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ภาคผนวก 
 

 หลักฐาน ข้อมูลส าคัญ เอกสารอ้างอิงต่างๆ ภาพกิจกรรมส าคัญ ที่แสดงผลงานดีเด่นของสถานศึกษา 

 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนดัดดรุณี ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ  ทบทวนและประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนดัดดรุณี  
 ปีการศึกษา ๒๕๕๖  

 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีของสถานศึกษา 
 (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

 บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีของสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 ประกาศโรงเรียนดัดดรุณี  เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 ประกาศโรงเรียนดัดดรุณี  เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ปีปัจจุบัน 
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การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน 
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การตรวจสอบ  ทบทวน  และประเมินคุณภาพภายใน  โรงเรียนดัดดรุณี  ปีการศึกษา  ๒๕๕๖ 
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การสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนดัดดรุณ ี

 นายอ านาจ  ภักดีเสน่หา  ผู้อ านวยการโรงเรียนดัดดรุณี ได้มอบหมายให้นางเพ็ญประภา หร่ายเจริญ  
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา  ด าเนินการจัดประชุมสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๖  ของกลุ่มงาน/งาน/กลุ่มสาระฯ วันที่  ๒๔  มีนาคม  ๒๕๕๗  ณ  โรงเรียนดัดดรุณี 
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- ๙๘ - 
 

วันเกียรติยศ  ๙๙  ปี  เกียรติคุณคนดี  ปีการศึกษา  ๒๕๕๖ 
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การประชุมดัดดรุณีสมาคม 
 

    
 

      
 

 

การประชุมครูโรงเรียนดัดดรุณี 
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การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

    
 

    
 

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนดัดดรุณี 
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งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก  ครั้งที ่ ๖๓  จังหวัดเพชรบุรี 
 

    
 

    
 

กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมนอกสถานที่ของเนตรนารี – ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓ 
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งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
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ขบวนแห่หลวงพ่อพุทธโสธร  ประจ าปี  ๒๕๕๖ 
 

    
 

    

 
Sport Day DDN กิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียนดัดดรุณี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
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พิธีเปิดโครงการสภานักเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๕๖  โดยสภานักเรียนโรงเรียนดัดดรุณี 
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การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนดัดดรุณี 
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การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM 
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ค าสั่งโรงเรียนดัดดรุณี 
ที ่ ๑๖๒/๒๕๕๖ 

เรื่อง     แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนดัดดรุณี  ปีการศึกษา  ๒๕๕๖ 
-------------------------------------------------------------------- 

 ตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา หมวด ๒ ข้อ ๑๓ 
ก าหนดให้สถานศึกษา ด าเนินการตรวจสอบ ทบทวนและประเมินคุณภาพการศึกษาขอสถานศึกษาทุกปี และ
พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.) เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อาศัยอ านาจตามความใน
มาตราที่ ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน  ดังนี้ 

๑.   คณะกรรมการอ านวยการ 
      ๑.๑  นายอ านาจ ภักดีเสน่หา ผู้อ านวยการโรงเรียนดัดดรุณี          ประธานกรรมการ 
 ๑.๒  นางสาวทิพย์วัลย์ นุ่มประเสริฐ รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ รองประธานกรรมการ 

๑.๓  นางสาวรัตนาภรณ์ เจษฎาฉัตร  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป     กรรมการ 
๑.๔  นางสาวพรพิมล    นิยมพันธุ์           รองผู้อ านวยการกลุ่มงบประมาณ กรรมการ 
๑.๕  นายธนบูลย์ อ านวยวิทยากุล  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  กรรมการ 

   ๑.๖   นายวสันต์ เพ่ิมพิมล หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน กรรมการ 
 ๑.๗ นางเพ็ญประภา หร่ายเจริญ หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
     ๑.๘   นางปฐมารัตน์ ฤกษ์มงคล หัวหน้างานแผนงานและสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่        ให้ค าปรึกษา   แนะน า   อ านวยความสะดวกแก่คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ   

๒.   คณะกรรมการด าเนินการ  
๒.๑   นางเพ็ญประภา  หร่ายเจริญ  ประธานกรรมการ 
๒.๒   นางกาญจนา   เฑียรกุล   รองประธานกรรมการ 
๒.๓ นางจินตนา   เปี่ยมวิมล  รองประธานกรรมการ 
๒.๔   นางสุวรรณี   หินแก้ว   กรรมการ 
๒.๕ นางอุบล   ศรีชัย   กรรมการ 
๒.๖   นางสาวจิราลักษณ์  ฤทธิเดชโยธิน  กรรมการ 
๒.๗   นางเครือวัลย์  แป้นประหยัด  กรรมการ 
๒.๘   นายอธิพล   ศรีรุ่งกาญจน์  กรรมการ 
๒.๙ นางณัฐณิชาช์  วรรณนภาลัย  กรรมการ 



- ๑๐๘ - 
 

๒.๑๐  นายก้อง   มักสัมพันธุ์  กรรมการ 
 ๒.๑๑ นางณีรนุช   ตุ้มจ้อย   กรรมการ 
 ๒.๑๒ นางพัชรีย์   เอ่ียมอาภรณ์  กรรมการ 

๒.๑๓ นายปรีชา   ไชยเพชร  กรรมการ 
 ๒.๑๔ นางสาวรัชนี   มโนอ่ิม   กรรมการ 
      ๒.๑๕ นางสาววีรวรรณ  มีสรรพวงศ์  กรรมการ  
    ๒.๑๖  นางมยุรีย์   ลิ้มยิ่งเจริญ  กรรมการ 
    ๒.๑๗  นางไพเราะ   แช่มประสิทธิ์  กรรมการ 
   ๒.๑๘ นางกัลยา   กลิ่นเชิดชู  กรรมการ 
    ๒.๑๙ นางรติรัศม์ิ   ศรีสุรัตน์   กรรมการ 
     ๒.๒๐ นางกัณทิมา   เจริญเตีย  กรรมการ 
 ๒.๒๑ นายสมชาย   พิมพ์เงิน   กรรมการ 
 ๒.๒๒ นางสาลีรักษ์   กลิ่นเจริญ  กรรมการ 
 ๒.๒๓  นางสาวนวลจันทร์  แสงอุไร   กรรมการ 
 ๒.๒๔ นางนาถภนา   โชควิริยะสัมพันธ์  กรรมการ 
 ๒.๒๕  นางสาวอัมพร  ผุยวันดี   กรรมการและเลขานุการ 
 ๒.๒๖ นางสาวเหมือนฝัน  เสกแปลก  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑.  วางแผนก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๒.  ประสานงานการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
      สถานศึกษา 
 ๓.  ก าหนดแนวทางและวิธีการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
 ๔.  ก ากับ  ติดตาม ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
      ภายในสถานศึกษา 
 ๕.  เสนอสถานศึกษาแต่งตั้งคณะบุคคลท าหน้าที่ตรวจสอบ  ทบทวน  และรายงานคุณภาพการศึกษา 
      ภายในสถานศึกษา 
 ๖.  ประสานงานกับกลุ่มงาน / กลุ่มสาระการเรียนรู้  เพ่ือจัดเตรียมเก็บข้อมูล  ชิ้นผลงานที่เกิดจากการ
      ด าเนินงานตามงาน / โครงการต่าง ๆ 
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 ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งทุกคนปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จเรียบร้อยทุกประการ 
โดยให้อยู่ในความควบคุมดูแลของรองผู้อ านวยการทั้งสี่กลุ่ม 
 
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่   ๒๑  มิถุนายน    พ.ศ.  ๒๕๕๖  เป็นต้นไป 
    
   สั่ง  ณ  วันที่  ๒๑  มิถุนายน    พ.ศ.  ๒๕๕๖   
 
 
 
        (นายอ านาจ   ภักดีเสน่หา) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนดัดดรุณี 
 
 
 
 
งานประกันคุณภาพการศึกษา 
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a 
 

 

ค าสั่งโรงเรียนดัดดรุณี 
ที ่ ๖๑/ ๒๕๕๗ 

เรื่อง     แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ  ทบทวนและประเมินคุณภาพภายใน 
โรงเรียนดัดดรุณี  ปีการศึกษา  ๒๕๕๖ 

--------------------------------------------------- 
 ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓   
ที่ปรับปรุงใหม่  รวมทั้งนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง  ก าหนดให้สถานศึกษาด าเนินการ
ตรวจสอบ  ทบทวนและประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาทุกปี   
 ฉะนั้น  เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  อาศัยอ านาจ 
ตามความในมาตราที่  ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗   
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  ดังนี้ 
๑.   คณะกรรมการที่ปรึกษา 
 ๑.๑  นางมณฑา สมานบุญ       ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ประธานกรรมการ 
 ๑.๒  นางวรพรรณี น้อยใจบุญ      นายกสมาคมผู้ปกครองและครูดัดดรุณี     รองประธานกรรมการ 
 ๑.๓  นางขวัญกมล ฉายแสง นายกดัดดรุณีสมาคม กรรมการ 
 ๑.๔  นางสาวสุปราณี สงวนงาม ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
หน้าที่   ให้ค าปรึกษา  แนะน า  เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษากับโรงเรียน 
๒. คณะกรรมการอ านวยการ 
  ๒.๑  นายอ านาจ ภักดีเสน่หา ผู้อ านวยการโรงเรียนดัดดรุณี      ประธานกรรมการ 
 ๒.๒ นางสาวทิพย์วัลย์ นุ่มประเสริฐ รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ รองประธานกรรมการ 
 ๒.๓ นางสาวพรพิมล นิยมพันธุ์ รองผู้อ านวยการกลุ่มงบประมาณ กรรมการ 
 ๒.๔ นางสาวรัตนาภรณ์ เจษฎาฉัตร รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป กรรมการ 
 ๒.๕ นายธนบูลย์ อ านวยวิทยากุล รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ 
 ๒.๖  นางปฐมารัตน์ ฤกษ์มงคล หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานฯ กรรมการ 
 ๒.๗ นายวสันต์ เพ่ิมพิมล หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน กรรมการ 
 ๒.๘  นางเพ็ญประภา หร่ายเจริญ หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่   ให้ค าปรึกษา   แนะน า   อ านวยความสะดวกแก่คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ  ให้ด าเนินงานไปด้วย 
     ความเรียบร้อย 
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๓.  คณะกรรมการด าเนินการ  
๓.๑   นางเพ็ญประภา  หร่ายเจริญ  ประธานกรรมการ 
๓.๒   นางกาญจนา   เฑียรกุล   รองประธานกรรมการ 
๓.๓ นางจินตนา   เปี่ยมวิมล  รองประธานกรรมการ 
๓.๔ นางอุบล   ศรีชัย   กรรมการ 
๓.๕   นางสาวจิราลักษณ์  ฤทธิเดชโยธิน  กรรมการ 
๓.๖   นางเครือวัลย์  แป้นประหยัด  กรรมการ 
๓.๗   นายอธิพล   ศรีรุ่งกาญจน์  กรรมการ 
๓.๘ นางณัฐณิชาช์  วรรณนภาลัย  กรรมการ 
๓.๙  นายก้อง   มักสัมพันธุ์  กรรมการ 

 ๓.๑๐ นางณีรนุช   ตุ้มจ้อย   กรรมการ 
 ๓.๑๑ นางพัชรีย์   เอ่ียมอาภรณ์  กรรมการ 

๓.๑๒ นายปรีชา   ไชยเพชร  กรรมการ 
 ๓.๑๓ นางสาวรัชนี   มโนอ่ิม   กรรมการ 
      ๓.๑๔ นางสาววีรวรรณ  มีสรรพวงศ์  กรรมการ  
    ๓.๑๕  นางมยุรีย์   ลิ้มยิ่งเจริญ  กรรมการ 
    ๓.๑๖  นางไพเราะ   แช่มประสิทธิ์  กรรมการ 
   ๓.๑๗ นางกัลยา   กลิ่นเชิดชู  กรรมการ 
    ๓.๑๘ นางรติรัศมิ์   ศรีสุรัตน์   กรรมการ 
     ๓.๑๙ นางกัณทิมา   เจริญเตีย  กรรมการ 
 ๓.๒๐ นายสมชาย   พิมพ์เงิน   กรรมการ 
 ๓.๒๑ นางสาลีรักษ์   กลิ่นเจริญ  กรรมการ 
 ๓.๒๒  นางสาวนวลจันทร์  แสงอุไร   กรรมการ 
 ๓.๒๓ นางนาถนภา   โชควิริยะสัมพันธ์  กรรมการ 
 ๓.๒๔ นางจิราภรณ์   สกุลเหลืองอร่าม  กรรมการ 
 ๓.๒๕ นางชลิตา   ช้างพลายแก้ว  กรรมการ 
 ๓.๒๖  นางสาวอัมพร  ผุยวันดี   กรรมการและเลขานุการ 
 ๓.๒๗ นางสาวธัญพิมล  อาภัย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๓.๒๘ นางสาวเหมือนฝัน  เสกแปลก  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที ่ ๑.   ประชุมวางแผนการด าเนินการประเมิน  ตรวจสอบ  ทบทวน 
 ๒.   จัดเตรียมแบบประเมิน  ตรวจสอบ  ทบทวน 
  ๓.   ประเมิน  ตรวจสอบ  ทบทวน  มาตรฐานที่  ๘   ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
   ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
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  มาตรฐานที่  ๙   คณะกรรมการสถานศึกษา  และผู้ปกครอง  ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ 
          อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
  มาตรฐานที่  ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้  และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
   ผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
  มาตรฐานที่  ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา 
                         เต็มศักยภาพ 
   มาตรฐานที่  ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามก าหนดใน 
    กฎกระทรวง 
   มาตรฐานที่  ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง  ส่งเสริม  สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ
    เรียนรู้  ส่งภายในวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 ๔. รวบรวมผลการประเมิน  ตรวจสอบ  ทบทวน  เพื่อจัดท า SAR (Self Assessment Report) 

๔.   คณะกรรมการประเมิน  ตรวจสอบ  ทบทวน   
 มาตรฐานที่  ๑   ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 
 มาตรฐานที่  ๒   ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 มาตรฐานที่  ๓   ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้  และพัฒนาตนเอง  
  อย่างต่อเนื่อง 
 มาตรฐานที่  ๔   ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจ  แก้ปัญหาได้
  อย่างมีสติสมเหตุผล 
 มาตรฐานที่  ๖   ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน  รักการท างาน  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติ
  ที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
 ๔.๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ 
 ๑. นางมณฑิดา ปัญญาดี ประธานกรรมการ 
 ๒. นางกิ่งกาญจน์ บุญสร้าง รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางวาสนา     น้อยเชี่ยวกาญจน์     กรรมการ 
 ๔. นางจุฑามาศ จันทราภิรมย์ กรรมการ 
 ๕. นางสมนึก ศรีศิริโชคชัย กรรมการ 
 ๖. นางสาววิมลวรรณ จันทร์เกษม กรรมการ 
 ๗. นางสาวรัตนาภรณ์ นพแก้ว          กรรมการ 
 ๘. นายสันติศักดิ์ แสวงศิริผล กรรมการ 
 ๙. นางงามพิศ  ลิ้มสวัสดิ์ กรรมการ 
 ๑๐. นางสาวนวลจันทร์ แสงอุไร กรรมการ 
 ๑๑. นางอุบลรัตน์ อัมพรโชติ กรรมการ 



- ๑๑๓ - 
 

 ๑๒. นางสาวมาลัย ปูผ้า กรรมการ 
 ๑๓. นางสาวรัชนี มโนอ่ิม              กรรมการ 
 ๑๔. นางอุบล ศรีชัย กรรมการ 
 ๑๕. นางวัลลยา เศรษฐโศภณ กรรมการ 
 ๑๖. นางลดาวัลย์ ศิริประเสริฐ กรรมการ 
 ๑๗. นายชัชวาลย ์ โกกะอินทร์ กรรมการ 
 ๑๘. นางสาวจิราลักษณ์ ฤทธิเดชโยธิน กรรมการ 
 ๑๙. นางกาญจนา จอมศิลป์ กรรมการ 
 ๒๐. นางสาวศิริกัญญา กักสุวรรณ กรรมการ 
 ๒๑. นางสาลีรักษ์ กลิ่นเจริญ กรรมการและเลขานุการ 
 ๔.๒   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๒  
  ๑. นางวันเพ็ญ เรืองรัชนีกร ประธานกรรมการ 
  ๒. นางไพเราะ แช่มประสิทธิ์ รองประธานกรรมการ 
  ๓. นายดรุณ ตอรบรัมย์ กรรมการ 
  ๔. นางสาวจริยา ทวีรัตน์ กรรมการ 
  ๕. นางเครือวัลย์ แป้นประหยัด กรรมการ 
  ๖. นายพรชัย ตินนังวัฒนะ กรรมการ 
  ๗. นางศิริพร จันทรวงศ ์ กรรมการ 
  ๘. ว่าที่ พ.ต. ธีรวัฒน์ ตันเจริญ กรรมการ 
  ๙. นายภัทระ กระแสร์สุนทร กรรมการ 
  ๑๐. นางสาวบุศรา พิพัฒนโกศลศักดิ์ กรรมการ 
  ๑๑. นางสาวพรรณี เกตุอุดม กรรมการ 
  ๑๒. นางชูศร ี จันทร์อ่ า กรรมการ 
  ๑๓. นางสาวสาวิตรี ศิลา กรรมการ 
  ๑๔. นายสุทธิ จีนเจือ กรรมการ 
  ๑๕. นางสาวพัชรินทร์ สุวรรณศร กรรมการ 
  ๑๖. นายปราโมทย์ มีศรี กรรมการ 
  ๑๗. นางกมลพร ลิ้มสวัสดิ์ กรรมการ 
  ๑๘. นายทองค า สูงสุดยอด กรรมการ 
  ๑๙. นางณีรนุช ตุ้มจ้อย กรรมการ 
  ๒๐. นายปฏิพัทธ์ ใจดี กรรมการ 
  ๒๑. นางสาวอัมพร ผุยวันดี กรรมการและเลขานุการ 
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 ๔.๓   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓ 
  ๑. นางประภาวรินทร์ กัลยา ประธานกรรมการ 
  ๒. นางกาญจนา เฑียรกุล รองประธานกรรมการ 
  ๓. นางกัณทิมา เจริญเตีย กรรมการ 
  ๔. นางเพ็ญประภา หร่ายเจริญ กรรมการ 
  ๕. นางสาวสุรีย์ สิงห์เจริญ กรรมการ 
  ๖. นางสาวเนตรนภา หงษาโด่ กรรมการ 
  ๗. นางเสียงพิณ ควะชาติ กรรมการ 
  ๘. นายชูชีพ พรหมสุวรรณ์ กรรมการ 
  ๙. นางรุจี ข าขาว กรรมการ 
  ๑๐. นางสาวปาริฉัตต์ ทุมประสิทธิ์ กรรมการ 
  ๑๑. นางสาวอิงตะวัน แพลูกอินทร์ กรรมการ 
  ๑๒. นางมยุรีย์ ลิ้มยิ่งเจริญ กรรมการ 
  ๑๓. นางสาวพรศิริ นิลภิรมย์ กรรมการ 
  ๑๔. นางสาวสุรีมาตร์ เกษตรภิบาล กรรมการ 
  ๑๕. นางนฤทิพย์ ศรีเกษตรสรากุล กรรมการ 
  ๑๖. นางสาวดารณี โตใหญ่ กรรมการ 
  ๑๗. นางสาวสุมาลี ศรประสิทธิ์ กรรมการ 
  ๑๘. นางสาวอมรรัตน์ งามบ้านผือ กรรมการ 
  ๑๙. นางกาญจนา เจริญนพ กรรมการ 
  ๒๐. นายอาทิตย์ ยงสวัสดิ์ กรรมการและเลขานุการ 
 ๔.๔   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔ 
  ๑. นางพริ้มเพรา พันธุโรทัย ประธานกรรมการ 
  ๒. นายณรงค์ แช่มประสิทธิ์ รองประธานกรรมการ 
  ๓. นางสาววีรวรรณ มีสรรพวงศ์ กรรมการ 
  ๔. นางปิ่น ช่างทอง กรรมการ 
  ๕. นายนพดล ศรประสิทธิ์ กรรมการ 
  ๖. นายชวิทธิ ์ เทศดี กรรมการ 
  ๗. นางกัลยา กลิ่นเชิดชู กรรมการ 
  ๘. นายคเณศ พัฒนโชติ กรรมการ 
  ๙. นางชลิตา ช้างพลายแก้ว กรรมการ 
  ๑๐. นางสาวจิรพร จูมานัศ กรรมการ 
  ๑๑. นายสมชาย เจริญไชยสมบัติ กรรมการ 



- ๑๑๕ - 
 

  ๑๒. นางพัชรีย์ เอ่ียมอาภรณ์ กรรมการ 
  ๑๓. นายธัญธวัช เกตุแก้ว กรรมการ 
  ๑๔. นางสาววิชุดา คงวัฒนะ กรรมการ 
  ๑๕. นางจินดาวรรณ บรรดา กรรมการ  
  ๑๖. นางศรีสุดา วุฒาพิทักษ์ กรรมการ 
  ๑๗. นายกฤษฎา ไพรเถื่อน กรรมการ 
  ๑๘. นางสาวจิราพร อ่อนนนท์ กรรมการ 
  ๑๙. นางพเยาว์ รัตนแสง กรรมการ 
  ๒๐. นางสุกัลยา พวงสมัย กรรมการ 
  ๒๑. นายอ านาจ จุนวังโส กรรมการ 
  ๒๒. นางไขแสง ตรีสาม กรรมการและเลขานุการ 
  ๔.๕   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๕ 
  ๑. นายสันติชัย ช านิประเสริฐกุล ประธานกรรมการ 
  ๒. นายสมชาย พิมพ์เงิน รองประธานกรรมการ 
  ๓. นางประภัสสร โทประเสริฐ กรรมการ 
  ๔. นายสมพงศ์ วิจิตรวงศ ์ กรรมการ 
  ๕. นางนาถนภา โชควิริยะสัมพันธ์ กรรมการ 
  ๖. นายราชวัลลภ ล าพูน กรรมการ 
  ๗. นางสาวทวีทรัพย์ ไทยสุริยะ กรรมการ 
  ๘. นางสาวธัญพิมล อาภัย กรรมการ 
  ๙. นางรุ่งนภา เนินหาด กรรมการ 
  ๑๐. นางพรรณทิพา เจริญชัยชนะ กรรมการ 
  ๑๑. นายเจริญสุข กิจเจริญ กรรมการ 
  ๑๒. นางจินตนา เปี่ยมวิมล กรรมการ 
  ๑๓. นางณัทชาภา กิรัตน์ กรรมการ 
  ๑๔. นางสาวเยาวธิดา เสี้ยวเส็ง กรรมการ 
  ๑๕. นางสาวศศิมา แอด า กรรมการ 
  ๑๖. นางสาวจารุณี น้อยเจริญ กรรมการ 
  ๑๗. นางสาวชุติมา อิศรานุกูล กรรมการ 
  ๑๘. นางสาวสุมาลี รอดเงิน กรรมการ 
  ๑๙. นางสาวอารีย์ สุชาติ กรรมการ 
  ๒๐. นายก้อง มักสัมพันธุ์ กรรมการ 
  ๒๑. นางสาววันเพ็ญ สวนงาม กรรมการ 
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  ๒๒. นายเกรียงไกร ศรีรักษา กรรมการ 
 ๔.๖   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๖ 
  ๑. นางผาณิต อรุณนพรัตน์ ประธานกรรมการ 
  ๒. นายปรีชา ไชยเพชร รองประธานกรรมการ 
  ๓. นายอธิพล ศรีรุ่งกาญจน์ รองประธานกรรมการ 
  ๔. นายสุพจน์ น้อยเชี่ยวกาญจน์ กรรมการ 
  ๕. นายนิรุจน์ ศรีเกษม กรรมการ 
  ๖. นางสาวมานิตา ล่ าสัน กรรมการ 
  ๗. นายประเสริฐ แจ้งตระกูล กรรมการ 
  ๘. นางสาวนุชนารถ ทองกระจ่าง กรรมการ 
  ๙. นางศุภวรรณ งามแสง กรรมการ 
  ๑๐. นางสาวรัชตา บุญเจริญ กรรมการ 
  ๑๑. นายทศทิศ เทวารุธ กรรมการ 
  ๑๒. นางจิราภรณ์ สกุลเหลืองอร่าม    กรรมการ 
  ๑๓. นางสมศิริ อมรวัฒนสวัสดิ์      กรรมการ 
  ๑๔. นางอาภา สระพรหม กรรมการ 
  ๑๕. นางณัฐณิชาช์ วรรณนภาลัย กรรมการ 
  ๑๖. นางสาวเพชรรัตน์ดา คุ้มอ่อน กรรมการ 
  ๑๗. นางพรพิมล ทรงศิริ กรรมการ 
  ๑๘. นางรติรัศมิ์ ศรีสุรัตน์           กรรมการ 
  ๑๙. นางสาวบุญยัง บุญสนองสุภา           กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่     ๑.  ด าเนินการประเมิน  ตรวจสอบ  ทบทวนตามมาตรฐานที่ได้รับมอบหมาย 
   ๒.  ส่งผลการประเมินตรวจสอบ  ทบทวน ให้หัวหน้าระดับ ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
 ๓.  หัวหน้าระดับส่งผลการประเมินตรวจสอบ  ทบทวน  ให้งานประกันคุณภาพการศึกษา  
 ภายในวันที่  ๗  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๕.  คณะกรรมการประเมิน  ตรวจสอบ  ทบทวน   
 มาตรฐานที่  ๗   ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 มาตรฐานที่  ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์  ปรัชญาและจุดเน้น 
          ที่ก าหนดขึ้น 
 มาตรฐานที่  ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย  จุดเน้น  แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและ
                    ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงข้ึน  
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  ๑. นางสาวทิพย์วัลย์ นุ่มประเสริฐ ประธานกรรมการ 
  ๒. นางปฐมารัตน์ ฤกษ์มงคล รองประธานกรรมการ 
  ๓. นางสาววีรวรรณ มีสรรพวงศ์ กรรมการ 
  ๔. นายชวิทธิ ์ เทศดี กรรมการ  
  ๕. นางปิ่น ช่างทอง กรรมการ  
  ๖. นางงามพิศ ลิ้มสวัสดิ์ กรรมการ 
  ๗. นางอาภา สระพรหม กรรมการ 
  ๘. นางเสียงพิณ ควะชาติ กรรมการ 
  ๙. นางสาวสุมาลี ศรประสิทธิ์ กรรมการ 
  ๑๐. นายชูชีพ พรหมสุวรรณ์ กรรมการ 
  ๑๑. นางณัฐณิชาช์ วรรณนภาลัย กรรมการ 
  ๑๒. นางณัทชาภา กิรัตน์ กรรมการ 
  ๑๓. นางกัลยา กลิ่นเชิดชู กรรมการ 
  ๑๔. นางสาวนวลจันทร์ แสงอุไร กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่    ๑.  ด าเนินการประเมิน  ตรวจสอบ  ทบทวนตามมาตรฐานที่ได้รับมอบหมาย 
     ๒.  ส่งผลการประเมินตรวจสอบ  ทบทวน  ให้งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 ภายในวันที่  ๗  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๖.   คณะกรรมการประเมิน  ตรวจสอบ  ทบทวน   
 มาตรฐานที่  ๕  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร 
   ๑. นางสาวทิพย์วัลย์ นุ่มประเสริฐ ประธานกรรมการ 
   ๒. นางสาวรัชตา บุญเจริญ รองประธานกรรมการ 
   ๓. นางกมลพร ลิ้มสวัสดิ์ กรรมการ 
   ๔. นางอุบล  ศรีชัย กรรมการ 
   ๖. นางนาถนภา โชควิริยะสัมพันธ์ กรรมการและเลขานุการ 
   ๗. นางสาวนวลจันทร์ แสงอุไร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที่    ๑.  ด าเนินการประเมิน  ตรวจสอบ  ทบทวนตามมาตรฐานที่ได้รับมอบหมาย 
     ๒.  ส่งผลการประเมินตรวจสอบ  ทบทวน  ให้งานประกันคุณภาพการศึกษา 
   ภายในวันที่  ๗  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
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  ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งทุกคนปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จเรียบร้อยทุกประการ  
โดยให้อยู่ในความควบคุมของรองผู้อ านวยการทั้งสี่กลุ่ม และหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา 
 
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่   ๑๐  กุมภาพันธ์    พ.ศ.  ๒๕๕๗  เป็นต้นไป 
 
    สั่ง  ณ  วันที่  ๑๐  กุมภาพันธ์    พ.ศ.  ๒๕๕๗   
 
 
 
        (นายอ านาจ   ภักดีเสน่หา) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนดัดดรุณี 
 
 
 
 
 
 
 
 
งานประกันคุณภาพการศึกษา 
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ค าสั่งโรงเรียนดัดดรุณี 
ที ่ ๑๖๗/๒๕๕๗ 

เรื่อง     แต่งตั้งคณะกรรมการสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๖ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ด้วยกลุ่มงาน / งาน / กลุ่มสาระการเรียนรู้  ได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๕ เสร็จสิ้นแล้ว  เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพของการจัดการศึกษา  และพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
อย่างต่อเนื่อง  อาศัยอ านาจตามความในมาตราที่  ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
๑.   คณะกรรมการอ านวยการ 
  ๑.๑  นายอ านาจ ภักดีเสน่หา ผู้อ านวยการโรงเรียนดัดดรุณี      ประธานกรรมการ 
 ๑.๒ นางสาวทิพย์วัลย์ นุ่มประเสริฐ รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ รองประธานกรรมการ 
 ๑.๓ นางสาวพรพิมล นิยมพันธุ์ รองผู้อ านวยการกลุ่มงบประมาณ กรรมการ 
 ๑.๔ นางสาวรัตนาภรณ์ เจษฎาฉัตร รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป กรรมการ 
 ๑.๕ นายธนบูลย์ อ านวยวิทยากุล รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ 
 ๑.๖ นายวสันต์ เพ่ิมพิมล หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน กรรมการ 
 ๑.๗ นางปฐมารัตน์ ฤกษ์มงคล หัวหน้างานแผนงานฯ กรรมการ  
 ๑.๘ นางเพ็ญประภา หร่ายเจริญ    หวัหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่   ให้ค าปรึกษา   แนะน า   อ านวยความสะดวกแก่คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ    

๒.  คณะกรรมการด าเนินการ  
๒.๑   นางเพ็ญประภา  หร่ายเจริญ  ประธานกรรมการ 
๒.๒   นางกาญจนา   เฑียรกุล   รองประธานกรรมการ 
๒.๓ นางสาวจิราลักษณ์  ฤทธิเดชโยธิน   รองประธานกรรมการ 
๒.๔ นางจินตนา   เปี่ยมวิมล  กรรมการ 
๒.๕   นางอุบล   ศรีชัย   กรรมการ 
๒.๖   นางเครือวัลย์  แป้นประหยัด  กรรมการ 
๒.๗   นายอธิพล   ศรีรุ่งกาญจน์  กรรมการ 
๒.๘ นางณัฐณิชาช์  วรรณนภาลัย  กรรมการ 
๒.๙  นายก้อง   มักสัมพันธุ์  กรรมการ 

 ๒.๑๐ นางณีรนุช   ตุ้มจ้อย   กรรมการ 
 ๒.๑๑ นางพัชรีย์   เอ่ียมอาภรณ์  กรรมการ 
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๒.๑๒ นายปรีชา   ไชยเพชร  กรรมการ 
 ๒.๑๓ นางสาวรัชนี   มโนอ่ิม   กรรมการ 
      ๒.๑๔ นางสาววีรวรรณ  มีสรรพวงศ์  กรรมการ  
    ๒.๑๕  นางมยุรีย์   ลิ้มยิ่งเจริญ  กรรมการ 
    ๒.๑๖  นางไพเราะ   แช่มประสิทธิ์  กรรมการ 
   ๒.๑๗ นางกัลยา   กลิ่นเชิดชู  กรรมการ 
    ๒.๑๘ นางรติรัศมิ์   ศรีสุรัตน์   กรรมการ 
     ๒.๑๙ นางกัณทิมา   เจริญเตีย  กรรมการ 
 ๒.๒๐ นายสมชาย   พิมพ์เงิน   กรรมการ 
 ๒.๒๑ นางสาลีรักษ์   กลิ่นเจริญ  กรรมการ 
 ๒.๒๒  นางสาวนวลจันทร์  แสงอุไร   กรรมการ 
 ๒.๒๓ นางนาถนภา   โชควิริยะสัมพันธ์  กรรมการ 
 ๒.๒๔ นางจิราภรณ์   สกุลเหลืองอร่าม  กรรมการ 
 ๒.๒๕ นางชลิตา   ช้างพลายแก้ว  กรรมการ 
 ๒.๒๖  นางสาวอัมพร  ผุยวันดี   กรรมการและเลขานุการ 
 ๒.๒๗ นางสาวธัญพิมล  อาภัย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒.๒๘ นางสาวเหมือนฝัน  เสกแปลก  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที ่ ๑.  วางแผนการสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 ๒.  ประสานงานกับกลุ่มงาน / งาน / กลุ่มสาระการเรียนรู้  ในการสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 ๓.  จัดท าขอบข่ายการสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 ๔.  จัดท าเอกสารสรุปผลการปฏิบัติงานตามงาน / โครงการ  และส่งเอกสารสรุปผลการปฏิบัติงาน 
      ที่ห้องประกันคุณภาพการศึกษา  เพ่ือรายงานผู้อ านวยการโรงเรียน 

๓. คณะกรรมการน าเสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน 
๓.๑   นางเพ็ญประภา  หร่ายเจริญ  ประธานกรรมการ 
๓.๒   นางกาญจนา   เฑียรกุล   รองประธานกรรมการ 
๓.๓ นางจินตนา   เปี่ยมวิมล  รองประธานกรรมการ 
๓.๔ นางปฐมารัตน์  ฤกษ์มงคล  กรรมการ 
๓.๕ นางณัฐณิชาช์  วรรณนภาลัย  กรรมการ 
๓.๖ นางสาววีรวรรณ  มีสรรพวงศ์  กรรมการ 

 ๓.๗ นางเสียงพิณ ควะชาติ กรรมการ 
 ๓.๘ นางกัลยา กลิ่นเชิดชู กรรมการ 
 ๓.๙ นางสาลีรักษ์ กลิ่นเจริญ กรรมการ 
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 ๓.๑๐ นางปิ่น ช่างทอง กรรมการ 
 ๓.๑๑ นายนิรุจน์ ศรีเกษม กรรมการ 
 ๓.๑๒ นางอาภา สระพรหม กรรมการ 
 ๓.๑๓ นายสุพจน์ น้อยเชี่ยวกาญจน์ กรรมการ 
 ๓.๑๔ นางงามพิศ ลิ้มสวัสดิ์ กรรมการ 
 ๓.๑๕ นายชวิทธิ ์ เทศดี กรรมการ 
 ๓.๑๖ นางสมนึก ศรีศิริโชคชัย กรรมการ 
 ๓.๑๗ นางสาวสุมาลี ศรประสิทธิ์ กรรมการ 
 ๓.๑๘ นางณัทชาภา กิรัตน์ กรรมการ 
 ๓.๑๙ นายชูชีพ พรหมสุวรรณ์ กรรมการ 
 ๓.๒๐ นางชูศร ี จันทร์อ่ า กรรมการ 
 ๓.๒๑ นางไขแสง ตรีสาม กรรมการ 
 ๓.๒๒ ว่าที่ พ.ต. ธีรวัฒน์ ตันเจริญ กรรมการ 
 ๓.๒๓ นายวสันต์ เพ่ิมพิมล กรรมการ 
 ๓.๒๔ นางสาวธัญพิมล  อาภัย   กรรมการและเลขานุการ 
 ๓.๒๕  นางสาวเหมือนฝัน  เสกแปลก  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที ่ ๑.  สรุปผลการปฏิบัติงานตามงาน / โครงการ 
  ๒.  จัดท า Power Point น าเสนอผลการปฏิบัติงานตามงาน / โครงการ 
  ๓.  น าเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานตามงาน / โครงการ  ในวันที่  ๒๔  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

๔. คณะกรรมการรับลงทะเบียนและต้อนรับ 
 ๔.๑ นางสาวจิราลักษณ์  ฤทธิเดชโยธิน  ประธานกรรมการ 
 ๔.๒ นายอาทิตย์   ยงสวัสดิ์   รองประธานกรรมการ 
 ๔.๓ นางสาวอัจฉรา  มั่งสุข   กรรมการ 
 ๔.๔  นางกาญจนา   เฑียรกุล   กรรมการ 
 ๔.๕ นางสาวธัญพิมล  อาภัย   กรรมการ 
 ๔.๖ นางสาววิภูสนา  จันทวรรณ์  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ ๑.  รับลงทะเบียนและแจกเอกสาร 
  ๒.  ต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม 
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๕. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 
 ๕.๑ นายปรีชา   ไชยเพชร  ประธานกรรมการ 
 ๕.๒ นายอธิพล   ศรีรุ่งกาญจน์  กรรมการ 
 ๕.๓ นางสาวอัมพร   ผุยวันดี   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ ๑.  เป็นพิธีกรช่วงพิธีเปิดและช่วงการน าเสนองาน 
  ๒.  ประสานงานกับผู้น าเสนองาน 

๖. คณะกรรมการจัดบริการอาหารว่าง – อาหารกลางวัน 
 ๖.๑ นางกาญจนา   จอมศิลป์  ประธานกรรมการ 
 ๖.๒ นางณีรนุช   ตุ้มจ้อย   รองประธานกรรมการ 
 ๖.๓ นางนฤทิพย์   ศรีเกษตรสรากุล  กรรมการ 
 ๖.๔ นางลัดดา   สมใจ   กรรมการ 
 ๖.๕ นางลัดดา   โกพระ   กรรมการ 
 ๖.๖ นายสุทธิพงษ์   โคทัด   กรรมการ 
 ๖.๗ นายประเสริฐ   ท้วมพงษ์  กรรมการ 
 ๖.๘ นายวีระชัย   ไชยนันท์  กรรมการ  
 ๖.๙ นางลดาวัลย์   ศิริประเสริฐ  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่จัดเตรียมอาหารว่าง ๒ มื้อ อาหารกลางวัน–น้ าดื่ม  ส าหรับบุคลากรโรงเรียนดัดดรุณี จ านวน  ๑๔๐  คน 

๗. คณะกรรมการจัดเตรียมสื่อโสตทัศนูปกรณ์  จัดเตรียมสถานที่  และบันทึกภาพ 
 ๗.๑ นายราชวัลลภ  ล าพูน   ประธานกรรมการ 
 ๗.๒ นายวีระชัย   ไชยชนันท์  กรรมการ 
 ๗.๓ นายธนพล   ทวิชัย   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ ๑.  จัดเตรียมสถานที่  และสื่อโสตทัศนูปกรณ์ในการน าเสนอผลงาน 
  ๒.  บันทึกภาพ 

๘. คณะกรรมการประเมินผล  และสรุปงาน 
 ๘.๑ นางปฐมารัตน์  ฤกษ์มงคล  ประธานกรรมการ 
 ๘.๒ นางสาวรัชดาภรณ์  เอ๊ียบประเสริฐ  กรรมการ 
 ๘.๓ นางอรอนงค์   มีพ่ึง   กรรมการ 
 ๘.๔ นางประภาวรินทร์  กัลยา   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ ๑.  จัดท าแบบประเมินผล 
  ๒.  สรุปผลการประเมินและส่งผลประเมินที่งานประกันคุณภาพการศึกษา  เพ่ือรายงาน 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 
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  ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งทุกคนปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จเรียบร้อยทุกประการ 
โดยให้อยู่ในความควบคุมดูแลของรองผู้อ านวยการทั้งสี่กลุ่ม  และหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา 
 
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่   ๑๙  มีนาคม    พ.ศ.  ๒๕๕๗  เป็นต้นไป 
    
   สั่ง  ณ  วันที่  ๑๙  มีนาคม    พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
   
 
 
          (นายอ านาจ   ภักดีเสน่หา) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนดัดดรุณี 
 
 
 
 
 
งานประกันคุณภาพการศึกษา 
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ค าสั่งโรงเรียนดัดดรุณี 
ที ่ ๑๗๘ / ๒๕๕๗ 

เรื่อง     แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีของสถานศึกษา 
(Self Assessment  Report : SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๕๖ 
-------------------------------------------------------------------- 

  ด้วยโรงเรียนดัดดรุณี  ได้ท าการประเมิน  ทบทวน  ตรวจสอบ  ตามระบบการประกันคุณภาพ 
ภายในประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ เสร็จสิ้นแล้ว อาศัยอ านาจตามความในมาตราที่ ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติ 
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงาน     
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีของสถานศึกษา  ดังนี้ 

๑.   คณะกรรมการอ านวยการ 
      ๑.๑  นายอ านาจ ภักดีเสน่หา ผู้อ านวยการโรงเรียนดัดดรุณี          ประธานกรรมการ 
 ๑.๒  นางสาวทิพย์วัลย์ นุ่มประเสริฐ รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ รองประธานกรรมการ 

๑.๓  นางสาวพรพิมล    นิยมพันธุ์          รองผู้อ านวยการกลุ่มงบประมาณ กรรมการ 
๑.๔  นางสาวรัตนาภรณ์ เจษฎาฉัตร  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป     กรรมการ 
๑.๕  นายธนบูลย์ อ านวยวิทยากุล  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  กรรมการ 
๑.๖ นายวสันต์ เพ่ิมพิมล หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน กรรมการ 
๑.๗   นางปฐมารัตน์ ฤกษ์มงคล หัวหน้างานแผนงานฯ กรรมการ 

   ๑.๘   นางเพ็ญประภา หร่ายเจริญ หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการและเลขานุการ   
หน้าที ่        ให้ค าปรึกษา   แนะน า   อ านวยความสะดวกแก่คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ   

๒.   คณะกรรมการด าเนินการ  
๒.๑   นางเพ็ญประภา  หร่ายเจริญ  ประธานกรรมการ 
๒.๒ นางกาญจนา   เฑียรกุล   รองประธานกรรมการ 
๒.๓   นางปฐมารัตน์  ฤกษ์มงคล  รองประธานกรรมการ 
๒.๔ นางจินตนา   เปี่ยมวิมล  กรรมการ 
๒.๕   นางสาววีรวรรณ  มีสรรพวงศ์  กรรมการ 
๒.๖   นางสาวจิราลักษณ์  ฤทธิเดชโยธิน  กรรมการ 
๒.๗   นางสาวสุนิสา   วรนุช   กรรมการ 
๒.๘   นางอุบล   ศรีชัย   กรรมการ 
๒.๙   นางนาถนภา   โชควิริยะสัมพันธ์  กรรมการ 
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๒.๑๐  นางสาวนวลจันทร์  แสงอุไร   กรรมการ 
 ๒.๑๑ นายปรีชา   ไชยเพชร  กรรมการ 

๒.๑๒ นางสาวอมรรัตน์  เครื่องสูงเนิน  กรรมการ 
 ๒.๑๓  นางสาวเหมือนฝัน  เสกแปลก  กรรมการและเลขานุการ 
 ๒.๑๔  นางสาวรัชดาภรณ์  เอ๊ียบประเสริฐ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที ่ ๑.  รวบรวมข้อมูลที่ด าเนินการประเมิน  ตรวจสอบ  ทบทวน  ทั้ง  ๑๕  มาตรฐาน  ส่งทีห่้องประกัน 

     คุณภาพการศึกษา 
 ๒.  รวบรวมเอกสารร่องรอยการประเมินแต่ละมาตรฐาน 
 ๓.  จัดท าข้อมูลเพื่อท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีของสถานศึกษา  (SAR) 
 ๔.  จัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีของสถานศึกษา (SAR)   
 
 ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งทุกคนปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จเรียบร้อยทุกประการ 
โดยให้อยู่ในความควบคุมดูแลของรองผู้อ านวยการทั้งสี่กลุ่ม  และหัวหน้างานประกันคุณภาพกการศึกษา 
 
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่   ๒๕  มีนาคม    พ.ศ.  ๒๕๕๗  เป็นต้นไป 
    
   สั่ง  ณ  วันที่  ๒๕  มีนาคม    พ.ศ.  ๒๕๕๗   
 
 
 
 
        (นายอ านาจ   ภักดีเสน่หา) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนดัดดรุณี 
 
 
 
 
 
 
 
งานประกันคุณภาพการศึกษา 
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บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีของสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนดัดดรุณี  ได้พิจารณารายงานการพัฒนา 
คุณภาพการศึกษาประจ าปีของโรงเรียนดัดดรุณี (SAR) ปีการศึกษา  ๒๕๕๖  พบว่าโรงเรยีนได้ด าเนินงานตาม
มาตรฐานการศึกษาที่ก าหนด  และบรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์ท่ีคาดหวังของโรงเรียน  นอกจากนี้มีการพัฒนา
มาตรฐานด้านอัตลักษณ์  และมาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม จึงให้ความเห็นชอบรายงานการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนดัดดรุณีประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ นี้ 

 
 

 

     ลงนาม   
 

          (นางมณฑา   สมานบุญ) 
    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนดัดดรุณี 
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การประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและการก าหนดค่าเป้าหมาย 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนดัดดรุณี 
เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
------------------------------------- 

 โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา   
พ.ศ. ๒๕๕๓  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา  ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เรื่อง   
การก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  นโยบาย
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคน
ไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา  โรงเรียนดัดดรุณี  จึงปรับ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง  ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  ผู้ปกครอง  และ
ประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา   
การประเมินคุณภาพภายในและเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 โรงเรียนดัดดรุณี จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  และการประเมินคุณภาพภายใน 
 
 ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 
 
 
                   (นายอ านาจ  ภักดีเสน่หา) 
                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนดัดดรุณี       
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ประกาศโรงเรียนดัดดรุณี 
เรื่อง  การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

------------------------------------- 
 โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา   
พ.ศ. ๒๕๕๓  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ 
อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของ
สถานศึกษา  โรงเรียนดัดดรุณี  จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและได้
ก าหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง  ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  ผู้ปกครอง  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพภายในและเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนดัดดรุณี  มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  
โรงเรียนจึงได้ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการประเมินคุณภาพภายใน 
 
 ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 
 
 
                   (นายอ านาจ  ภักดีเสน่หา) 
                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนดัดดรุณี       
 
 
 
 
 
 



- ๑๒๙ - 
 

รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓   ปีการศึกษา  ๒๕๕๖    โรงเรียนดัดดรุณี 

ที่มีคะแนนมากกว่าเท่ากับขีดจ ากัดล่างของประเทศ 
 

รายวิชา 
คะแนน

ขีดจ ากัดล่าง 
จ านวนผู้เข้าสอบ 

(คน) 

จ านวนนักเรียน 
ที่คะแนนสูงกว่าเท่ากับ

ขีดจ ากัดล่าง(คน) 
คิดเป็นร้อยละ 

ภาษาไทย ๔๔.๒๑๒๕ ๕๐๒ ๔๑๗ ๘๓.๐๗ 
สังคมศึกษา ๓๙.๓๓๔๕ ๕๐๒ ๓๙๑ ๗๗.๘๙ 
ภาษาอังกฤษ ๓๐.๓๑๖๙ ๕๐๒ ๒๔๙ ๔๙.๖๐ 
คณิตศาสตร์ ๒๕.๔๑๔๘ ๕๐๒ ๒๘๖ ๕๖.๙๗ 
วิทยาศาสตร์ ๓๗.๙๑๓๔ ๕๐๒ ๓๖๗ ๗๓.๑๑ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๕๘.๒๖๓๑ ๕๐๒ ๓๙๗ ๗๙.๐๘ 
ศิลปะ ๔๓.๖๑๘๙ ๕๐๒ ๓๕๕ ๗๐.๗๒ 
การงานอาชีและเทคโนโลยี ๔๔.๔๑๗๙ ๕๐๒ ๔๑๑ ๘๑.๘๗ 
     เฉลี่ยรวม ๗๑.๕๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๓๐ - 
 

รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๕๖   โรงเรียนดัดดรุณี 

ที่มีคะแนนมากกว่าเท่ากับขีดจ ากัดล่างของประเทศ 
 

รายวิชา 
คะแนน

ขีดจ ากัดล่าง 
จ านวนผู้เข้าสอบ 

(คน) 

จ านวนนักเรียน 
ที่คะแนนสูงกว่าเท่ากับ

ขีดจ ากัดล่าง(คน) 
คิดเป็นร้อยละ 

ภาษาไทย ๔๙.๑๙๙๔ ๔๘๕ ๔๐๕ ๘๓.๕๑ 
สังคมศึกษา ๓๒.๙๘๔๖ ๔๘๕ ๓๒๓ ๖๖.๖๐ 
ภาษาอังกฤษ ๒๕.๒๙๙๗ ๔๘๕ ๓๐๕ ๖๒.๘๙ 
คณิตศาสตร์ ๒๐.๔๒๕๕ ๔๘๕ ๒๑๖ ๔๔.๕๔ 
วิทยาศาสตร์ ๓๐.๔๔๔๐ ๔๘๕ ๒๙๓ ๖๐.๔๑ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๖๑.๙๘๔๔ ๔๘๕ ๓๔๙ ๗๑.๙๖ 
ศิลปะ ๒๘.๙๖๗๖ ๔๘๕ ๓๐๗ ๖๓.๓๐ 
การงานอาชีและเทคโนโลยี ๔๙.๙๒๙๘ ๔๘๕ ๓๙๖ ๘๑.๖๕ 
   เฉลี่ยรวม ๖๖.๘๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๓๑ - 
 

รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   ปีการศึกษา  ๒๕๕๖  โรงเรียนดัดดรุณี 

ที่มีคะแนนสูงกว่าเท่ากับระดับจังหวัด 
 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย
ระดับโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับจังหวัด 

จ านวน 
ผู้เข้าสอบ 

(คน) 

จ านวนนักเรียน 
ที่คะแนนสูงกว่า 

เท่ากับระดับ
จังหวัด (คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ภาษาไทย ๕๒.๓๑ ๔๔.๒๗ ๕๐๒ ๓๙๖ ๗๘.๘๘ 
สังคมศึกษา ๔๗.๔๕ ๓๙.๕๔ ๕๐๒ ๓๗๔ ๗๔.๕๐ 
ภาษาอังกฤษ ๓๒.๒๔ ๒๙.๕๘ ๕๐๒ ๒๘๗ ๕๗.๑๗ 
คณิตศาสตร์ ๒๖.๕๙ ๒๔.๙๗ ๕๐๒ ๒๗๘ ๕๕.๓๘ 
วิทยาศาสตร์ ๔๓.๖๗ ๓๘.๐๐ ๕๐๒ ๓๕๔ ๗๐.๕๒ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๖๔.๘๘ ๕๘.๘๘ ๕๐๒ ๓๘๐ ๗๕.๗๐ 
ศิลปะ ๔๘.๘๖ ๔๓.๓๗ ๕๐๒ ๓๔๐ ๖๗.๗๓ 
การงานอาชีและเทคโนโลยี ๕๓.๘๔ ๔๕.๐๘ ๕๐๒ ๓๙๕ ๗๘.๖๙ 

เฉลี่ยรวม ๔๖.๒๓ ๔๐.๔๖ ๕๐๒ ๓๕๐.๕๐ ๖๙.๘๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๓๒ - 
 

รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖   ปีการศึกษา  ๒๕๕๖  โรงเรียนดัดดรุณี 

ที่มีคะแนนสูงกว่าเท่ากับระดับจังหวัด 
 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย
ระดับโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับจังหวัด 

จ านวน 
ผู้เข้าสอบ 

(คน) 

จ านวนนักเรียน 
ทีมี่คะแนนสูงกว่า

เท่ากับระดับจังหวัด
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ภาษาไทย ๕๙.๔๖ ๕๑.๑๕ ๔๘๕ ๓๗๗ ๗๗.๗๓ 
สังคมศึกษา ๓๖.๘๘ ๓๔.๐๓ ๔๘๕ ๒๙๔ ๖๐.๖๒ 
ภาษาอังกฤษ ๒๙.๗๗ ๒๕.๖๙ ๔๘๕ ๓๐๕ ๖๒.๘๙ 
คณิตศาสตร์ ๒๒.๘๙ ๒๑.๓๒ ๔๘๕ ๒๑๖ ๔๔.๕๔ 
วิทยาศาสตร์ ๓๓.๓๘ ๓๐.๘๗ ๔๘๕ ๒๙๓ ๖๐.๔๑ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๖๖.๗๘ ๖๓.๒๘ ๔๘๕ ๓๒๖ ๖๗.๒๒ 
ศิลปะ ๓๑.๓๓ ๒๙.๕๘ ๔๘๕ ๒๘๒ ๕๘.๑๔ 
การงานอาชีและเทคโนโลยี ๕๖.๕๘ ๕๒.๑๙ ๔๘๕ ๓๔๐ ๗๐.๑๐ 

เฉลี่ยรวม ๔๒.๑๓ ๓๘.๕๑ ๔๘๕ ๓๐๔.๑๓ ๖๒.๗๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๙๒ - 
 

รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๖     ปีการศึกษา  ๒๕๕๖ 
โรงเรียนดัดดรุณี  อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา    จังหวดัฉะเชิงเทรา 

 
 
 

วิชา ไทย สังคม อังกฤษ คณิต วิทย ์ สุขศึกษา ศิลปะ การงาน เฉลี่ยรวม หมายเหตุ 

จ านวนผู้เข้าสอบ (คน) ๔๘๕ ๔๘๕ ๔๘๕ ๔๘๕ ๔๘๕ ๔๘๕ ๔๘๕ ๔๘๕ ๔๘๕   

คะแนนเฉลีย่ระดับโรงเรียน ๕๙.๔๖ ๓๖.๘๘ ๒๙.๗๗ ๒๒.๘๙ ๓๓.๓๘ ๖๖.๗๘ ๓๑.๓๓ ๕๖.๕๘ ๔๒.๑๓   

คะแนนเฉลีย่ระดับจังหวัด ๕๑.๑๕ ๓๔.๐๓ ๒๕.๖๙ ๒๑.๓๒ ๓๐.๘๗ ๖๓.๒๘ ๒๙.๕๘ ๕๒.๑๙ ๓๘.๕๑   

คะแนนเฉลีย่ระดับประเทศ ๔๙.๒๖ ๓๓.๐๒ ๒๕.๓๕ ๒๐.๔๘ ๓๐.๔๘ ๖๒.๐๓ ๒๙.๐๐ ๔๙.๙๘ ๓๗.๔๕   

จ านวนนักเรียนท่ีคะแนนเฉลีย่สูงกว่าเท่ากับระดบัจังหวัด (คน) ๓๗๗ ๒๙๔ ๓๐๕ ๒๑๖ ๒๙๓ ๓๒๖ ๒๘๒ ๓๔๐ ๓๐๔.๑๓   

ร้อยละของนกัเรียนที่คะแนนเฉลีย่สูงกว่าเท่ากับระดับจังหวัด ๗๗.๗๓ ๖๐.๖๒ ๖๒.๘๙ ๔๔.๕๔ ๖๐.๔๑ ๖๗.๒๒ ๕๘.๑๔ ๗๐.๑๐ ๖๒.๗๑   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

- ๑๓๓ - 



- ๙๓ - 
 

รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๓     ปีการศึกษา  ๒๕๕๖ 

โรงเรียนดัดดรุณี  อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา    จังหวดัฉะเชิงเทรา 
                      

รายการ 
วิชา 

ภาพรวม หมายเหตุ 
ไทย สังคม อังกฤษ คณิต วิทย์ สุขศึกษา ศิลปะ 

การ
งาน 

จ านวนผู้เข้าสอบ (คน) ๕๐๒ ๕๐๒ ๕๐๒ ๕๐๒ ๕๐๒ ๕๐๒ ๕๐๒ ๕๐๒ ๕๐๒   

คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน ๕๒.๓๑ ๔๗.๔๕ ๓๒.๒๔ ๒๖.๕๙ ๔๓.๖๗ ๖๔.๘๘ ๔๘.๘๖ ๕๓.๘๔ ๔๖.๒๓   

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ๔๔.๒๗ ๓๙.๕๔ ๒๙.๕๘ ๒๔.๙๗ ๓๘.๐๐ ๕๘.๘๘ ๔๓.๓๗ ๔๕.๐๘ ๔๐.๔๖   

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ๔๔.๒๕ ๓๙.๓๗ ๓๐.๓๕ ๒๕.๔๕ ๓๗.๙๕ ๕๘.๓๐ ๔๓.๖๕ ๔๔.๔๖ ๔๐.๔๗   

จ านวนนักเรียนที่คะแนนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด (คน) ๓๙๖ ๓๗๔ ๒๘๗ ๒๗๘ ๓๕๔ ๓๘๐ ๓๔๐ ๓๙๕ ๓๕๐.๕   

ร้อยละของนักเรียนที่คะแนนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับ
จังหวัด 

๗๘.๘๘ ๗๔.๕๐ ๕๗.๑๗ ๕๕.๓๘ ๗๐.๕๒ ๗๕.๗๐ ๖๗.๗๓ ๗๘.๖๙ ๖๙.๘๒ 
  

 
 
 
 
 

- ๑๓๔ - 



- ๑๓๕ - 
 

 
 



- ๑๓๖ - 
 

 



- ๑๓๗ - 
 

 



- ๑๓๘ - 
 

 



- ๑๓๙ - 
 

 



- ๑๔๐ - 
 

 



- ๑๔๑ - 
 

 



- ๑๔๒ - 
 

 



- ๑๔๓ - 
 

 



- ๑๔๔ - 
 

 



- ๑๔๕ - 
 

 



- ๑๔๖ - 
 

 



- ๑๔๗ - 
 

 

 



- ๑๔๘ - 
 

 

 



- ๑๔๙ - 
 

 



- ๑๕๐ - 
 

 


