๑

ข้อมูลประกอบการคัดกรองศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒
สถานที่ ตั้ ง เลขที่ ๑๘๐ หมู่ ที่ ๑ ถนนหนองเสม็ ด -บ่ อ ทอง ต าบลบ่ อ ทอง อ าเภอบ่ อ ทอง จั ง หวั ด ชลบุ รี
รหัสไปรษณีย์ ๒๐๒๗๐ โทรศัพท์ ๐-๓๘๒๑-๑๒๙๓ โทรสาร ๐-๓๘๒๑-๑๕๘๔ Website http://www.anbs.ac.th
ชื่อ-สกุลผูอ้ านวยการสถานศึกษา

นายไพรัช หนูยงค์

โทรศัพท์ ๐๘๔ - ๕๖๒๙๑๑๙

ชื่อ-สกุลรองผู้อานวยการสถานศึกษา

นางสาวสายใจ ปรีดา

โทรศัพท์ ๐๘๑ - ๔๓๗๒๓๔๖

ชื่อ-สกุลรองผู้อานวยการสถานศึกษา

นางสาวฉันทนา มงคลเจริญสุข โทรศัพท์ ๐๘๔ - ๖๖๕๖๐๕๓

ชื่อ-สกุลครูแกนนา

นายทวี สิทธิศิริ

โทรศัพท์ ๐๘๕ - ๕๔๙๙๔๗๗

ชื่อ-สกุลครูแกนนา

นางสาววนิดา คงมั่น

โทรศัพท์ ๐๘๒ - ๒๐๓๘๕๐๓

๑. เหตุผลที่สถานศึกษาขอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง ได้มีการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการศึกษา การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนในปัจจุบันจะต้องให้ความสาคัญกับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองและเป็ นความรู้ที่ยั่งยืน
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สู่การดาเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของผู้เรียน ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และชุมชนอย่างต่อเนื่อง และทาให้เกิดคุณลักษณะ “อยู่อย่างพอเพียง” ตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง โดยให้ความสาคัญและเชื่อมั่นว่าถ้ากาหนดให้สถานศึกษาได้น้อมนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ให้เป็นวิถีปฏิบัติของครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการบริหารจัดการ
สถานศึก ษา การจั ด ท าหลั ก สู ตร การจั ด การเรี ยนการสอนและการจั ด กิ จกรรมพั ฒ นาผู้ เ รี ย น จะทาให้ ผู้ เ รี ย นมี
คุณลักษณะ “อยู่อย่างพอเพียง” ได้อย่างถาวรด้วยความเชื่อมั่นในหลักการที่ว่า หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น
เป็นสิ่งที่สามารถสร้างขึ้นได้ในสังคมทุกระดับ เพื่อที่จะได้นาสังคมไทยสู่ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน ” ซึ่งอุปนิสัย
พอเพียงที่เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน จะได้นาพาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป
โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง ใช้หลักการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ภายใต้แนวทางของ
ความพอดี ความมีเหตุผลและมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ซึ่งโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
มีผู้ บ ริ ห ารที่มีคุณลั กษณะของผู้ บริ ห ารพอเพีย ง มีการบริห ารจัดการสถานศึกษาที่ส อดคล้องกับหลั กปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ทางด้านนโยบายและการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง เป็นเหตุ เป็นผล พอประมาณ ตลอดจนเป็น
แบบอย่างที่ดี ในการใช้ความรู้ควบคู่คุณธรรมในการดาเนินชีวิต เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆให้กับ
ตนเองและสถานศึกษา อีกทั้งยังมีการขยายผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน

ข้อมูลประกอบการคัดกรองศูนย์การเรียนรูต้ ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง

๒

มีการจั ดกิ จ กรรมส่ ง เสริ มการดาเนิ น ชี วิต ตามหลั ก ปรัช ญาของเศรษฐกิ จพอเพีย งให้ แก่บุค ลากร จัดท า
โครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อนามาพัฒนางานและการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการบูรณาการองค์ความรู้เข้ากับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ โดยสอดแทรกเนื้อหาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่ไปกับการใช้คุณธรรมในการ
ดาเนินชีวิตให้กับนักเรียนพร้อมทั้งขยายผลสู่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนอนุบาลบ่อทองมีนักเรียนที่เป็นแกนนาเรื่อง
การให้ความรู้ ความเข้าใจเห็นคุณค่ารู้จักใช้ ใส่ใจในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับเพื่อนๆนักเรียน
รวมทั้งมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ภายนอกสถานศึกษา ร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟู รักษา
วัฒนธรรมอันดีงาม ให้อยู่ควบคู่สถานศึกษาและชุมชนอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งมีการพัฒนาตนเองและเพื่อนนักเรียนที่เป็น
แกนน าอย่ างต่อ เนื่ อง คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนอนุ บาลบ่อ ทอง มี บทบาทในการให้ การสนับสนุ น
ส่งเสริมสถานศึกษาในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการประชุมปรึกษาหารือ เพื่อหาแนวทางใน
การส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ของครูและนักเรียน โดยสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงในกระบวนการ
เรียนรู้อยู่เสมอ
อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม โรงเรียนอนุบาลบ่อทองมีการบริหารจัดการด้านอาคาร สถานที่และแหล่ ง
เรียนรู้ภายในโรงเรียน โรงเรียนมีอาคารเรียนทั้งหมด ๗ หลัง อาคารอเนกประสงค์ ๒ หลัง ห้องกิจกรรมนักเรียน
จ านวน ๘ ห้ อ ง มี แ หล่ ง เรี ย นรู้ ต ามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ได้ แ ก่ กิ จ กรรมน้ าวิ เ ศษในครั ว ไทย
กิ จ กรรมน้ าวิ เ ศษในครั ว ไทยกั บ สมุ น ไพรแก้ ห วั ด กิ จ กรรมการท าฮอร์ โ มนพื ช กิ จ กรรมการท าฮอร์ โ มนเร่ ง การ
เจริญเติบโต กิจกรรมการทาปุ๋ยพันล้าน กิจกรรมการทาดินชีวภาพ กิจกรรมการทาอิฐตัวหนอน กิจกรรมการปลูกผัก
ไฮโดรโปนิกส์ กิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่ กิจกรรมเตาถ่านและน้าส้มควันไม้ กิจกรรมการเพาะเห็ดฟาง กิจกรรมรั้วไผ่
มหัศจรรย์
ความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานภายนอก ชุมชนให้ความสาคัญและสนับสนุนทางโรงเรียนในการดาเนิน
กิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดจิตอาสาอย่างมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น โครงการปลูกต้นไม้เพื่อลดภาวะโลกร้อน กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด
กิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา โรงเรียนเป็นฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับชุมชนและ
หน่วยงานอื่นมาศึกษาดูงานและถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์แก่โรงเรียนในเครือข่าย โรงเรียนประสานความร่วมมือ
กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง จนได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน
ภายนอก จากวิธีดังกล่าวทาให้โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง มีความพร้อมในการเป็นโรงเรียนต้นแบบและศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โดยตระหนักและนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและใช้เป็นวิถีชีวิตอย่างยั่งยืนต่อไป

ข้อมูลประกอบการคัดกรองศูนย์การเรียนรูต้ ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง

๓

๒. ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย
๒.๑ จานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา (รวมครูอัตราจ้าง) ปีการศึกษา ๒๕๕๘
กลุ่มสาระการเรียนรู้

จานวนจาแนกตามระดับการศึกษา/กลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่ากว่าปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

สูงกว่าปริญญาโท

รวม

ภาษาไทย

-

๖

๒

-

๘

วิทยาศาสตร์

-

๒

๓

-

๕

คณิตศาสตร์

-

๔

-

-

๔

-

๖

๑

-

๗

สุขศึกษาและพลศึกษา

-

๗

๑

-

๘

ศิลปะ

-

๕

๑

-

๖

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

-

๒

-

-

๒

ภาษาต่างประเทศ

-

๑๑

๒

-

๑๓

ปฐมวัย

-

๓

๕

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

-

๕

-

-

๕

บุคลากรทางการศึกษา

๑

๑

-

-

๒

๑

๕๒

๑๕

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

รวมทั้งสิ้น

ข้อมูลประกอบการคัดกรองศูนย์การเรียนรูต้ ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

๘

๖๘

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง

๔

๒.๒ จานวนนักเรียนจาแนกตามระดับชั้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘
จานวนนักเรียน
ระดับชั้น

ทั้งหมดนักเรียนที่มีลักษณะอยูอ่ ย่างพอเพียง

จานวนนักเรียนแกนนา

(จานวนคน/ร้อยละ)

ขับเคลื่อน

-

-

-

ชั้นอนุบาล ๑

๕๑

๔๐

-

ชั้นอนุบาล ๒

๗๒

๖๐

-

ชั้นอนุบาล ๓

-

-

-

๑๒๓

๑๐๐/๘๑.๓๐

-

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

๑๗๐

๑๑๒

๑๖

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

๑๔๙

๑๒๘

๒๐

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

๑๗๖

๑๒๖

๒๐

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

๑๖๒

๑๓๖

๒๖

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

๑๕๙

๑๒๑

๓๓

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

๑๖๑

๑๓๙

๒๐

๙๗๗

๗๖๒/๗๘.๐๐

๑๓๕

มัธยมศึกษาปีที่ ๑

๘๐

๕๐

๑๐

มัธยมศึกษาปีที่ ๒

๗๖

๕๕

๑๐

มัธยมศึกษาปีที่ ๓

๘๖

๗๒

๑๕

มัธยมศึกษาปีที่ ๔

-

-

-

มัธยมศึกษาปีที่ ๕

-

-

-

มัธยมศึกษาปีที่ ๖

-

-

-

รวม

๒๔๒

๑๗๗/๗๓.๑๔

๓๕

รวมทั้งสิ้น

๑,๓๔๒

๑,๐๔๔/๗๗.๘๐

๑๗๐

ทั้งหมด

ระดับปฐมวัย
ชั้นเตรียมอนุบาล

รวม
ระดับประถมศึกษา

รวม
ระดับมัธยมศึกษา

ข้อมูลประกอบการคัดกรองศูนย์การเรียนรูต้ ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
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๕

๒.๓ บริบทของสถานศึกษา/ ลักษณะชุมชน/ ภูมิสังคม
โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง มีชื่อเดิมว่า “โรงเรียนบ้านอมพนม” ต่อมาได้รับอนุมัติจากทางราชการให้เปลี่ยนชื่อ
เป็น “โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง” เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๔๒ เป็นโรงเรียนอนุบาลประจาอาเภอบ่อทอง โรงเรียน
อนุบาลบ่อทอง ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๐๖ ณ หมู่บ้าน “อมพนม” (อมพนมเป็นชื่อพันธุ์ไม้เลื้อยชนิดหนึ่ง)
ที่ตั้งเดิมอยู่ที่วัดอมพนมวนาราม (วัดอมพนมล่าง) โดยมี นายเจือ สงคราม เป็นครูใหญ่คนแรก ปี พ.ศ.๒๕๑๒ หมู่บ้าน
อมพนม ได้เจริญขึ้นอย่างรวดเร็วมีประชากรเข้ามาอาศัยในพื้นที่มากขึ้นจานวนนักเรียนก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทาให้
อาคารเรียนที่มีอยู่ไม่เพียงพอ นายเจือ สงคราม , นายภิรมย์ สิงหะ และคณะกรรมการโรงเรียน พร้อมด้วยชาวบ้าน มี
มติเห็นชอบให้ย้ายโรงเรียนออกจากสถานที่เดิม เนื่องจากสถานที่เดิมนั้นคับแคบ และไม่สะดวกในการเดินทางโดยในปี
นี้ได้ของบประมาณจากทางราชการ ก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรกและเปิดทาการสอน เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๑๓
เดิมโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง มีพื้นที่จานวน ๑๗ ไร่ ๓๒ ตารางวา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ คุณตัน ภาสกรนที และคุณ
สุนิสา สุขพันธุ์ถาวร บริจาคที่ดนิ ให้โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง จานวน ๒๓ ไร่ ๒ งาน ๕๒ ตารางวา
ปัจจุบัน โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง มีเนื้อที่ ๔๐ ไร่ ๒ งาน ๘๔ ตารางวา มีอาคารเรียน ๗ หลัง อาคาร
อเนกประสงค์ ๒ หลัง ห้องกิจกรรมนักเรียนจานวน ๘ ห้อง มีแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดใหญ่ เปิดสอนตั้งแต่ ระดับชั้นปฐมวัย ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในปีการศึกษา
๒๕๕๘ มีนักเรียนทั้งสิ้น ๑,๓๔๒ คน โดยมี นายไพรัช หนูยงค์ เป็นผู้อานวยการโรงเรียน นางสาวสายใจ ปรีดาและ
นางสาวฉันทนา มงคลเจริญสุข เป็นรองผู้อานวยการโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี
เขต ๒ ส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ ได้ผ่ านการประเมิน “สถานศึกษา
พอเพียง” และปี การศึกษา ๒๕๕๖ ได้ผ่านการประเมิน “สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ”เป็นโรงเรียน “ต้นแบบ
โรงเรียนในฝันรุ่นที่ ๓ (โรงเรียนดีประจาอาเภอ)”
ชุ ม ชนมี ลั ก ษณะเป็ น ชุ ม ชนชนบท ประชากรส่ ว นใหญ่ ป ระกอบอาชี พ เกษตรกรรมและรั บ จ้ า งทั่ ว ไป
สภาพบ้านเรือนอยู่ติดกันเป็นกลุ่มๆ ของเครือญาติ ขนาดครอบครัวไม่ใหญ่ รายได้ต่อครัวเรือนค่อนข้างต่า นักเรียน
ส่วนใหญ่อยู่กับ ปู่ ย่า ตา ยาย และญาติๆ เนื่องจากผู้ปกครองต้องไปทางานหารายได้ในต่างจังหวัด ส่งผลให้นักเรียนมี
ปัญหาทางด้านการเรียน ปัญหาครอบครัว และปัญหาทางสังคมโดย เฉพาะปัญหาชู้สาวและการออกกลางคัน อัตรา
การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นค่อนข้างต่า ข้อมูลจากโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน
จากปัญหาดังกล่าวคณะกรรมการสถานศึกษา

ผู้ปกครองเครือข่ายและคณะครู มีแนวคิดที่จะแก้ปัญหา

ต่างๆ ดังกล่าวมาแล้วนั้น โดยการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในกระบวนการจัดการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนเกิด “หลักคิดสู่วิถีพอเพียง” เพื่อส่งผลให้ผู้เรียนเก่ง ดี และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
๒.๔ เอกลักษณ์ของสถานศึกษา/ อัตลักษณ์ของนักเรียน

ข้อมูลประกอบการคัดกรองศูนย์การเรียนรูต้ ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง

๖

เอกลักษณ์ คือ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
อัตลักษณ์ คือ วินัยดี
วิสัยทัศน์ : “นักเรียนมีวินัย ใฝ่ความรู้สู่สากล เป็นคนดี มีภาวะผู้นา ก้าวล้าเทคโนโลยี ใช้วิถีเศรษฐกิจพอเพียง”
ปรัชญาโรงเรียน : วิริเยนฺ ทุกฺขม เจติ บุคคลย่อมล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร
คาขวัญโรงเรียน : สามัคคี มีคุณธรรม นาความรู้ เชิดชูสถาบัน
๒.๕ แหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (มีอะไรบ้าง/ ใช้ประโยชน์อย่างไร)
ลาดับ
ที่

ฐานกิจกรรมการเรียนรู้

ประโยชน์ที่ได้รับ
นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องการทาน้าวิเศษในครัวไทยและ

๑.

น้าวิเศษในครัวไทย

การน าน้ าวิ เ ศษในครั ว ไทยมาใช้ แ ทนน้ ายาท าความสะอาดห้ อ งน้ า เพื่ อ
ประหยัดค่าใช้จ่าย ในการซื้อน้ายาทาความสะอาดห้องน้าและไม่มีสารเคมี
ตกค้าง

๒.
๓.

๔.

๕.

๖.

ฮอร์โมนพืช
เร่งการเจริญเติบโต
น้าวิเศษในครัวไทยกับ
สมุนไพรแก้หวัด
ปุ๋ยพันล้าน (โบกาฉิ)

ดินชีวภาพ

นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องการนาน้าวิเศษในครัวไทยมาต่อ
ยอด เพื่อให้ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น
นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องการทาสารเร่งการเจริญเติบโต
เพื่อนาผลิตภัณฑ์ที่ได้ไปใช้ในกิจกรรมเกษตร
นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องการนาน้าวิเศษในครัวไทยมาต่อ
ยอด เพื่อให้ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น
นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องการทาปุ๋ยโบกาฉิและสามารถ
นาไปสานต่อกับชุมชน โดยการนาไปใส่เป็นปุ๋ยของต้นไม้ ต่อไป
นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องดินชีวภาพ นาทรัพยากรที่เรามี
อยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์
นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องการทาอิฐตัวหนอน นอกจากนั้น

๗.

การทาอิฐตัวหนอน

ยังสามารถนาผลผลิตที่ได้ ไปใช้ประโยชน์ภายในโรงเรียน อาทิเ ช่น ทาเป็น
ทางเดินในแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง วางเป็นแนวรั้วในการจัดสวนหย่อม
เป็นต้น

๘.

การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

นั ก เรี ย นได้ รั บ ความรู้ ค วามเข้ า ใจในเรื่ อ ง ขั้ น ตอน วิ ธี ก ารปลู ก

ข้อมูลประกอบการคัดกรองศูนย์การเรียนรูต้ ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง

๗

การดูแลรักษาการเก็บเกี่ยวผลผลิตตลอดจนการจัดจาหน่าย สามารถนา
ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องทฤษฎีในการเลี้ยงไก่ไข่และการ
๙.

การเลี้ยงไก่ไข่

ลงมื อ ปฏิ บั ติ ทาให้ นัก เรี ย นเกิ ด ทั กษะในการเลี้ ย งไก่ ไข่ อาทิ เ ช่ น การให้
อาหาร การเก็ บ ไข่ การสั ง เกตพฤติ ก รรมของไก่ การท าความสะอาด
โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ เป็นต้น
นัก เรี ยนได้ รับ ความรู้ ค วามเข้ า ใจในเรื่ อ งการเผาถ่ า น การเก็บ น้ าส้ ม

๑๐.

เตาถ่านและน้าส้มควันไม้

ควันไม้ การนาน้าส้มควันไม้ไปใช้เป็นปุ๋ยในการฉีดพ่นผักที่ปลูก กาจัดแมลง
ศัตรูพืช ทาให้ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยและยากาจัดวัชพืช

ลาดับ
ที่

ฐานกิจกรรมการเรียนรู้

ประโยชน์ที่ได้รับ
นั ก เรี ย นได้ รั บ ความรู้ ค วามเข้ า ใจ ในเรื่ อ ง ขั้ น ตอน วิ ธี ก ารหมั ก

๑๑.

การเพาะเห็ดฟาง

การดูแลรักษาการเก็บเกี่ ยวผลผลิ ตตลอดจนการจัดจาหน่าย สามารถนา
ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชี วิตประจาวันและประกอบเป็นอาชีพในอนาคต
ได้
นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องการปลูกไผ่ประโยชน์ของไผ่ พันธุ์

๑๒.

รั้วไผ่มหัศจรรย์

ไผ่ของโรงเรียน การจัดจาหน่าย การนาผลผลิตคือหน่อไม้ ไปใช้ประโยชน์
อาทิเช่น การทาอาหาร การทาขนมหวาน เป็นต้น

๑๓.

๑๔.
๑๕.

๑๖.
๑๗.

โครงงานลูกหอมกาจัดกลิ่น
เหม็น
โครงงานดอกไม้สวย ด้วย
หลอดหลากสี
โครงงานหน่อไม้ดัดจริต
โครงงานพวงกุญแจเปเปอร์
มาเช่
โครงงานหนูน้อยช่างคิด

นั ก เรี ย นได้ รั บ ความรู้ แ ละน าสมุ น ไพรมาแปรรู ป เพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ า ของ
สมุนไพรที่เรามีอยู่ โดยการนาไปเป็นส่วนประกอบในการทาลูกหอมกาจัด
กลิ่นเหม็น รวมทั้งเรียนรู้เรื่องขั้นตอนการทาโครงงานที่ถูกต้อง
นักเรียนสามารถนาวัสดุเหลือใช้ เช่น หลอด มาประดิษฐ์เป็นดอกไม้ทาให้
นักเรียนรู้จักคุณค่าของวัสดุเหลือใช้ และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
นักเรียนนาหน่อไม้ ซึ่งมีเป็นจานวนมากในโรงเรียน มาแปรรูปเป็นขนม
หวาน ซึ่งมีรสชาติที่อร่อย และสามารถนาไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต
นักเรียนสามารถนาวัสดุเหลือใช้ เช่น กระดาษหนังสือพิมพ์ มาประดิษฐ์
เป็นพวงกุญแจเปเปอร์มาเช่ ทาให้นักเรียนรู้จักคุณค่าของวัสดุเหลือใช้ และ
เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
นักเรียนชั้นอนุบาลนาจินตนาการของตนเอง มาสร้างสรรค์และประดิษฐ์

ข้อมูลประกอบการคัดกรองศูนย์การเรียนรูต้ ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
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๘

นักประดิษฐ์ เนรมิตขยะ

สิ่งของจากเศษวัสดุเหลือใช้ ทาให้นักเรียนรู้จักคุณค่าของวัสดุเหลือใช้ และ
เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

๓. แนวทางในการดาเนินการในด้านต่างๆ ซึ่ งสมควรได้รับการประเมินผ่านเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
๓.๑ การบริหารจัดการ
โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง ได้จัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมุ่งเน้นการศึกษา
โดยยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ มีการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน คือ “นักเรียนมีวินัย ใฝ่
ความรู้สู่สากล เป็นคนดี มีภาวะผู้นา ก้าวล้าเทคโนโลยี ใช้วิถีเศรษฐกิจพอเพียง” ผู้เรียนมีคุณธรรมนาความรู้โดยน้อม
นาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้บูรณาการในกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรมควบคู่ไป
กับความรู้ สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ มีการใช้ทักษะชีวิตที่ดี ทางโรงเรียนจึงได้จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
โดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่ง
มีการติดตามผลการดาเนินการ เพื่อขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในโรงเรียนและชุมชนต่อไป
สถานศึกษาน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้
ผู้เรียนนาผลที่ได้จากการเรียนรู้ไปใช้ เป็นทักษะในการดาเนินชีวิต สถานศึกษากาหนดให้มีการจัด ทาแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการประจาปี มีการบูรณาการและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมี ทักษะและเกิดความสุขในการเรียน มีการประชุมชี้แจงขั้นตอน วิธีการ แนวปฏิบัติใน
การนานโยบายเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้บูรณาการในการจัดการเรียนรู้ เข้าสู่กระบวนการเรียนการสอน ทาความเข้าใจ
ในแต่ละกิจกรรม แบ่งครูแกนนาบูรณาการตามกลุ่มสาระครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จากการจัดกิจกรรมบูรณาการ
กิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วได้มีการติดตามผลการดาเนินงานระหว่างดาเนิน
กิจกรรม หลังดาเนินกิจกรรมตามโครงการมีการรายงานผลการดาเนินการโดยใช้แบบทดสอบ/แบบบันทึกคะแนน/
แบบประเมินโครงการและรายงานผลจากการดาเนินการ
โดยมีการนาข้อสรุป/ข้อเสนอแนะ/ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น มาพัฒนาและปรับปรุงในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย งในครั้งต่อไป พร้อมทั้งมีการติดตามผลการดาเนินงานอยู่เสมอเมื่อได้มี
การนาข้อสรุป/ข้อเสนอแนะ/ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น มาปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และสรุปผลเป็นรายภาคการศึกษา และนาข้อมูลต่างๆ มาพัฒนาการเรียนการสอนแบบบูร ณาการ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
๓.๒ บุคลากร
โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง มีบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการ
จัดสรรทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า และสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับอยู่บนรากฐานทาง
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วัฒนธรรมและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมจากกระแสโลกาภิวั ตน์ ซึ่งบุคลากรของโรงเรียนอนุบาล
บ่อทองเกินกว่าครึ่งหนึ่ง มีความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายที่ถูกต้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความ
เข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ อันเห็นได้จากการ
จัดการเรียนการสอนที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ จนทาให้เกิดผลประจักษ์ต่อตัวผู้เรียน
บุคลากรมีการพัฒนาตนเองในด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อาทิเช่น การเข้าร่วมโครงการสานฝันของพ่ออยู่
อย่างพอเพีย ง เข้าร่ วมกิจกรรมคัดสรรอัญมณีเวทีภูมิภาค ร่ว มจัดนิทรรศการโครงการตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง
ด้ า นการศึ ก ษา การศึ ก ษาดู ง านศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ต ามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ที่ ป ระสบความส าเร็ จ
บุคลากรหลายท่านเป็นแบบอย่างที่ดีในการดาเนินชีวิตให้กับผู้อื่นได้ มีวินัยในตนเอง ไม่ทาให้ตนเองและผู้อื่น
เดือดร้อน รวมทั้งมีอุปนิสัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น มีใจกุศล บริจาคทานและทาบุญเป็นนิจ และมีส่วน
ร่ ว มในการท าตนให้ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ สั ง คมอย่ า งสม่ าเสมอและอี ก ทั้ ง ยั ง มี ค วามตระหนั ก ถึ ง ความรู้ ค วามเข้ า ใจ
เห็นความสาคัญและรู้ จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า รวมทั้งมีส่วนร่ว มในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสถานศึกษาและชุมชนได้
๓.๓ งบประมาณ
โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง มีแผนงานการบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษา ที่พอเพียงและสอดคล้องกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการดาเนินการตามแผนงบประมาณพร้อมติดตามประเมินผลการดาเนินโครงการ
และปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการงบประมาณให้เหมาะสมในปีต่อไป มีการวางแผนการดาเนินงานบริหารจัดการ
งบประมาณในการดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม โดยคานึงผลที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน สถานศึกษา และชุมชนอย่างคุ้มค่า
และผู้เรียนสามารถนาไปใช้ในทักษะชีวิตได้ มีการประชุมชี้แจงการจัดสรรงบประมาณ/การเบิกจ่ายงบประมาณ ทา
ความเข้ า ใจในการจั ด สรรจั ด ซื้ อ สื่ อ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ อ ย่ า งคุ้ ม ค่ า และเหมาะสมด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ค านึ ง ถึ ง
ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน ชุมชนและสถานศึกษา สามารถตรวจสอบได้ทุกงาน ทุกโครงการ และทุกกิจกรรม
เมื่อดาเนินการตามแผนงานเรียบร้อยแล้ว มีการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนงบประมาณ ตรวจสอบ
การจัดซื้อสื่อวัสดุอุปกรณ์ ติดตามการใช้ประโยชน์จากสื่อวัสดุที่จัดซื้อเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ผู้เรียน สถานศึกษา
และชุมชน จากการดาเนินการบริหารงบประมาณได้นาผลการดาเนินงานมาปรับปรุงแก้ไขและวางแผนการดาเนินงาน
โดยการนาข้อบกพร่องหรือปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นมาพัฒนาให้ก้าวหน้าและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตต่อไป
๓.๔ แหล่งเรียนรู้
โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง มีแหล่งเรียนรู้ ฐานการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงที่สอดคล้องกับ
ภูมิสังคมของสถานศึกษา ซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่ทาการเกษตรประกอบกับโรงเรียน มีพื้นที่ในการทากิจกรรมการเกษตรอย่าง
เพียงต่อจานวนนักเรียน มีวิทยากรรับผิดชอบฐานการเรียนรู้ซึ่งสามารถอธิบายการใช้ประโยชน์จากฐานการเรียนรู้ใน
การเสริมสร้ างอุปนิ สั ยอยู่ อย่ างพอเพีย งได้อย่ างถูกต้องและชัดเจน รวมทั้งมีการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ สื่ อ
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ประกอบการเรียนรู้ประจาฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถสื่อความได้ถูกต้องและ
ชัดเจน มีการประเมินผลการใช้ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรม และนาผลการ
ประเมินมาพัฒนา ปรับปรุงฐานการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ทาให้โรงเรียนอนุบาลบ่อทองมีฐานการเรียนรู้ที่สามารถ
รองรับนักเรียน สถานศึกษาอื่น ชุมชนรวมทั้งหน่วยงานภายนอกมาศึกษาดูงานและใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๕ วิธีการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การพัฒนาสถานศึกษาพอเพียง เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง ได้มีการบริหารจัดการในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
๑. การบริหารจัดการในสถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง ใช้หลักการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ภายใต้แนวทางของ
ความพอดี ความมีเหตุผลและมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ซึ่งโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง มี
ผู้ บ ริ ห ารที่มี คุ ณลั กษณะของผู้ บ ริ ห ารพอเพีย ง มีก ารบริห ารจัด การสถานศึก ษาที่ ส อดคล้ อ งกับ หลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจ พอเพีย ง มีการกาหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนปฏิบัติการของโรงเรียนและการปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่าง เป็นเหตุ เป็นผล พอประมาณ ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ความรู้ควบคู่คุณธรรมในการดาเนินชีวิต
เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆให้กับตนเองและสถานศึกษา อีกทั้งยังมีการขยายผลการขับเคลื่อน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน
มีการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมุ่งเน้นการศึกษาซึ่งยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ มี
การจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน คือ “นักเรียนมีวินัย ใฝ่ความรู้สู่สากล เป็นคนดี มีภาวะ
ผู้นา ก้าวล้าเทคโนโลยี ใช้วิถีเศรษฐกิจพอเพียง” ผู้เรียนมีคุณธรรมนาความรู้โดยน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้บูรณาการในกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรมควบคู่ไปกับคว ามรู้ สามารถ
นาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ มีการใช้ทักษะชีวิตที่ดี ทางโรงเรียนจึงได้จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ซึ่งมีการติดตามผล
การดาเนินการเพื่อขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในโรงเรียนและชุมชน
๒. การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง มีแผนงาน/โครงการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
และตระหนักในคุณค่าของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดการประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ เพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ส่งเสริม
ให้บุคลากรแสวงหาความรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างสม่าเสมอ จัดกิจกรรมส่งเสริมการดาเนินชีวิต
และการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน
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โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการจัดกระบวนการเรียน
การสอนเพื่อให้ผู้เรียนนาผลที่ได้จากการเรียนรู้ไปใช้ในทักษะชีวิต สถานศึกษากาหนดให้มีการจัดทาแผนกา รจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการประจาปี มีการบูรณาการและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีทักษะและเกิดความสุขในการเรียน มีการประชุมชี้แจงขั้นตอน วิธีการ แนวปฏิบัติใน
การนานโยบายเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้บูรณาการในการจัดการเรียนรู้เข้าสู่กระบวนการเรียนการสอน ทาความเข้าใจใน
แต่ละกิจกรรม แบ่งครูแกนนาบูรณาการตามกลุ่มสาระครบทุกกลุ่มสาระ จากการจัดกิจกรรมบูรณาการกิจกรรมการ
เรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว ได้มีการติดตามผลการดาเนินงานระหว่างดาเนินกิจกรรม
หลังดาเนินกิจกรรมตามโครงการ มีการรายงานผลการดาเนินการโดยใช้แบบทดสอบ / แบบบันทึกคะแนน / แบบ
ประเมินโครงการและรายงานผลจากการดาเนินการ
โดยมีการนาข้อสรุป/ข้อเสนอแนะ/ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น มาปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
หลั กปรั ช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย งในครั้ งต่อไป พร้อมทั้งมีการติดตามผลการดาเนินงานเมื่อได้มีการนาข้อสรุป/
ข้อเสนอแนะ/ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น มาปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และสรุปผลเป็นรายภาคการศึกษา และนาข้อมูลต่างๆ มาพัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
๔. การจัดสภาพแวดล้อมและกิจกรรมฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรี ย นอนุ บ าลบ่ อ ทอง มี ก ารบริ ห ารจั ดการด้ า นอาคารสถานที่ แ ละแหล่ ง เรี ย นรู้ ภ ายในและภายนอก
สถานศึกษาโดย ให้ชุมชนเข้ามามีส่ วนร่ วมเพื่อส่ งเสริมการเรียนรู้ตามหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการ
ประสานสัมพันธ์กับชุมชน เผยแพร่ข่าวสารและหลักการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในสถานศึกษา ได้มีการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีแหล่งเรียนรู้หลากหลายเพื่อสร้างเสริมอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงอย่างเหมาะสมและ
เพียงพอกับจานวนนักเรียน
๕. ความสัมพันธ์ชุมชนกับหน่วยงานภายนอก
โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อรับการสนับสนุนในการขับเคลื่อน
หลั กปรั ช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย งของสถานศึกษาสู่ ชุมชน จัดบรรยายให้ ความรู้ความเข้าใจในหลั กปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิตแก่ชาวบ้านในชุมชนอาเภอบ่อทองและชุมชนใกล้เคียงซึ่งได้รับการสนับสนุนและ
การประสานงานอย่างดีจากผู้นาท้องถิ่น จนทาให้ชาวบ้านในชุมชนอาเภอบ่อทองมีการดาเนินชีวิตที่ดีขึ้นในการนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดาเนินชีวิต พออยู่ พอกิน พอเพียงและเห็นคุณค่าในสิ่งที่ตนเองมี ทาให้
ชุมชนให้ความไว้วางใจ ให้การสนับสนุน ส่งเสริม และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
๔. ข้อมูลด้านบุคลากร
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๔.๑ ผู้บริหารสถานศึกษาพอเพียง
๔.๑.๑ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรี ย นอนุบ าลบ่ อทอง มีผู้ บริห ารที่มีความรู้ความเข้าใจในหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพียง
สามารถถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถูกต้อง ผู้บริหารมีการจัดทา
วารสารเผยแพร่การนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจาวัน
๔.๑.๒ การปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นแบบอย่างที่ดี
ผู้ บ ริ ห ารน าความรู้ ค วามเข้า ใจในหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพี ยง มาปฏิ บัติ และน ามาใช้ใ น
การบริหารจัดการสถานศึกษา นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงไปปฏิบัติตนอย่างเป็นเหตุเป็นผล พอประมาณ
กับศักยภาพของตนและภูมิหลัง รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆให้กับตนเอง และสถานศึกษา นา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ความรู้
ควบคู่กับคุณธรรมในการดาเนินชีวิต ทาให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษามีแบบอย่างที่ดีในการนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดาเนินชีวิต
๔.๑.๓ ความสามารถในการบริหารจัดการการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้บ ริ ห ารสามารถน าประสบการณ์ในการใช้ห ลั กปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ตนเองปฏิบัติมา
ถ่ า ยทอดและมุ่ ง มั่ น ในการขั บ เคลื่ อ นหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งในสถานศึ ก ษาจนประสบความส าเร็ จ
จัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมุ่งเน้นการศึกษาโดยยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ มีการจัดการ
เรียนการสอนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน คือ “นักเรียนมีวินัย ใฝ่ความรู้สู่สากล เป็นคนดี มีภาวะผู้นา ก้าวล้า
เทคโนโลยี ใช้วิถีเศรษฐกิจพอเพียง” ผู้เรียนมีคุณธรรมนาความรู้โดยน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
บูรณาการในกระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
๔.๑.๔ วิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้ บ ริ ห ารน าความรู้ และประสบการณ์ ในการดาเนิน ชีวิต ตามหลั ก ปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย ง
มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติของคณะครู บุคลากรทางการศึ กษาและนักเรียน โดยได้กาหนดวิสัยทัศน์ให้สอดคล้องกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือ “นักเรียนมีวินัย ใฝ่ความรู้สู่สากล เป็นคนดี มีภาวะผู้นา ก้าวล้าเทคโนโลยี ใช้
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง”ซึ่งคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ได้นาวิสัยทัศน์ที่กาหนดมาปรับใช้ในการเรียน
การสอนอย่างต่อเนื่อง

๔.๑.๕ การสร้างความสัมพันธ์กับครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน
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ผู้บริหารนาความรู้และประสบการณ์ที่ตนได้รับจากการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ
ขยายผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ภายนอกสถานศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน หน่วยงาน
ภายนอกอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น กิจกรรมปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อน กิจกรรมปลอดลูกน้ายุงลาย บรรยายการนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดาเนินชีวิต ในกิจกรรมพบปะผู้สูงวัยของเทศบาลตาบลบ่อทอง
๔.๒ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
๔.๒.๑ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ครูและบุคลากรทางการศึกษามากกว่ากึ่งหนึ่งในสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สามารถอธิบายและนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับ ใช้ในการเรียนการสอนและการ
ดาเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
๔.๒.๒ การพัฒนาและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นแบบอย่างที่ดี
ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติตนตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาตนเอง อันจะเห็นได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น การเข้าร่วมโครงการสาน
ฝันของพ่ออยู่อย่างพอเพียง เข้าร่วมกิจกรรมคัดสรรอัญมณีเวทีภูมิภาค ร่วมจัดนิทรรศการโครงการตลาดนัดเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา การศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนสตรีมารดา
พิทักษ์ จังหวัดจันทบุรีและโรงเรียนวัดสวนส้ม จังหวัดสมุทรปราการ เป็นต้น
๔.๒.๓ ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร หน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ครู และบุ คลากรทางการศึกษา นาหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการออกแบบและ
จัดกิจกรรมการเรีย นรู้ที่ตนรับผิดชอบ มีหน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกระดับชั้นมีการนิเทศ/
ติดตาม/ประเมินผล มีการศึกษา/วิเคราะห์/วิจัย เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงตามมาตรฐานของหลักสูตรพุทธศักราช 2551 รวมทั้ง หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการ
ดารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ จนสามารถพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จนเห็นผล นักเรียนสามารถถอดบทเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้
๔.๒.๔ พฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ต ามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงที่หลากหลายเป็นแบบอย่างที่ดีได้
ครูมากกว่ากึ่งหนึ่งสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ การวัดและการประเมินผลตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง โดยครูผู้สอนมีส่วนร่ วมใน
กระบวนการเรียนการสอน นาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้มาพัฒนา ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ ให้มีความ
หลากหลาย สอดคล้องกับคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของผู้เรียน
๔.๒.๕ การสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน
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ครูสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ให้เพื่อนครูในสถานศึกษา จนมีครูทุกระดับชั้นและทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จนทาให้มีครูแกนนาที่สามารถนาบทเรียน
ความสาเร็ จในการจั ดการเรีย นรู้ตามหลั กปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น น้าวิเศษในครัว ไทย หน่อไม้ดั ดจริต
ปุ๋ยพันล้าน จากการถอดบทเรียนของตนมาจัดทาเป็นสื่อขยายผลสู่ภายนอกสถานศึกษาอย่างสม่าเสมอ จนเห็นผล
ประจักษ์ ทาให้มีสถานศึกษาเครือข่ายเพิ่มมากขึ้น
๔.๒.๖ ครูแกนนาทุกกลุ่มสาระ เขียนตัวอย่างเรื่องเล่าของครูในการนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในการจัดการเรียนรู้/ตัวอย่างการออกแบบการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างหลักคิดพอเพียงให้แก่นักเรียน โดยจัดทาเป็น
เอกสารในภาคผนวก
๔.๒.๖.๑ มีวิธีการอย่างไรในการสอดแทรกเนื้อหา/บูรณาการในรูปแบบกระบวนการในขั้นนา ขั้นสอน
ขั้นสรุป หรือการทาโครงการ/โครงงาน หรือในวิถีชีวิต
๔.๒.๖.๒ มีเครื่องมือช่วยสร้างการเรียนรู้ของผู้เรียนอะไรบ้าง ใบงาน ชุดคาถาม การทบทวน
การทางานหลังการปฏิบัติ การถอดบทเรียนความสาเร็จ/ล้มเหลว ผังมโนทัศน์ หรืออื่นๆ
๔.๒.๖.๓ มีวิธีตรวจสอบวัดผล/ประเมินผลอย่างไร จึงทาให้ครูมั่นใจว่านักเรียนได้เรียนรู้แล้วเข้าใจ
และนาไปใช้จริงได้
๔.๓ นักเรียน
โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง มีนักเรียนที่เข้าใจเกี่ยวกับ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ของแต่ละระดับชั้น ปีการศึกษา และปฏิบัติตนให้ดาเนินชีวิตได้อย่างสมดุล พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้าน
วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม มีดังนี้
๔.๓.๑ มีความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถ
อธิบายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง ซึ่งเห็นได้จากการปฏิบัติตนอยู่ อย่างพอเพียง นักเรียนนา
อาหารกลางวันใส่ปิ่นโตมารับประทานที่โรงเรียน นักเรียนปั่นจักรยานมาโรงเรียน เป็นต้น
๔.๓.๒ มีความสามารถในการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
นักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และปฏิบัติตนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนเห็นผลเห็นคุณค่า และเกิดศรัทธาในการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับ
ใช้ ใ นการด าเนิ น ชี วิ ต นั ก เรี ย นมี ทั ก ษะในการจั ด สรรพื้ น ที่ ท างการเกษตรให้ เ กิ ด ประโยชน์ เช่ น การปลู ก ผั ก
การเลี้ยงไก่ไข่ เป็นต้น จากการทากิจกรรมดังกล่าวทาให้นักเรียนสามารถนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
๔.๓.๓ มีความรู้ คุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแบบอย่างที่ดี
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นักเรียนมีความรู้ คุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแบบอย่าง
ที่ดีในการปฏิบัติตน นามาพัฒนาตนเองจนสามารถจัดกิจกรรมการขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
๔.๓.๔ มีความสาเร็จที่เกิดจากการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ
นักเรียน ส่วนใหญ่เป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องของการมีวินัย การใช้จ่าย มีการออมทรัพย์ตามศักยภาพ
หรือใช้จ่ายทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า รวมทั้งมีส่วนร่วมในการดูแล การใช้ประโยชน์จากสาธารณะสมบัติอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า ผู้เรียนมีอุปนิสั ยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับผู้ อื่น ไม่เบียดเบียนหรือสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น รวมทั้ง
กระทาตนเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคม นักเรียนแกนนาและเพื่อนนักเรียนนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาปรับใช้ในการทากิจกรรม จนประสบความสาเร็จได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรม “คัดสรรอัญมณีเวทีภูมิภาค”
ในกิจกรรม “น้าวิเศษในครัวไทย”
๔.๓.๕ มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาและชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
นักเรียนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในสถานศึกษาจนมีนักเรียนที่
มีคุณสมบัติอยู่อย่างพอเพียงเพิ่มจานวนขึ้นจากปีการศึกษา 2556 คิดเป็นร้อยละ 85 ของนักเรียนทั้งหมด จนสามารถ
เป็นแกนนาในการจัดกิจกรรมการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ภายในสถานศึกษา และจัดกิจกรรม
ขยายผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ภายนอกสถานศึกษาจนเห็นผล
๔.๔ คณะกรรมการสถานศึกษา
๔.๔.๑ ความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
คณะกรรมการสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความสนใจ
เห็นคุณค่า ศรัทธาและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ซึ่ง คณะกรรมการ
สถานศึกษาส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่ได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลต้นแบบความพอเพียงเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ชีวิต
อย่างพอเพียง
๔.๔.๒ บทบาทในการให้การสนับสนุน ส่งเสริมสถานศึกษาในการขันเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มีบทบาทในการสนับสนุน จัดหางบประมาณในการส่งเสริม สถานศึ กษาในการขับเคลื่อนหลักปรัชญา
เศรษฐกิจ พอเพียง รวมทั้งการสนั บ สนุ น กิจ กรรมการขยายผลการขับเคลื่ อนหลั กปรั ช ญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
ภายนอกสถานศึกษาจนเห็นผล เห็นชอบในการดาเนินโครงการต่างๆตามแผนปฎิบัติการของโรงเรียน เพื่อขั บเคลื่อน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทาให้โครงการต่างๆสาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์
๕. ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ / แหล่งเรียนรู้ / สิ่งแวดล้อม
โรงเรี ย นอนุ บ าลบ่ อ ทอง มี ก ารบริ ห ารจั ดการด้ า นอาคารสถานที่ แ ละแหล่ ง เรี ย นรู้ ภ ายในและภายนอก
สถานศึกษาโดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการประสาน
สัมพันธ์กับชุมชน เผยแพร่ข่าวสารและหลักการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จนทาให้ชุมชน หน่วยงานอื่นๆได้
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ใช้ป ระโยชน์ มีส่ ว นร่ ว มในการส่ งเสริ ม สนั บ สนุนการดู แลรัก ษาและพัฒ นาอาคาร สถานที่ สภาพแวดล้ อมของ
สถานศึกษาอย่างสม่าเสมอ
๕.๑ ความพร้อมของอาคารสถานที่ที่เอื้ออานวยต่อการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนอนุบาลบ่อทองมีอาคารสถานที่ที่สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
มีผู้ รั บ ผิ ดชอบการใช้ ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา ดูแลรักษาอาคารสถานที่อย่างชัดเจน มีแผนการปฏิบัติงาน โครงการ
งบประมาณ มีศูนย์รวมข้อมูลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา รวมถึงแผนผังแสดง
แหล่งเรียนรู้ ฐานการเรียนรู้ โครงการต่างๆ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ครูและนักเรียน
มีส่วมร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในเรื่อง อาคาร สถานที่ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
๕.๒ มีแหล่งเรียนรู้หลากหลายเพื่อสร้างเสริมอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงอย่างเหมาะสมและเพียงพอกับ
จานวนนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง มีแหล่งเรียนรู้หลากหลายเพื่อสร้างเสริมอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับภูมิสังคมของสถานศึกษาและมีการจัดการอย่างพอเพียง มีวิทยากรรับผิดชอบฐาน
กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถอธิบายความหมายได้อย่ างถูกต้องและมีแผนการ
จัดการเรียนรู้ของแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ อย่างถูกต้องและชัดเจน มีการประเมินผลการ
ใช้แหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรม และมีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง
๕.๓ สิ่งแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรี ย นอนุ บ าลบ่ อทองมีแผนงาน/โครงการ งบประมาณ มีผู้ รับผิ ด ชอบในการปรั บใช้อาคารสถานที่ใ ห้
เอื้ออ านวยต่อ สภาพแวดล้ อ ม โดยค านึ ง ถึงการนาหลั ก ปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพี ยงมาปรับ ใช้ จนท าให้ ชุมชน
หน่ ว ยงานอื่ น ๆได้ ใ ช้ ป ระโยชน์ มี ส่ ว นร่ ว มในการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การู แ ลรั ก ษาและพั ฒ นาอาคาร สถานที่
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาอย่างสม่าเสมอ นักเรียนใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงได้อย่างเหมาะสม
๖.ด้านความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานภายนอก
๖.๑ การวางแผนและดาเนินการสร้างเครือข่ายการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
สถานศึกษา
โรงเรียนมีการวางแผนในการสร้างเครือข่าย การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีประสบการณ์
ในการรับสถานศึกษาอื่นเพื่อมาศึกษาดูงาน ได้แก่ โรงเรียนบ้านคลองตาเพชร โรงเรียนบ้านทับสูง และโรงเรียน

ข้อมูลประกอบการคัดกรองศูนย์การเรียนรูต้ ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง

๑๗

บ้านคลองใหญ่ และโรงเรียนในกลุ่มบ่อทอง 3 ซึ่ง โรงเรียนสามารถบริหารจัดการเพื่อรองรับการขอศึกษาดูงานจาก
สถานศึกษาอื่น โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
๖.๒ ชุมชนให้ความไว้วางใจ ให้การสนับสนุน ส่งเสริม และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษา
โรงเรี ย นอนุ บ าลบ่ อ ทอง มี ค วามสั ม พั น ธ์ อั น ดี กั บ ชุ ม ชนและหน่ ว ยงานภายนอก สามารถบริ ห ารจั ด การ
ความสั ม พั น ธ์ กั บ หน่ ว ยงานต่ า งๆ ในการขั บ เคลื่ อ นหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งได้ อ ย่ า งเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ ทาให้ชุมชนให้ความไว้วางใจ ให้การสนับสนุน ส่งเสริม และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่ อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
๖.๓ สถานศึกษามีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนชุมชน และหน่วยงานอื่นในการขับเคลื่อนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อรับการสนับสนุนในการขับเคลื่อน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาสู่ชุมชน จัดบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิตแก่ชาวบ้านในชุมชนอาเภอบ่อทองและชุมชนใกล้เคียง ซึ่งได้รับการสนับสนุนและ
การประสานงานอย่างดีจากผู้นาท้องถิ่น จนทาให้ชาวบ้านในชุมชนอาเภอบ่อทอง มีการดาเนินชีวิตที่ดีขึ้นในการนา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดาเนินชีวิต พออยู่ พอกิน พอเพียง และเห็นคุณค่าในสิ่งที่ตนเองมี
๖.๔ สถานศึกษาบริหารจัดการศึกษา และจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จนสามารถเป็นแบบอย่างแก่สถานศึกษาและหน่วยงานอื่นได้
โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง สามารถบริหารจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จนทาให้
โรงเรียนบ้านคลองตาเพชรได้รับการประเมินจนเป็นสถานศึกษาพอเพียง ในปีการศึกษา 2555
๖.๕ ผลความสาเร็จที่เกิดจากความร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษากับชุมชนหรือหน่วยงานอื่น
โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง ได้รับการยอมรับและให้ความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น เทศบาลตาบล
บ่อทอง กลุ่ มอสม.อาเภอบ่ อทอง เกษตรอาเภอ เป็นต้น ในการขับเคลื่ อนหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อานวยความสะดวก ให้คาปรึกษา เป็นพี่เลี้ยงให้สถานศึกษาอื่นในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนในกลุ่มบ่อทอง 3 จานวน 11 โรงเรียน เป็นต้น ทาให้ชุมชน หน่วยงานภายนอก สถานศึกษา
เครือข่าย เห็นคุณค่า ยอมรับ และให้ความร่วมมือในการขยายผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
ภายนอกสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
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