัน สาระการ

เรียนรู้ 
ตัวช้ีวดั ช่ัวโมง 

1 จ านวน ประถมศึกษาปีท่ี 
1 

คณิตศาสตร์ มฐ. ค1.1 ป.1/1, ป.1/2 7 

2 ครัวป่า ประถมศึกษาปีท่ี 
2 

ภาษาไทย มฐ. ท1.1 ป.2/2,ป.2/4, ป.
2/5 

10 

3 เงิน ประถมศึกษาปีท่ี 
2 

คณิตศาสตร์ มฐ. ค2.1 ป.2/4  
     ค6.1 ป.2/3, ป.2/5,ป.
2/6,         

6 

4 Home Sweet 
Home 

ประถมศึกษาปีท่ี 
3 

ภาษาองักฤษ มฐ. ต1.1 ป3/1, ป3/2,ป3/3, 
            ป3/4, 
     ต1.2 ป3/1, ป3/2,ป3/3, 
            ป3/4, ป3/5             
     ต2.1 ป3/1, ป3/1 
     ต3.1 ป3/1  ต4.1 ป3/1      
     ต4.2 ป3/1 

7 
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ตารางที ่4.6 (ต่อ) 
 

 
 
 
 

ที่ ช่ือหน่วยการ
เรียนรู้ 

ช้ัน สาระการ
เรียนรู้ 

ตัวช้ีวดั ช่ัวโมง 

5 การเลือกซ้ือ
อาหารและ

ผลิตภณัฑสุ์ขภาพ 

ประถมศึกษาปีท่ี 
4 

สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

มฐ. พ2.1 ป.4/1 
     พ4.1 ป.4/3 

7 

6 สถิติและความ
น่าจะเป็น 

ประถมศึกษาปีท่ี 
5 

คณิตศาสตร์ มฐ. ค5.1 ป.5/1, ป.5/2 
     ค5.2 ป.5/1,ป.5/3, ป.5/4             
     ค6.1 ป.5/1 

7 

7 การเพาะเห็ด
นางฟ้า 

ประถมศึกษาปีท่ี 
6 

การงานอาชีพ
และ

เทคโนโลย ี

มฐ. 4.1 ป.6/1,ป6/2 
 

8 

8 การอ่านออกเสียง มธัยมศึกษาปีท่ี 
1 

ภาษาไทย มฐ. ท1.1 ม1/1, ม.1/4,ม
1/8,  ม.1/9 

7 

9 เศรษฐกิจพอเพียง มธัยมศึกษาปีท่ี 
1 

สังคมศึกษา มฐ. ส3.1 ม.1/3 7 

10 ร้อยละ มธัยมศึกษาปีปี
ท่ี 2 

คณิตศาสตร์ มฐ. ค1.1 ม.2/4  
มฐ. ค6.1 ม.2/1, ม.2/2,ม.
2/3, ม.2/4, ม.2/5, ม.2/ 

9 

11 มนุษยก์บั
ส่ิงแวดลอ้ม 

มธัยมศึกษาปีท่ี 
3 

วทิยาศาสตร์ มฐ. ว2.2 ม.3/1, ม.3/2, ม.
3/3, ม3/4, ม.3/5, ม.3/6             
     ว8.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.
3/3, ม3/4, ม.3/5, ม.3/6 
ม.3/7 ,ม3/8,ม.3/9  

10 
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ตารางที ่4.7 แผนการจัดการเรียนรู้ทีบู่รณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  
 
ที่ ช่ือหน่วยการ

เรียนรู้ 
ช้ัน แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบ 

1 จ านวน ประถมศึกษาปีท่ี 
1 

จ านวน 4 แผนใชเ้วลา 10 ชัว่โมง ดงัน้ี 
แผนท่ี 1 การอ่านการเขียนเลขฮินดู 
อารบิกและเลขไทย  2 ชม.             
แผนท่ี 2 จ  านวนนบั 1-5 และ 0  1 ชม.  
แผนท่ี 3 การเปรียบเทียบจ านวน 0-5  2  
ชม.  
แผนท่ี 4 การเรียงล าดบัจ านวน 2 ซม. 

แบบทดสอบ
ก่อนเรียน
หลงัเรียน
จ านวน 20 
ขอ้ 

2 ครัวป่า ประถมศึกษาปีท่ี 
2 

จ านวน 9 แผนใชเ้วลา 10 ชัว่โมง ดงัน้ี 
แผนท่ี 1 รู้จกัค าน าเร่ือง 2 ชม. 
แผนท่ี 2 การอ่านออกเสียง 1 ชม. 
แผนท่ี 3 การอ่านคิดวเิคราะห์ 1 ชม.     
แผนท่ี 4 ค ายากจากบทเรียน 1 ชม.  
แผนท่ี 5 สระเอือะ สระเอือ 1 ชม. 
แผนท่ี 6 การอ่านและสังเกตค า 1 ชม. 
แผนท่ี 7 ค าควบกล ้า 1 ชม.     
แผนท่ี 8 อ่านคล่องร้องเล่น 1 ชม.  
แผนท่ี 9 ขวนท า ชวนคิด 1 ชม.  

แบบทดสอบ
ก่อนเรียน
หลงัเรียน
จ านวน 20 
ขอ้ 

3 เงิน ประถมศึกษาปีท่ี 
2 

จ านวน 3 แผนใชเ้วลา 6 ชัว่โมง ดงัน้ี 
แผนท่ี 1 เงินเหรียญ  2 ชม. 
แผนท่ี 2  ธนบตัร 2 ชม. 
แผนท่ี 3 การเปรียบเทียบค่าของเงิน
เหรียญและธนบตัร 2 ชม.  

แบบทดสอบ
ก่อนเรียน
หลงัเรียน
จ านวน 20 
ขอ้ 
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 ตารางที ่4.7 (ต่อ) 
 

ที่ ช่ือหน่วยการ
เรียนรู้ 

ช้ัน แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบ 

4 Home Sweet 
Home 

ประถมศึกษาปีท่ี 
3 

จ านวน 6 แผนใชเ้วลา 7 ชัว่โมง ดงัน้ี 
แผนท่ี 1 My family 1 ชม. 
แผนท่ี 2 Happy Family 1 ชม. 
แผนท่ี 3 My Room 1 ชม.     
แผนท่ี 4 Home Work 1 ชม.  
แผนท่ี 5 Things in my house 2 ชม. 
แผนท่ี 6 Things in my room 1 ชม. 

แบบทดสอบ
ก่อนเรียน
หลงัเรียน
จ านวน 20 
ขอ้ 

5 การเลือกซ้ือ
อาหารและ

ผลิตภณัฑสุ์ขภาพ 

ประถมศึกษาปีท่ี 
4 

จ านวน 3 แผนใชเ้วลา 7 ชัว่โมง ดงัน้ี 
แผนท่ี 1 การเลือกซ้ืออาหาร   3 ชม. 
แผนท่ี 2 หลกัการเลือกซ้ือและวเิคราะห์
ขอ้มูลบนฉลาก 2 ชม. 
แผนท่ี 3 วางแผนและจดัท าบนัทึก
รายรับ – รายจ่ายของตนเอง 2 ชม.     

แบบทดสอบ
ก่อนเรียน
หลงัเรียน
จ านวน 20 
ขอ้ 

6 สถิติและความ
น่าจะเป็น 

ประถมศึกษาปีท่ี 
5 

จ านวน 6 แผนใชเ้วลา 7 ชัว่โมง ดงัน้ี 
แผนท่ี 1 การเก็บรวบรวมขอ้มูลและการ 
จ าแนก  ขอ้มูล 1 ชม. 
แผนท่ี 2 การอ่านแผนภูมิแท่ง 1 ชม. 
แผนท่ี 3 การเขียนแผนภูมิแท่ง 2 ชม.     
แผนท่ี 4 สถิติท่ีน่าสนใจ  1 ชม.  
แผนท่ี 5 การอ่านแผนภูมิแท่ง 
เปรียบเทียบ      2 ชม. 
แผนท่ี 6 การคาดคะเนการเกิดข้ึนของ 
เหตุการณ์ 1 ชม.  

แบบทดสอบ
ก่อนเรียน
หลงัเรียน
จ านวน 20 
ขอ้ 
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ตารางที ่4.7 (ต่อ) 
 

ที่ ช่ือหน่วยการ
เรียนรู้ 

ช้ัน แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบ 

7 การเพาะเห็ด
นางฟ้า 

ประถมศึกษาปีท่ี 
6 

จ านวน 4 แผนใชเ้วลา 8 ชัว่โมง ดงัน้ี 
แผนท่ี 1 ความส าคญัของเห็ดนางฟ้า 2 
ชม. 
แผนท่ี 2 หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  2 ชม. 
แผนท่ี 3 ประโยชน์ของเห็ดนางฟ้า 
 2 ชม.     
แผนท่ี 4 การเพาะเห็ดนางฟ้า 2 ชม.  

แบบทดสอบ
ก่อนเรียน
หลงัเรียน
จ านวน 20 
ขอ้ 

8 การอ่านออกเสียง มธัยมศึกษาปีท่ี 
1 

จ านวน 6 แผนใชเ้วลา 7 ชัว่โมง ดงัน้ี 
แผนท่ี 1 การอ่านออกเสียงบทร้อยแกว้ 
แบบบรรยาย 1 ชม. 
แผนท่ี 2 การอ่านออกเสียงบทร้อยแกว้  
แบบพรรณนา 1 ชม. 
แผนท่ี 3 หลกัการอ่านออกเสียงบทร้อย 
กรอง  2 ชม.     
แผนท่ี 4 การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง 
: กลอน 1 ชม.  
แผนท่ี 5 การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง 
: กาพยย์านี 11  1 ชม. 
แผนท่ี 6 การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง 
: โคลง 1 ชม. 

แบบทดสอบ
ก่อนเรียน
หลงัเรียน
จ านวน 20 
ขอ้ 
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 ตารางที ่4.7 (ต่อ) 
 

ที่ ช่ือหน่วยการ
เรียนรู้ 

ช้ัน แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบ 

9 เศรษฐกิจพอเพียง มธัยมศึกษาปีท่ี 
1 

จ านวน 3 แผนใชเ้วลา 7 ชัว่โมง ดงัน้ี 
แผนท่ี 1 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัเศรษฐกิจ 
พอเพียง 2 ชม. 
แผนท่ี 2 เศรษฐกิจพอเพียงกบัการ 
ด าเนินชีวติ 2 ชม. 
แผนท่ี 3 การประยกุตใ์ชป้รัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงกบัการด ารงชีวติ  3  
ชม.  

แบบทดสอบ
ก่อนเรียน
หลงัเรียน
จ านวน 20 
ขอ้ 

10 ร้อยละ มธัยมศึกษาปีท่ี 
2 

จ านวน 7 แผนใชเ้วลา 9 ชัว่โมง ดงัน้ี 
แผนท่ี 1 การเขียนอตัราส่วนใหอ้ยูใ่นรูป
ร้อยละ 1 ชม. 
แผนท่ี 2 การเขียนร้อยละใหอ้ยูใ่นรูป
อตัราส่วน 1 ชม. 
แผนท่ี 3 การเขียนร้อยละใหอ้ยูใ่นรูป
อตัราส่วน 2 ชม.     
แผนท่ี 4 การแกโ้จทยปั์ญหาเก่ียวกบัร้อย
ละ 1 ชม.  
แผนท่ี 5 การแกโ้จทยปั์ญหาร้อยละ 
เก่ียวกบัการขายไดก้ าไร – ขาดทุน 1 ชม. 
แผนท่ี 6 การแกโ้จทยปั์ญหาร้อยละ
เก่ียวกบัการลดราคาสินคา้1 ชม. 
แผนท่ี 7 การแกโ้จทยปั์ญหาร้อยละ
เก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ีย 2 ชม.     

แบบทดสอบ
ก่อนเรียน
หลงัเรียน
จ านวน 20 
ขอ้ 
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ตารางที ่4.7 (ต่อ) 
 

ที่ ช่ือหน่วยการ
เรียนรู้ 

ช้ัน แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบ 

11 มนุษยก์บั
ส่ิงแวดลอ้ม 

มธัยมศึกษาปีท่ี 
3 

จ านวน 5 แผนใชเ้วลา 10 ชัว่โมง ดงัน้ี 
แผนท่ี 1 ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากร 
ธรรมชาติ  2 ชม. 
แผนท่ี 2 ทรัพยากรธรรมชาติท่ีจ  าเป็นต่อ 
การด ารงชีวติของส่ิงมีชีวติ 2 ชม. 
แผนท่ี 3 ปัญหาและผลกระทบจากการ 
ใชส่ิ้งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ 
2 ชม.     
แผนท่ี 4 การใชท้รัพยากรธรรมชาติตาม 
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2 ชม.  
แผนท่ี 5 การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติ 
ในทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื 2 ชม. 

แบบทดสอบ
ก่อนเรียน
หลงัเรียน
จ านวน 30 
ขอ้ 

 
2.4 นิเทศติดตามการออกแบบหน่วยการจัดการเรียนรู้ การจัดท าแผนการจัดการ

เรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้กจิกรรมพฒันาผู้เรียน   
 ผูว้จิยักบัผูบ้ริหารสถานศึกษา ร่วมกนันิเทศติดตามผลการออกแบบหน่วยการเรียนรู้    

การจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้และแผนการจดัการเรียนรู้กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีบูรณาการหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกวนัพุธตั้งแต่วนัท่ี 14 มิถุนายน 2560 ถึงวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2560 เป็น
เวลา 4 วนั พบวา่การออกแบบหน่วยการเรียนรู้จ านวน 9 หน่วย สามารถจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้
และสร้างแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนไดค้รบถว้น ส่วนอีก 2 หน่วยการเรียนรู้ ยงัมีปัญหา
ในดา้นโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้และการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ท่ีบูรณาการหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับปัญหาในการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ครูยงัมีปัญหาในเร่ือง       การ
เขียนชุดค าถามกระตุ้นคิดเพื่อปลูกฝังหลักคิดพอเพียง แนวทางท่ีครูน า การหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจดัการเรียนรู้ และผลท่ีเกิดข้ึนกบันักเรียนจากการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในส่วนแผนการจดัการเรียนรู้กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  
ครูยงัมีปัญหาในเร่ืองการจดักิจกรรมการเรียนรู้ จากปัญหาท่ีพบผูว้ิจยัไดเ้ขา้ไปให้ความรู้และช่วย
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แกไ้ขในจุดท่ีเป็นปัญหาในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้จน
ส าเร็จลุล่วงดว้ยดี  

 2.5 หาคุณภาพของหน่วยการจัดการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ และแผนการจัดการ
เรียนรู้กจิกรรมพฒันาผู้เรียน   

 ผูว้ิจยัไดเ้ชิญผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 ท่านไดแ้ก่ 1)รองศาสตราจารย ์ประวติั พื้นผาสุข 
อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงใหม่ 2)รองศาสตราจารยย์ุพิน อินทะยะ  
อาจารยป์ระจ าคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงใหม่ 3)อาจารย ์ดร.จกัรปรุฬห์ วิชาอคัรวิทย ์
อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฎัเชียงใหม่ 4)อาจารย์ ดร.สายฝน  แสนใจพรม 
อาจารยป์ระจ าคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงใหม่ 5)อาจารย ์ดร.สนิท หาจตุัรัส อาจารย์
ประจ าคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงใหม่ มาตรวจสอบหาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของ
หน่วยการจดัการเรียนรู้  แผนการจดัการเรียนรู้ และแผนการจดัการเรียนรู้กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีครู
สร้างข้ึนในวนัท่ี 10-11 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านวงัจ๊อม ผลจากการ
ตรวจสอบพบว่าหน่วยการจดัการเรียนรู้และแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีครูสร้างข้ึนมีค่าดชันีความ
สอดคลอ้งระหวา่งเน้ือหากบัจุดประสงค(์IOC) อยูใ่นเกณฑ ์คืออยูใ่นระหวา่ง 0.60 - 1.00 จึงสามารถ
สรุปได้ว่าเคร่ืองมือมีความเท่ียวตรงเชิงเน้ือหา ข้อค าถามมีความเหมาะสมถูกตอ้งทางภาษาและ
สอดคลอ้งกบัประเด็นท่ีจะศึกษา สามารถน าไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้ได ้

2.6 จัดกจิกรรมการเรียนรู้ทีบู่รณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
ครูน าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีผ่านการตรวจสอบจากผู ้เช่ียวชาญมาจัดกิจกรรม        

การเรียนรู้ให้แก่นักเรียน โดยท าการทดสอบก่อนเรียนก่อนเร่ิมจดักิจกรรมการเรียนรู้ จากนั้น         
จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีบูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระหว่างวนัท่ี 12 กรกฎาคม 
2560 ถึง 4 ตุลาคม 2560 หลงัจากนั้นด าเนินการทดสอบหลงัเรียนเม่ือเสร็จส้ินกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
บูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากนั้นน ามาวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและวางแผน
พฒันาในวงรอบต่อไป 

3. ขั้นการสังเกต (Observation)  
 ผูว้ิจยันิเทศการขบัเคล่ือนหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในวนัพุธ ระหว่างวนัท่ี 12 
กรกฎาคม 2560 ถึง 4 ตุลาคม 2560 เป็นเวลา 13 วนั โดยใชแ้บบสังเกต และจดัประชุมเป็นระยะเพื่อ
สอบถามปัญหา ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในแง่มุมต่างๆ เม่ือเสร็จส้ินโครงการตาม
แผนปฏิบติัการประจ าปี 2560 และกิจกรรมการเรียนรู้  ผูว้ิจยัให้ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู ผูป้กครอง
นกัเรียนและกรรมการสถานศึกษาประเมินผลการปฏิบติังานตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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ของโรงเรียนชุมชนบา้นวงัจ๊อม อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ จากนั้นผูว้ิจยัน าไปสรุปผลการ
ด าเนินงานโครงการต่อไป  
 4. ขั้นการสะท้อนผล (Reflection)  

ผูว้ิจยัจดัประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อสะทอ้นผลการจดัการเรียนรู้ให้ผูบ้ริหารสถานศึกษา   
ครู  ผูป้กครองนกัเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา ไดรั้บทราบถึงผลการขบัเคล่ือนหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนชุมชนบ้านวงัจ๊อม อ าเภอเชียงดาว 
จงัหวดัเชียงใหม่  
  

2. ผลการขับเคล่ือนหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงสู่สถานศึกษาข้ันพืน้ฐานใน 
โรงเรียนชุมชนบ้านวงัจ๊อม อ าเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม่ 

ในการขบัเคล่ือนหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในใน 
โรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม อ าเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม่  พบว่าสถานศึกษาได้

ด าเนินการขบัเคล่ือนการด าเนินงานออกเป็น  5 ดา้น คือ 1) ดา้นการบริหารจดัการ 2) ดา้นการพฒันา
หลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน 3) ด้านการพฒันาบุคลากร และ 4) ด้านการจดักิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน 5) ดา้นผลลพัธ์/ภาพความส าเร็จ และในแต่ละดา้นไดบู้รณาการหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การบริหารสถานศึกษาทั้ง  5 เร่ือง คือ 1) ความพอประมาณ 2) ความมีเหตุผล   3) การมี
ภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี       4) เง่ือนไขความรู้ และ 5) เง่ือนไขคุณธรรม ตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. ดา้นการบริหารจดัการ มี 4 องคป์ระกอบ คือ องคป์ระกอบดา้นนโยบายองคป์ระกอบ 

ดา้นวชิาการ องคป์ระกอบดา้นงบประมาณ และองคป์ระกอบดา้นการบริหารทัว่ไป 

2. ดา้นการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน มี 4 องคป์ระกอบ คือ  

องค์ประกอบดา้นหน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง องค์ประกอบดา้นการบูรณาการ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน องค์ประกอบด้านส่ือและแหล่งเรียนรู้

เก่ียวกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และองคป์ระกอบดา้นการวดัและประเมินผลการจดัการเรียน

การสอนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ดา้นการพฒันาบุคลากร มี 3 องคป์ระกอบ คือ องคป์ระกอบดา้นการแนะแนวและ 
ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน องคป์ระกอบดา้นกิจกรรมนกัเรียน และองคป์ระกอบดา้นกิจกรรมเพื่อ

พฒันาสังคมและสาธารณะประโยชน์    

4. ดา้นการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน มี 2 องคป์ระกอบ คือ องคป์ระกอบ ดา้นการพฒันา 
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บุคลากรตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และองค์ประกอบด้านการติดตามและขยายผล   

ด้านกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน พบว่า ความส าเร็จของการน าลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป

ประยกุตใ์ชใ้นสถานศึกษา สรุปไดด้งัน้ี 

 4.1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ถือว่าเป็นกิจกรรมหลกัท่ีมีกิจกรรมยอ่ย ๆ 

เสริมเขา้มาอีก เช่น การพฒันาคุณภาพชีวิต การรักษาส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงช่วยเสริมสร้างคุณลกัษณะอนั

พึงประสงคไ์ดม้ากมาย และในกิจกรรมดงักล่าวโรงเรียนไดน้ าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป

ใชใ้นกระบวนการต่าง ๆ อยา่งผสมกลมกลืน เช่น การเขา้ค่ายท่ีโรงเรียนตวัเองหรือในชุมชนตวัเอง 

เป็นไปตามหลักความมีเหตุผล ความพอประมาณ (ความเหมาะสม) ไม่ตอ้งเดินทาง (ไม่ตอ้งใช้

น ้ามนั) ไม่ตอ้งตดัไมม้าท าค่ายพกัแรม เป็นการสร้างภูมิคุม้กนัดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

 4.2 กิจกรรมท่ีเก่ียวกับการส่งเสริมการประหยดัอดออม มีการปฏิบติัจริงจงั โดยได้

ด าเนินการมาก่อนหลายปีแลว้ จึงเป็นกิจกรรมท่ีย ัง่ยืนส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของครู นกัเรียน และ

ไดข้ยายผลไปยงัชุมชน ซ่ึงเป็นการส่งเสริมทั้งการออมและการท าบญัชีรับจ่าย ส่งเสริมให้เด็กเห็น

คุณค่าของขา้ว ไม่กินทิ้งกินขวา้ง 

 4.3 กิจกรรมท่ีเป็นความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มีการสอนให้นกัเรียนเป็นผูมี้จิตอาสาและ

ด าเนินวถีิชีวติท่ีพอเพียง นบัเป็นการสร้างภูมิคุม้กนัให้กบัเยาวชนทั้งเร่ืองคุณธรรม วฒันธรรม และ

ดา้นสังคมเป็นอยา่งดี มีชมรมคดัแยกขยะ เป็นตน้ 

 4.4 กิจกรรมการสร้างระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน เป็นกิจกรรมใหญ่ท่ีมีกิจกรรมคอย

สนับสนุนมากมาย มีการด าเนินการได้ผลดี เช่น กิจกรรมเยี่ยมบา้น มีเครือข่ายผูป้กครอง มีการ

แลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างครูกบัผูป้กครอง กิจกรรมเขา้ค่ายคุณธรรม ฝึกเด็กให้มีจิตอาสาพึ่งพา

ตนเองและดูแลผูอ่ื้น 

 จากท่ีกล่าวมาทั้งหมดจะเห็นไดว้า่ ทุกกิจกรรมโรงเรียนสามารถอธิบายตามหลกั 3 ห่วง 2 

เง่ือนไขได ้เช่น การเขา้ค่ายคุณธรรม ก็เขา้ค่ายในวดัใกลบ้า้น เหตุผล คือ ให้เกิดการประหยดั ความ

พอประมาณในระยะเวลา ไม่ให้มากเกินไป น้อยเกินไป พอเหมาะ สมกบันิสัยของนกัเรียน ส่วน

ภูมิคุม้กนัมีปรากฏชดัในช่ือโครงการ เพราะเป็นการฝึกคุณธรรม ซ่ึงก็คือภูมิคุม้กนัชีวิตในทุก ๆ ดา้น 

เช่น สังคมและวฒันธรรม ทั้งน้ี นักเรียนก็จะเกิดองค์ความรู้ในหลกัธรรม และน ามาปฏิบติัอย่าง
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จริงจงัต่อเน่ือง ดว้ยความขยนั อดทน ซ่ือสัตย ์ถือว่าเป็นเง่ือนไขความรู้และเง่ือนไขคุณธรรมโดย

ปริยาย 

5.  ดา้นผลลพัธ์/ภาพความส าเร็จ มี 5 องคป์ระกอบ คือ องคป์ระกอบดา้น สถานศึกษา ดา้น 

ผูบ้ริหารสถานศึกษา ด้านบุคลากรของสถานศึกษาและด้านผู ้เรียน  ผลลัพธ์ของการบริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สถานศึกษาท่ีบูรณาการหลกัปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอสู่การปฏิบติัในสถานศึกษาเกิดผลลพัธ์ท่ีพึงประสงค ์ดงัน้ีคือ 

 
 5.1 สถานศึกษา 

      5.1.1 สถานศึกษาเป็นแหล่งการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
นกัเรียนและชุมชน 

3. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายและสามารถลงมือปฏิบติักิจกรรมไดจ้ริง และ
สอดคลอ้งกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. สถานศึกษาสะอาด เป็นระเบียบ ร่มร่ืน ปลอดภยั เอ้ือต่อการเรียนรู้ในการด าเนินชีวิต 
ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 5.2 ผู้บริหารสถานศึกษา 
       5.2.1 มีความรู้ ความเขา้ใจในหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งถูกตอ้ง 
 5.2.2 ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มาใชใ้นการบริหารสถานศึกษา 
 5.2.3 สามารถถ่ายทอดประสบการณ์การน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้
ในสถานศึกษา และมุ่งมัน่ในการขบัเคล่ือนหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 
 5.2.4 มีการขยายผลการขบัเคล่ือนหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ภายนอก  
 
 5.3 บุคลากรของสถานศึกษา 
 5.3.1 มีความรู้ความเขา้ใจและอธิบายหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดถู้กตอ้ง 
สามารถจดัการเรียนรู้ โดยการนอ้มน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนในทุก
กลุ่มสาระจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจนเห็นผลชดัเจน 
 5.3.2 จดัการทรัพยากรและด าเนินชีวิตดา้นเศรษฐกิจ อยา่งสอดคลอ้งกบัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ประพฤติ ปฏิบติัตนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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 5.3.3 อยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถ
เป็นแบบอยา่งท่ีดีในการปฏิบติัตนเพื่อส่วนรวมและสาธารณะประโยชน์ 
 5.3.4 รู้จกัใช้และจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้อย่างสมดุลและ
พร้อมรับกบัการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ 
 5.3.5 ด าเนินชีวิตอย่างมีฐานรากทางวฒันธรรม และพร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลง
ทางวฒันธรรมจากกระแสโลกาภิวตัน์และมีการแบ่งปัน สามคัคี ช่วยเหลือ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกนั
รวมถึงมีส่วนร่วมในการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ตลอดจนมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินกิจกรรมอนัเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมอยา่งต่อเน่ือง 
 
 5.4 ผู้เรียน 
 5.4. 1 มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามมาตรฐานการ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของแต่ละระดบัชั้นปีการศึกษา 
 5.4.2 ปฏิบติัตนให้ด าเนินชีวิตไดอ้ย่างสมดุลและพร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงใน
ดา้นวตัถุ/ เศรษฐกิจ 
 5.4.3 ปฏิบติัตนให้ด าเนินชีวิตไดอ้ย่างสมดุลและพร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงใน
ดา้นสังคม วฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม 
 5.4.4 มีส่วนร่วมในการขบัเคล่ือนหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ภายนอก
สถานศึกษา  
 5.4.5 มีระเบียบวนิยัในการเรียน การท ากิจกรรมในโรงเรียน อาทิกิจกรรมหนา้เสาธง 
การท าความสะอาดหอ้งเรียนและเขตรับผดิชอบ มีวนิยัในการรับประทานอาหาร  
 5.4.6 มีสติปัญญาในการศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเอง จากครูและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
ท าใหน้กัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
 
 5.5 คณะกรรมการสถานศึกษา 
 5.5.1 รับรู้การขบัเคล่ือน มีความสนใจและมีส่วนร่วมในการขบัเคล่ือนหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา 
 5.5.2 เห็นคุณค่าและศรัทธาในการขบัเคล่ือนหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
สถานศึกษา 
 5.53 สนับสนุนกิจกรรมการขับเคล่ือนและขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของสถานศึกษา 
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 5.6 ชุมชน 
 ให้การยอมรับและเห็นคุณค่าในการนอ้มน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้น
การด าเนินชีวติและใหค้วามร่วมมือในการขยายผลการขบัเคล่ือนหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 นอกจากการด าเนินการทั้ง 5 ดา้นดงักล่าวแลว้การขบัเคล่ือนหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงสู่การบริหารสถานศึกษาใหป้ระสบผลส าเร็จ ควรมีการด าเนินการเพิ่มเติมอีก 2 ดา้น คือ 

 1. การให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ใน
ขั้นตอนส าคญัทุกขั้นตอนตามแนวทาง ดงัน้ี 1) ร่วมก าหนดแนวนโยบายและการวางแผน 2) ร่วมให้
ขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะในกระบวนการพฒันาหลกัสูตร 3) ร่วมจดักิจกรรมการเรียนการสอน และ
การจดัสภาพและบรรยากาศภายในสถานศึกษา และ  4) ส่งเสริมการเรียนรู้ และการปฏิบติัตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาท่ีบา้นและสถานท่ีอ่ืน ๆ 
 2. การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยมีแนวทางด าเนินการ ดงัน้ี 
    2.1 ติดตามและประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียน โดยพิจารณาจาก  1) ผล
การทดสอบความรู้ ความเขา้ใจพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) ผลงานและการปฏิบติั
กิจกรรมของผูเ้รียน 3) การปฏิบติัตนในชีวิตประจ าวนัของผูเ้รียน และ  4) ผลการประเมินโดยผู ้
ประเมินภายนอกหรือผูมี้ส่วนไดเ้สียจากทุกภาคส่วน 
    2.2 ติดตามและประเมินความเหมาะสมของการด าเนินการในกระบวนการ ขั้นตอนและ
กิจกรรมการด าเนินการในดา้นการพฒันาหลกัสูตร การจดัการเรียนการสอน การจดับรรยากาศและ
สภาพแวดลอ้ม การจดัระบบการบริหารจดัการ การให้ผูป้กครองและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการ
จดัการศึกษาของสถานศึกษา และการประเมินคุณลกัษณะของผูเ้รียนอนัพึงประสงค์ 
    2.3 จดัให้ระบบการรายงานผลการด าเนินการเป็นระยะ ๆ ทั้งการรายงานภายใน
สถานศึกษา การรายงานต่อสาธารณชน และการรายงานหน่วยงานตน้สังกดัตามล าดบั 

 
ตอนที่ 2 สรุปผลการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาข้ัน

พืน้ฐานในเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จังหวดัเชียงใหม่  
 

       ในการการขบัเคล่ือนหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จงัหวดัเชียงใหม่ ผูว้ิจ ัยได้ด าเนินการขับเคล่ือน

ตามล าดบั ดงัน้ี 



111 

 

 
 

1. เชิญกลุ่มเป้าหมายเขา้ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการการขบัเคล่ือนหลกัปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นท่ีประถมศึกษาเขต 3 จงัหวดัเชียงใหม่ ณ 

โรงเรียนบา้นวงัจอ้ม อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ ร่วมกบัโรงเรียนเป้าหมายรวม 4 แห่ง คือ 1) 

โรงเรียนบา้นวงัจอ้ม 2) โรงเรียนบา้นปางมะเยา 3) โรงเรียนบา้นเมืองคออง 4) โรงเรียนบา้นแม่ออ้

ใน 

2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3จงัหวดัเชียงใหม่  โดยเชิญ

กลุ่มเป้าหมายและผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งโรงเรียนร่วมปฏิบติัการในคร้ังน้ี  

3. เชิญกลุ่มเป้าหมายเขา้ร่วมประชุมสัมมนาเก่ียวกบัแนวทางการขบัเคล่ือนหลกัปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมูลนิธิสถิรคุณ ณ รร.ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 

4. นิเทศติดตามการขบัเคล่ือนหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3จงัหวดัเชียงใหม่   

5. คณะครูโรงเรียนบา้นปางมะเยา ไดด้ าเนินการการขบัเคล่ือนหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3จังหวดั

เชียงใหม่ ดว้ยงานวิจยั 2 เร่ือง คือ1) การศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารงานวิชาการตามหลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบา้นปางมะเยา อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ 2) การ

บริหารจัดการแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธ์ุบนพื้นท่ีสูง ของโรงเรียนบ้านปางมะเยา  

อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ โดยใชก้ระบวนการ PDCA 

6. สรุปผลการขบัเคล่ือนหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3จงัหวดัเชียงใหม่ โดยการสนทนากลุ่ม ( Focus 
Groups ) จากกลุ่มเป้าหมายเดิมเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกตอ้งของงานวจิยั 

ในการขบัเคล่ือนหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่สถานศึกษาไดด้ าเนินการขบัเคล่ือน
การด าเนินงานออกเป็น  5 ดา้น คือ 1) ดา้นการบริหารจดัการ 2) ดา้นการพฒันาหลกัสูตรและการ
จดัการเรียนการสอน 3) ดา้นการพฒันาบุคลากร และ 4) ดา้นการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 5) ดา้น
ผลลพัธ์/ภาพความส าเร็จ และในแต่ละดา้นไดบู้รณาการหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริหาร
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สถานศึกษาทั้ง  5 เร่ือง คือ 1) ความพอประมาณ 2) ความมีเหตุผล   3) การมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี       
4) เง่ือนไขความรู้ และ 5) เง่ือนไขคุณธรรม ตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 
6. ดา้นการบริหารจดัการ มี 4 องคป์ระกอบ คือ องคป์ระกอบดา้นนโยบายองคป์ระกอบ 

ดา้นวชิาการ องคป์ระกอบดา้นงบประมาณ และองคป์ระกอบดา้นการบริหารทัว่ไป 

 ในการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริหารสถานศึกษา พบวา่ โรงเรียน
มีนโยบายน้อมน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมามาบูรณาการบริหารสถานศึกษาโดยได้
ก าหนดไวใ้นวิสัยทศัน์ท่ีสอดคล้องตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และได้ก าหนดไวใ้น
แผนงานโครงการและและแผนปฏิบติังานประจ าปี มีการติดตามผลและรายงานผลแลว้น าผลการ
ติดตามมาพฒันานโยบาย แผนงาน โครงการขบัเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 
โดยมีการวิเคราะห์ทิศทางและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และมีการจดัท ารายละเอียดโครงสร้าง
แผนงาน โครงการ และกิจกรรมท่ีชัดเจน โดยอยู่บนพื้นฐานของความโปร่งใสและยุติธรรม 
สามารถตรวจสอบได ้ตลอดจนมีความซ่ือสัตยใ์นการบริหารการเงิน บญัชี และการจดัซ้ือจดัจา้ง 
สถานศึกษามีการใชอ้าคารสถานท่ีอยา่งประหยดั คุม้ค่า 

7. ดา้นการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน มี 4 องคป์ระกอบ คือ  

องค์ประกอบดา้นหน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง องค์ประกอบดา้นการบูรณาการ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน องค์ประกอบด้านส่ือและแหล่งเรียนรู้

เก่ียวกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และองคป์ระกอบดา้นการวดัและประเมินผลการจดัการเรียน

การสอนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   ในการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริหารสถานศึกษา มีการจดัท า
หลกัสูตรสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และบูรณาการสู่การเรียน
การสอน โดยมีการจดักิจกรรมการสอนท่ีสอดแทรกหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกกลุ่ม
สาระ มีการนิเทศ ก ากบั ติดตาม การน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการเรียนการสอน โดย
เนน้ใหผู้เ้รียนน าความรู้เก่ียวกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบติัในชีวติประจ าวนั ซ่ึงเป็นการ
ขยายผลสู่การปฏิบติัในครอบครัว ชุมชน ของตนเอง อนัเป็นการส่งเสริมให้นกัเรียนปฏิบติัตนอยา่ง
มีสติปัญญาและยึดมัน่ในทางสายกลาง และด าเนินชีวิตดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต อดทน เอ้ืออาทร 
รับผิดชอบ และอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสุข ตลอดจนรักและภาคภูมิใจในความเป็นไทย ส่วนดา้น
พฒันาคุณภาพ จดัใหมี้การศึกษาวเิคราะห์สภาพความตอ้งการ ความจ าเป็นของสถานศึกษา เพื่อวิจยั
และพฒันาคุณภาพการศึกษา และส่งเสริมให้ครูท าการวิจยัในชั้นเรียนตามความรู้ ความสนใจ และ
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ศกัยภาพของแต่ละคน และยงัมีการประสานความร่วมมือในการศึกษาวิเคราะห์วิจยัเก่ียวกบัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษากับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงาน และสถาบนัอ่ืน และน าผลการวจิยัไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษา
ต่อไป มีการจดัท าและเสนอของบประมาณตามความเหมาะสมและความตอ้งการท่ีแทจ้ริง โดย
ค านึงถึงความเหมาะสมและความจ าเป็นของสถานศึกษา 

8. ดา้นการพฒันาบุคลากร มี 3 องคป์ระกอบ คือ องคป์ระกอบดา้นการแนะแนวและ 

ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน องคป์ระกอบดา้นกิจกรรมนกัเรียน และองคป์ระกอบดา้นกิจกรรมเพื่อ

พฒันาสังคมและสาธารณะประโยชน์    

ในการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาพอเพียงตน้แบบ พบวา่ มีการ
วางแผนอตัราก าลงัตามความตอ้งการและความจ าเป็นของสถานศึกษา โดยมีการวิเคราะห์ภารกิจ
และประเมินสภาพความตอ้งการก าลงัคนกบัภารกิจของสถานศึกษา และมีการก าหนดหลกัสูตรการ
พฒันาให้สอดคล้องกับความต้องการ ความจ าเป็นในการพฒันาตนเองของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนมีความยุติธรรมในการขอเล่ือนต าแหน่ง รวมทั้ง มีความเสมอภาค
ในการไดรั้บการพฒันาตามศกัยภาพ 

9. ดา้นการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน มี 2 องคป์ระกอบ คือ องคป์ระกอบ ดา้นการพฒันา 

บุคลากรตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และองค์ประกอบด้านการติดตามและขยายผล   

ด้านกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน พบว่า ความส าเร็จของการน าลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป

ประยกุตใ์ชใ้นสถานศึกษา สรุปไดด้งัน้ี 

 4.1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ถือว่าเป็นกิจกรรมหลกัท่ีมีกิจกรรมยอ่ย ๆ 

เสริมเขา้มาอีก เช่น การพฒันาคุณภาพชีวิต การรักษาส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงช่วยเสริมสร้างคุณลกัษณะอนั

พึงประสงคไ์ดม้ากมาย และในกิจกรรมดงักล่าวโรงเรียนไดน้ าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป

ใชใ้นกระบวนการต่าง ๆ อยา่งผสมกลมกลืน เช่น การเขา้ค่ายท่ีโรงเรียนตวัเองหรือในชุมชนตวัเอง 

เป็นไปตามหลักความมีเหตุผล ความพอประมาณ (ความเหมาะสม) ไม่ตอ้งเดินทาง (ไม่ตอ้งใช้

น ้ามนั) ไม่ตอ้งตดัไมม้าท าค่ายพกัแรม เป็นการสร้างภูมิคุม้กนัดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

 4.2 กิจกรรมท่ีเก่ียวกับการส่งเสริมการประหยดัอดออม มีการปฏิบติัจริงจงั โดยได้

ด าเนินการมาก่อนหลายปีแลว้ จึงเป็นกิจกรรมท่ีย ัง่ยืนส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของครู นกัเรียน และ

ไดข้ยายผลไปยงัชุมชน ซ่ึงเป็นการส่งเสริมทั้งการออมและการท าบญัชีรับจ่าย ส่งเสริมให้เด็กเห็น

คุณค่าของขา้ว ไม่กินทิ้งกินขวา้ง 
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 4.3 กิจกรรมท่ีเป็นความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มีการสอนให้นกัเรียนเป็นผูมี้จิตอาสาและ

ด าเนินวถีิชีวติท่ีพอเพียง นบัเป็นการสร้างภูมิคุม้กนัให้กบัเยาวชนทั้งเร่ืองคุณธรรม วฒันธรรม และ

ดา้นสังคมเป็นอยา่งดี มีชมรมคดัแยกขยะ เป็นตน้ 

 4.4 กิจกรรมการสร้างระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน เป็นกิจกรรมใหญ่ท่ีมีกิจกรรมคอย

สนับสนุนมากมาย มีการด าเนินการได้ผลดี เช่น กิจกรรมเยี่ยมบา้น มีเครือข่ายผูป้กครอง มีการ

แลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างครูกบัผูป้กครอง กิจกรรมเขา้ค่ายคุณธรรม ฝึกเด็กให้มีจิตอาสาพึ่งพา

ตนเองและดูแลผูอ่ื้น 

 จากท่ีกล่าวมาทั้งหมดจะเห็นไดว้า่ ทุกกิจกรรมโรงเรียนสามารถอธิบายตามหลกั 3 ห่วง 2 

เง่ือนไขได ้เช่น การเขา้ค่ายคุณธรรม ก็เขา้ค่ายในวดัใกลบ้า้น เหตุผล คือ ให้เกิดการประหยดั ความ

พอประมาณในระยะเวลา ไม่ให้มากเกินไป น้อยเกินไป พอเหมาะ สมกบันิสัยของนกัเรียน ส่วน

ภูมิคุม้กนัมีปรากฏชดัในช่ือโครงการ เพราะเป็นการฝึกคุณธรรม ซ่ึงก็คือภูมิคุม้กนัชีวิตในทุก ๆ ดา้น 

เช่น สังคมและวฒันธรรม ทั้งน้ี นักเรียนก็จะเกิดองค์ความรู้ในหลกัธรรม และน ามาปฏิบติัอย่าง

จริงจงัต่อเน่ือง ดว้ยความขยนั อดทน ซ่ือสัตย ์ถือว่าเป็นเง่ือนไขความรู้และเง่ือนไขคุณธรรมโดย

ปริยาย 

10.  ดา้นผลลพัธ์/ภาพความส าเร็จ มี 5 องคป์ระกอบ คือ องคป์ระกอบดา้น สถานศึกษา 

ดา้น 

ผูบ้ริหารสถานศึกษา ด้านบุคลากรของสถานศึกษาและด้านผู ้เรียน  ผลลัพธ์ของการบริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สถานศึกษาท่ีบูรณาการหลกัปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอสู่การปฏิบติัในสถานศึกษาเกิดผลลพัธ์ท่ีพึงประสงค ์ดงัน้ีคือ 

 
 5.1 สถานศึกษา 

      5.1.1 สถานศึกษาเป็นแหล่งการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
นกัเรียนและชุมชน 

5. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายและสามารถลงมือปฏิบติักิจกรรมไดจ้ริง และ
สอดคลอ้งกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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6. สถานศึกษาสะอาด เป็นระเบียบ ร่มร่ืน ปลอดภยั เอ้ือต่อการเรียนรู้ในการด าเนินชีวิต 
ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 5.2 ผู้บริหารสถานศึกษา 
       5.2.1 มีความรู้ ความเขา้ใจในหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งถูกตอ้ง 
 5.2.2 ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มาใชใ้นการบริหารสถานศึกษา 
 5.2.3 สามารถถ่ายทอดประสบการณ์การน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้
ในสถานศึกษา และมุ่งมัน่ในการขบัเคล่ือนหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 
 5.2.4 มีการขยายผลการขบัเคล่ือนหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ภายนอก  
 
 5.3 บุคลากรของสถานศึกษา 
 5.3.1 มีความรู้ความเขา้ใจและอธิบายหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดถู้กตอ้ง 
สามารถจดัการเรียนรู้ โดยการนอ้มน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนในทุก
กลุ่มสาระจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจนเห็นผลชดัเจน 
 5.3.2 จดัการทรัพยากรและด าเนินชีวิตดา้นเศรษฐกิจ อยา่งสอดคลอ้งกบัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ประพฤติ ปฏิบติัตนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 5.3.3 อยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถ
เป็นแบบอยา่งท่ีดีในการปฏิบติัตนเพื่อส่วนรวมและสาธารณะประโยชน์ 
 5.3.4 รู้จกัใช้และจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้อย่างสมดุลและ
พร้อมรับกบัการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ 
 5.3.5 ด าเนินชีวิตอย่างมีฐานรากทางวฒันธรรม และพร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลง
ทางวฒันธรรมจากกระแสโลกาภิวตัน์และมีการแบ่งปัน สามคัคี ช่วยเหลือ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกนั
รวมถึงมีส่วนร่วมในการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ตลอดจนมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินกิจกรรมอนัเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมอยา่งต่อเน่ือง 
 
 5.4 ผู้เรียน 
 5.4. 1 มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามมาตรฐานการ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของแต่ละระดบัชั้นปีการศึกษา 
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 5.4.2 ปฏิบติัตนให้ด าเนินชีวิตไดอ้ย่างสมดุลและพร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงใน
ดา้นวตัถุ/ เศรษฐกิจ 
 5.4.3 ปฏิบติัตนให้ด าเนินชีวิตไดอ้ย่างสมดุลและพร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงใน
ดา้นสังคม วฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม 
 5.4.4 มีส่วนร่วมในการขบัเคล่ือนหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ภายนอก
สถานศึกษา  
 5.4.5 มีระเบียบวนิยัในการเรียน การท ากิจกรรมในโรงเรียน อาทิกิจกรรมหนา้เสาธง 
การท าความสะอาดหอ้งเรียนและเขตรับผดิชอบ มีวนิยัในการรับประทานอาหาร  
 5.4.6 มีสติปัญญาในการศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเอง จากครูและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
ท าใหน้กัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
 
 5.5 คณะกรรมการสถานศึกษา 
 5.5.1 รับรู้การขบัเคล่ือน มีความสนใจและมีส่วนร่วมในการขบัเคล่ือนหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา 
 5.5.2 เห็นคุณค่าและศรัทธาในการขบัเคล่ือนหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
สถานศึกษา 
 5.53 สนับสนุนกิจกรรมการขับเคล่ือนและขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของสถานศึกษา 
 
 5.6 ชุมชน 
 ให้การยอมรับและเห็นคุณค่าในการนอ้มน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้น
การด าเนินชีวติและใหค้วามร่วมมือในการขยายผลการขบัเคล่ือนหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 นอกจากการด าเนินการทั้ง 5 ดา้นดงักล่าวแลว้การขบัเคล่ือนหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงสู่การบริหารสถานศึกษาใหป้ระสบผลส าเร็จ ควรมีการด าเนินการเพิ่มเติมอีก 2 ดา้น คือ 

 1. การให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ใน
ขั้นตอนส าคญัทุกขั้นตอนตามแนวทาง ดงัน้ี 1) ร่วมก าหนดแนวนโยบายและการวางแผน 2) ร่วมให้
ขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะในกระบวนการพฒันาหลกัสูตร 3) ร่วมจดักิจกรรมการเรียนการสอน และ
การจดัสภาพและบรรยากาศภายในสถานศึกษา และ  4) ส่งเสริมการเรียนรู้ และการปฏิบติัตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาท่ีบา้นและสถานท่ีอ่ืน ๆ 
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 2. การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยมีแนวทางด าเนินการ ดงัน้ี 
    2.1 ติดตามและประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียน โดยพิจารณาจาก  1) ผล
การทดสอบความรู้ ความเขา้ใจพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) ผลงานและการปฏิบติั
กิจกรรมของผูเ้รียน 3) การปฏิบติัตนในชีวิตประจ าวนัของผูเ้รียน และ  4) ผลการประเมินโดยผู ้
ประเมินภายนอกหรือผูมี้ส่วนไดเ้สียจากทุกภาคส่วน 
    2.2 ติดตามและประเมินความเหมาะสมของการด าเนินการในกระบวนการ ขั้นตอนและ
กิจกรรมการด าเนินการในดา้นการพฒันาหลกัสูตร การจดัการเรียนการสอน การจดับรรยากาศและ
สภาพแวดลอ้ม การจดัระบบการบริหารจดัการ การให้ผูป้กครองและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการ
จดัการศึกษาของสถานศึกษา และการประเมินคุณลกัษณะของผูเ้รียนอนัพึงประสงค์ 
    2.3 จดัให้ระบบการรายงานผลการด าเนินการเป็นระยะ ๆ ทั้งการรายงานภายใน
สถานศึกษา การรายงานต่อสาธารณชน และการรายงานหน่วยงานตน้สังกดัตามล าดบั 

 




