แบบประเมิน
สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ ละการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(สถานศึกษาพอเพียง) ปี 2555 – 2556
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานศึกษาที่รับการประเมิน
1.

2.

ชื่อสถานศึกษา............................................................................................................................. สังกัด ..................................................................................................
ที่อยู่ .................................................................................................อาเภอ..........................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์...........................
โทรศัพท์.........................................................................โทรสาร..................................................................E-MAIL................................................................................
ชื่อ - สกุล ผู้บริหารสถานศึกษา ........................................................................…………โทรศัพท์...............................................................
ชื่อ – สกุล ครูแกนนาผู้รับผิดชอบ ................................................................................โทรศัพท์...............................................................
 3.1 กระทรวงศึกษาธิการ

 3.2 สังกัดอื่น (โปรดระบุ) .........................................................................................................

3.

สังกัดสถานศึกษา

4.

รูปแบบการจัดการศึกษา ระดับการศึกษา การบริหารจัดการสถานศึกษา และสังกัดในพื้นที่

รูปแบบการศึกษา
 1. การศึกษาใน
ระบบ

ระดับการศึกษา
การบริหารจัดการสถานศึกษา
 1. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 1. ของรัฐ
เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น.................................................  2. ของเอกชน
ถึงระดับชั้น....................................................................
 2. อื่นๆ (โปรดระบุ) .....................................................

สังกัดในพื้นที่
 1. สพป. .............................................
สพม. ............................................
 2. เอกชน
 3. อปท.
 4. กทม.
 5. ตชด.
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ตอนที่ 2 ข้อมูลการประเมิน (5 ด้าน 17 องค์ประกอบ 62 ตัวบ่งชี้)
องค์ประกอบ

ตัวบ่งชี้เกณฑ์คุณภาพ

คะแนน

เหตุผล

1. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา (4 องค์ประกอบ 14 ตัวบ่งชี้)
1. นโยบาย

1.1 มีนโยบายน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนใน
สถานศึกษา และบูรณาการในแผนปฏิบัติงานประจาปี
1.2 ดาเนินการตามนโยบาย และแผนปฏิบัติงานประจาปี ที่น้อมนาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษา
1.3 ติดตามผลการดาเนินการตามนโยบายและแผนปฏิบัติการประจาปี ที่น้อมนา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษา
1.4 นาผลการติดตามมาพัฒนา นโยบาย/แผนงาน/โครงการ ขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา

คะแนน รวม/เฉลี่ย องค์ประกอบที่ 1 .............................. / .........................
2. วิชาการ

2.1 มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านวิชาการที่ส่งเสริมการบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้
2.2 ดาเนินการตาม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านวิชาการที่ส่งเสริมการบูรณา
การหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้
2.3 ติดตามผล แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านวิชาการที่ส่งเสริมการบูรณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้
2.4 นาผลการติดตามไปพัฒนา แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม ด้านวิชาการที่
ส่งเสริมการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้

คะแนน รวม/เฉลี่ย องค์ประกอบที่ 2 ............................... / .........................

แบบประเมินสถานศึกษาพอเพียงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2555 - 2556
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องค์ประกอบ
3. งบประมาณ

ตัวบ่งชี้เกณฑ์คุณภาพ

คะแนน

เหตุผล

3.1 มีการวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.2 ดาเนินการตามแผนงบประมาณของสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
3.3 ติดตามผลการดาเนินงานตามแผนงบประมาณของสถานศึกษาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
3.4 นาผลการติดตามมาพัฒนาและปรับปรุง การบริหารจัดการงบประมาณตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

คะแนน รวม/เฉลี่ย องค์ประกอบที่ 3 ................................ / .......................
4. บริหารทั่วไป

4.1 บริหารจัดการอาคารสถานที่และแหล่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.2 ประสานสัมพันธ์กับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
เสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของผู้เรียน

คะแนน รวม/เฉลี่ย องค์ประกอบที่ 4 ............................... / .........................

คะแนนรวม/คะแนนเฉลี่ย ด้านที่ 1 …………....………/……………………
จุดเด่น/ข้อสังเกตของผู้ประเมินเกี่ยวกับด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
แบบประเมินสถานศึกษาพอเพียงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2555 - 2556
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องค์ประกอบ

ตัวบ่งชี้เกณฑ์คุณภาพ

คะแนน

เหตุผล

2. ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (4 องค์ประกอบ 14 ตัวบ่งชี)้
1. หน่วยการ เรียนรู้ปรัชญา 1.1 มีหน่วยการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามมาตรฐานการเรียนรู้
ของเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 มีการนิเทศ/ติดตาม/ประเมินผล การนาหน่วยการเรียนรู้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1.3 มีการศึกษา/วิเคราะห์/วิจัย เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หน่วยการ
เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

คะแนน รวม/เฉลี่ย องค์ประกอบที่ 1 ................................. / ........................
2. การบูรณาการหลัก
2.1 มีแผนจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ต่าง ๆ ตามมาตรฐานการเรียนรู้
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่กิจกรรมการเรียนรู้ 2.2 คุณภาพของแผนจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ
2.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ต่างๆ
2.4 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

คะแนน รวม/เฉลี่ย องค์ประกอบที่ 2 ............................. / ............................
3. สื่อและแหล่งเรียนรู้
เกี่ยวกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

3.1 จัดหา/ผลิต/ใช้/เผยแพร่ สื่อการเรียนรู้ เพื่อบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
3.2 จัดทา/พัฒนา/เผยแพร่ แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้
เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.3 ใช้แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน ที่เสริมสร้างการพัฒนาคุณลักษณะ
อยู่อย่างพอเพียงของผู้เรียน

คะแนน รวม/เฉลี่ย องค์ประกอบที่ 3 ............................. / ............................
แบบประเมินสถานศึกษาพอเพียงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2555 - 2556
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องค์ประกอบ
4. การวัดและประเมินผล
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

ตัวบ่งชี้เกณฑ์คุณภาพ

คะแนน

เหตุผล

4.1 จัดทาเครื่องมือ และ วัดและประเมินผลที่หลากหลาย และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.2 ใช้วิธีการวัดผลและประเมินผลที่หลากหลาย และสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.3 รายงานผลการประเมิน และนามาปรับปรุง/พัฒนา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.4 จัดแสดง/เผยแพร่/ประกวด/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงานของผู้เรียน ที่เกิดจาก
การนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้

คะแนน รวม/เฉลี่ย องค์ประกอบที่ 4 ........................... / ..............................

คะแนนรวม/คะแนนเฉลี่ย ด้านที่ 2 …………..………/……………………
จุดเด่น/ข้อสังเกตของผู้ประเมิน เกี่ยวกับด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
แบบประเมินสถานศึกษาพอเพียงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2555 - 2556
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องค์ประกอบ

ตัวบ่งชี้เกณฑ์คุณภาพ

คะแนน

เหตุผล

3. ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (3 องค์ประกอบ 15 ตัวบ่งชี้)
1. การแนะแนวและระบบ
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

1.1 มีแผนงานแนะแนว เพื่อสนับสนุนการดาเนินชีวิตที่สอดคล้องกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 จัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนได้รู้จักการวางแผนชีวิตของตนเอง
ได้อย่างสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.3 มีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้สามารถ แก้ปัญหาและพัฒนาตนเองได้อย่าง
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.4 ติดตามผล การจัดกิจกรรมแนะแนว และระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.5 นาผลการติดตามมาใช้พัฒนาการจัดกิจกรรมแนะแนว และระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

คะแนน รวม/เฉลี่ย องค์ประกอบที่ 1 ........................... / ..............................
2. กิจกรรมนักเรียน

2.1 มีแผนงาน/โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน เพื่อให้ผู้เรียน
“อยู่อย่างพอเพียง”
2.2 จัดกิจกรรมลูกเสือ /เนตรนารี /ยุวกาชาด หรือผู้บาเพ็ญประโยชน์ สอดคล้อง
กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.3 ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชุมนุม/ชมรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.4 มีการประยุกต์ใช้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น/วัฒนธรรม/หลักคาสอน ทางศาสนา ใน
การจัดกิจกรรมนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.5 ติดตามผลการจัดกิจกรรมนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.6 นาผลการติดตามมาปรับปรุง/พัฒนา กิจกรรมนักเรียนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

คะแนน รวม/เฉลี่ย องค์ประกอบที่ 2 ........................... / ..............................
แบบประเมินสถานศึกษาพอเพียงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2555 - 2556
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องค์ประกอบ
3. กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะ
ประโยชน์

ตัวบ่งชี้เกณฑ์คุณภาพ

คะแนน

เหตุผล

3.1 มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดจิตอาสา และมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
3.2 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา หรือพัฒนาสถานศึกษา/ชุมชน ด้านเศรษฐกิจ
หรือสังคมหรือสิ่งแวดล้อมหรือวัฒนธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
3.3 ติดตามผลการดาเนินกิจกรรม เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ของผู้เรียน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.4 นาผลการติดตามมา ปรับปรุง/พัฒนา การดาเนินกิจกรรม เพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ ของผู้เรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

คะแนน รวม/เฉลี่ย องค์ประกอบที่ 3 ............................ / ............... ............

คะแนนรวม/คะแนนเฉลี่ย ด้านที่ 3 ……………..………/………………………
จุดเด่น/ข้อสังเกตของผูป้ ระเมิน เกี่ยวกับด้านที่ 3 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………….

แบบประเมินสถานศึกษาพอเพียงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2555 - 2556

-8-

องค์ประกอบ

ตัวบ่งชี้เกณฑ์คุณภาพ

คะแนน

เหตุผล

4. ด้านพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา (2 องค์ประกอบ 7 ตัวบ่งชี)้
1. การพัฒนาบุคลากรตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

1.1 มีแผนงาน/โครงการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาเพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจ และตระหนักในคุณค่าของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 มีการจัดการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพื่อส่งเสริม
การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการดาเนินชีวิตและ
ปฏิบัติภารกิจหน้าที่
1.3 ส่งเสริมให้บุคลากรแสวงหาความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างสม่าเสมอ
1.4 จัดกิจกรรมส่งเสริมการดาเนินชีวิตและการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แก่บุคลากรของสถานศึกษา

คะแนน รวม/เฉลี่ย องค์ประกอบที่ 1 ............................ / .............................
2. การติดตามและขยายผล

2.1 ติดตามผลการดาเนิน โครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมการดาเนิน
ชีวิตและปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 นาผลการติดตามมาปรับปรุง/พัฒนาการดาเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนา
บุคลากรเพื่อส่งเสริมการดาเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจหน้าที่ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
2.3 ขยายผลและเผยแพร่ ผลการดาเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจหน้าที่ของบุคลากร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

คะแนน รวม/เฉลี่ย องค์ประกอบที่ 2 ........................... / .............................

คะแนนรวม/คะแนนเฉลี่ย ด้านที่ 4 ……………..………/………………………
จุดเด่น/ข้อสังเกตของผู้ประเมิน เกี่ยวกับด้านที่ 4 ด้านพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………….
แบบประเมินสถานศึกษาพอเพียงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2555 - 2556
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ตัวบ่งชี้เกณฑ์คุณภาพ

คะแนน

เหตุผล

5. ผลลัพธ์/ภาพความสาเร็จ (4 องค์ประกอบ 12 ตัวบ่งชี้)
1. สถานศึกษา

1.1 คุณลักษณะของสถานศึกษาพอเพียง

คะแนน รวม/เฉลี่ย องค์ประกอบที่ 1 ........................... / .............................
2. ผู้บริหารสถานศึกษา

2.1 คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาพอเพียง

คะแนน รวม/เฉลี่ย องค์ประกอบที่ 2 ........................... / .............................
3. บุคลากรของ
สถานศึกษา

3.1 บุคลากรของสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
3.2 บุคลากรจัดการทรัพยากรและดาเนินชีวิตด้านเศรษฐกิจ
อย่างสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.3 บุคลากรอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตนเพื่อส่วนรวมและสาธารณประโยชน์
3.4 บุคลากรรู้จักใช้และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้อย่างสมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง ต่างๆ
3.5 บุคลากรดาเนินชีวิตอย่างมีฐานรากทางวัฒนธรรม และพร้อมรับ
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม จากกระแสโลกาภิวัฒน์

คะแนน รวม/เฉลี่ย องค์ประกอบที่ 3 ........................./ .................................
4. นักเรียน

4.1 ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตาม
มาตรฐานการเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง ของแต่ละระดับชั้นปีการศึกษา
4.2 ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ดาเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
ในด้านวัตถุ/เศรษฐกิจ
4.3 ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ดาเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
ในด้านสังคม
4.4 ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ดาเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและพร้อมรับต่อ
การเปลี่ยนแปลงในด้านสิ่งแวดล้อม
แบบประเมินสถานศึกษาพอเพียงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2555 - 2556
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4.5 ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ดาเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและพร้อมรับต่อ
การเปลี่ยนแปลงในด้านวัฒนธรรม

คะแนน รวม/เฉลี่ย องค์ประกอบที่ 4 ............................ / .............................

คะแนนรวม/คะแนนเฉลี่ย ด้านที่ 5 ……………..………/………………………
สรุปคะแนนเฉลี่ยรายด้าน ด้านที่ 1………..….. ด้านที่ 2………….….. ด้านที่ 3……………….. ด้านที่ 4…..……….…… ด้านที่ 5…….………....
สรุปผลการประเมินสถานศึกษา ………………………………………………….…….
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ข้อสังเกตโดยรวมของผูป้ ระเมินเกี่ยวกับสถานศึกษาแห่งนี้ ในการประเมินเป็น “สถานศึกษาพอเพียง”
…………………………………………………………………………………………………………………………....………………….…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….……………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………….
ลงนามผูป้ ระเมิน ……..…………………………………………………………………………
(……………………………………………………………………)
ตาแหน่ง/สังกัดของผู้ประเมิน ………………………… / ………………………………..
วัน /เดือน/ปี ที่เข้าประเมิน ……………/ ……………………..… / …….……..

แบบประเมินสถานศึกษาพอเพียงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2555 - 2556

