
๓๐ 
 

ตอนที่ ๒  
การพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนสุราษฎรธานี ๒ 

 

๑. การบริหารจัดการศึกษา  
  โรงเรียนสุราษฎรธานี ๒ แบงโครงสรางการบริหารงานเปน  ๔ กลุมงาน ไดแก กลุม
บริหารวิชาการ  กลุมบริหารงบประมาณและงานบุคคล  กลุมบริหารทั่วไป  และกลุมบริหารกิจการ

นักเรียน ตามโครงสรางดังนี้ 
  

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
  

 

     

สมาคมผูปกครองและครู  
  

ผูอํานวยการโรงเรียน 
 

คณะกรรมการเครือขายผูปกครอง 
  

 
กลุมบริหารงานวิชาการ  กลุมบริหารกิจการนักเรียน  กลุมบริหารทั่วไป  กลุมบริหารงานงบประมาณและงาน

บุคคล 

1. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

2. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู 

3. งานรับนักเรียน/งานทะเบียน 

นักเรียน 

4. งานวัดผลประเมินผลและเทียบ 

โอนผลการเรียน 

5. งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษา 

6. งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ 

เทคโนโลยีทางการศึกษา 

7. งานพัฒนาแหลงเรียนรู  

8. งานนิเทศการศึกษา 

9. งานแนะแนวการศึกษา 

10. งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 

ในสถานศึกษา 

11. งานกลุมสาระ 

11. งานสงเสริมความรูดานวิชาการ 

แกชุมชน 

12. งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

13. งานประสานและพัฒนาเครือขาย  

      การศึกษา 

14. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

15. งานสงเสริมความรูดานวิชาการ  

      แกชุมชน 

16. งานประสานความรวมมือในการ 

      พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น 

17. งานสงเสริมและสนับสนุนงาน  

     วิชาการแกบุคลากรและครอบครัว   

     องคกร หนวยงาน และสถาบันอืน่ 

     ที่จัดการศึกษา 

18. งานสงเสริมประสานงานใน 

ระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัย 

 1. งานพัฒนากิจการนักเรียน 

2. งานสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

3. งานพัฒนาระบบชวยเหลือ

นักเรียน 

4. งานระดับชั้น 

5. งานสวัสดิการนักเรียนและรักษา

ความปลอดภัย 

6. งานปองกันและแกไขสารเสพติด 

7. งานสงเสริมประชาธิปไตย 

ในโรงเรียน 

8. งานประชาสัมพันธการศึกษา 

 1. งานบริการอาคารสถานที ่

และสภาพแวดลอม 

2. งานใหบริการน้ําดื่ม 

3. งานสาธารณูปโภค 

4. งานเวรยามและนักการภารโรง 

5. งานบริการสาธารณะ 

6. งานจัดระบบการบริหารและ  

    พัฒนาองคกร 

7. งานสงเสริมสุขภาพบุคลากรใน  

     โรงเรียน 

8. การประเมินผลการดําเนนิงาน 

    อาคารสถานที่และ 

    สภาพแวดลอม 

 

 

 

 

 

 1.งานจัดทําแผนงาน การเสนอ  

    ของบประมาณ และการจัดสรร 

งบประมาณ 

2. งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล  

และรายงานผลการใชเงิน 

และผลการดําเนินงาน 

3. งานระดมทรัพยากรและ 

การลงทุนเพื่อการศึกษา 

4. งานธุรการ 

5. งานบริหารการเงิน 

6. งานบริหารบัญช ี

7. งานบริหารพัสดุและสนิทรัพย 

8. งานพัฒนาระบบและเครือขาย 

ขอมูลสารสนเทศ 

9.  งานประสานราชการกับเขต 

พื้นที่การศึกษาและหนวยงานอืน่ 

10. งานจัดระบบการควบคุมใน

หนวยงาน 

11. งานบริหารงานบุคคล 

12. งานยานพาหนะ 

13. งานเลขานุการคณะกรรมการ 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 

 

                                                              นักเรียน 



๓๑ 
 

๒. วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย อัตลักษณ และเอกลักษณของสถานศึกษา  
 

วิสัยทัศน  ( Vision) 

 ภายในปการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนสุราษฎรธานี ๒ เปนองคกรแหงการเรียนรูตาม

มาตรฐานสากล เชิดชูคุณธรรม กาวทันเทคโนโลยี ภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 

พันธกิจ ( Mission) 

 ๑. สงเสริมใหผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา  ขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรที่เทียบเคียงมาตรฐานสากล  

 ๒. สงเสริมใหผูเรียน มีนิสัย ใฝเรียนรู สามารถเรียนรูดวยตนเองและแสวงหาความรูอยาง

ตอเนื่อง มีความสามารถในการสื่อสาร  สามารถคิด  วิเคราะห แกปญหา คิดริเริ่มสรางสรรค   และกลา

ตัดสินใจ  

๓. สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ๙ 

ประการ  และคานิยม  ๑๒ ประการ  

๔. พัฒนาคุณภาพของการบริหารจัดการเนนการมีสวนรวม  

๕. พัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรู      

๖. เสริมสรางภาคีเครือขายรวมพัฒนาการจัดการศึกษา  

๗. สงเสริมการสรางอัตลักษณของสถานศึกษา  

๘. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางการศึกษาในศตวรรษที่  ๒๑ 

เปาหมาย ( Goal) 

๑. ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  

๒๕๕๑ และหลักสูตรที่เทียบเคียงมาตรฐานสากล  

๒. ผูเรียนมีนิสัย  ใฝเรียนรู สามารถเรียนรูดวยตนเองและแสวงหาความรูอยางตอเนื่อง              

มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถคิด  วิเคราะห แกปญหา คิดริเริ่มสรางสรรค  และกลาตัดสินใจ   

๓. สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ๙ 

ประการ  และคานิยม  ๑๒ ประการ  

 ๔. ผูเรียนเปนผูที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีบนพื้นฐานของความเปนไทยตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

 ๕. ผูเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอม 

 ๖. พัฒนาหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล  

 ๗. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสูมาตรฐาน  

 ๘. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ทําใหเกิดการพัฒนาทั้งองคกร โดยใชวงจรคุณภาพ 

(PDCA) บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล 



๓๒ 
 

 ๙. สงเสริมการพัฒนาคุณภาพและการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา  

 ๑๐. สงเสริมสนับสนุนใหจัดการเรียนการสอน ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  

 ๑๑. สงเสริมใหนักเรียนเปนบุคคลแหงการเรียนรู  

 ๑๒. สรางเครือขายรวมพัฒนา  และ แลกเปลี่ยนประสบการณ   ในระดับทองถิ่น ระดับ

ภูมิภาค  ระดับประเทศ  และระดับอาเซียน  

 ๑๓. มุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยการดําเนินงาน โครงการ กิจกรรม เพื่อสงเสริม

ผูเรียนใหบรรลุผลตามวิสัยทัศน ปรัชญา เปาหมาย และกลยุทธ  

 ๑๔. มีผลการดําเนินงานตามกลยุทธ โครงการ กิจกรรม ที่กําหน ดและคําตอบของผลลัพธ

การดําเนินงานตอบสนองเปาหมาย วิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนของโรงเรียน รวมทั้งสะทอนความ

เปนเอกลักษณของโรงเรียน  เปนที่ยอมรับของชุมชนและทองถิ่น  

 ๑๕. โรงเรียนบริหารจัดการไดคุณภาพระดับมาตรฐานสากล  

 ๑๖. โรงเรียนจัดโครงการ กิจกรรมเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเนน ตามแนวทางการศึกษา                              

ในศตวรรษที่ ๒๑ มีความพรอมสูการเปนโรงเรียนสําหรับประชาคมอาเซียน  และพัฒนาสูการเปน  

พลโลก 

 

อัตลักษณของสถานศึกษา  

 

 
 

เอกลักษณของสถานศึกษา  
 

 
 

 คานิยมองคกร 

 

 

 

๓.  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัด การศึกษาของสถานศึกษา  

 โรงเรียนสุราษฎรธานี ๒ ไดจัดการศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาใน ๑๕ 

มาตรฐานการศึกษา โดย สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑ และเพื่อสนองตอบตอแนวทางการปฏิรูปการศึกษาใน

ทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑) ที่มุงเนนการพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม พัฒนาคุณภาพครู

ยุคใหม  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหม  ตลอดจนพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการใหม  และการขับเคลื่อนโรงเรียนเขาสูโรงเรียนมาตรฐานสากล    

มีจิตอาสา  แกปญหาเปนระบบ  

บรรยากาศดี  มีคุณธรรม  นําสูความพอเพียง  

รวมคิด  รวมทํา  มุงมั่นพัฒนา  ยึดนักเรียน  และสถานศึกษาเปนสําคัญ  



๓๓ 
 

๔. กลยุทธการพัฒนาคุณภาพกา รจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

 กลยุทธที่ ๑ : พัฒนาคุณภาพนักเรียน 

 กลยุทธที่ ๒ : พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  

 กลยุทธที่ ๓ : สรางเสริมสังคมแหงการเรียนรู  

 กลยุทธที่ ๔ : สงเสริมอัตลักษณของสถานศึกษาใหโดดเดน  

 กลยุทธที่ ๕ : สงเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  

๕. การดําเนินงานตามกลยุทธของสถานศึกษา  

 กลยุทธที่ ๑ : พัฒนาคุณภาพนักเรียน  
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษาที่  

๑. ยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 

ทั้ง ๘ กลุมสาระฯ 

๑. เพื่อยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของผูเรียนให

สูงขึ้น 

๒ เพื่อยกระดับของ

การทดสอบระดับ 

ชาติ O-NET ให

สูงขึ้น          

 

๑. เปาหมายเชิงปริมาณ    

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียน

ระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป ไมต่ํากวา

รอยละ ๓๓.๓๒ 

๑.๒ นักเรียนที่มีคะแนนผล

การทดสอบทางการ ศึกษา

ระดับชาติ (O-NET) ตั้งแต 

รอยละ ๕๐ ไมต่ํากวารอยละ 

๖.๕๙   

๒. เปาหมายเชิงคุณภาพ  

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน และผลการทดสอบ

ระดับชาติ O-NET สูงขึ้น 

มาตรฐานที่ ๕ 

๒. พัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนระดับชาติ  

O-NET ทั้ง ๕ กลุมสาระฯ 

เพื่อยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนระดับชาติ O–

NET ทุกกลุมสาระฯ 

ใหมีคะแนนผลการ

ทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติ 

ตั้งแตรอยละ ๕๐ 

ขึ้นไป  เพิ่มขึ้น      

๑. เปาหมายเชิงปริมาณ    

๑.๑ นักเรียนที่มีคะแนนผล

การทดสอบทางการ ศึกษา

ระดับชาติ (O-NET) ตั้งแต

รอยละ ๕๐ เพิ่ม ขึ้นไมต่ํากวา

รอยละ๓ 

๒. เปาหมายเชิงคุณภาพ 

นักเรียน ชั้น ม.๓ และชั้น ม.๖ 

ทุกกลุมสาระฯ  มีคะแนนผล

การทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติ(O-NET) สูงขึ้น 

มาตรฐานที่ ๕ 



๓๔ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษาที่  

๓. พัฒนาสมรรถนะ

ทางการเรียนรูและทักษะ

ชีวิต  

๑. เพื่อสงเสริมการ

จัดกิจกรรมให

นักเรียนมีสมรรถนะ 

ในการเรียนรูและ

ทักษะชีวิต 

๒. เพื่อสงเสริมให

ผูเรียนมีทักษะชีวิตที่

มีคุณภาพสามารถ

ดํารงชีวิตอยูในสังคม

ไดอยางมีความสุข 

 

- นักเรียนมากกวารอยละ ๘๐ 

มีสมรรถนะทางการเรียนรู

และทักษะชีวิตอยูในระดับด ี

- นักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖ 

ผานการคัดเลือกเขาศึกษาตอ 

ในระดับชั้นที่สูงขึ้น   รอยละ 

๙๐ 

 

มาตรฐานที่ ๓ 

มาตรฐานที่ ๖ 

๔. สงเสริมการสื่อสาร

ดวยภาษาสูสากล   

๑ เพื่อใหนักเรียนใช

ภาษาไทยภาษา 

อังกฤษ ภาษาจีน  

ภาษาญี่ปุน ในการ

สื่อสารได 

๒ เพื่อใหนักเรียน

สามารถสอบผาน

การวัดระดับความ 

สามารถทางภาษา

จากสถาบัน ภาษา

นานาชาติ 

๑. เปาหมายเชิงปริมาณ    

๑.๑ นักเรียนมีทักษะความ 

สามารถดานการพูด/เขียน 

ภาษาอังกฤษ ไดดี รอยละ ๖๐ 

๑.๒ นักเรียนมีทักษะความ 

สามารถดานการพูด/เขียน 

ภาษาไทย ไดดี รอยละ ๘๐ 

๑.๓ นักเรียนมีทักษะความ 

สามารถดานการพูด/เขียน 

ภาษาตางประเทศอื่นๆ ไดดี 

รอยละ ๑๐ 

๒ เปาหมายเชิงคุณภาพ     

นักเรียนใชภาษาไทย/ภาษา 

อังกฤษและภาษาตางประเทศ

อื่นๆ ในการสื่อสารได 

มาตรฐานที่ ๓ 

มาตรฐานที่ ๕ 

๕. สงเสริมความคิด

สรางสรรคสูสากล  

เพื่อใหนักเรียนมี

ผลงานการศึกษา

คนควาดวยตนอง

(Independent 

Study) ทางดาน ICT  

๑. เปาหมายเชิงปริมาณ    

๑.๑ นักเรยีนรอยละ ๘๐  มี

ความคิดสรางสรรค  คิด

วิเคราะห สังเคราะห อยาง

เปนระบบครบถวน  

๒. เปาหมายเชิงคุณภาพ     

นักเรียนจัดทําโครงงานที่มี

คุณภาพ   

มาตรฐานที่ ๔ 



๓๕ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย สนองมาตรฐานการศึกษา  

ของสถานศึกษาที่  

๖. สงเสริมนักประดิษฐสู

อาชีพ 

 

๑. เปาหมายเชิง

ปริมาณ    

๑.๑ นักเรียนรอยละ 

๕๐ มีผลงานการ

ประดิษฐ สรางสรรค 

และออกแบบผลงาน

ทางวิชาการ/อาชีพเขา

รวมแขงขันในเวที

ระดับตางๆ   

๒ เปาหมายเชิง

คุณภาพนักเรียนมี

ผลงานการประดิษฐ 

การสรางสรรคและ

ออกแบบผลงานเขา

รวมแขงขันแลก 

เปลี่ยนเรียนรูกับ

นานาชาติ 

 

- นักเรียนมีผลงานการ

ประดิษฐ ออกแบบผลงาน

ทางวิชาการ/อาชีพเขารวม

แขงขันในเวทีระดับตางๆ  

รอยละ ๕๐  

 

นักเรียนมีผลงานการ

ประดิษฐ การสรางสรรค

และออกแบบผลงานเขา

รวมแขงขันแลก เปลี่ยน

เรียนรูระดับชาติในระดับด ี

มาตรฐานที่ ๖ 

๗. ปลูกจิตสํานึกเทิดทูน

สถาบันชาติ ศาสน กษัตริย  

และความภาคภูมิใจในความ

เปนคนไทย 

๑. เพื่อปลูกฝงความ

รักเทิดทูนตอสถาบัน

ชาติ ศาสนา และ

พระมหากษัตริย 

 

เปาหมายเชิงปริมาณ    

   นักเรียนรอยละ ๑๐๐ มี

เทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย  

 

 

- นักเรียนมีความรักเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย  รอยละ ๑๐๐  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๖ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย สนองมาตรฐานการศึกษา  

ของสถานศึกษาที่  

๘. สงเสริมคุณธรรม  

จริยธรรม สรางสํานึก

ความรับผิดชอบตอ

ตนเองและสังคม ตาม

หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  

๑. เพื่อใหนักเรียนมี

คุณธรรม จริยธรรม 

และมีคุณลักษณะที่

พึงประสงคของ

โรงเรียน  

๒. เพื่อใหนักเรียน

เกิดภูมิคุมกันที่ดี มี

ความพากเพียร  

อดทน มีวินัยใน

ตนเอง และ

รับผิดชอบตอสังคม 

 

๑. เปาหมายเชิงปริมาณ    

๑.๑ นักเรียนรอยละ ๙๐   

มีคุณธรรม จริยธรรม 

และมีคุณลักษณะที่พึง

ประสงค ของโรงเรียน 

๑.๒ นกัเรียนรอยละ ๙๐ 

มีวินัย มีความรับผิดชอบ 

มีความซื่อสัตยสุจริตและ

ปฏิบัติตน ตามหลักธรรม

เบื้องตนของศาสนาที่ตน

นับถือ 

๑.๓ นักเรียนรอยละ ๙๐  

มีภูมิคุมกันที่ดี มีความ

พากเพียร อดทน มีวินัย

ในตนเอง และรับผิดชอบ

ตอสังคม 

๒. เปาหมายเชิงคุณภาพ  

๒.๑ นักเรียนมีคุณธรรม 

จริยธรรม และมีคุณ 

ลักษณะที่พึงประสงคของ

โรงเรียน 

๒.๒ นักเรียนมีวินัย มี

ความรับผิดชอบ มีความ

ซื่อสัตยสุจริต และปฏิบัติ

ตนตามหลักธรรมเบื้องตน

ของศาสนาที่ตนนับถือ 

๒.๓  นักเรียนมีภูมิคุมกัน

ที่ดี มีความพากเพียร  

อดทน มีวินัยในตนเอง  

และรับผิดชอบตอสังคม 

มาตรฐานที่ ๒ 

 

 

 

 



๓๗ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย สนองมาตรฐานการศึกษา  

ของสถานศึกษาที่  

๙. สงเสริมประชาธิปไตย

ในโรงเรียน  

เพื่อใหผูเรียนมี

ความประพฤติดี มี

ระเบียบวินัย เปนที่

ยอมรับของสังคม 

เปนแบบอยางที่ดี

ตามวิถีการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย  

 

๑. เปาหมายเชิงปริมาณ    

ผูเรียนรอยละ ๘๐  ได

เรียนรูมีความรูจาก

ประสบการณ 

๒. เปาหมายเชิงคุณภาพ  

. ผูเรียนประพฤติดี มี

ระเบียบวินัย เปนที่

ยอมรับของสังคม เปน

แบบอยางที่ดี  

มาตรฐานที่ ๒ 

มาตรฐานที่ ๔ 

 

๑๐. สงเสริมสุขภาพ  

และอนามัยนักเรียน 

เพื่อใหผูเรียนมีสุข

นิสัยในการดูแล

สุขภาพ และออก

กําลังกายสม่ําเสมอ 

๕. เพื่อใหผูเรียนมี

มนุษยสัมพันธที่ดี

และใหเกียรติผูอื่น  

๑. เปาหมายเชิงปริมาณ    

ผูเรียนรอยละ ๘๕ มสีุข

นิสัยในการดูแลสุขภาพ 

สุขนิสัย และออกกําลัง

กายอยาง สม่ําเสมอ      

๒. เปาหมายเชิงคุณภาพ 

ผูเรียนมีสุขนิสัยในการ

ดูแลสุขภาพ  และออก

กําลังกายอยางสม่ําเสมอ   

มาตรฐานที่ ๑ 

๑๑. สงเสริมสุนทรียภาพ  

และความเปนเลิศดาน

ศิลปะ ดนตรี และกีฬา  

เพื่อสงเสริมและ

ตอบสนองความ 

สามารถพิเศษและ

ความถนัดของ

ผูเรียนใหเต็มตาม

ศักยภาพ 

 

๑. เปาหมายเชิงปริมาณ    

ผูเรียนรอยละ ๘๐  เขา

รวมกิจกรรมดานศิลปะ 

ดนตร/ีนาฏศิลป กีฬา/

นันทนาการ    

๒. เปาหมายเชิงคุณภาพ  

นักเรียนไดออกกําลังกาย

จากการเลนกีฬา มีทักษะ

ตามกติกาการแขงขัน มี

น้ําใจนักกีฬาและมีผลงาน

ดานศิลปะ/ดนตร/ีนาฏศิลป 

มาตรฐานที่ ๑ 

มาตรฐานที่ ๓ 

 

 

 

 



๓๘ 
 

 กลยุทธที่ ๒ : พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย สนองมาตรฐานการศึกษา  

ของสถานศึกษาที่  

๑. พัฒนาครู และ

บุคลากรทางการศึกษา  

เพื่อพัฒนาครูใหมี

ความรู ความ 

สามารถและทักษะ

ในการจัดกระบวน 

การเรียนการสอน  

ที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ  

 

๑. เปาหมายเชิงปริมาณ    

ครูรอยละ ๖๐ มี

แผนพฒันาตนเอง และมี

การรายงานผลการพัฒนา

ตนเองตามแผน 

๒. เปาหมายเชิงคุณภาพ  

ครูโรงเรียนสุราษฎรธานี ๒   

สามารถจัดการเรียนรู

อยางมีประสิทธิภาพ  

เปนครูมืออาชีพ   

มาตรฐานที่ ๗ 

มาตรฐานที่ ๘ 

มาตรฐานที่ ๙ 

 

๒. พัฒนาอาคารสถานที่    

สิ่งแวดลอม และแหลง

เรียนรู 

๑. เพื่อจัดสราง ปรับ 

ปรุง พัฒนาอาคาร

สถานที่ใหพรอมและ

อยูในสภาพที่พรอม

ใชงานได  

๒. เพื่อใหโรงเรียนมี

บรรยากาศและสิ่ง - 

แวดลอมที่ดี เอื้อตอ

การจัดการเรียนรู  

๑. เปาหมายเชิงปริมาณ    

   จัดสราง ปรับปรุง 

พัฒนาอาคารสถานที่  

และสิ่งแวดลอม ทั่ว

บริเวณโรงเรียน 

๒. เปาหมายเชิงคุณภาพ  

   ระบบสาธารณูปโภค  

อาคารสถานที่  

สิ่งแวดลอมของโรงเรียน 

ไดมาตรฐาน  และเอื้อตอ

การจัดการเรียนการสอน 

มาตรฐานที่ ๑๑ 

๓. โครงการพัฒนาระบบ 

ICT และสื่อ- อุปกรณ- 

ครุภัณฑ เพื่อการเรียนรู  

เพื่อใหโรงเรียนมี

หองเรียนคุณภาพที่

พรอมใชงานได

ตลอดเวลา    

  

๑. เปาหมายเชิงปริมาณ    

โรงเรียนมีหองเรียน

คุณภาพที่มีสภาพพรอม

ใชงาน รอยละ ๘๐ 

 

๒. เปาหมายเชิงคุณภาพ  

   นักเรียนมีหอง 

ปฏิบัติการพรอมอุปกรณ

ที่ทันสมัยเปนไปตาม

เกณฑ เหมาะสมทันสมัย  

  

มาตรฐานที่ ๑๐ 



๓๙ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย สนองมาตรฐานการศึกษา  

ของสถานศึกษาที่  

๔. โครงการพัฒนา

ประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการศึกษา ใหเปน

องคกรคุณภาพ 

๑. เพื่อเพื่อให

ผูบริหารใชหลักการ

บริหารแบบมีสวน

รวม และใชขอมูล

ผลการโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติการ

ประจําปเปนฐานคิด

ในการบริหารการ

จัดการศึกษาใหมี

ประสิทธิภาพ  

๒. เพื่อใหผูบริหาร

สามารถบริหาร

จัดการการศึกษาให

บรรลุเปาหมายดวย

ระบบคุณภาพตาม

มาตรฐานสากล     

๑. เปาหมายเชิงปริมาณ    

๑.๑ มีการประเมินและ

รายงานสรุปผลการ

ดําเนินโครงการตาม

แผนปฏิบัติการประจําป

รอยละ ๑๐๐ 

๑.๒ ผลการประเมิน

มาตรฐานการประกัน

คุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียน  จากหนวยงาน

ภายนอกและภายใน อยู

ในระดับดีขึ้นไปทุก

มาตรฐาน มีระบบการ

จัดการงานการเงิน และ

พัสดุของโรงเรียนอยาง

เปนระบบสามารถ

ตรวจสอบ 

๒. เปาหมายเชิงคุณภาพ 

       การจัดการศึกษา

บรรลุเปาหมายตาม

มาตรฐานสากล การ

บริหารมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผล  

ผูเกี่ยวของพึงพอใจ 

มาตรฐานที่ ๑๐ 

มาตรฐานที่ ๑๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๐ 
 

 กลยุทธที่ ๓ : สรางเสริมสังคมแหงการเรียนรู  
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย สนองมาตรฐานการศึกษา  

ของสถานศึกษาที่  

๑. สงเสริมนักเรียนให

เปนบุคคลแหงการเรียนรู

  

เพื่อสงเสริมให

นักเรียนมีความ

กระตือรือรนในการ

อานและการ

แสวงหาความรูดวย

ตนเอง 

๒. เพื่อใหนักเรียน

ทุกคนใหไดรับการ

พัฒนาอยางเต็มตาม

ศักยภาพ และ

เรียนรูตลอดชีวิต

อยางมีคุณภาพ 

๑. เปาหมายเชิงปริมาณ 

นักเรียนรอยละ๖๐ 

มีความตระหนักถึง

ความสําคัญ ความจําเปน

ของการเรียนรู  

๒. เปาหมายเชิงคุณภาพ  

    นักเรียนสามารถเรียน 

รูดวยตนเอง รักการอาน  

มีนิสัยใฝเรียนรู มีความ 

สามารถในการสื่อสาร  

คิดวิเคราะหแกปญหา   

และสามารถพัฒนา

ตนเองได 

มาตรฐานที่ ๑๓ 

 

 กลยุทธที่ ๔ : สงเสริมอัตลักษณของสถานศึกษาใหโดดเดน  
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย สนองมาตรฐานการศึกษา  

ของสถานศึกษาที่  

๑.โรงเรียนนามอง  

หองเรียนนาอยู  

๑. เพื่อจัดสรางปรับ 

ปรุง พัฒนาอาคาร

สถานที่ใหพรอมและ

อยูในสภาพที่พรอม

ใชงานได  

๒. เพื่อใหโรงเรียนมี

บรรยากาศและ

สิ่งแวดลอมที่ดี เอื้อ

ตอการจัดการเรียนรู  

๑. เปาหมายเชิงปริมาณ 

ปรับปรุงภูมิทัศน  

และสิ่งแวดลอมทั่ว

บริเวณโรงเรียน 

๒. เปาหมายเชิง

คุณภาพ  

ภูมิทัศน และสิ่งแวด 

ลอมทั่วบริเวณ

โรงเรียนเอื้อตอการ

จัดการเรียนการสอน  

มาตรฐานที่ ๑๔ 

 

 



๔๑ 
 

 กลยุทธที่ ๕ : สงเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย สนองมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษาที่  

๑. โครงการศูนย

การเรียนรูปรัชญา

ของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

เพื่อสงเสริมใหครูและ

นักเรียนมีความตระหนัก 

รอบรู สามารถวิเคราะห

สภาพการณทางระบบ

นิเวศธรรมชาติ เศรษฐกิจ 

สังคม ภูมิปญญา ตาม

ทางการนําปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง นําสู 

อัตลักษณของโรงเรียน 

 

๑ เชิงปริมาณ   

ผูเรียนและบุคลากร รอย

ละ ๙๐ นําปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงไปใชใน

วิถีชีวิต  

๒. เชิงคุณภาพ  

๒.๑ ผลการดําเนินงาน

ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมี

คุณภาพในระดับดี 

๒.๒ ผานการประเมินเปน

ศูนยการเรียนรูตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ดานการศึกษา 

มาตรฐานที่ ๑ - ๑๕ 

๒. โครงการงาน

สวนพฤกษศาสตร

โรงเรียน 

๑. เพื่อจัดนิทรรศการ

เกี่ยวกับงานสวน

พฤกษศาสตรในหอง

พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา  

๒. เพื่อใหนักเรียนใช

พรรณไมเปนแหลงเรียนรู

ทั้ง ๘ กลุมสาระการ

เรียนรู 

๓. เพื่อจัดทําปายพรรณ

ไมสมบูรณครบทุกชนิด  

๑. เชิงปริมาณ  

๑.๑ โรงเรียนมีทะเบียน

พันธุไมครบถวนสมบูรณ  

๑.๒ นักเรียนศึกษาพรรณ

ไมครบทั้ง๕ องคประกอบ 

๒. เชิงคุณภาพ 

โรงเรียนมีสภาพ 

แวดลอมบรรยากาศเอื้อ

ตอการศึกษาหาความรู  

 

มาตรฐานที่ ๑ - ๑๕ 

 

 

 

 

 



๔๒ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
สนองมาตรฐานการศึกษา  

ของสถานศึกษาที่  

๓. โครงการ

โรงเรียนวิถีพุทธ 

ครูทุกคนไดรับการพัฒนา

ตนเองตามหลักไตรสิกขา 

เปนแบบอยางที่ดีในการ

ปฏิบัติงาน ทั้งดานความรู 

คุณธรรม เปนกัลยาณมิตร

ตอศิษย ศรัทธาและ

ปฏิบัติตนตามหลักธรรม

และ ละเลิกอบายมุข  

 

๑. เชิงปริมาณ                 

นักเรียนที่มีคุณธรรม 

จริยธรรมและคานิยมที่

พึงประสงค อันเปนไป

ตามอัตลักษณของ

โรงเรียน คือ “คิดเปน

ธรรม ทําเปนธรรม แก 

ปญหาเปนธรรม” รอยละ 

๙๐ ขึ้นไป 

๒. เชิงคุณภาพ  

   ผลการดําเนินโครงการ

โรงเรียนวิถีพุทธบรรลุ

ตามอัตลักษณของ

โรงเรียนสุราษฎรธานี ๒ 

อยูในระดับดีขึ้นไป 

 

มาตรฐานที่ ๑ - ๑๕ 

 


