
 

เครื่องมือประเมิน 
สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 
(สถานศึกษาพอเพียง) 

ปี  2554 – 2556 
******************************** 

ตอนที่ 1   ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อสถานศึกษา....................................................................... สังกัด ................................................................... 

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

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

3. สังกัดสถานศึกษา  
 3.1  กระทรวงศึกษาธิการ 
 3.2  สังกัดอ่ืน (โปรดระบุ) ................................................................................................................ ........... 
 
4. รูปแบบการจัดการศึกษา  ระดับการศึกษา  การบริหารจัดการสถานศึกษา  และสังกัดในพ้ืนที ่
 
รูปแบบการศึกษา ระดับการศึกษา การบริหารจัดการ

สถานศึกษา 
สังกัดในพ้ืนที่ 

 2 .  ก า รศึ กษ า
นอกระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัย. 

 2.1 กศน. ขั้นพ้ืนฐานนอกระบบ 
 2.2 กศ.ต่อเนื่อง 
 2.3 กศ.ตามอัธยาศัย 
2.4 อ่ืน(ระบ)ุ............................. 

 1. ของรัฐ  2. กศน.จังหวัด................. 
 3. ภาค. ........................... 
 4 อ่ืนๆ.............................. 
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ตอนที่ 2  ข้อมูลการประเมิน ( 5 ด้าน  18 องค์ประกอบ  62 ตัวบ่งช้ี ) 
โปรดท าเครื่องหมาย    ช่องระดับคุณภาพการปฏิบัติ 
 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้เกณฑ์คุณภาพ 
ไม่มี ระดับคุณภาพปฏิบัต ิ
0 1 2 3 4 

1. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ( 5 องค์ประกอบ  14 ตัวบ่งชี้ ) 
1. นโยบาย 1.1  มีนโยบายน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลือ่นใน

สถานศึกษา และบรูณาการในแผนปฏิบัติงานประจ าป ี
     

1.2  ด าเนินการตามนโยบาย และแผนปฏิบัติงานประจ าปี  ที่น้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษา 

     

1.3  ติดตามผลการด าเนินการตามนโยบายและแผนปฏิบตัิการประจ าปีที่น้อมน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษา 

     

1.4  น าผลการตดิตามมาพัฒนา นโยบาย/แผนงาน/โครงการ ขับเคลื่อนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 

     

คะแนน รวม/เฉลี่ย องค์ประกอบ   

2.วิชาการ 
 

2.1  มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านวิชาการที่ส่งเสริมการบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ 

     

2.2  ด าเนินการตาม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดา้นวิชาการที่ส่งเสริมการบูรณา
การหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู ้  

     

2.3  ติดตามผล แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านวิชาการที่ส่งเสริมการบรูณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู ้

     

2.4  น าผลการตดิตามไปพัฒนา แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม ด้านวิชาการที่
ส่งเสริมการบรูณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ 

     

คะแนน รวม/เฉลี่ย องค์ประกอบ   

3.งบประมาณ 3.1  มีการวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

3.2 ด าเนินการตามแผนงบประมาณของสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

     

3.3 ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนงบประมาณของสถานศึกษาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

3.4 น าผลการตดิตามมาพัฒนาและปรบัปรุง การบริหารจัดการงบประมาณตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

คะแนน รวม/เฉลี่ย องค์ประกอบ   
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้เกณฑ์คุณภาพ 
ไม่มี ระดับคุณภาพปฏิบัต ิ
0 1 2 3 4 

4.อาคารสถานที่/
แหล่งเรียนรู ้

4.1  บริหารอาคารสถานท่ีและจดัการแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา ตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

คะแนน รวม/เฉลี่ย องค์ประกอบ   
5.ความสัมพันธ์
กับชุมชน 

5.1   ประสานสัมพันธ์กับชุมชนให้มสี่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนรู ้เพื่อ
เสรมิสร้างคุณลักษณะ “อยู่อย่างพอเพียง” ของผู้เรียน 

     

คะแนน รวม/เฉลี่ย องค์ประกอบ   

คะแนน รวม/เฉลี่ย รายด้าน   

ข้อสังเกตของผู้ประเมนิ  :  ด้านบริหารจัดการสถานศึกษา 

 จุดเด่น/ข้อควรปรับปรุง ................................................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................... 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้เกณฑ์คุณภาพ 
ไม่มี ระดับคุณภาพปฏิบัต ิ
0 1 2 3 4 

2.  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ( 4 องค์ประกอบ  14 ตัวบ่งชี้ )   

1. หน่วยการ
เรียนรู้หลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.1  มีหน่วยการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามมาตรฐานการเรยีนรู้      

1.2  มีการนิเทศ/ติดตาม/ประเมินผล การน าหน่วยการเรียนรู้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีงไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

     

1.3 มีการศึกษา/วเิคราะห์/วจิัย เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูห้นว่ยการ
เรียนรูห้ลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

     

คะแนน รวม/เฉลี่ย องค์ประกอบ   

2. การบูรณาการ
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงสู่
กิจกรรมการ
เรียนรู้ 

2.1  มีแผนจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ต่างๆ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 

     

2.2 คุณภาพของแผนจดัการเรียนรู้ที่บรูณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในกลุ่มสาระการเรยีนรู้ตา่ง ๆ 

     

2.3   จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ต่างๆ 

     

2.4 ผู้เรยีนมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที่บรูณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

     

คะแนน รวม/เฉลี่ย องค์ประกอบ   

3. สื่อและแหล่ง
เรียนรู้เกี่ยวกับ
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

3.1 จัดหา/ผลติ/ใช้/เผยแพร่ สื่อการเรยีนรู้ เพื่อบูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ในการจัดกจิกรรมการเรียนรู้   

     

3.2  จัดท า/พัฒนา/เผยแพร่ แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาเพื่อสนบัสนุนการเรียนรู้ 
เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

     

3.3 ใช้แหล่งเรียนรู/้ภมูิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน ท่ีเสริมสร้างการพัฒนาคณุลักษณะ 
“อยู่อย่างพอเพียง” ของผู้เรียน   

     

คะแนน รวม/เฉลี่ย องค์ประกอบ   

4. การวัดและ
ประเมินผลการ
จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

4.1   จัดท าเครื่องมือ และ วัดและประเมินผลที่หลากหลาย และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหน่วยการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

     

4.2   ใช้วิธีการวัดผลและประเมินผลที่หลากหลาย และสอดคล้องกับการจดักิจกรรม
การเรยีนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

4.3   รายงานผลการประเมิน และน ามาปรับปรุง/พัฒนา การจัดกิจกรรมการเรยีนรู้
ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

4.4 จัดแสดง/เผยแพร/่ประกวด/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงานของผู้เรียน ทีเ่กิดจาก
การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ 

     

คะแนน รวม/เฉลี่ย องค์ประกอบ   
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้เกณฑ์คุณภาพ 
ไม่มี ระดับคุณภาพปฏิบัต ิ
0 1 2 3 4 

คะแนน รวม/เฉลี่ย รายด้าน   

ข้อสังเกตของผู้ประเมนิ  :  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 จุดเด่น/ข้อควรปรบัปรุง ประเด็นที่ควรปรับปรุง ............................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................... 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้เกณฑ์คุณภาพ 
ไม่มี ระดับคุณภาพปฏิบัต ิ
0 1 2 3 4 

3.   ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ( 3 องค์ประกอบ  15 ตัวบ่งชี้ ) 

1. การแนะแนว
และระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน 

1.1   มีแผนงานแนะแนว เพื่อสนับสนุนการด าเนินชีวิตทีส่อดคล้องกับหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

1.2   จัดกิจกรรมแนะแนวใหผู้้เรยีนได้รูจ้ักการวางแผนชีวิตของตนเองไดอ้ย่าง
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

1.3  มีระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนใหส้ามารถ แก้ปัญหาและพัฒนาตนเองได้อย่าง
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

1.4   ติดตามผล การจัดกิจกรรมแนะแนว และระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

1.5  น าผลการตดิตามมาใช้พัฒนาการจัดกิจกรรมแนะแนว และระบบดแูล
ช่วยเหลือผูเ้รียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

คะแนน รวม/เฉลี่ย องค์ประกอบ   

2.กิจกรรนักเรียน 2.1  มีแผนงาน/โครงการ ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน เพื่อให้ผูเ้รียนมีคณุลกัษณะ 
“อยู่อย่างพอเพียง” 

     

2.2  จัดกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนาร/ียุวกาชาด หรือผู้บ าเพ็ญประโยชน์ สอดคล้องกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

2.3  ส่งเสริมให้มีการจัดตั้ง ชุมนุม/ชมรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      

2.4  มีการประยุกต์ใช้ ภูมิปญัญาท้องถิน่/วัฒนธรรม/หลักค าสอนทางศาสนาในการ
จัดกิจกรรมนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

2.5  ติดตามผลการจัดกิจกรรมนักเรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      

2.6   น าผลการตดิตามมาปรับปรุง/พัฒนา กิจกรรมนักเรียน ตามหลักปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

     

คะแนน รวม/เฉลี่ย องค์ประกอบ   

3.กิจกรรมเพ่ือ
สังคมและ
สาธารณประโยชน ์

3.1 มีกิจกรรมเพื่อส่งเสรมิสนับสนุนใหผู้้เรยีนเกิดจติอาสา และมสี่วนร่วมใน
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

     

3.2 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ แก้ปัญหา/พัฒนา สถานศึกษา/ชุมชน ด้านเศรษฐกิจ/
สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

     

3.3   ติดตามผลการด าเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของผูเ้รียนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

3.4  น าผลการตดิตามมา ปรับปรุง/พฒันา การด าเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ของผู้เรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

     

คะแนน รวม/เฉลี่ย องค์ประกอบ   
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้เกณฑ์คุณภาพ 
ไม่มี ระดับคุณภาพปฏิบัต ิ
0 1 2 3 4 

คะแนน รวม/เฉลี่ย รายด้าน   

ข้อสังเกตของผู้ประเมนิ  :  ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 จุดเด่น/ข้อควรปรับปรุง ................................................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................... 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้เกณฑ์คุณภาพ 
ไม่มี ระดับคุณภาพปฏิบัต ิ
0 1 2 3 4 

4. ด้านพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา  ( 2 องค์ประกอบ  7 ตัวบ่งชี้ ) 

1. การพัฒนา
บุคลากรตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.1  มีแผนงาน/โครงการ พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจ และตระหนักในคณุค่าของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

1.2   ประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพื่อส่งเสริมการ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตและปฏิบัติ
ภารกิจหน้าท่ี 

     

1.3   ส่งเสริมให้บุคลากรแสวงหาความรูเ้กี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
อย่างสม่ าเสมอ 

     

1.4   จัดกิจกรรมส่งเสรมิการด าเนินชีวิตและการปฏิบัตภิารกิจหน้าที่ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แกบุ่คลากรของสถานศึกษา 

     

คะแนน รวม/เฉลี่ย องค์ประกอบ   

2 .การติดตาม
ประเมินผลและ
ขยายผล 

2.1   ติดตามผลการด าเนิน โครงการ/กิจกรรม พัฒนาบุคลากร เพื่อส่งเสริมการ
ด าเนินชีวิตและปฏิบตัิภารกิจหน้าที่ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

2.2 น าผลการตดิตามมา ปรับปรุง/พฒันา การด าเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนา
บุคลากรเพื่อส่งเสริมการด าเนินชีวิตและปฏิบัตภิารกิจหน้าท่ีตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

2.3   ขยายผลและเผยแพร่ ผลการด าเนนิชีวิตและปฏิบตัิภารกิจหน้าที่ ของบุคลากร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

คะแนน รวม/เฉลี่ย องค์ประกอบ   

คะแนน รวม/เฉลี่ย รายด้าน   

ข้อสังเกตของผู้ประเมนิ  :  ด้านพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 

 จุดเด่น/ข้อควรปรับปรุง ................................................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................... 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้เกณฑ์คุณภาพ 
ไม่มี ระดับคุณภาพปฏิบัต ิ
0 1 2 3 4 

5.   ผลลัพธ์/ภาพความส าเร็จ   ( 4 องค์ประกอบ  12 ตัวบ่งชี้ ) 

1.สถานศึกษา 1.1 คุณลักษณะของสถานศึกษาพอเพยีง      

คะแนน รวม/เฉลี่ย องค์ประกอบ   

2.ผู้บริหาร
สถานศกึษา 

2.1 คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาพอเพียง      

คะแนน รวม/เฉลี่ย องค์ประกอบ   

3.บุคลากรของ
สถานศกึษา  

3.1 บุคลากรของสถานศึกษา  มคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง   

     

3.2 บุคลากรจดัการทรัพยากร และด าเนินชีวิตด้านเศรษฐกิจอย่างสอดคล้อง กับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

3.3 บุคลากรอยูร่่วมกับผู้อื่นในสังคม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบัติตน  เพื่อส่วนรวมและสาธารณะ
ประโยชน์    

     

3.4 บุคลากรรู้จักใช้และจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อยา่งสมดลุ 
และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 

     

3.5 บุคลากรด าเนินชีวิตอย่างมีฐานรากทางวัฒนธรรม และพร้อมรับต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม จากกระแสโลกาภิวัตน์ 

     

คะแนน รวม/เฉลี่ย องค์ประกอบ   

4.ผู้เรียน 4.1 ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ของแต่ละระดับช้ันปี
การศึกษา   

     

4.2 ผู้เรยีนปฏิบัตตินให้ด าเนินชีวิตได้อย่างสมดลุ และพร้อมรบัต่อการเปลี่ยนแปลง 
ในด้านวัตถุ/เศรษฐกิจ 

     

4.3 ผู้เรยีนปฏิบัตตินให้ด าเนินชีวิตได้อย่างสมดลุ และพร้อมรบัต่อการเปลี่ยนแปลง
ในด้านสังคม 

     

4.4 ผู้เรยีนปฏิบัตตินให้ด าเนินชีวิตได้อย่างสมดลุ และพร้อมรบัต่อการเปลี่ยนแปลง
ในด้านสิ่งแวดล้อม 

     

4.5 ผู้เรยีนปฏิบัตตินให้ด าเนินชีวิตได้อย่างสมดลุ และพร้อมรบัต่อการเปลี่ยนแปลง
ในด้านวัฒนธรรม 

     

คะแนน รวม/เฉลี่ย องค์ประกอบ   

คะแนน รวม/เฉลี่ย รายด้าน   
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้เกณฑ์คุณภาพ 
ไม่มี ระดับคุณภาพปฏิบัต ิ
0 1 2 3 4 

ข้อสังเกตของผู้ประเมนิ  :  ด้านผลลัพธ์/ภาพความส าเร็จ    

 จุดเด่น/ข้อควรปรับปรุง ................................................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................... 

. ......................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................... 

 

คะแนน รวม/เฉลี่ย ท้ังหมด   

 

(ลงช่ือ)   .......................................................................ผู้ประเมิน 

(.................................................................................) 

ต าแหน่ง................................................สังกัด .................................................... 

วันที่เข้าประเมิน..................................................................................................  


