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รายงานประจ าปีโรงเรียนสุราษฎรธ์านี  ปีการศึกษา 2558  
 

ตอนที่ 3  
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
1.  ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2558 ของสถานศึกษา 
 
ตารางท่ี 20   ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนการปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา  
                 จ าแนกตามกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศด้านวิชาการให้กับนักเรียน 
  

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
สนอง 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 
1.1. โครงการ 

ส่งเสริมความ 
เป็นเลิศทาง
วิชาการ  

 
 
 

เชิงปริมาณ  
1. นักเรียนร้อยละ 90 ให้ความสนใจ

และร่วมกิจกรรม ตามความถนัด 
และความสามารถ 

2. นักเรียนร้อยละ 80 ได้เข้าร่วม
กิจกรรมการประกวดและร่วมกัน
แข่งขันทักษะทางวิชาการ 

เชิงคุณภาพ  
1. นักเรียนทุกคนประสบความ 

ส าเร็จในการเข้าร่วมกิจกรรม 
2. นักเรียนทุกคนได้รับรางวัลชนะเลิศ

และได้รับเกียรติบัตรจากการ
แข่งขันและเข้าร่วมกิจกรรม 

เชิงปริมาณ  
1. นักเรียนร้อยละ 95.93 ได้รับ

รางวัลจากการแข่งขันทักษะ
วิชาการ 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนได้รับการส่งเสริม

ความสามารถตามความสนใจ 
และความถนัดตลอดปี
การศึกษา 2558 

1, 2, 3, 4, 5, 6 
 

1.2. โครงการ
ยกระดับ 
ผลสัมฤทธิ์ 
ทางการ 
เรียน 

 

เชิงปริมาณ  
1. นักเรียนร้อยละ 90 มีระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตาม
เกณฑ์ 

เชิงคุณภาพ  
1. นักเรียนมีทักษะในการแสวงหา

ความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ 
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 

เชิงปริมาณ  
1. นักเรียนร้อยละ 85.33                    

มีระดับผลทางการเรียนผ่าน
เกณฑ์การประเมินระดับ 2.5
ขึ้นไป 

2.นักเรียนร้อยละ 98.98  
จบการศึกษาระดับชั้น 
มัธยมศึกษาตอนต้น และ 
นักเรียนร้อยละ 98.36  
จบการศึกษาระดับชั้น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
 

5 
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รายงานประจ าปีโรงเรียนสุราษฎรธ์านี  ปีการศึกษา 2558  
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
สนอง 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 
  เชิงคุณภาพ  

1. ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับชาติ                      
ปีการศึกษา 2558 เพิ่มข้ึน
จากผลการทดสอบการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับชาติปีการศึกษา 2557 
จ านวน  
4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ
ลดลงจากผลการทดสอบการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับชาติปีการศึกษา 2557 
จ านวน 1 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

5 

1.3. โครงการส่งเสริม
นิสัยรักการอ่าน 
 

เชิงปริมาณ  
1. นักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานีทุกคน

เข้าร่วมโครงการ 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีทักษะในการแสวงหา

ความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ 
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

เชิงปริมาณ  
1. นักเรียนร้อยละ 100 มีทักษะ

ในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  

 

3 

1.4. โครงการส่งเสริม
ศักยภาพและ
ความถนัด
ส าหรับนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ 

 
 

เชิงปริมาณ  
1. นักเรียนทุกคนในโครงการได้รับการ

พัฒนาเต็มศักยภาพ สามารถเข้าการ
แข่งขันสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีความรู้ความสามารถ  

มีทักษะที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้
และศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น 

เชิงปริมาณ  
1. นักเรียนร้อยละ 84.95                  

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่
ต่ ากว่าระดับ 3.00       

2. นักเรียนในโครงการร้อยละ 
100 สามารถเข้าศึกษาต่อใน
ระดับสูงขึ้น 

3, 4, 5, 6, 10 

1.5. โครงการ แนะ
แนวด้านการ 
ศึกษา อาชีพ 
ชีวิตและสังคม 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนและผู้ปกครองทุกคน                   

มีความรู้ความเข้าใจในข้อมูล                 
ด้านการศึกษา อาชีพ และสามารถ
น าข้อมูลไปวางแผนการศึกษาต่อได้
อย่างเหมาะสม  

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนและผู้ปกครอง 

ร้อยละ 100 มีความรู้ความ
เข้าใจในข้อมูลด้านการศึกษา 
อาชีพ และสามารถน าข้อมูล 
ไปวางแผนการศึกษาต่อได้     

6 
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รายงานประจ าปีโรงเรียนสุราษฎรธ์านี  ปีการศึกษา 2558  
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
สนอง 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 
  อย่างเหมาะสม  

1.6. โครงการทัศน 
     ศึกษาแหล่ง 
     เรียนรู ้

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานีทุกคน

ได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้จาก

แหล่งเรียนรู้จริง ท าให้นักเรียนมีผล
การเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี และสามารถ
เรียนรู้อย่างมีความสุข สามารถน า
ประสบการณ์มาพัฒนาการเรียนให้
เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 

เชิงปริมาณ  
1. นักเรียนร้อยละ 100                      

ได้ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้     
ตามท่ีนักเรียนสนใจ 

 
 

3, 4, 13 

 
กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังและส่งเสริมความมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา       
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ของโครงการ/กิจกรรม 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
สนอง 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 
2.1. โครงการส่งเสริม

นักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาด้าน
คุณธรรม
จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาโรงเรียนสุราษฎร์ธานีร้อยละ 
99 มีคุณธรรมจริยธรรม และค่า 
นิยมที่พึงประสงค์ตามมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาของชาติ 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการ 

ศึกษาโรงเรียนสุราษฎร์ธานี มี
คุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์อยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

เชิงปริมาณ  
1. นักเรียน ร้อยละ 94.73 

ผ่านการประเมินด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

2 

2.2. โครงการส่งเสริม
สุขภาวะที่ดี 
มีสุนทรียภาพ 
และสร้าง
ภูมิคุ้มกันสารเสพ
ติด 

 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมกิจกรรม 

ได้พัฒนาความรู้ มีทักษะชีวิต และมี
ภูมิคุ้มกันจากสารเสพติดสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้
อย่างเหมาะสม 

เชิงปริมาณ  
1. นักเรียนร้อยละ 97.95  

มีสุขนิสัย สุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตที่ดีขึ้น และ
ห่างไกลจากสารเสพติด 

 

1 
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รายงานประจ าปีโรงเรียนสุราษฎรธ์านี  ปีการศึกษา 2558  
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ของโครงการ/กิจกรรม 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
สนอง 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 
22. โครงการส่งเสริม

สุขภาวะที่ดีมี
สุนทรียภาพ และ
สร้างภูมคิุ้มกัน
สารเสพติด 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และ

สุขภาพจิตที่ดีขึ้น และห่างไกลจาก
สารเสพติดทุกประเภท 

เชิงปริมาณ  
1. นักเรียนร้อยละ 97.95  

มีสุขนิสัย สุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตที่ดีขึ้น และ
ห่างไกลจากสารเสพติด 

1 

 
กลยุทธ์ที่ 3  เพิ่มประสิทธิภาพและส่งเสริมการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู ้
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและ

คุณภาพ)ของโครงการ/กิจกรรม 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
สนอง 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 
3.1.โครงการส่งเสริม

การผลิตสื่อและ
เลือกใช้สื่ออย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา                      

มีวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สื่อการ
สอนเพ่ือจัดกิจกรรมการสอน
เพียงพอ และมีคุณภาพ 

เชิงคุณภาพ 
1. การปฏิบัติงานของครูและบุคลากร

ทางการศกึษาเกิดประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ 
1. ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาร้อยละ 96.50 มี
ความเห็นว่าโรงเรียนมี
วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สื่อ
การสอนเพ่ือจัดกิจกรรม
การสอนเพียงพอ และมี
คุณภาพ 

11 

 
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุน ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ   
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและ

คุณภาพ)ของโครงการ/กิจกรรม 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
สนอง 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 
4.1. โครงการพัฒนา

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
เพ่ือเสริมสร้าง
ประสบการณ์
และทักษะใน
วิชาชีพ 

เชิงปริมาณ 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้า

ร่วมการอบรม ประชุม สัมมนา 
ศึกษาดูงานในรายการต่างๆ 

เชิงคุณภาพ 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามี

ความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงานให้
มีประสิทธิภาพ 
 
 

เชิงปริมาณ 
1. ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาร้อยละ 100 ได้รับ
การพัฒนาตามสมรรถนะ
ที่จ าเป็น 

 

7 
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รายงานประจ าปีโรงเรียนสุราษฎรธ์านี  ปีการศึกษา 2558  
 

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและ

คุณภาพ)ของโครงการ/กิจกรรม 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
สนอง 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 
5.1. โครงการ
พัฒนาการ 

บริหารจัดการกลุ่ม
บริหารวิชาการ 

 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
1. มีใบรายชื่อนักเรียนชั้น ม.1-ม.6 

จ านวน 72 ห้องเรียน ภาคเรียนที ่
1 และ ภาคเรียนที่ 2 

2. มีแบบพิมพ์ ปพ.1:บ หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ม.
3, ม.6 จ านวน 20 เล่ม 

3. มีแบบพิมพ์ประกาศนียบัตร ปพ.2:
บ ม.ต้น จ านวน 800 แผ่น ปพ.2:
พ ม.ปลาย จ านวน 600 แผ่น 

4. มีแบบรายงานการจบหลักสูตรภาค
บังคับมัธยมศึกษาตอนต้น และจบ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(ปพ.3) จ านวน 6 ชุด 

5. มีแบบรายงานการออกประกาศ 
นียบัตร มัธยมศึกษาตอนต้น และ
ตอนปลาย จ านวน 4 ชุด 

6. มีเอกสาร ปพ.1:บ ฉบับจบ
หลักสูตร และประกาศนียบัตร ม.3 
ปีการศึกษา 2558 ประมาณ 520 
ชุด และปพ.1:พ ฉบับจบหลักสูตร  
และประกาศนียบัตร ม.6                       
ปีการศึกษา 2558            
ประมาณ 510 ชุด 

7. ครูและนักเรียนทุกคนมีวัสดุ
อุปกรณ์ แบบพิมพ์และเครื่องมือ
อ่ืนๆ เพียงพอในการปฏิบัติงาน
วัดผล ในทุกงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
1. ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องร้อยละ 

93.08 มีความพึงพอใจต่อ
การปฏิบัติงานและการ
บริหารจัดการของงาน
ทะเบียนนักเรียน ในระดับดี
ขึ้นไป 

2. นักเรียนร้อยละ 89.82               
ครูและบุคลากรร้อยละ 
89.23 มีความพึงพอใจต่อ
คุณภาพของระบบ
สารสนเทศข้อมูลพื้นฐาน
การศึกษาและผลการเรียน 
ในระดับดีขึ้นไป 

3. บุคลากรโรงเรียน                
สุราษฎร์ธานี ร้อยละ 90.77 
มีความพึงพอใจการ
ปฏิบัติงานของกลุ่มบริหาร
วิชาการ ในระดับดีข้ึนไป 

เชิงคุณภาพ 
1. ค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพของ

ระบบปฏิบัติงานและการ
บริหารจัดการของงาน
ทะเบียนนักเรียน โดยรวม
อยู่ในระดับดีมาก ( x = 
4.68 , S.D. = 0.98) 

2. ค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพของ
ระบบสารสนเทศของข้อมูล
พ้ืนฐานการศึกษาและผล
การเรียนโดยรวม อยู่ใน
ระดับดีมาก ( x = 4.53 , 
S.D. = 0.67) 

 

8, 12 
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รายงานประจ าปีโรงเรียนสุราษฎรธ์านี  ปีการศึกษา 2558  
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและ

คุณภาพ)ของโครงการ/กิจกรรม 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
สนอง 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 
 8. ผู้มีส่วนร่วมในการวัดผล 

ประเมินผลทุกคน มีความรู้ความ
เข้าใจในระเบียบ แนวปฎิบัติการ
วัดและประเมินผล และการ
ด าเนินการวัดและประเมินผลการ
เรียนได้อย่างถูกต้อง 

9. นักเรียนกลุ่มที่คาดว่าไม่จบ
หลักสูตรทุกคน ได้รับการติดตาม
ให้แก้ไขตามสภาพปัญหาของ
ตนเอง 

เชิงคุณภาพ 
1. ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 

2558 เป็นปัจจุบัน มีการปรับปรุง
ให้ถูกต้อง ทั้ง 2 ภาคเรียน และ
ให้บริการได้เพียงพอ ตลอดปี
การศึกษา 2558 

2. เอกสารหลักฐานทางการเรียน ปพ.
1:บ ปพ.1:พ และใบรับรองผลการ
เรียนที่โรงเรียนออกให้ทุกฉบับมี
ความถูกต้องสวยงามและรวดเร็ว
เป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ 

3. เอกสารหลักฐานทางการเรียน ปพ.
1:บ ปพ.1:พ ปพ.2:บ ปพ.2:พ 
ฉบับจบหลักสูตรของนักเรียน ชั้น 
ม.3 และ ม.6 ที่โรงเรียน ออกให้
ทุกฉบับมีความถูกต้องสมบูรณ์และ
ทันตามก าหนดเวลา 

4. โรงเรียนน าส่งแบบรายงานการจบ
หลักสูตร (ปพ.3) และแบบรายงาน 
การออกประกาศ 
นียบัตรแก่หน่วยงานต้นสังกัด    
สพม.เขต11 และสพฐ. ทันตาม
เวลา ที่กระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนดไว้ 
 

 

3. ค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพความ
พึงใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ของกลุ่มบริหารวิชาการ 
โดยรวม อยู่ในระดับดีมาก  
( x = 4.69 , S.D. = 0.57) 

 
 

8, 12 
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รายงานประจ าปีโรงเรียนสุราษฎรธ์านี  ปีการศึกษา 2558  
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและ

คุณภาพ)ของโครงการ/กิจกรรม 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
สนอง 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 
 5. การด าเนินงานของกลุ่มบริหาร

วิชาการ มีความคล่องตัว รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจใน
ระดับดีมาก ในการบริหารจัดการ
ของกลุ่มบริหารวิชาการ 

  

5.2. โครงการ
พัฒนาการบริหาร
จัดการกลุ่มบริหาร
งบประมาณและ
บุคคล 

เชิงปริมาณ 
1. กลุ่มเป้าหมายร้อยละ 90สามารถ

วางแผนงานการ 
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
สู่มาตราฐานสากลและประชาคม
อาเซียนได้อย่าง 
มีคุณภาพ 

เชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนมีการประชุม อบรม

สัมมนา ตามปฏิทินที่ก าหนด 
2. ข้อมูลการเงินของบุคคลากร

ถูกต้อง ตรวจสอบได้ง่าย และมี
ความคล่องตัวในการให้บริการ 

3. เจ้าหน้าทีท่ีร่ับผิดชอบทุกกลุ่ม
สาระและงาน สามารถปฏิบัติงาน 
ได้ถูกต้องตามระเบียบไปแนวทาง
เดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ 
1. กลุ่มเป้าหมายร้อยละ 100 

สามารถจัดท าแผนงาน/
โครงการในปีการศึกษา 
2559 ได้อย่างมีคุณภาพ 

2. บุคลากรโรงเรียนร้อยละ 
91.54 มีความพึงพอใจ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
กลุ่มบริหารงบประมาณและ
บุคคล ในระดับดีขึ้นไป 

เชิงคุณภาพ 
1. ค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพของ

ระบบปฏิบัติงานและการ
บริหารจัดการของกลุ่ม
บริหารงบประมาณและ
บุคคล โดยรวมอยู่ในระดับดี
มาก  
( x = 4.66 , S.D. = 0.76) 

8, 12 

5.3. โครงการพัฒนา 
การบริหารจัดการ
กลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียน 

 
 

เชิงปริมาณ 
1. ครูและบุคลากร จ านวน 160 คน 
2. นักเรียน จ านวน  3,000 คน 
เชิงคุณภาพ 
1. ครูและบุคลากรในกลุ่มบริหาร

กิจการนักเรียนมีวัสดุ- อุปกรณ์
ส านักงานใช้อย่างเพียงพอ 

2. ครูและบุคลากรมีข้อมูลสาร 
สนเทศของนักเรียนทุกคน  
เพ่ือใช้ในการป้องกันแก้ไข  
และพัฒนานักเรียน 

เชิงปริมาณ 
1. กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

มีแผนงาน / โครงการ
ครบถ้วน 

2. ผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงานกลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียนคิดเป็นร้อย
ละ 92.86  

3. ครูและบุคลากร ร้อยละ 
91.55 มีความพึงพอใจ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ 

8, 12 
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รายงานประจ าปีโรงเรียนสุราษฎรธ์านี  ปีการศึกษา 2558  
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและ

คุณภาพ)ของโครงการ/กิจกรรม 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
สนอง 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 
  กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

ในระดับดีขึ้นไป 
เชิงคุณภาพ 
1. ค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพของ

ระบบปฏิบัติงานของกลุ่ม
บริหารกิจการนักเรียน 
โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก  

( x = 4.71 , S.D. = 0.84) 

 

5.4. โครงการพัฒนา 
การบริหารจัดการ
กลุ่มบริหารทั่วไป 

เชิงปริมาณ 
1. ครูและบุคลากรโรงเรียน 

สุราษฎร์ธานีทุกคน 
2. นักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 

ทุกคน 
เชิงคุณภาพ 
1. กลุ่มบริหารงานทั่วไป จัด

ด าเนินงานในทุกกิจกรรมให้
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจด้วย
การท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
เกิดประสิทธิผลบรรลุตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 
 

เชิงปริมาณ 
1. การด าเนินงานกิจกรรม

ต่างๆตลอดปีการศึกษา 
2558 บรรลุตาม
วัตถุประสงค์  

2. ครูและพนักงานโรงเรียน     
สุราษฎร์ธานี ร้อยละ 91.54 
มีความพึงพอใจต่อคุณภาพ
ของระบบการปฏิบัติงาน
และการบริการจัดการของ
กลุ่มบริหารทั่วไป ในระดับดี
ขึ้นไป 

เชิงคุณภาพ 
1. ค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพของ

ระบบปฏิบัติงานและการ
บริการจัดการของกลุ่ม
บริหารทั่วไป โดยรวมอยู่ใน
ระดับดีมาก ( x = 4.78, 
S.D. = 0.66) 

8, 12 

5.5. โครงการระบบ
ช่วยเหลือดูแล
นักเรียน 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 

ทุกคน ได้รับการดูแลช่วยเหลือ
อย่างเหมาะสมตามความเป็นจริง 

2. ผู้ปกครองร้อยละ 80 ให้ความ
ร่วมมือในการช่วยเหลือนักเรียน 
จนส่งให้นักเรียนมีค่านิยมที่ดีงาม 

 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียน ร้อยละ 100 ที่มี

ความเสี่ยง หรือมีปัญหาใน
ด้านต่างๆได้รับการดูแลโดย
การเยี่ยมบ้าน เพ่ือร่วมกัน
แก้ปัญหากับผู้ปกครอง 

 

8, 12 



77 
 

รายงานประจ าปีโรงเรียนสุราษฎรธ์านี  ปีการศึกษา 2558  
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและ

คุณภาพ)ของโครงการ/กิจกรรม 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
สนอง 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

 

ระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียนมี
แบบฟอร์มงานที่เป็นแบบเดียวกัน 

ครบถ้วน ง่ายต่อการน าไปใช้ 
เชิงคุณภาพ  
1. นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตาม

ศักยภาพ เป็นคนที่สมบูรณ์
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญา 

2. สัมพันธภาพระหว่างครูและ
นักเรียนเป็นไปได้ด้วยดีและอบอุ่น 

3.นักเรียนมีความฉลาดทางอารมณ์ 
รู้จักตนเอง และควบคุมตนเองได้ 
เรียนรู้อย่างมีความสุข 

 

 

 
กลยุทธ์ที่ 6   ส่งเสริมนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาเห็นคุณค่าและร่วมสืบสานความเป็นไทย 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและ

คุณภาพ)ของโครงการ/กิจกรรม 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
สนอง 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 
6.1. โครงการน าหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง สู่การ
บริหารจัดการ  
และการจัดการ
เรียนการสอน 

เชิงปริมาณ 
1. ครูผู้สอนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 92 

สามารถบูรณาการหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการ
เรียนรู้ 

2. นักเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 มี
คุณลักษณะตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เชิงปริมาณ 
1. ครรู้อยละ 100 สามารถ

บูรณาการหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงใน
แผนการจัดการเรียนรู้และ
การจัดการเรียนการสอน 
 

 

10,14 

6.2. โครงการอนุรักษ ์
สืบสานภาษาและ
วัฒนธรรมไทย 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วม

กิจกรรม ร้อยละ 90 
2. ครูทุกคนในโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนได้รับการฝึกฝนและร่วม

แสดงออกทางวัฒนธรรมไทย 
2. นักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานีมี

มารยาทในการไหว้และไหว้เป็น 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนและครูทุกคน                 

มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 
และสืบสานวัฒนธรรมไทย 
 

 
 

2, 11 
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รายงานประจ าปีโรงเรียนสุราษฎรธ์านี  ปีการศึกษา 2558  
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและ

คุณภาพ)ของโครงการ/กิจกรรม 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
สนอง 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 
 3. นักเรียนและครูโรงเรียนสุราษฎร์

ธานีรักและภูมิใจในความเป็น
ไทย 

4.  เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
คณะครูทุกกลุ่มสาระ 

  

6.3.  โครงการส่งเสริม
การจัดกิจกรรม
สอดแทรกความ
เป็นอัตลักษณ์ 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ก าหนด 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
2. โรงเรียน ชุมชน และองค์กรอ่ืนๆ    

มีความร่วมมือกัน ไม่น้อยกว่า     
ร้อยละ 85 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียน มีความรู้ความเข้าใจ และ

มีความพร้อมที่จะท ากิจกรรม
ตลอดปีการศึกษา 

2. โรงเรียน ชุมชนและองค์กรอ่ืนๆ มี
ความร่วมมือในการท ากิจกรรม
ตลอดปีการศึกษา 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนร้อยละ 100 เข้า

ร่วมกิจกรรมสอดแทรก
ความเป็นอัตลักษณ์
โรงเรียนตามท่ีได้ด าเนิน
กิจกรรม 

เชิงคุณภาพ 
1. การประสานงานความ

ร่วมมือ ระหว่างครู 
ผู้ปกครอง บุคลากร
โรงเรียน ชุมชนและองค์กร
อ่ืนๆ มีความสนิทสนม แน่น
แฟ้นมากข้ึน เกิดความกลม
เกลียวกันในหมู่คณะ 

2, 11 

 
 
 

 
 

กลยุทธ์ที่ 7   พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ของโครงการ/กิจกรรม 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
สนอง 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 
7.1.  โครงการจัดซื้อ

วัสดุส านักงาน 
เชิงปริมาณ  
1. ครูและบุคลากรมีวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน

การปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 
เชิงคุณภาพ 
1. ครูและบุคลากรมีความพึงพอใจต่อ

การปฏิบัติงาน 

เชิงปริมาณ 
1. ครูและบุคลากรร้อยละ 

92.30 มีความพึงพอใจ   
ต่อการปฏิบัติงาน ใน
ระดับดีข้ึนไป 

2. การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานจากการนิเทศ
ติดตามของหัวหน้างาน
ต่างๆอยู่ในระดับดีมากคิด
เป็นร้อยละ 92.61 

 

11  
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ของโครงการ/กิจกรรม 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
สนอง 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 
7.2.  โครงการ 

พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 

เชิงปริมาณ  
1. ระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า 

น้ าประปา ระบบเสียง โทรศัพท์ 
ได้รับการปรับซ่อมให้มีประสิทธิภาพ
อย่างต่อเนื่อง 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียน ครูและบุคลากรได้รับ

บริการทางด้านสาธารณูปโภค  
อย่างเพียงพอ 

เชิงปริมาณ 
1. ครูและบุคลากรร้อยละ 

95.38 มีความพึงพอใจต่อ
การให้บริการ ในระดับดี
ขึ้นไป 

เชิงคุณภาพ 
1. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อ

การให้บริการ โดยรวมอยู่
ในระดับดีมาก ( x = 4.72, 
S.D. = 0.88) 

11  

7.3. โครงการพัฒนา
และจัดการ
บริการแหล่ง
เรียนรู้ให้มี
คุณภาพ เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

เชิงปริมาณ 
1. ครูร้อยละ 85 ใช้แหล่งเรียนรู้ใน

โรงเรียนบูรณาการในการจัดการ
เรียนการสอน 

2. นักเรียนร้อยละ 85 ใช้แหล่งเรียนรู้
ทั้งในและนอกโรงเรียน 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียน ครูและบุคลากรใช้แหล่ง

เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ 
1. ครูร้อยละ 100 ใช้แหล่ง

เรียนรู้ในโรงเรียน บูรณา
การในการจัดการเรียน
การสอน 

2. นักเรียนร้อยละ 100 ใช้
แหล่งเรียนรู้ทั้งในและ
นอกโรงเรียน 

 

11 , 13 
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2. ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 

ตารางท่ี 21   ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ ระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 

1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ 5 ดีเยี่ยม 

1.2 มีน้ าหนักส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

5 ดีเยี่ยม 

1.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเอง
จากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรงโรคภัยอุบัติเหตุและ
ปัญหาทางเพศ 

5 ดีเยี่ยม 

1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม 

5 ดีเยี่ยม 

1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน 5 ดีเยี่ยม 

1.6 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ กีฬานันทนาการ ตามจินตนาการ 

5 ดีเยี่ยม 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 5 ดีเยี่ยม 

 

 1.ร่องรอยความพยายาม 
โรงเรียนสุราษฎร์ธานีจัดโครงการ/กิจกรรม  เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพโดย

ปรากฏร่องรอยดังนี้ 
 โครงการส่งเสริมสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพและสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติด มีกิจกรรมดังนี้ 

1. งานอนามัยโรงเรียน  
 - จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจ าปี โดยการติดตามประเมินน้ าหนักและส่วนสูงของนักเรียน

ประจ าปี 2558  
 -  กิจกรรมรณรงค์ประจ าปี ได้แก่ กิจกรรมวันเอดส์โลก กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก กิจกรรม

ต่อต้านยาเสพติด 
  -  กิจกรรมบริจาคโลหิต 
  -  กิจกรรมโครงการมือปราบลูกน้ ายุงลาย 
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ 
 -  จัดทดสอบมรรถภาพทางด้านร่างกายประจ าปี 2558  
 -  จัดการแข่งขันกีฬาสีระหว่างห้องเรียน   
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 -  จัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน ประจ าปี 2558 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ  

- จัดกิจกรรมสามศิลป์โชว์เพ่ือแสดงผลงานและบูรณาการความรู้ในสามสาระการเรียนรู้วิชา
ศิลปะ  

- กิจกรรม S.T. star Challenge Season 9 
- กิจกรรม To be Number One Idol 

 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะศึกษา 
 โครงการนาฏศิลป์พัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ ในทุกเช้า 
 ชุมนุมนาฏศิลป์ไทย/พ้ืนเมือง 
 

2. วิธีการพัฒนา 
  โรงเรียนด าเนินงาน/โครงการ และกิจกรรมโดยใช้กระบวนการพัฒนาเชิงระบบของเดรมมิ่ง (PDCA) 
มีการน าข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง รอบสาม และผลการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา ในการวิเคราะห์ เ พ่ือเป็นแนวทางในการจัดท าโครงการ และ                  
จัดกิจกรรมที่ท าให้นักเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขนิสัยและการดูแลสุขภาพ
และออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ จัดกิจกรรมส ารวจน้ าหนักและส่วนสูงของนักเรียน มีการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายของนักเรียน จัดกิจกรรมและหาแนวทางป้องกันจากสิ่งเสพติดให้โทษและอุบัติเหตุ จัดกิจกรรมส่งเสริม
ให้นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  จัดกิจกรรมให้นักเรียนทุกคนได้
เข้าร่วมกิจกรรมตลอดจนแสดงผลงานด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬานันทนาการ ตามจินตนาการ  จากนั้นมี
การติดตามผลการด าเนินงาน และน าผลการด าเนินงานไปปรับปรุงและพัฒนา  
 

3. ผลการพัฒนา 
 ผลจากการด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นส่งผลให้นักเรียนมีทักษะในการดูแล

สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีทักษะชีวิต และมีภูมิคุ้มกันจากสารเสพติดและสิ่งอบายมุข รู้จักใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ และมีกิจกรรมการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ปรากฏผลดังนี้ 

 ผลการด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพและสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติด  
พบว่านักเรียน 97.75 มีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพท่ีดีขึ้น และห่างไกลจากสารเสพติด 

 นักเรียนร้อยละ 90.44 มีน้ าหนักและส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ 
 ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพรายตัวบ่งชี้ 

ปรากฏผลดังนี้ 
- ผู้เรียนร้อยละ 93.20 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และการออกก าลังกาย  
- ผู้เรียนร้อยละ 95.37 มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์  
- ผู้เรียนร้อยละ 97.40 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงภาวะที่เสี่ยงต่อความ

รุนแรง โรคภัย อุบัติภัย และปัญหาทางเพศ  
- ผู้เรียนร้อยละ 97.30 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  
- ผู้เรียนร้อยละ 97.54 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืนๆ  
- ผู้เรียนร้อยละ 90.71 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/ 
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ผลการด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดีและ มีสุนทรียภาพ 
ส่งผลให้ผลการประเมินในมาตรฐานที่ 1 มีระดับคะแนน  28.80 มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเยี่ยม (5.00) 

 
  4. แนวทางการพัฒนาในอนาคต   

  1. การทดสอบสมรรถภาพทางกายด าเนินการและประเมินผล ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ในวิชา
พละศึกษา 

 2. จัดท าโครงการคลินิกพิชิตอ้วนให้กับนักเรียนที่มีการประเมินน้ าหนัก/ส่วนสูง แล้วมีผลการ
ประเมินภาวะอ้วนทุกคน 

 3. นักเรียนที่อ้วนทุกคนต้องจัดท าแผนการออกก าลังกาย และประเมินผลผ่านการจัดการเรียนรู้ใน
วิชาพลศึกษา 
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มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ ความหมาย 

2.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ เรียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานครบทั้ง 8 คุณลักษณะ 

5 ดีเยี่ยม 

2.2 เอ้ืออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 5 ดีเยี่ยม 

2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 5 ดีเยี่ยม 

2.4 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 5 ดีเยี่ยม 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 5 ดีเยี่ยม 

 
 1. ร่องรอยความพยายาม 
   โรงเรียนสุราษฎร์ธานีจัดโครงการ / กิจกรรมเพ่ือให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม                    
อันพึงประสงค์เพ่ือให้บรรลุตามตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ 2  โดยด าเนินกิจกรรม/โครงการ ต่อไปนี้ 

  โครงการส่งเสริมนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่
พึงประสงค์ จัดกิจกรรมดังนี้ 

   1. กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ดังนี้   
   -  โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
   -  กิจกรรมอบรมระดับชั้น ม.1 – ม.6 
   -  กิจกรรมอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพ ม.1-ม.3  
   -  กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ปรึกษา  
   -  กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน  
 -  กิจกรรมตรวจเครื่องแต่งกาย และทรงผม ประจ าเดือน   
 -  กิจกรรมฝึกระเบียบวินัยนักเรียน   
 -  กิจกรรมห้องสวยด้วยมือนักเรียนระดับชั้น ม.2  
 -  กิจกรรมมีดีมาโชว์  
 -  กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม  
 -  กิจกรรมอาสาสมัครสารวัตรนักเรียน  
 -  กิจกรรมยกย่องคนเก่ง ส.ธ 
 -  กิจกรรม 1 วันเพื่อลูก ส.ธ. 
 -  กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้  
 2. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
  -  กิจกรรมเลี้ยงพระในพรรษา   
  -  กิจกรรมตักบาตร “วันนี้วันพระ”  
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  -  กิจกรรมชวนครอบครัวไปวัด    
  -  กิจกรรมครูพระ  
  -  กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา   
  -  กิจกรรมสอบธรรมศึกษา 
  -  กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจากห้องเรียนสู่ชุมชน 
  3. กิจรรมพัฒนาผู้เรียน  
  -  จัดกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี  
  -  กิจกรรมชุมนุม 
  -  กิจกรรมแนะแนว 
  -  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมด้านสาธารณะประโยชน์และจิตอาสาเพ่ือชุมชน  

และโรงเรียนสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมและความกตัญญูและมีความ
ภาคภูมิใจในความเป็นลูกชมพูเขียว ได้แก่   

- กิจกรรมวันไหว้ครู  
- กิจกรรมวันแม่  
- กิจกรรมวันธารน้ าใจ  
- กิจกรรมวันพ่อ  
- กิจกรรมวันวิญญาณสดุดี  
- กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย  

- กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนและสมาชิกสภานักเรียน  
- การประชุมสภานักเรียน  

- กิจกรรมวันภาษาไทย  
- กิจกรรมวันสุนทรภู่  
- กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 

- กิจกรรม 5 ส  
- กิจกรรม Big Cleaning Day 

 การจัดการเรียนการสอนวิชาหน้าที่พลเมือง 

 

2. วิธีการพัฒนา 
โรงเรียนด าเนินงาน/โครงการ และกิจกรรมโดยใช้กระบวนการพัฒนาเชิงระบบของเดรมมิ่ง 

(PDCA) มีการน าข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง รอบสาม และผลการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา ในการวิเคราะห์เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท าโครงการ และ                  
จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานครบทั้ง 8 คุณลักษณะ  มีความเอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  ยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง และตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณลักษณะของนักเรียนที่หลากหลาย เปิดโอกาสให้ปฏิบัติในสถานที่ หรือสถานการณ์จริง นักเรียนได้เรียนรู้
จากวิทยากรที่มีประสบการณ์ โดยด าเนินกิจกรรมตามความเหมาะสมอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา  และ              
มีการติดตามผลการด าเนินงาน และน าผลการด าเนินงานไปปรับปรุงและพัฒนา  
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  3. ผลการพัฒนา 
   โรงเรียนสุราษฎร์ธานีได้ด าเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมนักเรียน ครู และบุคลากรทาง     
การศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เพ่ือให้นักเรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบและ
ปฏิบัติตามระเบียบของสถานศึกษาและหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีความ
เมตตา กรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และเสียสละเพ่ือส่วนรวม ทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนประพฤติตามวัฒนธรรมไทย 
และภูมิใจในความเป็นไทย ปรากฏผลความส าเร็จดังนี้ 

 การด าเนินงานตามโครงการปลูกฝังและส่งเสริมความมีวินัย คุณธรรม และจริยธรรมให้กับ
นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา พบว่านักเรียนร้อยละ 94.73 ผ่านการประเมินคุณธรรม 
จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

 ผลการประเมินตามาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ปรากฏผล
ดังนี้ 
- ผู้เรียนร้อยละ 94.77 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร  
- ผู้เรียนร้อยละ 97.44 เอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  
- ผู้เรียนร้อยละ 96.81 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง  
- ผู้เรียนร้อยละ 92.56 ตระหนักรู้คุณค่าร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
ผลการด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่

พึงประสงคส์่งผลให้ผลการประเมินในมาตรฐานที่ 2 มีระดับคะแนน 4.77 อยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม (5.00)  
 
  4. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 โรงเรียนร่วมกับผู้ปกครอง และชุมชนในการหาแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนให้จริงจัง
และชัดเจนมากขึ้น 
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มาตรฐานที่ 3 ผู้ เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง                    
อย่างต่อเนื่อง   

 
ที ่ ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ ความหมาย 

3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จาก
ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆรอบตัว 

5 ดีมาก 

3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และ ตั้งค าถามเพ่ือ
ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 

5 ดีเยี่ยม 

3.3 เรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็นกลุ่ม แลก เปลี่ยนความคิดเห็น
เพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน 

5 ดีเยี่ยม 

3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 5 ดีเยี่ยม 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 5 ดีมาก 

 

 1.ร่องรอยความพยายาม 
  โรงเรียนสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรมเพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ
เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้บรรลุตามตัวบ่งชี้ของมาตรฐาน โดยด าเนินกิจกรรม/โครงการ 
ต่อไปนี้ 

  โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ประกอบด้วยกิจกรรม  
- กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และการเรียนรู้ 
- กิจกรรมหนังสือท่ีหนูชอบอ่าน 
- การจัดนิทรรศการหนังสือใหม่ 
- จัดนิทรรศการหนังสือเล่มเล็ก 
- จัดนิทรรศการวันส าคัญต่าง ๆ 
- การประกวดบันทึกการอ่าน 
- กิจกรรมบันทึกการอ่าน 
- กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน  
- กิจกรรมเสียงตามสายละอองชมพูโดยนักเรียนงานประชาสัมพันธ์  
- การจัดท าวารสารโรงเรียน คอลัมน์พี่แนะน าน้องของนักเรียนชุมนุมประชาสัมพันธ์  
- จัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์  
- กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนน าเสนอผลการค้นคว้าหน้าชั้นเรียน   
- จัดนิทรรศการวันส าคัญต่าง ๆ การท าภาพยนตร์สั้น  
- กิจกรรมสภานักเรียน การประชุมคณะกรรมการนักเรียน 
- การน าเสนอผลงานในการจัดการเรียนการสอน 

  โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

- กิจกรรมวัน Chrismas  
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- กิจกรรมเพิ่มพูนทักษะการฟัง-พูด จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 

- การจัดแสดงผลงาน กิจกรรมนิทรรศการวิชาการ Open House วันที่ 10 มกราคม 2559 
- กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาต่างประเทศท่ีสอง (ภาษาฝรั่งเศส-ภาษาจีน) 
- กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านภาษาไทย 

 
 2. วิธีการพัฒนา   

  โรงเรียนด าเนินงาน/โครงการ และกิจกรรมโดยใช้กระบวนการพัฒนาเชิงระบบของเดรมมิ่ง (PDCA) 
มีการน าข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง รอบสาม และผลการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา ในการวิเคราะห์ เ พ่ือเป็นแนวทางในการจัดท าโครงการ และ                  
จัดกิจกรรมที่ท าให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และ  
สื่อต่างๆรอบตัว โดยจัดท าโครงการส่งเสริมรักการอ่าน  กิจกรรมสมุดบันทึกการอ่าน จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนรู้
ภายในโรงเรียนผ่านกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ Open House เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการอ่าน ฟัง ดู พูด 
เขียน ตลอดจนจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นกลุ่ม เพ่ือให้นักเรียนแลก เปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่าง
กัน  และส่งเสริมใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน ตลอดจนมีการติดตามผลการด าเนินงาน และ
น าผลการด าเนินงานไปปรับปรุงและพัฒนา 
 
 3. ผลการพัฒนา   
   โรงเรียนสุราษฎร์ธานีได้ด าเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เพ่ือสร้างแรงจูงใจ
และกระตุ้นให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ทั้งยังส่งเสริมนักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีทักษะ                 
ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และสร้างองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ปรากฏ
ผลส าเร็จดังนี้ 

 ผลการด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน พบว่านักเรียนร้อยละ 100 มีทักษะ                  
ในการแสวงความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 ผลการด าเนินงานตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ พบว่านักเรียนร้อยละ 100 ได้ไปศึกษา
แหล่งเรียนรู้ตามท่ีนักเรียนสนใจ 
 ผลการประเมินตามาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการ

เรียนรู้และพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง ปรากฏผลดังนี้ 
-  ผู้เรียนร้อยละ 97.40 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุดแหล่ง

เรียนรู้และสื่อต่างๆรอบตัว  
-  ผู้เรียนร้อยละ 92.42 มีทักษะในการอ่านฟังดูพูดเขียนและตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าหา  

ความรู้เพิ่มเติม  
-  ผู้เรียนร้อยละ 97.19 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่าง

กัน  
-   ผู้เรียนร้อยละ 95.83 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน  

ผลการด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง  รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่องส่งผลให้ผลการประเมินในมาตรฐานที่ 3 มีน้ าหนัก
คะแนนรวม 4.80 อยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม (5.00)  
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 4. แนวทางการพัฒนา 
 1.  จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในห้องสมุดอย่างหลากหลาย 
 2.  ส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในการศึกษาค้นคว้าในห้องสมุด 
 3.  จัดหาหนังสือ สื่อที่หลากหลายตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ 
 4.  เปิดสอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าเบื้องต้น 
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มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาอย่างมี
เหตุผล   

 
ที ่ ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ ความหมาย 

4.1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง  และ ดู และสื่อสาร
โดยการพูดและการเขียน ตามความคิดของตนเอง 

5 ดีเยี่ยม 

4.2 น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของ
ตนเอง 

5 ดีเยี่ยม 

4.3 ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์  ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมี
เหตุผลประกอบ 

5 ดีเยี่ยม 

4.4 มีความคิดริ เริ่มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ 

5 ดีเยี่ยม 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 5 ดีเยี่ยม 

 
 1.ร่องรอยความพยายาม 

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง   
รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ 
เพ่ือให้บรรลุตามตัวบ่งชี้ของมาตรฐาน โดยปรากฏร่องรอยดัง ต่อไปนี้ 

 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  ประกอบด้วยกิจกรรม  
-  กิจกรรมนิทรรศการวิชาการ Open House 
-  กิจกรรมเปิดบ้านห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนอ ามาตย์พาณิชย์นุกูล  จ.กระบี่ 
-  กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
-  กิจกรรมนิทรรศการวิทยาศาสตร์  และการแสดงผลงานของนักเรียน ประกอบด้วย การ

แข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันเดินแฟชั่นโชวร์ีไซเคิล การแข่งขันวาดรูปวิทยาศาสตร์หัวข้อ 
“นวัตกรรมไทยสู่สากล”  

-  กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ 
 โครงการส่งเสริมศักยภาพและความถนัดส าหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ เพ่ือส่งเสริมนักเรียนให้มี

ความรู้ความสามารถตามความถนัดและความสนใจอย่างเต็มศักยภาพ และสามารถพัฒนานักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขันสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษระดับชั้น ม.1-ม.6 เช่น 
    - กิจกรรมการควบคุมกล่องสมองกล นักเรียนระดับชั้น ม.2 
   - กิจกรรมพัฒนาทักษะโครงงานในรายวิชาต่าง ๆ  
   - กิจกรรมการทดลองแก้ปัญหา Zero Waste ของนักเรียนระดับชั้น ม.4 

  โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
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 2. วิธีการพัฒนา   
     โรงเรียนด าเนินงาน/โครงการ และกิจกรรมโดยใช้กระบวนการพัฒนาเชิงระบบของเดรมมิ่ง (PDCA) 
มีการน าข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง รอบสาม และผลการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา ในการวิเคราะห์ เ พ่ือเป็นแนวทางในการจัดท าโครงการ และ                  
จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมนักเรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหา
อย่างมีเหตุผล กิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยโครงงาน กิจกรรมนิทรรศการทางวิชาการ การประกวด
โครงงาน GSP กระบวนการน าเสนอผลงานโดยใช้ ICT การทดลองโครงงานอาชีพ งานคณะกรรมการนักเรียน 
ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค ฝึกทักษะการใช้ Mind Map กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น  และมีการติดตาม
ผลการด าเนินงาน และน าผลการด าเนินงานไปปรับปรุงและพัฒนา 

 
 3. ผลการพัฒนา   

 ผลการด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ พบว่านักเรียนร้อยละ 95.93
เข้าร่วมแข่งขันทักษะตามความสามารถ ความสนใจและความถนัด    

 ผลการด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมศักยภาพและความถนัดของผู้เรียน พบว่านักเรียนร้อย
ละ 84.95 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ต่ ากว่า 3.00 และนักเรียนห้องเรียนพิเศษร้อยละ 100 
สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น  

 ผลการประเมินตามาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง ปรากฏผลดังนี้ 
- ผู้เรียนร้อยละ 94.84 สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่านฟังและดูและสื่อสารโดยการพูดหรือ  

เขียนตามความคิดของตนเอง  
- ผู้เรียนร้อยละ 96.35 น าเสนอวิธีคิดวิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง  
- ผู้เรียนร้อยละ 95.30 ก าหนดเป้าหมายคาดการณ์ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ  
- ผู้เรียนร้อยละ 91.48 มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 

ผลการด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักเรียนมีความสามารถในการคิดอย่าง
เป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล  ส่งผลให้ผลการประเมินในมาตรฐานที่ 4                               
มีน้ าหนักคะแนนรวม 4.73 อยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม (5.00) 

 
 4. แนวทางการพัฒนา 

 1.  จัดกิจกรรมติวเข้มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net) เพ่ือเพ่ิมค่าคะแนนเฉลี่ย ให้ทุกรายวิชาสูง
กว่า 50 คะแนน 
 2.  จัดกิจกรรมติวเข้มเส้นทางสู่โอลิมปิกวิชาการ  ให้รุ่นพี่ท่ีผ่านค่าย 3 ช่วยติวรุ่นน้อง เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้ให้นักเรียนกลุ่มทีสนใจและเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนลงสนามสอบแข่งขัน 
 3.  ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมโดยเชิญวิทยากรผู้มีความรู้ ความสามารถในการให้ความรู้กับนักเรียน
ในด้านต่าง ๆ   
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มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ ความหมาย 

5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตาม
เกณฑ ์

4 ดีมาก 

5.2 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตาม
เกณฑ ์

5 ดีเยี่ยม 

5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนเป็นไป
ตามเกณฑ์ 

5 ดีเยี่ยม 

5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 5 ดีเยี่ยม 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 5 ดีเยี่ยม 

 
 1.ร่องรอยความพยายาม 

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือให้นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
โดยปรากฏร่องรอยดัง ต่อไปนี้ 

 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยจัดกิจกรรม 
 -  กิจกรรมสอบ Pre O-net ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
 -  กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
 - กิจกรรมพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และ1 กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
 - กิจกรรมเพิ่มพูนทักษะการฟัง-พูด ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย 

ตลาดนัดเมตตา สัมมาชีพ 
- โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ 
- กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 

 
 2. วิธีการพัฒนา   

   โรงเรียนด าเนินงาน/โครงการ และกิจกรรมโดยใช้กระบวนการพัฒนาเชิงระบบของเดรมมิ่ง (PDCA) 
มีการน าข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง รอบสาม และผลการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา ในการวิเคราะห์ เ พ่ือเป็นแนวทางในการจัดท าโครงการ และ                  
จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรอย่าง
เหมาะสม หลากหลายตามความถนัด ความสามารถของผู้เรียน  และมีการติดตามผลการด าเนินงาน และน า
ผลการด าเนินงานไปปรับปรุงและพัฒนา 
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 3. ผลการพัฒนา   
 ผลการด าเนินงานตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2558  พบว่า

นักเรียนร้อยละ 85.33 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไป โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นไปตามเกณฑ์คือร้อยละ 90 ประกอบด้วย กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพละศึกษา 

 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 96.75 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ร้อยละ 95.08 จบการศึกษาจากโรงเรียนสุราษฎร์ธานีในปีการศึกษา 2558 

 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ปีการศึกษา 2558 เพิ่มข้ึนจากปี 2557 จ านวน 4 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 ผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร  
 แยกตามตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
 5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระ เป็นไปตามเกณฑ์  มีน้ าหนักคะแนน 0.80  
 5.2 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์ มีน้ าหนักคะแนน 1.00 
 5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนไปตามเกณฑ์ มีน้ าหนักคะแนน 2.00 
 5.4 ผลการทกสอบระดับชาติ เป็นไป ตามเกณฑ์ มีน้ าหนักคะแนน 1.00 

ส่งผลให้การประเมินในมาตรฐานที่ 5 น้ าหนักคะแนนรวม 4.80 ภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม (5.00) 
 

 4. แนวทางการพัฒนา 
  1. พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ในเรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ    
การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง การจัดหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัด การจัดท า
แบบทดสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัด และเน้นการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา            
การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ขั้นสูงให้บุคลากร 
  2. พัฒนานักเรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรให้ครบถ้วนทุกด้านและต่อเนื่อง 

4. พัฒนาห้องเรียนคุณภาพให้มีความพร้อมในการใช้งานได้ตลอดเวลา ซ่อมแซม/จัดหาเพ่ิมเติม             
เสริมศักยภาพการใช้ให้มากขึ้นตามล าดับ 

5. ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมและพัฒนานักเรียนกลุ่มกลาง 
และกลุ่มล่าง เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
       และมีเจตคติที่ดี ต่ออาชีพสุจริต 

 

ที ่ ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ ความหมาย 

6.1 วางแผนการท างาน และด าเนินการจนส าเร็จ 5 ดีเยี่ยม 

6.2 ท างานอย่างมีความสุข มุ่งม่ันพัฒนางาน และภูมิใจในผลงาน
ของตนเอง 

5 ดีเยี่ยม 

6.3 ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 5 ดีเยี่ยม 

6.4 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพ         
ที่ตนเองสนใจ 

5 ดีเยี่ยม 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 5 ดีเยี่ยม 

 
 1.ร่องรอยความพยายาม 

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรมเพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต เพ่ือให้บรรลุตามตัวบ่งชี้ของมาตรฐาน โดยด าเนินกิจกรรม/
โครงการ ต่อไปนี้ 

 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ประกอบด้วยกิจกรรม 
- กิจกรรมนิทรรศการวิชาการ Open House ในวันที่ 10 มกราคม 2559 
- กิจกรรมนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 
- กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ 
- กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 โครงการแนะแนวด้านการศึกษา อาชีพ ชีวิตและสังคม จัดกิจกรรมเพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับ
บริการแนะแนวการศึกษา และบริการแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียน โดยจัดกิจกรรมดังนี้ 

  -  กิจกรรมแนะแนวอาชีพ จัดโครงการแนะแนวอาชีพ “มหัศจรรย์สีสันแห่งอาชีพ” และจัด
นิทรรศการอาชีพสู่ประชาคมอาเซียน ในวันที่ 10 กันยายน 2558 ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี ครูล ายอง 
  - กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแนะแนว 
  - กิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต ม.4  
  - กิจกรรมสงเคราะห์นักเรียนขาดแคลน 

 
 
 
 
 
 



94 
 

รายงานประจ าปีโรงเรียนสุราษฎรธ์านี  ปีการศึกษา 2558  
 

 2. วิธีการพัฒนา   
     โรงเรียนด าเนินงาน/โครงการ และกิจกรรมโดยใช้กระบวนการพัฒนาเชิงระบบของเดรมมิ่ง (PDCA) 
มีการน าข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง รอบสาม และผลการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา ในการวิเคราะห์ เ พ่ือเป็นแนวทางในการจัดท าโครงการ และ                  
จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมนักเรียนให้มีการวางแผนการท างาน และสามารถด าเนินการจนส าเร็จ ท างานอย่างมี
ความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพ
สุจริต และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพ ที่ตนเองสนใจ  ตลอดจนมีการติดตามผลการด าเนินงาน และน าผลการ
ด าเนินงานไปปรับปรุงและพัฒนา 

 
 3. ผลการพัฒนา   

 ผลการด าเนินงานตามโครงการแนะแนวด้านการศึกษา อาชีพ ชีวิตและสังคมพบว่านักเรียนและ
ผู้ปกครองร้อยละ 100 มีความรู้ความเข้าใจในข้อมูลด้านการศึกษาและอาชีพสามารถน าข้อมูลไป
วางแผนการศึกษาต่อได้อย่างเหมาะสม 

 ผลการประเมินตามาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติท่ีดี ต่ออาชีพสุจริต ปรากฏผลดังนี้ 

- ผู้เรียนร้อยละ 96.60 มีการวางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ  
- ผู้เรียนร้อยละ 96.49 ท างานอย่างมีความสุขมุ่งมั่นพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง  
- ผู้เรียนร้อยละ 96.77 ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
- ผู้เรียนร้อยละ 96.84 มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเอง

สนใจ 
ผลการด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนผู้เรียนมีทักษะในการท างาน                     

รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดี ต่ออาชีพสุจริต  ส่งผลให้ผลการประเมินใน
มาตรฐานที่ 6 มี น้ าหนักคะแนนรวม 4.83 อยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม (5.00) 

 
 4. แนวทางการพัฒนา 

โรงเรียนควรก าหนดแผนพัฒนาครูเ พ่ือพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนเกี่ยวกับการสร้างเสริมนิสัย                            
รักการท างาน การท างานให้ส าเร็จ การท างานเป็นหมู่คณะ และการสร้างเจตคติที่ดี ต่ออาชีพสุจริต ได้แก่ การ
สอนแบบโครงงาน การน าเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานนักเรียน 
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มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
 

มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ ความหมาย 

7.1 ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ 
ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

5 ดีเยี่ยม 

7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการ
วางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

5 ดีเยี่ยม 

7.3 ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ ที่สนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคล และพัฒนาการทางสติปัญญา 

5 ดีเยี่ยม 

7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผนวกกับการน าบริบท
และภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

5 ดีเยี่ยม 

7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

5 ดีเยี่ยม 

7.6 ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียน                
ทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 

5 ดีเยี่ยม 

7.7 ครูมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตน
รับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการสอน 

5 ดีเยี่ยม 

7.8 ครูประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดี 
ของสถานศึกษา 

5 ดีเยี่ยม 

7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา
เต็มความสามารถ 

5 ดีเยี่ยม 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 5 ดีเยี่ยม 

 
 1.ร่องรอยความพยายาม 

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เพ่ือให้บรรลุตามตัวบ่งชี้ของมาตรฐาน โดยด าเนินกิจกรรม/โครงการ ต่อไปนี้ 

 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์และทักษะในวิชาชีพ 
ประกอบด้วยกิจกรรม 

 -  กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์และทักษะวิชาชีพ 
 -  กิจกรรมพัฒนาบุคลากรที่โรงเรียนและต้นสังกัดก าหนด 
 -  การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย e-learning 
 -  การอบรมด้านภาษาต่างอังกฤษครูและบุคลากร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี  ในวันที่ 8 มีนาคม 

พ.ศ. 2559 
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 - พัฒนาครูและบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ “การใช้งาน Google Applications” 
ในวันที่ 22 มีนาคม 2559 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารรินทอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี โดยวิทยากร
จากครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 

 - พัฒนาครูและบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประกอบด้วย การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การใช้โปรแกรม GSP version 5.06  

 -  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดความส าคัญจ าเป็นตามมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
และการวัดผลประเมินผล เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้เรียน ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี
ครูล ายอง” 

 -  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู และบุคลากร การจัดท าหน่วยการเรียนรู้ จัดท าแผนการวัด
และการประเมินผลสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนส าหรับครูทุกคนในวันที่ 24 กันยายน 2558                   
ณ หอประชุมครูล ายอง   

 จัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพครู  อาทิเช่น 
-  ครูสอนซ่อมเสริม ให้กับนักเรียนนอกเวลาเรียนส าหรับนักเรียนที่ติด 0 ร มส และ มผ 
-  กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน  

 
 2. วิธีการพัฒนา   

   โรงเรียนด าเนินงาน/โครงการ และกิจกรรมโดยใช้กระบวนการพัฒนาเชิงระบบของเดรมมิ่ง (PDCA) 
มีการน าข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง รอบสาม และผลการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา ในการวิเคราะห์ เ พ่ือเป็นแนวทางในการจัดท าโครงการ และ                  
จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  โดย                  
จัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์และทักษะในวิชาชีพ ตลอดจนมี
การติดตามผลการด าเนินงาน และน าผลการด าเนินงานไปปรับปรุงและพัฒนา 
 
 3. ผลการพัฒนา   

 ผลการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเสริมสร้าง
ประสบการณ์และทักษะในวิชาชีพ พบว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 100 ได้เข้ารับ
การพัฒนาตามสมรรถนะที่จ าเป็น    

 ผลการประเมินตามาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลปรากฏผลดังนี้ 
- ครูร้อยละ 100  มีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ทักษะกระบวนการ

สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
- ครูร้อยละ 100  มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผนการ  

จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน  
- ครูร้อยละ 100  มีการออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง

บุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา  
- ครูร้อยละ 100  มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและ  

ภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้  



97 
 

รายงานประจ าปีโรงเรียนสุราษฎรธ์านี  ปีการศึกษา 2558  
 

- ครูร้อยละ 100  มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
วิธีการที่หลากหลาย  

- ครูร้อยละ 100  ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและ
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค  

- ครูร้อยละ 100  มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้
ผลในการปรับการสอน  

- ครูร้อยละ 100 ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา  
- ครูร้อยละ 100 จัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลาเต็มความสามารถ  

ส่งผลให้ผลการประเมินในมาตรฐานที่ 7 มีน้ าหนักคะแนนรวม 50.00 อยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
(5.00) 
 

 4. แนวทางการพัฒนา 
1. สนับสนุนให้ครู-บุคลากรเข้ารับการอบรม ศึกษาดูงานและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
2. ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ

เรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลาง 
3. ตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และนิเทศภายใน 
4. ท าพันธะสัญญาในการพัฒนานักเรียน และการจัดการเรียนการสอนโดยให้ครูผู้สอนท าวิจัยในชั้น

เรียนอย่างน้อย 1 เรื่อง 
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มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทและเกิดประสิทธิผล 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ ความหมาย 

8.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้น
การพัฒนาผู้เรียน 

5 ดีเยี่ยม 

8.2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูล
ผลการประเมินหรือผลการวิจัย  เป็นฐานคิดทั้งด้าน
วิชาการและการจัดการ                

5 ดีเยี่ยม 

8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ    

5 ดีเยี่ยม 

8.4 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการ
กระจายอ านาจ 

5 ดีเยี่ยม 

8.5 นักเรียน  ผู้ปกครอง  และชุมชนพึงพอใจผลการบริหาร
การจัดการศึกษา 

5 ดีเยี่ยม 

8.6 ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่
การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

5 ดีเยี่ยม 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 5 ดีเยี่ยม 

  
 1.ร่องรอยความพยายาม 

ผู้บริหารได้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มีการพัฒนาการ
บริหารงานทุกกลุ่มบริหาร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพในการท างานของกลุ่มงาน ดังนี้ 

 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการกลุ่มบริหารงานงานประมาณและบุคคล 

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2558 
- การประชุมเพ่ือจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ปีการศึกษา 2558 
- กิจกรรมการปรับปรุงพัฒนาระบบบัญชี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 
- กิจกรรมการนิเทศ ติดตาม ก ากับดูแลการด าเนินงานด้านพัสดุและการเงิน 
- กิจกรรมประชุมครูและพัฒนาบุคลากรเพ่ือการพัฒนา 

 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
- พัฒนาส านักงานบริหารกิจการนักเรียน 
- งานวิจัยและพัฒนา 
- สถิติข้อมูลนักเรียน 
- ธุรการส านักงานและข้อมูลสารสนเทศ 
- จัดท าคู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง 

 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการกลุ่มบริหารทั่วไป 
- งานประชาสัมพันธ์ 
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- จัดท าวารสารประชาสัมพันธ์งานโรงเรียน 
- ระดมทุนเพ่ือพัฒนาการศึกษาโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 
- นิเทศเครือข่ายสารบรรณ 
- ประสานงานชุมชน 
- จัดท าข้อมูลครู บุคลากรนักเรียนประจ าปีการศึกษา 2558 

 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
- ปฐมนิเทศนักเรียนระดับ ม.1 และ ม.4 
- การบริหารงานระดับ ม.1-ม.6 
- กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 

 
 2. วิธีการพัฒนา   
  โรงเรียนส่งเสริมพัฒนาผู้บริหารให้ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

โดยการเข้าศึกษาอบรม การด าเนินโครงการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาบุคลากร การสร้างขวัญและก าลังใจ
มอบหมายให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามความสามารถและประสบการณ์ ผู้บริหารเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง                    
การบริหารจัดการให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ใช้ผลวิจัยในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษา มีความสัมพันธ์ชุมชน ผู้บริหารให้ค าแนะน าค าปรึกษาทางวิชาการ และเอาใจใส่การจัดการศึกษา
เต็มศักยภาพ เป็นผู้น าในการประชุมครู คณะกรรมการบริหารภายในโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา 
เครือข่ายผู้ปกครอง และสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ผู้บริหารมีการส ารวจความพึงพอใจของครู 
บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และรายงานผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา      
ต่อสาธารณะทราบ ทุกสิ้นปีการศึกษา 

 
 3. ผลการพัฒนา   

 ผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาการบริหารจัดการกลุ่มบริหารวิชาการ พบว่า 
   - นักเรียนร้อยละ 89.82 มีความพึงพอใจต่อคุณภาพของระบบสารสนเทศของข้อมูลพ้ืนฐาน

การศึกษาและผลการเรียนระดับดีขึ้นไป  
   - ครูและบุคลากรของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ร้อยละ 93.08 มีความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณภาพ

ระบบสารสนเทศของข้อมูลพื้นฐานการศึกษาและผลการเรียนระดับดีขึ้นไป  
   - ครูและบุคลากรของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ร้อยละ 90.77 มีความพึงพอใจเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานวิชาการในระดับดีขึ้นไป  
 ผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาการบริหารจัดการกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล 

   - ครูและบุคลากรของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ร้อยละ 100 สามารถจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
และเขียนโครงการในปีการศึกษา 2558 ได้อย่างมีคุณภาพ 

   - ครูและบุคลากรของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ร้อยละ 91.54 มีความพึงพอใจเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบริหารงบประมาณและบุคคล 

 ผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาการบริหารจัดการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
   - ผลการด าเนินงานของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน คิดเป็นความส าเร็จ ร้อยละ 92.86 



100 
 

รายงานประจ าปีโรงเรียนสุราษฎรธ์านี  ปีการศึกษา 2558  
 

   - ครูและบุคลากรของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ร้อยละ 91.55 มีความพึงพอใจเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนในระดับดีขึ้นไป  

 ผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาการบริหารจัดการกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
- ครูและบุคลากรของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ร้อยละ 91.54 มีความพึงพอใจในระดับดี เกี่ยวกับ

การปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานทั่วไป  
 ผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

     - นักเรียนกลุ่มเสี่ยงร้อยละ 100 ได้รับการดูแลจากครูที่ปรึกษา มีการติดตามเยี่ยมบ้านนักเรียน
และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขร่วมกับผู้ปกครอง  

ส่งผลให้ผลการประเมินในมาตรฐานที่ 8 มีน้ าหนักคะแนนรวม 10.00 อยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
(5.00) 

 
 4. แนวทางการพัฒนา 
  มีการประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของโรงเรียนให้มีความหลากหลายในหลายช่องทาง จัด

ประชุมนิเทศติดตามงานให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการบริหารของโรงเรียน ให้มีการน า
ผลการวิจัยและผลการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษามาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง  ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ ความหมาย 

9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ
ก าหนด 

5 ดีเยี่ยม 

9.2 คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม  ดูแลและ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

5 ดีเยี่ยม 

9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา 

5 ดีเยี่ยม 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 5 ดีเยี่ยม 

 
 1.ร่องรอยความพยายาม 

 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผลเพ่ือให้บรรลุตามตัวบ่งชี้ของมาตรฐาน โดยด าเนินการดังต่อไปนี้ 

 แต่งตั้ง และก าหนดบทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพื่อร่วมพัฒนาโรงเรียน 
 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ  เพ่ือ 

- ให้ความเห็นชอบอนุมัติการใช้แผนพัฒนาการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558-2561 และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 2558 ของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 

- ให้ความเห็นชอบและอนุมัติระเบียบการรับนักเรียน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 
 จัดโครงการแข่งขันกอล์ฟการกุศล สศส. ฉลอง 100 ปี สุราษฎร์ธานีนามพระราชทาน 
 ให้ความเห็นชอบในการย้าย และรับย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรม     โครงการ เดิน-วิ่งการกุศล 109 ปี แฟมิลี่ฟันรัน 2016 ใน                  

วันอาทิตย์ ที่ 31 มกราคม 2559 เพื่อหารายได้ในการพัฒนาสถานศึกษา  
 ให้ความเห็นชอบในการอนุมัติเงินเหลือจ่ายปีการศึกษา 2557 เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 

และปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน 
 จัดโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมชน ส่งผลให้โรงเรียนได้รับการยอมรับ                 

มีความเชื่อม่ันในการจัดการศึกษาจากชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง 
 โครงการระดมทุนเพ่ือพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ส่งผลให้โรงเรียนมีทุนส าหรับ

การบริหารจัดการมากขึ้น 
 
2. วิธีการพัฒนา 

 โรงเรียนมีการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาจากทุกองค์กรที่มีส่วนร่วม เป็นไปตาม
ระเบียบที่ก าหนด คณะกรรมการมีการประชุมเพ่ือรับทราบข้อมูลการบริหารงานในโรงเรียน เห็นชอบและ
ตัดสินใจร่วมกับคณะกรรมการครู มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่  9 ในระดับดีเยี่ยม 
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 3.  ผลการพัฒนา 
สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองที่เข้มแข็ง ให้ความ

ร่วมมือในการพัฒนาสถานศึกษาเป็นอย่างดี เป็นผลจากการที่คณะกรรมการสถานศึกษา ปฏิบัติตนตาม
ระเบียบและบทบาทหน้าที่ที่ได้รับความไว้วางใจเป็นอย่างดี ผลจากการด าเนินงาน ส่งผลให้มีค่าเฉลี่ยระดับ
คุณภาพ  รายมาตรฐานที่ 9 คิดเป็น ร้อยละ 100  อยู่ในระดับดีเยี่ยม (5.00)  

ส่งผลให้ผลการประเมินในมาตรฐานที่ 6 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 95.40 น้ าหนักคะแนนรวม 4.83 อยู่
ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม (5.00) 
 
4. แนวทางการพัฒนา 

 โรงเรียนควรจัดกิจกรรมกลุ่มสานสัมพันธ์ในกลุ่มองค์กรด้วยความเป็นกันเอง 
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มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง
รอบด้าน   
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ ความหมาย 

10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 5 ดีเยี่ยม 

10.2 จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตาม
ความถนัด ความสามารถ และ ความสนใจ 

5 ดีเยี่ยม 

10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความ
ต้องการความสามารถ ความถนัด และ ความสนใจของ
ผู้เรียน 

5 ดีเยี่ยม 

10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 

5 ดีเยี่ยม 

10.5 นิเทศภายใน ก ากับติดตามตรวจสอบ และน าผลไป
ปรับปรุงการเรียนการสอน 

5 ดีเยี่ยม 

10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 

5 ดีเยี่ยม 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 5 ดีเยี่ยม 

 
  1.ร่องรอยความพยายาม 
  โรงเรียนสุราษฎร์ธานีมีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
เพ่ือให้บรรลุตามตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ 10  โดยมีโครงการ/กิจกรรมดังต่อไปนี้ 

 มีการก าหนดกลยุทธ์ ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศ                     
ทางวิชาการ มีการเปิดการเรียนการสอนทั้งห้องเรียนโครงการพิเศษเพ่ือสนองความต้องการของและ
ความสามารถของผู้เรียน ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และ
ห้องเรียนทั่วไป มีการพัฒนาหลักสูตร ปรับเนื้อหาการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมกับนักเรียน
ทุกคนตามศักยภาพของผู้เรียน  
 สถานศึกษามีหลักสูตรที่สอดคล้องตามความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และความ

เปลี่ยนแปลงทางสังคม ดังนี้ 
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เปิดห้องเรียนโครงการพิเศษ EP วิทย์-คณิต ตามแนว สสวท.                  

สอวน. และ MSET  
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเปิดห้องเรียนโครงการพิเศษ พสวท. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 

โครงการศิลป์ กิฟท์คณิต กิฟท์อังกฤษ กิฟท์ภาษาไทย และ MSET 
 จัดให้มีการเรียนการสอนในรายวิชาเพ่ิมเติมให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความถนัด และความสนใจ 

แบ่งเป็นระดับ ม.ต้น 31 รายวิชา และระดับ ม.ปลาย 13 รายวิชา โดยครอบคลุมทั้ง 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
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  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเปิดกิจกรรมชุมนุมที่หลากหลาย ตามความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 
โดยในระดับ ม.ต้น เปิด 54 ชุมนุม และระดับ ม.ปลาย 51 ชุมนุม 

 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
 โครงการส่งเสริมศักยภาพและความถนัดส าหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 
 โครงการแนะแนวด้านการศึกษา อาชีพ ชีวิตและสังคม 
 โครงการพัฒนาบุคลากร 

 -  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดความส าคัญจ าเป็นตามมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและ
การวัดผลประเมินผล เพ่ือสร้างความม่ันใจแก่ผู้เรียน ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ณ หอประชุมครูล ายอง” 

 -  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู และบุคลากร การจัดท าหน่วยการเรียนรู้ จัดท าแผนการวัดและ
การประเมินผลสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนส าหรับครูทุกคนในวันที่ 24 กันยายน 2558 2558                  
ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี ครูล ายอง  

 จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 กิจกรรมนิเทศกลุ่มสาระฯ โดยหัวหน้ากลุ่มสาระ และคณะนิเทศสัญจรโดยรองผู้อ านวยการกลุ่ม

บริหารงานวิชาการ 
 นิเทศครูรายบุคคลกรณีต้องการความช่วยเหลือด้านการวัดการประเมินผล โดยทีมงานวิชาการ 
 จัดท าปฏิทินนัดหมายการก ากับติดตามการตรวจ ปพ.5 ผ่านกลุ่มสาระฯ และรองผู้อ านวยการกลุ่ม

บริหารงานวิชาการ 
 ส่งเสริมให้ครูจัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือส่งเสริมความเป็นเลิศ และแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการ

สอน เพื่อปรับปรุงพฤติกรรมนักเรียน 
 จัดท าพันธสัญญาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ดูแลนักเรียนกลุ่มปกติ / โครงการพิเศษ และนักเรียน AFS โดยเพิ่มศักยภาพของผู้เรียน โดยการติว

โดยแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ดูแลนักเรียนกลุ่มพิเศษ โดยการติดตามการแก้ตัว 0 ร มส. ประสานผู้ปกครองก ากับติดตาม 

นักเรียนจบหลักสูตรทุกคน 
2. วิธีการพัฒนา 
  1. ประเมินจุดอ่อน-จุดแข็ง 

 2. สร้างความตระหนักให้กับบุคลากร 
 3. จัดท าโครงการ/กิจกรรมเพ่ือคงสภาพจุดแข็งและพัฒนาจุดอ่อน 
 4. รายงานผลการด าเนินงาน กิจกรรมโครงการภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 5. ประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือวางแผนการด าเนินงานในปีการศึกษาถัดไป 

 
 3. ผลการพัฒนา 
 ผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรม

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน  ปรากฏผลดังนี้   
-  หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น  
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-  สถานศึกษามีการจัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดความสามารถ
และความสนใจ 

-  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการความสามารถ
ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน  

-  หลักสูตรสถานศึกษาสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง  

-  สถานศึกษามีการจัดการนิเทศภายในก ากับติดตามตรวจสอบและน าผลไป ปรับปรุงการเรียนการ
สอนอย่างสม่ าเสมอ  

-  สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึง ผู้เรียนทุกคน  
ส่งผลให้ผลการประเมินในมาตรฐานที่  10  มีน้ าหนักคะแนนรวม 10.00 อยู่ ในระดับคุณภาพ                

ดีเยี่ยม (5.00) 
 

 4. แนวทางการพัฒนา 
  ใช้ข้อมูลปัจจุบันเช่นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการสอบ O-Net ของนักเรียนความเชื่อมั่น ค่านิยมจาก
บุคคลภายนอกและผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อองค์กร มาสร้างความตระหนัก ให้ทุกคนรับรู้ มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน  
โดยใช้กิจกรรม โรงการด าเนินการ ประเมินผล ด ารงโครงการที่ประสบผลส าเร็จไว้ และปรับเปลี่ยนพัฒนา
กิจกรรม หรือโครงการที่ไม่ประสบผลส าเร็จ 
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มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา 
         เต็มศักยภาพ 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ ความหมาย 

11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและ
ปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้
การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับ
ผู้เรียน 

5 ดีเยี่ยม 

11.2 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัยของผู้เรียน 

5 ดีเยี่ยม 

11.3 จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือ
ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

5 ดีเยี่ยม 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 5 ดีเยี่ยม 

   
1. ร่องรอยความพยายาม 

       โรงเรียนได้ด าเนินการการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ เพ่ือให้บรรลุตามตัวบ่งชี้ของมาตรฐาน โดยด าเนินการดังต่อไปนี้ 

 โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวก โดยด าเนินการดังนี้ 
- ซ่อมระบบงานประปาโรงเรียน ท ามาตรน้ าควบคุม  
- ซ่อมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าในห้องเรียน  
- ปรับซ่อมระบบไฟฟ้าถนนภายในโรงเรียน  
- ปรับซ่อมระบบไฟฟ้าแรงดันต่ า  

 โครงการจัดซื้อวัสดุส านักงาน 
- งานส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ 
- งานส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
- งานส านักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
- งานส านักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
- งานห้องสมุด 
- ส านักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 โครงการพัฒนาและจัดการบริการแหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
- ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  ประกอบด้วย 

ห้องสมุดโรงเรียนสุราษฎร์ธานี  ห้องสมุดไฮเทค  ห้องสมุดสารานุกรมไทย  ศูนย์การเรียนรู้โลก
ทั้งระบบ  สวนสมุนไพรไทย สวนพุทธธรรม  ห้องจริยธรรม  มุมอาเซียนศึกษา  ศูนย์เพ่ือนใจ
วัยรุ่น  ห้องสมุด/มุม กลุ่มสาระการเรียนรู้  Cover Way 38 มงคลชีวิต  ห้องปฏิบัติการ
คณิตศาสตร์  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

- พัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 
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- งานศูนย์วิทยาศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การฝึกทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทาง
ฟิสิกส์ ”ส าหรับครูวิทยากรฟิสิกส์ ค่าย 1 สอวน. ในวันที่ 3-4 สิงหาคม พ.ศ. 2558                         
ณ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 

 
2.  วิธีการพัฒนา 

โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาสถานศึกษาโดยจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับ
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพโดยจัดท าโครงการ/กิจกรรมดังนี้ 

1. โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวก 
2. โครงการจัดซื้อวัสดุส านักงาน 
3. โครงการพัฒนาและจัดการบริการแหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 

3.  ผลการพัฒนา 
ผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีการจัดสภาพแวดล้อมและการ

บริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ ส่งผลให้เกิดความส าเร็จดังนี้ 
 ผลการด าเนินการตามโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ส่งผลให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนา

อาคารสถานที่ มีระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเพียงพอ ครูและบุคลากรมีความ
พึงพอใจต่อการให้บริการของโรงเรียนในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 95.38 

 ผลการด าเนินงานตามโครงการจัดซื้อวัสดุส านักงาน พบว่าครูและบุคลากรมีความพึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงานในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 92.61  

 โครงการพัฒนาและจัดการบริการแหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพเอ้ือต่อการเรียนรู้ ผลการด าเนินการ
พบว่า ครูร้อยละ 100 ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน และนักเรียน
ร้อยละ 100 ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน 

 ผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ ตามรายตัวบ่งชี้ปรากฏผลดังนี้ 
ส่งผลให้ผลการประเมินในมาตรฐานที่ 6 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 95.40 น้ าหนักคะแนนรวม 4.83 อยู่ใน

ระดับคุณภาพดีเยี่ยม (5.00) 
 
4.   แนวทางการพัฒนา 
 1. พัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารสถานที่ให้สะอาดและมั่นคง และมีสิ่งอ านวยความสะดวกท่ี
ใช้การได้เป็นอย่างดี ต่อเนื่องตลอดเวลา ทันต่อการใช้งาน ด้วยงานโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ และ
สิ่งแวดล้อม 

2. จัดท าโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
3. จัดห้องสมุด ให้บริการอย่างครบถ้วน และเป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้

ได้ด้วย 
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มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 
ที ่ ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ ความหมาย 

12.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 5 ดีเยี่ยม 

12.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

5 ดีเยี่ยม 

12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหาร
จัดการ 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

5 ดีเยี่ยม 

12.4 ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

5 ดีเยี่ยม 

12.5 น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

5 ดีเยี่ยม 

12.6 จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน 

5 ดีเยี่ยม 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 5 ดีเยี่ยม 

 
1. ร่องรอยความพยายาม 

โรงเรียนได้จัดให้มีการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง เพ่ือให้บรรลุตาม 
บ่งชี้ของมาตรฐาน โดยมีร่องรอยดังนี้ 

 จัดท ามาตรฐานการศึกษาโรงเรียน 

 มีโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทั้ง 7 และครอบคลุมทั้ง 15 มาตรฐานตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 น าผลการประเมินของสถานศึกษาและผลการติดตามตรวจสอบโดยหน่วยงานต้นสังกัดมา

วางแผนในการจัดท าแผนปฏิบัติการของโรงเรียนในปีการศึกษาต่อมา 

 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้ง 15 มาตรฐาน เพ่ือด าเนินการติดตาม 
ตรวจสอบการด าเนินงาน รวบรวมผลการด าเนินงานและสรุปผล เพ่ือเตรียมเผยแพร่ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทราบ 

 น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
และแผนปฏิบัติการประจ าปี ตลอดจนโครงการและกิจกรรมของสถานศึกษาต่อไป 

 จัดท าเล่มรายงานประจ าปีของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 เพ่ือรายงานผลการ
ด าเนินงานให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบ 
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 จัดท าเอกสารรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีให้กับครูและบุคลากรทราบ 
2.  วิธีการพัฒนา 
   งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพโรงเรียนสุราษฎร์ธานีใช้กระบวนการพัฒนาเชิงระบบของเดรมมิ่ง 
(PDCA) ในการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน มีการน าข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสอง รอบสาม และผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัดในรอบปีที่ผ่านมา
ที่มาวิเคราะห์เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ มีการจัดโครงการกิจกรรมให้กับครูและ
บุคลากรภายในโรงเรียนเพ่ือสร้างความตระหนักและเห็นความส าคัญของระบบประกันคุณภาพ ผลักดันให้
ระบบประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงาน มีการติดตามผลการด าเนินงาน และน าผลการ
ด าเนินงานไปปรับปรุงและพัฒนา 
 
3.  ผลการพัฒนา  
 ร้อยละ 85.97 ของครูและบุคลากรในโรงเรียนมีความพึงพอใจในการด าเนินงานของงานพัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสุราษฎร์ธานีในระดับมาก 
 ผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษามีความส าเร็จในภาพรวม                                

คิดเป็นร้อยละ  93.25 
ส่งผลให้ผลการประเมินในมาตรฐานที่12 มีน้ าหนักคะแนนรวม 5.00 อยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม 

(5.00) 
 
4. แนวทางการพัฒนา 
 1.  ควรพัฒนาระบบสารสนเทศจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 2. บุคลากรทุกคนควรมีระบบประกันคุณภาพเป็นรายบุคคล ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมกับ
กิจกรรมตั้งแต่เริ่มต้น และสร้างความรับผิดชอบร่วมกัน 
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ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ ความหมาย 

13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและ
ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากร
ของสถานศึกษารวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง 

5 ดีเยี่ยม 

13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัวชุมชนและ
องค์กรที่เก่ียวข้อง 

5 ดีเยี่ยม 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 5 ดีเยี่ยม 

 
1. ร่องรอยความพยายาม 

โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยการจัดโครงการ/กิจกรรม  
ดังนี้ 

 โครงการพัฒนาและจัดการบริการแหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพเอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยจัดกิจกรรมดังนี้ 
    - ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 

- งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
- การพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 
- งานศูนย์วิทยาศาสตร์ 
- กิจกรรม เยาวชน ส.ธ. อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “ระบบนิเวศต้นน้ า” ระดับ ม.ต้นและ 

ม.ปลาย 
 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  เพื่อเพ่ิมพูนทักษะและเปิดโลกทัศน์ของผู้เรียน สร้าง

ประสบการณ์ใหม่นอกชั้นเรียนใหม่ ๆ ให้กับนักเรียนโดยได้รับความร่วมมือจากชุมชนและองค์กร
ภายนอก 
 กิจกรรมรายงานผลการปฏิบัติการเมื่อสิ้นภาคเรียน 
 กิจกรรมระดมทุนเพ่ือการพัฒนา ICT 
 กิจกรรมมินิมาราธอน สุราษฎร์ธานี  แฟมิลี่ ฟันรัน เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2559 
 กิจกรรมกอล์ฟการกุศล 
 กิจกรรมปรับภูมิทัศน์พัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ สวนสมุนไพรไทย เพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้ภายใน

โรงเรียน 
 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 จัดท าเว็บไซต์แหล่งเรียนรู้ส าหรับนักเรียน ครู-อาจารย์และบุคคลทั่วไป  ประกอบด้วย 

-  www.st.ac.th/resources/index/htm. 

http://www.st.ac.th/resources/index/htm
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- เว็บไซต์ห้องเรียนสีชมพู  เว็บไซต์แหล่งเรียนรู้ห้องเรียน e-learning 
- วารสารโรงเรียน “ช่อชมพู” และวาสาร “กัลปพฤกษ์” 

 จัดนิทรรศการผลงานกิจกรรมชุมนุมและ Open house  ของโรงเรียน 
 โครงการการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมชนดังนี้ 

- กิจกรรมวันธารน้ าใจ 
- กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร 
- กิจกรรม Classroom meeting 
- กิจกรรม 1 วันเพื่อลูก ส.ธ. 
- กิจกรรมมินิมาราธอนสุราษฎร์ธานี แฟมิลี่ฟันรัน 
- กิจกรรม งานชักพระพุ่มผ้าป่าประจ าปี 
- การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาจ านวน 4 ครั้ง/ปีการศึกษา 
- สมาคมศิษย์เก่าจัดกิจกรรม “คนสู่เหย้า” 

  
2. วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนสุราษฎร์ธานีมีการก าหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการโดยด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยจัดกิจกรรมโครงการในการส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความมุ่งมั่น เสียสละโดยมีเครือข่ ายความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ส่งผลให้นักเรียนมีทักษะชีวิตและเพ่ิมพูนองค์ความรู้ 
 
3. ผลการพัฒนา  
 จากการจัดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือสร้าง ส่งเสริมและ สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ ส่งเสริมให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดคุณภาพ ผลการด าเนินการ
พบว่า ครูร้อยละ 100 ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนอย่างหลากหลาย มาบูรณาการในการจัดการเรียน                   
การสอน อย่างเหมาะสมและนักเรียนทุกคน ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนในการศึกษาหาความรู้ ท า
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสิ่งรอบตัวได้ทุกที่ ทุกสถานการณ์ ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพรายมาตรฐานที่ 13                  
อยู่ในระดับดีเยี่ยม (5.00)  

ส่งผลให้ผลการประเมินในมาตรฐานที่ 13 มีน้ าหนักคะแนนรวม 10.00 อยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
(5.00) 
 
4. แนวทางการพัฒนา 

1.  โรงเรียนส่งเสริมและกระตุ้นให้ครูและบุคลากรพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
2.  มีการส ารวจ จัดท าสารสนเทศแหล่งเรียนรู้พร้อมทั้งพัฒนาให้พร้อมใช้อย่างคุ้มค่า ตรงตามเนื้อหาวิชา 
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และรายงานผลการใช้แหล่งเรียนรู้  และผลการศึกษา

แหล่งเรียนรู้ 
4. เชิญวิทยากรท้องถิ่นให้ความรู้ แก่นักเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับสาระทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
5. ส่งเสริมด้าน ICT เพ่ือบริการสืบค้นข้อมูลของนักเรียนตลอดเวลา และตามความต้องการของนักเรียน 

จึงท าให้โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
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มาตรฐานด้านอัตลกัษณ์ของสถานศกึษา 
มาตรฐานที่ 14  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ ความหมาย 

14.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตาม
เป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 

5 ดีเยี่ยม 

14.2 ผลการด าเนินการส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 

5 ดีเยี่ยม 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 5 ดีเยี่ยม 

 

1. ร่องรอยความพยายาม 
 โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นดังนี้ 

 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือสอดแทรกความเป็นอัตลักษณ์ ประกอบด้วยกิจกรรม 
  - ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4  
  - กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
  - กิจกรรมวันไหว้ครู 
  - กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
  - กิจกรรมวันกตัญญู 
  - กิจกรรมวันปิยะมหาราช 
  - กิจกรรมจัดพุ่มผ้าป่า วันออกพรรษา 
  - กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
  - กิจกรรมวันวิญญาณสดุดี 
  - กิจกรรมวันรัฐธรรมนูญ 
  - กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ม.3 และ ม.6 
  - กิจกรรมวันธารน้ าใจ 
  - กิจกรรมสานสัมพันธ์-ชมพูเขียว 
 โครงการส่งเสริมศักยภาพและความถนัดส าหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ  
 โครงการส่งเสริมนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอัน

พึงประสงค์ 
2. วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโดยจัดโครงการและกิจกรรม เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา ดังนี้ 

 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือสอดแทรกความเป็นอัตลักษณ์  
 โครงการส่งเสริมศักยภาพและความถนัดส าหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 
  โครงการส่งเสริมนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ 
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3. ผลการพัฒนา 
 นักเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมสอดแทรกความเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนตามที่ก าหนด                   

ส่งผลให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในการเป็นโรงเรียนสุราษฎร์ธานี “ลูกชมพู-เขียว” ได้รับประสบการณ์จาก
กิจกรรมและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ มีจิตส านึกและศักยภาพเหมาะสมกับวัย  
 นักเรียนร้อยละ 85.33 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
 นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อชุมชน สังคม สามารถใช้ชีวิตร่วมกับบุคคลรอบข้างอย่างมีความสุ ข และ

สามารถน าตนเองสู่ระดับการศึกษาท่ีสูงขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ 
ส่งผลให้ผลการประเมินในมาตรฐานที่ 14 มีน้ าหนักคะแนนรวม 5.00 อยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม 

(5.00) 
 
4. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
    ก าหนดแนวทางในการก ากับ ติดตาม ให้ผู้รับผิดชอบ งาน/โครงการ/กิจกรรม สรุปผลและรายงานผล
การด าเนินงานในโครงการกิจกรรมต่าง ๆ หลังสิ้นสุดกิจกรรม/โครงการ ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ และน าผล
ไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาในครั้งต่อไป 
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มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
 

มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและ 
                   ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงข้ึน 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ ความหมาย 

15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือสนองนโยบาย จุดเน้นตาม
แนวปฏิรูปการศึกษา 

5 ดีเยี่ยม 

15.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 5 ดีเยี่ยม 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน  ดีเยี่ยม 

 

1. ร่องรอยความพยายาม 
โรงเรียนสุราษฎร์ธานีได้ด าเนินการจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือ

พัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น โดยจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
  โครงการส่งเสริมศักยภาพและความถนัดส าหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 
  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

- กิจกรรม Pre O-Net 
- กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ 
- กิจกรรม Chrismas Day 

 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
- กิจกรรมยกย่องคนเก่ง ส.ธ. 
- กิจกรรมนิทรรศการวิชาการ 
- กิจกรรมนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ 
- กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ 
- กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการของกลุ่มสาระต่าง ๆ 
- กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพเพ่ือความเป็นเลิศด้านทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ 
- กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาต่างประเทศท่ีสอง (ภาษาฝรั่งเศส-ภาษาจีน) 
- กิจกรรมสามศิลป์โชว์ 

  โครงการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน 
 
2.  วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนด าเนินงาน/โครงการ และกิจกรรมโดยใช้กระบวนการพัฒนาเชิงระบบของเดรมมิ่ง (PDCA) มี
การน าข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง รอบสาม และผลการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา ในการวิเคราะห์เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท าโครงการ กิจกรรมตามแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา  และนโยบายของเขตพ้ืนที่การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของรัฐบาล 
เช่นการจัดการเรียนการสอนวิชาหน้าที่พลเมืองโดยจัดกิจกรรมบูรณาการวิถีโรงเรียน มีครูที่ปรึกษาเป็น
ผู้รับผิดชอบและบูรณาการเนื้อหาสาระร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา เน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง  
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การขับเคลื่อนค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ โดยจัดกิจกรรมในวิถีของโรงเรียนในทุกกิจกรรม บูรณาการ
สอดแทรกในการจัดการเรียนรู้ และให้ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการอบรมสั่งสอนและประเมินติดตามนักเรียน
ร่วมกัน สอดคล้องกับวิชาหน้าที่พลเมือง และการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยการจัด
กิจกรรมก าหนดสาระการเรียนรู้เพ่ิมเติมให้กับนักเรียนทังระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การท าข้อตกลง
พัฒนาการจัดการเรียนรู้  (MOU) กับโรงเรียนในประเทศมาเลเซีย จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ต่างประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน อาทิ มาเลเซีย สิงคโปร์ เพ่ือสร้างเครือข่ายเพ่ือนอาเซียนแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม จัดมุมอาเซียนศึกษาในห้องสมุด ตลอดจนมีการติดตามผลการด าเนินงาน และน าผลการด าเนินงาน
ไปปรับปรุงและพัฒนา 
 
3.  ผลการด าเนินงาน 
 - ผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด คิดเป็นร้อยละ 85  
 - บุคลากรมีส่วนร่วมและพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 83.48 

ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพรายมาตรฐานที่ 15 คิดเป็น มีน้ าหนักคะแนน 5.00 อยู่ในระดับ
คุณภาพดีเยี่ยม (5.00) 
 
4.  แนวทางการพัฒนา 
 1. ด าเนินกิจกรรมต่อเนื่องด้วยความเข้มแข็งและจริงจังให้เกิดเป็นกิจนิสัยกับนักเรียน 
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4.  สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ตารางท่ี 22  สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 

     
 

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม 
ที่พึงประสงค์ 

     

มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ 
ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

     

มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่าง 
เป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมี
สติสมเหตุผล 

     

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็น 
ตามหลักสูตร 

     

มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการ 
ท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

     

ด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนา้ที่อย่างมี  
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธผิล 

     
 

มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏบิัติงานตามบทบาทหน้าที่  
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

     

มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา ผูป้กครอง 
และชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธผิล 

     

มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอยา่ง
รอบด้าน 

     

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม 
และการบริการที่สง่เสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

     

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพ  
ภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเย่ียม 

ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง สง่เสริม 
สนับสนนุ ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

     
 

ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุตาม  
เป้าหมาย วิสัยทัศนป์รัชญาและ จุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 

     
 

ด้านมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน้  
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาและสง่เสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

     
 
 

รวม      
คะแนนเฉลี่ย/ระดับคุณภาพรวม     ดีเยี่ยม 

 
โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

มีค่าเฉลี่ย 98.70 
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5. ตารางการให้คะแนนและสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558  
 

ตารางท่ี 23 แสดงการให้คะแนนและสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 
\ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

จ านวน 
นักเรียน/ 
ครูที่อยู่ใน
ระดับ 
3 ข้ึนไป 

จ านวน 
นักเรียน/ 
จ านวน 
ครู 

ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับที่
ได้ 

ค่า 
น้ าหนัก 

คะแนน 
ที่ได้ 

เทียบ 
ระดับ 
คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 30.00 28.80 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 5.00 4.77 5 ดีเยี่ยม 

1.1 มีสุขนิสัยในการ
ดูแลสุขภาพและออก
ก าลังกาย สม่ าเสมอ 

2657 2851 93.20 0.50 0.47 5 ดีเยี่ยม 

1.2 มีน้ าหนัก ส่วนสูง 
และมีสมรรถภาพทาง
ก า ย ต า ม เ ก ณ ฑ์
มาตรฐาน 

2719 2851 95.37 0.50 0.48 5 ดีเยี่ยม 

1.3 ป้องกันตนเองจาก
สิ่งเสพติดให้โทษและ
หลีกเลี่ยงตนเองจาก
สภาวะที่เสี่ยงต่อความ
รุนแรง โรคภัยอุบัติเหตุ 
และปัญหาทางเพศ 

2777 2851 97.40 1.00 0.97 5 ดีเยี่ยม 

1 . 4  เ ห็ น คุ ณ ค่ า ใ น
ตนเองมีความมั่น ใจ
กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม 

2774 2851 97.30 1.00 0.97 5 ดีเยี่ยม 

1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
และให้เกียรติผู้อื่น 

2781 2851 97.54 1.00 0.98 5 ดีเยี่ยม 

1.6 สร้างผลงานจาก
เข้าร่วมกิจกรรมด้าน
ศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ 
กีฬา/นันทนาการ ตาม
จินตนาการ 

2586 2851 90.71 1.00 0.91 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ 

5.00 4.77 5 ดีเยี่ยม 

2.1 มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามหลักสูตร 

2702 2851 94.77 2.00 1.90 5 ดีเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

จ านวน 
นักเรียน/ 
ครูที่อยู่ใน
ระดับ 
3 ข้ึนไป 

จ านวน 
นักเรียน/ 
จ านวน 
ครู 

ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับที่
ได้ 

ค่า 
น้ าหนัก 

คะแนน 
ที่ได้ 

เทียบ 
ระดับ 
คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

2.3 ยอมรับความคิด
และวัฒนธรรมที่
แตกต่าง 

2760 2851 96.81 1.00 0.97 5 ดีเยี่ยม 

2.4 ตระหนัก รู้คุณค่า 
ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

2639 2851 92.56 1.00 0.93 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่  3 ผู้ เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย                  
ตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

5.00 4.91 5 ดีเยี่ยม 

3.1 มีนิสัยรักการอ่าน
และแสวงหาความรู้
ด้ ว ย ต น เ อ ง จ า ก
ห้องสมุดแหล่งเรียนรู้
และสื่อต่าง ๆ รอบตัว 

2777 2851 97.04 2.00 1.94 5 ดีเยี่ยม 

3.2 มีทักษะในการอ่าน 
ฟัง ดู พูด เขียนและตั้ง
ค าถามเพ่ือค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติม 

2635 2851 92.42 1.00 0.92 5 ดีเยี่ยม 

3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็น
กลุ่ม แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้
ระหว่างกัน 

2771 2851 97.19 1.00 0.97 5 ดีเยี่ยม 

3.4 ใช้ เทคโนโลยีใน
การเรียนรู้และน าเสนอ
ผลงาน 

2732 2851 95.83 1.00 0.96 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ 
คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 

5.00 4.81 5 ดีเยี่ยม 

4.1 สรุปความคิดจาก
เรื่องที่อ่าน ฟัง และดู 
และสื่อสารโดยการพูด
หรือเขียนตามความคิด
ของตนเอง 

2708 2851 94.98 2.00 1.90 5 ดีเยี่ยม 
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รายงานประจ าปีโรงเรียนสุราษฎรธ์านี  ปีการศึกษา 2558  
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

จ านวน 
นักเรียน/ 
ครูที่อยู่ใน
ระดับ 
3 ข้ึนไป 

จ านวน 
นักเรียน/ 
จ านวน 
ครู 

ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับที่ได้ 

ค่า 
น้ าหนัก 

คะแนน 
ที่ได้ 

เทียบ 
ระดับ 
คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

4.2 น าเสนอวิธีคิด วิธี
แก้ปัญหาด้วยภาษา
หรือวิธีการของตนเอง 

2747 2851 96.35 1.00 0.96 5 ดีเยี่ยม 

4.3 ก าหนดเป้าหมาย 
คาดการณ์  ตั ดสินใจ 
แก้ปัญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ 

2719 2851 95.37 1.00 0.95 5 ดีเยี่ยม 

4.4 ความคิดริเริ่ม และ
สร้างสรรค์ผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ 

2681 2851 91.83 1.00 0.92 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 5.00 4.80 5 ดีเยี่ยม 

5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่ม
ส า ร ะ  เ ป็ น ไ ป ต า ม
เกณฑ ์

  4.00 1.00 0.80 5 ดีเยี่ยม 

5.2 ผลการประเมิน
สมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตร เป็นไปตาม
เกณฑ ์

  5.00 1.00 1.0 5 ดีเยี่ยม 

5.3 ผลการประเมิน
การอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียนไปตามเกณฑ์ 

  5.00 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 

5.4 ผลการทกสอบ
ระดับชาติ เป็นไปตาม
เกณฑ ์

  5.00 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 6 ผู้ เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติที่ดี ต่ออาชีพสุจริต 

5.00 4.94 5 ดีเยี่ยม 

6 . 1  ว า ง แ ผ น ก า ร
ท างานและด าเนินการ
จนส าเร็จ 
 
 

2745 2851 96.28 2.00 1.93 5 ดีเยี่ยม 
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รายงานประจ าปีโรงเรียนสุราษฎรธ์านี  ปีการศึกษา 2558  
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

จ านวน 
นักเรียน/ 
ครูที่อยู่ใน
ระดับ 
3 ข้ึนไป 

จ านวน 
นักเรียน/ 
จ านวน 
ครู 

ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับที่ได้ 

ค่า 
น้ าหนัก 

คะแนน 
ที่ได้ 

เทียบ 
ระดับ 
คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

6 . 2  ท า ง านอย่ า งมี
ความสุข มุ่งมั่นพัฒนา
ง า น  แ ล ะ ภู มิ ใ จ ใ น
ผลงานของตนเอง 

2751 2851 96.49 1.00 0.96 5 ดีเยี่ยม 

6 .3  ท า ง านร่ วมกับ
ผู้อื่นได ้

2759 2851 96.77 1.00 0.97 5 ดีเยี่ยม 

6.4 มีความรู้สึกที่ดีต่อ
อาชีพสุ จ ริ ตและหา
ความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่
ตนเองสนใจ 
 

2761 2851 96.84 1.00 0.97 5 ดีเยี่ยม 

ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 50.00 50.00 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่  7  ครูปฏิบัติ งานตามบทบาทหน้าที่ อย่ างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

10.00 10 5 ดีเยี่ยม 

7.1 ครูมีการก าหนด
เ ป้ า ห ม า ย คุ ณ ภ า พ
ผู้เรียนทั้งด้านความรู้ 
ทั กษะกระบวนการ 
ส ม ร ร ถ น ะ  แ ล ะ
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ที่ พึ ง
ประสงค ์

143 143 100 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

7.2 ครูที่การวิเคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
และใช้ข้อมูลในการ
วางแผนการจัดการ
เ รี ย น รู้ เ พ่ื อ พั ฒ น า
ศักยภาพของผู้เรียน 

143 143 100 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

7.3 ครูออกแบบและ
การจัดการ เรี ยนรู้ที่
ต อ บ ส น อ ง ค ว า ม
แตกต่างระหว่างบุคคล
และพัฒนาการทาง
สติปัญญา 

143 143 100 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 
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รายงานประจ าปีโรงเรียนสุราษฎรธ์านี  ปีการศึกษา 2558  
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

จ านวน 
นักเรียน/ 
ครูที่อยู่ใน
ระดับ 
3 ข้ึนไป 

จ านวน 
นักเรียน/ 
จ านวน 
ครู 

ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับที่
ได้ 

ค่า 
น้ าหนัก 

คะแนน 
ที่ได้ 

เทียบ 
ระดับ 
คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

7 . 4  ค รู ใ ช้ สื่ อ แ ล ะ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
ผนวกกับการน าบริบท
และภู มิ ปั ญญาของ
ท้องถิ่นมาบูรณาการ
ในการจัดการเรียนรู้ 

143 143 100 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

7.5 ครูมีการวัดและ
ประเมินผลที่มุ่ ง เน้น
การพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย 

143 143 100 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

7.6 ครูให้ค าแนะน า 
ค าปรึกษา และแก้ไข
ปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้ง
ด้ า น ก า ร เ รี ย น แ ละ
คุณภาพชีวิตด้วยความ
เสมอภาค 

143 143 100 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

7.7 ครูมีการศึกษา 
วิจัยและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ในวิชาที่
ตนรับผิดชอบและใช้
ผลในการปรับการสอน 

143 143 98.59 1.00 0.59 5 ดีเยี่ยม 

7.8 ครูประพฤติปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดี  
และเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สถานศึกษา 
 

143 143 100 1.00 1 5 ดีเยี่ยม 

7.9 ครูจัดการเรียนการ
สอนตามวิชาที่ ได้รับ
มอบหมายเต็มเวลา
เต็มความสามารถ 
 

143 143  1.00 0.99 5 ดีเยี่ยม 
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รายงานประจ าปีโรงเรียนสุราษฎรธ์านี  ปีการศึกษา 2558  
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

จ านวน 
นักเรียน/ 
ครูที่อยู่ใน
ระดับ 
3 ข้ึนไป 

จ านวน 
นักเรียน/ 
จ านวน 
ครู 

ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับที่
ได้ 

ค่า 
น้ าหนัก 

คะแนน 
ที่ได้ 

เทียบ 
ระดับ 
คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

10.00 10 5 ดีเยี่ยม 

8 . 1  ผู้ บ ริ ห า ร มี
วิสัยทัศน์  ภาวะผู้น า 
และความคิดริ เริ่ มที่
เน้นการพัฒนาผู้เรียน 

  5.00 1.00 1 5 ดีเยี่ยม 

8 . 2  ผู้ บ ริ ห า ร ใ ช้
หลักการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมและใช้ข้อมูล
ผลการประเมินหรื อ
ผลการวิจัยเป็นฐานคิด
ทั้ งด้านวิชาการและ
การจัดการ 

  5.00 2.00 2 5 ดีเยี่ยม 

8.3 ผู้บริหารสามารถ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ก า รศึ กษ า ให้ บ ร รลุ
เ ป้ า ห ม า ย ต า ม ที่
ก า ห น ด ไ ว้ ใ น
แผนปฏิบัติการ 

  5.00 2.00 2 5 ดีเยี่ยม 

8.4 ผู้บริหารส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้พร้อมรับ
การกระจายอ านาจ 

  5.00 2.00 2 5 ดีเยี่ยม 

8.4 ผู้บริหารส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้พร้อมรับ 
การกระจายอ านาจ 
 

  5.00 2.00 2 5 ดีเยี่ยม 

8.5 นักเรียนผู้ปกครอง 
และชุมชนพึงพอใจผล
กา รบริ ห า ร ก า ร จั ด
การศึกษา 

  5.00 1.00 1 5 ดีเยี่ยม 
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รายงานประจ าปีโรงเรียนสุราษฎรธ์านี  ปีการศึกษา 2558  
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

จ านวน 
นักเรียน/ 
ครูที่อยู่ใน
ระดับ 
3 ข้ึนไป 

จ านวน 
นักเรียน/ 
จ านวน 
ครู 

ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับที่
ได้ 

ค่า 
น้ าหนัก 

คะแนน 
ที่ได้ 

เทียบ 
ระดับ 
คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

8 . 6  ผู้ บ ริ ห า ร ใ ห้
ค าแนะน า ค าปรึกษา
ทางวิชาการและเอาใจ
ใส่การจัดการศึกษาเต็ม
ศักยภาพและเต็มเวลา 

  5.00 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน 
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล 

5.00 5.00 5 ดีเยี่ยม 

9 .1  คณะกรรมการ
ส ถ า น ศึ ก ษ า รู้ แ ล ะ
ปฏิ บั ติ หน้ าที่ ต า มที่
ระเบียบก าหนด 

  5.00 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 

9.2 คณะกรรมการการ
ส ถ า น ศึ ก ษ า ก า กั บ
ติ ด ต า ม  ดู แ ล  แ ล ะ
ขั บ เ ค ลื่ อ น ก า ร
ด า เ นิ น ง า น ข อ ง
สถานศึกษาให้บรรลุผล
ส าเร็จตามเป้าหมาย 

  5.00 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

9 .3  ผู้ ปกครองและ
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ใ น ก า ร พั ฒ น า
สถานศึกษา 

  5.00 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

10.00 10.00 5 ดีเยี่ยม 

1 0 . 1  ห ลั ก สู ต ร
สถานศึกษาเหมาะสม
แ ล ะ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
ท้องถิ่น 
 
 
 

  5.00 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 
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รายงานประจ าปีโรงเรียนสุราษฎรธ์านี  ปีการศึกษา 2558  
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

จ านวน 
นักเรียน/ 
ครูที่อยู่ใน
ระดับ 
3 ข้ึนไป 

จ านวน 
นักเรียน/ 
จ านวน 
ครู 

ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับที่
ได้ 

ค่า 
น้ าหนัก 

คะแนน 
ที่ได้ 

เทียบ 
ระดับ 
คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

1 0 . 2  จั ด ร า ย วิ ช า
เพ่ิมเติมที่หลากหลาย
ให้ผู้ เรียนเลือกเรียน
ต า ม ค ว า ม ถ นั ด
ความสามารถ  

  5.00 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 

1 0 . 3  จั ด กิ จ ก ร ร ม
พัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริม
และตอบสนองความ
ต้องการ ความสามารถ 
ความถนัด และความ
สนใจของผู้เรียน 

  5.00 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

10.4 สนับสนุนให้ครู
จัดกระบวนการเรียนรู้
ที่ ให้ผู้ เ รี ยนได้ล งมือ
ป ฏิ บั ติ จ ริ ง จ น ส รุ ป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

  5.00 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

10 . 5  นิ เ ทศภายใน 
ก า กั บ  ติ ด ต า ม
ตรวจสอบ และน าผล
ไปปรับปรุงการเรียน
ก า ร ส อ น อ ย่ า ง
สม่ าเสมอ 

  5.00 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 

10.6 จัดระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้ เรียนที่มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ
ครอบคลุมถึงผู้เรียนทุก
คน 

  5.00 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการ
บริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

10.00 10.00 5 ดีเยี่ยม 

1 1 . 1  ห้ อ ง เ รี ย น 
ห้องปฏิบัติการ อาคาร
เรี ยนมั่ นคง  สะอาด
และปลอดภัยมีสิ่ง 

  5.00 4.00 4.00 5 ดีเยี่ยม 
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รายงานประจ าปีโรงเรียนสุราษฎรธ์านี  ปีการศึกษา 2558  
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

จ านวน 
นักเรียน/ 
ครูที่อยู่ใน
ระดับ 
3 ข้ึนไป 

จ านวน 
นักเรียน/ 
จ านวน 
ครู 

ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับที่
ได้ 

ค่า 
น้ าหนัก 

คะแนน 
ที่ได้ 

เทียบ 
ระดับ 
คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

อ านวยความสะดวก 
พอเพียงอยู่ในสภาพใช้
ก า ร ไ ด้ ดี  ส ภ า พ 
แวดล้อมร่มรื่น และมี
แหล่งเรียนรู้ส าหรับ
ผู้เรียน 

       

1 1 . 2  จั ด โ ค ร งก า ร 
กิ จ ก ร ร ม ที่ ส่ ง เ ส ริ ม
สุ ขภาพอนามัยและ
ความปลอดภั ยของ
ผู้เรียน 

  5.00 3.00 3.00 5 ดีเยี่ยม 

11.3 จัดห้องสมุดที่
ใ ห้ บ ริ ก า ร สื่ อ แ ล ะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้
ด้วยตนเองและหรือ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

  5.00 3.00 3.00 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

5.00 5.00 5 ดีเยี่ยม 

12.1 ก าหนดมาตรฐาน
ของสถานศึกษา 

  5.00 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

12.2 การจัดท าและ
ด า เ นิ น ก า ร ต า ม
แ ผ น พั ฒ น า ก า ร จั ด
ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง
ส ถ า น ศึ ก ษ า ที่ มุ่ ง
คุ ณ ภ า พ ต า ม  
มาตรฐานการศึ กษา
ของสถานศึกษา 

  5.00 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

12.3 จัดระบบข้อมูล
ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ ใ ช้
ส า ร ส น เ ท ศ ใ น ก า ร
บริหารจัดการเพื่อ 

  5.00 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

จ านวน 
นักเรียน/ 
ครูที่อยู่ใน
ระดับ 
3 ข้ึนไป 

จ านวน 
นักเรียน/ 
จ านวน 
ครู 

ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับที่
ได้ 

ค่า 
น้ าหนัก 

คะแนน 
ที่ได้ 

เทียบ 
ระดับ 
คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ
สถานศึกษา 

       

12.4 ติดตามตรวจสอบ 
และประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐาน
การศึกษา 

  5.00 0.50 0.50 5 ดีเยี่ยม 

12.5 น าผลการประเมิน
คุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกไปใช้วางแผน
พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

  5.00 0.50 0.50 5 ดีเยี่ยม 

12.6 จัดท ารายงาน
ประจ าปี ที่เป็นรายงาน
การประเมินคุณภาพ
ภายใน 

  5.00 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 10.00 9 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

10.00 10.00 5 ดีเยี่ยม 

13.1 มีการสร้างและ
พัฒนาแหล่ ง เ รี ยนรู้
ภ าย ในสถานศึ กษา
และใช้ประโยชน์จาก
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
แ ล ะ ภ า ย น อ ก
ส ถ า น ศึ ก ษ า  เ พ่ื อ
พัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้ เรียนและบุคลากร
ข อ ง ส ถ า น ศึ ก ษ า 
รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง 

  5.00 5.00 5.00 5 ดีเยี่ยม 

13.2 มีการแลกเปลี่ยน
เ รี ย น รู้ ร ะ ห ว่ า ง
บุ ค ล า ก ร ใ น
สถานศึกษา ระหว่าง 

  5.00 5.00 5.00 5 ดีเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

จ านวน 
นักเรียน/ 
ครูที่อยู่ใน
ระดับ 
3 ข้ึนไป 

จ านวน 
นักเรียน/ 
จ านวน 
ครู 

ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับที่
ได้ 

ค่า 
น้ าหนัก 

คะแนน 
ที่ได้ 

เทียบ 
ระดับ 
คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

ส ถ า น ศึ ก ษ า กั บ
ครอบครัว ชุมชนและ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

       

ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 5.00 5.00 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมาย
ตาม วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 

5.00 5.00 5 ดีเยี่ยม 

1 4 . 1  จั ด โ ค ร งก า ร 
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้
ผู้ เ รี ย น บ ร ร ลุ ต า ม
เป้าหมาย วิสัยทัศน์  
ปรั ชญาและจุ ด เน้ น
ของสถานศึกษา 

  5.00 3.00 3.00 5 ดีเยี่ยม 

1 4 . 2  ผ ล ก า ร
ด าเนินงานส่งเสริมให้
ผู้ เ รี ย น บ ร ร ลุ ต า ม
เป้าหมาย วิสัยทัศน์
ปรั ชญาและจุ ด เน้ น
ของสถานศึกษา 

  5.00 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 

ด้านที่ 5 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 5.00 5.00 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้นแนวทาง
การปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้
ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

5.00 5.00 5 ดีเยี่ยม 

1 5 . 1  จั ด โ ค ร งก า ร 
กิ จ กร รม พิ เ ศ ษ เ พ่ื อ
ตอบสนองนโยบาย 
จุดเน้น ตามแนวทาง
การปฏิรูปการศึกษา 

  5.00 3.00 3.00 5 ดีเยี่ยม 

1 5 . 2  ผ ล ก า ร
ด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายและพัฒนาดี
ขึ้นกว่าที่ผ่านมา 

  5.00 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ยรวม  100 98.70 5 ดีเยี่ยม 
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สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษา คะแนนที่ได้  98.70 
ระดับคุณภาพ  ระดับ 1  ระดับ2  ระดับ 3  ระดับ 4  ระดับ 5 
     (ปรับปรุง)     (พอใช้)       (ดี)     (ดีมาก)    (ดีเยี่ยม) 
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6.   ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
เกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยที่สถานศึกษาก าหนด 2.50 
 

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

 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรยีนที่ 1 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 จ านวน 
นักเรียนที่
ได้ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียนที่
ได้ระดับ 
3 ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียนที่
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 470 0 3 7 28 33 71 97 231 399 84.89 
คณิตศาสตร ์ 931 7 13 42 101 127 139 111 391 641 68.85 
วิทยาศาสตร ์ 776 0 10 10 59 70 113 127 387 627 80.80 
สังคมศึกษา ฯ 1880 0 9 20 55 148 264 278 1106 1648 87.66 
ประวัติศาสตร์ 940 0 6 9 14 26 48 114 723 885 94.15 
สุขศึกษาและพลศึกษา 510 0 0 6 18 50 62 110 264 436 85.49 
ศิลปะ 1376 8 4 6 35 57 256 375 635 1266 92.01 
การงานอาชีพฯ 1490 8 14 55 121 153 205 227 707 1139 76.44 
ภาษาตา่งประเทศ 470 0 3 7 28 33 71 97 231 399 84.89 
 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรยีนที่ 2 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 
นักเรียนที่
ได้ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียน
ที่ได้

ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียนที่
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 470 0 12 9 33 59 103 102 152 357 75.96 
คณิตศาสตร ์ 878 0 5 19 58 86 153 141 416 710 80.87 
วิทยาศาสตร ์ 675 0 20 22 47 95 97 136 258 491 72.74 
สังคมศึกษา ฯ 1880 0 10 16 50 134 227 274 1169 1670 88.83 
ประวัติศาสตร์ 940 0 1 5 13 14 27 56 824 907 96.49 
สุขศึกษาและพลศึกษา 994 0 6 4 26 71 151 194 542 887 89.24 
ศิลปะ 1513 0 8 9 73 147 342 337 597 1276 84.34 
การงานอาชีพฯ 1570 0 8 22 63 131 214 270 862 1346 85.73 
ภาษาตา่งประเทศ 470 0 12 9 33 59 103 102 152 357 75.96 
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 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรยีนที่ 1 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 จ านวน 
นักเรียนที่
ได้ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียนที่
ได้ระดับ 
3 ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียนที่
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 496 20 6 19 53 58 79 74 187 340 68.55 
คณิตศาสตร ์ 862 2 13 37 105 146 157 102 300 559 64.85 
วิทยาศาสตร ์ 719 3 5 10 32 62 130 124 353 607 84.42 
สังคมศึกษา ฯ 1864 54 34 65 137 203 339 254 778 1371 73.55 
ประวัติศาสตร์ 931 4 5 2 7 42 116 199 556 871 93.56 
สุขศึกษาและพลศึกษา 496 10 18 50 39 70 66 77 166 309 62.30 
ศิลปะ 1175 2 19 23 56 46 101 210 718 1029 87.57 
การงานอาชีพฯ 1891 18 38 86 145 209 303 251 841 1395 73.77 
ภาษาตา่งประเทศ 496 20 6 19 53 58 79 74 187 340 68.55 
 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรยีนที่ 2 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 
นักเรียนที่
ได้ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียน
ที่ได้

ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียนที่
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 464 2 17 13 38 90 70 82 152 304 65.52 
คณิตศาสตร ์ 848 1 25 31 110 131 105 116 329 550 64.86 
วิทยาศาสตร ์ 632 1 7 17 32 68 124 126 257 507 80.22 
สังคมศึกษา ฯ 1854 11 46 47 122 134 187 206 1101 1494 80.58 
ประวัติศาสตร์ 926 0 2 5 13 35 109 143 619 871 94.06 
สุขศึกษาและพลศึกษา 950 6 29 38 67 107 125 169 409 703 74.00 
ศิลปะ 2362 32 37 48 91 123 235 430 1366 2031 85.99 
การงานอาชีพฯ 1550 1 24 42 91 126 267 166 833 1266 81.68 
ภาษาตา่งประเทศ 464 2 17 13 38 90 70 82 152 304 65.52 
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 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรยีนที่ 1 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 จ านวน 
นักเรียนที่
ได้ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียนที่
ได้ระดับ 
3 ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียนที่
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 498 24 18 22 52 73 115 59 135 309 62.05 
คณิตศาสตร ์ 926 42 53 79 146 147 165 132 162 459 49.57 
วิทยาศาสตร ์ 798 5 45 47 87 88 135 98 293 526 65.91 
สังคมศึกษา ฯ 1993 58 34 52 114 138 237 302 1058 1597 80.13 
ประวัติศาสตร์ 996 6 9 26 37 95 139 169 515 823 82.63 
สุขศึกษาและพลศึกษา 593 10 3 14 25 49 82 122 288 492 82.97 
ศิลปะ 1401 29 55 32 56 92 153 250 734 1137 81.16 
การงานอาชีพฯ 1652 36 60 56 127 158 231 232 752 1215 73.55 
ภาษาตา่งประเทศ 498 24 18 22 52 73 115 59 135 309 62.05 

 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรยีนที่ 2 

 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 
นักเรียนที่
ได้ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียน
ที่ได้

ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียนที่
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 494 7 48 46 51 71 65 91 115 271 54.86 
คณิตศาสตร ์ 881 5 67 71 122 133 158 133 192 483 54.82 
วิทยาศาสตร ์ 683 5 65 40 87 87 114 128 157 399 58.42 
สังคมศึกษา ฯ 1976 26 93 65 113 171 220 308 980 1508 76.32 
ประวัติศาสตร์ 988 5 7 13 22 39 113 148 641 902 91.30 
สุขศึกษาและพลศึกษา 1051 8 61 30 45 98 139 191 479 809 76.97 
ศิลปะ 1739 7 53 26 53 92 169 302 1037 1508 86.72 
การงานอาชีพฯ 1561 11 94 82 137 191 248 235 563 1046 67.01 
ภาษาตา่งประเทศ 494 7 48 46 51 71 65 91 115 271 54.86 
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 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรยีนที่ 1 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 จ านวน 
นักเรียนที่
ได้ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียนที่
ได้ระดับ 
3 ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียนที่
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 704 35 22 51 68 95 119 124 190 433 61.51 
คณิตศาสตร ์ 863 9 81 97 130 117 108 80 241 429 49.71 
วิทยาศาสตร ์ 1146 17 43 83 152 209 189 144 309 642 56.02 
สังคมศึกษา ฯ 1179 19 56 89 151 164 238 208 254 700 59.37 
ประวัติศาสตร์ 487 4 2 2 2 16 45 112 304 461 94.66 
สุขศึกษาและพลศึกษา 540 24 27 26 22 57 107 147 130 384 71.11 
ศิลปะ 900 45 14 9 44 32 52 98 606 756 84.00 
การงานอาชีพฯ 1569 43 23 43 122 147 214 210 767 1191 75.91 
ภาษาตา่งประเทศ 704 35 22 51 68 95 119 124 190 433 61.51 
 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรยีนที่ 2 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 
นักเรียนที่
ได้ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียน
ที่ได้

ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียนที่
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 701 32 31 45 90 129 152 120 102 374 53.35 
คณิตศาสตร ์ 887 26 89 99 151 106 109 106 201 416 46.90 
วิทยาศาสตร ์ 1113 11 38 62 135 171 217 170 309 696 62.53 
สังคมศึกษา ฯ 1659 85 65 142 171 197 226 164 609 999 60.22 
ประวัติศาสตร์ 485 7 1 3 8 11 27 41 387 455 93.81 
สุขศึกษาและพลศึกษา 995 27 31 22 40 103 215 245 312 772 77.59 
ศิลปะ 1558 52 32 41 117 116 184 203 813 1200 77.02 
การงานอาชีพฯ 1771 44 66 65 118 185 261 238 794 1293 73.01 
ภาษาตา่งประเทศ 701 32 31 45 90 129 152 120 102 374 53.35 
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 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรยีนที่ 1 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 จ านวน 
นักเรียนที่
ได้ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียนที่
ได้ระดับ 
3 ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียนที่
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 658 21 9 24 39 47 110 140 268 518 78.72 
คณิตศาสตร ์ 862 37 35 58 109 129 131 107 256 494 57.31 
วิทยาศาสตร ์ 1048 19 24 84 132 154 174 169 292 635 60.59 
สังคมศึกษา ฯ 1511 71 47 62 119 133 194 204 681 1079 71.41 
ประวัติศาสตร์ 445 48 30 84 110 69 57 30 17 104 23.37 
สุขศึกษาและพลศึกษา 491 7 2 16 14 23 36 75 318 429 87.37 
ศิลปะ 1323 18 17 14 42 69 108 140 915 1163 87.91 
การงานอาชีพฯ 1427 64 56 75 153 196 212 211 460 883 61.88 
ภาษาตา่งประเทศ 658 21 9 24 39 47 110 140 268 518 78.72 

 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรยีนที่ 2 

 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 
นักเรียนที่
ได้ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียน
ที่ได้

ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียนที่
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 630 16 11 7 33 62 108 133 260 501 79.52 
คณิตศาสตร ์ 861 21 24 58 120 124 177 102 235 514 59.70 
วิทยาศาสตร ์ 1310 25 49 106 164 202 239 171 354 764 58.32 
สังคมศึกษา ฯ 1516 51 33 47 119 204 270 245 547 1062 70.05 
ประวัติศาสตร์ 444 10 0 0 2 24 81 146 181 408 91.89 
สุขศึกษาและพลศึกษา 942 15 13 3 15 42 92 155 607 854 90.66 
ศิลปะ 1411 31 28 20 40 80 120 134 958 1212 85.90 
การงานอาชีพฯ 1598 45 40 59 143 255 250 231 575 1056 66.08 
ภาษาตา่งประเทศ 630 16 11 7 33 62 108 133 260 501 79.52 
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 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรยีนที่ 1 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 จ านวน 
นักเรียนที่
ได้ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียนที่
ได้ระดับ 
3 ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียนที่
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 755 28 16 29 75 94 142 113 258 513 67.95 
คณิตศาสตร ์ 867 42 54 75 122 153 128 92 201 421 48.56 
วิทยาศาสตร ์ 1122 27 21 40 85 126 195 170 458 823 73.35 
สังคมศึกษา ฯ 1252 37 6 24 103 177 287 291 327 905 72.28 
ประวัติศาสตร์ 496 12 4 3 5 6 13 39 414 466 93.95 
สุขศึกษาและพลศึกษา 569 19 3 13 28 53 63 77 313 453 0.00 
ศิลปะ 1274 37 12 16 22 54 90 199 844 1133 88.93 
การงานอาชีพฯ 1598 70 55 87 128 150 316 248 544 1108 69.34 
ภาษาตา่งประเทศ 755 28 16 29 75 94 142 113 258 513 67.95 
 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรยีนที่ 2 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 
นักเรียนที่
ได้ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียน
ที่ได้

ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 713 18 25 31 55 59 115 111 299 525 73.63 
คณิตศาสตร ์ 878 15 104 121 125 109 108 104 192 404 46.01 
วิทยาศาสตร ์ 1054 22 37 57 99 135 190 224 290 704 66.79 
สังคมศึกษา ฯ 1747 40 61 55 74 110 200 251 956 1407 80.54 
ประวัติศาสตร์ 496 10 2 6 7 8 21 38 404 463 93.35 
สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

983 18 29 19 35 70 105 141 566 812 82.60 

ศิลปะ 2302 21 64 53 82 146 206 330 1400 1936 84.10 
การงานอาชีพฯ 1785 30 175 95 145 223 308 248 561 1117 62.58 
ภาษาตา่งประเทศ 713 18 25 31 55 59 115 111 299 525 73.63 
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       6.2  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ 
 

6.2.1  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 
ตารางท่ี 25  แสดงผลการทดสอบระดับชาติของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558  
 

สาระวิชา 
จ านวน

นักเรียนที่เข้า
สอบ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย
ร้อยละ 

จ านวนของนักเรียนที่
มีคะแนนสูงกว่า

ขีดจ ากัดล่าง 

ร้อยละของนักเรียนที่
มีคะแนนสูงกว่า
ขีดจ ากัดล่าง 

คณิตศาสตร์ 491 52.22 20.59 52.22 400 81.47 

ภาษาไทย 491 50.65 8.74 50.65 411 83.71 

วิทยาศาสตร์ 491 54.72 16.98 54.72 407 84.39 

สังคมศึกษา 491 61.92 12.91 61.92 433 88.19 

ภาษาอังกฤษ 487 45.87 15.88 45.87 396 80.65 

 
 

 6.2.2  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
  
ตารางท่ี 26  แสดงผลการทดสอบระดับชาติของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558  
      

สาระวิชา 
จ านวน

นักเรียนที่เข้า
สอบ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย
ร้อยละ 

จ านวนของนักเรียนที่
มีคะแนนสูงกว่า

ขีดจ ากัดล่าง 

ร้อยละของนักเรียนที่
มีคะแนนสูงกว่า
ขีดจ ากัดล่าง 

คณิตศาสตร์ 488 44.41 22.84 44.41 360 73.77 

ภาษาไทย 487 67.6 12.66 67.6 439 90.14 

วิทยาศาสตร์ 488 42.11 10.87 42.11 382 78.28 

สังคมศึกษา 488 48.13 7.83 48.13 422 86.48 

ภาษาอังกฤษ 488 38.77 16.63 38.77 381 78.28 
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6.3  การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระดับท้องถิ่น 
---ไม่มีการสอบ--- 

 
6.4  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 
ตารางท่ี 27 แสดงจ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ (คุณลักษณะที่พึงประสงค์) 
 

ระดับชั้น 
จ านวน 
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะที่พึงประสงค์) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 470 408 86.81 59 12.55 3 0.64 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 463 354 76.46 98 21.17 11 2.38 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 495 332 67.07 148 29.90 15 3.03 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 484 312 64.46 137 28.31 35 7.23 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 443 274 61.85 159 35.89 10 2.26 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 496 342 68.95 128 25.81 26 5.24 0 0.00 

รวม 470 408 86.81 59 12.55 3 0.64 0 0.00 
เฉลี่ยร้อยละ 100.00  70.92  25.57  3.51  0.00 

       
 6.5 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนรายคุณลักษณะ 
 
ตารางท่ี 28 แสดงจ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ จ าแนกตามรายการ 
 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน ผู้เรียนที่มีผลการประเมิน
ระดับ “ดี”ขึ้นไป 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1.รักชาติศาสตร์
กษัตริย์ 

2274 79.76 481 16.87 96 3.37 0 0.00 2755 96.63 

2.ซื่อสัตย์ สุจริต 2083 73.06 659 23.11 109 3.82 0 0.00 2742 96.18 
3.มีวินัย 1904 66.78 824 28.90 123 4.31 0 0.00 2728 95.69 
4.ใฝ่เรียนรู้ 1919 67.31 781 27.39 151 5.30 0 0.00 2700 94.70 
5อยู่อย่างพอเพียง 1969 69.06 778 27.29 104 3.65 0 0.00 2747 96.35 
6.มุ่งมั่นในการ
ท างาน 

1959 68.71 732 25.68 160 5.61 0 0.00 2691 94.39 

7.รักความเป็น
ไทย 2202 77.24 552 19.36 97 3.40 0 0.00 2754 96.60 

8.มีจิตสาธารณะ 2014 70.64 715 25.08 122 4.28 0 0.00 2729 95.72 
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6.6  การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
 
ตารางท่ี 29 แสดงจ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
 

ระดับชั้น 
จ านวน 
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 470 366 86 17 0 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 463 338 90 34 1 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 495 335 107 53 0 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 484 294 108 71 11 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 443 292 108 35 9 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 496 299 124 73 0 

รวม 2851 1924 623 283 21 
เฉลี่ยร้อยละ 100 67.49 21.85 9.93 0.74 

      
 
6.7  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
ตารางท่ี 30 แสดงจ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

ระดับชั้น จ านวน นักเรียนทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ  

ผ่าน ไม่ผ่าน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 470 469 99.79 1 0.21 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 463 448 96.76 15 3.24 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 495 487 98.38 8 1.62 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 484 471 97.31 13 2.69 

มัธยมศึกษาปีที่ 5 443 440 99.32 3 0.68 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 496 492 99.11 4 0.81 

รวม 2851 2807  44  

เฉลี่ยร้อยละ 100.00  98.46  1.54 
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 6.8  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 5  ด้าน 
 
ตารางท่ี 31 แสดงจ านวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ ในสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 5  ด้าน 
 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียนทั้งหมด ความสามารถในการสื่อสาร(คน) 
ดีเยี่ยม ดีมาก ดี ปรับปรุง พอใช้ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 470 177 37.66 284 60.43 9 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 463 139 30.02 292 63.07 32 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 495 129 26.06 340 68.69 26 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 484 92 19.01 361 74.59 31 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 443 109 24.60 306 69.07 28 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 496 215 43.35 275 55.44 6 
     
 
 
ระดับชั้น จ านวนนักเรียนทั้งหมด ความสามารถในการแก้ปัญหา (คน) 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี ปรับปรุง พอใช้ 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 470 155 32.98 304 64.68 11 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 463 117 25.27 311 67.17 35 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 495 103 20.81 359 72.53 33 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 484 79 16.32 373 77.07 32 
มัธยมศึกษาปีท่ี  5 443 89 20.09 334 75.40 20 
มัธยมศึกษาปีท่ี  6 496 163 32.86 322 64.92 11 
 
 
 
ระดับชั้น จ านวนนักเรียนทั้งหมด ความสามารถในการคิด (คน) 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี ปรับปรุง พอใช้ 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 470 176 37.45 287 61.06 7 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 463 137 29.59 303 65.44 23 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 495 128 25.86 357 72.12 10 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 484 108 22.31 362 74.79 14 
มัธยมศึกษาปีท่ี  5 443 105 23.70 327 73.81 10 
มัธยมศึกษาปีท่ี  6 496 182 36.69 310 62.50 4 
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ระดับชั้น จ านวนนักเรียนทั้งหมด ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต (คน) 
ดีเยี่ยม ดีมาก ดี ปรับปรุง พอใช้ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 470 232 49.36 230 48.94 7 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 463 177 38.23 266 57.45 20 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 495 170 34.34 312 63.03 13 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 484 137 28.31 333 68.80 14 
มัธยมศึกษาปีท่ี  5 443 145 32.73 287 64.79 11 
มัธยมศึกษาปีท่ี  6 496 239 48.19 254 51.21 3 
  

 
 

     

ระดับชั้น จ านวนนักเรียนทั้งหมด ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี (คน) 
ดีเยี่ยม ดีมาก ดี ปรับปรุง พอใช้ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 470 222 47.23 240 51.06 8 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 463 166 35.85 270 58.32 27 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 495 138 27.88 331 66.87 26 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 484 126 26.03 332 68.60 26 
มัธยมศึกษาปีท่ี  5 443 122 27.54 298 67.27 22 
มัธยมศึกษาปีท่ี  6 496 203 40.93 289 58.27 4 
 
 1. ด้านความสามารถในการสื่อสาร 
              ผู้เรียนมีความสามารถในการรับและส่งสารที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้ในรายวิชา ใช้ภาษาถ่ายทอด
ความคิดได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์ที่ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งมี
ความสามารถในการเจรจาเพ่ือลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกบริโภคข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผล
และความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่เหมาะสม  คุ้มค่า และ มีประสิทธิภาพที่ท าให้เกิดผลดี
ต่อตนเอง   ต่อส่วนรวม   และ ต่อสังคม  

ผลการประเมินสมรรถนะด้านความสามารถในการสื่อสาร มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 95.37 
อยู่ในระดับดีเยี่ยม (5) 

 
 2. ด้านความสามารถในการคิด 
             ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ และ คิดเป็นระบบ   ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศได้ด้วยตนเองและสามารถน า
ข้อมูล  สารสนเทศนั้น ไปวางแผน ตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างรอบคอบ ระมัดระวังภายใต้
หลักการรอบรู้  ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลการประเมินสมรรถนะด้านความสามารถในการคิด มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 97.58 
อยู่ในระดับ  ดีเยี่ยม (5) 
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3. ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 
    ผู้เรียนความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสม บน

พ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศที่ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นที่เรียบร้อย ผู้เรียนเข้าใจ
ความสัมพันธ์ในการการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคมปัจจุบันที่อาจจะส่งผลต่อการด ารงชีวิต  
รู้จักแสวงหาความรู้ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับตนเอง รวมถึงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา  ผู้เรียนเข้าใจในธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อมสามารถน า
ทักษะการแก้ปัญหาไปช่วยเหลือสังคมได้ด้วย 

ผลการประเมินสมรรถนะด้านความสามารถในการแก้ปัญหา มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 95.02 
อยู่ในระดับ  ดีเยี่ยม (5) 

 
 

   

 4. ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
              ผู้เรียนมีความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน รู้จักเรียนรู้
ด้วยตนเอง รักการท างาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล สามารถจัดการกับปัญหา
และความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม   รู้จักปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม 
และรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน โดยใช้หลักการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี
ให้กับตนเอง 

ผลการประเมินสมรรถนะด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 97.58                             
อยู่ในระดับ  ดีเยี่ยม (5) 

 
 

 5. ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
   ผู้เรียนมีความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม  คุ้มค่าและมีทักษะ

กระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม   มีความสามารถในการน าเทคโนโลยีไปใช้ในการ
สื่อสาร   ใช้เทคโนโลยีในการท างาน  และการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

ผลการประเมินสมรรถนะด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 96.00 
อยู่ในระดับ  ดีเยี่ยม (5) 
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6.9 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา (มาตรฐานที่ 4) 
 
ตารางท่ี 32 แสดงผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา (มาตรฐานที่ 4) 
 

ระดับชั้น 
ผลการประเมินระดับ 

ปรับปรุง พอใช้ 
ผลการประเมินระดับ ดี ดีมาก และ 

ดีเยี่ยม 
จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 470 111 23.62 352 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 463 90 19.44 349 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 495 52 10.51 422 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 484 52 10.74 399 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 443 63 14.22 363 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 496 94 18.95 397 

รวม 2851 462  2282 
เฉลี่ยร้อยละ 100.00  16.20  

 
6.10  สรุปข้อมูลการจัดกิจกรรมความมีจิตสาธารณะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 
ตารางท่ี 33 แสดงข้อมูลการจัดกิจกรรมความมีจิตสาธารณะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 

ที ่ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
1. ชุมนุม English Gifted 
2. พัฒนาโรงเรียนวัดทุ่งเสียด  อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

‘ 


