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



ความรู้
Knowledge

คุณธรรม
Virtues

หลักในการวางแผน
และตัดสินใจ

Management Principles

พัฒนาให้ก้าวหน้าไปอย่างสมดุล
และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
Sustainable Well-being

คนมีคุณภาพ
Quality Foundations

วัตถุ/เศรษฐกิจ
Economy
สังคม

Society
สิ่งแวดล้อม

Environment
วัฒนธรรม
Culture

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พอประมาณ

มีเหตุผล

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

3

หลักในการบริหารจัดการ ที่น าไปสู่ความส าเร็จและการพัฒนาที่ยั่งยืน
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เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

เศรษฐกิจพอเพียง 

การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้

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

- ให้บริการแนะแนว
- ระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน

แนะแนว กิจกรรมนักเรียน
- ลส.-นน. ยุวกาชาด 

ผู้บ าเพ็ญประโยชน์
- โครงงาน   - ชุมนุม
- ชมรม         ฯลฯ

กิจกรรมเพื่อสังคม/จิตสาธารณะ
เน้นจิตอาสา การมีส่วนร่วม 

การเห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกัน

การบริหารสถานศึกษา
- จัดสภาพแวดล้อมที่

เอื้อต่อการเรียนรู้วิถี
พอเพียง

- สร้างวัฒนธรรมองค์กร
- ปลูกฝังให้เป็นวิถีชีวิต
- ชุมชนสัมพันธ์ 
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เครื่องมือประเมินสถานศึกษาพอเพียงของ ศธ.

ผลลัพธ์/ภาพ
ความส าเร็จ

ด้านการบริหาร
จัดการ

สถานศึกษา

ด้านหลักสูตร
และการจัดการ
เรียนการสอน

ด้านการจัด
กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน

ด้านพัฒนา
บุคลากรของ
สถานศึกษา

๕ ด้าน
๑๗ องค์ประกอบ

๖๒ ตัวบ่งชี้

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

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

▪ องค์ประกอบขององค์คณะกรรมการประเมิน ต้องเป็นไปตามเกณฑ์
ทั้ง ๒ เกณฑ์ คือ เกณฑ์คุณสมบัติ และ เกณฑ์สังกัด



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

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

▪ นอกจากนั้นต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
๒. เกณฑ์สังกัด

▪ ๑ ใน ๓ ขององค์คณะ ต้องเป็นกรรมการจากต่างสังกัด



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

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

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

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

๑. การสรรหาและแต่งต้ังคณะกรรมการประเมิน (ต่อ)



๒. ขั้นตอนการขอรับการประเมิน ออกประเมิน และประกาศ

ศธจ. แจ้งเรื่องการ
รับสมัครประเมิน
แก่หน่วยงานทาง

การศึกษาในจังหวัด

สถานศึกษาประเมิน
ตนเอง + ยื่นเรื่องขอรบั

การประเมินตอ่
หน่วยงานต้นสังกัด 

(ในพื้นที่)

หน่วยงานต้นสังกัด 
(ในพ้ืนท่ี) ตรวจสอบความ

พร้อม + ท า ส. ไปยัง 
ศธจ. ขอรับการประเมิน

ศธจ. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมิน สถพ. ตามเกณฑ์
องค์ประกอบ ตามที่ก าหนด

คณะกรรมการฯ 
ที่ได้รับการแตง่ตั้ง 

ออกประเมิน

ศธจ. ตรวจสอบ และ
รวบรวมผลการประเมิน 
น าส่งให้ ศธภ. คัดกรอง

สป.ศธ. ประสานผล
การประเมิน กับ ศธภ. 
เพ่ือตรวจสอบรายชื่อ

ก่อนประกาศ 

ศธ. ประกาศรายชื่อ
สถานศึกษาท่ีผ่านการ
ประเมินเป็นรายภาค

การศึกษา

๑ ๒ ๓ ๔

๕๖๗๘



๓. ปฏิทินการประเมิน

ภาคเรียนท่ี ๑ 
• ๑๖ พฤษภาคม - ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

ภาคเรียนที่ ๒
• ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

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



๔. เงื่อนไขการออกประเมิน สถพ. 
▪ ประเมินในวันท าการ/วันราชการ ที่มีการจัดการเรียนการสอนตามปกติ

ของโรงเรียน
▪ ระยะเวลาประเมิน ให้ยึดหลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดอย่าง

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

หากทั้ง ๒ โรงนั้นเป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก และอยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียงกัน

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



๕. เครื่องมือประเมิน

▪ เครื่องมือประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการกิจกรรมการ
เรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

▪คู่มือประเมินและเกณฑ์คุณภาพสถานศึกษาแบบอย่างการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ฯ



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

และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ผ่านการประเมิน


