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ชื่อผลงาน การบริหารสถานศึกษาด้วยรูปแบบ SIYA Model
โรงเรียน ศรียานุสรณ์ สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
1. ความสาคัญของผลงาน
1.1 ความสาคัญสภาพปัญหา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
และแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579) มุ่งการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนอย่างรอบด้าน ให้ทุกคน
ได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 ซึง่ เป็นกรอบนโยบายและแนวทางในการปฏิรูป
การศึกษาของประเทศ โรงเรี ยนและหน่ว ยงานทางการศึกษาซึ่งหมายรวมถึงโรงเรียนศรียานุส รณ์ด้ว ย
ได้ดาเนินการปฏิรูปการศึกษาตามกรอบแนวทางดังกล่าวมาโดยตลอด พบว่าคุณภาพผู้เรียนไม่เป็นไปตามที่
มุ่งหวัง จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติของการศึกษาขั้นพื้นฐาน คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้ง
ประเทศอยู่ในเกณฑ์ที่ต่าและมีแนวโน้มลดลง (สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ วิกฤตการศึกษาไทย, 2553)
คณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สภาปฏิรูปแห่งชาติ มีข้อเสนอเรื่องการปฏิรูป
การศึกษาโดยให้มีการปฏิรูประบบการบริหารจัดการการศึกษา ระบบการเงินการคลัง ระบบการเรียนรู้
(สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.สภาวะการศึกษาไทย, 2559) เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของไทย
1.2 แนวทางการแก้ไขปัญหา
โรงเรียนศรียานุสรณ์ ใช้การบริหารด้วยรูปแบบ SIYA Model บนพื้นฐานปรัชญาของ
เศรษฐกิจ พอเพีย ง บู ร ณาการในการดาเนิ นการ การวิเคราะห์ ความพอประมาณด้านงบประมาณ
ที่จะต้องใช้ในการดาเนินโครงการ ความพอเพียงของครูและบุคลากร หลักการและเหตุผลในการดาเนินโครงการ
ความคุ้มค่า ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ มีการวางแผนการทางานตามวงจร PDCA เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี
ให้กับการทางาน นอกจากนี้ยังบริหารจัดการโดยใช้หลักการกระจายอานาจ การมีส่วนร่วม และหลักธรรมาภิบาล
ตามเงื่อนไขคุณธรรม มีการกากับ ติดตามและประเมินผลอย่างรอบคอบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนิน
การพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพการปฏิบัติงานสูงขึ้น และมีมาตรฐานการทางานเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล
ปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นให้การนาองค์กรเป็นไปอย่างมีวิสัยทัศน์ มีความรับผิดชอบต่อสังคม ให้ความสาคัญกับ
ผู้เรียนและและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปรับปรุงระบบบริหารจัดการให้มีความยืดหยุ่นคล่องตัว ส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรของโรงเรียนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และทางานโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ขององค์กร เพื่อยกระดับ
คุณภาพขององค์กร ซึ่งมีผลต่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา
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2. จุดประสงค์และเป้าหมาย
จุดประสงค์
เพื่อยกระดับคุณภาพองค์กรด้วยการบริหารสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบ SIYA Model
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. เพื่อให้โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารจัดการและกระบวนการทางานด้วยระบบคุณภาพ
2. เพื่อให้โรงเรียนมีมาตรฐานการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล
3. เพื่อให้โรงเรียนจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพสนองความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน
4. เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
5. เพื่อให้ครู บุคลากร นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโรงเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
โรงเรียน
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. โรงเรียนมีการกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดระดับองค์กรและระดับกลุ่มงาน
ทุกกลุ่มงาน
2. ครูและบุคลากรในโรงเรียนทุกคนมีการกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและตัวชี้วัด
3. กระบวนการผลิตงานหรือขั้นตอนการดาเนินงาน
3.1 การออกแบบผลงาน/นวัตกรรม
ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และอุปสรรคในการบริหารจัดการศึกษา เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน โดยให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม ได้แก่ ผู้บริหาร ครู
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษา และศึกษาแนวทางการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนอย่างยั่งยืน
ที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนเพื่อกาหนดรูปแบบ ขอบข่าย แนวทางในการพัฒนา และ
แก้ปัญหาการบริหารจัดการศึกษา สร้างรูปแบบการบริหารที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน
และเอื้อต่อการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ใช้รูปแบบการบริหารชื่อ SIYA Mode
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S : strategy
I : integration
y : youth
A : achievement

S : strategy : การบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
มีการวางแผนกลยุทธ์โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในและบุคลากรภายนอก
โรงเรียน วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน (SWOT Analysis) กาหนดทิศทางของโรงเรียนภายใต้
กรอบวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ จัดทาแผนกลยุทธ์ 6 ขั้นตอนสาคัญคือ 1) การกาหนดวิสัยทัศน์
และพันธกิจ 2) การกาหนดแผนกลยุทธ์ 3) การจัดทาแผนกลยุทธ์ 4) การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ระยะยาวและแผนปฏิบัติราชการประจาปี 5) การสื่อสารและการถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติและกากับดูแล
และ 6) การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน
I : integration : การบริหารงานแบบบูรณาการ (Integrated Management)
โดยมีการบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participative Management) ร่วมกันวางแผน (Plan) ร่วมกัน
ปฏิบัติตามแผน (Do) ร่วมกันตรวจสอบ (Check) ร่วมกันปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง (Action) จัดทีม
นาคิด ทีมกากับการทางานและทีมติดตามและประเมินผล เพื่อพัฒนาวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของ
องค์กรอย่างชัดเจน และมีกระบวนการที่ผสานกลมกลืน แผน สารสนเทศ การจัดสรรทรัพยากร การ
ปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ที่สาคัญของโรงเรียน มีความสอดคล้องไป
ในแนวทางเดียวกัน (Alignment) และแต่ละองค์ประกอบภายในระบบการจัดการมีความเชื่อมโยงกัน
เป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์
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Y : youths : เยาวชน : เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
มีการบริหารจัดการมุ่งเน้นคุณภาพของผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ
Child Centered โดยมีการระดมทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ให้ความสาคัญต่อเสียงหรือ
ความคิดเห็นของผู้เรียนและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถตามศักยภาพและตามความ
เหมาะสม เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ถาวร และผู้เรียนมีพัฒนาการตามที่ต้องการ
A : achievement : การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)
มีการบริหารที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยผู้บริหาร ครูและบุคลากร มีความมุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้ได้หรือเกินมาตรฐานที่มีอยู่ และสร้างสรรค์พัฒนาผลงาน กระบวนการปฏิบัติงานตาม
เป้าหมายที่ท้าทายและมีความยั่งยืน
Core Competency : ทางานเป็นทีมด้วยระบบคุณภาพ PDCA
Good Governance : หลักธรรมาภิบาล
 ด้านหลักนิติธรรม มีการอบรมให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษาได้ทราบในข้อบังคับ ระเบียบ
คาสั่งต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารงานเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
 ด้านหลักคุณธรรม สร้างทัศนคติด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นแก่บุคลากร ส่งเสริมให้
บุคลากรเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีจิตสาธารณะ
 ด้านหลักความโปร่งใส การบริหารงานมีความชัดเจนในเรื่องของงบประมาณที่นาไปใช้ มีการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กระบวนการบริหารงานพร้อมที่จะตรวจสอบได้
 ด้านหลักการมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน
ทาให้การบริหารงานมีความชัดเจน และมีประสิทธิภาพ
 ด้านหลักความรับผิดชอบ ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความ
รับผิดชอบต่อหน่วยงาน ผู้บริหารสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีความรับผิดชอบและ
เอาใส่ต่อการทางานอย่างเต็มที่
 ด้านหลักความคุ้มค่า ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีจิตสานึกต่อการใช้วัสดุอุปกรณ์อย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า ผู้บริหารจัดสรรงบประมาณและส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
เกิดประโยชน์
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3.2 การดาเนินงานตามกิจกรรม
สร้างความรู้ ความเข้าใจกับบุคลากรทุกฝ่าย เพื่อนานวัตกรรมรูปแบบการบริหารโรงเรียน
SIYA Model ไปใช้ดาเนินงานในทุกภาคส่วน มีการกาหนดแนววิธีดาเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายใน
อนาคต เน้นการพัฒนาศักยภาพของคนให้สามารถพัฒนานวัตกรรม มีการทางานเป็นทีม เพื่อสร้าง
คุณค่าให้กับโรงเรียนผ่านกระบวนการการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ
ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและอุปสรรค
วิเคราะห์ข้อมูล
สร้างรูปแบบการบริหาร

คุณภาพ
ผู้เรียน การบริหารจัดการ กระบวนการ งบประมาณและทรัพยากร

ตรวจสอบ ประเมินผล
บรรลุ

ดาเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
สรุป/รายงานผล/เผยแพร่

ไม่บรรลุ
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3.3 ประสิทธิภาพของการดาเนินงาน
โรงเรียนกาหนดให้มีการนากลยุทธ์ที่กาหนดไว้ไปปฏิบัติ เป็นลาดับขั้นตอนอย่างชัดเจน สามารถ
นาไปปฏิบัติได้จริง โดยจัดให้มีการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี และแผนกลยุทธ์ปีงบ ประมาณ
2558-2561 และถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ โดยมอบหมายผู้รับผิดชอบงาน/กิจกรรม/โครงการ ให้จัดทา
ร่างงาน/กิจกรรม/โครงการเสนอต่อคณะที่ปรึกษางานบริหารโรงเรียน
ซึ่งมีหัวหน้างานแผนงานเป็น
เลขานุการ พิจารณาความเป็นไปได้และอนุมัติงบประมาณ แล้วจึงนาแผนไปปฏิบัติตามกรอบเวลาที่
กาหนดไว้ มีการกากับ ติดตาม ดูแลและประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย เพื่อให้ปรับปรุงหรือพัฒนาสู่
ความเป็นมาตรฐานหรือเป็นต้นแบบในการปฏิบัติในเรื่องเดียวกันหรือพัฒนาสู่เรื่องอื่น ๆ ได้อย่างมี
คุณภาพต่อไป
นอกจากนี้หากในปีงบประมาณใด ๆ เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเช่น กรณีสถานการณ์เร่งด่วน
เช่น เหตุการณ์ที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต มีงาน/กิจกรรม/โครงการ
ที่ต้องดาเนินการอย่างเร่งด่วน ฝ่ายบริหารจะร่วมกับกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาสถานการณ์/คาดการณ์
ผลกระทบกับเป้าหมาย และร่วมกันกาหนดแนวทางในการปรับเปลี่ยนโครงการ เช่น งดงานรืน่ เริง วันฉลอง
ปีใหม่ สังสรรค์วันครู เป็นจัดสวดมนต์ข้ามใหม่ ตักบาตรวันครู หรือกรณีปรับแผนปฏิบัติราชการใหม่
ผู้รับผิดชอบปรับปรุงแผนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยยึดกรอบเวลาและตัวชี้วัดเดิม เพื่อขออนุมัติ
ความเห็นชอบและถ่ายทอดโครงการ/กิจกรรม ที่ปรับเปลี่ยนสู่การปฏิบัติอย่างรวดเร็ว เช่นเปลี่ยนกิจกรรม
แปลอักษรในงานกีฬาสี เป็นแปลอักษรถวายความอาลัย หรืองดกิจกรรมกีฬาสีในส่วนของกองเชียร์หรือ
การเต้นที่แสดงถึงความสนุกสนานเกินงาม เป็นจัดการแสดงจินตลีลาหรือละครประกอบบทเพลงพระ
ราชนิพนธ์ เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายความอาลัย เป็นต้น ทั้งนี้เมื่อมีการอนุมัติให้ปรับเปลี่ยนแผน
ปฏิบัติราชการแล้ว ต้องแจ้งให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องดาเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อให้คงประโยชน์ต่อผู้รับ
บริการไว้ให้ได้มากที่สุด
3.4 การใช้ทรัพยากร
โรงเรียนใช้แผนกลยุทธ์เป็นกรอบในการวางแผนจัดทาแผนปฏิบตั ิราชการ โดยมีการจัดทาประมาณ
การรายได้ ได้แก่ เงินอุดหนุน เงินบารุงการศึกษา หรือเงินงบประมาณจากโครงการต่าง ๆ แล้วแจ้งให้
กลุ่มบริหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มงาน ได้รับทราบ เพื่อให้แต่ละกลุ่มไปจัดทาโครงการพร้อมประมาณ
การค่าใช้จ่ายของตนเองและนามาเสนอถึงความต้องการจาเป็นในการใช้งบประมาณในที่ประชุมคณะ
กรรมการ แผนงานเพื่ออนุมัติงานและงบประมาณรายจ่าย ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาถึงความสอดคล้องของ
งาน/กิจกรรม/โครงการ กับแผนกลยุทธ์และตัวชี้วัดความสาเร็จ เพื่อจัดสรรงบประมาณอย่างทั่วถึงและ
เป็นธรรม โดยใช้หลักการตามแนวปฏิบัติของสานักนโยบายและแผนของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งงาน
นโยบายและแผนโรงเรียน ต้องจัดทาสรุปการจัดสรรงบประมาณประจาปีเสนอขอผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน และการเบิกจ่ายงบประมาณต้องเป็นไปตามแผน
ปฏิบัติราชการที่อนุมัติแล้วเท่านั้น
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4. ผลการดาเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ
4.1 ผลที่เกิดตามจุดประสงค์
โรงเรียนยกระดับคุณภาพองค์กรด้วยการบริหารสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบ SIYA Model
มีรูปแบบการบริหารจัดการและกระบวนการทางานด้วยระบบคุณภาพ มีมาตรฐานการจัดการเรียนรู้
เทียบเคียงมาตรฐานสากล สนองความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน นักเรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา ครู บุคลากร นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโรงเรียนในการพัฒนาโรงเรียนมี
การกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน และตัวชี้วัดระดับองค์กร และระดับกลุ่มงาน ผลการดาเนินงาน
ตามกิจกรรมที่ออกแบบตามแผนปฏิบัติราชการ ครอบคลุมทุกมาตรฐานและตัวชี้วัด บรรลุวัตถุประสงค์
ของงาน/กิจกรรม/โครงการ
4.2 ผลสัมฤทธิ์ของงาน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนนั้น พบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าเป้าหมายที่โรงเรียนกาหนดเกือบทุกกลุ่มสาระ ยกเว้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ส่วนผลการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่
พึงประสงค์ สูงกว่าเป้าหมาย ที่ตั้งไว้ทุกด้าน ส่วนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ทั้งใน
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3และปีที่ 6 ตั้งแต่ปีการศึกษา2557-2560 ค่าเฉลี่ยของโรงเรียนศรียานุสรณ์ สูงกว่า
ค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 และระดับประเทศทุกกลุ่มวิชาและ เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง
4.3 ประโยชน์ที่ได้รับ
จากการดาเนินงานตามกิจกรรมที่ออกแบบตามแผนปฏิบัติราชการ ครอบคลุมทุก
มาตรฐาน และตัวชี้วัด ก่อให้เกิดงาน/กิจกรรม/โครงการ ที่หลากหลาย ร่วมกันส่งผลให้เกิดผลในทางพัฒนา
นักเรียนอย่างรอบด้านและทั่วถึงเพราะงาน/กิจกรรม/โครงการของโรงเรียนมีหลายลักษณะ ทั้งที่เป็นแบบ
เฉพาะบุคคล เฉพาะกลุ่มคัดสรร กลุ่มสมัครใจ กลุ่มสนใจ หรือกิจกรรมที่จัดทาเพื่อให้ทุกภาคส่วนใน
โรงเรียนมีส่วนร่วม ทั้งเป็นงาน/กิจกรรม/โครงการที่โรงเรียนจัดขึ้น หรือเข้าร่วมกับโครงการ/กิจกรรม
ของหน่วยงานอื่น ๆ เช่นการขอรับการประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ OBEC QA ในโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล โรงเรียนต้องจัดการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนทั้งระบบ ทั้งด้านความรู้ความสามารถ
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนต้องมีความรู้ ความเข้าใจในหลัก 3 ห่วง มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกัน มีความพอประมาณ 2 เงื่อนไข เงื่อนไขความรู้และคุณธรรม 4 มิติ ได้แก่ วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม สมดุล/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และนาไปประยุกต์เป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต การเข้า
ร่วมโครงการโรงเรียนคาร์บอนต่าสู่ชุมชน นักเรียนทั้งโรงเรียนฝึกนิสัยร่วมกันลดใช้พลังงานและนาไปใช้ ที่
บ้านตนเอง หรือการเข้าร่วมโครงการประกวดแปรแถวมาร์ชชิ่งความดี เพื่อส่งเสริมความดีพื้นฐานสากล
5 ประการ เป็นโครงการที่ต้องพัฒนาทักษะวินัยเชิงบวกของนักเรียนทั้งโรงเรียน ให้มีนิสัยรักความสะอาด
รักความเป็นระเบียบ รักความสุภาพ รักความตรงต่อเวลาและมีความผ่องใสเป็นสมาธิ หรือการเข้าร่วม
โครงการคัดเลือกหน่วยงานทางการศึกษาส่งเสริมศีลธรรมดีเด่นระดับประเทศ ผู้บริหารต้องมีคุณลักษณะ
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ของศีลธรรมพื้นฐานและความดีสากล และต้องมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนา ด้านศีลธรรมและเป็นต้นแบบ
ด้านศีลธรรมได้ โรงเรียนระบบการบนิหารด้านศีลธรรมที่ชัดเจน ครูมีคุณลักษณะของศีลธรรมพื้นฐาน
และความดีสากลและสามารถเป็นต้นแบบครูดีได้ มีการสร้างเครือข่ายด้านศีลธรรม และมีการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนด้านศีลธรรม นักเรียนมีคุณลักษณะของศีลธรรมพื้นฐานและความดีสากล มีความเป็น
ต้นแบบด้านศีลธรรม องค์กรนักเรียนมีการสร้างเครือข่ายด้านศีลธรรม เป็นต้น
5. ปัจจัยความสาเร็จ
ปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นให้การนาองค์กรเป็นไปอย่างมีวิสัยทัศน์ มีความรับผิดชอบต่อสังคม ให้
ความสาคัญกับผู้เรียนและและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปรับปรุงระบบบริหารจัดการให้มีความยืดหยุ่นคล่องตัว
ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรของโรงเรียนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และทางานโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ของ
องค์กร เพื่อยกระดับคุณภาพขององค์กร ปัจจัยความสาเร็จมีดังนี้
1) การสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการบรรลุพันธกิจ โดยนาข้อเสนอของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มาเป็นแนวทางในการบริหารองค์กร ให้เกิดความยั่งยืน ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากร มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่องด้วยระบบคุณภาพ PDCA มีการติดตามประเมิน
ผลการปฏิบัติงานรายบุคคล (SAR) และมีการสร้างแรงจูงใจและความผูกพันของบุคลากร
2) การสร้างวัฒนธรรมการทางานของบุคลากรด้วยการทางานเป็นทีม
3) การสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรม สนับสนุน ให้ครูมีการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่ องและมี การจั ดการความรู้ เพื่ อน าองค์ ความรู้ ที่ มีอยู่ ในตั วบุ คคลมาใช้ ประโยชน์ในการพัฒนา
โรงเรียนและสร้างนวัตกรรม และสรุปผลงานไว้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีและที่เป็นเลิศตามลาดับ ใช้เป็น
ต้นแบบแก่ครูรุ่นน้องหรือเพื่อนครูได้ เกิดการเรียนรู้และพัฒนาต่อยอดอย่างก้าวกระโดด
4) การวางแผนการสร้างองค์กรที่ยั่งยืนอย่างมีระบบ โดยการสืบทอดตาแหน่งและพัฒนาผู้นา
ในอนาคตของโรงเรียน สนับสนุนให้ครูและบุคลากรเรียนรู้การปฏิบัติงานในฐานะ ประธานกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ หัวหน้างาน หัวหน้าโครงการ มีกระบวนการสรรหา มีวาระคราวละ 2 ปี
6. บทเรียนที่ได้รับ
6.1 บทเรียนที่ได้รับ
1) การสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการบรรลุพันธกิจ ผู้บริหารโรงเรียน ควรนาวิสัยทัศน์
ข้อเสนอแนะของคณะกรรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของนักเรียนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมาเป็นแนวทางการบริหารองค์กรให้เกิดความยั่งยืน และควรเปิดโอกาสให้มีการร่วม ประชุม
วิเคราะห์องค์กร งาน ตาแหน่งและบุคลากร ทาให้สามารถวางแผนพัฒนาองค์กรได้อย่างรอบด้าน มี
ประสิ ทธิภ าพ ซึ่งการกาหนดทิศทางของโรงเรียนได้ถูกต้องเพียงใดขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ ส ภาพ
แวดล้อมของโรงเรียนอย่างครอบคลุม เที่ยง และตรง ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากร การใช้
เสียงจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาเป็นตัวชี้ วัดวิธีการหรือแนวทางแก้ปัญหา ทาให้เกิดการยอมรับและลด
การต่อต้านและแผนปฏิบัติการประจาปีเป็นคู่มือสาคัญในการจัดการศึกษาของโรงเรียนผ่านคาสั่งและ
โครงการ/กิจกรรม
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2) การทางานเป็นทีม ควรเกิดจากความต้องการหรือเห็นความจาเป็นจากส่วนรวม หรือ
ต้องทาให้ทุกฝ่ายเห็นความสาคัญจาเป็นของงาน/กิจกรรม/โครงการ ไม่ว่าจะเป็นโดยตรงหรือโดยอ้อม
จึงจะได้รับความร่วมมือ
3) การสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) มีความจาเป็นอย่างยิ่ง เพราะการจัด
การ ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีคุณภาพ จะได้ข้อสนเทศที่มีความตรงตามสภาพ มีประโยชน์ต่อ
การวางแผนปรับปรุงพัฒนาต่อไป
4) การสนับสนุนให้มีการปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ผ่านระบบคุณภาพ
PDCA ซึ่งการรายงานผลให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบุคลากรทุกคน ควรทาอย่างรวดเร็ว เพื่อจะได้แก้ไข
ทันท่วงที ไม่จาเป็นต้องรอจนจบโครงการ โดยใช้วงจรเดมมิ่ง PDCA ซ้าหลาย ๆ รอบจนกว่าจะได้ผล
ตามวัตถุประสงค์หรือเป็นมาตรฐาน
5) การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล (SAR)
6) การสร้างแรงจูงใจและความผูกพันของบุคลากร พบว่า การรวมพลัง เปิดใจ หลาย ความคิด
สามารถช่วยให้ปัญหาคลี่คลายและดาเนินสู่ความสาเร็จได้ การดาเนินงานในปัจจุบันมีผลการ ประเมิน
อยู่ในระดับที่สะท้อนถึงความผูกพันอย่างแท้จริง สังเกตจากพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากร ใน
โรงเรียน พบว่าบุคลากรอุทิศตนในการทางานอย่างเต็มกาลังความสามารถ ทั้งในและนอกเวลาราชการ
7) การวางแผนองค์กรระยะยาว โดยวางแผนการจัดอัตรากาลังทดแทนบุคลากรที่
เกษียณ อายุราชการ ลาออกจากราชการ หรือย้ายโรงเรียน ล่วงหน้า เพื่อให้ได้บุคลากรทดแทนที่มีความรู้
ความสามารถตรงตามความจาเป็น
8) มีการระดมสรรพกาลัง สร้างเครือข่ายในการจัดการศึกษา โดยการสร้างความสัมพันธ์
กับศิษย์เก่าและบุคลากรที่เคยปฏิบัติงานในโรงเรียน เช่นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคม
ผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่าศรียานุสรณ์ คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง และชมรมอดีตครู
โรงเรียนศรียานุสรณ์ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
9) สร้างเสริมศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้เป็นมืออาชีพ โดยการพัฒนาครูและบุคลากร
อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ครูที่มีวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอนและมีความรู้ ความสามารถใน
การจัดการเรียนการสอน ครูมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสามารถสรุปผลงานไว้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีและที่เป็นเลิศตามลาดับ ใช้เป็นต้นแบบแก่ครูรุ่นน้องหรือเพื่อนครูได้เกิดการเรียนรู้และ
พัฒนา
ต่อยอด เป็นผลเชิงประจักษ์ เช่น ในหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ แม้จะมีครูเกษียณอายุราชการจานวนมาก
แต่ผลการพัฒนานักเรียนด้านวิชาการหรือการแข่งขันทักษะต่าง ๆ ยังคงดาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10) มีการสร้างขวัญกาลังใจและความรักความผูกพันของบุคลากร ทาให้เกิดการถ่าย
ทอดวัฒนธรรมการทางานและทักษะทางการสอน รวมถึงระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการติดตาม
นักเรียนที่ปรึกษาเพื่อให้เกิดความคุ้นเคย มีความรักความผูกพันระหว่างครูกับศิษย์ ทาให้เด็กรักครู
ครูรักเด็ก ไม่มีการทาโทษหรือใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา ใช้วินัยเชิงบวกแทนการลงโทษ
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6.2 ปรับคุณภาพมุ่งพัฒนาต่อไป
1) ผู้บริหารมีภาวะผู้นา เข้าใจ ใส่ใจ และให้ความสาคัญต่อการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้ง
ที่เกิดจากครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน อย่างจริงใจและรวดเร็ว อันส่งผลต่อผลการดาเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
2) นาหลักธรรมาภิบาลและประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมเข้ามาเป็นแนวทางในกระบวน
การทางานควบคู่กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3) การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ถือเป็น
งานสาคัญที่สุดในการจัดการศึกษา
4) สภาพแวดล้อมในการเรียนที่สะอาด สวยงาม ร่มรื่น เป็นระเบียบเรียบร้อยและ
ปลอดภัย ทาให้นักเรียนมีสมาธิในการเรียนและส่งผลพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในที่สุด ดังนั้นโรงเรียน
จะทบทวนนโยบาย 5 ส: สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย มาใช้เป็นแนวทางเตรียม
ความพร้อมด้านกายภาพแก่นักเรียน ทั้งโรงเรียน
6.3 ข้อควรพึงระวัง
1) ในการกาหนดทิศทางของโรงเรียนได้ถูกต้องเพียงใดขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์สภาพ
แวดล้อมของโรงเรียนอย่างครอบคลุม เที่ยงและตรง อย่าตัดสินใจเลือกเพราะเป็นคาพูดหรือความคิด
ของผู้มีชื่อเสียง หรือเพราะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
2) การทางานใด ๆ แม้วางแผนอย่างดีแล้วเวลาดาเนินงานจริงอาจมีสิ่งแทรกซ้อนที่
ทาให้ไม่สามารถทาตามแผนได้ ต้องมีการวางแผนสารองปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือวางภูมิคุ้มกัน ทั้งด้าน
กาลังบุคลากร เวลาและงบประมาณ อาจต้องใช้เวลามากขึ้นกว่าจะประสบความสาเร็จ
3) การทางานเป็นทีม ทีมควรเกิดจากบุคลากรที่มีความต้องการหรือความเห็นร่วมกัน
หรือต้องทาให้ทุกฝ่ายเห็นหรือจับต้องได้ว่าเป็นสิ่งที่ดี มีประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นโดยตรงหรือโดยอ้อม จึง
จะได้รับความร่วมมือ
4) ควรให้ความสาคัญกับทีมงานทุกคนในการนาเสนอความคิดเห็นและทาให้เขารู้สึก
ว่าเป็นเจ้าของโครงการร่วมรับผิดชอบในผลงานและภาคภูมิใจในความสาเร็จ
5) การติดตาม กากับดูแลการทางาน ควรเลือกใช้วิธีการสื่อสารเชิงบวกทาให้เกิดแรง
บันดาลใจในการทางานมากขึ้น
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7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ
7.1 การเผยแพร่
โรงเรี ย นได้รั บ การยอมรั บ จากหน่ ว ยงานการศึก ษาต่างๆ เข้า ศึกษาดูงานการบริห ารและการจั ด
การศึกษาของโรงเรียนตลอดปีการศึกษา 2561 ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ปีการศึกษา
วันเดือนปี
โรงเรียน
25 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา จังหวัดชัยนาท
15 มิถุนายน 2561 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์
22 มิถุนายน 2561 โรงเรียนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
29 มิถุนายน 2561 โรงเรียนอนุกูลนารี จังหวัดกาฬสินธุ์
12 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนเพียงหลวง 11ฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
17 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนจักรคาคณาทร จังหวัดลาพูน
17 มิถุนายน 2561 โรงเรียนถาวรานุกูล จังหวัดสมุทรสงคราม
18 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนจักรคาคณาทร จังหวัดลาพูน
3 สิงหาคม 2561
โรงเรียนนครศรีลาดวนวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ
4 สิงหาคม 2561
โรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่
10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
18 สิงหาคม 2561 ศึกษาธิการภาค 9
24 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์
24 สิงหาคม 2561 โรงเรียนศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
3 กันยายน 2561
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี
9 กันยายน 2561
โรงเรียนวัดป่าประดู่ จังหวัดระยอง
10 กันยายน 2561 โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา
14 กันยายน 2561 โรงเรียนชลกันยานุกูล จังหวัดชลบุรี
17 กันยายน 2561 เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา
จังหวัดสิงห์บุรี
20 กันยายน 2561 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม จังหวัดนครสวรรค์
20 กันยายน 2561 โรงเรียนวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
21 กันยายน 2561 โรงเรียนธัญรัตน์ จังหวัดปทุมธานี
24 กันยายน 2561 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์
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การศึกษา
2561

วันเดือนปี
14 มกราคม 2562
4 กุมภาพันธ์ 2562
11 มีนาคม 2562
20 มีนาคม 2562
2 เมษายน 2562
9 เมษายน 2562
2 พฤษภาคม 2562

โรงเรียน
โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” จังหวัดอ่างทอง
โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์
โรงเรียนภัทรบพิตร จังหวัดบุรีรัมย์
โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ
โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ
โรงเรียนน้าพองศึกษา จังหวัดขอนแก่น
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา จังหวัดอุดรธานี

7.2 การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ
การด าเนิ น งานตามโครงการที่ ต อบสนองมาตรฐานและตั ว ชี้ วั ด ตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการที่ มี
ประสิทธิภาพ ได้รับการประเมินจากองค์กรภายนอกให้ได้รับรางวัลพระราชทาน หรือรางวัลระดับชาติหลาย
โครงการ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ปีการศึกษา ลาดับที่
ชื่อรางวัล
หน่วยงานที่จัด
2557
1 ถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั
มูลนิธิครูของแผ่นดิน
รางวัลชนะเลิศเหรียญทองระดับชาติ ในโครงการ
ประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อเสริมสร้างความดีสากล
5 ประการ ปีที่ 2 ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย
2 โล่เกียรติยศพระราชทานประโยชน์สุขแห่งมหาชน สานักงานคณะกรรมการ
สมเด็จพระเทพรั ตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติเยาวชนไทยทาดี
ถวายในหลวง ดีเด่นระดับประเทศ
2558
1 ถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มูลนิธิครูของแผ่นดิน
รางวัลชนะเลิศเหรียญทองระดับชาติ ในโครงการ
ประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อเสริมสร้างความดีสากล
5 ประการ ปีที่ 3 ประเภทมัธยมศึกษาตอนต้น
2 โล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ กรมการศาสนา
สยามบรมราชกุมารี รางวัลหน่วยงานทางการศึกษา กระทรวงวัฒนธรรม
ส่งเสริมศีลธรรมดีเด่น ระดับประเทศ
3 โล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สถาบันส่งเสริมการสอน
สยามบรมราชกุมารี “ปัณณาสสมโภช”
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี(สสวท.)
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ปีการศึกษา ลาดับที่
ชื่อรางวัล
2559
1 เด็กหญิงณิชชาวัลย์ จันทรเทพ ได้รับโล่พระราชทาน
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี พระราชทานรางวัลยอดเยี่ยม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น การอ่านทานองเสนาะ
และขับเสภา ระดับชั้นมัธยมศึกษา ครั้งที่ 3 ปี 2560
2 สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ
การบริ ห ารจั ดการตามหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง ประจาปี 2558
3 ผ่ า นการประเมิ น รางวั ล คุ ณ ภาพระดั บ องค์ ก ร
School Quality Awards การบริหารจัดการด้วย
ระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจาปี
2557 – 2558
4 การคั ด เลื อ กสถานศึ ก ษาที่ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ประสบผลสาเร็จ
ปี พ.ศ. 2559 ด้านยกระดับ คุณภาพ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์
2560
1 การประกวดดนตรีไทยระดับนักเรียนภาคตะวันออก
ครั้ ง ที่ 37 ชิ ง ถ้ ว ยพระราชทาน สมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2

3

หน่วยงานที่จัด
มหาวิทยาลัยมหามงกุฏ
ราชวิทยาลัย โดยชมรม
ดนตรีไทย ร่วมกับมูลนิธิ
สานักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์
กระทรวงศึกษาธิการ

สานักงานคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะดนตรีและการแสดง
ม ห า วิ ท ย า ลั ย บู ร พ า
ร่ ว มกั บ บริ ษั ท ไอ.ซี . ซี .
อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
(มหาชน)
สถานศึ ก ษาที่ ป ระสบความส าเร็ จ ในการพั ฒ นา คณะกรรมการบริหารจัด
คุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ประจาเขตตรวจราชการ
ที่ 9
รางวัลคุณภาพฟื้นฟูศีลธรรมโลก (V-Star Quality ชมรมพุท ธศาสตร์ ส ากล
Award) ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2559 ประเภ ท ในอุ ป ถั ม ภ์ ส มเด็ จ พระ
สถานศึกษาสุดยอดต้นแบบ ระดับมัธยมศึกษา
มหารัชมังคลาจารย์
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ปีการศึกษา ลาดับที่
ชื่อรางวัล
2560
4 ก า ร ป ร ะ ก ว ด น วั ต ก ร ร ม น า โ น เ ท ค โ น โ ล ยี
ระดับประเทศ ครั้งที่ 8 ระดับมัธยมศึกษา ประเภท
นวัตกรรมเชิงสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
5 การแข่งขันเทคนิคการคิดเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)
OBEC Vedic Mathematics Competition 2017
6
2561

1

2

3

4

5

6

หน่วยงานที่จัด
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าลาดกระบัง

กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
เข้าร่วมขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย พ.ศ.2560 - 2564 มัธยมศึกษาเขต 17
การทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ชั้ น พื้ น ฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(O-NET) สูงกว่าระดับประเทศ ปีการศึกษา 2560 มัธยมศึกษาเขต 17
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
การทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ชั้ น พื้ น ฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(O-NET) สูงกว่าระดับประเทศ ปีการศึกษา 2560 มัธยมศึกษาเขต 17
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
ได้รั บ รางวัล คุณภาพแห่ งส านักงานคณะกรรมการ สานักงานคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน OBECQA จากโครงการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ยกระดั บ คุ ณ ภาพแห่ ง ส านั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (Officce of the Basic
Education Commission Quality Award : OBECQA) ปี
2559-2560
ได้รั บ รางวัล รองชนะเลิ ศ อัน ดับ 2 สถนศึ กษาที่ มี คณะกรรมการกากับและ
ผลงานการบู ร ณาการ การเรีย นการสอนด้า นการ ส่งเสริมการประกอบการ
ประกันภัย ระดับภาค จากโครงการยุวชนประกันภัย ธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
ได้ รั บ รางวั ล สถานศึ ก ษาต้ น แบบ ค่ า นิ ย ม 12 จังหวัดจันทบุรี
ประการ ระดับมัธยมศึกษา ประเภทยอดเยี่ยม จาก
โครงการส่ ง เสริ ม การศึ ก ษารอบด้ า นให้ เ ด็ ก และ
เยาวชนมีคุณภาพพร้อมสู่สากล ระดับมัธยมศึกษา
ได้รั บ รางวัล โรงเรี ยนความดี มาตรฐานสากล จาก จังหวัดจันทบุรี
โรงเรี ย นความดี ม าตรฐานสากล (Goodness
International Standard School)
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ผลการแข่งขัน โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
นิทรรศการ “ร้อยเรื่องราวความสาเร็จ สพม.17 สู่วิถีคุณภาพ : Success Story SESA 17 Symposium”
ลาดับ
ผลงานการแข่งขัน
หัวข้อเรื่อง
ผู้แข่งขัน
คะแนน เหรียญ อันดับ
1

ผลงานหนึ่งนักเรียนหนึ่งความรู้
One Child One Knowledge :

เด็กหญิงภิชชาภา ทองทุม
ครูวัฒนา หงษาพล

90.33

ดีเยี่ยม

1

ผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
Inspire English by ครูณิชชากร สร้อยระย้า
(Best Practices) ของ
Workshop
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
ผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
สนุกกับภาษา
ครูศศิธร เพชรนิล
(Best Practices) ของ
เพียซาคะแมร์
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศที่ 2
ผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ “อ่านให้เป็น เน้นสาระ”
ครูสุภาวดี หนูชู
(Best Practices) ของ
ครูผู้สอนกิจกรรมห้องสมุด
ผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
สวดมนต์สรภัญญะ
ครูทองใบ สารจันทร์
(Best Practices) ของ
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาฯ
ผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ การพัฒนาชุดการเรียนรู้ ครูอุบลวรรณ สัจจาสัย
(Best Practices) ของ
ตามแนววัฏจักร 7E
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ เรื่อง งานและพลังงาน
วิทยาศาสตร์
สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5
ผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
เอกสารประกอบ
ครูโชคพิสิฐ สุดแท้
(Best Practices) ของ
การเรียน ทัศนธาตุ
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ

83.67

ดีเยี่ยม

2

86.67

ดีเยี่ยม

2

91.00

ดีเยี่ยม

3

77.00

ดีเด่น

7

73.17

ดีเด่น

7

71.67

ดีเด่น
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One child OK

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

2

3

4

5

6

7
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