
 

๑ 

 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

          โรงเรียนสิงหบุรี ตั้งอยูท่ี ๑๑๘ หมู ๑ ถนนสิงหบุรี-ลพบุรี ตําบลบางมัญ อําเภอเมือง จังหวัดสิงหบุรี  

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ เปดสอนตั้งแตชั้น มัธยมศึกษาปท่ี ๑ ถึง มัธยมศึกษาปท่ี 

๖ คณะผูประเมินไดตรวจเยี่ยมสถานศึกษา  เม่ือวันท่ี ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ถึง วันท่ี ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. 

๒๕๖๒ โดยมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ดังนี้ 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓)   

 ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ดาน ระดับคุณภาพ 

๑. คุณภาพของผูเรียน  ดีเยี่ยม 

๒. กระบวนการบริหารและการจัดการ  ดีเยี่ยม 

๓. กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ดีเยี่ยม 

 
จุดเดน  

ดานคุณภาพของผูเรียน  

ผูเรียนไดทํากิจกรรมตางๆ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท้ัง  ๑๔ ฐาน  ในศูนยการเรียนรู    

ตามกระบวนการจนสามารถนําไปสูการปฏิบัติได เชน ความมีวินัย ความซ่ือสัตย ฯลฯ และสามารถนําไป

ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได โดยผานการทําโครงงานคุณธรรม ๑ หอง ๑ ความดี วิถีพอเพียง และกิจกรรม

ท่ีรวมกับหนวยงานภายนอกคือ กิจกรรมการเงินทิสโก และกิจกรรมหองเรียนสีเขียว ซ่ึงรวมงานกับ กฟผ.     

มีขยายผลไปสูชุมชนและสถานศึกษาอ่ืน เชน โรงเรียนบานเบิก อําเภอทาวุง จังหวัดลพบุรี และโรงเรียน        

วัดชันสูตร อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี รวมท้ังมีสถานศึกษาอ่ืนๆ ท่ีเห็นคุณคาของการดําเนินงานกิจกรรม

ดังกลาวเขามาขอดูงานหลายแหง เชน โรงเรียนปากเกร็ด จ.นนทบุรี  โรงเรียนหัวไทรบํารุงราษฎร               

จ.นครศรีธรรมราช โรงเรียนพิชัย จ.อุตรดิตถ โรงเรียนคีรีมาศ จ.สุโขทัย ฯลฯ และดวยผลการดําเนินงาน

กิจกรรมตางๆ ของผูเรียนทําใหกิจกรรมนี่ไดรับรางวัลดังนี้ ปการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ไดรับรางวัลโรงเรียน

พอเพียงตนแบบ และรางวัล MOE AWARD จากกระทรวงศึกษาธิการ รางวัล Best Practice จากมูลนิธิ 

ยุวสถิรคุณ 

       

ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ   

           ผูบริหารมีความสามารถในการบริหารจัดการ สงผลใหสถานศึกษาประสบผลสําเร็จมากมาย ท้ังดาน

สถานศึกษา ดานผูเรียนและดานครู ไดแก รางวัลสถานศึกษาพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ         

ปการศึกษา ๒๕๕๙ รางวัลสถานศึกษาพอเพียงตนแบบ ปการศึกษา ๒๕๕๙ รางวัลโรงเรียนคารบอนต่ํา      



 

๒ 

 

ลดการใชพลังงานไฟฟา (จํานวนนักเรียนมากกวา ๒,๐๐๐ คน) ปการศึกษา ๒๕๕๙ รางวัล OBECQA          

ปการศึกษา ๒๕๖๑ และสามารถพัฒนาไปสูโรงเรียนคุณภาพระดับมาตรฐานสากล สรางเยาวชนชั้นนําบน

พ้ืนฐานความเปนไทยและพอเพียง 

 

ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

๑. ครูเปนผูท่ีมีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนรูดวยความมุงม่ันท่ีตองการใหผูเรียนมีผลการ

เรียนดีข้ึน สามารถเรียนรูไดทุกเวลาและทุกสถานท่ี (Any Time Any Where) ในยุคหองเรียน ๔.๐ และมี

ทักษะชีวิตท่ีดี โดยการสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา

บูรณาการในการจัดการเรียนรู 

๒. ครูมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีและแหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอกท่ีสอดคลองกับการ

จัดการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูท่ีรับผิดชอบอยางหลากหลายและเหมาะสม สงผลใหผูเรียนมีความ

กระตือรือรน และใฝเรียนรู    

 
ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสูนวัตกรรม หรือแบบอยางที่ดี 

ดานคุณภาพของผูเรียน  
          ๑. ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาในการทํากิจกรรมแตละฐาน โดยสถานศึกษากําหนดแนวทางสูชุมชนให

มากข้ึนและยั่งยืน 

๒. ผูเรียนควรจัดกิจกรรมในฐานการเรียนรูตางๆ ใหมีศักยภาพเพ่ิมมากข้ึน โดยสถานศึกษาชวย 

สนับสนุนปจจัยตางๆ เพ่ือสงเสริมความเปนเลิศใหกับผูเรียน      

ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ  
แนวทางการพัฒนาท่ีผูบริหารดําเนินการอยูนั้นนับวาดีมากแลว ควรดําเนินการพัฒนาตอไปสูความ 

เปนเลิศ ไดแก เปนโรงเรียนรางวัลพระราชทานใหครบ ๓ ครั้ง จะไดเปนโรงเรียนพระราชทานท่ียั่งยืนตลอดไป

และพัฒนารอบดาน ใหเปนท่ียอมรับในระดับนานาชาติ 

 
ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  

           ครูจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีสอดคลองกับชุมชนและทองถ่ิน ตามความตองการของ

ผูเรียนหลากหลาย ทุกโครงการ/กิจกรรมมีการดําเนินงานท่ีเปนระบบชัดเจน ดังนี้ ๑) ความเปนมาของ

โครงการ/กิจกรรม ๒) วัตถุประสงคของโครงการ/กิจกรรม  ๓) ข้ันตอนการดําเนินงาน (PDCA) ๔) การ

นําเสนอผลการดําเนินงาน  ๕) ปจจัยความสําเร็จ  ๖) ถอดบทเรียน ๗) การเผยแพร/รางวัลท่ีไดรับ ผลการ

ดําเนินงานสงผลดีตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเปน นวัตกรรมหรือแบบอยางท่ีดี (Best Practice) ของ

โรงเรียน ดังนี้ 

         ๑. กิจกรรมดนตรีไทยรีไซเคิล เปนนวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี (Best Practice) ในเรื่อง“ การอนุรักษ

ศิลปะและการสืบทอดเอกลักษณของชาติ”เปนกิจกรรมท่ีจัดสําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ - ๓ ท่ี



 

๓ 

 

มีพ้ืนฐานทางดานดนตรีไทยท่ีสามารถนํามาฝกตอยอดใหเลนรวมวงได  มีการจัดทําเครื่องดนตรีจากวัสดุรี

ไซเคิล เชน ลูกระนาดจากกระเบื้อง ซอดวงจากกระปอง เปนตน เปนท่ีพึงพอใจของผูท่ีพบเห็นทําใหมีรายการ

ทีวีชองตางๆ มาถายทําและออกอากาศเผยแพร ไดรับรางวัลตางๆ มีผลการดําเนินงานระดับดีเยี่ยม ควรพัฒนา

โดยทําเครื่องดนตรีจากวัสดุรีไซเคิลใหหลากหลายชนิด และใหความรูเรื่องการทําเครื่องดนตรีจากวัสดุรีไซเคิล

สําหรับโรงเรียนท่ีสนใจแตไมมีงบประมาณเพ่ือนําไปสอนผูเรียนในโรงเรียนตอไป 

          ๒. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ เปนนวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี (Best Practice) ในเรื่อง “การประพฤติ

ปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา”โรงเรียนไดเขารวมโครงการเม่ือป ๒๕๕๗ และในป ๒๕๖๐ ได

ทํา MOU กับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยถึงปจจุบัน ไดรับการประเมินเปนโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนํา เพ่ือใหการ

ดําเนินงานยั่งยืนและสงผลตอการเรียนรูของผูเรียน ควรดําเนินกิจกรรมตามท่ีทํา MOU กับมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัยตออยางเปนระบบและตอเนื่อง และควรเพ่ิมการบูรณาการกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธในกลุมสาระ

การเรียนรูอ่ืน หรือในกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพ่ือพัฒนาตอเขารับการประเมินโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน

ตอไป 

         ๓. โครงการโรงเรียนสีเขียวสูโรงเรียนคารบอนต่ํา  เปนนวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี (Best Practice) ใน

เรื่อง“การปลูกฝงการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม” เปนกิจกรรมท่ีจัดรวมกับการไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทยเม่ือป ๒๕๕๒ โดยจัดสรางหองเรียนสีเขียวพรอมสื่อการเรียนการสอนดานอนุรักษพลังงานและ

สิ่งแวดลอม เพ่ือใหครูใชเปนแหลงเรียนรูแกผูเรียนและชุมชน และเปนสื่อการสอนในวิชาวิทยาศาสตร และ

บูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน เพ่ือใหไดประโยชนและคุมคาถึงตัวนักเรียนทุกคน และการใหบริการ

ชุมชน โรงเรียนดําเนินงานมาอยางตอเนื่องไดรับรางวัลตางๆ ท่ีภาคภูมิใจ ดังนั้นเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน ควร

ดําเนินกิจกรรมโดยขยายเครือขายจํานวนผูเรียนท่ีรวมลดการใชพลังงานไฟฟาท่ีบานใหเพ่ิมมากยิ่งข้ึน และควร

จัดกิจกรรมรณรงคเชิญชวนผูท่ีเก่ียวของรวมกันประหยัดพลังงานเพ่ือลดปญหาโลกรอน    

๔. โครงการ หนึ่งหองหนึ่งความดีวิถีพอเพียง  เปนนวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี (Best Practice) ใน

เรื่อง“ความรูควบคูคุณธรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง” เปนกิจกรรมท่ีใหนักเรียนทุกหองเรียนนํา

คุณธรรมอัตลักษณไปใชในการแกปญหา โดยการจัดทํา “โครงงานคุณธรรม ๑ หอง ๑ ความดี วิถีพอเพียง” 

หองเรียนละ ๑ โครงงานทุกป สงผลใหผูเรียนไดรับรางวัลตางๆ ระดับชาติ/ประเทศหลากหลายรางวัล  

โรงเรียนดําเนินงานอยางเปนระบบอยูในระดับดีเยี่ยม ควรดําเนินกิจกรรมโดยจัดทําโครงงานคุณธรรมอยาง

ตอเนื่อง และนําผลท่ีไดรับสูการปฏิบัติจริงท้ังในหองเรียนและขยายผลไปสูครอบครัวและชุมชนใหมากยิ่งข้ึน     

       ๕. กิจกรรมสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ เปนนวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี (Best Practice) ในเรื่อง

“การสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองและแสดงความสามารถดานตางๆ เต็มตามศักยภาพ” เพ่ือพัฒนาตอ

ยอดจนไดรับรางวัลตางๆ ท่ีสรางชื่อเสียงใหกับตนเอง และโรงเรียน โดยครูแตละกลุมสาระการเรียนรู จะ

คัดเลือกนักเรียนท่ีมีความสามารถ หรือท่ีสามารถพัฒนาศักยภาพในดานท่ีตนถนัด มาฝกซอมใหเกิดการพัฒนา

อยางสูงสุด และนํานักเรียนเขารวมกิจกรรมแขงขันในระดับตางๆ เพ่ือเปนเวทีแสดงความสามารถของนักเรียน

ใหผูอ่ืนไดประจักษตลอดจนเปนการสรางชื่อเสียงใหแกตนเองและโรงเรียน โรงเรียนดําเนินงานอยางเปนระบบ



 

๔ 

 

อยูในระดับดีเยี่ยม ควรขยายผลไปสูผูเรียนใหมากยิ่งข้ึนเพ่ือสรางโอกาสใหผูเรียนในการพัฒนาตนเองตรงตาม

ศักยภาพและเปนชองทางในการศึกษาตอตอไป  

สรุปผลการประเมินความโดดเดน   

         ๑. ชื่อ “ศูนยการเรียนรูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ดานการศึกษา)W 

         ๒. สอดคลองกับมิติคุณภาพ คือ อ่ืนๆ ตามบริบทของโรงเรียน 

          ๓. การดําเนินงานโรงเรียนมีการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ดานการศึกษา) สู

สถานศึกษา ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๔ โดยยึดหลัก ๒- ๓- ๔- ๓ อยางเปนระบบและตอเนื่อง เพ่ือปลูกฝงให

ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค “อยูอยางพอเพียง” มีการดําเนินงาน ดังนี้      

            ๓.๑ ผนวกโครงการ/กิจรรมท่ีสอดคลองสัมพันธและเห็นวาสามารถสงเสริมใหการดําเนินงานของ

ศูนยฯ มีประสิทธิภาพอยางรอบดานเขาดวยกัน บนความเชื่อวา “ผูเรียนท่ีมีคุณภาพนอกจากดําเนินชีวิตอยาง

พอเพียง ตองเปนคนดีมีคุณธรรม มีความเปนประชาธิปไตย”  

           ๓.๒ ดําเนินงานโครงการตามบริบทของโรงเรียนท่ีเปนโรงเรียนขนาดใหญมีการแขงขันสูง ดังนี้ 

                  ข้ันท่ี ๑  ประชุมชี้แจง ทําความเขาใจกับครู และใหครูทุกคนบูรณาการหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในรายวิชาท่ีรับผิดชอบคนละ ๑ หนวยการเรียนรู 

                 ข้ันท่ี ๒  จัดทําฐานการเรียนรูในศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ๑๔ ฐาน               

                  ข้ันท่ี ๓  ขยายเครือขาย ไปยังโรงเรียนบานเบิก อําเภอทาวุง จังหวัดลพบุรี และโรงเรียนวัด

ชันสูตร อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี  

                ข้ันท่ี ๔  สรางความเขมแข็งใหแกศูนยฯ 

                ๔.๑  ปการศึกษา ๒๕๕๙ สมัครเขารวมโครงการโรงเรียนคุณธรรมของมูลนิธิยุวสถิรคุณ และ

โครงการกิจกรรมตอยอดคายการเงินทิสโก (เปนโครงการท่ีเนนการจัดสงเสริมการออมในโรงเรียนและชุมชน)                            

                ๔.๒  ปการศึกษา ๒๕๖๑ สมัครเขารวมโครงการพลังเยาวชนจิตอาสาเสวนาประชาธิปไตย (เปน

โครงการท่ีทํา MOU กับสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

                ข้ันท่ี ๖  ถอดบทเรียน เม่ือเสร็จสิ้นการดําเนินงานโครงการ กิจกรรมในแตละครั้ง และแตละป

การศึกษาผูบริหาร ครู และผูเรียนท่ีเปนนักเรียนแกนนําจะรวมกันถอดบทเรียน เพ่ือเปนแนวดําเนินงานในป

ตอไปใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

              มีผลลัพธท่ีเกิดจากการดําเนินงาน โรงเรียนไดรับรางวัลตางๆ หลากหลายรางวัล รางวัลท่ีเสนอ

ขอรับการประเมิน ไดแก ผานการประเมินเปนโรงเรียนคุณธรรมระดับ ๓ ดาวของสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนจึงมีผลการประเมินความโดดเดน

ระดับระดับชาติ (C๒)  

 

 

 


