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ค ำน ำ 
  

การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2558 ของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่                     
ของบุคลากรทุกฝ่าย ทุกงาน และทุกกิจกรรมของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี โดยยึดแผนปฏิบัติราชการประจ าปี                    
ของโรงเรียน เป็นกรอบในการด าเนินงาน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบปี อีกทั้งมีวัตถุประสงค์                    
เพ่ือติดตาม และตรวจสอบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเพ่ือให้ครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ด้านคุณภาพ
ผู้ เรียนด้านการจัดการศึกษา ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา และ                          
ด้านมาตรการส่งเสริม ให้เป็นไปตามาตรฐานการศึกษา และตัวชี้วัดความส าเร็จ ตามเกณฑ์การประเมิน                            
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ผลจากการประเมินคุณภาพภายในโรงเรียน ตามมาตรฐานการศึกษา และตัวชี้วัดความส าเร็จ                  
ท าให้ทราบถึงประสิทธิภาพในการด าเนินงานของบุคลากรในโรงเรียน สะท้อนให้เห็นภาพของจุดเด่น และจุดด้อย 
ที่ต้องปรับปรุงเพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี                       
ทั้งยังส่งผลให้เกิดการท างานอย่างเป็นระบบ และมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของชาติให้เกิดขึ้น                     
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ตามหมวดที่ 6 ว่าด้วยมาตรฐาน และการประกันคุณภาพ
การศึกษา มาตรา 47 และ มาตรา 48  

ขอขอบคุณบุคลากรทุกฝ่ายที่มีส่วนช่วยกันจัดท ารายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                              
ประจ า ปีการศึกษา 2558 ฉบับนี้จนส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

 
 
 

         
 ลงชื่อ.............................................................  
               (นายสุชาติ  หงษ์ทอง) 

                           ผู้อ านวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ข 
 

สำรบัญ 
 

  หน้ำ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของสถำนศึกษำ 

 ข้อมูลของสถานศึกษา 1 
 ข้อมูลทั่วไป 1 
 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 2 
 แผนผังโรงเรียน 4 

 ข้อมูลผู้บริหาร 5 
 ข้อมูลนักเรียน 5 
 ข้อมูลครูและบุคลากร 7 
 ครูอัตราจ้าง 13 

 ข้อมูลอาคารสถานที่ 13 
 ข้อมูลงบประมาณ 14 
 ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 16 
 โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 17 
 แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 18 
 ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 21 
 งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จ 31 
 ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปี 2557 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 44 
 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบปีที่ผ่านมา 45 
 ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 51 
 สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 52 

ตอนที่ 2 กำรพัฒนำคุณภำพ 
 การบริหารจัดการศึกษา 55 
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 56 
 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 57 
 กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 57 
 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2558 ของสถานศึกษา 58 

ตอนที่ 3 ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2558 ของสถานศึกษา 69 
 ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษา                    

ขั้นพ้ืนฐาน 
80 

 สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 116 
 ตารางการให้คะแนนและสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี

การศึกษา 2557 
118 

 ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 

130 



ค 
 

สำรบัญ  (ต่อ) 
 
ตอนที่ 4 สรุปผลกำรพัฒนำและน ำไปใช้ 

 สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม 143 
 โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลส าเร็จ 144 
 จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 147 
 แนวทางการพัฒนาในอนาคต 152 

ภำคผนวก   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ง 
 

สำรบัญตำรำง 
 

ตำรำงท่ี  หน้ำ 
1.  ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี จ าแนกตามระดับชั้น ปีการศึกษา 2558  5 
2.  ข้อมูลครูประจ าการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้                         

ปีการศึกษา 2558 
7 

3.  ข้อมูลครูอัตราจ้างโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2558  13 
4.  ข้อมูลงบประมาณ (รับ-จ่าย) โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2558 14 
5.  โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหลักสูตรมาตรฐานสากล 
17 

6.  สถิติการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 18 
7.  สถิติการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 19 
8.  สถิติการให้ความรู้แก่ครูและนักเรียน โดยปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ผู้ทรงคุณวุฒิประจ าปีการศึกษา 2558 
20 

9.  ผลงานดีเด่นในรอบปี 2558  ที่เกิดกับสถานศึกษา  21 
10.  ผลงานดีเด่นในรอบปี 2558  ที่เกิดกับผู้บริหารของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 21 
11.  ผลงานดีเด่นในรอบปี 2558  ที่เกิดกับครูและบุคลากรของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 21 
12.  ผลงานดีเด่นในรอบปี 2558  ที่เกิดกับนักเรียนของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ในระดับชาติ 23 
13.  ผลงานดีเด่นในรอบปี 2558  ที่ เกิดกับนักเรียนของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี                             

ในระดับภาคใต ้
26 

14.  ผลงานดีเด่นในรอบปี 2558  ที่ เกิดกับนักเรียนของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี                              
ในระดับเขตพ้ืนที่ 

27 

15.  งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2558 31 
16.  ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี 2557                  

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
44 

17.  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง ของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี                                    45 
18.  ผลการประเมินคุณภาพนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (รอบสาม) 47 
19.  ผลการด า เนิ น งานตามแผนปฏิบั ติ ก ารประจ าปี  2558 ของสถานศึ กษา                           

จ าแนกตามกลยุทธ์ 
58 

20.  ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนการปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา  
จ าแนกตามกลยุทธ์ 

69 

21.  ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 80 
22.  สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
116 

23.  การให้คะแนนและสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา                                   
ปีการศึกษา 2558 

118 

24.  แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกระดับชั้น (ม.1 - ม.6)                      
ปีการศึกษา 2558 

130 



จ 
 

สำรบัญตำรำง  (ต่อ) 
 

ตำรำงท่ี  หน้ำ 
25 แสดงผลการทดสอบระดับชาติของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ปีการศึกษา 2558  
136 

26 แสดงผลการทดสอบระดับชาติ ของนัก เรี ยนระดับชั้ นมั ธยมศึกษาปีที่  6                                
ปีการศึกษา 2558 

136 

27 แสดงจ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ (คุณลักษณะที่พึงประสงค์) 137 
28 แสดงจ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ จ าแนกตามรายการ 137 
29 แสดงจ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 138 
30 แสดงจ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 138 
31 แสดงจ านวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ ในสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 5  ด้าน 139 
32 แสดงผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา (มาตรฐานที่ 4) 142 
33 แสดงข้อมูลการจัดกิจกรรมความมีจิตสาธารณะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อม 

142 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฉ 
 

สำรบัญภำพ 
 

ภำพที ่  หน้ำ 
1  แสดงผังบริเวณโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 5 
2  โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 55 

 
 
 


