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ตอนที่ ๔ 
สรุปผลการพัฒนาและการนําไปใช  

 

 

 

๑. สรุปผลการดําเนินงานในภาพรวม  

 

 โรงเรียนสุราษฎรธานี ๒ ไดดําเนินการจัดการศึกษาเพื่อใหสอดคลองกับกลยุทธและมาตรฐาน

การศึกษาของชาติ และของสถานศึกษา ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน ครูและบุคลากรภายใน

โรงเรียน ตลอดจนการพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อใหโรงเรียนเปนสังคมแหงการเรียนรู มีอัตลักษณ และ

เอกลักษณของโรงเรียน โดยมีผลการดําเนินงานในภาพรวมของแตมาตรฐาน ดังนี้  

 

มาตรฐานการศึกษาของชาติ ผลการดําเนินงาน 

มาตรฐานที่ ๑ ผูเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ  ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๒ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค  ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่  ๓  ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักเรียนรูและ

พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  
ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๔ ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบคิดสรางสรรค 

ตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุผล  
ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๕ ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร  ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๖ ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางาน

รวมกับผูอื่นไดและมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต   
ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๗  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล 
ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๘  ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและ

เกิดประสิทธิผล 
ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๙  คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตาม

บทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประ สิทธิผล 
ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรม

พัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน  
ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมให

ผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ  
ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่

กําหนดในกฎกระทรวง 
ดีเยี่ยม 



๘๐ 
 

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปน

สังคมแหงการเรียนรู  
ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญา

และจุดเนนที่กําหนดขึ้น  
ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูป

การศึกษาเพื่อพัฒนาและสงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น     
ดีเยี่ยม 

 

ชื่อโครงการและกิจกรรมที่ประสบผลสําเร็จ  

 

 การดําเนินโครงการ และกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียนสุราษฎรธานี ๒ เพื่อตอบสนองมาตรฐาน

การศึกษาของโรงเรียนในแตละมาตรฐานนั้นประสบผลสําเร็จทุกโครงการ จึงสงผลใหผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในอยูในระดับดีเยี่ยมทุกมาตรฐาน ทั้งนี้ดวยปจจัยสนับสนุนตางๆ ดังนี้  

 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปจจัยสนับสนุน 

โครงการหลักที่ใชในการบูรณาการกับการจัดการ ศึกษาของโรงเรียน  

๑. โรงเรียนมาตรฐานสากล  

๒. โครงการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  

๓. โครงการสถานศึกษาพอเพียง  

๔. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  

๕. โครงการเยาวชนพลยุติธรรม  

๖. โครงการโรงเรียนตนแบบมาตรฐานตาน

ยาเสพติดของสภากาชาดไทย  

๗. โครงการกลาแผนดินดวยเศรษฐกิจ  

๑. การนําโครงการดังกลาวเปนจุดเนนและจุดเดนใน

การสงเสริมใหนักเรียนมีคุณธรรม เพื่อใหสอดคลอง

กับอัตลักษณ และเอกลักษณของโรงเรียน  

๒. การดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาท

ของสถานศึกษา แกปญหาและประสบความสําเร็จใน

ดานผูเรียนที่ไมกลาแสดงออก ขาดภาวะผูนํา ไมมีจิต

สาธารณะ  

๓. ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา

สถานศึกษา ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อ

พัฒนาสูความเปนเลิศที่สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูป

ทางการศึกษา 

โครงการและกิจกรรมที่ชวยในการสงเสริมดานวิชาการและพัฒนาผูเรียน  

๑. โครงการพัฒนาความเปนเลิศด านศิลปะ 

๒. โครงการพัฒนาวงดุริยางคนักเรียน  

๓. โครงกาการเขาคายบูรณาการของกลุม

สาระการเรียนรูตางๆ  

๔. โครงการการจัดกระบวนการเรียนรูดวย

โครงงาน 

๕. โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการ  

ปจจัยสนับสนุนที่ทํ าใหการดํา เนินโครงการ และ

กิจกรรมดังกลาวประสบความสําเร็จ มีดังนี้  

๑. นักเรียนมีความสนใจ และมีความตั้งใจในการเขารวม

ดวยความสมัครใจ  

๒. การไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกใน

การดําเนินโครงการตางๆ ทั้งนี้ เนื่องจากการสราง

เครือขายของโรงเรียนในการดําเนินโครงการ หรือ
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๖. โครงการรักการอานสืบสานปณิธานความ

พอเพียง 

๗. โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูในและนอก 

๘. โครงการสงเสริมสุขภาพในโรงเรียน  

๙. โครงการพัฒนาทักษะชีวิต  

๑๐. กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 

๑๑. กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา 

๑๒. กิจกรรมสัปดาหวันหองสมุด  

๑๓. กิจกรรมคนควาดาน ICT 

๑๔. กิจกรรมชุมนุมและพัฒนาผูเรียน  

กิจกรรมตางๆ  

๓. การสนับสนุนจากฝายบริหารในการจัดโครงการ ทํา

ใหเกิดความคลองตัวในการดําเนินโครงการ  

๔. การดําเนินโครงการแตละโครงการมีเปาหมายในการ

ตอบสนองตอมาตรฐานการศึกษาของ โ ร ง เ รี ยน 

ผูรับผิดชอบจัดทําแผนการดําเนินงานอยางถูกตอง และ

มีการนําผลการประเมินโครงการมาเปนสวนหนึ่งในการ

พิจารณาการดําเนินโครงการตอไป  

๕ . การไดรับความรวมมือจากทุกฝายในการดําเนิน

โครงการ โดยเฉพาะครูและบุคคลากรในโรงเรียนทําให

เกิดความสะดวกในการดําเนินงาน  

 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปจจัยสนับสนุน  

โครงการในการดําเนินการพัฒนาดานการจัดการศึกษาในการพัฒนาครูและบุคคลากรในโรงเรี ยน 

๑. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูดาน

การวัดผลประเมินผล  

๒. โครงการจัดทําสื่อนวัตกรรมในการเรียน

การสอน 

๓. โครงการศึกษาดูงานแหลงเรียนรูในและ

นอกประเทศ๔. การพัฒนาประสิทธิภาพครู

เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนดวย

กระบวนการวิจัย  

๕. ครูวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลเพื่ อไป

ออกแบบการเรียนการสอน  

๖. สงเสริมครูประชุมสัมมนารวมกับ

หนวยงานภายนอก 

๗. การเขียนแผนการจัดการเรียนรูที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญ 

๘. โครงการพัฒนาบุคลากร 

๙. การพัฒนาตนเองเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ  

๑๐. การจัดทําวิจัยในชั้นเรียน  

ปจจัยสนับสนุนที่ทํ าใหการดํา เนินโครงการ  และ

กิจกรรมดังกลาวประสบความสําเร็จ มีดังนี้  

๑. ผูบริหารโรงเรียนใหความสําคัญกับการพัฒนาครูและ

บุคคลากรโดยใหการสนับสนุนในดานงบประมาณใน

การฝกอบรมเพื่อพัฒนาตนเองอยางเต็มที่  

๒. ผูบริหารโรงเรียนมีความเปนเลิศทางดานวิชาการ 

โดยใหความสําคัญ และกระตุนใหครูไดมีการพัฒนา

ตนเองอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ไดมีการติดตามผลโดยการ

นิเทศ กํากับ อยางตอเนื่อง  

๓. ครูแตละทานในโรงเรียนเห็นความสําคัญในการ

พัฒนาตนเอง และนําผลการพัฒนามาปรับปรุงรูปแบบ

การจัดการเรียนรูอยางเปนระบบและทันสมัยกับการ

เปลี่ยนแปลง 

๔. โรงเรียนมีครูที่มีความเชี่ ยวชาญ และมีความสามารถ

หลายทาน ที่ชวยในการเปนเปนพี่เลี้ยง และครูที่ชวยใน

การนิเทศ กํากับ แนะนําในแตละกลุมสาระการเรียนรู  

๕. โรงเรียนมีการนิเทศสัญจรในแตละกลุมสาระการ

เรี ยนรู  เพื่ อ เปนการติดตามผลการพัฒนา  และ

แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ รวมทั้งปญหาตาง ๆ ใน

คาบของการประชุมกลุมสาระการเรียนรู  
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๖. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในดานวิชาการ โดยจัดคาบ

ของการประชุมวิชาการในการแลกเปลี่ยนเรียนรูทาง

วิชาการระหวางฝายบริหารกับหัวหนากลุมสาระการ

เรียนรูและหัวหนางานที่เกี่ยวของ เพื่อการขยายผลตอ

กับครูในแตละกลุมสาระการเรียนรู 

๒. จุดเดนและจุดที่ควรพัฒนา  

 ๒.๑ ดานคุณภาพผูเรียน   

จุดเดน จุดควรพัฒนา 

๑. โรงเรียนมีการจัดกระบวนการเรียนรูที่สรางเสริม

คุณลั กษณะ ดี  เ ก ง  มี สุ ข  ของผู เ รี ย นอย า งมี

ประสิทธิภาพและเนนผู เรียนเปนสําคัญ โดยมี

รูปแบบกระบวนการที่ชัด เจนเปนระบบ ทั้ ง ใน

หองเรียนและทั้งการจัดกิจกรรม  

๒. นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มี

คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค มี

ความรูใฝรูและเรียนรูอยางตอเนื่อง คิดเปน ทําเปน 

ซึ่งเปนไปตามปรัชญาของโรงเรียน คือ คิดเปนธรรม 

ทําเปนธรรม แกปญหาเปนธรรม  

๓. นักเรียนมีความกลาแสดงออกในการทํากิจกรรม 

โดยการออกสูชุมชน 

๑. จัดกระบวนการเรียนรูใหนักเรียนรูจักคาดการณ

อนาคต ดวยการกําหนดเปาหมาย และกําหนด

แนวทางในการตัดสินใจที่ดีได และสําหรับการกาวสู

โรงเรียนมาตรฐานสากล  

๓. จัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนให เพิ่มขึ้น รวมทั้ งการยกระดับผลการ

ทดสอบระดับชาติ (O-NET) ใหสูงขึ้น 

๓. กระบวนการวัดผลการเรียนรูที่ใหนักเรียนมีความ

รับผิดชอบในภาระงานที่ครูมอบหมาย ใหตั้งใจเรียน

ในชั้นเรียน มีความรักและชื่นชมในสถาบันของ

ตนเอง 
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 ๒.๒ ดานการจัดการศึกษา  

จุดเดน จุดควรพัฒนา 

๑. โรงเรียนมีหลักสูตรบูรณาการ ๘ กลุมสาระการ

เรียนรูที่เขมแข็ง  

๒. ครูมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถประสานงานกับ

ชุมชนไดดี  

๓. ครูมีคุณวุฒิ ความรู ความสามรถ ตรงกับงานที่

รับผิดชอบ มีการพัฒนาตนเองอยูสม่ําเสมอ มีครูที่

ไดรับรางวัลเปนครูสอนดี ครูแสนดี  ครูดีไมมี

อบายมุข และมีวิทยะฐานะคศ .3 จํานวนมาก 

๔. ผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผูนํา และมี

ความสามารถในการบริหารการจัดการศึกษา  

๕. โรงเรียนมีการจัดองคกร โครงสราง และการ

บริหารงานอยาง เปนระบบครบวงจรใหบรรลุ

เปาหมายของการศึกษา 

๖. โรงเรียนมีครูที่มีความสามารถในการจัดการเรียน

การสอนอยางมีประสิทธิภาพและจัดการเรียนรูโดย

เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

๗. โรงเรียนมีครูตางประเทศที่สอนภาษาจีน และมี

ครูสอนภาษาฝรงเศส 

๑. การหาอัตรากําลังครูเพิ่มในบางรายวิชาที่ขาด 

เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด 

๒. ใหมีการติดตามผลการปฏิบัติของครูที่ยังไมได

ปฏิบัติตามโครงการ กิจกรรม ไดปฏิบัติอยางจริงจัง

เพื่อยกระดับคุณภาพของครู  

๓. นําผลจากการประเมินผลผลิตการใชงบประมาณ

ไปพัฒนางานทุกโครงการใหมีประสิทธิภาพ  

 

 

  

 

 ๒.๓ ดานการสรางสังคมแห งการเรียนรู  

จุดเดน จุดควรพัฒนา 

๑. โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่

สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ  

๒. โรงเรียนมีการรวมมือกันระหวางบาน องคกรทาง

ศาสนา สถาบันทางวิชาการ และองคกรภาครัฐและ

เอกชน เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรูและเสริมสร างภูมิ

ปญญาในชุมชน 

๓. โรงเรียนมีแหลงเรียนรูที่พรอมใหนักเรียน ชุมชน 

และองคกรภายนอกไดศึกษา  

๑. ใหมีการสรางเครือขายความรวมมือในดานตางๆ 

เชน ดานวิชาการกับองคกร หรือสถาบันทางวิชาการ

ใหครบทุกกลุมสาระการเรียนรูเพื่อเปนการยกระดับ

การเปนสังคมแหงการเรียนรูดานวิชาการ เปนตน  

๒. การศึกษาแหลงเรียนรูที่สอดคลองกับแนวปฏิบัติ 

หรือเปาหมายหลักของการดําเนินงานโครงการแตละ

โครงการ 
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 ๒.๔ ดานอัตลักษณของสถานศึกษา  

จุดเดน จุดควรพัฒนา 

โรงเรียนไดดําเนินการในการสรางอัตลักษณ ใหบรรลุ

ตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงคของ

การจัดตั้ ง โรงเรียน โดยปรากฏผลที่ เกิดขึ้นกับ

นักเรียนอยางเห็นไดชัดจากผลการประเมินคุณภาพ

ผูเรียน 

โรงเรียนควรดําเนินกิจกรรมหรือโครงการที่สราง

ความภูมิใจ ในความเปนลูกสุราษฎรธานี ๒ ใหมาก

ขึ้น ทั้งนี้เพื่อเปนการสรางจิตสํานึกรักโรงเรียน และ

เพื่อใหงายตอการพัฒนาในดานอื่นตอไป  ทั้งนี้ให

ดําเนินโครงการตั้งแตเริ่มตนของการเปนนักเรียน

โรงเรียนสุราษฎรธานี ๒ และติดตามอยางตอเนื่อง  

ทั้งนี้จากการดําเนินงานของโรงเรียนตลอดปพบวา

ความเปนอัตลักษณของนักเรียนที่เดนชัดคือ การมี

จิตอาสา และนักเรียนสามารถแ กปญหาระหวางการ

ทํางานไดเปนอยางดี จึงไดปรับเปลี่ยนอัตลักษณ 

เปน “มีจิตอาสา  แกปญหาเปนระบบ ” 

 

 ๒.๕ ดานมาตรการสงเสริม  

จุดเดน จุดควรพัฒนา 

โรงเรียนไดดําเนินโครงการพิเศษ คือ  “กลาแผนดิน

ดวยเศรษฐกิจพอเพียง” อยางตอเนื่อง ทําใหไดรับ

รางวัลระดับประเทศ 

๑. โรงเรียนควรใหการสงเสริมโดยเพิ่มกิจกรรมที่

เกี่ยวของและใหนักเรียนมีสวนรวมเพิ่มมากขึ้นโดย

จัดกิจกรรมบูรณาการ  

๒. จัดทําโครงการพิเศษ เพิ่มเติมที่สอดคลองกับการ

เปนโรงเรียนมาตรฐานสากล และการเปนสมาคม

อาเซียน 

๓. โรงเรียนควรมีการพิจารณาความตองการของ

ผูปกครองและนักเรียนในการขยายหองเรียนพิเศษ

เพื่อใหโรงเรียนไดพัฒนาผูเรียนกาวสูมาตรฐานสากล  

 

๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต  

 ๑. จัดการศึกษาใหผูเรียนกาวสูความเปนพลโลกตามโรงเรียนมาตรฐานสากล  

 ๒. จัดหลักสูตรโครงการหองเรียนพิเศษใหหลากหลายเพื่อตอบสนองความตองการข องผูเรียน

และผูปกครอง 

 ๓. การปลูกฝงใหนักเรียนเกิดความรักในการเปนนักเรียนโรงเรียนสุราษฎรธานี ๒ ตั้งแตเริ่มเขา

สูโรงเรียนสุราษฎรธานี ๒ โดยจัดกิจกรรมตามแนวทางของโรงเรียนวิถีพุทธ  

 ๔. จัดกิจกรรมปลูกฝงคานิยมที่ดีงามดานความประหยัด ความขยัน อดทน ตามแนวท างหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
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 ๕. กําหนดเปนเปาหมายชัดเจนใหทุกกลุมสาระการเรียนรูไดจัดการเรียนรู และวัดผลตาม

สภาพจริงอยางจริงจังและเนนผูเรียนเปนสําคัญ  

 ๖. สรางความรูความเขาใจใหกับครูเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลที่หลากหลาย วิจัยในชั้นเรียน 

และใหมีการทําวิจัยในชั้นเรียนอยางตอเนื่อง  

 ๗. ใหความรูแกนักเรียนเกี่ยวกับการเลือกใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสม  

 ๘. นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเขามาบูรณาการในการจัดการเรียนสอนอยางตอเนื่อง

ทั้งในกระบวนการเรียนและการปฏิบัติของนักเรียน  

 ๙. กําหนดนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาใหโรงเรียนกาวสูการเปนโรงเรียน

มาตรฐานสากล และมีความเปนเลิศทางวิชาการบนรากฐานของโรงเรียนวิถีพุทธและสถานศึกษาพอเพียง  

 ๑๐. วางแผนการจัดทําคลังขอสอบ เพื่อเปนสวนหนึ่งในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 

 ๑๑. วางแผนการดําเนินงานในโรงเรียน การจัดระบบ และการจัดการเรียนกาสอนเพื่อนําไปสู

การสรางความเปนอัตลักษณใหกับโนโรงเรียนที่แทจริง  

 ๑๒. เชื่อมโยงระบบเรียนรูและระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน เปนนวัตกรรมใหมในการแกไข

ปญหานักเรียน ทั้งดานความรูและดานคุณลักษณะอันพึงประสงค ควบคูกันไปเปนกระบวนการเชิงระบบ

เดียวกัน 

 ๑๓. ใหผูมีสวนเกี่ยวของ ไดแก ผูปกครองเครือขายเขามามีสวนรวมในการวางแผนการ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  

 ๑๔. มีแหลงเรียนรูที่เกิดจากการสรางอัตลักษณของสถานศึกษา เชน งานสวนพฤกษศาสต ร

โรงเรียน โรงเรียนตนแบบตานยาเสพติด สถานศึกษาพอเพียง และโรงเรียนวิถีพุทธ เพื่อใหบริการแก

หนวยงานภายนอก 

 ๑๕. นําผลวิเคราะห O-NET ของโรงเรียนลงสูครูผูสอนทุกคนเพื่อใหเห็นถึงจุดเดน จุดดอย 

และจุดที่ควรพัฒนาของแตละกลุมสาระการเรียนรู  เพื่อนําไปวางแผนในการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนและผล O-NET ในปตอไป 

๔. ความตองการและการชวยเหลือ  

 ๑. จัดอบรมครูผูสอนที่จําเปนตองสอนเปนภาษาอังกฤษโดยเฉพาะครูกลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร เพื่อใหเขาใจในหลักสูตร การเขียนแผนการจัดการเรีย นรู 

 ๒. การพัฒนาสงเสริมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนทั้งดานความรูและทักษะการใชชีวิต

เนื่องจากนักเรียนกําลังพัฒนาในยุคของสังคมแหงการเปลี่ยนแปลง การใหบริการเสนทางการเดินรถ ใหมีรถ

ประจําทางเพื่อชวยอํานวยความสะดวกใหกับนักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน  

 ๓. เรงพัฒนาหองเรียนคุณภาพ โดยเฉพาะอุปกรณใหอยูในสภาพที่พรอมใช  

 ๔. สงเสริมใหมีการพัฒนาสภาพแวดลอมในโรงเรียนโดยเฉพาะการปลูกตนไมประจําโรงเรียน

ใหเห็นเปนเอกลักษณที่ชัดเจน  

 ๕. จัดระบบสารสนเทศของโรงเรียนโดยนําเทคโนโลยีเขามาชวย เพื่อใหขอมูลเปนระบบและ

พรอมใชตลอดเวลา 
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ภาคผนวก 
  

 

 

๑. ประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

๒. ประกาศคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

๓. ประกาศคณะกรรมการประเมินภายใน  

๔. คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

๕. บันทึกการใหความเห็นชอบรายงานประจําป ของสถานศึกษาของคณะกรรมการ

สถานศึกษา 

 

 

 

 

 


