
                                            
 
 

 
 
 
 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง  สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
---------------------------------------------------------------- 

 
  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ  ได้มีนโยบายการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง สู่สถานศึกษา ในทกุระดับ เพื่อให้ ผู้บริหารองค์กร  ครู  ผู้บริหารสถานศึกษา  บุคลากรด้าน
การศึกษา และนักเรียน นักศึกษา  มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถน าหลกัคิด หลกัปฏิบตัิตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  มาบูรณาการในการบริหารจัดการ  
การเรียนการสอน  ตลอดจนการประยุกต์ใชใ้นชีวิตประจ าวัน  ก่อให้เกิดความตระหนักและฝังรากลึก
ภายในตนเอง และผู้อ่ืนอย่างยัง่ยืนตลอดไป  นั้น 

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดเป้าหมายในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา  ในระยะ 5 ปี  (พ.ศ. 2550 – 2554) ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  ฉบับที่ 10  แบ่งออกเป็น 3 ระยะ   โดยในระยะที่ 1 ปี 2550  ก าหนดให้มีสถานศึกษาที่
สามารถเป็นแบบอย่างในการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ต่ ากว่า 80  แห่ง  ซึ่งในปี 2550  มีสถานศึกษาสมัครขอเข้ารับการประเมิน
เพื่อเป็นสถานศึกษาแบบอย่าง   และผ่านการคัดเลือก   จ านวน  135  แห่ง  ประกอบด้วย   
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจ านวน  112  แห่ง   สังกัดส านักบริหารงาน
การศึกษานอกโรงเรียน  จ านวน  1  แห่ง  สังกัดส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน จ านวน 14 แห่ง  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  จ านวน  3  แห่ง  สังกัด
กรุงเทพมหานคร จ านวน 3 แห่ง  และสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น จ านวน 1 แห่ง มีรายชื่อ
ดังต่อไปนี้ 
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ท่ี สถานศึกษา สังกัด จังหวัด 

  เขตตรวจราชการท่ี 1   
1 โรงเรียนพานวิทยาคม สพฐ. เชียงราย 

2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สช. เชียงใหม่ 

3 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ สพฐ. ล าปาง 

4 โรงเรียนบ้านสันวิไล สพฐ. ล าพูน 

5 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน สพฐ. น่าน 

6 โรงเรียนสันติวิทยา สพฐ. เชียงราย 

7 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตื่น สพฐ. ล าพูน 

8 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน สพฐ. แม่ฮ่องสอน 

9 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพฐ. เชียงราย 

10 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม สพฐ. เชียงราย 

11 โรงเรียนปายวิทยาคาร สพฐ. แม่ฮ่องสอน 

12 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ สพฐ. เชียงใหม่ 

13 โรงเรียนแม่พริกวิทยา สพฐ. ล าปาง 

14 โรงเรียนบ้านเปาปมดงยาง สพฐ. แพร่ 

15 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์พะเยา 

สพฐ. พะเยา 

16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 สพฐ. เชียงใหม่ 
17 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม สพฐ. เชียงราย 

18 
โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการ 
ตามพระราชด าริ 

สพฐ. แม่ฮ่องสอน 

19 โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพฐ. แม่ฮ่องสอน 

20 โรงเรียนประชาราชวิทยา สพฐ. ล าปาง 

21 โรงเรียนบ้านป่าลาน สพฐ. แม่ฮ่องสอน 

22 โรงเรียนบ้านหมอแปง สพฐ. แม่ฮ่องสอน 

23 โรงเรียนร่มเกล้าปางตอง สพฐ. แม่ฮ่องสอน 

24 โรงเรียนราชานุเคราะห์ สพฐ. พะเยา 

25 โรงเรียนสองแคววิทยาคม สพฐ. เชียงใหม่ 
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ท่ี สถานศึกษา สังกัด จังหวัด 

26 วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา สอศ. ล าปาง 

27 โรงเรียนเทศบาลจามเทวี อปท. ล าพูน 

28 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา สพฐ. แม่ฮ่องสอน 

29 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพฐ. เชียงราย 

30 โรงเรียนบ้านวังชิ้น สพฐ. แพร่ 

  เขตตรวจราชการท่ี 2   

31 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์ สพฐ. เพชรบูรณ์ 

32 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพฐ. นครสวรรค์ 

33 โรงเรียนบ้านปางชัย สพฐ. นครสวรรค์ 

34 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม สพฐ. ก าแพงเพชร 

35 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยอุทัยธานี สพฐ. อุทัยธานี 

36 โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ สพฐ. อุทัยธานี 

37 โรงเรียนวังข่อยพิทยา สพฐ. นครสวรรค์ 

38 โรงเรียนวัดพร้าว สพฐ. พิจิตร 

  เขตตรวจราชการท่ี 3   

  ไม่มีสถานศึกษาผ่านเกณฑ์   

  เขตตรวจราชการท่ี 4   

39 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา สช. พระนครศรีอยุธยา 

40 โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ สพฐ. ปทุมธานี 

41 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ สพฐ. นนทบุรี 

42 โรงเรียนเซนต์จอห์น บัปติสต ์ สช. พระนครศรีอยุธยา 

  เขตตรวจราชการท่ี 5   
43 โรงเรียนซ าฆ้อพิทยาคม   สพฐ. ระยอง 
44 โรงเรียนเมร่ีอิมมาคุเลตคอนแวนต์   สช. ชลบุร ี
45 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์   สช. จันทบุรี 
46 โรงเรียนวัดดอนท่านา สพฐ. ฉะเชิงเทรา 
47 โรงเรียนลาซาลจันทบุรี สช. จันทบุรี 
48 โรงเรียนกิตติวิทยา   สช. ตราด 
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ท่ี สถานศึกษา สังกัด จังหวัด 
49 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพฐ. ฉะเชิงเทรา 
50 โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์  สช. ชลบุร ี
51 โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สพฐ. สระแก้ว 
52 โรงเรียนอนุบาลวัฒนานคร   สช. สระแก้ว 
53 โรงเรียนสว่างศรัทธาธรรมสถาน สพฐ. ฉะเชิงเทรา 
54 โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว   สช. ฉะเชิงเทรา 
55 โรงเรียนวัดสวนส้ม สพฐ. สมุทรปราการ 
 เขตตรวจราชการท่ี 6   
56 โรงเรียนศรีวิชัย สพฐ. นครปฐม 

57 
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน 
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง 

กศน. เพชรบุรี 

58 วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี สอศ. กาญจนบุรี 

59 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเพชรบุรี สพฐ. เพชรบุรี 

60 โรงเรียนวัดหนองกลางดง สพฐ. ราชบุรี 

  เขตตรวจราชการท่ี 7   

61 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพฐ. ขอนแก่น 

62 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพฐ. ขอนแก่น 

63 โรงเรียนสนามบิน สพฐ. ขอนแก่น 

64 โรงเรียนโพนทองวิทยายน สพฐ. ร้อยเอ็ด 
65 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  27 สพฐ. หนองคาย 

66 โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ สพฐ. อุดรธานี 

67 โรงเรียนปอพานพิทยาคม สพฐ. มหาสารคาม 

68 โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม สพฐ. ร้อยเอ็ด 

69 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพฐ. มหาสารคาม 

70 โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม สพฐ. ร้อยเอ็ด 

71 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม สพฐ. ร้อยเอ็ด 

72 โรงเรียนอาโอยาม่า2 สพฐ. หนองคาย 

73 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร สพฐ. หนองบัวล าภู 

74 โรงเรียนบ้านเดื่อ สพฐ. หนองคาย 
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ท่ี สถานศึกษา สังกัด จังหวัด 

  เขตตรวจราชการท่ี 8   

75  โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา สพฐ. บุรีรัมย์ 

76 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง สพฐ. บุรีรัมย์ 

77 โรงเรียนพุทไธสง สพฐ. บุรีรัมย์ 

78 โรงเรียนเมืองยาง “คุรุราษฎร์อุทิศ” สพฐ. นครราชสีมา 
79 โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน สพฐ. ชัยภูมิ 
80 โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ สพฐ. บุรีรัมย์ 
81 โรงเรียนบ้านคูขาด สพฐ. บุรีรัมย์ 
82 โรงเรียนบ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) สพฐ. นครราชสีมา 
83 โรงเรียนส าโรงทาบวิทยาคม สพฐ. สุรินทร์ 

84 โรงเรียนบ้านดงหลบ สพฐ. นครราชสีมา 

85 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สพฐ. สุรินทร์ 

86 โรงเรียนบ้านโคกกลางสามัคคี สพฐ. สุรินทร์ 

87 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพฐ. บุรีรัมย์ 

88 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม สพฐ. บุรีรัมย์ 

89 โรงเรียนวัดจันทนาราม สพฐ. นครราชสีมา 

90 โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง สพฐ. บุรีรัมย์ 

  เขตตรวจราชการท่ี 9   

91 โรงเรียนบ้านคูเมือง สพฐ. อุบลราชธานี 

92 โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ สพฐ. อุบลราชธานี 

93 โรงเรียนธาตุพนม สพฐ. นครพนม 

94 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม สพฐ. ศรีสะเกษ 

95 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์29 สพฐ. ศรีสะเกษ 

96 โรงเรียนพอกพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพฐ. ศรีสะเกษ 

97 โรงเรียนบ้านซ าแจงแมง สพฐ. ศรีสะเกษ 

98 โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ สพฐ. ศรีสะเกษ 

99 โรงเรียนบ้านสิงห์ สพฐ. ยโสธร 

100 โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา สพฐ. กาฬสินธุ ์
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ท่ี สถานศึกษา สังกัด จังหวัด 

101 โรงเรียนน้ ายืนวิทยา สพฐ. อุบลราชธานี 

102 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ สพฐ. ศรีสะเกษ 

103 โรงเรียนบ้านหนองขนาน สพฐ. ศรีสะเกษ 

104 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สกลนคร สพฐ. สกลนคร 

105 
โรงเรียนบ้านหนองเอ่ียนดง 
"ราษฎร์สงเคราะห์" 

สพฐ. มุกดาหาร 

106 โรงเรียนบ้านสามัคคี สพฐ. อ านาจเจริญ 
  เขตตรวจราชการท่ี 10   

107 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 สพฐ. สุราษฎร์ธานี 

108 โรงเรียนบ้านทรายขาว สพฐ. ชุมพร 

  เขตตรวจราชการท่ี 11   

109 โรงเรียนบ้านขอนหาด สพฐ. นครศรีธรรมราช 

110 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง สพฐ. นครศรีธรรมราช 

111 โรงเรียนบ้านนาแสน สพฐ. สงขลา 

112 โรงเรียนวชิรธรรมสถิต สพฐ. พัทลุง 

113 โรงเรียนวัดนางประหลาด สพฐ. ตรัง 

114 โรงเรียนห้วยยอด สพฐ. ตรัง 

115 โรงเรียนบ้านทุ่งหัวนา สพฐ. นครศรีธรรมราช 

116 โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร สพฐ. สงขลา 

117 โรงเรียนบ้านนา สพฐ. สงขลา 

118 โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง สพฐ. สงขลา 

119 โรงเรียนบ้านโคกค่าย สพฐ. สงขลา 

120 โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ  สพฐ. นครศรีธรรมราช 

121 โรงเรียนลานสกาประชาสรรค์ สพฐ. นครศรีธรรมราช 

122 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 สพฐ. นครศรีธรรมราช 

  เขตตรวจราชการท่ี 12   

123 วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี สอศ. ปัตตานี 

124 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 10 สพฐ. นราธิวาส 



 
กระทรวงศึกษาธิการ  จึงขอประกาศให้สถานศึกษา  ทั้ง  135  แห่ง  เป็นสถานศึกษา

แบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  ปี  2550  ของกระทรวงศึกษาธิการ ต่อไป 
 

  ประกาศ   ณ  วันที่     18     กุมภาพันธ์   พ.ศ.   2551 
 

     
 
    (นายสมชาย  วงศ์สวัสดิ์) 
      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
    

ท่ี 
สถานศึกษา 

 
สังกัด จังหวัด 

  เขตตรวจราชการ กทม.   

125 โรงเรียนราชวินิตมัธยม สพฐ. กรุงเทพมหานคร 

126 โรงเรียนโยธินบูรณะ สพฐ. กรุงเทพมหานคร 

127 โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ สช. กรุงเทพมหานคร 

128 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพฐ. กรุงเทพมหานคร 

129 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สพฐ. กรุงเทพมหานคร 

130 โรงเรียนอนุบาลจันทร์เจ้า สช. กรุงเทพมหานคร 

131 โรงเรียนวัดสามง่าม กทม. กรุงเทพมหานคร 

132 โรงเรียนคลองกลุ่ม กทม. กรุงเทพมหานคร 

133 โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม กทม. กรุงเทพมหานคร 

134 โรงเรียนวัดชัยฉิมพลี กทม. กรุงเทพมหานคร 

135 โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ สช. กรุงเทพมหานคร 
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