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ตอนที่ ๑  
ขอมูลพื้นฐาน 

 
๑. ขอมูลทั่วไป 

 โ ร ง เ รี ย น สุ ร า ษ ฎ ร ธ า นี  ๒  เ ล ข ที่  ๑ ๖ ๔  ห มู  ๕  ตํ า บ ล ม ะ ข า ม เ ตี้ ย  อํ า เ ภ อ เ มื 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  เขต
พื้นที่บริการการศึกษา  คือ อําเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎรธานี    
ประวัติโรงเรียนโดยยอ  

 ๙ พฤษภาคม ๒๕๓๗ กรมสามัญศึกษาไดอนุมัติใหโรงเรียนสุราษฎรธานีเปดสาขาขึ้น       ที่หมูที่ ๕ 
ตําบลมะขามเตี้ย อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี โดยใชชื่อในขณะนั้นวา “โรงเรียน          สุราษฎรธานีสาขา
ทาเพชร” ซึ่งเนื้อที่ดังกลาวเปนเนื้อที่ที่โรงเรียนสุราษฎรธานีไดจั ดซื้อไวเพื่อใช      ในการเรียนวิชาเกษตรกรรม  

       การรับนักเรียนครั้งแรกรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ จํานวน ๒ หองเรียน มีนักเรียน ๑๐๑ คน โดยมี 
นายอภินันท  พาหะมาก ผูบริหารโรงเรียนสุราษฎรธานีขณะนั้นปฏิบัติหนาที่เปนผูบริหารสาขาและมอบหมายให 
นายสุวิทย  เทโหปการ อาจารย ๒ ระดับ ๗ โรงเรียนสุราษฎรธานีเปนผูดูแล  

       การจัดการเรียนการสอนในชวงแรกไดใชครูโรงเรียนสุราษฎรธานีมาปฏิบัติการสอน การวัดผล การ
ประเมินผล และการจัดกิจกรรมตางๆ รวมกับนักเรียนของโรงเรียนสุราษฎรธานี  
       ปการศึกษา ๒๕๓๘ เริ่มรับนักเรียน ม.๑ รุนใหมจํานวน ๑๕๕ คน มีครูอาจารยยายมาจากโรงเรียนตางๆ 

จํานวน ๑๐ คน   ๓๐ เมษายน ๒๕๓๙ กรมสามัญศึกษาไดมีประกาศจัดตั้งโรงเรียน    สุราษฎรธานีสาขาทา
เพชรเปน “โรงเรียนสุราษฎรธานี ๒” สังกัดกรมสามัญศึกษา เปนลําดับที่ ๔๔ ของจังหวัดสุราษฎรธานี และมี 
นายสาธร ลิกขะไชย ผูอํานวยการโรงเรียนสุราษฎรธานีในขณะนั้นปฏิบัติหนาที่ผูบริหาร และไดมอบหมายให 

นายสุวิทย เทโหปการ เปนผูดูแลเชนเดิม  
       ปการศึกษา ๒๕๓๙ รับนักเรียนเขา ม.๑ ทั้งสิ้น ๑๙๙ คน กรมสามัญศึกษา ไดจัดสรรงบประมาณ
สิ่งกอสรางอาคารเรียนเบ็ดเสร็จ แบบ ก ข ค งบประมาณ ๙,๘๓๔,๐๐๐ บาท มีสนาม-บาสเกตบอล หองน้ํา 

บานพักครู และบานพักภารโรง อยางละ ๑ หลัง 
       ๑๖ ตุลาคม ๒๕๓๙ กรมสามัญศึกษา ไดแตงตั้ง นายวิรัช  เศวตศิลป ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนสุราษฎร -
ธานีในขณะนั้น ใหปฏิบัติหนาที่ครูใหญโ รงเรียนสุราษฎรธานี ๒ 

       ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๐ นายวิรัช  เศวตศิลป ครูใหญโรงเรียนสุราษฎรธานี ๒ ไดนําคณะครู อาจารย เขาเฝา
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เพื่อใหสมเด็จ -พระสังฆราช ทรงเบิกพระเนตร
พระพุทธรูปประจําโรงเรียน พรอมพระราชทานนาม พระพุทธรูปประจําโรงเรียนวา “พระพุทธบารมีสุราษฎรธานี

พิพัฒน” 
       โรงเรียนสุราษฎรธานี ๒ ไดมีหนังสือกราบทูลสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริ
นายก เพื่อขอพระราชทานนามอาคาร ก ซึ่งเปนอาคารหลังแรกของโรงเรียนวา “อาคารสมเด็จพระญาณสังวร 

๘๔” และพระราชทานอนุญาตใหใชตรา “ญสส” ซึ่งเปนตราประจําพระองค ใหใชเปนสัญลักษณประจําโรงเรียน 
และเข็มติดหนาอกเสื้อเครื่องแบบของนักเรียน  ๗ พฤศจิกายน  ๒๕๓๙  นักเรียนที่จบ ม.๓  (รุนกาญจนา



๒ 
 

อภิเษก) รุนแรกของโรงเรียน ไดรวมกันหารายไดสรางศาลากาญจนาภิเษก มอบใหแกโ รงเรียน เพื่อเปนอนุสรณ 

งบประมาณ  ๑๔๐,๐๐๐  บาท  
       ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๐ กรมสามัญศึกษาไดแตงตั้ง นายวิรัช  เศวตศิลป ครูใหญโรงเรียนสุราษฎร -ธานี ๒ 
ปฏิบัติหนาที่อาจารยใหญครูใหญโรงเรียนสุราษฎรธานี ๒ 

       ๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ ชมรมสังสรรคสามัคคีสุราษฎรธา นี (๓ส) ไดมอบเสาธง คากอสราง ๑๑๖,๐๗๓ บาท 
ใหแกโรงเรียน 
       ธันวาคม ๒๕๔๐ – ธันวาคม ๒๕๔๑ นักเรียนที่จบ ม.๓ รุน ๒ (สสร.) และรุน ๓ (เอเชี่ยนเกมส) ไดกอสราง

ปายชื่อโรงเรียน คากอสราง ๓๐๕,๓๓๐ บาท ใหแกโรงเรียน  
       ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๒ กรมสามัญศึกษาไดแตงตั้ง นายวิรัช  เศวตศิลป อาจารยใหญ -ครูใหญโรงเรียนสุราษฎร
ธานี ๒ ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการโรงเรียนสุราษฎรธานี ๒ 

       ธันวาคม ๒๕๔๒ นักเรียนที่จบ ม.๓ รุนที่ ๔ (เทิดพระเกียรติ ๗๒ พรรษา) ไดสมทบเงินกอสรางหองโสต
เทิดพระเกียรติ 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) ไดสมทบเงินกอสรางหองพยาบาล ๑๐๐ 
ป สมเด็จยา มูลคา ๑๘๕,๐๐๐ บาท 

       ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๕  นายวิรัช  เศวตศิลป ผูอํานวยการโรงเรียนสุราษฎรธานี ๒ ไดรับเงินการเลื่อนขั้น
ปรับตําแหนงระดับที่สูงขึ้นเปน ผูอํานวยการระดับ ๙   
      พ.ศ. ๒๕๔๖  กรมสามัญศึกษาไดจัดสรรงบประมาณสิ่งกอสรางหอประชุม /โรงอาหาร (อาคารสมเด็จฯ ๙๑)  

งบประมาณ ๗,๑๙๔,๐๐๐ บาท 
       พ.ศ. ๒๕๔๖  กระทรวงศึกษาธิการ  ประกาศใหโรงเรียนสุราษฎรธานี ๒  เปนโรงเรียนรางวัลพระราชทาน 
ขนาดใหญ ระดับประเทศ  

       พ.ศ. ๒๕๔๗ กรมสามัญศึกษาไดจัดสรรงบประมาณสิ่งกอสราง อาคารเรียนแบบ ๑๐๘ ล/๓๐    
งบประมาณ ๔,๓๖๐,๕๘๓ บาท  ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๗ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแตงตั้ง 
นายบัญญัติ  สุขขัง มาปฏิบัติหนาที่ผูอํา นวยการโรงเรียนสุราษฎรธานี ๒ จนถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

        พ.ศ. ๒๕๕๖ ปรับปรุงหอประชุมสมเด็จฯ ๙๑ โดยการเปลี่ยนฝา เพดาน ปรับปรุงระบบ ไฟฟา เครื่องเสียง 
และติดตั้งเครื่องปรับอากาศจํานวน ๑๕ เครื่อง เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เสร็จเมื่อวันที่ 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 
          วั น ที่  ๑ ๖  กั น ย า ย น  ๒ ๕ ๕ ๗  สํ า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พื้ น ฐ า น แ ต ง ตั้ ง  

วาที่รอยตรี ทวีศักดิ์ ยศถา มาปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการโรงเรียนสุราษฎรธานี ๒ จนถึงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 
         วั น ที่  ๒ ๖  กุ ม ภ า พั น ธ  ๒ ๕ ๕ ๘  สํ า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พื้ น ฐ า น แ ต ง ตั้ ง  

นายสมยศ กระจางแจง มาปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการโรงเรียนสุราษฎรธานี ๒ จนถึงปจจุบัน 
 



๓ 
 

แผนที่โรงเรียน 



๔ 
 

๒. ขอมูลผูบริหาร  
 ๑) นายสมยศ กระจางแจง ผูอํานวยการโรงเรียนสุราษฎรธานี ๒ ดํารงตําแหนงที่โรงเรียนนี้ตั้งแต  วันที่ 

๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ จนถึงปจจุบัน  
 ๒) รองผูอํานวยการโรงเรียน จํานวน ๔ คน 
  (๑)  นางจิตรอนงค  คงแกว   รับผิดชอบกลุมบริหารกิจการนักเรียน 

วุฒิการศึกษาสูงสุด  ครุศาสตรมหาบัณฑิต   สาขา บริหารการศึกษา       
เบอรโทร ๐๘-๙๙๗๐-๔๒๑๖       E-Mail : J_Jitanong๑@hotmail.com 
  (๒)  นายธีรเดช  จูทิ่น   รับผิดชอบกลุมบริหารงานวิชาการ 

วุฒิการศึกษาสูงสุด  ครุศาสตรมหาบัณฑิต   สาขา บริหารการศึกษา       
เบอรโทร ๐๘-๙๙๗๐-๔๒๑๖       E-Mail : J_Jitanong๑@hotmail.com  
  (๓)  นายธรรมดล  หงสทอง     รับผิดชอบกลุมบริหารทั่วไป 

วุฒิการศึกษาสูงสุด  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาภูมิศาสตร        
เบอรโทร ๐๘-๙๘๖๗-๓๕๑๗    E-Mail : tammahong@gmail.com 
  (๔)  นางสาวอมรรัตน  โพธิ์เพชร รับผิดชอบกลุมบริหารงบประมาณและงานบุคคล  

วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาศึกษาศาสตร-การสอน   และศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขา
การบริหารการศึกษา     เบอร โทร ๐๘-๑๘๙๑-๓๖๘๘     E-Mail : phopet.a@gmail.com      
 

 

๓. ขอมูลนักเรียน (ขอมูล ณ   วันที่  ๑๐  มิถุนายน ปการศึกษา  ๒๕๕๗) 
 ๑) จํานวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น  ๑,๘๙๒ คน  จําแนกตามระดับชั้นที่เปดสอน   

 

ระดับชั้นเรียน จํานวนหอง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ตอหอง 

ม.๑ ๘ ๑๖๖ ๑๘๗ ๓๕๓ ๔๕ 

ม.๒ ๘ ๑๘๑ ๑๖๕ ๓๔๖ ๔๒ 

ม.๓ ๘ ๑๓๖ ๑๗๘ ๓๑๔ ๔๒ 

ม.๔ ๗ ๙๘ ๑๙๓ ๒๙๑ ๔๗ 

ม.๕ ๗ ๑๑๐ ๑๙๙ ๓๐๙ ๔๑ 

ม.๖ ๗ ๙๘ ๑๘๑ ๒๗๙ ๔๕ 

รวมทั้งหมด ๔๕ ๗๘๙ ๑,๑๐๓ ๑,๘๙๒  

  

 ๒) จํานวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑของกรมพลศึกษาหรือสํานักงานกองทุ นสนับสนุน
การสรางสุขภาพ (สสส.) ๑,๒๕๔ คน คิดเปนรอยละ ๖๖.๙๕ 

 ๓) จํานวนนักเรียนที่มีน้ําหนัก สวนสูง ตามเ กณฑของกรมอนามัย ๑,๒๕๔ คน คิดเปนรอยละ ๖๖.๙๕ 



๕ 
 

 ๔) จํานวนนักเรียนที่มีความบกพรองเรียนรวม - คน คิดเปนรอยละ - 
 ๕) จํานวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ ๖๑๙ คน คิดเปนรอยละ ๓๓.๐๕ 

 ๖) จํานวนนักเรียนปญญาเลิศ ๔๙๘ คน คิดเปนรอยละ ๒๖.๕๙ 
 ๗) จํานวนนักเรียนที่ตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ ๙๐ คน คิดเปนรอยละ ๔.๘๑ 
 ๘) อัตราสวนครู : นักเรียน = ๑ : ๒๑ 

 ๑๐) จํานวนนักเรียนที่เรียนซ้ํา  ๘ คน คิดเปนรอยละ ๐.๔๓ 
 ๑๑) จํานวนนักเรียนที่จบหลักสูตร  
   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ จํานวน ๓๐๑ คน 

   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ จํานวน ๒๗๙ คน 
 ๑๕) จํานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเปนนักเรียนที่ดีของโรงเรียน  ๑,๖๙๙ คน คิดเปนรอยละ ๙๐.๗๑ 
 ๑๖) จํานวนนักเรียนที่ทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตอสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษา ๑,๘๐๕ คน  คิด

เปนรอยละ ๙๖.๓๗ 
 ๑๗) จํานวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรูจากการอานและการสืบคนจากเทคโนโลยีสารสนเทศ อยาง
สม่ําเสมอ ๑,๗๘๐ คน คิดเปนรอยละ ๙๕.๐๓ 

 ๑๘) จํานวนนักเรียนที่ผานการประเมินความสามารถดานการคิด ตามที่กําหนดในหลักสูตรสถานศึกษา  
๑,๕๗๕ คน คิดเปนรอยละ ๘๔.๐๙ 
 ๑๙) จํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑการประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเขากับสังคมตามที่กําหนด

ในหลักสูตรสถานศึกษา ๑,๘๐๐ คน คิดเปนรอยละ ๙๖.๑๐ 
 
 

 

๔. ขอมูลครูและบุคลากร  
๔.๑ จํานวนบุคลากรจําแนกตามตําแหนงงาน   

 
ประเภทบุคลากร 

เพศ  
รวม 

 
 

ครูผูชวย 

 
ครู  

ค.ศ. 1 

 
ครู

ชํานาญ
การ 

 
ครู

ชํานาญ
การพิเศษ 

 
ครู

เชี่ยวชาญ 
 

ชาย 

 

หญิง 

ผูบริหาร ๓ ๒ ๕ - - ๒ ๓ - 

ภาษาไทย - ๙ ๙ - ๓ ๕ - - 

คณิตศาสตร  ๔ ๘ ๑๒ - ๕ ๔ ๓ - 

วิทยาศาสตร ๒ ๑๕ ๑๗ - ๕ ๑๐ ๒ - 

สังคมศึกษา ฯ ๕ ๘ ๑๓ - ๑ ๘ ๔ - 

สุขศึกษา ฯ ๕ - ๕ - - ๕ - - 

ศิลปะ ๕ ๑ ๖ - ๒ ๑ ๓ - 

การงานอาชีพฯ ๖ ๙ ๑๕ - ๒ ๑๐ ๓ - 

ภาษาตางประเทศ ๑ ๑๐ ๑๑ - ๑ ๕ ๕ - 



๖ 
 

ครูตางชาติ ๓ ๑ ๔ - - - - - 

แนะแนว - ๑ ๑ - - ๑ - - 

สนับสนุน ๙ ๑๘ ๒๗ - - - - - 

รวม ๔๓ ๘๒ ๑๒๕ - ๑๙ ๕๑ ๒๓ - 

 

 

 ๑) จํานวนครูที่สอนตรงวิชาเอก ๑๑๙  คน คิดเปนรอยละ ๙๙.๑๗ 
 ๒) จํานวนครูที่สอนตามความถนัด ๑ คน คิดเปนรอยละ ๐.๘๓  

 ๓) ครูผูชวย - คน คิดเปนรอยละ -  
 ๔) ครู คศ. ๑            จํานวน ๑๙ คน คิดเปนรอยละ  ๒๐.๔๓ 
 ๕) ครู/ผูบริหาร คศ. ๒ จํานวน ๕๑ คน คิดเปนรอยละ ๕๔.๘๔  

  ๖) ครู/ผูบริหาร คศ. ๓ จํานวน ๒๓ คน คิดเปนรอยละ ๒๔.๗๓  
 ๗) ครู/ผูบริหาร คศ. ๔ จํานวน - คน คิดเปนรอยละ - 
 

๕. ขอมูลอาคารสถานที่  
 

ลําดับ ชื่ออาคาร ประโยชนใชสอย 

๑ อาคารสมเด็จฯ๘๔ 
 

ชั้น ๑ 
- ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา  

(หอง ICT๑ และ ICT ๒) 
- หองสํานักงานกลุมบริหารงานทั่วไป  หอง
ประชาสัมพันธ 

- หองธรรมชาติวิทยา 
ชั้น ๒ 
- หองสํานักงานกลุมบริหารงบประมาณและ

งานบุคคล 
- หองสํานักงานกลุมบริหารงานวิชาการ /
งานทะเบียน/งานวัดผล 

- หองผูอํานวยการสถานศึกษา 
- หองเกียรติยศ 
- หองเรียนเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  

- ศูนยคอมพิวเตอร  

๒ อาคารทาเพชร 
 

- หองพักครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ 
- หองเรียนปกติระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  

๑/๑-๑/๔ 
- ธนาคารโรงเรียน 



๗ 
 

- หองใตอาคาร 

(เปนหองเรียนศิลปศึกษา  ๑, ๒, ๓ หองงาน
ประดิษฐ หอง ๔) 

๓ อาคารทาสน 

 
 
 

 
 

- หองปฏิบัติการวิชาชางอุตสาหกรรม  

- หองพักครูอุตสาหกรรม 
-หองพักครูกลุมสาระการงานอาชีพ  

  
 

ลําดับ ชื่ออาคาร ประโยชนใชสอย 

๔ อาคารเรียน ๑๐๘ ล/๓๐ 
 

ชั้น ๑ 
- หองสํานักงานกลุมงานกิจการนักเรียน  

- หองเรียนโครงการพิเศษระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่  ๒/๕-๒/๘  
- หองเรียนปกติระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๔/

๒- ๔/๔ 
ชั้น ๒ 
- หองพิพธภัณฑประวัติศาสตรทองถิ่น  

- หองพักครูกลุมสาระการเรียนรูสังคม
ศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

- หองเรียนโครงการหองเรียนพิเศษ  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๑/๑-๑/๘ 
- หองเรียนโครงการหองเรียนพิเศษ  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๓/๖-๓/๘ 

๕ อาคารชั่วคราว ๖ ก., ๖ ข., ๖ ค., 
 

- หองเรียนปกติระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๓/
๒-๓/๕ 

- หองเรียนปกติระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๔/
๕-๔/๗ 

๖ อาคารชั่วคราว ๗ 
 

- หองพักครูกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา
และพลศึกษา 
- หองเรียนปกติระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๑/

๕ 
- หองเรียนปกติระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๒/



๘ 
 

๑-๒/๔ 

- หองเรียนปกติระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๓/
๑- 
 

๗ อาคารสมเด็จฯ ๙๐ ชั้น ๑ 
- หองโสตทัศนศึกษา 
- หองสมุด 

- หองแนะแนว 
- หองพยาบาล 
 

 

ลําดับ ชื่ออาคาร ประโยชนใชสอย 

 อาคารสมเด็จฯ ๙๐ 
(ตอ) 

 
 
 

 
 

ชั้น ๒ 
- หองโสตทัศนศึกษากลุมสาระวิทยาศาสตร  ๑

และ๒ 
- หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร  LAP ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน ๑ และ๒(ปจจุบันใชเปน

หองเรียน ม.๕/๑,๕/๒) 
- หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร  ชีววิทยา LAP 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  ๑ ๒ และ๓ 

- หองสมุดกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  
- หองพักครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  
- หองพักครูภาษาตางประเทศ (๒)  

ชั้น ๓ 
- หองสมุดกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  
- หองเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๕/๓-๕/๖ 

- หองพักครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  
- หองปฏิบัติการวิชาคณิตศาสตร  (GSP) 
- หองพักครูกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ 
- หองปฏิบัติการทางภาษาตางประเทศ  
ชั้น ๔ 

- หองพักครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ 
- หองพักครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  
- หองเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๖/๑-๖/๗ 

- หองเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๕/๗ 



๙ 
 

๘ อาคารหอประชุมสมเด็จฯ๙๑ 

 

ชั้น ๑ 

- หองรับประทานอาหาร  ครู 
- หองสหกรณโรงเรียน  
- โรงอาหาร 

ชั้น ๒ 
- หอประชุม 

๑๐ อาคารพระเทพพิพัฒนาภรณ  

 
 

ชั้น ๑ 

-  หองนิทรรศการ 
ชั้น ๒ 

- หองพระพุทธศาสนา 

 
 
 
 
 
 
๖.   ขอมูลงบประมาณ 
  งบประมารรายรับ -รายจาย 

รายรับ จํานวน/บาท รายจาย จํานวน/บาท 

เงินงบประมาณ ๑๒,๕๑๒,๘๑๖ งบดําเนินการ/เงินเดือน-คาจาง ๕,๐๗๓,๕๐๐ 

เงินนอกงบประมาณ ๑๒,๓๗๘,๙๐๐๐ งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๑๘,๕๔๐,๒๓๓ 

เงินอื่น ๆ : เงินอุดหนุน 

(MOU) งบประมาณ
ของอบจ.สุราษฎรธานี 
ปรับปรุงหอง

คอมพิวเตอร 

- งบอื่น ๆ : งบของอบจ.  

สุราษฎรธานี (MOU)ปรับปรุง
หองคอมพิวเตอร 

๑,๒๗๘,๐๘๓ 

รวมรายรับ ๒๔,๘๙๑,๘๑๖ รวมรายจาย ๒๓,๖๑๓,๗๓๓ 

 
งบดําเนินการ/เงินเดือน คาจาง คิดเปนรอยละ ๒๐.๓๘    ของรายรับ 
งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา คิดเปนรอยละ   ๗๔.๔๘       ของรายรับ 

 

๗.  ขอมูลสภาพชุมชนโดยรวม  
 ๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน ประกอบดวยที่ราบเนินเขา  และที่ราบลุมสลับกัน  มีเขาทาเพชรซึ่ง

เปนเขตปาสงวน  และมีแหลงน้ําตามธรรมชาติ บริเวณใกลเคียงโดยรอบโรงเรียน มีโรงเรียนระดับประถมศึกษา ๑ 
แหง คือ โรงเรียนบาน-ทาเพชร โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ๒ แหง คือ โรงเรียนสิริสาธิต  และโรงเรียน มอ.วิทยา
นุสรณ สุราษฎรธานี มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ๒ แหง คือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต



๑๐ 
 

การศึกษาสุราษฎรธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  มีวัด ๓ แหง คือ วัดสารวนาราม (ทาเพชร) วัดนิ
คามธรรมมาราม และวัดภูธรอุทิศ สํานักสงฆอีก ๑ แหง  คือ สํานักสงฆนิคามธรรมมาวาส ซึ่งเปนที่ใหการอบรม

ดานการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ใหกับนักเรียนการเขาคายคุณธรรม การปฏิบัติธรรมเบื้องตน และการให
ความรูเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด โดยพระ-อาจารยทวีศักดิ์ซึ่งเปนเจาอาวาส ในดานการสาธารณสุขมีสาธารณสุข
ประจําตําบล ๑ แหง คือ โรงพยาบาลเพื่อสงเสริมสุขภาพ ตําบลมะขามเตี้ย  

 ๒) ผูปกครองสวนใหญ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพหลัก  คือ ทําสวนยางพารา สวนปาลมนํามัน 
รับราชการ และธุรกิจสวนตัว สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ  
 ๓) โอกาสและขอจํากัดของโรงเรียน  

 โรงเรียนสุราษฎรธานี ๒ หางจากถนนเลี่ยงเมืองระยะทางประมาณ ๒.๕ กิโลเมตร ไมมีรถรับจางประจํา
ทางผานหนาโรงเรียน ครู นักเรียน และผูปกครอง ใช รถสวนตัว หรือรถรับจางในการเดินทางมาโรงเรียน  ปจจุบัน
มีรถบริการแท็กซี่ใหบริการเพื่อความสะดวก  

 มีแหลงเรียนรูรอบๆ โรงเรียนมีอุทยานแหงชาติเขาทาเพชร เปนแหลงเรียนรูดานวิทยาศาสตรและ
สิ่งแวดลอม และมีคายวิภาวดีรังสิต  เปนแหลงเรียนรูดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเขาคายลูกเสือ 
– เนตรนารี เปนตน 

 การโทรคมนาคม เปนที่ตั้งสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง ๗ , ชอง ๕ , อสมท. ชอง ๙ , ชอง ๓  และ
สถานีโทรทัศนกรมประชาสัมพันธชอง NBT 
         การไฟฟา ในเขตพื้นที่ประชาชนสวนใหญมีไฟฟาใชเกือบทุกครัวเรือ น ยกเวนในเขตพื้นที่ปาสงวน   

 
๘. โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา  
 โรงเรียนสุราษฎรธานี ๒   ไดมีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช ๒๕๕๑ และหลักสูตรเทียบเคียงโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยดําเนินการตามโครงสรางหลักสูตร 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 

 

๒๐ 

 

 

๖๐ 

 

๒๐ 

 

 

๖๐ 

 

๒๐ 

 

 

๖๐ 

 

๒๐ 

 

 

๖๐ 

 

๒๐ 

 

 

๖๐ 

 

๒๐ 

 

 

๖๐ 

. 



๑๑ 
 

วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิต

ในครอบครัว 

   ๔.๔ เศรษฐศาสตร 

   ๔.๕ ภูมิศาสตร 

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 

 

 
 
 

 
 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 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  

 
๒๐ 

 
 
๔๐ 

 
๒๐ 

 
 
๔๐ 

 
๒๐ 

 
 
๔๐ 

 
๒๐ 

 
 
๔๐ 

 
- 

 
 
๔๐ 

 
- 

 
 
๔๐ 



๑๒ 
 

   ๔.๔ เศรษฐศาสตร 

   ๔.๕ ภูมิศาสตร 

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 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
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 



๑๓ 
 

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 

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 ใช
ระบบบารโคต  

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  



๑๔ 
 

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

๙ หมวด การสืบคนหนังสือและการยื ม-คืน ใชระบบบารโคต  
 ๔.๒) หองพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา  ขนาด ๖× ๘  ตารางเมตร  ใชเปนแหลงเรียนรูทางชีววิทยา ใน
การจัดเก็บตัวอยางทรัพยากรชีวภาพ เชน สัตว พืช จากแหลงกําเนิดหรือจากการรับบริจาคพรอมกับขอมูล

ประจําตัวอยางแตละตัวอยาง ไดแกสถานที่พบ (จังหวัด อําเภอ ตําบล) แหลงอาศัย (ลักษณะของระบบนิเวศ 
สังคมพืช) ชื่อผูเก็บวัน/ เดือน/ ป ที่เก็บ และแหลงเรียนรูสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  เนนขมิ้นชัน    
 ๔.๓) หองเทคโนโลยีและสารสนเทศ  (ICT )สําหรับนักเรียนใชในการสืบคนขอมูลจํานวน  ๔ หองมี

จํานวนคอมพิวเตอรในการสืบค น ๒๕๐ เครื่อง 
 ๔.๓) อาคารพระเทพพิพัฒนาภรณ เปนอาคาร  ๒  ชั้น  ชั้นลาง   สําหรับแสดง  นิทรรศการผลงานทาง
วิชาการ และ   ผลงานดีเดนของโรงเรียน   ชั้นบน เปนสถานที่สําหรับเรียนรูธรรมศึกษา พุทธสุภาษิต   และ  

หองจริยธรรมและใชเปนที่ฝกปฏิบัติในการเรียนรู   กา รปฏิบัติธรรมของนักเรียน และเปนแหลงเรียนรูทางพุทธ
ประวัติของทานพุทธทาส  
 ๔.๔) หองประวัติศาสตรไทย   สําหรับเปนแหลงเรียนรู  เก็บรวบรวมขอมูล เกี่ยวกับประวัติศาสตรไทย

ตั้งแตยุคแรก จนถึงยุคปจจุบัน    และเปนแหลงรวบรวมศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นในจังหวัดสุราษฎรธานี   เชน  
ศิลปะอาณาจักรศรีวิชัย   
 ๔.๕) สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน   ดวยพื้นที่บริเวณโรงเรียนมี ตนไมเปนแหลงเรียนรูใน การศึกษาพรรณ

ไมและการจัดทําตัวอยางพรรณไม   
  

 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   “วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ” ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ ๒ 

ที่ แหลงเรียนรู  ที่อยู การใชแหลงเรียนรู  



๑๕ 
 

๑ ศูนยวิจัยพืชสวนสุราษฎรธานี  อ. เมืองฯ จ.สุราษฎรธานี พืชสวนเพื่อครัวเรือน 

๒ สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน

ภาคใตตอนบน 

อ. เมืองฯ  จ.สุราษฎรธานี การประกอบอาชีพตางๆ  

๓ สินมานะฟารม อ. กาญจนดิษฐ  จ.สุราษฎรธานี ระบบนิเวศทางทะเล 

๔ วัดเขาพระนิ่ม อ. กาญจนดิษฐ  จ.สุราษฎรธานี ระบบนิเวศปาไม  

๕ ศูนยวิจัยปาลมน้ํามัน  
สุราษฎรธานี 

อ. กาญจนดิษฐ  จ.สุราษฎรธานี ปาลมน้ํามันกับสิ่งแวดลอม 

๖ สํานักวิจัยและพัฒนาการ

เกษตรเขตที่๗ 

อ. กาญจนดิษฐ  จ.สุราษฎรธานี การเกษตรแนวใหม 

วิทยาศาสตรกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

๗ คายวิภาวดี อ. เมืองฯ  จ.สุราษฎรธานี วิทยาศาสตรกับปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

๘ ศูนยวิจัยพันธุขาวสุราษฎร
ธานี 

อ. กาญจนดิษฐ  จ.สุราษฎรธานี วิทยาศาสตรกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

  
๖) วิทยากรทองถิ่น 

ที่ ชื่อ-สกุล ที่อยู การใชแหลงเรียนรู  

๑ พระครูภาวนาสันติคุณ วัดศานติไมตรี ต.ขุนทะเล  
จ.สุราษฎรธานี 

การเขาคายพุทธธรรม  
 

๒ พระอาจารยทวีศักดิ์  สํานักสงฆนิคามธรรมาวาส ใหความรู/แนวปฏิบัติธรรม 

๓  คุณธนกฤต  ธรรมนิจกุล  ผูพิพากษาสมทบ ความรูเรื่องกฎหมาย 

๔ คุณธงชัย  วรรธนะพิศิษฐ  ผอ.กกต.สฎ. ความรูเรื่องกฎหมาย 

๕ นางพรรณี   แสงหิรัญ  โรงพยาบาลสวนสราญรมย  

อ. พุนพิน จ.สุราษฎรธานี 

วิทยากรบรรยายเรื่องการใชจิต วิทยา

ในการเลี้ยงดูลูก 

๖ นายวิรัช   วิรัชชกุล กองบิน ๗ วิทยากรดนตรีไทย  

 
 
๑๐. ผลงานดีเดนในรอบปที่ผานมา  

 ๑๐.๑ ผลงานดีเดน 
 รางวัลของสถานศึกษา  

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ  หนวยงานที่มอบรางวัล  

- โรงเรียนสุราษฎรธานี ๒  เปนศูนยการเรียนรู  
“เพศวิถีศึกษา”  

โครงการพัฒนาสมรรถนะสถานศึกษา  

รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแขงขันวงดนตรีไทย  
ประเภทวงอังกะลุง ๓ ปตอเนื่อง 

การแขงขันทักษะวิชาการงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  



๑๖ 
 

  

 
 รางวัลของผูบริหาร 

ชื่อ-สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ  หนวยงานที่มอบรางวัล  

นางจิตรอนงค  คงแกว เกียรติบัตร ครูดีไมมีอบายมุข  สพฐ. 

  
 รางวัลของครู 

ชื่อ-สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ  หนวยงานที่มอบรางวัล  

๑. นายจรูญ        ไทยเกิด    หนึ่งแสนครูดี คุรุสภา 

๒. นางจารุวรรณ   โกมลกุญชร  หนึ่งแสนครูดี คุรุสภา 

๓. นางจิตรา        พวงฟู   หนึ่งแสนครูดี คุรุสภา 

๔. นางเนาวนิต     คงสุทธิ์  หนึ่งแสนครูดี คุรุสภา 

๕. นางทัศนีย       ขวัญเพชร    หนึ่งแสนครูดี คุรุสภา 

๖. นางมาลิณี     จันทรเพ็ชรพูล  หนึ่งแสนครูดี คุรุสภา 

๗. นางรุงธรรม    วิเชียรรัตน หนึ่งแสนครูดี คุรุสภา 

๘. นายนคร       มีชัย หนึ่งแสนครูดี คุรุสภา 

๙. นายเอกพิชัย   ชัยทอง  หนึ่งแสนครูดี คุรุสภา 

๑๐. นายสุวรรณ    สุมอิ่ม  หนึ่งแสนครูดี คุรุสภา 

๑๑. นางสุวลี       ลองเพ็ง  หนึ่งแสนครูดี คุรุสภา 

๑๒. นางอุไรวรรณ  บุญยก หนึ่งแสนครูดี คุรุสภา 

๑๓. นายหรรษา    เผือกผล  หนึง่แสนครูดี คุรุสภา 

๑๔. นางยุพยง     ใจกวาง  หนึ่งแสนครูดี คุรุสภา 

๑๕. นายวุฒิชัย   พูลสวัสดิ์  หนึ่งแสนครูดี คุรุสภา 

๑๖. นางจีรพร        วรรณโชติ  หนึ่งแสนครูดี คุรุสภา 

เกียรติบัตร ครูดีไมมีอบายมุข  สพฐ. 

๑๗. นางพรศิริ       อินทรแกว  หนึ่งแสนครูดี คุรุสภา 

   

๑๘. นางรุงฤดี     ออนสง  หนึ่งแสนครูดี คุรุสภา 

เกียรติบัตร ครูดีไมมีอบายมุข  สพฐ. 

ชื่อ-สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ  หนวยงานที่มอบรางวัล  

๑๙. นางเสาวนิต    ชวยนุกูล หนึ่งแสนครูดี คุรุสภา 

 เกียรติบัตร ครูดีไมมีอบายมุข  สพฐ. 

๒๐. นางกรวีร  ขาทิพพาที  เกียรติบัตร ครูดีไมมีอบายมุข  สพฐ. 

๒๑. นางกันยา  วิสาละ  เกียรติบัตร ครูดีไมมีอบายมุข  สพฐ. 

๒๒.นางคะนองนจิ  มากขุนทด  เกียรติบัตร ครูดีไมมีอบายมุข  สพฐ. 

๒๓. นางจรัญญา    สอนขํา เกียรติบัตร ครูดีไมมีอบายมุข  สพฐ. 



๑๗ 
 

๒๔. นางสาววันดี    ชาลก เกียรติบัตร ครูดีไมมีอบายมุข  สพฐ. 

๒๕. นางจันทนา  ชัยสิทธิ์  เกียรติบัตร ครูดีไมมีอบายมุข  สพฐ. 

๒๖. นางฐิติมา  เสวตเวช  เกียรติบัตร ครูดีไมมีอบายมุข  สพฐ. 

๒๗. นางบุญเกิด  ติลกโชติพงศ  เกียรติบัตร ครูดีไมมีอบายมุข  สพฐ. 

๒๘. นางปนัดดา  รัตนะ  เกียรติบัตร ครูดีไมมีอบายมุข  สพฐ. 

๒๙. นางพยงค  วิภาคหัตถกิจ  เกียรติบัตร ครูดีไมมีอบายมุข  สพฐ. 

๓๐. นางศิริพร     วิเศษกลิ่น  เกียรติบัตร ครูดีไมมีอบายมุข  สพฐ. 

๓๑. นางมณฑาทิพย หยูหนู  เกียรติบัตร ครูดีไมมีอบายมุข  สพฐ. 

๓๒. นางรจนา  ใจหาว เกียรติบัตร ครูดีไ มมีอบายมุข  สพฐ. 

๓๓. นางวิลาวัลย กัณรงค  เกียรติบัตร ครูดีไมมีอบายมุข  สพฐ. 

๓๔. นางสาวเกศสุนีย จันทรประสิทธิ์  เกียรติบัตร ครูดีไมมีอบายมุข  สพฐ. 

๓๕. นางสาวมาลิณี จันทรเพ็ชรพูล  เกียรติบัตร ครูดีไมมีอบายมุข  สพฐ. 

๓๖. พระครูใบฎีกามงคล อคคธมโม    

              (บุ เลิศ)  

เกียรติบัตร ครูดีไมมีอบายมุข  สพฐ. 

 
 

 
 
 

 
 รางวัลของนักเรียนระดับประเทศ 

ชื่อ-สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ  หนวยงานที่มอบรางวัล  

๑. นายกฤชฎากร  บุญคง 
๒. นายจักรดุลย   โสภา 

๓. เด็กหญิงจันทิมา  เจริญสินธุ 
๔. นางสาวจุฬาวดี  ชูคุมภัย 
๕. เด็กหญิงชญานิต  สุรัตน 

๖. เด็กชายชัยวัฒน  ทากั่ว 
๗. นางสาวณัฐธิดา  เนตรอนันต 
๘. เด็กหญิงณิชกานต  สังขวิเศษ 

๙. เด็กหญิงดวงกมล  ขุนวัง 
๑๐. นางสาวทัชพร  ณ พัทลุง 
๑๑. เด็กชายธีรเจต  ไหลวารินทร 

๑๒. เด็กหญิงนิโลบล  พงษเกา 
๑๓. เด็กชายปรเมศ  คงหวาน 
๑๔. นายพิชัย  ถูกชัยภูมิ 

 
 

รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ  
การแขงขันวงดนตรีไทย  
ประเภทวงอังกะลุง  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑-๖   
         
 

 
 
 

   
 
 

 
 

การแขงขันทักษะวิชาการ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ระดับชาติ  

ครั้งที่ ๖๔ ประจําป ๒๕๕๗ 



๑๘ 
 

๑๕. เด็กหญิงพุทธรัตน  พิพิธ 

๑๖. เด็กหญิงลดาภรณ  ชูปน 
๑๗. เด็กหญิงวชิราภรณ  รัดเกลา 
๑๘. เด็กหญิงศลินทิพย  อินทระ 

๑๙. นายศุภพิพัฒน  โพธิ์สุวรรณ 
๒๐. เด็กหญิงสาวิตรี  เหลาดี 
๒๑. เด็กชายอภิสิทธิ์   นวลเสนห 

 

นายกฤชฎากร  บุญคง 
รางวัลเหรียญทองการแขงขัน

เดี่ยวจะเข ม.4-ม.6 

นายศุภพิพัฒน  โพธิ์สุวรรณ 
รางวัลเหรียญทองการแขงขัน

เดี่ยวซอดวง ม.4-ม.6 

๒๒. เด็กหญิงศุภลักษณ  ปญสุวรรณ 

๒๓. เด็กหญิงสุทธิดา  ชวยคง 
๒๔. เด็กหญิงอธิชา  ชัยกิจ 

รางวัลเหรียญเงินการประกวด

หนังสือเลมเล็ก ม.1-ม.3 

๒๕. นางสาวกมลวรรณ  ไปลโสภณ 
๒๖. นางสาวกุสุมา  บัวเกตุ 
๒๗. นางสาวพรธิดา  เผือกคง 

รางวัลเหรียญทองแดง 
การประกวดหนังสือเลมเล็ก  

 ม.4-ม.6 

 
 ๑๐.๒ งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลสําเร็จ  

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วิธีการดําเนินการ 

โครงการหลักที่ใชในการบูรณาการกับการจัด
การศึกษาของโรงเรียน  

๑. โรงเรียนมาตรฐานสากล  
๒. โครงการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  
๓. โครงการสถานศึกษาพอเพียง  

๔. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  
๕. โครงการเยาวชนพลยุติธรรม  
๖. โครงการโรงเรียนตนแบบมาตรฐานตานยา

เสพติดของสภากาชาดไทย 
๗. โครงการกลาแผนดินดวยเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการหลักที่ใชในการบูรณาการกั บการจัด
การศึกษาของโรงเรียน  

๑. การนําโครงการดังกลาวเปนจุดเนนและจุดเดนใน
การสงเสริมใหนักเรียนมีคุณธรรม เพื่อใหสอดคลอง
กับอัตลักษณ และเอกลักษณของโรงเรียน  

๒. การดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา แกปญหาและประสบความสําเร็จใน
ดานผูเรียนที่ไมกลาแสดงออก ขาดภาวะผูนํา ไมมีจิต

สาธารณะ  
๓. ดําเนินโครงการตามวงจร PDCA 

โครงการและกิจกรรมที่ชวยในการสงเสริม
ดานวิชาการและพัฒนาผูเรียน  
๑. โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการและจัด

ติว O-NET  
๒. โครงการพัฒนาวงดุริยางคนักเรียน  
๓. โครงกาการเขาคายบูรณาการ ของกลุมสาระ

โครงการและกิจกรรมที่ชวยในการสงเสริมดาน
วิชาการและพัฒนาผูเรียน  
๑. การสรางความสนใจ และสงเสริม ใหนักเรียนมี

ความตั้งใจในการเขารวมดวยความสมัครใจ  
๒. สรางเครือขายเพื่อใหไดรับการสนับสนุนจาก
หนวยงานภายนอกในการดําเนินโครงการตางๆ  



๑๙ 
 

การเรียนรูตางๆ  

๔. โครงการการจัดกระบวนการเรียนรูดวย
โครงงาน 
๕. โครงการพัฒนาความเปนเลิศดานศิลปะ  

๖. โครงการรักการอานสืบสานปณิธานความ
พอเพียง 
๗. โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูในและนอก  

๘. โครงการเยาวชนคนดีสุราษฎรธานี ๒ 
๙. โครงการงานคณะกรรมการนักเรี ยน 
๑๐. โครงการนิทรรศการวิทยาศาสตร  

๑๑. โครงการเพาะเห็ดสรางรายได  
๑๒. โครงการสงเสริมสุขภาพในโรงเรียน  
๑๓. โครงการพัฒนาทักษะชีวิต  

๑๔. โครงการเยี่ยมบานนักเรียน  

๓. ฝายบริหารใหการสนับสนุนในการจัดโครงการ ทํา

ใหเกิดความคลองตัวในการดําเนินโครงการ  

๔. ดําเนินโครงการแตละโครงการมีเปาหมายในการ
ตอบสนองตอมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

ผูรับผิดชอบจัดทําแผนการดําเนินงานอยางถูกตอง 
และมีการนําผลการประเมินโครงการมาเปนสวนหนึ่ง
ในการพิจารณาการดําเนินโครงการตอไป  

๕. ดําเนินโครงการตามวงจร PDCA 

 

  ๑๐.๒ งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลสําเร็จ  (ตอ) 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วิธีการดําเนินการ  

๑๕. โครงการทอดผาปาขยะ  
๑๖. ชุมนุมนักจัดรายการรุนเยาว  

๑๗. บริการงานแนะแนว 
๑๘. กิจกรรมกีฬาสี  
๑๙. กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 

๒๐. กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา 
๒๑. กิจกรรมสัปดาหวันหองสมุด  
๒๒. กิจกรรมคนควาดาน ICT 

๒๓. กิจกรรมชุมนุมและพัฒนาผูเรียน 

 

โครงการหลักที่ใชในการดําเนินการพัฒนา

ดานการจัดการศึกษาในการพัฒนาครูและ
บุคคลากรในโรงเรียน มีดังนี้  
๑. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูดาน

การวัดผลประเมินผล 
๒. โครงการจัดทําสื่อนวัตกรรมในการเรียน
การสอน 

๓. โครงการศึกษาดูงานแหลงเรียนรูในแ ละ
นอกประเทศ 
๔. การพัฒนาประสิทธิภาพครูเพื่อพัฒนา

คุณภาพผูเรียนดวยกระบวนการวิจัย  

โครงการหลักที่ใชในการดําเนินการพัฒนาดานการจัด

การศึกษาในการพัฒนาครูและบุคคลากรในโรงเรียน 
มีดังนี้ 
๑. ผูบริหารโรงเรียนใหการสนับสนุนในดานงบประมาณ

ในการฝกอบรมเพื่อพัฒนาตนเองอยา งเต็มที่ 
๒. ผูบริหารกระตุนใหครูไดมีการพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง ทั้งนี้ไดมีการติดตามผลโดยการนิเทศ กํากับ 

อยางตอเนื่อง 

๓. กําหนดแผนการนิเทศโดยการนิเทศสัญจรในแตละ
กลุมสาระการเรียนรู เพื่อเปนการติดตามผลการพัฒนา 

และแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ รวมทั้งป ญหาตางๆ 



๒๐ 
 

๕. ครูวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลเพื่อไป

ออกแบบการเรียนการสอน  
๖. สงเสริมครูประชุมสัมมนารวมกับ
หนวยงานภายนอก 

๗. การเขียนแผนการจัดการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ 
๘. โครงการพัฒนาบุคลากร 

๙. การพัฒนาตนเองเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ  
๑๐. การจัดทําวิจัยในชั้นเรียน  

ในคาบของการประชุมกลุมสาระการเรียนรู  

๔. กําหนดการแลกเปลี่ยนเรียนรูในดานวิชาการ โดยจัด
คาบของการประชุมวิชาการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ทางวิชาการระหวางฝายบริหารกับหัวหนากลุมสาระ

การเรียนรูและหัวหนางานที่เกี่ยวของ เพื่อการขยายผล
ตอกับครูในแตละกลุมสาระการเรียนรู  
๕. ดําเนินโครงการตามวงจร PDCA 

 

 

๑๑. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ ที่ผานมา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (รอบสาม) 
โรงเรียนสุราษฎรธานี ๒ ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจาก 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 จริยธรร มและคานิยมที่พึงประสงค      

มาตรฐานที่ ๓  ผูเรียนมีความใฝรู และเรียนรูอยางตอเนื่อง      

มาตรฐานที่ ๔  ผูเรียนคิดเปน ทําเปน      

มาตรฐานที่ ๕  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน      

มาตรฐานที่ ๖  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน   
  เปนสําคัญ 

   
 

มาตรฐานที่ ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา  
  สถานศึกษา 

   
 

มาตรฐานที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย   

                  สถานศึกษาและตนสังกัด  

  

 
  

กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ  

มาตรฐานที่ ๙  ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ 
และวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา  

 

  
 

 

มาตรฐานที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอน

เปนเอกลักษณของสถานศึกษา  

 
   

กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม      



๒๑ 
 

มาตรฐานที่ ๑๑ ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาท

ของสถานศึกษา 

 

มาตรฐานที่ ๑๒ ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสูความเปนเลิศ 

เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  

 
  

 

 

 

 
 
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ  คือ ระดับดี  โดยมีคาเฉลี่ย ๘๖.๓๑ 

สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบงชี้ ตั้งแต ๘๐ คะแนนขึ้นไป           ใช           ไมใช 
สถานศึกษามีตัวบงชี้ที่ไดระดับดีขึ้นไป ๑๐ ตัวบงชี้ จากทั้งหมด ๑๒ ตัวบงชี้         ใช           ไมใช 
สถานศึกษาไมมีตัวบงชี้ใดที่มีระดับคุณภาพตองปรับปรุง หรือตองปรับปรุงเรงดวน      ใช    ไมใช 

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม  
       สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา    ไมสมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  
 

๑๒. ขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก  
 ๑๒.๑ จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา และขอแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุ ณภาพภายในของ
สถานศึกษา โดยสถานศึกษา หรือหนวยงานตนสังกัด 

 จุดเดน 
 นักเรียนไดรับการดูแลอยางทั่วถึง โรงเรียนอยูใกลแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น นักเรียนมีสัมมา
คารวะออนนอม เปนนักเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค  

 โรงเรียนพยายามนําเอาภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปหัตถกรรมทองถิ่นมาบูรณาการเพื่อการจัดการเรียนการสอน
ในทุกกลุมสาระการเรียนรู รวมทั้งในกิจกรรมพัฒนาผูเรียนจึงทําใหผลการดําเนินงานในแตละมาตรฐานประสบผลสําเร็จ 
 โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนไดสะอาด รมรื่น สวยงาม มีอาคารเรียนและอาคารประกอบ

รวมทั้งหองปฏิบัติการ และแหลงเรียนรูตางๆ ที่สมบูรณเหมาะสมกับการเปนสถานศึกษาที่เนนผูเรียน 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 โรงเรียนควรจัดใหมีการสรางอัตลักษณที่โดดเดนและประชาสัมพันธใหทราบโดยทั่วถึงกัน พรอมทั้ง

การเขาถึง และใหมีการพัฒนาใหเห็นความแตกตางจากโรงเรี ยนอื่นที่เดนชัด 
 ใหมีการนํา เอาภูมิปญญาทองถิ่นมาประยุกตใชในการเรียนการสอนใหโดดเดนและมีการ
ประชาสัมพันธที่หลากหลาย  

 
        ๑๒.๒ จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา และขอแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
 จุดเดน จากการประเมินคุณภาพภายนอกของโรงเรียน มีดังนี้  

 ๑) โรงเรียนมีการจัดกระบวนการเรียนรูที่สรางเสริมคุณลักษณะ ดี เกง มีสุข ของผูเรียนอยางมี
ประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญ โ ดยมีรูปแบบกระบวนการที่ชัดเจนเปนระบบ ทั้งในหองเรียนและทั้งการ
จัดกิจกรรม 



๒๒ 
 

 ๒) ครูมีคุณธรรม จริยธรรม เขากับชุมชนไดดี และมีครู เพียงพอกับนักเรียน  
 ๓) ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและจัดการเรียนรูโดยเนน

ผูเรียนเปนสําคัญ 
 ๔) ครูมีคุณวุฒิ ความรู ความสามรถ ตรงกับงานที่รับผิดชอบ มีการพัฒนาตนเองอยูสม่ําเสมอ และมี
ครูที่เปนครูเกงในระดับ Master teacher 

 ๕) ผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผูนํา และมีความสามารถในการบริหารการจัดการศึกษา  
 ๖) สถานศึกษามีการจัดองคกร โครงสราง และการบริหารงานอยางเปนระบบครบวงจรใหบรรลุ
เปาหมายของการศึกษา  

 ๗) สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการศึกษา โดยใชวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงคของ
สถานศึกษาเปนฐาน 
 ๘) สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยเปน

โรงเรียนพรอมใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 ๙) สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย  
 ๑๐) สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็ม

ศักยภาพ 
 ๑๑) สถานศึกษามีการรวมมือกันระหวางบาน องคกรทางศาสนา สถาบันทางวิชาการ และองคกร
ภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรูและเสริมสรางภูมิปญญาในชุมชน  

 ๑๒) สถานศึกษามีแหลงเรียนรูที่ พรอมใหนักเรียน ชุมชน และองคกรภายนอกไดศึกษา  
 จุดที่ควรพัฒนา  จากการประเมินคุณภาพภายนอกของโรงเรียน มีดังนี้  
 ๑) จัดกระบวนการเรียนรูใหนักเรียนรูจักคาดการณอนาคต ดวยการกําหนดเปาหมาย และกําหนด

แนวทางในการตัดสินใจที่ดีได และสําหรับการกาวสูโรงเรียนมาตรฐา นสากล 
 ๒) จัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหเพิ่มขึ้น รวมทั้งการยกระดับผลการ
ทดสอบระดับชาติ (O-NET) ใหสูงขึ้น 

 ๓) กระบวนการวัดผลการเรียนรูที่ใหนักเรียนมีความรับผิดชอบในภาระงานที่ครูมอบหมาย ใหตั้งใจ
เรียนในชั้นเรียน มีความรักและชื่นชมในส ถาบันของตนเอง 
 

๑๓. สรุปสภาพปญหา จุดเดน จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 ๑๓.๑ สภาพปญหา 
 ๑. เนื่องจากสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในดานเทคโนโลยี สงผลตอการพัฒนาบุคลากร

ดานความสามารถเฉพาะทาง ประกอบกับนักเรียนมีการใชเครื่องมือในการสื่อสาร รวมทั้งการใชเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมากขึ้น ซึ่งเปรียบเสมือนดาบสองคม ทําใหการปองกัน เฝาระวังในมิติทางสังคมคอนขางเปนอุปสรรคตอ
การสรางภูมิคุมกันในตัวที่ดีของนักเรียน นอกจากนี้การปรับเปลี่ยนอยางรวดเร็วในนโยบายระดับชาติทั้งดาน

หลักสูตรแกนกลาง การวัดผลประเมินผล การเทียบโอนผลการเรียน รวมทั้งวิธีการเขาศึกษาตอในระดับ
มหาวิทยาลัยที่มีการปรับเปลี่ยนวิธีในระบบใหมที่ไมหยุดนิ่งจึงสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
  

 ๒. อัตรากําลังครูในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ภาษาตางประเทศ ภาษาไทย ซึ่งเปนกลุมสาระ



๒๓ 
 

การเรียนรูที่อัตรากําลังขาดแคลนทั้งนี้ เปนกลุมสาระกาเรียนรูที่สําคัญในการขับเคลื่อนโรงเรียนเขาสู
มาตรฐานสากล  

 ๓. สภาพและความจําเปนในการสรางอาคารเรียนหลังใหม จากอาคารเรียนชั่วคราวเพื่อใหเปน
อาคารที่เหมาะกับจํานวนนักเรียนและการจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะกับการ เรียนรู 
 ๑๓.๒ จุดเดน  

  โรงเรียนสุราษฎรธานี ๒ ไดดําเนินการในการสรางอัตลักษณ ใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธ
กิจ และวัตถุประสงคของการจัดตั้งโรงเรียน โดยปรากฏผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนอยางเห็นไดชัดจากผลการประเมิน
คุณภาพผูเรียน นอกจากนี้ไดดําเนินโครงการพิเศษ คือ  “กลาแผนดินดวยเศรษฐกิจพอเพียง” อยางตอเนื่อง ทํา

ใหไดรับรางวัลระดับประเทศ และชวยในการพัฒนาผูเรียนไดอยางยอดเยี่ยม  ทั้งนี้ระบบการทํางานในโรงเรียน
เปนไปอยางเขมแข็งใหวามสําคัญกับทุกฝายมีการทํางานแบรวมมือทั้งภายในโรงเรียนและกับหน วยงานภายนอก 
ในทุกดาน โดยเฉพาะดานวิชาการ เพื่อใหนักเรียนไดเปนนักเรียนที่มีความสามารถเต็มศักยภาพเพื่อรองรับการ

เปลี่ยนแปลงสูโรงเรียนมาตรฐานสากล  ทั้งนี้ไดแยกจุดเดนเปนขอตอไปนี้  
  ๑. โรงเรียนมีการจัดกระบวนการเรียนรูที่สรางเสริมคุณลักษณะ ดี เกง มีสุข ของผูเรียนอ ยางมี

ประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยมีรูปแบบกระบวนการที่ชัดเจนเปนระบบ ทั้งในหองเรียนและทั้งการ

จัดกิจกรรม 
  ๒. นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค มี

ความรูใฝรูและเรียนรูอยางตอเนื่อง คิดเปน ทําเปน  ซึ่งเปนไปตามปรัชญาของโรงเรียน คือ คิดเปนธรรม ทําเปน

ธรรม แกปญหาเปนธรรม  
  ๓. นักเรียนมีความกลาแสดงออกในการทํากิจกรรม โดยการออกสูชุมชน   
  ๔. โรงเรียนมีครูที่มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและจัดการ

เรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
  ๕. ครูมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถประสานงานกับชุมชนไดดี  
  ๖. ครูมีคุณวุฒิ ความรู ความสามรถ ตรงกับงานที่รับผิดชอบ มีการพัฒนาตนเองอยูสม่ําเสมอ มี

ครูที่เปนครูเกงในระดับ Master teacher มีครูที่ไดรับรางวัลเปนครูสอนดี และครูแสนดี  
  ๗. ผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผูนํา และมีความสามารถในการบริหารการจัด

การศึกษา 

  ๘. โรงเรียนมีการจัดองคกร โครงสราง และการบริหารงานอยางเปนระบบครบวงจรใหบรรลุ
เปาหมายของการศึกษา  

๙. โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตาม  

ธรรมชาติเต็มศักยภาพ 
  ๑๐. โรงเรียนมีการรวมมือกันระหวางบาน องคกรทางศาสนา สถาบันทางวิชาการ และองคกร

ภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรูและเสริมสรางภูมิปญญาในชุมชน  

  ๑๑. โรงเรียนมีแหลงเรียนรูที่พรอมใหนักเรียน ชุมชน และองคกรภายนอกไดศึกษา  
๑๓.๓ จุดที่ควรพัฒนา 

  ๑. การปลูกฝงใหนักเรียนเกิดความรักในการเปนนักเรียนโรงเรียนสุราษฎรธานี ๒ ตั้งแตเริ่มเขา

สูโรงเรียนสุราษฎรธานี ๒ โดยจัดกิจกรรมตามแนวทางของโรงเรียนวิถีพุทธ  



๒๔ 
 

  ๒. จัดกิจกรรมปลูกฝงคานิยมที่ดีงามดานความประหยัด ความขยัน อดทน ตามแนวทางหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง 

  ๓. กําหนดเปนเปาหมายชัดเจนใหทุกกลุมสาระการเรียนรูไดจัดการเรียนรู และวัดผลตามสภาพ
จริงอยางจริงจังและเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
  ๔. สรางความรูความเขาใจใหกับครูเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลที่หลากหลาย วิจัยในชั้นเรียน 

และใหมีการทําวิจัยในชั้นเรียนอยาง ตอเนื่อง 
  ๕. ใหความรูแกนักเรียนเกี่ยวกับการเลือกใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสม  
  ๖. นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเขามาบูรณาการในการจัดการเรียนสอนอยางตอเนื่อง

ทั้งในกระบวนการเรียนและการปฏิบัติของนักเรียน  
  ๗. กําหนดนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาใหโรงเรียนกาวสูการเปนโรงเรียน
มาตรฐานสากล และมีความเปนเลิศทางวิชาการบนรากฐานของโรงเรียนวิถีพุทธและสถานศึกษาพอเพียง  

  ๘. วางแผนการจัดทําคลังขอสอบ เพื่อเปนสวนหนึ่งในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
  ๙. วางแผนการดําเนินงานในโรงเรียน การจัดระบบ และการจัดการเรียนกาสอนเพื่อนําไปสูการ

สรางความเปนอัตลักษณใหกับโนโรงเรียนที่แทจริง  
  ๑๐. เชื่อมโยงระบบเรียนรูและระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน เปนนวัตกรรมใหมในการแกไข
ปญหานักเรียน ทั้งดานความรูและดานคุณลักษณะอันพึงประสงค ควบคูกัน ไปเปนกระบวนการเชิงระบบเดียวกัน  

  ๑๑. ใหผูมีสวนเกี่ยวของ ไดแก ผูปกครองเครือขายเขามามีสวนรวมในการวางแผนการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  
      ๑๒. มีแหลงเรียนรูที่เกิดจากการสรางอัตลักษณของสถานศึกษา เชน งานสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียน โรงเรียนตนแบบตานยาเสพติด สถานศึกษาพอเพียง และโรงเรียนวิถีพุทธ เพื่อใหบริการแกหนวยงาน
ภายนอก 
 

 
 


