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ข้อมูลประกอบการคัดกรองศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
คาชี้แจง ให้สถานศึกษาพอเพียงที่มีความประสงค์ขอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา จัดทารายงานข้อมูลตามหัวข้อด้านล่าง ประกอบการคัดกรอง ความยาวไม่เกิน
๒๐ หน้ากระดาษเอสี่ (ไม่รวมภาคผนวก) โดยขอให้มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ครบทุ กข้อ กรณีปีการศึกษาให้ปรับตาม
ปีที่ส่งการประเมินและปรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้น ตามบริบทของระดับการศึกษา เช่น อาชีวศึกษา / กศน.
ชื่อสถานศึกษา....................................................................................สังกัด....................................................................................
สถานที่ตั้ง ถนน..................................................... ตาบล/แขวง.............................................อาเภอ/เขต......................................
จังหวัด..........................................................รหัสไปรษณีย์...........................โทรศัพท์....................................................................
โทรสาร...................................................Website..........................................................................................................................
ชื่อ-สกุลผู้อานวยการสถานศึกษา...........................................................................................โทรศัพท์...........................................
ชื่อ-สกุลรองผู้อานวยการสถานศึกษา.....................................................................................โทรศัพท์...........................................
ชื่อ-สกุลครูแกนนา..................................................................................................................โทรศัพท์...........................................

๑. เหตุผลที่สถานศึกษาขอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษา
๒. ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย
๒.๑ จานวนครู และบุคลากรทางการศึกษา (รวมครูอัตราจ้าง) ปีการศึกษา..........................
กลุ่มสาระการเรียนรู้

จานวนจาแนกตามระดับการศึกษา/กลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่ากว่าระดับปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท สูงกว่าปริญญาโท

รวม

ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
บุคลากรทางการศึกษา
รวมทั้งสิ้น
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๒.๒ จานวนนักเรียนจาแนกตามระดับชั้น ปีการศึกษา........................
ระดับชั้น

ทั้งหมด

จานวนนักเรียน (คน)
นักเรียนที่มีคุณลักษณะอยู่อย่าง
พอเพียง (จานวนคน/ร้อยละ)

นักเรียนแกนนา
ขับเคลื่อน

ระดับปฐมวัย
ชั้นเตรียมอนุบาล
ชั้นอนุบาลปีที่ ๑
ชั้นอนุบาลปีที่ ๒
ชั้นอนุบาลปีที่ ๓
รวม
ระดับประถมศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
รวม
ระดับมัธยมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
รวม
รวมทั้งสิ้น
๒.๓ บริบทของสถานศึกษา / ลักษณะชุมชน / ภูมิสังคม
๒.๔ เอกลักษณ์ของสถานศึกษา / อัตลักษณ์ของนักเรียน
๒.๕ แหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (มีอะไรบ้าง / ใช้ประโยชน์อย่างไร)
๓. แนวทางในการดาเนินการในด้านต่างๆ ซึ่งสมควรได้รับการประเมินผ่านเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
๓.๑ การบริหารจัดการ
๓.๒ บุคลากร
๓.๓ งบประมาณ
๓.๔ แหล่งเรียนรู้
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๓.๕ วิ ธี การพั ฒ นาสถานศึก ษาพอเพีย งให้ เ ป็น ศู น ย์ก ารเรี ย นรู้ ต ามหลั กปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ยงด้ า น
การศึกษา (จัดทาเป็นเอกสารแนบในภาคผนวก)
๔. ข้อมูลด้านบุคลากร
๔.๑ ผู้บริหาร
๔.๑.๑ ผู้บริหาร นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ในชีวิตประจาวันอย่างไรบ้าง เกิดผลอย่างไร
ยกตัวอย่างประกอบ
๔.๑.๒ ผู้บริหารนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษาทั้ง ๔ ด้านอย่างไร
(งานบริหารทั่วไป / การบริหารงานวิชาการ / การบริหารงานบุคคล / การบริหารงานงบประมาณ)
และจากการดาเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้เกิดขึ้นต่อสถานศึกษาและบุคลากรของสถานศึกษาอย่างไร
บ้าง (Best Practice)
๔.๒ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
๔.๒.๑ จานวนครูที่มีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนาไปสู่การพัฒนา
งานในหน้าที่ จานวน ........คน
๔.๒.๒ ตัวอย่างเรื่องเล่าครูที่ประสบความสาเร็จในการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิต
หรือการพัฒนาตนเอง ว่านาไปใช้อย่างไรบ้าง และเกิดผลอย่างไรต่อตนเองและผู้อื่น ยกตัวอย่าง
ประกอบ
๔.๒.๓ ตัวอย่างเรื่องเล่าครูที่ประสบความสาเร็จในการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้
ในกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะอย่างอย่างพอเพียง ว่าดาเนินการอย่างไร และ
เกิดผลอย่างไร เช่น การออกแบบการเรียนรู้เพื่อสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียน
๔.๒.๔ ครูแกนนาได้ขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ผู้ปกครอง ชุมชนอย่างไรบ้าง
๔.๓ นักเรียน
๔.๓.๑ จานวนนักเรียนแกนนา ......... คน
๔.๓.๒ ตัวอย่างเรื่องเล่านักเรียนในการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจาวันอย่างไร
๔.๔ คณะกรรมการสถานศึกษา (อธิบายรายละเอียดการดาเนินงานและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น)
๔.๔.๑ ความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔.๔.๒ บทบาทในการให้การสนับสนุน ส่งเสริมสถานศึกษาในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๕. ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ / แหล่งเรียนรู้ / สิ่งแวดล้อม
๕.๑ ความพร้อมของอาคารสถานที่ที่เอื้ออานวยต่อการจัดการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
๕.๒ มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงอย่างเหมาะสม และเพียงพอกับจานวน
นักเรียน
๕.๓ สิ่งแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๖. ด้านความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานภายนอก
๖.๑ การวางแผนและการด าเนิ น การสร้ างเครือ ข่า ยการขั บเคลื่ อ นหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพีย งของ
สถานศึกษา
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๖.๒ ชุมชนให้ความไว้วางใจ ให้การสนับสนุน ส่งเสริม และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา
๖.๓ สถานศึกษามีส่ ว นร่ ว มและให้ การสนับสนุนชุมชน และหน่ว ยงานอื่นในการขับเคลื่ อนหลั กปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
๖.๔ สถานศึกษาบริ หารจัดการศึกษา และจัดการเรี ยนการสอนตามหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียง จน
สามารถเป็นแบบอย่างแก่สถานศึกษาและหน่วยงานอื่นได้
๖.๕ ผลความสาเร็จที่เกิดจากความร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษากับชุมชนหรือหน่วยงานอื่น
๗. ภาคผนวก
๗.๑ วิ ธี การพั ฒ นาสถานศึก ษาพอเพีย งให้ เ ป็น ศู น ย์ก ารเรี ย นรู้ ต ามหลั กปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ยงด้ า น
การศึกษา
๗.๒ เรื่องเล่าของครูเกี่ยวกับเรื่องการออกแบบการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยพอเพียง (มาจากข้อ ๔.๒.๖)
๗.๓ เรื่องเล่าของนักเรียนแกนนา (มาจากข้อ ๔.๓.๖)
๗.๔ ภาพถ่ายที่เกี่ยวข้อง
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