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ค าน า 
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บริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา  ลงวันที่  4  เมษายน  2551  ให้มีอ านาจ
หน้าที่ด าเนินการ (1) พัฒนาเคร่ืองมือและตัวชี้วัดประเมินผลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา เพื่อประกอบการคัดเลือก
สถานศึกษาแบบอย่างฯ ปีการศึกษา 2552  และ (2)  ด าเนินการจัดท าคู่มือประเมินผลสถานศึกษาแบบอย่าง
การจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา  ตลอดจน 
(3) ด าเนินการทดลองใช้เคร่ืองมือติดตามประเมินผล  สถานศึกษาทุกสังกัดในพื้นที่ สตร.ข.1-13 กทม.  และ 
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 ส านักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. และคณะท างานพัฒนาเคร่ืองมือและตัวชี้วัด
ประเมินผลสถานศึกษาแบบอย่าง ฯ  ได้จัดท าเคร่ืองมือ และ คู่มือประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการ
เรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อใช้ประกอบการประเมิน
สถานศึกษาแบบอย่างฯ    ในปีงบประมาณ 2552   
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ส่วนที่  1 
บทน าและความเป็นมา 

ความเป็นมา 

   เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภูมิพลอดุลยเดชทรงครองสิริราชสมบัติ  60 ปี 
ในปี พ.ศ. 2549 กระทรวงศึกษาธิการ  มีความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ฯ ที่ทรงได้รับการยกย่องจากนานาประเทศเป็นกษัตริย์นักพัฒนา   จึงได้น้อมน าพระราชด ารัสเร่ืองเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นปรัชญาส่งเสริมสถานศึกษาทั่วประเทศน าไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันทาง
สังคม รวมทั้งปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การด าเนินชีวิตของตนบนพื้นฐานความพอเพียง  และมีการเชื่อมโยง
เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและมีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดและในก ากับร่วม
ประสาน ความร่วมมือในการด าเนินการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาโดยก าหนดแผน
ด าเนินงานหลักไว้   4  ประการ 
 1.  การสร้างความรู้ความเข้าใจ โดยการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ ตลอดจน
กิจกรรมส่งเสริมรูปแบบต่าง ๆ   การพัฒนาบุคลากรเครือข่าย  การประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ 
 2.  การน าสู่การปฏิบัติ  โดยน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน และการบริหาร
จัดการในสถานศึกษา 
 3.  การประสานความร่วมมือและเชื่อมโยงเครือข่าย  โดยการจัดท าฐานข้อมูลกลางเศรษฐกิจพอเพียง 
 4.  การติดตามประเมินผล  โดยการพัฒนาดัชนีตัวชี้วัดความพอเพียงของสถานศึกษา การติดตาม
ผลงานในพื้นที่  การรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน  การประเมินผลนักเรียน  นักศึกษา และประชาชนที่
รับบริการ  ตลอดจนการเชื่อมโยงผลงานของครูและผู้บริหารที่ประสบความส าเร็จกับการประเมินวิทยฐานะ 
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 ปีงบประมาณ  2550  กระทรวงศึกษาธิการ  โดยส านักพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และ
กิจการพิเศษ ร่วมกับส านักตรวจราชการและติดตามประเมินผล ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและ
ส านักผู้ตรวจราชการ  ประจ าเขตตรวจราชการที่ 1 -13  กทม.  ด าเนินการติดตามประเมินผลสถานศึกษาที่
ด าเนินการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาจ านวน 369  แห่ง และด าเนินการคัดเลือก
สถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
จ านวน 135 แห่ง ไปแล้ว 
 ส าหรับปีงบประมาณ  2551 กระทรวงศึกษาธิการ   ได้ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงาน  โดยการ
พัฒนาตัวชี้วัดการประเมินให้ครอบคลุมทุกระดับการศึกษา ทุกสังกัด  และจัดท าคู่มือการประเมินสถานศึกษา
แบบอย่างการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อใช้
ประกอบการประเมิน  ในปีงบประมาณ 2551  และในปีงบประมาณ  2552    จ านวนไม่น้อยกว่า  800  แห่ง   



 

คู่มือประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

5 

ตามแผนด าเนินการ ระยะที่ 2  ของยุทธศาสตร์โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา   
กระทรวงศึกษาธิการ โดยแบบประเมินการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ชุดนี้ใช้
ส าหรับคัดเลือกสถานศึกษาให้ได้รับรางวัลป้ายสถานศึกษาพอเพียง  โดยก าหนดให้มีการด าเนินการ 5 ด้าน 
คือ  ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  ด้านการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาและด้านผลลัพธ์ภาพความส าเร็จ ซึ่งการประเมินนี้มี
วัตถุประสงค์และความคาดหวัง ดังนี้ 

วัตถุประสงค ์
1. สนับสนุนการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในสถานศึกษา 
2. ประกาศเกียรติคุณให้กับสถานศึกษาที่มีการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

ผลและความคาดหวัง 
 สถานศึกษาที่ด าเนินโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถูกต้อง เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ควรมีผลเป็นที่ประจักษ์ชัดโดยเกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่อไปนี้ 

1. ลักษณะของผู้บริหาร 
1.1 มีความรู้ ความเข้าใจ  ความตระหนัก และประพฤติตนเป็นแบบอย่าง การมีวิถีชีวิตแบบ

พอเพียง  เช่น ไม่ฟุ่มเฟือย  ไม่ดื่มสุรา  ไม่สูบบุหร่ี ไม่หมกมุ่นอบายมุข ฯ  
1.2 ใช้คุณธรรมเป็นหลักในการบริหาร เช่น บริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
1.3 วางแผนและก ากับการปฏิบัติตามแผนโดยอาศัยหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข เพื่อผล 4 มิติ 
1.4  บริหารงานโดยเน้นการมีส่วนร่วม  การสร้างความรู้ รัก สามัคคี  
1.5 ประสานงานกับชุมชนและองค์กรต่าง ๆ ในการสร้างเครือข่ายการขับเคลื่อนปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงและการประชาสัมพันธ์ 

2. ลักษณะของครู 
2.1 มีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักและประพฤติตนเป็นแบบอย่างการมีวิถีชีวิตแบบพอเพียง  

เช่น ไม่ฟุ่มเฟือย  ไม่ดื่มสุรา  ไม่สูบบุหร่ี  ไม่หมกมุ่นอบายมุข ฯ 
2.2 ปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน

ทุกรายวิชาที่รับผิดชอบ 
2.3 จัดกิจกรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลัก 3 ห่วง  2 เงื่อนไข  เพื่อผล 4 มิต ิ
2.4 ปฏิบัติงานโดยเน้นการมีส่วนร่วม  การสร้างความรู้ รัก สามัคคี 
2.5 มีส่วนร่วมในการประสานงานกับชุมชนและองค์กรต่าง ๆ ในการสร้างเครือข่ายการขับเคลื่อน

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประชาสัมพันธ์ 
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3 ลักษณะของบุคลากรทางการศึกษา 
3.1 มีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักและประพฤติตนเป็นแบบอย่างการมีวิถีชีวิตแบบพอเพียง  

เช่น ไม่ฟุ่มเฟือย  ไม่ดื่มสุรา  ไม่สูบบุหร่ี  ไม่หมกมุ่นอบายมุข ฯ 
3.2 ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข เพื่อผล 4 มิติ 
3.3 ปฏิบัติงานโดยเน้นการมีส่วนร่วม  การสร้างความรู้ รัก สามัคคี 
3.4 มีส่วนร่วมในการประสานงานกับชุมชนและองค์กรต่าง ๆ ในการสร้างเครือข่ายการขับเคลื่อน

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประชาสัมพันธ์ 

4 ลักษณะของผู้เรียน 
4.1 มีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักและประพฤติตนเป็นแบบอย่างการมีวิถีชีวิตแบบพอเพียง  

เช่น ไม่ฟุ่มเฟือย  ไม่ดื่มสุรา  ไม่สูบบุหร่ี  ไม่หมกมุ่นอบายมุข ฯ 
4.2 ปรับปรุงวิธีการเรียนและการท างานให้สอดคล้องกับหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข เพื่อผล 4 มิติ 
4.3 เรียนรู้และท างานโดยเน้นการมีส่วนร่วม  การสร้างความรู้ รัก สามัคคี 
4.4 มีส่วนร่วมในการประสานงานกับชุมชนและองค์กรต่าง ๆ ในการสร้างเครือข่ายการขับเคลื่อน

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประชาสัมพันธ์ 

5 ลักษณะของชุมชน 
5.1 มีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักและเปลี่ยนพฤติกรรมตามแบบอย่างการมีวิถีชีวิตพอเพียง  

เช่น ไม่ฟุ่มเฟือย  ไม่ดื่มสุรา  ไม่สูบบุหร่ี  ไม่หมกมุ่นอบายมุข ฯ 
5.2 ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมกับสถานศึกษาในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

6 สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 
6.1 มีแหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6.2 สภาพแวดล้อมมีความสะอาด ปลอดภัย ร่มร่ืน และเอ้ือต่อการเรียนรู้การใช้ชีวิตพอเพียง  
6.3 บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการรักษา ดูแล ปรับปรุง และพัฒนาสภาพแวดล้อม 
6.4 มีสถานที่ให้บริการการเรียนรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่ชุมชน  
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กระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศรับสมัคร 

สถานศึกษา 
ท่ัวประเทศ 

ทุกสังกัด 

สมัครเข้ารับการประเมิน 

ส่วนที่ 2 

แนวทาง ขั้นตอน และวิธีการประเมินสถานศึกษาแบบอย่าง 
การจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ปีงบประมาณ 2552 

 
แนวทางการประเมิน     ขั้นตอนการประเมิน 
 
 
 

 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศรับสมัครสถานศึกษาที่พร้อมเข้ารับการประเมินเป็น
สถานศึกษาแบบอย่าง  ฯ ทุกระดับการศึกษา  โดย 

 ผ่านหน่วยงานต้นสังกัด ทุกสังกัด 
 ผ่านเว็บไซด์ 

สมัครขอเข้ารับการประเมินเป็นสถานศึกษาแบบอย่างฯ  
ต่อหน่วยงานต้นสังกัด  

 ภูมิภาค 
 สังกัด สพฐ. แจ้งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สถานศึกษาตั้งอยู่ 
 สังกัด สอศ. แจ้งส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด 

 สังกัด กศน.แจ้งส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัด 

 สังกัด สช. แจ้งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สถานศึกษาตั้งอยู่ 
 สังกัด ตชด. แจ้งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
 สังกัด อปท. แจ้งส านักงานท้องถิ่นจังหวัด  

 กทม. 
 สังกัด สพฐ. แจ้งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สถานศึกษาตั้งอยู่  
 สังกัด สอศ.  แจ้งส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 สังกัด กศน.  แจ้งศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยกรุงเทพมหานคร 1-3 
 สังกัด สช. แจ้งส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา

เอกชน 

 กทม. แจ้งส านักการศึกษา กทม. 
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หน่วยงานต้นสังกัด 

ประเมินเบื้องต้น 

ส านักผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการท่ี1 -13  

กทม.  
แต่งตั้งคณะกรรมการ

ประเมิน 

คณะกรรมการประเมิน
ระดับเขตตรวจราชการ 
ประเมินสถานศึกษา 

ที่ผ่านการประเมินเบื้องต้น 

คณะกรรมการ ระดับ
กระทรวงศึกษาธิการ     
ติดตามผลการคัดเลือก
สถานศึกษาแบบอย่างฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
ประกาศผลการคัดเลือกฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ประเมินเบื้องต้นสถานศึกษาที่สมัครเข้ารับการ
ประเมินฯ 

 แจ้งรายชื่อสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินเบื้องต้น 
ต่อ ส านักผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ       
ที่หน่วยงานตั้งอยู่ (1 – 13 กทม.)   

 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ระดับเขตตรวจ
ราชการฯ  

 รวบรวมรายชื่อสถานศึกษาที่ผ่านการประเมิน
เบื้องต้นจากหน่วยงานต้นสังกัด 

 แจ้งรายชื่อสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินเบื้องต้น 

ต่อ กระทรวงศึกษาธิการ (ส านักตรวจราชการและ
ติดตามประเมินผล)    

 ประเมินสถานศึกษาท่ีผ่านการประเมินเบื้องต้นฯ  
 แจ้งผลการประเมินสถานศึกษาทุกสังกัดต่อ

กระทรวงศึกษาธิการ (ส านักตรวจราชการและ
ติดตามประเมินผล สป.) 

 พิจารณาผลการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างฯ 

 เสนอผลการคัดเลือกสถานศึกษาแบบอย่างฯ ต่อ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 ประกาศผลการประเมิน และคัดเลือก 
สถานศึกษาพอเพียงแบบอย่างฯ ป ี2552  
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การสมัครขอเข้ารับการประเมิน 

คุณสมบัติของสถานศึกษาที่มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการประเมิน 
1. ต้องมีการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ด าเนินการประเมินตนเองตนเอง โดยใช้เกณฑ์การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียน

การสอน และการบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับสถานศึกษา
ประเภทอาชีวศึกษา ซึ่งมี 5  ด้าน  24  องค์ประกอบ  

วิธีการสมัครเข้ารับการประเมิน 
1. สถานศึกษาที่ประสงค์จะขอรับการประเมินเพื่อรับรางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียน

การสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจ้ะองยื่นใบสมัครถึง
ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด  

2. หลักฐานในการสมัคร 
  2.1 ใบสมัคร (ตามแบบฟอร์มใบสมัครของกระทรวงศึกษาธิการ)  
  2.2 แบบสรุปผลการประเมินตนเอง  

กระบวนการตรวจประเมิน 
 ในการตรวจประเมินสถานศึกษา มีหน่วยงานที่รับผิดชอบร่วมกัน โดยมีหน้าที่การด าเนินงาน ในแต่
ละส่วน ดังนี้ 

1. กระทรวงศึกษาธิการ  
1.1 รับสมัครผู้ประเมินจากศึกษานิเทศก์ และครูจากสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา  
1.2 แต่งตั้งกรรมการประเมินจากข้อ 1.1 และผู้แทนจากส านักผู้ตรวจราชการประจ าเขตตรวจ

ราชการที่สถานศึกษาตั้งอยู่  
1.3 อบรม หรือประชุมชี้แจงคณะกรรมการผู้ประเมินที่ได้รับการแต่งตั้ง  
1.4 ก าหนดกลุ่ม/ทีมผู้ประเมินให้สอดคล้องกับสถานศึกษาที่ขอรับการประเมิน 

2. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
2.1 รับสมัครสถานศึกษาที่ประสงค์ขอรับการประเมิน โดยส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด 
2.2 ประชุมคณะกรรมการวางแผนการเข้าประเมินสถานศึกษาที่ขอรับการประเมิน  
2.3 ด าเนินการตรวจประเมินสถานศึกษาที่ขอรับการประเมิน 
2.4 ประชุมสรุปผลการตรวจประเมิน  
2.5 คณะกรรมการผู้ประเมิน รายงานผลการตรวจประเมินสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินต่อ

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการตามเวลาที่ก าหนด 
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วิธีการประเมินและแหล่งข้อมูลประกอบการประเมิน 
1. การประเมินของกรรมการจะประเมินตามเกณฑ์การประเมินสถนศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียน

การสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับสถานศึกษาประเภทอาชีศึกษา 
2.  ข้อมูลเชิงปริมาณจะพิจารณาจากหลักฐานการปฏิบัติงาน เช่น แผนงานโครงการ กิจกรรม 

แผนการสอน แผนการเรียนรู้ รายงานผลการด าเนินงาน รายงานการปฏิบัติงาน  รายงานประจ าปี  รายงานการ
ประเมินตนเอง ผลงานของสถานศึกษา ครู หรือผู้เรียน ที่ด าเนินการในปีการศึกษา 2551 และ 2552 

3. ข้อมูลเชิงคุณภาพ จะพิจารณาจากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เกี่ยวข้อง สภาพแวดล้อม คุณภาพของ
ผลงาน/ชิ้นงานต่างๆ ตลอดจนการสัมภาษณ์ ผู้เกี่ยวข้องได้แก่ ผู้บริหาร คณะท างาน ครู ผู้เรียน และชุมชน 
ตรวจสอบร่อยรอยเอกสาร  เช่น  แผนปฏิบัติการและเอกสารประกอบ บันทึก การประชุม  ร่อยรอยปรากฏน า
ผลรายงานการประชุมไปปรับปรุงพัฒนางาน  ค าสั่ง/ประกาศ  รายงานผลการปฏิบัติงาน/ รายงานผลการจัด
กิจกรรม  ผลการวัดความส าเร็จกิจกรรมแต่ละโครงการ  แผนการติดตามประเมินผล  เคร่ืองมือการติดตาม
ประเมินผล  รายงานการวิจัย  แผนการนิเทศ/บันทึกผลการนิเทศ/ ภาพนิ่ง/ วีดทีัศน์  เอกสารการระดมทุน/ 
ระดมทรัพยากร  รายงานการใช้ทรัพยากร  ฯลฯ 

 

แผนด าเนินงานโครงการ  ปีงบประมาณ 2552 
แผนด าเนินงาน และวิธีด าเนินการโครงการฯ ปีงบประมาณ 2552 ช่วงเวลาด าเนินการ 

1.  ประกาศรบัสมัครสถานศึกษาแบบอย่างฯ ทุกระดับการศึกษา  ม.ค. 52 

2.  หน่วยงานต้นสังกัดประเมินเบื้องต้นสถานศึกษาที่สมัครเข้ารับการประเมิน ก.พ.52 

2.   แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างฯ ระดับเขตตรวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ 2552 

ก.พ.52 

3.  ประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรม ให้ความรู้  คณะกรรมการประเมิน
สถานศึกษาแบบอย่างฯ ระดับเขตตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

มี.ค.- เม.ย.52 

4. คณะกรรมการด าเนินการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างฯ พ.ค.- ก.ค.52 

5. สรุปผลการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างฯ   ก.ย.52 

6. น าเสนอผลการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างฯ ต่อกระทรวงศึกษาธิการ  ก.ย.52 
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ส่วนที่ 3 
กรอบการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอน 

และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ปีงบประมาณ 2552 

 

กลุ่มเป้าหมาย 
1. สถานศึกษาที่เปิดสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งภาครัฐและเอกชนทุกสังกัด 
2. สถานศึกษาที่เปิดสอนระดับต่ ากว่าปริญญาตรีสายอาชีวศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชนทุกสังกัด 
3. สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษานอกระบบ 
4. สถานศึกษากลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 กลุ่ม สมัครใจเข้ารับการประเมินและคัดเลือกสถานศึกษา

แบบอย่างฯ ปี 2552  กระทรวงศึกษาธิการ (ไม่นับรวมสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนและการบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2550 
กระทรวงศึกษาธิการจ านวน 135 แห่ง) 

สาระการประเมิน 
 ประเมินสถานศึกษาในการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ในการจัดการเรียนการ
สอนและการบริหารจัดการใน   5   ด้าน 24  องค์ประกอบ ตามแนวทางการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์
ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา (2550-2554) กระทรวงศึกษาธิการ 

1. ด้านการบริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบคือ 
1.1 องค์ประกอบ ด้านนโยบายการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1.2 องค์ประกอบ ด้านวิชาการ 
1.3 องค์ประกอบ ด้านอาคารสถานที่ 
1.4 องค์ประกอบ ด้านงบประมาณ 
1.5 องค์ประกอบ ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน 

2. การจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบคือ 
2.1 องค์ประกอบ   ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
2.2 องค์ประกอบ   ด้านสื่อและแหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.3 องค์ประกอบ  ด้านผู้เรียนมีความรู้และปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.4 องค์ประกอบ  ด้านการวัดและประเมินผล 

2.5 องค์ประกอบ  ด้านการแนะแนวและระบบดูแลนักเรียน 
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3. ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนประกอบด้วย 5 องค์ประกอบคือ 
3.1 องค์ประกอบ  ด้านการแนะแนวและระบบดูแลนักเรียน 

3.2 องค์ประกอบ   ด้านกิจกรรมนักเรียน ลูกเสือ นักศึกษาวิชาทหาร 
3.3 องค์ประกอบ   ด้านโครงงาน โครงการเสริมทักษะอาชีพ   สิ่งประดิษฐ์   
3.4 องค์ประกอบ  ด้านชุมนุม ชมรม องค์การ 
3.5 องค์ประกอบ  ด้านการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม หรือหลักค าสอนทางศาสนา 

4. ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาประกอบด้วย 5 องค์ประกอบคือ 
4.1 องค์ประกอบ  ด้านการสร้างความตระหนักและเข้าใจในเร่ืองเกี่ยวกับหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
4.2 องค์ประกอบ  ด้านส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4.3 องค์ประกอบ  ด้านการด าเนินและปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
4.4 องค์ประกอบ  ด้านการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรและการเผยแพร่แนวคิดและ

ผลการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4.5 องค์ประกอบ ด้านการเผยแพร่แนวคิดและผลการด าเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

5. ด้านผลลัพธ์และภาพความส าเร็จของสถานศึกษาพอเพียง ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบคือ 
5.1 องค์ประกอบ ด้านคุณลักษณะของสถานศึกษาพอเพียง 
5.2 องค์ประกอบ ด้านคุณลักษณะของผู้บริหารของสถานศึกษาพอเพียง 
5.3 องค์ประกอบ ด้านคุณลักษณะของบุคลากรของสถานศึกษาพอเพียง 
5.4 องค์ประกอบ ด้านคุณลักษณะของนักเรียนนักศึกษาของสถานศึกษาพอเพียง 

ขั้นตอนด าเนินการ ปีงบประมาณ 2552 
1. ประกาศรับสมัครสถานศึกษา ทุกระดับการศึกษา 
2. แตง่ตั้งคณะกรรมการประเมินระดบัเขตตรวจราชการกระทรวงศึกษาธกิาร ประจ าปีบประมาณ    2552 
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ ต่อคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาระดับเขตตรวจราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ 
4. ด าเนินการประเมินสถานศึกษา 
5. สรุปผลการประเมินสถานศึกษา 
6. น าเสนอผลการประเมินสถานศึกษา  ต่อกระทรวงศึกษาธิการ  
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เครือข่ายด าเนินงาน  
 ภูมิภาค 
 1.  ส านักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการาศึกษาท่ี 1 – 13  กทม. 
 2.  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
   3.  ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด 
 4.  ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด 

5.  ส านักงานท้องถิ่นจังหวัด 
กรุงเทพมหานคร 
 1.  ส านักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการาศึกษา กทม. 
 2.  สพท.กทม. 1-3    
 3.  สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร 1-3 

4.  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
5.  กองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดน 
6.  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ส่วนที่  4 
รายการประเมินเกณฑ์คุณภาพ เกณฑ์การให้คะแนน และนิยามศัพท์ 

 

1. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 

1.1 องค์ประกอบ ด้านนโยบายการขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1. มีนโยบายแผนงาน/โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาใน

แผนปฏิบัติงานประจ าปีของสถานศึกษา/ฝ่าย/สาขาวิชา/รายวิชาสม่ าเสมอ  
2. มีการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา

ในแผนปฏิบัติงานประจ าปีของสถาน ศึกษา/ฝ่าย/สาขาวิชา/รายวิชาสม่ าเสมอ 
3. มีการติดตาม/ประเมิน/รายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาในแผนปฏิบัติงานประจ าปีของสถานศึกษา/ฝ่าย/สาขาวิชา/
รายวิชาสม่ าเสมอ  

4. มีการน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาแผนงาน/โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของสถานศึกษาในแผนปฏิบัติงานประจ าปีของสถานศึกษา/ฝ่าย/สาขาวิชา 

ค าอธิบาย : นโยบาย/แผนงาน/โครงการ  หมายถึง ข้อก าหนด หรือหลักปฏิบัติ หรือแนวทางของหลักฐานที่เป็น
ร่องรอย วิธีการจัดท านโยบาย/แผนงาน/โครงการ และการถ่ายทอดเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปรากฏอยู่ในระดับสถานศึกษาหรือฝ่ายหรืองานหรือสาขา วิชา
หรือสาขางานหรือรายวิชาอย่างใดอย่างหนึ่ง และ มีการปฏิบัติครบวงจรคุณภาพ PDCA    

เกณฑ์การให้คะแนน : ไม่มีการปฎิบัติใด ๆได้ 0 คะแนน   ปฎิบัติ ข้อที่ 1 ได้ 1 คะแนน    
ปฎิบัติ ข้อที่ 1- 2 ได้ 2 คะแนน ปฎิบัต ิข้อที ่1- 3  ได้ 3 คะแนน และปฎิบัติทั้ง 4 ข้อ ได้ 4 คะแนน 

1.2 องค์ประกอบ ด้านวิชาการ 
1. มีแผน/กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา/วิจัย/นิเทศ การบูรณาการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่

การจัดการเรียนการสอน เกิดจากการมีส่วนร่วมของสถานศึกษา/ฝ่าย/สาขาวิชา/รายวิชา  
2. มีการด าเนินการส่งเสริมการศึกษาวิจัย การนิเทศ การบูรณาการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงสู่การจัดการเรียนการสอนโดยเกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษาใน
ระดับ/ฝ่าย/สาขาวิชา/รายวิชา   

3. มีการติดตาม/ประเมินผลการด าเนินการตามแผน/กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา/วิจัย/นิเทศการบูร
ณาการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา/ฝ่าย/
สาขาวิชา/รายวิชา  
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4. มีการน าผลการติดตาม/ประเมินผลการด าเนินการไปใช้พัฒนากิจกรรมส่งเสริมการศึกษาวิจัย
นิเทศ การบูรณาการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษา/ฝ่าย/สาขาวิชา/รายวิชา 

ค าอธิบาย: แผน/กิจกรรม หมายถึง ข้อก าหนดหรือหลักปฏิบัติหรือแนวทางด าเนินการจัดท ากิจกรรมการ
ส่งเสริม วิจัย นิเทศ การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปรากฏอยู่ในระดับสถาน ศึกษาหรือ
ฝ่ายหรืองานหรือสาขา วิชาหรือสาขางานหรือรายวิชา และแต่ละระดับควรมีการปฏิบัติครบวงจร
คุณภาพ PDCA   

เกณฑ์การให้คะแนน : ไม่มีการปฎิบัติใด ๆได้ 0 คะแนน   ปฎิบัติ ข้อที่ 1 ได้ 1 คะแนน    
ปฎิบัติ ข้อที่ 1- 2 ได้ 2 คะแนน ปฎิบัติ ข้อที่ 1- 3  ได้ 3 คะแนน และปฎิบัติทั้ง 4 ข้อ ได้ 4 คะแนน 

1.3 องค์ประกอบ ด้านอาคารสถานที ่
1. มีการวางแผนการใช้อาคารสถานที่ โรงฝึกงาน สถานที่ฝึกประสบการณ์ แหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริม

สนับสนุนการเรียนรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับสถานศึกษา/ฝ่าย/สาขาวิชา/
รายวิชา  

2. มีการด าเนินการตามแผนการใช้อาคารสถานที่ โรงฝึกงาน สถานที่ฝึกประสบการณ์ แหล่งเรียนรู้
ที่ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับสถานศึกษา/ฝ่าย/
สาขาวิชา/รายวิชา  

3. มีการติดตาม/ประเมิน/รายงานผลการด าเนินการตามแผนการใช้อาคารสถานที่ โรงฝึกงาน 
สถานที่ฝึกประสบการณ์ แหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้เกี่ยวกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับสถาน ศึกษา/ฝ่าย/สาขาวิชา/รายวิชา 

4 มีการน าการติดตาม/ประเมิน/รายงานผลการด าเนินการไปใช้พัฒนาการใช้อาคารสถานที่ โรง
ฝึกงาน สถานที่ฝึกประสบการณ์ แหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้เกี่ยวกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับสถาน ศึกษา/ฝ่าย/สาขาวิชา/รายวิชา   

ค าอธิบาย : การวางแผนการใช้อาคารสถานท่ี  หมายถึง มีข้อก าหนดหรือหลักปฏิบัติหรือแนวทาง ของ
หลักฐานที่เป็นร่องรอยของการปฏิบัติหรือเอกสารที่เกี่ยวกับการใช้อาคารสถานที่ โรงฝึกงาน สถาน
ฝึกประสบการณ์ แหล่งเรียนรู้ ที่ใช้ในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปรากฏอยู่ในระดับ
สถานศึกษาหรือฝ่ายหรืองานหรือสาขา วิชาหรือสาขางานหรือรายวิชาและแต่ละระดับควร   มีการ
ปฏิบัติครบวงจรคุณภาพ PDCA   

เกณฑ์การให้คะแนน : ไม่มีการปฎิบัติใด ๆได้ 0 คะแนน   ปฎิบัติ ข้อที่ 1 ได้ 1 คะแนน    
ปฎิบัติ ข้อที่ 1- 2 ได้ 2 คะแนน ปฎิบัติ ข้อที่ 1- 3  ได้ 3 คะแนน และปฎิบัติทั้ง 4 ข้อ ได้ 4 คะแนน 

1.4 องค์ประกอบ ด้านงบประมาณ 
1. มีแผนการใช้งบประมาณหรือระดมทุน สนับสนุนการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ของสถานศึกษา/ฝ่าย/สาขาวิชา/สาขางานรายวิชา 
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2. มีการด าเนินการตามแผนการใช้งบประมาณหรือระดมทุน สนับสนุนการขับเคลื่อนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา/ฝ่าย/สาขา วิชา/สาขางานรายวิชา 

3. มีการติดตามประเมินรายงานผลการด าเนินการตามแผนการใช้งบประมาณหรือระดมทุน สนับสนุน
การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา/ฝ่าย/สาขา วิชา/สาขางานรายวิชา   

4. มีการน าผลการติดตามประเมินรายงานผลการด าเนินการไปใช้พัฒนาการใช้งบประมาณหรือ
ระดมทุน สนับสนุนการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถาน ศึกษา/ฝ่าย/สาขา วิชา/
สาขางานรายวิชา     

ค าอธิบาย: การวางแผนการใช้งบประมาณ หมายถึง มีข้อก าหนดหรือหลักปฏิบัติหรือแนวทาง ของหลักฐาน
ที่เป็นร่องรอยของการปฏิบัติหรือเอกสารที่เกี่ยวกับการใช้งบประมาณ การระดมทุน สนับสนุนการ
ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึงการระดมทุนจากองค์กรหรือหน่วยงานหรือชุมชนเพื่อ
ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปรากฏอยู่ในระดับสถานศึกษาหรือฝ่ายหรืองานหรือสาขา วิชา
หรือสาขางานหรือรายวิชาและแต่ละระดับควรมีการปฏิบัติครบวงจรคุณภาพ PDCA   

เกณฑ์การให้คะแนน : ไม่มีการปฎิบัติใด ๆได้ 0 คะแนน   ปฎิบัติ ข้อที่ 1 ได้ 1 คะแนน    
ปฎิบัติ ข้อที่ 1- 2 ได้ 2 คะแนน ปฎิบัติ ข้อที่ 1- 3  ได้ 3 คะแนน และปฎิบัติทั้ง 4 ข้อ ได้ 4 คะแนน 

1.5 องค์ประกอบ ด้านความสมัพันธ์กับชุมชน 
1. มีแผนร่วมกับชุมชน/ให้บริการจัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการพัฒนา

สิ่งแวดล้อมหรือสังคมหรือเศรษฐกิจหรือวัฒนธรรม ในระดับสถานศึกษา/ฝ่าย/สาขาวิชา/รายวิชา 
2 มีการด าเนินการตามแผนร่วมกับชุมชน/ให้บริการ/จัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมหรือสังคมหรือเศรษฐกิจหรือวัฒนธรรม ในระดับ
สถานศึกษา/ฝ่าย/สาขาวิชา/รายวิชา  

3. มีการติดตามประเมินรายงานผลการด าเนินการตามแผนร่วมกับชุมชน/ให้บริการ/จัดกิจกรรมเพื่อ
ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมหรือสังคมหรือเศรษฐกิจหรือ
วัฒนธรรม ในระดับสถานศึกษา/ ฝ่าย/สาขาวิชา/รายวิชา  

4.  มีการน าผลการติดตามประเมินรายงานผลการด าเนินการไปใช้พัฒนาการร่วมกับชุมชน/
ให้บริการ/จัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมหรือ
สังคมหรือเศรษฐกิจหรือวัฒนธรรม ในระดับสถานศึกษา/ ฝ่าย/สาขาวิชา/รายวิชา  

ค าอธิบาย : ความสัมพันธ์กบัชมุชน หมายถึง สถานศึกษาเปิดโอกาสในชุมชนเข้ามามีสว่นร่วมในการ
ขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
การมีส่วนร่วม หมายถึง ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรือ
สถานศึกษาเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนการร่วมกับชุมชน หมายถึง มีข้อก าหนดหรือหลักปฏิบัติหรือแนวทาง ของหลักฐานที่เป็น
ร่องรอยของการปฏิบัติหรือเอกสารที่เกี่ยวกับการร่วมมือกับเอกชนท าการขับเคลื่อนปรัชญาของ
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เศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาสิ่งแวดล้อมหรือสังคมหรือเศรษฐกิจหรือวัฒนธรรมปรากฏอยู่ในระดับ
สถานศึกษาหรือฝ่ายหรืองานหรือสาขา วิชาหรือสาขางานหรือรายวิชาและแต่ละระดับควรมีการ
ปฏิบัติครบวงจรคุณภาพ PDCA  

เกณฑ์การให้คะแนน : ไม่มีการปฎิบัติใด ๆได้ 0 คะแนน   ปฎิบัติ ข้อที่ 1 ได้ 1 คะแนน    
ปฎิบัติ ข้อที่ 1- 2 ได้ 2 คะแนน ปฎิบัติ ข้อที่ 1- 3  ได้ 3 คะแนน และปฎิบัติทั้ง 4 ข้อ ได้ 4 คะแนน 

2. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

2.1 องค์ประกอบด้านการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน 
1. มีการจัดท าแผนการจัดเรียนรู้ที่บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับสถาน ศึกษา/

สาขาวิชา/สาขางาน/รายวิชา/หน่วยการเรียนรู้ 
2. มีการด าเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับ

สถานศึกษา/สาขาวิชา/สาขางาน/รายวิชา/หน่วยการเรียนรู้   
3. มีการติดตามประเมินรายงานผลการด าเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในระดับสถานศึกษา/สาขาวิชา/สาขางาน/รายวิชา/หน่วยการเรียนรู้   
4. มีการน าผลการติดตามประเมินรายงานผลการด าเนินการไปใช้พัฒนาการจัดแผนการจัดการ

เรียนรู้ที่บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับสถานศึกษา/สาขาวิชา/สาขางาน/
รายวิชา/หน่วยการเรียนรู้   

ค าอธิบาย : แผนการจัดการเรียนรู้ หมายถึง ข้อก าหนดหรือหลักปฏิบัติหรือแนวทางของหลักฐานที่เป็น
ร่องรอยของการปฏิบัติหรือเอกสารที่เกี่ยวกับการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจสู่การเรียนการ
สอนในชั้นเรียนทั้งระดับสถานศึกษา หรือสาขา วิชาหรือสาขางานหรือรายวิชาและแต่ละระดับ
ควรมีการปฏิบัติครบวงจรคุณภาพ PDCA   

เกณฑ์การให้คะแนน : ไม่มีการปฎิบัติใด ๆได้ 0 คะแนน   ปฎิบัติ ข้อที่ 1 ได้ 1 คะแนน    
ปฎิบัติ ข้อที่ 1- 2 ได้ 2 คะแนน ปฎิบัติ ข้อที่ 1- 3  ได้ 3 คะแนน และปฎิบัติทั้ง 4 ข้อ ได้ 4 คะแนน 

2.2 องค์ประกอบ  ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. มีแนวทางให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีผลงานของนักเรียนปรากฏให้เห็นเป็นประจักษ์ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับสาขาวิชา/สาขางาน/
หน่วยการเรียนรู้      

2. มีการด าเนินการตามแนวทางให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีผลงานของนักเรียนปรากฏให้เห็นเป็น
ประจักษ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ
สาขาวิชา/สาขางาน/หน่วยการเรียนรู้           
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3. มีการติดตามประเมินรายงานผลการด าเนินการตามแนวทางให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีผลงาน
ของนักเรียนปรากฏให้เห็นเป็นประจักษ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับสาขาวิชา/สาขางาน/หน่วยการเรียนรู้             

4. มีการน าผลการติดตามประเมินรายงานผลการด าเนินการไปใช้พัฒนาแนวทางให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมและมีผลงานของนักเรียนปรากฏให้เห็นเป็นประจักษ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับสาขา วิชา/สาขางาน/หน่วยการเรียนรู้     

ค าอธิบาย :  แนวทางให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม หมายถึง ข้อก าหนดหรือหลักปฏิบัติหรือแนวทางของ
หลักฐานที่เป็นร่องรอยของการปฏิบัติหรือเอกสารที่เกี่ยวกับการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจ
สู่การเรียนการสอนในชั้นเรียนทั้งระดับสถานศึกษา หรือสาขา วิชาหรือสาขางานหรือรายวิชา 
และแต่ละระดับควรมีการปฏิบัติครบวงจรคุณภาพ PDCA    

เกณฑ์การให้คะแนน : ไม่มีการปฎิบัติใด ๆได้ 0 คะแนน   ปฎิบัติ ข้อที่ 1 ได้ 1 คะแนน    
ปฎิบัติ ข้อที่ 1- 2 ได้ 2 คะแนน ปฎิบัติ ข้อที่ 1- 3  ได้ 3 คะแนน และปฎิบัติทั้ง 4 ข้อ ได้ 4 คะแนน 

2.3 องค์ประกอบ   ด้านสื่อและแหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. มีแนวทางการใช้ผลิตเผยแพร่สื่อ/แหล่งการเรียนรู้เพื่อการ บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการจัดการเรียนการสอนระดับสถานศึกษา/สาขาวิชา/สาขางาน/รายวิชา/หน่วยการ
เรียนรู้ 

2. มีการด าเนินการแนวทางการใช้ผลิตเผยแพร่สื่อ/แหล่งการเรียนรู้เพื่อการบูรณาการหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนการสอนในระดับสถานศึกษา/สาขาวิชา/สาขางาน/
รายวิชา/หน่วยการเรียนรู้     

3. มีการติดตามประเมินรายงานผลการด าเนินการแนวทางการใช้ผลิตเผยแพร่สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
เพื่อการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนการสอนในระดับ
สถานศึกษา/สาขา วิชา/สาขางาน/รายวิชา/หน่วยการเรียนรู้     

4. มีการน าผลการติดตามประเมินรายงานผลการด าเนินการไปใช้พัฒนาการใช้ผลิตเผยแพร่สื่อ/
แหล่งการเรียนรู้เพื่อการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนการสอน
ในระดับสถานศึกษา/สาขา วิชา/สาขางาน/รายวิชา/หน่วยการเรียนรู้     

ค าอธิบาย  : แนวทางการใช้ผลิตเผยแพร่สื่อ หมายถึง ข้อก าหนดหรือหลักปฏิบัติหรือแนวทางที่เป็นร่องรอย
ของการปฏิบัติหรือเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการใช้ การผลิต การเผยแพร่สื่อ และมีแหล่งการเรียนรู้ 
ที่มีการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจสู่การเรียนการสอน  ทั้งระดับสถานศึกษา หรือสาขา วิชาหรือ
สาขางานหรือรายวิชาและ แต่ละระดับควรมีการปฏิบัติครบวงจรคุณภาพ PDCA   

เกณฑ์การให้คะแนน : ไม่มีการปฎิบัติใด ๆได้ 0 คะแนน   ปฎิบัติ ข้อที่ 1 ได้ 1 คะแนน    
ปฎิบัติ ข้อที่ 1- 2 ได้ 2 คะแนน ปฎิบัติ ข้อที่ 1- 3  ได้ 3 คะแนน และปฎิบัติทั้ง 4 ข้อ ได้ 4 คะแนน 



 

คู่มือประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

19 

2.4 องค์ประกอบด้านผู้เรียน มีความรู้และปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1. ผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชา/สาขางาน /รายวิชา ร้อยละ 50  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง  
2. ผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชา/สาขางาน /รายวิชา ร้อยละ 25  มีส่วนร่วมในการเผยแพร่เกี่ยวกับหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในสถานศึกษา   
3. ผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชา/สาขางาน /รายวิชา ร้อยละ 25  สามารถเผยแพร่เกี่ยวกับหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ครอบครัว/ชุมชน /องค์กร/หน่วยงาน      
4. ผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชา/สาขางาน /รายวิชา ร้อยละ 25  ได้น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
ค าอธิบาย  : ผู้เรียนมีความรู้ หมายถึง ข้อก าหนดหรือหลักปฏิบัติหรือแนวทางที่เป็นร่องรอยของการ

ปฏิบัติหรือเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการแสดงผลการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด   ทั้งระดับสถานศึกษา หรือสาขาวิชาหรือสาขางานหรือรายวิชาและแต่ละ
ระดับควรมีการปฏิบัติครบวงจรคุณภาพ PDCA   

เกณฑ์การให้คะแนน : ไม่มีการปฎิบัติใด ๆได้ 0 คะแนน   ปฎิบัติ ข้อที่ 1 ได้ 1 คะแนน    
ปฎิบัติ ข้อที่ 1- 2 ได้ 2 คะแนน ปฎิบัติ ข้อที่ 1- 3  ได้ 3 คะแนน และปฎิบัติทั้ง 4 ข้อ ได้ 4 คะแนน 

2.5 องค์ประกอบ  ด้านการวัดและประเมินผล 
1. มีเคร่ืองมือ/วิธีการวัดและประเมิน ผลการจัดแผนการเรียนรู้ที่บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงเพื่อการขับเคลื่อนปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงในระดับสาขาวิชา/สาขางาน/รายวิชา/
หน่วยการเรียนให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น    

2. มีการน าเคร่ืองมือ/วิธีการวัดและประเมินผลการจัดแผนการเรียนรู้ที่บูรณาการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เพื่อการขับเคลื่อนปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงในระดับสาขาวิชา/สาขา
งาน/รายวิชา/หน่วยการเรียนให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น       

3. มีการติดตามประเมินรายงานผลการน าเคร่ืองมือ/วิธีการวัดและประเมินผลการจัดแผนการเรียนรู้
ที่บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เพื่อการขับเคลื่อนปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง
ในระดับสาขาวิชา/สาขางาน/รายวิชา/หน่วยการเรียนให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น          

4. มีการน าผลการติดตามประเมินรายงานผลการน าเคร่ืองมือ/วิธีการวัดและประเมินผลไปใช้พัฒนาการ
จัดแผนการเรียนรู้ที่บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เพื่อการขับเคลื่อนปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับสาขาวิชา/สาขางาน/รายวิชา/หน่วยการเรียนให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น        

ค าอธิบาย: เครื่องมือ วิธีวัดและประเมินผล หมายถึง ข้อก าหนดหรือหลักปฏิบัติหรือแนวทางที่เป็น
ร่องรอยของการปฏิบัติหรือเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการใช้วัดผลการเรียนรู้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ตามเกณฑ์ที่ก าหนด   ทั้งระดับสถานศึกษา หรือสาขาวิชาหรือสาขางานหรือ
รายวิชาและแต่ละระดับควรมีการปฏิบัติครบวงจรคุณภาพ P,D,C,A,  



 

คู่มือประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

20 

เกณฑ์การให้คะแนน : ไม่มีการปฎิบัติใด ๆได้ 0 คะแนน   ปฎิบัติ ข้อที่ 1 ได้ 1 คะแนน    
ปฎิบัติ ข้อที่ 1- 2 ได้ 2 คะแนน ปฎิบัติ ข้อที่ 1- 3  ได้ 3 คะแนน และปฎิบัติทั้ง 4 ข้อ ได้ 4 คะแนน 

3. ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

3.1 องค์ประกอบ ด้านการแนะแนวและระบบดูแลนักเรียน 
1. มีระบบแนะแนว การดูแลนักเรียนการส่งเสริมทักษะอาชีพให้ผู้เรียนรู้จักศักยภาพของตนเองตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับสถานศึกษา/สาขา วิชา/สาขางาน/รายวิชา/หน่วยการ
เรียนรู้ 

2. มีการด าเนินการตามระบบแนะแนว การดูแลนักเรียน การส่งเสริมทักษะอาชีพให้ผู้เรียนรู้จัก
ศักยภาพของตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับสถานศึกษา/สาขา วิชา/สาขา
งาน/รายวิชา/หน่วยการเรียนรู้ 

3. มีการติดตามประเมินรายงานผลการด าเนินการตามระบบแนะแนว การดูแลนักเรียน การส่งเสริม
ทักษะอาชีพให้ผู้เรียนรู้จักศักยภาพของตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ
สถานศึกษา/สาขา วิชา/สาขางาน/รายวิชา/หน่วยการเรียนรู้    

4. มีการน าผลการติดตามประเมินรายงานผลการด าเนินการไปใช้พัฒนาระบบแนะแนว การดูแล
นักเรียน การส่งเสริมทักษะอาชีพให้ผู้เรียนรู้จักศักยภาพของตนเองตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับสถานศึกษา/สาขา วิชา/สาขางาน/รายวิชา/หน่วยการเรียนรู้    

ค าอธิบาย  : ระบบแนะแนวการดูแลนักเรียน หมายถึง ข้อก าหนดหรือหลักปฏิบัติหรือแนวทางที่เป็น
ร่องรอยของการปฏิบัติหรือเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการแนะแนว การดูแลตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  ทั้งระดับสถานศึกษาหรือสาขาวิชาหรือสาขางานหรือรายวิชาและแต่ละ
ระดับควรมีการปฏิบัติครบวงจรคุณภาพ PDCA  

เกณฑ์การให้คะแนน : ไม่มีการปฎิบัติใด ๆได้ 0 คะแนน   ปฎิบัติ ข้อที่ 1 ได้ 1 คะแนน    
ปฎิบัติ ข้อที่ 1- 2 ได้ 2 คะแนน ปฎิบัติ ข้อที่ 1- 3  ได้ 3 คะแนน และปฎิบัติทั้ง 4 ข้อ ได้ 4 คะแนน 

3.2  องค์ประกอบ  ด้านกิจกรรมนักเรียน ลูกเสือ นักศึกษาวิชาทหาร 
1. มีแนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือ นักศึกษาวิชาทหาร และกลุ่มจิตอาสา ที่เน้นการมีส่วนร่วม

ระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับสถานศึกษา/
สาขาวิชา/สาขางาน/รายวิชาให้ผลกิจกรรมยั่งยืน  

2. มีการปฏิบัติตามแนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือ นักศึกษาวิชาทหาร และกลุ่มจิตอาสาที่เน้นการมี
ส่วนร่วมระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ
สถานศึกษา/สาขาวิชา/สาขางาน/รายวิชาให้ผลกิจกรรมยั่งยืน       
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3. มีการติดตามประเมินรายงานผลการปฏิบัติตามแนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือ นักศึกษาวิชา
ทหาร และกลุ่มจิตอาสา ที่เน้นการมีส่วนร่วมระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุม ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับสถานศึกษา/สาขาวิชา/สาขางาน/รายวิชาให้ผลกิจกรรมยั่งยืน  

4. มีการน าผลการติดตามประเมินรายงานผลการปฏิบัติไปใช้ในการพัฒนาการจัดกิจกรรมลูกเสือ 
นักศึกษาวิชาทหาร และกลุ่มจิตอาสาที่เน้นการมีส่วนร่วมระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน  
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับสถานศึกษา/สาขาวิชา/สาขางาน/รายวิชาให้ผล
กิจกรรมยั่งยืน               

ค าอธิบาย: แนวทาง หมายถึง ข้อก าหนดหรือหลักปฏิบัติที่เป็นร่องรอยของการปฏิบัติหรือเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมลูกเสือ นักศึกษาวิชาทหาร โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  ทั้งระดับสถานศึกษาหรือสาขาวิชาหรือสาขางานหรือรายวิชาและแต่ละระดับควรมีการ
ปฏิบัติครบวงจรคุณภาพ PDCA   

เกณฑ์การให้คะแนน : ไม่มีการปฎิบัติใด ๆได้ 0 คะแนน   ปฎิบัติ ข้อที่ 1 ได้ 1 คะแนน    
ปฎิบัติ ข้อที่ 1- 2 ได้ 2 คะแนน ปฎิบัติ ข้อที่ 1- 3  ได้ 3 คะแนน และปฎิบัติทั้ง 4 ข้อ ได้ 4 คะแนน 

3.3 องค์ประกอบ   ด้านโครงงาน  โครงการเสริมทักษะอาชีพ   สิ่งประดิษฐ์   
1. มีแนวทางการส่งเสริมให้ผู้เรียนจัดท าโครงงานเรียนรู้ หรือสิ่งประ ดิษฐ์หรือ โครงการเสริม

ทักษะอาชีพ  ที่หลากหลายตามภูมิสังคมและมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา การพัฒนาสถาน ศึกษา/
ชุมชนด้านเศรษฐกิจ หรือสังคมหรือ สิ่งแวด ล้อมหรือวัฒนธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ในระดับสถานศึกษา/สาขาวิชา/สาขางาน/รายวิชา/หน่วยการเรียนรู้ 

2. มีการปฏิบัติตามแนวทางการส่งเสริมให้ผู้เรียนจัดท าโครงงานเรียนรู้ หรือสิ่งประ ดิษฐ์หรือ 
โครงการเสริมทักษะอาชีพ  ที่หลากหลายตามภูมิสังคมและมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา การ
พัฒนาสถานศึกษา/ชุมชนด้านเศรษฐกิจ หรือสังคมหรือ สิ่งแวด ล้อมหรือวัฒนธรรมตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับสถานศึกษา/สาขาวิชา/สาขางาน/รายวิชา/หน่วยการเรียนรู้ 

3. มีการติดตามประเมินรายงานผลการปฏิบัติตามแนวทางการส่งเสริมให้ผู้เรียนจัดท าโครงงาน
เรียนรู้ หรือสิ่งประ ดิษฐ์หรือ โครงการเสริมทักษะอาชีพ  ที่หลากหลายตามภูมิสังคมและมีส่วน
ร่วมในการแก้ปัญหา การพัฒนาสถานศึกษา/ชุมชนด้านเศรษฐกิจ หรือสังคมหรือสิ่งแวด ล้อม
หรือวัฒนธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับสถานศึกษา/สาขาวิชา/สาขางาน/
รายวิชา/หน่วยการเรียนรู้   

4. มีการน าผลการติดตามประเมินรายงานผลการปฏิบัติไปใช้พัฒนาการส่งเสริมให้ผู้เรียนจัดท า
โครงงานเรียนรู้ หรือสิ่งประ ดิษฐ์หรือโครง การ เสริมทักษะอาชีพ   ที่หลากหลายตามภูมิสังคม
และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา การพัฒนาสถานศึกษา/ชุมชนด้านเศรษฐกิจ หรือสังคม หรือ
สิ่งแวดล้อม หรือวัฒนธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับสถานศึกษา/
สาขาวิชา/สาขางาน/รายวิชา/หน่วยการเรียนรู้   
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ค าอธิบาย: แนวทางส่งเสริมผู้เรียน หมายถึง ข้อก าหนดหรือหลักปฏิบัติที่เป็นร่องรอยของการปฏิบัติ
หรือเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการจัดให้ผู้เรียนจัดท าโครงงานเรียนรู้หรือ โครงการจัดท า
สิ่งประดิษฐ์ หรือโครงการเสริมทักษะทางด้านอาชีพ  ตามแหล่งที่อยู่ โดยโครงการเหล่านั้น
สามารถน าผลไปแก้ปัญหา ในการพัฒนาสถานศึกษาหรือการพัฒนาชุมชน ในด้านเศรษฐกิจหรือ
ด้านสังคม หรือด้านสิ่งแวดล้อม หรือด้านวัฒนธรรม โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นหลักขับเคลื่อนโครงการเหล่านั้น  อาจปฏิบัติทั้งระดับสถานศึกษาหรือสาขาวิชาหรือสาขา
งานหรือรายวิชาและแต่ละระดับควร   มีการปฏิบัติครบวงจรคุณภาพ PDCA  

เกณฑ์การให้คะแนน : ไม่มีการปฎิบัติใด ๆได้ 0 คะแนน   ปฎิบัติ ข้อที่ 1 ได้ 1 คะแนน    
ปฎิบัติ ข้อที่ 1- 2 ได้ 2 คะแนน ปฎิบัติ ข้อที่ 1- 3  ได้ 3 คะแนน และปฎิบัติทั้ง 4 ข้อ ได้ 4 คะแนน 

3.4 องค์ประกอบ  ด้านชุมนุม ชมรม องค์การ 
1. มีการส่งเสรมิให้ผู้เรียนจัดต้ังชุมนุมหรือชมรมหรือองค์การต่างๆที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในระดับสถาน ศึกษา/สาขาวิชา/สาขางาน/รายวิชา 
2. มีการด าเนินการจัดกิจกรรมชุมนุมหรือชมรมหรือองค์การต่างๆในระดับสถานศึกษา/สาขาวิชา/

สาขางาน/รายวิชา ที่มุ่งเน้นให้เกิดความก้าวหน้าอย่างสมดุลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. มีการติดตามประเมินรายงานผลการจัดกิจกรรมชุมนุมหรือชมรมหรือองค์การต่าง ๆ ในระดับ

สถาน ศึกษา/สาขาวิชา/สาขางาน/รายวิชา ที่เน้นจิตอาสา/จิตสาธารณะตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

4. มีการขยายผลการจัดกิจกรรมหรือ ชุมนุม/ชมรมหรือองค์การที่บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงระดับสาขาวิชา/สาขางาน/รายวิชา ไปสู่ชุมชน 

ค าอธิบาย:  แนวทางส่งเสริมผู้เรียน หมายถึง ข้อก าหนดหรือหลักปฏิบัติที่เป็นร่องรอยของการปฏิบัติ
หรือเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการจัดตั้งชมรม องค์การ อกท.อชท.อคท.อบท.อศท.ฯลฯ หรือ
สมาคมวิชาชีพ ที่เน้นจิตอาสาหรือจิตสาธารณะเป็นส าคัญ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  ทั้งระดับสถานศึกษาหรือสาขาวิชาหรือสาขางานหรือรายวิชาและแต่ละระดับควรมีการ
ปฏิบัติครบวงจรคุณภาพ PDCA     

เกณฑ์การให้คะแนน : ไม่มีการปฎิบัติใด ๆได้ 0 คะแนน   ปฎิบัติ ข้อที่ 1 ได้ 1 คะแนน    
ปฎิบัติ ข้อที่ 1- 2 ได้ 2 คะแนน ปฎิบัติ ข้อที่ 1- 3  ได้ 3 คะแนน และปฎิบัติทั้ง 4 ข้อ ได้ 4 คะแนน 

3.5 องค์ประกอบ  ด้านการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิน่ วัฒนธรรม หรือหลักค าสอนทาง
ศาสนามาใช้ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     

1. มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนน าภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม หรือหลักค าสอนทางศาสนามาใช้ใน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับสถาน ศึกษา/
สาขาวิชา/สาขางาน/รายวิชา 
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2. มีการด าเนินการจัดกิจกรรม หรือมีผลงาน ชิ้นงานที่เกิดจากที่น าภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม 
หรือหลักค าสอนทางศาสนามาใช้ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับสถาน ศึกษา/สาขาวิชา/สาขางาน/รายวิชา 

3. มีการติดตามประเมินรายงานผลการจัดกิจกรรมน าภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม หรือหลักค า
สอนทางศาสนามาใช้ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในระดับสถาน ศึกษา/สาขาวิชา/สาขางาน/รายวิชา 

4. มีการขยายผลการจัดกิจกรรมที่เกิดจากน าภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม หรือหลักค าสอนทางศาสนา
มาใช้ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่ชุมชน   

เกณฑ์การให้คะแนน : ไม่มีการปฎิบัติใด ๆได้ 0 คะแนน   ปฎิบัติ ข้อที่ 1 ได้ 1 คะแนน    
ปฎิบัติ ข้อที่ 1- 2 ได้ 2 คะแนน ปฎิบัติ ข้อที่ 1- 3  ได้ 3 คะแนน และปฎิบัติทั้ง 4 ข้อ ได้ 4 คะแนน 

4. ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 

4.1 องค์ประกอบ ด้านการสร้างความตระหนักและเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. มีแผนงาน/โครงการพัฒนาบุคลากร มีการศึกษา จัดประชุม อบรม สัมมนา ดูงานแหล่งเรียนรู้  
เพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของสถานศึกษา /ฝ่าย/สาขาวิชา/สาขา
งาน/รายวิชา  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

2. มีการปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการพัฒนาบุคลากร มีการศึกษา จัดประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน
แหล่งเรียนรู้  เพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของสถานศึกษา /ฝ่าย/
สาขา วิชา/สาขางาน/รายวิชา  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    

3. มีการติดตามประเมินรายงานผล พัฒนาบุคลากร มีการศึกษา จัดประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน
แหล่งเรียนรู้  เพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของสถานศึกษา /ฝ่าย/
สาขา วิชา/สาขางาน/รายวิชา  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      

4. มีการน าผลการติดตามประเมินรายงานผล ไปใช้พัฒนาบุคลากร มีการศึกษา จัดประชุมอบรม 
สัมมนา ดูงานแหล่งเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของ
สถานศึกษา /ฝ่าย/สาขา วิชา/สาขางาน/รายวิชา  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง       

ค าอธิบาย: แผนงานมีแผนงาน/โครงการพัฒนาบุคลากร มีข้อก าหนดหรือหลักปฏิบัติที่เป็นร่องรอยของ
การปฏิบัติหรือเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการศึกษา จัดประชุม อบรม สัมมนา ดูงานแหล่งเรียนรู้  
เพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของสถานศึกษา /ฝ่าย/สาขา วิชา/สาขา
งาน/รายวิชา  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งระดับสถานศึกษาหรือสาขาวิชาหรือ
สาขางานหรือรายวิชาและแต่ละระดับควรมีการปฏิบัติครบวงจรคุณภาพ PDCA   
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เกณฑ์การให้คะแนน : ไม่มีการปฎิบัติใด ๆได้ 0 คะแนน   ปฎิบัติ ข้อที่ 1  ได้ 1 คะแนน    
ปฎิบัติ ข้อที่ 1- 2  ได้ 2 คะแนน ปฎิบัติ ข้อที ่1- 3  ได้ 3 คะแนน และปฎิบัติทั้ง 4 ข้อ ได้ 4 คะแนน 

4.2 องค์ประกอบ  ด้านส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1. มีการส ารวจความต้องการความจ าเป็นของบุคลากรในสถานศึกษาและส่งเสริมให้แสวงหาความรู้

เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
2. มีการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในสถาน ศึกษาน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในงานในระดับสถานศึกษา/ฝ่าย/สาขาวิชา/สาขางาน/รายวิชา  
3. มีติดตามประเมินรายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา ฝ่าย/สาขา วิชา/สาขางาน/รายวิชามีการวางแผนด าเนินชีวิตด้าน
เศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างสม่ าเสมอต่อเน่ือง 

4. มีการติดตามประเมินผลและรายงานการพัฒนาบุคลากรในสถาน ศึกษา/ฝ่าย/สาขาวิชา/สาขางาน/
รายวิชา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นระยะๆ   

ค าอธิบาย: การส ารวจหมายถึง ข้อก าหนดหรือหลักปฏิบัติที่เป็นร่องรอยของการปฏิบัติหรือเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวกับการส ารวจความต้องการของสถานศึกษา /ฝ่าย/สาขา วิชา/สาขางาน/รายวิชา  
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งระดับสถานศึกษาหรือสาขาวิชาหรือสาขางานหรือ
รายวิชาและแต่ละระดับควรมีการปฏิบัติครบวงจรคุณภาพ P,D,C,A,  

เกณฑ์การให้คะแนน : ไม่มีการปฎิบัติใด ๆได้ 0 คะแนน   ปฎิบัติ ข้อที่ 1  ได้ 1 คะแนน    
ปฎิบัติ ข้อที่ 1- 2  ได้ 2 คะแนน ปฎิบัติ ข้อที่ 1- 3  ได้ 3 คะแนน และปฎิบัติทั้ง 4 ข้อ ได้ 4 คะแนน 

4.3 องค์ประกอบ  ด้านการด าเนินและปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
1. มีแนวทางการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนรู้จักศักยภาพของตนเอง มีจิตส านึกด้านจิตอาสา/จิตสาธารณะ

ด าเนินชีวิตแบบอย่างวิถีไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับสถาน ศึกษา/สาขา วิชา/สาขางาน/รายวิชา 

2. มีการปฏิบัติจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนรู้จักศักยภาพของตนเอง มีจิตส านึกด้านจิตอาสา/จิตสาธารณะ
ด าเนินชีวิตแบบอย่างวิถีไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับสถานศึกษา/สาขา วิชา/สาขางาน/รายวิชา   

3. มีการติดตามประเมินรายงานผลการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนรู้จักศักยภาพของตนเอง  มีจิตส านึก
ด้านจิตอาสา/จิตสาธารณะด าเนินชีวิตแบบอย่างวิถีไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับสถานศึกษา/
สาขา วิชา/สาขางาน/รายวิชา  

4. มีการน ารายงานผลไปใช้พัฒนาการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนรู้จักศักยภาพของตนเอง มีจิตส านึกด้าน
จิตอาสา/จิตสาธารณะด าเนินชีวิตแบบอย่างวิถีไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
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และสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับสถานศึกษา/สาขา วิชา/สาขา
งาน/รายวิชา 

ค าอธิบาย: กิจกรรมจิตอาสาหรือจิตสาธารณะหมายถึงข้อก าหนดหรือหลักปฏิบัติที่เป็นร่องรอยของการ
ปฏิบัติหรือเอกสารหลักฐานของสถานศึกษา /ฝ่าย/สาขา วิชา/สาขางาน/รายวิชา  ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งระดับสถานศึกษาหรือสาขาวิชาหรือสาขางานหรือรายวิชาและ   แต่ละ
ระดับควรมีการปฏิบัติครบวงจรคุณภาพ PDCA  

เกณฑ์การให้คะแนน : ไม่มีการปฎิบัติใด ๆได้ 0 คะแนน   ปฎิบัติ ข้อที่ 1  ได้ 1 คะแนน    
ปฎิบัติ ข้อที่ 1- 2  ได้ 2 คะแนน ปฎิบัติ ข้อที่ 1- 3  ได้ 3 คะแนน และปฎิบัติทั้ง 4 ข้อ ได้ 4 คะแนน 

4.4 องค์ประกอบ  ด้านการติดตามประเมินผล การพัฒนาบุคลากรและการเผยแพร่แนวคิด 
และผลการด าชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. มีแผนการติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ
สถานศึกษา/สาขาวิชา/สาขางาน/รายวิชา  

2. มีการน าแผนการติดตามและประเมินผลการด าเนินการไปปฏิบัติในระดับสถานศึกษา/สาขาวิชา/
สาขางาน/รายวิชา  ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

3. มีการรายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินการ ในระดับสถานศึกษา/สาขาวิชา/สาขา
งาน/รายวิชา  ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นระยะ 

4. มีการน าผลการติดตามและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรในระดับ
สถานศึกษา/สาขาวิชา/สาขางาน/รายวิชา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

ค าอธิบาย: แผนการติดตามและประเมินผล หมายถึง ข้อก าหนดหรือหลักปฏิบัติที่เป็นร่องรอยของการ
ปฏิบัติหรือเอกสารหลักฐานของสถานศึกษา /ฝ่าย/สาขา วิชา/สาขางาน/รายวิชา ที่เกี่ยวกับการ
ด าเนินการหรือปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งระดับสถานศึกษาหรือสาขาวิชา
หรือสาขางานหรือรายวิชาและแต่ละระดับควรมีการปฏิบัติครบวงจรคุณภาพ PDCA   

เกณฑ์การให้คะแนน : ไม่มีการปฎิบัติใด ๆได้ 0 คะแนน   ปฎิบัติ ข้อที่ 1  ได้ 1 คะแนน    
ปฎิบัติ ข้อที่ 1- 2  ได้ 2 คะแนน ปฎิบัติ ข้อที่ 1- 3  ได้ 3 คะแนน และปฎิบัติทั้ง 4 ข้อ ได้ 4 คะแนน 

4.5 องค์ประกอบ  ด้านการเผยแพร่แนวคิดและผลการด าเนินชีวิตตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. มีแนวทางการขยายผลและเผยแพร่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่บุคคลในระดับสถานศึกษา/
ฝ่าย/สาขา วิชา/สาขางาน/รายวิชา และชุมชน สถานศึกษาอ่ืนใช้เป็นแบบอย่าง อย่างต่อเนื่อง 
สม่ าเสมอ  
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2. มีการปฏิบัติตามแนวทางการขยายผลและเผยแพร่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่บุคคลในระดับ
สถานศึกษา/ฝ่าย/สาขา วิชา/สาขางาน/รายวิชา และชุมชน สถานศึกษาอื่นใช้เป็นแบบอย่าง  อย่าง
ต่อเนื่อง สม่ าเสมอ   

3. มีการติดตามประเมินรายงานผลแนวทางการขยายผลและเผยแพร่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
บุคคลในระดับสถานศึกษา/ฝ่าย/สาขา วิชา/สาขางาน/รายวิชา และชุมชน สถานศึกษาอื่นใช้เป็น
แบบอย่าง  อย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ    

4. มีการน าผลการติดตามประเมินรายงานผลไปใช้พัฒนาการขยายผลและเผยแพร่ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่บุคคลในระดับสถานศึกษา/ฝ่าย/สาขา วิชา/สาขางาน/รายวิชา และชุมชน 
สถานศึกษาอื่นอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ    

ค าอธิบาย: การเผยแพร่ขยายผลการด าเนินชีวิติ หมายถึง ข้อก าหนดหรือหลักปฏิบัติที่เป็นร่องรอยของ
การปฏิบัติหรือเอกสารหลักฐานของสถานศึกษา /ฝ่าย/สาขา วิชา/สาขางาน/รายวิชาที่เกี่ยวกับการ
ด าเนินการหรือปฏิบัติการเผยแพร่ การขยายผลหรือการให้ผู้อ่ืนใช้เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งระดับสถานศึกษาหรือสาขาวิชาหรือสาขางานหรือรายวิชา   
และแต่ละระดับควรมีการปฏิบัติครบวงจรคุณภาพ PDCA    

เกณฑ์การให้คะแนน : ไม่มีการปฎิบัติใด ๆได้ 0 คะแนน   ปฎิบัติ ข้อที่ 1  ได้ 1 คะแนน    
ปฎิบัติ ข้อที่ 1- 2  ได้ 2 คะแนน ปฎิบัติ ข้อที่ 1- 3  ได้ 3 คะแนน และปฎิบัติทั้ง 4 ข้อ ได้ 4 คะแนน 

5. ด้านผลลัพธ์และภาพความส าเร็จ 

5.1 องค์ประกอบ ด้านคุณลักษณะของสถานศึกษาพอเพียง 
1. สถานศึกษาสะอาด เป็นระเบียบ ร่มรื่น ปลอดภัย เอ้ือต่อการเรียนรู้ในการด าเนินชีวิตตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.สถานศึกษาสะอาด เป็นระเบียบ ร่มร่ืน ปลอดภัย เอ้ือต่อการเรียนรู้ในการด าเนินชีวิตตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง และบุคลากรมีการแบ่งปันสามัคคี ช่วยเหลือ เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่กัน 
3. สถานศึกษาสะอาด เป็นระเบียบ ร่มรื่น ปลอดภัย เอ้ือต่อการเรียนรู้ในการด าเนินชีวิตตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง   บุคลากรมีการแบ่งปันสามัคคี ช่วยเหลือ เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่กัน  รวมถึงมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์และพื้นฟู วัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

4.สถานศึกษาสะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย เอ้ือต่อการเรียนรู้ในการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  บุคลากรมีการแบ่งปัน มีความสามัคคี ช่วยเหลือ เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่กัน รวมถึงมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และพื้นฟู วัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม/ประเทศชาติ อย่างต่อเน่ือง   

เกณฑ์การให้คะแนน : ไม่มีการปฎิบัติใด ๆได้ 0 คะแนน   ปฎิบัติข้อที่ 1 ได้ 1 คะแนน    
ปฎิบัติข้อที่ 2 ได้ 2 คะแนน   ปฎิบัติข้อที่ 3 ได้ 3 คะแนน และปฎิบัติข้อที่ 4ได้ 4 คะแนน 
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5.2 องค์ประกอบ ด้านคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศกึษาพอเพียง 
1. ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้อง และน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ไปปฏิบัติตน อย่างเป็นเหตุเป็นผลและพอประมาณกับศักยภาพของตนและภูมิสังคม 
3. ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้อง และน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ไปปฏิบัติตนอย่างเป็นเหตุเป็นผล พอประมาณ กับศักยภาพของตนและภูมิสังคม รวมถึงสร้าง
ภูมิคุ้มกันที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ให้กับตนเอง และสถานศึกษา 

4. ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้อง และน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปปฏิบัติตนอย่างเป็นเหตุเป็นผล พอประมาณ กับศักยภาพของตนและภูมิสังคม รวมถึงสร้าง
ภูมิคุ้มกันที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ให้กับตนเอง และสถานศึกษา  ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดี
ในการใช้ความรู้ควบคู่กับคุณธรรมในการด าเนินชีวิต 

เกณฑ์การให้คะแนน : ไม่มีการปฎิบัติใด ๆได้ 0 คะแนน   ปฎิบัติข้อที ่1 ได้ 1 คะแนน    
ปฎิบัติข้อที่ 2 ได้ 2 คะแนน   ปฎิบัติข้อที่ 3 ได้ 3 คะแนน และปฎิบัติข้อที่ 4ได้ 4 คะแนน 

5.3 องค์ประกอบ ด้านคุณลักษณะของบุคลากรของสถานศึกษาพอเพียง  มี 5 ตัวชี้วัด 

5.3.1 บุคลากรของสถานศึกษามคีวามรู้ความเข้าใจเกีย่วกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
1. บุคลากรของสถานศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายที่ถูกต้องของปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง   
2. บุคลากรของสถานศึกษาเกินกว่าคร่ึงหนึ่ง  มีความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายที่ถูกต้องของปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง   
3. บุคลากรของสถานศึกษาเกินกว่าคร่ึงหนึ่ง มีความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายที่ถูกต้องของปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง   และบุคลากรของสถานศึกษาส่วนหน่ึงมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนที่บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4.  บุคลากรของสถานศึกษาเกินกว่าคร่ึงหนึ่ง  ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายที่ถูกต้องของปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  และมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เกณฑ์การให้คะแนน : ไม่มีการปฎิบัติใด ๆได้ 0 คะแนน   ปฎิบัติข้อที่ 1 ได้ 1 คะแนน    
ปฎิบัติข้อที่ 2 ได้ 2 คะแนน   ปฎิบัติข้อที่ 3 ได้ 3 คะแนน และปฎิบัติข้อที่ 4ได้ 4 คะแนน 
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5.3.2 บุคลากรจัดการทรัพยากร และด าเนินชีวิตด้านเศรษฐกิจ อย่างสอดคล้องกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
1. มีบุคลากรที่เป็นแบบอย่างในการวางแผน และมีวินัยในการใช้จ่าย  ไม่ฟุ่มเฟือย  ไม่สุรุ่ยสุร่าย 
2. มีบุคลากรที่เป็นแบบอย่างในการวางแผนและมีวินัยในการใช้จ่าย  ไม่ฟุ่มเฟือย  ไม่สุรุ่ยสุร่าย และ

มีการออมทรัพย์ตามศักยภาพ และ/หรือ ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า   
3. มีบุคลากรที่เป็นแบบอย่างในการวางแผนการใช้จ่าย  ใช้จ่ายทรัพย์อย่างพอประมาณ ไม่เกินตัว  

และมีการออมทรัพย์ตามศักยภาพ และ/หรือ ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า  รวมทั้ง มี
ส่วนร่วมในการดูแลการใช้ประโยชน์จากสาธารณะสมบัติอย่างคุ้มค่า  

4. มีบุคลากรที่เป็นแบบอย่าง ตามข้อ 3  จ านวนมากกว่าร้อยละ 25  
ค าอธิบาย: สาธารณะสมบัติ   หมายถึง สนามโรงเรียน   น้ า  ไฟฟ้า  ต้นไม้ คูคลอง ถนน ฯลฯ   

มีวินัยในการใช้จ่าย หมายถึง ใช้จ่ายอย่างพอประมาณ ไม่เกินตัว  สมฐานะ  มีเหตุผลในการใช้จ่าย  
เกณฑ์การให้คะแนน : ไม่มีการปฎิบัติใด ๆได้ 0 คะแนน   ปฎิบัติข้อที่ 1 ได้ 1 คะแนน    

ปฎิบัติข้อที่ 2 ได้ 2 คะแนน   ปฎิบัติข้อที่ 3 ได้ 3 คะแนน และปฎิบัติข้อที่ 4ได้ 4 คะแนน 

5.3.3 บุคลากรอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถเป็น
แบบอย่างท่ีดีในการปฏิบัตตินเพื่อส่วนรวมและสาธารณะประโยชน์      
1. มีบุคลากรที่เป็นแบบอย่างในการในการมีวินัยในตนเอง และด าเนินชีวิตที่ไม่ท าให้ ตัวเองและ

ผู้อ่ืนเดอืดร้อน  
2. มีบุคลากรที่เป็นแบบอย่างในการมีวินัยในตนเอง มีการด าเนินชีวิตที่ไม่ท าให้ตัวเองและผู้อ่ืน

เดือดร้อน และมีอุปนิสัยเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ แบ่งปัน / ช่วยเหลือผู้อ่ืน /บริจาค / ท าบุญ อย่างสม่ าเสมอ  
3. มีบุคลากรที่เป็นแบบอย่างในการมีวินัยในตนเอง มีการด าเนินชีวิตที่ไม่ท าให้ ตัวเองและผู้อ่ืน

เดือดร้อน และมีอุปนิสัยเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ แบ่งปัน /ช่วยเหลือผู้อ่ืน /บริจาค / ท าบุญ  และมีส่วนร่วม
ในการท าตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม อย่างสม่ าเสมอ  

4. มีบุคลากรที่เป็นแบบอย่าง ตามข้อ 3  จ านวนมากกว่าร้อยละ 25  
เกณฑ์การให้คะแนน : ไม่มีการปฎิบัติใด ๆได้ 0 คะแนน   ปฎิบัติข้อที่ 1 ได้ 1 คะแนน    

ปฎิบัติข้อที่ 2 ได้ 2 คะแนน   ปฎิบัติข้อที่ 3 ได้ 3 คะแนน และปฎิบัติข้อที่ 4ได้ 4 คะแนน 

5.3.4 บุคลากรรู้จักใช้และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้อย่างสมดุล 
 และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง ต่างๆ   
1. มีบุคลากรที่เป็นแบบอย่างในการในการมีความรู้ความเข้าใจ และเห็นความส าคัญของ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. มีบุคลากรที่เป็นแบบอย่างในการมีความรู้ความเข้าใจ  เห็นความส าคัญ รวมถึงรู้จักใช้

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า 
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3. มีบุคลากรที่เป็นแบบอย่างในการมีความรู้ความเข้าใจ เห็นความส าคัญ รวมถึงรู้จักใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า ตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์/ ฟื้นฟู
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาและชุมชน 

4. มีบุคลากรที่เป็นแบบอย่าง ตามข้อ 3  จ านวนมากกว่าร้อยละ 25 
เกณฑ์การให้คะแนน : ไม่มีการปฎิบัติใด ๆได้ 0 คะแนน   ปฎิบัติข้อที่ 1 ได้ 1 คะแนน    

ปฎิบัติข้อที่ 2 ได้ 2 คะแนน   ปฎิบัติข้อที่ 3 ได้ 3 คะแนน และปฎิบัติข้อที่ 4ได้ 4 คะแนน 

5.3.5 บุคลากรด าเนินชีวิตอย่างมีฐานรากทางวัฒนธรรม และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรมจากกระแสโลกาภิวัตน์  
1. มีบุคลากรที่เป็นแบบอย่างในการเห็นคุณค่าและภูมิใจในวัฒนธรรมไทย ทั้งด้านภาษาการแต่งกาย 

และประเพณ ีศาสนาและประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของท้องถิ่น/ชาติพันธุ์  
2. มีบุคลากรที่เป็นแบบอย่างใน การเห็นคุณค่าและภูมิใจ และมีส่วนร่วมในการสืบทอด/สานต่อ/

รักษา วัฒนธรรมไทย ทั้งด้านภาษาการแต่งกาย และประเพณี ศาสนาและประวัติศาสตร์ ความ
เป็นมาของท้องถิ่น/ชาติพันธุ์ วัฒนธรรมไทยฯ และมรดกของชุมชน/สังคม/ประเทศชาติ     

3. มีบุคลากรที่เป็นแบบอย่างใน การเห็นคุณค่าและภูมิใจ และมีส่วนร่วมในการสืบทอด/สานต่อ/
รักษา  ตลอดจน มีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ สถานศึกษา/ชุมชน/สังคม  ด าเนินการ สืบทอด/สานต่อ/
รักษา  วัฒนธรรมไทย ทั้งด้านภาษาการแต่งกาย และประเพณี ศาสนาและประวัติศาสตร์ ความ
เป็นมาของท้องถิ่น/ชาติพันธุ์ วัฒนธรรมไทยฯ และมรดกของชุมชน/สังคม/ประเทศชาติ     

4. มีบุคลากรที่เป็นแบบอย่าง ตามข้อ 3  จ านวนมากกว่าร้อยละ 25 
เกณฑ์การให้คะแนน : ไม่มีการปฎิบัติใดๆได้ 0 คะแนน   ปฎิบัติข้อที่ 1 ได้ 1 คะแนน    

ปฎิบัติข้อที่ 2 ได้ 2 คะแนน   ปฎิบัติข้อที่ 3 ได้ 3 คะแนน และปฎิบัติข้อที่ 4ได้ 4 คะแนน 

5.4 องค์ประกอบ ด้านคุณลักษณะของนักเรียน/นักศึกษาของสถานศึกษาพอเพียง มี 5 ตัวชี้วัด 

5.4.1 นักเรียน/นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง   
1. ผู้เรียนที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายที่ถูกต้องของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในแต่ละ

ระดับชั้นปีการศึกษา มีจ านวนเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 25  
2. ผู้เรียนที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายที่ถูกต้องของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในแต่ละ

ระดับชั้นปีการศึกษา มีจ านวนเฉลี่ยร้อยละ 25 – 50    
3. ผู้เรียนที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายที่ถูกต้องของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในแต่ละ

ระดับชั้นปีการศึกษา มีจ านวนเฉลี่ยร้อยละ 51 – 74    
4. ผู้เรียนที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายที่ถูกต้องของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในแต่ละ

ระดับชั้นปีการศึกษา มีจ านวนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 75   
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เกณฑ์การให้คะแนน : ไม่มีการปฎิบัติใด ๆได้ 0 คะแนน   ปฎิบัติข้อที่ 1 ได้ 1 คะแนน    
ปฎิบัติข้อที่ 2 ได้ 2 คะแนน   ปฎิบัติข้อที่ 3 ได้ 3 คะแนน และปฎิบัติข้อที่ 4ได้ 4 คะแนน 

5.4.2 นักเรียน/นักศึกษาปฏิบัติตนให้ด าเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ด้านวัตถุ/เศรษฐกิจ   
1. มีผู้เรียนที่เป็นแบบอย่างในการมีวินัยในการใช้จ่าย   
2. มีผู้เรียนที่เป็นแบบอย่างในการมีวินัยในการใช้จ่าย   และมีการออมทรัพย์ตามศักยภาพหรือใช้

ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
3. มีผู้เรียนที่เป็นแบบอย่างในการมีวินัยในการใช้จ่าย  มีการออมทรัพย์ตามศักยภาพ หรือใช้ทรัพยากร

อย่างประหยัดและคุ้มค่า  และมสี่วนร่วมในการดูแลการใช้ประโยชน์จากสาธารณะสมบัติอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า  

4. มีผู้เรียนเป็นแบบอย่างตามข้อ 3 อย่างน้อยห้องละ 1 คน 
เกณฑ์การให้คะแนน : ไม่มีการปฎิบัติใดๆได้ 0 คะแนน   ปฎิบัติข้อที่ 1 ได้ 1 คะแนน    

ปฎิบัติข้อที่ 2 ได้ 2 คะแนน   ปฎิบัติข้อที่ 3 ได้ 3 คะแนน และปฎิบัติข้อที่ 4ได้ 4 คะแนน 

5.4.3 นักเรียน/นักศึกษาปฏิบัติตนให้ด าเนินชีวิตได้ อย่างสมดุล และพร้อมรบัต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ด้านสังคม   
1. มีผู้เรียนเป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิตประจ าวัน โดยไม่เบียดเบียน / สร้างความเดือดร้อนให้ 

ตัวเอง/ผู้อ่ืน   
2. มีผู้เรียนที่เป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิตประจ าวัน โดยไม่เบียดเบียน / สร้างความเดือดร้อนให้ 

ตัวเอง/ผู้อ่ืน และมีการแบ่งปัน ช่วยเหลือเอ้ือเฟื้อเผื่อแผใ่ห้กับผู้อ่ืน   
3. มีผู้เรียนที่เป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิตประจ าวัน โดยไม่เบียดเบียน/สร้างความเดือดร้อนให้ 

ตัวเอง/ผู้อ่ืน และมีการแบ่งปัน ช่วยเหลือ เอ้ือเฟื้อ เผื่อแผ ่ และท าตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน
และสังคม 

4. มีผู้เรียนเป็นแบบอย่างตามข้อ 3  อย่างน้อย  ห้องละ 1 คน 
เกณฑ์การให้คะแนน : ไม่มีการปฎิบัติใด ๆได้ 0 คะแนน   ปฎิบัติข้อที่ 1 ได้ 1 คะแนน    

ปฎิบัติข้อที่ 2 ได้ 2 คะแนน   ปฎิบัติข้อที่ 3 ได้ 3 คะแนน และปฎิบัติข้อที่ 4ได้ 4 คะแนน 

5.4.4 นักเรียน/นักศึกษาปฏิบัติตนให้ด าเนินชีวิตได้ อย่างสมดุล และพร้อมรบัต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ด้านสิ่งแวดล้อม  
1. มีผู้เรียนเป็นแบบอย่างในการมีความรู้ความเข้าใจ และเห็นความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม   
2. มีผู้เรียนเป็นแบบอย่างในการมีความรู้ความเข้าใจ เห็นความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม  และรู้จักใช้อย่างคุ้มค่า   
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3. มีผู้เรียนเป็นแบบอย่างในการมีความรู้ความเข้าใจ เห็นความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  รู้จักใช้อย่างคุ้มค่า  และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์/ ฟื้นฟู สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในสถานศึกษา และชุมชน   

4. มีผู้เรียนเป็นแบบอย่างตามข้อ 3   อย่างน้อยห้องละ 1 คน 
เกณฑ์การให้คะแนน : ไม่มีการปฎิบัติใด ๆได้ 0 คะแนน   ปฎิบัติ ข้อที่1 ได้ 1 คะแนน   ปฎิบัติ ข้อที่ 2  

ได้ 2 คะแนน   ปฎิบัติ ข้อที่  3  ได้ 3 คะแนน  และปฎิบัติ ข้อที่  4  ได้ 4 คะแนน 

5.4.5 นักเรียน/นักศึกษาปฏิบัติตนให้ด าเนินชีวิตได้ อย่างสมดุล และพร้อมรบัต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ด้านวัฒนธรรม 
1. มีผู้เรียนเป็นแบบอย่างในการเห็นคุณค่าและภูมิใจในวัฒนธรรมไทย ทั้งด้านภาษา การแต่งกาย 

ประเพณ ีศาสนา และประวัติศาสตร์ความเป็นมาของท้องถิ่น/ชาติพันธุ์  
2. มีผู้เรียนเป็นแบบอย่างในการเห็นคุณค่า  ภูมิใจ  และมีส่วนร่วมในการสืบทอด/สานต่อ/รักษา 

วัฒนธรรมไทย ทั้งด้านภาษา การแต่งกาย ประเพณี ศาสนา และประวัติศาสตร์ความเป็นมาของ
ท้องถิ่น/ชาติพันธุ์  และมรดกของชุมชน/สังคม/ประเทศชาติ    

3. มีผู้เรียนเป็นแบบอย่างในการเห็นคุณค่า  ภูมิใจ  มีส่วนร่วมในการสืบทอด/สานต่อ/รักษา  และมี
ส่วนร่วมในการรณรงค์ให้สถานศึกษา/ชุมชน/สังคม  ด าเนินการ สืบทอด/สานต่อ/รักษา 
วัฒนธรรมไทย ทั้งด้านภาษา การแต่งกาย ประเพณี ศาสนา และประวัติศาสตร์ความเป็นมาของ
ท้องถิ่น/ชาติพันธุ์  และมรดกของชุมชน/สังคม/ประเทศชาติ   

4. มีผู้เรียนเป็นแบบอย่างตามข้อ 3 อย่างน้อยห้องละ 1 คน 
เกณฑ์การให้คะแนน : ไม่มีการปฎิบัติใด ๆได้ 0 คะแนน   ปฎิบัติข้อที่ 1 ได้ 1 คะแนน    

ปฎิบัติข้อที่ 2 ได้ 2 คะแนน   ปฎิบัติข้อที่ 3 ได้ 3 คะแนน และปฎิบัติข้อที่ 4ได้ 4 คะแนน 
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ภาคผนวก 
 

1. เครื่องมือประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและ
การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ 2552 
(ตอนท่ี 1-2-3) 

2. รายชื่อส านักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 1-13  กทม. และ
จังหวัดในความรับผิดชอบ 

3. รายชื่อ ที่ตั้งส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด   
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เครื่องมือประเมินผล 
สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบรหิารจัดการ  

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   ปีงบประมาณ 2553 
************************************* 

ตอนท่ี 1   ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อสถานศึกษา................................................................................................ สังกัด .................................................................................. 

เลขที่ ...............ถนน.....................................อ าเภอ.........................................จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย์.......................... 
โทรศัพท์.....................................................โทรสาร.................................................E-MAIL............................................. 

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

3. สังกัดสถานศึกษา  
 3.1  กระทรวงศึกษาธิการ   3.2  สังกัดอื่น (โปรดระบุ) .............................................................................................. 
4. ระดับการศึกษา  รูปแบบการจัดการศึกษา  การบริหารจัดการสถานศึกษาและสังกัดในพื้นที่ 

ระดับการศึกษา รูปแบบการศึกษา การบริหารจดัการสถานศึกษา สังกัดในพื้นที ่
 1. การศึกษาใน
ระบบ 

 2. การศึกษาอาชีวศึกษา 
         วิทยาลัยเทคนคิ         วิทยาลัยอาชีวศึกษา 
         วิทยาลัยสารพัดช่าง         วิทยาลัยการอาชีพ 
         วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 
          อื่น ๆ ....................... 

 1. ของรัฐ 
 2. ของเอกชน 

 ภาค................................ 
 อศจ................................ 
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1. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา   ( 5  ประกอบ  20  ตัวชี้วัด) 
1.1  องค์ประกอบ ด้านนโยบายการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

ตัวชี้วัด เกณฑก์ารให้คะแนน 

ไม่ม ี

1. มีนโยบายแผนงาน/โครงการ
ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของสถานศึกษาใน
แผนปฏิบัตงิานประจ าปขีองสถาน 
ศึกษา/ฝ่าย/สาขาวิชา/รายวิชา
สม่ าเสมอ  

2. มีการด าเนินงานตามแผนงาน/
โครงการขบัเคลื่อนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา
ในแผนปฏบิัติงานประจ าปขีอง
สถาน ศึกษา/ฝ่าย/สาขาวิชา/
รายวิชาสม่ าเสมอ 

3. มีการติดตาม/ประเมิน/รายงานผล
การด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของสถานศึกษาในแผนปฏิบตัิ
งานประจ าปขีองสถาน ศึกษา/ฝ่าย/
สาขาวิชา/รายวิชาสม่ าเสมอ  

4. มีการน าผลการประเมินไปใช้ใน
การพัฒนาแผนงาน/โครงการ
ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของสถานศึกษาใน
แผนปฏิบัตงิานประจ าปขีองสถาน 
ศึกษา/ฝ่าย/สาขาวิชา  

1.  ปฏิบัตขิ้อ 1 ได้ 1 คะแนน 
2.  ปฏิบัตขิ้อ 1-2 ได้ 2 คะแนน 
3  ปฏิบตัิข้อ 1-3 ได ้3 คะแน 
4  ปฏิบตัิทั้ง 4 ข้อได้ 4 คะแนน 

ค าอธิบาย: นโยบาย/แผนงาน/โครงการ หมายถึงข้ อก าหนดหรือหลักปฏิบัตหิรือแนวทางของหลักฐานที่เปน็ร่องรอยการปฏิบตัิที่เกี่ยวกับการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปรากฏอยู่ในระดบั
สถานศึกษา หรือฝ่าย หรืองาน หรือสาขาวิชา หรือสาขางาน หรือรายวิชาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้  และแต่ละอย่างควรมีการปฏิบัตคิรบวงจรคุณภาพ PDCA    

1.2.  องค์ประกอบ ด้านวิชาการ 

ตัวชี้วัด เกณฑก์ารให้คะแนน 

ไม่ม ี 1. มีแผน/กิจกรรมส่งเสริม
การศึกษา วิจัยนิเทศ การบูรณา
การขับเคลื่อนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการ
เรียนการสอนเกิดจากการมีส่วน
ร่วมของสถานศึกษา/ฝ่าย/
สาขาวิชา/รายวิชา  

2.มีการด าเนินการตามแผน/กิจกรรม
ส่งเสริมการศึกษาวิจัยนิเทศ การบูร
ณาการขับเคลื่อนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียน
การสอนเกิดจากการมีส่วนร่วมของ
สถานศึกษา/ฝ่าย/สาขาวิชา/รายวิชา   

3.  มีการติดตาม/ประเมินผลการ
ด าเนินการตามแผน/กิจกรรมส่งเสริม
การศึกษาวิจัยนิเทศ การบูรณาการ
ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษา/ฝ่าย/สาขาวิชา/รายวิชา 

4. มีการน าผลการติดตาม/ประเมนิผล
การด าเนินการไปใช้พัฒนากิจกรรม
ส่งเสริมการศึกษาวิจัยนิเทศ การบูรณา
การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การจัดการเรียนการสอน
ของสถานศึกษา/ฝ่าย/สาขาวิชา/
รายวิชา 

1.  ปฏิบัตขิ้อ 1 ได้ 1 คะแนน 
2.  ปฏบิัตขิ้อ 1-2 ได้ 2 คะแนน 
3  ปฏิบตัิข้อ 1-3 ได ้3 คะแน 
4  ปฏิบตัิทั้ง 4 ข้อได้ 4 คะแนน 

ค าอธิบาย: แผน/กิจกรรมหมายถึงข้อก าหนดหรือหลักปฏบิัตหิรือแนวทางด าเนนิการจัดท ากิจกรรมการส่งเสริม วิจัย นิเทศ การขบัเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงปรากฏอยู่ในระดบัสถานศึกษาหรือ
ฝ่ายหรืองานหรือสาขา วิชาหรือสาขางานหรือรายวิชาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ และแต่ละอย่างควรมีการปฏบิัติครบวงจรคุณภาพ PDCA   
 

1.3. องค์ประกอบ ด้านอาคารสถานที่ 

ตัวชี้วัด เกณฑก์ารให้คะแนน 
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1. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา   ( 5  ประกอบ  20  ตัวชี้วัด) 

ไม่ม ี

1. มีการวางแผนการใช้อาคาร
สถานที่ โรงฝึกงาน สถานที่ฝึก
ประสบการณ์ แหล่งเรียนรู้ที่
ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้
เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับสถานศึกษา/
ฝ่าย/สาขาวิชา/รายวิชา  

2. . มีการด าเนินการตามแผนการใช้
อาคารสถานที่ โรงฝึกงาน สถานที่
ฝึกประสบการณ์ แหล่งเรียนรู้ที่
ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้
เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับสถานศึกษา/ฝ่าย/
สาขาวิชา/รายวิชา  

3.  มีติดตาม/ประเมิน/รายงานผลการ
ด าเนินการตามแผนการใช้อาคาร
สถานที่ โรงฝึกงาน สถานที่ฝึก
ประสบการณ์ แหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริม
สนับสนุนการเรียนรูเ้กี่ยวกับปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในระดบัสถาน 
ศึกษา/ฝ่าย/สาขาวิชา/รายวิชา 

4.มีการน าการติดตาม/ประเมิน/
รายงานผลการด าเนินการไปใช้
พัฒนาการใช้อาคารสถานที่ โรง
ฝึกงาน สถานที่ฝึกประสบการณ์ 
แหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมสนบัสนุนการ
เรียนรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับสถาน ศึกษา/ฝ่าย/
สาขาวิชา/รายวิชา   

1.  ปฏิบัตขิ้อ 1 ได้ 1 คะแนน 
2.  ปฏิบัตขิ้อ 1-2 ได้ 2 คะแนน 
3  ปฏิบตัิข้อ 1-3 ได ้3 คะแน 
4  ปฏิบตัิทั้ง 4 ข้อได้ 4 คะแนน 

ค าอธิบาย: มีการวางแผนการใช้ หมายถึง มีข้อก าหนดหรือหลักปฏิบัตหิรือแนวทาง ของหลักฐานที่เปน็ร่องรอยของการปฏิบัตหิรือเอกสารที่เกี่ยวกับการใช้อาคารสถานที่ โรงฝึกงาน สถานฝึก
ประสบการณ์แหล่งเรียนรู้ ทีข่ับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงปรากฏอยู่ในระดบัสถานศึกษาหรือฝ่ายหรืองานหรือสาขา วิชาหรือสาขางานหรือรายวิชาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้  แต่ละอย่างควรมีการ
ปฏิบตัิครบวงจรคุณภาพ PDCA   

1.4.  องค์ประกอบ ด้านงบประมาณ 

ตัวชี้วัด เกณฑก์ารให้คะแนน 

 
ไม่ม ี

1. มีแผนการใช้งบประมาณหรือ
ระดมทนุ สนับสนุนการ
ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของสถานศึกษา/ฝ่าย/
สาขาวิชา/สาขางานรายวิชา 

2.  มีการด าเนินการตามแผนการใช้
งบประมาณหรือระดมทุน 
สนับสนุนการขบัเคลื่อนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา/
ฝา่ย/สาขา วิชา/สาขางานรายวิชา 

3. มีการติดตามประเมนิรายงานผลการ
ด าเนินการตามแผนการใช้งบประมาณ
หรือระดมทุน สนับสนนุการขับเคลื่อน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
สถานศึกษา/ฝ่าย/สาขา วิชา/สาขางาน
รายวิชา   

4. มีการน าผลการติดตามประเมนิ
รายงานผลการด าเนินการไปใช้
พัฒนาการใช้งบประมาณหรือระดม
ทุน สนับสนุนการขับเคลื่อนปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของสถาน 
ศึกษา/ฝ่าย/สาขา วิชา/สาขางาน
รายวิชา     

1.  ปฏิบัตขิ้อ 1 ได้ 1 คะแนน 
2.  ปฏิบัตขิ้อ 1-2 ได้ 2 คะแนน 
3  ปฏิบตัิข้อ 1-3 ได ้3 คะแน 
4  ปฏิบตัิทั้ง 4 ข้อได้ 4 คะแนน 

ค าอธิบาย: มีการวางแผนการใช้งบประมาณ หมายถึง มีข้อก าหนดหรือหลักปฏบิัติหรือแนวทาง ของหลักฐานที่เป็นร่องรอยของการปฏิบัตหิรือเอกสารที่เกี่ยวกับการใช้งบประมาณ ระดมทนุ สนับสนุนการขบัเคลื่อน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปรากฏอยู่ในระดบัสถานศึกษาหรือฝ่ายหรืองานหรือสาขา วิชาหรือสาขางานหรือรายวิชาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้  แต่ละอย่างควรมีการปฏิบตัิครบวงจรคุณภาพ PDCA  
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คู่มือประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา   ( 5  ประกอบ  20  ตัวชี้วัด) 
1.5. องค์ประกอบ ด้านความสัมพนัธ์กับชมุชน 

ตัวชี้วัด เกณฑก์ารให้คะแนน 

ไม่ม ี

1. มีแผนร่วมกับชุมชน/ใหบ้ริการ
จัดกิจกรรมเพื่อขบัเคลื่อนปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ในการ
พัฒนาส่ิงแวดล้อมหรือสังคมหรอื
เศรษฐกิจหรือวัฒนธรรม ใน
ระดับสถานศึกษา/ฝ่าย/สาขาวิชา/
รายวิชา 

2 มีการด าเนินการตามแผนร่วมกับ
ชุมชน/ให้บริการ/จัดกิจกรรมเพื่อ
ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ในการพัฒนาส่ิงแวดล้อม
หรือสังคมหรือเศรษฐกิจหรือ
วัฒนธรรม ในระดบัสถานศึกษา/
ฝ่าย/สาขาวิชา/รายวิชา  

3.  มีการติดตามประเมนิรายงานผลการ
ด าเนินการตามแผนร่วมกับชุมชน/
ให้บริการ/จดักิจกรรมเพื่อขับเคลือ่น
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการ
พัฒนาส่ิงแวดล้อมหรือสังคมหรอื
เศรษฐกิจหรือวัฒนธรรม ในระดบั
สถานศึกษา/ ฝ่าย/สาขาวิชา/รายวิชา  

4. มีการน าผลการติดตามประเมนิ
รายงานผลการด าเนินการไปใช้
พัฒนาการร่วมกับชุมชน/ให้บริการ/
จัดกิจกรรมเพื่อขบัเคลื่อนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ในการพัฒนา
ส่ิงแวดล้อมหรือสังคมหรือเศรษฐกิจ
หรือวัฒนธรรมในระดบัสถานศึกษา / 
ฝ่าย/สาขาวิชา/รายวิชา  

1.  ปฏิบัตขิ้อ 1 ได้ 1 คะแนน 
2.  ปฏิบัตขิ้อ 1-2 ได้ 2 คะแนน 
3  ปฏิบตัิข้อ 1-3 ได ้3 คะแน 
4  ปฏิบตัิทั้ง 4 ข้อได้ 4 คะแนน 

ค าอธิบาย: มีแผนการร่วมกับชุมชน หมายถึง มีข้อก าหนดหรือหลกัปฏิบัตหิรือแนวทาง ของหลักฐานที่เป็นร่องรอยของการปฏิบตัิหรือเอกสารที่เกี่ยวกับการร่วมมือกับเอกชนท าการขบัเคลื่อนปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาส่ิงแวดล้อมหรือสังคมหรือเศรษฐกิจหรือวัฒนธรรมปรากฏอยูใ่นระดบัสถานศึกษาหรือฝ่ายหรืองานหรือสาขา วิชาหรือสาขางานหรือรายวิชาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ แต่ละ
อย่างควรมีการปฏิบตัิครบวงจรคณุภาพ PDCA  
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คู่มือประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

2.  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ( 5 องค์ประกอบ  20  ตัวชี้วัด) 
2.1.  องค์ประกอบ  ด้านการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงสู่การเรียนการสอน 

ตัวชี้วัด เกณฑก์ารให้คะแนน 

 
ไม่ม ี

1. มีการจัดแผนการเรียนรู้ทีบู่รณา
การปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในระดบัสถานศึกษา/สาขาวิชา/
สาขางาน/รายวิชา/หน่วยการ
เรียนรู ้

2.  มีการด าเนินการตามแผนการจัด
แผนการเรียนรูท้ี่บูรณาการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในระดบั
สถานศึกษา/สาขาวิชา/สาขางาน/
รายวิชา/หน่วยการเรียนรู้   

3.  มีการติดตามประเมนิรายงานผลการ
ด าเนินการตามแผนการจัดแผนการ
เรียนรู้ทีบู่รณาการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับสถานศึกษา/
สาขาวิชา/สาขางาน/รายวิชา/หน่วยการ
เรียนรู้   

4.  มีการน าผลการติดตามประเมนิ
รายงานผลการด าเนินการไปใช้
พัฒนาการจัดแผนการเรียนรู้ทีบู่รณา
การปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ระดับสถานศึกษา/สาขาวิชา/สาขา
งาน/รายวิชา/หน่วยการเรียนรู้   

1.  ปฏิบัตขิ้อ 1 ได้ 1 คะแนน 
2.  ปฏิบัตขิ้อ 1-2 ได้ 2 คะแนน 
3  ปฏิบตัิข้อ 1-3 ได ้3 คะแน 
4  ปฏิบตัิทั้ง 4 ข้อได้ 4 คะแนน 

ค าอธิบาย:มีแผนการจัดการเรียนรู้ หมายถึง มีข้อก าหนดหรือหลักปฏิบตัิหรือแนวทาง ของหลักฐานที่เป็นร่องรอยของการปฏิบตัิหรือเอกสารที่เกี่ยวกับการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจสู่การเรียนการ
สอนในช้ันเรียนทั้งระดับสถานศกึษา หรือสาขา วิชาหรือสาขางานหรือรายวิชา  อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้  แต่ละอย่างควรมีการปฏิบตัคิรบวงจรคุณภาพ PDCA    

2.  ด้านหลักสตูรและการจัดการเรียนการสอน ( 5 องค์ประกอบ  20  ตัวชี้วัด) 

2.2.  องค์ประกอบ  ด้านการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนตามหลกัของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวชี้วัด เกณฑก์ารให้คะแนน 

 
ไม่ม ี

1. มีแนวทางใหผู้้เรียนมีส่วนร่วม
และมีผลงานของนักเรียนปรากฏ
ให้เห็นเป็นประจักษ์ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ในระดบัสาขาวิชา/สาขา
งาน/หน่วยการเรียนรู้      

2. มีการด าเนินการตามแนวทางให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีผลงานของ
นักเรียนปรากฏใหเ้หน็เปน็ประจกัษ์
ในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ในระดบัสาขาวิชา/สาขา
งาน/หน่วยการเรียนรู้           

3. มีการติดตามประเมนิรายงานผลการ
ด าเนินการตามแนวทางใหผู้้เรียนมี
ส่วนร่วมและมีผลงานของนักเรียน
ปรากฏใหเ้หน็เป็นประจักษ์ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับ
สาขาวิชา/สาขางาน/หน่วยการเรียนรู้             

4. มีการน าผลการติดตามประเมนิ
รายงานผลการด าเนินการไปใช้พัฒนา
แนวทางใหผู้้เรียนมีส่วนร่วมและมี
ผลงานของนักเรียนปรากฏให้เหน็เปน็
ประจักษ์ในการจัดกิจกรรมการเรยีน
การสอนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ในระดบัสาขา วิชา/
สาขางาน/หน่วยการเรียนรู้             

1.  ปฏิบัตขิ้อ 1 ได้ 1 คะแนน 
2.  ปฏิบัตขิ้อ 1-2 ได้ 2 คะแนน 
3  ปฏิบตัิข้อ 1-3 ได ้3 คะแน 
4  ปฏิบตัิทั้ง 4 ข้อได้ 4 คะแนน 

ค าอธิบาย: มีแนวทางให้ผูเ้รียนมส่ีวนร่วม หมายถึง มีข้อก าหนดหรือหลักปฏบิัติหรือแนวทาง ของหลักฐานที่เป็นร่องรอยของการปฏิบัตหิรือเอกสารที่เกี่ยวกับการบรูณาการปรัชญาของเศรษฐกิจ         สู่
การเรียนการสอนในช้ันเรียนทั้งระดับสถานศึกษา หรือสาขา วิชาหรือสาขางานหรือรายวิชา  อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ แต่ละอย่างควรมกีารปฏิบัตคิรบวงจรคุณภาพ PDCA    
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คู่มือประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ( 5 องค์ประกอบ  20  ตัวชี้วัด) 
2.3.  องค์ประกอบ   ด้านสื่อและแหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวชี้วัด เกณฑก์ารให้คะแนน 

 
ไม่ม ี

1. มีแนวทางการใช้ผลิตเผยแพร่
ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้เพื่อการ 
บูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการ
เรียนการสอนระดบัสถานศึกษา/
สาขาวิชา/สาขางาน/รายวิชา/
หน่วยการเรียนรู ้

2. มีการด าเนินการแนวทางการใช้
ผลิตเผยแพร่ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้
เพื่อการบูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรยีน
การสอนในระดับสถานศึกษา/
สาขาวิชา/สาขางาน/รายวิชา/หน่วย
การเรียนรู้     

3. มีการติดตามประเมนิรายงานผลการ
ด าเนินการแนวทางการใช้ผลติเผยแพร่
ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้เพื่อการบูรณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
การจัดการเรียนการสอนในระดบั
สถานศึกษา/สาขา วิชา/สาขางาน/
รายวิชา/หน่วยการ   

4. มีการน าผลการติดตามประเมนิ
รายงานผลการด าเนินการไปใช้
พัฒนาการใช้ผลิตเผยแพร่ส่ือ/แหล่ง
การเรียนรู้เพื่อการบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
จัดการเรียนการสอนในระดบัสถาน 
ศึกษา/สาขา วิชา/สาขางาน/  

1.  ปฏิบัตขิ้อ 1 ได้ 1 คะแนน 
2.  ปฏิบัตขิ้อ 1-2 ได้ 2 คะแนน 
3  ปฏิบตัิข้อ 1-3 ได ้3 คะแน 
4  ปฏิบตัิทั้ง 4 ข้อได้ 4 คะแนน 

ค าอธิบาย: มีแนวทางการใช้ผลิตเผยแพร่ส่ือ หมายถึง มีข้อก าหนดหรือหลักปฏิบัตหิรือแนวทางทีเ่ปน็ร่องรอยของการปฏบิัติการ และมีแหล่งการเรียนรู้  ที่มีการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจสู่การเรียน
การสอน   ทั้งระดับสถานศึกษา หรือสาขา วิชาหรือสาขางานหรือรายวิชา อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้  แต่ละอย่างควรมีการปฏบิัตคิรบวงจรคุณภาพ PDCA    

2.4. องค์ประกอบ  ด้านผู้เรียนมีความรู้และปฏบิัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวชี้วัด เกณฑก์ารให้คะแนน 

 
ไม่ม ี

1. ผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชา/สาขา
งาน /รายวิชา ร้อยละ 50 มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  

2.   ผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชา/สาขา
งาน /รายวิชา ร้อยละ 25  มีส่วนร่วม
ในการเผยแพร่เกี่ยวกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงภายใน
สถานศึกษา   

3.   ผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชา/สาขางาน 
/รายวิชา ร้อยละ 25  สามารถเผยแพร่
เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่ครอบครัว/ชุมชน /องค์กร/
หน่วยงาน      

4.  ผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชา/สาขางาน 
/รายวิชา ร้อยละ 25  ได้น าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ปฏิบตัิในชีวิตประจ าวัน 

1.  ปฏิบัตขิ้อ 1 ได้ 1 คะแนน 
2.  ปฏิบัตขิ้อ 1-2 ได้ 2 คะแนน 
3  ปฏิบตัิข้อ 1-3 ได ้3 คะแน 
4  ปฏิบตัิทั้ง 4 ข้อได้ 4 คะแนน 

ค าอธิบาย: ผู้เรียนมีความรู้ หมายถึง มีข้อก าหนดหรือหลักปฏิบตัิหรือแนวทางทีเ่ป็นร่องรอยของการปฏิบตัิหรือเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการแสดงผลการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด   ทั้งระดับสถานศึกษา หรือสาขาวิชาหรือสาขางานหรือรายวิชา อย่างใดอย่างหนึง่ก็ได้  แต่ละอย่างควรมีการปฏิบตัคิรบวงจรคุณภาพ PDCA    
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คู่มือประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.5.  องค์ประกอบ  ด้านการวัดและประเมินผล 

ตัวชี้วัด เกณฑก์ารให้คะแนน 

 
ไม่ม ี

1. มีเครื่องมือ/วิธีการวัดและ
ประเมนิ ผลการจัดแผนการเรียนรู้
ที่บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อการขับเคลื่อนปรัชญา
ของ เศรษฐกิจพอเพียงในระดบั
สาขาวิชา/สาขางาน/รายวิชา/
หน่วยการเรียนให้มีความสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น    

2.  มีการน าเครื่องมือ/วิธีการวัดและ
ประเมนิผลการจัดแผนการเรียนรู ้  
ที่บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้เพื่อการขบัเคลื่อน
ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงใน
ระดับสาขาวิชา/สาขางาน/รายวิชา/
หน่วยการเรียนให้มีความสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น       

3.  มีการติดตามประเมนิรายงานผลการ
น าเครื่องมือ/วิธีการวัดและประเมนิผล
การจัดแผนการเรียนรู้   ที่บูรณาการ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เพื่อ
การขับเคลื่อนปรัชญาของ เศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับสาขาวิชา/สาขางาน/
รายวิชา/หน่วยการเรียนให้มีความ
สมบูรณ์ย่ิงขึ้น          

4. มีการน าผลการติดตามประเมนิ
รายงานผลการน าเครื่องมือ/วิธีการวัด
และประเมนิผลไปใช้พัฒนาการจดั
แผนการเรียนรูท้ี่บูรณาการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เพื่อการ
ขับเคลื่อนปรัชญาของ เศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับสาขาวิชา/สาขางาน/
รายวิชา/หน่วยการเรียนให้มีความ
สมบูรณ์ย่ิงขึ้น              

1.  ปฏิบัตขิ้อ 1 ได้ 1 คะแนน 
2.  ปฏิบัตขิ้อ 1-2 ได้ 2 คะแนน 
3.  ปฏิบัตขิ้อ 1-3 ได ้3 คะแน 
4.  ปฏิบัตทิั้ง 4 ข้อได้ 4 คะแนน 

ค าอธิบาย: มีเครื่องมือ วิธีวัดและประเมนิผล หมายถึง มีข้อก าหนดหรือหลักปฏิบัตหิรือแนวทางทีเ่ปน็ร่องรอยของการปฏบิัติหรือเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการใช้วัดผลการเรียนรู้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ตามเกณฑ์ที่ก าหนด   ทั้งระดับสถานศึกษา หรือสาขาวิชาหรือสาขางานหรือรายวิชา อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ แต่ละอย่างควรมีการปฏิบตัิครบวงจรคุณภาพ PDCA    
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คู่มือประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

3.  ด้านกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน ( 4 องค์ประกอบ  16  ตัวชี้วัด) 
3.1.  องค์ประกอบ  ด้านการแนะแนวและระบบดแูลนักเรียน 

ตัวชี้วัด เกณฑก์ารให้คะแนน 

 
ไม่ม ี

1. มีระบบแนะแนว การดูแล
นักเรียนการส่งเสริมทักษะอาชีพ
ให้ผูเ้รียนรูจ้ักศักยภาพของตนเอง
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับสถานศึกษา/
สาขา วิชา/สาขางาน/รายวิชา/
หน่วยการเรียนรู ้

2. มีการด าเนินการตามระบบแนะ
แนว การดูแลนักเรียน การส่งเสริม
ทักษะอาชีพใหผู้้เรียนรู้จักศักยภาพ
ของตนเองตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับ
สถานศึกษา/สาขา วิชา/สาขางาน/
รายวิชา/หน่วยการเรียนรู้ 

3. มีการติดตามประเมนิรายงานผลการ
ด าเนินการตามระบบแนะแนว การดูแล
นักเรียน การส่งเสริมทักษะอาชีพให้
ผู้เรียนรูจ้ักศักยภาพของตนเองตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ระดับสถานศึกษา/สาขา วิชา/สาขางาน/
รายวิชา/หน่วยการเรียนรู้    

4. มีการน าผลการติดตามประเมิน
รายงานผลการด าเนินการไปใช้พัฒนา
ระบบแนะแนว การดูแลนักเรียน การ
ส่งเสริมทักษะอาชีพให้ผู้เรียนรู้จัก
ศักยภาพของตนเองตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ
สถานศึกษา/สาขา วิชา/สาขางาน/
รายวิชา/หน่วยการเรียนรู้    

1.  ปฏิบัตขิ้อ 1 ได้ 1 คะแนน 
2.  ปฏิบัตขิ้อ 1-2 ได้ 2 คะแนน 
3.  ปฏิบัตขิ้อ 1-3 ได ้3 คะแน 
4.  ปฏิบัตทิั้ง 4 ข้อได้ 4 คะแนน 

ค าอธิบาย: มีระบบแนะแนวการดแูลนักเรียน หมายถึง มีข้อก าหนดหรือหลักปฏิบัตหิรือแนวทางทีเ่ปน็ร่องรอยของการปฏบิัติหรือเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการแนะแนว การดูแลตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  ทั้งระดบัสถานศึกษาหรือสาขาวิชาหรือสาขางานหรือรายวิชาอย่างใดอย่างหนึง่ก็ได้ แต่ละอย่างควรมีการปฏบิัตคิรบวงจรคุณภาพ PDCA    

3.2.  องค์ประกอบ  ด้านกิจกรรมนักเรียน ลูกเสือ นักศึกษาวิชาทหาร 

ตัวชี้วัด เกณฑก์ารให้คะแนน 

 
ไม่ม ี

1. มีแนวทางการจัดกิจกรรม
ลูกเสือ นักศึกษาวิชาทหาร และ
กลุ่มจิตอาสา ที่เน้นการมีส่วนร่วม
ระหว่างครู นักเรียน ผูป้กครอง 
ชุม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับสถานศึกษา/
สาขาวิชา/สาขางาน/รายวิชาให้ผล
กิจกรรมยั่งยืน  

2. มีการปฏิบัติตามแนวทางการจดั
กิจกรรมลูกเสือ นักศึกษาวิชาทหาร 
และกลุ่มจิตอาสา ที่เน้นการมีส่วน
ร่วมระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง 
ชุม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับสถานศึกษา/
สาขาวิชา/สาขางาน/รายวิชาให้ผล
กิจกรรมยั่งยืน       

3. มีการตดิตามประเมนิรายงานผลการ
ปฏบิัตติามแนวทางการจัดกจิกรรมลกูเสือ 
นักศึกษาวิชาทหาร และกลุ่มจติอาสา ที่
เนน้การมีส่วนร่วมระหว่างคร ูนักเรียน 
ผู้ปกครอง ชุม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียงในระดบัสถานศึกษา/สาขาวิชา/
สาขางาน/รายวิชาใหผ้ลกจิกรรมยัง่ยืน           

4. มีการน าผลการตดิตามประเมนิรายงานผลการ
ปฏบิัติไปใช้ในการพฒันาการจัดกจิกรรม
ลูกเสือ นัก   ศึกษาวิชาทหาร และกลุ่มจติอาสา    
ที่เน้นการมีส่วนร่วมระหว่างครู นักเรยีน 
ผู้ปกครอง ชุม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง
ในระดับสถานศึกษา/สาขาวิชา/สาขางาน/รายวิชา
ใหผ้ลกจิกรรมยัง่ยืน               

1.  ปฏิบัตขิ้อ 1 ได้ 1 คะแนน 
2.  ปฏิบัตขิ้อ 1-2 ได้ 2 คะแนน 
3.  ปฏิบัตขิ้อ 1-3 ได ้3 คะแน 
4.  ปฏิบัตทิั้ง 4 ข้อได้ 4 คะแนน 

ค าอธิบาย: มีแนวทาง หมายถึง มีข้อก าหนดหรือหลักปฏบิัติทีเ่ปน็ร่องรอยของการปฏิบตัิหรือเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการจัดกจิกรรมลูกเสือ นักศึกษาวิชาทหาร โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  ทั้งระดบัสถานศึกษาหรอืสาขาวิชาหรือสาขางานหรือรายวิชาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ แต่ละอย่างควรมีการปฏิบตัิครบวงจรคณุภาพ PDCA    



41 

คู่มือประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3.  ด้านกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน ( 4 องค์ประกอบ  16  ตัวชี้วัด) 
3.  ด้านกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน ( 4 องค์ประกอบ  16  ตัวชี้วัด) 

3.3.  องค์ประกอบ   ด้านโครงงาน  โครงการเสริมทักษะอาชีพ   ส่ิงประดิษฐ์   

ตัวชี้วัด เกณฑก์ารให้คะแนน 

 
ไม่ม ี

1. มีแนวทางการส่งเสริมให้
ผู้เรียนจัดท าโครงงานเรียนรู้ หรือ
ส่ิงประ ดิษฐห์รือ โครงการเสริม
ทักษะอาชีพ  ที่หลากหลายตาม
ภูมิสังคมและมีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหา การพัฒนาสถานศึกษา/
ชุมชนด้านเศรษฐกิจ หรือสังคม
หรือ ส่ิงแวด ล้อมหรือวัฒนธรรม
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ในระดบัสถานศึกษา/
สาขาวิชา/สาขางาน/รายวิชา/
หน่วยการเรียนรู ้

2. มีการปฏิบัติตามแนวทางการ
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนจัดท าโครงงาน
เรียนรู้ หรือส่ิงประ ดษิฐ์หรือ 
โครงการเสริมทักษะอาชีพ  ที่
หลากหลายตามภูมิสังคมและมีส่วน
ร่วมในการแก้ปัญหา การพัฒนา
สถานศึกษา/ชุมชนด้านเศรษฐกิจ 
หรือสังคมหรือ ส่ิงแวด ล้อมหรือ
วัฒนธรรมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ในระดบั
สถานศึกษา/สาขาวิชา/สาขางาน/
รายวิชา/หน่วยการเรียนรู้ 

3. มีการติดตามประเมนิรายงานผลการ
ปฏิบตัิตามแนวทางการส่งเสริมให้
ผู้เรียนจัดท าโครงงานเรียนรู้ หรือส่ิง
ประ ดิษฐห์รือ โครงการเสริมทักษะ
อาชีพ  ที่หลากหลายตามภูมิสังคมและ
มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา การพัฒนา
สถานศึกษา/ชุมชนด้านเศรษฐกิจ หรือ
สังคมหรือ ส่ิงแวด ล้อมหรือวัฒนธรรม
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ในระดบัสถานศึกษา/สาขาวิชา/สาขา
งาน/รายวิชา/หน่วยการเรียนรู้   

4.  มีการน าผลการติดตามประเมนิ
รายงานผลการปฏบิัติไปใช้พัฒนาการ
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนจัดท าโครงงาน
เรียนรู้ หรือส่ิงประ ดษิฐ์หรือโครง 
การ เสริมทักษะอาชีพ  ที่หลากหลาย
ตามภูมิสังคมและมีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหา การพัฒนาสถานศึกษา/
ชุมชนด้านเศรษฐกิจ หรือสังคมหรือ 
ส่ิงแวด ล้อมหรือวัฒนธรรมตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใน
ระดับสถานศึกษา/สาขาวิชา/สาขา
งาน/รายวิชา/หน่วยการเรียนรู้   

1.  ปฏิบัตขิ้อ 1 ได้ 1 คะแนน 
2.  ปฏิบัตขิ้อ 1-2 ได้ 2 คะแนน 
3.  ปฏิบัตขิ้อ 1-3 ได ้3 คะแน 
4.  ปฏิบัตทิั้ง 4 ข้อได้ 4 คะแนน 

ค าอธิบาย: มีแนวทางส่งเสริมผู้เรยีน หมายถึง มีข้อก าหนดหรือหลกัปฏิบัตทิี่เป็นร่องรอยของการปฏิบัตหิรือเอกสารหลักฐานทีเ่กี่ยวกับการจัดให้ผู้เรียนจดัท าโครงงานเรียนรูห้รือ โครงการจัดท า
ส่ิงประดษิฐ์ หรือโครงการเสริมทกัษะทางด้านอาชีพ  ตามแหล่งที่อยู่โดยโครงการเหล่านั้นสามารน าผลไปแก้ปัญหาในการพัฒนาสถานศึกษาหรือการพัฒนาชุมชนในด้านเศรษฐกิจหรือด้านสังคม หรอื
ด้านส่ิงแวดล้อม หรือด้านวัฒนธรรม โดใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นตัวขบัเคลื่อนโครงการเหล่านั้น  อาจปฏบิัติทั้งระดับสถานศึกษาหรือสาขาวิชาหรือสาขางานหรือรายวิชาอย่างใดอย่าง
หนึ่งก็ได้  ซ่ึงการด าเนินการแต่ละอย่างควรมีการปฏบิัติครบวงจรคุณภาพ PDCA    



42 

คู่มือประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3.  ด้านกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน ( 4 องค์ประกอบ  16  ตัวชี้วัด) 
3.4.  องค์ประกอบ  ด้านชุมนมุ ชมรม องค์การ 

ตัวชี้วัด เกณฑก์ารให้คะแนน 

 
ไม่ม ี

1. มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนจดัตั้ง
ชุมนุมหรือชมรมหรือองค์การ
ต่างๆที่สอดคล้องกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในระดบั
สถาน ศึกษา/สาขาวิชา/สาขางาน 
/รายวิชา 

2.  มีการด าเนินการจัดกิจกรรม
ชุมนุมหรือชมรมหรือองค์การต่างๆ
ในระดบัสถาน ศึกษา/สาขาวิชา/
สาขางาน/รายวิชา ที่มุ่งเน้นใหเ้กิด
ความก้าวหน้าอย่างสมดุลตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3.  มีการติดตามประเมินรายงานผลการ
จัดกิจกรรมชุมนุมหรือชมรมหรือ
องค์การต่างๆในระดับสถาน ศึกษา/
สาขาวิชา/สาขางาน/รายวิชา ที่เน้นจิต
อาสา/จิตสาธารณะตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

4. มีการขยายผลการจัดกิจกรรมหรือ     
ชุมนุม/ชมรมหรือองค์การทีบู่รณาการ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับ
สาขาวิชา/สาขางาน/รายวิชา ไปสู่
ชุมชน 

1.  ปฏิบัตขิ้อ 1 ได้ 1 คะแนน 
2.  ปฏิบัตขิ้อ 1-2 ได้ 2 คะแนน 
3.  ปฏิบัตขิ้อ 1-3 ได ้3 คะแน 
4.  ปฏิบัตทิั้ง 4 ข้อได้ 4 คะแนน 

ค าอธิบาย:  มีแนวทางส่งเสริมผู้เรียน หมายถึง มีข้อก าหนดหรือหลักปฏิบตัิที่เปน็ร่องรอยของการปฏิบัตหิรือเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการจัดตั้งชมรม องค์การ อกท.อชท.อคท.อบท.อศท.ฯลฯ หรือสมาคมวิชาชีพ ที่เน้นจิต
อาสาหรือจิตสาธารณะเป็นส าคัญ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ทั้งระดับสถานศึกษาหรือสาขาวิชาหรือสาขางานหรือรายวิชาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้  แต่ละอย่างควรมีการปฏิบัติครบวงจรคุณภาพ PDCA,    

3.5  องค์ประกอบ  ด้านการประยกุต์ใช้ภูมิปญัญาท้องถิ่น วฒันธรรมหรือหลกัค าสอนศาสนา 

ตัวชี้วัด เกณฑก์ารให้คะแนน 

 
ไม่ม ี

1. มีการส่งเสริมให้มีการ
ประยุกต์ใช้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
วัฒนธรรมหรือหลักค าสอน
ศาสนาที่สอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ระดับสถานศึกษา/สาขาวิชา/สาขา
งาน/รายวิชา 

2.  มีการด าเนินการ ส่งเสริมให้มี
การประยุกต์ใช้ ภูมิปัญญาท้องถิน่ 
วัฒนธรรมหรือหลักค าสอนศาสนา
ในระดบัสถาน ศึกษา/สาขาวิชา/
สาขางาน/รายวิชา ที่มุ่งเน้นใหเ้กิด
ความก้าวหน้าอย่างสมดุลตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3.  มีการติดตามประเมนิรายงานผลการ
จัดกิจกรรม ส่งเสริมให้มีการ
ประยุกต์ใช้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
วัฒนธรรมหรือหลักค าสอนศาสนา
ระดับสถาน ศึกษา/สาขาวิชา/สาขางาน/
รายวิชา ที่เน้นจิตอาสา/จิตสาธารณะ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

4. มีการขยายผลการจัดกิจกรรม 
ส่งเสริมให้มีการประยุกตใ์ช้ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมหรือหลักค า
สอนศาสนาที่บูรณาการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงระดับสาขาวิชา/
สาขางาน/รายวิชา ไปสู่ชุมชน 

1.  ปฏิบัตขิ้อ 1 ได้ 1 คะแนน 
2.  ปฏิบัตขิ้อ 1-2 ได้ 2 คะแนน 
3.  ปฏิบัตขิ้อ 1-3 ได ้3 คะแน 
4.  ปฏิบัตทิั้ง 4 ข้อได้ 4 คะแนน 

ค าอธิบาย:  มีแนวทางส่งเสริมผูเ้รียน หมายถึง มีข้อก าหนดหรือหลักปฏิบัตทิี่เป็นร่องรอยของการปฏิบัตหิรือเอกสารหลักฐานทีเ่กี่ยวกับการจัดตั้งชมรม องค์การ อกท.อชท.อคท.อบท.อศท.ฯลฯ หรือ
สมาคมวิชาชีพ ที่เน้นจิตอาสาหรอืจิตสาธารณะเป็นส าคัญ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ทั้งระดบัสถานศึกษาหรือสาขาวิชาหรือสาขางานหรือรายวิชาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้  แต่ละอย่างควร
มีการปฏิบัตคิรบวงจรคุณภาพ PDCA    
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คู่มือประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

4.  ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา  (5 องคป์ระกอบ 20 ตัวชี้วัด) 
4.1.  องค์ประกอบ  ด้านการสร้างความตระหนักและเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

ตัวชี้วัด เกณฑก์ารให้คะแนน 

 
ไม่ม ี

1. มีแผนงาน/โครงการพัฒนา
บุคลากร มีการศึกษา จัดประชุม 
อบรม สัมมนา ดูงานแหล่งเรียนรู ้ 
เพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของ
สถานศึกษา /ฝ่าย/สาขา วิชา/
สาขางาน/รายวิชา  ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

2. มีการปฏิบัติตามแผนงาน/
โครงการพัฒนาบคุลากร มี
การศึกษา จัดประชุม อบรม สัมมนา 
ดูงานแหล่งเรียนรู้  เพื่อส่งเสริมการ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ของสถานศึกษา /ฝ่าย/สาขา 
วิชา/สาขางาน/รายวิชา  ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    

3. มีการติคตามประเมินรายงานผล 
พัฒนาบุคลากร มีการศึกษา จัดประชุม 
อบรม สัมมนา ดูงานแหล่งเรียนรู ้ เพื่อ
ส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ของสถานศึกษา /
ฝ่าย/สาขา วิชา/สาขางาน/รายวิชา  ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      

4.  มีการน าผลการติคตามประเมนิ
รายงานผล ไปใช้พัฒนาบคุลากร มี
การศึกษา จัดประชุม อบรม สัมมนา ดู
งานแหล่งเรียนรู้  เพื่อส่งเสริมการ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ของสถานศึกษา /ฝ่าย/สาขา 
วิชา/สาขางาน/รายวิชา  ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง       

1.  ปฏิบัตขิ้อ 1 ได้ 1 คะแนน 
2.  ปฏิบัตขิ้อ 1-2 ได้ 2 คะแนน 
3.  ปฏิบัตขิ้อ 1-3 ได ้3 คะแน 
4.  ปฏิบัตทิั้ง 4 ข้อได้ 4 คะแนน 

ค าอธิบาย: มีแผนงานมีแผนงาน/โครงการพัฒนาบคุลากร มีข้อก าหนดหรือหลักปฏิบตัิทีเ่ป็นรอ่งรอยของการปฏบิัตหิรือเอกสารหลกัฐานที่เกี่ยวกับการศึกษา จัดประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน       แหล่ง
เรียนรู้  เพื่อส่งเสริมการประยุกตใ์ช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของสถานศึกษา /ฝ่าย/สาขา วิชา/สาขางาน/รายวิชา  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งระดบัสถานศึกษาหรือสาขาวิชาหรือสาขา
งานหรือรายวิชาอย่างใดอย่างหนึง่ก็ได้ แต่ละอย่างควรมีการปฏบิัตคิรบวงจรคุณภาพ P,D,C,A,    
4.2.  องค์ประกอบ  ด้านส่งเสริมให้มีการพฒันาบุคลากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวชี้วัด เกณฑก์ารให้คะแนน 

 
ไม่ม ี

1. มีการส ารวจความต้องการ
ความจ าเปน็ของบคุลากรใน
สถานศึกษาและส่งเสริมให้
แสวงหาความรู้เกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  

2.  มีการจัดกิจกรรมพัฒนาบคุลากร
เพื่อส่งเสริมใหบุ้คลากรในสถาน 
ศึกษาน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในงานใน
ระดับสถานศึกษา/ฝ่าย/สาขาวิชา/
สาขางาน/รายวิชา  

3. มีติดตามประเมนิรายงานผลการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกบัหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียงให้แกบ่คุลากรใน
สถานศึกษา ฝ่าย/สาขา วิชา/สาขางาน/รายวิชามี
การวางแผนด าเนินชีวิตด้านเศรษฐกจิตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างสม่ าเสมอ
ต่อเนื่อง 

4.  มีการติดตามประเมนิผลและราย งาน
การพัฒนาบุคลากรในสถาน ศึกษา/ฝ่าย/
สาขาวิชา/สาขางาน/รายวิชา ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปน็ระยะๆ   

1.  ปฏิบัตขิ้อ 1 ได้ 1 คะแนน 
2.  ปฏิบัตขิ้อ 1-2 ได้ 2 คะแนน 
3.  ปฏิบัตขิ้อ 1-3 ได ้3 คะแน 
4.  ปฏิบัตทิั้ง 4 ข้อได้ 4 คะแนน 

ค าอธิบาย: มีการส ารวจหมายถึง มีข้อก าหนดหรือหลักปฏบิัติทีเ่ปน็ร่องรอยของการปฏบิัติหรือเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการส ารวจความต้องการของสถานศึกษา /ฝ่าย/สาขา วิชา/สาขางาน/รายวิชา  ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งระดบัสถานศึกษาหรือสาขาวิชาหรือสาขางานหรือรายวิชาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้  แต่ละอย่างควรมีการปฏิบัตคิรบวงจรคุณภาพ P,D,C,A,    
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คู่มือประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4.  ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา  (5 องคป์ระกอบ 20 ตัวชี้วัด) 
4.3.  องค์ประกอบ  ด้านการด าเนนิชีวิตและปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวชี้วัด เกณฑก์ารให้คะแนน 

 
ไม่ม ี

1. มีแนวทางการจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนรูจ้ักศักยภาพของตนเอง มี
จิตส านึกด้านจติอาสา/จิต
สาธารณะด าเนินชีวิตแบบอย่าง
วิถีไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับสถาน 
ศึกษา/สาขา วิชา/สาขางาน/
รายวิชา 

2. มีการปฏิบัตจิัดกจิกรรมใหผู้้เรยีน
รู้จักศักยภาพของตนเอง มีจติส านึก
ด้านจิตอาสา/จิตสาธารณะด าเนิน
ชีวิตแบบอย่างวิถีไทย มีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับ
สถานศึกษา/สาขา วิชา/สาขางาน/
รายวิชา   

3. มีการติดตามประเมินรายงานผลการ
จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนรู้จักศักยภาพของ
ตนเอง มีจิตส านึกด้านจิตอาสา/จิต
สาธารณะด าเนินชีวิตแบบอย่างวิถีไทย 
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิง แวดล้อม
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในระดับสถาน ศึกษา/สาขา วิชา/สาขา
งาน/รายวิชา  

4.  มีการน ารายงานผลไปใช้พัฒนาการจดั
กิจกรรมใหผู้้เรยีนรูจ้ักศักยภาพของตนเอง 
มีจิตส านึกด้านจติอาสา/จิตสาธารณะ
ด าเนินชีวิตแบบอย่างวิถีไทย มีส่วนร่วมใน
การอนุรกัษท์รัพยากร ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดบัสถาน ศึกษา/สาขา วิชา/
สาขางาน/รายวิชา 

1.  ปฏิบัตขิ้อ 1 ได้ 1 คะแนน 
2.  ปฏิบัตขิ้อ 1-2 ได้ 2 คะแนน 
3.  ปฏิบัตขิ้อ 1-3 ได ้3 คะแน 
4.  ปฏิบัตทิั้ง 4 ข้อได้ 4 คะแนน 

ค าอธิบาย: กิจกรรมจิตอาสาหรือจิตสาธารณะหมายถึงข้อก าหนดหรือหลักปฏิบัตทิี่เป็นร่องรอยของการปฏิบตัิหรือเอกสารหลักฐานของสถานศึกษา /ฝ่าย/สาขา วิชา/สาขางาน/รายวิชา  ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ทัง้ระดบัสถานศึกษาหรือสาขาวิชาหรือสาขางานหรือรายวิชาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้  แต่ละอย่างควรมีการปฏบิัติครบวงจรคุณภาพ P,D,C,A,    

4.4.  องค์ประกอบ  ด้านการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรและการเผยแพร่แนวคิดและผลการด าชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวชี้วัด เกณฑก์ารให้คะแนน 

 
ไม่ม ี

1. มีแผนการติดตามและ
ประเมนิผลการด าเนนิการตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับสถานศึกษา/
สาขาวิชา/สาขางาน/รายวิชา  

2.  มีการน าแผนการติดตามและ
ประเมนิผลการด าเนนิการไปปฏบิัติ
ในระดบัสถานศึกษา/สาขาวิชา/
สาขางาน/รายวิชา  ที่สอดคล้องกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

3.   มีการรายงานผลการติดตามและ
ประเมนิผลการด าเนนิการ ในระดับ
สถานศึกษา/สาขาวิชา/สาขางาน/
รายวิชา  ที่สอดคล้องกับหลักปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง       เป็นระยะ 

4.  มีการน าผลการติดตามและ
ประเมนิผลไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุง
การพัฒนาบุคลากร         ในระดับ
สถานศึกษา/สาขาวิชา/สาขางาน/รายวิชา 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

1.  ปฏิบัตขิ้อ 1 ได้ 1 คะแนน 
2.  ปฏิบัตขิ้อ 1-2 ได้ 2 คะแนน 
3.  ปฏิบัตขิ้อ 1-3 ได ้3 คะแน 
4.  ปฏิบัตทิั้ง 4 ข้อได้ 4 คะแนน 

ค าอธิบาย: แผนการติดตามและประเมินผล หมายถึง ข้อก าหนดหรอืหลักปฏบิัติทีเ่ปน็ร่องรอยของการปฏิบัตหิรือเอกสารหลักฐานของสถานศึกษา /ฝ่าย/สาขา วิชา/สาขางาน/รายวิชา  ที่เกี่ยวกับการ
ด าเนินการหรือปฏบิัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งระดับสถานศึกษาหรือสาขาวิชาหรอืสาขางานหรือรายวิชาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้  ซ่ึงแต่ละอย่างควรมีการปฏิบัตคิรบวงจรคุณภาพ 
P,D,C,A,    
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คู่มือประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4.  ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา  (5 องคป์ระกอบ 20 ตัวชี้วัด) 
4.5.  องค์ประกอบ  ด้านการเผยแพร่แนวคิดและผลการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวชี้วัด เกณฑก์ารให้คะแนน 

 
ไม่ม ี

1. มีแนวทางการขยายผลและเผยแพร่
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่บุคคล   
ในระดับสถานศึกษา/ฝ่าย/สาขา วิชา/
สาขางาน/รายวิชา และชุมชน 
สถานศึกษาอื่นใช้เป็นแบบอย่าง  
อย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ  

2.  มีการปฏิบัติตามแนวทางการขยายผล
และเผยแพร่ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่บุคคลในระดับสถานศึกษา/
ฝ่าย/สาขา วิชา/สาขางาน/รายวิชา และ
ชุมชน สถานศึกษาอื่นใช้เป็นแบบอย่าง  
อย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ   

3.  มีการติดตามประเมินรายงานผลแนว
ทางการขยายผลและเผยแพร่ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่บุคคลในระดับสถาน 
ศึกษา/ฝ่าย/สาขา วิชา/สาขางาน/รายวิชา และ
ชุมชน สถานศึกษาอื่นใช้เป็นแบบอย่าง  
อย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ    

4. มีการน าผลการติดตามประเมินรายงานผล
ไปใช้พัฒนาการขยายผลและเผยแพร่ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่บุคคล  ในระดับ
สถานศึกษา/ฝ่าย/สาขา วิชา/สาขางาน/รายวิชา 
และชุมชน สถานศึกษาอื่นอย่างต่อเนื่อง 
สม่ าเสมอ    

1.  ปฏิบัตขิ้อ 1 ได้ 1 คะแนน 
2.  ปฏิบัตขิ้อ 1-2 ได้ 2 คะแนน 
3.  ปฏิบัตขิ้อ 1-3 ได ้3 คะแน 
4.  ปฏิบัตทิั้ง 4 ข้อได้ 4 คะแนน 

ค าอธิบาย:   การเผยแพร่ขยายผลการด าเนินชีวิติ หมายถึง ข้อก าหนดหรือหลักปฏบิัตทิี่เป็นร่องรอยของการปฏบิัตหิรือเอกสารหลักฐานของสถานศึกษา /ฝ่าย/สาขา วิชา/สาขางาน/รายวิชา  ที่เกี่ยวกับการ
ด าเนินการหรือปฏบิัติการเผยแพร่  การขยายผลหรือการให้ผู้อืน่ใช้เป็นแบบอย่างในการปฏบิัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งระดบัสถานศึกษาหรือสาขาวิชาหรือสาขางานหรือรายวิชาอย่าง
ใดอย่างหนึ่งก็ได้  แต่ละอย่างควรมีการปฏิบัตคิรบวงจรคุณภาพ P,D,C,A,    
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คู่มือประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

5.  ด้านผลลัพธ์และภาพความส าเร็จ ( 4  องค์ประกอบ    ตัวชี้วัด)  
5.1  องค์ประกอบ  ด้านสถานศึกษาพอเพียง 

ตัวชี้วัด เกณฑก์ารให้คะแนน 

 
ไม่ม ี

1. สถานศึกษาสะอาด เป็นระเบียบ ร่ม
รื่น ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ในการ
ด าเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

2.  สถานศึกษาสะอาด เป็นระเบียบ ร่มรื่น 
ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ในการด าเนิน
ชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และบุคลากรมีการแบ่งปันสามัคคี 
ช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน 

3.  สถานศึกษาสะอาด เป็น
ระเบียบ ร่มรื่น ปลอดภัย เอื้อต่อ
การเรียนรู้ในการด าเนินชีวิตตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
บุคลากรมีการแบ่งปันสามัคคี 
ช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน  
รวมถึงมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
และพ้ืนฟู วัฒนธรรม/ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

4.สถานศึกษาสะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ในการด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  บคุลากรมี
การแบ่งปัน มีความสามัคคี ช่วยเหลือ 
เอื้อเฟื้อเผือ่แผ่กัน รวมถึงมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ และพ้ืนฟู วัฒนธรรม/ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินกจิกรรมอันเป็นประโยชนต์่อ
ชุมชน/สังคม/ประเทศชาติ อย่างต่อเนื่อง 

1. ปฏิบตัิข้อ 1 ได้ 1 คะแนน 
.2. ปฏิบัตขิ้อ 2 ได้ 2 คะแนน 
3. ปฏิบตัิข้อ 3 ได ้3 คะแนน 
4. ปฏิบตัิข้อ 4 ได้ 4 คะแนน 

5.2  องค์ประกอบ  ด้านคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาพอเพียง 
ตัวชี้วัด เกณฑก์ารให้คะแนน 

 
ไม่ม ี

1. ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้
ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.  ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้
ความเข้าใจอย่างถูกต้อง และน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ปฏิบตัิตน อย่างเป็นเหตเุปน็ผลและ
พอประมาณกับศักยภาพของตนและ
ภูมิสังคม 

3. ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจอย่างถูกต้อง และน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ปฏิบตัิตน อย่างเป็นเหตเุปน็ผลและ
พอประมาณกับศักยภาพของตนและ
ภูมิสังคม รวมถึงสร้างภูมิคุ้มกันทีด่ี
ต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ให้กับ
ตนเอง และสถานศึกษา 

4 ผู้บรหิารสถานศึกษามีความรูค้วาม
เข้าใจอย่างถูกต้อง และน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏบิัติตน 
อย่างเป็นเหตเุปน็ผลและพอประมาณ
กับศักยภาพของตนและภูมิสังคม 
รวมถึงสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ให้กับตนเอง และ
สถานศึกษาตลอดจนเป็นแบบอยา่งที่ดี
ในการใช้ความรู้ควบคู่กับคุณธรรมใน
การด าเนินชีวิต 

1. ปฏิบตัิข้อ 1 ได้ 1 คะแนน 
2. ปฏิบตัิข้อ 2 ได้ 2 คะแนน 
3. ปฏิบตัิข้อ 3 ได ้3 คะแนน 
4. ปฏิบตัิข้อ 4 ได้ 4 คะแนน  
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คู่มือประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

5.  ด้านผลลัพธ์และภาพความส าเร็จ ( 4  องค์ประกอบ 20 ตัวชี้วัด)  
5.3  องค์ประกอบ ด้านคุณลักษณะของบุคลากรของสถานศึกษาพอเพียง   

ตัวชี้วัด 5.3.1 บุคลากรของสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกณฑก์ารให้คะแนน 

 
ไม่ม ี

1. บุคลากรของสถานศึกษามี
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความหมายที่ถูกต้องของ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

2. บุคลากรของสถานศึกษาเกินกว่า
ครึ่งหนึ่ง  มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความหมายที่ถูกต้องของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง   

3. บุคลากรของสถานศึกษาเกินกว่าครึ่งหนึ่ง 
มีความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายที่ถูกต้อง
ของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   และ
บุคลากรของสถานศึกษาส่วนหนึง่มีความ
เข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอนที่บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

4. บุคลากรของสถานศึกษาเกินกว่า
ครึ่งหนึ่ง  ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความหมายที่ถูกต้องของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  และมีความเขา้ใจที่
ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอนที่บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. ปฏิบตัิข้อ 1 ได้ 1 คะแนน 
2. ปฏิบตัิข้อ 2 ได้ 2 คะแนน 
3. ปฏิบตัิข้อ 3 ได ้3 คะแนน 
4. ปฏิบตัิข้อ 4 ได้ 4 คะแนน  

ตัวชี้วัด 5.3.2 บุคลากรจัดการทรพัยากร และด าเนนิชีวิตด้านเศรษฐกิจ อย่างสอดคล้องกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกณฑก์ารให้คะแนน 

 
ไม่ม ี

1.  มีบุคลากรที่เป็นแบบอย่าง
ในการวางแผน และมีวินัยใน
การใช้จ่าย  ไม่ฟุ่มเฟือย  ไม่
สุรุย่สุร่าย 

2.  มีบุคลากรที่เป็นแบบอย่างในการ
วางแผนและมีวินัยในการใชจ้่าย  ไม่
ฟุ่มเฟือย  ไม่สุรุ่ยสุร่าย และมีการออม
ทรัพย์ตามศักยภาพ และ/หรือ ใช้
ทรัพยากรอย่างประหยดัและคุ้มคา่   

3.  มีบุคลากรที่เป็นแบบอย่างในการวาง
แผนการใช้จ่าย  ใช้จ่ายทรัพย์อย่าง
พอประมาณ ไม่เกินตัว  และมีการออมทรัพย์
ตามศักยภาพ และ/หรือ ใชท้รัพยากรอย่าง
ประหยดัและคุ้มค่า  รวมทั้ง มีส่วนร่วมใน
การดูแลการใช้ประโยชน์จากสาธารณะ
สมบัติอย่างคุ้มค่า 

4.  มีบุคลากรที่เป็นแบบอย่าง ตามข้อ 
3  จ านวนมากกว่าร้อยละ 25 

1. ปฏิบตัิข้อ 1 ได้ 1 คะแนน 
2. ปฏิบตัิข้อ 2 ได้ 2 คะแนน 
3. ปฏิบตัิข้อ 3 ได ้3 คะแนน 
4. ปฏิบตัิข้อ 4 ได้ 4 คะแนน  

ตัวชี้วัด 5.3.3 บุคลากรอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏบิัติตนเพื่อส่วนรวม  เกณฑก์ารให้คะแนน 

 
ไม่ม ี

1. มีบุคลากรทีเ่ป็นแบบอย่าง
ในการในการมีวินัยในตนเอง 
และด าเนินชีวิตที่ไม่ท าให้ 
ตัวเองและผู้อื่นเดือดร้อน  

2. มีบุคลากรทีเ่ป็นแบบอย่างในการมี
วินัยในตนเอง มีการด าเนินชีวิตทีไ่ม่ท า
ให้ตัวเองและผู้อื่นเดือดร้อน และมี
อุปนิสัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แบ่งปนั / 
ช่วยเหลือผู้อื่น /บรจิาค / ท าบุญ อย่าง
สม่ าเสมอ 

3. มีบุคลากรทีเ่ป็นแบบอย่างในการมีวินัยใน
ตนเอง มีการด าเนนิชีวิตที่ไม่ท าให้ ตัวเอง
และผู้อื่นเดือดร้อน และมีอปุนิสัย
เอื้อเฟื้อเผือ่แผ่ แบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น/
บริจาค ท าบุญ  และมีส่วนร่วมในการท าตน
ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม อย่างสม่ าเสมอ 

4. มีบุคลากรทีเ่ป็นแบบอย่าง ตามข้อ 
3  จ านวนมากกว่าร้อยละ 25 

1. ปฏิบตัิข้อ 1 ได้ 1 คะแนน 
2. ปฏิบตัิข้อ 2 ได้ 2 คะแนน 
3. ปฏิบตัิข้อ 3 ได ้3 คะแนน 
4. ปฏิบตัิข้อ 4 ได้ 4 คะแนน  
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คู่มือประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

5.  ด้านผลลัพธ์และภาพความส าเร็จ ( 4  องค์ประกอบ 20 ตัวชี้วัด)  
ตัวชี้วัด 5.3.4 บุคลากรรู้จักใช้และจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ได้อย่างสมดุล และพรอ้มรับตอ่การเปลี่ยนแปลง ต่างๆ เกณฑก์ารให้คะแนน 

 
ไม่ม ี

1. มีบุคลากรทีเ่ป็นแบบอย่างใน
การในการมีความรู้ความเข้าใจ 
และเห็นความส าคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
ส่ิงแวดล้อม   

2. มีบุคลากรทีเ่ป็นแบบอย่างในการมี
ความรู้ความเข้าใจ  เห็นความส าคญั 
รวมถึงรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
ส่ิงแวดล้อมอย่างคุ้มค่า 

3. มีบุคลากรทีเ่ป็นแบบอย่างในการมีความรู้ความ
เข้าใจ เหน็ความส าคัญ รวมถึงรู้จกัใช้
ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมอย่างคุ้มค่า 
ตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์/ ฟื้นฟู
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมใน
สถานศึกษาและชุมชน 

4. มีบุคลากรทีเ่ป็นแบบอย่าง 
ตามข้อ 3  จ านวนมากกว่า
ร้อยละ 25 

1. ปฏิบตัิข้อ 1 ได้ 1 คะแนน 
2. ปฏิบตัิข้อ 2 ได้ 2 คะแนน 
3. ปฏิบตัิข้อ 3 ได ้3 คะแนน 
4. ปฏิบตัิข้อ 4 ได้ 4 คะแนน  

ตัวชี้วัด 5.3.5 บุคลากรด าเนินชีวติอย่างมีฐานรากทางวฒันธรรม และพร้อมรบัต่อการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมจากกระแสโลกาภวิัตน ์ เกณฑก์ารให้คะแนน 

 
ไม่ม ี

1. มีบุคลากรที่เป็นแบบอย่างใน
การเห็นคุณค่าและภูมิใจใน
วัฒนธรรมไทย ทั้งด้านภาษาการ
แต่งกาย และประเพณี ศาสนา
และประวัติศาสตร์ ความเป็นมา
ของท้องถิ่น/ชาติพันธุ ์

2. มีบุคลากรที่เป็นแบบอย่างใน การเห็น
คุณค่าและภูมิใจ และมีส่วนร่วมในการ
สืบทอด/สานต่อ/รักษา วัฒนธรรมไทย 
ทั้งด้านภาษาการแต่งกาย และประเพณี 
ศาสนาและประวัติศาสตร์ ความเป็นมา
ของท้องถิ่น/ชาติพันธุ์ วัฒนธรรมไทยฯ 
และมรดกของชุมชน/สังคม/
ประเทศชาติ     

3. มีบุคลากรที่เป็นแบบอย่างใน การเห็นคุณค่าและ
ภูมิใจ และมีส่วนร่วมในการสืบทอด/สานต่อ/รักษา  
ตลอดจน มีส่วนร่วมในการรณรงคใ์ห้ สถานศึกษา/
ชุมชน/สังคม  ด าเนินการ สืบทอด/สานต่อ/รักษา  
วัฒนธรรมไทย ทั้งด้านภาษาการแต่งกาย และ
ประเพณี ศาสนาและประวัติศาสตร์ ความเป็นมา
ของท้องถิ่น/ชาติพันธุ์ วัฒนธรรมไทยฯ และมรดก
ของชุมชน/สังคม/ประเทศชาติ     

4. มีบุคลากรทีเ่ป็นแบบอย่าง 
ตามข้อ 3  จ านวนมากกว่า
ร้อยละ 25 

1. ปฏิบตัิข้อ 1 ได้ 1 คะแนน 
2. ปฏิบตัิข้อ 2 ได้ 2 คะแนน 
3. ปฏิบตัิข้อ 3 ได ้3 คะแนน 
4. ปฏิบตัิข้อ 4 ได้ 4 คะแนน  
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5.  ด้านผลลัพธ์และภาพความส าเร็จ ( 4  องค์ประกอบ 20 ตัวชี้วัด)  
5.4  องค์ประกอบ ด้านคุณลักษณะของของนักเรียน/นักศึกษาของสถานศึกษาพอเพียง   

ตัวช้ีวัด 5.4.1   นักเรียน/นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ง เกณฑ์การให้คะแนน 

ไม่ม ี

1.  ผู้เรียนที่มคีวามเข้าใจ
เกี่ยวกับความหมายที่ถูกต้อง
ของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ในแต่ละระดับช้ันปี
การศึกษา มีจ านวนเฉลี่ยต่ ากว่า
ร้อยละ 25 

2.  ผู้เรียนที่มคีวามเข้าใจเกี่ยวกับ
ความหมายที่ถูกต้องของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ในแต่ละระดับช้ันปี
การศึกษา มีจ านวนเฉลี่ยร้อยละ 25 – 50 

3.  ผู้เรียนที่มคีวามเข้าใจเกี่ยวกับความหมายที่
ถูกต้องของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในแต่ละ
ระดับช้ันปีการศึกษา มีจ านวนเฉลี่ยร้อยละ 51 – 74 

4.  ผู้เรียนที่มคีวามเข้าใจ
เกี่ยวกับความหมายที่ถูกต้อง
ของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ในแต่ละระดับช้ันปี
การศึกษา มีจ านวนเฉลี่ย
มากกว่าร้อยละ 75   

1. ปฏิบตัิข้อ 1 ได้ 1 คะแนน 
2. ปฏบิตัิข้อ 2 ได้ 2 คะแนน 
3. ปฏิบตัิข้อ 3 ได ้3 คะแนน 
4. ปฏิบตัิข้อ 4 ได้ 4 คะแนน  

ตัวชี้วัด 5.4.2  นักเรียน/นักศึกษาปฏิบตัิตนให้ด าเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านวัตถุ/เศรษฐกิจ   เกณฑก์ารให้คะแนน 

ไม่ม ี

1.  มีผู้เรียนทีเ่ปน็แบบอย่างในการ
มีวินัยในการใช้จ่าย   

2.  มีผู้เรียนทีเ่ปน็แบบอย่างในการมีวินัย
ในการใช้จ่าย   และมีการออมทรัพย์ตาม
ศักยภาพหรือใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและ
คุ้มค่า 

3.  มีผู้เรียนทีเ่ปน็แบบอย่างในการมีวินัย
ในการใช้จ่าย  มีการออมทรัพย์ตามศักยภาพ 
หรือใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า  
และมีส่วนร่วมในการดูแลการใช้
ประโยชนจ์ากสาธารณะสมบัติอย่าง
ประหยดัและคุ้มค่า 
 

4.  มีผู้เรียนเป็นแบบอย่างตามข้อ 3 
อย่างน้อยห้องละ 1 คน 
 

1. ปฏิบตัิข้อ 1 ได้ 1 คะแนน 
2. ปฏิบตัิข้อ 2 ได้ 2 คะแนน 
3. ปฏิบตัิข้อ 3 ได ้3 คะแนน 
4. ปฏิบตัิข้อ 4 ได้ 4 คะแนน  

ตัวชี้วัด 5.4.3  นักเรียน/นักศึกษาปฏิบตัิตนให้ด าเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านสังคม   เกณฑก์ารให้คะแนน 

ไม่ม ี

1. มีผู้เรียนเป็นแบบอย่างในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน โดยไม่
เบียดเบียน / สร้างความเดือดร้อน
ให้ ตัวเอง/ผู้อื่น 

2. มีผู้เรียนที่เป็นแบบอย่างในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน โดยไม่เบียดเบียน / สร้าง
ความเดือดร้อนให้ ตัวเอง/ผู้อื่น และมี
การแบ่งปัน ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ให้กับผูอ้ื่น   

3. มีผู้เรียนที่เป็นแบบอย่างในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน โดยไม่เบียดเบียน / สร้าง
ความเดือดร้อนให้ ตัวเอง/ผู้อื่น และมีการ
แบ่งปนั ช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่  และท า
ตนใหเ้ปน็ประโยชน์ต่อผู้อืน่และสังคม 
 

4. มีผู้เรียนเป็นแบบอย่างตามข้อ 3  
อย่างน้อย  ห้องละ 1 ค 

1. ปฏิบตัิข้อ 1 ได้ 1 คะแนน 
2. ปฏิบตัิข้อ 2 ได้ 2 คะแนน 
3. ปฏิบตัิข้อ 3 ได ้3 คะแนน 
4. ปฏิบตัิข้อ 4 ได ้4 คะแนน  
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5.  ด้านผลลัพธ์และภาพความส าเร็จ ( 4  องค์ประกอบ 20 ตัวชี้วัด)  
5.4  องค์ประกอบ ด้านคุณลักษณะของของนักเรียน/นักศึกษาของสถานศึกษาพอเพียง   

ตัวชี้วัด 5.4.4   นักเรียน/นักศกึษาปฏิบตัิตนให้ด าเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านส่ิงแวดล้อม เกณฑก์ารให้คะแนน 

ไม่ม ี

1. มีผู้เรียนเป็นแบบอย่างในการมี
ความรู้ความเข้าใจ และเห็น
ความส าคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
ส่ิงแวดล้อม   

2. มีผู้เรียนเป็นแบบอย่างในการมี
ความรู้ความเข้าใจ เหน็ความส าคญัของ
ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม  
และรู้จักใช้อย่างคุ้มค่า 

3. มีผู้เรียนเป็นแบบอย่างในการมคีวามรู้
ความเข้าใจ เหน็ความส าคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม  รู้จัก
ใช้อย่างคุ้มค่า  และมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์/ ฟื้นฟู สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม ในสถานศึกษา 
และชุมชน   

4. มีผู้เรียนเป็นแบบอย่างตามข้อ 3   
อย่างน้อยห้องละ 1 คน 

1. ปฏิบตัิข้อ 1 ได้ 1 คะแนน 
2. ปฏิบตัิข้อ 2 ได้ 2 คะแนน 
3. ปฏิบตัิข้อ 3 ได ้3 คะแนน 
4. ปฏิบตัิข้อ 4 ได้ 4 คะแนน  

ตัวชี้วัด 5.4.5  นักเรียน/นักศึกษาปฏิบัตตินให้ด าเนินชีวติได้อย่างสมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านวฒันธรรม เกณฑก์ารให้คะแนน 

 
ไม่ม ี

1. มีผู้เรียนเป็นแบบอย่างในการเห็น
คุณค่าและภูมิใจในวัฒนธรรมไทย 
ทั้งด้านภาษา การแต่งกาย ประเพณี 
ศาสนา และประวัติศาสตรค์วาม
เป็นมาของท้องถิ่น/ชาติพันธุ ์

2. มีผู้เรียนเป็นแบบอย่างในการเห็น
คุณค่า  ภูมิใจ  และมีส่วนร่วมในการสืบ
ทอด/สานต่อ/รักษา วัฒนธรรมไทย ทั้ง
ด้านภาษา การแต่งกาย ประเพณี ศาสนา 
และประวัติศาสตรค์วามเป็นมาของ
ท้องถิ่น/ชาติพันธุ์  และมรดกของ
ชุมชน/สังคม/ประเทศชาติ    

3. มีผู้เรียนเป็นแบบอย่างในการเห็นคุณค่า  
ภูมิใจ  มีส่วนร่วมในการสืบทอด/สานต่อ/
รักษา  และมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้
สถานศึกษา/ชุมชน/สังคม  ด าเนินการ สืบ
ทอด/สานต่อ/รักษา วัฒนธรรมไทย ทั้ง
ด้านภาษา การแต่งกาย ประเพณี ศาสนา 
และประวัติศาสตรค์วามเป็นมาของ
ท้องถิ่น/ชาติพันธุ์  และมรดกของชุมชน/
สังคม/ประเทศชาติ   

4. มีผู้เรียนเป็นแบบอย่างตามข้อ 3 
อย่างน้อยห้องละ 1 คน 

1. ปฏิบตัิข้อ 1 ได้ 1 คะแนน 
2. ปฏิบตัิข้อ 2 ได้ 2 คะแนน 
3. ปฏิบตัิข้อ 3 ได ้3 คะแนน 
4. ปฏิบตัิข้อ 4 ได้ 4 คะแนน  
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