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สวนที่ 1 
ขอมูลพื้นฐาน 

 

1. ขอมูลทัว่ไป 

  1.1 โรงเ รียนเดชอุดม ตั้ งอยู ท่ี เลขที่  377 หมู ท่ี  19 ตําบลเมืองเดช อําเภอเดชอุดม  
จังหวัดอุบลราชธานี  สหวิทยาเขต 8 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29          
โทร. 045-251625  โทรสาร 045-251627 ; E-mai l: detudomschool@gmail.com ; Website : 
http://www.detudom.ac.th  นักเ รียน จํานวน 3,610 คน  ผู บ ริหาร 5 คน  ค รู 175 คน        
พนักงานราชการ 8 คน  ลูกจางประจํา 5 คน  ครูอัตราจาง 10 คน ลูกจางชั่วคราว 18 คน รวมบุคลากร
ทั้งสิ้น 221 คน  
  1.2 เปดสอนตัง้แตระดบัชั้นมัธยมศกึษาปที ่1 ถึงระดบัชั้นมธัยมศึกษาปที่ 6   
  1.3 มีเขตพ้ืนท่ีบริการ 5 ตําบล  ไดแก ตําบลเมืองเดช  ตําบลโพนงามตําบลกลาง   
ตําบลกุดประทาย ตําบลคําคร่ัง  
 
2. ขอมูลผูบรหิาร 

  2.1 ผูอํานวยการโรงเรียน  นายสุรชัย  พันโสรี  วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม. การบริหารการศึกษา  
โทรศัพท  081-7251718 surachai1403@gmail.com ดํารงตําแหนงท่ีโรงเรียนน้ีตั้งแต 14 ธันวาคม 
2558 จนถึงปจจุบันเปน 2 ป เวลา 7  เดือน 
    2.2 รองผูอํานวยการโรงเรียน  4 คน 
        1) นายสุระพันธ  ศลิปศาสตร วุฒิการศกึษาสูงสุด ค.ม. บริหารการศึกษา   
โทรศัพท  081-9768323 e-mail : surapanus@gmail.com  กลุมบริหารงานงบประมาณ 
         2) นายชาตรี  สุขชวย วุฒิการศึกษาสูงสุด ค.ม. บริหารการศึกษา   
โทรศัพท  091-3355979 e-mail : Chatri7834@gmail.com  กลุมบริหารงานบุคคล 
       3) นายกิตตคิุณ  เกลีย้งเกลา  วุฒิการศึกษาสงูสุด ค.ม. การบริหารการศึกษา   
โทรศัพท 092-6829654 e-mail : yajainw@gmail.com   กลุมบริหารงานวิชาการ 
        4) นายชัยวัฒน  แสงทอง  วุฒิการศึกษาสูงสดุ กศ.ม. การบริหารการศึกษา   
โทรศัพท  08-3153-1365 e-mail : chaiwat_sangthong@gmail.com กลุมบริหารงานทั่วไป 
         
3. ขอมูลครแูละบุคลากรของสถานศึกษา 

  โรงเรียนเดชอุดมโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษ มีการสงเสริมพัฒนาใหบุคลากร  
มีความรู และประสบการณ ในการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ บรรลุตามเปาหมายของหลักสูตร 
และตอบสนองความตองการของผูเรียนตลอดจน ผูมีสวนไดสวนเสีย สามารถจําแนกรายละเอียดของครู 
และบุคลากรของสถานศึกษาไดดังตารางท่ี 1 
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ตารางที ่1 รายละเอยีดบุคลากรของโรงเรียนเดชอดุม  (ขอมูล 11 พฤษภาคม 2560) 
 

ตําแหนงบคุลากร 
เพศ วุฒิการศกึษา 

ชาย หญิง รวม ต่ํากวา ป.ตร ี ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 
1. ผูบริหารสถานศึกษา 5 - 5 - - 5 - 
2. ขาราชการครู 56 119 175 - 75 95 - 
3. พนักงานราชการ 5 3 8 - 7 1 - 
4. ครูอัตราจางชาวไทย 2 3 5 - 5 - - 
5. ครูอัตราจาง
ชาวตางชาต ิ

3 2 5 - 5 - - 

6. ลูกจางประจํา 5 - 5 5 - - - 
7. ลูกจางชั่วคราว 7 11 18 17 - - - 

รวม 83 138 221 22 92 101 - 
คิดเปนรอยละ 37.56 62.44 100.00 10.23 42.79 46.98 - 

 
  3.1 ความสามารถและอัตรากําลังบุคลากร 
    โรงเรียนเดชอุดม จัดการเรียนการสอนโดยครูผูสอนตรงตามวิชาเอก มีความรูและทักษะ 
ในสาระการเรียนรูนั้น ทําใหมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน บรรลุตามตัวชี้วัดและผลการ
เรียนรูที่กําหนด มีความรูความสามารถ ทักษะ สมรรถนะของบุคลากร เพ่ือใหตรงตามสายงานท่ี
โรงเ รียนตองการ การสอนตรงตามวิชาเอกจึงเปนตัวบงชี้ถึงขีดความสามารถของบุคลากร   
สถิติการเลื่อนวิทยฐานะของครู  แสดงใหเห็นแนวโนมการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร   
ที่เพ่ิมขึ้นทุกป 
 
ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบจํานวนครูที่สอนตรงตามวิชาเอก ปการศึกษา 2558-2560 

ปการศึกษา ครูทั้งหมด สอนตรงเอก คิดเปนรอยละ 
2558 151 146 96.69 
2559 151 146 96.69 
2560 175 170 97.14 

 
   จากตารางที่ 2 พบวา ครูสอนตามความถนัดตรงตามวิชาเอกมากกวารอยละ 95 

 
ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบสถติกิารเลื่อนวิทยฐานะของขาราชการครูโรงเรียนเดชอดุม 

วทิยฐานะ ปการศึกษา 2558 ปการศึกษา 2559 ปการศกึษา 2560 
ครูผูชวย 2 3 23 
ครู 10 11 11 
ชํานาญการ 18 12 12 
ชํานาญการพิเศษ 121 125 125 

รวม 151 151 170 



3 
 

  จากตารางท่ี 3 พบวา ครูมีการพัฒนาตนเองในดานวิชาชีพ  สงผลใหไดรับเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น 
ดานกรอบอัตรากําลังโรงเรียนเดชอุดมไดดําเนินการสรรหาบุคลากรที่ มีความรูความสามารถ 
เพื่อจัดการเรียนการสอนใหตรงตามสายงาน  การมีสวนรวมของทุกฝายและการใหความรวมมือตางๆ   
เพื่อใหไดบุคลากรท่ีมีคุณภาพและเหมาะสม มีความรู ความสามารถ ทําใหสัดสวนของครูสายปฏิบัติการ
สอนตอจํานวนนักเรียนมีแนวโนมลดลง สะทอนใหเห็นวา บุคลากรขององคกรมีประสิทธิภาพในการดแูล
นักเรียนไดเพ่ิมขึ้น  ดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 แสดงสดัสวนของจํานวนครูสายปฏบิตัิการสอนตอจํานวนนักเรียน 

ปการศึกษา จํานวนครู (คน) จํานวนนักเรียน (คน) สัดสวนครูตอนักเรียน 
2558 146 3,741 1 : 26 
2559 151 3,537 1 : 24 
2560 193 3,610 1 : 19 

  จากตารางท่ี 4 พบวา อัตราสวนของจํานวนครูตอผูเรียนเปนไปตามเกณฑ  ก.ค.ศ  ท่ีกําหนด  
แสดงใหเห็นวาโรงเรียนมีบุคลากรในดานการปฏิบัติการสอนตามเกณฑ 
 
   3.2 บรรยากาศการทํางาน 
    การสรางบรรยากาศในการทํางานเพ่ือมุงเนนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทุกระดับ 
ทั้งองคกรใหบรรลุเปาหมายและเกิดประสิทธิผล ฝายบริหารไดดําเนินการดังน้ี สรางความสัมพันธกับครู
และบุคลากรอยางท่ัวถึง กํากับดูแลและสงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมาย และจรรยาบรรณ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนธรรม โปรงใสในรูปแบบคณะกรรมการโดยการกระจายอํานาจ 
ผูบ ริหารระดับสูงดํารงตนอยูในกฎหมายและจรรยาบรรณครูอยางเครงคัดเปนแบบอยางท่ีดี 
แกผูใตบังคับบัญชา สงเสริมครูและบุคลากรท่ีปฏิบัติถูกตองตามกฎหมายและจรรยาบรรณใหไดรับการ
ยกยองเชิดชู หรือรับรางวัลในระดับตางๆ โรงเรียนมีการบริหารจัดการโดยกระจายอํานาจ สงเสริมการ
ทํางานเปนทีม การสรางบรรยากาศการทํางานที่ดี มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูการทํางานระหวางครูและ
ฝายบริหาร มีสวัสดิการและความปลอดภัยในการทํางานสูงเมื่อพิจารณาในชวงป 2559-2560 โรงเรียน
ไมมีขอรองเรียนเก่ียวกับการปฏิบัติของบุคลากร  และไมมีบุคลากรที่เจ็บปวยเนื่องจากสภาพการทํางาน
ในโรงเรียนดวยเหตุน้ี จึงมีครูที่ประสงคขอยายเขามาปฏิบัติงานในโรงเรียนเพ่ิมขึ้นทุกป  ทําใหเปนขอ
ไดเปรียบของโรงเรียน  ในการเลือกบุคลากรที่มีความรู ความสามารถสอดคลองกับความตองการของ
โรงเรียน 
      



4 
 

  3.3 วุฒกิารศึกษาสูงสุดของบคุลากร 

 
 ภาพที่ 1 แสดงวุฒิการศึกษาของบคุลากร โรงเรียนเดชอุดม 

 
  3.4 สาขาวิชาทีจ่บการศึกษาและภาระงานสอน 
 
ตารางที่ 5 ขอมูลดานภาระงานสอนของครู 

สาขาวิชา จํานวน (คน) 
ภาระงานสอนของครูเฉล่ีย 1 คน               
ในแตละสัปดาห (ชม./สัปดาห) 

1. บริหารการศกึษา 5 - 
2. คณิตศาสตร 27 23 
3. วิทยาศาสตร 39 20 
4. ภาษาไทย 14 22 
5. ภาษาอังกฤษ 33 21 
6. สงัคมศึกษา 22 21 
7. การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 30 19 
8. สขุศึกษาและพลศึกษา 12 22 
9. ศิลปศกึษา 8 23 
10. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 8 18 

เฉล่ีย 19 

 

10.23%

42.79%
46.98%

วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากรโรงเรียนเดชอุดม

1

2

3

ตํ่ากวา ป. ตรี

ป. ตรี

ป. โท
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4. ขอมูลนักเรยีน 

ตารางที่ 6 แสดงจํานวนนักเรียน ปการศึกษา 2560 รวม 3,610 คน 
ระดับช้ันเรียน ม.1 ม.2 ม.3 รวม ม.4 ม.5 ม.6 รวม รวมทั้งหมด 
จํานวนหอง 15 15 15 45 15 15 15 45 90 

เพศ 
ชาย 274 280 257 791 196 161 139 496 1,287 
หญิง 357 349 387 1,093 433 403 394 1,230 2,323 

รวม 631 609 644 1,884 629 564 533 1,726 3,610 
เฉล่ียตอหอง 42 41 43 - 42 38 36 - - 

 

 
ภาพที่ 2 แผนภมูแิทงแสดงจํานวนนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1-3 ปการศึกษา 2558-2560 

 

 
ภาพที ่3 แผนภมูแิทงแสดงจํานวนนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4-6 ปการศึกษา 2558-2560 
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5. ขอมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนระดับสถานศึกษา    

 
ภาพที่ 4 แผนภมิูแทงแสดงรอยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลีย่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตละรายวิชา    

  ในระดับ 3 ขึ้นไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-6 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศกึษา 2560 
 

 

 ภาพที่ 5  แผนภูมิแทงแสดงรอยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉลีย่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตละรายวิชา  
    ในระดับ 3 ขึ้นไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-6 ภาคเรียนที่ 2 ปการศกึษา 2560 
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ในระดับ 3 ข้ึนไป ระดับชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560
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6. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

  6.1 ผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาตขิั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจําปการศึกษา 2560 

 
  ภาพที่ 6  แผนภูมิแทงแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขิั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
                    ปการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 
 
ตารางที่ 7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร วทิยาศาสตร ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลีย่
ของโรงเรียน 

50.09 26.85 33.08 29.08 

คะแนนเฉลีย่
ระดับเขตพ้ืนท่ีฯ 

45.30 23.07 30.55 28.20 

คะแนนเฉลีย่ 
ระดับ สพฐ.  

48.77 26.55 32.47 30.14 

คะแนนเฉลีย่
ระดับประเทศ 

48.29 26.30 32.28 30.45 

  จากตารางท่ี 7 พบวา คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย คณิตศาสตรและวิทยาศาสตรของนักเรียน  
สูงกวา คะแนนเฉลี่ยท้ังระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับ สพฐ. และ สูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
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แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET)
 ปการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน คะแนนเฉล่ียระดับเขตพื้นท่ีฯ คะแนนเฉล่ีย ระดับ สพฐ. คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ
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  ภาพที่ 7  แผนภูมิแทงแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขิั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
                   ปการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปที ่6 
 
ตารางที่ 8 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร วทิยาศาสตร สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลีย่             
ของโรงเรียน 

49.77 22.36 28.77 33.39 24.57 

คะแนนเฉลีย่     
ระดับเขตพ้ืนท่ีฯ 

46.78 20.56 27.18 32.82 24.35 

คะแนนเฉลีย่ 
ระดับ สพฐ.  

50.07 24.64 29.48 34.96 27.91 

คะแนนเฉลีย่
ระดับประเทศ 

49.25 24.53 29.37 34.70 28.31 

  จากตารางท่ี 8 พบวา คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมของนักเรียน สูงกวา คะแนนเฉลี่ยระดับระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย 
ของนักเรียน สูงกวา คะแนนเฉลี่ยท้ังระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ระดับ สพฐ. และ สูงกวาคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 
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แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน คะแนนเฉล่ียระดับเขตพ้ืนท่ีฯ คะแนนเฉล่ียระดับ สพฐ. คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ
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  6.2 เปรียบเทยีบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขิั้นพ้ืนฐาน (O - NET) ประจําป
การศึกษา 2559 - 2560 

 
  ภาพที่ 8  กราฟแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขิั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
            ปการศึกษา 2559 - 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
 

 
  ภาพที่ 9  กราฟแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขิั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
                  ปการศึกษา 2559 - 2560  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่6 
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กราฟแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET)        
ปการศึกษา 2559- 2560   ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3
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กราฟแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET)       
ปการศึกษา 2559 - 2560    ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6

ป 2559

ป 2560
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7. ขอมูลการใชแหลงเรียนรูภายในและภายนอกโรงเรียน ปการศกึษา 2560 

  7.1 จํานวนนักเรียนท่ีใชแหลงเรียนรูในโรงเรียน ปการศึกษา 2560 

 
  7.2 จํานวนนักเรียนท่ีใชแหลงเรียนรูนอกโรงเรียน ปการศึกษา 2560  
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ภาพที่ 10 จํานวนนักเรียนที่ใชแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน ปการศึกษา 2560 รอยละ 100
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ภาพที่ 11 จํานวนนักเรียนท่ีเขารวมโครงการทัศนศึกษา ปการศึกษา 2560 รอยละ 100
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8. ขอมูลงบประมาณ 
 
 ตารางที่ 9 แสดงการประมาณการรายไดของโรงเรียนเดชอุดมป 2560 

ประเภทเงิน จํานวนเงิน (บาท) 

1. เงินงบประมาณ (รวม) 96,615,953 
 1.1 บุคลากร 78,989,600 

 1.2 ดําเนินการ 

 1.3 เงินอุดหนุน 17,626,353 

  1.3.1 เงินอดุหนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12,765,300 
  1.3.2 ปจจัยพ้ืนฐาน 1,660,753 

  1.3.3 เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 3,200,300 

  1.3.4 เงินทุนสงเสริมการเรียน 

  1.3.5 ทุนวิทย คณิต ม.ปลาย 

  1.3.6 คาอาหารนักเรียน 

 1.4 เงินงบลงทุน 

2. เงินนอกงบประมาณ (รวม) 6,721,610 

 2.1 บํารุงการศึกษา 

 2.2 เงินรายไดสถานศึกษา 6,721,610 

 2.3 อื่น ๆ 

รวม 103,337,563 
 
 ตารางที่ 10 แสดงการใชงบประมาณในการดําเนินการตามแผนปฏิบตัิการ 

ปงบประมาณ 
งบประมาณ รอยละ 

การบรรลุ 
ตามตัวช้ีวัด 

 
ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน ปฏิบัติตาม
แผน 

ใชจริง รอยละ 

2558 29,504,330 25,354,030 85.93 94.89 2.58 
2559 34,159,902 28,776,550 84.24 95.11 2.84 
2560 24,347,963 24,347,963 100 100 2.65 
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9. ขอมูลสภาพชุมชนโดยรวม  
 
   9.1 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเปนแหลงที่อยูอาศัย  มีทั้งที่เปนสวนไรนา  
และรานคาขายปลีกเล็กนอยบริเวณริมถนนดานตรงขามโรงเรียน  ผูอยูอาศัยโดยรอบสวนใหญประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมและคาขาย มีบางสวนรับราชการในหนวยงานใกลโรงเรียน  บริเวณใกลเคียงโดยรอบ
โรงเรียนมีโรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชเดชอุดม  สํานักงานบังคับคดี  ศาลจังหวัดเดชอุดม  เทศบาล
เมืองเดชอุดม  หางสรรพสินคาโลตัส  ตลาดนัด  โรงสี  โรงเรียนดํารงสินอุทิศ  วัดชัยอุดม  ประชาชน
สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นที่เปนท่ีรูจักโดยทั่วไป คือ ประเพณี
เขาพรรษา (ประเพณีแหเทียนพรรษา ) สงกรานต ขึ้นปใหม ประเพณีออกพรรษา  ลอยกระทง 
   9.2 โอกาสและขอจํากัดของโรงเรียน  โรงเรียนเดชอุดมระยะทางหางจากจังหวัดอุบลราชธานี 
45 กิโลเมตร  อําเภอเดชอุดมเปนจุดเชื่อมตอ  5  อําเภอ  ไดแก  อําเภอนํ้าขุน  อําเภอทุงศรีอุดม 
อําเภอนํ้ายืน อําเภอนาจะหลวย และอําเภอบุณฑริก เปนตัวชี้วัดเศรษฐกิจและการคาขายมีภาคี
เครือขายที่อุปถัมภ ใหการสนับสนุนชวยเหลือ ใหความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
โรงเรียนเดชอุดมอยูใกลกับวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม เทศบาล
เมืองเดชอุดม  สภาตําบลเมืองเดช  ศาลจังหวัดเดชอุดม  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี  ศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  
แหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงปาดงนาทาม  อําเภอโขงเจียม  อุทยานแหงชาติผาแตม อุทยานแหงชาติ
ภูจองนายอย  เขื่อนสิริธร  เขื่อนปากมูล ปราสาทบานเบญ พิพิธภัณฑจังหวัดอุบลราชธานี  สถานีวิทยุ
ชุมชน  ซึ่งเปนแหลงเรียนรูท่ีมีคุณภาพ  โรงเรียนเดชอุดม ไดมีโอกาส นักเรียนไปทัศนศึกษาและศึกษาดู
งานตามงบประมาณไทยเขมแข็งของรัฐบาลยังแหลงทองเที่ยวและแหลงเรียนรูตามธรรมชาติตางๆ เชน 
โรงเรียนเดชอุดมไดรับความรวมมือจากตํารวจทางหลวง  สถานีตํารวจภูธรอําเภอเดชอุดม  สํานักงาน
ขนสงจังหวัดอุบลราชธานี  ในการใหความรูเร่ืองยาเสพติด  การจราจร  การใชรถใชถนน  การอบรม
การขับขี่ ปลอดภัย  นอกจากนี้นักเรียนโรงเรียนเดชอุดม มีสุนทรียภาพดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา 
โรงเรียนยังไดรับการสนับสนุนจากวัดในทองถิ่นเปนอยางดียิ่งในกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา อาทิ เชน 
วัดปาไทรงาม วัดชัยอุดม  วัดสิริสารคุณ วัดแสงเกษม วัดปาไทรงาม วัดบานดอนเสาโฮง วัดปาตรัยรัต
นมณี ที่เปนแหลงเรียนรูและใหการอบรมดานคุณธรรมจริยธรรมแกนักเรียนอยางตอเนื่อง  อยางไรก็
ตามบริเวณใกลเคียงโรงเรียนยังมีรานเกม  รานอาหาร และรานคาราโอเกะท่ีเปนแหลงเสีย่งตอยาเสพติด  
แตยังไมเปนปญหาที่รุนแรง 
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 ตารางที่ 11 แหลงเรียนรูนอกโรงเรียน ปการศึกษา 2560 
 

จังหวัดอุบลราชธาน ี
1  งานเกษตรอีสานใต 
2  แกงสะพือ 
3  สามพันโบก 
4  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
อุบลราชธานี 
5  พัทยานอย 
6  วัดสิรินทรวรารามภูพราว 
7  ถนนคนเดิน 
8  แมนํ้าสองส ี
9  เขือ่นสิรินธร 
10  ศูนย OTOP Center 
11  อุทยานแหงชาตแิกงตะนะ 
12  วัดสปุฏนารามวรวิหาร 
13  วัดปากแซง 
14  อุทยานแหงชาติผาแตม 
15  หาดทรายสูง 
16  วัดมหาวนาราม 
17  วัดปาวชิรญาณ 
18  วัดถ้ําเหวสินธุชยั 
19  วัดถ้ําคหูาสวรรค 
20  วัดสระประสานสุข 
21  วัดพระธาตุหนองบัว 
22  สวนสัตวอุบลราชธานี 
23  หาดสลึง 
24  ถ้ําพญานาค 
25  เขื่อนปากมลู 
26  นํ้าตกลงรู 
27  หาดชมดาว 
28  วัดดอนธาต ุ
29  วัดภูโหลน 
30  หาดทรายคูณ 
31  วัดปาวชิรญาณ 
32  หมูบานราชธานีอโศก 

จังหวัดนครราชสีมา 
1  ปาลิโอ 
2  วัดพระโต 
3  ฟลอราปารค 
4  สวนไทรงาม 
5  เทอรมินอล 21 
6  ไรทองสมบูรณ 
7  ตลาดนํ้าโคราช 
8  อทุยานวังน้ําเขยีว 
9  บานดานเกวียน 
10  วังนํ้าเขยีวฟารม 
11  ฟารมโชคชยั 
12  ผาเกบ็ตะวัน 
13  ปราสาทหินพิมาย 
14 จิมทอมสันฟารม 
15  สวนสตัวนครราชสีมา 
16  อนสุาวรียทาวสุรนารี(ยาโม) 
17  พิพิธภัณฑไมกลายเปนหิน 
18  ทุงทานตะวันและดอกคอ
สมอส 
19  เคร่ืองปนดินเผาชมุชนหนอง
สะโน 

จังหวัดศรีสะเกษ 
1  วัดปาเจดยีแกว (วัดลานขวด) 
2  วัดไพรพัฒนา 
3  ผามออแีดง 
4  ตลาดชองจอม 
5  น้ําตกสําโรงเกยีรต ิ
6  พระธาตุเรืองรอง 
7  ศรีสะเกษอควอเรียม 
8  สวนสมเด็จพระศรีนครินทร 
9  เขาพระวิหาร 
10  ปราสาทโดนตรวน 
11  วัดถ้ําผาไทร 
12  วัดเขาศาลา 

จังหวัดมุกดาหาร 
1  หอแกวเฉลิมพระเกียรติกาญจนา
ภิเษก 
2  วัดศรีมงคลใต 
3  ตลาดอินโดจีน 
4  อทุยานแหงชาตภิูผาเทิบ 
5  วัดพระพุทธบาทภมูโนรมย 
6  สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 
7  แกงกะเบา 

จังหวัดอํานาจเจริญ 
1  วัดถ้ําแสงเพชร 
2  พทุธอุทยาน (พระมงคลม่ิง
เมือง) 
3  ภูสงิห- ภผูาผึง้ 
 

จังหวัดรอยเอ็ด 
1  วัดปากง 
2  วัดมหาเจดยีชยัมงคล(ผานํ้ายอย) 
3  ศูนยวิทยาศาสตรและวัฒนธรรม 
เพ่ือการศกึษา 
4  ภูหมู 

จังหวัดบุรีรัมย 
1  วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง 
2  ไอ-โมบาย สเตเดยีม 
3  อทุยานดอกไมเพลาเพลิน 
4  ปราสาทหินเมืองต่ํา 
5  อทุยานประวัติศาสตรเขาพนม
รุง 

จังหวัดอุดรธานี 
1  ทะเลบัวแดง 
2  วัดบานตาด 
3  พิพิธภัณฑบานเชยีง 
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จังหวัดเลย 
1  วัดปาหวยลาด 
2  อุทยานแหงชาตภิูเรือ 

จังหวัดขอนแกน 
1  เขือ่นอุบลรัตน 
2  ตลาดนํ้าประตูนํ้า 
3  บานงูจงอาง 
4  วัดพระบาทภูพานคํา 
5  ตลาดอูฟู 
6  สวนสตัวขอนแกน 
7  สวนนํ้า  Dino Water Park 
8  พระธาตุแกนนคร วัดหนอง
แวงพระอารามหลวง 

จังหวัดกาฬสินธุ 
1  เขือ่นลําปาว 
2  พิพิธภัณฑสิรินธร 
3  สวนไดโนเสาร 

จังหวัดนครพนม 
1  วัดพระธาตุพนม จังหวัดยโสธร 

1  พญาคันคาก 
2.  วัดพระพุทธบาท 

จังหวัดสุรินทร 
1  ตลาดชองจอม 
2  วนอุทยานพนมสวาย 

 
10. ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา จุดเดน จดุที่ควรพัฒนาและขอเสนอแนะ 

ตารางที ่12 ผลการตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษา 
 

องคประกอบ/ประเด็นการติดตามตรวจสอบ 
คะแนน
เฉล่ีย 

ระดับ
คุณภาพ 

แปล
ความหมาย 

1. กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา 5.00 5.00 ดีเยีย่ม 
2. จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศึกษาทีมุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีเยีย่ม 

3. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 5.00 5.00 ดีเยีย่ม 
4. ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีเยีย่ม 
5. จัดใหมีการตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 5.00 5.00 ดีเยีย่ม 
6. จัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา 5.00 5.00 ดีเยีย่ม 
7. จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 5.00 5.00 ดีเยีย่ม 
8. จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศกึษาอยางตอเนือ่ง 5.00 5.00 ดีเยีย่ม 

สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษา 5.00 5.00 ดีเยีย่ม 
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  1. สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยรวม องคประกอบที่ 1-8 
   โรงเรียนเดชอุดมมีการกําหนดมาตรฐานของสถานศึกษา 15 มาตรฐานท่ีสอดคลองกับ
มาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการกําหนดคาเปาหมายของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดย
ทุกภาคสวนมีสวนรวม มีการวิเคราะห SWOT สภาพแวดลอมภายในและภายนอกรวมกันโดยทุกสวน  
มีสวนรวม มีการจัดทําแผนกลยุทธและแนวทางการถายทอดกลยุทธ สูการปฏิบัติ โรงเ รียน
มาตรฐานสากล มีการกําหนดวิสัยทัศน ปรัชญา พันธกิจ โครงการและกิจกรรม ท่ีมุงพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา โดยดําเนินงานตามโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ  โครงการสงเสริมอนุรักษ
เผยแพรดนตรี นาฏศิลป และวัฒนธรรมไทย โครงการทัศนศึกษา  แหลงเรียนรูภายนอกสถานศึกษา  
โครงการคายวิชาการทุกกลุมสาระ  โครงการพัฒนานักเรียนในโครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร 
(สสวท.) โครงการพัฒนานักเรียนในโครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร (สพม.) โครงการพัฒนาการคดิ
เชิงระบบ (เพาะพันธุปญญา) กิจกรรมนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา (YC –Youth  Conselor)  โครงการ
สงเสริมประชาธิปไตยใหแกนักเรียน โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม โครงการอบรมพัฒนาและ
ศึกษาดูงานบุคลากรโรงเรียนเดชอุดม ตลอดจนโครงการ/กิจกรรมสงเสริมความรูความสามารถเฉพาะ
ดานแกผูเรียน เปนตน  มีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการปการศึกษา มีการจัดระบบสารสนเทศท่ีเอื้อตอ
การบริหารจัดการ มีการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคลองกับกลยุทธท้ัง 5 กลยุทธ มีการขับเคลื่อนท่ีกล
ยุทธสูการปฏิบัติโดยแทจริง ทําใหผูเรียนไดรับโอกาสการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ โดยใชระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานในวิชา IS มีชุมนุมจรวดขวดนํ้า 
โครงการฟสิกสสัประยุทธ  โครงการพัฒนาการฝกทักษะดานอาชีพและวิชาการ  เพื่อสงเสริมความเปน
เลิศทุกกลุมสาระการเรียนรู เชน กิจกรรมพัฒนาทักษะดานสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การสวด
มนตทํานองสรภัญญะ และดานวิทยาศาสตร ในการการพัฒนาทักษะการเรียนรูจรวดขวดน้ํา และดาน
เทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการสอนแบบ DLIT ท่ีเปนรูปแบบการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best practice) 
ของโรงเรียนเดชอุดม ผลิตภัณฑจากเปลือกไข สงผลใหไดรับรางวัลชนะเลิศในระดับประเทศมีการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของระดับโรงเรียน มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกป
การศึกษา  โดยไดรับความรวมมีจากทุกภาคสวนเปนอยางดี และมีการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา SAR ตอหนวยตนสังกัดและเผยแพรตอหนวยงานที่เก่ียวของทุกปการศึกษา   
 
  2. จุดเดนของระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
   โรงเรียนเดชอุดมไดดําเนินงานการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา  อยางเปนระบบ 
ตามรูปแบบขั้นตอน ปฏิบัติตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษา
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ไดรับการประเมินคุณภาพภายใน    
จากตนสังกัดทุกปการศึกษา นําผลการประเมินในปการศึกษา  2558 - 2560 มีการพัฒนา ปรับปรุงตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการอยางตอเน่ือง สงผลใหมีพัฒนาการ และมีผลการประเมินภายใน       
โดยสถานศึกษาและตนสังกัดมีคุณภาพระดับ ดมีาก 
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      3. จุดที่ควรพัฒนาของระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
        - การปรับปรุงระบบสารสนเทศ ใหเปนฐานขอมูลสําคัญ ที่ตองนํามาใชในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาการนิเทศอยางตอเนื่อง  
         - ปรับขอมูลดานบุคลากรใหเปนปจจุบัน พรอมนําไปใช 
         - การเผยแพรรายงานตอสาธารณชนไมหลากหลายชองทางที่จะเขาถึงผูรับบริการ 
      - การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดวยพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนอยางเสมอภาค 
ทุกกลุมเปาหมาย 
      - การกระตุน และสงเสริมแนวคิดเร่ืองความจําเปนของการประกันคุณภาพการศึกษา     
แกบุคลากร 
 
        4. ขอเสนอแนะในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
      - โรงเรียนควรปรับปรุงระบบสารสนเทศใหเปนปจจุบัน ทันเหตุการณ โดยอาจมอบหมาย
ผูรับผิดชอบเปนทีมที่สามารถหมุนเวียนกัน ใหพัฒนางานไดตลอดเวลา  
      - โรงเรียนควรนําผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษามาปรับปรุงและพัฒนาการ    
จัดการศึกษาทุกป เพ่ือใหคุณภาพการศึกษาไดรับการพัฒนายิ่งขึ้นทุกปการศึกษา 
      - โรงเรียนควรเพ่ิมชองทางการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ เพื่อใหขอมูลเขาถึงกลุม 
ผูมีสวนไดสวนเสยีเพ่ิมมากขึ้น ซ่ึงหากมีการตอบรับหรือแสดงขอคดิเห็นในการปรับปรุงพัฒนา โรงเรียน
จะไดนําขอมูลเหลานั้นมาปรับเปลีย่นใหแนวทางการพัฒนาคุณภาพมคีวามสอดคลองกับความตองการ
ของชุมชนทองถิ่น 
 
11. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ผานมา 

ตารางที่ 13 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ตัวบงชี้ระดับข้ันพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 
ตอง

ปรับปรุง 
ควร

ปรับปรุง 
พอใช ดี ดีมาก 

กลุมตัวบงชีพ้ื้นฐาน      
ตัวบงชี้ที ่1 ผูเรียนมีสขุภาพกายและสขุภาพจิตทีด่ี       
ตัวบงชี้ที ่2 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม
ที ่ พึงประสงค 

     

ตัวบงชี้ที ่3 ผูเรียนมีความใฝรู และเรียนรูอยาง
ตอเน่ือง 

     

ตัวบงชี้ที ่4 ผูเรียนคดิเปน ทําเปน      
ตัวบงชี้ที ่5 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน      
ตัวบงชี้ที ่6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอน
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

     

ตัวบงชี้ที ่7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและ
การพัฒนาสถานศึกษา 
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ตัวบงชี้ระดับข้ันพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 
ตอง

ปรับปรุง 
ควร

ปรับปรุง 
พอใช ดี ดีมาก 

ตัวบงชี้ที ่8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพ
ภายในโดยสถานศึกษาและตนสังกดั 

     

กลุมตัวบงชีอั้ตลักษณ      
ตัวบงชี้ที ่9 ผลการพัฒนาใหบรรลตุามปรัชญา 
ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงคของการจัดตัง้ 
สถานศึกษา 

     

ตัวบงชี้ที ่10 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ี 
สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา 

     

กลุมตัวบงชีม้าตรการสงเสริม      
ตัวบงชี้ที ่11 ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือ 
สงเสริมบทบาทของสถานศึกษา 

     

ตัวบงชี้ที ่12 ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือ 
ยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู
ความเปนเลิศ เพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

     

 
ขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

  จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอก 

  จุดเดน 
   1. ผูเรียนมีสุขภาพรางการแข็งแรง สุขภาพจิตดี หนาตายิ้มแยมแจมใส ชอบการออกกําลัง
กายเปนประจํา มีลักษณะนิสัยดานสุนทรีภาพ สนใจเขารวมกิจกรรมดานตางๆ เชน งานศิลปะ ชอบ
กิจกรรมการวาดภาพ ระบายสี ดนตรี นาฏศิลป และชอบเลนกีฬาหลากหลายประเภท มีจิตอาสา
ชวยเหลืองานสถานศึกษาและมีอัตลักษณ คือ เด็กมีสุนทรียภาพ 
   2. ผูบริหารมีภาวะผูนํา ใชหลักการบริหารแบบ มีสวนรวม มนุษยสัมพันธดี มีความสามารถ  
ในการประสานความรวมมือจากหนวยงาน องคกรท้ังภาครัฐและเอกชน ในการสงเสริมความรวมมือ    
ในการพัฒนาคุณภาพและการดําเนินกิจกรรมตางๆของสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษามีความรู
ความสามารถ  ใหความสนใจในการพัฒนาคุณภาพและเขารวมกิจกรรมตางๆของสถานศึกษาสมํ่าเสมอ  
อาคารสถานท่ีและบริเวณตางๆไดรับการดูแล  ใหมีบรรยากาศ รมร่ืน สวยงาม 
   3. ครูมีความรูความสามารถ ไดรับการสงเสริมใหเขารับการอบรม ศึกษาดูงาน เพ่ือนําความรู
มาใชในการพัฒนางาน พัฒนาคุณภาพผูเรียนสมํ่าเสมอ มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะเหมาะสม 
ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีตอผูเรียน รักงานสอน ทุกคนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูกอนสอน  
สนใจเอาใจใสผูเรียนสอน และอบรมใหผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  ปฏิบัติดวยความตั้งใจ เอาใจใส
ผูเรียนสมํ่าเสมอ 
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   4. สถานศึกษาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาดวยตนเองทุกป  และไดรับการประเมิน
คุณภาพภายในจากตนสังกัด  บุคลากรทุกคน ทุกฝายใหความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน และ
รวมกิจกรรมตางๆของสถานศึกษาสม่ําเสมอ 
 
  จุดที่ควรพัฒนา 
   1. ผูเรียนยังขาดระเบียบวินัย  เร่ือง  การรักษาเวลา  ความสะอาด  มารยาทการไหว 
ทําความเคารพผูใหญ  การรักษาสมบัติของสวนรวม  การรักษาสภาพแวดลอมในสถานศึกษา  
และผูเรียนบางสวนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ําในทุกกลุมสาระการเรียนรู   
   2. สถานศึกษายังขาดการพัฒนาระบบสารสนเทศ  การนิเทศการสอน การวัดประเมิน
แบบทดสอบ หรือวิเคราะหขอสอบ  การทําวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายและแผน รวมทั้งพัฒนาแหลงเรียนรู
การเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   3. ครูบางสวนยงัขาดการจัดบรรยากาศ  ในหองเรียนเพ่ือเอ้ือตอการเรียนรู  มีการสงเสริม 
ใหผูเรียนมีนิสัยรักการอานและการใชสื่อเทคโนโลยีทันสมัยนอยไมมากเทาท่ีควร  และการบันทึก 
หลังการสอนยังขาดความเปนปจจุบัน และขาดขอมูลทางวิชาการท่ีชัดเจนอันนําไปสูการวิจัย 
 
  สรุปสภาพปญหา จุดเดน จุดทีค่วรพัฒนาในการจัดการศกึษาของสถานศกึษา 
 
   1. จัดระบบการนิเทศ ติดตาม กํากับใหครูจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู
อยางชัดเจนและจริงจังเพียงพอ 
   2. พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ผลการทดสอบระดับชาติ ความสามารถในการ
ใชภาษาตางประเทศในการสื่อสาร ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห 
   3. พัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียนใหเพียงพอกับความตองการของนักเรียนใหนักเรียน 
ไดแสวงหาความรูดวยตนเองตลอดเวลา 
   4. การผลิตสื่อนวัตกรรม เพ่ือใชในการจัดประสบการณท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการทําวิจัย
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูของผูเรียน และนําผลไปใชในการพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง 
   5. สงเสริมใหครูทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรูของผูเรียนและนําผลการวิจัยมาใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอน 
   6. ครูท่ีนําภูมิปญญาทองถิ่นสื่อ เทคโนโลยี ท่ีเหมาะสมมาใชในการจัดการเรียนการสอน  
 



19 
 

สวนที่ 2 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 
1. มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน 
 ระดับคุณภาพ : ดเีย่ียม 
 
  1.1 กระบวนการพัฒนา 
    กระบวนการพัฒนาโรงเรียนโดยผูบริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผูปกครองรวมกันกําหนดนโยบายแนวทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ลงสูการปฏิบัติ
ตามแผนปฏิบัติการประจําป เพื่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียนใหบรรลุตามเปาหมายของมาตรฐาน
การศึกษา โรงเรียนใหความสําคัญกับความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร การเสริมสรางทักษะ
กระบวนการคิดใหกับนักเรียน การพัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ กระบวนการคิดเปนระบบ
อยางสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุผลในวิชาโครงงาน การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
โดยการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนทุกกลุมสาระใหมีการเชื่อมโยงเน้ือหา เพ่ือปลูกฝงนักเรียน    
ใหเปนคนดีสมบูรณทั้งทางรางกาย สติปญญาและอารมณดังปรัชญาประจําโรงเรียนวา “ศึกษาดี          
มีจรรยา กีฬาเดน” ใหสอดคลองกับคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและจุดมุงหมายของหลักสูตร เปนหัวใจหลักของการพัฒนาดานคุณธรรม และ
จริยธรรมของนักเรียน กิจกรรมเสริมหลักสูตรไดเพ่ิมทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการอาน 
นอกจากน้ียังใหความสําคัญกับการเสริมสรางทักษะในการทํางานใหกับนักเรียน  โรงเรียนไดสํารวจ
ความตองการและความคิดเห็นจากนักเรียน ผูปกครองและชุมชน จัดโครงสรางหลักสูตรใหตอบสนอง
ความตองการของผูเรียนและมีความหลากหลาย ระดับมัธยมศึกษาตอนตน มี 3 โครงสราง  ดังน้ี  คือ   
1) โครงสราง 1 หองเรียนปกติ หอง 1 – 13  2) โครงสราง 2 หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร – เทคโนโลยี 
หอง 14  3) โครงสราง 3 หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร หอง 15 ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย มี 7 โครงสราง คือ 1) โครงสรางท่ี 1 ท่ัวไปพื้นฐานวิทยาศาสตร หอง 1 – 9  2) โครงสรางท่ี 2 
ภาษาอังกฤษ – ญี่ปุน ไมเนนวิทยาศาสตร หอง 10  3) โครงสรางที่ 3 ศิลป - ภาษา (เนนภาษาจีน)   
หอง 11  4) โครงสรางที่ 4 ศิลป ภาษาศาสตร (เนนภาษาจีน) หอง 12  5) โครงสรางที่ 5 ศิลป 
ภาษาศาสตร (เนนภาษาญี่ปุน) หอง 13 6) โครงสรางที่ 6 หองเรียนพิเศษ ESM  หอง 14  7) โครงสราง
ที่ 7 หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม หอง 15 การบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของโรงเรียน ดําเนินการจัดทําหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร 
โดยผานความเห็นชอบของผูเก่ียวของและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนเดชอุดม และ
ครูผูสอนแตละกลุมสาระการเรียนรู รวมกันดูแลหลักสูตรใหมีความเหมาะสมโดยโรงเรียนไดเพ่ิมเนื้อหา
สาระการเรียนรูเพ่ือสนองศักยภาพของนักเรียนและมุงผลิตนักเรียนใหมีคุณลักษณะเปนมาตรฐานสากล  
   โรงเรียนไดกําหนดแนวทางการพัฒนาตามแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา ดําเนินงาน
ตามท่ี ผูบริหาร และครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูปกครองรวมกันกําหนด กลยุทธและ
แนวทางการปฏิบัติใหผูเรียนบรรลุตามมาตรฐาน มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพบุคลากรอยางตอเน่ือง 
เชน การอบรม DLIT การพัฒนาตนเองผานระบบออนไลน TEPE การพัฒนาครูในการนําเทคโนโลยี    
มาใชในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน การทํา ปพ. อิเล็กทรอนิคส มีแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอก 



20 
 

เชน มีหองสมุดโรงเรียนใหนักเรียนไดศึกษา คนควา มีหองคอมพิวเตอรเพ่ือการสืบคน มีระบบ
อินเตอรเน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของโรงเรียน ศูนยอาเซียนศึกษา มีหองปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร หองปฏิบัติการ สนามกีฬา ลานอเนกประสงค สวนเกษตร หองดนตรีไทย 
ดนตรีลูกทุงและดนตรีสากล หองประชาสัมพันธ หองโสตทัศนศึกษา หองจัดกิจกรรมสอนเสริม 
หองปฏิบัติการการงานอาชีพ  
   นอกจากน้ี โรงเรียนไดมีการดําเนินการพัฒนาผูเรียน ในดานสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
ตามแผนพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีบนพื้นฐานของความเปนไทย โดยจัดหลักสูตรการเรียน     
การสอนในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา ใหนักเรียนไดเรียนครบถวนและเปนไปตามมาตรฐานของ
หลักสูตรการศึกษา พ.ศ. 2551 พรอมทั้งสอดแทรกบูรณาการในหลักสูตรการเรียนการสอนกับรายวิชา
ตาง ๆ ใหสอดคลองกับคานิยม อัตลักษณของโรงเรียน 
   เพ่ือใหคุณภาพการศึกษาบรรลุตามมาตรฐานการศึกษา ดานคุณภาพของผูเรียน และวิสยัทศัน
ของโรงเรียนคือ  “โรงเรียนเดชอุดมจัดการศึกษามุงพัฒนาผูเรียนเปนเลิศทางวิชาการประสานชุมชน 
ดํารงตนมีระเบียบวินัยใสใจสิ่งแวดลอมนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูมาตรฐานสากล” 
โดยจัดทําโครงการ/จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาลูกเสือ 
กิจกรรมพัฒนาเนตรนารี กิจกรรมพัฒนาอาสายุวกาชาด กิจกรรมคายรักษาดินแดน บําเพ็ญประโยชน 
และลูกเสือวิสามัญ กิจกรรมวันแมแหงชาติ วันเฉลิมพระชนมพรรษาโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนม
พรรษา 28 กรกฎาคม กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร โครงการสงเสริมวินัยนักศึกษาวิชาทหารโครงการ
จราจรในโรงเรียน โครงการฝกภาคสนามโครงการสอบภาคทฤษฎีโครงการยุวทหาร โครงการสงเสริม
สุขภาพตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการสืบสานอนุรักษดนตรีไทยท่ี 12 โครงการ
สงเสริมการแสดงมายากลสูความเปนเลิศปท่ี 5 โครงการประกวดขลุยเพียงออ โครงการคายดาราศาสตร 
และสิ่งแวดลอม โครงการเพ่ิมพูนประสบการณนักเรียนหองเรียนพิเศษ โครงการฝกทักษะดานอาชีพ 
โครงการพัฒนาทักษะ  เพ่ือเขารวมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  โครงการจัดการสื่อการเรียนรูเพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  โครงการจัดซื้อวัสดุสํานักงาน โครงการพัฒนาระบบ DLIT โครงการ
ปรับปรุงและบํารุงรักษาเคร่ืองขาย โครงการปรับปรุงหองคอมพิวเตอร โครงการแขงขันกีฬาภายใน
รวงผึ้งเกมส โครงการพัฒนาความเปนเลิศทางคณิตศาสตร โครงการสงเสริมการเรียนรูตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการจัดซ้ือซอมแซมสื่ออุปกรณการเรียนการสอน โครงการวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา โครงการแขงขันทักษาทางวิชาการ โครงการเสริมสรางประสบการณดานกฎหมาย 
โครงการ 5 ส โครงการกิจกรรมสัปดาหอาเซียน โครงการคายฟสิกสสัประยุทธ  โครงการแขงขันตอบ
ปญหากฎหมายเน่ืองในวันรัฐธรรมนูญ โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูอาเซียน โครงการฝกอบรมนักเรียน
เพื่อสงเสริมความเปนเลิศดานวัฒนธรรมไทย โครงการรักษภาษาไทย โครงการวันภาษาไทย โครงการ 
คีตาภาษาไทย โครงการวันสุนทรภู  โครงการพัฒนากิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC)  โครงการ
สงเสริมความเปนเลิศจรวดขวดนํ้า กิจกรรม Science Show ม. ตน โครงการสัปดาหวิทยาศาสตร 
โครงการคายธรณีวิทยา และแหลงเรียนรูทางธรรมชาติ  งานโภชนาการงานพัฒนาชมรมหนูนอย สคบ. 
กิจกรรมชุมนุมตาง ๆ สงเสริมใหผูเรียนกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัดและความตองการ กิจกรรม
นันทนาการ กิจกรรมเดินรณรงคตานภัยเอดสและยาเสพติด มีผู รับผิดชอบและรายงานผลการ
ปฏิบัติงานเปนระยะๆ มีการประเมินสมรรถภาพทางกายท่ีสัมพันธกับสุขภาพ ผูเรียนสวนใหญมีนํ้าหนัก
สวนสูงอยูในเกณฑปกต ิระดับดีมาก นักเรียนรูจักดูแลตนเองใหมีความปลอดภัย และหางไกลจากยาเสพ
ติด  
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   โครงการสงเสริม คณุธรรม จริยธรรมนักเรียน ชั้น ม.2และม.5 โครงการสงเสริมประชาธิปไตย
ในโรงเรียน โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม ชั้น ม.4  โครงการประชุมวิชาการเครือขายหองเรียนพิเศษ
อีสานตอนลางที่ จังหวัดชัยภูมิ โครงการสงเสริมสุขภาพตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  งาน
สงเสริมการออมและธนาคารโรงเรียน  
   โครงการทัศนศึกษาทุกหองเรียน โครงการกิจกรรมยอดนักยืม โครงการยอดนักอานโครงการ
คนควาปญญาเลิศ โครงการหนังสือเลมโปรด โครงการสัปดาหหองสมุด โครงการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณการ
เรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร ม.ตน งานจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ การเรียนการสอนภาษาไทย โครงการ
แขงขันทักษะวิชาโรงเรียนมาตรฐานสากล IS2  โครงการกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแหงชาต ิ โครงการ
เพาะพันธปญญา โครงการรวมงานการแขงขันทักษะทางภาษากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
โครงการพัฒนาศูนยแนะแนวงาน โครงการสงเสริมการแขงขันทักษะทางวิชาการ  โครงการพัฒนาความ
รวมมือกับหนวยงานอ่ืนเพ่ือยกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน O-Net โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
โครงการเพาะพันธปญญา ประชุมเครือขายผูปกครองนักเรียน ปรับความรูพื้นฐานนักเรียน ม.1 และ   
ม.4 โครงการรวมกิจกรรมทดสอบความรูทางคณิตศาสตร math contest ที่โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 
โครงการรวมกิจกรรมทดสอบความรูทางวิทยาศาสตร science test ที่โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 
โครงการสอบโอลิมปกวิชาการ จัดกิจกรรมในชั้นเรียนเปนระบบกลุมใหผูเรียนทําโครงงาน พยายามให
ผูเรียนทุกคน  มีโอกาสเขารวมกิจกรรมและโครงการตางๆ ท่ีจัดใหและเขียนรายงานการจัดทําและมีการ
นําเสนอผลงานของนักเรียน กลุมสาระการเรียนรูแตละกลุมสาระมีการฝกใหนักเรียนจัดทําโครงงานเปน 
ทีม ๆ ละ 3-5 คน สงเสริมใหนักเรียนมีทักษะในการทํางาน มีการทํางานเปนทีม ทํางานตามลําดับ
ขั้นตอนเพ่ือดําเนินงานใหบรรลุผลตามที่กําหนดไว  
 
  1.2 ผลการดําเนินงาน 
    โรงเรียนมีการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินกิจกรรมโครงการ รายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามกําหนด และเม่ือสิ้นสุดโครงการ มีการประเมินผลโครงการ และกิจกรรม เพ่ือนํามา
วางแผน และพัฒนาผูเรียน ผลการดําเนินงานทําใหนักเรียนไดรับรางวัลจาการแขงขันในระดับตางๆของ
ทุกกลุมสาระเปนจํานวนมาก โรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติสูงกวาระดับประเทศ     
แตยังมีนักเรียนบางสวนขาดทักษะในการสื่อสาร การคิดคํานวณ การใชเทคโนโลยี ความกาวหนา
ทางการเรียนตามหลักสูตร  
   ผูเรียนมีความกตัญูตอผูมีพระคุณ มีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต รูจักใช
ทรัพยสินอยางคุมคา ทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน เขารวมกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา เปนนักเรียน   
ที่ดีของโรงเรียน ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดํารงตนท้ังที่บานและโรงเรียนสามารถเปน
แบบอยางที่ดีในสังคมมีคุณลักษณะท่ีดีเปนผูนําผูตามท่ีดี มีความเสียสละเพ่ือสวนรวมผูเรียนมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง  สุขภาพจิตดี  ปลอดยาเสพติด สนใจออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ มีความเปนผูนํา    
ผูตามท่ีดี บําเพ็ญตนเปนประโยชนตอสวนรวม  มีความสนใจกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรีและกีฬา  ผูเรียน
สนใจเรียนรูและสามารถแสวงหาความรูตางๆ จากแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน ทั้งจากหองสมุด  
หองปฏิบัติการตามกลุมสาระฯ และอินเตอรเน็ตไดอยางเปนระบบ 
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ประเด็น ผลการประเมิน 

ความสามาร
ถในการ
สื่อสาร  
(ระดับ ด)ี 

ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 

ระดับชั้น 
มัธยมศกึษาปที ่

รอยละของนักเรียนระดับ 
ดีข้ึนไป 

รอยละของนักเรียน
ระดับพอใชข้ึนไป 

1 65.37 97.91 
2 75.45 90.70 
3 52.66 94.14 
4 77.69 90.56 
5 77.56 94.73 
6 92.34 97.46 

ม.1-6 73.51 94.25 
 

 
   จากแผนภูมิ พบวา นักเรียนสวนมากของระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 2 4 5 และ 6 มีผลการ
ประเมินความสามารถในการสื่อสาร ภาคเรียนท่ี 1 อยูในระดับดีเยี่ยม 
   จากตาราง พบวา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 มีผลการประเมินในระดับพอใชขึ้นไป
รอยละ 97.91  90.70 94.14  90.56  94.73 และ 97.46 ตามลําดับ 
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รอยละของจํานวนนักเรียนท่ีมคีวามสามารถในการส่ือสาร
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-6 

ดีเย่ียม

ดี

พอใช

ปรับปรุง
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ประเด็น ผลการประเมิน 
ความสามารถ
ในการสื่อสาร 
(ระดับ ดี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2560 

 
ระดับชั้น 

มัธยมศึกษาปท่ี 
รอยละของนักเรียนระดับ 

ดขีึ้นไป 
รอยละของนักเรียน
ระดับพอใชขึ้นไป 

1 65.26 97.70 
2 75.91 91.29 
3 54.39 95.37 
4 78.23 91.97 
5 75.66 95.30 
6 94.02 99.39 

ม.1-6 73.91 95.17  

   จากแผนภูมิ พบวา นักเรียนสวนมากของระดับชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1 2 4 5 และ 6 มีผลการ
ประเมินความสามารถในการสื่อสาร ภาคเรียนท่ี 2 อยูในระดับดีเยี่ยม  
   จากตาราง พบวา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 มีผลการประเมินในระดับพอใชขึ้นไป
รอยละ 97.70  91.29  95.37  91.97  95.30 และ 99.39 ตามลําดับ 
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รอยละของจํานวนนักเรียนท่ีมคีวามสามารถในการส่ือสาร
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-6 

ดีเย่ียม

ดี

พอใช

ปรับปรุง
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ประเด็น ผลการประเมิน 
ความสามารถ

ในการคิด
คํานวณและ
คดิวิเคราะห 

(ระดับ พอใช) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคเรียนท่ี 1  ปการศกึษา 2560 

 
 

ระดับชั้น 
มัธยมศึกษาปที ่

รอยละของนักเรียนระดับ 
ดีข้ึนไป 

รอยละของนักเรียน
ระดับพอใชข้ึนไป 

1 55.66 93.82 
2 55.06 87.25 
3 42.38 90.07 
4 42.30 93.08 
5 44.93 92.94 
6 69.45 94.10 

ม.1-6 51.63 91.88  

   จากแผนภูมิ พบวา นักเรียนสวนมากของระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-5 มี ผลการประเมิน
ความสามารถในการคิดคํานวณและคิดวิเคราะห ภาคเรียนท่ี 1 อยูในระดับพอใช และ 
   จากตาราง พบวา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 มีผลการประเมินในระดับพอใชขึ้นไป
รอยละ 93.82  87.25  90.07  93.08  92.94 และ 94.10 ตามลําดับ 
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รอยละของจํานวนนักเรียนท่ีมคีวามสามารถในการคิดคํานวณ และคิดวิเคราะห 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-6 

ดีเย่ียม

ดี

พอใช

ปรับปรุง
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ประเด็น ผลการประเมิน 
ความสามารถ

ในการใช 
เทคโนโลย ี
(ระดับ ดี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2560 

 
 

ระดับช้ัน 
มัธยมศึกษาปที ่

รอยละของนักเรียนระดับ 
ดีขึ้นไป 

รอยละของนักเรียน
ระดับพอใชขึ้นไป 

1 81.65 97.76 
2 90.95 95.27 
3 68.21 94.38 
4 86.79 98.62 
5 80.71 94.93 
6 69.93 94.12 

ม.1-6 79.71 95.85 
 

   จากแผนภูมิ พบวา นักเรียนสวนมากของระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-6 มีผลการประเมิน
ความสามารถในการใชเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ 1 อยูในระดับดีเยี่ยม  
   จากตาราง พบวา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 มีผลการประเมินในระดับพอใชขึ้นไป
รอยละ 97.76  95.27  94.38  98.62  94.93 และ 94.12 ตามลําดับ 
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รอยละของจํานวนนักเรียนท่ีมคีวามสามารถในการใชเทคโนโลยี
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-6 จําแนกตามระดับคุณภาพ

ดีเย่ียม ดี พอใช ปรับปรุง
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ประเด็น ผลการประเมิน 
ความสามารถ

ในการใช 
เทคโนโลย ี
(ระดับ ดี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคเรียนที่ 2  ปการศกึษา 2560 

 
 

ระดับช้ัน 
มัธยมศึกษาปที ่

รอยละของนกัเรียนระดับ 
ดีข้ึนไป 

รอยละของนกัเรียน
ระดับพอใชข้ึนไป 

1 74.83 93.04 
2 77.62 91.56 
3 69.81 94.07 
4 79.89 95.94 
5 75.23 91.38 
6 74.45 95.09 

ม.1-6 75.31 93.51 
 

 
   จากแผนภูมิ พบวา นักเรียนสวนมากของระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-6 มีผลการประเมิน
ความสามารถในการใชเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ 2 อยูในระดับดีเยี่ยม  
   จากตาราง พบวา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 มีผลการประเมินในระดับพอใชขึ้นไป
รอยละ 93.04  91.56  94.07  95.94  91.38 และ  95.09  ตามลําดับ 
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ระดับช้ัน

รอยละของจํานวนนักเรียนท่ีมคีวามสามารถในการใชเทคโนโลยี
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-6 จําแนกตามระดับคุณภาพ

ดีเย่ียม ดี พอใช ปรับปรุง
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ประเด็น ผลการประเมิน 
ผลการทดสอบ
ทางการศกึษา

ระดับชาต ิ
ขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) 
(ระดับ ด)ี 

 
 

รอยละของคะแนนเฉลีย่ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน                  
(O-NET) ชั้นมัธยมศกึษาปที ่3 ปการศึกษา 2560 จําแนกตามระดับคุณภาพ 

 
ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลีย่               
ของโรงเรียน 

50.09 26.85 33.08 29.08 

คะแนนเฉลีย่    
ระดับเขตพื้นทีฯ่ 

45.30 23.07 30.55 28.20 

คะแนนเฉลีย่ 
ระดับ สพฐ. 

48.77 26.55 32.47 30.14 

คะแนนเฉลีย่
ระดับประเทศ 

48.29 26.30 32.28 30.45 

 
 

 
   จากตาราง พบวา คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย คณิตศาสตรและวิทยาศาสตรของนักเรียน    
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศกึษา 2560 สูงกวาคะแนนเฉลี่ยท้ังระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ระดับ สพฐ. 
และสูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
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แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET)
 ปการศึกษา 2560 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นท่ีฯ คะแนนเฉล่ีย ระดับ สพฐ. คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ
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   จากตาราง พบวา คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรมของนักเรียน สูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  คะแนนเฉลี่ยวิชา
ภาษาไทย ของนักเรียน สูงกวาคะแนนเฉลี่ยท้ังระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ระดับสพฐ. และสูงกวาคะแนน
เฉลี่ยระดับประเทศ 
 
 
  

ประเด็น ผลการประเมิน 
ผลการ

ทดสอบทาง
การศึกษา
ระดับชาต ิ
ขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) 
(ระดับ ดี) 

 

รอยละของคะแนนเฉลีย่ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน   
(O-NET) ชั้นมัธยมศกึษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2560 จําแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลีย่               
ของโรงเรียน 

49.77 22.36 28.77 33.39 24.57 

คะแนนเฉลีย่    
ระดับเขตพื้นทีฯ่ 

46.78 20.56 27.18 32.82 24.35 

คะแนนเฉลีย่ 
ระดับ สพฐ. 

50.07 24.64 29.48 34.96 27.91 

คะแนนเฉลีย่
ระดับประเทศ 

49.25 24.53 29.37 34.70 28.31 
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รายวิชา

แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET)  ปการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ฯ คะแนนเฉล่ียระดับ สพฐ. คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
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   จากแผนภูมิ พบวา นักเรียนสวนมากของระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2-6 มีผลการประเมินดาน
ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย ปภาคเรียนที่ 1 อยูในระดับดีเยี่ยม  
   จากตาราง พบวามีผลการประเมินระดับดีขึ้นไปรอยละ  97.61  94.40  99.09  97.13  
97.93 และ 98.30 ตามลําดับ 
  

ประเด็น ผลการประเมิน 
คุณลักษณะ 
ท่ีพึงประสงค
ของผูเรียน 

(ระดับ ดีเย่ียม) 

ภาคเรียนท่ี 1  ปการศกึษา 2560 

 
 

ระดับช้ัน 
รอยละของนกัเรียน 
ระดับดีและดีเย่ียม 

รอยละของนักเรียน 
ระดับดีเยี่ยม 

ม.1 97.61 41.38 
ม.2 94.40 68.43 
ม.3 99.09 56.23 
ม.4 97.13 63.24 
ม.5 97.93 51.50 
ม.6 98.30 73.74 

ม.1-6 97.41 59.09 
 
 

คุณธรรม จริยธรรม 
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   จากแผนภูมิ พบวา นักเรียนสวนมากของระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2-6 มีผลการประเมินดาน
ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย ปภาคเรียนที่ 2 อยูในระดับดีเยี่ยม  
   จากตาราง พบวามีผลการประเมินระดับดีขึ้นไปรอยละ  97.71  98.62  99.02  96.13  
97.64 และ 97.70 ตามลําดับ 
  

ประเด็น ผลการประเมิน 
คุณลักษณะ 
ท่ีพึงประสงค
ของผูเรียน 

(ระดับ ดีเย่ียม) 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 

 
 

ระดับช้ัน 
รอยละของนกัเรียน 
ระดับดีและดีเย่ียม 

รอยละของนักเรียน 
ระดับดีเยี่ยม 

ม.1 97.71 45.34 
ม.2 98.62 63.16 
ม.3 99.02 56.23 
ม.4 96.13 62.24 
ม.5 97.64 57.30 
ม.6 97.70 67.38 

ม.1-6 96.47 58.61 
 
 

คุณธรรม จริยธรรม 
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   จากแผนภูมิ พบวา นักเรียนสวนมากของระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 มีผลการประเมินดาน
การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ภาคเรียนที่ 1 อยูในระดับดีเยี่ยม  
   จากตาราง พบวา มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไปรอยละ  97.53  98.01  97.64  97.04 
98.34 และ 97.75 ตามลําดับ 
  

ประเด็น ผลการประเมิน 
คุณลักษณะ 
ท่ีพึงประสงค
ของผูเรียน 

(ระดับ ดีเย่ียม) 

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 

 
 

ระดับช้ัน 
รอยละของนกัเรียน 
ระดับดีและดีเย่ียม 

รอยละของนักเรียน 
ระดับดีเยี่ยม 

ม.1 97.53 50.21 
ม.2 98.01 61.38 
ม.3 97.64 55.43 
ม.4 97.04 59.48 
ม.5 98.34 53.48 
ม.6 97.75 66.21 

ม.1-6 97.72 57.75 
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   จากแผนภูมิ พบวา นักเรียนสวนมากของระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 มีผลการประเมิน 
ดานการยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ภาคเรียนท่ี 2 อยูในระดับดีเยี่ยม     
   จากตาราง พบวา มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไปรอยละ 96.30  67.51  96.51  97.45 
97.76 และ 98.88 ตามลําดับ 
 
  

ประเด็น ผลการประเมิน 
คุณลักษณะ 
ท่ีพึงประสงค
ของผูเรียน 

(ระดับ ดีเย่ียม) 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 

 
 

ระดับช้ัน 
รอยละของนกัเรียน 
ระดับดีและดีเย่ียม 

รอยละของนักเรียน 
ระดับดีเยี่ยม 

ม.1 96.30 51.43 
ม.2 97.51 59.83 
ม.3 96.51 55.17 
ม.4 97.45 54.89 
ม.5 97.76 60.46 
ม.6 98.88 64.21 

ม.1-6 97.40 56.55 
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   จากแผนภูมิ พบวา นักเรียนสวนมากของระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3-6 มีผลการประเมิน 
ดานลักษณะจิตสังคม ภาคเรียนที่ 1 อยูในระดับดีเยี่ยม  
   จากตาราง พบวา มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไปรอยละ 90.45  89.48  96.31  99.58 
96.97 และ  98.37  ตามลําดับ 
  

ประเด็น ผลการประเมิน 
คุณลักษณะ 
ท่ีพึงประสงค
ของผูเรียน 

(ระดับ ดีเย่ียม) 

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 

 
 

ระดับช้ัน 
รอยละของนกัเรียน 
ระดับดีและดีเย่ียม 

รอยละของนักเรียน 
ระดับดีเยี่ยม 

ม.1 90.45 47.34 
ม.2 89.48 48.20 
ม.3 96.31 54.21 
ม.4 99.58 59.68 
ม.5 96.97 60.43 
ม.6 98.37 62.69 

ม.1-6 97.26 51.25 
 
 



34 
 

   จากแผนภูมิ พบวา นักเรียนสวนมากของระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2-6 มีผลการประเมิน 
ดานการยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ภาคเรียนท่ี 2 อยูในระดับดีเยี่ยม     
   จากตาราง พบวา มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไปรอยละ 96.95  94.64  97.47  94.52 
97.30 และ 97.43  ตามลําดับ 
 
  

ประเด็น ผลการประเมิน 
คุณลักษณะ 
ท่ีพึงประสงค
ของผูเรียน 

(ระดับ ดีเย่ียม) 

 

 
 

ระดับช้ัน 
รอยละของนกัเรียน 
ระดับดีและดีเยี่ยม 

รอยละของนักเรียน 
ระดับดีเยี่ยม 

ม.1 96.95 44.74 
ม.2 94.64 68.87 
ม.3 97.47 54.87 
ม.4 94.52 60.45 
ม.5 97.30 55.76 
ม.6 97.43 69.54 

ม.1-6 96.39 59.04 
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   จากแผนภูมิ พบวา นักเรียนสวนมากของระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6  มีผลการประเมิน 
ดานลักษณะจิตสังคม ภาคเรียนที่ 1 อยูในระดับดีเยี่ยม  
   จากตาราง พบวา มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไปรอยละ 96.10  95.89  97.33  94.20 
95.95 และ 94.45  ตามลําดับ 
 
  

ประเด็น ผลการประเมิน 
คุณลักษณะ 
ท่ีพึงประสงค
ของผูเรียน 

(ระดับ ดีเย่ียม) 

 
 

ระดับช้ัน 
รอยละของนกัเรียน 
ระดับดีและดีเย่ียม 

รอยละของนักเรียน 
ระดับดีเยี่ยม 

ม.1 96.10 58.32 
ม.2 95.89 56.87 
ม.3 97.33 53.32 
ม.4 94.20 63.98 
ม.5 95.95 58.32 

ม.6 94.45 49.89 
ม.1-6 95.65 56.78 
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   จากแผนภูมิ พบวา นักเรียนสวนมากของระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 2 4 และ 5   มีผลการ
ประเมินดานลักษณะจิตสังคม ภาคเรียนท่ี 2 อยูในระดับดีเยี่ยม  
   จากตาราง พบวา มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไปรอยละ 95.98  94.56  94.30  96.54 
96.95 และ 95.64  ตามลําดับ 
  

ประเด็น ผลการประเมิน 
คุณลักษณะ 
ท่ีพึงประสงค
ของผูเรียน 

(ระดับ ดีเย่ียม) 

 
 

ระดับช้ัน 
รอยละของนกัเรียน 
ระดับดีและดีเย่ียม 

รอยละของนักเรียน 
ระดับดีเยี่ยม 

ม.1 95.98 60.33 
ม.2 94.56 54.89 
ม.3 94.30 43.66 
ม.4 96.54 50.89 
ม.5 96.95 50.17 
ม.6 95.64 40.32 

ม.1-6 95.66 50.04 
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   จากแผนภูมิ พบวา นักเรียนสวนมากของระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 มีผลการประเมินดาน 
มีความซ่ือสัตย สุจริต ภาคเรียนที่ 1 อยูในระดับดีเยี่ยม  
   จากตาราง พบวา มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไปรอยละ 96.01  96.34  95.65  95.86 
96.34 และ 95.64  ตามลําดับ 
 
  

ประเด็น ผลการประเมิน 
คุณลักษณะ 
ท่ีพึงประสงค
ของผูเรียน 

(ระดับ ดีเย่ียม) 

 
 

ระดับช้ัน 
รอยละของนกัเรียน 
ระดับดีและดีเย่ียม 

รอยละของนักเรียน 
ระดับดีเยี่ยม 

ม.1 96.01 50.45 
ม.2 91.34 40.68 
ม.3 95.65 45.22 
ม.4 95.86 53.21 
ม.5 96.34 60.21 
ม.6 95.64 56.51 

ม.1-6 95.14 51.05 
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   จากแผนภูมิ พบวา นักเรียนสวนมากของระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2-6 มีผลการประเมินดาน 
มีความซ่ือสัตย สุจริต ภาคเรียนที่ 2 อยูในระดับดีเยี่ยม  
   จากตาราง พบวา มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไปรอยละ  96.45  92.47  94.64  95.86 
95.43 และ 97.51  ตามลําดับ 
 
 
  

ประเด็น ผลการประเมิน 
คุณลักษณะ 
ท่ีพึงประสงค
ของผูเรียน 

(ระดับ ดีเย่ียม) 

 
 
 

ระดับช้ัน 
รอยละของนกัเรียน 
ระดับดีและดีเย่ียม 

รอยละของนักเรียน 
ระดับดีเยี่ยม 

ม.1 96.45 45.89 
ม.2 92.47 55.23 
ม.3 94.64 50.52 
ม.4 95.86 55.74 
ม.5 95.43 61.29 
ม.6 97.51 60.34 

ม.1-6 95.39 54.84 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
คุณลักษณะ 

ที่พึงประสงคของ
ผูเรียน 

(ระดับ ดีเย่ียม) 

รอยละของจํานวนนักเรียนท่ีเขารวมโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
 

 
 
 

 
   จากแผนภูมิ พบวา นักเรียนสวนมากของระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 ไดเขารวมโครงการ
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมรอยละ 90 ขึ้นไปทุกระดับชั้น  
 
  1.4 จุดเดน 
    1.4.1 โรงเรียนมีการกํากับ  ติดตาม  ตรวจสอบการดําเนินกิจกรรมโครงการ  รายงาน 
ผลการปฏิบัติงานตามกําหนด  และเมื่อสิ้นสุดโครงการ  มีการประเมินผลโครงการ  และกิจกรรม  
เพื่อนํามาวางแผน และพัฒนาผูเรียน ผลการดําเนินงานทําใหนักเรียนไดรับรางวัลจาการแขงขันในระดับ
ตางๆ ของทุกกลุมสาระเปนจํานวนมาก  
    1.4.2 โรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ปการศึกษา 2560 สูงกวาระดับประเทศ  
    1.4.3 ผูเรียนมีความกตัญูตอผูมีพระคุณ เขารวมกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา เปนนักเรียน
ที่ดีของโรงเรียน ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดํารงตนท้ังท่ีบานและโรงเรียน   
    1.4.4 ผูเรียนสามารถเปนแบบอยางท่ีดีในสังคมมีคุณลักษณะท่ีดีเปนผูนําผูตามที่ดี มีความ
เสียสละเพ่ือสวนรวม 
    1.4.5 ผูเรียนมีสุขภาพรางกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี ปลอดยาเสพติด สนใจออกกําลังกาย
อยางสม่ําเสมอ  มีความสนใจกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรีและกีฬา   
    1.4.6 ผูเรียนสนใจเรียนรูและสามารถแสวงหาความรูตางๆ จากแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน 
ทั้งจากหองสมุด หองปฏิบัติการตามกลุมสาระฯ และอินเตอรเน็ตไดอยางเปนระบบ  
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  1.5 จุดควรพัฒนา 
            1.5.1 ผูเรียนยังตองเรงพัฒนาความรับผิดชอบและวินัยเกี่ยวกับระเบียบแถวกิจกรรมหนาเสา
ธง  การตรงตอเวลา การรักษาสมบัติสวนรวมการทิ้งขยะใหถูกที่ การใชโทรศัพทในเวลาเรียน การใช
ทรัพยากรดานพลังงานใหเกิดความคุมคา 
     1.5.3 ผูเรียนบางสวนยังมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ํา  และบางสวนยังตองปรับปรุงแกไข
ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดคํานวณ การใชเทคโนโลยี ทักษะการใชภาษาและสื่อสาร 
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2. มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 
 ระดับคุณภาพ : ดีเย่ียม   
 
  2.1 กระบวนการพัฒนา 
       โรงเรียนเดชอุดม จัดโครงสรางการบริหารเปน 4 กลุมบริหารตามประกาศคณะกรรมการเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ประกอบดวย 1) กลุมบริหารงานวิชาการ 2) กลุมบริหารงานบุคคล 
3) กลุมบริหารงานงบประมาณ และ 4) กลุมงานบริหารทั่วไป กลุมสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระ      
การนําวิสัยทัศนสูการปฏิบัติของบุคลากรทุกคนอยางเปนระบบ มุงเนนประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของงานซึ่งยึดหลักระบบการบริหารจัดการโดยใช DETUDOM Model ภายใตวงจรคุณภาพ PDCA 
หลักธรรมาภิบาลการบริหารจัดการ ในรูปแบบโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ (Small School in Big 
School ) ที่มุงเนนประสิทธิภาพ โดยนําเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการ กระบวนการพัฒนาครู
และบุคลากรท่ีมุงเนนการทํางานเปนทีม ดานการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเดชอุดม มีหลักสูตรที่
หลากหลายสอดคลองกับความตองการ  ของผูเรียน และผูมีสวนเก่ียวของ  มีการบูรณาการอาเซียน
ศึกษา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    มีการใชสื่อและอุปกรณการเรียนการสอนท่ีมีความพรอม 
ทันสมัย มีการบริหารจัดการอัตรากําลังครูและบุคลากรทางการศึกษาตรงตามความรูความสามารถ 
เพียงพอตามเกณฑ และเอาใจใสในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รับผิดชอบตอหนาที่ และสงเสริม
สนับสนุนใหบุคลากรไดรับการพัฒนาตนเองอยูเสมอ สงเสริมพัฒนาคุณภาพผูเรียน การบริหารโดยยึด
ระบบคุณธรรม มีกระบวนการบริหารจัดการดวยวงจรคุณภาพ PDCA ใชระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา ในการพัฒนาการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา กํากับ ติดตาม การดําเนินงานอยาง
เปนระบบ มีการรายงานผลการดําเนินงาน และผลปฏิบัติงานประจําป  ใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน หนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เก่ียวของ และเผยแพรตอสาธารณชนทุกป 
    กระบวนการพัฒนาโรงเรียนดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ โดยการศึกษานโยบายรัฐบาล 
แผนการศึกษาของชาติ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร จุดเนน แผนปฏิบัติราชการของ
สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกลยุทธของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 29 
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนและตัวแทนผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดการของโรงเรียนรวมประชุม
วางแผนเพ่ือกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจและเปาหมายของโรงเรียน วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดลอมของสถานศึกษา เพ่ือประเมินหาจุดออน จุดแข็งของโอกาสและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
จากการประเมินคุณภาพจากภายนอกรอบสาม (สมศ.) สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา รายงานการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน ความตองการ      
ของผูมีสวนไดสวนเสียนํามาวิเคราะห เพ่ือกําหนดเปนแผนกลยุทธของโรงเรียนชวงระยะเวลา 3 ป และ
แผนปฏิบัติการประจําป ระยะ 1 ป  โดยจะไดรับการทบทวนทุกปและมีการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงาน ผานความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เ พ่ือใหสอดคลอง               
กับสภาพแวดลอมและทันตอความจําเปนของการเปลี่ยนแปลง  
  
  2.2 ผลการพัฒนา 
        2.2.1 โรงเรียนมีการกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศนและพันธกิจ โดยดําเนินการ ดังนี้ 
      วิสัยทัศน (VISION)  “โรงเรียนเดชอุดมจัดการศึกษามุงพัฒนาผูเรียนเปนเลิศทาง
วิชาการประสานชุมชนดํารงตนมีระเบียบวินัยใสใจสิ่งแวดลอมนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
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พอเพียงสูมาตรฐานสากล” พันธกิจ (MISSION) กลยุทธที่ 1) สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ใหสอดคลองกับความสามารถความถนัด ความตองการของผูเรียนและการทําวิจัยในชั้นเรียน กลยุทธท่ี 
2) สงเสริมการบริหารจัดการศึกษาและเนนการมีสวนรวมทุกภาคสวน  กลยุทธท่ี 3) สงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงคและรักษความเปนไทย กลยุทธท่ี 4) พัฒนาอาคาร สถานที่ แหลง
เรียนรู หองปฏิบัติการ จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมรมร่ืน สวยงาม เอ้ือตอการพัฒนาผูเรียนและ
ใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ กลยุทธท่ี 5) สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรูและการบริหารจัดการโดย
ยึดหลักคุมคาพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    กระบวนการวางแผนกลยุทธ (Strategy Planning PROCESS) โรงเรียนมีการวางแผน 
กลยุทธโดยมีกระบวนการจัดทํากลยุทธ ดังตอไปนี ้
     1) ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของโรงเรียน และศึกษารายงานขอมูลสารสนเทศ 
ที่เก่ียวของ 
     2) รับฟงความคิดเห็นจากผูที่เก่ียวของ คณะผูบริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน ชุมชน ผูปกครอง และนักเรียน 
     3) วิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอม ท่ีมีผลกระทบตอการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
(SWOT) และประเมินสถานภาพของโรงเรียน 
     4 )  กํ าหนด วิสัย ทัศน  (Vision)  พันธกิจ (Mission) และเป าประสงค  (Goal)            
ของโรงเรียน 
     5) กําหนดกลยุทธจัดการศึกษาของโรงเรียน 
     6) กําหนดผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ (Outcomes) และตัวชี้ วัดความสําเร็จ 
(Key Performance Indicators : KPI)  
     7) กําหนดเปาหมายวางแผนพัฒนาไว  2 ระยะ คือ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ระยะ 3 ป และแผนปฏิบัติการประจําปของโรงเรียน ระยะ 1 ป 
     8) นําเสนอขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     9) เผยแพรประกาศตอสาธารณชน และผูมีสวนเก่ียวของทราบ  
    จากการดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลปรากฏวาโรงเรียนมีการพัฒนา 
ที่กาวไกล องคการเขมแข็ง ผูมีสวนไดสวนเสีย เห็นความสําคัญขององคกร สนับสนุนองคกร สงผล      
ใหองคกรไดเปรียบดานการแขงขันเชิงกลยุทธ ซึ่งเปนปจจัยสําคัญ สงผลใหโรงเรียนไดรับความนิยม
ตลอดจนกลายเปนโรงเรียนที่ดี มีคุณภาพและไดรับการยอมรับจากผูปกครองและชุมชนอยางตอเน่ือง 
        2.2.2 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป 2560  
     1. การจัดทําแผนปฏิบัติการ (ACTION PLAN Development) โรงเรียนดําเนินจัดทํา
แผนปฏิบัติการ โดยทุกฝายรวมกันวิเคราะห วิสัยทัศน พันธกิจและเปาหมายของโรงเรียน ผลประเมิน
คุณภาพจากภายนอกรอบสาม (สมศ.) สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
รายงานการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน ความตองการของผูมีสวนได  
สวนเสีย ศึกษาสภาพแวดลอมมีความจําเปนตอการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ ทบทวนภารกิจ การจัด   
การศึกษา ขอมูลสารสนเทศ เปาหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา นํารายงานผลการดําเนินงาน
ตามงาน/โครงการ /กิจกรรม มาพิจารณาทบทวน ปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ดังน้ี 
 



43 
 

    ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะยาว 3 ป 
     1. แตงตั้งคณะกรรมการศึกษาสภาพแวดลอมภายนอก สภาพแวดลอมภายในสภาพ
ปญหาความตองการในการจัดการศึกษาของโรงเรียนจากผูปกครอง ชุมชน และความตองการของผูเรียน   
     2. วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอมภายนอก 
     3. นําผลการวิเคราะหประมวลกําหนดเปนวิสัยทัศน ตัวชี้วัดความสําเร็จ แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 
     4. จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

ภาพที่ 12 แสดงขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา 
 

    ข้ันตอนการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป ระยะ 1 ป 
     1. แตงตั้งคณะกรรมการศึกษาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
     2. ศึกษาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุงเนนคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน  
     3. วิเคราะหรายละเอียดแผนปฏิบัติการประจําปงาน/โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการที่ผานมา 
     4. จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปที่มีความสอดคลองกับนโยบายทุกระดับครอบคลุม
ภารกิจของสถานศึกษาผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     5. กําหนดใหมีการกํากับติดตามและประเมิน ปรับปรุงพัฒนาอยางตอเน่ือง  

ภาพที ่13 แสดงขั้นตอนการจัดทําแผนปฏิบตักิารประจําป 

ศึกษาแผนการจัดการการศึกษาของสถานศึกษาท่ี
มุงคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

วิเคราะหจัดทํารายละเอียด 

โครงการ/กิจกรรม 

จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 

แตงต้ังคณะทํางาน 

ปรบัปรุงพัฒนา 
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     2. การนําแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ (Action PLAN Implementation) โรงเรียน
ถายทอดแผนปฏิบัติการสูการปฏิบัติไปยังบุคลากร ผูสงมอบ และพันธมิตรท่ีสําคัญ เพ่ือจะทําใหม่ันใจ 
วาผลการดําเนินการที่สําคัญตามแผนปฏิบัติการจะบรรล ุวัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่สําคัญ และมีความ
ยั่งยืน ดังนี ้
      1) ประชุมชี้แจง ทําความเขาใจเก่ียวกับการนําแผนปฏิบัติการไปใช พรอมมีคําสั่ง
มอบหมายผูรับผิดชอบ 
      2) ดําเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรมที่กําหนดไวครบถวน 
      3) ควบคุม นิเทศ ติดตาม ทุกขั้นตอน 
      4) ประเมินผลการดําเนินงาน และรายงานผูบริหาร คณะกรรมการศึกษา          
ขั้นพ้ืนฐานและผูเกี่ยวของ 
      5) ทุกกลุมบริหาร ทุกงาน ดําเนินการตามงาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีระบุไว         
ในปฏิทินปฏิบัติงาน ซึ่งมีระบบควบคุมภายใน เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาการดําเนินงานบรรลุ           
ตามวัตถุประสงคของโครงการและเกิดประสิทธิภาพ 
      6) ผูรับผิดชองโครงการ/กิจกรรม/งานตาง ๆ รายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ โดยใชกระบวนการวงจรคุณภาพ PDCA ระบุปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข เพ่ือใช
เปนขอมูลในการจัดทําแผนปฏิบัติการในปงบประมาณตอไป 
            2.2.3 มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป 2560  
          โรงเรียนมีการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการและนําไปสูปฏิบัติตามแผนงานโครงการ 
กิจกรรมภายใตภารกิจของสถานศึกษา สนองวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค และคุณภาพผูเรียน มีการ
ติดตามความกาวหนาการปฏิบัติงานตามกรอบปฏิทินการทํางานท่ีสอดคลองภารกิจของสถานศึกษา  
เพื่อสรางความม่ันใจใหบรรลุความสําเร็จตามเปาหมาย มีการคาดการณ สภาวการณในอนาคตท่ี      
อาจสงผลกระทบตอการดําเนินงานมีการรวมประชุมปรึกษาหารือ วิเคราะหประเมินความเสี่ยงท่ีสงผล
ตอการดําเนินนําผลขอสรุป ขอเสนอแนะ แนวทาง การแกปญหา มาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหเกิดความ
ยืดหยุนสอดคลองกับสภาพแวดลอม นโยบายเรงดวน หรือภาวะฉุกเฉินที่จะทําใหการดําเนินงาน
สามารถบรรลุตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ ใชวงจรคุณภาพ  PDCA  ของ Deming ดังน้ี       
1) ขั้นวางแผน (P: Plan) ใหบุคลากรและผูมีสวนไดสวนเสีย มีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ 
และเปาประสงคของโรงเรียน เพ่ือกําหนดทิศทางในการจัดการศึกษาของโรงเรียน และจัดทําแผน
ยุทธศาสตร กลยุทธระยะ 3 ป และแผนปฏิบัติการประจําป 2) ขั้นดําเนินการตามแผนและโครงการ    
(D: Do) จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานตัวชี้วัดความสําเร็จ  กําหนดหนาที่และความรับผิดชอบท่ีชัดเจน
และดําเนินการตามแผนงานโครงการ  3) ขั้นตรวจสอบผลการดําเนินงานในแตละขั้นตอนของแผนงาน
วามีปญหาอะไรเกิดขึ้นจําเปนตองเปลี่ยนแปลงแกไขแผนงานในขั้นตอนใด (C : Check) 4) การปรับปรุง
แกไขสวนท่ีมีปญหา (A : Act)  โดยกําหนดใหมีการสรุปและประเมินผลการดําเนินงาน เพ่ือนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุง แกไขสวนที่เปนปญหา หรือพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานใหดียิ่งขึ้น         
การดําเนินการตามวงจรคุณภาพดังกลาว ทําใหเกิดกระบวนการเรียนรูขององคกร และสามารถสราง
นวัตกรรมที่สงผลตอความสําเร็จของโรงเรียนอยางตอเนื่อง  
        2.2.4 การมีสวนรวมของผูเก่ียวของทุกฝาย และการรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา  
ใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน โรงเรียนไดดําเนินการโดยใหผูเก่ียวของทุกฝาย ไดแก ผูบริหาร ครู 
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นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมและมีเครือขายความรวมมือในการรวม
รับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานโดยยึดหลักการมีสวนรวมดังตอไปน้ี 
         1) ปรึกษาหารือและรวมกันวางแผนการดําเนินงาน 
         2) ดําเนินงานตามแผนและโครงสรางงาน 
         3) รวมกันนิเทศ ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล  
         4) ปรับปรุง แกไข ขอบกพรองและพัฒนา 
      จากการดําเนินการดังกลาวทําใหทุกฝายมีสวนรวมและมีเครือขายความรวมมือในการรวม
รับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 
 
ตารางที่ 14 เครือขายความรวมมือในการรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา 

ผูสงมอบและพันธมิตร 
บทบาทในการสรางนวัตกรรม

ของโรงเรียน 
ขอกําหนดสําคัญ 
ในการสงมอบ 

แนวทางและวิธีการ 
สื่อสารระหวางกัน 

1. ผูปกครอง/ชุมชน 
  

1. การสงนักเรียนเขาเรียน 
2. การจัดกระบวนการจัดการ
เรียนรู 
3. การมีสวนรวมในการแกไข 
ปรบัปรุงและพัฒนาพฤติกรรม
นักเรียน 

1. การสอบเขาศึกษาตอ 
2. การปฏิบติัตามกฎ 
ระเบียบ ขอบังคบัของ
โรงเรียน 
 
 

1. การติดตอสื่อสาร  
ทางโทรศัพท โทรสาร, 
อินเตอรเน็ต,  และหนังสือราชการ  
 2. การเยี่ยมบานนักเรียน  
 3. การประชุมผูปกครองชั้น
เรียน/การประชุมเครือขาย
ผูปกครอง  

2. โรงเรยีนใน         
สหวิทยาเขต 8  
 

1. ใหความรวมมือ สงเสริม 
ชวยเหลือในการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
คุณภาพการศึกษาตามขอตกลง
รวมกัน 
2. การสนับสนุนในภารกิจของ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนให
บรรลุตามวัตถุประสงค 

ดําเนินการตามขอตกลง 
ระเบียบเกี่ยวของที่เปน 
ลายลักษณอักษรและการ
ประชุม ที่กําหนดขึ้นตาม
ความพรอมของโรงเรียน 
ที่ตึกลงกัน 

1. การติดตอสื่อสารทางโทรศพัท 
โทรสาร อินเตอรเน็ต  
และหนังสือราชการ  
2. การประชุมรวมกันระหวางครู
ของโรงเรียนเครือขาย  
 

3. หนวยงานของเอกชน
และรัฐในอําเภอเดชอุดม 

1. การสนับสนุนในภารกิจของ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนให
บรรลุตามวัตถุประสงค 
 

ดําเนินการตามขอตกลง
รวมกัน และระเบียบ
ขอบังคับของแตละ
หนวยงาน 

1. การติดตอสื่อสารทางโทรศพัท 
โทรสาร อินเตอรเน็ต และหนังสือ
ราชการ  
2. การประชุมหัวหนาสวนราชการ 
ในอําเภอเดชอุดม  

 
    2.2.5 โรงเรียนมีการ นิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา โดย 
ดําเนินการ ดังนี ้
     1) สถานศึกษามีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารอยางเหมาะสมชัดเจน 
และเปดโอกาสใหผูเก่ียวของมีสวนรวม 
     2) จัดหลักสูตรท่ีหลากหลายตามความสามารถหรือศักยภาพของผูเรียน มีโครงการ 
กิจกรรมท่ีสงเสริมการจัดการศึกษา เชน โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุมสาระการ
เรียนรู  จากการดําเนินการดังกลาวทําให การกํากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารเปนไปดวยความ
โปรงใส สามารถตรวจสอบไดตามเอกสารหลักฐาน ผลจากการกํากับ ติดตามและประเมิน โรงเรียน      
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มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติสูงกวาระดับประเทศ  มีกระบวนการนิเทศการจัดการเรียนรูของ
ครู ครูมีการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูตัวชี้วัด มีกิจกรรม
การเรียนการสอนที่หลากหลาย กระบวนการวัดและประเมินผลตรงตามสภาพจริง สงผลนักเรียนไดรับ
รางวัลจาการแขงขันในระดับตางๆของทุกกลุมสาระเปนจํานวนมาก  
    2.2.6 โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช DETUDOM Model ภายใต
วงจรคุณภาพ PDCA และใชหลักการบริหารเชิงระบบ เพ่ือขับเคลื่อนองคกรใหบรรลุวิสัยทัศน และ
เปาประสงคที่วางไว ดังน้ี โรงเรียนเดชอุดมมีการบริหารจัดการ ในรูปแบบโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ 
(Small School in Big School ) มีกระบวนการบริหารจัดการดวยวงจรคุณภาพ PDCA  ใชระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ในการพัฒนาการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา การกํากับติดตามการ
ดําเนินงานอยางเปนระบบ มีการรายงานผลการดําเนินงาน  
    2.2.7 โรงเรียนมีการระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนมีกระบวนการ
วิเคราะห ประเมินในเร่ืองความประหยัดและคุมทุน การบริหารจัดการงบประมาณประจําป การใช
หองเรียน หองปฏิบัติการ สื่อ อุปกรณ สนับสนุนการเรียนการสอน อาคารสถานที่ แหลงเรียนรูภายใน
และภายนอกระบบการสืบคน หองสมุด สนามกีฬา ลานอเนกประสงค หอประชุม ภูมิปญญาชาวบาน 
วิทยากรทองถิ่น หนวยงานภาครัฐและเอกชน โดยจัดทําสถิติการใชงบประมาณในการดําเนินการ     
ตามแผนปฏิบัติการเพ่ือวิเคราะหเชื่อมโยงการบรรลุผลตามตัวชี้วัด 
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ตารางที่ 15 วิเคราะหเชื่อมโยงการบรรลุผลตามตัวชี้วัด 

ปงบประมาณ 
งบประมาณ รอยละ 

การบรรล ุ
ตามตัวชีว้ัด 

 
ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน ปฏิบัติตามแผน ใชจริง รอยละ 

2558 29,504,330 25,354,030 85.93 94.89 2.58 
2559 34,159,902 28,776,550 83.87 95.11 2.84 
2560 24,347,963 24,347,963 100 96.25 2.65 

   จากตารางที่ 15 พบวา โรงเรียนเดชอุดม ปการศึกษา 2558-2560 ไดใชงบประมาณเปนไป
ตามแผนปฏิบัติการและมีความคุมคากับการลงทุน มีการใชงบประมาณบรรลุตามตัวชี้วัด ซ่ึงสงผลให
ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงขึ้น  
   นอกจากน้ีโรงเรียนไดระดมทรัพยากรการศึกษาท้ังดานงบประมาณ จากหนวยงานท้ังภาครัฐ
และเอกชน ศิษยเกาและศิษยปจจุบันเปนการสนับสนุนคาใชจายในดานตางๆ ไดระดมทุนทรัพยากร
สําหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนเพื่อสรางโดมอเนกประสงค เปนเงินงบประมาณ 
2,000,000  บาท มีบุคคลท่ีเปนวิทยากร มาชวยในการสนับสนุนการเรียนการสอนและคายกิจกรรม 
จากทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชนในทองถิ่น 
 
  2.3 จุดเดน 
    โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอยางเปนระบบ ในรูปแบบโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ 
(Small School in Big School ) ที่มุงเนนประสิทธิภาพ โดยนําเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการ  
กระบวนการพัฒนาครูและบุคลากรที่มุงเนนการทํางานเปนทีม ดานการจัดการเรียนการสอน โรงเรียน
เดชอุดม มีหลักสูตรท่ีหลากหลายสอดคลองกับความตองการของผูเรียน และผูมีสวนเก่ียวของ มีการ 
บูรณาการอาเซียนศึกษา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการใชสื่อและอุปกรณการเรียนการสอน 
ที่มีความพรอม ทันสมัยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  (ICT)ที่ครอบคลุมพ้ืนท่ี ครูสามารถใชกิจกรรมการ
เรียนการสอนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ(ICT) เชน กระบวนการสอนทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(DLIT) การผลิตสื่อ การติดตอสื่อสารระหวางครูและนักเ รียนผานระบบไลน (Line) เฟสบุค  
(Facebook) ครูสามารถใช E – mail ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนได มีการบริหารจัดการ
อัตรากําลังครูและบุคลากรทางการศึกษาตรงตามความรูความสามารถเพียงพอตามเกณฑ ใชระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ในการพัฒนาการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ดําเนินงานดวยวงจร
คุณภาพ PDCA กํากับ ติดตาม การดําเนินงานอยางเปนระบบ  มีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจเปาหมาย
ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการที่สอดคลองกับนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา มีการรายงานผลการดําเนินการจัดการศึกษา ใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
หนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเก่ียวของ และเผยแพรตอสาธารณชนทุกป 

 
  2.4 จุดควรพัฒนา 
    ควรสนับสนุนกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และใชกระบวนการวิจัยมาใช 
ในการบริหารจัดการ พัฒนาระบบสารสนเทศใหทันสมัย ควรพัฒนากระบวนการนิเทศติดตามการเรียน
การสอนอยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอ 
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3. มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 ระดับคุณภาพ : ดีเย่ียม 
 
  3.1 กระบวนการพัฒนา 
    3.1.1 การออกแบบหลักสตูรและกระบวนการ (Product and PROCESS Design) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 14 แสดงขอกําหนดของหลักสตูรและกระบวนการ 
 

   จากแผนภาพที่ 14 แสดงถึงการสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา 
ครู บุคลากร ผูปกครอง และนักเรียน ทั้งในสวนหลักสูตรและกระบวนการทํางาน โรงเรียนเดชอุดม        
จัดหลักสูตรการเรียนรูหลากหลายโดยก็ยึดหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
แนวทางการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมาตรฐานสากล พ.ศ.2553 และฉบับปรับปรุง 2555        

วิสัยทัศน พันธกจิ สถานศึกษา 
ความตองการของผูเรียนและความจําเปน 

แผนการศึกษาแหงชาติ นโยบาย จุดเนน กระทวงศกึษาธิการ  
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

กระบวนการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 

การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 
กําหนดวิสัยทัศน คุณลกัษณะอันพึงประสงค 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน โครงสรางรายวชิา 
คําอธิบายรายวิชา 

เสนอผานความเห็นชอบคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 

การนําหลักสูตรไปใช
พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

การประเมินการใช
หลักสูตรสถานศกึษา 

หลักสูตรสถานศึกษา 

ปรับปรุง
พัฒนา 
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สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ โดยใชแนวคิดของวงจรคุณภาพ PDCA เพ่ือขับเคลื่อนองคกรใหบรรลุวิสัยทัศน 
และเปาประสงคท่ีวางไว โดยมีกระบวนการ ดังน้ี บุคลากร หัวหนากลุมสาระการเรียนรู คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร คณะกรรมการบริหารโรงเรียนไดรวมประชุมปรึกษาหารือ วางแผนกําหนด           
แนวทางการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาโดยยึดความคาดหวัง ความตองการของนักเรียนและผูมีสวนได
สวนเสียตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล ออกแบบระบบงาน กําหนดกรอบและปฏิทินการทํางาน 
กําหนดวิสัยทัศน  หลักการ จุดมุงหมาย สมรรถนะสําคัญของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค 
มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กําหนดโครงสรางของหลักสูตร 
กระบวนการวัดและประเมินผลโดยการมีสวนรวมของบุคลากรและผูมีสวนไดสวนเสีย จัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู มีกระบวนการปรับปรุงพัฒนา นําไปใชในการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
   โรงเรียนไดดําเนินการสงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยการ
ดําเนินงาน/กิจกรรมอยางหลากหลาย ไดแก ใหครูจัดทําแผนการจัดการการสอนท่ีเนนผู เรียน         
เปนสําคัญ และใหจัดกิจกรรมหรือโครงการที่สงเสริมการเรียนรูของนักเรียนใหเต็มศักยภาพและ
หลากหลาย และกําหนดคุณลักษณะที่พึงประสงคใหเหมาะสมกับธรรมชาติรายวิชา และครอบคลุมกับ
คุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สงเสริมใหครูจัดการ
เรียนการสอนท่ีเนนทักษะการคิด เชน การจัดทําแผนการเรียนรูที่เนนทักษะการคิด  ใหจัดกิจกรรมหรือ
กระบวนการจัดการเรียนรูที่ผูเรียนไดลงมือกระทํา และไดใชกระบวนการคิดเก่ียวกับสิ่งที่เขาไดกระทํา
ลงไปและสนับสนุนการแขงขันที่สงเสริมทักษะการคิดการใชสื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ที่ทันสมัยและหลากหลาย  เชน  การสรางสื่อการเรียนการเรียนรูดวยตนเอง  การสรางสื่อ
ออนไลน  การสรางสื่อการเรียนรูทางไกล DLIT การสนับสนุน  สงเสริมการแขงขันของนักเรียนดานสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี   
   โรงเรียนเดชอุดมจัดทําหลักสูตรจากความตอบสนองความตองการ ความพึงพอใจ          
ของผูเกี่ยวของตามความเหมาะสม มีหลักสูตรท่ีหลากหลาย เทียบเคียงมาตรฐานสากล ตอบสนองตาม
ความถนัด และตามศักยภาพของนักเรียน มีการจัดการเรียนรูทุกสาระการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลาง 
มีการวัดผลประเมินผลอยางหลากหลาย จัดใหมกีารเรียนการสอนรายวิชา การศึกษาคนควาและสราง
องคความรู (Research and Knowledge Formation:IS1) การสื่อสารและการนําเสนอ
(Communication and Presentation:IS2) รวมถึงกิจกรรมสรางสรรคและบริการสังคม (Global 
Education and Social Service Activity:IS3) นอกจากนี้โรงเรียนไดมีการสงเสริม พัฒนาและประเมิน
นักเรียนในดานการอานคิด วิเคราะห และเขียน รวมถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค ของนักเรียนเสมอ 
โรงเรียนสงเสริมการทํากิจกรรมเสริมทักษะตามความถนัด เชน นักเรียนเลือกกิจกรรมชุมนุมตามความ
ถนัดของตนเอง โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรูไดตามมาตรฐานที่กําหนด คือ ครูมีความรูความสามารถ
ตรงตามสาระที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน จัดการสอนอยางเปนกัลยาณมิตร จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนตรงตามมาตรฐาน ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีสื่อและแหลงเรียนรู    
ที่หลากหลาย ทันสมัย ดึงดูดความสนใจของนักเรียนได มีการวัดผลประเมินผลที่หลากหลายตามสภาพ
จริง รวมทั้งมีการจัดบรรยากาศการเรียนการสอนกระตุนความสนใจของนักเรียน ครูมีการศึกษาสภาพ
ปญหาที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอน และแกปญหาโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนอยางนอย   
ปการศึกษาละ 1 เร่ือง โรงเรียนมีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรูอยางนอยภาคเรียนละ 1 คร้ัง 



50 
 

 
  3.2 ผลการพัฒนา 
        3.2.1 การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สรางโอกาสใหผูเรียนทุกคนมีสวนรวม ดําเนินงาน
โดยจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมตางๆ เชน แผนการจัดการการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ   
การจัดการเรียนการสอนแบบกระบวนการกลุม กระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  การจัดการ
เรียนการสอนท่ีใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติ และมีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง  นอกจากนั้น
โรงเรียนยังมีโครงการที่สงเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เชน กิจกรรมชุมนุม 
กิจกรรมยุวชนประกันภัย โครงการทัศนศึกษา โครงการสงเสริมสุขภาพตามแนวทางของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โครงการสืบสานอนุรักษดนตรีไทย โครงการประกวดขลุยเพียงออ โครงการเพ่ิมพูน
ประสบการณนักเรียนหองเรียนพิเศษ โครงการฝกทักษะดานอาชีพ โครงการพัฒนาทักษะเพื่อเขา
รวมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  โครงการจัดการสื่อการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
โครงการจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน โครงการพัฒนาระบบ DLIT โครงการปรับปรุงและบํารุงรักษาเคร่ืองขาย 
โครงการปรับปรุงหองคอมพิวเตอร โครงการแขงขันกีฬาภายในรวงผึ้งเกมส โครงการพัฒนาความเปน
เลิศทางคณิตศาสตร โครงการสงเสริมการเรียนรูตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการจัดซื้อ
ซอมแซมสื่ออุปกรณการเรียนการสอน โครงการวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา โครงการแขงขันทักษะ
ทางวิชาการ โครงการเสริมสรางประสบการณดานกฎหมาย  โครงการกิจกรรมสัปดาหอาเซียน โครงการ
คายฟสิกสสัประยุทธ  โครงการแขงขันตอบปญหากฎหมายเน่ืองในวันรัฐธรรมนูญ โครงการพัฒนาแหลง
เรียนรูอาเซียน โครงการฝกอบรมนักเรียนเพ่ือสงเสริมความเปนเลิศดานวัฒนธรรมไทย โครงการรักษ
ภาษาไทย โครงการวันภาษาไทย โครงการคีตาภาษาไทย โครงการวันสุนทรภู  โครงการพัฒนากิจกรรม
เพื่อนท่ีปรึกษา (YC)  โครงการสงเสริมความเปนเลิศจรวดขวดนํ้า กิจกรรม Science Show ม.ตน  
โครงการสัปดาหวิทยาศาสตร งานโภชนาการงานพัฒนาชมรมหนูนอย สคบ. กิจกรรมชุมนุมตาง จัดการ
เรียนการสอนท่ีเนนทักษะการคิด การจัดทําแผนการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู  การจัดกระบวนการ
เรียนรูแบบโครงงาน  การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ การจัดการเรียนการสอนแบบ STEM ศึกษา 
กิจกรรมเพาะพันธุปญญา และยังมีโครงการที่สงเสริมทักษะการคิด เชน โครงการพัฒนาทักษะดาน
ฟสิกสสับยุทธ โครงการรายงานความกาวหนาและจัดแสดงโครงงาน  โครงการคายกิจกรรมจรวดขวดนํ้า       
     การใชสื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี เชน มีการจัดการเรียนรูทางไกล     
ผานเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT มีโครงการพัฒนาโครงงานสิ่งประดิษฐและผลงานสิ่งประดิษฐทาง
วิทยาศาสตร  ครูสงเสริมใหนักเรียนไดแขงขันการสรางสื่อและเทคโนโลยี  เชน  การแขงขันการสราง
เว็บไซต  การแขงขันจรวดขวดนํ้า การแขงขันการแสดงวิทยาศาสตร  การแขงขันการนําเสนอโครงงาน
เพาะพันธุปญญา  เปนตน  มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนท่ีครูทุกคนทํางาน
วิจัยในชั้นเรียน และสรางสื่อนวัตกรรมใหมๆ เพ่ือพัฒนาการเรียนกานสอน  และพัฒนาตนเองใหมีหรือ
เลื่อนวิทยฐานะ จากผลลัพธดานหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนขางตน โรงเรียน       
จึงสามารถจัดการเรียนการสอนท่ีสามารถตอบสนองตามความตองการของผูเก่ียวของและผูมีสวนไดสวน
เสียได โรงเรียนเดชอุดมเปนโรงเรียนท่ีไดรับความนิยมของผูปกครองและชุมชน   
        3.2.2 การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและทองถิ่น ดําเนินงานโดย
จัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมตางๆ เชน แผนการจัดการเรียนรูบูรณาการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง แผนการจัดการเรียนรูบูรณาการอาเซียน กิจกรรมโครงงานเพาะพันธุปญญา  
โครงการวันสําคัญทางศาสนา และการแขงขันผลงานศลิปหัตกรรมนักเรียน  
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        3.2.3 การตรวจสอบและประเมินความรู  ความเขาใจของผูเรียนอยางเปนระบบและ         
มีประสิทธิภาพ  ดําเนินงานครูวัดและประเมินผลการรูของนักเรียนอยางเปนระบบ  มีการวัดผล
ประเมินผลตามสภาพจริง  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ท้ังในดานความรู  
ทักษะ  และคุณลักษณะที่พึงประสงค  ครูแจงเกณฑการผานผลการเรียนรูแกนักเรียน  สรางเคร่ืองมือ
วัดและประเมินผลใหมีประสิทธิภาพ  และกํากับติดตามผลการประเมินและจัดใหมีการเรียนซอมเสริม
แกนักเรียน  และมีการแจงผลการเรียนของนักเรียนผานระบบออนไลนและแบบเอกสาร  ตรงตามเวลา
ที่กําหนดอยางสมํ่าเสมอ  สามารถตรวจสอบและเรียกดูขอมูลเปนปจจุบันได 
    จากการดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอยางหลากหลาย เพ่ือพัฒนาใหครูจัดการเรียน 
การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ สงผลให ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานมาตรฐานที่ 3 อยูใน        
ระดับ ดีเย่ียม ท้ังนี้ มีผลการพัฒนาเชิงประจักษในดานตางๆ ดังน้ี  
 
กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 

การใชหองเรียน 
มัลติมเิดยี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการผลติสือ่
นวัตกรรม 
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กระบวนการพัฒนา ผลการพัฒนา 
กิจกรรมการจัดการ
เรียนรูดวยโครงงาน 

รอยละของครูและนักเรียนที่รวมดําเนินการเรียนรูดวยโครงงาน 
 

 
โครงการพัฒนา

ศักยภาพครู 
ในการใช

ภาษาอังกฤษ 
เพ่ือการสื่อสาร 

รอยละของครูที่สามารถใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตามเกณฑ CEFR 

 
 
   3.3 จุดเดน 
    3.3.1 โรงเรียนเดชอุดมจัดทําหลักสูตรจากความตอบสนองความตองการ ตามความถนัด 
และตามศักยภาพของนักเรียน เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
        3.3.2 ครูมีการศึกษาสภาพปญหาท่ีเกิดจากการจัดการเรียนการสอน และแกปญหาโดยใช
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนอยางนอยปการศึกษาละ 1 เร่ือง โรงเรียนมีการนิเทศติดตามการจัดการ
เรียนรู อยางนอยภาคเรียนละ 1 คร้ัง 
        3.3.3 ครูไดใชการจัดการจัดการเรียนรูรูปแบบ STEM education เพ่ือกระตุนใหนักเรียน
สามารถนําความรูไปประยุกตใชได 
        3.3.4 ครูไดนําความรูภูมิปญญาทองถิ่นมาประยุกตรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
    3.3.5 มีการจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและทองถิ่น เชน แผนการ
จัดการเรียนรูบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แผนการจัดการเรียนรูบูรณาการอาเซียน 
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    3.3.6 มีการใชสื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี เชน มีการจัดการเรียนรู
ทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT  
    3.3.7 ครูมีการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย 
 
  3.4 จุดควรพัฒนา 
    3.4.1 โรงเรียนมีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู อยางนอยภาคเรียนละ 2 คร้ัง อยาง
ตอเนื่องสม่ําเสมอ 
    3.4.2 ควรสรางบรรยากาศดานวิชาการในการแลกเปลี่ยนเ รียนรู ปรับปรุงพัฒนา
กระบวนการสอน เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และการวิจัยในชั้นเรียน 
    3.4.3 ควรมีการสอนซอมเสริมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางตอเนื่องในกลุมปานกลางและ
กลุมออน 
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4. มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
 ระดับคุณภาพ : ดีเย่ียม 
 
  4.1 กระบวนการพัฒนา 
    โรงเรียนเดชอุดม ดําเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา              
โดยดําเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 8 ประการ ไดแก 1) กําหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 2) จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษามุงเนนคุณภาพตามมาตรฐาน 3) จัดการและ
บริหารขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบโดยใชเทคโนโลยีชวยในการเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูลเปน
สารสนเทศท่ีเปนปะโยชนในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน  4) จัดทําแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษา 5) ดําเนินการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 6) ประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานของสถานศึกษา 7) จัดทํารายงานประจําปที่เสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน และ 8) 
โรงเรียนดําเนินการพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ือง โดยจัดประชุมปรึกษาหารือคณะครู ผูปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษา นําเสนอผลการดําเนินงานตามรายงานประจําปของสถานศึกษา ในป
การศึกษา 2560 ที่ผานมา วิเคราะหผลการประเมินคุณภาพภายในจากรายงานประจําปของปการศึกษา 
2559 วิเคราะหจุดเดน จุดที่ควรพัฒนา และจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปตามจุดที่ควรพัฒนา 
ประกอบดวย โครงการ/กิจกรรมที่จะพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา โดยเนนท่ีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน จัดทําโครงการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีกิจกรรมใหความรูความเขาใจ
แนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในใหครูทุกคนในโรงเรียน เพื่อใหคณะครู บุคลากรทุกฝายท่ี
เกี่ยวของมีความเขาใจการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แตงตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในของโรงเรียน ใหปฏิบัติหนาที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนละ 1 คร้ัง 
จัดทําเคร่ืองมือใหนักเรียนประเมินตนเองในการเรียนรู ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนา
ตนเองที่วางไว คณะกรรมการประกันคุณภาพของโรงเรียนประเมินการดําเนินงานตามมาตรฐาน และ
สรุปผลการดําเนินงานเพื่อพัฒนาปรับปรุงตลอดปการศึกษา ติดตามการประเมินโครงการและกิจกรรม
สรุปผลการดําเนินงาน ปรับปรุงการทํางานอยางมีสวนรวมของทุกฝาย โรงเรียนจัดทําแบบสํารวจความ
พึงพอใจและประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียนจากนักเรียน และผูปกครอง ชุมชน 
 
  4.2 ผลการดําเนินงาน 
    4.2.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  โรงเรียนเดชอุดมดําเนินการเพ่ือรวม
กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดังน้ี 
    - ศึกษา วิเคราะห มาตรฐานการศึกษาและประเด็นพิจารณาเพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการอยางครบถวน กําหนดผูรับผิดชอบ และเปด
โอกาสใหผูมีสวนเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวมในทุกกระบวนการอยางชัดเจน   
    - กําหนดมาตรฐานการศึกษาและประเด็นพิจารณาเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ที่ประกาศใชเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559   
    - เปดโอกาสใหผูมีสวนเก่ียวของทุกฝาย มีสวนรวมในการกําหนดจุดเนน จุดเดน จุดควร
พัฒนา โดยไดรับการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหนวยงานตนสังกัด   
    - กําหนดคาเปาหมายความสําเร็จของทุกมาตรฐานและประเด็นพิจารณาอยางเหมาะสม 
โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
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    - จัดทําประกาศคาเปาหมายแตละมาตรฐานและประเด็นพิจารณาเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาโดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมีการ
ประชาสัมพันธใหผูเก่ียวของท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาไดรับทราบดวยวิธีการหลากหลาย 
    มีผลการดําเนินงาน คะแนนเฉล่ีย 5.00 อยูในระดับคุณภาพ ดีเย่ียม 
    4.2.2 จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  โรงเรียนเดชอุดมดําเนินการดังน้ี 
    - ศึกษา วิเคราะหสภาพปญหา และความตองการจําเปนของสถานศึกษาอยางเปนระบบ 
โดยใชเทคนิควิธีที่หลากหลาย ไดขอมูลสารสนเทศที่ถูกตอง ครบถวน และทันสมัย ทั้งจากแหลงขอมูล 
เอกสาร และผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย 
    - กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจและเปาหมายดานตาง ๆ โดยใชขอมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษาที่ถูกตอง ครบถวน และทันสมัย ซึ่งมุงเนนการพัฒนาคุณภาพผูเรียนที่สะทอนคุณภาพ
ความสําเร็จอยางชัดเจนและเปนรูปธรรม โดยทุกฝายมีสวนรวม 
    - กําหนดวิธีการดําเนินงาน ทุกกิจกรรม โครงการที่สอดคลองกับทุกมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา โดยใชกระบวนการวิจัยหรือผลการวิจัยหรือขอมูลท่ีอางอิงได ใหครอบคลุมการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา การจัดประสบการณการเรียนรูกระบวนการเรียนรู การสงเสริมการเรียนรู การวัด
และประเมินผล การพัฒนาบุคลากร และการบริหารจัดการ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามมาตรฐานท่ี
กําหนดไว 
    - สํารวจแหลงเรียนรูทั้งภายใน ภายนอกสถานศึกษา และภูมิปญญาทองถิ่น จัดทําขอมูล
และสารสนเทศอยางเปนระบบ นํามาใชในการวางแผนเพ่ือเตรียมการ และใชประโยชนในการจัด
การศึกษาใหกับผูเรียน 
    - กําหนดบทบาทหนาท่ีอยางชัดเจน ครอบคลุมโครงสรางการบริหารงาน บุคลากรของ
สถานศึกษาและผูเรียนรวมรับผิดชอบเปนไปตามระเบียบ กฎหมาย และแนวปฏิบัติของสถานศึกษา มี
การดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคและเปนไปตามปฏิทินที่กําหนด ใชงบประมาณอยางคุมคา และ
ผูเก่ียวของทุกฝายมีความพึงพอใจ 
    - กําหนดบทบาทหนาท่ีพรอมแนวทางในการมสีวนรวมของบิดา มารดา ผูปกครอง องคกร 
หนวยงาน ชุมชนและทองถิ่น ในการบริหารจัดการศึกษาทั้งดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการ
บริหารงานบุคคลและดานการบริหารทั่วไปอยางชัดเจน 
    - กําหนดการใชงบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ เคร่ืองมือ และเวลาอยางประหยัดและ
คุมคา ใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายของทุกโครงการและกิจกรรมอยางมีประสิทธิภาพ 
    - เสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหความ
เห็นชอบ และรับรูรวมกันอยางกวางขวาง อยางมีระบบ และแจงใหหนวยงานตนสังกัดรับทราบ 
    - จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป ที่สอดคลองกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยทุกแผนงาน โครงการ กิจกรรมครอบคลุมตามภารกิจในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
พรอมทั้งปรับกิจกรรมใหสอดคลองกับนโยบายที่สําคัญและความตองการจําเปนของสถานศึกษาและ
หนวยงานตนสังกัด 
    - กําหนดผูรับผิดชอบ ปฏิทิน และแผนกํากับติดตามการดําเนินงานของแผนปฏิบัติการ
ประจําป ชัดเจนครบถวนในทุกโครงการ กิจกรรม โดยทุกฝายมีสวนรวม 
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    - เสนอแผนปฏิบัติการประจําปตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหความเห็นชอบ 
และรับรูรวมกันอยางกวางขวาง อยางมีระบบ และแจงใหหนวยงานตนสังกัดรับทราบ) 
    มีผลการดําเนินงานคะแนนเฉล่ีย 4.91 อยูในระดับคุณภาพ ดีเย่ียม 
    4.2.3 จัดระบบบริหารและสารสนเทศ โรงเรียนเดชอุดมไดดําเนินการดังน้ี 
    - จัดโครงสรางหรือระบบการบริหารของสถานศึกษาครอบคลุม 4 ดาน คือ  
     1) ดานวิชาการ  
     2) ดานงบประมาณ  
     3) ดานการบริหารงานบุคคล   
     4) ดานการบริหารทั่วไป  
    - ผูมีสวนเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวมในการจัดโครงสรางหรือระบบการบริหารของ
สถานศึกษา โดยกําหนดผูรับผิดชอบที่มีความรูความสามารถอยางชัดเจน และเอื้อตอการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
    - กําหนดผูรับผิดชอบและจัดทําระบบสารสนเทศ ใหเปนหมวดหมู ครอบคลุม ถูกตอง 
และเปนปจจุบัน มีความสะดวกตอการเขาถึงและการใหบริการ สามารถเชื่อมโยงเครือขายกับหนวยงาน
ตนสังกัด หรือหนวยงานอื่น ๆ 
    - นําขอมูลสารสนเทศไปใช เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา ทั้งในดานการวางแผน ดําเนินการ 
กํากับติดตาม และประเมินผล การบริหารจัดการและการพัฒนาการเรียนการสอน โดยผูมีสวนเก่ียวของ
ทุกฝายมีสวนรวม) 
    มีผลการดําเนินงานคะแนนเฉล่ีย 4.83 อยูในระดับคุณภาพ ดีเย่ียม 
    4.2.4 ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนเดชอุดม
ดําเนินการ ดังนี้ 
    - มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจําปท้ังงาน โครงการ และกิจกรรมตามกรอบ
ระยะเวลาที่กําหนดไว  
    - ผูรับผิดชอบและผูเก่ียวของทุกฝายปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบตามท่ี
ไดกําหนด โดยการดําเนินงาน โครงการ และกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค มีการใชงบประมาณและ
ทรัพยากรอยางประหยัด คุมคา และผูเกี่ยวของมีความพึงพอใจการดําเนินงาน 
    มีผลการดําเนินงานคะแนนเฉล่ีย 5.00 อยูในระดับคุณภาพ ดีเย่ียม 
    4.2.5 จัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเดชอุดม ดังน้ีดําเนินการ ดังน้ี 
    - กําหนดผูรับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และมีกระบวนการสราง
ความเขาใจในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา มอบหมายงานตามความรู
ความสามารถ รวมกันวางแผน กําหนดภารกิจและปฏิทินการติดตามตรวจสอบ และมีการประสานงาน
อยางเปนระบบ 
    - ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาที่แสดงผลการ
บรรลุวัตถุประสงคของโครงการ โดยมีวิธีการและ เคร่ืองมือที่หลากหลาย เปดโอกาสใหผูมีสวนเก่ียวของ
ทุกฝายมีสวนรวม ภาคเรียนละ 1 คร้ัง 
    - จัดทํารายงานเสนอตอผูเกี่ยวของดวยรูปแบบที่หลากหลายและนําผลการติดตาม
ตรวจสอบไปใชวางแผนดําเนินงาน ปรับปรุง พัฒนา การบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน 
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    - การเตรียมการอยางเปนระบบท้ังดานขอมูล เอกสาร หลักฐาน รองรอยการดําเนินงาน
ตาง ๆ อยางครบถวน ชัดเจน สมบูรณ และผูมีสวนเก่ียวของทุกคนใหความรวมมือในการติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหนวยงานตนสังกัด 
    มีผลการดําเนินงานคะแนนเฉล่ีย 5.00 อยูในระดับคุณภาพ ดีเย่ียม 
    4.2.6 จัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  โรงเรียน
เดชอุดมดําเนินการ ดังนี ้
    - แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน จํานวน 3 คน ซ่ึงประกอบดวย
ผูทรงคุณวุฒิท่ีได รับการขึ้นทะเบียนจากหนวยงานตนสังกัด 1 คน กําหนดบทบาทหนาที่ของ
คณะกรรมการอยางชัดเจน และดําเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาปละ 1 คร้ัง โดย
ไดรับความรวมมือจากผูบริหารสถานศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู และผูมีสวน
เกี่ยวของ 
    - การวางแผนและกําหนดกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายในที่ชัดเจน มีเคร่ืองมือ
ประเมินคุณภาพภายในที่ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดําเนินการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาโดยใชวิธีการและเคร่ืองมือท่ีหลากหลายและเหมาะสม 
    มีผลการดําเนินงานคะแนนเฉล่ีย 5.00 อยูในระดับคุณภาพ ดีเย่ียม 
    4.2.7 จัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน โรงเรียนเดชอุดม
ดําเนินการ ดังนี้ 
    - สรุปและจัดทํารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาประจําป (SAR) ท่ีเปนรายงาน
ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่สะทอนคุณภาพผูเรียนและผลสําเร็จของการบริหารจัด
การศึกษาอยางชัดเจน ครอบคลุมตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตามรูปแบบท่ีหนวยงานตน
สังกัดกําหนด โดยผูมีสวนเก่ียวของกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน
ทุกฝาย 
    - ตรวจสอบ ปรับปรุงคุณภาพของรายงานใหมีความชัดเจนและสมบูรณ แลวจึงเสนอ
รายงานตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหความเห็นชอบอยางเปนระบบ ตามชวงเวลาท่ี
กําหนด 
    - เผยแพรรายงานรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ประจําป ดวยรูปแบบ
และวิธีการที่หลากหลายตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และสาธารณชน พรอมกับนํา
ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะจากผูไดรับการเผยแพรเพื่อนําไปใชสําหรับการพัฒนาการจัดการศึกษาอยางมี
ระบบ เปนไปอยางตอเน่ือง 
    มีผลการดําเนินงานคะแนนเฉล่ีย 5.00 อยูในระดับคุณภาพ ดีเย่ียม 
    4.2.8 จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง โรงเรียนดําเนินการ 
    - สงเสริม สนับสนุนใหครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษามีความรูความเขาใจและ
ตระหนักในความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาที่มุงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง 
และพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรู จนเปนวัฒนธรรมในการทํางานปกติของสถานศึกษา 
    - นําผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและของหนวยงานที่เก่ียวของตาง ๆ 
มาวิเคราะห สังเคราะห และเลือกสรรขอมูลสารสนเทศ โดยใหผูมีสวนเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวม เพื่อ
นําไปใชใหเปนประโยชนตอการพัฒนาการบริหารและการเรียนการสอนอยางตอเน่ือง 
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    - เผยแพรผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยวิธีการที่หลากหลาย และมีการแลกเปลี่ยน 
เรียนรูดวยวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสม เพื่อนําผลไปใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง 
    มีผลการดําเนินงานคะแนนเฉล่ีย 4.83 อยูในระดับคุณภาพ ดีเย่ียม 
   จึงสรุปไดวาจากการดําเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาอยางเปนระบบ มีผลการประเมินคุณภาพภายในคะแนนเฉลี่ย 4.96 
อยูในระดับคุณภาพ ดีเย่ียม 
 

ตารางที่ 16 ผลการเปรียบเทยีบผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษา 
ระหวางปการศึกษา 2558 – 2560 

 
ประเด็นการพัฒนา 

คะแนน
เฉลี่ย 

ป 2558 

ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ป 2559 

ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน
เฉล่ีย 

ป 2560 

ระดับ
คุณภาพ 

1. กําหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

5 5 5 5 5 5 

2. จัดทําแผนพฒันาการจัดการ 
ศึกษาของสถานศกึษาท่ีมุง
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

4.77 5 4.86 5 4.91 5 

3.  จัดระบบบริหารและ
สารสนเทศ 

4.67 
 

5 4.83 5 4.83 5 

4. ดําเนินงานตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

4.75 
 

5 4.75 5 5 5 

5. จัดใหมีการตดิตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

4.63 
 

5 4.88 5 5 5 

6. จัดใหมีการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

4.5 5 4.75 5 5 5 

7. จัดทํารายงานประจําปที่เปน
รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน 

4.83 
 

5 5 5 5 5 

8. จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเน่ือง 

5 
 

5 5 5 4.83 5 

สรุปผลการพัฒนา 4.77 5 4.88 5 4.96 5 
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กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ระหวางปการศึกษา 2558 – 2560 

 
การมีสวนรวมรบัผิดชอบของผูเกี่ยวของทกุฝายรวมรับผดิชอบตอผลการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 
  1. ผูปกครองมีความพงึพอใจตอการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน  
ปการศึกษา 2560 ดังน้ี 
 
ตารางที่ 17 ความพึงพอใจของผูปกครองทีมี่ตอการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 
ของโรงเรียนเดชอดุม ปการศึกษา 2560 

ความคิดเห็น เฉลี่ย รอยละ 
1.  สิ่งอํานวยความสะดวกในการเรียนรู 4.50  90.00 
2.  การเปดโอกาสใหมีสวนรวมของโรงเรียน 4.42  88.40 
3.  การบริหารของผูบริหารโรงเรียน 4.63  92.60 
4.  การจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน 4.35  87.00 
5.  การจัดกิจกรรมการเรียนรูของครู 4.53  90.60 
6.  คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักเรียน 4.24  84.80 
7.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   4.39  87.80 
8.  ความสามารถในการอาน คดิวิเคราะหและเขยีนของนักเรียน  4.25  85.00 
9.  สมรรถนะสําคัญของนักเรียน 4.57  91.40 

   กราฟรอยละความพึงพอใจของผูปกครองตอการยกระดับคุณภาพการจัดการศกึษาของ
โรงเรียนเดชอุดม ปการศกึษา 2560 

4.2 4.4 4.6 4.8 5 5.2

1

2

3

4

5

6

7

8

คะแนนเฉล่ีย

องคประกอบ
การประเมินที่

เปรียบเทียบผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ระหวางปการศึกษา 2558 - 2560

ป 2560

ป 2559

ป 2558
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  2. ครูและผูบริหารมีความพึงพอใจตอการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน  
ปการศึกษา 2560 ดังน้ี 
 
ตารางที่ 18 ความพึงพอใจของครูและผูบริหารท่ีมตีอการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 
ของโรงเรียน ปการศึกษา 2560 

ความคิดเห็น เฉล่ีย รอยละ 
1.  สิ่งอํานวยความสะดวกในการเรียนรู 4.82  96.40  
2.  การเปดโอกาสใหมีสวนรวมของโรงเรียน 4.65  93.00  
3.  การบริหารของผูบริหารโรงเรียน 4.35  87.00  
4.  การจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน 4.76  95.20  
5.  การจัดกิจกรรมการเรียนรูของครู 4.83  96.60  
6.  คุณลกัษณะที่พึงประสงคของนักเรียน 4.47  89.40  
7.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   4.34  86.80  
8.  ความสามารถในการอาน คดิวิเคราะหและเขยีนของนักเรียน   4.56  91.20  
9.  สมรรถนะสําคัญของนักเรียน 4.65  93.00  

 
   กราฟรอยละความพึงพอใจของครูละผูบริหารตอการยกระดบัคุณภาพการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน ปการศึกษา 2560 
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รอยละ
ความพึงพอใจ

ประเด็นประเมินที่
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  4.3 จุดเดน 
    4.3.1 การกําหนดมาตรฐานการศึกษาเพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาการศึกษามีประโยชน
ตอสถานศึกษามีจุดเดน คือ 
    1) กรอบการพัฒนามีความชัดเจนสําหรับการนําไปกําหนดมาตรฐาน  

  2) วางหลักเกณฑท่ีใชในการกําหนดอยางครอบคลุม 
  3) เปนเคร่ืองมือที่เหมาะสมแกการนําไปใชกํากับ ตรวจสอบ นิเทศ ติดตามและ

ประเมินผล  
    4.3.2 การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐาน 
การศึกษาของสถานศึกษา มีจุดเดน คอื 

  1) โครงการสงเสริมพัฒนาท่ีฝาย/งาน/กลุมสาระการเรียนรู ฝายวางแผนไวครอบคลุม
มาตรฐาน สอดคลองเปาหมายการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

  2) การระดมทรัพยากรสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมมีความหลากหลาย และวางแผนการ
ใชอยางคุมคา เกิดประโยชนสูงสดุ 

  3) การออกแบบการประเมินผลโครงการเปนตัวชี้วดัใหการดาํเนินการเปนไปอยางมี
เปาหมายทีช่ดัเจน ครอบคลุม 
    4.3.3 จัดระบบบริหารและสารสนเทศ มีจุดเดน คือ เมื่อจําเปนตองใชงาน มีขอมูล
สารสนเทศเพียงพอและพรอมใชเพ่ือประกอบการตัดสินใจทั้งในระดบัผูบริหาร และผูปฎิบัติ โดยเฉพาะ
มูลพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งดานการจัดการเรียนการสอน และฝายสนับสนุน  
    4.3.4 ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีจุดเดน คือ 
           1) รอยละ 80 ของจํานวนโครงการท่ีวางแผนไวไดดําเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด  
      2) ผลการดําเนินโครงการมากกวารอยละ 80 ที่ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค
โครงการโดยใชทรัพยากรอยางคุมคา 

      3)  เคร่ืองมือประเมินผลโครงการใชพฒันารูปแบบการดําเนินงานกิจกรรมไดเปนอยางด ี
    4.3.5 จัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มีจุดเดน คือ ผูรับผิดชอบไดรับการ
แตงตั้งเปนคณะกรรมการดําเนินการการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษาอยาง
ชัดเจนตามประเด็นประเมิน เพื่อความครบถวนในการเตรียมการประเมิน และมีการรายงานผลการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอหนวยงานตอสังกัด   
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        4.3.6 จัดใหมกีารประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีจุดเดน 
คือ 
    1) มีรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ ตามที่กําหนด 
    2) มีรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
    3) มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทีส่อดคลองกับเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษา 
           4.3.7 จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน มีจุดเดน คือ     
    1) มีขอมลูเพื่อวิเคราะห สงัเคราะห แลวนําเสนอเพื่อตอบประเด็นการประเมินอยาง
ครบถวน 
    2) ขอมูล และผลการประเมิน สะทอนการพัฒนา สิ่งทีต่องพฒันาของโรงเรียนเปนอยางด ี
    3) สรุปและจัดทํารายงานตามรูปแบบทีห่นวยงานตนสงักดักาํหนด เขาใจงาย 
    4) ความรวมมือของบุคลากรท่ีเกีย่วของในการจัดเตรียมขอมูลประกอบรายงาน ใหความ
ชวยเหลือและประสานงานกันเปนอยางดี  
    4.3.8 จัดใหมกีารพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง มีจุดเดน คอื 
    1) นําจุดดวยของการพัฒนาของป 2559 มาปรับปรุงแกไขใหอยูในกระดับดขีึ้นจากเดิม 
พรอมทั้งหาแนวทางพัฒนาใหมีคุณภาพยิ่งขึ้นไปในทุก ๆ ป 
    2) แจงผลการพัฒนาคุณภาพการศกึษาและแลกเปลีย่นเรียนรูในหลากหลายชองทางให
บุคคลที่เกีย่วของรับทราบขอมูลอยางทั่วถงึ กระตุนการมีสวนรวมในการพัฒนา ปรับปรุง 
 
  4.4 จุดควรพัฒนา 
    4.4.1 การกําหนดมาตรฐานการศึกษาเพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาการศึกษามีประโยชน
ตอสถานศึกษามีจุดควรพัฒนา คือ  
    สรางเวทีเพื่อเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกซ่ึงเปนผูมีสวนไดสวนเสียเขามาแสดงความ
คิดเห็น อยางตอเนื่องและหลายกลุม หลายหนวยงาน เพ่ือใหไดแนวคิดท่ีมีความหลากหลาย  
    4.4.2 การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐาน 
การศึกษาของสถานศึกษา มีจุดควรพัฒนา คือ 
    1) การใหขอมูลของผูดําเนินงานในดานงบประมาณ ควรวิเคราะหปริมาณงาน ลักษณะ 
และจํานวนกลุมเปาหมาย 
    2) การพัฒนาคุณภาพผูเรียนควรมีการบูรณาการระหวางกลุมสาระการเรียนรูและพัฒนา
อยางตอเน่ือง 
         4.4.3 จัดระบบบริหารและสารสนเทศ มีจุดควรพัฒนา คือ 
    การใชประโยชนจาก Social Network ดานบวก และการวิเคราะหขอเท็จจริงเพ่ือมาใช
เปนขอมูลประกอบการตัดสินใจแกไขพัฒนา และการวางแผนบริหารจัดการอยางรอบดาน 
    4.4.4 ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีจุดควรพัฒนา คอื 
    1) การลดขั้นตอน/เวลา การดําเนินการในขั้นเตรียมความพรอมท่ีมีความยุงยาก และมาก
ขั้นตอนเกินไปจนเบียดเบียนเวลาสอนของครู 
     2) โครงการสําคัญบางโครงการไมไดดําเนินการ เน่ืองจากความไมลงตัวดานความเห็นที่ไม
ตรงกันของฝายบริหารและผูปฏิบัติเนื่องจากปญหาการสื่อสารที่ผิดหลักที่นาจะเปน และดานทรัพยากร
บางประเภทที่ยากตอการนํามาใชประโยชน 
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    4.4.5 จัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มีจุดควรพัฒนา คือ  
การเตรียมการในระยะเวลากระชั้นชดิ 
        4.4.6 จัดใหมกีารประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีจุดควร
พัฒนา คือ การประเมินผลยอยเพื่อใหไดขอมูลเปนชวงๆ ไปเร่ือยๆ (อยาความสม่ําเสมอ) เพ่ือลดความ
ละเอียด และผลเทีย่งตรง 
            4.4.7 จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน มีจุดควรพัฒนา คือ 
    1) การใหขอมูลที่เปนจริงตอผูรวบรวมขอมูลประกอบการรายงานควรจัดกระทําตั้งแต
เนิ่นๆ 
    2) ผูบริหารเปนแบบอยาง และกระตุนใหบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาเห็นความเก่ียวกับ
การประกันคุณภาพการศึกษา  เพ่ือรวมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางจริงจัง  
    4.4.8 จัดใหมกีารพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง มีจุดควรพัฒนา คือ 
    1) ใหขอมูล และสื่อสารกับผูเกี่ยวของอยางตรงไปตรงมา ใหเห็นปญหาและจุดที่ควร
พัฒนาที่แทจริง  
    2) ทุกภาคสวน มีสวนรวมในทุกขั้นตอนการพัฒนา 
 
สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยูในระดับ ดีเย่ียม  
 
   จากผลการดําเนินงาน โครงการและกิจกรรมตางๆ สงผลใหสถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลสําเร็จตามเปาหมายไวในแตละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปวา ไดระดับ      
ดีเยี่ยม ท้ังน้ีเพราะมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน อยูในระดับดีเยี่ยม มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา อยูในระดับดีเยี่ยม มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ อยูในระดับดีเยี่ยม และมาตรฐานท่ี 4 ระบบประกันคุณภาพ
ภายในที่มีประสิทธิผล  อยูในระดับดีเยี่ยม ท้ังน้ี  
   ในดานคุณภาพของผูเรียน ซ่ึงมีผลประเมินในรายมาตรฐานอยูในระดับดี น้ัน สถานศึกษามี
คาเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐานสูงกวาระดับประเทศ มีการพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยาง
หลากหลายที่เปนไปตามปญหาและความตองการ  การพัฒนาตามสภาพของผูเรียน ผูเรียนมีความ
กตัญูตอผูมีพระคุณ ซ่ือสัตยสุจริต ทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เขารวมกิจกรรมคายคุณธรรม สงผลใหนักเรียนเห็นความสําคัญของพระพุทธศาสนา นักเรียน มีความ
เอื้ออาทรตอผูอ่ืน กตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ และสามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันได  มี
คุณลักษณะที่ดีเปนผูนําผูตามที่ดี มีความเสียสละเพื่อสวนรวม  แตดานคุณภาพผูเรียนบางสวนยังมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ํา และบางสวนยังตองปรับปรุงแกไขความสามารถในการคิดวิเคราะหคิด
คํานวณ การใชเทคโนโลยี ทักษะการใชภาษาและสื่อสาร  
   ในดานกระบวนการบริหารและการจัดการของผูบ ริหารสถานศึกษา มีผลประเมิน              
ในรายมาตรฐานอยูใน ระดับดีเยี่ยม สถานศึกษามีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจเปาหมายที่ชัดเจน              
มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการที่สอดคลองกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษา มีการ
วางแผน โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอยางเปนระบบโดยใช DETUDOM Model ภายใตวงจร
คุณภาพ PDCA และใชหลักการบริหารเชิงระบบในรูปแบบโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ (Small School 
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in Big School ) ที่มุงเนนประสิทธิภาพ โดยนําเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการ กระบวนการพัฒนา
ครูและบุคลากรท่ีมุงเนนการทํางานเปนทีม ดานการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเดชอุดม มีหลักสูตรท่ี
หลากหลายสอดคลองกับความตองการของผูเรียน สงเสริมใหครูกิจกรรมการเรียนการสอนระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  (ICT)เชน กระบวนการสอนทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ  (DLIT) การผลิต
สื่อ การบริหารโดยยึดระบบคุณธรรม มีกระบวนการบริหารจัดการดวยวงจรคุณภาพ PDCA  ใชระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ในการพัฒนาการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา กํากับ ติดตาม การ
ดําเนินงานอยางเปนระบบ   
   ในดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีผลประเมินในรายมาตรฐาน
อยูใน ระดับดีเยี่ยม โดยมีการวิเคราะห ออกแบบและจัดการเรียนรู ท่ีเปนไปตามความตองการ          
ของหลักสูตรและบริบทสถานศึกษา โรงเรียนเดชอุดมจัดทําหลักสูตรจากความตอบสนองความตองการ     
ตามความถนัด และตามศักยภาพของนักเรียน เทียบเคียงมาตรฐานสากล ครูมีการศึกษาสภาพปญหา   
ที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอน และแกปญหาโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนอยางนอย            
ปการศึกษาละ 1 เร่ือง โรงเรียนมีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู อยางนอยภาคเรียนละ 1 คร้ัง ครู
การจัดการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง รูปแบบ STEM 
education มีการนําความรูภูมิปญญาทองถิ่นมาประยุกตรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู บูรณาการ
การจัดการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและบูรณาการอาเซียน มีการจัดการเรียนรู
ทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT  
   ในดานระบบประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล  สถานศึกษาดําเนินงานตามระบบ  
การประกันคุณภาพภายในอยางเปนขั้นตอน จนเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล               
มีผลประเมินในรายมาตรฐานอยูใน ระดับดีเย่ียม  โดยสถานศึกษา โรงเรียนไดกําหนดแผนยุทธศาสตร
ระดับองคกรในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร และการจัดการใหเขมแข็ง
โดยใชวงจรคุณภาพ PDCA  มกีารพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในไดครบ 8 องคประกอบ โดยยึด
การมีสวนรวมของผูเก่ียวของทุกฝาย เชน 1) มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาเพ่ือใชเปนแนวทางในการ
พัฒนาการศึกษา  2) การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐาน  
3) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ ท่ีเปนขอมูลพ้ืนฐานในการบริหารจัดการ และรองรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษา  4) ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพบรรลุมากกวารอยละ80  5) จัดใหมีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา มีจุดเดน คือ มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาระดับสถานศึกษาอยางชัดเจน  6) จัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  7) จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  8) จัดใหมี      
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง  
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สวนที่ 3 

สรุปผลแนวทางการพัฒนา และความตองการการชวยเหลือ 
 
   ผลการประเมินตนเองของโรงเรียนเดชอุดมถือเปนขอมูลสารสนเทศสําคัญท่ีสถานศึกษา
จะตองนําไปวิเคราะห สังเคราะหเพ่ือสรุปนําไปสูการเชื่อมโยงหรือสะทอนภาพความสําเร็จ              
กับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และนําไปใชในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา ดังน้ัน จากผลการดําเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวม
ของจุดเดน จุดควรพัฒนาของแตละมาตรฐาน พรอมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความตองการ     
การชวยเหลือ ดังนี้       
 
 ตารางที่ 19 สรุปจุดเดนและจุดควรพัฒนา 

จุดเดน จุดควรพัฒนา 
ดานคุณภาพของผูเรียน 

1. โรงเรียนมีการกํากับ ตดิตาม ตรวจสอบการ
ดําเนินกิจกรรมโครงการ รายงานผลการปฏบิัติงาน
ตามกําหนด และเม่ือสิ้นสดุโครงการ มีการ
ประเมินผลโครงการ และกิจกรรม เพ่ือนํามา
วางแผน และพัฒนาผูเรียน ผลการดําเนินงานทําให
นักเรียนไดรับรางวัลจาการแขงขันในระดับตางๆของ
ทุกกลุมสาระเปนจํานวนมาก  
2.  โรงเรียนมีคะแนนเฉลีย่ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาตขิั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ปการศึกษา 2560 สงูกวาระดับประเทศ  
3. ผูเรียนมคีวามกตัญูตอผูมีพระคุณ เขารวม
กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา เปนนกัเรียนทีด่ขีอง
โรงเรียน ยดึหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
การดํารงตนทั้งท่ีบานและโรงเรียน   
4. ผูเรียนสามารถเปนแบบอยางทีด่ีในสังคมมี
คุณลักษณะท่ีดีเปนผูนําผูตามทีด่ ีมีความเสยีสละ
เพื่อสวนรวม 
5. ผูเรียนมีสขุภาพรางกายแข็งแรง  สุขภาพจิตดี  
ปลอดยาเสพตดิ สนใจออกกําลงักายอยางสมํ่าเสมอ  
มีความสนใจกิจกรรมดานศลิปะ ดนตรีและกีฬา   
7. ผูเรียนสนใจเรียนรูและสามารถแสวงหาความรู
ตางๆ จากแหลงความรูภายในโรงเรียน ทัง้จาก
หองสมดุ  หองปฏิบตัิการตามกลุมสาระฯ และ
อินเตอรเน็ตไดอยางเปนระบบ 

ดานคุณภาพของผูเรียน 
1.  ผูเรียนยังตองเรงพัฒนาความรับผดิชอบและ
วินัยเก่ียวกบัระเบยีบแถวกิจกรรมหนาเสาธง  
มารยาทการไหว การทําความเคารพผูใหญ การ
ตรงตอเวลา การรักษาสมบตัสิวนรวม การท้ิงขยะ
ใหถูกที่ การใชโทรศัพทในเวลาเรียน การใช
ทรัพยากรดานพลังงานใหเกิดความคุมคา 
2. ผูเรียนบางสวนยงัมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ํา 
และบางสวนยังตองปรับปรุงแกไขความสามารถใน
การคิดวิเคราะห คดิคํานวณ การใชเทคโนโลยี 
ทักษะการใชภาษาและสื่อสาร  
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จุดเดน จุดควรพัฒนา 
ดานกระบวนการบริหารและการจัดการของ

ผูบริหารสถานศึกษา 
1) สถานศึกษามีการกําหนดวิสยัทัศน พันธกิจ
เปาหมายทีช่ดัเจน มีแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
แผนปฏิบตัิการท่ีสอดคลองกบันโยบายการปฏิรูป
การศึกษา การบริหารโดยใช DETUDOM Model 
ภายใตวงจรคุณภาพ PDCA และการจัดการอยาง
เปนระบบในรูปแบบโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ 
(Small School in Big School )     ที่มุงเนน
ประสิทธิภาพ  
2) มีการนําเทคโนโลยมีาใชในการบริหารจัดการ   
3) กระบวนการพัฒนาครูและบคุลากรท่ีมุงเนนการ
ทํางานเปนทีม ดานการจัดการเรียนการสอน 
โรงเรียนเดชอุดม มีหลักสตูรที่หลากหลายสอดคลอง
กับความตองการของผูเรียน สงเสริมใหครูกิจกรรม
การเรียนการสอนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(ICT)เชน กระบวนการสอนทางไกลผานเทคโนโลยี
สารสนเทศ  (DLIT) การผลติสื่อ 
4) มีการบริหารโดยยดึระบบคุณธรรม  
5) มีกระบวนการบริหารจัดการดวยวงจรคุณภาพ 
PDCA  ใชระบบประกันคุณภาพการศึกษา ในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
กํากับ ตดิตาม การดําเนินงานอยางเปนระบบ   

ดานกระบวนการบรหิารและการจัดการของ
ผูบรหิารสถานศึกษา 

1) ควรสนับสนุนกระบวนการวิจัยเ พ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และใชกระบวนการวิจัยมาใช 
ในการบริหารจัดการ พัฒนาระบบสารสนเทศให
ทันสมัย  
2) ควรพัฒนากระบวนการนิเทศ กํากับ ติดตาม
การเรียนการสอนอยางตอเน่ืองและสมํ่าเสมอ 
 

ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ 

1. โรงเรียนเดชอุดมจัดทําหลกัสตูรจากความ
ตอบสนองความตองการ ตามความถนัด และตาม
ศักยภาพของนักเรียน เทยีบเคยีงมาตรฐานสากล 
2. ครูมกีารศึกษาสภาพปญหาที่เกิดจากการจัดการ
เรียนการสอน และแกปญหาโดยใชกระบวนการวิจัย
ในชั้นเรียนอยางนอยปการศกึษาละ 1 เร่ือง 
โรงเรียนมกีารนิเทศตดิตามการจัดการเรียนรู อยาง
นอยภาคเรียนละ 1 คร้ัง 
3. ครูไดใชการจัดการจัดการเรียนรูรูปแบบ STEM 
education เพื่อกระตุนใหนักเรียนสามารถนํา
ความรูไปประยุกตใชได 
4. ครูไดนําความรูภูมิปญญาทองถิ่นมาประยุกตรวม

ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ 

1) โรงเรียนมีการนิเทศตดิตามการจัดการเรียนรู
ดวยระบบ Coaching อยางนอยภาคเรียนละ 2 
คร้ัง อยางตอเน่ืองสมํ่าเสมอ 
2) ควรสรางบรรยากาศดานวิชาการในการ
แลกเปลีย่นเรียนรู ปรับปรุงพัฒนากระบวนการ
สอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ
การวิจัยในชั้นเรียน 
3) ควรมีการสอนซอมเสริมเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนอยางตอเน่ืองในกลุมปานกลางและกลุมออน 
4) ควรพัฒนาระบบดแูลชวยเหลือนักเรียนใหผล
การดําเนินงานคุมครองชวยเหลือนักเรียน ให
ครอบคลมุนักเรียนทกุคนและทุกกรณี 
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ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
5. มกีารจัดการเรียนการสอนที่ยดึโยงกับบริบทของ
ชุมชนและทองถิ่น เชน แผนการจัดการเรียนรูบูรณา
การตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แผนการ
จัดการเรียนรูบูรณาการอาเซยีน 
6. มกีารใชสื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี เชน มีการจัดการเรียนรูทางไกลผาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT  
7. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคญั มีกิจกรรมท่ีหลากหลาย 
 

  

ดานระบบประกันคุณภาพภายใน 
ที่มีประสทิธผิล 

1) สถานศึกษามีการกําหนดแผนยทุธศาสตรระดับ
องคกรในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหาร และการจัดการใหเขมแขง็
โดยใชวงจรคุณภาพ PDCA  2) มีการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน ครบ 8 องคประกอบ โดยยดึ
การมีสวนรวมของผูเกีย่วของทุกฝาย ดังนี้ 1) มีการ
กําหนดมาตรฐานการศึกษาเพื่อใชเปนแนวทางใน
การพัฒนาการศึกษา  2) การจัดทําแผนพฒันาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพตาม
มาตรฐาน 3) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ ท่ีเปน
ขอมูลพ้ืนฐานในการบริหารจัดการ และรองรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา  4) ดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบตัิการเพ่ือพัฒนา
คุณภาพบรรลมุากกวา รอยละ 80  5) จัดใหมีการ
ตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษามีจุดเดน คือ มี
การแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการการตดิตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับสถานศกึษาอยาง
ชดัเจน  6) จัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา 7) จัดทํา
รายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน 8) จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง  

ดานระบบประกันคุณภาพภายใน 
ที่มีประสิทธิผล 

1) การใหขอมูลของผูดําเนินงานในดาน
งบประมาณ ควรวิเคราะหปริมาณงาน ลักษณะ 
และจํานวนกลุมเปาหมาย ควรมีการบูรณาการ
ระหวางกลุมสาระการเรียนรูและพัฒนาอยาง
ตอเน่ือง 
2) ขอมูลสารสนเทศยังไมครบถวน ขาดการนํา
ขอมูลที่สําคัญบางประการไปใชประกอบการ
ประเมินและปรับปรุงการบริหาร 
3) ขาดระบบการนิเทศ ติดตามประสานงานใน
ระยะเวลาที่กําหนด 
4) สรางความตระหนักและเห็นความสําคัญ 
 การกระตุน และสงเสริมแนวคิดเร่ืองความจําเปน
ของการประกันคุณภาพการศึกษาแกบุคลากร 
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แนวทางการพัฒนาคุณภาพในอนาคต  
 
   1. ปรับปรุงพัฒนาหองเรียน หองปฏิบัติการ มีสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
   2. เพ่ิมจํานวนหองน้ํา หองสวมและจัดระบบการทําความสะอาดถูกสุขอนามัยอยูเสมอ 

 3. พัฒนาระบบไฟฟา ระบบเสียง และระบบการสื่อสารใหมีคุณภาพ 
 4. พัฒนาครูดานวิชาชีพและการแกปญหาการเรียนการสอนดวยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน  
 5. สรางความรับผิดชอบและวินัย ดานระเบียบแถวกิจกรรมหนาเสาธง  มารยาทการไหว การ

ทําความเคารพผูใหญ การรักษาสมบัติสวนรวม การตรงตอเวลา การท้ิงขยะใหถูกที่ การใชโทรศัพทใน
เวลาเรียน การใชทรัพยากรดานพลังงานใหเกิดความคุมคา 
   6. พัฒนาคุณภาพผูเรียนในกลุมปานกลางและกลุมออนใหมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น  

  7. พัฒนาทักษะความสามารถในการคิดวิเคราะหคิดคํานวณ การใชเทคโนโลยี ทักษะการใช
ภาษาและสื่อสาร  
   8. พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ มีการนิเทศ กํากับ ติดตาม อยางตอเน่ืองสมํ่าเสมอ 
 
ความตองการและการชวยเหลือ 
 
   โรงเรียนเดชอุดมเปนโรงเรียนขนาดใหญพิเศษมีนักเรียนเปนจํานวนมาก อาคารเรียนอาคาร
ประกอบ หองนํ้าหองสวม โรงจอดรถ มีไมเพียงพอ  
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ประกาศโรงเรียนเดชอุดม 

เรื่อง การกําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา ปการศกึษา 2560 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 
                    ตามความในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 และที่แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 
มาตรา 9 (3) ไดกําหนดการจัดระบบ โครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษาโดยยึดหลักสําคัญขอหน่ึง คือ มีการกําหนด
มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา  การประกาศใชกฎกระทรวง
วาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553  หมวด 2 ขอ 14 (1) ใหกําหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ใหใชมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เพ่ือใชเปนหลักในการสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล และ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเดชอุดม   จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานและไดกําหนดคาเปาหมายของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา ปการศึกษา 2560 โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการมีสวนรวมของผูเก่ียวของ ท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผูปกครอง และ
ประชาชนในชุมชน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและเพ่ือรองรับ 
การประเมินคุณภาพภายนอก 
                    เพ่ือใหการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเดชอุดม  มีคุณภาพและไดมาตรฐาน 
โรงเรียนจึงไดกําหนดคาเปาหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปการศึกษา 2560 ระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ เพื่อเปนเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการประเมินคุณภาพภายใน 
                                      
                                        ประกาศ  ณ  วันที่  10 พฤษภาคม  พ.ศ. 2560 
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คาเปาหมายโรงเรียนเดชอุดม 
การกําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปการศึกษา 2560 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษา 
มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา คาเปาหมาย 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ระดับดีเย่ียม 
     1.ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน 

1.1 ความสามารถในการอาน เขยีน การสื่อสาร และการคดิคํานวณ 
ตามเกณฑของแตละระดับชั้น 

ระดับดเียีย่ม 

1.2 ความสามารถในการคดิวิเคราะห คดิวิจารณญาณ อภิปราย  
แลกเปลีย่นความคดิเห็นและแกปญหา 

ระดับดเียีย่ม 

1.3 ความสามารถในการใชเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ระดับดเียีย่ม 
1.4 ความกาวหนาทางการเรียนตามหลกัสตูรสถานศึกษา ระดับด ี
1.5 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาต ิ ระดับพอใช 
1.6 ความพรอมในการศึกษาตอ การฝกงาน หรือการทํางาน ระดับด ี

2.คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
2.1 การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดตีามท่ีสถานศึกษากําหนด โดยไมขดักับกฎหมาย

และวัฒนธรรมอันดขีองสังคม 
 

ระดับดเียีย่ม 
2.2 ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย ระดับดเียีย่ม 
2.3 การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ระดับดเียีย่ม 

          2.4 สุขภาวะทางรางกาย และลักษณะจิตสงัคม ระดับดเียีย่ม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา ระดับดีเย่ียม 
     1.การมีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีสถานศกึษากําหนดชดัเจน ระดับดเียีย่ม 
     2.การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
         2.1 การวางแผนและดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพของผูเรียนรอบดาน ทกุ
กลุมเปาหมาย และดําเนินการอยางเปนรูปธรรม 

ระดับดเียีย่ม 

        2.2 การวางแผนและดําเนินงานพัฒนาครูและบคุลากรใหมีความเชีย่วชาญทางวิชาชพี ระดับดเียีย่ม 
        2.3 การวางแผนการบริหารและการจัดการขอมลูสารสนเทศอยางเปนระบบ ระดับดเียีย่ม 
        2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสงัคม 
ที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมคีุณภาพ 

ระดับดเียีย่ม 

     3.การมีสวนรวมของผูเก่ียวของทุกฝาย และการรวมรับผดิชอบตอผลการจัดการศึกษา   
ใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 

ระดับดเียีย่ม 

     4.การกํากับ ตดิตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ระดับดเียีย่ม 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญ ระดับดีเย่ียม 
     1.การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสรางโอกาสใหผูเรียนทุกคนมีสวนรวม ระดับดเียีย่ม 
     2.การจัดการเรียนการสอนทีย่ดึโยงกับบริบทของชมุชนและทองถิ่น ระดับดเียีย่ม 
     3.การตรวจสอบและประเมินความรูความเขาใจของผูเรียนอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ ระดับดเียีย่ม 
มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มปีระสิทธิผล  
      การใชระบบการประกันคุณภาพภายในเพ่ือยกระดับคณุภาพการจัดการศกึษาใหดยีิ่งขึ้น 

ระดับดีเย่ียม 
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คําส่ังโรงเรียนเดชอุดม 
ที ่463 / 2561 

เรื่อง   แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเดชอุดม   
ประจําปการศึกษา  2560 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
  เพ่ือใหการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนเดชอุดม ประจําปการศึกษา  
2560  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 วรรคหน่ึง        
แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2545 และมาตรา 47 วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว  กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา ขอ 3 ใหสถานศึกษาแตละแหงจัด
ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให
เปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษาท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด  
พรอมท้ังจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและดําเนินการตามแผนท่ี
กําหนดไว  จัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการดําเนินการ  เพื่อ
พัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  และจัดสงรายงานผลการประเมินตนเองใหแกหนวยงานตน
สังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาเปนประจําทุกป   โรงเรียนเดชอุดมจึงแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากร  
เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีการดําเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปการศึกษา 2560  
ประกอบดวยมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 4 มาตรฐาน และใหยกเลิกคําสั่งโรงเรียนเดชอุดมที่ขัดแยงกับคาํสัง่
น้ี และใหใชคําสั่งนี้แทน  ดังน้ี 

 1. คณะกรรมการอํานวยการ    ประกอบดวย 
1. นายสุรชยั    พันโสรี    ผูอํานวยการโรงเรียน     ประธานกรรมการ 
2. นายสุระพันธ    ศิลปศาสตร   รองผูอํานวยการโรงเรียน    รองประธานกรรมการ 
3. นายชาตรี    สุขชวย    รองผูอํานวยการโรงเรียน    กรรมการ 
4. นายกิตตคิุณ    เกลี้ยงเกลา   รองผูอํานวยการโรงเรียน    กรรมการ 
5. นายจํานงค    พรมโลก    ครูชํานาญการพิเศษ      กรรมการและเลขานุการ 
6. นางสาววรทัย  ทองอินทร   ครูชํานาญการพิเศษ      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
7. นายยุทธนา    สายพฤกษ   ครู                   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที ่
วางแผนดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  สนับสนุนงบประมาณ ใหคําปรึกษา อํานวยความสะดวก แกไขปญหา 
เสนอแนะแนวทางในการทํางาน เพ่ือใหการดําเนินงานติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและประเมินคุณภาพ
ภายในโรงเรียนเดชอุดม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจัดทํารายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและ
การประเมินคุณภาพภายใน เปนไปดวยความเรียบรอย 

 

2. คณะกรรมการดําเนินงานระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนเดชอุดม 
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเรียน มี 2 ขอ ดังน้ี  
  1. ผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน 

 1.1 ความสามารถในการอาน เขียน การส่ือสาร และการคิดคํานวณตามเกณฑของแตละระดับชั้น   
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      ประกอบดวย 

1. นางศิริพร      อุไรวงศ   ครูชํานาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
2. นางจันทรเพ็ญ    คุณาพรสถติ  ครูชํานาญการพิเศษ   รองประธานกรรมการ 
3. นางกัลยา      ผองเมืองปก  ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
4. นางมัลลิกา     กองแกว   ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
5. นางจิราพร     ศรีสันต   ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
6. นางดลพร    พยคัฆ    ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
7. นางพรรณี     จําปาวัลย   ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
8. นางวาสนา     กุลพันธ   ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
9. นายทวีศักดิ ์    นําผล    ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
10. นางสาววไลลักษณ  สังขสาล ี   ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
11. นายพนม     โพธ์ิไกร   ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
12. นางสาวสุมาล ี    ปะระจะ   ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
13. นางสาวดวงแข   คําศรีสุข   ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
14. นายอนุชติ      จันทป    ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
15. นางปาริฉตัร    ไกรสรสวัสดิ ์  ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
16. นางอัจฉรา      เทียมสุวรรณ  ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
17. นางณัฐธิยา    ยาพลัง   ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
18. นางณัฐญา     ศิริชยั    ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
19. นางสาวรนิดา     อินทรเลศิ   ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
20. นางรติกร     จันทป    ครูชํานาญการ    กรรมการ 
21. นางสาวเยาวรัตน  สายโน    ครูชํานาญการ    กรรมการ 
22. นางสาวภทัริน    คูณธาการ   ครูชํานาญการ    กรรมการ 
23. นางสาวภทัรวดี    อุทธา    ครู        กรรมการ 
24. นางสาวฐณัชญพร   นาจาน   ครู        กรรมการ 
25. วาที่รอยตรีหญงิรุงสาง   ไชยฤทธ์ิ  ครูผูชวย      กรรมการ 
26. นางสาวสุพัตรา    ตันเจริญ   ครูพิเศษ      กรรมการ 
27. นางสาวธิรนันท    จึงจงสวัสดิ ์  ครูพิเศษ      กรรมการ 
28. นางสาวปวีณา    จังกาจิตต   ครูพิเศษ      กรรมการ 
29. นางสาวณิชากร   ยศวิไล    ครูพิเศษ      กรรมการ  
30. นายวุฒชิยั     จําปาสา   ครูพิเศษ      กรรมการ 
31. นางสาวศุจินทรา  พลอาษา   ครูพิเศษ      กรรมการ 
32. นางสาวเนตรนภา   เทนคําปราบ  ครูพิเศษ      กรรมการ 
33. นางสาวณิชานันท   พงษดวง   ครูพิเศษ      กรรมการ 
34. Miss Julieta  Yutuc  Miranda  ครูพิเศษ      กรรมการ 
35. Mr. Kenneth Mochere Ombongi ครูพิเศษ      กรรมการ 
36. Mr. Victor  Otieno  Odhiambo ครูพิเศษ      กรรมการ 
37. Mr  Harde.ep  Singh     ครูพิเศษ      กรรมการ 
38. Miss Dorothy  Mongeri    ครูพิเศษ      กรรมการ 
39. นางสุริยันต     รอดยอย   ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการและเลขานุการ 
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40. นางโชติกา   วรัชจารุกุล  ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
41. นางสาวปองหทยั  เทียมสุวรรณ  ครูพิเศษ      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที ่
1. สรุปและเตรียมรายงานกิจกรรม/โครงการพัฒนาทักษะการคดิของนักเรียน รายงานสรุปผลความสามารถ     

ดานการคดิของผูเรียน ผลการประเมินชิ้นงาน ผงัความคดิ เรียงความ โครงงานนักเรียน  แบบสรุปรายงาน   
รอยละผูเรียนท่ีผานเกณฑการประเมินความสามารถในการอาน เขยีน การสื่อสาร และการคดิคํานวณตามเกณฑ 
แบบทดสอบการวัดและประเมินผลผูเรียนทุกระดับชั้น ชิ้นงานนักเรียน สรุปผลการปฏิบตัิกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผูเรียน  

2. จัดเตรียมขอมูลสารสนเทศตามขอ 1.1 สรุปรอยละของการประเมินความสามารถในการอาน เขยีน การสื่อสาร 
ดานภาษาไทย ภาษาตางประเทศ  

3. ผลงานรางวัล ชิ้นงาน เกยีรตบิตัร โล ภาพถาย ท่ีไดรับ 
4. เตรียมครูและนักเรียนนําเสนอขอมูลตอคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษาและประเมินคุณภาพ

ภายใน 
      1.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดวจิารณญาณ อภปิราย และเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา 
        ประกอบดวย 

1. วาที่รอยโทวุฒินันท  เทยีมสุวรรณ  ครูชํานาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
2. นางสขุฤด ี  บุญศรี     ครูชํานาญการพิเศษ   รองประธานกรรมการ 
3. นายฉลาด    อารีย     ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
4. นางสาวสภุาพร  คําเชื้อ     ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
5. นางจิราภา    กูฎโสม    ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
6. นายวิรัชต    ทรัพยศิริ    ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
7. นางทัศนยี    สุทธิพงษประชา  ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
8. นายปุณณัตถ   ไกรสรสวัสดิ ์   ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
9. นางกุหลาบ    บุญมาทน    ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
10. นางกนกอร    พันธุไพโรจน   ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
11. นางอุบลทิพย     สทิธิ     ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
12. นางสาววิไลลักษณ  อักโข    ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
13. นางสาวไขขวัญ  ชาปะวัง    ครูชํานาญการ    กรรมการ 
14. นางวิไลพร    สุขนา     ครูชํานาญการ    กรรมการ 
15. นายพชิาภพ   ครองยุทธ    ครูชํานาญการ    กรรมการ 
16. นางจรูญรัตน   ฉลวยแสง    ครู        กรรมการ 
17. นางสยุมพร    แสนชาต ิ    ครู        กรรมการ 
18. นางจีรพิศยา   วังทรัพยด ี   ครู        กรรมการ 
19. นางสาวรมณ   สาวรีย     ครูผูชวย      กรรมการ 
20. นางสาวมัทนา    สแีสด     พนักงานราชการ    กรรมการ 
21. นางสาวณปภัช   บัวก่ิง     ครูชํานาญการ    กรรมการและเลขานุการ 
22. นางลินดา    กิจไพบูลยชยั   ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
23. นางสาวศิริประภาพร  ศรีรอง   ครูผูชวย      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที ่
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1. สรุปรอยละผูเรียนท่ีผานเกณฑการประเมินดานความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดวิจารณญาณ การประเมิน
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน  ผลงานโครงงานของนักเรียน โครงการเพาะพันธปญญา รายงานวิจัยในชั้นเรียน 

2. รายงานโครงการพัฒนาทักษะของนักเรียนตามหลักสูตร รองรอยการใชเคร่ืองมือประเมินสมรรถนะของผูเรียน 
3. สรุปผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร ผลประเมินการอาน  คิดวิเคราะห และทักษะการคิด 
4. ผลงานรางวัล ชิ้นงาน เกยีรตบิตัร โล  ภาพถาย  
5. จัดเตรียมขอมูลสารสนเทศตามขอ 1.2 และสรุปรอยละของการประเมิน  
6. เตรียมครูและนักเรียนนําเสนอขอมูลตอคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและประเมินคุณภาพ

ภายใน 
   1.3 ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร ประกอบดวย 

1. นายวีระ     ทองพิทกัษ   ครูชํานาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
2. นางสกาวเดือน  ชยักลาง    ครูชํานาญการพิเศษ   รองประธานกรรมการ 
3. นางเรวด ี    จุลโคตร    ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
4. นายยศกร    เจริญยุทธ    ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
5. นายสิทธิพล    ชลธ ี     ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
6.  นางสาววรรณภา  พิลาทอง    ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
7. นางสาวพุทธยา สารพัฒน    ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
8. นางนิตยา     พันธนอย    ครูชํานาญการพิเศษ    กรรมการ 
9. นายชนกรณ   พิมา     ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
10. นางจิตติมา     โนนนอย    ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
11. นายยุทธพงษ   แกวพล    ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
12. นางนงคราญ    ขนทอง    ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
13. นางผกา     โพธ์ิไกร    ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
14. นายอดลุย    พิญญพงษ   ครูผูชวย      กรรมการ 
15.  นางสุกันยา    กระกํ่า    ครูชํานาญการ    กรรมการและเลขานุการ 
16. นางณิชกานต    นามวงษ    ครูชํานาญการ    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที ่
1. สรุปรอยละผูเรียนที่มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กิจกรรมอบรมคอมพิวเตอร 
2. ผลงาน ชิ้นงาน โครงงานของนักเรียน แผนการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
3. โครงงานของนักเรียน ขั้นตอนการทํางานประดิษฐ , ทักษะการทํางานรวมกับผูอื่น, ทักษะอาชีพของนักเรียน    

แฟมสะสมงานนักเรียน, ผลงานนักเรียนรายบุคคล, ผลงานนักเรียนรายกลุม 
4. ผลงานรางวัล ชิ้นงาน เกียรติบัตร โล  ภาพถาย ดานการใชเทคโนโลยีของนักเรียน 
5. จัดเตรียมขอมูลสารสนเทศตามตัวบงชีท้ี่ 1.3 และสรุปรอยละของการประเมิน 
6. เตรียมครูและนักเรียนนําเสนอขอมูลตอคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและประเมินคุณภาพ

ภายใน 
 

    1.4 ความกาวหนาทางการเรียนตามหลักสูตร  
   1.5 ผลสัมฤทธิท์างการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ    ประกอบดวย 

1. นางนราภรณ   โคลงชยั    ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
2. นายจักรพันธ     สุวรรณพิมพ   ครูชํานาญการ    รองประธานกรรมการ  
3. นางสาวขวัญเรือน   หนูยอย      ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
4. นางจิราภา     กูฏโสม    ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
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5. นางสาวกรวิภา  จิบจันทร    ครู        กรรมการ 
6. นายเอกชยั        โดงวิริยะกุล   ครู        กรรมการ 
7. นางสาวฐณัชญพร  นาจาน    ครู        กรรมการ 
8. นางสาวศิริประภาพร  ศรีรอง   ครูผูชวย      กรรมการ 
9. นางศภุรดา    วงคพุทธะ    ครูผูชวย      กรรมการ 
10. นายศักดิ์นรินทร  พูลเพ่ิม    ครูผูชวย      กรรมการ     
11. นายยุทธพงษ    มาลา     ครูพิเศษ      กรรมการ 
12. นางสาวศภุมาน   นิชรัตน    ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการและเลขานุการ 
13. นางสาวศุจินทรา  พลอาษา    ครูพิเศษ      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที ่
1. สรุปและเตรียมขอมูลกระบวนการจัดทําหลกัสตูรสถานศึกษา รายงานการใชหลักสตูร การปรับปรุงและพัฒนา 

หลักสตูร การมสีวนรวมของผูปกครอง ชุมชุน หลักสตูรทองถิ่น  หลักสตูรหองเรียนพิเศษ เอกสารสารสนเทศ
นักเรียน  กิจกรรมปรับพื้นฐาน  คูมือนักเรียนและ ผูปกครอง กิจกรรมปฐมนิเทศ สรุปผลการทดสอบPre -O-NET 
ผลการประเมินขอสอบกลาง กิจกรรมปฐมนิเทศ กิจกรรมปรับพื้นฐาน  

2. แผนการจัดการเรียนรู  รายงานการวิจัยในชั้นเรียน การใชสื่อและเทคโนโลยีนวัตกรรม รายงานโครงการพัฒนา
ทักษะของนักเรียน  

3. สรุปและเตรียมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทั้ง 8 กลุมสาระ ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางป
การศึกษา ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ม. 3 และ  ม. 6 การตั้งเปาหมายการพัฒนาผูเรียนเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลงานของนักเรียน โครงงานของนักเรียน, แผนการจัดการเรียนรู บันทึกการสัมภาษณ
ผูเรียน  

4. ผลงานรางวัล  การเลื่อนวิทยฐานะ ชิ้นงาน เกยีรติบตัร โล ภาพถาย 
5. สรุปผลการประเมิน ตามขอ 1.4 และ 1.5 และสรุปรอยละของการประเมิน 
6. เตรียมครูและนักเรียนนําเสนอขอมลูตอคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษาและประเมินคุณภาพ

ภายใน 
   1.6 ความพรอมในการศึกษาตอ การฝกงาน หรือการทํางาน     ประกอบดวย 

1. นางสาววันทนา   วงศมั่น    ครูชํานาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
2. นางสุริยันต        รอดยอย    ครูชํานาญการพิเศษ   รองประธานกรรมการ 
3. นายวีระพร      ลาทอง    ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
4.  นางรังสิมา        พลอาษา    ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
5. นางสาวกันยกร   แสงสวาง    ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
6. นางสาวรัตนา   สนุกพันธ    ครูผูชวย      กรรมการ 
7. นางสภุารัตน   ชวดชุม    ครูผูชวย      กรรมการ 
8. นายรัชวุฒ ิ  ทองเลศิ    ครู        กรรมการ 
9.  นางสุมาลี     คุณโคตร    พนักงานราชการ    กรรมการ 
10. นางสุพาภรณ     โชคเหมาะ   ครูพิเศษ      กรรมการ 
11. นางสาวธีรารัตน  ตุมทอง    ครูผูชวย      กรรมการและเลขานุการ 
12. นายอนุสรณ   สดุสุข     ครูผูชวย      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที ่
1. สรุปรายงานผลการเขาศกึษาตอทั้งระดับกอนอดุมศึกษา และระดับอุดมศึกษา  
2. รายงานการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือศึกษาตอ และแนะแนวเพ่ือการประกอบอาชีพ 
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3. รายงานผลการปฏิบตักิิจกรรมของนักเรียน ซึ่งแสดงใหเห็นถงึทักษะการทํางาน และการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
4. จัดทําแบบประเมิน สรุปผลการประเมิน ตามขอ 1.6  และสรุปรอยละของการประเมิน 
5. เตรียมครูและนักเรียนนําเสนอขอมลูตอคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคณุภาพการศกึษาและประเมินคุณภาพ

ภายใน 
  2. คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 

 2.1 การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามทีส่ถานศกึษากําหนด โดยไมขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดี 
ของสังคม 
 2.2 ความภมูิใจในทองถิ่น และความเปนไทย  

   2.3 ยอมรบัทีจ่ะอยูรวมกันบนความแตกตางและความหลากหลาย     ประกอบดวย 
1. นางเยาวรัตน   คําหลา    ครูชํานาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
2. นางรุงทิวา    สารเสนา    ครูชํานาญการพิเศษ   รองประธานกรรมการ 
3. นายพรเทพ    ศาลแกว    ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
4. นางจันทร    หลักรัตน    ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
5. นางพัชรสินีย    พรมโลก    ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
6. นางศิวพร      หาระสาร    ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
7. นายเรืองมณี   เจริญราษฎร   ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
8. นายวัฒนา    จินดารัตน    ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
9. นางพุธกันยา    พรมชาต ิ    ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
10. นางสาวชตุภิัณฑ  ธานี     ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
11. นางแสงจันทร   คาดสนิท    ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
12. นางสาวกันยกร  แสงสวาง    ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
13. นายภคพล        พรมกอง    ครูชํานาญการ    กรรมการ 
14. นางสาวทัณฑิกา  ชะบาศรี    ครู        กรรมการ 
15. นางศภุรดา    วงคพุทธะ    ครูผูชวย      กรรมการ 
16. สิบตํารวจตรีอภิรักษ  ชุมชาต ิ   ครูผูชวย      กรรมการ 
17. นายรวีโรจน   พวงพันธ    ครูผูชวย      กรรมการ 
18. นางสาวจุฑารัตน บุญราศรี    ครูผูชวย      กรรมการ 
19. นายปลื้มปติ   จุลโคตร    ครูผูชวย      กรรมการ  
20. นายวรัญชยั   บุญฤทธ์ิ    พนักงานราชการ    กรรมการและเลขานุการ 
21. นางพิสมยั       ปริหา     ครู        กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที ่
1. สรุปและเตรียมขอมูลกิจกรรม/รายงานโครงการดานคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค สรุปรายงานการ

เยี่ยมบานนักเรียนของครูท่ีปรึกษา สมุดบันทึกความดี รายงานกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน 
2. สรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 ซึ่งระบุไว 8 

ประการ คานิยม  12 ประการ  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
3. สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม โครงการอนุรักษและพัฒนาแหลงเรียนรูในชุมชน  โครงการ Big Cleaning Day 
4. สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรมอาเซียน กิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตย กิจกรรมคนดีศรีเดชอุดม กิจกรรมทําบุญ

ตักบาตร กิจกรรมอนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  กิจกรรมแหเทียนเขาพรรษา  ทําบุญตักบาตรโรงเรียน 
5. ผลงานรางวัล ชิ้นงาน เกียรติบัตร โล ภาพถายการบําเพ็ญประโยชน 
6. ประชุม/จัดแฟมเอกสาร เตรียมบอรด/ขอมูลสารสนเทศตามตัวขอ 2.1 – 2.3  
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7. เตรียมครูและนักเรียนนําเสนอขอมูลตอคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและประเมินคุณภาพ
ภายใน 

   2.4 สขุภาวะทางรางกาย และลักษณะจิตสังคม   ประกอบดวย 
1. นายจิรโชติ     ชารีชุม    ครูชํานาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
2. นายสมาน    โพธ์ิสุวรรณ   ครูชํานาญการพิเศษ   รองประธานกรรมการ 
3. นายสลักเกียรติ  ทองทับ    ครูชํานาญการพิเศษ   รองประธานกรรมการ 
4. นายสิทธิกร    มูลม่ัง     ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
5. นายศักดา     เมคัน     ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
6. นายพีระพงษ   จําปาวัลย    ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
7. นายรักชาต ิ   ลิ้มจิตรกร    ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
8. นางอนงศรี    โลมากาล    ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
9. นางสภุาวด ี    ประสระบาล   ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
10. นายพงศพัฒน   เจริญเชาว    ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
11. นายสมรุศ    หรุจันทร     ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
12. นางสาวบษุณีย  บุญสขุเกษม   ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
13. วาที่รอยตรีหญงิกมลทิพย   ชารีชุม ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
14. นางภสัรา    โชคทรัพย    ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
15. นายอรันยะ    บุญสาล ี    ครู        กรรมการ 
16. นางสาวอังศุนติย  วรรณล ี    ครูผูชวย      กรรมการ 
17. นายกฤตกานต  กอมณี     พนักงานราชการ     กรรมการ 
18. นายชานุวัฒน   กอมณี     พนักงานราชการ    กรรมการ 
19. นางสาวณิชานันท  พงษดวง   ครูพิเศษ      กรรมการ 
20. นางสาวนันทพร  เวธิตะ     ครู        กรรมการและเลขานุการ 
21. นางสาวกรกนก   คําโกน     ครูผูชวย      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที ่  
1. สรุปและเตรียมขอมูลดานสุขภาพนักเรียน นํ้าหนัก สวนสูง ผลการทดสอบสมรรถภาพฯ รายงานขอมูลดานยาเสพ

ติดของโรงเรียน สถิติการใชหองพยาบาล สมุดบันทึกความดี แฟมประวัติ สมุดบันทึกการสังเกตพฤติกรรม ผลงาน
ดีเดนของโรงเรียน, ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน สรุปภาพรวมรอยละของโรงเรียน  

2. โครงการดานสุนทรียภาพ กิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี/ นาฏศิลป วรรณศิลปและนันทนาการ  
3. สรุปรายงานโครงการแขงขันกีฬาสีภายในรวงผึ้งเกมส ผลงานการแขงขันท้ังในและนอกสังกัดจัดขึ้น 
4. ผลการประเมินความพึงพอใจดานสุขภาพและสุนทรียภาพของนักเรียน สมุดตรวจสุขภาพนักเรียนประจําป 
5. สรุปรายงานโครงการสงเสริมสุขภาพ  กิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน รายงานโครงการเขาคายคุณธรรม 
8. ผลงานรางวัล ชิ้นงาน เกียรติบัตร โล ภาพถาย 
6. เตรียมครูและนักเรียนนําเสนอขอมูลตอคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและประเมินคุณภาพ

ภายใน 
 
 

  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา มี 4 ขอ ดังน้ี 
  1. การมีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ  ที่สถานศึกษากาํหนดชัดเจน   ประกอบดวย 

1. นายสมพงษ    คุณาพรสถติ   ครูชํานาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
2. นางวราภรณ     ชางถม     ครูชํานาญการพิเศษ   รองประธานกรรมการ 
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3. วาที่รอยโทวุฒินันท  เทยีมสุวรรณ ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
4. นายจํานงค     พรมโลก ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
5. นางจันทรเพ็ญ  คุณาพรสถติ ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
6. นายสลักเกียรติ  ทองทับ ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
7. นายวีระ     ทองพิทกัษ   ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
8. นางเยาวรัตน    คําหลา    ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
9. นายสมาน   โพธ์ิสุวรรณ   ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ   
10. นางศิริพร      อุไรวงศ    ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
11. นางรังสิมา     พลอาษา    ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
12. นางสาวคริษฐา   ทองคํา    ครูพิเศษ      กรรมการ 
13.  นางนิภาพร    สงเสริม    ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการและเลขานุการ 
14.  นางสาวนวลพรรณ   จันทพิมพ  ครูพิเศษ     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที ่
1. สรุปและรายงานโครงการตามแผนปฏิบตัิการประจําป แผนปฏบิตัิการ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลยุทธ 
2. สารสนเทศประจําป ปรัชญา จุดเนน วิสยัทศัน พันธกิจ เปาหมายของสถานศกึษา การกําหนดมาตรฐานการศึกษา  
3. รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจําป รายงานผลการประเมินจากภายนอก (สมศ.) รายงานการประเมิน

ตนเองรายบคุคล  รายงาน Obec QA  Detudom Model 
4. ผลประเมินความพึงพอใจ การดําเนินงานขบัเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
5. ผลงานรางวัล ชิ้นงาน เกียรติบัตร โล ภาพถาย 
6. จัดทําแบบประเมิน สรุปผลการประเมินตามมาตาฐานที่ 2 ขอ 1 และสรุปรอยละของการประเมิน 
7. เตรียมครูและนักเรียนนําเสนอขอมลูตอคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษาและประเมินคุณภาพ

ภายใน 
  2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
   2.1 การวางแผนและดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพของผูเรียนรอบดาน ทกุกลุมเปาหมาย  
       และดําเนินการอยางเปนรูปธรรม     ประกอบดวย 

1. นางนราภรณ    โคลงชยั   ครูชํานาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
2.  นางศิริพร       อุไรวงศ   ครูชํานาญการพิเศษ   รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวศภุมาน   นิชรัตน   ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
4. นางสาววันทนา   วงศมั่น   ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
5. นายสมาน    โพธ์ิสุวรรณ  ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ   
6. นางสาววิไลลักษณ  อักโข    ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
7. วาที่รอยโทวุฒินันท  เทียมสุวรรณ  ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
8. นายจํานงค      พรมโลก   ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
9. นางจันทรเพ็ญ   คุณาพรสถติ  ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
10. นายสลักเกียรติ   ทองทับ   ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
11. นายวีระ      ทองพิทกัษ  ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
12. นางเยาวรัตน     คําหลา   ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
13. นางสาวสภุาวด ี   มาล ี    ครูผูชวย      กรรมการ 
14. นายณัฐวรรธน  วิเชยีรศาสตร  พนักงานราชการ    กรรมการ 
15. นางสาวจารุวรรณ   ศรีลาทอง   ครูอัตราจาง     กรรมการ 
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16. นายยุทธพงษ    มาลา    ครูอัตราจาง     กรรมการ 
17. นางสาวขวัญเรือน   หนูยอย   ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการและเลขานุการ 
18.  นายจักรพันธ    สุวรรณพิมพ  ครูชํานาญการ    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที ่
1. การวางแผนการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา แผนการกํากับ นเิทศ ตดิตาม ประเมินผล  
2. หลักสตูรหองเรียนพิเศษ  หลกัสตูรสถานศึกษา  คูมือผูปกครอง  คูมือนักเรียน  วารสารประชาสัมพันธโรงเรียน  

กิจกรรมสงเสริมความเปนเลศิทางวิชาการ 
3. สรุป รายงานผลการพัฒนาทักษะดานวิชาการ การเขารวมประกวด/แขงขันกิจกรรมทางวิชาการ  โลหรางวัล  

เกียรตบิตัร ภาพถาย  
4. รายงานโครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
5. สรุปรายงานโครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรู 
6. รายงานการวิจัยในชั้นเรียนที่สะทอนการแกปญหาและพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
7. การพัฒนาคุณภาพการศกึษาตามจุดเนนตามนโยบายการปฏิรูปการศกึษา 

   2.2 การวางแผนและดําเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชีย่วชาญทางวิชาชีพ ประกอบดวย 
1. นางสาวขวัญใจ   ศิริจันทร    ครูชํานาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
2.  นางสาววรรณภา  พิลาทอง    ครูชํานาญการพิเศษ   รองประธานกรรมการ 
3. นางจิตติมา     โนนนอย    ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
4. นางสาวชนิดา     โชคเหมาะ   ครูชํานาญการ    กรรมการ 
5. นางณิชกานต     นามวงษ    ครูชํานาญการ    กรรมการ 
6.  นางสาวทัณฑิกา  ชบาศรี    ครู        กรรมการ 
7. นางสาวปวีณา   จังกาจิตต    ครูผูชวย      กรรมการและเลขานุการ 
8.  นางสาวณิชากร  ยศวิไล    ครูผูชวย      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที ่
1. รายงานโครงการพัฒนาบุคลากร ตามแผนปฏบิตัิการ  รายงานไปราชการ  การพัฒนามาตรฐานวิชาชพีครู  ขอมูล

การจัดการเรียนรูตรงตามวิชาเอก  การวางแผนอัตรากําลังบุคลากร   ขอมูลการเลื่อนขั้นเงินเดือนการพัฒนา
วิชาชีพ คําสัง่ ตารางสอน ปฏทิินการนิเทศ  บันทึกการประชุม เคร่ืองมือ การนิเทศภายใน บันทกึการนิเทศการ
สอน รายงานการพัฒนาครูและบคุลากร การนําผลการนิเทศไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอน แผนการ
พัฒนาตนเอง รายงานการปฏิบตังิาน ผลการประเมินประสิทธิภาพผลงานโลรางวัล รางวัลครูดเีดน เกียรติบตัร 
ภาพถาย   

2. คําสัง่โครงสรางการบริหารงานบคุคล การเขาอบรม สมัมนา  ไปราชการ  หนังสือเชญิเขารวมประชุม การประชุม   
สหวิทยาเขต 8 การประชุมผูปกครอง กิจกรรมโรงเรียนและชุมชน  

3. สรุปผลการประเมินตามขอ 2.2 และสรุปรอยละของการประเมิน  
4. เตรียมครูและนักเรียนนําเสนอขอมูลตอคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษาและประเมินคุณภาพ

ภายใน 
 

   2.3 การวางแผนการบรหิารและการจัดการขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบ   ประกอบดวย 
1. นายไพฑูรย        กุลพันธ    ครูชํานาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
2. นายยุทธพงษ    แกวพล    ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
3. นางณฐวรรษ       ไสว     ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
4. นางสาววรรณภา    พิลาทอง    ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
5. นางสุกันยา        กระก่ํา    ครูชํานาญการ    กรรมการ 
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6. นางสาวนิพาภรณ   สงเสริม    ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการและเลขานุการ 
7.  นายณัฐพล        ทองทวี    ครูชํานาญการ    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที ่
1. จัดเตรียมระบบขอมูลดานการวางแผนการจัดการศกึษา หลกัสตูรสถานศึกษา แผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา         

ขอมลูสารสนเทศดานผูเรียน ครู งบประมาณ และดานอาคารสถานท่ี ผลงานโลรางวัล เกียรตบิตัร ภาพถาย 
2. สรุปรายงานขอมูลสารสนเทศของโรงเรียนที่ใชในการบริหารจัดการ  
3. จัดทําแบบประเมิน สรุปผลการประเมินตามขอ 2.3 และสรุปรอยละของการประเมิน 
4. เตรียมครูและนักเรียนนําเสนอขอมลูตอคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษาและประเมินคุณภาพ

ภายใน 
 

   2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ  
   ประกอบดวย 

1. นายชนกรณ    พิมา     ครูชํานาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
2.  นายอดลุย     พิญญพงษ   ครูผูชวย      รองประธานกรรมการ 
3. นายชนะ        ศิริวารินทร   ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
4. นางยองใย        ขัมภรัตน    ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
5. นายยุราช        หาระสาร    ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
6. นายวุฒชิยั      จําปาสา    ครูพิเศษ      กรรมการ 
7. นางสาวธิรนันท      จึงจงสวัสดิ ์   ครูผูชวย      กรรมการ 
8. นายธนชาต ิ      หาระสาร    พนักงานราชการ    กรรมการ 
9. นางสาวจิราพร      ริทัศโส    พนักงานราชการ    กรรมการ  
10. นางสาวเนตรนภา   เทนคําปราบ    ครูพิเศษ      กรรมการ 
11. นางศิริรัชนี        ระหาญไทย   ครูพิเศษ      กรรมการและเลขานุการ 
12. นางสาวงามศิริ       โฮมหุมแกว   ครูพิเศษ      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
 

มีหนาที ่
1. สรุปและเตรียมขอมูลกิจกรรม/รายงานโครงการพัฒนานักเรียนดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมทัง้ในและนอก

สถานศึกษากิจกรรมรณรงคลดภาวะโลกรอน  การปลูกตนไม  วันสิ่งแวดลอมโลก ของสถานศึกษา ผลการ
ดําเนินงานพัฒนาอาคารสถานท่ี  การจัดสวนหยอมการใชบริการประชาสัมพันธโรงเรียน  โลหรางวัล เกยีรติบตัร  
ภาพถาย 

2. สรุปการกํากับตดิตามงานอาคารสถานที่ การใชหองเรียน หองปฏิบตั ิสือ่/วัสดุอุปกรณ สถติิการใชสื่อ การใช
หองสมุด สถติิการใชหองปฏิบตัิการ พื้นท่ีสเีขยีว โรงอาหาร หองนํ้านักเรียน การใชแหลงเรียนรูภายในและ
ภายนอก คําสั่งการปฏบิตัิงานของโรงเรียน แบบสํารวจและสรุปความพึงพอใจ สภาพบรรยากาศของหองสมดุ 

3. สรุปผลการประเมินตามขอ 2.4  และสรุปรอยละของการประเมิน 
4. สรุปรายงานโครงการ/กิจกรรม, แบบสํารวจความพึงพอใจดานการบริการ   
5. เตรียมครูและนักเรียนนําเสนอขอมลูตอคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษาและประเมินคุณภาพ 

ภายใน 
 
  3. การมีสวนรวมของผูเกี่ยวของทกุฝาย และการรวมรับผดิชอบตอผลการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ 
   และไดมาตรฐาน ประกอบดวย 
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1. นางวิลาวัณย      ระวะรักษ    ครูชํานาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
2. นางศิริพร      อุไรวงศ    ครูชํานาญการพิเศษ   รองประธานกรรมการ 
3. วาที่รอยโทวุฒินันท  เทยีมสุวรรณ  ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
4. นายจํานงค     พรมโลก    ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
5. นางจันทรเพ็ญ  คุณาพรสถติ   ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
6. นายสลักเกียรติ  ทองทับ    ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
7. นายวีระ     ทองพิทกัษ   ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
8. นางเยาวรัตน    คําหลา    ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
9. นายสมาน   โพธ์ิสุวรรณ   ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ   
10. นางอนงศรี     โลมากาล    ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
11. นางสาวจิรวรรณ  อยูสุข    ครูพิเศษ      กรรมการ 
12. นางสาวทัณฑิกา  ชบาศรี    ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการและเลขานุการ 
13. นางสาวสุกญัวล ี  กิ่งสกุล    ครูผูชวย      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที ่
1. คําสัง่โครงสรางการบริหารงานบคุคล  บันทึกการประชุมระดับโรงเรียน การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน, หนังสือเชิญเขารวมประชุม การประชุมสหวิทยาเขต 8 การประชุมผูปกครอง กิจกรรมโรงเรียนและชุมชน  
2. สรุป รายงานกิจกรรมอาเซียนศกึษา กิจกรรมผาปาศษิยปจจุบัน การเขารวมกิจกรรมกับชุมชน  โล รางวัล เกยีรติ

บัตร  ภาพถาย  
3. สรุปผลการประเมินตามขอ 3 และสรุปรอยละของการประเมิน 
4. เตรียมครูและนักเรียนนําเสนอขอมลูตอคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษาและประเมินคุณภาพ

ภายใน 
  4. การกํากบั ติดตาม ประเมินผลการบรหิารและการจัดการศึกษา ประกอบดวย 

1.  วาท่ีรอยโทวุฒินันท  เทยีมสุวรรณ  ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
2.  นางนิจพร    สุขสวัสดิ์อํานวย  ครูชํานาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
3.  นางรังสิมา        พลอาษา    ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
4. นางวีรวรรณ    หอมชื่น     ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
5. นางสาววรทัย    ทองอินทร    ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
6. นางวราภรณ      ชางถม    ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
7. นางสยุมพร    แสนชาต ิ    ครู      กรรมการ 
8. นางสาวสุพัตรา  ตันเจริญ    ครู      กรรมการ 
9. นางสาวรมณ   สาวรีย     ครูผูชวย    กรรมการ 
10. นางมุกดา    วิถ ี     ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
11. นางสาวกรวิภา  จิบจันทร    ครู      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที ่
1. สรุปและรายงานการโครงการนิเทศภายใน รายงานโครงการตามแผนปฏิบตักิารประจําป แผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา  แผนกลยุทธ สารสนเทศประจําป ปรัชญา, จุดเนน,วิสัยทัศน ,พันธกิจ , เปาหมายของสถานศึกษา ,การ
กําหนดมาตรฐานการศึกษา รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจําป รายงานผลการประเมินจากภายนอก  

    โลรางวัล เกียรตบิตัร ภาพถาย บันทึกการประชุม 
2. ผลประเมินความพึงพอใจ การดําเนินงานขบัเคลือ่นวิสยัทศัน  พันธกิจ  เปาหมาย กลยทุธ โครงการของ

สถานศึกษา รายงานการใชแหลงเรียนรู และการตดิตามการประเมินผล 
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3. จัดทําแบบประเมิน สรุปผลการประเมินตามขอ 4 และสรุปรอยละของการประเมิน 
4. เตรียมครูและนักเรียนนําเสนอขอมลูตอคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษาและประเมินคุณภาพ

ภายใน 
 

  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรยีนการสอนทีเ่นนผูเรยีนเปนสําคัญ มี 3 ขอ ดังน้ี 
  1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สรางโอกาสใหผูเรียนทกุคนมสีวนรวม  
  2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกบับริบทของชุมชนและทองถิ่น  
  3. การตรวจสอบและประเมินความรูความเขาใจของผูเรยีนอยางเปนระบบ และมีประสิทธภิาพ ประกอบดวย 

1. นายจํานงค      พรมโลก    ครูชํานาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
2. นางสมสนิท    แกวสงา    ครูชํานาญการพิเศษ   รองประธานกรรมการ 
3. นางศิริพร      อุไรวงศ    ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
4. วาที่รอยโทวุฒินันท  เทยีมสุวรรณ  ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ  
5. นางจันทรเพ็ญ   คุณาพรสถติ   ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
6. นายสลักเกียรติ  ทองทับ    ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
7. นายวีระ     ทองพิทกัษ   ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
8. นางเยาวรัตน    คําหลา    ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
9. นายสมาน   โพธ์ิสุวรรณ   ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ  
10. นายอุทยั     แข็งกลาง    ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
11. นายธเนตร     ฉลวยแสง    ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
12. นายสิทธิพงษ    แสงสวาง    ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
13. นายสุขข ี   บรรลอื    ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
14. นางเพ็ญสดุา    แข็งกลาง    ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
15. นางนวลละออง   ฉลวยแสง    ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
16. นางสาวสิรินันท  ทองพิทกัษ   ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
17. นางชชัฎาพร    จูมล ี     ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
18. นางสาวสาริศา   วงคไชยา    ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
19. นางวิรากานต   คุณโคตร    ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
20. นางประวิณา   แสงสวาง    ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
21. นายจิรวัฒน    สิงหทอง    ครูชํานาญการ    กรรมการ 
22. นางสาวทิพวรรณ สุทธิประภา   ครูชํานาญการ    กรรมการ 
23. นางสาวกิตยิวด ี สทิธิวรเดช   ครูผูชวย      กรรมการ 
24. นายณฐกฤต    ทรัพยสิน    ครูผูชวย      กรรมการ 
25. นางสาวสุกญัวล ี ก่ิงสกุล    ครูผูชวย      กรรมการ 
26. นางสาวพันคํา   เผากันหา    ครูผูชวย      กรรมการ 
27. นางกัญญาภัทร   เช้ือเคน    ครูผูชวย      กรรมการ 
28. นางสาวจิราพร   ริทศัโส    พนักงานราชการ    กรรมการ 
29. นางสาวชนนกิานต  คําจันทร   ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการและเลขานุการ 
30.  นางสาวเพญ็พร   ขจรกลิ่น    ครูชํานาญการ    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที ่
1. สรุปและเตรียมขอมูล หลักฐาน  แผนจัดการเรียนรู  แฟมขอมูลนักเรียน  ชิ้นงาน รายบคุคล  การสอนซอมเสริม 

ภาระงาน  PLC  Log Book  ขอมูลนักเรียน  รายบคุคล  ระบบดแูลชวยเหลือนักเรียน  การคดักรองนักเรียน การ
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วิเคราะหผูเรียน  คําสัง่สอน ตารางสอน บันทึกการสอนแทน แผนการจัดการเรียนรู บันทึกหลงัสอน รายงานวิจัย
ในชัน้เรียน หลกัสตูรสถานศึกษา/หลักสตูรกลุมสาระทุกกลุมสาระ เคร่ืองมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
หลักฐานการเผยแพรผลงานวิจัย/สือ่/นวัตกรรม/เทคนิคการสอนที่ใชพัฒนา/แกปญหาผูเรียน   

2. สรุปกิจกรรมพัฒนาครูทุกกลุมสาระการเรียนรู  กิจกรรมการศึกษาดงูาน ผลงานทีเ่กิดจากการพัฒนาครูเกียรติบตัร 
โล รางวัลของครูท่ีไดรับจากการแขงขันระดับตางๆ  

3. สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที ่3 และสรุปรอยละของการประเมิน 
4. เตรียมครูและนักเรียนนําเสนอขอมลูตอคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษาและประเมินคุณภาพ

ภายใน 
  มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล  
  การใชระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาใหดียิ่งข้ึน ประกอบดวย 

1. นายจํานงค    พรมโลก    ครูชํานาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
2. นางสาววรทัย  ทองอินทร   ครูชํานาญการพิเศษ   รองประธานกรรมการ 
3. นางจันทรเพ็ญ   คุณาพรสถติ   ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
4. นายสมาน   โพธ์ิสุวรรณ   ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ   
5. นายพรเทพ    ศาลาแกว    ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
6. วาที่รอยโทวุฒินันท  เทยีมสุวรรณ  ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
7. นางศิริพร      อุไรวงศ    ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
8. นายสลักเกียรติ  ทองทับ    ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ    
9. นายวีระ     ทองพิทกัษ   ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
10. นางสาวศภุมาน  นิชรัตน    ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
11. นางสาววิไลลักษณ  อักโข    ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
12. นางสาวนิษฐา  อักโข     ครูชํานาญการ    กรรมการ 
13. นายจักรพันธ    สุวรรณพิมพ   ครูชํานาญการ    กรรมการ 
14. นายยุทธนา    สายพฤกษ   ครู        กรรมการ 
15. วาที่รอยตรีอนุสรณ  สดุสุข    ครูผูชวย      กรรมการ 
16. นายณฐกฤต   ทรัพยสิน    ครูผูชวย      กรรมการ 
17. นางสาวกิตยิวด ี สทิธิวรเดช   ครูผูชวย      กรรมการ 
18. นางสาวลําพึง   เปยมสต ิ    ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการและเลขานุการ 
19.  นางสาวนิออน   วิชัย     ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที ่
1.  ประชุมวางแผนการดําเนินงานและสรุปรายงานผลภาพรวมการประเมินคุณภาพภายใน ทั้ง 4 มาตรฐาน 
2. เก็บรวบรวมขอมูลภาพกิจกรรม สรุปรายงานผลกิจกรรมดเีดน ระดับเขต ระดับจังหวัด ระดบัภาคและ

ระดับชาต ิโลหรางวัล เกยีรติบตัร   
3. จัดทํารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปของโรงเรียนเสนอตอผูอํานวยการโรงเรียน คณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และตนสังกัด 
4. เผยแพรประชาสัมพันธผลการตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนเดชอุดม

อยางหลากหลาย 
 

4. คณะกรรมการจัดทําวีดีทัศนนําเสนอภาพรวมของโรงเรียน ประกอบดวย 
1. นายไพฑูรย    กุลพันธ    ครูชํานาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวนิภาพร  สงเสริม    ครูชํานาญการพิเศษ   รองประธานกรรมการ 



92 
 

3. นางจิตติมา     โนนนอย    ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
4. นางเนตรนพิศ   จิตรวิขาม    ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
5. นางสาววรรณภา  พิลาทอง    ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
6. นางสุกันยา    กระกํ่า    ครูชํานาญการ    กรรมการ 
7. นายจรรยา   ขนทอง    ครู        กรรมการ 
8. นางณฐวรรษ       ไสว     ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการและเลขานุการ 
9. นายณัฐพล     ทองทวี    ครูชํานาญการ    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที ่
1. ประชุมวางแผนการดําเนินงานและประสานงานกับคณะกรรมการอํานวยการ 
2. เก็บรวบรวมขอมูลภาพกิจกรรม สรุปรายงานผลกิจกรรมดเีดน ระดับเขต ระดับจังหวัด ระดบัภาคและ

ระดับชาต ิ โลหรางวัล เกียรตบิตัร ภาพถาย  
3. จัดทําแผนพบันําเสนอขอมลูสารสนเทศประจําปของโรงเรียน 
4. จัดทําวีดทีศันนําเสนอผลการดําเนินงานภาพรวมของโรงเรียนตอคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษาและประเมินคณุภาพภายใน 
 

5. คณะกรรมการจัดทํารายงาน SAR การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปการศึกษา   ประกอบดวย 
1. นายจํานงค     พรมโลก   ครูชํานาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวนิออน    วิชัย    ครูชํานาญการพิเศษ   รองประธานกรรมการ 
3. นายยุทธนา          สายพฤกษ  ครู        กรรมการ 
4. นางสาวภทัรวดี    อุทธา    ครู        กรรมการ 
5. นางสาวกติยิวด ี  สิทธิวรเดช  ครูผูชวย      กรรมการ 
6. นายณฐกฤต     ทรัพยสิน   ครูผูชวย      กรรมการ 
7. นางกัญญาภัทร    เชื้อเคน   ครูผูชวย      กรรมการ 
8. วาท่ีรอยตรีหญงิรุงสาง  ไชยฤทธ์ิ   ครูผูชวย      กรรมการ 
9. นางสาวกรกนก    คําโกน    ครูผูชวย      กรรมการ 
10. นางกัญจนอมล   ถิ่นขาม   ครูผูชวย      กรรมการ 
11. นางสาวสภุาวด ี   มาล ี    ครูผูชวย      กรรมการ 
12. นางสาวชตุิกาญจน   สมสัตย   ครูผูชวย      กรรมการ 
13. นางสาวสุพัตรา    ตันเจริญ   ครูผูชวย      กรรมการ 
14. นางสาวธิรนันท    จึงจงสวัสดิ ์  ครูผูชวย      กรรมการ 
15. นางสาวปวีณา    จังกาจิตต   ครูผูชวย      กรรมการ 
16. นางสาวณิชากร   ยศวิไล    ครูผูชวย      กรรมการ 
17. นางสาวศิริประภาพร  ศรีรอง   ครูผูชวย      กรรมการ 
18. นางสาวรมณ    สาวรีย    ครูผูชวย      กรรมการ 
19. นายศักดิ์นรินทร   พูลเพิม่   ครูผูชวย      กรรมการ 
20. นางสาวจุฑารัตน   บุญราศ ี   ครูผูชวย      กรรมการ 
21. นายรวีโรจน    พวงพันธ   ครูผูชวย      กรรมการ 
22. สิบตํารวจตรีอภิรักษ  ชุมชาต ิ   ครูผูชวย      กรรมการ 
23. นางสาวสุกญัวล ี   ก่ิงสกุล   ครูผูชวย      กรรมการ 
24. นางสาวอังศุนติย   วรรณลี   ครูผูชวย      กรรมการ 
25. นางสาวจิราพร    ริทัศโส   พนักงานราชการ    กรรมการ 
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26. นายวรัญชยั    บุญฤทธ์ิ   พนักงานราชการ    กรรมการ 
27. นางสาววรทัย      ทองอินทร  ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการและเลขานุการ 
28. นางสาวลําพึง      เปยมสต ิ   ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
29. นายอนุสรณ         สดุสขุ    ครูผูชวย      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที ่
1. ประชุมวางแผนการดําเนินงานและสรุปรายงานผลภาพรวมการประเมินคุณภาพภายใน 
2. จัดทํารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปของโรงเรียนเสนอตอผูอํานวยการโรงเรียน คณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และตนสังกัด   เผยแพรประชาสัมพนัธ 
 

       6. คณะกรรมการฝายอาคารสถานที ่     ประกอบดวย 
1.  นายกติตคิุณ     เกลีย้งเกลา   รองผูอํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
2.  นายชนกรณ    พิมา        ครูชํานาญการพิเศษ   รองประธานกรรมการ 
3.  นายวีระ      ทองพิทกัษ   ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
4.  นายสลักเกียรต ิ  ทองทับ    ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
5.  นายสิทธิพล     ชลธ ี     ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
6.  นายยุราช      หาระสาร    ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
7.  นางสาวขวัญเรือน  หนูยอย    ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
8.  นางนราภรณ     โคลงชยั       ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
9.  นายสิทธิพงษ     แสงสวาง    ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
10. นางลินดา     กิจไพบูลยชยั   ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
11.  นายจํานงค      พรมโลก    ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
12. นางสาวนิออน  วิชัย      ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
13. นางสาวลําพึง   เปยมสต ิ    ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
14. นางสาววรทัย   ทองอินทร   ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
15. นายจักรพันธ    สุวรรณพิมพ   ครูชํานาญการ    กรรมการ 
16. นางสาวภทัริน   คูณธาการ    ครูชํานาญการ    กรรมการ 
17. นางรติกร     จันทป     ครูชํานาญการ    กรรมการ 
18. นางกัญจนอมล  ถิ่นขาม    ครู        กรรมการ 
19. นายอรันยะ    บุญสาล ี    ครู        กรรมการ 
20. นายเอกชยั     โดงวิริยะกุล   ครู        กรรมการ 
21. นายธนชาต ิ      หาระสาร    พนักงานราชการ    กรรมการ 
22. นายณัฐวรรธน   วิเชยีรศาสตร   พนักงานราชการ    กรรมการ 
23. นายวรัญชยั   บุญฤทธ์ิ    พนักงานราชการ    กรรมการ 
24. นางสาวสภุาวด ี  มาล ี      ครูผูชวย      กรรมการ   
25. นางสาวชตุิกาญจน  สมสตัย    ครูผูชวย      กรรมการ 
26. นายอดลุย     พิญญพงษ   ครูผูชวย      กรรมการ 
27. นายปลื้มปติ    จุลโคตร    ครูผูชวย      กรรมการ 
28. นางสาวอังศุนิตย  วรรณล ี    ครูผูชวย      กรรมการ 
29. นายยุทธพงษ    มาลา     ครูอัตราจาง     กรรมการ 
30. นักการและแมบานทุกคน                กรรมการ 
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31. นางสกาวเดือน  ชยักลาง       ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการและเลขานุการ 
32. นางสาวศภุมาน    นิชรัตน      ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
33. นายยุทธนา     สายพฤกษ      ครู        กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที ่
1. ประชุมวางแผนการดําเนินงานและประสานงานกับคณะกรรมการอํานวยการ 
2. จัดเตรียมหองโสตทศันศึกษา เคร่ืองเสยีง และสถานที่ใหพรอมใชงาน 
3. จัดโตะ ผาปโูตะ และปายหนาเวท ีโตะนําเสนอทั้ง 4 มาตรฐาน 
4. ตกแตงอาคารสถานที่และอ่ืนๆตามความเหมาะสม 
5. จัดทําแผนปายตอนรับบริเวณทางเขาโรงเรียน 

 
        7. คณะกรรมการฝายปฏิคม         ประกอบดวย 

1. นางสมสนิท     แกวสงา    ครูชํานาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
2. นางวิรากานต       คุณโคตร    ครูชํานาญการพิเศษ   รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวชนนิกานต   คําจันทร    ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
4. นางสาวชนิดา         โชคเหมาะ   ครูชํานาญการ    กรรมการ 
5. นางพิสมัย           ปริหา     ครู        กรรมการ 
6. นางสาวสุพัตรา    ตันเจริญ    ครูผูชวย      กรรมการ 
7. นางสาวธิรนันท    จึงจงสวัสดิ ์   ครูผูชวย      กรรมการ 
8. นางสาวปวีณา    จังกาจิตต    ครูผูชวย      กรรมการ 
9. นางสาวณิชากร   ยศวิไล     ครูผูชวย      กรรมการ 
10. นางสาวสุกัญวล ี กิ่งสกุล    ครูผูชวย      กรรมการ 
11. นางสาวรัตนา     สนุกพันธ    ครูผูชวย      กรรมการ 
12. นางสาวสภุาวด ี   มาล ี     ครูผูชวย      กรรมการ 
13. นางสาวอังศุนิตย   วรรณลี    ครูผูชวย      กรรมการ      
14. นางสาวมัทนา   สีแสด     พนักงานราชการ    กรรมการ 
15. นางสาวจิราพร     ริทศัโส    พนักงานราชการ    กรรมการ 
16. นางสาวสุจินทรา   พลอาษา    ครูพิเศษ      กรรมการ 
17. นางสาวรมณ   สาวรีย     ครูผูชวย      กรรมการ 
18. นางสาวกติยิวด ี สิทธิวรเดช   ครูผูชวย      กรรมการและเลขานุการ 
19. นางสาวศิริประภาพร  ศรีรอง   ครูผูชวย      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
20. นางสาวนิออน  วิชัย     ครูชํานาญการ    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที ่
1. ประชุมวางแผนการดําเนินงานและประสานงานกับคณะกรรมการอํานวยการ 
2. จัดเตรียมอาหารกลางวัน อาหารวางและนํ้าดื่มสําหรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในและ

คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 
3. จัดเตรียมอาหารกลางวัน  อาหารวางและนํ้าดื่มสําหรับครูตวัแทน ทั้ง 4 มาตรฐาน ท่ีใหขอมูลกับคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพภายใน 
4. ปฏบิตัิหนาท่ีตามที่ไดรับมอบหมาย  

 
       8. คณะกรรมการฝายพิธกีาร  ประกอบดวย 
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1. นายสุระพันธ     ศิลปศาสตร  รองผูอํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
2. นางศิริพร     อุไรวงศ   ครูชํานาญการพิเศษ   รองประธานกรรมการ 
3. นางสภุาวด ี     ประสระบาล  ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
4. นางสาวศภุมาน   นิชรัตน   ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
5. นางสาววันทนา   วงศม่ัน   ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
6. นายสมาน    โพธ์ิสุวรรณ  ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ   
7. นางสาววิไลลักษณ  อักโข    ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
8. วาที่รอยโทวุฒินันท  เทียมสุวรรณ  ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
9. นายจํานงค      พรมโลก   ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
10. นางจันทรเพ็ญ  คุณาพรสถติ  ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
11. นายสลักเกียรต ิ  ทองทับ   ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
12. นายวีระ      ทองพิทกัษ  ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
13. นางเยาวรัตน     คําหลา   ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
14. นางนิภาพร     เปนมงคล   ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการและเลขานุการ 
15. นางสาวบุษณีย   บุญสขุเกษม  ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที ่
1. ประชุมวางแผนการดําเนินงานและประสานงานกับคณะกรรมการอํานวยการ 
2. จัดเตรียมกิจกรรมการแสดงตอนรับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน 
3. แนะนําคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน   
4. ปฏบิตัิหนาท่ีตามที่ไดรับมอบหมาย   

 
9. คณะกรรมการฝายการเงิน  ประกอบดวย 

1. นางมยุรี       เอกนิตย    ครูชํานาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวจุฬาลกัษม  ชะบาศรี       ครูพิเศษ      กรรมการ 
3. นางสาวสงัวาล   วงคสทุา    ครูพิเศษ      กรรมการ 
4. นางสาวอมรรัตน  ศรีจันทอง       ครูพิเศษ      กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที ่
1. ประชุมวางแผนการดําเนินงานและประสานงานกับคณะกรรมการอํานวยการ 
2. จัดเตรียมงบประมาณคาเอกสาร คาของที่ระลึก ปาย อาหารและนํ้าดื่ม คณะกรรมการดําเนินงานประเมิน

คุณภาพภายในและตัวแทนครูทั้ง 4  มาตรฐาน 
3. ปฏบิตัิหนาท่ีตามที่ไดรับมอบหมาย   

 

10. คณะกรรมการฝายประเมินผลและบันทกึภาพ ประกอบดวย 
1. นายวีระ     ทองพิทกัษ   ครูชํานาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
2. นายจํานงค    พรมโลก    ครูชํานาญการพิเศษ   รองประธานกรรมการ 
3. นางวราภรณ   ชางถม    ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
4. นายยุทธนา    สายพฤกษ   ครู        กรรมการ 
5. วาที่รอยตรีอนุสรณ  สดุสุข    ครูผูชวย      กรรมการ 
6. นายณฐกฤต  ทรัพยสิน     ครูผูชวย      กรรมการ 
7. นางสาวกติยิวด ี สทิธิวรเดช   ครูผูชวย      กรรมการ 
8. นางสาววรทัย  ทองอินทร   ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการและเลขานุการ 
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9. นางสาวลําพงึ  เปยมสต ิ    ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
     มีหนาที ่

1. ประชุมวางแผนการดําเนินงานและประสานงานกับคณะกรรมการอํานวยการ 
2. บันทึกภาพกิจกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนเดชอุดม 
3. สรุปรายงานผลกิจกรรมการตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษาและประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนเดชอุดม 
4. ปฏบิตัิหนาทีต่ามที่ไดรับมอบหมาย   
        
 

    ขอใหผูที่ไดรับการแตงตั้ง  ปฏบิตัิหนาท่ีดวยความเอาใจใส  รับผดิชอบ  เสยีสละ  เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
และบงัเกดิผลดตีอทางราชการตอไป 
 

           สั่ง ณ วันท่ี  19  มีนาคม  2561   
                                                   
 
 
 
 
 
 
 


