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เอกสารล าดับที่ ๗๒ / ๒๕๕๖ 
 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 



ค าน า 
 

 โรงเรียนดัดดรุณีได้ด าเนินการตรวจสอบตามระบบการประกันคุณภาพภายใน ๑๕  มาตรฐาน  
ประกอบด้วยมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ๖ มาตรฐาน  น้ าหนัก  ๓๐  คะแนน  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา  
๖  มาตรฐาน  น้ าหนัก  ๕๐  คะแนน  มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ๑  มาตรฐาน  น้ าหนัก  
๑๐ คะแนน  มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  ๑  มาตรฐาน  น้ าหนัก  ๕  คะแนน  และมาตรฐาน 
ด้านมาตรการส่งเสริม  ๑  มาตรฐาน  น้ าหนัก  ๕  คะแนน  รวม  ๑๐๐  คะแนน  และได้จัดให้มีการสรุปรายงาน 
ผลการปฏิบัติงานประจ าปีของสถานศึกษา เพ่ือให้กลุ่มงาน/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้  น าผลการประเมิน
ตรวจสอบภายใน และผลการประเมินภายนอกรอบสามไปก าหนดนโยบายและแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนต่อไป 
 ขอขอบคุณ  บุคลากรโรงเรียนดัดดรุณีทุกคนที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งในการประเมิน ตรวจสอบ  
ทบทวน  และจัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีของโรงเรียน 
 
 
 

   (นายอ านาจ  ภักดีเสน่หา) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนดัดดรุณี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

     หน้า 
ค าน า      
บทที่    
 ๑ ข้อมูลพ้ืนฐาน ๑ 
  ๑. ข้อมูลทั่วไป ๑ 
  ๒. ข้อมูลผู้บริหาร ๓ 
  ๓. ข้อมูลนักเรียน  ๓ 
  ๔. ข้อมูลครูและบุคลากร ๔ 
  ๕. ข้อมูลด้านอาคารสถานที่  ๑๓ 
  ๖. ข้อมูลงบประมาณ ๑๔ 
  ๗. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม ๑๔ 
  ๘. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ๑๕ 
  ๙. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ๑๕ 
  ๑๐. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา ๑๘ 
  ๑๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีที่ผ่านมา ๒๘ 
  ๑๒. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ๒๙ 
  ๑๓. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก ๓๐ 
  ๑๔. สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ๓๒ 
 ๒ แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา ๓๔ 
  ๑. การบริหารจัดการศึกษา ๓๔ 
  ๒. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ๓๖ 
  ๓. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ๓๖ 
  ๔. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ๓๗ 
  ๕. การด าเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา ๓๗ 
 ๓ ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ๔๐ 
  ๑. ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา ๔๐ 
  ๒. ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๔๒ 
  ๓. สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ๖๒ 
  ๔. ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตสถานศึกษา ๖๓ 
   ๔.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๖๓ 
   ๔.๒ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ๗๐ 

 
 
 
 
 



สารบัญ (ต่อ) 
 

     หน้า 
   ๔.๓ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับท้องถิ่น (LAS) ๗๑ 
   ๔.๔ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๗๒ 
   ๔.๕ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  ๗๖ 
   ๔.๖ ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  ๕  ด้าน  ๗๗ 
   ๔.๗ ผลการประเมินพัฒนาการทางร่างกายเจริญเติบโตสมบูรณ์ตามวัย ๘๐ 
   ๔.๘ ผลการประเมินสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ๘๐ 
   ๔.๙ ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๘๑ 
  ๕. ตารางสรุปผลการให้คะแนนผลการประเมิน ๘๑ 
 ๔ สรุปผลการพัฒนาและการน าไปใช้ ๘๗ 
  ๑. สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม ๘๗ 
  ๒. จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา ๘๘ 
  ๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต ๙๑ 
     
     
ภาคผนวก       ๙๒ 
  -  หลักฐาน ข้อมูลส าคัญ เอกสารอ้างอิงต่างๆ ภาพกิจกรรมส าคัญ ที่แสดงผลงานดีเด่น 

    ของสถานศึกษา 
๙๓ 

  -  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนดัดดรุณี ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ๑๐๗ 
  -  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ทบทวนและประเมินคุณภาพภายใน โรงเรียนดัดดรุณี     
    ปีการศึกษา ๒๕๕๖  

๑๑๐ 
 

  -  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ ๑๑๙ 
  -  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีของ  
    สถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

๑๒๔ 

  -  บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีของสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา ๑๒๖ 
  -  ประกาศโรงเรียนดัดดรุณี  เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษา  
    ขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

๑๒๗ 

  -  ประกาศโรงเรียนดัดดรุณี  เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของ  
    สถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพื่อเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

๑๒๘ 

  -  ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ปีปัจจุบัน ๑๒๙ 
 
 

 


