
 

 

ตอนที่ ๔ 
สรุปผลการพัฒนาและน าไปใช้ 

 
๑. สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม 
 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี  ยึดหลักการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม (Co-operative Management)                     
มีการบริหารงานโดยกระจายอ านาจและแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 5 ด้าน  ได้แก่ ด้านการบริหาร                 
งานวิชาการ ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน โดยได้รับความร่วมมือจากครู บุคลากรทางการศึกษา การมีส่วนร่วมจากผู้ปกครอง ชุมชน และ
องค์กรที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ในการร่วมกันจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี โดยระบุเป้าหมายให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทั้ง 8 และ
น าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษา ประกอบด้วย    
กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาหลักสูตรให้มีความเข้มแข็ง กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอน กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียน กลยุทธ์ที่ ๔ การพัฒนาบรรยากาศที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ กลยุทธ์ที่ ๕ การส่งเสริมให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน  กลยุทธ์ที่ ๖ การพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ กลยุทธ์ที่ ๗ การพัฒนาระบบ ICT เพ่ือการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนการสอน และกลยุทธ์ที่ ๘ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพมีการน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติภายใต้          
การก ากับ ควบคุม ติดตาม และประเมินผลอย่างเป็นระบบ และน าผลการประเมินเป็นแนวทางในการพัฒนา
และปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การบริหารงานของ กลุ่มบริหารงานทั้ง 5 ส่งผลให้เกิดคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้ ง 15 มาตรฐานและครอบคลุมทั้ ง ๕ ด้าน 
ประกอบด้วย ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านการจัดการศึกษา ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา และด้านมาตรการส่งเสริม อันเกิดจากการได้รับความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร            
ทุกฝ่าย ทุกงาน และทุกกิจกรรมของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี และบังเกิดผลให้การประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษามีระดับผลการประเมินในระดับคุณภาพดีเยี่ยม มีระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 98.48 
 

2. โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลส าเร็จ 
 

ตารางท่ี 36 แสดงโครงการ/กิจกรรม ที่ประสบความส าเร็จ ประจ าปีการศึกษา 2557 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาหลักสูตรให้มีความเข้มแข็ง 
๑. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือ

รองรับประชาคมอาเซียน 
- การประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระฯ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

เ พ่ื อ ก า ห น ด ก ร อ บ เนื้ อ ห า  บ ท บ า ท ห น้ า ที่         
รับผิดชอบ  ตลอดจนวางแผน และประเมินผล  

- สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับครูผู้สอน โดยการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมพัฒนาหลักสูตร
การจัดการเรียนสู่ประชาคมอาเซียน 

- โรงเรียนจัดท าหลักสูตรการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคม
อาเซียน อาเซียนศึกษา 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
๒. โครงการส่งเสริมศักยภาพและความถนัด

ส าหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 
- ได้รับความร่วมมือจากนักเรียน ครูและผู้ปกครองใน

การร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่สถานศึกษาจัดขึ้น  
๓. โครงการน าหลักปรัชญ าของเศรษฐกิ จ

พอเพียง สู่การบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนการสอน 

- ได้รับความร่วมมือจากคณะครูและบุคลากร ภายใน
สถานศึกษาในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีน้อมน า
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนสถานศึกษา
ตั้งแต่นโยบายสู่การปฏิบัติ 
- การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตาม

แผนการจัดการเรียนรู้  บูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง 
- จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิต ให้ผู้เรียนได้รู้จัก

วางแผนชีวิตของตนเองได้อย่างสอดคล้องกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

๔. โครงการพัฒ นาการวัดและประเมินผล
คุณภาพผู้เรียน 

- มี เครื่องมือ วัสดุ  อุปกรณ์ เพียงพอ และทันสมัย 
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ความร่วมมือของครู และบุคลากรทุกฝ่ายผู้ปกครอง 
และนักเรียน 

กลยุทธ์ที่ ๒  การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
๑. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน - จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ

โครงงานทุกกลุ่มสาระฯ 
- ส่ งเสริม ให้ ครูผลิตและพัฒ นาสื่ อ  วัสดุ  อุปกรณ์ 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน 

- ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและวัดผล
ประเมินผลวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตามหลักสูตร
และแนวทางของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

- จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยเปิดกิจกรรมชุมนุมที่
หลากหลายตรงตามความต้องการของผู้เรียน 

- จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ทั้งใน
ร ะ ดั บ เข ต พ้ื น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า  ร ะ ดั บ ภ า ค  แ ล ะ
ระดับประเทศ 

- จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายโอลิมปิกวิชาการ  
- จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมทักษะทางด้านภาษาให้กับ

นักเรียน 
- จัดกิจกรรมติว O-NET ในทุกกลุม่สาระการเรียนรู้   
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
๒. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ 
 
 

- จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทั้ง ๘ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

๓. โครงการส่งเสริมการผลิตสื่อและเลือกใช้สื่อ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- จัดหาวัสดุฝึกในรายวิชาต่างๆ ให้เพียงพอ  
- ส่ งเสริม ให้ ครูผลิ ตสื่ อและเลื อกใช้สื่ อ ในการจัด           

การเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ 
- ส่งเสริมให้ครูใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
- จัดท ารายการสื่อเพ่ือให้บริการแก่ครูและนักเรียนใน

โรงเรียน รวมทั้งให้บริการบุคคลภายนอก 
- จัดอบรมให้ความรู้การใช้สื่อ การอบรม GSP อบรม  

E-TV Website/การจัดท าห้องเรียน e-learning 
๔. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน - การได้ รั บ ค วาม ร่ วมมื อจ ากคณ ะครู  บุ ค ล าก ร  

ผู้ปกครอง และนักเรียน ในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
๕. โครงการจัดบริการแนะแนวด้านการศึกษา
อาชีพชีวิต และสังคม 

- การได้ รั บ ค วาม ร่ วมมื อจ ากคณ ะครู  บุ ค ล าก ร 
ผู้ปกครอง และนักเรียน ในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

- การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก ใน
การให้ความรู้ และจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน 

- จัดบริการข้อมูล ด้านการศึกษา อาชีพ ชีวิตและสังคม 
ในรูปแบบเพจงานแนะแนว  เพจงานเพ่ือนที่ปรึกษา 
วิทยากรแนะแนวการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ ๓   การพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียน ประกอบด้วยการด าเนินโครงการทั้งสิ้น 4 โครงการ คือ 
๑. โครงการส่ งเสริมนั กเรียนด้ านคุณ ธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

- จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างต่อเนื่อง 

- การได้ รั บ ค วาม ร่ วมมื อจ ากคณ ะครู  บุ ค ล าก ร 
ผู้ปกครอง และนักเรียน ในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

๒. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน - จัดโครงสร้างการบริหารกิจการนักเรียน เป็นการ
บริหารงานระดับชั้น ม.1-6 

- จัดกิจกรรมพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ และการ
ประกวด Beauty girl and boy อบรมเชิงปฏิบัติการ
กฎหมายจราจร กิจกรรม ST IDOL  

- การได้ รั บ ค วาม ร่ วมมื อจ ากคณ ะครู  บุ ค ล าก ร 
ผู้ปกครอง และนักเรียน ในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
ส่งผลให้นักเรียนร้อยละ 99 ที่ผ่านการประเมินด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๓. โครงการส่งเสริมสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพ 
และสร้างเสริมภูมิคุ้มกันสารเสพติด 
 
 

- จัดกิจกรรมเพ่ือส่ งเสริมผู้ เรียนให้ มี สุ ขภาวะที่ ดี               
มีสุนทรียภาพ เช่น กิจกรรมการแข่งขันกีฬาระหว่าง
คณะสี กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรม
ป้องกันสารเสพติดภายในโรงเรียน 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
 
 
 

- การได้ รั บ ค วาม ร่ วมมื อจ ากคณ ะครู  บุ ค ล าก ร 
ผู้ปกครอง และนักเรียน ในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

๔. โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมสอดแทรก               
ความเป็นอัตลักษณ ์

- จัดกิจกรรม เพ่ื อส่ ง เสริมผู้ เรียนมี คุณ ธรรมและ                  
ความกตัญญู เช่น กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมวัน
วิญญาณ กิจกรรมวันกตัญญู กิจกรรมวันธารน้ าใจ และ
กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ  

- การได้ รั บ ค วาม ร่ วมมื อจ ากคณ ะครู  บุ ค ล าก ร 
ผู้ปกครอง และนักเรียน ในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

กลยุทธ์ที่ ๔  การพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีความพร้อมต่อการเรียนการสอน 
๑. โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสิ่ง
อ านวยความสะดวก  

- ได้ รับการจัดสรรงบประมาณ เพ่ื อปรับปรุ งงาน
สาธารณูปโภค และอาคารสถานที่ภายในโรงเรียน 

๒. โครงการ ๕ ส. - การได้รับความร่วมมือจากคณะครู บุคลากร และ
นักเรียน ในการร่วมกิจกรรม 

๓. โครงการจัดซื้อวัสดุส านักงาน - ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดซื้อวัสดุส านักงาน
ท าให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 

กลยุทธ์ที่ ๕ การส่งเสริมให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน 
๑. โครงการส่งเสริมพัฒนา แหล่งเรียนรู้ และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

- ส่ ง เส ริ ม ให้ ผู้ ส อ น ใช้ แ ห ล่ ง เรี ย น รู้ บู รณ าก า ร               
จัดการเรียนการสอน 

- มีการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้เอ้ืออ านวยต่อ
การจัดการเรียนการสอน 

- ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนในการ
ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตน 

๒. โครงการพัฒ นาการมีส่ วน ร่วมระหว่าง
โรงเรียนและชุมชน 

- ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน 

- มีการเผยแพร่ผลงานของนักเรียนสู่ชุมชนและผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในรูปแบบหลากหลาย 

๓. ร ะ ด ม ทุ น เ พ่ื อ พั ฒ น า ก า ร ศึ ก ษ า                              
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 

- มีงบประมาณจากการระดมทุนในการปรับปรุงและ
พัฒนาอาคารสถานที่ภายในโรงเรียน การพัฒนา ICT 
วัสดุอุปกรณ์ และส่งเสริมการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

- การได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง และนักเรียน 
๔. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ - การได้รับความร่วมมือจากคณะครู บุคลากร และ

นักเรียน ในการร่วมกิจกรรม 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
กลยุทธ์ที่ ๖ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
๑. โครงการพัฒนาบุ คลากรเพ่ือเสริมสร้าง
ประสบการณ์และทักษะในวิชาชีพ 

- ส่งเสริม และสนับสนุนให้ครูและบุคลากรเข้ารับการ
อบรมตามโครงการและโอกาสที่ เหมาะสมเพ่ือน า
ความรู้มาพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
ให้เกิดประสิทธิภาพ 

๒. โครงการป ระชุ ม เชิ งปฏิ บั ติ ก าร พัฒ น า
แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2558  

- ได้รับความร่วมมือจากคณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง 
และนักเรียน ในการร่วมกิจกรรม 

กลยุทธ์ที่ ๗ การพัฒนาระบบ ICT เพื่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน 
๑. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือการบริหารสารสนเทศ ICT 

- ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้มีความพร้อมต่อการบริการ
กับผู้เกี่ยวข้อง 

- มีการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เป็น
ระบบ 

- จัดให้มีการบริการ ICT คอมพิวเตอร์แก่นักเรียนใน
เวลาเพิ่มเติม 

- ส่งเสริมให้ครู และบุคลากรสามารถใช้อินเตอร์เน็ตและ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ ๘ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 
๑. โครงการพัฒนารูปแบบประกันคุณภาพ
ภายใน 

- ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาระบบระบบ
ประกันคุณภาพทางการศึกษา  ท าให้มี  เอกสาร 
เครื่องมือ วัสดุที่พร้อม ส่งผลให้เกิดความคล่องตัวใน
การท างาน 

๒. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียน - ได้รับการจัดสรรงบประมาณพัฒนาระบบสารสนเทศ
ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
3.  จุดเดน่และจุดที่ควรพัฒนา 
 ผลการตรวจสอบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของดรงเรียนสุราษฎราน ีปรากฏผลดังนี ้
 
 3.1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 

 จุดเด่น 
   โรงเรียนสุราษฎร์ธานีด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2557                   
เพ่ือมุ่งพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เกิดศักยภาพสูงสุด ตามมาตรฐานด้านผู้ เรียน ได้แก่มาตรฐานที่ 1                       
ถึงมาตรฐานที่ 6 เป็นผลให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และมีผลการประเมิน
คุณภาพในระดับดีเยี่ยม (4.97) โดยโรงเรียนจัดกิจกรรม / โครงการ ต่าง ๆ ดังนี้ 1) โครงการส่งเสริมศักยภาพ
และความถนัดของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 2) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) โครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศ 4) โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 5) โครงการจัดบริการแนะแนวการศึกษาอาชีพ ชีวิต               
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และสังคม 6) โครงการส่งเสริมนักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 7) โครงการ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 8) โครงการส่งเสริมสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพ และเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน                   
สารเสพติด และ 9) โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้  
   ผลจากการด าเนินงานตามกิจกรรมและโครงการดังกล่าวส่งผลให้ ผู้ เรียนส่วนใหญ่รู้จัก                    
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีเหตุผลในการเลือก /ตัดสินความน่าเชื่อถือของข้อมูล มีความคิดสร้างสรรค์และมีปฏิภาณดี            
มีแนวคิดกว้างไกลและมองโลกในแง่ดี ทักษะ มีเป้าหมาย และมีความสุขในการท างาน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี                  
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ สามารถวางแผนและแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง  ผู้เรียนส่วนใหญ่มีความรับผิดชอบ               
มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละแก่ส่วนรวม มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและรู้จักประหยัด มีน้ าใจและ                 
มีมารยาทดี ผู้เรียนส่วนใหญ่รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีความรับผิดชอบในการดูแลรักษาความสะอาดของ
ห้องเรียนและพ้ืนที่รับผิดชอบอย่างสม่ าเสมอ ผู้เรียนส่วนใหญ่มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง สนใจแสวงหา
ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ รักการเรียนรู้และต้องการพัฒนาตนเองให้เป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียนสามารถเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
ส่งผลให้สถานศึกษาสามารถด าเนินงานให้มีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ ของ
สถานศึกษาส่งผลให้กลายเป็นอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  

 จุดที่ควรพัฒนา 
  1.  โรงเรียนควรก าหนดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เช่น ความมีระเบียบวินัย                  
การแต่งกาย การตรงต่อเวลา  
  2. ควรส่งเสริมนักเรียนด้านจิตส านึกและการใช้ข้อมูลอย่างรอบด้าน มีเหตุผลตามหลัก
วิทยาศาสตร์ ตรวจสอบข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจอย่างรอบคอบ และให้รู้จักใช้เทคโนโลยีในเชิงสร้างสรรค์เพ่ือ
พัฒนาตนเอง สังคม และสาธารณประโยชน์ต่อไป  
  3. จัดกิจกรรมบูรณาการเพ่ือส่งเสริม และพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์ ในทุกกลุ่มสาระวิชา 
 
 3.2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 

 จุดเด่น 
  โรงเรียนสุ ราษฎร์ธานี  ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2557                        

เพ่ือมุ่งพัฒนาคุณภาพด้านการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มาตรฐานที่ 7 ถึง มาตรฐานที่ 12 เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติงานของครู และบุคลากรทุกฝ่าย ทุกงานของโรงเรียน
สุราษฎร์ธานีให้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีโครงการ/กิจกรรมดังนี้                    
1) โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 2) โครงการน าหลักปรัชญา                        
ของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน 3) โครงการพัฒนาการวัดและ                 
การประเมินผลคุณภาพผู้ เรียน 4) โครงการส่งเสริมการผลิตสื่อและเลือกใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ                       
๕) โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์และทักษะในวิชาชีพ 6) โครงการพัฒนา                      
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารสารสนเทศ ICT  7) โครงการพัฒนารูปแบบประกันคุณภาพภายใน 
8) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 9) โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวก              
10) กิจกรรม 5 ส  และ 11) โครงการจัดซื้อวัสดุส านักงาน  

ผลจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ในรอบปีที่ผ่านมามีผลการประเมินคุณภาพในมาตรฐาน          
ด้านการจัดการศึกษา ในระดับดีเยี่ยม (5.00) เนื่องด้วยครูมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรและสามารถจัดการเรียน
การสอนให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรสามารถออกแบบและท าแผนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับธรรมชาติ                 
และศักยภาพของผู้เรียน มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ มีการส่งเสริมการวัด               
และประเมินผลคุณภาพผู้เรียนด้วยวิธีการหลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละคน ครูมีจิตส านึก
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ของความเป็นครู มีคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาอาชีพ ประพฤติปฏิบัติตนได้ตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู  มีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการสอนและพัฒนาผู้เรียนมีการแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ๆ รับฟัง
ความคิดเห็น ใจกว้างและยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
 ผู้บริหารมีบุคลิกดี มีภาวะความเป็นผู้น าสูง มีความโปร่งใสมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความสามารถในการ
บริหารจัดการมีผลท าให้ครูและผู้ร่วมงานสามารถด าเนินงานในส่วนที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพมุ่งพัฒนา
นักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุขเป็นส าคัญ  
 

 จุดที่ควรพัฒนา      
1) ส่งเสริมให้ครูน าเทคโนโลยีช่วยในการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาตนเองให้เป็นครู

มืออาชีพอย่างแท้จริง 
2) จัดประชุมปฏิบัติการครูในกลุ่มสาระ  เพื่อจัดท าแผนพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ

เรียนการสอนก าหนดการปฏิบัติและมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน  จัดหาทรัพยากร
สื่อการสอนสนับสนุนการศึกษาอย่างเพียงพอ 

3) จัดอบรมการสอนคิดวิเคราะห์ให้กับครูผู้สอนได้พัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
4) ก าหนดแผนงานโครงการเพ่ือพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้แก่ครูและบุคลากรระยะ

ยาว 
5) สถานศึกษาควรจัดระบบสารสนเทศให้ถูกต้องสมบูรณ์  ครบถ้วนทุกภารกิจที่ได้ก าหนดไว้

ในเอกสารการพรรณงานตามโครงสร้างการบริหารของโรงเรียน 
6) ควรจัดระบบนิเทศภายในกลุ่มสาระโดยเน้น การนิเทศแบบกัลยาณมิตร 
7) ครูควรได้รับความสนับสนุนอย่างเป็นระบบในด้านการพัฒนาตนเองในด้านการท าผลงาน

ทางวิชาการเพ่ือเลื่อนวิทยาฐานะให้สูงขึ้นรวมถึงการใช้เทคโนโลยีช่วยในการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนาตนเองให้เป็นครูมืออาชีพอย่างแท้จริง 

8) จัดประชุมปฏิบัติการครูในกลุ่มสาระ  เพื่อจัดท าแผนพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
เรียนการสอนก าหนดการปฏิบัติและมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน จัดหาทรัพยากร
สื่อการสอนสนับสนุนการศึกษาอย่างเพียงพอ 

9) พัฒนาระบบการนิเทศการสอน การประเมินสมรรถนะ  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียนตามหลักสูตรแนะน าผลไปปรับปรุงการสอน  พัฒนาสมรรถนะ  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
อย่างสม่ าเสมอ  รวมถึงการส ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการนิเทศ 
   
 3.3 มาตรฐานด้านการสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 จุดเด่น 
    โรงเรียนสุราษฎร์ธานีด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2557 เพ่ือมุ่งให้เกิดคุณภาพ
ตามมาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยจัดกิจกรรม/โครงการ ดังนี้ 1) โครงการส่งเสริมพัฒนา
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 2) โครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมชน 3) โครงการ
ระดมทุนเพ่ือพัฒนาการศึกษาโรงเรียน สุราษฎร์ธานี และ 4) โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้  เป็นต้น 
  ซึ่งการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา ส่งผลให้สถานศึกษามีโครงสร้าง                  
การบริหารและการจัดองค์กรอย่างเป็นระบบ มีการกระจายอ านาจบริหารและการจัดการศึกษามีการบริหารทางกลยุทธ์ 
และใช้การมีส่วนร่วม มีคณะกรรมสถานะศึกษาที่มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ ความสามารถร่วมกันก าหนดทิศทาง                       
การจัดการศึกษา  เสนอแนะแนวในการด าเนินงานของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ รวมทั้งโรงเรียนเปิดโอกาสให้ ผู้ปกครอง 
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ชุมชน และสังคม มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องสถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น 
มีรายวิชา/กิจกรรมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกตามความสนใจ มีการส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้                      
ที่ตอบสนองความถนัดและ ความสามารถของผู้เรียน มีการจัดระบบ การบันทึกรายงานผลและการส่งต่อข้อมูล มีการ            
น าแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอนสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนอง
ความสามารถทางวิชาการและความคิดสร้างสรรค์สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถพิเศษและ
ความถนัดของผู้เรียนได้อย่างหลากหลาย สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมที่ดีงามได้อย่างต่อเนื่อง มีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมด้านศิลป์ดนตรี/นาฏศลิป์ และกีฬา/นันทนาการ มีการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญา
ไทย รวมทั่งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนาธรรมความเป็นประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ สถานศึกษาอาคาร
สถานที่มีการใช้พ้ืนที่ในการจัดการศึกษาสิ่งอ านวยการศึกษา สิ่งอ านวยความสะดวกเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้
ทั้งภายในและภายนอกมารองรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งมีระบบป้องกันสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียนเป็นอย่างดี 
 

 จุดที่ควรพัฒนา 
  ควรเพ่ิมจุดให้บริการสืบค้นอินเตอร์เน็ตแก่ผู้เรียนให้เพ่ิมมากขึ้น โดยจัดให้มีประจ าทุกกลุ่มสาระ  
การเรียนรู้ หรือทุกอาคารเพ่ือรับรองความต้องการในการสืบค้นข้อมูลของผู้เรียน ครูและบุคลากรภายในสถานศึกษาที่มี
เพ่ิมขึ้นตลอดเวลา 
   
 3.4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  ( อัตลักษณ์ของสถานศึกษา คือ เก่ง ดี มีสุข ) 

 จุดเด่น 
  โรงเรียนสุราษฎร์ธานีจัดให้มีโครงการเพ่ือส่งเสริมอัตลักษณ์ของผู้เรียน  โดยจัดกิจกรรม

สอดแทรกความเป็นอัตลักษณ์ ในการเป็นผู้เรียนมีคุณธรรม และความกตัญญู อันประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ 
เช่น กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมวันวิญญาณ กิจกรรมวันกตัญญู กิจกรรมวันธารน้ าใจ และกิจกรรมวันส าคัญ
ต่าง ๆ เช่น วันเข้าพรรษา วันพ่อ วันแม่ เป็นต้น 
   ส่งผลให้สถานศึกษาสามารถด าเนินงานให้มีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้สอดคล้องกับปรัชญา 
วิสัยทัศน์ ของสถานศึกษาส่งผลให้กลายเป็นอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  และท าให้โรงเรียน                  
สุราษฎร์ธานีมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ และจุดเน้นของสถานศึกษา 

 จุดที่ควรพัฒนา 
ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

โดยการสอดแทรกความเป็นอัตลักษณ์ของผู้เรียนในรายวิชาเรียน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  
 3.5 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 

 จุดเด่น 
 สถานศึกษามีศักยภาพและได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษาจากผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนเป็นอย่างดีท าให้สามารถจัดกิจกรรมได้อย่างหลากหลายและมี
ประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครอง  สถานศึกษาเป็นแหล่งให้บริการชุมชน สังคมในด้าน
บุคลากร วิชาการ อาคารสถานที่ เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องจากความพร้อมในด้านต่าง ๆ   
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 จุดที่ควรพัฒนา 
เนื่องจากโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เป็นสถานศึกษาตั้งอยู่ใจกลางเมืองใหญ่ มีนักเรียนจ านวนหนึ่งที่

จ าเป็นต้องอยู่หอพัก ซึ่งมีความเสี่ยงต่อสิ่งยั่วยุต่าง ๆ  ดังนั้นสถานศึกษาควรมีการจัดระบบการส่งต่อข้อมูลผู้เรียน                 
ที่มีแนวโน้มเป็นกลุ่มเสี่ยง โดยศูนย์ดูแลช่วยเหลือนักเรียนและระดับชั้นควรประสานงานผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
เพ่ือก าหนดมาตรการดูแลอย่างเข้มงวดและจริงจัง 
 
4. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 1.  สถานศึกษาวางแนวทางในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาเข้าสู่มาตรฐานสากล  
โดยพัฒนาจุดเด่นในด้านผู้เรียนให้อยู่อย่างยั่งยืน  พร้อมทั้งพัฒนาผู้เรียนที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์
มาตรฐานให้สูงขึ้น 
 2.  สร้างโอกาสและสนับสนุนให้ครูท าผลงานทางวิชาการพัฒนาตนเองสู่ครูมืออาชีพ 
 3.  โครงการพัฒนาห้องภาษาต่างประเทศให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


