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แบบโรงเรียนประเมินตนเองเพื่อขอรับการประเมิินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเริียนรู้และการบริหารจิัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(สถานศึกษาพอเพียง) 

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

ตอนที่ 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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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............................../.................................................... 



 แบบโรงเรียนประเมินตนเองเพื่อขอรับการประเมินเป็นสถานศกึษาพอเพียง (สถพ.01) 
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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....................   
 














