
เคร่ืองมือประเมิน 
สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอน 

และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ปี 2554 – 2556  

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

ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

1. ชื่อสถานศึกษา............................................................................... สังกัด ............................................................... 
เลขที่ ...............ถนน.............................อําเภอ.............................จังหวัด................................รหัสไปรษณยี์............ 
โทรศัพท์.....................................................โทรสาร......................................................E-MAIL............................. 

2. ชื่อ – สกุล  ผู้บริหารสถานศึกษา  ..................................................................................................................... 

3. สังกัดสถานศึกษา  

 � 3.1  กระทรวงศึกษาธิการ 

 � 3.2  สังกัดอ่ืน (โปรดระบุ) ......................................................................................................................... 

4. ระดับการศึกษา  รูปแบบการจดัการศึกษา  การบริหารจัดการสถานศึกษา และสงักัดในพื้นที ่
 

ระดับการศึกษา รูปแบบการศึกษา การบริหารจัดการ
สถานศึกษา 

สังกัดในพ้ืนท่ี 

� 1. การศึกษาในระบบ � 1. การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
เปิดสอนตั้งแตระดับช้ัน.................... 
ถึงระดับช้ัน....................................... 

� 2. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .................. 
......................................................... 

� 1. ของรัฐ 
� 2. ของเอกชน 
 

� 1. สพป. ........................ 
         สพม.……………........... 

� 2. เอกชน  

� 3. อปท. 
� 4. กทม. 

� 5. ตชด. 
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คู่มือประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง ปี 2554 - 2556 

ตอนท่ี 2 ข้อมูลการประเมิน (5 ด้าน 17 องค์ประกอบ 62 ตัวช้ีวัด) 
โปรดทําเครื่องหมาย  �  ช่องระดับคุณภาพการปฏิบัติ 

องค์ประกอบ ตัวช้ีวัดเกณฑ์คุณภาพ 
ไม่มี ระดับคุณภาพปฏิบัติ 
0 1 2 3 4 

1.  ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  (4 องค์ประกอบ 14 ตัวช้ีวัด )   

1. นโยบาย 
 

1.  มีนโยบายน้อมนาํปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนใน
สถานศึกษา และบูรณาการในแผนปฏิบัติงานประจําปี  

     

2.  ดําเนินการตามนโยบาย และแผนปฏิบัติงานประจาํปี ทีน่้อมนํา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษา  

     

3.  ติดตามผลการดาํเนินการตามนโยบายและแผนปฏิบัติการประจําปี
ที่น้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษา   

     

4.  นําผลการติดตามมาพัฒนา นโยบาย/แผนงาน/โครงการ 
ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 

     

คะแนน รวม/เฉล่ีย องค์ประกอบ   

2. วิชาการ 
 

5.  มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านวชิาการทีส่่งเสริมการ 
บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน  

     

6.  ดําเนนิการตาม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านวิชาการที่
ส่งเสริมการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ 
การเรียนการสอน   

     

7.  ติดตามผล แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านวิชาการที่สง่เสริม
การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน 

     

8.  นําผลการติดตามไปพฒันา แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม ด้าน
วิชาการทีส่่งเสริมการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู ่
การเรียนการสอน  

     

คะแนน รวม/เฉล่ีย องค์ประกอบ   

3. งบประมาณ 9.  มีการวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษาที่
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

     

10.ดําเนินการตามแผนงบประมาณของสถานศึกษาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  

     

11.ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนงบประมาณของสถานศึกษา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      
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คู่มือประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง ปี 2554 - 2556 

องค์ประกอบ ตัวช้ีวัดเกณฑ์คุณภาพ 
ไม่มี ระดับคุณภาพปฏิบัติ 
0 1 2 3 4 

12.นําผลการติดตามมาพฒันาและปรับปรุง การบริหารจัดการ
งบประมาณตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

คะแนน รวม/เฉล่ีย องค์ประกอบ   

4. บริหารทั่วไป 13.บริหารอาคารสถานที่และจดัการแหล่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

14.ประสานสัมพันธ์กับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการสง่เสริมการเรียนรู้
เพื่อการเป็นอยู่อย่างพอเพียง 

     

คะแนน รวม/เฉล่ีย องค์ประกอบ   

คะแนน รวม/เฉลี่ย รายด้าน   

ข้อสังเกตของผู้ประเมิน  :  ด้านบริหารจัดการสถานศึกษา 

 จุดเด่น/ข้อควรปรับปรุง .................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

......................................................................................................................................................................................... 
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คู่มือประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง ปี 2554 - 2556 

องค์ประกอบ ตัวช้ีวัดเกณฑ์คุณภาพ 
ไม่มี ระดับคุณภาพปฏิบัติ 
0 1 2 3 4 

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

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

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

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

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

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

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

2.  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  ( 4 องค์ประกอบ  14 ตัวช้ีวัด )   

1. หน่วยการ 
เรียนรู้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.  มีหน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกระดับชั้น       

2.  มีการนิเทศ/ติดตาม/ประเมินผล การนําหน่วยการเรียนรู้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  

     

3.  มีการศึกษา/วิเคราะห์/วิจยั เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
หน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

คะแนน รวม/เฉล่ีย องค์ประกอบ   

2. การบูรณาการ
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การ
เรียนการสอน  

4.   มีแผนจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ทุกระดบัชัน้  

     

5.   คุณภาพของแผนจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  

     

6.   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 

     

7.   ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

     

คะแนน รวม/เฉล่ีย องค์ประกอบ   

3. สื่อและแหล่ง
เรียนรู้เกี่ยวกับ
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

8.  จัดหา/ผลิต/ใช/้เผยแพร่ สื่อการเรียนรู้ เพื่อบูรณาการหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนการสอน   

     

9.  จัดทํา/พัฒนา/เผยแพร่ แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาเพื่อสนบัสนนุ
การเรียนรู้ เก่ียวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

10. ใช้แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในชุมชน ที่สง่เสริมการเปน็อยู่      
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คู่มือประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง ปี 2554 - 2556 

องค์ประกอบ ตัวช้ีวัดเกณฑ์คุณภาพ 
ไม่มี ระดับคุณภาพปฏิบัติ 
0 1 2 3 4 

อย่างพอเพียงของผู้เรียน   

คะแนน รวม/เฉล่ีย องค์ประกอบ   

4. การวัดและ
ประเมินผลการ
จัดการเรียนการ
สอนตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

11. จัดทําเคร่ืองมือ และ วัดและประเมินผลที่หลากหลาย และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยการเรียนรู้ที่บูรณาการหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

     

12. ใช้วิธีการวัดผลและประเมินผลที่หลากหลาย และสอดคล้องกับ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง   

     

 13. รายงานผลการประเมิน และนํามาปรับปรุง/พฒันา  
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

     

14. จัดแสดง/เผยแพร่/ประกวด/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงานของ
นักเรียน ที่เกิดจากการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ไปประยุกต์ใช ้

     

คะแนน รวม/เฉล่ีย องค์ประกอบ   

คะแนน รวม/เฉลี่ย รายด้าน   

ข้อสังเกตของผู้ประเมิน  :  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

 จุดเด่น/ข้อควรปรับปรุง .................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

.......................................................................................................................................................................................... 
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คู่มือประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง ปี 2554 - 2556 

องค์ประกอบ ตัวช้ีวัดเกณฑ์คุณภาพ 
ไม่มี ระดับคุณภาพปฏิบัติ 
0 1 2 3 4 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   (3 องค์ประกอบ  15 ตัวช้ีวัด ) 

1. การแนะแนว
และระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน  

1.   มีกิจกรรมแนะแนว และระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน เพื่อ
สนับสนนุการดําเนนิชวีิตที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

     

2.   จัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนได้รู้จักการวางแผนชีวิตของตนเอง
ได้อย่างสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

3.   มีระบบดูแลชว่ยเหลือผู้เรียนให้สามารถ แก้ปัญหา/พฒันาตนเอง
ได้อย่างสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

4.   ติดตามผล การจัดกิจกรรมแนะแนว และระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

5.  นําผลการติดตามมาใช้พัฒนาการจัดกิจกรรมแนะแนว และระบบ
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

คะแนน รวม/เฉล่ีย องค์ประกอบ   

2. กิจกรรม
นักเรียน 

6.   มีแผนงาน/โครงการสง่เสริมกิจกรรมนักเรียนให้อยู่อย่างพอเพียง      

7.   จัดกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาดหรือผู้บําเพ็ญประโยชน์      
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คู่มือประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง ปี 2554 - 2556 

องค์ประกอบ ตัวช้ีวัดเกณฑ์คุณภาพ 
ไม่มี ระดับคุณภาพปฏิบัติ 
0 1 2 3 4 

สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

8.   ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชุมนมุ/ชมรม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

     

9.   มีการประยุกต์ใช้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน/วฒันธรรม/หลักคําสอนทาง
ศาสนา ในการจัดกิจกรรมนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

     

10. ติดตามผลการจัดกิจกรรมนกัเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

     

11. นําผลการติดตามมาปรับปรุง/พัฒนา กิจกรรมนักเรียนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

คะแนน รวม/เฉล่ีย องค์ประกอบ   

3. กิจกรรมเพ่ือ
สังคมและ 
สาธารณะ 
ประโยชน์    

12. มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดจิตอาสา และมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

13.  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา หรือพัฒนาสถานศึกษา/ชุมชน 
ด้านเศรษฐกิจหรือสังคมหรือสิ่งแวดล้อมหรือวัฒนธรรม ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

14. ติดตามผลการดําเนินกิจกรรม เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
ของผู้เรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

     

15. นําผลการติดตามมา ปรับปรุง/พัฒนา การดําเนินกิจกรรม เพื่อ
สังคมและสาธารณประโยชน์ ของผู้เรียน ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

     

คะแนน รวม/เฉล่ีย องค์ประกอบ   

คะแนน รวม/เฉลี่ย รายด้าน   

ข้อสังเกตของผู้ประเมิน  :  ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 จุดเด่น/ข้อควรปรับปรุง .................................................................................................................................... 

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

.......................................................................................................................................................................................... 
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คู่มือประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง ปี 2554 - 2556 

องค์ประกอบ ตัวช้ีวัดเกณฑ์คุณภาพ 
ไม่มี ระดับคุณภาพปฏิบัติ 
0 1 2 3 4 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.  ด้านพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา  (2 องค์ประกอบ  7 ตัวช้ีวัด ) 
1. การพัฒนา
บุคลากรตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.  มีแผนงาน/โครงการพฒันาบุคลากรของสถานศึกษาเพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ และตระหนกัในคุณค่าของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

     

2.  จัดการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพื่อ
ส่งเสริมการประยุกต์ใชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนิน
ชีวิตและปฏิบัติภารกิจหน้าที ่

     

3.  ส่งเสริมให้บุคลากรแสวงหาความรู้เก่ียวกับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง อย่างสมํ่าเสมอ  
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คู่มือประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง ปี 2554 - 2556 

องค์ประกอบ ตัวช้ีวัดเกณฑ์คุณภาพ 
ไม่มี ระดับคุณภาพปฏิบัติ 
0 1 2 3 4 

4.  จัดกิจกรรมส่งเสริมการดําเนินชวีิตและการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แก่บุคลากรของ
สถานศึกษา 

     

คะแนน รวม/เฉล่ีย องค์ประกอบ   

2. การติดตาม
และขยายผล  

5.  ติดตามผลการดาํเนิน โครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพื่อ
ส่งเสริมการดําเนนิชีวิตและปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

6. นําผลการติดตามมาปรับปรุง/พัฒนาการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
พัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมการดําเนินชีวิตและปฏิบตัิภารกิจหน้าที่
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

7.  ขยายผลและเผยแพร่ ผลการดําเนินชวีิตและปฏิบัติภารกิจหน้าที่
ของบุคลากร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

     

คะแนน รวม/เฉล่ีย องค์ประกอบ   

คะแนน รวม/เฉลี่ย รายด้าน   

ข้อสังเกตของผู้ประเมิน  :  ด้านพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 

 จุดเด่น/ข้อควรปรับปรุง .................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.  ผลลัพธ์/ภาพความสําเร็จ   (4 องค์ประกอบ  12 ตัวช้ีวัด ) 

1. สถานศึกษา 1.  คุณลักษณะของสถานศึกษาพอเพียง      

คะแนน รวม/เฉล่ีย องค์ประกอบ   
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คู่มือประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง ปี 2554 - 2556 

องค์ประกอบ ตัวช้ีวัดเกณฑ์คุณภาพ 
ไม่มี ระดับคุณภาพปฏิบัติ 
0 1 2 3 4 

2. ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

2.  คุณลักษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษาพอเพียง      

คะแนน รวม/เฉล่ีย องค์ประกอบ   

3. บุคลากรของ
สถานศึกษา  
 
 

3.  บุคลากรของสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

     

4.  บุคลากรจัดการทรัพยากรและดําเนนิชวีิตด้านเศรษฐกิจ  อย่าง
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

5.  บุคลากรอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสงัคม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตนเพื่อ
ส่วนรวมและสาธารณประโยชน ์   

     

6.  บุคลากรรู้จักใช้และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้
อย่างสมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง ตา่งๆ  

     

7.  บุคลากรดําเนินชีวิตอย่างมีฐานรากทางวฒันธรรม และพร้อมรับ
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม จากกระแสโลกาภิวฒัน์  

     

คะแนน รวม/เฉล่ีย องค์ประกอบ   

4. นักเรียน 
 
 

8.  ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตามมาตรฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ของแต่ละระดับชัน้ปี
การศึกษา   

     

9.  ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ดําเนินชวีิตได้อย่างสมดุลและพร้อมรับตอ่การ
เปลี่ยนแปลงในดา้นวัตถุ/เศรษฐกิจ  

     

10.ผู้เรียนปฏิบตัิตนให้ดําเนนิชวีิตได้อย่างสมดุลและพร้อมรับตอ่การ
เปลี่ยนแปลงในดา้นสังคม  

     

11.ผู้เรียนปฏิบตัิตนให้ดําเนนิชวีิตได้อย่างสมดุลและพร้อมรับตอ่การ
เปลี่ยนแปลงในดา้นสิ่งแวดล้อม 

     

12.ผู้เรียนปฏิบตัิตนให้ดําเนนิชวีิตได้อย่างสมดุลและพร้อมรับตอ่การ
เปลี่ยนแปลงในดา้นวัฒนธรรม 

     

คะแนน รวม/เฉล่ีย องค์ประกอบ   

คะแนน รวม/เฉลี่ย รายด้าน   
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คู่มือประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง ปี 2554 - 2556 

ข้อสังเกตของผู้ประเมิน  :  ด้านผลลัพธ์/ภาพความสําเร็จ    

 จุดเด่น/ข้อควรปรับปรุง .................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

คะแนน รวมทั้งหมด/เฉลีย่ทุกด้าน   

(ลงช่ือ)   .......................................................................ผู้ประเมินท่ี 1 

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

ตําแหน่ง................................................สังกัด .................................................... 

(ลงช่ือ)   .......................................................................ผู้ประเมินท่ี 2 

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

ตําแหน่ง................................................สังกัด .................................................... 

(ลงช่ือ)   .......................................................................ผู้ประเมินท่ี 3 

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

ตําแหน่ง................................................สังกัด .................................................... 

(ลงช่ือ)   .......................................................................ผู้ประเมินท่ี 4 

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

ตําแหน่ง................................................สังกัด .................................................... 

(ลงช่ือ)   .......................................................................ผู้ประเมินท่ี 5 

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



-12- 

คู่มือประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง ปี 2554 - 2556 

ตําแหน่ง................................................สังกัด .................................................... 

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


