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ตอนท่ี 1 
ข้อมูลเบ้ืองต้นของสถานศึกษา 

 
 

1.  ข้อมูลของสถานศึกษา 
 1.1  ข้อมูลท่ัวไป 
 

ชื่อโรงเรียน สุราษฎร์ธานี 
ชื่อภาษาอังกฤษ Suratthani School 
อักษรย่อ ส.ธ. 
สถานที่ต้ัง เลขที่ 88 ต าบลตลาด อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

รหัสไปรษณีย์ 84000 
ตราประจ าโรงเรียน มณฑปพระธาตุไชยาลอยอยู่เหนือเมฆช้างสามเศียร 
สีประจ าโรงเรียน ชมพู-เขียว 
เพลงประจ าโรงเรียน เพลงกตัญญูกตเวที 
ปรัชญาของโรงเรียน คิดเป็นธรรม ท าเป็นธรรม แก้ไขปัญหาเป็นธรรม 
คติพจน์ นิมิตต  สาธุรูปาน  กตญฺญู กตเวทิตา  

ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายของคนดี 

ค าขวัญ โรงเรียนสุราษฏร์ธานี เกียรติศักด์ิศรีเป็นหนึ่ง 
ค่านิยม มีวินัย ความเป็นหนึ่งเดียว ร่วมรับผิดชอบการเสี่ยงด้วยกัน  

เกียรติศักด์ิศรีเป็นหนึ่ง 
ต้นไม้ประจ าโรงเรียน กัลปพฤกษ์ 
อัตลักษณ์ โรงเรียนสุราษฏร์ธานี เกียรติศักด์ิศรีเป็นหนึ่ง 
เอกลักษณ์ เป็นผู้น าทางวิชาการ 
สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ 
โทร 0-7727-2300 หรือ 0-7728-7512 
โทรสาร 0-7728-4985  
ระดับชั้นที่เปิดสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ระดับชั้นละ 12 ห้องเรียน  
เนื้อที่ 34 ไร่ เขตพ้ืนที่บริการอ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ที่ต้ังทางภูมิศาสตร์ Latitude 9 องศา 7 ลิปดา 58 ฟิลิปดา N 

Longtitude 99 องศา 19 ลิปดา 47 ฟิลิปดา E 
e-mail surat@st.ac.th 
เวปไซต์ http://www.st.ac.th  
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 1.2  ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
   โรงเรียนสุราษฎร์ธานี  เริ่มก่อต้ังเม่ือปี พ.ศ. 2450 โดยพระมหาวรรณและพระอธิการกลั บ                      
เดิมชื่อโรงเรียนประถมศรีสวัสด์ิมงคล ซ่ึงต้ังอยู่ในวัดธรรมบูชา (เดิมชื่อวัดเลียบ ) มณฑลชุมพร มีพระสอน                   
โสภโณ  เป็นครูใหญ่ 
 
ปี พ.ศ. 2451 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนตัวอย่างมณฑลชุมพร มีนายเฟ่ือง ตุวินันท์       

เป็นครูใหญ่    
ปี พ.ศ. 2452–2456 นายเปลื้ อง อายณโยธิน  เป็ นครู ใหญ่  และช่วงนั้ นได้เกิด โรงเรียน                  

ศรี สุพร รณ ประดิษ ฐ์ขึ้ นที่วั ดพระโยค โดย มีน า ยรุ่ง ศร เกษตริ น                    
เป็นครูใหญ่ 

วันท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2457 ได้ย้ายนักเรียนโรงเรียนศรีสุพรรณดิษฐ์ มารวมกับโรงเรียนตัวอย่าง
มณฑลชุมพร 

วันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2458 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนนามมณฑ ลชุมพรเป็นมณฑ ล        
สุราษฎร์ เปลี่ยนนามเมืองไชยาเป็นสุราษฎร์ธานี จึงได้เปลี่ยนเป็ น
โรงเรียนตัวอย่างมณฑลสุราษฎร์ และต่อมาเปลี่ยนเป็นโรงเรียนประจ า
มณฑลสุราษฎร์ มีนายเจิม จูฑะเตมีย์เป็นครูใหญ่ 

พ.ศ. 2459 - 2464 นายพิณ รุโจปการ เป็นครูใหญ่แทน นายเจิม จูฑะเตมีย์ ในสมัยนี้ได้รวม
เอาโรงเรียนบ ารุงดรุณีกับโรงเรียนกุมารีวิทยาเข้ามารวมด้วย โรงเรียน
ประจ ามณฑลสุราษฎร์จึงกลายเป็นโรงเรียนสหศึกษา 

พ.ศ. 2464 - 2465 ขุนบู รณวุฒิ  (มี ศรเกษตริน ) เป็นครูใหญ่ แทนนาย พิณ  รุโจ ปกา ร     
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2469 ทางราชการประกาศยุบมณทลสุราษฎร์
เป็นจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปขึ้นกับมณฑลนครศรีธรรมราช ชื่อโรงเรียน   
จึงเปลี่ยนเป็นโรงเรียนประจ าจั งหวัดสุราษฎร์ธานี จากนั้นเป็นต้นมา 
โรงเรียนประจ าจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีนักเรียนมากขึ้นเป็นล าดับ 

พ.ศ. 2473 พระยาสุราษฎร์ธานี ผู้ว่าราชการจังหวัดขณะนั้น ได้ซ้ือที่ ดินเอกชน
สถานท้องนาอยู่ทางทิศใต้ของวัดธรรมบู ชา (ปัจจุบั นเป็น โรงเรียน                
สุราษฎร์พิทยา) ได้สร้างอาคารเรียนและย้ายโรงเรียนประจ าจังหวัด                   
สุราษฎร์ธานีมาอยู่บนพ้ืนที่ดังกล่าว 

พ.ศ. 2477 – 2478 ขุนจินตศึกษากร เป็นครูใหญ่ และในวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2480          
ขุนวิชาการพิศิษฎ์ ได้รับการแต่งต้ังเป็นครูใหญ่ แทนขุนจินตศึกษากร 

พ.ศ. 2485 จึงได้แยกนักเรียนหญิงไปเป็นโรงเรียนสตรีประจ าจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ส่วนโรงเรียนประจ าจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นนักเรียนชายล้วน แต่ก็ยัง
อยู่ในบริเวณเดีย วกันโดยโร งเรียนสตรีอยู่ท างด้าน เหนื อและทั้ ง                        
2 โรงเรียนเป็นโรงเรียนมีคุณภาพดีเป็นที่เชื่อถือมากในวงการศึกษา
ทั่วไป  ในปี การ ศึกษา 2499 โรงเรียนสุ ราษฎร์ ธานี  เริ่ มเปิดสอน                       
ถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ซ่ึ งเรียกชื่อในขณะนั้ นว่า ขั้นเตรียม
อุดมศึกษาแผนกวิทยาศาสตร์ เป็นรูปสหศึกษา 
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วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2500 ขุนวิชาการพิศิษฎ์ ได้ลาออกจากต าแหน่งอาจารย์ใหญ่  นายวาสน์                   
ยิ้มละไม ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่รักษาการในต าแหน่งแทน 

พ.ศ. 2500 - 2513 นาย  ช .เสวต เพ็ ชญ ไพ ศิษฎ์  อา จ า รย์ ใหญ่ โ รง เรี ยนนร าธิ ว า ส                        
ย้ายมาด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสุราษฎร์ธานี  เริ่มขยาย
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและย้ายโรงเรียน
สุราษฎร์ธานีมาต้ังที่ถนนดอนนก (ปัจจุบัน) 

วันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2517 นายชุ่ม ทวีวิทยรัศม์ิ ครูใหญ่โรงเรียนบ้านนาสาร ย้ายมาด ารงต าแหน่ง
อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสุราษฎร์ธานี และในปีการศึกษา 2517 โรงเรียนได้
ปรับปรุงตามโครงการพัฒนาโรงเรียนมัธยมส่วนภูมิภาค (ค.ม.ภ.) รุ่นที่ 1 

วันท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. 2522 นายวรรณ จันทร์เพชร ผู้อ านวยการโรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร 
ได้มารับต าแหน่งผู้อ านวยการแทน นายชุ่ม ทวีวิทยรัศม์ิ ในช่วงนี้ เอง                
ที่โรงเรียนได้วาง โครงการปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนในด้านต่างๆ 
อย่างรวดเร็วในทุกๆ ด้าน 

วันท่ี 8 มิถุนายน พ.ศ. 2527 นา ยว ร รณ  จั นท ร์ เพ ชร  เ ดิน ทา ง ไป รั บ ร า ชกา ร ใน ต า แห น่ ง           
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี นายธีรทัศน์                
ยิ่งด านุ่น ผู้อ านวยการโรงเรียนหารเทา จังหวัดพัทลุง ได้มาด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการและได้พัฒนาโรงเรียนให้ก้าวหน้าต่อไป 

วันท่ี 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2533 นาย เชิ ด คงทอง ผู้อ านวยกา รโรงเรียนพุนพิน พิทยาคม จั งหวั ด                   
สุราษฎร์ธานี ได้ย้ายมาด ารงต าแหน่งแทน นายธีรทัศน์ ยิ่งด านุ่น ซ่ึงย้าย
ไปด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง โรงเรียน
ได้รับการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานทั้งในด้านวิชาการและด้านอ่ืนๆ 
ด้วยควบคู่กันไป 

วันท่ี 23 ตุลาคม พ.ศ. 2535 นายอภิ นั นท์  พา หะมาก  ผู้อ านวยการโรงเรียน พุน พิน พิทยาคม                 
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการแทนนายเชิด คงทอง ซ่ึงย้ายไปด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสามัญศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีและในสมัยนี้โรงเรียนได้รับ
การคัดเลือกให้เป็นศูนย์ฝึกกีฬาของกรมสามัญศึกษา ประจ าจังหวัด                   
สุราษฎร์ธานี ทั้งยังได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการส่งเสริม
ความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

วันท่ี 4 มีนาคม พ.ศ. 2539 นายสาธร ลิกขะไชย ผู้อ านวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงเรียนแทนนายอภินั นท์ พาหะมาก ซ่ึงย้ายไปด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ได้ด าเนินนโยบายพัฒนา
และป รั บปรุ ง โร งเรี ยน ในทุ กๆ  ด้า น  เพ่ื อ ให้ โ รง เรี ยน ได้ บร รลุ                 
ถึงเป้าหมาย และมุ่งสนองความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
จนถึงปัจจุบัน 

วันท่ี 29 กันยายน พ.ศ. 2547 นายนิกร ธีระจามร ผู้อ านวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี แทนนายสาธร ลิกขะไชย ซ่ึงย้ายไป
ด า ร ง ต า แ ห น่ ง ผู้ อ า น ว ย ก า ร โ ร ง เรี ย น ภู เ ก็ ต วิ ท ย า ลั ย                    
จังหวัดภูเก็ต 
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วันท่ี 18 มิถุนายน พ.ศ. 2550 นา งประภาศรี อุย ยา มฐิ ติ ผู้อ าน วยกา รโรงเรียนสุร าษฎร์ พิทยา                 
ด าร งต าแหน่ งผู้ อ า นวยการ โรงเรียนสุร าษฎร์ธา นีแทนนา ยนิ กร                 
ธีระจามร ซ่ึงย้ายไปด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 
จังหวัดภูเก็ต 

วันท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ว่าที่ร้อยตรี ทวีศักด์ิ ยศถา ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานีแทนนางประภาศรี อุยยามฐิติ  
ซ่ึงเกษียณราชการ 

วันท่ี 1 กันยายน พ.ศ. 2557 นา ยบั ญ ญั ติ  สุ ข ขั ง  ผู้ อ า น วย กา ร โร ง เรี ย น สุ ร า ษ ฎ ร์ ธ า นี  2                             
ได้ย้า ยมาด า รงต าแหน่ งผู้อ าน วยการ โรงเรียนสุ ราษฎร์ธา นีแทน                     
ว่าทีร่้อยตรี ทวีศักด์ิ ยศถา ซ่ึงย้ายไปด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน                  
บดินเดชาสิงหเสนี 4 

วันท่ี 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2557 

นายสุ ช าติ  ห ง ษ์ทอง  ผู้ อ าน วยกา ร โรง เรียนสุ รา ษฎร์ พิทยา ไ ด้                       
ย้ า ย ม า ด า ร งต า แห น่ งผู้ อ า น วย ก า ร โ ร ง เรี ยน สุ ร า ษ ฎ ร์ ธ า นี                              
แทนนายบัญญัติ สุขขัง ซ่ึงเกษียณราชการ 

   

1.3  แผนผังโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเลข 1 อาคารเรียน 1 ตัวอักษร A สนามฟุตบอล 
หมายเลข 2 อาคารเรียน 2 ตัวอักษร B สนามบาสเกตบอล 
หมายเลข 3 อาคารเรียน 3 ตัวอักษร C หอประชุมครูล ายอง 
หมายเลข 4 อาคารเรียน 4 ตัวอักษร D อาคารสม-เพชรวารี 
หมายเลข 5 อาคารเรียน 5 ตัวอักษร E ห้องสมุดวิชาการพิศิษฎ์ 
หมายเลข 6 อาคารเรียน 6 ตัวอักษร F อาคารสัมพันธ์ เชาวปรีชา 
หมายเลข 7 อาคารเรียน 7 ตัวอักษร G อาคารคุณแม่อ่ี สิทธิคุณ 
หมายเลข 8 อาคารรินทอง ตัวอักษร H อาคารสาธรพิพัฒน์ 
หมายเลข 9 อาคารศิลปะ ตัวอักษร I โรงยิม 
หมายเลข 10 ศูนย์เรียนรู้โลกทั้งระบบ ตัวอักษร J โรงอาหาร 
  ตัวอักษร K โรงฝึกงาน 

 

ภาพท่ี 1  แสดงผังบริเวณโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 
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2.  ข้อมูลผู้บริหาร 
 2.1  ผู้อ านวยการโรงเรียน  นายสุชาติ หงษ์ทอง วุฒิการศึกษาพัฒนาบริหารศาสตร์ มหาบัณฑิตทาง   
รัฐประศาสนศาสตร์ (พบ.ม.) ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ต้ังแต่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  
 2.2  รองผู้อ านวยการโรงเรียน 4 คน 
  2.2.1  นางพรทิพย์ ศรีประพันธ์ รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป วุฒิการศึกษาครุศาสตร์
มหาบัณฑิต (คม.)/ สาขาการบริหารการศึกษา 
  2.2.2  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุ คคล น ายชัยณรงค์ แดงหวาน                       
วุฒิการศึกษามหาบัณฑิต สาขาภาษาไทย (กศ.ม.) /ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา 
  2.2 .3   น างสา วฉวีว รรณ  จ ารุวัฒน พันธ์ รองผู้ อ าน วยการกลุ่มบริห าร กิจ การนั กเรียน                           
วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) /ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา 
  2.2.4  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นายชาญณรงค์ ผดุงชอบ วุฒิการศึกษา การศึกษา
มหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย (กศ.ม.) /ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา 
 
3.  ข้อมูลนักเรียน   
 

3.1 นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ จ านวนทั้งสิ้น 1,594 คน 
3.2 นักเรียนในโรงเรียน จ านวนทั้งสิ้น 2,864 คน 

 **ณ วันที่ 10  มิถุนายน ปีการศึกษา 2558 
 
ตารางท่ี 1  ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี จ าแนกตามระดับชั้น ปีการศึกษา 2558  
 

 
ชั้นเรียน 

จ านวนห้องเรียน จ านวนนักเรียน 
ชาย หญิง รวม 

ระดับ ม.ต้น     
ม.1 12 205 265 470 
ม.2 12 203 260 463 
ม.3 12 205 290 495 

รวม 36 613 815 1428 
ระดับ ม.ปลาย     

ม.4 12 197 287 484 
ม.5 12 157 286 443 
ม.6 12 202 294 496 

รวม 36 556 867 1,423 
รวมท้ังส้ิน 72 1,169 1,682 2,851 

 
(ข้อมูล วันท่ี 23 มีนาคม 2559) 

งานทะเบียนนักเรียน โรงเรียนสุราษฏร์ธานี 
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3.3 นักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือ
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
จ านวน 2,851 คน 

คิดเป็นร้อยละ 100 

3.4 นักเรียนที่มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย                    
จ านวน 2,574 คน 

คิดเป็นร้อยละ   90.28 

3.5 นักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม จ านวน - คน คิดเป็นร้อยละ   0 
3.6 นักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ จ านวน  - คน คิดเป็นร้อยละ   0 
3.7 นักเรียนปัญญาเลิศทุกรายวิชาจ านวนคน 2840 คิดเป็นร้อยละ  75.08 
3.8 นักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ จ านวน - คน คิดเป็นร้อยละ     0 
3.9 นักเรียนที่ออกกลางคัน (ปัจจุบัน) จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ   0.35 
3.10 สถิติการขาดเรียน จ านวน 162 คน    คิดเป็นร้อยละ   5.68 
3.11 นักเรียนที่เรียนซ้ าชั้น จ านวน 2 คน    คิดเป็นร้อยละ   0.07 
3.12 นักเรียนที่จบหลักสูตร   
 ม.3  จ านวน 487 คน   คิดเป็นร้อยละ     98.78 
 ม.6  จ านวน 480 คน   คิดเป็นร้อยละ     97.36 
3.13 อัตราส่วนครู : นักเรียน = 1 : 20    
3.14 นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์วรรณคดีและ

นันทนาการ จ านวน  2,851 คน   
คิดเป็นร้อยละ  100 

3.15 จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ ดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง อยู่ใน
ระดับดีมาก 

คิดเป็นร้อยละ  100 

3.16 นักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน อยู่ในระดับ ดีมาก คิดเป็นร้อยละ  100 
3.17 นักเรียนที่ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอก

สถานศึกษา จ านวน 2,851 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100 

3.18 นักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ จ านวน 2,851 คน   

คิดเป็นร้อยละ  100 

3.19 นักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่ก าหนดใน
หลักสูตรสถานศึกษา จ านวน 2,851 คน 

คิดเป็นร้อยละ 100 

3.20 นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้า
กับสังคมตามที่ก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา จ านวน 2,851 คน 

คิดเป็นร้อยละ 
100 
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4. ข้อมูลครูและบุคลากร 
 4.1  ครูประจ าการ 
  
ตารางท่ี 2  ข้อมูลครูประจ าการโรงเรียนสุราษฎร์ธานีจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2558  
 
4.1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

อายุ อายุราชการ วุฒิ
การศึกษา 

วิชาเอก 

1.  นางสาวสุดา สอนสง ครู คศ.3 59 36 ปริญญาโท การสอนสังคม
ศึกษา 

2.  นางสุวณี สุวรรณพัฒน์ ครู คศ.3 48 32 ปริญญาโท เทคโนโลยีการ
เรียนรู้และ
สื่อสารมวลชน 

3.  นางสาวจันตนา แซ่เจียม ครู คศ.3 51 27 ปริญญาตรี สังคมศึกษา 
4.  นางสาวสุมลฑา คณาวิทยา ครู คศ.3 60 36 ปริญญาโท การวัดและ

ประเมินผลฯ 
5.  นางพรทิพย์ เพ่ิมประเสริฐ ครู คศ.3 56 34 ปริญญาตรี สังคมศึกษา 
6.  นายสุธรรม มณีรัตน์ ครู คศ.3 58 34 ปริญญาตรี สังคมศึกษา 
7.  นางสุภรณ์ โชติรัตน์ ครู คศ.3 56 37 ปริญญาตรี สังคมศึกษา 
8.  นางพรทิพย์ ราชเสนา ครู คศ.3 45 24 ปริญญาโท หลักสูตรและการ

สอน 
9.  นางจิรสุข คงเหล่า ครู คศ.2 59 31 ปริญญาตรี สังคมศึกษา 
10.  นางขนิษฐา จันทร์สว่าง ครู คศ.2 59 34 ปริญญาตรี ประวัติศาสตร์ 
11.  นางเสาวภา หัฏฐสกุล ครู คศ.2 59 36 ปริญญาตรี สังคมศึกษา 
12.  นางนัยณา คูทอง ครู คศ.2 37 10 ปริญญาตรี สังคมศึกษา 
13.  นางมลิวัลย์ อุดมพันธ์ ครู คศ.2 56 33 ปริญญาโท สังคมศึกษา 
14.  นายทรงพล คล้ายเพชร ครู คศ.2 42 19 ปริญญาตรี สังคมศึกษา 
15.  นางสาวฉัตรวรรณ คะชินทร ครู คศ.1 32 5 ปริญญาตรี สังคมศึกษา 
16.  นางสาววรารัตน์    นาพิรุณ ครู คศ.1 29 5 ปริญญาตรี สังคมศึกษา 
17.  นางสาวเบญจมาศ  เหมือนเสน ครูผู้ช่วย - รีร ปริญญาตรี สังคมศึกษา 

 
 
 

 



 

รายงานประจ าปีโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2558  

8 

4.1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
 
 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล 
ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

อายุ 
อายุ

ราชการ 
วุฒิ

การศึกษา 
วิชาเอก 

1.  นางสุรภี มหาโชติ ครู คศ.3 60 39 ปริญญาตรี ภาษาไทย 
2.  นางสาวภาทิพ ศรีสุทธ์ิ ครู คศ.3 57 36 ปริญญาโท ภาษาไทย 
3.  นางสุนันทา สถิตเสถียร ครู คศ.3 58 39 ปริญญาโท ภาษาไทย 
4.  นางฐิติมา เสวตเวช ครู คศ.3 58 35 ปริญญาตรี ภาษาไทย 
5.  นางสาววิภารัตน์ พุฒด า ครู คศ.2 35 10 ปริญญาโท การสอน

ภาษาไทย 
6.  นางชุมศรี เสือเปีย ครู คศ.2 60 38 ปริญญาตรี ภาษาไทย 
7.  นายประทีป ศรีรุ่งเรือง ครู คศ.2 40 11 ปริญญาตรี ภาษาไทย 
8.  นางณัฐกานต์ ถาวโรจน์ ครู คศ.1 46 5 ปริญญาตรี ภาษาไทย 
9.  นางศรีรัญญา ศรีสนิท ครู คศ.2 55 32 ปริญญาตรี ภาษาไทย 
10.  นายลือฤทธิ์ สุขยิ่ง ครู คศ.1 28 5 ปริญญาตรี ภาษาไทย 

11.  นางสาวดวงดาลัด แสงทอง ครู คศ.1 28 4 ปริญญาตรี ภาษาไทย 
12.  นางสาววรารัตน์ เมืองแมน ครู คศ.2 36 10 ปริญญาโท นวัตกรรม 

หลักสูตรและ
การจัดการ

เรียนรู้ 
13.  นางสาวสุดารัตน์ พุทธกูล ครูผู้ช่วย 29 - ปริญญาตรี ภาษาไทย 
 
4.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา 
 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล 
ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

อายุ 
อายุ

ราชการ 
วุฒิ

การศึกษา 
วิชาเอก 

1.  นายพสิษฐ์   พสิษฐ์พัชร ครู คศ.3 57 36 ปริญญาโท พลศึกษา 

2.  นางชมัยรัตน์   เชียร์ศิริกุล ครู คศ.3 51 30 ปริญญาโท มาช่วยราชการ 
3.  นางนิรมล   ชัยงาม ครู คศ.2 59 37 ปริญญาตรี พลศึกษา 
4.  นายพินัย   ชัยเจริญ ครู คศ.2 59 37 ปริญญาตรี พลศึกษา 

5.  นายอนันต์   อุดม ครู คศ.2 57 28 ปริญญาตรี พลศึกษา 

6.  นางอรุณรักษ์    กู้เกียรติกูล ครู คศ.2 52 28 ปริญญาตรี พลศึกษา 

7.  นายเจนวุฒิ      บรรดาศักด์ิ ครูผู้ช่วย 31 1 ปริญญาโท การบริหาร
การศึกษา 

8.  นางจงดี          ชูมาลี ครู คศ.2 55 34 ป.ว.ช. บัญชี 
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4.1.4 กลุ่มงานแนะแนว   
 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล 
ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

อายุ 
อายุ

ราชการ 
วุฒิการศึกษา วิชาเอก 

1.  นางลัดดา ลิกขะไชย ครู คศ. 3 57 35 ปริญญาโท จิตวิทยาและ
การแนะแนว 

2.  นางอรวรรณ   ด าประไพ ครู คศ.3 57 35 ปริญญาตรี จิตวิทยา 
3.  นางศรัณยา   ถาวระ ครู คศ.3 56 32 ปริญญาตรี จิตวิทยา 
4.  นางชิดชนก  วงศ์จิระศักด์ิ ครู คศ.1 27 3 ปริญญาตรี จิตวิทยา 
 
4.1.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล 
ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

อายุ 
อายุ

ราชการ 
วุฒิ

การศึกษา 
วิชาเอก 

1.  นางเกศรารัตน์ ไม้ทองงาม ครู คศ.3 54 28 ปริญญาตรี คณิตศาสตร์ 
2.  นางวิมลรัตน์ แก้วขาว ครู คศ.3 59 38 ปริญญาตรี คณิตศาสตร์ 
3.  นางสาวทวีพร ศักด์ิศรีวิธุราช ครู คศ.3 51 21 ปริญญาโท คณิตศาสตร์ 
4.  นางมารศรี ศรีอนรรฆวานิช ครู คศ.3 54 31 ปริญญาตรี คณิตศาสตร์ 
5.  นางสาวเพ็ญวรรณ สมใจ ครู คศ.3 61 37 ปริญญาตรี คณิตศาสตร์ 
6.  นางณัฐกานต์ พุ่มพูน ครู คศ.3 58 36 ปริญญาตรี แนะแนว 
7.  นายสุกิจ สมงาม ครู คศ.2 60 37 ปริญญาโท คณิตศาสตร์ 
8.  นายกะวิลาศ สุวประพันธ์ ครู คศ.2 48 23 ปริญญาตรี คณิตศาสตร์ 
9.  นางจิตรา สันติจิตโต ครู คศ.2 59 32 ปริญญาตรี คณิตศาสตร์ 
10.  นายธรรมนิตย์ ช านาญกิจ ครู คศ.2 50 25 ปริญญาโท หลักสูตร

และการ
สอน 

11.  นางสาวทัศนีย์ เป็ดสุวรรณ ครู คศ.2 54 22 ปริญญาตรี วัดผลฯ 
12.  นางรุ่งทิวา ปันถะ ครู คศ.2 51 28 ปริญญาตรี คณิตศาสตร์ 
13.  นางสาวสุรีรัตน์ สินกัน ครู คศ.2 32 9 ปริญญาโท คณิตศาสตร์ 
14.  นางสาวพัชรี เรืองสวัสด์ิ ครู คศ. 1 28 4 ปริญญาตรี คณิตศาสตร์ 
15.  นางอิสราพร อินทแสง ครู คศ.2 42 21 ปริญญาตรี คณิตศาสตร์ 
16.  นางสาวมนัสชนก เพ็ชรแก้ว ครู คศ.2 35 6 ปริญญาโท การบริหาร

การศึกษา 
17.  นางสุนีย์ เวชพราหมณ์ ครู คศ.1 39 8 ปริญญาโท คณิตศาสตร์ 
18.  นางสาววรรณิสา   บุญอ่อน ครูผู้ช่วย 25 1 ปริญญาตรี คณิตศาสตร์ 
19.  นางสาววิไลวรรณ ขวัญใจ ครูผู้ช่วย 28 - ปริญญาตรี คณิตศาสตร์ 
20.  นางฐิติมา คงคากุล ครู คศ.2 47 21 ปริญญาโท คณิตศาสตร์

หลักสูตร
และการ

สอน 
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4.1.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา 
 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล 
ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

อายุ 
อายุ

ราชการ 
วุฒิการศึกษา วิชาเอก 

1.  นางสุนทรา   ชูศิลป์ทอง ครู คศ.3 58 32 ปริญญาตรี ศิลปศึกษา 
2.  นางอังคณา จันทรุจานน์ ครู คศ.2 60 37 ปริญญาตรี สังคมศึกษา 
3.  นายอ ามฤต   นามนวล ครู คศ.2 52 32 ปริญญาตรี บริหารฯ 
4.  นายสถิตย์   สุขทิพย์ ครู คศ.2 60 36 ปริญญาตรี เทคโนโลยีฯ 
5.  นายประสบโชค   ภคธารา ครู คศ.2 55 32 ปริญญาตรี ดนตรีสากล 
6.  นางสาวกัญญาธรณ์  หนูคง ครู คศ.1 34 5 ปริญญาตรี นาฏศิลป์ 
7.  นายธีรพล   สมจิตร ครู คศ.1 29 4 ปริญญาตรี ดนตรีสากล 
8.  นางปรีดาภรณ์   แดงหวาน ครู คศ.1 42 9 ปริญญาตรี นาฏศิลป์ 
9.  นางสาวกัยฟาน   กาฮง ครูผู้ช่วย 26 2 ปริญญาตรี ทัศนศิลป์ 
 
4.1.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล 
ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

อายุ 
อายุ

ราชการ 
วุฒิการศึกษา วิชาเอก 

1.  นางนัยนา   บุณยรัตน์ ครู  คศ.3 57 36 ปริญญาเอก การบริหาร
การศึกษา 

2.  นางจิรา   เรืองวุฒิ ครู คศ.3 60 39 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ 
3.  นางศิริ   กาพย์เกิด ครู คศ.3 59 35 ปริญญาตรี เคมี 
4.  นางรัตนา   ดวงแข ครู คศ.3 58 36 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ 
5.  นางโสภา   อุดมพิทยาคม ครู คศ.3 49 23 ปริญญาตรี เคมี 
6.  นายภักดี   คุ้มทอง ครู คศ.2 57 34 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ 
7.  นางสาวเพ็ญ   จรูญธรรมพินิจ ครู คศ.2 59 37 ปริญญาโท วัดผล 
8.  นายปะฐม   จุลเด็น ครู คศ.2 57 34 ปริญญาโท ชีววิทยา 
9.  นางสุมนา   เริ่มสุกรี ครู คศ.2 60 38 ปริญญาตรี ชีววิทยา 
10.  นางปรียา   ชูช่วยสุวรรณ ครู คศ.2 59 37 ปริญญาตรี ชีววิทยา 
11.  นางนุจรี   มณีจันทร์ ครู คศ.2  33 9 ปริญญาโท ฟิสิกส์ 
12.  นางกนกพร จันทร์แก้ว ครู คศ.2 34 9 ปริญญาโท วิศวกรรม  

ไฟฟ้า 
13.  นายสุวิทย์   มีเดช ครู คศ.2 58 32 ปริญญาตรี ฟิสิกส์ 
14.  นายจิรัฐ เนียนเถ้อ ครู คศ.1 31 4 ปริญญาตรี ชีววิทยา 
15.  นางสาวอุไรวรรณ  กุลีช่วย ครู คศ.1 32 4 ปริญญาตรี ชีววิทยา 

16.  นายทวิพงศ์   ศรีสุวรรณ ครู คศ.2 30 6 ปริญญาโท เทคโนโลยีฯ 
17.  นางวนัสนันท์ ศรีสุวรรณ ครู คศ.2 30 6 ปริญญาโท เทคโนโลยีฯ 
18. นางสินีนาถ     งามสง่า ครู คศ.1 32 5 ปริญญาตรี เคมี-ชีววิทยา 
19. นางสาวนูรีดา     เจ๊ะโซ๊ะ ครู คศ.1 29 5 ปริญญาตรี ฟิสิกส์ 
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ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล 
ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

อายุ 
อายุ

ราชการ 
วุฒิการศึกษา วิชาเอก 

20. นางสาวจุฑามาศ  วงศาโรจน์ ครู คศ.1 31 4 ปริญญาตรี ฟิสิกส์ 
22. นางสาวชฎาพร  ช่วยชู ครู คศ.1 38 5 ปริญญาโท การบริหาร

การศึกษา 
23. นายพฤติกร จะรา ครู คศ.1 35 5 ปริญญาตรี ฟิสิกส์ 

 
4.1.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล 
ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

อายุ 
อายุ

ราชการ 
วุฒิ

การศึกษา 
วิชาเอก 

1.  นางสาวพนาน้อย   รอดชู ครู คศ.3 45 23 ปริญญาเอก ภาษาอังกฤษ 
2.  นางนงลักษณ์  ศิวะบรรพกุล ครู คศ.3 57 34 ปริญญาตรี ภาษาฝรั่งเศส 
3.  นางนพวรรณ  สมานสุขุมาล ครู คศ.3 60 40 ปริญญาโท จิตวิทยา 
4.  นางชวัลกร  ไชยานุพงศ์ ครู คศ.3 59 32 ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ 
5.  นางวิภาดา   วัชรสินธุ ครู คศ.2 57 35 ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ 
6.  นางจิรา   สุทธินุ่น ครู คศ.3 57 33 ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ 
7.  นางฉฎาภา  จันทร์ขจร ครู คศ. 3 59 37 ศศ.บ. ฝรั่งเศส 
8.  นางสุณิสา   เทพประดิษฐ์ ครู คศ.2 60 38 ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ 
9.  นางนิศากร   ก้ันเกษ ครู คศ.2 55 33 ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ 

10.  นางสิริพร   มากเกลี้ยง ครู คศ.2 51 25 ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ 
11.  นางอมรรัตน์   สุขะประดิษฐ ครู คศ.2 58 33 ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ 
12.  นางศิริพร   บุญสอาด ครู คศ.2 60 39 ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ 
13.  นางประภา   หงษ์เกิด ครู คศ.2 53 29 ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ 
14.  นางสาวปนัดดา   สกุลไทย ครู คศ.2 38 8 ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ 
15.  นางสาวธรชญาน์   ชีใหม่ ครู คศ.1 30 4 ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ 
16.  นางสาวเมธินี   ช่วยปลัด ครู คศ.1 31 7 ปริญญาตรี ภาษาจีน 
17.  นางสาวศุภลักษณ์  สระมุณี ครู คศ.1 40 6 ปริญญาตรี ภาษาจีน 
18.  นางสาวณัฐกานต์   เดชวงษา ครู คศ.1 27 4 ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ 
19.  นางสาวจิราพรรณ   เสียงเพราะ ครู คศ.1 28 23 ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ 
20.  นางสาวศริญญา   ผั้วผดุง ครูผู้ช่วย 26 2 ปริญญาโท ภาษาจีน 
21.  นายณัฐวุฒิ พุทธบัว ครูผู้ช่วย 26 - ปริญญาตรี ภาษาจีน 
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 4.1.9 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล 
ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

อายุ 
อายุ

ราชการ 
วุฒิ

การศึกษา 
วิชาเอก 

1.  นางอุราพร   สุวรรณบุตร ครู คศ.3 48 20 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
2.  นายประภาส   จันทมา ครู คศ.3 59 37 ปริญญาตรี อุตสาหกรรม 

3.  
นางทัศนีย์ ขนอม ครู คศ.3 60 35 ปริญญาตรี บรรณารักษ์

ศาสตร์ 
4.  นายสัญชัย   ศิริสุข ครู คศ.3 58 36 ปริญญาตรี ภาษาไทย 
5.  นางเย็นจิต   ชวภัทรโสภณ ครู คศ.3 57 29 ปริญญาตรี บัญชี 
6.  นางสุจิตรา   รัตนฉายา ครู คศ.3 54 22 ปริญญาตรี ธุรกิจ 
7.  นายชัย   วรเดช ครู คศ.2 61 37 ปริญญาตรี อุตสาหกรรม 
8.  นางสาวนฤมล   จิตรจันทร์ ครู คศ.3 53 30 ปริญญาตรี เทคโนโลยีฯ 
9.         
10.  นายนราธิป   ประกลป์กรณี ครู คศ.2 60 36 ปริญญาตรี อุตสาหกรรม 
11.  นายประมวล   ประสมรอด ครู คศ.2 58 35 ปริญญาตรี บริหารฯ 
12.  นายเริงฤทธิ์   วิชัยดิษฐ ครู คศ.2 56 34 ปริญญาตรี อุตสาหกรรม 
13.  นางปราณี   คนดี ครู คศ.2 60 37 ปริญญาตรี อาหารและฯ 
14.  นายนิคม ทิศแก้ว ครู คศ.2 39 6 ปริญญาตรี เทคโนโลยีการ

เรียนรู้และ
สื่อสารมวลชน 

15.  นางกิตติญาณี หิริศักด์ิสกุล ครู คศ.2 55 31 ปริญญาตรี คหกรรม
ศาสตร์ 

16.  นายบัญชา   เกษม ครู คศ.3 44 22 ปริญญาตรี อุตสาหกรรม
ศิลป์ 

17.  นางจินตนา   ด้วงค าจันทร์ ครู คศ.2 58 36 ปริญญาตรี เกษตรศาสตร์ 
18.  นายวีระศักด์ิ   วีระเผ่า ครู คศ.2 60 37 ปริญญาตรี เกษตรศาสตร์ 
19.  นางนภัสนันท์ สาโรชวงศ์ ครู คศ.2 50 31 ปริญญาตรี การจัดการ

ทั่วไป 
20.  นางโชติกา   จักรานนท์ ครู คศ.2 55 28 ปริญญาตรี การพัฒนา

ชุมชน 
21.  นางพัชรภรณ์   โภชนาธาร ครู คศ.2 58 34 ปริญญาตรี บัญชี 
22.  นายพิเจตส์   ประยุทธสินธุ์ ครู คศ.1 41 5 ปริญญาโท เทคโนโลยี่ฯ 
23.  ว่าที่ ร.ต.ฉัตรชัย   ลาสิทธ์ิ ครู คศ.1 28 4 ปริญญาตรี เทคโนโลยีฯ 
24.  นางสาวอรวรรณ คุ้มครอง ครูผู้ช่วย 444 - ปริญญาตรี การเงิน /                

การบัญชี 
25.  นางสาวอรวดี คงสิน ครูผู้ช่วย 444 - ปริญญาตรี การเงิน /                

การบัญชี 
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 4.2  ครูอัตราจ้าง 
 

ตารางท่ี 3  ข้อมูลครูอัตราจ้างโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2558  
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ประสบการณ์
การสอน (ปี) 

วุฒิการศึกษา วิชาเอก จ้างด้วยเงิน 

1. นายวราพจน์ ดุริยานนท์ 29 5 ปริญญาตรี ภาษา
ฝรั่งเศส 

ระดม
ทรัพยากร 

2. นางสาวถิรวรรณ รัตนพันธ์ 32 5 ปริญญาตรี ฟิสิกส์ ระดม
ทรัพยากร 

3. นางสาวฤทัยรัตน์ ประชุมรัตน์ 32 2 ปริญญาตรี การเมือง 
การ

ปกครอง 

ระดม
ทรัพยากร 

4. นางสาวสุพรรษา มะนะโส 25 2 ปริญญาตรี ภาษาจีน ระดม
ทรัพยากร 

5. นางสาวณัฐสุนีย์ มัชฌิกะ 28 5 ปริญญาตรี ภาษาจีน ระดม
ทรัพยากร 

 
                     ท่ีมา : กลุ่มบริหารบุคคล (ข้อมูล ณ วันท่ี 20  ธันวาคม  2558) 
 

1. จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก คน 141 คิดเป็นร้อยละ 98.60 
2. จ านวนครูที่สอนตรงตามความถนัด 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.40 
3. ครูผู้ช่วย จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 6.29 
4. ครู คศ.1 จ านวน 23  คน คิดเป็นร้อยละ 16.08 
5. ครู/บริหาร คศ.2 จ านวน 62  คน คิดเป็นร้อยละ 43.36 
6. ครู/บริหาร คศ.3 จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 33.47 
7. ครู/บริหาร คศ.4 จ านวน 1  คน คิดเป็นร้อยละ 0.70 

          

5. ข้อมูลอาคารสถานท่ี 
1. อาคารเรียนและอาคารประกอบ  จ านวน 12 หลัง ได้แก่ 

1.1 อาคารเรียน  จ านวน  8 หลัง 
1.2 อาคารประกอบ  จ านวน  5 หลัง 
 -  อาคารส าหรับประชุม  จ านวน  2  หลัง 
 -  อาคารเรียนเพ่ิมเติม  จ านวน  2  หลัง 
 -  อาคารหอสมุด 90 ปี วิชาการพิศิษฏ์  จ านวน  1 หลัง 

 2. จ านวนห้องเรียนทั้งหมด  72  ห้องเรียน  แบ่งเป็น 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  =  36 ห้อง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6  =  36 ห้อง 
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6. ข้อมูลงบประมาณ 
6.1  งบประมาณ  (รับ-จ่าย)  
 
 

ตารางท่ี 4  ข้อมูลงบประมาณ (รับ-จ่าย) โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2558  
 

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 
เงินงบประมาณ 
- เงินอุดหนุนการศึกษา 
(ประเภทการจัดการ
เรียนการสอน) 

 
- เงินอุดหนุนการศึกษา 
(ประเภทกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน) 

 
10,731,700.00 

 
 
 

2,627,530.00 

 
- งบรายจ่ายประจ า  
- งบพัฒนาโครงการและคุณภาพ                       
การจัดการศึกษา 
- งบพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
6,417,000.00 
3,158,218.06 

 
1,676,405.45 

เงินนอกงบประมาณ 
- เงินบ ารุงการศึกษา 
(ห้องเรียนพิเศษ) 

 
 
 
 
 
 

17,256,300.00 - หลักสูตรภาษาอังกฤษ (E.P.) 
- โครงการศิลปศาสตร์ (ภาษาไทย สังคม 

ภาษาต่างประเทศ) 
- ห้องเรียนความสามารถพิเศษด้าน

ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี (MSET) ม.ต้น 
- ห้องเรียนความสามารถพิเศษด้าน

ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี (MSET)                    
ม.ปลาย 

- เสริมสร้างศักยภาพห้องเรียนพิเศษด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สพฐ.(MOU) 

- ส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
(พสวท.สมทบ) 

- พัฒนาและส่งเสริมความสามารถพิเศษด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง
ของ สสวท.และ สอวน. (ม.1-3) 

-  ส่งเสริมความสามารถพิเศษด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

- ส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์ 
(Gifted Math) 

- ส่งเสริมความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
(Gifted English) 

 
 

8,767,141.56 
176,670.00 

 
1,587,672.50 

 
359,485.80 

 
 

649,827.65 
 
 

554,167.94 
 
 

416,112.00 
 
 

583,708.00 
 

267,263.26 
 

199,283.00 
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รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 
  - ส่งเสริมความสามารถด้านภาษาไทย

(Gifted Thai) 
136,102.00 

รวมรายรับ 30,615,530.00 รวมรายจ่าย 24,949,057.00 
     ท่ีมา : กลุ่มบริหารงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2559) 

 
 6.2  งบด าเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง     คิดเป็นร้อยละ   20.96   ของรายรับ 
 6.3  งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา     คิดเป็นร้อยละ   15.79   ของรายรับ 
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7. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 7.1  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนเมือง มีประชากรประมาณ 175,140 คน   
บริเวณใกล้เคีย งโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เรือนจ ากลางสุร าษฎร์ธา นี  
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี อาชีพหลักของชุมชน คือ ค้าขาย ข้าราชการ ธุรกิจส่วนตัว ส่วนใหญ่นับถือศาสนา
พุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีชักพระ – ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว 
 7.2  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพหลัก คือ ข้าราชการ ส่วนใหญ่นับถือศาสนา
พุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 200,000 บาท จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว           
3 คน 

7.3  โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
  1)  ที่ต้ัง   
  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี  เป็นโรงเรียนที่ต้ังอยู่ในเขตเทศบาล เป็นลักษณะของชุมชนเมือง                    
พ้ืนที่โดยรอบบริเวณส่วนใหญ่เป็นส่วนราชการและชุมชน  คือ 
 

ทิศตะวันออก ศาลากลางจังหวัดและศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ทิศตะวันตก เรือนจ าจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ทิศเหนือ  ถนนดอนนก 
ทิศใต้ “ชุมชนรวมเพชรพัฒนา” ประกอบด้วยหมู่บ้านพวง

เพชร หมู่บ้านศรีสุข หมู่บ้านวังเพชร 
  
 2)  สาธารณูปโภค 
 ระบบสาธารณูปโภคในชุมชนให้บริการโดยรัฐ ชุมชนดังกล่าวมีระบบน้ าด่ืมน้ าใช้ ระบบไฟฟ้า                 
ที่บริการโดยรัฐ มีระบบการขนถ่ายและเก็บขยะมูลฝอยโดยการบริการของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ส่วนใหญ่
เป็นลักษณะของบ้านพักอาศัย ถนนและคูระบายน้ าได้รับการก่อสร้างและปรับปรุงดูแลโดยเทศบาลมหานคร                  
สุราษฎร์ธานี คุณภาพการใช้งานได้ดี 
 

3)  เศรษฐกิจและสังคม 
 ชุมชนในละแวกใกล้เคียงประมาณร้อยละ 50  รับราชการ กลางวันค่อนข้างเงียบและจะเพ่ิม   
แสงสีในยามวิกาลเพราะส่วนหนึ่ งของชุมชนประกอบธุรกิจบันเทิง ซ่ึงประกอบด้วย โรงแรม ห้องอาหาร                  
บาร์เบียร์ ร้านเกมส์ คาราโอเกะ และร้านเสริมสวย ธุร กิจอ่ืนๆ ที่มีเป็นธุรกิจธรรมดา เช่น มินิมาร์ท ร้านขาย          
ของช า ห้องพัก และสถาบันกวดวิชา เป็นต้น 
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8. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
 โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี  ปีการศึกษา 2558 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหลักสูตรมาตรฐานสากล 
 

ตารางท่ี 5  โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และหลักสูตรมาตรฐานสากล 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน ชั่วโมง (หน่วยกิต) 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 -ม.6 

(รายวิชาพ้ืนฐาน)    66.0  หน่วยกิต    วิชาพ้ืนฐาน   41.0   หน่วยกิต 
ภาษาไทย 3.0 3.0 3.0  
คณิตศาสตร์ 3.0 3.0 3.0  
วิทยาศาสตร์ 3.0 3.0 3.0  
สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม 4.0 4.0 4.0  
สุขศึกษา และ พลศึกษา 2.0 2.0 2.0  
ศิลปะ 2.0 2.0 2.0  
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2.0 2.0 2.0  
ภาษาต่างประเทศ 3.0 3.0 3.0  
รวมเวลาเรียนพ้ืนฐาน 880 ชม.

(22นก.) 
880 ชม. 
(22นก.) 

880 ชม. 
(22นก.) 

1,640 ชม. 
(41 นก.)/3 ปี 

รายวิชาเพ่ิมเติม/กิจกรรมท่ีสถานศึกษา
จัดเพ่ิมเติมตามความพร้อมและจุดเน้น
และห้องเรียนพิเศษ 

200 ชม. 
(5 นก.) 

200 ชม. 
(5 นก.) 

200 ชม. 
(5 นก.) 

1,600 ชม./3 ปี 
(40 นก.) 

การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 
(Research  and  Knowledge 
Formation)  IS1  

รายวิชาเพ่ิมเติมมาตรฐานสากล 
ในช้ัน ม.1 ภาคเรียนท่ี 1 

1.0 หน่วยกิต 

รายวิชาเพ่ิมเติมมาตรฐานสากล 
ในช้ัน ม.4 ภาคเรียนท่ี 1 

1.0 หน่วยกิต 
การส่ือสารและการน าเสนอ 
(Communication and Presentation) 

รายวิชาเพ่ิมเติมมาตรฐานสากล 
ในช้ัน ม.1 ภาคเรียนท่ี 1 

1.0 หน่วยกิต 

รายวิชาเพ่ิมเติมมาตรฐานสากล 
ในช้ัน ม.4 ภาคเรียนท่ี 1 

1.0 หน่วยกิต 
ภาษาต่างประเทศท่ีสอง ภาษาจีน 3.0 หน่วยกิต 3.0 หน่วยกิต 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 ชม. 120 ชม. 120 ชม. 360 ชม./ 3 ปี 
-กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 120 
-กิจกรรมผู้เรียน(ลูกเสือ-เนตรนารี) 40 40 40 120 
-ชมรม ชุมนุม 40 40 40 120 
-กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์ 

 
บูรณาการสาระ IS3  45 ช่ัวโมง/3ปี 

 
บูรณาการสาระ IS3  60 ช่ัวโมง/3ปี 

รวมเวลาเรียนท้ังหมด ไม่น้อยกว่า 1,200 ชม. /ปี ไม่น้อยกว่า 3,600 ชม. / 3ปี 
รวมเวลาเรียนท้ังหมด ไม่น้อยกว่า 1,200 ชม. / ปี ไม่น้อยกว่า 3,600 ชม. / ปี 
      ท่ีมา : กลุ่มบริหารวิชาการ (ข้อมูล ณ วันท่ี 1 มีนาคม 2556) 
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9. แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
 9.1  ห้องสมุด 
   - หอ้งสมุดมีขนาด 668 ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด 69,053 เล่ม 
  - การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ e-library 
  - จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย 1 ,016 คน ต่อ วันคิดเป็นร้อยละ 34.53 
ของนักเรียนทั้งหมด 
 

9.2 ห้องปฏิบัติการ 
 

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จ านวน 11 ห้อง 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     จ านวน 8 ห้อง 
ห้องปฏิบัติการทางภาษา     จ านวน 8 ห้อง 
ห้องปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์        จ านวน 1 ห้อง 
ห้องปฏิบัติการอาหาร               จ านวน 2 ห้อง 
ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย         จ านวน 1 ห้อง 
ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล             จ านวน 2 ห้อง 
ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์                จ านวน 1 ห้อง 
ห้องปฏิบัติการทัศนศิลป์                จ านวน 2 ห้อง 
ห้องปฏิบัติการงานช่าง                  จ านวน 2 ห้อง 
ห้องปฏิบัติการพลศึกษา                จ านวน 1 ห้อง 
ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์             จ านวน 1 ห้อง 

 
 9.3  คอมพิวเตอร์  
  -  ใช้เพ่ือการเรียนการสอน    จ านวน   398  เครื่อง 
  -  ใช้เพ่ือสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต   จ านวน  32   เครื่อง 
 จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย 2851 คน ต่อวัน                   
คิดเป็นร้อยละ  100  ของนักเรียนทั้งหมด  

- ใช้เพ่ือการบริหารจัดการจ านวน   114  เครื่อง 
 
 9.4  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
  
  ตารางท่ี 6  สถิติการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

 

ท่ี แหล่งเรียนรู้ภายใน สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 
1.  ห้องสมุดโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลอดปีการศึกษา 
2.  ห้องสมุดไฮเทค ตลอดปีการศึกษา 
3.  ห้องงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตลอดปีการศึกษา 
4.  ห้องสมุดสารานุกรมไทย ตลอดปีการศึกษา 
5.  ศูนย์การเรียนรู้โลกทั้งระบบ ตลอดปีการศึกษา 
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ท่ี แหล่งเรียนรู้ภายใน สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 
6. สวนสมุนไพรไทย ตลอดปีการศึกษา 
 7. ห้องฟิตเนส ตลอดปีการศึกษา 
 8. สวนพุทธธรรม ตลอดปีการศึกษา 
9. ห้องจริยธรรม ตลอดปีการศึกษา 
10. มุมอาเซียนศึกษา ตลอดปีการศึกษา 
11. ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่น ตลอดปีการศึกษา 
12. ห้องสมุด/มุม กลุ่มสาระ ตลอดปีการศึกษา 
13. Cover Way 38 มงคลชีวิต ตลอดปีการศึกษา 

 
 9.5 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  
 

ตารางท่ี 7  สถิติการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
  

ท่ี แหล่งเรียนรู้ภายนอก 
สถิติการใช้

จ านวนครั้ง/ปี 
1. โรงเรียนสอนคนตาบอด จ.สุราษฎร์ธานี 1 
2. ลานสกา จ.นครีธรรมราช 15 
3. สวนสละอาทิตย์ จ.สุราษฎร์ธานี 3 
4. ถ้ าขม้ิน จ.สุราษฎร์ธานี 5 
5. ปากน้ าดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 2 
6. สวนโมกพลาราม จ.สุราษฎร์ธานี 6 
7. โรงไฟฟ้าเขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี 2 
8. วังโขรีสอร์ท จ.สุราษฎร์ธานี 1 
9. อุทยานเขาสก จ.สุราษฎร์ธานี 2 
10. โครงการพระราชด าริหนองใหญ่ จ.ชุมพร 2 
11. วัดถ้ าเสือ จ.กระบี่ 2 
12. พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติถลาง จ.ภูเก็ต 6 
13. วัดฉลอง จ.ภูเก็ต 1 
14.  พิพิธภัณฑ์ 3 มิติ จ.ภูเก็ต 1 
15. ศาลหลักเมือง จ.สุราษฎร์ธานี 1 
16. วัดถ้ าน้ าวราราม จ.สุราษฎร์ธานี 6 
17. สวนน้ า THE PIRATES PARK จ.สุราษฎร์ธานี 1 
18. คลองน้ าใส อ าเภอพนม อ าเภอคีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 4 
19. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช   1 
20. เศรษฐกิจพอเพียง วัดทุ่งเซียด จ.นครศรีธรรมราช   4 
21. หาดนพรัตน์ธารา จ.กระบี่ 2 
22. บริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรีส์ จ ากัด จ.สุราษฎร์ธานี 1 
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ท่ี แหล่งเรียนรู้ภายนอก 
สถิติการใช้

จ านวนครั้ง/ปี 
23. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 5 
24. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 3 
25. มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี 2 

 
9.5  ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีสถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน                    

ในปีการศึกษา 2558 
 
ตารางท่ี 8  สถิติการให้ความรู้แก่ครูและนักเรียน โดยปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ                

ประจ าปีการศึกษา 2558 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล รายละเอียด 
จ านวนครั้ง/

ปี 
1.  อาจารย์พลกฤต  เที่ยงแท้ ให้ความรู้เรื่องการขับเสภา 1 
2. อาจารย์สมใจ  สมคิด ให้ความรู้เรื่องการแต่งร้อยกรอง 1 
3. อาจารย์อุไรวรรณ  บุญญานุกูล ให้ความรู้เรื่องประวัติอาจารย์ล ายอง 1 
4. อาจารย์ยูซุฟ  เจะบ่าว วิทยากรให้ความรู้นักเรียนโครงการพิเศษ 

เรื่องระเบียบวิธีพิสูจน์ 
3 

5. ดร.สุธิตา  มณีชัย ให้ความรู้เรื่อง 
1. ความสัมพันธ์ นิยามและสมบัติของ
ความสัมพันธ์ 
2. ผลแบ่งก้ัน  (Partition) 
3. สมภาค (Congruence) 

1 

6. ดร.เอธัสวัฒน์  ค ามณี ติวเนื้อหาเตรียมความพร้อม นักเรียน              
ม.4-ม.5 

1 

7. ดร.ก าธร  ไชยลึก ให้ความรู้เรื่อง 
1. อสมการเอ็กดพเนนเชียลและ

ลอการิทึม 
2. สมการพหุนาม 
 

1 

8. นายชาตรี  พระแสงศิลป์ มโนราห์พ้ืนฐานท่าร า และการขับร้อง 1 
9. ชุมนุมรักษ์คีรีวง อ าเภอลานสกา  

จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ให้ความรู้ในการท าสบู่จากเปลือกมังคุด
และการท าผ้ามัดย้อม 

3 

9. นายสมปอง  สุวรรณโสภา กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพ                       
ด้านคณิตศาสตร์ 

1 

10. รศ.ดร.รณสรรพ์  ฉิมรัมย์ ให้ความรู้เรื่อง ทฤษฎีจ านวน 1 
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10. ผลงานดีเด่นในรอบปีท่ีผ่านมา 
 10.1 ประเภทโรงเรียน 
 

ตารางท่ี 9  ผลงานดีเด่นในรอบปี 2558  ทั้งที่เกิดกับสถานศึกษา  
 

 ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
ประเภทสถานศึกษา 
1. โรงเรียนคุณภาพแห่งส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (OBECQA) ปี 2558 
2. โรงเรียนขยายผลศูนย์ สอวน.สาขาฟิสิกส์ ระดับภาคใต้ตอนบน ปี 2558 

 
สพฐ. 
สอวน. 

 
ตารางท่ี 10  ผลงานดีเด่นในรอบปี 2558  ทั้งที่เกิดกับผู้บริหารของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 
 

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
ผู้บริหาร 
ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ประจ าปี 2558 
1. นายสุชาติ   หงษ์ทอง ผู้อ านวยการ 
2. นางพรทิพย์  ศรีประพันธ์ รองผู้อ านวยการ 

 
สพฐ. 

 
 10.2  ประเภทครู 
 

ตารางท่ี 11  ผลงานดีเด่นในรอบปี 2558  ทั้งทีเ่กิดกับครูและบุคลากรของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 
 

ชื่อ-สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
คุณครูโรงเรียนสุราษฎร์ธานีที่ได้รับ
เกียรติบัตรหนึ่งแสนครูดี ประจ าปี 2558 
จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) มีดังนี้ 
1. นายทวิพงศ์  ศรีสุวรรณ    
2. นางสาววนัสนันท์  พัฒนจร   
3. นางสาวสุรีรัตน์  สินกัน 

รางวัลหนึ่งแสนครูดี สพฐ. 

ครู โร งเรี ยนสุร า ษฎร์ ธา นี ที่ เสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และ
เหรียญจักรพรรดิมาลา ประจ าปี 2559 

1) นางณัฐกานต์  ถาวรโรจน์  
2) นางสาวศุภลักษณ์  สระมุณี 
3) นางสาวชฎาพร  ช่วยชู  
4) นางสาววรารัตน์  นาพิรุณ  
5) นายลือฤทธิ์  สุขยิ่ง  
6) นายพิเจตส์  ประยุทธสินธุ์  
7) นางสาวฉัตรวรรณ  คะชินทร 
 

 
 
 

ชั้นตราที่เสนอขอ  ต.ม. 
ชั้นตราที่เสนอขอ  ต.ม. 
ชั้นตราที่เสนอขอ  ต.ม. 
ชั้นตราที่เสนอขอ  ต.ม. 
ชั้นตราที่เสนอขอ  ต.ม. 
ชั้นตราที่เสนอขอ  ต.ม. 
ชั้นตราที่เสนอขอ  ต.ม. 

 
 
 

สพฐ. 
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ชื่อ-สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
8)  นางสาวมนัสชนก  เพ็ชรแก้ว 
9)  นางสินินาถ  งามสง่า  
10) นายจิรัฎฐ์  เนียนเถ้อ 

ชั้นตราที่เสนอขอ  ต.ม. 
  ชั้นตราที่เสนอขอ  ต.ม.  
ชั้นตราที่เสนอขอ  ต.ม. 

สพฐ. 

11) นางสาวนูรีดา  เจ๊ะโซ๊ะ  
12) นายธีรพล  สมจิตร  
13) นายพฤติกรณ์  จะรา  
14) นางสาวเมธินี  ช่วยปลัด  
15) นายทวิพงศ์  ศรีสุวรรณ  
16) นางสาววนัสนันท์  พัฒนจร 
17) นางสุนีย์  เวชพราหมณ์  
18) นายนิคม  ทิศแก้ว 

 
คุณครูโรงเรียนสุราษฎร์ธานีที่ได้รับการ
ก า หนดต า แหน่ งและแ ต่งต้ั งให้ ด าร ง
ต าแหน่งสูงขึ้น 
ครูผู้ช่ วยเลื่ อนเป็ น ครู คศ.1 จ านวน                 
9  คน 
 

ชั้นตราที่เสนอขอ  ต.ม. 
ชั้นตราที่เสนอขอ  ต.ม. 
ชั้นตราที่เสนอขอ  ต.ม. 
ชั้นตราที่เสนอขอ  ต.ช. 
ชั้นตราที่เสนอขอ  ท.ม. 
ชั้นตราที่เสนอขอ  ท.ม. 
ชั้นตราที่เสนอขอ  ท.ม. 
ชั้นตราที่เสนอขอ  ท.ม. 

 
 
 
 

1) นางสาวชิดชนก    วงศ์จิระศักด์ิ 
2) นางสาวจุฑามาศ  วงศาโรจน์ 
3) นางสาวอุไรวรรณ  กุลีช่วย  
4) นางสาวพัชรี        เรืองสวัสด์ิ 
5) นางสาวดวงดาลัด   แสงทอง  
6) นางสาวจิราพรรณ  เสียงเพราะ 
7) นางสาวณัฐกานต์   เดชวงษา  
8) นางสาวกัยฟาน     กาฮง  
9)    ว่าที่ ร้อยตรี ฉัตรชัย  ลาสิทธิ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สพม.11 
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10.4  ประเภทนักเรียน 
       10.4.1  ระดับชาติ  
 
ตารางท่ี 12  ผลงานดีเด่นในรอบปี 2558  ที่เกิดกับนักเรียนของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ในระดับชาติ 
 

ชื่อ สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
การประกวดเรียงความเสริมสร้างค่านิยม
แห่งความซ่ือสัตย์สุจริต  หัวข้อ  “ความ
ซ่ือสัตย์ สุจริตพัฒนาคุณภาพชี วิตและ
เยาวชนไทย”   
เด็กชายนิชนนท์  ชาวเรา 

รางวัลชนะเลิศ กรมกิจการเด็กและ
เยาวชน  กระทรวง                   
การพัฒนาสังคมและ                     
ความม่ันคงของมนุษย์ 

การแข่งขันตอบค าถามสารานุกรมไทย
ส าหรับเยาวชนฯ แห่งชาติ ครั้งท่ี 21 
   เด็กชายไชยเดช    เถาลอย 
   เด็กหญิงธัญวรัฒม์  อินทรก าเนิด 
   เด็กหญิงฐิรุณรัตน์  บัวแก้ว 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   
   เด็กชายไชยเดช    เถาลอย 
   เด็กหญิงธัญวรัฒม์  อินทรก าเนิด 
   เด็กหญิงฐิรุณรัตน์  บัวแก้ว 

รางวัลชนะเลิศ 
 
 
 
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
 

สโมสรไลออนส์                        
สุราษฎร์ธานีฯ 

การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ   
   เด็กชายนิชนนท์   ชาวเรา 
   เด็กชายสรวิชญ์   ช่วยเกิด 
   เด็กหญิงศิริวรรณ  ทองศิริ 
   นางสาวอรอนงค์  ละม้าย 
   นางสาวกุลณัฐ    หับหลัน 

รางวัลผ่านเข้ารอบการแข่งขัน 
รอบเจียระไนเพชร 

มูลนิธิร่มฉัตร 

การน าเสนอความรู้เรื่องโอโซน “การใช้
ชีวิตปกป้องชั้นบรรยากาศโอโซนได้
อย่างไร”  เพ่ือเฉลิมฉลองวันโอโซน
สากล ประจ าปี 2558 ในงาน 
“International  Ozone Day 2015” 
  เด็กหญิงปิ่นรดา     ก่ิงโพธตัน 
  เด็กหญิงชนินันท์    จันทร์ณรงค์ 
  เด็กหญิงกฤติยากร  ชูแก้ว 

รางวัลชนะเลิศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

การสอ บแข่ ง ขั นคณิ ตศ าสต ร์เพ ช ร              
ยอดมงกุฎ   
    เด็กหญิงชลิดา  หฤหรรษพงศ์ 

รางวัลเกียรติบัตรชมเชย มูลนิธิร่มฉัตร 
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ชื่อ สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบ
รางวัล 

การแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ 
รอบเจียระไนย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เด็กชายธาดา    ถิ่นธานี  
เด็กหญิงอารียา    คงจรรักษ์ 
เด็กหญิงณัฐรดา   บุญเฉิด 

รางวัลชมเชย 
 

มูลนิธิร่มฉัตร 

การแข่งขั นชี ววิทยาเพชรยอดมงกุฎ 
ผ่านเกณฑ์รอบเจียระไนย   
    นางสาวกานติมน ขวัญช่วย 

รางวัลชมเชย มูลนิธิร่มฉัตร 

การแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ 
รอบเจียระไนย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   
เด็กชายธาดา   ถิ่นธานี  
เด็กหญิงอารียา   คงจรรักษ์  
เด็กหญิงณัฐรดา  บุญเฉิด  

รางวัลชมเชย มูลนิธิร่มฉัตร 

กา ร แ ข่ ง ขั น เคมี เพ ช ร ย อ ดม ง กุ ฎ                  
ผ่า น เกณ ฑ์ รอ บ เ จี ยร ะไน ย  ระ ดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
นายฐิติพงษ์ แซ่อ้ึง 

รางวัลชมเชย มูลนิธิร่มฉัตร 

ทุนศึกษาดูงานท่ีเซิร์น CERN  
(องค์กรวิจัยนิวเคลียร์แห่งสหภาพยุโรป) 
ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  
นางสาวแม็กดาลีน่า รมย์รื่น 

ทุนศึกษาดูงาน ทุนพระราชทาน
จากสมเด็จ
พระเทพ

รัตนราชสุดาฯ 
การแข่งขันฟิสิกส์เพชรยอดมงกุฎ                    
ผ่านเกณฑ์รอบเจียระไนย ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย  
นายณัชพล  เอ้ียวซิโป 

รางวัลชมเชย มูลนิธิร่มฉัตร 

การแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศ
ไทย  ครั้งท่ี 61   
นายจตุพล   หล่อพันธ์ 
นายวสนันท์  แซ่ฉิ้น 

รางวัลเหรียญเงิน จัดโดยการกีฬา
แห่งประเทศไทย 

 

การแข่งขันกรีฑา 4x100 เมตร หญิง   
นางสาวพัชยา  บุญสว่าง 

เหรียญทอง จัดโดยการกีฬา
แห่งประเทศไทย 

งานประกวดวงโยธวาทิต ชิงแชมป์
รายการนานาชาติ ณ ประเทศ
อินโดนีเซีย 
นายสิทธิพงษ์  มาผาบ 
นายพลภัทร   ศรีรักษา 
 

รางวัลชนะเลิศ - 
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ชื่อ สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบ
รางวัล 

การแข่งขัน การประกวดวงดนตรีสตริง 
ม.4 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ระดับชาติ ครั้งท่ี 65 ประจ าปีการศึกษา 
2558 
นายณฐกร  กลางณรงค์ 
นายธีรพัฒน์  กายทอง 
นายธีรภัทร  เจริญรักษ์ 
นางสาวพีรญา  ซ้ายอ่อน 

รางวัลเหรียญทอง สพฐ. 

การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน
ระดับชาติ  ครั้งท่ี 8   
นายวิชชากร  เอกเพชร 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สพฐ. 
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 10.4.2  ประเภทนักเรียนระดับภาคใต้  
 
ตารางท่ี 13  ผลงานดีเด่นในรอบปี 2558  ที่เกิดกับนักเรียนของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ในระดับภาคใต้ 
 

ชื่อ สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
การแ ข่ ง ขั นก ารก ล่าว สุน ท รพ จ น์                   
เรื่อง  อาเซียน ระดับเขตพ้ืนท่ี   
นางสาวอัคราวดี  เรืองโรจน์ 

รางวัลชนะเลิศ กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับ
กรมประชาสัมพันธ์ 

การแข่งขันตอบค าถามสารานุกรมไทย  
ส าหรับเยาวชนฯ แห่งชาติ ครั้ง ท่ี 21 
ประจ าปี 2558 
เด็กชายไชยเดช      เถาลอย 
เด็กหญิงธัญวรัฒม์   อินทรก าเนิด 
เด็กหญิงฐิรุณรัตน์   บัวแก้ว 

รองชนะเลิศอันดับ 1 สโมสรไลออนส์ฯ 
 

การแข่ งขั นตอบปัญหาคณิตศาสตร์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภท
เด่ียว  เน่ืองในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
นางสาวศุภาพิชญ์  นวลสุทธ์ิ 

รางวัลชนะเลิศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

 

การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์  
ระดับช่วงชั้นท่ี 3   
เด็กหญิงชลิดา  หฤหรรษพงศ์ 

รางวัลชนะเลิศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

 
การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
ระดับช่วงชั้นท่ี 3 
เด็กหญิงชลิดา   หฤหรรษพงศ์ 
นายธนบูรณ์     แซ่อ่ึง 
เด็กชายนนท์    นัครา 

รางวัลชนะเลิศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

 

การแข่ งขั นตอบปัญหาคณิตศาสตร์ 
ประ เภททีม  ระ ดับมั ธยม ศึกษา ตอน
ปลาย 
นางสาวศุภาพิชญ์   นวลสุทธ์ิ 
นายวรพล           รักเหย้า 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ 

การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น การ
แข่งขันทักษะทางวิชาการวัน
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตสุ
ราษฎร์ธานี   
เด็กหญิงณัฐรดา บุญเฉิด 
 

รองชนะเลิศอันดับ 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
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ชื่อ สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 

การแข่งขันตอบปัญหาฟิสิกส์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ   
นายพงศ์จักรภพ สุวรรณรักษ์ 

รางวัลชนะเลิศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

การแข่งขันฟิสิกส์ สัประยุทธ์ เครือข่าย
ภาคใต้ตอนบน   
นางสาวศุภาพิชญ์  นวลสุทธ์ิ 
นางสาวกานติมล   ขวัญช่วย  
นางสาวณัฐณิชา   เพชรรักษ์  
นางสาวฐิติชญา   วงศ์คช  
นายติณณ์  สุริไพศาลสกุล   

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
 

สพฐ. 

งานกิจกรรมเปิดบ้านห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ โครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
และส่ิงแวดล้อม เครือข่ายภาคใต้
ตอนบน 
นางสาวปอรรัชช์  ช่วยพนัง  
นายศุภศรณ์  ชูศร   
นายณัชพล    เอ้ียวซิโป 

รางวัลชนะเลิศ สพฐ. 

 
10.4.2 ประเภทนักเรียนระดับเขตพ้ืนท่ี 

 
ตารางท่ี 14  ผลงานดีเด่นในรอบปี 2558  ที่เกิดกับนักเรียนของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ในระดับเขตพ้ืนที่ 
 

ชื่อ สกุล 
 

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 

การแข่งขันการสร้างการ์ตูน 
แอนิเมชั่น (2D Animation)  
ม.1 – ม.3   
เด็กชายคฑาทอง  ทองต าลึง 
เด็กชายนิชนนท์   ชาวเรา 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพ้ืนที่ ครั้งที่ 65 ประจ าปี
การศึกษา 2558 
รางวัลเหรียญเงิน   

สพฐ. 

การแข่ ง ขั นก ารออกแ บบ ส่ิง ขอ ง
เครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.
1 – ม.3   
เด็กหญิงชวัลรัตน์  โทอุบล 
เด็กหญิงพศิกา     รอดทอง 
 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพ้ืนที่ ครั้งที่ 65 ระดับเขตพ้ืนที่
ประจ าปีการศึกษา 2558 
รางวัลเหรียญทอง   

สพฐ. 
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ชื่อ สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
การแข่ ง ขั นก ารออกแ บบ ส่ิง ขอ ง
เครื่องใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  
ม.4 – ม.6   
นายปุณ         เจียมสวัสด์ิ 
นางสาวพลอย  รัตนศิริแสงโชติ 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพ้ืนที่ ครั้งที่ 65 ประจ าปี
การศึกษา 2558 
รางวัลเหรียญทอง   

สพฐ. 

การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรร ค์
จากคอมพิวเตอร์   
ม.1 – ม.3   
เด็กชายกันตพงศ์  ไชยศรีมาลย์ 
เด็กชายณัฐพัชร์  ประยุทธ์สินธุ์ 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพ้ืนที่ ครั้งที่ 65 ประจ าปี
การศึกษา 2558 
รางวัลเหรียญเงิน   

สพฐ. 

การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรร ค์
จากคอมพิวเตอร์  
ม.4 – ม.6 
นายศาสตริน  จันทร์มณี   
นายศิวโรฒ  แสนทวีสุข 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพ้ืนที่  ครั้งที่ 65 ประจ าปี
การศึกษา 2558 
รางวัลเหรียญเงิน   

สพฐ. 

ก า ร แ ข่ ง ขั น ก า ร ส ร้ า ง ห นั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์  (E-book)  ม.1–ม.3   
เด็กหญิงธนพรรณ  ผ่องแผ้ว 
เด็กหญิงวรันธร    สิทธิโยธี 
 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพ้ืนที่  ครั้งที่ 65 ประจ าปี
การศึกษา 2558 
รางวัลเหรียญทองแดง   

สพฐ. 

การแข่งขันการสร้าง  Webpage  
ประเภท  Web Editor     
ม.1 – ม.3 
เด็กชายสรวิชญ์  ช่วยเกิด 
เด็กชายณัฐชนน  จันทร์ประดิษฐ์ 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ 
เขตพ้ืนที่  ครั้งที่ 65 ประจ าปี
การศึกษา 2558 
รางวัลเหรียญทอง  ชนะเลิศ   

สพฐ. 

การแข่งขันการสร้าง  Webpage  
ประเภท  Web Editor     
ม.4 – ม.6 
นายชัชพล  ศรีสวัสด์ิ 
นางสาวตันหยง  ทิพย์วงศ์เมฆ 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เขต
พ้ืนที่  ครั้งที่ 65 ประจ าปี
การศึกษา 2558 
รางวัลเหรียญทอง  ชนะเลิศ   
 

สพฐ. 

การแข่งขันการสร้าง  Webpage  
ประเภท Text  Editor  
ม.4 – ม.6   
นางสาวก่ิงพัชฌา  บุตรศาสตร์ 
นางสาวบุษกร  แซ่จิ๋ว 
 
 
 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เขต
พ้ืนที่  ครั้งที่ 65 ประจ าปี
การศึกษา 2558 
รางวัลเหรียญทอง  ชนะเลิศ   

สพฐ. 
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ชื่อ สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
การแข่งขันหุ่นยนต์  สพฐ. ม.1 – ม.3                              
เด็กชายนราวิชญ์  จิตมังกรณ์ 
เด็กชายพงศธร    ทองวัตร์ 
เด็กชายสุรพงษ์    จันทบูรณ์ 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เขต
พ้ืนที่  ครั้งที่ 65 ประจ าปี
การศึกษา 2558รางวัลเหรียญทอง  
รองชนะเลิศ 
อันดับ 1 

สพฐ. 

การประกวดมารยาทไทย  
ม.1 – ม.3  
เด็กหญิงชบงกช     วรรณุรักษ์ 
เด็กชายอังกิณัญญ์  เป็ดสุวรรณ 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพ้ืนที่ ครั้งที่ 65 ประจ าปี
การศึกษา 2558 
รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

สพฐ. 

การประกวดมารยาทไทย  
ม.4 – ม.6 
นางสาวกนกอร  เวณุวงศกร 
นายพนธกร      สุขสวัสด์ิ 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน                     
ระดับเขตพ้ืนที่ ครั้งที่ 65 ประจ าปี
การศึกษา 2558 
รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ   

สพฐ. 

การแข่งขันภาพยนตร์ส้ัน  
ม.4 – ม.6   
นายกิตตน์อรรจ   วัฒนาวีรชัย 
นายพงศกร        แซ่อ่ึง 
นายพีรายุ          เพ็งสุวรรณ 
นางสาวฤดิมาศ    ไทรบุรี 
นางสาวสุกรียา     วรรณายุวัฒน์ 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพ้ืนที่ ครั้งที่ 65 ประจ าปี
การศึกษา 2558 
รางวัลเหรียญทอง   

สพฐ. 

การประกวดมารยาทไทย  
ม.4 – ม.6   
นางสาวกนกอร  เวณุวงศกร 
นายพนธกร      สุขสวัสด์ิ 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพ้ืนที่ ครั้งที่ 65 ประจ าปี
การศึกษา 2558 
เหรียญทอง   

สพฐ. 

งานประกวดวง โยธวาทิตชิง แชม ป์
ภาคใต้ ประเภทวงดรัมไลน์  ประจ าปี 
2558   
นายสิทธิพงษ์  มาผาบ 
นายพลภัทร   ศรีรักษา 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพ้ืนที่ ครั้งที่ 65 ประจ าปี
การศึกษา 2558 
รางวัลชนะเลิศ   

สพฐ. 

รองชนะเลิศอันดับ 1  การแข่งขันวาด
ภาพระบายสี  ม.1 – ม.3  
นางสาวเกศกนก  รุกเขต 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพ้ืนที่ ครั้งที่ 65 ประจ าปี
การศึกษา 2558 
รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิ ศ
อันดับ 1   
 
 
 

สพฐ. 
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ชื่อ สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
การแข่งขันวาดภาพระบายสี   
ม.4 – ม.6   
นางสาวอรญา  สุชานนท์สวัสด์ิ 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพ้ืนที่ ครั้งที่ 65 ประจ าปี
การศึกษา 2558 
รางวัลเหรียญเงิน   

สพฐ. 

การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1 
– ม.3  
เด็กชายศตวรรษ  ลอยใหม่ 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพ้ืนที่ ครั้งที่ 65 ประจ าปี
การศึกษา 2558 
รางวัลเหรียญทอง   

สพฐ. 

การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4 
– ม.6   
นางสาวชนกนันท์  หาญฐาปนาวงศ์ 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพ้ืนที่ ครั้งที่ 65 ประจ าปี
การศึกษา 2558 
เหรียญเงิน   

สพฐ. 

การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะ
ติดม.1–ม.3  
เด็กหญิงสุธิดา  คงเพชรดิษฐ 
เด็กหญิงฮาน่า  เฟน 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพ้ืนที่ ครั้งที่ 65 ประจ าปี
การศึกษา 2558 
รางวัลเหรียญเงิน   

สพฐ. 

การแข่งขันวาดภาพลายเส้น  
(Drawing) ม.1 – ม.3 เด็กหญิงอัญชิสา  
เกษม 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพ้ืนที่ ครั้งที่ 65 ประจ าปี
การศึกษา 2558 
รางวัลเหรียญเงิน   

สพฐ. 

การประกวดวงดนตรีสตริง   
ม.4 – ม.6  
นายณฐกร    กลางณรงค์  
นายธีรพัฒน์  กายทอง 
นายธีรภัทร   เจริญรักษ์ 
นายพัฒนพร  ศรีสมบัติ 
นางสาวพีรญา  ซ้ายอ่อน 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพ้ืนที่ ครั้งที่ 65 ประจ าปี
การศึกษา 2558 
รางวัลเหรียญทอง  ชนะเลิศ   

สพฐ. 
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11.  งาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีประสบผลส าเร็จ 
 

ตารางท่ี 15  งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2558 
 
 11.1  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ 
 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

1. เ พ่ื อส นั บ ส นุ น แ ล ะ
ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ยน ไ ด้
เรียนรู้ตามความสามารถ 
ความสนใจและความถนัด 
2. เพ่ือพัฒ นาตน เองไ ด้
เต็มศักยภาพ 
3. เพ่ือฝึกฝนให้ เกิดความ
ช านาญตามสาขาวิชา ที่
ตนเองสนใจและมีควา ม
ถนัด 
 

เชิงปริมาณ  
- นั ก เรียน ร้ อยละ 90 ให้
ความสนใจและร่วมกิจกรรม 
ต า ม ค ว า ม ถ นั ด  แ ล ะ
ความสามารถ 
- นักเรียนร้อยละ 80 ได้เข้า
ร่วมกิจ กรรมการประกวด
และร่วมกันแข่ งขันทักษะ
ทางวิชาการ 
เชิงคุณภาพ  
- นั ก เรี ยน ทุ กคนประสบ
ความส าเร็จในการเข้าร่วม
กิจกรรม 
- นักเรียนทุกคนได้รับรางวัล
ชนะเลิ ศและได้รั บ เกีย ร ติ
บัตรจากการแข่งขันและเข้า
ร่วมกิจกรรม 

- จัดกิจกรรมให้ความสนใจ
และร่วมกิจกรรม ตามความ
ถนัด และความสามารถ 
- ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ ในระดับ
ต่าง ๆ 
- ส่งนักเรียนเข้าร่วม
โครงการค่ายโอลิมปิก
วิชาการ 

 

- นั ก เรี ย น ร้ อ ย ล ะ
95.93 เข้าร่วมแข่งขัน
ทั กษ ะทา งวิ ช า ก า ร               
ในระดับต่าง ๆ 

 

 
 11.2 โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
   

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

1. เพ่ือสร้างแรงจูงใจและ
กระตุ้น ให้ นั ก เรี ย น ร่วม
กิจกรรมส่งเสริมนิสัย รัก
การอ่านอย่างต่อเนื่อง 
2. เพ่ือ ให้ นั ก เรียน เป็ น
บุคคลแห่งการเรียน รู้  มี
ทั กษ ะใน กา รแสวงห า
ความรู้ด้วยตนเอง รักการ
เรียนรู้  สร้างองค์ความรู้
เพ่ือ พัฒนาตนเองอย่า ง
ต่อเนื่อง 

เชิงปริมาณ  
- นักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์
ธานีทุกคนเข้าร่วมโครงการ 
เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
รักการเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
   

- สร้างแรงจูงใจและ 
กระตุ้ น ให้ นั ก เรี ย น ร่ ว ม
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่านอย่างต่อเนื่อง 

- นั ก เรี ย น ร้ อ ย ล ะ 
95.93 ป ร ะ ส บ
ผล ส า เร็ จ ใน ก า ร                 
เข้าร่วมกิจกรรม  
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11.3 โครงการแนะแนวด้านการศึกษา อาชีพ ชีวิตและสังคม 
 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

1. นั ก เรียนทุ กคน ได้รั บ
กา รบ ริ ก า ร แ น ะแ น ว
การศึกษา 
2. โรงเรียนจัดบริการแนะ
แน ว ก า ร ศึก ษ า ให้ กั บ
ผู้ ปกครองนั ก เรี ยนชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่3 และชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 6 อย่ าง
น้อย 1 ครั้ง 

เชิงปริมาณ 
- นักเรียนและผู้ปกครองมี 
ความรู้ความเข้าใจในข้อมูล
ด้านการศึกษา อาชีพ และ
สามารถน าข้อมูลไปวางแผน
ก า ร ศึ ก ษ า ต่ อ ไ ด้ อ ย่ า ง
เหมาะสม  
 

- จัดบริการแนะแนว 
การศึกษาให้กับนักเรียนและ
ผู้ ป กค ร อ งนั ก เรี ยน ชั้ น
มัธยมศึกษาปี ที่3 และชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 

- นักเรียนและ 
ผู้ปกครองร้อยละ 100 
มีความรู้ความเข้าใจใน
ข้อมูลด้านการศึกษา 
อา ชีพ และสามารถ     
น าข้ อมูลไปวางแผน
การศึกษาต่อได้อย่าง
เหมาะสม  

 
 
 11.4 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

1. เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะและ
เปิ ดโลกทัศน์ของผู้ เรียน 
สร้างประสบการณ์ใหม่ๆ 
นอกชั้นเรียน 
2. เ พ่ื อ ให้ ผู้ เ รี ย น น า
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ จ า ก
การศึกษาจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและจากสถานที่
จริง น าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และการ
เรีย น ใน ร า ยวิ ช า ต่า งๆ 
ร ว ม ทั้ ง ก า ร ศึ ก ษ า ใ น
อนาคต 
3. เพ่ือเป็นการประสาน
ความร่วมมือระหว่าง
ชุมชน 

เชิงปริมาณ 
- นักเรียนโรงเรียน 
สุราษฎร์ธานีทุกคนได้ศึกษา
แหล่งเรียนรู้ 
เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนได้ศึกษาหา 
ความรู้จากแหล่งเรียนรู้จริง 
ท าให้นักเรียนมีผลการเรียน
อยู่ในเกณฑ์ดี และสามารถ
เรี ย น รู้ อ ย่ า ง มี ค วา ม สุ ข 
สามารถน าประสบการณ์มา
พัฒ น า ก า ร เรี ย น ให้ เกิ ด
ปร ะโยชน์ ต่อตน เองและ
สังคม 
 

- ศึกษาหาความรู้จาก 
แหล่งเรียนรู้จริง จากชุมชน
ต่างๆ 

- นักเรียนร้อยละ  
100 ไปทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้ 
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 11.5 โครงการส่งเสริมสุขภาวะท่ีดีมีสุนทรียภาพและสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติด 
 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

1. เพ่ือให้นักเรียนให้ 
ความส าคัญและมีทักษะ
ในกา รดูแลสุขภาพกา ย
และสุขภาพจิต 
2. เพ่ือให้นักเรียนมี 
ความรู้ มีทักษะชีวิต และ
มีภูมิคุ้มกันจากสารเสพติด
และสิ่งอบายมุขต่างๆ 
3. เพ่ือให้นักเรียนรู้จัก 
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ และมีกิจกรรม
การแสดงออกอย่าง
สร้างสรรค์ 

เชิงปริมาณ 
- นักเรียนทุกระดับชั้น 
เข้าร่วมกิจกรรม ได้พัฒนา
ความรู้  มีทักษะชีวิต และมี
ภูมิ คุ้มกันจา กสาร เสพติด
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชี วิ ตป ร ะจ า วั น ไ ด้ อย่ า ง
เหมาะสม 
เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนมีสุขนิสัย  
สุขภาพกาย และสุขภาพจิต
ที่ดีขึ้น และห่างไกลจากสาร
เสพติดทุกประเภท 

- ให้นักเรียนทุก 
ระดับชั้น เข้า ร่วมกิจกรรม 
พัฒนาความรู้  มีทักษะชีวิต 
และมีภูมิคุ้มกันจากสารเสพ
ติด 

- นักเรียนร้อยละ  
97.95 มีสุขนิสัย
สุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตที่ดีขึ้น และ
ห่างไกลจาก                   
สารเสพติดทุกประเภท  

 
 11.6 โครงการส่งเสริมการผลิตส่ือและเลือกใช้ส่ืออย่างมีประสิทธิภาพ 
 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

1. เพ่ือ ให้มีวั สดุอุปกร ณ์ 
ครุภัณฑ์ สื่อการสอนเพ่ือ
จั ด กิ จ ก ร รม ก า ร ส อ น
เพียงพอ และมีคุณภาพ 
2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในกา รปฏิ บั ติ ง า นขอ ง
บุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียน 
3 .เพ่ื อ ส นั บ ส นุ น ก า ร
พัฒนาคุณภาพวิชาการซ่ึง
ส่ งผล ต่อ คุ ณ ภ า พ ขอ ง
ผู้เรียน 

เชิงปริมาณ 
- บุคลากรมีวัสดุ 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์  สื่ อกา ร
สอน เพ่ือจัด กิจ กร รมกา ร
สอนเพียงพอ และมีคุณภาพ 
เชิงคุณภาพ 
- การปฏิบัติงานของ 
บุคลากรเกิดประสิทธิภาพ 
 

- จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์  
ครุภัณฑ์ สื่อการสอนเพ่ือจัด
กิจกรรมการสอนเพีย งพอ 
และมีคุณภาพ 

- บุคลากรร้อยละ  
96.50 มีวัสดุอุปกร ณ์ 
ครุภัณฑ์ สื่อการสอน
เ พ่ื อ จั ด กิ จ ก ร ร ม                   
การสอนเพียงพอ และ
มีคุณภาพ 
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 11.7 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์และทักษะในวิชาชีพ  
 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

1. เพ่ือส่งเสริมครูให้เป็ น
บุคคลากรแห่งการเรียนรู้
ต า ม ห ลั ก ก า ร ป ฏิ รู ป
การศึกษา 
2 .  เ พ่ื อ ส ร้ า ง เส ริ ม
ป ร ะส บ ก า ร ณ์ ค รู ให้ มี
ทักษะในการจัดการเรียนรู้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือให้ครูได้พัฒนาตน
ซ่ึงจะน าไปสู่ความ 
ก้าวหน้าในวิชาชีพ 
 

เชิงปริมาณ 
- ครูทุกคนเข้าร่วมการอบรม 
ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน
ในรายการต่างๆ 
เชิงคุณภาพ 
- ครูมีความรู้ ทักษะใน 
การปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ 
 

- จั ด ให้ ครู แ ละบุ คลา ก ร
ทางการศึกษาเข้าร่วมการ
อบรม ประชุม สัมมนาตาม
สมรรถนะที่จ าเป็น 

- ครู แ ล ะบุ ค ล า ก ร
ทางการศึกษาร้อยละ 
100 เข้าร่วมการอบรม 
ประชุม สัมมนาตา ม
สมรรถนะที่จ าเป็น 

 
 11.8 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

1. เพ่ือพัฒนาระบบ 
กา ร บ ริ ห า ร ง า น ก ลุ่ ม
วิชาการ 
2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
และศักยภาพในการ
ด าเนินการ งานวิชาการ 

เชิงปริมาณ 
1. มีใบรายชื่อนักเรียนชั้น  
ม.1 – ม.6 จ านวน 72 
ห้องเรียน ภาคเรียนที่ 1 และ 
ภาคเรียนที่ 2 
2. มีแบบพิมพ์ ปพ.1:บ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ม.3, ม.6 จ านวน 
20 เล่ม 
3. มีแบบพิมพ์
ประกาศนียบัตร ปพ.2 : บ ม.
ต้น จ านวน 800 แผ่น ปพ.2 : 
พ ม.ปลาย จ านวน 600 แผ่น 
4 . มีแบบร า ย งาน กา รจ บ
ห ลั ก สู ต ร ภ า ค บั ง คั บ
มัธยมศึกษาตอนต้น และจบ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(ปพ.3) จ านวน 6 ชุด 

1. จั ดระบบ ปฏิ บั ติ ง า น
และการบริหารจัดการของ
งานทะเบียนนักเรียน 
2. จัดระบบสา รสน เท ศ
ของข้อมูลพ้ืนฐานและผล
การเรียน 
 

1. ระดับคุณภาพ 
ดี ม า ก ข อ ง ร ะ บ บ
ปฏิ บั ติ งา นและกา ร
บริหารจัดการของงาน
ทะเบียนนักเรียน 
2. ระดับคุณภาพ 
ดี ม า ก ข อ ง ร ะ บ บ
สารสนเทศของข้อมูล
พ้ืน ฐานและผลกา ร
เรียน 
3. ครูมีความพึง 
พอใจร้ อยละ 90.77 
เก่ียวกับการปฏิบัติงาน
ของกลุ่มการบริ หา ร
จัดการ  
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วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

 5. มีแบบราย งา นกา รออก
ประกาศนียบัตร มัธยมศึกษา
ตอนต้น และมัธยมศึกษาตอน
ปลาย จ านวน 4 ชุด 
6. มีเอกสาร ปพ.1 : บ                  
ฉบับจบหลักสูตร และ
ประกาศนียบัตร ม.3 ปี
การศึกษา 2558 ประมาณ 
520 ชุด และ ปพ.1 : พ ฉบับ
จบหลักสูตร และ
ประกาศนียบัตร ม.6 ปี
การศึกษา 2558 ประมาณ 
510 ชุด 
7. ครูและนั กเรียนทุ กคน มี
วัส ดุอุปกรณ์ แบบพิมพ์และ
เครื่องมืออ่ืนๆ เพียงพอในการ
ปฏิบัติงานวัดผลในทุกงานที่
เก่ียวข้อง 
8. ผู้ มีส่วน ร่วมในการวัดผล
ประเมินผลทุ กคน มีความรู้
ความเข้าใจในระเบียบ แนว
ปฎิบัติการวัดและประเมินผล
และการด าเนิ นการวัดและ
ประเมินผลการเรียนได้อย่าง
ถูกต้อง 
9. นักเรียนกลุ่มที่คาดว่าไม่จบ
หลักสูตรทุกคนได้รับการ
ติดตามให้แก้ไขตามสภาพ
ปัญหาของตนเอง 
เชิงคุณภาพ 
1 . ใบ ร า ย ชื่ อ นั ก เรี ย น                     
ปี ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 5 8  เป็ น
ปัจ จุ บัน  มีกา รปรับปรุง ให้
ถูกต้อง ทั้ง 2 ภาคเรียน และ
ให้บริการได้เพียงพอ ตลอดปี
การศึกษา 2558 
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วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

 2. เอกสารหลักฐานทางการ
เรียน ปพ.1:บ ปพ.1:พ และ
ใบ รั บ ร อ งผล ก า ร เรี ย น ที่
โรง เรียนออกให้ ทุ กฉบั บ มี
ควา มถูก ต้องสวย งา มและ
รวดเร็ว เป็นที่ พึ งพอใจของ
ผู้รับบริการ 
3. เอกสารหลักฐานทางการ
เรียน ปพ.1:บ ปพ.1:พ ปพ.2:
บ ปพ.2:พ ฉบับจบหลักสูตร
ของนักเรียน ชั้น ม.3 และ ม.
6 ที่โรงเรียนออก 
ให้ทุกฉบับมีความถูกต้อง
สมบูรณ์และทันตาม
ก าหนดเวลา 
4. โรงเรียนน าส่งแบบรายงาน
การจบหลักสูตร (ปพ.3) และ
แ บ บ ร า ย ง า น ก า ร อ อ ก
ประกาศนียบัตรแก่หน่วยงาน
ต้นสังกัด  สพม.เขต11 และ
ส พ ฐ . ทั น ต า ม เว ล า  ที
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด
ไว ้
5. กา รด าเนิน งานของกลุ่ ม
บ ริ ห า ร วิ ช า ก า ร มี ค ว า ม
ค ล่ อ ง ตั ว  ร วด เร็ ว แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพ 
6. ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องมีความพึง
พอใจในระดับดีมาก ในการ
บริหารจัดการของกลุ่มบริหาร
วิชาการ 
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11.9 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล 
 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

1. เพ่ือให้โรงเรียน 
สุราษฎร์ธานี มีการบริหาร
และจัดการ ศึกษา โดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐาน 
2. เพ่ือให้การบริหารจัดการ
ของกลุ่มบริหารงบประมาณ
และบุคคลมีประสิทธิภ าพ
และประสิทธิผล ผู้เก่ียวข้อง
พึงพอใจ 
3. เพ่ือให้การจัดการข้อมูล
สารสนเทศของกลุ่มบริหาร
งบ ป ระมา ณ แ ละบุ คค ล
ครอบคลุมและทันต่อการใช้
งาน 
4. เพ่ือให้การจัดการข้อมูล
สารสนเทศของกล่มบริหาร
งบประมาณและบุคคล 
5.เพ่ือ พัฒนากา รบริห า ร
จัดการด้วยระบบคุณภาพสู่
มาตรฐาน 
สากล 
 

เชิงปริมาณ 
1. คณะครูและบุคลากร
โรงเรียนสุราษฎร์ธานีทุกคน 
2. โรงเรียนมีการประชุม 
อบรม สัมมนา ตามปฏิทินที่
ก าหนด 
เชิงคุณภาพ 
1. กลุ่มเป้าหมายร้อยละ 90 
สามา รถวางแผนงานกา ร
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่
ม า ต ร ฐ า น ส า ก ล แ ล ะ
ประชาคมอาเซียนได้อย่างมี
คุณภาพ 
2 . ข้ อ มู ล ก า ร เงิ น ข อ ง
บุคคลากรถูกต้อง ตรวจสอบ
ได้ง่าย และมีความคล่องตัว
ในการให้บริการ 
3. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบทุก
กลุ่มสาระและงาน สามารถ
ปฏิบั ติงาน ได้ถูก ต้องตา ม
ระเบียบไปแนวทาง 
เ ดี ย ว กั น อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

1. จั ด ท า แ ผ น ง า น /
โครงการในปีการศึกษา 
2559 
 

1. กลุ่มเป้าหมายร้อย 
ละ 100 สามารถจัดท า
แผนงาน/โครงการใน 
ปีการศึกษา 2559 
2. ครูและบุคลากร 
ร้ อ ย ล ะ  91.54                     
มีความพึงพอใจในการ
บริการระดับดีขึ้นไป 

 
11.10 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

1 .  เ พ่ื อ ให้ ก ลุ่ ม บ ริ ห า ร
กิจการนักเรียนมีแผนงาน
และโครงการทั้งด้านป้องกัน
แก้ไขและส่งเสริมพัฒนา 

เชิงปริมาณ 
1. ครู / บุคลากร จ านวน  
160  คน 
2. นักเรียนจ านวน 3,000
คน 

- จั ด ท า แ ผ น งา น แ ล ะ
โครงการทั้ งด้านป้องกัน
แก้ไขและส่งเสริมพัฒนา 

1. ผลการประเมินร้อย
ละ 92.86 ส าเร็จ                 
ตามแผนการโครงการ 
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11.10 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน (ต่อ) 
 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

2. เพ่ือ พัฒนาองค์ความรู้
และคุณ ธรรม–จ ริยธรรม
ข อ ง นั ก เ รี ย น โ ด ย ใ ช้
กระบวนการวิจัย 
3 .เพ่ื อ ให้ มี อุปกร ณ์ ใช้ ใน
ส านักงานได้ครบถ้วน 
4. เพ่ือรวบรวม จัดท าข้อมูล
พฤติกรรมนักเรียนทุกคน 
5 . เพ่ื อ ร า ย งา น ข้ อ มู ล
พฤติกรรมนักเรียนให้ครูที่
ปรึ กษา  ระดับชั้ น  สู่ก า ร
พัฒนา แก้ไข ให้ นัก เรี ยน มี
คุณลักษณะตามที่โรงเรียน
ก าหนด 

เชิงคุณภาพ 
1. ครู  /  บุ คลา กรในกลุ่ ม
บริหารกิจการนักเรียนมีวัสดุ 
– อุปกรณ์ส านักงานใช้อย่าง
เพียงพอ 
2. ครู / บุ คลา กรมีข้อ มูล
สารสนเทศของนักเรียนทุก
คน  เพ่ือ ใช้ในการป้ องกัน
แก้ไข และพัฒนานักเรียน 
 

 2. ครูมีความพึงพอใจ 
ร้ อ ย ล ะ  91.54 
เก่ียวกับการปฏิบัติงาน
ของกลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียน 

 
11.11 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

1. เพ่ือให้นักเรียนได้รับการ
ดูแ ล ช่ ว ย  แ ล ะส่ ง เส ริ ม
พัฒนาเต็มตาม ศักยภา พ 
เป็นคน ที่สมบู รณ์ทั้ งด้ าน
ร่า งกาย  อารมณ์  สั งคม 
และสติปัญญา 
2. เพ่ือจัดและพัฒนาระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่าง
มีคุณภาพและทั่วถึง 
3. เพ่ือเสริมสร้างและ
พัฒนาความรู้ความสามารถ 
(IQ) ของนักเรียนให้เต็มตาม
ศักยภาพพัฒนาการทาง
สังคม (MD) ที่ดีงาม 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์
ธานีทุกคน ได้รับการดูแล
ช่วย เหลื ออย่ างเหมา ะสม
ตามความเป็นจริง 
2. มีแบบฟอร์มงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เป็น
แบบเดียวกัน ครบถ้วน และ
ง่ายต่อการน าไปใช้ 
3. ผู้ ปกครองร้ อยละ 8 0                  
ใ ห้ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ใ น                       
การช่วยเหลือนักเรียนจนส่ง
ให้ผู้เรียนมีค่านิยมที่ดีงาม 
 

-  จั ดและพัฒ นาระบบ
ดูแลช่ วย เหลื อนั ก เรี ยน
อย่างมีคุณภาพและทั่วถึง 
 

- นักเรียนร้อยละ 100 
ที่ มีควา มเสี่ ย ง ได้ รั บ
การดูแลและแก้ปัญหา
และผู้ปกครองให้ความ
ร่ ว ม มื อ ใ น ก า ร
ช่วยเหลือนักเรียน 
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11.11 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (ต่อ) 
 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

4. เพ่ือสร้างสัมพันธภาพ 
ความเข้าใจ ความเห็นอก
เห็ น ใจ อัน ดีระหว่ างครู 
นักเรียน ผู้ปกครอง 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนได้รับการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ เป็นคนที่
สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
2. สัมพันธภาพระหว่างครูกับ
นักเรียนเป็นไปด้วยดี และ
อบอุ่น 
3. นักเรียนมีความฉลาดทาง
อารมณ์  รู้จั กตน เอง  แล ะ
ควบคุมตนเองได้ เรียนรู้อย่าง
มีความสุข 

  

 
11.12 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการกลุ่มบริหารท่ัวไป 
 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

1. เพ่ือพัฒนาองค์การให้มี
การบริหารงานได้อย่า งมี
ประสิทธิภาพ 
2 . เ พ่ื อ ให้ ร ะ บ บ ง า น
ด าเนินการได้รวดเร็วและ
ถูกต้องตามระเบียบ 
3 . เพ่ือ ให้ นั ก เรี ยน  ค รู 
บุคลากรและชุมชนได้รับ
การบริการจากกลุ่มงาน
บริหารทั่วไปโดยการจั ด
ด าเนินงานในทุกกิจกรรม
อย่ า ง มีป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
มุ่งเน้นประสิ ทธิผล ผู้ รับ
การบริ การเกิดความพึง
พอใจ 

เชิงปริมาณ 
1. ครูและบุคลากรโรงเรียน 
สุราษฎร์ธานีทุกคน 
2. นักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์
ธานีทุกคน 
เชิงคุณภาพ 
1. กลุ่มงานบริหารทั่วไปจั ด
ด าเนินงานในทุกกิจกรรมให้
ผู้รั บกา รบริ กา รมีควา มพึง
พอใจด้วยการท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล
บร รลุ ตามพระร าชบัญญั ติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 

- จั ด ด า เนิ น งา น ใน ทุ ก
กิจกรรมให้ผู้รับการบริการ
มีความพึงพอใจ 

- ค รู ร้ อ ย ละ  91.54                
มี ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ
เก่ียวกับการปฏิบัติงาน
ของกลุ่มบริหารทั่วไป
ในระดับดีขึ้นไป 
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11.13 โครงการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน 
 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

1. เพ่ือให้ โรงเรียนมีการ
บริหารจัดการที่ดีตามแนว
หลั กป รัชญ าเศรษฐ กิจ
พอเพียง 
2. เพ่ือครูสามารถจัดการ
เรียนการสอน บูรณาการ
หลั กป รัชญ าเศรษฐ กิจ
พ อ เ พี ย ง ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 
3 . เ พ่ื อ ให้ บุ ค ลา ก ร ใน
โรงเรียน  มีคุณลั กษณ ะ
ตามแนวทางหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

เชิงปริมาณ 
1. ครูผู้สอนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
92 สามารถบูรณาการหลั ก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
การจัดการเรียนรู้ 
2. นักเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
80 มีคุณ ลั กษณ ะตา มหลั ก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เชิงคุณภาพ   
1. ครูผู้ส อนน าหลั กปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการ
เรี ย น ก า ร สอ น ไ ด้ อย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 
2. นักเรียน มีคุณลักษณะตาม
ห ลั ก ป รั ช ญ า เศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียง 

- ค รู น า ห ลั ก ป รั ช ญ า
เศรษฐกิจพอเพียง สู่การ
บริ ห าร จัดการและกา ร
จัดการเรียนการสอน 

1. ครู ผู้ ส อ นร้ อยล ะ 
100 สา มารถบู รณ า
ก า ร ห ลั ก ป รั ช ญ า
เศรษฐกิจพอเพีย งใน
การจัดการเรียนรู้ 
2. นั ก เรี ย น ร้ อย ล ะ 
99.51 มีคุณ ลักษณ ะ
ต า ม ห ลั ก ป รั ช ญ า
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
11.14 โครงการอนุรักษ์สืบสานภาษาและวัฒนธรรมไทย 
 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

1 . เ พ่ื อ ใ ห้ นั ก เรี ย น มี
ความสามารถด้านการคิด 
2 . เ พ่ื อ ใ ห้ นั ก เรี ย น มี
ควา ม ส า มา รถ ใน กา ร
ปรับตัวให้เข้ากับสังคม 
3 . เ พ่ื อ ให้ นั ก เรี ย น มี
ค ว า ม คิ ด ริ เ ริ่ ม แ ล ะ
สร้ างสรร ค์ผลงาน ด้วย
ความภาคภูมิใจ 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนทุกระดับชั้นเข้า
ร่วมกิจกรรม ร้อยละ 90 
2. ครูทุกคนในโรงเรียน                   
สุราษฎร์ธานีเข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนได้รับการฝึกฝน
แ ล ะร่ ว ม แ ส ด งอ อ ก ท า ง
วัฒนธรรมไทย 
2. นักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์
ธานีมีมารยาทในการไหว้และ
ไหว้เป็น 
 

- จัดกิจกรรมให้ครู 
และนักเรียนท ากิจกรรม
อนุรักษ์สืบสานภาษาและ
วัฒนธรรมไทย 
 

- นั ก เรี ย น แ ล ะค รู   
ร้อยละ 100 เข้าร่วม
กิจกรรม 
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11.14 โครงการอนุรักษ์สืบสานภาษาและวัฒนธรรมไทย (ต่อ) 
 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

 3. นักเรียนและครูโรงเรียน 
สุราษฎร์ธานีรักและภูมิใจใน
ความเป็นไทย 
4 . เ กิด ค ว า ม สั มพั น ธ์ ที่ ดี
ระหว่างคณะครูทุกกลุ่มสาระ 

  

 
11.15  โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมสอดแทรกความเป็นอัตลักษณ์ 
 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

1 . เพ่ือ ให้ นั ก เรี ยน เกิ ด
ความภาคภู มิ ใจในกา ร
เป็นโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 
“ลูกชมพู เขียว” 
2. เพ่ือ ให้ นัก เรียนได้รั บ
ประสบการณ์จากกิจกรรม 
และน าไปประยุ กต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
3 . เพ่ือ ให้ นั ก เรี ยน เกิ ด
จิตส านึ ก  เจตคติที่ ดี ต่อ
โรงเรียน ชุมชน 
4. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
มี คุณ ธ ร รม จ ริ ย ธร ร ม 
ความกตัญญู และมีความ
จงรักภักดีต่อ ชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์ 
5. เพ่ือ ให้ โรง เรี ยน มี อัต
ลักษณ์เป็นของตนเอง 
6. เพ่ือให้ โรงเรียนมีการ
ประสา นควา มร่ วมมื อ
ระหว่ า งครู  ผู้ ปกครอง 
ชุมชนและองค์กรอ่ืนๆ 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่
ก าหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
95 
2 . โ ร ง เรี ย น  ชุ ม ชน  แล ะ
องค์กรอ่ืน ๆ มีความร่วมมือ
กัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
เชิงคุณภาพ 
1. นั กเรียน  มีความรู้ ควา ม
เข้าใจ และมีความพร้อมที่จะ
ท ากิจกรรมตลอดปีการศึกษา 
2 . โ ร ง เรี ย น  ชุ ม ชน  แล ะ
องค์กรอ่ืน ๆ มีความร่วมมือ
กันในการท ากิจกรรมตลอดปี
การศึกษา 

1. จัดกิจกรรมให้นักเรียน 
มีความรู้ความเข้าใจ และมี
ค ว า ม พ ร้ อ ม ที่ จ ะ ท า
กิจกรรมตลอดปีการศึกษา 
2. ให้โรงเรียน ชุมชน และ
อง ค์ ก ร อ่ืน  ๆ  มี ค วา ม
ร่ ว ม มื อ กั น ใน ก า ร ท า
กิจกรรมตลอดปีการศึกษา 

- นักเรียนร้อยละ 100 
เข้ า ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม
ส่งเสริมความเป็น 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
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11.16  โครงการจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 
 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

1. เพ่ือความคล่องตัวใน
การปฏิบัติงาน 
2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของครูและ
บุคลากรในโรงเรียน 
3 . เพ่ื อส นั บส นุ น กา ร
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียน 

เชิงปริมาณ  
- ครูและบุคลากรโรงเรียน 
สุราษฎร์ธานีมีวัสดุอุปกรณ์ที่
ใช้ ในการปฏิ บั ติ งา นอย่ า ง
เพียงพอ 
เชิงคุณภาพ 
- ครูและบุคลากรโรงเรียน 
สุราษฎร์ธานีมีความพึงพอใจ
ต่อการปฏิบัติงาน 

1. จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
ในกา รปฏิ บั ติงา นอย่ า ง
เพียงพอ 
 

1. ครูและบุคลากร 
ร้อยละ 92.30 มีความ
พึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงาน 
2. ร้อยละ 92.61  
ผลการปฏิบัติงานอยู่
ในระดับดี 

 
11.17 โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  
 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

1.  เพ่ือให้ระบบ
สาธารณูปโภคมีใช้
เพียงพอกับความต้องการ 
2 . เพ่ือป รับ ปรุ งร ะบ บ
สา ธา ร ณู ป โภค ให้ ผู้ ใ ช้
ปลอดภัย 
3 . เ พ่ื อ พั ฒ น า ร ะ บ บ
สาธารณูปโภคให้ดีขึ้น 

เชิงปริมาณ  
- ระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า 
น้ า ป ร ะ ป า  ร ะ บ บ เสี ย ง 
โทรศัพท์ ได้รับการปรับซ่อม
ให้ มีป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ อ ย่ า ง
ต่อเนื่อง 
เชิงคุณภาพ 
- นั กเรียน ครูและบุ คลากร
ไ ด้ รั บ บ ริ ก า ร ท า ง ด้ า น
สาธารณูปโภคอย่างเพียงพอ 

1. จัดระบบสาธารณูปโภค 
ไฟฟ้า น้ าประปา ระบบ
เสียง โทรศัพท์ ได้รับการ
ป รั บ ซ่ อ ม ใ ห้ มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ อ ย่ า ง
ต่อเนื่อง 
 

- นักเรียนครูและ
บุคลากร ร้อยละ 
95.38 มีความ                  
พึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงานของ
โรงเรียน 

 
11.18 โครงการพัฒนาและจัดการบริการแหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

1. เพ่ือให้ครูใช้แหล่ง
เรียนรู้บูรณาการในการ
จัดการเรียนการสอน 
 

เชิงปริมาณ 
- ร้อยละ 85 ของครูใช้แหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียนบูรณาการ
ในการจัดการเรียนการสอน 

- จั ดกา รบ ริ กา ร แหล่ ง
เรียนรู้ให้มีคุณภาพ เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

1. ครูร้อยละ 100 
ใ ช้ แ ห ล่ ง เรี ย น รู้           
ในโรงเรียนบูรณาการ
ในการจัดการเรียนการ
สอน 
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11.18 โครงการพัฒนาและจัดการบริการแหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เอ้ือต่อการเรียนรู้ (ต่อ) 
 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

2. เพ่ือจัดสภาพแวดล้อม
ในและนอกห้องเรียนให้
สวยงามเป็นระเบียบเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 
3. เพ่ือให้ มีแหล่งเรียน รู้ 
วัสดุ สื่อ นวัตกรรมที่เอ้ือ
ต่อการ จัด กิจ กร รมกา ร
เรียนการสอน 

- ร้อยละ 85 ของนักเรียนใช้
แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอก
โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
- นักเรียน ครูและบุคลากรใช้
แ ห ล่ ง เรี ย น รู้ ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

 2. นักเรียนร้อยละ  
100 ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้ง
ในและนอกโรงเรียน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานประจ าปีโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2558  

44 

12. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปี 2557 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
 
ตารางท่ี 16  ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี 2557                  

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

การประเมินคุณภาพภายใน 
ผลการประเมิน
ตนเองของ
สถานศึกษา* 

ผลการติดตาม 
ตรวจสอบโดย

หน่วยงานต้นสังกัด* 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานท่ี 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม  
ที่พึงประสงค์ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี  3   ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย     
ตนเอง รักเรียนรู้ และ พัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

   มาตรฐานท่ี 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็น   
ระบบคิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสม
เหตุผล 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตาม   
หลักสูตร 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการ
ท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติที่ดี 
ต่ออาชีพสุจริต 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

ด้านการจัดการเรียนการสอน 
มาตรฐานท่ี 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี  
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่าง 
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง 
ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 10  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร  
กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้าน 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 11  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม
และการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพ 
ภายในของ สถานศึกษาตามที่ก าหนด  ในกฎกระทรวง 
 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
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มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

การประเมินคุณภาพภายใน 
ผลการประเมิน
ตนเองของ
สถานศึกษา* 

ผลการติดตาม 
ตรวจสอบโดย

หน่วยงานต้นสังกัด* 
ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
มาตรฐานท่ี 13  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน
ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา   
มาตรฐานท่ี 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

ด้านมาตรการส่งเสริม   
มาตรฐานท่ี 15  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น 
แนวทางการ ปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

 
13. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบปีท่ีผ่านมา 

 13.1 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (รอบสอง) 
 

ตารางท่ี 17  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง ของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา  2551  
                 ตามมาตรฐาน ด้านผู้เรียน  ด้านครูผู้สอน  และด้านผู้บริหาร จ านวน 14  มาตรฐาน  

 
มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 

                  ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

ด้านผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

   
 

มาตรฐานที่ 2  ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี     
มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี 
และกีฬา                    

   
 

มาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์  
มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์  

   
 

มาตรฐานที่ 5  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร     
มาตรฐานที่ 6  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

   
 

มาตรฐานที่ 7  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

   
 

ด้านครู 
มาตรฐานที่ 8   ครูมีคุณวุฒิ / ความรู้ความสามารถตรงกับงาน                   
ที่รับผิดชอบ และมีครูเพียงพอ 
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มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 

                  ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

มาตรฐานที่ 9   ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

   
 

ด้านผู้บริหาร 
มาตรฐานที่ 10  ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและมีความสามารถในการบริหาร
จัดการ                         

   
 

มาตรฐานที่ 11  สถานศึกษามีการจัดองค์กรโครงสร้าง และการ
บริหารงานอย่างเป็นระบบ ครบวงจร ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา 

   
 

มาตรฐานที่ 12  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอน                          
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

   
 

มาตรฐานที่ 13  สถานศึกษามีหลักสูตร ที่เหมาะสมกับผู้เรียนและ
ท้องถิ่นมีสื่อการเรียนการสอนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

   
 

มาตรฐานที่ 14  สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ
ชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 

   
 

 
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดีเย่ียม โดยมีค่าเฉลี่ย 5.00  
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ          รับรอง           ไม่รับรอง 
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 13.2  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (รอบสาม) 
 
ตารางท่ี 18  ผลการประเมินคุณภาพนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (รอบสาม) 
 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน น้ าหนัก (คะแนน)   คะแนนท่ีได้  ระดับคุณภาพ 
กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน    
ตัวบ่งชี้ท่ี 1 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม                        
              ที่พึงประสงค์ 

10.00 9.82 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2 ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและ 
สุขภาพจิตที่ดี  

10.00 9.67 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3 ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย
ด้านศิลปะดนตรีกีฬา 

10.00 9.96 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์   

10.00 9.61 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตาม
หลักสูตร 

20.00 17.05 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

10.00 10.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการ
ท างานสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้                  
มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 8 ครูมีคุณวุฒิ/ความรู้ ความสามารถตรงกับ
งานที่รับผิดชอบ 

5.00 4.90 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
มาตรฐานท่ี 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา 

ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของ
การจัดต้ังสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที
ส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
มาตรฐานท่ี 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือ

ส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 
5.00 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือ
ยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 96.01 ดีมาก 
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โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดี โดยมีค่าเฉล่ีย 96.01 
 

สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ต้ังแต่ 80 คะแนนขึ้นไป    ใช่      ไม่ใช่ 
สถานศึกษามีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไป 10 ตัวบ่งชี้ จากทั้งหมด 12 ตัวบ่งชี้   ใช่      ไม่ใช่ 
สถานศึกษาไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุง หรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ใช่      ไม่ใช่ 
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
   สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา       ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา      
 
14. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
 ผลการตรวจสอบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 
  
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
 จุดเด่น 

 ผู้เรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดวิจารณญาณ มีเหตุผลในการเลือก /ตัดสินความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูล มีความคิดสร้างสรรค์และมีปฏิภาณดี มีแนวคิดกว้างไกลและมองโลกในแง่ดี 

 ผู้ เรียนมีทักษะ มีเป้ าหมาย และมีความสุขในการท างาน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ ดี สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ สามารถวางแผนและแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง 

 ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละแก่ส่วนรวม มีความภาคภูมิใจในความ
เป็นไทยและรู้จักประหยัด มีน้ าใจและมีมารยาทดี รู้ คุณค่าของสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีความรับผิดชอบในการดูแลรักษา
ความสะอาดของห้องเรียนและพ้ืนที่รับผิดชอบอย่างสม่ าเสมอ และมีจิตสาธารณะ 

 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้  รักการเรียนรู้
และต้องการพัฒนาตนเองให้เป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียนสามารถเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 

 ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสารด้านภาษา 
   
 จุดท่ีควรพัฒนา 

 โรงเรียนควรก าหนดกิจกรรมพิเศษเพ่ิมเติมตามโครงการส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
เช่น ความมีระเบียบวินัย การแต่งกาย การตรงต่อเวลา และกิจกรรมที่เสริมสร้างความรัก ความสามัคคีของนักเรียน  

 ควรพัฒนานักเรียนด้านจิตส านึกและการใช้ข้อมูลอย่างรอบด้าน มีเหตุผลตามหลักวิทยาศาสตร์ 
ตรวจสอบข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจอย่างรอบคอบรวมทั้งพิจารณาเหตุการณ์ สถานการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่มี
ความซับซ้อนมากขึ้น และให้รู้จักใช้เทคโนโลยีในเชิงสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาตนเอง สังคม และสาธารณประโยชน์ 
    
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
 จุดเด่น 

 ครูมีจิตส านึกของความเป็นครู มีคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบั ติตามจรรยาบรรณของวิชาอาชีพ      
มีความสามัคคี มีจิตสาธารณะสูง มีความรับผิดชอบ มีหัวใจประชาธิปไตยเห็นประโยชน์ ส่วนร่วมมากกว่าส่วนตน                   
มีความมุ่งม่ันและอุทิศตนในการสอนและพัฒนาผู้เรียนมีการแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่  ๆรับฟังความคิดเห็น 
ใจกว้างและยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
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 ครูมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรและสามารถจัดการเรียนการสอนให้เป็ นไปตามจุดมุ่งหมาย                 
ของหลักสูตรสามารถออกแบบและท าแผนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับธรรมชาติและศักยภาพของผู้ เรียน มีความสามารถ          
ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ และมีการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการเรียน
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ผู้บริหารมีบุคลิกดี มีภาวะผู้น าสูงมาก มีความโปร่งใสมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความสามารถ                
ในการบริหารจัดการมีผลท าให้ครูและผู้ร่วมงานสามารถด าเนินงานในส่วนที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพมุ่งพัฒนา
นักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุขเป็นส าคัญ  
  

จุดท่ีควรพัฒนา 
 ครูควรได้รับความสนั บสนุนอย่ างเป็ นระบบในด้านการพัฒนาตนเองในด้านการท าผลงาน                      

ทางวิชาการเพ่ือเลื่อนวิทยาฐานะให้สูงขึ้นรวมถึงการใช้เทคโนโลยีช่วยในการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาตนเอง
ให้เปน็ครูมืออาชีพอย่างแท้จริง 

 จัดประชุมปฏิบัติการครูในกลุ่มสาระ  เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน
ก าหนดการปฏิบัติและมาตรการในการพัฒนาผู้ เรียนให้มีพฤติกรรมใฝ่รู้ ใฝ่เรียน  จัดหาทรัพยากรสื่อการสอนสนับสนุน
การศึกษาอย่างเพียงพอ 

 จัดอบรมการสอนคิดวิเคราะห์ให้กับครูผู้สอนได้พัฒนานักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 ก าหนดแผนงานโครงการเพ่ือพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้แก่ครู และบุคลากรในระยะยาว 
 โรงเรียนควรจัดระบบสารสนเทศให้ถูกต้องสมบูรณ์  ครบถ้วนทุกภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ในเอกสาร

การพรรณงานตามโครงสร้างการบริหารของโรงเรียน 
 พัฒนาระบบการนิเทศการสอน  การประเมินสมรรถนะ  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ เรียนตาม

หลักสูตรแนะน าผลไปปรับปรุงการสอน  พัฒนาสมรรถนะ  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ เรียนอย่างสม่ าเสมอ  
รวมถึงการส ารวจความพึงพอใจของผู้ มีส่วนเก่ียวข้องกับการนิเทศ 

 พัฒนาครูคณิตศาสตร์ ครูวิทยาศาสตร์ ให้สามารถสอนเป็นภาษาอังกฤษได้ ตามแนวทางโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
  
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 จุดเด่น 

 สถานศึกษามีโครงสร้างการบริหารและการจัดองค์กรอย่างเป็นระบบ มีการกระจายอ านาจบริหาร
และการจัดการศึกษามีการบริหารทางกลยุทธ์ และใช้การมีส่วนร่วม มีคณะกรรมสถานศึกษาที่มีวิสัยทัศน์     มีความรู้ 
ความสามารถร่วมกับก าหนดทิ ศทางการจัดการศึกษาเสนอแนะแนวในการด าเนินงานของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ 
รวมทั้งโรงเรียนเปิดโอกาสให้ ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่ อง  

 สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้ เรียนและท้องถิ่น มีรายวิชา/กิจกรรมที่หลากหลายให้ผู้เรียน
เลือกตามความสนใจ มีการส่งเสริมให้ครูจั ดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ตอบสนองความถนัดและ ความสามารถ                     
ของผู้ เรียน มีการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในแผนการจัดการเรียนรู้  มีการจัดระบบการบันทึ ก
รายงานผล และการส่งต่อข้อมูล มีการน าแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอน 

 สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถทางวิชาการและความคิดสร้างสรรค์
สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถพิเศษและความถนัดของผู้ เรียนได้อย่างหลากหลาย สามารถ                                 
จัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมที่ ดีงามได้อย่างต่อเนื่อง มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านศิลป์ดนตรี/นาฏศิลป์ และกีฬา/
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นันทนาการ มีการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาไทย รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา
ธรรมความเป็นประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

 สถานศึกษาอาคารสถานที่มีการใช้ พ้ืนที่ในการจัดการศึกษามีสิ่งอ านวยความสะดวกเทคโนโลยี
สารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกมารองรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน                  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งมีระบบป้องกันสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้ เรียนเป็นอย่างดี 
  

จุดท่ีควรพัฒนา 
 โรงเรียนควรเปิดโอกาสให้ครู บุคลากรมีส่วนร่วมในการปรับโครงสร้างการบริหารเพ่ือให้ครอบคลุม

งานทุกส่วนของโรงเรียน รวมทั้ งการก าหนดบทบาทหน้าที่ มีโครงสร้างการบริหารให้ชั ดเจนและประกาศใช้อย่าง                   
เป็นทางการ 

 ควรให้ จุดบริการสื บค้นอินเตอร์เน็ตแก่นั กเรี ยนให้มากขึ้น โดยจัดให้ มีประจ าทุกกลุ่มสาระ                    
การเรียนรู้ หรือทุกอาคารเพ่ือรับรองความต้องการของนักเรียนที่มีเพ่ิมขึ้นตลอดเวลา 

 พัฒนาครูด้านการท า ICT มาช่วยสอน 
 
มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา คือ เก่ง ดี มีสุข 
 จุดเด่น 

 มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้ เรียนบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ จุดเน้นของสถานศึกษา 
จุดท่ีควรพัฒนา 
 ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารที่ มีประสิทธิภาพ 

   
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
 จุดเด่น 

 สถานศึกษามีศักยภาพและได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษาจากผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่ น และหน่ วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนเป็ นอย่างดีท าให้ สามารถจั ดกิจกรรมได้อย่ างหลากหลายและ                             
มีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครอง 

 สถานศึกษาเป็นแหล่งให้บริการชุมชน สังคมในด้านบุคลากร วิชาการ อาคารสถานที่ เทคโนโลยี
อย่างต่อเนื่องจากความพร้อมในด้านต่าง  ๆ  
 จุดท่ีควรพัฒนา 

 ควรมีการคัดกรองนักเรียนด้วย เครื่องมือที่ มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาตรงตามสภาพปัญหาโดย ศูนย์
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนและระดับชั้นควรประสานงานผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเพ่ือก าหนดมาตรการดูแลอย่างเข้มงวด 
และจริงจัง 
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จุดเด่น  จุดท่ีควรพัฒนา  และข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
 ผลการวิเคราะห์สถานศึกษาจากผลการประเมินภายนอกรอบท่ีสาม 
 

ปัจจัยภายในสถานศึกษา 
จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

          ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ มีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ ดี มี
ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง มีทักษะในการแสวงหาความรู้ 
รักการเรียนรู้  และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีทักษะ
ในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
          ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ และได้
สอนตรงกับความถนัดความเชี่ยวชาญ รวมทั้งได้รับการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
          ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและมีความสามารถในการ
บริหารจัดการ มีการจัดองค์กร/โครงสร้างและการ
บริหารอย่างเป็นระบบ ครบวงจร ให้บรรลุเป้าหมาย
การศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ
ชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 
ส ถ า น ศึ ก ษ า มี ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า 
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองที่เข้มแข็ง ให้ความ
ร่วมมือในการพัฒนาสถานศึกษาเป็นอย่างดี ผู้ปกครอง
ส่วนใหญ่มีฐานะดี เป็นสังคมเมือง รวมทั้งสถานศึกษา
ยังได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วน
จังหวัดในการพัฒนาระบบ ICTของโรงเรียน 
 

      ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาเรื่องการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด  พัฒนาด้าน
ความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรเพ่ือความเป็น
เลิศทางวิชาการ 
          
 
ครูควรได้รับการพัฒนาด้านการบันทึกผลหลังการสอน
ในทุกกลุ่มสาระเพ่ือน าผลสู่การวิจัยชั้นเรียน 
 
 
      สถา นศึกษา ต้ังอยู่ในตัวเมืองใหญ่  มีนั กเรียน                   
ที่อยู่ หอพักตามล า พังจ า นวนหนึ่ ง ซ่ึงมีความเสี่ย ง                   
ต่อปัจจัยยั่วยุที่ไม่ดี 

 
ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา 
 1. ด้านผลการจัดการศึกษา 
 ผู้ เรียนควรด ารงรักษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้มีคุณภาพระดับดีมากอย่างต่อ เนื่ อง โดย                    
ครูด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ เช่นการสอนแบบโครงงาน รายงาน และ     
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาที่ได้ด าเนินการอยู่แล้ว
ให้ครอบคลุมทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือธ ารงรักษาไว้ซ่ึงความเป็นเลิศทางวิชาการให้คงอยู่
ยั่งยืน 
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2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

     สถานศึกษาควรส่งเสริมทางด้านวิชาการให้กับครูเก่ียวกับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่ได้
ด าเนินการอยู่แล้วให้ต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้คงรักษาความเป็นเลิศ โดยพัฒนา
เครื่องมือในการวัดและประเมินผลให้ทันสมัยอยู่ เสมอ จัดหาแบบทดสอบที่หลากหลายและครอบคลุมทุก                  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยจัดท าเป็นคลังข้อสอบในสถานศึกษา เพ่ือใช้ทดสอบผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ การจัดการ
เรียนการสอนเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียน โดยจัดกิจกรรมให้หลากหลาย เช่น การจัดการเรียนการสอน โดย          
ใช้ประเด็นเหตุการณ์หรือปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้  การเรียนรู้โดยผ่านการสานเสวนา (Dialogue) การ                  
ท าแผนผังความคิด (Mind mapping) ในการเขียนรายงาน หรือการจัดท าโครงงานให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
 3. ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ครูควรด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ เรียนเป็นรายบุคคล โดยแยกเป็นกลุ่มเก่ง ปานกลาง และ
อ่อน ตามที่ได้ด าเนินการอยู่แล้วให้มีความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน
ในการพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพของแต่ละคน 
 4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
  สถานศึกษาควรผดุงรักษษประสิทธิภาพของการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา                   
ให้ยั่งยืน มีการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพภายในที่เข็มแข็ง เพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาและ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป 
 
15. สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ระยะเวลาในการพัฒนาสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานคุณภาพ สมศ.ในแต่ละมาตรฐานและในภาพรวม                 
1 ปี นวัตกรรมและส่ิงดีเด่น รวมท้ังการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศของสถานศึกษา 

1. การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการ การใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน 
การจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ครอบคลุมทั้ง 8 กลุ่มสาระ 

2. จัดให้มีห้องเรียนที่ใช้เครื่องมือทาง ICT ในการจัดการเรียนการสอน มีระบบบันทึกภาพการเรียน   
การสอน และมีสื่อภาพเคลื่อนไหวประกอบการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนมาค้นคว้าจากที่บ้านและที่โรงเรียน  

3. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงาน โรงเรียนจัดให้มีระบบการติดตามการมาเรียน การ    
มาปฏิบัติงานของบุคลากร การจัดตารางสอน การลงทะเบียนเรียนบางรายวิชา การแจ้งผลการเรียน การติดต่อ
สอบถาม เสนอแนวความคิดระหว่างชุมชนกับโรงเรียนทางเว็บไซต์  ท าให้ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบ                      
การมาเรียนและพฤติกรรมของนักเรียนได้ทางอินเตอร์เน็ต  ชุมชนได้รับความพึงพอใจด้านข่าวสารและสามารถ
ติดต่อสื่อสารระหว่างชุมชนกับโรงเรียนด้วยความรวดเร็ว 

4. การจัดการเรียนการสอนวิชาหน้าที่พลเมืองโดยจัดกิจกรรมบูรณาการวิถีโรงเรียน มีครูที่ปรึกษา                
เป็นผู้รับผิดชอบและบูรณาการเนื้อหาสาระร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาในอนาคต 

1. สถานศึกษาวางแนวทางในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษา โดยการวางแผนพัฒนา
จุดเด่นในด้านผู้เรียนให้คงอยู่อย่างยั่งยืน รวมทั้งการต่อยอดนักเรียนที่มีแววในทุกๆด้าน  

2. การสร้างโอกาสและสนับสนุนให้ครูท าผลงานทางวิชาการและพัฒนาตนเองสู่ครูมืออาชีพ 
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3. โครงการพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน เพ่ือชุมชนเข้ามาใช้บริการ เป็นแหล่งอุทยาน
การเรียนรู้ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

4. การจัดการเรียนการสอนวิชาหน้าที่พลเมืองโดยจัดกิจกรรมบูรณาการวิถีโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
5. ยกระดับผลการทดสอบระดับชาติทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มีผลคะแนนเฉลี่ย ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50  
 

ผลการวิเคราะห์การจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา 2558 
จุดแข็ง  : วิเคราะห์จากการสังเกต การประชุมกลุ่มย่อย จากรายงานผลการด าเนินงานของโครงการต่างๆ และ 
จากข้อคิดเห็นของครูผู้สอนหลายคน พบว่า  
     1. ครูส่ วนมาก มีศั กยภา พส่ วน ตัวค่อนข้ างสูง  รั กในองค์กร  พร้อมรั บเปลี่ย นแปลงที่ น า ไป                                
สูค่วามส าเร็จ 
    2. ครูส่วนมากต้ังใจท างาน ทุ่มเทให้งานที่ได้รับมอบหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ 
      3. ปัจจัยน าเข้าด้านนักเรียน เป็นปัจจัยที่มีคุณภาพดีอยู่แล้ว ท าให้ครูต้องมีความคิดสร้างสรรค์ในการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ 
    4. สภาพองค์ประกอบเอ้ือต่อการเรียนรู้ทั้ง ห้องปฏิบัติการ อาคารสถานที่ 
 
จุดอ่อน  : วิเคราะห์ จา กการประชุ มกลุ่ มย่ อย จ ากรา ยงา นผล การด าเนิ น งานของโคร งกา รต่ างๆ                              
จากข้อเสนอแนะของครูผู้สอน และจากข้อคิดเห็นของผู้ปกครองหลายคน พบว่า  
      1. การจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลของครูในรายวิชาเดียวกัน ไม่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน มีค่าความแตกต่างกันมาก (Different) จนเหมือนคนละหลักสูตรในบางรายวิชา  

   2. กิจกรรมเยอะมากทั้งจากภายใน และภายนอกโรงเรียน ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอน                   
ที่ไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 
     3. มีการจัดการเรียนการสอนที่ค านึงถึงศักยภาพ ความสามารถและธรรมชาติของผู้เรียน 
 
แนวทางการพัฒนางานวิชาการในอนาคต  
 1. โดยจัดร ายวิช า การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) เป็ นร ายวิช าเพ่ิมเติม                          
ทั้งมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย รายวิชาละ 1 หน่วยกิต (IS1, IS2) 
 2. นักเรียนทุกคน เรียนภาษาอังกฤษ ภาษาจีนกับเจ้าของภาษาอย่างน้อย 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
 3. น าเสนอ ผลการศึกษาค้นคว้า (IS3) ด้วยวิธีการหลากหลาย 
 4. การพัฒนาห้องสมุด 
  4.1 จัดห้องสมุดมีชีวิต        
  4.2 จัดสัปดาห์ห้องสมุด 
  4.3 ประกวดยอดนักอ่าน          
  4.4 จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะใฝ่รู้  ใฝ่เรียน ด้วย   
  4.5 นักเรียนบันทึกการอ่านในสมุดรักการอ่าน 
  4.6 จัดมุมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  4.7 จัดนิทรรศการอาเซียน 
 5. การพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  5.1 จัดระบบโครงสร้างการบริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  5.2  จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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  5.3 จัดระบบข้อมูล สารสนเทศ ครอบคลุมมาตรฐาน สพฐ/สมศ.3 
  5.4  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีห้องสมุด/มุม/ศูนย์การเรียนรู้ 
  5.5 จัดอบรมสัมมนา หั วหน้ ากลุ่ มสาร ะ/รองกลุ่ มสาระในการพัฒนางา นในหน้า ที่                         
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
  5.6  ส่งเสริมและพัฒนาการน าเสนอผลการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้กับนักเรียนและครู
ให้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว กว้างขวางด้วยการถ่ายท า DLIT ก าหนดให้ครูทุกคนมีการถ่ายท าการ
จัดการเรียนรู้ ด้วย DLIT อย่างน้อยคนละ 1 หน่วย 
              5.6  การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ หลักสูตร และ การจัดการเรียนการสอน  
 6. แนวทางการพัฒนานักเรียนห้องเรียนพิเศษ ตามความสามารถพิเศษ 
  6.1  ค่ายวิชาการ              
       6.2  ศึกษาดูงาน/ทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสามารถพิเศษนั้น 
             6.3  ฟังบรรยายพิเศษ จากผู้ทรงคุณวุฒิ/เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน     
       6.4  เรียนรู้ภาษาที่สองจากเจ้าของภาษา(จีน/ฝรั่งเศส) 
           6.5  มีผลงานโครงงาน/CAS/ IS3                  
      6.6  นิทรรศการผลงานวิชาการ 
  6.7  การแข่งขันทักษะทางวิชาการ  จากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอ่ืน ๆ 
  6.8  การศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามบริบทรายวิชาที่เหมาะสมกับท้องถิ่น 

       
 
 
 
 

 
 


