
๘๘ 
 

ตอนท่ี ๔ 

สรุปผลการพัฒนาและการนําไปใช 
 

 

 

๑. สรุปผลการดําเนินงานในภาพรวม 
 

 โรงเรียนสุราษฎรธานี ๒ ไดดําเนินการจัดการศึกษาเพ่ือใหสอดคลองกับกลยุทธและมาตรฐาน

การศึกษาของชาติ และของสถานศึกษา ท้ังนี้เพ่ือการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน ครูและบุคลากรภายใน

โรงเรียน ตลอดจนการพัฒนาการจัดการศึกษา เพ่ือใหโรงเรียนเปนสังคมแหงการเรียนรู มีอัตลักษณ และ

เอกลักษณของโรงเรียน โดยมีผลการดําเนินงานในภาพรวมของแตมาตรฐาน ดังนี้ 
 

มาตรฐานการศึกษาของชาติ ผลการดําเนินงาน 

มาตรฐานท่ี ๑ ผูเรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๒ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี  ๓  ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักเรียนรูและ

พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๔ ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบคิดสรางสรรค 

ตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุผล 
ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๕ ผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๖ ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางาน

รวมกับผูอ่ืนไดและมีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต   
ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๗  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล 
ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๘  ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและ

เกิดประสิทธิผล 
ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๙  คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตาม

บทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรม

พัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน 
ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการท่ีสงเสริมให

ผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ี

กําหนดในกฎกระทรวง 
ดีเยี่ยม 



๘๙ 
 

มาตรฐานการศึกษาของชาติ ผลการดําเนินงาน 

มาตรฐานท่ี ๑๓ สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปน

สังคมแหงการเรียนรู 
ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญา

และจุดเนนท่ีกําหนดข้ึน 
ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูป

การศึกษาเพ่ือพัฒนาและสงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงข้ึน     
ดีเยี่ยม 

 

ช่ือโครงการและกิจกรรมท่ีประสบผลสําเร็จ 
 

 การดําเนินโครงการ และกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียนสุราษฎรธานี ๒ เพ่ือตอบสนองมาตรฐาน

การศึกษาของโรงเรียนในแตละมาตรฐานนั้นประสบผลสําเร็จทุกโครงการ จึงสงผลใหผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในอยูในระดับดีเยี่ยมทุกมาตรฐาน ท้ังนี้ดวยปจจัยสนับสนุนตางๆ ดังนี้ 
 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม ปจจัยสนับสนุน 

โครงการหลักท่ีใชในการบูรณาการกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

๑. โครงการโรงเรียนคุณธรรม 

๒. โครงการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

๓. โครงการสถานศึกษาพอเพียง 

๔. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 

๕. โครงการเยาวชนพลยุติธรรม 

๖. โครงการโรงเรียนตนแบบมาตรฐานตาน

ยาเสพติดของสภากาชาดไทย 

๗. โครงการกลาแผนดินดวยเศรษฐกิจ

พอเพียง 

๑. การนําโครงการดังกลาวเปนจุดเนนและจุดเดนใน

การสงเสริมใหนักเรียนมีคุณธรรม เพ่ือใหสอดคลอง

กับอัตลักษณ และเอกลักษณของโรงเรียน 

๒. การดําเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือสงเสริมบทบาท

ของสถานศึกษา แกปญหาและประสบความสําเร็จใน

ดานผูเรียนท่ีไมกลาแสดงออก ขาดภาวะผูนํา ไมมีจิต

สาธารณะ  

๓. ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา

สถานศึกษา ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือ

พัฒนาสูความเปนเลิศท่ีสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูป

ทางการศึกษา 

โครงการและกิจกรรมท่ีชวยในการสงเสริมดานวิชาการและพัฒนาผูเรียน 

๑. โครงการพัฒนาความเปนเลิศดานศิลปะ 

๒. โครงการพัฒนาวงดุริยางคนักเรียน 

๓. โครงกาการเขาคายบูรณาการของกลุม

สาระการเรียนรูตางๆ  

 

ปจจัยสนับสนุนท่ีทําใหการดําเนินโครงการ และ

กิจกรรมดังกลาวประสบความสําเร็จ มีดังนี้ 

๑. นักเรียนมีความสนใจ และมีความตั้งใจในการเขารวม

ดวยความสมัครใจ 

 



๙๐ 
 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม ปจจัยสนับสนุน 

โครงการและกิจกรรมท่ีชวยในการสงเสริมดานวิชาการและพัฒนาผูเรียน (ตอ) 

๔. โครงการการจัดกระบวนการเรียนรูดวย

โครงงาน 

๕. โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการ 

๖. โครงการรักการอานสืบสานปณิธานความ

พอเพียง 

๗. โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูในและนอก 

๘. โครงการเยาวชนคนดีสุราษฎรธานี ๒ 

๙. โครงการงานคณะกรรมการนักเรียน 

๑๐. โครงการนิทรรศการวิทยาศาสตร 

๑๑. โครงการเพาะเห็ดสรางรายได 

๑๒. โครงการสงเสริมสุขภาพในโรงเรียน 

๑๓. โครงการพัฒนาทักษะชีวิต 

๑๔. โครงการเยี่ยมบานนักเรียน 

๑๕. โครงการทอดผาปาขยะ 

๑๖. ชุมนุมนักจัดรายการรุนเยาว 

๑๗. บริการงานแนะแนว 

๑๘. กิจกรรมกีฬาสี 

๑๙. กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 

๒๐. กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา 

๒๑. กิจกรรมสัปดาหวันหองสมุด 

๒๒. กิจกรรมคนควาดาน ICT 

๒๓. กิจกรรมชุมนุมและพัฒนาผูเรียน 

๒. การไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกใน

การดําเนินโครงการตางๆ ท้ังนี้เนื่องจากการสราง

เครือขายของโรงเรียนในการดําเนินโครงการ หรือ

กิจกรรมตางๆ 

๓. การสนับสนุนจากฝายบริหารในการจัดโครงการ ทํา

ใหเกิดความคลองตัวในการดําเนินโครงการ 

๔. การดําเนินโครงการแตละโครงการมีเปาหมายในการ

ตอบสนองตอมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

ผูรับผิดชอบจัดทําแผนการดําเนินงานอยางถูกตอง และ

มีการนําผลการประเมินโครงการมาเปนสวนหนึ่งในการ

พิจารณาการดําเนินโครงการตอไป 

๕. การไดรับความรวมมือจากทุกฝายในการดําเนิน

โครงการ โดยเฉพาะครูและบุคคลากรในโรงเรียนทําให

เกิดความสะดวกในการดําเนินงาน 

โครงการในการดําเนินการพัฒนาดานการจัดการศึกษาในการพัฒนาครูและบุคคลากรในโรงเรียน 

๑. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูดาน

การวัดผลประเมินผล 

๒. โครงการจัดทําสื่อนวัตกรรมในการเรียน

การสอน 

๓. โครงการศึกษาดูงานแหลงเรียนรูในและ

นอกประเทศ 

 

ปจจัยสนับสนุนท่ีทําใหการดําเนินโครงการ และ

กิจกรรมดังกลาวประสบความสําเร็จ มีดังนี้ 

๑. ผูบริหารโรงเรียนใหความสําคัญกับการพัฒนาครูและ

บุคคลากรโดยใหการสนับสนุนในดานงบประมาณใน

การฝกอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองอยางเต็มท่ี 

 



๙๑ 
 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม ปจจัยสนับสนุน 

โครงการในการดําเนินการพัฒนาดานการจัดการศึกษาในการพัฒนาครูและบุคคลากรในโรงเรียน 

๔. การพัฒนาประสิทธิภาพครูเพ่ือพัฒนา

คุณภาพผูเรียนดวยกระบวนการวิจัย 

๕. ครูวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลเพ่ือไป

ออกแบบการเรียนการสอน 

๖. สงเสริมครูประชุมสัมมนารวมกับ

หนวยงานภายนอก 

๗. การเขียนแผนการจัดการเรียนรูท่ีเนน

ผูเรียนเปนสําคัญ 

๘. โครงการพัฒนาบุคลากร 

๙. การพัฒนาตนเองเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ 

๑๐. การจัดทําวิจัยในชั้นเรียน 

๒. ผูบริหารโรงเรียนมีความเปนเลิศทางดานวิชาการ 

โดยใหความสําคัญ และกระตุนใหครูไดมีการพัฒนา

ตนเองอยางตอเนื่อง ท้ังนี้ไดมีการติดตามผลโดยการ

นิเทศ กํากับ อยางตอเนื่อง 

๓. ครูแตละทานในโรงเรียนเห็นความสําคัญในการ

พัฒนาตนเอง และนําผลการพัฒนามาปรับปรุงรูปแบบ

การจัดการเรียนรูอยางเปนระบบและทันสมัยกับการ

เปลี่ยนแปลง 

๔. โรงเรียนมีครูท่ีมีความเชี่ยวชาญ และมีความสามารถ

หลายทาน ท่ีชวยในการเปนเปนพ่ีเลี้ยง และครูท่ีชวยใน

การนิเทศ กํากับ แนะนําในแตละกลุมสาระการเรียนรู 

๕. โรงเรียนมีการนิเทศสัญจรในแตละกลุมสาระการ

เรียนรู เพ่ือเปนการติดตามผลการพัฒนา และ

แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ รวมท้ังปญหาตางๆ ใน

คาบของการประชุมกลุมสาระการเรียนรู 

๖. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในดานวิชาการ โดยจัดคาบ

ของการประชุมวิชาการในการแลกเปลี่ยนเรียนรูทาง

วิชาการระหวางฝายบริหารกับหัวหนากลุมสาระการ

เรียนรูและหัวหนางานท่ีเก่ียวของ เพ่ือการขยายผลตอ

กับครูในแตละกลุมสาระการเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๒ 
 
๒. จุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา  

 ๒ .๑ ดานคุณภาพผูเรียน  

จุดเดน จุดควรพัฒนา 

๑. โรงเรียนมีการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีสรางเสริม

คุณลักษณะ ดี เกง มีสุข ของผูเรียนอยางมี

ประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยมี

รูปแบบกระบวนการท่ีชัดเจนเปนระบบ ท้ังใน

หองเรียนและท้ังการจัดกิจกรรม 

๒. นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มี

คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค มี

ความรูใฝรูและเรียนรูอยางตอเนื่อง คิดเปน ทําเปน 

ซ่ึงเปนไปตามปรัชญาของโรงเรียน คือ คิดเปนธรรม 

ทําเปนธรรม แกปญหาเปนธรรม  

๓. นักเรียนมีความกลาแสดงออกในการทํากิจกรรม 

โดยการออกสูชุมชน 

๑. จัดกระบวนการเรียนรูใหนักเรียนรูจักคาดการณ

อนาคต ดวยการกําหนดเปาหมาย และกําหนด

แนวทางในการตัดสินใจท่ีดีได และสําหรับการกาวสู

โรงเรียนมาตรฐานสากล 

๓. จัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนใหเพ่ิมข้ึน รวมท้ังการยกระดับผลการ

ทดสอบระดับชาติ (O-NET) ใหสูงข้ึน 

๓. กระบวนการวัดผลการเรียนรูท่ีใหนักเรียนมีความ

รับผิดชอบในภาระงานท่ีครูมอบหมาย ใหตั้งใจเรียน

ในชั้นเรียน มีความรักและชื่นชมในสถาบันของ

ตนเอง 

  

 ๒.๒ ดานการจัดการศึกษา 

จุดเดน จุดควรพัฒนา 

๑. โรงเรียนมีครูท่ีมีความสามารถในการจัดการเรียน

การสอนอยางมีประสิทธิภาพและจัดการเรียนรูโดย

เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

๒. ครูมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถประสานงานกับ

ชุมชนไดดี  

๓. ครูมีคุณวุฒิ ความรู ความสามรถ ตรงกับงานท่ี

รับผิดชอบ มีการพัฒนาตนเองอยูสมํ่าเสมอ มีครูท่ี

เปนครูเกงในระดับ Master teacher มีครูท่ีไดรับ

รางวัลเปนครูสอนดี และครูแสนดี 

๔. ผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผูนํา และมี

ความสามารถในการบริหารการจัดการศึกษา 

๕. โรงเรียนมีการจัดองคกร โครงสราง และการ

บริหารงานอยางเปนระบบครบวงจรใหบรรลุ

เปาหมายของการศึกษา 

๑. การหาอัตรากําลังครูเพ่ิมในบางรายวิชาท่ีขาด 

เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด 

๒. ใหมีการติดตามผลการปฏิบัติของครูท่ียังไมได

ปฏิบัติตามโครงการ กิจกรรม ไดปฏิบัติอยางจริงจัง

เพ่ือยกระดับคุณภาพของครู 

๓. นําผลจากการประเมินผลผลิตการใชงบประมาณ

ไปพัฒนางานทุกโครงการใหมีประสิทธิภาพ 

 

 



๙๓ 
 
 ๒ .๓ ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

จุดเดน จุดควรพัฒนา 

๑. โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการท่ี

สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ 

๒. โรงเรียนมีการรวมมือกันระหวางบาน องคกรทาง

ศาสนา สถาบันทางวิชาการ และองคกรภาครัฐและ

เอกชน เพ่ือพัฒนาวิถีการเรียนรูและเสริมสรางภูมิ

ปญญาในชุมชน 

๓. โรงเรียนมีแหลงเรียนรูท่ีพรอมใหนักเรียน ชุมชน 

และองคกรภายนอกไดศึกษา 

๑. ใหมีการสรางเครือขายความรวมมือในดานตางๆ 

เชน ดานวิชาการกับองคกร หรือสถาบันทางวิชาการ

ใหครบทุกกลุมสาระการเรียนรูเพ่ือเปนการยกระดับ

การเปนสังคมแหงการเรียนรูดานวิชาการ เปนตน 

๒. การศึกษาแหลงเรียนรูท่ีสอดคลองกับแนวปฏิบัติ 

หรือเปาหมายหลักของการดําเนินงานโครงการแตละ

โครงการ 

 

 ๒.๔ ดานอัตลักษณของสถานศึกษา 

จุดเดน จุดควรพัฒนา 

โรงเรียนไดดําเนินการในการสรางอัตลักษณ ใหบรรลุ

ตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงคของ

การจัดตั้งโรงเรียน โดยปรากฏผลท่ีเกิดข้ึนกับ

นักเรียนอยางเห็นไดชัดจากผลการประเมินคุณภาพ

ผูเรียน 

โรงเรียนควรดําเนินกิจกรรมหรือโครงการท่ีสราง

ความภูมิใจ ในความเปนลูกสุราษฎรธานี ๒ ใหมาก

ข้ึน ท้ังนี้เพ่ือเปนการสรางจิตสํานึกรักโรงเรียน และ

เพ่ือใหงายตอการพัฒนาในดานอ่ืนตอไป ท้ังนี้ให

ดําเนินโครงการตั้งแตเริ่มตนของการเปนนักเรียน

โรงเรียนสุราษฎรธานี ๒ และติดตามอยางตอเนื่อง 

 

 ๒ .๕ ดานมาตรการสงเสริม 

จุดเดน จุดควรพัฒนา 

โรงเรียนไดดําเนินโครงการพิเศษ คือ  “กลาแผนดิน

ดวยเศรษฐกิจพอเพียง ” อยางตอเนื่อง ทําใหไดรับ

รางวัลระดับประเทศ 

๑. โรงเรียนควรใหการสงเสริมโดยเพ่ิมกิจกรรมท่ี

เก่ียวของและใหนักเรียนมีสวนรวมเพ่ิมมากข้ึนโดย

จัดกิจกรรมบูรณาการ 

๒. จัดทําโครงการพิเศษเพ่ิมเติมท่ีสอดคลองกับการ

เปนโรงเรียนมาตรฐานสากล และการเปนสมาคม

อาเซียน 

 

 

 

 



๙๔ 
 
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

 ๑ . การปลูกฝงใหนักเรียนเกิดความรักในการเปนนักเรียนโรงเรียนสุราษฎรธานี ๒ ตั้งแตเริ่มเขา

สูโรงเรียนสุราษฎรธานี ๒ โดยจัดกิจกรรมตามแนวทางของโรงเรียนวิถีพุทธ 

 ๒ . จัดกิจกรรมปลูกฝงคานิยมท่ีดีงามดานความประหยัด ความขยัน อดทน ตามแนวทางหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๓ . กําหนดเปนเปาหมายชัดเจนใหทุกกลุมสาระการเรียนรูไดจัดการเรียนรู และวัดผลตาม

สภาพจริงอยางจริงจังและเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 ๔ . สรางความรูความเขาใจใหกับครูเก่ียวกับการวัดผลประเมินผลท่ีหลากหลาย วิจัยในชั้นเรียน 

และใหมีการทําวิจัยในชั้นเรียนอยางตอเนื่อง 

 ๕ . ใหความรูแกนักเรียนเก่ียวกับการเลือกใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสม 

 ๖ . นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเขามาบูรณาการในการจัดการเรียนสอนอยางตอเนื่อง

ท้ังในกระบวนการเรียนและการปฏิบัติของนักเรียน 

 ๗ . กําหนดนโยบายการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาใหโรงเรียนกาวสูการเปนโรงเรียน

มาตรฐานสากล และมีความเปนเลิศทางวิชาการบนรากฐานของโรงเรียนวิถีพุทธและสถานศึกษาพอเพียง 

 ๘ . วางแผนการจัดทําคลังขอสอบ เพ่ือเปนสวนหนึ่งในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 

 ๙ . วางแผนการดําเนินงานในโรงเรียน การจัดระบบ และการจัดการเรียนกาสอนเพ่ือนําไปสู

การสรางความเปนอัตลักษณใหกับโนโรงเรียนท่ีแทจริง 

 ๑๐ . เชื่อมโยงระบบเรียนรูและระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน เปนนวัตกรรมใหมในการแกไข

ปญหานักเรียน ท้ังดานความรูและดานคุณลักษณะอันพึงประสงค ควบคูกันไปเปนกระบวนการเชิงระบบ

เดียวกัน 

 ๑๑ . ใหผูมีสวนเก่ียวของ ไดแก ผูปกครองเครือขายเขามามีสวนรวมในการวางแผนการ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

 ๑๒ . มีแหลงเรียนรูท่ีเกิดจากการสรางอัตลักษณของสถานศึกษา เชน งานสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียน โรงเรียนตนแบบตานยาเสพติด สถานศึกษาพอเพียง และโรงเรียนวิถีพุทธ เพ่ือใหบริการแก

หนวยงานภายนอก 

 ๑๓ . ใหความสําคัญของคะแนน O-NET ท้ังสรางความตระหนักใหกับครูผูสอนในแตละกลุม

สาระการเรียนรูและทุกระดับชั้น โดยไมใหความสําคัญเฉพาะครูผูสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ และ

มัธยมศึกษาปท่ี ๖ เทานั้น นอกจากนี้ใหนําผลวิเคราะหผลคะแนน O-NET ของโรงเรียนลงสูครูผูสอนทุกคน

เพ่ือใหเห็นถึงจุดเดน จุดดอย และจุดท่ีควรพัฒนาของแตละกลุมสาระการเรียนรู  

 
 

 



๙๕ 
 
๔. ความตองการและการชวยเหลือ 

 ๑ . จัดจัดอัตรากําลังท่ีขาดแคลน โดยเฉพาะกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

ภาษาตางประเทศ ภาษาไทย ซ่ึงเปนกลุมสาระการเรียนรูท่ีอัตรากําลังขาดแคลนท้ังนี้เปนกลุมสาระการ

เรียนรูท่ีสําคัญในการขับเคลื่อนโรงเรียนเขาสูมาตรฐานสากล 

 ๒ . การใหบริการเสนทางการเดินรถ ใหมีรถประจําทางเพ่ือชวยอํานวยความสะดวกใหกับ

นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน 

 ๓ . การพัฒนาสงเสริมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนท้ังดานความรูและทักษะการใชชีวิต

เนื่องจากนักเรียนกําลังพัฒนาในยุคของสังคมแหงการเปลี่ยนแปลง ประกอบกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ เม่ือเปรียบเทียบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ แลวพบวาของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี ๖ จะมีนักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยตั้งแต ๒ .๕๑ ถึง ๔ .๐๐ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ สูงกวา

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓  รอยละ ๑๒.๐๕ 
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