รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนศรียานุสรณ์

สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน)

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
โรงเรียนศรียานุสรณ์ ตั้งอยู่ที่ ๑ ตาบลวัดใหม่ อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ คณะผู้ประเมินได้
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเมื่อวันที่ ๑๑-๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
ดังนี้
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓)
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ด้าน
ระดับคุณภาพ
๑.

คุณภาพของผู้เรียน

ดีเยี่ยม

๒.

กระบวนการบริหารและการจัดการ

ดีเยี่ยม

๓.

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

ดีเยี่ยม

จุดเด่น
ด้านคุณภาพของผู้เรียน
๑. ผู้เรียนมีมารยาทงาม มีสัมมาคารวะกับบุคคลที่ไป มีการทักทายด้วยการไหว้
๒. ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้ งานด้านวิชาการ สถานศึกษามีงานด้านวิชาการทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ มีกิจกรรมเสริมความรู้หลากหลาย
๓.ผู้เรียนได้จัดทาโครงงานดาราศาสตร์ โดยมีการสนับสนุนของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์
ระดับชาติ โดยมีตัวแทนนักเรียนจานวน ๒ คน เป็นตัวแทนเข้าประกวด ทั้งในประเทศและระดับชาติ และ
นานาชาติ พร้อมทั้งได้รับรางวัลชนะเลิศ จนรัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้ทุนไปเผยแพร่ผลงานในประเทศญี่ปุ่นถึง ๒ ปี
ซ้อน
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
๑. สถานศึกษามีนวัตกรรมในด้านการบริหารและจัดการ คือ SIYA MODEL ซึ่งได้ใช้ MODEL
นี้ในการบริหารสถานศึกษาเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐานสากล สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานได้มอบรางวัลคุณภาพแห่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA
๒. สถานศึกษาได้เป็น “โรงเรียนต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม” ด้วยผล
ที่ได้รับจากกิจกรรมลดการใช้พลังงานไฟฟ้า โรงเรียนลดค่าใช้จา่ ยลงได้ ๑๒๑,๐๙๒.๐๓ บาท คิดเป็น ร้อยละ
๑๑.๕๘ จากเดิม ประจาปี ๒๕๕๙ และ วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง ได้มอบรางวัล
“นวัตกรรมเชิงสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม” จากการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี ระดับประเทศ ครั้งที่
๘ ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐
๓. สถานศึกษาเป็น “โรงเรียนต้นแบบกิจกรรมมาร์ชชิ่งความดี” ในโครงการพัฒนานักเรียนสู่
ความเป็นต้นแบบความดีพื้นฐานสากล ๕ ประการ เพื่อเสริมสร้างความดีสากล ๕ ประการ ได้แก่ สะอาด
ระเบียบ สุภาพ ตรงต่อเวลา สมาธิ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ได้รับเกียรติให้นาไปเผยแพร่เป็น Best Practices ของ
สถานศึกษา จากมูลนิธิครูของแผ่นดิน และจังหวัดจันทบุรีได้มอบรางวัล โรงเรียนความดีมาตรฐานสากล ปี
การศึกษา ๒๕๖๑
๑

๔. สถานศึกษาได้ผ่านการประเมินรักษามาตรฐานรางวัลคุณภาพฟื้นฟูศีลธรรมโลก ประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๙ ประเภทสถานศึกษาสุดยอดต้นแบบระดับมัธยมศึกษา จากชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
๕. สถานศึกษาได้เป็น“โรงเรียนต้นแบบค่านิยม ๑๒ ประการ” และจังหวัดจันทบุรีได้มอบ
รางวัล “สถานศึกษาต้นแบบค่านิยม ๑๒ ประการ ระดับมัธยมศึกษา ยอดเยี่ยม” ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จาก
โครงการส่งเสริมการศึกษารอบด้านให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพพร้อมสู่สากล ระดับมัธยมศึกษา
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
ครูมีกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนแบบ Child center การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
(Independent Study:IS) และใช้รูปแบบวิธีการสอน Active learning ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดย
การคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ผู้เรียนเรียนรู้ จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ที่
ทางสถานศึกษาจัดให้และเรียนรู้จากสถานการณ์จาลอง มีการเชื่อมโยง บูรณาการสิ่งที่เรียนกับสังคมรอบตัว
และชุมชน และนาองค์ความรู้ประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิตประจาวัน อย่างมีความสุ ข และมีนวัตกรรมโครงการ
ยิ้มง่าย ไหว้สวย ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีได้รับรางวัลระดับชาติ

จุดที่ควรพัฒนา
ด้านคุณภาพของผู้เรียน
๑. ผู้เรียนยังไม่มีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างมี
วิจารณญาณเพียงพอ
๒. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมต่ากว่ามาตรฐาน
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
สถานศึกษามีเอกลักษณ์ “มีความรู้ คู่คุณธรรม” มีลักษณะเป็นคาศัพท์โดดๆ ไม่สื่อในการ
เป็นภาพรวมหรือความเชี่ยวชาญของสถานศึกษา ยังไม่ถูกต้องเหมาะสม
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
ครูบางส่วนขาดการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลายตามสภาพ
จริง ในปัจจุบัน โดยสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ผลการเรียนรู้และธรรมชาติของวิชานั้น และ
ขาดการการนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและ มีประสิทธิภาพมาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน

ข้อเสนอแนะตามนโยบายจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือภาครัฐ
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
สถานศึกษาได้ดาเนินการ “โครงการโรงเรียนสีเขียว” เป็นต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม สถานศึกษาควรดาเนินงานตามโครงการนี้ทุกๆปีอย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนากิจกรรมให้ทันสมัย
และท้าทายความสามารถของนักเรียนเพิ่มมากยิ่งขึ้น และทุกๆกิจกรรมควรสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ปกครองเข้า
มามีส่วนร่วมให้มากที่สุด เช่น การปลู กป่าชายเลน การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้และสิ่งประดิษฐ์
นั้นจะต้องสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้จริงๆ การประกวดครอบครัวของนักเรียนที่สามารถลดการจ่าย
ค่ า ไฟฟ้ า ลงได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และการประกวดการคั ด แยกขยะของครอบครั ว นั กเรี ยนที่ถู ก ต้ องตามหลัก
สุขาภิบาล เป็นต้น
กาหนดการดาเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๑ ปี
๒

ข้อเสนอแนะ
ด้านคุณภาพของผู้เรียน
๑. ผู้เรียนควรได้รับวิธีกระตุ้น และท้าทายให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดทุกกลุ่มสาระ ด้วยการใช้
คาถามที่ยั่วยุให้ผู้เรียนตอบ ใช้กิจกรรมพัฒนาความคิด แบบงานกลุ่ม หรือการอภิปราย
๒. ผู้เรียนควรได้รับการสอนเสริมแบบเข้มข้นสาหรับผู้เรียนที่มีผลการเรียนในวิชาต่ากว่า
เกณฑ์มาตรฐาน
กาหนดการดาเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๑ ปี
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
สถานศึ ก ษาควรตั้ ง ชื่ อ เอกลั ก ษณ์ ข องสถานศึ ก ษา โดยควรจะพิ จ ารณาจากจุ ด เด่ นของ
สถานศึกษาที่บุคคลผู้เกี่ยวข้อง ท้องถิ่น ชุมชน สังคม ใกล้เคียงยอมรับ และเขียนให้เป็นลักษณะภาพรวมหรือ
ความเชี่ยวชาญของสถานศึกษา ไม่ควรเป็นคาศัพท์โดดๆเหมือนกับเหมือนกับอัตลักษณ์ของผู้เรียน สถานศึกษา
มีจุดเด่นและเป็นที่ยอมรับ ส่วนใหญ่เกี่ยวกับเรื่อง เด็กเก่ง เป็นคนดี จึงคิดว่า “โรงเรียนแห่งคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล” อาจจะเป็นชื่อเอกลักษณ์ของสถานศึกษาได้อีกประการหนึ่ง
กาหนดการดาเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๑ ปี
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
ครูทุกคนควรวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลายตามสภาพจริงใน
ปัจจุบัน โดยสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ผลการเรียนรู้และธรรมชาติของวิชานั้น ควรมีการ
วิเคราะห์หลักสูตร ตามตัวชี้วัดชั้นปี กาหนดสาระการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้สะท้อนคุณภาพ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่กาหนด จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ทีละหน่วยหรือแต่ละสั ปดาห์
พิจารณาสาระเนื้อหา ในแต่ละชั่วโมงให้เหมาะสมกับเวลา และศักยภาพผู้เรียน ออกแบบการจัดกิจกรรม
ที่ ห ลากหลาย โดยพิ จ ารณาผลที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น กั บ ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ รวมทั้ ง ควรมี ก ารประเมิ น ผลด้ ว ยวิ ธี
ที่หลากหลายทั้งระหว่างการจัดกิจกรรมและหลังการจัดกิจกรรม บันทึกการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายบุคคล
ที่ครอบคลุมด้านความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ความพร้อมด้านสติปัญญา พฤติกรรม ร่างกายจิตใจ
และสั ง คมและน าผลไปพั ฒ นาผู้ เ รี ย นได้ ต รงกั บ ปั ญ หา ประเมิ น แผนการจั ด การเรี ย นรู้ ข องตนเองว่ า
มีความเหมาะสม สอดคล้องกับเวลา การจัดกิจกรรมหรือไม่ เพื่อปรับปรุงให้เหมาะสม บันทึกปัญหาจากการจัด
กิจกรรม ในบันทึกหลังสอน ใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียนตามสภาพปัญหาของผู้เรียน รวมทั้งปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพตามบทบาทหน้าที่ของครูที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
กาหนดการดาเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๑ ปี

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี
ด้านคุณภาพของผู้เรียน
ผู้ เ รี ย นได้ จั ด ท าโครงงานดาราศาสตร์ โดยมี ก ารสนั บ สนุ น ของสถาบั น วิ จั ย ดาราศาสตร์
ระดับชาติ โดยมีตัวแทนนักเรียนจานวน ๒ คน เป็นตัวแทนเข้าประกวด ทั้งในประเทศและระดับชาติ และ
นานาชาติ พร้อมทั้งได้รับรางวัลชนะเลิศ จนรัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้ทุนไปเผยแพร่ผลงานในประเทศญี่ปุ่นถึง ๒ ปี
ซ้อน สร้างชื่อเสียงให้กับสถานศึกษา และประเทศไทย ผู้เรียนควรได้รับการสนับสนุนส่ งเสริมโครงงานนี้อย่าง
ต่อเนื่องยั่งยืนตลอดไป และให้ผู้เรียนคนอื่นๆได้มีโอกาสส่งเข้าประกวดตามลาดับขั้นดัวย พร้อมนาออกไป
เผยแพร่ภายในกลุ่มโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น
๓

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
สถานศึกษามีนวัตกรรมในด้านการบริหารและจัดการ คือ SIYA MODEL ซึ่งได้ใช้ MODEL นี้
ในการบริหารสถานศึกษาเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้
มอบรางวัลคุณภาพ แห่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA แต่สถานศึกษายังไม่ได้แสดง
ให้เห็นผลการวิจัยอย่างชัดเจน สถานศึกษาควรพัฒนารูปแบบ MODEL นี้อย่างต่อเนื่องทุกปี เขียนคานิยาม
ของคาศัพท์ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นพร้อมที่จะให้สถานศึกษาอื่นง่ายที่จะนาไปปฏิบัติ และสถานศึกษาควรจะ
นาเอา SIYA MODEL นี้ไปทาการวิจัยเชิงทดลอง หรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการ แล้วแต่กรณี จะเป็นวิจัยเชิง
ทดลองแบบกลุ่มเดียว หรือ แบบสองกลุ่มเปรียบเทียบ ก็ได้ โดยให้ SIYA MODEL เป็นตัวแปรต้น และผลที่เกิด
จาก MODEL เช่น คุณภาพผู้เรียน คุณภาพครู คุณภาพการบริหารจัดการ เป็นตัวแปรตาม ซึ่งจะทาให้ SIYA
MODEL นี้ เป็นนวัตกรรมทางการบริหารและจัดการ ในระดับสูงยิ่งขึ้น มีค่าความเชื่อมั่นในระดับสูงยิ่งขึ้น และ
อาจจะได้รับรางวัลคุณภาพระดับองค์กร ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในขั้นสูงต่อไปอีก
ด้วย
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ครูมีนวัตกรรมผลงานโครงการ ยิ้มง่าย ไหว้สวย จนครูได้รับรางวัลระดับปีการศึกษา ๒๕๕๙
รางวัลชนะเลิศ การประกวด มารยาทไทย จากพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
การดาเนินงานครั้งนี้ คณะผู้ประเมินพบว่า โรงเรียนศรียานุสรณ์ ได้รับการยกย่องระดับประเทศ เป็นต้นแบบ
โดดเด่น ได้รับการยอมรับระดับชาติ ควรพัฒนาไปเป็นต้นแบบ โดดเด่น ให้ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ
โดยมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนแกนนาด้าน ยิ้มง่าย ไหว้สวยจากรุ่นสู่รุ่น ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สร้างเครือข่าย
การดาเนินการให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น เช่น เครือข่ายผู้ปกครอง ศิษย์เก่า พัฒนาการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
การยิ้ ม ง่ า ย ไหว้ ส วย ให้ ทั น ต่ อ ความเปลี่ ย นแปลงของสั ง คมและเหมาะสมกั บ พั ฒ นาการของผู้ เ รี ย น
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เผยแพร่กิจกรรมนี้ลงในสื่อออนไลน์ให้เพื่อให้ทั่วโลกยอมรับ ในระดับนานาชาติต่อไป

สรุปประเด็นจากหน่วยงานต้นสังกัด
“ไม่มีประเด็นการประเมินจากหน่วยงานต้นสังกัด” แต่ขอเสนอแนะหน่วยงานต้นสังกัดให้ลงมา กากับ
ติดตาม และพัฒนาสถานศึกษา เป็นการกระตุ้นให้หน่วยงานต้นสังกัดทาหน้าที่ของตนเองให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น ดังนี้
๑. หน่วยงานต้นสังกัดควรให้การส่งเสริม สนับสนุนและร่วมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา อย่างจริงจัง โดยการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความสามารถในการเป็นที่ปรึกษา
ให้คาแนะนากระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพในเชิงการปฏิบั ติ เช่น
กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ มีความเชื่อถือได้ ในการที่
สถานศึกษาจะนามาใช้เพื่อกาหนดค่าระดับคุณภาพของเป้าหมาย และค่าระดับคุณภาพของผลการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา ในแต่ละมาตรฐานการศึกษา แต่ละประเด็นการพิจารณา ให้ตรงกับความเป็นจริงและมี
ความเชื่อได้มากที่สุด
๒. หน่วยงานต้นสังกัดควรให้การส่งเสริม สนับสนุนในการสร้างสถานศึกษาเครือข่ายคุณภาพเพื่อร่วม
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษา

๔

สรุปผลการประเมินความโดดเด่น
ครูได้ดาเนินการ “โครงการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน” ในการจัดทาโครงงานดาราศาสตร์ใน
โรงเรียน โดยในเบื้องต้นมีการจัดกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ ซึ่งจะทาการเปิดรับสมัครนักเรียนที่มีความสนใจ
ทางด้านนี้ จะเป็นการให้ความรู้เบื้องต้นของดาราศาสตร์ เช่น การดูดาวเบื้องต้น การใช้อุปกรณ์ในการสั งเกต
ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ การศึกษาท้องฟ้าจริงด้วยตาเปล่าและผ่านอุปกรณ์ดาราศาสตร์ เมื่อเสร็จสิ้นการ
เข้าค่ายดาราศาสตร์แล้วจะทาการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสนใจจริง ที่จะผลิตผลงานดาราศาสตร์ผ่านการทา
โครงงาน และส่งนักเรียนให้เข้าร่วมกิจกรรมดาราศาสตร์ขั้นสูงกับ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์ ซึ่งนักเรียนจะได้
เห็นบทบาทการท างานจริง ของนัก ดาราศาสตร์ รวมทั้งได้พูดคุยเพื่อขอคาปรึกษาในแนวทางที่จ ะจั ด ท า
โครงงานดาราศาสตร์ในแต่ละเรื่องออกมาได้สาเร็จตามวัตถุประสงค์ จากนั้นจึงให้นักเรียนดาเนินการจัดทา
โครงงานดาราศาสตร์ในรงเรียนผ่านการดู แล และให้คาปรึกษา จากครูที่ปรึกษา และนักวิจัยที่เป็นพี่เลี้ยงจาก
ทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ และโครงงานดาราศาสตร์ นี้โรงเรียนศรียานุสรณ์ได้ดาเนินงานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่
ปี 2558 จนถึงปีการศึกษาปัจจุบันนี้ซึ่งได้มีการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับนักเรียน
มากที่สุด ผลจาการพัฒนาสามารถจนในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมการนาเสนอผลงาน
วิ ช าการดาราศาสตร์ ส าหรั บ นั ก เรี ย นในงาน “ ๒๒ th Junior Session of Astronomical Society of
Japan ๒๐๒๐” ณ University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓

๕

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
๑. โรงเรียนศรียานุสรณ์ ตั้งอยู่เลขที่ ๑ ตาบลวัดใหม่ อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี รหัสไปรษณีย์
๒๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๓๙-๓๑๑๒๒๕ โทรสาร ๐๓๙-๓๐๑๖๙๑ E-mail siyanuson@siya.ac.th
Website www.siya.ac.th
๒. หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗
๓. สรุปข้อมูลสาคัญของสถานศึกษา
๓.๑ จัดชั้นเรียนตั้งแต่ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๖
๓.๒ จานวนผู้เรียน จาแนกตามระดับชั้น ดังนี้
จานวน
จานวนผู้เรียน
จานวน ผู้เรียนปกติ (คน) ที่มีความต้องการ
ระดับชั้นที่เปิดสอน
รวม
พิเศษ (คน)
ห้องเรียน
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 ข้อมูลบุคลากร
: ผู้บริหารสถานศึกษา
จานวน ๕ คน
: ครูมัธยมศึกษา
จานวน ๑๓๔ คน
: บุคลากรสายสนับสนุน
จานวน ๗ คน
สรุปอัตราส่วน
ระดับมัธยมศึกษา
อัตราส่วนของจานวนผู้เรียน : ครู เท่ากับ ๑ : ๒๐
อัตราส่วนของจานวนผู้เรียน : ห้อง เท่ากับ ๑ : ๔๐
: มีจานวนครู ครบชั้น  ครบชั้น  ไม่ครบชั้น
: ภาระงานสอนของครู โดยเฉลี่ยชั่วโมง : สัปดาห์ เท่ากับ ๑๗ : ๑

๖

ตอนที่ ๒ ผลการประเมินคุณภาพภายนอก
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้านที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
ผลการดาเนินงาน
สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบมาตรฐานสากลของสถานศึกษา โดยเน้น
การพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ข องผู้ เ รี ย น เพื่ อ ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์
ตามยุทธศาสตร์ที่ที่สถานศึกษาวางไว้มีการตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เพื่อร่ วมกันจัดทาแผนพัฒนา
การศึกษา และแผนปฏิบัติราชการประจาปี ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาสถาน
ศึกษาได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารวิชาการ เพื่อร่วมกันจัดทาโครงการกิจกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะหลัก ๕ ประการ พัฒนาการด้าน
การคิดวิเคราะห์และการเขียน พัฒนาด้านทักษะทางวิชาการ ศิลปหัตถกรรม และเทคโนโลยี ให้สามารถ
แข่งขันในระดับภาคและประเทศ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียน ได้ตามค่า
เป้าหมายของสถานศึกษา สถานศึกษายังได้จัดทาโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ได้จัด
ให้มีการประเมินภายใน โดยได้จัดประชุมคณะกรรมการ เพื่อกาหนดมาตรฐาน ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
ของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษามั ธ ยมศึ กษา เขต ๑๗ และสพฐ. กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ประชุ ม แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ จานวน ๓๙ คน ทาหน้าที่ประเมินภายใน พร้อมทั้งผู้บริหารทั้ง ๕ คน และ
กรรมการประเมินทาการประเมินตามทีได้รับมอบหมาย จากนั้นนาผลการประเมินมาทาการโหวต เพื่อหา
น้ าหนั ก น าผลแจ้ ง ต่ อ คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน เพื่ อ ขอความเห็ น ชอบ แล้ ว ให้ ก รรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งแต่งตั้งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ เป็นผู้ตรวจทาน ซึ่งผลการประเมิน
ของสถานศึกษา ด้านคุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับดีเลิศ การประเมินเป็นที่น่าเชื่อถือได้ มีความสอดคล้องกัน
เพราะมีวิธีการทาเป็นขั้นตอน 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 มีระดับคุณภาพดีเยี่ยม
จุดเด่น
๑. ผู้เรียนมีมารยาทงาม มีสัมมาคารวะกับบุคคลที่ไป มีการทักทายด้วยการไหว้
๒. ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้ งานด้านวิชาการ สถานศึกษามีงานด้านวิชาการทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ มีกิจกรรมเสริมความรู้หลากหลาย
๓. ผู้เรียนได้จัดทาโครงงานดาราศาสตร์ โดยมีการสนับสนุนของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ระดับชาติ
โดยมีตัวแทนนักเรียนจานวน ๒ คน เป็นตัวแทนเข้าประกวด ทั้งในประเทศและระดับชาติ และนานาชาติ
พร้อมทั้งได้รับรางวัลชนะเลิศ จนรัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้ทุนไปเผยแพร่ผลงานในประเทศญี่ปุ่นถึง ๒ ปีซ้อน
จุดที่ควรพัฒนา
๑. ผู้ เ รี ย นยั ง ไม่ มี ทั ก ษะกระบวนการคิ ด วิ เ คราะห์ คิ ด สั ง เคราะห์ คิ ด อย่ า งเป็ น ระบบ คิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณเพียงพอ
๗

๒. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมต่ากว่ามาตรฐาน
ข้อเสนอแนะ
๑. ผู้เรียนควรได้รับวิธีกระตุ้น และท้าทายให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดทุกกลุ่มสาระ ด้วยการใช้คาถามที่ยั่ว
ยุให้ผู้เรียนตอบ ใช้กิจกรรมพัฒนาความคิด แบบงานกลุ่ม หรือการอภิปราย
๒. ผู้ เรียนควรได้รับการสอนเสริมแบบเข้มข้นสาหรับผู้เรียนที่มีผลการเรียนในวิชาต่ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน
กาหนดการดาเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๑ ปี
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างทีด่ ี
ผู้เรียนได้จัดทาโครงงานดาราศาสตร์ โดยมีการสนับสนุนของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ระดับชาติ โดยมี
ตัวแทนนักเรียนจานวน ๒ คน เป็นตัวแทนเข้าประกวด ทั้งในประเทศและระดับชาติ และนานาชาติ พร้อมทั้ง
ได้รับรางวัลชนะเลิศ จนรัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้ทุนไปเผยแพร่ผลงานในประเทศญี่ปุ่นถึง ๒ ปีซ้อน สร้างชื่อเสียง
ให้กับสถานศึกษา และประเทศไทย ผู้เรียนควรได้รับการสนับสนุนส่งเสริมโครงงานนี้อย่างต่อเนื่องยั่งยืน
ตลอดไป และให้ผู้เรียนคนอื่นๆได้มีโอกาสส่งเข้าประกวดตามลาดับขั้นดัวย พร้อมนาออกไปเผยแพร่ภายใน
กลุ่มโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น
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ด้านที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
ผลการดาเนินงาน
สถานศึกษามีการดาเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหาและผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา และได้กาหนด
วสิ ยั ทศั น์ พนั ธกจิ เปา้ ประสงค์ อตั ลักษณ์ เอกลกั ษณ์ และยทุ ธศาสตร์ของสถานศกึ ษา และนามาเป็นกรอบ
แนวคิดในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ และแผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๑ จานวน ๑๒๗ โครงการ ได้อย่างสอดคล้องกัน มีโครงการและกิจกรรมที่สาคัญ เช่น โครงการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โครงการส่งเสริมให้
ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้มากกว่าสองภาษา โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุนทรียภาพและสุข
ภาวะที่ดี เป็นต้น การนาโครงการสู่การปฏิบัติงาน สถานศึกษายึดหลักการให้ทุกฝ่ายทั้งในและนอกสถานศึกษา
มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานแล้วแต่กรณี มีคาสั่งมอบหมายงานให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเป็น
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบอย่ า งชั ด เจน และยั ง มี บุ ค คล องค์ ก รภายนอกเข้ า มาร่ ว มสนั บ สนุ น ในการปฏิ บั ติ ง าน เช่ น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์แสดงนิทรรศการด้า นอัญมณี และวิทยาการแร่
และการอบรมบุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรี สนับสนุนการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล เป็น
ต้น สถานศึกษามีการกากับควบคุมดูแล การติดตาม และการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยได้จัดให้มีสายการ
บริหารงาน บังคับบัญชาตามลาดับขั้น ดังนี้ ผู้อานวยการโรงเรียน รองผู้อานวยการโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มงาน
และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยผู้อานวยการโรงเรียนมีอานาจในการตัดสินใจสูงสุด และมอบให้รอง
ผู้อานวยการโรงเรียนทั้ง ๔ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล
และกลุ่มบริหารทั่วไป กากับดูแล ติดตามงานในแต่ละกลุ่มงานที่ตนเองรับผิดชอบ และได้ใช้เทคโนโลยี PS
School Program มาช่วยในการกากับดูแล และติดตาม ครู บุคลากร และนักเรียน ได้อย่างทั่วถึง นับว่า
สถานศึกษาดาเนินงานตามมาตรฐานด้านกระบวนการบริหารและการจัดการที่เป็นระบบครบวงจรคุณภาพ
(PDCA) และสถานศึกษาได้มีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ในมาตรฐานที่ ๒ กระบวนการ
บริหารและการจัดการ และประเด็นการพิจารณา ครบทั้ง ๖ ประเด็น มีการกาหนดค่าเป้าหมาย และมีการ
ดาเนินงานโครงการที่หลากหลายดังกล่าว เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย จึงส่งให้สถานศึกษามีผลการดาเนินงานของ
มาตรฐาน พอสรุปโดยสังเขปดังนี้ สถานศึกษามี เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษากาหนดอย่าง
ชัดเจน สอดคล้องบริบทของสถานศึกษา แผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและใช้ข้อมูลสารสนเทศที่
ถูกต้อง ครบถ้วนและทันสมัยซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่ สะท้อนคุณภาพความสาเร็จอย่างชัดเจน
เป็นรูปธรรมโดยทุกฝา่ ยมสี ว่ นรว่ ม มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา อย่างเป็นระบบครบวงจร
คุณภาพ (PDCA) มีแ ผนปฏิบัติก ารประจาปีที่ส อดคล้อ งกับ แผนพัฒ นาการจัด การศึก ษา โดยแต่ละฝ่าย/
งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ มกี ารกาหนดการใช้งบประมาณ และทรพั ยากรอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้ งกบั
โครงการและกจิ กรรม และวัฒ นธรรมของโรงเรีย น เป็นสังคมเรียบง่าย เอื้ออาทรกัน มีทัศนคติที่ดีต่อกัน
มคี า่ นยิ มความเชื่อที่มเี หตผุ ลเปน็ วทิ ยาศาสตร์ ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย สถานศึกษาได้พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับทุก
กลุ่มเป้าหมาย ได้สร้างข้อสอบมาตรฐานตามตัวชี้วัดของหลักสูตร เป็นต้น พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ครู มีความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning อย่างมี
คุณภาพ ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตามความต้องการ เป็น
ต้น จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ สถานศึกษามีแหล่ง
เรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษาที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ มีอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม สะอาด
เรียบร้อย ถูกหลักสุขาภิบาล และปลอดภัย เป็นต้น จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
๙

จัดการ และการจัดการเรียนรู้ สถานศึกษามีระบบ ICT เพื่อการศึกษาที่ครอบคลุมอย่างทั่วถึงทุกบริเวรของ
สถานศึกษา นอกจากจะมีข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง วัสดุและครุภัณฑ์แล้ว และยังมีการ
พัฒนาข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบันและสะดวกในการนาไปใช้รวดเร็ว มีสารสนเทศของระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน มีแหล่งเรียนรู้จากสถานประกอบการและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างหลากหลาย เป็นต้น นับว่าเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด และสถานศึกษาได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อให้การดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจาปี
การศึกษา ๒๕๖๑ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยมีคณะกรรมการผู้ประเมินผล ๓๘ คน
และจัดให้มีการประชุม ให้คณะกรรมการแต่ละคนได้มีการอภิปรายที่ละประเด็นการพิจารณา โดยนาประเด็น
การพิจารณาให้ระดับคุณภาพของสานักทดสอบทางการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาเป็นเครื่องมือหรือกรอบของเกณฑ์การพิจารณาให้ระดับคุณภาพในประเด็นการพิจารณา ๖ ประเด็น ซึ่งมี
ระดั บ คุ ณ ภาพ ๕ ระดั บ ได้ แ ก่ ก าลั ง พั ฒ นา ปานกลาง ดี ดี เ ลิ ศ และ ยอดเยี่ ย ม ตามล าดั บ และให้
คณะกรรมการลงมติให้ระดับคุณภาพที่ละประเด็นการพิจารณา โดยใช้การนับค่าความถี่ของระดับคุณภาพ ถ้า
คณะกรรมการให้ระดับคุณภาพใดมากที่สุด ก็ถือว่าระดับคุณภาพนั้นเป็นค่าระดับคุณภาพของประเด็นการ
พิจารณานั้นๆ แต่ถ้าความถี่เท่ากันให้ประธานคณะกรรมการตัดสินชี้ขาด ในทานองเดียวกัน ค่าระดับคุณภาพ
ของมาตรฐานที่ ๒ ก็ใช้ความถี่ของค่าระดับคุณภาพแต่ละประเด็นการพิจารณาทีม่ ีความถี่มากที่สุด สถานศึกษา
มีรายงานผลการประเมินตนเองประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตามมาตรฐานที่ 2 ว่าด้วยกระบวนการบริหารและ
การจัดการ ในภาพรวมมีระดับคุณภาพดีเลิศ เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ และผลการประเมินคุณภาพทั้ง
๖ ประเด็ น การพิ จ ารณา พบว่ า แต่ ล ะประเด็น การพิ จารณาที่ ๑ – ๖ ทุ ก ประเด็ น มีระดั บ คุณ ภาพดีเลิศ
เหมือนกัน เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ นับว่า กระบวนการและผลการประเมินคุณภาพมีความเชื่อถือได้
สาหรับกระบวนการบริหารจัดการมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง เป็นที่พึงพอใจของทุกฝ่าย มีนวัตกรรมหรือ
แบบอย่างที่ดีให้กับสถานศึกษาอื่ นได้ และส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียน พอสรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
สถานศึกษาดาเนินการประเมินผลครบทุกประเด็น ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ พบว่า มีการบรรลุ
เป้าหมายของโครงการและกิจกรรม มี การพัฒนาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี และได้รับความพึงพอใจจาก
ผู้เกี่ยวข้องโครงการและกิจกรรมอยู่ในระดับคุณภาพดีมากต่อเนื่องทุกปี ถือได้ว่ามีการพัฒนาสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี นอกจากนี้ สถานศึกษามีนวัตกรรมในด้านการบริหารและจัดการ คือ SIYA MODEL ซึ่งได้ใช้
MODEL นี้ ใ นการบริ ห ารสถานศึ ก ษาเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นคุ ณ ภาพสู่ ม าตรฐานสากล ส านั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานได้มอบรางวัลคุณภาพแห่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 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 ประจาปี ๒๕๕๙ และ วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี พระจอมเกล้าลาดกระบัง ได้มอบรางวัล
“นวัตกรรมเชิงสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม” จากการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี ระดับประเทศ ครั้งที่
๘ ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สถานศึกษาได้รับการคัดเลือกให้เป็น “โรงเรียนต้นแบบกิจกรรมมาร์
ชชิ่ ง ความดี ” ในการด าเนิ นงานของโครงการพั ฒนานั กเรีย นสู่ ความเป็ นต้ น แบบความดี พื้ นฐานสากล ๕
ประการ เพื่อเสริมสร้างความดีสากล ๕ ประการ ได้แก่ สะอาด ระเบียบ สุภาพ ตรงต่อเวลา สมาธิ ปีการศึกษา
๒๕๖๐ และจั ง หวั ด จั น ทบุ รี ไ ด้ ม อบรางวั ล โรงเรี ย นความดี ม าตรฐานสากล ( Goodness International
Standard School ) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สถานศึกษาได้ผ่านการประเมินรักษามาตรฐานรางวัลคุณภาพฟื้นฟู
๑๐

ศีลธรรมโลก ( V-Star Quality Award ) ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ประเภทสถานศึกษาสุดยอดต้นแบบระดับ
มัธยมศึกษา จากชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และสถานศึกษาได้รับการ
คัดเลือกให้ “เป็นโรงเรียนต้นแบบค่านิยม ๑๒ ประการ” จังหวัดจันทบุรีได้มอบรางวัล “สถานศึกษาต้นแบบ
ค่านิยม ๑๒ ประการ ระดับมัธยมศึกษา ยอดเยี่ยม” ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จากโครงการส่งเสริมการศึกษารอบ
ด้ า นให้ เ ด็ ก และเยาวชนมี คุ ณ ภาพพร้ อ มสู่ ส ากล ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา ส่ ง ผลต่ อ การทดสอบทางการศึ ก ษา
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
สรุปการประเมินด้านที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ มีระดับคุณภาพดีเยี่ยม
จุดเด่น
๑. สถานศึกษามีนวัตกรรมในด้านการบริหารและจัดการ คือ SIYA MODEL ซึ่งได้ใช้ MODEL นี้ใน
การบริหารสถานศึกษาเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐานสากล สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้มอบรางวัลคุณภาพแห่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA (Office of the Basic
Education Commission Quality Awards) ปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ และสถานศึ ก ษาได้ รั บ การยอมรั บ จาก
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 “เป็นโรงเรียนคาร์บอนต่าลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่สามารถลดการใช้พลังงานได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๓.๐๐”
(จ านวนนั ก เรี ย นมากกว่ า ๒,๐๐๐ คน) ประจ าปี ๒๕๕๙ และ วิ ท ยาลั ย นาโนเทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า
ลาดกระบัง ได้มอบรางวัล “นวัตกรรมเชิงสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม” จากการประกวดนวัตกรรมนาโน
เทคโนโลยี ระดับประเทศ ครั้งที่ ๘ ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐
๓. สถานศึ ก ษาได้ รั บ การคั ด เลื อ กให้ เ ป็ น “โรงเรี ย นต้ น แบบกิ จ กรรมมาร์ ช ชิ่ ง ความดี ” ในการ
ดาเนินงานของโครงการพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นต้นแบบความดีพื้นฐานสากล ๕ ประการ เพื่อเสริมสร้าง
ความดีสากล ๕ ประการ ได้แก่ สะอาด ระเบียบ สุภาพ ตรงต่อเวลา สมาธิ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งระดับ
คุณภาพของการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการมีระดับคุณภาพดีมาก สาหรับกิจกรรมมาร์ชชิ่งความดี และได้รับ
เกียรติให้นาไปเผยแพร่เป็น Best Practices ของสถานศึกษา และถือว่าเป็นโรงเรียนต้นแบบ จากมูลนิธิครูของ
แผ่ น ดิ น และจั ง หวั ด จั น ทบุ รีไ ด้ ม อบรางวั ล โรงเรี ย นความดี ม าตรฐานสากล ( Goodness International
Standard School ) ปีการศึกษา ๒๕๖๑
๔. สถานศึกษาได้ผ่านการประเมินรักษามาตรฐานรางวัลคุณภาพฟื้นฟูศีลธรรมโลก ( V-Star Quality
Award ) ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ประเภทสถานศึกษาสุดยอดต้นแบบระดับมัธยมศึกษา จากชมรมพุทธ
ศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
๕. สถานศึกษาได้รับการคัดเลือกให้ “เป็นโรงเรียนต้นแบบค่านิยม ๑๒ ประการ” และจังหวัดจันทบุรี
ได้มอบรางวัล “สถานศึกษาต้นแบบค่านิยม ๑๒ ประการ ระดับมัธยมศึกษา ยอดเยี่ยม” ปีการศึกษา ๒๕๖๑
จากโครงการส่งเสริมการศึกษารอบด้านให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพพร้อมสู่สากล ระดับมัธยมศึกษา
๑๑

จุดที่ควรพัฒนา
สถานศึกษามีเอกลักษณ์ “มีความรู้ คู่คุณธรรม” มีลักษณะเป็นคาศัพท์โดดๆ ไม่สื่อในการเป็นภาพรวม
หรือความเชี่ยวชาญของสถานศึกษา ยังไม่ถูกต้องเหมาะสมเพราะเหมือนกับอัตลักษณ์ของผู้เรียนที่สถานศึกษา
เน้นให้ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติ
ข้อเสนอแนะ
สถานศึกษาควรตั้งชื่อเอกลักษณ์ของสถานศึกษา โดยควรจะพิจารณาจากจุดเด่นของสถานศึกษาที่
บุคคลผู้เกี่ยวข้อง ท้องถิ่น ชุมชน สังคม ใกล้เคียงยอมรับ และเขียนให้เป็นลักษณะภาพรวมหรือความเชี่ยวชาญ
ของสถานศึกษา ไม่ควรเป็นคาศัพท์โดดๆเหมือนกับเหมือนกับอัตลักษณ์ของผู้เรียน จากข้อมูลเชิงประจักษ์
การสังเกต และสั ม ภาษณ์ พบว่า ผู้ ปกครองที่ส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาในสถานศึกษาแห่งนี้ ก็เพราะว่า
สถานศึกษามีจุดเด่นและเป็นที่ยอมรับ ส่วนใหญ่เกี่ยวกับเรื่อง เด็กเก่ง เป็นคนดี จึงคิดว่า “โรงเรียนแห่ง
คุ ณ ภาพตามมาตรฐานสากล” อาจจะเป็ น ชื่ อ เอกลั ก ษณ์ ข องสถานศึ ก ษาได้ อี ก ประการหนึ่ ง ทั้ ง นี้ ข อให้
สถานศึกษาพิจารณาความเหมาะสมต่อไป
กาหนดการดาเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๑ ปี
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างทีด่ ี
สถานศึกษามีนวัตกรรมในด้านการบริหารและจัดการ คือ SIYA MODEL ซึ่งได้ใช้ MODEL นี้ในการ
บริหารสถานศึกษาเพื่อขับเคลื่อนคุ ณภาพสู่มาตรฐาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มอบ
รางวั ล คุ ณ ภาพ แห่ ง ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน OBECQA (Office of the Basic
Education Commission Quality Awards) ปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ และสถานศึ ก ษาได้ รั บ การยอมรั บ จาก
หน่วยงานการศึกษาภายนอกที่หลากหลายเข้ามาศึกษาดูงานการบริหารและการจัดการของโรงเรียนตลอดปี
การศึกษา ๒๕๖๑ แต่สถานศึกษายังไม่ได้แสดงให้เห็นผลการวิจัยอย่างชัดเจน สถานศึกษาควรพัฒนารูปแบบ
MODEL นี้อย่างต่อเนื่องทุกปี เขียนคานิยามของคาศัพท์ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นพร้อมที่จะให้สถานศึกษาอื่นง่ายที่
จะนาไปปฏิบัติ และสถานศึกษาควรจะนาเอา SIYA MODEL นี้ไปทาการวิจัยเชิงทดลอง หรือการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ แล้วแต่กรณี จะเป็นวิจัยเชิงทดลองแบบกลุ่มเดียว หรือ แบบสองกลุ่มเปรียบเทียบ ก็ได้ โดยให้
SIYA MODEL เป็นตัวแปรต้น และผลที่เกิดจาก MODEL เช่น คุณภาพผู้เรียน คุณภาพครู คุณภาพการบริหาร
จัดการ เป็นตัวแปรตาม ซึ่งจะทาให้ SIYA MODEL นี้ เป็นนวัตกรรมทางการบริหารและจัดการ ในระดับสูง
ยิ่ ง ขึ้ น มี ค่ า ความเชื่ อ มั่ น ในระดั บ สู ง ยิ่ ง ขึ้ น และอาจจะได้ รั บ รางวั ล คุ ณ ภาพระดั บ องค์ ก ร ของส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในขั้นสูงต่อไปอีกด้วย
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ด้านที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ผลการดาเนินงาน
สถานศึกษาได้จัดโครงการเพื่อพัฒนาครูอย่างหลากหลาย เช่น โครงการสงเสริมพฒ
ั นาครแู ละบคุ ลากร
ทางการศกึ ษาใหม้ คี ณ
ุ ภาพตามมาตรฐานการศกึ ษา ได้แก่ พัฒนาบุคลากร ประชุม อบรม สัมมนา และศึกษา
ดูงาน นิเทศภายในอย่างเป็นระบบ สร้างขวัญกาลังใจ ส่งเสริมทาการวิจัยในชั้นเรียน 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 ปฏิบัติจริงและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ โรงเรียนมีการจัดกระบวนการเรียนการสอน
ที่ให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเอื้ออานวยให้นักเรียนเรียนรู้ ร่วมกัน
อย่างมีความสุข โดยนากระบวนการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้มาใช้ในการพัฒนาบุคลากร สนับสนุนให้ครู
จัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาส ให้นักเรียนทุกคนมี ส่วนร่วมได้ลงมือปฏิบัติจริง สามารถสรุ ปความรู้ได้ด้วย
ตนเอง ครูใช้สื่อในการสอน เช่น แผนภูมิรูปภาพ ใบงาน ใบความรู้ QR Code มาใช้สอนนักเรียน ครูจะจัดการ
เรียนการสอนทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน และจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผลมาพัฒนาผู้เรียน มีการวัดประเมินผลในหลากหลายวิธีการ
เช่น เพื่อนประเมินเพื่อน ประเมินผลทางออนไลน์ ประเมินผลทางภาษา โดยใช้มาตรฐานสากลที่ใช้อธิบายระดับ
ความเชียวชาญทางภาษา โดยมีแผนนิเทศติดตาม กากับอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง มีการดาเนินการตามแผน
ประจาปี โครงการ กิจกรรมที่วางไว้ครบถ้วน มีการกากับ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานอย่างชัดเจน
มีกระบวนการเก็บรวบรวมข้ อมู ล ด้ วยเครื่อ งมือ เก็บรวบรวมข้ อมูลที่หลากหลาย เช่น ผู้บริหาร อาจารย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสถานศึกษา ฯลฯ ครูมีการตรวจสอบและพัฒนาหลักสูตร ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐานและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
ส่ ง ผลให้ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ข องผู้ เ รี ย นมี พั ฒ นาการที่ สู ง ขึ้ น ทุ ก ปี ผ ลการด าเนิ น งานของสถานศึ ก ษาสามารถ
เป็นแบบอย่างที่ ดี โดยครูมีการจัดทานวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้องค์กรอื่นๆ นาไปเป็นตัวอย่างอย่าง
มากมาย เช่น ผลงานโครงการ ยิ้มง่าย ไหว้สวย จนครูได้รับรางวัลระดับปีการศึกษา ๒๕๕๙ รางวัลชนะเลิศ
การประกวด มารยาทไทย จากพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และหนังสือ
ส่งเสริมการอ่าน ชุด สองมหาราชันเสด็จถิ่นจันทบูร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ นวัตกรรมกระบวนการมาร์ชชิ่งความดี
เป็นต้น
สรุปการประเมินด้านที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีระดับคุณภาพดีเยี่ยม
จุดเด่น
๑. ครู มี ก ระบวนการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นแบบ Child center การศึ ก ษาค้ น คว้ า ด้ ว ยตนเอง
(Independent Study : IS) และใช้รูปแบบวิธีการสอน Active learning ผู้เรียนเรียนรู้ จากแหล่งเรียนรู้ต่าง
ๆ ที่ทางโรงเรียนจัดให้และเรียนรู้จากสถานการณ์จาลอง มีการเชื่อมโยง บูรณาการสิ่งที่เรียนกับสังคมรอบตัว
ชุมชน และนาองค์ความรู้ประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิตประจาวัน อย่างมีความสุข
๒. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้
ที่หลากหลาย
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๓. ครูทุกคนจัดทารายงานการพัฒนาตนเอง (SAR รายบุคคล) และนาผลการพัฒนามาใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาตนเอง พัฒนานักเรียนพัฒนางานที่ได้รับมอบหมายให้ได้คุณภาพตามที่โรงเรียนกาหนดค่า
เป้าหมาย
จุดที่ควรพัฒนา
๑. ครูบางส่วนขาดการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลายตามสภาพจริง
ในปัจจุบัน โดยสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ผลการเรียนรู้และธรรมชาติของวิชานั้น
๒. ครูบางส่วนขาดการจัดกิจกรรมการเรียนมุ่งให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ขาดการพัฒนา
ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และขาดการพัฒนานวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์
๓. ครูบางส่วนขาดการการนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและ มีประสิทธิภาพมาใช้ในกิจกรรมการเรียน
การสอนให้มากขึ้น เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่กระทาได้ด้วยตนเอง มีความรวดเร็ว รู้เท่าทันโลกศตวรรษที่ ๒๑
ข้อเสนอแนะ
ครูทุกคนควรวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลายตามสภาพจริงในปัจจุบัน
โดยสอดคล้องกับ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ผลการเรียนรู้และธรรมชาติของวิชานั้น ควรมีการวิเคราะห์
หลั ก สู ต ร ตามตั ว ชี้ วั ด ชั้ น ปี ก าหนดสาระการเรี ย นรู้ และผลการเรี ย นรู้ ที่ ค าดหวั ง ให้ ส ะท้ อ นคุ ณ ภาพ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่กาหนด จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ทีละหน่วยหรือแต่ละสั ปดาห์
โดยพิจารณาสาระเนื้อหา ในแต่ละชั่วโมงให้เหมาะสมกับเวลา และศักยภาพผู้เรียน ออกแบบการจัดกิจกรรม
ที่ ห ลากหลาย โดยพิ จ ารณาผลที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น กั บ ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ รวมทั้ ง ควรมี ก ารประเมิ น ผลด้ ว ยวิ ธี
ที่หลากหลายทั้งระหว่างการจัดกิจกรรมและหลังการจัดกิจกรรม บันทึกการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายบุคคล
ที่ครอบคลุมด้านความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ความพร้อมด้านสติปัญญา พฤติกรรม ร่างกายจิตใจ
และสังคมและนาผลไปพัฒนาผู้เรียนได้ตรงกับปัญหา ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของตนเองว่า มีความ
เหมาะสม สอดคล้องกับเวลา การจัดกิจกรรมหรือไม่ เพื่อปรับปรุงให้เหมาะสม บันทึกปัญหา จากการจัด
กิจกรรม ในบันทึกหลังสอน ใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียนตามสภาพปัญหาของผู้เรียน รวมทั้งปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพตามบทบาทหน้าที่ของครูที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
กาหนดการดาเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๑ ปี
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างทีด่ ี
ครูมีนวัตกรรมผลงานโครงการ ยิ้มง่าย ไหว้สวย จนครูได้รับรางวัลระดับปีการศึกษา ๒๕๕๙ รางวัล
ชนะเลิ ศ การประกวด มารยาทไทย จากพระราชทานสมเด็ จพระเทพรัต นราชสุด าสยามบรมราชกุมารี
การดาเนินงานครั้งนี้ คณะผู้ประเมินพบว่า โรงเรียนศรียานุสรณ์ ได้รับการยกย่องระดับประเทศ เป็นต้นแบบ
โดดเด่น ได้รับการยอมรับระดับชาติ ควรพัฒนาไปเป็นต้นแบบ โดดเด่น ให้ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ
โดยมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนแกนนาด้าน ยิ้มง่าย ไหว้สวยจากรุ่นสู่รุ่น ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สร้างเครือข่ายการ
ดาเนินการให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น เช่น เครือข่ายผู้ปกครอง ศิษย์เก่า พัฒนาการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการ
ยิ้มง่าย ไหว้สวย ให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมและเหมาะสมกับพัฒนาการของผู้เรียน อย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน เผยแพร่กจิ กรรมนี้ลงในสื่อออนไลน์ให้เพื่อให้ทั่วโลกยอมรับ ในระดับนานาชาติต่อไป
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การประเมินความโดดเด่น
ผลการประเมินความโดดเด่น
ความโดดเด่น
ระดับคุณภาพ
โครงการพัฒนาศักยภาพของ  เป็นต้นแบบ มีความโดดเด่น ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ (C๓)
นักเรียนในการจัดทาโครงงาน  เป็นต้นแบบ มีความโดดเด่น ได้รับการยอมรับระดับชาติ (C๒)
วิทยาศาสตร์และโครงงาน  เป็นต้นแบบหรือมีความโดดเด่นระดับท้องถิ่น/ภูมิภาค (C๑)
ดาราศาสตร์ในโรงเรียน)  ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาการประเมินความโดดเด่น

บริบทของสถานศึกษา
กระบวนการ/รูปแบบการพัฒนาความโดดเด่นของสถานศึกษา
๑. ขั้นเตรียมการ (Preparation)
ในการด าเนิ น งานกิ จ กรรมโครงงานดาราศ าสตร์ ใ นโรงเรี ย นศรี ย านุ ส รณ์ มี ขั้ น ตอ
นของการเตรียมการโดยในเบื้องต้นมีการจัดโครงการค่ายดาราศาสตร์ ซึ่งจะทาการเปิดรับสมัครนักเรียนที่มี
ความสนใจทางด้านนี้ ในโครงการค่ายจะเป็นการให้ความรู้เบื้องต้นของดาราศาสตร์ ได้แก่ การดูดาวเบื้องต้น
การใช้อุปกรณ์ในการสังเกตปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ การศึกษาท้องฟ้าจริงด้วยตาเปล่าและผ่านอุปกรณ์
ดาราศาสตร์ เมื่อเสร็จสิ้นการเข้าค่ายดาราศาสตร์แล้วจะทาการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสนใจจริง ที่จะ
ผลิ ต ผลงานดาราศาสตร์ ผ่ า นการท าโครงงาน และส่ ง นั ก เรี ย นให้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมดาราศาสตร์ ขั้ น สู ง กั บ
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์ ซึ่งนักเรียนจะได้เห็นบทบาทการทางานจริงของนักดาราศาสตร์ รวมทั้งได้พูดคุย
เพื่อขอคาปรึกษาในแนวทางที่จะจัดทาโครงงานดาราศาสตร์ในแต่ละเรื่องออกมาได้สาเร็จตามวัตถุประสงค์
จากนั้ น จึ ง ให้ นั ก เรี ย นด าเนิ น การจั ด ท าโครงงานดาราศาสตร์ ใ นรงเรี ย นผ่ า นดู แ ล และให้ ค าปรึ ก ษา
จากครูที่ปรึกษา และนักวิจัยที่เป็นพี่เลี้ยงจากทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์
๒. ขั้นดาเนินการ (Process)
ขั้นดาเนินการโดยใช้กระบวนการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์
และโครงงานดาราศาสตร์ด้วยกระบวนการ Problem Solving ตามแนวคิดแบบสะเต็มศึกษา ดังมีขั้นตอน
การดาเนินงานตามรายละเอียดต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ ๑ การกาหนดปัญหาที่จะทาโครงงาน ( problem ) ซึ่งในขั้นตอนนี้เป็นการกระตุ้นให้
ผู้เรียนสร้างคาถามในประเด็นที่หัวข้อ ที่นักเรียนสนใจที่จะนามาเป็นประเด็นในการจัดทาโครงงานดาราศาสตร์
ซึ่งในขั้นตอนแรกให้นักเรียนจะเกิดคาถามที่กว้าง ๆ ในเรื่องที่สนใจ จากนั้นพยายามกระตุ้นให้นักเรียนสร้าง
คาถามที่เจาะลึกลงไปในเรื่องนั้นๆ เพื่อที่จะสามารถสร้างเป็นตัวแปร ต่าง ๆ ในการจัดทาโครงงานได้
นตอนที่ ๒ การศึกษาค้นคว้าเอกสารความรู้ที่เกี่ยวข้อง ( Briefing paper ) ขั้นตอนนี้เป็นการ
กระตุน้ ให้ผู้เรียนค้นคว้าเอกสารความรู้ที่เกี่ยวกับประเด็นที่สนใจมาจากขั้นตอนแรก ซึ่งผู้เรียนจะทาการค้นคว้า
เอกสารทุ ก ช่ อ งทาง ไม่ ว่ า จะเป็ น ตั ว เอกสาร หนั ง สื อ บทความ งานวิ จั ย โครงงาน หรื อ จะกล่ า วได้ ว่ า
เป็นเอกสารทุกประเภท ที่เกี่ยวข้องและ Focus องค์ความรู้ให้ตรงประเด็นกับเรื่องที่ตนเองสนใจมากที่สุด
ซึ่งจะทาให้ผู้เรียนมองภาพรวมในงานที่จะทาได้ถูกต้อง และจะนาเอาความรู้ที่ได้ค้นคว้ามา ใช้ในการกาหนดตัว
แปรที่เป็นการศึกษาในขั้นตอนต่อไป
๑๕

ขั้นตอนที่ ๓ การกาหนดตัวแปรของโครงงานและวางแผนในการทางาน ( Discuss Variable )
หรือจะกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่าในขั้นนี้เป็นการกาหนดของเขตในการทาโครงงาน ซึ่งหลังจากในขั้นตอนที่แล้ว
ผู้เรียนได้มองภาพรวมของโครงงานที่จะทาได้ตรงเป้าหมายแล้ว ในขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการกาหนดวัตถุประสงค์
ซึ่งจะนาไปวางขอบเขตในการศึกษา ว่าในโครงงานของนักเรียนนั้นจะเป็นการศึกษาทั้งหมดกี่ปัจจัย ในแต่ละ
ปัจจัยจะทาการศึกษากี่ตัวแปร รวมทั้งให้นักเรียนได้พยายามคิดวางแผนด้วยว่าแล้วในแต่ละประเด็นปัจจัย
ในการศึ ก ษานั้ น จะด าเนิ น การศึ ก ษาด้ ว ยเทคนิ ค และวิ ธี ก ารใด พร้ อ มทั้ ง คิ ด วางแผนล่ ว งหน้ า ว่ า ถ้ า หาก
เกิดปัญหาขณะดาเนินการ นั้นนักเรียนจะทาการแก้ปัญหาอย่างไร เพื่อเป็นการมองถึงโอกาสในการประสบ
ผลสาเร็จในการทาโครงงาน
ขั้นตอนที่ ๔ การด าเนิ น งานและสื บ เสาะเพื่ อ หาค าตอบของโครงงาน ( Investigation )ใน
ขั้นตอนการดาเนินงานนี้ก็คือการจัดทาโครงงาน ซึ่งผู้สอนได้ดาเนินการให้ผู้เรียนดาเนินงานจัดทาโครงงานตาม
แนวคิดแบบ Stem Education นั้นก็คือจะเป็นการผสมผสานองค์ความรู้ ๔ สาขา วิชา ดังนี้ วิทยาศาสตร์
( ดาราศาสตร์ ) คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ มาใช้แก้ปัญหาในการดาเนินงาน เนื่องจาก
ปัญหาที่จัดโครงงานดาราศาสตร์ ๑ เรื่องนั้น ถ้าจะหาคาตอบ เราไม่สามารถที่จะใช้ความรู้ เพียงดาราศาสตร์
อย่างเดียว ต้องอาศัยหลากหลายศาสตร์ความรู้ เช่น คณิตศาสตร์ในการคิดคานวณ การสร้างสมการ ความรู้
เกี่ยวเทคโนโลยีนั้นก็คือการเลือกใช้ ซอฟแวร์ หรือโปรแกรมที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ข้อมูล และในการเก็บ
ข้อมูลทางดาราศาสตร์ เช่นการถ่ายภาพดาว ต้องเรื่องใช้กล้อง DSLR การกาหนดค่าหน้ากล้องในการถ่ายภาพ
ที่ส่งจะส่งผลให้ได้ภาพที่เหมาะสมนั้นต้องอาศัยทักษะความรู้เชิงวิศวกรรม เรื่อง สี แสง เครื่องมืออุปกรณ์
ต่าง ๆ หรือบางทีการเก็บข้อมูลบางอย่าง อาจมีการประดิษฐ์อุปกรณ์ เครื่องมือ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับความ
ต้องการมากที่สุด
ขั้นตอนที่ ๕ การสรุปผลและรายงาน( Result ) ขั้นตอนนี้ก็จะเหมือนกับวิธีการของการจัดทา
โครงงานโดยทั่วไป นั้นก็คือหลังจากที่ได้ผลการดาเนินงานที่เสร็จสิ้นแล้วก็จะ วิเคราะห์ผลเพื่อหาแนวทางให้ได้
คาตอบของโครงงาน ซึงผู้ดาเนินงานจะเพิ่มเทคนิคการกระตุ้ นคาถามกับผู้เรียนว่า ในช่วงที่เราวิเคราะห์ผล
เราเจอประเด็นปัญหาไหนเพิ่มเติม ถ้าเป็นประเด็นที่น่าสนใจ เราจะหาคาตอบเพิ่มเติมขึ้นมากในโครงงานเรา
หรื อ ไม่ ถ้ า ผู้ เ รี ย นสนใจที่ จ ะหาค าตอบ ก็ ต้ อ งย้ อ นกลั บ ไปในขั้ น ตอนที่ ๒ แล้ ว ด าเนิ น การต่ อ มาเรื่ อ ย ๆ
ตามลาดับจนได้คาตอบ
๓. ขั้นสรุป ประเมินและเผยแพร่ (Product)
ในการดาเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในการจัดทาโครงงานวิทยาศาสตร์และ
โครงงานดาราศาสตร์ นี้โรงเรียนศรียานุสรณ์ได้ดาเนินงานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ จนถึงปีการศึกษา
ปัจจุบันนี้ซึ่งได้มีการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับนักเรียนมากที่สุด ผลจาการพัฒนา
สามารถจนได้รับรางวัลที่โดดเด่นดังต่อไปนี้
นักเรียนสามารถจัดทาโครงงานได้ประสบผลสาเร็จทุกกลุ่ม และในระหว่างการจัดกิจกรรม
ได้ทาการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบที่ ได้พัฒนาขึ้นในด้านต่างๆ ได้แก่ผลสัมฤทธิ์
การเรียนของผู้เรียนของสาระการเรียนรู้ในเรื่องที่มีในเรื่องที่นักเรีย นจัดทาโครงงาน ทักษะการคิดวิเคราะห์
ของผู้เรียน ทักษะในการแก้ปัญหาผู้เรียน ระหว่างก่อนและหลังการจัดกิจกรรมและประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เรียนต่อการจัดกิจกรรม ผลจากการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี และนักเรียนสามารถนาผลงานที่จัดทาสาเร็จ
นาเสนอในเวที มหกรรมทางวิชาการ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ภูมิภาคตะวันออก เป็นจานวน ๑๐ โครงงาน ต่อเนื่องกันทุกปี
๑๖

๑) ในปี ๒๕๕๘ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ ระดับประเทศ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึก ษาตอนปลาย ในงานโครงการ นวัตกรรมสร้างอนาคต ( PTT Youth Camp ๒๐๑๕ )
หน่วยงานที่จัด กระทรวงวิทยาศาสตร์และ บริษัท ปตท. มหาชน จากัด
๒) ในปี ๒๕๕๙ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ ระดับประเทศ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในงานโครงการนวัตกรรมสีเขียว( Youth Greennovation Award ๒๐๑๖ )
หน่วยงานที่จัด กระทรวงวิทยาศาสตร์และมูลนิ พลังงานแห่งการเรียนรู้ บริษัท ปตท. มหาชน จากัด
๓) ในปี ๒๕๕๙ ได้รับรางวัล เหรียญทอง ระดับประเทศ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ ๖๖ ประจาปีการศึกษา
๒๕๕๙ หน่วยงานที่จัด สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔) ในปี ๒๕๖๐ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ พร้อมถ้วยพระราชทานจากสมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี ครั้งที่ ๘ ประจาปี ๒๕๖๐
จัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเก้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
๕) ในปี ๒๕๖๐ ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมการนาเสนอผลงานวิชาการดาราศาสตร์สาหรับ
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 ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมการนาเสนอผลงานวิชาการดาราศาสตร์สาหรับ
นักเรียนในงาน “ ๒๑ th Junior Session of Astronomical Society of Japan ๒๐๑๙ ” ณ. Honei
University ( Koganei Cambus ) ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒
๗) ในปี ๒๕๖๒ ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมการนาเสนอผลงานวิชาการดาราศาสตร์สาหรับ
นักเรียนในงาน “ ๒๒th Junior Session of Astronomical Society of Japan ๒๐๒๐ ” ณ University
of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓
โอกาส
๑. โรงเรียนศรียานุส รณ์ ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารโรงเรียนในเรื่องการดาเนินงานต่าง ๆ
โดยเฉพาะ งบประมาณสาหรับการจัดทาโครงงานสาหรับนักเรียน ซึ่งโรงเรียนศรียานุสรณ์ ได้มีรูปแบบการ
บริหารงานโดยใช้ โมเดลการบริหารงาน ที่เป็นนวัตกรรมของโรงเรียนที่เรียกว่า SIYA Model ซึ่งมีเป้าหมาย
เพื่อให้โรงเรียนมี รูป แบบการบริหารจัดการและกระบวนการทางานด้ วยระบบคุณภาพ ทาให้โรงเรียนมี
มาตรฐานการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล โรงเรียนจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพสนองความ
ต้องการของผู้ เรียน ผู้ ปกครองและชุม ชน ส่งผลนักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึก ษา ครู บุคลากร
นักเรียนและผู้มสี ว่ นได้สว่ นเสียกับโรงเรียนมีสว่ นร่วมในการพัฒนาโรงเรียน
๒. โรงเรียนศรียานุสรณ์ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก ซึ่งในการดาเนินการโครงการนี้
โรงเรียนได้นานักเรียน ศึกษาแหล่งเรียนรูภ้ ายนอก ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี มหาวิทยาลัยบูรพา
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ที่จะสนับสนุนนักเรียนในเรื่อง องค์ความรู้ที่สาคัญ อุปกรณ์ในการจัดทาโครงงาน
รวมทั้งเทคนิคและวิธีการในการเก็บข้อมูลสาหรับทาโครงงาน นอกจากนี้ นักเรียนในโรงเรียนยังมีการเขียน
ข้อเสนอผลงานเพื่อขอรับทุนปัจจัยในการจัดทาโครงงานวิท ยาศาสตร์ กับหน่วยงานสถาบันวิจัยต่าง ๆ ได้แก่
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระ
บรมราชูปถัมภ์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ซึ่งนอกจากที่นักเรียนจะได้รับทุนปัจจัยสนับสนุนในการจัดทา
๑๗

โครงงานวิทยาศาสตร์แล้วยังได้มีโอกาสในการได้รับคาปรึกษาจากนักวิจัย อาจารย์มหาวิยาลัยต่าง ๆ เพื่อเป็น
แนวทางในการจัดทาโครงงานให้ประสบผลสาเร็จ
๓. โรงเรียนศรียานุสรณ์ เป็นโรงเรียนชั้นนาประจาจังหวัดจันทบุรี และเป็นโรงเรียนที่มีความต้องการ
ที่จะส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนของผู้ปกครองในระดั บสูง ดังนั้นกลุ่มเป้าหมายนั้นคือนักเรียน ของโรงเรียนศรียา
นุสรณ์ นั้นเป็นกลุ่มผู้เรียนที่มีความพร้อมที่เรียนรู้ รวมทั้งการสนับสนุนของผู้ปกครองนักเรียน ที่พร้อมที่จะ
ผลักดันให้นักเรียนได้ทากิจกรรมทางวิชาการ เช่น การข้าค่ายพัฒนาองค์ความรู้ที่จะดาเนินการจัดทาโครงงาน
สนับสนุนในการเดินทางเพื่อเก็บข้อมูลในการจัดทาโครงงาน
อุปสรรค
การดาเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในการจัดทาโครงงานวิทยาศาสตร์และโครงงาน
ดาราศาสตร์ในโรงเรียน ถึงแม้นักเรียนศรียานุสรณ์จะประสบผลสาเร็จในการจัดทาโครงงานวิทยาศาสตร์และ
โครงงานดาราศาสตร์ จนมีสามารถเข้าสู่เวทีการนาเสนอผลงานในระดับนานาชาติได้นั้น ในช่วงเวลาของการ
ดาเนินงานได้พบปัญหาและอุปสรรค์ของการดาเนินโครงการซึ่งส่วนใหญ่จะได้แก่เรื่องในเรื่องการบริหาร
จัดการเวลาของนักเรียน อันเนื่องมาจากว่าโดยนักเรียนโรงเรียนศรียานุสรณ์ โดยนั้นเกือบจะทั้งโรงเรียน
มีความต้องการและมุ่งมั่นที่จะเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย ในคณะที่มีความต้องการของผู้เรียนสูงและเป็นที่
ยอดนิ ย ม และในการจั ด ท าโครงงานวิ ท ยาศาสตร์ มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งใช้ เ วลาในการบ่ ม เพาะความรู้
เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลงาน จึงจะได้โครงงานที่มีคุณภาพเกิดขึ้น ดังนั้นจึงเป็นความกังวลของนักเรียน
และผู้ปกครองที่มองว่าในการเรียนการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นภาระในเรื่องของการเบียดบังเวลาในการ
เตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย
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คารับรองของคณะผู้ประเมิน
รายงานนี้ได้ตรวจสอบพิจารณาความถูกต้องของรายงานในประเด็นต่อไปนี้เรียบร้อยแล้ว
 ตรวจสอบคาผิด การใช้ภาษา
 ตรวจสอบรูปแบบให้เป็นไปตามที่ สมศ. กาหนด
 ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของผลการประเมิ น ตลอดจนความสอดคล้ อ งตั้ ง แต่ เ นื้ อ หา จุ ด เด่ น
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม และการประเมินความโดดเด่น
๑. ดร.ประสิทธิ์
๒. นายสุริชัย
๓ นายศุภวัฒน์

รายชื่อ
สาระสันต์
ศรีนาค
ป้องสกุลวงศ์

ตาแหน่ง
ประธาน
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ลงชื่อ

วันที่ ๒๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
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