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การศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารสถานศึกษาตามศาสตร์พระราชา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอท่าหลวง สังกัดสานักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุร ี
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มคี วามมุ่งหมายเพื่อ.1).เพื่อศึกษาสภาพปจั จุบนั และสภาพทีพ่ งึ ประสงค์ของ
การบริหารสถานศึกษาตามศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอท่าหลวง สังกัดสานักงานส่ งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุร ี.2).เพื่อเสนอแนวทางการบริหารสถานศึกษาตามศาสตร์
พระราชาหลัก ปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพีย งของศูน ย์ก ารศึก ษานอกระบบและการศึก ษาตาม
อัธยาศัยอาเภอท่าหลวง สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดลพบุร ี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากร
ผูเ้ รียนการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ผูเ้ รียนการศึกษาต่อเนื่อง และผู้รบั บริการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอท่าหลวง สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดลพบุร ี โดยการใช้ตารางยามาเน่ ท่รี ะดับความเชื่อมันร้
่ อยละ 95.ยอมให้เ กิดความ
คลาดเคลื่อน 0.05 และเลือกสุ่มแบบแบ่งชัน้ ภูม ิ ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 333 คน เครื่องมือทีใ่ ช้เป็ น
แบบสอบถามมีค่ าความเชื่อ มันเท่
่ ากับ .0.953.วิเคราะห์ ข ้ อ มู ล โดย ใช้ ค่ าเฉลี่ย ส่ ว นเบี่ย งเบน
มาตรฐาน และค่ าดัชนี ความต้องการจ าเป็ น.(PNIModified).แบบสัมภาษณ์ ใช้ส ัมภาษณ์ เชิงลึก.(in-depth
interview).กับผูเ้ ชีย่ วชาญ จานวน 10 คน ซึง่ เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก.(key informant).ในการสร้างแนว
ทางการบริหารสถานศึกษาตามศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย.
ผู้บริหารการศึกษา.จานวน 2.คน ผู้บริหารสถานศึกษา.จานวน.5.คน.ศึกษานิเทศก์.จานวน.2.คน.
และครูผู้รบั ผิดชอบงานสถานศึกษาพอเพียง.จานวน.1.คน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา
(content analysis)
ผลการวิจยั พบว่า
1..สภาพปจั จุบนั ของการบริหารสถานศึกษาตามศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอท่าหลวง สังกัดสานักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุร ี มีการดาเนินการตามศาสตร์
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พระราชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกรายการ โดยเรียงลาดับค่าเฉลีย่ จากมากไปน้อย ดังนี้ ด้าน
การบริห ารงานบุ ค คล ด้า นการบริห ารงานทัว่ ไป ด้า นการบริห ารงานวิช าการ และด้ า นการ
บริหารงานงบประมาณ
2..สภาพที่พงึ ประสงค์ของการบริหารสถานศึก ษาตามศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอท่าหลวง สังกัด
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุร ี .มีการดาเนินการ
ตามศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา โดยรวมอยู่ ในระดับมาก
เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับมากทุกรายการ โดยเรียงลาดับค่าเฉลีย่ จากมากไปน้อย
ดังนี้ ด้านการบริหารงานทัวไป
่ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานงบประมาณ และด้าน
การบริหารงานวิชาการ
3..แนวทางการบริหารสถานศึกษาตามศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอท่าหลวง สังกัดสานักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุร ี มีดงั นี้
3.1.ด้านการบริหารงานวิชาการ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทัง้ ภายในและภายนอกสถานศึกษา.
เพื่อ ก าหนดเป็ น แผนงาน.โครงการ.กิจ กรรม ด้า นวิช าการ และน ามาพัฒ นาปรับ ปรุงหลัก สูต ร
สถานศึกษา สนับสนุ น ส่งเสริมให้ครูมคี วามรูแ้ ละตระหนักถึง ความสาคัญของการจัดการเรียนรู้ท่ี
เน้ นผู้เ รียนเป็ นส าคัญ .มีการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ ผลิต และพัฒนาสื่อ การเรียนรู้ ได้อ ย่าง
เหมาะสมเพื่อให้ผเู้ รียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ จัดประกวดการจัดกระบวนการ
เรียนรูท้ งั ้ การจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยจัดระบบ
การนิ เ ทศ ติด ตาม และประเมิน ผล และน าผลมาพัฒ นาหลัก สู ต รของสถานศึก ษาให้ม ีค วาม
หลากหลาย เหมาะสมกับบริบทและความต้องการของผู้เรียน และสอดคล้องกับศาสตร์พระราชา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลีย่ นแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21
3.2.ด้านการบริหารงานงบประมาณ จัดทาสารสนเทศด้านงบประมาณของสถานศึกษา
ทัง้ ที่เ ป็ นเอกสาร สื่อ ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้มสี ่ วนได้ส่ วนเสียของสถานศึกษาสามารถขอตรวจสอบได้
ตลอดเวลา และสามารถนาไปจัดทาเป็ นแผนการดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดาเนินการ
แต่งตัง้ คณะกรรมการในการดาเนินงานด้านงบประมาณในแต่ละโครงการ กิจกรรม อย่างชัดเจน
เพื่อให้การดาเนินงานเป็ นไปอย่างมีเหตุผล มีคุณธรรม และตรวจสอบได้ ดาเนินการจัดทาแผนการ
บริห ารจัด การงบประมาณของสถานศึก ษาตามหลัก ธรรมาภิบ าล โดยยึด หลัก ความคุ้ม ค่ า มี
ประสิท ธิภ าพ ประหยัด เกิด ประโยชน์ สู ง สุ ด มีก ารจัด ท ามาตรฐานภาระงานที่เ กี่ย วข้อ งกับ
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งบประมาณของสถานศึกษาเพื่อ ให้เ กิดความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และตรวจสอบได้ จัดทา
แผนการใช้จ่ายงบประมาณโดยกาหนดช่ วงเวลาการดาเนินงานที่ชดั เจนเพื่อให้บุคลากรสามารถ
ด าเนิ น การตามแผนงบประมาณของสถานศึก ษา เพื่อ ให้ก ารเบิก จ่า ยงบประมาณและการใช้
ทรัพยากรเกิดความคุ้มค่า ตามความจาเป็ น มีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล โดยนาผลการ
นิเทศมาปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องตามศาสตร์พระราชาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
3.3.ด้า นการบริห ารงานบุ ค คล จัดท าแผนงาน.โครงการ ในการพัฒ นาบุ ค ลากรให้ม ี
ความรู้ ความเข้าใจ ทีถ่ ูกต้องเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการ
จัดประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรูต้ ่าง.ๆ เพื่อส่งเสริม สร้างความตระหนัก ให้เห็น
ถึงคุณค่าเกิดการประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวติ และการปฏิบตั หิ น้าที่ เพื่อเป็ นแบบอย่างที่ดใี ห้กบั
ผูเ้ รียน ประชาชน ผูร้ บั บริการ ส่งเสริมให้บุคลากรแสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเองอย่างสม่าเสมอ ฝึกฝน
ทักษะในการถอดองค์ความรู้ตามหลักการจนเกิดเป็ นความชานาญเพื่อให้สามารถถ่ ายทอดและ
เผยแพร่ความรูเ้ กีย่ วกับศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กบั ผูเ้ รียน ประชาชน
ผูร้ บั บริการ ได้อย่างถูกต้อง สถานศึกษาจัดทาแผนในการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่าง ครู ผูเ้ รียน และ
ชุมชน เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการเรียนรู้ มีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล โดยนาผลการ
นิเทศมาปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องตามศาสตร์พระราชาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
3.4.ด้า นการบริห ารงานทัว่ ไป จัด ท าแผนพัฒ นาสถานศึก ษา แผนพัฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษา แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี แผนงาน โครงการและกิจ กรรมของสถานศึกษาให้ครอบคลุม
และสอดคล้องตามศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดาเนินการพัฒนาอาคาร
สถานที่ ปรับ ปรุงภูมทิ ัศ น์ และสิ่งแวดล้อ มภายในสถานศึก ษาให้ม ีค วามพร้อ มและบรรยากาศ
เอื้อ อ านวยต่ อ การจัด การเรีย นรู้ สนับ สนุ น และพัฒ นา กศน.ต าบล ให้เ ป็ น แหล่ ง เรีย นรู้ ใ นการ
เสริมสร้างอุปนิสยั อยู่อย่างพอเพียงให้กบั ผู้เรียน ประชาชน และผู้รบั บริการ ตามศาสตร์พระราชา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการบูรณาการความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาแหล่ง
เรีย นรู้เ กี่ย วกับ ศาสตร์พ ระราชาหลัก ปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย งทัง้ ภายในและภายนอก
สถานศึก ษาเพื่อ ใช้เ ป็ นแหล่ งเรียนรู้ใ ห้กับผู้เ รีย น ประชาชน ผู้รบั บริการ อย่างเหมาะสม และ .
ดาเนินการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการสร้างการรับรูแ้ ละรายงานผลการดาเนินงานของสถานศึกษา
ให้ทุกภาคส่วนรับทราบอย่างต่อเนื่อง.สอดคล้องตามศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

