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1. บทนา
เหตุผล/ความสาคัญของผลงาน/ความเป็นมาของโรงเรียน
เนื่องจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ทั้งด้านการสื่อสารเทคโนโลยีต่าง ๆ ซึ่งนอกจากจะส่งผล
กระทบต่อผู้คนในเชิงบวก ในเชิงลบก็มีปรากฏการณ์ เช่นกัน เป็นต้นว่า ปัญหาทางเศรษฐกิจปัญหาการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด ปัญหาการแข่งขันในรูปแบบต่างๆ ปัญหาครอบครัวที่เกิดความทุกข์ความวิตกกังวล ความเครียด มี
การปรับตัวที่ไม่เหมาะสม หรืออื่น ๆ ภาพความสาเร็จที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นไปตามความมุ่งหวังนั้น
ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทุกคน โดยเฉพาะบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษา ซึ่งมี
ครู อาจารย์เป็นหลักสาคัญในการดาเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนให้เติบโตงดงามและเป็นบุคคลที่มี
คุณค่าของสังคม
การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา มีความรู้ความสามารถมี
คุณธรรม จริยธรรม มีวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษา ซึ่งสถานศึกษาทุก
แห่งต้องดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสร้างให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะสาคัญตาม
แนวพระราชบัญญัติการศึกษา คือ เก่ง ดี มีความสุข นอกจากดาเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับ
กระบวนการเรียนรู้แล้ว การป้องกันและช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากปัจจัยเสี่ยงจากชุมชนรอบ ๆ
สถานศึกษา ผู้เรียนมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดสารเสพติด ติดเกม หนีเรียน ทะเลาะวิวาท ซึง่ เป็นปัญหาสังคมที่
ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ ต้องเข้าไปช่วยเหลือและแก้ไขไม่ให้มีพฤติกรรมเสี่ยง
โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นสถานศึกษา
ขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2560 มีนักเรียนทั้งสิ้น 1,340 คน ข้าราชการครู 53 คน พนักงานราชการ 1 คน ครู
อัตราจ้าง จานวน 15 คน พนักงานบริการ 3 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 คน มีห้องเรียน
จานวน 44 ห้องเรียน เขตบริการของโรงเรียนได้แก่ หมู่ที่ 1 ตาบลบ่อทอง อาเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ลักษณะ
ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เป็นเนินเขาและพื้นที่ราบ โรงเรียนอนุบาลบ่อทองมีเนื้อที่ 40 ไร่ 2 งาน 84 ตารางวา สภาพ

ชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นร้านค้า สถานที่ราชการและไร่สวน มีประชากรประมาณ 800 คน บริเวณ
ใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ วัด สถานีตารวจ โรงพยาบาล ที่ว่าการอาเภอ สานักงานเทศบาล ตลาด อาชีพ
หลักของชุมชน คือ เกษตรกร ทาไร่อ้อย มันสาปะหลัง และทาสวนผลไม้ และสวนยางพารา ส่วนใหญ่นับถือศาสนา
พุทธ ประเพณี / ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีวิ่งควาย ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบ
การศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/ รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว
ต่อปี60,000 บาท รายได้ต่อครัวเรือนค่อนข้างต่า จานวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 5 คน นักเรียนส่วนใหญ่อยู่กับ ปู่
ย่า ตา ยาย และญาติ ๆ เนื่องจากผู้ปกครองต้องไปทางานหารายได้ในต่างจังหวัด ชุมชนมีลักษณะเป็นชุมชน
ชนบท สภาพบ้านเรือนอยู่ติดกันเป็นกลุ่ม ๆ ของเครือญาติ ขนาดครอบครัวไม่ใหญ่ ส่งผลให้นักเรียนมีปัญหา
ทางด้านการเรียน ปัญหาครอบครัว และปัญหาทางสังคมโดยเฉพาะปัญหาชู้สาวและการออกกลางคัน อัตรา
การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นค่อนข้างต่า ข้อมูลจากโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน
จากสภาพโดยทั่วไปของพื้นที่ตั้งและพื้นที่บริการดังกล่าว ทาให้โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง ตระหนักและเห็น
ความสาคัญนักเรียนที่จะเป็นอนาคตของชาติต่อไป จึงหาวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าว เร่งหาแนวทางการป้องกันและ
ช่วยเหลือนักเรียนให้ห่างไกลจากยาเสพติดทั้งในโรงเรียนและนอกบริเวณโรงเรียน ดาเนินกิจกรรมให้ความรู้
เกี่ยวกับยาเสพติดจากวิทยากรภายในและภายนอกโรงเรียน เยาวชนจะต้องรู้เท่าทันผู้ค้ายาเสพติด มีการจัด
กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ต่าง ๆ มีมาตรการในการป้องกันเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างภูมิคุ้มกันในตัวของ
นักเรียนตลอดจนพัฒนาเจตคติของนักเรียนให้ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด ร่วมรณรงค์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับ
ยาเสพติด
โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารจัดการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองและเป็นความรู้ที่ยั่งยืนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สู่การดาเนินชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงของผู้เรียน ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และชุมชนอย่างต่อเนื่อง และทาให้เกิด
คุณลักษณะ “อยู่อย่างพอเพียง” ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง โดยให้ความสาคัญและเชื่อมั่น
ว่าถ้าสถานศึกษาได้น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ให้เป็นวิถีปฏิบัติของครู
และบุคลากรทางการศึกษา ในการบริหารจัดการสถานศึกษา การจัดทาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและ
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จะทาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ “อยู่อย่างพอเพียง” ได้อย่างถาวร นอกจากนี้โรงเรียน
อนุบาลบ่อทอง ใช้หลักการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยยึดหลักธรรมาภิบาลภายใต้แนวทางของความพอดี
ความมีเหตุผลและมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ซึ่งโรงเรียนมีผู้บริหารที่มี
คุณลักษณะของผู้บริหารพอเพียง มีการบริหารจัดการสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ทางด้านนโยบายและการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง เป็นเหตุเป็นผล พอประมาณ ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่
ดี ในการใช้ความรู้ควบคู่คุณธรรมในการดาเนินชีวิต เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆให้กับตนเอง
และสถานศึกษา อีกทั้งยังมีการขยายผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน มีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการดาเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ แก่บุคลากร จัดทาโครงการพัฒนาบุคลากร

เพื่อนามาพัฒนางานและการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการบูรณาการองค์ความรู้เข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่าง ๆ โดยสอดแทรกเนื้อหาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่ไปกับการใช้คุณธรรมในการดาเนินชีวิต
ให้กับนักเรียนพร้อมทั้งขยายผลสู่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนอนุบาลบ่อทองมีนักเรียนที่เป็นแกนนาเรื่องการให้
ความรู้ ความเข้าใจเห็นคุณค่ารู้จักใช้ ใส่ใจในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับเพื่อน ๆ นักเรียน
รวมทั้งมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ภายนอกสถานศึกษา ร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟู
รักษาวัฒนธรรมอันดีงาม ให้อยู่ควบคู่สถานศึกษาและชุมชนอย่างยั่งยืน พร้อมทั้ง มีการพัฒนาตนเองและเพื่อน
นักเรียนที่เป็นแกนนาอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง มีบทบาทในการให้การ
สนับสนุน ส่งเสริมสถานศึกษาในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการประชุมปรึกษาหารือ
เพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ของครูและนักเรียน โดยสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในกระบวนการเรียนรู้อยู่เสมอ ด้วยความเชื่อมั่นในหลักการที่ว่า หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็น
สิ่งที่สามารถสร้างขึ้นได้ ในสังคมทุกระดับ เพื่อที่จะได้นาสังคมไทยสู่ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” อุปนิสัย
พอเพียงที่เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนจะนาพาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป
ดังนั้น คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร คณะครู เครือข่ายผู้ปกครองและนักเรียนแกนนา
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จึงน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในกระบวนการ
บริหารจัดการโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ตามยุทธศาสตร์ 5 ด้าน เพื่อบริหารจัดการ
สถานศึกษาให้เป็นสถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายมุขอย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
เพื่อบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นสถานศึกษา ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดยใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขยาเสพติด และอบายมุขในสถานศึกษาให้ยั่งยืน
ตลอดไป
เป้าหมายการดาเนินการ
เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ โรงเรียนจึงได้กาหนดเป็นเป้าหมายดังนี้
เป้าหมายเชิงปริมาณ
๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง ร้อยละ 10๐ จัดกิจกรรมการเรียนรู้
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดยน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณา
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายมุข และร่วมมือกันขยายผลสู่ภายนอก
สถานศึกษา
๒. นักเรียนแกนนาร้อยละ ๑๐๐ เป็นแกนนาหลักในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และอบายมุขภายใน
สถานศึกษา
สู่ภายนอกสถานศึกษาโดยน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการ

๓. คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน ร้อยละ ๑๐๐ สนับสนุนโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยา
เสพติดและอบายมุขภายในสถานศึกษาสู่ภายนอกสถานศึกษาจนเห็นผล
๔. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้เพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติด และอบายมุข อย่างน้อย ๑๐ แห่ง
๕. ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง ร้อยละ 80 ขึ้นไป ส่งเสริมและ
สนับสนุน
การดาเนินงานป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขนอกสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าหมายเชิงปริมาณ
๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง จัดกิจกรรมการเรียนรู้โครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดยน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายมุข และร่วมมือกันขยายผลสู่ภายนอกสถานศึกษา
๒. นักเรียนแกนนา เป็นแกนนาหลักในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และอบายมุขภายในสถานศึกษา
สู่ภายนอกสถานศึกษาโดยน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการ
๓. คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน สนับสนุนโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุขภายในสถานศึกษาสู่ภายนอกสถานศึกษาจนเห็นผล
๔. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้เพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติด และอบายมุข
๕. ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง สนับสนุนและส่งเสริมการดาเนินงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขนอกสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
6. โรงเรียนอนุบาลบ่อทองเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่สถานศึกษาอื่น ๆ ในการนาไปพัฒนาและสร้าง
ระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข ปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษาในทุกพื้นที่ โดยใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
7. ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด และ
อบายมุข พร้อมทั้งเข้าใจกระบวนการดาเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม

2. การดาเนินงาน (Best Practice)
การดาเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ได้น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาบูรณาการในกระบวนการบริหารจัดการโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

ตามยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการป้องกัน ด้านการค้นหา ด้านการรักษา ด้านการเฝ้าระวัง ด้านการบริหาร
จัดการ ตามแนวทางของศาสตร์พระราชา เพื่อบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นสถานศึกษาปลอดยาเสพติดและ
อบายมุขอย่างยั่งยืน ซึ่งทางโรงเรียนอนุบาลบ่อทองได้ดาเนินการตามรูปแบบ (Model) การบริหารสู่ความสาเร็จ
“๒ – ๓ – ๔ พอเพียงเคียงคู่ เรียนรู้ศาสตร์พระราชา สู่สถานศึกษาสีขาว” ดังนี้

รูปแบบการบริหารสู่ความสาเร็จ “๒ – ๓ – ๔ พอเพียงเคียงคู่ เรียนรู้ศาสตร์พระราชา สู่สถานศึกษาสีขาว”
ในการดาเนินงานสถานศึกษาพอเพียง หลีกเลี่ยงยาเสพติดและอบายมุข ได้ดาเนินการตามกระบวนการ
บริหารจัดการที่ปรับประยุกต์ขึ้น มีขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ ๑. ประชุมชี้แจงคณะครู เพื่อรับทราบนโยบายการดาเนินงานสถานศึกษาพอเพียง หลีกเลี่ยง
ยาเสพติดและอบายมุข
ขั้นที่ ๒ แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานสถานศึกษาพอเพียง หลีกเลี่ยงยาเสพติดและอบายมุข
ขั้นที่ ๓ ประชุมชี้แจงคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองเพื่อรับทราบนโยบายการดาเนิน
โครงการสถานศึกษาพอเพียง หลีกเลี่ยงยาเสพติดและอบายมุข

ขั้นที่ ๔ จัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ผู้บริหารโรงเรียนกับนักเรียน ผู้ปกครอง ผู้แทนจาก
โรงพยาบาล สถานีตารวจ ค่ายทหาร ผู้นาชุมชน ผู้นาศาสนาและโรงเรียนภาคีเครือข่าย (MOU)
ขั้นที่ ๕ ประชุมชี้แจงคณะครูและนักเรียน เพื่อดาเนินกิจกรรมสถานศึกษาพอเพียง หลีกเลี่ยงยาเสพติด
และอบายมุข ตามยุทธศาสตร์ 5 ด้านประกอบด้วย
5.1 ด้านการป้องกัน ดาเนินการกิจกรรมห้องเรียนสีขาว จัดทาประกาศผลงานห้องเรียนสีขาว
ดีเด่นทุกภาคเรียนและมอบรางวัลหรือเกียรติบัตร กระทรวงศึกษาธิการ หน้าเสาธง ดาเนินการโครงการโรงเรียน
ปลอดบุหรี่ จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อป้องกันยาเสพติด
5.2 ด้านการค้นหา มีข้อมูลนักเรียนรายบุคคล มีการสุ่มตรวจปัสสาวะของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง/
กลุ่มเสพ/กลุ่มติด มีการคัดกรองจาแนกกลุ่มปลอด/กลุ่มเสี่ยง/กลุ่มเสพ/กลุ่มติด/กลุ่มค้า มีการรายงานการสารวจ
สภาพการใช้สารเสพติด/ยาเสพติด
5.3 ด้านการรักษา มีนโยบายในการบาบัดรักษาและส่งต่อหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
หรือหน่วยงานอื่น มี “คลินิกเสมารักษ์” (จิตสังคมบาบัดในสถานศึกษา)
5.4 ด้านการเฝ้าระวัง มีตู้แดงเสมารักษ์ รับเรื่องปัญหายาเสพติดและอบายมุข ดาเนินการจัดตั้ง
ชมรม/ชุมนุมเสมารักษ์ป้องกันยาเสพติด
5.5 ด้านการบริหารจัดการ มีนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนงานกิจกรรมสถานศึกษาพอเพียง
หลีกเลี่ยงยาเสพติดและอบายมุข มีกิจกรรมหลักโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
มีคณะกรรมการดาเนินงานและมีห้องปฏิบัติการโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
มีความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่าย
ทุกภาคส่วน มีการกากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ที่
1

แหล่งเรียนรู้
น้าวิเศษในครัวไทย

2

ปุ๋ยพันล้าน (โบกาฉิ)

3

ดินชีวภาพ

4

การทาอิฐตัวหนอน

5

การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

6

การเลี้ยงไก่ไข่

7

เตาถ่านและน้าส้มควันไม้

การใช้ประโยชน์
นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องการทาน้าวิเศษในครัว
ไทยและการนาน้าวิเศษในครัวไทยมาใช้แทนน้ายาทาความสะอาด
ห้องน้า เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย ในการซื้อน้ายาทาความสะอาด
ห้องน้าและไม่มีสารเคมีตกค้าง
นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องการทาปุ๋ยโบกาฉิและ
สามารถนาไปสานต่อกับชุมชน โดยการนาไปใส่เป็นปุ๋ยของต้นไม้
ต่อไป
นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องดินชีวภาพ นา
ทรัพยากรที่เรามีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์
นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องการทาอิฐตัวหนอน
นอกจากนั้นยังสามารถนาผลผลิตที่ได้ ไปใช้ประโยชน์ภายใน
โรงเรียน อาทิเช่น ทาเป็นทางเดินในแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
วางเป็นแนวรั้วในการจัดสวนหย่อม เป็นต้น
นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่อง ขั้นตอน วิธีการปลูก
การดูแลรักษาการเก็บเกี่ยวผลผลิตตลอดจนการจัดจาหน่าย
สามารถนาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องทฤษฎีในการเลี้ยงไก่ไข่
และการลงมือปฏิบัติ ทาให้นักเรียนเกิดทักษะในการเลี้ยงไก่ไข่ อาทิ
เช่น การให้อาหาร การเก็บไข่ การสังเกตพฤติกรรมของไก่ การทา
ความสะอาดโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ เป็นต้น
นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเผาถ่าน การเก็บ
น้าส้มควันไม้ การนาน้าส้มควันไม้ไปใช้เป็นปุ๋ยในการฉีดพ่นผักที่
ปลูก กาจัดแมลงศัตรูพืช ทาให้ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยและยา
กาจัดวัชพืช

ที่
8

แหล่งเรียนรู้
การเพาะเห็ดนางฟ้า

การใช้ประโยชน์
นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่อง ขั้นตอน การดูแล
รักษาการเก็บเกี่ยวผลผลิตตลอดจนการจัดจาหน่าย สามารถนา
ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันและประกอบเป็นอาชีพ
ในอนาคตได้
9 รั้วไผ่มหัศจรรย์
นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องการปลูกไผ่ประโยชน์
ของไผ่ พันธุ์ไผ่ของโรงเรียน การจัดจาหน่าย การนาผลผลิตคือ
หน่อไม้ ไปใช้ประโยชน์ อาทิเช่น การทาอาหาร การทาขนมหวาน
เป็นต้น
10 โครงงานลูกหอมกาจัดกลิ่น
นักเรียนได้รับความรู้และนาสมุนไพรมาแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่า
เหม็น
ของสมุนไพรที่เรามีอยู่ โดยการนาไปเป็นส่วนประกอบในการทาลูก
หอมกาจัดกลิ่นเหม็น รวมทั้งเรียนรู้เรื่องขั้นตอนการทาโครงงานที่
ถูกต้อง
11 โครงงานขยะสร้างค่า
นักเรียนสามารถนาวัสดุเหลือใช้ เช่น หลอด มาประดิษฐ์เป็น
ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม
ดอกไม้ ถุงนมมาผลิตเป็นเปล ทาให้นักเรียนรู้จักคุณค่าของวัสดุ
เหลือใช้ และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
12 โครงงานหน่อไม้ดัดจริต
นักเรียนนาหน่อไม้ ซึ่งมีเป็นจานวนมากในโรงเรียน มาแปรรูป
เป็นขนมหวาน ซึ่งมีรสชาติที่อร่อย และสามารถนาไปประกอบ
อาชีพได้ในอนาคต
13 โครงงานพวงกุญแจเปเปอร์
นักเรียนสามารถนาวัสดุเหลือใช้ เช่น กระดาษหนังสือพิมพ์ มา
มาเช่
ประดิษฐ์เป็นพวงกุญแจเปเปอร์มาเช่ ทาให้นักเรียนรู้จักคุณค่าของ
วัสดุเหลือใช้ และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
14 โครงงานหนูน้อยช่างคิด
นักเรียนชั้นอนุบาลนาจินตนาการของตนเอง มาสร้างสรรค์และ
นักประดิษฐ์ เนรมิตขยะ
ประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุเหลือใช้ ทาให้นักเรียนรู้จักคุณค่าของ
วัสดุเหลือใช้ และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ขั้นที่ ๖ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงานกิจกรรมสถานศึกษาพอเพียง หลีกเลี่ยงยาเสพ
ติดและอบายมุข
ขั้นที่ 7 ปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาการดาเนินงานให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง
ขั้นที่ 8 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ และเผยแพร่สู่สาธารณะ

การดาเนินงาน(Best Practice)
ประชุมชี้แจงคณะครู เพื่อรับทราบนโยบายการดาเนินงาน สถานศึกษาพอเพียง หลีกเลี่ยงยาเสพติดและอบายมุข
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานสถานศึกษาพอเพียง หลีกเลี่ยงยาเสพติดและอบายมุข
ประชุมชี้แจงคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองเพื่อรับทราบนโยบายการดาเนิน
โครงการสถานศึกษาพอเพียง หลีกเลี่ยงยาเสพติดและอบายมุข
จัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ผู้บริหารโรงเรียนกับนักเรียน ผู้ปกครอง ผู้แทนจากโรงพยาบาล สถานี
ตารวจ ค่ายทหาร ผู้นาชุมชน ผู้นาศาสนาและโรงเรียนภาคีเครือข่าย (MOU)
ประชุมชี้แจงคณะครูและนักเรียน เพื่อดาเนินกิจกรรม
สถานศึกษาพอเพียง หลีกเลี่ยงยาเสพติดและอบายมุข ตามยุทธศาสตร์ 5 ด้าน
ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงานสถานศึกษาพอเพียง หลีกเลี่ยงยาเสพติดและอบายมุข
ปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาการดาเนินงานให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ และเผยแพร่สู่สาธารณะ
แผนภาพที่ 1 การดาเนินการโครงการสถานศึกษาพอเพียง หลีกเลี่ยงยาเสพติดและอบายมุข

