
รายการเอกสารขับเคลือ่นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้านการศึกษา (ศรร.) 

1. ประกาศ ศธ. เรื่อง แนวทางการพัฒนาและประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา  (ศรร.01) 

2. ขั้นตอนการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา กระทรวง
ศึกษา (ศรร.02) 

3. เกณฑ์การประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา 
4. ค าสั่งแต่งตั้งผู้ประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา  

(PDF เผยแพร่ทางออนไลน์) 



คณะกรรมการด าเนินงานขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพยีง
กระทรวงศึกษาธิการ
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒
กรุงเทพมหานคร

การด าเนินการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา



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

2

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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4

ศูนย์การเรยีนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศกึษา 
(205)

สถานศึกษาพอเพียงที่มี
ผลการปฏิบัติเป็นเลิศ (742)

สถานศกึษาพอเพียง
(23,796 = 63%)

ข้อมูล ณ มกราคม 2561

เป็นพี่เลี้ยง ขยายผลได้

คงสภาพ มีคุณภาพ

รู้แนวทาง เริ่มเห็นผล

โรงเรียนพอเพียง 3 ระดับ



เครื่องมือประเมินศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ศธ.

5

เกณฑ์ก้าวหน้า

บุคลากร

4 ตัวบ่งชี้

การจัดการ
สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ

2 ตัวบ่งชี้ 

ความสัมพันธ์กับ
หน่วยงานภายนอก

2 ตัวบ่งชี้

8 ตัวบ่งช้ี ระดับคุณภาพ 1-5
เกณฑ์ผ่าน มากกว่าหรือเท่ากับ 4



เกณฑ์ก้าวหน้า ด้านที่ 1 บุคลากร

บุคลากร

ผู้บริหาร ครู/บุคลากร นักเรียน คณะกรรมการ 
สถานศึกษา
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เกณฑ์ก้าวหน้า ด้านที่ 2 การจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

สภาพแวดล้อม

อาคาร สถานที่ 
และสิ่งแวดล้อม

แหล่งเรียนรู/้ฐานเรียนรู้ และ/หรือ
กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างอุปนิสัย

อยู่อย่างพอเพียง
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เกณฑ์ก้าวหน้า ด้านที่ 3 ความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก

ความสัมพันธ์กับ
หน่วยงานภายนอก

ความสัมพันธ์กับสถานศึกษาอื่น
ในการขยายผลการขับเคลื่อน 

ปศพพ.

ความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่สังกัด 
และ/หรือ หน่วยงานภายนอก (ภาครัฐ 

ภาคเอกชน และชุมชน)
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วิธีการให้คะแนนเกณฑ์ก้าวหน้า
ด้าน/ตัวบ่งชี้ คะแนนเตม็ เฉลี่ย เกณฑ์ผ่าน และวิธีการค านวณ

1 บุคลากร 35 5 เกณฑ์ผ่าน คะแนนเฉลี่ย 4 ข้ึนไป
ในแต่ละด้าน  ครบทุกด้าน 

วิธีการค านวณ
คะแนนแต่ละด้าน ค านวณจากการ
รวมคะแนนเฉลี่ยในด้านนั้นๆ ของ
กรรมการท้ัง 5 ท่าน แล้วหารด้วย 5 

1.1 ผู้บริหาร 10

35/7
1.2 ครู 10

1.3 นักเรียน 10

1.4 คณะกรรมการสถานศึกษา 5

2 การจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 10 5

2.1 อาคาร สถานท่ี และสิ่งแวดล้อม 5
10/2

2.2 แหล่งเรียนรู้/ฐานเรียนรู้ / กิกรรมการเรียนรู้ 5

3 ความสัมพันธ์กับหนว่ยงานภายนอก 10 5

3.1 ความสัมพันธ์กับสถานศึกษาอ่ืนในการขยายผล 5
10/2

3.2 ความสัมพันธ์กับหน่วยงานท่ีสังกัด /หน่วยงานภายนอก 5
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ขั้นตอนการประเมินและประกาศเป็น ศรร. 

สป/ศธ.ประกาศ
ปฏิทินการ

ประเมิน ศรร. 
แก่หน่วยงานต้น

สังกัด

สถานศึกษาสมัคร
ขอรับการประเมิน  

ศรร. ผ่านหน่วยงาน
ต้นสังกัด(ในพืน้ที่) 
แล้วส่งต่อไปยัง

ต้นสังกัดส่วนกลาง 

หน่วยงานต้นสังกัด
ส่วนกลาง

ตรวจสอบความพร้อม 
และส่งเอกสารสมัครไป
ยัง สป/ ศธ. เพ่ือขอรับ

การประเมิน

ศธ. แต่งตั้ง
คณะกรรมการ 

คัดกรองเอกสาร

ศธ. ส่งรายช่ือ 
สถานศึกษาที่ผ่านการ
คัดกรอง ไปยัง ศธภ. 

เพื่อด าเนินการ
ออกประเมิน

ศธภ. สรรหา
และแต่งตั้ง 

คณะกรรมการ
ประเมิน ศรร. ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด

คณะกรรมการ
ออกประเมิน 
ตามปฏิทิน

ศธภ. แจ้งผล
การประเมิน 

ศรร.
ไปยัง สป/ศธ. 

ศธ. ตรวจสอบและ
ประกาศรายชื่อ

สถานศึกษาที่ผ่านการ
ประเมินเป็น ศรร. 

ประจ าปี
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การสรรหาและแต่งต้ังคณะกรรมการประเมิน ศรร.

ศึกษาธิการภาค เป็นผู้มีอ านาจสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
ศูนย์การเรียนรู้ฯ โดยมีข้อปฏิบัติ ดังนี้
▪ จ านวนคณะกรรมการประเมิน ให้มีคณะกรรมการประเมิน ศรร. 

แห่งละ 5 คน ทั้งนี้ ไม่นับรวม ผู้ร่วมคณะเดินทาง ผู้ติดตาม ฯลฯ

▪ องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมิน ศรร. ต้องเป็นไปตามเกณฑ์
คุณสมบัติ และ เกณฑ์สังกัด ที่ก าหนด 
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องค์ประกอบคณะกรรมการประเมิน ศรร. มีดังนี้
(1)–(3) ผู้ทรงคุณวุฒิ ท าหน้าที่ประธาน/รองประธาน 1 ท่าน  + ผู้แทนจาก 

ศธ. / ศธภ. / ศธจ. 2 ท่าน ท าหน้าที่ ประธาน/รองประธาน และ
เลขานุการ (ต้องผ่านการอบรมและได้รับการประกาศแต่งตั้งโดย ศธ.) 

(4) ผู้แทนจากต้นสังกัด ของสถานศึกษาที่รับการประเมิน ต้องเป็นผู้ผ่านการ
อบรมเป็นผู้ประเมิน ศรร. หรือเป็นผู้ประเมิน สถพ. ที่ได้รับการประกาศ
แต่งตั้งโดย ศธ.

(5) ผู้บริหารศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
ในวันท่ี ศรร. นั้น ได้รับการประเมินเป็นศูนย์การเรยีนรู้ฯ จากสังกัดใดก็ได้ 
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ปฏิทินการประเมิน ศูนย์การเรียนรู้ฯ  (ศรร.)

ภาคเรียนที่ 1 
• 16 พฤษภาคม - 10 ตุลาคม ๒๕๖๒

ภาคเรียนที่ 2
• 1 พฤศจิกายน 2562 – 31 มีนาคม 2563
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เงื่อนไขการออกประเมิน ศรร. 
▪ ประเมินในวันท าการ/วันราชการ ที่มีการจัดการเรียนการสอนตามปกติ

ของโรงเรียน
▪ ระยะเวลาประเมิน ให้ยึดหลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด

อย่างเคร่งครัด คือ ประเมิน 1 วัน ต่อ 1 โรง 
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การรายงานผลการประเมิน
ส านักงานศึกษาธิการภาค ต้องจัดส่งแบบรายงานผลการประเมินศูนย์การเรียนรูต้าม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา มายัง ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ประกอบด้วย
▪ หนังสือน าส่ง สรุปผลการออกประเมิน 
▪ แบบสรุปคะแนนการประเมินศูนย์การเรยีนรูต้ามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงด้านการศึกษาที่ออกประเมิน (ทั้งที่ผ่านและไม่ผ่าน)

15



4 

 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง  แนวทางการพัฒนาและประเมินสถานศึกษาพอเพียง 
เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 

----------------------------------------------------- 
 ด้วยกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายมุ่งพัฒนาสถานศึกษาทุกแห่ง ให้สามารถจัดกระบวนการเรียน
การสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และเพ่ือให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีคุณภาพด้วยความยั่งยืน 
จึงต้องมีการพัฒนา “สถานศึกษาพอเพียง” ให้เป็น “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษา” เพ่ือเป็นเครื่องมือส าคัญในการขยายผลการขับเคลื่อน “สถานศึกษาพอเพียง” โดยได้ก าหนด
แนวทางในการพัฒนาและประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ดังนี้ 

  ๑. แนวทางการพัฒนา 
  ๑.๑  สถานศึกษาที่จะพัฒนาเป็น “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ด้านการศึกษา” ต้องเป็นสถานศึกษาทีไ่ด้รับประกาศเป็น “สถานศึกษาพอเพียง”  ของกระทรวงศึกษาธิการ  
  ๑.๒  การพัฒนา “สถานศึกษาพอเพียง” ให้เป็น “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงด้านการศึกษา” เป็นบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานต้นสังกัด โดยอาจร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนๆ ในการด าเนินงาน 
ตามความเหมาะสม  

  ๑.๓  การพัฒนา “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา” 
ให้เป็นไปเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการขยายผล “สถานศึกษาพอเพียง”  

  ๒. การประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
  ๒.๑  ใช้เกณฑ์การประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ  (ตามแนบท้ายประกาศนี้)  
  ๒.๒  หน่วยงานต้นสังกัด ส่งรายชื่อให้ศูนย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง   กระทรวงศึกษาธิการ  

เพ่ือขอรับการประเมิน   
  ๒.๓  กระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา  ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการ และผู้แทนจาก
หน่วยงานต้นสังกัด จ านวนไม่น้อยกว่า ๓ - ๕ คน ด าเนินการประเมินให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

   ๒.๔  กระทรวงศึกษาธิการประกาศรายชื่อ “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา”   

   ๒.๕  กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัดสถานศึกษา ด าเนินการก ากับติดตาม
ประเมินผล การพัฒนา “สถานศึกษาพอเพียง” สู่การเป็น “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา” อย่างสม่ าเสมอ  

      ประกาศ  ณ  วันที่    ๒๒     พฤศจิกายน   พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 

 

                  (นายพงศ์เทพ  เทพกาญจนา) 
                        รฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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หน้า ๑ ของ ๓ 

เกณฑ์การประเมิน 
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

องค์ประกอบ 
ระดับคุณภาพ ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๑. บุคลากร 

๑.๑ ผู้บริหาร มีความรู้ ความเข้าใจในหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(ปศพพ.) อย่างถูกต้อง 

- ตามระดับ ๑ และ 
- ปฏิบัติตนตาม ปศพพ. และ 
- น า ปศพพ. มาใช้ในการ

บริหารจดัการสถานศึกษา 

- ตามระดับ ๒ และ 
- สามารถถ่ายทอด

ประสบการณ์การน า ปศพพ. 
มาใช้ในสถานศึกษา และ 

- มุ่งมั่นในการขับเคลื่อน 
ปศพพ. ในสถานศึกษา 

- ตามระดับ ๓ และ 
- ขยายผลการขับเคลื่อน 

 ปศพพ. สู่ภายนอก
สถานศึกษา เช่น ชุมชน 
สถานศึกษาอ่ืน ฯลฯ 

- ตามระดับ ๔ และ 
- ชุมชนหรือหน่วยงานภายนอก

เห็นคุณคา่ ยอมรับ และให้
ความร่วมมือในการขยายผล
การขับเคลื่อน ปศพพ. สู่
ภายนอกสถานศึกษา 

๑.๒ คร ู - ร้อยละ ๒๕ ของจ านวนครูใน
สถานศึกษา มีความรู้ ความ
เข้าใจ มีสื่อและ/หรือ
นวัตกรรมการเรียนรูเ้กี่ยวกับ 
ปศพพ. และอธิบาย ปศพพ. 
ได้อย่างถูกต้อง   

- ตามระดับ ๑ และ 
- ปฏิบัติตนตาม ปศพพ. และ 
- ครูน า ปศพพ. มาใช้

ออกแบบและจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ทีร่ับผดิชอบจนเห็นผล 
และ 

- ครูใช้สื่อ และ/หรือนวัตกรรม
การเรยีนรู้เกี่ยวกับ ปศพพ. ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูจ้น
เห็นผล 

- ตามระดับ ๒ และ 
- ครูถ่ายทอดประสบการณ์ให้

เพื่อนครูในสถานศึกษา จนมี
ครูทุกระดับชั้น และทุกกลุม่
สาระการเรียนรูจ้ัดกิจกรรม
การเรยีนรู้ตาม ปศพพ. จน
เห็นผล 

- ตามระดับ ๓ และ 
- มีครูแกนน าน าบทเรียน

ความส าเร็จในการจัดการ
เรียนรูต้าม ปศพพ. จากการ
ถอดบทเรียนของตนมาจดัท า
เป็นสื่อขยายผล สู่ภายนอก
สถานศึกษาจนเห็นผล 

- ตามระดับ ๔ และ 
- ครูมากกว่ากึ่งหนึ่งจัด

กิจกรรมการเรียนรูต้าม 
ปศพพ. อย่างต่อเนื่อง และ 

- ครูในสถานศึกษาร่วมมือใน
การขยายผลการขับเคลื่อนสู่
ภายนอกสถานศึกษาอยา่ง
สม่ าเสมอ 

- ครูน าสื่อ และ/หรือนวัตกรรม
ที่พัฒนาตามระดบั ๔  มาใช้
ขยายผลสูภ่ายนอกสถานศึกษา
จนเห็นผล 
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หน้า ๒ ของ ๓ 

~ ๒ ~ 

องค์ประกอบ 
ระดับคุณภาพ ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๑.๓ นักเรียน มีนักเรียนแกนน าท่ีมีความรู้
ความเข้าใจ และอธิบาย ปศพพ. 
ได้อย่างถูกต้อง 

- ตามระดับ ๑ และ 
- นักเรียนแกนน าเกดิการ

เรียนรู้ และปฏิบัติตนตาม 
ปศพพ. จนเห็นผล เห็น
คุณค่า และเกิดศรัทธา 

- ตามระดับ ๒ และ 
- นักเรียนแกนน ามสี่วนร่วมใน

การขับเคลื่อน ปศพพ. ใน
สถานศึกษาจนมีนักเรียนที่มี
คุณสมบัติอยู่อย่างพอเพียง
จ านวนเพิ่มขึ้น 

- ตามระดับ ๓ และ  
- นักเรียนแกนน ามสี่วนร่วมใน

การขับเคลื่อน ปศพพ. สู่
ภายนอกสถานศึกษา และ 

- นักเรียนแกนน าได้น า ปศพพ. 
มาพัฒนาตนเองอยา่งต่อเนื่อง 

- ตามระดับ ๔ และ 
- นักเรียนแกนน าเป็นหลักใน

การจัดกิจกรรมขับเคลื่อน 
ปศพพ. ภายในสถานศึกษา
และ/หรือ จดักิจกรรมขยายผล 
ปศพพ. สู่ภายนอกสถานศึกษา 

๑.๔ คณะกรรมการ 
สถานศึกษา 

รับรู้การขับเคลื่อน ปศพพ. ของ
สถานศึกษา  

- ตามระดับ ๑ และ 
- มีความสนใจและมีส่วนร่วม

ในการขับเคลื่อน ปศพพ. 
ของสถานศึกษา 

- ตามระดับ ๒ และ 
- เห็นคุณคา่ และศรัทธาใน

การขับเคลื่อน ปศพพ. ของ
สถานศึกษา 

- ตามระดับ ๓ และ 
- สนับสนุนกิจกรรมการ

ขับเคลื่อน ปศพพ.ของ
สถานศึกษาจนเห็นผล 

- ตามระดับ ๔ และ 
- สนับสนุนกิจกรรมการขยาย

ผลการขับเคลื่อน ปศพพ. สู่
ภายนอกจนเห็นผล 

๒. การจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 

๒.๑ อาคาร สถานที่และ 
สิ่งแวดล้อม 

มีผู้รับผิดชอบการใช้ ปรับปรุง 
ดูแล รักษา อาคารสถานท่ีและ
จัดการสภาพแวดล้อมส าหรับ
การเรยีนรู้อย่างเหมาะสม  

- ตามระดับ ๑ และ 
- มีแผนงาน/โครงการ 

งบประมาณ และ
ผู้รับผิดชอบในการปรับใช้
อาคารสถานท่ี 
สภาพแวดล้อมให้เป็นไปตาม 
ปศพพ.  

- ตามระดับ ๒ และ 
- มีศูนย์รวมข้อมลูการขับเคลื่อน 

ปศพพ. ของสถานศึกษา และ 
- มีแผนผังแสดงแหล่งเรียนรู/้

ฐานกิจกรรมการเรียนรู้ 
ปศพพ. ในสถานศึกษา และ 
มีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรูต้าม ปศพพ. เช่น 
สะอาด รม่รื่น ปลอดภยั ฯลฯ 

- ตามระดับ ๓ และ 
- ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมใน

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
อาคาร สถานท่ี ให้เอื้อต่อ
การเรยีนรู้ตาม ปศพพ. 

- ตามระดับ ๔ และ 
- ชุมชน หรือหน่วยงานอื่น ได้

ใช้ประโยชน์ และมีส่วนร่วม 
ในการส่งเสริม สนับสนุนการ
ดูแลรักษา และพัฒนาอาคาร 
สถานท่ี สภาพแวดล้อมของ
สถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอ  
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หน้า ๓ ของ ๓ 

~ ๓ ~ 
องค์ประกอบ 

ระดับคุณภาพ ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

๒.๒ แหล่งเรียนรู้/ ฐาน
การเรียนรู้ และ/หรือ
กิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อ
เสริมสร้างอุปนิสัยอยู่
อย่างพอเพียง 

มีแหล่งเรียนรู้ หรือฐานเรยีนรู้ 
หรือกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อ
เสรมิสร้างอุปนิสัยอยู่อย่าง
พอเพียงภายใน และ/หรือ
ภายนอกสถานศึกษาท่ี
สอดคล้องกับภมูิสังคมของ
สถานศึกษาและมีการจัดการ
อย่างพอเพียง 

- ตามระดับ ๑ และ 
- มีสื่อประกอบการเรียนรู้

ประจ าแหล่ง/ฐาน/กิจกรรม
การเรยีนรู้ ปศพพ. ที่
สามารถสื่อความได้ถูกต้อง 

- ตามระดับ ๒ และ 
- มีวิทยากรรับผิดชอบฐานการ

เรียนรู้ ปศพพ.ที่สามารถ
อธิบายความได้อย่างถูกต้อง
ชัดเจน และ 

- มีแผนการจัดการเรยีนรู้ของ
แหล่ง/ฐาน/กิจกรรมการ
เรียนรู ้ปศพพ. ได้อย่าง
ถูกต้องและชัดเจน 

- ตามระดับ ๓ และ 
บุคลากรในสถานศึกษา
สามารถเป็นวิทยากรอธิบาย
การใช้ประโยชน์จากแหล่ง/
ฐาน/กิจกรรมการเรียนรู้ 
ปศพพ. 
 ในการเสรมิสร้างอุปนิสัยอยู่
อย่างพอเพียงได้อย่างถูกต้อง 
และชัดเจน 

- ตามระดับ ๔ และ  
- มีการประเมินผลการใช้แหล่ง/

ฐาน/กิจกรรมการเรียนรู้ 
ปศพพ. อย่างเป็นรูปธรรม และ 

- มีการพัฒนาแหล่ง/ฐาน/
กิจกรรมการเรียนรู้ ปศพพ. 
อย่างต่อเนื่อง 

๓. ความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก 

๓.๑ ความสัมพันธ์กับ
สถานศึกษาอ่ืนในการ
ขยายผลการขับเคลื่อน 
ปศพพ. 

มีเครือข่ายการเรียนรู้ ปศพพ. - ตามระดับ ๑ และ 
- มีประสบการณ์ในการรับ

สถานศึกษาอ่ืนมาศึกษา 
ดูงาน 

- ตามระดับ ๒ และ 
- สามารถบริหารจัดการเพื่อ

รองรับการขอศึกษาดูงานจาก
สถานศึกษาอื่น โดยไม่กระทบ
ภารกิจหลักของสถานศึกษา 

- ตามระดับ ๓ และ 
- เป็นสถานศึกษาแกนน าของ

เครือข่ายขับเคลื่อน ปศพพ. 

- ตามระดับ ๔ และ 
- สามารถเป็นพี่เลี้ยงในการ

พัฒนาสถานศึกษาอื่นให้เป็น
สถานศึกษาพอเพียงได้อย่าง
น้อย ๑  แห่ง 

๓.๒ ความสัมพันธ์กับ
หน่วยงานที่สังกัดและ/
หรือหน่วยงานภายนอก 
(ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ชุมชน) 

มีความสมัพันธ์อันดีกับ
หน่วยงานต่าง ๆ  

- ตามระดับ ๑ และ 
- ประสานความร่วมมือกับ

หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้
และ/หรือ รับการสนับสนุน
เพื่อการขับเคลื่อน ปศพพ. 

- ตามระดับ ๒ และ 
- สามารถบริหารจัดการ

ความสัมพันธ์กับหนว่ยงาน
ต่าง ๆ ในการขับเคลื่อน 
ปศพพ. ได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ 

- ตามระดับ ๓ และ  
- ได้รับการยอมรับ และความ

ร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ 
ในการขยายผลการขับเคลื่อน 
ปศพพ. สู่หน่วยงานภายนอก 

- ตามระดับ ๔ และ 
- ประสานความร่วมมือกับ

หน่วยงานต่าง ๆ จนสามารถ
พัฒนาสถานศึกษาอื่นให้เป็น
สถานศึกษาพอเพียงได้อย่าง
น้อย ๑ แห่ง 

หมายเหตุ : ปศพพ. หมายถึง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



ขั้นตอนการด าเนินการประเมิน 
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 
--------------------------- 

1. สถานศึกษาพอเพียง เตรียมความพร้อมเพื่อขอรับการประเมิน ด าเนินการดังนี้ 
1.1 จัดท าแบบประเมินตนเอง พร้อมรายละเอียดข้อมูลประกอบการคัดกรอง ความยาวไม่เกิน 20 

หน้า กระดาษเอ4  
1.2 จัดท าภาคผนวก โดยให้บันทึกภาพความส าเร็จของการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงให้เป็นศูนย์

การเรียนรู้ฯ บริบทสถานศึกษา แหล่ง/ฐานการเรียนรู้  วิธีการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงให้เป็นศูนย์การ
เรียนรู้ เรื่องเล่าของครูเกี่ยวกับเรื่องการออกแบบการเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้างอุปนิสัยพอเพียง และเรื่ องเล่าของ
นักเรียนแกนน าที่มีการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในวิถีชีวิตประจ าวัน พร้อมทั้งค าบรรยาย
ประกอบลงในแผ่น CD ความยาวไม่เกิน 15 นาท ี

1.3 จัดส่งแบบประเมินตนเองและภาคผนวก ดังนี้ 
1.3.1 สถานศึกษาพอเพียงในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่ งไปยัง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด (สพป.) / (สพม.) /หรือส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) แล้วแต่
กรณี  

1.3.2 สถานศึกษาพอเพียงในสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ส่งไปยัง ส านักงาน กศน. จังหวัด  

1.3.3 สถานศึกษาพอเพียงในสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส่งไปยัง 
หน่วยงานต้นสังกัดส่วนกลาง 

1.3.4  สถานศึกษาพอเพียงในสังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ส่งไปยัง หน่วยงานต้น
สังกัดส่วนกลาง 

1.3.5 สถานศึกษาพอเพียงในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่งไปยัง องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (เทศบาล/อบต./อบจ.) 

1.3.6 สถานศึกษาพอเพียงในสังกัดกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน  ส่งไปยัง 
กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน  

1.3.7 สถานศึกษาพอเพียงในสังกัดกรุงเทพมหานคร ส่งไปยัง ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
2. หน่วยงานต้นสังกัด ด าเนินการดังนี้ 

 2.1 หน่วยงานต้นสังกัดตามข้อ 1.3.1 ตรวจพิจารณาคัดกรองข้อมูลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษาและรายงานพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานการประเมิน ส่งไปยังศูนย์ขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สพฐ. เพื่อรวบรวมน าส่งศูนย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ 

2.2 หน่วยงานต้นสังกัดตามข้อ 1.3.2 ตรวจพิจารณาคัดกรองข้อมูลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษาและรายงานพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานการประเมิน ส่งไปยัง ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
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และการศึกษาตามนอกอัธยาศัย  (กศน. )  เ พ่ือรวบรวมน าส่ งศูนย์ขับ เคลื่ อน เศรษฐกิจพอเพียง 
กระทรวงศึกษาธิการ 

2.3 หน่วยงานต้นสังกัดตามข้อ 1.3.3, 1.3.4, 1.3.6 และ 1.3.7 ตรวจพิจารณาคัดกรองข้อมูลการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา พร้อมทั้งจัดส่งเอกสารหลักฐานการประเมิน รวบรวมน าส่งศูนย์ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ 

2.4 หน่วยงานต้นสังกัดตามข้อ 1.3.5 ตรวจพิจารณาคัดกรองข้อมูลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษาและรายงานความพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานการประเมิน ส่งไปยังส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด เพ่ือน าส่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กถ.) รวบรวมน าส่งศูนย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเบื้องต้นและคัดกรอง ประกอบด้วย 
 3.1 แบบประเมินตนเอง (ศรร.01)  
 3.2 ข้อมูลประกอบการคัดกรองศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

(ศรร.02) 
3.3 เกณฑ์การประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งต้องได้คะแนนระดับคุณภาพตั้งแต่ 4 ขึ้นไป ในแต่ละด้าน ครบทุกด้าน 
4. คณะกรรมการประเมินศูนย์การเรียนรู้ฯ  
 ศูนย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ แจ้งรายชื่อสถานศึกษาพอเพียงที่ผ่านการคัด

กรองข้อมูลเบื้องต้น ไปยังฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประเมินส่วนภูมิภาค เพ่ือจัดท าค าสั่งคณะกรรมการ
ประเมินฯ ด าเนินการออกประเมินสถานศึกษาพอเพียง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการกระทรวงศึกษาธิการ  

**************************** 
 



แบบโรงเรียนประเมินตนเองเพื่อขอรับการประเมินเป็น ศรร.   (ศรร.01) 

แบบโรงเรียนประเมินตนเอง 
เพื่อเป็นศูนย์การเรยีนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง ด้านการศึกษา 

 

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

ตัวช้ีวัด 
คะแนนประเมิน 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑. บุคลากร                             คะแนนรวม (คะแนนเฉลี่ยรายด้าน) ๓๕ (๕)  
๑.๑ ผู้บริหาร                          ๑๐  

๑.๒ ครู                            ๑๐  

๑.๓ นักเรียน                        ๑๐  

๑.๔ คณะกรรมการสถานศึกษา ๕  

๒. การจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพ    คะแนนรวม (เฉลี่ยรายดา้น) ๑๐ (๕)  

๒.๑ อาคาร สถานที่และสิ่งแวดล้อม ๕  

๒.๒ ฐานการเรียนรู้ ปศพพ. และ/หรือกิจกรรมการเรียนรู้ ปศพพ. ๕  

๓. ความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก         คะแนนรวม (เฉลี่ยรายด้าน) ๑๐ (๕)  

๓.๑  ความสัมพันธ์กับสถานศึกษาอ่ืนในการขยายผลการขับเคลื่อน ปศพพ. ๕  

๓.๒  ความสัมพนัธ์กับหนว่ยงานที่สังกัด และ/หรือหน่วยงานภายนอก  
(ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน) 

๕  

 
 

  (ลงชื่อ)..............................................................................ผู้ประเมิน 

      (.............................................................................) 

  ต าแหน่ง  ......................................................................................... 

  วันที่ ................... เดือน .................................. พ.ศ. .................... 

 
 
 

 



แบบกรอกข้อมูลประกอบการคัดกรอง ศรร. ของโรงเรียน    (ศรร.02) 

หน้า ๑ จาก ๔ 

ข้อมูลประกอบการคัดกรองศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
ค าชี้แจง   ให้สถานศึกษาพอเพียงที่มีความประสงค์ขอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา จัดท ารายงานข้อมูลตามหัวข้อด้านล่าง ประกอบการคัดกรอง ความยาวไม่เกิน 
๒๐ หน้ากระดาษเอส่ี (ไม่รวมภาคผนวก)  โดยขอให้มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ครบทุกข้อ กรณีปีการศึกษาให้ปรับตาม
ปีท่ีส่งการประเมินและปรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้น ตามบริบทของระดับการศึกษา เช่น อาชีวศึกษา / กศน. 
 
ชื่อสถานศึกษา....................................................................................สังกัด.................................................................................... 
สถานที่ตั้ง ถนน..................................................... ต าบล/แขวง.............................................อ าเภอ/เขต...................................... 
จังหวัด..........................................................รหัสไปรษณีย์...........................โทรศัพท์.................................................................... 
โทรสาร...................................................Website.......................................................................................................................... 
ชื่อ-สกุลผู้อ านวยการสถานศึกษา...........................................................................................โทรศัพท์........................................... 
ชื่อ-สกุลรองผู้อ านวยการสถานศึกษา.....................................................................................โทรศัพท์........................................... 
ชื่อ-สกุลครูแกนน า..................................................................................................................โทรศัพท์........................................... 
 
๑. เหตุผลที่สถานศึกษาขอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน

การศึกษา 
๒. ข้อมูลทั่วไป  ประกอบด้วย 

๒.๑ จ านวนครู และบุคลากรทางการศึกษา (รวมครูอัตราจ้าง) ปีการศึกษา.......................... 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ จ านวนจ าแนกตามระดับการศึกษา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท สูงกว่าปริญญาโท รวม 

ภาษาไทย      
วิทยาศาสตร ์      
คณิตศาสตร ์      
สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม      
สุขศึกษาและพลศึกษา      
ศิลปะ      
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี      
ภาษาตา่งประเทศ      
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      
บุคลากรทางการศึกษา      
รวมทั้งสิ้น      

 
 
  



แบบกรอกข้อมูลประกอบการคัดกรอง ศรร. ของโรงเรียน    (ศรร.02) 

หน้า ๒ จาก ๔ 

๒.๒ จ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับชั้น ปีการศึกษา........................ 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน (คน) 

ทั้งหมด 
นักเรียนที่มีคุณลักษณะอยู่อย่าง
พอเพียง (จ านวนคน/ร้อยละ) 

นักเรียนแกนน า
ขับเคลื่อน 

ระดับปฐมวัย 
ชั้นเตรียมอนุบาล    
ชั้นอนุบาลปีที่ ๑    
ชั้นอนุบาลปีที่ ๒    
ชั้นอนุบาลปีที่ ๓    
รวม    
ระดับประถมศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑    
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒    
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓    
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔    
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕    
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖    
รวม    
ระดับมัธยมศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖    
รวม    
รวมทั้งสิ้น    
 

๒.๓ บริบทของสถานศึกษา / ลักษณะชุมชน / ภูมิสังคม 
๒.๔ เอกลักษณ์ของสถานศึกษา / อัตลักษณ์ของนักเรียน 
๒.๕ แหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (มีอะไรบ้าง / ใช้ประโยชน์อย่างไร) 

 
๓. แนวทางในการด าเนินการในด้านต่างๆ ซึ่งสมควรได้รับการประเมินผ่านเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
๓.๑ การบริหารจัดการ 
๓.๒ บุคลากร 
๓.๓ งบประมาณ 
๓.๔ แหล่งเรียนรู้ 



แบบกรอกข้อมูลประกอบการคัดกรอง ศรร. ของโรงเรียน    (ศรร.02) 

หน้า ๓ จาก ๔ 

๓.๕ วิธีการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษา (จัดท าเป็นเอกสารแนบในภาคผนวก) 

 
๔. ข้อมูลด้านบุคลากร 

๔.๑ ผู้บริหาร 
๔.๑.๑  ผู้บริหาร น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างไรบ้าง เกิดผลอย่างไร 

ยกตัวอย่างประกอบ 
๔.๑.๒  ผู้บริหารน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษาทั้ง ๔ ด้านอย่างไร 

(งานบริหารทั่วไป / การบริหารงานวิชาการ / การบริหารงานบุคคล / การบริหารงานงบประมาณ) 
และจากการด าเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้เกิดข้ึนต่อสถานศึกษาและบุคลากรของสถานศึกษาอย่างไร
บ้าง (Best Practice) 

๔.๒ ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๔.๒.๑  จ านวนครูที่มีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าไปสู่การพัฒนา

งานในหน้าที่ จ านวน ........คน 
๔.๒.๒  ตัวอย่างเรื่องเล่าครูที่ประสบความส าเร็จในการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิต 

หรือการพัฒนาตนเอง ว่าน าไปใช้อย่างไรบ้าง และเกิดผลอย่างไรต่อตนเองและผู้อ่ืน ยกตัวอย่าง
ประกอบ 

๔.๒.๓  ตัวอย่างเรื่องเล่าครูที่ประสบความส าเร็จในการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้
ในกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะอย่างอย่างพอเพียง ว่าด าเนินการอย่างไร และ
เกิดผลอย่างไร เช่น การออกแบบการเรียนรู้เพ่ือสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียน 

๔.๒.๔  ครูแกนน าได้ขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ผู้ปกครอง ชุมชนอย่างไรบ้าง 
๔.๓ นักเรียน 

๔.๓.๑  จ านวนนักเรียนแกนน า ......... คน 
๔.๓.๒  ตัวอย่างเรื่องเล่านักเรียนในการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ าวันอย่างไร 

๔.๔ คณะกรรมการสถานศึกษา (อธิบายรายละเอียดการด าเนินงานและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น) 
๔.๔.๑  ความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๔.๔.๒  บทบาทในการให้การสนับสนุน ส่งเสริมสถานศึกษาในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
๕. ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ / แหล่งเรียนรู้ / สิ่งแวดล้อม 

๕.๑ ความพร้อมของอาคารสถานที่ที่เอ้ืออ านวยต่อการจัดการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

๕.๒ มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพ่ือเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงอย่างเหมาะสม และเพียงพอกับจ านวน
นักเรียน 

๕.๓ สิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ืออ านวยต่อการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๖. ด้านความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานภายนอก 
๖.๑ การวางแผนและการด าเนินการสร้างเครือข่ายการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ

สถานศึกษา 



แบบกรอกข้อมูลประกอบการคัดกรอง ศรร. ของโรงเรียน    (ศรร.02) 

หน้า ๔ จาก ๔ 

๖.๒ ชุมชนให้ความไว้วางใจ ให้การสนับสนุน ส่งเสริม และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา 

๖.๓ สถานศึกษามีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนชุมชน และหน่วยงานอ่ืนในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๖.๔ สถานศึกษาบริหารจัดการศึกษา และจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จน
สามารถเป็นแบบอย่างแก่สถานศึกษาและหน่วยงานอ่ืนได้ 

๖.๕ ผลความส าเร็จที่เกิดจากความร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษากับชุมชนหรือหน่วยงานอ่ืน 
 

๗. ภาคผนวก  
๗.๑ วิธีการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน

การศึกษา 
๗.๒ เรื่องเล่าของครูเก่ียวกับเรื่องการออกแบบการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างอุปนิสัยพอเพียง (มาจากข้อ ๔.๒.๖) 
๗.๓ เรื่องเล่าของนักเรียนแกนน า (มาจากข้อ ๔.๓.๖) 
๗.๔ ภาพถ่ายที่เก่ียวข้อง 



แบบประเมิน ศรร. ส ำหรับคณะกรรมกำร – รำยบุคคล   (ศรร.03) 
 

หน้ำ ๑ จำก ๖ 

 
แบบประเมินโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา 

ส าหรับคณะกรรมการ – รายบุคคล 
 

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

ด้าน/ตัวบ่งช้ี 
คะแนนประเมนิ 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑. บุคลากร คะแนนรวม (คะแนนเฉลี่ยรำยด้ำน) ๓๕ (๕)  
๑.๑ ผู้บริหำร ๑๐  

๑.๒ คร ู ๑๐  

๑.๓ นักเรียน ๑๐  

๑.๔ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ๕  

๒. การจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพ    คะแนนรวม (คะแนนเฉลี่ยรำยด้ำน) ๑๐ (๕)  
๒.๑ อำคำร สถำนท่ีและสิ่งแวดลอ้ม ๕  

๒.๒ ฐำนกำรเรียนรู้ ปศพ. และ/หรือกิจกรรมกำรเรียนรู้ ปศพพ. ๕  

๓. ความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก คะแนนรวม (คะแนนเฉลี่ยรำยด้ำน) ๑๐ (๕)  
๓.๑ ควำมสมัพันธ์กับสถำนศึกษำอื่นในกำรขยำยผลกำรขับเคลื่อน ปศพ. ๕  

๓.๒ ควำมสมัพันธ์กับหน่วยงำนที่สังกัดและ/หรือหน่วยงำนภำยนอก   (ภำครัฐ ภำคเอกชน 
และชุมชน) 

๕ 
 

 
 

 
(ลงชื่อ)...................................................................ผู้ประเมิน 

 
(..................................................................................) 

ต ำแหน่ง/สังกัด ..................................................................................... 

 
วันที่ .................เดือน....................................พ.ศ. .................... 

 
 
 
  



แบบประเมิน ศรร. ส ำหรับคณะกรรมกำร – รำยบุคคล   (ศรร.03) 
 

หน้ำ ๒ จำก ๖ 

ข้อสังเกตแต่ละตัวชี้วัด ของผู้ประเมิน………………………………………สังกัด .................................................. 

๑. ด้านบุคลากร 

ด้ำน ผู้บริหำร คร ู นักเรียน คณะกรรมกำร 
๑) ควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
 
 

    

๒) กำรปฏิบัติตน 
 
 
 

    

๓) กำรน ำไปใช้ในกำร
บริหำรจัดกำร 
 
 

    

๔) กำรถ่ำยทอด
ประสบกำรณ์/ควำมกำร
มุ่งม่ันในกำรขับเคลื่อน 
 

    

๕) กำรขยำยผลกำร
ขับเคลื่อน 
 
 
 

   
 

 

๖) กำรยอมรับและกำร
ให้ควำมร่วมมือ 
 
 

   
 

 

๗) อ่ืน ๆ 
 
 
 

   
 

 

๘) วิธีกำรประเมิน 
 
 
 

   
 

 

 
  



แบบประเมิน ศรร. ส ำหรับคณะกรรมกำร – รำยบุคคล   (ศรร.03) 
 

หน้ำ ๓ จำก ๖ 

๒. ด้านการจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
๒.๑ อาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม 

 

๑) ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 
  
๒) แผน/นโยบำย 
 
 
 
  
๓) ศูนย์ข้อมูล/แผนผังแสดงแหล่งกำรเรียนรู้/ฐำนกิจกรรมฯ  
 
 
 
  
๕) กำรมีส่วนร่วมและนักเรียน 
 
 
 
  
๖) กำรใช้ประโยชน์ และกำรมีส่วนร่ววมของของชุมชน  
 
 
 
  
๗) อ่ืน ๆ 
 
 
 
  
๘) วิธี/แนวทำงกำรประเมิน 
 
 
 
  

 



แบบประเมิน ศรร. ส ำหรับคณะกรรมกำร – รำยบุคคล   (ศรร.03) 
 

หน้ำ ๔ จำก ๖ 

๒.๒ แหล่งเรียนรู้/ฐานการเรยีนรู้ และ/หรือ กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง 
 

๑) ควำมสอดคล้องกับภูมิสังคม 
  

๒) สื่อประกอบกำรเรียนรู้ 
 
  

๓) วิทยำกรรับผิดชอบฐำน 
 
  

๔) แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ของฐำน/กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
  

๕) ควำมสำมำรถในกำรอธิบำยของวิทยำกร 

๖) กำรประเมินและพัฒนำฐำน/กิจกรรม 
 
  

๗) อ่ืน ๆ 

๘) วิธี/แนวทำงกำรประเมิน 
  

 
 
  



แบบประเมิน ศรร. ส ำหรับคณะกรรมกำร – รำยบุคคล   (ศรร.03) 
 

หน้ำ ๕ จำก ๖ 

๓. ด้านความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก 

๓.๑ ความสัมพันธ์กับสถานศึกษาทั่วไปในการขยายผลการขับเคลื่อน ปศพ. 
 

๑) มีเครือข่ำยกำรเรียนรู้ 
 
 
 
  

๒) กำรเป็นสถำนศึกษำดูงำน 
 
 
  

๓) กำรบริหำรจัดกำรเพ่ือเป็นสถำนศึกษำดูงำน 
 
 
  

๔) กำรเป็นแกนน ำของเครือข่ำยขับเคลื่อน 
 
  

๕) ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำสถำนศึกษำอ่ืน ๆ 
  
  

๗) อ่ืนๆ 
 
  

๘) วิธี/แนวทำงกำรประเมิน 
 
 
 
  

 
  



แบบประเมิน ศรร. ส ำหรับคณะกรรมกำร – รำยบุคคล   (ศรร.03) 
 

หน้ำ ๖ จำก ๖ 

๓.๒ ความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่สังกัด และ/หรือหน่วยงานภายนอก (ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน) 
 

๑) ควำมสัมพันธ์กับหน่วยงำนต่ำง ๆ 
 
 
 
  

๒) กำรประสำนควำมร่วมมือ เพื่อสนับสนุน 
 
 
 
  

๓) ควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรควำมสัมพันธ์ 
 
 
  

๔) กำรยอมรับและควำมร่วมมือจำกหน่วยงำน/กำรขยำยผล 
 
  
 
 

๕) กำรประสำนควำมร่วมมือเพ่ือพัฒนำฯ  
 
 
  

๖) อ่ืนๆ 
 
 
  

๗) วิธี/แนวทำงกำรประเมิน 
 
 
 
  

 
 



แบบสรุปผลการประเมิน ศรร. ส าหรับคณะกรรมการ – รายโรงเรียน   (ศรร.04) 

แบบสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน  
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 

 
๑. ข้อมูลสถานศึกษา 

ชื่อสถานศึกษา ………………………………………………………………….……………… สังกัด ……………………………………………  
ที่อยู่…....…………..…..…….......………...………………………………….…………..…..……….…..…จังหวัด ……………..…….…...… 
ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา  …………………..…………………………โทรศัพท์ ............................... E-mail............................. 
ครูผู้รับผิดชอบเศรษฐกิจพอเพียง.............................................โทรศัพท์ .............................. E-mail......................... 
ปีท่ีผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่างของกระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. …………………………………. 

๒. ผลการประเมินโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 

 ๑.บุคลากร 
๒. การจัดการ
สภาพแวดล้อม 
ทางกายภาพ 

๓. ความสัมพันธ์กับ
หน่วยงานภายนอก 

 ๑.๑ ๑.๒ ๑.๓ ๑.๔ เฉลี่ย ๒.๑ ๒.๒ เฉลี่ย ๓.๑ ๓.๒ เฉลี่ย 
๑.            
๒.            
๓.            
๔.            
๕.            
คะแนนเฉลี่ย (จากเฉลี่ยของทุกคน)    

 

ข้อสังเกตโดยรวมของคณะกรรมการประเมิน
............................................................................................................................. ........................................................
........................................................................... ..........................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................... 

เกณฑ์ผ่าน คะแนนเฉลี่ย ๔ ขึ้นไปในแต่ละด้าน ครบทุกด้าน    ผ่าน    ไม่ผ่าน 

(ลงชื่อ)......................................................ประธาน 

(........................................................................) 

ต าแหน่ง/สังกัด ……………………………………………………… 

(ลงชื่อ)................................................ผู้ประเมิน 

(.............................................................................) 

ต าแหน่ง/สังกัด ……………………………………………… 

(ลงชื่อ)................................................ผู้ประเมิน 

(....................................................................) 

ต าแหน่ง/สังกัด ………………………………………… 

(ลงชื่อ).................................................ผู้ประเมิน 

(......................................................................) 

ต าแหน่ง/สังกัด ……………………………………………… 

(ลงชื่อ)................................................ผู้ประเมิน 

(.....................................................................) 

ต าแหน่ง/สังกัด ………………………………………… 

วันที่ ...........เดือน....................................พ.ศ. .................... 

  

ชื่อผู้ประเมิน 

ด้าน/ตัวบ่งชี้ 
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