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รายงานการสังเคราะห
การนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการจัดการเรียนรู
ของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
---------------------------------------การรายผลการสังเคราะหการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการจัดการเรียนรู ของ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยมีวัตถุประสงค 1) เพื่อ
สังเคราะหผลการนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงสูการจัดการเรียนรู ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 2) เพื่อศึกษาปจจัย ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูในการนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงสูการปฏิบัติในสถานศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ดําเนินการกับประชากร ซึ่งไดแก โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จํานวน 128 โรงเรียน สรุปผลการสังเคราะห ดังนี้
การนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติของโรงเรียน
1. ความรูความเขาใจ
โรงเรียนไดสรางความเขาใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา โดยใหศึกษาเอกสาร การสนทนา การศึกษาคูมือการประเมินสถานศึกษาพอเพียง พาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไปศึกษาดูงาน การประชุมบูรณาการสูการเรียนการสอน ผูบริหารโรงเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความรูเขาใจการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของหนวยงานตนสังกัด
ุ ภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. การพัฒนาทักษะการดําเนินชีวติ ที่มีคณ
นักเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาทักษะการดําเนินชีวิตทีม่ ีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
3. กิจกรรมการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.1 กิจกรรมที่โรงเรียนดําเนินการที่เปนเลิศ

ทุกโรงเรียนดําเนินกิจกรรมการพัฒนาทักษะ

การดําเนินชีวติ ที่มีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เปนเลิศ มีความสอดคลองกับภูมิสังคม
ของโรงเรียนคือ ดานการเกษตรในรูปแบบตาง ๆ จํานวน 62โรงเรียน ดานการประหยัดและออม จํานวน
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14 โรงเรียน ดานสิง่ แวดลอม ลดภาวะโลกรอน ดวยการจัดสิ่งแวดลอม การลดปริมาณขยะ การปลูกตนไม
จํานวน 20 โรงเรียน ดานศิลปวัฒนธรรม ไดแก การฝกมารยาทไทย การเรียนรูดวยครูภูมปิ ญญา
การอนุรักษประเพณีลาวครั่ง ศูนยการเรียนรูศิลปวัฒนธรรม : ลานศิลปะ โครงการสงเสริมภูมิปญญาไทย
สงเสริมอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย รักความเปนไทยดนตรีไทย ดนตรีพื้นบาน จํานวน 9
โรงเรียน ดานคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 13 โรงเรียน ดานอื่น ๆ 10 โรงเรียน
4. กิจกรรมนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จําแนกตามมิติ คือ มิติดานวัตถุ มิติดาน
สังคม มิติดานสิ่งแวดลอม มิติ ดานวัฒนธรรม โรงเรียนดําเนินการดังนี้
4.1 โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะนักเรียนไดครบทั้ง 4 มิติ คือ มิติดานวัตถุ มิติดานสังคม
มิติดานสิ่งแวดลอม มิติดานวัฒนธรรม จํานวน 78 โรงเรียน
4.2 โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะนักเรียนไดไมครบ 4 มิติ จํานวน 50 โรงเรียน
ปจจัยที่ทําใหการดําเนินงานเกิดผลสําเร็จตามเปาหมาย
จากการวิเคราะหการดําเนินนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และของทุกโรงเรียน พบปจจัยที่สงผลใหการดําเนินกิจกรรมการ
พัฒนานักเรียนประสบความสําเร็จสรุปได ดังนี้
1. นํานโยบายการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูแผนปฏิบัติการทั้งระดับ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และโรงเรียน
2. มีการพัฒนาบุคลากร โดยการสรางความเขาใจ ใหศึกษาเอกสาร การสนทนากลุม
การประชุม และศึกษาดูงานโรงเรียนพอเพียงตนแบบ
3. โรงเรียนสรางความตระหนักใหบุคลากรในโรงเรียนและครูใหเห็นความสําคัญ
4. โรงเรียนบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหลักสูตรสถานศึกษา
5. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามจุดเนนของหลักสูตรที่สอดคลองกับวิถีชีวิต เนน
กระบวนการคิดวิเคราะห การปฏิบัติจริง เพื่อนําไปสูการปฏิบัติในชีวติ ประจําวัน
6. โรงเรียนจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนใหเปนแหลงเรียนรู เพื่อหลอหลอม และปลูกฝง
คุณธรรม จริยธรรม
7. โรงเรียนใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมทุกขั้นตอน เชิญผูปกครอง ชุมชนมามีสวน
รวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ครูและนักเรียนมีสว นรวมในการตัดสินใจและมีสวนรวมในการ
ดําเนินกิจกรรม
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8. โรงเรียนสรางความเขาใจใหนักเรียนเขาใจวัตถุประสงค และการดําเนินกิจกรรม
9. โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
10. โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบครบวงจร เชน การปลูกผัก สําหรับโครงการ
อาหารกลางวัน การเชื่อมโยงกิจกรรมสหกรณของโรงเรียน การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การออม
เพื่อการลงทุน
11. สงเสริมการจัดการเรียนรูโดยภูมิปญญา โรงเรียนมีการเชิญภูมิปญญามาสอนนักเรียน
12. ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ เอกสารความรู จากสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 หนวยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ องคการปกครอง
สวนทองถิ่น อื่น ๆ
13. การจัดกิจกรรมของโรงเรียนโดยสวนใหญจัดไดเหมาะสมกับภูมิสังคม
14. การใหความรวมมือของวิทยากรภูมิปญญาทองถิ่น การใชแหลงการเรียนรู
15. นิเทศ ติดตามประเมินผล โดยมีการนิเทศภายในโรงเรียนที่สอดประสานกับการนิเทศ
ภายนอก
ปญหา/อุปสรรค
จากการวิเคราะหผลการดําเนินงานจากการดําเนินนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และของทุกโรงเรียน พบปญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินกิจกรรมการพัฒนานักเรียน สรุปได ดังนี้
1. ครู บุคลากรบางสวนยังมีความเขาใจหลักปรัชญาคลาดเคลื่อน
2. การบูรณาการหลักปรัชญาสูการเรียนการสอนยังดําเนินการไมครอบคลุมทุกหนวยการ
เรียนรูและทุกสาระการเรียนรู
3. โรงเรียนบางสวนขาดแหลงการเรียนรู และบางโรงเรียนมีแหลงแตยงั ใชแหลงเรียนรู
นอยมาก
4. ผูปกครอง ชุมชน มีสวนรวมในการสงเสริมการเรียนรูและรวมกิจกรรมกับโรงเรียน
นอย บางโรงเรียนผูปกครองใหความรวมมือนอยมาก
5. โรงเรียนขนาดเล็กขาดงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการ
6. โรงเรียนขาดระบบการจัดการผลผลิตที่เกิดจากการทํากิจกรรมระหวางเรียน ขาดตลาด
รองรับผลผลิตของนักเรียน
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ขอเสนอแนะเพื่อพัฒนา
จากการวิเคราะหการดําเนินนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และของทุกโรงเรียน พบปจจัย ปญหา/อุปสรรคที่สงผลใหการ
ดําเนินกิจกรรมการพัฒนานักเรียน ผูรายงานมีขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ดังนี้
1. ควรมีการสรางความเขาใจแกบุคลากร โดยการสงเสริมใหมีการศึกษาเอกสาร เสวนากลุม การ
ประชุมอบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน
2. โรงเรียนและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ควรทบทวนการจัดทํา
หลักสูตรของโรงเรียน จัดทําหนวยการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนทีมีการบูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
3. ควรมีการสงเสริมใหโรงเรียนจัดทําฐานขอมูลทองถิ่น เพื่อการเรียนรูค วามเปนทองถิ่นและ
สรางเปนแหลงการเรียนรูของโรงเรียน จัดทําสาระการเรียนรูทองถิ่น
4. ควรสงเสริมโรงเรียนใหมีการจัดตลาดนัด หรือรานคาโรงเรียนในการจําหนายผลผลิต
ของนักเรียน ควรมีการประสานกับองคกรทองถิ่นในการจัดรานคาชุมชน หรือ สํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาควรจัดสถานที่จําหนายสินคาซึ่งเปนผลผลิตของนักเรียน
5. โรงเรียนควรสงเสริมตอยอดผลงานนักเรียนใหมากขึ้น
6. โรงเรียนควรประชาสัมพันธ ทําความเขาใจกับผูปกครอง ชุมชน ในการใหการสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนผูปกครอง ในการประชุมผูปกครองในการประชุมปฐมนิเทศนักเรียน ประชุม
มอบสื่อ อุปกรณ
7. ควรมีการประชาสัมพันธผลการดําเนินงานใหมากขึ้น

