
 

ศูนย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง  กระทรวงศึกษาธิการ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ 

เอกสาร ๓ ข้อมูลประกอบการคัดกรองศูนย์การเรยีนรูต้ามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงด้านการศึกษา 

ข้อมูลประกอบการคัดกรองศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 

ค ำชี้แจง   ให้สถำนศึกษำพอเพียง ที่มีควำมประสงค์ ขอรับกำรประเมินเป็นศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้ำนกำรศึกษำ  จัดท ำรำยงำนข้อมูลตำมหัวข้อด้ำนล่ำง ประกอบกำรคัดกรอง ควำมยำวไม่เกิน 
๒๐ หน้ำกระดำษเอ ๔  (ไม่รวมภำคผนวก)  โดยขอให้มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ครบทุกข้อ กรณีปีกำรศึกษำให้ปรับ
ตำมปีท่ีส่งประเมินและปรับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ระดับชั้น ตำมบริบทของระดับกำรศึกษำ เช่น อำชีวศึกษำ / กศน. 
 

ชื่อสถานศึกษา............................................................................................สังกัด ……………….…………………………………….…..……………… 

สถานที่ตั้ง ถนน........................................ ต าบล/แขวง................................................. อ าเภอ/เขต……………..……..………..…………… 
จังหวัด.............................................. รหัสไปรษณีย์............................................. โทรศัพท์................................................................... 
โทรสาร........................................................... Website........................................................................................................................... 
ชื่อ–สกุลผู้อ านวยการสถานศึกษา……………………………………………………………….. โทรศัพท์................................................................ 
ชื่อ–สกุลรองผู้อ านวยการสถานศึกษา................................................................... โทรศัพท์............................................................... 
ชื่อ–สกุลครูแกนน า.................................................................................................... โทรศัพท์............................................................... 

๑. เหตุผลที่สถำนศึกษำขอรับกำรประเมินเป็นศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้ำนกำรศึกษำ  

๒. ข้อมูลทั่วไป  ประกอบด้วย 

  ๒.๑ จ ำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (รวมครูอัตรำจ้ำง) ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
จ านวนจ าแนกตามระดับการศึกษา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ต่ ากว่าปริญญาตร ี ปริญญาตร ี ปริญญาโท สูงกว่าปริญญาโท รวม 

ภาษาไทย      
วิทยาศาสตร์      
คณิตศาสตร์      
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม      
สุขศึกษาและพลศึกษา      
ศิลปะ      
การงานอาชีพและเทคโนโลยี      
ภาษาต่างประเทศ      
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      
บุคลากรทางการศึกษา      
รวมทั้งสิ้น      

/๒.๒ จ านวน... 
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~ ๒ ~ 

 ๒.๒ จ ำนวนนักเรียนจ ำแนกตำมระดับชั้น ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน 

ทั้งหมด 
นักเรียนท่ีมีคณุลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 

(จ านวนคน/ร้อยละ) 
จ านวนนักเรียนแกนน าขับเคลื่อน 

ระดับปฐมวัย 
ช้ันเตรียมอนุบาล    
ช้ันอนุบาลปีที่ ๑    
ช้ันอนุบาลปีที่ ๒    
ช้ันอนุบาลปีที่ ๓    
รวม    
ระดับประถมศึกษำ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑    
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒    
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓    
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔    
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕    
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖    
รวม    
ระดับมัธยมศึกษำ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑    
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒    
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓    
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔    
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕    
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖    
รวมท้ังสิ้น    

  
 ๒.๓ บริบทของสถำนศึกษำ / ลักษณะชุมชน / ภูมิสังคม 

 ๒.๔ เอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ / อัตลักษณ์ของนักเรียน 

 ๒.๕ แหล่งเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (มีอะไรบ้ำง / ใช้ประโยชน์อย่ำงไร) 

 

/๓. แนวทางใน... 
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~ ๓ ~ 

๓. แนวทำงในกำรด ำเนินกำรในด้ำนต่ำงๆ ซึ่งสมควรได้รับกำรประเมินผ่ำนเป็นศูนย์กำรเรียนรู้ 
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้ำนกำรศึกษำ  
 ๓.๑ การบริหารจัดการ            
 ๓.๒ บุคลากร 
 ๓.๓ งบประมาณ 
 ๓.๔ แหล่งเรียนรู้ 
 ๓.๕ วิธีการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา     

๔. ข้อมูลด้ำนบุคลำกร  
 ๔.๑  ผู้บริหำร (อธิบำยรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น) 
 ๔.๑.๑ ความรู้ ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๔.๑.๒ การปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นแบบอย่างที่ดี 
 ๔.๑.๓ ความสามารถในการบริหารจัดการการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๔.๑.๔ วิสัยทัศน์ ในการบริหารจัดการการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๔.๑.๕ การสร้างความสัมพันธ์กับครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 

 ๔.๒  ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (อธิบำยรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น) 
 ๔.๒.๑ ความรู้ ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๔.๒.๒ การพัฒนาและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นแบบอย่างที่ดี 
 ๔.๒.๓ ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร หน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา 
 ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๔.๒.๔ พฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ 
 เศรษฐกิจพอเพียงที่หลากหลาย เป็นแบบอย่างท่ีดีได้  
 ๔.๒.๕ การสร้างความสัมพันธ์กับเพ่ือนครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน  
 ๔.๒.๖ ครูแกนน าทุกกลุ่มสาระ  เขียนตัวอย่างเร่ืองเล่าของครูในการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน 

 การจัดการเรียนรู้/ตัวอย่างการออกแบบการเรียนรู้เพื่อเสริมสรา้งหลักคิดพอเพียงให้แก่นักเรียน  โดย 
 จัดท าเป็นเอกสารแนบในภาคผนวก 
 ๔.๒.๖.๑ มีวิธีการอย่างไรในการสอดแทรกในเนื้อหา/บูรณาการในรูปแบบกระบวนการในขั้นน า ขัน้สอน  
 ขั้นสรุป หรือการท าโครงการ/โครงงาน หรือในวิถีชีวิต 
 ๔.๒.๖.๒ มีเครื่องมือช่วยสร้างการเรียนรู้ของผู้เรียนอะไรบ้าง เช่น  ใบงาน ชุดค าถาม การทบทวน  
 การท างานหลังการปฏิบัติ การถอดบทเรียนความส าเร็จ/ล้มเหลว ผังมโนทัศน์ หรืออ่ืนๆ 
 ๔.๒.๖.๓ มีวิธีตรวจสอบวัดผล/ประเมินผลอย่างไร จึงท าให้ครูมั่นใจว่านักเรียนได้เรียนรู้แล้วเข้าใจ  
 และน าไปใช้จริงได้ 

/๔.๓ นักเรียน... 
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~ ๔ ~ 

 ๔.๓  นักเรียน (อธิบำยรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น) 
 สถานศึกษามีวิธีการอย่างไรในการพัฒนานักเรียนให้เกิดอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง 
 ๔.๓.๑ มีความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๔.๓.๒ มีความสามารถในการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 ๔.๓.๓ มีความรู้ คุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแบบอย่างที่ดี 
 ๔.๓.๔ มีความส าเร็จที่เกิดจากการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ  
 ๔.๓.๕ มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาและชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    
  
๔.๔  คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ (อธิบำยรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น) 
 ๔.๔.๑ ความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 ๔.๔.๒ บทบาทในการให้การสนับสนุน ส่งเสริมสถานศึกษาในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๕. ข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที่ / แหล่งเรียนรู้ / สิ่งแวดล้อม  
 ๕.๑  ความพร้อมของอาคารสถานที่ที่เอ้ืออ านวยต่อการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญา 
 ของเศรษฐกิจพอเพียง  
 ๕.๒  มีแหล่งเรียนรู้หลากหลายเพื่อสร้างเสริมอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงอย่างเหมาะสมและเพียงพอกับจ านวน 
 นักเรียน  
 ๕.๓  สิ่งแวดล้อมทีเ่อ้ืออ านวยต่อการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๖. ด้ำนควำมสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงำนภำยนอก  
 ๖.๑ การวางแผนและด าเนินการสร้างเครือข่ายการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของสถานศึกษา 
 ๖.๒ ชุมชนให้ความไว้วางใจ ให้การสนับสนุน ส่งเสริม และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ 
 พอเพียงสู่สถานศึกษา  
 ๖.๓ สถานศึกษามีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนชุมชน และหน่วยงานอื่นในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ 
 พอเพียง 
 ๖.๔ สถานศึกษาบริหารจัดการการศึกษา และจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 จนสามารถเป็นแบบอย่างแก่สถานศึกษาและหน่วยงานอ่ืนได้  
 ๖.๕ ผลความส าเร็จที่เกิดจากความร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษากับชุมชนหรือหน่วยงานอ่ืน 
 
 
 
 

/๗. ภาคผนวก... 



 

ศูนย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง  กระทรวงศึกษาธิการ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ 

เอกสาร ๓ ข้อมูลประกอบการคัดกรองศูนย์การเรยีนรูต้ามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงด้านการศึกษา 

~ ๕ ~ 

๗. ภำคผนวก 
 ให้จัดท ำเปน็ CD พร้อมค ำบรรยำยประกอบ ควำมยำวไม่เกิน ๑๕ นำที ในประเด็นต่อไปนี้ 
 ๗.๑  วิธีการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ด้านการศึกษา   
 ๗.๒  เรื่องเล่าของครูเก่ียวกับเรื่องการออกแบบการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างอุปนิสัยพอเพียง  
 ๗.๓  เรื่องเล่าของนักเรียนแกนน า  
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