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การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) 

 

กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ในภาคการศึกษา โดยมีเป้าประสงค์พัฒนาการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือปลูกฝังให้เด็ก 
เยาวชนและประชาชน มีคุณลักษณะ “อยู่อย่างพอเพียง” โดยก าหนดให้มีการพัฒนาสถานศึกษาทุกระดับผ่าน     
การประเมินและเกณฑ์คุณภาพสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ      
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของสถานศึกษาทั่วประเทศ 
และเพ่ือให้การด าเนินงานพัฒนาการจัดการศึกษาดังกล่าวของแต่ละองค์กรเป็นไปอย่างมีคุณภาพ มีระบบที่ชัดเจน
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งเป็นหลักประกันคุณภาพของสถานศึกษาพอเพียง  ให้หน่วยงานที่จะด าเนินการ
พัฒนาและขยายผลการประเมินสถานศึกษาให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) กระทรวงศึกษาธิการ โดยคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภาคการศึกษา จึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินสถานศึกษาเพ่ือให้
เป็นสถานศึกษาพอเพียง ดังนี้  

1. หลักเกณฑ์การประเมิน 
1.1 ใช้เครื่องมือและรายการเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาพอเพียง ของกระทรวงศึกษาธิการโดยมีสาระ

การประเมินการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหาร
จัดการ 5 ด้าน ดังนี้ 

 1.1.1 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 1.1.2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 1.1.3 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 1.1.4 ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 
 1.1.5 ด้านผลลัพธ์/ภาพความส าเร็จ 

1.2 ให้มีคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้ เป็นผู้ประเมิน
สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(สถานศึกษาพอเพียง) ของกระทรวงศึกษาธิการ  

2.คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง 

 การสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ 

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้มีอ านาจสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง 
โดยมีข้อปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. จ านวนคณะกรรมการประเมิน ให้มีคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง แห่งละ 3 – 5 คน 
(เป็นจ านวนคี่) ทั้งนี้ ไม่นับรวม ผู้ร่วมคณะเดินทาง ผู้ติดตาม ฯลฯ 
 2. องค์ประกอบขององค์คณะกรรมการประเมิน ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ท้ัง 2 เกณฑ์ คือ  

2.1 เกณฑ์คุณสมบัติ  
 - 2 ใน 3 ขององค์คณะต้องเป็นผู้ประเมินฯ ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินฯ และ

กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้เป็นผู้ประเมิน (ตามประกาศ 9 รุ่น) 
 - นอกจากนั้นต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
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2.2 เกณฑ์สังกัด 
 - 1 ใน 3 ขององค์คณะ ต้องเป็นกรรมการจากต่างสังกัด 

 
หมายเหตุ 

- กรรมการจากต่างสังกัด หมายถึง ผู้ประเมินที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินสถานศึกษาแบบอย่าง 
การจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการ ที่มาจากหน่วยงานต่างสังกัด กับสังกัดของสถานศึกษาที่ขอรับการประเมิน ทั้ งนี้ การแบ่ง
สังกัด เป็น 7 สังกัด ดังนี้  

1. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) ได้แก่ ศธภ. , ศธจ. , สช. , กศน. 

2. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ได้แก่ สพป. , สพม. , ส านักการศึกษาพิเศษ 

3. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

4. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้แก่ โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยต่างๆ 

5. กระทรวงมหาดไทย ได้แก่ โรงเรียนในสังกัดส านักการศึกษา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ได้แก่ โรงเรียนในสังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
และส านักการศกึษาเมืองพัทยา 

   7. สังกัดกองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดน 

- ผู้ทรงคุณวุฒ ิหมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษาพอเพียง หรือผู้บริหารศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ในสถานศึกษาพอเพียง/ศูนย์การเรียนรู้ฯนั้น ได้รับการประเมินเป็นสถานศึกษา
พอเพียง/ศูนย์การเรียนรู้ฯ  

- ผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่ได้หมายถึง ปราชญ์ด้านการเกษรตร เศรษฐกิจพอเพียงที่ประกาศโดยกระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฯลฯ และไม่ใช่ ผอ.สพท. รอง ผอ.สพท./ศน. หรือบุคคลใดที่ไม่ได้เป็นไปตาม
ประกาศเป็นผู้ประเมินสถานศึกษาพอเพียงโดยกระทรวงศึกษาธิการ 

3. ล าดับขั้นตอน การประเมินสถานศึกษาพอเพียงระดับจังหวัด 
      3.1 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแจ้งหน่วยงานที่จัดการศึกษาในระดับจังหวัดให้ทราบและด าเนินการ 

เรื่อง การขอรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงในระดับจังหวัด พร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วย 
3.2 หน่วยงานทางการศึกษาในระดับจังหวัด แจ้งสถานศึกษาในสังกัดทราบและเตรียมความพร้อมรับ 

การประเมนิสถานศึกษาพอเพียงโดยมีล าดับขั้นตอน ดังนี้  
       1. สถานศึกษาประเมินตนเอง ตามแบบ สถพ.01 ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
       2. หน่วยงานทางการศึกษาต้นสังกัด รวบรวมรายชื่อสถานศึกษาท่ีขอรับการประเมินพร้อมแนบ 

แบบประเมิน สถพ.01 ส่งให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
       3. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ตามคุณสมบัติที่ได้สรรหาและ 

แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมิน (ผู้ประเมินตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ) และด าเนินการประเมินตาม
กรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ใช้แบบประเมิน สถพ.02) 

       4. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด รวบรวมแบบประเมินสถานศึกษาพอเพียง (สถพ.02) ตรวจสอบ 
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ความถูกต้อง พร้อมจัดท าแบบสรุปผลการประเมิน (สถพ.03) ส่งให้ส านักงานศึกษาธิการภาค เพ่ือคัดกรองและ
สรุปผลในภาพรวมในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ เพ่ือรายงานไปยังส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
ถูกต้อง พร้อมจัดท าแบบ สถพ.03 สรุปรายงานผลการประเมิน ส่งให้ส านักงานศึกษาธิการภาค เพ่ือกลั่นกรองและ
ประเมิน 
 

ขั้นตอนการขอรับการประเมิน ออกประเมิน และประกาศ 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
4 วิธีการประเมิน 
          4.1 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาที่ขอรับการประเมินเป็น
สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(สถานศึกษาพอเพียง) ตามหลักเกณฑ์ข้อ 1.1 
          4.2 คณะกรรมการประเมิน (จ านวน 3 – 5 คน ต่อ 1 ชุด) ทุกคนต้องประเมินทุกด้าน (5 ด้านตามข้อ 
1.1 ) ตามแบบประเมินสถานศึกษาพอเพียง ส าหรับคณะกรรมการ-รายบุคคล (สถพ.02) 
           4.3 คณะกรรมการประเมินต้องมีการประชุมสรุปผลการให้คะแนนหลังการประเมินแล้วสรุปลงใน      
แบบสรุปผลการประเมินสถานศึกษาพอเพียง (สถพ.03) 

4.4 การให้คะแนนในแต่ละด้านต้องเป็นไปตามวิธีการค านวณ อยู่ในเล่มคู่มือการประเมินและเกณฑ์
คุณภาพสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) 

4.5 คณะกรรมการประเมิน ส่งรายชื่อสถานศึกษาพร้อมแบบสรุปผลการประเมินสถานศึกษาพอเพียง 
(สถพ.03) ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ตรวจสอบความถูกต้อง  

4.6 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ตรวจสอบความถูกต้อง และจัดท า
รายชื่อสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินพร้อมสรุปผลคะแนนประเมินลงใน ใบปะหน้า-ตารางสรุปคะแนนประเมิน
สถานศึกษาพอเพียง (สถพ.04) และจัดส่งเอกสาร สถพ.03 และ สถพ.04 ส่งให้ส านักงานศึกษาธิการภาค     
เพ่ือคัดกรอง ตรวจสอบเอกสารสรุปผลการประเมินเข้ามาของแต่ละภาค 

 
 

1.ศธจ.แจ้งเรื่องการ
สมัครขอรับการ

ประเมินแก่หน่วยงาน
ทางการศึกษาในจังหวัด 

2.สถานศึกษาประเมิน
ตนเอง+ยื่นเรื่องขอรับ

การประเมินต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด   

(ในพ้ืนท่ี) 

3.หน่วยงานต้นสังกัด       
(ในพ้ืนท่ี)ตรวจสอบ

ความพร้อม+ท าหนังสือ
ไปยังศธจ.ขอรับการ

ประเมิน 

4.ศธจ.แต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมิน 

สถพ.ตามเกณฑ์
องค์ประกอบ ตามที่

ก าหนด 

5.คณะกรรมการฯที่
ได้รับการแต่งตั้งออก

ประเมิน 

6.ศธจ.ตรวจสอบและ
รวบรวมผลการประเมิน
น าส่งให้ ศธภ.คัดกรอง 

7.ศธภ.คดักรองและ
สรุปผลส่งให้ สป./ศธ. 

8.ศธ.ประกาศรายชื่อ
สถานศึกษาท่ีผ่านการ
ประเมินเป็นรายภาค

การศึกษา 
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4.7 ส านักงานศึกษาธิการภาคตั้งคณะกรรมการด าเนินการคัดกรองเอกสารการประเมินสถานศึกษา
พอเพียง (สถพ.03 และ สถพ.04) รวบรวมสรุปรายชื่อที่ผ่านการประเมินในภาพรวม ส่งไปยังศูนย์ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจพอเพียง (ส านักส่งเสริมกิจการการศึกษา สป.) กระทรวงศึกษาธิการ 

   4.8 ศูนย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ น าเสนอรัฐมนตรี เพ่ือประกาศให้เป็น
สถานศึกษาท่ีผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ต่อไป 

 5. เงื่อนไขการออกประเมิน 
 5.1 ประเมินในวันท าการ / วันราชการ ที่มีการจัดการเรียนการสอนตามปกติของโรงเรียน 
 5.2 ระยะเวลาประเมิน ให้ยึดหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนดอย่างเคร่งครัด คือ ประเมิน 1 วัน 
ต่อ 1 โรง 
 - อนุโลม กรณีสถานศึกษาในพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้สามารถประเมิน 1 วันต่อ 2 โรง ได้หากทั้ง 2 
โรงเรียนนั้นเป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก และอยู่ในพื้นท่ีใกล้เคียงกัน 
 - สถานศึกษาขนาดเล็ก (ประถมศึกษา มีจ านวนนักเรียนไม่เกิน 120 คน / มัธยมศึกษามีจ านวนนักเรียน
ไม่เกิน 500 คน) 

 6. การรายงานผลการประเมิน 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ต้องจัดส่งแบบรายงานผลการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปยังส านักงานศึกษาธิการภาค เพ่ือ      
คัดกรอง ประกอบด้วย 
 6.1 หนังสือน าส่ง 
 6.2 แบบสรุปผลการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ผ่านการประเมิน (สถพ.03) 
 6.3 ตารางสรุปคะแนนการประเมินสถานศึกษาพอเพียง (สถพ.04) 
7. การติดตามผล 
 7.1 หน่วยงานต้นสังกัดติดตามผลการด าเนินงาน ปีละ 2 ครั้ง  
  7.2 ศูนย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ ติดตามผลการด าเนินงานปีละ 1 ครั้ง  
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กรอบระยะเวลาการประเมินสถานศกึษาพอเพียง 
 

ขั้นตอนการรับการประเมิน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. สถานศึกษาประเมินตนเอง  สถานศึกษา 
2. สถานศึกษาสมัครขอรับการประเมิน 

    ส่งเอกสารให้กับหน่วยงานต้นสังกัด
(ในพื้นที่) 
 

รอบท่ี 1 (ภาคเรียนที่ 1) 
วันที่ 16 พฤษภาคม –   
      10 ตุลาคม  
 
 

รอบท่ี 2 (ภาคเรียนที่ 2) 
วันที่ 1 พฤศจิกายน – 

    31 มีนาคม 

 

- สังกัด สพฐ./สอศ./กศน./สช./อปท. 
และโรงเรียนกีฬาจังหวัดส่งให้กับ ศธจ. 
ในก ากับ 

- สังกัด ตชด.ส่งให้กับ กองก ากับการต ารวจ
ตะเวนชายแดนในก ากับ และส่งให้ ศธจ. 
- สังกัดอ่ืนๆ ส่งผลงานผ่านหน่วยงาน 

ต้นสังกัด รวบรวมส่งให้ สสก.สป. 
และส่งให้ ศธจ. 

3. หน่วยงานต้นสังกัดส่งรายชื่อพร้อม
เอกสารของสถานศึกษาให้ ศธจ. 

4.ศธจ.ตั้งคณะกรรมการประเมิน สถพ.
ตามเกณฑ์องค์ประกอบตามที่ก าหนด 
และออกประเมินฯ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

5.ศธจ.ตรวจสอบและรวบรวมผลการ
ประเมินน าส่งให้ศธภ.คัดกรอง 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

6. ศธภ.พิจารณา คัดกรอง รายงานผล
การประเมินฯส่งให้ สป./ศธ. (สสก.) 

รอบท่ี 1 สิงหาคม-กุมพาพันธ์ 
รอบท่ี 2 เมษายน–พฤษภาคม 

ส านักงานศึกษาธิการภาค 

7. ศธ.ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่
ผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษา
พอเพียง 

  ภายในเดือนพฤษภาคม – 
มิถุนายน 

ส านักงานส่งเสริมกิจการการศึกษา  
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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ขั้นตอนการประเมินสถานศึกษาพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการ 

ประเมินส่วนกลาง 

 รอบท่ี 1 
วันท่ี 16 พ.ค. – 10 ต.ค. 

 รอบท่ี 2 
วันท่ี 1 พ.ย. – 31 มี.ค. 

สถานศึกษา
ประเมิน 

ตนเองผ่าน 
ระดับ 3 
ทุกด้าน 

 

สถานศึกษา 
สมัครขอรับ 
การประเมิน 
กับหน่วยงาน

ต้นสังกัด        
(ในพ้ืนท่ี) 

 

หน่วยงานต้น
สังกัด(ในพ้ืนท่ี)
ตรวจสอบความ
พร้อมและท า
หน้งสือไปยัง

ศธจ.ขอรับการ
ประเมิน 

 

ศธจ.แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ประเมิน สถพ.   

ตามเกณฑ์
องค์ประกอบ 
ตามที่ก าหนด  

 

คณะกรรมการฯ
ที่ได้รับการ
แต่งตั้งออก
ประเมิน 

 สังกัด สพฐ./สอศ./กศน./สช./อปท.และโรงเรียนกีฬาจังหวัด 
ส่งให้กับ ศธจ. ในก ากับ 

 สังกัด ตชด. ส่งให้กับ กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน 
ในก ากับ และส่งให้ ศธจ.  

 สังกัดอื่นๆ ส่งผลงานผ่านหน่วยงานต้นสังกัดรวบรวมส่งให้ 
สสก.สป. และส่งให้ ศธจ. 
 

ศธจ.ตรวจสอบ
และรวบรวมผล

การประเมิน
น าส่งให ้ศธภ.

คัดกรอง 

ศธภ.ตั้ง
คณะกรรมการ

คัดกรอง 

ศธภ.สรุปผล/
คัดกรอง  

การประเมินให ้
สป/ศธ 

ศธ.ประกาศ
รายชื่อ

สถานศึกษาท่ี
ผ่านการ

ประเมินเป็นราย
ภาคการศึกษา 
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เครื่องมือการประเมินสถานศึกษาพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ด้านการบริหาร 
จัดการ 

สถานศึกษา 

ผลลัพธ์/ภาพ 
ความส าเร็จ 

ด้านการพัฒนา 
บุคลากรของ 
สถานศึกษา 

ด้านหลักสูตร 
และการจัดการ 
เรียนการสอน 

ด้านการจัด 
กิจกรรมพัฒนา 

ผู้เรียน 

ระดับคุณภาพปฏิบัติ 0 – 4 

เกณฑ์ผ่าน คะแนนเฉลี่ยแต่ละด้าน 

มากกว่าหรือเท่ากับ 3 ครบทุกด้าน 

5 ด้าน 

17 องค์ประกอบ 

62 ตัวบ่งช้ี 

ศูนย์ขับเคลื่อนเศรษฐกจิพอเพียง กระทรวงศกึษาธิการ 

ผู้ประสานงาน  ส านักส่งเสรมิกิจการการศึกษา 

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

เขตดสุิต กรุงเทพ 10300 

โทร 02-6286399 

โทรสาร 02-6286396 

www.skp.moe.go.th 


