
๑๑๑ 
 

ตอนที่ ๔ 

สรุปผลการพัฒนาและการนําไปใช  
 

๑. สรุปผลการดําเนินงานในภาพรวม  

 โรงเรียนสุราษฎรธานี ๒ ไดดําเนินการจัดการศึกษาเพื่อใหสอดคลองกับกลยุทธและมาตรฐาน

การศึกษาของชาติ และของสถานศึกษา ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน ครูและบุคลากรภายใน

โรงเรียน ตลอดจนการพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อใหโรงเรียนเปนสังคมแหงการเรียนรู มีอัตลักษณ และ

เอกลักษณของโรงเรียน โดยมีผลการดําเนินงาน ในทุกมาตรฐานอยูในระดับดีเยี่ยม  

 จากการดําเนินงานตามแผนโครงการเพื่อการพัฒนาโรงเรียนในปการศึกษา ๒๕๕๘ สงผลให

โรงเรียนไดรับรางวัล คือ ศูนยก ารเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดานการศึกษา รางวัลเชิดชู

เกียรติ MOE AWARDS สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS สาขา

ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนํา รุนที่ ๖ รางวัล School Quality 

Award : SCQA กลุมพลังเครือขายเยาวชนที่มีจิตอาสาที่สงเสริมศีล ๕ และคานิยมหลัก ๑๒ ประการ ตาม

โครงการกลาแผนดินดวยเศรษฐกิจพอเพียง และผานการรับรองมาตรฐานโรงเรียนตนแบบมาตรฐานระบบ

การตานยาเสพติด ในดานผูเรียนสงผลใหผลทดสอบระดับชาติ (O-NET) สูงขึ้น และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ในทุกกลุมสาระการเรียนรูมีผลพัฒนาที่สูงขึ้น  

  

ชื่อโครงการและกิจกรรมที่ประสบผลสําเร็จ  
 

 การดําเนินโครงการ และกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียนสุราษฎรธานี ๒ เพื่อตอบสนองมาตรฐาน

การศึกษาของโรงเรียนในแตละมาตรฐานนั้นประสบผลสําเร็จทุกโครงการ ทั้งนี้ดวยปจจัยสนับสนุนตางๆ 

ดังนี้ 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปจจัยสนับสนุน 

โครงการหลักที่ใชในการบูรณาการกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน  

๑. โรงเรียนมาตรฐานสากล  

๒. โครงการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  

๓. โรงเรียนศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ดานการศึกษา  

๔. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  

๕. โครงการโรงเรียนตนแบบมาตรฐานตาน

ยาเสพติดของสภากาชาดไทย  

๖. โครงการกลาแผนดินดวยเศรษฐกิจ  

๑. การนําโครงการดังกลาวเปนจุดเนนในการสงเสริมให

นักเรียนมีคุณธรรม เพื่อใหสอดคลองกับอัตลักษณ และ

เอกลักษณของโรงเรียน  

๒. การดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาท

ของสถานศึกษา แกปญหาและประสบความสําเร็จใน

ดานผูเรียนที่ไมกลาแสดงออก ขาดภาวะผูนํา ไมมีจิต

สาธารณะ  

 

 



๑๑๒ 
 

โครงการที่ชวยในการสงเสริมดานวิชาการและพัฒนาผูเรียน  

๑. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

ทั้ง ๘ กลุมสาระฯ 

๒. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ  

O-NET ทั้ง ๕ กลุมสาระฯ 

๓. พัฒนาสมรรถนะทางการเรียนรูและทักษะ

ชีวิต  

๔. สงเสริมการสื่อสารดวยภาษาสูสากล  

๕. สงเสริมความคิดสรางสรรคสูสากล  

๖. สงเสริมนักประดิษฐสูอาชีพ  

๘. สงเสริมคุณธรรม  จริยธรรม สรางสํานึก

ความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม ต าม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

๗. ปลูกจิตสํานึกเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสน กษัตริย  

และความภาคภูมิใจในความเปนคนไทย 

๙. สงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  

๑๐. สงเสริมสุขภาพ และอนามัยนักเรียน  

๑๑. สงเสริมสุนทรียภาพ  และความเปนเลิศ

ดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา  

 

ปจจัยสนับสนุนที่ทํ าใหการดํา เนินโครงการ และ

กิจกรรมดังกลาวประสบความสําเร็จ มีดังนี้  

๑. นักเรียนมีความสนใจ และมีความตั้งใจในการเขารวม

ดวยความสมัครใจ  

๒. การไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกใน

การดําเนินโครงการตางๆ ทั้งนี้ เนื่องจากการสราง

เครือขายของโรงเรียนในการดําเนินโครงการ หรือ

กิจกรรมตางๆ  

๓. การสนับสนุนจากฝายบริหารในการจัดโครงการ ทํา

ใหเกิดความคลองตัวในการดําเนินโครงการ  

๔. การดําเนินโครงการแตละโครงการมีเปาหมายในการ

ตอบสนองตอมาตรฐานการศึกษาของ โ ร ง เ รี ยน 

ผูรับผิดชอบจัดทําแผนการดําเนินงานอยางถูกตอง และ

มีการนําผลการประเมินโครงการมาเปนสวนหนึ่งในการ

พิจารณาการดําเนินโครงการตอไป  

๕ . การไดรับความรวมมือจากทุกฝายในการดําเนิน

โครงการ โดยเฉพาะครูและบุคคลากรในโรงเรียนทําให

เกิดความสะดวกในการดําเนินงาน  

๖ . การทํ าบันทึกขอตกลงกับสํานักงาน เขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๑ ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน และผลทดสอบระดับชาติ (O-NET) 

โครงการในการดําเนินการพัฒนาดานการจัดการศึกษาในการพัฒนาครูและบุคคลากรในโรงเรียน  

พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา  ปจจัยสนับสนุนที่ทํ าใหการดํา เนินโครงการ และ

กิจกรรมดังกลาวประสบความสําเร็จ มีดังนี้  

๑. ผูบริหารโรงเรียนใหความสําคัญกับการพัฒนาครูและ

บุคคลากรอยางเต็มที่  

๒. ครูแตละทานในโรงเรียนเห็นความสําคัญในการ พัฒนา

ตนเอง และนําผลการพัฒนามาปรับปรุงรูปแบบการจัดการ

เรียนรูอยางเปนระบบและทันสมัยกับการเปลี่ยนแปลง 

๔. โรงเรียนมีการนิเทศสัญจรในแตละกลุมสาระการ

เรียนรู เพื่อเปนการติดตามผลการพัฒนา  



๑๑๓ 
 

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 แกปญหาเปน ธรรม  

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 

  ๒.๒ ดานการจัดการศึกษา  

จุดเดน จุดควรพัฒนา 

๑. โรงเรียนมีหลักสูตรบูรณาการ ๘ กลุมสาระการ

เรียนรูที่เขมแข็ง  

๒. ครูมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถประสานงานกับ

ชุมชนไดดี มีคุณวุฒิ ความรู ความสามรถ ตรงกับ

งานที่รับผิดชอบ มีการพัฒนาตนเองอยูสม่ําเสมอ มี

ครูที่ไดรับรางวัลตางๆ อยางตอเนื่อง  

๓. ผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผูนํา และมี

ความสามารถในการบริหารการจัดการศึกษา  

๔. โรงเรียนมีการจัดองคกร โครงสราง และการ

บริหารงานอยาง เปนระบบครบวงจรใหบรรลุ

เปาหมายของการศึกษา  

๕. โรงเรียนมีครูที่มีความสามารถในการจัดการเรียน

การสอนอยางมีประสิทธิภาพ  

 ๖. โรงเรียนมีครูตางประเทศที่หลากหลาย เชน 

ภาษาจีน ภาษาญี่ปุน และภาษาฝรงเศส 

๑. การหาอัตรากําลังครูเพิ่มในบางรายวิชาที่ขาด 

เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด 

๒. ใหมีการติดตามผลการปฏิบัติของครูที่ยังไมได

ปฏิบัติตามโครงการ กิจกรรม ไดปฏิบัติอย างจริงจัง

เพื่อยกระดับคุณภาพของครู  

๓. นําผลจากการประเมินผลผลิตการใชงบประมาณ

ไปพัฒนางานทุกโครงการใหมีประสิทธิภาพ  

 

 



๑๑๔ 
 

 ๒.๓ ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู  

จุดเดน จุดควรพัฒนา 

๑. โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่

สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็ มศักยภาพ 

๒. โรงเรียนมีการรวมมือกันระหวางบาน องคกรทาง

ศาสนา สถาบันทางวิชาการ และองคกรภาครัฐและ

เอกชน เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรูและเสริมสรางภูมิ

ปญญาในชุมชน 

๓. โรงเรียนมีแหลงเรียนรูที่พรอมใหนักเรียน ชุมชน 

และองคกรภายนอกไดศึกษา  

๑. ใหมีการสรางเครือขายความรวมมือในดานตางๆ 

เชน ดานวิชาการกับองคกร หรือสถาบันทางวิชาการ

ใหครบทุกกลุมสาระการเรียนรูเพื่อเปนการยกระดับ

การเปนสังคมแหงการเรียนรูดานวิชาการ เปนตน  

๒. การศึกษาแหลงเรียนรูที่สอดคลองกับแนวปฏิบัติ 

หรือเปาหมายหลักของการดําเนินงานโครงการแต ละ

โครงการ 

 

 ๒.๔ ดานอัตลักษณของสถานศึกษา  

จุดเดน จุดควรพัฒนา 

โรงเรียนไดดําเนินการในการสรางอัตลักษณ ใหบรรลุ

ตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงคของ

การจัดตั้ ง โรงเรียน โดยปรากฏผลที่ เกิดขึ้นกับ

นักเรียนอยางเห็นไดชัดจากผลการประเมินคุณภาพ

ผูเรียน และอัตลักษณของนักเรียนที่เดนชัดคือ  

“มีจิตอาสา  แกปญหาเปนระบบ ” 

โรงเรียนควรดําเนินกิจกรรมหรือโครงการที่สราง

ความภูมิใจ ในความเปนลูกสุราษฎรธานี ๒ ใหมาก

ขึ้น ทั้งนี้เพื่อเปนการสรางจิตสํานึกรักโรงเรียน และ

เพื่อใหงายตอการพัฒนาในดานอื่นตอไป  ทั้งนี้ให

ดําเนินโครงการตั้งแตเริ่มตนของการเปนนักเรียน

โรงเรียนสุราษฎรธานี ๒ และติดตามอยางตอเนื่อง  

 

 

 ๒.๕ ดานมาตรการสงเสริม  

จุดเดน จุดควรพัฒนา 

โรงเรียนไดดําเนินโครงการพิเศษ คือ  “กลาแผนดิน

ดวยเศรษฐกิจพอเพียง” อยางตอเนื่อง ทําใหไดรับ

ร า ง วั ล ร ะ ดั บ ป ร ะ เ ท ศ  โ ค ร ง ก า ร โ ร ง เ รี ย น

มาตรฐานสากล ศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ดานการศึกษา  

๑. โรงเรียนควรใหการสงเสริมโดยเพิ่มกิจกรรมที่

เกี่ยวของและใหนักเรียนมีสวนรวมเพิ่มมากขึ้นโดย

จัดกิจกรรมบูรณาการ  

๒. จัดทําโครงการพิเศษ เพิ่มเติมที่สอดคลองกับการ

เปนโรงเรียนมาตรฐานสากล และการเปนสมาคม

อาเซียน 

๓. โรงเรียนควรมีการพิจารณาความตองการของ

ผูปกครองและนักเรียนในการขยายหองเรียนพิเศษ

เพื่อใหโรงเรียนไดพัฒนาผูเรียนกาวสูมาตรฐานสากล  



๑๑๕ 
 

๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต  

 ๑. การปลูกฝงใหนักเรียนเกิดความรักในการเปนนักเรียนโรงเรียน สุราษฎรธานี ๒ ตั้งแตเริ่มเขา

สูโรงเรียนสุราษฎรธานี ๒ โดยจัดกิจกรรมตามแนวทางของโรงเรียนวิถีพุทธ และศูนยการเรียนรูตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดานการศึกษา  

 ๒. จัดหลักสูตรโครงการหองเรียนพิเศษใหหลากหลาย และเพิ่มเติมในระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลายเพื่อตอบสนองความตองการของผูเรียนและผูปกครอง  

 ๓. จัดกิจกรรมปลูกฝงคานิยมที่ดีงามดานความประหยัด ความขยัน อดทน ตามแนวทางหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 ๔. กําหนดเปนเปาหมายชัดเจนใหทุกกลุมสาระการเรียนรูไดจัดการเรียนรู และวัดผลตาม

สภาพจริงอยางจริงจังและเนนผูเรียนเปนสําคัญ และสรางความรูความเขาใจใหกับครูเกี่ยวกับการวัดผล

ประเมินผลที่หลากหลาย วิจัยในชั้นเรียน และใหมีการทําวิจัยในชั้นเรียนอยางตอเนื่อง  

 ๕. กําหนดนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาใหโรงเรียนกาวสูการเปนโรงเรียน

มาตรฐานสากล และมีความเปนเลิศทางวิชากา รบนรากฐานของโรงเรียนวิถีพุทธและสถานศึกษาพอเพียง  

 ๖. เชื่อมโยงระบบเรียนรูและระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน เปนนวัตกรรมใหมในการแกไข

ปญหานักเรียน ทั้งดานความรูและดานคุณลักษณะอันพึงประสงค ควบคูกันไปเปนกระบวนการเชิงระบบ

เดียวกัน 

 ๗. วางแผนการดําเนินงานในโรงเ รียน การจัดระบบ และการจัดการเรียนกาสอนเพื่อนําไปสู

การสรางความเปนอัตลักษณใหกับโนโรงเรียนที่แทจริง   

 ๘. ใหผูมีสวนเกี่ยวของ ไดแก ผูปกครองเครือขายเขามามีสวนรวมในการวางแผนการยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  

 ๙. มีแหลงเรียนรูที่เกิดจากการสรางอัตลักษณของสถานศึกษา เชน งานสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียน โรงเรียนตนแบบตานยาเสพติด สถานศึกษาพอเพียง และโรงเรียนวิถีพุทธ เพื่อใหบริการแก

หนวยงานภายนอก 

 ๑๐. นําผลวิเคราะห O-NET ของโรงเรียนลงสูครูผูสอนทุกคนเพื่อใหเห็นถึงจุดเดน จุดดอย 

และจุดที่ควรพัฒนาของแตละกลุมสาระการเรียนรู  เพื่อนําไปวางแผนในการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนและผล O-NET ในปตอไป และกํากับการดําเนินการอยางตอเนื่อง  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๖ 
 

๔. ความตองการและการชวยเหลือ  

 ๑. การพัฒนาสงเสริมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนทั้งดานความรูและทั กษะการใชชีวิต

เนื่องจากนักเรียนกําลังพัฒนาในยุคของสังคมแหงการเปลี่ยนแปลง การใหบริการเสนทางการเดินรถ ใหมีรถ

ประจําทางเพื่อชวยอํานวยความสะดวกใหกับนักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน  

 ๒. จัดอบรมครูผูสอนที่จําเปนตองสอนเปนภาษาอังกฤษโดยเฉพาะครูกลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร เพื่อใหเขาใจในหลักสูตร การเขียนแผนการจัดการเรียนรู  ตามหลักสูตรเทียบเคียง

มาตรฐานสากล ตลอดจนใหมีการกํากับติดตามอยางตอเนื่อง  

 ๓. เรงพัฒนาหองเรียนคุณภาพทั้งหองเรียนพิเศษและหองเรียนปกติ  โดยเฉพาะอุปกรณ และ

สภาพบรรยากาศของหองเรีย น 

 ๔. สงเสริมใหมีการพัฒนาสภาพแวดลอมในโรงเรียนโดยเฉพาะการปลูกตนไมประจําโรงเรียน

ใหเห็นเปนเอกลักษณที่ชัดเจน  

 ๕. จัดระบบสารสนเทศของโรงเรียน  และในแตละกลุมงานใหเปนระบบ โดยนําเทคโนโลยีเขามา

ชวย เพื่อใหขอมูลเปนระบบและพรอมใชตลอดเวลา  

 ๖. การขับเคลื่อนโรงเรียนและหนวยงานภายนอกในการนําหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใชในการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน  ตลอดจนการดําเนินชีวิตประจําวัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
  

 

 

๑. ประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

๒. ประกาศคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึ กษา 

๓. ประกาศคณะกรรมการประเมินภายใน  

๔. คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

๕. บันทึกการใหความเห็นชอบรายงานประจําปของสถานศึกษาของคณะกรรมการ

สถานศึกษา 

 

 

 

 


