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การด าเนินการประเมินสถานศึกษาพอเพียง

โดย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด

คณะกรรมการด าเนินงานสถานศึกษาพอเพียง
กระทรวงศึกษาธิการ
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒
กรุงเทพมหานคร



หัวข้อเนื้อหาของเอกสาร 
ทบทวน สถานศึกษาพอเพยีง
๑. การสรรหาและแตง่ตั้งคณะกรรมการประเมิน
๒. ขั้นตอนการขอรบัการประเมิน ออกประเมิน และประกาศ
๓. ปฏิทินการประเมิน
๔. เงื่อนไขการออกประเมิน สถพ. 
๕. เครื่องมือประเมิน
๖. การรายงานผลการประเมิน



ความรู้
Knowledge

คุณธรรม
Virtues

หลักในการวางแผน
และตัดสินใจ

Management Principles

พัฒนาให้ก้าวหน้าไปอย่างสมดุล
และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
Sustainable Well-being

คนมีคุณภาพ
Quality Foundations

วัตถุ/เศรษฐกิจ
Economy
สังคม

Society
สิ่งแวดล้อม

Environment
วัฒนธรรม
Culture

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พอประมาณ

มีเหตุผล

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
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หลักในการบริหารจัดการ ที่น าไปสู่ความส าเร็จและการพัฒนาที่ยั่งยืน
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เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

เศรษฐกิจพอเพียง 

การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้

ชั้นปี (รายวิชาพ้ืนฐาน)
- จัดท าหน่วย/แผนการเรียนรู้
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้
- จัดท าสื่อ/แหล่งเรียนรู้
- จัดท าเคร่ืองมือวัด/ประเมินผล
- เกณฑ์การผ่านช่วงชั้น 

- ให้บริการแนะแนว
- ระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน

แนะแนว กิจกรรมนักเรียน
- ลส.-นน. ยุวกาชาด 

ผู้บ าเพ็ญประโยชน์
- โครงงาน   - ชุมนุม
- ชมรม         ฯลฯ

กิจกรรมเพื่อสังคม/จิตสาธารณะ
เน้นจิตอาสา การมีส่วนร่วม 

การเห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกัน

การบริหารสถานศึกษา
- จัดสภาพแวดล้อมที่

เอื้อต่อการเรียนรู้วิถี
พอเพียง

- สร้างวัฒนธรรมองค์กร
- ปลูกฝังให้เป็นวิถีชีวิต
- ชุมชนสัมพันธ์ 
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เครื่องมือประเมินสถานศึกษาพอเพียงของ ศธ.

ผลลัพธ์/ภาพ
ความส าเร็จ

ด้านการบริหาร
จัดการ

สถานศึกษา

ด้านหลักสูตร
และการจัดการ
เรียนการสอน

ด้านการจัด
กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน

ด้านพัฒนา
บุคลากรของ
สถานศึกษา

๕ ด้าน
๑๗ องค์ประกอบ

๖๒ ตัวบ่งชี้

ระดับคุณภาพปฏิบัต ิ๐-๔
เกณฑ์ผ่าน คะแนนเฉล่ียแต่ละด้าน 
มากกว่าหรือเท่ากับ ๓ ครบทุกด้าน
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๑. การสรรหาและแต่งต้ังคณะกรรมการประเมิน
ศธจ. เป็นผู้มีอ านาจสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา
พอเพียง โดยมีข้อปฏิบัติ ดังนี้
▪ จ านวนคณะกรรมการประเมิน ให้มีคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา

พอเพียง แห่งละ ๓-๕ คน (เป็นจ านวนคี่) 
ท้ังนี้ ไม่นับรวม ผู้ร่วมคณะเดินทาง ผู้ติดตาม ฯลฯ

▪ องค์ประกอบขององค์คณะกรรมการประเมิน ต้องเป็นไปตามเกณฑ์
ทั้ง ๒ เกณฑ์ คือ เกณฑ์คุณสมบัติ และ เกณฑ์สังกัด



๑. การสรรหาและแต่งต้ังคณะกรรมการประเมิน (ต่อ)
องค์คณะกรรมการประเมิน ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ ทั้ง ๒ เกณฑ์ ดังนี้
๑. เกณฑ์คุณสมบัติ

▪ ๒ ใน ๓ ขององค์คณะ ต้องเป็นผู้ประเมินฯ ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร
ผู้ประเมินฯ และ ศธ.ประกาศให้เป็นผู้ประเมิน (ตามประกาศ ๙ รุ่น)

▪ นอกจากนั้นต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
๒. เกณฑ์สังกัด

▪ ๑ ใน ๓ ขององค์คณะ ต้องเป็นกรรมการจากต่างสังกัด



• กรรมการจากต่างสังกัด หมายถึง ผู้ประเมินที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการ
จัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการ ท่ีมาจากหน่วยงานต่างสังกัด กับสังกัดของสถานศึกษาที่ขอรับการประเมิน 
▫ ท้ังนี้ การแบ่งสังกัด เป็น ๗ สังกัด ดังนี้ สพฐ. / สอศ. / สป.(กศน., สช.) / อปท. / ตชด. / 

กทม.+พัทยา / อุดมศึกษา (รร.สาธิต)
• ผู้ทรงคุณวุฒิ หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษาพอเพียง หรือผู้บริหารศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรชัญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ในวันที่สถานศึกษาพอเพียง/ศูนย์การเรียนรู้ฯ นั้น ได้รับการประเมินเป็น
สถานศึกษาพอเพียง/ศูนย์การเรียนรู้ฯ 
▫ ผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่ได้หมายถึง ปราชญ์ด้านการเกษตร เศรษฐกิจพอเพียงที่ประกาศโดยกระทรวงมหาดไทย กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ฯลฯ และไม่ใช่ ผอ.สพท. รอง ผอ.สพท./ศน. หรือบุคคลใดที่ไม่ได้เป็นไปตามประกาศเป็นผู้
ประเมินสถานศึกษาพอเพียงโดยกระทรวงศึกษาธิการ

๑. การสรรหาและแต่งต้ังคณะกรรมการประเมิน (ต่อ)



๒. ขั้นตอนการขอรับการประเมิน ออกประเมิน และประกาศ

ศธจ. แจ้งเรื่องการ
รับสมัครประเมิน
แก่หน่วยงานทาง

การศึกษาในจังหวัด

สถานศึกษาประเมิน
ตนเอง + ยื่นเรื่องขอรบั

การประเมินตอ่
หน่วยงานต้นสังกัด 

(ในพื้นที่)

หน่วยงานต้นสังกัด 
(ในพ้ืนท่ี) ตรวจสอบความ

พร้อม + ท า ส. ไปยัง 
ศธจ. ขอรับการประเมิน

ศธจ. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมิน สถพ. ตามเกณฑ์
องค์ประกอบ ตามที่ก าหนด

คณะกรรมการฯ 
ที่ได้รับการแตง่ตั้ง 

ออกประเมิน

ศธจ. ตรวจสอบ และ
รวบรวมผลการประเมิน 
น าส่งให้ ศธภ. คัดกรอง

สป.ศธ. ประสานผล
การประเมิน กับ ศธภ. 
เพ่ือตรวจสอบรายชื่อ

ก่อนประกาศ 

ศธ. ประกาศรายชื่อ
สถานศึกษาท่ีผ่านการ
ประเมินเป็นรายภาค

การศึกษา

๑ ๒ ๓ ๔

๕๖๗๘



๓. ปฏิทินการประเมิน

ภาคเรียนท่ี ๑ 
• ๑๖ พฤษภาคม - ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

ภาคเรียนที่ ๒
• ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

ท้ังนี้ ปฏิทินการด าเนินงานให้เป็นไปตามหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ.๐๒๓๕/๒๐๑๐ ลงวันท่ี ๓๑ 
มกราคม ๒๕๖๒ เร่ืองการประเมินสถานศึกษาพอเพียงในระดับจังหวัด



๔. เงื่อนไขการออกประเมิน สถพ. 
▪ ประเมินในวันท าการ/วันราชการ ที่มีการจัดการเรียนการสอนตามปกติ

ของโรงเรียน
▪ ระยะเวลาประเมิน ให้ยึดหลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดอย่าง

เคร่งครัด คือ ประเมิน ๑ วัน ต่อ ๑ โรง 
อนุโลม กรณีสถานศึกษาในพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้สามารถประเมิน ๑ วันต่อ ๒ โรง ได้ 

หากทั้ง ๒ โรงนั้นเป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก และอยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียงกัน

สถานศึกษาขนาดเล็ก (ประถมศึกษา มีจ านวนนักเรียนไม่เกิน ๑๒๐ คน / มัธยมศึกษา 
มีจ านวนนักเรียนไม่เกิน ๕๐๐ คน) 



๕. เครื่องมือประเมิน

▪ เครื่องมือประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการกิจกรรมการ
เรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

▪คู่มือประเมินและเกณฑ์คุณภาพสถานศึกษาแบบอย่างการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ฯ



๖. การรายงานผลการประเมิน
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ต้องจัดส่งแบบรายงานผลการประเมินสถานศึกษา 
แบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้และการบรหิารจดัการตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มายัง ส านักงานศึกษาธิการภาค เพื่อคัดกรอง แล้วน าส่งไปยัง
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย
▪ หนังสือน าส่ง
▪ แบบสรุปคะแนนการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ผ่านการประเมิน
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       2. อื่นๆ (โปรดระบุ)     4. กทม.                      5. ตชด. 
     6. อื่นๆ 
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ตอนที่ิ2ิข้อมูลการประเมินิิ5ิด้านิ17ิองค์ประกอบิ62ิตัวบ่งชี้ 
 
 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้เกณฑ์คุณภาพ คะแนน เหตุผล 
1. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาิ(4ิองค์ประกอบิ14ิตัวบ่งช้ี) 
1. นโยบาย 1.1 มีนโยบายน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อน 

      ในสถานศึกษา และบูรณาการในแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
  

1.2 ด าเนินการตามนโยบาย และแผนปฏิบัติงานประจ าปี ที่น้อมน า 
      หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษา 

  

1.3 ติดตามผลการด าเนินการตามนโยบายและแผนปฏิบัติการประจ าปี 
       ที่น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษา 

  

1.4 น าผลการติดตามมาพัฒนา นโยบาย/แผนงาน/โครงการ /กิจกรรม 
      ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 

  

ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิคะแนนรวม/คะแนนเฉลี่ยิองค์ประกอบที่ิ1................................../..................................................... 
2.ิวิชาการ 2.1 มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านวิชาการท่ีส่งเสริมการบูรณาการ 

      หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  

2.2 ด าเนินการตาม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านวิชาการ 
      ที่ส่งเสริมการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัด 
      กิจกรรมการเรียนรู้ 

  

2.3 ติดตามผลการด าเนินงานตาม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านวิชาการ 
      ที่ส่งเสริมการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัด 
      กิจกรรมการเรียนรู้ 

  

2.4 น าผลการติดตามไปพัฒนา แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
      ด้านวชิาการท่ีส่งเสริมการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
      สู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

  

ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิคะแนนรวม/คะแนนเฉลี่ยิองค์ประกอบท่ีิ2............................../..................................................... 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้เกณฑ์คุณภาพ คะแนน เหตุผล 
3.ิงบประมาณ 3.1 มีการวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษาที่  

     สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  

 3.2 ด าเนินการตามแผนงบประมาณของสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของ 
      เศรษฐกิจพอเพียง 

  

3.3 ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนงบประมาณของสถานศึกษา 
      ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

3.4 น าผลการติดตามมาพัฒนาและปรับปรุง การบริหารจัดการงบประมาณ 
       ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิคะแนนรวม/คะแนนเฉลี่ยิองค์ประกอบท่ีิ3............................../................................................ 
4.ิบริหารทั่วไป 4.1 บริหารอาคารสถานที่และจัดการแหล่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา 

       ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  

4.2 ประสานสัมพันธ กับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
      เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของผู้เรียน 

  

ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิคะแนนรวม/คะแนนเฉลี่ยิองค์ประกอบท่ีิ4............................../..................................................... 
คะแนนรวมของคะแนนเฉลี่ยิ4ิองค์ประกอบที่ิ/คะแนนเฉลี่ยของรายด้านที่ิ1................................./......................................... 

จุดเด่น/ข้อสังเกตของผู้ประเมินเกี่ยวกับด้านที่ิ1ิการบริหารจัดการสถานศึกษา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้เกณฑ์คุณภาพ คะแนน เหตุผล 
2. ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ิิ(4ิองค์ประกอบิ14ิตัวบ่งชี้) 
1. หน่วยการิเรียนรู้ 
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

1.1 มีหน่วยการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามมาตรฐานการเรียนรู้   

1.2 มีการนิเทศ/ติดตาม/ประเมินผล การน าหน่วยการเรียนรู้ 
      หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

  

1.3 มีการศึกษา/วิเคราะห /วิจัย เพ่ือพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
      หนว่ยการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิคะแนนรวม/คะแนนเฉลี่ยิองค์ประกอบท่ีิ1............................../............................................... 
2.ิการบูรณาการหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การจัด 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

2.1 มีแผนจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน 
      กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 

  

2.2 คุณภาพของแผนจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของ 
      เศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 

  

2.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
       ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 

  

2.4 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการหลัก 
      ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

คะแนนรวม/คะแนนเฉลี่ยิองค์ประกอบท่ีิ2............................../..................................................... 
3.ิสื่อและแหล่งเรียนรู้
เกี่ยวกับหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

3.1 จัดหา/ผลิต/ใช้/เผยแพร่ สื่อการเรียนรู้ เพื่อบูรณาการหลักปรัชญา 
       ของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

  

3.2 จัดท า/พัฒนา/เผยแพร่ แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาเพื่อสนับสนุน 
       การเรียนรู้ เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

3.3 ใช้แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน ท่ีเสริมสร้างการพัฒนาคุณลักษณะ 
     อยู่อย่างพอเพียงของผู้เรียน 

  

คะแนนรวม/คะแนนเฉลี่ยิองค์ประกอบท่ีิ3............................../..................................................... 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้เกณฑ์คุณภาพ คะแนน เหตุผล 
4.ิการวัดและประเมิน 
ผลการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

4.1 จัดท าเครื่องมือ วัดและประเมินผลที่หลากหลาย และสอดคล้องกับ 
      วัตถุประสงค ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
       พอเพียง 

  

4.2 ใช้วิธีการวัดผลและประเมินผลที่หลากหลาย และสอดคล้องกับ 
      การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
      พอเพียง 

  

4.3 รายงานผลการประเมิน และน ามาปรับปรุง/พัฒนา การจัดกิจกรรม 
       การเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

4.4 จัดแสดง/เผยแพร่/ประกวด/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงานของผู้เรียนที่เกิด 
     จากการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต ใช้ 

  

ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิคะแนนรวม/คะแนนเฉลี่ยิองค์ประกอบที่ิ4............................../..................................................... 
                                                                            คะแนนรวมของคะแนนเฉลี่ยิ4ิองค์ประกอบิ/ิคะแนนเฉลี่ยของรายด้านที่ิ2........................../.................................... 
จุดเด่น/ข้อสังเกตของผู้ประเมินเกี่ยวกับด้านที่ิ2ิหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................................................................................... ..........................................................
............................................................................................................................. ......................................................................... .......................................................................................
............................................................................................................................. ...............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................................................................................................................ ....................
............................................................................................................... ............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................................................. ..............................................................................
.................................................................................................................................................................................. ........................................................................................................  
....................................................................................................................................................... ............................................................................................................................. ...... 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้เกณฑ์คุณภาพ คะแนน เหตุผล 
3. ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนิ(3ิองค์ประกอบิ15ิตัวบ่งชี้) 
1. การแนะแนวและระบบ
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
 

1.1 มีแผนงานแนะแนว เพื่อสนับสนุนการด าเนินชีวิตที่สอดคล้อง 
      กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

1.2 จัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนได้รู้จักการวางแผนชีวิตของตนเอง 
      ได้อย่างสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

1.3 มีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้สามารถ แก้ปัญหาและพัฒนาตนเองได้ 
      อย่างสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

1.4 ติดตามผล การจัดกิจกรรมแนะแนว และระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
      ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

1.5 น าผลการติดตามมาใช้พัฒนาการจัดกิจกรรมแนะแนว และระบบดูแล 
      ช่วยเหลือผู้เรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

คะแนนรวม/คะแนนเฉลี่ยิองค์ประกอบท่ีิ1............................../..................................................... 
2.ิกิจกรรมนักเรียน 2.1 มีแผนงาน/โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน เพื่อให้ผู้เรียน “อยู่อย่างพอเพียง”   

2.2 จัดกิจกรรมลูกเสือ /เนตรนารี/ยุวกาชาด หรือผู้บ าเพ็ญประโยชน  
       สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

2.3 ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชุมนุม/ชมรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
2.4 มีการประยุกต ใช้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น/วัฒนธรรม/หลักค าสอนทางศาสนา 
      ในการจัดกิจกรรมนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

2.5 ติดตามผลการจัดกิจกรรมนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
2.6 น าผลการติดตามมาปรับปรุง/พัฒนา กิจกรรมนักเรียนตามหลัก 
     ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

 

คะแนนรวม/คะแนนเฉลี่ยิองค์ประกอบท่ีิ2............................../.................................................... 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้เกณฑ์คุณภาพ คะแนน เหตุผล 
3. กิจกรรมเพื่อสังคม 
และสาธารณะประโยชน  

3.1 มีกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดจิตอาสาและมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
     เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

3.2 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา หรือพัฒนาสถานศึกษา/ชุมชนด้านเศรษฐกิจ 
     หรือสังคมหรือสิ่งแวดล้อมหรือวัฒนธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

3.3 ติดตามผลการด าเนินกิจกรรม เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน  
     ของผู้เรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

3.4 น าผลการติดตามมาปรับปรุง/พัฒนา การด าเนินกิจกรรม เพื่อสังคมและ 
     สาธารณประโยชน  ของผู้เรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิคะแนนรวม/คะแนนเฉลี่ยิองค์ประกอบท่ีิ3............................../..................................................... 
                                                                 คะแนนรวมของคะแนนเฉลี่ยิ3ิองค์ประกอบิ/ิคะแนนเฉลี่ยของรายด้านที่ิ3........................../.................................... 
จุดเด่น/ข้อสังเกตของผู้ประเมินเกี่ยวกับด้านที่ิ3ิการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................................................................................... ..........................................................
............................................................................................................................. ......................................................................... .......................................................................................
............................................................................................................................. ...............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................................................................................................................ ....................
............................................................................................................... ............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................................................. ..............................................................................
.................................................................................................................................................................................. ........................................................................................................  
....................................................................................................................................................... ............................................................................................................................. ...... 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้เกณฑ์คุณภาพ คะแนน เหตุผล 
4. ด้านพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาิิ(2ิองค์ประกอบิ7ิตัวบ่งชี้) 
1. การพัฒนาบุคลากรตาม 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

1.1 มีแผนงาน/โครงการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาเพื่อสร้างความรู้ 
      ความเข้าใจและตระหนักในคุณค่าของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

1.2 มีการจัดการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานแหล่งเรยีนรู้ต่างๆเพื่อ 
      ส่งเสริมการประยุกต ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงในการด าเนินชีวิต 
      และปฏิบัติภารกิจหน้าที่ 

  

1.3 ส่งเสริมให้บุคลากรแสวงหาความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
      อย่างสม่ าเสมอ 

  

1.4 จัดกิจกรรมส่งเสริมการด าเนินชีวิตและการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ 
      ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่บุคลากรของสถานศึกษา 

  

ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิคะแนนรวม/คะแนนเฉลี่ยิองค์ประกอบท่ีิ1............................../..................................................... 
2.ิการติดตามและขยายผล 2.1 ติดตามผลการด าเนิน โครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมการด าเนิน 

     ชีวิตและปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  

2.2 น าผลการติดตามมาปรับปรุง/พัฒนาการด าเนินโครงการ/กิจกรรมพฒันา 
     บุคลากรเพื่อส่งเสริมการด าเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจหน้าที่ตามหลักปรัชญา 
     ของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

2.3 ขยายผลและเผยแพร่ ผลการด าเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจหน้าท่ีของบุคลากร 
     ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิคะแนนรวม/คะแนนเฉล่ียิองค์ประกอบที่ิ2............................../..................................................... 
                                                                 คะแนนรวมของคะแนนเฉล่ียิ2ิองค์ประกอบิ/ิคะแนนเฉล่ียของรายด้านที่ิ4........................../.................................... 
จุดเด่น/ข้อสังเกตของผู้ประเมินเก่ียวกับด้านที่ิ4ิพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้เกณฑ์คุณภาพ คะแนน เหตุผล 
5.ผลลัพธ์/ภาพความส าเร็จิิ(4ิองค์ประกอบิ12ิตัวบ่งชี้) 
1. สถานศึกษา 1.1 คุณลักษณะของสถานศึกษาพอเพียง   

ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิคะแนนรวมองค์ประกอบท่ีิ1............................../..................................................... 
2.ิผู้บริหารสถานศึกษา 2.1 คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาพอเพียง   

ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิคะแนนรวมองค์ประกอบท่ีิ2............................../..................................................... 
3.บุคลากรของสถานศึกษา 3.1 บุคลากรของสถานศกึษามคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของ 

      เศรษฐกิจพอเพียง 
  

3.2 บุคลากรจัดการทรัพยากรและด าเนินชีวิตด้านเศรษฐกิจอย่างสอดคล้อง 
      กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

3.3 บุคลากรอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     และสามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบัติตนเพื่อส่วนร่วม 
      และสาธารณประโยชน  

  

3.4 บุคลากรรู้จักใช้และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลและ 
     พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง ต่างๆ 

  

3.5 บุคลากรด าเนินชีวิตอย่างมีฐานรากทางวัฒนธรรม และพร้อมรับต่อ 
     การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมจากกระแสโลกาภิวัฒน  

  

ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิคะแนนรวม/คะแนนเฉลี่ยิองค์ประกอบที่ิ3............................../..................................................... 
4.ผู้เรียน 4.1 ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

      ตามมาตรฐานการเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง ของแต่ละระดับ 
      ชั้นปีการศึกษาิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ 

  

4.2 ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ด าเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและพร้อมรบัต่อ 
      การเปลี่ยนแปลงในด้านวัตถุ/เศรษฐกิจ 

  

4.3 ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ด าเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและพร้อมรบัต่อ 
       การเปลี่ยนแปลงในด้านสังคม 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้เกณฑ์คุณภาพ คะแนน เหตุผล 
 4.4 ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ด าเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและพร้อมรบัต่อการเปลี่ยนแปลง 

      ในด้านสิ่งแวดล้อม 
  

4.5 ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ด าเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและพร้อมรบัต่อ 
      การเปลี่ยนแปลงในด้านวัฒนธรรม 

 
 

 
 

ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิคะแนนรวม/คะแนนเฉลี่ยิองค์ประกอบท่ีิ4............................../..................................................... 
                                                                 คะแนนรวมของคะแนนเฉลี่ยิ4ิองค์ประกอบิ/ิคะแนนเฉลี่ยของรายด้านที่ิ5........................../................................... 

สรุปคะแนนเฉลี่ยรายด้าน 
ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิด้านที่ิ1ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิด้านที่ิ2ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิด้านที่ิ3ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิด้านที่ิ4ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิด้านที่ิ5 
       ………………………………………      ………………………………………    ………………………………………    ………………………………………    ……………………………………… 
สรุปผลการประเมินสถานศึกษาิโรงเรียน.........................................................................ิิิิิิิิิิผ่านิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิไม่ผ่าน 
ข้อสังเกตโดยรวมของผู้ประเมินเกี่ยวกับสถานศึกษาแห่งนี้ในการประเมินเป็นิ“สถานศึกษาพอเพียง” 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
 

 

ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิลงนามผู้ประเมิน.................................................................. 
ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ(..........................................................) 
ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิต าแหน่ง/สังกัดของผู้ประเมิน...................................................................... 
ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิวันที่/เดือน/ปีิท่ีประเมิน................../............................/.................... 

 

หมายเหตุิิสถานศึกษาพร้อมรับการประเมินในปี....................   
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แบบประเมิ นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดก จกรรมการเริ ยนรู้และการบร หารจิัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง 
(สถานศึกษาพอเพ ยง)ิ 

ส าหรับคณะกรรมการรายบุคคล 
..................................................................... 

ตอนท ่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

 1. ชื่อสถานศึกษา................................................................................................................ สงักัดหน่วยงาน ......................................................................................................... 
ที่อยู ่........................................................................................................................................................................................................................................................................... 

            อ าเภอ...........................................................................จังหวัด...............................................................................รห ัสไปรษณีย  ............................................................................. 
      โทรศ ัพท .......................................................................โทรสาร.................................................................................E-mail.................................................................................... 
 
  2. ชื่อ – สกุล  ผู้บริหาร  ..........................................................................................โทรศ ัพท ....................................................... E-mail................................................................. 
     ชื่อ – สกุล  ครูแกนน าผู้รับผิดชอบ .....................................................................โทรศ ัพท ....................................................... E-mail................................................................. 

 

       3. สงักัดสถานศึกษา                    3.1 กระทรวงศึกษาธิการ                        3.2 สังกัดอ ื่น  (โปรดระบ)ุ ..................................................................... 
 

       4. รูปแบบการจัดการศ ึกษา  ระดับการศึกษา  การบรหิารจัดการสถานศึกษา และสังกัดในพื้นที ่
 

รูปแบบการศึกษา ระดับการศึกษา การบริหารจัดการสถานศึกษา สังกัดในพ้ืนที่ 
   การศึกษาในระบบ   1. การศึกษาข ั้นพ ื้นฐาน   1. ของรัฐ   1. สพป. ................................................... 

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

  2. ของเอกชน สพม. ……………................................... 
  จ านวนนักเรียน...............................คน    2. เอกชน               3. อปท. 

       2. อื่นๆ (โปรดระบุ)     4. กทม.                      5. ตชด. 
     6. อื่นๆ 
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ตอนท ่ิ2ิข้อมูลการประเม นิิ5ิด้านิ17ิองค์ประกอบิ62ิตัวบ่งช ้ 
 
 

องค์ประกอบ ตัวบ่งช ้เกณฑ์คุณภาพ คะแนน เหตุผล 
1. ด้านการบร หารจัดการสถานศึกษาิ(4ิองค์ประกอบิ14ิตัวบ่งช ้) 
1. นโยบาย 1.1 มีนโยบายน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อน 

      ในสถานศึกษา และบูรณาการในแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
  

1.2 ด าเนินการตามนโยบาย และแผนปฏิบัติงานประจ าปี ที่น้อมน า 
      หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษา 

  

1.3 ติดตามผลการด าเนินการตามนโยบายและแผนปฏิบัติการประจ าปี 
       ที่น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษา 

  

1.4 น าผลการติดตามมาพัฒนา นโยบาย/แผนงาน/โครงการ /กิจกรรม 
      ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 

  

ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิคะแนนรวม/คะแนนเฉล ่ยิองค์ประกอบท ่ิ1................................../..................................................... 
2.ิว ชาการ 2.1 มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านวิชาการท่ีส่งเสริมการบูรณาการ 

      หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  

2.2 ด าเนินการตาม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านวิชาการ 
      ที่ส่งเสริมการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัด 
      กิจกรรมการเรียนรู้ 

  

2.3 ติดตามผลการด าเนินงานตาม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านวิชาการ 
      ที่ส่งเสริมการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัด 
      กิจกรรมการเรียนรู้ 

  

2.4 น าผลการติดตามไปพัฒนา แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
      ด้านวชิาการท่ีส่งเสริมการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
      สู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

  

ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิคะแนนรวม/คะแนนเฉล ่ยิองค์ประกอบท ่ิ2............................../..................................................... 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งช ้เกณฑ์คุณภาพ คะแนน เหตุผล 
3.ิงบประมาณ 3.1 มีการวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษาที่  

     สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  

 3.2 ด าเนินการตามแผนงบประมาณของสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของ 
      เศรษฐกิจพอเพียง 

  

3.3 ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนงบประมาณของสถานศึกษา 
      ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

3.4 น าผลการติดตามมาพัฒนาและปรับปรุง การบริหารจัดการงบประมาณ 
       ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิคะแนนรวม/คะแนนเฉล ่ยิองค์ประกอบท ่ิ3............................../................................................ 
4.ิบร หารทั่วไป 4.1 บริหารอาคารสถานที่และจัดการแหล่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา 

       ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  

4.2 ประสานสัมพันธ กับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
      เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของผู้เรียน 

  

ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิคะแนนรวม/คะแนนเฉล ่ยิองค์ประกอบท ่ิ4............................../..................................................... 
คะแนนรวมของคะแนนเฉล ่ยิ4ิองค์ประกอบท ่ิ/คะแนนเฉล ่ยของรายด้านท ่ิ1................................./......................................... 

จุดเด่น/ข้อสังเกตของผู้ประเม นเก ่ยวกับด้านท ่ิ1ิการบร หารจัดการสถานศึกษา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 



 แบบประเมนิสถานศึกษาพอเพยีงส าหรับคณะกรรมการรายบุคคล (สถพ.02) 
 

4 

องค์ประกอบ ตัวบ่งช ้เกณฑ์คุณภาพ คะแนน เหตุผล 
2. ด้านหลักสูตรและการจัดก จกรรมการเร ยนรู้ิิ(4ิองค์ประกอบิ14ิตัวบ่งช ้) 
1. หน่วยการิเร ยนรู้ 
หลักปรัชญาของ
เศรษฐก จพอเพ ยง 
 

1.1 มีหน่วยการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามมาตรฐานการเรียนรู้   

1.2 มีการนิเทศ/ติดตาม/ประเมินผล การน าหน่วยการเรียนรู้ 
      หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

  

1.3 มีการศึกษา/วิเคราะห /วิจัย เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
      หนว่ยการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิคะแนนรวม/คะแนนเฉล ่ยิองค์ประกอบท ่ิ1............................../............................................... 
2.ิการบูรณาการหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐก จ
พอเพ ยงสู่การจัด 
ก จกรรมการเร ยนรู้ 

2.1 มีแผนจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน 
      กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 

  

2.2 คุณภาพของแผนจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของ 
      เศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 

  

2.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
       ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 

  

2.4 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการหลัก 
      ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

คะแนนรวม/คะแนนเฉล ่ยิองค์ประกอบท ่ิ2............................../..................................................... 
3.ิสื่อและแหล่งเร ยนรู้
เก ่ยวกับหลักปรัชญา 
ของเศรษฐก จพอเพ ยง 

3.1 จัดหา/ผลิต/ใช้/เผยแพร่ สื่อการเรียนรู้ เพื่อบูรณาการหลักปรัชญา 
       ของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

  

3.2 จัดท า/พัฒนา/เผยแพร่ แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาเพื่อสนับสนุน 
       การเรียนรู้ เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

3.3 ใช้แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน ท่ีเสริมสร้างการพัฒนาคุณลักษณะ 
     อยู่อย่างพอเพียงของผู้เรียน 

  

คะแนนรวม/คะแนนเฉล ่ยิองค์ประกอบท ่ิ3............................../..................................................... 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งช ้เกณฑ์คุณภาพ คะแนน เหตุผล 
4.ิการวัดและประเม น 
ผลการจัดก จกรรม 
การเร ยนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐก จ
พอเพ ยง 

4.1 จัดท าเครื่องมือ วัดและประเมินผลที่หลากหลาย และสอดคล้องกับ 
      วัตถุประสงค ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
       พอเพียง 

  

4.2 ใช้วิธีการวัดผลและประเมินผลที่หลากหลาย และสอดคล้องกับ 
      การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
      พอเพียง 

  

4.3 รายงานผลการประเมิน และน ามาปรับปรุง/พัฒนา การจัดกิจกรรม 
       การเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

4.4 จัดแสดง/เผยแพร่/ประกวด/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงานของผู้เรียนที่เกิด 
     จากการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต ใช้ 

  

ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิคะแนนรวม/คะแนนเฉล ่ยิองค์ประกอบท ่ิ4............................../..................................................... 
                                                                            คะแนนรวมของคะแนนเฉล ่ยิ4ิองค์ประกอบิ/ิคะแนนเฉล ่ยของรายด้านท ่ิ2........................../.................................... 
จุดเด่น/ข้อสังเกตของผู้ประเม นเก ่ยวกับด้านท ่ิ2ิหลักสูตรและการจัดก จกรรมการเร ยนรู้ 
............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................................................................................... ..........................................................
............................................................................................................................. ......................................................................... .......................................................................................
............................................................................................................................. ...............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................................................................................................................ ....................
............................................................................................................... ............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................................................. ..............................................................................
.................................................................................................................................................................................. ........................................................................................................  
....................................................................................................................................................... ............................................................................................................................. ...... 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งช ้เกณฑ์คุณภาพ คะแนน เหตุผล 
3. ด้านการจัดก จกรรมพัฒนาผู้เร ยนิ(3ิองค์ประกอบิ15ิตัวบ่งช ้) 
1. การแนะแนวและระบบ
ดูแลช่วยเหลือผู้เร ยน 
 

1.1 มีแผนงานแนะแนว เพื่อสนับสนุนการด าเนินชีวิตที่สอดคล้อง 
      กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

1.2 จัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนได้รู้จักการวางแผนชีวิตของตนเอง 
      ได้อย่างสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

1.3 มีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้สามารถ แก้ปัญหาและพัฒนาตนเองได้ 
      อย่างสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

1.4 ติดตามผล การจัดกิจกรรมแนะแนว และระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
      ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

1.5 น าผลการติดตามมาใช้พัฒนาการจัดกิจกรรมแนะแนว และระบบดูแล 
      ช่วยเหลือผู้เรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

คะแนนรวม/คะแนนเฉล ่ยิองค์ประกอบท ่ิ1............................../..................................................... 
2.ิก จกรรมนักเร ยน 2.1 มีแผนงาน/โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน เพื่อให้ผู้เรียน “อยู่อย่างพอเพียง”   

2.2 จัดกิจกรรมลูกเสือ /เนตรนารี/ยุวกาชาด หรือผู้บ าเพ็ญประโยชน  
       สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

2.3 ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชุมนุม/ชมรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
2.4 มีการประยุกต ใช้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น/วัฒนธรรม/หลักค าสอนทางศาสนา 
      ในการจัดกิจกรรมนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

2.5 ติดตามผลการจัดกิจกรรมนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
2.6 น าผลการติดตามมาปรับปรุง/พัฒนา กิจกรรมนักเรียนตามหลัก 
     ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

 

คะแนนรวม/คะแนนเฉล ่ยิองค์ประกอบท ่ิ2............................../.................................................... 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งช ้เกณฑ์คุณภาพ คะแนน เหตุผล 
3. กิจกรรมเพื่อสังคม 
และสาธารณะประโยชน  

3.1 มีกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดจิตอาสาและมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
     เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

3.2 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา หรือพัฒนาสถานศึกษา/ชุมชนด้านเศรษฐกิจ 
     หรือสังคมหรือสิ่งแวดล้อมหรือวัฒนธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

3.3 ติดตามผลการด าเนินกิจกรรม เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน  
     ของผู้เรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

3.4 น าผลการติดตามมาปรับปรุง/พัฒนา การด าเนินกิจกรรม เพื่อสังคมและ 
     สาธารณประโยชน  ของผู้เรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิคะแนนรวม/คะแนนเฉล ่ยิองค์ประกอบท ่ิ3............................../..................................................... 
                                                                 คะแนนรวมของคะแนนเฉล ่ยิ3ิองค์ประกอบิ/ิคะแนนเฉล ่ยของรายด้านท ่ิ3........................../.................................... 
จุดเด่น/ข้อสังเกตของผู้ประเม นเก ่ยวกับด้านท ่ิ3ิการจัดก จกรรมพัฒนาผู้เร ยน 
............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................................................................................... ..........................................................
............................................................................................................................. ......................................................................... .......................................................................................
............................................................................................................................. ...............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................................................................................................................ ....................
............................................................................................................... ............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................................................. ..............................................................................
.................................................................................................................................................................................. ........................................................................................................  
....................................................................................................................................................... ............................................................................................................................. ...... 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งช ้เกณฑ์คุณภาพ คะแนน เหตุผล 
4. ด้านพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาิิ(2ิองค์ประกอบิ7ิตัวบ่งช ้) 
1. การพัฒนาบุคลากรตาม 
หลักปรัชญาของเศรษฐก จ
พอเพ ยง 
 

1.1 มีแผนงาน/โครงการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาเพื่อสร้างความรู้ 
      ความเข้าใจและตระหนักในคุณค่าของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

1.2 มีการจัดการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานแหล่งเรยีนรู้ต่างๆเพื่อ 
      ส่งเสริมการประยุกต ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงในการด าเนินชีวิต 
      และปฏิบัติภารกิจหน้าที่ 

  

1.3 ส่งเสริมให้บุคลากรแสวงหาความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
      อย่างสม่ าเสมอ 

  

1.4 จัดกิจกรรมส่งเสริมการด าเนินชีวิตและการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ 
      ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่บุคลากรของสถานศึกษา 

  

ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิคะแนนรวม/คะแนนเฉล ่ยิองค์ประกอบท ่ิ1............................../..................................................... 
2.ิการต ดตามและขยายผล 2.1 ติดตามผลการด าเนิน โครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมการด าเนิน 

     ชีวิตและปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  

2.2 น าผลการติดตามมาปรับปรุง/พัฒนาการด าเนินโครงการ/กิจกรรมพฒันา 
     บุคลากรเพื่อส่งเสริมการด าเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจหน้าที่ตามหลักปรัชญา 
     ของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

2.3 ขยายผลและเผยแพร่ ผลการด าเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจหน้าท่ีของบุคลากร 
     ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิคะแนนรวม/คะแนนเฉล ่ยิองค์ประกอบท ่ิ2............................../..................................................... 
                                                                 คะแนนรวมของคะแนนเฉล ่ยิ2ิองค์ประกอบิ/ิคะแนนเฉล ่ยของรายด้านท ่ิ4........................../.................................... 
จุดเด่น/ข้อสังเกตของผู้ประเม นเก ่ยวกับด้านท ่ิ4ิพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งช ้เกณฑ์คุณภาพ คะแนน เหตุผล 
5.ผลลัพธ์/ภาพความส าเร็จิิ(4ิองค์ประกอบิ12ิตัวบ่งช ้) 
1. สถานศึกษา 1.1 คุณลักษณะของสถานศึกษาพอเพียง   

ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิคะแนนรวมองค์ประกอบท ่ิ1............................../..................................................... 
2.ิผู้บร หารสถานศึกษา 2.1 คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาพอเพียง   

ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิคะแนนรวมองค์ประกอบท ่ิ2............................../..................................................... 
3.บุคลากรของสถานศึกษา 3.1 บุคลากรของสถานศกึษามคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของ 

      เศรษฐกิจพอเพียง 
  

3.2 บุคลากรจัดการทรัพยากรและด าเนินชีวิตด้านเศรษฐกิจอย่างสอดคล้อง 
      กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

3.3 บุคลากรอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     และสามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบัติตนเพื่อส่วนร่วม 
      และสาธารณประโยชน  

  

3.4 บุคลากรรู้จักใช้และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลและ 
     พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง ต่างๆ 

  

3.5 บุคลากรด าเนินชีวิตอย่างมีฐานรากทางวัฒนธรรม และพร้อมรับต่อ 
     การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมจากกระแสโลกาภิวัฒน  

  

ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิคะแนนรวม/คะแนนเฉล ่ยิองค์ประกอบท ่ิ3............................../..................................................... 
4.ผู้เร ยน 4.1 ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

      ตามมาตรฐานการเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง ของแต่ละระดับ 
      ชั้นปีการศึกษาิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ 

  

4.2 ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ด าเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและพร้อมรบัต่อ 
      การเปลี่ยนแปลงในด้านวัตถุ/เศรษฐกิจ 

  

4.3 ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ด าเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและพร้อมรบัต่อ 
       การเปลี่ยนแปลงในด้านสังคม 
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 4.4 ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ด าเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและพร้อมรบัต่อการเปลี่ยนแปลง 

      ในด้านสิ่งแวดล้อม 
  

4.5 ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ด าเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและพร้อมรบัต่อ 
      การเปลี่ยนแปลงในด้านวัฒนธรรม 

 
 

 
 

ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิคะแนนรวม/คะแนนเฉล ่ยิองค์ประกอบท ่ิ4............................../..................................................... 
                                                                 คะแนนรวมของคะแนนเฉล ่ยิ4ิองค์ประกอบิ/ิคะแนนเฉล ่ยของรายด้านท ่ิ5........................../................................... 

สรุปคะแนนเฉล ่ยรายด้าน 
ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิด้านท ่ิ1ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิด้านท ่ิ2ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิด้านท ่ิ3ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิด้านท ่ิ4ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิด้านท ่ิ5 
       ………………………………………      ………………………………………    ………………………………………    ………………………………………    ……………………………………… 
สรุปผลการประเม นสถานศึกษาิโรงเร ยน.........................................................................ิิิิิิิิิิผ่านิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิไม่ผ่าน 
ข้อสังเกตโดยรวมของผู้ประเม นเก ่ยวกับสถานศึกษาแห่งน ้ในการประเม นเป็นิ“สถานศึกษาพอเพ ยง” 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
 

 

ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิลงนามผู้ประเม น.................................................................. 
ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ(..........................................................) 
ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิต าแหน่ง/สังกัดของผู้ประเม น...................................................................... 
ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิวันท ่/เดือน/ปีิท ่ประเม น................../............................/.................... 

 

หมายเหตุิิสถานศึกษาพร้อมรับการประเมินในปี....................   
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1 

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 “รอบที”่ 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................................................................ ......................................................................................................  
   อ าเภอ.................................................จังหวัด....................................................รหสัไปรษณีย์ ............................. 
   โทรศัพท์..............................................โทรสาร...................................................E-mail……………………..………….. 
2.ผู้บริหาร (ชื่อ-สกุล) 
............................................................................................  
โทรศัพท์............................................................................ 
E-mail……………………………………………………………………….. 

3.ครูแกนน าผู้รับผิดชอบ (ชื่อ-สกุล) 
............................................................................................  
โทรศัพท์............................................................................ 
E-mail……………………………………………………………………….. 

4.ระดับการศึกษา เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น...............ถึงระดับชั้น........................จ านวนนกัเรียน.......................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. วันเดือนปีที่เข้าประเมิน............................................................................................................................. .......... 
 
 

แบบประเมินน้ีส าหรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงใช้สรุปผลการประเมินฯ 
ให้บันทึกข้อมูลท้ังหมดด้วยปากกาสีน้ าเงินและน าส่งแบบสรุปฯ ต้นฉบับ/ฉบับจริงทุกหน้าไปยังศึกษาธิการจังหวัด ภายในเวลาท่ีก าหนด 

http://goo.gl/SxcuSr%20หรือ
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2 

ตอนที่ 2 ข้อมูลการประเมิน ( 5 ด้าน 17 องค์ประกอบ 62 ตัวบ่งชี้)  
โปรดท าเครื่องหมาย   ในชอ่งคะแนนระดับคุณภาพการปฏิบัติของสถานศึกษา 
 

 องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้เกณฑ์คุณภาพ 
ไม่ม ี คะแนนระดับคณุภาพปฏิบตั ิ

   0   1    2   3   4 

1.ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา (4องค์ประกอบ 14 ตัวบ่งชี้) 
1.นโยบาย 1.1มีโนยาบน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา 

ขับเคลื่อนในสถานศึกษา และบูรณาการในแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
     

1.2 ด าเนินการตามนโยบายและแผนปฏิบัติงานประจ าปีที่น้อมน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษา 

     

1.3 ติดตามผลการด าเนินการตามนโยบายและแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีที่น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อน 

ในสถานศึกษา 

     

1.4 น าผลการติดตามมาพัฒนา นโยบาย/แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

                                คะแนนรวม/คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 1   

2.วิชาการ 2.1 มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านวิชาการท่ีส่งเสริม 

การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ 

     

2.2 ด าเนินการตาม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านวิชาการท่ี
ส่งเสริมการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 

     

2.3 ติดตามผลการด าเนินการตาม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ด้านวิชาการท่ีส่งเสริมการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

     

2.4 น าผลการติดตามไปพัฒนา แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม      
ด้านวิชาการท่ีส่งเสริมการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

     

                                           คะแนนรวม/คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบท่ี 2   

3. งบประมาณ 3.1 มีการวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษาที่
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

3.2 ด าเนินการตามแผนงบประมาณของสถานศึกษาตาม                                
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

3.3 ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนงบประมาณของสถานศึกษา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

3.4 น าผลการติดตามมาพัฒนาและปรับปรุง การบริหารจัดการ
งบประมาณตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

                                          คะแนนรวม/คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบท่ี 3   

 



    แบบสรุปผลการประเมินสถานศึกษาพอเพียงของคณะกรรมการประเมิน-รายโรงเรยีน (สถพ 03) 

3 

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) 
............................................................................................................................. ......................................................................
............................................................. ............................................................................................................................. .........
.......................................................................................................................... .........................................................................
............................................................................................................................. .......................................................... .......... 
............................................................................................................................. ......................................................................
............................................................................................................................................................................... ....................
............................................................................................................... ....................................................................................
............................................................................................................................. ..................................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................................
................................................................................................................................................................... ................................
................................................................................................... ................................................................................................
............................................................................................................................. ..................................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................................
....................................................................................................................................................... ............................................
....................................................................................... ............................................................................................................
............................................................................................................................. ..................................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................................
........................................................................................................................................... ........................................................
........................................................................... ........................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................... ...... 
............................................................................................................................. ......................................................................
............................................................................................................................... ....................................................................
............................................................... ............................................................................................................................. .......
............................................................................................................................ ................................................................ ...... 
 
 
 

 
 
 
 



    แบบสรุปผลการประเมินสถานศึกษาพอเพียงของคณะกรรมการประเมิน-รายโรงเรยีน (สถพ 03) 

4 

 

องค์ประกอบ 
 

 

ตัวบ่งชี้เกณฑ์คุณภาพ 
ไม่ม ี คะแนนระดับคณุภาพปฏิบตั ิ

   0   1    2   3   4 

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

1.1 มีหน่วยการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 

     

1.2 มีการนิเทศ/ติดตาม/ประเมินผลการน าหน่วยการเรียนรู้ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ 

     

1.3 มีการศึกษา/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 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

                                           คะแนนรวม/คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบท่ี 2   

3.สื่อและแหล่ง 

เรียนรู้เกี่ยวกับ 

หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3.1 จัดหา/ผลิต/ใช้/เผยแพร่ สื่อการเรียนรู้ เพื่อบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

     

3.2 จัดท า/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 จัดท าเครื่องมือ วัดและประเมินผลที่หลากหลาย และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

4.2 ใช้วิธีการวัดผลและประเมินผลที่หลากหลายและ 
สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

4.3 รายงานผลการประเมิน และน ามาปรับปรุง/พัฒนา  
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง 

     



    แบบสรุปผลการประเมินสถานศึกษาพอเพียงของคณะกรรมการประเมิน-รายโรงเรยีน (สถพ 03) 

5 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้เกณฑ์คุณภาพ 
ไม่ม ี คะแนนระดับคณุภาพปฏิบตั ิ

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

ผู้เรียนที่เกิดจากการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ 

     

                                คะแนนรวม/คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 4   

คะแนนรวมของคะแนนเฉลี่ย 4 องค์ประกอบ / คะแนนเฉลี่ยของรายด้านที่ 2   

 

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 



    แบบสรุปผลการประเมินสถานศึกษาพอเพียงของคณะกรรมการประเมิน-รายโรงเรยีน (สถพ 03) 

6 

 

องค์ประกอบ 
 

ตัวบ่งชี้เกณฑ์คุณภาพ 
ไม่ม ี คะแนนระดับคณุภาพปฏิบตั ิ

   0   1    2   3   4 

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

1.1 มีแผนงานแนะแนว เพื่อสนับสนุนการด าเนินชีวิตท่ี 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

1.2 จัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนได้รู้จักการวางแผนชีวิต 
ของตนเองได้อย่างสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

     

1.3 มีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้สามารถ แก้ปัญหาและ 
พัฒนาตนเองได้อย่างสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

     
 
 

1.4 ติดตามผล การจัดกิจกรรมแนะแนว และระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

1.5 น าผลการติดตามมาใช้พัฒนาการจัดกิจกรรมแนะแนว  
และระบบดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง 

     

                                คะแนนรวม/คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 1   

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

     

2.2 จัดกิจกรรมลูกเสือ /เนตรนารี/ยุวกาชาด หรือผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

2.3 ส่งเสริมให้มีการจัดต้ังชุมนุม/ชมรม ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

2.4 มีการประยุกต์ใช้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น/วัฒนธรรม/ 
หลักค าสอนทางศาสนาในการจัดกิจกรรมนักเรียนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

2.5 ติดตามผลการจัดกิจกรรมนักเรียนตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

2.6 น าผลการติดตามมาปรับปรุง/พัฒนา กิจกรรมนักเรียน 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

                                           คะแนนรวม/คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบท่ี 2   

3.กิจกรรมเพื่อ 
สังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

3.1 มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนบัสนุนให้ผู้เรียนเกิดจิตอาสาและมี 
ส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

3.2 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแกป้ัญหา หรือพัฒนาสถานศึกษา/ 
ชุมชนด้านเศรษฐกิจหรือสังคมหรือสิ่งแวดล้อมหรือวัฒนธรรม  
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย 

     

3.3 ติดตามผลการด าเนินกิจกรรม เพื่อสังคมและสาธารณะ 
ประโยชน์ของผู้เรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

     



    แบบสรุปผลการประเมินสถานศึกษาพอเพียงของคณะกรรมการประเมิน-รายโรงเรยีน (สถพ 03) 

7 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้เกณฑ์คุณภาพ 
ไม่ม ี คะแนนระดับคณุภาพปฏิบตั ิ

   0   1    2   3   4 
 3.4 น าผลการติดตามมาปรับปรุง/พัฒนา การด าเนินกิจกรรม 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 ตัวบ่งช้ี) 
1. การพัฒนา 
บุคลากรตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

1.1 มีแผนงาน/โครงการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 
เพื่อสร้างความรูค้วามเข้าใจและตระหนักในคุณค่าของหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

1.2 มีการจัดการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานแหล่ง 
เรียนรู้ต่างๆเพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจหน้าที่ 

     

1.3 ส่งเสริมให้บุคลากรแสวงหาความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างสม่ าเสมอ 

     
 
 

1.4 จัดกิจกรรมส่งเสริมการด าเนินชีวิตและการปฏิบัติภารกิจ
หน้าท่ีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่บุคลากรของ
สถานศึกษา 

     

                                        คะแนนรวม/คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบท่ี 1   

2. การติดตามและ 
ขยายผล 

2.1 ติดตามผลการด าเนิน โครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 
เพื่อส่งเสริมการด าเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

2.2 น าผลการติดตามมาปรับปรุง/พัฒนาการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมพฒันาบุคลากรเพื่อส่งเสริมการด าเนินชีวิตและปฏิบัติ
ภารกิจหน้าที่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

2.3 ขยายผลและเผยแพร่ ผลการด าเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจ
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. ผลลัพธ/์ภาพความส าเร็จ (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 บุคลากรจัดการทรัพยากรและด าเนินชีวิตด้านเศรษฐกิจ 
อย่างสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

3.3 บุคลากรอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติ
ตนเพื่อส่วนร่วมและสาธารณประโยชน์ 

     

3.4 บุคลากรรู้จักใช้และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง 
 ต่างๆ 

     

3.5 บุคลากรด าเนินชีวิตอย่างมีฐานรากทางวัฒนธรรม  
และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมจากกระแส
โลกาภิวัฒน์ 

     

                                           คะแนนรวม/คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบท่ี 3   

4.ผู้เรียน 4.1 ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงตามมาตรฐานการเรียนรู้หลักเศรษฐกิจ 
พอเพียง ของแต่ละระดับชั้นปีการศึกษา                                                                       

     

4.2 ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ด าเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและพร้อม 
รับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านวัตถุ/เศรษฐกิจ 

     

4.3 ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ด าเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและพร้อม 
รับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านสังคม 

     

4.4 ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ด าเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและพร้อม 
รับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านสิ่งแวดล้อม 

     

4.5 ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ด าเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและพร้อม 
รับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านวัฒนธรรม 

     

                                คะแนนรวม/คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 4   

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

ข้อคิดเห็นโดยรวมขององค์คณะกรรมการประเมินฯ ในการประเมินเป็น “สถานศึกษาพอเพียง” 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



ใบปะหน้า – ตารางสรุปคะแนนการประเมินสถานศกึษาพอเพียงของ ศธจ. 
 

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

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

 ที่        รายชื่อสถานศึกษา  อ าเภอ  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                    
25                    

 

ใบปะหน้า – ตารางสรุปคะแนนการประเมินสถานศึกษาพอเพียงของ ศธจ ( สถพ 04)  
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