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การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) 
 

กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ในภาคการศึกษา โดยมีเป้าประสงค์พัฒนาการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อปลูกฝัง                   
ให้เด็ก เยาวชนและประชาชน มีคุณลักษณะ “อยู่อย่างพอเพียง” โดยกำหนดให้มีการพัฒนาสถานศึกษาทุกระดับ      
ผ่านการประเมินและเกณฑ์คุณภาพสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ      
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของสถานศึกษาทั่วประเทศ 
และเพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาการจัดการศึกษาดังกล่าวของแต่ละองค์กรเป็นไปอย่างมีคุณภาพมีระบบที่ชัดเจน
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งเป็นหลักประกันคุณภาพของสถานศึกษาพอเพียง  ให้หน่วยงานที่จะดำเนินการ
พัฒนาและขยายผลการประเมินสถานศึกษาให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) กระทรวงศึกษาธิการ  โดยคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภาคการศึกษา จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินสถานศึกษาเพื่อให้
เป็นสถานศึกษาพอเพียง ดังนี้  

1. หลักเกณฑ์การประเมิน 
1.1 ใช้เครื่องมือและรายการเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาพอเพียง ของกระทรวงศึกษาธิการโดยมีสาระ

การประเมินการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ             
5 ด้าน ดังนี้ 

 1.1.1 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 1.1.2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 1.1.3 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 1.1.4 ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 
 1.1.5 ด้านผลลัพธ์/ภาพความสำเร็จ 

1.2 ให้มีคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้ เป็นผู้ประเมิน
สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(สถานศึกษาพอเพียง) ของกระทรวงศึกษาธิการ  

2.คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง 
 การสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง 
โดยมีข้อปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. จำนวนคณะกรรมการประเมิน ให้มีคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง แห่งละ 3 – 5 คน 
(เป็นจำนวนคี่) ทั้งนี้ ไม่นับรวม ผู้ร่วมคณะเดินทาง ผู้ติดตาม ฯลฯ 
 2. องค์คณะกรรมการประเมิน ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ท้ัง 2 เกณฑ์ คือ  

2.1 เกณฑ์คุณสมบัติ  
 กรรมการ 2 ใน 3 ขององค์คณะต้องเป็นผู ้ประเมินฯ ที ่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินฯ                
และกระทรวงศึกษาธิการประกาศให้เป็นผู้ประเมิน นอกจากนั้นต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 

2.2 เกณฑ์สังกัด 
กรรมการ 1 ใน 3 ขององค์คณะ ต้องเป็นกรรมการจากต่างสังกัด 

/หมายเหตุ... 
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หมายเหตุ 
 กรรมการจากต่างสังกัด หมายถึง ผู้ประเมินที ่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินสถานศึกษา
แบบอย ่างการจ ัดการเร ียนร ู ้และการบร ิหารจ ัดการตามหล ักปร ัชญาของเศรษฐก ิจพอเพ ียง ตามประกาศ                                
ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มาจากหน่วยงานต่างสังกัด กับสังกัดของสถานศึกษาที่ขอรับการประเมิน ทั้งนี้                  
การแบ่งสังกัด เป็น 7 สังกัด ดังนี้  

1. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) ได้แก่ ศธภ. , ศธจ. , สช. , กศน. 
2. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ได้แก่ สพป. , สพม. , สำนักการศึกษาพิเศษ 
3. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
4. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ ว ิจ ัยและนวัตกรรม ได้แก่ โรงเรียนสาธิตของ

มหาวิทยาลัยต่างๆ 
5. กระทรวงมหาดไทย ได้แก่ โรงเรียนในสังกัดสำนักการศึกษา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นร ูปแบบพิเศษ ได้แก่ โรงเร ียนในสังกัดสำนักการศึกษา

กรุงเทพมหานคร และสำนักการศึกษาเมืองพัทยา 
7. สังกัดกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน 

 ผู้ทรงคุณวุฒิ หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษาพอเพียง หรือผู้บริหารศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ในสถานศึกษาพอเพียง/ศูนย์การเรียนรู ้ฯนั ้น ได้รับการประเมินเป็น
สถานศึกษาพอเพียง/ศูนย์การเรียนรู้ฯ  
 หมายเหตุ  ผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่ได้หมายถึง ปราชญ์ด้านการเกษรตร เศรษฐกิจพอเพียงที่ประกาศ
โดยกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฯลฯ และไม่ใช่ ผอ.สพท. รอง ผอ.สพท./ศน. หรือบุคคลใดที่
ไม่ได้เป็นไปตามประกาศเป็นผู้ประเมินสถานศึกษาพอเพียงโดยกระทรวงศึกษาธิการ 

3. ลำดับขั้นตอน การประเมินสถานศึกษาพอเพียงระดับจังหวัด 
      3.1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแจ้งหน่วยงานที่จัดการศึกษาในระดับจังหวัดให้ทราบและดำเนินการ 

เรื่อง การขอรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงในระดับจังหวัด พร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วย 
 3.2 หน่วยงานทางการศึกษาในระดับจังหวัด แจ้งสถานศึกษาในสังกัดทราบและเตรียมความพร้อม  
รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงโดยมีลำดับขั้นตอน ดังนี้  

       1) สถานศึกษาประเมินตนเอง ตามแบบ สถพ.01 ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด 
       2) หน่วยงานทางการศึกษาต้นสังกัด รวบรวมรายชื่อสถานศึกษาท่ีขอรับการประเมินพร้อมแนบ 

แบบประเมิน สถพ.01 ส่งให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด 
       3) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ตามคุณสมบัติที่ได้สรรหาและ 

แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมิน (ผู้ประเมินตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ) และดำเนินการประเมินตาม
กรอบระยะเวลาที่กำหนด (ใช้แบบประเมิน สถพ.02) 

       4) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด รวบรวมแบบประเมินสถานศึกษาพอเพียง (สถพ.02) ตรวจสอบ 
ความถูกต้อง พร้อมจัดทำแบบสรุปผลการประเมิน (สถพ.03) ส่งให้สำนักงานศึกษาธิการภาค เพื่อคัดกรองและ
สรุปผลในภาพรวมในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อรายงานไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการถูกต้อง พร้อมจัดทำ
แบบ สถพ.03 สรุปรายงานผลการประเมิน ส่งให้สำนักงานศึกษาธิการภาค เพ่ือกลั่นกรองและประเมิน 
 
 

/ขั้นตอน... 
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ขั้นตอนการขอรับการประเมิน และประกาศผลการประเมิน 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

5. ศธจ.ตรวจสอบและรวบรวมผล
การประเมินนำส่งให้ ศธภ.ตรวจสอบ

ความถูกต้อง 

6. ศธภ. ตรวจสอบความถูกต้อง 
และสรุปผลส่งให้ สป./ศธ. 

7. ศธ.ประกาศรายชื่อสถานศึกษา   
ที่ผ่านการประเมินเป็นราย 

ภาคการศึกษา 

2.สถานศึกษาประเมินตนเองและยื่น
เรื่องขอรับการประเมินต่อหน่วยงาน 

ต้นสังกัดในพ้ืนที่ 

3. หน่วยงานต้นสังกัดในพ้ืนที่
ตรวจสอบความพร้อมและทำหนังสือ

ไปยัง ศธจ. ขอรับการประเมิน 

1. ศธจ.แจ้งเรื่องการสมัครขอรับการ
ประเมินแก่หน่วยงาน 

ต้นสังกัดในพ้ืนที่ 

4. ศธจ.แต่งตั้งคณะกรรมการและ
ดำเนินการประเมิน สถานศึกษา

พอเพียง 

➢ สังกัด สพฐ./สอศ./กศน./ อปท. และ
โรงเรียนกีฬาจังหวัด ส่งให้กับหน่วยงาน   
ต้นสังกัดในพื้นที่ และรวบรวมส่ง ศธจ.         
ในกำกับ 
➢ สังกัด สช. ส่งให้ ศธจ.ในพื้นที ่
     สังกัด สช. (เฉพาะกรุงเทพมหานคร) 
ส่งให้กับ สช.(ส่วนกลาง) และรวบรวม       
ส่งให้กับ ศธจ.กรุงเทพมหานคร 
➢ สังกัด ตชด. ส่งให้กับ กองกำกับการ
ตำรวจตระเวนชายแดนในกำกับและส่งให้ 
ศธจ. ในกำกับ 
➢ สังกัดสำนกัการศึกษากรุงเทพมหานคร 
ส่งให้กับสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
และรวบรวมส่งให้ ศธจ.กทม. 
➢ สังกัดอื่นๆ ส่งผลงานผา่นหนว่ยงาน      
ต้นสังกัดรวบรวมส่งให ้ศธจ.ในพื้นที ่
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4. วิธีการประเมิน 
          4.1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาที่ขอรับการประเมินเป็น
สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(สถานศึกษาพอเพียง) ตามหลักเกณฑ์ข้อ 1.1 
          4.2 คณะกรรมการประเมิน (จำนวน 3 – 5 คน ต่อ 1 ชุด) ทุกคนต้องประเมินทุกด้าน (5 ด้านตามข้อ 
1.1 ) ตามแบบประเมินสถานศึกษาพอเพียง สำหรับคณะกรรมการ-รายบุคคล (สถพ.02) 
           4.3 คณะกรรมการประเมินต้องมีการประชุมสรุปผลการให้คะแนนหลังการประเมินแล้วสรุปลงใน      
แบบสรุปผลการประเมินสถานศึกษาพอเพียง (สถพ.03) 

4.4 การให้คะแนนในแต่ละด้านต้องเป็นไปตามวิธีการคำนวณ อยู่ในเล่มคู่มือการประเมินและเกณฑ์
คุณภาพสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) 

4.5 คณะกรรมการประเมิน ส่งรายชื่อสถานศึกษาพร้อมแบบสรุปผลการประเมินสถานศึกษาพอเพียง 
(สถพ.03) ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ตรวจสอบความถูกต้อง  

4.6 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ตรวจสอบความถูกต้อง และจัดทำ
รายชื่อสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินพร้อมสรุปผลคะแนนประเมินลงในเอกสาร สถพ.04 และจัดส่งเอกสาร 
สถพ.03 และ สถพ.04 ส่งให้สำนักงานศึกษาธิการภาคเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง และตรวจสอบเอกสารสรุปผล
การประเมินของแต่ละภาค 

 4.7 สำนักงานศึกษาธิการภาคตรวจสอบความถูกต้องและพิจารณาเอกสารการประเมินสถานศึกษา
พอเพียง (สถพ.03 และ สถพ.04) รวบรวมสรุปรายชื่อที่ผ่านการประเมินในภาพรวม ส่งไปยังศูนย์ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจพอเพียง (กองส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการศึกษาในภูมิภาค สป.) กระทรวงศึกษาธิการ 

     4.8 ศูนย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ นำเสนอรัฐมนตรี เพื่อประกาศให้เป็น
สถานศึกษาท่ีผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ต่อไป 

5. เงื่อนไขการออกประเมิน 
 5.1 ประเมินในวันทำการ / วันราชการ ที่มีการจัดการเรียนการสอนตามปกติของโรงเรียน 
 5.2 ระยะเวลาประเมิน ให้ยึดหลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดอย่างเคร่งครัด คือ ประเมิน 1 วัน 
ต่อ 1 โรง 
 ๕.๓ กรณีสถานศึกษาในพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้สามารถประเมิน 1 วันต่อ 2 โรง ได้หากทั้ง 2 โรงเรียน
นั้นเป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก และอยู่ในพื้นท่ีใกล้เคียงกัน 
 ๕.๔ สถานศึกษาขนาดเล็ก (ประถมศึกษา มีจำนวนนักเรียนไม่เกิน 120 คน / มัธยมศึกษามีจำนวน
นักเรียนไม่เกิน 500 คน) 

 6. การรายงานผลการประเมิน 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ต้องจัดส่งแบบรายงานผลการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม
การเรียนรู ้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปยังสำนักงานศึกษาธิการภาค 
ประกอบด้วย 
 6.1 หนังสือนำส่ง 
 6.2 แบบสรุปผลการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ผ่านการประเมิน (สถพ.03) 
 6.3 ตารางสรุปคะแนนการประเมินสถานศึกษาพอเพียง (สถพ.04) 



๕ 

 
7. การติดตามผล 
 7.1 หน่วยงานต้นสังกัดติดตามผลการดำเนินงาน ปีละ 2 ครั้ง  
  7.2 ศูนย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ ติดตามผลการดำเนินงานปีละ 1 ครั้ง  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



๖ 

 

กรอบระยะเวลาการประเมินสถานศึกษาพอเพียง 
 

ขั้นตอนการรับการประเมิน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแจ้งเรื่อง
การสมัครขอรับการประเมินแก่
หน่วยงานต้นสังกัดในพ้ืนที่ 

๑ - ๓๑ พฤษภาคม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  

2. สถานศึกษาประเมินตนเองและยื่น
เรื่องขอรับการประเมินต่อหน่วยงาน  
ต้นสังกัดในพ้ืนที่ 
 

๑ มิถุนายน - ๓๑ สิงหาคม  - สังกัด สพฐ./สอศ./กศน./สช./อปท. 
และโรงเรียนกีฬาจังหวัดส่งให้กับ ศธจ. 
ในกำกับ 

- สังกัด ตชด.ส่งให้กับ กองกำกับการตำรวจ
ตะเวนชายแดนในกำกับ และส่งให้ ศธจ. 
- สังกัดอ่ืนๆ ส่งผลงานผ่านหน่วยงาน 

ต้นสังกัด รวบรวมส่งให้ กองส่งเสริมและ
พัฒนาการบริหารการศึกษาในภูมิภาค 
(กสภ.) และส่งให้ ศธจ. 

3. หน่วยงานต้นสังกัดในพ้ืนที่
ตรวจสอบความพร้อมและทำหนังสือไป
ยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพ่ือ
ขอรับการประเมิน 

๑ - ๓๐  กันยายน 

4.สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแต่งต้ัง
คณะกรรมการและดำเนินการประเมิน
สถานศึกษาพอเพียง 

๑ ตุลาคม -  ๓๑ มีนาคม  
ปีถัดไป  

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 

5.สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ตรวจสอบและรวบรวมผลการประเมิน
นำส่งให้สำนักงานศึกษาธิการภาค
ตรวจสอบความถูกต้อง 

๑ -  ๓๑ มีนาคม ปีถัดไป สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 

6. สำนักงานศึกษาธิการภาค 
ตรวจสอบความถูกต้อง และสรุป
รายงานผลการประเมินฯ ส่งให้ สป./
ศธ. (สบศ.) 

๑ - ๓๐  เมษายน ปีถัดไป  สำนักงานศึกษาธิการภาค 

7. ศธ.ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่
ผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษา
พอเพียง 
 

๑ พฤษภาคม - ๓๐ มิถุนายน  

ปีถัดไป 

กองส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการศึกษา
ในภูมิภาค (กสภ.) 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 
  
 

ศูนย์ขับเคลื่อนเศรษฐกจิพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ 

ผู้ประสานงาน   
กองส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการศึกษาในภูมภิาค (กสภ.) 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

เขตดสุิต กรุงเทพ 10300 

โทร 02-6286399 

โทรสาร 02-6286396 

www.skp.moe.go.th 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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แบบโรงเรียนประเมินตนเองเพื่อขอรับการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(สถานศึกษาพอเพียง) 

..................................................................... 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

 1. ชื่อสถานศึกษา................................................................................................................ สังกัดหน่วยงาน ......................................................................................................... 
ที่อยู ่........................................................................................................................................................................................................................................................................... 

            อำเภอ...........................................................................จังหวัด...............................................................................รหัสไปรษณีย์............................................................................. 
      โทรศัพท์.......................................................................โทรสาร.................................................................................E-mail.................................................................................... 
 
  2. ชื่อ – สกุล  ผู้บริหาร  ..........................................................................................โทรศัพท์....................................................... E-mail................................................................. 
     ชื่อ – สกุล  ครูแกนนำผู้รับผิดชอบ .....................................................................โทรศัพท์....................................................... E-mail................................................................. 

 

       3. สงักัดสถานศึกษา                    3.1 กระทรวงศึกษาธิการ                        3.2 สังกัดอ่ืน  (โปรดระบุ) ..................................................................... 
 

       4. รูปแบบการจัดการศึกษา  ระดับการศกึษา  การบริหารจัดการสถานศึกษา และสังกดัในพื้นที ่
 

รูปแบบการศึกษา ระดับการศึกษา การบริหารจัดการสถานศึกษา สังกัดในพ้ืนที่ 
   การศึกษาในระบบ   1. การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   1. ของรัฐ   1. สพป. ................................................... 

เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น..................ถึงระดับชั้น.................... 
0eo;ooydgiupo……………………8o 
.. 

  2. ของเอกชน สพม. ……………................................... 
  จำนวนนักเรียน...............................คน    2. เอกชน               3. อปท. 

       2. อื่นๆ (โปรดระบุ)     4. กทม.                      5. ตชด. 
     6. อื่นๆ 

  

 
 
 

 (สถพ.01) 



๙ 
 

 

ตอนที่ 2 ข้อมูลการประเมิน  5 ด้าน 17 องค์ประกอบ 62 ตัวบ่งชี้ 
 
 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้เกณฑ์คุณภาพ คะแนน เหตุผล 
1. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา (4 องค์ประกอบ 14 ตัวบ่งชี้) 
1. นโยบาย 1.1 มีนโยบายน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อน 

      ในสถานศึกษา และบูรณาการในแผนปฏิบัติงานประจำปี 
  

1.2 ดำเนินการตามนโยบาย และแผนปฏิบัติงานประจำปี ที่น้อมนำ 
      หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษา 

  

1.3 ติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายและแผนปฏิบัติการประจำปี 
       ที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษา 

  

1.4 นำผลการติดตามมาพัฒนา นโยบาย/แผนงาน/โครงการ /กิจกรรม 
      ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 

  

                                              คะแนนรวม/คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 1................................../..................................................... 
2. วิชาการ 2.1 มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านวิชาการท่ีส่งเสริมการบูรณาการ 

      หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  

2.2 ดำเนินการตาม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านวิชาการ 
      ที่ส่งเสริมการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัด 
      กิจกรรมการเรียนรู้ 

  

2.3 ติดตามผลการดำเนินงานตาม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านวิชาการ 
      ที่ส่งเสริมการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัด 
      กิจกรรมการเรียนรู้ 

  

2.4 นำผลการติดตามไปพัฒนา แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
      ด้านวชิาการท่ีส่งเสริมการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
      สู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

  

                                           คะแนนรวม/คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบท่ี 2............................../..................................................... 



๑๐ 
 

 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้เกณฑ์คุณภาพ คะแนน เหตุผล 
3. งบประมาณ 3.1 มีการวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษาที่  

     สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  

 3.2 ดำเนินการตามแผนงบประมาณของสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของ 
      เศรษฐกิจพอเพียง 

  

3.3 ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงบประมาณของสถานศึกษา 
      ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

3.4 นำผลการติดตามมาพัฒนาและปรับปรุง การบริหารจัดการงบประมาณ 
       ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

                                                                                           คะแนนรวม/คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบท่ี 3............................../................................................ 
4. บริหารทั่วไป 4.1 บริหารอาคารสถานที่และจัดการแหล่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา 

       ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  

4.2 ประสานสัมพันธ์กับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
      เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของผู้เรียน 

  

                                                                                        คะแนนรวม/คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบท่ี 4............................../..................................................... 
คะแนนรวมของคะแนนเฉลี่ย 4 องค์ประกอบที่ /คะแนนเฉลี่ยของรายด้านที่ 1................................./......................................... 

จุดเด่น/ข้อสังเกตของผู้ประเมินเกี่ยวกับด้านที่ 1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 



๑๑ 
 

 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้เกณฑ์คุณภาพ คะแนน เหตุผล 
2. ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  (4 องค์ประกอบ 14 ตัวบ่งช้ี) 
1. หน่วยการ เรียนรู้ 
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

1.1 มีหน่วยการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามมาตรฐานการเรียนรู้   

1.2 มีการนิเทศ/ติดตาม/ประเมินผล การนำหน่วยการเรียนรู้ 
      หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

  

1.3 มีการศึกษา/วิเคราะห์/วิจัย เพ่ือพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
      หนว่ยการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

                                                                                                   คะแนนรวม/คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบท่ี 1............................../............................................... 
2. การบูรณาการหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การจัด 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

2.1 มีแผนจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน 
      กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 

  

2.2 คุณภาพของแผนจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของ 
      เศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 

  

2.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
       ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 

  

2.4 ผู้เรียนมีส่วนรว่มในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการหลัก 
      ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

คะแนนรวม/คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบท่ี 2............................../..................................................... 
3. สื่อและแหล่งเรียนรู้
เกี่ยวกับหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

3.1 จัดหา/ผลิต/ใช้/เผยแพร่ สื่อการเรียนรู้ เพื่อบูรณาการหลักปรัชญา 
       ของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

  

3.2 จัดทำ/พัฒนา/เผยแพร่ แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาเพื่อสนับสนุน 
       การเรียนรู้ เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

3.3 ใช้แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน ท่ีเสริมสร้างการพัฒนาคุณลักษณะ 
     อยู่อย่างพอเพียงของผู้เรียน 

  

คะแนนรวม/คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบท่ี 3............................../..................................................... 



๑๒ 
 

 

 
 
 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้เกณฑ์คุณภาพ คะแนน เหตุผล 
4. การวัดและประเมิน 
ผลการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

4.1 จัดทำเครื่องมือ วัดและประเมินผลที่หลากหลาย และสอดคล้องกับ 
      วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
       พอเพียง 

  

4.2 ใช้วธิีการวัดผลและประเมินผลที่หลากหลาย และสอดคล้องกับ 
      การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
      พอเพียง 

  

4.3 รายงานผลการประเมิน และนำมาปรับปรุง/พัฒนา การจัดกิจกรรม 
       การเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

4.4 จัดแสดง/เผยแพร่/ประกวด/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงานของผู้เรียนที่เกิด 
     จากการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ 

  

                                                                          คะแนนรวม/คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 4............................../..................................................... 
                                                                            คะแนนรวมของคะแนนเฉลี่ย 4 องค์ประกอบ / คะแนนเฉลี่ยของรายด้านที่ 2........................../.................................... 
จุดเด่น/ข้อสังเกตของผู้ประเมินเกี่ยวกับด้านที่ 2 หลักสูตรและการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................................................................................... ..........................................................
............................................................................................................................. ......................................................................... .......................................................................................
............................................................................................................................. ...............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................................................................................... ..........................................................
............................................................................................................................. ......................................................................... .......................................................................................
............................................................................................................................. .............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................................................................................................................. ............... 
 



๑๓ 
 

 

 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้เกณฑ์คุณภาพ คะแนน เหตุผล 
3. ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (3 องค์ประกอบ 15 ตัวบ่งชี้) 
1. การแนะแนวและระบบ
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
 

1.1 มีแผนงานแนะแนว เพื่อสนับสนุนการดำเนินชีวิตที่สอดคล้อง 
      กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

1.2 จัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนได้รู้จักการวางแผนชีวิตของตนเอง 
      ได้อย่างสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

1.3 มีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้สามารถ แก้ปัญหาและพัฒนาตนเองได้ 
      อย่างสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

1.4 ติดตามผล การจัดกิจกรรมแนะแนว และระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
      ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

1.5 นำผลการติดตามมาใช้พัฒนาการจัดกิจกรรมแนะแนว และระบบดูแล 
      ช่วยเหลือผู้เรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

คะแนนรวม/คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบท่ี 1............................../..................................................... 
2. กิจกรรมนักเรียน 2.1 มีแผนงาน/โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน เพื่อให้ผู้เรียน “อยู่อย่างพอเพียง”   

2.2 จัดกิจกรรมลูกเสือ /เนตรนารี/ยุวกาชาด หรือผู้บำเพ็ญประโยชน์ 
       สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

2.3 ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชุมนุม/ชมรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
2.4 มีการประยุกต์ใช้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น/วัฒนธรรม/หลักคำสอนทางศาสนา 
      ในการจัดกิจกรรมนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

2.5 ติดตามผลการจัดกิจกรรมนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
2.6 นำผลการติดตามมาปรับปรุง/พัฒนา กิจกรรมนักเรียนตามหลัก 
     ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

 

คะแนนรวม/คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบท่ี 2............................../.................................................... 



๑๔ 
 

 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้เกณฑ์คุณภาพ คะแนน เหตุผล 
3. กิจกรรมเพ่ือสังคม 
และสาธารณะประโยชน์ 

3.1 มีกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดจิตอาสาและมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
     เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

3.2 ผู้เรียนมีส่วนรว่มในการแก้ปัญหา หรือพัฒนาสถานศึกษา/ชุมชนด้านเศรษฐกิจ 
     หรือสังคมหรือสิ่งแวดล้อมหรือวัฒนธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

3.3 ติดตามผลการดำเนินกิจกรรม เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
     ของผู้เรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

3.4 นำผลการติดตามมาปรับปรุง/พัฒนา การดำเนินกิจกรรม เพ่ือสังคมและ 
     สาธารณประโยชน์ ของผู้เรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

                                                                          คะแนนรวม/คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบท่ี 3............................../..................................................... 
                                                                 คะแนนรวมของคะแนนเฉลี่ย 3 องค์ประกอบ / คะแนนเฉลี่ยของรายด้านที่ 3........................../.................................... 
จุดเด่น/ข้อสังเกตของผู้ประเมินเกี่ยวกับด้านที่ 3 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................................................................................... ..........................................................
............................................................................................................................. ......................................................................... .......................................................................................
............................................................................................................................. ...............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................................................................................... ..........................................................
............................................................................................................................. ......................................................................... .......................................................................................
............................................................................................................................. .............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................................................................................................................. ............... 
 
   
 
 

  
 



๑๕ 
 

 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้เกณฑ์คุณภาพ คะแนน เหตุผล 
4. ด้านพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา  (2 องค์ประกอบ 7 ตัวบ่งชี้) 
1. การพัฒนาบุคลากรตาม 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

1.1 มีแผนงาน/โครงการพฒันาบุคลากรของสถานศึกษาเพื่อสร้างความรู้ 
      ความเข้าใจและตระหนักในคุณค่าของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

1.2 มีการจัดการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานแหล่งเรยีนรู้ต่างๆเพื่อ 
      ส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงในการดำเนินชีวิต 
      และปฏิบัติภารกิจหน้าที่ 

  

1.3 ส่งเสริมให้บุคลากรแสวงหาความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
      อย่างสม่ำเสมอ 

  

1.4 จัดกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ 
      ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่บุคลากรของสถานศึกษา 

  

                                                                                       คะแนนรวม/คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบท่ี 1............................../..................................................... 
2. การติดตามและขยายผล 2.1 ติดตามผลการดำเนิน โครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมการดำเนิน 

     ชีวิตและปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  

2.2 นำผลการติดตามมาปรับปรุง/พัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนา 
     บุคลากรเพื่อส่งเสริมการดำเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจหน้าที่ตามหลักปรัชญา 
     ของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

2.3 ขยายผลและเผยแพร่ ผลการดำเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจหน้าที่ของบุคลากร 
     ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

                                                                                       คะแนนรวม/คะแนนเฉล่ีย องค์ประกอบที่ 2............................../..................................................... 
                                                                 คะแนนรวมของคะแนนเฉล่ีย 2 องค์ประกอบ / คะแนนเฉล่ียของรายด้านที่ 4........................../.................................... 
จุดเด่น/ข้อสังเกตของผู้ประเมินเก่ียวกับด้านที่ 4 พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 



๑๖ 
 

 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้เกณฑ์คุณภาพ คะแนน เหตุผล 
5.ผลลัพธ์/ภาพความสำเร็จ  (4 องค์ประกอบ 12 ตัวบ่งชี้) 
1. สถานศึกษา 1.1 คุณลักษณะของสถานศึกษาพอเพียง   

                                                                                       คะแนนรวมองค์ประกอบท่ี 1............................../..................................................... 
2. ผู้บริหารสถานศึกษา 2.1 คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาพอเพียง   

                                                                                       คะแนนรวมองค์ประกอบท่ี 2............................../..................................................... 
3.บุคลากรของสถานศึกษา 3.1 บุคลากรของสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของ 

      เศรษฐกิจพอเพียง 
  

3.2 บุคลากรจัดการทรัพยากรและดำเนินชีวิตด้านเศรษฐกิจอย่างสอดคล้อง 
      กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

3.3 บุคลากรอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     และสามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบัติตนเพื่อส่วนร่วม 
      และสาธารณประโยชน์ 

  

3.4 บุคลากรรู้จักใช้และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลและ 
     พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง ต่างๆ 

  

3.5 บุคลากรดำเนินชีวิตอย่างมีฐานรากทางวัฒนธรรม และพร้อมรับต่อ 
     การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมจากกระแสโลกาภิวัฒน์ 

  

                                                                                         คะแนนรวม/คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 3............................../..................................................... 
4.ผู้เรียน 4.1 ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

      ตามมาตรฐานการเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง ของแต่ละระดับ 
      ชั้นปีการศึกษา                                                                       

  

4.2 ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและพร้อมรบัต่อ 
      การเปลี่ยนแปลงในด้านวัตถุ/เศรษฐกิจ 

  

4.3 ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและพร้อมรบัต่อ 
       การเปลี่ยนแปลงในด้านสังคม 

  

  



๑๗ 
 

 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้เกณฑ์คุณภาพ คะแนน เหตุผล 
 4.4 ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและพร้อมรบัต่อการเปลี่ยนแปลง 

      ในด้านสิ่งแวดล้อม 
  

4.5 ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและพร้อมรบัต่อ 
      การเปลี่ยนแปลงในด้านวัฒนธรรม 

 
 

 
 

                                                                                       คะแนนรวม/คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบท่ี 4............................../..................................................... 
                                                                 คะแนนรวมของคะแนนเฉลี่ย 4 องค์ประกอบ / คะแนนเฉลี่ยของรายด้านที่ 5........................../................................... 

สรุปคะแนนเฉลี่ยรายด้าน 
                   ด้านที่ 1                              ด้านที่ 2                            ด้านที่ 3                           ด้านที่ 4                           ด้านที่ 5 
       ………………………………………      ………………………………………    ………………………………………    ………………………………………    ……………………………………… 
สรุปผลการประเมินสถานศึกษา โรงเรียน.........................................................................          ผ่าน                        ไม่ผ่าน 
ข้อสังเกตโดยรวมของผู้ประเมินเกี่ยวกับสถานศึกษาแห่งนี้ในการประเมินเป็น “สถานศึกษาพอเพียง” 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
 

 

                                     ลงนามผู้ประเมิน.................................................................. 
                                                            (..........................................................) 

                     ตำแหน่ง/สังกัดของผู้ประเมิน...................................................................... 
                            วันที่/เดือน/ปี ท่ีประเมิน................../............................/.................... 

 

หมายเหตุ  สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินในปี...................



๑๘ 

 

 

แบบประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(สถานศึกษาพอเพียง) 

สำหรับคณะกรรมการรายบุคคล 
..................................................................... 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

 1. ชื่อสถานศึกษา................................................................................................................ สังกัดหน่วยงาน ......................................................................................................... 
ที่อยู ่........................................................................................................................................................................................................................................................................... 

            อำเภอ...........................................................................จังหวัด...............................................................................รหัสไปรษณีย์............................................................................. 
      โทรศัพท์.......................................................................โทรสาร.................................................................................E-mail.................................................................................... 
 
  2. ชื่อ – สกุล  ผู้บริหาร  ..........................................................................................โทรศัพท์....................................................... E-mail................................................................. 
     ชื่อ – สกุล  ครูแกนนำผู้รับผิดชอบ .....................................................................โทรศัพท์....................................................... E-mail................................................................. 

 

       3. สงักัดสถานศึกษา                    3.1 กระทรวงศึกษาธิการ                        3.2 สังกัดอ่ืน  (โปรดระบุ) ..................................................................... 
 

       4. รูปแบบการจัดการศึกษา  ระดับการศกึษา  การบริหารจัดการสถานศึกษา และสังกดัในพื้นที ่
 

รูปแบบการศึกษา ระดับการศึกษา การบริหารจัดการสถานศึกษา สังกัดในพ้ืนที่ 
   การศึกษาในระบบ   1. การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   1. ของรัฐ   1. สพป. ................................................... 

เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น..................ถึงระดับชั้น.................... 
0eo;ooydgiupo……………………8o 
.. 

  2. ของเอกชน สพม. ……………................................... 
  จำนวนนักเรียน...............................คน    2. เอกชน               3. อปท. 

       2. อื่นๆ (โปรดระบุ)     4. กทม.                      5. ตชด. 
     6. อื่นๆ 

  
 

 (สถพ.02) 



๑๙ 

 

 

ตอนที่ 2 ข้อมูลการประเมิน  5 ด้าน 17 องค์ประกอบ 62 ตัวบ่งชี ้
 
 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้เกณฑ์คุณภาพ คะแนน เหตุผล 
1. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา (4 องค์ประกอบ 14 ตัวบ่งชี้) 
1. นโยบาย 1.1 มีนโยบายน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อน 

      ในสถานศึกษา และบูรณาการในแผนปฏิบัติงานประจำปี 
  

1.2 ดำเนินการตามนโยบาย และแผนปฏิบัติงานประจำปี ที่น้อมนำ 
      หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษา 

  

1.3 ติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายและแผนปฏิบัติการประจำปี 
       ที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษา 

  

1.4 นำผลการติดตามมาพัฒนา นโยบาย/แผนงาน/โครงการ /กิจกรรม 
      ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 

  

                                              คะแนนรวม/คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 1................................../..................................................... 
2. วิชาการ 2.1 มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านวิชาการท่ีส่งเสริมการบูรณาการ 

      หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  

2.2 ดำเนินการตาม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านวิชาการ 
      ที่ส่งเสริมการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัด 
      กิจกรรมการเรียนรู้ 

  

2.3 ติดตามผลการดำเนินงานตาม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านวิชาการ 
      ที่ส่งเสริมการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัด 
      กิจกรรมการเรียนรู้ 

  

2.4 นำผลการติดตามไปพัฒนา แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
      ด้านวชิาการท่ีส่งเสริมการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
      สู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

  

                                           คะแนนรวม/คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบท่ี 2............................../..................................................... 



๒๐ 

 

 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้เกณฑ์คุณภาพ คะแนน เหตุผล 
3. งบประมาณ 3.1 มีการวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษาที่  

     สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  

 3.2 ดำเนินการตามแผนงบประมาณของสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของ 
      เศรษฐกิจพอเพียง 

  

3.3 ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงบประมาณของสถานศึกษา 
      ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

3.4 นำผลการติดตามมาพัฒนาและปรับปรุง การบริหารจัดการงบประมาณ 
       ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

                                                                                           คะแนนรวม/คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบท่ี 3............................../................................................ 
4. บริหารทั่วไป 4.1 บริหารอาคารสถานที่และจัดการแหล่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา 

       ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  

4.2 ประสานสัมพันธ์กับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
      เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของผู้เรียน 

  

                                                                                        คะแนนรวม/คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบท่ี 4............................../..................................................... 
คะแนนรวมของคะแนนเฉลี่ย 4 องค์ประกอบที่ /คะแนนเฉลี่ยของรายด้านที่ 1................................./......................................... 

จุดเด่น/ข้อสังเกตของผู้ประเมินเกี่ยวกับด้านที่ 1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 



๒๑ 

 

 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้เกณฑ์คุณภาพ คะแนน เหตุผล 
2. ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  (4 องค์ประกอบ 14 ตัวบ่งช้ี) 
1. หน่วยการ เรียนรู้ 
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

1.1 มีหน่วยการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามมาตรฐานการเรียนรู้   

1.2 มีการนิเทศ/ติดตาม/ประเมินผล การนำหน่วยการเรียนรู้ 
      หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

  

1.3 มีการศึกษา/วิเคราะห์/วิจัย เพ่ือพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
      หนว่ยการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

                                                                                                   คะแนนรวม/คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบท่ี 1............................../............................................... 
2. การบูรณาการหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การจัด 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

2.1 มีแผนจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน 
      กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 

  

2.2 คุณภาพของแผนจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของ 
      เศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 

  

2.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
       ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 

  

2.4 ผู้เรียนมีส่วนรว่มในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการหลัก 
      ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

คะแนนรวม/คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบท่ี 2............................../..................................................... 
3. สื่อและแหล่งเรียนรู้
เกี่ยวกับหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

3.1 จัดหา/ผลิต/ใช้/เผยแพร่ สื่อการเรียนรู้ เพื่อบูรณาการหลักปรัชญา 
       ของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

  

3.2 จัดทำ/พัฒนา/เผยแพร่ แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาเพื่อสนับสนุน 
       การเรียนรู้ เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

3.3 ใช้แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน ท่ีเสริมสร้างการพัฒนาคุณลักษณะ 
     อยู่อย่างพอเพียงของผู้เรียน 

  

คะแนนรวม/คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบท่ี 3............................../..................................................... 



๒๒ 

 

 

 
 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้เกณฑ์คุณภาพ คะแนน เหตุผล 
4. การวัดและประเมิน 
ผลการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

4.1 จัดทำเครื่องมือ วัดและประเมินผลที่หลากหลาย และสอดคล้องกับ 
      วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
       พอเพียง 

  

4.2 ใช้วธิีการวัดผลและประเมินผลที่หลากหลาย และสอดคล้องกับ 
      การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
      พอเพียง 

  

4.3 รายงานผลการประเมิน และนำมาปรับปรุง/พัฒนา การจัดกิจกรรม 
       การเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

4.4 จัดแสดง/เผยแพร่/ประกวด/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงานของผู้เรียนที่เกิด 
     จากการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ 

  

                                                                          คะแนนรวม/คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 4............................../..................................................... 
                                                                            คะแนนรวมของคะแนนเฉลี่ย 4 องค์ประกอบ / คะแนนเฉลี่ยของรายด้านที่ 2........................../.................................... 
จุดเด่น/ข้อสังเกตของผู้ประเมินเกี่ยวกับด้านที่ 2 หลักสูตรและการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................................................................................... ..........................................................
............................................................................................................................. ......................................................................... .......................................................................................
............................................................................................................................. ...............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................................................................................................................ ....................
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้เกณฑ์คุณภาพ คะแนน เหตุผล 

3. ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (3 องค์ประกอบ 15 ตัวบ่งชี้) 
1. การแนะแนวและระบบ
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
 

1.1 มีแผนงานแนะแนว เพื่อสนับสนุนการดำเนินชีวิตที่สอดคล้อง 
      กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

1.2 จัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนได้รู้จักการวางแผนชีวิตของตนเอง 
      ได้อย่างสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

1.3 มีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้สามารถ แก้ปัญหาและพัฒนาตนเองได้ 
      อย่างสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

1.4 ติดตามผล การจัดกิจกรรมแนะแนว และระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
      ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

1.5 นำผลการติดตามมาใช้พัฒนาการจัดกิจกรรมแนะแนว และระบบดูแล 
      ช่วยเหลือผู้เรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

คะแนนรวม/คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบท่ี 1............................../..................................................... 
2. กิจกรรมนักเรียน 2.1 มีแผนงาน/โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน เพื่อให้ผู้เรียน “อยู่อย่างพอเพียง”   

2.2 จัดกิจกรรมลูกเสือ /เนตรนารี/ยุวกาชาด หรือผู้บำเพ็ญประโยชน์ 
       สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

2.3 ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชุมนุม/ชมรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
2.4 มีการประยุกต์ใช้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น/วัฒนธรรม/หลักคำสอนทางศาสนา 
      ในการจัดกิจกรรมนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

2.5 ติดตามผลการจัดกิจกรรมนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
2.6 นำผลการติดตามมาปรับปรุง/พัฒนา กิจกรรมนักเรียนตามหลัก 
     ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

 

คะแนนรวม/คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบท่ี 2............................../.................................................... 



๒๔ 

 

 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้เกณฑ์คุณภาพ คะแนน เหตุผล 
3. กิจกรรมเพ่ือสังคม 
และสาธารณะประโยชน์ 

3.1 มีกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดจิตอาสาและมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
     เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

3.2 ผู้เรียนมีส่วนรว่มในการแก้ปัญหา หรือพัฒนาสถานศึกษา/ชุมชนด้านเศรษฐกิจ 
     หรือสังคมหรือสิ่งแวดล้อมหรือวัฒนธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

3.3 ติดตามผลการดำเนินกิจกรรม เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
     ของผู้เรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

3.4 นำผลการติดตามมาปรับปรุง/พัฒนา การดำเนินกิจกรรม เพื่อสังคมและ 
     สาธารณประโยชน์ ของผู้เรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

                                                                          คะแนนรวม/คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบท่ี 3............................../..................................................... 
                                                                 คะแนนรวมของคะแนนเฉลี่ย 3 องค์ประกอบ / คะแนนเฉลี่ยของรายด้านที่ 3........................../.................................... 
จุดเด่น/ข้อสังเกตของผู้ประเมินเกี่ยวกับด้านที่ 3 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................................................................................... ..........................................................
............................................................................................................................. ......................................................................... .......................................................................................
............................................................................................................................. ...............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................................................................................... ..........................................................
............................................................................................................................. ......................................................................... .......................................................................................
............................................................................................................................. .............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................................................................................................................. ............... 
 

 
 
 
   



๒๕ 
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4. ด้านพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา  (2 องค์ประกอบ 7 ตัวบ่งชี้) 
1. การพัฒนาบุคลากรตาม 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

1.1 มีแผนงาน/โครงการพฒันาบุคลากรของสถานศึกษาเพื่อสร้างความรู้ 
      ความเข้าใจและตระหนักในคุณค่าของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

1.2 มีการจัดการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานแหล่งเรยีนรู้ต่างๆเพื่อ 
      ส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงในการดำเนินชีวิต 
      และปฏิบัติภารกิจหน้าที่ 

  

1.3 ส่งเสริมให้บุคลากรแสวงหาความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
      อย่างสม่ำเสมอ 

  

1.4 จัดกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ 
      ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่บุคลากรของสถานศึกษา 

  

                                                                                       คะแนนรวม/คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบท่ี 1............................../..................................................... 
2. การติดตามและขยายผล 2.1 ติดตามผลการดำเนิน โครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมการดำเนิน 

     ชีวิตและปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  

2.2 นำผลการติดตามมาปรับปรุง/พัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนา 
     บุคลากรเพื่อส่งเสริมการดำเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจหน้าที่ตามหลักปรัชญา 
     ของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

2.3 ขยายผลและเผยแพร่ ผลการดำเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจหน้าที่ของบุคลากร 
     ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

                                                                                       คะแนนรวม/คะแนนเฉล่ีย องค์ประกอบที่ 2............................../..................................................... 
                                                                 คะแนนรวมของคะแนนเฉล่ีย 2 องค์ประกอบ / คะแนนเฉล่ียของรายด้านที่ 4........................../.................................... 
จุดเด่น/ข้อสังเกตของผู้ประเมินเก่ียวกับด้านที่ 4 พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
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5.ผลลัพธ์/ภาพความสำเร็จ  (4 องค์ประกอบ 12 ตัวบ่งชี้) 
1. สถานศึกษา 1.1 คุณลักษณะของสถานศึกษาพอเพียง   

                                                                                       คะแนนรวมองค์ประกอบท่ี 1............................../..................................................... 
2. ผู้บริหารสถานศึกษา 2.1 คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาพอเพียง   

                                                                                       คะแนนรวมองค์ประกอบท่ี 2............................../..................................................... 
3.บุคลากรของสถานศึกษา 3.1 บุคลากรของสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของ 

      เศรษฐกิจพอเพียง 
  

3.2 บุคลากรจัดการทรัพยากรและดำเนินชีวิตด้านเศรษฐกิจอย่างสอดคล้อง 
      กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

3.3 บุคลากรอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     และสามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบัติตนเพื่อส่วนร่วม 
      และสาธารณประโยชน์ 

  

3.4 บุคลากรรู้จักใช้และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลและ 
     พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง ต่างๆ 

  

3.5 บุคลากรดำเนินชีวิตอย่างมีฐานรากทางวัฒนธรรม และพร้อมรับต่อ 
     การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมจากกระแสโลกาภิวัฒน์ 

  

                                                                                         คะแนนรวม/คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 3............................../..................................................... 
4.ผู้เรียน 4.1 ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

      ตามมาตรฐานการเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง ของแต่ละระดับ 
      ชั้นปีการศึกษา                                                                       

  

4.2 ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและพร้อมรบัต่อ 
      การเปลี่ยนแปลงในด้านวัตถุ/เศรษฐกิจ 

  

4.3 ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและพร้อมรบัต่อ 
       การเปลี่ยนแปลงในด้านสังคม 
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 4.4 ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและพร้อมรบัต่อการเปลี่ยนแปลง 

      ในด้านสิ่งแวดล้อม 
  

4.5 ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและพร้อมรบัต่อ 
      การเปลี่ยนแปลงในด้านวัฒนธรรม 

 
 

 
 

                                                                                       คะแนนรวม/คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบท่ี 4............................../..................................................... 
                                                                 คะแนนรวมของคะแนนเฉลี่ย 4 องค์ประกอบ / คะแนนเฉลี่ยของรายด้านที่ 5........................../................................... 

สรุปคะแนนเฉลี่ยรายด้าน 
                   ด้านที่ 1                              ด้านที่ 2                            ด้านที่ 3                           ด้านที่ 4                           ด้านที่ 5 
       ………………………………………      ………………………………………    ………………………………………    ………………………………………    ……………………………………… 
สรุปผลการประเมินสถานศึกษา โรงเรียน.........................................................................          ผ่าน                        ไม่ผ่าน 
ข้อสังเกตโดยรวมของผู้ประเมินเกี่ยวกับสถานศึกษาแห่งนี้ในการประเมินเป็น “สถานศึกษาพอเพียง” 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 

 

 

                                    ลงนามผู้ประเมิน.................................................................. 
                                                            (..........................................................) 
                     ตำแหน่ง/สังกัดของผู้ประเมิน...................................................................... 
                            วันที่/เดือน/ปี ท่ีประเมิน................../............................/.................... 
 

หมายเหตุ  สถานศึกษาพร้อมรับการประเมนิในปี....................   
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แบบสรุปผลการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) 

 
 
 
 

 

ตอนที่ 1  สรุปข้อมูลทั่วไปและข้อมูลการประเมิน 

ก.รายชื่อองค์คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง 

 ชื่อ – สกุล กรรมการประเมิน สังกัด ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ /พ.ศ.* ลายมือชื่อผู้ประเมิน 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 
หมายเหตุ* กรณี กรรมการประเมิน เป็น “ผู้ประเมิน” คือ ผู้ที่กระทรวงศึกษาธิการพอเพียง ให้ระบุ “รอบท่ี” และ “ปี พ.ศ.” ที่ได้รับ  
การประกาศให้เป็นผูป้ระเมิน ตรวจสอบ ประกาศ ก.ศธ.รายช่ือผู้ประเมินสถานศึกษาพอเพียง www.SUFFecom .com หรือ 
http://goo.gl/SxcuSr หรือ goo.gl/U6RBiH 
 

 ข.ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานศึกษาที่รับการประเมิน 

1.ชื่อสถานศึกษา……………………………………………………………………………..สังกัด....................................................................... ..... 
   ที่อยู่...................................................................................................................... ................................................ 
   อำเภอ.................................................จังหวัด......... ...........................................รหสัไปรษณีย์.............................  
   โทรศัพท์..............................................โทรสาร...................................................E-mail……………………..………….. 
2.ผู้บริหาร (ชื่อ-สกุล) 
............................................................................................  
โทรศัพท์............................................................................ 
E-mail……………………………………………………………………….. 

3.ครูแกนนำผู้รับผิดชอบ (ชื่อ-สกุล) 
............................................................................................  
โทรศัพท์............................................................................ 
E-mail……………………………………………………………………….. 

4.ระดบัการศึกษา เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น...............ถึงระดับชั้น........................จำนวนนกัเรียน.......................คน 
 ค. สรุปผลการประเมินสถานศึกษาโดยองค์คณะกรรมการประเมิน (ตามรายชื่อในข้อ ก. ข้างต้น) 
 

1.สรุปคะแนนเฉลี่ยรายด้าน 

ด้านที่ 1 

........................ 
ด้านที่ 2 

........................ 
ด้านที่ 3 

........................ 
ด้านที่ 4 

........................ 
ด้านที่ 5 

........................ 
2.สรุปผลการประเมินสถานศึกษา                                  ผ่าน                          ไม่ผ่าน 

การสรุปผลการประเมินข้างต้น มีมติเป็นเอกฉันท์                 ใช่ มติเป็นเอกฉันท์ 
       มติไม่เป็นเอกฉันท์ เพราะ (อธิบาย)............................................................................................ ............... 
3. วันเดือนปีท่ีเข้าประเมิน..................................................................................... .................................................. 

 
 

 (สถพ.03) 
 

แบบประเมินน้ีสำหรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงใช้สรุปผลการประเมินฯ 
ให้บันทึกข้อมูลท้ังหมดด้วยปากกาสีน้ำเงินและนำส่งแบบสรุปฯ ต้นฉบับ/ฉบับจริงทุกหน้าไปยังศึกษาธิการจังหวัด ภายในเวลาท่ีกำหนด 

http://goo.gl/SxcuSr%20หรือ
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ตอนที่ 2 ข้อมูลการประเมิน ( 5 ด้าน 17 องค์ประกอบ 62 ตัวบ่งชี้)  
โปรดทำเครื่องหมาย   ในช่องคะแนนระดับคุณภาพการปฏิบัติของสถานศึกษา 
 

 องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้เกณฑ์คุณภาพ 
ไม่ม ี คะแนนระดับคณุภาพปฏิบตั ิ

   0   1    2   3   4 

1.ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา (4องค์ประกอบ 14 ตัวบ่งชี้) 
1.นโยบาย 1.1มีโนยาบน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา 

ขับเคลื่อนในสถานศึกษา และบูรณาการในแผนปฏิบัติงานประจำปี 
     

1.2 ดำเนินการตามนโยบายและแผนปฏิบัติงานประจำปีที่น้อมนำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษา 

     

1.3 ติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายและแผนปฏิบัติการ
ประจำปีที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อน 

ในสถานศึกษา 

     

1.4 นำผลการติดตามมาพัฒนา นโยบาย/แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

                                คะแนนรวม/คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 1   

2.วิชาการ 2.1 มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านวิชาการท่ีส่งเสริม 

การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ 

     

2.2 ดำเนินการตาม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านวิชาการท่ี
ส่งเสริมการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 

     

2.3 ติดตามผลการดำเนินการตาม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ด้านวิชาการท่ีส่งเสริมการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

     

2.4 นำผลการติดตามไปพัฒนา แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม      
ด้านวิชาการท่ีส่งเสริมการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

     

                                           คะแนนรวม/คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบท่ี 2   

3. งบประมาณ 3.1 มีการวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษาที่
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

3.2 ดำเนินการตามแผนงบประมาณของสถานศึกษาตาม                                
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

3.3 ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงบประมาณของสถานศึกษา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

3.4 นำผลการติดตามมาพัฒนาและปรับปรุง การบริหารจัดการ
งบประมาณตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

                                          คะแนนรวม/คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบท่ี 3   
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้เกณฑ์คุณภาพ 
ไม่ม ี คะแนนระดับคณุภาพปฏิบตั ิ

   0   1    2   3   4 

4.บริหารทั่วไป 4.1 บริหารอาคารสถานที่และจัดการแหล่งการเรียนรู้ในสถาน 

ศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     

4.2 ประสานสัมพันธ์กับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของผู้เรียน 

     

                                คะแนนรวม/คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 4   

คะแนนรวมของคะแนนเฉลี่ย 4 องค์ประกอบ/คะแนนเฉลี่ยของรายด้านที่ 1   

 

ข้อสังเกตขององค์คณะกรรมการประเมิน : ด้านที่ 1 การบริหารจัดการสถานศึกษา (จุดเด่นและข้อควรพัฒนา) 
............................................................................................................................. ......................................................................
............................................................................................................................. ......................................................................
........................................................................................................................................................ ...........................................
........................................................................................ .................................................................................................... ..... 
............................................................................................................................. ......................................................................
............................................................. ............................................................................................................................. .........
.......................................................................................................................... .........................................................................
............................................................................................................................. .......................................................... ........... 
............................................................................................................................. ......................................................................
.............................................................................................................................................................................. .....................
.............................................................................................................. .....................................................................................
............................................................................................................................. ..................................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................................
.................................................................................................................................................................. .................................
.................................................................................................. .................................................................................................
............................................................................................................................. ..................................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................................
...................................................................................................................................................... .............................................
...................................................................................... .............................................................................................................
............................................................................................................................. ..................................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................................
.......................................................................................................................................... .........................................................
.......................................................................... .........................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................... ...... 
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องค์ประกอบ 
 

 

ตัวบ่งชี้เกณฑ์คุณภาพ 
ไม่ม ี คะแนนระดับคณุภาพปฏิบตั ิ

   0   1    2   3   4 

2.ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  (4 องค์ประกอบ 14 ตัวบ่งชี้) 
1. แหล่งการเรียนรู้
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.1 มีหน่วยการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 

     

1.2 มีการนิเทศ/ติดตาม/ประเมินผลการนำหน่วยการเรียนรู้ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ 

     

1.3 มีการศกึษา/วิเคราะห์/วิจัย เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

                                คะแนนรวม/คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 1   

2. การบูรณาการ 
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
สู่การจัดกิจกรรม 
การเรียนรู ้

2.1 มีแผนจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ 

     

2.2 คุณภาพของแผนจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 

     

2.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 

     

2.4 ผู้เรียนมีส่วนรว่มในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

                                           คะแนนรวม/คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบท่ี 2   

3.สื่อและแหล่ง 

เรียนรู้เกี่ยวกับ 

หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3.1 จัดหา/ผลิต/ใช้/เผยแพร่ สื่อการเรียนรู้ เพื่อบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

     

3.2 จัดทำ/พัฒนา/เผยแพร่ แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาเพื่อ
สนับสนุน การเรียนรู้ เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

3.3 ใช้แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน ท่ีเสริมสร้าง 
การพัฒนาคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของผู้เรียน 

     

                         คะแนนรวม/คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบท่ี 3      

4. การวัดและ
ประเมินผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

4.1 จัดทำเครื่องมือ วัดและประเมินผลที่หลากหลาย และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

4.2 ใช้วธิีการวัดผลและประเมินผลที่หลากหลายและ 
สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

4.3 รายงานผลการประเมิน และนำมาปรับปรุง/พัฒนา  
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้เกณฑ์คุณภาพ 
ไม่ม ี คะแนนระดับคณุภาพปฏิบตั ิ

   0   1    2   3   4 
 4.4 จัดแสดง/เผยแพร่/ประกวด/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงานของ

ผู้เรียนที่เกิดจากการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ 

     

                                คะแนนรวม/คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 4   

คะแนนรวมของคะแนนเฉลี่ย 4 องค์ประกอบ / คะแนนเฉลี่ยของรายด้านที่ 2   

 

ข้อสังเกตขององค์คณะกรรมการประเมิน : ด้านที่ 2 หลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (จุดเด่นและข้อควรพัฒนา) 
............................................................................................................................. ............................................................ ..........
............................................................................................................................. ......................................................................
................................................................................................................................................................................ ...................
................................................................................................................ ............................................................................ ..... 
............................................................................................................................. ......................................................................
............................................................................................................................. ......................................................................
..................................................................................................................................................................... ..............................
..................................................................................................... ....................................................................................... ...... 
............................................................................................................................. ......................................................................
............................................................................................................................. ......................................................................
......................................................................................................................................................... ..........................................
......................................................................................... ................................................................................................... ...... 
............................................................................................................................. ......................................................................
............................................................................................................................. ......................................................................
............................................................................................................................................. ......................................................
............................................................................. ............................................................................................................... ...... 
............................................................................................................................. ......................................................................
............................................................. ............................................................................................................................. .........
.......................................................................................................................... .........................................................................
............................................................................................................................. .......................................................... ........... 
............................................................................................................................. ......................................................................
.............................................................................................................................................................................. .....................
.............................................................................................................. .....................................................................................
............................................................................................................................. ..................................................................... 
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องค์ประกอบ 
 

ตัวบ่งชี้เกณฑ์คุณภาพ 
ไม่ม ี คะแนนระดับคณุภาพปฏิบตั ิ

   0   1    2   3   4 

3 .ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (3 องค์ประกอบ 15 ตัวบ่งชี้) 
1. การแนะแนวและ
ระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน 
 

1.1 มีแผนงานแนะแนว เพื่อสนับสนุนการดำเนินชีวิตท่ี 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

1.2 จัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนได้รู้จักการวางแผนชีวิต 
ของตนเองได้อย่างสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

     

1.3 มีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้สามารถ แก้ปัญหาและ 
พัฒนาตนเองได้อย่างสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

     
 
 

1.4 ติดตามผล การจัดกิจกรรมแนะแนว และระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

1.5 นำผลการติดตามมาใช้พัฒนาการจัดกิจกรรมแนะแนว  
และระบบดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง 

     

                                คะแนนรวม/คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 1   

2. กิจกรรมนักเรียน 2.1 มีแผนงาน/โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน เพื่อให้ 
ผู้เรียน “อยู่อย่างพอเพียง” 

     

2.2 จัดกิจกรรมลูกเสือ /เนตรนารี/ยุวกาชาด หรือผู้บำเพ็ญ
ประโยชน์สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

2.3 ส่งเสริมให้มีการจัดต้ังชุมนุม/ชมรม ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

2.4 มีการประยุกต์ใช้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น/วัฒนธรรม/ 
หลักคำสอนทางศาสนาในการจัดกิจกรรมนักเรียนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

2.5 ติดตามผลการจัดกิจกรรมนักเรียนตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

2.6 นำผลการติดตามมาปรับปรุง/พัฒนา กิจกรรมนักเรียน 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

                                           คะแนนรวม/คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบท่ี 2   

3.กิจกรรมเพื่อ 
สังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

3.1 มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดจิตอาสาและมี 
ส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

3.2 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา หรือพัฒนาสถานศึกษา/ 
ชุมชนด้านเศรษฐกิจหรือสังคมหรือสิ่งแวดล้อมหรือวัฒนธรรม  
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย 

     

3.3 ติดตามผลการดำเนินกิจกรรม เพื่อสังคมและสาธารณะ 
ประโยชน์ของผู้เรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้เกณฑ์คุณภาพ 
ไม่ม ี คะแนนระดับคณุภาพปฏิบตั ิ

   0   1    2   3   4 
 3.4 นำผลการติดตามมาปรับปรุง/พัฒนา การดำเนินกิจกรรม เพื่อ

สังคมและสาธารณประโยชน์ ของผู้เรียน ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

     

                                คะแนนรวม/คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 3   

คะแนนรวมของคะแนนเฉลี่ย 3 องค์ประกอบ / คะแนนเฉลี่ยของรายด้านที่ 3   

 

ข้อสังเกตขององค์คณะกรรมการประเมิน : ด้านที่ 3 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (จุดเด่นและข้อควรพัฒนา) 
............................................................................................................................. .......................................................................
................................................................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ....................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................................. 
............................................................................................................................. .......................................................................
......................................................................................................................................................................................... ...........
........................................................................................................................ ............................................................................
............................................................................................................................. .................................................................. 
............................................................................................................................. .......................................................................
............................................................................................................................................................................. .......................
............................................................................................................ ........................................................................................
............................................................................................................................. .................................................................. 
............................................................................................................................. .......................................................................
................................................................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ....................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................................. 
............................................................................................................................. .......................................................................
..................................................................................................................................................... ...............................................
.................................................................................... ................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................ ...... 
............................................................................................................................. .......................................................................
......................................................................................................................................... ...........................................................
........................................................................ ............................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................ ...... 
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องค์ประกอบ 
 

ตัวบ่งชี้เกณฑ์คุณภาพ 
ไม่ม ี คะแนนระดับคณุภาพปฏิบตั ิ

   0   1    2   3   4 

4 .ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา (2 องค์ประกอบ 7 ตัวบ่งชี้) 
1. การพัฒนา 
บุคลากรตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

1.1 มีแผนงาน/โครงการพฒันาบุคลากรของสถานศึกษา 
เพื่อสร้างความรูค้วามเข้าใจและตระหนักในคุณค่าของหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

1.2 มีการจัดการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานแหล่ง 
เรียนรู้ต่างๆเพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจหน้าที่ 

     

1.3 ส่งเสริมให้บุคลากรแสวงหาความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างสม่ำเสมอ 

     
 
 

1.4 จัดกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติภารกิจ
หน้าท่ีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่บุคลากรของ
สถานศึกษา 

     

                                        คะแนนรวม/คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบท่ี 1   

2. การติดตามและ 
ขยายผล 

2.1 ติดตามผลการดำเนิน โครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 
เพื่อส่งเสริมการดำเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

2.2 นำผลการติดตามมาปรับปรุง/พัฒนาการดำเนินโครงการ/
กิจกรรมพฒันาบุคลากรเพื่อส่งเสริมการดำเนินชีวิตและปฏิบัติ
ภารกิจหน้าที่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

2.3 ขยายผลและเผยแพร่ ผลการดำเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจ
หน้าท่ีของบุคลากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

                                คะแนนรวม/คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 2   

คะแนนรวมของคะแนนเฉลี่ย 2 องค์ประกอบ / คะแนนเฉลี่ยของรายด้านที่ 4   

 

ข้อสังเกตขององค์คณะกรรมการประเมิน : ด้านที่ 4 พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา (จุดเด่นและข้อควรพัฒนา) 
............................................................................................................................. .......................................................................
......................................................................................................................................................................................... ...........
........................................................................................................................ ............................................................................
............................................................................................................................. ...................................................................... 
............................................................................................................................. .......................................................................
......................................................................................................................................................................... ...........................
........................................................................................................ ............................................................................................
............................................................................................................................. ...................................................................... 
............................................................................................................................. .......................................................................
......................................................................................................................................................... ........................................... 
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องค์ประกอบ 
 

ตัวบ่งชี้เกณฑ์คุณภาพ 
ไม่ม ี คะแนนระดับคณุภาพปฏิบตั ิ

   0   1    2   3   4 

5. ผลลัพธ์/ภาพความสำเร็จ (4 องค์ประกอบ 12 ตัวบ่งชี้) 
1. สถานศึกษา 1.1 คุณลักษณะของสถานศึกษาพอเพียง      

                                           คะแนนรวม/คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบท่ี 1   

2.ผู้บริหารสถาน 

   ศึกษา 

2.1 คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาพอเพียง      

                                           คะแนนรวม/คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบท่ี 2   

3. บุคลากรของ 
สถานศึกษา 

3.1 บุคลากรของสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

3.2 บุคลากรจัดการทรัพยากรและดำเนินชีวิตด้านเศรษฐกิจ 
อย่างสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

3.3 บุคลากรอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติ
ตนเพื่อส่วนร่วมและสาธารณประโยชน์ 

     

3.4 บุคลากรรู้จักใช้และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง 
 ต่างๆ 

     

3.5 บุคลากรดำเนินชีวิตอย่างมีฐานรากทางวัฒนธรรม  
และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมจากกระแส
โลกาภิวัฒน์ 

     

                                           คะแนนรวม/คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบท่ี 3   

4.ผู้เรียน 4.1 ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงตามมาตรฐานการเรียนรู้หลักเศรษฐกิจ 
พอเพียง ของแต่ละระดับชั้นปีการศึกษา                                                                       

     

4.2 ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและพร้อม 
รับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านวัตถุ/เศรษฐกิจ 

     

4.3 ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและพร้อม 
รับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านสังคม 

     

4.4 ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและพร้อม 
รับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านสิ่งแวดล้อม 

     

4.5 ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและพร้อม 
รับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านวัฒนธรรม 

     

                                คะแนนรวม/คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 4   

คะแนนรวมของคะแนนเฉลี่ย 4 องค์ประกอบ / คะแนนเฉลี่ยของรายด้านที่ 5   
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ข้อสังเกตขององค์คณะกรรมการประเมิน : ด้านที่ 5 ผลลัพท์/ภาพความสำเร็จ (จุดเด่นและข้อควรพัฒนา) 
............................................................................................................................. .................................................................
.................................................................. ............................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................................. 
............................................................................................................................. .................................................................
.................................................................................................................................... ..........................................................
......................................................................... .....................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................................
............................................................................................................................. .................................................................
........................................................................................................................................... ................................................... 
............................................................................... ...............................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................................
............................................................................................................................. ................................................................. 
 
 

ข้อคิดเห็นโดยรวมขององค์คณะกรรมการประเมินฯ ในการประเมินเป็น “สถานศึกษาพอเพียง” 

............................................................................................................................. .................................................................

................................................................................................................................... ...........................................................

........................................................................ ......................................................................................................................  

............................................................................................................................. .................................................................

.................................................................. ............................................................................................................................

............................................................................................................................. ................................................................. 

............................................................................................................................. .................................................................

.................................................................................................................................... ..........................................................

......................................................................... .....................................................................................................................  

............................................................................................................................. .................................................................

............................................................................................................................. .................................................................

........................................................................................................................................... ................................................... 

............................................................................... ...............................................................................................................

............................................................................................................................. .................................................................

............................................................................................................................. ................................................................. 
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ใบปะหน้า – ตารางสรุปคะแนนการประเมินสถานศกึษาพอเพียงของ ศธจ. 
 

      สังกัด ………………………………………………………………………………… 
จังหวัด.................................................................................. 

ผู้รับผิดชอบจังหวัด.............................................................................โทรศัพท์.......................................................E-mail……………………………………………… 

 ที่        รายชื่อสถานศึกษา  อำเภอ  ผู้บริหาร  เบอร์โทรศัพท ์

    1.ด้าน 
   บริหารฯ 

     2.ด้าน 
   หลักสูตร 

    3.ด้าน 
  กิจกรรมฯ 

   4.ด้าน 
 บุคลากรฯ 

  5.ผลลัพธ์ฯ คะแนนรวม คะแนนเฉลี่ย 
  สรุปผลของ
คณะกรรมการ 

มีมติเป็นเอกฉันท์ 
 ว/ด/ป  
  ที่เข้า 
 ประเมิน 

องค์ประกอบคณะกรรมการ 

คะแนนเฉลี่ย 
  รายด้าน 

คะแนนเฉลี่ย 
   รายด้าน 

คะแนนเฉลี่ย 
  รายด้าน 

คะแนนเฉลี่ย 
  รายด้าน 

คะแนนเฉลี่ย 
  รายด้าน 

  5 ด้าน     5 ด้าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน   ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง   หมายเหตุ 

1                    
2                    
3                    
4                    
5                    
6                    
7                    
8                    
9                    
10                    
11                    
12                    
13                    
14                    
15                    
16                    
17                    
18                    
19                    
20                    
21                    
22                    
23                    
24                    

 

 (สถพ.04)  


