
 
 
 
 
 
 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง  สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
“สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๕” 

---------------------------------------------------------------- 
 
  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ  ได้มีนโยบายการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษา 
ในทุกระดับ เพ่ือให้ ผู้บริหารองค์กร  ครู  ผู้บริหารสถานศึกษา  บุคลากรด้านการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา  
มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าหลักคิด หลักปฏิบัติตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  มาบูรณาการในการบริหารจัดการ  การเรียนการสอน  ตลอดจนการประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  ก่อให้เกิดความตระหนักและฝังรากลึกภายในตนเอง และผู้อ่ืน    อย่างยั่งยืนตลอดไป  นั้น  
  คณะกรรมการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภาคการศึกษา ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานคณะกรรมการฯ โดยต าแหน่ง และมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมเป็น
คณะกรรมการฯ  ได้ก าหนดนโยบายให้หน่วยงานที่มีสถานศึกษาทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีการ
ขยายผลการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยด าเนินการตามหลักเกณฑ์
และแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด   
                   ส าน ักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีนโยบายขยายผล
สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
“สถานศึกษาพอเพียง” โดยเริ่มพัฒนาเพ่ือขยายผลในปี ๒๕๕๔  และในปี พ.ศ. ๒๕๕๕  ได้ด าเนินการติดตาม
ประเมินผลสถานศึกษาในสังกัดทั่วประเทศ พบว่ามีสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินของกระทรวงศึกษาธิการ 
สามารถเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  “สถานศึกษาพอเพียง”  ได้จ านวนทั้งสิ้น ๑๓๐ แห่ง  มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 
 

ที ่ ชื่อสถานศึกษา อ าเภอ จังหวัด 
ภาคเหนือ 

๑ กศน.อ าเภอพร้าว  พร้าว  เชียงใหม่ 
๒ กศน.อ าเภอหางดง  หางดง  เชียงใหม่ 
๓ กศน.อ าเภอสันก าแพง  สันก าแพง  เชียงใหม่ 
๔ กศน.อ าเภอแม่ริม  แม่ริม  เชียงใหม่ 
๕ กศน.อ าเภอสะเมิง  สะเมิง  เชียงใหม่ 

 
 



๒ 
 

 
ที ่ ชื่อสถานศึกษา อ าเภอ จังหวัด 

๖ กศน.อ าเภอสบเมย  สบเมย แม่ฮ่องสอน 
๗ กศน.อ าเภอป่าซาง  ป่าซาง ล าพูน 
๘ กศน.อ าเภอบ้านหลวง  บ้านหลวง น่าน 
๙ กศน.อ าเภอเชียงกลาง  เชียงกลาง น่าน 
๑๐ กศน.อ าเภอทุ่งช้าง  ทุ่งช้าง น่าน 
๑๑ กศน.อ าเภอเชียงค า  เชียงค า พะเยา 
๑๒ กศน.อ าเภอเวียงแก่น  เวียงแก่น เชียงราย 
๑๓ กศน.อ าเภอเชียงแสน  เชียงแสน เชียงราย 
๑๔ กศน.อ าเภอป่าแดด  ป่าแดด เชียงราย 
๑๕ กศน.อ าเภอสอง  สอง แพร่ 
๑๖ กศน.อ าเภอวังชิ้น  วังชิ้น แพร่ 
๑๗ กศน.อ าเภอบางระก า  บางระก า พิษณุโลก 
๑๘ กศน.อ าเภอบ้านด่านลานหอย  บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 
๑๙ กศน.อ าเภอศรีส าโรง  ศรีส าโรง สุโขทัย 
๒๐ กศน.อ าเภอศรีเทพ  ศรีเทพ เพชรบูรณ์ 
๒๑ กศน.อ าเภอฟากท่า  ฟากท่า อุตรดิตถ์ 
๒๒ กศน.อ าเภอพิชัย  พิชัย อุตรดิตถ์ 
๒๓ กศน.อ าเภอคลองลาน  คลองลาน ก าแพงเพชร 
๒๔ กศน.อ าเภอโกสัมพีนคร  โกสัมพีนคร ก าแพงเพชร 
๒๕ กศน.อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 
๒๖ กศน.อ าเภอหนองบัว  หนองบัว นครสวรรค์ 
๒๗ กศน.อ าเภอชุมแสง  ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 
๒๘ กศน.อ าเภอชุมตาบง  ชุมตาบง นครสวรรค์ 
๒๙ กศน.อ าเภอบรรพตพิสัย  บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 
๓๐ กศน.อ าเภอไพศาลี  ไพศาลี นครสวรรค์ 
๓๑ กศน.อ าเภอสว่างอารมณ์  สว่างอารมณ์ อุทัยธานี 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
๓๒ กศน.อ าเภอเมืองสุรินทร์  เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 
๓๓ กศน.อ าเภอปากช่อง  ปากช่อง นครราชสีมา 
๓๔ กศน.อ าเภอโนนสูง  โนนสูง นครราชสีมา 
๓๕ กศน.อ าเภอเมืองนครราชสีมา  เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 

 
 



๓ 
 

 
ที ่ ชื่อสถานศึกษา อ าเภอ จังหวัด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
๓๖ กศน.อ าเภอชุมพวง  ชุมพวง  นครราชสีมา 
๓๗ กศน.อ าเภอนาโพธิ์  นาโพธิ์  บุรีรัมย์ 
๓๘ กศน.อ าเภอล าปลายมาศ  ล าปลายมาศ  บุรีรัมย์ 
๓๙ กศน.อ าเภอหนองหงส์  หนองหงส์  บุรีรัมย์ 
๔๐ กศน.อ าเภอบ้านแพง  บ้านแพง นครพนม 
๔๑ กศน.อ าเภอศรีสงคราม  ศรีสงคราม  นครพนม 
๔๒ กศน.อ าเภอนาหว้า  นาหว้า  นครพนม 
๔๓ กศน.อ าเภอวาริชภูมิ  วาริชภูมิ  สกลนคร 
๔๔ กศน.อ าเภอบ้านม่วง  บ้านม่วง  สกลนคร 
๔๕ กศน.อ าเภอวังสะพุง  วังสะพุง  เลย 
๔๖ กศน.อ าเภอท่าลี่ ท่าลี่  เลย 
๔๗ กศน.อ าเภอเพ็ญ   เพ็ญ   อุดรธานี 
๔๘ กศน.อ าเภอกุมภวาปี  กุมภวาปี  อุดรธานี 
๔๙ กศน.อ าเภอประจักษ์ศิลปาคม  ประจักษ์ศิลปาคม  อุดรธานี 
๕๐ กศน.อ าเภอสุวรรณคูหา  สุวรรณคูหา  หนองบัวล าภู 
๕๑ กศน.อ าเภอโนนสัง  โนนสัง  หนองบัวล าภู 
๕๒ กศน.อ าเภอศรีสมเด็จ  ศรีสมเด็จ  ร้อยเอ็ด 
๕๓ กศน.อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด  เมืองร้อยเอ็ด  ร้อยเอ็ด 
๕๔ กศน.อ าเภอธวัชบุรี  ธวัชบุรี  ร้อยเอ็ด 
๕๕ กศน.อ าเภอเชียงขวัญ  เชียงขวัญ  ร้อยเอ็ด 
๕๖ กศน.อ าเภอเมืองขอนแก่น  เมืองขอนแก่น  ขอนแก่น 
๕๗ กศน.อ าเภอสีชมพู  สีชมพู  ขอนแก่น 
๕๘ กศน.อ าเภอชนบท  ชนบท  ขอนแก่น 
๕๙ กศน.อ าเภอบ้านฝาง  บ้านฝาง  ขอนแก่น 
๖๐ กศน.อ าเภอพระยืน  พระยืน  ขอนแก่น 
๖๑ กศน.อ าเภอกระนวน  กระนวน  ขอนแก่น 
๖๒ กศน.อ าเภอยางตลาด  ยางตลาด  กาฬสินธุ์ 
๖๓ กศน.อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  เมืองกาฬสินธุ์  กาฬสินธุ์ 
๖๔ กศน.อ าเภอพนา  พนา  อ านาจเจริญ 
๖๕ กศน.อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ  ศรีสะเกษ 
๖๖ กศน.อ าเภอพยุห์  พยุห์  ศรีสะเกษ 



๔ 
 

 
ที ่ ชื่อสถานศึกษา อ าเภอ จังหวัด 

๖๗ กศน.อ าเภอวังหิน  วังหิน  ศรีสะเกษ 
๖๘ กศน.อ าเภอราษีไศล  ราษีไศล  ศรีสะเกษ 
๖๙ กศน.อ าเภอพิบูลมังสาหาร  พิบูลมังสาหาร  อุบลราชธานี 
๗๐ กศน.อ าเภอสิรินธร   สิรินธร   อุบลราชธานี 
๗๑ กศน.อ าเภอเขื่องใน   เขื่องใน   อุบลราชธานี 

ภาคกลาง 
๗๒ กศน.อ าเภอบางบัวทอง  บางบัวทอง  นนทบุรี 
๗๓ กศน.อ าเภอคลองหลวง  คลองหลวง  ปทุมธานี 
๗๔ กศน.อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  พระนครศรีอยุธยา  พระนครศรีอยุธยา 
๗๕ กศน.อ าเภอบางบาล  บางบาล  พระนครศรีอยุธยา 
๗๖ กศน.อ าเภอมหาราช  มหาราช  พระนครศรีอยุธยา 
๗๗ กศน.อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  เฉลิมพระเกียรติ  สระบุรี 
๗๘ กศน.อ าเภอเมืองสระบุรี  เมืองสระบุรี  สระบุรี 
๗๙ กศน.อ าเภอสามโก้  สามโก้  อ่างทอง 
๘๐ กศน.อ าเภอไชโย  ไชโย  อ่างทอง 
๘๑ กศน.อ าเภอบ้านหมี่  บ้านหมี่  ลพบุรี 
๘๒ กศน.อ าเภอโคกเจริญ  โคกเจริญ  ลพบุรี 
๘๓ กศน.อ าเภอบ่อพลอย  บ่อพลอย  กาญจนบุรี 
๘๔ กศน.อ าเภอบางเลน  บางเลน  นครปฐม 
๘๕ กศน.อ าเภอสามพราน  สามพราน  นครปฐม 
๘๖ กศน.อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  เมืองสุพรรณบุรี  สุพรรณบุรี 
๘๗ กศน.อ าเภอหนองหญ้าไซ  หนองหญ้าไซ  สุพรรณบุรี 
๘๘ กศน.อ าเภอปราณบุรี  ปราณบุรี  ประจวบคีรีขันธ์ 
๘๙ กศน.อ าเภอหัวหิน  หัวหิน  ประจวบคีรีขันธ์ 
๙๐ กศน.อ าเภอบ้านแพ้ว  บ้านแพ้ว  สมุทรสาคร 

ภาคใต ้
๙๑ กศน.อ าเภอหลังสวน  หลังสวน  ชุมพร 
๙๒ กศน.อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  เมืองสุราษฎร์ธานี  สุราษฎร์ธาน ี
๙๓ กศน.อ าเภอบ้านนาเดิม  บ้านนาเดิม  สุราษฏร์ธานี 
๙๔ กศน.อ าเภอบ้านตาขุน  บ้านตาขุน  สุราษฏร์ธานี 
๙๕ กศน.อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
๙๖ กศน..อ าเภอขนอม  ขนอม  นครศรีธรรมราช 



๕ 
 
 

ที ่ ชื่อสถานศึกษา อ าเภอ จังหวัด 
๙๗ กศน.อ าเภอฉวาง  ฉวาง  นครศรีธรรมราช 
๙๘ กศน.อ าเภอพิปูน  พิปูน  นครศรีธรรมราช 
๙๙ กศน.อ าเภอหัวไทร  หัวไทร  นครศรีธรรมราช 
๑๐๐ กศน.อ าเภอเมืองพัทลุง  เมืองพัทลุง  พัทลุง 
๑๐๑ กศน.อ าเภอเมืองกระบี่  เมืองกระบี่  กระบี่ 
๑๐๒ กศน.อ าเภอนาโยง  นาโยง  ตรัง 
๑๐๓ กศน.อ าเภอหาดส าราญ  หาดส าราญ  ตรัง 
๑๐๔ กศน.อ าเภอนาทวี  นาทวี  สงขลา 
๑๐๕ กศน.อ าเภอสะเดา  สะเดา  สงขลา 
๑๐๖ กศน.อ าเภอเทพา  เทพา  สงขลา 
๑๐๗ กศน.อ าเภอท่าแพ  ท่าแพ   สตูล 
๑๐๘ กศน.อ าเภอเมืองสตูล  เมืองสตูล  สตูล 
๑๐๙ กศน.อ าเภอเมืองยะลา   เมืองยะลา  ยะลา 
๑๑๐ กศน.อ าเภอเบตง  เบตง  ยะลา 
๑๑๑ กศน.อ าเภอระแงะ   ระแงะ  นราธิวาส 
๑๑๒ กศน.สุคิริน   สุคิริน   นราธิวาส 

ภาคตะวันออก 
๑๑๓ กศน.อ าเภอบ่อไร่  บ่อไร่  ตราด 
๑๑๔ กศน.อ าเภอบ้านค่าย  บ้านค่าย  ระยอง 
๑๑๕ กศน.อ าเภอพนัสนิคม  พนัสนิคม  ชลบุร ี
๑๑๖ กศน.อ าเภอบ้านบึง  บ้านบึง  ชลบุร ี
๑๑๗ กศน.อ าเภอเมืองชลบุรี  เมืองชลบุรี  ชลบุร ี
๑๑๘ กศน.อ าเภอแปลงยาว  แปลงยาว  ฉะเชิงเทรา 
๑๑๙ กศน.อ าเภอพระสมุทรเจดีย์  พระสมุทรเจดีย์  สมุทรปราการ 
๑๒๐ กศน.อ าเภอศรีมโหสถ  ศรีมโหสถ  ปราจีนบุรี 

กรุงเทพมหานคร 
๑๒๑ กศน.เขตมีนบุรี  เขตมีนบุรี  กรุงเทพมหานคร 
๑๒๒ กศน.เขตสวนหลวง  เขตสวนหลวง  กรุงเทพมหานคร 
๑๒๓ กศน.เขตบางรัก  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร 
๑๒๔ กศน.เขตบางบอน  เขตบางบอน  กรุงเทพมหานคร 
๑๒๕ กศน.เขตลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร 

 



๖ 
 
 

ที ่ ชื่อสถานศึกษา อ าเภอ จังหวัด 
๑๒๖ กศน.เขตจอมทอง  เขตจอมทอง  กรุงเทพมหานคร 
๑๒๗ กศน.เขตประเวศ  เขตประเวศ  กรุงเทพมหานคร 
๑๒๘ กศน.เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  กรุงเทพมหานคร 
๑๒๙ กศน.เขตราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 
๑๓๐ กศน.เขตบางกะปิ  เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร 

 
กระทรวงศึกษาธิการ  จึงขอประกาศให้สถานศึกษาทั้ง   ๑๓๐  แห่ง เป็นสถานศึกษาแบบอย่าง

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๕”    
ต่อไป 
 
   ประกาศ   ณ  วันที่   ๑๑    ธันวาคม  พ.ศ.   ๒๕๕๕ 
 
 
 
 

   
 

         (นายพงศ์เทพ  เทพกาญจนา)         
    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 


