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การประเมินสถานศึกษาพอเพียง 2559-2561
รูปแบบและวิธีการ

      การดำเนินการประเมินสถานศึกษาพอเพียง โดยผูรับผิดชอบการขับเคลื่อนหลักปรัชญา

   ของเศรษฐกิจพอเพียงระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตองดำเนินการ ดังนี้

1 การเตรียมการประเมิน

ผูประเมินฯ หมายถึง ผูที่ผานการอบรม

หลักสูตรผูประเมินสถานศึกษาแบบอยาง

การจัดการเรียนรูและการบริหารจัดการ

กรรมการจาก “ตางสังกัด” หมายถึง ผูประเมินฯ 

จากคนละกรม หรือหนวยงานเทียบเทากรม 

หรือ ตางกระทรวง 

                      

ผูทรงคุณวุฒิ หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษาพอเพียง 

หรือ ผูบริหารศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ในวันท่ีสถานศึกษาพอเพียง/ศูนยการเรียนรูฯ นั้นไดรับ

การประเมินเปนสถานศึกษาพอเพียง/ศูนยการเรียนรู ฯ

(หากมีการโยกยาย ไมไดหมายถึง ผูบริหารคนปจจุบัน)

ตรวจสอบรายชื่อผปู ระเมินสถานศกึ ษาพอเพียงตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

www.SUFFecon.com         http://goo.gl/U6RBiH 

ผูทรงคุณวุฒิิ ไมไดหมายถึง ปราชญดานการเกษตร/เศรษฐกิจพอเพียงที่ประกาศโดยกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ ฯลฯ 

และไมใช ผอ.สพท./รอง ผอ.สพท./ศน. หรือ บุคคลใดที่มิไดถูกประกาศเปนผูประเมินสถานศึกษาพอเพียงโดยกระทรวงศึกษาธิการ

สถานศึกษาที่จะขอรับการประเมินเพื่อเปนสถานศึกษาพอเพียง 
ตองเปนสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนครบทุกระดับชั้นตามประเภทโรงเรียน (เชน ป.1 - ป.6  / ป.1 - ม.3 / ม.1 - ม.6)  

และไดดำเนินการขับเคลื่อนสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

มีการประเมินตนเองตามเกณฑการประเมินสถานศึกษาพอเพียงวาพรอม และแจงตนสังกัดเพื่อขอรับการประเมิน

การสรรหาและแตงตั้งคณะกรรมการประเมินฯ 
หนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษา (สพป./สพม.) เปนผูมีอำนาจสรรหาและประกาศแตงตั้งคณะกรรมการประเมินฯ สถานศึกษาพอเพียง 

ตามเกณฑ ดังนี้

จำนวนของคณะกรรมการประเมินฯ ใหมีคณะกรรมการฯประเมินสถานศึกษา แหงละ 3 หรือ 5 คน (เปนจำนวนคี่) 

ทั้งนี้ไมนับรวม ผูรวมคณะประเมิน ผูรวมคณะเดินทาง ผูติดตาม ฯลฯ

สัดสวนขององคคณะกรรมการประเมิน ตองเปนไปตามเกณฑ ทั้ง 2 เกณฑ คือ เกณฑคุณสมบัติ และ เกณฑสังกัดของกรรมการ

เกณฑคุณสมบัติ

    1  ใน 3 ขององคคณะ 

ตองเปนกรรมการจากตางสังกัด  

เกณฑสังกัด

                       สพฐ. เปน หนวยงานระดับกรม ดังนั้น 

กรรมการจากคนละ สพป./สพม. แมตางสำนักงานเขตพ้ืนท่ี/ตางจังหวัด

ถือเปนกรรมการสังกัดเดียวกัน คือ สังกัด สพฐ.

 

    2  ใน 3 ขององคคณะตองเปนผูประเมินฯ  

      นอกจากนั้น ตองเปนผูทรงคุณวุฒิ

กำหนดการและระยะเวลาประเมิน
ใหประเมินในวันทำการ/วันราชการที่มีการจัดการเรียนการสอนตามปกติของโรงเรียน

ระยะเวลาการประเมิน ใหยึดเกณฑที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดอยางเครงครัด คือ ประเมิน 1 วัน/ 1 โรง  

  อนุโลม กรณีสถานศึกษาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต  สามารถประเมิน 1 วัน/ 2 โรง ได หากทั้ง 2 โรงนั้นเปนสถานศึกษาขนาดเล็ก

     *สถานศึกษาขนาดเล็ก ประถมศึกษา : โรงเรียนที่มีนักเรียน นอยกวา 120 คน     มัธยมศึกษา : โรงเรียนที่มีนักเรียน นอยกวา 500 คน

สัดสวนขององคคณะกรรมการประเมิน 

และ

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) 

และกระทรวงศึกษาธิการประกาศใหเปนผูประเมินฯ
หนวยงานตางสังกัด เชน สพฐ. สป. สอศ. กศน. สช. อปท.  เปนตน 

 

ระหวางการประเมิน2

การจัดสงเอกสารประกอบการประเมิน3

เครื่องมือการประเมินสถานศึกษาแบบอยางการจัดกิจกรรมการเรียนรู

และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ดาวนโหลดเครื่องมือการประเมินฯ www.SUFFecon.com

1. แบบประเมินสถานศึกษาพอเพียง   (เอกสาร สพฐ. 001)
   (เพื่อใหสถานศึกษาใชประเมินตนเองกอนขอรับการประเมินฯ และ เพื่อใหกรรมการประเมินฯ แตละคนใชในการประเมินสถานศึกษา)

2. แบบสรุปผลการประเมินสถานศึกษาพอเพียง   (เอกสาร สพฐ. 002) 

   (เพื่อใชสรุปความเห็น ผลการใหคะแนน ลงมติขององคคณะกรรมการประเมินฯ)

3. แบบสรุปคะแนนการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ภาพรวมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   (เอกสาร สพฐ. 003)

   (เพื่อใหผูรับผิดชอบฯระดับเขตพื้นที่การศึกษาใชสรุปคะแนนการประเมินของสถานศึกษาที่ประเมินทั้งหมดในเขตพื้นที่-เปนภาพรวมเขต)

การคิดคะแนน ใหเปนไปตามวิธีการคิดคะแนนการประเมินสถานศึกษาพอเพียง 
โดยพึงระวังการคิดคะแนนรายดาน การคิดคะแนนเฉลี่ยรวม  ดาวนโหลดวิธีคิดคะแนน www.SUFFecon.com

ขอพึงระวัง
คณะกรรมการประเมินฯ ตองกรอกเอกสาร ดวยปากกา ลายมือบรรจง ใหครบทุกหัวขอ ทั้งฉบับ/ทุกฉบับ  

โดยเฉพาะ  

    - ขอมูลผูประเมิน (เปน “ผูประเมินฯ” ตามประกาศกระทรวงศึกษา ป พ.ศ..../รอบที่... ลงลายมือชื่อผูประเมินทุกคน)

    - ขอมูลทั่วไปของสถานศึกษา (ตรวจสอบรายชื่อสถานศึกษา ชื่อผูบริหารสถานศึกษาใหถูกตอง ชัดเจน)

    - การสรุปผลการประเมิน การกรอกคะแนน การลงมติ วันเดือนปที่ประเมิน ตองระบุใหชัดเจน 

    - ขอสังเกตของคณะกรรมการ ระบุโดยละเอียดและเขียนดวยลายมือของคณะกรรมการประเมินฯ

       ใหผูรับผิดชอบการขับเคลื่อนฯระดับเขตพื้นที่การศึกษาแจงรายชื่อสถานศึกษาที่ผานการประเมินฯ

พรอมจัดสงเอกสารประกอบการประเมินถึง สพฐ.  ดังนี้

1.  หนังสือนำสง  ระบุจำนวนโรงเรียนที่ผานการประเมินเปนสถานศึกษาพอเพียง 

    และ จำนวนแบบสรุปผลการประเมินสถานศึกษาพอเพียง (จำนวนของ เอกสาร สพฐ. 002)

2.  เแบบสรุปคะแนนการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ภาพรวมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (เอกสาร สพฐ. 003)

3.  แบบสรุปผลการประเมินสถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียนที่ผานการประเมินเปนสถานศึกษาพอเพียง (เอกสาร สพฐ. 002 ฉบับจริง) 

    เรียงลำดับแบบสรุปผลฯ ตามลำดับเลขที่ในแบบสรุปคะแนนฯ (เอกสาร สพฐ. 003)

4.  คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สำเนาเอกสาร)

5.  หลักฐานยืนยันคุณสมบัติกรรมการประเมินฯ (สำเนาเอกสาร)

       กรณี กรรมการเปน “ผูประเมิน” 

          - สำเนาประกาศรายชื่อผูประเมินฯกระทรวงศึกษาธิการ หนาแรกและหนาที่มีรายชื่อกรรมการคนนั้น

          (ประกาศ ก.ศธ. รายชื่อผูประเมินสถานศึกษาพอเพียง 8 รอบ goo.gl/U6RBiH) 

       กรณี กรรมการเปน “ผูทรงคุณวุฒิ”

           - สำเนาประกาศรายชื่อสถานศึกษาพอเพียงของกระทรวงศึกษาธิการ หนาแรกและหนาที่มีรายชื่อสถานศึกษาพอเพียง

           ที่ผูทรงคุณวุฒิเปนผูบริหารในวันที่โรงเรียนไดรับการประเมินฯเปนสถานศึกษาพอเพียง/ศูนยการเรียนรู ฯ

           (ประกาศ ก.ศธ. รายชื่อสถานศึกษาพอเพียง https://goo.gl/ttglg8 ประกาศศูนยการเรียนรูฯ https://goo.gl/qCzYII )

6. CD ไฟล Excel แบบสรุปคะแนนการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ภาพรวมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (เอกสาร สพฐ. 003)

ศูนยขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา 

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อาคาร สพฐ. 3 ชั้น 4  ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทรศัพท 02-288-5744  โทรสาร 02-282-5460  E-mail : obecSUFFecon@gmail.com  www.SUFFecon.com

ระหวางการประเมิน2

การจัดสงเอกสารประกอบการประเมิน3

เครื่องมือการประเมินสถานศึกษาแบบอยางการจัดกิจกรรมการเรียนรู

และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ดาวนโหลดเครื่องมือการประเมินฯ www.SUFFecon.com

1. แบบประเมินสถานศึกษาพอเพียง   (เอกสาร สพฐ. 001)
   (เพื่อใหสถานศึกษาใชประเมินตนเองกอนขอรับการประเมินฯ และ เพื่อใหกรรมการประเมินฯ แตละคนใชในการประเมินสถานศึกษา)

2. แบบสรุปผลการประเมินสถานศึกษาพอเพียง   (เอกสาร สพฐ. 002) 

   (เพื่อใชสรุปความเห็น ผลการใหคะแนน ลงมติขององคคณะกรรมการประเมินฯ)

3. แบบสรุปคะแนนการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ภาพรวมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   (เอกสาร สพฐ. 003)

   (เพื่อใหผูรับผิดชอบฯระดับเขตพื้นที่การศึกษาใชสรุปคะแนนการประเมินของสถานศึกษาที่ประเมินทั้งหมดในเขตพื้นที่-เปนภาพรวมเขต)

การคิดคะแนน ใหเปนไปตามวิธีการคิดคะแนนการประเมินสถานศึกษาพอเพียง 
โดยพึงระวังการคิดคะแนนรายดาน การคิดคะแนนเฉลี่ยรวม  ดาวนโหลดวิธีคิดคะแนน www.SUFFecon.com

ขอพึงระวัง
คณะกรรมการประเมินฯ ตองกรอกเอกสาร ดวยปากกา ลายมือบรรจง ใหครบทุกหัวขอ ทั้งฉบับ/ทุกฉบับ  

โดยเฉพาะ  

    - ขอมูลผูประเมิน (เปน “ผูประเมินฯ” ตามประกาศกระทรวงศึกษา ป พ.ศ..../รอบที่... ลงลายมือชื่อผูประเมินทุกคน)

    - ขอมูลทั่วไปของสถานศึกษา (ตรวจสอบรายชื่อสถานศึกษา ชื่อผูบริหารสถานศึกษาใหถูกตอง ชัดเจน)

    - การสรุปผลการประเมิน การกรอกคะแนน การลงมติ วันเดือนปที่ประเมิน ตองระบุใหชัดเจน 

    - ขอสังเกตของคณะกรรมการ ระบุโดยละเอียดและเขียนดวยลายมือของคณะกรรมการประเมินฯ

       ใหผูรับผิดชอบการขับเคลื่อนฯระดับเขตพื้นที่การศึกษาแจงรายชื่อสถานศึกษาที่ผานการประเมินฯ

พรอมจัดสงเอกสารประกอบการประเมินถึง สพฐ.  ดังนี้
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    และ จำนวนแบบสรุปผลการประเมินสถานศึกษาพอเพียง (จำนวนของ เอกสาร สพฐ. 002)

2.  เแบบสรุปคะแนนการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ภาพรวมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (เอกสาร สพฐ. 003)

3.  แบบสรุปผลการประเมินสถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียนที่ผานการประเมินเปนสถานศึกษาพอเพียง (เอกสาร สพฐ. 002 ฉบับจริง) 

    เรียงลำดับแบบสรุปผลฯ ตามลำดับเลขที่ในแบบสรุปคะแนนฯ (เอกสาร สพฐ. 003)

4.  คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สำเนาเอกสาร)

5.  หลักฐานยืนยันคุณสมบัติกรรมการประเมินฯ (สำเนาเอกสาร)

       กรณี กรรมการเปน “ผูประเมิน” 

          - สำเนาประกาศรายชื่อผูประเมินฯกระทรวงศึกษาธิการ หนาแรกและหนาที่มีรายชื่อกรรมการคนนั้น

          (ประกาศ ก.ศธ. รายชื่อผูประเมินสถานศึกษาพอเพียง 8 รอบ goo.gl/U6RBiH) 

       กรณี กรรมการเปน “ผูทรงคุณวุฒิ”

           - สำเนาประกาศรายชื่อสถานศึกษาพอเพียงของกระทรวงศึกษาธิการ หนาแรกและหนาที่มีรายชื่อสถานศึกษาพอเพียง

           ที่ผูทรงคุณวุฒิเปนผูบริหารในวันที่โรงเรียนไดรับการประเมินฯเปนสถานศึกษาพอเพียง/ศูนยการเรียนรู ฯ

           (ประกาศ ก.ศธ. รายชื่อสถานศึกษาพอเพียง https://goo.gl/ttglg8 ประกาศศูนยการเรียนรูฯ https://goo.gl/qCzYII )

6. CD ไฟล Excel แบบสรุปคะแนนการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ภาพรวมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (เอกสาร สพฐ. 003)

ศูนยขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา 

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อาคาร สพฐ. 3 ชั้น 4  ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทรศัพท 02-288-5744  โทรสาร 02-282-5460  E-mail : obecSUFFecon@gmail.com  www.SUFFecon.com
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การประเมินสถานศึกษาพอเพียง 2559-2561
รูปแบบและวิธีการ

      การดำเนินการประเมินสถานศึกษาพอเพียง โดยผูรับผิดชอบการขับเคลื่อนหลักปรัชญา

   ของเศรษฐกิจพอเพียงระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตองดำเนินการ ดังนี้

1 การเตรียมการประเมิน

ผูประเมินฯ หมายถึง ผูที่ผานการอบรม

หลักสูตรผูประเมินสถานศึกษาแบบอยาง

การจัดการเรียนรูและการบริหารจัดการ

กรรมการจาก “ตางสังกัด” หมายถึง ผูประเมินฯ 

จากคนละกรม หรือหนวยงานเทียบเทากรม 

หรือ ตางกระทรวง 

                      

ผูทรงคุณวุฒิ หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษาพอเพียง 

หรือ ผูบริหารศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ในวันท่ีสถานศึกษาพอเพียง/ศูนยการเรียนรูฯ นั้นไดรับ

การประเมินเปนสถานศึกษาพอเพียง/ศูนยการเรียนรู ฯ

(หากมีการโยกยาย ไมไดหมายถึง ผูบริหารคนปจจุบัน)

ตรวจสอบรายชื่อผปู ระเมินสถานศกึ ษาพอเพียงตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

www.SUFFecon.com         http://goo.gl/U6RBiH 

ผูทรงคุณวุฒิิ ไมไดหมายถึง ปราชญดานการเกษตร/เศรษฐกิจพอเพียงที่ประกาศโดยกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ ฯลฯ 

และไมใช ผอ.สพท./รอง ผอ.สพท./ศน. หรือ บุคคลใดที่มิไดถูกประกาศเปนผูประเมินสถานศึกษาพอเพียงโดยกระทรวงศึกษาธิการ

สถานศึกษาที่จะขอรับการประเมินเพื่อเปนสถานศึกษาพอเพียง 
ตองเปนสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนครบทุกระดับชั้นตามประเภทโรงเรียน (เชน ป.1 - ป.6  / ป.1 - ม.3 / ม.1 - ม.6)  

และไดดำเนินการขับเคลื่อนสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

มีการประเมินตนเองตามเกณฑการประเมินสถานศึกษาพอเพียงวาพรอม และแจงตนสังกัดเพื่อขอรับการประเมิน

การสรรหาและแตงตั้งคณะกรรมการประเมินฯ 
หนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษา (สพป./สพม.) เปนผูมีอำนาจสรรหาและประกาศแตงตั้งคณะกรรมการประเมินฯ สถานศึกษาพอเพียง 

ตามเกณฑ ดังนี้

จำนวนของคณะกรรมการประเมินฯ ใหมีคณะกรรมการฯประเมินสถานศึกษา แหงละ 3 หรือ 5 คน (เปนจำนวนคี่) 

ทั้งนี้ไมนับรวม ผูรวมคณะประเมิน ผูรวมคณะเดินทาง ผูติดตาม ฯลฯ

สัดสวนขององคคณะกรรมการประเมิน ตองเปนไปตามเกณฑ ทั้ง 2 เกณฑ คือ เกณฑคุณสมบัติ และ เกณฑสังกัดของกรรมการ

เกณฑคุณสมบัติ

    1  ใน 3 ขององคคณะ 

ตองเปนกรรมการจากตางสังกัด  

เกณฑสังกัด

                       สพฐ. เปน หนวยงานระดับกรม ดังนั้น 

กรรมการจากคนละ สพป./สพม. แมตางสำนักงานเขตพ้ืนท่ี/ตางจังหวัด

ถือเปนกรรมการสังกัดเดียวกัน คือ สังกัด สพฐ.

 

    2  ใน 3 ขององคคณะตองเปนผูประเมินฯ  

      นอกจากนั้น ตองเปนผูทรงคุณวุฒิ

กำหนดการและระยะเวลาประเมิน
ใหประเมินในวันทำการ/วันราชการที่มีการจัดการเรียนการสอนตามปกติของโรงเรียน

ระยะเวลาการประเมิน ใหยึดเกณฑที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดอยางเครงครัด คือ ประเมิน 1 วัน/ 1 โรง  

  อนุโลม กรณีสถานศึกษาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต  สามารถประเมิน 1 วัน/ 2 โรง ได หากทั้ง 2 โรงนั้นเปนสถานศึกษาขนาดเล็ก

     *สถานศึกษาขนาดเล็ก ประถมศึกษา : โรงเรียนที่มีนักเรียน นอยกวา 120 คน     มัธยมศึกษา : โรงเรียนที่มีนักเรียน นอยกวา 500 คน

สัดสวนขององคคณะกรรมการประเมิน 

และ

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) 

และกระทรวงศึกษาธิการประกาศใหเปนผูประเมินฯ
หนวยงานตางสังกัด เชน สพฐ. สป. สอศ. กศน. สช. อปท.  เปนตน 
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เครื่องมือการประเมินสถานศึกษาแบบอยางการจัดกิจกรรมการเรียนรู

และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ดาวนโหลดเครื่องมือการประเมินฯ www.SUFFecon.com

1. แบบประเมินสถานศึกษาพอเพียง   (เอกสาร สพฐ. 001)
   (เพื่อใหสถานศึกษาใชประเมินตนเองกอนขอรับการประเมินฯ และ เพื่อใหกรรมการประเมินฯ แตละคนใชในการประเมินสถานศึกษา)

2. แบบสรุปผลการประเมินสถานศึกษาพอเพียง   (เอกสาร สพฐ. 002) 

   (เพื่อใชสรุปความเห็น ผลการใหคะแนน ลงมติขององคคณะกรรมการประเมินฯ)

3. แบบสรุปคะแนนการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ภาพรวมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   (เอกสาร สพฐ. 003)

   (เพื่อใหผูรับผิดชอบฯระดับเขตพื้นที่การศึกษาใชสรุปคะแนนการประเมินของสถานศึกษาที่ประเมินทั้งหมดในเขตพื้นที่-เปนภาพรวมเขต)

การคิดคะแนน ใหเปนไปตามวิธีการคิดคะแนนการประเมินสถานศึกษาพอเพียง 
โดยพึงระวังการคิดคะแนนรายดาน การคิดคะแนนเฉลี่ยรวม  ดาวนโหลดวิธีคิดคะแนน www.SUFFecon.com

ขอพึงระวัง
คณะกรรมการประเมินฯ ตองกรอกเอกสาร ดวยปากกา ลายมือบรรจง ใหครบทุกหัวขอ ทั้งฉบับ/ทุกฉบับ  

โดยเฉพาะ  

    - ขอมูลผูประเมิน (เปน “ผูประเมินฯ” ตามประกาศกระทรวงศึกษา ป พ.ศ..../รอบที่... ลงลายมือชื่อผูประเมินทุกคน)

    - ขอมูลทั่วไปของสถานศึกษา (ตรวจสอบรายชื่อสถานศึกษา ชื่อผูบริหารสถานศึกษาใหถูกตอง ชัดเจน)

    - การสรุปผลการประเมิน การกรอกคะแนน การลงมติ วันเดือนปที่ประเมิน ตองระบุใหชัดเจน 

    - ขอสังเกตของคณะกรรมการ ระบุโดยละเอียดและเขียนดวยลายมือของคณะกรรมการประเมินฯ

       ใหผูรับผิดชอบการขับเคลื่อนฯระดับเขตพื้นที่การศึกษาแจงรายชื่อสถานศึกษาที่ผานการประเมินฯ

พรอมจัดสงเอกสารประกอบการประเมินถึง สพฐ.  ดังนี้

1.  หนังสือนำสง  ระบุจำนวนโรงเรียนที่ผานการประเมินเปนสถานศึกษาพอเพียง 

    และ จำนวนแบบสรุปผลการประเมินสถานศึกษาพอเพียง (จำนวนของ เอกสาร สพฐ. 002)

2.  เแบบสรุปคะแนนการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ภาพรวมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (เอกสาร สพฐ. 003)

3.  แบบสรุปผลการประเมินสถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียนที่ผานการประเมินเปนสถานศึกษาพอเพียง (เอกสาร สพฐ. 002 ฉบับจริง) 

    เรียงลำดับแบบสรุปผลฯ ตามลำดับเลขที่ในแบบสรุปคะแนนฯ (เอกสาร สพฐ. 003)

4.  คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สำเนาเอกสาร)

5.  หลักฐานยืนยันคุณสมบัติกรรมการประเมินฯ (สำเนาเอกสาร)

       กรณี กรรมการเปน “ผูประเมิน” 

          - สำเนาประกาศรายชื่อผูประเมินฯกระทรวงศึกษาธิการ หนาแรกและหนาที่มีรายชื่อกรรมการคนนั้น

          (ประกาศ ก.ศธ. รายชื่อผูประเมินสถานศึกษาพอเพียง 8 รอบ goo.gl/U6RBiH) 

       กรณี กรรมการเปน “ผูทรงคุณวุฒิ”

           - สำเนาประกาศรายชื่อสถานศึกษาพอเพียงของกระทรวงศึกษาธิการ หนาแรกและหนาที่มีรายชื่อสถานศึกษาพอเพียง

           ที่ผูทรงคุณวุฒิเปนผูบริหารในวันที่โรงเรียนไดรับการประเมินฯเปนสถานศึกษาพอเพียง/ศูนยการเรียนรู ฯ

           (ประกาศ ก.ศธ. รายชื่อสถานศึกษาพอเพียง https://goo.gl/ttglg8 ประกาศศูนยการเรียนรูฯ https://goo.gl/qCzYII )

6. CD ไฟล Excel แบบสรุปคะแนนการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ภาพรวมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (เอกสาร สพฐ. 003)

ศูนยขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา 

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อาคาร สพฐ. 3 ชั้น 4  ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทรศัพท 02-288-5744  โทรสาร 02-282-5460  E-mail : obecSUFFecon@gmail.com  www.SUFFecon.com
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เครื่องมือการประเมินสถานศึกษาแบบอยางการจัดกิจกรรมการเรียนรู

และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ดาวนโหลดเครื่องมือการประเมินฯ www.SUFFecon.com

1. แบบประเมินสถานศึกษาพอเพียง   (เอกสาร สพฐ. 001)
   (เพื่อใหสถานศึกษาใชประเมินตนเองกอนขอรับการประเมินฯ และ เพื่อใหกรรมการประเมินฯ แตละคนใชในการประเมินสถานศึกษา)

2. แบบสรุปผลการประเมินสถานศึกษาพอเพียง   (เอกสาร สพฐ. 002) 

   (เพื่อใชสรุปความเห็น ผลการใหคะแนน ลงมติขององคคณะกรรมการประเมินฯ)

3. แบบสรุปคะแนนการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ภาพรวมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   (เอกสาร สพฐ. 003)

   (เพื่อใหผูรับผิดชอบฯระดับเขตพื้นที่การศึกษาใชสรุปคะแนนการประเมินของสถานศึกษาที่ประเมินทั้งหมดในเขตพื้นที่-เปนภาพรวมเขต)

การคิดคะแนน ใหเปนไปตามวิธีการคิดคะแนนการประเมินสถานศึกษาพอเพียง 
โดยพึงระวังการคิดคะแนนรายดาน การคิดคะแนนเฉลี่ยรวม  ดาวนโหลดวิธีคิดคะแนน www.SUFFecon.com

ขอพึงระวัง
คณะกรรมการประเมินฯ ตองกรอกเอกสาร ดวยปากกา ลายมือบรรจง ใหครบทุกหัวขอ ทั้งฉบับ/ทุกฉบับ  

โดยเฉพาะ  

    - ขอมูลผูประเมิน (เปน “ผูประเมินฯ” ตามประกาศกระทรวงศึกษา ป พ.ศ..../รอบที่... ลงลายมือชื่อผูประเมินทุกคน)

    - ขอมูลทั่วไปของสถานศึกษา (ตรวจสอบรายชื่อสถานศึกษา ชื่อผูบริหารสถานศึกษาใหถูกตอง ชัดเจน)

    - การสรุปผลการประเมิน การกรอกคะแนน การลงมติ วันเดือนปที่ประเมิน ตองระบุใหชัดเจน 

    - ขอสังเกตของคณะกรรมการ ระบุโดยละเอียดและเขียนดวยลายมือของคณะกรรมการประเมินฯ

       ใหผูรับผิดชอบการขับเคลื่อนฯระดับเขตพื้นที่การศึกษาแจงรายชื่อสถานศึกษาที่ผานการประเมินฯ

พรอมจัดสงเอกสารประกอบการประเมินถึง สพฐ.  ดังนี้

1.  หนังสือนำสง  ระบุจำนวนโรงเรียนที่ผานการประเมินเปนสถานศึกษาพอเพียง 

    และ จำนวนแบบสรุปผลการประเมินสถานศึกษาพอเพียง (จำนวนของ เอกสาร สพฐ. 002)

2.  เแบบสรุปคะแนนการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ภาพรวมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (เอกสาร สพฐ. 003)

3.  แบบสรุปผลการประเมินสถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียนที่ผานการประเมินเปนสถานศึกษาพอเพียง (เอกสาร สพฐ. 002 ฉบับจริง) 

    เรียงลำดับแบบสรุปผลฯ ตามลำดับเลขที่ในแบบสรุปคะแนนฯ (เอกสาร สพฐ. 003)

4.  คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สำเนาเอกสาร)

5.  หลักฐานยืนยันคุณสมบัติกรรมการประเมินฯ (สำเนาเอกสาร)

       กรณี กรรมการเปน “ผูประเมิน” 

          - สำเนาประกาศรายชื่อผูประเมินฯกระทรวงศึกษาธิการ หนาแรกและหนาที่มีรายชื่อกรรมการคนนั้น

          (ประกาศ ก.ศธ. รายชื่อผูประเมินสถานศึกษาพอเพียง 8 รอบ goo.gl/U6RBiH) 

       กรณี กรรมการเปน “ผูทรงคุณวุฒิ”

           - สำเนาประกาศรายชื่อสถานศึกษาพอเพียงของกระทรวงศึกษาธิการ หนาแรกและหนาที่มีรายชื่อสถานศึกษาพอเพียง

           ที่ผูทรงคุณวุฒิเปนผูบริหารในวันที่โรงเรียนไดรับการประเมินฯเปนสถานศึกษาพอเพียง/ศูนยการเรียนรู ฯ

           (ประกาศ ก.ศธ. รายชื่อสถานศึกษาพอเพียง https://goo.gl/ttglg8 ประกาศศูนยการเรียนรูฯ https://goo.gl/qCzYII )

6. CD ไฟล Excel แบบสรุปคะแนนการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ภาพรวมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (เอกสาร สพฐ. 003)

ศูนยขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา 

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อาคาร สพฐ. 3 ชั้น 4  ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทรศัพท 02-288-5744  โทรสาร 02-282-5460  E-mail : obecSUFFecon@gmail.com  www.SUFFecon.com
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เครื่องมือการประเมินสถานศึกษาแบบอยางการจัดกิจกรรมการเรียนรู

และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ดาวนโหลดเครื่องมือการประเมินฯ www.SUFFecon.com

1. แบบประเมินสถานศึกษาพอเพียง   (เอกสาร สพฐ. 001)
   (เพื่อใหสถานศึกษาใชประเมินตนเองกอนขอรับการประเมินฯ และ เพื่อใหกรรมการประเมินฯ แตละคนใชในการประเมินสถานศึกษา)

2. แบบสรุปผลการประเมินสถานศึกษาพอเพียง   (เอกสาร สพฐ. 002) 

   (เพื่อใชสรุปความเห็น ผลการใหคะแนน ลงมติขององคคณะกรรมการประเมินฯ)

3. แบบสรุปคะแนนการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ภาพรวมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   (เอกสาร สพฐ. 003)

   (เพื่อใหผูรับผิดชอบฯระดับเขตพื้นที่การศึกษาใชสรุปคะแนนการประเมินของสถานศึกษาที่ประเมินทั้งหมดในเขตพื้นที่-เปนภาพรวมเขต)

การคิดคะแนน ใหเปนไปตามวิธีการคิดคะแนนการประเมินสถานศึกษาพอเพียง 
โดยพึงระวังการคิดคะแนนรายดาน การคิดคะแนนเฉลี่ยรวม  ดาวนโหลดวิธีคิดคะแนน www.SUFFecon.com

ขอพึงระวัง
คณะกรรมการประเมินฯ ตองกรอกเอกสาร ดวยปากกา ลายมือบรรจง ใหครบทุกหัวขอ ทั้งฉบับ/ทุกฉบับ  

โดยเฉพาะ  

    - ขอมูลผูประเมิน (เปน “ผูประเมินฯ” ตามประกาศกระทรวงศึกษา ป พ.ศ..../รอบที่... ลงลายมือชื่อผูประเมินทุกคน)

    - ขอมูลทั่วไปของสถานศึกษา (ตรวจสอบรายชื่อสถานศึกษา ชื่อผูบริหารสถานศึกษาใหถูกตอง ชัดเจน)

    - การสรุปผลการประเมิน การกรอกคะแนน การลงมติ วันเดือนปที่ประเมิน ตองระบุใหชัดเจน 

    - ขอสังเกตของคณะกรรมการ ระบุโดยละเอียดและเขียนดวยลายมือของคณะกรรมการประเมินฯ

       ใหผูรับผิดชอบการขับเคลื่อนฯระดับเขตพื้นที่การศึกษาแจงรายชื่อสถานศึกษาที่ผานการประเมินฯ

พรอมจัดสงเอกสารประกอบการประเมินถึง สพฐ.  ดังนี้

1.  หนังสือนำสง  ระบุจำนวนโรงเรียนที่ผานการประเมินเปนสถานศึกษาพอเพียง 

    และ จำนวนแบบสรุปผลการประเมินสถานศึกษาพอเพียง (จำนวนของ เอกสาร สพฐ. 002)

2.  เแบบสรุปคะแนนการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ภาพรวมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (เอกสาร สพฐ. 003)

3.  แบบสรุปผลการประเมินสถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียนที่ผานการประเมินเปนสถานศึกษาพอเพียง (เอกสาร สพฐ. 002 ฉบับจริง) 

    เรียงลำดับแบบสรุปผลฯ ตามลำดับเลขที่ในแบบสรุปคะแนนฯ (เอกสาร สพฐ. 003)

4.  คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สำเนาเอกสาร)

5.  หลักฐานยืนยันคุณสมบัติกรรมการประเมินฯ (สำเนาเอกสาร)

       กรณี กรรมการเปน “ผูประเมิน” 

          - สำเนาประกาศรายชื่อผูประเมินฯกระทรวงศึกษาธิการ หนาแรกและหนาที่มีรายชื่อกรรมการคนนั้น

          (ประกาศ ก.ศธ. รายชื่อผูประเมินสถานศึกษาพอเพียง 8 รอบ goo.gl/U6RBiH) 

       กรณี กรรมการเปน “ผูทรงคุณวุฒิ”

           - สำเนาประกาศรายชื่อสถานศึกษาพอเพียงของกระทรวงศึกษาธิการ หนาแรกและหนาที่มีรายชื่อสถานศึกษาพอเพียง

           ที่ผูทรงคุณวุฒิเปนผูบริหารในวันที่โรงเรียนไดรับการประเมินฯเปนสถานศึกษาพอเพียง/ศูนยการเรียนรู ฯ

           (ประกาศ ก.ศธ. รายชื่อสถานศึกษาพอเพียง https://goo.gl/ttglg8 ประกาศศูนยการเรียนรูฯ https://goo.gl/qCzYII )

6. CD ไฟล Excel แบบสรุปคะแนนการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ภาพรวมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (เอกสาร สพฐ. 003)

ศูนยขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา 

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อาคาร สพฐ. 3 ชั้น 4  ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทรศัพท 02-288-5744  โทรสาร 02-282-5460  E-mail : obecSUFFecon@gmail.com  www.SUFFecon.com

7. สําเนาสมุดเยี่ยมโรงเรียน/สมุดนิเทศหนาที่คณะกรรมการประเมินฯ ไดเขียนบันทึกในวันที่ประเมิน
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พเอพจิกฐษรศเงอขาญชัรปกัลหมาตานฒัพรากเคลื่อนบัขยนูศ  ยดโำทดัจ าษกึศรากนาดงยี
าษกึศรากรากมรรกะณคนางกันำส  าษกึศรากนาฐรตามะลแรากาชิวกันำส  

http://www.skp.moe.go.th/home

งยีพเอพาษกึศนาถสนิมเะรปรากฑณกเมาตงอเนตนิมเะรป

พื้นที่การศึกษาตขเนางกันำสงจแ มอรพาวงอเนตนิมเะรปกาห
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

าษกึศนาถสนิมเะรปรากมรรกะณคตั้งงตแะลแาหรรส

นิมเะรปรากลผนางยาระลแนิมเะรป
สถานศึกษาที่ผานการประเมินแก สพฐ.

งอรกดัคาณราจิพจวรต .ฐพส(

ครั้ง 2 ะลป นิมเะรปรากลผนางยาร

).ค.ต ะลแ .ย.มเ อืค

ขั้นพื้นฐาน

ประกาศและมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง

ประเมินศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฯ

คัดเลือกผลงานการปฏิบัติที่เปนเลิศ
 (Best Practices)

ของสถานศึกษาพอเพียง
มูลนิธิยุวสถิรคุณ ศูนยสถานศึกษาพอเพียง

www.sufficiencyeconomy.org

www.SUFFecon.com

พัฒนาสถานศึกษาในสังกัดใหเปนสถานศึกษาพอเพียง

ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา

ศูนยขับเคลื่อนการพัฒนา

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียน ขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อขอรับการประเมินเปนสถานศึกษาพอเพียง

ศูนยขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รวมพลังเครือขายขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา
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