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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ เพื่อศึกษาข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาการ
บริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามเกณฑ์สถานศึกษาพอเพียงของ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ คณะครูโรงเรียนนวมินท
ราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 ผลจากการวิจัยพบว่า สภาพการดาเนินงานพัฒนาการบริหารจัดการแหล่ง
เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามเกณฑ์สถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรี
วิทยา 2 นั้น คุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด การจะให้การจัดการศึกษาในโรงเรียนประสบผลสาเร็จตาม
เป้าหมายต้องอาศัยทรัพยากรที่จาเป็น 4 อย่าง คือ คน เงิน วัสดุ การจัดการ ซึ่งการใช้ทรัพยากรทั้ง 4
ให้เกิดประโยชน์ต้องคานึงถึง 3 หลัก คือ หลักความเสมอภาค หลักประสิทธิภาพ และหลักประสิทธิผล
ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตามเกณฑ์สถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 มี 5 ยุทธศาสตร์หลัก 20
ยุทธศาสตร์รอง 20 โครงการ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 คือต้องมีการพัฒนาระบบวางแผนและการบริหาร
จัดการเกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดการแหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามเกณฑ์สถานศึกษา
พอเพียง ยุทธศาสตร์ที่ 2 ต้องสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการ
เรี ย นรู้ โ ดยมีก ารนิ เทศ/ติ ดตาม/ประเมิน ผลเพื่อ การบริ ห ารจั ดการแหล่ ง เรี ยนรู้ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงตามเกณฑ์สถานศึกษาพอเพียงให้กับคณะครู ผู้ที่เกี่ยวข้องและชุมชน ยุทธศาสตร์ที่ 3
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มีการส่งเสริม พัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนสอดคล้อง
กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามเกณฑ์สถานศึกษาพอเพียง ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความ
ตระหนักถึงภารกิจหน้าที่และการพัฒนาส่งเสริมบุคลากรที่เกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่ง
เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามเกณฑ์สถานศึกษาพอเพียง ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม และปลูกฝัง
คุณลักษณะความพอเพียงให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ผู้ศึกษาเห็นว่าการจัดทาข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ที่ดี ควรมีทิศทางหรือแนวทางการปฏิ บัติ
เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ทั้งนี้โรงเรียนสามารถใช้แผนยุทธศาสตร์เป็นกรอบใน
การประเมิน ผลงานประจ าปี งบประมาณ และใช้ ข้อเสนอเชิง ยุท ธศาสตร์เป็นกรอบในการจัดท า
แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีได้
คำสำคัญ : ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์, การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Strategic proposals for the development of learning resources management
based on the sufficiency economy philosophy under the sufficiency
educational institution criteria of Nawaminthrachinuthit Satriwittaya 2 School
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Abstract
This is a quantitative study to examine strategic proposals for the development
of learning resources management based on the sufficiency economy philosophy under
the Sufficiency education criteria of Nawaminthrachinuthit Satriwittaya 2 School. The
sample included the faculty members of Nawaminthrachinuthit Satriwithaya 2 School.
The results showed that the development of learning resources management based
on the sufficiency economy philosophy under the sufficiency education criteria of
Nawaminthrachinuthit Satriwittaya 2 School was of the highest level of quality and
achieving the school education management goals requires four essential resources:
people, money, materials, and management, where the utilization of all four resources
should give an important consideration into three main pillars; equality, effectiveness,
and efficiency.
Strategic proposals for the development of the learning resources the
management based on the sufficiency economy philosophy under the sufficiency
education school criteria of Nawaminthrachinuthit Satriwittaya 2 School are comprised
of five primary strategies and twenty secondary strategies. Namely, Strategy 1: develop
the planning and management regarding the promotion of learning resources
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the management based on the sufficiency economy philosophy under the sufficiency
education school criteria. Strategy 2: develop the understanding of curriculum
preparation and learning activities through supervision/monitoring/evaluation for
learning resources the management b based on the sufficiency economy philosophy
under the sufficiency education school criteria for academic personnel, stakeholders,
and community. Strategy 3: promote and develop a learner assistance system in
problem-solving and student development following sufficiency economy philosophy
under the sufficiency education school criteria. Strategy 4: raise awareness of
obligations, develop and promote personnel who are responsible for the development
of the learning resources management based on the sufficiency economy philosophy
under the sufficiency education school criteria. Strategy 5: promote and culture
sufficiency attributes among concerned parties to have knowledge and understanding
of sufficiency economy philosophy. The author thought that an effective strategic
proposal should be comprised of the direction or practice guideline following the vision
of learning resources development. In addition, the schools may apply the strategic
plan as a framework for annual performance appraisal and budget, and as a framework
for formulating an action plan for the annual expenditure budget preparation.
Keywords: Strategic Proposal, Learning Resources Management based on the
Sufficiency Economy Philosophy

บทนำ
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราช
ดารัสชี้แนวทางการดาเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อ
ภายหลังได้ทรงเน้นย้า แนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถดารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ ยนแปลงต่างๆ ซึ่งเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัช ญาชี้ถึงแนว
ทางการดารงชีวิต และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัวระดับชุมชนจนถึง
ระดับ รั ฐ ทั้งในการพัฒ นาและบริ ห ารประเทศให้ ดาเนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒ นา
เศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทัน ต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมี
เหตุผล รวมถึงความจาเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อัน
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอก และภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรู้ความรอบคอบ และความ
ระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการนาวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการดาเนินการทุกขั้นตอน และ
ขนาดเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และ
นักธุรกิจในทุระดับให้มีจิตสานึกในคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดาเนิน
ชีวิตด้ว ยความอดทน ความเพีย ร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบเพื่อให้ส มดุลและพร้อมต่อการ
รองรับการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็วและกว้ างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคมสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม
จากโลกภายนอกได้เ ป็ น อย่ างดี คื อ ความสมดุ ล พร้ อมรับต่ อการเปลี่ ยนแปลงในด้ านวัตถุ สั งคม
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม
โดยการเดินทางสายกลางของความพอเพียง นั้นคือ พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่
ดี ตามเงื่อนไข 2 เงื่อนไข คือ เงื่อนไขความรู้ รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง และเงื่อนไขคุณธรรมซื่อสัตย์
อดทน เพียร มีสติ ปัญญา ซึ่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติพุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 25 ที่กล่าวว่ารัฐต้ อง
ส่งเสริมการดาเนินงานและการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบและอย่างพอเพียงและมี
ประสิทธิภาพตรงตามจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา ในมาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อ
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรมมีจริ ยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข สอดคล้องเหมาะสมกับการ
เปลี่ ย นแปลงของโลกและสอดคล้ อ งกั บ จุ ด หมายของหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551 ที่ว่า “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ
และประกอบอาชีพ” (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2552 : 5) เพื่อให้เป็นไปตาม
เกณฑ์สถานศึกษาพอเพียง ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งประกอบไปด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการ
บริหารการศึกษา 2) ด้านการจัดการเรียนการสอน 3) ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4) ด้านการพัฒนา
บุคลากร 5) ด้านผลลัพธ์

การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดกระบวนการเรียนรู้และสาระที่ กาหนด
ไว้ ใ นหลั ก สู ต รสถานศึ กษา โดยมุ่ ง เน้น ไปที่ การจั ด ให้ ผู้ เ รี ย นได้ มี โ อกาสเรีย นรู้ จ ากแหล่ งเรี ย นรู้ ที่
หลากหลายในรูปแบบต่างๆ และโดยโรงเรียนต้องมีการจัดแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงที่สามารถนาไปประยุ กต์กับการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนได้ ดังนั้นจึงถือได้ว่าเป็น
ภารกิจที่โรงเรียนต้องรับผิดชอบ โดยเริ่มจากการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ให้เป็นระบบ วางแผนการ
ใช้แหล่งเรียนรู้ จัดตั้งบุคลากรรับผิดชอบดูแล มีการควบคุมกากับ และติดตามประเมินผลการใช้แหล่ง
เรียนรู้ รวมทั้งแสวงหาแหล่งเรียนรู้ใหม่ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและความต้องการของ
ครูในฐานะผู้อานวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้ จึงจะทาให้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ, 2551 : 135)
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 จัดตั้งขึ้นเมื่อ
วันที่ 10 สิงหาคม พุทธศักราช 2535 โดยกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ได้ทาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้โดย
เป็นการนาแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ภายในโรงเรียนมาปรับใช้กับการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อให้เกิดทักษะการ
เรียนรู้จากสภาพจริงโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีสภาพแวดล้อมที่
ดีเอื้อต่อการเรียนรู้ มีแหล่ งเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้แก่ แหล่งเรียนรู้ที่เป็นบุคคล เช่น ครู เพื่อนใน
ห้องเรียน เพื่อนต่างห้องเรียน บุคลากรภายในโรงเรียน ผู้ปกครอง เป็นต้น แหล่งเรียนรู้ที่เป็นอาคาร
สถานที่ และสิ่ งก่อสร้ าง ได้แก่ ศูนย์อาหารนวมินทราชินูทิศ ร้ านกาแฟนวมินทราชินูทิศ ห้ องน้ า
ห้องเรียน เป็นต้น แหล่งเรียนรู้ที่เป็นแหล่งวิชาการ ได้แก่ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ห้องวิทยาศาสตร์
ห้องศิลปะ ศูนย์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เป็นต้นแหล่งเรียนรู้ที่เป็นแหล่งธรรมชาติ ได้แก่ ต้นไม้
ใบไม้ ก้อนหิน ดิน เป็นต้น แหล่งเรียนรู้ที่เป็นสิ่งแวดล้อม ได้แก่ สวนเกษตร สวนสมุนไพร สนาม สวน
ดอกไม้ สวนหย่อม สวนผักแนวตั้ง เป็นต้นจากการประเมินสถานศึกษาพอเพียงของคณะกรรมการจาก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 พบว่า ใน
ด้านของผลการประเมินทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านการบริหารการศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้าน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านการพัฒนาบุคลากรและด้านผลลัพธ์ อยู่ในระดับ ดีมาก และนอกจากนี้
คณะกรรมการจากสานักงานเขตพื้นที่ ยังได้ให้คาแนะนาเกี่ยวกับในการประเมินรอบต่อไป คือมีด้าน
ใดบ้างที่การพัฒนา สนับสนุนส่งเสริมมีคุณภาพมากขึ้น และจะมีการวางแผนการดาเนินงานเพื่อนาไป
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเตรียมความพร้อมในการประเมินสถานศึกษาพอเพียงใน
ครั้งต่อไปอย่างไร
ผู้ศึกษาในฐานะที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ให้รับผิดชอบเกี่ ยวกับการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามเกณฑ์สถานศึกษาพอเพียง ของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรี
วิทยา 2 จึงมีความสนใจศึกษาสภาพบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตาม

เกณฑ์สถานศึกษาพอเพียง ปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการดาเนินงาน และกาหนดข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์
เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามเกณฑ์สถานศึกษา
พอเพีย งเพื่อ น าไปเพิ่มประสิ ทธิภาพการบริห ารจัดการและการเตรียมความพร้อมในการประเมิน
สถานศึกษาพอเพียงในครั้งต่อไป
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการดาเนินงานเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ตามเกณฑ์สถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2
2. เพื่อหาเหตุและปัจจัย สาคัญที่ส่งผลต่อการดาเนินงานเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการแหล่ง
เรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามเกณฑ์สถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวิทยา 2
3. เพื่อกาหนดข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงตามเกณฑ์สถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2
วิธีกำรวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษำสภำพกำรดำเนินงำนเพื่อพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรแหล่งเรียนรู้ต ำม
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ตำมเกณฑ์สถำนศึกษำพอเพียงของโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรี
วิทยำ 2
ประชำกร
คณะครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 จานวนทั้งหมด 105 คน ปีการศึกษา 2562
กลุ่มตัวอย่ำง
กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ คณะครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 โดย
กลุ่มตัวอย่างเป็นครูที่รับผิดชอบการนาแหล่งเรียนรู้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ได้จากการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) จานวน 98 คน
เครื่องมือกำรวิจัย
ใช้แบบสอบถามสภาพการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตาม
เกณฑ์มาตรฐานสถานศึกษาพอเพียงของกระทรวงศึกษาธิการทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านการบริหารการศึกษา
ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านการพัฒนาบุคลากร และด้านผลลัพธ์
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษำเหตุและปัจจัยเพื่อพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรแหล่งเรียนรู้ตำมปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง ตมเกณฑ์สถำนศึกษำพอเพียงของโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สตรีวิทยำ 2
ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants)

ผู้ ให้ ข้อมูล ส าคัญ ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ รองผู้ อานวยการสถานศึกษา จ านวน 1 คน
หัวหน้างานบุคคล จานวน 1 คน หัวหน้าวิชาการ จานวน 1 คน หัวหน้าอาคารสถานที่ จานวน 1 คน
ครูผู้ดูแลรับผิดชอบงานแหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามทางที่โรงเรียนแต่งตั้ง จานวน 1 คน
ได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
เครื่องมือทีใ่ ช้ในกำรวิจัยครั้งนี้
แบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง
ขั้นตอนที่ 3 ขั้น กำรกำหนดข้อเสนอเชิงยุทธศำสตร์เพื่อพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรแหล่ง
เรียนรู้ตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ตำมเกณฑ์สถำนศึกษำพอเพียงของโรงเรียนนวมินท
รำชินูทิศ สตรีวิทยำ 2
ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants)
ผู้ให้ข้อมูลสาคัญที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้โดยซึ่งเป็นผู้ทาหน้าที่ในการกาหนดนโยบายการบริหาร
จัดการงานด้านวิชาการของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 ได้แก่ ผู้ อานวยการสถานศึกษา
จานวน 1 คน รองผู้อานวยการสถานศึกษา จานวน 1 คน และหัวหน้างาน 4 งาน (งานบริหารวิชาการ
งานบริ ห ารบุ ค คล งานบริ ห ารงบประมาณ และงานบริ ห ารทั่ ว ไป) ได้ จากการเลื อ กแบบเจาะจง
(Purposive Sampling)
เครื่องมือทีใ่ ช้ในกำรวิจัยครั้งนี้
แบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง
สรุปผลกำรวิจัย
จากผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาพการดาเนินงานเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามเกณฑ์สถานศึกษาพอเพียง สรุปได้ดังนี้
1. สภาพการดาเนินงานเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตามเกณฑ์สถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 ได้ดังนี้
1.1 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ในภาพรวมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการ
ดาเนินงานด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาจากรายการรายการที่
มีค่าเฉลี่ยมากกว่ารายการอื่น ได้แก่ ดาเนินการตามแผนงบประมาณของสถานศึกษาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพีย ง ส่ว นรายการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่ารายการอื่นคือ ดาเนิน การตาม แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ด้านวิชาการที่ส่งเสริมการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้
ตามลาดับ
1.2 ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในภาพรวมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สภาพการดาเนินงานด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา
จากรายการ รายการที่มีค่าเฉลี่ยมากกว่ารายการอื่น ได้แก่ มีแผนจัดการเรียนที่บูรณาการหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยกว่ารายการอื่นคือ มีการนิเทศ/ติดตาม/ประเมินผล การนาหน่วยการเรียนรู้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามลาดับ
1.3 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในภาพรวมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการ
ดาเนินงานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาจากรายการ รายการที่
มีค่าเฉลี่ยมากกว่ารายการอื่น ได้แก่ แผนงาน/โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน เพื่อให้ผู้เรียน “อยู่
อย่างพอเพียง” รองลงมาคือ กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดจิตอาสาและมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่วนรายการที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยกว่ารายการอื่นคือ มีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้สามารถ แก้ปัญหาและพัฒนาตนเองได้
อย่างสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามลาดับ
1.4 ด้านพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา ในภาพรวมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ
การดาเนินงานด้านพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาจากรายการ รายการ
ที่มีค่าเฉลี่ยมากกว่ารายการอื่น ได้แก่ ให้ติดตามผลการดาเนิน โครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพื่อ
ส่งเสริมการดาเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รองลงมาคือ
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการดาเนินชีวิตและการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง แก่บุคลากรของสถานศึกษา ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่ารายการอื่นคือ ขยายผลและ
เผยแพร่ ผลการดาเนิ น ชีวิตและปฏิบัติภ ารกิจหน้าที่ของบุคลากร ตามหลั กปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงตามลาดับ
1.5 ด้านผลลัพธ์และภาพความสาเร็จ ในภาพรวมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการ
ดาเนินงานด้านผลลัพธ์และภาพความสาเร็จ อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาจากรายการ รายการที่
มีค่าเฉลี่ยมากกว่ารายการอื่น ได้แก่ ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ดาเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและพร้อมรับต่อการ
เปลี่ยนแปลง ในด้านสิ่งแวดล้อม รองลงมาคือ บุคลากรจัดการทรัพยากรและดาเนินชีวิตด้านเศรษฐกิจ
อย่างสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่ารายการอื่นคือ
คุณลักษณะของสถานศึกษาพอเพียง ตามลาดับ
1.6 ในภาพรวมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการดาเนินงานเพื่อพัฒนาการบริหาร
จัดการแหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามเกณฑ์สถานศึกษาพอเพียง ของโรงเรียนนวมินท
ราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาจากรายการ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นที่มีต่อคุณภาพการดาเนินงาน ที่ได้มากกว่าด้านอื่น คือ ด้านการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รองลงมา ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า
รายการอื่น คือ ด้านพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา

2. ปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการดาเนินงานเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงตามเกณฑ์สถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 โดยใช้
แบบสัมภาษณ์ ในการสัมภาษณ์คณะครูผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการพัฒนาการบริหารจัดการ
แหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามเกณฑ์สถานศึกษาพอเพียงทั้ง 5 ด้าน เกี่ยวกับการนาหลัก
ทรัพยากรทางการบริหาร 4 M’s คือ 1) ด้านบุคลากร (Man) 2) ด้านงบประมาณ (Money) 3) ด้าน
วัสดุอุปกรณ์ (Materials) 4) ด้านการจัดการ (Management) มาบริหารจัดการได้ดังนี้
2.1 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา
การบริหารจัดการสถานศึกษาจาเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลักทั้ง 4 อย่าง 4 M’s ซึ่งแต่
ละด้านมีความสาคัญแตกต่างกัน ดังนี้
2.1.1 บุคลากรหรือคน (Man) จัดโครงสร้างการบริหารงาน เพื่อรองรับการ
พัฒนาบุคลากรให้ชัดเจนมีการวางแผนการดาเนินงานโดยมีนโยบายในแผนการปฏิบัติงาน มีการบูรณา
การกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนในแผนปฏิบัติงานประจาปี โดยแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
เพื่อขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการดาเนินการจัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาตาม
แผนงานหรื อ โครงการพร้ อ มทั้ ง มี ก ารน าชุ ม ชนเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารจั ด การ เพื่ อ ให้ มี
ประสิทธิภาพในการทางานและมีการติดตามผลและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
2.1.2 เงินหรืองบประมาณ (Money)โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2
ได้มีการกาหนดนโยบายการวางแผนการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ใน
ด้านการจัดทาสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรที่ชัดเจน มีการสนับสนุนด้านอานวยความสะดวกในเรื่อง
ของงบประมาณ ทาให้เกิดการบริหารงบประมาณได้เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ และส่งผลดีต่อการ
ตั้งงบประมาณในการพัฒนาในปี การศึกษาต่อไป สนับสนุนงบประมาณในรูปแบของโครงการ กิจกรรม
การพัฒนาการปรับปรุง การบริหารจัดการงบประมาณตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.1.3 วัสดุ อุปกรณ์หรือสิ่งของ (Materials) มีการสนับสนุนงบประมาณตาม
โครงการ ส่งเสริม สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์หรือสิ่งของและสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ ในการให้บริการ
การศึกษาทุกรูปแบบ มีการตกแต่งอาคารสถานที่ให้เหมาะสมสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
2.1.4 การจัดการ (Management) มี ร ะบบการบริ ห ารองค์ ก ารและแหล่ ง
เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้พร้อมต่อการบริการสาหรับผู้เรียนหรือบุคคลที่เข้ามาศึกษาดู
งานโดยให้ครูมีบทบาทหลั กในการประสานส่ งเสริมสนับสนุนและการอานวยการ ดาเนินการตาม
แผนงานการสอนตามโครงการได้ให้นโยบายให้กับบุคลากรในการสอดแทรกเนื้อหาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไว้ในการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โดยบริหารงานโดย ดร.กัมพล ไชยนันท์ เป็นผู้อานวยการสถานศึกษา และโรงเรียนได้ดาเนินงานตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
2.2 ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จาเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลักทั้ง 4 อย่าง 4
M’s ซึง่ แต่ละด้านมีความสาคัญแตกต่างกัน ดังนี้
2.2.1 บุคลากรหรือคน (Man)
มีการจัดครูและบุคลากรสนับสนุนในการเรียนการสอน จัดกิจกรรมให้เต็ม
ตามความสามารถของบุคลากร โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกันตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงให้กับนักเรียน นักเรียนและครูมีส่วนร่วมกับกิจกรรม มีการใช้สื่อที่ผลิตเองในการสอนและ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีการดาเนินชีวิตอย่างสมดุล พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม มีการจัดครูและบุคลากร สนับสนุน
ในการเรียนการสอน/ การจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามความสามารถของบุคคล
2.2.2 เงินหรืองบประมาณ (Money)
สนับสนุนเงินหรืองบประมาณตามกิจกรรม หลักสูตรและการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ใช้ตอบรับกิจกรรมในหลักสูตรสถานศึกษาได้ใช้งบประมาณในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
และงบประมาณในการผลิตสื่ อและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน สนับสนุนตามกิจกรรม/หลักสูตร/
และการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้ตอบรับกิจกรรมในหลักสูตรสถานศึกษา
2.2.3 วัสดุ อุปกรณ์หรือสิ่งของ (Materials)
จัดทาแผนการสอน หลักสูตร กิจกรรมที่ดาเนินการมีการใช้สื่อที่ผลิตเองใน
การสอนและพัฒนาแหล่ งเรียนรู้ในโรงเรียนและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีการจัด ทาเครื่องมือ
วัดผลประเมินผลโดยใช้วิธีการวัดผลประเมินผลที่มีความหลากหลาย จัดตามแผนหลักสูตร กิจกรรมที่
ดาเนินงาน และตกแต่งอาคารสถานที่ให้เหมาะสมสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.2.4 การจัดการ (Management)
การวางแผนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาตาม
ศักยภาพของผู้เรียน การใช้แหล่งเรียนรู้ การดูแล การพัฒนามีทักษะดูแลอย่างใกล้ชิด และต่อเนื่องได้
จัดทาหลักสูตรการเรียนหรือแผนการเรียนรู้บูรณาการกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการติดตาม
นิเทศและการประเมินผลบูรณาการการเรียนการสอนสู่ทุกระดับชั้นมีการใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ใน
สถานศึกษาและนอกสถานศึกษา มีการพัฒ นาแหล่ งเรียนรู้ให้ ส อดคล้ องกับบริบทของผู้ เรียนตาม
ศักยภาพ การเข้าใช้แหล่งเรียนรู้ การดูแลการพัฒนามีการดูแลอย่างใกล้ชิด
2.3 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจาเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลักทั้ง 4 อย่าง 4 M’s ซึ่ง
แต่ละด้านมีความสาคัญแตกต่างกัน ดังนี้
2.3.1 บุคลากรหรือคน (Man) มีการให้ครูผู้สอนหรือบุคลากรที่รับผิดชอบ
สนับสนุนอานวยความสะดวกแก่ผู้เรียนให้เต็มความสามารถและจิตอาสาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและ
พัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนให้เป็นไปตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงในหลักสูตรและสาระ
การเรียนรู้ ตามบริบทของโรงเรียน กิจกรรมส่งเสริมด้านอาชีพ ซึ่งมีการจัดทาหลักสูตร SEZ หลักสูตร
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
2.3.2 เงินหรืองบประมาณ (Money) จัดสรรงบประมาณให้กับทุกโครงการ
และทุกกิจกรรมการเรียนรู้ และทาความเข้าใจกับคณะครูในโรงเรียนในเรื่องการจัดสรรงบประมาณ มี
การตั้งงบประมาณตามแผนงานของโครงการ มีการจัดสรรงบประมาณให้ กับทุกโครงการและทุก
กิจกรรมการเรียนรู้ มีการจัดงบประมาณตามแผนโครงการ
2.3.3 วัสดุ อุปกรณ์หรือสิ่งของ (Materials) สร้างความเข้าใจกับคณะครูใน
โรงเรียนในเรื่องการจัดสรรวัสดุ อุปกรณ์หรือสิ่งของ จัดตามแผนงานกิจกรรม โครงการที่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดทาโครงสร้างหลักสูตร SEZ หลักสูตรเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน จัดทา
แผนการจัดการเรียนรู้และดาเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้
2.3.4 การจั ด การ (Management) มี ก ารติ ด ตามในระบบ PDCA จั ด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงในหลักสูตรและสาระการเรียนรู้
ตามบริ บ ทของโรงเรี ย น กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ด้ า นอาชี พ ซึ่ ง มี ก ารจั ด ท าหลั ก สู ต ร SEZ หลั ก สู ต รเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน แต่จะเน้นกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังวิธีการคิดและการปฏิบัติ
ตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการ
สร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี บนพื้นฐานของการใช้คุณธรรมนาความรู้
2.4 ด้านพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
ด้านพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาจาเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลักทั้ง 4 อย่าง 4 M’s
ซึง่ แต่ละด้านมีความสาคัญแตกต่างกัน ดังนี้
2.4.1 บุคลากรหรือคน (Man)การจัดอบรม สร้างความตระหนักแก่คณะครู
ในโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การให้ความรู้ ความเข้าใจ และให้ปฏิบัติตนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนาไปพัฒนาให้เข้ากับการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้
ปฏิบั ติตนตามหลั ก คุณธรรมน าความรู้ และมีวิ ถีชีวิ ตตามหลั กปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพีย งให้ มี
คุณภาพ
2.4.2 เงินหรืองบประมาณ (Money) สนับสนุนงบประมาณในการจัด ทา
โครงการในสถานศึกษา และงบประมาณในการศึกษาดูงานนอกสถานที่ สนับสนุนให้มีการอบรม หรือ

จ้างวิทยากรภายนอกเข้ามาให้ความรู้ด้านงบประมาณควรมีการจัดเตรียมให้เพียงพอต่อการดาเนินงาน
ของบุคลากร มีการเตรียมความพร้อมวางแผนการจัด ทางบประมาณสาหรับการเบิกจ่ายของบุคลากร
ในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์หรือสิ่งของเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับแหล่ง
เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา
2.4.3 วัสดุ อุปกรณ์หรือสิ่งของ (Materials) มีการควบคุมการทางานตาม
หน้ า ที่ ที่ ได้ รั บ มอบหมาย จั ด ทาแผนงานการพัฒ นางานตามกิ จกรรมโครงการต่ างๆ ที่ เกิ ดขึ้ นใน
สถานศึกษา สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์หรือสิ่งของที่มีความจาเป็นต่อการดาเนินงานของบุคลากรเพื่อใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน และให้ความสาคัญกับการสร้างขวัญและกาลังใจอานวยความสะดวกให้กับ
บุคลากร เพื่อให้งานประสบความสาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้
2.4.4 ก า ร จั ด ก า ร (Management) มี ก า ร ใ ช้ ร ะ บ บ ก า ร ต ร ว จ ส อ บ
กระบวนการ PDCA ได้จัดทาโครงการที่สร้างให้คณะครูและบุคลากรมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและได้รับการพัฒนาตนเองด้วยการศึกษาแหล่งเรียนรู้ การดูงานนอกสถานที่ และ
โรงเรียนยังส่งเสริมให้คณะครูและบุคลากรแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง
2.5 ด้านผลลัพธ์และภาพความสาเร็จ ด้านผลลัพธ์และภาพความสาเร็จจาเป็นต้อง
อาศัยปัจจัยหลักทั้ง 4 อย่าง 4 M’s ซึง่ แต่ละด้านมีความสาคัญแตกต่างกัน ดังนี้
2.5.1 บุคลากรหรือคน (Man) มีบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะในการดาเนิน
กิจกรรม ส่งผลกับผู้เรียนให้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารสถานศึกษา
คณะครู บุคลากร นักเรียน รวมไปถึงผู้ปกครองนักเรียนดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้าน และจัดอบรมหรือจัดให้มีการออกไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานศึกษาให้แก่บุคลากร เพื่อนามาประยุกต์ใช้กับการจัดหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
2.5.2 เงินหรืองบประมาณ (Money) มีการตั้งงบ ประมาณในการพัฒนาใน
ปี การศึ ก ษาต่ อ ไป ได้ ค านึ ง ถึ ง ความสอดคล้ อ งระหว่ า งงบประมาณกั บ การจั ด กิ จ กรรม และใช้
งบประมาณในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและงบประมาณในการผลิตสื่อและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ในโรงเรียนและงบประมาณที่ใช้พัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาอย่างเหมาะสมโดยภายใต้เงื่อนไข
นโยบายปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา
2.5.3 วัสดุ อุปกรณ์หรือสิ่งของ (Materials) ได้รับการสนับสนุนช่ วยเหลือ
ด้านวิทยากรในท้องถิ่น และทุนทรัพย์ในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ จึงทาให้มีแหล่งเรียนรู้ที่มีอุปกรณ์
พร้อมสาหรับผู้เรียนและเพียงพอต่อความต้องการของบุคลากรในเรื่องของการจัดการเรียนการสอน มี
การใช้สื่อที่ผลิตในการสอนและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตกแต่งสถานที่ในโรงเรี ยนให้สอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.5.4 การจัดการ (Management) การบริหารจัดการของโรงเรียนนวมินท
ราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 ได้ดาเนินงานไปในทิศทางที่ดีสู่เป้าหมายได้อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์หลัก
สถานศึกษาและสามารถดาเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และสามารถใช้ระบบสารวจความพึง
พอใจของนั ก เรี ย น การสะท้ อ นของนั ก เรี ย นเพื่ อ น ามาพั ฒ นาด้ า นต่ า งๆ ต่ อ ไป จั ด กิ จ กรรมใน
สถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมในการขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาหรือสู่ชุมชน นาผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริ ห ารจั ด การไม่ ว่า จะเป็ น ผู้ บ ริ ห ารสถานศึก ษา คณะครู บุค ลากร นั กเรีย น รวมไปถึ งผู้ ป กครอง
นักเรียนดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้าน
3. ยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามเกณฑ์
สถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 โดยใช้กระบวนการบริหาร PDCA
ประกอบด้วย P-Planning D-Do C-Check A-Act ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์หลัก 20 ยุทธศาสตร์
รอง ดังนี้
ยุทธศาสตร์หลักที่ 1 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา พัฒนาระบบวางแผนและการบริหาร
จัดการเกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดการแหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามเกณฑ์สถานศึกษา
พอเพียง
1.1 กาหนดทรั พ ยากรแหล่ ง เรีย นรู้ ที่ต้อ งใช้ในการดาเนิน งานการบริ ห ารจัด การ
สถานศึกษา
1.2 ใช้แหล่งเรียนรู้ในการดาเนินการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างคุ้มค่า
1.3 ให้ความช่วยเหลือตรวจสอบ เพื่อความสะดวกของบุคลากรในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา
1.4 ปฏิบัติตามแผนที่กาหนด แก้ไขวางแผนพัฒนาดาเนินงานต่อไป โดยเน้นการมี
ส่วนร่วม
ยุทธศาสตร์หลักที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดทาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยมีการนิเทศ/ติดตาม/ประเมินผลเพื่อการบริหาร
จั ด การแหล่ ง เรี ย นรู้ ป รั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งตาม เกณฑ์ ส ถานศึ ก ษาพอเพี ย งให้ กั บ คณะครู ผู้ ที่
เกี่ยวข้องและชุมชน
2.1 พัฒ นาการเรี ยนการสอนและเทคนิคต่างๆ ส าหรับ คณะครูและบุคลากรเพื่อ
ประสิทธิภาพในการจัดทาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาตนเองใน
ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

2.3 ติดตาม ประเมินผล และพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงตามเกณฑ์สถานศึกษาพอเพียง
2.4 เผยแพร่นโยบาย แผนงานและสร้างความเข้าใจตรงกันในการทางานที่เกี่ยวกับ
แหล่งเรียนรู้
ยุ ท ธศาสตร์ ห ลั ก ที่ 3 ด้ า นการจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เ รี ย น ส่ ง เสริ ม พั ฒ นางานระบบดู แ ล
ช่ว ยเหลื อ ผู้ เ รี ย นให้ ส ามารถแก้ปั ญหาและพัฒ นาผู้ เรี ยนสอดคล้ องกับ หลั กปรัช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงตามเกณฑ์สถานศึกษาพอเพียง
3.1 จัดโครงสร้างการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษา
3.2 จัดอบรมให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษา เรื่องพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
3.3 เปิดโอกาสบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3.4 ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์หลักที่ 4 ด้านพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา สร้างความตระหนักถึงภารกิจหน้าที่
และการพัฒนาส่งเสริมบุคลากรที่เกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงตามเกณฑ์สถานศึกษาพอเพียง
4.1 ส่งเสริมให้บุคลากรใช้แหล่งเรียนรู้ในการส่งเสริมการเรียนรู้
4.2 มีการจัดระบบทรัพยากรในด้านต่างๆมาสนับสนุนการดาเนินงานของบุคลากร
4.3 สร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรที่สามารถดาเนินการได้บรรลุผลสาเร็จตามภาระหน้าที่
ที่รับผิดชอบ
4.4 ประเมินและรายงานผลการดาเนินงานการบริหารงานของบุคลากรที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามเกณฑ์สถานศึกษาพอเพียง
ยุทธศาสตร์หลักที่ 5 ด้านผลลัพธ์และภาพความสาเร็จ ส่งเสริม และปลูกฝังคุณลักษณะความ
พอเพียงให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5.1 กาหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ด้านผลลัพธ์และภาพความสาเร็จในเรื่อง
ของคุณลักษณะสถานศึกษาพอเพียง
5.2 สร้างเครือข่ายการพัฒนาส่งเสริมคุณลักษณะความพอเพียงในสถานศึกษา
5.3 ปลูกฝังคุณลักษณะความพอเพียงที่เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5.4 ติ ด ตามประเมิ น ผลการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาคุ ณ ภาพของคุ ณ ลั ก ษณะของ
สถานศึกษาพอเพียง
โครงการ/กิจกรรม

1. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและ บุคลากรในสถานศึกษา
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการบริหารสถานศึกษาในการจัดการแหล่งเรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
3. โครงการพัฒนาระบบบริหารสถานศึกษาแบบพอเพียง
4. โครงการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาพอเพียง
5. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นสาคัญ
6. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒ นาหลั กสู ตรการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับแหล่ งเรียนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
7. โครงการนิเทศเพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้
8. โครงการส่งเสริมการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้อย่างรอบด้าน
9. โครงการส่งเสริมสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
10. โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีความพอเพียงรัก
เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
11. โครงการพัฒนาการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
12. โครงการส่งเสริมความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
13. โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
14. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรให้สามารถใช้สื่อ ICT และแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียน
การสอน
15. โครงการพั ฒ นาครู ใ ห้ ป ฏิ บั ติ ง านตามบทบาทหน้ า ที่ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด
ประสิทธิผล
16. โครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในการใช้แหล่งเรียนรู้
17. โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและเป้าหมาย
18. กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะด้านความพอเพียง
19. โครงการฝึกทักษะชีวิต และปลูกฝังคุณลักษณะความพอเพียง
20. โครงการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
อภิปรำยผล
จากการวิ จั ย พบว่ า สภาพการด าเนิ น งานพั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การแหล่ ง เรี ย นรู้ ป รั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงตามเกณฑ์สถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 นั้น
คุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีสภาพการดาเนินการน้อย

ที่สุดคือ ด้านพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา ทั้งนี้เพราะบุคลากรมีความสาคัญเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการแหล่งเรียนรู้เพราะเป็นผู้ที่ต้องนาแหล่งเรียนรู้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ย่อมส่งผลต่อ
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสอดคล้องกับเหตุและปัจจัยของ สมศักดิ์ คงเที่ยง
(2548 : ไม่ป รากฏเลขหน้ า ) กล่ าวว่า ความส าคัญและความจาเป็ นของการบริห ารงานบุคคล การ
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ต้องคานึงถึง 3 หลัก คือ หลักความเสมอภาค หลักประสิทธิภาพ และหลัก
ประสิทธิผล โรงเรียนมีบทบาทสาคัญในการพัฒนาและให้ความรู้แก่สมาชิกในสังคม ในโรงเรียนมี
ขอบข่าย ปัจจัยหลายอย่างที่ต้องดาเนินงาน ซึ่งทุกภารกิจมีความสาคัญ และจาเป็นที่จะช่วยส่งเสริม
สนับสนุนกัน ปัจจัยและทรัพยากรต่างๆมีความสาคัญ คนนับว่ามีความสาคัญ เพราะคนเป็นผู้ใช้ปัจจัย
ในการบริหารอื่นๆ ดังนั้นการจัดการศึกษาจะมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลเพียงไรย่อมขึ้นอยู่กับคนใน
องค์การ
ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตามเกณฑ์สถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 มี 5 ยุทธศาสตร์หลัก 20
ยุทธศาสตร์รอง 20 โครงการ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 คือต้องมีการพัฒนาระบบวางแผนและ การบริหาร
จัดการเกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดการแหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามเกณฑ์สถานศึกษา
พอเพียง ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของหน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา(2544 : 14) ที่ได้เสนอแนว
ทางการบริหารแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพจะต้องมีระบบการบริหารที่
ดีโดยมีระบบวงจรควบคุมคุณภาพ PDCA ซึ่งประกอบด้วย การวางแผนการดาเนินงานตามแผน การ
ตรวจสอบความร่วมมือในการพัฒนาและการปรับปรุง เพื่อบริหารแหล่งเรียนรู้ และยังสอดคล้องกับ
ของสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์. (2546 : ไม่ปรากฏเลขหน้า) ที่กล่าวว่า การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้มี
ความสาคัญที่จะนาไปสู่การวิเคราะห์ (Analysis) ความสอดคล้องระหว่างแหล่งเรียนรู้กับหลักสูตร
สาระการเรียนรู้ ตัวชี้วัด บริบทของท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 ต้องสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทา
หลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยมีการนิเทศ/ติดตาม/ประเมินผลเพื่อการบริหารจัดการ
แหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามเกณฑ์สถานศึกษาพอเพียงให้กับคณะครู ผู้ที่เกี่ยวข้องและ
ชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับชารี มณีศรี (2542 : 52-53) ที่กล่าวว่า การนิเทศเป็นการกระทาของผู้บริหาร
ร่วมกับครูในการพัฒนาการเรียนการสอน โดยผู้บริหารโรงเรียนมีส่วนสาคัญอย่างยิ่งในการผลักดันให้
การนิเทศบรรลุผลและเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ
และยังสอดคล้องกับ บุญคา ใจหนัก (2545 : 7) กล่าวว่า เป็นกระบวนการในการปฏิบัติงานร่วมกัน
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยให้ความช่วยเหลือโดยตรงแก่ครูหรือผู้สอน เพื่อให้เป็นครูที่มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนที่ เป็นเป้าหมายของการเรียนการสอนได้รับผลประโยชน์อัน
ยิ่งใหญ่จากการสอนของครู รวมทั้งบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของหลักสูต รโรงเรียนที่ตั้งไว้ทุก
ประการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 มีการส่งเสริม พัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้สามารถแก้ปัญหาและ

พัฒ นาผู้ เรี ยนสอดคล้ องกับ หลั กปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามเกณฑ์ส ถานศึกษาพอเพียง ซึ่ง
สอดคล้องกับ อวยชัย ศรีตระกูล (2556 : 90-91) ที่ศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริห ารระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพบว่าผู้บริหารครู
ต้องมีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมสาคัญ ในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการพัฒนาและสรุปผลการ
ทางานร่วมกัน อยู่สม่าเสมอ การประสานงานเป็นหัวใจของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูต้องใช้
ทักษะการประสานงานรอบด้าน ใช้เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างสัมพันธภาพ
อันดีเพื่อให้เป้าหมายบรรลุผลสาเร็จ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความตระหนักถึงภารกิจหน้าที่และการ
พัฒนาส่งเสริมบุคลากรที่เกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตามเกณฑ์สถานศึกษาพอเพียง และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Livingstone Makondo (2014 :
179 - 186) โดยกล่าวว่า การพัฒนาระดับองค์กรจะต้องมุ่งพัฒนาคนให้เกิดความเชี่ยวชาญ ดังนั้น
นโยบายและกลยุทธ์องค์กร เป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าต่อบุคลากรสายวิชาการโดยจะต้องเป็นกิจกรรมที่
ต้องกระทาอย่างต่อเนื่อง จะต้องกาหนดเป็นนโยบายขององค์กร ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม และปลูกฝัง
คุณลักษณะความพอเพียงให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกั บหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งสอดคล้องกับ ของ Lopez, J. & Scott, J. (2000 : Unpaged) ที่กล่ าวว่าการมีส่วนร่ว ม
ของท้ อ งถิ่ น ในสถานศึ ก ษา ร่ ว มกิ จ กรรมการเรี ย นการสอน และสิ่ ง ที่ ท้ อ งถิ่ น มี ส่ ว นช่ ว ยเหลื อ ใน
การศึกษาให้แก่สถานศึกษาได้ดี คือ ภูมิปัญญาในท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ส่งเสริมขนบธรรมเนียม
ประเพณีวัฒนธรรมและแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นให้ยั่งยืน และสอดคล้องกับของภาษิต บุษมงคล (2544 :
ไม่ปรากฏเลขหน้า) การใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ควรมีการวางแผนร่วมกันควรประชาสัมพันธ์ให้เห็น
ความสาคัญ จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงาน ควรสารวจ และจัดทาข้อมูลแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นประเภท
ต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน
ข้อเสนอยุทธศาสตร์เป็นแนวทางร่วมกันที่จะนาไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลดีกับสถานศึกษาเพื่อ
บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ที่กาหนดในทางการศึกษา ดังนั้นผู้ศึกษาเห็นว่าการจัดทา
ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ที่ดี ควรมีทิศทางหรือแนวทางการปฏิบัติเป็นไปตามวิสัยทัศน์หรือเป้าประสงค์
ขององค์การ
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