
ชื่อเร่ือง   กลยุทธ์การบริหารจัดการศึกษาโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ โรงเรียนมธัยมพระราชทาน 
  เฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 37  
ผู้วิจัย  ธิดา เสมอใจ  
สถานศึกษา  โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
  เขต 37 
ปีการศึกษา 2562 
 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
 

   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความต้องการบริหารจัดการศึกษาโดยบูรณา
การหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ โรงเรียน
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 2) สร้างกลยุทธ์
การบริหารจัดการศึกษาโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ
นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ โรงเรียนมธัยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยม 
ศึกษา เขต 37 3) ทดลองใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการศึกษาโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระ
เกียรต ิสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 4) ประเมินกลยุทธ์การบริหารจัดการศึกษา
โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ 
โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 การ
วิจัยดำเนินการ 4 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 การศึกษาความต้องการบริหารจัดการศึกษาโดยบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ โรงเรียนมธัยม
พระราชทานเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 มี 3 ส่วนคือ          
1) การสังเคราะห์เนื้อหาจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์ผู้บริหาร
สถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา เพื่อให้ได้องค์ประกอบและรายการเกี่ยวกับการบริหารจัด
การศึกษาโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนกลุ่ม
ชาติพันธุ์ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
37 2) การศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค์กลยุทธ์การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยบูรณา
การหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ โรงเรียน
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 จากครู บุคลากร 
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 75 คน 3) การวิเคราะห์ความต้องการจำเป็น  
กลยุทธ์การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ โรงเรียนมธัยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ระยะท่ี 2 การสร้างกลยุทธ์การบริหารจัดการสถานศึกษาโดย



บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ 
โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 
ดำเนินการ 4 ส่วน คือ 1) การยกร่างกลยุทธ์การบริหารจัดการโดยบูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ โรงเรียนมัธยมพระราชทาน
เฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 โดยผู้วิจัยร่วมกับครู คณะกรรมการ
สถานศึกษา จำนวน 15 คน 2) การสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อหาข้อสรุปกลยุทธ์การบริหาร
จัดการสถานศึกษาโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ
นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ โรงเรียนมธัยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 37 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 9 ท่าน 3) การประเมินความเหมาะสมและความเป็นไป
ได้ของกลยุทธ์การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 9 ท่าน 4) การสร้างคู่มือ
ดำเนินงานบริหารจัดการสถานศึกษาโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ โรงเรียนมธัยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ระยะท่ี 3 การทดลองใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการสถานศึกษาโดย
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ 
โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกยีรติ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 
ดำเนินการ 2 ส่วนคือ 1) การประเมินการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์การบริหารจัดการสถานศึกษาโดย
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ 
โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 37  โดยครู 
บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 75 คน 2) การพัฒนากล
ยุทธ์การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ โรงเรียนมธัยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 9 คน ระยะท่ี 4 การประเมินกลยุทธ์  
การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 มี 5 ส่วน คือ 1) การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของนักเรียนกลุ่มชาติ
พันธุ์ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 
ระหว่างก่อนกับหลังการใช้กลยุทธ์ฯ 2) การประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อกลยุทธ์การบริหารจัด
การศึกษาโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนกลุ่ม
ชาติพันธุ์ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
37 คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 34 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 
คน 3) การประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีต่อคุณภาพชีวิตของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ 
โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 โดย



ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 258 คน 4) การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อคุณภาพชีวิตของ
นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ โรงเรียนมธัยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 37 โดยนักเรียน จำนวน 258 คน 5) ผลลัพธ์ที่เกิดจากการใช้กลยุทธ์การบริหารจัด
การศึกษาโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนกลุ่ม
ชาติพันธุ์ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
37  
  
ผลการวิจัยพบว่า 
            1. ผลศึกษาความต้องการบริหารจัดการศึกษาโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระ
เกียรต ิสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 พบว่า ครู บุคลากรทางการศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียน มีความต้องการบริหารจัดการศึกษาโดย
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ 
โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 จำนวน 
6 องค์ประกอบหลัก คือ 1) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างคุ้มค่า 2) ส่งเสริมให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 3) สร้างความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 4) สืบสานการพัฒนาการศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ตามแนวพระราชดำริ 5) ใช้
เทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 6) พัฒนาทักษะชีวิตท่ี
เหมาะสมเพื่อการศึกษาต่อและพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำ โดยมี 4 องค์ประกอบย่อย 68 
รายการ 
             2. ผลการสร้างกลยุทธ์การบริหารจัดการศึกษาโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระ
เกียรต ิสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 พบว่า มีกลยุทธ์หลัก 6 กลยุทธ์ คือ  
1) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างคุ้มค่า 2) ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 3) สร้างความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
4) สืบสานการพัฒนาการศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ตามแนวพระราชดำร ิ5) ใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 6) พัฒนาทักษะชีวิตท่ีเหมาะสมเพื่อการศึกษาต่อ
และพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำ มีกลยุทธ์ย่อย 4 กลยุทธ์และรายการ 60 รายการ 
              3. ผลการทดลองใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการศึกษาโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระ
เกียรต ิสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 พบว่า  
  3.1 ผลการประเมินระดับการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์การบริหารจัดการสถานศึกษา 
โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ 
โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 พบว่า 
ครู บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน ในภาพรวมมีความคิดเห็น



สอดคล้องกันว่า การดำเนินงานตามกลยุทธ์การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยบูรณาการหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ โรงเรียนมัธยมพระราชทาน
เฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 มีระดับการปฏิบัติตามรายการ 
กลยุทธ์ฯในระดับมากท่ีสุดทุกกลยุทธ์ 
        3.2 ผลการพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยบูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ โรงเรียนมัธยมพระราชทาน
เฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 พบว่า มีการปรับปรุงพัฒนา 
โดยการปรับข้อความในรายการปฏิบัติท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำและข้ออื่นๆ ท่ีผู้เช่ียวชาญเห็นว่ายังบกพร่องอยู ่
ประกอบด้วยกลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างคุ้มค่า จำนวน 3 
รายการ กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา จำนวน 4 รายการ กลยุทธ์ที่ 3 
สร้างความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน จำนวน 2 
รายการ กลยุทธ์ที่ 4 สืบสานการพัฒนาการศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ตามแนวพระราชดำริ จำนวน 2 
รายการ กลยุทธ์ที่ 5 ใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
จำนวน 3 รายการ กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาทักษะชีวิตท่ีเหมาะสมเพื่อการศึกษาต่อและพัฒนาทักษะอาชีพ
เพื่อการมีงานทำ จำนวน 3 รายการ 
 4. ผลการประเมินกลยุทธ์การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยบูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ โรงเรียนมัธยมพระราชทาน
เฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 พบว่า 
  4.1 นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 มีคุณภาพชีวิตหลังการใช้กลยุทธ์ฯ สูงกว่าก่อนกับหลังการใช้ 
กลยุทธ์ฯ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 หลังการใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการสถานศึกษาโดย
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ 
โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 
นักเรียนกลุ่มชาติพันธ์มีคุณภาพชีวิตในระดับดี 
  4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา
มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า มีความพึงพอใจต่อกลยุทธ์การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยบูรณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ โรงเรียนมัธยม
พระราชทานเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ในระดับมากท่ีสุด 
ทุกกลยุทธ์  
  4.3 ผลลัพธ์ที่เกิดจากการใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ โรงเรียนมธัยม
พระราชทานเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 พบว่า 
   4.3.1 ผลท่ีเกิดกับโรงเรียนและผู้บริหารสถานศึกษา  
    4.3.1.1 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 37 มีผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา (SAR) ระดับยอดเย่ียม 



  4.3.1.2 ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศแนวปฏิบัติท่ีดีใน
การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ด้านท่ี 2 การส่งเสริมอาชีพ (นำแนวคิดทฤษฎีเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้) จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน งานประชุมวิชาการ      
การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 
  4.3.1.3 ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศแนวปฏิบัติท่ีดีใน
การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ด้านท่ี 3 การอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  จาก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน งานประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่น
ทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
   4.3.2 ผลท่ีเกิดกับครู 
  4.3.2.1 ครูได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศแนวปฏิบัติท่ีดีในการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ด้านท่ี 2 การส่งเสริมอาชีพ (นำแนวคิดทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้) จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน งานประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  4.3.2.2 ครูได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศแนวปฏิบัติท่ีดีในการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ด้านท่ี 3 การอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จากสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน งานประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
    4.3.2.3 ครูได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับ 1 กิจกรรม ด้านท่ี 6 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับภาคเหนือ 
    4.3.2.4 ครูได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียน เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 จำนวน 14 รายการ   
   4.3.3 ผลท่ีเกิดกับนักเรียน 
    4.3.3.1 นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน
ทักษะภาษาไทย ระดับชาติ 
    4.3.3.2 นักเรียนผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ 
ปีการศึกษา 2562 จำนวน 14 รายการ 
    4.3.3.3 นักเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเพื่อเข้าแข่งขันกีฬานักเรียน 
นักศึกษาแห่งชาติ จำนวน 4 รายการ 
    4.3.3.4 นักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2562 ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 100 
    4.3.3.5 นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานและจบหลักสูตร ปีการศึกษา 
2562 ร้อยละ 100 


