
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เร่ือง ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ตามท ี่กระทรวงศ ึกษาธ ิการ ม ีแนวทางการพ ัฒ นา “ สถานศ ึกษ าพ อเพ ียง” ให ้เป ็น 

“ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา” เพื่อเป็นเครื่องมือในการขยายผล 

การขับเคลื่อน “ สถานศึกษาพอเพียง” ซึ่งกำหนดให้เป็นบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานต้นสังกัด โดยอาจร่วมมือกับ 

หน่วยงานอื่นๆ ในการดำเนินงานการพัฒนาตามความเหมาะสม และร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดสถานศึกษา 

ดำเนินการกำกับ ติดตามประเมินผล การพัฒนา “ สถานศึกษาพอเพียง” สู่การเป็น “ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา” อย่างสมํ่าเสมอ น้ัน

ในปีการศ ึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ หน่วยงานที่จ ัดการศ ึกษา ได ้ม ืการพ ัฒนาเสร ิมศ ักยภาพ 

ความเข้มแข็งสถานศึกษาพอเพียงให้สามารถเป็น “ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ด ้านการศ ึกษา” โดยผ ่านกระบวนการต ิดตามประเม ินผลตามเกณฑ์ก ้าวหน ้าของกระทรวงศ ึกษาธิการ 

ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๗๔ แห่ง สำนักงานส่งเสริมการศึกษา 

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน ๒ แห่ง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน ๒ แห่ง 

และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย จำนวน ๖ แห่ง รวมทั้งสิ้น ๘๔ แห่ง มีรายซื่อดังต่อไปนี้

ท่ี รายชื่อสถานศึกษา ลังกัด จังหวัด

1)

ภาคเหนือ

๑ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ สพป.เชียงใหม่ เขต ๓ เชียงใหม่

๒ โรงเรียนบ้านแม่นาจร สพป.เชียงใหม่ เขต ๖ เชียงใหม่

๓ โรงเรียนลาซาลโซติรวีนครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต ๑ นครสวรรรค์

Gl โรงเรียนบ้านห้วยฟอง สพป.น่าน เขต ๒ น่าน

๕ โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง สพป.พิษณุโลก เขต ๑ พิษณุโลก

๖ โรงเรียนวัดดงโคกขาม สพป.พิษณุโลก เขต ๑ พิษณุโลก

๗ โรงเรียนบ้านเหล่า (รัฐราษฎร์บำรุง) สพป.แพร่ เขต ๒ แพร่

๘ โรงเรียนนายางวิทยา สพป.ลำปาง เขต ๒ ลำปาง

๙ โรงเรียนบ้านแม่เทิน สพป.สุโขทัย เขต ๒ สุโขทัย

๑๐ โรงเรียนบ้านสันหีบ สพป.สุโขทัย เขต ๒ สุโขทัย

(a)(9) โรงเรียนบ้านท่าสัก สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑ อุ^?ศึตณุ

๑๒ โรงเรียนราชประซานุเคราะห์ ๑๓ สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๒ M far 1.A  'ๆ ร:
๑๓ โรงเรียบท่าปลาอนุสรณ์ ๒ สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๒ พ  ด ิ^ ร ่t พ

๑๔ โรงเรียนบ้านน้ําหมัน สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๒ อุตรดิตถ์;̂ 1 ^ ๙
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ท่ี รายซื่อสถานศึกษา สังกัด จังหวัด

๑๔ โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย สพป.อุตรดิตถ์ เซต ๒ อุตรดิตถ์

๑๖ โรงเรียนดอยหลวงรัขมังคลาภิเษก สพม. เขต ๓๖ เชียงราย

๑๗ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม สพม. เขต ๓๖ เชียงราย

๑£9 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม สพม. เซต ๓๖ เชียงราย

๑๙ โรงเรียนพบพระวิทยาคม สพม. เซต ๓๘ ตาก

๒๐ โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม สพม. เซต ๓๘ สุโขทัย

๒๑ โรงเรียนเมืองเซลียง สพม. เซต ๓๘ สุโขทัย

๒๒ โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม สพม. เซต ๓๙ พิษณุโลก

๒๓ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม สพม. เซต ๓๙ อุตรดิตถ์

๒๔ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม สพม. เขต ๔๐ เพซรบูรณ์

๒๔ โรงเรียนคลองฃลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต ๔๑ กำแพงเพชร

๒๖ โรงเรียนเทพศาลาประซาสรรค์ สพม. เขต ๔๒ นครสวรรค์

๒๗ โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา สพม. เขต ๔๒ อุทัยธานี

๒๘ โรงเรียบศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เชียงใหม่

๒๙ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พิษณุโลก

๓๐ โรงเรียนราซประซานุเคราะห์ ๔๗ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เพชรบูรณ์

๓๑ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อุตรดิตถ์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๓๒ โรงเรียนบ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ สพป.ซอนแก่น เซต ๒ ขอนแก่น

๓๓ โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง สพป.นครพนม เขต ๑ นครพนม

๓๔ โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด สพป.นครราซสีมา เขต ๑ นครราชสีมา

๓๔ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย สพป.นครราชสีมา เขต ๒ นครราซสีมา

๓๖ โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ้ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๒ บุรีรัมย์

๓๗ โรงเรียนบ้านโคกเซาพัฒนา สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ บุรีรัมย์

๓๘ โรงเรียนบ้านสะอาด (สะอาดวิทยาคาร) สพป.ร้อยเอ็ด เซต ๓ ร้อยเอ็ด

๓๙ โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง ลพป.เลย เขต ๓ เลย

๔๐ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ สพป.ศรีสะเกษ เซต ๔ ศรีสะเกษ

๑ โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป.สกลนคร เซต ๑ สกลนคร

๔๒ โรงเรียนไตรคามวิทยา สพป.สุรินทร์ เขต ๒ สุรินทร์

๔๓ โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ (ชุมซนเปีอยหัวดง) สพป.อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ

๔๔ โรงเรียนบ้านหนองเม็กห้วยทราย สพป.อุดรธานี เขต ๑ อุดรธานี

๔๔ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา สพป.อุดรธานี เขต ๑ อุ^รธาน _ _ ^  'N

๔๖ โรงเรียนบ้านแซมเจริญ สพป.อุบลราซธานี เซต ๔ บ้ีอุบูลัชาซธานุ๊ บ ี้^ น ุ

๔๗ โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ สพป.นครราซสีมา เขต ๗ นุนคุรราซสีมา

๔๘ โรงเรียนพิกุลทอง สพป.นครราชสีมา เขต ๗ บี้เศรุรา!)สีมา 1  J  1
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๔๙ โรงเรียบสันติวิทยาสรรพ์ สพม.เขต ๑๙ เลย

๔๐ โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม.เขต ๑๙ เลย

๔๑ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม.เขต ๑๙ หนองบัวสำภ

๔๒ โรงเรียนคำเตบอุปถัมภ์ สพม.เขต ๒๒ นครพนม

๔๓ โรงเรียนเต่างอยพิฒนศึกษา สพม.เขต ๒๓ สกลนคร

๔๔ โรงเรียนเบญจสักษ์พิทยา สพม.เขต ๒๘ ศรีสะเกษ

๔๔ โรงเรียนหนองนํ้าใสพิทยาคม สพม.เขต ๓๑ นครราซสีมา

๔๖ โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สพม.เขต ๓๒ บุรีรัมย์

๔๗ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ศรีสะเกษ

๔๘ วิทยาลัยอาซีวขอนแก่น สำนักงานคณะกรรมการการอาฃีวศึกษา ขอนแก่น

ภาคกลาง
๔๙ โรงเรียนบ้านกุยแหย่ สพป.กาญจนบุรี เขต ๓ กาญจนบุรี

๖๐ โรงเรียนขุมซนวัดสมรโกฏิ (อย่พูนราษฎร์บำรุง) สพป.นนทบุรี เขต ๑ นนทบุรี

๖๑ โรงเรียนวัดคลองขัน สพป.ปทุมธานี เขต ๒ ปทุมธานี

๖๒ โรงเรียนขุมซนวัดตะเคียนงาม สพป.ระยอง เขต ๒ ระยอง

๖๓ โรงเรียนวัดพระธาตุ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ สุพรรณบุรี

๖๔ โรงเรียนวัดด่านช้าง สพป.สุพรรณบุรี เขต ๓ สุพรรณบุรี

๖๔ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง สพป.สุพรรณบุรี เขต ๓ สุพรรณบุรี

๖๖ โรงเรียนสิงห์บุรี สพม.เขต ๔ สิงห์บุรี

๖๗ วิทยาลัยเทคนิคขัยนาท สำนักงานคณะกรรมการการอาขีวศึกษา ขัยนาท

๖๘ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซลบุรี

๖๙ โรงเรียนเทศบาล ๔ (พหลโยธินรามามินทรภักดี) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ราขบุรี

๗๐ โรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรืองประซาสามัคคี) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สระบุรี

ภาคใต้

๗๑ โรงเรียนบ้านเขากอบ สพป.ตรัง เขต ๒ ตรัง

๗๒ โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ สพป.นครศรีธรรมราซ เขต ๒ นครศรีธรรมราข

๗๓ โรงเรียนบ้านปากเซียร สพป.นครศรีธรรมราซ เขต ๓ นครศรีธรรมราช

๗๔ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธ้ีมิตรภาพท่ี ๑๔๘ สพป.นีตตานี เขต ๒ นีตตานี

๗๔ โรงเรียนวัดเซาทอง (ซนปากคลอง) สพป.พัทลุง เขต ๑ พัทลุง

๗๖ โรงเรียนวัดขุมประดิษฐ์ สพป.พัทลุง เขต ๒ พ ัท ล ุง / ' ' ' ' '

๗๗ โรงเรียนบ้านสำนัก สพป.ระนอง ร ะ ^ ง / ^ ~ ^
๗๘ โรงเรียนวัดเซาพระนิ่ม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ สุราษฎร์ธานี

๗๙ โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ สพม.เขต ๑๒ ใ ]? เ^ ธ ร,รแรัท ้H i

๘๐ โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม สพม.เขต ๑๓ กระป^
'i'S'/

/ ๘๑.โรงเรียน...



ที่ รายซื่อสถานศึกษา สังกัด jw t f lด-

โรงเรียนคุระบุรีขัยพัฒนาพิทยาคม สพม.เขต ๑๔ พังศึา

๘๒ กศน.อำเภอบางแก้ว กศน.จังหวัดพัทลุง (■ '  i t 7'
๘๓ กศน.อำเภอศรีบรรพต กศน.จังหวัดพัทลุง ’เร \่
๘๔ โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอประกาศให้สถานศึกษาท่ัง ๘๔ แห่ง เป็น” ศูนย์การเรียนเตาปไงณ 

ปร ัชญาของเศรษฐก ิจพอเพ ียงด ้านการศ ึกษา ป ีการศ ึกษา ๒ ๔๔๙ ” เพ ื่อทำหน ้าท ี่ในการข ับเคล ื่อน 

ขยายผลเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาทั่วประเทศ ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ (T สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๐

(นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศึลป็) 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


