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ตอนท่ี ๑  

ขอมูลพ้ืนฐาน 
 

๑. ขอมูลท่ัวไป 

 โรงเรียนสุราษฎรธานี ๒ เลขท่ี ๑๖๔ หมู ๕ ตําบลมะขามเตี้ย  อําเภอเมือง  

จังหวัดสุราษฎรธานี รหัสไปรษณีย ๘๔๐๐๐ สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑   

โทรศัพท (๐๗๗) ๓๕๕๓๕๑-๒  โทรสาร (๐๗๗) ๓๕๕๓๕๔     website  www.st๒.ac.th    

เปดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ บนเนื้อท่ี ๒๗  ไร ๓ งาน ๓๗ .๗ 

ตารางวา  เขตพ้ืนท่ีบริการการศึกษา คือ อําเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎรธานี   

ประวัติโรงเรียนโดยยอ 

 ๙ พฤษภาคม ๒๕๓๗ กรมสามัญศึกษาไดอนุมัติใหโรงเรียนสุราษฎรธานีเปดสาขาข้ึน       

ท่ีหมูท่ี ๕ ตําบลมะขามเตี้ย อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี โดยใชชื่อในขณะนั้นวา “โรงเรียน           

สุราษฎรธานีสาขาทาเพชร ” ซ่ึงเนื้อท่ีดังกลาวเปนเนื้อท่ีท่ีโรงเรียนสุราษฎรธานีไดจัดซ้ือไวเพ่ือใช       

ในการเรียนวิชาเกษตรกรรม  

       การรับนักเรียนครั้งแรกรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ จํานวน ๒ หองเรียน มีนักเรียน ๑๐๑ 

คน โดยมี นายอภินันท  พาหะมาก ผูบริหารโรงเรียนสุราษฎรธานีขณะนั้นปฏิบัติหนาท่ีเปนผูบริหาร

สาขาและมอบหมายให นายสุวิทย  เทโหปการ อาจารย ๒ ระดับ ๗ โรงเรียนสุราษฎรธานีเปนผูดูแล 

       การจัดการเรียนการสอนในชวงแรกไดใชครูโรงเรียนสุราษฎรธานีมาปฏิบัติการสอน การวัดผล 

การประเมินผล และการจัดกิจกรรมตางๆ รวมกับนักเรียนของโรงเรียนสุราษฎรธานี 

       ปการศึกษา ๒๕๓๘ เริ่มรับนักเรียน ม.๑ รุนใหมจํานวน ๑๕๕ คน มีครูอาจารยยายมาจาก

โรงเรียนตางๆ จํานวน ๑๐ คน   ๓๐ เมษายน ๒๕๓๙ กรมสามัญศึกษาไดมีประกาศจัดตั้งโรงเรียน     

สุราษฎรธานีสาขาทาเพชรเปน “โรงเรียนสุราษฎรธานี ๒ ” สังกัดกรมสามัญศึกษา เปนลําดับท่ี ๔๔ 

ของจังหวัดสุราษฎรธานี และมี นายสาธร ลิกขะไชย ผูอํานวยการโรงเรียนสุราษฎรธานีในขณะนั้น

ปฏิบัติหนาท่ีผูบริหาร และไดมอบหมายให นายสุวิทย เทโหปการ เปนผูดูแลเชนเดิม 

       ปการศึกษา ๒๕๓๙ รับนักเรียนเขา ม.๑ ท้ังสิ้น ๑๙๙ คน กรมสามัญศึกษา ไดจัดสรร

งบประมาณสิ่งกอสรางอาคารเรียนเบ็ดเสร็จ แบบ ก ข ค งบประมาณ ๙ ,๘๓๔,๐๐๐ บาท มีสนาม -

บาสเกตบอล หองน้ํา บานพักครู และบานพักภารโรง อยางละ ๑ หลัง 

       ๑๖ ตุลาคม ๒๕๓๙ กรมสามัญศึกษา ไดแตงตั้ง นายวิรัช  เศวตศิลป ผูชวยผูอํานวยการ

โรงเรียนสุราษฎรธานีในขณะนั้น ใหปฏิบัติหนาท่ีครูใหญโรงเรียนสุราษฎรธานี ๒ 

http://www.st2.ac.th/


๒ 
 

       ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๐ นายวิรัช  เศวตศิลป ครูใหญโรงเรียนสุราษฎรธานี ๒ ไดนําคณะครู 

อาจารย เขาเฝาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เพ่ือใหสมเด็จ -

พระสังฆราช ทรงเบิกพระเนตรพระพุทธรูปประจําโรงเรียน พรอมพระราชทานนามพระพุทธรูป

ประจําโรงเรียนวา “พระพุทธบารมีสุราษฎรธานีพิพัฒน” 

       โรงเรียนสุราษฎรธานี ๒ ไดมีหนังสือกราบทูลสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกล

มหาสังฆปรินายก เพ่ือขอพระราชทานนามอาคาร ก ซ่ึงเปนอาคารหลังแรกของโรงเรียนวา “อาคาร

สมเด็จพระญาณสังวร ๘๔ ” และพระราชทานอนุญาตใหใชตรา “ญสส” ซ่ึงเปนตราประจําพระองค 

ใหใชเปนสัญลักษณประจําโรงเรียน และเข็มติดหนาอกเสื้อเครื่องแบบของนักเรียน  ๗ พฤศจิกายน  

๒๕๓๙  นักเรียนท่ีจบ ม.๓  (รุนกาญจนาอภิเษก) รุนแรกของโรงเรียน ไดรวมกันหารายไดสรางศาลา

กาญจนาภิเษก มอบใหแกโรงเรียน เพ่ือเปนอนุสรณ งบประมาณ  ๑๔๐,๐๐๐  บาท  

       ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๐ กรมสามัญศึกษาไดแตงตั้ง นายวิรัช  เศวตศิลป ครูใหญโรงเรียนสุราษฎร -

ธานี ๒ ปฏิบัติหนาท่ีอาจารยใหญครูใหญโรงเรียนสุราษฎรธานี ๒ 

       ๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ ชมรมสังสรรคสามัคคีสุราษฎรธานี (๓ส) ไดมอบเสาธง คากอสราง 

๑๑๖,๐๗๓ บาท ใหแกโรงเรียน 

       ธันวาคม ๒๕๔๐ – ธันวาคม ๒๕๔๑ นักเรียนท่ีจบ ม.๓ รุน ๒  (สสร.) และรุน ๓  (เอเชี่ยนเกมส) 

ไดกอสรางปายชื่อโรงเรียน คากอสราง ๓๐๕,๓๓๐ บาท ใหแกโรงเรียน 

       ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๒ กรมสามัญศึกษาไดแตงตั้ง นายวิรัช เศวตศิลป อาจารยใหญ -ครูใหญ

โรงเรียนสุราษฎรธานี ๒ ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการโรงเรียนสุราษฎรธานี ๒ 

       ธันวาคม ๒๕๔๒ นักเรียนท่ีจบ ม.๓ รุนท่ี ๔ (เทิดพระเกียรติ ๗๒ พรรษา) ไดสมทบเงินกอสราง

หองโสตเทิดพระเกียรติ ๗๒ พรรษา คากอสราง ๑๘๓,๐๐๐ บาท 

       ๑ ตุลาคม ๒๕๔๓ กรมสามัญศึกษา ไดจัดสรรงบประมาณสิ่งกอสรางอาคารเรียนแบบ ๓๔๒ (ล)/

๔๑ (หลังคาทรงไทย) ๑ หลัง งบประมาณ ๑๙,๘๓๗,๐๐๐ บาท 

       ธันวาคม ๒๕๔๓ นักเรียนท่ีจบ ม.๓ รุนท่ี ๕  (๑๐๐ ป สมเด็จยา) ไดสมทบเงินกอสรางหอง

พยาบาล ๑๐๐ ป สมเด็จยา มูลคา ๑๘๕,๐๐๐ บาท 

       ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๕  นายวิรัช  เศวตศิลป ผูอํานวยการโรงเรียนสุราษฎรธานี ๒ ไดรับเงินการ

เลื่อนข้ันปรับตําแหนงระดับท่ีสูงข้ึนเปน ผูอํานวยการระดับ ๙   

      พ.ศ. ๒๕๔๖  กรมสามัญศึกษาไดจัดสรรงบประมาณสิ่งกอสรางหอประชุม/โรงอาหาร (อาคาร

สมเด็จฯ ๙๑)  งบประมาณ ๗,๑๙๔,๐๐๐ บาท 

       พ.ศ. ๒๕๔๖  กระทรวงศึกษาธิการ  ประกาศใหโรงเรียนสุราษฎรธานี ๒  เปนโรงเรียนรางวัล

พระราชทาน ขนาดใหญ ระดับประเทศ 



๓ 
 

       พ.ศ. ๒๕๔๗  กรมสามัญศึกษาไดจัดสรรงบประมาณสิ่งกอสราง อาคารเรียนแบบ ๑๐๘  ล/๓๐    

งบประมาณ ๔,๓๖๐,๕๘๓ บาท  ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๗ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

แตงตั้ง นายบัญญัติ  สุขขัง มาปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการโรงเรียนสุราษฎรธานี ๒ ถึงปจจุบัน 

        พ.ศ. ๒๕๕๖ ปรับปรุงหอประชุมสมเด็จฯ ๙๑ โดยการเปลี่ยนฝา เพดาน ปรับปรุงระบบไฟฟา 

เครื่องเสียง และติดตั้งเครื่องปรับอากาศจํานวน ๑๕ เครื่อง เม่ือวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เสร็จ

เม่ือวันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ จํานวน ๒,๙๕๖,๔๔๙.๓๘ บาท 

 วันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๕๖ ดําเนินการสรางอาคารเรียน แบบ ๓๒๔ ล (ตอกเข็ม) 

งบประมาณจํานวน  ๒๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท จาก สํานักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 



๔ 
 

แผนท่ีโรงเรียน 



๕ 
 
๒. ขอมูลผูบริหาร 

 ๑) นายบัญญัติ  สุขขัง   ผูอํานวยการโรงเรียน สุราษฎรธานี ๒  เบอรโทร ๐๘-๑๙๗๐-๕๖๗๐ 

ดํารงตําแหนงท่ีโรงเรียนนี้ตั้งแต ป พ.ศ.๒๕๔๗ จนถึงปจจุบัน เปนเวลา ๑๐ ป 

 ๒) รองผูอํานวยการโรงเรียน จํานวน ๔ คน  

  (๑)  นางพรทิพย  ศรีประพันธ  รับผิดชอบกลุมบริหารงานท่ัวไป 

วุฒิการศึกษาสูงสุด  ครุศาสตรมหาบัณฑิต   สาขา บริหารการศึกษา      

เบอร โทร ๐๘-๑๘๙๓-๘๓๙๕      E-Mail : chocolatezza@hotmail.com   

  (๒)  นางจิตรอนงค  คงแกว  รับผิดชอบกลุมบริหารงานวิชาการ 

วุฒิการศึกษาสูงสุด  ครุศาสตรมหาบัณฑิต   สาขา บริหารการศึกษา      

เบอรโทร ๐๘-๙๙๗๐-๔๒๑๖       E-Mail : J_Jitanong๑@hotmail.com  

  (๓)  นายธรรมดล  หงสทอง     รับผิดชอบกลุม บริหารกิจการนักเรียน 

วุฒิการศึกษาสูงสุด  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาภูมิศาสตร        

เบอรโทร ๐๘-๙๘๖๗-๓๕๑๗    E-Mail : tammahong@gmail.com 

  (๔)  นางสาวอมรรัตน  โพธิ์เพชร รับผิดชอบกลุมบริหารงบประมาณและงานบุคคล 

วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาศึกษาศาสตร-การสอน   และศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาการบริหารการศึกษา    เบอร โทร ๐๘-๑๘๙๑-๓๖๘๘     E-Mail : phopet.a@gmail.com     
 

 

๓. ขอมูลนักเรียน (ขอมูล ณ   วันท่ี ๑๐  มิถุนายน ปการศึกษา ๒๕๕๖) 

 ๑) จํานวนนักเรียนในโรงเรียนท้ังสิ้น  ๑,๙๕๙ คน  จําแนกตามระดับชั้นท่ีเปดสอน  
 

ระดับช้ันเรียน จํานวนหอง 
เพศ 

รวม 
เฉล่ีย 

ชาย หญิง ตอหอง 

ม.๑ ๘ ๑๘๘ ๑๗๔ ๓๖๒ ๔๕ 

ม.๒ ๘ ๑๔๖ ๑๙๑ ๓๓๗ ๔๒ 

ม.๓ ๙ ๑๙๒ ๑๘๕ ๓๗๗ ๔๒ 

ม.๔ ๗ ๑๑๘ ๒๐๘ ๓๒๖ ๔๗ 

ม.๕ ๗ ๑๐๑ ๑๘๕ ๒๘๖ ๔๑ 

ม.๖ ๖ ๑๐๒ ๑๖๙ ๒๗๑ ๔๕ 

รวมท้ังหมด ๔๕ ๘๔๗ ๑,๑๑๒ ๑,๙๕๙  
  

  

 

mailto:chocolatezza@hotmail.com
mailto:J_Jitanong1@hotmail.com
mailto:phopet.a@gmail.com
mailto:phopet.a@gmail.com


๖ 
 
 ๒) จํานวนนักเรียนท่ีมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑของกรมพลศึกษาหรือสํานักงานกองทุน

สนับสนุนการสรางสุขภาพ (สสส.) ๑,๖๔๖ คน คิดเปนรอยละ ๘๓.๙๓ 

 ๓) จํานวนนักเรียนท่ีมีน้ําหนัก สวนสูง ตามเกณฑของกรมอนามัย ๑,๕๙๓ คน คิดเปนรอยละ 

๘๑.๒๓ 

 ๔) จํานวนนักเรียนท่ีมีความบกพรองเรียนรวม - คน คิดเปนรอยละ -  

 ๕) จํานวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ ๓๒๒ คน คิดเปนรอยละ ๑๖.๔๔  

 ๖) จํานวนนักเรียนปญญาเลิศ ๕๖๓ คน คิดเปนรอยละ ๒๘.๗๐ 

 ๗) จํานวนนักเรียนท่ีตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ ๗๕ คน คิดเปนรอยละ  ๓.๘๑ 

 ๘) อัตราสวนครู : นักเรียน = ๑ : ๒๑ 

 ๑๐) จํานวนนักเรียนท่ีเรียนซํ้า ๗ คน คิดเปนรอยละ ๐.๓๕ 

 ๑๑) จํานวนนักเรียนท่ีจบหลักสูตร  

   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ จํานวน ๓๗๐ คน  

   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ จํานวน ๒๗๑ คน  

 ๑๕) จํานวนนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะเปนนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน ๑,๘๙๖ คน คิดเปนรอยละ 

๙๖.๖๙ 

 ๑๖) จํานวนนักเรียนท่ีทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตอสังคมท้ังในและนอกสถานศึกษา ๑,๘๙๖ 

คน  คิดเปนรอยละ ๙๖.๖๙ 

 ๑๗) จํานวนนักเรียนท่ีมีบันทึกการเรียนรูจากการอานและการสืบคนจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

อยางสมํ่าเสมอ ๑,๙๓๒ คน คิดเปนรอยละ ๙๘.๕๒ 

 ๑๘) จํานวนนักเรียนท่ีผานการประเมินความสามารถดานการคิด ตามท่ีกําหนดในหลักสูตร

สถานศึกษา ๑,๖๙๕ คน คิดเปนรอยละ ๘๖.๔๔ 

 ๑๙) จํานวนนักเรียนท่ีผานเกณฑการประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเขากับสังคมตามท่ี

กําหนดในหลักสูตรสถานศึกษา ๑,๙๐๒ คน คิดเปนรอยละ ๙๖.๙๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๗ 
 
๔. ขอมูลครูและบุคลากร 

๔.๑ จํานวนบุคลากรจําแนกตามตําแหนงงาน  
 

ประเภทบุคลากร 

เพศ 

(คน) 

ระดับการศึกษา 

(คน) 

ระดับตําแหนง 

(คน) 

ชา
ย 

หญิ
ง 

รว
ม 

ต่ํา
กว

าป
.ต

รี 

 
ป.

ตร
ี 

    

สูง
กว

าป
.ต

ร ี

 
คร

ูผูช
วย

 

คศ
.๑

 

 
คศ

.๒
 

คศ
.๓

 

 
คศ

.๔
 

 

ผูอํานวยการ ๑  ๑ - - ๑ - - - ๑ - 

รองผูอํานวยการ ๒ ๒ ๔ - - ๔ - - ๒ ๒ - 

ครูประจําการ ๒๙ ๖๑ ๙๐ - ๖๕ ๒๕ - ๒๒ ๔๖ ๒๒ - 

ครูอัตราจาง ๓ ๒ ๕ - ๕ - - - - - - 

เจาหนาท่ีสํานักงาน ๑ ๔ ๕ - ๕ - - - - - - 

นักการ/ภารโรง - ๗ ๗ ๗ - - - - - - - 

พนักงานขับรถ ๒ - ๒ ๒ - - - - - - - 

ยาม ๒ - ๒ ๒ - - - - - - - 

วิทยากรพิเศษ ๔ ๑ ๕ - ๕ - - - - - - 

รวม ๔๔ ๗๗ ๑๒๑ ๑๑ ๘๐ ๓๐ ๐ ๒๒ ๔๘ ๒๔ ๐ 
 

 ๑) จํานวนครูท่ีสอนตรงวิชาเอก ๙๔ คน คิดเปนรอยละ ๙๘.๙๕ 

 ๒) จํานวนครูท่ีสอนตามความถนัด ๑ คน คิดเปนรอยละ ๑.๐๕  

 ๓) ครูผูชวย - คน คิดเปนรอยละ -  

 ๔) ครู คศ. ๑ จํานวน ๒๒ คน คิดเปนรอยละ ๒๓.๔๐  

 ๕) ครู/ผูบริหาร คศ. ๒ จํานวน ๔๘ คน คิดเปนรอยละ ๕๑.๐๗ 

  ๖) ครู/ผูบริหาร คศ. ๓ จํานวน ๒๔ คน คิดเปนรอยละ ๒๕.๕๓ 

 ๗) ครู/ผูบริหาร คศ. ๔ จํานวน - คน คิดเปนรอยละ -  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘ 
 
๕. ขอมูลอาคารสถานท่ี  
 

ลําดับ ช่ืออาคาร ประโยชนใชสอย 

๑ อาคารสมเด็จฯ๘๔ 

 

ช้ัน ๑ 

- ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 

(หอง ICT๑ และ ICT ๒) 

- หองสํานักงานกลุมบริหารงานท่ัวไป  หอง

ประชาสัมพันธ 

- หองธรรมชาติวิทยา 

ช้ัน ๒ 

- หองสํานักงานกลุมบริหารงบประมาณและ

งานบุคคล 

- หองสํานักงานกลุมบริหารงานวิชาการ/

งานทะเบียน/งานวัดผล 

- หองผูอํานวยการสถานศึกษา 

- หองเกียรติยศ 

- หองเรียนเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 

- ศูนยคอมพิวเตอร 

๒ อาคารทาเพชร 

 

- หองพักครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี๓ 

- หองเรียนปกติระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  

๑/๑-๑/๔ 

- ธนาคารโรงเรียน 

- หองใตอาคาร 

(เปนหองเรียนศิลปศึกษา ๑, ๒, ๓ หองงาน

ประดิษฐ หอง ๔) 

๓ อาคารทาสน 

 

 

 

 

 

- หองปฏิบัติการวิชาชางอุตสาหกรรม 

- หองพักครูอุตสาหกรรม 

-หองพักครูกลุมสาระการงานอาชีพ 

  

 



๙ 
 
ลําดับ ช่ืออาคาร ประโยชนใชสอย 

๔ อาคารเรียน ๑๐๘ ล/๓๐ 

 

ช้ัน ๑ 

- หองสํานักงานกลุมงานกิจการนักเรียน 

- หองเรียนโครงการพิเศษระดับชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี ๒/๕-๒/๘  

- หองเรียนปกติระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔/

๒- ๔/๔ 

ช้ัน ๒ 

- หองพิพธภัณฑประวัติศาสตรทองถ่ิน 

- หองพักครูกลุมสาระการเรียนรูสังคม

ศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม 

- หองเรียนโครงการหองเรียนพิเศษ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑/๑-๑/๘ 

- หองเรียนโครงการหองเรียนพิเศษ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓/๖-๓/๘ 

๕ อาคารชั่วคราว ๖ ก., ๖ ข., ๖ ค., 

 

- หองเรียนปกติระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓/

๒-๓/๕ 

- หองเรียนปกติระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔/

๕-๔/๗ 

๖ อาคารชั่วคราว ๗ 

 

- หองพักครูกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา

และพลศึกษา 

- หองเรียนปกติระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑/

๕ 

- หองเรียนปกติระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๒/

๑-๒/๔ 

- หองเรียนปกติระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓/

๑- 

 

 

 

 



๑๐ 
 
ลําดับ ช่ืออาคาร ประโยชนใชสอย 

๗ อาคารสมเด็จฯ ๙๐ 

 

 

 

 

 

ช้ัน ๑ 

- หองโสตทัศนศึกษา 

- หองสมุด 

- หองแนะแนว 

- หองพยาบาล 

ช้ัน ๒ 

- หองโสตทัศนศึกษากลุมสาระวิทยาศาสตร ๑

และ๒ 

- หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร LAP ระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนตน ๑ และ๒(ปจจุบันใชเปน

หองเรียน ม.๕/๑,๕/๒) 

- หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร ชีววิทยา LAP 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ๑ ๒ และ๓ 

- หองสมุดกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

- หองพักครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

- หองพักครูภาษาตางประเทศ (๒)  

ช้ัน ๓ 

- หองสมุดกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

- หองเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๕/๓-๕/๖ 

- หองพักครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

- หองปฏิบัติการวิชาคณิตศาสตร (GSP) 

- หองพักครูกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ 

- หองปฏิบัติการทางภาษาตางประเทศ 

ช้ัน ๔ 

- หองพักครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ 

- หองพักครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

- หองเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖/๑-๖/๗ 

- หองเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๕/๗ 

 

 



๑๑ 
 
ลําดับ ช่ืออาคาร ประโยชนใชสอย 

๘ อาคารหอประชุมสมเด็จฯ๙๑ 

 

ช้ัน ๑ 

- หองรับประทานอาหาร ครู 

- หองสหกรณโรงเรียน 

- โรงอาหาร 

ช้ัน ๒ 

- หอประชุม 

๑๐ อาคารพระเทพพิพัฒนาภรณ 

 

 

ช้ัน ๑ 

-  หองนิทรรศการ 

ช้ัน ๒ 

- หองพระพุทธศาสนา 

 

๖.   ขอมูลงบประมาณ 

  งบประมารรายรับ-รายจาย 

รายรับ จํานวน/บาท รายจาย จํานวน/บาท 

เงินงบประมาณ ๑๒,๗๐๒,๘๔๐.๐๐ งบดําเนินการ/เงินเดือน-คาจาง ๑๒,๐๘๘,๑๓๗.๖๓ 

เงินนอกงบประมาณ ๑๑,๓๘๗,๔๙๐.๔๖ งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๙,๕๐๘,๙๒๘.๐๓ 

เงินอ่ืน ๆ : เงินอุดหนุน 

(MOU) งบประมาณ

ของอบจ.สุราษฎรธานี 

ปรับปรุงหอง

คอมพิวเตอร 

๔๐๐,๐๐๐.๐๐ งบอ่ืน ๆ : งบของอบจ.  

สุราษฎรธานี (MOU)ปรับปรุง

หองคอมพิวเตอร 

๔๐๐,๐๐๐.๐๐ 

รวมรายรับ ๒๔,๔๙๐,๓๓๐.๔๖ รวมรายจาย ๒๑,๙๙๗,๐๖๕.๖๖ 

 

งบดําเนินการ/เงินเดือน คาจาง คิดเปนรอยละ ๙๕.๑๖ ของรายรับ 

งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา คิดเปนรอยละ     ๘๓.๕๐ ของรายรับ 
 

๗.  ขอมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

 ๗.๑ สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน   

 ลักษณะภูมิประเทศประกอบดวยท่ีราบเนินเขา  และท่ีราบลุมสลับกัน  มีเขาทาเพชรซ่ึงเปนเขต

ปาสงวน  และมีแหลงน้ําตามธรรมชาติ   



๑๒ 
 
          มีประชากรท้ังสิ้นประมาณ ๒,๖๐๐ คน อาชีพหลักของชุมชนคือ การเกษตร คิดเปนรอยละ ๖๐    

เชน สวนยางพารา สวนปาลมน้ํามัน สวนผลไม  มีบางสวนทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมใกลบานในเขต

พ้ืนท่ี อบต. มะขามเตี้ย 

 ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ   ประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีเปนท่ีรูจักโดยท่ัวไป  คือ  

ประเพณีชักพระ 

            บริเวณใกลเคียงโดยรอบโรงเรียน มีโรงเรียนระดับประถมศึกษา ๑ แหง คือ โรงเรียนบาน - 

ทาเพชร โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ๑ แหง คือ โรงเรียนสิริสาธิต มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ๒ แหง 

คือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตการศึกษาสุราษฎรธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  

มีวัด ๓ แหง คือ วัดสารวนาราม (ทาเพชร) วัดนิคามธรรมมาราม และวัด ภูธรอุทิศ สํานักสงฆอีก ๑ แหง  

คือ สํานักสงฆนิคามธรรมมาวาส  ซ่ึงเปนท่ีใหการอบรมดานการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ใหกับนักเรียน

การเขาคายคุณธรรม การปฏิบัติธรรมเบื้องตน และการใหความรูเก่ียวกับโทษของยาเสพติด โดยพระ -

อาจารยทวีศักดิ์ซ่ึงเปนเจาอาวาส ในดานการสาธารณสุขมีสาธารณสุขประจําตําบล ๑ แหง คือ 

โรงพยาบาลเพ่ือสงเสริมสุขภาพตําบลมะขามเตี้ย 

 สําหรับแหลงเรียนรูรอบๆ โรงเรียนมีอุทยานแหงชาติเขาทาเพชร เปนแหลงเรียนรูดาน

วิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอม และมีคายวิภาวดีรังสิต เปนแหลงเรียนรูดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

และการเขาคายลูกเสือ – เนตรนารี เปนตน 

 ๗.๒ โอกาสและขอจํากัดของโรงเรียน 

 การบริการพ้ืนฐาน และการคมนาคม  ประกอบดวยถนนสายตาง ๆ ดังนี้  ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก จํานวน  ๒  สาย  คือ  สายทุงใหญ-สายตรี ม. ๗ และ   ถนนสายแยกถนน รพช. -วัดทาเพชร ม. ๕  

มีถนนหินผุ จํานวน ๙ สาย มีถนนลาดยาง จํานวน ๓ สาย  คือ ถนน รพช. บานทาเพชร - นิคม ถนนสาย

แยกทาสน - เข่ือนบานทรายทอง  และถนนสายหนาโรงเรียนสุราษฎรธานี ๒ – แยกสาย รพช. ม. ๗ 

 โรงเรียนสุราษฎรธานี ๒ หางจากถนนเลี่ยงเมืองระยะทางประมาณ ๒ .๕ กิโลเมตร ไมมีรถรับจาง

ประจําทางผานหนาโรงเรียน ครู นักเรียน และผูปกครอง ใชรถสวนตัว หรือรถรับจางในการเดินทางมา

โรงเรียน   

 การโทรคมนาคม เปนท่ีตั้งสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง ๗ , ชอง ๕ , อสมท. ชอง ๙ , ชอง ๓  

และสถานีโทรทัศนกรมประชาสัมพันธชอง NBT 

         การไฟฟา ในเขตพ้ืนท่ีประชาชนสวนใหญมีไฟฟาใชเกือบทุกครัวเรือน ยกเวนในเขตพ้ืนท่ีปาสงวน   

 

๘. โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา 

 โรงเรียนสุราษฎรธานี ๒   ไดมีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑  และหลักสูตรเทียบเคียงโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยดําเนินการตาม

โครงสรางหลักสูตร ดังนี้  

. 



๑๓ 
 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑-๓ 

 

กลุมสาระการเรียนรู 

จํานวนช่ัวโมงตอป 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ 

ภาค ๑ ภาค ๒ ภาค ๑ ภาค ๒ ภาค ๑ ภาค ๒ 

 พ้ืน 

ฐาน 

เพ่ิม 

เติม 

พ้ืน 

ฐาน 

เพ่ิม 

เติม 

พ้ืน 

ฐาน 

เพ่ิม 

เติม 

พ้ืน 

ฐาน 

เพ่ิม 

เติม 

พ้ืน 

ฐาน 

เพ่ิม 

เติม 

พ้ืน 

ฐาน 

เพ่ิม 

เติม 

๑. ภาษาไทย ๖๐  

 

 

 

 
๑๐๐ 

๖๐  

 

 

 

 
๑๐๐ 

๖๐  

 

 

 

 
๑๐๐ 

๖๐  

 

 

 

 
๑๐๐ 

๖๐  

 

 

 

 
๑๐๐ 

๖๐  

 

 

 

 
๑๐๐ 

๒.คณิตศาสตร ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ 

๓.วิทยาศาสตร ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ 

๔.สังคมศึกษา ศาสนา และ 

วัฒนธรรม 

   ๔.๑ ประวัติศาสตร 

   ๔.๒ ศาสนา ศีลธรรม 

จริยธรรม 

   ๔.๓ หนาท่ีพลเมือง 

วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิต

ในครอบครัว 

   ๔.๔ เศรษฐศาสตร 

   ๔.๕ ภูมิศาสตร 

 

๒๐ 

 

 

๖๐ 

 

๒๐ 

 

 

๖๐ 

 

๒๐ 

 

 

๖๐ 

 

๒๐ 

 

 

๖๐ 

 

๒๐ 

 

 

๖๐ 

 

๒๐ 

 

 

๖๐ 

๕. สุขศึกษา  และพลศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

๖. ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

๗. การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

๘. ภาษาตางประเทศ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ 

 

รวม 

๔๔๐ ๑๐๐ ๔๔๐ ๑๐๐ ๔๔๐ ๑๐๐ ๔๔๐ ๑๐๐ ๔๔๐ ๑๐๐ ๔๔๐ ๑๐๐ 

๕๔๐ ๕๔๐ ๕๔๐ ๕๔๐ ๕๔๐ ๕๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ 

รวมท้ังหมด ๖๐๐ ๖๐๐ ๖๐๐ ๖๐๐ ๖๐๐ ๖๐๐ 

รวมเวลาเรียนตอป ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ 

รวม ๓ ป ๓,๖๐๐   ช่ัวโมง 

เกณฑหลักสูตรกําหนด   รวม ๓ ป จะตองไมเกิน   ๓,๖๐๐  ช่ัวโมง 

 

 

 

 



๑๔ 
 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑   ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔-๖ 

    

กลุมสาระการเรียนรู 

จํานวนช่ัวโมงตอป 

ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

ภาค ๑ ภาค ๒ ภาค ๑ ภาค ๒ ภาค ๑ ภาค ๒ 

 พ้ืน 

ฐาน 

เพ่ิม 

เติม 

พ้ืน 

ฐาน 

เพ่ิม 

เติม 

พ้ืน 

ฐาน 

เพ่ิม 

เติม 

พ้ืน 

ฐาน 

เพ่ิม 

เติม 

พ้ืน 

ฐาน 

เพ่ิม 

เติม 

พ้ืน 

ฐาน 

เพ่ิม 

เติม 

๑. ภาษาไทย ๔๐  

 

 

 

 
๓๒๐ 

๔๐  

 

 

 

 
๓๒๐ 

๔๐  

 

 

 

 
๓๒๐ 

๔๐  

 

 

 

 
๓๒๐ 

๔๐  

 

 

 

 
๓๒๐ 

๔๐  

 

 

 

 
๓๒๐ 

๒.คณิตศาสตร ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

๓.วิทยาศาสตร ๔๐ ๘๐ ๖๐ ๖๐ - - 

๔.สังคมศึกษา ศาสนา และ 

วัฒนธรรม 

   ๔.๑ ประวัติศาสตร 

   ๔.๒ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

   ๔.๓ หนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 

และ การดําเนินชีวิตในครอบครัว 

   ๔.๔ เศรษฐศาสตร 

   ๔.๕ ภูมิศาสตร 

 

๒๐ 

 

 

๔๐ 

 

๒๐ 

 

 

๔๐ 

 

๒๐ 

 

 

๔๐ 

 

๒๐ 

 

 

๔๐ 

 

- 

 

 

๔๐ 

 

- 

 

 

๔๐ 

๕. สุขศึกษา  และพลศึกษา ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 

๖. ศิลปะ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 

๗. การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 

๘. ภาษาตางประเทศ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

 

รวม 

๒๘๐ ๓๒๐ ๓๒๐ ๓๒๐ ๓๐๐ ๓๒๐ ๓๐๐ ๓๒๐ ๒๒๐ ๓๒๐ ๒๒๐ ๓๒๐ 

๖๐๐ ๖๔๐ ๖๒๐ ๖๒๐ ๕๔๐ ๕๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ 

รวมท้ังหมด ๖๖๐ ๗๐๐ ๖๘๐ ๖๘๐ ๖๐๐ ๖๐๐ 

รวมเวลาเรียนตอป ๑,๓๖๐ ๑,๓๖๐ ๑,๒๐๐ 

รวม ๓ ป ๓,๙๒๐   ช่ัวโมง 

เกณฑหลักสูตรกําหนด   รวม ๓ ป จะตองไมนอยกวา  ๓,๖๐๐  ช่ัวโมง 

 

 

 

 

 

 



๑๕ 
 

โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากลโรงเรียนสุราษฎรธานี ๒ 

กลุมสาระการเรียนรู/กิจกรรม 

เวลาเรียน ช่ัวโมง (หนวยกิต) 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔-๖ 

กลุมสาระการเรียนรู  

(รายวิชาพ้ืนฐาน) 

๒๒ นก. ๒๒ นก. ๒๒ นก. ๔๑ นก. 

ภาษาไทย ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๒๔๐ 

คณิตศาสตร ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๒๔๐ 

วิทยาศาสตร ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๒๔๐ 

สังคมศึกษาฯ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๒๔๐ 

ประวัติศาสตร ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ 

ศิลปะ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ 

การงานอาชีพฯ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ 

ภาษาตางประเทศ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๒๔๐ 

รวมเวลาเรียน (รายวิชาพ้ืนฐาน) ๘๘๐ ๘๘๐ ๘๘๐ ๑,๖๔๐ 

รายวิชาเพ่ิมเติม ๒๔๐ 

๖ นก. 

๒๔๐ 

๖ นก. 

๒๔๐ 

๖ นก. 

๒,๑๖๐ ชม./๓ ป 

(๕๔ นก.) 

เพ่ิมเติมตามจุดเนน ๑๖๐ ๒๔๐ ๒๔๐  

เพ่ิมเติมมาตรฐานสากล 

  การศึกษาคนควาและสรางองค 

ความรู  ( IS ๑ : Research and 

Knowledge Formation) 

๔๐ 

 

- - จัดสอนใน ม.๔ 

 

การส่ือสารและนําเสนอ (IS ๒ : 

Communication and 

Presentation) 

๔๐ 

 
- - 

จัดสอนใน ม.๔ 

 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๑๒๐ ชม. ๑๖๐ ชม. ๑๒๐ ชม. ๕๘๐ ชม./๓ ป 

๑. กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๑๒๐ 

 

 

 

 



๑๖ 
 

กลุมสาระการเรียนรู/กิจกรรม 

เวลาเรียน ช่ัวโมง (หนวยกิต) 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔-๖ 

๒. กิจกรรมผูเรียน  

  - ลูกเสือ เนตรนารี/ยุวกาชาด/ 

    บําเพ็ญประโยชน/นศท. 

 - ชุมนุม/ชมรม 

๖๕ 

๒๕ 

 

๔๐ 

๖๕ 

๒๕ 

 

๔๐ 

๖๕ 

๒๕ 

 

๔๐ 

๑๘๐ 

๖๐ 

 

๑๒๐ 

๓. กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 

   สาธารณประโยชน /    

๑๕ ๑๕ ๑๕ ๖๐ 

๔. IS ๓ : Social Service Activity - ๔๐ - ๔๐ 

รวมเวลาเรียนท้ังหมด ๑,๒๔๐ ๑,๒๘๐ ๑,๒๔๐ ๔,๓๘๐ ชม./๓ ป 

 

หมายเหตุ  เกณฑการจบหลักสูตร  

        ม.ตน เวลาเรียนไมนอยกวา ๑,๒๐๐ ชม./ป,  ม.ปลาย รวม ๓ ปไมนอยกวา ๓,๖๐๐ ชม./๓ ป 

 

๙. แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่น  

 ๑) หองสมุดมีขนาด ๖x๑๕ ตารางเมตร จํานวนหนังสือในหองสมุด ๒๒,๐๐๐ เลม จําแนกเปน ๙ 

หมวด การสืบคนหนังสือและการยืม-คืน ใชระบบบารโคต 

๒) หองปฏิบัติการ 

  หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร     จํานวน  ๓ หอง  

   หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร     จํานวน  ๓ หอง  

   หองปฏิบัติการทางภาษา         จํานวน  ๑ หอง  

   หองปฏิบัติการอาหาร  จํานวน ๑  หอง 

 ๓ ) คอมพิวเตอร จํานวน ๒๕๐ เครื่อง 

   ใชเพ่ือการเรียนการสอน  ๒๑๐ เครื่อง  

   ใชเพ่ือสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต และการบริหารจัดการ เครื่อง.๔๐ เครื่อง  

 

 ๔ ) แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน 

      ๔.๑)  หองสมุด มีขนาด ๖x๑๕ ตารางเมตร จํานวนหนังสือในหองสมุด ๒๒,๐๐๐ เลม 

จําแนกเปน ๙ หมวด การสืบคนหนังสือและการยืม-คืน ใชระบบบารโคต 

 



๑๗ 
 
 ๔ .๒) หองพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา  ขนาด  ๖× ๘  ตารางเมตร  ใชเปนแหลงเรียนรูทาง

ชีววิทยา ในการจัดเก็บตัวอยางทรัพยากรชีวภาพ เชน สัตว พืช จากแหลงกําเนิดหรือจากการรับบริจาค

พรอมกับขอมูลประจําตัวอยางแตละตัวอยาง ไดแกสถานท่ีพบ (จังหวัด อําเภอ ตําบล) แหลงอาศัย 

(ลักษณะของระบบนิเวศ สังคมพืช) ชื่อผูเก็บวัน/ เดือน/ ป ท่ีเก็บ และแหลงเรียนรูสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียน  เนนขม้ินชัน    

 ๔ .๓) หองเทคโนโลยีและสารสนเทศ  ( ICT )สําหรับนักเรียนใชในการสืบคนขอมูลจํานวน ๔ 

หองมีจํานวนคอมพิวเตอรในการสืบคน ๒๕๐ เครื่อง 

 ๔.๓) อาคารพระเทพพิพัฒนาภรณเปนอาคาร  ๒  ชั้น  ชั้นลาง   สําหรับแสดง  นิทรรศการ

ผลงานทางวิชาการ และ   ผลงานดีเดนของโรงเรียน   ชั้นบน เปนสถานท่ีสําหรับเรียนรูธรรมศึกษา 

พุทธสุภาษิต   และ  หองจริยธรรมและใชเปนท่ีฝกปฏิบัติในการเรียนรู   การปฏิบัติธรรมของนักเรียน 

และเปนแหลงเรียนรูทางพุทธประวัติของทานพุทธทาส 

 ๔ .๔) หองประวัติศาสตรไทย   สําหรับเปนแหลงเรียนรู  เก็บรวบรวมขอมูล เก่ียวกับ

ประวัติศาสตรไทยตั้งแตยุคแรก จนถึงยุคปจจุบัน    และเปนแหลงรวบรวมศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินใน

จังหวัดสุราษฎรธานี   เชน  ศิลปะอาณาจักรศรีวิชัย   

 ๔ .๕) สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  ดวยพ้ืนท่ีบริเวณโรงเรียนมีตนไมเปนแหลงเรียนรูในการศึกษา

พรรณไมและการจัดทําตัวอยางพรรณไม   

  

 ๕) แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน   

  ๕ .๑) แหลงเรียนรูคาย บูรณาการหนวย“ อาณาจักรศรีวิชัย ” ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ 

ท่ี แหลงเรียนรู ท่ีอยู การใชแหลงเรียนรู 

๑ วัดสวนโมขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎรธานี การบริหารจิต 

ธรรมะกับธรรมชาติ 

๒ พิพิธภัณฑพ้ืนบานไชยา 

( วัดเวียง ) 

อ. ไชยา จ.สุราษฎรธานี วัฒนธรรมความเปนมาของ

อาณาจักรศรีวิชัย 

๓ พิพิธภัณฑแหงชาติไชยา อ. ไชยา จ.สุราษฎรธานี วัฒนธรรมความเปนมาของ

อาณาจักรศรีวิชัย 

๔ รานพิชัยไขเค็ม อ. ไชยา จ.สุราษฎรธานี อาชีพทองถ่ินชาวไชยา 

๕ รานวรรณมะไหมไทย ต. พุมเรียง  อ. ไชยา 

 จ.สุราษฎรธานี 

หัตถกรรมพ้ืนบานไชยา 

 

 



๑๘ 
 
 ๕ .๒) แหลงเรียนรูคาย  บูรณาการหนวย   “วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมและปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง” ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๒ 

ท่ี แหลงเรียนรู ท่ีอยู การใชแหลงเรียนรู 

๑ ศูนยวิจัยพืชสวนสุราษฎรธานี อ. เมืองฯ จ.สุราษฎรธานี พืชสวนเพ่ือครัวเรือน 

๒ สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน

ภาคใตตอนบน 

อ. เมืองฯ  จ.สุราษฎรธานี การประกอบอาชีพตางๆ 

๓ โรงกลั่นสุรา ๙ ตน อ.กาญจนดิษฐ จ.สุราษฎรธานี กระบวนการผลิตสุรา  

กับการรักษาระบบนิเวศ 

๔ วัดเขาพระนิ่ม อ. กาญจนดิษฐ  จ.สุราษฎรธานี ระบบนิเวศปาไม 

๕ ศูนยวิจัยปาลมน้ํามัน 

สุราษฎรธานี 

อ. กาญจนดิษฐ  จ.สุราษฎรธานี ปาลมน้ํามันกับสิ่งแวดลอม 

๖ สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร

เขตท่ี๗ 

อ. กาญจนดิษฐ  จ.สุราษฎรธานี การเกษตรแนวใหม 

วิทยาศาสตรกับปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

๗ คายวิภาวดี อ. เมืองฯ  จ.สุราษฎรธานี วิทยาศาสตรกับปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

๘ ศูนยวิจัยพันธุขาวสุราษฎรธานี อ. กาญจนดิษฐ  จ.สุราษฎรธานี วิทยาศาสตรกับปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 ๖) วิทยากรทองถิ่น 

ท่ี ช่ือ-สกุล ท่ีอยู การใชแหลงเรียนรู 

๑ พระครูภาวนาสันติคุณ วัดศานติไมตรี ต.ขุนทะเล  

จ.สุราษฎรธานี 

การเขาคายพุทธธรรม 

 

๒ พระอาจารยทวีศักดิ์ สํานักสงฆนิคามธรรมาวาส ใหความรู/แนวปฏิบัติธรรม 

๓  คุณธนกฤต  ธรรมนิจกุล ผูพิพากษาสมทบ ความรูเรื่องกฎหมาย 

๔ คุณธงชัย  วรรธนะพิศิษฐ ผอ.กกต.สฎ. ความรูเรื่องกฎหมาย 

๕ นางพรรณี   แสงหิรัญ โรงพยาบาลสวนสราญรมย 

อ. พุนพิน จ.สุราษฎรธานี 

วิทยากรบรรยายเรื่องการใชจิตวิทยา

ในการเลี้ยงดูลูก 

๖ นายวิรัช   วิรัชชกุล กองบิน ๗ วิทยากรดนตรีไทย 

 

 



๑๙ 
 
๑๐. ผลงานดีเดนในรอบปท่ีผานมา 

 ๑๐.๑ ผลงานดีเดน 

 รางวัลของสถานศึกษา  

ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

- โรงเรียนสุราษฎรธานี ๒  เขารับมอบโลรางวัลผูทํา

คุณประโยชนดานการสงเสริมพระพุทธศาสนา 

ในโครงการคุรุธรรมทายาท ประจําป ๒๕๕๖  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มอบในวันท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

- โรงเรียนสุราษฎรธานี ๒ ไดรับ รางวัลโรงเรียนระดับ

เพชรในโครงการโรงเรียนตนแบบมาตรฐานระบบการ

ตานยาเสพติด  

 

สภากาชาดไทย โดยพระเจาวรวงศเธอ                                     

พระองคเจาโสม สวลี  พระวรราชาทินัดดา

มาตุเสด็จมาเปนประธานในงานฯพรอมทรง

ประทานรางวัลเชิดชูเกียรติ 

ในวันท่ี  ๑ สิงหาคม  ๒๕๕๖ 

 

 รางวัลของผูบริหาร 

ช่ือ-สกุล ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

๑. นายบัญญัติ  สุขัง ผูทําประโยชนใหกับสถานศึกษา

ดีเดน  ประจําป ๒๕๕๕  ใหไว  ณ 

วันท่ี ๖ กรกฎาคม   ๒๕๕๖                                           

สภาผูปกครอง และครู       

แหงประเทศไทย   

 

๓. นางพรทิพย  ศรีประพันธ รองผูอํานวยการสถานศึกษาดีเดน  

ประจําป ๒๕๕๖  ใหไว ณ วันท่ี  

๑๓  มีนาคม  ๒๕๕๗ 

สมาคมผูบริหารโรงเรียน 

มัธยมศึกษาแหงประเทศไทย 

๒. นางจิตรอนงค  คงแกว รองผูอํานวยการสถานศึกษาดีเดน  

ประจําป  ๒๕๕๕   ใหไว  ณ  

วันท่ี  ๒๖ มิถุนายน  ๒๕๕๖ 

สมาคมรองผูอํานวยการ

สถานศึกษาการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานแหงประเทศไทย 

รองผูอํานวยการสถานศึกษาดีเดน  

ประจําป ๒๕๕๖  ใหไว ณ วันท่ี  

๑๓  มีนาคม  ๒๕๕๗ 

สมาคมผูบริหารโรงเรียน 

มัธยมศึกษาแหงประเทศไทย 

  

 รางวัลของครู 

ช่ือ-สกุล ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

๑.  นางรจนา  ใจหาว                   หนึ่งแสนครูดี คุรุสภา 

๒.  นายวรวิทย   ธดากุล   หนึ่งแสนครูดี คุรุสภา 



๒๐ 
 

ช่ือ-สกุล ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

๓.  นายสมเกียรติ   จรูญรักษ    หนึ่งแสนครูดี คุรุสภา 

๔.  นางสุขจิตต   มีพัฒน  หนึ่งแสนครูดี คุรุสภา 

๕.  นางศรีรัตน   เนาวสุวรรณ หนึ่งแสนครูดี คุรุสภา 

๖.  นางบุญญา   คุมภิรมย  หนึ่งแสนครูดี คุรุสภา 

๗.  นางมณฑาทิพย   หยูหนู   หนึ่งแสนครูดี คุรุสภา 

๘.  นางสาวบุษกร  การอรชัย หนึ่งแสนครูดี คุรุสภา 

๙. นางศุภิกา   ชูศรี   หนึ่งแสนครูดี คุรุสภา 

๑๐. นางสาวพรรณี   ศรีแสง หนึ่งแสนครูดี คุรุสภา 

๑๑. นายสมมณฑ   หงษเกิด หนึ่งแสนครูดี คุรุสภา 

๑๒. นางจรัญญา   สอนขํา หนึ่งแสนครูดี คุรุสภา 

๑๓. นางฐิติมา   คงคากุล หนึ่งแสนครูดี คุรุสภา 

๑๔. นางสาววิลาวัลย   โชคชูล ี  หนึ่งแสนครูดี คุรุสภา 

๑๕. นายนิรันดร   โอทอง                หนึ่งแสนครูดี คุรุสภา 

๑๖. นายจงเจตน ศรีขวัญ  หนึ่งแสนครูดี คุรุสภา 

๑๗. นายคํารณ  ฤทธิกัน หนึ่งแสนครูดี คุรุสภา 

๑๘. นายณัฐพนธ สงแสง 

หนึ่งแสนครูดี คุรุสภา 

รางวัลเหรียญทองดานผลงาน

การปฏิบัติท่ียอดเยี่ยม (Best of 

the Best Practices) ในการ

แสดงผลงานทางวิชาการ  Lab 

School Symposium ๒๐๑๓ 

ระดับประเทศ 

สพฐ. 

รางวัลทรงคุณคา สพฐ. Obec 

awards ระดับภาคใต ดาน

นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือ

การศึกษา ระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย 

สพฐ. 

๑๙. นางพยงค   วิภาคหัตถกิจ   บุคลากรท่ีทําคุณประโยชน

ทางการศึกษาดีเดน  

สํานักงานคณะกรรมการ

สงเสริมสวัสดิการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

(สกสค.) 



๒๑ 
 
 รางวัลของนักเรียนระดับประเทศ 

ช่ือ-สกุล ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

๑. เด็กชายธีรเจต  ไหลวารินทร           

๒. เด็กชายชัยวัฒน  ทาก่ัว              

๓. เด็กหญิงกนกกาญจน  ตะปนา    

๔. เด็กหญิงกนกวรรณ   โกละกะ         

๕. เด็กหญิงภาพิมล  เดชอํานาจ        

๖. เด็กหญิงสาวิตรี  เหลาดี 

๗. เด็กชายดนัย  นุยนอย                  

๘. เด็กหญิงชญานิต  สุรัตน              

๙. เด็กหญิงนิโลบล  พงษเกา  

๑๐. เด็กหญิงศลินทิพย  อินทระ            

๑๑. เด็กชายปรเมศ  คงหวาน             

๑๒. เด็กหญิงจันทิมา  เจริญสินธุ 

๑๓. เด็กหญิงจุฬาวดี  ชูคุมภัย              

๑๔. เด็กชายอภิสิทธิ์  นวลเสนห           

๑๕. เด็กชายศุภพิพัฒน  โพธิ์สุวรรณ 

๑๖. เด็กหญิงทัชพร  ณ พัทลุง              

๑๗. นายกฤชฎากร  บุญคง                

๑๘. นายวริทธธิพงษ  อัครพิภัทรกุล 

๑๙. นางสาวพิชญา  อินทรสุวรรณ         

๒๐. นายธเนส  มีศิริ                        

๒๑. นางสาววิลัยพร  ชัยชนะ    

 

 

รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ  

การแขงขันวงดนตรีไทย 

ประเภทวงอังกะลุง  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑-๖  

เพลงขอมเงิน เถา (รับรอง)  

ดวยคะแนน ๙๕ คะแนน     

         

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การแขงขันทักษะวิชาการ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ระดับชาติ  

ครั้งท่ี ๖๓ ประจําป ๒๕๕๖ 

๒๒. เด็กชายศุภพิพัฒน  โพธิ์สุวรรณ 

รางวัลเหรียญทองแดง  

การแขงขันวงดนตรีไทย 

ประเภทเดี่ยวซอดวง  

เพลงนางครวญ  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑-๓ 

การแขงขันทักษะวิชาการ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ระดับชาติ 

ครั้งท่ี ๖๓ ประจําป ๒๕๕๖ 

 

 

 

 



๒๒ 
 
 ๑๐.๒ งาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีประสบผลสําเร็จ 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม วิธีการดําเนินการ 

โครงการหลักท่ีใชในการบูรณาการกับการ

จัดการศึกษาของโรงเรียน 

๑. โครงการโรงเรียนคุณธรรม 

๒. โครงการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

๓. โครงการสถานศึกษาพอเพียง 

๔. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 

๕. โครงการเยาวชนพลยุติธรรม 

๖. โครงการโรงเรียนตนแบบมาตรฐานตาน

ยาเสพติดของสภากาชาดไทย 

๗. โครงการกลาแผนดินดวยเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการหลักท่ีใชในการบูรณาการกับการจัด

การศึกษาของโรงเรียน 

๑. การนําโครงการดังกลาวเปนจุดเนนและจุดเดนใน

การสงเสริมใหนักเรียนมีคุณธรรม เพ่ือใหสอดคลอง

กับอัตลักษณ และเอกลักษณของโรงเรียน 

๒. การดําเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือสงเสริมบทบาท

ของสถานศึกษา แกปญหาและประสบความสําเร็จใน

ดานผูเรียนท่ีไมกลาแสดงออก ขาดภาวะผูนํา ไมมีจิต

สาธารณะ  

๓. ดําเนินโครงการตามวงจร PDCA 

โครงการและกิจกรรมท่ีชวยในการสงเสริม

ดานวิชาการและพัฒนาผูเรียน 

๑. โครงการพัฒนาความเปนเลิศดานศิลปะ 

๒. โครงการพัฒนาวงดุริยางคนักเรียน 

๓. โครงกาการเขาคายบูรณาการของกลุม

สาระการเรียนรูตางๆ  

๔. โครงการการจัดกระบวนการเรียนรูดวย

โครงงาน 

๕. โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการและจัด

ติว O-NET  

๖. โครงการรักการอานสืบสานปณิธานความ

พอเพียง 

๗. โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูในและนอก 

๘. โครงการเยาวชนคนดีสุราษฎรธานี ๒ 

๙. โครงการงานคณะกรรมการนักเรียน 

๑๐. โครงการนิทรรศการวิทยาศาสตร 

๑๑. โครงการเพาะเห็ดสรางรายได 

๑๒. โครงการสงเสริมสุขภาพในโรงเรียน 

๑๓. โครงการพัฒนาทักษะชีวิต 

๑๔. โครงการเยี่ยมบานนักเรียน 

โครงการและกิจกรรมท่ีชวยในการสงเสริมดาน

วิชาการและพัฒนาผูเรียน 

๑. การสรางความสนใจ และสงเสริมใหนักเรียนมีความ

ตั้งใจในการเขารวมดวยความสมัครใจ 

๒. สรางเครือขายเพ่ือใหไดรับการสนับสนุนจาก

หนวยงานภายนอกในการดําเนินโครงการตางๆ  

๓. ฝายบริหารใหการสนับสนุนในการจัดโครงการ ทําให

เกิดความคลองตัวในการดําเนินโครงการ 

๔. ดําเนินโครงการแตละโครงการมีเปาหมายในการ

ตอบสนองตอมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

ผูรับผิดชอบจัดทําแผนการดําเนินงานอยางถูกตอง และ

มีการนําผลการประเมินโครงการมาเปนสวนหนึ่งในการ

พิจารณาการดําเนินโครงการตอไป 

๕. ดําเนินโครงการตามวงจร PDCA 

 



๒๓ 
 
 ๑๐.๒ งาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีประสบผลสําเร็จ (ตอ) 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม วิธีการดําเนินการ 

๑๕. โครงการทอดผาปาขยะ 

๑๖. ชุมนุมนักจัดรายการรุนเยาว 

๑๗. บริการงานแนะแนว 

๑๘. กิจกรรมกีฬาสี 

๑๙. กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 

๒๐. กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา 

๒๑. กิจกรรมสัปดาหวันหองสมุด 

๒๒. กิจกรรมคนควาดาน ICT 

๒๓. กิจกรรมชุมนุมและพัฒนาผูเรียน 

 

โครงการหลักท่ีใชในการดําเนินการพัฒนา

ดานการจัดการศึกษาในการพัฒนาครูและ

บุคคลากรในโรงเรียน มีดังนี้ 

๑. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูดาน

การวัดผลประเมินผล 

๒. โครงการจัดทําสื่อนวัตกรรมในการเรียน

การสอน 

๓. โครงการศึกษาดูงานแหลงเรียนรูในและ

นอกประเทศ 

๔. การพัฒนาประสิทธิภาพครูเพ่ือพัฒนา

คุณภาพผูเรียนดวยกระบวนการวิจัย 

๕. ครูวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลเพ่ือไป

ออกแบบการเรียนการสอน 

๖. สงเสริมครูประชุมสัมมนารวมกับ

หนวยงานภายนอก 

๗. การเขียนแผนการจัดการเรียนรูท่ีเนน

ผูเรียนเปนสําคัญ 

๘. โครงการพัฒนาบุคลากร 

๙. การพัฒนาตนเองเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ 

๑๐. การจัดทําวิจัยในชั้นเรียน 

โครงการหลักท่ีใชในการดําเนินการพัฒนาดานการจัด

การศึกษาในการพัฒนาครูและบุคคลากรในโรงเรียน 

มีดังนี้ 

๑. ผูบริหารโรงเรียนใหการสนับสนุนในดานงบประมาณ

ในการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองอยางเต็มท่ี 

๒. ผูบริหารกระตุนใหครูไดมีการพัฒนาตนเองอยาง

ตอเนื่อง ท้ังนี้ไดมีการติดตามผลโดยการนิเทศ กํากับ 

อยางตอเนื่อง 

๓. กําหนดแผนการนิเทศโดยการนิเทศสัญจรในแตละ

กลุมสาระการเรียนรู เพ่ือเปนการติดตามผลการพัฒนา 

และแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ รวมท้ังปญหาตางๆ 

ในคาบของการประชุมกลุมสาระการเรียนรู 

๔. กําหนดการแลกเปลี่ยนเรียนรูในดานวิชาการ โดยจัด

คาบของการประชุมวิชาการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู

ทางวิชาการระหวางฝายบริหารกับหัวหนากลุมสาระ

การเรียนรูและหัวหนางานท่ีเก่ียวของ เพ่ือการขยายผล

ตอกับครูในแตละกลุมสาระการเรียนรู 

๕. ดําเนินโครงการตามวงจร PDCA 

 

 



๒๔ 
 
๑๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปท่ีผานมา (ปการศึกษา ๒๕๕๕)  

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

การประเมินคุณภาพภายใน 

ผลการประเมิน

ตนเองของ

สถานศึกษา   

ผลการติดตาม

ตรวจสอบโดย

หนวยงานตนสังกัด 

ดานคุณภาพผูเรียน 

มาตรฐานท่ี ๑ ผูเรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 

 

ดีเยี่ยม 

 

ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๒ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึง  

   ประสงค 
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี  ๓  ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง   

                 รักเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

 

ดีเยี่ยม 

 

ดีเยี่ยม 

   มาตรฐานท่ี ๔ ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ

คิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีสติสม

เหตุผล 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๕ ผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร ดีเยี่ยม ดีมาก 

มาตรฐานท่ี ๖ ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน 

              สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดและมีเจตคติท่ีดีตอ

อาชีพสุจริต 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

ดานการจัดการเรียนการสอน 

มาตรฐานท่ี ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมี   

                 ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

 

ดีเยี่ยม 

 

ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๘ ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมี 

    ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๙  คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง 

ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท หนาท่ีอยางมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 

ดีเยี่ยม 

 

ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการ   

                  เรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยาง 

                  รอบดาน 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๑๑  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการ 

                   บริการท่ีสงเสริมใหผูเรียน พัฒนาเต็มศักยภาพ 

 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 



๒๕ 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

การประเมินคุณภาพภายใน 

ผลการประเมิน

ตนเองของ

สถานศึกษา   

ผลการติดตาม

ตรวจสอบโดย

หนวยงานตนสังกัด 

มาตรฐานท่ี ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู   

มาตรฐานท่ี ๑๓  สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุนให

สถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

ดานอัตลักษณของสถานศึกษา   

มาตรฐานท่ี ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตาม

วิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนท่ีกําหนดข้ึน 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

ดานมาตรการสงเสริม   

มาตรฐานท่ี ๑๕  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนว

ทางการ ปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและสงเสริม

สถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงข้ึน 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

 

๑๒. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีผานมา 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (รอบสาม) 

โรงเรียนสุราษฎรธานี ๒ ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจาก สมศ. ประจําป ๒๕๕๔  

ระหวางวันท่ี ๑๑-๑๓  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีผลการประเมินดังนี้ 

 

มาตรฐานการศึกษาระดับข้ันพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 

                  ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

กลุมตัวบงช้ีพ้ืนฐาน 

มาตรฐานท่ี ๑  ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ี 

    
 
 

มาตรฐานท่ี ๒  ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค     

มาตรฐานท่ี ๓  ผูเรียนมีความใฝรู และเรียนรูอยางตอเนื่อง     

มาตรฐานท่ี ๔  ผูเรียนคิดเปน ทําเปน     

มาตรฐานท่ี ๕  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน     

มาตรฐานท่ี ๖  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน  

  เปนสําคัญ 

   
 



๒๖ 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับข้ันพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 

                  ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

มาตรฐานท่ี ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา 

  สถานศึกษา 

   
 

มาตรฐานท่ี ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย   

                  สถานศึกษาและตนสังกัด 

  
   

กลุมตัวบงช้ีอัตลักษณ 

มาตรฐานท่ี ๙  ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ 

และวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา 

 

  
 

 

มาตรฐานท่ี ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผลสะทอน

เปนเอกลักษณของสถานศึกษา 

 
   

กลุมตัวบงช้ีมาตรการสงเสริม 

มาตรฐานท่ี ๑๑ ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือสงเสริมบทบาท

ของสถานศึกษา 

 

  
 

 

มาตรฐานท่ี ๑๒ ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ

มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสูความเปนเลิศ 

เพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

 

  
 

 

 

โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ  คือ ระดับดี  โดยมีคาเฉลี่ย ๘๖.๓๑ 

สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบงชี้ ตั้งแต ๘๐ คะแนนข้ึนไป           ใช           ไมใช 

สถานศึกษามีตัวบงชี้ท่ีไดระดับดีข้ึนไป ๑๐ ตัวบงชี้ จากท้ังหมด ๑๒ ตัวบงชี้         ใช           ไมใช 

สถานศึกษาไมมีตัวบงชี้ใดท่ีมีระดับคุณภาพตองปรับปรุง หรือตองปรับปรุงเรงดวน      ใช    ไมใช 

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม  

       สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา   ไมสมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๗ 
 
๑๓. ขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 

 ๑ ๓.๑ จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา และขอแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา โดยสถานศึกษา หรือหนวยงานตนสังกัด 

 จุดเดน 

 นักเรียนไดรับการดูแลอยางท่ัวถึง โรงเรียนอยูใกลแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน นักเรียนมี

สัมมาคารวะออนนอม เปนนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค  

 โรงเรียนพยายามนําเอาภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปหัตถกรรมทองถ่ินมาบูรณาการเพ่ือการจัดการเรียน

การสอนในทุกกลุมสาระการเรียนรู รวมท้ังในกิจกรรมพัฒนาผูเรียนจึงทําใหผลการดําเนินงานในแตละมาตรฐาน

ประสบผลสําเร็จ 

 โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนไดสะอาด รมรื่น สวยงาม มีอาคารเรียนและอาคาร

ประกอบรวมท้ังหองปฏิบัติการ และแหลงเรียนรูตางๆ ท่ีสมบูรณเหมาะสมกับการเปนสถานศึกษาท่ีเนนผูเรียน 

 จุดท่ีควรพัฒนา 

 โรงเรียนควรจัดใหมีการสรางอัตลักษณท่ีโดดเดนและประชาสัมพันธใหทราบโดยท่ัวถึงกัน 

พรอมท้ังการเขาถึง และใหมีการพัฒนาใหเห็นความแตกตางจากโรงเรียนอ่ืนท่ีเดนชัด 

 ใหมีการนําเอาภูมิปญญาทองถ่ินมาประยุกตใชในการเรียนการสอนใหโดดเดนและมีการ

ประชาสัมพันธท่ีหลากหลาย 

 

        ๑๓.๒ จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา และขอแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

 จุดเดน จากการประเมินคุณภาพภายนอกของโรงเรียน มีดังนี้ 

 ๑) โรงเรียนมีการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีสรางเสริมคุณลักษณะ ดี เกง มีสุข ของผูเรียน

อยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยมีรูปแบบกระบวนการท่ีชัดเจนเปนระบบ ท้ังใน

หองเรียนและท้ังการจัดกิจกรรม 

 ๒) ครูมีคุณธรรม จริยธรรม เขากับชุมชนไดดี และมีครูเพียงพอกับนักเรียน 

 ๓ ) ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและจัดการเรียนรูโดย

เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 ๔) ครูมีคุณวุฒิ ความรู ความสามรถ ตรงกับงานท่ีรับผิดชอบ มีการพัฒนาตนเองอยู

สมํ่าเสมอ และมีครูท่ีเปนครูเกงในระดับ Master teacher 

 ๕) ผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผูนํา และมีความสามารถในการบริหารการจัด

การศึกษา 

 ๖) สถานศึกษามีการจัดองคกร โครงสราง และการบริหารงานอยางเปนระบบครบวงจรให

บรรลุเปาหมายของการศึกษา 



๒๘ 
 
 ๗)  สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการศึกษา โดยใชวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงค

ของสถานศึกษาเปนฐาน 

 ๘) สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  โดย

เปนโรงเรียนพรอมใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 ๙) สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย 

 ๑๐) สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการท่ีสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตาม

ธรรมชาติเต็มศักยภาพ 

 ๑๑) สถานศึกษามีการรวมมือกันระหวางบาน องคกรทางศาสนา สถาบันทางวิชาการ และ

องคกรภาครัฐและเอกชน เพ่ือพัฒนาวิถีการเรียนรูและเสริมสรางภูมิปญญาในชุมชน 

 ๑๒) สถานศึกษามีแหลงเรียนรูท่ีพรอมใหนักเรียน ชุมชน และองคกรภายนอกไดศึกษา 

 จุดท่ีควรพัฒนา จากการประเมินคุณภาพภายนอกของโรงเรียน มีดังนี้ 

 ๑) จัดกระบวนการเรียนรูใหนักเรียนรูจักคาดการณอนาคต ดวยการกําหนดเปาหมาย และ

กําหนดแนวทางในการตัดสินใจท่ีดีได และสําหรับการกาวสูโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 ๒) จัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหเพ่ิมข้ึน รวมท้ังการยกระดับ

ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ใหสูงข้ึน 

 ๓) กระบวนการวัดผลการเรียนรูท่ีใหนักเรียนมีความรับผิดชอบในภาระงานท่ีครูมอบหมาย 

ใหตั้งใจเรียนในชั้นเรียน มีความรักและชื่นชมในสถาบันของตนเอง 

 

๑๔. สรุปสภาพปญหา จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 ๑ ๔.๑ สภาพปญหา 

 ๑ . เนื่องจากสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในดานเทคโนโลยี สงผลตอการพัฒนา

บุคลากรดานความสามารถเฉพาะทาง ประกอบกับนักเรียนมีการใชเครื่องมือในการสื่อสาร รวมท้ังการใช

เทคโนโลยีท่ีทันสมัยมากข้ึน ซ่ึงเปรียบเสมือนดาบสองคม ทําใหการปองกัน เฝาระวังในมิติทางสังคม

คอนขางเปนอุปสรรคตอการสรางภูมิคุมกันในตัวท่ีดีของนักเรียน นอกจากนี้การปรับเปลี่ยนอยางรวดเร็ว

ในนโยบายระดับชาติท้ังดานหลักสูตรแกนกลาง การวัดผลประเมินผล การเทียบโอนผลการเรียน รวมท้ัง

วิธีการเขาศึกษาตอในระดับมหาวิทยาลัยท่ีมีการปรับเปลี่ยนวิธีในระบบใหมท่ีไมหยุดนิ่งจึงสงผลตอ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  

 ๒ . อัตรากําลังครูในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ภาษาตางประเทศ ภาษาไทย ซ่ึงเปนกลุม

สาระการเรียนรูท่ีอัตรากําลังขาดแคลนท้ังนี้เปนกลุมสาระกาเรียนรูท่ีสําคัญในการขับเคลื่อนโรงเรียนเขาสู

มาตรฐานสากล  

 ๓. สภาพและความจําเปนในการสรางอาคารเรียนหลังใหม จากอาคารเรียนชั่วคราวเพ่ือให

เปนอาคารท่ีเหมาะกับจํานวนนักเรียนและการจัดสภาพแวดลอมท่ีเหมาะกับการเรียนรู 



๒๙ 
 
 ๑๔.๒ จุดเดน  

  โรงเรียนสุราษฎรธานี ๒ ไดดําเนินการในการสรางอัตลักษณ ใหบรรลุตามปรัชญา 

ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงคของการจัดตั้งโรงเรียน โดยปรากฏผลท่ีเกิดข้ึนกับนักเรียนอยางเห็นได

ชัดจากผลการประเมินคุณภาพผูเรียน  นอกจากนี้ไดดําเนินโครงการพิเศษ คือ  “กลาแผนดินดวย

เศรษฐกิจพอเพียง” อยางตอเนื่อง ทําใหไดรับรางวัลระดับประเทศ  และชวยในการพัฒนาผูเรียนไดอยาง

ยอดเยี่ยม ท้ังนี้ระบบการทํางานในโรงเรียนเปนไปอยางเขมแข็งใหวามสําคัญกับทุกฝายมีการทํางานแบ

รวมมือท้ังภายในโรงเรียนและกับหนวยงานภายนอก ในทุกดาน โดยเฉพาะดานวิชาการ เพ่ือใหนักเรียนได

เปนนักเรียนท่ีมีความสามารถเต็มศักยภาพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสูโรงเรียนมาตรฐานสากล ท้ังนี้ได

แยกจุดเดนเปนขอตอไปนี้ 

  ๑ . โรงเรียนมีการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีสรางเสริมคุณลักษณะ ดี เกง มีสุข ของผูเรียน

อยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยมีรูปแบบกระบวนการท่ีชัดเจนเปนระบบ ท้ังใน

หองเรียนและท้ังการจัดกิจกรรม 

  ๒ . นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึง

ประสงค มีความรูใฝรูและเรียนรูอยางตอเนื่อง คิดเปน ทําเปน ซ่ึงเปนไปตามปรัชญาของโรงเรียน คือ คิด

เปนธรรม ทําเปนธรรม แกปญหาเปนธรรม  

  ๓ . นักเรียนมีความกลาแสดงออกในการทํากิจกรรม โดยการออกสูชุมชน  

  ๔ . โรงเรียนมีครูท่ีมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและ

จัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

  ๕ . ครูมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถประสานงานกับชุมชนไดดี  

  ๖ . ครูมีคุณวุฒิ ความรู ความสามรถ ตรงกับงานท่ีรับผิดชอบ มีการพัฒนาตนเองอยู

สมํ่าเสมอ มีครูท่ีเปนครูเกงในระดับ Master teacher มีครูท่ีไดรับรางวัลเปนครูสอนดี และครูแสนดี 

  ๗ . ผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผูนํา และมีความสามารถในการบริหารการจัด

การศึกษา 

  ๘ . โรงเรียนมีการจัดองคกร โครงสราง และการบริหารงานอยางเปนระบบครบวงจรให

บรรลุเปาหมายของการศึกษา 

๙. โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการท่ีสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตาม 

ธรรมชาติเต็มศักยภาพ 

  ๑๐ . โรงเรียนมีการรวมมือกันระหวางบาน องคกรทางศาสนา สถาบันทางวิชาการ และ

องคกรภาครัฐและเอกชน เพ่ือพัฒนาวิถีการเรียนรูและเสริมสรางภูมิปญญาในชุมชน 

  ๑๑ . โรงเรียนมีแหลงเรียนรูท่ีพรอมใหนักเรียน ชุมชน และองคกรภายนอกไดศึกษา 
 

 

 



๓๐ 
 

๑๔.๓ จุดท่ีควรพัฒนา 

  ๑. การปลูกฝงใหนักเรียนเกิดความรักในการเปนนักเรียนโรงเรียนสุราษฎรธานี ๒ ตั้งแต

เริ่มเขาสูโรงเรียนสุราษฎรธานี ๒ โดยจัดกิจกรรมตามแนวทางของโรงเรียนวิถีพุทธ 

  ๒ . จัดกิจกรรมปลูกฝงคานิยมท่ีดีงามดานความประหยัด ความขยัน อดทน ตามแนวทาง

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  ๓ . กําหนดเปนเปาหมายชัดเจนใหทุกกลุมสาระการเรียนรูไดจัดการเรียนรู และวัดผล

ตามสภาพจริงอยางจริงจังและเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

  ๔ . สรางความรูความเขาใจใหกับครูเก่ียวกับการวัดผลประเมินผลท่ีหลากหลาย วิจัยใน

ชั้นเรียน และใหมีการทําวิจัยในชั้นเรียนอยางตอเนื่อง 

  ๕ . ใหความรูแกนักเรียนเก่ียวกับการเลือกใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสม 

  ๖ . นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเขามาบูรณาการในการจัดการเรียนสอนอยาง

ตอเนื่องท้ังในกระบวนการเรียนและการปฏิบัติของนักเรียน 

  ๗ . กําหนดนโยบายการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาใหโรงเรียนกาวสูการเปนโรงเรียน

มาตรฐานสากล และมีความเปนเลิศทางวิชาการบนรากฐานของโรงเรียนวิถีพุทธและสถานศึกษาพอเพียง 

  ๘ . วางแผนการจัดทําคลังขอสอบ เพ่ือเปนสวนหนึ่งในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 

  ๙ . วางแผนการดําเนินงานในโรงเรียน การจัดระบบ และการจัดการเรียนกาสอนเพ่ือ

นําไปสูการสรางความเปนอัตลักษณใหกับโนโรงเรียนท่ีแทจริง 

  ๑๐ . เชื่อมโยงระบบเรียนรูและระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน เปนนวัตกรรมใหมในการ

แกไขปญหานักเรียน ท้ังดานความรูและดานคุณลักษณะอันพึงประสงค ควบคูกันไปเปนกระบวนการเชิง

ระบบเดียวกัน 

  ๑๑ . ใหผูมีสวนเก่ียวของ ไดแก ผูปกครองเครือขายเขามามีสวนรวมในการวางแผนการ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

      ๑๒ . มีแหลงเรียนรูท่ีเกิดจากการสรางอัตลักษณของสถานศึกษา เชน งานสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนตนแบบตานยาเสพติด สถานศึกษาพอเพียง และโรงเรียนวิถีพุทธ เพ่ือ

ใหบริการแกหนวยงานภายนอก 
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