
๑ 

ตอนที่ ๑  

ขอมูลพื้นฐาน 
 

๑. ขอมูลทั่วไป 

 โ ร ง เ รี ยนสุ ร าษฎ ร ธ านี  ๒  เ ลขที่  ๑๖๔  หมู  ๕  ตํ า บลมะขาม เ ตี้ ย  อํ า เภอ เมื อ ง  

จังหวัดสุราษฎรธานี รหัสไปรษณีย ๘๔๐๐๐ สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๑๑   

โทรศัพท (๐๗๗) ๓๕๕๓๕๑-๒  โทรสาร (๐๗๗) ๓๕๕๓๕๔     website  www.st2.ac.th    

เปดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ บนเนื้อที่ ๒๗ ไร ๓ งาน ๓๗.๗ 

ตารางวา  เขตพื้นที่บริการการศึกษา  คือ อําเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎรธานี    

ประวัติโรงเรียนโดยยอ  

 ๙ พฤษภาคม ๒๕๓๗ กรมสามัญศึกษาไดอนุมัติใหโรงเรียนสุราษฎรธานีเปดสาขาขึ้น       

ที่หมูที่ ๕ ตําบลมะขามเตี้ย อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี โดยใชชื่อในขณะนั้นวา “โรงเรียน          

สุราษฎรธานีสาขาทาเพชร” ซึ่งเนื้อที่ดังกลาวเปนเนื้อที่ที่โรงเรียนสุราษฎรธานีไดจั ดซื้อไวเพื่อใช      

ในการเรียนวิชาเกษตรกรรม  

       การรับนักเรียนครั้งแรกรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ จํานวน ๒ หองเรียน มีนักเรียน ๑๐๑ 

คน โดยมี นายอภินันท  พาหะมาก ผูบริหารโรงเรียนสุราษฎรธานีขณะนั้นปฏิบัติหนาที่เปนผูบริหาร

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 เปนลําดับที่ ๔๔ 

ของจังหวัดสุราษฎรธานี และมี นายสาธร ลิกขะไชย ผูอํานวยการโรงเรียนสุราษฎรธานีในขณะนั้น

ปฏิบัติหนาที่ผูบริหาร และไดมอบหมายให นายสุวิทย เทโหปการ เปนผูดูแลเชนเดิม  

       ปการศึกษา ๒๕๓๙ รับนักเรียนเขา ม .๑ ทั้งสิ้น 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 ใหปฏิบัติหนาที่ครูใหญโ รงเรียนสุราษฎรธานี ๒ 

       ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๐ นายวิรัช  เศวตศิลป ครูใหญโรงเรียนสุราษฎรธานี ๒ ไดนําคณะครู 

อาจารย เขาเฝาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เพื่อใหสมเด็จ -



๒ 

พระสังฆราช ทรงเบิกพระเนตรพระพุทธรูปประจําโรงเรียน พรอมพระราชทานนามพระพุทธรูป

ประจําโรงเรียนวา “พระพุทธบารมีสุราษฎรธานีพิพัฒน ” 

       โรงเรียนสุราษฎรธานี ๒ ไดมีหนังสือกราบทูลสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกล

มหาสังฆปรินายก เพื่อขอพระราชทานนามอาคาร ก ซึ่งเปนอาคารหลังแรกของโรงเรียนวา “อาคาร

สมเด็จพระญาณสังวร ๘๔” และพระราชทานอนุญาตใหใชตรา “ญสส” ซึ่งเปนตราประจําพระองค 

ใหใชเปนสัญลักษณประจําโรงเรียน และเข็มติดหนาอก เสื้อเครื่องแบบของนักเรียน  ๗ พฤศจิกายน  

๒๕๓๙  นักเรียนที่จบ ม.๓  (รุนกาญจนาอภิเษก) รุนแรกของโรงเรียน ไดรวมกันหารายไดสรางศาลา

กาญจนาภิเษก มอบใหแกโ รงเรียน เพื่อเปนอนุสรณ งบประมาณ  ๑๔๐,๐๐๐  บาท  

       ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๐ กรมสามัญศึกษาไดแตงตั้ง นายวิรัช  เศวตศิลป ครูใหญโรงเรียนสุราษฎร -

ธานี ๒ ปฏิบัติหนาที่อาจารยใหญครูใหญโรงเรียนสุราษฎรธานี ๒ 

       ๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ ชมรมสังสรรคสามัคคีสุราษฎรธานี (๓ส) ไดมอบเสาธง คากอสราง 

๑๑๖,๐๗๓ บาท ใหแกโรงเรียน  

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

ไดกอสรางปายชื่อโรงเรียน คากอสราง ๓๐๕,๓๓๐ บาท ใหแกโรงเรียน  

       ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๒ กรมสามัญศึกษาไดแตงตั้ง นายวิรัช เศวตศิลป อาจารยใหญ-ครูใหญ

โรงเรียนสุราษฎรธานี ๒ ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการโรงเรียนสุราษฎรธานี ๒ 

       ธันวาคม ๒๕๔๒ นักเรียนที่จบ ม.๓ รุนที่ 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 นักเรียนที่จบ ม.๓ รุนที่ ๕ (๑๐๐ ป สมเด็จยา) ไดสมทบเงินกอสรางหอง

พยาบาล ๑๐๐ ป สมเด็จยา มูลคา ๑๘๕,๐๐๐ บาท 

       ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๕  นายวิรัช  เศวตศิลป ผูอํานวยการโรงเรียนสุราษฎรธานี ๒ ไดรับเงินการ

เลื่อนขั้นปรับตําแหนงระดับที่สูงขึ้นเปน 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  

       พ.ศ. ๒๕๔๗ กรมสามัญศึกษาไดจัดสรรงบประมาณสิ่งกอสราง อาคารเรียนแบบ ๑๐๘ ล/๓๐    

งบประมาณ ๔,๓๖๐,๕๘๓ บาท  ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๗ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แตงตั้ง นายบัญญัติ  สุขขัง มาปฏิบัติหนาที่ผูอํา นวยการโรงเรียนสุราษฎรธานี ๒ จนถึงวันที่ ๓๑ 

สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 



๓ 

        พ.ศ. ๒๕๕๖ ปรับปรุงหอประชุมสมเด็จฯ ๙๑ โดยการเปลี่ยนฝา เพดาน ปรับปรุงระบบไฟฟา 

เครื่องเสียง และติดตั้งเครื่องปรับอากาศจํานวน ๑๕ เครื่อง เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เสร็จ

เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ จํานวน ๒,๙๕๖,๔๔๙.๓๘ บาท 

วันที่  ๒๙ กันยายน ๒๕๕๖ ดําเนินการสรางอาคารเรียน แบบ ๓๒๔ ล (ตอกเข็ม ) 

งบประมาณจํานวน  ๒๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท จาก สํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

          วันที่  ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแตงตั้ ง  

วาที่รอยตรี ทวีศักดิ์ ยศถา มาปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการโรงเรียนสุราษฎรธานี ๒ จนถึงวันที่ ๒๐ 

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

         วันที่  ๒๖ กุมภาพันธ  ๒๕๕๘ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแตงตั้ ง  

นายสมยศ กระจางแจง มาปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการโรงเรียนสุราษฎรธานี ๒ จนถึงปจจุบัน 

 



๔ 

แผนที่โรงเรียน 



๕ 

๒. ขอมูลผูบริหาร  

 ๑) นายสมยศ กระจางแจง ผูอํานวยการโรงเรียนสุราษฎรธานี ๒ ดํารงตําแหนงที่โรงเรียนนี้ตั้งแต  

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ จนถึงปจจุบัน  

 ๒) รองผูอํานวยการโรงเรียน จํานวน ๔ คน 

  (๑)  นางจิตรอนงค  คงแกว   รับผิดชอบกลุมบริหารวิชาการ 

วุฒิการศึกษาสูงสุด  ครุศาสตรมหาบัณฑิต   สาขา บริหารการศึกษา      เบอรโทร ๐๘-๙๙๗๐-๔๒๑๖        
  (๒)  นางอรนุตร  บัวหยู   รับผิดชอบกลุมบริหารทั่วไป 

วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา  เบอรโทร ๐๘-๔๐๕๙-๓๗๕๒        

  (๓)  นายธรรมดล  หงสทอง     รับผิดชอบกลุมบริหารงบประมาณและงานบุคคล  

วุฒิการศึกษาสูงสุด  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาภูมิศาสตร       เบอรโทร ๐๘-๙๘๖๗-๓๕๑๗     

  (๔)  นายสมปราชญ    เหล็กกลา  รับผิดชอบกลุมบริหารกิจการนักเรียน 

วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา   เบอร โทร ๐๘-๑๙๕๖-๔๙๔๓   
 

 

๓. ขอมูลนักเรียน (ขอมูล ณ   วันที่  ๑๐  มิถุนายน ปการศึกษา  ๒๕๕๘) 

 ๑) จํานวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น  ๑,๘๙๒ คน  จําแนกตามระดับชั้นที่เปดสอน   
 

ระดับชั้นเรียน จํานวนหอง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ตอหอง 

ม.๑ ๘ ๑๗๐ ๑๖๒ ๓๓๒ ๔๒ 

ม.๒ ๘ ๑๕๐ ๑๗๘ ๓๒๘ ๔๑ 

ม.๓ ๘ ๑๖๕ ๑๖๒ ๓๒๗ ๔๑ 

ม.๔ ๗ ๙๓ ๑๘๖ ๒๗๙ ๓๙ 

ม.๕ ๗ ๘๘ ๑๘๕ ๒๗๓ ๓๙ 

ม.๖ ๗ ๑๐๖ ๑๙๗ ๓๐๓ ๔๓ 

รวมทั้งหมด ๔๕ ๗๗๒ ๑,๐๗๐ ๑,๘๔๒  
  

 ๒) จํานวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑของกรมพลศึกษาหรือสํานักงานกองทุ น

สนับสนุนการสรางสุขภาพ (สสส.) ๑,๔๙๕ คน คิดเปนรอยละ ๘๔.๔๖ 

 ๓) จํานวนนักเรียนที่มีน้ําหนัก สวนสูง ตามเ กณฑของกรมอนามัย ๑,๐๖๒ คน คิดเปนรอยละ 

๖๐.๐๐ 

 ๔) จํานวนนักเรียนที่มีความบกพรองเรียนรวม - คน คิดเปนรอยละ - 

 ๕) จํานวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ ๖๘๒ คน คิดเปนรอยละ ๓๘.๕๓ 

 ๖) จํานวนนักเรียนปญญาเลิศ ๙๔๖ คน คิดเปนรอยละ ๕๓.๔๓ 

 ๗) จํานวนนักเรียนที่ตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ ๙๐ คน คิดเปนรอยละ ๕.๐๘ 



๖ 

 ๘) อัตราสวนครู : นักเรียน = ๑ : ๒๐ 

 ๙) สถิติการขาดเรียน   ๙๐ คน คิดเปนรอยละ ๕.๐๘ 

 ๑๐) จํานวนนักเรียนที่เรียนซ้ํา  ๔๐ คน คิดเปนรอยละ ๒.๒๖ 

 ๑๑) จํานวนนักเรียนที่จบหลักสูตร  

   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ จํานวน ๓๐๕ คน 

   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ จํานวน ๒๙๓ คน 

 ๑๒) จํานวนนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป วรรณคดี และนันทนาการ 

๑,๗๗๐ คน คิดเปนรอยละ ๑๐๐.๐๐ 

 ๑๓) จํานวนนักเรียนทีม่ีคุณลักษณะเปนลูกที่ดีของพอแม ผูปกครอง  ๑,๗๒๐ คน คิดเปนรอยละ 

๙๗.๑๘ 

 ๑๔) จํานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเปนนักเรียนที่ดีของโรงเรีย น ๑,๖๖๙ คน คิดเปนรอยละ 

๙๔.๒๙ 

 ๑๕) จํานวนนักเรียนที่ทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตอสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษา ๑,๖๘๐ 

คน  คิดเปนรอยละ ๙๔.๙๒ 

 ๑๖) จํานวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรูจากการอานและการสืบคนจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

อยางสม่ําเสมอ ๑,๖๐๐ คน คิดเปนรอยละ ๙๐.๗๐ 

 ๑๗) จํานวนนักเรียนที่ผานการประเมินความสามารถดานการคิด ตามที่กําหนดในหลักสูตร

สถานศึกษา ๑,๗๗๐ คน คิดเปนรอยละ ๑๐๐.๐๐ 

 ๑๘) จํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑการประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเขากับสังคมตามที่

กําหนดในหลักสูตรสถานศึกษา ๑,๖๖๕ คน คิดเปนรอยละ ๙๔.๐๗ 

  

   

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗ 

๔. ขอมูลครูและบุคลากร  (ขอมูล ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘) 

ประเภทบุคลากร 
เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด  

ชาย หญิง  ต่ํากวา ป.ตรี ป.ตรี สูงกวา ป.ตรี 

ผูอํานวยการ ๑ - - - ๑ 

รองผูอํานวยการ ๑ ๓ - - ๔ 

ครูประจําการ  ๒๘ ๕๘ - ๖๓ ๒๓ 

ครูอัตราจาง ๒ ๓ - ๕ - 

นักการ / ภารโรง ๑ ๘ ๙ - - 

พนักงานขับรถ ๑ - ๑ - - 

ยาม ๓ - ๓ - - 

ครูจางตางประเทศ ๔ - - ๔ - 

รวม ๔๑ ๗๒ 
๑๓ ๗๒ ๒๘ 

๑๑๓ 

 

 

๑. จํานวนครูที่สอนวิชาตรงเอก ๘๖ คน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 

๒. จํานวนครูที่สอนตรงความถนัด - คน คิดเปนรอยละ - 

๓. ครูผูชวย จํานวน  ๑ คน  คิดเปนรอยละ ๑.๑๖ 

๔. ครู คศ. ๑. จํานวน ๒๓ คน คิดเปนรอยละ ๒๖.๗๔ 

๕. ครู/ผูบริหาร คศ. ๒ จํานวน  ๕๐ คน  คิดเปนรอยละ ๕๘.๑๔ 

๖. ครู/ผูบริหาร คศ. ๓ จํานวน ๒๑  คน  คิดเปนรอยละ ๒๔.๔๒ 

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

๘. จํานวนชั่วโมงที่ไดรับการพัฒนาต่ําสุด/ป ๔๐ ชั่วโมง 

๙. จํานวนชั่วโมงที่ไดรับการพัฒนาสูงสุด/ป ๕๓ ชั่วโมง 

๑๐. จํานวนชั่วโมงที่ไดรับการพัฒนาเฉลี่ย /ป ๓๘ ชั่วโมง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘ 

๕. ขอมูลอาคารสถานที่  

อาคารสมเด็จฯ ๘๔ 

ชั้น ๑ เปนศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา  (หอง ICT๑ และ ICT ๒) หองสํานักงานกลุม

บริหารงานทั่วไป  หองประชาสัมพันธ  หองพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา 

ชั้น ๒ หองสํานักงานกลุมบริหารงบประมาณและงานบุคคล  กลุมบริหารงานวิชาการ/งาน

ทะเบียน/งานวัดผล หองผูอํานวยการสถานศึกษา หองเกียรติยศ ศูนยคอมพิวเตอร และหองเรียน

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร  

อาคารทาเพชร 

หองพักครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๓ หองเรียนปกติระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  

๑/๑-๑/๔ ธนาคารโรงเรียน หองใตอาคาร (เปนหองเรียนศิลปศึกษา  ๑, ๒, ๓ หองงานประดิษฐ  หอง ๔) 

อาคารทาสน 

หองปฏิบัติการวิชาชางอุตสาหกรรม  หองพักครูอุตสาหกรรม และครูกลุมสาระการงานอาชีพ  

อาคารเรียน ๑๐๘ ล/๓๐ 

ชั้น ๑ 

หองสํานักงานกลุมงานกิจการนักเรียน  หองเรียนของนักเรียนโครงการพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ ๒/๕-๒/๘ หองเรียนปกติระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๔/๒- ๔/๔ 

ชั้น ๒ 

หองพิพธภัณฑประวัติศาสตรทองถิ่น  หองพักครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  

ศาสนาและวัฒนธรรม หองเรียนโครงการหองเรียนพิเศษ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๑/๑-๑/๘ และ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๓/๖-๓/๘ 

อาคารชั่วคราว ๖ ก., ๖ ข., ๖ ค., 

หองเรียนปกติระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๓/๒-๓/๕ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๔/๕-๔/๗  

อาคารชั่วคราว ๗ 

หองพักครูกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา   หองเรียนปกติระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  

๑/๕ มัธยมศึกษาปที่  ๒/๑-๒/๔ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๓/๑ 

         อาคารสมเด็จฯ ๙๐ 

ชั้น ๑ 

หองโสตทัศนศึกษา หองพยาบาล หองแนะแนว และหองสมุด 

ชั้น ๒ 

หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร  หองสมุดกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  หองพักครูกลุมสาระการ

เรียนรูวิทยาศาสตร  หองพักครูภาษาตางประเทศ (๒)  

 

 



๙ 

ชั้น ๓ 

หองสมุดกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  หองเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๕/๓-๕/๖ หองพักครู

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  หองปฏิบัติการวิชาคณิตศาสตร  (GSP) หองพักครูกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ และหองปฏิบัติการทางภาษาตางประเทศ  

ชั้น ๔ 

หองพักครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๖ หองพักครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  หองเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๖/๑-๖/๗ หองเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๕/๗ 

อาคารหอประชุมสมเด็จฯ๙๑ 

ชั้น ๑ หองรับประทานอาหาร  ครู หองสหกรณโรงเรียน  และโรงอาหาร และชั้น ๒ หอประชุม 

อาคารพระเทพพิพัฒนาภรณ  

ชั้น ๑ หองนิทรรศการ และชั้น ๒ หองพระพุทธศาสนา 

 

๖.   ขอมูลงบประมาณ 

  งบประมาณ (รายรับ-รายจาย) 

รายรับ จํานวน/บาท รายจาย จํานวน/บาท 

เงินงบประมาณ ๑๑,๐๙๓,๐๓๒ งบดําเนินการ/เงินเดือน-คาจาง ๗,๒๙๘,๕๐๐ 

เงินนอกงบประมาณ ๑๑,๙๒๘,๓๐๐ งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ๑๔,๒๕๓,๙๐๐ 

เงินอื่น ๆ : เงินอุดหนุน 

(MOU) งบประมาณ

ของอบจ.สุราษฎรธานี 

ปรับปรุงหอง

คอมพิวเตอร 

๔๕๘,๐๐๐ งบอื่น ๆ  

 

- 

รวมรายรับ ๒๓,๔๗๙,๓๓๒ รวมรายจาย ๒๑,๕๕๒,๔๐๐ 

 

งบดําเนินการ/เงินเดือน คาจาง คิดเปนรอยละ  ๓๑.๐๘    ของรายรับ 

งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา คิดเปนรอยละ   ๖๐.๗๑       ของรายรับ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐ 

๗.  ขอมูลสภาพชุมชนโดยรวม  

 ๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนประกอบดวยที่ราบเนินเขา  และที่ราบลุมสลับกัน  มีเขาทา

เพชรซึ่งเปนเขตปาสงวน  และมีแหลงน้ําตามธรรมชาติ บริเวณใกลเคียงโดยรอบโรงเรียน มีโรงเรียนระดับ

ประถมศึกษา ๑ แหง คือ โรงเรียนบาน-ทาเพชร โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ๒ แหง คือ โรงเรียนสิริสาธิต 

และโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ  สุ ราษฎร ธานี  มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ๒ แห ง คื อ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตการศึกษาสุราษฎรธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  มี

วัด ๓ แหง คือ วัดสารวนาราม (ทาเพชร) วัดนิคามธรรมมาราม และวัดภูธรอุทิศ สํานักสงฆอีก ๑ แหง  

คือ สํานักสงฆนิคามธรรมมาวาส ซึ่งเปนที่ใหการอบรมดานการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ใหกับนักเรียน

การเขาคายคุณธรรม การปฏิบัติธรรมเบื้องตน และการใหความรูเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด โดยพระ-

อาจารยทวีศักดิ์ซึ่งเปนเจาอาวาส ในดานการสาธารณสุขมีสาธารณสุขประจําตําบล ๑ แหง คือ 

โรงพยาบาลเพื่อสงเสริมสุขภาพ ตําบลมะขามเตี้ย 

 ๒) ผูปกครองสวนใหญ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพหลัก คือ ทําสวนยางพารา สวน

ปาลมนํามัน รับราชการ และธุรกิจสวนตัว สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ  

 ๓) โอกาสและขอจํากัดของโรงเรียน  

 โรงเรียนสุราษฎรธานี ๒ หางจากถนนเลี่ยงเมืองระยะทางประมาณ ๒.๕ กิโลเมตร ไมมีรถรับจาง

ประจําทางผานหนาโรงเรียน ครู นักเรียน และผูปกครอง ใชรถสวนตัว หรือรถรับจางในการเดินทางมา

โรงเรียน ปจจุบันมีรถบริการแท็กซี่ใหบริการเพื่อความสะดวก  

 มีแหลงเรียนรูรอบๆ โรงเรียนมีอุทยานแหงชาติเขาทาเพชร เปนแหลงเรียนรูดานวิทยาศาสตร

และสิ่งแวดลอม และมีคายวิภาวดีรังสิต  เปนแหลงเรียนรูดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเขา

คายลูกเสือ – เนตรนารี เปนตน 

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

และสถานีโทรทัศนกรมประชาสัมพันธชอง NBT 

         การไฟฟา ในเขตพื้นที่ประชาชนสวนใหญมีไฟฟาใชเกือบทุกครัวเรือ น ยกเวนในเขตพื้นที่ปาสงวน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑ 

 

๘. โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา  

 โรงเรียนสุราษฎรธานี ๒   ไดมีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ และหลักสูตรเทียบเคียงโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยดําเนินการตาม

โครงสรางหลักสูตร ดังนี้   

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑-๓ 

 

กลุมสาระการเรียนรู  

จํานวนชั่วโมงตอป  

ม.๑ ม.๒ ม.๓ 

ภาค ๑ ภาค ๒ ภาค ๑ ภาค ๒ ภาค ๑ ภาค ๒ 

 พื้น 

ฐาน 

เพิ่ม 

เติม 

พื้น 

ฐาน 

เพิ่ม 

เติม 

พื้น 

ฐาน 

เพิ่ม 

เติม 

พื้น 

ฐาน 

เพิ่ม 

เติม 

พื้น 

ฐาน 

เพิ่ม 

เติม 

พื้น 

ฐาน 

เพิ่ม 

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 .สั งคมศึ กษา ศาสนา  และ 

วัฒนธรรม 

   ๔.๑ ประวัติศาสตร 

   ๔.๒ ศาสนา ศีลธรรม 

จริยธรรม 

   ๔.๓ หนาที่พลเมือง 

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 

รวมทั้งหมด ๖๐๐ ๖๐๐ ๖๐๐ ๖๐๐ ๖๐๐ ๖๐๐ 

รวมเวลาเรียนตอป  ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ 

รวม ๓ ป ๓,๖๐๐   ชั่วโมง 

เกณฑหลักสูตรกําหนด   รวม ๓ ป จะตองไมเกิน   ๓,๖๐๐  ชั่วโมง 

. 



๑๒ 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุ ทธศักราช ๒๕๕๑   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔-๖ 

    

กลุมสาระการเรียนรู  

จํานวนชั่วโมงตอป  

ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

ภาค ๑ ภาค ๒ ภาค ๑ ภาค ๒ ภาค ๑ ภาค ๒ 

 พื้น 

ฐาน 

เพิ่ม 

เติม 

พื้น 

ฐาน 

เพิ่ม 

เติม 

พื้น 

ฐาน 

เพิ่ม 

เติม 

พื้น 

ฐาน 

เพิ่ม 

เติม 

พื้น 

ฐาน 

เพิ่ม 

เติม 

พื้น 

ฐาน 

เพิ่ม 

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 . สั ง ค ม ศึ ก ษ า  ศ า ส น า  แ ล ะ 

วัฒนธรรม 

   ๔.๑ ประวัติศาสตร 

   ๔.๒ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

   ๔.๓ หนาที่พลเมือง 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 

รวมทั้งหมด ๖๖๐ ๗๐๐ ๖๘๐ ๖๘๐ ๖๐๐ ๖๐๐ 

รวมเวลาเรียนตอป ๑,๓๖๐ ๑,๓๖๐ ๑,๒๐๐ 

รวม ๓ ป ๓,๙๒๐   ชั่วโมง 

เกณฑหลักสูตรกําหนด   รวม ๓ ป จะตองไมนอยกวา  ๓,๖๐๐  ชั่วโมง 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓ 

โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากลโรงเรียนสุราษฎรธานี ๒ 

กลุมสาระการเรียนรู /กิจกรรม 

เวลาเรียน ชั่วโมง (หนวยกิต) 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  

ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔-๖ 

กลุมสาระการเรียนรู  

(รายวิชาพื้นฐาน) 

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 (รายวิชาพื้นฐาน) ๘๘๐ ๘๘๐ ๘๘๐ ๑,๖๔๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม  ๒๔๐ 

๖ นก. 

๒๔๐ 

๖ นก. 

๒๔๐ 

๖ นก. 

๒,๑๖๐ ชม./๓ ป 

(๕๔ นก.) 

เพิ่มเติมตามจุดเนน  ๑๖๐ ๒๔๐ ๒๔๐  

เพิ่มเติมมาตรฐานสากล  

  การศึกษาคนควาและสรางองค  

ความรู  (IS1 : Research and 

Knowledge Formation) 

๔๐ 

 

- - จัดสอนใน ม.๔ 

 

การสื่อสารและนําเสนอ (IS2 : 

Communication and 

Presentation) 

๔๐ 

 
- - 

จัดสอนใน ม.๔ 

 

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

๑. กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๑๒๐ 

๒. กิจกรรมผูเรียน  

  - ลูกเสือ เนตรนารี/ยุวกาชาด/ 

    บําเพ็ญประโยชน/นศท. 

 - ชุมนุม/ชมรม 

 

๖๕ 

๒๕ 

 

๔๐ 

๖๕ 

๒๕ 

 

๔๐ 

๖๕ 

๒๕ 

 

๔๐ 

๑๘๐ 

๖๐ 

 

๑๒๐ 



๑๔ 

๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและ 

   สาธารณประโยชน /    

๑๕ ๑๕ ๑๕ ๖๐ 

๔. IS3 : Social Service Activity  - ๔๐ - ๔๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด  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 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 

   ใชเพื่อการเรียนการสอน  ๒๑๐ เครื่อง 

   ใชเพื่อสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต และการบริหารจัดการ เครื่อง  ๔๐ เครื่อง  

 ๔) แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน  

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

จําแนกเปน ๙ หมวด การสืบคนหนังสือและการยืม -คืน ใชระบบบารโคต  

 ๔.๒) หองพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา  ขนาด ๖× ๘  ตารางเมตร  ใชเปนแหลงเรียนรูทาง

ชีววิทยา ในการจัดเก็บตัวอยางทรัพยากรชีวภาพ เชน สัตว พืช จากแหลงกําเนิดหรือจากก ารรับบริจาค

พรอมกับขอมูลประจําตัวอยางแตละตัวอยาง ไดแกสถานที่พบ (จังหวัด อําเภอ ตําบล) แหลงอาศัย 

(ลักษณะของระบบนิเวศ สังคมพืช) ชื่อผูเก็บวัน/ เดือน/ ป ที่เก็บ และแหลงเรียนรูสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียน  เนนขมิ้นชัน    

 ๔.๓) หองเทคโนโลยีและสารสนเทศ  (ICT )สําหรับนักเรียนใชในการสืบคนขอมูลจํานวน  ๔ 

หองมีจํานวนคอมพิวเตอรในการสืบคน  ๒๕๐ เครื่อง 

 ๔.๓) อาคารพระเทพพิพัฒนาภรณ เปนอาคาร  ๒  ชั้น  ชั้นลาง   สําหรับแสดง  นิทรรศการ

ผลงานทางวิชาการ และ   ผลงานดีเดนของโรงเรียน   ชั้นบน เปนสถานที่สําหรับเรียนรูธรรมศึกษ า 

พุทธสุภาษิต   และ  หองจริยธรรม และใชเปนที่ฝกปฏิบัติในการเรียนรู   การปฏิบัติธรรมของนักเรียน 

และเปนแหลงเรียนรูทางพุทธประวัติของทานพุทธทาส  



๑๕ 

 ๔.๔) หองประวัติศาสตรไทย   สําหรับเปนแหลงเรียนรู   เก็บรวบรวมขอมูล เกี่ยวกับ

ประวัติศาสตรไทยตั้งแตยุคแรก จนถึงยุคปจจุบัน    และเปนแหลงรวบรวมศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นใน

จังหวัดสุราษฎรธานี   เชน  ศิลปะอาณาจักรศรีวิชัย   

 ๔.๕) สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน   ดวยพื้นที่บริเวณโรงเรียนมี ตนไมเปนแหลงเรียนรูในการศึกษา

พรรณไมและการจัดทําตัวอยางพรรณไม   
  

 ๕) แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน   

  ๕.๑) แหลงเรียนรูคาย บูรณาการหนวย “ อาณาจักรศรีวิชัย ” ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ 

ที่ แหลงเรียนรู  ที่อยู การใชแหลงเรียนรู  

๑ วัดสวนโมขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎรธาน ี การบริหารจิต  

ธรรมะกับธรรมชาติ  

๒ พิพิธภัณฑพื้นบานไชยา 

( วัดเวียง ) 

อ. ไชยา จ.สุราษฎรธานี วัฒนธรรมความเปนมาของ

อาณาจักรศรีวิชัย  

ที่ แหลงเรียนรู  ที่อยู การใชแหลงเรียนรู  

๓ พิพิธภัณฑแหงชาติไชยา  อ. ไชยา จ.สุราษฎรธานี วัฒนธรรมความเปนมาของ

อาณาจักรศรีวิชัย  

๔ รานพิชัยไขเค็ม อ. ไชยา จ.สุราษฎรธานี อาชีพทองถิ่นชาวไชยา 

๕ รานวรรณมะไหมไทย  ต. พุมเรียง  อ. ไชยา 

 จ.สุราษฎรธานี 

หัตถกรรมพื้นบานไชยา 

 

 ๕.๒) แหลงเรียนรูคาย  บูรณาการหนวย   “วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมและปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง” ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ 

ที่ แหลงเรียนรู  ที่อยู การใชแหลงเรียนรู  

๑ ศูนยวิจัยพืชสวนสุราษฎรธานี อ. เมืองฯ จ.สุราษฎรธานี พืชสวนเพื่อครัวเรือน 

๒ สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน

ภาคใตตอนบน 

อ. เมืองฯ  จ.สุราษฎรธานี การประกอบอาชีพตางๆ  

๓ ศูนยวิจัยปาลมน้ํามัน  

สุราษฎรธานี 

อ. กาญจนดิษฐ  จ.สุราษฎรธานี ปาลมน้ํามันกับสิ่งแวดลอม 

๔ คายวิภาวดี อ. เมืองฯ  จ.สุราษฎรธานี วิทยาศาสตรกับปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

๕ ถ้ําขมิ้น อ. นาสาร จ.สุราษฎรธานี วิทยาศาสตรกับปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

 

  



๑๖ 

๖) วิทยากรทองถิ่น 

ที่ ชื่อ-สกุล ที่อยู การใชแหลงเรียนรู  

๑ พระครูภาวนาสันติคุณ วัดศานติไมตรี ต.ขุนทะเล  

จ.สุราษฎรธาน ี

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  

 

 

๑๐. ผลงานดีเดนในรอบปที่ผานมา  

 ๑๐.๑ ผลงานดีเดน 

 รางวัลของสถานศึกษา  

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ  หนวยงานที่มอบรางวัล  

๑. ศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ดานการศึกษา  

กระทรวงศึกษาธิการ 

๒. รางวัลเชิดชูเกียรติ  MOE AWARDS สาขาหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

กระทรวงศึกษาธิการ 

๓. รางวัลเชิดชูเกียรติ  MOE AWARDS สาขาปองกัน

และแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา  

กระทรวงศึกษาธิการ 

๔. โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนํา รุนที่ ๖ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน 

๕. รางวัล School Quality Award : SCQA  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน 

๖. กลุมพลังเครือขายเยาวชนที่มีจิตอาสาที่สงเสริมศีล ๕ 

และคานิยมหลัก ๑๒ ประการ ตามโครงการกลาแ ผนดิน

ดวยเศรษฐกิจพอเพียง  

เครือขายเพื่อนฯ คุณธรรม  

๗. ผานการรับรองมาตรฐานโรงเรียนตนแบบมาตรฐาน

ระบบการตานยาเสพติด  

สภากาชาดไทย 

 

 



๑๗ 

 รางวัลของผูบริหาร 

ชื่อ-สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ  หนวยงานที่มอบรางวัล  

๑. นายสมยศ  กระจางแจง  โลเชิดชูเกียรติผูมีผลงานดีเดน 

ประเภทอุปนายกสมาคมผูปกครอง

และครู หรือผูอํานวยการดีเดน  

สภาผูปกครองและครูแหง

ประเทศไทย 

รางวัลผูบริหารสถานศึกษาผู

ตระหนักในการสรางเยาวชนไทย

หัวใจอาสา สงเสริมการดําเนินการ

ขับเคลื่อนกลุมเยาวชนอาสากลา

แผนดินในสถานศึกษา ภายใต

โครงการกลาแผนดินดวยเศรษฐกิจ

พอเพียง 

สํานักนายกรัฐมนตรี 

หมอมหลวงปนัดดา  ดิศกุล    

๒. นางจิตรอนงค  คงแกว  รางวัลบุคคลตนแบบ “อวโลกิเต

ศวร” (Bodhisattva Award ) 

ประเภทผูบริหารสถานศึกษา สาขา 

สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม ศาสนา 

ศิลปะ วัฒนธรรม 

กรมการศาสนา กระทรวง

วัฒนธรรม 

โลเชิดชูเกียรติผูมีผลงานดีเดน 

ประเภทรองผูอํานวยการหรือครู

ดีเดน 

 

สภาผูปกครองและครูแหง

ประเทศไทย 

รางวัลผูบริหารสถานศึกษาผู

ตระหนักในการสรางเยาวชนไทย

หัวใจอาสา สงเสริมการดําเนินการ

ขับเคลื่อนกลุมเยาวชนอาสากลา

แผนดินในสถานศึกษา ภายใต

โครงการกลาแผนดินดวยเศรษฐกิจ

พอเพียง 

สํานักนายกรัฐมนตรี 

หมอมหลวงปนัดดา  ดิศกุล    

เกียรติบัตร ครูดีไมมีอบายมุข  สพฐ. 

๓. นายธรรมดล  หงษทอง  เกียรติบัตร ครูดีไมมีอบายมุข  สพฐ. 

 

 

 



๑๘ 

 

 รางวัลของครู 

ที่ ชื่อ-สกุล ชื่อรางวัลที่ไดรับ  ระดับรางวัล 
หนวยงานที่มอบ

รางวัล 

๑ นายนคร  มีชัย โลประกาศเกียรติคุณ   

"ครูดีไมมีอบายมุข " 

ประเทศ สพฐ. 

๒ นางกมลมาศ นเรนทราช เกียรติบัตร ครูดีไมมีอบายมุข  ประเทศ สพฐ. 

๓ นางฐิติมา คงคากุล เกียรติบัตร ครูดีไมมีอบายมุข  ประเทศ สพฐ. 

๔ นางทัศนีย ขวัญเพชร เกียรติบัตร ครูดีไมมีอบายมุข  ประเทศ สพฐ. 

๕ นางสาวทัศนียา  เพชรชู เกียรติบัตร ครูดีไมมีอบายมุข  ประเทศ สพฐ. 

๖ นางสาวนิตยาพร เนตรรุง เกียรติบัตร ครูดีไมมีอบายมุข  ประเทศ สพฐ. 

๗ นางเนาวนิตย คงสุทธิ์ เกียรติบัตร ครูดีไมมีอบายมุข  ประเทศ สพฐ. 

๘ นางสาวบุษกร  การอรชัย เกียรติบัตร ครูดีไมมีอบายมุข  ประเทศ สพฐ. 

๙ นางสาวผกามาศ เฟองฟู เกียรติบัตร ครูดีไมมีอบายมุข  ประเทศ สพฐ. 

๑๐ นางภัทรานิษฐ  สินอุดม เกียรติบัตร ครูดีไมมีอบายมุข  ประเทศ สพฐ. 

๑๑ นางยุพยง ใจกวาง เกียรติบัตร ครูดีไมมีอบายมุข  ประเทศ สพฐ. 

๑๒ นางวัฒนี พันธพิพัฒไพบูลย เกียรติบัตร ครูดีไม มีอบายมุข ประเทศ สพฐ. 

หนึ่งแสนครูดี ประเทศ คุรุสภา 

๑๓ นายวุฒิชัย พูลสวัสดิ์ เกียรติบัตร ครูดีไมมีอบายมุข  ประเทศ สพฐ. 

๑๔ นางศรีรัตน เนาวสุวรรณ เกียรติบัตร ครูดีไมมีอบายมุข  ประเทศ สพฐ. 

๑๕ นางสาวศุภลักษณ 

สุวรรณ 

เกียรติบัตร ครูดีไมมีอบายมุข  ประเทศ สพฐ. 

หนึ่งแสนครูดี ประเทศ คุรุสภา 

๑๖ นางสาวสมบูรณ จินตุลา เกียรติบัตร ครูดีไมมีอบายมุข  ประเทศ สพฐ. 

หนึ่งแสนครูดี ประเทศ คุรุสภา 

๑๗ นางสุชีรา ชูแกว เกียรติบัตร ครูดีไมมีอบายมุข  ประเทศ สพฐ. 

๑๘ นางสุทินา สุธรรมานนท เกียรติบัตร ครูดีไมมีอบายมุข  ประเทศ สพฐ. 

๑๙ นางสาวสุธาสินีณ เวชรินทร เกียรติบัตร ครูดีไมมีอบายมุข  ประเทศ สพฐ. 

หนึ่งแสนครูดี ประเทศ คุรุสภา 

๒๐ นายเอกชัย รอดกลิ่น เกียรติบัตร ครูดีไมมีอบายมุข  ประเทศ สพฐ. 

๒๑ นางนิศากร  จิระสุนทร  เกียรติบัตร ครูดีไมมีอบายมุข  ประเทศ สพฐ. 

หนึง่แสนครูดี ประเทศ คุรุสภา 

๒๒ นายมานพ  ถวิลวรรณ หนึ่งแสนครูดี ประเทศ คุรุสภา 

๒๓ นางเกศสุนีย งานไพโรจน หนึ่งแสนครูดี ประเทศ คุรุสภา 



๑๙ 

ที่ ชื่อ-สกุล ชื่อรางวัลที่ไดรับ  ระดับรางวัล 
หนวยงานที่มอบ

รางวัล 

๒๔ นายวิศรุต  สมณะ หนึ่งแสนครูดี ประเทศ คุรุสภา 

๒๕ นางสุชีรา  ชูแกว ครูที่ปรึกษาระดับยอดเยี่ยม ครูผู

อุทิศตนเพื่อพัฒนาเยาวชนและ

สังคมดวยหัวใจพระโพธิ์สัตว 

“เทิดไท 88 พรรษา พอแหง

แผนดิน” 

ประเทศ สํานักนายกรัฐมนตรี 

พลเอกธนะศักดิ์  

ปฏิมาประกร 

๒๖ นายสุริยา  นาคใหญ  หนึ่งแสนครูดี ประเทศ คุรุสภา 

๒๗ นางสาวอุราพร  ชา

ติวัฒนธาดา 

หนึ่งแสนครูดี ประเทศ คุรุสภา 

๒๘ นางกมลมาศ  นเรนทร

ราช 

หนึ่งแสนครูดี ประเทศ คุรุสภา 

๒๙ นางกรวีร  ขาทิพพาที  หนึ่งแสนครูดี ประเทศ คุรุสภา 

๓๐ นางสาวทัศนียา  เพชรชู  หนึ่งแสนครูดี ประเทศ คุรุสภา 

๓๑ นางสาววันดี  ชาลก รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การ

แขงขันตอบปญหากฎหมายเนื่อง

ในวันรพี 

ภูมิภาค สนง.อธิบดี 

ผูพิพากษาภาค 8 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การ

แขงขันตอบปญหากฎหมายทั่วไป 

เนื่องในวันรพี 

ภูมิภาค สนง.อธิบดี 

ผูพิพากษาภาค 8 

๓๒ นายสมเกียรติ  จรูญรักษ  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การ

แขงขันตอบปญหากฎหมายเนื่อง

ในวันรพี 

ภูมิภาค สนง.อธิบดี 

ผูพิพากษาภาค 8 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การ

แขงขันตอบปญหากฎหมายทั่วไป 

เนื่องในวันรพี 

ภูมิภาค สนง.อธิบดี 

ผูพิพากษาภาค 8 

๓๓ นายพลกฤษณ  เที่ยงเทศ เหรียญทอง การแขงขันเดี่ยวซอ

ดวง ม.4-ม.6 ในงาน

ศิลปหัตถกรรมภาคใต ครั้งที่ 65 

ประเทศ สพฐ. 

๓๔ นางยุพยง  ใจกวาง เหรียญเงิน การแขงขันเดี่ยว ซออู 

ม.1-ม.3 ในงานศิลปหัตถกรรม

ภาคใต ครั้งที่ 65 

ประเทศ สพฐ. 



๒๐ 

ที่ ชื่อ-สกุล ชื่อรางวัลที่ไดรับ  ระดับรางวัล 
หนวยงานที่มอบ

รางวัล 

 

 

๓๕ นางศิริพร  วิเศษกลิ่น รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญ

ทอง การประกวดหนังสือเลมเล็ก 

ม.4-ม.6 ในงานศิลปหัตถกรรม

ภาคใต ครั้งที่ 65 

ประเทศ สพฐ. 

๓๖ นางจิรารัตน  อุณหศิริกุล รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญ

ทอง การประกวดหนังสือเลมเล็ก 

ม.4-ม.6 ในงานศิลปหัตถกรรม

ภาคใต ครั้งที่ 65 

ประเทศ สพฐ. 

๓๗ นายเอกพิชัย  ชัยทอง เหรียญทองแดง การแขงขันการ

สราง Webpage ประเภท CMS 

ม.1-ม.3 ในงานศิลปหัตถกรรม

ภาคใต ครั้งที่ 65 

ประเทศ สพฐ. 

๓๘ นางสาวสิเรียม  ประชุมรัตน เหรียญทองแดง การแขงขันการ

สราง Webpage ประเภท CMS 

ม.1-ม.3 ในงานศิลปหัตถกรรม

ภาคใต ครั้งที่ 65 

ประเทศ สพฐ. 

๓๙ พระครูใบฎีกา อคคฺธฺมโม  รางวัลพระสอนศีลธรรมดีเดน

ประจําจังหวัด 

ประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



๒๑ 

 รางวัลของนักเรียนระดับประเทศ 

ชื่อ-สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ  หนวยงานที่มอบรางวัล  

๑. นายศุภพิพัฒน  โพธิ์สุวรรณ รางวัลเหรียญทอง การแขงขัน

เดี่ยวซอดวง ม.4-ม.6   

 

 

การแขงขันทักษะ

วิชาการงาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ระดับชาติ  

ครั้งที่ ๖๕ ประจําป 

๒๕๕๘ 

๒. เด็กชายชัยวัฒน  ทากั่ว  
รางวัลเหรียญเงิน การแขงขัน

เดี่ยวซออู ม.1-ม.3  

๓. นางสาวกมลวรรณ  ธรรมรัตนฒิกุล  

๔. นายจตุพล  เยี่ยมยนต  

๕. นางสาวพรรณกร  เสวกวรรณ  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 

เหรียญทอง การประกวดหนังสือ

เลมเล็ก ม.4-ม.6  

๖. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสงจันทร  

๗. เด็กชายนิธิ  นอมประวัติ  

รางวัลเหรียญทองแดง การ

แขงขันการสราง Webpage 

ประเภท CMS ม.1-ม.3  

 

 

 ๑๐.๒ งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลสําเร็จ   

 ตัวอยางโครงการดีเดนของโรงเรียนสุราษฎรธานี ๒ ที่ประสบผลสําเร็จ  

 

ที่ 
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค/

เปาหมาย 
วิธีดําเนินการ(ยอๆ) 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

(จํานวน/รอยละ) 

๑ ศูนยการเรียนรูตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

เพื่อสงเสริมและ

ขับเคลื่อนหลักคิด

ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจ

พอเพียงไปใชใน

การจัดการเรียนรู  

-จัดอบรมครูในการนํา

หลักคิดปศพพ.ไปใชใน

การจัดการเรียนรู  

-ขับเคลื่อนหลักปศพพ.สู

หนวยงานภายนอก 

-โรงเรียนไดรับการ

ประเมินเปนศูนย

การเรียนรูตามหลัก

ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

- รางวัล MOE 

๒ โรงเรียนมาตรฐานสากล  เพื่อพัฒนาครู 

นักเรียนสูการเปน

พลโลก และ

พัฒนาระบบการ

บริหารตามTQA 

-พัฒนาระบบการบริหาร

ตามTQA 

-จัดหลักสูตรเทียบเคียง

มาตรฐานสากล 

โรงเรียนไดรับรางวั ล 

SCQA 

๓ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ของกลุมสาระการเรียนรู  

พัฒนาผลสัมฤทธิ์

ของกลุมสาระการ

เรียนรูใหสูงขึ้น

-จัดอบรมการวัดผลและ

ประเมินผล 

-พัฒนาการใชสื่อ

ผลสัมฤทธิ์ของกลุม

สาระการเรียนรู

สูงขึ้นตาม MOU 



๒๒ 

ตาม MOU เทคโนโลยีในการเรียนรู  จํานวน ๗ กลุม 

ที่ 
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค/

เปาหมาย 
วิธีดําเนินการ(ยอๆ) 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ  

(จํานวน/รอยละ) 

๔ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนระดับชาติ 

O-NET 

พัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน

ระดับชาติ O-

NET ใหสูงขึ้น 

-จัดติว O-NET ใน

ตารางสอนและติวกับ

วิทยากรทั้งภายในและ

ภายนอก 

- จัดการเรียนรูที่บูรณา

การกับขอสอบ O-NET 

-นักเรียนมากกวา

รอยละ ๕๐ มี

คะแนนสูงกวา

ขีดจํากัดลาง 

๕ โครงการสงเสริม

คุณธรรม จริยธรรม 

สรางสํานึก ความรับผิ

ชอบตอตนเองและสังคม

ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

ใหนักเรียนมี

คุณลักษณะอันพึง

ประสงคตามที่

โรงเรียนกําหนด 

-เขาคายคุณธรรม 

- กิจกรรมกลาแผนดิน  

- บรรพชาสามเณร 

-นักเรียนมี

คุณลักษณะอันพึง

ประสงคตามที่

โรงเรียนกําหนดคิด

เปนรอยละ ๙๕.๔๘ 

- ไดรับรางวัล

โรงเรียนวิถีพุทธชั้น

นํา รุนที่ ๖ 

-ไดรับรางวัลกลุม

พลังเครือขาย

เยาวชนที่มีจิตอาสา

ที่สงเสริมศีล ๕ และ

คานิยมหลัก ๑๒ 

ประการ ตาม

โครงการกลาแผนดิน

ดวยเศรษฐกิจ

พอเพียง 

๖ กิจกรรมสงเสริมตาม

มาตรฐานระบบตานสิ่ง

เสพติด 

เพื่อใหนักเรียน

ปองกันตนเอง

จากสิ่งเสพติด

และหลีกเลี่ยง

ตนเองจากสภาวะ

ที่เสี่ยงตอความ

รุนแรงตางๆ ได  

-อบรมพัฒนานักเรียนให

หลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด 

-อบรม พัฒนาแกนนํา

นักเรียนเพื่อเปน

แบบอยาง 

- นักเรียนผานเกณฑ

รอยละ ๙๕.๔๘ 

- รางวัลเชิดชู

เกียรติ MOE 

AWARDS สาขา

ปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด 



๒๓ 

๑๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบที่ผานมา   

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ผลการประเมินคุณภาพภายใน  

ผลการประเมิน

ตนเองของ

สถานศึกษา 

ผลการติดตาม 

ตรวจสอบโดย

หนวยงานตนสังกัด 

ดานคุณภาพผูเรียน 

มาตรฐานที่ ๑ ผูเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ  

 

ดีเยี่ยม 

 

ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๒ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยม  

                   ที่พึงประสงค 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓ ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู  

                   ดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนา  

                   ตนเองอยางตอเนื่อง  

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๔ ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยาง  

                   เปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใ จ 

                   แกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุผล  

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๕ ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปน  

                   ตามหลักสูตร 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๖ ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการ  

                   ทํางาน สามารถทํางานรวมกั บผูอื่นได 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมี  

                   ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๘ ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่  

                   อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง  

                  และชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่  

                  อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร  

                    กระบวนการเรียนรูและกิจกรรม 

                    พัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน  

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอม 

                     และการบริการที่สงเสริมใหผูเรียน  

                     พัฒนาเต็มศักยภาพ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 



๒๔ 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ผลการประเมินคุณภาพภายใน  

ผลการประเมิน

ตนเองของ

สถานศึกษา 

ผลการติดตาม 

ตรวจสอบโดย

หนวยงานตนสังกัด 

 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพ  

                     ภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนด  

                     ในกฎกระทรวง 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสราง สงเสริม  

                    สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนสังคม 

                    แหงการเรียนรู 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุตาม  

                     เปาหมาย วิสัยทัศนปรัชญาและ  

                     จุดเนนที่กําหนดขึ้น 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน  

                     แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อ  

                     พัฒนาและสงเสริมสถานศึกษาให  

                     ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น  

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๕ 

๑๒. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ ที่ผานมา (รอบสาม) 

โรงเรียนสุราษฎรธานี ๒ ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจา ก สมศ. ประจําป ๒๕๕๔  

ระหวางวันที่ ๑๑-๑๓  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีผลการประเมินดังนี้  

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน  

เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก  

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน  

มาตรฐานที่ ๑  ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่  

    

 

 

มาตรฐานที่ ๒  ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค      

มาตรฐานที่ ๓  ผูเรียนมีความใฝรู และเรียนรูอยางตอเนื่อง      

มาตรฐานที่ ๔  ผูเรียนคิดเปน ทําเปน      

มาตรฐานที่ ๕  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน      

มาตรฐานที่ ๖  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน   

  เปนสําคัญ 

   
 

มาตรฐานที่ ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา  

  สถานศึกษา 

   
 

มาตรฐานที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย สถานศึกษา  

                  และตนสังกัด 

  

   

กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ  

มาตรฐานที่ ๙  ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ

วัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา  

 

  
 

 

มาตรฐานที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปน

เอกลักษณของสถานศึกษา  

 
   

กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม  

มาตรฐานที่ ๑๑ ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาทของ

สถานศึกษา 

 

  
 

 

มาตรฐานที่ ๑๒ ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน 

รักษามาตรฐาน และพัฒนาสูความเปนเลิศ เพื่อให

สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  

 

  
 

 

 

โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ  คือ ระดับดี  โดยมีคาเฉลี่ย  ๘๖.๓๑ 

สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบงชี้ ตั้งแต ๘๐ คะแนนขึ้นไป           ใช           ไมใช 

สถานศึกษามีตัวบงชี้ที่ไดระดับดีขึ้นไป ๑๐ ตัวบงชี้ จากทั้งหมด ๑๒ ตัวบงชี้         ใช           ไมใช 

สถานศึกษาไมมีตัวบงชี้ใดที่มีระดับคุณภาพตองปรั บปรุง หรือตองปรับปรุงเรงดวน      ใช    ไมใช 



๒๖ 

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม  

       สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา    ไมสมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  

 

๑๓. ขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก  

 ๑๒.๑ จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา และขอแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา โดยสถานศึกษา หรือหนวยงานตนสังกัด 

 จุดเดน 

 นักเรียนไดรับการดูแลอยางทั่วถึง โรงเรียนอยูใกลแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น นักเรียนมี

สัมมาคารวะออนนอม เปนนักเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค  

 โรงเรียนพยายามนําเอาภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปหัตถกรรมทองถิ่นมาบูรณาการเพื่อการจัดการเรียน

การสอนในทุกกลุมสาระการเรียนรู รวมทั้งในกิจกรรมพัฒนาผูเรียนจึงทําใหผลการดําเนินงานในแตละมาตรฐาน

ประสบผลสําเร็จ 

 โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนไดสะอาด รมรื่น สวยงาม มีอาคารเรียนและอาคาร

ประกอบรวมทั้งหองปฏิบัติการ และแหลงเรียนรูตางๆ ที่สมบูรณเหมาะสมกับการเปนสถานศึกษาที่เนนผูเรียน 

 จุดที่ควรพัฒนา 

 โรงเรียนควรจัดใหมีการสรางอัตลักษณที่โดดเดนและประชาสัมพันธใหทราบโดยทั่วถึงกัน 

พรอมทั้งการเขาถึง และใหมีการพัฒนาใหเห็นความแตกตางจากโรงเรียนอื่นที่เดนชัด  

 ใหมีการนําเอาภูมิปญญาทองถิ่นมาประยุกตใชในการเรียนการสอนใหโดดเดนและมีการ

ประชาสัมพันธที่หลากหลาย  

 

        ๑๒.๒ จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา และขอแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

 จุดเดน จากการประเมินคุณภาพภายนอกของโรงเรียน มีดังนี้  

 ๑) โรงเรียนมีการจัดกระบวนการเรียนรูที่สรางเสริมคุณลักษณะ ดี เกง มีสุข ของผูเรียน

อยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยมีรูปแบบกระบวนการที่ชัดเจนเปนระบบ ทั้งใน

หองเรียนและทั้งการจัดกิจกรรม  

 ๒) ครูมีคุณธรรม จริยธรรม เขากับชุมชนไดดี และมีครูเพียงพอกับนักเรียน  

 ๓) ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและจัดการเรียนรูโดย

เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 ๔) ครูมีคุณวุฒิ ความรู ความสามรถ ตรงกับงานที่รับผิดชอบ มีการพัฒนาตนเองอยู

สม่ําเสมอ และมีครูที่ เปนครูเกงในระดับ Master teacher 

 ๕) ผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผูนํา และมีความสามารถในการบริหารการจัด

การศึกษา 



๒๗ 

 ๖) สถานศึกษามีการจัดองคกร โครงสราง และการบริหารงานอยางเปนระบบครบวงจรให

บรรลุเปาหมายของการศึกษา  

 ๗) สถานศึกษามีการบริหารและการจัดก ารศึกษา โดยใชวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงค

ของสถานศึกษาเปนฐาน 

 ๘) สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดย

เปนโรงเรียนพรอมใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 ๙) สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผู เรียนอยางหลากหลาย 

 ๑๐) สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตาม

ธรรมชาติเต็มศักยภาพ 

 ๑๑) สถานศึกษามีการรวมมือกันระหวางบาน องคกรทางศาสนา สถาบันทางวิชาการ และ

องคกรภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรูและเสริมสรางภูมิป ญญาในชุมชน 

 ๑๒) สถานศึกษามีแหลงเรียนรูที่พรอมใหนักเรียน ชุมชน และองคกรภายนอกไดศึกษา  

 จุดที่ควรพัฒนา  จากการประเมินคุณภาพภายนอกของโรงเรียน มีดังนี้  

 ๑) จัดกระบวนการเรียนรูใหนักเรียนรูจักคาดการณอนาคต ดวยการกําหนดเปาหมาย และ

กําหนดแนวทางในการตัดสินใจที่ดีได และสําหรับการกาวสูโรงเรียนมาตรฐานสากล  

 ๒) จัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหเพิ่มขึ้น รวมทั้งการยกระดับ

ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ใหสูงขึ้น 

 ๓) กระบวนการวัดผลการเรียนรูที่ใหนักเรียนมีความรับผิดชอบในภาระงานที่ครูมอบหมาย 

ใหตั้งใจเรียนในชั้นเรียน มีความรักและชื่นชมในสถาบันของตนเอง  

 

๑๓. สรุปสภาพปญหา จุดเดน จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 ๑๓.๑ สภาพปญหา 

 ๑. มีการปรับเปลี่ยนฝายบริหาร ตลอดจนการเคลื่อนยายของฝายบริหารทําใหการบริหาร

จัดการ หรือนโยบายของแตละงานขาดความต อเนื่อง นอกจากนี้ระบบการบริหารงานมีการยืดหยุนมาก

เกินไป และขาดการนิเทศติดตาม 

 ๒. สภาพและความจําเปนในการสรางอาคารเรียนหลังใหม จากอาคารเรียนชั่วคราวเพื่อให

เปนอาคารที่เหมาะกับจํานวนนักเรียนและการจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะกับการเรียนรู  

 ๓. เนื่องจากการสรางอาคารหลังใหมจึงทําใหมีหองปฏิบัติไมเพียงพอ  

 ๑๓.๒ จุดเดน  

  ๑. โรงเรียนสุราษฎรธานี ๒ ไดดําเนินการในการสรางอัตลักษณ ใหบรรลุตามปรัชญา 

ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงคของการจัดตั้งโรงเรียน โดยปรากฏผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนอยางเห็นได

ชัดจากผลการประเมินคุณภาพผูเรียน และในปการศึกษา ๒๕๕๘ นี้ โรงเรียนไดรับรางวัลจากการดําเนิน

โครงการเพื่อบรรลุตามสรางอัตลักษณ ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงคของการจัดตั้งโรงเรียน



๒๘ 

หลายรางวัล เชน ศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดานการศึกษา โรงเรียนวิถีพุทธ

ชั้นนํา รุนที่ ๖ ผานการรับรองมาตรฐานโรงเรียนตนแบบมาตรฐานระบบการตานยาเสพติด และรางวัล 

School Quality Award : SCQA  

 

 ๒. โรงเรียนมีการจัดกระบวนการเรียนรูที่สรางเสริมคุณลักษณะ ดี เกง มีสุข ของผูเรียน

อยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยมีรูปแบบกระบวนการที่ชัดเจนเปนระบบ ทั้งใน

หองเรียนและทั้งการจัดกิจกรรม สงผลใหนักเรียนมีอัตลักณ คือ มีจิตอาสา แกปญหาเปนระบบ  

  ๓. นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึง

ประสงค มีความรูใฝรูและเรียนรูอยางตอเนื่อง คิดเปน ทําเปน  ซึ่งเปนไปตามปรัชญาของโรงเรียน คือ คิด

เปนธรรม ทําเปนธรรม แกปญหาเปนธรรม  

  ๔. โรงเรียนมีครูที่มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและ

จัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  และพัฒนาตนเองดานการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น และพัฒนา

ศักยภาพ ในการเลื่อนวิทยฐานะ 

 ๕. ผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผูนํา และมีความสามารถในการบริหารการจัด

การศึกษา 

  ๖. โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตาม  

ธรรมชาติเต็มศักยภาพโดยเฉพาะสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนที่เปนเอกลักษณของโรงเรียน  

  ๗. โรงเรียนมีการรวมมือกันระหวางบาน องคกรทางศาสนา สถาบันทางวิชาการ และ

องคกรภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรูและเสริมสรางภูมิปญญาในชุมชน  

  ๘. โรงเรียนมีแหลงเรียนรู ภายในที่พรอมใหนักเรียน ชุมชน และองคกรภายนอกไดศึกษา  

ตลอดจนแหลงเรียนรูภายนอกที่ไดรับการสนับสนุน เปนอยางดีอยางตอเนื่อง 

๑๓.๓ จุดที่ควรพัฒนา 

  ๑. การปลูกฝงใหนักเรียนเกิดความรักในการเปนนักเรียนโรงเรียนสุราษฎรธานี ๒ ตั้งแต

เริ่มเขาสูโรงเรียนสุราษฎรธานี ๒  

  ๒. กําหนดเปนเปาหมายชัดเจนใหทุกกลุมสาระการเรียนรูไดจัดการเรี ยนรู และวัดผล

ตามสภาพจริงอยางจริงจังและเนนผูเรียนเปนสําคัญ  

  ๓. สรางความรูความเขาใจใหกับครูเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลที่หลากหลาย วิจัยใน

ชั้นเรียน และใหมีการทําวิจัยในชั้นเรียนอยางตอเนื่อง  

  ๔. กําหนดนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาใหโรงเรียนกาวสูการเปนโรงเรียน

มาตรฐานสากล และมีความเปนเลิศทางวิชาการบนรากฐานของโรงเรียนวิถีพุทธและสถานศึกษาพอเพียง  

  ๕. วางแผนการจัดทําคลังขอสอบ เพื่อเปนสวนหนึ่งในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของ ๕ กลุมสาระการเรียนรู  



๒๙ 

  ๖. วางแผนการดําเนินงานในโรงเรียน การจัดระบบ และการจัดการเรียนกา รสอนเพื่อ

นําไปสูการสรางความเปนอัตลักษณใหกับโนโรงเรียนที่แทจริง  

  ๗. เชื่อมโยงระบบเรียนรูและระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน เปนนวัตกรรมใหมในการ

แกไขปญหานักเรียน ทั้งดานความรูและดานคุณลักษณะอันพึ งประสงค ควบคูกันไปเปนกระบวนการเชิง

ระบบเดียวกัน 

  ๘. ใหผูมีสวนเกี่ยวของ ไดแก ผูปกครองเครือขายเขามามีสวนรวมในการวางแผนการ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  

      ๙. มีแหลงเรียนรูที่ เกิดจากการสรางอัตลักษณของสถานศึกษา เชน งานสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนตนแบบตานยาเสพติด สถานศึกษาพอเพียง และโรงเรียนวิถีพุทธ เพื่อ

ใหบริการแกหนวยงานภายนอก  และหาแหลงเรียนรูเพิ่มเติมในการศึกษาแหลงเรียนรูของนักเรียน  

  ๑๐. ใหมีการนิเทศติดตามอยางตอเนื่อง และเปนระบบในทุกงาน ทั้งงานโครงการ งาน

จัดการเรียนการสอน และนําผลการประเมินตางๆ มาใชปรับปรุงเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด  

 

 

 

 

 


