
๓๑ 
 

ตอนท่ี ๒  

การพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนสุราษฎรธานี ๒ 
 

๑. การบริหารจัดการศึกษา  

  โรงเรียนสุราษฎรธานี ๒ แบงโครงสรางการบริหารงานเปน ๔ กลุมงาน ไดแก กลุม

บริหารวิชาการ กลุมบริหารงบประมาณและงานบุคคล กลุมบริหารท่ัวไป และกลุมบริหารกิจการ

นักเรียน ตามโครงสรางดังนี้ 
  

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  

 

     

สมาคมผูปกครองและครู 
  

ผูอํานวยการโรงเรียน 
 

คณะกรรมการเครือขายผูปกครอง 
  

 
กลุมบริหารงานวิชาการ  กลุมบริหารกิจการนักเรียน  กลุมบริหารทั่วไป  กลุมบริหารงานงบประมาณและงาน

บุคคล 

1. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

2. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู 

3. งานรับนักเรียน/งานทะเบียน 

นักเรียน 

4. งานวัดผลประเมินผลและเทียบ 

โอนผลการเรียน 

5. งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษา 

6. งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ 

เทคโนโลยีทางการศึกษา 

7. งานพัฒนาแหลงเรียนรู  

8. งานนิเทศการศึกษา 

9. งานแนะแนวการศึกษา 

10. งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 

ในสถานศึกษา 

11. งานกลุมสาระ 

11. งานสงเสริมความรูดานวิชาการ 

แกชุมชน 

12. งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

13. งานประสานและพัฒนาเครือขาย  

      การศึกษา 

14. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

15. งานสงเสริมความรูดานวิชาการ  

      แกชุมชน 

16. งานประสานความรวมมือในการ 

      พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น 

17. งานสงเสริมและสนับสนุนงาน  

     วิชาการแกบุคลากรและครอบครัว   

     องคกร หนวยงาน และสถาบันอื่น 

     ท่ีจัดการศึกษา 

18. งานสงเสริมประสานงานใน 

ระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัย 

 1. งานพัฒนากิจการนักเรียน 

2. งานสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

3. งานพัฒนาระบบชวยเหลือ

นักเรียน 

4. งานระดับช้ัน 

5. งานสวัสดิการนักเรียนและรักษา

ความปลอดภัย 

6. งานปองกันและแกไขสารเสพติด 

7. งานสงเสริมประชาธิปไตย 

ในโรงเรียน 

8. งานประชาสัมพันธการศึกษา 

 1. งานบริการอาคารสถานท่ี 

และสภาพแวดลอม 

2. งานใหบริการนํ้าด่ืม 

3. งานสาธารณูปโภค 

4. งานเวรยามและนักการภารโรง 

5. งานบริการสาธารณะ 

6. งานจัดระบบการบริหารและ  

    พัฒนาองคกร 

7. งานสงเสริมสุขภาพบุคลากรใน  

     โรงเรียน 

8. การประเมินผลการดําเนินงาน 

    อาคารสถานท่ีและ 

    สภาพแวดลอม 

 

 

 

 

 

 1.งานจัดทําแผนงาน การเสนอ  

    ของบประมาณ และการจัดสรร 

งบประมาณ 

2. งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล  

และรายงานผลการใชเงิน 

และผลการดําเนินงาน 

3. งานระดมทรัพยากรและ 

การลงทุนเพื่อการศึกษา 

4. งานธุรการ 

5. งานบริหารการเงิน 

6. งานบริหารบัญชี 

7. งานบริหารพัสดุและสินทรัพย 

8. งานพัฒนาระบบและเครือขาย 

ขอมูลสารสนเทศ 

9.  งานประสานราชการกับเขต 

พื้นท่ีการศึกษาและหนวยงานอื่น 

10. งานจัดระบบการควบคุมใน

หนวยงาน 

11. งานบริหารงานบุคคล 

12. งานยานพาหนะ 

13. งานเลขานุการคณะกรรมการ 

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

 

 

                                                              นักเรียน 



๓๒ 
 

๒. วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย อัตลักษณ และเอกลักษณของสถานศึกษา 
 

วิสัยทัศน  ( Vision) 

 โรงเรียนสุราษฎรธานี ๒  เปนโรงเรียนท่ีจัดสภาพแวดลอมนาอยู  เอ้ือตอการเรียนรู  

มุงสงเสริมและพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ   ใหมีความรูความสามารถสูมาตรฐานสากล  มีคุณธรรม 

จริยธรรม  รักษความเปนไทย กาวทันเทคโนโลยี  มีทักษะการดํารงชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงตามวิถีไทย มีคุณลักษณะเปนพลเมืองและพลโลก  และอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
 

พันธกิจ ( Mission) 

 ๑ . สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหเปนบุคคลท่ีมีคุณธรรมนําความรู  และดํารงความเปนไทยโดย

ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๒ . จัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูมาตรฐานสากลบนพ้ืนฐานความเปนไทย  

 ๓ . พัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนใหมีประสิทธิภาพ  สรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพ

ติดทุกชนิด  และพัฒนานักเรียนใหมีคุณลักษณะเปนพลโลก 

 ๔ . สงเสริมและ พัฒนาการจัดระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู  และการบริหารจัด

การศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (SBM) ใหเกิดประสิทธิภาพอยางแทจริง 

 ๕ . ประสานความรวมมือและระดมทรัพยากรจากผูปกครอง ชุมชน องคกรภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภูมิปญญาทองถ่ิน ในการจัดการศึกษา 

 ๖ . พัฒนาบุคคลากรใหมีความรูคูคุณธรรม และสงเสริมใหบุคลากรพัฒนาตนเองเปนครู      

มืออาชีพ   เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสูโรงเรียนมาตรฐานสากล 

๗. สงเสริมสัมพันธภาพท่ีดีและการมีสวนรวมระหวางบาน โรงเรียน ศิษยเกาและชุมชน 
 

เปาหมาย ( Goal) 

ดานวิชาการ / คุณภาพผูเรียน 

 ๑ . จัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนมีความรูความสามารถมุงสูมาตรฐานสากล   มีลักษณะเปน

พลโลก โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 ๒ . นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มีคุณธรรมนําความรู  มีทักษะ       

ในการดํารงชีวิตในสังคม  โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามวิถีไทย  พรอมอยูในสังคมไดอยางมี

ความสุข 

๓. นักเรียนเปนบุคคลแหงการเรียนรู  สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง  และกาวทันเทคโนโลยี 

 

 

 

 



๓๓ 
 

ดานบุคลากร 

๔.   พัฒนาครูใหมีความรูความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรูสูมาตรฐานสากล 

ดานการบริหารจัดการและคุณภาพศึกษา 

๕.   พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีดี (Good Governance) โดยเนนกระจายอํานาจ และการ

มีสวนรวมของ คณะกรรมการสถานศึกษา  บุคลากรภายในโรงเรียน  ชุมชน และทุกภาคสวน ในการ

บริหารจัดการศึกษา โดยใชโรงเรียนเปนฐาน (SBM) 

๖. มีระบบบริหารการจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล   ใหมีความโปรงใส   เปนธรรม  และการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนท่ีมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล 

ดานทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

๗. พัฒนาอาคารสถานท่ี  สื่อ  วัสดุ  อุปกรณ  และสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษาใหนาอยู  

นาเรียน  สวยงาม  เอ้ือตอการเรียนรู  มีอาคารสถานท่ี  แหลงเรียนรู   และทรัพยากรทางการศึกษา

อยางเพียงพอและใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 

อัตลักษณของสถานศึกษา 

 

 
 

เอกลักษณของสถานศึกษา 
 

 
 

๓.  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 โรงเรียนสุราษฎรธานี ๒ ไดจัดการศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาใน ๑๕ 

มาตรฐานการศึกษา โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   พุทธศักราช  2551 และเพ่ือสนองตอบตอแนวทางการปฏิรูปการศึกษาใ น

ทศวรรษท่ีสอง  (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑)  ท่ีมุงเนนการพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม  พัฒนาคุณภาพครู

ยุคใหม  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหม  ตลอดจนพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการใหม  และการขับเคลื่อนโรงเรียนเขาสูโรงเรียนมาตรฐานสากล   
 

๕. กลยุทธการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 กลยุทธท่ี ๑ : พัฒนาคุณภาพนักเรียน 

 กลยุทธท่ี ๒ : พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

 กลยุทธท่ี ๓ : สรางเสริมสังคมแหงการเรียนรู 

 กลยุทธท่ี ๔ : สงเสริมอัตลักษณของสถานศึกษาใหโดดเดน 

 กลยุทธท่ี ๕ : สงเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 

ความเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม รูจักคิด รูจักทํา และแกปญหาเปนธรรม 

คุณธรรม นําความรู สูความพอเพียง 



๓๔ 
 
๕. การดําเนินงานตามกลยุทธของสถานศึกษา 

  กลยุทธท่ี ๑ : พัฒนาคุณภาพนักเรียน 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
สนองมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานท่ี 

๑. โครงการโรงเรียนคุณธรรมโครงการเยี่ยมบานนักเรียน 

๒. โครงการเพ่ือนชวยเพ่ือน 

๓. โครงการเพาะเมล็ดกลารักษารากเดิม 

๔. โครงการทอดผาปาขยะ 

๕. โครงการเยาวชนคนดีสุราษฎรธานี ๒ 

๖. โครงการงานคณะกรรมการนักเรียน 

๗. โครงการเพาะเห็ดสรางรายได 

๘. โครงการรักการอานสืบสานปณิธานความพอเพียง 

๙. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

๑๐. โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการ 

๑. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียน 

๒. เพ่ือพัฒนานักเรียนใหมีคุณลักษณะ   

อันพึงประสงคตามเกณฑของโรงเรียน  

๓. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนอยูรวมกับผูอ่ืนได

อยางมีความสุข 

นักเรียนมีคุณภาพท่ีดี    

อยูในระดับดีข้ึนไป  

มากกวารอยละ ๘๐  

 

มาตรฐานท่ี ๑ 

มาตรฐานท่ี ๒ 

มาตรฐานท่ี ๓ 

มาตรฐานท่ี ๔ 

มาตรฐานท่ี ๕ 

มาตรฐานท่ี ๖ 

 

  

 

 

 

 



๓๕ 
 
 กลยุทธท่ี ๒ : พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
สนองมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานท่ี 

๑. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพครูเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน

ดวยกระบวนการวิจัย 

๒. โครงการจัดทําสื่อนวัตกรรมในการเรียนการสอน 

๓. โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการ 

๔. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

๕. โครงการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ 

๖. โครงการจัดทําสื่อนวัตกรรมในการเรียนการสอน 

๗. โครงการพัฒนาบุคลากร 

๘. โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการ 

๑. เพ่ือพัฒนาครูใหมีคุณภาพในการจัดการ

เรียนการสอน 

๒. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรใหเหมาะสมกับ

สถานศึกษา 

๓. เพ่ือพัฒนาสภาพแวดลอมภายใน

โรงเรียนใหเอ้ือตอการจัดการเรียนรู 

 

ครูและบุคลากรใน

โรงเรียนมีศักยภาพใน

การปฏิบัติหนาท่ี 

อยูในระดับดีข้ึนไป  

มากกวารอยละ ๘๐  

 

มาตรฐานท่ี ๗ 

มาตรฐานท่ี ๘ 

มาตรฐานท่ี ๙ 

มาตรฐานท่ี ๑๐ 

มาตรฐานท่ี ๑๑ 

มาตรฐานท่ี ๑๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๖ 
 
 กลยุทธท่ี ๓ : สรางเสริมสังคมแหงการเรียนรู 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
สนองมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานท่ี 

๑. โครงการโรงเรียนคุณธรรม 

๒. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 

๓. โครงการสถานศึกษาพอเพียง 

๔. โครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

๕. โรงเรียนตนแบบมาตรฐานตานยาเสพติด 

๖. โครงการพัฒนาบุคลากร 

๗. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพครูเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียนดวยกระบวนการวิจัย 

เพ่ือสงเสริมสถานศึกษาใหเปนสังคมแหง

การเรียนรู 

สถานศึกษาเอ้ือตอการ

จัดการเรียนรูตอผูเรียนและ

บุคคลภายนอก อยูในระดับ

ดีข้ึนไป 

มาตรฐานท่ี ๑๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๗ 
 
 กลยุทธท่ี ๔ : สงเสริมอัตลักษณของสถานศึกษาใหโดดเดน 
 

โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
สนองมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานท่ี 

๑. โครงการสงเสริมสุขภาพในโรงเรียน 

๒. โครงการพัฒนาทักษะชีวิต 

๓. โครงการพัฒนาความเปนเลิศดานศิลปะ 

๔. โครงการพัฒนาวงดุริยางคนักเรียน 

๕. โครงการจัดทําสื่อนวัตกรรมในการเรียนการสอน 

๖. โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการ 

๗. โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูในและนอกโรงเรียน 

 

เพ่ือสงเสริมนักเรียนใหมีความโดดเดน

ตามอัตลักษณของโรงเรียน 

ผูเรียนมีคุณลักษณะเปนไป

ตามอัตลักษณของ-

สถานศึกษา 

 อยูในระดับดีข้ึนไป 

มาตรฐานท่ี ๑ 

มาตรฐานท่ี ๒ 

มาตรฐานท่ี ๓ 

มาตรฐานท่ี ๔ 

มาตรฐานท่ี ๕ 

มาตรฐานท่ี ๖ 

มาตรฐานท่ี ๑๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๘ 
 
 กลยุทธท่ี ๕ : สงเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
สนองมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานท่ี 

๑. โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการ 

๒. โครงการสวมสุขสันต 

๓. โครงการโรงเรียนคุณธรรมโครงการสงเสริมสุขภาพ

ในโรงเรียน 

๔. โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูในและนอกโรงเรียน 

๕. โครงการสถานศึกษาพอเพียง 

๖. โครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

 

๑. เพ่ือสงเสริมสถานศึกษาใหมีการพัฒนา

คุณภาพอยางตอเนื่อง 

สถานศึกษามีการดําเนินงาน

และมีผลการพัฒนาอยูใน

ระดับดีข้ึนไป 

มาตรฐานท่ี ๑๓ 

มาตรฐานท่ี ๑๕ 
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