
๑ 

 

 
 การประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวัดระฆัง 

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 

๑.๑ ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อโรงเรียนสตรีวัดระฆัง  ที่อยู่   ๒๔๘ /๙ ถนนอรุณอมรินทร์  แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย     
กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์  ๑๐๗๐๐ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑ 
กรุงเทพมหานคร  โทรศัพท์ ๐-๒๔๑๒-๙๑๐๓– ๔  โทรสาร ๐-๒๔๑๘-๑๐๐๒  email : Srmail@sr.ac.th 
website :  www.sr.ac.th  เปิดสอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

1.2 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 ผู้อำนวยการ 

นางสาวไพวัลย์   เหล็งสุดใจ    ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสตรีวัดระฆัง 
                                             ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘  
     จนถึง 30 กันยายน 2560 
 
 นายพงศ์พิษณุ  สุพรรณ์    รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง  
     ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดระฆัง 
     ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงปัจจุบัน 

 รองผู้อำนวยการ 
                        ๑.  นายพงศ์พิษณุ   สุพรรณ์   รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ   
              ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ถึงปัจจุบัน 
     ๒.  นางเพ็ญพิมล  เปรี่ยมพิมาย รักษาการณ์รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
              ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงปัจจุบัน 
                        ๓.  นายสิทธิชัย   ตันเจริญ   รักษาการณ์รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ   
             ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ ๒๕ มิถนุายน ๒๕๕๘ ถึงปัจจุบัน 

   ๔.  นายราวี   กลิ่นหอม    รักษาการณ์รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
            ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงปัจจุบัน 
 
 

  1) จำนวนบุคลากร 
บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่อื่น 

ปีการศึกษา
2560 

2 92 5 10 6 

 
 
 

mailto:Srmail@sr.ac.th
http://www.sr.ac.th/
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        2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
จำนวนบุคลากร ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

ปีการศึกษา
2560 

8 85 21 1 115 

 
 
 
      3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

ที ่ กลุ่ม / สาระการเรียนรู้ จำนวน (คน) ภาระงานสอนเฉลี่ย 1 คน : สัปดาห์ 
1 คณิตศาสตร์ 15 21 
2 วิทยาศาสตร์ 14 21 
3 ภาษาต่างประเทศ 18 22           
4 ภาษาไทย 11 21 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 16 21 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 18 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 10 19 
8 ศิลปะ 6 21 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 6 17 

รวม 92 18 
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1.3 ข้อมูลผู้เรียน 
 
              1) จำนวนผู้เรียนปีการศึกษา 2560 รวม 1,815 คน   

ระดับชั้นเรียน  ม.1 ม.2 ม.3 รวม ม.4 ม.5 ม.6 รวม รวม
ทั้งหมด 

จำนวนห้อง  8 7 7 22 8 9 9 26 48 
เพศ ชาย - - - - - - - - - 

หญิง 332 280 286 898 289 301 327 917 1,815 
รวม  332 280 286 898 289 301 327 917 1,815 
เฉลี่ยต่อห้อง  42 40 41 41 36 33 36 35 38 

 
 
 
 
 
 เปรียบเทีย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา ม.1 - ม.6  ปกีารศึกษา 2558 - 2560 
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1.4 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา  
 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  ปีการศึกษา 2560 
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1.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
 
  1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 
 
 
 
 
 
 
 
งงงงงงงงง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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 2) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
     ปีการศึกษา 2559 - 2560  
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ปีการศึกษา 2559 - 2560 

 
ระดับ/ปี ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยปี 
2559 

55.36 34.51 39.21 58.53 39.12 

คะแนนเฉลี่ยปี 
2560 

58.05 31.87 36.23 - 34.94 

สรุป วิชาภาษาไทย        เพ่ิมข้ึน  2.69 
วิชาคณิตศาสตร์      ลดลง   2.64 
วิชาวิทยาศาสตร์     ลดลง   2.98 
วิชาสังคมฯ                 - 
วิชาภาษาอังกฤษ     ลดลง   4.18 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ปีการศึกษา 2559 - 2560 
 

ระดับ/ปี ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยปี 
2559 

64.41 28.43 34.94 42.15 36.78 

คะแนนเฉลี่ยปี 
2560 

59.74 29.49 31.91 40.77 38.26 

สรุป วิชาภาษาไทย        ลดลง     4.67 
วิชาคณิตศาสตร์      เพ่ิมข้ึน   1.06 
วิชาวิทยาศาสตร์     ลดลง     3.03 
วิชาสังคมฯ            ลดลง     1.38 
วิชาภาษาอังกฤษ     เพ่ิมข้ึน   1.48 
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1.6 ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2560  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้น ม.1 ชั้น ม.2 ชั้น ม.3 ชั้น ม.4 ชั้น ม.5 ชั้น ม.6
ศูนย์คอมพิวเตอร์  332 280 286 289 301 327
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม  332 280 286 289 301 327
ห้องปฏิบัติการทางภาษา   332 280 286 289 301 327
ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ 332 280 286 289 301 327
ห้องสมุด 332 280 286 289 301 327
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จำนวนผู้เรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2560 
 



๙ 

 

 
 การประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวัดระฆัง 

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

332 280 286 289 301 327

332
280 286 289 301

327

0

100

200

300

400

500

600

700

ชั้น ม.1 ชั้น ม.2 ชั้น ม.3 ชั้น ม.4 ชั้น ม.5 ชั้น ม.6

เยี่ยมชมนิทรรศการ พระเมรุมาศ ณ ท้องสนามหลวง

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว/Frost Magical Ice of Siam

ศูนย์การเรียนรู้เชิงอนุรักษ์ป่าชายเลน คลองต าหรุ

อุทยานธรรมชาติวิทยา/เวเนโต้

จำนวนผู้เรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2560 
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ส่วนที่ 2  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรยีน 
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม 
 
1.กระบวนการพัฒนา  

 สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไป ตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร          
มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบการระดมสมอง   
แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกัน เน้นกระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหาโดยนำศาสตร์พระราชา   
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 9 คำพ่อสอน ให้นักกเรียนนำไปประพฤติปฎิบัติเป็นวิถีชีวิต ซึ่งตรง
กับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนว่า มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานความเป็นไทย ใส่ใจสังคมโลก โรงเรียนเน้นเรื่อง
การพัฒนาครูทุกคนให้มีความรู้ความสามารถในการนำเทคนิควิธีสอนไปใช้ให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้สื่อ
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ นิเทศให้ความรู้การวัดและประเมินผลตาม
สภาพจริง ฝึกให้ครูใช้คำถามเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน 
 นอกจากนี้ สถานศึกษาได้มีการดำเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพ่ือให้อยู่ในสังคม 
ได้อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน และตามวิสัยทัศน์ของ
โรงเรียนซึ่งกำหนดจากความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนและดำเนินให้เป็นไปตามการประกัน
คุณภาพภภายในของโรงเรียน โรงเรียนจึงจัดกิจกรรมหลากหลายเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่
กำหนดไว้ ได้แก่  

๑. โครงการโรงเรียนคุณธรรมน้อมนำวิถีพุทธ 
๒. โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
๓. โครงการศูนย์ครอบครัวพอเพียง 
๔. โครงการสตรีวัดระฆังรวมพลังอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
๕. กิจกรรมปลอด ๐ , ร , มส และ มผ 
๖. กิจกรรม English for Young Learners 
๗. กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
๘. กิจกรรมค่าย Obec Active Learning 

2. ผลการดำเนินงาน 
 ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องตามมาตรฐาน
การอ่านในแต่ละระดับชั้น สามารถเขียนสื่อสารได้ดี รู้จักการวางแผนสามารถทำงานร่วมกับผู้ อ่ืนได้ดี  
ตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือ
แสวงหาความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ จำแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี สำคัญ 
จำเป็น รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของ  
สิ่งเสพติดต่างๆ เลือกรับประทานอาหารที่สะอาดและมีประโยชน์ รักการออกกำลังกาย ผู้เรียนทุกคนสามารถ



๑๑ 

 

 
 การประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวัดระฆัง 

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

 

เล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภท ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษาและของสังคม มีทัศนคติที่ดี
ต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย ทั้งนี้ มีผลการดำเนินงาน 
เชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่างๆ ดังตารางที่ 1 ผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
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ตารางที่ 1  ผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ประเด็น ผลการประเมิน 

๑) ความสามารถในการอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียน 
(ม.1 - ม.6)  
(ระดับดีเยี่ยม) 

ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่มีผลการประเมินความสามารถใน 
การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 

จำแนกตามระดับคุณภาพ 
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 ประเด็น ผลการประเมิน 
2) ความสามารถในการประเมิน

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 5 ด้าน 
(ระดับดีเยี่ยม) 

จำนวนผู้เรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 5 ด้านชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 จำนวนผู้เรียนทั้งหมด 1,815 คน 

จำแนกตามระดับคุณภาพ 
 

 
3) ความสามารถในการประเมิน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
(ระดับดีเยี่ยม) 

ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 
จำแนกตามระดับคุณภาพ 
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 ประเด็น ผลการประเมิน 
4) ความสามารถในการประเมิน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
(ระดับดีเยี่ยม) 

จำนวนผู้เรียนที่มีผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 
จำแนกตามระดับคุณภาพ 

 

 
 

 
3. จุดเด่น 
 ผู้ เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้งสามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้ทุกคนสามารถ 
ใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม 
มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) สูงกว่าระดับชาติ และมากกว่า    
ร้อยละ ๕๐ ทุกกลุ่มสาระท่ีมีการทดสอบและต่อเนื่องมาโดยตลอด 
 ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มีระเบียบวินัย 
จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัย เคารพกฎกติกา 
มารยาทของสังคม ได้แก่ การแสดงความเคารพคุณครู  การเดินแถวขึ้นอาคารเรียน การเข้าคิวซื้ออาหาร
กลางวัน และการปฎิบัติตามระเบียบวินัยของโรงเรียน 
 
4. จุดควรพัฒนา 
 4.1 ควรเพิ่มเติมการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความกล้าตัดสินใจคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบได้ 
 4.2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยี เครื่องมือสื่อสารเพ่ือการเรียนรู้ 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจดัการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม 
 
1.กระบวนการพัฒนา  
 โรงเรียนได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล 
สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา พร้อมทั้ง   
จัดประชุมระดมความคิดเห็น การประเมินโครงการ งานกิจกรรมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนร่วมกัน
กำหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ กำหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา 
ความต้องการพัฒนาและให้สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษา รวมทั้ งระดมทรัพยากร            
จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการพัฒนาตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่
กำหนดไว้ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และสรุปผลการดำเนินงานเมื่อสิ้น
ปีการศึกษา 
 
2. ผลการพัฒนา 
 ๒.๑ สถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความ
ต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้อง
กับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 
 ๒.๒ แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียน  
ทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความชำชาญ ตามมาตรฐานตำแหน่ง 
ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นำไปประยุกต์ใช้ได้ ดำเนินการอย่างเป็นระบบ และมี
กิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 
 ๒.๓ สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี              
ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา 
 ๒.๔ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
 ๒.๕ สถานศึกษามีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา          
ที่เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา   
 ๒.๖ สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล 
และนำแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินงาน เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
 ๒.๗ สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายต่างๆ ส่งผลให้
สถานศึกษามีสื่ออุปกรณ์ สภาพแวดล้อมบรรยกาศและแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  
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 ผลการประเมินตนเอง ดังตารางที่ 2 ผลการพัฒนามาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา 
 

ตารางที่ 2 ผลการพัฒนามาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 

วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 
การพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 

100%

จ่านวนครั้งที่ครูได้รับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพ

มากกว่า 2 ครั้ง/ภาคเรียน
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การมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายในการวาง
แผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

 
การจัดหาทรัพยากร ผู้บริหารได้ระดมทุนทรัพยากรสำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ในสถานศึกษาทั้งในรูปของงบประมาณ และบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาจากท้องถิ่นมาช่วยใน
การสนับสนุนการเรียนการสอนโดยเฉพาะ "กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้" 
 

การนิเทศ กำกับ 
ติดตามและ
ประเมินผล 

 

 
 

 
3.จุดเด่น 

75%

14%
11%

จ่านวนเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการวาง
แผนการพัฒนา

1 ครั้ง/ภาคเรียน 2 ครั้ง/ภาคเรียน มากกว่า 2 ครั้ง/ภาคเรียน

86%

4%
10%

ร้อยละของครูที่ได้รับการนิเทศ ก่ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลจากผู้บริหาร

1 ครั้ง/ภาคเรียน 2 ครั้ง/ภาคเรียน มากกว่า 2 ครั้ง/ภาคเรียน
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            โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลาย
วิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่มย่อย เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน
การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติ
การประจำปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอน
สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการนิเทศ กำกับ ติดตามประเมินผล การดำเนินงาน และจัดทำ
รายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้เป็นฐานในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 
4.จุดควรพัฒนา 
 4.1 การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ความชำนาญและเชี่ยวชาญในด้านการจัดการเรียน
การสอนและการวัดประเมินผลอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบัน 
 4.2 พัฒนาเทคโนโลยีสื่อการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับยุคสมัย และสามารถใช้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ต่อผู้เรียนได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
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ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม 
 
1. กระบวนการพัฒนา  
 สถานศึกษาดำเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุง  พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา  ให้เหมาะสมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล มีการบูรณาการภาระงาน ชิ้นงาน 
โดยทุกระดับชั้นจัดทำหน่วยบูรณาการอาเซียน เศรษฐกิจพอเพียง ปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้   
ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วย
การเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจน
สรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการ
มอบหมายหน้าที่ให้ผู้เรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งภายในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการประเมินคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้ ครูทุกคนทำวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือในไปพัฒนาผู้เรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 
เรื่อง และได้รับการตรวจนิเทศติดตามจากฝ่ายบริหารโรงเรียน 
    
2. ผลการดำเนินงาน 
 จากการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือพัฒนาให้ครูการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๓ อยู่ในระดับดีเยี่ยม  
 1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม 
 2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
 3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
 
3.จุดเด่น 
 ครูให้ความร่วมมือในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ได้คิดวิเคราะห์ ได้ปฏิบัติ
จริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และจัดโครงการ กิจกรรมให้
สอดคล้องกับการพัฒนาการสอนที่หลากหลาย 
   
4.จุดควรพัฒนา 
 4.1 ควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นให้และแหล่งเรียนรู้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ 
 4.2 ควรนิเทศติดตามครู เรื่องการวัดประเมินผลตามสภาพจริง ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และนำไปใช้
ไดจ้ริง 

  
 มาตรฐานที ่4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
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ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม 
 
1.กระบวนการพัฒนา  
          โรงเรียนดำเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกระบวนการประกันคุณภาพภายใน ๘ 
ประการ ได้แก่ ๑) ประชุมกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๒) จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
มุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐาน ๓) จัดการและบริหารข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยีช่วยใน
การเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเป็นสารสนเทศที่เป็นปะโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน ๔) จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาระยะเวลา 3 ปี ๕) ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา ๖) ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา๗) จัดทำรายงานประจำปีที่เสนอผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน ๘) โรงเรียนดำเนินการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  โดยจัดประชุมคณะครู 
ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษานำเสนอผลการดำเนินงานรายงานประจำปีของสถานศึกษาในปี
การศึกษาที่ผ่านมา วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายในจากรายงานประจำปีของปีการศึกษาที่ผ่านมา 
วิเคราะห์จุดเด่นจุดที่ควรพัฒนา และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีตามข้อเสนอแนะ ประกอบด้วยโครงการ/
กิจกรรมที่จะพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา โดยเน้นที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จัดทำโครงการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนจัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจแนวทางการดำเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในให้ครูทุกคน เพ่ือให้คณะครู บุคลากรทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจ            
การดำเนินงานตามมาตรฐานของโรงเรียนและแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน      
ให้ปฏิบัติหน้าที่ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา ปีการศึกษาละ ๑ 
ครั้ง จัดทำเครื่องมือให้ผู้เรียนประเมินตนเองในการเรียนรู้ ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเองที่
วางไว้ คณะกรรมการประกันคุณภาพของโรงเรียนประเมินการดำเนินงานตามมาตรฐานและสรุปผลการ
ดำเนินงานเพ่ือพัฒนาปรับปรุงตลอดปีการศึกษา ติดตามการประเมินโครงการและกิจกรรมสรุปผลการ
ดำเนินงาน ปรับปรุงพัฒนาการทำงานอย่างมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย โรงเรียนจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจ
และประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ครู ผู้เรียน ผู้ปกครองคณะกรรมการ
ของสถานศึกษา เป็นต้น 
 
2. ผลการดำเนินงาน 
 สถานศึกษามีการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาอย่าง
เป็นระบบ มีผลการประเมินคุณภาพภายในที่ระดับคุณภาพดี และคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครอง ชุมชน      
มีความพึงพอใจในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
   
3.จุดเด่น 
 สถานศึกษาให้ความสำคัญกับการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เน้นการสร้าง     
ความเข้าใจและให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ชัดเจน       
เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเน้นการ           
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มีส่วนร่วม ดำเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการ สร้างวัฒนธรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ให้กับบุคคลที่เก่ียวข้องทุกระดับ 
 
4.จุดควรพัฒนา 
 จากจุดควรพัฒนาในปีการศึกษา 2559 ที่เสนอ ดังหัวข้อต่อไปนี้ 
 4.1 ควรแต่งตั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง อาทิ กรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง ผู้เรียน ชุมชน 
องค์กรที่มีส่วนร่วมพัฒนาโรงเรียน และประเมินภายในอย่างต่อเนื่องทุกปี 
 4.2 ปรับให้ครูมีทัศนคติต่อการประกันคุณภาพภายในว่าเป็นเรื่องสำคัญที่โรงเรียนต้องดำเนินการเป็น
ปกติและปรับปรุงพัฒนาคุณภาพให้ได้ตามมาตราฐานที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง 
 ในปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมาทางโรงเรียนได้แก้ไขและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ทำให้ประสบ
ผลสำเร็จอย่างดีย่ิง 
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สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ  4  ดีเยี่ยม  
 จากผลการดำเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่า  ได้ระดับดีเยี่ยม 
โดยผลการประเมินรายมาตรฐาน ดังนี้ 
 มาตรฐานที่ ๑ ผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดีเยี่ยม  
 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
 มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
 ทั้งนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตามปัญหาและ
ความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น 
จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม  พัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ
สูงขึ้น ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียน การสื่อสารทั้ งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสามารถ 
ในการคิดคำนวณ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดี และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ค่านิยมและคุณลักษณะตามที่สถานศึกษากำหนดปรากฏอย่างชัดเจน ดังที่ปรากฏผลประเมินในมาตรฐานที่ 1 
 ด้านกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  มีผลประเมินในรายมาตรฐานอยู่ในระดับ  
ดีเยี่ยม  สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและดำเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม  
ใช้ผลการประเมินและการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา 
ตรวจสอบผลการดำเนินงานและการปรับปรุง แก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
 ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีผลประเมินอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม วิเคราะห์ 
ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร และบริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรม  
การเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ ติดตามตรวจสอบและช่วยเหลือผู้เรียนเพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล และ
การประเมินผลจากสภาพจริงในทุกข้ันตอน  
 สถานศึกษาดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นขั้นตอน จนเกิดคุณภาพ 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนมีผลประเมินอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม  โดยสถานศึกษาให้ความสำคัญกับ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพ่ือเกิดความร่วมมือในการวางระบบและดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
เป็นอย่างดี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความม่ันใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 

 

 
 การประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวัดระฆัง 

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

 

ส่วน 3 สรุปผล แนวทางการพัฒนาและความต้องการการช่วยเหลือ 
 

1.สรุปผล 
จุดเด่น จุดพัฒนา 

1.ด้านคุณภาพผู้เรียน 
   1.1 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 
- ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียนการ

สื่อสาร คิดคำนวน ตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั้น 

- ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและ
การสื่อสาร 

- ผู้เรียนมีความรู้ความก้าวหน้าทางการเรียนตาม
หลักสูตร 

- ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการ
จากผลการสอบวัดระดับชาติ 

- ผู้เรียนมีความพร้อมในการศึกษาต่อ         
การฝึกงานหรือการทำงาน 

   1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
- ผู้เรียนมีคุณลักษณะค่านิยมที่ดีตามท่ี

สถานศึกษากำหนดและไม่ขัดต่อกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีงามของสังคม 

- ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็น
ไทย 

- ผู้เรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างที่หลากหลาย 

- ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ 
เจริญเติบโตสมวัยและมีสุขภาพจิตที่ดี 

 
 
 

1.ด้านคุณภาพผู้เรียน  
- ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการ

คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบได้อย่างต่อเนื่อง 

- จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะ / ค่านิยมที่ถูกต้องตามท่ี
กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้าน
ทักษะชีวิต 

 
 

จุดเด่น จุดพัฒนา 
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2. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของ 
    ผู้บริหารสถานศึกษา 

- โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่าง
เป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุม
ที่หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วน
ร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุม
กลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน  

- มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ที่
สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพ
ปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบาย
การปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้
ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้
ตามหลักสูตรสถานศึกษาครูผู้สอนสามารถ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ  

- มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม
ประเมินผล การดำเนินงาน และจัดทำ
รายงานผลการจัดการศึกษา  

- โรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวม
ข้อมูล เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 

2. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของ 
    ผู้บริหารสถานศึกษา 

- เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการ
เสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

- สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้
มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผล
การจัดการศึกษา และการขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการศึกษา 
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จุดเด่น จุดพัฒนา 
3.   ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น  
      ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

- ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความตั้งใจมุ่งมั่น
ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลาและ
ความสามารถ 

- ครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้จาก
กระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วม 

- การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบท
ของชุมชนและท้องถิ่น 

3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน  
    เป็นสำคัญ 
- ครูศึกษาหลักสูตรให้เข้าใจอย่างถ่องแท้และ

นำมาวิเคราะห์การจัดการเรียนการสอน 
- ครูใช้กระบวนการสอนที่หลากหลายเหมาะกับ

กลุ่มผู้เรียน 
- การให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ 
- ควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมใน

การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้  
 

4. ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
     สถานศึกษาให้ความสำคัญกับการดำเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เน้นการ
สร้าง ความเข้าใจและให้ความรู้ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษากับคณะครู บุคลากรทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน เป็นประโยชน์ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ดำเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรียนเน้นการ มีส่วนร่วม ดำเนินการ
ในรูปแบบของคณะกรรมการ สร้างวัฒนธรรมการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กับบุคคล
ที่เก่ียวข้องทุกระดับ 

4. ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
- การแต่ งตั้ งผู้ ที่ มี ส่ วน เกี่ ย วข้ อ ง  อ าทิ  

กรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง 
ผู้เรียน ชุมชน องค์กรที่มีส่วนร่วมพัฒนา
โรงเรียน เป็นคณธกรรมการประเมินภายใน
อย่างต่อเนื่องทุกปี 

- ปรับให้ครูมีทัศนคติต่อการประกันคุณภาพ
ภายในว่าเป็นเรื่องสำคัญที่โรงเรียนต้อง
ดำเนินการเป็นปกติและปรับปรุงพัฒนา
คุณภาพให้ได้ตามมาตราฐานที่กำหนดไว้
อย่างต่อเนื่อง 

 
2. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

๑. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้นโดยเฉพาะผู้เรียนที่
เรียนร่วม 

๒. การส่งเสริมให้ครูเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการนำ
ผลการวิจัยในชั้นเรียนมาพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ 

๓. การพัฒนาบุคลากรให้ต่อเนื่องทันเหตุการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย ติดตาม
ผลการนำไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

๔. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน 
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3. ความต้องการและการช่วยเหลือ 

๑. การพัฒนาครูผู้สอนให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษ
ที ่๒๑ 

๒. ให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะ 
ว 21/2560 

๓. อบรมพัฒนาครูให้สามารถสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการ
ประเมิน O - NET และ PISA 

๔. อบรมพัฒนาครูให้สามารถทำวิจัยและนำผลไปใช้ได้จริง 
๕. พัฒนาครูให้สามารถผลิตสื่อการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๖. ให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์หลักสูตรและการจัดทำแผนการสอน สื่อการสอนเพื่อ

พัฒนาผู้เรียนได้ตรางตามเป้าหมาย 
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ส่วนที่ 4  ภาคผนวก 

 
1.รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และชุมชน  
2.รางวัลความสำเร็จ/ผู้บริหาร/ครู/ผู้เรียน  
  

รางวัลความสำเร็จประเภทสถานศึกษา 
 

 
 
 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
สถานศึกษา รางวัลมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่น 

ด้านพลังงาน ระดับ3 ดาว (Energy 
Mind award 2017) 

การไฟฟ้านครหลวง 

รางวัลดีเด่นระดับเหรียญเงิน  
เชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ช. ในโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบที่เป็น
แหล่งศึกษา เรียนรู้ของจังหวัด 
ตัวแทนภาคกลาง 

มูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สูบ
บุหรี่ 

โล่ดีเด่น สถานศึกษาปลอดภัยและ
สุขภาพอนามัยดี 

กระทรวงแรงงาน 

รางวัล QA.SESAO AWARDS 
ประจำปี 2560 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต1 

รางวัลการขับเคลื่อนศูนย์ครอบครัว
พอเพียงดีเด่น ระดับดีเยี่ยม 

มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 

รางวัลชนะเลิศ THE STAR CORE 
LEADER  2016 

มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 

โรงเรียนสตรีวัดระฆังให้การสนับสนุน
โครงการครอบครัวพอเพียงสู่
สถานศึกษา 

มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 
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รางวัลความสำเร็จประเภทครู 
 

ประเภทครู ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
น.ส.เพ็ญพิพร ทรัพย์สุวรรณ์ 
 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองกิจกรรม การแข็งขันต่อ
สมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท 
ระดับชั้น ม.4 - ม.6) 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 1 

นายนิธิกร   ดีรัมย์ 
นางสาวรุ่งนภา   วิสิฐจิรากร 

ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมทีมเข้าแข่งขัน
รอบคัดเลือก Thailand Science 
Challenge ท้าประลองวิทย์ Season 
2 

อพวช. 
 

 

นางสาวจารุณี   อเนกนวล 
นายนิธิกร   ดีรัมย์ 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รางวัลเหรียญ
ทอง การแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-6 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 1 

นางสาวนลินรัตน์   งามเชื้อชิต ครูผู้สอนนักเรียนได้รางวัลเหรียญ
ทองแดง การประกวดผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.1-3 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 1 

นางสาวอาภรณ์  เพลินพนา ครูผู้สอนนักเรียนได้รางวัลเหรียญ
ทองแดง การประกวดผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.1-3 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 1 

นางสาวคัทลียา   แก้วแจ้ง ครูผู้สอนนักเรียนได้รางวัลเหรียญ
ทองแดง การประกวดผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.4-6 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 1 

นางชญาณ์นิจ  เปี่ยมจันทร์ รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
เหรียญเงิน กิจกรรมตอบปัญหาสุข
ศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 1 

นายอรุณ  จันทบุตร รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
เหรียญทองแดง กิจกรรมตอบปัญหา
สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 1 

นายวัลลภ  มาลาพันธุ ์ รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
เหรียญทองแดง กิจกรรมตอบปัญหา
สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 1 

ประเภทครู ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
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นายพศิน  บุญจฑิตย์ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 ความสามารถ
ระดับเหรียญทอง การแข่งขันดนตรี
รอบคัดเลือก Rangsit music 
competition 2017 

มหาวิทยาลัยรังสิต 

น.ส.ประภัสสร  บูรณะกิติ 
นายฉัตรพล  บัวบาน 

ครูผู้สอนนักเรียน 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ และ รางวัลรอง
ชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันวาด
ภาพระบายสี ระดับมัธยมศึกษา 
กิจกรรม Discovery City Fest  

หอสมุดเมือง
กรุงเทพมหานคร 

นายสิทธิชัย  ตันเจริญ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 1 
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม 
ระดับชั้น ม.4 - 6 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 1 

นางธนิตา  รัตนพันธ์ 
น.ส.ธิดารัตน์  ช้างแก้วมณี 

ครูผู้สอนนักเรียน 
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ 
ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 1 

นางธนิตา  รัตนพันธ์ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 
ประจำปี 2560 

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 

นางลัดดา  แหวนทอง ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน การ
แข่งขันพูดภาษาอังกฤษ  
ระดับ ม.1- ม.3 (Impromptu 
Speech) 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 1 

นางสาวกิตติกุล  ชมสรรเสริญ ครูผู้สอนนักเรียน 
ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งเล่า
นิทาน (Story Telling) ม.4 - ม.6  
ในการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ 
สำหรับนักเรียนโครงการ EP/ MEP 
ภาคกลางโซนA 

ศูนย์ EP/ MEP 
ภาคกลางและ 
ภาคตะวันออก 
 
 

 



๓๐ 

 

 
 การประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวัดระฆัง 

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทครู ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางสาวอภิพร  คงขวัญยงค์ ครูผู้สอนนักเรียน 

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรม
การแข่งขัน (Multi skills 
Competition) ม.4 - ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 1 

นางสาวเพชรินทร์  แทนคำ ครูผู้สอนนักเรียน 
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการ
แข่งขัน (Multi skills Competition)    
ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 67 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 1 

นางสาวเกศราภรณ์  พูนผล 
นางสาวจินดาเพ็ญ  ทองวัฒนา
นนท์ 

ครูผู้สอนนักเรียน 
ได้รับรางวัลเหรียญทอง   
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์  
ม.4-ม.6  

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 1 

นางสาวสิริรัตน์  ช่อฉาย 
นางสาวฐานิกา  ผมรี 

ครูผู้สอนนักเรียน 
ได้รับรางวัลเหรียญทอง   
รองชนะเลิศอันดับที่ 1   
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด 
เครื่องเคียง ม.1-ม.3 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 1 

นางปราณี  เขียวฉลัว 
นางสาวสิริรัตน์  ช่อฉาย 
 

ครูผู้สอนนักเรียน 
ได้รับรางวัลเหรียญทอง   
รองชนะเลิศอันดับที่ 1   
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูป
เทียนแพ ม.1-ม.3 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 1 
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รางวัลความสำเร็จประเภทนักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทนักเรียน ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
น.ส.วรวรรณ  เปรมอำพล 
ด.ญ.ปณิดา  แก้วประวัติงาม    

รางวัลชนะเลิศ และ รางวัลรอง
ชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันวาด
ภาพระบายสี ระดับมัธยมศึกษา
กิจกรรม Discovery City Fest  

หอสมุดเมือง
กรุงเทพมหานคร 

น.ส.นฤทัย  ชำนาญยา รางวัลระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม 
ระดับชั้น ม.4 – 6 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
1 

น.ส.จุฑามาศ  ลี 
น.ส.ชนิตสิร ี อนันทสุข 
น.ส.ณิชกมล  จงเจริญ 
น.ส.ธิศวรรณ  นุ่มน้อย 
น.ส.ภานิดา  สีมะลุน 
น.ส.ยลนภา  ซิ่นทองคำ 
น.ส.รัชนก  ต่างสกุล 
น.ส.อริศรา  เผ่าคำ 

รางวัลระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ 
ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
1 

เด็กหญิงกัลยรัตน์  มิตตัสสะ รางวัลระดับเหรียญเงิน 
แข่งขัน (Impromtu Speech)ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 

สพม.1 ศูนย์พัฒนา  
การเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 
โรงเรียนชิโนรส 

นางสาวธัญมน  ชาญชญานนท์   
 

รางวัลระดับเหรียญทอง 
การแข่งขันเล่านิทานระดับชั้น ม.
ปลาย ในการแข่งขันทักษะ
ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน
โครงการ EP / MEP  
ภาคกลางและภาคตะวันออก   

ศูนย์ EP / MEP 
ภาคกลางและ 
ภาคตะวันออก 
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ประเภทนักเรียน ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางสาววิชญาภรณ์ ตุ้ยตระกูล รางวัลระดับเหรียญทองแดง 

การแข่งขัน (Multi Skills 
Competition)ระดับชั้น มัธยมศึกษา
ปีที่ 4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 67  
ปีการศึกษา 2560 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 1 

เด็กหญิงปัณณรัตน์  โรจน์อรุณ
สิริ  

รางวัลระดับ เหรียญเงิน การแข่งขัน  
(Multi Skills Competition) 
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 67  ปี
การศึกษา 2560 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 1 
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ประเภทนักเรียน ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ด.ญ.ปริญญาพร ม่วงมะณี 
ด.ญ.พรนัชชา ประไพศิลป์ 
ด.ญ.สรุจนา ทองเเซม 
ด.ญ.กนกภรณ์ ไชยเดช 
ด.ญ.ปริพัตร์ รุ่งเรือง 
ด.ญ วนิดา รุ่งเรือง 
ด.ญ.กัญญาพัชร  ประโมทะโก 
ด.ญ.ภัทรนันท์ เพียรทรัทพย์ 
ด.ญ.กนกพร สนแย้ม 
ด.ญ.บุญยรักษ์ศิริ ชมภู่ 
ด.ญ.กรรณิการ์ ขุมทอง 
ด.ญ.เจตปรียา เจริญพร 
ด.ญ.เเพรวรุ่ง พงษ์ประเสริฐ 
ด.ญ.อัญมณี สุวรรณเสนีย์ 
ด.ญ.กานต์รวี   ล้อสกุล 
ด.ญ.ศศิประภา   สงวนธำมรงค์ 
ด.ญ.ธนาวดี มุสิกะโปดก 
ด.ญ.วิภาว ีพหุลานนท์ 
น.ส.ณัฐชา ต่อศรีเจริญ 
น.ส.ชญาภรณ์  ศรีบุษย์   
น.ส.ภัทรธิดา ลามคำ 
น.ส.สุจิตตรา แก้วบุดสา 
น.ส.ภัทรวดี  คล้ำฉิม 
น.ส.ษมาวดี วุฒิทว ี
น.ส.อารียา ศาลาศักดิ์ 
น.ส.ชิดชนันท์ ปทุมพงศ์พิสิฐ 
น.ส.อริศรา บุญชัย 
น.ส.ปิยาพัชร ภาเจริญสุขน.ส.
จิรภัทร วิจิตรจันทร์ 
น.ส.จุฑาเกศ รุ่งแจ้ง 
น.ส.อารีรัตน์ มิตรประสิทธิ์ 
น.ส.ณัฐยา  ศรีพานิช  
น.ส.อภิญญา  สมบูรณ์สิน 
น.ส.ฉัตรชนก พิบูลย์ 
น.ส.จิดาภา นาคทองคำ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2          
ความสามารถระดับ 
เหรียญทอง การแข่งขันดนตรีรอบ
คัดเลือก Rangsit music 
competition 2017 

มหาวิทยาลัยรังสิต 
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ประเภทนักเรียน ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
น.ส.ชนสิรา  ลิขิต 
น.ส.ธนัญธรณ์  อ้นเงิน 
น.ส.บัวทอง เผือกแตง 
น.ส.นันทวดี  ชาคริยานุกุล 
น.ส.ปิยะธนา เหมชาติ 
น.ส.มุกดา ชัยสาร 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2          
ความสามารถระดับ 
เหรียญทอง การแข่งขันดนตรีรอบ
คัดเลือก Rangsit music 
competition 2017 

มหาวิทยาลัยรังสิต 

เด็กหญิงอาทิตยา    สุขบัว   
เด็กหญิงภัทรนิษฐ์    ทองสุขดี   

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2        
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและ
พลศึกษา ม.1-ม.3 ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา  สพม.1 (งานศิลปะ- 
หัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 67) 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 1 

นางสาวแพรวา  พิณสุวรรณ   
นางสาวณัฐวรรณ  แย้มมั่งมี   

รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.
4-ม.6 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา   
สพม.1 (งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 67) 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 1 

เด็กหญิงกนกวรรณ กันฉลาด 
เด็กหญิงศศิธร       โยยรัมย ์
เด็กหญิงมนัสนันท์    อานนท์ 
เด็กหญิงฐิยารัตน์    เดชพันธุ์ 
เด็กหญิงวิลาสินี    นาคนิล 

รางวัลเหรียญทอง การประกวดเพลง
คุณธรรม ระดับชั้น ม.1-3 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
 

แพรวา         โภคมณี 
ทัศนันท์        มั่นความดี 
ชัญญาภัค      ศรีมาลา 
กนกอร         ภาแกดำ 

การแข่งขัน Thailand Science 
Challenge เป็นตัวแทน
กรุงเทพมหานคร เข้ารอบ 15 ทีม 
สุดท้ายระดับประเทศ 

องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

นางสาวทัศนันท์   มั่นความดี 
นางสาวชัญญาภัค  ศรีมาลา 
นางสาวกนกอร     ภาแกดำ 

รางวัลเหรียญทอง การแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-6 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 1 

นางสาวแพรวา   พิณสุวรรณ 
นางสาวฐิติมา   รักศรี 

รางวัลเหรียญทองแดง การประกวด
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้น ม.4-6 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 1 
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ประเภทนักเรียน ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
เด็กหญิงเอ้ือการย์  จันทร์ไทย 
เด็กหญิงญาดา   แซ่โง้ว 

รางวัลเหรียญทองแดง การประกวด
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้น ม.1-3 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 1 

นางสาวณมน   พรวิชิตรา 
 

รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขัน
ต่อสมการคณิตศาสตร์  
(เอแม็ท) ระดับชั้น ม.4–ม.6 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 1 

 นางสาวกรณิศ  พิพัฒน์
ประเสริฐ 
นางสาวจิราพร  สิงห์โตทอง 

รางวัลเหรียญทอง   
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์  
ม.4-ม.6 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 1 

เด็กหญิงกนกวรรณ   ป้องเรือ 
เด็กหญิงศิรินภา  ทองแพง 
เด็กหญิงสกุลทิพย์  จริยนิติสกุล 

รางวัลเหรียญทอง   
รองชนะเลิศอันดับที่ 1   
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด 
เครื่องเคียง ม.1-ม.3 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 1 
 

เด็กหญิงขวัญพิชชา  น้อยเกิด 
เด็กหญิงจินนิยตา  สวัสดิ์ศรี 
เด็กหญิงนภลักษณ์  เนืองคำ
อินทร์ 
เด็กหญิงนิศาชล  แตงทอง 
เด็กหญิงสุจิรา   บุญสง่า 
เด็กหญิงอัญญญารัตน์  มั่นศักดิ์ 

รางวัลเหรียญทอง   
รองชนะเลิศอันดับที่ 1   
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูป
เทียนแพ ม.1-ม.3 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 1 
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ในปีการศึกษา ๒๕60 โรงเรียนประสบความสำเร็จในการดำเนินโครงการ /กิจกรรมต่อไปนี้ 
๑. โครงการโรงเรียนคุณธรรมน้อมนำวิถีพุทธ โรงเรียนสตรีวัดระฆังน้อมนำศาสตร์พระราชามา

ปลูกฝังความคิดผู้เรียนให้เป็นคนดีด้วยธรรมะในศาสนา  มีกิจกรรมดังนี้ 
 1.1 กิจกรรมค่ายปฏิบัติธรรม “ ธรรมะสู่ดวงใจ ” บวชเนกขัมมะศีลจาริณีสตรีวัดระฆัง   

โดยโรงเรียนร่วมกับวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร จัดทำหลักสูตรอบรมคุณธรรมข้ึนเพ่ือมุ่งหวังให้ผู้เรียนเป็น
คนดี มีคุณธรรมจริยธรรม และปลูกฝังค่านิยมที่พึงประสงค์ ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติตาม
หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาได้ ในการจัดกิจกรรมผู้เรียน ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทุกคนใน
โรงเรียนจะใส่ชุดขาว และร่วมปฏิบัติธรรมไปพร้อมกัน  ผู้เรียนจะได้รับการฝึกอบรม พัฒนาโดยการใช้
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเชื่อมโยงกับการดำเนินชีวิต ได้ฝึกการเจริญ จิตภาวนา ฝึกความเข้มแข็งทาง
จิตใจ ตลอดจนให้ผู้เรียนได้รู้จักการละเว้นการฆ่าสัตว์ด้วยการทานอาหาร มังสิวิรัติ ทำให้ผู้เรียนเกิดความ
เข้าใจและสามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  
  1.2 กิจกรรมธรรมะสู่ดวงใจ “ชีวิตพัฒนาได้ถ้าใจพร้อม” จากสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน  
ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวัตถุและเทคโนโลยีได้ก้าวไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลทำให้สถาบันครอบครัวซึ่งเป็น
สถาบันหลักทางสังคมขาดความม่ันคง  เป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้เรียนขาดความรักความอบอุ่นและการดูแลเอาใจใส่
จากครอบครัว เป็นผลให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น การขาดความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  
การไม่อยู่ในระเบียบวินัย ตลอดจนมีพฤติกรรมต่างๆ ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลต่อการเรียนของ
ผู้เรียน อีกทั้งยังส่งผลต่อสภาพจิตใจของผู้เรียนด้วย ทางโรงเรียนได้เห็นถึงความสำคัญของปัญหาต่างๆ 
ดังกล่าวจึงได้ดำเนินการคัดกรองผู้เรียนที่มีความเสี่ยงทั้งทางด้านการเรียน ความประพฤติ สภาพปัญหาทาง
ครอบครัวและสังคมให้ได้รับดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสมโดยนำหลักธรรมทางพุทธ
ศาสนามากล่อมเกลาจิตใจให้ผู้เรียนเกิดความคิด สติปัญญา รู้จักไตร่ตรองถึงสิ่งที่ดีและไม่ดี   

 1.3 กิจกรรมธรรมะชำระใจ จากการที่โรงเรียนได้จัดกิจกรรมธรรมะสู่ดวงใจ  “ชีวิตพัฒนา 
ได้ถ้าใจพร้อม”  โดยนำหลักธรรมทางพุทธศาสนามากล่อมเกลาจิตใจให้นักเรียนเกิดความคิด เกิดสติปัญญา  
รู้จักไตร่ตรองถึงสิ่งที่ดีและไม่ดี  สามารถอยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียน  ตลอดจนนำหลักธรรมมาปรับปรุง
พัฒนาตนเองให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่เหมาะสมได้นั้น เพ่ือเป็นการติดตาม  และเติมเต็มให้กับ
นักเรียนกลุ่มดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรม “ธรรมะชำระใจ” ขึ้น โดยการนำหลักธรรมคำ
สอนทางพุทธศาสนาที่สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่ ใกล้ตัวนักเรียน และการนำศาสตร์พระราชา ๙ คำที่พ่อสอน  
มาให้นักเรียนได้เรียนรู้และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน 
 
 
 
 

๒. โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  โรงเรียนได้จัดกิจกรรมที่เป็นการ 
ส่งเสริมโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดยประกอบด้วย 
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 2.1 กิจกรรมห้องเรียนสีขาว เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ห้องเรียน ซึ่ งประกอบด้วย หัวหน้าห้องเป็นหัวหน้า รองฯฝ่ายสารวัตรผู้ เรียนดูแลเรื่องพฤติกรรม            
ความประพฤติ รองฯฝ่ายวิชาการดูแลเรื่องการเรียน รองฯฝ่ายการงานดูแลบรรยากาศ ความสะอาดห้องเรียน 
รองฯฝ่ายกิจกรรมดูแลการเข้าร่วมกิจกรรมของเพ่ือนๆ  ในห้องเรียนห้องเรียนเปรียบเสมือนโรงเรียนแห่งหนึ่ง 
ซึ่งมีคณะกรรมการห้องเรียนสีขาวช่วยกันบริหารงานมีครูที่ปรึกษาคอยให้คำปรึกษา ดูแลสนับสนุนส่งเสริม 
และติดตามการทำงาน           

 2.2 กิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่  โรงเรียนตระหนักว่าบุหรี่เป็นจุดเริ่มต้นของยาเสพติดทุก
ชนิดดังนั้นจึงมีการจัดกิจกรรมโดยร่วมกับงานสัมพันธ์ชุมชนเผยแพร่เอกสาร บทเรียน ๕๘ เฝ้าระวังอย่างไรให้
โรงเรียนปลอดบุหรี่แก่ชุมชนวังหลัง ชุมชนวัดระฆัง และรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกที่ชุมชนใกล้เคียงและ
กองทัพเรือด้วย 

  2.3 กิจกรรม TO BE NUMBER ONE เป็นกิจกรรมที่ ให้ผู้ เรียนและบุคลากรภายใน
โรงเรียนปลอดจากสิ่งเสพติดทุกชนิด พัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา 
อารมณ์ มีความรู้และคุณธรรมในการดำรงชีวิต 

 
๓.  โครงการศูนย์ครอบครัวพอเพียง  โรงเรียนสตรีวัดระฆังร่วมกับมูลนิธิครอบครัวพอเพียงจัด 

กิจกรรมอบรมผู้เรียนในโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชนโดยมีเป้าหมายคือ ผู้เรียนสามารถ
นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ปฏิบัติจริงจนเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่สำคัญ คือ การมี        
จิตสาธารณะ ลดความเห็นแก่ตัว รู้จักการเป็นผู้ให้ การใฝ่เรียนรู้ มีความมานะอดทน เพียรพยายาม เป็นคนไม่
ประมาทในการดำเนินชีวิตและการทำงาน ต้องไม่ทำให้ตนเองและผู้อ่ืนเดือดร้อน  โดยโรงเรียนจัดกิจกรรม  
จัดอบรมให้ความรู้ผู้เรียนทุกคนให้มีความรู้ความเข้าใจ และ สามารถเป็นแกนนำได้ปลูกฝังให้ผู้เรียนรู้จัก    
การคิดวิเคราะห์ จัดทำระเบียนความดี ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตอาสา ทำงานเพ่ือส่วนรวม  

ผลจากการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวทำให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัยปฏิบัติตามข้อตกลง ให้ความเคารพ       
มีความเพียรมากข้ึน มีเหตุมีผล รู้จักคิดไตร่ตรอง 
 

๔. โครงการสตรีวัดระฆังรวมพลังอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม มีการดำเนินกิจกรรมทั้งใน 

หลักสูตรและนอกหลักสูตรได้ดำเนินกิจกรรม ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
  4.1 กิจกรรมในหลักสูตร ดำเนินการประชุม ชี้แจงกับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้จัดการ
เรียนการสอนโดยบูรณาการ เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เน้น
เรื่อง  การอนุรักษ์น้ำ , ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เน้นเรื่องการกำจัดขยะและของเสีย , ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 เน้นเรื่องการประหยัดไฟฟ้า , ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เน้นเรื่องพลังงานทดแทน  , ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 เน้นเรื่องการลดปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เน้นเรื่อง
รณรงค์ลดภาวะโลกร้อน 
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  4.2 กิจกรรมนอกหลักสูตร จัดกิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมความตระหนักใน เรื่อง อนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการโดยประกาศใช้มาตราการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมและ           
ติดมาตราการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมทุกห้องเรียน , จัดกิจกรรมรณรงค์ในวันสิ่งแวดล้อมโลก ,      
การเดินรณรงค์ให้ความรู้สู่ชุมชนวังหลัง วัดระฆังและศิริราช , การร่วมเดินรณรงค์ในกิจกรรมเครือข่ายสาย
สัมพันธ์ สตรีวัดระฆังครั้งที่ 1 , การติดป้ายรณรงค์การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมตามจุดต่างๆ ในบริเวณ
โรงเรียน , เน้นกิจกรรมการคัดแยกขยะโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะอีกครั้งหลังเลิกเรียนในแต่ละ
วัน ซึ่งทุกๆ กิจกรรมได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร คณะครูผู้รับผิดชอบ ผู้เรียนให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 

 

๕. กิจกรรมปลอด ๐ , ร , มส และ มผ โดยโรงเรียนมีนโยบายปลูกฝังให้ผู้เรียนนำ ๙ คำสอนของ 
พ่อ (พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช) มาใช้ในการแก้ ๐ , ร , มส และ มผ  โดยฝ่ายวิชาการ 
ครูผู้สอน ครูประจำวิชา ได้ประสานทำงานร่วมกัน มีการติดตามผลการแก้ไข ๐ , ร , มส และ มผ  ประชุมแจ้ง
ผู้ปกครองให้รับทราบและเอาใจใส่บุตร หลาน ให้ครูประจำวิชารู้จักหลักวิธีสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และ
การเรียนรู้ที่แตกต่างกันของผู้เรียนแต่ละคน ครูที่ปรึกษารักเอาใจใส่ ให้กำลังใจ พร้อมติดตามผลอยู่ตลอดเวลา 
ลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลง ลดการติด  ๐ , ร , มส และ มผ  ในระดับชั้นต่างๆ ผู้เรียนมีจิตเมตตา
ช่วยเหลือผู้อื่น มีความอดทนอดกลั้นมากขึ้น 
 

๖. กิจกรรม English for Young Learners มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะและทัศนคติที่ด ี
ทางด้านภาษาอังกฤษ โดยจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น กิจกรรมทุกวันเช้าวันพฤหัสบดีส่งเสริมความรู้ด้าน
คำศัพท์ ประโยค และบทสนทนาในสถานการณ์ต่างจากครูต่างประเทศ 
 

๗. กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  โรงเรียนยังจัดกิจกรรมต่างๆ ให้ผู้เรียนปฏิบัติและเลือก 
ตามความถนัด เป็นการช่วยเพ่ิมพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะอาชีพ ความมีน้ำใจ การทำงานเป็นทีม และ
ที่สำคัญเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ค้นหาศักยภาพ และความชอบของตนเอง ซึ่งโรงเรียนเชื่อว่าเด็กทุกคนมี
ความสามารถในแบบฉบับของตนเอง การจัดกิจกรรมของโรงเรียนได้กำหนดให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม
ดังกล่าว เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์   กิจกรรมที่ดำเนินการได้แก่กิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา 
อาหาร งานประดิษฐ์ เสริมทักษะด้านภาษาเป็นต้น กิจกรรมเหล่านี้จัดให้ตามความสนใจของผู้เรียน มีครูคอย
ให้คำปรึกษา โรงเรียนจัดหาวิทยากรที่มีความรู้ ความชำนาญในเรื่องท่ีผู้เรียนต้องการมาให้ 
 
 

๘. กิจกรรมค่าย Obec Active Learning  กิจกรรมนี้จัดขึ้นในช่วงปิดภาคเรียน ซึ่งเปิดโอกาส 

ให้ผู้เรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ฝึกทักษะตามความสนใจ ทั้งนี้โรงเรียนได้ดำเนินการให้ ผู้เรียน และ
ผู้สนใจ (บุคคลภายนอก และครู) เข้าร่วมกิจกรรม อย่างน้อยคนละ ๒๐ ชั่วโมง ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆได้แก่ ศิลปะ



๓๙ 

 

 
 การประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวัดระฆัง 

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

 

การต่อสู้ป้องกันตัว  ถ่ายภาพ กีฬา ศิลปะ ดนตรีไทย ดนตรีสากล ทำดอกไม้จันทน์ ทำอาหารคาวหวาน ค่าย
อนุรักษ์พลังงาน  ค่ายกล้าวรรณกรรม ค่ายภาษาอังกฤษ ศิลปะการแต่งหน้า ดอกไม้ประดิษฐ์  ซึ่งมีทั้งเรียนใน
โรงเรียน และไปเรียนกับวิทยากรในชุมชน 

ผลการดำเนินกิจกรรมในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ผู้เรียนจบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ทุกคน  
โดยไม่มี ๐ , ร , มส และ มผ  ในสมุดระเบียน  ผู้ปกครองพึงพอใจ ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจ มีกำลังใจใน       
การเรียน 
         

 

 
  

 


