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ภาคผนวก ก แบบบันทึกเอกสาร แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึกการสนทนากลุ่มการขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนบ้านปางมะเยา อ าเภอ
เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
   
 
สภาพการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
โรงเรียนบ้านปางมะเยา อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
 
1. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
    1.1 ด้านนโยบาย 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
    1.2 ด้านวิชาการ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
    1.3 ด้านงบประมาณ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
    1.4 ด้านบริหารงานทั่วไป 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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2. ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
3. ด้านการพัฒนาบุคลากร 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
4. ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
5. ด้านผลลัพธ์/ ภาพความส าเร็จ 
    5.1 สถานศึกษา 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________    
5.2 ผู้บริหารสถานศึกษา 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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    5.3 บุคลากรของสถานศึกษา 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
    5.4 นักเรียน 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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ภาคผนวก ข แบบตรวจสอบการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนบ้านปางมะเยา อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
 ค าชี้แจง แบบตรวจสอบการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนบ้านปางมะเยา อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่มีวัตถุประสงค์
เพื่อต้องการตรวจสอบความถูกต้อง ความเป็นไปได้ การยอมรับ และการขับเคลื่อนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนบ้านปางมะเยา อ าเภอเชียง
ดาว จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย 3 ตอน ได้แก่ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลภูมิหลังของผู้ตรวจ 
 ตอนที่ 2 การตรวจสอบรูปแบบ ฯ 
 ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลภูมิหลังของผู้ตรวจ 
 
 ชื่อ ___________________________ นามสกุล ______________________________ 
 ต าแหน่ง _____________________________________________________________ 
 โรงเรียน _____________________________________________________________ 
 
ตอนท่ี 2 การตรวจสอบรูปแบบ ฯ 
 
1. ความถูกต้องของรูปแบบ ฯ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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2. ความเป็นไปได้และการยอมรับรูปแบบ ฯ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
3. ความเหมาะสมของรูปแบบ ฯ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
ตอนท่ี 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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รายนามผู้เช่ียวชาญ 
 

รศ.ดร.จิณวัตร  ประโคทัง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
ดร.สายฝน แสนใจพรหม  หัวหน้าสถานวิจัยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ดร.ภูมิไพรัตน์  อนุพันธ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่อายวิทยาคม 
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ภาพกิจกรรมโครงการวิจัย 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
สภาพบริบทโรงเรียนบ้านปางมะเยา 
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ภาพกิจกรรมโครงการวิจัย 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
                                                    การลงพื้นที่เก็บข้อมูลในชุมชน 
 

 
ลงพื้นท่ีเก็บข้อมูลชุมชน 
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ภาพกิจกรรมโครงการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
   แปลงทดลองการสอนการเกษตร 
 
 
 

 
กิจกรรมการเรียนการสอนในแหล่งเรียนรู้ 
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ภาพกิจกรรมโครงการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แปลงการเกษตรของนักเรียน 

 

 



81 
 

ภาพกิจกรรมโครงการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      
                      บ่อเล้ียงปลา 
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ประวัติผู้วิจัย 
 
 
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)  จักรปรุฬห์  วิชาอัครวิทย์ 
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  Mr.Chakparun  Wichaakarawit 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ.2526 การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขาพลศึกษา  
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พลศึกษา 
 พ.ศ.2537 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา 
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 พ.ศ.2538 Certificate Decentralizing New Zealand Experience  
    Waikato University New Zealand 
 พ.ศ.2546 Certificate Frontline Management  
    Royal Melbourne Institute of Technology University Australia 
 พ.ศ.2547 Certificate Training on Management of Skill Development  
    UNDP 
 พ.ศ.2555  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด) สาขาผู้น าทางการศึกษาและ 
     การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 
ประสบการณ์ท างาน 
 พ.ศ.2527  อาจารย์ 1 ระดับ 3 สปจ.แม่ฮ่องสอน 
 พ.ศ.2530-2538 นักวิชาการศึกษา 4-5 ส านักงานศึกษาธิการ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
     และจังหวัดล าปาง 
 พ.ศ.2539-2548 นักวิชาการศึกษา 6 ว – 8 ว ส านักพัฒนาการศึกษาศาสนา 
     และวัฒนธรรม เขตการศึกษา 8  
 พ.ศ.2548-ปัจจุบัน อาจารย์ 3 ระดับ 8 สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์  
     มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่  
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ผลงานทางวิชาการ 
 1. การปฏิบัติการวางแผนการศึกษาของคณะท างานวางแผนการศึกษาระดับอ าเภอใน
จังหวัดล าปาง 
 2. การจัดการศึกษาวิชาอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในจังหวัด
ล าปาง 
 3. การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เหมาะสมในเขต
การศึกษา 8 
 4. การก ากับติดตามประเมินผลสถานศึกษาที่เคยได้รับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 
2537-2539 เขตการศึกษา 8 
 5. รายงานผลโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ ภาคเหนือ 
 6. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการบริหารงานวิชาการ 
 7. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาความเป็นครู 
 8. รายงานการศึกษาดูงานการจัดการศึกษาประเทศนิวซีแลนด์ 
 9. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
ทุนการศึกษาหรือประกาศเกียรติคุณต่าง ๆ ที่เคยได้รับ 
 1. ทุน UNDP ศึกษาดูงานด้านการกระจายอ านาจการจัดการศึกษาประเทศนิวซีแลนด์ 
เป็นเวลา 1 เดือน 
 2. ทุน UNDP ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เร่ือง Training on Management of Skill 

Development ในกลุ่มประเทศเอเชีย 13 ประเทศ 

 
ทุนวิจัยท่ีเคยได้รับ 
 1. ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) วิจัยเร่ือง การจัดการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เหมาะสมในเขตการศึกษา 8 
 2. ส านักพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เขตการศึกษา 8 วิจัยเร่ือง การก ากับ
ติดตามประเมินผลสถานศึกษาที่เคยได้รับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา  2537-2539 เขต
การศึกษา 8 
 3. ส านักผู้ตรวจราชการประจ าเขตตรวจราชการที่ 1 วิจัยเร่ือง การปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ในเขตตรวจราชการที่ 1 



84 
 

 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิจัยเร่ือง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับเปลี่ยนกระบวน
ทัศน์ วัฒนธรรมและค่านิยมในการปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 5. ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) วิจัยเร่ือง รูปแบบการบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานบนพื้นที่สูงตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัด
แม่ฮ่องสอน 
 6. ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) วิจัยเร่ือง รูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดเชียงใหม่ 




