สถานศึกษาพอเพียงกันตังพิทยากร
ผูเ้ ขียน/ผูเ้ ล่า นางสาวนวลแสง สู คีรี
ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการ โรงเรี ยนกันตังพิทยากร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็ นหลักคิด และหลักปฏิบตั ิในการดาเนินชีวติ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย ทรงเน้นย้าแนวทางการพัฒนาอย่างเป็ นขั้นตอนบนแนวคิดพึ่งตนเอง เพื่อให้เกิดความ
พอมี พอกิน พอใช้ และมีความสุข โดยใช้หลักพอประมาณ คานึงถึงความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุม้ กันที่ดีในตัว
ตระหนักถึงการพัฒนาที่สมดุล เพื่อความเจริ ญก้าวหน้าที่มนั่ คงและยัง่ ยืน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้อญั เชิญหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็ นหลักในการพัฒนาคนให้เป็ นคนดี
มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองได้ มีคุณธรรมกากับความรู ้เพื่อใช้เป็ นกรอบในการดาเนินชีวติ โดยกาหนดยุทธศาสตร์
การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ภายใต้วสิ ยั ทัศน์ “ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ สถานศึกษาทุก
แห่งในสังกัด สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้นอ้ มนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการศึกษา”

ดิฉนั นางสาวนวลแสง สูคีรี ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนกันตังพิทยาการ ได้ตระหนักและเห็นความสาคัญในการ
น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการศึกษา
โดยได้พฒั นาโรงเรี ยนสามัคคีศึกษาเป็ นสถานศึกษา
พอเพียง ปี ๒๕๕๕ เมื่อได้รับมอบหมายให้มาปฏิบตั ิหน้าที่ ณ โรงเรี ยนกันตังพิทยากร ซึ่งเป็ นโรงเรี ยนมัธยมศึกษา
ประจาอาเภอกันตัง จังหวัดตรัง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓ เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
พบว่าโรงเรี ยนกันตังพิทยากรได้ขบั เคลื่อนตามนโยบายได้ในระดับหนึ่งจึงได้สานต่อด้วยการสร้างความตระหนักและ
มีความคิดร่ วมว่า โรงเรี ยนกันตังพิทยากรต้องน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนอย่างจริ งจังและ
เข็มแข็งด้วยการมีส่วนร่ วมเพื่อก้าวสู่ความเป็ นสถานศึกษาพอเพียง เป็ นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรี ยน
การสอนและการบริ หารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เริ่ มการทางานด้วยการสร้างทีมแกนนา ศึกษาหลักเกณฑ์ บริ บทสภาพปั จจุปันของโรงเรี ยน นาไปสู่การ
ปรับวิสยั ทัศน์และพันธกิจของโรงเรี ยน “โรงเรี ยนกันตังพิทยากร จัดการศึกษามุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนสู่มาตรฐานสากล เน้น
กิจกรรมสร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรมยัง่ ยืน ภายในปี ๒๕๖๐” และกาหนดไว้ชดั เจนในพันธกิจข้อที่ ๒ปลูกฝังคุณธรรม
จริ ยธรรม และวิถีชีวติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ และข้อที่ ๔ พัฒนาระบบบริ หาร
จัดการศึกษาโดยใช้หลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการมีส่วนร่ วม เป็ นกรอบการขับเคลื่อนภายใต้โครงการ
และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการและกระบวนการจัดการเรี ยนการสอน
โดยยึดหลักคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็ นหลักที่วา่ จะทาการใดต้องตั้งอยูบ่ นความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุม้ กันที่ดีดว้ ยความรู ้
และคุณธรรมเพื่อนาสู่ผลต่อสังคม วัฒนธรรม สิ่ งแวดล้อม และวัตถุโดยมีผรู ้ ับผิดชอบชัดเจน และติดตามประเมินผล
การดาเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ

กิจกรรมขับเคลื่อนโดยประชุมอบรมให้ความรู ้แก่ครู ,นักเรี ยน สร้างความตระหนัก ระดมความคิดในการ
น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรี ยนการสอน โดยโรงเรี ยนดาเนินการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มีการประชุมปฏิบตั ิการปรับหลักสู ตรจัดทาหน่วยการเรี ยนรู ้และ
แผนการจัดการเรี ยนรู ้บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงทุกระดับชั้น ในลักษณะบูรณการโดยใช้วชิ าสังคมศึกษาเป็ นฐาน และ
ถอดบทเรี ยนตามหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการจัดการเรี ยนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน มีการ
พัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เห็นเป็ นรู ปธรรมอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาความรู ้ทกั ษะ โดยการศึกษาดู
งานแหล่งเรี ยนรู ้ต่างๆ และเข้าร่ วมประชุมอบรมทางานร่ วมกับหน่วยงานภายนอก เช่น ศูนย์การเรี ยนรู ้เศรษฐกิจ
พอเพียงบ้านหนาควาย ตาบลนาท่ามเหนือ อาเภอเมือง จังหวัดตรัง ศูนย์เรี ยนรู ้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ตาบลนาโยงเหนือ อาเภอนาโยง จังหวัดตรัง ศูนย์การเรี ยนรู ้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านนายสมนึก ทองปรุ ง ตาบลคลองลุ
อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง กลุ่มแม่บา้ นตาบลวังวน อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง กลุ่มแม่บา้ นตาบลย่านซื่อ อาเภอกันตัง
จังหวัดตรังศูนย์การเรี ยนรู ้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลเมืองกันตัง สานักงานพลังงานจังหวัดตรัง สถานีพฒั นาที่ดิน
จังหวัดตรัง ฯลฯและมีการขยายผลสู่ผปู ้ กครอง ชุมชน และหน่วยงานภายนอก โดยการจัดประชุมอบรมให้กบั
ผูป้ กครอง ชุมชน แสดงนิทรรศการในงานวิชาการ ใบความรู ้สู่ชุมชน ผ่านการแสดงของวงดนตรี ลูกทุ่งกันตังพิทยากร
และนาฏศิลป์ และพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ในสถานศึกษาเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ของชุมชน

โรงเรี ยนกันตังพิทยากร ได้รับการประกาศเป็ นสถานศึกษาพอเพียง ปี ๒๕๕๖ ด้วยการบริ หารจัดการแบบ
มีส่วนร่ วม ได้รับการสนับสนุนจากผูป้ กครอง ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ หน่วยงานภายนอก มีความมุ่งมัน่ ในการ
น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องและยกระดับคุณภาพสู่
ความยัง่ ยืน และส่งผลต่อผลลัพธ์ดา้ นโรงเรี ยน ครู นักเรี ยน ได้รับรางวัลระดับประเทศ

