
 

  
 
 
 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  
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โรงเรียนศรยีานุสรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
(องค์การมหาชน) 

 
 

 



 

๑ 
 

บทสรปุส าหรบัผู้บรหิาร 
 

 โรงเรียนศรียานุสรณ์ ตั้งอยู่ที่ ๑ ต าบลวัดใหม่ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ คณะผู้ประเมินได้
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเมื่อวันที่ ๑๑-๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
ดังนี ้

สรุปผลการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓)   
    ระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

ด้าน ระดับคณุภาพ 

๑. คุณภาพของผู้เรียน  ดีเยี่ยม 

๒. กระบวนการบริหารและการจัดการ  ดีเยี่ยม 

๓. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ดีเยี่ยม 

 
จุดเด่น  

ด้านคุณภาพของผู้เรียน  
 ๑. ผู้เรียนมีมารยาทงาม มีสัมมาคารวะกับบุคคลที่ไป มีการทักทายด้วยการไหว้ 
 ๒. ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้งานด้านวิชาการ สถานศึกษามีงานด้านวิชาการทุกกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ มีกิจกรรมเสริมความรู้หลากหลาย  
 ๓.ผู้เรียนได้จัดท าโครงงานดาราศาสตร์ โดยมีการสนับสนุนของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์

ระดับชาติ โดยมีตัวแทนนักเรียนจ านวน ๒ คน เป็นตัวแทนเข้าประกวด ทั้งในประเทศและระดับชาติ และ
นานาชาติ พร้อมทั้งได้รับรางวัลชนะเลิศ จนรัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้ทุนไปเผยแพร่ผลงานในประเทศญี่ปุ่นถึง ๒ ปี
ซ้อน 

ด้านกระบวนการบรหิารและการจดัการ   
  ๑. สถานศึกษามีนวัตกรรมในด้านการบริหารและจัดการ คือ SIYA MODEL ซึ่งได้ใช้ MODEL 
นี้ในการบริหารสถานศึกษาเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานได้มอบรางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA  

๒. สถานศึกษาได้เป็น “โรงเรียนต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม” ด้วยผล 
ที่ได้รับจากกิจกรรมลดการใช้พลังงานไฟฟ้า โรงเรียนลดค่าใช้จ่ายลงได้ ๑๒๑,๐๙๒.๐๓ บาท คิดเป็น ร้อยละ 
๑๑.๕๘ จากเดิม ประจ าปี ๒๕๕๙ และ วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง ได้มอบรางวัล 
“นวัตกรรมเชิงสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม” จากการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี ระดับประเทศ ครั้งที่ 
๘ ระดับมัธยมศึกษา ปีการศกึษา ๒๕๖๐ 

๓. สถานศึกษาเป็น “โรงเรียนต้นแบบกิจกรรมมาร์ชช่ิงความด”ี ในโครงการพัฒนานักเรียนสู ่
ความเป็นต้นแบบความดีพื้นฐานสากล ๕ ประการ เพื่อเสริมสร้างความดีสากล ๕ ประการ ได้แก่ สะอาด 
ระเบียบ สุภาพ ตรงต่อเวลา สมาธิ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ได้รับเกียรติให้น าไปเผยแพร่เป็น Best Practices ของ
สถานศึกษา จากมูลนิธิครูของแผ่นดิน และจังหวัดจันทบุรีได้มอบรางวัล โรงเรียนความดีมาตรฐานสากล ปี
การศึกษา ๒๕๖๑ 



 

๒ 
 

๔. สถานศึกษาได้ผ่านการประเมินรักษามาตรฐานรางวัลคุณภาพฟื้นฟูศีลธรรมโลก ประจ าป ี
การศึกษา ๒๕๕๙ ประเภทสถานศึกษาสุดยอดต้นแบบระดับมัธยมศึกษา จากชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ 
   ๕.  สถานศึกษาได้เป็น“โรงเรียนต้นแบบค่านิยม ๑๒ ประการ” และจังหวัดจันทบุรีได้มอบ
รางวัล “สถานศึกษาต้นแบบค่านิยม ๑๒ ประการ ระดับมัธยมศึกษา ยอดเยี่ยม” ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จาก
โครงการส่งเสริมการศึกษารอบด้านให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพพร้อมสู่สากล ระดับมัธยมศึกษา  

ด้านกระบวนการจดัการเรียนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  
  ครูมีกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนแบบ Child center การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(Independent Study:IS) และใช้รูปแบบวิธีการสอน Active learning ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดย
การคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ผู้เรียนเรียนรู้ จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ   ที่
ทางสถานศึกษาจัดให้และเรียนรู้จากสถานการณ์จ าลอง มีการเชื่อมโยง บูรณาการสิ่งที่เรียนกับสังคมรอบตัว 
และชุมชน และน าองค์ความรู้ประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวัน อย่างมีความสุข และมีนวัตกรรมโครงการ 
ยิ้มง่าย ไหว้สวย ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีได้รับรางวัลระดับชาต ิ
 
จุดที่ควรพัฒนา 

ด้านคณุภาพของผู้เรียน  
 ๑. ผู้เรียนยังไม่มีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างมี

วิจารณญาณเพียงพอ 
 ๒. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมต่ ากว่ามาตรฐาน 
ด้านกระบวนการบรหิารและการจดัการ  

สถานศึกษามีเอกลักษณ์ “มีความรู้ คู่คุณธรรม” มีลักษณะเป็นค าศัพท์โดดๆ ไม่สื่อในการ 
เป็นภาพรวมหรือความเชี่ยวชาญของสถานศกึษา ยังไม่ถูกต้องเหมาะสม 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  
 ครูบางส่วนขาดการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลายตามสภาพ

จริง   ในปัจจุบัน โดยสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ผลการเรียนรู้และธรรมชาติของวิชานั้น และ
ขาดการการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและ มีประสิทธิภาพมาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน 
 
ข้อเสนอแนะตามนโยบายจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือภาครัฐ   

ด้านกระบวนการบรหิารและการจดัการ    
สถานศึกษาได้ด าเนินการ “โครงการโรงเรียนสีเขียว” เป็นต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงาน 

และสิ่งแวดล้อม สถานศึกษาควรด าเนินงานตามโครงการนี้ทุกๆปีอย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนากิจกรรมให้ทันสมัย
และท้าทายความสามารถของนักเรียนเพิ่มมากยิ่งขึ้น และทุกๆกิจกรรมควรสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ปกครองเข้า
มามีส่วนร่วมให้มากที่สุด เช่น การปลูกป่าชายเลน การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้และสิ่งประดิษฐ์
นั้นจะต้องสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริงๆ การประกวดครอบครัวของนักเรียนที่สามารถลดการจ่าย
ค่าไฟฟ้าลงได้อย่างต่อเนื่อง และการประกวดการคัดแยกขยะของครอบครัวนักเรียนที่ถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาล เป็นต้น 

ก าหนดการด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๑ ปี 



 

๓ 
 

ข้อเสนอแนะ  
ด้านคณุภาพของผู้เรียน   
 ๑. ผู้เรียนควรได้รับวิธีกระตุ้น และท้าทายให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดทุกกลุ่มสาระ ด้วยการใช้

ค าถามที่ยั่วยุให้ผู้เรียนตอบ ใช้กิจกรรมพัฒนาความคิด แบบงานกลุ่ม หรือการอภิปราย  
 ๒. ผู้เรียนควรได้รับการสอนเสริมแบบเข้มข้นส าหรับผู้เรียนที่มีผลการเรียนในวิชาต่ ากว่า

เกณฑม์าตรฐาน  
 ก าหนดการด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๑ ปี 
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ   

สถานศึกษาควรตั้งชื่อเอกลักษณ์ของสถานศึกษา โดยควรจะพิจารณาจากจุดเด่ นของ
สถานศึกษาที่บุคคลผู้เกี่ยวข้อง ท้องถิ่น ชุมชน สังคม ใกล้เคียงยอมรับ และเขียนให้เป็นลักษณะภาพรวมหรือ
ความเช่ียวชาญของสถานศึกษา ไม่ควรเป็นค าศัพท์โดดๆเหมือนกับเหมือนกับอัตลักษณ์ของผู้เรียน สถานศึกษา
มีจุดเด่นและเป็นที่ยอมรับ ส่วนใหญ่เกี่ยวกับเรื่อง เด็กเก่ง เป็นคนดี จึงคิดว่า “โรงเรียนแห่งคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล” อาจจะเป็นช่ือเอกลักษณ์ของสถานศึกษาได้อีกประการหนึ่ง  
   ก าหนดการด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๑ ปี 

ด้านกระบวนการจดัการเรียนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  
ครูทุกคนควรวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลายตามสภาพจริงใน 

ปัจจุบัน โดยสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ผลการเรียนรู้และธรรมชาติของวิชานั้น ควรมีการ
วิเคราะห์หลักสูตร ตามตัวชี้วัดชั้นปี ก าหนดสาระการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้สะท้อนคุณภาพ             
ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ก าหนด จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ทีละหน่วยหรือแต่ละสัปดาห์  
พิจารณาสาระเนื้อหา ในแต่ละชั่วโมงให้เหมาะสมกับเวลา และศักยภาพผู้เรียน ออกแบบการจัดกิจกรรม       
ที่หลากหลาย โดยพิจารณาผลที่จะเกิดขึ้นกับผู้ เรียนเป็นส าคัญ รวมทั้งควรมีการประเมินผลด้วยวิธี                
ที่หลากหลายทั้งระหว่างการจัดกิจกรรมและหลังการจัดกิจกรรม บันทึกการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายบุคคล      
ที่ครอบคลุมด้านความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ความพร้อมด้านสติปัญญา พฤติกรรม ร่างกายจิตใจ
และสังคมและน าผลไปพัฒนาผู้ เรียนได้ตรงกับปัญหา  ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของตนเองว่า                 
มีความเหมาะสม สอดคล้องกับเวลา การจัดกิจกรรมหรือไม่ เพื่อปรับปรุงให้เหมาะสม บันทึกปัญหาจากการจัด
กิจกรรม ในบันทึกหลังสอน ใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียนตามสภาพปัญหาของผู้เรียน รวมทั้งปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพตามบทบาทหน้าที่ของครูที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

 ก าหนดการด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๑ ปี 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี  

ด้านคณุภาพของผู้เรียน   
  ผู้เรียนได้จัดท าโครงงานดาราศาสตร์ โดยมีการสนับสนุนของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์
ระดับชาติ โดยมีตัวแทนนักเรียนจ านวน ๒ คน เป็นตัวแทนเข้าประกวด ทั้งในประเทศและระดับชาติ และ
นานาชาติ พร้อมทั้งได้รับรางวัลชนะเลิศ จนรัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้ทุนไปเผยแพร่ผลงานในประเทศญี่ปุ่นถึง ๒ ปี
ซ้อน สร้างชื่อเสียงให้กับสถานศึกษา และประเทศไทย ผู้เรียนควรได้รับการสนับสนุนส่งเสริมโครงงานนี้อย่าง
ต่อเนื่องยั่งยืนตลอดไป และให้ผู้เรียนคนอื่นๆได้มีโอกาสส่งเข้าประกวดตามล าดับขั้นดัวย พร้อมน าออกไป
เผยแพร่ภายในกลุ่มโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น 

 



 

๔ 
 

ด้านกระบวนการบรหิารและการจดัการ    
สถานศึกษามีนวัตกรรมในด้านการบริหารและจัดการ คือ SIYA MODEL ซึ่งได้ใช้ MODEL น้ี 

ในการบริหารสถานศึกษาเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐาน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้
มอบรางวัลคุณภาพ แห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA แต่สถานศึกษายังไม่ได้แสดง
ให้เห็นผลการวิจัยอย่างชัดเจน สถานศึกษาควรพัฒนารูปแบบ MODEL นี้อย่างต่อเนื่องทุกปี เขียนค านิยาม
ของค าศัพท์ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นพร้อมที่จะให้สถานศึกษาอื่นง่ายที่จะน าไปปฏิบัติ และสถานศึกษาควรจะ
น าเอา SIYA MODEL นี้ไปท าการวิจัยเชิงทดลอง หรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการ แล้วแต่กรณี จะเป็นวิจัยเชิง
ทดลองแบบกลุ่มเดียว หรือ แบบสองกลุ่มเปรียบเทียบ ก็ได้ โดยให้ SIYA MODEL เป็นตัวแปรต้น และผลที่เกิด
จาก MODEL เช่น คุณภาพผู้เรียน คุณภาพครู คุณภาพการบริหารจัดการ เป็นตัวแปรตาม ซึ่งจะท าให้ SIYA 
MODEL นี้ เป็นนวัตกรรมทางการบริหารและจัดการ ในระดับสูงยิ่งขึ้น มีค่าความเชื่อมั่นในระดับสูงยิ่งขึ้น และ
อาจจะได้รับรางวัลคุณภาพระดับองค์กร ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในขั้นสูงต่อไปอีก
ด้วย 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
  ครูมีนวัตกรรมผลงานโครงการ ยิ้มง่าย ไหว้สวย จนครูได้รับรางวัลระดับปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
รางวัลชนะเลิศ การประกวด มารยาทไทย จากพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี         
การด าเนินงานครั้งนี้ คณะผู้ประเมินพบว่า โรงเรียนศรียานุสรณ์ ได้รับการยกย่องระดับประเทศ เป็นต้นแบบ     
โดดเด่น ได้รับการยอมรับระดับชาติ ควรพัฒนาไปเป็นต้นแบบ โดดเด่น ให้ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ 
โดยมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนแกนน าด้าน ยิ้มง่าย ไหว้สวยจากรุ่นสู่รุ่น ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สร้างเครือข่าย     
การด าเนินการให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น เช่น เครือข่ายผู้ปกครอง ศิษย์เก่า พัฒนาการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
การยิ้มง่าย ไหว้สวย ให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมและเหมาะสมกับพัฒนาการของผู้ เรียน            
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เผยแพรก่ิจกรรมนี้ลงในสื่อออนไลน์ให้เพื่อให้ทั่วโลกยอมรับ ในระดับนานาชาติต่อไป 
 

สรุปประเด็นจากหน่วยงานต้นสังกัด    
 “ไม่มีประเด็นการประเมินจากหน่วยงานต้นสังกัด” แต่ขอเสนอแนะหน่วยงานต้นสังกัดให้ลงมา ก ากับ 
ติดตาม และพัฒนาสถานศึกษา เป็นการกระตุ้นให้หน่วยงานต้นสังกัดท าหน้าที่ของตนเองให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น ดังนี้  
 ๑. หน่วยงานต้นสังกัดควรให้การส่งเสริม สนับสนุนและร่วมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา อย่างจริงจัง โดยการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความสามารถในการเป็นที่ปรึกษา    
ให้ค าแนะน ากระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพในเชิงการปฏิบั ติ เช่น 
กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ มีความเชื่อถือได้ ในการที่
สถานศึกษาจะน ามาใช้เพื่อก าหนดค่าระดับคุณภาพของเป้าหมาย และค่าระดับคุณภาพของผลการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา ในแต่ละมาตรฐานการศึกษา แต่ละประเด็นการพิจารณา ให้ตรงกับความเป็นจริงและมี
ความเช่ือได้มากที่สุด 

๒. หน่วยงานต้นสังกัดควรให้การส่งเสริม สนับสนุนในการสร้างสถานศึกษาเครือข่ายคุณภาพเพื่อร่วม
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษา 

 
 
 



 

๕ 
 

สรุปผลการประเมินความโดดเด่น    
 ครูได้ด าเนินการ “โครงการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน” ในการจัดท าโครงงานดาราศาสตร์ใน
โรงเรียน โดยในเบื้องต้นมีการจัดกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ ซึ่งจะท าการเปิดรับสมัครนักเรียนที่มีความสนใจ
ทางด้านนี้ จะเป็นการให้ความรู้เบื้องต้นของดาราศาสตร์ เช่น การดูดาวเบื้องต้น การใช้อุปกรณ์ในการสั งเกต
ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ การศึกษาท้องฟ้าจริงด้วยตาเปล่าและผ่านอุปกรณ์ดาราศาสตร์ เมื่อเสร็จสิ้นการ
เข้าค่ายดาราศาสตร์แล้วจะท าการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสนใจจริง ที่จะผลิตผลงานดาราศาสตร์ผ่านการท า
โครงงาน และส่งนักเรียนให้เข้าร่วมกิจกรรมดาราศาสตร์ขั้นสูงกับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ ซึ่งนักเรียนจะได้
เห็นบทบาทการท างานจริงของนักดาราศาสตร์ รวมทั้งได้พูดคุยเพื่อขอค าปรึกษาในแนวทางที่จะจัดท า
โครงงานดาราศาสตร์ในแต่ละเรื่องออกมาได้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ จากนั้นจึงให้นักเรียนด าเนินการจัดท า
โครงงานดาราศาสตร์ในรงเรียนผ่านการดูแล และให้ค าปรึกษา จากครูที่ปรึกษา และนักวิจัยที่เป็นพี่เลี้ยงจาก
ทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ และโครงงานดาราศาสตร์ นี้โรงเรียนศรียานุสรณ์ได้ด าเนินงานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่
ปี 2558 จนถึงปีการศึกษาปัจจุบันนี้ซึ่งได้มีการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับนักเรียน
มากที่สุด ผลจาการพัฒนาสามารถจนในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมการน าเสนอผลงาน
วิชาการดาราศาสตร์ส าหรับนักเรียนในงาน “ ๒๒th  Junior  Session  of  Astronomical  Society of 
Japan ๒๐๒๐”  ณ  University of Tsukuba  ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๔  มีนาคม  ๒๕๖๓ 
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ตอนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา  
๑. โรงเรียนศรียานุสรณ์ ตั้งอยู่เลขที่ ๑ ต าบลวัดใหม่ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  รหัสไปรษณีย ์

๒๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๓๙-๓๑๑๒๒๕ โทรสาร ๐๓๙-๓๐๑๖๙๑ E-mail siyanuson@siya.ac.th  
Website www.siya.ac.th  

๒. หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗    

๓. สรุปข้อมูลส าคญัของสถานศกึษา 
๓.๑ จัดช้ันเรียนต้ังแต่ช้ัน มัธยมศึกษาปีที ่๑  ถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๖  
๓.๒ จ านวนผู้เรียน จ าแนกตามระดับช้ัน ดังน้ี  

ระดับชั้นที่เปิดสอน 
จ านวน

ห้องเรียน 

จ านวน 
ผู้เรียนปกติ (คน) 

จ านวนผู้เรียน   
ที่มีความต้องการ

พิเศษ (คน) 
รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๑๐ -  ๓๗๕ - - ๓๗๕ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๑๐ -  ๓๗๖ - - ๓๗๖ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๑๐ -  ๓๗๑ - - ๓๗๑ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๑๕ ๖๐  ๕๑๕ - - ๕๗๕ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๑๕ ๖๑  ๔๗๖ - - ๕๒๘ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๑๕ ๕๗  ๔๗๘ - - ๕๓๕ 

รวมทั้งสิ้น ๗๕ ๑๗๘ ๒,๕๗๓ - -  ๒,๗๖๐ 
             
 ๓.๓ ข้อมลูบุคลากร  

: ผู้บริหารสถานศึกษา   จ านวน ๕ คน 
: ครูมัธยมศึกษา    จ านวน ๑๓๔ คน 

  : บุคลากรสายสนับสนุน   จ านวน ๗ คน 
สรุปอัตราส่วน  

 ระดับมัธยมศึกษา 
อัตราส่วนของจ านวนผู้เรียน  : ครู  เท่ากับ  ๑ : ๒๐ 
อัตราส่วนของจ านวนผู้เรียน  : ห้อง  เท่ากบั  ๑ : ๔๐ 
: มีจ านวนครู  ครบช้ัน   ครบชั้น    ไม่ครบชั้น  
: ภาระงานสอนของครู โดยเฉลี่ยชั่วโมง : สปัดาห์ เท่ากับ ๑๗ : ๑  

 
 
 
 
 
 

mailto:siyanuson@siya.ac.th


 

๗ 
 

ตอนที่ ๒ ผลการประเมินคุณภาพภายนอก  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ด้านที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน    
ผลการด าเนนิงาน 

สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบมาตรฐานสากลของสถานศึกษา โดยเน้น    
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์           
ตามยุทธศาสตร์ที่ที่สถานศึกษาวางไว้มีการตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เพื่อร่วมกันจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษา และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาสถาน 
ศึกษาได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารวิชาการ เพื่อร่วมกันจัดท าโครงการกิจกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   
ทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะหลัก ๕ ประการ พัฒนาการด้าน  
การคิดวิเคราะห์และการเขียน พัฒนาด้านทักษะทางวิชาการ ศิลปหัตถกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ
แข่งขันในระดับภาคและประเทศ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียน ได้ตามค่า
เป้าหมายของสถานศึกษา สถานศึกษายังไดจ้ัดท าโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ได้จัด
ให้มีการประเมินภายใน โดยได้จัดประชุมคณะกรรมการ เพื่อก าหนดมาตรฐาน ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน   
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ และสพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ประชุมแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ จ านวน ๓๙ คน ท าหน้าที่ประเมินภายใน พร้อมทั้งผู้บริหารทั้ง ๕ คน และ
กรรมการประเมินท าการประเมินตามทีได้รับมอบหมาย จากนั้นน าผลการประเมินมาท าการโหวต เพื่อหา
น้ าหนัก น าผลแจ้งต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อขอความเห็นชอบ แล้วให้กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งแต่งตั้งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ เป็นผู้ตรวจทาน ซึ่งผลการประเมิน
ของสถานศึกษา ด้านคุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับดีเลิศ การประเมินเป็นที่น่าเชื่อถือได้ มีความสอดคล้องกัน 
เพราะมีวิธีการท าเป็นขั้นตอน สามารถพิสูจน์ได้ว่าการได้มาซึ่งคุณภาพของสถานศึกษา สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานที่สถานศึกษาได้วางไว้ คือ ร้อยละ ๘๐ 

 สถานศึกษาได้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ผู้เรียนมีการแสดงออกอย่าง
เต็มศักยภาพ สถานศึกษาจัดการศึกษาเป็นที่พึงพอใจของผู้ปกครองและชุมชนเป็นอย่างยิ่ง ต่างยอมรับว่าเป็น
สถานศึกษาระดับต้นของภูมิภาคนี้ สถานศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในเรื่องคุณภาพผู้เรียน เช่น การ
พัฒนาผู้เรียน การจัดโครงการดาราศาสตร์ จากการสนับสนุนของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ จนเกิดประสิทธิผล
ได้รับการยอมรับทั้งในเทศและต่างประเทศ โดยรัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้ทุนไปเผยแพร่ที่ประเทศญี่ปุ่นถึง ๒ ปีซ้อน 
สรุปการประเมินด้านที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน มีระดบัคุณภาพดเียี่ยม  
จุดเด่น   

๑. ผู้เรียนมีมารยาทงาม มีสัมมาคารวะกับบุคคลที่ไป มีการทักทายด้วยการไหว้ 
๒. ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้งานด้านวิชาการ สถานศึกษามีงานด้านวิชาการทุกกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ มีกิจกรรมเสริมความรู้หลากหลาย  
๓. ผู้เรียนได้จัดท าโครงงานดาราศาสตร์ โดยมีการสนับสนุนของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ระดับชาติ 

โดยมีตัวแทนนักเรียนจ านวน ๒ คน เป็นตัวแทนเข้าประกวด ทั้งในประเทศและระดับชาติ และนานาชาติ 
พร้อมทั้งได้รับรางวัลชนะเลิศ จนรัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้ทุนไปเผยแพร่ผลงานในประเทศญี่ปุ่นถึง ๒ ปีซ้อน  
จุดที่ควรพฒันา    

๑. ผู้เรียนยังไม่มีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างมี
วิจารณญาณเพียงพอ 



 

๘ 
 

๒. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมต่ ากว่ามาตรฐาน 
ข้อเสนอแนะ   

๑. ผู้เรียนควรได้รับวิธีกระตุ้น และท้าทายให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดทุกกลุ่มสาระ ด้วยการใช้ค าถามที่ยั่ว
ยุให้ผู้เรียนตอบ ใช้กิจกรรมพัฒนาความคิด แบบงานกลุ่ม หรือการอภิปราย  

๒. ผู้เรียนควรได้รับการสอนเสริมแบบเข้มข้นส าหรับผู้เรียนที่มีผลการเรียนในวิชาต่ ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน  

ก าหนดการด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๑ ปี 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างทีด่ี  
 ผู้เรียนได้จัดท าโครงงานดาราศาสตร์ โดยมีการสนับสนุนของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ระดับชาติ โดยมี
ตัวแทนนักเรียนจ านวน ๒ คน เป็นตัวแทนเข้าประกวด ทั้งในประเทศและระดับชาติ และนานาชาติ พร้อมทั้ง
ได้รับรางวัลชนะเลิศ จนรัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้ทุนไปเผยแพร่ผลงานในประเทศญี่ปุ่นถึง ๒ ปีซ้อน สร้างชื่อเสียง
ให้กับสถานศึกษา และประเทศไทย ผู้เรียนควรได้รับการสนับสนุนส่งเสริมโครงงานนี้อย่างต่อเนื่องยั่งยืน
ตลอดไป และให้ผู้เรียนคนอื่นๆได้มีโอกาสส่งเข้าประกวดตามล าดับขั้นดัวย พร้อมน าออกไปเผยแพร่ภายใน
กลุ่มโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น 
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ด้านที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ    
ผลการด าเนนิงาน 

สถานศึกษามีการด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหาและผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา และได้ก าหนด
ว ิส ัยท ัศน์ พ ันธก ิจ เป ้าประสงค์ อ ัตลักษณ์ เอกล ักษณ ์ และย ุทธศาสตร์ของสถานศ ึกษา และน ามาเป็นกรอบ
แนวคิดในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ และแผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน ๑๒๗ โครงการ ได้อย่างสอดคล้องกัน มีโครงการและกิจกรรมที่ส าคัญ เช่น โครงการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โครงการส่งเสริมให้
ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้มากกว่าสองภาษา โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุนทรียภาพและสุข
ภาวะที่ดี เป็นต้น การน าโครงการสู่การปฏิบัติงาน สถานศึกษายึดหลักการให้ทุกฝ่ายทั้งในและนอกสถานศึกษา
มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานแล้วแต่กรณี มีค าสั่งมอบหมายงานให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเป็น
ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน และยังมี บุคคล องค์กรภายนอกเข้ามาร่วมสนับสนุนในการปฏิบัติงาน เช่น 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์แสดงนิทรรศการด้านอัญมณี และวิทยาการแร่ 
และการอบรมบุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรี สนับสนุนการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล เป็น
ต้น สถานศึกษามีการก ากับควบคุมดูแล การติดตาม และการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยได้จัดให้มีสายการ
บริหารงาน บังคับบัญชาตามล าดับขั้น ดังนี้ ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มงาน 
และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยผู้อ านวยการโรงเรียนมีอ านาจในการตัดสินใจสูงสุด และมอบให้รอง
ผู้อ านวยการโรงเรียนทั้ง ๔ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
และกลุ่มบริหารทั่วไป ก ากับดูแล ติดตามงานในแต่ละกลุ่มงานที่ตนเองรับผิดชอบ และได้ใช้เทคโนโลยี PS 
School  Program มาช่วยในการก ากับดูแล และติดตาม ครู บุคลากร และนักเรียน ได้อย่างทั่วถึง นับว่า
สถานศึกษาด าเนินงานตามมาตรฐานด้านกระบวนการบริหารและการจัดการที่เป็นระบบครบวงจรคุณภาพ 
(PDCA) และสถานศึกษาได้มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ในมาตรฐานที่ ๒ กระบวนการ
บริหารและการจัดการ และประเด็นการพิจารณา ครบทั้ง ๖ ประเด็น มีการก าหนดค่าเป้าหมาย และมีการ
ด าเนินงานโครงการที่หลากหลายดังกล่าว เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย จึงส่งให้สถานศึกษามีผลการด าเนินงานของ
มาตรฐาน พอสรุปโดยสังเขปดังนี้ สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดอย่าง
ชัดเจน สอดคล้องบริบทของสถานศึกษา แผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและใช้ข้อมูลสารสนเทศที่
ถูกต้อง ครบถ้วนและทันสมัยซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่สะท้อนคุณภาพความส าเร็จอย่างชัดเจน 
เป็นรูปธรรมโดยทุกฝ ่ายม ีส ่วนร ่วม มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา อย่างเป็นระบบครบวงจร
คุณภาพ (PDCA) มีแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  โดยแต่ละฝ่าย/
งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ม ีการก าหนดการใช้งบประมาณ และทร ัพยากรอย ่างม ีประสิทธิภาพ สอดคล ้องก ับ
โครงการและก ิจกรรม และวัฒนธรรมของโรงเรียน เป็นสังคมเรียบง่าย เอื ้ออาทรกัน มีทัศนคติที่ดีต่อกัน             
ม ีค ่าน ิยมความเช ื่อท ี่ม ีเหต ุผลเป ็นว ิทยาศาสตร์ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย สถานศึกษาได้พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับทุก
กลุ่มเป้าหมาย ได้สร้างข้อสอบมาตรฐานตามตัวชี้วัดของหลักสูตร เป็นต้น พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ครูมีความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning อย่างมี
คุณภาพ ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตามความต้องการ เป็น
ต้น จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ สถานศึกษามีแหล่ง
เรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษาที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ มีอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม สะอาด 
เรียบร้อย ถูกหลักสุขาภิบาล และปลอดภัย เป็นต้น จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร



 

๑๐ 
 

จัดการ และการจัดการเรียนรู้ สถานศึกษามีระบบ ICT เพื่อการศึกษาที่ครอบคลุมอย่างทั่วถึงทุกบริเวรของ
สถานศึกษา นอกจากจะมีข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง วัสดุและครุภัณฑ์แล้ว และยังมีการ
พัฒนาข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบันและสะดวกในการน าไปใช้รวดเร็ว มีสารสนเทศของระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน มีแหล่งเรียนรู้จากสถานประกอบการและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างหลากหลาย เป็นต้น นับว่าเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด และสถานศึกษาได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อให้การด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๑ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยมีคณะกรรมการผู้ประเมินผล ๓๘ คน 
และจัดให้มีการประชุม ให้คณะกรรมการแต่ละคนได้มีการอภิปรายที่ละประเด็นการพิจารณา โดยน าประเด็น
การพิจารณาให้ระดับคุณภาพของส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาเป็นเครื่องมือหรือกรอบของเกณฑ์การพิจารณาให้ระดับคุณภาพในประเด็นการพิจารณา ๖ ประเด็น ซึ่งมี
ระดับคุณภาพ ๕ ระดับ ได้แก่ ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ และ ยอดเยี่ยม ตามล าดับ และให้
คณะกรรมการลงมติให้ระดับคุณภาพที่ละประเด็นการพิจารณา โดยใช้การนับค่าความถี่ของระดับคุณภาพ ถ้า
คณะกรรมการให้ระดับคุณภาพใดมากที่สุด ก็ถือว่าระดับคุณภาพนั้นเป็นค่าระดับคุณภาพของประเด็นการ
พิจารณานั้นๆ แต่ถ้าความถี่เท่ากันให้ประธานคณะกรรมการตัดสินชี้ขาด ในท านองเดียวกัน ค่าระดับคุณภาพ
ของมาตรฐานที่ ๒ ก็ใช้ความถี่ของค่าระดับคุณภาพแต่ละประเด็นการพิจารณาทีม่ีความถี่มากที่สุด สถานศึกษา
มีรายงานผลการประเมินตนเองประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตามมาตรฐานที่ 2 ว่าด้วยกระบวนการบริหารและ
การจัดการ ในภาพรวมมีระดับคุณภาพดีเลิศ เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  และผลการประเมินคุณภาพทั้ง 
๖ ประเด็นการพิจารณา พบว่า แต่ละประเด็นการพิจารณาที่ ๑ – ๖ ทุกประเด็นมีระดับคุณภาพดีเลิศ 
เหมือนกัน เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ นับว่ากระบวนการและผลการประเมินคุณภาพมีความเชื่อถือได้ 
ส าหรับกระบวนการบริหารจัดการมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง เป็นที่พึงพอใจของทุกฝ่าย มีนวัตกรรมหรือ
แบบอย่างที่ดีให้กับสถานศึกษาอื่นได้ และส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียน พอสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้  
สถานศึกษาด าเนินการประเมินผลครบทุกประเด็น  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ พบว่า มีการบรรลุ
เป้าหมายของโครงการและกิจกรรม มีการพัฒนาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี และได้รับความพึงพอใจจาก
ผู้เกี่ยวข้องโครงการและกิจกรรมอยู่ในระดับคุณภาพดีมากต่อเนื่องทุกปี ถือได้ว่ามีการพัฒนาสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี นอกจากนี้ สถานศึกษามีนวัตกรรมในด้านการบริหารและจัดการ คือ SIYA MODEL ซึ่งได้ใช้ 
MODEL นี้ในการบริหารสถานศึกษาเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานได้มอบรางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA ปี 
๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ และได้รับการยอมรับจากหน่วยงานการศึกษาโดยเข้ามาศึกษาดูงานการบริหารและการ
จัดการของสถานศึกษา ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๑ สถานศึกษาได้รับการคัดเลือกให้เป็น “โรงเรียนต้นแบบด้าน
การอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม” ด้วยผลที่ได้รับจากกิจกรรมลดการใช้พลังงานไฟฟ้า โรงเรียนลดลงได้ 
๑๑,๒๒๘.๐๒ หน่วย คิดเป็น ร้อยละ ๕.๐๐ จากเดิม ลดค่าใช้จ่ายลงได้ ๑๒๑,๐๙๒.๐๓ บาท คิดเป็น ร้อยละ 
๑๑.๕๘ จากเดิม ประจ าปี ๒๕๕๙ และ วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง ได้มอบรางวัล 
“นวัตกรรมเชิงสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม” จากการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี ระดับประเทศ ครั้งที่ 
๘ ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สถานศึกษาได้รับการคัดเลือกให้เป็น “โรงเรียนต้นแบบกิจกรรมมาร์
ชชิ่งความดี” ในการด าเนินงานของโครงการพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นต้นแบบความดีพื้นฐานสากล ๕ 
ประการ เพื่อเสริมสร้างความดีสากล ๕ ประการ ได้แก่ สะอาด ระเบียบ สุภาพ ตรงต่อเวลา สมาธิ ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ และจังหวัดจันทบุรีได้มอบรางวัล โรงเรียนความดีมาตรฐานสากล (  Goodness International 
Standard School ) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สถานศึกษาได้ผ่านการประเมินรักษามาตรฐานรางวัลคุณภาพฟื้นฟู



 

๑๑ 
 

ศีลธรรมโลก ( V-Star Quality Award ) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ประเภทสถานศึกษาสุดยอดต้นแบบระดับ
มัธยมศึกษา จากชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และสถานศึกษาได้รับการ
คัดเลือกให้ “เป็นโรงเรียนต้นแบบค่านิยม ๑๒ ประการ” จังหวัดจันทบุรีได้มอบรางวัล “สถานศึกษาต้นแบบ
ค่านิยม ๑๒ ประการ ระดับมัธยมศึกษา ยอดเยี่ยม” ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จากโครงการส่งเสริมการศึกษารอบ
ด้านให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพพร้อมสู่สากล ระดับมัธยมศึกษา ส่งผลต่อการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ คะแนนเฉลี่ยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ทุกวิชา พัฒนา
สูงขึ้นกว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เท่ากับ ๖.๐๘ และคะแนนเฉลี่ยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ทุกวิชา พัฒนา
สูงขึ้นกว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เท่ากับ ๓.๐๖ เป็นต้น 
สรุปการประเมินดา้นที่ ๒ กระบวนการบรหิารและการจดัการ มีระดบัคุณภาพดีเยี่ยม  
จุดเด่น   
 ๑. สถานศึกษามีนวัตกรรมในด้านการบริหารและจัดการ คือ SIYA MODEL ซึ่งได้ใช้ MODEL นี้ใน
การบริหารสถานศึกษาเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้มอบรางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA (Office of the Basic 
Education Commission Quality Awards) ปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ และสถานศึกษาได้รับการยอมรับจาก
หน่วยงานการศึกษาโดยเข้ามาศึกษาดูงานการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา ตลอดปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 

๒. สถานศึกษาได้รับการคัดเลือกให้เป็น “โรงเรียนต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม” 
ด้วยผลที่ได้รับจากกิจกรรมลดการใช้พลังงานไฟฟ้า โรงเรียนลดลงได้ ๑๑,๒๒๘.๐๒ หน่วย คิดเป็น ร้อยละ 
๕.๐๐ จากเดิม ลดค่าใช้จ่ายลงได้ ๑๒๑,๐๙๒.๐๓ บาท คิดเป็น ร้อยละ ๑๑.๕๘ จากเดิม ลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศ ๖,๕๒๗.๔๐ KgCO2   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้มอบเกียรติบัตร
ว่า “เป็นโรงเรียนคาร์บอนต่ าลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่สามารถลดการใช้พลังงานได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๓.๐๐” 
(จ านวนนักเรียนมากกว่า ๒,๐๐๐ คน) ประจ าปี ๒๕๕๙ และ วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ลาดกระบัง ได้มอบรางวัล “นวัตกรรมเชิงสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม” จากการประกวดนวัตกรรมนาโน
เทคโนโลยี ระดับประเทศ ครั้งที่ ๘ ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๓. สถานศึกษาได้รับการคัดเลือกให้เป็น “โรงเรียนต้นแบบกิจกรรมมาร์ชชิ่งความดี” ในการ
ด าเนินงานของโครงการพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นต้นแบบความดีพื้นฐานสากล ๕ ประการ เพื่อเสริมสร้าง
ความดีสากล ๕ ประการ ได้แก่ สะอาด ระเบียบ สุภาพ ตรงต่อเวลา สมาธิ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งระดับ
คุณภาพของการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการมีระดับคุณภาพดีมาก ส าหรับกิจกรรมมาร์ชชิ่งความดี และได้รับ
เกียรติให้น าไปเผยแพร่เป็น Best Practices ของสถานศึกษา และถือว่าเป็นโรงเรียนต้นแบบ จากมูลนิธิครูของ
แผ่นดิน และจังหวัดจันทบุรีได้มอบรางวัล โรงเรียนความดีมาตรฐานสากล (  Goodness International 
Standard School ) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๔. สถานศึกษาได้ผ่านการประเมินรักษามาตรฐานรางวัลคุณภาพฟื้นฟูศีลธรรมโลก ( V-Star Quality 
Award ) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ประเภทสถานศึกษาสุดยอดต้นแบบระดับมัธยมศึกษา จากชมรมพุทธ
ศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ 
  ๕.  สถานศึกษาได้รับการคัดเลือกให้ “เป็นโรงเรียนต้นแบบค่านิยม ๑๒ ประการ” และจังหวัดจันทบุรี
ได้มอบรางวัล “สถานศึกษาต้นแบบค่านิยม ๑๒ ประการ ระดับมัธยมศึกษา ยอดเยี่ยม” ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
จากโครงการส่งเสริมการศึกษารอบด้านให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพพร้อมสู่สากล ระดับมัธยมศึกษา  
 



 

๑๒ 
 

จุดที่ควรพฒันา   
สถานศึกษามีเอกลักษณ์ “มีความรู้ คู่คุณธรรม” มีลักษณะเป็นค าศัพท์โดดๆ ไม่สื่อในการเป็นภาพรวม

หรือความเชี่ยวชาญของสถานศึกษา ยังไม่ถูกต้องเหมาะสมเพราะเหมือนกับอัตลักษณ์ของผู้เรียนที่สถานศึกษา
เน้นให้ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติ 
ข้อเสนอแนะ   

สถานศึกษาควรตั้งชื่อเอกลักษณ์ของสถานศึกษา โดยควรจะพิจารณาจากจุดเด่นของสถานศึกษาที่
บุคคลผู้เกี่ยวข้อง ท้องถิ่น ชุมชน สังคม ใกล้เคียงยอมรับ และเขียนให้เป็นลักษณะภาพรวมหรือความเช่ียวชาญ
ของสถานศึกษา ไม่ควรเป็นค าศัพท์โดดๆเหมือนกับเหมือนกับอัตลักษณ์ของผู้เรียน จากข้อมูลเชิงประจักษ์ 
การสังเกต และสัมภาษณ์ พบว่า ผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาในสถานศึกษาแห่งนี้ ก็เพราะว่า 
สถานศึกษามีจุดเด่นและเป็นที่ยอมรับ ส่วนใหญ่เกี่ยวกับเรื่อง เด็กเก่ง เป็นคนดี จึงคิดว่า “โรงเรียนแห่ง
คุณภาพตามมาตรฐานสากล” อาจจะเป็นชื่อเอกลักษณ์ของสถานศึกษาได้อีกประการหนึ่ง ทั้งนี้ขอใ ห้
สถานศึกษาพิจารณาความเหมาะสมต่อไป 
   ก าหนดการด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๑ ปี 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างทีด่ี  

สถานศึกษามีนวัตกรรมในด้านการบริหารและจัดการ คือ SIYA MODEL ซึ่งได้ใช้ MODEL นี้ในการ
บริหารสถานศึกษาเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐาน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มอบ
รางวัลคุณภาพ แห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA (Office of the Basic 
Education Commission Quality Awards) ปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ และสถานศึกษาได้รับการยอมรับจาก
หน่วยงานการศึกษาภายนอกที่หลากหลายเข้ามาศึกษาดูงานการบริหารและการจัดการของโรงเรียนตลอดปี
การศึกษา ๒๕๖๑ แต่สถานศึกษายังไม่ได้แสดงให้เห็นผลการวิจัยอย่างชัดเจน สถานศึกษาควรพัฒนารูปแบบ 
MODEL นี้อย่างต่อเนื่องทุกปี เขียนค านิยามของค าศัพท์ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นพร้อมที่จะให้สถานศึกษาอื่นง่ายที่
จะน าไปปฏิบัติ และสถานศึกษาควรจะน าเอา SIYA MODEL นี้ไปท าการวิจัยเชิงทดลอง หรือการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ แล้วแต่กรณี จะเป็นวิจัยเชิงทดลองแบบกลุ่มเดียว หรือ แบบสองกลุ่มเปรียบเทียบ ก็ได้ โดยให้ 
SIYA MODEL เป็นตัวแปรต้น และผลที่เกิดจาก MODEL เช่น คุณภาพผู้เรียน คุณภาพครู คุณภาพการบริหาร
จัดการ เป็นตัวแปรตาม ซึ่งจะท าให้ SIYA MODEL นี้ เป็นนวัตกรรมทางการบริหารและจัดการ ในระดับสูง
ยิ่งขึ้น มีค่าความเชื่อมั่นในระดับสูงยิ่งขึ้น และอาจจะได้รับรางวัลคุณภาพระดับองค์กร ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในขั้นสูงต่อไปอีกด้วย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๓ 
 

ด้านที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    
ผลการด าเนนิงาน   

สถานศึกษาได้จัดโครงการเพื่อพัฒนาครูอย่างหลากหลาย เช่น โครงการสงเสริมพ ัฒนาคร ูและบ ุคลากร
ทางการศ ึกษาให ้ม ีค ุณภาพตามมาตรฐานการศ ึกษา ได้แก่ พัฒนาบุคลากร ประชุม อบรม สัมมนา และศึกษา    
ดูงาน นิเทศภายในอย่างเป็นระบบ สร้างขวัญก าลังใจ ส่งเสริมท าการวิจัยในชั้นเรียน โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาปรับปรุงสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ได้แก่ จัดหาและผลิตสื่อ นวัตกรรม นิเทศติดตามการใช้สื่อ
เทคโนโลยี สร้างบทเรียนออนไลน์ พัฒนาระบบ ICT เพื่อการศึกษา ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือและกระบวนการ
จัดเก็บสื่อเทคโนโลยี โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ได้แก่ พัฒนาห้องปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร์ พัฒนาห้องปฏิบัติการทางภาษา พัฒนาห้องปฏิบัติการทางวิชาการ พัฒนาแหล่งเรียนรู้     
นอกห้องเรียนส่งผลให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ (Active learning)  ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการ
คิด ปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ โรงเรียนมีการจัดกระบวนการเรียนการสอน    
ที่ให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเอื้ออ านวยให้นักเรียนเรียนรู้  ร่วมกัน
อย่างมีความสุข โดยน ากระบวนการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้มาใช้ในการพัฒนาบุคลากร สนับสนุนให้ครู
จัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาส ให้นักเรียนทุกคนมี ส่วนร่วมได้ลงมือปฏิบัติจริง สามารถสรุปความรู้ได้ด้วย
ตนเอง ครูใช้สื่อในการสอน เช่น แผนภูมิรูปภาพ ใบงาน ใบความรู้ QR Code มาใช้สอนนักเรียน ครูจะจัดการ
เรียนการสอนทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน และจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง 
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน มีการวัดประเมินผลในหลากหลายวิธีการ 
เช่น เพื่อนประเมินเพื่อน ประเมินผลทางออนไลน์ ประเมินผลทางภาษา โดยใช้มาตรฐานสากลที่ใช้อธิบายระดับ    
ความเชียวชาญทางภาษา โดยมีแผนนิเทศติดตาม ก ากับอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง มีการด าเนินการตามแผน
ประจ าปี โครงการ กิจกรรมที่วางไว้ครบถ้วน มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานอย่างชัดเจน       
มีกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลที่หลากหลาย เช่น ผู้บริหาร อาจารย์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสถานศึกษา ฯลฯ ครูมีการตรวจสอบและพัฒนาหลักสูตร ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้      
ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 
ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ของผู้ เรียนมีพัฒนาการที่สูงขึ้นทุกปีผลการด าเนินงานของสถานศึกษาสามารถ              
เป็นแบบอย่างที่ดี  โดยครูมีการจัดท านวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้องค์กรอื่นๆ น าไปเป็นตัวอย่างอย่าง
มากมาย เช่น ผลงานโครงการ ยิ้มง่าย ไหว้สวย จนครูได้รับรางวัลระดับปีการศึกษา ๒๕๕๙ รางวัลชนะเลิศ 
การประกวด  มารยาทไทย จากพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  และหนังสือ
ส่งเสริมการอ่าน ชุด สองมหาราชันเสด็จถิ่นจันทบูร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ นวัตกรรมกระบวนการมาร์ชชิ่งความดี 
เป็นต้น  
สรุปการประเมินด้านที่ ๓ กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเปน็ส าคัญ มีระดบัคุณภาพดเียี่ยม  
จุดเด่น  
 ๑. ครูมีกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนแบบ Child center การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
(Independent Study : IS) และใช้รูปแบบวิธีการสอน Active learning ผู้เรียนเรียนรู้ จากแหล่งเรียนรู้ต่าง 
ๆ ที่ทางโรงเรียนจัดให้และเรียนรู้จากสถานการณ์จ าลอง มีการเชื่อมโยง บูรณาการสิ่งที่เรียนกับสังคมรอบตัว 
ชุมชน และน าองค์ความรู้ประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวัน อย่างมีความสุข 
 ๒. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้         
ที่หลากหลาย 



 

๑๔ 
 

 ๓. ครูทุกคนจัดท ารายงานการพัฒนาตนเอง (SAR รายบุคคล) และน าผลการพัฒนามาใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาตนเอง พัฒนานักเรียนพัฒนางานที่ได้รับมอบหมายให้ได้คุณภาพตามที่โรงเรียนก าหนดค่า
เป้าหมาย 
จุดที่ควรพฒันา   

๑. ครูบางส่วนขาดการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลายตามสภาพจริง   
ในปัจจุบัน โดยสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ผลการเรียนรู้และธรรมชาติของวิชานั้น 

๒. ครูบางส่วนขาดการจัดกิจกรรมการเรียนมุ่งให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ขาดการพัฒนา
ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และขาดการพัฒนานวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์   

๓. ครูบางส่วนขาดการการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและ มีประสิทธิภาพมาใช้ในกิจกรรมการเรียน    
การสอนให้มากขึ้น เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่กระท าได้ด้วยตนเอง มีความรวดเร็ว รู้เท่าทันโลกศตวรรษที่ ๒๑  
ข้อเสนอแนะ  

ครูทุกคนควรวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลายตามสภาพจริงในปัจจุบัน 
โดยสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ผลการเรียนรู้และธรรมชาติของวิชานั้น ควรมีการวิเคราะห์
หลักสูตร ตามตัวชี้วัดชั้นปี ก าหนดสาระการเรียนรู้  และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้สะท้อนคุณภาพ            
ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ก าหนด จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ทีละหน่วยหรือแต่ละสัปดาห์            
โดยพิจารณาสาระเนื้อหา ในแต่ละชั่วโมงให้เหมาะสมกับเวลา และศักยภาพผู้เรียน ออกแบบการจัดกิจกรรม   
ที่หลากหลาย โดยพิจารณาผลที่จะเกิดขึ้นกับผู้ เรียนเป็นส าคัญ  รวมทั้งควรมีการประเมินผลด้วยวิธี                 
ที่หลากหลายทั้งระหว่างการจัดกิจกรรมและหลังการจัดกิจกรรม บันทึกการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายบุคคล      
ที่ครอบคลุมด้านความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ความพร้อมด้านสติปัญญา พฤติกรรม ร่างกายจิตใจ
และสังคมและน าผลไปพัฒนาผู้เรียนได้ตรงกับปัญหา ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของตนเองว่ามีความ
เหมาะสม สอดคล้องกับเวลา การจัดกิจกรรมหรือไม่ เพื่อปรับปรุงให้เหมาะสม บันทึกปัญหาจากการจัด
กิจกรรม ในบันทึกหลังสอน ใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียนตามสภาพปัญหาของผู้เรียน รวมทั้งปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพตามบทบาทหน้าที่ของครูที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

ก าหนดการด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๑ ปี 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างทีด่ี   
 ครูมีนวัตกรรมผลงานโครงการ ยิ้มง่าย ไหว้สวย จนครูได้รับรางวัลระดับปีการศึกษา ๒๕๕๙ รางวัล
ชนะเลิศ การประกวด มารยาทไทย จากพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี         
การด าเนินงานครั้งนี้ คณะผู้ประเมินพบว่า โรงเรียนศรียานุสรณ์ ได้รับการยกย่องระดับประเทศ เป็นต้นแบบ     
โดดเด่น ได้รับการยอมรับระดับชาติ ควรพัฒนาไปเป็นต้นแบบ โดดเด่น ให้ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ 
โดยมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนแกนน าด้าน ยิ้มง่าย ไหว้สวยจากรุ่นสู่รุ่น ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สร้างเครือข่ายการ
ด าเนินการให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น เช่น เครือข่ายผู้ปกครอง ศิษย์เก่า พัฒนาการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการ
ยิ้มง่าย ไหว้สวย ให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมและเหมาะสมกับพัฒนาการของผู้เรียน อย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน เผยแพรกิ่จกรรมนี้ลงในสื่อออนไลน์ให้เพื่อให้ทั่วโลกยอมรับ ในระดับนานาชาติต่อไป 
   
 
 
 



 

๑๕ 
 

การประเมินความโดดเดน่ 
 

ผลการประเมินความโดดเดน่  
ความโดดเดน่ ระดับคณุภาพ 

โครงการพัฒนาศักยภาพของ
นักเรียนในการจัดท าโครงงาน

วิทยาศาสตร์และโครงงาน
ดาราศาสตร์ในโรงเรียน) 

 เป็นต้นแบบ มีความโดดเด่น ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ (C๓) 
 เป็นต้นแบบ มีความโดดเด่น ได้รับการยอมรับระดับชาติ (C๒) 
 เป็นต้นแบบหรือมีความโดดเด่นระดับท้องถิ่น/ภูมิภาค (C๑) 
 ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาการประเมินความโดดเด่น 

 
บริบทของสถานศึกษา     
 กระบวนการ/รูปแบบการพัฒนาความโดดเด่นของสถานศึกษา 
   ๑. ขั้นเตรียมการ (Preparation)    
   ในการด า เนินงานกิจกรรมโครงงานดาราศ าสตร์ ในโรง เรี ยนศรียานุสรณ์  มีขั้ น ตอ                          
นของการเตรียมการโดยในเบื้องต้นมีการจัดโครงการค่ายดาราศาสตร์ ซึ่งจะท าการเปิดรับสมัครนักเรียนที่มี
ความสนใจทางด้านนี้ ในโครงการค่ายจะเป็นการให้ความรู้เบื้องต้นของดาราศาสตร์ ได้แก่ การดูดาวเบื้องต้น 
การใช้อุปกรณ์ในการสังเกตปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ การศึกษาท้องฟ้าจริงด้วยตาเปล่าและผ่านอุปกรณ์
ดาราศาสตร์ เมื่อเสร็จสิ้นการเข้าค่ายดาราศาสตร์แล้วจะท าการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสนใจจริง ที่จะ
ผลิตผลงานดาราศาสตร์ผ่านการท าโครงงาน และส่งนักเรียนให้เข้าร่วมกิจกรรมดาราศาสตร์ขั้นสูงกับ
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์ ซึ่งนักเรียนจะได้เห็นบทบาทการท างานจริงของนักดาราศาสตร์ รวมทั้งได้พูดคุย      
เพื่อขอค าปรึกษาในแนวทางที่จะจัดท าโครงงานดาราศาสตร์ในแต่ละเรื่องออกมาได้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
จากนั้นจึงให้นักเรียนด าเนินการจัดท าโครงงานดาราศาสตร์ในรงเรียนผ่านดูแล และให้ค าปรึกษา                
จากครูที่ปรึกษา และนักวิจัยที่เป็นพี่เลี้ยงจากทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์  
 ๒. ขั้นด าเนินการ (Process) 
   ขั้นด าเนินการโดยใช้กระบวนการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์
และโครงงานดาราศาสตร์ด้วยกระบวนการ Problem  Solving  ตามแนวคิดแบบสะเต็มศึกษา ดังมีขั้นตอน      
การด าเนินงานตามรายละเอียดต่อไปน้ี  
   ขั้นตอนที่ ๑ การก าหนดปัญหาที่จะท าโครงงาน ( problem ) ซึ่งในขั้นตอนนี้เป็นการกระตุ้นให้
ผู้เรียนสร้างค าถามในประเด็นที่หัวข้อ ที่นักเรียนสนใจที่จะน ามาเป็นประเด็นในการจัดท าโครงงานดาราศาสตร์ 
ซึ่งในขั้นตอนแรกให้นักเรียนจะเกิดค าถามที่กว้าง ๆ ในเรื่องที่สนใจ จากนั้นพยายามกระตุ้นให้นักเรียนสร้าง
ค าถามที่เจาะลึกลงไปในเรื่องน้ันๆ เพื่อที่จะสามารถสร้างเป็นตัวแปร ต่าง ๆ ในการจัดท าโครงงานได้ 
   นตอนที่ ๒ การศึกษาค้นคว้าเอกสารความรู้ที่เกี่ยวข้อง ( Briefing paper ) ขั้นตอนนี้เป็นการ
กระตุน้ให้ผู้เรียนค้นคว้าเอกสารความรู้ที่เกี่ยวกับประเด็นที่สนใจมาจากขั้นตอนแรก ซึ่งผู้เรียนจะท าการค้นคว้า
เอกสารทุกช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น ตัวเอกสาร หนังสือ บทความ งานวิจัย โครงงาน หรือจะกล่าวได้ว่า           
เป็นเอกสารทุกประเภท ที่เกี่ยวข้องและ Focus องค์ความรู้ให้ตรงประเด็นกับเรื่องที่ตนเองสนใจมากที่สุด     
ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนมองภาพรวมในงานที่จะท าได้ถูกต้อง และจะน าเอาความรู้ที่ได้ค้นคว้ามา ใช้ในการก าหนดตัว
แปรที่เป็นการศึกษาในขั้นตอนต่อไป  



 

๑๖ 
 

   ขั้นตอนที่ ๓ การก าหนดตัวแปรของโครงงานและวางแผนในการท างาน ( Discuss Variable ) 
หรือจะกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่าในขั้นนี้เป็นการก าหนดของเขตในการท าโครงงาน ซึ่งหลังจากในขั้นตอนที่แล้ว
ผู้เรียนได้มองภาพรวมของโครงงานที่จะท าได้ตรงเป้าหมายแล้ว ในขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการก าหนดวัตถุประสงค์ 
ซึ่งจะน าไปวางขอบเขตในการศึกษา ว่าในโครงงานของนักเรียนนั้นจะเป็นการศึกษาทั้งหมดกี่ปัจจัย ในแต่ละ
ปัจจัยจะท าการศึกษากี่ตัวแปร รวมทั้งให้นักเรียนได้พยายามคิดวางแผนด้วยว่าแล้วในแต่ละประเด็นปัจจัย     
ในการศึกษานั้นจะด าเนินการศึกษาด้วยเทคนิคและวิธีการใด พร้อมทั้งคิดวางแผนล่วงหน้าว่า ถ้าหาก          
เกิดปัญหาขณะด าเนินการ นั้นนักเรียนจะท าการแก้ปัญหาอย่างไร เพื่อเป็นการมองถึงโอกาสในการประสบ
ผลส าเร็จในการท าโครงงาน 
   ขั้นตอนที่ ๔  การด าเนินงานและสืบเสาะเพื่อหาค าตอบของโครงงาน ( Investigation )ใน
ขั้นตอนการด าเนินงานนี้ก็คือการจัดท าโครงงาน ซึ่งผู้สอนได้ด าเนินการให้ผู้เรียนด าเนินงานจัดท าโครงงานตาม
แนวคิดแบบ Stem  Education นั้นก็คือจะเป็นการผสมผสานองค์ความรู้ ๔ สาขา วิชา ดังนี้ วิทยาศาสตร์                
( ดาราศาสตร์ ) คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ มาใช้แก้ปัญหาในการด าเนินงาน เนื่องจาก
ปัญหาที่จัดโครงงานดาราศาสตร์ ๑ เรื่องนั้น ถ้าจะหาค าตอบ เราไม่สามารถที่จะใช้ความรู้ เพียงดาราศาสตร์
อย่างเดียว ต้องอาศัยหลากหลายศาสตร์ความรู้ เช่น คณิตศาสตร์ในการคิดค านวณ การสร้างสมการ ความรู้
เกี่ยวเทคโนโลยีนั้นก็คือการเลือกใช้ ซอฟแวร์ หรือโปรแกรมที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ข้อมูล และในการเก็บ
ข้อมูลทางดาราศาสตร์ เช่นการถ่ายภาพดาว ต้องเรื่องใช้กล้อง DSLR การก าหนดค่าหน้ากล้องในการถ่ายภาพ
ที่ส่งจะส่งผลให้ได้ภาพที่เหมาะสมนั้นต้องอาศัยทักษะความรู้เชิงวิศวกรรม เรื่อง สี แสง เครื่องมืออุปกรณ์     
ต่าง ๆ หรือบางทีการเก็บข้อมูลบางอย่าง อาจมีการประดิษฐ์อุปกรณ์ เครื่องมือ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับความ
ต้องการมากที่สุด 
   ขั้นตอนที่ ๕ การสรุปผลและรายงาน( Result ) ขั้นตอนนี้ก็จะเหมือนกับวิธีการของการจัดท า
โครงงานโดยทั่วไป นั้นก็คือหลังจากที่ได้ผลการด าเนินงานที่เสร็จสิ้นแล้วก็จะ วิเคราะห์ผลเพื่อหาแนวทางให้ได้
ค าตอบของโครงงาน ซึงผู้ด าเนินงานจะเพิ่มเทคนิคการกระตุ้นค าถามกับผู้เรียนว่า ในช่วงที่เราวิเคราะห์ผล    
เราเจอประเด็นปัญหาไหนเพิ่มเติม ถ้าเป็นประเด็นที่น่าสนใจ เราจะหาค าตอบเพิ่มเติมขึ้นมากในโครงงานเรา
หรือไม่ ถ้าผู้เรียนสนใจที่จะหาค าตอบ ก็ต้องย้อนกลับไปในขั้นตอนที่ ๒ แล้วด าเนินการต่อมาเรื่อย ๆ 
ตามล าดับจนได้ค าตอบ 
 ๓. ขั้นสรุป ประเมินและเผยแพร่ (Product) 
   ในการด าเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในการจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์และ
โครงงานดาราศาสตร์ นี้โรงเรียนศรียานุสรณ์ได้ด าเนินงานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ จนถึงปีการศึกษา
ปัจจุบันนี้ซึ่งได้มีการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับนักเรียนมากที่สุด ผลจาการพัฒนา
สามารถจนได้รับรางวัลที่โดดเด่นดังต่อไปน้ี 
   นักเรียนสามารถจัดท าโครงงานได้ประสบผลส าเร็จทุกกลุ่ม และในระหว่างการจัดกิจกรรม          
ได้ท าการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบที่ได้พัฒนาขึ้นในด้านต่างๆ ได้แก่ผลสัมฤทธิ์     
การเรียนของผู้เรียนของสาระการเรียนรู้ในเรื่องที่มีในเรื่องที่นักเรียนจัดท าโครงงาน ทักษะการคิดวิเคราะห์   
ของผู้เรียน ทักษะในการแก้ปัญหาผู้เรียน ระหว่างก่อนและหลังการจัดกิจกรรมและประเมินความพึงพอใจ   
ของผู้เรียนต่อการจัดกิจกรรม ผลจากการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี และนักเรียนสามารถน าผลงานที่จัดท าส าเร็จ
น าเสนอในเวที มหกรรมทางวิชาการ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
ภูมิภาคตะวันออก เป็นจ านวน ๑๐ โครงงาน ต่อเนื่องกันทุกป ี



 

๑๗ 
 

    ๑) ในปี ๒๕๕๘ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ ระดับประเทศ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานโครงการ นวัตกรรมสร้างอนาคต ( PTT Youth Camp ๒๐๑๕ )   
หน่วยงานที่จัด กระทรวงวิทยาศาสตร์และ บริษัท ปตท. มหาชน จ ากัด 
    ๒) ในป ี๒๕๕๙ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ  ระดับประเทศ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในงานโครงการนวัตกรรมสีเขียว( Youth Greennovation Award  ๒๐๑๖ )   
หน่วยงานที่จัด กระทรวงวิทยาศาสตร์และมูลนิ พลังงานแห่งการเรียนรู้ บริษัท ปตท. มหาชน จ ากัด 
    ๓) ในปี ๒๕๕๙ ได้รับรางวัล เหรียญทอง  ระดับประเทศ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ ๖๖ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๙ หน่วยงานที่จัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    ๔) ในปี ๒๕๖๐ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ พร้อมถ้วยพระราชทานจากสมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี ครั้งที่ ๘ ประจ าปี ๒๕๖๐  
จัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเก้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
    ๕) ในปี ๒๕๖๐ ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิชาการดาราศาสตร์ส าหรับ
นั ก เ รี ย น ใ น ง า น  “ ๒ ๐   Junior  Session  of  Astronomical  Society of Japan ๒ ๐ ๑ ๘  ”                               
ณ. Chiba  University  ( Nishi – Chiba  Cambus ) ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๓  มีนาคม  ๒๕๖๑ 
    ๖) ในปี ๒๕๖๑  ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิชาการดาราศาสตร์ส าหรับ
นักเรียนในงาน “ ๒๑th  Junior  Session  of  Astronomical  Society of Japan ๒๐๑๙ ”  ณ.  Honei  
University  ( Koganei  Cambus )  ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๒๒  มีนาคม  ๒๕๖๒ 
    ๗) ในป ี๒๕๖๒ ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิชาการดาราศาสตร์ส าหรับ 
นักเรียนในงาน “ ๒๒th  Junior  Session  of  Astronomical  Society of Japan ๒๐๒๐  ”  ณ  University 
of Tsukuba  ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๔  มีนาคม  ๒๕๖๓ 
 
โอกาส   

๑. โรงเรียนศรียานุสรณ์ ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารโรงเรียนในเรื่องการด าเนินงานต่าง ๆ 
โดยเฉพาะ งบประมาณส าหรับการจัดท าโครงงานส าหรับนักเรียน ซึ่งโรงเรียนศรียานุสรณ์ ได้มีรูปแบบการ
บริหารงานโดยใช้ โมเดลการบริหารงาน ที่เป็นนวัตกรรมของโรงเรียนที่เรียกว่า SIYA  Model  ซึ่งมีเป้าหมาย 
เพื่อให้โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารจัดการและกระบวนการทางานด้วยระบบคุณภาพ ท าให้โรงเรียนมี
มาตรฐานการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล โรงเรียนจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพสนองความ
ต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน ส่งผลนักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ครู บุคลากร 
นักเรียนและผู้มีสว่นได้ส่วนเสียกับโรงเรียนมส่ีวนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน 
  ๒. โรงเรียนศรียานุสรณ์ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก ซึ่งในการด าเนินการโครงการนี้
โรงเรียนได้น านักเรียน ศึกษาแหล่งเรียนรูภ้ายนอก ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  มหาวิทยาลัยบูรพา 
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ที่จะสนับสนุนนักเรียนในเรื่อง องค์ความรู้ที่ส าคัญ  อุปกรณ์ในการจัดท าโครงงาน 
รวมทั้งเทคนิคและวิธีการในการเก็บข้อมูลส าหรับท าโครงงาน นอกจากนี้ นักเรียนในโรงเรียนยังมีการเขียน
ข้อเสนอผลงานเพื่อขอรับทุนปัจจัยในการจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ กับหน่วยงานสถาบันวิจัยต่าง ๆ ได้แก่ 
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระ
บรมราชูปถัมภ์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ซึ่งนอกจากที่นักเรียนจะได้รับทุนปัจจัยสนับสนุนในการจัดท า



 

๑๘ 
 

โครงงานวิทยาศาสตร์แล้วยังได้มีโอกาสในการได้รับค าปรึกษาจากนักวิจัย อาจารย์มหาวิยาลัยต่าง ๆ เพื่อเป็น
แนวทางในการจัดท าโครงงานให้ประสบผลส าเร็จ  
 ๓. โรงเรียนศรียานุสรณ์ เป็นโรงเรียนชั้นน าประจ าจังหวัดจันทบุรี และเป็นโรงเรียนที่มีความต้องการ
ที่จะส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนของผู้ปกครองในระดับสูง ดังนั้นกลุ่มเป้าหมายนั้นคือนักเรียน ของโรงเรียนศรียา
นุสรณ์ นั้นเป็นกลุ่มผู้เรียนที่มีความพร้อมที่เรียนรู้ รวมทั้งการสนับสนุนของผู้ปกครองนักเรียน ที่พร้อมที่จะ
ผลักดันให้นักเรียนได้ท ากิจกรรมทางวิชาการ เช่น การข้าค่ายพัฒนาองค์ความรู้ที่จะด าเนินการจัดท าโครงงาน  
สนับสนุนในการเดินทางเพื่อเก็บข้อมูลในการจัดท าโครงงาน  
 
อุปสรรค  

การด าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในการจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์และโครงงาน
ดาราศาสตร์ในโรงเรียน ถึงแม้นักเรียนศรียานุสรณ์จะประสบผลส าเร็จในการจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์และ
โครงงานดาราศาสตร์ จนมีสามารถเข้าสู่เวทีการน าเสนอผลงานในระดับนานาชาติได้นั้น ในช่วงเวลาของการ
ด าเนินงานได้พบปัญหาและอุปสรรค์ของการด าเนินโครงการซึ่งส่วนใหญ่จะได้แก่เรื่อง ในเรื่องการบริหาร
จัดการเวลาของนักเรียน อันเนื่องมาจากว่าโดยนักเรียนโรงเรียนศรียานุสรณ์ โดยนั้นเกือบจะทั้งโรงเรียน       
มีความต้องการและมุ่งมั่นที่จะเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย ในคณะที่มีความต้องการของผู้เรียนสูงและเป็นที่
ยอดนิยม และในการจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ มีความจ าเป็นต้ องใช้เวลาในการบ่มเพาะความรู้              
เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลงาน จึงจะได้โครงงานที่มีคุณภาพเกิดขึ้น ดังนั้นจึงเป็นความกังวลของนักเรียน 
และผู้ปกครองที่มองว่าในการเรียนการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นภาระในเรื่องของการเบียดบังเวลาในการ
เตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๙ 
 

ค ารับรองของคณะผู้ประเมิน 
รายงานนี้ได้ตรวจสอบพิจารณาความถูกต้องของรายงานในประเด็นต่อไปนี้เรียบร้อยแล้ว 
  ตรวจสอบค าผิด การใช้ภาษา 
 ตรวจสอบรูปแบบให้เป็นไปตามที่ สมศ. ก าหนด 
 ตรวจสอบความถูกต้องของผลการประเมิน ตลอดจนความสอดคล้องตั้งแต่เนื้อหา จุดเด่น                 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม และการประเมินความโดดเด่น 
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๑. ดร.ประสิทธิ์      สาระสันต์ ประธาน  
๒. นายสุริชัย         ศรีนาค กรรมการ           
๓ นายศุภวัฒน์      ป้องสกุลวงศ์ กรรมการและเลขานุการ            
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