๑

ข้อมูลสถานศึกษาที่มีกิจกรรมโดดเด่นด้านเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดขอนแก่น
สถานที่ตั้ง (ระบุชื่อสถานศึกษา ชื่อบ้าน หมู่ที่
ตําบล)
โรงเรียนสนามบิน
ที่ตั้ง : ถนนประชาสโมสร ตําบลในเมือง
อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ที่

อําเภอ

กิจกรรมเด่นภายในสถานศึกษา

1.

เมืองขอนแก่น

2.

บ้านฝาง

โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง
ที่ตั้ง : ถนนมะลิวัลย์ บ้านฝาง ตําบลบ้านฝาง
อําเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

1. ผ่านการประเมิน “สถานศึกษาพอเพียง” (หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง) เป็นโรงเรียนต้นแบบ
2. โรงเรียนรางวัลพระราชทาน (ระดับปฐมวัย)
3. โรงเรียนผ่าน สมศ.รอบสาม

3.

พระยืน

โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิท์ อง
(สํานักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 86)
ที่ตั้ง : บ้านขามป้อม ตําบลขามป้อม
อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

1. ผ่านการประเมิน “สถานศึกษาพอเพียง”
(หลักเศรษฐกิจพอเพียง) เป็นโรงเรียนต้นแบบ
2. โรงเรียนผ่าน สมศ.รอบสาม

4.

ชนบท

โรงเรียนบ้านโนนข่า
ที่ตั้ง : ม.10 บ้านโนนข่า ตําบลวังแสง

๑. สวนสมุนไพร
๒. คุณธรรมน้อมนําความพอเพียง
๓. พืชพักสวนครัว

1. ศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา
ระดับประเทศ
2. การอนุรักษ์ดนตรีลูกทุ่งและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ชนะเลิศ
ดนตรีลูกทุ่ง ระดับมัธยมต้นระดับประเทศ
3. โรงเรียนผ่าน สมศ.รอบสาม

ผู้ประสานงานระดับเขตแล
ภายในสถานศึกษา
1. น.ส.ประภาพร สําเรียงจิต
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่นเขต 1
โทร. 08-6579-1946
2. นายสมนึก อาจยะศรี
รอง ผอ.ร.ร.สนามบิน
โทร. 08-9422-2381
1. นางปัฐน์ธินันท์ ผางจันทร์ดา
นักวิชาการศึกษา สพป.ขอนแก่น
เขต 1 โทร. 08-2229-6287
2. นายอุดม จันทร์โสดา
ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง
โทร. 08-1954-4411
1. นางปณิตา กิตติภมู ิ
นักวิชาการศึกษา สพป.ขอนแก่น
เขต 1 โทร. 08-9861-8047
2. นางจารุณี กลางสาแม
ผอ.โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึง
โพธิ์ทอง
โทร. 08-9416-8556
๑. นายธีรดิษฐ์ วงษ์ราช
2. นางสาวเทพรัตน์ เสนาฤทธิ์
3. นางสาวคุณาพร วรรณศิลป์
ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น
เขต ๒ โทร. 08-1662-5383

หมายเหตุ
สพป.
ขอนแก่น
เขต 1

สพป.
ขอนแก่น
เขต 2

๒

ที่

อําเภอ

สถานที่ตั้ง (ระบุชื่อสถานศึกษา ชื่อบ้าน หมู่ที่
ตําบล)
โรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่ม
ที่ตั้ง : บ้านวังเวิน ม.8 ต.ศรีบุญเรือง

4.

ชนบท

5.

มัญจาคีรี

โรงเรียนบ้านคําน้อย
ที่ตั้ง : บ้านคําน้อย ม.4 ต.คําแคน

6.

โคกโพธิ์ไชย

7.

บ้านไผ่

8.

เปือยน้อย

9.

บ้านแฮด

โรงเรียนบ้านโสกนาดี
ที่ตั้ง : บ้านโสกนาดี ม.2 ต.บ้านโคก
โรงเรียนบ้านภูเหล็ก
ที่ตั้ง : บ้านภูเหล็ก ม.4 ต.ภูเหล็ก
โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว
ที่ตั้ง : บ้านหัวขัว ม.3 ต.เปือยน้อย
โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บํารุง
ที่ตั้ง : บ้านขอนสัก ม.6 ต.หนองแซง
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206
ที่ตั้ง : ถนนมิตรภาพ ตําบลหนองแวงนางเบ้า
อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น

10. พล

11. หนองสองห้อง โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 6 ตําบลดอนดู่ อําเภอหนองสองห้อง
จังหวัดขอนแก่น

กิจกรรมเด่นภายในสถานศึกษา
1. กิจกรรมหนูรักสีเขียว
2. ภูมิทัศน์เขียวขจี
3. แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งสู่ความพอเพียง
1. เกษตรแห่งการพึ่งพาตนเอง
2. ฐานการเรียนรู้การเกษตรทฤษฎีใหม่
3. ฐานการเรียนรู้พลังงานกับการดํารงชีวิต
1. การจําลองหมู่บ้านแห่งความพอเพียง
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
กิจกรรมฐานการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ

ผู้ประสานงานระดับเขตและ
ภายในสถานศึกษา
๑. นายธีรดิษฐ์ วงษ์ราช
2. นางสาวเทพรัตน์ เสนาฤทธิ์
3. นางสาวคุณาพร วรรณศิลป์
ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น
เขต ๒ โทร. 08-1662-5383

หมายเหตุ
สพป.
ขอนแก่น
เขต 2

1. กิจกรรมฐานการเรียนรู้ 5 ฐาน บูรณาการ ทุกรายวิชา
2. ฐานสาธิตการทํานา ควบคู่การเลีย้ งกบ
กิจกรรมการเรียนรู้ บูรณาการในแผนการสอน
1. โครงการเกษตรผสมผสาน โครงการปลูกพืชสมุนไพร / ทําน้ํา
ดื่มสมุนไพร การปลูกข้าว การปลูกถั่วลิสง การปลูกพืชผัก
2. เป็นศูนย์การเรียนรูต้ ามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษา

1. น.ส.ฉลาด เสริมปัญญา
ศึกษานิทศก์ชํานาญการพิเศษ
โทร. 08-6851-4399
2. นายสวัสดิ์ มะลาหอย
โทร. 08-1708-1292

สพป.
ขอนแก่น
เขต 3

1. เป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ
2. เป็นโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
3. เป็นโรงเรียนต้นแบบโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอย่าง
ยั่งยืน

1. น.ส.ฉลาด เสริมปัญญา
ศึกษานิทศก์ชํานาญการพิเศษ
โทร. 08-6851-4399
2. นายนิติชน พหลทัพ
โทร. 08-8320-1032

สพป.
ขอนแก่น
เขต 3

๓
ที่

อําเภอ

12. แวงใหญ่

สถานที่ตั้ง (ระบุชื่อสถานศึกษา ชื่อบ้าน หมู่ที่
ตําบล)
โรงเรียนบ้านโนนจันทึก
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 4 ตําบลใหม่นาเพียง อําเภอแวงใหญ่
จังหวัดขอนแก่น

กิจกรรมเด่นภายในสถานศึกษา
1. เป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ
2. ธนาคารขยะ
3. ปลูกเห็ด และทําน้าํ สมุนไพร

13. แวงน้อย

โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 5 ตําบลละหานนา อําเภอแวงน้อย
จังหวัดขอนแก่น

1. เป็นสถานศึกษาพอเพียง
2. กิจกรรมคืนผืนป่าให้กับชุมชน
3. กิจกรรมการทําน้ํายาต่าง ๆ จากพืชสมุนไพร
4. การบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการเรียนการสอน

14. โนนศิลา

โรงเรียนโพธิ์ทองหนองน้ําขุ่นเหลือง
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 8 ตําบลบ้านหัน อําเภอโนนศิลา
จังหวัดขอนแก่น

1. เป็นสถานศึกษาพอเพียง
2. ทํายาสระผม น้ํายาล้างจาน สบู่ (ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร)

15. กระนวน

โรงเรียนบ้านฝางวิทยายน
ที่ตั้ง : อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา
ที่ตั้ง : อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น
โรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบาก
ที่ตั้ง : อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
ที่ตั้ง : อําเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
โรงเรียนบ้านกระนวน
ที่ตั้ง : อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

ยุวเกษตร

16. น้ําพอง
17. เขาสวนกวาง
18. อุบลรัตน์
19. ซําสูง

ธุรกิจชุมชน อาชีพบริการ เช่น การผูกผ้า

ผู้ประสานงานระดับเขตและ
ภายในสถานศึกษา
1. น.ส.ฉลาด เสริมปัญญา
ศึกษานิทศก์ชํานาญการพิเศษ
โทร. 08-6851-4399
2. นางภาวนี อิศรา
1. น.ส.ฉลาด เสริมปัญญา
ศึกษานิทศก์ชํานาญการพิเศษ
โทร. 08-6851-4399
2. นายไพบูลย์ โชคชัย
โทร. 08-1184-4319
1. น.ส.ฉลาด เสริมปัญญา
ศึกษานิทศก์ชํานาญการพิเศษ
โทร. 08-6851-4399
2. นายสุเนตร สารบัณฑิตกุล
โทร. 08-9574-2757
นายวิเชียร แก้วแก่นคูณ
นักวิชาการศึกษา สพป.ขก. เขต 3
โทร. 08-2836-5362

หมายเหตุ
สพป.
ขอนแก่น
เขต 3
สพป.
ขอนแก่น
เขต 3
สพป.
ขอนแก่น
เขต 3
สพป.
ขอนแก่น
เขต 4

ไก่ย่าง
สานมวยนึ่งข้าว
งานอาชีพ แปรรูปอาหาร ยาสระผมสบู่

นายวิเชียร แก้วแก่นคูณ
นักวิชาการศึกษา สพป.ขก. เขต 3
โทร. 08-2836-5362

สพป.
ขอนแก่น
เขต 4

๔

ที่

อําเภอ

20. สีชมพู

สถานที่ตั้ง (ระบุชื่อสถานศึกษา ชื่อบ้าน หมู่ที่
ตําบล)
โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 3 ตําบลบ้านใหม่ อําเภอสีชมพู
จังหวัดขอนแก่น
โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 1 ตําบลบ้านใหม่ อําเภอสีชมพู
จังหวัดขอนแก่น

กิจกรรมเด่นภายในสถานศึกษา
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
- การทําสมุนไพรจากใบหม่อน
- สวนสมุนไพร
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

21. หนองเรือ

โรงเรียนบ้านกุดเลา
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 3 ตําบลโนนทอง อําเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น

22. เวียงเก่า

โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 9 ตําบลเมืองเก่าพัฒนา อําเภอเวียงเก่า
จังหวัดขอนแก่น

23. หนองนาคํา

โรงเรียนบ้านนาดี
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 9 ตําบลกุดธาตุ อําเภอหนองนาคํา
จังหวัดขอนแก่น

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

24. ชุมแพ

โรงเรียนบ้านร่องแซง
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 3 ตําบลโนนหัน อําเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น
โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 2 ตําบลบ้านเรือ อําเภอภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

25. ภูเวียง

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้ประสานงานระดับเขตและ
ภายในสถานศึกษา
นางวินดา รัตนรุ่งโรจน์
โทร.08-6448-4034
ยางวิจิตรา ดวงสนาม
โทร.08-4393-3914
น.ส.กาญจภัสล์ สีดาแหลม
โทร. 08-7227-2411
นายชาญชัย ทองล้น
โทร.08-7230-4041
นางจารุรัตน์ ราชชมพู
โทร. 08-8334-9729
นายประยุทธ ธรรมพล
โทร. 08-1392-4663
นายกีรติวิทย์ สุวรรณธรรมา
โทร. 08-3341-4629
นายประสิทธิ์ นาสริยวงษ์
โทร. 08-9943-6603
นายรังสฤษฎิ์ ทวยภา
โทร. 08-0421-7767
ว่าที่ ร.ต.วิญญู สุธรรมฤทธิ์
โทร. 08-9574-8293
นางรุ่งทิพย์ พรหมหลวงศรี
โทร. 08-1048-7306
นายฟากรี ทองดีบุตร โทร. 08-7550-3897
นายเฉลิมชัย เชื้อสาวะถี
โทร. 08-1954-3344
นายธนเดช ทองหนองกอย

หมายเหตุ
สพป.
ขอนแก่น
เขต 5

สพป.
ขอนแก่น
เขต 5
สพป.
ขอนแก่น
เขต 5
สพป.
ขอนแก่น
เขต 5
สพป.
ขอนแก่น
เขต 5
สพป.
ขอนแก่น
เขต 5

๕

ที่

อําเภอ

26. ภูผาม่าน

สถานที่ตั้ง (ระบุชื่อสถานศึกษา ชื่อบ้าน หมู่ที่
ตําบล)
โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 35 ตําบลห้วยม่วง อําเภอภูผาม่าน
จังหวัดขอนแก่น

กิจกรรมเด่นภายในสถานศึกษา

ผู้ประสานงานระดับเขตและ
ภายในสถานศึกษา
นายเฉลิมชัย เชื้อสาวะถี
โทร. 08-1954-3344
นายธนเดช ทองหนองกอย
โทร. 08-0752-6960

หมายเหตุ
สพป.
ขอนแก่น
เขต 5

