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๑. หลักการและวัตถุประสงค์ 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักในการด าเนินชีวิตที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย

เดช ทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะแก่พสกนิกรชาวไทยมานานกว่า ๔๐ ปี ดังพระบรมราโชวาทและพระราชด ารัส 
นับตั้งแต่ปี ๒๕๑๗ เป็นต้นมา ที่ได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน เพ่ือให้มีความพอมี พอกิน 
พอใช้ พ่ึงตนเองไดแ้ละมีความสุข โดยใช้หลักความพอประมาณ การมีเหตุผล การสร้างระบบภูมิคุ้มกันในตัว ที่
ดี และไดท้รงเตือนสติประชาชนคนไทยไม่ให้ประมาท ตระหนักถึงการพัฒนาที่สมดุลและก้าวหน้าไปอย่างเป็น
ขั้นเป็นตอน ถูกต้องตามหลักวิชา โดยมีคุณธรรมเป็นพ้ืนฐานของความคิดและการกระท า ซึ่งสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในทุกมิติของชีวิต ทุกภาคส่วนและทุกด้านของการพัฒนา เพ่ือให้สังคมส่วนรวมอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุขและเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลและยั่งยืน  

มูลนิธิยุวสถิรคุณ โดยศูนย์สถานศึกษาพอเพียง (ศสพ.) เป็นหน่วยงานภายใต้ก ากับของส านักงาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มีวัตถุประสงค์การด าเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาพอเพียงให้
สามารถเป็นแบบอย่างในการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการศึกษาได้อย่างยั่งยืน 
จึงได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาคุณภาพคนของประเทศ ขับเคลื่อน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ น าไปสู่
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับเพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเชื่อมโยงความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา และองค์กรภาคส่วนต่างๆ ให้ร่วมกัน
พัฒนาผู้เรียนให้ตระหนักและเห็นคุณค่าของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาสถานศึกษาให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ที่จะบ่มเพาะผู้เรียนให้เป็นผู้มีอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง  

รางวัลสูงสุดระดับชาติสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ เกิดขึ้นเพ่ือช่วยขับเคลื่อน 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ เป็นต้นมา และช่วยสนับสนุนให้เกิดการขยาย
ผลอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการให้สถานศึกษาที่ได้รับการประกาศเป็นสถานศึกษาพอเพียงกว่า ๒๐,๐๐๐ 
แห่ง ทั่วประเทศ และมีศักยภาพเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการด ารงชีวิตอยู่อย่างพอเพียงและการจัดการศึกษาที่
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จนสามารถเป็นแบบอย่างให้แก่สถานศึกษาพอเพียงอ่ืนๆ รวมถึงชุมชน
และสังคมในวงกว้างได้ ยกระดับคุณภาพไม่ให้หยุดนิ่งหลังจากได้รับการประกาศเป็นสถานศึกษาพอเพียงแล้ว 
โดยเปิดโอกาสให้ส่งผลงานการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการศึกษา ซึ่งปรากฏภาพ
ความส าเร็จของสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรของสถานศึกษา และผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผู้เรียนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนให้ด าเนินชีวิตได้อย่าง
สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง  

ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ มุ่งหวังที่จะส่งเสริมให้สถานศึกษาพอเพียงได้มีการพัฒนา
คุณภาพ มีความเข้มแข็งและเกิดความยั่งยืนในการคงสภาพความเป็นสถานศึกษาพอเพียงต่อไป เพ่ือเป็น
แบบอย่างการน าผลงานไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิตและการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง จนขยายผลสู่ชุมชนและสังคมได้อย่างยั่งยืน จึงจัดให้มีการคัดกรองและคัดเลือกรางวัลสูงสุดระดับชาติ
สถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศขึ้น   
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๒. ปฏิทินการด าเนินการและผูร้ับผิดชอบ การคัดกรองและคัดเลือกผลงาน 
ปฏิทินการด าเนินงานคัดกรองและคัดเลือกผลงานรางวลัสูงสุดระดับชาติสถานศึกษาพอเพียงที่มี
ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปี ๒๕๖๐ มีดังนี้  

ระยะเวลา รายละเอียด/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
กุมภาพันธ์ - 
มีนาคม 

- ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและรายละเอียดการด าเนนิงาน 
- ประกาศรับสมัครในแตล่ะภูมภิาค  

ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง/ 
หน่วยงานต้นสังกัด 

เมษายน - 
พฤษภาคม 

คัดกรองเบื้องต้นโดยหน่วยงานต้นสังกัด 
๑ สถานศึกษาพอเพียงส่งใบสมัคร และผลงานในรูปแบบเอกสารและ 

CD โดยส่งไปยังหน่วยงานต้นสังกัดระดับพื้นที่ ภายในระยะเวลาที่
หน่วยงานต้นสังกัดก าหนด 

๒ ต้นสังกัดระดบัพื้นที่ของแต่ละหน่วยงาน รวบรวมใบสมัครทัง้หมด 
และแต่งตั้งคณะกรรมการคัดกรองของหน่วยงานตน้สังกัดระดบัพื้นที่  

๓ คณะกรรมการคัดกรองของหน่วยงานตน้สังกัดระดบัพื้นที่ 
ด าเนินการคัดกรองผลงานเบื้องต้นให้เหลือไม่เกินจ านวนที ่
ศูนย์สถานศึกษาพอเพียงก าหนด ตามตารางที่ ๑ ในหนา้ ๕  

๔ ต้นสังกัดระดบัพื้นที่รวบรวมใบสมัครและผลงานทีผ่่านการคัดกรอง 
ส่งไปยังศูนยป์ระสานงานภาค ของศูนย์สถานศึกษาพอเพียง ตามที่
อยู่บนปกหลัง วันที่สิ้นสุดการรับเอกสาร คือ ๓๑ พฤษภาคม 
๒๕๖๐ ทั้งนี้ ทุกผลงานต้องมีกรรมการคัดกรองลงนามรับรองตาม
แบบฟอร์มที่ก าหนด  

คณะกรรมการคัดกรองของ
หน่วยงานต้นสังกัดระดับพื้นที่ 
ประกอบด้วย (อย่างน้อย) 
๑.  หัวหน้าหน่วยงานตน้สังกัดใน

ระดับพื้นที่ หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย เป็นประธาน 

๒.  ผู้รับผิดชอบขับเคลื่อน ปศพพ. 
ของหน่วยงานระดับพื้นที่ เป็น
เลขานุการ 

๓.  ผู้อ านวยการ ศรร.หรือผู้แทน 
และ/หรือผู้อ านวยการ สปล. 
ระดับประเทศ หรือผู้ที่ได้รับการ
แต่งตั้งเป็นผู้ประเมินสถานศึกษา
พอเพียง เป็นกรรมการ 

มิถุนายน  คัดกรองระดับภูมิภาครอบที่ ๑ จากเอกสารและ VDO  
-  คณะกรรมการคัดกรองระดับภูมิภาคที่ได้รับการแต่งตั้งโดย 

ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง ด าเนนิการคัดกรองระดับภูมิภาครอบที่ ๑ 
จากเอกสารและVDO  

-  คณะกรรมการคัดกรองระดบัภูมภิาค รวบรวมผลการคัดกรองรอบที่ ๑ 
น าเสนอศูนย์สถานศึกษาพอเพยีง 

คณะกรรมการคัดกรองระดับ
ภูมิภาคที่ได้รับการแต่งตั้งโดย 
ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง 

มิถุนายน –  
สิงหาคม 

คัดกรองระดับภูมิภาครอบที่ ๒ จากการลงพื้นที่จริง  
  คณะกรรมการคัดกรองระดับภูมิภาค ด าเนินการคัดกรองรอบที่ ๒ 

โดยลงพืน้ที่เพื่อประเมินสภาพจริงของสถานศึกษาทีผ่่านการคัดกรอง 
รอบที่ ๑ แล้ว ให้เสร็จสิ้นภายใน ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

-  คณะกรรมการคัดกรองระดับภูมิภาค รวบรวมผลการคัดกรอง รอบที่ ๒ 
น าเสนอศูนย์สถานศึกษาพอเพยีง 

คณะกรรมการคัดกรองระดับ
ภูมิภาคที่ได้รับการแต่งตั้งโดย 
ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง 

พฤศจิกายน คัดเลือกระดับประเทศ  
- ด าเนินการคัดเลือกผลงานระดบัประเทศ ในเวท ี“รวมพลังเรียนรู้  

อยู่อย่างพอเพียง” โดยวิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 
- ตรวจสอบคุณสมบตัิของผลงานที่ผ่านการคัดเลือกระดับประเทศ 

คณะกรรมการระดับประเทศที่
แต่งตั้งโดยศนูย์สถานศึกษาพอเพียง  

ธันวาคม ประกาศรายชื่อรางวัลสงูสุดระดับชาติสถานศึกษาพอเพียงที่มผีลการ
ปฏิบัติที่เปน็เลิศ ปี ๒๕๖๐  

ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง 

ส าหรับพิธีมอบรางวัลรางวัลสูงสุดระดับชาติสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ จะจัดขึ้นในเวที  
“รวมพลังเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง” ของปีถัดไป  



๓ 
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๓. กระบวนการคัดกรองโดยหน่วยงานต้นสังกัดระดับพื้นที่  

๓.๑ สถานศึกษาที่มีสิทธิ์ส่งผลงาน    
ประเภท ก. สถานศึกษาพอเพียง   

 เป็นสถานศึกษาที่ได้รับการประกาศเป็นสถานศึกษาพอเพียง โดยกระทรวงศึกษาธิการ  
สามารถส่งได้ ๑ ผลงาน โดยส่งไปยังหน่วยงานต้นสังกัดระดับพื้นท่ี   

 สถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศในระดับภูมิภาคแล้ว แตย่ังไม่ผ่าน
ระดับประเทศ สามารถส่งผลงานได้ ๑ ผลงาน โดยส่งไปยังหน่วยงานต้นสังกัดระดับพื้นที่  

ประเภท ข. สถานศึกษาพอเพียงท่ีมีผลงานการปฏิบัติทีเ่ป็นเลศิระดับประเทศ  
 สถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับประเทศ ปี ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘  

ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร สามารถส่งผลงานได้ ๑ ผลงาน โดยตรงที่ศูนย์ประสานงานภาค
ของศูนย์สถานศึกษาพอเพียง ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นผลงานที่เคยได้รับรางวัลระดับภูมิภาคแล้ว  

ประเภท ค. ศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศกึษา   
 เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลง

ผู้บริหาร สามารถส่งผลงานได้ ๑ ผลงาน โดยส่งตรงทีศู่นย์ประสานงานภาค  
ของศูนย์สถานศึกษาพอเพียง   

๓.๒ คุณสมบัติของผู้ท าผลงาน  
 ผู้ท าผลงานต้องประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูแกนน าและนักเรียนแกนน าของ

สถานศึกษาทีร่่วมกันปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบจนเกิดผลงานดังกล่าว มาแล้วติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า 
๑ ปี (นับถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐) 

 ผู้บริหาร และครูแกนน า จะต้องเป็นผู้น าเสนอผลงานดังกล่าวด้วยตนเอง ทุกขั้นตอน  
 ผู้บริหาร และครูแกนน าที่น าเสนอผลงานดังกล่าว จะต้องปฏิบัติภารกิจต่อเนื่องไปอีกอย่างน้อย ๑ ปี 

นับจากวันประกาศผลการคัดเลือกผลงานระดับประเทศ เพ่ือรับผิดชอบต่อการน าเสนอผลงานให้เกิด
ความต่อเนื่องและรับการเชิดชูเกียรติในเวทีระดับประเทศได้ 

ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลง/โยกย้ายผู้บริหารก่อนการประกาศผลระดับประเทศ จะถือว่าผลงานนั้นไม่สมบูรณ์ 

๓.๓ รายละเอียดเกณฑ์การส่งผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลศิ 

(๑) รางวัลสูงสุดระดับชาติสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ต้องเป็นโครงการ/กิจกรรมที่
เป็นแบบอย่างในการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการศึกษาทั้งระบบของ
โรงเรียน (Whole School Approach) และส่งผลต่อผู้เรียนในการบ่มเพาะอุปนิสัย “อยู่อย่าง
พอเพียง” ตามที่ได้ปฏิบัติจริง ตลอดจนมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน  

(๒) ผลงานที่ส่งสมัครต้องเป็นกิจกรรมทีผู่้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ/กิจกรรม ทุกระดับ (ผู้บริหาร ครูแกน
น า และนักเรียนแกนน า) ได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินการ 
(ด าเนินการตามหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี บนพ้ืนฐานของ
การมีคุณธรรมและใช้ความรู้) เพ่ือจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ



๔ 
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พอเพียง และเกิดผลจากการปฏิบัติจริงกับผู้ เรียน ในการใช้ชีวิตสมดุลและพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงในด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม   

๓.๓ การจัดท าเอกสารและ VDO เพ่ือยื่นแบบขอคัดกรองผลงาน ต้องจัดเตรียม ดังนี้ 

๑) ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก Website : 
http://www.sufficiencyeconomy.org  

๒) ผลงานประกอบการคัดกรองการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาตามรูปแบบที่ก าหนด ต้องประกอบด้วย ๒ รูปแบบ ดังนี้    

๒.๑) ผลงานที่เป็นเอกสาร ให้ใช้กระดาษ เอ ๔ พิมพ์ด้วยอักษร TH Sarabun PSK ขนาด ๑๖ จัดพิมพ์
เรื่ อง เล่ าผลงานมีความยาวไ ม่ เกิน  ๕ หน้า  โดยใช้ ใบสมัครของ ศสพ.  (แบบฟอร์ม 
BP1_application) ที่ใส่รายละเอียดครบถ้วนเป็นปกของชุดเอกสาร แล้วอธิบายบริบทของ
สถานศึกษา ๑ หน้า และน าเสนอการด าเนินการให้ครบถ้วนทั้ง ๓ ระดับ (ผู้บริหาร/ครู/นักเรียน) 
ระดับละ ๑ หน้า ได้แก่  

 ผู้บริหารสถานศึกษา น าเสนอในส่วนของการบริหารจัดการโครงการ/กิจกรรมข้างต้น ว่า
ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร และเกิดผลอย่างไร จากมุมมองผู้บริหาร  

 ครูแกนน า น าเสนอในส่วนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ว่า บูรณาการโครงการ/กิจกรรม
ดังกล่าวในการจัดการเรียนการสอนอย่างไร และใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจัด
กิจกรรมอย่างไร ที่ท าให้เกิดผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศข้างต้น  

 นักเรียนแกนน า น าเสนอในส่วนของผู้เรียนที่ร่วมจัด หรือเข้าร่วมกิจกรรมว่ามีส่วนร่วม
อย่างไร ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไรในการร่วมกิจกรรม และได้รับผล
อย่างไรบ้างจากโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว ในด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม   

๒.๒) ผลงานที่เป็นวิดีทัศน์ ให้น าเสนอผลงานการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา เป็น VDO Clip ๓ นาที โดยแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของ
กิจกรรม/โครงการที่ส่งผลงานเข้ามากับหัวข้อต่อไปนี้ 

 สภาพแวดล้อม/บริบท/ภูมิสังคมของการด าเนินกิจกรรม รวมถึงแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่
เกิดข้ึนอย่างชัดเจน  

 การด าเนินการกิจกรรม/โครงการที่ส่งผลงานเข้ามานั้น เกิดการบ่มเพาะอุปนิสัย “อยู่อย่าง
พอเพียง” ของผู้เรียนอย่างไร โดยควรให้ผู้เรียนถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ในการน าเสนอ  

 ถ่ายท าและบรรยายให้เห็นสภาพจริงของการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่ส่งผลงาน
เข้ามาอย่างเป็นรูปธรรม (ไม่ใช่อ่านตามเอกสาร)  

๓) การตั้งชื่อผลงานที่ส่งสมัครเข้ามา ควรตั้งให้สอดคล้องกับผลงานที่สถานศึกษาด าเนินการและเป็นโครงการ/
กิจกรรมทีป่ระสบความส าเร็จตามท่ีได้ปฏิบัติจริง ให้เด่นชัดมากที่สุด โดยไม่ควรตั้งชื่อที่กว้างเกินไป  

 ทั้งนี้ การน าเสนอผลงานฯ จากการด าเนินการทั้ง ๓ ระดับ – ผู้บริหาร ครู และผู้เรียน ต้องอธิบาย
เชื่อมโยงการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ตามบริบทของสถานศึกษาและชุมชน ตลอดจน
ผลที่เกิดขึ้นจริงกับผู้เรียน ให้เข้าใจได้อย่างชัดเจน (สามารถศึกษาหรือดูตัวอย่าง ได้จาก Youtube : 
sufficiency school)   

http://www.sufficiencyeconomy.org/
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๓.๔ การคัดกรองจากหน่วยงานต้นสังกัดระดับพื้นที ่ 
หน่วยงานต้นสังกัดระดับพ้ืนที่ ด าเนินการคัดกรองผลงานที่ผ่านเกณฑ์ ตามจ านวนที่ศูนย์สถานศึกษา

พอเพียงก าหนด ตามตารางที่ ๑ แล้วส่งไปยังศูนย์ประสานงานภาค ของศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ 
โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้  

๑) รับสมัครสถานศึกษาพอเพียงเพ่ือส่งผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ และรวบรวมใบสมัครทั้งหมดจาก
สถานศึกษาพอเพียงที่สนใจสมัครเข้ามา   

๒) หน่วยงานต้นสังกัดระดับพ้ืนที ่แต่งตั้งคณะกรรมการคัดกรองระดับพ้ืนที่ ๓ – ๕ คน ประกอบด้วย  
๒.๑ หัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดในระดับพ้ืนที่ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน 
๒.๒ ผู้รับผิดชอบขับเคลื่อน ปศพพ. ของหน่วยงานในระดับพ้ืนที่ เป็นเลขานุการ 
๒.๓ ผู้อ านวยการ ศรร.หรือผู้แทน และ/หรือผู้อ านวยการ สปล.ระดับประเทศ หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง

เป็นผู้ประเมินสถานศึกษาพอเพียง ร่วมเป็นกรรมการ 

๓) คณะกรรมการคัดกรองระดับพ้ืนที่ ด าเนินการคัดกรองเบื้องต้นจากแบบฟอร์มBP1_screen โดย
พิจารณาจากเอกสารและ VDO ใหค้ะแนนผ่านเกณฑ์ ๑๖ คะแนน ( ๘๐%) ขึ้นไป จึงถือว่าผลงาน
นั้นๆ ผ่านเกณฑ์ โดย แนบแบบฟอร์มBP1_Checklist ในการจัดส่งผลงานด้วย  

๔) หน่วยงานต้นสังกัดระดับพ้ืนที่ สามารถส่งผลงานของสถานศึกษาพอเพียงที่ผ่านการคัดกรอง โดยต้อง 
ไม่เกินจ านวนตามที่ศูนย์สถานศึกษาพอเพียงก าหนด (ตารางท่ี ๑) 

๕) หน่วยงานต้นสังกัดพ้ืนที่รวบรวมผลงานที่ผ่านการคัดกรองระดับพ้ืนที่ ส่งมายังศูนย์ประสานงานภาค 
ของศูนยส์ถานศึกษาพอเพียง ด้วยใบน าส่งตามแบบฟอร์มBP1_cover โดยทุกผลงานต้องมีกรรมการ
ลงนามรับรองในใบน าส่งให้ครบถ้วน  
 

ตารางท่ี ๑  จ านวนผลงานที่หน่วยงานต้นสังกัดระดับพื้นที่สามารถส่งได้ในปี ๒๕๖๐  
หน่วยงานต้นสังกัด จ านวนสถานศึกษา 

๑. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (สพฐ.)  เขตพ้ืนที่ละ ๕ ผลงาน 
๒. สถาบันการอาชีวศึกษา (สอศ.)  สถาบันละ ๒ ผลงาน 
๓. ส านักงาน กศน.จังหวัด  จังหวัดละ ๑ ผลงาน 
๔. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  

(สพป.ที่มีโรงเรียนเอกชนที่เป็นสถานศึกษาพอเพียง)  
เขตพ้ืนที่ละ ๑ ผลงาน 

๕. ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร รวมไม่เกิน ๒ ผลงาน 
๖. ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด จังหวัดละ ๑ ผลงาน 
๗. กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค ภาคละ ๑ ผลงาน 



๖ 
 

คู่มือการคัดเลือกรางวัลสูงสุดระดบัชาติสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศ ปี ๒๕๖๐                                                  

๔. การด าเนินการคัดกรองระดับภูมิภาค โดยศูนย์สถานศึกษาพอเพียง    
  การด าเนินการคัดกรองในระดับภูมิภาค เป็นบทบาทของคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง  และ 
ผู้ประสานงานภาค (ผปภ.) ของศูนย์สถานศึกษาพอเพียง โดยจะมีการคัดกรอง ๒ รอบ ดังนี้ 

๔.๑ การด าเนินการคัดกรองระดับภูมิภาค รอบที่ ๑  
 ผู้ประสานงานภาค ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง เสนอชื่อคณะกรรมการด าเนินการคัดกรองระดับ

ภูมิภาค ให้ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง ประกาศแต่งตั้ง   
 ผู้ประสานงานภาค จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินการคัดกรอง เพ่ือชี้แจงและคัดกรองระดับ

ภูมิภาครอบแรก โดยใช้เกณฑ์ประเมินที่ศูนย์สถานศึกษาพอเพียงก าหนด ซึ่งจะพิจารณาจาก
เอกสารเรื่องเล่า และ VDO   

สิ่งที่จะได้รับจากการด าเนินการคัดกรองระดับภูมิภาค รอบที่ ๑  
๑) ได้รายชื่อและจ านวนสถานศึกษาที่ผ่านคัดกรองระดับภูมิภาค รอบที่ ๑ เพ่ือน าไปลงพ้ืนที่

เยี่ยมสถานศึกษา  
๒) ได้สรุปแผนการลงพ้ืนที่ประเมินสภาพจริงของสถานศึกษา เพ่ือเก็บข้อมูลการขับเคลื่อนทั้ง

ระบบ และวางแผนการเดินทางและตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายในการคัดกรองรอบต่อไป 

๔.๒ การด าเนินการคัดกรองระดับภูมิภาค รอบที่ ๒ 
การด าเนินการคัดกรอง รอบท่ี ๒ เป็นบทบาทร่วมกันชองผู้ประสานงานภาค และคณะกรรมการระดับ

ภาคที่แต่งตั้งโดยศูนย์สถานศึกษาพอเพียง โดยลงพ้ืนที่สถานศึกษาพอเพียงที่ผ่านการคัดกรอง รอบที่ ๑ เพ่ือ
ประเมินสภาพจริงการขับเคลื่อนของสถานศึกษาจริงทั้งระบบ โดยใช้แบบฟอร์มการลงพ้ืนที่  

สิ่งที่จะได้รับจากการด าเนินการคัดกรองระดับภูมิภาค รอบที่ ๒  
๑) ได้สรุปจ านวน รายชื่อ และคะแนนรวมของสถานศึกษาพอเพียงที่ผ่านการคัดกรองระดับ

ภูมิภาค รอบที่ ๒ ที่จะเข้าสู่การคัดเลือกผลงานระดับประเทศ ในเวที “รวมพลังเรียนรู้  
อยู่อย่างพอเพียง” โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 

๒) ได้ข้อเสนอแนะในการวางแผนในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือคัดเลือกระดับประเทศ  

๔.๓ ข้อปฏิบัติส าหรับสถานศึกษาพอเพียง เพื่อรับการประเมินสภาพจริงในการคัดกรองระดับ
ภูมิภาค รอบที่ ๒ 

๑) เตรียมบุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้  
๑.๑)  ผู้บริหาร ครูแกนน า และนักเรียนแกนน า ที่เป็นเจ้าของผลงานตามรายชื่อในเอกสารที่สมัคร

ผลงาน ร่วมกันน าเสนอผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ไม่เกิน ๑๕ นาท ี 
(น าเสนอ ๑๐ นาที และตอบข้อสงสัยของกรรมการ ๕ นาที)  

๑.๒)  ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงทั้งระบบ ตามรายการประเมิน 
โดยควรมีบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ทั้งครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้แทนชุมชน อย่างน้อย 
๓ - ๕ ท่าน เช่น ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์หรือผู้รับผิดชอบการ
ขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงในสถานศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัดระดับพ้ืนที่ ผู้น า
ชุมชน/ท้องถิ่น ผู้น าทางศาสนา ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น  



๗ 
 

คู่มือการคัดเลือกรางวัลสูงสุดระดบัชาติสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศ ปี ๒๕๖๐                                                  

 
๒)  เตรียมสถานที่หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ส าหรับกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

๒.๑)  การน าเสนอผลงานการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ และการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงท้ังระบบ 
(Whole School Approach) แบบมีส่วนร่วม   

๒.๒)  การให้ข้อมูล แลกเปลี่ยน เติมเต็มประสบการณ์ในการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา  

๒.๓)  การน าเสนอฐานการเรียนรู้ หรือแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษา 

๓)  กรอกแบบฟอร์มแบบประเมินตนเอง_BPคัดกรอง ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และส่งคืนให้
คณะกรรมการคัดกรอง ในวันท่ีเข้าประเมินสภาพจริง  

๔)  คณะกรรมการและผู้ประสานงานจะไม่รับของท่ีระลึกใดๆ จากสถานศึกษาพอเพียงที่รับการ
ประเมินสภาพจริง  

๕. การคัดเลือกระดับประเทศ.  

ขั้นตอนการคัดเลือกผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับประเทศ  
๑) ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง ด าเนินการคัดเลือกระดับประเทศ แต่งต้ังกรรมการคัดเลือกผลงาน

ระดับประเทศ ประกอบด้วย  
 กรรมการจากภูมิภาคอื่น ๓ ท่าน  ท าหน้าท่ีเป็นประธาน ๑ ท่านและเป็นกรรมการพิจารณา

คัดเลือกและให้คะแนนผลงาน ๒ ท่าน 
 กรรมการฝ่ายวิชาการจากส่วนกลาง ๑ ท่าน  ท าหน้าท่ีพิจารณาคัดเลือกและให้คะแนนผลงาน 
 คณะท างานของภาค ๒ ท่าน ท าหน้าท่ีกรรมการพิจารณาคัดเลือกและให้คะแนนผลงาน ๑ ท่าน  

และเป็นเลขานุการ ๑ ท่าน  
๒) สถานศึกษาพอเพียงท่ีผ่านการคัดกรองระดับภูมิภาค รอบท่ี ๒ เตรียมข้อมูลเกี่ยวกับผลงานการปฏิบัติ

ท่ีเป็นเลิศตามกิจกรรมท่ีผ่านการคัดกรองในระดับภูมิภาค รอบท่ี ๒ ให้มีความสมบูรณ์และครบถ้วน 
โดยศูนย์สถานศึกษาพอเพียงจะจัดเตรียมอุปกรณ์ส าหรับจัดท าผลงานเพื่อน าเสนอให้หลังจากร่วม
แลกเปลี่ยนรู้ทุกกิจกรรม  

๓) สถานศึกษาพอเพียงท่ีผ่านการคัดกรองระดับภูมิภาค รอบท่ี ๒ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวที “รวม
พลังเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง” ครบทุกกิจกรรม 

๔) น าเสนอผลงานด้วยตนเองครบท้ัง ๓ ระดับ (ผู้บริหาร ครู และนักเรียน) ภายในเวลา ๑๐ นาที และ
ตอบข้อซักถามของคณะกรรมการอีก ๕ นาที รวมเป็น ๑๕ นาที และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการน า 
ปศพพ. มาจัดการศึกษาท้ังระบบ (Whole School Approach) ได้อย่างมีศักยภาพ และจะสามารถ
เป็นแบบอย่างท่ีดีในการขยายผลได้จริงอย่างไร 

ส่ิงที่จะได้รับจากการด าเนินการเลือกระดับประเทศ คือ รายชื่อสถานศึกษาท่ีผ่านการคัดเลือกของทุก
ภาค และประกาศเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติสถานศึกษาพอเพียงท่ีมีผลการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ  

 รางวัลนี้เป็นการรับรองผลงานของผู้บริหารและครูในเชิงประจักษ์ และเป็นกระบวนการพัฒนา
คุณภาพผู้บริหารและครู โดยเน้นผลการปฏิบัติของสถานศึกษาทั้งระบบ (Whole School Approach) และ
การพัฒนาผู้เรียนที่ร่วมอยู่ในผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศนี้ด้วย ทั้งนี้ การพิจารณาผลการตัดสินถือเป็นสิทธิ์ขาด
ของศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ เท่านั้น 
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ภาคผนวก 
เอกสารการสมัคร 

 

 

 
เอกสารการคัดกรองรางวัลสูงสดุระดับชาต ิ
สถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติทีเ่ป็นเลศิ  
โดยศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคณุ 

 
เอกสารแบบฟอร์มการสมัคร 

(สามารถดาวโหลดเอกสารได้ที่ http://www.sufficiencyeconomy.org) 
แบบฟอร์ม ชื่อเอกสาร หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

ก. BP1_application ใบสมัครคัดกรองและคัดเลือก สถานศึกษาพอเพียงท่ีส่งผลงาน  
ข. BP1_cover      ใบน าส่งผลงาน  หน่วยงานต้นสังกัดระดับพื้นท่ี 
ค. BP1_checklist     แบบตรวจสอบเอกสารการสมัคร   หน่วยงานต้นสังกัดระดับพื้นท่ี 
ง. BP1_screen แบบประเมินเพ่ือคัดกรองผลงาน    หน่วยงานต้นสังกัดระดับพื้นท่ี 

 
 

 

http://www.sufficiencyeconomy.org/


 

 

 

ใบสมัครคัดกรองและคัดเลือก 
รางวัลสูงสุดระดับชาติสถานศึกษาพอเพียงท่ีมีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปี................ 

ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ   

 

 
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษาพอเพียง  

ชื่อสถานศึกษา......................................................................................... .............. สังกัด…………..………….…….……… 
สถานที่ตั้ง เลขท่ี ............ ถนน ................................ ต าบล/แขวง ........................... อ าเภอ/เขต……………..…………  
จังหวัด ..................... รหัสไปรษณีย์................. โทรศัพท์ .............................. โทรสาร ............................................  
Website..............................................Email ………………………..  จัดการศึกษาระดับชั้น .............. ถึงชั้น ..............  
ผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง ปี พ.ศ. .......................... ประกาศ ศธ. เมื่อ ......................................  

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของผลงานที่เป็นแกนน าขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียง  
๒.๑ ผู้บริหารสถานศึกษาที่รับผิดชอบการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียง      

ชื่อ–สกุล………………………………………………………………….... ต าแหน่ง .................................................. 
  โทรศัพท์.................................... E-mail .....................................................ท าผลงานนี้มาแล้วเป็นเวลา........ปี   

๒.๒ ครูแกนน าที่รับผิดชอบการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียง      
ชื่อ–สกุล…………………………….……..…………………………..….. ต าแหน่ง ................................................... 

  โทรศัพท์.................................... E-mail .....................................................ท าผลงานนี้มาแล้วเป็นเวลา........ปี  
๒.๓ นักเรียนแกนน าขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียง      

ชื่อ–สกุล……………………….…………………………...……….. ศึกษาอยู่ระดับชั้น............................................ 
โทรศัพท์.................................... E-mail .....................................................ท าผลงานนี้มาแล้วเป็นเวลา........ปี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
โครงการ/กิจกรรม...................................................................................................................... 

ค าชี้แจง ให้สถานศึกษาพอเพียงน าเสนอโครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่น ในการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยผลงานท่ีจัดส่ง ๑ ชุด ต้องประกอบด้วยข้อมูล ๓ ส่วน ดังนี้ 

(๑) ใบสมัครคัดกรองรางวัลสูงสุดระดับชาติสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(๒) ข้อมูลเอกสารเพ่ือประกอบการคัดกรอง ที่แสดงให้เห็นถึงการขับเคลื่อนทั้งระบบ (Whole School Approach) 

โดยน าเสนอโครงการ/กิจกรรม ของสถานศึกษาที่ด าเนินการและประสบความส าเร็จตามที่ได้ปฏิบัติจริง โดยต้องมีการ
น าเสนอทีค่รบถ้วนทั้ง ๓ มิติ มิติละ ๑ หน้า ได้แก่ 

 ผู้บริหารสถานศึกษา น าเสนอในส่วนของการบริหารจัดการโครงการ/กิจกรรมข้างต้นว่าใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร และเกิดผลอย่างไร จากมุมมองผู้บริหาร 

 ครูแกนน า บูรณาการโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว ในการจัดการเรียนการสอนอย่างไร และใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงจัดกิจกรรมอย่างไร ที่ท าให้เกิดผลการปฏิบัติเป็นเลิศข้างต้น 

 นักเรียนแกนน า มีส่วนรว่มอย่างไร และได้รับผลอย่างไรบ้าง จาก กิจกรรมที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศนั้น   
   และอธิบายบริบทของสถานศึกษาอีก ๑ หน้า โดยขอให้ใช้กระดาษเอ ๔ พิมพ์ด้วยอักษร TH Sarabun PSK 
ขนาด ๑๖ ความยาวอย่างละ ๑ หน้า แล้วใช้ใบสมัครที่ใส่ข้อมูลครบถ้วนแล้วฉบับนี้เป็นปกปะหน้า รวมไม่เกิน ๕ แผ่น  

(๓) ข้อมูลVDO Clip ๓ นาที บันทึกใส่แผ่นซีดีให้มีเนื้อหาครอบคลุมการด าเนินงานดังกล่าวและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอย่าง
กระชับครบถ้วน เป็นภาพเคลื่อนไหวที่สามารถอธิบายเชื่อมโยงกับการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ตาม
บริบทของสถานศึกษา การมีส่วนร่วมของชุมชนและผลที่เกิดข้ึนให้เข้าใจได้อย่างชัดเจน (ไม่ใช่อ่านจากเอกสาร) 

ก.เอกสารการสมัคร  
(แบบฟอร์มBP1_application) 

 

ส าหรับ : สถานศกึษาพอเพียง 
ให้ส่งผลงานยังหน่วยงาน 
ต้นสังกัดระดับพ้ืนที่  



 

 

 
  

ใบน าส่งผลงานเพื่อคัดกรองและคัดเลือก 
รางวัลสูงสุดระดับชาติสถานศึกษาพอเพียงท่ีมีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปี ............... 

ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ   

 

 
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษาพอเพียง  

ชื่อสถานศึกษา.......................................................................................................  สังกัด…………..………….…….……… 
สถานที่ตั้ง เลขท่ี ............ ถนน ................................ ต าบล/แขวง ........................... อ าเภอ/เขต……………..…………  
จังหวัด ..................... รหัสไปรษณีย์................. โทรศัพท์ .............................. โทรสาร ............................................  
Website..............................................Email ………………………..  จัดการศึกษาระดับชั้น .............. ถึงชั้น ..............  
ผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง ปี พ.ศ. .......................... ประกาศ ศธ. เมื่อ ......................................  

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของผลงานที่เป็นแกนน าขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียง  
๒.๑ ผู้บริหารสถานศึกษาที่รับผิดชอบการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียง      

ชื่อ–สกุล………………………………………………………………….... ต าแหน่ง .................................................. 
  โทรศัพท์...................................... E-mail ................................................ท าผลงานนี้มาแล้วเป็นเวลา........ปี 

๒.๒ ครูแกนน าที่รับผิดชอบการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียง      
ชื่อ–สกุล…………………………….……..…………………………..….. ต าแหน่ง ................................................... 

  โทรศัพท์...................................... E-mail ................................................ท าผลงานนี้มาแล้วเป็นเวลา........ปี 
๒.๓ นักเรียนแกนน าขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียง       

ชื่อ–สกุล……………………….…………………………...……….. ศึกษาอยู่ระดับชั้น............................................ 
โทรศัพท์...................................... E-mail .................................................ท าผลงานนี้มาแล้วเป็นเวลา........ปี 

หน่วยงานต้นสังกัดระดับพื้นที่.........................................................จังหวัด............................................ 

ค าชี้แจง เมื่อสถานศึกษาพอเพียงส่งผลงานเข้ามายังหน่วยงานต้นสังกัดระดับพ้ืนที่ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการ  
๓ – ๕ คน ท าการคัดกรองเบื้องต้นจากเอกสารและ Clip VDO โดยใช้แบบประเมินBP1_screen และให้
คณะกรรมการใส่คะแนนและลงนามรับรองผลงานในตารางด้านล่างทุกผลงาน จากนั้น กรุณาน าส่งเฉพาะผลงานที่
คะแนนผ่านเกณฑ์ ไม่เกินจ านวนที่ ศสพ. ก าหนด ไปยังศูนย์ประสานงานภาค ของศูนย์สถานศึกษาพอเพียง (ตามที่อยู่
ในปกหลัง) ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
หมายเหตุ กรุณาท าส าเนาเอกสารและ VDO ที่ผ่านการคัดกรอง จัดส่งเข้ามาผลงานละ ๓ ชุด (รวม ๔ ชุด)   
ใช้คะแนนผ่านเกณฑ์ ๑๖ คะแนน (๘๐%) ขึ้นไป จึงถือว่าผลงานนั้นๆ ผ่านเกณฑ ์สรุปคะแนนรวม …………… คะแนน 

รายชื่อคณะกรรมการ ต าแหน่ง ลงนาม 

๑.   

๒.   

๓.   

๔.   

๕.   
  

การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
โครงการ/กิจกรรม..................................................................................................................... 

ใบปะหน้าส าหรับ :  
หน่วยงานต้นสังกัดระดับพ้ืนที ่
ผลงานที่............................... 
วันที่ส่ง................................. 

ข.เอกสารส าหรับหน่วยงานต้นสงักัดระดับพ้ืนที่ 
 (แบบฟอร์มBP1_cover) 



 

 

 
 

แบบตรวจสอบเอกสารการสมัครผลงาน 
เพ่ือคัดกรองและคัดเลือกรางวัลสูงสดุระดับชาติสถานศึกษาพอเพียงท่ีมีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ  

ศูนย์สถานศกึษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคณุ 
๑. ใบสมัครคัดกรองและคัดเลือกรางวัลสูงสุดระดับชาติสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
๒. เอกสารประกอบการคัดกรองในมิติของผู้บริหาร ที่น าเสนอในส่วนของการบริหารจัดการโครงการ/

กิจกรรม ว่าใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร และเกิดผลอย่างไร (๑ หน้า เอ ๔) 
๓. เอกสารประกอบการคัดกรองในมิติของครูแกนน า ที่บูรณาการโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว ในการจัดการ

เรียนการสอนอย่างไร และใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจัดกิจกรรมอย่างไร ที่ท าให้เกิดผล งาน
การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (๑ หน้า เอ ๔) 

๔. เอกสารประกอบการคัดกรองในมิติของนักเรียนแกนน า ว่ามีส่วนร่วมอย่างไร และได้รับผลอย่างไรบ้าง 
จากโครงการ/กิจกรรมที่มีผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศดังกล่าว (๑ หน้า เอ ๔) 

๕. เอกสารอธิบายบริบทของสถานศึกษาที่เห็นว่าผลงานนั้นๆ น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และ/หรือ เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนได้อย่างชัดเจน (๑ หน้า เอ ๔) 

๖. วิดีโอคลิปความยาวไม่เกิน ๓ นาที มีเนื้อหาครอบคลุมการด าเนินงานดังกล่าวและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอย่าง
กระชับครบถ้วน ซึ่งเป็นภาพเคลื่อนไหวที่สามารถอธิบายเชื่อมโยงกับการน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ตามบริบทของสถานศึกษา การมีส่วนร่วมของชุมชน และผลที่เกิดขึ้นให้เข้าใจได้
อย่างชัดเจน บันทึกใส่แผ่นซีดี 

๗. แบบประเมินส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่คัดกรองผลงานฯ(แบบฟอร์มBP1_screen)ที่ลงคะแนนแล้ว   
๘. ใบน าส่งที่ได้ลงนามก ากับแล้ว ซ่ึงได้ใส่คะแนนและรับรองโดยคณะกรรมการคัดกรองระดับพ้ืนที่  
 จ านวน ๓ – ๕ ท่าน ดังนี้  

๘.๑ หัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดในระดับพ้ืนที่ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน  
๘.๒ ผู้รับผิดชอบขับเคลื่อน ปศพพ. ของหน่วยงานในระดับพ้ืนที่ เป็นเลขานุการ 
๘.๓ ผู้อ านวยการ ศรร.หรือผู้แทน และ/หรือผู้อ านวยการ สปล. ระดับประเทศ หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง

เป็นผู้ประเมินสถานศึกษาพอเพียง ร่วมเป็นกรรมการ 

ค าชี้แจงการส่งผลงาน 

 เอกสารการสมัคร ๑ ชุดผลงานที่ครบถ้วน จะประกอบด้วยเอกสารและข้อมูลข้อ ๑ – ๘ 
 ให้ส าเนาเอกสารและข้อมูลทั้งหมด (ข้อ ๑–๗) อย่างละ ๓ ชุด รวมจัดส่งทั้งสิ้น ๔ ชุดต่อผลงาน 
 ใบน าส่ง(ข้อ ๘) ถือเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารที่ต้องลงนามส่งมาพร้อมกับเอกสารอ่ืนๆ

ขอใหห้น่วยงานต้นสังกัดระดับพื้นที่ของสถานศึกษาพอเพียงเจ้าของผลงานฯ  
รวบรวมเอกสารข้อมูลการสมัครที่ครบถ้วนส่งไปยัง 

ศูนย์ประสานงานภาคแต่ละภูมิภาค ของศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ (ตามท่ีอยู่ในปกหลัง) 
ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

โดยจะถือวันท่ีประทับตราของท่ีท าการไปรษณีย์ต้นทางเป็นหลักฐาน  
และขอสงวนสิทธิ์พิจารณาผลงานท่ีถูกต้องครบถ้วนตามข้อก าหนดของศูนย์สถานศึกษาพอเพียงเท่านั้น 

(ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้จากเว็บไซต์ http://www.sufficiencyeconomy.org) 

ค.เอกสารส าหรับหน่วยงานต้นสงักัดระดับพ้ืนที่ 
(แบบฟอร์มBP1_Checklist) 



 

 

     ลงชื่อ...............................................................ประธานกรรมการ                                 ลงชื่อ...............................................................กรรมการ                 ลงชื่อ...............................................................กรรมการ 
         (                                                )                                                  (                                                 )                                   (                                                 ) 
                                                         ลงชื่อ...............................................................กรรมการ                                        ลงชื่อ...............................................................เลขานุการ 

                         (                                               )                                                (                                              ) วันที่.............................. 
 

                 แบบประเมิน  ส าหรับหน่วยงานตน้สังกัดระดับพื้นที่เพ่ือคัดกรองรางวัลสูงสุดระดับชาติสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ   
 ๑. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษาพอเพียง  

 ช่ือสถานศึกษา..................................................................................................... สังกัด…………..………….…….…………………………………………… 

 เลขท่ี ............ ถนน ............................. ต าบล/แขวง ............................. อ าเภอ/เขต……………..………จังหวัด ....................... รหัสไปรษณีย์................... โทรศัพท์ ............................ โทรสาร...........................  
 ๒. ข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของผลงานท่ีเปน็แกนน าขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียง  
 -ผู้บริหาร     ช่ือ–สกุล………………………………………………….………………… ต าแหน่ง ......................................โทรศัพท์..........................    E-mail……….................................………………….  
-ครูแกนน า   ช่ือ–สกุล……………………………………………….……………….…… ต าแหนง่ ......................................โทรศัพท์.......................... E-mail…………………………………….…………………. 
 -นักเรียนแกนน า  ช่ือ–สกุล……………………………………………….……………… ช้ัน ...............................................โทรศัพท์...........................E-mail………………………………….…………………….   
๓. ช่ือผลงาน กิจกรรม/โครงการ...................................................................................................................................................................................................................................................................... 
ค าช้ีแจง ขอให้คณะกรรมการคดักรอง  พิจารณาผลงานจากเอกสารและ Clip VDO ตามรายการคัดกรองต่อไปนี้   

รายการคัดกรองผลการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ คะแนน บันทึก 
0 1 2  

๑.โครงการ/กจิกรรม ของผู้บริหาร ครู ผู้เรียน เป็นกิจกรรมท่ีมีความเช่ือมโยงกัน     
๒.โครงการ/กจิกรรม สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา     
๓.ผู้บริหารเข้าใจและใช้หลักปศพพ.อย่างชัดเจน ในการท าโครงการ/กิจกรรม     
๔.ครูบรูณาการโครงการ/กิจกรรม กับการเรียนการสอน     
๕.ครเูข้าใจและใช้หลักปศพพ.อย่างชัดเจน ในการท าโครงการ/กิจกรรม     
๖.ผูเ้รียนมีส่วนร่วม ในการท าโครงการ/กิจกรรม     
๗.ผูเ้รียนเข้าใจและใช้หลักปศพพ.อย่างชัดเจน ในการท าโครงการ/กจิกรรม     
๘.โครงการ/กจิกรรม ส่งผลต่อสถานศึกษาโดยรวม (สภาพแวดล้อม/การอยูร่่วมกันตาม  

 หลักปศพพ.)  
    

๙.โครงการ/กจิกรรม ส่งผลต่อผู้เรยีน (คุณภาพการเรยีนรู/้คุณภาพชีวิต)     
๑๐.ชุมชนมสี่วนร่วม ในการท าโครงการ/กิจกรรม     

รวม      
หมายเหตุ :   0    หมายถึง    ไม่ใช่ / น้อย   , 1    หมายถึง     ไม่แน่ใจ / ปานกลาง  ,  2   หมายถึง     ใช่ / มาก       (เกณฑ์ผ่าน รวมคะแนนทั้งหมด มากกว่าหรือเท่ากับ 16 ) 
ข้อคิดเห็นโดยรวมของคณะกรรมการ...................................................................................................................................................................................................................................................... 

           

รวม = 

ง. เอกสารส าหรับหน่วยงานต้นสังกัดระดับพ้ืนที(่แบบฟอร์มBP1_screen) 

 



 

 

สถานที่ตั้งของศูนย์ประสานงานภาค ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ 

ขอความร่วมมือให้หน่วยงานต้นสังกัด 
จัดส่งเอกสารที่ผ่านการคัดกรอง ของแต่ละภูมภิาค มายังที่อยู่ข้างล่าง ดังนี้ 

ภาคเหนือ 

ครอบคลุม ๑๗ จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ตาก แม่ฮ่องสอน ล าพูน ล าปาง แพร่ น่าน เพชรบูรณ์ 
พิษณุโลก พิจิตร ก าแพงเพชร สุโขทัย อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ และอุทัยธานี:  

นางสาวไข่แก้ว ปวงค าคง  ผู้ประสานงานภาคเหนือ  มือถือ: ๐๙-๑๘๕๖-๕๕๐๑ 
ที่อยู่  ศูนย์ประสานงานภาคเหนือ ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ 
       ๑๘๒/๑๐  หมู่ ๔  ต าบลป่าสัก  อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน  ๕๑๐๐๐ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ครอบคลุม ๒๐ จังหวัด ได้แก่ บุรีรัมย์ หนองคาย ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด บึงกาฬ อุบลราชธานี ชัยภูมิ อุดรธานี 
นครราชสีมา มหาสารคาม ขอนแก่น สกลนคร นครพนม ยโสธร กาฬสินธุ์ สุรินทร์ เลย มุกดาหาร อ านาจเจริญ  
และหนองบัวล าภู 

นายรังสฤษฎ์ โยมศรีเคน  ผู้ประสานงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มือถือ: ๐๘๖-๒๓๕-๔๔๔๐ 
ที่อยู่  ศูนย์ประสานงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ 
       ๑๙๙  หมู่ ๑๖ ซอยชลประทาน ถนนกมลาไส-กาฬสินธุ์  ต าบลหลุบ  อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์      
       ๔๖๐๐๐ 

ภาคกลาง 

ครอบคลุม ๒๖ จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ตราด นครนายก 
นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ 
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง และประจวบคีรีขันธ์ 

นายธีรเชษฐ์ ป้องจันมณีสกุล ผู้ประสานงานภาคกลาง มือถือ: ๐๘๑-๙๙๑-๒๑๐๙ 
ที่อยู่  ศูนย์ประสานงานภาคกลาง ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ 
       ๔๑/๕๒ ซอยถนนมิตรภาพ๑๙  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐ 

ภาคใต้ 

ครอบคลุม ๑๔ จังหวัด ได้แก่  ภู เก็ต  ระนอง  พังงา ชุมพร กระบี่  ตรัง พัทลุง สตูล สุราษฎร์ธานี  สงขลา 
นครศรีธรรมราช  ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส 

นายเฉลิม เรืองทองเมือง ผู้ประสานงานภาคใต้  มือถือ: ๐๘๑-๐๘๐-๒๒๐๔ 
 ที่อยู่  ศูนย์ประสานงานภาคใต้ ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ 
          อาคาร ศรร.สถานศึกษาบ้านคลองยาง  ๑๕๗  หมู่ ๒  ต าบลคลองยาง  อ าเภอเกาะลันตา  
          จังหวัดกระบี่  ๘๑๑๒๐ 



 

 

 

การคัดกรองระดับพืน้ที่ (เมษายน – พฤษภาคม) 
- สถานศึกษาพอเพยีงจัดส่งผลงานที่เปน็แบบอย่างการใช้หลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง                        
  ในการจัดการศึกษา มายังหน่วยงานต้นสังกัด 
- ต้นสังกัดระดับพืน้ที่คดักรองโดยคณะกรรมการที่แต่งตัง้ไว้ไม่เกนิจ านวนทีศู่นย์สถานศกึษาพอเพยีงก าหนด 
- ส่งเอกสารที่ผ่านการคดักรองไปยังศนูย์ประสานงานภาคแต่ละภาคของศนูย์สถานศึกษาพอเพยีง 
  มูลนิธิยุวสถิรคุณ (ตามที่อยู่ในปกหลัง)  

การคัดกรองระดับภูมิภาค  
(มิถุนายน - สิงหาคม) 
โดยคณะกรรมการที่แตง่ตัง้โดย 
ศูนย์สถานศึกษาพอเพยีง 
- การคัดกรองระดับภูมิภาครอบที่ ๑  
  จากเอกสารและ Clip VDO 
- การคัดกรองระดับภูมิภาครอบที่ ๒ 
  จากการลงพื้นที่ประเมินสภาพจริง  
 

การคัดเลือกระดับประเทศ (พฤศจิกายน)             
โดยคณะกรรมการแตง่ตั้งโดยศนูย์สถานศกึษาพอเพยีง 
- เฉพาะสถานศึกษาพอเพยีงที่ผา่นการคดักรองระดับภูมิภาคเท่านั้น  
ที่จะร่วมน าเสนอผลงานให้คดัเลือกรอบสุดทา้ยใน เวท ีรวมพลังเรียนรู้ 
อยู่อย่างพอเพียง  โดยใช้การแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้ เช่น จากสื่อ
นิทรรศการและเสวนาตา่งๆ 

 
 

ประชาสัมพันธ์การรบัสมัคร 
และรายละเอียดการด าเนินงาน 
(กุมภาพันธ์ – มีนาคม) 
- ประกาศรับสมัครในแตล่ะภูมิภาค 

ประกาศรายช่ือสถานศึกษา
พอเพียงที่มีผลงานการปฏบิัตทิี่
เป็นเลิศระดบัประเทศ 
(ธันวาคม) 
โดยศูนย์สถานศกึษาพอเพยีง  
มูลนิธิยุวสถิรคุณ 

 
 
 

ขั้นตอนการด าเนินการคัดเลือกรางวัลสงูสุดระดับชาติสถานศึกษาพอเพียงท่ีมีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลศิ ปี ๒๕๖๐ 

                                          
                                              
         :               E-mail : sufcal999@gmail.com  

สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครไดท้ี ่
www.sufficiencyeconomy.org 

… 


