๓๓

ตอนที่ ๓
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ของโรงเรียนสุราษฎรธานี ๒
๑. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา
๑.๑ ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา
กลยุทธที่ ๑ สรางพลังขับเคลื่อนใหโรงเรียนมีระบบการบริหารจัด การที่ดี (Good Governance )
สงผลใหทิศทางโรงเรียนไปสูโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) นักเรียนพัฒนา
ศักยภาพเปนพลโลก (World Citizen) มีคุณภาพเปนที่ยอมรับของชุมชน
โรงเรียนสุราษฎรธานี ๒ มีการดําเนินงานโครงการและกิจกรรมที่ตอบสนองกลยุทธที่ ๑ และ
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ดังนี้
สนองมาตรฐานการศึกษาของ
ระดับคุณภาพของ
โครงการ /กิจกรรม
โรงเรียนสุราษฎรธานี ๒
ความสําเร็จในดําเนินการ
๑. โครงการศึกษาดูงานแหลงเรียนรูใน
มาตรฐานที่ ๑
ระดับดีเยี่ยม
และนอกประเทศ
มาตรฐานที่ ๒
ระดับดีเยี่ยม
๒. การพัฒนาประสิทธิภาพครูเพื่อพัฒนา
มาตรฐานที่ ๓
ระดับดีเยี่ยม
คุณภาพผูเรียนดว ยกระบวนการวิจัย
มาตรฐานที่ ๔
ระดับดีเยี่ยม
๓. ครูวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลเพื่อ
มาตรฐานที่ ๕
ระดับดีเยี่ยม
ไปออกแบบการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ ๖
ระดับดีเยี่ยม
๔. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูดาน
การวัดผลประเมินผล
มาตรฐานที่ ๗
ระดับดีเยี่ยม
๕. การเขียนแผนการจัดการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ
๖. สงเสริมครูประชุมสัมมนารวมกับ
หนวยงานภายนอก
๗. โครงการจัดทําสื่อนวัตกร รมในการ
เรียนการสอน
๘. การพัฒนาตนเองเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ
๙. การจัดทําวิจัยในชั้นเรียน
๑๐. โครงการพัฒนาบุคลากร
๑๑. โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการ
๑๒. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน

กลยุทธที่ ๒ พั ฒ นาหลั ก สู ต รและกระบวนการจั ด การเรี ย นรู เ ชิ ง บู ร ณาการโดยทุ ก หลั ก สู ต รปรั บ
เนื้อหาวิชาพื้นฐานตาง ๆ ใหมีความเขม ขนเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล และพัฒนาการเรียนสาระการ

๓๔

เรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร โดยใชภาษาอังกฤษใหผูเรียนไดพัฒนาความรู ความสามารถ คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค และทักษะการดํา รงชีวิตไดตามศักยภาพ
โรงเรียนสุราษฎรธานี ๒ มีการดําเนินงานโครงการ และกิจกรรมที่ ตอบสนองกลยุทธที่ ๒ และ
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ดังนี้
สนองมาตรฐานการศึกษาของ
ระดับคุณภาพของ
โครงการ /กิจกรรม
โรงเรียนสุราษฎรธานี ๒
ความสําเร็จในดําเนินการ
มาตรฐานที่ ๑๐
ระดับดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ ๑๑
ระดับดีเยี่ยม
๑. การพัฒนาประสิทธิภาพครูเพื่อพัฒนา
คุณภาพผูเรียนดว ยกระบวนการวิจัย
มาตรฐานที่ ๑๓
ระดับดีเยี่ยม
๒. ครูวิเคราะหผูเรี ยนเปนรายบุคคลเพื่อ
มาตรฐานที่ ๑๕
ระดับดีเยี่ยม
ไปออกแบบการเรียนการสอน
๓. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูดาน
การวัดผลประเมินผล
๔. การเขียนแผนการจัดการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ
๕. สงเสริมครูประชุมสัมมนารวมกับ
หนวยงานภายนอก
๖. โครงการจัดทําสื่อนวัตกรรมในการ
เรียนการสอน
๗. โครงการแข งขันทักษะทางวิชาการ
๘. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน
๙. โครงการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ

กลยุทธที่ ๓ สงเสริมและสรางเสริมศักยภาพผูบริหาร สมรรถนะของครูและบุคลากรทางการศึกษา ให
มีแนวความคิด ทักษะวิชาชีพ สามารถจัดกระบวนการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให
สอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพสูโรงเรีย นมาตรฐานสากล
โรงเรียนสุราษฎรธานี ๒ มีการดําเนินงานโครงการและกิจกรรมที่ตอบสนองกลยุทธที่ ๓ และ
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ดังนี้
โครงการ /กิจกรรม
สนองมาตรฐานการศึกษาของ
ระดับคุณภาพของ

๓๕

๑. โครงการโรงเรียนคุณธรรม
๒. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
๓. สถานศึกษาพอเพี ยง
๔. งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
๕. โรงเรียนตนแบบมาตรฐานตาน
ยาเสพติดของ
๖. โครงการพัฒนาบุคลากร
๗. การพัฒนาตนเองเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ
๘. การพัฒนาประสิทธิภาพครูเพื่อพัฒนา
คุณภาพผูเรียนดวยกระบวนการวิจัย
๙. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูดาน
การวัดผลประเมินผล
๑๐. สงเสริมครูประชุมสัมมนารวมกับ
หนวยงานภายนอก
๑๑. การเขียนแผนการจัดการเรียนรูที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ
๑๒. ครูวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล
เพื่อไปออกแบบการเรียนการสอน
๑๓. โครงการจัดทําสื่อนวัตกรรมในการ
เรียนการสอน

โรงเรียนสุราษฎรธานี ๒
มาตรฐานที่ ๗
มาตรฐานที่ ๘

ความสําเร็จในดําเนินการ
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยี่ยม

กลยุทธที่ ๔ เพิ่มสมรรถนะของโรงเรียนในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อจัด
กระบวนการเรียนรู และบริหารจัดการใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน
โรงเรียนสุราษฎรธานี ๒ มีการดําเนินงานโครงการและกิจกรรมที่ตอบสนองกลยุทธที่ ๔ และ
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ดังนี้
สนองมาตรฐานการศึกษาของ
ระดับคุณภาพของ
โครงการ /กิจกรรม
โรงเรียนสุราษฎรธานี ๒
ความสําเร็จในดําเนินการ
๑. โครงการจัดทําสื่อนวัตกรรมในการ
มาตรฐานที่ ๓
ระดับดีเยี่ยม
เรียนการสอน
มาตรฐานที่ ๘
ระดับดีเยี่ยม

๓๖

๒. กิจกรรมคนควาดาน ICT
๓. โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการ
๔. โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูในและ
นอกโรงเรียน
๕. การจักเรียนรูดวยโครงงาน
๖. กิจกรรมชุมนุม

มาตรฐานที่ ๑๑
มาตรฐานที่ ๑๐

ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยี่ยม

กลยุทธที่ ๕ ระดมสรรพกํา ลัง และสรางระบบเครือ ขายการศึกษาที่เขมแข็ง อันเกิดจากพลังการมีสวน
รวมของชุมชน องคกร ประชาสังคม ในรูปแบบของผูรวมคิด รวมปฏิบัติ รวมพัฒนา
โรงเรียนสุราษฎรธานี ๒ มีการดําเนินงานโครงการและกิจกรรมที่ตอบสนองกลยุทธที่ ๕ และ
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ดังนี้
สนองมาตรฐานการศึกษาของ
ระดับคุณภาพของ
โครงการ/กิจกรรม
โรงเรียนสุราษฎรธานี ๒
ความสําเร็จในดําเนินการ
มาตรฐานที่ ๑๒
ระดับดีเยี่ยม
๑. โรงเรียนตนแบบมาตรฐานตานยาเสพติด
มาตรฐานที่ ๑๓
ระดับดีเยี่ยม
๒. การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
๓. โครงการโรงเรียนคุณธรรมโครงการเยี่ยม
บานนักเรียน
๔. งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
๕. สถานศึกษาพอเพียง
๖. โครงการเยาวชนพลยุติธรรม
๗. การประชุม และศึกษาดูงานของ
ผูปกครองเครือขาย
๘. โครงการเพาะเมล็ดกลารักษารากเดิม
๙. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
กลยุทธที่ ๖ พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเต็ม ศักยภาพทุกดาน สูมาตรฐานสากล
โรงเรียนสุราษฎรธานี ๒ มีการดําเนินงานโครงการและกิจกรรมที่ตอบสนองกลยุทธที่ ๖ และ
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ดังนี้
สนองมาตรฐานการศึกษาของ
ระดับคุณภาพของ
โครงการ /กิจกรรม
โรงเรียนสุราษฎรธานี ๒
ความสําเร็จในดําเนินการ
๑. โครงการสงเสริมสุขภาพในโรงเรียน
มาตรฐานที่ ๑
ระดับดีเยี่ยม
๒. โครงการพัฒนาทักษะชีวิต
มาตรฐานที่ ๒
ระดับดีเยี่ยม
๓. โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการ
มาตรฐานที่ ๓
ระดับดีเยี่ยม
๔. โครงการพัฒนาความเปนเลิศดานศิลปะ
มาตรฐานที่ ๔
ระดับดีเยี่ยม
๕. โครงการพัฒนาวงดุริยางคนักเรียน
มาตรฐานที่ ๕
ระดับดีเยี่ยม

๓๗

๖. ชมรมกลาแผนดินดวยเศรษฐกิจพอเพียง
๗. การเขาคายบูรณาการ
๘. โครงการทอดผาปาขยะ
๙. โครงการเยาวชนคนดีสุราษฎรธานี ๒
๑๐. โครงการงานคณะกรรมการนักเรียน
๑๑. นิทรรศการวิทยาศาสตร
๑๒. จัดกระบวนการเรียนรูดวยโครงงาน
๑๓. ชุมนุมนักจัดรายการรุนเยาว
๑๔. โครงการเพาะเห็ดสรางรายได
๑๕. โครงการรัก การอานสืบสานปณิธาน
ความพอเพียง
๑๖. กิจกรรมสัปดาหวันหองสมุด
๑๗. กิจกรรมคนควาดาน ICT
๑๘. โครงการสวมสุขสันต
๑๙ใ โรงเรียนตนแบบมาตรฐานตาน
ยาเสพติดของสภากาชาดไทย
๒๐. โครงการโรงเรียนคุณธรรม
๒๑. งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
๒๒. สถานศึกษาพอเพียง
๒๓. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
๒๔. โครงการเยาวชนพลยุติธรรม
๒๕. การพัฒนาประสิทธิภาพครูเพื่อพัฒนา
คุณภาพผูเรียนดวยกระบวนการวิจัย

มาตรฐานที่ ๖
มาตรฐานที่ ๗

ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยี่ยม

๑.๒ ผลการดําเนินงานโครงการ /กิจกรรมตามนโยบายพิเศษ
ผลจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม โรงเรียนไดนําขอเสนอแนะเปนแนวทางในการ
ดําเนินโครงการเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีโครงการดังนี้
สนองมาตรฐานการศึกษาของ ความสําเร็ จในดําเนินการ
โครงการ /กิจกรรม
โรงเรียนสุราษฎรธานี ๒
๑. โรงเรียนนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
มาตรฐานที่ ๑-๑๕
๑. ไดรับการคัดเลือกเปน
พอเพียง และโรงเรียนวิถีพุทธ มาใชในการ
ศูนยการเรียนรูตามหลัก
บริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ดานการศึกษาและ
สถานศึกษาพอเพียง
ตนแบบ ของ
สพม. ๑๑

๓๘

๒. โครงการพิเศษ “กลาแผนดินดว ย
เศรษฐกิจพอเพียง”

มาตรฐานที่ ๑๓-๑๕

๓. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
มาตรฐานที่ ๕
เรียนของผูเรียน
๒. ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของ โรงเรียนสุราษฎรธานี ๒
๒.๑ มาตรฐานคุณภาพผูเรียน
มาตรฐานที่ ๑ ผูเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
ที่

ตัวบงชี้

มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ
และออกกําลังกาย สม่ําเสมอ
มี น้ํ า หนั ก ส ว นสู ง แ ล ะ มี
๑.๒ สมรรถภ าพทางกายตา ม
เกณฑมาตรฐาน
ปอ งกั น ตนเองจากสิ่ งเสพติ ด
ให โ ทษและหลี ก เลี่ ย งตนเอง
๑.๓ จากสภาวะที่ เ สี่ ย งต อ ความ
รุน แรง โรค ภัย อุ บัติ เ หตุ
และปญหาทางเพศ
๑.๑

รอยละของผล ระดับ
การดําเนินงาน คุณภาพ
๙๘.๕๕

๕

๘๖.๐๒

๕

๙๕.๒๙

๕

๒. ไดรับ รางวัลโรงเรีย น
ส ง เสริ ม คุ ณ ธรรมดี เ ด น
จาก พุทธสมาคมจังหวัด สุ
ราษฎรธานี
๓. ไดรับคัดเลือกใหเปน
ตั ว แทน สพม . เขต ๑๑
ร ว ม เ ข า ค า ย พั ฒ น า
โครงการคุ ณ ธรรมเฉลิ ม
พระเกี ย รติ พุ ท ธชยั น ตี
เฉลิ ม ราช “เยาวชนไทย
ทําดี ถวายในหลวง”
ชมรมตนกลาประกาย
เพชร รับรางวัลกลุมเด็ก
และเยาวชนดีเดนแหงชาติ
สาขาพัฒนาเยาวชน
บําเพ็ญประโยชนและ
สงเสริมการมีสวนรวมของ
เยาวชน ประจําป
พุทธศักราช ๒๕๕๔
คะแนนรวมเมื่อเทียบ
เกณฑของสมศ. สูงขึ้น

รองรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา )
โรงเรียนไดดําเนินการพัฒนาโดย
จัดการเรียนรูและจัดโครงการ /
กิจกรรม ดังนี้
๑. โครงการสงเสริมสุขภาพใน
โรงเรียน
๒. การตรวจสุขภาพนักเรียน
๓. กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ
นักเรียน
๔. โครงการพัฒนาทักษะชีวิต
๕. โครงการเยี่ยมบานนักเรียน

๓๙

เห็ น คุ ณ ค า ในตนเอง มี ค วาม
๑.๔ มั่ น ใจ กล า แสดงออกอย า ง
๙๕.๑๓
เหมาะสม
มี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ ที่ ดี แ ละให
๑.๕
๙๕.๓๔
เกียรติผูอื่น
สรางผลงานจากการเขารวม
๑.๖ กิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี /
๙๘.๘๖
นาฏศิลป กีฬา /นันทนาการ
เฉลี่ย
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

๕
๕
๕
๕
ดีเยี่ยม

๖. บริการงานแนะแนว
๗. โครงการสวมสุขสันต
๘. โครงการพัฒนาความเปนเลิศ
ดานศิลปะ
๙. โครงการพัฒนาวงดุริยางค
นักเรียน
๑๐. กิจกรรมกีฬาสี
๑๒. โรงเรียนตนแบบมาตรฐาน
ตานยาเสพติดของสภากาชาด
ไทย

๑. วิธีการพัฒนา โรงเรียนสุราษฎรธานี ๒ ไดมีการดําเนินการจัดการทางการศึกษาเพื่อให นักเรียน
เปนผูเรียนที่มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ อันจะทําใหนักเรียนมีมนุษยสัมพันธที่ดี และอยูรวมกันในสังคม
ได โดยมีการดําเนินโครงการที่สําคัญ เชน โครงการสงเสริมสุขภาพในโรงเรียน โดยการตรวจสุขภาพนักเรียน
และการทดสอบสมรรถภาพนักเรียน โครงการพัฒนาความเปน เลิศดานศิลปะ และกิจกรรมกีฬาสี เปนตน
๒. ผลการพัฒนา นักเรียนโรงเรียนสุราษฎรธานี ๒ มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพในระดับดีเยี่ยม
๓. แนวทางการพัฒนา โรงเรียนไดมีการสนับสนุนนักเรียนในทุกดานเพื่อใหมี สุขภาวะที่ดีและมี
สุนทรียภาพโดยเฉพาะการสงเสริมดานศิลปะเ พิ่มขึ้นเพื่อเปนการนําผลงานของโรงเรียนสูระดับประเทศ
มาตรฐานที่ ๒ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค
รอยละของผล ระดับ
รองรอยความพยายาม
ที่
ตัวบงชี้
การดําเนินงาน คุณภาพ
(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา )
๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงคตาม
หลักสูตร
๒.๒ เ อื้ อ อ า ท ร ผู อื่ น แ ล ะ ก ตั ญ ู
กตเวทีตอผูมีพระคุณ
๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรม
ที่แตกตาง
๒.๔ ตระหนัก รูคุณ คา รวมอนุรักษ
และพัฒนาสิ่งแวดลอ ม

๙๔.๓๓

๕

๙๖.๐๑

๕

๙๕.๕๕

๕

๙๖.๐๑

๕

โรงเรียนไดดําเนินการพัฒนา
โดยจัดการเรียนรูและจัด
โครงการ /กิจกรรม ดังนี้
๑. กิจกรรมลูกเสือ -เนตรนารี
๒. กิจกรรมวันสําคัญทาง
ศาสนา
๓. โครงการกลาแผนดินดวย
เศรษฐกิจพอเพียง
๔. การเขา คายบูรณาการ
๕. โครงการโรงเรียนคุณธรรม
๖. โครงการทอดผาปาขยะ
๗. งานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน
๘. สถานศึกษาพอเพียง
๙. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
๑๐. โครงการเยาวชนคนดีสุ
ราษฎรธานี ๒

๔๐

เฉลี่ย
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

๕
ดีเยี่ยม

๑. วิธีการพัฒนา เพื่อใหนักเรียนโรงเรียนสุราษฎรธานี ๒ เปน มีคุณลักษณะที่พึงประสงคตาม
หลักสูตร เอื้ออาทรผูอื่นและกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตาง ตระหนัก
รูคุณ ค า ร ว มอนุรัก ษและพัฒ นาสิ่ งแวดลอม โรงเรี ย นไดดํา เนิน โครงการกิจ กรรมตาง ๆ ที่ส อดคล องกั บ
อัตลักษณของโรงเรียน คือ ความเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม รูจักคิด รูจักทํา และแกปญหาเปนธรร ม
และเอกลักษณของโรงเรียน คือ คุณธรรม นําความรู สูความพอเพียง ประกอบกับโรงเรียนไดดําเนินการตาม
การพัฒนานักเรียนตมจุดเนนของสํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยไดมีการวัดและประเมินผลนักเรียนเพื่อ
เปนการประเมินเชิงพัฒนาโดยอาศัยเครื่องมือสําหรับการประเมินจากสํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้
ผลการประเมินที่ไดจะเปนสวนหนึ่งในการประเมินคุณลัก ษณะอันพึงประสงค ของนักเรียนและทักษะการ
ดําเนินชีวิตของนักเรียน
๒. ผลการพัฒนา ตลอดปการศึกษา ๒๕๕๔ พบวาเมื่อดําเนินโครงการที่สอดคลองกับอัตลักษณ
และเอกลักษณของโรงเรียนเพื่อที่จะทําใหนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมอันพึงประสงคสามารถเปนที่ยอมรับ
ของสังคมทั้งพฤติก รรมที่ไดรับผลการประเมินจากครูและผูปกครอง รวมทั้งชุมชน พบวา ผลการดําเนินงาน
อยูในระดับ ดีเยี่ยม
๓. แนวทางการพัฒนา โรงเรียนสุราษฎรธานี ๒ ไดมีนโยบายใหนักเรียนไดมี การทํากิจกรรม
รวมกับสังคมใหมากขึ้นเพื่อ เปนการพัฒนาผูเรียนแบบเต็มรูปแบบ และเพื่อเปนการส งเสริมใหนักเรียนไดเห็น
ความสําคัญของชุมชนมากขึ้นอันจะสงผลตอการสรางจิตสาธารณะของผูเรียน โดยไดบูรณาการในรูปแบบ
ของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
มาตรฐานที่ ๓ ผู เ รี ย นมี ทั ก ษะในการแสวงหาความรู ด ว ยตนเอง รั ก เรี ย นรู แ ละพั ฒ นาตนเองอย า ง
ตอเนื่อง
รอยละของผล ระดับ
รองรอยความพยายาม
ที่
ตัวบงชี้
การดําเนินงาน คุณภาพ
(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา )
๓.๑ มี นิ สั ย รั ก ก า ร อ า น แ ล ะ
แสวงหาความรู ด ว ยตนเอง
จากห อ งสมุ ด แหล ง เรี ย นรู
และสื่อตางๆ รอบตัว
๓.๒ มีทักษะในการอาน ฟง ดู พูด
เขี ย น และตั้ ง คํ า ถามเพื่ อ
คนควาหาความรูเพิ่มเติม
๓.๓ เ รี ย น รู ร ว ม กั น เ ป น ก ลุ ม
แลกเปลี่ย นความคิด เห็น เพื่อ
การเรียนรูระหวางกัน

๙๗.๕๗

๕

๙๗.๕๗

๕

๙๓.๗๙

๕

โรงเรียนไดดําเนินการพัฒนาโดย
จัดการเรียนรูและจัดโครงการ /
กิจกรรม ดังนี้
๑. โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูใน
และนอกโรงเรียน
๒. กิจกรรมบันทึกการอานสืบ
สานปณิธานความพอเพียง
๓. กิจกรรมยอดนักอาน
๔. จัดคาบรักการอานสัปดาหละ
๑ คาบ

๔๑

๓.๔ ใช เ ทคโนโลยี ใ นการเรี ย นรู
และนําเสนอผลงาน
๙๕.๔๙
เฉลี่ย
สรุประดั บคุณภาพมาตรฐาน

๕

๕. กิจกรรมสัปดาหวันหองสมุด
๖. กิจกรรมคนควาดาน ICT
๗. งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
๘. กระบวนการเรียนรูดวย
โครงงาน

๕
ดีเยี่ยม

๑. วิธีการพัฒนา โรงเรียนไดจัดกิจกรรม โครงการ และการจัดการเรียนการสอนเพื่อมุงการพัฒนา
ใหนักเรียนไดมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง เชน
การพัฒ นาแหลงเรียนรูที่มีความสอดคลองกับนั กเรีย น การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน สําคัญโดยมีสื่อ
เทคโนโลยีรองรับอยางเต็มศักยภาพ โดยเฉพาะการสืบคนขอมูลจากหอง ICT โดยโรงเรียนจะจัดคาบ ICT
ใหกับ นักเรีย นในแตล ะระดับ ชั้น โรงเรีย นสงเสริมให นักเรียนมีนิสัย รักการอาน และศึกษาหาความรูจ าก
หองสมุด โดยพัฒนาหองสมุดใหมีคุณภาพและตอบสนองความตองการขอผูเรียน และจัดกิจกรรมที่สงเสริม
กระบวนการฟง พูด อาน เขียน และคิด อยางตอเนื่อง เชน กิจกรรมวันหองสมุด เปนตน
จากการที่โรงเรียนสุราษฎรธานี ๒ ไดดําเนินการจัดหลักสูตรเทียบเคียงโรงเรียนมาตรฐานสากล โดย
มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา IS ซึ่งไดสงเสริมใหนักเรียนไดมีนิสัยที่รักการอานมากยิ่งขึ้น และรูจัก
การทํางานเปนกลุมเพื่อรวมกันเรียนรู และยังเปนแนวทางที่สงเสริมใหนักเรียนได ใชเทคโนโลยีในการเรียนรู
และนําเสนอผลงาน
๒. ผลการพัฒนา นักเรียนโรงเรียนสุราษฎรธานี ๒ เปนนักเรียนที่ มีนิสัยรักการอานและแสวงหา
ความรูดว ยตนเองจากหองสมุด แหลงเรีย นรู และสื่อตางๆ รอบตัว มีทักษะในการอาน ฟง ดู พูด เขีย น
และตั้งคําถามเพื่อคนควาหาความรูเพิ่มเติม เรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู
ระหวางกัน และสามารถใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและนําเสนอผลงาน ซึ่งสามารถตรวจสอบไดจากบันทึก
สถิติการใชหองสมุด หอง ICT สมุดรักการอาน และแบบประเมินการอานคิดวิเคราะหของครูผูสอนในแตละ
รายวิชา ซึ่งผลการประเมินพบวา อยูในระดับ ดีเยี่ยม
๓. แนวทางการพัฒนา โรงเรียนมีแนวทางในการพัฒนาโดยการสงเสริมใหนักเรียนได การนําความรู
ที่ไดไปใชใหเกิดประโยชนมากขึ้น และนําผลงานที่ไดเผยแพรในการแสดงวิชาการ หรือ เวทีการแขงขันใน
ระดับตางๆ ทั้งนี้ใหมีกิจกรรมที่หลากหลายเกิดขึ้นในหองเรียนโดยไดรับการนิเทศ กํากับ อย างตอเนื่อง

๔๒

มาตรฐานที่ ๔ ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหา
ไดอยางมีสติ สมเหตุผล
รอยละของผล ระดับ
รองรอยความพยายาม
ที่
ตัวบงชี้
การดําเนินงาน คุณภาพ
(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา )
สรุปความคิ ดจากเรื่องที่อาน
ฟง และดู และสื่อสารโดยการ
๔.๑
พูดหรือเขียนตามความคิด
ของตนเอง
นําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหา
๔.๒ ดวยภาษาหรือวิธีการของ
ตนเอง
กําหนดเปาหมาย คาดการณ
๔.๓ ตัดสินใจแกปญหาโดยมี
เหตุผลประกอบ
๔.๔

ความคิดริเริ่ม และสรางสรรค
ผลงานดวยความภาคภูมิใจ
เฉลี่ย
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

๙๔.๗๗

๕

๙๑.๗๕

๕

๙๒.๗๕

๕

๙๓.๗๙

๕

โรงเรียนไดดําเนินการพัฒนาโดย
จัดการเรียนรูและจัดโครงการ /
กิจกรรม ดังนี้
๑.โครงการแขงขันทักษะทาง
วิชาการ
๒. โครงการงานคณะกรรมการ
นักเรียน
๓. นิทรรศการวิทยาศาสตร
๔. การจัดกระบวนการเรียนรูดวย
โครงงาน
๕. กิจกรรมชุมนุม และกีฬาสี
๖. กิจกรรมวันสําคัญตางๆ
๗. งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
๘. ชุมนุมนักจัดรายการรุนเยาว

๕
ดีเยี่ยม

๑. วิธีการพัฒนา โรงเรียนไดมีการสงเสริมใหนักเรียนสามารถ สรุปความคิดจากเรื่องที่อาน ฟง และ
ดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม ความคิดของตนเอง นําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาดวยภาษาหรือวิธีการ
ของตนเอง กําหนดเปาหมาย คาดการณ ตัดสินใจแกปญ หาโดยมีเหตุผ ลประกอบ มีความคิดริเริ่ม และ
สรางสรรคผลงานดวยความภาคภูมิใจ โดยการจัดโครงการ และกิจกรรมตางๆ เชน การจัดกระบวนการ
เรียนรูดวยโครงงานในแตละกลุมสาระการเรียนรู การจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดกําเดิ นงานอยางอิสระ เชน
งานคณะกรรมการนักเรียน กิจกรรมชุมนุม และกีฬาสี เปนตน
การดําเนิน การจัด หลักสูต รเทีย บเคีย งโรงเรีย นมาตรฐานสากลโดยมีการจัด การเรีย นการสอนใน
รายวิชา IS ซึ่งไดสงเสริมใหนักเรียนคิดเปน ทํา เปน แกปญหาเปน และเปนแนวทางใหนักเรียนไดมีโอกาสใน
การแสดงความคิดอยางอิสระตามความสนใจ
๒. ผลการพั ฒ นา จากการดํ า เนิ น โครงการ และกิ จ กรรมต า งๆ เพื่ อ พั ฒ นานั ก เรี ย นให มี
ความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีสติ สมเหตุผล พบวา
นักเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ และคิดไดตลอดแนว มรการจัดระเบียบความคิด สามารถ

๔๓

แกปญหา และสรางสรรคผลงานได ซึ่งจากผลการประเมินสมรรถนะผูเรียน ความสามารถในดานการคิดของ
นักเรียน และรายงานโครงการที่เกี่ยวของ พบวาผลการประเมิน อยูในระดับ ดีเยี่ ยม
๓. แนวทางการพัฒนา โรงเรียนควรใหความสําคัญในการสราง ผลงาน เปดโอกาส หรือสรางเวทีใน
การประกวดชิ้น งานภายในโรงเรีย นอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง รวมทั้งการเพิ่มกิจกรรมตางๆ ที่สงเสริม
กระบวนการคิดที่สอดคลองกับการเทคโนโลยีใหมากขึ้น
มาตรฐานที่ ๕ ผูเรียนมีค วามรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร
รอยละของผล
ที่
ตัวบงชี้
การดําเนินงาน ระดับคุณภาพ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
๕.๑ เฉลี่ยแตละกลุมสาระ
เปนไปตามเกณฑ
ผลการประเมินสมรรถนะ
๕.๒ สําคัญตามหลักสูตร
เปนไปตามเกณฑ
ผลการประเมินการ
๕.๓ อาน คิดวิเคราะห และ
เขียน เปนไปตามเกณฑ
ผลการทดสอบระดับชาติ
๕.๔
เปนไปตามเกณฑ
เฉลี่ย
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

๗๗.๘๕

๔

๙๔.๓๓

๕

๘๖.๖๕

๕

๕๕.๘๔

๒

รองรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา )
๑. โครงการแขงขันทักษะทาง
วิชาการ
๒. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
๓. โครงการจัดทําสื่ อนวัตกรรม
ในการเรียนการสอน
๔. ครู วิ เ คราะห ผู เ รี ย นเป น
รายบุ คคลเพื่อไปออกแบบการ
เรียนการสอน
๕. จัดกระบวนการเรียนรูดวย
โครงงาน

๕
ดีเยี่ยม

๑. วิธีการพัฒนา โรงเรียนสุราษฎรธานี ๒ ไดจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอน และดําเนิน
โครงการตางๆ เพื่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ซึ่งเปนผลการการประเมินคุณภาพภายใน และ
ภายนอกในปที่ผานมา และเพื่อพัฒ นาใหผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นเปนไปตามเกณฑที่โ รงเรีย น
กําหนด มี ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร เปนไปตามเกณฑ การประเมินการอาน คิดวิเคราะห
และเขียน เปนไปตามเกณฑ และผลการทดสอบระดับชาติ เปนไปตามเกณฑ จึงไดดําเนินโครงการ และ
กิจกรรมตางๆ อยางจริงจังเพิ่มมากขึ้น มีการติดตามผลอยางตอเนื่อง เชน การจัดกระบวนการเรียนรูของครู
แตล ะกลุมสาระการเรีย นรู มี การนิเทศอยางตอเนื่องของคณะกรรมการวิช าการ และผูบ ริห าร และการ
จัดการเรียนรูที่มุงเนนใหนักเรียนสามารถวิเคราะหและนําความรูที่คงทนไปใชในการทําขอสอบระดับชาติได
นอกจากนี้โ รงเรียนไดมีการจัดติว O-NET ใหกับนักเรียนเพื่อเปนการสรางแรงกระตุน และการ
เตรียมพรอมใหกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ และ ๖ ในชวงกอนสอบ
๒. ผลการพัฒ นา ตลอดปการศึกษาที่มีการดําเนิน งานโครงการที่เกี่ย วของกับ การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทําใหนักเรียนโรงเรียนสุราษฎรธานี ๒ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนไปตามเกณฑที่

๔๔

โรงเรียน สมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร การอาน คิดวิเคราะห และเขียน และผลการทดสอบระดับชาติ
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕ สูงขึ้น
๓. แนวทางการพัฒนา โรงเรียนสุราษฎรธานี ๒ ไดดําเนินงานดานการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ย นซึ่ ง มี ผ ลการพั ฒ นาจากป ที่ ผ า นมา แต ทั้ ง นี้ พ บว า ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต น นั้ น นั ก เรี ย นยั ง มี ร ะดั บ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ต่ํากวาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนั้นโรงเรียนจึงควรติดตามและกํากับการ
ดําเนินงานในระดับมัธยมศึกษาตอนตนใหมากขึ้น และใหมีการพัฒนายิ่งขึ้นในมัธยมศึกษาตอนปลายตอไป
ทั้งนี้โรงเรียนจําเปนตองเรงพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแตละกลุมสาระ และผลการทดสอบ
ระดับ ชาติ โดยเฉพาะในกลุมสระการเรีย นรูคณิต ศาสตร และภาษาอังกฤษ โดยโรงเรียนไดดําเนินการ
วิเคราะหตามมาตรฐานการเรียนรูและอกแบบการเรีย นรูใหส อดคลองกับ ขอสอบที่ออก และจัด ใหมีคลัง
ขอสอบเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนที่ เกี่ยวของตอไป

มาตรฐานที่ ๖ ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดและมี
เจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต
รอยละของผล ระดับ
รองรอยความพยายาม
ที่
ตัวบงชี้
การดําเนินงาน คุณภาพ
(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา )
วางแผนการทํางานและ
ดําเนินการจนสําเร็จ
ทํางานอยางมีความสุข
๖.๒ มุงมั่นพัฒนางาน และ
ภูมิใจในผลงานของตนเอง
๖.๓ ทํางานรวมกับผูอื่นได
๖.๑

๙๒.๗๕

๕

๙๓.๗๙

๕

๙๓.๗๙

๕

โรงเรียนได ดําเนินการพัฒนาโดย
จัดการเรียนรูและจัดโครงการ /
กิจกรรม ดังนี้
๑. การจัดกระบวนการเรียนรูดวย
โครงงาน
๒. โครงการเยาวชนพลยุติธรรม

๔๕

๖.๔ มีความรูสึกที่ดีตออาชีพ
สุจริตและหาความรู
เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเอง
สนใจ

๙๓.๒๒

เฉลี่ย
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

๕

๓. โครงการตนแบบตานยาเสพติด
๔. โครงการเพาะเห็ดสรางรายได
๕. งานคณะกรรมการนักเรียน
๖. งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
๗. โครงการสถานศึกษาพอเพียง
๘. โครงการทอดผาปาขยะ
๙. ชุมนุมนักจัดรายการรุนเยาว
๑๐. โครงการเพาะเมล็ดกลารักษา
รากเดิม
๑๑. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
๑๒. คายบูรณาการ

๕
ดีเยี่ยม

๑. วิธีการพัฒนา โรงเรียนไดดําเนินโครงการ และกิจกรรมที่สงเสริมใหนักเรียนมีทักษะในการ
ทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผู อื่นไดและมี เจตคติที่ดีตออาชีพ สุจริต เชน การจัดการเรียนรู
ดวยโครงงาน การดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน และโครงการเพาะเมล็ดกลารักษารากเดิม เปนตน
๒. ผลการพัฒนา นักเรียนโรงเรียนสุราษฎรธานี ๒ วางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ
ทํางานอยางมีความสุข มุงมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได และ
มีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริตและหาความรูเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ โดยผลการประเมิน พบวา อยูใน
ระดับ ดีเยี่ยม
๓. แนวทางการพัฒนา ใหโรงเรียนดําเนินโครงการ เพาะเมล็ดกลารักษารากเดิม ใหนักเรียนมีสวน
รวมมากขึ้น ทั้งนี้เพราะเปนโครงการที่ชวยพัฒนาทักษะในการทํางานไดเปนอยางดี
๒.๒ มาตรฐานดานการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาท หนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
รอยละของผล ระดับ
รองรอยความพยายาม
ที่
ตัวบงชี้
การดําเนินงาน คุณภาพ
(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา )
ครูมีการกําหนดเปาหมาย
คุณภาพผูเรียนทั้งดาน
๗.๑ ความรู ทักษะกระบวนการ
สมรรถนะ และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค
ครูมีการวิเคราะหผูเรียน
เปนรายบุคคล และใชขอมูล
๗.๒ ในการวางแผนการจั ดการ
เรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของผูเรียน

๙๘.๒๑

๕

๙๘.๒๑

๕

โรงเรียนไดดําเนินการพัฒนา
โดยจัดการเรียนรูและจัด
โครงการ /กิจกรรม ดังนี้
๑. โครงการศึกษาดูงานแหลง
เรียนรูในและนอกประเทศ
๒. โครงการพัฒนาบุคลากร
๓. การพัฒนาตนเองเพื่อเลื่อน
วิทยฐานะ
๔. การพัฒนาประสิทธิภาพครู
เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนดวย

๔๖

ครูออกแบบและการจัดการ
เรียนรูที่ตอบสนองความ
๗.๓
แตกตางระหวางบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปญญา
ครูใชสื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมผนวกกับการนํา
๗.๔ บริบทและภูมิปญญาของ
ทองถิ่นมาบูรณาการในการ
จัดการเรียนรู
ครูมีการวัดและประเมินผล
ที่มุงเนนการพัฒนาการ
๗.๕
เรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการ
ที่หลากหลาย
ครูใหคําแนะนํา คําปรึกษา
และแกไขปญหาใหแก
๗.๖ ผูเรียนทั้ง ดานการเรียนและ
คุณภาพชีวิตดวยความเสมอ
ภาค
มาตรฐานที่ ๗ (ตอ)
ที่

ตัวบงชี้

๙๘.๒๑

๕

๙๘.๒๑

๕

๙๘.๒๑

๕

๙๘.๒๑

๕

รอยละของผล ระดับ
การดําเนินงาน คุณภาพ

ครูมีการศึกษา วิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรียนรูใน
๗.๗
๙๒.๘๖
วิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช
ผลในการปรับการสอน
ครูประพฤติปฏิบัติตนเปน
๗.๘ แบบอยางที่ดี และเปน
๑๐๐
สมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
ครูจัดการเรียนการสอนตาม
๗.๙ วิชาที่ไดรับมอบหมายเต็ม
๙๙.๑๑
เวลา เต็มความสามารถ
เฉลี่ย
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

๕

๕

กระบวนการวิจัย
๕. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ครูดานการวัดผลประเมินผล
๖. สงเสริมครูประชุมสัมมนา
รวมกับหนวยงานภายนอก
๗. การอบรมพัฒนาคุณภาพ
ดวยระบบ E- training
๘. การประเมินสมรรถนะ
ความรูของครู
๙. การเขียนแผนการจัดการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
๑๐. ครูวิเคราะหผูเรียนเปน
รายบุคคลเพื่อไปออกแบบการ
เรียนการสอน
๑๑. โครงการจัดทําสื่อ
นวัตกรรมในการเรียนการสอน
๑๒. การจัดทําวิจัยในชั้นเรียน

รองรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา )
๑๓. การนิเทศการจัดการเรียน
การสอนของครูอยางเปนระบบ
๑๔. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
๑๕. สถานศึกษาพอเพียง
๑๖. งานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน

๕
๕
ดีเยี่ยม

๑. วิธีการพัฒนา โรงเรียนสุราษฎรธานี ๒ ไดใหความสําคัญกับการให ครูปฏิบัติงานตามบทบาท
หนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ทั้งนี้เพื่อผลประโยชนที่จะเกิดขึ้นกั บครูผูสอนและที่สําคัญ คือ
จะสงผลใหนักเรียนเปนนักเรียนที่มีคุณภาพ โรงเรียนจึงไดดําเนินการพัฒนาครูทั้งความรูและคุณธรรม เพื่อให

๔๗

ครูและนักเรียนไดเปนพลโลก ในการพัฒนาโรงเรียนสูมาตรฐานสากล ดวยโครงการตางๆ เชน การนิเทศการ
จัด การเรีย นการสอนของครู อย างเป น ระบบ การพัฒ นาประสิท ธิภ าพครู เ พื่อ พัฒ นาคุณ ภาพผูเ รีย นด ว ย
กระบวนการวิจัย และโครงการจัดทําสื่อนวัตกรรมในการเรียนการสอน เปนตน
๒. ผลการพัฒนา ครูในโรงเรียนสุราษฎรธานี ๒ ไดพัฒนาตนเองดวยการอบรมทั้งที่โรงเรียนจัดขึ้น
และการอบรมกับ หน ว ยงานภายนอกทั้ง ดานวิช าการ และภาระงานที่เกี่ ย วข อง อัน ส งผลใหครู โ รงเรีย น
สุราษฎรธานี ๒ มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่อยางเต็มที่ในการจัดการเรียนรู มีความรับผิดชอบทั้งงาน
สอน และภาระงานเสริมของโรงเรียน ทั้งนี้ผลการประเมินพบวา อยูในระดับ ดีเยี่ยม
๓. แนวทางการพัฒนา โรงเรียนควรมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการเขารวมกิจกรรมที่เปนการพัฒนา
และยกระดั บ คุ ณ ภาพของครู ซึ่ ง เป น สิ่ ง ที่ ค รู ค วรให ค วามสํ า คั ญ และให มี ก ารติ ด ตามการปฏิ บั ติ ห น า ที่
โดยเฉพาะการจั ด กระบวนการเรี ย นการสอนของบุ ค คลากรที่ ย า ยมาใหม เ พื่ อ ให เ ป น แน วการปฏิ บั ติ ที่
เหมือนกัน ซึ่งเปนวัฒนธรรมองค กรของโรงเรียนสุราษฎรธานี ๒

มาตรฐานที่ ๘ ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ที่
๘.๑
๘.๒

๘.๓
๘.๔
๘.๕

ตัวบงชี้

ระดับคุณภาพ

ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา และ
ความคิดริเริ่มที่เนนการพัฒนาผูเ รียน
ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวน
รวมและใชขอมูลผลการประเมินหรือ
ผลการวิจัย เปนฐานคิดทั้งดานวิชาการ
และการจัดการ
ผูบริหารสามารถบริหารจัดการ
การศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามที่
กําหนดไวในแผนปฏิบัติการ
ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรใหพรอมรับการกระจายอํานาจ
นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนพึงพอใจ
ผลการบริหารการจัดการศึกษา

๕
๕

๕
๕
๕

ผูบริหารใหคํา แนะนํา คําปรึกษาทาง
๘.๖ วิชาการและเอาใจใสการจัดการศึกษา
เต็มศักยภาพและเต็มเวลา

๕

เฉลี่ย
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

๕
ดีเยี่ยม

รองรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา )
๑. โครงการนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง สูการบริหาร
และ การจัดการเรียนการสอน
๒. โครงการพัฒนาระบบเรียนรู
ควบคูกับการพัฒนาระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน
๓. โครงการใหบริการทาง
วิชาการสูชุมชน
๔. โรงเรียนผูนําการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการ
กระจายอํานาจ
๕. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
๖. โครงการสถานศึกษาพอเพียง
๗. งานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน
๘. โครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึ กษาอยางตอเนื่อง

๔๘

๑. วิธีการพัฒนา โรงเรียนสุราษฎร ๒ มีระบบการบริหารงานโดยวงจรคุณภาพ PDCA ทั้งในการ
บริหารและการจัดโครงการตางๆ นอกจากนี้ผูบริหารมีแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่จะพัฒนาครูและ
บุคลากรใหมีความรูความเขาใจ และมีสวนรว มในการศึกษาทั้ง ๔ สว น นําผลการประเมิน ไปพัฒนาและ
ปรับปรุงศักยภาพครูและบุคลากรทั้งระบบอยางตอเนื่อง และใหชุมชนมีบทบาทในการบริหารงาน
๒. ผลการพัฒนา ผูบริหารโรงเรียนสุราษฎรธานี ๒ เปนผูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมี
ประสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลโดยพิ จ ารณาได จ ากการได รั บ ความร ว มมื ออย า งต อ เนื่ อ งจากครู แ ละ
บุคลากร และชุมชน ผลการประเมินพบวา อยูในระดับ ดีเยี่ยม
๓. แนวทางการพัฒนา ควรมีการกําหนดนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาใหโรงเรี ยนกาวสูการ
เป น โรงเรี ย นมาตรฐานสากล และมี ค วามเป น เลิ ศ ทางวิ ช าการบนรากฐานของโรงเรี ย นวิ ถี พุ ท ธและ
สถานศึกษาพอเพียงและมีการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่
อยางมีประสิทธิภาพและเกิดปร ะสิทธิผล
ที่

ตัวบงชี้

ระดับคุณภาพ

คณะกรรมการสถานศึกษารูและปฏิบัติ
หนาที่ตามที่ระเบียบกําหนด
คณะกรรมการสถานศึกษากํากับ
ติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการ
๙.๒
ดําเนินงานของสถานศึกษาใหบรรลุผล
สําเร็จตามเปาหมาย
๙.๓ ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมใน
การพัฒนาสถานศึกษา

๕

เฉลี่ย
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

๕
ดีเยี่ยม

๙.๑

๕

๕

รองรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา )
๑. โครงการการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา
๒. โครงการโรงเรียนผูนําการ
เปลี่ยนแปลง
๓. โครงการการจัดแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
๔. การจัดทําแผนปฏิบัติงาน
ประจําป
๕. การประชุม และศึกษาดูงาน
ของผูปกครองเครือขาย
๖. การพัฒนาสถานศึกษาดวย
กระบวนการ PDCA
๗. การประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา

๑. วิธีการพัฒนา โรงเรียนใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมอยางเปนระบบ โดยมีคณะกรรม
สถานศึกษาที่มีศัก ยภาพในการบริห ารงานดานการศึ กษา มีการจัด ประชุมอยางต อเนื่อ งเพื่อ ชว ยในการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานของโรงเรียนใหบรรลุผลตามเปาหมายที่วางไว
๒. ผลการพัฒนา โรงเรียนไดรับขอเสนอแนะและความรวมมือในการการดําเนินงานของโรงเรียน
ใหบรรลุผลตามเปาหมายที่วางไว จากคณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชน ทั้งนี้เนื่องจากการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยผลการประเมินพบวา อยูในระดับ
ดีเยี่ยม

๔๙

๓. แนวทางการพั ฒ นา โรงเรีย นควรมีก ารแตง ตั้ง คณะอนุก รรมการของคณะกรรมการ
สถานศึกษาเพื่อชวยอํานวยความสะดวกหรือประสานการทํางานในการทํางานใหมี มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนอยางรอบดาน
ที่
๑๐.๑
๑๐.๒

๑๐.๓

๑๐.๔
๑๐.๕
๑๐.๖

ตัวบงชี้

ระดับคุณภาพ

หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและ
สอดคลองกับทอ งถิ่น
จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให
ผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัด
ความสามารถ และความสนใจ
จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สงเสริมและ
ตอบสนองความตองการ
ความสามารถ ความถนัด และความ
สนใจของผูเรียน
สนับสนุนใหครูจัดกระบวนการเรียนรูที่
ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป
ความรูไดดวยตนเอง
นิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบ
และนําผลไปปรับปรุงการเรียนการ
สอนอยางสม่ําเสมอ
จัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนที่มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเรียน
ทุกคน

๕

เฉลี่ย
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

๕
๕

๕
๕
๕

รองรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา )
๑. โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา
๒. โครงการสถานศึกษาพอเพียง
๓. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
ครูเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน
ดวยกระบวนการวิจัย
๔. การจัดกระบวนการเรียนรู
ดวยโครงงาน
๕. โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู
ในและนอกโรงเรียน
๖. โครงการเขาคายบูรณาการ
หลักสูตร
๗. พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน
๘. การนิเทศการจัดการเรียน
การสอนของครูอยางเปนระบบ
๙. โครงการสงเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน
๑๐. แขงขันทักษะทางวิชาการ
๑๑. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

๕
ดีเยี่ยม

๑. วิธีการพัฒนา โรงเรียนมีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนอยางรอบดาน โดยมีการจัด ใหมีรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย กิจกรรมพัฒนาผู เรียนที่มุงสูการพัฒนา
ชุ ม ชน มี ร ะบบดู แ ลช ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นอย า งเข ม แข็ ง ทั้ ง ด า นวิ ช าการและทั ก ษะชี วิ ต เพื่ อ ให นั ก เรี ย นเป น
นักเรียนที่เกง ดี มีสุข และโรงเรียนมีการนิเทศ ติ ดตามกํากับการใชหลักสูตร และนําผลการนิเ ทศมาปรับปรุง
และพัฒนาอยางตอเนื่อง

๕๐

๒. ผลการพัฒนา นักเรียนมีรายวิชาใหเลือกเรียนตามความถนัดของตน ทั้งวิชาในกลุมสาระการ
เรียนรู และรายวิชาที่มีการบูรณาระหวางกลุมสาระการเรียนรู การติดตามการจัดกระบวนการเรียนการสอน
ชวยใหครูและบุคลากรมีแนวทางในการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพมายิ่งขึ้น นอกจากนี้โรงเรียนไดรับ
ความไววางใจจากผูปกครองในการดูแลนักเรียน และโรงเรียนได จัด กิจกรรมพัฒนานักเรียนที่สงเสริมและ
ตอบสนองความต อ งการและนํา สู ชุ ม ชนจนเปน ที่ ย อมรั บ อย างต อ เนื่ อ ง และได รั บ รางวั ล ในการบํ า เพ็ ญ
ประโยชนของกลุมเยาวชนตนกลาประกายเพชร ทั้งนี้ผลการประเมินพบวา อยูในระดับ ดีเยี่ยม
๓. แนวทางการพัฒนา ใหโรงเรียนจัดกิจกรรมที่ ปลูกฝงใหนักเรียนเกิดความรักในสถานศึกษา
ตั้งแตเริ่มเขาสูโรงเรียนสุราษฎรธานี ๒ โดยจัดกิจกรรมตามแนวทางของโรงเรี ยนวิถีพุทธ
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการ บริการที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ
ที่

ตัวบงชี้

ระดับคุณภาพ

หองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียน
มั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่ง
๑๑.๑ อํานวยความสะดวก พอเพียง อยูใน
สภาพใชการไดดีสภาพแวดลอมรมรื่น
และมีแหลงเรียนรูสําหรับผูเรียน
จัดโครงการ กิจกรรมที่สงเสริมสุขภาพ
๑๑.๒
อนามัยและความปลอดภัยของผูเรียน
๑๑.๓ จัดหองสมุดที่ใหบริการสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อใหผูเรียน
เรียนรูดวยตนเองและหรือเรียนรูแบบ
มีสวนรวม

๕

เฉลี่ย
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

๕
ดีเยี่ยม

๕
๕

รองรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา )
๑. โครงการพัฒนาบริเวณ
อาคารสถานที่ , หองเรียนนาอยู
๒. โครงการงานสวน
พฤกษศาสตรในโรงเรียน
๓. โครงการสงเสริมสุขภาพใน
โรงเรียน
๔. โครงการจัดทําหองบริการ
คนควา ICT , พัฒนาแหลง
เรียนรูในและนอกโรงเรียน
๕. โครงการพัฒนาศูนยการ
เรียนรูกลุมสาระ
๖. โครงการโรงเรียนมาตรฐาน
ตานยาเสพติด
๗. โครงการทอดผาปาขยะ

๑. วิธีการพัฒนา มีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
โดยการดํา เนิน โครงการ และกิจ กรรมตาง เชน การพัฒ นาบริเวณ อาคารสถานที่ การดู แลเขตพื้น ที่
รับผิดชอบของนักเรียนแตละหองเรียน การดูแลรักษาหองเรียนตามโครงการหองเรียนนาอยู การสงเสริม
การพัฒนาแหลงเรียนรูทั้งในและนอกโรงเรียน เชน หองสมุด หองพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา แหลงเรียนรู
อาชีพในการเพาะเห็ดชนิดตางๆ เปนตน ในสวนของบรรยากาศภายในโรงเรียนเปนที่ชื่นชอบของผูมาเยี่ยม

๕๑

เยือนดวยบรรยากาศของการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนซึ่งสงผลใหสุขภาพจิต และสุขภาพกาย
ของนักเรียนเปนไปในทางที่เอื้อตอการเรียนรู
๒. ผลการพัฒนา โรงเรียนมีหองเรียน หองปฏิบัติ การ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มี
สิ่งอํานวยความสะดวก พอเพียง อยูในสภาพใชการไดดีสภาพแวดลอมรมรื่น และมีแหลงเรียนรูสําหรับ
ผูเรียน มีกิจกรรมที่สงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูเรียน และมีหองสมุดที่ใหบริการสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให ผูเรียนเรียนรูดวยตนเองและหรือเรียนรูแบบมีสวนรว ม โดยมีผลการประเมิน
อยูในระดับ ดีเยี่ยม
๓. แนวทางการพัฒนา โรงเรียนควรดําเนินการในการเพิ่มอาคารเรียนเพื่อกอสรางอาคารเรียนซึ่ง
ปจจุบันเปนอาคารเรียนชั่วคราว
มาตรฐานที่ ๑๒
สถานศึ ก ษามี ก ารประกั น คุ ณ ภาพภายในของสถานศึ ก ษาตามที่ กํ า หนดใน
กฎกระทรวง
ที่

ตัวบงชี้

กําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุง
๑๒.๒
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
จัดระบบขอมูลสารสนเทศและใช
๑๒.๓ สารสนเทศในการบริหารจัดการเ พื่อ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
ติดตามตรวจสอบ และประเมิน
๑๒.๔ คุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
๑๒.๑

ระดับคุณภาพ
๕
๕

๕

รองรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา )
๑. โครงการการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง
๒. โครงการการจัดแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
๓. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ผลงานทางวิชาการ
๔. สงเสริมครูประชุมสัมมนา
รวมกับหนวยงานภายนอก

๕

มาตรฐานที่ ๑๒ (ตอ)
ที่

ตัวบงชี้

นําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน
๑๒.๕ และภายนอกไปใชวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงาน
๑๒.๖
การประเมินคุณภาพภายใน

ระดับคุณภาพ
๕
๕

รองรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา )

๕๒

เฉลี่ย
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

๕
ดีเยี่ยม

๑. วิธีการพัฒนา โรงเรียนดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตากฎกระทรวงวา
ดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภ าพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยใชหลักของการมีสวนรวม โดย
ดําเนินการใหมีการจัดทํามาตรฐานของโรงเรียน การจัดทําขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ มีการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานโรงเรียน และนําผลการ
ประเมินเปนแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาคุ ณภาพการศึกษา และจัดทํารายงานประจําปเพื่อเผยแพรสู
ชุมชน
๒. ผลการพัฒนา โรงเรียนการดําเนินงานที่สอดคลองกับกลยุทธที่สอดคลองกับมาตรฐานโรงเรียน
มีระบบสารสนเทศที่นํามาเพื่อการบริหารจัดการ และมีรายงานประจําปเพื่อเผยแพรสูชุมชน โดยมีผลการ
ประเมินอยูในระดับ ดีเยี่ ยม
๓. แนวทางการพัฒนา โรงเรียนควรนําระบบเทคโนโลยีเขามาพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรียน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บรวบรวมขอมูล

๒.๓ มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาเปนสั งคมแหงการเรียนรู
ที่

ตัวบงชี้

มีการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรู
ภายในสถานศึกษาและใชประโยชน
จากแหลงเรียนรู ทั้งภายในและ
๑๓.๑
ภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการ
เรียนรูของผูเรียนและบุ คลากรของ
สถานศึกษารวมทั้งผูที่เกี่ยวของ

ระดับคุณภาพ
๕

รองรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา )
๑. โครงการประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรูของเครือขายสถานศึกษา
ประเภทที่หนึ่ง
๒. โครงการทัศนศึกษาดูงาน
แหลงเรียนรูในทองถิ่น
๓. โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู

๕๓

๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
บุคลากรภายในสถานศึกษาระหวาง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและ
องคกรที่เกี่ยวของ

เฉลี่ย
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

๕

ในสถานศึกษา เชน หอง
พิพิธภัณฑทางธรรมชาติ , หอง
นิทรรศการอาคารพระเทพฯ
๔. โครงการบริการทางวิชาการ
แกชุมชน
๕. โครงการคายวิทยาศาสตร
๖. โครงการเพาะเมล็ดกลา
รักษารากเดิม
๗. โครงการกลาแผนดินดวย
เศรษฐกิจพอเพียง
๘. โครงการอบรมการเพาะเห็ด
แกชุมชน
๙. โครงการตนแบบสถานศึกษา
พอเพียง
๑๐. โครงการตนแบบโรงเรียน
มาตรฐานตานยาเสพติดของ
สภากาชาดไทย
๕
ดีเยี่ยม

๑. วิธีการพัฒนา โรงเรียนสุราษฎรธานี ๒ มีการสราง สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาเปนสังคม
แห ง การเรี ย นรู เ พื่อ ให เ กิ ด ประโยชน สู ง สุ ด กั บ ทั้ ง นั ก เรี ย นและชุ ม ชนด ว ยการดํ า เนิ น โครงการต า งๆ เช น
โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูของเครือขายสถานศึกษาประเภทที่หนึ่ง การทัศนศึกษาดูงานแหลงเรียนรู
ในทองถิ่น การพัฒนาแหลงเรียนรูในสถานศึกษา เชน หองพิพิธภัณฑทางธรรมชาติ , หองนิทรรศการอาคาร
พระเทพฯ และการบริการทางวิชาการแกชุมชน เปนตน
๒. ผลการพัฒนา โรงเรียนมีการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาและใชประโยชน
จากแหลงเรีย นรู ทั้ ง ภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อ พัฒ นาการเรีย นรูของผูเ รีย นและบุ คลากรของ
สถานศึ ก ษารวมทั้ ง ผู ที่ เ กี่ ย วข อ ง มี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ร ะหว า งบุ ค ลากรภายในสถานศึ ก ษาระหว า ง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองคกรที่เกี่ยวของ โดยจะเห็นวาตลอดปการศึกษามีการศึกษาดูงานจาก
หนวยงานภายนอกอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ ผลการประเมินอยูในระดับ ดีเยี่ยม
๓. แนวทางการพัฒนา โรงเรียนควรสงเสริม การสรางเครือขายแหลงเรียนรู ในดานตางๆ ให
หลากหลายขึ้ น เช น ด า นวิ ช าชี พ ด า นวิ ช าการ โดยการสร า งเครื อ ข า ยเพื่ อ ให นั ก เรี ย นได เ รี ย นรู จ าก
ประสบการณตรง และประสบการณจริง ที่นอกเหนือจากการเรียนรูในหองเรียน โดยเฉพาะการเรียนรูใน
รูปแบบของโครงงาน เปนตน
๒.๔ มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา

๕๔

มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศนปรัชญาและ จุดเนนที่
กําหนดขึ้น
ที่

ตัวบงชี้

ระดับคุณภาพ

จัดโครงการ กิจกรรมที่สงเสริมให
๑๔.๑ ผูเรียนบรรลุตามเปาหมายวิสัยทัศน
ปรัชญา และจุดเนนของสถานศึกษา
๑๔.๒ ผลการดําเนินงานสงเสริมใหผูเรียน
บรรลุตามเปาหมาย วิสัยทัศน ปรัชญา
และจุดเนนของสถานศึกษา

๕

เฉลี่ย
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

๕
ดีเยี่ยม

๕

รองรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา )
๑. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
๒. โครงการโรงเรียนคุณธรรม
ชั้นนํา
๓. โครงการสถานศึกษาพอเพียง
๔. งานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน
๕. โครงการโรงเรียนมาตรฐาน
ตานยาเสพติดของสภากาชาด
ไทย

๑. วิธีการพัฒนา โรงเรียนสุราษฎรธานี ๒ มีการดําเนินงานดานอัตลักษณของสถานศึกษาเพื่อการ
พัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศนปรัชญาและจุดเนนที่กําหนดขึ้น ดวยโครงการหลัก คือ
โครงการโรงเรี ย นวิ ถี พุ ท ธ โครงการโรงเรี ย นคุ ณ ธรรมชั้ น นํ า โครงการสถานศึ ก ษาพอเพี ย ง งานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน นอกจกนี้ยังมีโครงการโรงเรียนมาตรฐานตานยาเสพติดของสภากาชาดไทย เพื่อให
เห็นถึงศักยภาพของนักเรียนตามอัตลักษณ คือ ความเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม รูจักคิด รูจักทํา และ
แกปญหาเปนธรรม
๒. ผลการพัฒนา นักเรียนโรงเรียนสุราษฎรธานี ๒ ไดสะทอนศักยภาพของตนเองใหเปนที่ยอมรับ
ของสังคมถึงอัตลักษณ รวมทั้งไดสะทอนใหเห็นถึงเอกลักษณของโรงเรียน คือ คุณธรรม นําความรู สูความ
พอเพียง จนเปนที่ยอมรับของชุมชน และทองถิ่น ซึ่งผลการประเมินอยูในระดับ ดีเยี่ยม
๓. แนวทางการพัฒนา โรงเรียนควรสงเสริม และยกระดับ โครงการ และติดตามอยางตอเนื่องเพื่อ
คงความเปนถึงอัตลักษณ และเอกลักษณของโรงเรียนตอไป
๒.๕ มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและ
สงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
ที่

ตัวบงชี้

จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อ
๑๕.๑ ตอบสนองนโยบาย จุดเนน ตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา

ระดับคุณภาพ
๕

รองรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา )
๑. โครงการกลาแผนดินดวย
เศรษฐกิจพอเพียง
๒. โครงการเพาะเมล็ดกลา

๕๕

๕
๑๕.๒ ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย
และพัฒนาดีขึ้นกวาที่ผานมา
เฉลี่ย
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

รักษารากเดิม
๓. โครงการหองเรียนพิเศษ

๕
ดีเยี่ยม

๑. วิธีการพัฒนา โรงเรียนไดจัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเนน ตาม
แนวทางการปฏิ รู ป การศึ ก ษา คื อ กิ จ กรรมและโครงการจากชมรมต น กล า ประกายเพชร และได ข ยาย
หอ งเรี ย นพิ เ ศษเพื่ อ ตอบสนองศั ก ยภาพของโรงเรี ย นและชุม ชนเพื่ อ ส ง เสริม และยกระดั บ คุ ณ ภาพของ
โรงเรียนให สูงขึ้น
๒. ผลการพัฒนา โรงเรียนไดดําเนินงานตามโครงการที่เกี่ยวของ ทําใหการพัฒนานักเรียนทั้ง ดาน
วิชาการ คุณธรรม จริยธรรม มีผลการพัฒนาขึ้นผลการประเมินอยูในระดับ ดีเยี่ยม
๓. แนวทางการพัฒนา โรงเรียนควรสงเสริมและยกระดับโครงการ และติดตามอยางตอเนื่อง
๓. สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๔
ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานโรงเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจํา ป
การศึกษา ๒๕๕๕ มีผลการประเมินตามมาตรฐาน ดังนี้
ระดับคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ปรับ พอใช ดี ดีมาก ดีเยี่ยม
ปรุง
ดานคุณภาพผูเรียน
มาตรฐานที่ ๑ ผูเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ

มาตรฐานที่ ๒ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม ที่

พึงประสงค
มาตรฐานที่ ๓ ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวย
ตนเอง รักการเรียนรู และพัฒนาตนเองอยาง

ตอเนื่อง
มาตรฐานที่ ๔ ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปน
ระบบ คิ ดสร างสรรค ตั ดสิ นใจ แก ป ญหาได

อยางมีสติ สมเหตุผล
มาตรฐานที่ ๕ ผู เรียนมี ความรู และทั กษะที่ จํ าเป นตาม
หลักสูตร
มาตรฐานที่ ๖ ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน
สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได และมีเจตคติที่ดี
ตออาชีพสุจริต
ดานการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล





๕๖

มาตรฐานที่ ๘ ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยาง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง
ชุ มชนปฏิ บั ติ งานตามบทบาทหน าที่ อย างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอม
และการบริการที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนา
เต็มศักยภาพ
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
ดานคุณภาพการสรางสังคมแหงการเรียนรู
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร าง สงเสริม
สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหง
การเรียนรู
มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุ
เปาหมาย ตามวิสัยทัศน ปรัชญา และ
จุดเนนที่กําหนดขึ้น
มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจ กรรมตามนโยบาย จุดเนน
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนา
และสงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น




ปรับ
ปรุง

ระดับคุณภาพ
พอใช ดี ดีมาก ดีเยี่ยม











โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม มีคาเฉลี่ ย ๙๖.๓๗

๕๗

๔. ผลการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรสถ านศึกษา
๔.๑ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ
๔.๑.๑ ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๕
คาเฉลี่ย คาเฉลี่ยระดับ
คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยโรงเรียน
ชื่อวิชา โรงเรียน
จังหวัด
ระดับสังกัด ระดับประเทศ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ สรุป
ภาษาไทย
๕๕.๐๑
๕๔.๗๖
๕๔.๕๗
๕๔.๔๘
๔๘.๑๐ ๕๕.๐๑ เพิ่มขึ้น
สังคมฯ
๕๑.๙๙
๔๗.๗๘
๔๗.๑๕
๔๗.๑๒
๔๓.๕๓ ๕๑.๙๙ เพิ่มขึ้น
ภาษาอังกฤษ ๒๖.๖๒
๒๗.๔๕
๒๘.๒๙
๒๘.๗๑
๒๘.๕๓ ๒๖.๖๒ ลดลง
คณิตศาสตร ๒๖.๒๐
๒๖.๖๐
๒๖.๙๔
๒๖.๙๕
๓๑.๔๓ ๒๖.๒๐ ลดลง
วิทยาศาสตร ๓๖.๓๙
๓๕.๔๘
๓๕.๔๐
๓๕.๓๗
๓๓.๙๔ ๓๖.๓๙ เพิ่มขึ้น
สุขศึกษาฯ
๕๘.๐๓
๕๗.๑๕
๕๖.๙๓
๕๖.๖๗
๕๐.๗๘ ๕๘.๐๓ เพิ่มขึ้น
ศิลปะ
๔๔.๔๘
๔๓.๓๕
๔๓.๔๑
๔๓.๓๑
๔๕.๑๓ ๔๔.๔๘ ลดลง
การงานฯ
๔๘.๒๒
๔๘.๗๓
๔๗.๖๙
๔๗.๓๙
๔๙.๐๘ ๔๘.๒๒ ลดลง
จากตารางคะแนนเฉลี่ยของคะแนนการประเมินผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้ น ฐาน (O-NET) ป
การศึกษา ๒๕๕๕ ของโรงเรียนสุราษฎรธานี ๒ ใน ๘ กลุมสาระการเรียนรู พบวา
๑. กลุมสาระการเรียนรูที่มีคะแนนเฉลี่ย สูงกวาระดับ จังหวัด ระดับสังกัด และระดับประเทศ มี ๕
กลุมสาระการเรียนรู คือ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาศาสตร
สุขศึกษาและพลศึกษา และศิลปะ
๒. กลุมสาระการเรียนรูที่มีคะแนนเฉลี่ย สูงกวาระดับประเทศ มี ๖ กลุมสาระการเรียนรู คือ กลุม
สาระการเรียนรูภาษาไทย สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาศาสตร สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ
และการงานอาชีพและเทคโนโลยี
๓. กลุมสาระการเรียนรูที่มีผลการพัฒนาของคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนเพิ่มขึ้นมี ๔ กลุมสาระ
การเรียนรู คือ ภาษาไทย สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาศาสตร และสุขศึกษาและพลศึกษา

๕๘

๔.๑.๒ ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ ปการศึกษา ๒๕๕๕
ชื่อวิชา

คาเฉลี่ย
โรงเรียน

คาเฉลี่ยระดับ
จังหวัด

ภาษาไทย
สังคมฯ
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สุขศึกษาฯ
ศิลปะ
การงานฯ

๕๓.๘๑
๓๙.๐๘
๒๐.๗๔
๒๔.๔๐
๓๔.๙๑
๕๕.๗๔
๓๔.๗๒
๔๙.๗๒

๔๗.๒๓
๓๕.๗๑
๒๐.๐๖
๒๑.๓๒
๓๒.๐๘
๕๓.๖๑
๓๒.๕๖
๔๖.๑๐

คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย
ระดับสังกัด ระดับประเทศ
๔๗.๖๘
๓๖.๔๗
๒๑.๗๑
๒๒.๖๒
๓๓.๒๖
๕๔.๐๔
๓๒.๙๘
๔๖.๒๐

๔๗.๑๙
๓๖.๒๗
๒๒.๑๓
๒๒.๗๓
๓๓.๑๐
๕๓.๗๐
๓๒.๗๓
๔๕.๗๖

เปรียบเทียบคาเฉลี่ยโรงเรียน
๒๕๕๔ ๒๕๕๕ สรุป
๔๕.๑๒ ๕๓.๘๑ เพิ่มขึ้น
๓๕.๘๓ ๓๙.๐๘ เพิ่มขึ้น
๒๐.๖๕ ๒๐.๗๔ เพิ่มขึ้น
๒๒.๐๗ ๒๔.๔๐ เพิ่มขึ้น
๒๙.๔๒ ๓๔.๙๑ เพิ่มขึ้น
๕๖.๐๘ ๕๕.๗๔ ลดลง
๓๑.๑๘ ๓๔.๗๒ เพิ่มขึ้น
๕๑.๓๘ ๔๙.๗๒ ลดลง

จากตารางคะแนนเฉลี่ยของคะแนนการประเมินผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ป
การศึกษา ๒๕๕๕ ของโรงเรียนสุราษฎรธานี ๒ ใน ๘ กลุมสาระการเรียนรู พบวา
๑. กลุมสาระการเรียนรูที่มีคะ แนนเฉลี่ยสูงกวาระดับ จังหวัด ระดับสังกัด และระดับประเทศ มี ๗
กลุมสาระการเรียนรู คือ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ และการงานฯ
๒. กลุมสาระการเรียนรูที่มีคะแนนเฉลี่ย สูงกวาระดับประเทศ มี ๗ กลุมสาระการเรียนรู คือ กลุม
สาระการเรียนรูภาษาไทย สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สุขศึกษาและพล
ศึกษา ศิลปะ และการงานฯ
๓. กลุมสาระการเรียนรูที่มีผลการพัฒนาของคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนเพิ่มขึ้นมี ๖ กลุมสาระ
การเรียนรู คือ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม คณิตศาสตร วิทยาศาสตร
และศิลปะ

ตารางเปรียบเทียบรอยละผูเรียนระดับดีจาก ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา
๒๕๕๔ และ๒๕๕๕ โรงเรียนสุราษฎรธานี ๒
เปรียบเทียบรอยละผูเรียนระดับดี
ชื่อวิชา

๕๙

ภาษาไทย
สังคมฯ
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สุขศึกษาฯ
ศิลปะ
การงานฯ

๒๕๕๔

๒๕๕๕

๖๐.๘๑
๕๗.๖๖
๓๓.๘๔
๔๑.๐๑
๕๑.๒๖
๕๔.๓๘
๖๐.๓๖
๖๑.๙๕

๖๔.๔๙
๖๘.๗๙
๓๑.๙๕
๓๙.๗๙
๕๓.๗๔
๖๔.๕๑
๕๘.๖๖
๖๔.๘๔

สรุป
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ลดลง
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ลดลง
เพิ่มขึ้น

จากตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา ๒๕๕๔ และ
๒๕๕๕ ของโรงเรียนสุราษฎรธานี ๒ ใน ๘ กลุมสาระการเรียนรู พบวา
กลุมสาระการเรีย นรูที่มีรอยละผูเรีย นระดับ ดีเพิ่มขึ้น คือ กลุมสาระการเรีย นรูภ าษาไทย สังคม
ศึกษาศาสนาและวั ฒนธรรม วิทยาศาสตร สุขศึกษาและพลศึกษา และกลุมสาระการเรียนรูการงานฯ
๔.๒ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕
๔.๒.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
ระดับชั้น

ต่ํากวา
๑.๕๑

๑.๕๑ ๑.๙๙

๒.๐๐ –
๒.๕๐

๒.๕๑๒.๙๙

๓.๐๐๓.๕๐

๓.๕๑
ขึ้นไป

รวม

ม.๓

๑๓

๘๕

๙๗

๑๐๐

๗๑

๒๐

๓๘๖

รอยละ

๓.๓๗

๒๒.๐๒

๒๕.๑๘

๒๕.๙๑

๑๘๓๙

๕.๑๘

๑๐๐.๐๐

๖๐

จากตารางและแผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรีย นชั้น มัธ ยมศึกษาปที่ ๓ ของ
โรงเรียนสุราษฎรธานี ๒ พบวานักเรียนที่มี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยตั้งแต ๐ ถึง ๑.๙๙ มีรอยละ
๒๕.๓๙ ซึ่งเปนกลุมนักเรียนที่โรงเรียนตองเรงพัฒนาอยางเรงดวน และนักเรียนที่มี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
มีเกรดเฉลี่ย ตั้งแต ๒.๕๑ ถึง ๔.๐๐ รอยละ ๔๙.๔๘ ซึ่งเปน กลุมนักเรีย นที่โ รงเรีย นควรสงเสริมใหมีการ
พัฒนามากยิ่งขึ้น
๔.๒.๒ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖
ต่ํากวา ๑.๕๑ - ๒.๐๐ – ๒.๕๑ระดับชั้น ระดับชั้น
๑.๕๑
๑.๙๙
๒.๕๐
๒.๙๙

๓.๐๐๓.๕๐

๓.๕๑
ขึ้นไป

ม.๖

๖

๓๑

๕๓

๗๐

๔๙

๒๕

๒๓๔

รอยละ

๒.๕๖

๑๓.๒๕

๒๒.๖๕

๒๙.๙๑

๒๐.๙๔

๑๐.๖๘

๑๐๐.๐๐

๖๑

จากตารางและแผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ ของโรงเรียน
สุราษฎรธานี ๒ พบวานักเรียนที่มี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยตั้งแต ๐ ถึง ๑.๙๙ มีรอยละ ๑๕.๘๑
ซึ่งเปนกลุมนักเรียนที่โรงเรียนตองเรงพัฒนาอยางเรงดวน และนักเรียนที่มี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีเกรด
เฉลี่ยตั้งแต ๒.๕๑ ถึง ๔.๐๐ รอยละ ๖๑.๕๓ ซึ่งเปนกลุมนักเรียนที่โรงเรียนควรสงเสริมใหมีการพัฒนามาก
ยิ่งขึ้น
ทั้งนี้จากตารางจากตารางและแผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่
๓ และ๖ จะเห็นวากลุมนักเรียนที่โรงเรียนตองเรงพัฒนาอยางเรงด วนนั้นในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ มี
รอยละมากกว าในระดั บ ชั้น มัธ ยมศึก ษาป ที่ ๖ สว นกลุ มนั กเรีย นมีเ กรดเฉลี่ ย ตั้ง แต ๒.๕๑ ถึง ๔.๐๐ ใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ สูงกวาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ รอยละ ๑๒.๐๕ ทั้งนี้เมื่อพิจารณานักเรียนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแลว สวนใหญจะเปนนักเรียนเดิมของโรงเรียนซึ่งแสดงใหเห็นวาเมื่อโรงเรียน
ไดมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่องแลวทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุดทายของนักเรียน
นั่นคือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ สูงขึ้น

