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บทคัดยอ
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและนําเสนอรูปแบบบริหารจัดการสถานศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานระดับประถมศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคลองกับนโยบาย
การศึกษาชาติ กลุมตัวอยางในการศึกษามี 3 กลุม ประกอบดวย 1) กลุมผูบริหารสถานศึกษา ครู
กรรมการสถานศึกษา และชุมชนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระดับ ประถมศึกษา
ในเขตพ้ืนที่จังหวัดภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด จํานวน 316 คน 2) กลุมผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน
3) โรงเรียนที่ไดรับคัดเลือกจากผลการดําเนินงานโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของกระทรวงศึกษาธิการ 4 แหง ผูวิจัยเก็บขอมูลจากวิธีวิจัยเอกสาร แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ
แบบสังเกตการณพหุกรณีศึกษา ประชุมสนทนากลุม การประชุมเชิงวิชาการอิงผูเชี่ยวชาญ สอบถาม
ความคิดเห็นในวงกวาง และประชุมสัมมนาเชิงวิพากษ

ผลการศึกษาพบวา รูปแบบบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับประถมศึกษาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคลองกับนโยบายการศึกษาชาติ คือ การบริหารจัดการ
สถานศึกษา  ข้ันพ้ืนฐานระดับประถมศึกษา ตามหลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน หลักการ
บริหารแบบมีสวนรวมโดยมี 5 ข้ันตอน คือ 1) ข้ันรวมพลัง 2) ข้ันรวมวางแผน 3) ข้ันปฏิบัติการ
4) ข้ันประเมินผล 5) ข้ันรับผลจากการกระทํา โดยใชแผนแมบทของชุมชนกํากับในดานวิชาการ
งบประมาณ บริหารบุคลากรและบริหารทั่วไป

ABSTRACT
The purposes of this research were to study and to propose a management

model for basic education school based on the sufficient economy philosophy relevant to
national education policy.
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The sample was divided into 3 groups including 316 Administrators, teachers and
the school board under the Primary Educational Service Area Office in 8 upper north
provinces, 5 experts in education and 4 schools selected from the philosophy of
sufficiency economy of the Ministry of Education project. The data were collected by using
questionnaires, in-depth interviews with experts and focus group discussion. Data were
analyzed.

The results were as follows: The school administration would take the principle
of administration used in the management of schools. It should be stressed in four aspects
of educational administration, budget, personnel administration and general administration
in accordance with the philosophy of sufficiency economy consisting of the principle of
modesty, the validity, and the principle of immunity. According to knowledge and moral
conditions, the community master plan was taken into account, based on the context of
each school. In addition, cooperation of all sectors of the community for the management
of schools was required to achieve the national education policy.

ความสําคัญของปญหา
การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนการจัดการศึกษาที่มีหนาที่ดูแลรับผิดชอบ การใหการศึกษา

สงเสริมการจัดการศึกษาซึ่งมีโรงเรียนในสังกัดอยูกระจัดกระจายทั้งในเมืองและชนบท เปนระดับ
การศึกษาที่มีปญหามากที่สุดจากการประเมินในชวงป 2544-2548 ของสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือ สมศ. แสดงใหเห็นวาโรงเรียนในสังกัดดังกลาว
เพียงรอยละ 10 เทานั้นที่สามารถสอนใหนักเรียนเกิดความสามารถในการคิดวิเคราะห มีวิจารณญาณ
มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรอง มีทักษะที่จําเปนสําหรับการเปนพลเมืองในสังคมแหงการเรียนรู
(ศักดิ์ชัย นิรัญทวี, 2550) จึงไดตระหนักเห็นความสําคัญของการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตามแนวพระราชดําริใหเกิดข้ึนอยางกวางทั่วถึง โดยการสนับสนุนในสังกัดที่มีความพรอม
ระดับหนึ่งไดลงมือปฏิบัติ การปลูกฝงใหกับนักเรียนและเปนตัวอยางแกสังคมในชุมชนทองถ่ินไดจัด
การศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งสภาพการณสังคมในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็วและถูกครอบงําดวยวัฒนธรรมที่สวนทางกับวัฒนธรรมเศรษฐกิจพอเพียง ทําใหการ
บริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับประถมศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่
สอดคลองกับนโยบายการศึกษาชาติเปนสิ่งที่ทาทายอยางยิ่งเพราะหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเปนวัฒนธรรมที่ทวนกระแสที่มีอุดมการณ  โลกทัศน  คานิยม  และเปาหมายที่แตกตาง
ออกไปจากคานิยมบริโภคนิยมที่เกิดข้ึนในสังคมขนาดนี้  ในปจจุบันยังไมเปนการแนชัดวาการจะ
พัฒนานักเรียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับประถมศึกษาใหมีมาตรฐานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงนั้นควรบริหารอยางไร  มีทิศทางใดที่จะชวยสนับสนุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาวไดอยางมีประสิทธิ์ภาพ ประสิทธิผล รวมทั้งนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงตนเอง ไดดําเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สามารถอยูรอด  อยูอยางมีความสุข  เกิดประโยชนสุขอยาง
ยั่งยืนในกระแสวัฒนธรรมและโครงสรางสังคมยุคใหมได
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จากที่มาและความสําคัญของปญหาดังกลาวขางตน  ประกอบกับกับปจจุบันยังไมปรากฏวา
มีการวิจัยทางการบริหารการศึกษาที่เก่ียวของกับรูปแบบบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับ
ประถมศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคลองกับนโยบายการศึกษาชาติผูวิจัยจึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาถึงรูปแบบบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับประถมศึกษาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคลองกับนโยบายการศึกษาชาติที่เหมาะสมกับบริบทของ
สถานศึกษา

โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย
1. สภาพปจจุบันการบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับประถมศึกษาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคลองกับนโยบายการศึกษาชาติในสถานศึกษาเขตภาคเหนือ
ตอนบนเปนอยางไร

2. รูปแบบบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับประถมศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคลองกับนโยบายการศึกษาชาติควรเปนอยางไร

3. รูปแบบบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับประถมศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคลองกับนโยบายการศึกษาชาติมีความเหมาะสม ความเปนไปได ความ
สอดคลองและความเปนประโยชนในการนําไปปฏิบัติมากนอยเพียงใด

วัตถุประสงคการวิจัย
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือศึกษาหารูปแบบบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ระดับประถมศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคลองกับนโยบายการศึกษาชาติ โดย
มีวัตถุประสงคเฉพาะดังนี้

1. เพ่ือศึกษาสภาพปจจุบันการบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับประถมศึกษา
ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคลองกับนโยบายการศึกษาชาติในสถานศึกษาเขต
ภาคเหนือตอนบน

2. เพ่ือนําเสนอรูปแบบบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับประถมศึกษาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคลองกับนโยบายการศึกษาชาติ

3. เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสม ความเปนไปได ความสอดคลองและความเปนประโยชน
ของรูปแบบบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับประถมศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่สอดคลองกับนโยบายการศึกษาชาติที่พัฒนาข้ึน

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเร่ือง รูปแบบบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับประถมศึกษาตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคลองกับนโยบายการศึกษาคร้ังนี้ใชรูปแบบการวิจัยแบบผสม (Mix-Methods
Research) ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยมข้ัีนตอนการวิจัยและ การดําเนินการดังนี้

ข้ันตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปจจุบันของการบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับประถมศึกษา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคลองกับนโยบายการศึกษาชาติในเขตภาคเหนือตอนบนและ
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จัดทํารางรูปแบบบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับประถมศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่สอดคลองกับนโยบายการศึกษาชาติ

1.1 วิธีวิจัยเอกสาร การวิจัยในข้ันนี้ เปนการศึกษาเพ่ือกําหนดกรอบแนวคิดในการ
วิจัย โดยศึกษาหลักการแนวคิดและสาระที่เก่ียวกับวิเคราะหระบบหนาที่ และภาระกิจการบริหาร
สถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 รวมทั้งรายงานผลการวิจัยที่เก่ียวของ โดย
การวิเคราะหเอกสารแลวกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ผูวิจัยทําการรวบรวมเอกสารขอมูลที่เก่ียวของ
จากหอสมุดสถาบันอุดมศึกษาหอสมุดแหงชาติ ฐานขอมูลทางอินเทอรเนต และหนวยงานที่เก่ียวของแลว
ทําการศึกษาสังเคราะห สรุปประเด็น และบันทึกขอมูลในแบบวิเคราะหเอกสารที่สรางข้ึน

1.2 วิธีวิจัยเชิงสํารวจ ผูวิจัยทําการสํารวจความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา
เก่ียวกับ การบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับประถมศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่สอดคลองกับนโยบายการศึกษาชาติ โดยใชแบบสอบถาม

1.3 วิธีวิจัยโดยการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ เก่ียวกับการการบริหารจัดการสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานระดับประถมศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคลองกับนโยบายการศึกษา
ชาติในเขตภาคเหนือตอนบน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 คน

1.4 วิธีวิจัยแบบพหุกรณีศึกษา เปนการศึกษาหลายรูปแบบโดยการศึกษาเอกงาน/
หลักสูตรสถานศึกษา การสังเกตการณดําเนินงานในสถานศึกษา การสัมภาษณผูบริหาร ครู นักเรียน และ
คณะกรรมการสถานศึกษา ตามขนาดของสถานศึกษา 4 ขนาด คือสถานศึกษาขาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาด
ใหญ ขนาดใหญพิเศษ ผูวิจัยทําการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงาน
โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาของจังหวัดภาคเหนือตอนบน จํานวนทั้งสิ้น 4 แหง

ข้ันตอนที่ 2 นําเสนอรูปแบบบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับประถมศึกษาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคลองกับนโยบายการศึกษาชาติ

2.1 วิธีวิจัยโดยการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) ของผูทรงคุณวุฒิ
เพ่ือเพ่ือหาฉันทามติของรูปแบบบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับประถมศึกษาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคลองกับนโยบายการศึกษาชาติ

2.2 วิธีวิจัยโดยการประชุมเชิงวิชาการอิงผูเชี่ยวชาญ (The Connoisseurship
Model) เ พ่ือยืนยันหรือรับรอง รางของรูปแบบบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับ
ประถมศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคลองกับนโยบายการศึกษาชาติ

ข้ันตอนที่ 3 ตรวจสอบความเหมาะสม ความเปนไปได ความสอดคลองและความเปน
ประโยชนของรูปแบบบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับประถมศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคลองกับนโยบายการศึกษาชาติที่พัฒนาข้ึน

3.1 วิธีวิจัยโดยการสอบถามความคิดเห็นในวงกวางโดยใชแบบสอบถามเก่ียวกับ
ความเหมาะสม ความเปนไปได ความสอดคลองและความเปนประโยชนของรูปแบบบริหารจัดการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับประถมศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคลองกับ
นโยบายการศึกษาชาติที่พัฒนาข้ึน
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3.2 วิธีวิจัยโดยการประชุมสัมมนาเชิงวิพากษ เก่ียวกับความเหมาะสม ความเปน
ไปได ความสอดคลองและความเปนประโยชนของรูปแบบบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับ
ประถมศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคลองกับนโยบายการศึกษาชาติที่พัฒนาข้ึน

สรุปผลการดําเนินการของรูปแบบบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับประถมศึกษา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคลองกับนโยบายการศึกษาชาติ ไดตามตารางดังนี้

ขั้นตอนการวิจัย วิธีวิจัย/กิจกรรมการวิจัย ผลลัพธการวิจัย
ข้ันตอนที่ 1: ศึกษาสภาพ
ปจจุบันของการบริหารจัดการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับ
ประถมศึกษาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงที่
สอดคลองกับนโยบายการศึกษา
ชาติในเขตภาคเหนือตอนบน
และจัดทํารางรูปแบบรูปแบบ
บริหารจัดการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานระดับประถมศึกษาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทีส่อดคลองกับนโยบาย
การศึกษาชาติ

1. วิธีวิจัยเอกสาร
2. สํารวจโดยใชแบบสอบถาม
3. สัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ
4. วิธีพหุกรณีศึกษา
5. สรุปผลการวิจัย

1. ผลการศึกษาศึกษาสภาพ
ปจจุบันการบริหารจัดการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับ
ประถมศึกษาตามหลักของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่
สอดคลองกับนโยบายการศึกษา
ชาติในเขตภาคเหนือตอนบน
2. รางรูปแบบบริหารจัดการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับ
ประถมศึกษาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงที่
สอดคลองกับนโยบายการศึกษา
ชาติ  (คร้ังที่ 1)

ข้ันตอนที่ 2: นําเสนอรูปแบบ
บริหารจัดการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานระดับประถมศึกษาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่สอดคลองกับนโยบาย
การศึกษาชาติ

1. ประชุมสนทนากลุม (Focus
group discussion) เพ่ือหา
ฉันทามติของรูปแบบบริหาร
จัดการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ระดับประถมศึกษาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่
สอดคลองกับนโยบายการศึกษา
ชาติ
2. ประชุมอิงผูเชี่ยวชาญ (The
Connoisseurship Model)
เพ่ือยืนยันหรือ รับรองรูปแบบ
บริหารจัดการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานระดับประถมศึกษาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่สอดคลองกับนโยบาย
การศึกษาชาติ

1. รางรูปแบบบริหารจัดการ
สถานศึกษา  ข้ันพ้ืนฐานระดับ
ประถมศึกษาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงที่
สอดคลองกับนโยบายการศึกษา
ชาติ  (คร้ังที่ 2)

2. ลักษณะรูปแบบที่มีความ
เหมาะสม ความเปนไปได
ความสอดคลอง  และเปน
ประโยชนในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดบั
ประถมศึกษา ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคลอง
กับนโยบายการศึกษาชาติ
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ขั้นตอนการวิจัย วิธีวิจัย/กิจกรรมการวิจัย ผลลัพธการวิจัย
3. สรุปผลและนําเสนอรูปแบบบริหารจัดการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับประถมศึกษาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคลอง
กับนโยบายการศึกษาชาติ

ข้ันตอนที่ 3: ตรวจสอบ
ความเหมาะสม ความ
เปนไปได  ความสอดคลอง
และความเปนประโยชนของ
รูปแบบบริหารจัดการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ระดับประถมศึกษาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่สอดคลองกับ
นโยบายการศึกษาชาติที่
พัฒนาข้ึน

1. สอบถามความคิดเห็นในวงกวางโดยใช
แบบสอบถามเก่ียวกับความเหมาะสม  ความ
เปนไปได  ความสอดคลองและความเปน
ประโยชนของรูปแบบบริหารจัดการสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานระดับประถมศึกษาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคลองกับนโยบาย
การศึกษาชาติที่พัฒนาข้ึน
2. ประชุมสัมมนาเชิงวิพากษ เก่ียวกับความ
เหมาะสม ความเปน ไปได ความสอดคลองและ
ความเปนประโยชนของรูปแบบบริหารจัดการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับประถมศึกษาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคลองกับ
นโยบายการศึกษาชาติที่พัฒนาข้ึน
3. สรุปผลและนําเสนอผลการตรวจสอบ

1. ไดผลการตรวจสอบ
ความเหมาะสม ความ
เปนไปได ความสอดคลอง
และความเปนประโยชนของ
รูปแบบบริหารจัดการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ระดับประถมศึกษาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่สอดคลองกับ
นโยบายการศึกษาชาติที่
พัฒนาข้ึน

2. รูปแบบบริหารจัดการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ระดับประถมศึกษาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่สอดคลองกับ
นโยบายการศึกษาชาติที่
สมบูรณ

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยเร่ือง รูปแบบบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับประถมศึกษาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคลองกับนโยบายการศึกษาชาติ โดยมีรูปแบบบริหารจัดการ
สถานศึกษาระดับประถมศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคลองกับนโยบาย
การศึกษาชาติดังนี้
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รูปแบบบรหิารจัดการสถานศึกษาระดับประถมศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ที่สอดคลองกับนโยบายการศึกษาชาติ

จากรูปแบบบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับประถมศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคลองกับนโยบายการศึกษาชาติ พบวา มี 4 ดานสรุปไดดังนี้

1. ดานความพอประมาณในการบริหารวิชาการ ควรใหความสําคัญกับการจัดทําหลักสูตร
ประเมินผลการเรียนไดอยางพอเหมาะ พอดี ตามกฎเกณฑของกระทรวง รวมทั้งมีสวนรวมกับชุมชนโดย
เพ่ิมเติมหลักสูตรทองถ่ินมีการปรับกระบวนทัศน ในดานวิธีคิด วิธีปฏิบัติ วิธีใหคุณคา ดานความมีเหตุผล
ควรคํานึงถึงปญหาความตองการที่แทจริงของสถานศึกษา และเรียนรูจากรากเหงาของชุมชนโดยใชแผน
แมบทของชุมชน ทําใหสถานศึกษามีความเขมแข็ง มีเหตุผลทุกกิจกรรมที่ไดปฏิบัติ ไมถูกครอบงําจาก

การบริหารจัดการสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานระดับประถมศึกษา
ประกอบดวย
1. การบริหารวิชาการ
2. การบริหารงบประมาณ
3. การบริหารบุคลากร
4. การบริหารท่ัวไป

การบริหารจัดการสถานศึกษา
ระดับประถมศึกษาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ี
สอดคลองกับนโยบายการศึกษา
ชาติดังน้ี
1. การบริหารและการพัฒนา
สถานศึกษาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ครูพัฒนาการสอนอย าง
ย่ังยืน
3. นักเรียนมีคุณธรรมนําความรูหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง
1. ความพอประมาณ
2. ความมีเหตุผล
3. การมีภูมิคุมกัน
4. มีความรอบรู มีความรู
5. มีคุณธรรม

เงื่อนไขการนํารูปแบบไปใช

ผลปอนกลับ

การนํารูปแบบไปใช

Input Process Output

วัตถุประสงคของรูปแบบ
1. เพื่อพัฒนาสถานศึกษาไปสู
การบริหารตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพื่อใหสถานศึกษามีระบบ
การบริหารจัดการอยางย่ังยืน
3. เพื่อใหเกิดการบริหาร
สถานศึกษาแบบพึ่งพาตนเอง
และเก้ือชุมชน

1. ข้ันรวมพลัง
1.1 ประชุมผูท่ีเก่ียวของเพื่อเขาใจปญหา
1.2 รวมวิเคราะหเพื่อเขาถึงปญหา
1.3 สรุปแนวทางแกไขปญหาเพื่อพัฒนา

ตอไป
1.4 สรางเครือขายการดําเนินงาน

2. ข้ันรวมวางแผน
2.1 รวมประชุมวางแผน
2.2 รวมคิดรวมตัดสินใจ
2.3 รวมเสนอความคิดเห็น

3. ข้ันปฏิบัติการ
3.1 การจัดการ
3.2.ขั้นนํา
3.3 สรางแรงจูงใจ
3.4. ขั้นควบคุม

4. ข้ันประเมินผล
4.1 วางแผนการประเมิน
4.2 ดําเนินการประเมิน
4.3 ทบทวนการประเมิน

5. ข้ันรับผลจากกระทํา
5.1 รวมรับประโยชนท้ังทางลบและ

ทางบวก
5.2.รวมแสดงความยินดี
5.3 ยกยองเชิดชูเกียรติ
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สังคม  สวนดานการมีภูมิคุมกัน สถานศึกษาควรนําเนื้อหาสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุมสาระมาปฏิบัติตาม
วุฒิภาวะของผูเรียน  ดานเงื่อนไขความรูควรเนนการพ่ึงพาตนเอง และความเข็มแข็งของสถานศึกษา  และ
ดานเงื่อนไขคุณธรรมนั้นผูมสีวนไดสวนเสียทุกภาคสวนมีสวนรวมคิด รวมวางแผน รวมปฏิบัติ รวมรับรูผล
ของการกระทํา และรวมชื่นชมยินดี นอกจากนั้นควรแกไขสวนที่บกพรอง ผิดพลาดของการบริหาร
ทางดานวิชาการ ดวย คุณธรรมดานความซื่อสัตยสุจริต มีความอดทน อดกลั้น เสียสละ และใชสติปญญา
ในการดําเนินงานสรางระบบสรางกรอบ เกณฑ ตัวชี้วัด ในการบริหารวิชาการ ตามหลักคุณธรรมสายกลาง
โดยมีรูปแบบที่ชัดเจน ลงมือปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม

2. ดานความพอประมาณในการบริหารงบประมาณ  สถานศึกษาควรบริหารงบประมาณ
ดวยกระบวนการที่พอดี  มีความเรียบงาย  คํานึงถึงความจําเปนและมีความรวมมือจากชุมชน  โดยระดม
งบประมาณ  ดวยการสรางเครือขายจากทุกภาคสวน  ใหสามารถบริหารจัดการงบประมาณไดดวยตัวเอง
เกิดความโปรงใสตรวจสอบได  สําหรับดานความมีเหตุผลนั้นควรรูความตองการที่แทจริงของสถานศึกษา
รูปญหาจากชุมชนและรูถึงการปฏิบัติตามแผนแมบทของชุมชน  รวมทั้งสามารถวิเคราะหการใช
งบประมาณอยางรอบดาน เนนการใชฐานขอมูลความรูจากผลการวิจัยในชุมชน  และใชหลักการบริหาร
แบบมีสวนรวม  เนนบริหารแบบโปรงใสตรวจสอบได  และมีหลักฐานถูกตอง  ชัดเจน  สวนดานการมี
ภูมิคุมกันนั้นสถานศึกษาควรมีการระดมทุนจากทุกภาคสวน โดยมุงเนนการสรางเครือขาย เกิดการใช
ทรัพยากรรวมกัน และแสดงเจตจํานงที่ชัดเจนวาใหเศรษฐกิจพอเพียงเปนวาระแหงชาติ พรอมทั้งมีการ
ตรวจสอบการใชงบประมาณจากชุมชน  ดานเงื่อนไขความรู  ควรทําใหเกิดความเชื่อมโยงในการจัดการ
งบประมาณตามหลักของความพอประมาณ มีเหตุมีผล  มีภูมิคุมกันมีการประหยัด  เกิดประสิทธิผลตาม
จุดมุงหมาย  และดานเงื่อนไขคุณธรรมทุกข้ันตอนกระบวนการของการบริหารงบประมาณจะตองประกอบ
ไปดวยคุณธรรม  มีความซื่อสัตย สุจริต มีความอดทน  อดกลั้นตามเงื่อนไข ความพอประมาณ มีเหตุมีผล
มีภูมิคุมกันใชหลักธรรมของศาสนาที่นับถือกํากับ มีรูปแบบ เนื้อหา กระบวนการทางการบริหาร
งบประมาณที่ชัดเจน  เปนรูปธรรมสามารถปฏิบัติได

3. ดานความพอประมาณในการบริหารบุคลากร นั้นผูบริหารควรปฏิบัติตนเปนตนแบบที่
ดีในดานความพอดี พอเหมาะในการดํารงชีวิต รวมทั้งสงเสริม  สนับสนุนใหบุคลากรมีการดํารงชีวิตดวย
ความพอดี พอเหมาะ ไมฟุมเฟอย โดยไมเนนการจัดทําเอกสาร แตเนนการเปนครูมืออาชีพและวิจัยในชั้น
เรียน  นอกจากนั้นทั้งผูบริหารและครูควรทําหนาที่ในการเปนตนแบบความพอประมาณใหกับนักเรียน
โดยตองทําอยางจริงจัง จริงใจ จนติดเปนนิสัยตลอดชีวิต ดานความมีเหตุผลนั้นควรใชหลักธรรมาภิบาลใน
การสงเสริม  สนับสนุน ใหขวัญกําลังใจของบุคลากรตางๆ เนนการอยูรวมกันอยางมีความสุขใชหลักการ
วิเคราะหผลกระทบดานตางๆมาประกอบ  เพ่ือตัดสินใจในการบริหารบุคลากร ประกอบกับความคิดเห็น
ในภาคสวนตางๆ เพ่ือใหเกิดประสิทธิผลในสถานศึกษา สําหรับการมีภูมิคุมกันควรบริหารสถานศึกษาโดย
เนนการมีสวนรวมของทุกฝาย มีแผนที่จะรับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง เพ่ือใหเกิดความมั่นคง ยั่งยืน
ในองคกร พรอมทั้งควรคัดสรรบุคลาการจากชุมชนโดยไมเนนจากการทําเอกสาร หากแตเนนจาก การเปน
ครูมืออาชีพที่เนนการใชสื่อและนวัตกรรมรอบดาน และมีการทําวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือชวยในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน สําหรับดานเงื่อนไขความรูนั้นควรบริหารบุคลากรโดยใชหลักการมีสวนรวม
อยางรอบดาน รอบคอบในเร่ืองมอบหมายงาน คํานึงถึงความรูความสามารถ ความถนัดของแตละบุคคล
เปนสําคัญ และเงื่อนไขคุณธรรมสอดแทรกความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุมกัน  โดยใชความรูรอบดาน
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เสริมสรางพลังคุณธรรมในตน โดยมีความซื่อสัตย อดทน อดกลั้น มีสติในการใชชีวิต  มีการจัดอัตรากําลัง
ครูไดอยางเหมาะสม และมุงเนนการใชบุคลากรในทองถ่ิน

4. ดานความพอประมาณในการบริหารทั่วไป สถานศึกษาควรพัฒนาระบบงาน
บริหารทั่วไปที่มีเนื้อหาขบวนการขนาดพอเหมาะ พอดีกับองคกรใหมีความเรียบงาย โดยเนน
ความสัมพันธอันดีระหวางสถานศึกษากับชุมชน กลาวคือ เนนการกระจายอํานาจการบริหาร
สถานศึกษาสูทุกภาคสวนของชุมชนและสังคม นอกจากนั้นควรเนนการวิจัยในชั้นเรียน ปฏิบัติอยาง
ตอเนื่อง ความมีเหตุผล ยึดหลักการบริหารทั่วไปตามตัวชี้วัดที่มาจากปญหาความตองการที่แทจริง
ของสถานศึกษาและชุมชน ที่สําคัญควรปฏิบัติตามแผนแมบทของชุมชน โดยใชหลักเกณฑความมีเหตุ
มีผลจากผูเชี่ยวชาญเฉพาะเร่ืองเขามาเปนเกณฑตัดสินในการบริหารทั่วไป เชน เกณฑการมีความสุข
เกณฑการประเมินผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม เปนตน สวนดานการมีภูมิคุมกันนั้นสถานศึกษาควร
มีระบบบริหารทั่วไปที่ใชหลัก รวมพล รวมพลัง รวมคิด รวมวางแผน รวมปฏิบัติ  ดําเนินการรวม
ประเมินผลเพ่ือทราบถึงความสําเร็จหรือลมเหลว และชื่นชมยินดีในผลงาน  มีกระบวนการและวิธีการ
การปฏิบัติการประเมินผลจะตองเปนความจริง ปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งมีระบบควบคุมจาก
ชุมชนเปนหลัก สามารถตรวจสอบไดตลอดเวลา สําหรับดานเงื่อนไขความรูนั้นควรคํานึงถึงผูเรียนเปน
สําคัญภายใตการมีสวนรวมระดมทุนจากชุมชน และมุงเนนการเปนผูบริหารมืออาชีพ โดยการใช
นวัตกรรมรอบดาน โดยปฏิบัติอยางจริงจัง จนเปนนิสัย และดานเงื่อนไขคุณธรรมนั้นทุกฝายควรตองมี
ความขยัน ซื่อสัตย อดทน หางไกลอบายมุข และปฏิบัติในทางสายกลาง  เนนการใชหลักการบริหาร
แบบมีสวนรวม รวมทั้งมีความรวดเร็ว ทันสมัย โดยสามารถปฏิบัติงานอยางตอเนื่องดวยความจริงใจ
และจริงจัง

อภิปรายผล
การบริหารวิชาการ จากการศึกษา พบวา ดานความพอประมาณ ควรใหความสําคัญกับ

การจัดทําหลักสูตร ประเมินผลการเรียนไดอยางพอเหมาะพอดีตามกฎเกณฑของกระทรวง รวมทั้งมี
สวนรวมกับชุมชนโดยเพ่ิมเติมหลักสูตรทองถ่ิน มีการปรับกระบวนทัศนในดานวิธีคิด วิธีปฏิบัติ วิธีให
คุณคา ดานความมีเหตุผลควรคํานึงถึงปญหาความตองการที่แทจริงของสถานศึกษา และเรียนรูจาก
รากเหงาของชุมชนโดยใชแผนแมบทของชุมชน สอดคลองกับความคิดเห็นของ สุเนตร โตกะหุต
(2553) ที่ระบุวา การบริหารดานวิชาการจะตองเนน ดานหลักสูตร กิจกรรมการเรียนการสอน
ดําเนินการโดยบูรณการความรูดานเศรษฐกิจพอเพียงในทุกกลุมสาระการเรียนรูทุกชวงชั้น โดยเนน
การปฏิบัติในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและการงานอาชีพและเทคโนโลยี สงเสริมใหชุมชน
ภูมิปญญาทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและจัดหาแหลง การเรียนรู
และสถานศึกษามีการจัดสรรงบประมาณอยางประหยัด คุมคา พอประมาณและโปรงใส โดยผูมีสวน
ไดเสียรวมวางแผนและจัดสรร มีการนิเทศ และรายงาน การดําเนินงานอยางเปนระบบ ซึ่งทั้งหลายทั้ง
มวลจะสงผลทําใหสถานศึกษามีความเขมแข็ง มีเหตุผลทุกกิจกรรมที่ไดปฏิบัติ ไมถูกครอบงําจากสังคม

สถานศึกษาควรนําเนื้อหาสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุมสาระมาปฏิบัติตามวุฒิภาวะของผูเรียน
เนนการพ่ึงพาตนเอง และความเข็มแข็งของสถานศึกษา และมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวนมีสวนรวมคิด
รวมวางแผน รวมปฏิบัติ รวมรับรูผลของการกระทํา และรวมชื่นชมยินดี สอดคลองกับความเห็นของ
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ถวิล สุทธิวรรณจําปา (2553)  ที่กลาววา  โรงเรียนใหความสําคัญกับการจัดทําหลักสูตรมาเปนอยางแรก
เพราะหากหลักสูตรไมดี ไมแนน ไมมั่นคงแข็งแรงแลว ก็จะไมสามารถดําเนินการจัดการเรียนการสอน
ใหแกผูเรียนได  "ตัวอยางที่ทางเราไดดําเนินการรวมกับชุมชน  และสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจนก็คือ
การใหบรรดาผูมีสวนไดสวนเสียของสถานศึกษาของเราไดเขามาชวยแสดงความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ
อันเปนประโยชน  เพ่ือเปนการเพ่ิมเติมหลักสูตรทองถ่ินใหมีความทันสมัยและสมบูรณ เหมาะแกการนําไป
ปรับใชตอการเรียนการสอนในหองเรียนแกเด็กๆ ของเรา" เชนเดียวกันกับ Fusarelli  & Scribner (1993)
ที่ระบุวา แบบของการควบคุมดูแลโดยผูบริหารในการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐานนั้น  ผูบริหาร  ครู
และผูปกครองมีสวนรวมในการวางแผนงานของสถานศึกษา นอกจากนั้นควรแกไขสวนที่บกพรอง
ผิดพลาดของการบริหาร ทางดานวิชาการ ดวย คุณธรรมดานความซื่อสัตยสุจริต มีความอดทน อดกลั้น
เสียสละ และใชสติปญญาในการดําเนินงานสรางระบบสรางกรอบ เกณฑ ตัวชี้วัด ในการบริหารวิชาการ
ตามหลักคุณธรรมสายกลาง โดยมีรูปแบบที่ชัดเจน ลงมือปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม

ดานบริหารงบประมาณ ผลการศึกษาดานความพอประมาณ พบวา สถานศึกษาควรบริหาร
งบประมาณดวยกระบวนการที่พอดี  มีความเรียบงาย  คํานึงถึงความจําเปนและมีความรวมมือจากชุมชน
โดยระดมงบประมาณ  ดวยการสรางเครือขายจากทุกภาคสวน  ใหสามารถบริหารจัดการงบประมาณได
ดวยตัวเอง เกิดความโปรงใสตรวจสอบได นอกจากนั้นควรรูความตองการที่แทจริงของสถานศึกษา รู
ปญหาจากชุมชนและรู ถึงการปฏิบัติตามแผนแมบทของชุมชน  รวมทั้งสามารถวิเคราะหการใช
งบประมาณอยางรอบดาน สอดคลองกับความเห็นของ ยุพิน  มูลสืบ (2553) การบริหารงบประมาณเรา
จะตองรูวาเรามีทรัพยากรจากที่ไหนมาไดบาง ถาหากวาบางเร่ืองเรามีผูปกครองหรือวาชุมชน  มีการจัด
การศึกษาได ตองกระจายอํานาจลงไปสูชุมชน สถานศึกษาเปนสวนหนึ่งของชุมชน เพราะฉะนั้นตองวาง
เครือขายใหดี (สิริพร  บุญญานันต, 2553)

ดานบริหารบุคลากร ในดานความพอประมาณนั้นผูบริหารควรปฏิบัติตนเปนตนแบบที่ดีในดาน
ความพอดี พอเหมาะในการดํารงชวีิต รวมทั้งสงเสริม  สนับสนุนใหบุคลากรมีการดํารงชีวิตดวยความพอดี
พอเหมาะ ไมฟุมเฟอย โดยไมเนนการจัดทําเอกสาร  แตเนนการเปนครูมืออาชีพและวิจัยในชั้นเรียน ดาน
บริหารทั่วไป ดานความพอประมาณ  จากการศึกษา พบวา สถานศึกษาควรพัฒนาระบบงานบริหารทั่วไป
ที่มีเนื้อหาขบวนการขนาดพอเหมาะ  พอดีกับองคกรใหมีความเรียบงาย โดยเนนความสัมพันธอันดี
ระหวางสถานศึกษากับชุมชน  กลาวคือ  เนนการกระจายอํานาจการบริหารสถานศึกษาสูทุกภาคสวนของ
ชุมชนและสังคม คณะกรรมการสถานศึกษาตองพัฒนาสถานศึกษาตามความตองการของชุมชน
ครอบครัว และผูเรียน  เพ่ือมุงสูความสําเร็จที่สอดคลองกับนโยบายของรัฐ และประการที่สําคัญ คือ ควร
ปฏิบัติตามแผนแมบทของชุมชน โดยใชหลักเกณฑความมีเหตุมีผลจากผูเชี่ยวชาญเฉพาะเร่ืองเขามาเปน
เกณฑตัดสินในการบริหารทั่วไป  เชน เกณฑการมีความสุข เกณฑการประเมินผลกระทบทางดาน
สิ่งแวดลอม

นอกจากนั้นควรมีระบบบริหารทั่วไปที่ใชหลักรวมพล  รวมพลัง รวมคิด รวมวางแผน รวม
ปฏิบัติ ดําเนินการรวมประเมินผลเพ่ือทราบถึงความสําเร็จหรือลมเหลว และชื่นชมยินดีในผลงาน  มี
กระบวนการและวิธีการการปฏิบัติการประเมินผลจะตองเปนความจริง ปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งมี
ระบบควบคุมจากชุมชนเปนหลัก  สามารถตรวจสอบไดตลอดเวลา ซึ่งสอดคลองไปในแนวทางเดียวกันกับ
ความเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเศรษฐกิจพอเพียงในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่กลาววา  การบริหารทั่วไปนั้น
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เปนการบริหารในแบบที่เรียกวา "องครวม" คือมันจะเก่ียวของกันหมดไมวาจะเปนกฎหมาย ความเชื่อ
วัฒนธรรม ธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอม มันจะตองเอ้ือแกกันและกัน และสุดทายคือจะตองมีแผนในการนํา
หลักปรัชญาดังกลาวสอนตั้งแตเด็กอยูในครรภมารดา (สุเนตร  โตกะหุต, 2553) โดยจะตองมุงเนนไปที่
บรรดา ผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวนของชุมไดเขามามีสวนรวมคิด รวมวางแผน รวมปฏิบัติในทุกๆ
กิจกรรมหรือโครงการที่เราไดจัดทําข้ึน (ถวิล  สุทธิวรรณจําปา, 2553) เนื่องจากการมุงเนนการใชบุคลากร
ในทองถ่ินใหเขามาชวยในการจัดการเรียนการสอนทําใหโรงเรียนกับชุมชนมีความใกลชิดกันมาก เพราะวา
โรงเรียนแหงนี้เปนเสมือนบานหลังที่สองของเด็กๆ ดังนั้น บรรดาพอแมผูปกครองจึงมีความเต็มใจที่จะเขา
มาใหการชวยเหลือในดาน การจัดกิจกรรมหรือโครงการตางๆ เพราะทําใหบรรดาผูมีสวนไดสวนเสียของ
สถานศึกษาไดมีสวนชื่นชมยินดีในความสําเร็จ (ยุพิน  มูลสืบ, 2553) เชนเดียวกับคํากลาวของอดีตรอง
เลขาธิการสภาการศึกษาที่วา “โรงเรียนตองมาคิดวาเราจะใชประโยชนอะไรจากเขาได พอคาแมคา เขาจะ
รูเร่ืองเศรษฐศาสตร  และระบบเศรษฐกิจของแถวชุมชนดี เด็กบางคนจบออกมาอาจจะไปทําอาชีพนี้ คน
พวกนี้เขาจะใหขอมูลทางนี้ไดดี คือตองทําใหเขารูวาเขาสามารถชวยเราได ทางผูปกครองเขาคิดวา
สวนมากเขาก็สงลูกเขามาเรียนคิดวาครูจะชวยไดทุกเร่ือง แตเราตองชวยเขา เพราะเขาสามารถชวยเราได
นะบางทีครูรูหลักการรูอะไรหมด แตไมเคยทําจริงๆอาชีพบางอยาง ผูปกครองจะชวยไดเยอะ เราตอง
พยายามดึงเขาเขามา" (สิริพร  บุญญานันต, 2553)

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะทั่วไป

ผูบริหารสถานศึกษาตองเปนผูริเร่ิมการบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคลองกับนโยบายการศึกษาชาติใหเกิดข้ึนในสถานศึกษา โดยตองมี
ความเชื่อ ความเขาใจเนื้อหาสาระของรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคลองกับนโยบายการศึกษาชาติเปนอยางดี เนื่องจากผูบริหาร
สถานศึกษานั้นเปนผูที่มีบทบาทสําคัญที่สุดในการสงเสริมและใหการสนับสนุนใหมีการใชรูปแบบ
บริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคลองกับนโยบาย
การศึกษาชาติ นอกจากนั้นผูบริหารสถานศึกษาควรใหความสนใจในข้ันตอนและกระบวนการวิจัย ให
มากยิ่งข้ึนเพ่ือเปนการสรางมาตรฐานของรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่มี
ประสิทธิภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. ขอเสนอแนะการทําวิจัยตอไป
ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบบริหารจัดการสถานศึกษาที่นําไปใชระหวางโรงเรียน

ระดับประถมศึกษา ที่ใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับโรงเรียนที่ไมไดใชหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และควรทําการศึกษารูปแบบบริหารจัดการสถานศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดอ่ืน
เชน กรุงเทพมหานคร หรือสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เปนตน
เพ่ือใหทราบวา  มีรูปแบบบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่
สอดคลองกับนโยบายการศึกษาชาติอยูในระดับใด
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