
 

 

บทที่  4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา     
ขั้นพื้นฐานในโรงเรียนบ้านเมืองคองอ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งนี้  ผู้วิจัยได้น าเสนอ
ผลการวิจัยออกเป็น 2 ตอนดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 สภาพบริบทของโรงเรียนบ้านเมืองคองอ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  
 ตอนท่ี 2 การขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
โรงเรียนบ้านเมืองคองอ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตอนที่ 1  สภาพบริบทของโรงเรียนบ้านเมืองคองอ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  
 1. ข้อมูลและสภาพทั่วไป 

1.1 ท่ีต้ัง 
   โรงเรียนบ้านเมืองคอง ต้ังอยู่เลขท่ี 134  หมู่ท่ี 4 ต าบลเมืองคอง อ าเภอเชียงดาว  
จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50170 
   โทรศัพท์ 082-8898833  
   โทรสาร-    
   E-mail  MuangKong_173@hotmail.com     
    สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เปิดสอนใน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ต้ังแต่ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
  1.2 สภาพทางภูมิศาสตร์  อาณาเขตติดต่อกับท้องท่ีใกล้เคียง ดังนี้ 
   ทิศเหนือ ติดต่อกับ  หมู่ท่ี 1 บ้านใหม่  
   ทิศใต้ ติดต่อกับ  หมู่ท่ี 3  บ้านหนองบัว 
   ทิศตะวันตก ติดต่อกับ หมู่ท่ี 5 บ้านน้ ารู 
   ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  หมู่ท่ี 2 บ้านวังมะริว 
  1.3 เนื้อที ่โรงเรียนบ้านเมืองคอง มีพื้นท่ีจ านวน 2 ไร่ 3 งาน 

  1.4 สภาพท่ัวไป 
   สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นท่ีราบระหว่างภูเขา มีแม่น้ าขนาบ
สองสายคือแม่น้ าคอง และแม่น้ าแตง บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่  ชุมชน หมู่บ้าน 
อาชีพหลักของชุมชน คืออาชีพเกษตรกรรม การหาของป่าขาย รับจ้าง เล้ียงสัตว์และอาชีพท่ีขึ้น
ช่ือของหมู่บ้านเป็นท่ีรู้จักของคนท่ัวไปคือ การผลิตสุรากล่ัน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ   
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   ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม  
การหาของป่าขาย รับจ้าง เล้ียงสัตว์และอาชีพท่ีขึ้นช่ือของหมู่บ้านเป็นท่ีรู้จักของคนท่ัวไปคือ  การ
ผลิตสุรากล่ัน สภาพเศรษฐกิจโดยรวมค่อนข้างยากจน  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ฐานะทาง
เศรษฐกิจ / รายได้โดยเฉล่ียต่อครอบครัวต่อปี 5,800 บาท 
  1.5 สภาพภูมิประเทศ 
   โรงเรียนบ้านเมืองคองมีลักษณะภูมิประเทศเป็นท่ีราบมีภูเขาล้อมรอบ  มีแม่น้ าสอง
สายไหลผ่าน2 สาย คือแม่น้ าคอง และแม่แตง 
  1.6 สภาพภูมิอากาศ 
   ลักษณะอากาศโดยท่ัวไปของโรงเรียนบ้านเมืองคอง มี 3 ฤดู คือฤดูร้อน  ฤดูฝน  
และฤดูหนาว ในฤดูฝนมีฝนตกชุก ในฤดูหนาวอากาศหนาวเย็นมาก 
  1.7 ประชากรในเขตบริการของโรงเรียน  
   โรงเรียนบ้านเมืองคองให้บริการรับนักเรียนในเขตพื้นท่ีการศึกษาต าบลเมืองคอง 
จ านวน 5 หมู่บ้าน คือ หมู่ท่ี 1-5 และรับบริการนักเรียนท่ัวไป  

 2. สภาพทางเศรษฐกิจ 
  รายได้ของผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่มาจากการประกอบอาชีพท านา ท าสวน หา
ของป่าตามฤดูกาล  
 3. สภาพทางสังคม 
  3.1. ด้านการศึกษา  
   - มีโรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาสทางการศึกษา ) 
1 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านเมืองคอง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 
   - มีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ 1 แห่ง คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลเมืองคอง  
  3.2. ด้านศาสนา 
   -  มีวัดในเขตบริการของโรงเรียน 1 แห่ง คือวัดศรีกลางเมือง 
  3.3. ด้านสาธารณสุข  
   - มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเมืองคอง 
    โรงเรียนบ้านเมืองคอง ต้ังอยู่เลขท่ี 134  หมู่ท่ี 4  ต าบลเมืองคอง  อ าเภอเชียง
ดาว  จังหวัดเชียงใหม่  เริ่มแรกอาศัยอยู่บ้านนายทา  ว่างเวง เปิดท าการสอนช่ัวคราว  ต่อมานายสิงห์
แก้ว  ศรีปัญญา  ครูใหญ่  พร้อมกับนายสุข  ตาสว่าง  ได้จองท่ีดินพื้นท่ี 2 ไร่ 3 งาน  และได้จัดสร้าง
อาคารเรียนช่ัวคราวขึ้นเมื่อวันท่ี  1 พฤษภาคม 2471  และทางอ าเภอเชียงดาวได้แต่งต้ังนายประสิทธิ์  
ศรีจันทร์แปง  มาด ารงต าแหน่งครูใหญ่และมีครูหนึ่งคน 
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 ปี พ.ศ. 2484 ได้แต่งต้ัง นายสนอง  หน่อค้า มาด ารงต าแหน่งครูใหญ่พร้อมครูอีก 2 คน
ได้มีการปรับปรุงโรงเรียนให้ดีขึ้น ในปี พ.ศ. 2501 นายสุคนธา ศึกษาธิการอ าเภอเชียงดาวมาตรวจ
เย่ียมโรงเรียนได้แนะน าให้ซ่อมแซมอาคารเรียน  โดยทางราชการได้จัดสรรงบประมาณมาช่วยเหลือ
จนซ่อมแซมเสร็จ ต่อมาอาคารเรียนได้ช ารุดไม่สามารถท่ีจะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ นายชู
ชาติ  ไชยวุฒิ ได้ของบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นจ านวนเงิน 80,000 
(แปดหมื่นบาทถ้วน) โดยได้ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1ง ไม้ มีคณะกรรมการศึกษาของโรงเรียนร่วม
ด าเนินการก่อสร้างด้วย การก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันท่ี   30 ธันวาคม 2512 ในปี พ.ศ. 2519 ได้รับ
งบประมาณจากสภาต าบลเป็นจ านวน 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาท) เพื่อต่อเติมห้องเรียนอีก
ห้องหนึ่งโดยสภาต าบลเป็นผู้ด าเนินด าเนินการก่อสร้างเอง 
 ในปี พ.ศ. 2521 ได้จัดสรรงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็น
จ านวนเงิน 328,000 บาท (สามแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1ง 
ไม้  ขนาด 4 ห้องเรียน โดยนายทองค า วิลัยเลิศ เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง การก่อสร้างได้เสร็จเมื่อ  วันท่ี 
10 มีนาคม 2522 และเปิดท าการสอนเมื่อวันท่ี 2 พฤษภาคม 2522 เป็นต้นมา และในปีเดียวกันนั้น 
ทางโรงเรียนได้งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นจ านวน 150,000 บาท (หนึ่ง
แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อสร้างอาคารเรียนเอนกประสงค์ ขนาด 3 ห้อง 
 ในปี   พ.ศ. 2537 ทางโรงเรียนได้ขอรื้ออาคารเรียนแบบ ป.1ง ไม้ เนื่องจากช ารุดทรุด
โทรมมาก   และของบประมาณใหม่เพื่อสร้างอาคารเรียนโดยมี นายเสถียร ธะนันต์ ด ารงต าแหน่ง
อาจารย์ใหญ่  ทางส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ได้อนุมัติ ให้รื้อถอน และท่ีเหลือได้
น าไปสร้างบ้านพักนักการ    ภารโรง  บ้านพักครูและอาคารเด็กเล็ก ได้งบประมาณ 2,280,000 บาท 
เพื่อสร้างอาคาร ส.ป.ช. 105/29 ขนาด 2 ช้ัน 8 ห้องเรียน แล้วได้เปิด เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาเป็นปีแรก 
 ในปี พ.ศ. 2539 ได้รับงบประมาณก่อสร้างสนามบาสเกตบอลเป็นจ านวนเงิน  128,000 
บาท  (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  
 ในปี พ.ศ. 2540 นายกษิดิษ สล่าปัน อาจารย์ 1 ระดับ 5 ได้รับแต่งต้ังให้รักษาการใน
ต าแหน่งอาจารย์ใหญ่แทนนายเสถียร ธะนันต์ ท่ีย้ายไป 
 ในปี พ.ศ. 2541 นายธีระวัฒน์  แสงปราช ได้มาด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่และได้ย้าย ไป
ด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนทุ่งข้าวพวง  สปอ. เชียงดาว เมื่อ ปี พ.ศ. 2543  
 ในปี   พ.ศ. 2543 นายบุญ ช่วย อุดชา อาจารย์ใหญ่  โรงเรียน บ้านแม่แดดน้อย        
สปอ.แม่แจ่ม ย้ายมาด ารงต าแหน่งแทน เมื่อ วันท่ี 1 มีนาคม2543 
 ในปี พ.ศ. 2548 โรงเรียนได้ขอสร้างบ้านพักขึ้นใหม่ แทนหลังเก่าท่ีทรุดโทรมโดยได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากสมาคมกอล์ฟไทยในนครรัฐชิคาโก  เป็นจ านวนเงิน 100,000 บาท (หนึ่ง
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แสนบาทถ้วน) โดยสร้างบ้านพักช้ันเดียว 5 ห้อง แบบสร้างเอง โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาเป็น
ผู้อนุมัติการก่อสร้างบ้านพักครู 
 ในปี พ.ศ. 2549 โรงเรียนได้ปรับปรุงห้องเรียนช้ันท่ีสอง อาคารแบบ ส.ป.ช. 105/29  ติด
บันได 1 ห้อง ให้เป็นห้องคอมพิวเตอร์พร้อมติดต้ังระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  โดยได้รับ
งบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวนเงิน 329,100 บาท (สามแสน
สองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) โดยบริษัทลอกซ์เล่ย์ จ ากัด มหาชน เป็นผู้สอบราคาได้ และ
ด าเนินการติดต้ังระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงจนเสร็จ 
 ในปี พ.ศ. 2550 นายบุญช่วย อุดชา ผู้อ านวยการโรงเรียน ได้ย้ายไปด ารงต าแหน่งท่ี
โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 เมื่อวันท่ี 14 มิถุนายน พ.ศ. 
2550 โดยนายสมบูรณ์  กันทะวงศ์ ครู อันดับ คศ. 2 ได้รับค าส่ังแต่งต้ังให้รักษาราชการแทน
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเมืองคอง เมื่อวันท่ี 7 มิถุนายน พ.ศ. 2550 
 วันท่ี 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 นายจ ารัส เช้ือสาย ครูอันดับ คศ. 2 โรงเรียนไชยปราการ 
ผู้สอบได้ตามบัญชีของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ได้มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
โรงเรียนบ้านเมืองคอง จนถึงวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2552 
 วันท่ี  25  พฤศจิกายน 2552  นางสาววิภาดา วิระกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสันป่า
เกี๊ยะ ย้ายมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเมืองคอง และเมื่อวันท่ี  16 มีนาคม 2552 ได้
ย้ายไปด ารงต าแหน่งรักษาราชการแทน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านรินหลวง อ าเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม่ 
 วันท่ี 16 มีนาคม 2552 นายธนะยศกร์  อรรถสุภาพงศ์ อ านวยการโรงเรียนบ้านรินหลวง 
อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่  ได้ย้ายมาด ารงต าแหน่ง รักษาราชการแทนผู้อ านวยการโรงเรียน
บ้านเมืองคอง และต่อมา ในวันท่ี 10 เมษายน 2552 นายธนะยศกร์  อรรถสุภาพงศ์ได้รับค าส่ังให้
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเมืองคอง จนถึงปัจจุบัน 
 วันท่ี 23  ตุลาคม  2552 โรงเรียนได้บริจาคห้องน้ าห้องส้วมโดยก่อสร้างให้ส าเร็จจนใช้
การได้จาก คุณสมปรารถนา แซ่ต่ัน คุณวาสนา  อาเบะ และจาก ผอ.ธนะยศกร์ อรรถสุภาพงศ์ คิด
เป็นเงินมูลค่าท้ังส้ิน 150,000 บาท  
 ในปีงบประมาณ 2553 ทางโรงเรียนได้ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโดยรอบโรงเรียนปรับปรุง
สนามหน้าเสาธงโรงเรียน  โดยใช้งบประมาณของโรงเรียนและได้รับงบปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
อเนกประสงค์ของโรงเรียน และโรงเรียนได้รับงบแปรญัติจากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ 
เขต 3 วงเงิน 150,000 บาท   เดือน กันยายน 2553 ทางโรงเรียนได้ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาหก
เหล่ียม บริเวณหน้าอาคารเอนกประสงค์เป็นศาลาท่ีมั่นคงถาวร 
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 นายภูมิ ไพรัตน์  อนุพันธ์  ได้ย้ายจากโรงเรียนบ้านแปลง 5 ส านักงานการศึกษา
ประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 5 มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเมืองคอง เมื่อวันท่ี 1 
พฤศจิกายน  2557 
 วิสัยทัศน์ โรงเรียนบ้านเมืองคอง มุ่งพัฒนาการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรม
น าความรู้ รักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิตสู่การประกอบอาชีพ ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 พันธกิจ มีดังนี้ 
  1. ให้บริการจัดการศึกษาโดยให้โอกาสทางการศึกษาครอบคลุมเขตบริการอย่าง   
เสมอภาค 
  2. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์  
  3. พัฒนา และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อการ
ส่ือสาร 
  4. พัฒนา และส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษา ท้ังภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ 
  5. พัฒนา และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต 
ของนักเรียน 
  6. พัฒนา และส่งเสริมทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ส่งเสริม
ความสามารถด้าน  การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  7. พัฒนา และส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
  8. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 เป้าประสงค์  มีดังนี้     

  1. นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง และมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา   

  2. นักเรียนได้รับการพัฒนา และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้เทคโนโลยีทาง
การศึกษาเพื่อการส่ือสาร 

  3. นักเรียนได้รับการพัฒนา และส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษา ท้ังภาษาไทย และ
ภาษาต่างประเทศ 

  4. นักเรียนได้รับการพัฒนา และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  และส่งเสริมด้านสุขภาพ
กาย  สุขภาพจิตของนักเรียน 

  5 นักเรียนได้รับการพัฒนา และส่งเสริมทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ส่งเสริมความสามารถด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  6. นักเรียนได้รับการพัฒนา และส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
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  7. โรงเรียน บริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยความร่วมมือของทุก  
ภาคส่วน 

 จุดเน้น ของโรงเรียน 
 ด้านผู้เรียน 
 1.นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญสู่มาตรฐานการศึกษา 
  1.1 นักเรียนจบช้ัน ป.1 สามารถอ่านออกเขียนได้  
  1.2 นักเรียนช้ัน ป.6 ช้ัน ม.3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ   

(O-NET) ทุกวิชาเพิ่มขึ้น  
  1.3 นักเรียนได้รับการพัฒนา และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมด้าน

สุขภาพกาย สุขภาพจิต ของนักเรียน 
  1.4 นักเรียนได้รับการพัฒนา และส่งเสริมทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ส่งเสริมความสามารถด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  1. ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และสมรรถนะในการสอน  การวิจัย อย่างมี

ประสิทธิภาพ ทุกกลุ่มสาระ และพัฒนาตนเองสู่ครูมืออาชีพ 
  2. ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถในการบริหารงานทุกด้าน 

โดยเฉพาะงานด้านวิชาการ ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
 ด้านการบริหารจัดการ 
 1. โรงเรียนบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย  
  ปรัชญาของโรงเรียน : การศึกษาคือการพัฒนาชีวิต 
  ค าขวัญของโรงเรียน : มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาคุณธรรม 
  ตราสัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน : ตราส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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  สีประจ าโรงเรียน : สีฟ้า  - สีขาว 
 
 
 
 
 
   สีฟ้า   หมายถึง ความรู้ท่ีอยู่บนพื้นฐาน  แห่งสันติภาพมิตรภาพ  ภราดรภาพ 
    รู้รักสามัคคีและซื่อสัตย์ 
   สีขาว  หมายถึง คุณธรรม  จริยธรรมท่ีแสดงถึงความบริสุทธิ์  ความดีงาม 

  อักษรของโรงเรียน : ม.ค. 
  ต้นไม้ประจ าโรงเรียน : ต้นอินทนิล 

   อัตลักษณ์   : ยิ้มง่าย  ไหว้สวย 
   เอกลักษณ์  : มารยาทงาม 
 
เป้าประสงค์  และตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 การศึกษา 

1. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทุกกลุ่มสาระระดับ 
 ดีขึ้นไป 
2. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินการอ่าน  
 คิดวิเคราะห์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
3. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีน้ าหนักส่วนสูงและสมรรถภาพ 
 ทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

2. ผู้เรียนมีทักษะชีวิตและคุณลักษณะ 
 อันพึงประสงค์ 

1. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม 
 หลักสูตร 
2. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีมารยาทอ่อนน้อมถ่อมตนและมี 
 ระเบียบวินัย 
3. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และ 
 ออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
4. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติ 
 ผู้อื่นสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 5. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีนิสัยรักการอ่านและทักษะในการ 

 แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากส่ือต่าง ๆ และแหล่ง 
 เรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพและ 
 เรียนรู้ตามความสนใจด้วยกิจกรรม 
 การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมทักษะชีวิตตาม 
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ี 
 หลากหลาย 

1. ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ดนตรี 
 นาฏศิลป์ กีฬา ศิลปะ พื้นฐานอาชีพ เป็นต้น 
2. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญา 
 เศรษฐกิจพอเพียง 

4. โรงเรียนเป็นสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาโดย
ชุมชนมีส่วนร่วม 

 
 

 

1. ร้อยละของคณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน 
 ผู้ปกครอง ท่ีมีความพึงพอใจต่อระบบการบริหารและ 
 ระบบบริการจัดการศึกษา 
2. ร้อยละของการประชุมเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 ต่อปีการศึกษา 
3. ร้อยละของการนิเทศการจัดการเรียนรู้ต่อปีการศึกษา 

 4. ร้อยละในการประชุมเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 
 ภายในของสถานศึกษาต่อปีการศึกษา 
5. ร้อยละของห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน และแหล่ง 
 เรียนรู้ในโรงเรียนมีความเหมาะสม เพียงพอ และ 
 ปลอดภัย 
6. ร้อยละของสถานศึกษาจัดประชุมคณะกรรมการ 
 สถานศึกษาต่อปีการศึกษา 
7. ร้อยละของสถานศึกษาจัดประชุมผู้ปกครองต่อ 
 ปีการศึกษา 
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ตอนที่ 2  การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน    
            บ้านเมืองคอง อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
 ในการการขบัเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในโรงเรียน
บ้านเมืองคอง อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ผู้วิจัยได้ด าเนินการขับเคล่ือนตามล าดับ ดังนี้ 
 1. เชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในเขตพื้นท่ีประถมศึกษาเขต 3 จังหวัดเชียงใหม่  
 2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในโรงเรียนบ้านเมืองคอง อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  โดยเชิญกลุ่มเป้าหมายและ
ผู้เกี่ยวข้องท้ังโรงเรียนร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้  
 3. เชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมสัมมนาเกี่ยวกับแนวทางการขับเคล่ือนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาข้ันพื้นฐานโดยมูลนิธิสถิรคุณ  
 4. นิเทศติดตามการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในโรงเรียนบ้านเมืองคอง อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่   
 5. คณะครูโรงเรียนบ้านเมืองคองได้ด าเนินการการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนบ้านเมืองคอง อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยการ
ท าแผนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ ของโรงเรียนบ้านเมืองคอง อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
โดยใช้กระบวนการ PDCA 
 สรุปผลการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
โรงเรียนบ้านเมืองคอง อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Groups) จาก
บุคคลท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา จ านวน 9 คน ผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 1 
คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 11 คน สภานักเรียน จ านวน 11 คน รวมทั้งส้ิน 32 คน 

 ในการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน
บ้านเมืองคองอ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  พบว่าสถานศึกษาได้ด าเนินการขับเคล่ือนการ
ด าเนินงานออกเป็น  5 ด้าน คือ 1) ด้านการบริหารจัดการ 2) ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน 3) ด้านการพัฒนาบุคลากร และ 4) ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 5) ด้านผลลัพธ์/
ภาพความส าเร็จ และในแต่ละด้านได้บูรณาการห ลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริหาร
สถานศึกษาท้ัง  5 เรื่อง คือ 1) ความพอประมาณ 2) ความมีเหตุผล   3) การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี       
4) เงื่อนไขความรู้ และ 5) เงื่อนไขคุณธรรม ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 ด้านการบริหารจัดการ มี 4 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบด้านนโยบายองค์ประกอบ 
ด้านวิชาการ องค์ประกอบด้านงบประมาณ และองค์ประกอบด้านการบริหารท่ัวไป 
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 ในการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริหารสถานศึกษา พบว่า โรงเรียนมี
นโยบายน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมามาบูรณาการบริหารสถานศึกษาโดยได้ก าหนด
ไว้ในวิสัยทัศน์ท่ีสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และได้ก าหนดไว้ในแผนงาน
โครงการและและแผนปฏิบัติงานประจ าปี มีการติดตามผลและรายงานผลแล้วน าผลการติดตามมา
พัฒนานโยบาย แผนงาน โครงการขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา โดยมีการ
วิเคราะห์ทิศทางและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และมีการจัดท ารายละเอียดโครงสร้างแผนงาน 
โครงการ และกิจกรรมท่ีชัดเจน โดยอยู่บนพื้นฐานของความโปร่งใสและยุติธรรม สามารถตรวจสอบ
ได้ ตลอดจนมีความซื่อสัตย์ในการบริหารการเงิน บัญชี และการจัดซื้อจัดจ้าง สถานศึกษามีการใช้
อาคารสถานท่ีอย่างประหยัด คุ้มค่า 
 ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน มี  4 องค์ประกอบ คือ 
องค์ประกอบด้านหน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง องค์ประกอบด้านการบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน องค์ประกอบด้านส่ือและแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และองค์ประกอบด้านการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   ในการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริหารสถานศึกษา มีการจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และบูรณาการสู่การเรียน
การสอน โดยมีการจัดกิจกรรมการสอนท่ีสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกกลุ่มสาระ มี
การนิเทศ ก ากับ ติดตาม การน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเรียนการสอน โดยเน้นให้
ผู้เรียนน าความรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน ซึ่งเป็นการขยายผล
สู่การปฏิบัติในครอบครัว ชุมชน ของตนเอง อันเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตนอย่างมีสติปัญญา
และยึดมั่นในทางสายกลาง และด าเนินชีวิตด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน เอื้ออาทร รับผิดชอบ และ
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ตลอดจนรักและภาคภูมิใจในความเป็นไทย ส่วนด้านพัฒนาคุณภาพ จัดให้
มีการศึกษาวิเคราะห์สภาพความต้องการ ความจ าเป็นของสถานศึกษา เพื่อวิจัยและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และส่งเสริมให้ครูท าการวิจัยในช้ันเรียนตามความรู้ ความสนใจ และศักยภาพของแต่ละคน 
และยังมีการประสานความร่วมมือในการศึกษาวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษากับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่น 
และน าผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป มีการจัดท าและเสนอ
ของบประมาณตามความเหมาะสมและความต้องการท่ีแท้จริง โดยค านึงถึงความเหมาะสมและความ
จ าเป็นของสถานศึกษา 
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 ด้านการพัฒนาบุคลากร มี 3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบด้านการแนะแนวและ 
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน องค์ประกอบด้านกิจกรรมนักเรียน และองค์ประกอบด้านกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาสังคมและสาธารณะประโยชน์    
 ในการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ พบว่า มี
การวางแผนอัตราก าลังตามความต้องการและความจ าเป็นของสถานศึกษา โดยมีการวิเคราะห์ภารกิจ
และประเมินสภาพความต้องการก าลังคนกับภารกิจของสถานศึกษา และมีการก าหนดหลักสูตรการ
พัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการ ความจ าเป็นในการพัฒนาตนเองของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตลอดจนมีความยุติธรรมในการขอเล่ือนต าแหน่ง รวมทั้ง มีความเสมอภาคในการได้รับ
การพัฒนาตามศักยภาพ  
 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มี 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบ ด้านการพัฒนา 
บุคลากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และองค์ประกอบด้านการติดตามและขยายผล   
ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พบว่า ความส าเร็จของการน าลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณา
การใช้ในสถานศึกษา สรุปได้ดังนี้ 
 4.1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ถือว่าเป็นกิจกรรมหลักท่ีมีกิจกรรมย่อย ๆ 
เสริมเข้ามาอีก เช่น การพัฒนาคุณภาพชีวิต การรักษาส่ิงแวดล้อม ซึ่งช่วยเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ได้มากมาย และในกิจกรรมดังกล่าวโรงเรียนได้น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
กระบวนการต่าง ๆ อย่างผสมกลมกลืน เช่น การเข้าค่ายท่ีโรงเรียนตัวเองหรือในชุมชนตัวเอง เป็นไป
ตามหลักความมีเหตุผล ความพอประมาณ (ความเหมาะสม) ไม่ต้องเดินทาง (ไม่ต้องใช้น้ ามัน) ไม่ต้อง
ตัดไม้มาท าค่ายพักแรม เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม 
 4.2 กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการส่งเสริมการประหยัดอดออม มีการปฏิบัติจริงจัง โดยได้
ด าเนินการมาก่อนหลายปีแล้ว จึงเป็นกิจกรรมท่ียั่งยืนส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของครู นักเรียน และได้
ขยายผลไปยังชุมชน ซึ่งเป็นการส่งเสริมท้ังการออมและการท าบัญชีรับจ่าย ส่งเสริมให้เด็กเห็นคุณค่า
ของข้าว ไม่กินท้ิงกินขว้าง 
 4.3 กิจกรรมท่ีเป็นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีการสอนให้นักเรียนเป็นผู้มีจิตอาสาและ
ด าเนินวิถีชีวิตท่ีพอเพียง นับเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนท้ังเรื่องคุณธรรม วัฒนธรรม และ
ด้านสังคมเป็นอย่างดี มีชมรมคัดแยกขยะ เป็นต้น 
 4.4 กิจกรรมการสร้างระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกิจกรรมใหญ่ท่ีมีกิจกรรมคอย
สนับสนุนมากมาย มีการด าเนินการได้ผลดี เช่น กิจกรรมเยี่ยมบ้าน มีเครือข่ายผู้ปกครอง มีก าร
แลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างครูกับผู้ปกครอง กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม ฝึกเด็กให้มีจิตอาสาพึ่งพาตนเอง
และดูแลผู้อื่น 
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 จากท่ีกล่าวมาท้ังหมดจะเห็นได้ว่า ทุกกิจกรรมโรงเรียนสามารถอธิบายตามหลัก 3 ห่วง 2 
เงื่อนไขได้ เช่น การเข้าค่ายคุณธรรม ก็เข้าค่ายในวัดใกล้บ้าน เหตุผล คือ ให้เกิดการประหยัด ความ
พอประมาณในระยะเวลา ไม่ให้มากเกินไป น้อยเกินไป พอเหมาะ สมกับนิสัยของนักเรียน ส่วน
ภูมิคุ้มกันมีปรากฏชัดในช่ือโครงการ เพราะเป็นการฝึกคุณธรรม ซึ่งก็คือภูมิคุ้มกันชีวิตในทุก ๆ ด้าน 
เช่น สังคมและวัฒนธรรม ท้ังนี้ นักเรียนก็จะเกิดองค์ความรู้ในหลักธรรม และน ามาปฏิบัติอย่างจริงจัง
ต่อเนื่อง ด้วยความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ถือว่าเป็นเงื่อนไขความรู้และเงื่อนไขคุณธรรมโดยปริยาย 
 ด้านผลลัพธ์/ภาพความส าเร็จ มี 5 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบด้าน สถานศึกษา ด้าน 
ผู้บริหารสถานศึกษา ด้านบุคลากรของสถานศึกษาและด้านผู้เรียน ผลลัพธ์ของการบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สถานศึกษาท่ีบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาเกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ ดังนี้คือ 
 สถานศึกษา 
 1. สถานศึกษาเป็นแหล่งการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนและ
ชุมชน 
 2. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายและสามารถลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้จริง และ
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. สถานศึกษาสะอาด เป็นระเบียบ ร่มรื่น ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ในการด าเนินชีวิต 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 ผู้บริหารสถานศึกษา 
 1. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถูกต้อง 
 2. ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มาใช้ในการบริหารสถานศึกษา 
 3. สามารถถ่ายทอดประสบการณ์การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ใน
สถานศึกษา และมุ่งมั่นในการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 
 4. มีการขยายผลการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ภายนอก  
 บุคลากรของสถานศึกษา 
 1. มีความรู้ความเข้าใจและอธิบายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ถูกต้อง สามารถ
จัดการเรียนรู้ โดยการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจนเห็นผลชัดเจน 
 2. จัดการทรัพยากรและด าเนินชีวิตด้านเศรษฐกิจ อย่างสอดคล้องกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ประพฤติ ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



79 

 

 
 

 3. อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถเป็น
แบบอย่างท่ีดีในการปฏิบัติตนเพื่อส่วนรวมและสาธารณะประโยชน์ 
 4. รู้จักใช้และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้อย่างสมดุลและพร้อมรับกับ
การเปล่ียนแปลงต่าง ๆ 
 5. ด าเนินชีวิตอย่างมีฐานรากทางวัฒนธรรม และพร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงทาง
วัฒนธรรมจากกระแสโลกาภิวัตน์และมีการแบ่งปัน สามัคคี ช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ต่อกันรวมถึงมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนมีส่วนร่วมในการด าเนิน
กิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง 
 ผู้เรียน 
 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามมาตรฐานการเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงของแต่ละระดับช้ันปีการศึกษา 
 2. ปฏิบัติตนให้ด าเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและพร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงในด้านวัตถุ/ 
เศรษฐกิจ 
 3. ปฏิบัติตนให้ด าเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและพร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงในด้านสังคม 
วัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม 
 4. มีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ภายนอกสถานศึกษา  
 5. มีระเบียบวินัยในการเรียน การท ากิจกรรมในโรงเรียน อาทิกิจกรรมหน้าเสาธง การท า
ความสะอาดห้องเรียนและเขตรับผิดชอบ มีวินัยในการรับประทานอาหาร  
 6. มีสติปัญญาในการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง จากครูและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ท าให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 คณะกรรมการสถานศึกษา 
 1. รับรู้การขับเคล่ือน มีความสนใจและมีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา 
 3. เห็นคุณค่าและศรัทธาในการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
สถานศึกษา 
 4. สนับสนุนกิจกรรมการขับเคล่ือนและขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
สถานศึกษา 
 ชุมชน 
 ให้การยอมรับและเห็นคุณค่าในการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ด าเนินชีวิตและให้ความร่วมมือในการขยายผลการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
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 นอกจากการด าเนินการท้ัง 5 ด้านดังกล่าวแล้วการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การบริหารสถานศึกษาให้ประสบผลส าเร็จ ควรมีการด าเนินการเพิ่มเติมอีก 2 ด้าน คือ 

 1. การให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ใน
ขั้นตอนส าคัญทุกขั้นตอนตามแนวทาง ดังนี้ 1) ร่วมก าหนดแนวนโยบายและการวางแผน 2) ร่วมให้
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 3) ร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการ
จัดสภาพและบรรยากาศภายในสถานศึกษา และ 4) ส่งเสริมการเรียนรู้ และการปฏิบัติตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาท่ีบ้านและสถานท่ีอื่น ๆ 
 2. การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
    2.1 ติดตามและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โดยพิจารณาจาก 1) ผล
การทดสอบความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  2) ผลงานและการปฏิบัติ
กิจกรรมของผู้เรียน 3) การปฏิบัติตนในชีวิตประจ าวันของผู้เรียน และ  4) ผลการประเมินโดย         
ผู้ประเมินภายนอกหรือผู้มีส่วนได้เสียจากทุกภาคส่วน 
   2.2 ติดตามและประเมินความเหมาะสมของการด าเนินการในกระบวนการ ขั้นตอนและ
กิจกรรมการด าเนินการในด้านการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การจัดบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อม การจัดระบบการบริหารจัดการ การให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา และการประเมินคุณลักษณะของผู้เรียนอันพึงประสงค์ 
   2.3 จัดให้ระบบการรายงานผลการด าเนินการเป็นระยะ ๆ ท้ังการรายงานภายใน
สถานศึกษา การรายงานต่อสาธารณชน และการรายงานหน่วยงานต้นสังกัดตามล าดับ 
 
  




