
ตอนที่ 4 
สรุปผลการพัฒนาและน าไปใช้ 

 

1. สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม 

โรงเรียนสุราษฎร์ธานียึดหลักการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม (Co-operative Management)                
มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 5 ด้าน  ได้แก่ กลุ่มบริหารวิชาการ                      
กลุ่มบริหารทั่วไป กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน                  
ท าให้โรงเรียนมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการศึกษา  สามารถบริหารงานได้อย่างชัดเจน เป็นระบบ                    
มีการวิเคราะห์บุคลาการที่มีความสามารถในการปฏิบัติงานตามโครงสร้างให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด  อีกท้ังได้รับความร่วมมือจากครู และบุคลากรต่าง ๆ ภายในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและองค์ภายนอก
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ มีคณะกรรมสถานศึกษาให้ความเห็นชอบในการด าเนินงานของโรงเรียน 

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรม/โครงการ เพ่ือให้ครูและบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนด                
ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษา เช่น การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี จัดประชุม
ติดตามผลและการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยมีการน าผลการพัฒนาคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาประจ าปี และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกเป็นแนวทางในการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

โรงเรียนก าหนดกลยุทธ์ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา และ
น าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษา ทั้งสิ้น 7 กลยุทธ์
ประกอบด้วย    กลยุทธ์ที่  1 ส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศด้านวิชาการให้นักเรียนมีศักยภาพ                              
ในการแข่งขันระดับนานาชาติ กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังและส่งเสริมความมีวินัย คุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน                 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา กลยุทธ์ที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภาพและส่งเสริมการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู  กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการ
ด้วยระบบคุณภาพเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เห็นคุณค่าและร่วมสืบสานความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ  กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีมีการน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติภายใต้การก ากับ ควบคุม ติดตาม และประเมินผล
อย่างเป็นระบบ และน าผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ผลการติดตามตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัดในรอบปีที่ผ่านมา และผลการประเมินคุณภาพภายนอก                    
เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การบริหารงานของ กลุ่มบริหารงานทั้ง                
5 ส่งผลให้เกิดคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้ง 15 มาตรฐานและครอบคลุม                 
ทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านการจัดการศึกษา ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้                   
ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา และด้านมาตรการส่งเสริม อันเกิดจากการได้รับความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่
ของบุคลากร ทุกฝ่าย ทุกงาน และทุกกิจกรรมของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี และบังเกิดผลให้การประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษามีระดับผลการประเมินในระดับคุณภาพดีเยี่ยม มีระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 98.70 



144 

   รายงานประจ าปีโรงเรียนสุราษฎรธ์านี  ปีการศึกษา 2558  

 

2. โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลส าเร็จ 

ตารางท่ี 34 แสดงโครงการ/กิจกรรม ที่ประสบความส าเร็จ ประจ าปีการศึกษา 2558 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศด้านวิชาการให้นักเรียนมีศักยภาพในการแข่งขันระดับ
นานาชาติ 

1. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ - ก าหนด เป็ น โ คร งการส่ ง เส ริ มคว าม เป็ น เลิ ศ                       
ทางวิชาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

- จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้  
ความสามารถตามความถนัดและความสนใจอย่าง
หลากหลาย 

- ค รู แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ภ า ย ใ น โ ร ง เ รี ย น มี ค ว า ม รู้
ความสามารถที่เอ้ือต่อการพัฒนานักเรียน มีความ
เสียสละและอุทิศตนในการฝึกซ้อมนักเรียนทั้งในและ
นอกเวลาเรียน 

- โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะให้กับนักเรียน
ในด้านต่าง ๆ มีการเชิญวิทยากรภายนอกเข้ามา                  
มีส่วนร่วมในการพัฒนาความรู้ให้กับนักเรียน 

2. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน - โ ร ง เ รี ยนมี โ คร งการส่ ง เสริ มนิ สั ย รั กก า ร อ่ าน                          
ที่หลากหลายเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้ตระหนักและ
เห็นความส าคัญของการอ่าน 

3. โครงการแนะแนวด้านการศึกษาและอาชีพ - โรงเรียนมีครูและบุคลากรที่มีความสามารถใน                     
ด้านงานแนะแนว 

- โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการแนะแนวและ
อาชีพให้แก่นักเรียน 

- ครูและบุคลากรให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ 

4. โครงการทัศศึกษาแหล่งเรียนรู้ - ผู้บริหารมีการสนับสนุนให้นักเรียนทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ที่ชัดเจน 

- ครูและบุคลากรรวมไปถึงผู้ปกครองและชุมชน 
หน่วยงานภายนอกให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม
เป็นอย่างด ี

- โรงเรียนมีการสนับสนุนงบประมาณให้กับการ                  
จัดกิจกรรมทัศนศึกษาอย่างเพียงพอ 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 

กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังและส่งเสริมความมีวินัย คุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
1. โครงการส่งเสริมสุขภาวะที่ดีมีสุนทรียภาพ

และสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติด 
- โรงเรียนมีโครงการส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาวะที่ดี     

มีสุนทรียภาพและรณรงค์ให้นักเรียนปลอดภัย และ
ห่างไกลยาเสพติดที่ชัดเจน 

- ผู้บริหารให้การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ อย่างเพียงพอ 

- ครูและบุคลากรให้ความร่วมมือ ในการจัดกิจกรรม
และประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองเพ่ือร่วมกัน
แก้ปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียนเป็นอย่างดี  

- จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมทักษะทางด้านภาษาให้                  
กับนักเรียน 

กลยุทธ์ที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภาพและส่งเสริมการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้  ประกอบด้วยการด าเนินโครงการทั้งสิ้น 4 โครงการ คือ 

1. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและการใช้สื่อ
และนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนรู้ 

- ผู้ บริหารมีการสนับสนุนด้ านงบประมาณ ใน                   
การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

- ครูและบุคลากรมีความมุ่งมั่นในการน าสื่อนวัตกรรม
มาพัฒนางานและการจัดการเรียนการสอน 

- มี ก า ร พั ฒ น า ค รู แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ใ ห้ มี ค ว า ม รู้
ค ว ามส าม า รถ เหมาะสม กั บ ก า รปฏิ บั ติ ง า น                              
มีความสามารถในการใช้สื่อและนวัตกรรมเ พ่ือ
พัฒนาการบริหารจัดการเรียนการสอน 

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
คร ู

1. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์และทักษะใน
วิชาชีพ  

- ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการพัฒนาตนเองให้มีความรู้
ความสามารถตามสาขาวิชาที่สอนและสายงาน
ปฏิบัติตามงานโครงงานโครงสร้าง 

- มีการจัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากร
ภายในโรงเรียน ให้มีความรู้ความสามารถในด้านการ
ดูแลนักเรียนและการช่วยเหลือนักเรียน 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 

 - มีการสนับสนุนให้ครูไปอบรมพัฒนาตนเองกับ
หน่วยงานภายนอก 

- มีการนิเทศถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ด้านการท างานระหว่างครูที่อยู่ในสาขาเดียวกัน เพ่ือ
พัฒนาความรู้เฉพาะด้าน 

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

1. โครงการพัฒนาการบริหารกลุ่มบริหารต่าง 
ๆ 

- โรงเรียนมีครูและบุคลากรที่มีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานโครงสร้าง 

- โรงเรียนมีการสนับสนุนงานต่าง ๆ เ พ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

- มีการจัดท าปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการร่วมกันเพ่ือให้
งานเป็นไปตามก าหนดเวลา 

- มีการน าข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาปรับปรุงพัฒนาการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาเห็นคุณค่าและร่วมสืบสานความเป็นไทย ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. โครงการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนการสอน 

- ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีในการน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริหารจัดการ มีนโยบาย           
ในการบริหารงานโรงเรียนที่เน้นการบริหารจัดการ
ด้วยการประหยัด การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

- ครูมีความตระหนักในการน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในการปฏิบัติ งานและ
สอดแทรกให้กับนักเรียนตามโอกาสเหมาะสม 

2. โ ค ร ง ก า ร อนุ รั ก ษ์ สื บ ส า น ภ า ษ า แ ล ะ
วัฒนธรรม  

- ผู้บริหารเป็นแบบอย่างและเป็นต้นแบบที่ดีในการสืบ
สานภาษาและวัฒนธรรมไทย 

- ครูปฏิบั ติ ตน เป็นแบบอย่ างที่ ดี แก่นัก เรียน มี                        
จิตวิญญาณของความเป็นครูในการส่งเสริมและ
กระตุ้นนักเรียนให้มีความรักในภาษาและวัฒนธรรม
ไทย 

- นักเรียนให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็น
อย่างดี 

- โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกใน
การจดักิจกรรมเป็นอย่างดี 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 

3. โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมสอดแทรก
ความเป็นอัตลักษณ์ 

- โรงเรียนมีการด าเนินงานด้านการส่งเสริมความ
เป็นอัตลักษณ์ท่ีชัดเจน 

- ครูและบุคลากรให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม
เป็นอย่างด ี

- นักเรียนให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมของ
โรงเรียนเป็นอย่างดี 

กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
1. โครงการจัดซื้อวัสดุส านักงาน - โรงเรียนให้การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อ

วัสดุส านักงาน ที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 
- ครูและบุคลากรปฏิบั ติ ง าน ในการจั ดซื้ อ วั สดุ

ส านักงานตามระเบียบ ข้อก าหนด ส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานมีความคล่องตัว 

2. โครงการพัฒนาสาธารณูปโภคและสิ่งอ านวย
ความสะดวก 

- โ ร ง เ รี ย น มี ก า ร ดู แ ล ป รั บ ป รุ ง  พั ฒ น า ร ะบ บ
สาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และสิ่ง
อ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ เพื่อสามารถใช้งาน
ได้ดีและเพียงพอต่อความต้องการ 

- โ ร ง เ รี ย น มี ก า ร ส นั บ ส นุ น ง บ ป ร ะ ม า ณ ด้ า น
สาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวกอย่าง
เพียงพอ 

 
3.  จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 

 โรงเรียนสุราษฎร์ธานีส่งเสริมให้ระบบประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการ
สถานศึกษา มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและประกาศเป็นมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ทั้งสิ้นจ านวน 15 มาตรฐาน มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และ
รายงานผลการพัฒนาสถานศึกษาประจ าปีเผยแพร่ต่อสาธารณะชนทราบ เพ่ือร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนา
สถานศึกษาต่อไป 

ผลการด าเนินงานตามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา 2558 ปรากฏผลดังนี้ 
 3.1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรยีน 

 จุดเด่น 
   โรงเรียนสุราษฎร์ธานีด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2558               
เพ่ือมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ มีทักษะ
ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความสามารถในการคิดอย่าง
เป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร
มีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
ประกอบด้วยโครงการ  1) โครงการส่งเสริมสุขภาวะที่ดีมีสุนทรียภาพและสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติด                    
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2) โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 3) โครงการส่งเสริมนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 4) โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  5) โครงการทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้  6) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  6) โครงการส่งเสริมศักยภาพและความถนัดส าหรับ
นักเรียนห้องเรียนพิเศษ และ 7) โครงการแนะแนวด้านการศึกษา อาชีพ ชีวิตและสังคม  

ผลการด าเนินตามโครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน มีคะแนน
รวม 28.80 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยมทุกมาตรฐาน 

ความส าเร็จที่เกิดเป็นผลจากความร่วมมือของทุกคน ทุกฝ่าย และทุกภาคส่วนส่งผลให้นักเรียน
โรงเรียน สุราษฎร์ธานีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย มีสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ์ของกรมพละศึกษา ปลอดจากสิ่งเสพติดและอบายมุข มีสุนทรียภาพได้ร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ 
ดนตรี และกีฬาตามความถนัดและความสนใจอย่างหลากหลาย ประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียน 
ร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม มีทักษะในการแสวงหาความรู้ ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ 
คิดสร้างสรรค์ และคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์และอยู่
ในระดับดีมากในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ วางแผนการท างาน และด าเนินการจนส าเร็จท างานอย่างมีความสุข 
มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเองมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพ         
ที่ตนเองสนใจ 

 จุดที่ควรพัฒนา 
1.  การทดสอบสมรรถภาพทางกายด าเนินการและประเมินผล ผ่านกระบวนการจัดการ

เรียนรู้ในวิชาพละศึกษา 
2. จัดท าโครงการคลินิกพิชิตอ้วนให้กับนักเรียนที่มีการประเมินน้ าหนัก/ส่วนสูง แล้วมีผลการ

ประเมินภาวะอ้วนทุกคน 
  3.  โรงเรียนร่วมกับผู้ปกครอง และชุมชนในการหาแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะของ
นักเรียนให้มากข้ึน 
  4. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในการศึกษาค้นคว้าในห้องสมุด 
  5. เปิดสอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าเบื้องต้น 
  6. จัดกิจกรรมติวเข้มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net) เพ่ือเพ่ิมค่าคะแนนเฉลี่ย ให้ทุก
รายวิชาสูงกว่า 50 คะแนน 
  7. จัดกิจกรรมติวเข้มเส้นทางสู่โอลิมปิกวิชาการ  ให้รุ่นพี่ท่ีผ่านค่าย 3 ช่วยติวรุ่นน้อง เพื่อ
เพ่ิมพูนความรู้ให้นักเรียนกลุ่มทีสนใจและเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนลงสนามสอบแข่งขัน 
  8. ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมโดยเชิญวิทยากรผู้มีความรู้ ความสามารถในการให้ความรู้กับ
นักเรียนในด้านต่าง ๆ   
  9. พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ในเรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็น
ส าคัญ การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง การจัดหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัด การ
จัดท าแบบทดสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัด และเน้นการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา            
การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ขั้นสูงให้บุคลากร 
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  10. พัฒนานักเรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรให้ครบถ้วนทุกด้านและ
ต่อเนื่อง 
  11. ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมและพัฒนานักเรียน
กลุ่มกลาง และกลุ่มล่าง เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
 3.2 มาตรฐานด้านการจัดการศกึษา 

 จุดเด่น 
โรงเรียนสุราษฎร์ธานีก าหนดกลยุทธ์ในการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการ                        

ด้วยระบบคุณภาพเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือมุ่งพัฒนาการบริหารจัดการกลุ่มบริหารทั้ง 5 และเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและศักยภาพในการด าเนินงาน  สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานที่ 7                  
ถึง มาตรฐานที่ 12 เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติงานของครู และบุคลากรทุกฝ่าย ทุกงานของโรงเรียนสุราษฎร์ธานีให้
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีโครงการ/กิจกรรมดังนี้ ประกอบด้วย 5 
โครงการคือ 1) โครงการพัฒนาการบริหารจัดการกลุ่มบริหารวิชาการ 2) โครงการพัฒนาการบริหารจัดการ
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ  3) โครงการพัฒนาการบริหารจัดการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 4) โครงการ
พัฒนาการบริหารจัดการกลุ่มบริหารทั่วไป และ 5) โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ผลการด าเนินงานตามโครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา                        
มีคะแนนรวม 50 คะแนนเต็ม ผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยมทุกมาตรฐาน 

ความส าเร็จที่เกิดขึ้นเป็นผลจากความร่วมมือของทุกคน ทุกฝ่าย และทุกภาคส่วนส่งผลให้ครู
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  ครูมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรและ
สามารถจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรสามารถออกแบบและท าแผนการเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับธรรมชาติ  และศักยภาพของผู้เรียน มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ มีการ
ส่งเสริมการวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียนด้วยวิธีการหลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละคน 
ครูมีจิตส านึกของความเป็นครู มีคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาอาชีพ ประพฤติปฏิบัติตนได้
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู  มีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการสอนและพัฒนาผู้เรียนมีการแสวงหาความรู้และเทคนิค
วิธีการใหม่ๆ รับฟังความคิดเห็น ใจกว้างและยอมรับการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่าง                
มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลผู้บริหารมีบุคลิกดี มีภาวะความเป็นผู้น าสูง มีความโปร่งใสมีคุณธรรม จริยธรรม 
และมีความสามารถในการบริหารจัดการมีผลท าให้ครูและผู้ร่วมงานสามารถด าเนินงานในส่วนที่รับผิดชอบได้อย่าง                       
มีประสิทธิภาพ  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบาทบาท หน้าที่อย่าง                         
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา สถานศึกษา  
มีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาท่ีก าหนดในกฎกระทรวงมุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุขเป็นส าคัญ  
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 จุดที่ควรพัฒนา      
1) ส่งเสริมให้ครูน าเทคโนโลยีช่วยในการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาตนเองให้เป็นครู

มืออาชีพอย่างแท้จริง 
2) จัดประชุมปฏิบัติการครูในกลุ่มสาระ  เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ

เรียนการสอนก าหนดการปฏิบัติและมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน  จัดหาทรัพยากร
สื่อการสอนสนับสนุนการศึกษาอย่างเพียงพอ 

3) จัดอบรมการสอนคิดวิเคราะห์ให้กับครูผู้สอนได้พัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
4) ก าหนดแผนงานโครงการเพ่ือพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้แก่ครูและบุคลากรระยะ

ยาว 
5) สถานศึกษาควรจัดระบบสารสนเทศให้ถูกต้องสมบูรณ์  ครบถ้วนทุกภารกิจที่ได้ก าหนดไว้

ในเอกสารการพรรณงานตามโครงสร้างการบริหารของโรงเรียน 
6) ควรจัดระบบนิเทศภายในกลุ่มสาระโดยเน้น การนิเทศแบบกัลยาณมิตร 
7) ครูควรได้รับความสนับสนุนอย่างเป็นระบบในด้านการพัฒนาตนเองในด้านการท าผลงาน

ทางวิชาการเพ่ือเลื่อนวิทยาฐานะให้สูงขึ้นรวมถึงการใช้เทคโนโลยีช่วยในการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนาตนเองให้เป็นครูมืออาชีพอย่างแท้จริง 

8) จัดประชุมปฏิบัติการครูในกลุ่มสาระ  เพื่อจัดท าแผนพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
เรียนการสอนก าหนดการปฏิบัติและมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน จัดหาทรัพยากร
สื่อการสอนสนับสนุนการศึกษาอย่างเพียงพอ 

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

 จุดเด่น 
  โรงเรียนสุราษฎร์ธานีด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2558 เพ่ือมุ่งให้เกิดคุณภาพ
ตามมาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยจัดกิจกรรม/โครงการ ดังนี้ 1โครงการพัฒนาและจัดการ
บริการแหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพเอ้ือต่อการเรียนรู้ 2) โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  3) โครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ภายในโรงเรียนและ 4) โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้โครงการการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมชน  
เป็นต้น 
  ซึ่งการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ โรงเรียนสุราษฎร์ธานีมีอาคาร
สถานที่พร้อมใช้ มีการใช้พ้ืนที่ในการจัดการศึกษา สิ่งอ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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 จุดที่ควรพัฒนา 
  1.  โรงเรียนส่งเสริมและกระตุ้นให้ครูและบุคลากรพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนและนอก

โรงเรียน 
2.   มีการส ารวจ จัดท าสารสนเทศแหล่งเรียนรู้พร้อมทั้งพัฒนาให้พร้อมใช้อย่างคุ้มค่า                       

ตรงตามเนื้อหาวิชา 
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และรายงานผลการใช้แหล่งเรียนรู้  และผล

การศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
4. เชิญวิทยากรท้องถิ่นให้ความรู้ แก่นักเรียนเพ่ือให้สอดคล้องกับสาระทั้ง 8 กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
5. ส่งเสริมด้าน ICT เพ่ือบริการสืบค้นข้อมูลของนักเรียนตลอดเวลา และตามความต้องการ

ของนักเรียน จึงท าให้โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
6. แต่ละกลุ่มงาน และกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดท าสารสนเทศเกี่ยวกับผลการศึกษาแหล่ง

เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก พร้อมทั้งข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป 
 

 3.4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  ( อัตลักษณ์ของสถานศึกษา คือ เก่ง ดี มีสุข ) 

 จุดเด่น 
  โรงเรียนสุราษฎร์ธานีจัดให้มีโครงการเพ่ือส่งเสริมอัตลักษณ์ของผู้เรียน โดยจัดกิจกรรม

สอดแทรกความเป็นอัตลักษณ์ ในการเป็นผู้เรียนมีคุณธรรม และความกตัญญู อันประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ 
เช่น กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมวันวิญญาณ กิจกรรมวันกตัญญู กิจกรรมวันธารน้ าใจ และกิจกรรมวันส าคัญ
ต่าง ๆ เช่น วันเข้าพรรษา วันพ่อ วันแม่ เป็นต้น 

   ส่งผลให้สถานศึกษาสามารถด าเนินงานให้มีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้สอดคล้องกับปรัชญา 
วิสัยทัศน์ ของสถานศึกษาส่งผลให้กลายเป็นอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  และท าให้โรงเรียน                  
สุราษฎร์ธานีมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ และจุดเน้นของสถานศึกษา 

 จุดที่ควรพัฒนา 
ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

โดยการสอดแทรกความเป็นอัตลักษณ์ของผู้เรียนในรายวิชาเรียน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

 3.5 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 

 จุดเด่น 
 สถานศึกษามีศักยภาพและได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษาจากผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนเป็นอย่างดีท าให้สามารถจัดกิจกรรมได้อย่างหลากหลายและ                            
มีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครอง  สถานศึกษาเป็นแหล่งให้บริการชุมชน สังคม                         
ในด้านบุคลากร วิชาการ อาคารสถานที่ เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องจากความพร้อมในด้านต่าง ๆ   
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 จุดที่ควรพัฒนา 
จัดท าโครงการ กิจกรรมตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  และนโยบายของเขตพ้ืนที่

การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของรัฐบาล โดยด าเนินกิจกรรม/โครงการให้มีความต่อเนื่องด้วย
ความเข้มแข็งและจริงจังให้เกิดเป็นกิจนิสัยกับนักเรียน 

 
4. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 1.  สถานศึกษาวางแนวทางในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาเข้าสู่มาตรฐานสากล                  
โดยพัฒนาจุดเด่นในด้านผู้เรียนให้อยู่อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งพัฒนาผู้เรียนที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์
มาตรฐานให้สูงขึ้น 
 2.  สร้างโอกาสและสนับสนุนให้ครูท าผลงานทางวิชาการพัฒนาตนเองสู่ครูมืออาชีพ 
 3. ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมและพัฒนานักเรียนกลุ่มกลาง และ
กลุ่มล่าง เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 4.  จัดกิจกรรมติวเข้มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net) เพ่ือเพ่ิมค่าคะแนนเฉลี่ย ให้ทุกรายวิชาสูงกว่า 50 
คะแนน 

 5. บุคลากรทุกคนควรมีระบบประกันคุณภาพเป็นรายบุคคล ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมกับ
กิจกรรมตั้งแต่เริ่มต้น และสร้างความรับผิดชอบร่วมกัน 


