
หองท่ี 1: การบริหารจัดการและขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน 
 

เน้ือหา :  แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูบริหารโรงเรียนในการบริหารจัดการและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

พอเพียงในโรงเรียน 

 

ผูเขารวมกิจกรรม :  ผูบริหารโรงเรียนในโครงการเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู 

สถานศึกษาและชุมชน 

 

ผูดําเนินรายการ :  อ.ทรงพล เจตนาวณิชย (กลุมยอยที่ 1) และคุณนฤทธิ์ ดวงสุวรรณ (กลุมยอยที่ 2) 

 

เน้ือหาโดยสังเขป :  ผูบริหารคือผูสรางความมั่นคง วางรากฐานใน

การนอมนําหลัก ปรัชญาฯ มาใชในโรงเรียน จึงเปรียบเสมือนผูปดทองหลัง

พระ ที่คอยแผวถางทางเพื่อใหโรงเรียนประสบผลสําเร็จ พบวา ความสําเร็จ

ในการพัฒนาโรงเรียนของผูบริหาร มีทั้งการปฏิบัติแลวนําไปสูทฤษฎี การ

นําทฤษฎีไปสูปฏิบัติ การทําวิกฤติใหเปนโอกาส ฯลฯ และผูบริหารที่ดีตอง

มีภาวะผูนํา มีการบริหารอยางเปนระบบ มีหลักคิด หลักปฏิบัติ ประยุกตได ใชเปน รูบริบท และเขาใจความ

แตกตางของแตละทองที่ วัฒนธรรม ฯลฯ ตลอดจนมีความเขาใจความแตกตางของผูใตบังคับบัญชา ใน

โรงเรียน ใชการบริหารแบบมีสวนรวมทั้งครู นักเรียน ภารโรง เพราะทั้งหมดคือกัลยาณมิตรในการทํางาน

รวมกัน โดยมีเปาหมายคือ การพัฒนาใหเด็กเปนบุคคลแหงการเรียนรู มีคุณธรรม (เปนเด็กดี) และมีวิถีชีวิต

ความเปนไทย 

 

• ตัวอยางหองผูบริหาร: กลุมยอยท่ี 2 

 

การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูบริหารโรงเรียนในการบริหารจัดการและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

พอเพียงในโรงเรียน  

 

บริบทของโรงเรียนและชุมชน 

• โรงเรียน : โรงเรียนขยายโอกาส, โรงเรียนมัธยมศึกษา (ม.1 - ม.6) 

• ชุมชน : ชุมชนชนบท, กึ่งเมืองกึ่งชนบท, อยูในชุมชนมุสลิม มีนักเรียนทั้งมุสลิมและพุทธ 

 

หลักการ/หลักคิดในการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. เร่ิมจากจุดเล็กๆ กอน คอยๆ ทํา หรือ เร่ิมจาก(คน)ในโรงเรียนกอนแลวคอยขยายผลไปยัง(คน)

นอกโรงเรียน 

2. คํานึงถึงหลักพื้นฐานก็คือ การพึ่งตนเอง เปนหลัก การทําอะไรอยางเปนขั้นเปนตอน รอบคอบ 

ระมัดระวัง 



3. พิจารณาถึงความพอดี พอเหมาะ พอควร ความสมเหตุสมผล และการพรอมรับความ

เปลี่ยนแปลง 

4. การสรางสามัคคีใหเกิดขึ้นบนพื้นฐานของความสมดุลในแตละสัดสวนแตละระดับ 

5. ครอบคลุมทั้งทางดานจิตใจ สังคม เทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมถึง

เศรษฐกิจ 

 

หลักในการบริหาร 

1. บริหารงาน คน งบประมาณ ฯลฯ โดยเฉพาะเร่ืองคน ตองมีการแลกเปลี่ยนรูกัน ศึกษาศักยภาพ 

และพัฒนาศักยภาพ สรางทีมงาน  

2. บริหารวิชาการ เชน ดูหลักสูตร ปรับปรุง ทําแผน บริหารกิจกรรมใหสอดคลองกัน ใหครูและ

นักเรียนไดมีสวนรวม (เวลาบริหารจัดการอาจทําเปนรูปแบบที่ชัดเจน เชน ทําคูมือการ

ดําเนินงาน ในคูมือจะกําหนดวิสัยทัศน เปาประสงค กิจกรรม พัฒนาหลักสูตร หลักสูตร

ทองถิ่น ฯลฯ)  

3. บริหารเครือขาย(ความรวมมือ) กับ ชุมชน อบต. หนวยงาน เชน บูรณาการรวมกับโครงการ

ตางๆ ของหนวยงานราชการเวลาลงสูชุมชน  

4. บริหารแหลงเรียนรู โดยเร่ิมจากในโรงเรียนกอน ทําจากตนทุนเดิมที่มีอยู แลวคอยพัฒนาตอ

ยอด 

 

ลักษณะกิจกรรมท่ีทํา (ท่ีสอดแทรกแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง) 

1. กิจกรรมการผลิต เชน กิจกรรมตอเน่ือง การเกษตรเพื่อสนับสนุนอาหารกลางวัน เชน ปลูกผัก 

เลี้ยงไก เพาะเห็ดนางฟา เลี้ยงปลาดุก เลี้ยงปลาในกระชัง, กิจกรรมเพื่อสงเสริมอาชีพ เชน ตัด

ผม เสริมสวย 

2. การรวมกลุมกันเพื่อทํากิจกรรม เชน ยุวเกษตรกร, กลุมตอตานยาเสพติด, นักสืบสายนํ้า, ฟูด

แบงค, ชีวิตหอแตพอเพียง, โครงการครอบครัวอบอุน 

3. กิจกรรมที่สงเสริมคุณธรรม จิตสํานึกทองถิ่น วิถีชีวิต และวัฒนธรรม ตามแนวเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 

วิธีการดําเนินงาน 

1. จัดแหลงเรียนรูในโรงเรียน จัดกิจกรรม เปนแหลงเรียนรูฐานตางๆ  

2. เปดโอกาสใหเด็กทุกชั้นเลือกกิจกรรมตามกลุมสนใจ 

3. ใหเด็กทําที่โรงเรียนในกิจกรรมที่ตนเองชอบ และใหไปทําที่บาน เชน ปลูกพืชสวนครัว หาพื้น

ที่วาง  

4. จัดกิจกรรมควบคูคือ คุณธรรม โดยนิมนตพระมาสอนเด็กเปนประจํา 

5. ใหคณะครูดูแลรับผิดชอบ ประเมินทั้งที่โรงเรียนและที่บาน ใหชุมชนรวมประเมินดวย  

6. ทุกกิจกรรมมาบูรณาการในสวนของรายได ไดมาฝากไว และนํามาบริหารกิจกรรมเดิมให

ตอเน่ือง มีงบประมาณดําเนินการตอโดยไมใชงบประมาณของราชการ 



7. ครูที่รับผิดชอบคอยอํานวยความสะดวกใหเด็กแตละชวงชั้น พอเรียนรูแลวก็มีการประเมิน 

สรุปรวมกัน 

8. ในการบูรณาการหลักสูตร อาจมีการสรางเคร่ืองมือคือ แบบวัดพฤติกรรมพอเพียง (ทําให

พฤติกรรมเปลี่ยน มีพฤติกรรมความพอเพียง) นําความรูที่ไดมาจับแลวออกแบบ เพื่อใหครู

สามารถอธิบายไดในกิจกรรมของตัวเอง 

 

 การเผยแพรขยายผล/การเชื่อมโยงกับชุมชน 

1) ใชเด็กเปนตัวเชื่อมโยงกับชุมชน เชน ใหเด็กเลนละครลอชุมชน เพื่อสะทอนปญหาของชุมชน 

และใหชุมชนเกิดความตระหนักและเห็นความสําคัญของการดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจ

พอเพียง 

2) ใหแนวคิด/หลักคิด/ความรู เพื่อใหเด็กพึ่งพาตนเองใหได มีปญหาอะไร แลวเด็กนําเอาหลักไป

แกปญหาได ทุกอยางถาเด็กคิดได(มีจิตสํานึกที่ดี/มีความตระหนัก) เมื่อกลับไปบานก็จะขยายสู

ครอบครัวและชุมชนดวย 

3) มีการบริหารจัดการจากโรงเรียนสูชุมชน การขับเคลื่อนเร่ิมที่มีการวางแผน วิสัยทัศน นัดพูดคุย

กับชุมชนอยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง เพื่อคุยเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการในการสอนในแต

ละกิจกรรม ขยายผลสูชุมชนโดยการประชุม ทํากิจกรรมรวมกัน และครูก็ติดตาม ประเมินผล

ในชุมชนดวย 

4) การจัดนิทรรศการเปดบานคุณธรรม นําผลงานของเด็กมาจัดนิทรรศการ แลวเชิญผูปกครองมา

ดู ใหเด็กนําเสนอผลงานเอง (จะวัดไดวาเด็ก+ครูเขาใจเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม ศีล สมาธิ 

ปญญา คุณธรรม 8 ประการ ฯลฯ หรือไม) เมื่อผูปกครองไดเห็นวาลูกมีคุณธรรมจริยธรรม ก็

นํามาสูกิจกรรมถัดมาคือ การหาครอบครัวตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง มีรางวัลให โดยประสาน

กับ อบต. ใหนายกมอบทุนใหกับครอบครัวที่ผานการคัดเลือก พอถึงตรงน้ีก็เกิดกระบวนการ

เผยแพร เปนแหลงเรียนรูของโรงเรียน ของชุมชน  

5) ครูออกเยี่ยมชุมชน เยี่ยมในพื้นที่ เดือนตอไปจัดพบปะสังสรรคในโรงเรียน ด่ืมนํ้าชา ด่ืมไป คุย

ไป เพื่อประเมินกิจกรรมตางๆ วาไปถึงไหน เดือนตอมาก็เชิญหนวยงานตางๆ เขามารวม 

โรงเรียนเปนเจาภาพเลี้ยงกาแฟ มาคุยกันเร่ืองการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง และเร่ืองอ่ืนๆ 

บางโอกาสก็เชิญโรงเรียนที่สมัครใหมมารวมประชุม หาขอสรุปวาทําอยางไรจะไปถึงเปาหมาย 

ใหชุมชนเขาใจ  

 

ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จ 

 

1. ผูบริหาร : มีภาวะผูนํา มีทั้งศาสตรและศิลป เปนแบบอยางที่ดี 

- มีความเชื่อมั่น ศรัทธา และปกธงในการขับเคลื่อน (จะมีโอกาสสําเร็จเกินหาสิบเปอรเซ็นต)  

- ใชหลักการมีสวนรวม บูรณาการทั้งหมด (ทุกสาระ ทุกระดับชั้น)  

- ในการจัดการเรียนการสอนตองไมซ้ําซอน ตองคิดถึงภาระของครูและของผูเรียน ใหครูได

พัฒนาการเรียนการสอนรวมกัน 



- เปนกัลยาณมิตร มีความจริงใจใหกับครูทุกคน มีความหวังดี ใหความชวยเหลือ ยกยอง

อยางเหมาะสม (หองที่อยูไมใหกั้น ตองมองเห็นทุกคน สามารถพูดคุยกัน รับประทานอาหาร

กลางวันรวมกัน มองทุกคนมีความสําคัญเทาเทียมกัน ดูแลทุกคน ถาครูทุกคนเขาใจได ปญหาที่มา

จากผูบริหารจะไมมี)  

- ใชทฤษฎีดอกไมหลากสี ทุกคนสวยงามหมด แสวงจุดรวมสงวนจุดตาง สรางศรัทธาใหกับ

ทุกคน สรางเปาหมายรวมกัน 

 

2. ครู : เกิดความตระหนักรู มีเจตคติที่ดี มีความศรัทธา (ครูเกิดการระเบิดจากขางใน) 

การสรางกุศโลบายเพื่อใหครูมีสวนรวมในการขับเคลื่อน เชน  

- ทําความเขาใจ บอกครูวาตองทําเพื่อในหลวง ใหครูทุกคนมีความตระหนัก  

- เชิญศึกษานิเทศกมาใหคําแนะนํา ชวยออกแบบแผนการเรียนการสอน 

- จัดอบรม มีตัวอยางใหดู พาไปศึกษาดูงานที่ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงที่มีฐานเรียนรู

ตางๆ (โดยใหครูไปกันทั้งโรงเรียน แลวกลับมาคุยกันใหม)  

 

3.หลักสูตร : พิจารณาวาโรงเรียนออกแบบไวแตละชวงชั้นวามีเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงหรือไม 

อยางไร แลวออกแบบใหลึกขึ้น เชื่อมโยงรอยรัดรวมกัน, โรงเรียนที่อยูในวัฒนธรรม/ชุมชนมุสลิม 

ตองปรับหลักสูตรใหเหมาะสมกับบริบทและวัฒนธรรม, มีการบูรณาการแบบสหวิทยาการ 

 

4.สถานที่ : จัดแหลงเรียนรูในโรงเรียน (ตามความเหมาะสม ตามบริบทของโรงเรียน) เชน ทํานา 

ปลูกผัก สมุนไพร เพาะเห็ด เลี้ยงกบ อนุรักษปา นํ้าสมควันไม ทําผลไมดูดกลิ่น 

 

5.ชุมชน : ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของชุมชน เชน มีการประชุมผูปกครอง, ทํากิจกรรม

รวมกันเปนประจํา, เชิญกรรมการสถานศึกษามาทําความคาดหวังที่ตองการจากโรงเรียน แลว

ดําเนินงานตามที่ต้ังเอาไว 

 

6.องคกรในทองถิ่น : อบต. เชน เมื่อ อบต.เห็นวาโรงเรียนบานหนองไผทําสิ่งที่ดีมีประโยชนกับ

ชุมชนก็นําเขาแผนพัฒนา อบต. (สนับสนุนงบประมาณ) ทําโครงการเพิ่มศักยภาพชุมชนดวยวิถี

ชีวิตพอเพียง หรือโรงเรียนบานเหลากกหุงสวาง ประสานกับ อบต.เพื่อทําโรงผลิตปุยชีวภาพ  

 

7.การดําเนินการที่จะนําไปสูเปาหมาย คือ การนําวิจัยมาใชในชั้นเรียน,  ใชการวิจัย ประยุกตใชใน

การปฏิบัติการตางๆ 

 

อยางไรก็ดี จะเห็นวา การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเกิดไดหลายดาน และ

หลายรูปแบบ ไมมีสูตรสําเร็จ ผูบริหาร ครู และนักเรียนแตละคนจะตองพิจารณาตามความ

เหมาะสม ใหสอดคลองกับเงื่อนไข และสภาวะที่ตนเผชิญอยู   

 


