
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เร่ือง ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปี ๒๕๖๐

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีแนวทางการพัฒนา “สถานศึกษาพอเพียง” ให้เ'ปีน “ศูนย์การเรียนรู้ 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา” เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการขยายผลการขับเคลื่อน 
“สถานศึกษาพอเพียง” ซึ่งกำหนดให้เป็นบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานต้นสังกัดโดยอาจร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ 
ในการดำเนินงานการพัฒนาตามความเหมาะสม และร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดสถานศึกษา ดำเนินการ 
กำกับติดตามประเมินผล การพัฒนา “สถานศึกษาพอเพียง” สู่การเป็น “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา” อย่างสมํ่าเสมอ น้ัน

ในปีพ.ศ. ๒๕๖๐ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการพัฒนาเสริมศักยภาพความเข้มแข็ง 
สถานศึกษาพอเพ ียง ให ้สามารถเป ็น“ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา” 
โดยผ่านกระบวนการติดตามประเมินผลตามเกณฑ์ก้าวหน้าของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย สำนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๗๗ แห่ง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน ๔ แห่ง 
และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย จำนวน ๔ แห่ง รวมท้ังส้ิน ๘๕ แห่ง มีรายชื่อดังต่อไปน้ี

ลำดับ รายชื่อสถานศึกษา ลังกัด จังหวัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๑ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ สพป. กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
๒ โรงเรียนบ้านหุงก้างย่าง สพป. กาญจนบุรี ๓ กาญจนบุรี
๓ โรงเรียนประซามงคล สพม. เขต ๘ กาญจนบุรี
(&. โรงเรียนบ้านคำน้อย สพป. ขอนแก่น เขต ๒ ขอนแก่น
๕ โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม สพม. เขต ๒๕ ขอนแก่น
๖ โรงเรียนราชประซานุเคราะห์ ๕๐ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ขอนแก่น
๗ โรงเรียนวัตแก้วศิลาราม สพป. ชลบุรี ๒ ชลบุรี
๘ โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน สพป. ขัยนาท ชัยนาท
๙ โรงเรียนคุรุประซาสรรค์ สพม. เขต ๕ ช ัย น า ท ^ - - - - ^

๑๐ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประซาสามัคคี สพป. ชุมพร ๑ ชุมพร/'-''''
๑๑ โรงเรียนบ้านโปงนก สพป. เชียงใหม่ ๓ /  d  ^ ไพร A (̂๒/เซ พี ๒ม่

/ ๑๒.โรงแยน่ฑ์m  ฑ์
&



ลำดับ รายซ่ือสถานศึกษา สังกัด จังหวัด
๑๒ โรงเรียนราชประซานุเคราะห์ ๓๑ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เชียงใหม่

๑๓ โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม สพม. เขต ๓๘ ตาก

<ร) (ริ̂ โรงเรียนอุ้งผางวิทยาคม สพม. เขต ๓๘ ตาก ,

๑๕ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามหามงคล สพป. นครปฐม เขต ๒ นครปฐม
๑๖ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว สพป. นครพนม เขต ๒ นครพนม
๑๗ โรงเรียนบ้านอนนา สพป. นครพนม เขต ๒ นครพนม

(9) Gs โรงเรียนบ้านเพิก (รัฐประซาสามัคคี) สพป. นครราชสีมา เขต ๑ นครราชสีมา
๑๙ โรงเรียนบ้านซินหนองเขวา (คุรุราษฎร์บำรุง) สพป. นครราชสีมา เขต ๔ นครราชสีมา
๒๐ โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี สพป. นครราชสีมา เขต ๖ นครราชสีมา

๒๑ โรงเรียนบ้านโคกสูง สพป. บุรีรัมย์ เขต ๒ บุรีรัมย์
๒๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ บุรีรัมย์
๒๓ โรงเรียนเนินปอรังนกซนุทิศ สพม. เขต ๔๑ พิจิตร
๒๔ โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๑ สพป. พิษณุโลก เขต ๓ พิษณุโลก
๒๔ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พิษณุโลก
๒๖ โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ สพป. เพชรบุรณ์ เขต ๑ เพชรบูรณ์
๒๗ โรงเรียนบ้านซับเปิบ สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๑ เพชรบูรณ์
๒๘ โรงเรียนบ้านวังศาล สพป. เพขรบุรณ์ เขต ๑ เพชรบูรณ์
๒๙ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง สพป. เพขรบุรณ์ เขต ๓ เพชรบูรณ์
๓๐ โรงเรียนบ้านเนินถาวร สพป. เพชรบุรณ์ เขต ๓ เพชรบูรณ์
๓๑ โรงเรียนบ้านพญาวัง สพป. เพชรบุรณ์ เขต ๓ เพชรบูรณ์
๓๒ โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ สพป. เพชรบุรณ์ เขต ๓ เพชรบูรณ์
๓๓ โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๓ เพชรบูรณ์
๓๔ โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม สพม. เขต ๔๐ เพชรบูรณ์
๓๔ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม สพม. เขต ๔๐ เพชรบูรณ์
๓๖ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เพชรบูรณ์
๓๗ โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร สพป. แพร่ เขต ๑ แพร่
๓๘ โรงเรยีน บ า้น สระน วั สพป. รอ้ย เอด็  เขต ๒ ^ ฮ ย เอ ด""""'''''"''''\

๓๙ โรงเรียนประซาพัฒนาวิทย์ สพป. ราชบุรี เขต ๑ / ^ พ ร ี.  ^ \
๔๐ โรงเรียนวัดปาไก่(ส่วนประชานุกุล) สพป. ราชบุรี เขต ๑ 1ร



ลำดับ ราย,ซ่ือสถานสืกษ'า สังกัด จังหวัด
โรงเรียนบ้านโคกมน สพป. เลย เขต ๒ เลย

๔๒ โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรค์ สพม. เขต ๑๙ เลย
๔๓ โรงเรียนเขียงคาน สพม. เขต ๑๙ เลย

๔๔ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เขต ๑๙ เลย

(ร!(ร! โรงเรียนสวัสดีวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต ๑ ศรีสะเกษ
๔๖ โรงรียนบ้านตาสุด สพป. ศรีสะเกษ เขต ๓ ศรีสะเกษ
๔๗ โรงเรียนบ้านปุนวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต ๔ ศรีสะเกษ
๔๘ โรงเรียนบ้านลูนโคก สพป. สกลนคร เขต ๒ สกลนคร
๔๙ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี สพป. สมุทรปราการ เขต ๒ สมุทรปราการ
๔๐ โรงเรียนวัดบางนางเพ็ง สพป. สมุทรปราการ เขต ๒ สมุทรปราการ
๔๑ โรงเรียนบ้านป่ากล้วย สพป. สุโขทัย เขต ๒ สุโขทัย
๔๒ โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม สพม. เขต ๓๘ สุโขทัย
๔๓ โรงเรียนหนองป่ลาหมอวิทยาคม สพม. เขต ๓๘ สุโขทัย
๔๔ โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์บุกล สพป. สุรินทร์ เขต ๑ สุรินทร์
๔๔ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท สพป. สุรินทร์ เขต ๓ สุรินทร์
๔๖ โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต ๓๓ สุรินทร์
๔๗ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต ๑๙ หนองบัวลำภู
๔๘ โรงเรียบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สพม. เขต ๑๙ หนองบัวลำภู
๔๙ โรงเรียนนาวังศึกษาวิซ สพม. เขต ๑๙ หนองบัวลำภู
๖๐ โรงเรียนศรีบุญเรืองพิทยาคาร สพม. เขต ๑๙ หนองบัวลำภู
๖๑ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สพม. เขต ๑๙ หนองบัวลำภู
๖๒ โรงเรียนบ้านหนองสามส่ีหนองดินคำ สพป. อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
๖๓ โรงเรียนบ้านโคกล่าม สพป. อุดรธานี เขต ๑ อุดรธานี

๖๔ โรงเรียนบ้านอบมุง สพป. อุดรธานี เขต ๑ อุดรธานี

๖๔ โรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี สพป. อุดรธานี เขต ๓ อุดรธานี
๖๖ โรงเรียนยาง'โกนวิทย์ สพป. อุดรธานี เขต ๔ อุดรธานี
๖๗ โรงเรียนหนองยางชุมพ ิทยาคม สพม. เขต ๒© 9ดัร,ธ2น - - - - ^ ^
๖๘ โรงเรียนอุดรพัฒนาการ สพม. เขต ๒0 / ๗^เธ ^ ช ุเ
๖๙ โรงเรียนบ้านนายาง สพป. อุตรดิตถ์ เขต ๑



ลำดับ รายซ่ือสถานศึกษา สังกัด จังหวัด
๗๐ โรงเรียนขุมซนบ้านนากลํ่า สพป. อุตรดิตถ์ เขต ๒ อุตรดิตถ์
๗๑ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์๑ สพป. อุตรติตถ์ เขต ๒ อุตรดิตถ์
๗๒ โรงเรียนบ้านห้วยคอม สพป. อุตรติตถ์ เขต ๒ อุตรติตถ์
๗๓ โรงเรียนทองแสนขันวิทยา สพม. เขต ๓๙ อุตรดิตถ์
๗๔ โรงเรียนท่าปลาประซาอุทิศ สพม. เขต ๓๙ อุตรดิตถ์
๗๔ โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒ อุบลราชธานี
๗๖ โรงเรียนบ้านอ่างหิน (เพียรพิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต ๓ อุบลราชธานี
๗๗ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคม สพม. เขต ๒๙ อุบลราชธานี

ลำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๗๘ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ สอศ. เชียงใหม่
๗๙ วิทยาลัยเทคนืคนครสวรรค์ สอศ. นครสวรรค์
๘๐ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี สอศ. เพชรบุรี
GsGJ) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม สอศ. มหาสารคาม

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
๘๒ โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นุครส ค์-—รs1
๘๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกลาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1

๘๔ โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ๆล

๘๔ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประซาสรรค์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สุโขทัย
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หลักปร ัชญาของเศรษฐก ิจพอเพ ียงด ้านการศ ึกษา” เพ ื่อทำหน้าท ี่เป ็นแกนนำในการขับเคล ื่อนขยายผล 
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาทั่วประเทศ ต่อไป

ประกาศ ณ วันท่ี 9 ^  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป้) 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


