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๑ 
 
 
 

ส่วนท่ี ๑.  ข้อมูลท่ัวไป 
 ๑.๑  ท่ีตั้ง 

 โรงเรียนสตรีวัดระฆังตั้งอยู่ที่ ๒๔๘/๙ ถนนอรุณอมรินทร์  แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย     
กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์ ๑๐๗๐๐โทรศัพท์ ๐-๒๔๑๒-๙๑๐๓– ๔ โทรสาร ๐-๒๔๑๘-๑๐๐๒   email: 
Srmail@sr.ac.th website: www.sr.ac.th  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑ 
กรุงเทพมหานคร   มีเนื้อที่ ๒ ไร่ ๓ งาน ๒๐ ตารางวา 

  
แผนท่ีโรงเรียน 

 

 
อาณาเขต ทิศเหนือ    คณะ ๑ และ คณะ ๒ วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร ซอยวังหลัง 

  ทิศตะวันออก แม่น้ าเจ้าพระยา 
  ทิศใต้  กรมอู่ทหารเรือ 
  ทิศตะวันตก      วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร 
 
 
 

ส่วนท่ี ๑  ข้อมลูทั่วไป 
 

mailto:Srmail@sr.ac.th
http://www.sr.ac.th/
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๒ 
                     ๑.๒  ประวัติโรงเรียน  

                 
อักษรย่อ      :   ส.ร. 
วันสถาปนาโรงเรียน    :   ๑  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๔๕๗ 
พระพุทธรูปประจ าโรงเรียน   :   พระพุทธศรีสุทธิโฆษิต  ธรรมิกะนริทธานุรักษ์มุนินทร์ 
คติพจน์      :   วิชฺชา  วร   ธน   โหติ   แปลว่า  วิชาเป็นทรัพย์อันประเสริฐ 
ปรัชญาโรงเรียน     :   เรียนเด่น  เล่นดี  มีวินัย  ใจกุศล 
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน    :   มีคุณธรรม  น าวิชาการ   สืบสานความเป็นไทย   ใส่ใจสังคมโลก 
 

 
 
เครื่องหมายประจ าโรงเรียน   :  ตราระฆังประดับรัศมี 
สีประจ าโรงเรียน     :  น้ าเงิน –  เหลือง  
                                       น้ าเงิน   หมายถึง  ความสุขุม  ความมั่นคง ความเข็มแข็ง 
       เหลือง   หมายถึง   ความรุ่งเรอืง ความรุ่งโรจน์ด้วยแสงแห่งธรรมดอกไม้
ประจ าโรงเรียน    :  ดอกบัวหลวง 
เพลงประจ าโรงเรียน    :  ระฆังทอง 
คณะสี      :  สัตตบงกช (สีแดง) 
       ชโลบล (สีชมพู)  
       นิลปัทม์ (สีเขียว)  
       บุษกร  (สีฟ้า)  
ระดับช้ันที่เปิดสอน  :  ม.๑ –  ม.๖  
 พื้นที่บริการ   :  มีเขตพื้นที่บริการ   ๓  เขต   คือ    

               เขตบางกอกน้อย   มี  ๕  แขวง  ได้แก่   แขวงศิริราช               
                                                                                       แขวงบ้านช่างหล่อ   
                   แขวงอรุณอมรินทร์            

   แขวงบางขุนศรี และ 
   แขวงบางขุนนนท์  

         เขตบางกอกใหญ่   มี  ๑ แขวง  ได้แก่   แขวงวัดอรุณ  
    เขตพระบรมมหาราชวัง มี ๑ แขวง  ได้แก ่แขวงพระบรมมหาราชวัง 
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๓ 
1.1  ประวัติโดยย่อ ค าขวัญ และวัตถุประสงค์เฉพาะของโรงเรียน 

โรงเรียนสตรีวัดระฆังนี้ เดิมกระทรวงทหารเรือได้รับอนุญาตจากวัดระฆังโฆสิตาราม
วรมหาวิหารให้สร้างอาคารไม้ใต้ถุนสูงจ านวน ๓ หลัง เป็นโรงพยาบาลทหารเรือชั่วคราวส าหรับ
รักษาพยาบาลทหารเรือที่เจ็บป่วย ต่อมากระทรวงทหารเรือได้สร้างโรงพยาบาลขึ้นใหม่ที่ปากคลองมอญ  
จึงยกอาคารที่ใช้เป็นโรงพยาบาลเดิมนี้ให้กับวัด  และแจ้งเรื่องไปยังกระทรวงธรรมการ ประจวบกับความ
ด าริของกรมศึกษาธิการ ซึ่งก าลังคิดจะจัดการศึกษาส าหรับกุลสตรีให้แพร่หลายอยู่แล้ว จงได้ไปหารือ     
เจ้าคุณพระพิมลธรรม  เจ้าอาวาส (ภายหลังได้รับสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์) ท่านเห็นชอบ
ด้วยให้ใช้สถานที่และอาคารเป็นโรงเรียนสตรี กระทรวงธรรมการจึงอนุญาตให้ซ่อมแซมและปรับปรุงเรือน
ทั้งสองหลังให้เหมาะสมที่จะเป็นโรงเรียนสตรีต่อไป 

โรงเรียนสตรีวัดระฆังเปิดรับนักเรียนตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๔๕๗ ก่อน แล้วจึงประกอบพิธี
ทางศาสนาเปิดโรงเรียนเมื่อวันที่  ๑ พฤศจิกายน  ๒๔๕๗ และเริ่มท าการสอนเมื่อวันที่  ๒ พฤศจิกายน 
๒๔๕๗  ประธานในพิธีเปิดคือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทร เมื่อครั้งด ารงพระ
ยศเป็นพระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักดิ์ ผู้แทนเจ้ากรมศึกษาธิการ 

พ.ศ. ๒๔๕๗ เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ ๑ จนถึงชั้นประถมปีที่ ๓ ครูใหญ่
คนแรกคือ   นางธนากรภักดี  (สว่าง  อมรสงิห์) 

พ.ศ. ๒๔๖๓ เปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
พ.ศ. ๒๔๘๙ เปิดเรียนชั้นเตรียมปีที่ ๑ แผนกอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
พ.ศ. ๒๕๐๓ เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ตามนโยบาย

การศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๑๘ เริ่มใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  พุทธศักราช  ๒๕๑๘            ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ เปล่ียนเป็นระบบหน่วยกิต 
พ.ศ. ๒๕๒๑ เปิดรับนักเรียนชั้น ม.๑ ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช  

๒๕๒๑ 
พ .ศ . ๒๕๒๔ เปิดรับนักเรี ยนชั้น  ม .๔ ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย   

พุทธศักราช  ๒๕๒๔ 
พ.ศ. ๒๕๓๖ เปิดสอนชั้น ม.๑–ม.๓ใช้หลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช

๒๕๒๑  (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช  ๒๕๓๓)  และชั้น  ม.๔ – ม.๖ ใช้หลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
พุทธศักราช๒๕๒๔ (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช  ๒๕๓๓) 

พ.ศ. ๒๕๔๕ เปิดสอนชั้น ม.๑ – ม.๖ เป็นโรงเรียนน าร่องในการใช้หลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานปีการศึกษา ๒๕๔๔ 

พ.ศ. ๒๕๕๓ เปิดสอนชั้น ม.๑ – ม.๖ ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 
๒๕๕๑ และเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล 
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๔ 
                   ๑.๓ ข้อมูลบุคลากร  
                    ๑.๓.๑ ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา 

๑) ผู้อ านวยการโรงเรียน 
1.1) รองผู้อ านวยการรักษาการในต าแหน่ง  ผู้อ านวยการ 

โรงเรียนสตรีวัดระฆัง  นายพงศ์พิษณุ   สุพรรณ์   วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ      
โทรศัพท์  08-7930-2979  E-mail  :   supharn.phong@gmail.com   
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา  การบริหารการศึกษา 
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่  วันที่  1 ตุลาคม 2560 ถึง 6 สิงหาคม 2561   
เป็นเวลา   -   ปี   10   เดือน   5  วัน 

1.2) ผู้อ านวยการโรงเรียน  นายประจักษ์   ประจิมทิศ      
วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ   โทรศัพท์  09-2269-8481   E-mail  :  prajimthis2506@gmail.com 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา  การบริหารการศึกษา 
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ วันที่ 7 สิงหาคม 2561 จนถึงปัจจุบัน  
เป็นเวลา    - ปี    9   เดอืน  24  วัน 

๒) รองผู้อ านวยการ 
2.1)  นายพงศ์พิษณุ   สุพรรณ์   

วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ    โทรศัพท์  08-7930-2979  E-mail  :   supharn.phong@gmail.com 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา  การบริหารการศึกษา 
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรยีนนี้ตั้งแต่  วันที่  14  กุมภาพันธ์   2560 จนถึงปัจจุบัน  
เป็นเวลา   2  ปี   3  เดือน   17   วัน      
รับผิดชอบกลุ่มบริหาร   รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ   
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่  วันที่   2  พฤศจิกายน 2561 จนถึงปัจจุบัน  
เป็นเวลา   1  ปี   3   เดือน  29  วัน 
และ  รับผิดชอบกลุ่มบริหาร   รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่  วันที่   2  พฤศจิกายน 2561 จนถึงปัจจุบัน  
เป็นเวลา   -  ปี   6   เดือน  29  วัน 

2.2) นางเพ็ญพิมล  เปรี่ยมพิมาย  
วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ    โทรศพัท์  08-6615-7738   
E-mail  :    penpimol19@gmail.com     วุฒิการศึกษาสูงสุด  กศ.บ.  สาขา  วัดผลการศึกษา 
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ วันที่   24  ธันวาคม   2559  จนถึงปัจจุบัน  
เป็นเวลา   2  ปี   5   เดือน  7  วนั 
รับผิดชอบกลุ่มบริหาร  รักษาการณ์รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

2.3) นายสิทธิชัย   ตันเจริญ   
วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ     โทรศัพท์  08-1844-2326    E-mail  :    sit1419@gmail.com 
วุฒิการศึกษาสูงสุด    ค.บ. สาขา   ดนตรีศึกษา(ไทย) 
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ วันที่   25 มิถุนายน 2558   จนถึงปัจจุบัน  
เป็นเวลา   3  ปี   11   เดือน  6  วัน 
รับผิดชอบกลุ่มบริหาร  รักษาการณ์รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ   

mailto:penpimol19@gmail.com
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๕ 
2.4) นายราวี   กล่ินหอม 

วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ  โทรศัพท์  08-7991-8325  E-mail : swimmer9999-2000@yahoo.com 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  กศ.บ. สาขา  พลศึกษา / คม.บริหารการศึกษา 
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ วนัที่   23 ธันวาคม 2559    จนถึง 1 พฤศจิกายน 2561     
เป็นเวลา   1  ปี   10   เดือน  9  วัน 
รับผิดชอบกลุ่มบริหาร  รักษาการณ์รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป  
 
                    ๑.๓.๒  ข้อมูลหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษาและหัวหน้างานแผนงานของสถานศึกษา 
                               ๑) หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา : นางสาวอรอุษา   ศิริรัตน์ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศษ.ม.  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
โทรศัพท ์ 08-9143-6774 E-mail  :    minikrupaeee@gmail.com  
                               ๒)  หัวหน้างานแผนงานของสถานศึกษา : นายสิทธิชัย   ตันเจริญ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด    ค.บ.        ครูกลุ่มสาระการเรียนรู ้ ศิลปะ    
 โทรศัพท์ 08-1844-2326 E-mail  :    sit1419@gmail.com 

           
          ๑.๓.๓ ข้อมูลครูและบุคลากร    
                    ๑) วิทยฐานะ 

ครูและบคุลากร ครู 
คศ.๕ 

ครู 
คศ.๔ 

ครู 
คศ.๓ 

ครู 
คศ.๒ 

ครู 
คศ.๑ 

ครู
ผู้ช่วย 

ครู 
อัตราจา้ง 

ครู
ต่างชาต ิ

ลูกจา้ง 
ประจ า 

รวม 

ปีการศึกษา 2561 - - 11 15 43 15 9 - 3 96 

 
หมายเหตุ : รวมครูที่ปฏบิัติหน้าที่รองผู้อ านวยการโรงเรียนตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา 
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๖ 
                  ๒) วุฒิการศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561) 

 

กลุ่มสาระฯ 
จ านวนตามระดับการศกึษา (คน) 

รวม ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ผู้อ านวยการ - -  1 - 1 - - - 1 
รองผู้อ านวยการ - -  1 - 1 - - - 1 
ภาษาไทย 2 4 6 - 2 2 - - - 8 
คณิตศาสตร์ 3 6 9 - 3 3 - - - 12 
วิทยาศาสตร์ 2 9 11 1 1 2 - - - 13 
สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

4 5 9 1 - 1 - - - 10 

สุขศึกษาและพลศึกษา 2 2 4 - - - - - - 4 
ศิลปะ 2 2 4 - 1 1 - - - 5 
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

2 7 9 - 1 1 - - - 10 

ภาษาต่างประเทศ 1 10 11 2 2 4 - - - 15 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 7 7 - - - - - - 7 

รวม 18 52 70 6 10 16 0 0 0 86 
 
                 ๓) กลุ่มสาระการเรียนรู ้และภาระงานสอน 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ จ านวน (คน) ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน 
ในแต่ละกลุ่มสาระฯ (ชม./สัปดาห์) 

๑. ภาษาไทย 9 22.33 
๒. คณิตศาสตร์ 14 20.42 
๓. วิทยาศาสตร์ 14 20.14 
๔. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 14 19.28 
๕. สุขศึกษาและพลศึกษา 5 21.20 
๖. ศิลปะ 6 20.00 
๗. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 11 19.60 
๘. ภาษาต่างประเทศ 17 22.11 
๙. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 6 17.66 

รวม 97 20.30 
         หมายเหต  :  รวมครูจ้างสอน 
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๗ 
 ๑.๔ ข้อมูลนักเรียน (ณ วันท่ี ๑๐ มิถุนายน ของปีการศึกษาท่ีรายงาน)  
                  
                        ๑) จ าแนกตามระดับชั้นท่ีเปิดสอน  

 

ระดับช้ัน 
เพศ 

รวม 
 

จ านวน
ห้องเรียน 

จ านวน
นักเรียนเฉล่ีย

ต่อห้อง ชาย หญิง 

ม. ๑ - 289 289 8 36.13 
ม. ๒ - 328 328 8 41.00 
ม. ๓ - 279 279 7 39.86 
รวม - 896 896 23 38.96 
ม. ๔ - 260 260 8 32.50 
ม. ๕ - 284 284 8 35.50 
ม. ๖ - 297 297 9 33.00 

รวม - 841 841 25 33.64 
รวมจ านวนนักเรียนท้ังหมด - 1,737 1,737 48 36.19 

     
                 ๒) จ าแนกตามปีการศึกษา ๓ ปีย้อนหลัง  
ระดับช้ัน ปีการศึกษา 

2559 2560 2561 

ม.๑ 286 332 289 
ม.๒ 288 280 328 
ม.๓ 298 286 279 
ม.๔ 303 289 260 
ม.๕ 330 301 284 
ม.๖ 287 327 297 
รวม 1792 1815 1737 

  
                  ๑.๕ ข้อมูลอาคารสถานที่  ( สามารถน าเสนอในรูปแบบ กราฟ แผนภาพประกอบ) 
    อาคารเรียนและอาคารประกอบ  ๔ หลัง  อาคารหมายเลข ๑ – ๓ มีทางเดินเชื่อมต่อกัน ดังนี้ 

๑. อาคารเรยีนแบบพิเศษ  สร้างในปี พ.ศ.  ๒๕๒๐ 
๒. อาคารเรียนแบบพิเศษ  สร้างในปี พ.ศ.  ๒๕๒๖ 
๓. อาคารเรียนแบบพิเศษ   สร้างในปี พ.ศ.  ๒๕๒๘ 
๔. อาคารเรียนแบบอเนกประสงค์   สร้างในปี พ.ศ.  ๒๕๒๘ 
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๘ 
หมายเหตุ 

๑. ห้องน้ า-ห้องส้วมอยู่ภายในอาคารเรียน  มี  ๔๖ ห้อง 
๒. ห้องอาหาร ๑ ห้อง   กว้าง  ๖ เมตร  ยาว  ๒๔ เมตร รองรับนักเรียนประมาณ   
     ๘๐๐ คน  (เปิดใช้  ๓ รอบ) 
๓. สนามวอลเลย์บอล  ๑  สนาม   และสนามบาสเก็ตบอล  ๑  สนาม 

 
  จ านวนห้องดังนี ้

๑.   ห้องผู้บริหาร      ๑ ห้อง 
๒.   ห้องกลุ่มบริหารงาน     ๔ ห้อง 
๓.   ห้องพักครู      ๘ ห้อง 
๔.   ห้องส านักงาน      ๗ ห้อง 
๕.   ห้องเรียน       ๑๙ ห้อง 
๖.   ห้องวชิา       ๑๙ ห้อง 
๗.   ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์     ๖ ห้อง 
๘.  ห้องปฏิบัติการทางภาษา     ๓ ห้อง  
๙.   ห้องสมุด       ๑ ห้อง 
๑๐.   ห้องประชุม      ๒ ห้อง 
๑๑.   ห้องอาหารครู     ๑ ห้อง 
๑๒.   ห้องน้ าดื่ม     ๑ ห้อง 
๑๓.   ศาลาทรงไทย     ๓ หลัง 
๑๔.   ห้องยามรักษาความปลอดภัย   ๑ ห้อง 
๑๕.   ห้องประชาสัมพันธ์    ๑ ห้อง 
๑๖.   ศูนย์คอมพิวเตอร์     ๓ ห้อง 
๑๗.   ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม    ๑ ห้อง 
๑๘.   ศาลาท่าน้ า     ๑ หลัง 
๑๙.   ห้องฟิตเนส   ๑ ห้อง 
 

                  ๑.๖  ข้อมูลงบประมาณ ( สามารถน าเสนอในรูปแบบ กราฟ แผนภาพประกอบ) 
          งบประมาณ (รับ-จ่าย) 
 

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 
เงินงบประมาณ 32,477,820 งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง 35,266,002 
เงินนอกงบประมาณ 35,742,057.90 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 13,160,100 
เงินอื่น ๆ (ระบุ) - งบอ่ืน ๆ (ระบุ) - 

รวมรายรับ 68,219,877.90 รวมรายจ่าย 48,426,102 
 
       สรุป  งบด าเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจา้ง    คิดเปน็ร้อยละ   51.69   ของรายรับ 
           สรุป  งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    คิดเป็นร้อยละ    19.29   ของรายรับ 
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๙ 
                  ๑.๗  ข้อมูลสภาพชุมชน 

1.7.1 ชุมชนของเขตบางกอกน้อยที่เป็นพื้นที่บริการของโรงเรียนสตรีวัดระฆั งเป็นชุมชน
แออัด มีจ านวนรวมทั้งสิ้น  ๓๒ ชุมชน ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ  ๘๖๐ – ๙๐๐ ไร่   มีประชากรอาศัยอยู่
ประมาณ  ๙,๔๐๐ หลังคาเรือน มีครัวเรือนอาศัยอยู่  ๑๔,๗๙๐ ครอบครัว มีความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 
๘๕ คนต่อไร่ และมีความหนาแน่นของอาคารอยู่อาศัยประมาณ ๑๑ อาคารต่อไร ่ 
 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมี   ๒ ชุมชน  (ส ารวจเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๑)  คือ 

๑.  ชุมชนวัดระฆัง เป็นชุมชนเก่าแก่  ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่  ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๓๕ ตั้งอยู่ที่ซอย   
วัดระฆัง ถนนอรุณอมรินทร์  แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร อาณาเขตทิศเหนือจรดซอยศาลา
ต้นจันทน์ ทิศใต้จรดวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร ทิศตะวันออกจรดวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร และทิศ
ตะวันตกจรดถนนอรุณอมรินทร์  เจ้าของที่ดิน คือ กรมศาสนา/เอกชน  มีพื้นที่  ๑๕ ไร่ แต่เดิมหากประชาชนไม่
มีที่อยู่อาศัยก็มาขอทางวัด  ซึ่งทางวัดจะแบ่งให้หรือหากเห็นว่ามีที่ว่างพอปลูกบ้านได้ก็มาขออนุญาตทาง       วัด  
ประชาชนส่วนใหญ่มาจากต่างจังหวัดและอยู่กันเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน  ปัจจุบันมีประชากร  ๑,๒๕๐ คน  เพศ
ชาย ๕๕๐ คน  เพศหญิง ๗๐๐ คน  จ านวนบ้าน  ๒๗๓ หลัง ประชาชนส่วนใหญ่จบการศึกษาภาคบังคับ นับถือ
ศาสนาพุทธ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพส่วนตัว   รองลงมา คือ รับจ้างทั่วไป โดยมีประธานชุมชนปัจจุบัน คือ  นาง
รัชนีกร  ปลั่งกลาง   มีกรรมการชุมชนจ านวน  ๘ คน  ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรมชุมชน ได้แก่ กองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง ศูนย์รับแจ้งเหตุและบริการครอบครัว กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเยาวชน กลุ่ม
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ศูนย์สุขภาพชุมชน และอาสาสมัครพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์   

 ๒. ชุมชนตรอกวังหลัง เป็นชุมชนเก่าแก่ซึ่งอาศัยสืบต่อกันมานาน  โดยมีชาวบ้านได้อพยพมาตั้งแต่
สมัยอยุธยา และได้รับการประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๓๕ ตั้งอยู่ที่ตรอกวังหลัง ถนนอรุณอมรินทร์ 
แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เจ้าของที่ดินคือ  ที่ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์    มีพื้นที่
ประมาณ ๓๕ ไร่  สภาพโดยทั่วไปเป็นอาคารตึกแถวและบ้านไม้  ๒  ชั้น   ในปี  ๒๕๑๐ กรมธนารักษ์ได้ยกที่ดิน
บริเวณต้นโพธิ์ให้แก่โรงพยาบาลศิริราช  และยังไม่ได้ด าเนินการใช้ประโยชน์แต่อย่างใด  โดยประชาชนในพื้นที่
ดั้งเดิมมีอยู่ประมาณร้อยละ ๓๐ ซึ่งลดลงจากสมัยก่อนเกือบเท่าตัว นอกจากนั้นเป็นคนนอกพื้นที่รวมทั้งคน
ต่างจังหวัดเข้ามาท ามาหากิน มีการสร้างหอพักส าหรับนักศึกษาเพื่อศึกษาต่อในสถาบันต่าง ๆ  สภาพชุมชนใน
ช่วงแรกมีสภาพบ้านเรือนเป็นหลังๆ มีพื้นที่ว่างบางส่วนและมีการสร้างโรงฝิ่น แต่ในปัจจุบันได้หมดไปแล้ว  ส่วน
บ้านเรือนที่เป็นหลังๆ ลดจ านวนน้อยลงไป ส่วนมากจะเป็นหอพักสตรีและนักศึกษา ส่วนคนในพื้นที่ดั้งเดิมนั้นได้
เปิดให้เช่าเพื่อการค้า และย้ายไปอยู่ที่อื่น สภาพบ้านเรือนส่วนใหญ่จึงเป็นบ้านเช่า ร้านค้าและแผงค้าให้เช่าขาย
ของและท าการค้าต่างๆ สภาพความเป็นอยู่ของคนในชุมชนตรอกวังหลังดีขึ้นกว่าแต่ก่อน มีสิ่งอ านวยความ
สะดวกเพิ่มมากขึ้น การเดินทางสัญจรของคนในชุมชนมีความสะดวกในด้านการคมนาคมทั้ งทางบกและทางน้ า  
ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ 

   -  ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว  (ฟันดาบ) 
   -  ประเพณีสงกรานต์ศาลาแดง 
   -  ประเพณีย้อนยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นที่วัดอรุณราชวราราม 
   -  ประเพณีเทศน์มหาชาติวัดระฆังโฆสิตาราม 
   -  ประเพณีกินเจของศาลเจ้าพ่อฉางเกลือและศาลเจ้าบ้านขมิ้น 
   -  ประเพณีงานประจ าปีวัดอมรินทราราม 
   -  ประเพณีลอยกระทงของวัดระฆังโฆสิตาราม 
   -  ศูนย์ศิลปวฒันธรรมเขตบางกอกน้อย 
   -  การหล่อพระของชุมชนบ้านช่างหล่อ 
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๑๐ 
   -  การท าขันลงหินของชุมชนบ้านบุ 
   -  การท ามะตูมเช่ือมของตรอกมะตูม 
   -  สัปดาห์วันส าคัญทางพุทธศาสนา ท้องสนามหลวง 
   -  การนวดแผนโบราณที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
   -  การท าขมิ้นผงของโรงขมิ้นเภกาพานิช พรานนก 
   -  ประเพณีเทศกาลสงกรานต์บ้านเนินค่ายหลวง 
   -  การท าฆ้องวงของบ้านเนิน 
   -  สัปดาห์วันส าคัญทางพุทธศาสนา ท้องสนามหลวง 
   -  การนวดแผนโบราณที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 

              1.7.2 ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 75 อาชีพหลัก คือ  
ค้าขายและรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 60 ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 98  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดย
เฉล่ียต่อครอบครัวต่อปี ๑๒๐,๐๐๐ – ๒๔๐,๐๐๐ บาท  จ านวนคนเฉล่ียต่อครอบครัว  5 คน และแนวโน้มความ
ต้องการของผู้ปกครอง และชุมชน คือ ต้องการให้บุตรหลานได้รับการศึกษาและสามารถประกอบอาชีพเพื่อหา
เล้ียงตนเองและครอบครัวได้ รวมไปถึง เรื่อง การประพฤติปฏิบัติตนให้สมกับการเป็น “กัลยาณีสตรีวัดระฆัง” 

1.7.3 โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน บริเวณโดยรอบเป็นชุมชนแออัดที่กระจายตัวกันอยู่
ในเขตบางกอกน้อย มีผลกระทบท าให้เกิดปัญหาตามมา เช่น ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ปัญหาด้านอาชญากรรม 
ปัญหาด้านยาเสพติด และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้มีผลกระทบต่อสภาพการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนในเขตบางกอกน้อย โดยเฉพาะด้านการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหาร และการจัดการศึกษาใน
โรงเรียน ตลอดจนความปลอดภัยในการเดินทางของนักเรียนโดยเฉพาะโรงเรียนสตรีวัดระฆังซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่
ใช้ซอยวัดระฆังและซอยวังหลังเป็นสถานที่เดินทางไปกลับจากการขยายตัวการใช้ที่ดินของเขตบางกอกน้อยที่
ขาดการวางแผนรองรับ ปัญหาความเสื่อมโทรมและถดถอยทางกายภาพของระบบคลอง  และปัญหาความขาด
แคลนท่อระบายน้ า และด้วยปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบทางธรรมชาติที่เอื้อต่อการเกิดน้ าท่วม เช่น ปริมาณฝน 
ปริมาณน้ าทุ่งและน้ าเหนือ น้ าทะเลหนุน มีผลต่อการเพ่ิมขึ้นของระดับน้ าในแม่น้ าเจ้าพระยา และปัญหาแผ่นดิน
ทรุดได้ส่งผลให้พื้นที่เขตบางกอกน้อยในบางพื้นที่ มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดน้ าท่วม และน้ าแช่ขังโดยเฉพาะ
บริเวณริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยาในท้องที่แขวงศิริราช โรงเรียนสตรีวัดระฆังเป็นสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ า
เจ้าพระยา จึงได้รับผลกระทบเกี่ยวกับปัญหาน้ าท่วมเป็นประจ า   โดยเฉพาะในช่วงเดือนกันยายน – เดือน
พฤศจิกายน ถึงแม้จะไม่ท่วมภายในโรงเรียนเพราะโรงเรียนได้รับการปรับพื้นที่ให้สูงกว่าเดิมก็ตามแต่บริเวณท่า
ข้ามเรือทั้งสองฟากที่นักเรียนใช้ข้าม บริเวณทางเดินในซอยวัดระฆัง และซอยวังหลังจะมีน้ าท่วมตลอด บางครั้ง
ระดับน้ าสูงจากพื้นถนน ๓๐ -  ๔๐ เซนติเมตร ท าให้ล าบากต่อการเดินทางของนักเรียน โดยเฉพาะบริเวณ     
วังหลังซึ่งเป็นแหล่งค้าขายอาหาร น้ าแช่ขังบริเวณนั้นค่อนข้างสกปรกเป็นแหล่งของพาหะน าโรคและเช้ือโรค  
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                 ๑.๘  โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสตรีวัดระฆัง โครงการพิเศษเน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  

ภาคเรียนที่ 1 (หน่วยกติ/
ชม.) 

ภาคเรียนที่2 (หน่วยกิต/
ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 11 (440) รายวิชาพ้ืนฐาน 11(440) 
ท21101 ภาษาไทย 1 1.5 (60) ท21102 ภาษาไทย 2 1.5 (60) 
ค21101 คณิตศาสตร์ 1 1.5 (60) ค21102 คณิตศาสตร์ 2 1.5 (60) 
ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 1.5 (60) ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 1.5 (60) 
ว21103 เทคโนโลยี 1 0.5 (20) ว21104 เทคโนโลยี 2 0.5 (20) 
ส21101 สังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 1.0 (40) ส21104 สังคมศกึษาศาสนาและวัฒนธรรม 2 1.0 (40) 
ส21102 พระพุทธศาสนา 1 0.5 (20) ส21105 พระพุทธศาสนา 2 0.5 (20) 
ส21103 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 (20) ส21106 ประวัตศิาสตร์ 2 0.5 (20) 
พ21101 สุขศกึษา 1  0.5 (20) พ21103 สุขศกึษา 2 0.5 (20 
พ21102 พลศกึษา 1 0.5 (20 พ21104 พลศกึษา 2 0.5 (20 
ศ21101 ศิลปะ 1 1.0 (40) ศ21102 ศิลปะ 2 1.0 (40) 
ง21101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 0.5 (20) ง21102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 0.5 (20) 
อ21101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 1.5 (60) อ21102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 1.5 (60) 

รายวิชาเพิ่มเติม 5.5 
(220) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 6.5 
(260) 

ท21201 ห้องสมุดเพ่ือการศึกษาค้นคว้า 1 0.5 (20) ท21202 ห้องสมุดเพ่ือการศึกษาค้นคว้า 2 0.5 (20) 
ค21201 คณิตศาสตร์เพิม่เติม 1  1.0 (40) ค21202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2 1.0 (40) 
ค21203 คณิตศาสตร์เข้มข้น 1 1.0 (40) ค21204 คณิตศาสตร์เข้มข้น 2 1.0 (40) 

ว21201 โครงงานเบื้องต้น 1 1.0 (40) ว21203 โครงงานเบื้องต้น 2 1.0 (40) 

ว21202 ชีวิตพืช 1.0 (40) ว21204 ชีวิตสัตว ์ 1.0 (40) 

ส21201 หน้าที่พลเมอืง 1 0.5 (20) ส21202 หน้าที่พลเมอืง 2 0.5 (20) 

จ21201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 0.5 (20) จ21202 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 0.5 (20) 

  I21201 การศกึษาค้นคว้าและสร้างองคค์วามรู้  1.0 (40) 

    

    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 60 

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  

 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 
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 กิจกรรมนกัเรียน   กิจกรรมนกัเรียน  

   เนตรนารี/ยุวกาชาด 20    เนตรนารี/ยุวกาชาด 20 

   ชุมนุม 15    ชุมนุม 15 

กิจกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน ์          5  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ์ 5 

รวมเวลาเรียนทัง้สิ้น 720 รวมเวลาเรียนทัง้สิ้น 760 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสตรีวัดระฆัง โครงการพิเศษเน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2    
ภาคเรียนที่ 1 (หน่วยกิต/

ชม.) 
ภาคเรียนที่ 2 (หน่วยกิต/

ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 11 (440) รายวิชาพ้ืนฐาน 11 (440) 
ท22101 ภาษาไทย 3 1.5 (60) ท22102 ภาษาไทย 4 1.5 (60) 
ค22101 คณิตศาสตร์ 3 1.5 (60) ค22102 คณิตศาสตร์ 4 1.5 (60) 
ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1.5 (60) ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 1.5 (60) 
ว22103 เทคโนโลยี 3 0.5 (20) ว22104 เทคโนโลยี 4 0.5 (20) 
ส22101 สังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 1.0 (40) ส22104 สงัคมศกึษาศาสนาและวัฒนธรรม 4 1.0 (40) 
ส22102 พระพุทธศาสนา 3 0.5 (20) ส22105 พระพุทธศาสนา 4 0.5 (20) 
ส22103 ประวัตศิาสตร์ 3 0.5 (20) ส22106 ประวัติศาสตร4์ 0.5 (20) 
พ22101 สุขศกึษา 3 0.5 (20) พ22103 สุขศกึษา 4 0.5 (20 
พ22102 พลศกึษา 3 0.5 (20 พ22104 พลศกึษา 4 0.5 (20 
ศ22101 ศิลปะ 3 1.0 (40) ศ22102 ศิลปะ 4 1.0 (40) 
ง22101การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 0.5 (20) ง22102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 0.5 (20) 
อ22101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3 1.5 (60) อ22102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 4 1.5 (60) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 6.5 (260) รายวิชาเพ่ิมเติม 5.5 (220) 
ค22201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 3 1.0 (40) ค22202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 4 1.0 (40) 

ค22203 คณิตศาสตร์เข้มข้น 3 1.0 (40) ค22204 คณิตศาสตร์เข้มข้น 4 1.0 (40) 

ว22201 เคมีเบือ้งต้น  1.0 (40) ว22203 เคมีในชีวิตประจ าวัน   1.0 (40) 

ว22202 โลก ดาราศาสตรแ์ละอวกาศ 1.0 (40) ว22204 แสงและความร้อน 1.0 (40) 

ส22201 หน้าที่พลเมือง 3 0.5 (20) ส22202 หน้าที่พลเมอืง 4 0.5 (20) 

ง22201 งานผา้เบือ้งต้น 0.5 (20) ง22202 ผลิตภณัฑ์จากงานผ้า 0.5 (20) 

จ22201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3 0.5 (20) จ22202 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4 0.5 (20) 

I22201 การสื่อสารและการน าเสนอ 1.0 (40)   

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  

 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนกัเรียน   กิจกรรมนกัเรียน  

       เนตรนารี/ยุวกาชาด 20       เนตรนารี/ยุวกาชาด 20 

       ชุมนุม 15      ชุมนุม 15 
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       กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ์  5      กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ์IS 

3 
5 

รวมเวลาเรียนทัง้สิ้น 760 รวมเวลาเรียนทัง้สิ้น 720 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสตรีวัดระฆัง โครงการพิเศษเน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์    

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3   
ภาคเรียนท่ี 1 (หน่วยกิต/

ชม.) 
ภาคเรียนที่ 2 (หน่วยกิต/

ชม.) 
รายวิชาพ้ืนฐาน  11 (440) รายวิชาพ้ืนฐาน   11 

(440) 
ท23101 ภาษาไทย 5 1.5 (60) ท23102 ภาษาไทย 6 1.5 (60) 
ค23101 คณิตศาสตร์ 5 1.5 (60) ค23102 คณิตศาสตร์ 6 1.5 (60) 
ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 1.5 (60) ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 1.5 (60) 
ว23103 เทคโนโลยี 5 0.5 (20) ว23104 เทคโนโลยี 6 0.5 (20) 
ส23101 สังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5 1.0 (40) ส23104 สังคมศกึษาศาสนาและวัฒนธรรม 6 1.0 (40) 
ส23102 พระพุทธศาสนา 5 0.5 (20) ส23105 พระพุทธศาสนา 6 0.5 (20) 
ส23103 ประวัติศาสตร ์5 0.5 (20) ส23106 ประวัติศาสตร์ 6 0.5 (20) 
พ23101 สุขศกึษา 5  0.5 (20) พ23103 สุขศกึษา 6 0.5 (20 
พ23102 พลศกึษา 5 0.5 (20 พ23104 พลศกึษา 6 0.5 (20 
ศ23101 ศิลปะ5 1.0 (40) ศ23102 ศิลปะ6 1.0 (40) 
ง23101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 0.5 (20) ง23102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 0.5 (20) 
อ23101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 5 1.5 (60) อ23102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 6 1.5 (60) 

รายวิชาเพ่ิมเติม   6.0 
(240) 

รายวิชาเพ่ิมเติม   6.0 
(240) 

ค23201 คณิตศาสตร์ เพ่ิมเติม 5 1.0 (40) ค23202 คณิตศาสตร์ เพ่ิมเติม 6 1.0 (40) 

ค23203 คณิตศาสตร์เข้มข้น 5 1.0 (40) ค23204 คณิตศาสตร์เข้มข้น 6 1.0 (40) 

ว23201 ฟิสกิส์เบือ้งต้น 1 1.0 (40) ว23203 ฟิสกิส์เบือ้งต้น 2 1.0 (40) 

ว23202 พลังงาน 1.0 (40) ว23204 เครือ่งกล 1.0 (40) 

ส23201 อาเซียนศึกษา 0.5 (20) ส23203 ทอ้งถ่ินของเรา 0.5 (20) 

ส23202 หน้าที่พลเมอืง 5 0.5 (20) ส23204 หน้าที่พลเมอืง 6 0.5 (20) 

ง23201 เครื่องแขวนไทย 0.5 (20) ง23202 งานประดิษฐ์ของช าร่วย 0.5 (20) 

จ23201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 5 0.5 (20) จ23202 ภาษาจีนเพือ่การสื่อสาร 6 0.5 (20) 

    

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 60 

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  

 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  
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       เนตรนารี/ยุวกาชาด 20        เนตรนารี/ยุวกาชาด 20 

       ชุมนุม 15        ชุมนุม 15 

        กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ์  5        กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์   5 

รวมเวลาเรียนทัง้สิ้น 740 รวมเวลาเรียนทัง้สิ้น 740 
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17 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสตรีวัดระฆัง โครงการพิเศษภาคภาษาอังกฤษ (MEP)  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1   

ภาคเรียนที ่1 (หน่วยกิต/
ชม.) 

ภาคเรียนที่2 (หน่วยกิต/
ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 11 (440) รายวิชาพ้ืนฐาน 11 (440) 
ท21101 ภาษาไทย 1 1.5 (60) ท21102 ภาษาไทย 2 1.5 (60) 
ค21101 คณิตศาสตร์ 1 1.5 (60) ค21102 คณิตศาสตร์ 2 1.5 (60) 
ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 1.5 (60) ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 1.5 (60) 
ว21103 เทคโนโลยี 1 0.5 (20) ว21104 เทคโนโลยี 2 0.5 (20) 
ส21101 สังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 1.0 (40) ส21104 สังคมศกึษาศาสนาและวัฒนธรรม 2 1.0 (40) 
ส21102 พระพุทธศาสนา 1 0.5 (20) ส21105 พระพุทธศาสนา 2 0.5 (20) 
ส21103 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 (20) ส21106 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 (20) 
พ21101 สุขศกึษา 1  0.5 (20) พ21103 สุขศกึษา 2 0.5 (20 
พ21102 พลศกึษา 1 0.5 (20 พ21104 พลศกึษา 2 0.5 (20 
ศ21101 ศิลปะ 1 1.0 (40) ศ21102 ศิลปะ 2 1.0 (40) 
ง21101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 0.5 (20) ง21102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 0.5 (20) 
อ21101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 1.5 (60) อ21102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 1.5 (60) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 4 (160) รายวิชาเพ่ิมเติม 5 (200) 
ท21201 ห้องสมุดเพ่ือการศึกษาค้นคว้า 1 0.5 (20) ท21202 ห้องสมุดเพ่ือการศึกษาค้นคว้า 2 0.5 (20) 
ค21205 คณิตศาสตร์เพิม่เติม 1 0.5 (20) ค21206 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2 0.5 (20) 
ส21201 หน้าที่พลเมอืง 1 0.5 (20) ส21202 หน้าที่พลเมอืง 2 0.5 (20) 
อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1  1.0 (40) อ21203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2  1.0 (40) 
อ21102 ภาษาอังกฤษอา่น-เขียน 1 1.0 (40) อ21104 ภาษาอังกฤษอา่น-เขียน 2 1.0 (40) 
จ21201 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 1    0.5 (20) จ21202 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 0.5 (20) 

  I21201 การศกึษาค้นคว้าและสร้างองคค์วามรู้  1.0 (40) 

    

    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้    

 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนกัเรียน   กิจกรรมนกัเรียน  

       เนตรนารี/ยุวกาชาด 20        เนตรนารี/ยุวกาชาด 20 

       ชุมนุม 15        ชุมนุม 15 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ์ 5  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ์ 5 

รวมเวลาเรยีนทัง้สิ้น 660 รวมเวลาเรียนทัง้สิ้น 700 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสตรีวัดระฆัง โครงการพิเศษภาคภาษาอังกฤษ (MEP) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2   

ภาคเรียนที่ 1 (หน่วยกิต/
ชม.) 

ภาคเรียนที่ 2 (หน่วยกิต/
ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 11 (440) รายวิชาพ้ืนฐาน 11 (440) 
ท22101 ภาษาไทย 3 1.5 (60) ท22102 ภาษาไทย 4 1.5 (60) 
ค22101 คณิตศาสตร์ 3 1.5 (60) ค22102 คณิตศาสตร์ 4 1.5 (60) 
ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1.5 (60) ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 1.5 (60) 
ว22103 เทคโนโลยี 3 0.5 (20) ว22104 เทคโนโลยี 4 0.5 (20) 
ส22101 สังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 1.0 (40) ส22104 สังคมศกึษาศาสนาและวัฒนธรรม 4 1.0 (40) 
ส22102 พระพุทธศาสนา 3 0.5 (20) ส22105 พระพุทธศาสนา 4 0.5 (20) 
ส22103 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 (20) ส22106 ประวัติศาสตร4์ 0.5 (20) 
พ22101 สุขศกึษา 3  0.5 (20) พ22103 สุขศกึษา 4 0.5 (20 
พ22102 พลศกึษา 3 0.5 (20 พ22104 พลศกึษา 4 0.5 (20 
ศ22101 ศิลปะ 3 1.0 (40) ศ22102 ศิลปะ 4 1.0 (40) 
ง22101การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 0.5 (20) ง22102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 0.5 (20) 
อ22101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3 1.5 (60) อ22102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 4 1.5 (60) 

รายวิชาเพ่ิมเตมิ 5 (200) รายวิชาเพ่ิมเติม 4 (160) 
ค22205 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 3 0.5 (20) ค22206 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 4 0.5 (20) 
ส22201 หน้าที่พลเมอืง  3 0.5 (20) ส22202 หน้าที่พลเมอืง 4 0.5 (20) 
ง22201 งานผา้เบือ้งต้น 0.5 (20) ง22202 ผลิตภัณฑ์จากงานผ้า 0.5 (20) 
อ22201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3 1.0 (40) อ22203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 4 1.0 (40) 

อ22202 ภาษาอังกฤษอา่น-เขียน 3 1.0 (40) อ22204 ภาษาอังกฤษอา่น-เขียน 4 1.0 (40) 

จ22201 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3 0.5 (20) จ22202 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 4 0.5 (20) 

I22201 การสือ่สารและการน าเสนอ 1.0 (40)   

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  

 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนกัเรียน   กจิกรรมนกัเรียน  

       เนตรนารี/ยุวกาชาด 20        เนตรนารี/ยุวกาชาด 20 

       ชุมนุม 15        ชุมนุม 15 

       กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์   5      กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ์IS3  5 

รวมเวลาเรียนทัง้สิ้น 700 รวมเวลาเรียนทัง้สิ้น 660 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสตรีวัดระฆัง โครงการพิเศษภาคภาษาอังกฤษ (MEP) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3    

ภาคเรียนที่ 1 (หน่วยกิต/
ชม.) 

ภาคเรียนที่ 2 (หน่วยกิต/
ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน  11 (440) รายวิชาพ้ืนฐาน   11 
(440) 

ท23101 ภาษาไทย 5 1.5 (60) ท23102 ภาษาไทย 6 1.5 (60) 
ค23101 คณิตศาสตร์ 5 1.5 (60) ค23102 คณิตศาสตร์ 6 1.5 (60) 
ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 1.5 (60) ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 1.5 (60) 
ว23103 เทคโนโลยี 5 0.5 (20) ว23104 เทคโนโลยี 6 0.5 (20) 
ส23101 สังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5 1.0 (40) ส23104 สังคมศกึษาศาสนาและวัฒนธรรม 6 1.0 (40) 
ส23102 พระพุทธศาสนา 5 0.5 (20) ส23105 พระพุทธศาสนา 6 0.5 (20) 
ส23103 ประวัตศิาสตร์5 0.5 (20) ส23106 ประวัติศาสตร์ 6 0.5 (20) 
พ23101 สุขศกึษา 5  0.5 (20) พ23103 สุขศกึษา 6 0.5 (20 
พ23102 พลศกึษา 5 0.5 (20 พ23104 พลศกึษา 6 0.5 (20 
ศ23101 ศิลปะ5 1.0 (40) ศ23102 ศิลปะ6 1.0 (40) 
ง23101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 0.5 (20) ง23102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 0.5 (20) 
อ23101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 5 1.5 (60) อ23102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 6 1.5 (60) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 4.5 (180) รายวิชาเพ่ิมเติม 4.5 (180) 
ค23205 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 5 0.5 (20) ค23206 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 6 0.5 (20) 
ส23201 อาเซียนศึกษา 0.5 (20) ส23203 ทอ้งถ่ินของเรา 0.5 (20) 
ส23202 หน้าที่พลเมอืง 5 0.5 (20) ส23204 หน้าที่พลเมอืง 6 0.5 (20) 
ง23201 เครื่องแขวนไทย 0.5 (20) ง23202 งานประดิษฐ์ของช าร่วย 0.5 (20) 

อ23201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5 1.0 (40) อ23203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 6 1.0 (40) 
อ23202 ภาษาอังกฤษอา่น-เขียน 5 1.0 (40) อ23204 ภาษาอังกฤษอา่น-เขียน 6 1.0 (40) 

จ23201 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 5 0.5 (20) จ23202 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 6 0.5 (20) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  

 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนกัเรียน   กิจกรรมนักเรียน  

       เนตรนารี/ยุวกาชาด 20        เนตรนารี/ยุวกาชาด 20 

       ชุมนุม 15        ชุมนุม 15 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ์ IS3 5 กจิกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ์  5 

รวมเวลาเรียนทัง้สิ้น 680 รวมเวลาเรียนทัง้สิ้น 680 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสตรีวัดระฆัง โครงการพิเศษภาคภาษาอังกฤษ (MEP) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์  
ภาคเรียนที่ 1 (หน่วยกติ/

ชม.) 
ภาคเรียนที ่2 (หน่วยกิต/

ชม.) 
รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 (280) รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 

(280) 
ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 (40) ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 (40) 
ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1.0 (40) ค31102 คณิตศาสตร์ 2 1.0 (40) 
ว31101 ฟิสกิส์พื้นฐาน 1 1.0 (40) ว31102 ฟิสกิส์พื้นฐาน 2 1.0 (40) 
ว31103 เทคโนโลยี 1 0.5 (20) ว31104 เทคโนโลยี 2 0.5 (20) 
ส31101 สังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
1 

1.0 (40) ส31103 สังคมศกึษาศาสนาและวัฒนธรรม 2 1.0 (40) 

ส31102 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 (20) ส31104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 (20) 
พ31101 สุขศกึษาและพลศกึษา 1 0.5 (20) พ31102 สุขศกึษาและพลศกึษา 2 0.5 (20) 
ศ31101 ศิลปะ 1 0.5 (20) ศ31102 ศิลปะ 2 0.5 (20) 
อ31101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 1.0 (40) อ31102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 1.0 (40) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 7 (280) รายวิชาเพิ่มเติม 8 (360) 
ท31201 การพูด 1.0 (40) ท31203 การอ่าน 1.0 (40) 

ค31201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1 2.0 (80) ค31203 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2 2.0 (80) 

ส31201 วิถีชาวพุทธ 1 0.5 (20) ส31204 วิถีชาวพุทธ 2 0.5 (20) 

ส31202 นักกฎหมายรุ่นเยาว์ 1 0.5 (20) ส31205 นักกฎหมายรุ่นเยาว์ 2 0.5 (20) 

อ31201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1  1.0 (40) อ31203  ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2  1.0 (40) 

อ31202 ภาษาอังกฤษอา่น-เขียน 1 1.0 (40) อ31204 ภาษาอังกฤษอา่น-เขียน 2 1.0 (40) 

จ31203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 1.0 (40) จ31204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 1.0 (40) 

  I32201 การศกึษาค้นคว้าและสร้างองคค์วามรู้ 1.0 (40) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 60 

กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิม่เวลารู้  กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิม่เวลารู้  

 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  

          ชุมนุม 15           ชุมนุม 15 

          จรยิธรรม 20           จริยธรรม 20 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  5  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  5 

รวมเวลาเรียนทัง้สิ้น 620 รวมเวลาเรียนทัง้สิ้น 660 
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21 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสตรีวัดระฆัง โครงการพิเศษภาคภาษาอังกฤษ (MEP) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์   
ภาคเรียนที่ 1 (หน่วยกิต/

ชม.) 
ภาคเรียนที่ 2 (หน่วยกิต/

ชม.) 
รายวิชาพ้ืนฐาน 7.5 (300) รายวิชาพ้ืนฐาน 7.5 (300) 

ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 (40) ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 (40) 
ค32101 คณิตศาสตร์ 3 1.0 (40) ค32102 คณิตศาสตร์4 1.0 (40) 
ว32101 เคมีพื้นฐาน  1.0 (40) ว32102 ชีววิทยาพืน้ฐาน 1 1.0 (40) 
ว32103 เทคโนโลยี 3 0.5 (20) ว32104 เทคโนโลยี 4 0.5 (20) 
ส32101 สังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 1.0 (40) ส32103 สังคมศกึษาศาสนาและวัฒนธรรม 4 1.0 (40) 
ส32102 ประวัติศาสตร3์ 0.5 (20) ส32104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 (20) 
พ32101 สุขศกึษาและพลศกึษา 3 0.5 (20) พ32102 สุขศกึษาและพลศกึษา 4 0.5 (20) 
ศ32101 ศิลปะ 3 0.5 (20) ศ32102 ศิลปะ4 0.5 (20) 
ง32101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 0.5 (20) ง32102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 0.5 (20) 
อ32101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3 1.0 (40) อ32102 ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 4 1.0 40) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 9.0 (360) รายวิชาเพ่ิมเติม 8.0 (320) 
ท32201 หลกัการใช้ภาษาไทย 1.0 (40) ท32204 การฟังและดู 1.0 (40) 
ค32201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 3 2.0 (80) ค32203 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 4 2.0 (80) 
ส32201 วิถีชาวพุทธ 3 0.5 (20) ส32205 วิถีชาวพุทธ 4 0.5 (2 0) 
ส32202 ถ่ินฐานยา่นฝั่งธน 0.5 (20) ส32206 ภมูิปญัญาทอ้งถ่ินธนบุรี 0.5 (20) 
ส32203 หน้าที่พลเมอืง 1 0.5 (20) ส32207 หน้าที่พลเมอืง 2 0.5 (20) 

ง32201 งานใบตองและดอกไม้สด 0.5 (20) ง32203 อาหารเพื่ออาชีพ 0.5 (20) 

อ32201 ภาษาอังกฤษฟังพูด 3 1.0 (40) อ32203  ภาษาอังกฤษฟังพูด 4 1.0 (40) 
อ32202 ภาษาอังกฤษอา่นเขียน 3 1.0 (40) อ32204  ภาษาอังกฤษอา่นเขียน 4 1.0 (40) 

จ32203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3 1.0 (40) จ32204  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4 1.0 (40) 

I32202  การสือ่สารและการน าเสนอ 1.0 (40)   

    

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิม่เวลารู้  กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิม่เวลารู้  

 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กจิกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  

       ชุมนุม 20        ชุมนุม 20 
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       จริยธรรม 15        จริยธรรม 15 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์   5  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ IS 3   5 

รวมเวลาเรียนทัง้สิ้น 720 รวมเวลาเรียนทัง้สิ้น 680 
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23 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสตรีวัดระฆัง โครงการพิเศษภาคภาษาอังกฤษ (MEP) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  

กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์   
ภาคเรียนที่ 1 (หน่วยกิต/

ชม.) 
ภาคเรียนที ่2 (หน่วยกิต/

ชม.) 
รายวิชาพ้ืนฐาน 6.0 (240) รายวิชาพ้ืนฐาน 6.0 (240) 

ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 (40) ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 (40) 
ค33101 คณิตศาสตร์ 5 1.0 (40) ค33102 คณิตศาสตร์ 6 1.0 (40) 
ว33101 ชีววิทยาพื้นฐาน 2 1.0 (40) ว33102 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ  1.0 (40) 
ส33101 สังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5 1.0 (40) ส33102 สังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6 1.0 (40) 
พ33101 สุขศกึษาและพลศกึษา 5 0.5 (20) พ33102 สุขศกึษาและพลศกึษา 6 0.5 (20) 
ศ33101  ศิลปะ 5 0.5 (20) ศ33102  ศิลปะ 6 0.5 (20) 
อ33101  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน5 1.0 (40)  อ33102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน6 1.0 (40) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 8.0 (320) รายวิชาเพ่ิมเติม 8.0 (320) 
ท33201  การเขียน 1.0 (40) ท33203 วิเคราะห์วรรณกรรมปจัจบุัน 1.0 (40) 
ค33201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 5 1.5 (60) ค33203 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 6 1.5 (60) 

ส33201 อาเซียนศึกษา 1.0 (40) ส33204 ศาสนาสากล 1.0 (40) 
ส33202 หน้าที่พลเมอืง 3 0.5 (20) ส33205 หน้าที่พลเมอืง 4 0.5 (20) 
ง33201 คอมพิวเตอร์ 1 1.0 (40) ง33203 คอมพิวเตอร์ 2 1.0 (40) 
อ33201  ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5  1.0 (40) อ33203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 6 1.0 (40) 

อ33202 ภาษาอังกฤษอา่น-เขียน 5 1.0 (40) อ33204 ภาษาอังกฤษอา่น-เขียน 6 1.0 (40) 

จ33203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 5 1.0 (40) จ33204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 6 1.0 (40) 

    

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิม่เวลารู้  กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิม่เวลารู้  

 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  

       ชุมนุม 20        ชุมนุม 20 

       จริยธรรม 15        จริยธรรม 15 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์   5  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ์ 5 

รวมเวลาเรียนทัง้ส้ิน 620 รวมเวลาเรียนทัง้สิ้น 620 
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24 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสตรีวัดระฆัง  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ภาคเรียนที่ 1 (หน่วยกิต/
ชม.) 

ภาคเรียนที ่2 (หน่วยกิต/
ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 11 (440) รายวิชาพ้ืนฐาน 11(440) 
ท21101 ภาษาไทย 1 1.5 (60) ท21102 ภาษาไทย 2 1.5 (60) 
ค21101 คณิตศาสตร์ 1 1.5 (60) ค21102 คณิตศาสตร์ 2 1.5 (60) 
ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 1.5 (60) ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 1.5 (60) 
ว21103 เทคโนโลยี 1 0.5 (20) ว21104 เทคโนโลยี 2 0.5 (20) 
ส21101 สังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 1.0 (40) ส21104 สังคมศกึษาศาสนาและวัฒนธรรม 2 1.0 (40) 
ส21102 พระพุทธศาสนา 1 0.5 (20) ส21105 พระพุทธศาสนา 2 0.5 (20) 
ส21103 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 (20) ส21106 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 (20) 
พ21101 สุขศกึษา 1  0.5 (20) พ21103 สุขศกึษา 2 0.5 (20 
พ21102 พลศกึษา 1 0.5 (20 พ21104 พลศกึษา 2 0.5 (20 
ศ21101 ศิลปะ 1 1.0 (40) ศ21102 ศิลปะ 2 1.0 (40) 
ง21101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 0.5 (20) ง21102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 0.5 (20) 
อ21101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 1.5 (60) อ21102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 1.5 (60) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 2.0 (80) รายวิชาเพ่ิมเตมิ 3.0 (120) 
ท21201 ห้องสมุดเพ่ือการศึกษาค้นคว้า 1 0.5 (20) ท21202 ห้องสมุดเพ่ือการศึกษาค้นคว้า 2 0.5 (20) 
ค21205 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1 0.5 (20) ค21206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 0.5 (20) 
ส21201 หน้าที่พลเมอืง 1 0.5 (20) ส21202 หน้าที่พลเมอืง 2 0.5 (20) 

จ21201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 0.5 (20) จ21202 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 0.5 (20) 
  I21201 การศกึษาค้นคว้าและสร้างองคค์วามรู ้ 1.0 (40) 

    

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้    

 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนกัเรียน   กิจกรรมนกัเรียน  

   เนตรนารี/ยุวกาชาด 20    เนตรนารี/ยุวกาชาด 20 

   ชุมนุม 15    ชุมนุม 15 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ์          5  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ์ 5 

รวมเวลาเรียนทัง้สิ้น 580 รวมเวลาเรียนทัง้สิ้น 620 
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25 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสตรีวัดระฆัง ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

ภาคเรียนที่ 1 (หน่วยกิต/
ชม.) 

ภาคเรียนที่ 2 (หน่วยกิต/
ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 11 (440) รายวิชาพ้ืนฐาน 11 (440) 
ท22101 ภาษาไทย 3 1.5 (60) ท22102 ภาษาไทย 4 1.5 (60) 
ค22101 คณิตศาสตร์ 3 1.5 (60) ค22102 คณิตศาสตร์ 4 1.5 (60) 
ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1.5 (60) ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 1.5 (60) 
ว22103 เทคโนโลยี 3 0.5 (20) ว22104 เทคโนโลยี 4 0.5 (20) 
ส22101 สังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 1.0 (40) ส22104 สังคมศกึษาศาสนาและวัฒนธรรม 4 1.0 (40) 
ส22102 พระพุทธศาสนา 3 0.5 (20) ส22105 พระพุทธศาสนา 4 0.5 (20) 
ส22103 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 (20) ส22106 ประวัติศาสตร4์ 0.5 (20) 
พ22101 สุขศกึษา 3  0.5 (20) พ22103 สุขศกึษา 4 0.5 (20 
พ22102 พลศกึษา 3 0.5 (20 พ22104 พลศกึษา 4 0.5 (20 
ศ22101 ศิลปะ 3 1.0 (40) ศ22102 ศิลปะ 4 1.0 (40) 
ง22101การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 0.5 (20) ง22102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 0.5 (20) 
อ22101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3 1.5 (60) อ22102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 4 1.5 (60) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 3.0 (120) รายวิชาเพ่ิมเติม 2.0 (80) 
ค22205 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 3 0.5 (20) ค22206 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 4 0.5 (20) 
ส22201 หน้าที่พลเมอืง 3 0.5 (20) ส22202 หน้าที่พลเมอืง 4 0.5 (20) 

ง22201 งานผา้เบือ้งตน้ 0.5 (20) ง22202 ผลิตภัณฑ์จากงานผ้า 0.5 (20) 
จ22201 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3 0.5 (20) จ22202 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 4 0.5 (20) 

I22201 การสือ่สารและการน าเสนอ 1.0 (40)   

    

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิม่เวลารู ้  กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู ้  

 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนกัเรียน   กิจกรรมนกัเรียน  

     เนตรนารี/ยุวกาชาด 20    เนตรนารี/ยุวกาชาด 20 

     ชุมนุม 15    ชุมนุม 15 

     กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ์  5    กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ IS 3 5 

รวมเวลาเรียนทัง้สิ้น 620 รวมเวลาเรียนทัง้สิ้น 580 
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26 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนสตรีวัดระฆัง ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

ภาคเรียนที่ 1 (หน่วยกิต/
ชม.) 

ภาคเรียนที ่2 (หน่วยกิต/
ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน  11 (440) รายวิชาพ้ืนฐาน   11 
(440) 

ท23101 ภาษาไทย 5 1.5 (60) ท23102 ภาษาไทย 6 1.5 (60) 
ค23101 คณิตศาสตร์ 5 1.5 (60) ค23102 คณิตศาสตร์ 6 1.5 (60) 
ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 1.5 (60) ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 1.5 (60) 
ว23103 เทคโนโลยี 5 0.5 (20) ว23104 เทคโนโลยี 6 0.5 (20) 
ส23101 สังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5 1.0 (40) ส23104 สังคมศกึษาศาสนาและวัฒนธรรม 6 1.0 (40) 
ส23102 พระพุทธศาสนา 5 0.5 (20) ส23105 พระพุทธศาสนา 6 0.5 (20) 
ส23103 ประวัติศาสตร์5 0.5 (20) ส23106 ประวัติศาสตร์ 6 0.5 (20) 
พ23101 สุขศกึษา 5  0.5 (20) พ23103 สขุศกึษา 6 0.5 (20 
พ23102 พลศกึษา 5 0.5 (20 พ23104 พลศกึษา 6 0.5 (20 
ศ23101 ศิลปะ5 1.0 (40) ศ23102 ศิลปะ6 1.0 (40) 
ง23101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 0.5 (20) ง23102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 0.5 (20) 
อ23101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 5 1.5 (60) อ23102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 6 1.5 (60) 

รายวชิาเพ่ิมเติม 2.5 (100) รายวิชาเพ่ิมเติม 2.5 (100) 
ค23205 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 5 0.5 (20) ค23206 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 6 0.5 (20) 
ส23201 อาเซียนศึกษา 0.5 (20) ส23203 ทอ้งถ่ินของเรา 0.5 (20) 

ส23202 หน้าที่พลเมอืง 5 0.5 (20) ส23204 หน้าที่พลเมอืง 6 0.5 (20) 

ง23201 เครื่องแขวนไทย 0.5 (20) ง23202 งานประดิษฐ์ของช าร่วย 0.5 (20) 

จ23201 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 5 0.5 (20) จ23202 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 6 0.5 (20) 

    

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้  กิจกรรมลดเวลาเรยีน เพิ่มเวลารู้  

 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนกัเรียน   กิจกรรมนกัเรยีน  

     เนตรนารี/ยุวกาชาด 20      เนตรนารี/ยุวกาชาด 20 

    ชุมนุม 15      ชุมนุม 15 

    กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์   5      กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์  5 

รวมเวลาเรียนทัง้สิ้น 600 รวมเวลาเรียนทัง้สิ้น 600 
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27 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  

ภาคเรียนที่ 1 (หน่วยกิต/
ชม.) 

ภาคเรียนที่ 2 (หน่วยกิต/
ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 (280) รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 
(280) 

ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 (40) ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 (40) 
ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1.0 (40) ค31102 คณิตศาสตร์ 2 1.0 (40) 
ว31101 ฟิสกิส์พื้นฐาน 1 1.0 (40) ว31102 ฟิสกิส์พื้นฐาน 2 1.0 (40) 
ว31103 เทคโนโลยี 1 0.5 (20) ว31104 เทคโนโลยี 2 0.5 (20) 
ส31101 สังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 1.0 (40) ส31103 สังคมศกึษาศาสนาและวัฒนธรรม 2 1.0 (40) 
ส31102 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 (20) ส31104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 (20) 
พ31101 สุขศกึษาและพลศกึษา 1 0.5 (20) พ31102 สุขศกึษาและพลศกึษา 2 0.5 (20) 
ศ31101 ศิลปะ 1 0.5 (20) ศ31102 ศิลปะ 2 0.5 (20) 
อ31101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 1.0 (40) อ31102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 1.0 (40) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 8.0 (340) รายวิชาเพ่ิมเติม 9.0 
(380) 

ค31201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1 2.0 (80) ค31203 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2 2.0 (80) 

ว31201 ฟิสกิส์ 1 2.0 (80) ว31202 ฟสิกิส์ 2 2.0 (80) 

ว31221 เคมี 1 1.5 (60) ว31222 เคมี 2 1.5 (60) 

ว31241 ชีววิทยา 1 1.5 (60) ว31242 ชีววิทยา 2 1.5 (60) 

ส31201 วิถีชาวพุทธ 1 0.5 (20) ส31204 วิถีชาวพุทธ 2 0.5 (20) 

อ31202 ภาษาอังกฤษอา่น-เขียน 1 1.0 (40) อ31204 ภาษาอังกฤษอา่น-เขียน 2 1.0 (40) 

  I32201 การศกึษาค้นคว้าและสร้างองคค์วามรู ้ 1.0 (40) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิม่เวลารู้  กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิม่เวลารู้  

 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  

          ชุมนุม 15           ชุมนุม 15 

          จริยธรรม 20           จริยธรรม 20 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  5  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  5 

รวมเวลาเรียนทัง้สิ้น 680 รวมเวลาเรียนทัง้สิ้น 720 
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28 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  

ภาคเรียนที่ 1 (หน่วยกิต/
ชม.) 

ภาคเรียนที่ 2 (หน่วยกิต/
ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 7.5 (300) รายวิชาพ้ืนฐาน 7.5 (300) 
ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 (40) ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 (40) 
ค32101 คณิตศาสตร์ 3 1.0 (40) ค32102 คณิตศาสตร์4 1.0 (40) 
ว32101 เคมีพื้นฐาน  1.0 (40) ว32102 ชีววิทยาพื้นฐาน 1 1.0 (40) 
ว32103 เทคโนโลยี 3 0.5 (20) ว32104 เทคโนโลยี 4 0.5 (20) 
ส32101 สังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 1.0 (40) ส32103 สังคมศกึษาศาสนาและวัฒนธรรม 4 1.0 (40) 
ส32102 ประวัติศาสตร3์ 0.5 (20) ส32104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 (20) 
พ32101 สุขศกึษาและพลศกึษา 3 0.5 (20) พ32102 สุขศกึษาและพลศกึษา 4 0.5 (20) 
ศ32101 ศิลปะ 3 0.5 (20) ศ32102 ศิลปะ4 0.5 (20) 
ง32101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 0.5 (20) ง32102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 0.5 (20) 
อ32101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3 1.0 (40) อ32102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 4 1.0 40) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 9.0 (360) รายวิชาเพ่ิมเตมิ  8.0 (320) 
ค32201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 3 2.0 (80) ค32203 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 4 2.0  (80) 

ว32203 ฟิสกิส์ 3  1.5 (60) ว32204 ฟิสกิส์ 4 1.5 (60) 

ว32223 เคมี  3 1.5 (60) ว32224 เคมี 4 1.5 (60) 

ว32243 ชีววทิยา 3 1.5 (60) ว32244 ชีววิทยา 4 1.5 (60) 

ส32201 วิถีชาวพุทธ 3 0.5 (20) ส32205 วิถีชาวพุทธ 4 0.5 (2 0) 
ส32202 ถ่ินฐานยา่นฝั่งธน 0.5 (20) ส32206 ภมูิปญัญาทอ้งถ่ินธนบุรี 0.5 (20) 

ส32203 หน้าที่พลเมอืง 1 0.5 (20) ส32207 หน้าที่พลเมอืง 2 0.5 (20) 

อ32202 ภาษาอังกฤษอา่น-เขียน 3 1.0 (40) อ32204 ภาษาอังกฤษอา่น-เขียน 4 1.0 (40) 

I32202 การสือ่สารและการน าเสนอ 1.0 (40)   

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 60 

กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิม่เวลารู้  กิจกรรมลดเวลาเรยีน  เพิม่เวลารู้  

 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  

          ชุมนุม 15           ชุมนุม 15 

          จริยธรรม 20           จริยธรรม 20 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  5  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  IS3 5 

รวมเวลาเรียนทัง้ส้ิน 720 รวมเวลาเรียนทัง้สิ้น 760 
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29 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  

ภาคเรียนที่ 1 (หน่วยกิต/
ชม.) 

ภาคเรียนที ่2 (หน่วยกติ/
ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 6.0 (240) รายวิชาพ้ืนฐาน 6.0 (240) 
ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 (40) ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 (40) 
ค33101 คณิตศาสตร์ 5 1.0 (40) ค33102 คณิตศาสตร์ 6 1.0 (40) 
ว33101 ชีววิทยาพื้นฐาน 2 1.0 (40) ว33102 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ  1.0 (40) 
ส33101 สังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5 1.0 (40) ส33102 สังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6 1.0 (40) 
พ33101 สุขศกึษาและพลศกึษา 5 0.5 (20) พ33102 สุขศกึษาและพลศกึษา 6 0.5 (20) 
ศ33101  ศิลปะ 5 0.5 (20) ศ33102  ศิลปะ 6 0.5 (20) 
อ33101  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน5 1.0 (40)  อ33102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน6 1.0 (40) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 8.5 (340) รายวิชาเพิ่มเติม 8.5 (340) 
ค33201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 5 1.5 (60) ค33203  คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 6 1.5 (60) 

ว33205 ฟิสกิส์ 5 1.5 (60) ว33206  ฟิสกิส์ 6 1.5 (60) 

ว33225  เคมี  5 1.5 (60) ว33226 เคมี 6 1.5 (60) 

ว33245 ชีววิทยา  5 1.5 (60) ว33246 ชีววิทยา 6 1.5 (60) 

ส33202 หน้าที่พลเมอืง 3 0.5 (20) ส33205 หน้าที่พลเมอืง 4 0.5 (20) 

ง33201 คอมพิวเตอร์ 1 1.0 (40) ง33203 คอมพิวเตอร์ 2 1.0 (40) 

อ33203 ภาษาอังกฤษอา่น-เขียน 5 1.0 (40) อ33204 ภาษาอังกฤษอา่น-เขียน 6 1.0 (40) 

    

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  

 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  

          ชุมนุม 15           ชุมนุม 15 

          จริยธรรม 20           จริยธรรม 20 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์   5  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์   5 

รวมเวลาเรียนทัง้สิ้น 640 รวมเวลาเรียนทัง้สิ้น 640 
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30 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ 

ภาคเรียนที่ 1 (หน่วยกิต/
ชม.) 

ภาคเรียนที่ 2 (หน่วยกิต/
ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 (280) รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 (280) 
ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 (40) ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 (40) 
ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1.0 (40) ค31102 คณิตศาสตร์ 2 1.0 (40) 
ว31101 ฟิสกิส์พื้นฐาน 1 1.0 (40) ว31102 ฟิสกิส์พื้นฐาน 2 1.0 (40) 
ว31103 เทคโนโลยี 1 0.5 (20) ว31104 เทคโนโลยี 2 0.5 (20) 
ส31101 สังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
1 

1.0 (40) ส31103 สังคมศกึษาศาสนาและวัฒนธรรม 2 1.0 (40) 

ส31102 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 (20) ส31104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 (20) 
พ31101 สุขศกึษาและพลศกึษา 1 0.5 (20) พ31102 สุขศกึษาและพลศกึษา 2 0.5 (20) 
ศ31101 ศิลปะ 1 0.5 (20) ศ31102 ศิลปะ 2 0.5 (20) 
อ31101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 1.0 (40) อ31102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 1.0 (40) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 7 (280) รายวิชาเพ่ิมเติม 8 (360) 
ท31201 การพูด 1.0 (40) ท31203 การอ่าน 1.0 (40) 

ค31201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1 2.0 (80) ค31203 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2 2.0 (80) 

ส31201 วิถีชาวพุทธ 1 0.5 (20) ส31204 วิถีชาวพุทธ 2 0.5 (20) 

ส31202 นักกฎหมายรุ่นเยาว์ 1 0.5 (20) ส31205 นักกฎหมายรุ่นเยาว์ 2 0.5 (20) 

อ31201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1  1.0 (40) อ31203  ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2  1.0 (40) 

อ31202 ภาษาอังกฤษอา่น-เขียน 1 1.0 (40) อ31204 ภาษาอังกฤษอา่น-เขียน 2 1.0 (40) 

จ31203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 1.0 (40) จ31204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 1.0 (40) 

  I32201 การศกึษาค้นคว้าและสร้างองคค์วามรู ้ 1.0 (40) 

    

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 60 

กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิม่เวลารู้  กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิม่เวลารู้  

 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  

          ชุมนุม 15           ชุมนุม 15 

          จริยธรรม 20           จริยธรรม 20 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  5  กิจกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์  5 

รวมเวลาเรียนทัง้สิ้น 620 รวมเวลาเรียนทัง้สิ้น 660 
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31 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ 

ภาคเรียนที่ 1 (หน่วยกิต/
ชม.) 

ภาคเรียนที่ 2 (หน่วยกิต/
ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 7.5 
(300) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 7.5 (300) 

ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 (40) ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 (40) 
ค32101 คณิตศาสตร์ 3 1.0 (40) ค32102 คณิตศาสตร์4 1.0 (40) 
ว32101 เคมีพื้นฐาน  1.0 (40) ว32102 ชีววิทยาพื้นฐาน 1 1.0 (40) 
ว32103 เทคโนโลยี 3 0.5 (20) ว32104 เทคโนโลยี 4 0.5 (20) 
ส32101 สังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 1.0 (40) ส32103 สังคมศกึษาศาสนาและวัฒนธรรม 4 1.0 (40) 
ส32102 ประวัติศาสตร3์ 0.5 (20) ส32104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 (20) 
พ32101 สุขศกึษาและพลศกึษา 3 0.5 (20) พ32102 สุขศกึษาและพลศกึษา 4 0.5 (20) 
ศ32101 ศิลปะ 3 0.5 (20) ศ32102 ศิลปะ4 0.5 (20) 
ง32101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 0.5 (20) ง32102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 0.5 (20) 
อ32101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3 1.0 (40) อ32102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 1.0 40) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 9.0 
(360) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 8.0 (320) 

ท32201 หลกัการใช้ภาษาไทย 1.0 (40) ท32204 การฟังและดู 1.0 (40) 
ค32201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 3 2.0 (80) ค32203 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 4 2.0 (80) 
ส32201 วิถีชาวพุทธ 3 0.5 (20) ส32205 วิถีชาวพุทธ 4 0.5 (2 0) 
ส32202 ถ่ินฐานยา่นฝั่งธน 0.5 (20) ส32206 ภมูิปญัญาทอ้งถ่ินธนบุรี 0.5 (20) 
ส32203 หน้าที่พลเมอืง 1 0.5 (20) ส32207 หน้าที่พลเมอืง 2 0.5 (20) 

ง32201 งานใบตองและดอกไม้สด 0.5 (20) ง32203 อาหารเพื่ออาชีพ 0.5 (20) 

อ32201 ภาษาอังกฤษฟังพูด 3 1.0 (40) อ32203  ภาษาอังกฤษฟังพูด 4 1.0 (40) 
อ32202 ภาษาอังกฤษอา่นเขียน 3 1.0 (40) อ32204  ภาษาอังกฤษอา่นเขียน 4 1.0 (40) 

จ32203 ภาษาจีนเพือ่การสื่อสาร 3 1.0 (40) จ32204  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4 1.0 (40) 

I32202  การสือ่สารและการน าเสนอ 1.0 (40)   

    

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมลดเวลาเรยีน  เพิม่เวลารู้  กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิม่เวลารู้  

 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  

       ชุมนุม 20        ชุมนุม 20 
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       จริยธรรม 15        จริยธรรม 15 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์   5  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ IS 3   5 

รวมเวลาเรียนทัง้สิ้น 720 รวมเวลาเรียนทัง้สิ้น 680 
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33 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ 

ภาคเรียนที่ 1 (หน่วยกิต/
ชม.) 

ภาคเรียนที่ 2 (หน่วยกิต/
ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 6.0 (240) รายวิชาพ้ืนฐาน 6.0 (240) 
ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 (40) ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 (40) 
ค33101 คณิตศาสตร์ 5 1.0 (40) ค33102 คณิตศาสตร์ 6 1.0 (40) 
ว33101 ชีววิทยาพื้นฐาน 2 1.0 (40) ว33102 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ  1.0 (40) 
ส33101 สังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5 1.0 (40) ส33102 สังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6 1.0 (40) 
พ33101 สุขศกึษาและพลศกึษา 5 0.5 (20) พ33102 สุขศกึษาและพลศกึษา 6 0.5 (20) 
ศ33101  ศิลปะ 5 0.5 (20) ศ33102  ศิลปะ 6 0.5 (20) 
อ33101  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน5 1.0 (40)  อ33102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน6 1.0 (40) 

รายวชิาเพิม่เติม 8.0 (320) รายวิชาเพ่ิมเติม 8.0 (320) 
ท33201  การเขียน 1.0 (40) ท33203 วเิคราะห์วรรณกรรมปจัจบุัน 1.0 (40) 
ค33201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 5 1.5 (60) ค33203 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 6 1.5 (60) 

ส33201 อาเซียนศึกษา 1.0 (40) ส33204 ศาสนาสากล 1.0 (40) 
ส33202 หน้าที่พลเมอืง 3 0.5 (20) ส33205 หน้าที่พลเมอืง 4 0.5 (20) 
ง33201 คอมพิวเตอร์ 1 1.0 (40) ง33203 คอมพิวเตอร์ 2 1.0 (40) 
อ33201  ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5  1.0 (40) อ33203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 6 1.0 (40) 

อ33202 ภาษาอังกฤษอา่น-เขียน 5 1.0 (40) อ33204 ภาษาอังกฤษอา่น-เขียน 6 1.0 (40) 

จ33203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 5 1.0 (40) จ33204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 6 1.0 (40) 

    

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิม่เวลารู้  กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิม่เวลารู้  

 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรยีน   กิจกรรมนักเรียน  

       ชุมนุม 20        ชุมนุม 20 

       จริยธรรม 15        จริยธรรม 15 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์   5  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 5 

รวมเวลาเรียนทัง้สิ้น 620 รวมเวลาเรียนทัง้สิ้น 620 
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34 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4   
กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน 

ภาคเรยีนที่ 1 (หน่วยกิต/
ชม.) 

ภาคเรียนที่ 2 (หน่วยกิต/
ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 (280) รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 (280) 
ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 (40) ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 (40) 
ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1.0 (40) ค31102 คณิตศาสตร์ 2 1.0 (40) 
ว31101 ฟิสกิส์พื้นฐาน 1 1.0 (40) ว31102 ฟิสกิส์พื้นฐาน 2 1.0 (40) 
ว31103 เทคโนโลยี 1 0.5 (20) ว31104 เทคโนโลยี 2 0.5 (20) 
ส31101 สังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 1.0 (40) ส31103 สังคมศกึษาศาสนาและวัฒนธรรม 2 1.0 (40) 
ส31102 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 (20) ส31104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 (20) 
พ31101 สุขศกึษาและพลศกึษา 1 0.5 (20) พ31102 สุขศกึษาและพลศกึษา 2 0.5 (20) 
ศ31101 ศิลปะ 1 0.5 (20) ศ31102 ศิลปะ 2 0.5 (20) 
อ31101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 1.0 (40) อ31102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 1.0 (40) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 6.5 (260) รายวิชาเพ่ิมเติม 7.5 (300) 
ท31201 การพูด 1.0 (40) ท31203 การอ่าน 1.0 (40) 

ส31201 วิถีชาวพุทธ 1 0.5 (20) ส31204 วิถีชาวพุทธ 2 0.5 (20) 
ส31202 นักกฎหมายรุ่นเยาว์ 1 0.5 (20) ส31205 นักกฎหมายรุ่นเยาว์ 2 0.5 (20) 

อ31201 ภาษาองักฤษฟัง-พูด 1 1.0 (40) อ31203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 1.0 (40) 
อ31202 ภาษาอังกฤษอา่น-เขียน 1 1.0 (40) อ31204 ภาษาอังกฤษอา่น-เขียน 2 1.0 (40) 
จ31201 ภาษาจีน1   1.5 (60) จ31202 ภาษาจีน 2 1.5 (60) 
จ31203 ภาษาจีนฟัง – พดู 1 1.0 (40) จ31204 ภาษาจีนฟัง – พดู 2 1.0 (40) 

  I32201 การศกึษาค้นคว้าและสร้างองคค์วามรู้ 1.0 (40) 

    

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิม่เวลารู้  กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิม่เวลารู้  

 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนกัเรียน  

          ชุมนุม 15           ชุมนุม 15 

          จริยธรรม 20           จริยธรรม 20 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  5  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  5 

รวมเวลาเรียนทัง้สิ้น 640 รวมเวลาเรียนทัง้สิ้น 680 
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35 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5   
กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน 

ภาคเรียนที่ 1 (หน่วยกติ/
ชม.) 

ภาคเรียนที่ 2 (หน่วยกิต/
ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 7.5 (300) รายวิชาพ้ืนฐาน 7.5 (300) 
ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 (40) ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 (40) 
ค32101 คณิตศาสตร์ 3 1.0 (40) ค32102 คณิตศาสตร์4 1.0 (40) 
ว32101 เคมีพื้นฐาน  1.0 (40) ว32102 ชีววิทยาพื้นฐาน 1 1.0 (40) 
ว32103 เทคโนโลยี 3 0.5 (20) ว32104 เทคโนโลยี 4 0.5 (20) 
ส32101 สังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 1.0 (40) ส32103 สังคมศกึษาศาสนาและวัฒนธรรม 4 1.0 (40) 
ส32102 ประวัตศิาสตร์3 0.5 (20) ส32104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 (20) 
พ32101 สุขศกึษาและพลศกึษา 3 0.5 (20) พ32102 สุขศกึษาและพลศกึษา 4 0.5 (20) 
ศ32101 ศิลปะ 3 0.5 (20) ศ32102 ศิลปะ4 0.5 (20) 
ง32101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 0.5 (20) ง32102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 0.5 (20) 
อ32101 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 3 1.0 (40) อ32102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 4 1.0 40) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 8.5 (340) รายวิชาเพ่ิมเติม 7.5 (300) 
ท32201 หลกัการใช้ภาษาไทย 1.0 (40) ท32202 การฟังและดู 1.0 (40) 
ส32201 วิถีชาวพุทธ 3 0.5 (20) ส32205 วิถีชาวพุทธ 4 0.5 (20) 

ส32202 ถ่ินฐานยา่นฝั่งธน 0.5 (20) ส32206 ภมูิปญัญาทอ้งถ่ินธนบุรี 0.5 (20) 

ส32203 หน้าที่พลเมอืง 1 0.5 (20) ส32207 หน้าที่พลเมอืง 2 0.5 (20) 

ง32201 งานใบตองและดอกไม้สด 0.5 (20) ง32203 อาหารเพื่ออาชีพ 0.5 (20) 

อ32201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3 1.0 (40) อ32203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 4  1.0 (40) 
อ32202 ภาษาอังกฤษอา่น-เขียน 3 1.0 (40) อ32204  ภาษาอังกฤษอา่น-เขียน 4 1.0 (40) 
จ32201 ภาษาจีน3   1.5 (60) จ32202 ภาษาจีน 4 1.5 (60) 
จ32203 ภาษาจีนฟัง – พดู 3 1.0 (40) จ32204 ภาษาจีนฟัง – พูด 4 1.0 (40) 
I32202  การสือ่สารและการน าเสนอ 1.0 (40)   

    

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิม่เวลารู้  กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิม่เวลารู้  

 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  

          ชุมนุม 15           ชุมนุม 15 
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          จริยธรรม 20           จริยธรรม 20 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  5  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  IS3 5 

รวมเวลาเรียนทัง้สิ้น 700 รวมเวลาเรียนทัง้สิ้น 660 
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37 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน 

ภาคเรียนที่ 1 (หน่วยกิต/
ชม.) 

ภาคเรียนที่ 2 (หน่วยกิต/
ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 6.0 (240) รายวิชาพ้ืนฐาน 6.0 (240) 
ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 (40) ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 (40) 
ค33101 คณิตศาสตร์ 5 1.0 (40) ค33102 คณิตศาสตร์ 6 1.0 (40) 
ว33101 ชีววิทยาพื้นฐาน 2 1.0 (40) ว33102 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ  1.0 (40) 
ส33101 สังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5 1.0 (40) ส33102 สังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6 1.0 (40) 
พ33101 สุขศกึษาและพลศกึษา 5 0.5 (20) พ33102 สุขศกึษาและพลศกึษา 6 0.5 (20) 
ศ33101  ศิลปะ 5 0.5 (20) ศ33102  ศลิปะ 6 0.5 (20) 
อ33101  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน5 1.0 (40)  อ33102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน6 1.0 (40) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 8.0 (320) รายวิชาเพ่ิมเติม 8.0 (320) 
ท33201 การเขียน 1.0 (40) ท33203 วิเคราะห์วรรณกรรมปจัจบุัน 1.0 (40) 

ส33201 อาเซียนศึกษา 1.0 (40) ส33204 ศาสนาสากล 1.0 (40) 

ส33202 หน้าที่พลเมอืง 5 0.5 (20) ส33205 หน้าที่พลเมอืง 6 0.5 (20) 

ง33201 คอมพิวเตอร์ 1 1.0 (40) ง33203 คอมพิวเตอร์ 2 1.0 (40) 

อ33201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5 1.0 (40) อ33203  ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 6 1.0 (40) 
อ33202 ภาษาอังกฤษอา่น-เขียน 5 1.0 (40) อ33204 ภาษาอังกฤษอา่น-เขียน 6 1.0 (40) 
จ33201 ภาษาจีน5   1.5 (60) จ33203 ภาษาจีน 6 1.5 (60) 
จ33202 ภาษาจีนฟัง – พดู 5 1.0 (40) จ33204 ภาษาจีนฟัง – พดู 6 1.0 (40) 
    

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  

 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนกัเรียน  

          ชุมนุม 15           ชุมนุม 15 

          จริยธรรม 20           จริยธรรม 20 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์      5  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์    5 

รวมเวลาเรียนทัง้สิ้น 620 รวมเวลาเรียนทัง้สิ้น 620 
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4   
กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส 

ภาคเรียนที่ 1 (หน่วยกิต/
ชม.) 

ภาคเรียนที่ 2 (หน่วยกิต/
ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 (280) รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 (280) 
ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 (40) ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 (40) 
ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1.0 (40) ค31102 คณิตศาสตร์ 2 1.0 (40) 
ว31101 ฟิสกิส์พื้นฐาน 1 1.0 (40) ว31102 ฟิสกิส์พื้นฐาน 2 1.0 (40) 
ว31103 เทคโนโลยี 1 0.5 (20) ว31104 เทคโนโลยี 2 0.5 (20) 
ส31101 สังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 1.0 (40) ส31103 สังคมศกึษาศาสนาและวัฒนธรรม 2 1.0 (40) 
ส31102 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 (20) ส31104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 (20) 
พ31101 สุขศกึษาและพลศกึษา 1 0.5 (20) พ31102 สุขศกึษาและพลศกึษา 2 0.5 (20) 
ศ31101 ศลิปะ 1 0.5 (20) ศ31102 ศิลปะ 2 0.5 (20) 
อ31101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 1.0 (40) อ31102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 1.0 (40) 

รายวชิาเพ่ิมเติม 6.5 (260) รายวิชาเพ่ิมเติม 7.5 (300) 
ท31201 การพูด 1.0 (40) ท31203 การอ่าน 1.0 (40) 

ส31201 วิถีชาวพุทธ 1 0.5 (20) ส31204 วิถีชาวพุทธ 2 0.5 (20) 

ส31202 นักกฎหมายรุ่นเยาว์ 1 0.5 (20) ส31205 นักกฎหมายรุ่นเยาว์ 2 0.5 (20) 

อ31201  ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 1.0 (40) อ31203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 1.0 (40) 
อ31202 ภาษาอังกฤษอา่น-เขียน 1 1.0 (40) อ31204 ภาษาอังกฤษอา่น-เขียน 2 1.0 (40) 
ฝ31201 ภาษาฝรั่งเศส1   2.5 

(100) 
ฝ31202 ภาษาฝรั่งเศส 2 2.5 (100) 

  I32201 การศกึษาค้นคว้าและสร้างองคค์วามรู้ 1.0 (40) 

    

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิม่เวลารู้  กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิม่เวลารู้  

 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนกัเรียน  

          ชุมนุม 15           ชุมนุม 15 

          จริยธรรม 20           จริยธรรม 20 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  5  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  5 

รวมเวลาเรียนทัง้สิ้น 640 รวมเวลาเรียนทัง้สิ้น 680 
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39 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส 

ภาคเรียนที่ 1 (หน่วยกิต/
ชม.) 

ภาคเรียนที่ 2 (หน่วยกิต/
ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 7.5 (300) รายวิชาพ้ืนฐาน 7.5 (300) 
ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 (40) ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 (40) 
ค32101 คณิตศาสตร์ 3 1.0 (40) ค32102 คณิตศาสตร์4 1.0 (40) 
ว32101 เคมีพื้นฐาน  1.0 (40) ว32102 ชีววิทยาพื้นฐาน 1 1.0 (40) 
ว32103 เทคโนโลยี 3 0.5 (20) ว32104 เทคโนโลยี 4 0.5 (20) 
ส32101 สังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 1.0 (40) ส32103 สังคมศกึษาศาสนาและวัฒนธรรม 4 1.0 (40) 
ส32102 ประวัตศิาสตร์3 0.5 (20) ส32104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 (20) 
พ32101 สุขศกึษาและพลศกึษา 3 0.5 (20) พ32102 สุขศกึษาและพลศกึษา 4 0.5 (20) 
ศ32101 ศิลปะ 3 0.5 (20) ศ32102 ศิลปะ4 0.5 (20) 
ง32101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 0.5 (20) ง32102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 0.5 (20) 
อ32101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3 1.0 (40) อ32102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 4 1.0 40) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 8.5 (340) รายวิชาเพ่ิมเติม   .5(300) 
ท32201 หลกัการใช้ภาษาไทย 1.0 (40) ท32202 การฟังและดู 1.0 (40) 
ส32201 วิถีชาวพุทธ 3 0.5 (20) ส32205 วิถีชาวพุทธ 4 0.5 (20) 

ส32202 ถ่ินฐานยา่นฝั่งธน 0.5 (20) ส32206 ภมูิปญัญาทอ้งถ่ินธนบุรี 0.5 (20) 

ส32203 หน้าที่พลเมอืง 1 0.5 (20) ส32207 หน้าที่พลเมอืง 2 0.5 (20) 

ง32201 งานใบตองและดอกไม้สด 0.5 (20) ง32203 อาหารเพื่ออาชีพ 0.5 (20) 

อ32201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3 1.0 (40) อ32203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 4  1.0 (40) 
อ32202 ภาษาอังกฤษอา่น-เขียน 3 1.0 (40) อ32204  ภาษาอังกฤษอา่น-เขียน 4 1.0 (40) 
ฝ32201 ภาษาฝรั่งเศส 3 2.5 (100) ฝ32202  ภาษาฝรั่งเศส 4 2.5 (100) 
I32202  การสือ่สารและการน าเสนอ 1.0 (40)   

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิม่เวลารู้  กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิม่เวลารู้  

 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  

          ชุมนุม 15           ชุมนุม 15 

          จริยธรรม 20           จริยธรรม 20 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์     5  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ IS3   5 

รวมเวลาเรียนทัง้สิ้น 700 รวมเวลาเรียนทัง้สิ้น 660 
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40 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส 

ภาคเรียนที่ 1 (หน่วยกิต/
ชม.) 

ภาคเรียนที่ 2 (หน่วยกิต/
ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 6.0 (240) รายวิชาพ้ืนฐาน 6.0 (240) 
ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 (40) ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 (40) 
ค33101 คณิตศาสตร์ 5 1.0 (40) ค33102 คณิตศาสตร์ 6 1.0 (40) 
ว33101 ชีววิทยาพื้นฐาน 2 1.0 (40) ว33102 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ  1.0 (40) 
ส33101 สังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5 1.0 (40) ส33102 สังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6 1.0 (40) 
พ33101 สุขศกึษาและพลศกึษา 5 0.5 (20) พ33102 สุขศกึษาและพลศกึษา 6 0.5 (20) 
ศ33101  ศิลปะ 5 0.5 (20) ศ33102  ศิลปะ 6 0.5 (20) 
อ33101  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน5 1.0 (40)  อ33102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน6 1.0 (40) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 9.0 (360) รายวิชาเพ่ิมเติม 9 (360) 
ท33201 การเขียน 1.0 (40) ท 33203 วิเคราะห์วรรณกรรมปจัจบุัน 1.0 (40) 

ส33201 อาเซียนศึกษา 1.0 (40) ส33204 ศาสนาสากล 1.0 (40) 

ส33202 หน้าที่พลเมอืง 5 0.5 (20) ส33205 หน้าที่พลเมอืง 6 0.5 (20) 

ง33201 คอมพิวเตอร์ 1 1.0 (40) ง33203 คอมพิวเตอร์ 2 1.0 (40) 

อ33201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5 1.0 (40) อ33203  ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 6 1.0 (40) 
อ33202 ภาษาอังกฤษอา่น-เขียน 5 1.0 (40) อ33204 ภาษาอังกฤษอา่น-เขียน 6 1.0 (40) 
ฝ33201 ภาษาฝรั่งเศส 5 2.0 (80) ฝ33203 ภาษาฝรั่งเศส 6 2.0 (80) 
ฝ33202 ภาษาฝรั่งเศสเพือ่การท่องเที่ยว  1 1.5 (60) ฝ32204 ภาษาฝรั่งเศสเพือ่การท่องเที่ยว 2 1.5 (60) 
    

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิม่เวลารู้  กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิม่เวลารู้  

 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  

          ชุมนุม 15           ชุมนุม 15 

          จริยธรรม 20           จริยธรรม 20 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์    5  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์    5 

รวมเวลาเรียนทัง้สิ้น 660 รวมเวลาเรียนทัง้สิ้น 660 
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41 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ – สังคมศึกษา – ภาษาไทย 

ภาคเรียนที่ 1 (หน่วยกิต/
ชม.) 

ภาคเรียนที่ 2 (หน่วยกิต/
ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 (280) รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 (280) 
ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 (40) ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 (40) 
ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1.0 (40) ค31102 คณิตศาสตร์ 2 1.0 (40) 
ว31101 ฟิสกิส์พื้นฐาน 1 1.0 (40) ว31102 ฟิสกิส์พื้นฐาน 2 1.0 (40) 
ว31103 เทคโนโลยี 1 0.5 (20) ว31104 เทคโนโลย ี2 0.5 (20) 
ส31101 สังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 1.0 (40) ส31103 สังคมศกึษาศาสนาและวัฒนธรรม 2 1.0 (40) 
ส31102 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 (20) ส31104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 (20) 
พ31101 สุขศกึษาและพลศกึษา 1 0.5 (20) พ31102 สุขศกึษาและพลศกึษา 2 0.5 (20) 
ศ31101 ศิลปะ 1 0.5 (20) ศ31102 ศิลปะ 2 0.5 (20) 
อ31101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 1.0 (40) อ31102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 1.0 (40) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 7.0 (280) รายวิชาเพ่ิมเติม  8.0  
(320) 

ท31201 การพูด 1.0 (40) ท31203 การอ่าน 1.0 (40) 

ท31202 แต่งค าประพันธ์  1.0  (40) ท31204 ชีวิตและงานสุนทรภู่ 1.0 (40) 

ส31201 วิถีชาวพุทธ 1 0.5 (20) ส31204 วิถีชาวพุทธ 2 0.5 (20) 
ส31202 นักกฎหมายรุ่นเยาว์ 1 0.5 (20) ส31205 นักกฎหมายรุ่นเยาว์ 2 0.5 (20) 
ส31203 วิวัฒนาการเศรษฐกิจไทย 1.0 (40) ส31206 เศรษฐศาสตร์เบือ้งต้น 1.0 (40) 
ง31201 การแปรรปูอาหาร 1.0 (40) ง31202 งานมาลยัและดอกไม้สด 1.0 (40) 

อ31201 ภาษาอังกฤษฟังพูด 1 1.0 (40) อ31202 ภาษาอังกฤษฟังพูด 2 1.0 (40) 
อ31203 ภาษาอังกฤษอา่นเขียน 1 1.0 (40) อ31204  ภาษาอังกฤษอา่นเขียน 2 1.0 (40) 
  I32201 การสือ่สารค้นควา้และสร้างองคค์วามรู ้ 1.0 (40) 

    
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิม่เวลารู้  กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิม่เวลารู้  

 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  

          ชุมนุม 15           ชุมนุม 15 

          จริยธรรม 20           จริยธรรม 20 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ 10  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ์ 10 

รวมเวลาเรียนทัง้สิ้น 620 รวมเวลาเรียนทัง้สิ้น 660 
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  

กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ – สังคมศึกษา – ภาษาไทย 
ภาคเรียนที่ 1 (หน่วยกิต/

ชม.) 
ภาคเรยีนที่ 2 (หน่วยกิต/

ชม.) 
รายวิชาพ้ืนฐาน 7.5 (300) รายวิชาพ้ืนฐาน 7.5 (300) 

ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 (40) ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 (40) 
ค32101 คณิตศาสตร์ 3 1.0 (40) ค32102 คณิตศาสตร์4 1.0 (40) 
ว32101 เคมีพื้นฐาน  1.0 (40) ว32102 ชีววิทยาพื้นฐาน 1 1.0 (40) 
ว32103 เทคโนโลยี 3 0.5 (20) ว32104 เทคโนโลยี 4 0.5 (20) 
ส32101 สังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 1.0 (40) ส32103 สังคมศกึษาศาสนาและวัฒนธรรม 4 1.0 (40) 
ส32102 ประวัติศาสตร3์ 0.5 (20) ส32104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 (20) 
พ32101 สุขศกึษาและพลศกึษา 3 0.5 (20) พ32102 สุขศกึษาและพลศกึษา 4 0.5 (20) 
ศ32101 ศิลปะ 3 0.5 (20) ศ32102 ศิลปะ4 0.5 (20) 
ง32101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 0.5 (20) ง32102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 0.5 (20) 
อ32101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3 1.0 (40) อ32102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 4 1.0 40) 

รายวิชาเพ่ิมเติม  9.0 
(360) 

รายวิชาเพิ่มเติม 8.0 (320) 

ท32201 หลกัการใช้ภาษาไทย 1.0 (40) ท32203 การฟังและดู 1.0 (40) 

ท32202 ภาษาเพ่ืออาชีพ 1.0 (40) ท32204 วรรณคดมีรดก 1.0 (40) 
ส32201 วิถีชาวพุทธ 3 0.5 (20) ส32205 วิถีชาวพุทธ 4 0.5 (20) 
ส32202 ถ่ินฐานยา่นฝั่งธน 0.5 (20) ส32206 ภมูิปญัญาทอ้งถ่ินธนบุร ี 0.5 (20) 
ส32203 หน้าที่พลเมอืง 1 0.5 (20) ส32207 หน้าที่พลเมอืง 2 0.5 (20) 
ส32204 เศรษฐกิจพอเพียง 1.0 (40) ส32208 สังคมและวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน 1.0 (40) 
ง32201 งานใบตองและดอกไม้สด 0.5 (20) ง32203 อาหารเพื่ออาชีพ 0.5 (20) 

ง32202 ธุรกิจ    1.0 (40) ง32204 การขายสินคา้และบริการ    1.0 (40) 

อ32201 ภาษาอังกฤษฟังพูด 3 1.0 (40) อ32203 ภาษาอังกฤษฟังพูด 4 1.0 (40) 
อ32202 ภาษาอังกฤษอา่นเขียน 3 1.0 (40) อ32204 ภาษาอังกฤษอา่นเขียน 4 1.0 (40) 
I32202 การสือ่สารและการน าเสนอ    1.0 (40)   
    

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

 กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิม่เวลารู้  กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิม่เวลารู้  

 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมนักเรียน  
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          ชุมนุม 15           ชุมนุม 15 

          จริยธรรม 20           จริยธรรม 20 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  5  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  IS3 5 

รวมเวลาเรียนทัง้สิ้น 720 รวมเวลาเรียนทัง้สิ้น 680 
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โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  

กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ – สังคมศึกษา – ภาษาไทย 
ภาคเรียนที่ 1 (หน่วยกิต/

ชม.) 
ภาคเรียนที่ 2 (หน่วยกิต/

ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 6.0 (240) รายวิชาพ้ืนฐาน 6.0 
(240) 

ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 (40) ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 (40) 
ค33101 คณิตศาสตร์ 5 1.0 (40) ค33102 คณิตศาสตร์ 6 1.0 (40) 
ว33101 ชีววทิยาพื้นฐาน 2 1.0 (40) ว33102 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ  1.0 (40) 
ส33101 สังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5 1.0 (40) ส33102 สังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6 1.0 (40) 
พ33101 สุขศกึษาและพลศกึษา 5 0.5 (20) พ33102 สุขศกึษาและพลศกึษา 6 0.5 (20) 
ศ33101  ศิลปะ 5 0.5 (20) ศ33102  ศิลปะ 6 0.5 (20) 
อ33101  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน5 1.0 (40)  อ33102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน6 1.0 (40) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 8.5 (340) รายวิชาเพ่ิมเติม 8.5 
(340) 

ท33201 การเขียน 1.0 (40) ท33203 วิเคราะห์วรรณกรรมปจัจบุัน 1.0 (40) 

ท33202 วิเคราะห์วรรณคดีไทย 1.0 (40) ท 33204 วรรณกรรมท้องถ่ินธนบุรี 1.0 (40) 

ส33201 อาเซียนศึกษา 1.0 (40) ส33204 ศาสนาสากล 1.0 (40) 

ส33202 หน้าที่พลเมอืง 3 0.5 (20) ส33205 หน้าที่พลเมอืง 4 0.5 (20) 

ส33203 รู้ทันโลก 1.0 (40) ส33206 เอเชียตะวันออกในโลกปัจจบุัน 1.0 (40) 

ง33201 คอมพวิเตอร ์1 1.0 (40) ง33203 คอมพิวเตอร์ 2 1.0 (40) 

ง33202 บญัชี 1 1.0 (40) ง33204 บญัชี 2 1.0 (40) 

อ33201 ภาษาอังกฤษฟังพูด 5 1.0 (40) อ33203 ภาษาอังกฤษฟังพูด 6 1.0 (40) 

อ33202 ภาษาอังกฤษอา่นเขียน 5 1.0 (40) อ33204 ภาษาอังกฤษอา่นเขียน 6 1.0 (40) 

    

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิม่เวลารู้  กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิม่เวลารู้  

 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 

 กิจกรรมนกัเรียน   กิจกรรมนกัเรียน  

          ชุมนุม 15           ชุมนุม 15 

          จริยธรรม 20           จริยธรรม 20 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  10  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  10 

รวมเวลาเรียนทัง้สิ้น 640 รวมเวลาเรียนทัง้สิ้น 640 
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นพลโลกที่มีคณุภาพ  รู้จักและเห็นคุณค่าใน
ตนเองและผู้อื่น  มีวุฒิภาวะทางอารมณ์  มีกระบวนการคิด  มีทักษะในการด าเนินชีวิตอย่างเหมาะสมและมี
ความสุข  มีจิตส านึกในการรับผิดชอบต่อตนเอง  ครอบครัว  สังคม  และประเทศชาติ  มีจิตอาสาในการท า
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  โดยก าหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ดังนี ้

 การพัฒนาการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และการเขียนส่ือความ 
-    ครูอาจารย์จัดท าใบความรู้  โดยมีเนื้อหาตามกลุ่มสาระการเรียนรูท้ีส่ังกัด  คนละ  3  เรื่อง  

ความยาว 1 หน้ากระดาษ  มีค าถามเรื่องละ 3  ข้อ 
นักเรียนอ่านใบความรู้  บันทึกการอา่น และตอบค าถามตามใบความรู ้
-      ครูที่ปรึกษาประเมินผลการพัฒนาทักษะการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และเขียน  ตามเกณฑ์ที่

ก าหนด  โดยมีเกณฑ์การผ่านอย่างน้อย 10  เรื่อง ต่อ 1 ภาคเรียน 
 

 โครงงาน 
การจัดท าโครงงานให้สอดคล้องกับเรื่องที่เรียนไปสู่ชุมชน  โดยเน้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเชิง

คุณธรรมเพ่ือน าเสนอองค์ความรู้  กระบวนการ  ที่เกิดจากการบูรณาการตามหลักการของ STEM และ IS 
(Individual Study) 

 
 กิจกรรมจิตอาสา 
การจัดกิจกรรมจิตอาสาได้ก าหนดให้นักเรียนทุกระดับช้ันได้ท ากิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหส้อดคล้องกับการเรียนรู้โลกศึกษา(Global  Education : GE)อันประกอบด้วย  
การเป็นพลโลกการแก้ปัญหาความขัดแย้งความเป็นธรรมทางสังคมค่านิยมและตระหนักในการรบัรู้สภาพการณ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน  ความมีสิทธิมนุษยชน  การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอย่างหลากหลาย  เพ่ือพัฒนาผูเ้รียนให้
เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นพลโลก 5 ประการ ประกอบด้วย ความเป็นเลิศทางวิชาการ  สามารถสื่อสาร
ได้อย่างน้อย 2 ภาษา  มีความล้ าหน้าทางความคิด  มีการผลิตงานอย่างสร้างสรรค์และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม
โลกและมีทักษะ 4 ประการ คือทักษะพื้นฐาน (Core  Skills) ทักษะการเรียนรู้และพัฒนาตน (Personal  learning 
& Development Skills) ทักษะพลเมือง/ความรับผิดชอบต่อสังคม (Citizenship  Skills) และทักษะการท างาน
(Employability Skills)  โดยเฉพาะ กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อครอบครัว โรงเรียน และชุมชน อาทิเช่น 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่  1  กิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานน้ า 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่  2  กิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอย 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่  3  กิจกรรมพลังงานไฟฟ้า 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่  4  กิจกรรมพลังงานทดแทน 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่  5  กิจกรรมการจัดการพื้นที่สีเขียว 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่  6  กิจกรรมการจัดองค์ความรู ้

และในระดับช้ันมัธยมศกึษาตอนปลายได้รวมกลุ่มท ากิจกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสังคมภายในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล อาทิ เช่นกิจกรรมอ่านหนังสือเพ่ือคนตาบอด/ผู้ป่วยกิจกรรมเยี่ยมผู้พิการซ้ าซ้อนกิจกรรมท าดีเพ่ือพ่อ  
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4. การออกแบบกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
โรงเรียนสตรีวัดระฆังแบง่รูปแบบการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ออกเป็น 4 หมวด ดังนี้ 
  หมวดที่ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้แก่ กิจกรรมเนตรนารี-ยุวกาชาด, กิจกรรมชุมนุม, 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์และกจิกรรมแนะแนว จ านวน 4 คาบ 
  หมวดที่ 2 กิจกรรมสร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ ได้แก่ กิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร, กิจกรรมสอนเสริม, กิจกรรมห้องสมุด 

  หมวดที่ 3 กิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยม ได้แก่ กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม, 
กิจกรรมธรรมศึกษา 
        หมวดที่ 4 กิจกรรมสร้างเสริมทักษะการท างาน การด ารงชีพและทักษะชีวิต ได้แก่ กิจกรรมตาม
ความถนัดและความสนใจ ซึ่งจะจัดกิจกรรมใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นหลัก คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ดนตรีและนาฏศิลป์, กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและกลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพล
ศึกษา  โดยแต่ละระดับชั้นจะมีการจัดกิจกรรมในหมวดที่ 2 - 4 รวม 5 คาบ/สัปดาห์ ซึ่งแบ่งได้ดังนี้ 
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๔๗ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
1. ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 คาบ (หมวดที่ 

2) 
2. กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 1 คาบ (หมวดที่ 3) 
3. กิจกรรมธรรมศึกษา 1 คาบ (หมวดที่ 3) 
4. กิจกรรมตามความสนใจ 2 คาบ (หมวดที่ 4) 

1.  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 คาบ (หมวดที่ 
2) 
2.  กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 1 คาบ (หมวดที ่3) 
3.  กิจกรรมตามความสนใจ 2 คาบ (หมวดที่ 4) 

รวม 5 คาบ/สัปดาห์ รวม 4 คาบ/สัปดาห์ 
 

 

 

 

ชั้นมธัยมศกึษาปีท่ี 2 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

1. ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 คาบ (หมวดที่ 2) 
2. กิจกรรมคุณธรรมจรยิธรรม 1 คาบ (หมวดที ่3) 
3. กิจกรรมตามความสนใจ 3 คาบ (หมวดที่ 4) 

1. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 คาบ (หมวดที่ 2) 
2. กิจกรรมคุณธรรมจรยิธรรม 1 คาบ (หมวดที ่3) 
3. กิจกรรมตามความสนใจ 3 คาบ (หมวดที่ 4) 

รวม 5 คาบ/สัปดาห์ รวม 5 คาบ/สัปดาห์ 
 

 

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

1. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 คาบ (หมวดที่ 2) 
2. กิจกรรมสอนเสริม 2 คาบ (หมวดที่ 2) 
3. กิจกรรมคุณธรรมจรยิธรรม 1 คาบ (หมวดที ่3) 
4. กิจกรรมตามความสนใจ 1 คาบ (หมวดที่ 4) 

1. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 คาบ (หมวดที่ 2) 
2. กิจกรรมสอนเสริม 2 คาบ (หมวดที่ 2) 
3. กิจกรรมคุณธรรมจรยิธรรม 1 คาบ (หมวดที ่3) 
4. กิจกรรมตามความสนใจ 1 คาบ (หมวดที่ 4) 

รวม 5 คาบ/สัปดาห์ รวม 5 คาบ/สัปดาห์ 
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๔๘ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
1. ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 คาบ (หมวดที่ 2) 
2. กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 1 คาบ (หมวดที่ 3) 
3. กิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ 1 คาบ(หมวดที่ 

4) 

1. ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 คาบ (หมวดที่ 2) 
2. กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 1 คาบ (หมวดที่ 3) 
3. กิจกรรมเพือ่สาธารณะประโยชน์ 1 คาบ(หมวดที่ 

4) 
รวม 3 คาบ/สัปดาห์ รวม 3 คาบ/สัปดาห์ 

 

 

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

1. ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 คาบ (หมวดที่ 2) 
2. กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 1 คาบ (หมวดที่ 3) 
3. กิจกรรมเพือ่สาธารณะประโยชน์ 1 คาบ(หมวดที่ 

4) 

1. ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 คาบ (หมวดที่ 2) 
2. กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 1 คาบ (หมวดที่ 3) 
3. กิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ 1 คาบ(หมวดที่ 

4) 
รวม 3 คาบ/สัปดาห์ รวม 3 คาบ/สัปดาห์ 

 

 

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

1. ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 1 คาบ (หมวดที่ 2) 
2. กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 1 คาบ (หมวดที่ 3) 
3. กิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ 1 คาบ       

(หมวดที่ 4) 
4. กิจกรรมสอนเสริม 2 คาบ (หมวดที่ 2) 

1. ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 คาบ (หมวดที่ 2) 
2. กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 1 คาบ (หมวดที่ 3) 
3. กิจกรรมเพ่ือสาธารณะประโยชน์ 1 คาบ(หมวดที่ 4) 
4. กิจกรรมสอนเสริม 2 คาบ (หมวดที่ 2) 

รวม 5 คาบ/สัปดาห์ รวม 5 คาบ/สัปดาห์ 
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๔๙ 
โดยการออกแบบกิจกรรมให้ครอบคลุม 4H ดังน้ี 

 
ด้าน กิจกรรม 
Head กิจกรรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร, กิจกรรมสอนเสริม, กิจกรรมห้องสมุด 
Heart กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม, กิจกรรมธรรมศึกษา 
Hand กิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ (กิจกรรมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีและ

นาฏศิลป์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี) 

Health กิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ (กิจกรรมในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 
และพลศกึษา) 

 
การวัดผลประเมินผล 

การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมาตรฐานสาก  โรงเรียนต้อง 
สนับสนุนการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานอื่นๆ เพื่อ
สร้างภาคีเครือข่ายส าหรับการวัดและประเมินผลเพ่ือเทียบเคียงมาตรฐานในแต่ละสาระการเรียนรู้  ซึ่งจะวัดและ
ประเมินผลทั้งความรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน สื่อความ  
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1.การวัดและประเมินผลความรู้   
       1.1 การวัดและประเมินผลกลุ่มสาระพื้นฐาน  

               การวัดและประเมินผลเป็นรายภาคเรียน  แบ่งเป็น 8 ระดับ คือ 0 , 1.0 , 1.5 , 
2.0 , 2.5 ,  3.0 , 3.5 และ 4 โดยวัดและประเมินผลการท างาน  ผลงานของผู้เรียนตามเกณฑ์  ไม่เน้นให้
ผู้เรียนมุ่งท าคะแนนสูง  แต่ผู้เรียนจะต้องแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งด้านความรู้และทักษะต่างๆ ที่มี      
การพัฒนาจากภาคเรียนหนึ่งต่อไปอีกภาคเรียนหนึ่งให้เป็นที่ประจักษ์ วิธีวัดผลและประเมินผล  ด าเนินการ ดังนี้ 

1) การสอบข้อเขียนและปากเปล่า (Written and Oral Examinations) 

2) การประเมินผลรูปแบบอ่ืน (Other Forms of Assessment) 

3) การประเมินภายใน (Internal Assessment)  

   1.2  การวัดและการประเมินผลกลุ่มสาระหลักเพิ่มเติม 
        การวัดและประเมินผลกลุ่มสาระหลักเพ่ิมเติมเน้นการรายงานผลโดยการเขียนบทความ  
ความเรียง งานวิจัย โครงงาน โดยน าประสบการณ์ทั้งในและนอกห้องเรียนมาน าเสนอ 
 

    2.   การวัดและประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
                การวัดและประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เป็นการประเมินความสามารถและ

พัฒนาการของผู้เรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในแต่ละภาคเรียน/ปี   ตามเกณฑ์ของแต่ละกิจกรรม
และตัดสินผลการประเมินเป็น  2 ระดับ คือ  

ผ        หมายถึง   ผ่านเกณฑ์การประเมินที่สถานศึกษาก าหนด 
มผ      หมายถึง  ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมนิที่สถานศึกษาก าหนด 
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๕๐ 
    3.  การวัดและประเมินผลการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ 

              การวัดและประเมินผลการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความเป็นการประเมินทักษะการ
อ่านและการเขียนตามเกณฑ์ของสถานศึกษา และตัดสินผลการประเมินเป็น 3 ระดับ คือ 

ดีเยี่ยม         หมายถึง มีทักษะที่ดีเยี่ยมสูงกว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
ดี               หมายถึง    มีทักษะที่สูงกว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
ผ่านเกณฑ์    หมายถึง     มีทักษะตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
 

    4. การวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
             การวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เป็นการประเมินพฤติกรรมตามเกณฑ์ของ

สถานศึกษา  และตัดสินผลการประเมินเป็น 3 ระดับ คือ  
ดีเยี่ยม         หมายถึง  มีพฤติกรรมที่ดีเยีย่มสูงกว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
ดี        หมายถึง  มีพฤติกรรมสูงกว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
ผ่านเกณฑ์    หมายถึง  มีพฤติกรรมตามเกณฑ์ทีส่ถานศึกษาก าหนด 

 
 

เกณฑ์การจบการศึกษาของโรงเรียนสตรีวัดระฆัง 
  เกณฑ์การจบการศึกษาของผู้เรียนโรงเรียนสตรีวัดระฆัง ตามหลักสูตรโรงเรียน มาตรฐานสากล 

พุทธศักราช 2557 แบง่ตามระดับช้ัน 2 ระดับ คือชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนี้ 
                           
  ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น                              

1. เรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่เกิน  81 หน่วยกิต  โดยแบ่งเป็นรายวิชาพื้นฐาน 

66 หน่วยกิต และรายวชิาเพิ่มเติมตามที่โรงเรียนก าหนด 
2. ต้องมีผลการเรียนผ่านตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต  โดยประกอบด้วย 

รายวิชาพื้นฐาน 66 หนว่ยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต 
   3.   มีผลการประเมินความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับ 1-3 

4.   มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับ 1-3 
5.   เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินเป็น “ผ่าน” (ผ) 

 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

1.   เรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่เกิน  81 หน่วยกิต  โดยแบ่งเป็นรายวิชาพื้นฐาน 
41 หน่วยกิตและรายวิชาเพ่ิมเติมตามที่โรงเรียนก าหนด 

2. ต้องมีผลการเรียนผ่านตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต  โดยประกอบด้วย 

รายวิชาพื้นฐาน 41 หนว่ยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
3. มีผลการประเมินความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับ 1-3 

4. มีผลการประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับ 1-3 
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๕๑ 
5. เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินเป็น “ผ่าน” (ผ่าน) 

และผู้เรียนทั้ง 2 ระดับช้ัน ต้องไม่มี 0 ร มส และ มผ 
 

คุณลักษณะผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลกของโรงเรียนสตรีวัดระฆัง 

1. ยอดเยี่ยมวิชาการ  ได้เกรดเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 และไม่มี 0 ร มส และ มผ 
2. สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
3. ล้ าหน้าทางความคิด มีโครงงาน 1 โครงงาน 
4. ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ มีชิ้นงาน 1 ช้ินงาน 
5. ร่วมกันรับผิดชอบสังคมโลกเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

แนวปฏิบัติการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิมเข้าเรียนต่อช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4      

มีหลักเกณฑ์ดังน้ี 

๑. นักเรียนจะได้รับการพิจารณาเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  เมื่อนักเรียนได้เกรดเฉล่ีย 5 ภาคเรียน    
(ม.1 , ม.2 และ ม.3 เทอม 1) ไม่ต่ ากว่า 2.00   

๒. นักเรียนจะเข้าศึกษาต่อแผนการเรียนต่าง ๆ ได้ เมื่อนักเรียนได้เกรดเฉลี่ยตามเงื่อนไขดังตารางข้างล่าง
ครบทุกช่อง 
 

แผนการเรียน เกรด
เฉลี่ย 

คณิต
เฉลี่ย 

วิทย์
เฉลี่ย 

อังกฤษ
เฉลี่ย 

ไทย 

เฉลี่ย 

สังคม
เฉลี่ย 

1. วิทย์ - คณิต 3.00 2.80 2.80       

2. อังกฤษ - คณิต 2.50 2.50   2.50     

3. อังกฤษ - จีน 2.50     2.20 2.50   

4. อังกฤษ - ฝรั่งเศส 2.30     2.00 2.50   

5. อังกฤษ-สังคม-ไทย 2.00     2.00 2.00 2.00 

หมายเหต ุ เง่ือนไขน้ีอาจจะมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ การรับนักเรียน 

 

๓. นักเรียนที่มีเกรดเฉล่ียเข้าเกณฑ์มากกว่า 1 แผนการเรียน  ให้นักเรียนเลือกแผนการเรียนที่ชอบที่สุด
เพียงแผนการเรียนเดียว 

๔. นักเรียนที่มีเกรดเฉล่ียไมเ่ข้าเกณฑ์แผนการเรียนใดเลย  โรงเรียนจะรอดูผลการเรียนเฉลี่ย 6 ภาคเรียน   
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๕๒ 
๕. การคิดเกรดเฉลี่ย 5 ภาคเรียน (ม.1 , ม.2 และ ม.3 เทอม 1) ในรายวชิาต่าง ๆ  คิดดังนี้   

- คณิตศาสตร ์(คิดจาก ค21101, ค21102, ค22101, ค22102, ค23101) 

- วิทยาศาสตร์ (คิดจาก ว21101, ว21102, ว22101, ว22102, ว23101) 

- ภาษาไทย (คิดจาก ท21101, ท21102, ท22101, ท22102, ท23101) 

- สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (คิดจาก ส21101, ส21104, ส22101, ส22104,         
ส23101) (ส21102,ส21105,ส22102,ส22105,ส23102) (ส21103,ส21106,ส
22103,ส22106,ส23103) 

- ภาษาอังกฤษ (คิดจาก อ21101, อ21102, อ22101, อ22102, อ23101) 
 

                  ๑.๙  แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น   
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อยจัดตั้งเพ่ือท าหน้าที่ในการศึกษารวบรวมข้อมูล วัตถุ

สิ่งของ และองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยท าการเชื่อมโยงให้เห็นถึง
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ วิถีชีวิตของกลุ่มคนในชุมชน สังคม ประเพณีวัฒนธรรม ระบบเศรษฐกิจ ตลอดจน
เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในทอ้งถิ่นนั้น แสดงให้เห็นถึงการติดต่อส่ือสารเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่น หรือสังคมรอบข้าง 
ตามปัจจัย และบริบททางสังคมของท้องถิน่ มุมเด่นในพิพิธภัณฑ์ เมืองธนบุรีศรีมหาสมุทร สถาปนากรุงธนบุรี 
แหล่งชุมชนช่างฝีมือ บ้านช่างหล่อ บ้านมะตูม 

ชุมชนวันดงมูลเหล็ก ศึกษา วัดดงมูลเหล็ก(สถานที่ศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน) อุโบสถ (แหล่งเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ของชุมชน) ศูนย์การเรียนรู้การท าน้ าตาลป้ัน (พ้ืนที่เรียนรู้ พ้ืนที่สร้างสรรค์)  ชุมชนวัดรวก  วิหาร
หลวงพ่อด า 

ชุมชนวัดรวก ศึกษา วัดรวก (สถานที่ศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน) วิหารหลวงพ่อด า (แหล่งเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ของชุมชน) ศาลาการเปรียญ,ที่ท าการชุมชน.ชมรมผู้สูงอายุ,ลานเด็กเล่น (พื้นที่สร้างสรรค์ ลาน
กิจกรรมของคนในชุมชน) 

ชุมชนวัดอัมพวา ศึกษา วัดอัมพวา(สถานที่ศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน) อุโบสถหลวงปู่แป้น (แหล่ง
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชุมชน) ที่ท าการชุมชน (พื้นที่สร้างสรรค์ ลานกิจกรรมของคนในชุมชน) 

ชุมชนตรอกข้าเม่า ศึกษา วัดสุทธาวาส (สถานที่ศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน) พิพิธภัณฑ์ชุมชน
ท้องถิ่นตรอกข้าวเม่า (แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชุมชน) 

บ้านท าขนมไทยข้าวเม่าหมี่ (พ้ืนที่สร้างสรรค์ แหล่งเรียนรู้การท าขนมไทยตามฤดูกาล) บ้านยายถาวร 
(พื้นที่สร้างสรรค์ในการท ากิจกรรมของคนในชุมชน เช่น การรดน้ าด าหัวผู้ใหญ่เป็นต้น) 

ชุมชนวัดครุฑ ศึกษา วัดครุฑ (สถานที่ศูนย์รวมจติใจของคนในชุมชน) วิหารหลวงพ่อลอย 
(ประวัติศาสตร์ชุมชน ประวัติศาสตร์หลวงพ่อลอยพระพุทธรูปที่ชาวบ้านนับถือ) สระน้ าโบราณ ลานกีฬา ศูนย์
เด็กเล็ก ศูนย์สุขภาพชุมชน (แหล่งท ากิจกรรม พื้นที่สร้างสรรค์ในชุมชน) 

ชุมชนวัดโพธิ์เรียง ศึกษา วัดโพธิ์เรียง (สถานที่ศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน) อุโบสถ วิหารหลวงปู่ถม 
(แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชุมชน) ต้นโพธิ์ที่ท าการชุมชน ชมรมจักรยาน บา้นภูมิปัญญาเรือกระทงน้อยกาบ
มะพร้าว (แหล่งเรียนรู้ พื้นที่สร้างสรรค์) 
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๕๓ 
ชุมชนวัดมะลิ ศึกษา วัดเพลงวิปัสสนา ,รถ ชักพระ (สถานที่ศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน 

ประวัติศาสตร์ชุมชน) ศูนย์สุขภาพชุมชน แหล่งเรียนรู้บ้านบิดกลีบบัว (แหล่งเรียนรู้ พื้นที่สร้างสรรค์) 
ชุมชนวัดไชยทิศ ศึกษา วัดไชยทิศ (สถานที่ศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน) วิหารหลวงพ่อเพชร ศาลา

ลมโชย ที่ท าการชุมชน บ้านขนมไทย บ้านสวน (แหล่งเรียนรู้ พ้ืนที่สร้างสรรค์ในชุมชน) 
ชุมชนวัดสุววณาราม ศึกษาวัดสุวรรณาราม (สถานที่ศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน ประวัติศาสตร์

ชุมชน) ตลาด 100ปี หรือตลาดไร้คาน หัวเรือโบราณ บ้านป้านิด โรงรถจักร (แหล่งเรียนรู้ พ้ืนที่สร้างสรรค์) 
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๕๔ 
                  ๑.๑๐ ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา  
                   ๑.๑๐.๑ ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา   
                - ระดับสถานศึกษา 
               ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทั้งหมดโดยเฉล่ีย  3.30    
                - ระดับชั้นเรียน 

 
ระดับชั้นเรียน 

 
จ านวน 

คน 

จ านวนนักเรียนที่มผีลการเรียนรู ้ จ านวน 
นักเรียน 

ที่ได ้
ระดับ ๓ 
ข้ึนไป 

ร้อยละ 
นักเรียน 

ที่ได ้
ระดับ ๓ 
   ข้ึนไป 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  12,363 26 484 461 823 993 1,602 1,532 6,442 9,576 77.46 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  12,986 55 613 541 912 1,242 1,516 1,465 6,642 9,623 74.10 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  11,390 13 527 477 792 920 1,354 1,482 5,825 8,661 76.04 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  10,286 27 649 479 755 982 1,365 1,359 4,670 7,394 71.88 

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๕  11,871 70 665 535 743 975 1,338 1,272 6,273 8,883 74.83 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  11,024 7 480 375 688 850 1,153 1,168 6,303 8,624 78.23 

 
เทียบอัตราส่วนจากจ านวนนักเรียนตามข้อมูล 10 มิ.ย.62 

 
ระดับชั้นเรียน 

 
จ านวน 

คน 

จ านวนนักเรียนที่มผีลการเรียนรู ้ จ านวน 
นักเรียน 

ที่ได ้
ระดับ ๓ 
ข้ึนไป 

ร้อยละ 
นักเรยีน 

ที่ได ้
ระดับ ๓ 

   ข้ึนไป 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  289 1 11 11 19 23 37 36 151 224 77.51 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  328 1 16 14 23 31 38 37 168 243 74.09 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ีี ๓  279 0 13 12 19 23 33 36 143 212 75.99 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  260 1 16 12 19 25 35 34 118 187 71.92 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  284 2 16 13 18 23 32 30 150 212 74.65 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  297 0 13 10 19 23 31 31 170 232 78.11 
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๕๕ 
                                  - ระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                                    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับ  ชั้น ม.๑ - ม.๖ 
 

 
กลุม่สาระการ

เรียนรู้ 

 
จ านวน 

คน 

จ านวนนักเรียนที่มผีลการเรียนรู้ 

จ านวน 
นักเรียน 

ที่ได ้
ระดับ ๓ 
ข้ึนไป 

ร้อยละ 
นักเรียน 

ที่ได ้
ระดับ 

๓ 
ข้ึนไป 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔   

ภาษาไทย 5,134 24 150 135 346 579 784 953 2,163 3,900 75.96 
คณิตศาสตร์ 6,542 30 866 763 965 876 890 683 1,469 3,042 46.50 
วิทยาศาสตร์ 6,832 12 450 516 774 947 1,166 1,037 1,930 4,133 60.49 
สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

13,767 19 549 557 1,076 1,435 2,463 2,285 5,383 10,131 73.59 

สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

5,216 0 13 73 126 244 405 506 3,849 4,760 91.26 

ศิลปะ 3,438 4 69 39 77 133 322 556 2,238 3,116 90.63 
การงานอาชีพ
และเทคโนโลย ี

3,504 11 39 37 145 299 647 575 1,751 2,973 84.85 

ภาษาต่างประเทศ 10,617 73 1,282 743 1,142 1,311 1,441 1,339 3,286 6,066 57.13 
 

เทียบอัตราส่วนจากจ านวนนักเรียนตามข้อมูล 10 มิ.ย.62 

 
กลุม่สาระการเรียนรู ้

 
จ านวน 

คน 

จ านวนนักเรียนที่มผีลการเรียนรู้ จ านวน 
นักเรียน 

ที่ได ้
ระดับ ๓ 
ข้ึนไป 

ร้อยละ 
นักเรียน 

ที่ได ้
ระดับ ๓ 

   ข้ึนไป 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 1,737 8 51 46 117 196 265 322 732 1,319 75.94 

คณิตศาสตร์ 1,737 8 230 203 256 233 236 181 390 807 46.46 

วิทยาศาสตร์ 1,737 3 114 131 197 241 296 264 491 1,051 60.51 

สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

1,737 2 70 70 136 181 311 288 679 1,278 73.58 

สุขศึกษาและพลศึกษา 1,737 0 4 24 42 81 135 169 1,282 1,586 91.31 

ศิลปะ 1,737 1 35 20 39 67 163 281 1,131 1,575 90.67 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1,737 5 20 18 72 148 321 285 868 1,474 84.86 

ภาษาต่างประเทศ 1,737 11 210 122 187 214 236 219 538 993 57.17 
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๕๖ 
                ๑.๑๐.๒ ผลการประเมินคุณภาพการศกึษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET)  
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปีที ่๓ และ ๖ 
ระดับชั้น ม.๓ ม.๖ 

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 
ภาษาไทย 55.36 58.05 68.34 64.41 59.74 57.57 

คณิตศาสตร์ 34.51 31.87 36.42 28.43 29.49 36.82 
วิทยาศาสตร์ 39.21 36.23 41.84 34.94 31.91 33.14 
สังคมศึกษาฯ 58.53 - - 42.15 40.77 39.40 
ภาษาอังกฤษ 39.12 34.94 34.95 36.78 38.26 42.47 

              
                       ๑.๑๐.๓ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์   ปีการศึกษา 2561 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน 

ทั้งหมด 
จ านวน (ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผา่น 
มัธยมศึกษาปีที ่๑ 12,365 94.61 3.71 1.67 - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 12,998 93.99 5.67 0.34 - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 11,399 98.35 1.18 0.47 - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ 10,301 97.02 2.47 0.51 - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ 11,892 94.96 4.68 0.36 - 
มัธยมศึกษาปท่ีี ๖ 11,044 95.87 3.73 0.40 - 

รวม 69,999 574.80 21.44 3.75 - 

เฉล่ียรอ้ยละ 100.00 95.80 3.57 0.63 - 
 

เทียบอัตราส่วนจากจ านวนนักเรียนตามข้อมูล 10 มิ.ย.62 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน 

ทั้งหมด 
จ านวน (คน) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผา่น 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 289 273 11 5 - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 328 308 19 1 - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 279 274 4 1 - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ 260 252 7 1 - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ 284 270 13 1 - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 297 285 11 1 - 

รวม 1,737 1,662 65 10 - 

เฉลี่ยร้อยละ 100 95.68 3.91 15.38 - 
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๕๗ 
                ๑.๑๐.๔ ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  ๕ ด้าน   ปีการศึกษา 2561 

ด้าน 
จ านวนนักเรียน 

ทั้งหมด 
จ านวน (ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ) 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผา่น 

๑) ด้านความสามารถในการส่ือสาร 15,751 49.15 26.13 24.11 0.62 
๒) ด้านความสามารถในการคิด 6,542 32.90 26.99 39.65 0.46 
๓) ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 6,832 43.43 30.93 25.47 0.18 
๔) ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชวีิต 2,316 58.55 33.16 7.82 0.47 
๕) ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี 2,843 78.40 16.92 4.29 0.39 

รวม 34,284 262.43 134.13 101.34 2.12 

เฉลี่ยรอ้ยละ 100.00 52.49 26.83 20.27 0.42 

 
เทียบอัตราส่วนจากจ านวนนักเรียนตามข้อมูล 10 มิ.ย.62 

ด้าน จ านวนนักเรียน 
ทั้งหมด 

จ านวน (คน) 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผา่น 

๑) ด้านความสามารถในการส่ือสาร 1,737 854 454 419 10 

๒) ด้านความสามารถในการคิด 1,737 571 469 689 8 

๓) ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 1,737 754 537 443 3 

๔) ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชวีิต 1,737 1,017 576 136 8 

๕) ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี 1,737 1,362 294 75 6 

รวม 8,685 4,558 2,330 1,762 35 

เฉลี่ยร้อยละ 100 52.48 26.83 20.29 0.40 
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๕๘ 
               ๑.๑๐.๕ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน   ปีการศึกษา 2561 

 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน 

ทั้งหมด 
จ านวน (ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผา่น 
มัธยมศกึษาปีที่ ๑ 12,365 76.23 14.40 9.37 - 
มัธยมศกึษาปีที่ ๒ 12,998 74.05 16.47 9.48 - 
มัธยมศกึษาปีที่ ๓ 11,399 75.86 14.84 9.30 - 
มัธยมศกึษาปีที่ ๔ 10,301 71.71 16.78 11.50 - 
มัธยมศกึษาปีที่ ๕ 11,892 74.62 14.32 11.06 - 
มัธยมศกึษาปีที่ ๖ 11,044 78.02 13.65 8.33 - 

รวม 69,999 450.49 90.46 59.04 - 
เฉล่ียร้อยละ 100.00 75.08 15.08 9.84 - 

 
เทียบอัตราส่วนจากจ านวนนักเรียนตามข้อมูล 10 มิ.ย.62 

 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 
ทั้งหมด 

จ านวน (คน) 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผา่น 

มัธยมศกึษาปีที่ ๑ 289 220 42 27 - 
มัธยมศกึษาปีที่ ๒ 328 243 54 31 - 
มัธยมศกึษาปีที่ ๓ 279 212 41 26 - 
มัธยมศกึษาปีที่ ๔ 260 186 44 30 - 
มัธยมศกึษาปีที่ ๕ 284 212 41 31 - 
มัธยมศกึษาปีที่ ๖ 297 232 41 24 - 

รวม 1,737 1305 263 169 - 
เฉล่ียร้อยละ 100 75.13 15.14 9.73 - 
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๕๙ 
                         ๑.๑๐.๖  ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ปีการศึกษา   2561 
 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน 

ทั้งหมด 
จ านวน (ร้อยละของนักเรียน) 

ผ่าน ไม่ผา่น 
มัธยมศกึษาปีที่ ๑ 2,318 100.00 0.00 
มัธยมศกึษาปีที่ ๒ 2,576 99.77 0.23 
มัธยมศกึษาปีที่ ๓ 1,883 99.89 0.11 
มัธยมศกึษาปีที่ ๔ 2,036 99.90 0.10 
มัธยมศกึษาปีที่ ๕ 2,271 99.69 0.31 
มัธยมศกึษาปีที่ ๖ 2,360 99.92 0.08 

รวม 13,444 599.17 0.83 
เฉล่ียร้อยละ 100.00 99.86 0.14 

       
เทียบอัตราส่วนจากจ านวนนักเรียนตามข้อมูล 10 มิ.ย.62 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน 

ทั้งหมด 
จ านวน (คน) 

ผ่าน ไม่ผา่น 
มัธยมศกึษาปีที่ ๑ 289 289 0 
มัธยมศกึษาปีที่ ๒ 328 327 1 
มัธยมศกึษาปีที่ ๓ 279 279 0 
มัธยมศกึษาปีที่ ๔ 260 260 0 
มัธยมศกึษาปีที่ ๕ 284 283 1 
มัธยมศกึษาปีที่ ๖ 297 297 0 

รวม 1,737 1,735 2 
เฉล่ียร้อยละ 100.00 99.88 0.12 
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๖๐ 
                                  - ระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                                    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับ  ชั้น ม.๑ - ม.๖ 
 

 
กลุม่สาระการเรียนรู ้

 
จ านวน 

คน 

จ านวนนักเรียนที่มผีลการเรียนรู้ จ านวน 
นักเรียน 

ที่ได ้
ระดับ ๓ 
ข้ึนไป 

ร้อยละ 
นักเรียน 

ที่ได ้
ระดับ ๓ 
ข้ึน ไป 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 5,134 24 150 135 346 579 784 953 2,163 3,900 75.96 

คณิตศาสตร์ 6,542 30 866 763 965 876 890 683 1,469 3,042 46.50 

วิทยาศาสตร์ 6,832 12 450 516 774 947 1,166 1,037 1,930 4,133 60.49 

สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

13,767 19 549 557 1,076 1,435 2,463 2,285 5,383 10,131 73.59 

สุขศึกษาและพล

ศึกษา 

5,216 0 13 73 126 244 405 506 3,849 4,760 91.26 

ศิลปะ 3,438 4 69 39 77 133 322 556 2,238 3,116 90.63 
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

3,504 11 39 37 145 299 647 575 1,751 2,973 84.85 

ภาษาต่างประเทศ 10,617 73 1,282 743 1,142 1,311 1,441 1,339 3,286 6,066 57.13 
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๖๑ 
                ๑.๑๑  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

       
                          ๑.๑๑.๑  ผลการประเมินคุณภาพภายนอก  รอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔- ๒๕๕๘)        
ของสถานศึกษา 

                       สถานศึกษา โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ไดร้บัการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ
สาม  จาก สมศ. เมื่อ  วันท่ี 17 – 19  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2557 

 
        สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม   ดังตารางต่อไปน้ี 

  

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
(มัธยมศึกษา) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ทีไ่ด้ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑  ผลการจัดการศึกษา    
กลุ่มตวับ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชีท้ี่ ๑    ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ด ี ๑๐.๐๐ 9.61 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๒    ผู้เรียนมีคณุธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค ์ ๑๐.๐๐ 9.51 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๓    ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ 9.45 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๔    ผู้เรียนคิดเป็น  ท าเป็น ๑๐.๐๐ 8.98 ดี 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๕    ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ 15.12 ดี 
กลุ่มตัวบ่งชีอ้ัตลักษณ์    
ตัวบ่งชีท้ี่ ๙    ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน / วิสัยทัศน ์พันธกจิและ

วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 
๕.๐๐ 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชีท้ี่ ๑๐  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

๕.๐๐ 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชีท้ี่ ๑๑   ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ๕.๐๐ 5.00 ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๒  การบริหารจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชีท้ี่  ๗    ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา  ๕.๐๐ 4.50 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชีท้ี่  ๑๒  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษา

มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา   

๕.๐๐ 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานที ่๓  การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชีท้ี่  ๖   ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   ๑๐.๐๐ 9.00 ดีมาก 
มาตรฐานที ่๔ ว่าดว้ยการประกันคุณภาพภายใน    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน     
ตัวบ่งชีท้ี่  ๘   พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา  
                  และต้นสังกัด   

๕.๐๐ 3.75 ดี 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด ๑๐๐.๐๐ 87.95 ดี 
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๖๒ 
   ๑.๑๑.๒  ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

                                     ๑) จุดเด่น 
                                             ตามเอกสารที่แนบ บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

                             ๒)  จุดที่ควรพัฒนา 
                                    ตามเอกสารที่แนบ บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 
                             ๓)  ข้อเสนอแนะ 
                                    ตามเอกสารที่แนบ บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2561   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 |       

 

๖๓ 
      ๑.๑๒ ผลงานดีเด่น/รางวัล / ผลการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice)  ของ
สถานศึกษา 

 
โครงการศูนย์ครอบครัวพอเพียง  โรงเรยีนสตรีวัดระฆงั 

 
ลักษณะโครงการ  โครงการ       ใหม่      ต่อเนื่อง 

ระยะเวลาด าเนินงาน  ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวพจนีย์  ทองบุญ  

ศูนย์ครอบครัวพอเพียง กลุ่มงานบริหารบุคคล 

สนองกลยุทธ์โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 

    ข้อที่  ๑  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนสตรีวัดระฆัง  
 ข้อที่  ๔  พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

           ๑.๑  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนและค่านิยม ๑๒ ประการ 

๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
๒. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งทีด่ีงามเพื่อส่วนรวม  
๓. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  
๔. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม  
๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  
๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผ่ือแผ่และแบ่งปัน  
๗. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง  
๘. มีระเบียบวินยั เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่  
๙. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารสัของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
๑๐. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของ 
     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้     
     ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ าหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี    
     ภูมิคุ้มกันที่ดี  
๑๑. มีความเข้มแข็งทั้งรา่งกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือกิเลส      
     มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา  
๑๒. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
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๖๔ 
๑. หลักการและเหตุผล 

 สังคมไทยและคนในสังคมมีการเปลี่ยนแปลงในด้านวิถีการด าเนินชีวิตและวิถีวัฒนธรรม คนไทยต้อง
เผชิญกับวิกฤต เรื่องค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และพฤติกรรมที่มีการเลียนแบบวัฒนธรรมการบริโภคนิยม 
วัตถุนิยม และการให้ความส าคัญ กับเงินตราเป็นตัวตั้ง การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว มีผลกระทบโดยตรงต่อสถาบัน
ครอบครัว  ครอบครัวไทย มีความอ่อนแอลงเรื่อย ๆ  สัมพันธภาพและความเกื้อกูลของคนในครอบครัว          
ลดน้อยลง พ่อแม่ผู้ปกครอง ไม่สามารถท าหน้าที่อบรมสั่งสอนและขัดเกลาสมาชิกในครอบครัวให้เป็นคนดีมี   
การเจริญเติบโตตามวัยได้ จึงท าให้เด็กไทยในปัจจุบันตกเป็นเหยื่อของค่านิยมผิด ๆ ในด้านวัตถุนิยม บริโภคนิยม 
ติดอบายมุข ติดยาเสพติด ไม่สนใจศึกษาเล่าเรียน มีนิสัยก้าวร้าว ชอบใช้ความรุนแรง ขาดความอดทนอดกลั้น   
มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร มีการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เป็นต้น  

โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ได้เห็นถึงความส าคัญของสถาบันครอบครัว ซึ่งเป็นสถาบันพ้ืนฐานที่เป็นหลักของ
สังคม  เป็นรากฐานที่ส าคัญของการพัฒนาคนและสังคม  ที่จะหล่อหลอมขัดเกลา ให้ครอบครัวในรั้วสตรีวัดระฆัง 
มีการพัฒนา พร้อมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และวัฒนธรรมที่ดีงาม เพ่ือให้สมาชิกในครอบครัว        มี
พัฒนาการตามวัยและเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ รู้จักหน้าที่ ความรับผิดชอบ และเป็นก าลังส าคัญใน       การ
พัฒนาสังคมและประเทศชาติ จึงได้จัดท าโครงการศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนสตรีวัดระฆังขึ้น เพื่อให้
นักเรียนเห็นคุณค่าอย่างยิ่ง ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  นักเรียนสามารถต่อยอดทางความคิด เกิดการ
ขยายผลและน าไปสู่การปฏิบัติพร้อมทั้งพัฒนาอย่างยั่งยืนจากรุ่นสู่รุ่น ปลูกจิตส านึกให้นักเรียน เรียนรู้ตามรอย
พระยุคลบาท ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม ปลูกฝังให้นักเรียนมองประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญและ            
มีคุณลักษณะของเยาวชนในศตวรรษที่ ๒๑ เรียนรู้อย่างเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา 
 

๒.  วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฎิบัติในชีวิตประจ าวันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไดอ้ย่างถูกต้อง 
        ๒. เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนแกนน าขยายผลและน าไปสู่การปฏิบัติจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง 
        ๓. เพื่อพัฒนาศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนสตรีวัดระฆัง  ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และชุมชนได้ 
 
๓. เป้าหมาย 
       ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 ๑)  นักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ จ านวน ๖๒๒ คน เข้ารับการอบรมครอบครัวพอเพียง 
 ๒) นักเรียนแกนน าจ านวน ๑๐๐ คน เข้ารับบการอบรมนักเรียนแกนน าครอบครัวพอเพียงและ
ขยายผลไปสู่ชุมชน 
 ๓)   โรงเรียนสตรีวัดระฆังมีศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน ๑ ศูนย์
การเรียนรู้  
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๖๕ 
      ๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  ๑) เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฎิบัติในชีวิตประจ าวันตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง  
  ๒) นักเรียนแกนน าสามารถขยายผลและน าไปสู่การปฏิบัติจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง               
  ๓) โรงเรียนสตรีวัดระฆังมีศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับนักเรียน ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และชุมชน 
 
๔. รายละเอียดของการด าเนินงาน 
 

ท่ี งาน / กิจกรรม เวลา ผู้รับผดิชอบ หมายเหต ุ
๑ ขั้นเตรียมการ(Plan)    
 ๑. ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการเพ่ือ

ชี้แจงนโยบาย 
มี.ค. ๖๑ คณะกรรมการด าเนิน

โครงการ 

 

 ๒. เขียนโครงการ  เม.ย. ๖๑ 
 ๓. จัดสรรงบประมาณ เม.ย. ๖๑ 

 ๔. วางแผนการจัดกิจกรรม เม.ย. ๖๑ 

 ๕. จัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน เม.ย. ๖๑ 

 ๖. ประชุมปรึกษาหารือหาข้อตกลงรวมกัน พ.ค. ๖๑ 

๒ ขั้นด าเนินการ (DO)    
 ๑. เขียนรายละเอียดกิจกรรมเพื่อให้บรรลุ

เป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
และขออนุมัติงบประมาณตามแผน 

พ.ค. ๖๑ นางสาวพจนีย์  ทองบุญ  

 ๒. จัดกิจกรรมตามปฏิทนิปฏิบัติงาน  พ.ค. ๖๑ – 
มี.ค. ๖๒ 

นางสาวพจนีย์  ทองบุญ  

 ๑. กิจกรรมอบรมครอบครัวพอเพียง 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๑ และ ม.๔ (เฉพาะ

นักเรียนที่ยังไม่ผ่านการอบรม) 

มิ.ย. ๖๑ 

 
นางกันตาภา  สุทธิอาจ   

      ๒. กิจกรรมอบรมแกนน านักเรียน
ครอบครัวพอเพียง 

มิ.ย. ๖๑ – 
ม.ค. ๖๒ 

นางสาวพจนีย์  ทองบุญ 
 

 
    ๓. กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากร มิ.ย. ๖๑ – 

ม.ค. ๖๒ 
 

นางสาวพจนีย์  ทองบุญ 
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๖๖ 

ท่ี งาน / กิจกรรม เวลา ผู้รับผดิชอบ หมายเหต ุ

 
    ๔. กิจกรรมครอบครัวพอเพียงสู่ชุมชน มิ.ย. ๖๑ – 

ม.ค. ๖๒ 
นางกันตาภา  สุทธิอาจ 

 

 
     ๕. กิจกรรมพัฒนาศูนย์ครอบครัวพอเพียง มิ.ย. ๖๑ – 

ม.ค. ๖๒ 
นางสาวพจนีย์  ทองบุญ  

 

๓ ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)    
 ประเมินผลการปฏิบัติงานแต่ละกิจกรรม 

ก่อนด าเนินการ / ขั้นด าเนินการ /  หลัง
ด าเนนิการ 

ก.พ. ๖๒ คณะกรรมการด าเนิน
โครงการ 

 

๔ ขั้นสรุปและรายงานผล (Act)    
 ๑. สรุปผลการประเมินโครงการ 

๒. รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการในแต่ละ
กิจกรรมย่อย 
๓.   น าข้อมูลในปรับปรุงพัฒนาโครงการ / 
กิจกรรมในปีการศึกษาต่อไป 

มี.ค. ๖๒ คณะกรรมการด าเนิน
โครงการ 

 

 
๕.  งบประมาณและทรัพยากร 

ที่ ชื่อโครงการ/งาน/กิจกรรม 
แหล่งงบประมาณ 

เงินอุดหนุน เงินรายได้ 
เงินเรียนฟรี 

๑๕  ป ี
เงินอื่นๆ 

๑. กิจกรรมอบรมครอบครัวพอเพียง ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ   ม.๔ 
(จัดอบรมและซื้อคู่มือ “ระเบียนความดี” 

๓๐,๐๐๐ - - - 

๒. กิจกรรมอบรมแกนน านักเรียนครอบครัว
พอเพียง 

๔,๐๐๐ - - - 

๓. กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากร ๖,๐๐๐ - - - 
๔. กิจกรรมครอบครัวพอเพียงสู่ชุมชน - - - ๓๕,๐๐๐ 
๕. กิจกรรมพัฒนาศูนย์ครอบครัวพอเพียง ๑๐,๐๐๐ - - - 

รวม ๙๖,๕๐๐ - - - 
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๖๗ 
๖.  การติดตามและประเมินผล  (ให้วัดและประเมินผลจากเป้าหมาย) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
๑. ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนที่เข้ารับการ
อบรมครอบครัวพอเพียงมีความรู้ความ
เข้าใจและสามารถปฎิบตัิในชีวิตประจ าวัน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้
อย่างถูกต้อง  

- สอบถามความคิดเห็นและ
ความพึงพอใจ 
- สังเกตจากพฤติกรรม 
- ประเมินจากระเบียนความดี 

- แบบสอบถามความคิดเห็น 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- ระเบียนความด ี

๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนแกนน า
ครอบครัวพอเพียงสามารถขยายผลไปสู่รุ่น
น้องและชุมชนได้ 

- สอบถามความคิดเห็นและ
ความพึงพอใจ 
- สังเกตจากพฤติกรรม 
- ประเมินจากระเบียนความดี 

- แบบสอบถามความคิดเห็น 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- ระเบียนความด ี

๓. โรงเรียนสตรีวัดระฆังมีศนูย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
จ านวน ๑ ศูนย์การเรียนรู้ 

- สอบถามความคิดเห็นและ
ความพึงพอใจ 

- แบบสอบถามความคิดเห็น 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฎิบัติในชีวิตประจ าวันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงได้อย่างถูกต้อง 
        ๒. นักเรียนแกนน าครอบครัวพอเพียงสามารถขยายผลไปสู่รุ่นน้องและชุมชนได้ 
        ๓. ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนสตรีวัดระฆัง เป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของนักเรียน คร ูบุคลากรทางการศึกษา และชุมชน 
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๖๘ 
 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
ลงชื่อ..................................................... 

(นางสาวพจนีย์  ทองบุญ) 
หัวหน้าศูนย์ครอบครัวพอเพียง 

 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
ลงชื่อ..................................................... 

(นางเพ็ญพิมล   เปรี่ยมพิมาย) 
ครูช านาญการพิเศษ 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

             ผู้อนุมัติโครงการ 
 

 ลงชื่อ..................................................... 
                (นายพงศ์พิษณุ  สุพรรณ์) 

               รองผู้อ านวยการโรงเรียน รักษาการในต าแหน่ง 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีวัดระฆัง 

 
 
 

จากการด าเนินโครงการและกิจกรรมอย่างต่อเนื่องท าให้ได้รับรางวัล โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ได้รับ

ประกาศนียบัตร ระดับดีเยี่ยม  ในการขับเคลื่อนศูนย์ครอบครัวพอเพียงดีเด่น ระดับกรุงเทพมหานคร ประจ าปี

การศึกษา 2561  และ ประจ าปีการศึกษา 2560 
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๖๙ 
 
                      
      
 

       ๑. การบริหารจัดการของสถานศึกษา 
                                    โรงเรียนสตรีวัดระฆัง แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น   4   กลุ่ม  ได้แก่กลุ่ม
๑) กลุ่มบริหารวิชาการ  ๒) กลุ่มบริหารงบประมาณ  ๓) กลุ่มบริหารงานบุคคล   ๔) กลุ่มบริหารทั่วไป  ผู้บริหาร
ยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบการพัฒนาตามกระบวนการ PDCA โดยยึดหลักธรรมาธิบาล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

ส่วนท่ี ๒  การพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษาตามแผนปฏิบตัิการประจ าปี
ของสถานศึกษา 
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๗๐ 
  ๒. วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย  และกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
 
          วิสัยทัศน์ 

                        “มีคุณธรรม น าวิชาการ สืบสานความเป็นไทย ใส่ใจสังคมโลก” 
  
      พันธกิจ 

1. พัฒนาระบบบริหาร และการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล โดยน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการเรยีนการสอน 

2. จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ให้เกิด
ประสิทธิภาพทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

3. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านยิมที่พึงประสงค์ ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะและกระบวนการคิด การท าวิจัยโดยเนน้ผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

5. ส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้เรียนภาษาต่างประเทศกับเจ้าของภาษาอย่างน้อยสองภาษา 
6. ปลูกฝังจิตส านึกให้เกิดความภาคภูมใิจในความเป็นไทย  มีมารยาทในสังคม     

สืบสานงานฝีมือไทย ชื่นชมในวัฒนธรรมประจ าชาต ิยึดมั่นในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

7. ปลูกฝังจิตส านึกให้ผู้เรียนใส่ใจสังคมโลก  โดยเฉพาะการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

8. ประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่างครู ผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กร
ต่างๆ 

 
                        เป้าหมาย 

1. ผู้เรียนจบหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนตามมาตรฐานสากลอย่างมีคุณภาพ   
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมทีพ่ึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. โรงเรียนมีระบบการบริหาร และการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีบรรยากาศส่ิงแวดล้อมและเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู ้

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ 
4. ผู้เรียนมีทักษะในการด ารงชีวิต ความเป็นไทย มีมารยาทในสังคม สืบสานงาน

ฝีมือไทย อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข 

5. ประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่างครู ผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กร
ต่างๆ 
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๗๑ 
       กลยุทธ์ 

ข้อที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนสตรีวัดระฆัง 

ข้อที่ ๒ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและระบบบริหารการจัดการด้วยระบบคุณภา 

ข้อที่ ๓ พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธภิาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

ข้อที่ ๔ พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
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๗๒ 
          ๓. โครงการท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
                                  

รายชื่อโครงการและผู้รับผิดชอบ ปีการศึกษา 2561 
กลุ่มบริหาร รายชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ มาตรฐานท่ี 

บริหารวิชาการ 1. โครงการพัฒนาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน นายคณพล สายงาม 1 , 3 
2. โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล  นางรินทร์วดี  นาคเจียม 1 , 3 
3. โครงการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสตรีวัดระฆัง นางสาวอรอุษา  ศิริรัตน์ 1 , 2 , 3 
4. โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ นางเพ็ญพิมล  เปรี่ยมพมิาย 1 , 3 
5. โครงการห้องเรียนพิเศษMini English Program   นางสาวกิตติกุล  ชมสรรเสริญ 1 , 3 
6.  โครงการส่งเสริมนิสยัรักการอา่น  นางสาววาสินี  ศรีเคลือบ 1 , 3 
7.  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ นายสุรศกัดิ์  เจมิพันธ์นิตย์ 1 , 2 , 3 
8.  โครงการกจิกรรมพฒันาผู้เรียน นางละออง  อ่อนเกตุพล 1 , 2 , 3 

รวม 8 โครงการ กบั 1 งาน 
บริหารงานบุคคล 1.  โครงการโรงเรียนคุณธรรมน้อมน าวิถีพุทธ นางสาวนฤมล  ประสิทธศิักด์ิ  1 , 2 , 3 

2.  โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  นางชื่นฤดี  สังขะวร 1 , 2 , 3 
3.  โครงการสถานศึกษาสีขาวต้านภัยยาเสพติด  นางสาวจันทร์เพ็ญ โอษาตมิากุล 1 , 2 , 3 
4.  โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษา  นางชญาณ์นิจ  เปีย่มจันทร์ 2 , 3 
5.  โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  นายภาณุพงษ์  ไชยคง  1 , 2 , 3 
6.  โครงการศูนยค์รอบครัวพอเพียง  นางสาวพจนีย์  ทองบญุ 1 , 2 , 3 

รวม 6 โครงการ กบั 1 งาน 
บริหารงานทั่วไป 1. โครงการสถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยด ี นายสราวฒุ  ซ าเผือก 1 , 2 , 3 

2. โครงการสตรีวัดระฆังรวมพลังอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม นางสาวแคทลียา   แก้วแจ้ง 1 , 2 , 3 
รวม 2 โครงการ กบั 1 งาน 

บริหารงาน
งบประมาณ 

1. โครงการพัฒนาระบบบรหิารและการจัดการ 
-  งานสนับสนุนนโยบายและแผนของโรงเรียน  
-  งานบริหารการเงินการบญัช ี
-  งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 

 
นายสิทธชิัย  ตันเจริญ 
นางสาวอารยาภัสร์  เดชมา 
นางสาวอุบลรัตน์  โพธิ์พรม 

1 , 2 , 3 

2. โครงการระดมทรัพยากรทางการศกึษา  
-  เครือข่ายสายสัมพันธ์สตรีวัดระฆัง 
-  ทอดผา้ปา่การศึกษา 

นางสาวนารีนาถ  วิโรจน์กุล  1 , 2 , 3 

รวม 2 โครงการ 
รวมท้ังหมด 17 โครงการ  3 งาน 
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๗๓ 
 
 
มาตรฐานท่ี ๑   คุณภาพของผู้เรียน 
ระดบัคุณภาพ :  ดี     

๑.  กระบวนการพัฒนา      
สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย      ครู

จัดการเรียนรู้ให้เป็นไป ตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือ
ปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกัน เน้นกระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหาโดยน าศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ให้นักเรียนน าไปประพฤติปฎิบัติเป็นวิถีชีวิต ซึ่งตรงกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนว่า “มีคุณธรรม 
น าวิชาการ สืบสานความเป็นไทย ใส่ใจสังคมโลก” โรงเรียนเน้นเรื่องการพัฒนาครูทุกคนให้มีความรู้
ความสามารถในการน าเทคนิควิธีสอนไปใชใ้ห้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียน    การ
สอน จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ นิเทศให้ความรู้การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ฝึกให้ครูใช้ค าถามเพื่อ
พัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน 
 นอกจากนี้ สถานศึกษาได้มีการด าเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพื่อให้อยู่ในสังคม 
ได้อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน และตามวิสัยทัศน์ของ
โรงเรียนซึ่งก าหนดจากความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนและด าเนินให้เป็นไปตามการประกัน
คุณภาพภภายในของโรงเรียน โรงเรียนจึงจัดกิจกรรมหลากหลายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ ตามโครงการต่อไปนี้ 
                                            

รายชื่อโครงการและผู้รับผิดชอบ ปีการศึกษา 2561 
มาตรฐานที ่ รายชือ่โครงการ ระดับคุณภาพ 

1 1. โครงการพัฒนาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน ดี 
2. โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล  ดี 
3. โครงการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสตรีวัดระฆัง ดีเลิศ 
4. โครงการห้องเรียนพิเศษวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ดี 
5. โครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program   ดี 
6. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  ดี 
7. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ ดีเลิศ 
8. โครงการกิจกรรมพฒันาผู้เรียน ดีเลิศ 
9. โครงการโรงเรียนคุณธรรมน้อมน าวิถีพุทธ ดีเลิศ 
10. โครงการระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน ดี 
11. โครงการสถานศกึษาสีขาวตา้นภัยยาเสพติด ยอดเยี่ยม 
12. โครงการส่งเสริมประชาธปิไตยในโรงเรียน ดี 

 

 

 

 

 

ส่วนท่ี ๓  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
พัฒนาคณุภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
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๗๔ 
มาตรฐานที ่ รายชือ่โครงการ ระดับคุณภาพ 

1 13. โครงการศูนย์ครอบครัวพอเพียง ดี 
14. โครงการสถานศกึษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี ดี 
15. โครงการสตรีวัดระฆังรวมพลังอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ดีเลิศ 
16. โครงการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ 

-  งานสนับสนุนนโยบายและแผนของโรงเรียน  
-  งานบริหารการเงินการบญัช ี
-  งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 

ดีเลิศ 

17. โครงการระดมทรัพยากรทางการศกึษา  ปานกลาง 
สรุประดับคุณภาพ ดี 

             

๒.  ผลการด าเนินงาน 

     ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องตามมาตรฐานการอ่าน
ในแต่ละระดับชั้นสามารถเขียนสื่อสารได้ดรีู้จักการวางแผนสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี ตามหลัก
ประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหา
ความรู้จากส่ือ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ จ าแนกแยกแยะได้วา่สิ่งไหนดี ส าคัญ จ าเป็น 
รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและสังคมที่เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติด
ต่างๆ เลือกรับประทานอาหารที่สะอาดและมีประโยชน์ รักการออกก าลังกาย ผู้เรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้
อย่างน้อยคนละประเภท ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษาและของสังคม มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ
สุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรือ่งความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย ทั้งนี้ มีผลการด าเนินงาน 
เชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่างๆ ดังตารางข้างต้น 

๓.  จุดเด่น 
     ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้งสามารถเขียนเพื่อการสื่อสารได้ทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยีใน
การแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ย
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าระดับชาติ และมากกว่า ร้อยละ ๕๐ ทุกกลุ่ม
สาระที่มีการทดสอบและต่อเนื่องมาโดยตลอด 
 ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มีระเบียบวินัย    
จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัย เคารพกฎกติกา มารยาท
ของสังคม ได้แก่ การแสดงความเคารพคุณครู  การเดินแถวขึ้นอาคารเรียน การเข้าคิวซื้ออาหารกลางวัน และ
การปฎิบัติตามระเบียบวินัยของโรงเรียน 
 
๔.  จุดควรพัฒนา 
 4.1 ควรเพิ่มเตมิการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความกล้าตัดสินใจคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบได้ 
 4.2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยี เครื่องมือส่ือสารเพื่อการเรียนรู้ 
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๗๕ 
มาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ :  ดีเลิศ      

๑.  กระบวนการพัฒนา                                                 
     โรงเรียนได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล สารสนเทศ
จากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา พร้อมทั้งจัดประชุมระดม
ความคิดเห็น การประเมินโครงการ งานกิจกรรมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อวางแผนร่วมกันก าหนดเป้าหมาย   
ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน          ปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา
และให้สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษา รวมทั้งระดมทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้
ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีการด า เนินการนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงานเมื่อส้ินปีการศึกษา 
 

รายชื่อโครงการและผู้รับผิดชอบ ปีการศึกษา 2561 
มาตรฐานที ่ รายชือ่โครงการ ระดับคุณภาพ 

2 1. โครงการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสตรีวัดระฆัง ดีเลิศ 
2. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ  ดีเลิศ 
3. โครงการกิจกรรมพฒันาผู้เรียน ดีเลิศ 
4. โครงการโรงเรียนคุณธรรมน้อมน าวิถีพุทธ ดีเลิศ 
5. โครงการระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน ดี 
6. โครงการสถานศกึษาสีขาวตา้นภัยยาเสพติด ยอดเยี่ยม 
7. โครงการพัฒนาครูและบคุลากรทางการศกึษา ดี 
8. โครงการส่งเสริมประชาธปิไตยในโรงเรียน ดี 
9. โครงการศูนย์ครอบครัวพอเพียง ดี 
10. โครงการสถานศกึษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี ดี 
11. โครงการสตรีวัดระฆังรวมพลังอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ดีเลิศ 
12. โครงการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ 

-  งานสนับสนุนนโยบายและแผนของโรงเรียน  
-  งานบริหารการเงินการบญัช ี
-  งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 

ดีเลิศ 

13. โครงการระดมทรัพยากรทางการศกึษา ปานกลาง 
สรุประดับคุณภาพ ดีเลิศ 

            
๒.  ผลการด าเนินงาน 

     ๒.๑ สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการ
พัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 
 ๒.๒ แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียน   ทุก
กลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความช าชาญ ตามมาตรฐานต าแหน่ง ข้อมูล
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๗๖ 
สารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ ด าเนินการอย่างเป็นระบบ และมีกิจกรรมจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 
 ๒.๓ สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้อง
กับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
 ๒.๔ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
 ๒.๕ สถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาที่เหมาะสม 
เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา   
 ๒.๖ สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล 
และน าแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินงาน เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
 ๒.๗ สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายต่างๆ ส่งผลให้
สถานศึกษามีสื่ออุปกรณ์ สภาพแวดล้อมบรรยกาศและแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  
 ผลการประเมินตนเอง ดังตารางข้างต้น 
 

๓.  จุดเด่น 
 โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี 
เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่มย่อย เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา  ครูผู้สอน
สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการนิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผล การด าเนินงาน และจัดท า
รายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้เป็นฐานในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 

๔.  จุดควรพัฒนา 
 4.1 การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ความช านาญและเชี่ยวชาญในด้านการจัดการเรียน
การสอนและการวัดประเมินผลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบัน 
 4.2 พัฒนาเทคโนโลยีสื่อการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับยุคสมัย และสามารถใช้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ผู้เรียนได้ 
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๗๗ 
มาตรฐานท่ี ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ :  ดี  

๑.  กระบวนการพัฒนา                                                 
      สถานศึกษาด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยการด าเนิน โครงการ/
กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา     
ให้เหมาะสมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล มีการบูรณาการภาระงาน ชิ้นงาน โดยทุกระดับช้ัน
จัดท าหน่วยบูรณาการอาเซียน เศรษฐกิจพอเพียง ปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้  ลดเวลาเรียน    เพ่ิม
เวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุน
ให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วย
ตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครู มีการมอบหมายหน้าที่ให้
ผู้เรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียน
การสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่
ใช้ ได้รับการตรวจนิเทศติดตามจากฝ่ายบริหารโรงเรียน 

รายชื่อโครงการและผู้รบัผิดชอบ ปีการศึกษา 2561 
มาตรฐานที ่ รายชือ่โครงการ ระดับคุณภาพ 

3 1. โครงการพัฒนาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน ดี 
2. โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ดี 
3. โครงการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสตรีวัดระฆัง ดีเลิศ 
4. โครงการห้องเรียนพิเศษวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ดี 
5. โครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program   ดี 
6. โครงการส่งเสริมรักการอา่น ดี 
7. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ ดีเลิศ 
8. โครงการกิจกรรมพฒันาผู้เรียน ดีเลิศ 
9. โครงการโรงเรียนคุณธรรมน้อมน าวิถีพุทธ ดีเลิศ 
10. โครงการระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน ดี 
11. โครงการสถานศกึษาสีขาวตา้นภัยยาเสพติด ยอดเยี่ยม 
12. โครงการพัฒนาครูและบคุลากรทางการศกึษา ดี 
13. โครงการส่งเสริมประชาธปิไตยในโรงเรียน ดี 
14. โครงการศูนย์ครอบครัวพอเพียง ดี 
15. โครงการสถานศกึษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี ดี 
16. โครงการสตรีวัดระฆังรวมพลังอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ดีเลิศ 
17. โครงการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ 

-  งานสนับสนุนนโยบายและแผนของโรงเรียน  
-  งานบริหารการเงินการบญัช ี
-  งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 

ดีเลิศ 

18. โครงการระดมทรัพยากรทางการศกึษา ปานกลาง 
สรุประดับคุณภาพ ดี 
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๗๘ 
๒.  ผลการด าเนินงาน 
     จากการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาให้ครูการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 1. การมีกระบวนการเรยีนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม 
 2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
 3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
 
๓.  จุดเด่น 

 ครใูห้ความร่วมมือในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ได้คิดวิเคราะห์ ได้ปฏิบัติ
จริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และจัดโครงการ กิจกรรมให้
สอดคล้องกับการพัฒนาการสอนที่หลากหลาย 
 
๔.  จุดควรพัฒนา 
      4.1 ควรน าภมูิปัญญาทอ้งถิ่นให้และแหล่งเรียนรู้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู ้
 4.2 ควรนิเทศติดตามครูเรื่องการวัดประเมินผลตามสภาพจริงให้มีความรู้ความเข้าใจและน าไปใช้ไดจ้ริง 
        

สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2561 
๑.  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาในภาพรวม อยู่ในระดับคุณภาพ ดี 
๒.  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  จ าแนกตามรายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

มาตรฐานที ่
 

ระดับคุณภาพของมาตรฐาน 
ระดับ 

ก าลังพัฒนา 
ระดับ 

ปานกลาง 
ระดับ 

ดี 
ระดับ 
ดีเลิศ 

ระดับ 
ยอดเยี่ยม 

๑ - - √ - - 
๒ - - - √ - 
๓ - - √ - - 

รวมทุกมาตรฐาน - - √ - - 
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๗๙ 
 

 
 

               ๔.๑  สรุปผลในภาพรวม 
                       ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ  ดี  
 จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปโดยผลการประเมิน
รายมาตรฐาน ดังนี้ 

 มาตรฐานที่ ๑ ผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับ  ดี 
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา อยู่ในระดับ  ดีเลิศ  
 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับ  ดี 

 ทั้งนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตามปัญหาและความ
ต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น จนมีผล
การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับ ดี  พัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น ผู้เรียนมี
ความสามารถในการอ่านและเขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิดค านวณ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดี และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและ
คุณลักษณะตามที่สถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่างชัดเจน ดังที่ปรากฏผลประเมินในมาตรฐานที่  1 ด้าน
กระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถ านศึกษา  มีผลประเมินในรายมาตรฐานอยู่ ในระดับ  
ดีเลิศ สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและด าเนินงานตามแผนที่ เกิดจากการมีส่วนร่วม  
ใช้ผลการประเมินและการด าเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา 
ตรวจสอบผลการด าเนินงานและการปรับปรุง แก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
 ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีผลประเมินอยู่ในระดับ ดี วิเคราะห์ ออกแบบ
และจัดการเรียนรู้ที่ เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร และบ ริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรม 
การเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ ติดตามตรวจสอบและช่วยเหลือผู้เรียนเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล และ   
การประเมินผลจากสภาพจริงในทุกขั้นตอน  
  
               ๔.๒  แนวทางการพัฒนาในปีต่อไป   

๑.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้นโดยเฉพาะ
ผู้เรียนที่เรียนร่วม 

๒. การส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญการน า
ผลการวิจัยในชั้นเรียนมาพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ 

๓. การพัฒนาบุคลากรให้ต่อเนื่องทันเหตุการณ์ แลกเปล่ียนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย 
ติดตามผลการน าไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

๔. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน 
 

ส่วนท่ี ๔  สรุปผล แนวทางการพัฒนาและความต้องการช่วยเหลือ 
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๘๐ 
               ๔.๓  ความต้องการและการช่วยเหลือ 

๑. การพัฒนาครูผู้สอนให้สามารถจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ ๒๑ 

๒. ให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครแูละบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินวิทยฐานะ ว 21/2560 

๓. อบรมพัฒนาครูให้สามารถสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทาง
ของการประเมิน O - NET และ PISA 

๔. อบรมพัฒนาครูให้สามารถท าวิจัยและน าผลไปใช้ได้จริง 
๕. พัฒนาครูให้สามารถผลิตส่ือการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๖. ให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์หลักสูตรและการจัดท าแผนการสอน สื่อการสอน

เพ่ือพัฒนาผู้เรียนได้ตรางตามเป้าหมาย 
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๘๑ 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก  
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๘๒ 

• หลักฐาน ข้อมูลส าคัญ เอกสารอ้างอิงที่แสดงเกียรติยศและผลงานดีเด่นของสถานศกึษา   

 

 

โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ได้รับประกาศนียบัตร ระดับดีเยี่ยม   

ในการขับเคลื่อนศูนย์ครอบครัวพอเพียงดีเด่น ระดับกรุงเทพมหานคร ประจ าปีการศึกษา 2561 
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๘๓ 

 

 

โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ได้รับประกาศนียบัตร ระดับดีเยี่ยม   

ในการขับเคลื่อนศูนย์ครอบครัวพอเพียงดีเด่น ระดับกรุงเทพมหานคร ประจ าปีการศึกษา 2560 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนสตรีวดัระฆัง  ปีการศึกษา  2561   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 |       

 

๘๔ 

 

 

โรงเรียนสตรีวัดระฆัง เป็นสถานศึกษาท่ีมีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพ  

ได้รับเกียรติบัตร ระดับดีเด่น  ประเภทสถานศึกษา ขนาด ใหญ่  ประจ าปี 2561 
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๘๕ 

 

 

โรงเรียนสตรีวัดระฆัง เป็นสถานศึกษาต้นแบบในการส่งเสริมการศึกษาตามหลักพุทธธรรม 

ได้รับประกาศเกียรติคุณ  “หมู่บ้านรักษาศีล 5”  ประจ าปี 2561 
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๘๖ 

 

 

โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ได้รับประกาศเกียรติคุณ โล่เกียรติยศ  

 ให้การสนับสนุนโครงการฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ ์ ประจ าปี 2561 
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๘๗ 

 

 

โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ได้รับโล่เกียรติคุณ  

รางวัลรองชนะเลิศอนัดับ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในการแข่งขันตอบปัญหาด้านการ

ประมงและการแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล ในงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งท่ี 30  

ประจ าปี 2561 
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๘๘ 

 

 

โรงเรียนสตรีวัดระฆัง  

ได้เข้าร่วมกิจกรรม วันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด    

เน่ืองในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจ าปี 2561 

กับศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพเรือ  
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๘๙ 
• ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก  (หัวข้อ 1.11.2 หน้า 62) 


