-๑-

รายงานประจาปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗
บทที่ ๑
ข้อมูลพื้นฐาน
๑. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโรงเรียนดัดดรุณี ที่ตั้ง ๑๔๔ ถนน มรุพงษ์ ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ โทร ๐๓๘-๕๑๒-๕๔๗ โทรสาร ๐๓๘-๕๑๘-๖๔๙
e-mail school@ddn.ac.th website www.ddn.ac.th เปิดสอนระดับชั้น ม.๑ ถึงระดับชั้น ม.๖ เนื้อที่ ๑๑ ไร่
๑ งาน ๕๖.๖๔ ตารางวา เขตพื้นที่บริการ ได้แก่เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา และอาเภอเมืองฉะเชิงเทรา
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
โรงเรียนดัดดรุณี เดิมชื่อโรงเรียนสตรีฉะเชิงเทรา สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๘ ด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน
ทาพิธีเปิดเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๔๕๘ โดยได้รับพระราชทานนามโรงเรียนจาก พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวว่า “โรงเรียนดัดดรุณี” เพื่อเป็นสถานศึกษาของกุลบุตร กุลธิดา ครั้งแรกเปิดรับนักเรียนทั้งชาย – หญิง
ตั้งแต่ชั้นมูลถึงชั้นมัธยมศึกษา ต่อมารัฐบาลเปิดโรงเรียนประชาบาลแพร่หลายออกไปตามชนบทและเอกชน
ตั้งโรงเรียนราษฎร์ขึ้น โรงเรียนสตรีดัดดรุณี มีจานวนนักเรียนมากขึ้น จึงได้ยุบชั้นประถมศึกษา ในปี พ.ศ. ๒๔๘๓
และรับนักเรียนเข้าเรียน ตั้งแต่ชั้น ม. ๑ จนถึงชั้น ม. ๖ เฉพาะนักเรียนหญิง
ปี พ.ศ. ๒๕๐๒ – ๒๕๐๕ โรงเรียนได้เข้าอยู่ในโครงการพัฒนาการศึกษา (ค.พ.ศ) ได้รับการปรับปรุง
ห้องสมุด ห้องวิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา คหกรรมศิลป์ และศิลปศึกษา
ปี พ.ศ. ๒๕๐๖ กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให้โรงเรียนเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ แผนกศิลป์
รับนักเรียนชาย - หญิงเข้าเรียน ขณะนั้นโรงเรียนจึงมีสภาพเป็นสหศึกษาโดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนดัดดรุณีฉะเชิงเทรา”
ปี พ.ศ. ๒๕๑๓ ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ แผนกวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นอีก
๑ ห้องเรียน รับนักเรียนสหศึกษาเช่นเดียวกับแผนกศิลปะ และโรงเรียนได้เข้าโครงการ ค.ม.ช. รุ่นที่ ๗ ซึ่งได้รับ
ความช่วยเหลือด้านอุปกรณ์การสอน วิทยาศาสตร์ คหกรรม ศิลปศึกษา และอื่น ๆ
ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ ๑ โดยใช้งบประมาณและเงินกู้ธนาคารโลก จานวน ๗,๕๒๔,๐๐๐ บาทในการสนับสนุน
วัสดุอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอนให้แก่ ศูนย์ ERIC (กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และ
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
ปีงบประมาณ ๒๕๔๗-๒๕๔๙ ได้รับงบประมาณหมวดค่าก่อสร้างจานวน ๕๒,๙๙๔,๖๖๐ บาท ในการ
จัดสร้าง อาคารอเนกประสงค์ ๕ ชั้น
ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา : สมศ. รอบที่หนึ่ง
ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา : สมศ. รอบที่สอง ระดับคุณภาพดีเยี่ยม

-๒ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รับคัดเลือกจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นศูนย์เครือข่าย
ภาษาจีน เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน และได้รับงบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๕๑ เพื่อการดาเนินการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ จานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้รับรางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (World- Class Standard School) จัดให้มี
ห้องเรียนพิเศษในโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เน้นภาษาอังกฤษ
(IEP : Intensive English Program) ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (ISP : Intensive Science Program) และ
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ (EIS : English for integrated
Studies are provided for a particular group of students)
ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา : สมศ. รอบที่สาม ระดับคุณภาพดีเยี่ยม
ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โรงเรียนได้จัดห้องเรียนพิเศษ MEP (Mini – English Program) สาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ แทนห้องเรียนพิเศษ IEP (Intensive English Program)
แผนที่โรงเรียน

-๓๒. ข้อมูลผู้บริหาร
๑) ผู้อานวยการโรงเรียน (เกษียณ) นางสาวพรพิมล นิยมพันธุ์ รองผู้อานวยการ รักษาราชการแทน
๒) รองผู้อานวยการโรงเรียน ๔ คน
๒.๑ กลุ่มบริหารงานบุคคล (ถึงแก่กรรม)
๒.๒ ชื่อ-สกุล นางสาวพรพิมล นิยมพันธุ์ วุฒิการศึกษาสูงสุด ค.ม. โทรศัพท์ ๐๘๙-๙๓๙-๓๐๗๘
e-mail pimol-n@hotmail.com รับผิดชอบกลุ่มบริหารงบประมาณ
๒.๓ กลุ่มบริหารทั่วไป (ถึงแก่กรรม)
๒.๔ ชื่อ-สกุล นางสาวทิพย์วัลย์ นุ่มประเสริฐ วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม. โทรศัพท์ ๐๘๑-๒๙๓-๙๙๔๑
e-mail addtipwan@gmail.com รับผิดชอบกลุ่มบริหารวิชาการ
๓. ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗)
๑) จานวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น ๒,๑๐๐ คน
๒) จานวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น ๒,๙๘๖ คน จาแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
เพศ

ระดับชั้นเรียน

จานวนห้อง

ม.๑
ม.๒
ม.๓
ม.๔
ม.๕
ม.๖

๑๒
๑๒
๑๒
๑๒
๑๒
๑๒

ชาย
-

รวมทั้งหมด

๗๒

-

หญิง
512
527
481
498
487
481

รวม
512
527
481
498
487
481

เฉลี่ย
ต่อห้อง
๔2
๔3
๔0
41
๔0
๔0

2,986 2,986

๓) จานวนนักเรียนที่มสี มรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษา
หรือสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
2,986 คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๔) จานวนนักเรียนที่มีนาหนั
้ กส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย
๒,771 คน คิดเป็นร้อยละ ๙2.80
๕) จานวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม
คน คิดเป็นร้อยละ ๖) จานวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ
คน คิดเป็นร้อยละ ๗) จานวนนักเรียนปัญญาเลิศ
คน คิดเป็นร้อยละ ๘) จานวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
คน คิดเป็นร้อยละ ๙) จานวนนักเรียนทีล่ าออกกลางคัน (ปัจจุบัน)
คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐) สถิติการขาดเรียน
351 คน คิดเป็นร้อยละ ๑1.75
๑๑) จานวนนักเรียนที่เรียนซ้าชัน้
คน คิดเป็นร้อยละ -

-๔๑๒) จานวนนักเรียนที่จบหลักสูตร
ม.๓
ม.๖
๑๓) อัตราส่วนครู : นักเรียน
๑๔) จานวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดี
และนันทนาการ
๑๕) จานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง
๑๖) จานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน
๑๗) จานวนนักเรียนที่ทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทัง้ ในและ
นอกประเทศ
๑๘) จานวนนักเรียนที่มีบนั ทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่าเสมอ
๑๙) จานวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่
กาหนดในหลักสูตรสถานศึกษา
๒๐) จานวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการ
ปรับตัวเข้ากับสังคมตามที่กาหนดในหลักสูตรสถานศึกษา

954
477
477
= ๑

คน คิดเป็นร้อยละ ๙๙.17
คน คิดเป็นร้อยละ 99.17
คน คิดเป็นร้อยละ ๙๙.17
: ๒5

2,986 คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
2,986 คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
2,986 คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
2,986 คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
2,986 คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
2,986 คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
2,986 คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๔. ข้อมูลครูและบุคลากร
ครูประจาการ
ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ ตาแหน่ง/
อายุ
ราชการ วิทยฐานะ

วุฒิ

ครู คศ.๓(๒) ค.ม.

วิชา เอก

1.

นางปฐมารัตน์ ฤกษ์มงคล

๕7

๓7

การสอนภาษาไทย

2.

นายชัชวาลย์ โกกะอินทร์

๕๐

๒8

ครู คศ.๒

ศศ.บ.

คณิตศาสตร์

3.

นางสาวจิราลักษณ์
ฤทธิเดชโยธิน

๔6

20

ครู คศ.๓

กศ.ม.

การบริหารการศึกษา

4.

นายอาทิตย์ ยงสวัสดิ์

30

3

ครู ค.ศ.1

คอ.บ.

อิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์

5.

นางสาววีรวรรณ มีสรรพวงศ์

๕๔

30

ครู คศ.๓

กศ.ม.

บรรณารักษศาสตร์

6.

นางจินดาวรรณ บรรดา

52

23

ครู คศ.๓

กศ.ม.

บรรณารักษศาสตร์

7.

นางณัทชาภา กิรัตน์

๕5

31

ครู คศ.๓

วท.ม.

จิตวิทยาการให้
คาปรึกษา

จานวนครั้ง/
สอนวิชา/ชั้น ชั่วโมงที่รับ
การพัฒนา/ปี
ภาษาไทย/
6
ม.ปลาย
ธุรกิจ/
8
ม.ต้น
ธุรกิจ/
8
ม.ต้น
คอมพิวเตอร์/
18
ม.ต้น
ห้องสมุด/
14
ม.ปลาย
ห้องสมุด/
12
ม.ต้น
แนะแนว/
8
ม.ปลาย

-๕ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ ตาแหน่ง/
อายุ
ราชการ วิทยฐานะ

วุฒิ

วิชา เอก

8.

นางไพเราะ แช่มประสิทธิ์

55

29

ครู คศ.๓

วท.บ.

จิตวิทยาสังคม

9.

นางกาญจนา เจริญนพ

55

31

ครู คศ.๓

วท.บ.

จิตวิทยาการแนะแนว

10. นางสาวสุวดี ชูเส้ง

23

0

ครูผู้ช่วย

กศ.บ.

จิตวิทยาการแนะแนว

๑1. นายชูชีพ พรหมสุวรรณ์

57

36

๑2. นางมยุรีย์ ลิม้ ยิ่งเจริญ

๕1

31

ครู คศ.๓

วท.บ.

สุขศึกษา

๑3. นายสมชาย เจริญไชยสมบัติ

๕9

35

ครู คศ.๓

กศ.ม.

ศิลปศึกษา

๑4. นางสาวสุรมี าตร์ เกษตรภิบาล

55

35

ครู คศ.๓

ศศ.บ.

หัตถศิลป์

๑5. นางณัฐณิชาช์ วรรณนภาลัย

๕4

33

ครู คศ.๓

กศ.ม. หลักสูตรและการสอน

๑6. นายก้อง มักสัมพันธุ์

48

24

ครู คศ.๓

คศ.ม. หลักสูตรและการสอน

๑7. นางสาวพัชรินทร์ สุวรรณศร

27

3

ครู คศ.1

ศษ.บ.

นาฏศิลป์ไทย

๑8. นางผาณิต อรุณนพรัตน์

60

41

ครู คศ.๓

ศษ.บ.

คณิต/ชีวฯ

19. นายสมพงศ์ วิจิตรวงศ์

60

39

ครู คศ.๔(๓) กศ.บ.

คณิตศาสตร์

๒0. นางศิริพร จันทรวงศ์

60

๓7

ครู คศ.๓

กศ.บ.

คณิตศาสตร์

๒1. นางสาวจิรพร จูมานัศ

60

๓8

ครู คศ.๓

กศ.บ.

คณิตศาสตร์

๒2. นางสมนึก ศรีศริ ิโชคชัย

58

36

ครู คศ.๓

กศ.บ.

คณิตศาสตร์

๒3. นางรุจี ขาขาว

๕5

32

๒๔. นายชวิทธิ์ เทศดี

๕๔

๓3

ครู คศ.4(3) ค.บ.

ครู คศ.๓(๒) ศ.บ.
ครู คศ.๓

วท.ม.

พลศึกษา

เศรษฐศาสตร์การคลัง
สถิติประยุกต์

จานวนครั้ง/
สอนวิชา/ชั้น ชั่วโมงที่รับ
การพัฒนา/ปี
แนะแนว/
13
ม.ต้น, ม.ปลาย
แนะแนว/
12
ม.ต้น, ม.ปลาย
แนะแนว/
18
ม.ต้น
พลศึกษา/
12
ม.ต้น
สุขศึกษา/
9
ม.ต้น
ศิลปะ/
๒๐
ม.ต้น, ม.ปลาย
หัตถศิลป์/
๒2
ม.ต้น
ดนตรี/
12
ม.ต้น
ดนตรีสากล/
19
ม.ต้น, ม.ปลาย
นาฏศิลป์/
16
ม.ต้น, ม.ปลาย
คณิตศาสตร์/
16
ม.ปลาย
คณิตศาสตร์/
14
ม.ต้น, ม.ปลาย
คณิตศาสตร์/
18
ม.ต้น
คณิตศาสตร์/
๒2
ม.ปลาย
คณิตศาสตร์/
16
ม.ต้น
คณิตศาสตร์/
15
ม.ต้น
คณิตศาสตร์/
18
ม.ปลาย

-๖อายุ ตาแหน่ง/
อายุ
ราชการ วิทยฐานะ

วุฒิ

๒5. นางประภัสสร โทประเสริฐ

๕4

๓1

ครู คศ.๓

กศ.บ.

๒6. นางกัณทิมา เจริญเตีย

๔6

๒4

ครู คศ.๓

ค.บ.

๒7. นางชูศรี จันทร์อ่า

๔6

๑8

ครู คศ.๓

ค.บ.

๒8. นางมณฑิดา ปัญญาดี

๔๔

๒3

ครู คศ.๓

ค.บ.

29. นางนาถนภา โชควิริยะสัมพันธ์

๔๐

๑9

ครู คศ.๓

วท.บ.

๓0. นางสาววิชุดา คงวัฒนะ

40

๑8

ครู คศ.๒

วท.ม.

๓1. นายปรีชา ไชยเพชร

๓2

9

ครู คศ.๒

วท.ม.

๓2. นายสมชาย พิมพ์เงิน

๓1

6

ครู คศ.๑

ค.บ.

33. นางสาวนุชนารถ ทองกระจ่าง

29

5

ครู คศ.1

กศ.บ.

34. นางสาวสุดสายใจ กิจไกรลาศ

23

0

ครูผู้ช่วย

ค.บ.

๓5. นายพรชัย ตินนังวัฒนะ

59

37

ครู คศ.๓(๒) กศ.บ.

๓6. นายนิรุจน์ ศรีเกษม

๕๙

36

ครู คศ.๔(๓) วท.ม.

๓7. นางเพ็ญประภา หร่ายเจริญ

๕9

35

ครู คศ.๔

กศ.ม.

๓8. นางจุฑามาศ จันทราภิรมย์

57

37

ครู คศ.๓

กศ.บ.

39. นายณรงค์ แช่มประสิทธิ์

54

29

ครู คศ.๓

ศษ.ม.

๔0. นางดรรชนีย์ กัลยา

๕๒

30

ครู คศ.๓

กศ.ม.

๔1. นายประเสริฐ แจ้งตระกูล

49

25

ครู คศ.๓

กศ.บ.

ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

จานวนครั้ง/
วิชา เอก
สอนวิชา/ชั้น ชั่วโมงที่รับ
การพัฒนา/ปี
คณิตศาสตร์/
คณิตศาสตร์
16
ม.ปลาย
คณิตศาสตร์/
คณิตศาสตร์
15
ม.ต้น
คณิตศาสตร์/
คณิตศาสตร์
17
ม.ต้น
คณิตศาสตร์/
คณิตศาสตร์
๒๐
ม.ต้น
คณิตศาสตร์/
คณิตศาสตร์
12
ม.ปลาย
คณิตศาสตร์/
คณิตศาสตร์ศึกษา
16
ม.ปลาย
คณิตศาสตร์/
คณิตศาสตร์ศึกษา
17
ม.ปลาย
คณิตศาสตร์/
คณิตศาสตร์
16
ม.ปลาย
คณิตศาสตร์/
การสอนคณิตศาสตร์
19
ม.ต้น, ม.ปลาย
คณิตศาสตร์/
คณิตศาสตร์
18
ม.ต้น
วิทยาศาสตร์/
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
12
ม.ต้น
วิทยาศาสตร์/
ชีววิทยา
19
ม.ปลาย
วิทยาศาสตร์/
การบริหารการศึกษา
15
ม.ต้น
วิทยาศาสตร์/
ชีววิทยา
17
ม.ต้น
หลักสูตรและนวัตกรรม วิทยาศาสตร์/
20
การจัดการเรียนรู้
ม.ปลาย
วิทยาศาสตร์/
เทคโนโลยีการศึกษา
21
ม.ต้น
วิทยาศาสตร์/
ฟิสิกส์
๒4
ม.ปลาย

-๗ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ ตาแหน่ง/
อายุ
ราชการ วิทยฐานะ

วุฒิ

จานวนครั้ง/
วิชา เอก
สอนวิชา/ชั้น ชั่วโมงที่รับ
การพัฒนา/ปี
หลักสูตรและนวัตกรรม วิทยาศาสตร์/
18
การจัดการเรียนรู้
ม.ปลาย
วิทยาศาสตร์/
เคมี
18
ม.ปลาย
วิทยาศาสตร์/
ชีววิทยาศึกษา
22
ม.ปลาย
เคมี/
เคมี
18
ม.ปลาย
วิทยาศาสตร์/
วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา
23
ม.ต้น
ฟิสิกส์/
การบริหารการศึกษา
28
ม.ปลาย
ฟิสิกส์/
ฟิสิกส์
27
ม.ปลาย

๔2. นางปิ่น ช่างทอง

44

20

ครู คศ.๓

ศษ.ม.

๔3. นางศุภวรรณ งามแสง

39

17

ครู คศ.๒

วท.ม.

๔4. นางรุ่งนภา เนินหาด

37

9

ครู คศ.๒

วท.ม.

45. นางสาวธัญพิพล อาภัย

34

3

ครู คศ.1

ค.บ.

๔6. นางสาวอัมพร ผุยวันดี

32

3

ครู คศ.1

กศ.บ.

47 นายคเณศ พัฒนโชติ

31

3

ครู คศ.1

ศษ.ม.

๔8. นายเกรียงไกร ศรีรักษา

30

3

ครู คศ.1

วท.บ.

๔9. นางสาวคริษฐา เสมานิตย์

28

5

ครู คศ.1

วท.บ.

เคมี

๕0. นางพรรณทิพา เจริญชัยชนะ

54

๑8

ครู คศ.๒

ค.บ.

ภาษาไทย

๕1. นางสมศิริ อมรวัฒนสวัสดิ์

๕4

๓2

ครู คศ.๓

ศษ.ม.

การสอนภาษาไทย

๕2. นายอานาจ จุนวังโส

49

26

ครู คศ.๓

กศ.บ.

ภาษาไทย

๕3. นางงามพิศ ลิ้มสวัสดิ์

49

21

ครู คศ.๒

ศศ.ม.

ไทยคดีศึกษา

๕4. นางจิราภรณ์ สกุลเหลืองอร่าม

48

24

ครู คศ.๓

ศษ.ม.

การสอนภาษาไทย

๕5. นางไขแสง ตรีสาม

42

19

ครู คศ.๓

กศ.บ.

ภาษาไทย

56. นางสาวมาลัย ปูผ้า

30

6

ครู คศ.1

ค.บ.

ภาษาไทย

57. นางสาวประภาพร เบ้าทอง

27

0

ครูผู้ช่วย

ศศ.บ.

ภาษาไทย

58. นางสาวจริยา จรรยาขาม

23

0

ครูผู้ช่วย

กศ.บ.

ภาษาไทย

เคมี/ม.ปลาย
ภาษาไทย/
ม.ปลาย
ภาษาไทย/
ม.ปลาย
ภาษาไทย/
ม.ปลาย
ภาษาไทย/
ม.ต้น, ม.ปลาย
ภาษาไทย/
ม.ปลาย
ภาษาไทย/
ม.ปลาย
ภาษาไทย/
ม.ต้น
ภาษาไทย/
ม.ปลาย
ภาษาไทย/
ม.ต้น

20
18
18
๒๐
13
18
๒๐
21
18
20

-๘อายุ ตาแหน่ง/
อายุ
ราชการ วิทยฐานะ

วุฒิ

๕9. นางกาญจนา เฑียรกุล

๕9

35

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ/จิตวิทยา

๖๐. นายสุพจน์ น้อยเชี่ยวกาญจน์

๕8

๓6

๖๑. นางสาวบุญยัง บุญสนองสุภา

๕8

๓5

ครู คศ.๓

กศ.บ. ภาษาอังกฤษ/แนะแนว

๖๒. นางพเยาว์ รัตนแสง

๕8

๓5

ครู คศ.๓

กศ.บ.

๖๓. นางศรีสุดา วุฒาพิทักษ์

๕7

๓7

ครู คศ.๓

๖๔. นางอาภา สระพรม

๕5

๓4

ครู คศ.๓

๖๕. นางเครือวัลย์ แป้นประหยัด

๕2

๒9

ครู คศ.๓

๖๖. นางวัลลยา เศรษฐโศภณ

๔8

๒6

ครู คศ.๒

ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ

๖๗. นางสาวรัชนี มโนอิ่ม

๔8

๒6

ครู คศ.๓

อ.ม.

๖๘. นางสาวทวีทรัพย์ ไทยสุริยะ

๔8

๒1

ครู คศ.๒

กศ.ม. หลักสูตรและการสอน

๖๙. นางสาวพรพรรณ อู่พิทักษ์

๓5

9

ครู คศ.๒

ศศ.ม.

ภาษาอังกฤษ

๗๐. นางสาวจารุณี น้อยเจริญ

๓3

9

ครู คศ.๒

ศศ.ม.

ภาษาอังกฤษ

๗๑. นางสุมาลี วังทรายทอง

๒๙

๒

ครู คศ. 1 ศศ.บ.

ภาษาญี่ปุ่น

๗๒. นางสาวเยาวธิดา เสี้ยวเส็ง

๒9

4

ครู คศ.๑

กศ.ม.

บริหารการศึกษา

๗๓. นางสาวรวมพร สดศรี

25

0

ครูผู้ช่วย

กศ.บ.

การสอนภาษาจีน

๗๔. นายปราโมทย์ มีศรี

๕8

๓6

๗๕. นางพัชรีย์ เอี่ยมอาภรณ์

๕6

๓4

ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

ครู คศ.๓

ครู คศ.๔(๓) M.Ed.

Applied Linguistics

ภาษาอังกฤษ/
เทคโนโลยีทางการศึกษา
จิตวิทยาการศึกษาและ
ค.ม.
การแนะแนว
การสอนภาษาอังกฤษใน
ศศ.ม.
ฐานะภาษาต่างประเทศ
ภาษาอังกฤษ/คหกรรม
ค.บ.
ศาสตร์

ครู คศ.(4)๓ ค.บ.
ครู คศ.๓

วิชา เอก

ภาษาศาสตร์

พลศึกษา

กศ.บ./
สังคมมัธยม/พลศึกษา
ศศ.บ.

จานวนครั้ง/
สอนวิชา/ชั้น ชั่วโมงที่รับ
การพัฒนา/ปี
ภาษาอังกฤษ/
18
ม.ต้น
ภาษาอังกฤษ/
16
ม.ต้น, ม.ปลาย
ภาษาอังกฤษ/
๒๐
ม.ปลาย
ภาษาอังกฤษ/
19
ม.ปลาย
ภาษาอังกฤษ/
18
ม.ปลาย
ภาษาอังกฤษ/
14
ม.ปลาย
ภาษาอังกฤษ/
๒3
ม.ต้น
ภาษาอังกฤษ/
17
ม.ต้น
ภาษาอังกฤษ/
17
ม.ต้น
ภาษาอังกฤษ/
๒๐
ม.ปลาย
ภาษาอังกฤษ/
16
ม.ปลาย
ภาษาอังกฤษ/
๒๐
ม.ปลาย
ภาษาญี่ปุ่น/
๒๐
ม.ปลาย
ภาษาจีน/
12
ม.ปลาย
ภาษาจีน/
16
ม.ต้น
พลศึกษา/
18
ม.ต้น
สุขศึกษา/
18
ม.ปลาย

-๙ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ ตาแหน่ง/
อายุ
ราชการ วิทยฐานะ

วุฒิ

วิชา เอก

๗๖. นางวาสนา น้อยเชี่ยวกาญจน์

๕6

๓6

ครู คศ.๓(๒) ค.บ.

พลศึกษา

77. ว่าที่ พต.ธีรวัฒน์ ตันเจริญ

55

34

ครู คศ.4(3) กศ.บ.

พลศึกษา

๗8. นายภัทระ กระแสร์สุนทร

๕๓

๒7

ครู คศ.๓(๒) กศ.บ.

พลศึกษา

๗9. นายทศทิศ เทวารุธ

๕๑

๒7

ครู คศ.๓

ศศ.ม.

การบริหารการศึกษา

80. นางเสียงพิณ ควะชาติ

60

๓6

ครู คศ.๓

ค.บ.

คหกรรมศาสตร์

๘1. นางสาวรัชตา บุญเจริญ

๕9

๓4

ครู คศ.๓

คศ.บ.

อุตสาหกรรม
เครื่องแต่งกาย

๘2. นางพรพิมล ทรงศิริ

๕7

๓6

ครู คศ.๓

คศ.บ.

คหกรรมศาสตร์ทั่วไป

๘3. นายทองคา สูงสุดยอด

๕7

๓5

ครู คศ.๓(๒) ค.บ.

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

๘4. นางลดาวัลย์ ศิริประเสริฐ

๕6

๓4

ครู คศ.๓(๒) ค.บ.

ธุรกิจศึกษา

๘5. นางณีรนุช ตุ้มจ้อย

๕5

๓5

ครู คศ.๓

ค.บ.

คหกรรมศาสตร์สาขา
ประดิษฐ์

๘6. นางกาญจนา จอมศิลป์

๕6

๒3

ครู คศ.๓

ค.บ.

อาหารและโภชนาการ

๘7. นางสาลีรักษ์ กลิ่นเจริญ

๕3

๓3

ครู คศ.๓

ศศ.บ. การจัดการทั่วไป (บัญชี)

๘8. นางนฤทิพย์ ศรีเกษตรสรากุล

๕2

๒8

ครู คศ.๓

ศศ.บ.

ศึกษาศาสตร์ คหกรรมศาสตร์

90. นางชลิตา ช้างพลายแก้ว

52

31

ครู คศ.3

กศ.ม.

บริหารการศึกษา

91. นางสาวสุรยี ์ สิงห์เจริญ

๕4

๒2

ครู คศ.๓

ศษ.ม.

การบริหารการศึกษา

92. นายสันติศักดิ์ แสวงศิรผิ ล

๔9

๒7

ครู คศ.๒

ศษ.บ.

บริหารธุรกิจ

๙3. นางกัลยา กลิ่นเชิดชู

๔8

๒8

ครู คศ.๓

กศ.ม. เทคโนโลยีทางการศึกษา

จานวนครั้ง/
สอนวิชา/ชั้น ชั่วโมงที่รับ
การพัฒนา/ปี
สุขศึกษา/
12
ม.ต้น
พลศึกษา/
19
ม.ต้น, ม.ปลาย
พลศึกษา/
17
ม.ต้น, ม.ปลาย
พลศึกษา/
18
ม.ต้น, ม.ปลาย
คหกรรม/
8
ม.ต้น
คหกรรม/
6
ม.ต้น
คหกรรม/
16
ม.ต้น, ม.ปลาย
เกษตร/
19
ม.ต้น, ม.ปลาย
คหกรรม/
16
ม.ต้น, ม.ปลาย
คหกรรม/
19
ม.ต้น
คหกรรม/
16
ม.ต้น
ธุรกิจ/
12
ม.ต้น
คหกรรม/
15
ม.ต้น
เกษตร/
16
ม.ต้น, ม.ปลาย
คอมพิวเตอร์/
16
ม.ต้น
ธุรกิจ/
16
ม.ต้น
คอมพิวเตอร์/
13
ม.ปลาย

- ๑๐ อายุ ตาแหน่ง/
อายุ
ราชการ วิทยฐานะ

วุฒิ

๙4. นายสันติชัย ชานิประเสริฐกุล

๔7

๒8

ครู คศ.๓

ค.บ.

๙5. นางอุบล ศรีชัย

๔5

๑8

ครู คศ.๒

ศศ.บ.

๙6. นางกมลพร ลิม้ สวัสดิ์

๔0

๑9

ครู คศ.๓

ค.บ.

๙7. นายราชวัลลภ ลาพูน

๓4

7

ครู คศ.๑

ค.บ.

๙8. นางสาวนวลจันทร์ แสงอุไร

๓4

5

ครู คศ.๑

วท.บ.

๙9. นายนพดล ศรประสิทธิ์

๓3

7

ครู คศ.๑

ค.บ.

100. นางสาววันเพ็ญ สวนงาม

๓2

9

ครู คศ.๒

ค.บ.

101. นางรติรัศมิ์ ศรีสรุ ัตน์

60

๓8

ครู คศ.๔(๓) กศ.บ.

๑๐2. นางสาวจริยา ทวีรตั น์

60

๓7

ครู คศ.๔(๓) ศศ.บ.

๑๐3. นางสาวสุกัลยา พวงสมัย

๕9

๓2

๑๐4. นายเจริญสุข กิจเจริญ

๕9

๓3

ครู คศ.๓(๒) กศ.บ.

๑๐5. นางพริ้มเพรา พันธุโรทัย

๕8

๓6

ครู คศ.(4)๓ ศศ.บ.

๑๐6. นางจินตนา เปี่ยมวิมล

๕8

๓5

ครู คศ.(4)๓ ศศ.บ.

๑๐7. นางสาวบุศรา พิพัฒนโกศลศักดิ์ ๕8

๓6

ครู คศ.๓

ศษ.ม.

๑๐8. นางวันเพ็ญ เรืองรัชนีกร

๕7

๓3

ครู คศ.๓

ค.บ.

๑๐9. นางอุบลรัตน์ อัมพรโชติ

๕6

30

ครู คศ.๓

ค.บ.

๑10. นางสาวอิงตะวัน แพลูกอินทร์

๕1

30

ครู คศ.๓

ศศ.ม.

ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

ครู คศ.๓

ค.บ.

จานวนครั้ง/
วิชา เอก
สอนวิชา/ชั้น ชั่วโมงที่รับ
การพัฒนา/ปี
คอมพิวเตอร์/
คอมพิวเตอร์ศึกษา
13
ม.ปลาย
คอมพิวเตอร์/
การจัดการทั่วไป
6
ม.ต้น
คอมพิวเตอร์/
คอมพิวเตอร์ศึกษา
14
ม.ต้น
คอมพิวเตอร์/
คอมพิวเตอร์ศึกษา
13
ม.ต้น, ม.ปลาย
คอมพิวเตอร์/
วิทยาการคอมพิวเตอร์
8
ม.ต้น
คอมพิวเตอร์/
คอมพิวเตอร์ศึกษา
12
ม.ปลาย
คอมพิวเตอร์/
คอมพิวเตอร์ศึกษา
12
ม.ปลาย
สังคมศึกษา/
ประวัติศาสตร์
18
ม.ต้น, ม.ปลาย
สังคมศึกษา/
สังคมศึกษา
21
ม.ต้น
สังคมศึกษา/
สังคมศึกษา
18
ม.ปลาย
สังคมศึกษา/
ภูมิศาสตร์/บริหาร
16
ม.ปลาย
สังคมศึกษา/
สังคมศึกษา
17
ม.ปลาย
สังคมศึกษา/
ประวัติศาสตร์
16
ม.ปลาย
สังคมศึกษา/
การบริหารการศึกษา
19
ม.ต้น, ม.ปลาย
สังคมศึกษา/
ภาษาไทย
18
ม.ต้น
สังคมศึกษา/
ภาษาไทย
18
ม.ต้น
สังคมศึกษา/
ประวัติศาสตร์
17
ม.ต้น, ม.ปลาย

- ๑๑ อายุ ตาแหน่ง/
อายุ
ราชการ วิทยฐานะ

วุฒิ

วิชา เอก

๑11. นางสาวอารีย์ สุชาติ

๕1

๒8

ครู คศ.๓

ค.บ.

สังคมศึกษา

๑๑2. นายวสันต์ เพิม่ พิมล

50

๓1

ครู คศ.๓

ค.บ.

สังคมศึกษา

๑๑3. นางสาวสุมาลี ศรประสิทธิ์

49

๒7

ครู คศ.๓

กศ.บ.

สังคมศึกษา

๑๑4. นางกิ่งกาญจน์ บุญสร้าง

๔5

๒1

ครู คศ.๓

ค.บ.

สังคมศึกษา

๑๑5. นายอธิพล ศรี่รุ่งกาญจน์

30

5

ครู คศ.๑

ค.บ.

สังคมศึกษา

116. นายวุฒินันท์ สวัสดิวงษ์

46

20

ครู คศ.2

ค.บ.

สังคมศึกษา

ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

จานวนครูที่สอนวิชาตรงเอก
จานวนครูที่สอนตรงความถนัด

113
116

จานวนครั้ง/
สอนวิชา/ชั้น ชั่วโมงที่รับ
การพัฒนา/ปี
สังคมศึกษา/
15
ม.ต้น, ม.ปลาย
สังคมศึกษา/
8
ม.ปลาย
สังคมศึกษา/
14
ม.ต้น
สังคมศึกษา/
18
ม.ต้น
สังคมศึกษา/
19
ม.ปลาย
สังคมศึกษา/
14
ม.ต้น, ม.ปลาย

คน คิดเป็นร้อยละ 97.41
คน คิดเป็นร้อยละ 100

ครูอัตราจ้าง
ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ

ประสบการณ์
การสอน (ปี)

วุฒิ

วิชา เอก

สอนวิชา/ชัน้
ห้องสมุด/
ม.ต้น
วิทยาศาสตร์/
ม.ต้น, ม.ปลาย
ภาษาไทย/
ม.ต้น
สังคมศึกษา/
ม.ต้น
ว่ายน้า/
ม.ต้น, ม.ปลาย
ว่ายน้า/
ม.ต้น, ม.ปลาย
ภาษาญี่ปุ่น/
ม.ต้น

๑. นางสาวศิริมน เกตุชาติ

37 12 ปี 7 เดือน

ศ.บ.

การจัดการทั่วไป

๒. นายดรุณ ตอรบรัมย์

32

10 เดือน

วท.บ.

ชีววิทยา

๓. นางเนตรนภา หงษาโด่

31

1 ปี 7 เดือน

คศ.บ.

ภาษาไทย

๔. นางสาวปาริฉัตต์ ทุมประสิทธิ์

30

2 ปี 7 เดือน

ค.บ.

สังคมศึกษา

๕. นางสาวรัตนาภรณ์ นพแก้ว

28

1 ปี 7 เดือน

ศศ.บ.

พลศึกษา

๖. นายกฤษฎา ไพรเถื่อน

28

4 ปี 6 เดือน

วท.บ.

พลศึกษา

๗. นางเพชรรัตน์ดา ฝักฝ่าย

27

2 ปี 2 เดือน

ศศ.บ.

ภาษาญี่ปุ่น

จ้างด้วย
เงิน
บ.กศ.
บ.กศ.
บ.กศ.
บ.กศ.
บ.กศ.
บ.กศ.
บ.กศ.

- ๑๒ ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ

ประสบการณ์
การสอน (ปี)

วุฒิ

วิชา เอก
การสอน
คณิตศาสตร์
การสอน
คณิตศาสตร์
การสอนสังคม
ศึกษาฯ
ภาษาไทย

๘. นางสาวสาวิตรี ศิลา

26

8 เดือน

กศ.บ.

๙. นางสาวดารณี โตใหญ่

25

1 ปี 7 เดือน

กศ.บ.

๑๐. นายปฏิพัทธ์ ใจดี

25

2 ปี 1 เดือน

กศ.บ.

๑๑. นางสาวเสาวลักษณ์ ศิริวรรณ

25

1 เดือน

ค.บ.

๑๒. นางสาวมานิตา ล่าสัน

25

1 ปี 1 เดือน

กศ.บ.

๑๓. นางสาววัชรินทร์ สายหยุด

24

1 ปี 1 เดือน

กศ.บ.

๑4. นางสาววิมลวรรณ
จันทร์เกษม
๑5. นางสาวศศิมา แอดา

24

1 ปี 1 เดือน

กศ.บ.

23

1 ปี 1 เดือน

คศ.บ.

๑6. นายสุทธิ จีนเจือ

23

1 ปี 1 เดือน

ค.บ.

๑7. นางสาวพรศิริ นิลภิรมย์

23

1 ปี 1 เดือน

ศศ.บ.

๑8. นางสาวสไบทอง สโมสร

23

10 วัน

ค.บ.

19. นางสาวหนึ่งฤทัย จิตรเพ็ชร์

23

10 วัน

กศ.บ.

๒0. นายธัญธวัช เกตุแก้ว

23

1 ปี 1 เดือน

ศศ.บ.

๒1. Mr.Adam Kirkham

45

9 ปี

๒2. Mr.Benjamin Avenell

33

4 ปี

๒3. Mr.Frank Marior Lowe

60

4 ปี

สอนวิชา/ชัน้

คณิตศาสตร์/
ม.ต้น, ม.ปลาย
คณิตศาสตร์/
ม.ต้น
สังคมศึกษา/
ม.ต้น
ภาษาไทย/
ม.ต้น
การสอน
วิทยาศาสตร์/
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ม.ต้น
การสอนสุขศึกษา สุขศึกษาและ
และพลศึกษา
พลศึกษา
การสอนภาษาจีน ภาษาจีน/
ม.ต้น
ภาษาไทย
ภาษาไทย/
ม.ต้น
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์/
ม.ต้น
ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ/
ม.ต้น
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์/
ม.ต้น
การสอน
วิทยาศาสตร์/
วิทยาศาสตร์ ม.ต้น, ม.ปลาย
ภาษาจีน
ภาษาจีน/
ม.ต้น, ม.ปลาย
Information ภาษาอังกฤษ/
Technology ม.ต้น, ม.ปลาย

Bachelor of
Science in
Engineering
Bachelor of
Business
ภาษาอังกฤษ/
Business
Administration ม.ต้น, ม.ปลาย
Administration
Bachelor of Arts
ภาษาอังกฤษ/
in Tesol
ม.ต้น, ม.ปลาย

จ้างด้วย
เงิน
บ.กศ.
บ.กศ.
บ.กศ.
บ.กศ.
บ.กศ.
บ.กศ.
บ.กศ.
บ.กศ.
บ.กศ.
บ.กศ.
บ.กศ.
บ.กศ.
บ.กศ.
บ.กศ.

บ.กศ.

บ.กศ.

- ๑๓ ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ

ประสบการณ์
การสอน (ปี)

๒4. Mr.Markus Pintzinger

41

8 ปี

๒5. Ms.Beverlyn Bernales

34

3 ปี

๒6. Mr.Jeffrey Go Estanislao

31

3 ปี

27. Mr.Martyn William

48

2 ปี

28. Ms.Sherry Mac Yanson
Lavador

33 ปี

2 ปี

๓1. Mrs.Marjorie De Gracia
Valenzuela
๓2. นางสาวกรองจิต โรจนพันธ์

41

1 ปี

๖8

๑1

๓๓. Mr.Angelo Bernardi

61

6

๓๖. นางมุกดา สมบูรณ์ทรัพย์

๖4

2

๓๘. นายสถิต แพทย์วิชาธร

๖2

9

39. นายบัญชา กลิ่นเชิดชู

61

1

วุฒิ

วิชา เอก

สอนวิชา/ชัน้

Bachelor of
ภาษาอังกฤษ/
Science in
ม.ต้น, ม.ปลาย
Mechanical
Engineering
Bachelor of
English,
ภาษาอังกฤษ/
Secondary
Management ม.ต้น, ม.ปลาย
Education
(BSED),
Bachelor of
Science in
Business
Administration
(BSBA)
Bachelor of
Computer
คณิตศาสตร์/
Science in
ม.ต้น, ม.ปลาย
Computer
Engineering
Bachelor of Arts
ภาษาอังกฤษ/
ม.ต้น, ม.ปลาย
Bachelor of
Mathematics ภาษาอังกฤษ/
Secondary
ม.ต้น, ม.ปลาย
Education
(BSED),
Master of Arts
Education
วิทยาศาสตร์/
in Education Management ม.ต้น, ม.ปลาย
ศศ.บ.
หัตถศิลป์
นาฏศิลป์/
ม.ต้น
Master of
Sales &
ภาษาอังกฤษ/
Business
Marketing
ม.ปลาย
Administraion
กศ.บ.
เคมี/ชีววิทยา วิทยาศาสตร์/
ม.ปลาย
ศษ.บ.
บริหารการศึกษา ดนตรีไทย/
ม.ต้น
กศ.ม.
เทคโนโลยีทางการ วิทยาศาสตร์/
ศึกษา
ม.ปลาย

จ้างด้วย
เงิน
บ.กศ.

บ.กศ.

บ.กศ.

บ.กศ.
บ.กศ.

บกศ.
บ.กศ.
บ.กศ.

บ.กศ.
บ.กศ.
บ.กศ

- ๑๔ ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ

ประสบการณ์
การสอน (ปี)

วุฒิ

วิชา เอก

สอนวิชา/ชัน้
ภาษาไทย/
ม.ต้น
วิทยาศาสตร์/
ม.ปลาย
ภาษาจีน/
ม.ต้น, ม.ปลาย

40. นางอรทัย มาลีวงษ์

61

1

ศศ.บ.

ภาษาไทย

41. นางคนึงนิจ สุวรรณ์

61

1

กศ.บ.

ฟิสิกส์

42. นายสมชัย ชัยลี

๔4

9

ศศ.บ.

ภาษาจีน

๕. ข้อมูลอาคารสถานที่
- อาคารเรียนถาวร ๔ ชั้น แบบ ๔๒๔ ค.
- อาคารเรียนถาวร ๓ ชั้น แบบ ๓๑๘ ค.
- อาคารเรียนถาวร ๖ ชั้น แบบพิเศษ
- อาคารเอนกประสงค์ ๒ ชั้น
- โรงอาหารแบบชั่วคราว
- อาคารประชาสัมพันธ์ แบบมาตรฐาน
- อาคารพยาบาลแบบมาตรฐาน
- ห้องน้า-ห้องส้วม
- อาคารอเนกประสงค์ ๕ ชั้น
- สระว่ายน้า

จ้างด้วย
เงิน
บ.กศ.
บ.กศ.
บ.กศ.

จานวน ๑ หลัง
จานวน ๒ หลัง
จานวน ๑ หลัง
จานวน ๒ หลัง
จานวน ๑ หลัง
จานวน ๑ หลัง
จานวน ๑ หลัง
จานวน ๒๑๖ ที่
จานวน ๑ หลัง
จานวน ๑ สระ

๖. ข้อมูลงบประมาณ
งบประมาณ (รับ-จ่าย)
รายรับ
เงินงบประมาณ

จานวน/บาท

รายจ่าย

จานวน/บาท

๒๑,๙๘๓,๖๓๐.๘๐ งบดาเนินการ
(ยกเว้น เงินเดือน-ค่าจ้าง)

๒๑,๕๘๘,๖๗๔.๖๕

งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
เงินนอกงบประมาณ

๑,๑๓๘,๕๐๐ เงินนอกงบประมาณ

๑,๑๓๘,๕๐๐

เงินอื่นๆ (ระบุ) บกศ.

๑๓,๘๙๐,๗๐๓ งบอื่นๆ (ระบุ) บกศ.

๑๓,๕๔๑,๘๘๑.๘๑

รวมรายรับ

๓๗,๐๑๒,๘๓๓.๘๐

รวมรายจ่าย

๓๖,๒๖๙,๐๕๖.๒๖

งบดาเนินการ

คิดเป็นร้อยละ

๙๘.๒๐ ของรายรับ

งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

คิดเป็นร้อยละ

ของรายรับ

- ๑๕ ๗. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม
๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ ชุมชนเมือง มีประชากรประมาณ ๒๓๐,๐๐๐ คน บริเวณ
ใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษา วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ และโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
วิทยาลัยเทคนิค อาชีพหลักของชุมชน คือ ค้าขาย ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ สงกรานต์ ลอยกระทง
๒) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ม.๓ อาชีพหลัก คือ รับจ้าง ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี ๑๕๐,๐๐๐-๒๐๐,๐๐๐ บาท จานวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว
๔ คน
๓) โอกาสและข้อจากัดของโรงเรียน
จากการวิเคราะห์ประเมินสภาพโรงเรียนด้วยวิธีการ SWOT พบว่า โรงเรียนอยู่ใน ตาแหน่งดาวรุ่ง
(STAR) หมายถึงโรงเรียนมีสมรรถนะภายในที่เข้มแข็งทั้ง ๔ ด้าน (Man , Management , Money และ Material)
และมีสภาพแวดล้อมภายนอกเอื้อต่อการดาเนินการจัดและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่กาหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ มีคณะกรรมการสถานศึกษาที่เข้มแข็ง ประกอบไปด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ
มีความหลากหลายในอาชีพ และเป็นผู้ที่ประสบความสาเร็จในอาชีพและหน้าที่การงาน มีความรู้ความ
เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการในการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้การส่งเสริมสนับสนุน
สถานศึกษาทุก ๆ ด้านเป็นอย่างดีสม่าเสมอ มีสมาคมผู้ปกครองและครู สนับสนุนงบประมาณในการจ้างครูใน
สาขาวิชาที่ขาดแคลน และกลุ่มสาระที่ขาดครู และดัดดรุณีสมาคม (สมาคมศิษย์เก่า) ที่ให้ความร่วมมือและ
สนับสนุนการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา และการสนับสนุนงบประมาณในโอกาส ต่าง ๆ นอกจากนี้
หน่วยราชการ หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ในพื้นที่ให้ความร่วมมือสนับสนุน กิจกรรมของสถานศึกษาสม่าเสมอ
ชุมชนและผู้ปกครองนักเรียนมีความนิยม ชมชอบ และให้ความศรัทธาส่งบุตรหลาน เข้าเรียนเป็นจานวนมากเกิน
จานวนที่สถานศึกษาจะรับเข้าเรียนได้ทุกปี โรงเรียนจึงเป็นโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูงซึ่งใช้วิธีการสอบคัดเลือกเพื่อ
เข้าเรียน ๑๐๐ %
๘. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้รับคัดเลือก
เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (World- Class Standard School) จัดให้มีห้องเรียนพิเศษในโครงการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เน้นภาษาอังกฤษ (IEP : Intensive English Program)
โครงการการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini-English Programme)
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (ISP : Intensive Science Program) และโครงการพัฒนาการเรียนการสอนด้วย
ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ (EIS : English for integrated Studies are provided for a
particular group of students)
๙. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑) ห้องสมุด มีขนาด ๒,๗๖๑.๔๘ ตารางเมตร จานวนหนังสือในห้องสมุด ๓๓,๐๕๒ เล่ม
การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ ห้องสมุดอัตโนมัติ iLiB (Information Library
Managemnet)
จานวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย ๓,๒๐๘ คนต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๒๔
ของนักเรียนทั้งหมด

- ๑๖ จานวนนักเรียนที่ใช้ศูนย์วิทยบริการในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย ๒๑๐ คนต่อวัน คิดเป็นร้อยละ
๙๐.๔๖ ของนักเรียนทั้งหมด
๒) ห้องปฏิบัติการ
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบัติการทางภาษา
ห้อง (ระบุ) ปฏิบัติการคหกรรม

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

๒๔
๔
๓
๓

ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง

๓) คอมพิวเตอร์ จานวน ๕๘๙ เครื่อง
ใช้เพื่อการเรียนการสอน
๑๙๑ เครื่อง
ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
๓๑๘ เครื่อง
จานวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ๓,๐๑๖ คนต่อวัน
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนทั้งหมด
ใช้เพื่อการบริหารจัดการ
๕๐ เครื่อง
๔) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
ชื่อแหล่งเรียนรู้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
ศูนย์วิทยบริการ
ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์
ศูนย์วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ร้านหมอภาษา
ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ENGLISH RESOURCE
AND INSTRUCTION CENTER (ERIC)
๗. ศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง STUDENT ENGLISH ACCESS
ROOM (SEAR)
๘. ศูนย์การเรียนรู้ภาษาจีน
๙. ศูนย์ เอ เอฟ เอส (AFS Intercultural Program Thailand)
๑๐. ศูนย์วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
๑๑. ศูนย์วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
๑๒. ศูนย์การเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
๑๓. ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ
๑๔. ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ฯ

สถิติการใช้
จานวนครั้ง/ปี

๒๘๖,๒๘๕
๑๘,๙๙๗
๗,๘๔๘
๕,๐๐๐
๓,๐๐๐
๙๐๙
๓๔๘
๓๕๒
๑๔๕
๙,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๕๐๐
๑,๐๐๐
๓,๐๕๒

- ๑๗ ชื่อแหล่งเรียนรู้
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.

ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ศูนย์วิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ศูนย์วิชาการงานแนะแนว

สถิติการใช้
จานวนครั้ง/ปี

๒๕๐
๒๘๔
๑๑๐
๒๐,๓๕๗

๕) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
ชื่อแหล่งเรียนรู้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

กองพลทหารราบที่ ๑๑ ค่ายสมเด็จพระนั่งเกล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
แหล่งเรียนรู้ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ จังหวัดชลบุรี
สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อาเภอวังน้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา
สวนนงนุช พัทยา จังหวัดชลบุรี
ฟาร์มโชคชัย จังหวัดสระบุรี
โรงแรมภูผาผึ้ง อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
โรงแรมนิวทราเวลบีช อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ตาบลคลองขุด อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
๙. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก
๑๐. วนอุทยานปราณบุรี อาเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๑๑. โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก ตาบลคลองตะเกรา อาเภอท่าตะเกียบ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
๑๒. อุทยานแห่งชาติปางสีดา อาเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว
๑๓. วัดปิตุลาธิราชสังสฤษฏิ์
๑๔. นิทรรศการอวกาศ “NASA-A HUMAN ADVENTURE THE
EXHIBITION” ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ
๑๕. ศาลาวิหารเซียนและโรงละครไทยอลังการ จังหวัดชลบุรี
๑๖. ค่ายกองพันทหารสื่อสาร กองพลนาวิกโยธิน อาเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี
๑๗. ค่ายลูกเสือเสาวลักษณ์ อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

สถิติการใช้
จานวนครั้ง/ปี

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๒
๑
๑
๑
๑
๑
๑

๑
๑
๑

- ๑๘ สถิติการใช้
จานวนครั้ง/ปี

ชื่อแหล่งเรียนรู้
๑๘. ค่ายพักแรมสวนสยาม ทะเล – กรุงเทพฯ ถนนสวนสยาม
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ
๑๙. โรงเรียนวัดบึงน้ารักษ์ อาเภอบางน้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
๒๐. สวนสยาม ทะเล – กรุงเทพฯ
๒๑. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
๒๒. สวนสนุกดรีมเวิลด์ จังหวัดปทุมธานี
๒๓. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ตาบลเขาหินซ้อน อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
๒๔. สวนปาล์ม – ฟาร์มนก และคุ้มวิมานดิน ตาบลคลองเขื่อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

๖) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ในปี
การศึกษาที่รายงาน

๖.๑
๖.๒
๖.๓
๖.๔
๖.๕

ชื่อ-สกุล

ให้ความรู้เรื่อง

จานวนครั้ง/ปี

เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
สาระฯ

นายสุทัศน์ สุพัตพงศ์กุล
นางวรพรรณี น้อยใจบุญ
ผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม
นายประยุทธ์ เรืองสวัสดิ์
นายวัธยา บุญยัง

การประดิษฐ์วัสดุ
ขนมหวานริน
สมุนไพร
การประพันธ์บทร้อยกรอง
การอ่านกับงานเขียน

๖
๒
๒
๒
๒

การงานฯ
การงานฯ
สังคม/วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาไทย

๑๐. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา
๑๐.๑ ผลงานดีเด่น
ประเภท
สถานศึกษา

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
๑) รางวัลโล่ประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
สถานศึกษาที่ให้การสนับสนุนการทางานด้าน
เอดส์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗

หน่วยงานที่มอบรางวัล

- ๑๙ ประเภท

ผู้บริหาร
๑) นายอานาจ ภักดีเสน่หา
ผู้อานวยการโรงเรียน

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
หน่วยงานที่มอบรางวัล
๒) รางวัลบรรณารักษ์และโรงเรียนส่งเสริมการ - บริษัทนานมีบุ๊คส์ จากัด
อ่านยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ประจาปี ๒๕๕๗ และสานักงานคณะกรรมการ
ในโครงการส่งเสริมการอ่าน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
“นานมีบุ๊คส์ รีดดิงคลับ ปีที่ ๑๔” ปี ๒๕๕๗
๓) รางวัลเหรียญทอง ลาดับที่ ๔ ระดับ
- สานักงานคณะกรรมการ
ประเทศ การประกวดเล่านิทานคุณธรรม
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ – ม.๖)
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศ
ครั้งที่ ๖๔

๒) นางสาวพรพิมล นิยมพันธุ์

- ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ปม.) ประกาศ
ณ วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
- ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ

รองผู้อานวยการโรงเรียน

“หนึ่งแสนครูดี” ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗

๓) นางสาวทิพย์วัลย์ นุ่มประเสริฐ
รองผู้อานวยการโรงเรียน
ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
๑) นางสาวมาลัย ปูผ้า

- รางวัลรองผู้อานวยการสถานศึกษาดีเด่น

ประจาปี ๒๕๕๖

- ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
“หนึ่งแสนครูดี” ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖

- คุรุสภา
- สมาคมรองผู้อานวยการ
สถานศึกษา การศึกษา
ขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย

- คุรุสภา

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
๒) นางเพ็ญประภา หร่ายเจริญ
- ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น
ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ปช.) ประกาศ ณ วันที่
๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
- ครูที่ปรึกษาผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วย - สานักงานคณะกรรมการ
ตนเอง (IS : Independent Study) ได้รับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รางวัลเหรียญทองแดง ประเภทสิ่งแวดล้อม กระทรวงศึกษาธิการ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ ในเวทีศักยภาพ
ผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับภาค
กรุงเทพมหานครและภาคตะวันออก

- ๒๐ ประเภท
๓) นายณรงค์ แช่มประสิทธิ์

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
- ครูที่ปรึกษา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒
และเงินทุนการศึกษา ๑๕,๐๐๐ บาท โครงการ
ประกวด นักอุตสาหกรรมเกษตร : New
Generation of Food Safety Scientist
๒๐๑๔ เรื่องโครงการอาหารปลอดภัย
ในโรงอาหารกลางโรงเรียนดัดดรุณี
จังหวัดฉะเชิงเทรา
- รางวัล “ครูดีในดวงใจ” ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๘ โครงการ
“ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ ๑๒ พ.ศ.๒๕๕๘
- โล่รางวัลชนะเลิศการประกวดผลงาน
นวัตกรรมทางการศึกษา ประจาปี ๒๕๕๗
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง
“ชุดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการจัดการ
เรียนรู้วิชาเคมีพื้นฐานที่เน้น Active Learning
ด้วยรูปแบบ ๕E’s บูรณาการ ICT” และเงิน
รางวัลจานวน ๑๐,๐๐๐ บาท โครงการ
ประกวดนวัตกรรมทางการศึกษา ประจาปี
๒๕๕๗ (Innovation On Education
Contest, IEC ๒๐๑๔ )
- รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดีเด่น โครงการยกย่อง
เชิดชูเกียรติครูผู้สอนที่ปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติตนดี
มีผลงานดีเด่นให้มีศักยภาพสูงขึ้นเสริมสร้าง
ศรัทธา ความเชื่อถือและเป็นแบบอย่างที่ดีใน
วิชาชีพครู ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
๔) นางกิ่งกาญจน์ บุญสร้าง
- รางวัลสมาชิกสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น

หน่วยงานที่มอบรางวัล
- คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่

- สานักนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
- คณะศึกษาศาสตร์และ
พัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- เลขาธิการคุรุสภา
กระทรวงศึกษาธิการ

- สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

- ๒๑ ประเภท
๕) นายอธิพล ศรีรุ่งกาญจน์

๖) นางสาวอารีย์ สุชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
๗) นางสาวทวีทรัพย์ ไทยสุริยะ

๘) นางสาวจารุณี น้อยเจริญ
๙) นางสาวรัชนี มโนอิ่ม

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
หน่วยงานที่มอบรางวัล
- ครูผู้ฝึกซ้อม ได้รางวัลเหรียญทอง
- สานักนักงานคณะกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.ปลาย
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและ
ภาคตะวันออก ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๖๔
และได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ
- ครูผู้ฝึกซ้อม ได้รางวัลเหรียญทอง ลาดับที่ ๔
ระดับประเทศ การประกวดเล่านิทานคุณธรรม - สานักนักงานคณะกรรมการ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ม.๔ – ม.๖) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับประเทศ ครั้งที่ ๖๔
- ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
“หนึ่งแสนครูดี” ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ - คุรุสภา
- ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
- คุรุสภา
“หนึ่งแสนครูดี” ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗

- รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศดีเด่น โครงการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนที่ปฏิบัติหน้าที่
ปฏิบัติตนดีมีผลงานดีเด่นให้มีศักยภาพสูงขึ้น
เสริมสร้างศรัทธา ความเชื่อถือและเป็น
แบบอย่างที่ดีในวิชาชีพครู ประจาปี พ.ศ.
๒๕๕๗
- ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
“หนึ่งแสนครูดี” ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
- ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
“หนึ่งแสนครูดี” ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
- ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
“หนึ่งแสนครูดี” ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗

- เลขาธิการคุรุสภา
กระทรวงศึกษาธิการ

- คุรุสภา
- คุรุสภา
- คุรุสภา

- ๒๒ ประเภท
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา
๑๐) นายชูชีพ พรหมสุวรรณ์

๑๑) นายภัทระ กระแสร์สุนทร

๑๒) ว่าที่ พ.ต.ธีรวัฒน์ ตันเจริญ

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

- รางวัลผู้จัดการทีมกีฬาบาสเกตบอลตัวแทน
ภาคกลาง แข่งขันรายการกีฬานักเรียน
นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖ ณ จังหวัด
เชียงราย ระหว่างวันที่ ๒๑-๓๑ มกราคม
๒๕๕๘
- รางวัลผู้ฝึกซ้อมกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด
ตัวแทนภาคกลาง แข่งขันรายการกีฬานักเรียน
นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖ ณ จังหวัด
เชียงราย ระหว่างวันที่ ๒๑-๓๑ มกราคม
๒๕๕๘
- ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
- คุรุสภา
“หนึ่งแสนครูดี” ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
๑๓) นางสาวรัชตา บุญเจริญ
- ครูที่ปรึกษาชมรมจิตอาสาป้องกันเอดส์
เทิดพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และชมรม
อาสายุวกาชาด ที่ทาให้โรงเรียนได้เข้ารับ
พระราชทานประกาศเกียรติคุณ ในนามสถาบัน
ที่ให้ความร่วมมือจัดหาผู้บริจาคโลหิตเป็นหมู่
คณะ เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างสม่าเสมอ
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณ
สถาบันให้การสนับสนุนการทางานด้านเอดส์
๖ ปี ติดต่อกัน
๑๔) นางสาวนวลจันทร์ แสงอุไร - ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
- คุรุสภา
“หนึ่งแสนครูดี” ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
๑๕) นายราชวัลลภ ลาพูน
- ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
- คุรุสภา
“หนึ่งแสนครูดี” ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗

- ๒๓ ประเภท
๑๖) นางสาวสุรีย์ สิงห์เจริญ

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
- ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
“หนึ่งแสนครูดี” ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
๑๗) นางประภัสสร โทประเสริฐ
- ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
“หนึ่งแสนครูดี” ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
๑๘) นางมณฑิดา ปัญญาดี
- ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
“หนึ่งแสนครูดี” ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
๑๙) นางรุจี ขาขาว
- ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
“หนึ่งแสนครูดี” ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
๒๐) นางสาววิชุดา คงวัฒนะ
- ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
“หนึ่งแสนครูดี” ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
๒๑) นายสมชาย พิมพ์เงิน
- ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
“หนึ่งแสนครูดี” ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๒๒) นางไพเราะ แช่มประสิทธิ์
- รางวัลโล่เกียรติคุณ “หม่อมงามจิตต์
บุรฉัตร” ประจาปี ๒๕๕๗ ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความเข้มแข็ง เสียสละ เอาใจใส่สั่งสอน
อบรมเยาวชนด้วยความเมตตากรุณา
๒๓) นางสาววีรวรรณ มีสรรพวงศ์ - บรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยม
ระดับประเทศ โครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ
ปีที่ ๑๔ ประจาปี ๒๕๕๗
ผู้สนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนดัดดรุณี
๒๔) นายสุพร อินทรรักษ์
- เป็นผู้เสียสละและทาคุณประโยชน์ฝึกซ้อม
กีฬาบาสเกตบอลนักเรียน โรงเรียนดัดดรุณี
๒๕) นางโสภา อินทรรักษ์
- เป็นผู้เสียสละและทาคุณประโยชน์ฝึกซ้อม
กีฬาบาสเกตบอลนักเรียน โรงเรียนดัดดรุณี
นักเรียน
๑) เด็กหญิงรัตนากร คงลอย
- รางวัลนักอ่านยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ในโครงการรักการอ่าน โรงเรียน
ดัดดรุณี ปีการศึกษา ๒๕๕๗

หน่วยงานที่มอบรางวัล
- คุรุสภา

- คุรุสภา
- คุรุสภา
- คุรุสภา
- คุรุสภา
- คุรุสภา

- บริษัทนานมีบุ๊คส์ จากัด
ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
- โรงเรียนดัดดรุณี
- โรงเรียนดัดดรุณี

- โรงเรียนดัดดรุณี

- ๒๔ ประเภท
๒) เด็กหญิงอภิวรรณ คาภานนท์

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
- รองชนะเลิศ อันดับ ๑ รางวัลนักอ่าน
ยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ในโครงการรักการอ่าน โรงเรียนดัดดรุณี
ปีการศึกษา ๒๕๕๗
๓) เด็กหญิงจรูญทัศน์ จันทะขะ
- รองชนะเลิศ อันดับ ๒ รางวัลนักอ่าน
ยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ในโครงการรักการอ่าน โรงเรียนดัดดรุณี
ปีการศึกษา ๒๕๕๗
๔) เด็กหญิงจุฑามาศ ดาทอง
- รางวัลชมเชย รางวัลนักอ่านยอดเยี่ยม
๕) เด็กหญิงเมพิชชามญชุ์ ศรีตระกูล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโครงการรัก
๖) เด็กหญิงภัณทิรา เพียรุ้ย
การอ่าน โรงเรียนดัดดรุณี ปีการศึกษา ๒๕๕๗
๗) นางสาวศุภมาศ ภิรมย์ปั่น
- รางวัลนักอ่านยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ในโครงการรักการอ่าน โรงเรียน
ดัดดรุณี ปีการศึกษา ๒๕๕๗
๘) นางสาวพัชริดา สิงห์สมุทร
- รองชนะเลิศ อันดับ ๑ รางวัลนักอ่าน
ยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในโครงการรักการอ่าน โรงเรียนดัดดรุณี
ปีการศึกษา ๒๕๕๗
๙) นางสาวศิริวรรณ กลางแม
- รองชนะเลิศ อันดับ ๒ รางวัลนักอ่าน
ยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในโครงการรักการอ่าน โรงเรียนดัดดรุณี
ปีการศึกษา ๒๕๕๗
๑๐) นางสาวภรณ์ธิดา พรหมรุ่งสวัสดิ์ - รางวัลชมเชย รางวัลนักอ่านยอดเยี่ยม
๑๑) นางสาวนราทิพย์ อุดมศิลป์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโครงการ
๑๒) นางสาวสาวิตรี สุวรรณงาม
รักการอ่าน โรงเรียนดัดดรุณี ปีการศึกษา
๒๕๕๗
๑๓) นางสาวศุภมาศ ภิรมย์ปั่น
- รางวัลยอดนักอ่าน ประเภทการอ่านสูงสุด
ในโครงการรักการอ่าน โรงเรียนดัดดรุณี
ปีการศึกษา ๒๕๕๗
๑๔) นางสาววัทนพร โพธิ์แจ้ง
- นักเรียนแกนนาชมรมจิตอาสาป้องกันเอดส์ฯ
๑๕) นางสาวนาฏยา ร่มโพธิท์ อง และชมรมอาสายุวกาชาด ผู้ทากิจกรรม
๑๖) นางสาวลัดดาวัลย์ เอี่ยมอ่อน สาธารณะประโยชน์จนได้เข้ารับพระราชทาน

หน่วยงานที่มอบรางวัล
- โรงเรียนดัดดรุณี

- โรงเรียนดัดดรุณี

- โรงเรียนดัดดรุณี

- โรงเรียนดัดดรุณี

- โรงเรียนดัดดรุณี

- โรงเรียนดัดดรุณี

- โรงเรียนดัดดรุณี

- โรงเรียนดัดดรุณี

- ๒๕ ประเภท
๑๗) นางสาวธีระดา อ้วนละมัย
๑๘) นางสาวณัฐริกา วงษ์ชอุ่ม
๑๙) นางสาวธัญรส ครองสกุล

๒๐)

๒๑)

๒๒)

๒๓)

๒๔)

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
หน่วยงานที่มอบรางวัล
รางวัลจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในงาน
นิทรรศการจิตอาสาป้องกันเอดส์ ครั้งที่ ๖
ในวันที่ ๑-๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ โรงเรียน
ชลกันยานุกูล จังหวัดชลบุรี
นางสาวชนากานต์ ยี่รัญศิริ - รางวัลเหรียญทอง ลาดับที่ ๔ ระดับ ประเทศ - สานักงานคณะกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ – ม.๖)
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศ
ครั้งที่ ๖๔
- รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การประกวดเล่า - สานักงานคณะกรรมการ
นิทานคุณธรรม ม.๔ – ม.๖ งานศิลปหัตถกรรม การศึกษาขั้นพื้นฐาน
นักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก
ครั้งที่ ๖๔ จังหวัดนนทบุรี
นางสาวสโรชา กิจวิวัฒนกุล - รางวัลเหรียญเงิน อันดับ ๑๐ การแข่งขัน - สานักงานคณะกรรมการ
การอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.๔ – ม.๖
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและ
ภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๔ จังหวัดนนทบุรี
นางสาวประภาพร สังข์เจริญ - รางวัลเหรียญเงิน อันดับ ๒๘ การแข่งขัน - สานักงานคณะกรรมการ
การเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.๔ – ม.๖ การศึกษาขั้นพื้นฐาน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและ
ภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๔ จังหวัดนนทบุรี
เด็กหญิงนุชจรี พลายงาม
- รางวัลเหรียญทองแดง อันดับ ๒๔
- สานักงานคณะกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทานองเสนาะ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ม.๑ – ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๔
จังหวัดนนทบุรี
นางสาวกฤษณา วรชาติตระกูล - รางวัลเหรียญทอง อันดับ ๒๒ การแข่งขัน - สานักงานคณะกรรมการ
การท่องอาขยานทานองเสนาะ ม.๔ – ม.๖
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและ
ภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๔ จังหวัดนนทบุรี

- ๒๖ ประเภท
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
หน่วยงานที่มอบรางวัล
๒๕) เด็กหญิงชวิศา เจริญสุข
- รางวัลเหรียญเงิน อันดับ ๑๘ การประกวด - สานักงานคณะกรรมการ
๒๖) เด็กหญิงณิชาภัทร ทองสุข
โครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท ๑)
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒๗) เด็กหญิงวชิรญาณ์ นุกูลวรรณ ม.๑ – ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๔
จังหวัดนนทบุรี
๒๘) นางสาวทิพจุฑา เจริญเตีย
- รางวัลเหรียญเงิน อันดับ ๑๗ การประกวด - สานักงานคณะกรรมการ
๒๙) นางสาวมรกต อ่องประเสริฐ โครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท ๑)
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓๐) นางสาวศรัญญา แก้วอุดม
ม.๔ – ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๔
จังหวัดนนทบุรี
๓๑) เด็กหญิงกนกพรรณ
- รางวัลเหรียญทองแดง อันดับ ๒๐
- สานักงานคณะกรรมการ
ตันนิธิสถาพร
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้ การศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓๒) เด็กหญิงจุฑามณี ฉลาดถ้อย โปรแกรม GSP ม.๑ – ม.๓ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก
ครั้งที่ ๖๔ จังหวัดนนทบุรี
๓๓) นางสาวพิชญา นัดพบสุข
- รางวัลเหรียญเงิน อันดับ ๑๑ การแข่งขัน - สานักงานคณะกรรมการ
คิดเลขเร็ว ม.๔ – ม.๖ งานศิลปหัตถกรรม
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
นักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก
ครั้งที่ ๖๔ จังหวัดนนทบุรี
๓๔) นางสาวชมพนา ฉัตรเงิน
- รางวัลเหรียญเงิน อันดับ ๑๔ การประกวด - สานักงานคณะกรรมการ
๓๕) นางสาววรัญญา ตันติกุล
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓๖) นางสาวศิรภัสสร เอิบอิ่มฤทธิ ม.๔ – ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๔
จังหวัดนนทบุรี
๓๗) เด็กหญิงกมลศรี บุญสวน
- รางวัลเหรียญทองแดง อันดับ ๓๑
- สานักงานคณะกรรมการ
๓๘) เด็กหญิงกฤษณา เสงี่ยมพงษ์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท การศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓๙) เด็กหญิงไอลดา อินทรสงเคราะห์ สิ่งประดิษฐ์ ม.๑ – ม.๓ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก
ครั้งที่ ๖๔ จังหวัดนนทบุรี
๔๐) เด็กหญิงณัฐชยา วาระสิทธิ์ - รางวัลเหรียญทอง อันดับ ๑๓ การแข่งขัน - สานักงานคณะกรรมการ
๔๑) เด็กหญิงดุจเพชรพลอย แก้วเนตร การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) การศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔๒) เด็กหญิงสริดา ธาดาโอภาส ม.๑ – ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

- ๒๗ ประเภท

๔๓)
๔๔)

๔๕)

๔๖)

๔๗)
๔๘)
๔๙)
๕๐)
๕๑)
๕๒)
๕๓)
๕๔)
๕๕)
๕๖)
๕๗)
๕๘)
๕๙)

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๔
จังหวัดนนทบุรี
นางสาวนงนภัส โชติชนกพาณิช - รางวัลเหรียญทองแดง อันดับ ๔๖
นางสาวสุรภา เลิศไพรัตน์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ ม.๔ – ม.๖ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก
ครั้งที่ ๖๔ จังหวัดนนทบุรี
เด็กหญิงบุศรินทร์ สมสกุล - รางวัลเหรียญทอง อันดับ ๘ การประกวด
เล่านิทานคุณธรรม ม.๑ – ม.๓
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและ
ภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๔ จังหวัดนนทบุรี
นางสาวเยาวลักษณ์ โนรีวงศ์ - รางวัลเหรียญทอง อันดับ ๓๑ การแข่งขัน
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง
ม.๔ – ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาค
กลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ พึ่งแสวงผล - รางวัลเหรียญทอง อันดับ ๑๐ การแข่งขัน
เด็กหญิงจิรัติกานต์ ไพรจิตร ระบามาตรฐาน ม.๑ – ม.๓ งานศิลปหัตถกรรม
เด็กหญิงนันท์นภัส ตรัยเธียรเลิศ นักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก
เด็กหญิงพาขวัญ ชัชวาลย์
ครั้งที่ ๖๔ จังหวัดนนทบุรี
เด็กหญิงอนันตญา เทียนชัย
เด็กหญิงอุษา แซ่เจี่ย
นางสาวกิ่งกาญจน์ จันทร์ศิริ - รางวัลเหรียญทอง อันดับ ๗ การแข่งขัน
นางสาวจารุณี อยู่เจริญ
ระบามาตรฐาน ม.๔ – ม.๖ งานศิลปหัตถกรรม
นางสาวณัฏฐา แซ่กิม
นักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก
นางสาวปานไพลิน ไชยงาม ครั้งที่ ๖๔ จังหวัดนนทบุรี
นางสาวสุภาวรรณ เหรียญพี้
นางสาวสุภิตา รังกุล
เด็กหญิงลลิตา ตะอินทร์
- รางวัลเหรียญทอง อันดับ ๑๔ การแข่งขัน
การเล่านิทาน (Story Telling) ม.๑ – ม.๓
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและ
ภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๔ จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานที่มอบรางวัล

- สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

- สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

- สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

- สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

- สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

- สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ๒๘ -

๖๐)
๖๑)
๖๒)
๖๓)
๖๔)
๖๕)

๖๖)

๖๗)

๖๘)
๖๙)

๗๐)
๗๑)

๗๒)
๗๓)
๗๔)

ประเภท
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
หน่วยงานที่มอบรางวัล
เด็กหญิงณภัทร สมเนตร
- รางวัลเหรียญทอง อันดับ ๑๑ การแข่งขัน - สานักงานคณะกรรมการ
เด็กหญิงรวิสรา ศรีทะโชติ
ละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.๑ – ม.๓
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
เด็กหญิงลออรัตน์ ประเสริฐสังข์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและ
เด็กหญิงวณิชยา คงเจริญ
ภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๔ จังหวัดนนทบุรี
เด็กหญิงสิริรัตญา อิ่มเอิบ
เด็กหญิงเมย์ธาดา วิเชียรน้อย - รางวัลเหรียญเงิน อันดับ ๔๓ การแข่งขัน - สานักงานคณะกรรมการ
การพูดภาษาจีน ม.๑ – ม.๓
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและ
ภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๔ จังหวัดนนทบุรี
นางสาววรชา สีแดง
- รางวัลเหรียญเงิน อันดับ ๒๘ การแข่งขัน - สานักงานคณะกรรมการ
การพูดภาษาจีน ม.๔ – ม.๖
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและ
ภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๔ จังหวัดนนทบุรี
นางสาวนฤมล สุริวงค์
- รางวัลเหรียญเงิน อันดับ ๒๒ การแข่งขัน - สานักงานคณะกรรมการ
การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.๔ – ม.๖
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและ
ภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๔ จังหวัดนนทบุรี
เด็กหญิงกานต์ธิดา จุลศรีไกวัล - เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน
- สานักงานคณะกรรมการ
เด็กหญิงสุนิตา กุลาราช
ASEAN QUIZ ม.๑ – ม.๓ งานศิลปหัตถกรรม การศึกษาขั้นพื้นฐาน
นักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก
ครั้งที่ ๖๔ จังหวัดนนทบุรี
นางสาวฐิติพร สิทธิ
- เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน
- สานักงานคณะกรรมการ
นางสาวอัชฌา ยอดอุดม
ASEAN QUIZ ม.๔ – ม.๖ งานศิลปหัตถกรรม การศึกษาขั้นพื้นฐาน
นักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก
ครั้งที่ ๖๔ จังหวัดนนทบุรี
นางสาวณัฐธิดา มีอนันต์
- รางวัลเหรียญเงิน อันดับ ๘ การประกวด - สานักงานคณะกรรมการ
นางสาววนิดา พุ่มวิจิตร
หนังสือเล่มเล็ก ม.๔ – ม.๖ งานศิลปหัตถกรรม การศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางสาวศุภมาศ ภิรมย์ปั่น
นักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก
ครั้งที่ ๖๔ จังหวัดนนทบุรี

- ๒๙ ประเภท
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
๗๕) เด็กหญิงขวัญจิรา โฆสิตมาน - รางวัลเหรียญทอง อันดับ ๑๗ การประกวด
๗๖) เด็กหญิงฉัตราภรณ์ บุญสวัสดิ์ ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.๑ – ม.๓
๗๗) เด็กหญิงศรสวรรค์ สุขอยู่
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและ
ภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๔ จังหวัดนนทบุรี
๗๘) เด็กหญิงขนิษฐา ภู่ทอง
- รางวัลเหรียญทอง อันดับ ๒๐ การแข่งขัน
๗๙) เด็กหญิงอรยา ผังลักษณ์
หุ่นยนต์บังคับมือ ม.๑ – ม.๓
๘๐) เด็กหญิงเพชรลดา ทองการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและ
ภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๔ จังหวัดนนทบุรี
๘๑) นางสาวชฎาพร ตั้งตัว
- รางวัลเหรียญทอง อันดับ ๘ การแข่งขัน
๘๒) นางสาวชุลีกร โกโสตร
ทาอาหาร น้าพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.๔–ม.๖
๘๓) นางสาวมินตรา นุ่นทะสอน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและ
ภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๔ จังหวัดนนทบุรี
๘๔) นางสาวกนกรส ใยสุ่น
- รางวัลเหรียญทอง อันดับ ๙ การแข่งขัน
๘๕) นางสาวปวริศา นิยมไพศาลสุข การทาอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว)
๘๖) นางสาววราภรณ์ มะลิรักษ์
และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.๔–ม.๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและ
ภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๔ จังหวัดนนทบุรี
๘๗) นางสาวณิชชา พวงทับทิม
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ และเงินทุน
๘๘) นางสาวพิรนุช ปรีดานนท์
การศึกษา ๑๕,๐๐๐ บาท โครงการประกวด
๘๙) นางสาวนพวรรณ ทิพกานนท์ นักอุตสาหกรรมเกษตร: New Generation
๙๐) นางสาวบุษบา รังสินธุ์
of Food Safety Scientist ๒๐๑๔ เรื่อง
โครงการอาหารปลอดภัย ในโรงอาหารกลาง
โรงเรียนดัดดรุณี จังหวัดฉะเชิงเทรา
๙๑) นางสาวณัฐนรี จันทร์ประเสริฐ - รางวัลเหรียญทองแดง ประเภทสิ่งแวดล้อม
๙๒) นางสาวผกามาส จาเริญ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ ในการนาเสนอ
๙๓) นางสาวลักษณารีย์ ยศยิ่ง
ผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
(IS : Independent Study) ในเวทีศักยภาพ
ผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับภาค
กรุงเทพมหานครและภาคตะวันออก

หน่วยงานที่มอบรางวัล
- สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

- สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

- สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

- สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

- คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่

- สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ๓๐ ประเภท
๙๔) นางสาวณัฐวรรณ แก้ววิลัย

๙๕) เด็กหญิงตรีชฎา บรรณสาร
๙๖) เด็กหญิงกัญญาณัฐ โขมะนาม

๙๗) นางสาวรัตนกร พ่วงหิมวันต์
๙๘) นางสาวสิริยากร อมรรัตน์ศิริ
๙๙) นางสาวณัฐพร ชมจิตต์
๑๐๐) นางสาวชุลีกร โกโสตร

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
- เป็นตัวแทนภาคกลาง แข่งขันรายการกีฬา
นักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖
ณ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ ๒๑-๓๑
มกราคม ๒๕๕๘ ประเภทกีฬาเทควันโด
- เป็นตัวแทนภาคกลาง แข่งขันรายการกีฬา
นักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖
ณ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ ๒๑-๓๑
มกราคม ๒๕๕๘ ประเภทกีฬายิมนาสติกศิลป์
- เป็นตัวแทนภาคกลาง แข่งขันรายการกีฬา
นักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖
ณ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๓๑
มกราคม ๒๕๕๘ ประเภทกีฬาวอลเลย์บอล
ชายหาด
- เป็นตัวแทนภาคกลาง แข่งขันรายการกีฬา
นักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖
ณ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๓๑
มกราคม ๒๕๕๘ ประเภทกีฬาบาสเกตบอล
หญิง

๑๐๑) เด็กหญิงมณัญชีญา
จันทร์พิทักษ์
๑๐๒) เด็กหญิงกัญญาภัค
ภาษิตตานนท์
๑๐๓) เด็กหญิงเทวรัตน์ พยัฆศิริ
๑๐๔) เด็กหญิงนงนภัส นิ่มสาย
๑๐๕) เด็กหญิงมนัญธรณ์ อมรกุล
๑๐๖) นางสาวจิตรคาภรณ์ จรภิภพ
๑๐๗) เด็กหญิงมณีรัตน์ กรกุมสิน
๑๐๘) นางสาววนัสนันท์ สายสมาน
๑๐๙) นางสาวณิชากร เอี่ยมสงวน
๑๑๐) นางสาวเจนจิรา จันทร์โพธิ์
๑๑๑) นางสาวมณฑิรา จินดาวัฒนกิจ
๑๑๒) นางสาวสิธิภรณ์ คุ้มภู่
๑๑๓) เด็กหญิงเมพิชชามญชุ์
- รางวัลผลการเรียนดี ๑๐ อันดับ
ศรีตระกูล
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
๑๑๔) เด็กหญิงมณีวรรณ บุญเจริญ ปีท่ี ๑
๑๑๕) เด็กหญิงอรวรา ราศรีสิทธิ์
๑๑๖) เด็กหญิงทิพวัลย์ สาคร

หน่วยงานที่มอบรางวัล

- โรงเรียนดัดดรุณี

- ๓๑ ประเภท
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
๑๑๗) เด็กหญิงศศิชา ปั้นผ่องแผ้ว
๑๑๘) เด็กหญิงณัฐชยา วาระสิทธิ์
๑๑๙) เด็กหญิงรัชดาภรณ์ ดอนมอญ
๑๒๐) เด็กหญิงสวนีย์ ปราบณรงค์
๑๒๑) เด็กหญิงกัญชรส เข็มทอง
๑๒๒) เด็กหญิงพรพิมล เกิดศิริ
๑๒๓) เด็กหญิงปิยมาภรณ์
- รางวัลผลการเรียนดี ๑๐ อันดับ
กาญจนเกตุ
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
๑๒๔) เด็กหญิงจุฑามาศ ดาทอง
ปีท่ี ๒
๑๒๕) เด็กหญิงพิไลวรรณ
จันทร์ชูกลิ่น
๑๒๖) เด็กหญิงอธิชา หวังเกษม
๑๒๗) เด็กหญิงปภาวีร์ วัฒนอาภรณ์ชัย
๑๒๘) เด็กหญิงบุณฑริกา เอี่ยมมี
๑๒๙) เด็กหญิงอริศรา หมื่นเดช
๑๓๐) เด็กหญิงสโรชา ธรรมสินธุ์
๑๓๑) เด็กหญิงธัญวรัตน์ โสภา
๑๓๒) เด็กหญิงอรุณี มาระโภชน์
๑๓๓)
๑๓๔)
๑๓๕)
๑๓๖)
๑๓๗)
๑๓๘)
๑๓๙)
๑๔๐)
๑๔๑)
๑๔๒)
๑๔๓)
๑๔๔)

นางสาวณหทัย ชัชวาลวงษ์
นางสาวลักษณารีย์ ยศยิ่ง
นางสาวมัณฑนา สุวดิษฐ
นางสาวภารณี เชิดชู
นางสาวญาณิน บารุงวงศ์
นางสาวสโรชา กิจวิวัฒนกุล
นางสาวประภัสสร ขาวยั่งยืน
นางสาวผกามาส จาเริญ
นางสาวอทิตยา สินภักดี
นางสาวณัฐนรี จันทร์ประเสริฐ
นางสาวกนกวรรณ อุไรรางกูล
นางสาวชัณญานุช
ประเสริฐพันธ์
๑๔๕) นางสาวพนิดา สิงหนนท์

หน่วยงานที่มอบรางวัล

- โรงเรียนดัดดรุณี

- รางวัลผลการเรียนดี ๑๐ อันดับ
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๔ กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

- โรงเรียนดัดดรุณี

- รางวัลผลการเรียนดี ๑๐ อันดับ
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๔ กลุ่มการเรียนภาษา

- โรงเรียนดัดดรุณี

- ๓๒ ประเภท
๑๔๖) นางสาวนฤมล สุริวงค์
๑๔๗) นางสาวชนาพร ขาวยั่งยืน
๑๔๘) นางสาวสร้อยทิตยา พุ่มมาลา
๑๔๙) นางสาวศิริวารินทร์ เส็งมี
๑๕๐) นางสาวศิริบูรณ์ พินิจกุล
๑๕๑) นางสาวอาทิตยา ปิ่นแก้ว
๑๕๒) นางสาวปวีณ์สุดา จันทร์สูรย์
๑๕๓) นางสาวพิมพ์ลภัส เนียมนพ
๑๕๔) นางสาวนภัสสร วัฒนวงศ์
๑๕๕) นางสาวปภาวดี ปิยะกุลดารง
๑๕๖) นางสาวอนิญชนา ยศวิวัฒน์
๑๕๗) นางสาวธนกรณ์ วัชรพาหะ
๑๕๘) นางสาวศิริลักษณ์ เมฆฉ่า
๑๕๙) นางสาวชลธิชา ตันนพรัตน์
๑๖๐) นางสาวธัญรดา
โรจนานุกูลพงศ์
๑๖๑) นางสาวอริสา ตะเภาพงษ์
๑๖๒) นางสาวจินดารัตน์ โคมเดือน
๑๖๓) นางสาวศุภสุตา สังขเวทัย
๑๖๔) นางสาวอิงครัต งามดี
๑๖๕) นางสาวมัณฑณา ชื่นชมภู
๑๖๖) นางสาววรรณกมล ศรีเมืองแก้ว
๑๖๗) นางสาววนัสศนิตา น้อยใจดี
๑๖๘) นางสาวเบญจมาภรณ์ บุญรื่น
๑๖๙) นางสาวปวีณ์กานต์ เชยลี
๑๗๐) นางสาวสมฤทัย ประเสริฐ
๑๗๑) นางสาวกาญจนา เฉยเจริญ
๑๗๒) นางสาววรรณวิสา วรรณมบูรณ์
๑๗๔) นางสาวสินีนาฎ สุนทรโชติ

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

- รางวัลผลการเรียนดี ๑๐ อันดับ
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๕ กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์

- โรงเรียนดัดดรุณี

- รางวัลผลการเรียนดี ๑๐ อันดับ
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๕ กลุ่มการเรียนภาษา

- โรงเรียนดัดดรุณี

- ๓๓ ๑๐.๒ งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลสาเร็จ
ที่

๑.
๒.
๓.

๔.

๕.
๑.
๒.
๓.
๔.

๑.

๒.

ชื่อ
งาน/โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วิธีดาเนินการ

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
(จานวน/ร้อยละ)

กลยุทธ์ที่ ๑ ปลูกฝังคุณธรรม ปลูกจิตความเป็นไทย นาหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ได้อย่างเหมาะสม
โครงการคุณธรรมนาความรู้
ผู้เรียนทุกคนมีสุขภาพที่ - ค่ายธรรม/ยุวเนตรนารี
ร้อยละ ๙๕
แข็งแรงสมบูรณ์ ทั้งด้าน - นิทรรศการ
โครงการตามวิถีปรัชญา
ร้อยละ ๙๑
ร่างกายและจิตใจ
- อบรมจริยธรรมประจา
เศรษฐกิจพอเพียง
อารมณ์ สังคม สติปัญญา
สัปดาห์
โครงการเสริมสร้างคุณภาพ
ร้อยละ ๙๓
และมีความทันสมัย บน - ค่ายผู้นา
นักเรียนด้านการเป็นคนดี
พื้นฐานของคุณธรรม
- เลือกตั้งสภานักเรียน
มีความสุข และความเป็น
และวัฒนธรรมไทย
- ค่ายดนตรี
ประชาธิปไตย
- ร่วมกิจกรรมชุมชน
โครงการพัฒนาทักษะ
ร้อยละ ๙๖
- ประกวดแข่งขัน
ความสามารถด้านศิลปะ ดนตรี
และนาฏศิลป์
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ร้อยละ ๙๒
กลยุทธ์ที่ ๒ โอกาสทางการศึกษา
โครงการจัดพัฒนามาตรฐาน ผู้เรียนมีความสามารถใน - ค่ายภาษาและ
ร้อยละ ๙๕
วิชาการ
การสื่อสารได้อย่างน้อย
เทคโนโลยี
๒ ภาษา
- ค่ายวิทยาศาสตร์
โครงการโรงเรียนจัดการเรียน
ร้อยละ ๙๕
- ทัศนศึกษา
การสอนภาษาอังกฤษ
- ติว
โครงการสร้างเสริมการเรียนรู้
ร้อยละ ๙๕
- สอนเสริม
ภาษาที่ ๒
โครงการจัดการเรียนการสอน
ร้อยละ ๙๖
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
โครงการพัฒนาความเป็นเลิศ
ผู้เรียนมีความเป็นเลิศ
- ติว
ร้อยละ ๘๔
ด้านคุณภาพและมาตรฐาน
ทางวิชาการ
- สอนเสริม
การศึกษา
- ค่ายวิชากร
- อบรม
โครงการพัฒนาบุคลากร
ร้อยละ ๘๖
- ศึกษาดูงาน

- ๓๔ ที่

๑.
๒.
๓.

๑.
๒.

๑.

๒.

๓.

ชื่อ
งาน/โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วิธีดาเนินการ

กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาหลักสูตร การสอน การนิเทศ และการประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการพัฒนาหลักสูตร
พัฒนาคุณภาพวิชาการ - อบรมบุคลากรครู
ด้านหลักสูตรและการ
- ประชุมประจาสัปดาห์
โครงการนิเทศภายใน
สอน
- ประชุมประจาเดือน
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
- ทบทวนมาตรฐาน
และประสิทธิผลการประกัน
- สรุปผลการดาเนินงาน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
- ประชุม/ชี้แจง
กลยุทธ์ที่ ๕ ประสิทธิผลด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ และการบริหารจัดการ
โครงการจัดพัฒนาประสิทธิผล จัดพัฒนาประสิทธิผล
- ค่าย ICT
ด้านเทคโนโลยีเพื่อเรียนรู้
ด้านเทคโนโลยีเพื่อการ - อบรมครู
- นิเทศภายใน
โครงการจัดพัฒนาประสิทธิผล เรียนรู้และการบริหาร
จัดการ
ด้านเทคโนโลยีเพื่อการบริหาร
จัดการ
กลยุทธ์ที่ ๖ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร และจัดการศึกษา
โครงการจัดและพัฒนาคุณภาพ การมีส่วนร่วมในการจัด ประชุมระหว่าง
การศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของ การศึกษาของทุก
- โรงเรียนกับกรรมการ
ทุกภาคส่วน
ภาคส่วน
สถานศึกษา
- โรงเรียนกับผู้ปกครอง
โครงการระดมทรัพยากร
เครือข่าย
สนับสนุนประสิทธิผล
- โรงเรียนกับสมาคมผู้ปกครอง
และครู
- โรงเรียนกับดัดดรุณีสมาคม
โครงการจัดพัฒนาอาคาร
- ดูแลรักษา
สถานที่ สิ่งแวดล้อม และ
- ซ่อมบารุง
ภูมิทัศน์
- ตกแต่ง

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
(จานวน/ร้อยละ)

ร้อยละ ๙๒
ร้อยละ ๙๐
ร้อยละ ๑๐๐

ร้อยละ ๙๓
ร้อยละ ๙๒

ร้อยละ ๑๐๐

ร้อยละ ๙๘

ร้อยละ ๑๐๐

- ๓๕ ๑๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา ๒๕๕๖)
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน * ให้บันทึกระดับคุณภาพ เช่น พอใช้ ดี ....ตามผลประเมิน

มาตรฐาน
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล
มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาเต็มศักยภาพ
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาหนด
ในกฎกระทรวง
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

ผลการ
ผลการ
ประเมิน
ติดตาม
น้าหนัก
ตนเองของ ตรวจสอบ
(คะแนน)
สถานศึกษา * โดย
ต้นสังกัด *

๓๐
๕
๕

๒๗.๘๘
๔.๗๐
๔.๗๖

๕

๔.๖๘

๕

๔.๔๕

๕

๔.๖๐

๕

๔.๗๐

๕๐
๑๐

๔๙.๗๓
๑๐.๐๐

๑๐

๙.๘๒

๕

๕.๐๐

๑๐

๙.๙๑

๑๐

๑๐.๐๐

๕

๕.๐๐

๑๐

๑๐.๐๐

๑๐

๑๐.๐๐

- ๓๖ ผลการ
ผลการ
ประเมิน
ติดตาม
น้าหนัก
ตนเองของ ตรวจสอบ
(คะแนน)
สถานศึกษา * โดย
ต้นสังกัด *

มาตรฐาน
มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้นที่กาหนดขึ้น
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม
มาตรฐานที่ ๑๕ จัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อ
พัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
รวมเฉลี่ย

๕

๕.๐๐

๕

๕.๐๐

๕

๕.๐๐

๕

๔.๖๐

๑๐๐ ๙๗.๙๑
ระดับ
๕

๑๒. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พงึ ประสงค์
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๓ ผู้เรียนมีการใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็นทาเป็น
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๖ ประสิทธิผลของการเรียนจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายใน โดยสถานศึกษาและต้นสังกัด
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/พันธกิจ และวัตถุประสงค์
ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา

น้าหนัก คะแนน
ระดับคุณภาพ
คะแนน ที่ได้
๑๐.๐๐ ๙.๖๐
๑๐.๐๐ ๙.๘๖
๑๐.๐๐ ๙.๔๘
๑๐.๐๐ ๙.๗๒
๒๐.๐๐ ๑๒.๕๔
๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐
๕.๐๐ ๕.๐๐
๕.๐๐ ๕.๐๐

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีมาก

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีมาก

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีมาก

- ๓๗ การศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา

น้าหนัก คะแนน
ระดับคุณภาพ
คะแนน ที่ได้
๕.๐๐ ๕.๐๐
ดีมาก

ตัวบ่งชีท้ ี่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา
คะแนนรวม
๑๐๐.๐๐ ๙๑.๒๐
ดีมาก
 ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา
สรุประดับคุณภาพ จานวนตัวบ่งชี้
 ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา กรณีขอปรับผลการประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ .......
ดีมาก
๑๑
ดี
๑
 ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา เนื่องจาก..............................
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
-

๑๓. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา
โดยสถานศึกษา หรือต้นสังกัด
จุดเด่น
๑. ความเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียน ได้กาหนดจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนด้วย
การพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมไทย “การไหว้แบบลูกดัดดรุณี” มีความเป็นเลิศทาง
วิชาการสู่มาตรฐานสากล มีความสามารถในการสื่อสารอย่างน้อย ๒ ภาษา มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
เพื่อการเรียนรู้ มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ และการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
๒. โรงเรียนมีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้ยั่งยืน และมีการนาผลการประเมินคุณภาพ
ทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
๓. โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล และโครงการพิเศษด้าน
วิทยาศาสตร์ ส่งผลให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน
๔. ผู้บริหารมีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความมุ่งมั่นในการทางาน เป็นแบบอย่างที่ดี
๕. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการดัดดรุณีสมาคม คณะกรรมการผู้ปกครองและครู
ดัดดรุณี ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือโรงเรียนเป็นอย่างดี
๖. ครูมีการพัฒนาตนเองสู่การเป็นครูมืออาชีพ แสวงหาความรู้และเทคนิคใหม่ ๆ ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
พัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ตามโรงเรียนมาตรฐานสากล
๗. ผู้ปกครองสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาเป็นอย่างดี

- ๓๘ จุดที่ควรพัฒนา
๑. โรงเรียนควรพัฒนาน้าหนัก ส่วนสูง ให้มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานมากขึ้น และพัฒนา
นักเรียนให้เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
๒. โรงเรียนควรกาหนดเป็นนโยบายให้ครูสอดแทรกการอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในคาบโฮมรูมและ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนานักเรียนให้ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น
๓. โรงเรียนควรกาหนดแผนพัฒนาครู เพื่อยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการอ่าน
ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคาถาม เพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
๔. โรงเรียนควรจัดกิจกรรมให้นักเรียนกาหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหา โดยมีเหตุผล
ประกอบ
๕. โรงเรียนได้ใช้ฐานข้อมูลจากระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์ร้อยละ ๗๐ เป็นฐานและ
ข้อมูลจากผล O-Net เป็นฐานในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และได้จัดกิจกรรม
ปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ กิจกรรมสอนซ่อมเสริมนักเรียน
๖. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ควรฝึกทักษะการทางาน โดยเริ่มจากการ
วางแผนการทางานและดาเนินการจนสาเร็จ
๗. โรงเรียนควรกาหนดแผนพัฒนาครูในการจัดทาวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่
ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน
๘. โรงเรียนควรกาหนดเป็นนโยบายให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีแผนการนิเทศภายใน กากับ ติดตาม
ตรวจสอบ และนาผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่าเสมอ พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงนักเรียนทุกคน
๙. โรงเรียนได้กาหนดแผนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สาหรับนักเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๑๐. โรงเรียนได้กาหนดแผนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สาหรับนักเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๑๑. โรงเรียนควรกาหนดให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดทาทะเบียนการใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อรวบรวมเป็น
สถิติการใช้แหล่งเรียนรู้
๑๒. โรงเรียนได้กาหนดเป็นนโยบายเพื่อพัฒนานักเรียนตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน โดยการส่งเสริม
โครงการสภานักเรียนให้ยั่งยืนต่อไป
๑๓. โรงเรียนควรนาข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอก และผลการประเมินมาตรฐานอื่น ๆ
มากาหนดมาตรการ นโยบาย โครงการกิจกรรมพิเศษ เพื่อรักษามาตรฐาน ตอบสนองนโยบาย จุดเน้นตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
จุดเด่น
๑. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ มีความใฝ่รู้และ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และคิดเป็นทาเป็น
๒. ครูมีประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

- ๓๙ ๓. ผู้บริหารมีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา
๔. สถานศึกษามีการพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและต้นสังกัด มีผลการพัฒนา
บรรลุตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา และมีผลการพัฒนาตามจุดเน้น
และจุดเด่นทีส่ ่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา มีผลการดาเนินงานตามโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา และมีผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษา เพื่อรักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้อง
กับแนวทางปฏิรูปการศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ภาษาไทย สุขศึกษาและพลศึกษา
๑๔. สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
สภาพปัญหา
สถานศึกษาตั้งอยู่ในชุมชนเมืองที่หนาแน่นใกล้บริเวณสี่แยก ทาให้การคมนาคมไม่สะดวกในช่วงเช้า และเย็น
โดยเฉพาะในช่วงเช้าอาจทาให้นักเรียนมาโรงเรียนไม่ทันเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
จุดเด่น
๑. นักเรียนรู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อ
ความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ
๒. นักเรียนสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี / นาฏศิลป์ กีฬา / นันทนาการ
ตามจินตนาการ
๓. นักเรียนมีความเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
๔. นักเรียนยอมรับความคิด และวัฒนธรรมที่แตกต่าง
๕. นักเรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ และนาเสนอผลงาน
๖. นักเรียนมีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
๗. นักเรียนมีความสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
๘. ครูมีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการจัดการเรียนรู้
๙. ผู้บริหารมีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความมุ่งมั่นในการทางานเป็นแบบอย่างที่ดี
๑๐. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการดัดดรุณีสมาคม คณะกรรมการผู้ปกครองและ
ครูดัดดรุณี ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือโรงเรียนเป็นอย่างดี
๑๑. โรงเรียนได้จัดการศึกษาโดยใช้หลักสูตรโรงเรียนดัดดรุณีตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีพุทธศักราช ๒๕๕๑ และสอดคล้องกับท้องถิ่น โดยจัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้นักเรียนเลือกเรียนตาม
ความถนัด ความสามารถและความสนใจ มีโครงการพิเศษ ได้แก่ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โครงการ
ห้องเรียน EIS โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP (Mini – English Program) โครงการห้องเรียนพิเศษ IEP (Intensive
English Program) เป็นต้น

- ๔๐ ๑๒. โรงเรียนได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ โครงการจัดและพัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม
และภูมิทัศน์
๑๓. โรงเรียนมีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้ยั่งยืน และมีการนาผลการประเมินคุณภาพ
ทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
๑๔. โรงเรียนมีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ได้แก่ ห้องสมุดโรงเรียน
ศูนย์วิทยบริการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์วิชาการ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศูนย์ ERIC ศูนย์ SEAR
ศูนย์ AFS ศูนย์การเรียนรู้ภาษาจีน ร้านหมอภาษา ซึ่งนักเรียนได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
๑๕. ผู้ปกครองสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาเป็นอย่างดี
๑๖. ความเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียน ได้กาหนดจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน
ด้วยการพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมไทย “การไหว้แบบลูกดัดดรุณี” มีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการสู่มาตรฐานสากล มีความสามารถในการสื่อสารอย่างน้อย ๒ ภาษา มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ และการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
๑๗. โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล จึงมีโครงการพิเศษต่าง ๆ ได้แก่ ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ (EIS) ห้องเรียน
พิเศษ MEP (Mini – English Program) ห้องเรียนพิเศษ IEP (Intensive English Program) ส่งผลให้นักเรียนได้รับ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
จุดที่ควรพัฒนา
๑. โรงเรียนควรพัฒนาน้าหนัก ส่วนสูง ให้มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานมากขึ้น และพัฒนา
นักเรียนให้เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
๒. โรงเรียนควรกาหนดเป็นนโยบายให้ครูสอดแทรกการอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในคาบโฮมรูมและ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนานักเรียนให้ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น
๓. โรงเรียนควรกาหนดแผนพัฒนาครู เพื่อยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการอ่าน
ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคาถาม เพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
๔. โรงเรียนควรจัดกิจกรรมให้นักเรียนกาหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหา โดยมีเหตุผล
ประกอบ
๕. โรงเรียนได้ใช้ฐานข้อมูลจากระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์ร้อยละ ๗๐ เป็นฐานและ
ข้อมูลจากผล O-Net เป็นฐานในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และได้จัดกิจกรรม
ปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ กิจกรรมสอนซ่อมเสริมนักเรียน
๖. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ควรฝึกทักษะการทางาน โดยเริ่มจากการ
วางแผนการทางานและดาเนินการจนสาเร็จ
๗. โรงเรียนควรกาหนดแผนพัฒนาครูในการจัดทาวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่
ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน

- ๔๑ ๘. โรงเรียนควรกาหนดเป็นนโยบายให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีแผนการนิเทศภายใน กากับ ติดตาม
ตรวจสอบ และนาผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่าเสมอ พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงนักเรียนทุกคน
๙. โรงเรียนได้กาหนดแผนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สาหรับนักเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๑๐. โรงเรียนได้กาหนดแผนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สาหรับนักเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๑๑. โรงเรียนควรกาหนดให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดทาทะเบียนการใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อรวบรวมเป็น
สถิติการใช้แหล่งเรียนรู้
๑๒. โรงเรียนได้กาหนดเป็นนโยบายเพื่อพัฒนานักเรียนตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน โดยการส่งเสริม
โครงการสภานักเรียนให้ยั่งยืนต่อไป
๑๓. โรงเรียนควรนาข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอก และผลการประเมินมาตรฐานอื่น ๆ
มากาหนดมาตรการ นโยบาย โครงการกิจกรรมพิเศษ เพื่อรักษามาตรฐาน ตอบสนองนโยบาย จุดเน้นตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา

